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มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์ร่วมกบักระทรวงการอดุมศกึษา วิทยาศาสตร ์วิจยั และนวตักรรม  กระทรวง

เกษตรและสหกรณ ์กระทรวงศกึษาธิการ กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม กระทรวงดิจิทลัเพ่ือเศรษฐกิจ

และสงัคม  สาํนกังานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร ์วิจยัและนวตักรรม และสาํนกังานการวิจยัแห่งชาติ ได้

จดัการประชุมวิชาการอย่างต่อเน่ืองเป็นประจาํทุกปี โดยในปี พ.ศ. 2563 ไดจ้ดัใหมี้การประชุมทางวิชาการ ครัง้ท่ี 

58 ระหวา่งวนัท่ี 5-8 กมุภาพนัธ ์พ.ศ. 2563  ภายใตห้วัขอ้ “นวตักรรมสรา้งสรรคไ์ทย เพ่ือเป้าหมายในการพฒันา

อย่างยั่งยืน” (Inno-creative Thailand for Sustainable Development Goals (SDGs)) เพ่ือสง่เสริมใหค้ณาจารย ์

นกัวิจยัและนกัวิชาการสาขาตา่งๆ นาํเสนอผลงานวิจยั แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประสบการณ ์และความชาํนาญ 

ทัง้ภาครฐัและภาคเอกชน ซึ่งจะนาํไปสูค่วามรว่มมือทางการวิจยัและยงัเปิดโอกาสใหนิ้สิต นกัศกึษา ไดแ้สดงผล

งานทางวิชาการ เพ่ือถ่ายทอดและเผยแพรสู่่สาธารณชน อนัจะนาํมาซึง่ความกินดี อยู่ดี และการพฒันาประเทศ

อย่างยั่งยืน  
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เรื่อง รวม 282 เรื่อง ใน 12 สาขา ไดแ้ก่ สาขาพืช สาขาสตัว ์สาขาสตัวแพทยศาสตร ์สาขาประมง สาขาสง่เสริม

การเกษตรและคหกรรมศาสตร ์สาขาวิทยาศาสตร ์สาขาวิศวกรรมศาสตรแ์ละสถาปัตยกรรมศาสตร ์สาขา

อุตสาหกรรมเกษตร สาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม สาขาศึกษาศาสตร ์สาขาเศรษฐศาสตรแ์ละ

บริหารธุรกิจ สาขามนษุยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์โดยจดัพิมพ ์e-proceedings รวมจาํนวน 253 เรื่อง 

เอกสารฉบบันีเ้ป็นการรวบรวมเรื่องเต็มผลงานวิจยั ภาษาไทยและภาษาองักฤษ ทัง้ภาคบรรยายและภาค

โปสเตอร ์เลม่ท่ี 1 ประกอบดว้ย สาขาพชื จาํนวน 34 เรื่อง สาขาสัตว ์จาํนวน 6 เรื่อง สาขาสัตวแพทยศาสตร ์

จาํนวน 2 เรื่อง สาขาประมง จาํนวน 12 เรื่อง และสาขาส่งเสริมการเกษตรและคหกรรมศาสตร ์จาํนวน 39 

เรื่อง ซึ่งไดผ้่านการคดัเลือกจากคณะกรรมการผูท้รงคณุวฒิุประจาํสาขา และนาํเสนอในการประชมุทางวิชาการ 

ครัง้ท่ี 58   

ในนามของคณะกรรมการดาํเนินงานจดัการประชมุทางวิชาการ ครัง้ท่ี 58 ขอขอบคณุคณาจารย ์นกัวิจยั 

นักวิชาการ และนิสิตนักศึกษา ท่ีไดน้าํผลงานมาเสนอ และผูท่ี้สนใจเขา้ร่วมการประชุมทางวิชาการในครัง้นี ้

ขอขอบคณุคณะกรรมการทุกฝ่ายท่ีสละเวลา แรงกาย แรงใจและความคิด รว่มมือกนัจดัเตรยีมการประชุม จนทาํ

ใหก้ารประชมุทางวิชาการครัง้นีส้าํเรจ็ลลุว่งไปดว้ยดี 
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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 1-

naphthalene 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 2,4-

dichlorophenoxyacetic 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. 
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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 0.2-

1.0% 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). 

 

 
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 
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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 

concentration 

(% w/v) 

Leaf  NB Callus  D Callus 

Relative growth rate  Relative growth rate  Relative growth rate 

Shoot Root  Shoot Root  Shoot Root 

0.0 100.0±0.0a 100.0±0.0a  100.0±0.0a 100.0±0.0a  100.0±0.0a 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 
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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.  
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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 photoperiod-

insensitive 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.    

 

 

 

http://www.knowledgebank.irri.org/
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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. Xoo-

free 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/rice-

doctor/rice-doctor-fact- sheets/item/bacterial-blight, International Rice Research Institute Knowledge 

Bank). 



การประชมุทางวิชาการของมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์ครัง้ที่ 58  สาขาพืช 

13 

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.    
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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) 

Xoo16PT005 Xoo16PK002 

IRBB21 RD47 IRBB21 RD47 

7  0.29 ± 0.07a 3.90±0.33b 0.49 ± 0.08a 5.79±0.39b 

14  0.82 ± 0.10a 21.81±1.72b 1.22 ± 0.13a 31.82±2.03b 
 

21  1.32 ± 0.13a  37.33±2.09b 2.42 ± 0.30a 44.13±2.96b  

BB resistance score*  R   S  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               IRBB21         RD47                IRBB21       RD47  

 
                               Control                       Xoo16PT005                  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 
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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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สมบัตขิองวัสดุผสมลีโอนารไ์ดตแ์ละความเป็นไปได้ในการใช้เป็นวัสดุปรับปรุงดนิและปุ๋ย 

Properties of Leonardite-mixed Materials and Their Potential to be used as Soil Amendment 

and Fertilizer 

 

จริยา อามาตยม์นตรี1 แสงดาว แลนรอด-เขาแกว้1 และ กรรณิการ ์สจัจาพนัธ์1* 

Chariya Armatmontree1, Saengdao Landrot-Khaokaew1 and Kannika Sajjaphan1* 

 

บทคัดย่อ 

 ลีโอนารไ์ดตจ์ากเหมืองแม่เมาะ (Le) มีความเป็นกรดจดัมาก (pH 1.2) ดงันัน้จงึไมค่วรนาํมาใชก้บัดินทั่วไป

โดยตรง ทาํการศึกษาวัสดุผสมลีโอนารไ์ดต ์(Le-mix) 4 สูตร  [วัสดุผสมประกอบดว้ย Le 40% ยิปซัมเทียม 20% 

ร่วมกบัขีเ้ถา้แกลบ (RHA) 40% แลว้เติมนํา้ปราศจากไอออน (สตูร 1) หรือแอมโมเนียเหลว (สตูร 2) สาํหรบัสตูรท่ี 3 

และ 4 วิธีการเหมือนกับสูตรท่ี 1 และ 2 ตามลาํดับ แต่ใช้แกลบไบโอชารแ์บบชาวบ้าน (RHB) แทน RHA] ผล

การศกึษาพบว่า Le-mix ทัง้ 4 สตูร มีศกัยภาพใชเ้ป็นแหลง่ของอินทรียวตัถ ุ(OM) และธาตอุาหารพืชได ้โดย Le-mix 

ทัง้ 4 สตูร มี OM>10% EC<9 dS/m Ca และ S ทัง้หมดและส่วนท่ีสกัดไดด้ว้ย Mehlich-III สงูกว่า 3.5 % และ 1 % 

ตามลาํดบั ปริมาณโพแทสเซียมและแมกนีเซียมทัง้หมดสงูกว่า 0.2  และ 0.1% ตามลาํดบั 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 ทัง้หมด>1% การใช ้

RHA ผสมใหผ้ลคลา้ยกบัการใช ้RHB เน่ืองจาก RHA ผลิตง่ายกว่า RHB จึงสามารถใชเ้ป็นวสัดตุวัเติมทางเลือกใน

การผลิต Le-mix ได ้

 

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 
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คาํนาํ  
ลีโอนารไ์ดต ์(Leonardite) เป็นชัน้ดินปนถ่านหินท่ีเกิดจากการออกซิเดชนัของถ่านหินลิกไนต ์(Kalaitzidi 

et al., 2003; Olivella et al., 2011)  มีลกัษณะเป็นสีนํา้ตาลอ่อนถึงดาํ ซึ่งส่วนใหญ่พบในบริเวณท่ีมีแหล่งถ่านหิน

ลิกไนต ์เช่น ในรัฐดาโกตาเหนือ ประเทศสหรัฐอเมริกา แคนนาดา เม็กซิโก และกรีซ (Hoffman et al., 1993; 

Simandl et al., 2001; Kalaitzidis et al., 2003) สาํหรับในประเทศไทยแหล่งลีโอนารไ์ดตแ์หล่งใหญ่ท่ีสุดพบท่ี

เหมืองลิกไนต ์แม่เมาะ อาํเภอแม่เมาะ จงัหวดัลาํปาง ซึ่งมีอยู่ประมาณ 1 ลา้นตนั สาํหรบัแหล่งอ่ืน ๆ เช่น ลาํพูน 

พะเยา และ กระบ่ี (วิวฒัน ์และคณะ, 2552)  ลีโอนาไดตเ์ป็นวสัดธุรรมชาติท่ีมีธาตุอาหารพืชเป็นองคป์ระกอบ

หลายธาต ุทัง้ธาตอุาหารหลกั รอง และเสริม สมบติัเด่นท่ีสาํคญัของลีโอนารไ์ดต ์คือ มีปริมาณอินทรียวตัถุในรูป

ของสารฮิวมิกสงู  (Hoffman et al., 1993; Simandl et al., 2001)  คา่ความจแุลกเปลี่ยนแคตไอออนสงู (Kalaitzidis 

et al., 2003) เน่ืองจากสมบัติท่ีดีหลายประการดงักล่าว ลีโอนารไ์ดตถ์ูกนาํมาใชป้ระโยชนท์างการเกษตรทัง้เป็น

วสัดปุรบัปรุงดินโดยตรง หรือนาํมาผสมกบัวสัดตุา่ง ๆ แลว้ใชเ้ป็นปุ๋ ย หรือการสกดัสารฮิวมิคจากลีโอนารไ์ดต ์ 

สาํหรบัลีโอนารไ์ดตใ์นประเทศไทยเกษตรกรและกลุ่มวิสาหกิจชุมชนรอบเหมืองในจังหวดัลาํปางสนใจ

นาํมาใชป้ระโยชนอ์ย่างมาก แต่ปัจจุบันทางเหมืองแม่เมาะยังไม่ประสงคจ์ะแจกจ่ายใหเ้กษตรกรหรือวิสาหกิจ

ชมุชน เน่ืองจากตอ้งการใหมี้การศกึษาถงึสมบติัและแนวทางการนาํลีโอนารไ์ดตก์่อน ซึง่แสงดาว และคณะ (2562) 

รายงานว่าการนาํลีโอนารไ์ดตจ์ากเหมืองแม่เมาะมาใช้เป็นวัสดุปรบัปรุงดินหรือปุ๋ ยโดยตรงโดยนั้นไม่เหมาะสม

เน่ืองจากสมบติับางประการ เช่น เป็นกรดจดั และมีไนโตรเจน (N) ตํ่า ทาํใหค้่าสดัส่วน C/N  สูงกว่า 30:1 โดยจาก

รายงานของภาสินี และคณะ (2560) ซึ่งทาํการศกึษาผลของการใชล้ีโอนารไ์ดตก์บัดาวเรืองพบว่าการใชล้ีโอนาร์

ไดตมี์ผลทาํใหป้ริมาณอินทรียวตัถุ (OM) แมกนีเซียม (Mg) ท่ีแลกเปลี่ยนได ้และซลัเฟอร ์(S) ส่วนท่ีสกดัไดใ้นดิน

สงูขึน้ แต่มีผลทาํให ้pH ของดินลดลง  แสงดาว และจริยา (2562) ทาํการทดลองในเบือ้งตน้เพ่ือหาแนวทางเพ่ิมพี

เอช (pH) และไนโตรเจน ในลีโอนารไ์ดต ์โดยการนาํมาผสมกับวสัดุต่าง ๆ และเติมแอมโมเนียมไฮดรอกไซด ์ผล

การศกึษาพบว่าวสัดบุางชนิดเหมาะสมและบางชนิดไม่เหมาะสมกบัการนาํมาผสมกบัลีโอนารไ์ดต ์พบว่าการเติม

แอมโมเนียมไฮดรอกไซดใ์นวสัดผุสมท่ีไดจ้ากการผสมลีโอนารไ์ดตก์บัยิปซมัเทียม ไดอะตอไมต ์และแกลบไบโอชาร ์

ในอตัราส่วน 10:5:1:1 โดยนํา้หนกั และลีโอนารไ์ดตก์บัแกลบไบโอชาร ์ในอตัราส่วน 1:1 โดยนํา้หนกั สามารถเพ่ิม

ความร่วนซุย pH และไนโตรเจนท่ีสกดัไดด้ว้ยนํา้ของวสัดผุสมได ้และแนะนาํว่าแกลบไบโอชารท่ี์ทาํการผลิตแบบ

ชาวบา้นโดยใชถ้งัแนวตัง้ 200 ลิตร (อจัจิมา, 2559) เป็นวสัดหุนึ่งท่ีเหมาะสมในการนาํมาผสมกบัลีโอนารไ์ดตจ์าก

เหมืองแมเ่มาะ จงัหวดัลาํปาง  

อย่างไรก็ตามแมใ้นปัจจบุนัมีการแนะนาํใหใ้ชแ้กลบไบโอชารก์นัอย่างแพรห่ลาย เน่ืองจากแกลบไบโอชาร์

นัน้มีสมบติัท่ีดีหลายประการ เช่น เพ่ิมค่าความจุแลกเปลี่ยนแคตไอออน ลดความเป็นพิษของโลหะหนกั เพ่ิมพีเอช 

(Chen and Ma 2015)  และเพ่ิมความสามารถในการอุม้นํา้ (Liang et al., 2006)  แตแ่กลบโอชารน์ัน้มีขอ้จาํกัดใน

เรื่องของขั้นตอนการผลิต ซึ่งเกษตรกรบางท่านอาจไม่ตอ้งการเสียเวลาเตรียมแกลบไบโอชาร ์โดยหากมีวัสดุ

ทางเลือกอ่ืน ท่ีราคาถูก และหาไดง่้ายในทุกพืน้ท่ี อาจช่วยใหก้ารใชป้ระโยชนล์ีโอนารไ์ดตใ์นการเกษตรมีความ

หลากหลายขึน้ ดงันัน้การศกึษานีมี้วตัถุประสงคเ์พ่ือศกึษาสมบติัของวสัดผุสมลีโอนารไ์ดต ์(Le-mix) ท่ีไดจ้ากการ

ใชล้ีโอนารไ์ดตจ์ากเหมืองแม่เมาะ จังหวัดลาํปาง ผสมกับวัสดุตัวเติมต่าง ๆ เพ่ือนาํสมบัติท่ีไดไ้ปใชป้ระเมิน

เบือ้งตน้วา่วสัดผุสมลีโอนารไ์ดตมี์ความเหมาะสมท่ีจะนาํมาใชเ้ป็นวสัดปุรบัปรุงดินหรือปุ๋ ยไดห้รือไม ่

 

อุปกรณแ์ละวธีิการ  
แหล่งทีม่าของตัวอย่างลีโอนารไ์ดต ์วัสดุตัวเตมิ และการวิเคราะหส์มบัต ิ

 วสัดุหลกัท่ีใชผ้สมคือ ตวัอย่างลีโอนารไ์ดต ์และวสัดุตวัเติมอ่ืน ๆ ท่ีมีสมบัติเป็นด่าง ไดแ้ก่ ยิปซมัเทียม 

แกลบดิบ แกลบดาํ (ขีเ้ถา้แกลบ) และแกลบไบโอชาร ์(Figure 1) วสัดทุัง้ 4 ชนิดนีมี้การนาํมาใชเ้ป็นวสัดปุรบัปรุง

ดิน (Huang et al. 2013; Islabao et al., 2014; จักรชัยวัฒน์, 2561) โดยลีโอนาร์ไดต์และยิปซัมเทียมได้รับ
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อนุเคราะหต์วัอย่างจากเหมืองแม่เมาะ แกลบดิบและขีเ้ถา้แกลบซือ้ตัวอย่างมาจากโรงสีขา้วในภาคกลาง ส่วน

แกลบไบโอชารน์ัน้ ไดจ้ากการนาํแกลบดิบท่ีซือ้มาเผาดว้ยถังแนวตัง้ 200 ลิตร ท่ีใชผ้ลิตไบโอชารแ์บบชาวบ้าน 

(อจัจิมา, 2559) นาํตวัอย่างมาวิเคราะหส์มบติัต่าง ๆ  ไดแ้ก่ pH และ EC โดยใชอ้ตัราส่วนของวสัดตุ่อนํา้ปราศจาก

ไอออน (Deionized Water: DI) เท่ากบั 1 : 2 และ 1 : 10 แลว้วดัดว้ย pH meter และ EC meter สาํหรบัคา่ pH และ 

EC ตามลาํดบั วิเคราะหป์ริมาณอินทรียวตัถุโดยวิธีของ Walkley and Black ไนโตรเจนทัง้หมด (Total-N)  โดยวิธี 

Kjeldahl method วิเคราะหป์ริมาณฟอสฟอรสัในรูป P2O5  (Total-P2O5)  และโพแทสเซียมในรูป K2O (Total-K2O) 

ทัง้หมด โดยการสกดัดว้ยกรดผสม HClO4 : HNO3 (อตัรา 1 : 1) ตามรายละเอียดวิธีการวิเคราะหป์ุ๋ ยอินทรียเ์พ่ือขึน้

ทะเบียนของกรมวิชาการเกษตร  (กรมวิชาการเกษตร, 2548 และ 2551; นรีลกัษณ,์ 2548) วิเคราะหป์ริมาณ Ca 

Mg และ S ทัง้หมดโดยการย่อยดว้ยกรด (aqua regia) ผสม HCl : HNO3 (อตัรา 3 : 1) (Chen and Ma, 2001) 

 

การคัดเลือกสูตรผสม การผสม และการวิเคราะหส์มบตัขิองวัสดุผสม 

 การทดลองนีแ้บ่งออกเป็นสองสว่นคือ 1) การทดลองเบือ้งตน้เพ่ือคดัเลือกชนิดของวสัดผุสม โดยลองผสม

วสัดุต่าง ๆ กับแอมโมเนียมไฮดรอกไซดแ์ละนํา้ปราศจากไอออน (Deionized Water; DI-water) โดยอาศยัขอ้มูล

เบือ้งตน้จากรายงานของ  แสงดาว และคณะ (2562) และ แสงดาว และ จริยา (2562) และ 2) การผสมวสัดลุีโอนาร์

ไดตจ์ากวสัดท่ีุคดัเลือกในส่วนแรกและศกึษาสมบติัของวสัดผุสมท่ีได ้รายละเอียดดงันี ้การทดลองสว่นทีห่นึ่ง นาํลี

โอนารไ์ดต ์ยิปซมัเทียม แกลบดิบ ขีเ้ถา้แกลบ หรือแกลบไบโอชาร ์จาํนวน 100 กรมั มาผสมกบัแอมโมเนียมไฮด

รอกไซด ์(30% แอมโมเนียในนํา้หรือแอมโมเนียเหลว (30% NH3) หรือ DI-water ในสดัส่วนวสัดผุสมต่อของเหลว 

2:1 โดยนํา้หนกัตอ่ปริมาตร รวมทัง้หมด 10 สตูร (Figure 1)  ทาํการผสมสตูรละ 3 ซ ํา้ หลงัจากทาํการผสมตวัอย่าง

ดว้ยนํา้ DI-water และแอมโมเนียเหลวแลว้ บนัทึกลกัษณะทางกายภาพท่ีสงัเกตไดด้ว้ยตาเปล่า ไดแ้ก่ สี ปริมาตร 

และความร่วนซุย ก่อนและหลงัการผสมกับแอมโมเนียเหลวโดยไม่มีการนาํตวัอย่างหลงัผสมไปทาํการบด และ

วิเคราะหค์่า pH และ EC ของตวัอย่างทัง้ 10 สตูร โดยใชวิ้ธีการวิเคราะหเ์ช่นเดียวกบัท่ีกลา่วในขา้งตน้ การทดลอง

ส่วนทีส่อง หลงัจากพิจารณาค่า pH  EC  และลกัษณะทางกายภาพ จากการทดลองแรก วสัดท่ีุทาํการคดัเลือกมา

ไดแ้ก่ ลโีอนารไ์ดต ์ยิปซมัเทียม ขีเ้ถา้แกลบ และแกลบไบโอชาร ์นาํวสัดทุัง้หมดมาผสม 2 สตูร หลกั โดยใชล้ีโอนาร์

ไดตแ์ละยิปซมัเทียมซึ่งเป็นวสัดพุลอยไดจ้ากเหมืองแม่เมาะ ในทุกสูตร สดัส่วนการผสมปรบัจากคาํแนะนาํจาก

รายงานใน แสงดาว และคณะ (2562) และแสงดาว และ จริยา (2562) คือ ใชล้โีอนารไ์ดต ์40 เปอรเ์ซน็ต ์และยิปซมั

เทียม 20 เปอรเ์ซ็นต ์ของการผสม 100 ส่วน ส่วนท่ีเหลืออีก 40 เปอรเ์ซ็นต ์ใชต้วัเติมเป็นขีเ้ถา้แกลบหรือแกลบไบ

โอชาร ์แลว้นาํสูตรผสมนัน้ไปเติมแอมโมเนียเหลวหรือนํา้ DI-water จาํนวน 50 เปอรเ์ซ็นตโ์ดยปริมาตรต่อ 100 

เปอรเ์ซ็นตโ์ดยนํา้หนักของวสัดุผสม ไดว้สัดุผสมลีโอนารไ์ดตท์ั้งหมด 4 สูตร (Table 1) ผสมวสัดุท่ีอุณหภูมิหอ้ง

ขนาดการผสมตํ่ากวา่ 0.5 กิโลกรมั สตูรละ 3 ซ ํา้  

 

Table 1 Type and amount of material used for each leonardite-based mixture. 

Sample Name Mixed-materials (%) 

Leonardite Gypsum Rice husk ash Rice husk biochar NH3 30%/Di-water 

1. Le1- NH3 40 20 40 - 50% Di-water 

2. Le1+ NH3 40 20 40 - 50% NH3 30% 

3. Le2- NH3 40 20 - 40 50% Di-water 

4. Le1+ NH3 40 20 - 40 50% NH3 30% 
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 วิเคราะหส์มบัติของวสัดุผสมทั้ง 4 สูตร ไดแ้ก่ pH, EC, OM, Total-N, Total-P2O5, Total-K2O, Total Ca 

Mg และ S ตามวิธีเดียวกับท่ีกล่าวในขา้งตน้ นอกจากนีท้าํการวิเคราะหป์ริมาณไนโตรเจนส่วนท่ีสกัดไดด้ว้ยนํา้ 

(Water extractable N) ซึ่งเป็นส่วนท่ีพืชสามารถใชไ้ดแ้ละมีโอกาสไปกับสิ่งแวดลอ้ม โดยการสกัดดว้ย Batch 

technique ใชต้ัวอย่างขนาดเล็กกว่า 250 ไมครอน สกัดดว้ยนํา้ DI-water ท่ีสัดส่วนตัวอย่างต่อนํา้เท่ากับ 1:10 

ระยะเวลาการสกดั 30 นาที แลว้กรองสารละลายดว้ยท่ีกรองขนาด 0.45 ไมครอน (Zhang et al., 2011) วดัปริมาณ

ไนโตรเจนท่ีสกดัไดด้ว้ยวิธีการกลั่น ทาํการวิเคราะหป์ริมาณธาต ุP K Ca Mg และ S ส่วนท่ีสกดัได ้(Extractable) 

ดว้ยสารสกดั Mehlich III (Mehlich, 1984) ซึ่งเป็นส่วนท่ีคาดว่าพืชสามารถใชป้ระโยชนไ์ดม้ากกว่าส่วนของความ

เขม้ขน้ทัง้หมด วิเคราะหป์ริมาณ P K Ca Mg และ S ท่ีสกัดไดด้ว้ยเครื่อง ICP-OES ประเมินความเป็นไปไดข้อง

วสัดผุสมทัง้ 4 สตูร วา่ใชเ้ป็นปุ๋ ยหรือวสัดปุรบัปรุงดินไดห้รือไมจ่ากคา่วิเคราะหส์มบติัตา่ง ๆ  

 

ผลและวิจารณผ์ลการทดลอง 
สมบัตขิองวัสดุ และสมบัตขิองวัสดุหลังผสมแอมโมเนียมไฮดรอกไชดแ์ละ DI-water 

 ผลการวิเคราะหพ์บว่าลีโอนารไ์ดตเ์ป็นกรดจัดมาก มี pH ตํ่ากว่า 2 มีปริมาณอินทรียวัตถุสูงกว่า 30 

เปอรเ์ซ็นต ์มีธาตุแคลเซียมและกาํมะถนัสงู ส่วนวสัดุอ่ืนๆ มีค่า pH สูงกว่า 6.5 มีปริมาณอินทรียวตัถุต ํ่ากว่า 10 

เปอร์เซ็นต์ (Table 2) สอดคล้องกับท่ีรายงานโดย Pochadom et al. (2013) แต่พีเอชมีค่าตํ่ากว่า เน่ืองจาก

การศกึษานีใ้ชส้ดัส่วนการสกดัต่างกนั ซึ่งจากค่าพีเอชของลีโอนารไ์ดตท่ี์เป็นกรดจดัจงึไม่ควรนาํมาใชก้บัดินทั่วไป

โดยตรงยกเวน้ดินด่างจัด เน่ืองจากจะสง่ผลใหดิ้นมีพีเอชลดลงได ้(ภาสินี และคณะ, 2560) การเติมแอมโมเนียม

เหลวลงในวสัดทุุกชนิดทาํใหว้สัดมีุค่าพีเอชสงูขึน้เม่ือเปรียบเทียบกบัตวัอย่างก่อนเติมและท่ีเติมนํา้ DI-water และ

มีค่าการนาํไฟฟ้าไม่เกิน 10 เดซิซีเมนตต์่อเมตร ตามค่ากาํหนดปุ๋ ยอินทรียม์าตรฐานของกรมวิชาการเกษตร (กรม

วิชาการเกษตร, 2548 และ 2551) ในทกุสตูรยกเวน้สตูรท่ี 1 (Table 3) ลีโอนารไ์ดต ์แกลบไบโอชาร ์และขีเ้ถา้แกลบ 

ท่ีเติมแอมโมเนียเหลว มีลกัษณะทางกายภาพท่ีพงึประสงค ์คือมีสีดาํคลํา้ รว่นซุย และปริมาตรหลงัผสมเพ่ิมขึน้ จงึ

เลือกไปผสมกบัลีโอนารไ์ดตแ์ละยิปซมัเทียมในการศกึษาสว่นท่ีสอง 

สมบัตขิองวัสดุผสมลีโอนารไ์ดตแ์ละความเป็นไปได้ในการใช้เป็นปุ๋ยหรือวัสดุปรับปรุงดนิ 
 วสัดุผสมลีโอนารไ์ดตท์ุกสูตรมีปริมาณอินทรียวตัถุสูงกว่า 10 เปอรเ์ซ็นต ์ซึ่งเป็นค่าท่ีสูงกว่าค่าขัน้ต ํ่าท่ี
กาํหนดใหมี้ในปุ๋ ยอินทรียเ์คมีของกรมวิชาการเกษตร ทัง้ยงัมีคา่การนาํไฟฟ้าตํ่ากว่า อีก 10 เดซิซีเมนตต์่อเมตร ตํ่า
กว่าค่าสูงสุดท่ีกาํหนดให้มีไดใ้นปุ๋ ยอินทรีย์และอินทรีย์เคมี (กรมวิชาการเกษตร, 2551) ซึ่งถือเป็นสมบัติท่ีดี
เน่ืองจากมีศักยภาพท่ีจะใชเ้ป็นวัสดุปรบัปรุงดินท่ีช่วยเพ่ิมอินทรียวัตถุใหก้ับดินท่ีมีอินทรียวัตถุต ํ่าได ้และไม่มี
ผลกระทบกบัคา่การนาํไฟฟ้าของดินสาํหรบัคา่สดัสว่นคารบ์อนต่อไนโตรเจนนัน้พบวา่วสัดผุสมเกือบทกุสตูรยกเวน้
สูตรท่ี 1 มีค่าตํ่ากว่า 30:1 ซึ่งสดัส่วนคารบ์อนและไนโตรเจนช่วง 20-30:1 ถือเป็นสดัส่วนท่ีเหมาะสมสาํหรบัการ
ย่อยสลายท่ีดี (Priya et al., 2017) การเติมแอมโมเนียเหลวลงไปในวัสดุผสมทาํใหค้่าพีเอช ปริมาณไนโตรเจน
ทัง้หมดและส่วนท่ีสกดัไดด้ว้ยนํา้เพ่ิมขึน้ ปริมาณธาตุฟอสฟอรสั แคลเซียม กาํมะถัน และโพแทสเซียม ท่ีสกัดได้
ดว้ยสารสกดั Mehlich-III มีคา่ใกลเ้คียงกนัในวสัดผุสมทกุสตูร วสัดผุสมทกุสตูรมีปริมาณแคลเซียม และกาํมะถนัท่ี
สกดัไดส้งูจึงอาจใชเ้ป็นปุ๋ ยเพ่ิมธาตดุงักลา่วได ้ซึ่งกาํมะถนันัน้ถือเป็นธาตท่ีุสาํคญัต่อกระบวนการเจริญเติบโตของ
พืชและพืชตอ้งการปริมาณมากเชน่เดียวกบัไนโตรเจน (Abdallah et al., 2010) และเป็นธาตท่ีุสาํคญัในการออกตา
ดอกของพืช (Hinnawy, 1956) การท่ีวสัดผุสมเช่นสตูรท่ี 1 2 และ 3 มีปริมาณอินทรียวตัถุ แคลเซียม และกาํมะถนั
สูง มีพีเอชตํ่ากว่า 7 และค่าการนาํไฟฟ้าตํ่า ถือเป็นจุดเด่นท่ีดีเพราะอาจนาํไปใชเ้ป็นวัสดุปรับปรุงดินหรือปุ๋ ย
สาํหรบัดินท่ีมีปัญหาเรื่องโซเดียมท่ีแลกเปลี่ยนไดส้งู ขาดแคลเซียม และอินทรียวตัถุต ํ่า เช่น ดินโซดิก และดินเค็ม
โซดิกในภาคอีสานของประเทศไทยได ้การเติมแอมโมเนียเหลวมีผลทาํใหว้สัดผุสมในสูตรท่ี 2 ท่ีเป็นการผสมกบั
ขีเ้ถา้แกลบมีปริมาณโพแทสเซียมท่ีสกดัไดส้งูขึน้ จากสตูรท่ี 1 อย่างเห็นไดช้ดั ในขณะท่ีปริมาณแมกนีเซียมท่ีสกดั
ไดใ้นทัง้สตูรท่ีผสมกบัขีเ้ถา้แกลบหรือแกลบไบโอชารล์ดลงหลงัเติมแอมโมเนียเหลว นอกจากนีเ้ม่ือพิจารณาความ
เขม้ขน้ทั้งหมดท่ีย่อยดว้ยกรด aqua regia (pseudo total concentration) ของธาตุไอออนบวกไดแ้ก่ แคลเซียม 
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โพแทสเซียม และแมกนีเซียม พบว่ามีค่าลดลงในวสัดุผสมท่ีเติมแอมโมเนียเหลว (Figure 2) การท่ีปริมาณธาตุ
ดงักลา่วลดลงอาจเป็นผลจากการแลกเปลี่ยนกบัแอมโมเนียม (NH4

+) จากการเติมแอมโมเนียเหลว เน่ืองจากขนาด
และประจุของแอมโมเนียมไอออนสามารถแลกเปลี่ยนกับธาตุต่างๆ ดังกล่าวได ้(Wells, 1984) ทาํใหไ้อออนบวก
ดงักล่าวเขา้ไปในโครงสรา้งวสัดผุสมท่ีมีซิลิกอนเป็นองคป์ระกอบ ซึ่งซิลิกอนเป็นธาตท่ีุพบมากในแกลบดิบ ขีเ้ถา้
แกลบ และแกลบไบโอชาร ์(Sistani et al., 1998; Islabão et al., 2014 ) เม่ือแคตไอออนเหล่านีเ้ขา้ไปสมัพนัธก์บั
ซิลิกอนทาํใหก้ารสกดัดว้ยกรด aqua regia ไม่สามารถย่อยธาตพุวกนีอ้อกมาไดส้มบูรณ ์เพราะการย่อยส่วนของ
ซิลิกอนตอ้งใชก้รด HF (แตไ่มส่ามารถทาํไดใ้นหอ้งปฏิบติัการของภาควิชา) จงึสง่ผลใหค้า่วิเคราะหป์ริมาณทัง้หมด 
ลดลงเม่ือเปรียบเทียบกบัวสัดผุสมสตูรท่ีเติมนํา้ 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  

(1:2) 

EC (1:10) 

dS/m 
Feasibility 

Volume 

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 

EC (1:10) dS.m-1 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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สาํหรบัลกัษณะทางกายภาพท่ีสงัเกตไดง่้าย พบวา่วสัดผุสมทุกสตูรมีความร่วนซุยดี สีของวสัดผุสมท่ีเติม
แอมโมเนียเหลวดาํคลํา้มากกว่าสตูรท่ีเติมนํา้ DI-water (Figure 1) ซึ่งอาจเป็นผลมาจากแอมโมเนียเหลวสกดักรด
ฮิวมิคจากลีโอนารไ์ดตท่ี์เป็นสว่นผสมของวสัดผุสม ณธรรม และอรวรรณ (2557) รายงานวา่ลีโอนารไ์ดตจ์ากเหมือง
แมเ่มาะ มีสารฮิวมิคเป็นองคป์ระกอบสงูถงึ 57 เปอรเ์ซน็ต ์โดยกรดฮิวมิคนัน้มีสีดาํคลํา้  

 
สรุป 

จากสมบติัของวสัดผุสมทัง้ 4 สตูร พบว่าวสัดผุสมทุกสตูรมีความเป็นไปไดท่ี้จะนาํไปใชเ้ป็นวสัดปุรบัปรุง
ดินท่ีช่วยเพ่ิมอินทรียวัตถุ หรือปุ๋ ยท่ีช่วยเพ่ิมธาตุอาหารบางตัว เช่น โพแทสเซียม แคลเซียม แมกนีเซียม และ
กาํมะถนั ใหก้บัดิน แตจ่าํเป็นตอ้งเลือกใชก้บัดินท่ีมีพีเอชแตกตา่งกนั โดยสตูรท่ี 1 และ 3 วสัดผุสมมีพีเอชตํ่ากว่า 5 
ควรใชใ้นดินท่ีมีพีเอชสูง และจาํเป็นตอ้งใชร้่วมกบัปุ๋ ยไนโตรเจน โดยเฉพาะสูตรท่ี 1 เน่ืองจากวสัดผุสมมีค่า C/N 
ratio สงูกวา่ 30:1 ซึง่สตูรท่ี 1 และ 3 นี ้น่าจะเหมาะเป็นทางเลือกกบัเกษตรอินทรีย ์เน่ืองจากวสัดทุกุชนิดท่ีใชผ้สม
คือ ลีโอนารไ์ดต ์ยิปซมัเทียม ขีเ้ถา้แกลบ และแกลบไบโอชาร ์เป็นวสัดท่ีุอนญุาตใหใ้ชไ้ดใ้นระบบเกษตรอินทรียข์อง
หลายประเทศ สว่นสตูรท่ี 2 และ 4 ท่ีมีการเติมแอมโมเนียเหลวนัน้ น่าจะเหมาะกบัการใชเ้ป็นวสัดปุรบัปรุงดิน หรือ
แหล่งปุ๋ ยท่ีใหธ้าตไุนโตรเจน โพแทสเซียม แคลเซียม และกาํมะถนั ในระบบเกษตรปลอดสารพิษ และควรใชก้บัดิน
ท่ีมีพีเอชตํ่ากว่า 7 ซึ่งเป็นดินท่ีพบส่วนใหญ่ในประเทศไทย ขีเ้ถา้แกลบเป็นอีกทางเลือกหนึ่งสาํหรบัใชผ้สมกบัลีโอ
นารไ์ดตน์อกเหนือจากแกลบไบโอชาร ์แต่หากเกษตรกรสนใจใชว้สัดอ่ืุนท่ีหาไดง่้ายกวา่มาผสมแทนควรเลือกวสัดุ
อินทรียท่ี์เป็นด่าง มีธาตุไนโตรเจนสูง และมีธาตุอันตรายทุกตัวไม่เกินมาตรฐานกาํหนดในปุ๋ ยอินทรียข์องกรม
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การใช้แพกโคลบิวทราซอลเพือ่ควบคุมการเจริญเติบโตของไม้ประดับสาํหรับสวนขวด 

 Paclobutrazol Application for Growth Control of Ornamental Plants for Terrarium 
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บทคัดย่อ 

 ปัจจุบันผูค้นท่ีอาศัยในพืน้ท่ีจาํกัดนิยมจัดสวนขวดมากขึน้เพ่ือใหไ้ดอ้ยู่ใกลก้ับธรรมชาติ แต่สวนขวดมี

ปัญหาตน้ไมโ้ตเร็ว การวิจยันีจ้ึงมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศกึษาการใชแ้พกโคลบิวทราซอลสาํหรบัควบคมุการเจริญเติบโต

ของไมป้ระดบัสาํหรบัสวนขวด โดยทดลองราดแพกโคลบิวทราซอลความเขม้ขน้ 0 (ชดุควบคมุ), 25, 50, 75 หรือ 100 

มิลลิกรมัต่อลิตร ปริมาตร 10 มิลลิลิตรต่อกระถาง กับพืช 6 ชนิด จาํนวน 1 ครัง้ ท่ีปลูกในกระถางขนาด 3 นิว้ วาง

แผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ ์วดัการเจริญเติบโตดา้นความสูงทรงพุ่ม ความกวา้งทรงพุ่ม ภายหลงัการราดสาร

เป็นเวลา 2 สปัดาห ์และวดัพืน้ท่ีใบในสปัดาหส์ดุทา้ยของการทดลอง ผลการทดลองสามารถแบ่งการตอบสนองของ

พืชตอ่สารไดเ้ป็น 2 กลุม่ คือ กลุม่ท่ี 1 พืชตอบสนองตอ่สารทัง้ดา้นความสงูทรงพุ่ม ความกวา้งทรงพุ่ม และพืน้ท่ีใบ มี

จาํนวน 3 ชนิด คือ บีโกเนีย ลายเบญจรงคใ์บแดง และไข่มกุ กลุ่มท่ี 2 พืชตอบสนองต่อสารในบางปัจจยั มีจาํนวน 3 

ชนิด คือ ผกัเป็ดออสเตรเลีย เฟิรน์ราชินีเงิน และออม จากการทดลองแนะนาํใหใ้ชแ้พกโคลบิวทราซอลท่ีความเขม้ขน้ 

25 มิลลิกรมัต่อลิตรจาํนวน 1 ครัง้ สาํหรบัควบคมุการเจริญเติบโตของ บีโกเนีย ลายเบญจรงคใ์บแดง ไข่มกุ และผกั

เป็ดออสเตรเลีย 
 

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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คาํนาํ 

การจดัสวนขวด (Terrarium) เป็นการจาํลองการปลกูพืชในธรรมชาติใหม้าอยู่ในภาชนะขนาดเล็ก เช่น 

ขวดแกว้ ซึง่กาํลงัไดร้บัความนิยม โดยเฉพาะผูท่ี้อาศยัอยู่ในอาคารท่ีทาํงานหรือท่ีพกัอาศยัขนาดเลก็ เน่ืองจากให้

ความสวยงาม  ช่วยสรา้งบรรยากาศใกลชิ้ดธรรมชาติ เหมาะสาํหรบัใชใ้นพืน้ท่ีจาํกดั และยงัไม่ตอ้งการการดแูล

มาก พืชท่ีใชป้ระดบัภายในสวนขวดควรเป็นพืชขนาดเล็ก ชอบร่มหรือแสงราํไร และทนทานต่อสภาพอากาศท่ี

จาํกัดภายในขวด รวมถึงพืชท่ีอยู่ภายในขวดแกว้เดียวกันหากมีหลายชนิด ควรมีลกัษณะนิสยัท่ีคลา้ยคลึงกัน 

ชอบสภาพปัจจัยคลา้ยกัน โดยเฉพาะความชืน้และแสง จึงจะทาํใหพื้ชเจริญเติบโตไดดี้และมีอายุการใชง้าน 

ได้นานขึน้ ส ําหรับตัวอย่างพืชท่ีนิยมใช้จัดสวนขวด ได้แก่ เฟินราชินีเงิน (Pteris  ensifomis  ‘Victoriae’)  

ออม (Syngonium  podophyllum Schott) พรมออสเตรเลีย (Fittonia albivenis) กนกนารี (Selaginella spp.)  

บีโกเนีย (Begonia sp.) เป็นตน้ (วิเชษฐ, 2541; มญัชสุา, 2544; เอกวิทย,์ 2554; Schnelle et al., 2017)  

อย่างไรก็ตามยังพบปัญหาท่ีสาํคัญสาํหรับการจัดสวนขวดคือ มีการใชพื้ชทีมีลักษณะเจริญเติบโต

แตกตา่งกนั โดยเฉพาะพืชท่ีเจริญเติบโตเรว็จะมีตน้ท่ียืดยาวและใบมีขนาดใหญ่จนเกิดการบงัแสงตน้อ่ืน ๆ ทาํให้

ตน้ท่ีมีขนาดเล็กหยุดการเจริญหรือตายได ้รวมถึงตน้เจริญเติบโตจนแน่นภาชนะปลูก ส่งผลใหส้วนขวดไม่

สวยงามดงัเดิม และตอ้งเปลี่ยนพืชใหมใ่นท่ีสดุ ซึง่เป็นการสิน้เปลืองเวลาและงบประมาณในการจดัสวนขวดใหม่ 

หากสามารถควบคมุการเจริญเติบโตของพืชท่ีปลกูในสวนขวดใหช้า้ลงกว่าปกติหรือควบคุมใหพื้ชยังคงมีขนาด

ใกลเ้คียงกบัขนาดของตน้ท่ีปลกูใหม่ ก็จะช่วยใหส้วนขวดคงความสวยงามไดน้านขึน้และลดการดแูลรกัษาสวน

ขวดได ้แนวทางหนึ่งซึ่งเป็นท่ีนิยมคือการใชส้ารชะลอการเจริญเติบโต (Plant growth retardant) ซึ่งมีหลายชนิด

ท่ีใชก้นัอย่างแพรห่ลาย โดยเฉพาะแพกโคลบิวทราซอล จดัเป็นสารท่ีน่าสนใจ เน่ืองจากราคาถกู มีจาํหน่ายทั่วไป 

และมีประสิทธิภาพสงูในการชะลอการเจริญเติบโตของพืชตา่ง ๆ ไดดี้ (Sean et al., 2014) จากงานวิจยัของ    พีร

เดช (2537) พบว่าแพกโคลบิวทราซอลมีผลทาํใหค้วามยาวปลอ้งลดลง จึงช่วยชะลอความสงูของตน้ใหล้ดลงได ้

และยงัมีผลตอ่การเพ่ิมอตัราการสงัเคราะหด์ว้ยแสง ช่วยลดอตัราการหายใจและการคายนํา้ในพืชบางชนิด จงึทาํ

ใหพื้ชมีความทนทานตอ่สภาพแวดลอ้มมากขึน้ ภาณพุล (2557) ศกึษาการใหส้ารแพกโคลบิวทราซอลทางดินกบั

ดาวเรือง พบวา่แพกโคลบิวทราซอลมีผลในการชะลอความสงู ความกวา้งทรงพุ่ม นํา้หนกัแหง้ และพืน้ท่ีใบ เฉลิม

พล (2556) พบว่าแพกโคลบิวทราซอลมีผลช่วยชะลอความสงูของทรงพุ่มและความยาวปลอ้ง ทาํใหท้รงพุ่มของ

ไทรไข่มกุกะทดัรดัมากขึน้ ช่วยใหพื้ชทนรม่ไดดี้ และยืดอายกุารวางประดบัในอาคารดว้ย นอกจากนีย้งัมีรายงาน

ในพืชหลายชนิด เช่น โกสน (ปิยวดี, 2550), Curcuma alismatifolia (Jungklang and Kobkiat , 2012) และ 

Begonia rex-cultorum (Suradinata et al., 2013) เป็นตน้ จึงนาํมาสู่การศกึษาผลของแพกโคลบิวทราซอลและ

ความเขม้ขน้ท่ีเหมาะสมของสารต่อการควบคมุการเจริญเติบโตของไมป้ระดบับางชนิดสาํหรบัสวนขวดเพ่ือลด

ปัญหาขา้งตน้ 

 

อุปกรณแ์ละวิธีการ 

วิธีการทดลอง 

 คดัเลือกพืชทัง้ 6 ชนิดท่ีนิยมใชใ้นการจดัสวนขวด ไดแ้ก่ 1) ออม (Syngonium  podophyllum Schott) 

2) เฟิร ์นราชินีเงิน (Pteris  ensifomis ‘Victoriae’) 3) ผักเป็ดออสเตรเลีย (Alternanthera sp.) 4) บีโกเนีย 

(Begonia sp.) 5) ลาย เบญจรงค์ใบแดง  (Pilea involucrate (Sims) C.H.Wright& Dewar ‘Norfolk’) และ  
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6) ไข่มุก (Pilea sp.) ใหมี้ความสูงทรงพุ่มและความกวา้งทรงพุ่มใกลเ้คียงกนัในแต่ละชนิด โดยออมสูง 10 ซม. 

เฟิรน์ราชินีเงินสงู 6 ซม. ผกัเป็ดออสเตรเลียสูง 10 ซม. บีโกเนียสูง 5 ซม. ลายเบญรงคใ์บแดงสูง 2.5 ซม. และ

ไข่มกุสงู 2 ซม. ซึง่เป็นขนาดท่ีนิยมใชใ้นการจดัสวนขวด ปลกูพืชลงในกระถางพลาสติกขนาด 3 นิว้ ดว้ยวสัดปุลกู

ท่ีมีส่วนผสมของพีทมอสและเพอรไ์ลท ์ในอตัราส่วน 1:1 โดยปริมาตร เพ่ือใหเ้หมาะสมกบัความตอ้งการของพืช 

วางบนชัน้วางตน้ไมใ้นหอ้งท่ีมีการจาํลองสภาพแสงโดยใชห้ลอดไฟ LED ใหแ้สงท่ีความเขม้แสงเฉลี่ย 1–20 µmol 

m-2s-1 ซึ่งเป็นความเขม้แสงปกติในการวางสวนขวดประดบัในอาคาร ระหว่างเวลา 6.00-18.00 น. มีอณุหภูมิ

อากาศระหวา่ง 26.5–31.7 องศาเซลเซียส ซึ่งเป็นช่วงอณุหภูมิเฉลี่ยท่ีมีการเปิดเครื่องปรบัอากาศเวลากลางวนั

และปิดในเวลากลางคืน ความชืน้สัมพัทธ์ระหว่าง 55–65 เปอรเ์ซ็นต ์ราดสารละลายแพกโคลบิวทรา-ซอล 

(Paclobutrazol) ช่ือการคา้ “ทะวาย” เขม้ขน้ 25 เปอรเ์ซ็นต ์ท่ีความเขม้ขน้ 0 (ชุดควบคมุ), 25, 50, 75 และ 100 

มิลลิกรัมต่อลิตร ปริมาตร 10 มิลลิลิตรต่อกระถาง รอบโคนตน้เพียงครัง้เดียวหลังปรับสภาพ 1 สัปดาห ์วาง

แผนการทดลองแบบสุม่สมบรูณ ์(Completely Randomized Design) โดยพืชแตล่ะชนิดมี 5 สิ่งทดลอง รดนํา้ทกุ 

3 วนั ปริมาตร 40 มิลลิลิตรตอ่กระถาง หลงัราดสารเป็นเวลา 1 สปัดาหจ์งึเริ่มบนัทกึผลทกุ 1 สปัดาห ์เป็นเวลา 8 

สัปดาห์ ระหว่างเ ดือนพฤศจิกายน 2561 ถึง เ ดือนมกราคม 2562 ณ ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

 

การบันทกึผล 

1. ขอ้มูลดา้นการเจริญเติบโต ประกอบดว้ย 1) ความสูงทรงพุ่ม (เซนติเมตร) วัดจากผิววัสดุปลูกใน

แนวตัง้ฉากจนถงึปลายยอดของทรงพุ่ม 2) ความกวา้งทรงพุ่ม (เซนติเมตร) วดัความกวา้งของทรงพุ่มในแนวนอน

ตามทิศเหนือ–ใต ้และทิศตะวนัออก–ตะวนัตก แลว้นาํมาคาํนวณความกวา้งทรงพุ่มเฉลี่ย และ 3) พืน้ท่ีใบ (ตาราง

เซนติเมตร) เม่ือสิน้สุดการทดลอง (สปัดาหท่ี์ 8) ดว้ยเครื่องวดัพืน้ท่ีใบ Leaf area meter รุ่น LI-3100 โดยเก็บ

ตวัอย่างใบท่ีเกิดใหม่ตาํแหน่งท่ี 3 และ 4 จากยอด กระถางละ 4 ใบ แลว้นาํมาหาค่าเฉลี่ยพืน้ท่ีใบของพืชแต่ละ

ชนิด  

2. เพ่ือเปรียบเทียบความสวยงามของตน้ จากภาพถ่ายดา้นบนและดา้นขา้งของทรงพุ่ม บนัทกึภาพน่ิง

ในภาพรวม 

3.  วิเคราะหค์วามแตกตา่งของคา่เฉลี่ยดว้ยวิธี Duncan’s Multiple Range Test (DMRT) ท่ีระดบัความ

เช่ือมั่น 95 เปอรเ์ซน็ต ์

 

ผลและวิจารณผ์ลการทดลอง 

 การศกึษาผลของแพกโคลบวิทราซอลในการควบคมุการเจริญเติบโตของพืชทัง้ 6 ชนิด เม่ือเปรียบเทียบ

ความสงูทรงพุ่มในสปัดาหท่ี์ 8 พบว่าสารละลายแพกโคลบิวทราซอลมีผลควบคมุความสงูทรงพุ่มของพืชจาํนวน 

3 ชนิดคือ บีโกเนีย ลายเบญจรงคใ์บแดง และไข่มกุ โดยพชืทัง้ 3 ชนดิทีไ่ดร้บัสารละลายทกุความเขม้ขน้ มีความ

สูงทรงพุ่มตํ่ากว่าชุดควบคมุและแตกต่างกันทางสถิติ ในขณะท่ีแพกโคลบิวทราซอลไม่มีผลต่อความสงูทรงพุ่ม

ของ ผกัเป็ดออสเตรเลีย เฟิรน์ราชินีเงิน และออม (Table 1 และ Figure 1) นอกจากความสงูทรงพุ่มแลว้ แพกโคล

บิวทราซอลยงัมีผลควบคมุความกวา้งทรงพุ่มของ บีโกเนีย ลายเบญจรงคใ์บแดง ไข่มกุ และผกัเป็ดออสเตรเลีย 
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โดยพืชท่ีไดร้บัแพกโคลบวิทราซอลทกุความเขม้ขน้ มีความกวา้งทรงพุ่มนอ้ยกว่าชดุควบคมุและแตกต่างกนัทาง

สถิติ อย่างไรก็ตามแพกโคลบวิทราซอลไมมี่ผลต่อความกวา้งทรงพุ่มของ เฟิรน์ราชินีเงิน และ ออม (Table 2 และ 

Figure 2) สอดคลอ้งกบัท่ีศรนัย ์(2545) พบว่าแพกโคลบิวทราซอลความเขม้ขน้ 25, 50 และ 100 ppm ไม่มีผล

ตอ่ความกวา้งทรงพุ่มและขนาดใบของตน้หงอนไก่  จาก Table 3 พบวา่แพกโคลบิวทราซอลมีผลต่อพืน้ท่ีใบของ

พืชทัง้ 6 ชนิดแตกต่างกนั กล่าวคือแพกโคลบิวทราซอลความเขม้ขน้ 25–100 มิลลิกรมัต่อลิตร มีผลต่อ บีโกเนีย 

ลายเบญจรงคใ์บแดง ไข่มกุ และเฟิร์นราชินเีงนิ ในการควบคมุพืน้ท่ีใบใหน้อ้ยกว่าชดุควบคมุ แต่พืน้ท่ีใบของผกั

เป็ดออสเตรเลีย ถูกควบคมุดว้ยแพกโคลบิวทราซอลความเขม้ขน้ 50–100 มิลลิกรมัต่อลิตร สาํหรบัใบท่ีเกิดใหม่

ของ S. podophyllum ท่ีไดร้บัแพกโคลบิวทราซอลทุกความเขม้ขน้ มีลกัษณะมว้นอดัตวัแน่นผิดปกติ ทาํใหไ้ม่

สามารถวดัพืน้ท่ีใบได ้แสดงว่าความเขม้ขน้นีอ้าจไมเ่หมาะสมท่ีจะใชก้บัพืชนี ้สอดคลอ้งกบัท่ี พชัรียา (2551) ได้

รายงานว่าการใช้แพกโคลบิวทราซอล ท่ีมีความเข้มข้นมากเกินไปมีผลให้ตน้แคระแกร็นไดใ้นพืชบางชนิด 

นอกจากนีย้งัสงัเกตพบว่า ลายเบญจรงคใ์บแดง และ ไข่มกุ ท่ีไดร้บัแพกโคลบวิทราซอลทกุความเขม้ขน้ มีความ

เขียวของใบเขม้ขึน้เม่ือเปรียบเทียบกบัชุดควบคมุ ตรงกบัรายงานท่ีว่าแพกโคลบิวทราซอลมีผลชกันาํใหเ้กิดการ

เปลี่ยนแปลงทางสัณฐานวิทยาของใบ รวมถึงยังมีผลต่อการสรา้งกรดแอบไซซิดเพ่ิมขึน้ ซึ่งส่งผลต่อการเพ่ิม

ปริมาณคลอโรฟิลล ์ทาํใหใ้บมีสีเขียวเขม้ขึน้ (ยทุธพงศ,์ 2544; สมบญุ, 2548) เม่ือพิจารณาลกัษณะใบของพืชทัง้ 

5 ชนิดใน Table 3 พบวา่ ใบพืชมีขนาดเลก็ลงตามความเขม้ขน้ของแพกโคลบิวทราซอลท่ีเพ่ิมขึน้ ซึง่ใบท่ีเลก็มาก

เกินไปจะส่งผลต่อความสวยงามโดยรวมของตน้ได ้ดงันัน้การใชแ้พกโคลบิวทราซอลความเขม้ขน้ตํ่าจะยังคง

รกัษารูปรา่งของใบใหส้วยงามไดดี้กวา่การใชส้ารความเขม้ขน้สงู   

ผลการศึกษาทาํใหแ้บ่งการตอบสนองของพืชต่อแพกโคลบิวทราซอลไดเ้ป็น 2 กลุ่ม ดงันี ้กลุ่มท่ี 1 พืช

ตอบสนองต่อแพกโคลบิวทราซอล ทั้งดา้นความสูงทรงพุ่ม ความกวา้งทรงพุ่ม และพืน้ท่ีใบ มีจาํนวน 3 ชนิด 

ประกอบดว้ย บีโกเนีย ลายเบญจรงคใ์บแดง และไข่มกุ ทาํนองเดียวกบัดาวเรืองท่ีพบว่าการาดแพกโคลบิวทรา-

ซอลความเขม้ขน้ 50, 100 และ 200 ppm ลงดิน สามารถชะลอความสงูทรงพุ่ม ความกวา้งทรงพุ่ม และพืน้ท่ีใบ

ได ้(ภาณพุล, 2557) และกลุม่ท่ี 2 พืชตอบสนองตอ่แพกโคลบวิทราซอลในบางปัจจยั มีจาํนวน 3 ชนิด คือ ผกัเป็ด

ออสเตรเลีย เฟิร์นราชินเีงนิ และออม โดย ผกัเป็ดออสเตรเลีย ตอบสนองต่อสารในดา้นความกวา้งทรงพุ่มและ

พืน้ท่ีใบ สว่น เฟิรน์ราชินีเงิน และ ออม ตอบสนองตอ่สารในดา้นพืน้ท่ีใบท่ีลดลงเท่านัน้ 

 ผลการทดลองขา้งตน้พบว่า แพกโคลบิวทราซอลสามารถควบคมุการเจริญเติบโตของพืชไดท้ัง้ความสงู

ทรงพุ่ม ความกวา้งทรงพุ่ม และพืน้ท่ีใบ ซึ่งเป็นไปตามคณุสมบติัของสารในการยบัยัง้การสงัเคราะหจิ์บเบอเรล-  

ลินชั่วคราว และยับยั้งปฏิกิริยาออกซิเดชันของ kaurene ไม่ใหเ้ปลี่ยนเป็น kaurenoic acid ซึ่งจะเปลี่ยนเป็น    

จิบเบอเรลลินชนิดต่างๆ เม่ือการสงัเคราะหจิ์บเบอเรลลินถูกยบัยัง้ เซลลใ์หม่จึงไม่ยืดยาวออกไป ส่งผลใหป้ลอ้ง

สัน้ลง ขนาดลาํตน้และก่ิงจะมีการเจริญเติบโตลดลงจนสังเกตุได ้ (Rademacher, 2000) จากผลการทดลอง

แนะนาํใหใ้ชแ้พกโคลบิวทราซอลท่ีความเขม้ขน้ 25 มิลลิกรมัต่อลิตร สาํหรบัพืช 4 ชนิดคือ บีโกเนีย ลายเบญจ-

รงคใ์บแดง ไข่มุก และผักเป็ดออสเตรเลีย เน่ืองจากสารช่วยควบคุมขนาดทรงตน้ใหมี้ความสวยงาม ใบไม่เกิด

ลกัษณะท่ีผิดปกติ และยงัช่วยประหยดัสารอีกดว้ย 

 

 



การประชมุทางวิชาการของมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์ครัง้ที่ 58  สาขาพืช 

32 

Table 1 Plant height of 6 plants at week 8th after drenching with different concentrations of  

paclobutrazol (PBZ).  

PBZ  

(mg/L) 

Plant height (cm) 

Begonia 

sp. 

Pi. 

involucrate 

Pilea sp. Alternanth-

era sp. 

Pt. 

ensifomis 

S. 

podophyllum 

0 (control) 6.64a1/ 4.04a 4.36a 11.10 7.80 11.50 

25 4.13b 2.23b 2.86b 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  

(mg/L) 

Canopy width (cm) 

Begonia 

sp. 

Pi. 

involucrate 

Pilea sp. Alternanth-

era sp. 

Pt. 

ensifomis 

S. 

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.     

 

สรุป 

 แพกโคลบิวทราซอลทกุความเขม้ขน้ มีผลในการควบคมุความสงูทรงพุม่ ความกวา้งทรงพุม่ และพืน้ท่ีใบ

ของ บีโกเนีย ลายเบญจรงคใ์บแดง ไข่มกุ และผกัเป็ดออสเตรเลียได ้โดยแนะนาํใหใ้ชแ้พกโคลบิวทราซอลท่ีความ

เขม้ขน้ 25 มิลลิกรมัตอ่ลิตร 
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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).  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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  

A B 

C D 

E 5 cm F 

A 

C 

E 

B 

D 

F 5 cm 
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paclobutrazol (PBZ).  

PBZ 

(mg/L) 

Leaf area (cm2) 

Begonia 

sp. 

Pi. 

involucrate 

Pilea sp. Alternanth-

era sp. 

Pt. 

ensifomis 

S. 

podophyllum 

0 (control) 12.90a/1 5.50a 1.09a 3.32a 13.75a 13.51 

25 2.11b 4.52b 0.39b 3.23a 8.15b N/A 

50 0.99c 4.06c 0.20c 2.45bc 6.16b N/A 

75 0.53d 3.20d 0.20c 2.59b 5.72b N/A 

100 0.27e 2.90e 0.20c 2.27c 4.85b N/A 

F-test * * * * * N/A 

CV (%) 1.51 0.25 0.88 0.16 0.50 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.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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).  

 

 

A B 

C D 

E 

5 cm 

1 cm 

5 cm 

2 cm 

2 cm 
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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.  
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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. 6-

Benzylaminopurine (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. 

 

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 

Treatment N (mg/L) P (mg/L) BA (mg/L) TDZ (mg/L) 

NP1BA1  

 

1× 

(825 mg/L) 

 

 

1× 

(85 mg/L) 

1 - 

NP1BA2 2.5 - 

NP1BA3 5 - 

NP1TDZ1 - 0.5 

NP1TDZ2 - 1 

NP1TDZ3 - 2 

NP2BA1   

 

0.25× 

(206.25 mg/L) 

 

 

1.5× 

(127.5 mg/L) 

1 - 

NP2BA2 2.5 - 

NP2BA3 5 - 

NP2TDZ1 - 0.5 

NP2TDZ2 - 1 

NP2TDZ3 - 2 

NP3BA1  

 

0.25× 

(206.25 mg/L) 

 

 

3× 

(255 mg/L) 

1 - 

NP3BA2 2.5 - 

NP3BA3 5 - 

NP3TDZ1 - 0.5 

NP3TDZ2 - 1 

NP3TDZ3 - 2 
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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 

shoot 

No. of abnormal 

shoot* 

Average of 

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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Table 2  (Continued) 

Treatment No. of shoot No. of normal 

shoot 

No. of abnormal 

shoot* 

Average of 

leave number 

NP2BA1  2.29±0.29 f 2.00±0.22 b 0.29±0.14 c 1.83±0.22 bcde 

NP2BA2 2.14±0.26 f 2.14±0.26 ab 0±0 c 2.64±0.53 ab 

NP2BA3 2.57±0.37 ef 2.14±0.4 ab 0.86±0. 2 c 1.79±0.17 bcde 

NP2TDZ1 4.57±0.53cdef 0.28±0.18d 4.28±0.47c 1.06±0.9ef 

NP2TDZ2 7.28±1.06ab 0d 7.28±1.06a 0.75±0.21f 

NP2TDZ3 8.00±1.73a 0d 8.00±1.73a 0.85±0.17ef 

NP3BA1 2.29±0.18 f 2.14±0.14 ab 0.14±0.14 c 2.86±0.55 a 

NP3BA2 3.14±0.5 ef 2.14±0.4 ab 1.00±0.53 c 2.25±0.45 abc 

NP3BA3 2.71±0.47 def 0.4±0.26 b 0..86±0.46 c 2.17±0.5 abcd 

NP3TDZ1 4.28±0.52cdef 0.14±0.14d 4.14±0.51b 1.25±0.17def 

NP3TDZ2 5.86±0.96abc 0d 5.86±0.96ab 0.72±0.12f 

NP3TDZ3 5.86±0.74abc 0c 5.86±0.74ab 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. 
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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 MS + 5 mg/L BA + 20 mg/L Chitosan 

7 MS + 5 mg/L Chitosan 

8 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 
leaves 

number of bud number of root 

1 1.00±0.52cd 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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ผลของบราสสิโนสเตยีรอยดแ์อนาลอกต่อคุณภาพการเก็บรักษาของผลสับปะรดพันธุปั์ตตาเวีย 

Effect of a Brassinosteroids Analogue on Storage Quality of ‘Pattawia’ Pineapple 
 

คชาภรณ ์ศรีคล้าย1 เจนจิรา ชมุภคูาํ1* พชัรยีา บญุกอแกว้1 วีรศลิป์ สอนจรูญ2 และ คณพล จฑุามณี3 
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and Kanapol Jutamanee3 

 

บทคัดย่อ 

การศึกษาผลของการพ่ นสารละลายบราสสิ โนสเ ตี ยรอยด์แอนาลอก )7,8-dihydro-8α-20-

hydroxyecdysone; DHECD (ต่อคุณภาพการเก็บรักษาของผลสับปะรดพันธุ์ปัตตาเวีย ทาํการพ่น DHECD 

ความเขม้ขน้ 0.5, 0.75 และ 1.0 µM รอบทรงพุ่มในแปลงปลกูทกุเดือนจนสิน้สดุการทดลอง เก็บเก่ียวสบัปะรดใน

ระยะผลสกุแก่ 50% แลว้นาํมาเก็บรกัษาท่ีอณุหภูมิ 10 และ 25 องศาเซลเซียส ความชืน้สมัพนัธ ์85 เปอรเ์ซ็นต ์

เป็นเวลา 4 สัปดาห ์พบว่าการพ่นสารละลาย DHECD ความเขม้ขน้ 0.5 และ 1.0 µM และการเก็บรักษาผล

สบัปะรดท่ีอณุหภมิู 10 องศาเซลเซียส สามารถเก็บรกัษาไดน้านท่ีสดุถงึ 28 วนั สามารถชะลอการสญูเสียนํา้หนกั 

ความแน่นเนือ้ การเปลี่ยนแปลงสเีปลือกของผล การเกิดอาการไสส้ีน ํา้ตาล การฉํ่านํา้ และรอยตาํหนิภายในเนือ้

ผลได ้ 

 

ABSTRACT 

This experiment studied the effect of brassinosteroids analogue (7,8-dihydro-8α-20-

hydroxyecdysone; 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.  
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คาํนาํ 

สบัปะรด [Ananas comosus (L.) Merr.] เป็นพืชในวงศ ์Bromeliaceae มีถ่ินกาํเนิดอยู่ในเขตรอ้นของ

ทวีปอเมริกา สบัปะรดเป็นพืชท่ีมีความสาํคญัทางเศรษฐกิจของประเทศไทย ในปี พ.ศ. 2561 มีพืน้ท่ีปลกูสบัปะรด

ท่ีให้ผลผลิต 575,580 ไร่ และมีจํานวนผลผลิต 2,350,887 ตัน หรือ 4,136 กิโลกรัมต่อไร่ (สาํนักเศรษฐกิจ

การเกษตร, 2561) โดยตลาดหลกัของสบัปะรดพนัธุปั์ตตาเวียหรือพนัธุศ์รีราชา (70-80%) คือโรงงานอตุสาหกรรม

เพ่ือการแปรรูปต่างๆ เช่น สบัปะรดกระป๋อง นํา้สบัปะรดเขม้ขน้ นํา้สบัปะรดพรอ้มด่ืม และตลาดรอง (20-30%) 

พนัธุท่ี์ใชใ้นการศกึษาครัง้นี ้คือ พนัธุปั์ตตาเวียหรือพนัธุศ์รีราชา เป็นพนัธุเ์ดียวท่ีปลกูสง่โรงงานสบัปะรดกระป๋อง 

ผลเป็นรูปทรงกระบอกและมีผลขนาดใหญ่  เนือ้ผลรสหวานฉํ่า ทนทานตอ่ความแหง้แลง้ และการขาดนํา้ไดดี้กว่า

พนัธุอ่ื์น แต่ไม่ทนต่อโรครากเน่า และลาํตน้เน่า (กิสณะ, 2551) ปัญหาหลกัของการผลิตสบัปะรดในปัจจุบันคือ 

ปัญหาภยัแลง้ อณุหภูมิสงู ทาํใหต้น้สบัปะรดขาดนํา้ และอยู่ในสภาพเครียด ผลสบัปะรดจงึไม่สมบรูณ ์ขนาดผล

และนํา้หนกัผลลดลง และประสบปัญหาโรคเห่ียว (pineapple wilt) ซึง่ทัง้หมดลว้นเป็นสาเหตหุลกัท่ีทาํใหผ้ลผลติ

สบัปะรดลดลง สาํหรบัปัญหาการส่งออกสบัปะรด คือ ไม่สามารถยืดอายุการเก็บรกัษาใหน้านเพียงพอต่อการ

ขนส่งทางเรือดว้ยระบบหอ้งเย็น (อณุหภูมิ 8-10 องศาเซลเซียส) (เบญจมาศ และสนทรรศน,์ 2554) แต่การเก็บ

รกัษาท่ีอณุหภมิูตํ่ากว่า 12-15 องศาเซลเซียส เป็นเวลานานกวา่ 2 สปัดาหใ์นขณะขนสง่เป็นสาเหตใุหเ้กิดอาการ

ไสส้ีน ํา้ตาล (internal browning) ในผลสบัปะรด ซึง่เป็นอาการสะทา้นหนาว (chilling injury) (จริงแท,้ 2541) ทาํ

ใหอ้ายุการเก็บรักษาสัน้ สับปะรดท่ีมีอาการไสซ้ึม ไม่เป็นท่ียอมรับของตลาดและผูบ้ริโภค (เบญจมาศ และ

สนทรรศน,์ 2554) ก่อใหเ้กิดความเสียหายทางเศรษฐกิจ 

บราสสิโนสเตียรอยด ์(Brassinosteroids , BRs) เป็นสารควบคุมการเจริญเติบโตพืชกลุ่มใหมท่ี่สามารถ

กระตุน้การแบ่งเซลล ์การขยายขนาดของเซลล ์และช่วยเพ่ิมอตัราการสงัเคราะหด์ว้ยแสง (Clouse and Sasse, 

1998; Yu et al., 2004) ทาํใหผ้ลผลิตสงูขึน้ (Sharkey et al., 2000) ทาํใหพื้ชทนทานต่อสภาพเครียดทัง้กายภาพ

และชีวภาพ ลดการเสื่อมอายหุรือเรง่การสกุแก่ ลดการรว่งของผลออ่น และกระตุน้การสงัเคราะหเ์อทิลีน (Shamsul 

and Aqil, 2003) การทดลองครัง้นีเ้ป็นการศกึษาผลของการใช ้7,8-dihydro-8α-20-hydroxyecdysone (DHECD) 

ซึ่งเป็นบราสสิโนสเตียรอยดแ์อนาลอกในแปลงผลิตต่อคุณภาพการเก็บรกัษาของผลสบัปะรดพนัธุปั์ตตาเวีย อาจ

เพ่ือเป็นแนวทางหนึ่งในการควบคมุคณุภาพการเก็บรกัษาสบัปะรดใหย้าวนานได ้ 

 

อุปกรณแ์ละวธีิการ 

ทาํการคดัเลือกหน่อสบัปะรดพนัธุปั์ตตาเวีย ขนาด 500-700 กรมั จาํนวน 500 หน่อ จากสวนเกษตรกร 

จ.ราชบุรี จากนัน้นาํหน่อสบัปะรดจุ่มดว้ยสารละลาย NAA ความเขม้ขน้ 500 ppm เพ่ือกระตุน้การออกราก และ

จุ่มโคนหน่อนาน 5 นาที ในสารละลายเมทาแลกซิล (metalaxyl 25% wp) อตัรา 50 กรมัตอ่นํา้ 20 ลิตร ผึ่งใหแ้หง้

ก่อนปลกู เตรียมดินปลกูโดยมีส่วนผสม คือ ดิน:แกลบดาํ:กาบมะพรา้วสบั:ปุ๋ ยอินทรยี ์ในอตัราสว่น 3:1:1:1 ผสม

คลกุเคลา้ใหเ้ขา้กนั ทาํการปลกูสบัปะรดในกระถางพลาสติกสีดาํขนาด 17 นิว้ ในสภาพโลง่แจง้ ณ แปลงทดลอง 

2 ภาคพืชสวน คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์การชักนาํการออกดอกหลังจากตน้สับปะรดมีอายุ

ประมาณ 10 เดือนหลังปลูก โดยทาํการพ่นเอทีฟอน (2-chloroethylphosphonic acid 52% W/V SL) ความ

เขม้ขน้ 300 ppm จาํนวน 2 ครัง้ ดาํเนินการทดลองในเดือนมิถนุายน พ.ศ.2560-ถงึเดือนธนัวาคม พ.ศ. 2561 ทาํ
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การพ่นสารละลาย 7,8-dihydro-8α-20-hydroxyecdysone (DHECD) รอบทรงพุ่มอัตรา 100 มิลลิลิตรต่อ

กระถาง รว่มกบัใสปุ่๋ ยสตูร 16-16-16 ปริมาณ 10 กรมัตอ่กระถาง ทกุเดือนจนสิน้สดุการทดลอง โดยหวา่นบริเวณ

โคนและกาบใบล่างของตน้สบัปะรด รดนํา้ใหแ้ก่ตน้สบัปะรด 3 ครัง้ต่อสปัดาห ์ก่อนเก็บเก่ียว 1 เดือน ใส่ปุ๋ ยสตูร 

0-0-60 ปริมาณ 25 กรมัตอ่ตน้  

เก็บเก่ียวสับปะรดพันธุ์ปัตตาเวียในระยะผลสุกแก่ 50% ทาํการคัดเลือกขนาด และสีเปลือกของผล

สับปะรดให้สมํ่าเสมอ ปราศจากโรค แมลง และรอยตาํหนิ จาํนวน 200 ผล วางแผนการทดลองแบบ 4x2 

Factorial in completely randomized design (CRD) ประกอบด้วย ปัจจัยท่ี  1 ความเข้มข้นของ DHECD 

[(นํา้เปล่า (ชุดควบคมุ), 0.5, 0.75 และ 1.0 µM)] ปัจจยัท่ี 2 อณุหภูมิการเก็บรกัษา (10 และ 25 องศาเซลเซียส) 

โดยเก็บรกัษาสบัปะรดท่ี 2 อุณหภูมิ ความชืน้สมัพัทธ ์85% นานเป็นเวลา 4 สปัดาห ์ในแต่ละสปัดาห ์ยา้ยผล

สบัปะรดมาวางไวท่ี้อณุหภูมิหอ้ง (ประมาณ 28 องศาเซลเซียส และความชืน้สมัพทัธ ์60%) อีก 1 วนั เพ่ือปล่อย

ใหสุ้กตามธรรมชาติ เก็บขอ้มูลดังนี ้คือ การสูญเสียนํา้หนัก, ความแน่นเนือ้, ปริมาณของแข็งท่ีละลายนํา้ได้

ทัง้หมด, ปริมาณกรดอินทรียท่ี์ไทเทรตได ้โดยการคัน้นํา้สบัปะรดปริมาณ 50 มิลลิลิตร และทาํการไทเตรท โดยใช ้

0.1 NaOH เป็นสารละลายมาตรฐาน จนไดจุ้ดยุติเป็นสีชมพูอ่อน บันทึกปริมาตรของสารละลาย 0.1 NaOH 

จากนัน้นาํไปวิเคราะหห์าปริมาณกรดทัง้หมดในรูปกรดซิตริก (A.O.A.C., 2000) ความเป็นกรดด่าง (pH), สีของ

เนือ้ผลของสบัปะรดโดยใชเ้ครื่องวดัค่าสี (Color meter รุ่น miniscan EZ ผลิตโดย บริษัท Hunter Associates 

Laboratory, USA) บันทึกค่าความสว่าง (L*), ค่าความเป็นสีเขียว (a*), ค่าความเป็นสีเหลือง (b*), ค่าความ

อ่ิมตัว (chroma) และค่าเฉดสี (hue angle), การเปลี่ยนแปลงของสีเปลือกผล โดยการใหค้ะแนนจาก 1 ถึง 5 

(ประยุกตจ์าก UC Davis, USA) ดังนี ้1=สีเขียวทัง้ผล, 2=สีเหลือง 20-40% ของพืน้ท่ีผิว, 3=สีเหลือง 41-65% 

ของพืน้ท่ีผิว, 4=สีเหลือง >65-90% ของพืน้ท่ีผิว และ 5=สีเหลือง>90% ของพืน้ท่ีผิว, การเกิดอาการไสส้ีน ํา้ตาล 

ผ่าครึ่งผลสับปะรดเพ่ือตรวจสอบอัตราการเกิด ตามระดับความรุนแรงจากคะแนน 1-5 (ประยุกต์จาก 

Weerahewa and Adiharam, 2005) ดงันี ้1=ไม่ปรากฏอาการ, 2=ปรากฏอาการท่ีแกนและขยายกวา้ง 1-25% 

ของพืน้ท่ีผิว, 3=ปรากฏอาการท่ีแกนและขยายกวา้ง 26-50% ของพืน้ท่ีผิว, 4=ปรากฏอาการท่ีแกนและขยาย

กวา้ง 51-75% ของพืน้ท่ีผิวและ 5=ปรากฏอาการท่ีแกนและขยายกวา้ง 76-100% ของพืน้ท่ีผิว, การเกิดอาการฉํ่า

นํา้ คะแนนการเกิดอาการฉํ่านํา้ตามระดบัความรุนแรงจาก 1 ถึง 5 (ประยุกตจ์าก UC Davis, USA) ดงันี ้1=ไม่

ปรากฏอาการ, 2=ปรากฏอาการฉํ่านํา้ท่ีเนือ้ 1-25% ของพืน้ท่ีผิวทัง้หมด, 3=ปรากฏอาการฉํ่านํา้ท่ีเนือ้ 26-50% 

ของพืน้ท่ีผิวทัง้หมด, 4=ปรากฏอาการฉํ่านํา้ท่ีเนือ้ 51-75% ของพืน้ท่ีผิวทัง้หมดและ 5=ปรากฏอาการฉํ่านํา้ท่ีเนือ้ 

76-100% ของพืน้ท่ีผิวทัง้หมด และการเกิดอาการตาํหนิภายในเนือ้ผล (ประยุกตจ์าก UC Davis, USA) โดยการ

ใหค้ะแนน 1-5 ดงันี ้1=ไม่ปรากฏขัว้ดาํและไม่มีตาํหนิ, 2=ไม่ปรากฏขัว้ดาํแต่มีตาํหนิ, 3=ปรากฏขัว้ดาํแต่ไม่มี

ตาํหนิ, 4 = มีขัว้ดาํและเริ่มมีการเน่าเสีย และ 5=ปรากฏขัว้ดาํและเน่าเสียอย่างรุนแรงทาํการวิเคราะหข์อ้มลูท่ีได้

จากการทดลองดว้ยโปรแกรม SPSS โดยวิธีการวิเคราะหค์่าความแปรปรวน (Analysis of variance, ANOVA) 

และวิเคราะหค์วามแตกตา่งโดยใช ้Duncan’s Multiple Range Test (DMRT) ท่ีระดบัความเช่ือมั่น 95 เปอรเ์ซน็ต ์
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ผลและวิจารณผ์ลการทดลอง 

การศกึษาผลของ DHECD ซึ่งเป็นบราสสิโนสเตียรอยดแ์อนาลอกต่อคุณภาพการเก็บรกัษาของผลสบัปะรด

พนัธุปั์ตตาเวีย พบว่าอุณหภูมิในการเก็บรกัษาท่ีต่างกนัมีผลทาํใหก้ารสูญเสียนํา้หนักผลแตกต่างอย่างมีนัยสาํคัญ

ทางสถิติ โดยการเก็บรกัษาผลสบัปะรดท่ีอณุหภูมิ 25 องศาเซลเซียส มีแนวโนม้การสญูเสียนํา้หนกัผลมากกวา่การเก็บ

รกัษาท่ีอณุหภมิู 10 องศาเซลเซียส (Figure 1A) สาํหรบัความแน่นเนือ้ของผล พบวา่อณุหภมิูในการเก็บรกัษาท่ีต่างกนั

มีผลทาํใหค้วามแน่นเนือ้ของผลแตกต่างอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติ โดยการเก็บรกัษาผลสบัปะรดท่ีอณุหภูมิ 10 องศา

เซลเซียส ความแน่นเนือ้ของผลมากกว่าการเก็บรกัษาท่ีอุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส (Figure 1B) ปริมาณของแข็งท่ี

ละลายนํา้ไดท้ัง้หมด ปริมาณกรดอินทรียท่ี์ไทเทรตได ้ปริมาณค่าความเป็นกรดด่าง (pH) (Figure 1C, D and E) และ

คา่ความสวา่ง (L*) ของสีเนือ้ผล (Figure 2A) พบวา่ปัจจยัความเขม้ขน้ของ DHECD และอณุหภมิูในการเก็บรกัษาไม่มี

ความแตกต่างทางสถิติทัง้ท่ีอณุหภมิู 10 และ 25 องศาเซลเซียส คา่ความเป็นสีเขียว (a*) ของสีเนือ้ผล พบวา่ทกุชดุการ

ทดลองในระหว่างการเก็บรกัษานาน 0-14 วนั ไม่มีความแตกต่างทางสถิติทัง้ท่ีอุณหภูมิ 10 และ 25 องศาเซลเซียส 

ในขณะท่ีเก็บรกัษาเป็นระยะเวลานานขึน้ 21-28 วนั พบว่าการเก็บรกัษาสบัปะรดท่ีอณุหภูมิ 10 องศาเซลเซียส ผล

สบัปะรดมีค่าความเป็นสีเขียว (a*) ของสีเนือ้ผล มีแนวโนม้มากกว่าและแตกต่างทางสถิติกบัการเก็บรกัษาท่ีอณุหภมิู 

25 องศาเซลเซียส (Figure 2B) ค่าความเป็นสีเหลือง (b*) ของสีเนือ้ผล พบว่าปัจจยัอณุหภูมิในการเก็บรกัษามีผลทาํ

ให้ค่าความเป็นสีเหลือง (b*) ของสีเนือ้ผลแตกต่างทางสถิติ โดยการเก็บรักษาผลสับปะรดท่ีอุณหภูมิ 10 องศา

เซลเซียส มีแนวโนม้มากกว่าการเก็บรกัษาท่ีอณุหภูมิ 25 องศาเซลเซียส (Figure 2C) ค่าความอ่ิมตวั (chroma) ของสี

เนือ้ผล พบว่าปัจจยัอณุหภูมิในการเก็บรกัษามีผลทาํใหค้่าความอ่ิมตวั (chroma) ของสีเนือ้ผลแตกต่างทางสถิติ โดย

การเก็บรกัษาผลสบัปะรดท่ีอุณหภูมิ  25 องศาเซลเซียส สบัปะรดมีคา่ความอ่ิมตวั (chroma) ของสีเนือ้ผลมากกว่าท่ี

อุณหภูมิ 10 องศาเซลเซียส (Figure 2D) ค่าเฉดสี (hue angle) ของสีเนือ้ผล พบว่าการเก็บรักษาสับปะรดนานเป็น

ระยะเวลา 0-14 วนัทัง้ 2 อุณหภูมิ ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ แต่เม่ือรกัษานานขึน้ 21- 28 วนั พบว่าการเก็บรกัษา

สับปะรดท่ีอุณหภูมิ 10 องศาเซลเซียส มีค่ามากกว่าและแตกต่างทางสถิติกับการเก็บรักษาท่ีอุณหภูมิ 25 องศา

เซลเซียส (Figure 2E) คะแนนสีเปลือกของผล การเกิดอาการไสส้ีน ํา้ตาล การเกิดอาการฉํ่านํา้ และการเกิดอาการ

ตาํหนิภายในเนือ้ผล พบว่าปัจจยัอณุหภูมิในการเก็บรกัษามีผลทาํใหแ้ตกต่างทางสถิติ โดยการเก็บรกัษาผลสบัปะรด

ท่ีอณุหภมิู 10 องศาเซลเซียสมีแนวโนม้การเกิดอาการนอ้ยกว่าการเก็บรกัษาท่ีอณุหภมิู 25 องศาเซลเซียส (Figure 3) 

ส่วนอิทธิพลร่วมระหว่างความเข้มข้นของ DHECD กับอุณหภูมิท่ีใช้ในการเก็บรักษา พบว่าการพ่น

สารละลาย DHECD ความเขม้ขน้ 0.5 µM ทุกเดือนและการเก็บรกัษาผลสบัปะรดท่ีอณุหภูมิ 10 องศาเซลเซียส  มีผล

ทาํใหค้่าความแน่นเนือ้ของผลมากท่ีสดุ นอกจากนีย้งัพบว่าการพ่นสารสารละลาย DHECD ความเขม้ขน้ 1.0 µM ทุก

เดือนและการเก็บรักษาผลสับปะรดท่ีอุณหภูมิ 10 องศาเซลเซียส มีผลทาํใหเ้ปอรเ์ซ็นตก์ารสูญเสียนํา้หนัก การ

เปลี่ยนแปลงสีเปลือกของผล การเกิดอาการไสส้ีน ํา้ตาล การเกิดอาการฉํ่านํา้ และการเกิดอาการตาํหนิภายในเนือ้ผล

นอ้ยท่ีสุด จากการศึกษาผลของบราสสิโนสเตียรอยดแ์อนาลอกต่อการเกิดอาการไสส้ีน ํา้ตาล และคุณภาพการเก็บ

รกัษาของผลสบัปะรดพนัธุปั์ตตาเวีย พบว่าการพ่นสารละลาย DHECD ความเขม้ขน้ 0.5 หรือ 1.0 µMทุกเดือน มีผล

ทาํใหช้ะลอการเปลี่ยนแปลงคุณภาพผลผลิตไดดี้ท่ีสดุ และสามารถชะลอการเกิดอาการไสส้ีน ํา้ตาลของผลสบัปะรด

พันธุปั์ตตาเวียไดท่ี้อุณหภูมิตํ่า สอดคลอ้งกับ (Hui Gao et al., 2015) รายงานว่าการใช ้24-epibrassinolide ท่ีระดบั

ความเขม้ขน้ 10 µM ร่วมกบัเก็บรกัษาท่ีอณุหภูมิ 1 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 15 วนั สามารถยบัยัง้การเกิดอาการไสส้ี
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นํา้ตาลระหว่างการเก็บรกัษาท่ีอณุหภูมิตํ่า และลดการสญูเสียนํา้หนกั การรั่วไหลของอิเลก็โทรไลตข์องมะเขือได ้(Zhu 

et al., 2010) ชีใ้หเ้ห็นว่าการใช ้บราสสิโนสเตียรอยด ์         ท่ีระดบัความเขม้ขน้ 5 µM สามารถชะลอการเปลี่ยนแปลง

คณุภาพผลผลิตพทุราจากการชราภาพไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพและสามารถยงัยัง้การผลิตเอทิลีนได ้จากการศกึษาครัง้

นีก้ารเก็บรกัษาผลสบัปะรดพนัธุปั์ตตาเวียท่ีอณุหภูมิ 10 องศาเซลเซียส สามารถชะลอการเสื่อมสภาพของผลสบัปะรด

พันธุ์ปัตตาเวียไดดี้กว่าการเก็บรักษาท่ีอุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส ซึ่งการเก็บรักษาท่ีอุณหภูมิ 10 องศาเซลเซียส 

สามารถเก็บรกัษาไดเ้ป็นระยะเวลานานถงึ 28 วนั และสามารถชะลอการเกิดอาการไสส้ีน ํา้ตาลไดดี้กวา่การเก็บรกัษาท่ี

อณุหภมิู 25 องศาเซลเซียส ซึง่สามารถเก็บรกัษาไดเ้พียง 21 วนั เน่ืองจากอณุหภมิูเป็นปัจจยัท่ีมีอิทธิพลเป็นอย่างมาก

ต่อการเปลี่ยนแปลงคุณภาพและกระบวนการเมแทบอลิซึมต่าง ๆ ภายในผลผลิตหลงัเก็บเก่ียว (Fuchs et al., 1995) 

นอกจากนี ้พบว่าการพ่นสารละลาย DHECD ท่ีระดบัความเขม้ขน้ 0.75 µM และอณุหภูมิในการเก็บรกัษาไม่มีผลต่อ

การเปลี่ยนแปลงคณุภาพหลงัการเก็บเก่ียวของผลสบัปะรดพนัธุปั์ตตาเวีย 

 

 
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. 

 

สรุป 

การพ่นสารละลายบราสสิโนสเตียรอยดแ์อนาลอก (DHECD) และอุณหภูมิการเก็บรกัษามีผลต่อการ

เปลี่ยนแปลงคณุภาพหลงัการเก็บเก่ียวของสบัปะรดพนัธุปั์ตตาเวีย โดยการพ่นสาร DHECD ท่ีระดบัความเขม้ขน้ 

0.5 และ 1.0 µM ทุกเดือนในแปลงปลูกและการเก็บรกัษาผลสบัปะรดท่ีอุณหภูมิ 10 องศาเซลเซียส สามารถ

ชะลอการเปลี่ยนแปลงคณุภาพหลงัการเก็บเก่ียวของผลสบัปะรดพนัธุปั์ตตาเวียได ้
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ผลของการให้กรดซาลิไซลิกทางใบต่อปริมาณและคุณภาพผลผลิตของมะเขือเทศเชอร่ี 

Effect of Foliar Application of Salicylic Acid on Yield and Quality of Cherry Tomato (Solanum 

lycopersicum var. cerasiforme) 
 

นภาพรรณ หนิมพานิช1* พิจิตรา แกว้สอน1 และ ปรยิานชุ จลุกะ1 

Napapan Nimpanich1*, Pichittra Kaewsorn1 and Pariyanuj Chulaka1 

 

บทคัดย่อ 

กรดซาลิไซลิกมีความสาํคัญในการควบคุมการเติบโตและช่วยลดสภาวะเครียดใหก้ับพืช การทดลองนีมี้

วตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาผลของการพ่นสารละลายกรดซาลิไซลิก (SA) ทางใบต่อผลผลิตของมะเขือเทศเชอรี่ ทาํการ

ทดลอง ณ แปลงทดลอง ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์กรุงเทพฯ ระหวา่งเดือนพฤศจิกายน 

2561 ถึงเดือนเมษายน 2562 โดยวางแผนการทดลองแบบ CRD แบ่งวิธีการให้ SA ความเข้มข้น 0.5 mM เป็น 4 

รูปแบบคือ 0 mM พ่นนํา้เปล่า (ชุดควบคมุ) พ่น SA 1 ครัง้ก่อนยา้ยกลา้ 3 วนั (3 DBT) พ่น SA 4 ครัง้หลงัยา้ยกลา้ 10 

วนั (10 DAT) และพ่น SA 3 ครัง้หลงัยา้ยกลา้ 14 วนั (14 DAT) ปลูกมะเขือเทศในวสัดุปลูกผสมระหว่างขุยมะพรา้ว

และกาบมะพรา้วสบัท่ีผ่านการลา้งนํา้เปล่า อตัราสว่น 1:1 โดยปริมาตร ภายใตโ้รงเรือนตาข่ายหลงัคาพลาสติก พบว่า 

การพ่น SA ก่อนการยา้ยกลา้ 3 วนั (3 DBT) ส่งเสริมใหมี้จาํนวนดอก ณ 21 วนัหลงัยา้ยปลกูมากท่ีสดุ คือ 8.11 ดอก

ต่อตน้ แต่ไม่แตกต่างทางสถิติกับชุดควบคุม (7.33 ดอกต่อตน้) นอกจากนีย้ังส่งเสริมใหข้นาดผล ปริมาณกรดท่ี

ไทเทรตได ้และปริมาณวิตามินซีมากกว่าชุดควบคุม ในขณะท่ีการพ่น SA ก่อนและหลงัยา้ยกลา้ไม่มีผลต่อนํา้หนัก

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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คาํนาํ 

 มะเขือเทศ (Solanum lycopersicum L.) เป็นพืชท่ีนิยมปลูกและบริโภคกันอย่างแพร่หลายทั่ วโลก

เน่ืองจากมีคณุค่าทางอาหารโดยเฉพาะเป็นแหลง่ของวิตามินหลายชนิด เช่น วิตามินเอ วิตามินซี มีไลโคปีนและ

แร่ธาตท่ีุสาํคญั (Siemonsma and Piluek, 1994) นอกจากนีป้ระเทศไทยยังไดมี้การสง่ออก ทัง้ในรูปผลสดและ

แบบแช่เย็น มีมลูค่าในการส่งออกรวม 32.28 ลา้นบาท (สาํนกังานเศรษฐกิจการเกษตร, 2560) การปลกูมะเขือ

เทศในประเทศไทยมีทัง้ปลกูเพ่ือผลิตผลสดและปลกูเพ่ือผลิตเมล็ดพนัธุ ์ซึ่งการปลกูทัง้ 2 แบบนิยมเพาะเมลด็ใน

ถาดเพาะก่อนแลว้จงึยา้ยกลา้ สภาพแวดลอ้มท่ีเหมาะสมตอ่การยา้ยกลา้มะเขือเทศ คือสภาพอากาศท่ีมีอณุหภูมิ 

21-24 องศาเซลเซียส (Siemonsma and Piluek, 1994) ความชื้นสัมพัทธ์ 60-70 เปอร์เซ็นต์ จะช่วยป้องกัน

อาการชะงกัหลงัการยา้ยปลกู (transplanting shock) และหลงัยา้ยปลกูควรใหน้ํา้ตามทนัที มะเขือเทศชอบดินท่ี

มีความชืน้แตไ่มต่อ้งขงัแฉะ (AVRDC, 1990)  

ปัจจุบนัอณุหภูมิของโลกมีแนวโนม้เพ่ิมสงูขึน้ตลอดเวลา โดยอณุหภูมิสงูทาํใหพื้ชเกิดสภาวะเครียดและ

ส่งผลต่อการเจริญเติบโตและทาํใหก้ารพัฒนาของพืชผิดปกติไปหรือชะงักการเจริญเติบโต พืชหลายชนิดอาจมี

การสรา้งชีวมวลปริมาณมาก แตมี่การสรา้งดอก ผล และเมลด็นอ้ยลง ซึง่จะเห็นไดช้ดัเจนวา่อณุหภมิูท่ีสงูมีผลต่อ

การพัฒนาในส่วนของผลผลิต (นวรตัน,์ 2558) Atifullah et al. (2018) รายงานว่าการพ่นกรดอะซิติลซาลิไซลิก

แก่ตน้กลา้มะเขือเทศในสภาพแปลงเปิด (อุณหภูมิเฉลี่ย 32 องศาเซลเซียส) ช่วยส่งเสริมการเจริญเติบโตและ

ผลผลิต และสามารถเพ่ิมความทนทานต่อความรอ้นได ้แตม่ะเขือเทศท่ีปลกูในสภาพโรงเรือนพลาสติก (อณุหภูมิ

เฉลี่ย 45 องศาเซลเซียส) มีแนวโนม้ตอบสนองตอ่กรดอะซิติลซาลิไซลิกนอ้ยกวา่ในสภาพแปลงปลกู สดุใจ (2562) 

รายงานว่าสารละลายกรดซาลิไซลิกสามารถทาํงานได้ดีในเม่ืออุณหภูมิสูงไม่เกิน 37 องศาเซลเซียส โดย

สารละลายกรดซาลิไซลิกจะกระตุน้ใหเ้อนไซมท่ี์เก่ียวขอ้งกบัการสงัเคราะหด์ว้ยแสงเกิดกิจกรรมไดม้ากขึน้ จาก

งานทดลองของ Kazemi (2014) พบวา่การพ่นสารละลายกรดซาลไิซลิกท่ีความเขม้ขน้ 0.50 mM ใหก้บัตน้มะเขือ

เทศพนัธุ ์‘Rada’ ส่งผลใหมี้จาํนวนช่อดอกต่อตน้ จาํนวนผล และนํา้หนกัผล มากกว่าชุดควบคมุ (0.0 mM) และ

การใหส้ารละลายกรดซาลิไซลิกท่ีความเขม้ขน้ 0.75 mM เช่นเดียวกับงานของ Yildirim and Dursun (2009) ท่ี

ศกึษาผลของการพ่นสารละลายกรดซาลิไซลิกต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของมะเขือเทศ พบว่า การพ่นดว้ย

สารละลายกรดซาลิไซลิกท่ีความเขม้ขน้ 0.50 mM ช่วยส่งเสริมปริมาณและคณุภาพผลผลิต ไดแ้ก่ จาํนวนผลตอ่

ตน้ นํา้หนกัผล และปริมาณของแข็งท่ีละลายนํา้ได ้ 

 ดังนั้นการพ่นสารละลายกรดซาลิไซลิก (Salicylic acid; SA) จึงอาจเป็นแนวทางหนึ่งในการช่วยลด

สภาวะเครียดจากอณุหภูมิสงู เน่ืองจาก SA เป็นฮอรโ์มนท่ีพืชสามารถสงัเคราะหข์ึน้เองได ้อีกทัง้มีบทบาทสาํคญั

ต่อการเจริญเติบโตการเคลื่อนยา้ยและดดูซบัไอออนและยงัมีส่วนช่วยในการลดการคายนํา้ การหลดุร่วงของใบ 

(Ashraf et al., 2010) Hayat et al. (2007) รายงานว่าการพ่น SA จากภายนอกจะมีผลต่อกระบวนการ 

เมแทบอลิซึมและทางสรีรวิทยาของพืช รวมถึงมีบทบาทในการส่งสญัญาณไปกระตุน้การทาํงานของยีนและมี

บทบาทต่อการตอบสนองต่อสภาวะเครียดจากสิ่งมีชีวิต (biotic stress) และสิ่งไม่มีชีวิต (abiotic stress) หรือ

กระตุน้การทาํงานของเอนไซม ์(Singh and Usha, 2003) ทาํใหพื้ชสามารถปรับตัวไดใ้นสภาพแวดลอ้มท่ีไม่

เหมาะสม (Senaratna et al., 2000) จะเห็นไดว้่า SA มีแนวโนม้ในการส่งเสริมใหพื้ชทนทานต่อสภาวะเครียด
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จากอุณหภูมิสูงได ้การทดลองนีมี้วัตถุประสงคเ์พ่ือศึกษาผลของการพ่นสารละลายกรดซาลิไซลิกทางใบต่อ

ผลผลิตและคณุภาพของมะเขือเทศเชอรี่ และเป็นแนวทางการผลิตมะเขือเทศในสภาพอากาศรอ้นชืน้ตอ่ไป 

 

อุปกรณแ์ละวิธีการ 

เพาะเมลด็มะเขือเทศเชอรี่พนัธุโ์ทน่ี 104 ในถาดหลมุ 72 หลมุโดยใชพี้ทมอสเป็นวสัดเุพาะ ยา้ยกลา้เม่ือ

ตน้กลา้มีอายุ 28 วนัหลงัเพาะเมล็ดลงในกระถางพลาสติกสีดาํขนาด 10 นิว้ โดยใชว้สัดุปลกูผสมระหว่างขุย

มะพรา้ว : กาบมะพรา้วสบัท่ีผ่านการลา้งนํา้เปล่า อตัราส่วน 1:1 โดยปริมาตร หลงัยา้ยกลา้ใหส้ารละลายธาตุ

อาหารสูตร Resh Tropical Dry Summer (ผกามาศ, 2561) ปลูกภายในโรงเรือนตาข่ายหลังคาพลาสติกท่ีมี

อณุหภูมิเฉลี่ยในช่วงกลางวนัเท่ากบั 33.47 องศาเซลเซียสและในช่วงกลางคืนเท่ากบั 27.70 องศาเซลเซียส เม่ือ

ยา้ยกลา้ 14 วนั ทาํคา้งเพ่ือช่วยพยุงลาํตน้ พ่นสารละลายกรดซาลิไซลิกในช่วงเชา้ตัง้แตเ่วลา 7.00-9.00 น. ซึ่งมี

อณุหภูมิประมาณ 29 องศาเซลเซียส ใหน้ ํา้ดว้ยระบบนํา้หยด ทยอยเก็บเก่ียวผลผลิตจนถึงอายุ 90 วนัหลงัยา้ย

กลา้ วางแผนการทดลองแบบ CRD ทาํ 3 ซ ํา้ ซ ํา้ละ 5 ตน้ ประกอบดว้ย 4 ทรีตเมนตคื์อ  

ทรีตเมนตท่ี์ 1 ชดุควบคมุ (ไมพ่่นสาร) 

ทรีตเมนตท่ี์ 2 พ่นสารละลายกรดซาลิไซลิกท่ีมีความเขม้ขน้ 0.5 mM 1 ครัง้ก่อนยา้ยกลา้ 3 วนั 

ทรีตเมนตท่ี์ 3 พ่นสารละลายกรดซาลิไซลิกท่ีความเขม้ขน้ 0.5 mM ทัง้หมด 4 ครัง้ เม่ือตน้กลา้อาย ุ10, 

20, 30 และ 40 วนั หลงัยา้ยกลา้ (หลงัยา้ยกลา้ 10 วนั) 

ทรีตเมนตท่ี์ 4 พ่นสารละลายกรดซาลิไซลิกท่ีความเขม้ขน้ 0.5 mM ทัง้หมด 3 ครัง้ เม่ือตน้กลา้อาย ุ14, 

24 และ 34 วนัหลงัยา้ยกลา้ (หลงัยา้ยกลา้ 14 วนั) 

บนัทึกขอ้มลูจาํนวนดอก, การติดผล, จาํนวนผลต่อตน้, ขนาดของผล, นํา้หนกัผลผลิต, นํา้หนกัสดและ

นํา้หนกัแหง้ในส่วนยอดและราก เก็บเก่ียวผลสีแดง (marketable yield) มาทดสอบปริมาณของแข็งท่ีละลายนํา้

ได ้(TSS) (องศาบริกซ)์ นาํนํา้คัน้ท่ีไดห้ยดลงบนเครื่อง Pocket Refractometer (สิริวรรณ, 2560) ปริมาณกรดท่ี

ไทเทรตได้ (TA) (เปอร์เซ็นต์) นําค่าปริมาณสารละลายมาตรฐาน NaOH ท่ีใช้มาคาํนวณหาปริมาณกรด 

(สิริวรรณ, 2560)  

ปริมาณกรดท่ีไทเทรตได ้=  

 

อตัราส่วนของปริมาณของแข็งท่ีละลายนํา้ไดต้่อปริมาณกรดท่ีไทเทรตไดค้าํนวณจาก (สิริวรรณ, 2560)

  

                       TSS/TA =  

 

ปริมาณวิตามินซี (มิลลิกรัมต่อมิลลิกรัมนํ้าหนักสด) นํานํ้าคั้นมะเขือเทศนํามาวิเคราะห์โดยใช้เครื่อง 

reflectometer RQ-flex ย่ีห้อ Merck (สิริวรรณ, 2560) ทําการทดลองระหว่างเดือนธันวาคม 2561ถึงเดือน

เมษายน 2562 วิเคราะหข์อ้มลูดว้ยโปรแกรม SPSS เปรียบเทียบดว้ยวิธี Duncan's Multiple Range Test ท่ีระดบั

ความเช่ือมั่น 95 เปอรเ์ซน็ต ์

 

ปริมาณ NaOH ท่ีใชใ้นการไทเทรต (มิลลิลิตร) × 0.1 × 0.064 × 50 

                           ปริมาณนํา้คัน้ของตวัอย่าง (มิลลิลิตร) 

ผลท่ีไดจ้ากการคาํนวณคา่ปริมาณของแข็งท่ีละลายนํา้ได ้

   ผลท่ีไดจ้ากการคาํนวณคา่ปรมิาณกรดท่ีไทเทรตได ้
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ผลและวิจารณผ์ลการทดลอง 

จาํนวนดอก 

 มะเขือเทศเริ่มมีดอกแรกบานหลงัยา้ยปลกู 21 วนัโดยการพ่นสารละลายกรดซาลิไซลิก (SA) ระยะก่อน

หรือหลงัยา้ยกลา้ ไม่มีผลต่อวนัท่ีดอกแรกบานแต่มีผลต่อจาํนวนดอก การพ่น SA ก่อนยา้ยกลา้ 3 วนั (3 DBT) 

สง่ผลใหมี้จาํนวนดอกตอ่ตน้หลงัยา้ยปลกู 21 วนั มากท่ีสดุคือ 8.11 ดอก (Table 1) แตไ่มแ่ตกตา่งทางสถิติกบัชดุ

ควบคมุ (7.33 ดอก) การพ่น SA ก่อนยา้ยกลา้เป็นทรีตเมนตท่ี์ทาํใหต้น้กลา้ไดร้บัสารละลาย SA ก่อนทรีตเมนต์

อ่ืน ๆ อาจเป็นไปไดว้่า SA จะช่วยทาํใหต้น้มีความสมบูรณแ์ข็งแรงมากขึน้ จึงช่วยชกันาํการออกดอก (Cleland 

and Ajami, 1974) อีกทั้งขึน้อยู่กับเป็นช่วงอายุของพืชเองท่ีเริ่มมีการออกดอกแรกหลังจากเพาะเมล็ด 5-7 

สปัดาห ์(Siemonsma and Piluek, 1994)  

 

การตดิผลต่อต้น (เปอรเ์ซ็นต)์ และจาํนวนผลต่อต้น 

 การพ่น SA ก่อนหรือหลังการย้ายกลา้ไม่มีผลทาํให้เปอรเ์ซ็นตก์ารติดผลสูงขึน้และมีแนวโน้มว่ามี

เปอรเ์ซน็ตต์ ํ่ากวา่ชุดควบคมุ ถงึแมว้า่การพ่น SA ในทกุทรีตเมนตจ์ะพ่นในช่วงท่ีอณุหภมิูเฉลี่ย 29 องศาเซลเซียส 

พบว่าการติดผลของมะเขือเทศท่ีไดร้บั SA หลงัยา้ยกลา้ 10 วนั (10 DAT) ส่งผลใหมี้การติดผลเท่ากบั 69.09 ± 

3.3 เปอรเ์ซน็ตซ์ึง่ไมมี่ความแตกตา่งกนัทางสถิติกบัชดุควบคมุ (74.75 ± 17.1 เปอรเ์ซน็ต)์ (Table 1) เช่นเดียวกบั

จาํนวนผลซึ่งพบว่าการพ่น SA ไม่มีผลต่อจาํนวนผลต่อตน้ของมะเขือเทศเชอรี่ โดยชุดควบคุมมีจาํนวนผลมาก

ท่ีสุดเท่ากับ 24.73 ผลต่อต้น รองลงมาคือ การพ่น SA หลังย้ายกล้า 10 วัน (10 DAT) (19.67 ผลต่อต้น) 

สอดคลอ้งกบัเปอรเ์ซ็นตก์ารติดผล อย่างไรก็ตามผลการทดลองท่ีไดแ้ตกต่างจาก Kazemi (2014) ซึ่งรายงานว่า

การพ่น SA ท่ี 0.5 mM ช่วยส่งเสริมใหม้ะเขือเทศพันธุ์ ‘Rado’ มีการติดผลดีขึน้ และมีนํา้หนักผลมากกว่าชุด

ควบคุม จึงอาจเป็นไปไดว้่าการปลกูในสภาพท่ีมีอุณหภูมิสูงทาํใหพื้ชตอบสนองต่อ SA นอ้ยกว่าในสภาพท่ีมี

อณุหภมิูตํ่ากวา่ อณุหภมิูเฉลี่ยในโรงเรือนในช่วงกลางวนัเท่ากบั 33.47 องศาเซลเซยีสและในช่วงกลางคืนเท่ากบั 

27.70 องศาเซลเซียส 

 

ขนาดของผลและนํา้หนักผลผลิต 

 มะเขือเทศท่ีพ่น SA ก่อนยา้ยกลา้ 3 วนั (3 DBT) สง่ผลใหมี้เสน้ผ่านศนูยก์ลางและความยาวของผลมาก

ท่ีสุด คือ 2.06 และ 3.66 เซนติเมตร ตามลาํดบั ซึ่งมีความแตกต่างทางสถิติกับชุดควบคุม (Table 1) ในขณะท่ี 

สิริวรรณ (2560) รายงานว่ามะเขือเทศท่ีไม่ไดร้บั SA มีเสน้ผ่านศนูยก์ลางและความยาวของผลมากท่ีสุด ดงันัน้

การพ่น SA ก่อนการยา้ยกลา้ อาจไมไ่ดมี้ผลกบัการขยายขนาดและการพฒันาของผลโดยตรง แตฮ่อรโ์มนภายใน

เมลด็ท่ีอยู่ในผลเป็นปัจจยัสาํคญัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการขยายขนาดของผล (พีรเดช, 2529)  

ในส่วนของนํ้าหนักผลผลิต ผลมะเขือเทศท่ีเก็บเก่ียวแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะคือ ผลเขียว (non-

marketable yield) และผลดี (marketable yield) ตามความตอ้งการของตลาด พบวา่การพ่น SA ไมท่าํใหน้ ํา้หนกั

ผลผลิตมีความแตกต่างกันทางสถิติ (Table 1) มะเขือเทศท่ีไม่ได้รับ SA (ชุดควบคุม) มีนํ้าหนักผลผลิตดี 

(marketable yield) และผลผลิตรวมมากท่ีสดุคือ 75.83 และ 100.52 กรมัต่อตน้ ตามลาํดบั แต่ไม่แตกต่างทาง

สถิติกบัทรีตเมนตอ่ื์น ๆ มะเขือเทศท่ีพ่น SA ก่อนยา้ยกลา้ 3 วนั (3 DBT) มีนํา้หนกัผลรวมตอ่ตน้นอ้ยท่ีสดุเท่ากบั 

54.35 กรมัต่อตน้และมีนํา้หนกัต่อผลเฉลี่ยเท่ากบั 6.33 กรมั (Table 1) ถึงแมว้่าการพ่น SA ก่อนยา้ยกลา้ 3 วนั 
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(3 DBT) ทาํใหไ้ดผ้ลมีขนาดใหญ่ท่ีสุด แต่เปอรเ์ซ็นตก์ารติดผลและจาํนวนผลต่อตน้นอ้ยกว่าทรีตเมนตอ่ื์น ๆ 

เน่ืองจากการพ่น SA ไม่ไดช้่วยส่งเสริมเปอรเ์ซ็นตติ์ดผลแต่อาจเป็นเพราะปัจจัยอ่ืน เช่น อุณหภูมิสูงเกินไป

มากกว่า 37 องศาเซลเซียสจึงทาํใหไ้ดน้ ํา้หนักผลผลิตรวมนอ้ยกว่าตน้ท่ีไม่ไดพ้่น SA (ชุดควบคมุ) เช่นเดียวกบั 

สิริวรรณ (2560) พบวา่มะเขือเทศพนัธุส์ีดาท่ีไมไ่ดร้บั SA มีนํา้หนกัผลตอ่ตน้สงูท่ีสดุเม่ือเปรียบเทียบกบัไดร้บั SA 

ท่ีความเขม้ขน้ 0.25, 0.75 และ 0.5mM หลงัยา้ยกลา้ 

 

 

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 
flowers at 
21 DAT 

Number 
of fruit/ 
plant 

Fruit size (cm) Fruit 

weight 

(g) 

Yield (g/plant) 

Diameter Length 
Marketable 

yield  

Non-
marketable 

yield  

Total 
weight 

Control 7.33ab 24.73a 1.89b 3.15b 5.71 75.79 ± 10.97 24.73a1/ 100.52 
3 DBT 8.11a 17.18ab 2.06a 3.66a 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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นํา้หนักสดและนํา้หนักแหง้ของส่วนยอดและส่วนราก  

 การพ่น SA ไมมี่ผลตอ่นํา้หนกัสดและนํา้หนกัแหง้ของส่วนยอดและราก (Table 2) ในขณะท่ี Fariduddin et 

al. (2003) รายงานว่าการพ่น SA ช่วยในการดดูซบัปริมาณคารบ์อนไดออกไซดแ์ละเพ่ิมอตัราการสงัเคราะหแ์สงทาํ

ให ้Brassica juncea มีนํา้หนกัแหง้เพ่ิมขึน้ แตก่ลบัไมมี่ผลในการสง่เสริมใหม้ะเขือเทศมีนํา้หนกัแหง้เพ่ิมขึน้ 

 

ปริมาณของแขง็ทีล่ะลายนํา้ได้ (TSS) และปริมาณกรดทีไ่ทเทรตได้ (TA)  

 ค่า TSS ของผลมะเขือเทศท่ีไดร้บัทรีตเมนตต์่าง ๆ มีค่าไมแ่ตกต่างกนัทางสถิติ (Table 2) ส่วนปริมาณ 

TA พบวา่มากท่ีสดุเม่ือพ่น SA ก่อนยา้ยกลา้ 3 วนั (3 DBT) เท่ากบั 0.68 เปอรเ์ซน็ต ์แตไ่มแ่ตกตา่งทางสถิติกบัชดุ

ควบคมุซึง่ไมไ่ดพ้่น SA (Table 2) และเม่ือพิจารณาผลของอตัราสว่น TSS ตอ่ TA จะเห็นไดว้า่การพ่น SA หรือไม่

พ่น ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ เป็นเพราะ SA ท่ีใหไ้ม่ไดส้่งผลชัดเจนต่อปริมาณ TSS ต่อ TA ในขณะท่ี 

Yildirim and Dursun (2009) รายงานวา่การพ่น SA 0.5 mM หลงัยา้ยกลา้ 10 วนัจะทาํใหค้า่ TSS ในมะเขือเทศ

พนัธุ ์‘Talya’ เพ่ิมขึน้เม่ือเปรียบเทียบกบัชดุควบคมุ  

 

ปริมาณวิตามินซี 

 มะเขือเทศท่ีพ่น SA ก่อนยา้ยกลา้ 3 วนั (3 DBT) มีปริมาณวิตามินซีมากท่ีสุดคือ 376.5 มิลลิกรมัต่อ

มิลลิกรมันํา้หนกัสดและมากกว่าอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติกบัชุดควบคมุ ซึ่งมีปริมาณวิตามินซี 326.5 มิลลิกรมั

ตอ่มิลลิกรมันํา้หนกัสด (Table 2) สว่นมะเขือเทศท่ีพ่น SA 10 วนัหลงัยา้ยกลา้ (10 DAT) มีปริมาณวิตามินซีนอ้ย

ท่ีสุดเท่ากับ 322.3 มิลลิกรมัต่อมิลลิกรมันํา้หนักสด ซึ่งปริมาณวิตามินซีท่ีวดัไดส้อดคลอ้งกับค่า TA เน่ืองจาก

วิตามินซีเป็นกรดชนิดหนึ่งและ Javaheri et al. (2012) สันนิษฐานว่าเป็นเพราะ SAไปกระตุน้การทาํงานของ

เอนไซมบ์างตวัเช่น ascorbate peroxidase 

 ถึงแมว้่าการพ่น SA ก่อนยา้ยกลา้ 3 วนั (3 DBT) ทาํใหมี้จาํนวนดอกมากท่ีสดุ แต่ไม่ส่งผลทาํใหไ้ดก้าร

ติดผลหรือนํา้หนกัผลผลิตรวมสงูกว่าชดุควบคมุ เช่นเดียวกบัคณุภาพของผลมะเขือเทศ คือ การพ่น SA ไมมี่ผลท่ี

ชดัเจนต่อนํา้หนกัผล ค่า TSS TA และปริมาณวิตามินซี ซึ่งอาจเป็นผลมาจากอณุหภูมิในโรงเรือนบางช่วงเวลาท่ี

สงูเกิน 37 องศาเซลเซียส ส่งผลใหป้ระสิทธิภาพในการลดสภาวะเครียดใหก้บัพืชลดลง (สดุใจ, 2562) ดงันัน้การ

พ่น SA ใหไ้ดผ้ลอย่างแน่นอน จาํเป็นตอ้งมีการศกึษาปัจจยัอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งจนไดข้อ้สรุปท่ีเหมาะสม แลว้นาํมาปรบั

ใชต้ามวิธีการและสภาพแวดลอ้มท่ีแตกตา่งกนั 
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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  

(g) 

Dry weight  

(g) 

TSS 

(°Brix) 

TA (%) TSS/

TA 

Vitamin C 

(mg/fresh 

weight) Shoot Root Shoot Root 

Control 182.28 36.71 22.76 2.92 6.69 0.64ab1/ 3.13 326.5b 

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 

 

สรุป 

 การพ่นสารละลายกรดซาลิไซลิกท่ีความเขม้ขน้ 0.5 mM ก่อนยา้ยกลา้ 3 วนั (3 DBT) ช่วยส่งเสริมการ

ออกดอกใหมี้จาํนวนดอก ณ 21 วนัหลงัยา้ยปลกูมากท่ีสดุ คือ 8.11 ดอกต่อตน้ ไดผ้ลท่ีมีขนาดใหญ่มากท่ีสดุคือ 

เสน้ผ่านศูนยก์ลางและความยาวของผลเท่ากับ 2.06 และ 3.66 เซนติเมตร ตามลาํดบั ไดป้ริมาณ TA เท่ากับ 
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0.68 เปอรเ์ซ็นตแ์ละปริมาณวิตามินซีมากท่ีสุดเท่ากับ 376.5 มิลลิกรัมต่อนํา้หนักสด แต่ไม่ส่งผลต่อนํา้หนัก

ผลผลิตดี ผลผลิตรวม นํา้หนกัสดและนํา้หนกัแหง้ในสว่นของยอดและรากมะเขือเทศเชอรี่ 
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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. 
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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 60๐C 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 100๐c 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).  

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). 

 

(a) (b) 
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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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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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ผลของนํา้หมักจากมูลหนอนไหมต่อความงอกของเมล็ดพันธุพ์ริกขีห้นู (Capsicum annuum L.) 

Effects of Silkworm Waste Bio-extract on Chilli (Capsicum annuum L.) Seed Germination 

 

รวินทรนิ์ภา แว่วสอน1 เบญญา มะโนชยั1 และ พิจิตรา แกว้สอน1* 

Rawinnipha Waewsorn1, Benya Manochai1 and Pichittra Kaewsorn1* 

 

บทคัดย่อ 

การศึกษาผลของนํา้หมักจากมูลหนอนไหมต่อความงอกของเมล็ดพริกขีห้นูพันธุ์ห้วยสีทน แบ่งเป็น 2  

การทดลอง โดยวางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ ์มี 6 ทรีตเมนต ์การทดลองท่ี 1 ศกึษาการดดูนํา้ของเมล็ดท่ีแช่

นํา้ในนํา้หมกัฯ ท่ีความเขม้ขน้ตา่งกนั พบวา่เมลด็ท่ีแช่ในนํา้หมกัฯ ท่ีความเขม้ขน้ 0, 0.1, 1.0, 10, 50 และ 100%v/v 

เป็นเวลา 24 ชั่วโมง มีความชืน้ไมแ่ตกตา่งทางสถิติ (37.9-40.5 เปอรเ์ซน็ต)์ การทดลองท่ี 2 ศกึษาผลของการแช่เมล็ด

ในนํา้หมกัฯ ท่ีมีความเขม้ขน้ต่างกนัต่อความงอกของเมล็ดพนัธุพ์ริกขีห้นู พบว่าเมล็ดท่ีแช่ในนํา้หมกัฯ ความเขม้ขน้ 

0, 0.1, 1.0 และ 10%v/v มีความงอกสูงท่ีสุด มีจาํนวนวันท่ีเมล็ดมีรากงอก (DTE) และมีเวลาเฉลี่ยใมนการงอก 

(MGT) นอ้ยท่ีสดุ 

 

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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คาํนาํ  

พริกเป็นพืชเศรษฐกิจท่ีสาํคัญของประเทศไทย ในปี พ.ศ. 2561 มีการส่งออกผลพริกแห้งมูลค่า 

619,340.096 บาท สาํนกัเศรษฐกิจการเกษตร), 2562) และส่งออกเมล็ดพนัธุพ์ริกมลูค่า 930,553,845.98 บาท 

สาํนกัควบคมุพืชและวสัดกุารเกษตร), 2561) ดงันัน้ การปลกูพริกเพ่ือใหผ้ลผลิตเพียงพอกบัความตอ้งการบริโภค

ทัง้ภายในประเทศและสง่ออกไปยงัต่างประเทศจงึเป็นสิ่งสาํคญั พริกขีห้นผูลใหญ่มีการปลกูมากท่ีสดุในประเทศ

ไทย โดยเฉพาะในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ไดแ้ก่ นครราชสีมา ชยัภูมิ เลย ศรีสะเกษ และอบุลราชธานี พนัธุท่ี์

นิยมปลกูโดยทั่วไป คือ พนัธุห์ว้ยสีทน ซึ่งเป็นพนัธุท่ี์ปลกูไดท้กุสภาพแวดลอ้มและทนแลง้ไดดี้ เม่ือทาํพริกแหง้จะ

มีสี แดง เข้ม  ผิ วผลมันและ เรี ยบ  เห ยียดตรง  มี รส เผ็ ดจัด  จึ ง เ ป็น ท่ี นิ ยมของตลาด(สุ ชี ลา , 2557) 

ปัจจุบันเกษตรกรนิยมปลูกพริกดว้ยวิธีการเพาะกลา้ก่อนปลูกลงแปล ง เพ่ือหลีกเลี่ยงสภาพแวดลอ้มท่ีไม่

เหมาะสม อย่างไรก็ตาม การเพาะกลา้พริกมกัพบปัญหาเมล็ดมีความงอกตํ่าและงอกไม่สมํ่าเสมอ จึงส่งผลต่อ

การจดัการแปลง (ฉนัทนา, ป.ป.ม.)  

การกระตุน้ความงอกของเมลด็พนัธุใ์หพ้รอ้มกอ่นนาํไปปลกูเป็นเทคนิคท่ีทาํใหเ้มลด็มีความงอกสงู งอก

ไดเ้รว็ และสมํ่าเสมอ สง่ผลใหไ้ดต้น้กลา้ท่ีแข็งแรงและเจริญเติบโตพรอ้มกนั ซึง่มีหลายวิธี เช่น การแช่เมลด็ในนํา้ 

การแช่เมล็ดในสารเคมีชนิดต่าง ๆ เช่น KNO3 และ GA3 (Copeland and McDonald, 2001) ปัจจุบันนํา้หมัก

ชีวภาพมีการใชอ้ย่างแพร่หลาย เน่ืองจากหาวสัดุไดง่้ายตามแต่ละทอ้งถ่ิน ทาํไดง่้าย และมีตน้ทุนตํ่า อีกทัง้ยงั

ประกอบดว้ยธาตุอาหารท่ีจาํเป็นต่อพืช และฮอรโ์มนพืช (อานัฐ, 2549) (ศรญั�ู, 2556)  รายงานการแช่เมล็ด

 พันธ์มะละกอ‘แขกดาํ’ ในนํา้หมักจากเปลือกกาแฟ ความเขม้ขน้ 0.1%v/v เป็นเวลา 24 ชั่วโมง ทาํใหเ้มล็ดมี

ความงอกสงูท่ีสดุและมีเวลาเฉลี่ยในการงอกเรว็ท่ีสดุ ซึง่นํา้หมกัจากเปลือกกาแฟนีมี้คณุสมบติัเป็นกรด (pH 3.1) 

ค่าการนาํไฟฟ้า (electrical conductivity; EC) 2.6 mS/cm (ศรนัยา และ สุรพงษ์, 2555) รายงานการแช่เมล็ด

พนัธุพ์ริก ‘จินดาดาํ’ ในนํา้หมกัชีวภาพจากผลไมต้อ่นํา้กลั่น อตัราสว่น 750:1 ทาํใหเ้มลด็มีความงอกสงูท่ีสดุ สว่น

เมลด็ท่ีแช่ในนํา้กลั่นมีความงอกตํ่าท่ีสดุ  

ชุมชนบา้นพญาราม ตาํบลเพีย้ราม อาํเภอเมือง จงัหวดัสรุินทร ์มีพืน้ท่ีในการปลกูหม่อนและเลีย้งไหม

มากกว่า 175 ไร่ ในกระบวนการเลีย้งไหมจะมีมูลหนอนไหมเหลือทิง้ประมาณ 2 ตนัต่อปี ซึ่งในมูลหนอนไหมนี้

อาจมีสารสาํคญัท่ีเหลือจากการใชป้ระโยชนข์องไหม และยงัไม่มีรายงานการใชน้ ํา้หมกัจากมลูหนอนไหมในการ

กระตุน้การงอกของเมล็ด ดงันัน้งานทดลองนีจ้ึงมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศกึษาผลของนํา้หมกัจากมูลหนอนไหมต่อ

ความงอกของเมลด็พนัธุพ์ริกขีห้น ู‘หว้ยสีทน’  

 

อุปกรณแ์ละวิธีการ  

การเตรียมนํา้หมักจากมูลหนอนไหม 

 นาํมลูหนอนไหมแหง้หนกั 500 กรมั ผสมกบักากนํา้ตาล 360 กรมั สารเรง่ซุปเปอร ์ พด. 2 ซึง่เป็นกลุม่

จลุินทรียท่ี์ช่วยในการย่อยโปรตีนและไขมนั (กรมพฒันาท่ีดิน, ม.ป.ป.) 6.25 กรมั และนํา้ 10 ลิตร ผสมใหเ้ขา้กนั

แลว้ใสใ่นถงัท่ีปิดสนิท เป็นเวลา 14 วนั ไดน้ ํา้หมกัชีวภาพจากมลูหนอนไหมท่ีความเขม้ขน้ 100%v/v จากนัน้นาํมา

เจือจางดว้ยนํา้ Reverse osmosis (RO) ใหไ้ดน้ ํา้หมกัฯ ท่ีความเขม้ขน้ 50, 10, 1.0 และ 0.1%v/v  
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สมบัตทิางเคมีของนํา้หมักจากมูลหนอนไหม 

 นํา้หมกัจากมลูหนอนไหมความเขม้ขน้ 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 ตามลาํดบั คา่ EC 0.04, 0.06, 0.20, 1.38, 6.05 และ 10.95 mS/cm ตามลาํดบั นาํเมลด็พนัธุ์

พริกขีห้น ู ‘หว้ยสีทน’ ซึง่เป็นพนัธุผ์สมเปิด มาศกึษาการดดูนํา้และการกระตุน้ความงอกของเมลด็ดว้ยนํา้หมกัจาก

มลูหนอนไหม โดยแบ่งเป็น 2 งานทดลอง ไดแ้ก ่

 

การทดลองที ่1 ศึกษาการดูดนํา้ของเมล็ดพันธุพ์ริกขีห้นู 

แช่เมล็ดพริกขีห้นท่ีูมีความชืน้เริ่มตน้ 6.7 เปอรเ์ซ็นต ์ในนํา้หมกัจากมลูหนอนไหมท่ีความเขม้ขน้ 0, 0.1, 

1.0, 10, 50 และ 100%v/v ปริมาตร 20 มิลลิลิตร ท่ีอณุหภมิู 30±2 องศาเซลเซียส เป็นเวลา เวลา 6, 12, 18 และ 

24 ชั่วโมง ตรวจสอบความชืน้ของเมลด็ดว้ยวิธี oven method จาํนวน 2 ซ ํา้ ซ ํา้ละ 50 เมลด็ ท่ีอณุหภมิู 103 องศา

เซลเซียส เป็นเวลา 17 ชั่วโมง (ISTA, 2018) วางแผนการทดลองแบบสุม่สมบรูณ ์มี 6 ทรีตเมนต ์คือ การแช่เมล็ด

ในนํา้หมักจากมูลหนอนไหมท่ีความเขม้ข้น 0, 0.1, 1.0, 10, 50 และ 100%v/v จาํนวน 2 ซ ํา้ ซ ํา้ละ 50 เมล็ด 

คาํนวณความชืน้ของเมล็ดจากสตูร ความชืน้ของเมล็ด(เปอรเ์ซ็นต)์=[(นํา้หนกัเมล็ดก่อนอบ–นํา้หนกัเมล็ดหลงั

อบ)/นํา้หนกัเมลด็ก่อนอบ]×100 

 

การทดลองที ่2 ผลของความเข้มข้นนํา้หมักจากมูลหนอนไหมต่อความงอกเมล็ดพันธุพ์ริกขีห้นู 

แช่เมล็ดพริกขี ้หนูในนํ้าหมักจากมูลหนอนไหมท่ีความเข้มข้น 0, 0.1, 1.0, 10, 50 และ 100%v/v 

ปริมาตร 20 มิลลิลิตร ท่ีอณุหภมิู 30±2 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 ชั่วโมง ลา้งเมลด็ผ่านนํา้ RO ไหล เป็นเวลา 5 

นาที วางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ ์มี 6 ทรีตเมนต ์คือ การแช่เมล็ดในนํา้หมกัจากมูลหนอนไหมท่ีความ

เขม้ขน้ 0, 0.1, 1.0, 10, 50 และ 100%v/v จาํนวน 4 ซ ํา้ ซ ํา้ละ 50 เมลด็ บนัทกึขอ้มลู ดงันี ้

1. ความงอก (germination) นาํเมล็ดมาทดสอบความงอกในหอ้งปฏิบติัการดว้ยวิธีการเพาะเมล็ดบน

กระดาษชืน้ (top of paper; TP) จาํนวน 4 ซ ํา้ ซ ํา้ละ 50 เมลด็ วางกลอ่งเพาะเมลด็ในตูเ้พาะเมลด็ท่ีอณุหภูมิสลบั 

20⇔30 องศาเซลเซียส จากนัน้นบัจาํนวนตน้อ่อนปกติครัง้แรกท่ี 7 วนัหลงัเพาะเมล็ด และนบัครัง้สดุทา้ยท่ี 21 

วนัหลงัเพาะเมล็ด โดยนบัตน้อ่อนปกติ ตน้อ่อนผิดปกติ เมล็ดสดไม่งอก และเมล็ดตาย จากนัน้คาํนวณจากสตูร 

ความงอกของเมล็ด (เปอรเ์ซ็นต)์ = [(จาํนวนตน้อ่อนปกติ / จาํนวนเมล็ดทัง้หมด) x 100] ตามวิธีการของ ISTA 

(2018) 

2. จาํนวนวนัท่ีเมล็ดมีรากงอก (days to emergence; DTE) เพาะเมล็ดเช่นเดียวกบัการทดสอบความ

งอก ตรวจนบัเมลด็ท่ีมีรากงอกยาว 2 มิลลิเมตร ทกุวนั เป็นเวลา 21 วนั จากนัน้คาํนวณคา่ DTE จากสตูร DTE = 

∑nd / ∑n โดย n คือ จาํนวนเมล็ดท่ีมีรากงอกในวนัท่ี 1, 2, …, 21 วนัหลงัเพาะเมล็ด, d คือ จาํนวนวนัท่ี 1, 2, …, 

21 วนัหลงัเพาะเมลด็ ตามวิธีการของ Dhillon (1995) 

3. เวลาเฉลี่ยในการงอก (mean germination time; MGT) เพาะเมลด็เช่นเดียวกบัการทดสอบความงอก 

นบัตน้ออ่นปกติทกุวนั เป็นเวลา 21 วนั จากนัน้คาํนวณคา่ MGT จากสตูร MGT = ∑nd / ∑n โดย n คือ จาํนวนตน้
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อ่อนปกติในวนัท่ี 1, 2, …, 21 วนัหลงัเพาะเมล็ด, d คือ จาํนวนวนัท่ี 1, 2, …, 21 วนัหลงัเพาะเมล็ด ตามวิธีการ

ของ Ellis and Roberts (1980)  

 

การวิเคราะหท์างสถติ ิ

 วิเคราะห์ความแตกต่างทางสถิติด้วยตาราง ANOVA เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยดว้ยวิธี Duncan’s new 

multiple range test (DMRT) ท่ีระดบัความเช่ือมั่น 95 เปอรเ์ซน็ต ์

 

ผลและวิจารณผ์ลการทดลอง 

การทดลองที ่1 ศึกษาการดูดนํา้ของเมล็ดพริกขีห้นู 

จากการทดลองการดดูนํา้ของเมลด็พริกขีห้นท่ีูมีความชืน้เริ่มตน้ 6.7 เปอรเ์ซน็ต ์ในนํา้หมกัจากมลูหนอน

ไหมท่ีความเขม้ขน้ตา่ง ๆ (Table 1) พบวา่ท่ี 6 ชั่วโมง ทาํใหเ้มลด็มีความชืน้แตกตา่งทางสถิติ โดยเมลด็ท่ีแช่ในนํา้

หมักฯ ความเขม้ขน้ 0, 0.1 และ 1.0%v/v มีความชืน้สูงท่ีสุดและไม่แตกต่างทางสถิติ (44.1-44.9 เปอรเ์ซ็นต)์ 

รองลงมา คือ 10, 50, และ 100%v/v แสดงว่าการแช่เมล็ดในนํา้หมักฯ ท่ี 6 ชั่วโมงแรกในระดบัความเข้มขน้ท่ี

เพ่ิมขึน้จาก 0, 0.1, 1.0, 10, 50 ถึง 100%v/v ทาํใหเ้มล็ดดดูนํา้ไดช้า้ลง หรือมีความชืน้ภายในเมล็ดนอ้ย เพราะ

นํา้ RO (มีคา่ชลศกัยส์งู) และสารละลายความเขม้ขน้ตํ่ามีค่าชลศกัยส์งูกว่าค่าชลศกัยภ์ายในเมลด็ นํา้จงึซมึผ่าน

เขา้สู่เมล็ดไดเ้ร็วกว่าสารละลายท่ีความเขม้ขน้สงู (Taiz and Zeiger, 2010) การแช่เมล็ดพริกขีห้นใูนนํา้หมกัฯ ท่ี

ความเขม้ขน้ต่าง ๆ เป็นเวลา 12 และ 24 ชั่วโมง ไม่มีผลทาํใหค้วามชืน้ของเมลด็แตกต่างทางสถิติ แต่การแช่เป็น

เวลา 18 ชั่วโมง มีผลทาํใหค้วามชืน้แตกต่างทางสถิติ (Table 1) การแช่เมล็ดท่ี 12 ชั่วโมง มีความชืน้ 37.9-41.4 

เปอรเ์ซน็ต ์แตก่ารแช่เมลด็ในนํา้หมกัฯ ความเขม้ขน้ 0, 0.1, 1.0, 10 และ 50%v/v เป็นเวลา 18 ชั่วโมง มีความชืน้

สูงท่ีสุดและไม่แตกต่างทางสถิติ (35.9-38.4 เปอรเ์ซ็นต)์ อย่างไรก็ตาม เมล็ดท่ีแช่ในนํา้หมักฯ ความเข้มข้น 

10%v/v มีความชืน้สงูกว่าเมล็ดท่ีแช่ในนํา้หมกัฯ ความเขม้ขน้ 100%v/v (38.4 และ 35.9 เปอรเ์ซ็นต ์ตามลาํดบั) 

อาจเป็นเพราะเมล็ดท่ีแช่ในนํา้หมกัฯ ความเขม้ขน้ 100%v/v เป็นเวลา 18 ชั่วโมง ยงัดดูนํา้ไดไ้มเ่พียงพอและตอ้ง

ใชเ้วลาถึง 24 ชั่วโมง จึงเริ่มคงท่ีและไม่แตกต่างกบัทรีตเมนตอ่ื์น ส่วนการดดูนํา้ของเมล็ดเป็นเวลา 24 ชั่วโมง มี

ความชืน้ 37.9-40.5 เปอรเ์ซ็นต ์ซึง่เพียงพอต่อกระบวนการงอกของเมล็ด เช่นเดียวกบั กุลธิดา (2559) รายงาน

การดูดนํา้ RO ของเมล็ดพันธุ์พริก ‘บางช้าง’ ในระยะท่ี 2 หรือระยะงัน (lag phase) เป็นเวลา 24 ชั่วโมง มี

ความชืน้ประมาณ 48 เปอรเ์ซน็ต ์ซึง่ใชร้ะยะเวลาเท่ากนั 
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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 24 hours 

0%v/v (RO water) 6.7 44.9a 41.4 37.1ab 37.9 

0.1%v/v 6.7 44.1a 37.9 37.9ab 39.1 

1.0%v/v 6.7 44.1a 39.0 37.4ab 40.5 

10%v/v 6.7 41.4b 40.2 38.4a 39.6 

50%v/v 6.7 40.9bc 38.8 36.7ab 38.2 

100%v/v 6.7 38.5c 39.4 35.9b 39.1 

F-test ns * ns * ns 

CV (%) 0.05 5.86 0.02 2.87 0.03 

ns and * = not significantly different and significantly different at p≤0.05, respectively 

 

การทดลองที ่2 ผลของความเข้มข้นนํา้หมักจากมูลหนอนไหมต่อความงอกของเมล็ดพันธุพ์ริกขีห้นู 

1. ความงอก (germination)  

การแช่เมลด็พริกขีห้นใูนนํา้หมกัจากมลูหนอนไหมท่ีความเขม้ขน้ตา่ง ๆ เป็นเวลา 24 ชั่วโมง มีผลทาํให้

ความงอกท่ี 21 วนัหลงัเพาะเมลด็ แตกตา่งทางสถิติ (Table 2) โดยการแช่เมลด็ในนํา้หมกัฯ ความเขม้ขน้ 0, 0.1, 

1.0 และ 10%v/v ทาํใหเ้มลด็มีความงอกสงูท่ีสดุและไมแ่ตกตา่งทางสถิติ (76.00-79.00 เปอรเ์ซน็ต)์ แสดงวา่การ

แช่เมลด็ในนํา้หมกัฯ ท่ีมีความเขม้ขน้ตํ่ากวา่ 10%v/v ไมมี่ผลทาํใหค้วามงอกแตกตา่งทางสถิติกบัการแช่เมลด็ใน

นํา้ RO อาจเป็นเพราะนํา้หมกัฯ ท่ีความเขม้ขน้ดงักลา่วมีคา่ pH และ EC ไมแ่ตกตา่งกบันํา้ RO ซึง่นํา้หมกัฯ ท่ี

ความเขม้ขน้ตํ่าอาจมีปริมาณสารสาํคญันอ้ย จงึไมมี่ผลตอ่การงอกของเมลด็ สอดคลอ้งกบั ศรนัยา และ สรุพงษ ์

(2555) รายงานการแช่เมลด็พนัธุพ์ริก ‘จินดาดาํ’ ดว้ยนํา้หมกัชีวภาพจากผลไมท่ี้ความเขม้ขน้ตํ่า 0.2-0.4%v/v มี

ความงอก 73.5-76.5 เปอรเ์ซน็ต ์ซึง่ไมแ่ตกตา่งทางสถิติกบัการแช่เมลด็ในนํา้กลั่น (75.5 เปอรเ์ซน็ต)์ สว่นการแช่

เมลด็พริกขีห้นใูนนํา้หมกัฯ ความเขม้ขน้ 100%v/v มีผลทาํใหค้วามงอกตํ่าท่ีสดุ คือ 5.33% (Table 2) การแช่เมลด็

ในนํา้หมกัฯ ความเขม้ขน้ 50 และ 100%v/v ทาํใหเ้มลด็มีความงอกตํ่ากว่า 50 เปอรเ์ซน็ต ์อาจเป็นเพราะการแช่

เมลด็ในนํา้หมกัฯ ท่ีความเขม้ขน้สงู ซึง่มีคา่ pH ใกลเ้คียงกนั คือ 5.27 และ 5.24 ตามลาํดบั และคา่ EC สงู 6.05 

และ 10.95 mS/cm ตามลาํดบั ซึง่คา่ EC สงูอาจมีผลชะลอการงอกของเมลด็พริกขีห้นไูดท้าํใหเ้มลด็มีความงอก

ตํ่า เช่นเดียวกบั Jafarzadeh and Aliasgharzad (2007) รายงานการแช่เมลด็ชกูารบี์ท (Beta vulgaris L.) ใน

สารละลายเกลือ (NaCl, MgSO4, Na2SO4 และ CaCl2) ท่ีมีคา่ EC สงูมากกวา่ 0.8 mS/cm ทาํใหเ้มลด็มีความงอก

ลดลงเม่ือเปรียบเทียบกบัการแช่เมลด็ในสารละลายท่ีมีคา่ EC ตํ่า 0.2-0.6 mS/cm เช่นเดียวกบั ศรญั� ู (2556) 

รายงานการแช่เมลด็มะละกอในนํา้หมกัจากเปลือกกาแฟท่ีความเขม้ขน้สงู 0.17 และ 0.5%v/v ทาํใหเ้มลด็มีความ

งอกนอ้ยกวา่เมลด็ท่ีแช่ในนํา้กลั่น (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) 

0%v/v (RO water) 76.00a 9.65a 16.86a 

0.1%v/v 79.00a 9.55a 16.33a 

1.0%v/v 76.00a 9.69a 16.37a 

10%v/v 78.00a 9.97a 16.66a 

50%v/v 41.00b 14.16b 18.83b 

100%v/v 5.33b 18.01c 20.50c 

F-test * * * 

CV (%) 0.44 0.28 0.09 

Means in the same column followed by a same letter are not significantly difference at p≤0.05 by DMRT 

 

2. จาํนวนวันทีเ่มล็ดมีรากงอก (days to emergence; DTE)   

การแช่เมล็ดพริกขีห้นูในนํา้หมกัจากมูลหนอนไหมท่ีความเขม้ขน้ต่าง ๆ ทาํใหเ้มล็ดมีจาํนวนวนัท่ีมีรากงอก

แตกตา่งทางสถิติ (Table 2) โดยเมลด็ท่ีแช่ในนํา้หมกัฯ ความเขม้ขน้ 0, 0.1, 1.0 และ 10%v/v มีจาํนวนวนัท่ีเมลด็มีราก

งอกนอ้ยท่ีสุดและไม่แตกต่างกันทางสถิติ (9.55-9.97 วนั) แสดงว่าการแช่เมล็ดในนํา้หมกัฯ ท่ีความเขม้ขน้ 0.1, 1.0 

และ 10%v/v ไม่มีผลทาํใหเ้มล็ดงอกไดเ้ร็วกว่าเมล็ดท่ีแช่ในนํา้ RO อาจเป็นเพราะสารละลายท่ีความเขม้ขน้ดงักล่าว

ไมมี่ผลตอ่การแทงรากแรกเกิด (radicle) สว่นการแช่เมล็ดพริกขีห้นูในนํา้หมกัฯ ท่ีความเขม้ขน้ 100%v/v ทาํใหเ้มล็ดมี

จาํนวนวนัท่ีมีรากงอกมากท่ีสดุ คือ 18.01 วนั รองลงมา คือ นํา้หมกัฯ ความเขม้ขน้ 50%v/v (14.16 วนั) แสดงวา่เมล็ด

งอกไดช้า้กว่าการแช่เมล็ดในนํา้ RO ประมาณ 4-8 วนั (Table 2) ความเขม้ขน้ดงักล่าวมีผลชะลอการงอกของเมล็ด 

เน่ืองจากนํา้หมกัฯ ความเขม้ขน้สงู 50 และ 100%v/v มีค่า EC สงู 6.05 และ 10.95 mS/cm ตามลาํดบั ทาํใหเ้มล็ดมี

ความชืน้ภายในเมล็ดต่าง จึงใชเ้วลาในการงอกนาน สอดคลอ้งกบั ศรนัยา และ สรุพงษ์ (2555) รายงานการแช่เมล็ด

พนัธุพ์ริก ‘จินดาดาํ’ ดว้ยนํา้หมกัชีวภาพจากผลไมท่ี้ความเขม้ขน้สงู 75%v/v ทาํใหเ้มล็ดมีดชันีความงอกลดลง แสดง

วา่เมลด็งอกไดช้า้ลง เม่ือเปรียบเทียบกบัเมลด็ท่ีแช่ในนํา้หมกัความเขม้ขน้ 50 และ 25%v/v ตามลาํดบั 

 

3. เวลาเฉลี่ยในการงอก (mean germination time; MGT) 

การแช่เมล็ดพริกขีห้นูในนํา้หมกัจากมูลหนอนไหมท่ีความเขม้ขน้ต่าง ๆ ทาํใหเ้มล็ดมีเวลาเฉลี่ยในการงอก

แตกต่างทางสถิติ (Table 2) โดยเมล็ดท่ีแช่ในนํา้หมกัฯ ความเขม้ขน้ 0, 0.1, 1.0 และ 10%v/v มีเวลาเฉลี่ยในการงอก

นอ้ยท่ีสดุและไมแ่ตกตา่งทางสถิติ (16.33-16.86 วนั) แสดงวา่เมลด็งอกไดเ้รว็ท่ีสดุ ซึง่สอดคลอ้งกบัเมลด็มีจาํนวนวนัท่ี

งอกรากไดน้อ้ยท่ีสุด (Table 2) แสดงว่าการแช่เมล็ดในนํา้หมักฯ ท่ีความเขม้ขน้ 0.1, 1.0 และ 10%v/v ทาํใหเ้มล็ด
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พฒันาเป็นตน้อ่อนปกติไดไ้ม่แตกต่างกบัการแช่เมล็ดในนํา้ RO อาจเป็นเพราะความเขม้ขน้ของสารละลายดงักล่าวไม่

มีผลกระตุน้การงอก สว่นการแช่เมลด็ในนํา้หมกัฯ ท่ีความเขม้ขน้ 100%v/v ทาํใหเ้มลด็มีเวลาเฉลี่ยในการงอกมากท่ีสดุ 

คือ 20.50 วนั แสดงว่าเมล็ดงอกชา้ท่ีสดุ รองลงมา คือ นํา้หมกัฯ ความเขม้ขน้ 50%v/v (18.83 วนั) ซึ่งเมล็ดงอกไดช้า้

กวา่การแช่เมล็ดในนํา้ RO ประมาณ 2-3 วนั อาจเน่ืองจากนํา้หมกัฯ ท่ีความเขม้ขน้สงู 50 และ 100%v/v มีคา่ EC สงู 
6.05 และ 10.95 mS/cm ตามลาํดบั ทาํใหเ้มลด็ดดูนํา้ไดช้า้ (Table 1) จงึแทงรากไดช้า้ และพฒันาเป็นตน้ออ่นปกติได้

ชา้ตามลาํดบั สอดคลอ้งกบั ศรญั� ู(2556) รายงานการแช่เมล็ดมะละกอในนํา้หมกัจากเปลือกกาแฟท่ีความเขม้ขน้

สงู 0.25, 0.17 และ 0.5%v/v ทาํใหเ้มลด็มีเวลาเฉลี่ยในการงอกชา้กว่าเมลด็ท่ีแช่ในนํา้กลั่น  

การแช่เมล็ดพริกขีห้นใูนนํา้หมกัจากมลูหนอนไหมท่ีความเขม้ขน้ตา่ง ๆ ทาํใหมี้ตน้ออ่นผิดปกติแตกต่างทาง

สถิติ (Figure 1) โดยการแช่เมลด็ในนํา้หมกัฯ ความเขม้ขน้ 50 และ 100%v/v มีตน้อ่อนผิดปกติมากท่ีสดุและไมแ่ตกต่าง

ทางสถิติ (38.50-41.50 เปอรเ์ซ็นต)์ ลกัษณะตน้อ่อนผิดปกติส่วนใหญ่เป็นตน้ออ่นท่ีมีรากแรกเกิด (radicle) แตย่งัไม่

พฒันาเป็นตน้อ่อนปกติ เกิดจากเมลด็งอกชา้ ซึง่เป็นผลจากการแช่เมลด็ในนํา้หมกัฯ ความเขม้ขน้สงูท่ีมีคา่ EC สงู จงึ

ชะลอการงอกของเมล็ด นอกจากนี ้การแช่เมลด็พริกขีห้นใูนนํา้หมกัฯ ท่ีความเขม้ขน้ต่าง ๆ มีผลทาํใหเ้มลด็สดไมง่อก

แตกต่างทางสถิติ (Figure 2) โดยการแช่เมล็ดในนํา้หมกัฯ ท่ีความเขม้ขน้ 100%v/v มีเมล็ดสดไม่งอกมากท่ีสดุ คือ 

52.50 เปอรเ์ซน็ต ์รองลงมา คือ นํา้หมกัฯ ท่ีความเขม้ขน้ 50%v/v มีเมลด็สดไม่งอก 16.00 เปอรเ์ซน็ต ์เมลด็สดท่ียงัไม่

งอกเป็นเมลด็ท่ีดดูนํา้เขา้ไปได ้ มีขนาดใหญ่ขึน้เลก็นอ้ย แตย่งัไมมี่การงอก อาจตอ้งใชเ้วลาในการงอกมากขึน้ 

สอดคลอ้งกบัจาํนวนวนัท่ีเมลด็มีรากงอก (Table 2) เน่ืองจากนํา้หมกัฯ ท่ีความเขม้ขน้ดงักล่าวมีคา่ EC สงู จงึชะลอการ

งอกของเมล็ด ในขณะท่ีการแช่เมลด็พริกขีห้นใูนนํา้หมกัฯ ท่ีความเขม้ขน้ตา่ง ๆ ไมมี่ผลทาํใหเ้มลด็ตายแตกต่างกนัทาง

สถิติ (Figure 3) โดยมีเมลด็ตายประมาณ 2.00-5.00 เปอรเ์ซน็ต ์มีลกัษณะเน่าเละ 

 

 
 

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. 

 

สรุป 

1. เมลด็พริกขีห้นท่ีูแช่ในนํา้หมกัจากมลูหนอนไหมท่ีความเขม้ขน้ 0, 0.1, 1.0, 10, 50 และ 100%v/v เป็น

เวลา 24 ชั่วโมง มีความชืน้ไมแ่ตกต่างทางสถิติ (37.9-40.5 เปอรเ์ซน็ต)์ 

2. เมลด็พริกขีห้นท่ีูแช่ในนํา้หมกัฯ ความเขม้ขน้ 0.1, 1.0 และ 10%v/v เป็นเวลา 24 ชั่วโมง ก่อนนาํไปเพาะ

มีความงอก จาํนวนวนัท่ีเมลด็มีรากงอก และเวลาเฉลี่ยในการงอกสงูกวา่เมลด็ท่ีแช่ในนํา้หมกัฯ ความเขม้ขน้ 50 และ 

100%v/v ซึง่ทาํใหเ้มลด็งอกไดช้า้ลง 
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การให้แสงเสริมจากหลอดไดโอดเปล่งแสงร่วมกับสูตรสารละลายธาตุอาหารสาํหรับผลิต 

หญ้าหวาน (Stevia rebaudiana Bert.) ในระบบ NFT 

Application LED Supplemental Light with Nutrient Solution for Stevia rebaudiana Bert. 

Production Using NFT System 

 

ชญานิศ ทพิยดาราพาณิชย์1 เบญญา มะโนชยั1* และ ปรยิานชุ จลุกะ1 

Chayanit Tippayadarapanich1, Benya Manochai1* and Pariyanuj Chulaka1 

 

บทคัดย่อ 

 ผลของการใหแ้สงเสริมจากหลอดไดโอดเปลง่แสง (ไมใ่ชแ้สง ใหแ้สงสีขาว ใหแ้สงสีแดง) รว่มกบัสตูร

สารละลายธาตอุาหารสองสตูร (Enshi และ Resh’s Tropical Wet Summer) สาํหรบัการผลิตหญา้หวานท่ีปลกู

ดว้ยระบบ NFT ศกึษา 2 ฤดปูลกูคือ ช่วงฤดฝูน (กรกฎาคม - ตลุาคม 2561) และช่วงฤดแูลง้ (ธนัวาคม 2561 - 

มีนาคม 2562) บนัทกึขอ้มลูความสงูตน้ จาํนวนใบ พืน้ท่ีใบ นํา้หนกัสด นํา้หนกัแหง้ และสารสตีวิโอไซด ์พบวา่ใน

ฤดฝูนการใหแ้สงเสริมเพียงอย่างเดียวมีผลเชิงบวกตอ่ความสงู จาํนวนใบ พืน้ท่ีใบ และปริมาณสารสตีวิโอไซด ์

ในช่วงฤดแูลง้พบวา่การใหแ้สงรว่มกบัสตูรสารละลายธาตอุาหาร Enshi มีผลเชิงบวกตอ่ความสงู พืน้ท่ีใบ และ

ปริมาณสตีวิโอไซด ์ ผลการทดลองแสดงใหเ้ห็นวา่สามารถผลติหญา้หวานดว้ยระบบ NFT โดยใชส้ารละลายธาตุ

อาหารสตูร Enshi และการผลิตในช่วงฤดฝูนควรใหแ้สงเสริมจากหลอด LED สีขาวหรือสีแดงเพ่ือเพ่ิมการ

เจริญเติบโตและสตีวิโอไซด ์

 

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 
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คาํนาํ 

หญ้าหวาน (Stevia rebaudiana Bert.) เป็นไม้พุ่มเตี ้ยในวงศ์ Asteraceae มีถ่ินกําเนิดจากภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือของประเทศปารากวยั กบับางส่วนของประเทศบราซิลและอารเ์จนตินา สารสาํคญัท่ีพบใน

หญา้หวาน ไดแ้ก่ สารใหค้วามหวานกลุม่สตีวิออลไกลโคไซด ์(Steviol glycoside) ซึง่มีความหวานสงูกว่านํา้ตาล

ทราย (ซูโครส) แต่ไม่ใหพ้ลงังานแก่ร่างกาย และมีความคงตวัสงูระหว่างกระบวนการแปรรูปอาหาร มีรายงานวา่

สารสกัดผงจากใบหญา้หวานมีมูลค่าในตลาดโลกถึง 447.47 ลา้นดอลลารส์หรฐัอเมริกาในปี พ.ศ. 2559 และ

คาดว่าจะมีมูลค่าเพ่ิมขึน้ถึง 1,045.96 ลา้นดอลลารส์หรัฐอเมริกาในปี พ.ศ. 2566 (Reuters, 2017) ปัจจุบัน

กระทรวงสาธารณสขุของประเทศไทยรบัรองการใชส้ตีวิออลไกลโคไซดเ์ป็นวตัถุเจือปนในอาหารไดเ้ม่ือปี พ.ศ. 

2556 จากประกาศกระทรวงสาธารณสขุฉบบัท่ี 360 (กระทรวงสาธารณสขุ, 2556) การผลิตหญา้หวานในประเทศ

ไทยพบว่ายงัคงมีผลผลิตค่อนขา้งตํ่า ขนาดใบเล็ก มีส่วนของก่ิงกา้นเป็นสว่นใหญ่ หากผลิตในเชิงการคา้อาจทาํ

ใหเ้พ่ิมกระบวนการและสิน้เปลืองแรงงานมากขึน้ การผลิตหญา้หวานใหไ้ดป้ริมาณผลผลิตมากในเวลาอนัสัน้จงึ

เป็นสิ่งสาํคญั ซึง่ระบบการปลกูพืชแบบไฮโดรพอนิกสแ์บบใหส้ารละลายแบบฟิลม์บาง (NFT) เป็นเทคโนโลยีการ

ผลิตท่ีน่าสนใจ เน่ืองจากลดการปนเป้ือนของโรคและศตัรูพืช ควบคมุง่าย ลดแรงงานในการจดัการดแูล สามารถ

ปลกูพืชไดใ้นปริมาณมากภายใตพื้น้ท่ีจาํกดั และประหยดัทรพัยากรนํา้และสารละลายธาตอุาหาร (Mohammed 

and Sookoo, 2016) รายงานว่าคณุภาพแสงและความยาววนัมีผลต่อปริมาณสตีวิออลไกลโคไซดใ์นหญา้หวาน 

การใหแ้สงเสริมจากหลอดไดโอดเปล่งแสงสีแดงทาํใหห้ญา้หวานมีผลผลิตใบและปริมาณสตีวิออลไกลโคไซด์

มากกวา่หญา้หวานชดุควบคมุท่ีปลกูในสภาพวนัสัน้ หรือการปลกูหญา้หวานในสภาพวนัยาวท่ีทาํใหป้ริมาณสตีวิ

ออลไกลโคไซดเ์พ่ิมมากกว่าการปลูกหญ้าหวานภายใต้สภาพวันสั้น (Ceunen et al., 2012; Ceunen and 

Geuns, 2013) ส่วนธาตฟุอสฟอรสัท่ีมีความสาํคญัต่อการเป็นสว่นประกอบสารตัง้ตน้ของสตีวิออลไกลโคไซดใ์น

หญ้าหวานยังไม่มีการศึกษามากนัก แต่ผลการวิจัยเบือ้งตน้ของ Kafle et al. (2017) กล่าวไวว้่าการขาดธาตุ

ฟอสฟอรัสส่งผลใหห้ญ้าหวานท่ีปลูกในระบบไฮโดรพอนิกสแ์บบการใหส้ารละลายธาตุอาหารพืชแบบนํา้ลึก 

(DFT) มีปริมาณสตีวิออลไกลโคไซดต์อ่หนึ่งหน่วยนํา้หนกัแหง้เพ่ิมขึน้ แตมี่ปริมาณสตีวิออลไกลโคไซดต์อ่ตน้นอ้ย

กวา่ชดุควบคมุเน่ืองจากปริมาณผลผลิตชีวมวลตอ่ตน้ลดลง 

การศึกษาครั้งนีต้อ้งการศึกษาอิทธิพลของการใหแ้สงเสริมจากหลอดไดโอดเปล่งแสง ร่วมกับการ

เปรียบเทียบสูตรสารละลายธาตุอาหาร 2 สูตร ได้แก่ สูตร Enshi กับสูตร Resh’s Tropical Wet Summer 

(ปริมาณฟอสฟอรสัสงู) ในการปลกูหญา้หวานระบบ NFT เพ่ือใหไ้ดส้ภาพปลกูหญา้หวานท่ีสามารถเพ่ิมผลผลิต

ใบแหง้และปริมาณสตีวิออลไกลโคไซดใ์นเวลาอนัรวดเรว็และรองรบัความตอ้งการวตัถดิุบหญา้หวานในประเทศ 
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อุปกรณแ์ละวิธีการ 

การปลูกหญ้าหวานในระบบ NFT ร่วมกับใหแ้สงเสริมจากหลอดไดโอดเปล่งแสง 

ดาํเนินการทดสอบใน 2 ฤดกูาล คือ ช่วงฤดฝูน (เดือนกรกฎาคมถงึเดือนตลุาคม) และช่วงฤดแูลง้ (เดือน

ธันวาคมถึงเดือนมีนาคม) โดยแต่ละฤดูกาลวางแผนการทดลองแบบ 3x2 factorial in CRD มีการใหแ้สงเสริม

จากหลอดไดโอดเปล่งแสง 3 ปัจจยัคือ ไมใ่หแ้สง (NL) ใหแ้สงสีขาว (W) และใหแ้สงสีแดง (R) เป็นเวลา 3 ชั่วโมง

นับจาก 18.00 น. ร่วมกับการใหส้ารละลายธาตุอาหารแตกต่างกัน 2 สูตร คือสูตร Enshi และสูตร Resh’s 

Tropical Wet Summer (มนตรี, 2544) แตล่ะทรีตเมนตค์อมบิเนชนัใชต้น้หญา้หวาน 16 ซ ํา้ เตรียมตน้หญา้หวาน

โดยการปักชาํก่ิงพนัธุข์นาด 6 เซนติเมตรลงในพีทมอสคลมุถงุพลาสติกควบคมุความชืน้ วางไวใ้นท่ีมีแสงราํไรเป็น

เวลา 3 สปัดาห ์จนเกิดราก และยา้ยปลกูลงในถว้ยปลกูท่ีใชเ้พอรไ์ลต:์เวอรมิ์คไูลต ์3:1 โดยปริมาตร เป็นวสัดปุลกู

และอนุบาลต่อในนํา้สะอาดอีก 1 สปัดาหก์่อนยา้ยลงระบบ NFT ท่ีใชท้ดลอง ทาํการทดลองในระบบ NFT เป็น

ระยะเวลา 2 เดือน ทัง้สองฤดปูลกู เก็บเก่ียวผลผลิตเม่ือพืชทดลองมีอายคุรบ 2 เดือนหลงัยา้ยปลกู และเก็บขอ้มลู

นํา้หนกัใบสด ความสงูตน้ พืน้ท่ีใบ จาํนวนใบ ก่อนนาํใบหญา้หวานในแต่ละทรีตเมนตค์อมบิเนชนัอบในตูอ้บลม

รอ้นท่ีอณุหภมิู 60 องศาเซลเซียสเป็นเวลา 3 วนัแลว้เก็บขอ้มลูนํา้หนกัใบแหง้  

 

การวิเคราะหป์ริมาณสตวีิโอไซดใ์นหญ้าหวานด้วยโครมาโตกราฟีของเหลวสมรรถนะสูง 

การวิเคราะห์ปริมาณสตีวิออลไกลโคไซดห์ลักในหญ้าหวานด้วยเทคนิคโครมาโตกราฟีของเหลว

สมรรถนะสงู (HPLC) ใชวิ้ธีการดดัแปลงจาก Kolb et al. (2001) โดยใชใ้บหญา้หวานอบแหง้จาํนวน 1 กรมั มา

บดเป็นผงละเอียด ทาํการสกัดโดยเขย่ากับเอทานอล 70% (w/w) ปริมาตร 4 มิลลิลิตรในสภาพแช่นํา้รอ้นท่ี

อุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียสเป็นเวลา 30 นาทีแลว้ทาํใหเ้ย็น ก่อนทาํการเจือจางดว้ยเอทานอล 70% (w/w) ให้

สารละลายท่ีไดมี้ความเข้มข้น 2.5 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร กรองดว้ย syringe filter nylon ขนาดรูกรอง 0.22 

ไมครอน และนาํสารละลายท่ีไดจ้าํนวน 5 ไมโครลิตร ไปทาํการวิเคราะหโ์ดยใชเ้ครื่อง HPLC โดยใช ้column 

Agilent 250 × 4.6 mm 5µm C18 และใชส้ารผสม acetonitrile/นํา้ อตัราส่วน 80:20 v/v เป็น mobile phase ใช้

อตัราการไหลเท่ากบั 1 มิลลิลิตรตอ่นาที ตรวจวดัท่ีช่วงคลื่น UV ความยาวคลื่น 210 นาโนเมตร วิเคราะหป์ริมาณ

สตีวิโอไซดต์่อ 1 กรัมนํา้หนักใบแหง้และปริมาณสตีวิโอไซดต์่อตน้ โดยแทนค่าในสมการกราฟมาตรฐานของ

สารละลายสตีวิโอไซดม์าตรฐานในเอทานอล 70% (w/w) ท่ีความเขม้ขน้ 5 ระดับคือ 0.2, 0.5, 1, 2, และ 10 

มิลลิกรมัตอ่มิลลิลิตร  

 

ผลและวิจารณผ์ลการทดลอง 

ผลของการใหแ้สงเสริมร่วมกับสูตรสารละลายธาตุอาหารต่อความสูงต้น จาํนวนใบ พืน้ทีใ่บต่อต้น 

นํา้หนักใบสดต่อต้น และนํา้หนักใบแหง้ต่อต้นของหญ้าหวาน 

 การใหแ้สงเสริมมีผลต่อความสงูตน้ของหญา้หวานทัง้สองฤดปูลกู โดยในฤดฝูน (เดือนกรกฎาคม-เดือน

ตลุาคม 2561) การใหแ้สงเสริมสีขาวทาํใหห้ญา้หวานมีความสงูตน้มากท่ีสดุ โดยไมมี่อิทธิพลของสตูรสารละลาย
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ธาตอุาหารและอิทธิพลของการใหแ้สงเสริมกบัสตูรสารละลายธาตอุาหารเก่ียวขอ้ง สว่นในฤดแูลง้ (เดือนธนัวาคม 

2561- เดือนมีนาคม 2562) พบว่าสูตรสารละลายธาตุอาหารและอิทธิพลร่วมระหว่างการใหแ้สงเสริมกับสูตร

สารละลายธาตอุาหารมีผลต่อความสงูของหญา้หวาน โดยการใหแ้สงสีแดงร่วมกบัสตูรสารละลาย Enshi ส่งผล

ใหห้ญ้าหวานมีความสูงตน้สูงท่ีสุดคือ 72.73±1.83 เซนติเมตร (Table 1) จาํนวนใบของหญ้าหวานในฤดูฝน

พบวา่จาํนวนใบตอ่ตน้ของหญา้หวานขึน้อยู่กบัการใหแ้สงเสริม โดยหญา้หวานท่ีไดร้บัแสงสีขาวมีจาํนวนใบสงูสดุ 

ส่วนฤดูแลง้พบว่าจาํนวนใบต่อตน้ของหญา้หวานขึน้อยู่กับสูตรสารละลายธาตุอาหาร ซึ่งหญา้หวานท่ีปลูกใน

สารละลายสตูร Enshi โดยมีจาํนวนดงัแสดงในตารางท่ี 1 พืน้ท่ีใบตอ่ตน้แสดงใหเ้ห็นว่าใบของหญา้หวานท่ีไดร้บั

แสงมีขนาดใบท่ีใหญ่ขึน้ทัง้ 2 ฤดปูลกู แตใ่นฤดฝูนตอบสนองตอ่การใหแ้สงเสริมมากท่ีสดุ (Table 2) ในขณะท่ีฤดู

แลง้การใหแ้สงเสริมและอิทธิพลของสูตรสารละลายธาตุอาหารมีผลต่อพืน้ท่ีใบ พบว่าการใหแ้สงเสริมสีแดง

ร่วมกบัการใชส้ตูรสารละลายธาตุอาหาร Enshi ทาํใหห้ญา้หวานมีพืน้ท่ีใบต่อตน้สูงสุดคือ 24,953.65±3,413.40 

ตารางเซนติเมตร (Table 2) นํา้หนกัใบตอ่ตน้ของหญา้หวานพบว่าทัง้นํา้หนกัสดและนํา้หนกัแหง้ในฤดฝูนการให้

แสงเสริม สตูรสารละลายธาตอุาหาร และอิทธิพลรว่มระหว่างการใหแ้สงกบัสตูรสารละลายธาตอุาหารไม่มีผลใน

การเพ่ิมนํา้หนกัใบสดตอ่ตน้ (Table 2) แตใ่นฤดแูลง้พบว่าการใหแ้สงเสริมสีขาวช่วยเพ่ิมนํา้หนกัใบสดต่อตน้ของ

หญ้าหวานอย่างมีนัยสาํคัญย่ิง ซึ่งหญ้าหวานท่ีให้แสงสีขาวมีนํา้หนักใบสดต่อตน้มากท่ีสุด 19.86±3.16 ถึง 

20.21±2.46 กรมั (Table 2) นํา้หนกัใบแหง้ มีคา่เท่ากบั 3.18±0.68 ถึง 3.52±0.21 กรมั (Table 3)  

ผลการทดลองแสดงใหเ้ห็นว่าสามารถปลูกหญ้าหวานในระบบ NFT ได ้โดยการปลูกในฤดูฝนมีการ

เจริญเติบโตของหญา้หวานนอ้ย เน่ืองจากสภาพแวดลอ้มในช่วงฤดูฝนไม่เหมาะสมกับการผลิตหญ้าหวาน มี

ความชืน้สงู ความเขม้แสงตํ่า  

 

ผลของการใหแ้สงเสริมร่วมกับสูตรสารละลายธาตุอาหารต่อปริมาณสตวีิโอไซดต่์อหน่ึงกรัมนํา้หนักใบ

แหง้ และปริมาณสตวีิโอไซดต่์อต้นของหญ้าหวาน 

 ผลการวิเคราะหป์ริมาณสตีวิโอไซดใ์นตวัอย่างผงใบหญา้หวานแหง้ปริมาณ 1 กรมัพบวา่ปริมาณสตีวิโอ

ไซดใ์นใบหญา้หวานท่ีปลูกในฤดูฝนขึน้อยู่กับการใหแ้สงเสริมเป็นหลัก โดยมีสูตรสารละลายธาตุอาหารและ

อิทธิพลรว่มระหวา่งการใหแ้สงกบัสตูรสารละลายธาตอุาหารเป็นปัจจยัรอง ซึง่หญา้หวานท่ีใหแ้สงสีขาวและสีแดง

ท่ีปลูกดว้ยสารละลาย Enshi มีปริมาณสตีวิโอไซดต์่อนํา้หนักใบแหง้ 1 กรมัมากกว่าหญา้หวานท่ีไม่ไดร้ับแสง

เสริมและปลูกในสารละลาย Enshi อย่างมีนัยสําคัญย่ิง โดยมีปริมาณ 148.95±19.26 มิลลิกรัม และ 

146.78±13.81 มิลลิกรมัตามลาํดบั สว่นในฤดแูลง้พบวา่สตูรสารละลายธาตอุาหารมีอิทธิพลต่อการสะสมสตีวิโอ

ไซดใ์นใบของหญา้หวานเป็นหลกัโดยไม่มีปัจจยัเรื่องการใหแ้สงเสริมและอิทธิพลร่วมระหว่างการใหแ้สงกบัสตูร

สารละลายธาตอุาหารเก่ียวขอ้ง ซึง่หญา้หวานท่ีปลกูในสารละลาย Enshi มีปริมาณสตีวิโอไซดต์อ่นํา้หนกัใบแหง้ 

1 กรมัสูงสุดอยู่ถึง 152.93±21.08  มิลลิกรมั ขณะท่ีหญา้หวานในสารละลาย Resh’s Tropical Wet Summer มี

ปริมาณสตีวิโอไซดต์อ่นํา้หนกัใบแหง้ 1 กรมัสงูสดุอยู่ท่ี 98.99±16.65 มิลลิกรมั (Table 3) 
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 เม่ือคาํนวณปริมาณสตีวิโอไซดใ์นหญา้หวานเป็นต่อตน้แลว้ พบวา่ในฤดฝูนการใหแ้สงเสริมและอิทธิพล

รว่มระหวา่งการใหแ้สงเสริมกบัสตูรสารละลายธาตอุาหารเป็นปัจจยัหลกัท่ีส่งผลต่อปริมาณสตีวิโอไซดต์อ่ตน้โดย

มีสตูรสารละลายธาตอุาหารเป็นปัจจยัรอง โดยหญา้หวานท่ีไดร้บัแสงเสริมสีแดงและปลกูดว้ยสารละลาย Enshi 

มีปริมาณสตีวิโอไซดต์่อตน้สงูท่ีสดุ (Figure 1) สว่นในฤดแูลง้พบวา่การใหแ้สงเสริม สตูรสารละลายธาตอุาหาร มี

ผลตอ่ปริมาณสตีวิโอไซดต์อ่ตน้ของหญา้หวานอย่างมีนยัสาํคญัย่ิงโดยไม่มีอิทธิพลร่วมระหว่างการใหแ้สงกบัสตูร

สารละลายธาตอุาหาร กรณีการใหแ้สงเสริมอย่างเดียว การใหแ้สงสีขาวทาํใหห้ญา้หวานมีปริมาณสตีวิโอไซดต์่อ

ตน้สงูสดุ กรณีการใชส้ตูรสารละลายธาตอุาหารพบว่า การใชส้ตูรสารละลายธาตอุาหาร Enshi ทาํใหห้ญา้หวาน

มีปริมาณสตีวิโอไซดต์อ่ตน้สงูสดุ (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. 

Treatment H (cm) LN (leaves/plant) 

Light Nutrient 

solution 

Wet season Dry season Wet season Dry season 

Non-LED 
ENSH 33.12±3.39B 47.66±1.30Ba 165.20±35.72B 304.67±45.61a 

RTWS 29.36±2.45B  43.99±1.17Bb 176.00±13.82B 301.33±29.02b 

White light 

LED 

ENSH 39.08±2.93A 66.00±2.73Aa  194.80±25.68A 382.33±45.79a 

RTWS 37.08±2.61A 67.28±2.39Ab 254.20±44.50A 314.67±64.61b 

Red light LED 
ENSH 34.20±3.42B  72.73±1.83Aa 207.60±36.45AB 361.00±48.82a 

RTWS 34.08±1.45B 64.85±3.46Ab 196.20±25.99AB 290.67±19.86b 

Light1/ ** ** ** ns 

Nutrient solution2/ ns ** ns * 

Light x Nutrient solution3/ ns ** ns ns 

C.V. (%) 8.09 3.80 16.04 13.71 
1/ The sum of mean within a column followed by a same capital letter are not significantly difference by DMRT. 
2/ 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  
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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 LA (cm2/plant) FW (g/plant) 

Light Nutrient 

solution 

Wet season Dry season Wet season Dry season 

Non-LED 
ENSH 227.98±86.14B 13,729.76±2,579.09Ba 6.69±1.07 19.15±3.57B 

RTWS 314.30±104.81B  13,665.33±1,132.28Bb 8.02±1.83 15.91±1.03B 

White light 

LED 

ENSH 452.12±74.01A 22,011.62±4,315.38Aa 8.99±2.73 19.86±3.16A 

RTWS 394.96±91.21A  15,402.11±3,932.41Ab 9.60±1.76 20.56±1.63A 

Red light LED 
ENSH 390.04±93.33A  24,953.65±3,413.40Aa 9.46±2.36 17.70±2.30B 

RTWS 408.16±66.05A 14,334.14±2,645.57Ab 9.11±1.76 16.94±2.20B 

Light1/ ** * ns ** 

Nutrient solution2/ ns ** ns ns 

Light x Nutrient solution3/ ns * ns ns 

C.V. (%) 23.83 18.33 23.00 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. 

Treatment DW (g/plant) Stevioside (mg/gdw) 

Light Nutrient solution Wet season Dry season Wet season Dry season 

Non-LED 
ENSH 1.01±0.27 2.82±0.78B 76.87±27.74Ba 145.87±18.85a 

RTWS 1.33±0.20 2.65±0.25B 81.39±20.09Bb 77.11±6.33b 

White light 

LED 

ENSH 1.21±0.35 3.18±0.68A 148.95±19.26Aa 152.93±21.08a 

RTWS 1.50±0.36 3.52±0.21A 89.12±14.00Ab 98.99±16.65b 

Red light LED 
ENSH 1.38±0.27 3.16±0.51AB 146.78±13.81Aa 133.54±24.76a  

RTWS 1.39±0.25 2.92±0.49AB 112.52±25.31Ab 89.05±12.00b 

Light1/ ns ** ** ns 

Nutrient solution2/ ns ns * ** 

Light x Nutrient solution3/ ns ns * ns 

C.V. (%) 21.55 17.34 18.94 15.20 
1/ The sum of mean within a column followed by a same capital letter are not significantly difference by DMRT. 
2/ 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  
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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.  

 

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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สรุป 

 การผลิตหญ้าหวานดว้ยระบบ NFT ใหไ้ดผ้ลผลิตและปริมาณสตีวิโอไซดต์่อตน้สูงท่ีสุดในช่วงฤดูฝน 

(เดือนกรกฎาคม - เดือนตลุาคม 2561) ควรใหแ้สงเสริมสีแดงและใชส้ารละลายสูตร Enshi ส่วนการผลิตหญา้

หวานดว้ยระบบ NFT ในฤดแูลง้ (เดือนธันวาคม 2561- เดือนมีนาคม 2562) ไม่จาํเป็นตอ้งใหแ้สงเสริมและควร

เลือกใชส้ารละลายธาตอุาหารสตูร Enshi  
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ผลของสารปรับปรุงดนิจากขีเ้ถ้าลอยทีม่ีต่อการเจริญเตบิโต ผลผลิต และองคป์ระกอบผลผลิต

ของมันสาํปะหลังทีป่ลูกในดนิอุดมสมบูรณต์ํ่า 

Effect of Soil Conditioner from Fly Ash on Growth, Yield and Yield Components of Cassava in 

Infertile Soil 
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บทคัดย่อ 

การทดลองนี ้ทดสอบการใช้สารปรับปรุงดินจากขี้เถ้าลอยท่ีมีต่อการเจริญเติบโต ผลผลิต และ

องคป์ระกอบผลผลิตของมันสาํปะหลัง โดยวางแผนการทดลองแบบสุ่มในบล็อกสมบูรณ์ จาํนวน 3 ซ ํา้ มี 8 

กรรมวิธี คือ 1 ไม่ใส่ปุ๋ ยเคมีและขีเ้ถา้ลอย (Control) 2. ใส่ปุ๋ ยเคมี สตูร 15-15-15 อตัรา 50 กก./ไร่ และ 15-7-18 

อตัรา 50 กก./ไร่ (F) 3. F+โดโลไมท ์อตัรา 250 กก./ไร่ 4. F+ปุ๋ ยคอก อตัรา 1,000 กก./ไร่ 5. F+ขีเ้ถา้ลอย อตัรา 

250 กก./ไร่ 6. F+ขีเ้ถา้ลอย อตัรา 500 กก./ไร่ 7. F+ขีเ้ถา้ลอย อตัรา 1,000 กก./ไร่ และ 8. F+ขีเ้ถา้ลอย อตัรา 

2,000 กก./ไร ่พบวา่ การใสปุ่๋ ยเคมีรว่มกบัขีเ้ถา้ลอย อตัรา 2,000 กก./ไร ่ใหน้ ํา้หนกัสดของหวัมนัสาํปะหลงัสงูสดุ 

แต่ไม่แตกต่างทางสถิติกับการใส่ปุ๋ ยเคมีอย่างเดียว และการใส่ปุ๋ ยเคมีร่วมกับขีเ้ถา้ลอย อัตรา 250 500 และ 

1,000 กก./ไร ่สว่นโลหะหนกัในหวัมนัสาํปะหลงัไมพ่บความแตกตา่งทกุกรรมวิธี 

 

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 
* Corresponding author; e-mail address: fagrsyc@ku.ac.th 
 
1ภาควิชาพืชไรน่า คณะเกษตร มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์กรุงเทพฯ 10900 
1Department of Agronomy, Faculty of Agriculture, Kasetsart University, Bangkok 10900  
2ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์กรุงเทพฯ 10900 
2Department of Soil Science, Faculty of Agriculture, Kasetsart University, Bangkok 10900 



การประชมุทางวิชาการของมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์ครัง้ที่ 58  สาขาพืช 

93 

คาํนาํ 

พืน้ท่ีปลกูมนัสาํปะหลงัสว่นใหญ่อาศยันํา้ฝนเป็นหลกั ผลผลิตแตล่ะพืน้ท่ีจงึขึน้อยู่กบัปริมาณนํา้ฝน และ

คุณลกัษณะของดินท่ีปลูกเป็นสาํคัญ (สถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลงังาน, 2558) ในปี 2560 พืน้ท่ีปลูก 

มนัสาํปะหลงัมากเป็นอนัดบัหนึ่งของประเทศ คือ ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือมีพืน้ท่ีปลกู 4.69 ลา้นไร่ (สาํนักงาน

เศรษฐกิจการเกษตร, 2561) ซึ่งพืน้ท่ีปลูกมนัสาํปะหลงัในประเทศไทยส่วนใหญ่เป็นดินท่ีมีความอุดมสมบูรณ์

ปานกลางถงึตํ่า ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ มีพืน้ท่ีเป็นดินท่ีมีความอดุมสมบรูณต์ํ่า 71.53% ของพืน้ท่ีทัง้หมดใน

ประเทศไทย และพืน้ท่ีปลกูสว่นใหญ่เป็นดินทรายท่ีมีคณุภาพตํ่า ปริมาณอนภุาคดินเหนียว และอินทรียวตัถใุนดิน

ตํ่า (กรมพฒันาท่ีดิน, 2558) ส่งผลต่อการเจริญเติบโต และผลผลิตลดลง การปรบัปรุงดินจึงมีความสาํคญัอย่าง

ย่ิงต่อการผลิตพืช โดยเฉพาะอย่างย่ิงสมบติัต่างๆ ของดิน การปรบัปรุงดินท่ีมีสมบติัไม่เหมาะสมต่อการปลกูพืช

สามารถทาํไดห้ลายวิธี เช่น ใสปุ่๋ ยเคมี ปุ๋ ยอินทรีย ์หรือการใชส้ารปรบัปรุงดิน  

ปัจจุบันมีการใชขี้เ้ถา้ลอยจากโรงงานผลิตไฟฟ้า ซึ่งเป็นผลพลอยไดจ้ากการเผาถ่านหินและชีวมวล

นาํมาใชเ้ป็นสารปรบัปรุงดินทางการเกษตร (Sahu et al., 2017) เพ่ือปรบัปรุงสมบติัทางเคมีและกายภาพของดิน 

รวมทั้งเป็นแหล่งของธาตุอาหารรองและจุลธาตุ (Gupta et al., 2012) Panda and Biswal (2018) รายงานว่า

การเพ่ิมขีเ้ถา้ลอย 20% ในดินขาดความอดุมสมบูรณ ์และ 30% ในดินทราย สามารถเพ่ิมความงอก ความสงูตน้ 

และผลผลิตเมลด็ของขา้วสาลีได ้นอกจากนี ้การเพ่ิมขีเ้ถา้ลอย 50% ปรบัปรุงความสามารถในการอุม้นํา้ของดิน

ทรายจาก 0.38 เป็น 0.53 เซนติเมตรตอ่เซนติเมตร ดงันัน้ การปรบัปรุงความอดุมสมบรูณข์องดินจากขีเ้ถา้ลอยจงึ

เป็นวิธีการหนึ่งในการเพ่ิมผลผลิตของพืช ทัง้ดา้นการส่งเสริมการเจริญเติบโต ผลผลิต และคุณภาพ อย่างไรก็

ตาม การใชขี้เ้ถา้ลอยควรระวงัผลกระทบจากปริมาณแร่ธาตแุละโลหะหนกัท่ีอาจปะปนในขีเ้ถา้ลอย (Ge et al., 

2108) และการดูดซับโลหะหนกัของมันสาํปะหลัง (เมธาพรและคณะ, 2560) การทดลองนีมี้วัตถุประสงคเ์พ่ือ

ทดสอบอตัราสารปรบัปรุงดินจากขีเ้ถา้ลอยท่ีเหมาะสมเพ่ือเพ่ิมการเจริญเติบโต ผลผลิต และองคป์ระกอบผลผลติ

ของมนัสาํปะหลงั  

 

อุปกรณแ์ละวิธีการ 

ศกึษาผลของสารปรบัปรุงดินจากขีเ้ถา้ลอยต่อการเจริญเติบโต และผลผลิตของมนัสาํปะหลงัสายพนัธุ ์ 

CMR 43-08-89 ซึ่งเป็นพันธุท่ี์เกษตรกรนิยมปลูกในพืน้ท่ี ในช่วงเดือนมิถุนายน 2560-มีนาคม 2561 ณ แปลง

ทดลองของศูนยวิ์จัยและพัฒนาบาํรุงพันธุส์ตัวบ์ุรีรมัย ์อ.ปะคาํ จ.บุรีรมัย ์งานทดลองนีป้ระกอบดว้ย 24 แปลง

ย่อย โดยแต่ละแปลงย่อยมีขนาดกวา้ง 6 เมตร และยาว 8 เมตร จาํนวน 6 แถว มีระยะห่างระหว่างแถว 1 เมตร 

ระยะระหวา่งตน้ 1 เมตร เก็บขอ้มลูผลผลิตของมนัสาํปะหลงัเฉพาะ 4 แถวกลาง เวน้หวัและทา้ยประมาณ 1 เมตร 

โดยมีพืน้ท่ีเก็บเก่ียวในแต่ละแปลงย่อยเท่ากับ 4x6 ตารางเมตร วางแผนการทดลองแบบสุ่มในบล็อกสมบูรณ์ 

(RCBD) จาํนวน 3 ซ ํา้ 8 กรรมวิธี คือ 1. ไม่ใส่ปุ๋ ยเคมีและขีเ้ถา้ลอย (Control) 2. ใส่ปุ๋ ยเคมีตามวิธีของเกษตรกร 

จาํนวน 2 ครัง้ ไดแ้ก่ ปุ๋ ยเคมีรองพืน้สตูร 15-15-15 อตัรา 50 กก./ไร ่และปุ๋ ยเคมีสตูร 15-7-18 ใสห่ลงัปลกู 3 เดือน 

อตัรา 50 กก./ไร่ (F) 3. F+ปุ๋ ยคอก อตัรา 1,000 กก./ไร่ (MF) 4. F+โดโลไมท ์250 กก./ไร่ (DF) 5. F+ขีเ้ถา้ลอย 

อัตรา 250 กก./ไร่ (FF250) 6. F+ขีเ้ถ้าลอย อัตรา 500 กก./ไร่ (FF500) 7. F+ขีเ้ถ้าลอย อัตรา 1,000 กก./ไร่ 

(FF1000) 8. F+ขีเ้ถา้ลอย อตัรา 2,000 กก./ไร ่(FF2000) กรรมวิธีท่ีใส่ปุ๋ ยคอก โดโลไมท ์และขีเ้ถา้ลอย ใส่พรอ้ม

กบัปุ๋ ยรองพืน้สตูร 15-15-15 อตัรา 50 กก./ไร ่
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ขีเ้ถา้ลอยท่ีใช้ในการทดลองไดจ้ากโรงงานไฟฟ้าชีวมวลของบริษัทโฮคุริคุ พาวเวอรแ์พลนท ์วิเคราะห์

คุณสมบัติบางประการของขีเ้ถา้ลอยไดด้ังนี ้pH 12.7, ปริมาณอินทรียวัตถุ 9.80%, ปริมาณฟอสฟอรัสทั้งหมด 

0.26%, ปริมาณโพแทสเซียมทัง้หมด 1.71%, ปริมาณแคลเซียมทัง้หมด 1.16%, ปริมาณแมกนีเซียมทัง้หมด 4.60%, 

ปริมาณโซเดียมทัง้หมด 0.32% และปริมาณโลหะหนกั ไดแ้ก่ ตะกั่วและแคดเมียม ตรวจไม่พบ ส่วนสารหนู พบ 12 

มก./กก. (วิเคราะห ์pH ดว้ยเครื่อง pH meters ปริมาณอินทรียวตัถ ุโดย Walk-Black method ปริมาณไนโตรเจนโดย

การกลั่นดว้ยอุปกรณ ์(N–determination apparatus) ปริมาณฟอสฟอรสัทัง้หมด โดยวิธีการเทียบสี (colorimetric 

method) และวัดปริมาณโพแทสเซียม แคลเซียม แมกนีเซียมทั้งหมด และปริมาณโลหะหนัก ดว้ยเครื่อง Atomic 

Absorption spectrophotometer) 

เก็บตวัอย่างดินก่อนปลูกท่ีระดบัความลกึ 0-30 ซม. เพ่ือวิเคราะหส์มบติับางประการของดินไดด้งันี ้เนือ้ดิน

เป็นดินทรายปนร่วน ค่า pH 4.8, ปริมาณอินทรียวัตถุ 0.60%, ปริมาณฟอสฟอรัสท่ีเป็นประโยชน์ 18.7 มก./กก. 

ปริมาณโพแทสเซียมท่ีแลกเปลี่ยนได้ 54.0 มก./กก. ปริมาณแคลเซียมท่ีแลกเปลี่ยนได้ 28.4 มก./กก.ปริมาณ

แมกนีเซียมท่ีแลกเปลี่ยนได ้70.7 มก./กก. ปริมาณโลหะหนกัในดิน ไดแ้ก่ ตะกั่ว 1.23 มก./กก. แคดเมียม และสารหนู 

ตรวจไม่พบ (วิเคราะห์ค่า pH ด้วยเครื่อง pH meters ปริมาณอินทรียวัตถุ โดย Walk-Black method ปริมาณ 

ฟอสฟอรัส โดย Bray II method โพแทสเซียม แคลเซียม แมกนีเซียม โดย Extracted with NH4OAc pH 7.0 และ

ปริมาณโลหะหนัก โดย EPA Method 3051) เตรียมแปลงทดลองโดยการไถดะ และไถแปร ปลูกมนัสาํปะหลงัเดือน

มิถนุายน 2560 ใสปุ่๋ ยเคมี ปุ๋ ยคอก โดโลไมท ์และขีเ้ถา้ลอยตามกรรมวิธีการทดลอง เก็บขอ้มลูการเจริญเติบโตของมนั

สาํปะหลงัท่ีอาย ุ1 ถงึ 9 เดือนหลงัปลกู ไดแ้ก่ ความสงูของตน้ สว่นการเก็บขอ้มลูผลผลิตและองคป์ระกอบผลผลิตของ

มนัสาํปะหลงัท่ีอายุ 9 เดือนหลงัปลกู ไดแ้ก่ นํา้หนกัใบ ตน้ เหงา้ หวัมนัสาํปะหลงัต่อไร่ วดัเปอรเ์ซ็นตแ์ป้งของหัวสด

โดยใชเ้ครื่องชั่ง Reimann scale เก็บตวัอย่างหวัมนัสาํปะหลงัสด 200 กรมั นาํมาอบแหง้ท่ีอณุหภมิู 72 องศาเซลเซียส 

นาน 3 วนั นาํมาชั่งนํา้หนกัแหง้ หาคา่ดชันีเก็บเก่ียว (Harvest Index) และเก็บตวัอย่างหวัมนัสาํปะหลงัเพ่ือหาปริมาณ

โลหะหนกั ไดแ้ก ่ตะกั่ว แคดเมียม และสารหน ู

 

ผลและวิจารณผ์ลการทดลอง 

1. การเจริญเตบิโตด้านความสูงของมันสาํปะหลัง 

กรรมวิธีการไม่ใส่ปุ๋ ยเคมีและขีเ้ถา้ลอย (Control) กรรมวิธีการใส่ปุ๋ ยเคมีอย่างเดียว (F) กรรมวิธีการใส่

ปุ๋ ยเคมีร่วมกบัปุ๋ ยคอก (MF) กรรมวิธีการใส่ปุ๋ ยเคมีรว่มกบัโดโลไมท ์(DF) และกรรมวิธีการใสปุ่๋ ยเคมีรว่มกบัขีเ้ถา้

ลอย (FF250-FF2000) ไม่มีผลต่อความสูงของมนัสาํปะหลงัท่ีอายุ 1 ถึง 9 เดือน หลงัปลูก (Table 1) ทัง้นีอ้าจ

เน่ืองมาจากช่วงเวลาดงักล่าวพืชไดร้บัปริมาณนํา้ฝนท่ีเพียงพอ จึงอาจส่งผลใหก้ารไม่ใส่ปุ๋ ยเคมีและขีเ้ถา้ลอยมี

ความสูงไม่ต่างจากรูปแบบการใส่ปุ๋ ยเคมีร่วมกบัสารปรบัปรุงดินชนิดต่างๆ ในขณะเดียวกนัธาตไุนโตรเจนจาก

การใสปุ่๋ ยเคมีและสารปรบัปรุงดิน อาจสญูเสียไปจากดินโดยนํา้ฝนเน่ืองจากดินท่ีปลกูเป็นดินทรายปนร่วน ซึง่ทาํ

ใหค้วามสงูไมแ่ตกตา่งกบัการไมใ่สปุ่๋ ยเคมีและขีเ้ถา้ลอย (ยงยทุธ 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 9 

Control 33.21/ 71.1 131.1 183.5 204.2 217.6 224.3 217.1 226.7 

F 31.8 70.9 138.2 185.0 212.2 229.4 242.9 239.7 247.6 

MF 29.7 67.8 126.3 178.9 203.9 214.0 230.1 232.6 241.1 

DF 30.3 61.2 128.6 178.6 195.3 216.9 214.4 227.2 230.8 

FF250 29.9 70.4 130.6 183.6 215.7 231.0 250.8 239.7 249.0 

FF500 31.1 70.6 136.7 184.6 215.7 234.9 249.6 244.0 255.8 

FF1000 31.3 73.6 141.4 182.4 209.0 235.3 253.8 249.9 262.9 

FF2000 29.3 72.8 138.1 188.8 216.1 241.7 255.3 251.0 260.3 

F-test ns 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 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 และองคป์ระกอบผลผลติของมันสาํปะหลัง 

ทกุกรรมวิธีคือ กรรมวิธี Control, F, MF, DF และ FF250-FF2000 ไมมี่ผลตอ่นํา้หนกัสดของใบ ตน้ และ

เหง้ามันสาํปะหลัง รวมทั้งนํ้าหนักแห้งของใบและต้นมันสาํปะหลัง (Table 2) ทั้งนี ้อาจเน่ืองมาจากการ

เจริญเติบโตไมแ่ตกตา่งกนัทาํใหผ้ลผลิตนํา้หนกัสดของใบ เหงา้ และตน้มนัสาํปะหลงั และนํา้หนกัแหง้ของใบและ

ตน้มนัสาํปะหลงัไมต่า่งกนั  

กรรมวิธี FF1000 และ FF2000 มีผลใหน้ํา้หนักสดของหัวมันสาํปะหลงัมีค่ามากท่ีสุด คือ 9,385 และ 

9,759 กก./ไร่ ซึ่งแตกต่างกันอย่างมีนัยสาํคญัทางสถิติ กับกรรมวิธี MF, DF และ Control นอกจากนี ้กรรมวิธี 

FF2000 มีผลใหน้ํา้หนกัแหง้ของหวัมนัสาํปะหลงัมากท่ีสดุ คือ 3,899 กก./ไร ่ซึง่แตกตา่งกนัอย่างมีนยัสาํคญัทาง

สถิติกบักรรมวิธี DF, MF และ Control (Table 2)  

เปอรเ์ซ็นตแ์ป้งของหัวสด และค่า Havest Index ทุกกรรมวิธีไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ แมว้่า 

FF2000 จะมีเปอรเ์ซ็นตแ์ป้งสงู (27.1%) (Table 2) ส่วนเปอรเ์ซ็นตแ์ป้งของหวัสดในทกุกรรมวิธีท่ีไม่แตกต่างทาง

สถิติซึ่งแตกต่างจากงานวิจัยของธีรยุทธ และคณะ (2560) รายงานว่าการใส่กากนํา้ตาลผงชูรสผสมขีเ้ถา้ลอย

อย่างเดียว หรือการใสร่่วมกบัปุ๋ ยเคมี และการใส่ปุ๋ ยเคมีอย่างเดียว มีผลใหเ้ปอรเ์ซน็ตแ์ป้งของหวัสดใกลเ้คียงกนั

ในช่วง 28.77-29.70% และแตกต่างกนัทางสถิติเม่ือเปรียบเทียบกับกรรมวิธี Control ซึ่งมีผลใหเ้ปอรเ์ซ็นตแ์ป้ง

ของหวัสดนอ้ยท่ีสดุเพียง 23.70% อาจเป็นเพราะมีความแตกตา่งในเรื่องของพนัธุ ์ระยะเวลาในการเก็บเก่ียว และ

ปริมาณขีเ้ถา้ลอยท่ีใช ้อย่างไรก็ตาม ค่า Havest Index ของมันสาํปะหลงัทุกกรรมวิธีไม่แตกต่างกันทางสถิติ

สอดคลอ้งกบังานวิจยัของธีรยุทธ และคณะ (2560) แสดงว่าการใส่ปุ๋ ยเคมีอย่างเดียว หรือการใส่ปุ๋ ยเคมีร่วมกบั

ขีเ้ถา้ลอยไมมี่ผลตอ่การเปลี่ยนแปลงของคา่ Havest Index 
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จากผลการทดลองขา้งตน้ แสดงให้เห็นว่าการใส่ขีเ้ถ้าลอย ให้ผลผลิตของมันสาํปะหลังดีกว่าเม่ือ

เปรียบเทียบกบักรรมวิธี Control และการใชขี้เ้ถา้ลอยตัง้แต ่1,000 กก./ไร ่ขึน้ไป (FF1000-FF2000) จะใหผ้ลผลติ

หวัแหง้มากกว่ากรรมวิธี DF และ MF ซึ่งธีรยุทธ และคณะ (2560) รายงานว่าขีเ้ถา้ลอยสามารถปลดปล่อยธาตุ

อาหารใหก้ับมันสาํปะหลังไดอ้ย่างอย่างรวดเร็วในระยะแรกของการเจริญเติบโต ขณะท่ีปุ๋ ยอินทรียจ์ะค่อยๆ 

ปลดปล่อยธาตุอาหารออกมาเป็นประโยชนต์่อการเจริญเติบโตเม่ือระยะเวลานานขึน้ ในทางตรงกันขา้มพบว่า

กรรมวิธี Control มีผลใหก้ารเจริญเติบโต ผลผลิต และองคป์ระกอบผลผลิตของมนัสาํปะหลงัตํ่าท่ีสดุ ทัง้นีเ้ป็น

เพราะการปลกูพืชท่ีไม่มีการใส่ปุ๋ ยในระยะยาวจะมีผลใหป้ริมาณธาตอุาหารในดินลดนอ้ยลง และไม่เพียงพอตอ่

การเจริญเติบโตและการสรา้งผลผลิตของพืช  

 

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 

content 

(%) 

Harvest 

index Leaf Stem Stalk Tuber Leaf Stem Tuber 

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. ปริมาณโลหะหนักในหวัมันสาํปะหลัง 

ทุกกรรมวิธี คือ กรรมวิธี Control, F, MF, DF และ FF250-FF2000 ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติต่อ

ปริมาณโลหะหนักในหัวมันสาํปะหลัง และพบสารตะกั่ วสะสมมากกว่าแคดเมียม และสารหนู (Table 3) 

สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ กญัญรตันแ์ละคณะ (2560) ท่ีศกึษาการปนเป้ือนโลหะหนกัในผลผลิตมนัสดและมนั

เสน้ พบว่า โลหะหนักท่ีสะสมในหัวมนัสาํปะหลงัไม่แตกต่างกันทางสถิติทั้งในผลผลิตมนัสดและมนัเสน้ ทัง้นี ้

พบว่าตะกั่วท่ีสะสมในหวัมนัสาํปะหลงัเกิดจากโลหะหนกัท่ีสะสมอยู่ในดินเน่ืองจากในเถา้ลอยตรวจวิเคราะหไ์ม่

พบ สว่นกลไกการดดูดงึโลหะหนกัของพืช เป็นกระบวนการท่ีโลหะหนกัถกูดดูดงึเขา้สูร่ากของพืชพรอ้มกนักบันํา้ท่ี
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รากของพืชดดูดงึเขา้มาเขา้สู่รากพืชและท่อลาํเลียงนํา้ โลหะหนกัจะถูกลาํเลียงและเคลื่อนยา้ยไปพรอ้มกบันํา้สู่

ยอดพืชโดยอาศยัแรงดงึจากการคายนํา้ โลหะหนกัท่ีเคลื่อนท่ีไปพรอ้มกบันํา้จงึถูกขนส่งไปยงัสว่นต่างๆ ของพืช 

และเกิดการสะสมขึน้ได ้(พนัธวศั, 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 

 

สรุป 

ควรใสปุ่๋ ยเคมีรว่มกบัขีเ้ถา้ลอย อตัรา 2,000 กก./ไร ่ใหน้ ํา้หนกัสดของหวัมนัสาํปะหลงัสงูสดุ แตไ่ม่

แตกตา่งทางสถิติกบัการใสปุ่๋ ยเคมีอย่างเดียว และการใสปุ่๋ ยเคมีรว่มกบัขีเ้ถา้ลอย อตัรา 250 500 และ 1,000 

กก./ไร ่สว่นโลหะหนกัในหวัมนัสาํปะหลงัไมพ่บความแตกตา่งทกุกรรมวิธี 

 

กิตตกิรรมประกาศ 

ขอขอบคณุ บริษัทโฮครุิค ุอิเลก็ทริก พาวเวอร ์ท่ีสนบัสนนุขีเ้ถา้ลอยตลอดระยะการวิจยั ศนูยวิ์จยัและพฒันาบาํรุง

พนัธุส์ตัวบ์รุีรมัย ์อ.ปะคาํ จ.บรุรีมัย ์ท่ีใหส้ถานท่ีวิจยั ศนูยวิ์จยัพืชไรข่อนแกน่ และกองพฒันาระบบและรบัรอง

มาตรฐานสินคา้พืช กรมวิชาการเกษตร ท่ีใหก้ารอนเุคราะหวิ์เคราะหต์วัอย่างดินและพืช รวมทัง้ไดร้บัคาํแนะนาํ

จากคณาจารณ ์และการสนบัสนนุจากบคุคลากรและผูร้ว่มงานทกุท่านจากภาควิชาพืชไรน่า คณะเกษตร 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์
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การเปรียบเทยีบการเจริญเตบิโตของปาลม์นํา้มันสายพันธุด์ูราในระยะปาลม์เร่ิมเจริญเตบิโตใน

แปลงปลูก 

Comparison of Growth of Dura Oil Palm Clones in Young Palm Stage 
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บทคัดย่อ 

งานทดลองนีมี้วตัถุประสงคเ์พ่ือประเมินค่าพารามิเตอรท์างพนัธุกรรมและการทาํนายค่าการผสมพันธุใ์น

ระยะปาล์มเริ่มเจริญเติบโตในแปลงปลูกอายุ 3 ปีจากประชากรดูราทั้งหมด 6 ประชากร จํานวน 376 ต้น 

ประกอบดว้ยประชากร A-F จากการผสมระหวา่งพ่ีนอ้งและการผสมตวัเอง โดยประเมินคา่พารามิเตอรท์างพนัธุกรรม

ดว้ยวิธี Best Linear Unbiased Prediction และหาคา่อตัราพนัธุกรรม คา่สหสมัพนัธ ์และการจดัลาํดบัโดยใชค้่าการ

ผสมพันธุ ์พบว่า ลกัษณะท่ีมีค่าอตัราพันธุกรรมสูงไดแ้ก่ ความยาวทางใบและความยาวใบย่อย มีสหสมัพันธข์อง

ลกัษณะการเจริญเติบโตพบว่า ลกัษณะความยาวทางใบกบัความกวา้งโคนกา้นใบมีคา่สหสมัพนัธใ์นทางบวกเท่ากบั 

0.60 และพืน้ท่ีใบมีค่าสหสมัพนัธใ์นทางบวกกบัจาํนวนใบย่อย ความยาวใบย่อยและความกวา้งใบย่อยเท่ากบั 0.63 

0.79 และ 0.76 ตามลาํดบัและการจดัอนัดบั 15 ตน้แรกท่ีมีคา่เฉลี่ยสงูท่ีสดุจากการรวมทุกลกัษณะ พบว่าประชากร

กลุ่ม A และ B ท่ีเกิดจากการผสมระหว่างพ่ีนอ้งมีจาํนวน 9 ตน้และประชากร E ท่ีเกิดจากการผสมตวัเองมีจาํนวน 6 

ตน้ ซึ่งผลจากการประเมินคา่ทางพนัธุกรรมและทาํนายคา่การผสมพนัธุป์ระชากรกลุม่ A การเจริญเติบโตท่ีดีซึ่งมาก

จากการผสมระหวา่งพ่ีนอ้ง  

 
 

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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คาํนาํ 

 ปาลม์นํา้มนั (Oil palm) จัดเป็นพืชนํา้มนัชนิดเดียวของโลกท่ีใหผ้ลผลิตนํา้มนัต่อหน่วยพืน้ท่ีสงูท่ีสดุ

เม่ือเปรียบเทียบกบัพืชนํา้มนัอ่ืนทุกชนิด (640 - 800 กิโลกรมั นํา้มนัต่อพืน้ท่ีปลกู 1 ไร่) และเป็นพืชนํา้มนัท่ีมีการ

ผลิตทั่วโลกเป็นอนัดบัสอง (ธีระ, 2554) รองจากนํา้มนัถั่วเหลือง โดยปาลม์นํา้มนัเป็นพืชท่ีใหน้ ํา้มนัจาก 2 ส่วน 

คือนํา้มนัจากเปลือกผล (mesocarp) ซึ่งมีปริมาณนํา้มนัประมาณเฉลี่ย 22 เปอรเ์ซ็นตข์องนํา้หนักทะลายและ

นํา้มนัปาลม์จากเนือ้ในเมลด็ (kernel seed) อีกทัง้มีประโยชนท์างดา้นการ อปุโภคบริโภคและสามารถนาํไปผลิต

เป็นพลังงานทดแทนได ้(Corley and Tinker, 2015) และเป็นพืชท่ีมีการปลูกในประเทศไทยมามากกว่า 40 ปี 

(เอนก, 2554) และความตอ้งการของตลาดมีแนวโนม้สงูขึน้ ซึ่งลกัษณะทางการเกษตรของปาลม์นํา้มนัท่ีเป็นท่ี

ตอ้งการของเกษตรกรคือ พนัธุท่ี์ใหผ้ลผลิตทะลายสงู ตน้เตีย้ มีทางใบสัน้ ในขณะท่ีโรงงานมีความตอ้งการพนัธุ์

ปาลม์นํา้มนัท่ีใหผ้ลผลิตนํา้มนัปาลม์ดิบสงู (crude palm oil , CPO) สาเหตุขา้งตน้จึงนาํไปสู่การปรบัปรุงพนัธุ์

ปาลม์นํา้มนัเพ่ือใหไ้ดพ้นัธุท่ี์ดีมีผลผลิตทะลายและผลผลิตนํา้มนัต่อหน่วยพืน้ท่ีปลกูสงูรวมทัง้สามารถปรบัตวัให้

เขา้กบัสภาพแวดลอ้มตา่ง ๆ ไดดี้ (ธีระ, 2554) และไดใ้หค้วามสาํคญัโดยมีการพฒันาสายพนัธุเ์พ่ือใชใ้นการสรา้ง

ลกูผสมใหมแ่ละสามารถปรบัตวัเขา้ประเทศไทยได ้ในการปรบัปรุงแมพ่นัธุด์รูาจงึเป็นขัน้ตอนท่ีสาํคญัในการผลิต

ลูกผสมเทเนอรา (เพ็ญธัญพัฒน ์และคณะ, 2559) ในการจาํหน่ายปาลม์นํา้มนัชนิดเทเนอราเกิดจากการผสม

ระหว่างแม่พันธุ์ดูราและพ่อพันธุ์ฟิสิเฟอรา เน่ืองจากดูรามีกะลาหนาและมีชั้นเปลือกนอกบาง มียีนควบคุม

ลกัษณะเดน่และฟิสิเฟอรามีกะลาบางหรือไม่มีกะลา ยีนควบคมุลกัษณะดอ้ยและมีขอ้เสียคือช่อดอกเพศเมียเป็น

หมนั ผลฝ่อลีบ ทะลายเล็ก ทาํใหไ้ม่เหมาะท่ีจะปลกูเป็นการคา้และเป็นแม่พนัธุใ์นการผลิตพนัธุล์กูผสมเทเนอรา 

(อรรตัน ์และศิริชยั, 2548) ในการศกึษาครัง้นีจ้งึมีวตัถปุระสงคเ์พ่ือประเมินค่าพารามิเตอรท์างพนัธุกรรมและการ

ทาํนายค่าการผสมพนัธุใ์นระยะปาลม์เริ่มเจริญเติบโตในแปลงปลกูโดยผลท่ีไดจ้ากการศกึษานาํไปใชเ้ป็นขอ้มลู

ในการปรบัปรุงพนัธุแ์มพ่นัธุด์รูาตอ่ไป 

 

อุปกรณแ์ละวิธีการ 

การเกบ็ข้อมูล 

งานวิจัยนีเ้ก็บขอ้มูล 2 ปี ระหว่างปี พ.ศ.2560-2562 โดยการเปรียบเทียบการเจริญเติบโตของปาลม์

นํา้มนัสายพนัธุด์รูาในระยะปาลม์เริ่มเจริญเติบโตในแปลงปลกูท่ีเกิดจากการผสมตวัเองและการผสมระหว่างพ่ี

นอ้ง (Figure 1) การทดสอบทาํท่ีแปลงทดสอบแมพ่นัธุข์องบริษัทโกลดเ์ดน้เทเนอรา จาํกดั จงัหวดักระบ่ี โดยเก็บ

ขอ้มลูการเจริญเติบโตของปาลม์นํา้มนัจาํนวน 376 ตน้ โดยใชแ้มพ่นัธุด์รูา่ (Dura) ท่ีไดม้าจากฐานพนัธุกรรมของ 

Ulu Remis Deli Dura(URD) ซึ่งเป็น Clone A มาจากฐานพนัธุกรรมของ Ulu Remis Dura กบั Dumpy AVROS 

Pisifera และ Banting Deli Dura (BD) ซึ่งเป็น Clone B มาจากฐานพันธุกรรมของ Banting Dura กับ SP 540 

Pisifera ซึ่ง TA และ TB  คือ โคลน A และโคลน B มาจากการเพาะเลีย้งเนือ้เย่ือและพันธุท่ี์ใชใ้นการทดลองจะ

คัดเลือกแม่พันธุ์ดูราจากโคลน B ได ้2 กลุ่ม จากการผสมตัวเอง จาํนวน 3 สายพันธุ์คือ BD1-1, BD2-1 และ 

BD3-1 และการผสมระหวา่งพ่ีนอ้งจาํนวน 2 สายพนัธุคื์อ BD1 ผสมกบั BD2 และ BD1 ผสมกบั BD3 ซึง่นาํทัง้ 5 
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สายพนัธุไ์ปผสมกบัลกูชั่วท่ี 2 ของโคลน A คือ  AD1-1 และการผสมตวัเองของสายพนัธุ ์AD1-1 ผสมกบั AD1-1 

ซึ่งแบ่งประชากรไดด้งันีคื้อ ประชากรกลุ่ม A ถึงประชากรกลุ่ม F โดยแต่ละประชากรมีจาํนวนตน้ดงันี ้ประชากร

กลุ่ม A จาํนวน 109 ตน้ ประชากรกลุ่ม B จาํนวน 101 ตน้ ประชากรกลุ่ม C จาํนวน 48 ตน้ ประชากรกลุ่ม D 

จาํนวน 51 ตน้ ประชากรกลุม่ E จาํนวน 33 ตน้ และประชากรกลุม่ F จาํนวน 34 ตน้ โดยประชากรกลุม่ A และ B 

เกิดจากการผสมระหว่างพ่ีนอ้งและประชากรกลุ่ม C-E เกิดจากการผสมตวัเอง ซึ่งมาจากโคลน B ผสมกบัโคลน 

A และประชากรกลุม่ F เกิดจากการผสมตวัเองของโคลน A  

 
Figure 1  Breeding schemes of dura oil palm clones in young palm stage. 
 

การบันทกึข้อมูล 

อปุกรณใ์นการเก็บขอ้มลูการเจริญเติบโต ไดแ้ก่ แบบบนัทึกขอ้มลู ไมเ้มตร สายวดั เวอรเ์นียคาลิปเปอร์

ดิจิตอลและบนัทกึขอ้มลูการวดัการเจริญเติบโต โดยวดัลกัษณะตา่ง ๆ จากทางใบท่ี 17 ดงันี ้ 

1. พืน้ท่ีใบ (Leaf area: LA) คาํนวณจากจาํนวนใบย่อยและคา่เฉลี่ยของความกวา้งและความยาวของ

ใบย่อย โดยใชวิ้ธีการคาํนวณของ Henson (1993) ซึง่คาํนวณไดจ้ากสมการดงันี ้

LA  = -0.25 + 0.455 (n l w) 

โดย  LA  คือ พืน้ท่ีใบ (ซม.2) 

 n คือ จาํนวนใบย่อย (จาํนวน/ใบ) 

 l คือ  คา่เฉลี่ยของความยาวใบย่อย (ซม.) 

 w คือ คา่เฉลี่ยความกวา้งใบย่อย (ซม.) 

2. ความยาวทางใบ (Rachis length: RL) เป็นการวดัความยาวจากตาํแหน่งหนามใบย่อยลา่งสดุถงึ

ปลายตาํแหน่งปลายสดุของทางใบ  

3. จาํนวนใบย่อย (Leaflet number: LN) นบัจาํนวนใบย่อยรวมทัง้สองขา้งของใบ 

4. ความกวา้งและความยาวใบย่อย (Leaflet width: LW and Leaflet length: LL) วดัจาํนวนใบย่อยทัง้ 

6 ใบ นบัจากจุดท่ีเริ่มวดัจากส่วนโคนใบหรือสงัเกตไดจ้ากท่ีสนัของแกนกลางใบเริ่มเปลี่ยนจากสนัเรียบเป็นสนั

เหลี่ยม ความกวา้งใบย่อยเริ่มวดับริเวณกึ่งกลางใบย่อย สว่นความยาวใบย่อย วดัจากสว่นโคนถงึปลายใบย่อย   

5. ความกว้างและความลึกโคนก้านใบ (Petiole width: PW and Petiole depth: PD) วัดบริ เวณ

จดุเริ่มตน้สว่นของโคนใบท่ีใชว้ดัความยาวใบ 
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6. จาํนวนทางใบท่ีเพ่ิมขึน้ (Foliar Increment: FI) นับจาํนวนทางใบท่ีเพ่ิมขึน้จากการจาํนวนทางใบท่ี

พฒันาขึน้มาใหมใ่นแตล่ะช่วงเวลาหนึ่ง 
 

การวิเคราะหข้์อมูล 

1. ประเมินพารามิเตอรโ์ดยใชวิ้ธี Mixed model ดว้ยวิธีการ Best Linear Unbiased Prediction ซึง่ใช้

โปรแกรม RStudio version 3.6.1 โดยมีรายละเอียดดงันี ้   y = Xβ + Zu +e 

โดยท่ี   y คือ เวกเตอรข์องลกัษณะการเจริญเติบโต 

β คือ เวกเตอรข์องอิทธิพลคงท่ี คือ ประชากรปาลม์นํา้มนั A-F 

u คือ เวกเตอรข์องอิทธิพลสุม่ คือ คา่พนัธุกรรมของแตล่ะตน้ 

         X, Z คือ อินซิเดนซเ์มทริกซข์องอิทธิพลคงท่ีและอิทธิพลสุม่ตามลาํดบั 

 e คือ คา่ความคลาดเคลื่อนของอิทธิพลสุม่   

2. การหาคา่อตัราพนัธุกรรม (h2) คือ อตัราสว่นระหวา่งความแปรปรวนทางพนัธุกรรมทัง้หมดตอ่ความ

แปรปรวนท่ีสงัเกตไดท้ัง้หมด คาํนวณไดจ้ากสมการดงันีคื้อ  

h2 = 𝜎𝜎2
g / 𝜎𝜎2

f + 𝜎𝜎2
g + 𝜎𝜎2

e 

  𝜎𝜎2
g คือ คา่ความแปรปรวนทางพนัธุกรรม 

  𝜎𝜎2
f  คือ คา่ฟีโนไทป์ของแตล่ะตน้ 

  𝜎𝜎2
e  คือ คา่ความคลาดเคลื่อน 

3. จดัลาํดบัโดยนาํคา่การผสมพนัธุข์องแตล่ะลกัษณะมาเรียงลาํดบัจากมากไปนอ้ย ใหท้ราบลาํดบัและนาํ

ลาํดบัของทกุลกัษณะมาบวกกนัเพ่ือหาคา่เฉลี่ย หลงัจากนัน้เรียงลาํดบัโดยเรียงคา่เฉลี่ยจากนอ้ยไปมากโดยใช้

วิธีการของ (Mulamba and Mock, 1978)  

4. การวิเคราะหค์า่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธข์องเพียรส์นั (Pearson’s correlation coefficient) 

คา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธแ์บบเพียรส์นั คาํนวณจากสตูร 
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เม่ือ xyr      เป็น คา่สมัประสทิธ์ิสหสมัพนัธแ์บบเพียรส์นั 

  ∑ X    เป็น ผลรวมของขอ้มลูท่ีวดัไดจ้ากตวัแปรตวัท่ี 1 (X) 

  ∑Y     เป็น ผลรวมของขอ้มลูท่ีวดัไดจ้ากตวัแปรตวัท่ี 2 (Y) 

  YX∑   เป็น ผลรวมของผลคณูระหวา่งขอ้มลูตวัแปรท่ี 1 และ 2  

  2∑ X  เป็น ผลรวมของกาํลงัสองของขอ้มลูท่ีวดัไดจ้ากตวัแปรตวัท่ี 1  

  2∑Y    เป็น ผลรวมของกาํลงัสองของขอ้มลูท่ีวดัไดจ้ากตวัแปรตวัท่ี 2  

   N     เป็น ขนาดของกลุม่ตวัอย่าง 
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ผลและวิจารณผ์ลการทดลอง 

ผลของการประเมินค่าพารามิเตอรท์างพันธุกรรมของปาลม์นํา้มันสายพันธุดู์ราในระยะปาลม์เร่ิม

เจริญเตบิโตในแปลงปลูก 

 จากการประมาณค่าอัตราพันธุกรรมของลักษณะการเจริญเติบโตของปาลม์นํา้มัน (Table 1) พบว่า 

ลักษณะท่ีมีค่าอัตราพันธุกรรมสูงไดแ้ก่ ความยาวทางใบและความยาวใบย่อยมีค่าเท่ากับ 47% และ 47% 

ตามลาํดบั รองลงมาคือ จาํนวนทางใบท่ีเพ่ิมขึน้ ความกวา้งใบย่อย และพืน้ท่ีใบ ซึ่งมีค่าเท่ากบั 41% 30% และ 

34% ตามลาํดบั ส่วนลกัษณะท่ีมีค่าอัตราพันธุกรรมตํ่าคือ ความกวา้งโคนกา้นใบมีค่าเท่ากับ 2.4% และจาก

การศกึษาของธีระและคณะ (2554) พบว่าค่าการประเมินอตัราพนัธุกรรมของลกัษณะของพืน้ท่ีใบมีค่าประมาณ

อยู่ระหว่าง 1%-36% และสอดคลอ้งกบัรายงานของ Arolu et al. (2016) พบว่า ค่าอตัราพนัธุกรรมของลกัษณะ

การเจริญเติบโตของความยาวทางใบ มีค่าอตัราพนัธุกรรมสงู ซึ่งค่าอตัราพนัธุกรรมของลกัษณะต่างๆ ของปาลม์

นํา้มนัมีความแปรปรวนขึน้อยู่กบัเชือ้พนัธุกรรม สภาพแวดลอ้ม อายปุาลม์นํา้มนัและวิธีการประเมิน  
 

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 Ve: residual variance  Vf: individual phenotypic   h2: heritability in the broad sense 

RL: Rachis Length   PW: Petiole Width   FI: Foliar Increment          LL: Leaflet Length   

LW: Leaflet Width   LA: Leaf Area 

 

สหสัมพันธข์อง 7 ลักษณะของปาลม์นํา้มันสายพันธุดู์ราในระยะปาลม์เร่ิมเจริญเตบิโตในแปลงปลูก  

 จากการศกึษาสหสมัพนัธข์องลกัษณะการเจริญเติบโตของประชากรปาลม์นํา้มนัสายพนัธุด์รูา  (Table 

2) พบวา่ ลกัษณะท่ีมีนยัสาํคญัย่ิงทางสถิติในทางบวกกบัความยาวทางใบ ไดแ้ก่ ความกวา้งโคนกา้นใบ ความลกึ

โคนกา้นใบ จาํนวนใบย่อย ความยาวใบย่อย ความกวา้งใบย่อยและพืน้ท่ีใบท่ีระดบัความเป็นไปได ้p<0.001 มี

ค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธเ์ท่ากบั 0.60 0.46 0.35 0.54 0.32 และ 0.57 ตามลาํดบั ลกัษณะท่ีมีนยัสาํคญัย่ิงทาง

สถิติในทางบวกกบัความกวา้งโคนกา้นใบไดแ้ก่ ความลกึโคนกา้นใบ จาํนวนใบย่อย ความยาวใบย่อย ความกวา้ง

ใบย่อยและพืน้ท่ีใบท่ีระดบัความเป็นไปได ้p<0.001 มีค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพันธเ์ท่ากับ 0.67 0.29 0.52 0.53 

และ 0.62 ตามลาํดบั ลกัษณะท่ีมีนยัสาํคญัย่ิงทางสถิติในทางบวกกบัความลกึโคนกา้นใบไดแ้ก่ จาํนวนใบย่อย 

ความกวา้งใบย่อย ความยาวใบย่อยและพืน้ท่ีใบท่ีระดบัความเป็นไปได ้p<0.001 มีค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์

เท่ากับ 0.24 0.36 0.43 และ 0.47 ตามลาํดับ ลักษณะท่ีมีนัยสาํคัญย่ิงทางสถิติในทางบวกกับจาํนวนใบย่อย

ไดแ้ก่ ความยาวใบย่อย ความกวา้งใบย่อยและพืน้ท่ีใบท่ีระดับความเป็นไปได ้p<0.001 มีค่าสัมประสิทธ์ิ
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สหสมัพนัธเ์ทา่กบั 0.23 0.23 และ 0.63 ตามลาํดบั ลกัษณะท่ีมีนยัสาํคญัย่ิงทางสถิติในทางบวกกบัความยาวใบ

ย่อยไดแ้ก่ ความกวา้งใบย่อยและพืน้ท่ีใบ ระดบัความเป็นไปได ้p<0.001 มีค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพันธเ์ท่ากับ 

0.42 และ 0.79 ตามลาํดบั และความกวา้งใบย่อยมีมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสมัพันธใ์นทางบวกกับพืน้ท่ีใบเท่ากับ 

0.76 ซึ่งสอดคลอ้งกบัรายงานของ ธีรภาพและธีระ (2553) สหสมัพนัธร์ะหว่างลกัษณะต่างๆ พบว่าทุกลกัษณะมี

ความสมัพันธท์างบวกซึ่งกันและกัน ซึ่งบ่งบอกถึงประสิทธิภาพในกระบวนการสรา้งอาหารจากการสงัเคราะห์

ดว้ยแสงของใบ การใชแ้ละการสะสมอาหารในส่วนต่าง ๆ ของตน้ท่ีจาํเป็นต่อการเจริญเติบโตของปาลม์นํา้มนั 

(Corley and Tinker, 2003) และเม่ือพิจารณาค่าอัตราพันธุกรรมและค่าสหสัมพันธ์ พบว่าลักษณะการ

เจริญเติบโตท่ีใชใ้นการคดัเลือกตน้แม่พนัธุด์รูา คือ ความยาวทางใบ ความยาวใบย่อย ซึ่งสอดคลอ้งกบัรายงาน

ของ ธีรภาพและธีระ (2553) พบว่าเม่ือพิจารณาค่าสหสมัพนัธร์่วมกบัค่าอตัราพนัธุกรรม พบว่าลกัษณะท่ีใชใ้น

การคัดเลือกคือ ความกวา้งทางใบ ความยาวทางใบ และความสูง เน่ืองจากมีสหสัมพันธ์สูงและมีค่าอัตรา

พนัธุกรรมสงูกวา่ลกัษณะอ่ืน 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 0.60***       

PD 0.46*** 0.67***      

LN 0.35*** 0.29*** 0.24***     

LL 0.54*** 0.52*** 0.36*** 0.23***    

LW 0.32*** 0.53*** 0.43*** 0.23*** 0.42***   

LA 0.57*** 0.62*** 0.47*** 0.63*** 0.79*** 0.76***  
 
 

RL: Rachis Length  PW: Petiole Width   PD: Petiole Depth  LN: Leaflet Number   

LL: Leaflet Length   LW: Leaflet Width   LA: Leaf Area 

***      Significant at P < 0.001 

 

 การคัดเลือกของกลุ่มประชากรสาํหรับปรับปรุงประชากรดูรา ทั้ง 6 ประชากร ถูกเรียงลาํดับโดยใช้

ค่าเฉลี่ยในการจดัอนัดบัใชค้่าของการผสมพนัธุข์องแต่ละลกัษณะในการจดัอนัดบัจากการรวมอนัดบัของแต่ละ

ลกัษณะของการเจริญเติบโตและจากการใชค้่าเฉลี่ยของค่าการผสมพันธุม์าใชใ้นการจัดอนัดบัประชากรของ

ปาลม์นํา้มนัสายพนัธุด์ูราในลกัษณะของการเจริญเติบโตทัง้ 7 ลกัษณะโดยเรียงค่าเฉลี่ยจากค่าเฉลี่ยท่ีนอ้ยไป

มากเพ่ือท่ีจะไดอ้นัดบัท่ีมีคา่เฉลี่ยท่ีนอ้ยท่ีสดุไปจนถงึมากท่ีสดุทัง้ 15 อนัดบั (Table 3) พบวา่ ประชากร A และ B 

ท่ีเกิดจากการผสมระหว่างพ่ีนอ้งมีจาํนวนมากท่ีสดุ 9 ตน้ ซึง่ลกัษณะการเจริญเติบโตของปาลม์นํา้มนัในลกัษณะ

ของความยาวทางใบ ความกวา้งโคนกา้นใบ ความยาวใบย่อย และพืน้ท่ีใบ มีการจัดอันดับของลักษณะการ

เจริญเติบโตท่ีนอ้ยกว่าประชากร E ท่ีเกิดจากการผสมตัวเอง ซึ่งสอดคลอ้งกับรายงานของ Luyindula et al. 

(2005) พบว่า การผสมเลือดชิดต่อลกัษณะเจริญเติบโตของปาลม์นํา้มนัมีผลกระทบต่อการผสมตวัเองและใน

ประชากรการผสมระหว่างพ่ีนอ้งมีการเสื่อมถอยทางพันธุกรรมนอ้ยกว่าการผสมตัวเอง Hardon et al. (1971) 
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รายงานว่า ลกัษณะทางดา้นการเจริญเติบโตจะมีผลต่อผลผลิตทะลายสด ดงันัน้ในการปรบัปรุงพันธุเ์พ่ือเพ่ิม

ผลผลิตทะลายสดจงึควรพิจารณาจากลกัษณะการเจริญเติบโตประกอบดว้ย โดยเฉพาะพืน้ท่ีใบ นํา้หนกัแหง้ทาง

ใบ และความยาวทางใบ ของพ่อแมพ่นัธุป์าลม์นํา้มนั 
 

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 

1 423 44 5 85 9 12 23 71 9 39.1 E 

2 118 6 99 20 56 30 7 77 5 50.6 A 

3 102 2 9 119 26 51 8 254 2 51.3 A 

4 418 124 8 45 20 68 19 124 17 52.1 E 

5 106 4 4 9 100 3 18 322 8 54.9 A 

6 416 102 12 29 1 85 59 190 10 57.1 E 

7 417 107 1 32 5 110 58 21 20 59.9 E 

8 101 3 33 115 58 42 2 320 4 60.5 A 

9 147 31 61 44 125 23 44 259 26 66.2 A 

10 247 50 80 13 54 33 157 109 40 67.9 B 

11 422 97 6 47 81 29 31 70 35 69.7 E 

12 255 78 110 76 72 40 49 16 21 71.4 B 

13 432 67 3 60 8 195 6 74 11 71.8 E 

14 119 26 66 120 220 9 36 193 31 72.9 A 

15 304 30 108 72 123 13 26 178 18 73.4 B 
 

RL: Rachis Length  PW: Petiole Width   PD: Petiole Depth  LN: Leaflet Number   

LL: Leaflet Length   LW: Leaflet Width   LA: Leaf Area 

 

สรุป 

จากการศกึษาลกัษณะท่ีมีค่าอตัราพนัธุกรรมสงูและค่าสหสมัพนัธข์องลกัษณะการเจริญเติบโตลกัษณะ

ตา่งๆ มีคา่สหสมัพนัธใ์นทางบวกสงูและในส่วนของการจดัอนัดบัของประชากรของลกัษณะการเจริญเติบโตทัง้ 7 

ลกัษณะ พบว่า ปาลม์นํา้มนัจากประชากร A เม่ือจัดอนัดบัโดยใชค้่าเฉลี่ยมีลกัษณะของการเจริญเติบโตของ

ปาลม์นํา้มนัสายพนัธุด์รูาในระยะปาลม์เริ่มเจริญเติบโตในแปลงปลกูดีท่ีสดุจาก 6 ประชากร 
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บทคัดย่อ 

กระถินยกัษ์เป็นหนึ่งในไมโ้ตเรว็ท่ีเหมาะสมในการผลิตชีวมวล เน่ืองจากคณุภาพของเชือ้เพลิงมีความสมํ่าเสมอ 

การทดลองนีจ้ึงมีวตัถุประสงคเ์พ่ือประเมินการเจริญเติบโต ผลผลิตชีวมวล และคุณภาพทางพลงังานของกระถินยกัษ์

ส ําหรับใช้เป็นเชื ้อเพลิงชีวมวลทดแทนแกลบและฟางข้าว โดยทําการทดลองท่ีสถานีวิจัยลพบุรี  คณะเกษตร

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์อาํเภอโคกเจริญ จงัหวดัลพบุรี โดยกรรมวิธีประกอบดว้ยกระถินยกัษ์ จาํนวน 2 พนัธุ ์ไดแ้ก่ 

ทารมับา้ คนัน่ิงแฮม และ 8 สายพนัธุ ์ไดแ้ก่ Leucaena leucocephala subsp. Glabata 34/92, 2/1, 2/2, 3/1, 3/4, 3/7, 5/3  

และ 5/7 วางแผนการทดลองแบบสุ่มในบล๊อกสมบูรณ ์(RCBD) จาํนวน 4 ซ ํา้ ผลการทดลองพบว่ากระถินยกัษ์สายพันธุ ์

2/2 และพนัธุท์ารมับา้ มีความสงูมากกวา่สายพนัธุ ์3/4, 3/7 และพนัธุค์นัน่ิงแฮม และพนัธุท์ารมับา้มีผ่านศนูยก์ลางลาํตน้

มากกว่าสายพนัธุ ์3/4, 3/7 และพนัธุค์นัน่ิงแฮม อย่างมีนยัสาํคญั กระถินยกัษ์สายพนัธุ ์5/3 มีผลผลิตชีวมวลรวมแหง้สงู

กวา่พนัธุค์นัน่ิงแฮมอย่างมีนยัสาํคญั กระถินยกัษพ์นัธุท์ารมับา้มีปริมาณไนโตรเจนสงูกวา่สายพนัธุ ์3/1, 5/7, 34/92, 3/7, 

5/3 และพันธุค์นัน่ิงแฮมตามลาํดบั อย่างมีนัยสาํคญัย่ิง อีกทัง้กระถินยักษ์พันธุท์ารมับา้มีปริมาณซลัเฟอรส์งูกว่าสาย

พนัธุ ์3/1 อย่างมีนยัสาํคญัย่ิง กระถินยกัษ์สายพนัธุ ์2/1 และ 2/2 มีค่าความรอ้นสงูกว่า L.leucocephala subsp Glabata 

34/92 ซึ่งกระถินยกัษ์สายพนัธุ ์5/3 เป็นพนัธุท่ี์เหมาะสมสาํหรบัใชเ้ป็นเชือ้เพลิงในจงัหวดัลพบุรี เน่ืองจากมีผลิตชีวมวล

รวมสงูและใหค้า่ความรอ้นสงู   

 

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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คาํนาํ 

พืน้ท่ีภาคกลางของประเทศไทย เป็นแหลง่ทาํการเกษตรท่ีสาํคญั มีผลผลิตทางการเกษตรรวมถงึผลผลิต

เหลือใช ้ทางการเกษตรท่ีมีศกัยภาพสงูสามารถใชเ้ป็นพลงังานทดแทนไดโ้ดยการแปรรูป เช่น ออ้ย มนัสาํปะหลงั 

ขา้ว ขา้วโพด เป็นตน้ เป็นเชือ้เพลิงผลิตไฟฟ้าและพลงังานความรอ้นสาํหรบัใชใ้นกระบวนการผลิตอตุสาหกรรม 

(กระทรวงพลงังาน, 2561) เน่ืองจากสถานการณภ์ัยแลง้ ประกอบกับภาครฐัมีนโยบายใหล้ดพืน้ท่ีการเกษตร

โดยเฉพาะพืน้ท่ีนา ทาํใหโ้รงงานไฟฟ้าชีวมวลหลายแห่งในพืน้ท่ี ขาดแคลนวตัถดิุนชีวมวลแกลบและฟางขา้วท่ี ได้

จากการทาํนาในพืน้ท่ีภาคกลาง การปลูกไมโ้ตเร็วเป็นแหล่งชีวมวลจึงเป็นทางเลือกท่ียั่งยืนเน่ืองจาก ปลูกครัง้

เดียวสามารถตดัไดม้ากกว่า 1 ครัง้ และคณุภาพของเชือ้เพลิงมีความสมํ่าเสมอ กระถินยกัษ์เป็นพืชวงศถ์ั่วท่ีขึน้

แพรห่ลายในประเทศไทย สามารถตรงึไนโตรเจนได ้กระถินยกัษมี์ระบบรากลกึ (>5 เมตร) ทนแลง้ไดดี้ นอกจากนี้

ยงัทนตอ่การตดัหลายครัง้ได ้หลงัจากการตดัทกุครัง้จะเจริญเติบโตขึน้มาใหม ่(สายณัหแ์ละคณะ, 2560) กระถิน

ยักษ์พันธุ์ทารัมบา้ สายพันธุ์ L.leucocephala subsp.Glabata 34/92, 2/1, 2/2 และ 3/4 ท่ีปลูกทดสอบในพืน้

ท่ีดินทรายในจังหวดับุรีรมั มีการเจริญเติบโตดี ผลผลิตชีวมวลรวม และผลผลิตเนือ้ไมสู้ง (มนฑกานติ์, 2556) 

กระถินยักษ์พันธุท์ารมับา้ พันธุค์นัน่ิงแฮม และ เปรู สายพันธุ ์5/7 และ 4/14 ท่ีปลูกทดสอบในอาํเภอปากช่อง 

จังหวดันครราชสีมา มีคุณสมบัติเหมาะสมในการนาํไปใชเ้ป็นพืชพลงังาน (กานตร์วี, 2554) ในขณะท่ีในภาค

กลางยงัไมมี่รายงานการทดสอบสายพนัธุก์ระถินยกัษ ์ดงันัน้การทดสอบสายพนัธุก์ระถินยกัษใ์นพืน้ท่ีภาคกลางมี

ความจาํเป็นเพ่ือคดัเลือกสายพันธุท่ี์เหมาะสมสาํหรบัใชเ้ป็นเชือ้เพลิงชีวมวลทดแทนแกลบและฟางขา้วท่ีขาด

แคลนในพืน้ท่ี การทดลองนีท้าํการคัดเลือกสายพันธุ์กระถินยักษ์ท่ีมีการเจริญเติบโต ผลผลิตชีวมวล และ

คณุสมบติัทางพลงังาน เหมาะสมกบัการปลกูในพืน้ท่ีภาคกลาง 

 

อุปกรณแ์ละวิธีการ 

วางแผนการทดลองแบบสุ่มในบล็อกสมบูรณ ์(RCBD) จาํนวน 4 ซ ํา้ โดยใชก้รรมวิธีประกอบดว้ยพนัธุ/์

สายพนัธุก์ระถินยกัษ์ จาํนวน 10 พนัธุแ์ละสายพนัธุ ์ไดแ้ก่ พนัธุท์ารมับา้ คนัน่ิงแฮม สายพนัธุ ์L.leucocephala 

subsp.Glabata 34/92, 2/1, 2/2, 3/1, 3/4, 3/7, 5/3 และ 5/7 ปลูกกระถินยักษ์ดว้ยระยะปลูก 1.0 x 0.5 เมตร 

จาํนวน 5 แถวๆละ 11 ตน้ หรือแถวยาว 5 เมตร รวม 55 ตน้ต่อแปลงย่อย ในระยะการปลกูกระถินยกัษ์เป็นช่วงท่ี

ไมมี่ฝนตก มีการใหน้ํา้สปัดาหล์ะ 1 ครัง้ เป็นระยะเวลา 2 เดือน ใสปุ่๋ ยรองพืน้ในรูปของ 0-46-0 (ฟอสฟอรสั) และ 

0-0-60 (โพแทสเซียม) อตัรา 20 กก./ไร ่และยิปซั่ม (CaSO4) อตัรา 40 กิโลกรมัตอ่ไร ่  

เก็บเก่ียวผลผลิตเม่ือกระถินยกัษ์อายุครบ 12 เดือนหลงัปลกู โดยเก็บเก่ียวเฉพาะ 2 แถวกลาง โดยการ

ตดัดว้ยเลื่อย ท่ีระดบัความสงูจากพืน้ดิน 50 เซนติเมตร เก็บขอ้มูลนํา้หนกัชีวมวลสด ประกอบดว้ย ส่วนใบ ก่ิง 

และตน้ ชั่งหานํา้หนกัสด สุ่มเก็บตวัอย่างกระถินยกัษ์ จาํนวน 3 ตน้ต่อ 1 แปลงย่อย โดยนาํตน้กระถินยกัษ์ท่ีสุม่

ทัง้ 3 ของแต่ละทรีทเมนต ์จากนัน้ไปอบใหแ้หง้ดว้ยตูอ้บ (hot air oven) ท่ีอณุหภูมิ 80 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 

72 ชั่วโมง เพ่ือชั่งหานํา้หนักแหง้ และนาํตัวอย่างแหง้ไปบดเพ่ือเตรียมวิเคราะหค์ุณสมบัติทางพลังงานไดแ้ก่ 

ไนโตรเจน และ ซัลเฟอร ์ดว้ยเครื่อง elemental analyzer (CHNS) และค่าความรอ้น (Gross Calorific Value)

โดยใชเ้ครื่อง bomb calorimeter 
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ผลและวิจารณผ์ลการทดลอง 

1. การเจริญเตบิโต 

 การเจริญเติบโตทางความสงูท่ีอายุ 6 เดือนหลงัปลกู พบว่ากระถินยกัษ์สายพนัธุท์ารมับา้ มีความสงูเท่ากับ 

212 เซนติเมตร มากกวา่พนัธุค์นัน่ิงแฮม อย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติ (179 เซนติเมตร)  ท่ีอายกุารเก็บเก่ียว 12 เดือนหลงั

ปลูก พบว่ากระถินยักษ์สายพันธุ ์2/2 และพันธุท์ารมับา้ มีความสูงมากกว่าสายพันธุ ์3/4, 3/7 และพันธุค์นัน่ิงแฮม

อย่างมีนัยสาํคญัทางสถิติ  )Table 1) สอดคลอ้งกับอัษฎาภรณ ์(2552) และกานตร์วี (2554) รายงานไวว้่ากระถิน

ยกัษ์สายพนัธุ ์5/7 5/8 4/14 และพนัธุท์ารมับา้ ปลกูทดสอบในอาํเภอปากช่อง จงัหวดันครราชสีมา มีการเจริญเติบโต

ทางความสูงมากกว่าพันธุ์คันน่ิงแฮม เช่นเดียวกับมนฑกานติ์ (2556) ปลูกทดสอบในพืน้ท่ีดินทราย อาํเภอปะคาํ 

จงัหวดับรุีรมัย ์กระถินยกัษ์พนัธุท์ารมับา้มีแนวโนม้เจริญเติบโตทางดา้นความสงูดีกว่ากระถินยกัษท่ี์เหลืออีก 9 พนัธุ/์

สายพนัธุ ์ไดแ้ก่ คนัน่ิงแฮม L.leucocephala subsp.Glabata 34/92, 2/1, 2/2, 3/1, 3/4, 3/7, 5/3  และ 5/7 

การเจริญเติบโตทางลาํตน้ พบว่าท่ีอายุ 6 เดือนหลงัการปลูก พบว่ากระถินยักษ์ทุกพันธุ/์สายพันธุ ์ มี

ขนาดลาํตน้ไม่มีแตกต่างกนัทางสถิติ ท่ีอายุ 12 เดือน พบวา่กระถินยกัษ์พนัธุท์ารมับา้มีขนาดเสน้ผ่านศนูยก์ลาง

ลาํตน้มากกว่าสายพันธุ ์3/4, 3/7 และพันธุค์นัน่ิงแฮม อย่างมีนัยสาํคญัทางสถิติ )Table 1) สอดคลอ้งกับการ

ทดลองของ มนฑกานติ ์(2556) กระถินยกัษพ์นัธุท์ารมับา้มีแนวโนม้เป็นพนัธุท่ี์มีขนาดลาํตน้มากกว่ากระถินยกัษ์สาย

พนัธุ ์3/7 อีกทัง้กระถินยกัษ์สายพนัธุ ์5/7 5/8 และพนัธุท์ารมับา้มีขนาดลาํตน้มากกว่าพนัธุค์นัน่ิงแฮม และเปรู (อษัฎา

ภรณ,์ 2552) 

Table 1 Plant height and stem diameter of 10 Leucaena varieties/lines at 6 and 12 months after 

planting. 

Varieties/lines Months after planting 

Plant height (cm) Stem diameter (cm) 

6 months 12 months 6 months 12 months 

Tarramba 212a1/ 676a 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. ผลผลิตชวีมวลสดและแหง้ 

จากการเก็บเก่ียวผลผลิตท่ีอาย ุ12 เดือนหลงัปลกู พบวา่ผลผลิตนํา้หนกัสดใบกระถินยกัษส์ายพนัธุ ์5/3 

และ 3/1 ให้ผลผลิตมากกว่าพันธุ์คันน่ิงแฮมอย่างมีนัยสาํคัญย่ิงทางสถิติ สอดคลอ้งกับมนทกานติ์ (2556) 

รายงานว่า กระถินยักษ์สายพันธุ ์5/3 พบว่าใหผ้ลผลิตส่วนใบมากกว่าพันธุท์ารัมบา้ อีกทั้ง 3/1 ยังใหผ้ลผลิต

นํา้หนักก่ิงสดสงูกว่าสายพันธุ ์34/92 และ 2/2 อย่างมีนัยสาํคญัทางสถิติ แต่สายพันธุ ์34/92 และสายพนัธุ ์5/3 

ใหผ้ลผลิตนํา้หนักลาํตน้สดสงูกว่าพันธุค์นัน่ิงแฮม ในส่วนของผลผลิตนํา้หนักแหง้ กระถินยักษ์สายพันธุ ์3/1, 3/7 

และ 5/3 มีนํา้หนกัใบแหง้มากกว่าพนัธุค์นัน่ิงแฮม อย่างมีนยัสาํคญัย่ิงทางสถิติ อีกทัง้สายพนัธุ ์3/1 มีผลผลิตนํา้หนกั

ก่ิงแหง้สูงกว่าสายพันธุ ์34/92, 2/2 และพันธุท์ารมับา้ อย่างมีนัยสาํคญัทางสถิติ กระถินสายพันธุ ์5/3 ใหผ้ลผลิต

นํา้หนกัสดชีวมวลรวมและนํา้หนกัแหง้สงูกวา่พนัธุค์นัน่ิงแฮมอย่างมีนยัสาํคญัย่ิงทางสถิติ (Table 2)  

Table 2 Fresh and dry weight yield of 10 Leucaena varieties/lines at 12 months after planting. 

Varieties/ 

lines 

Fresh weight (kg/rai) Dry weight (kg/rai) 

Leaf Branch Woody 

stem 

Biomass 

yield 

Leaf Branch Woody 

stem 

Biomass 

yield 

Tarramba 782 ab1/ 684ab 5,374ab 6,839ab 431ab 360bc 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. คุณสมบัตทิางพลังงานของไม้กระถนิยักษ ์

กระถินยักษ์ทุกพันธุ์ /สายพันธุมี์ปริมาณไนโตรเจน อยู่ระหว่าง 0.29–0.50 เปอรเ์ซ็นต ์พันธุ์ทารัมบา้มี

ปริมาณไนโตรเจน 0.50 เปอรเ์ซ็นต ์สูงกว่าสายพันธุ์ 3/1 5/7 34/92 3/7 5/3 และพันธุค์นัน่ิงแฮม ซึ่งมีปริมาณ

ไนโตรเจน 0.37, 0.38, 0.37, 0.32, 0.37 และ 0.29 เปอรเ์ซ็นตต์ามลาํดับ อย่างมีนัยสาํคัญย่ิงทางสถิติ โดย

ปริมาณไนโตรเจนอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามท่ี Lewandovski and Kicherer (1997); Obernberger et al. 

(2006) รายงานไวว้า่ ไนโตรเจนควรมีค่าไม่เกิน 1.0 เปอรเ์ซ็นต ์อีกทัง้กระถินยกัษ์พนัธุท์ารมับา้มีปริมาณซลัเฟอร ์

0.043 เปอรเ์ซ็นต ์สงูกว่าสายพนัธุ ์3/1 ซึ่งมีปริมาณซลัเฟอร ์0.007 เปอรเ์ซ็นต ์อย่างมีนยัสาํคญัย่ิงทางสถิติ ซึ่งมี
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ค่าอยู่ในเกณฑม์าตรฐาน ตามท่ี Lewandovski and Kicherer (1997); Obernberger et al. (2006) รายงานไว้

วา่ ซลัเฟอรค์วรไมเ่กิน 0.3 เปอรเ์ซน็ต ์กระถินยกัษท์กุพนัธุ/์สายพนัธุมี์ปริมาณเถา้ท่ีไมแ่ตกตา่งกนัทางสถิติ โดยมี

คา่อยู่ระหวา่ง 1.33–1.62 เปอรเ์ซน็ต ์ซึง่มีคา่อยู่ในเกณฑม์าตรฐาน ตามท่ี Lewandovski and Kicherer (1997); 

Obernberger et al. (2006) รายงานไวว้่า เถา้ควรไม่เกิน 9.0 เปอรเ์ซ็นต ์ปริมาณเถา้เป็นองคป์ระกอบสาํคญัท่ี

เก่ียวขอ้งกบัคณุสมบติัการเผาไหม ้และคา่พลงังานความรอ้นของชีวมวลโดยชีวมวลท่ีมีปริมาณเถา้สงูสง่ผลใหค้่า

ความรอ้นลดลง (Baker and Elbersen, 2005; Lewandowski and Kicherer,1997) กระถินยักษ์สายพันธุ ์2/1 

และ 2/2 มีค่าความรอ้นอยู่ท่ี 17.87 และ 17.88 เมกะจูลต่อกิโลกรมั ตามลาํดบั สูงกว่าสายพันธุ ์34/92 อย่างมี

นยัสาํคญัย่ิงทางสถิติ ซึ่งมีค่าอยู่ในเกณฑม์าตรฐาน ตามท่ี Lewandovski and Kicherer (1997); Obernberger 

et al. (2006) รายงานไวว้่า ค่าความรอ้นควรมากกว่า 14 เมกะจูลต่อกิโลกรมั  กระถินยกัษ์ในงานทดลองนีมี้ค่า

ความรอ้นระหว่าง 17.56–17.88 เมกะจูลต่อกิโลกรัม มีค่าน้อยกว่าในรายงานของ อัษฎาภรณ์ (2552) และ 

เสาวภาคย ์(2554) ซึ่งมีค่าความรอ้นอยู่ระหว่าง 19.18–19.47 เมกะจูลต่อกิโลกรมั และ 19.34–19.59 เมกะจูล

ตอ่กิโลกรมั  ตามลาํดบั )Table 3( เม่ือเปรียบเทียบคณุสมบติัทางพลงังานของกระถินยกัษก์บัแกลบและฟางขา้ว 

กระถินยักยักษ์มีปริมาณซลัเฟอรอ์ยู่ระหว่าง 0.007–0.043 เปอรเ์ซ็นต ์ซึ่งนอ้ยกว่าฟางขา้วมีค่าเท่ากับ 10.39 

เปอรเ์ซน็ต ์กระถินยกัษมี์ปริมาณเถา้อยู่ระหว่าง 1.33–1.62 เปอรเ์ซน็ต ์ซึง่นอ้ยกวา่แกลบและฟางขา้วมีค่าเท่ากบั 

12.65 และ 10.39 เปอรเ์ซ็นต ์กระถินยกัษ์มีค่าความรอ้น ระหว่าง 17.56–17.88 เมกะจูลต่อกิโลกรมั ซึ่งมากกวา่

แกลบและฟางขา้วมีค่าเท่ากับ 13.52 และ 12.33 เมกะจูลต่อกิโลกรมั (วีรชัย และคณะ, 2551; ศูนยส์่งเสริม

พลงังานชีวมวล และมลูนิธิพลงังานเพ่ือสิ่งแวดลอ้ม  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 

CV (%) 11.55 60.85 12.95 0.74 
Note: ** = significant difference at the 0.01 probability levels. ns = non-significant difference 
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สรุป 
กระถินยักษ์สายพันธุ ์5/3 เป็นพันธุท่ี์เหมาะสม เน่ืองจากมีขนาดลาํตน้ ผลผลิตลาํตน้ และผลผลิตชีว

มวลรวมสงูใกลเ้คียงกบัพนัธุท์ารมับา้ซึ่งเป็นพนัธุก์ารคา้ สายพนัธุ ์5/3 ยงัใหค้่าความรอ้นใกลเ้คียงกบัพนัธุท่ี์ให้

ความรอ้นสูง (สายพันธุ ์2/1 และ 2/2) และปริมาณไนโตรเจนตํ่า คุณสมบัติทางพลงังานของไมก้ระถินยักษ์มี

คณุภาพโดยรวมดีกวา่แกลบและฟางขา้ว โดยเฉพาะปริมาณเถา้ท่ีมีตํ่ากวา่ 
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การเปรียบเทยีบการเจริญเตบิโตและผลผลิตแองเจโลเนียทีป่ลูกโดยใช้ปุ๋ยเคมี 

Comparison of Growth and Yields of Angelonia angustifolia with Chemical Fertilizers 
 

อิศร ์สุปินราช1* และ สมุิตรา สปิุนราช1 

Iss Supinrach1* and Sumidtra Supinrach1 

 

บทคัดย่อ 

การศกึษาเปรียบเทียบการเจริญเติบโตและผลผลิตแองเจโลเนียท่ีปลกูโดยใชปุ้๋ ยเคมี 10 กรรมวิธีคือ 1) 

ไมใ่สปุ่๋ ย 2) ปุ๋ ยสตูร 16-16-16 อตัรา 0.5 กรมัตอ่กระถางใหท้กุวนั 3) ปุ๋ ยสตูร 16-16-16 อตัรา 0.5 กรมัตอ่กระถาง

ใหทุ้ก 3 วัน 4) ปุ๋ ยสูตร 16-16-16 อัตรา 0.5 กรัมต่อกระถางใหทุ้ก 5 วัน 5) ปุ๋ ยสูตร 16-16-16 อัตรา 1 กรัมต่อ

กระถางใหท้กุวนั 6) ปุ๋ ยสตูร 16-16-16 อตัรา 1 กรมัตอ่กระถางใหท้กุ 3 วนั 7) ปุ๋ ยสตูร 16-16-16 อตัรา 1 กรมัตอ่

กระถางใหท้กุ 5 วนั 8) ปุ๋ ยสตูร 16-16-16 อตัรา 2 กรมัตอ่กระถางใหท้กุวนั 9) ปุ๋ ยสตูร 16-16-16 อตัรา 2 กรมัตอ่

กระถางใหทุ้ก 3 วนั 10) ปุ๋ ยสตูร 16-16-16 อตัรา 2 กรมัต่อกระถางใหทุ้ก 5 วนั โดยวางแผนการทดลองแบบสุ่ม

สมบูรณ ์(CRD) มี 10 ซ ํา้ต่อทุกกรรมวิธี ปลกูลงกระถางขนาด 15 เซนติเมตร ในวสัดปุลกูคือแกลบดิบ แกลบดาํ 

ดินร่วน มลูไก่ ในอตัราส่วน 3:2:1:0.5 ส่วนโดยปริมาตร เป็นระยะเวลา 9 สปัดาห ์พบวา่ การใชปุ้๋ ยเคมีเกรด 16-

16-16 อตัรา 1 กรมัตอ่กระถางโดยใหท้กุ 5 วนั มีผลทาํใหอ้ตัราการรอดตาย จาํนวนก่ิง ความยาวราก และนํา้หนกั

รากของแองเจโลเนียดีท่ีสุดโดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 100 เปอร์เซ็นต์ 32.8 เซนติเมตร 28.0 เซนติเมตร 24.80 

เซนติเมตร และ 2.70 กรมั ตามลาํดบั 
 

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 16-16-

16, 0.5 g/pot everyday 3) chemical fertilizers 16-16-16, 0.5 g/pot 3 days/week 4) chemical fertilizers 16-

16-16, 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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1Department of Plant Science, Faculty of Sciences and Agricultural Technology, Rajamangala University of Technology, Lampang 
52000



การประชมุทางวิชาการของมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์ครัง้ที่ 58  สาขาพืช 

115 

คาํนาํ 

แองเจโลเนีย Angelonia angustifolia เป็นพืชพืน้ถ่ินในวงศ ์Plantaginaceae ของเม็กซิโกและหมู่เกาะ

อินเดียตะวนัตก เป็นสกุลเดียวกับแวววิเชียร (Angelonia goyazensis Benth.) แองเจโลเนียเป็นไมด้อกลม้ลุก 

ลักษณะคลา้ยลิน้มังกร ชอบอุณหภูมิเย็น ลาํตน้เรียวเล็ก เป็นไมด้อกมีกลิ่นคลา้ยองุ่นโซดา (Rich, 2002) 

สามารถขยายพนัธุไ์ดง่้าย แองเจโลเนียเป็นพืชท่ีทนรอ้น (Burggenman, 1957) ปัจจุบนัไดมี้การปรบัปรุงพนัธุใ์ห้

มีความตา้นทานโรคไวรสัใบดา่งแดง (cucumber mosaic) เหมาะสาํหรบันาํไปจดัสวน ตกแตง่สวน นิยมปลกูเป็น

ไมก้ระถาง ตกแตง่บา้น สาํนกังาน และถนนในตา่งประเทศ (Williums, 2013) แองเจโลเนียชอบวสัดปุลกูท่ีมีการ

ระบายนํา้ท่ีดี วสัดปุลกูท่ีเหมาะสมควรมี pH ประมาณ 5.8-6.8 เจริญเติบโตไดดี้ท่ีอณุหภมิู 10-15 องศาเซลเซียส 

ความเขม้แสง 2000-5000 แรงเทียน หากความเขม้แสงตํ่ากวา่นีจ้ะทาํใหล้าํตน้อ่อนแอ (Rich, 2002) ปุ๋ ยท่ีใชก้บั

แองเจโลเนียส่วนใหญ่เป็นปุ๋ ยนํา้ละลายชา้ (slow release fertilizer) เขม้ขน้ 150-250 ppm การขยายพนัธุท์าํได้

ง่ายโดยการปักชาํ ใชเ้วลา 7-14 วนัจงึออกราก  

ปุ๋ ยเคมีเป็นแหลง่ของธาตอุาหารท่ีสาํคญัตอ่การเจริญเติบโตของพืชไดอ้ย่างรวดเรว็ เน่ืองจากในการผลิต

ไมด้อกกระถางปัญหาท่ีพบคือ รากพืชถูกจาํกดัอยู่ในภาชนะปลกู วสัดปุลกูท่ีบรรจลุงในภาชนะปลกู โดยทั่วไปมี

ธาตอุาหารหลกัไดแ้ก่ ไนโตรเจน ฟอสฟอรสั และ โพแทสเซียม ไมเ่พียงพอตอ่ความตอ้งการของพืช การใสปุ่๋ ยเคมี

ช่วยทาํใหค้ณุภาพของไมด้อกกระถางดีขึน้ มีการแตกก่ิงกา้น ทรงพุ่มตน้สวยกะทดัรดั ใบสีเขียวเป็นมนั ระบบราก

มีความแข็งแรง ดอกดกสีสวยและออกดอกเรว็ขึน้ (ชอบ, 2541) การใหปุ้๋ ยเคมีเกินความจาํเป็นของพืช ทาํใหเ้กิด

ความสูญเสียปุ๋ ยเคมี และทาํใหก้ารเจริญเติบโตของพืชลดลง การลดการสูญเสียปุ๋ ยเคมีและเพ่ือการลงทุนท่ี

คุม้คา่ทางเศรษฐกิจ สามารถทาํไดโ้ดยการใชอ้ตัราการใสปุ่๋ ยเคมีในอตัราท่ีเหมาะสมและใสปุ่๋ ยในช่วงระยะเวลาท่ี

เหมาะสม โดยการแบ่งใส่ปุ๋ ยเคมีหลายครัง้ จะดีกว่าการใส่ปุ๋ ยเคมีเพียงครัง้เดียว (Sidney, 2019) ดงันัน้งานวิจยั

ครัง้นี ้จงึศกึษาการใหปุ้๋ ยเคมีและระยะเวลาการใสปุ่๋ ยเคมีท่ีเหมาะสมตอ่การเจริญเติบโตและผลผลิตของแองเจโล

เนียท่ีมีประสิทธิภาพเพ่ือเป็นขอ้มลูสาํหรบัการปลกูแองเจโลเนียในเชิงพาณิชยใ์นอนาคต  

 

อุปกรณแ์ละวิธีการ 

เริ่มทาํการทดลองในเดือนกนัยายน 2558 ถึง เดือนมกราคม 2559 ณ โรงเรือนไมด้อกไมป้ระดบั สาขาพืช

ศาสตร ์คณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา ลาํปาง โดยนาํก่ิง

ชาํแองเจโลเนียพนัธุส์ีชมพู อายุ 14 วนั ปลกูลงกระถางพลาสติกขนาด 20 เซนติเมตร โดยใชแ้กลบดิบ แกลบดาํ 

ดินรว่น มลูไก่ ในอตัราสว่น 3:2:1:0.5 สว่น เป็นวสัดปุลกูกระถางละ 1 ตน้ ใสปุ่๋ ยหลงัจากปลกูแลว้ 2 สปัดาห ์ดงันี ้

1) ไม่ใส่ปุ๋ ย (กรรมวิธีควบคุม) 2) ปุ๋ ยสูตร 16-16-16 อัตรา 0.5 กรัมต่อกระถางใหทุ้กวัน 3) ปุ๋ ยสูตร 16-16-16 

อตัรา 0.5 กรมัตอ่กระถางใหท้กุ 3 วนั 4) ปุ๋ ยสตูร 16-16-16 อตัรา 0.5 กรมัตอ่กระถางใหทุ้ก 5 วนั 5) ปุ๋ ยสตูร 16-

16-16 อตัรา 1 กรมัตอ่กระถางใหท้กุวนั 6) ปุ๋ ยสตูร 16-16-16 อตัรา 1 กรมัตอ่กระถางใหท้กุ 3 วนั 7) ปุ๋ ยสตูร 16-

16-16 อตัรา 1 กรมัตอ่กระถางใหท้กุ 5 วนั 8) ปุ๋ ยสตูร 16-16-16 อตัรา 2 กรมัตอ่กระถางใหท้กุวนั 9) ปุ๋ ยสตูร 16-

16-16 อตัรา 2 กรมัต่อกระถางใหทุ้ก 3 วนั 10) ปุ๋ ยสูตร 16-16-16 อตัรา 2 กรมัต่อกระถางใหทุ้ก 5 วนั ปลูกให้

ไดร้ับแสงแดดตลอดทั้งวัน รดนํา้วันละ 1 ครัง้ และพ่นสารเคมีกาํจัดโรคและแมลงทุก 2 สัปดาห ์วางแผนการ

ทดลองแบบสุ่มสมบูรณ ์(Completely Randomized Design, CRD) บันทึกขอ้มูล อตัราการรอดชีวิต (%)ความ

สงูของตน้ (เซนติเมตร) วดัตัง้แตโ่คนรากจนถงึปลายช่อดอก จาํนวนก่ิง (เซนติเมตร) วดัจาํนวนก่ิงท่ีเกิดใหม ่ความ
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กวา้งทรงพุ่ม (เซนติเมตร) วดัจากส่วนท่ีกวา้งท่ีสดุของทรงพุ่ม (เซนติเมตร) ความยาวกา้นดอก (เซนติเมตร) วดั

จากโคนรากจนถึงโคนดอกแรกของช่อดอก ความยาวช่อดอก (เซนติเมตร) วดัจากโคนดอกแรกจนถึงปลายสดุ

ของช่อดอก นํา้หนกัสดทัง้ตน้ (กรมั) วดัจากการชั่งนํา้หนกัทัง้ตน้ ใบ ดอก ความยาวราก (เซนติเมตร) วดัจากโคน

รากจนถึงปลายราก นํา้หนกัของราก (วดัจากราก) บนัทึกผลทุกตน้และทุกสปัดาห ์โดยเริ่มบนัทึกตัง้แตส่ปัดาหท่ี์ 

2 ถงึสปัดาหท่ี์ 9 

 

ผลและวิจารณผ์ลการทดลอง 

จากการศึกษาระยะเวลาการใส่ปุ๋ ยเคมีต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของแองเจโลเนีย ระยะเวลา 9 

สปัดาห ์พบว่า ของแองเจโลเนีย เม่ือไม่ใส่ปุ๋ ย ใส่ปุ๋ ยอตัรา 0.5 กรมัทุก 3 วนัและทุก5 วนั ใส่ปุ๋ ย 1 กรมัทุก 3 วนั

และทกุ 5 วนั และ ใสปุ่๋ ย 2 กรมัทกุ 3 วนั ไมมี่ความแตกตา่งกนัทางสถิติ อยู่ในช่วง 90-100 เปอรเ์ซน็ต ์ขณะท่ีการ

ใหปุ้๋ ย 2 กรมัทุกวนั ทาํใหต้น้แองเจโลเนียตายทัง้หมด อาจเป็นเพราะการใหปุ้๋ ยอตัรา 2 กรมัทุกวนันัน้มากเกิน

ความจาํเป็น ทาํใหต้น้แองเจโลเนียไม่สามารถรอดชีวิตได ้สอดคลอ้งกับ นิษฐาและสายันต,์ 2560  รายงานว่า 

การใชปุ้๋ ยเคมีในปริมาณมากเกินไป สง่ผลเสียตอ่รากพืชและดิน ซึง่อาจทาํใหพื้ชตายลงไดแ้ละดินขาดความอดุม

สมบูรณ ์ส่วน พบว่า การไม่ใส่ปุ๋ ย การใส่ปุ๋ ย 0.5 กรมัทุก 3 วนัและทุก 5 วนั การใส่ปุ๋ ย 1 กรมัทุก 3 วนั และทกุ 5 

วนั และการใส่ปุ๋ ย 2 กรมัทุก 5 วนั ไม่ทาํใหค้วามสูงของตน้มีความแตกต่างกันทางสถิติ อยู่ในช่วง 26.8-31.2 

เซนติเมตร มีความสอดคลอ้งกบัเอกะ อะโกร (2560) รายงานวา่ แองเจโลเนียเม่ือเจริญเติบโตเตม็ท่ี มีความสงูคือ  

28-30 เซนติเมตร มีความเหมาะสมสาํหรับการผลิตเป็นไมก้ระถาง เพราะความสูงของตน้มีความกะทัดรัด

สวยงาม สาํหรบัจาํนวนก่ิง พบวา่การใสปุ่๋ ย 0.5 กรมัทกุ 5 วนั การใสปุ่๋ ย 1 กรมัทกุ 3 วนั และการใสปุ่๋ ย 1 กรมัทกุ 

5 วนั ทาํใหจ้าํนวนก่ิงมากท่ีสดุในช่วง 25.8-32.8 ก่ิง ซึ่งไม่มีความแตกต่างกนัทางสถิติ ซึ่งการมีจาํนวนก่ิงท่ีมาก

ทาํใหจ้าํนวนช่อดอกมากขึน้และทรงตน้แน่น ทาํใหแ้องเจโลนียมีช่อดอกท่ีดกและสวยงามย่ิงขึน้ ขณะท่ี พบว่า 

การใสปุ่๋ ย 0.5 กรมัทกุ 3 วนั และทกุ 5 วนั การใสปุ่๋ ย 1 กรมัทกุ 3 วนัและการใสปุ่๋ ย 1 กรมัทกุ 5 วนั ไมท่าํใหค้วาม

กวา้งทรงพุ่มมีความแตกต่างกันทางสถิติ อยู่ในช่วง 23.2-28.0 เซนติเมตร (Table 1) มีความแตกต่างกับเอกะ  

อะโกร (2560) รายงานวา่ แองเจโลเนียเม่ือเจริญเติบโตเตม็ท่ี มีความกวา้งทรงพุ่มประมาณ 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 16-

16-16 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) 16-

16-16, 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. 

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 

 

Treatment Fertilizer 

rate (g/pot) 

Times per 

week 

Survival 

rate (%) 

Height 

(cm) 

No. stem 

(cm) 

Canopy width 

(cm) 

1 0 - 100a 26.8ab 7.4e 17.8cd1/ 

2 0.5 Everyday 50c 17.0c 10.2de 14.4d 

3 0.5 3 100a 30.2a 23.2bc 23.2ab 

4 0.5 5 100a 31.2a 28.8ab 26.2ab 

5 1 Everyday 70bc 18.8c 7.8de 14.4d 

6 1 3 100a 29.2ab 25.8ab 25.8ab 

7 1 5 100a 29.6ab 32.8a 28.0a 

8 2 Everyday - - - - 

9 2 3 60c 22.8bc 16.2cd 17.6cd 

10 2 5 90ab 27.2ab 20.8bc 22.0bc 

F-test   ** ** ** ** 

CV (%)   38.48 21.53 34.96 19.09 
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จากตารางท่ี 2 เม่ือพิจารณาและความยาวช่อดอก พบว่าทุกกรรมวิธีไม่ทาํใหก้า้นดอกและช่อดอกมีความ

ยาวมีความแตกต่างกนัทางสถิติ ความยาวกา้นดอกอยู่ในช่วง 7-10 เซนติเมตร และความยาวช่อดอกอยู่ในช่วง 

8-14.2 เซนติเมตร แตกตา่งจาก Williums (2013) รายงานวา่ ความยาวช่อดอกแองเจโลเนียมีความยาวประมาณ 

30-40 เซนติเมตร อาจเป็นเพราะงานทดลองนีไ้ดป้ลูกลงกระถางมีพืน้ท่ีจาํกัดจึงทาํให้ช่อดอกไม่สามารถ

เจริญเติบโตไดต้ามสรีรวิทยาของแองเจโลเนีย ส่วนนํา้หนกัสดของตน้พบว่า การใส่ปุ๋ ย 1 กรมัทุก 3 วนั และทกุ 5 

วนั ไม่ทาํใหน้ ํา้หนกัสดมีความแตกต่างกนัทางสถิติ อยู่ในช่วง 31.40-35.40 เซนติเมตร และการใหปุ้๋ ย 1 กรมัทุก

วนั ใหน้ ํา้หนกัสดนอ้ยท่ีสดุ สาํหรบั พบวา่การไมใ่หปุ้๋ ย การใสปุ่๋ ย 0.5 กรมัทกุ 5 วนั การใสปุ่๋ ย 1 กรมั ทกุวนั ทกุ 3 

วนัและทุก 5 วนั และ การใหปุ้๋ ย 2 กรมัทุก 5 วนั ไม่ทาํใหร้ากมีความยาวมีความแตกต่างกนัทางสถิติ อยู่ในช่วง 

19.40-26.60 เซนติเมตร สาํหรบัการใหปุ้๋ ย 1 กรมัทุกวนั ทาํใหร้ากสัน้ท่ีสุด ขณะท่ีนํา้หนักราก พบว่าการใหปุ้๋ ย 

0.5 กรมัทุก 3 วนั และการใหปุ้๋ ย 1 กรมัทุก 5 วนั ทาํใหน้ ํา้หนกัรากสงูท่ีสดุไม่แตกต่างกนัทางสถิติ คือ 2.30 และ 

2.70 กรมั สว่นการใหปุ้๋ ย 0.5 กรมัทกุวนัใหน้ ํา้หนกันอ้ยท่ีสดุคือ 0.5 กรมั 

 

Table 2 Peduncle length, spike, root length and root weight of Angelonia angustifolia after applying 

16-16-16 fertilizer for 9 weeks. 
 

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 

 

Treatment Fertilizer 

rate 

(g/pot) 

Times 

per week 

Peduncle 

length 

(cm) 

Spike 

(cm) 

Weight 

fresh 

(g) 

Root 

length (cm) 

Root 

weight 

(g) 

1 0 - 9.6 8.6 8.4cde 23.8a 2.0bc 

2 0.5 Everyday 8.4 12.0 7.4de 10.6bc 0.50f 

3 0.5 3 10.0 12.4 26.4b 26.6a 2.30ab 

4 0.5 5 9.6 13.6 24.4b 20.8a 2.10b 

5 1 Everyday 7.8 8.2 4.20e 9.80c 0.6ef 

6 1 3 8.0 14.6 35.40a1/ 19.40ab 2.0b 

7 1 5 8.8 13.6 31.40ab 24.80a 2.70a 

8 2 Everyday - - - - - 

9 2 3 8.8 8.0 12.8cd 18.0abc 1.1de 

10 2 5 7 10.6 15.0c 22.40a 1.5cd 

F-test   ns ns ** ** ** 

CV (%)   37.49 34.31 30.52 37.17 26.43 
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สรุป 

จากการทดลองดงักล่าวแสดงใหเ้ห็นว่า การใหปุ้๋ ยสตูร 16-16-16 อตัรา 1 กรมัต่อกระถางโดยใหทุ้ก 5 

วนัสง่ผลใหต้น้แองเจโลเนียมีอตัราการรอดตาย มีการเจริญเติบโตดา้นความสงูของตน้ จาํนวนก่ิง ความกวา้งทรง

พุ่ม ความยาวก้านดอก ความยาวช่อดอก นํา้หนักสด ความยาวราก และนํา้หนักราก มีค่าเฉลี่ยดีท่ีสุด จึง

เหมาะสมในการใชก้บัการปลกูแองเจโลเนียเป็นไมก้ระถางมากท่ีสดุ 
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การปรับปรุงพันธุข้์าวปทุมธานี 1 ให้ทนนํา้ท่วมฉับพลัน โดยวธีิผสมกลับ 

ร่วมกับใช้เคร่ืองหมายดเีอ็นเอช่วยในการคัดเลือก 

Breeding of Pathum Thani 1 Rice Variety for Submergence Tolerance  

by Marker Assisted Backcrossing 
 

คมจักร บริรักษ์1 ธานี ศรวีงศช์ยั1* และ ภศัจี คงศีล1 

Komjak Borirak1, Tanee Sreewongchai1* and Pasajee Kongsil1 

 

บทคัดย่อ 

ปทุมธานี 1 เป็นพันธุข์า้วเจา้ ไม่ไวต่อช่วงแสง คุณภาพขา้วสุก นุ่ม เหนียว และมีกลิ่นหอม เป็นท่ีนิยม

ของผู้บริโภค เกษตรกรนิยมปลูกในพื้นท่ีนาชลประทาน แต่ไม่ทนนํ้าท่วมฉับพลัน การศึกษาครั้งนี ้จึงมี

วตัถปุระสงค ์เพ่ือถ่ายทอดลกัษณะทนนํา้ท่วมฉบัพลนัจากขา้วพนัธุห์อมชลสิทธ์ิ สูข่า้วพนัธุป์ทมุธานี 1 โดยใชก้าร

ปรบัปรุงพนัธุแ์บบผสมกลบัรว่มกบัการใชเ้ครื่องหมายดีเอ็นเอช่วยในการคดัเลือก โดยผสมขา้มระหว่างขา้วพนัธุ์

ปทุมธานี 1 และขา้วพนัธุห์อมชลสิทธ์ิ สรา้งเป็นลกูผสมชั่วท่ี 1 และผสมกลบัไปยงัพนัธุป์ทมุธานี 1 จนไดล้กูผสม

กลบัชั่วท่ี BC2F1 ใชเ้ครื่องหมายดีเอ็นเอ RM23887 ท่ีจาํเพาะกบัยีน sub1 ท่ีควบคมุลกัษณะทนนํา้ท่วมฉับพลนั 

คดัเลือกร่วมกับการประเมินการทนนํา้ท่วมฉับพลนั ไดลู้กผสมกลบัชั่วท่ี BC2F2 ท่ีทนนํา้ท่วมฉับพลนัจาํนวน 10 

สายพนัธุ ์โดยมี 2 สายพนัธุไ์ดแ้ก่ PH17-1 และ PH17-24 ใหผ้ลผลิตสงูกวา่พนัธุป์ทมุธานี 1 อย่างมีนยัสาํคญัทาง

สถิติ นอกจากนีส้ายพนัธุท่ี์พฒันาขึน้ทัง้ 10 สายพนัธุเ์ป็นขา้วท่ีมีอมิโลสตํ่าและมีกลิ่นหอมเหมือนพนัธุป์ทมุธานี 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 
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คาํนาํ 

 ในช่วงหลายปีท่ีผ่านมา ประเทศไทยประสบกบัปัญหาสภาพอากาศท่ีเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก ไม่ว่า

จะเป็นสภาวะขาดแคลนนํา้หรือสภาวะแลง้ สภาวะอณุหภูมิความรอ้นสงูขึน้ สภาวะมรสมุและอทุกภยั ฝนไม่ตก

ตอ้งตามฤดกูาลหรือเกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึง่พืน้ท่ีปลกูขา้วอาศยันํา้ฝน มกัประสบปัญหาสาํคญั 

คือ สภาวะฝนแลง้และนํา้ท่วม เป็นตน้ สภาวะนํา้ท่วมเป็นหนึ่งในเหตปัุจจยัหลกัของประเทศไทย โดยเฉพาะพืน้ท่ี

ปลูกขา้วพืน้ท่ีลุ่มตํ่าเขตชลประทานไดร้ับความเสียหายมาก นํา้ท่วมฉับพลันเกิดจากนํา้ท่วมอย่างรวดเร็วใน

บริเวณพืน้ท่ีลุม่ต ํ่าอาศยันํา้ฝนและขา้วไม่สามารถปรบัตวัได ้โดยนํา้จะเออ่ขงัเป็นระยะเวลา 1-2 สปัดาห ์และจะ

ลดลงอย่างรวดเร็ว (ธีรยุทธ, 2554) ดงันัน้การใชพ้นัธุข์า้วท่ีทนต่อสภาพนํา้ท่วมฉบัพลนัจงึมีความสาํคญัในพืน้ท่ี

ปลกูขา้วดงักล่าว สภาวะนํา้ท่วมฉบัพลนัก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อผลผลิตขา้วลดลงอย่างรวดเร็วในระยะเวลา

สัน้ ๆ ประมาณ 20-50 เปอรเ์ซน็ต ์(ประกอบกิจ และคณะ, 2557) ซึง่จะมีผลตอ่การเจริญเติบโตของขา้ว ทาํใหต้น้

ขา้วเสียหายไดทุ้กระยะการเจริญเติบโตของขา้ว โดยพืน้ท่ีลุ่มตํ่าอาศยันํา้ฝนในภาคการเกษตรคิดเป็น 31.82 

เปอรเ์ซ็นต ์ของพืน้ท่ีปลกูขา้วทัง้หมด จากสถิติปัญหานํา้ท่วมในปี พ.ศ. 2560 พบว่าประเทศไทยมีพืน้ท่ีนํา้ท่วม 

ประมาณ 1.9 ลา้นไร่ แต่อย่างใดก็ตามไม่ว่าจะเป็นนํา้ท่วมรูปแบบใดจะทาํใหผ้ลผลิตทางการเกษตรไดร้บัความ

เสียหาย และสรา้งความเดือดรอ้นใหก้บัเกษตรกร หนึ่งในวิธีลดความเสี่ยงใหเ้กษตรกรผูป้ลกูขา้วในพืน้ท่ีเสี่ยงต่อ

การเกิดนํา้ท่วม คือการพฒันาพนัธุข์า้วทนนํา้ท่วมเพ่ือลดความเสียหายและรกัษาเสถียรภาพของขา้วในเขตอาศยั

นํา้ฝนซึง่ไมส่ามารถควบคมุสภาพแวดลอ้มได ้(HilleRisLambers et al.,1998) ปัจจบุนัการปรบัปรุงพนัธุข์า้ว ไดมี้

การนาํเทคโนโลยีชีวภาพมาใชร้่วมกับการปรับปรุงพันธุ์แบบมาตรฐาน (conventional breeding) โดยการใช้

เครื่องหมายโมเลกุลช่วยในการคดัเลือก (marker-assisted selection: MAS) จะช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพของการ

คดัเลือก และสามารถคดัเลือกตน้พืชท่ีมีจีโนไทป์ท่ีตอ้งการไดอ้ย่างแม่นยาํ นอกจากนีย้ังสามารถร่นระยะเวลา

ของการปรบัปรุงพนัธุไ์ดด้ว้ย การทดลองในครัง้นีมี้วตัถปุระสงคเ์พ่ือถ่ายทอดลกัษณะทนนํา้ท่วมฉับพลนัจากขา้ว

พนัธุห์อมชลสิทธ์ิ สู่ขา้วพนัธุป์ทมุธานี 1 โดยใชก้ารปรบัปรุงพนัธุแ์บบผสมกลบัรว่มกบัการใชเ้ครื่องหมายดีเอน็เอ 

RM23887 ช่วยในการคดัเลือกลกัษณะทนนํา้ท่วมฉบัพลนั  

  

อุปกรณแ์ละวิธีการ 

อุปกรณ ์

1. สายพนัธุข์า้วท่ีใชใ้นการวิจยั คือ ขา้วพนัธุป์ทมุธานี 1 และหอมชลสทิธ์ิ 

2. ถงับรรจนุ ํา้ขนาดใหญ่สาํหรบัแช่ตน้ขา้วเพ่ือทดสอบลกัษณะทนนํา้ท่วมฉบัพลนั 

3. เครื่องหมายดีเอ็นเอ RM23887 (Luo and Yin, 2013) สาํหรบัใชจ้าํแนกพนัธุกรรมท่ีมีลกัษณะทนนํา้

ท่วมฉบัพลนัเหมือนขา้วพนัธุห์อมชลสิทธ์ิ 

วิธีการ 

1. การสรา้งประชากร 

นาํขา้วพันธุป์ทุมธานี 1 เป็นพันธุร์บั (recurrent parent) ผสมขา้มกับ ขา้วพันธุห์อมชลสิทธ์ิ เป็นพันธุใ์ห ้

(donor parent) ซึ่งมียีนทนนํา้ท่วมฉับพลัน (sub1A gene) อยู่บนโครโมโซมท่ี 9 เพ่ือสรา้งลูกผสมชั่ วท่ี 1 และ
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ตรวจสอบความเป็น F1 ของประชากรท่ีผสมได ้นาํตน้ท่ีคดัเลือกได ้ผสมกลบัไปหาพนัธุร์บั คือพนัธุป์ทุมธานี 1 เพ่ือ

สรา้งลกูผสมกลบัชั่วท่ี BC1F1 จากนัน้นาํลกูผสมกลบัชั่วท่ี BC1F1 ไปคดัเลือกลกัษณะ foreground คือ คดัเลือกตน้ท่ี

มียีนทนนํา้ท่วมฉับพลนั โดยใชเ้ครื่องหมายดีเอ็นเอ RM23887 ช่วยในการคดัเลือก เม่ือคดัเลือกประชากรลูกผสม

กลบัชั่วท่ี BC1F1 ไดแ้ลว้ ผสมกลบัไปหาพนัธุป์ทมุธานี 1 เพ่ือสรา้งลกูผสมกลบัชั่วท่ี BC2F1 จากนัน้นาํลกูผสมกลบัชั่ว

ท่ี BC2F1 ไปคัดเลือกลักษณะ foreground เช่นเดียวกับลูกผสมกลับชั่วท่ี BC1F1 และคัดเลือกลักษณะท่ีปรากฏ 

(phenotype) ท่ีมีลกัษณะทรงตน้ (plant type) เหมือนพันธุป์ทุมธานี  ใหไ้ดจ้าํนวน 10 ตน้ หลงัจากนัน้ปล่อยผสม

ตวัเอง ไดล้กูผสมกลบัชั่วท่ี BC2F2  

2. การประเมินลกัษณะทนนํา้ท่วมฉับพลนัดว้ยเครื่องหมายดีเอ็นเอ ใชเ้ครื่องหมายดีเอ็นเอ RM23887 

ช่วยประเมินและจาํแนกพันธุกรรมท่ีมีลกัษณะทนนํา้ท่วมฉับพลนัในตน้ขา้วประชากรลูกผสมกลบัชั่วท่ี BC1F1 

และ BC2F1 คดัเลือกตน้ท่ีมีพนัธุกรรมเป็นเฮเทอโรไซกสั 

3. การทดสอบลกัษณะทนนํา้ท่วมฉบัพลนั (เอกกฤษณ,์ 2560) 

a. นาํประชากรลกูผสมกลบัชั่วท่ี BC2F2 ของคูผ่สมระหวา่งขา้วพนัธุห์อมชลสทิธ์ิกบัพนัธุป์ทมุธานี 1 

มาเพาะลงในกระบะจาํนวน 200 ตน้  

b. เม่ือตน้กลา้ขา้วมีอาย ุ30 วนัจงึนาํไปทดสอบการทนนํา้ท่วมฉบัพลนัในสภาพจาํลองเป็นระยะเวลา 

12 วนั โดยการนาํกระบะตน้ขา้วแช่ลงไปในถงับรรจุนํา้ใหมี้ระดบัของนํา้สงูกว่าปลายยอดของตน้ขา้วประมาณ 

15 เซนติเมตร  

c. นาํกระบะขา้วขึน้จากนํา้แลว้ปลอ่ยไว ้14 วนัเพ่ือใหต้น้ขา้วฟ้ืนตวั จากนัน้นาํมาประเมินเปอรเ์ซน็ต์

การรอดชีวิตของสายพนัธุท่ี์ทดสอบ (Figure 1) 
   

 
Figure 1  The procedure of submergence tolerance evaluation. 

4. นาํตน้ลกูผสมกลบัชั่วท่ี BC2F2 จาํนวน 10 ตน้ท่ีคดัเลือก โดยนาํเมล็ดส่วนหนึ่งไปประเมินลกัษณะทนนํา้

ท่วมฉับพลนั ในบ่อทดสอบจาํลองในสภาพนํา้น่ิง เป็นระยะเวลา 12 วนั แลว้บันทึกผลหลงัเอาออกจากบ่อ 14 วนั 

และนาํเมล็ดส่วนหนึ่งไปปลูกทดสอบผลผลิตเบือ้งตน้ในสภาพแปลง โดยวางแผนการทดลองแบบ Randomize 

Complete Block Design (RCBD) จาํนวน 3 ซ ํา้ ระยะปลกู 20x20 เซนติเมตร ปลกูโดยวิธีปักดาํ สายพนัธุล์ะ 5 แถว 

แถวละ 7 ตน้ รวมทัง้หมด 35 ตน้ต่อสายพันธุ ์ในการปลูกขา้วใชพ้ันธุพ์่อแม่ คือพันธุป์ทุมธานี 1 พันธุห์อมชลสิทธ์ิ 



การประชมุทางวิชาการของมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์ครัง้ที่ 58  สาขาพืช 

123 

และพนัธุเ์ปรียบเทียบ โดยมีการเก็บขอ้มูลลกัษณะทางการเกษตร องคป์ระกอบผลผลิตและผลผลิตของขา้วแต่ละ

สายพันธุ ์และวิเคราะหท์างสถิติดว้ยวิธี Duncan's Multiple Range Test (DMRT) โดยใชโ้ปรแกรม 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. การตรวจสอบความหอมของเมลด็ขา้ว โดยวิธีดมกลิ่น (sensory evaluation) ซึง่ดดัแปลงวิธีการ

วิเคราะหจ์าก IRRI (1971) เพ่ือทดสอบความหอมโดยเปรียบเทียบกบัขา้วพนัธุป์ทมุธานี 1 ซึง่เป็นขา้วหอม และขา้ว

พนัธุ ์กข 49 ซึง่เป็นขา้วไมห่อม ทาํการทดลอง 3 ซ ํา้ 

6. การวิเคราะหห์าปริมาณอมิโลสในเมลด็ขา้ว โดยดดัแปลงจากวิธีการของ Juliano (1971) โดยนาํคา่การ

ดดูกลืนแสงของตวัอย่างมาเปรียบเทียบกบักราฟมาตรฐาน คิดเป็นรอ้ยละของปริมาณอมิโลส แลว้จาํแนกประเภท

ของขา้วตามปริมาณอมิโลส (Juliano, 1971) 

  

ผลและวิจารณผ์ลการทดลอง 

1. การสร้างและคัดเลือกประชากรโดยใช้เคร่ืองหมายดเีอน็เอ 

 ผสมขา้มระหว่างขา้วพันธุ์ปทุมธานี 1 กับขา้วพันธุ์หอมชลสิทธ์ิ เพ่ือสรา้งลูกผสมชั่วท่ี 1 (F1) ไดเ้มล็ด

ลูกผสมชั่วท่ี 1 ทัง้หมด 68 ตน้ นาํมาตรวจสอบความเป็นลูกผสมชั่วท่ี 1 โดยใชเ้ครื่องหมายดีเอ็นเอ RM23887 

ช่วยในการตรวจสอบ สุดทา้ยไดต้น้ท่ีเป็นลูกผสมชั่วท่ี 1 (F1) จาํนวน 25 ตน้ สรา้งประชากรลูกผสมกลบัชั่วท่ี 

BC1F1  โดยนาํตน้ลูกผสมชั่วท่ี 1 (F1) ผสมกลับไปหาข้าวพันธุ์ปทุมธานี 1 ไดเ้มล็ดลูกผสมกลับชั่วท่ี  BC1F1 

จาํนวน 87 ตน้ ตดัตวัอย่างใบมาสกดัดีเอน็เอ เพ่ือใชเ้ครื่องหมายดีเอน็เอช่วยในการคดัเลือกลกัษณะ foreground 

โดยใชเ้ครื่องหมายดีเอ็นเอ RM23887 ช่วยในการตรวจสอบและคัดเลือกท่ีมีพันธุกรรมแบบเฮเทอโรไซกัส ได้

จาํนวน 40 ตน้ สรา้งประชากรลูกผสมกลบัชั่วท่ี BC2F1  โดยนาํตน้ลูกผสมกลบัชั่วท่ี BC1F1 ผสมกลบัไปหาขา้ว

พันธุ์ปทุมธานี 1 ได้เมล็ดลูกผสมกลับชั่ วท่ี  BC2F1 จํานวน 87 ต้น ตัดตัวอย่างใบมาสกัดดีเอ็นเอ เพ่ือใช้

เครื่องหมายดีเอ็นเอช่วยในการคดัเลือกลกัษณะ foreground โดยใชเ้ครื่องหมายดีเอ็นเอ RM23887 ช่วยในการ
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ตรวจสอบและคดัเลือกท่ีมีพนัธุกรรมแบบเฮเทอโรไซกสั ไดจ้าํนวน 32 ตน้ จากนัน้คดัเลือกทรงตน้ (plant type) ท่ี

มีลกัษณะเหมือนขา้วพนัธุป์ทมุธานี 1 จาํนวน 10 ตน้ ปล่อยผสมตวัเองเป็นลกูผสมกลบัชั่วท่ี BC2F2 เช่นเดียวกบั

การทดลองของ Luo and Yin (2013) ท่ีใชเ้ครื่องหมายดีเอ็นเอ RM23887 มาจาํแนกตน้ท่ีมียีนทนนํา้ท่วมในลกู

ชั่วท่ี 2 พบว่ามีความแม่นยาํสงู โดยจากฐานขอ้มลู NCBI พบว่า เครื่องหมายดีเอ็นเอ RM23887 มีระยะห่างจาก

ยีน Sub1 232 k bp 

 
 

Figure 3  The genotypic evaluation of BC1F1(a) and BC2F1(b) population to select the submergence  

tolerant trait by using RM23887 marker. 
 

2. การทดสอบลักษณะทนนํ้าทว่มฉับพลันด้วยสายตา 

 จากการทดสอบลกัษณะทนนํา้ท่วมฉับพลนัในขา้ว 16 พันธุ ์พบว่าพันธุห์อมชลสิทธ์ิเป็นท่ีทนนํา้ท่วม

ฉบัพลนัและมีเปอรเ์ซน็ตก์ารรอดชีวิตสงูกวา่พนัธุอ่ื์นๆ ท่ีไมท่นนํา้ท่วมฉบัพลนั (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. 

 

 จากการทดสอบลกัษณะทนนํา้ท่วมฉบัพลนัในประชากรรุ่น F2 ของคู่ผสมพนัธุป์ทุมธานี 1 กบัพนัธุห์อม

ชลสิทธ์ิ พบว่ามีตน้ท่ีรอดชีวิตทัง้หมด 54 ตน้ และตน้ท่ีตาย 164 ตน้ ซึ่งเป็นไปตามอัตราส่วนท่ียอมรบัได ้3:1

ระหวา่งตน้ท่ีไมท่นนํา้ท่วมฉบัพลนักบัตน้ท่ีทนนํา้ท่วมฉบัพลนั โดยวิธี Chi-Square Test ดงันัน้สามารถบอกไดว้่า

ลกัษณะทนนํา้ท่วมฉับพลนัถูกควบคุมดว้ยยีน 1 ตาํแหน่ง (Table 1) ซึ่งสอดคลอ้งกบังานวิจัยของ Nandi et al. 

(1997); Xu et al. (2000) และ Toojinda et al. (2003) ท่ีพบว่าพันธุกรรมท่ีควบคุมลักษณะการทนนํ้าท่วม

ฉบัพลนัถกูควบคมุดว้ยยีน 1 ตาํแหน่ง ซึง่เป็นยีนดอ้ย โดยยีนดงักลา่วคือยีน Sub1 อยู่บนโครโมโซมท่ี 9 

(a) (b) 
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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  

 

จากประชากรรุน่ BC2F2 นาํเมล็ดส่วนหนึ่งจากทัง้ 10 สายพนัธุท่ี์คดัเลือกไปประเมินลกัษณะทนนํา้ท่วม

ฉบัพลนัในถงับรรจนุ ํา้สภาพจาํลอง และนาํตน้ขา้วท่ีรอดชีวิตยา้ยปลกูลงในกระถาง และนาํเมลด็อีกสว่นหนึ่งจาก

ทัง้ 10 สายพนัธุท่ี์คดัเลือกไปทดสอบผลผลิตเบือ้งตน้ จากการทดสอบลกัษณะทนนํา้ท่วมฉับพลนัในขา้ว 10 สาย

พนัธุท่ี์คดัเลือกโดยเปรียบเทียบกบัพนัธุพ์่อแม่ ใน 10 สายพนัธุท่ี์คดัเลือกนัน้มีการกระจายตวั ตน้ท่ีรอดชีวิตจะมี

พนัธุกรรมแบบโฮโมไซกสัแบบยีนข่ม แต่การกระจายตวัไม่เป็นไปตามอตัราส่วนท่ียอมรบัได ้3:1 ระหว่างตน้ท่ีไม่

ทนนํา้ท่วมฉบัพลนักบัตน้ท่ีทนนํา้ท่วมฉบัพลนั ซึง่อาจจะมีผลกระทบจากสภาพแวดลอ้ม (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 

จากการวิเคราะหล์กัษณะทางการเกษตร องคป์ระกอบผลผลิตและผลผลิต และคุณภาพเมล็ดในสภาพ

แปลงและหอ้งปฏิบติัการเปรียบเทียบกบัพนัธุพ์่อแม่และพนัธุเ์ปรียบเทียบอ่ืนๆ พบว่าประชากรรุ่น BC2F2 สายพนัธุ ์
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PH17-30 และสายพันธุ ์PH17-32  ใหผ้ลผลิตไม่แตกต่างกับพนัธุป์ทุมธานี 1 และสายพันธุท่ี์ 1 และสายพันธุท่ี์ 24 

ใหผ้ลผลิตสงูกว่าพนัธุป์ทุมธานี 1 อย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติ และเม่ือนาํเมล็ดมาทดสอบคณุภาพทางกายภาพและ

คณุภาพการหุงตม้และรบัประทาน พบวา่สายพนัธุท่ี์พฒันาขึน้ทัง้ 10 สายพนัธุเ์ป็นขา้วท่ีมีอมิโลสตํ่าและมีกลิ่นหอม 

เหมือนพนัธุป์ทมุธานี 1 (Table 3) 
 

Table 3  Agronomic and grain quality traits of the selected lines from BC2F2 lines compared with parents 

and check varieties. 

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 

 

Line/Variety  
 

 Agronomic trait   Grain quality trait 
PH FL PL PN NP GW GY FR AC 

PH17-1 70.78cd 35.22 27.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.56 130.67abc 2.39 16.32a + LAC 

PH17-10 75.11bcd 33.56 27.56 10.33 142.22abc 2.48 9.78abc + LAC 

PH17-17 79.78abc 30.00 26.78 12.11 116.33c 2.44 11.66abc + 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 80.11abc 30.33 27.33 12.78 121.89bc 2.45 11.23abc + LAC 

PH17-4 74.33bcd 32.44 27.00 15.00 133.22abc 2.39 15.10ab + LAC 

PH17-5 73.00bcd 32.00 26.11 13.78 116.22c 2.40 9.60abc + LAC 

PH17-9 79.11abcd 33.22 28.11 11.67 146.78ab 2.44 14.75ab + LAC 

PTT1 77.22abcd 30.44 29.00 

 

 

 

 

 

12.00 148.22ab 2.29 6.09c + LAC 

HCS 73.11bcd 38.78 27.33 10.67 155.33a 2.51 10.02abc + LAC 

CNT1 

 

82.56ab 37.22 27.67 8.67 135.33abc 2.62 16.44a - 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 * ns ns        ns ns * ns *   

CV 7.46 13.51 7.20 25.68 11.50 5.37 28.66   
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สรุป 

การใชเ้ครื่องหมายดีเอ็นเอ RM23887 ช่วยในการคัดเลือกและประเมินลักษณะทนนํา้ท่วมฉับพลัน 

สามารถคัดเลือกตน้ท่ีทนนํา้ท่วมฉับพลันไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ และจากการพิจารณาข้อมูลองคป์ระกอบ

ผลผลิตและผลผลิตทัง้ 10 สายพันธุ ์มี 2 สายพันธุท่ี์มีผลผลิตไม่แตกต่างพันธุป์ทุมธานี 1 และมี 2 สายพันธุท่ี์

ใหผ้ลผลิตสงูกวา่พนัธุป์ทมุธานี 1 ซึง่สายพนัธุท่ี์พฒันาไดจ้ะนาํไปปลกูทดสอบในแปลงนาเกษตรกรตอ่ไป 
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การจัดกลุ่มและประเมินลักษณะทนเค็มจากเกลือโซเดยีมคลอไรดข์องข้าวพืน้เมืองภาคใต้ 

Clustering and Screening for Salt Tolerance from NaCl of the Southern Landrace Rice Varieties 
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บทคัดย่อ 

พันธุข์า้วพืน้เมือง มีศกัยภาพในการปรบัตวัเขา้กบัสภาพแวดลอ้มไดดี้ ทาํใหเ้ป็นแหล่งเชือ้พนัธุกรรมท่ี

สาํคัญในการปรับปรุงพันธุ์เพ่ือให้ทนทานต่อสภาพแวดล้อม การทดลองนี ้จึงมีวัตถุประสงค์เพ่ือจัดกลุ่ม

ความสมัพันธท์างพันธุกรรมโดยใชเ้ครื่องหมายโมเลกุลชนิด SSR และประเมินลกัษณะทนเค็มในขา้วพืน้เมือง

ภาคใต ้จาํนวน 17 พนัธุ ์ท่ีระดบัความเขม้ขน้ 0, 50, 100, 150 และ 200 mM จากการทดลองพบว่าสามารถจัด

กลุ่มความสัมพันธท์างพันธุกรรมของขา้วพืน้เมืองภาคใต ้17 พันธุ์ดว้ยเครื่องหมาย SSR ได ้4 กลุ่ม โดยมีค่า 

cophenetic correlation เท่ากบั 0.77 การจดักลุ่มความสมัพนัธท์างพนัธุกรรมนีอ้ยู่ในระดบัปานกลาง และการ

ประเมินลกัษณะทนเค็มพบว่าขา้วพืน้เมืองภาคใตท้ัง้หมด 8 พันธุ ์คือ พันธุข์า้วขาว พันธุห์อมลูกเขย พนัธุห์อม

จนัทร ์พนัธุส์งัขห์ยด พนัธุจ์าํปา พนัธุแ์ม่ขาว พนัธุเ์ล็บนก และพนัธุล์กูขอ สามารถทนต่อสภาพดินเค็มได ้ท่ีระดบั

ความเขม้ขน้ 150 mM เช่นเดียวกับพันธุ ์Pokkali ซึ่งจัดเป็นพันธุท์นเค็มปานกลาง ขา้วพืน้เมืองภาคใตท่ี้ทนต่อ

สภาพดินเค็ม สามารถใชเ้ป็นพนัธุใ์หล้กัษณะทนเค็ม (donor parent) ในการปรบัปรุงพนัธุข์า้วท่ีสามารถปลกูได้

ในพืน้ท่ีดินเคม็ 

 

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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คาํนาํ 

ขา้วเป็นพืชเศรษฐกิจและอาหารหลกัท่ีสาํคญัของประเทศไทย สามารถสรา้งรายไดม้หาศาลเขา้ประเทศ

จากการส่งออก แมว้่าประเทศไทยจะผลิตขา้วไดใ้นปริมาณมาก แต่การผลิตขา้วในประเทศไทยยังคงประสบ

ปัญหาเก่ียวกบัสภาพพืน้ท่ีปลกูขา้วท่ีไม่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของขา้วท่ีทาํใหผ้ลผลิตของขา้วลดลง เช่น 

ปัญหาดินเค็ม ซึ่งปัญหาสภาวะดินเค็มก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อผลผลิตของขา้วลดลงประมาณ 50 เปอรเ์ซน็ต ์

(Trung et al., 2017) พืน้ท่ีดินเค็มท่ีพบในประเทศไทยอยู่ในบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลางและ

บริเวณชายฝ่ังทะเล มีพืน้ท่ีรวมทัง้สิน้ประมาณ 22.4 ลา้นไร ่ซึง่บริเวณดงักลา่วของประเทศเป็นพืน้ท่ีทาํการเกษตร 

(อรุณี, 2540) โดยขา้วแต่ละสายพันธุ์มีความแปรผันของลักษณะความทนทานต่อสภาพแวดลอ้มท่ีมีปัญหา

แตกตา่งกนัไป และลกัษณะเหลา่นีม้กัเป็นลกัษณะพนัธุกรรมเชิงปริมาณซึ่งมียีนหลายยีนเก่ียวขอ้งในการกาํหนด

ลกัษณะ (ทินกร และคณะ, 2556) ขา้วพืน้เมืองเป็นแหล่งพันธุกรรมท่ีสาํคญัของการตา้นทานต่อแมลงศตัรูพืช 

โรคพืช และสภาพแวดลอ้มท่ีไม่เหมาะสม แหล่งพันธุกรรมท่ีมีความหลากหลายนีจ้ึงมีความสาํคญัสาํหรบัการ

ปรับปรุงพันธุ์ขา้วทนเค็มและเป็นทางเลือกให้กับเกษตรกรในพืน้ท่ีดินเค็มท่ีไม่สามารถปลูกขา้วพันธุ์ท่ีใช้ใน

ปัจจุบัน (นันทิยา และ วิจิตรา, 2554) และยังไม่มีรายงานการจัดกลุ่มความสัมพันธท์างพันธุกรรมของขา้ว

พืน้เมืองภาคใตโ้ดยใชเ้ครื่องหมายโมเลกลุ Simple sequence repeat (SSR) การทดลองนีมี้วตัถปุระสงคเ์พ่ือจดั

กลุ่มความสมัพันธท์างพันธุกรรมและประเมินลกัษณะทนเค็มในขา้วพืน้เมืองภาคใต ้จาํนวน 17 พันธุ ์ท่ีระดบั

ความเขม้ขน้ 0, 50, 100, 150 และ 200 mM โดยทดสอบการทนเคม็เป็นระยะเวลา 14 วนัในระยะตน้กลา้ 

 

อุปกรณแ์ละวิธีการ 

1. พนัธุข์า้วพืน้เมืองภาคใต ้จาํนวน 17 พนัธุ ์ไดแ้ก่ พนัธุข์า้วขาว (Khao’ khao) พนัธุท์่าแปด (Thapad) 

พันธุ์หอมลูกเขย (Homlookkoey) พันธุ์เข็มทอง (Kemthong) พันธุ์หอมจันทร์ (Homjan) พันธุ์สังข์หยด

(Sangyod) พันธุ์ดอกพะยอม (Dokpayom) พันธุ์ลูกดาํเบา (Lookdam) พันธุ์ลูกปลา (Lookpla) พันธุ์จ ําปา 

(Jumpa) พนัธุร์วงรี (Runglee) พนัธุห์อมจนัทร ์(Homjan) พนัธุแ์ม่ขาว (Mae khao) พนัธุเ์ล็บนก (Lebnok) พนัธุ์

ช่อลงุ (Chawloog) พนัธุล์กูขอ (Lookkhoa) และพนัธุเ์ปรียบเทียบ จาํนวน 3 พนัธุ ์ไดแ้ก่ พนัธุป์ทุมธานี 1 (พนัธุ์

อ่อนแอมาตรฐาน), พันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 (พันธุ์อ่อนแอมาตรฐาน) และพันธุ์ Pokkali (ทนเค็มมาตรฐาน)           

2. กระบะขา้วสาํหรบัแช่ตน้ขา้วเพ่ือทดสอบการทนเค็ม 3. เครื่องวดัค่าความเป็นกรด-ด่างในนํา้ (Potential of 

Hydrogen ion Meter; pH Meter) 4. เกลือสินเธาว ์

การประเมินลักษณะทนเคม็ในข้าวพืน้เมืองภาคใต้ 

 นาํพนัธุข์า้วพืน้เมืองภาคใต ้จาํนวน 17 พนัธุ ์และพนัธุเ์ปรียบเทียบ จาํนวน 3 พนัธุ ์ไดแ้ก่ พนัธุป์ทมุธานี 

1, พันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 (พันธุ์อ่อนแอมาตรฐาน) และพันธุ์ Pokkali (พันธุ์ทนเค็มมาตรฐาน) มาเพาะลงใน

กระบะเพาะ โดยวางแผนการทดลองแบบสุม่ตลอด (completely randomized design; CRD) จาํนวน 3 ซ ํา้ พนัธุ ์

ละ 10 ตน้ เม่ือตน้กลา้ขา้วมีอายุ 21 วนัจึงนาํไปทดสอบการทนเค็มโดยการใสส่ารละลายเกลือท่ีมีความเขม้ขน้ 

50, 100, 150, 200 mM ตามลาํดบั ประเมินลกัษณะการทนเค็มดว้ยสายตา 14 วนั หลงัจากใส่สารละลายเกลือ 

โดยดลูกัษณะของตน้ขา้วท่ีเกิดความผิดปกติจากการไดร้บัสารละลายเกลือ (Table 1) 
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Table 1 Standard evaluation system for rice (SES) of visual salt injury score. 

Score Observation Tolerance level 

1 Normal growth Highly tolerant (HT) 

3 Nearly normal growth; leaf tips or few leaves whitish and rolled Tolerant (T) 

5 
Growth severely retarded; most leaves rolled; only a few are 

elongating 
Moderately tolerant (MT) 

7 Complete cessation of growth; most leaves dry; some plants dying Susceptible (S) 

9 Almost all plant dead or dying Highly susceptible (HS) 

Source : Gregorio et al. (1997) 

 

การจัดกลุ่มข้าวพืน้เมืองภาคใต้โดยใช้เคร่ืองหมายโมเลกุล Simple sequence repeat (SSR) 

ทาํ PCR โดยใช้ Phire® Plant Direct PCR Kit (Finnzymes; Keilarata, Espoo, Finland) ซึ่งสามารถ

ทาํ PCR ไดโ้ดยไม่ตอ้งผ่านขัน้ตอนการสกดัดีเอ็นเอก่อน และใชเ้ครื่องหมายโมเลกุล SSR จาํนวน 11 คู่ไพรเมอร ์

ไดแ้ก่ RM10852, RM518, KRNP6, OSR19, N-aro, AP4007, RM225, RM139, RM212 และ RM319 หลงัจาก

การทาํ PCR แลว้เติม loading dye buffer ปริมาตร 5.0 μL และนาํตัวอย่าง DNAไปตรวจสอบดว้ยเทคนิค 

electrophoresis โดยใช ้6% polyacrylamide gels (Benbouza et al., 2006) บนัทึกขอ้มลูความผนัแปรในแถบ

ดีเอ็นเอของขา้วท่ีแสดงความแตกต่างระหว่างพันธุ ์(polymorphic band) ของยีนท่ีตาํแหน่งเดียวกนั โดยใหค้่า

การปรากฏของแถบดีเอ็นเอเป็น 1 และไม่ปรากฏของแถบดีเอ็นเอเป็น 0 วิเคราะหค์วามสมัพนัธท์างพนัธุกรรม

โดยใชโ้ปรแกรม PAST ใชค้่าสมัประสิทธ์ิความคลา้ยคลึงทางพนัธุกรรมของ Dice (1945) และจดักลุ่มพนัธุข์า้ว

โดยวิธี Unweighted Pair-Group Method with Arithmetic means (UPGMA) (Sokal and Michener, 1958)  

 

ผลและวิจารณผ์ลการทดลอง 

การประเมินลักษณะทนเคม็ในข้าวพืน้เมืองภาคใต้ 

การประเมินลกัษณะทนเค็มในขา้วพืน้เมืองภาคใต ้17 พนัธุ ์และพนัธุเ์ปรียบเทียบ 3 พนัธุ ์ท่ีระดบัความ

เขม้ขน้ 50, 100, 150 และ 200 mM ในระยะตน้กลา้ พบว่าระดบัความเขม้ขน้ 50 และ 100 mM ไม่เหมาะสมต่อ

การแยกระหว่างพันธุท่ี์ทนเค็มและพันธุ์ท่ีอ่อนแอต่อความเค็มได ้เน่ืองจากขา้วพันธุ์ปทุมธานี 1 ซึ่งใชเ้ป็นพนัธุ์

ทดสอบอ่อนต่อความเค็ม ไม่แสดงความผิดปกติจากการไดร้บัสารละลายเกลือ แต่ระดบัความเขม้ขน้ท่ี 150 และ 

200 mM เป็นระดบัความเขม้ขน้ท่ีเหมาะสมท่ีสามารถแยกระหว่างพนัธุท่ี์ทนเค็มและพนัธุท่ี์ออ่นแอต่อความเค็มได้

อย่างชดัเจนเม่ือเปรียบเทียบกบัพนัธุเ์ปรียบเทียบปทมุธานี 1 (พนัธุอ์่อนแอมาตรฐาน) เน่ืองจากขา้วพนัธุป์ทมุธานี 

1 แสดงความผิดปกติจากการไดร้บัสารละลายเกลือ ซึ่งสอดคลอ้งกบั ปรากฏและคณะ (2558) คดัเลือกสายพนัธุ์

ขา้วเจา้หอมนิลพนัธุก์ลายท่ีทนทานต่อสภาพความเค็มในระยะสืบพนัธุท่ี์ระดบัความเขม้ขน้ 0, 50, 75, 100 และ 

150 mM พบวา่ระดบัความเค็มท่ีระดบัความเขม้ขน้ 150 mM สามารถทาํใหข้า้วเจา้หอมนิลอ่อนแออย่างเห็นไดช้ดั 

จงึใชเ้กลอืท่ีระดบัความเขม้ขน้ 150 mM ในการคดัเลือกประชากรขา้วเจา้หอมนิลพนัธุก์ลาย 

 ขา้วพืน้เมืองภาคใตท่ี้ผ่านการประเมินทนเคม็ทัง้ 17 พนัธุ ์ท่ีระดบัความเขม้ขน้ 150 mM ในระยะตน้กลา้ 

พบว่ามีอตัราการรอดชีวิตตัง้แต่ 0 ถึง 20 เปอรเ์ซ็นต ์(Figure 1c) โดยพนัธุห์อมลกูเขยมีอตัราการรอดชีวิตสงูสดุ
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เท่ากับ 20 เปอร์เซ็นต์ ในขณะท่ีพันธุ์ท่าแปด พันธุ์เข็มทอง พันธุ์ดอกพะยอม พันธุ์ลูกดาํเบา พันธุ์ลูกปลา          

พันธุร์วงรี พันธุห์อมจนัทร ์พันธุช์่อลงุ มีอตัราการรอดชีวิตตํ่าสดุเท่ากบั 0 เปอรเ์ซ็นต ์ส่วนพันธุข์า้วขาว พันธุท์่า

แปด พนัธุห์อมจนัทร ์พนัธุส์งัขห์ยด พนัธุจ์าํปา พนัธุแ์มข่าว พนัธุเ์ลบ็นก และพนัธุล์กูขอ มีอตัราการอดชีวิต 6.67, 

20.00, 13.33, 6.67, 13.33, 13.33, 10.00 และ 13.33 เปอร์เซ็นต์ ตามลาํดับ พันธุ์เปรียบเทียบปทุมธานี 1 

Pokkali และขาวดอกมะลิ 105 มีอตัราการรอดชีวิต  0, 60 และ 10 เปอรเ์ซน็ต ์ตามลาํดบั  ข้าวพืน้เมืองภาคใต้

ท่ีผ่านการประเมินทนเค็มทัง้ 17 พนัธุ ์ท่ีระดบัความเขม้ขน้ 200 mM ในระยะตน้กลา้ พบว่าขา้วพืน้เมืองภาคใต้

ทัง้ 17 พันธุมี์อตัราการรอดชีวิต 0 เปอรเ์ซ็นต ์(Figure 1d) พันธุเ์ปรียบเทียบปทมุธานี 1, Pokkali และขาวดอก

มะลิ 105 มีอตัราการรอดชีวิต  0, 80.00 และ  6.67 เปอรเ์ซน็ต ์ตามลาํดบั 

 
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. 

(b

)X
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(c)

X
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ข้าวพืน้เมืองภาคใตท่ี้ผ่านการประเมินทนเค็มดว้ยสายตาตาม SES of IRRI ทั้ง 17 พันธุ์ และพันธุ์

เปรียบเทียบ 3 พันธุ์ ท่ีระดบัความเขม้ขน้ 50, 100, 150, และ 200 mM ในระยะตน้กลา้ พบว่าทุกระดับความ

เขม้ขน้มีความหลากหลายทางพนัธุกรรมเม่ือเจอสภาวะเค็ม โดยขา้วพืน้เมืองภาคใต ้8 พนัธุ ์ไดแ้ก่ พนัธุข์า้วขาว, 

พนัธุห์อมลกูเขย, พนัธุห์อมจนัทร,์ พนัธุส์งัขห์ยด, พนัธุจ์าํปา,พนัธุแ์ม่ขาว, พนัธุเ์ล็บนก และพนัธุล์กูขอ สามารถ

ทนตอ่สภาพดินเคม็ได ้ท่ีระดบัความเขม้ขน้ 150 mM เม่ือเปรียบเทียบกบัพนัธุ ์Pokkali และขา้วพืน้เมืองภาคใต ้8 

พันธุ ์ไดแ้ก่ พันธุท์่าแปด พันธุเ์ข็มทอง พันธุด์อกพะยอม พันธุล์ูกดาํเบา พันธุล์ูกปลา พันธุร์วงรี พันธุห์อมจนัทร ์

พนัธุช์่อลงุ จดัเป็นพนัธุอ์่อนแอต่อความเค็ม ท่ีระดบัความเขม้ขน้ 150 mM เปรียบเทียบกบัพนัธุ ์Pokkali (Table 

2) ซึ่งสอดคลอ้งกับ Al-Amin et al. (2013) ประเมินการทนเค็มโดยพิจารณาลักษณะของตน้ข้าวท่ีเกิดความ

ผิดปกติจากการไดร้บัสารละลายเกลือดว้ยสายตาตาม SES of IRRI (Gregorio et al., 1997) โดยคะแนน 1 = 

ทนเค็มมาก และ 9 = อ่อนแอมาก พบว่าการใหค้ะแนน SES ท่ีแตกต่างสามารถแยกจีโนไทป์ท่ีทนเค็มมากและจี

โนไทป์ท่ีทนเคม็ปานกลางออกจากกนัได ้

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  100  150  200  

Khao’ khao 2.47 (HT) 3.80 (T) 6.10 (MT) 7.80 (S) 

Thapad 2.60 (HT) 4.00 (T) 7.13 (S) 7.07 (S) 

Homlookkoey 2.70 (HT) 4.83 (T) 4.57 (MT) 9.00 (HS) 

Kemthong 3.00 (T) 4.07 (T) 7.30 (S) 7.50 (S) 

Homjan 3.07 (T) 5.47 (MT) 5.23 (MT) 8.40 (S) 

Sangyod 2.87 (HT) 4.57 (T) 5.50 (MT) 8.03 (S) 

Dokpayom 4.30 (T) 4.73 (T) 7.47 (S) 7.20 (S) 

Lookdam 2.87 (HT) 4.87 (T) 7.67 (S) 7.40 (S) 

Lookpla 2.60 (HT) 4.73 (T) 7.93 (S) 8.10 (S) 

Jumpa 2.87 (HT) 4.40 (T) 6.17 (MT) 8.33 (S) 

Runglee 2.93 (HT) 4.83 (T) 7.80 (S) 8.87 (S) 

Homjan 2.87 (HT) 5.43 (MT) 7.83 (S) 9.00 (HS) 

Mae khao 3.23 (T) 4.60 (T) 6.47 (MT) 7.47 (S) 

Lebnok 3.20 (T) 4.87 (T) 5.97 (MT) 7.80 (S) 

Chawloog 3.03 (T) 5.27 (T) 7.93 (S) 8.20 (S) 

Lookkhoa 3.03 (T) 4.40 (T) 5.07 (MT) 8.43 (S) 

PTT1 2.90 (HT) 3.67 (T) 7.13 (S) 8.50 (S) 

Pokkali 3.70 (T) 1.23 (HT) 2.07 (HT) 4.47 (T) 

KDML105 3.67 (T) 5.20 (MT) 7.00 (MT) 7.67 (S) 

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

การใชเ้ครื่องหมายโมเลกลุ SSR จาํนวน 11 คูไ่พรเ์มอร ์เพ่ือจดักลุม่ความสมัพนัธท์างพนัธุกรรมของขา้ว

พืน้เมืองภาคใต ้17 พันธุ ์โดยจัดกลุ่มดว้ยวิธี UPGMA สามารถจัดกลุ่มขา้วพืน้เมืองภาคใต ้17 พันธุไ์ด ้4 กลุ่ม 

กลุ่มท่ี 1 ไดแ้ก่ พนัธุด์อกพะยอม กลุ่มท่ี 2 ไดแ้ก่ พนัธุเ์ข็มทอง พนัธุช์่อลงุ พนัธุล์กูปลา พนัธุข์า้วดาํ พนัธุท์่าแปด 

พนัธุจ์าํปา พนัธุห์อมจนัทร ์(1) พนัธุห์อมจนัทร ์(2) พนัธุแ์มข่าว พนัธุข์า้วขาว กลุม่ท่ี 3 ไดแ้ก่ พนัธุร์วงรี พนัธุล์กูขอ 

พันธุ์เล็บนก กลุ่มท่ี 4 ไดแ้ก่ พันธุ์ลูกดาํ พันธุ์หอมลูกเขย และพันธุ์สังขห์ยด (Figure 2) พบว่ามีค่าดัชนีความ

เหมือนอยู่ระหวา่ง 0.48-0.96 เฉลี่ยเท่ากบั 0.64 และคา่ cophenetic correlation เป็นคา่บอกเหมาะสมในการจดั

กลุ่ม เท่ากับ 0.77 ถือว่าการจัดกลุ่มพันธุกรรมขา้วพืน้เมืองภาคใตมี้ความน่าเช่ือถืออยู่ในระดบัปานกลาง ซึ่ง

สอดคลอ้งกบัรายงานของ ชยุต และคณะ (2562) ท่ีประเมินความหลากหลายทางพันธุกรรมของเชือ้พนัธุกรรม

ขา้วพืน้เมืองโดยใชล้กัษณะทางสณัฐานวิทยาและเครื่องหมายโมเลกลุชนิด SSR พบคา่ cophenetic correlation 

เท่ากบั 0.75 ซึง่ถือวา่การจดักลุม่ของเชือ้พนัธุกรรมขา้วพืน้เมือง มีความน่าเช่ือถืออยู่ในระดบัปานกลาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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สรุป 

จากการทดสอบลักษณะของตน้ขา้วท่ีเกิดความผิดปกติจากการไดร้ับสารละลายเกลือท่ีระดบัความ

เขม้ขน้ 150 mM มีขา้วพืน้เมืองภาคใตท้ัง้หมด 8 พนัธุ ์สามารถทนต่อสภาพดินเค็ม คือ พนัธุข์า้วขาว พนัธุห์อมลกูเขย 

พนัธุห์อมจนัทร ์พนัธุส์งัขห์ยด พนัธุจ์าํปา พนัธุแ์ม่ขาว พนัธุเ์ล็บนก และพนัธุล์กูขอ มีอตัราการรอดชีวิต เท่ากบั 6.67, 

20.00, 13.33, 6.67, 13.33, 13.33, 10.00 และ 13.33 เปอรเ์ซ็นต ์ตามลาํดับ เม่ือเปรียบเทียบกับพันธุ์ Pokkali และ

สามารถจัดกลุ่มความสมัพนัธท์างพนัธุกรรมของขา้วพืน้เมืองภาคใต ้17 พันธุด์ว้ยเครื่องหมาย SSR ได ้4 กลุ่ม 

โดยมีค่า cophenetic correlation เท่ากับ 0.77 การจัดกลุ่มความสมัพันธท์างพนัธุกรรมมีความน่าเช่ือถืออยู่ใน

ระดบัปานกลาง 
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การพัฒนาพันธุข้์าวปทุมธานี 1 ให้ต้านทานเพลีย้กระโดดสีนํา้ตาลโดยวิธีผสมกลับ 

และใช้เคร่ืองหมายดเีอ็นเอช่วยในการคัดเลือก 

Development of Pathum Thani 1 Rice Variety for Brown Planthopper Resistance 

by Marker-assisted Backcrossing 
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บทคัดย่อ 

ขา้วพนัธุป์ทมุธานี 1 เป็นขา้วเจา้ ไมไ่วตอ่ช่วงแสง คณุภาพขา้วสกุนุ่มเหนียว และมีกลิ่นหอม เป็นท่ีนิยม

ของผูบ้ริโภค แต่อ่อนแอต่อเพลีย้กระโดดสีนํา้ตาล งานวิจัยนีมี้วตัถุประสงคเ์พ่ือพฒันาพันธุข์า้วปทุมธานี 1 ให้

ตา้นทานต่อเพลีย้กระโดดสีนํา้ตาล โดยใชข้า้วสายพันธุ์ No. 20-145-1-9 เป็นพันธุ์ให ้ซึ่งเป็นสายพันธุท่ี์มียีน

ตา้นทานเพลีย้กระโดดสีนํา้ตาลจากพนัธุ ์Rathu Heenati และยีนควบคมุลกัษณะอมิโลสตํ่าจากพนัธุป์ทมุธานี 1 

ผสมขา้มกับพันธุ์ปทุมธานี 1 ท่ีเป็นพันธุ์รับ และใชเ้ครื่องหมายดีเอ็นเอท่ีวางตัวอยู่ใกลก้ับยีนตา้นทานเพลีย้

กระโดดสีนํา้ตาล คือ RM518 และ KRNP6 ช่วยในการคดัเลือก ไดส้ายพันธุล์กูผสมกลบัชั่วท่ี BC2F2 จาํนวน 6 

สายพนัธุ ์นาํไปทดสอบความตา้นทานต่อเพลีย้กระโดดสีนํา้ตาล พบวา่ทัง้ 6 สายพนัธุแ์สดงลกัษณะตา้นทาน ผล

การปลูกทดสอบผลผลิตเบือ้งตน้ พบว่าสายพันธุ ์PR17-2 ใหผ้ลผลิตสูงกว่าพันธุ์ปทุมธานี 1 และสายพันธุท่ี์

พฒันาขึน้ทัง้ 6 สายพนัธุมี์อมิโลสตํ่า มีกลิ่นหอม และมี 3 สายพนัธุท่ี์มีทรงตน้คลา้ยกบัพนัธุป์ทุมธานี 1 แสดงให้

เห็นวา่การใชเ้ครื่องหมายดีเอน็เอมีประสิทธิภาพช่วยในการคดัเลือกสายพนัธุท่ี์ลกัษณะท่ีตอ้งการได ้ 
 

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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คาํนาํ 

เพลีย้กระโดดสีนํา้ตาล (Brown planthopper) มีช่ือวิทยาศาสตรว์่า Nilaparvata  lugens  Stal เป็น

แมลงศตัรูขา้วท่ีสาํคญั สรา้งความเสียหายโดยตรงต่อขา้วท่ีกาํลงัเจริญเติบโต ลดศกัยภาพในการใหผ้ลผลิต และ

หากความหนาแน่นของแมลงสูงทาํใหข้า้วแหง้ตายได ้หรือท่ีเรียกว่า Hopperburn นอกจากนีเ้พลีย้กระโดดสี

นํา้ตาลยงัเป็นแมลงพาหะนาํโรค ท่ีทาํใหผ้ลผลิตของขา้วลดลงไดอี้กดว้ย (IRRI, 1979) ในประเทศไทยพบเพลีย้

กระโดดสีนํา้ตาลเป็นแมลงศตัรูขา้วท่ีสาํคญัของพืน้ท่ีชลประทานในเขตภาคกลางและภาคเหนือตอนล่าง ในปี 

2552 เกิดการระบาดของเพลีย้กระโดดสีนํา้ตาลรุนแรงในพืน้ท่ีประมาณ 1.985 ลา้นไร่ และมีแนวโนม้การแพร่

ระบาดท่ีเพ่ิมขึน้ (สาํนักเลขาธิการคณะรฐัมนตรี, 2552) และยังพบว่าประชากรเพลีย้กระโดดสีนํา้ตาลในพืน้ท่ี

ระบาดสว่นใหญ่มีความตา้นทานตอ่สารกาํจดัแมลงท่ีทางกรมวิชาการเกษตรแนะนาํ จากรายงานดงักลา่วการใช้

ขา้วพนัธุต์า้นทาน สามารถลดความรุนแรงจากการระบาดของเพลีย้กระโดดสีนํา้ตาลได ้อย่างไรก็ตามเกษตรกร

ยงัมีความตอ้งการปลกูขา้วพนัธุป์ทมุธานี 1 เน่ืองจากขายไดร้าคาสงูกวา่ขา้วกลุม่ไมไ่วตอ่ช่วงแสงพนัธุอ่ื์น ๆ (กรม

วิชาการเกษตร, 2549; วนัทนา และคณะ, 2554)  

การสาํรวจชีวชนิดของเพลีย้กระโดดสีนํา้ตาลในประเทศไทยตัง้แตปี่ 2548 ถงึ 2555 ไมพ่บเพลีย้กระโดด

สีนํา้ตาลชีวชนิดท่ี 1, 2, 3, 5 และ 6 ตัง้แต่ปี 2554 และประชากรแมลงส่วนใหญ่ รอ้ยละ 63 มีรูปแบบการเขา้

ทาํลายพนัธุข์า้วเป็นลกัษณะชีวชนิดท่ี 7 ซึ่งมีเพียงพนัธุ ์Rathu Heenati ท่ีตา้นทานต่อแมลงกลุ่มนี ้(จิรพงศ ์และ

คณะ, 2557) แต่ยีนตา้นทานเพลีย้กระโดดสีนํา้ตาล Bph3 ท่ีอยู่บนโครโมโซมท่ี 6 เป็นยีนท่ีอยู่ใกลก้ันกับยีน

ควบคมุลกัษณะอมิโลสสงู Waa ซึง่มีระยะทางเพียง 383 kbp (Jairin et al., 2009) ดงันัน้ พนัธุข์า้วตา้นทานเพลีย้

กระโดดสีนํา้ตาลท่ีพฒันามาจากยีน Bph3 จะมีปริมาณอมิโลสสูงเสมอ อย่างไรก็ตาม รุ่งนภา (2560) สามารถ

แยกการเกาะติดกนัของยีนทัง้ 2 ดงักล่าวได ้โดยใชคู้่ผสมระหว่างพนัธุป์ทุมธานี 1 กบัพนัธุ ์Rathu Heenati และ

ยงัคดัเลือกลกัษณะไมไ่วตอ่ช่วงแสง ทรงตน้กึ่งเตีย้ และความหอมรว่มดว้ย (Sansanoh, 2018) 

การปรับปรุงพันธุ์โดยวิธีผสมกลับและใช้เครื่องหมายดีเอ็นเอช่วยในการคัดเลือก เป็นวิธีการท่ีมี

ประสิทธิภาพมากในการปรบัปรุงพนัธุข์า้วพนัธุดี์ใหต้า้นทานตอ่เพลีย้กระโดดสีนํา้ตาล (จิรพงศ,์ 2557; Hu et al., 

2016) ปัณฑริกา และคณะ (2559) ไดศ้กึษาเก่ียวกบัการระบตุาํแหน่งของยีนควบคมุลกัษณะท่ีเก่ียวขอ้งกบัความ

ตา้นทานเพลีย้กระโดดสีนํา้ตาลในขา้วพันธุ ์Rathu Heenati พบว่าพันธุ ์Rathu Heenati มี QTL หรือกลุ่มยีนท่ี

ควบคมุลกัษณะความตา้นทาน บริเวณโครโมโซม 4 และ 6 โดยเครื่องหมาย RM518 บนโครโมโซมท่ี 4 มีค่า R2 

สูง และจากการรายงานของรุ่งนภา พบว่าการใช้เครื่องหมาย RM16355 และ KRNP6 ช่วยในการคัดเลือก

ลกัษณะตา้นทานตอ่เพลีย้กระโดดสีนํา้ตาลท่ีอยู่บนโครโมโซมท่ี 4 และ 6 ตามลาํดบั เน่ืองจากสามารถคดัเลือกได้

ต้นท่ีมีลักษณะท่ีต้องการได้จริง (Sansanoh, 2018) การทดลองนี ้จึงมีวัตถุประสงค์ เพ่ือถ่ายทอดลักษณะ

ตา้นทานต่อเพลีย้กระโดดสีนํา้ตาลจากขา้วสายพนัธุ ์No.20-145-1-9 สู่ขา้วพนัธุป์ทุมธานี 1 โดยใชก้ารปรบัปรุง

พนัธุแ์บบผสมกลบัรว่มกบัการใชเ้ครื่องหมายดีเอน็เอ KRNP6 และ RM518 ช่วยในการคดัเลือก  

 

อุปกรณแ์ละวิธีการ 

การทดสอบพันธุข้์าวเพือ่ยนืยันความต้านทานต่อเพลีย้กระโดดสีนํา้ตาล 

ประเมินความต้านทานต่อเพลีย้กระโดดสีนํา้ตาลโดยทดสอบในระยะกลา้ โดยวิธี Conventional 

seedbox test (Heinrichs, 1985) และให้คะแนนโดยวิธี Standard Evaluation System for Rice (SES) scale 
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(IRRI, 2014) โดยทดสอบในขา้วไทย 13 พันธุ ์คือ PTT1, No.20-145-1-9, PSL2, SPR3, RD57, RD49, RD47, 

RD41, RD43, JHN, CNT1, SPR1, HCS และพนัธุข์า้วตา่งประเทศ 5 พนัธุ ์คือ Rathu Heenati, TN1, IRB, CH1, 

Pokkali โดยใชป้ระชากรเพลีย้กระโดดสีนํา้ตาลจากจงัหวดักรุงเทพมหานคร 

การปรับปรุงพันธุ์นีใ้ชพ้ันธุ ์ข้าวปทุมธานี 1 เป็นพันธุ์รับ ซึ่งเป็นขา้วเจา้ ไม่ไวต่อช่วงแสง ผลผลิตสูง 

คณุภาพขา้วสกุนุ่มเหนียว และมีกลิ่นหอม และใชข้า้วสายพนัธุ ์No.20-145-1-9 เป็นพนัธุใ์ห ้ซึง่เป็นขา้วเจา้ ไมไ่ว

ตอ่ช่วงแสง ตา้นทานตอ่เพลีย้กระโดดสีนํา้ตาลและมีอมิโลสตํ่า แตมี่ผลผลิตตํ่า 

 

การพัฒนาพันธุข้์าวใหต้้านทานเพลีย้กระโดดสีนํา้ตาลโดยวิธีผสมกลับ 

ผสมขา้มระหว่างขา้วพันธุป์ทุมธานี 1 และสายพันธุ ์No.20-145-1-9 เพ่ือสรา้งเป็นลูกผสมชั่วท่ี 1 (F1) 

จากนัน้ผสมกลบัไปหาพนัธุร์บั พนัธุป์ทมุธานี 1 เพ่ือสรา้งเป็นสายพนัธุล์กูผสมกลบัชั่วท่ี BC1F1 คดัเลือกสายพนัธุ์

ลูกผสมกลับชั่วท่ี BC1F1 โดยใช้เครื่องหมายดีเอ็นเอตรวจสอบตน้ท่ีมียีนควบคุมลักษณะตา้นทานต่อเพลีย้

กระโดดสีนํา้ตาล RM518 และ KRNP6 ช่วยในการคดัเลือก จากนัน้นาํตน้สายพันธุล์ูกผสมกลบัชั่วท่ี BC1F1 ท่ี

เลือกผสมกลบัไปหาพนัธุป์ทุมธานี 1 เพ่ือสรา้งเป็นสายพนัธุล์ูกผสมกลบัชั่วท่ี BC2F1 คดัเลือกสายพันธุล์กูผสม

กลับชั่วท่ี BC2F1 โดยใชเ้ครื่องหมายดีเอ็นเอตรวจสอบตน้ท่ีมียีนควบคุมลักษณะตา้นทานต่อเพลีย้กระโดดสี

นํา้ตาล จากนัน้คดัเลือกตน้ท่ีมีลกัษณะรูปทรงตน้คลา้ยพนัธุป์ทมุธานี 1 หลงัจากนัน้ปลอ่ยใหผ้สมตวัเองเพ่ือสรา้ง

เป็นสายพันธุล์ูกผสมกลับชั่วท่ี BC2F2 โดย แบ่งเมล็ดสายพันธุล์ูกผสมกลับชั่วท่ี BC2F2จากแต่ละสายพันธุม์า

ทดสอบความตา้นทานต่อเพลีย้กระโดดสีนํา้ตาลในระยะกลา้ เปรียบเทียบกบัพนัธุพ์่อแม่ และพนัธุเ์ปรียบเทียบ

มาตรฐาน โดยวิธี Conventional seedbox test และใหค้ะแนนโดยวิธี Standard Evaluation System for Rice 

(SES) scale ตามวิธีการของ IRRI และนาํเมล็ดท่ีเหลือไปปลกูทดสอบผลผลิตเบือ้งตน้ท่ีอาํเภอบางไทร จงัหวดั

พระนครศรีอยธุยา คดัเลือกสายพนัธุท่ี์ตา้นทานเพลีย้กระโดดสีนํา้ตาล มีลกัษณะรูปทรงตน้คลา้ยพนัธุป์ทมุธานี 1 

และมีผลผลติสงู 

 

การใช้เคร่ืองหมายดเีอน็เอช่วยในการคัดเลือกลักษณะต้านทานต่อเพลีย้กระโดดสีนํา้ตาล  

ดาํเนินการคดัเลือกตน้ท่ีตา้นทานต่อเพลีย้กระโดดสีนํา้ตาล โดยจีโนไทป์ ท่ีหอ้งปฏิบติัการวิทยาศาสตร์

ขา้วภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์โดยใชเ้ครื่องหมายดีเอ็นเอ RM518 และ KRNP6 

ท่ีมีตาํแหน่งอยู่ใกลก้บัยีนตา้นทานเพลีย้กระโดดสีนํา้ตาล (ปัณฑริกา และคณะ 2559 ; Sansanoh, 2018) โดย

เริ่มจากการสกัดดีเอ็นเอ และการเพ่ิมปริมาณดีเอ็นเอ (Polymerase Chain Reaction หรือ PCR) ใช้ชุด 

Phire®Plant Direct PCR Mastermix ซึ่งเป็นชุด Mastermix ท่ีสามารถทาํพีซีอารด์ว้ยเทคนิคไดโ้ดยไม่ตอ้งผ่าน

ขั้นตอนการสกัดดีเอ็นเอก่อน จากนั้นนําตัวอย่างท่ีทํา PCR มาแยกหาขนาดดีเอ็น เอโดยใช้เทคนิค 

Polyacrylamide gel electrophoresis เม่ือแถบสีของ dye เคลื่อนท่ีมาถึงระยะ 20 เซนติเมตร จากช่องหยอด

เริ่มตน้ ปิดเครื่องแลว้นาํกระจกมายอ้มสีแถบดีเอน็เอตามวิธีการของ Benbouza et al. (2006) และอา่นคา่ 

 

การบันทกึข้อมูลลักษณะทางการเกษตร องคป์ระกอบผลผลติและผลผลิต และคุณภาพการหุงต้ม 

นาํลกูผสมกลบัชั่วท่ี BC2F2 ท่ีคดัเลือกไปปลกูทดสอบผลผลิตเบือ้งตน้ในแปลงนา โดยปลกูระยะห่าง 20 

ซม. x 20 ซม. พรอ้มกบัพนัธุพ์่อแม ่และพนัธุเ์ปรียบเทียบ (SPR1, CNT1, PSL2 และ RD49) ในพืน้ท่ีเดียวกนัโดย
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ใชร้ะยะปลกูเดียวกนั และบนัทึกขอ้มลูลกัษณะทางการเกษตร องคป์ระกอบผลผลิตและผลผลิตตามวิธีการของ 

IRRI (2014) และวิเคราะหท์างสถิติดว้ยวิธี Duncan's Multiple Range Test (DMRT) โดยใชโ้ปรแกรม Statistical 

Tool for Agricultural Research (STAR) 

วิเคราะหป์ริมาณอมิโลส (amylose content; AC) ในเมลด็ขา้วสาร โดยดดัแปลงจากวิธีการของ Juliano 

(1971) และวดัปริมาณอมิโลสจากค่าการดดูกลืนแสงของสเปกโทรโฟโตมิเตอรท่ี์ความยาวคลื่น 620 นาโนเมตร 

และวิเคราะหค์วามหอมโดยอาศยัการดดัแปลงวิธีการของ IRRI (1971)  

 

ผลและวิจารณผ์ลการทดลอง 

ผลการทดสอบพันธุข้์าวเพือ่ยนืยันความต้านทานต่อเพลีย้กระโดดสีนํา้ตาล 

ผลการประเมินความตา้นทานเพลีย้กระโดดสีนํา้ตาลในขา้ว 18 สายพนัธุโ์ดยใชป้ระชากรเพลีย้กระโดด

สีนํา้ตาลจากพืน้ท่ีจังหวดักรุงเทพมหานคร พบว่า ขา้วพันธุ ์PSL2, Rathu Heenati, SPR3, RD57 และ No.20-

145-1-9 แสดงลกัษณะตา้นทาน (Table 1) 

Table 1 Evaluation of brown planthopper(Nilaparvata lugens Stal) resistance in 18 rice varieties. 

Line/Variety Score1/ Reactions 

PSL22/, Rathu Heenati 1 Resistance(R) 

SPR33/, RD57, No.20-145-1-9 3 Resistance(R) 

RD49, RD47 5 Modulated Resistance (MR) 

RD41, RD43 7 Susceptible(S) 

TN14/, JHN5/, CNT16/, SPR17/, IRB, CH18/, HCS9/, Pokkali, 

PTT110/ 

9 Highly Susceptible (HS) 

1/ 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/ Phitsanulok 2  3/ Suphan Buri 3  4/ Taichung Native 1   5/Jao Hom Nin 
6/ Chai Nat 1  7/Suphan Buri 1  8/ Qiqnizhan   9/ Hom Chonlasit 
10/Pathum Thani 1 

 

ผลการพัฒนาและคัดเลือกสายพันธุลู์กผสมกลับโดยวธีิ Marker-assisted selection 

คดัเลือกตน้ท่ีตา้นทานต่อเพลีย้กระโดดสีนํา้ตาลจากลกูผสมชั่วท่ี F1 ถึงลกูผสมกลบัชั่วท่ี BC2F1 โดยใช้

เครื่องหมายดีเอ็นเอ KRNP6 และ RM518 ในระยะกลา้ ซึ่งในลูกผสมกลับชั่วท่ี BC2F1 คัดเลือกได ้6 ตน้ ท่ีมี

เครื่องหมายดีเอ็นเอทัง้ 2 เครื่องหมาย (Figure 1) เม่ือนาํไปปลกูทดสอบเพ่ือยืนยนัลกัษณะฟีโนไทป์ตา้นทานตอ่

เพลีย้กระโดดสีนํา้ตาล ในลกูผสมกลบัชั่วท่ี BC2F2 เปรียบเทียบกบัพนัธุพ์่อแม ่และพนัธุเ์ปรียบเทียบมาตรฐาน ให้

คะแนน 2 ครัง้ โดยใหค้ะแนนครัง้แรกเม่ือพนัธุอ์อ่นแอมาตรฐานตาย 90 เปอรเ์ซน็ต ์พบวา่ สายพนัธุท่ี์พฒันาไดท้ัง้ 

6 สายพันธุ์แสดงลักษณะต้านทานต่อเพลีย้กระโดดสีนํา้ตาล ส่วนสายพันธุ์ท่ีมีเครื่องหมายดีเอ็นเอเพียง
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เครื่องหมายเดียวแสดงลกัษณะอ่อนแอต่อเพลีย้กระโดดสีนํา้ตาลซึ่งสอดคลอ้งกับงานวิจยัของ ปัณฑริกา และ

คณะ (2559) ท่ีพบว่าความตา้นทานเพลีย้กระโดดสีนํา้ตาลในขา้วพันธุ ์Rathu Heenati มี QTL หรือกลุ่มยีนท่ี

ควบคมุลกัษณะความตา้นทาน บริเวณโครโมโซม 4 และ 6 และใหค้ะแนนครัง้ท่ีสองเม่ือพนัธุอ์่อนแอมาตรฐาน

ตาย 100 เปอรเ์ซ็นต ์แลว้ประเมินกลไกความตา้นทานตามวิธีของ Painter (1951) พบว่าสายพนัธุท่ี์พฒันาไดท้ัง้ 

6 สายพันธุ์และสายพันธุ์ No.20-145-1-9 แสดงลักษณะอ่อนแอต่อเพลีย้กระโดดสีนํา้ตาล ส่วนพันธุ์ Rathu 

Heenati แสดงลกัษณะตา้นทานต่อเพลีย้กระโดดสีนํา้ตาล แสดงว่าสายพนัธุท่ี์พฒันาไดท้ัง้ 6 สายพนัธุแ์ละสาย

พนัธุ ์No.20-145-1-9 เป็นลกัษณะความตา้นทานแบบ Antixenosis สว่นพนัธุ ์Rathu Heenati เป็นลกัษณะความ

ตา้นทานแบบ 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 1st score 1/ 2nd score2/ 

PR17-1 3.38 (R)3/ 7.13 (S) 

PR17-2 4.33 (R) 8.33 (S) 

PR17-3 3.67 (R) 7.33 (S) 

PR17-4 5.33(MR)4/ 9.00 (HS) 

PR17-5 5.67 (MR) 8.67 (S) 

PR17-6 4.33 (R) 8.33 (S) 

PR17 without KRNP6 7.67 (S)5/ 9.00 (HS) 

PR17 without RM518 7.00 (S) 8.67 (S) 

PTT1 7.94 (S) 9.00 (HS) 

No.20-145-1-9 3.46 (R) 7.15 (S) 

Rathu Heenati 1 (R) 1 (R) 

TN1 9 (HS)6/ 9 (HS) 
1/ Susceptible rice variety dead 90%  2/ Susceptible rice variety dead all 
3/ Resistance   4/ Modulated Resistance   5/ Susceptible   6/ Highly Susceptible 
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การบันทกึข้อมูลลักษณะทางการเกษตร และคุณภาพการหุงต้ม ในลูกผสมกลับช่ัวที ่BC2F2 

 การปลกูทดสอบผลผลิตเบือ้งตน้ โดยใชแ้ผนการทดลองแบบ RCBD จาํนวน 3 ซ ํา้ พบวา่ลกูผสมกลบัชั่ว

ท่ี BC2F2 สายพันธุ ์PR17-1, PR17-4, และ PR17-6 ใหผ้ลผลิตสูงกว่าสายพันธุ ์No.20-145-1-9 แต่ไม่แตกต่าง

กบัพนัธุป์ทมุธานี 1 และสายพนัธุ ์PR17-2 ใหผ้ลผลิตสงูกวา่พนัธุป์ทมุธานี 1 อย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติ (p<0.05) 

และเม่ือนาํเมล็ดมาทดสอบคุณภาพทางกายภาพและคุณภาพการหุงตม้และรับประทาน พบว่าสายพันธุ์ท่ี

พฒันาขึน้ทัง้ 6 สายพนัธุเ์ป็นขา้วท่ีมีอมิโลสตํ่าและมีกลิ่นหอม คลา้ยพนัธุป์ทมุธานี 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 

PH FL PL PN NP GW GY FR AC 

PR17-1 69.56cd 27.78 25.33abcd 14.78ab 115.44cde 2.42bcd 19.08ab +  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 
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สรุป  

 สายพันธุ ์No.20-145-1-9 มีความสามารถในการตา้นทานต่อเพลีย้กระโดดสีนํา้ตาลไดดี้ นาํมาใชเ้ป็น

พนัธุใ์ห ้เพ่ือถ่ายทอดลกัษณะดงักล่าวไปสู่พนัธุป์ทุมธานี 1 โดยวิธีการปรบัปรุงพนัธุแ์บบผสมกลบัรว่มกบัการใช้

เครื่องหมายดีเอ็นเอช่วยในการคดัเลือกนัน้สามารถคดัเลือกจนไดส้ายพันธุล์ูกผสมกลบัชั่วท่ี BC2F2 จาํนวน 6 

สายพนัธุท่ี์มีความตา้นทานต่อเพลีย้กระโดดสีนํา้ตาล และมีคณุภาพเมล็ด ไดแ้ก่ ปริมาณอมิโลส และกลิ่นหอม 

คลา้ยพนัธุป์ทมุธานี 1 โดยมีจาํนวน 3 สายพนัธุท่ี์มีลกัษณะรูปทรงตน้คลา้ยพนัธุป์ทุมธานี 1 นอกจากนัน้ยงัมีอีก 

1 สายพนัธุท่ี์มีศกัยภาพในการใหผ้ลผลิตสงูกว่าพนัธุป์ทมุธานี 1 ซึ่งแสดงใหเ้ห็นว่าการใชเ้ครื่องดีเอ็นเอ RM518 

และ KRNP6 นัน้มีประสิทธิภาพในการคดัเลือกตน้ท่ีตา้นทานต่อเพลีย้กระโดดสีนํา้ตาล ซึ่งสายพนัธุท่ี์พฒันาขึน้

จะไดน้าํไปปลกูทดสอบในแปลงนาเกษตรกร และจะไดส้ง่เสริมใหเ้กษตรกรใชพ้นัธุต์อ่ไป 
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การใช้เชื้อรา Metarhizium anisopliae ควบคุมแมลงพาหะโรคใบขาวอ้อยในสภาพไร่ 

Field Application of Metarhizium anisopliae to Control Insect Vector  

of Sugarcane White Leaf Disease 

 

ปาริชาติ จาํรัสศรี1 ณิชานนัท ์เกินอาษา1 และ ศิรพิร ดอนเหนือ2* 
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บทคัดย่อ 

เพลีย้จกัจั่นปีกลายจดุสีนํา้ตาลเป็นแมลงพาหะท่ีสาํคญัในการแพร่กระจายเชือ้ไฟโตพลาสมาสาเหตโุรค

ใบขาวออ้ย ในการทดลองควบคมุประชากรของเพลีย้จกัจั่นปีกลายจดุสีนํา้ตาลในแปลงออ้ยท่ีพบอาการใบขาว 

ในพืน้ท่ีตาํบลหนองตากยา อาํเภอท่าม่วง จังหวดักาญจนบุรี โดยการพ่นเชือ้ราเขียว Metarhizium anisopliae 

ความเขม้ขน้ 1×108  โคนิเดียต่อมิลลิลิตร อัตรา 70 ลิตรต่อไร่ ในระยะออ้ยตอ ทาํการฉีดพ่นเดือนละ 1 ครัง้ 

ติดต่อกัน 3 เดือน ตัง้แต่เดือนกุมภาพันธ์ - เมษายน 2562 สาํรวจจาํนวนประชากรเพลีย้จักจั่น ปีกลายจุดสี

นํา้ตาล ทกุ 15 วนั โดยใชก้บัดกัแสงไฟ เป็นระยะเวลา 7 เดือน ตัง้แตเ่ดือนกมุภาพนัธ–์สิงหาคม 2562 พบจาํนวน

ประชากรของเพลีย้จกัจั่นปีกลายจดุสีนํา้ตาลเพ่ิมขึน้ตัง้แตช่่วงเดือนเมษายนจนถงึเดือนมิถนุายนแลว้ลดลงในช่วง

เดือนกรกฎาคมจนถึงเดือนสิงหาคม จากการวิเคราะหเ์ปรียบเทียบค่าเฉล่ียแบบ CRD ในแปลงท่ีพ่นเชือ้ราเขียว

และไม่พ่นดว้ยโปรแกรม R พบว่าแปลงท่ีมีการพ่นราเขียวในเดือนกรกฎาคมและสิงหาคมมีจาํนวนเพลีย้จักจั่นปี

กลายจดุสีนํา้ตาลนอ้ยกว่าแปลงท่ีไม่มีการพ่น แตกตา่งกนัอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมั่น 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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คาํนาํ 

เพลี ้ยจักจั่ นปีกลายจุดสีนํ้าตาล Matsumuratettix hiroglyphicus (Matsumura) เป็นแมลงพาหะท่ี

สาํคญัในการแพร่กระจายโรคใบขาวออ้ย (Hanboonsong et al., 2002)  ถึงแมมี้การใชท้่อนพันธุป์ลอดโรคใบ

ขาวออ้ยไปปลกูในสภาพไร่อาจมีโอกาสเกิดโรคใบขาวไดอ้นัเน่ืองมาจากเพลีย้จกัจั่นปีกลายจุดสีนํา้ตาล ท่ีมีเชือ้

สาเหตุโรคใบขาวอยู่ในตวัเขา้ไปดูดกินและถ่ายทอดเชือ้สู่ออ้ยท่ีปลอดโรคได ้การควบคุมประชากรของเพลีย้

จกัจั่นปีกลายจุดสีนํา้ตาลดว้ยการใชเ้ชือ้ราสาเหตโุรคของแมลงจึงเป็นแนวทางท่ีจะลดโอกาสการเกิดโรคใบขาว

ออ้ยในแปลงได ้

เชือ้ราเขียว Metarhizium anisopliae เสน้ใยใสหรือไมมี่สี มีผนงักัน้เป็นปลอ้ง แผ่ขยายและเจริญเติบโต 

สรา้งโคนิเดียมีลกัษณะยาวรีคลา้ยเมลด็ขา้วตอ่กนัเป็นลกูโซ ่ในตอนแรกมีสีขาวเม่ือเวลาผา่นไปเปลี่ยนเป็นสีเขียว 

(Tanada and Kaya, 1993) เป็นเชือ้ราท่ีมีการนาํมาใชใ้นการควบคุมแมลงศัตรูพืชหลายชนิด ตัวอย่าง เช่น 

ยุ ง ก้น ป ล่ อ ง  Anoppheles gambiae (Scholte et al., 2003; Scholte et al., 2007) ยุ ง ร ํา ค า ญ  Culex 

quinquefesciatus ยุงลายบา้น ยุงลายสวน Aedes albopictus เพลีย้กระโดดสีนํา้ตาล Nilaparvata lugens 

(เพชรหทัย และอจัฉราภรณ,์ 2550; อารยา และคณะ, 2558), เพลีย้จักจั่นปีกลายหยกั Recilia dorsalis (ณัฏฐ์

หทัย และคณะ ,2561) เพลีย้จักจั่นหลงัขาว Yamatotettix flavovittatus (รักษ์สุดา และคณะ, 2562) แมลงหว่ี

ขาว Bemisia argentifolii (Wraight et al., 2000) ดว้งแรดมะพรา้ว Oryctes rhinoceros L. (เสาวนิตย ์และคณะ

, 2561) ดว้งหนวดยาวเจาะลาํตน้ออ้ย (Kernasa, 2016) และมีรายงานว่าสามารถควบคมุเพลีย้จกัจั่นปีกกลาย

จดุสีนํา้ตาล M. hiroglyphicus ไดใ้นสภาพหอ้งปฏิบติัการ (ปาริชาติ และณิชานนัท,์ 2561) ยงัไมพ่บรายงานการ

ใชเ้ชือ้ราเขียว M. anisopliae เพ่ือควบคมุเพลีย้จกัจั่นปีกกลายจดุสีนํา้ตาล M. hiroglyphicus ในสภาพไร ่ดงันัน้

การวิจยันีไ้ดท้าํการทดลองพ่นเชือ้ราเขียว M. anisopliae เพ่ือควบคุมประชากรแมลงพาหะโรคใบขาวออ้ยใน

สภาพไร่ และทาํการสาํรวจประชากรของเพลีย้จักจั่นปีกลายจุดสีนํา้ตาล ในอาํเภอท่าม่วง จังหวดักาญจนบุรี 

เปรียบเทียบกบัแปลงท่ีไมมี่การพ่นราเขียว 

 

อุปกรณแ์ละวิธีการ 

การสาํรวจแมลงในแปลงอ้อยทีเ่ป็นโรคใบขาว 

การสาํรวจแปลงออ้ยท่ีเป็นโรคใบขาว (Figure 1 A) และสาํรวจประชากรของเพลีย้จักจั่นปีกลายจุดสี

นํา้ตาล M. hiroglyphicus บริเวณแปลงออ้ยในตาํบลหนองตากยา อาํเภอท่าม่วง จังหวดักาญจนบุรี  โดยการ

ติดตัง้กบัดกัแสงไฟในช่วงเวลา 18.00–21.00 น. จาํนวน 2 จดุ ในแปลงออ้ยพืน้ท่ี 1 ไร ่และนาํมาตรวจนบัจาํนวน

เพลีย้จกัจั่นปีกลายจดุสีนํา้ตาล M. hiroglyphicus ท่ีมาติดกบัดกั จากนัน้เลือกแปลงท่ีพบโรคใบขาวและพบเพลีย้

จักจั่นปีกลายจุดสีนํา้ตาลเพ่ือเป็นพืน้ท่ีทดสอบการควบคุมแมลงพาหะโรคใบขาวออ้ยโดยใชเ้ชือ้ราเขียว 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. 

 

การเพาะเลีย้งและการพ่นเชือ้ราเขยีว M. anisopliae   

 แยกเชือ้ราเขียว M. anisopliae จากดว้งหนวดยาวออ้ยจนไดเ้ชือ้บริสทุธ์ิ (Figure 2 A)  ตามวิธีของ ปาริ

ชาติ และ ณิชานันท ์ (2561) แลว้นาํมาเลีย้งบนอาหาร potato dextrose agar (PDA) เพ่ือเพ่ิมจาํนวน โดยบ่ม

เชือ้ราท่ีอณุหภมิู 25±2 องศาเซลเซียส  ความชืน้สมัพทัธ ์75±5 %RH เป็นเวลา 2 สปัดาห ์แลว้ลา้งเอาสปอรท่ี์อยู่

บนผิวหนา้อาหารโดยใชน้ ํา้นึ่งฆ่าเชือ้แลว้นาํมานับจาํนวนสปอร ์(Figure 2 B) ดว้ย Hemocytometer ภายใต้

กลอ้งจลุทรรศน ์และปรบัความเขม้ขน้สปอรใ์หไ้ด ้1×108 โคนิเดียตอ่มิลลิลิตร   

พ่นเชือ้ราเขียว M. anisopliae โดยใชป้ริมาณความเขม้ขน้ 1×108 โคนิเดียต่อมิลลิลิตร ซึ่งเป็นความ

เขม้ขน้ท่ีแนะนาํจากผลการทดลองในระดบัหอ้งปฏิบติัการของ ปาริชาติ และณิชานันท ์(2561) และ จุฑามาส 

และคณะ (2560) โดยพ่นลงในแปลงออ้ยท่ีพบโรคใบขาวในระยะแตกกอของออ้ยตออายุประมาณ 3 เดือน 

(Figure 1 B) อัตรา 70 ลิตรต่อไร่ จาํนวน 1 ไร่ พ่นเดือนละ 1 ครั้ง จาํนวน 3 ครั้ง เวลา 17.0 น. ตั้งแต่เดือน

กมุภาพนัธถ์งึเมษายน เพ่ือควบคมุประชากรแมลงเปรียบเทียบกบัแปลงท่ีไมไ่ดพ้่น 

 

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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การตรวจติดตามจาํนวนประชากรเพลีย้จักจ่ันปีกลายจุดสีนํา้ตาล 

ตรวจนบัจาํนวนเพลีย้จกัจั่นปีกลายจดุสีนํา้ตาลในแปลงท่ีพ่นเชือ้ราเขียวเปรียบเทียบกบัแปลงท่ีไมไ่ดพ้่น 

โดยตัง้กบัดกัแสงไฟ (Figure 1 C) ในช่วงเวลา 18.00–21.00 น. แปลงละ 2 จุด บริเวณกลางแปลง แต่ละจุดห่าง

กัน 20 เมตร โดยติดตัง้ทุกๆ 15 วนั (เดือนละ 2 ครัง้) เริ่มตัง้แต่วนัท่ี 11 กุมภาพันธ ์ถึงวนัท่ี 20 สิงหาคม พ.ศ. 

2562 เป็นเวลา 7 เดือน รวมจาํนวน 14 ครัง้ นาํแมลงท่ีจบัไดแ้ต่ละครัง้มาจาํแนกชนิดและตรวจนบัจาํนวนเพลีย้

จักจั่นปีกลายจุดสีนํา้ตาล M. hiroglyphicus ในห้องปฏิบัติการ แลว้นาํข้อมูลท่ีไดไ้ปวิเคราะหท์างสถิติดว้ย

โปรแกรม R เปรียบเทียบคา่เฉลี่ยแบบ CRD ท่ีระดบัความเช่ือมั่น 99%  

 

ผลและวิจารณผ์ลการทดลอง 

ควบคมุประชากรเพลีย้จกัจั่นปีกลายจุดสีนํา้ตาล M. hiroglyphicus โดยพ่นเชือ้ราเขียว M. anisopliae 

แลว้ตรวจติดตามจาํนวนประชากรโดยติดตัง้กบัดกัแสงไฟ แลว้นาํมาจาํแนกชนิดและตรวจนบัจาํนวนเพลีย้จักจั่น

ปีกลายจุดสีนํา้ตาล (Figure 3) ในหอ้งปฏิบัติการทุก 15 วัน เม่ือนาํผลมาวิเคราะหเ์ปรียบเทียบค่าเฉลี่ยแบบ 

CRD ในแปลงท่ีพ่นเชือ้ราเขียวและไม่พ่นดว้ยโปรแกรม R พบว่าแปลงท่ีมีการพ่นราเขียวในเดือนกรกฎาคมและ

สิงหาคมมีจาํนวนเพลีย้จักจั่นปีกลายจุดสีนํา้ตาลนอ้ยกว่าแปลงท่ีไม่มีการฉีดพ่น แตกต่างกันอย่างมีนัยสาํคญั

ทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมั่น 99% (Figure 4) ซึง่ผลท่ีไดส้อดคลอ้งกบัผลการทดลองในระดบัหอ้งปฏิบติัการของ

ปาริชาติ และ ณิชานนัท ์(2561) ท่ีใชค้วามเขม้ขน้ 1×108 โคนิเดียต่อมิลลิลิตร สามารถทาํใหเ้พลีย้จกัจั่นปีกลาย

จุดสีนํา้ตาล M. hiroglyphicus ตายมากกว่า 92 เปอรเ์ซ็นต ์แนวโนม้จาํนวนประชากรเพลีย้จักจั่นปีกลายจุดสี

นํา้ตาลในแต่ละเดือนของทัง้ในแปลงท่ีฉีดพ่นเชือ้ราเขียวและไม่ฉีดพ่นเป็นไปในแนวทางเดียวกัน คือ ตรวจพบ

เพลีย้จกัจั่นปีกลายจุดสีนํา้ตาลตัง้แต่เดือนกุมภาพนัธ ์จากนัน้มีปริมาณเพ่ิมขึน้ในช่วงเดือนเมษายนถึงมิถุนายน 

และลดลงมากในเดือนกรกฎาคมและสิงหาคม ซึ่งสอดคลอ้งกบัรายงานการศกึษาวงจรชีวิตของแมลงชนิดนีใ้น

รอบปีของ Hanboonsong et al. (2006) กล่าวว่า พบประชากรของเพลี ้ยจักจั่ นปีกลายจุดสีนํ้าตาล M. 

hiroglyphicus มากในช่วงเดือนเมษายนถึงพฤษภาคม และลดลงในช่วงเดือนกรกฎาคมเช่นกนั นอกจากนีค้วร

ตรวจสอบโรคใบขาวว่าหยุดการระบาดหรือมีการระบาดลดลงดว้ยหรือไม ่เพ่ือเป็นขอ้มลูสนบัสนนุความสามารถ

ในการลดการระบาดของโรคใบขาวดว้ย 

    

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). 

 

สรุป 

การทดลองควบคมุประชากรของเพลีย้จกัจั่นปีกลายจุดสีนํา้ตาล M. hiroglyphicus โดยพ่นเชือ้ราเขียว 

M. anisopliae ปริมาตร 1×108 โคนิเดีย ต่อมิลลิลิตร อัตรา 70 ลิตรต่อไร่ เดือนละ 1 ครั้ง ติดต่อกัน 3 เดือน  

พบว่าสามารถควบคมุจาํนวนประชากรของแมลงชนิดนีไ้ด ้โดยพบว่าจาํนวนประชากรในแปลงท่ีพ่นราเขียวใน

เดือนกรกฎาคมถงึสิงหาคมมีจาํนวนประชากรแมลงนอ้ยกวา่แปลงท่ีไมพ่่น แตกตา่งกนัอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติ

ท่ีระดบัความเช่ือมั่น 99% ความสมัพนัธข์องการฉีดเชือ้ราเขียวกบัจาํนวนแมลงท่ีลดลงพบว่ามีความแตกตา่งกนั

อย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติหลงัจากพ่นราเขียวนาน 6 เดือนเป็นตน้ไป เน่ืองจากเป็นการควบคมุแบบชีววิธีจึงอาจ

เห็นผลชา้กวา่การใชส้ารเคมี 
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การทดสอบพันธุข้์าวโพดไร่ลูกผสมในฤดูแล้ง ปี 2561-2562 ในจังหวัดนครราชสีมา 

On-Farm Trials for Hybrid Field Corn in Dry Season 2018-2019  

at Nakhon Ratchasima Province 
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บทคัดย่อ 

การทดสอบพันธุ์ขา้วโพดไร่ลูกผสมพันธุ์ปรับปรุงใหม่ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรไ์ดด้าํเนินการ

ทดลองตัง้แต่ปี 2559 ถึง 2562 ทั้งในฤดูปลายฝนและฤดูแลง้ ซึ่งมีวัตถุประสงคเ์พ่ือคดัเลือกพันธุ์ข้าวโพดไร่

ลูกผสมท่ีมีศักยภาพการใหใ้หผ้ลผลิตสูงและปรับตัวไดดี้ในพืน้ท่ีจังหวัดนครราชสีมา การทดลองอยู่ในระยะ

สดุทา้ยของการวิจยั โดยดาํเนินการระหว่างเดือนธนัวาคม 2561 ถงึ เมษายน 2562  วางแผนการทดลองแบบสุ่ม

สมบูรณภ์ายในบล็อก จาํนวน 3 ซ ํา้12 พันธุ ์ผลการวิเคราะหข์อ้มูลร่วมจาก 13 แปลงปลูก พบว่าพันธุป์รบัปรุง

ใหม่ KSX5720, KSX5810 KSX5908 และ KSX5614 ให้ผลผลิตสูงไม่แตกต่างกับพันธุ์การค้า S7328 DK6818 

P4554 และ KKK Super โดยใหผ้ลผลิตระหว่าง 1,309-1,429 กก./ไร่ ซึ่งสงูกว่าพนัธุเ์ปรียบเทียบ SW4452 ตัง้แต่ 

10- 19 เปอรเ์ซน็ต ์และมีเสถียรภาพดี เหมาะสมท่ีจะเลือกเป็นพนัธุส์ง่เสริมใหเ้กษตรกรใชต้อ่ไป 

 

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 
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คาํนาํ  

ขา้วโพดเป็นพืชเศรษฐกิจท่ีสาํคญัชนิดหนึ่งของประเทศไทยท่ีมีการเพาะปลกูกนัอย่างกวา้งขวางในแทบ

ทุกภาคของประเทศยกเวน้ภาคใต ้ในอดีตเม่ือประมาณ 30 ปีมาแลว้เคยมีพืน้ท่ีเพาะปลูกรวมกันมากกว่า 12 

ลา้นไร่ ต่อมาพืน้ท่ีเพาะปลูกไดล้ดลง เน่ืองจากเกษตรกรเปลี่ยนไปปลูกพืชชนิดอ่ืนขึน้ (เกรียงศกัดิ์ และคณะ, 

2555) ปีเพาะปลูก 2562/63 มีเนือ้ท่ีเพาะปลูกรวมทั้งประเทศอยู่ท่ี 6.81 ลา้นไร่ เพ่ิมขึน้จากปี 2561 ถึง 0.39 

เปอรเ์ซ็นต ์และ มีพืน้ท่ีเก็บเก่ียวรวมทัง้ประเทศประมาณ 6.786 ลา้นไร่ ขณะท่ีผลผลิตรวมทัง้ประเทศมี 5.091

ลา้นตนั ซึ่งเพ่ิมขึน้จากปี 2561 จาํนวน 1.13 เปอรเ์ซ็นต ์ผลผลิตต่อพืน้ท่ีเพาะปลกูทัง้ประเทศ 748 กิโลกรมัตอ่ไร ่

ซึ่งเพ่ิมขึน้จากปี 2561 ท่ีใหผ้ลผลิตเท่ากบั 742 กิโลกรมัต่อไร ่(สาํนกังานเศรษฐกิจการเกษตร, 2562) จงัหวดัท่ีมี

เนือ้ท่ีปลกูมาก 5 อนัดบัแรก คือ เพชรบรูณ ์นา่น นครราชสีมา เลย และตาก คิดเป็นรอ้ยละ 13.70, 10.70, 10.20, 

10.19 และ 9.41 ตามลาํดบั (สาํนกังานเศรษฐกิจการเกษตร, 2558)  สว่นความตอ้งการใชข้า้วโพดเป็นวตัถดิุบใน

อตุสาหกรรมอาหารสตัวน์ัน้ในปี 2558 มีถึง 7.59 ลา้นตนั ซึ่งเป็นการเพ่ิมขึน้ ตามการขยายตวัของอตุสาหกรรม

อาหารสตัว ์(www.thaifeedmill.com/tabid/56/Default.aspx, 2558) ดงันัน้จึงอาจกล่าวไดว้่าผลผลิตขา้วโพดท่ี

ไดจ้ากการผลิตภายในประเทศนัน้ไมเ่พียงพอตอ่ความตอ้งการแลว้ 

ปัญหาการผลิตขา้วโพดของไทยท่ีไม่เพียงพอต่อความตอ้งการนัน้ เกิดจากพืน้ท่ีการผลิตขา้วโพดลดลง 

เน่ืองจากเกษตรกรหนัไปปลกู ออ้ย มนัสาํปะหลงั และยางพารา ซึง่ไดผ้ลตอบแทนท่ีสงูกวา่ และมีความเสี่ยงนอ้ย

กว่า และปัญหาความแหง้แลง้ท่ีเกิดจากฝนทิง้ช่วงในการปลกูขา้วโพดฤดตูน้ฝน ทาํใหผ้ลผลิตลดลง ซึ่งโดยปกติ

แล้วการปลูกข้าวโพดต้นฤดูฝน (มีนาคมถึงมิถุนายน) จะให้ผลผลิตมากกว่าข้าวโพดท่ีปลูกปลายฤดูฝน 

(กรกฎาคมถงึสิงหาคม) เน่ืองจากมีการระบาดของโรคนอ้ยกว่าการปลกูขา้วโพดในฤดปูลายฝน (เกรียงศกัดิ ์และ

คณะ, 2555) ดงันัน้แนวทางการเพ่ิมปริมาณผลผลิตใหเ้พียงพอทางหนึ่ง คือ การเพ่ิมพืน้ท่ีเพาะปลกูในพืน้ท่ีนาใน

เขตชลประทาน และนอกเขตชลประทานท่ีมีแหล่งนํา้เพียงพอ กอรป์กับการท่ีมีสภาวะอากาศและฤดูกาล

แปรปรวน ทาํใหมี้ฝนตกน้อยกว่าปกติ จึงทาํให้มีปริมาณนํา้ไม่เพียงพอท่ีจะใช้สาํหรับการทํานาปรัง กรม

ชลประทานจึงไดป้ระกาศใหเ้กษตรกรงดการปลกูขา้ว และส่งเสริมใหเ้กษตรกรหนัไปปลกูพืชอ่ืนท่ีใชน้ ํา้นอ้ยกวา่

แทน เช่น ขา้วโพด ถั่วเขียว และถั่วเหลือง เป็นตน้  เพ่ือเพ่ิมรายไดใ้หแ้ก่เกษตรกร และยงัเป็นการกระจายผลผลิต

เพ่ือใหมี้ผลผลิตออกสู่ตลาดตลอดทัง้ปี ซึ่งจะสอดคลอ้งกบัความตอ้งการขา้วโพดของอตุสาหกรรมอาหารสตัวท่ี์

ตอ้งการขา้วโพดเลีย้งสัตวต์ลอดทั้งปี ซึ่งในปัจจุบันในช่วงฤดูแลง้ยังมีข้าวโพดไม่เพียงพอ นอกจากนั้นแลว้

ขา้วโพดท่ีผลิตไดใ้นช่วงฤดแูลง้ยงัมีคณุภาพดีกวา่ขา้วโพดท่ีออกช่วงตน้ฤดฝูนดว้ย  

ศูนยวิ์จัยขา้วโพดและขา้วฟ่างแห่งชาติ เป็นหน่วยงานท่ีตัง้อยู่ในจังหวัดนครราชสีมามีผลงานวิจัย

ปรับปรุงพันธุ์ขา้วโพดมาเป็นเวลาชา้นาน และผลิตเมล็ดขา้วโพดพันธุดี์ และราคาถูกกว่าจากภาคเอกชน ให้

เกษตรกรในพืน้ท่ีจังหวัดนครราชสีมาและพืน้ท่ีปลูกขา้วโพดหลักของประเทศไดใ้ชม้าตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน 

ผลการวิจยัไดพ้นัธุดี์ท่ีใหผ้ลผลิตสงูเทียบเท่าพนัธุข์องภาคเอกชน ก็จะเป็นทางเลือกใหเ้กษตรกรไดใ้ชพ้นัธุดี์และ

ราคาเมลด็พนัธุถ์กูกวา่ภาคเอกชน จะช่วยลดตน้ทนุการผลิตได ้     

งานวิจัยนีไ้ดทุ้นดาํเนินการทดลอง 3 ปี ตัง้แต่ปี 2559 ถึง 2562 ซึ่งดาํเนินการทดสอบพันธุท์ัง้ในฤดู

ปลายฝนและฤดแูลง้ และคดัเลือกพนัธุท่ี์ใหผ้ลผลิตสูงและปรบัตวัดีจากปีท่ี 1 จาํนวน 23 พนัธุ ์มาปลกูทดสอบ

เปรียบเทียบกบัพนัธุก์ารคา้จากภาครฐัและเอกชน แลว้คดัเลือกพนัธุท่ี์ใหผ้ลผลิตสงูและปรบัตวัไดดี้ จากปีท่ี 2 มา
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ทดสอบซํา้ในปีท่ี 3 เพ่ือยืนยนัผลการทดลอง แลว้คดัเลือกพนัธุดี์ท่ีใหผ้ลผลิตสงูและปรบัตวัไดดี้ไวเ้พ่ือสง่เสริมเป็น

พันธุใ์หม่ใหเ้กษตรกรใชต้่อไป งานวิจยัฤดูแลง้นีเ้ป็นระยะสุดทา้ยงานการวิจัย โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือคดัเลือก

พนัธุข์า้วไรล่กูผสมพนัธุป์รบัปรุงใหมข่องมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์ท่ีมีศกัยภาพใหผ้ลผลิตสงูและการปรบัตวัได้

ดี เหมาะสมในการปลกูในจงัหวดันครราชสีมาในฤดแูลง้  

 

อุปกรณแ์ละวิธีการ 

เมล็ดพันธุ์ขา้วโพดไร่ลูกผสมจากมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์(KU) จาํนวน 6 พันธุ์ ไดแ้ก่ KSX5720, 

KSX5614,  KSX5810, KSX5903, KSX5908 และ SW4452 พันธุ์จากกรมวิชาการเกษตร จาํนวน 1 พันธุ์  คือ 

NS3 พนัธุจ์ากบริษัทเจริญโภคภณัฑโ์ปรดิ๊วส จาํกดั จาํนวน 1 พนัธุ ์ไดแ้ก่พนัธุ ์KKK Super พนัธุจ์ากบริษัท มอน

ซานโต ้ไทยแลนด ์จาํกดั จาํนวน 1 พนัธุ ์คือ DK6818 จากบริษัทซินเจนทาซีดส ์จาํกดั จาํนวน 1 พนัธุ ์คือ S7328 

พันธุจ์ากบริษัท แปซิฟิคเมล็ดพันธุ ์จาํกดั จาํนวน 1 พันธุ ์คือ PAC339 และพันธุจ์ากบริษัท ไพโอเนีย ไฮเบรด 

(ประเทศไทย) จํากัด จํานวน 1 พันธุ์ คือพันธุ์ P4554 โดยใช้พันธุ์ SW4452 เป็นพันธุ์เปรียบเทียบ (check) 

เน่ืองจากเป็นพนัธุก์ารคา้จากมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์ซึ่งพนัธุท่ี์จะรบัรองออกพนัธุใ์หม่ตอ้งมีผลผลิตสูงกว่า

พันธุ์การคา้พันธุ์เดิมอย่างน้อย 5 เปอรเ์ซ็นต ์ทาํการปลูกทดลองในฤดูแลง้ ระหว่างเดือนธันวาคม 2561 ถึง 

เมษายน 2562 ในแปลงเกษตรกรจังหวดันครราชสีมา เขตอาํเภอครบุรี ปักธงชัย สีคิว้ วงันํา้เขียว เสิงสาง และ

ปากช่อง จาํนวน 13 แปลง การใหน้ํา้ชลประทานทกุ 5–7 วนั ใหแ้บบสปริงเกลอร ์แบบนํา้หยดุ และแบบนํา้พุง่  

 วางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ภายในบล็อค (Randomized Complete Block Design, RCBD) 

จาํนวน 3 ซ ํา้ 12 ทรีตเมนท ์(พนัธุ)์ แต่ละแปลงย่อยมี 4 แถว แถวยาว 5 เมตร ระยะปลกู 70x 20 ซม. จาํนวน 1 

ตน้/หลุม ใส่ปุ๋ ยรองพืน้ สูตร 16-16-16  และ 15-15-15 อตัรา 30–50 กก./ไร่ พรอ้มปลกู และใส่ปุ๋ ยครัง้ท่ี 2 ดว้ย

สตูร 46-0-0  อตัรา 30 กก./ไร่ แบ่งใส่ 2 ครัง้ ครัง้แรกเม่ือขา้วโพดมีอายุ 30 วนั  ครัง้ท่ี 2 เม่ือขา้วโพดอายุ 45 วนั 

โดยใส่ห่างจากตน้ขา้วโพดประมาณ 2-3 นิว้ ควบคมุวชัพืชโดยอาทราซีน อตัรา 400 กรมั/ไร่ พ่นก่อนวชัพืชงอก

หรือหลงัปลูกและวชัพืชยังไม่งอก หากมีวชัพืชขึน้มาภายหลงั ใชก้าํจัดวชัพืชพาราควอท เม่ือพ่นหลงังอกเม่ือ

ขา้วโพดอายุประมาณ 40 วนั มีหนอนกระทูข้า้วโพดลายจุด Fall armyworm (FAW) Spodoptera frugiperda (J.E. 

Smith) เขา้ทาํลาย จึงกาํจดัดว้ยสารเคมีพ่นทางใบอีมาเมกตินเบนโซเอต emamectin benzoate 5% WG อตัรา 

10 กรัม/นํา้ 20 ลิตร (สารเคมีกลุ่ม 6) หรือสารเคมีพ่นทางใบอีมาเมกตินเบนโซเอต emamectin benzoate 

1.92% EC อตัรา 20 มิลลิลิตร/นํา้ 20 ลิตร (สารเคมีกลุม่ 6) ทกุ สปัดาห ์จนถงึระยะออกดอก 

 บนัทึกขอ้มลูจาก 2 แถวกลาง ไดแ้ก่ ความสงูตน้ (ซม.) ความสงูตาํแหน่งฝัก (ซม.)  จาํนวนตน้ท่ีเก็บเก่ียว 

จาํนวนตน้หกัลม้ จาํนวนฝักเก็บเก่ียว จาํนวนฝักเสีย ความชืน้ของเมล็ด เปอรเ์ซ็นตก์ะเทาะ และผลผลิตเมล็ดท่ี

ความชืน้ 15 เปอรเ์ซ็นต ์(กก./ไร่) นาํขอ้มลูท่ีไดม้าวิเคราะหโ์ดยใชโ้ปรแกรม Statistix และวิเคราะหค์่าเฉลี่ยแบบ 

DMRT และนาํผลผลิตมาวิเคราะหแ์บบ Additive Main effect and Multiplicative Interactive (AMMI) เพ่ือให้

ทราบการปรบัตวัของพนัธุข์า้วโพดปรบัปรุงใหม ่และความเหมาะสมของพนัธุท่ี์ใหผ้ลผลิตสงูในแตล่ะพืน้ท่ี 
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ผลและวิจารณผ์ลการทดลอง 

ผลการวิเคราะหข์อ้มลูรว่มจาํนวน 13 แปลงทดลอง ฤดแูลง้ ปี 2561-2562 พบวา่ผลผลติเฉลี่ยของแปลง

ทดลองเท่ากับ 1,325 กก./ไร่ พันธุ์ S7328, KSX5720, DK6818, KSX5810, P4554, KKK Super, KSX5908, 

PAC339, และ KSX5614 ให้ผลผลิตสูง ระหว่าง 1,309–1,429 กก./ไร่ สูงกว่าพันธุ์ SW4452 ตั้งแต่ 10–21 

เปอร์เซ็นต์ ซึ่งสูงกว่าพันธุ์ SW4452 ท่ีให้ผลผลิตตํ่าสุด 1,185 กก./ไร่ สาํหรับพันธุ์ปรับปรุงใหม่ KSX5720, 

KSX5810, KSX5908 และ KSX5614 ใหผ้ลผลิตสงูไม่แตกต่างกบัพนัธุก์ารคา้ S7328 DK6818 P4554 PAC339 

และ KKK Super ใหผ้ลผลิตสงูระหว่าง 1,309–1408 กก./ไร่ ซึ่งสูงกว่าพนัธุเ์ปรียบเทียบ SW4452 ตัง้แต่ 10-19 

เปอรเ์ซน็ต ์พนัธุ ์NS3 ใหผ้ลผลิต 1,187 กิโลกรมัตอ่ไร ่ไมแ่ตกตา่งกบัพนัธุ ์SW4452 (Table 1 and 2)  

ลกัษณะทางการเกษตร มีความแตกต่างกนัทางสถิติอย่างมีนยัสาํคญัย่ิง โดยพนัธุ ์KSX5903 ใหค้วาม

สงูตน้และความสงูฝักสงูสดุ เท่ากบั 226 และ 125 เซนติเมตร ตามลาํดบั ส่วนพนัธุ ์PAC339 ใหค้วามสงูตน้และ

ความสงูฝักตํ่าสดุ เท่ากบั 187 และ 94 เซนติเมตร ตามลาํดบั  จาํนวนตน้เก็บเก่ียวและจาํนวนฝักเก็บเก่ียว มีค่า

อยู่ระหวา่ง 52–61 ตน้ และ 45–55 ฝัก ตามลาํดบั พนัธุ ์SW4452 มีเปอรเ์ซน็ตต์น้หกัลม้สงู 14.8 เปอรเ์ซน็ต ์สว่น

พนัธุ ์PAC339 มีเปอรเ์ซ็นตต์น้หกัลม้ตํ่าสุด 3.2 เปอรเ์ซ็นต ์สาํหรบัฝักเสียพบว่า พนัธุ ์KSX5810 มีฝักเสียสงูสุด 

6.3 เปอรเ์ซ็นต ์ในขณะท่ีพันธุ ์PAC339 มีเปอรเ์ซ็นตฝั์กเสียตํ่าสุด เพียง 2.0 เปอรเ์ซ็นต ์ความชืน้เมล็ดมีความ

แตกต่างกันทางสถิติ มีค่าระหว่าง 23.4–25.4 เปอรเ์ซ็นต ์โดย พันธุ์ KSX5908 ให้ความชืน้เมล็ดสูงสุด 25.4 

เปอรเ์ซ็นต ์ส่วนพันธุ ์NS3 ใหค้วามชืน้ตํ่าสุด 23.4 เปอรเ์ซ็นต ์ เปอรเ์ซ็นตก์ะเทาะของขา้วโพดทุกพันธุมี์ค่าสูง 

ระหว่าง 81.1–86.0 เปอรเ์ซ็นต ์โดยพันธุ ์PAC339 ใหเ้ปอรเ์ซ็นตก์ะเทาะสูงสุด 86.0 เปอรเ์ซ็นต ์ในขณะท่ีพนัธุ ์

S7328 ใหเ้ปอรเ์ซน็ตก์ะเทาะตํ่าสดุ 81.1 เปอรเ์ซน็ต ์(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. 
Entry Variety Plant. 

height 
(cm) 

Ear. Plant on. 
harvested 

(plant) 

Plant 
Lodging 

Ear  no. 
harvested 

Ear 
Rotten 

Seed 
Moisture 

Shelling Grain 
yield 

Rel. to 
check 

(cm) (%) (ear) (%) (%) (%) (kg/rai) (%) 
1 KSX5720 213 113 54 6.6 50 3.4 24.4 83.0 1408a1/ 119 
2 KSX5614 213 114 59 7.6 51 4.0 24.4 82.6 1309abc 110 
3 KSX5903 226 125 52 8.6 45 5.5 24.1 83.8 1252bc 106 
4 KSX5908 205 110 55 4.6 48 4.7 25.4 83.6 1332ab 112 
5 KSX5810 215 114 58 11.6 52 6.3 24.6 83.6 1382a 117 
6 DK6818 205 107 57 4.2 54 4.6 25.0 81.8 1389a 117 
7 KKK Super 202 103 56 12.0 52 2.6 24.8 83.1 1352ab 114 
8 S7328 211 114 61 4.8 55 3.6 24.8 81.1 1429a 121 
9 PAC339 187 94 55 3.2 49 2.0 25.1 86.0 1324ab 112 

10 P4554 206 106 59 6.5 53 3.3 24.7 84.0 1354ab 114 
11 NS3 205 111 54 10.1 47 3.3 23.4 81.3 1187c 100 
12 SW 4452 (Ch.) 206 113 52 14.8 45 4.9 25.4 81.6 1185c 100 

 Average 207.8 110.3 56.0 7.9 49.9 4.0 24.7 83.0 1325  
 C.V.(%) 10.2 13.8 14.8 180.4 16.0 167.0 6.6 2.5 16.3  
 F - test ** ** ** ** ** ** ** ** **  
 LSD 0.05 9.4 6.8 3.7 6.3 3.5 3.0 0.7 0.9 96  

  LSD 0.01 12.4 8.9 4.9 8.3 4.7 3.9 1.0 1.2 126  
1/  Mean followed by a common letter are not significantly different at 0.05 probability level by DMRT. 
 **  = Significant at the 0.01 probability level, respectively.
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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. 
 

   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13     
 Location A B C D E F G H I J K L M   
  NCSRC2/ NCSRC Ban Ban Ban Ban Ban Ban Ban Ban Ban Ban Ban  

 

Entry Variety 
(Suwan 

Farm  (1) 
(Suwan 
Farm (2) 

Nong Yai 
(1) 

Nong 
Sanuen (1) 

Nong 
Sanuen (2) 

 

Bu Jek (1) Bu Jek (2) 
Wang 
Nam 

Khiao (1) 

Lam 
Sam Lai 

(2) 

Pong 
Krathing 

(1) 

Pong 
Krathing 

(2) 

Thung 
Saothong 

(1) 

Thung 
Saothong 

(2) 
Average  

  Pak Chong Pak Chong 
Pak 

Thongchai 
Soeng Sang Soeng Sang 

 

Pak 
Thongchai 

Pak 
Thongchai 

Wang Nam 
Khiao 

Pak 
Tong 
Chai 

Phak 
Chong 

Phak 
Chong 

Dan Khun 
Thot 

Sung Noen   

    NM NM NM NM NM NM NM NMI NM NM NM NM NM     

1 KSX5720 1962 1903 1042 1176 1600 1470 1287 1121 814 1452 1913 1147 1420 1,408 a1/ 

2 KSX5614 1839 1540 1018 1114 1292 1374 1300 1117 820 1437 1650 1201 1313 1,309 abc 

3 KSX5903 1794 1730 891 1068 1199 1184 1196 864 996 1316 1580 1128 1324 1,252 bcd 

4 KSX5908 1734 1594 1219 1097 1295 1223 1339 1062 983 1573 1705 1101 1393 1,332 a 

5 KSX5810 1812 1794 1022 968 1441 1486 1027 890 1217 1480 2051 1291 1492 1,382 a 

6 DK6818 1739 1723 1225 1474 1483 1451 1489 1058 849 1272 1687 1221 1392 1,389 a 

7 KKK Super 1838 1480 1251 1359 1521 1387 1515 840 1042 1464 1476 1155 1249 1,352 a 

8 S7328 1939 1754 1288 1473 1406 1388 1348 1075 759 1417 1845 1242 1640 1,429 a 

9 PAC339 1833 1756 1244 1432 1280 1206 1442 885 936 1334 1404 1241 1223 1,324 ab 

10 P4554 1895 1838 1152 1347 1376 1278 1264 1131 840 1494 1386 1162 1437 1,354 a 

11 NS3 1934 1533 935 1116 1289 1222 1243 991 271 1443 1313 904 1230 1,187 c 

12 SW 4452 (Ch.) 1695 1503 712 1036 1230 1295 1250 839 324 1117 1725 1267 1406 1,185 c 

  Average  1835 1678.9 1083 1222 1368 1330 1308 989 820.9 1399.9 1644.6 1172 1376.5 1325  

 C.V.(%) 15.4 10.0 17.9 18.2 13.6 16.4 16.3 12.1 12.3 12.1 15.4 18.4 17.4 16  
 F - test ns ** ** * * ns * ** ** * ** * * **  
 LSD0.05 - 284 323 376 342 - 361 202 172 306 429 366 405 96  
 LSD 0.01 - 386 439 - - - - 275 233 416 583 - - 126  

 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.        t 
2/ National Corn and Sorghum Research Center.
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จากการนาํผลผลิตมาวิเคราะหแ์บบ Additive Main effect and Multiplicative Interactive (AMMI) 

จาก 13 แปลงปลกู โดยกาํหนดสญัลกัษณต์วัอกัษร  A๐...M๐ แทนดว้ยปลกูแปลงท่ี 1 - 13 และกาํหนดสญัลกัษณ์

ตวัเลข 1๐-12๐ แทนพันธุท่ี์ทดลองพนัธุท่ี์ 1- 12 พบว่าพันธุท่ี์ใหผ้ลผลิตสงูกว่าค่าเฉลี่ยของแปลงทดลอง (1,325 

กก./ไร่) คือพันธุ์ท่ีอยู่ด ้านขวาของเส้น principle component ท่ี 2 (เส้นแนวตั้ง) และพันธุ์ท่ีมีเสถียรภาพดี 

(stability) คือพนัธุท่ี์อยู่ชิดกบัเสน้ principle component ท่ี 1 (เสน้แนวนอน) และอยู่ห่างจากจดุตดัมากท่ีสดุ โดย

พันธุ์ S7328 (80) เป็นพันธุ์ท่ีให้ผลผลิตสูงสุดถึง 1,429 กก./ไร่ และมีเสถียรภาพดีท่ีสุด (stability) และพันธุ์ 

KSX5720 (10), DK6818 (60), P4554 (100), KKK Super (70) และ PAC339 (90) ให้ผลผลิตสูงระหว่าง 

1,298–1,405 กิโลกรมั/ไร ่เป็นพนัธุท่ี์มีเสถียรภาพดีรองลงมา (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. 

 

ในแตล่ะพืน้ท่ีปลกูมีพนัธุท่ี์เหมาะสมซึง่ใหผ้ลผลิตสงู ดงันี ้พนัธุ ์KSX5720 (1) และ SW4452 (12) เป็น

พนัธุท่ี์มีผลผลิตสงูสดุและเหมาะสมกบัสภาพแวดลอ้มศนูยวิ์จยัขา้วโพดและขา้วฟ่างแห่งชาติ แปลงท่ี 2 (location 

B) บา้นทุ่งเสาธงแปลงท่ี 2 (location M) บา้นบุเจ๊กแปลงท่ี 1 (location F) บา้นทุ่งเสาธงแปลงท่ี 1 (location L) 

และ บา้นหนองสนวนแปลงท่ี 2 (location E) พันธุ ์KKK Super (7) เป็นพันธุท่ี์มีผลผลิตสงูสดุและเหมาะสมกบั

สภาพแวดลอ้มบา้นหนองใหญ่ แปลงท่ี 1 (location C) บา้นหนองสนวน แปลงท่ี 1 (location D) บา้นบเุจ๊ก แปลง

ท่ี 1 (location G) บา้นเขาพญาปราบ แปลงท่ี 2 (location I) และบา้นโป่งกระทิง แปลงท่ี 1 (location J) พันธุ ์

PAC339 (9) เป็นพนัธุท่ี์มีผลผลิตสงูสดุและเหมาะสมกบับา้นหนองใหญ่ แปลงท่ี 1 (location C) บา้นหนองสนวน 

แปลงท่ี 1 (location D) บา้นบเุจ๊ก แปลงท่ี 1 (location G) และบา้นโป่งกระทิง แปลงท่ี 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. 
 
 

ผลการทดลองนีส้อดคลอ้งและไดผ้ลเช่นเดียวกบัสดใส และคณะ  (2561ก) ซึ่งรายงานว่าขา้วโพดพนัธุ์

ป รั บ ป รุ ง ใ ห ม่  KSX5901, KSX5914, KSX5614, KSX5908, KSX5820, KSX5810, KSX5802, KSX5813, 

KSX5903, KSX5930 และ KSX5807 ใหผ้ลผลิตสูงกว่าพนัธุ ์SW4452 ตัง้แต่ 12-30 เปอรเ์ซ็นต ์และผลผลิตสงู

ใกลเ้คียงกับพันธุ์การคา้ของภาคเอกชน ซึ่งในปีต่อมา สดใส และคณะ (2561ข) ไดร้ายงานว่าขา้วโพดพันธุ์

ปรบัปรุงใหม่พันธุ ์KSX5908 และ KSX5914 ใหผ้ลผลิต 1,347 และ 1,334 กก./ไร่ ซึ่งสูงกว่าพันธุเ์ปรียบเทียบ 

SW4452 ถึง 29-30 เปอร์เซ็นต์ ตามลําดับ ส่วนพันธุ์ข้าวโพดไร่ปรับปรุงใหม่พันธุ์ KSX5901, KSX5914, 

KSX5614, KSX5908, KSX5820, KSX5810, KSX5802, KSX5813, KSX5903, KSX5930 และ  KSX5807 ให้

ผลผลิตสงูกว่าพันธุ ์SW4452 ตัง้แต่ 12-29 เปอรเ์ซ็นต ์และผลผลิตสงูไม่แตกต่างกบัพนัธุก์ารคา้ DK6818 และ 

P4554 และพบวา่พนัธุ ์KSX5814 ยงัมีเสถียรภาพดีอีกดว้ย 

 

สรุป 

พันธุ์ปรับปรุงใหม่ KSX5720, KSX5810, KSX5908 และ KSX5614 ใหผ้ลผลิตสูงไม่แตกต่างกับพันธุ์

การคา้ S7328 DK6818 P4554 KKK Super และ PAC339 โดยใหผ้ลผลิตเฉลี่ยระหว่าง 1,309–1,429 กก./ไร่ 

และ ซึง่สงูกวา่พนัธุเ์ปรียบเทียบ SW4452 ตัง้แต ่10-21 เปอรเ์ซน็ต ์

พันธุ์ KSX5720 KSX5810, KSX5908 และ KSX5614 มีการปรับตัวดีและให้ผลผลิตสูงในจังหวัด

นครราชสีมา จึงควรออกเป็นพันธุ์ส่งเสริมใหเ้กษตรกรใชต้่อไป จะช่วยลดตน้ทุนการผลิตและเพ่ิมรายไดข้อง

เกษตรกรได ้
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สุราษฎรธ์านี 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 

การศึกษาผลของวสัดุปลูกชนิดต่างๆ ต่อการเจริญเติบโตของตน้กลา้ปาลม์นํา้มนัพันธุล์กูผสมสรุาษฎรธ์านี 1 ท่ี

ระยะอนุบาลแรก ดาํเนินการทดลองท่ีศูนยวิ์จัยและพัฒนาเมล็ดพันธุพื์ชสุราษฎรธ์านี ระหว่างเดือนกรกฎาคม–

ตลุาคม 2562 วางแผนการทดลองแบบ Completely Randomized Design (CRD) จาํนวน 5 ซ ํา้ 4 กรรมวิธี ไดแ้ก่ 

ดิน:ขุยมะพรา้ว อัตราส่วน 2:1, ดิน:ขุยมะพรา้ว อัตราส่วน 1:1, ดิน:ขุยมะพรา้ว:ปุ๋ ยคอก อัตราส่วน 2:1:1, ดิน:

แกลบดาํ:ปุ๋ ยคอก อตัราส่วน 2:1:1 โดยปริมาตร ผลการทดลองพบว่าท่ีระยะ 1 เดือนหลงัจากยา้ยปลูกวสัดุ ดิน 

แกลบดาํ ปุ๋ ยคอก อตัราส่วน 2:1:1 มีการเจริญเติบโตของตน้กลา้ดีท่ีสดุ (p<0.01) โดยมีความกวา้งและความยาว

ใบ เท่ากับ 2.99 และ 8.31 เซนติเมตร ตามลาํดับ ท่ีระยะ 2 เดือนหลังจากย้ายปลูก มีความสูงต้น (18.58 

เซนติเมตร) และจาํนวนใบรูปหอก (2.72 ใบ) สงูท่ีสดุ และท่ีระยะ 3 เดือนหลงัจากยา้ยปลกู มีเสน้ผ่านศนูยก์ลางลาํ

ตน้ (1.23 เซนติเมตร) เสน้รอบวงโคนตน้ (3.87 เซนติเมตร) สงูท่ีสดุ ซึ่งมีความแตกต่างอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติ 

(p<0.05) ดงันัน้ วสัดุปลูก ดิน:แกลบดาํ:ปุ๋ ยคอก อตัราส่วน 2:1:1 เหมาะสมสาํหรบัใชป้ลูกตน้กลา้ปาลม์นํา้มัน

พนัธุล์กูผสมสรุาษฎรธ์านี 1 ในระยะอนบุาลแรก 

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 
* Corresponding author; e-mail address: chaiyawat_sermod@hotmail.com 
 
1ศนูยว์ิจยัและพฒันาเมล็ดพนัธุพื์ชสรุาษฎรธ์านี 1 ทา่ชนะ สรุาษฎรธ์านี 84170 
1Suratthani Seed Research and Development Center 1, Tachana, Suratthani 84170
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คาํนาํ 

ปาลม์นํา้มนั (Elasis guineensis Jacq) เป็นพืชท่ีมีศกัยภาพในการผลิตนํา้มนัตอ่พืน้ท่ีสงูสดุ เม่ือเปรียบเทียบ

กบัพืชนํา้มนัชนิดอ่ืน ทั่วโลกมีความตอ้งการใชน้ ํา้มนัปาลม์ราว 60 ลา้นตนั และมีแนวโนม้เพ่ิมขึน้ ซึ่งปาลม์นํา้มนัเป็น

พืชเศรษฐกิจท่ีสาํคัญของประเทศไทย ประเทศไทยเป็นผูผ้ลิตปาลม์นํา้มันรายใหญ่อันดับสามของโลก รองจาก

อินโดนีเซีย และมาเลเซีย โดยมีเนือ้ท่ีเพาะปลูกทั้งประเทศในปี 2561 ทั้งหมด 5,878,127 ไร่ เพ่ิมขึน้จากปี 2559 

ประมาณ 400,000 ไร่ (สาํนักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2562) โดยเฉพาะบริเวณภาคใตข้องประเทศไทย ปาลม์นํา้มนั

ลกูผสมพนัธุส์รุาษฎรธ์านี 1 คือ เป็นพนัธุล์กูผสมเทเนอรา่ท่ีไดจ้ากการผสมระหวา่งแมพ่นัธุด์รูา่(เดลี่) กบัพ่อพนัธุพิ์สิเฟอ

ร่า(คาลาบาร)์ ผลผลิตทะลายสดเฉลี่ย 3,450 กิโลกรมั/ไร่/ปี สีผล มี 2 สี คือผลดิบเป็นสีเขียวเม่ือสุกจะเมีสีเหลืองสม้ 

และอีกแบบคือผลดิบมีสีดาํเม่ือสกุจะมีสีสม้แดง (กรมพฒันาท่ีดิน, 2562) 

การจดัการแปลงเพาะท่ีเหมาะสมจะช่วยใหไ้ดต้น้กลา้ท่ีสมบูรณแ์ข็งแรง พรอ้มท่ีจะเจริญและใหผ้ลผลิตดีใน

แปลงปลกูซึง่จะสง่ผลใหไ้ดผ้ลผลิตท่ีเรว็ขึน้และสมํ่าเสมอ โดยการจดัการตน้กลา้ในเรือนเพาะชาํ ประกอบดว้ย ขัน้ตอน

การปลกูเมล็ดงอก การอนบุาลตน้กลา้ และการคดัทิง้ตน้กลา้ท่ีผิดปกติ โดยมีจุดประสงคห์ลกัเพ่ือใหไ้ดต้น้กลา้ปาลม์ท่ี

มีคณุภาพ และสมบูรณเ์ท่านัน้ท่ีจะนาํไปปลกูในแปลงปลกู โดยรูปแบบของการอนบุาลตน้กลา้สาํหรบัปาลม์นํา้มนัใน

เรือนเพาะชาํมี 2 รูปแบบ คือ การอนุบาลตน้กลา้ระยะเดียว (single stage nursery) และการอนุบาลตน้กลา้สองระยะ 

(double stage nursery) ซึง่การอนบุาลตน้กลา้สองระยะประกอบดว้ย ระยะอนบุาลแรก (pre-nursery) และระยะอนบุาล

หลกั (main nursery) โดยระยะอนุบาลแรก เป็นการดแูลตน้กลา้ประมาณ 3 เดือนแรกในเรือนเพาะชาํ (ธีระ, 2558) การ

เจริญโตในระยะตน้กลา้ตอ้งเผชิญกับสภาพอากาศท่ีเปลี่ยนแปลงในแต่ละช่วงเวลา (Khan et al.,2006) Gillbanks 

(2003) ระบุว่าการเจริญเติบโตของตน้ปาลม์ในเรือนเพาะชาํจะไม่ดีหากใชดิ้นดานเป็นวสัดปุลกู และโครงสรา้งของวสัดุ

ปลูกท่ีดีควรท่ีจะมีลกัษณะนุ่ม มีช่องว่าง ซึ่งการเจริญเติบโตของตน้กลา้ปาลม์จะขึน้อยู่กับการพัฒนาของระบบราก 

ความแตกต่างทางกายภาพและคณุสมบติัทางเคมีของวสัดปุลกูจะส่งผลต่อลกัษณะทางสรีรวิทยา และชีวมวลของตน้

กลา้ปาลม์ ซึง่สามารถใชจ้าํแนกความเหมาะสมของวสัดปุลกูท่ีสมัพนัธต์อ่การเจริญเติบโตของพืช (Folorunso, 1999) 

วสัดปุลกูท่ีเหมาะสมต่อการปลกูพืช นัน้ สามารถทาํไดด้ว้ยการใชอิ้นทรียว์ตัถุชนิดต่าง ๆ ไดแ้ก่ ปุ๋ ยคอก ขุย

มะพรา้ว ถ่านแกลบ เปลือกถั่ว ขีเ้ลื่อย ซงัขา้วโพด โดยวสัดเุหลา่นีมี้ สมบติัเฉพาะตวัท่ีช่วยปรบัปรุงวสัดปุลกูใหมี้สมบติั

ท่ีเหมาะสมแตกต่างกนัไป เช่น การยึดลาํตน้ การอุม้นํา้ การถ่ายเทอากาศ และทาํใหร้ากพฒันาไดดี้ ถ่านแกลบ  เป็น

วสัดท่ีุสะอาดหาง่ายราคาถกูแตมี่คา่ความเป็นดา่งสงู เนตรชนก และชวนพิศ (2555) พบวา่การใชว้สัดปุลกู ดิน : ใบไมผ้ ุ

: ถ่านแกลบ : ปุ๋ ยคอก อัตราส่วน 1:2:2:1 เป็นวัสดุปลูกท่ีมีความเหมาะสม ต่อการปลูกตน้กลา้ฟักขา้วมากท่ีสุด ขุย

มะพรา้ว เป็นวสัดเุพาะ มีนํา้หนกัเบา สามารถดดูซบันํา้ไดดี้ เน่ืองจากมีลกัษณะเป็นเสน้ใยจงึช่วยใหว้สัดเุพาะ โปรง่และ

ร่วนซุยมีความยืดหยุ่นตวัดีไม่อดัแน่นง่าย ธีระพงษ์ (2548) พบว่าวสัดผุสมจากขุย มะพรา้วเป็นวสัดท่ีุเหมาะสมในการ

ปลกูแคนตาลปู มากกวา่วสัดปุลกูท่ีมาจากเปลือกมะพรา้วสบัเพียงอย่างเดียว ดงันัน้การทดลองในครัง้นีมี้วตัถปุระสงค์

เพ่ือศกึษาการเจริญเติบโตของตน้กลา้ปาลม์นํา้มนัพนัสรุาษฎรธ์านี 1 ในระยะอนบุาลแรก โดยใชว้สัดเุพาะท่ีแตกตา่งกนั 
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อุปกรณแ์ละวิธีการ 

ต้นกล้าปาลม์นํา้มัน 

 ตน้กลา้ปาลม์นํา้มนัท่ีใชใ้นการทดลองไดแ้ก่ ตน้กลา้ปาลม์นํา้มนัพนัธุล์ูกผสมสรุาษฎรธ์านี 1 ท่ีไดจ้ากการ

เพาะเมลด็งอกลงในถุงดาํขนาด 5 x 7 นิว้  

การทดสอบผลของวัสดุปลูกชนิดต่าง ๆ ต่อการเจริญเติบโตของต้นกล้าปาลม์นํา้มันพันธุลู์กผสม 

สุราษฎรธ์านี 1 ทีร่ะยะอนุบาลแรก 

 ดาํเนินการทดลองท่ีแปลงอนุบาลตน้กลา้ปาลม์นํา้มัน ศูนยวิ์จัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชสุราษฎรธ์านี 

ระหวา่งเดือนกรกฎาคม–ตลุาคม 2562 วางแผนการทดลองแบบ Completely Randomized Design (CRD) 4 กรรมวิธี 

จาํนวน 4 ซ ํา้ ๆ ละ 20 ถงุ วสัดปุลกุท่ีใชใ้นการทดลองมีดงันี ้(1) ดิน:ขยุมะพรา้ว อตัราสว่น 2:1 โดยปริมาตร (2) ดิน:ขยุ

มะพรา้ว อตัราส่วน 1:1 โดยปริมาตร (3) ดิน:ขุยมะพรา้ว:ปุ๋ ยคอก อตัราส่วน 2:1:1 โดยปริมาตร (4) ดิน:แกลบดาํ:ปุ๋ ย

คอก อตัราสว่น 2:1:1 โดยปริมาตร 

นาํวสัดุปลูกแต่ละกรรมวิธีบรรจุลงในกระถางพลาสติกสีดาํขนาด 5 x 7 นิว้ ใหเ้ต็มถุงจากนัน้นาํเมล็ดงอก

ปาลม์นํา้มนัพนัธุล์กูผสมสรุาษฎรธ์านี 1 ลงปลกู เพาะเลีย้งท่ีแปลงอนุบาลตน้กลา้ และปฏิบติัดแูลรกัษาตน้กลา้ เช่น 

การใหปุ้๋ ย ใหน้ ํา้ และจดัการดา้นอ่ืนๆ ใหเ้หมาะสมกบัระยะของการพฒันาของตน้กลา้ปาลม์นํา้มนั สงัเกตและบนัทึก

ขอ้มลูดงันี ้(1) ความสูงตน้ (เซนติเมตร) (2) จาํนวนใบรูปหอก (ใบ) (3) ความกวา้งใบรูปหอก (เซนติเมตร)  (4) ความ

ยาวใบรูปหอก (เซนติเมตร) (5) เสน้ผ่านศนูยก์ลางลาํตน้ (เซนติเมตร) (6) เสน้รอบวงโคนตน้ (เซนติเมตร) (7) จาํนวนใบ

รูปแฉก (ใบ) (8) ความกวา้งใบรูปแฉก (เซนติเมตร) (9) ความยาวใบรูปแฉก (เซนติเมตร) วิเคราะหข์อ้มลูทางสถิติดว้ย

การวิเคราะห์ความแปรปรวน (analysis of variance : ANOVA)  และตรวจสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยโดยวิธี  

Duncan’s multiple range test (DMRT) ท่ีระดบัความเช่ือมั่น 95 % 

 

ผลการทดลองและวิจารณ ์

ผลของวัสดุปลูกชนิดต่างๆ ต่อการเจริญเตบิโตของต้นกล้าปาลม์นํา้มันพันธุลู์กผสมสุราษฎรธ์านี 1 ใน

ระยะ 1 เดอืน หลังจากเพาะเมล็ด 

 ความสูงต้น พบว่า ดิน:ขุยมะพรา้ว:ปุ๋ ยคอก (2:1:1) มีความสูงตน้เฉลี่ยสูงท่ีสุด คือ 10.70 เซนติเมตร 

รองลงมาคือ ดิน:แกลบดาํ:ปุ๋ ยคอก (2:1:1) และดิน:ขุยมะพรา้ว (2:1) มีความสงูตน้เฉลี่ย 10.34 และ 9.33 เซนติเมตร 

ตามลาํดับ ส่วนดิน:ขุยมะพรา้ว (1:1) มีความสูงตน้เฉลี่ยน้อยท่ีสุดคือ 8.47 เซนติเมตร มีความแตกต่างอย่างมี

นยัสาํคญัย่ิงทางสถิต (Table 1) จาํนวนใบรูปหอก พบว่า ดิน:ขุยมะพรา้ว:ปุ๋ ยคอก (2:1:1) มีจาํนวนใบรูปหอกเฉลี่ย

สูงท่ีสุด คือ 1.42 ใบ รองลงมาคือ ดิน:แกลบดาํ:ปุ๋ ยคอก (2:1:1) และดิน:ขุยมะพรา้ว (1:1) มีจาํนวนใบรูปหอกเฉลี่ย 

1.17 และ 0.86 ใบ ตามลาํดับ ส่วนดิน:ขุยมะพรา้ว (2:1) มีจาํนวนใบรูปหอกเฉลี่ยน้อยท่ีสุดคือ 0.77 ใบ มีความ

แตกต่างอย่างมีนยัสาํคญัย่ิงทางสถิต (Table 1) ความกว้างใบรูปหอก พบว่า ดิน:แกลบดาํ:ปุ๋ ยคอก (2:1:1) มีความ

กวา้งใบรูปหอกเฉลี่ยสูงท่ีสุดคือ 2.99 เซนติเมตร รองลงมาคือ ดิน:ขุยมะพรา้ว:ปุ๋ ยคอก (2:1:1) และดิน:ขุยมะพรา้ว 

(2:1) มีความกวา้งใบรูปหอกเฉลี่ยค่า 2.96 และ 2.77 เซนติเมตร ตามลาํดบั สว่นดิน:ขยุมะพรา้ว (1:1) มีความกวา้งใบ

รูปหอกเฉลี่ยนอ้ยท่ีสดุคือ 2.44 เซนติเมตร มีความแตกต่างอย่างมีนัยสาํคญัย่ิงทางสถิตกบั (Table 1) ความยาวใบ

รูปหอก พบวา่ ดิน:แกลบดาํ:ปุ๋ ยคอก (2:1:1) มีความยาวใบรูปหอกเฉลี่ยสงูท่ีสดุคือ 8.31 เซนติเมตร รองลงมาคือ ดิน:

ขุยมะพรา้ว:ปุ๋ ยคอก (2:1:1) และดิน:ขุยมะพรา้ว (2:1) มีความยาวใบรูปหอกเฉลี่ยค่า 7.90 และ 7.69 เซนติเมตร 
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ตามลาํดบั สว่นดิน:ขยุมะพรา้ว (1:1) มีความยาวใบรูปหอกเฉลี่ยนอ้ยท่ีสดุคือ 6.51 เซนติเมตร มีความแตกต่างอย่างมี

นยัสาํคญัย่ิงทางสถิตกบั (Table 1) เส้นผ่านศูนยก์ลางลาํต้น พบว่า ดิน:ขุยมะพรา้ว (1:1), ดิน:ขุยมะพรา้ว:ปุ๋ ยคอก 

(2:1:1) และ ดิน:แกลบดาํ:ปุ๋ ยคอก (2:1:1) มีเสน้ผ่านศูนยก์ลางลาํตน้เฉลี่ยเท่ากันคือ 0.06 เซนติเมตร ส่วนดิน:ขุย

มะพรา้ว (2:1) มีเสน้ผ่านศูนยก์ลางเฉลี่ยนอ้ยท่ีสุด คือ 0.05 เซนติเมตร ไม่มีความแตกต่างทางสถิต (Table 1) เส้น

รอบวงโคนต้น พบวา่ดิน:ขุยมะพรา้ว:ปุ๋ ยคอก (2:1:1) มีเสน้รอบวงโคนตน้เฉลี่ยสงูท่ีสดุคือ 1.93 เซนติเมตร รองลงมา

คือ ดิน:แกลบดาํ:ปุ๋ ยคอก (2:1:1) และดิน:ขุยมะพรา้ว (2:1) มีเสน้รอบวงโคนตน้เฉลี่ยคือ 1.91 และ 1.86 เซนติเมตร 

ตามลาํดบั ส่วน ดิน:ขุยมะพรา้ว (1:1) มีเสน้รอบวงโคนตน้เฉลี่ยนอ้ยท่ีสดุคือ 1.81 เซนติเมตร ไม่มีความแตกต่างทาง

สถิต (Table 1) โดยในระยะหนึ่งเดือนหลงัจากเพาะเมลด็ยงัไม่ปรากฏใบรูปแฉก 

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. 

Treatment Plant  

height 

(cm) 

Lanceolate leaf Stem 

girth 

(cm) 

Diameter 

(cm) 
No. of 
leaf 

(leaf) 

Blade 
width 
(cm) 

Leaf 
length 
(cm) 

Soil:Coconut coir 1:1 8.47c 0.86c 2.44b 6.51b 1.81 0.06 
Soil:Coconut coir 2:1 9.33b 0.77c 2.77a 7.69a 1.86 0.05 
Soil:Coconut coir:Manure 2:1:1 10.70a 1.42a 2.96a 7.90a 1.93 0.06 
Soil:Rice husk charcoal:Manure 
2:1:1 

10.34a 1.17b 2.99a 8.31a 1.91 0.06 

F-test ** ** ** ** ns ns 
CV (%) 5.19 11.87 8.14 6.23 4.25 3.76 

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   ns Not significant 

 

ผลของวัสดุปลูกชนิดต่าง ๆ ต่อการเจริญเตบิโตของต้นกล้าปาลม์นํา้มันพันธุลู์กผสมสุราษฎรธ์านี 1 

ในระยะ 2 เดอืน หลังจากเพาะเมล็ด 

ความสูงต้น พบวา่ ดิน:แกลบดาํ:ปุ๋ ยคอก (2:1:1) มีความสงูตน้เฉลี่ยสงูท่ีสดุ คือ 18.58 เซนติเมตร รองลงมา

คือ ดิน:ขุยมะพรา้ว (2:1) และดิน:ขุยมะพรา้ว (1:1) มีความสงูตน้เฉลี่ย 17.75 และ 17.65 เซนติเมตร ตามลาํดบั ส่วน 

ดิน:ขุยมะพรา้ว:ปุ๋ ยคอก (2:1:1) มีความสงูตน้เฉลี่ยนอ้ยท่ีสดุคือ 17.28 เซนติเมตร มีความแตกต่างอย่างมีนยัสาํคญั

ทางสถิต (Table 2) จาํนวนใบรูปหอก พบวา่ ดิน:แกลบดาํ:ปุ๋ ยคอก (2:1:1) มีจาํนวนใบรูปหอกเฉลี่ยสงูท่ีสดุ คือ 2.72 

ใบ รองลงมาคือ ดิน:ขยุมะพรา้ว:ปุ๋ ยคอก (2:1:1) และดิน:ขยุมะพรา้ว (2:1) มีจาํนวนใบรูปหอกเฉลี่ย 2.63 และ 2.62 ใบ 

ตามลาํดบั สว่นดิน:ขยุมะพรา้ว (1:1) มีจาํนวนใบรูปหอกเฉลี่ยนอ้ยท่ีสดุคือ 2.46 ใบ มีความแตกต่างอย่างมีนยัสาํคญั

ทางสถิต (Table 2) ความกว้างใบรูปหอก พบว่า ดิน:แกลบดาํ:ปุ๋ ยคอก (2:1:1) มีความกวา้งใบรูปหอกเฉลี่ยสงูท่ีสุด

คือ 4.19 เซนติเมตร รองลงมาคือ ดิน:ขยุมะพรา้ว (1:1) และดิน:ขยุมะพรา้ว (2:1) มีความกวา้งใบรูปหอกเฉลี่ยค่า 4.15 

และ 4.03 เซนติเมตร ตามลาํดบั ส่วนดิน:ขุยมะพรา้ว:ปุ๋ ยคอก (2:1:1) มีความกวา้งใบรูปหอกเฉลี่ยนอ้ยท่ีสดุคือ 3.91 

เซนติเมตร ไม่มีความแตกต่างทางสถิต (Table 2) ความยาวใบรูปหอก พบว่า ดิน:แกลบดาํ:ปุ๋ ยคอก (2:1:1) มีความ



การประชมุทางวิชาการของมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์ครัง้ที่ 58  สาขาพืช 

163 

ยาวใบรูปหอกเฉลี่ยสงูท่ีสดุคือ 14.52 เซนติเมตร รองลงมา คือ ดิน:ขยุมะพรา้ว (1:1) และดิน:ขยุมะพรา้ว (2:1) มีความ

ยาวใบรูปหอกเฉลี่ยคา่ 14.07 และ 13.98 เซนติเมตร ตามลาํดบั สว่นดิน:ขยุมะพรา้ว:ปุ๋ ยคอก (2:1:1) มีความยาวใบรูป

หอกเฉลี่ยนอ้ยท่ีสดุคือ 13.61 เซนติเมตร ไมมี่ความแตกต่างทางสถิต (Table 2) เส้นผ่านศูนยก์ลางลาํต้น พบวา่ ดิน:

แกลบดาํ:ปุ๋ ยคอก (2:1:1) มีเสน้ผ่านศนูยก์ลางลาํตน้เฉลี่ยสูงท่ีสุด 0.97 เซนติเมตร รองลงมาคือ:ดิน:ขุยมะพรา้ว:ปุ๋ ย

คอก (2:1:1) และดิน:ขยุมะพรา้ว (2:1) มีเสน้ผ่านศนูยก์ลางเฉลี่ยเท่ากนัคือ 0.87 เซนติเมตร สว่นดิน:ขยุมะพรา้ว (1:1) 

มีเสน้ผ่านศนูยก์ลางเฉลี่ยนอ้ยท่ีสุด คือ 0.86 ไม่มีความแตกต่างทางสถิต (Table 2) เส้นรอบวงโคนต้น พบว่าดิน:

แกลบดาํ:ปุ๋ ยคอก (2:1:1) มีเสน้รอบวงโคนตน้เฉลี่ยสงูท่ีสดุคือ 3.06 เซนติเมตร รองลงมาคือ ดิน:ขุยมะพรา้ว:ปุ๋ ยคอก 

(2:1:1) และดิน:ขยุมะพรา้ว (2:1) มีเสน้รอบวงโคนตน้เฉลี่ยเท่ากนัคือ 2.75 เซนติเมตร สว่นดิน:ขยุมะพรา้ว (1:1) มีเสน้

รอบวงโคนตน้เฉลี่ยนอ้ยท่ีสดุคือ 2.73 เซนติเมตร ไมมี่ความแตกตา่งทางสถิต (Table 2) โดยในระยะสองเดือนหลงัจาก

เพาะเมลด็ยงัไมป่รากฏใบรูปแฉก   

 

ผลของวัสดุปลูกชนิดต่างๆ ต่อการเจริญเตบิโตของต้นกล้าปาลม์นํา้มันพันธุลู์กผสมสุราษฎรธ์านี 1 ใน

ระยะ 3 เดอืน หลังจากเพาะเมล็ด 

ความสูงต้น พบวา่ ดิน:แกลบดาํ:ปุ๋ ยคอก (2:1:1) มีความสงูตน้เฉลี่ยสงูท่ีสดุ คือ 26.89 เซนติเมตร รองลงมา

คือ ดิน:ขุยมะพรา้ว (1:1) และดิน:ขุยมะพรา้ว:ปุ๋ ยคอก (2:1:1) มีความสูงตน้เฉลี่ย 26.00 และ 25.79 เซนติเมตร 

ตามลาํดบั ส่วนดิน:ขุยมะพรา้ว (2:1) มีความสูงตน้เฉลี่ยนอ้ยท่ีสุดคือ 25.47 เซนติเมตร ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ 

จาํนวนใบรูปหอก พบว่า ดิน:แกลบดาํ:ปุ๋ ยคอก (2:1:1) มีจาํนวนใบรูปหอกเฉลี่ยสูงท่ีสุด คือ 3.93 ใบ รองลงมาคือ 

ดิน:ขยุมะพรา้ว (2:1) และดิน:ขยุมะพรา้ว:ปุ๋ ยคอก (2:1:1) มีจาํนวนใบรูปหอกเฉลี่ย 3.89 และ 3.84 ใบ ตามลาํดบั สว่น

ดิน:ขุยมะพรา้ว (1:1) มีจาํนวนใบรูปหอกเฉลี่ยนอ้ยท่ีสุดคือ 3.80 ใบ ไม่มีความแตกต่างทางสถิต ความกว้างใบรูป

หอก พบว่า ดิน:แกลบดาํ:ปุ๋ ยคอก (2:1:1) มีความกวา้งใบรูปหอกเฉลี่ยสงูท่ีสดุคือ 5.84 เซนติเมตร รองลงมาคือ ดิน:

ขุยมะพรา้ว:ปุ๋ ยคอก (2:1:1) และดิน:ขุยมะพรา้ว (1:1) มีความกวา้งใบรูปหอกเฉลี่ยค่า 5.70 และ 5.66 เซนติเมตร 

ตามลาํดบั ส่วน ดิน:ขุยมะพรา้ว (2:1) มีความกวา้งใบรูปหอกเฉลี่ยนอ้ยท่ีสดุคือ 5.41 เซนติเมตร ไมมี่ความแตกต่าง

ทางสถิต ความยาวใบรูปหอก พบว่า ดิน:แกลบดาํ:ปุ๋ ยคอก (2:1:1) มีความยาวใบรูปหอกเฉลี่ยสูงท่ีสุดคือ 20.10 

เซนติเมตร รองลงมาคือ ดิน:ขุยมะพรา้ว (1:1) และดิน:ขุยมะพรา้ว:ปุ๋ ยคอก (2:1:1) มีความยาวใบรูปหอกเฉลี่ยค่า 

19.41 และ 19.40 เซนติเมตร ตามลาํดบั ส่วนดิน:ขุยมะพรา้ว (2:1) มีความยาวใบรูปหอกเฉลี่ยนอ้ยท่ีสุดคือ 18.93 

เซนติเมตร ไม่มีความแตกต่างทางสถิต จาํนวนใบแฉก พบว่า ดิน:แกลบดาํ:ปุ๋ ยคอก (2:1:1) มีผลใหต้น้กลา้ปาลม์

นํา้มนัมีจาํนวนใบแฉกเฉลี่ยสงูท่ีสดุคือ 0.40 ใบ รองลงมาคือ ดิน:ขยุมะพรา้ว (1:1) และดิน:ขยุมะพรา้ว (2:1) มีจาํนวน

ใบแฉกเฉลี่ยคือ 0.39 และ 0.36 ใบ ตามลาํดบั สว่นดิน:ขยุมะพรา้ว:ปุ๋ ยคอก (2:1:1) มีจาํนวนใบแฉกเฉลี่ยนอ้ยท่ีสดุคือ 

0.24 ใบ ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ ความกว้างใบแฉก พบว่า ดิน:แกลบดาํ:ปุ๋ ยคอก (2:1:1) มีความกวา้งใบแฉก

เฉลี่ยสูงท่ีสุดคือ 6.39 เซนติเมตร รองลงมาคือ ดิน:ขุยมะพรา้ว (1:1) และดิน:ขุยมะพรา้ว (2:1) มีความกวา้งใบแฉก

เฉลี่ยคือ 6.34 และ 5.76 เซนติเมตร ตามลาํดบั ส่วนดิน:ขุยมะพรา้ว:ปุ๋ ยคอก (2:1:1) มีความกวา้งใบแฉกเฉลี่ยนอ้ย

ท่ีสดุคือ 5.41 เซนติเมตร มีความแตกต่างทางสถิติ ความยาวใบแฉก พบวา่ ดิน:แกลบดาํ:ปุ๋ ยคอก (2:1:1) มีความยาว

ใบแฉกเฉลี่ยสงูท่ีสดุคือ 20.63 เซนติเมตร รองลงมาคือ ดิน:ขุยมะพรา้ว (1:1) และดิน:ขุยมะพรา้ว:ปุ๋ ยคอก (2:1:1) มี

ความยาวใบแฉกเฉลี่ยคือ 19.88 และ 19.01 เซนติเมตร ตามลาํดบั สว่นดิน:ขยุมะพรา้ว (2:1) มีความยาวใบแฉกเฉลี่ย

นอ้ยท่ีสดุคือ 17.61 เซนติเมตร ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ เส้นผ่านศูนยก์ลางลาํต้น พบว่า ดิน:แกลบดาํ:ปุ๋ ยคอก 
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(2:1:1) มีเสน้ผ่านศนูยก์ลางลาํตน้เฉลี่ยเท่ากนัคือ 1.23 เซนติเมตร รองลงมาคือ:ดิน:ขยุมะพรา้ว:ปุ๋ ยคอก (2:1:1) มีเสน้

ผ่านศนูยก์ลางเฉลี่ยคือ 1.16 เซนติเมตร สว่นดิน:ขยุมะพรา้ว (2:1) และดิน:ขยุมะพรา้ว (1:1) มีเสน้ผ่านศนูยก์ลางเฉลี่ย

นอ้ยท่ีสดุคือ 1.15 เซนติเมตร เท่ากัน มีความแตกต่างทางสถิต เส้นรอบวงโคนต้น พบว่า ดิน:แกลบดาํ:ปุ๋ ยคอก 

(2:1:1) มีเสน้รอบวงโคนตน้เฉลี่ยสูงท่ีสดุคือ 3.87 เซนติเมตร รองลงมาคือ ดิน:ขุยมะพรา้ว:ปุ๋ ยคอก (2:1:1) มีเสน้รอบ

วงโคนตน้เฉลี่ยคือ 3.65 เซนติเมตร สว่นดิน:ขยุมะพรา้ว (1:1) และดิน:ขยุมะพรา้ว (2:1) มีเสน้รอบวงโคนตน้เฉลี่ยนอ้ย

ท่ีสดุคือ 3.63 เซนติเมตร เท่ากนั มีความแตกต่างทางสถิต (Table 3) 

 จากการศกึษาผลของวสัดปุลกูชนิดต่าง ๆ ตอ่การเจริญเติบโตของตน้กลา้ปาลม์นํา้มนัพนัธุล์กูผสม 

สุราษฎรธ์านี 1 ในระยะอนุบาลแรก พบว่าดิน:แกลบดาํ:ปุ๋ ยคอก อัตราส่วน 2:1:1 ส่งผลให้ตน้กลา้ปาลม์นํา้มัน

เจริญเติบโตดีท่ีสดุ เน่ืองจากปุ๋ ยคอกช่วยปรบัปรุงโครงสรา้งของดินใหโ้ปร่งและร่วนซุย (กรมพฒันาท่ีดิน, 2550) ซึง่ปุ๋ ย

คอกมลูววัมีธาตอุาหาร NPK สดัสว่น 1.58:0.70:1.62 เปอรเ์ซน็ต ์ช่วยปรบัปรุงคณุสมบติัทางกายภาพของวสัดปุลกูให้

ดีขึน้และเพ่ิมจลุินทรียซ์ึ่งช่วยหาอาหารใหพื้ชดว้ย (นนัทิยา,2545) และแกลบดาํมีซิลิกาเป็นองคป์ระกอบทาํใหมี้ความ

พรุน มีสมบติัในการดดูซบันํา้ไดดี้ มีนํา้หนกัเบา มีพืน้ท่ีผิวมาก จึงมีคณุสมบติัเป็นตวัดดูซบัท่ีดี (บุญรกัษ,์ 2552)และ

มีการอดัตวัไม่มากนกั จึงเพ่ิมความโปร่งใหว้สัดเุพาะและเม่ือรดนํา้แลว้จะเกิดการแน่นตวั การแน่นตวันีมี้ความชืน้จึง

ไปช่วยการสลายอาหารสะสมสง่มายงักลา้ใหเ้กิดการเจรญิเติบโตของตน้อ่อน (จวงจนัทร,์ 2529)  

 อย่างไรก็ตามการใชว้สัดปุลกูชนิดต่าง ๆ ในการเพาะเลีย้งตน้กลา้ปาลม์นํา้มนัไม่ใช่ปัจจยัสาํคญัเพียงอย่าง

เดียว ท่ีทาํใหต้น้กลา้ปาลม์นํา้มนัเจริญเติบโตอย่างเหมาะสม แตต่อ้งรวมไปถึงการดแูลรกัษา ใหป้ริมาณนํา้และปุ๋ ย ท่ี

เหมาะสม แสงแดด และการเอาใจใสข่องผูเ้พาะเลีย้งดว้ย 

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) 

Lanceolate leaf Stem 

girth 

(cm) 

Diameter 

(cm) 
No. of 

leaf (leaf) 

Blade 

width (cm) 

Leaf 

length 

(cm) 

Soil:Coconut coir  1:1 17.65b 2.46b 4.15 14.07 2.73 0.86 

Soil:Coconut coir 2:1 17.75ab 2.62ab 4.03 13.98 2.75 0.87 

Soil:Coconut coir:Manure  2:1:1 17.28b 2.63ab 3.91 13.61 2.75 0.87 

Soil:Rice husk charcoal:Manure 

2:1:1 

18.58a 2.72a 4.19 14.52 3.06 0.97 

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. 

Treatments 

Plant 

height 

(cm) 

Lanceolate leaf Bifurcate leaf Stem 

girth 

(cm) 

Diameter 

(cm) 

No. of 

leaf 

(leaf) 

Blade 

width 

(cm) 

Leaf 

length 

(cm) 

No. of 

leaf 

(leaf) 

Blade 

width 

(cm) 

Leaf 

length 

(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 

coir:Manure 2:1:1 

25.79 3.84 5.70 19.40 0.24 5.41b 19.01 3.65b 1.16b 

Soil:Rice husk 

charcoal:Manure 2:1:1 

26.89 3.93 5.84 20.10 0.40 6.39a 20.63 3.87a 1.23a 

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 

 

สรุป 

วัสดุปลูกท่ีเหมาะสมท่ีสุดสาํหรบัใชใ้นการผลิตตน้กลา้ปาลม์นํา้ในช่วงระยะอนุบาลแรกของตน้กลา้

ปาล์มนํ้ามันพันธุ์ลูกผสมสุราษฎร์ธานี 1 ดิน:แกลบดาํ:ปุ๋ ยคอก อัตราส่วน 2:1:1 โดยปริมาตรมีผลต่อการ

เจริญเติบโตของตน้กลา้ทุกดา้นสูงกว่าสตูรอ่ืน ๆ และในช่วงตน้กลา้อายุ 3 เดือนหลงัจากเพาะเมล็ด มีแนวโนม้

การเจริญเดิบโตของตน้กลา้ปาลม์นํา้มนัดีท่ีสดุ ดงันัน้วสัดปุลกู ดิน:แกลบดาํ:ปุ๋ ยคอก อตัราสว่น 2:1:1 โดยปริมาตร

มีความเหมาะสมสาํหรบัใชป้ลกูตน้กลา้ปาลม์นํา้มนัพนัธุล์กูผสมสรุาษฎรธ์านี 1 ในระยะอนบุาลแรก  
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การใช้สารปลอดภัยกระตุ้นความต้านทานโรคแอนแทรคโนสของผลพริกขีห้นูหลังการเก็บเกี่ยว 

Use of Substances Generally Recognized as Safe Induced the Resistance of Anthracnose 

Disease in Chilli Fruit after Harvest  
 

วีรภรณ ์เดชนําบัญชาชัย1* บญุญวดี จิระวฒุิ1 และ รตัตา สทุธยาคม1 

Weeraporn Dejnumbunchachai1*, Boonyawadee Chirawut1 and Ratta Suttayakom1 

 

บทคัดย่อ 

 การทดสอบประสิทธิภาพสารกลุ่มปลอดภัย 4 ชนิด ในการกระตุน้ความตา้นทานและควบคุมโรคแอนแทรค

โนสของพริก คือ กรดซาลิไซลิก กรดออกซาลิก โพรพิลพาราเบน และโพแทสเซียมซอรเ์บท โดยใชค้วามเขม้ขน้ของสาร 

5 ระดับ คือ 100 250 500 750 และ 1,000 มก./ล. จากนั้นคัดเลือกสารท่ีไม่ยับยั้งการเจริญของเสน้ใยของเชื ้อรา 

Colletotrichum capsici บนอาหารเลีย้งเชือ้ได ้คือ กรดออกซาลิก และโพแทสเซียมซอรเ์บท ทุกความเขม้ขน้ กรดซาลิ

ไซลิกท่ีความเขม้ขน้ 100 250 500 และ 750 มก./ล. และโพรพิลพาราเบนท่ีความเขม้ขน้ 100 มก./ล. โดยนาํมาทดสอบ

การกระตุน้ความตา้นทานโรคแอนแทรคโนสบนผลพริก ท่ีไดร้บัการปลูกเชือ้รา C. capsici พบว่าการจุ่มผลพริกดว้ย

กรดซาลิไซลิก ทุกความเขม้ขน้ มีประสิทธิภาพในการควบคุมเชือ้รา C. capsici ของพริกไดดี้ มีขนาดแผล 0.46-0.50 

ซม. เม่ือเปรียบเทียบกบัทรีทเมนตค์วบคมุ (การจุ่มดว้ยนํา้) ท่ีมีขนาดแผล 1.74 ซม. โดยการจุ่มผลพริกดว้ยกรดซาลิไซ

ลิก ความเขม้ขน้ 500 มก./ล. นาน 3 นาที และบ่มกระตุน้ความตา้นทานบนผลพริก 12 ชั่วโมง สามารถลดความรุนแรง

ของโรคแอนแทรคโนสไดดี้ท่ีสดุ มีขนาดแผลเล็กท่ีสุดเท่ากับ 0.26 ซม. สมัพนัธก์บัการชักนาํการสรา้งเอนไซมไ์คติเน

สท่ีมีคา่สงูสดุ เท่ากบั 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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คาํนาํ 

พริกเป็นพืชท่ีมีมลูคา่ทางเศรษฐกิจสงู ปัญหาสาํคญัของการปลกูพริกคือการเกิดโรคตา่ง ๆ ซึง่ทาํให ้

ผลผลิตลดลง โดยโรคท่ีก่อใหเ้กิดปัญหากบัการผลิตพริกมากและพบการระบาดทั่วประเทศคือ โรคแอนแทรคโนส 

(anthracnose) หรือโรคกุ้งแหง้ สาเหตุเกิดจากเชือ้ราในสกุล Colletotrichum ไดแ้ก่ Colletotrichum capsici 

และ C. gloeosporioides ส่งผลใหป้ริมาณและคณุภาพของผลผลิตลดลงอย่างมาก เม่ือระบาดอย่างรุนแรงทาํ

ให้ผลผลิตลดลงถึง 50 เปอร์เซ็นต์ (Pakdeevaraporn et al., 2005; Than et al., 2008) เกษตรกรส่วนใหญ่

เลือกใชส้ารเคมีกาํจดัเชือ้ราเพ่ือควบคมุโรคแอนแทรคโนส ซึง่อาจสง่ผลใหเ้ชือ้สาเหต ุมีความตา้นทานตอ่สารเคมี 

ก่อใหเ้กิดผลตกคา้งในผลพริก อีกทัง้ยงัทาํใหต้น้ทุนการผลิตสงูขึน้ดว้ย การใชส้ารปลอดภยัเป็นอีกแนวทางการ

ป้องกันกาํจดัโรคท่ีมีความปลอดภัยต่อผูผ้ลิตและผูบ้ริโภค สารกลุ่มปลอดภยัท่ีนาํมาใชใ้นการทดลองมี 4 ชนิด 

คือ สารโพรพิลพาราเบน โพแทสเซียมซอรเ์บท กรดซาลิไซลิก และกรดออกซาลิก ซึ่งสารกลุ่มปลอดภัยกลุ่มนี ้

สามารถกระตุน้ความตา้นทานไดใ้นผลมะมว่งนํา้ดอกไมแ้ละลดการเกิดโรคแอนแทรคโนส จากการทดลองของ 

วีรภรณ ์(2556) พบว่ามะม่วงท่ีจุ่มกรดออกซาลิก ความเขม้ขน้ 100 มก./ล. นาน 5 นาที บ่มกระตุน้ความตา้น

ทานบนผลมะมว่ง 24 ชั่วโมง จากนัน้ปลกูเชือ้รา C. gloeosporioides สามารถลดความรุนแรงของโรคแอนแทรค

โนสไดดี้ท่ีสดุ มีความรุนแรงของโรค 4.1 เปอรเ์ซนต ์และสามารถชกันาํการสรา้งเอนไซมเ์บตา้-1,3 กลคูาเนสได้

สูงสุด เท่ากับ 23.9 units/mg protein เม่ือเทียบกับทรีทเมน้ตค์วบคุม (การจุ่มดว้ยนํา้) มีความรุนแรงของโรค 

30.6 เปอรเ์ซนต ์และมีการสรา้งเอนไซมเ์บตา้-1,3 กลคูาเนสได ้18.2 units/mg protein ซึ่งเอนไซมเ์บตา้-1,3-กลู

คาเนส มีคณุสมบติัในการย่อยผนงัเซลลข์องเชือ้รา ส่งผลใหเ้ชือ้ราไม่สามารถเจริญต่อไปได ้จึงนาํสารกลุ่มนีม้า

ปรบัใชใ้นผลพริก วตัถุประสงคข์องการทดลองนี ้เพ่ือศกึษาชนิดของสารกลุ่มปลอดภัยในการกระตุน้ผลพริกให้

เกิดความตา้นทานต่อโรคแอนแทรคโนส โดยชกันาํกลไกการป้องกนัตวัเองในผลพริก ซึ่งเป็นอีกทางเลือกในการ

ทดแทนการใชส้ารป้องกนักาํจดัเชือ้ราท่ีเป็นอนัตรายตอ่ผูผ้ลิตและผูบ้ริโภค 

 

อุปกรณแ์ละวิธีการ 

1. แยกเชือ้และจาํแนกชนิดของเชือ้สาเหตุโรคแอนแทรคโนสของพริกขีห้นูแดง 

เก็บตวัอย่างพริกขีห้นแูดงท่ีแสดงอาการโรคแอนแทรคโนสรุนแรง มาแยกเชือ้ราสาเหตโุรค ดว้ยวิธี tissue 

transplanting method บ่มไวท่ี้อณุหภูมิหอ้ง จนเชือ้ราเจริญออกจากเนือ้เย่ือ ยา้ยชิน้ส่วนของเสน้ใยดงักล่าวไป

เลีย้งบนจานเลีย้งเชือ้ท่ีมีอาหาร potato dextrose agar (PDA) อีกครัง้เพ่ือแยกเชือ้ราใหบ้ริสทุธ์ิ จากนัน้จาํแนก

ชนิดและสายพนัธุข์องเชือ้ราสาเหตโุรคแอนแทรคโนส เพ่ือใชใ้นการทดลองขัน้ตอ่ไป 

2. การทดสอบประสิทธิภาพของสารกลุ่มปลอดภัยต่อการยับยัง้การเจริญของเส้นใยเชือ้ราสาเหตุโรค 

แอนแทรคโนส 

ทดสอบประสทิธิภาพของสารปลอดภยั ดว้ยวิธี Poisoned food technique เตรียมอาหาร PDA ผสมกบั

สารกลุ่มปลอดภยั 4 ชนิด คือ กรดซาลิไซลิก กรดออกซาลิก โพรพิลพาราเบน และ โพแทสเซียมซอรเ์บท ความ

เขม้ขน้ของสาร 5 ระดบั คือ 100 250 500 750 และ 1000 มิลลิกรมั/ลิตร เปรียบเทียบกบัอาหาร PDA ท่ีไม่ผสม

สาร (ทรีทเมนตค์วบคุม) อาหาร PDA ผสมกับเอทิลแอลกอฮอล ์10,000 มิลลิกรมั/ลิตร (ตวัทาํละลายสารกลุ่ม

ปลอดภยั) และอาหาร PDA ผสมกบัสารเคมีโพรคลอราซ ความเขม้ขน้ 3 ระดบั คือ 100 250 และ 500 มิลลิกรมั/

ลิตร เทอาหารท่ีผสมสารลงในจานเลีย้งเชือ้ รอจนอาหารเลีย้งเชือ้แข็ง ใช ้cork borer ขนาดเสน้ผา่นศนูยก์ลาง 5 



การประชมุทางวิชาการของมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์ครัง้ที่ 58  สาขาพืช 

169 

มิลลิเมตร เจาะเสน้ใยรอบโคโลนีของเชือ้ราสาเหตโุรคแอนแทรคโนสของพริกขีห้น ู(เชือ้ราจากผลการทดลองท่ี 1) 

นาํชิน้วุน้ท่ีได ้มาวางตรงกลางผิวหนา้อาหาร บ่มท่ีอุณหภูมิหอ้ง เป็นเวลา 9 วัน วางแผนการทดลองแบบสุ่ม

สมบูรณ ์(CRD) มีทัง้หมด 25 ทรีทเมนต์ๆ  ละ 9 ซ ํา้  บนัทึกขอ้มลู การยบัยัง้การเจริญของเชือ้รา (%) โดยวดัเสน้

ผ่านศนูยก์ลางโคโลนีของเชือ้รา โดยใชส้ตูรดงัตอ่ไปนี ้ 

 เปอรเ์ซน็ตข์องการยบัยัง้การเจริญของเสน้ใย = [ ( A – B ) / A ] x 100   

A คือคา่เฉลี่ยของเสน้ผ่านศนูยก์ลางของโคโลนีเชือ้ราท่ีเจริญบนอาหาร PDA (ทรีทเมนตท่ี์ 25 ชดุควบคมุ)  

B คือคา่เฉลี่ยของเสน้ผ่านศนูยก์ลางของโคโลนีเชือ้ราท่ีเจริญบนอาหาร PDA ผสมสารทรีทเมนตท่ี์ 1-24 

คดัเลือกระดบัความเขม้ขน้ของสารกลุม่ปลอดภยั ท่ีไมส่ามารถยบัยัง้การเจริญของเสน้ใยของเชือ้รา 

C. capsici ของพริกไดอ้ย่างสมบรูณ์ (100%) เพ่ือนาํมาทดสอบการกระตุน้ความตา้นทานในผลพริกต่อการ

ควบคมุโรคแอนแทรคโนส ในการทดลองตอ่ไป 

3. การทดสอบประสิทธิภาพของสารกลุ่มปลอดภัยในการควบคุมโรคแอนแทรคโนสของพริกขีห้นู  

นาํพริกขีห้นูพนัธุซ์ุปเปอรฮ์อท ระยะผลสีแดง ท่ีสมบูรณ ์จุ่มสารกลุ่มปลอดภัยความเขม้ขน้ต่าง ๆ เป็น

เวลา 3 นาที (คดัเลือกจากผลการทดลองท่ี 2) เพ่ือกระตุน้ความตา้นทานในผลพริก ผึ่งผลพริกใหแ้หง้ เรียงใส่

ตะกรา้หุม้ถงุพลาสติก เก็บไวท่ี้อณุหภมิูหอ้ง เป็นเวลา 24 ชั่วโมง เม่ือครบกาํหนดเวลา ปลกูเชือ้ราสาเหตโุรคแอน

แทรคโนส โดยใชเ้ข็มท่ีผ่านการฆ่าเชือ้แลว้เจาะลงตรงกลางผลพริก ลึกประมาณ 0.2 มิลลิเมตร จากนัน้หยด

สปอรแ์ขวนลอยความเขม้ขน้  1x106 สปอรต์่อมิลลิลิตร จาํนวน 5 ไมโครลิตร คลมุดว้ยถุงพลาสติกท่ีพ่นดว้ยนํา้

กลั่น เก็บรกัษาท่ีอณุหภูมิหอ้ง เป็นเวลา 24 ชั่วโมง เม่ือครบกาํหนดเวลาบรรจผุลพริกในถาดโฟม จาํนวน 10 ผล/

ถาด หุม้ดว้ยฟิลม์ยืดชนิดโพลิเอทิลีน (PE) เก็บรกัษาท่ีอณุหภูมิ 15 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 10 วนั วางแผนการ

ทดลองแบบสุ่มสมบรูณ ์(CRD) จาํนวน 4 ซ ํา้ บนัทึกขอ้มลู ความรุนแรงของโรค โดยวดัขนาดเสน้ผ่านศนูยก์ลาง

ของแผล (เซนติเมตร) ท่ีมีการเขา้ทาํลายของเชือ้ราแอนแทรคโนส 

4. การทดสอบประสิทธิภาพของสารกลุ่มปลอดภัยในการกระตุ้นความต้านทานทีร่ะยะเวลาต่าง ๆ ต่อ

การควบคุมโรคแอนแทรคโนสของพริกขีห้นูแดง และการชักนาํการสร้างโปรตีนทีเ่กีย่วข้องกับความ

ต้านทานในผลพริกขีห้นูแดง 

4.1 การทดสอบประสิทธิภาพของสารกลุม่ปลอดภยัในการกระตุน้ความตา้นทานท่ีระยะเวลาตา่งๆ ตอ่

การควบคมุโรคแอนแทรคโนสของพริกขีห้นแูดง 

นาํพริกขีห้นพูนัธุซ์ุปเปอรฮ์อท ระยะผลสีแดง ท่ีสมบรูณ ์จุ่มสารปลอดภยัท่ีมีประสิทธิภาพในการควบคมุ

โรคแอนแทรคโนสท่ีดีท่ีสุด นาน 3 นาที (คัดเลือกจากผลการทดลองท่ี 3) บ่มไวท่ี้ระยะเวลา 6 12 18 และ 24 

ชั่วโมง เพ่ือกระตุน้ความตา้นทานท่ีผิวพริกขีห้น ูเปรียบเทียบกบัทรีทเมนตค์วบคมุ (นํา้) เม่ือครบตามเวลาดงักลา่ว 

ปลกูเชือ้ราสาเหตโุรคแอนแทรคโนส โดยใชเ้ข็มท่ีผ่านการฆ่าเชือ้แลว้เจาะลงตรงกลางผลพริก ลกึประมาณ 0.2 

มิลลิเมตร จากนัน้หยดสปอรแ์ขวนลอยความเขม้ขน้  1x106 สปอรต์่อมิลลิลิตร จาํนวน 5 ไมโครลิตร คลุมดว้ย

ถุงพลาสติกท่ีพ่นดว้ยนํา้กลั่น เก็บรกัษาท่ีอณุหภูมิหอ้ง เป็นเวลา 24 ชั่วโมง เม่ือครบกาํหนดเวลาบรรจผุลพริกใน

ถาดโฟม จาํนวน 10 ผล/ถาด หุ้มดว้ยฟิลม์ยืดชนิดโพลิเอทิลีน (PE) จากนั้นเก็บรักษาท่ีอุณหภูมิ 15 องศา

เซลเซียส เป็นเวลา 10 วนั วางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบรูณ ์(CRD) จาํนวน 4 ซ ํา้ บนัทึกขอ้มลู ความรุนแรง

ของโรค โดยวดัขนาดเสน้ผ่านศนูยก์ลางของแผล (เซนติเมตร) ท่ีมีการเขา้ทาํลายของเชือ้ราแอนแทรคโนส 
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4.2 การทดสอบผลของระยะเวลาท่ีตา่งกนัของสารกลุม่ปลอดภยัตอ่การชกันาํกิจกรรมของเอนไซม ์

ไคติเนสในผลพริกขีห้นแูดง 

นาํพริกขีห้นแูดง จุ่มสารท่ีมีประสิทธิภาพในการควบคมุโรคแอนแทรคโนสท่ีดีท่ีสดุ นาน 3 นาที (คดัเลือก

จากผลการทดลองท่ี 3) บ่มไวท่ี้ระยะเวลา 6 12 18 และ 24 ชั่วโมง เพ่ือกระตุน้ความตา้นทานท่ีผิวพริกขีห้นู 

เปรียบเทียบกบัทรีทเมนตค์วบคมุ (นํา้) จากนัน้เก็บตวัอย่างพริกท่ีจุ่มสารท่ีระยะเวลาตา่ง ๆ มาทดสอบเอนไซม ์

ไคติเนส โดยวิธีการตรวจสอบกิจกรรมของเอนไซมไ์คติเนส (ดดัแปลงจากวิธีการของ El Ghaouth et al., 2003)  

บนัทกึขอ้มลู  กิจกรรมของเอนไซมไ์คติเนสท่ีเพ่ิมขึน้เปรียบเทียบกบัทรทีเมนตค์วบคมุ 

 

ผลและวิจารณผ์ลการทดลอง 

1. แยกเชือ้และจาํแนกชนิดของเชือ้สาเหตุโรคแอนแทรคโนสของพริกขีห้นูแดง 

จากการเก็บตวัอย่างผลพริกขีห้นูแดงท่ีแสดงอาการโรคแอนแทรคโนสรุนแรง โดยดจูากลกัษณะอาการ

เริ่มตน้จะมีลกัษณะเป็นแผลฉํ่านํา้ ต่อมาแผลจะขยายขนาดออกในลกัษณะวงกลม หรือวงรี เกิดเป็นวงซอ้นกัน

เป็นชัน้ๆ มีเมือกเยิม้สีสม้บริเวณแผล เม่ือนาํมาแยกเชือ้ใหบ้ริสทุธ์ิ และนาํมาศึกษาลกัษณะทางสณัฐานวิทยา 

พบว่าในระยะ 3 วนัแรก บนอาหาร PDA เม่ือเชือ้ยงัอ่อนอยู่เสน้ใยสีขาวเทา และเม่ือเชือ้เจริญเต็มท่ีประมาณ 1 

สปัดาห ์จะเห็นโคนิเดียรวมกลุ่มเป็นหยดนํา้ขน้ๆสีชมพูอมสม้ เจริญเป็นวงซอ้นกนั มีsetae ลกัษณะเป็นเสน้ สี

นํา้ตาลเขม้ถงึดาํ โคนิเดียเด่ียวๆ มีลกัษณะโคง้ คลา้ยเคียว ปลายดา้นหนึ่งแหลม สว่นอีกดา้นหนึ่งคอ่นขา้งมน ซึง่

ตรงกบัลกัษณะทางสณัฐานของเชือ้รา Colletotrichum capsici (Sutton, 1980)  

2. การทดสอบประสิทธิภาพของสารกลุ่มปลอดภัยต่อการยับยัง้การเจริญของเส้นใยเชือ้ราสาเหตุโรค 

แอนแทรคโนส 

 สารกลุ่มปลอดภยั 4 ชนิด สามารถยบัยัง้การเจริญของเสน้ใยเชือ้รา C. capsici ไดแ้ตกต่างกนัอย่างมี

นยัสาํคญัทางสถิติ  โดยกรดออกซาลิกและโพแทสเซียมซอรเ์บท ทุกความเขม้ขน้มีประสิทธิภาพตํ่าในการยบัยัง้

การเจริญของเสน้ใยเชือ้รา C. capsici  ในช่วง 0.80-27.05 และ 0.0-0.50 เปอรเ์ซน็ต ์ตามลาํดบั สว่นกรดซาลิไซ

ลิก ยกเวน้ความเข้มข้น 1,000 มิลลิกรัม/ลิตร ยับยั้งการเจริญของเสน้ใยเชือ้รา C. capsici  ได ้3.23-20.93 

เปอรเ์ซ็นต ์(Table 1) ซึ่งสอดคลอ้งกบัการศกึษาของบุญญวดี และคณะ (2553) พบว่าสารโพแทสเซียมซอรเ์บท 

และกรดออกซาลิก ความเขม้ขน้ 100 250 500 และ 1000 มิลลิกรมั/ลิตร สามารถยบัยัง้การเจริญของเสน้ใยเชือ้

รา Colletotrichum musae ในกลว้ยหอมไดเ้พียง 10.78-55.22 เปอรเ์ซ็นต ์และกรดออกซาลิกไม่สามารถยับยัง้

การเจริญของเสน้ใยเชือ้ราได ้ส่วนกรดซาลิไซลิก ความเขม้ขน้ 100 250 500 มิลลิกรมั/ลิตร สามารถยับยัง้การ

เจริญของเสน้ใยเชือ้รา ได ้0.00-71.89 เปอรเ์ซน็ต ์ 

จากผลการทดลองท่ี 2 คดัเลือกสารกลุ่มปลอดภัย ไดแ้ก่ กรดออกซาลิก และโพแทสเซียมซอรเ์บท ทุก

ความเขม้ขน้ กรดซาลิไซลิก ความเขม้ขน้ 100 250 500 และ 750 มิลลิกรัม/ลิตร และโพรพิลพาราเบน ความ

เขม้ขน้ 100 มิลลิกรมั/ลิตร ซึ่งสารกลุ่มปลอดภัยนีไ้ม่สามารถยับยัง้การเจริญของเสน้ใยของเชือ้รา C. capsici 

ของพริกไดอ้ย่างสมบรูณ ์(100%) เพ่ือนาํมาทดสอบการกระตุน้ความตา้นทานโรคแอนแทรคโนสบนผลพริกใน

การทดลองท่ี 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 

mycelia growth (%)(1) 

Treatment Inhibition of 

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 
750 mg/l oxalic acid  11.16e 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. การทดสอบประสิทธิภาพของสารกลุ่มปลอดภัยในการควบคุมโรคแอนแทรคโนสของพริกขีห้นู  

กรดออกซาลิก และโพแทสเซียมซอรเ์บท ทุกความเขม้ขน้ กรดซาลิไซลิก ความเขม้ขน้ 100 250 500 

และ 750  มิลลิกรมั/ลิตร และโพรพิลพาราเบน ความเขม้ขน้ 100 มิลลิกรมั/ลิตร มีประสิทธิภาพในการควบคมุเชือ้

รา C. capsici แตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติ โดยผลพริกท่ีจุ่มกรดซาลิไซลิก ความเขม้ขน้ 100 250 500 

และ 750  มิลลิกรมั/ลิตร มีประสิทธิภาพในการควบคมุเชือ้รา C. capsici ของพริกไดดี้ มีขนาดแผล 0.46-0.50 

เซนติเมตร เม่ือเปรียบเทียบกับผลพริกท่ีจุ่มในทรีทเมนตค์วบคุม (นํา้) พบว่า มีขนาดแผล 1.74 เซนติเมตร 

สอดคลอ้งกบัการศกึษาของ Yu et al. (2003) พบวา่การจุ่มผลกีวีดว้ยกรดซาลิไซลิก ความเขม้ขน้ 140 มิลลิกรมั/

ลิตร ก่อนการเก็บรกัษาสามารถกระตุน้ความตา้นทานต่อเชือ้รา Botrytis cinerea ในผลกีวีพนัธุ ์Hayward โดย

กรดซาลิไซลิกจะกระตุน้กิจกรรมของเอนไซมฟี์นิลอะลานีนแอมโมเนียไลเอส และเปอรอ์อกซิเดส ซึง่ตรงกบัผลการ

ทดลองท่ี 1 คือ กรดซาลิไซลิก ความเขม้ขน้ 100 250 500 และ 750 มิลลิกรมั/ลิตร ไม่สามารถยับยัง้การเจริญ

ของเสน้ใยเชือ้รา C. capsici ไดโ้ดยตรง แต่เม่ือทดสอบในผลพริกสามารถลดความรุนแรงของโรคแอนแทรคโนส

ไดดี้ ดงันัน้กรดซาลิไซลิกน่าจะเก่ียวขอ้งกบักลไกการชกันาํความตา้นทานในพืชเพ่ือป้องกนัตนเองจากการรุกราน

ของเชือ้สาเหตขุองโรค (Tian et al., 2007) แต่อย่างไรก็ตามสารเคมีโพรคลอราซมีประสิทธิภาพสูงกว่า มีขนาด

แผล 0.10 เซนติเมตร (Table 2, Figure 1) 

  จากผลการทดลองท่ี 2 ไดค้ดัเลือกกรดซาลิไซลิก ความเขม้ขน้ คือ 500 มิลลิกรมั/ลิตร ซึง่มีประสิทธิภาพ

ดีในการควบคุมเชือ้รา C. capsici และประหยัดการใชส้ารปลอดภยักว่าการเลือกกรดซาลิไซลิกท่ีความเขม้ขน้ 

750 มิลลิกรมั/ลิตร เน่ืองจากขนาดแผลไมแ่ตกตา่งกนัทางสถิติ มาทดสอบในการทดลองขัน้ตอ่ไป 
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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. 

Treatment  
Symptom lesion  

(cm)(1)  

 

Treatment  
Symptom lesion  

(cm)(1)    
100 mg/l salicylic acid  0.50bc 100 mg/l propyl paraben  1.09g 
250 mg/l salicylic acid  0.48bc 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 ทีร่ะยะเวลาต่าง ๆ ต่อ

การควบคุมโรคแอนแทรคโนสของพริกขีห้นูแดง และการชักนาํการสร้างโปรตีนทีเ่กีย่วข้องกับความ

ต้านทานในผลพริกขีห้นูแดง 

A B D C 

J G K 

E F 

H I L 

M N P O Q R 
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4.1 การทดสอบประสิทธิภาพของสารกลุ่มปลอดภยัในการกระตุน้ความตา้นทานท่ีระยะเวลาต่าง ๆ ต่อ

การควบคมุโรคแอนแทรคโนสของพริกขีห้นแูดง 

จากการศึกษา พบว่าผลพริกท่ีจุ่มกรดซาลิไซลิกมีประสิทธิภาพในการควบคุมเชื ้อรา C. capsici 

แตกต่างกันอย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติเม่ือเปรียบเทียบกับทรีทเมนต์ควบคุม (นํ้า) มีขนาดแผล 0.26-0.33 

เซนติเมตร อย่างไรก็ตาม ผลพริกท่ีบ่มไวใ้หก้ระตุน้ความตา้นทานท่ีผิวพริก 12 ชั่วโมง มีขนาดแผลเล็กท่ีสดุ 0.26 

เซนติเมตร เม่ือเทียบกบัผลพริกชดุควบคมุ (นํา้) ซึง่มีขนาดแผล 0.90 เซนติเมตร (Table 3) สอดคลอ้งกบัรายงาน

ของ Tian et al. (2006) พบว่ากรดซาลิไซลิก ความเขม้ขน้ 0.5 มิลลิโมลาร ์ลดการเน่าเสียของผลสาลี่ท่ีเกิดจาก

เชือ้รา Alternaria alternata โดยกรดซาลิไซลิกจะกระตุน้ผลสาลี่ให้มีการสร้างสารท่ีเก่ียวข้องกับกลไกการ

ตา้นทานตอ่เชือ้รา A. alternata  เช่น เบตา้-1,3 กลูคาเนส, ฟีนิลอะลานีนแอมโมเนียไลเอส,  เพอรอ์อกซิเดส และ 

โพลีฟีนอลออกซิเดส นอกจากนีก้รดซาลิไซลิก อาจจะเก่ียวขอ้งกบัระบบ signal transduction ซึ่งจะไปชกันาํให้

พืชเกิดความตา้นทานโดยการสรา้งสารต่างๆ เช่น โพลีฟีนอล หรือ Pathogenesis-related protein (PR-protein) 

(Hahlbrock and Scheel, 1989) โดย PR-protein ช่วยใหพื้ชมีความตา้นทานต่อเชือ้สาเหตุโรคได ้เช่น เอนไซม์

ไคติเนส และกลูคาเนส จดัเป็น PR-protein ท่ีพืชสรา้งขึน้เพ่ือตอบสนองต่อการเขา้ทาํลายของเชือ้โรคและสภาวะ

กดดนัตา่งๆ (Bowles, 1990)  

4.2 การทดสอบผลของระยะเวลาท่ีตา่งกนัของสารกลุม่ปลอดภยัตอ่การชกันาํกิจกรรมของเอนไซม ์

ไคติเนสในผลพริกขีห้นแูดง 

จากการศกึษาพบว่า ผลพริกท่ีจุ่มกรดซาลิไซลิก ความเขม้ขน้ 500 มิลลิกรมั/ลิตร นาน 3 นาที บ่มไวใ้ห้

กระตุน้ความตา้นทานท่ีผิวพริก 12 ชั่วโมง สามารถชกันาํการสรา้งเอนไซมไ์คติเนสไดส้งูสดุ คือมีคา่เท่ากบั 1.65 

units/mg protein เม่ือเทียบกับพริกชุดควบคุม (นํ้า) มีการสร้างเอนไซม์ไคติเนสได ้0.59 units/mg protein 

(Table 3) จากผลการทดลองนีมี้ความสมัพนัธก์บัการทดลองท่ี 4.1 คือ เม่ือจุ่มผลพริกดว้ยกรดซาลิไซลิก ความ

เขม้ขน้ 500 มิลลิกรมั/ลิตร นาน 3 นาที บ่มไวใ้หก้ระตุน้ความตา้นทานท่ีผิวพริก 12 ชั่วโมง มีประสิทธิภาพในการ

ควบคมุโรคแอนแทรคโนสไดดี้ท่ีสดุ เน่ืองมาจากท่ีระยะเวลานีส้ามารถชกันาํการสรา้งเอนไซมไ์คติเนสไดส้งูท่ีสดุ 

โดยเอนไซมไ์คติเนสจะทาํใหเ้กิดปฏิกิริยาไฮโดรไลซิสไคติน ซึ่งเป็นโพลิเมอรส์ายยาวของ ß-1,4-N-acetyl-D-

glucosamine ท่ีเป็นองคป์ระกอบหลกัของผนงัเซลลเ์ชือ้ราสาเหตโุรคใหเ้ป็น oligomer สายสัน้ๆ ทาํใหเ้ซลลข์อง

เชือ้ราตายในท่ีสดุ (เพชรรตัน,์ 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 
500 mg/l salicylic acid, dip 3 min incubate 12 hr.           0.26b 1.65a 
500 mg/l salicylic acid, dip 3 min incubate 18 hr.          0.29b 0.76b 
500 mg/l salicylic acid, dip 3 min incubate 24 hr.          0.27b 0.77b 
500 mg/l prochloraz, dip 3 min incubate 24 hr.                   0.02a 0.39c 
control (water), dip 3 min incubate 24 hr.                   0.90c 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. 
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สรุป 

 ผลพริกท่ีจุ่มกรดซาลิไซลิก ความเขม้ขน้ 500 มิลลิกรมั/ลิตร นาน 3 นาที บ่ม 12 ชั่วโมงท่ีอณุหภูมิหอ้ง

เพ่ือกระตุน้ความตา้นทานบนผลพริก ช่วยลดความรุนแรงของโรคแอนแทรคโนสไดดี้ท่ีสุด มีขนาดแผลเล็กท่ีสุด 

0.26 เซนติเมตร สมัพนัธก์บัการชกันาํการสรา้งเอนไซมไ์คติเนส ซึง่มีคา่สงูสดุ เท่ากบั 1.65 units/mg protein 
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การใช้นํา้ร้อนควบคุมโรคผลเน่าทีเ่กิดจากเชือ้ Bipolaris cactivora ของแก้วมังกร 

หลังการเก็บเกี่ยว 

Hot Water Treatment to Control Fruit Rot Disease Caused by Bipolaris cactivora  

of Dragon Fruit after Harvest 
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บทคัดย่อ 

 การศกึษาการใชน้ ํา้รอ้นควบคมุโรคผลเน่าของแกว้มงักรพนัธุเ์นือ้ขาวเปลือกแดง Hylocereus undatus 

(Haw.) Britt. & Rose โดยทาํการปลกูเชือ้ดว้ยสปอรแ์ขวนลอยของเชือ้รา Bipolaris cactivora ลงบนแผลและบม่

ในสภาพชืน้ นาน 24 ชั่วโมง จากนัน้นาํมาแช่ในนํา้รอ้น 3 ระดบั คือ 53ºซ. นาน 5 นาที  55ºซ. นาน 3 นาที และ 

55ºซ. นาน 5 นาที วางแผนการทดลองแบบ Completely Randomized Design (CRD) 4 ซ ํา้ พบว่า การจุ่มผล

ในนํา้รอ้น 55ºซ. นาน 5 นาที สามารถยบัยัง้ความรุนแรงของโรคผลเน่าได ้97.45% มีขนาดแผล 0.13 ซม. โดยมี

ประสิทธิภาพเทียบเท่าสารโพรคลอราช ความเข้มข้น 500 มก./ล. ท่ียับยั้งได ้97.09% ขนาดแผล 0.14 ซม. 

ในขณะท่ีชุดควบคุม (ผลปลูกเชือ้แต่ไม่จุ่มนํา้รอ้น) มีขนาดแผล 4.91ซม. และนํา้รอ้นมีผลต่อคุณภาพผลแกว้

มงักร เก็บรกัษาท่ีอุณหภูมิหอ้งและท่ี 10ºซ. นาน 5 วนั ดงันี ้การเปลี่ยนแปลงของสีเปลือก ปริมาณของแข็งท่ี

ละลายนํา้ได ้และความแน่นเนือ้ ไมแ่ตกตา่งทางสถิติจากชดุควบคมุ  

 

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 
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คาํนาํ 

แกว้มงักรเป็นพืชกระบองเพชรประเภทเลือ้ย อยู่ในวงศ ์Cactaceae สกุล Hylocereus  แกว้มงักรพันธุเ์นือ้ขาว

เปลือกแดง ช่ือวิทยาศาสตร ์Hylocereus undatus (Haw.) Britt. & Rose ผลทรงกลมร ีผิวสีแดงบานเย็น กลีบผล

สีเขียวเรียวยาว (สรุพงษ์, 2545) แกว้มงักรจดัเป็นผลไมเ้พ่ือสขุภาพ มีใยอาหารสงู โพแทสเซียมและแมกนีเซียม

ช่วยลดระดบันํา้ตาล และคอเลสเตอรอลในเลือด (สาํนักโภชนาการ, 2553) โรคผลเน่าเป็นสาเหตุหนึ่งของการ

สญูเสียหลงัการเก็บเก่ียวแกว้มงักร พรพิมล และ คณะ (2552) รายงานวา่โรคผลเน่าของแกว้มงักร เกิดจากเชือ้รา 

Bipolaris cactivora การควบคมุโรคหลงัเก็บเก่ียวดว้ยความรอ้น (Heat treatment) ไดแ้ก่ นํา้รอ้น ไอนํา้รอ้น หรือ

อากาศรอ้น เป็นวิธีการท่ีปลอดภยั ไมมี่สารเคมีตกคา้ง Fadda et al. (2015) จุ่มผลแอปเป้ิลในนํา้รอ้น 53ºซ. นาน 

60 วินาที ลดการเน่าเสียจาก blue mold ท่ีเกิดจากเชือ้รา Penicillium expansum หรือนํา้รอ้น 50ºซ. นาน 3 นาที 

สามารถลดความรุนแรงของโรคแอนแทรคโนสบนผลกลว้ยไดดี้เช่นกนั (De Costa & Erabadupitiya, 2005)  จาก

การศึกษาประสิทธิภาพของนํา้รอ้นท่ีอุณหภูมิ 3 ระดบั คือ 50ºซ. 53ºซ. และ 55ºซ. นาน 1 3 และ 5 นาที เพ่ือ

ควบคมุโรคผลเน่าของแกว้มงักร ผลท่ีจุ่มนํา้รอ้น 53ºซ. นาน 5 นาที ยบัยัง้ความรุนแรงของโรคได ้35.86% และ 

55ºซ. นาน 5 นาที ยบัยัง้ได ้59.31% (รตัตา และ คณะ, 2561)  ดงันัน้จงึคดัเลือกอณุหภมิูท่ีใหผ้ลดี มาทดสอบหา

อณุหภมิูและเวลาท่ีเหมาะสมในการควบคมุโรคผลเน่าโดยไมท่าํใหเ้กิดความเสียหายตอ่ผลแกว้มงักร  

 

อุปกรณแ์ละวิธีการ 

การแยกเชือ้รา B. cactivora จากผลแก้วมังกร 

 ทาํการคดัแยกเชือ้ราสาเหตโุรคจากผลแกว้มงักรท่ีแสดงอาการผลเน่าหลงัเก็บเก่ียวนาํมาแยกเชือ้สาเหตุ

ดว้ยวิธี tissue transplanting โดยวางชิน้เนือ้เย่ือในจานเลีย้งเชือ้ท่ีมีอาหารพีดีเอ (Potato Dextrose Agar, PDA) 

บ่มไวท่ี้อณุหภูมิหอ้ง จนเชือ้ราเจริญออกจากชิน้เนือ้เย่ือ ทาํการแยกเชือ้ราจนไดเ้ชือ้บริสทุธ์ิ เพ่ือนาํไปใชใ้นการ

ทดลอง 

การทดสอบประสิทธิภาพของนํา้ร้อนในการควบคุมโรคผลเน่าบนผลแก้วมังกรปลูกเชือ้ B. cactivora 

คดัเลือกผลแกว้มงักร (เก็บเก่ียวท่ี 28 วนั หลงัดอกบาน) ลา้งทาํความสะอาด ผึ่งแหง้ ทาํการปลกูเชือ้รา

โดยทาํแผลดว้ยเข็มปลายแหลม เจาะ 1 รู หยดสารแขวนลอยของสปอรเ์ชือ้รา B. cactivora ความเขม้ขน้ 1x106 

สปอรต์่อมิลลิลิตร จาํนวน 5 ไมโครลิตร ใส่ตะกรา้หุม้ดว้ยถงุพลาสติกชืน้ นาน 24 ชั่วโมง ท่ีอณุหภูมิ 27±2 องศา

เซลเซียส นาํผลแกว้มงักรท่ีปลกูเชือ้จุ่มในนํา้รอ้นตามกรรมวิธีท่ีกาํหนด โดยใชอ้า่งนํา้รอ้น ขนาดความจ ุ150 ลิตร 

ควบคมุอณุหภูมิดว้ยระบบดิจิทลั ±0.1 องศาเซลเซียส  มีระบบหมนุเวียนนํา้เพ่ือรกัษาระดบัอณุหภูมิ และจุ่มใน

นํา้อณุหภูมิหอ้ง (30 องศาเซลเซียส) ทนัที นาน 5 นาที ผึ่งใหแ้หง้และเก็บท่ีอณุหภูมิหอ้ง เป็นเวลา 5 วนั โดยวาง

แผนการทดลองแบบสุม่สมบรูณ ์(completely randomized design; CRD) จาํนวน 4 ซ ํา้ ๆ ละ 8 ผล  

 กรรมวิธีท่ี 1  ชดุควบคมุ (ผลปลกูเชือ้) กรรมวิธีท่ี 2  53 องศาเซลเซยีส นาน 5 นาที 

 กรรมวิธีท่ี 3  55 องศาเซลเซยีส นาน 3 นาที กรรมวิธีท่ี 4  55 องศาเซลเซยีส นาน 5 นาที 

 กรรมวิธีท่ี 5  โพรคลอราช 500 มิลลิกรมั/ลิตร นาน 5 นาที 

บนัทกึผล วดัขนาดแผล (ซม.) นาํมาคาํนวณหารอ้ยละของการยบัยัง้ความรุนแรงของโรค ดงันี ้

 การยบัยัง้ความรุนแรงของโรค (%) = [(ชดุควบคมุ - กรรมวิธี) x 100] / ชดุควบคมุ 
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ผลของนํา้ร้อนต่อคุณภาพการเกบ็รักษาผลแก้วมังกร 

คดัเลือกผลแกว้มงักรท่ีสมบรูณ ์ลา้งทาํความสะอาด ผึ่งแหง้ นาํผลแกว้มงักรจุ่มในนํา้รอ้นตามกรรมวิธีท่ี

กาํหนด และจุ่มในนํา้อณุหภูมิหอ้งทนัที นาน 5 นาที ผึ่งใหแ้หง้และนาํไปเก็บรกัษาท่ีอณุหภูมิ 10 องศาเซลเซียส 

และอณุหภมิูหอ้ง เป็นเวลา 5 วนั  วางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบรูณ ์จาํนวน 5 ซ ํา้ ๆ ละ 10 ผล และนาํผลของ

แตล่ะอณุหภมิูการเก็บรกัษา มาวิเคราะหร์วม (Combined Analysis of Variance) 

 กรรมวิธีท่ี 1  ชดุควบคมุ (ผลแกว้มงักรไมจุ่่มนํา้รอ้น) กรรมวิธีท่ี 2  53 องศาเซลเซียส นาน 5 นาที 

 กรรมวิธีท่ี 3  55 องศาเซลเซยีส นาน 3 นาที  กรรมวิธีท่ี 4  55 องศาเซลเซยีส นาน 5 นาที 

บนัทกึผล 

1. การสญูเสียนํา้หนกั  โดยชั่งนํา้หนกัก่อนและหลงัการเก็บรกัษา นาํมาคาํนวณดงันี ้

การสญูเสียนํา้หนกั (%) =  (นํา้หนกัก่อนเก็บรกัษา – นํา้หนกัหลงัเก็บรกัษา) x 100 

                                 นํา้หนกักอ่นเก็บรกัษา 

2. การเปลี่ยนแปลงสีเปลือก วดัดว้ยเครื่องวดัสี ย่ีหอ้ Minolta รุน่ CR 10 ประเทศญ่ีปุ่ น   

รายงานผลเป็น คา่ L* , a* และ b* ตามระบบ Hunter’s scale โดยวดัสีเปลือกบริเวณกลางผล 

3. ความแน่นเนือ้แบบทาํลาย วดัดว้ยเครื่องวดั ย่ีหอ้ Chatillon รุน่ 10 LBF ประเทศสหรฐัอเมริกา  

ความแน่นเนือ้ภายนอกใชห้วักดรูปกรวยกดลงบนเปลือก    ความแน่นเนือ้ภายในวดัโดยผ่ากลางผล 

และใชห้วักดรูปกรวยกดลงบนเนือ้ผล 7 มม. วดับรเิวณหวั กลางและปลายผล หน่วยวดัเป็นนิวตนั 

4. ปริมาณของแข็งท่ีละลายนํา้ได ้(Total Soluble Solid Content, TSS)  

วดัดว้ยเครื่อง Digital refractometer ย่ีหอ้ Atago รุน่ 10 PAL ประเทศญ่ีปุ่ น มีหน่วยวดัเป็น องศาบริกซ ์

5. ปริมาณกรดท่ีไทเทรตได ้(Titratable acidity, TA)   นาํนํา้คัน้มาทาํการไตเตรทดว้ย NaOH 0.1 N  คาํนวณคา่ 

ดงันี ้  

ปริมาณกรดของเนือ้แกว้มงักร(%)  =  คา่ท่ีไดจ้ากการไทเทรต x 0.3202  

                                  ปริมาตรของตวัอย่าง (ml) 

 

ผลและวิจารณผ์ลการทดลอง 

ประสิทธิภาพของนํา้ร้อนในการควบคุมโรคผลเน่าบนผลแก้วมังกรทีป่ลูกเชือ้ B. cactivora 

การศึกษาประสิทธิภาพของนํา้รอ้นในการควบคุมโรคผลเน่าแกว้มงักรท่ีเกิดจากเชือ้  B. cactivora พบ อาการ

ของโรค เป็นแผลจุดฉํ่านํา้ ยุบตวั พบสปอรส์ีเขียวเขม้ถึงสีดาํบนแผล เสน้ใยเจริญฟูขึน้บริเวณแผล (Figure 1) 

การจุ่มนํา้รอ้น 55ºซ. 5 นาที ยบัยัง้ความรุนแรงของโรคได ้97.45% มีขนาดแผล 0.13 ซม. และไมแ่ตกตา่งกบัสาร

โพรคลอราช ท่ียบัยัง้ได ้97.09% มีขนาดแผล 0.14 ซม. ในขณะท่ีชุดควบคมุ (ผลปลกูเชือ้ไม่จุ่มนํา้รอ้น) มีขนาด

แผล 4.91 ซม.  รองลงมา ไดแ้ก่ นํา้รอ้น 53ºซ. นาน 5 นาที ยับยั้ง 91.01% และ 55ºซ. นาน 3 นาที ยับยั้งได ้

84.77% (Table 1, Figure 2) แสดงใหเ้หน็วา่ การใชอ้ณุหภมิูตํ่ากว่าร่วมกบัเวลาท่ีนานกว่ามีประสิทธิภาพในการ

ยบัยัง้มากกว่าการใชอ้ณุหภูมิสงูกว่าในเวลาสัน้กว่า  และในเวลาท่ีเท่ากนัอณุหภูมิสงูกว่ายบัยัง้ความรุนแรงของ

โรคไดดี้กว่า สอดคลอ้งกับ อารยา และ สมศิริ (2556) จุ่มผลแกว้มงักรปลกูเชือ้ B. cactivora ในนํา้รอ้น 51ºซ. 

53ºซ. และ 55ºซ. นาน 1 นาที ประสิทธิภาพในการควบคมุโรคมากขึน้ตามลาํดบัของอณุหภมิูท่ีสงูขึน้ ดงันี ้46.5% 

50.9% และ 55.2% เน่ืองจากความรอ้นมีผลโดยตรงต่อการเจริญของเชือ้ราสาเหตโุรค อณุหภมิูท่ีสงูขึน้ทาํใหก้าร
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เจริญของเชือ้ลดลง โดยออ้มมีผลทางกายภาพ ส่วนหนึ่งจากการจุ่มผลในนํา้รอ้นทาํใหป้ริมาณของเชือ้สะสม

บริเวณผิวถูกชะลา้งไป และ Lurie et al. (1996) พบว่าความรอ้นมีผลช่วยใหเ้กิดการสมานบาดแผลบนผลแอป

เป้ิล โดยชกันาํใหเ้กิดการสะสมของสารประเภทลิกนิน ท่ีบริเวณบาดแผลซึง่ช่วยขดัขวางการเขา้ทาํลายของเชือ้จึง

ช่วยลดความรุนแรงของโรคทาํใหเ้กิดแผลขนาดเลก็ลง  
 

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 (%) 

Control (Inoculated fruits)   4.912d1/   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 
 

 
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). 
 

     
 

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. 

 

ผลของนํา้ร้อนต่อคุณภาพการเกบ็รักษาผลแก้วมังกร 

ผลของนํา้รอ้นท่ีมีต่อคุณภาพของผลแกว้มงักร เก็บรกัษาท่ีอุณหภูมิหอ้ง และท่ี 10ºซ. เป็นเวลา 5 วนั 

พบวา่ผลแกว้มงักรเก็บรกัษาท่ีอณุหภมิูหอ้ง และท่ี 10ºซ. มีการเปลี่ยนแปลงของสีเปลือก (แสดงคา่ a* value เป็น

a 

b c 

d 

e a b c d 
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ค่าสีแดง เน่ืองจากเปลือกแกว้มงักรมีสีแดงเป็นหลกั และความแตกต่างของสี ∆E value) ค่าปริมาณของแข็งท่ี

ละลายนํา้ได ้และค่าความแน่นเนือ้ ไม่แตกต่างกันทางสถิติ แต่ผลแกว้มังกรจุ่มนํา้รอ้นมีการสูญเสียนํา้หนัก

มากกวา่ชดุควบคมุ และปริมาณกรดท่ีไทเทรตไดน้อ้ยกวา่ชดุควบคมุ (Table 2-7) ดงันี ้นํา้รอ้น 53ºซ. นาน 5 นาที 

เก็บรกัษาท่ี 10ºซ. มีค่าการสูญเสียนํา้หนัก 1.95% ไม่แตกต่างทางสถิติกับชุดควบคุมท่ีมีค่าเท่ากับ 1.76% แต่

แตกต่างจากนํา้รอ้น 55ºซ. นาน 3 และ 5 นาที มีค่าการสูญเสียนํา้หนัก 2.38% และ 2.20% ตามลาํดับ ซึ่งท่ี

อณุหภมิูสงูกวา่ทาํใหส้ญูเสียนํา้หนกัมากกวา่ทัง้ท่ีใชเ้วลาสัน้กวา่หรือเวลาเท่ากนั  มีรายงานผลแกว้มงักรพนัธุเ์นือ้

แดงเปลือกแดงท่ีจุ่มนํา้รอ้น 3 ระดบั เก็บรกัษาท่ีอณุหภมิู 25ºซ. นาน 5 วนั มีการสญูเสียนํา้หนกัเพ่ิมขึน้ตามลาํดบั 

นํา้รอ้น 35ºซ. 45ºซ. และ 60ºซ. ดงันี ้5.85% 8.09% และ 13.75% (Lum, 2011) และผลแกว้มงักรท่ีจุ่มนํา้รอ้น

ทุกระดบัมีปริมาณกรดท่ีไทเทรตไดน้อ้ยกว่าชุดควบคมุ จากกรดท่ีไทเทรตได ้คือกรดซิตริก สาเหตท่ีุกรดซิตริกลด

ลง เกิดจากปริมาณกรดท่ีมีอยู่เดิมในผลแกว้มังกรตามปกติจะถูกใชไ้ปในการหายใจช่วงท่ีผลสุกแก่ ร่วมกับ

อุณหภูมิท่ีสูงขึน้ทาํใหผ้ลแกว้มังกรมีอัตราการหายใจเพ่ิมขึน้ ซึ่งกรดจะถูกใชใ้นกระบวนการหายใจท่ีเพ่ิมขึน้

เช่นกนั (Vicente et al., 2002)   

ผลของนํา้รอ้นท่ีมีต่อลกัษณะปรากฏของผลแกว้มงักร เก็บรกัษาท่ีอณุหภูมิหอ้ง ไดแ้ก่ ทาํใหก้ลีบเลีย้งสี

เขียวท่ีอยู่รอบผล เห่ียว เปลี่ยนเป็นสีเหลืองมากกว่าในชุดควบคุม ขณะท่ีผลแก้วมังกรท่ีเก็บรักษาท่ี 10ºซ. 

ลกัษณะท่ีปรากฏไมแ่ตกตา่งจากชดุควบคมุ (Figure 3-4) 
 

Table 2  Weight loss of dragon fruit dipped in hot water and stored for 5 days. 

Treatment Weight loss (%)** Treat - mean Diff 
Room temperature 10ºC 

Control (Inoculated fruits) 3.281a 1.761a 2.521 1.519** 
Hot water 53ºC for 5 min. 4.008c   1.952ab 2.980 2.056** 
Hot water 55ºC for 3 min. 3.696b 2.385c 3.041 1.310** 
Hot water 55ºC for 5 min. 4.064c   2.204bc 3.134 1.860** 
Temp - mean             3.762     2.076 2.919       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 
Temp - mean**    11.399b    12.278a 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 
Temp - mean**    14.320b    15.604a 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 
Temp - mean**    1.662b    1.845a 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. 

Treatment Color different (∆E value) 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 
Temp - mean**    3.954b    3.051a 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 
 



การประชมุทางวิชาการของมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์ครัง้ที่ 58  สาขาพืช 

181 

Table 7  Titratable acidity and a* value of the dragon fruit dipped in hot water and stored for 5 days. 

Treatment Titratable acidity (TA) a* value 
Room temperature 10ºC Room temperature 10ºC 

Control (Inoculated fruits) 0.0993a 0.2209a 32.706 36.710 
Hot water 53ºC for 5 min. 0.0982a 0.1676b 31.236 36.828 
Hot water 55ºC for 3 min. 0.0779b 0.1686b 31.634 37.978 
Hot water 55ºC for 5 min.   0.0897ab 0.1708b 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. 

 

    

 

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). 

 

    

 
 

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). 
 

  

สรุป 

 การใชน้ ํา้รอ้น 55ºซ. นาน 5 นาที สามารถควบคมุโรคผลเน่าบนผลแกว้มงักรปลกูเชือ้ B. cactivora ไดดี้

ท่ีสดุ เท่ากบั 97.45% โดยผลแกว้มงักรจุ่มในนํา้รอ้นและเก็บรกัษาท่ีอุณหภูมิหอ้งและท่ี 10 องศาเซลเซียส เป็น

เวลา 5 วนั มีคา่การเปลี่ยนแปลงของสีเปลือก และความแน่นเนือ้ ไมแ่ตกตา่งจากชดุควบคมุ แตก่ารจุ่มนํา้รอ้นทาํ

ใหผ้ลแกว้มงักรสญูเสียนํา้หนกัเพ่ิมขึน้ และปริมาณกรดท่ีไทเทรตไดน้อ้ยกวา่ชุดควบคมุ ซึง่เป็นขอ้ดอ้ยของการใช้

นํา้รอ้น ทาํใหผ้ลแกว้มงักรมีนํา้หนกันอ้ยลง และมีรสชาติจืดกวา่ผลท่ีไมจุ่่มนํา้รอ้น 

 ผลแกว้มงักรจุ่มในนํา้รอ้นเก็บรกัษาท่ี10 องศาเซลเซียส มีคณุภาพผลท่ีดีกว่าเก็บท่ีอณุหภูมิหอ้ง ในดา้น

ของนํา้หนกัสญูหายนอ้ยกวา่ มีความแน่นเนือ้มากกวา่ รสชาติหวานอมเปรีย้วท่ีดีกวา่ และลกัษณะปรากฎของผล

แกว้มงักรยงัคงความสด ไมเ่ห่ียว กลีบเลีย้งท่ีอยู่รอบผลมีสีเขียว 

b d  c a 

a b c d 



การประชมุทางวิชาการของมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์ครัง้ที่ 58  สาขาพืช 

182 

กิตตกิรรมประกาศ 

 ขอขอบคณุเจา้หนา้ท่ีหอ้งปฏิบติัการกลุม่วิจยัและพฒันาเทคโนโลยีหลงัการเก็บเก่ียวพืชสวน ชัน้ 7  

กองวิจยัและพฒันาวิทยาการหลงัการเก็บเก่ียวและแปรรูปผลิตผลเกษตรท่ีช่วยใหง้านวิจยัสาํเรจ็ลลุว่งไปดว้ยดี 

 

เอกสารอ้างอิง 

พรพิมล อธิปัญญาคม สณีุรตัน ์สีมะเด่ือ และ ชนินทร ดวงสะอาด.  2552.  โรคผลเน่าของแกว้มงักรสาเหตเุกิด

จาก Bipolaris cactivora, หนา้ 216-223.  ใน การประชุมวิชาการอารักพืชแหง่ชาต ิคร้ังที ่9. 24-

26 พฤศจิกายน 2552 ณ โรงแรมสนีุยแ์กรนด ์อบุลราชธานี. 

รตัตา สทุธยาคม บญุญวดี จิระวฒิุ และ วีรภรณ ์เดชนาํบญัชาชยั.  2561.  การใชน้ ํา้รอ้นและสารกลุม่ปลอดภยั

ควบคมุโรคผลเน่าของแกว้มงักรหลงัการเก็บเก่ียว.  รายงานผลงานวิจัยเร่ืองเตม็ ประจาํปี 2561 กอง

วิจยัและพฒันาวิทยาการหลงัเก็บเก่ียวและแปรรูปผลิตผลเกษตร กรมวิชาการเกษตร กรุงเทพฯ. 22 หนา้ 

สาํนกัโภชนาการ กรมอนามยั กระทรวงสาธารณสขุ.  2553.  คุณค่าทางโภชนาการในผลไม้. โรงพิมพช์มุนมุ

สหกรณก์ารเกษตรแห่งประเทศไทยจาํกดั, กรุงเทพฯ. 46 หนา้.  

สรุพงษ ์โกสิยะจินดา.  2545.  แก้วมังกร พชืเศรษฐกจิ ผลไม้สุขภาพ. หจก.  ฟันน่ีพบับลิชช่ิง ถนนพหลโยธิน  

จตจุกัร กรุงเทพฯ. 208 หนา้ 

อารยา ไชยดี และสมศิร ิแสงโชติ.  2556.  การเขา้ทาํลายผลแกว้มงักรของเชือ้รา Bipolaris cactivora (Petrak) 

Alcorn และการควบคมุ. วารสารวิทยาศาสตรเ์กษตร 44 (3) (พิเศษ): 22-24. 

De Costa, D.M., and H.R.U.T. Erabadupitiya.  2005.  An integrated method to control postharvest 

diseases of banana using a member of the Burkholderia cepacia complex.  Postharvest 

Biology and Technology 36: 31-39. 

Fadda. A., A. Barberis, S. D’Aquino, A. Palma, A. Angioni, F. Lai and M. Schirra.  2015.  Residue 

levels and performance of potassium sorbate and thiabendazole and their co-application 

against blue mold of apples when applied as water dip treatments at 20 or 53ºC.  Postharvest 

Biology and Technology 106: 33-43.   

Lum, M.S.  2011.  Effects of hot Water, submergence time and storage duration on quality of dragon 

fruit (Hylocereus polyrhizus). Journal of Agricultural Science 3 (1): 146-152. 

Lurie, S., E. Fallik and J.D. Klein.  1996.  The effect of heat treatment on apple epicuticular wax and 

calcium uptake. Postharvest Biology and Technology 8: 271-277. 

Vicente, A.R., G.A. Martínez, R.M. Civello and A.R. Chaves.  2002.  Quality of heat-treated strawberry 

fruit during refrigerated storage.  Postharvest Biology and Technology 25: 59–71. 

  



การประชมุทางวิชาการของมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์ครัง้ที่ 58  สาขาพืช 

183 

ผลของสูตรอาหารต่อผลผลิตและคุณภาพของชิงเฮา (Artemisia annua L.) ในระบบ NFT 

Effects of Nutrient Formula on Yield and Quality of Artemisia annua L. Grown in NFT System 
 

ศุภฤกษ ์หาญอนุชน1 เบญญา มะโนชยั1* และ ปรยิานชุ จลุกะ1 

Supharerk Hananuchon1, Benya Manochai1* and Pariyanuj Chulaka1 

 

บทคัดย่อ 

 ศึกษาการผลิตชิงเฮาด้วยระบบ NFT เพ่ือหาสูตรสารละลายธาตุอาหารท่ีเหมาะสมต่อการผลิต 

ดําเนินการทดสอบ 2 ฤดูกาลคือฤดูฝนกับฤดูหนาว โดยในฤดูฝนวางแผนการทดลองแบบ completely 

Randomized Design (CRD) มี 3 ทรีตเมนต ์(สารละลายธาตอุาหารสตูร Enshi, Knop และ Resh Tropical dry 

summer) ทรีตเมนตล์ะ 12 ซ ํา้ สว่นฤดหูนาวดาํเนินการเช่นเดียวกบัฤดฝูนแตเ่พ่ิมทรีตเมนตป์ลกูในกระถางโดยใช้

ดินผสมสาํเรจ็รูปเป็นวสัดปุลกู ผลการทดลองพบว่าสารละลายธาตุอาหารสูตร Enshi ส่งผลใหชิ้งเฮาท่ีปลูกใน

ฤดูฝนมีนํา้หนักสด นํา้หนกัแหง้ ฤทธ์ิตา้นอนุมลูอิสระในค่า EC50 และปริมาณ artemisinin มากท่ีสดุ (p<0.05) 

โดยมีค่าเท่ากบั 77.17±22.03 กรมั/ตน้ 14.37±4.40 กรมั/ตน้ 0.105±0.004 ม่ิลลิกรมั/มิลลิลิตร และ 1.82±0.45 

มิลลิกรมั/ตน้ ตามลาํดบั ส่วนชิงเฮาท่ีปลกูในฤดหูนาวพบว่าสารละลายธาตุอาหารสตูร Enshi ส่งผลใหชิ้งเฮามี

ความกวา้งทรงพุ่ม นํา้หนกัสด นํา้หนกัแหง้ ปริมาณสารประกอบฟินอลิกรวม และปริมาณ artemisinin มากท่ีสดุ 

(p<0.01) โดยมีค่าเท่ากับ 20.59±2.78 เซนติเมตร 14.20±2.99 กรัม/ต้น 2.60±0.47 กรัม/ต้น 13.25±3.22 

มิลลิกรมัสมมลูของกรดแกลลิก/ตน้ และ 0.239±0.012 มิลลิกรมั/ตน้ ตามลาํดบั 

 

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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คาํนาํ 

โกฐจุฬาลมัพา เป็นเครื่องยาท่ีมีรสสขุุม แกไ้ข ้ขบัเหง่ือ และแต่งกลิ่น ไดม้าจากพืชในสกุล Artemisia 3 

ชนิด คือ A. vulgaris, A. pallens และ A. annua แตช่นิดท่ีเป็นท่ีตอ้งการตามตาํราพระโอสถพระนารายณ ์คือ A. 

annua หรือตน้ชิงเฮาในช่ือจีน (อทุยั และคณะ, 2556) ใชใ้นตาํหรบัยาหอมทัง้ 4 ชนิด ไดแ้ก่ ยาหอมเทพจิตร ยา

หอมทิพโอสถ ยาหอมนวโกฐ และ ยาหอมอินทจักร ์(บัญชา, 2554) แต่เน่ืองจากโกฐจุฬาลมัพาเป็นเครื่องยาท่ี

นาํเขา้จากต่างประเทศ จึงมีโอกาสไดพื้ชตวัยาท่ีไม่ตรงกบัความตอ้งการสงู โดยจากงานวิจยัของ อทุยั และคณะ 

(2556) พบว่าเครื่องยาท่ีสุ่มซือ้จากรา้นขายยาแผนโบราณในประเทศไทยระหว่างปีพ.ศ. 2555 นั้นไม่พบสาร 

artemisinin ซึ่งเป็นสารสาํคัญหลักท่ีพบใน A. annua แสดงใหเ้ห็นว่าเครื่องยาโกฐจุฬาลัมพาท่ีจาํหน่ายใน

ปัจจบุนัไมใ่ช่ A. annua แตเ่ป็นชนิดอ่ืน 

ชิงเฮา ไม่ใช่พืชพืน้เมืองของประเทศไทย จึงมีขอ้มลูเรื่องการเพาะปลกูในประเทศไทยนอ้ย ขอ้มลูท่ีมีนัน้

มีเพียงการควบคมุคณุภาพตวัยาใหมี้ปริมาณ artemisinin รอ้ยละ 1 ส่วนขอ้มลูดา้นการปลกูมีเพียงงานวิจยัของ

อรสา (2551) รายงานวา่ชิงเฮามีการเจริญเติบโตดีหลงัทดลองปลกูในพืน้ท่ีจงัหวดัเชียงรายตามแนวทางเกษตรท่ี

ดีและเหมาะสม พบว่าอณุหภูมิท่ีเหมาะสมสาํหรบัการเจริญเติบโตของชิงเฮาท่ีทดลองปลกูในงานวิจยันีคื้อ 13-

29 องศาเซลเซียส สภาพแสงแดดจัด ปริมาณนํ้าฝนในช่วง 500-1,300 มิลลิเมตร ส่วนข้อมูลปัจจัยด้าน

สภาพแวดลอ้มท่ีมีรายงานว่าส่งผลต่อปริมาณ artemisinin มีในเรื่องของธาตุอาหารอยู่บา้ง ไดแ้ก่รายงานของ 

Ferreira et al. (2007) ท่ีพบว่าการปลูกชิงเฮาในดินท่ีขาดโพแทสเซียม 45 มิลลิกรัมต่อกิโลกรมัสามารถเพ่ิม

ปริมาณ artemisinin ไดไ้มต่า่งกบัการปลกูชิงเฮาในดินท่ีมีโพแทสเซียม 82 มิลลิกรมัตอ่กิโลกรมั และรายงานของ 

Özgüven et al. (2008) ท่ีพบว่าการใหปุ้๋ ยไนโตรเจน 80 หรือ 120 กิโลกรัมต่อเฮกตารส์ามารถเพ่ิมปริมาณ 

artemisinin ในใบแหง้ของชิงเฮาได ้

การปลูกพืชดว้ยระบบไฮโดรพอนิกสแ์บบใหส้ารละลายเป็นแผ่นฟิลม์บาง (nutrient film technique ; 

NFT) นบัเป็นระบบท่ีน่าสนใจ เน่ืองจากมีขอ้ดีคือไมจ่าํเป็นตอ้งมีเครื่องควบคมุการใหน้ํา้เน่ืองจากระบบนีจ้ะมีการ

ใหน้ํา้แก่รากของพืชอยู่ตลอดเวลา ไมมี่วสัดปุลกูท่ีตอ้งกาํจดั ควบคมุการใหส้ารละลายธาตอุาหารแก่พืชค่อนขา้ง

ง่าย และสามารถปลกูพืชไดต้อ่เน่ืองตลอดปี และควบคมุคณุภาพไดไ้มเ่สียเวลาในการเตรียมระบบปลกู (อภิชาติ 

และ อมัพา, 2553) จงึเป็นระบบท่ีน่าสนใจสาํหรบัประยกุตใ์ชก้บัการผลิตชิงเฮา การศกึษาครัง้นีจ้งึมีวตัถปุระสงค์

เพ่ือศกึษาผลของสตูรสารละลายธาตอุาหารต่อผลผลิตและสารออกฤทธ์ิในชิงเฮาท่ีปลกูดว้ยระบบ NFT และอาจ

ใชเ้ป็นแนวทางการผลิตพืชชนิดนีด้ว้ยระบบไฮโดรพอนิกสต์อ่ไป 

 

อุปกรณแ์ละวิธีการ 

การปลูกชงิเฮาในระบบไฮโดรพอนิกสแ์บบ NFT โดยใช้สูตรสารละลายธาตุอาหารต่างกัน 3 สูตร ในฤดู

ฝน 

 เพาะเมลด็ชิงเฮาลงในถาดหลมุท่ีบรรจพีุทมอสชืน้ ซึง่ใชเ้วลาประมาณ 4 วนัเมลด็จะเริ่มงอก เม่ือตน้กลา้

มีอายุประมาณ 50 วนั มีความสูง 3 เซนติเมตร จึงยา้ยปลกูในระบบ NFT วางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ ์

(Completely Randomized Design ; CRD) ประกอบดว้ย 3 ทรีตเมนต ์คือสูตรสารละลายธาตุอาหาร 3 สูตร

ได้แก่ Enshi solution (Enshi), Knop solution (Knop) และ Resh Tropical dry summer solution (Resh Dry) 

ท่ีอา้งอิงจากมนตรี (2544) ปลูกชิงเฮาในเดือนพฤษภาคม-ตุลาคม พ.ศ. 2561 ในโรงเรือนตน้แบบภาควิชาพืช
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สวน คณะเกษตร โดยมีอณุหภูมิเฉลี่ย 29.28 องศาเซลเซียส ความชืน้สมัพทัธเ์ฉลี่ย 77.67% ความเขม้แสงเฉลี่ย 

183.49 µmol.m-2.s-1 ความยาววนั 12.24 ชั่วโมงตอ่วนั ใชร้ะบบปลกูพืชแบบ NFT โดยใชอ้ตัราสว่นของวสัดปุลกู

ระหว่างเพอรไ์ลตต์่อเวอรมิ์คูไลต ์คือ 2:1 โดยปริมาตร ดดัแปลงจาก มิยดา (2553) บันทึกการเจริญเติบโตทุก

สัปดาหต์ัง้แต่เริ่มยา้ยปลูกลงระบบ NFT จนถึงระยะเก็บเก่ียวคือดอกเริ่มบาน 50% ของทั้งตน้ ซึ่งใชเ้วลา 10 

สปัดาห ์ไดแ้ก่ ความสงูของตน้ (เซนติเมตร) ความกวา้งของทรงพุ่ม (เซนติเมตร) จาํนวนใบ รวมถงึนํา้หนกัสดและ

นํา้หนกัแหง้จากสว่นเหนือดิน (ใบ ลาํตน้ ช่อดอก) ท่ีเก็บเก่ียวได ้(กรมั/ตน้) จากนัน้หั่นสว่นเหนือดินยาวประมาณ 

6 นิว้ ทาํแหง้โดยอบดว้ยเครื่องอบลมรอ้นท่ีอณุหภมิู 45 องศาเซลเซียส เป็นระยะเวลา 3 วนั 

 

การปลูกชงิเฮาในระบบไฮโดรพอนิกสแ์บบ NFT โดยใช้สูตรสารละลายธาตุอาหารต่างกัน 3 สูตร และมี

การปลูกโดยใช้ดนิเป็นทรีตเมนตค์วบคุมในฤดูหนาว 

 เพาะเมล็ดชิงเฮาโดยใช้วิธีเดียวกับการเพาะเมล็ดในฤดูฝน จากนั้นจึงย้ายปลูกทั้งในระบบ NFT 

เปรียบเทียบกับการปลูกในกระถางบรรจุดินขนาด 7 นิว้ วางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ (Completely 

Randomized Design ; CRD) ประกอบดว้ย 4 ทรีตเมนต ์คือการปลูกในระบบ NFT ดว้ยสูตรสารละลายธาตุ

อาหาร 3 สูตรไดแ้ก่ Enshi, Knop และ Resh Tropical dry summer (Resh Dry) และปลูกลงกระถางโดยใชดิ้น

สาํเรจ็รูปตราดินเกษตรชัน้ดีซึ่งมีส่วนผสมของใบกา้มป ูดินขยุไผ่ ปุ๋ ยคอก ปุ๋ ยหมกั ขยุมะพรา้ว และอ่ืน ๆ มีคา่การ

นาํไฟฟ้า (EC) 1.6 mS/cm คา่ pH 7.31 เป็นทรีตเมนตค์วบคมุ ปลกูชิงเฮาในเดือนสิงหาคม-ธนัวาคม พ.ศ. 2561 

ในโรงเรือนตน้แบบภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร โดยมีอุณหภูมิเฉลี่ย 29.04 องศาเซลเซียส ความชืน้สมัพัทธ์

เฉลี่ย 74.94% ความเขม้แสงเฉลี่ย 207.19 µmol.m-2.s-1 ความยาววนั 11.68 ชั่วโมงตอ่วนั บนัทกึการเจริญเติบโต

ทุกสปัดาหต์ัง้แต่เริ่มยา้ยปลกูทัง้ในระบบ NFT และปลกูลงในกระถางจนถึงระยะเก็บเก่ียวคือดอกเริ่มบาน 50% 

ของทัง้ตน้ ซึง่ใชเ้วลา 7 สปัดาห ์การบนัทกึขอ้มลูและวิธีการเก็บเก่ียวกระทาํเหมือนกบัการปลกูในฤดฝูน 

 

การวิเคราะหป์ริมาณ artemisinin ในชงิเฮาด้วยโครมาโทกราฟีของเหลวสมรรถนะสูง (HPLC) 

 ศกึษาปริมาณสาร artimisinin ท่ีไดจ้ากสว่นเหนือดินหลงัจากการเก็บเก่ียวโดยประยกุตจ์ากวิธีของ Qian 

et al. (2005) และ Jessing et al. (2011) โดยใช ้artemisinin มาตรฐาน เจือจาง 5 คา่ความเขม้ขน้ไดแ้ก่ 0, 0.08, 

0.16, 0.24 และ 0.32 มิลลิกรมัตอ่มิลลิลติร ก่อนหยดสารละลาย 0.2% sodium hydroxide จาํนวน 20 มิลลิลิตร

ผสมใหเ้ขา้กันและนาํไปอุ่นใน water bath ท่ีอุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียสนาน 45 นาที จากนัน้หยดสารละลาย 

0.08 M acetic acid จนไดส้ารละลายมาตรฐาน artemisinin ในรูป Q260 ปริมาตร 50 มิลลิลิตร 

 การเตรียมสารสกดัชิงเฮาเพ่ือการวิเคราะห ์HPLC กระทาํโดยหมกัผงส่วนเหนือดินของชิงเฮาจาํนวน 1

กรัมหมักในเอทานอลบริสุทธ์ิ 4 มิลลิลิตร เป็นเวลา 7 วัน จากนั้นดูดสารละลายส่วนใสมา 1 มิลลิลิตรใส่ใน

หลอดแกว้ นาํไปทาํปฏิกิริยากบั 0.2% sodium hydroxide จาํนวน 0.4 มิลลิลิตร ผสมใหเ้ขา้กนัก่อนนาํไปอุ่นใน 

water bath ท่ีอณุหภมิู 60 องศาเซลเซยีสนาน 45 นาที ทิง้ไวใ้หเ้ย็น จากนัน้หยดสารละลาย 0.08 M acetic acid  

จาํนวน 0.5 มิลลิลิตร เขย่าให้เข้ากันและกรองดว้ย syringe filter ขนาดรูกรอง 0.22 µm ใส่ในขวดวิเคราะห์

ตวัอย่างเพ่ือนาํไปหา artemisinin ในรูป Q260 ดว้ยเครื่องโครมาโทกราฟีของเหลวสมรรถนะสูง การตัง้ค่าของ

ระบบ HPLC มี mobile phase เป็น methanol: acetonitrile: 0.9 mM Na2HPO4-3.6 mM NaH2PO4 buffer (pH 

7.76) ในอตัราสว่น 45:10:45 รูปแบบการปลอ่ย mobile phase เป็นแบบ isocratic ท่ีอณุหภมิู 30 องศาเซลเซียส 
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ปริมาณฉีดสารมาตรฐานและสารตัวอย่างคือ 20 ไมโครลิตร อัตราการไหลของสารเป็น 1 มิลลิลิตรต่อนาที 

ตรวจวดัสาร artemisinin รูป Q260 ท่ีความยาวคลื่น 260 นาโนเมตร 

 

การวิเคราะหฤ์ทธิต้์านอนุมูลอสิระในส่วนเหนือดนิของชงิเฮา 

 เตรียมสารสกดัชิงเฮาโดยนาํผงชิงเฮาท่ีไดจ้ากการเก็บเก่ียวในสว่นเหนือดินจาํนวน 1 กรมั สกดัดว้ยเอทา

นอล 95 เปอรเ์ซน็ต ์ปริมาตร 4 มิลลิลิตร จากนัน้นาํไปป่ันเหว่ียงเพ่ือแยกเอาสว่นใสท่ีความเรว็รอบ 8,000 รอบตอ่

นาที นาน 5 นาที แลว้นาํส่วนใสท่ีไดไ้ปใชวิ้เคราะหฤ์ทธ์ิตา้นอนุมูลอิสระ หาฤทธ์ิตา้นอนุมูลอิสระ DPPH (2,2-

diphenyl-1-picrylhydrazyl) รายงานเป็นค่า EC50 หน่วยมิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร โดยดัดแปลงจากวิธีของ 

Ingkasupart et al. (2015) 

 

การหาปริมาณสารประกอบฟีนอลิกรวมจากส่วนเหนือดนิหลังจากการเกบ็เกีย่วของชงิเฮา 

 เตรียมตวัอย่างโดยนาํผงชิงเฮาท่ีไดจ้ากการเก็บเก่ียวในส่วนเหนือดินจาํนวน 1 กรมั บดและสกัดดว้ย

เอทานอล 95 เปอรเ์ซ็นต ์ปริมาตร 5 มิลลิลิตร จากนัน้นาํไปป่ันเหว่ียงเพ่ือแยกเอาส่วนใสท่ีความเร็วรอบ 8,000 

รอบต่อนาที นาน 5 นาที แล้วนําส่วนใสท่ีได้ไปวิเคราะห์หาปริมาณสารประกอบฟีนอลิกรวม วิเคราะห์

สารประกอบฟีนอลิกรวมโดยดัดแปลงจากวิธีของ Gao et al. (2000) นําค่าท่ีได้มาเปรียบเทียบกับกราฟ

มาตรฐาน (กราฟของกรดแกลลิก) เพ่ือหาปริมาณสารประกอบฟีนอลิกรวมท่ีไดจ้ากตวัอย่าง โดยรายงานในหน่วย

กรมัของกรดแกลลิกตอ่หนึ่งรอ้ยกรมันํา้หนกัแหง้และมิลลิกรมัของกรดแกลลิกตอ่ตน้ 

 

การวิเคราะหผ์ลทางสถติ ิ

 การวิเคราะหผ์ลทางสถิติใชก้ารวิเคราะหค์วามแปรปรวน ANOVA เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่าง

ค่าเฉลี่ยของทรีตเมนตจ์ะใชก้ารเปรียบเทียบดว้ย Duncan’s new multiple range test (DMRT) ท่ีระดบั p-value 

<0.05 

 

ผลและวิจารณผ์ลการทดลอง 

ผลการเจริญเตบิโตและสารสาํคัญของชงิเฮาทีป่ลูกภายใต้ระบบ NFT ด้วยสารละลายธาตุอาหารทัง้ 3 

สูตร ในฤดูฝน 

 จากการศึกษาผลของสตูรอาหาร 3 สูตรต่อความสูงตน้ ความกวา้งของทรงพุ่ม จาํนวนใบ นํา้หนกัสด

และนํา้หนักแหง้ต่อตน้ของชิงเฮาท่ีปลูกดว้ยระบบ NFT ในฤดูฝน พบว่าไม่มีความแตกต่างทางสถิติอย่างมี

นยัสาํคญัในดา้นความสงูตน้ ความกวา้งทรงพุ่ม และจาํนวนใบ แตพ่บวา่สารละลายธาตอุาหารสตูร Enshi ทาํให้

ชิงเฮามีนํา้หนกัสดและนํา้หนกัแหง้ตอ่ตน้สงูท่ีสดุคือ 77.17±22.03 และ 14.37±4.40 กรมั/ตน้ ตามลาํดบั (Table 

1) เม่ือพิจารณาผลของสูตรสารละลายธาตุอาหารทั้ง 3 สูตรต่อปริมาณสารประกอบฟีนอลิกรวม ปริมาณ 

artemisinin ท่ีรายงานในหน่วยมิลลิกรัมต่อหนึ่งร ้อยกรัมนํ้าหนักแห้ง พบว่าไม่มีความแตกต่างกันอย่างมี

นยัสาํคญัทางสถิติ แต่พบว่าสารละลายธาตอุาหารสตูร Enshi และ Resh Tropical Dry Summer ทาํใหชิ้งเฮามี

ฤทธ์ิตา้นอนุมูลอิสระสูงท่ีสุดคือ 0.105±0.004 และ 0.108±0.010 มิลลิกรมัต่อมิลลิลิตร ตามลาํดบั และพบว่า

สารละลายธาตุอาหารสูตร Enshi ทาํใหชิ้งเฮามีปริมาณ artemisinin ต่อตน้สูงท่ีสุดท่ี 1.82±0.45 มิลลิกรมั/ตน้  
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(Table 2) การท่ีสารละลายธาตุอาหารสูตร Enshi ทาํใหชิ้งเฮามีปริมาณ artemisinin ต่อตน้สูงสุด คาดว่าเป็น

เพราะค่า EC ท่ีอยู่ในระดับเหมาะสมต่อการสะสมนํา้หนักแหง้และสารสาํคัญ ซึ่งสารละลายธาตุอาหารสูตร 

Enshi มีค่า EC=1.3 mS/cm ซึ่งต ํ่ากว่าค่า EC ของสารละลายธาตุอาหารสูตร Knop และ Resh Tropical Dry 

Summer (2.4 และ 2.6 mS/cm ตามลาํดบั) (มนตร,ี 2545) 

 

ผลการเจริญเตบิโตและสารสาํคัญของต้นชงิเฮาทีป่ลูกภายใต้ระบบ NFT ด้วยสารละลายธาตุอาหารทัง้ 

3 สูตรเทยีบกับการปลูกโดยใช้ดนิเป็นทรีตเมนตค์วบคุมในฤดูหนาว 

 ชิงเฮาท่ีปลกูในฤดหูนาวพบว่าสตูรของสารละลายธาตอุาหารมีผลทาํใหค้วามสงูตน้ ความกวา้งของทรง

พุ่ม นํา้หนักสดและนํา้หนักแหง้ต่อตน้แตกต่างกันอย่างมีนัยสาํคญัย่ิงทางสถิติ และมีผลทาํใหค้วามสูงตน้กับ

จาํนวนใบแตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติ โดยสารละลายธาตอุาหารสตูร Enshi ทาํใหชิ้งเฮามีความกวา้ง

ของทรงพุ่ม นํา้หนักสดและนํา้หนกัแหง้ต่อตน้สงูท่ีสุดคือ 20.59±2.78 เซนติเมตร 14.20±2.99 และ 2.60±0.47 

กรมั/ตน้ ตามลาํดบั ในดา้นความสูงของลาํตน้และจาํนวนใบต่อตน้พบว่าชิงเฮาท่ีปลกูโดยใชดิ้นมีค่าสูงท่ีสดุท่ี 

16.73±2.36 เซนติเมตร และ 42.83±7.28 ใบตอ่ตน้ ตามลาํดบั (Table 3) สว่นดา้นสารสาํคญัในชิงเฮาพบวา่สตูร

ของสารละลายธาตอุาหารและการปลกูโดยใชดิ้นไมมี่ผลทาํใหป้ริมาณสารประกอบฟีนอลิกรวมในหน่วยกรมัของ

กรดแกลลิกต่อหนึ่งรอ้ยกรมันํา้หนกัแหง้แตกต่างกันทางสถิติ แต่มีผลทาํใหป้ริมาณสารประกอบฟีนอลิกรวมท่ี

รายงานในหน่วยมิลลิกรมัของกรดแกลลิกต่อตน้ ฤทธ์ิตา้นอนุมูลอิสระ และปริมาณ artemisinin แตกต่างกัน

อย่างมีนยัสาํคญัย่ิงทางสถิติ โดยสารละลายธาตอุาหารสตูร Enshi มีผลทาํใหชิ้งเฮามีปริมาณสารประกอบฟีนอลิ

กรวม และปริมาณ artemisinin ตอ่ตน้สงูท่ีสดุคือ 13.25±3.22 มิลลิกรมัของกรดแกลลิกตอ่ตน้ และ 0.239±0.012 

มิลลิกรมั/ตน้ ตามลาํดบั ดา้นฤทธ์ิตา้นอนมุลูอิสระพบว่าชิงเฮาท่ีปลกูโดยใชดิ้นมีฤทธ์ิตา้นอนมุลูอิสระสงูท่ีสดุคือ 

0.056±0.003 มิลลิกรมัตอ่มิลลิลิตร และสารละลายธาตอุาหารสตูร Knop ทาํใหชิ้งเฮามีปริมาณ artemisinin ตอ่

หนึ่งรอ้ยกรมันํา้หนกัแหง้มากท่ีสดุคือ 0.0123±0.0002 มิลลิกรมัตอ่หนึ่งรอ้ยกรมันํา้หนกัแหง้ (Table 4) เหตท่ีุการ

ปลกูชิงเฮาในฤดหูนาวไดป้ริมาณ artemisinin ตอ่ตน้นอ้ย เน่ืองจากช่วงฤดหูนาวมีความยาววนัสัน้ซึง่วดัได ้11.68 

ชั่วโมงต่อวนั ในขณะท่ีฤดฝูนวดัได ้12.24 ชั่วโมงต่อวนั ส่งผลใหชิ้งเฮาท่ีปลกูในฤดหูนาวมีการเจริญเติบโตระยะ 

vegetative growth นอ้ยกว่าและเขา้สู่ระยะ reproductive growth เร็วขึน้ (เขา้สู่ระยะ pre-flowering เร็วกว่า

ชิงเฮาท่ีปลกูในฤดฝูน 3 สปัดาห)์ จงึเก็บผลผลิตของชิงฮาท่ีปลกูในฤดหูนาวในสปัดาหท่ี์ 7 สอดคลอ้งกบังานของ 

Ceunen and Geuns (2013) ท่ีพบวา่การปลกูหญา้หวาน (Stevia rebaudiana Bert.) ภายใตส้ภาพวนัยาวทาํให้

หญา้หวานมีนํา้หนกัแหง้และสารสาํคญัมากกว่าหญา้หวานภายใตส้ภาพวนัสัน้ สว่นการท่ีสารละลายธาตอุาหาร

สูตร Enshi ทาํใหชิ้งเฮามีปริมาณ artemisinin สูงสุด คาดว่าเป็นเพราะค่า EC ท่ีอยู่ในระดับเหมาะสมต่อการ

สะสมนํา้หนกัแหง้และสารสาํคญัเน่ืองจากสารละลายธาตอุาหารสตูร Enshi มีค่า EC=1.3 mS/cm ซึ่งต ํ่ากว่าคา่ 

EC ของสารละลายธาตอุาหารสตูร Knop และ Resh Tropical Dry Summer (2.4 และ 2.6 mS/cm ตามลาํดบั) 

(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) 

Canopy width 

(cm) 

Leaf number 

(leaves/plant) 

Fresh weight 

(g/plant) 

Dry weight 

(g/plant) 

Enshi 15.60±3.59 31.67±4.28 203.33±46.54 77.17a2/±22.03 14.37a±4.40 

Knop 16.70±6.48 33.07±4.68 159.67±24.83 59.75ab±19.71 12.01ab±2.80 

Resh Dry1/ 17.35±6.02 27.50±5.38 168.33±42.25 45.17b±11.29 8.90b±1.50 

F-test ns ns ns * * 

CV (%) 33.28 16.61 22.03 30.10 26.66 
1/Resh Dry=Resh Tropical dry summer solution 
2/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 

 

Table 2 Total phenolic compounds, antioxidant activity, and artemisinin content of 10th week A. annua  

grown in rainy season.  

Treatment Total phenolic 

compound 

(gGAE/100gDW) 

Total phenolic 

compound 

(mgGAE/plant) 

EC50 

(mg/ml) 

Artemisinin 

content 

(mg/100gDW) 

Artemisinin 

content  

(mg/plant) 

Enshi 0.43±0.06 57.77±7.91 0.105a2/±0.004 0.015±0.004 1.82a±0.45 

Knop 0.47±0.09 48.30±13.57 0.121b±0.011 0.015±0.004 1.37ab±0.52 

Resh Dry1/ 0.49±0.08 44.68±9.69 0.108a±0.010 0.011±0.003 0.92b±0.12 

F-test ns ns * ns * 

CV (%) 16.63 21.94 7.90 22.19 29.45 
1/Resh Dry=Resh Tropical dry summer solution 
2/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 
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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) 

Canopy width 

(cm) 

Leaf number 

(leaves/plant) 

Fresh weight 

(g/plant) 

Dry weight 

(g/plant) 

Enshi 8.90b2/±0.42 20.59a±2.78 33.83ab±3.54 14.20a±2.99 2.60a±0.47 

Knop 7.58b±0.84 17.16b±2.93 37.83ab±10.76 9.03b±3.10 1.88b±0.61 

Resh Dry1/ 7.98b±0.62 15.96b±3.74 32.00b±6.45 8.46bc±3.67 1.66bc±0.68 

Soil 16.73a±2.36 18.74ab±3.17 42.83a±7.28 5.76c±0.83 1.28c±0.37 

F-test ** ** * ** ** 

CV (%) 12.69 17.53 20.38 30.55 29.47 
1/Resh Dry=Resh Tropical dry summer solution 
2//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 

 

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

grown in winter.  

Treatment Total 

phenolic 

compound 

(gGAE/100gDW) 

Total phenolic 

compound 

(mgGAE/plant) 

EC50  

(mg/ml) 

Artemisinin 

content  

(mg/100gDW) 

Artemisinin 

content  

(mg/plant) 

Enshi 0.011±0.004 13.25a2/±3.22 0.101c±0.004 0.0102b±0.0015 0.239a±0.012 

Knop 0.015±0.005 9.33b±2.80 0.116d±0.003 0.0123a±0.0002 0.182b±0.009 

Resh Dry1/ 0.014±0.005 8.26b±3.25 0.089b±0.004 0.0106b±0.0002 0.135c±0.007 

Soil 0.010±0.000 4.30c±1.04 0.056a±0.003 0.0081c±0.0002 0.098d±0.003 

F-test ns ** ** ** ** 

CV (%) 32.95 31.09 3.91 7.60 5.07 
1/Resh Dry=Resh Tropical dry summer solution 
2//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 

 

สรุป 

 การปลูกชิงเฮาดว้ยระบบไฮโดรพอนิกสแ์บบใหส้ารละลายธาตุอาหารเป็นแผ่นฟิลม์บาง (NFT) ดว้ย

สารละลายธาตอุาหารสตูร Enshi ทาํใหชิ้งเฮามีปริมาณนํา้หนกัสด นํา้หนกัแหง้ และปริมาณ artemisinin ต่อตน้

สงูท่ีสดุทัง้ 2 ฤดกูาล 
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การใช้สารป้องกันกาํจัดวัชพชืแบบไม่เลือกทาํลายต่อการควบคุมวัชพชืในข้าวโพดหวาน 

Non Selective Herbicide Application for Weed Control in Sweet Corn 
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บทคัดย่อ 

 การศกึษาประสิทธิภาพของสารกาํจดัวชัพืชแบบไมเ่ลือกทาํลายต่อการควบคมุวชัพืช การเจริญเติบโต และ

ผลผลิตของขา้วโพดหวาน ดาํเนินงานวิจยัท่ีสถาบนัพฒันามนัสาํปะหลงั วางแผนการทดลองแบบ RCBD จาํนวน 4 

ซ ํา้ 8 กรรมวิธี ไดแ้ก่ สารกาํจัดวชัพืช atrazine การกาํจัดวชัพืช 2 ครัง้ ดว้ยสาร atrazine ตามดว้ย paraquat ท่ี 6 

สปัดาหห์ลงัปลกูการกาํจดัวชัพืช 2 ครัง้ paraquat ท่ี 2 และ 4 สปัดาหห์ลงัปลกู การกาํจดัวชัพืชดว้ย paraquat ท่ี 4 

สัปดาห์หลังปลูก การใช้สาร glufosinate-ammonium ท่ี 4 สัปดาห์หลังปลูก การใช้สารกําจัดวัชพืช atrazine 

+paraquat การกาํจดัวชัพืชดว้ยแรงงาน และไมมี่การกาํจดัวชัพืช ผลการทดลองพบวา่ การใชส้ารกาํจดัวชัพืช 2 ครัง้ 

คือ การใช้ atrazine ตามดว้ย paraquat ท่ี 6 สัปดาห์หลังปลูก และการกาํจัดวัชพืชดว้ย paraquat ท่ี 2 และ 4 

สปัดาหห์ลงัปลกู มีประสิทธิภาพในการควบคมุวชัพืชไดดี้ 77.5–85.0 เปอรเ์ซ็นต ์ขา้วโพดหวานไม่แสดงอาการเป็น

พิษ มีการเจริญเติบโตดา้นความสงูตน้ และนํา้หนกัผลผลิตของขา้วโพดหวานมากกว่าการใช ้atrazine สามารถลด

จาํนวนตน้และนํา้หนกัแหง้ของวชัพืชได ้

 

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 
* Corresponding author; e-mail address: phannipa.pae@gmail.com 
 
1ภาควิชาพืชไรน่า คณะเกษตร มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์วิทยาเขตบางเขน จตจุกัร กรุงเทพฯ 10900 
1Department of Agronomy, Faculty of Agriculture, Kasetsart University, Bangkhen Campus, Bangkok 10900   
2ภาควิชาพืชไรน่า คณะเกษตร กาํแพงแสน มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์วิทยาเขตกาํแพงแสน กาํแพงแสน นครปฐม 73140 
2Department of Agronomy, Faculty of Agriculture at Kamphaeng Saen, Kasetsart University, Kamphaeng Saen Campus, Nakorn Pathom 73140 
3ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร กาํแพงแสน มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์วทิยาเขตกาํแพงแสน กาํแพงแสน นครปฐม 73140 
3Department of Soil Science, Faculty of Agriculture at Kamphaeng Saen, Kasetsart University, Kamphaeng Saen Campus, Nakorn Pathom 73140 



การประชมุทางวิชาการของมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์ครัง้ที่ 58  สาขาพืช 

192 

คาํนาํ 

 ข้าวโพดหวานเป็นพืชอุตสาหกรรมท่ีมีความสาํคัญทางเศรษฐกิจของประเทศไทย เป็นพืชอายุสัน้  

ให้ผลตอบแทนค่อนข้างสูง สามารถจาํหน่ายไดท้ั้งบริโภคสด และส่งโรงงานอุตสาหกรรมเพ่ือแปรรูปเป็น

ผลิตภณัฑอ่ื์น สามารถส่งออกไปจาํหน่ายยงัตลาดต่างประเทศไดท้ัง้ในรูปของฝักสด บรรจุกระป๋อง และแบบแช่แข็ง 

มลูค่าการส่งออกมีแนวโนม้ไปในทิศทางท่ีดีส่งผลใหธุ้รกิจเมล็ดพนัธุมี์การขยายตวัเพ่ิมขึน้ วชัพืชจดัเป็นปัญหา

สาํคัญดา้นหนึ่งในการปลูกข้าวโพดหวาน เน่ืองจากวัชพืชเป็นตัวแก่งแย่งปัจจัยต่าง ๆ ท่ีจาํเป็นสาํหรับการ

เจริญเติบโต ทาํใหก้ารเจริญเติบโต คุณภาพ และผลผลิตลดลง นอกจากนีว้ชัพืชยังก่อใหเ้กิดอุปสรรคในการ

ปฏิบติังาน และเป็นแหลง่ท่ีหลบซ่อนอาศยัของศตัรูพืชชนิดอ่ืน ๆ (รงัสิต, 2547) การแข่งขนัของวชัพืชในขา้วโพด

จะทาํใหผ้ลผลิตของขา้วโพดลดลง 33-71% (Richards และ Thomas, 1970) วชัพืชยงัมีความทนทาน สามารถ

เจริญเติบโตในสภาพแวดลอ้มท่ีไม่เหมาะสมได ้และมีการผลิตเมล็ดไดใ้นปริมาณมาก มีส่วนขยายพันธุ์ท่ี

เจริญเติบโตง่าย จึงเป็นสาเหตุท่ีทาํใหป้ริมาณวชัพืชในขา้วโพดเพ่ิมปริมาณไดอ้ย่างรวดเร็ว ซึ่ง Thomas และ 

Allison (1975) รายงานว่า การแข่งขันของวัชพืชกับข้าวโพดในระหว่างอายุ 5–8 สัปดาห์หลังปลูก จะทาํให้

ผลผลิตของขา้วโพดลดลงมากกว่าการแข่งขนัในระยะเก็บเก่ียว สารกาํจัดวัชพืชเป็นสารเคมีที่พัฒนาเพื่อใช้

ควบคุมวชัพืช ซึ่งการใชส้ารกาํจดัวชัพืชเป็นวิธีการหนึ่งท่ีนิยมใชก้นัมากและมีความสาํคญั เน่ืองจากการใชส้าร

จดัวชัพืชมีประสิทธิภาพสงูในการกาํจดัวชัพืชและสามารถควบคมุวชัพืชไดเ้ป็นเวลานานกวา่วิธีการอ่ืน ๆ มีตน้ทนุ

ตํ่ากว่าการกาํจดัดว้ยวิธีการอ่ืน ๆ สามารถทดแทนการขาดแคลนแรงงานและค่าจา้งแรงงานสูงได ้แต่อย่างไรก็

ตาม การเลอืกใชส้ารป้องกนักาํจดัวชัพืชตอ้งปฏิบติัตามคาํแนะนาํท่ีกาํหนดไว ้เพ่ือใหเ้กิดประสิทธิภาพสงูสดุและ

ความปลอดภยัตอ่ผูใ้ช ้

 ปัจจุบันเกษตรกรใชส้ารป้องกันกาํจัดวชัพืชประเภทก่อนงอกคือ atrazine, alachlor เป็นตน้ โดยการใช ้

atrazine เป็นระยะเวลานาน อาจส่งผลใหเ้กิดวชัพืชท่ีไม่สามารถควบคมุได ้หรือมีการเปลี่ยนแปลงชนิดของวชัพืช 

(รังสิต, 2547) จึงตอ้งกาํจัดวัชพืชครัง้ท่ี 2 สดใส และคณะ (2553) รายงานว่า การใชส้ารกาํจัดวัชพืชหลังงอก 

2,4-D, glufosinate, fluroxypyr และ paraquat พ่นครัง้ท่ี 2 สามารถควบคุมวชัพืชไดดี้กว่าใช ้atrazine คมุกาํเนิด

วชัพืชแบบก่อนงอกครัง้เดียว glufosinate อตัรา 600 และ 800 ซีซีตอ่ไร ่สามารถกาํจดัวชัพืชไดดี้ถงึดีมาก สามารถ

ควบคุมวัชพืชรวมไดดี้ใกลเ้คียงกับ 2,4-D+paraquat สารกาํจัดวัชพืชท่ีใช้ครั้งท่ี 2 ไม่มีผลกระทบต่อผลผลิต

ขา้วโพด ใหผ้ลผลิตอยู่ระหวา่ง 363–559 กิโลกรมัต่อไร่ การใชส้ารกาํจดัวชัพืชแบบไม่เลือกทาํลายเป็นสารเคมีท่ีมี

คุณสมบัติในการทําลายวัชพืชหรือพืชได้อย่างกว้างขวางเกือบทุกชนิด ไม่เฉพาะเจาะจง เช่น glyphosate 

paraquat และ glufosinate-ammonium โดย สดใส และคณะ (2554) รายงายว่าการใชส้าร glufosinate อัตรา 

700-1,300 กรมัต่อไร่ กาํจดัวชัพืชครัง้ท่ี 2 หลงัจากการควบคุมแบบก่อนงอก สามารถควบคุมวชัพืชรวมไดดี้ถึงดี

มาก และควบคมุไดอ้ย่างสมบรูณ ์ตัง้แต ่84-100 เปอรเ์ซน็ตซ์ึง่ดีกวา่การใช ้pendimethalin คมุวชัพืชแบบก่อนงอก

เพียงครัง้เดียว สดใส และคณะ (2556) ยงัไดร้ายงานว่าการใชส้ารกาํจดัวชัพืชแบบไม่เลือกทาํลาย paraquat หรือ 

glufosinate ตามหลงัการใชส้ารกาํจดัวชัพืชpendimethalin แบบก่อนงอก สามารถควบคมุวชัพืชรวมไดดี้ถึงดีมาก 

และไม่มีผลกระทบต่อผลผลิตของขา้วโพด การวิจัยนีมี้วตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาการควบคุมวชัพืชโดยการใชส้าร

กาํจดัวชัพืชแบบไมเ่ลือกทาํลายตอ่การควบคมุวชัพืช การเจริญเติบโต และผลผลิตของขา้วโพดหวาน 
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อุปกรณแ์ละวิธีการ 

 ดาํเนินการทดลอง ณ สถาบนัพฒันามนัสาํปะหลงั ตาํบลหว้ยบง อาํเภอดา่นขนุทด จงัหวดันครราชสีมา 

ระหว่างเดือนกรกฎาคม–ตลุาคม 2562 เตรียมแปลงปลกูขา้วโพดหวาน โดยการไถพรวนดิน 2 ครัง้ เพ่ือเป็นการ

ย่อยดินใหล้ะเอียดแลว้ยกร่องก่อนปลกู ใส่ปุ๋ ยรองพืน้สตูร 16-20-0 อตัรา 30 กิโลกรมัต่อไร่ ปลูกขา้วโพดหวาน

พนัธุ ์sugarstar plus โดยใชร้ะยะปลกู75x25 เซนติเมตร จาํนวน 1 ตน้ตอ่หลมุ จาํนวน 5 แถวตอ่แปลงย่อย ระยะ

แถวยาว 5 เมตร และเม่ือขา้วโพดอายุ 3 สปัดาห ์ใส่แต่งหนา้ดว้ยปุ๋ ยสตูร 46-0-0 อตัรา 30 กิโลกรมัต่อไร่ ฉีดพ่น

สารป้องกันกาํจัดแมลงอีมาเมกตินเบนโซเอต 1.92% EC  อตัรา 20 มิลลิตรต่อนํา้ 20 ลิตร เม่ือพบหนอนกระทู้

ขา้วโพดลายจุด หลงัจากปลูกขา้วโพดหวานแลว้ พ่นสารกาํจัดวชัพืชตามกรรมวิธีท่ีกาํหนดไว ้โดยใชเ้ครื่องพ่น

แบบสะพายหลงั หวัฉีดพ่นแบบ T-jet และใชฝ้าครอบพ่นสารป้องกนัไม่ใหส้ารโดนพืชปลกู อตัรานํา้ท่ีใชผ้สม 80 

ลิตรตอ่ไร ่โดยวางแผนการทดลองแบบ Randomized Complete Block Design จาํนวน 4 ซ ํา้ 8 กรรมวิธี คือ สาร

กาํจัดวชัพืชแบบก่อนงอก atrazine (เอเทร็ก®) สารกาํจัดวชัพืชแบบไม่เลือกทาํลาย paraquat (กรมัม็อกโซน®) 

glufosinate-ammonium (บาสตา้® เอ็กซ)์ การกาํจดัวชัพืชโดยใชแ้รงงาน และไม่มีการกาํจดัวชัพืช ตามกรรมวิธี 

ดงันี ้

1.การกาํจดัวชัพืชดว้ยสารป้องกนักาํจดัวชัพืช atrazine อตัรา 500 กรมัสารออกฤทธ์ิตอ่ไรท่ี่ 1 วนัหลงัปลกู 

2. การกาํจัดวชัพืช 2 ครัง้ ดว้ยสารป้องกันกาํจัดวชัพืช atrazine อตัรา 500 กรมัสารออกฤทธ์ิต่อไร ่ตาม

ดว้ยสารป้องกนักาํจดัวชัพืช paraquat อตัรา 110.4 กรมัสารออกฤทธ์ิตอ่ไรท่ี่ 6 สปัดาหห์ลงัปลกู 

3.การกาํจดัวชัพืช 2 ครัง้ ดว้ยสารป้องกนักาํจดัวชัพืช paraquat อตัรา 110.4 กรมัสารออกฤทธ์ิต่อไร่ ท่ี 2 

และ 4 สปัดาหห์ลงัปลกู 

4. การกาํจัดวัชพืชดว้ยสารป้องกันกาํจัดวัชพืช paraquatท่ี 4 สัปดาห์หลังปลูกอัตรา 110.4 กรัมสาร 

ออกฤทธ์ิตอ่ไร ่  

5. การกาํจดัวชัพืชดว้ยสารป้องกนักาํจดัวชัพืช glufosinate-ammonium อตัรา 90 กรมัสารออกฤทธ์ิตอ่ไร่

ท่ี 4 สปัดาหห์ลงัปลกู 

6. การใชส้ารป้องกันกาํจัดวัชพืช atrazine+ paraquat อัตรา 500 + 110.4 กรัมสารออกฤทธ์ิต่อไร่ท่ี 1 

สปัดาหก์่อนปลกู 

7. การกาํจดัวชัพืชโดยใชแ้รงงาน ท่ี 3 และ 6 อาทิตยห์ลงัปลกู 

8. ไมมี่การกาํจดัวชัพืช 

 บนัทึกขอ้มลู ดงันี ้1. ประสิทธิภาพการควบคมุวชัพืช โดยการประเมินดว้ยสายตาโดยใชเ้กณฑป์ระเมิน 

คือ 0=ควบคมุวชัพืชไม่ได ้และ 100=ควบคมุวชัพืชไดส้มบูรณ ์ท่ี 15 30 และ 60 วนัหลงัพ่นสาร 2. ความเป็นพิษ

ต่อขา้วโพดหวาน โดยการประเมินดว้ยสายตา โดยใชเ้กณฑป์ระเมินระดบัความเป็นพิษ คือ 0=ไม่เป็นพิษต่อพืช

ปลูก และ 100=พืชปลูกตาย ท่ี 15 30 และ 60 วนัหลงัพ่นสาร 3.ปริมาณวชัพืช โดยใช ้qruadrat ขนาด 50x50 

เซนติเมตร สุ่มเก็บวชัพืช จาํนวน 4 จุดต่อแปลงย่อย นบัจาํนวนวชัพืชและชั่งนํา้หนกัแหง้ต่อพืน้ท่ี 1 ตารางเมตร 

ภายหลงัการกาํจดัวชัพืช 6 สปัดาห ์4.การเจริญเติบโตและผลผลิตของขา้วโพดหวาน โดยวดัความสงูของขา้วโพด
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หวานทุก 2 สปัดาห ์จนถึงเก็บเก่ียว (11 สปัดาหห์ลงัปลกู) วดัจาํนวน 10 ตน้ต่อแปลงย่อยชั่งนํา้หนกันํา้หนกัสด

ตอ่พืน้ท่ี (ปอกเปลือก และหลงัปอกเปลือก) จาํนวนฝักเก็บเก่ียว ฝักดี ฝักเสีย และความหวาน (obrix) 

 

ผลและวิจารณผ์ลการทดลอง 

 วชัพืชท่ีพบในแปลงทดลอง วชัพืชใบแคบวงศห์ญา้ ไดแ้ก่ หญา้บุง้ (Cenchrus echinatus L.) หญา้ปาก

ควาย (Dactyloctenium aegyptium (L.) Willd.)หญา้ตีนนก (Digitaria ciliaris (Retz.) Koeler) หญา้นกสีชมพู 

(Echinochloa colona (L.) Link) และหญา้โขย่ง (Rottboellia cochinchinensis (Lour.) Clayton) วชัพืชใบกวา้ง 

ไดแ้ก่ ผกัยาง (Euphorbia heterophylla L.) 

 

ความเป็นพษิต่อข้าวโพดหวาน 

 การประเมินความเป็นพิษต่อขา้วโพดดว้ยสายตา ท่ีระยะ 15 30 และ 60 วันหลังพ่นสาร พบว่าทุก

กรรมวิธีท่ีใชส้ารป้องกนักาํจดัวชัพืช ไม่พบอาการเป็นพิษต่อตน้ขา้วโพดหวาน เม่ือเปรียบเทียบกบักรรมวิธีกาํจดั

วัชพืชดว้ยแรงงาน และกรรมวิธีไม่กาํจัดวัชพืช (Table1) สอดคลอ้งกับรายงานของ พรชัย (2540) การใชส้าร 

alachlor ทัง้แบบเด่ียว ๆ และการใชส้าร alachlor ผสมกบัสาร paraquat ขา้วโพดไมแ่สดงอาการผิดปกติหรือมี

ความเป็นพิษเน่ืองมาจากฤทธ์ิของสารป้องกนักาํจดัวชัพืช (Table 1) 

 

การเจริญเตบิโตของข้าวโพดหวาน 

 ความสงูตน้ขา้วโพด ท่ีระยะ 2 และ 4 สปัดาหห์ลงัปลกู ขา้วโพดมีความสงูไม่แตกตา่งกนัในทกุกรรมวิธี ท่ี 

6 และ 8 สปัดาหห์ลงัปลกู ระยะเก็บเก่ียว และความสงูฝักท่ีระยะเก็บเก่ียว พบว่าการใชส้ารกาํจดัวชัพืชแบบก่อน

งอกดว้ย atrazine อตัรา 500 กรมัสารออกฤทธ์ิต่อไร่ การกาํจัดวชัพืช 2 ครัง้ ดว้ยสารกาํจัดวชัพืช atrazine อตัรา 

500 กรมัสารออกฤทธ์ิตอ่ไร ่ตามดว้ย paraquatอตัรา 110.4 กรมัสารออกฤทธ์ิตอ่ไร ่ท่ี 6 สปัดาหห์ลงัปลกู การกาํจดั

วชัพืช 2 ครัง้ ดว้ย paraquat อตัรา 110.4 กรมัสารออกฤทธ์ิตอ่ไร ่ท่ี 2 และ 4 สปัดาหห์ลงัปลกู และการกาํจดัวชัพืช

ดว้ย paraquat อัตรา 110.4 กรัมสารออกฤทธ์ิต่อไร่ ท่ี 4 สัปดาห์หลังปลูก มีความสูง อยู่ระหว่าง 49.3–67.8,  

115.6–142.3,133.1–145.8และ 49.4–55.9 เซนติเมตร ตามลาํดับ ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติกับการกาํจัด

วัชพืชดว้ยแรงงาน ซึ่งมีความสูง 61.3, 144.0, 145.0 และ 55.3 เซนติเมตร ตามลาํดับ และมีความสูงมากกว่า

กรรมวิธีไม่กาํจดัวชัพืช และการใชส้าร glufosinate-ammonium อตัรา 90 กรมัสารออกฤทธ์ิต่อไร ่ท่ี 4 สปัดาหห์ลงั

ปลกูมีผลกระทบตอ่การเจริญเติบโตของขา้วโพดหวาน ท่ีระยะ 8สปัดาหห์ลงัปลกู และระยะเก็บเก่ียว (Table 2) 

 

ประสิทธิภาพการควบคุมวัชพชื 

 จากการประเมินดว้ยสายตา ท่ีระยะ 15 วนัหลงัพ่นสาร พบว่าการกาํจัดวชัพืช 2 ครัง้ ดว้ยสาร atrazine 

อตัรา 500 กรมัสารออกฤทธ์ิต่อไร่ ตามดว้ย paraquat ท่ี 6 สปัดาหห์ลงัปลกูการกาํจดัวชัพืช2 ครัง้ ดว้ย paraquat

อตัรา 110.4 กรมัสารออกฤทธ์ิต่อไร่ ท่ี 2และ 4 สปัดาหห์ลงัปลกู และการกาํจดัวชัพืชดว้ย paraquat อตัรา 110.4 

กรัมสารออกฤทธ์ิต่อไร่ ท่ี 4 สัปดาหห์ลังปลูก สามารถควบคุมวัชพืชโดยรวมไดดี้ ตัง้แต่ 82.5–87.5 เปอรเ์ซ็นต ์
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ควบคมุไดดี้กว่าและแตกต่างอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติกบัการใชส้ารแบบก่อนงอกดว้ย atrazine อตัรา 500 กรมั

สารออกฤทธ์ิต่อไร่ ซึ่งควบคุมวัชพืชได้ 71.3 เปอร์เซ็นต์ ท่ีระยะ 30 วันหลังพ่นสาร พบว่าการกําจัดวัชพืช  

2 ครัง้ ดว้ย paraquat อตัรา 110.4 กรมัสารออกฤทธ์ิต่อไร่ ท่ี 2 และ 4 สปัดาหห์ลงัปลูก สามารถควบคุมวชัพืช

โดยรวมไดดี้ 83.8 เปอรเ์ซ็นต ์ควบคุมวชัพืชไดดี้กว่าและแตกต่างอย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติกับทุกกรรมวิธีท่ีใช ้

สารกาํจดัวชัพืช และกรรมวิธีไม่กาํจดัวชัพืช และการกาํจดัวชัพืช 2 ครัง้ ดว้ยสารแบบก่อนงอก atrazine อตัรา500 

กรมัสารออกฤทธ์ิต่อไร่ ตามดว้ย paraquat ท่ี 6สปัดาหห์ลงัปลกู และการกาํจดัวชัพืชดว้ย paraquat อตัรา 110.4 

กรัมสารออกฤทธ์ิต่อไร่ ท่ี 4 สัปดาห์หลังปลูก สามารถควบคุมวัชพืชโดยรวมไดดี้รองลงมา ตั้งแต่ 73.8–75.0 

เปอรเ์ซ็นต ์ซึ่งควบคมุวชัพืชไดดี้กว่าและแตกต่างอย่างมีนัยสาํคญัทางสถิติกบัการใชส้ารแบบก่อนงอก atrazine 

อตัรา 500 กรมัสารออกฤทธ์ิต่อไร ่สาร glufosinate-ammonium อตัรา 90 กรมัสารออกฤทธ์ิต่อไร ่ท่ี 4 สปัดาหห์ลงั

ปลกู และการใชส้ารแบบก่อนงอกดว้ย atrazine อตัรา 500 กรมัสารออกฤทธ์ิต่อไร ่ร่วมกบั paraquat อตัรา 110.4 

กรมัสารออกฤทธ์ิต่อไร่ ซึ่งสามารถควบคมุวชัพืชไดป้านกลางตัง้ 61.3–65.0 เปอรเ์ซ็นต ์และท่ีระยะ 60 วนัหลงัพ่น

สาร พบวา่การกาํจดัวชัพืช 2 ครัง้ ดว้ยการใชส้ารแบบก่อนงอก atrazine อตัรา 500 กรมัสารออกฤทธ์ิตอ่ไร ่และสาร

กาํจดัวชัพืช paraquat อตัรา 110.4 กรมัสารออกฤทธ์ิต่อไร่ ท่ี 6 สปัดาหห์ลงัปลกู และการกาํจดัวชัพืช 2 ครัง้ ดว้ย 

paraquat อัตรา 110.4 กรัมสารออกฤทธ์ิต่อไร่ ท่ี 2 และ 4 สัปดาหห์ลงัปลูก มีประสิทธิภาพการควบคุมวัชพืช

โดยรวมไดดี้ ตัง้แต ่77.5–85.0 เปอรเ์ซน็ต ์สามารถควบคมุวชัพืชไดดี้กวา่และแตกตา่งอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติกบั

ทุกกรรมวิธีท่ีใชส้ารกาํจัดวชัพืช (Table1) การใชส้ารป้องกันกาํจัดวชัพืช 2 ครัง้ ทาํใหส้ามารถควบคุมวัชพืชใน

ระยะแรกได ้และสามารถกาํจดัวชัพืชท่ีขึน้มาหลงัปลกูขา้วโพดหวานได ้สอดคลอ้งกบัรายงานของ สดใส และคณะ 

(2553) ท่ีรายงานว่าการใช้สารกาํจัดวัชพืช 2,4-D, glufosinate, fluroxypyr และ paraquat พ่นอีกเป็นครั้งท่ี 2

สามารถควบคุมวัชพืชไดดี้กว่าใช ้atrazine ควบคุมวัชพืชแบบก่อนงอกครัง้เดียว 2,4-D+paraquat ซึ่งสามารถ

ควบคมุวชัพืชไดดี้ ถงึ 80 เปอรเ์ซน็ต ์(Table 1) 

Table 1 Toxicity and weed control on nonselective herbicide application on sweet corn at Huai Bong,  

Dan Khun Thot, Nakhon Ratchasima. 

Treatment Rate  

g ai./rai 

Toxicity (%)4/  Visual weed control (%)5/ 

15 DAA2/ 30 DAA 60 DAA  15 DAA 30 DAA 60 DAA 

1 Atrazine 500   0.0ns    0.0 ns    0.0 ns  76.3cd3/ 63.8d 52.5c 

2 Atrazine fb1/ paraquat 6 WAP3/ 500 fb 110.4 0.0 0.0 0.0  82.5bc 73.8c 85.0ab 

3 Paraquat 2 WAP fb paraquat 4 WAP 110.4  0.0 0.0 0.0  87.5b 83.8b 77.5b 

4 Paraquat 4 WAP 110.4 fb 110.4 0.0 0.0 0.0  82.5bc 75.0c 57.5c 

5 Glufosinate-ammonium 4 WAP 90 0.0 0.0 0.0  80.0c 65.0d 47.5c 

6 Atrazine + paraquat 500 + 110.4 0.0 0.0 0.0  71.3d 61.3d 50.0c 

7 Hand weeding at 3 and 6 WAP - 0.0 0.0 0.0  95.0a 92.5 92.5a 

8 Non weeding - 0.0 0.0 0.0  8.8e 1.3e 0.0d 

  Mean  0.0 0.0 0.0  73.0 64.5 57.8 

 C.V.(%)  - - -  4.5 6.3 9.2 

  LSD.05  - - -  6.5 8.1 10.6 
1/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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ปริมาณของวัชพชื 

 ปริมาณจาํนวนตน้ของวชัพืชทัง้ประเภทใบแคบวงศห์ญา้และประเภทใบกวา้งรวม พบว่าการใชส้ารกาํจดั

วชัพืชแบบก่อนงอกดว้ย atrazine อตัรา 500 กรมัสารออกฤทธ์ิต่อไร่ การกาํจดัวชัพืช 2 ครัง้ ดว้ยสารกาํจดัวชัพืช 

atrazine อตัรา 500 กรมัสารออกฤทธ์ิต่อไร่ ตามดว้ย paraquat อตัรา 110.4 กรมัสารออกฤทธ์ิต่อไร่ ท่ี 6 สปัดาห์

หลงัปลกู การกาํจดัวชัพืช 2 ครัง้ ดว้ย paraquat อตัรา 110.4 กรมัสารออกฤทธ์ิต่อไร ่ท่ี 2 และ 4 สปัดาหห์ลงัปลกู

และการกาํจดัวชัพืชดว้ย paraquat อตัรา 110.4 กรมัสารออกฤทธ์ิต่อไร ่ท่ี 4 สปัดาหห์ลงัปลกู มีจาํนวนวชัพืชรวม

ตัง้แต่ 9.0–32.0 ตน้ต่อตารางเมตร เทียบเท่ากบัการกาํจดัวชัพืชดว้ยแรงงาน ท่ีมีจาํนวนวชัพืชรวม 7 ตน้ต่อตาราง

เมตร สาํหรบันํา้หนกัแหง้ของวชัพืชทัง้ประเภทใบแคบวงศห์ญา้และประเภทใบกวา้งรวม พบวา่การกาํจดัวชัพืช 2 

ครัง้ ดว้ยสารกาํจัดวชัพืช atrazine อตัรา 500 กรมัสารออกฤทธ์ิต่อไร่ ตามดว้ย paraquat อตัรา 110.4 กรมัสาร

ออกฤทธ์ิต่อไร่ ท่ี 6 สปัดาหห์ลงัปลกู และการกาํจดัวชัพืช2 ครัง้ ดว้ย paraquat อตัรา 110.4 กรมัสารออกฤทธ์ิต่อ

ไร่ ท่ี 2 และ 4 สปัดาหห์ลงัปลกู มีนํา้หนกัแหง้วชัพืชรวม ตัง้แต่ 12.7–20.1 กรมัต่อตารางเมตร ซึ่งมีค่าไม่แตกต่าง

กนัทางสถิติกบัการกาํจดัวชัพืชดว้ยแรงงานท่ีมีนํา้หนกัแหง้วชัพืชรวม 3.7 กรมัตอ่ตารางเมตร (Table 3) 
 

Table 2  Plant height of non selective herbicide application to sweet corn at Huai Bong, Dan Khun Thot, 

Nakhon Ratchasima. 

Treatment 

  

Rate  

g ai./rai 

Plant height (cm) Ear height 

(cm) 2 WAP 4 WAP 6 WAP 8 WAP harvest 

1 Atrazine 500 9.4ns 19.4 ns 67.8a1/ 142.3a 145.8a 55.9a 

2 Atrazine fb paraquat 6 WAP 500 fb 110.4 8.4 18.2 55.4abc 137.0ab 141.1a 52.0a 

3 Paraquat 2 WAP fb paraquat 4 WAP 110.4 10.1 17.5   49.3abc 135.9ab 133.1ab 51.1ab 

4 
Paraquat 4 WAP 

110.4 fb 

110.4 
9.1 18.3 54.1abc 115.6abc 143.3a 49.5abc 

5 Glufosinate-ammonium 4 WAP 90 10.2 18.0 37.0c 90.3c 109.1c 41.0bc 

6 Atrazine + paraquat 500+110.4 10.7 16.9 49.3abc 132.8ab 138.9a 49.4abc 

7 Hand weeding at 3 and 6 WAP - 9.6 19.2 61.3ab 144.0a 145.0a 55.3a 

8 Non weeding - 9.5 16.9 36.0c 103.3bc 112.6bc 39.9c 

Mean  9.6 18.0 51.3 125.1 133.6 49.25 

C.V.(%)  14.6 12.5 22.2 13.7 10.7 14.9 

LSD.05  2.8 4.4 22.2 34.3 21.0 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 Rate 

g ai./rai 

Number of weed  Weed dry weight (g) 

Grass 

weed 

Broadleaf 

weed 

Total 

weed 

 Grass 

weed 

Broadleaf 

weed 

Total 

weed 

1 Atrazine 500 11.3ns 27.0bc1/ 29.0ab   15.3bc 54.2b  63.5bc 

2 Atrazine fb paraquat 6 WAP 500 fb 110.4 5.0 4.0a 9.0a  5.3ab 0.2a 12.7a 

3 Paraquat 2 WAP fb paraquat 4 WAP 110.4 fb 110.4 20. 8.5ab 19.5ab  9.3ab 2.7a 27.1ab 

4 Paraquat 4 WAP 110.4 1.0 31.0c 32.0ab  1.0a 46.2b 47.2ab 

5 Glufosinate-ammonium 4 WAP 90 5.0 41.5c 46.5b  10.5ab 57.5b 72.2bc 

6 Atrazine + paraquat 500+110.4 6.5 36.0c 42.5b  11.2ab 39.3b 50.4ab 

7 Hand weeding at 3 and 6 WAP - 4.5 2.5a 7.0a  2.6a 0.5a 3.7a 

8 Non weeding - 11.0 72.0d 83.0c  24.4c 96.8c 111.5c 

Mean  5.8 27.8 33.6  9.9 37.1 48.5 

C.V.(%)  91.4 51.6 44.5  76.9 61.8 49.4 

LSD.05  10.6 21.1 30.0  11.2 33.8 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% 

ผลผลิตและองคป์ระกอบของผลผลิต 

 ผลผลิตและองคป์ระกอบของผลผลิต พบว่าการกาํจดัวชัพืช 2 ครัง้ ดว้ยสารกาํจัดวชัพืช atrazine อตัรา 

500 กรมัสารออกฤทธ์ิต่อไร่ ตามดว้ย paraquat อตัรา 110.4 กรมัสารออกฤทธ์ิต่อไร่ ท่ี 6 สปัดาหห์ลงัปลูก การ

กาํจดัวชัพืช 2 ครัง้ ดว้ย paraquat อตัรา 110.4 กรมัสารออกฤทธ์ิตอ่ไร ่ท่ี 2 และ 4 สปัดาหห์ลงัปลกู และการกาํจดั

วชัพืชดว้ย atrazine อตัรา 500 กรมัสารออกฤทธ์ิต่อไร่ ร่วมกับ paraquat อตัรา 110.4 กรมัสารออกฤทธ์ิต่อไร่ มี

จาํนวนฝัก อยู่ระหว่าง 5,600–6,347 ฝักต่อไร่ นํา้หนกัฝักแบบไม่ปอกเปลือกอยู่ระหว่าง 1,477.3-1,849.0 กิโลกรมั

ต่อไร่น ํา้หนกัฝักดีอยู่ระหว่าง 1,103.5-1,453.8 กิโลกรมัต่อไร่ และนํา้หนกัฝักแบบปอกเปลือกอยู่ระหว่าง 1,097.5-

1,485.8 กิโลกรมัต่อไร่ ซึ่งมีค่าไม่แตกต่างกนัทางสถิติกบัการกาํจดัวชัพืชดว้ยแรงงาน ท่ีมีจาํนวนฝัก 5,653 ฝักต่อ

ไร่ นํา้หนกัฝักแบบไม่ปอกเปลือก 1,688.5 กิโลกรมัต่อไร่ นํา้หนกัฝักดี 1,413.5กิโลกรมัต่อไร่ และนํา้หนกัฝักแบบ

ปอกเปลือก 1,393.3กิโลกรมัต่อไร่ มากกว่ากรรมวิธีไม่กาํจดัวชัพืช สาํหรบัความหวานมีค่าอยู่ระหว่าง 13.9 -15.7 

องศาบริกซ ์และนํา้หนกัฝักเสีย มีค่าอยู่ระหว่าง 84.5-373.5 กิโลกรมัต่อไร ่ทุกกรรมวิธีมีคา่ไม่แตกต่างกนัทางสถิติ 

เน่ืองจากในช่วงท่ีทาํการวิจัยมีปริมาณนํา้ฝนนอ้ยและมีหนอนกระทูข้า้วโพดลายจุดลงทาํลาย จึงอาจทาํใหมี้

ปริมาณผลผลิตของขา้วโพดลดลง (Table 4) 
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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) Yellow 

yield 

(kg/rai) 

Sweetness 

(%brix) 
Green Standard Undergrad 

1 Atrazine 500 4694.5abc 925.0bc1/ 823.8ab 101.1ns 831.0bc1/ 14.8 ns 

2 Atrazine fb paraquat 6 WAP 500 fb 110.4 6346.8a 1849.0a 1453.8a 395.3 1485.8a 14.6 

3 Paraquat 2 WAP fb paraquat 4 WAP 110.4 fb 110.4 5760.3ab 1509.5ab 1213.3ab 296.0 1097.5ab 14.4 

4 Paraquat 4 WAP 110.4 3961.8bc 803.3c 550.0b 251.8 684.0bc 15.1 

5 Glufosinate-ammonium 4 WAP 90 3197.0c 628.8c 490.0b 139.8 474.5c 14.6 

6 Atrazine + paraquat 500+110.4 5600.0ab 1477.3ab 1103.5ab 373.5 1196.8ab 14.0 

7 Hand weeding at 3 and 6 WAP - 5653.3ab 1688.5a 1413.5a 84.5 1393.3a 14.7 

8 Non weeding - 2606.8c 538.3c 460.5b 274.8 408.3c 14.9 

Mean  4727.4 1177.4 938.5 239.6 946.4 14.6 

C.V.(%)  23.2 37.9 41.1 76.4 39.5 5.4 

LSD.05  2196.4 655.7 772.3 366.3 549.2 1.2 

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% 

 

สรุป 

 การใชส้ารกาํจดัวชัพืช 2 ครัง้ ดว้ยสารกาํจดัวชัพืชแบบก่อนงอก atrazine อตัรา 500 กรมัสารออกฤทธ์ิตอ่ไร่ 

ตามดว้ยสารparaquat อตัรา 110.4 กรมัสารออกฤทธ์ิต่อไร่ ท่ี 6 สปัดาหห์ลงัปลกู และการใชส้ารกาํจดัวชัพืช 2 ครัง้ 

ดว้ย paraquat อตัรา 110.4 กรมัสารออกฤทธ์ิตอ่ไร ่ท่ี 2 และ 4 สปัดาหห์ลงัปลกู มีประสิทธิภาพในการควบคมุวชัพืช

โดยรวมไดดี้อยู่ในระดบั 77.5–85.0 เปอรเ์ซ็นต ์สามารถลดจาํนวนตน้และนํา้หนกัแหง้ของวชัพืชได ้ไม่มีความเป็น

พิษต่อขา้วโพด และทาํใหมี้นํา้หนกัผลผลิตและองคป์ระกอบของผลผลิตของขา้วโพดหวานมากกว่า และแตกต่าง

อย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติกบักรรมวิธีท่ีไม่กาํจดัวชัพืช การเจริญเติบโตความสงูของตน้ขา้วโพดหวานดา้นและความ

สงูฝักท่ีระยะเก็บเก่ียว มีความสงูมากกว่ากรรมวิธีไม่กาํจดัวชัพืช และการใชส้าร glufosinate-ammonium อตัรา 90 

กรมัสารออกฤทธ์ิตอ่ไร ่ท่ี 4 สปัดาหห์ลงัปลกู มีผลกระทบตอ่การเจริญเติบโตของขา้วโพดหวาน 
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การเพาะเลีย้งเนือ้เยือ่กะเรกะร่อนอย่างง่ายและต้นทุนตํ่า 

Simplified and Low-Cost Plant Tissue Culture of Cymbidium aloifolium (L.) Sw.  

 

กิตติศักดิ์ โชตกิเดชาณรงค์1* วมิลรตัน ์พจนไ์ตรทิพย์1 และ วาสนา ประภาเลศิ1 

Kittisak Chotikadachanarong1*, Wimonrat Phottraithip1 and Wasana Prapalert1 

 

บทคัดย่อ 

 การเพาะเลีย้งตน้ออ่นของกลว้ยไมก้ะเรกะรอ่นดว้ยเทคนิคการเพาะเลีย้งเนือ้เย่ือพืชอย่างง่ายบนอาหาร

วุน้สูตร VW และอาหารวุน้สตูรกิตติศกัดิ์ (2562) หรือสูตร KC ความเขม้ขน้ต่าง ๆ ไดแ้ก่  0KC, 1/5KC, 2/5KC, 

3/5KC, 4/5KC และ KC นาํไปเพาะเลีย้งในหอ้งควบคุมอุณหภูมิ 25±2°C เปรียบเทียบกับการเพาะเลีย้งใน

อณุหภมิูหอ้งเฉลี่ย 29.9°C รวม 14 ชดุการทดลอง ชดุการทดลองละ 15 ซ ํา้ ใหแ้สงเป็นเวลา 16 ชั่วโมงตอ่วนั เป็น

เวลา 3 เดือน พบว่าตน้อ่อนกะเรกะร่อนท่ีเพาะเลีย้งบนอาหารวุน้สตูร VW ในหอ้งควบคมุอณุหภูมิ 25±2°C  ตน้

อ่อนมีการเจริญเติบโตไม่แตกต่างจากการเพาะเลี ้ยงบนอาหารสูตร 2/5KC 3/5KC 4/5KC และ KC ท่ี

อณุหภมิูหอ้งเฉลี่ย 29.9ºC ดงันัน้การเพาะเลีย้งเนือ้เย่ือกะเรกะรอ่นโดยเทคนิคการเพาะเลีย้งเนือ้เย่ือพืชอย่างง่าย

ดว้ยสตูรอาหาร KC สามารถใชแ้ทนอาหารสตูร VW ได ้

 

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. 
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คาํนาํ  

กะเรกะร่อน (Cymbidium aloifolium (L.) Sw.) มีช่ือทอ้งถ่ินอ่ืนว่า เอือ้งปากเป็ด(เชียงใหม่) เอือ้งดา้ม

ขา้ว(ลาํปาง) กลว้ยหางไหล(ชมุพร) กาเรการอ่น(ภาคกลาง) เป็นตน้ พบเขตการกระจายพนัธุใ์นเอเชียตะวนัออก

เฉียงใต ้จัดเป็นกลว้ยไมอิ้งอาศยั ลาํตน้มีขนาดสัน้ เกาะรวมกันเป็นกระจุกแน่น รากมีลักษณะเป็นเสน้แข็งชี ้

สามารถพบไดต้ามป่าผลดัใบ ป่าไม่ผลดัใบ และป่าเต็งรงั ตามท่ีโล่งแจง้มีแสงแดดจดั ประเทศไทยพบท่ีจงัหวดั

เชียงใหม ่เลย เพชรบรูณ ์นครราชสีมา และจนัทบรุี กลว้ยไมช้นิดนีอ้อกดอกเป็นช่อสายหอ้ยลง โดยออกท่ีโคนตน้ 

มีช่อดอกประมาณ 1-2 ช่อ ช่อดอกมีความยาวประมาณ 30-50 เซนติเมตร ในช่อดอกมีดอกจาํนวนมาก ดอกของ

กล้วยไม้ชนิดนี ้บานทน และดอกในช่อทยอยบานเป็นเวลานานจึงเป็นท่ีนิยมปลูกกันเป็นไม้ประดับอย่าง

แพร่หลาย เป็นเหตใุหมี้การลกัลอบนาํกลว้ยไมช้นิดนีอ้อกจากป่าเป็นจาํนวนมาก และเสี่ยงต่อการท่ีจะสญูหาย

จากธรรมชาติในอนาคต ดังนั้นจึงควรส่งเสริมใหมี้การขยายพันธุ์เพ่ือลดปัญหาดังกล่าว โดยการขยายพันธุ์

กลว้ยไมส้ามารถทาํไดโ้ดยวิธีการแยกหน่อซึ่งขยายพนัธุไ์ดน้อ้ย และใชเ้วลานาน อีกวิธีคือการเพาะเลีย้งเมลด็ใน

สภาพปลอดเชือ้เน่ืองจากเมลด็กลว้ยไมเ้อมบริโอไมมี่อาหารสะสมห่อหุม้ จงึงอกไดย้ากในสภาพธรรมชาติ แตเ่ม่ือ

นาํมาเพาะเลีย้งบนอาหารสงัเคราะหจ์ะสามารถเจริญเติบโตไดดี้ และรวดเร็วกว่า เช่น จตพุร และรชัยา (2560) 

ไดร้ายงานการเพาะเลีย้งเมล็ดกะเรกะร่อนในสภาพปลอดเชือ้ โดยนาํเมล็ดกลว้ยไมจ้ากฝักท่ีมีอายุ 6 เดือน มา

เพาะเลีย้งบนอาหารสงัเคราะห ์สตูร MS (Murashige and Skoog, 1962) ท่ีเติมนํา้ตาลซูโครส 3% และอาหาร

สตูร New Dogashima (ND) (Tokuhara and Mii, 1993) ท่ีเติมนํา้ตาลซูโครส 1% เป็นเวลา 30 วนั พบวา่ อาหาร

สตูร ND  ท่ีเติมนํา้ตาลซูโครส 1% มีเปอรเ์ซนตก์ารงอกสงูท่ีสดุคือ 100% และเมลด็ท่ีงอกสามารถเจริญเป็นโปรโต

คอรม์ไดภ้ายใน 20-25 วนั  

นอกจากนี ้อาทิตยา และวราภรณ์ (2560) ศึกษาการเพาะเมล็ดกะเรกะร่อนปากเป็ดCymbidium 

findlaysonianum Lindl.) ในอาหารสตูร VW ดดัแปลงท่ีเติมนํา้มะพรา้ว 150 มล./ล. ร่วมกับกลว้ยหอมบด 100 

ก/ล  เป็นเวลา 3 เดือน จากนัน้ยา้ยตน้ลงบนอาหารสตูร VW ดดัแปลงท่ีเติมเครื่องด่ืมบาํรุงกาํลงัเรดดีบูทTM ฉลาก

สีมว่งรว่มกบัมะเขือเทศบดท่ีความเขม้ขน้ต่าง ๆ เพาะเลีย้งเป็นเวลา 60 วนั พบวา่อาหารสตูร VW ดดัแปลงท่ีเติม

เรดดี บทู สีมว่ง 10 มล./ล. รว่มกบัมะเขือเทศ 150 ก./ล. สง่เสริมการเจริญเติบโตไดดี้ทัง้ความยาวยอด จาํนวนใบ 

จาํนวนราก นํา้หนกัสด และความยาวราก 

อย่างไรก็ตามการเพาะเลีย้งเนือ้เย่ือพืชนัน้จาํเป็นตอ้งใชง้บประมาณสูง เน่ืองจากตอ้งใชส้ารเคมีหลาย

อย่างในการเตรียมอาหารเพาะเลีย้งเนือ้เย่ือพืช และเครื่องมือราคาแพง เช่น เครื่องชั่งทศนิยม 4 ตาํแหน่ง หมอ้นึ่ง

ความดันไอ ตูป้ลอดเชือ้สาํหรับตัดเนือ้เย่ือพืช เครื่องกลั่นนํา้ และหอ้งควบคุมอุณหภูมิ เป็นตน้ ดังนั้นหากมี

การศึกษาการใชเ้ทคนิคการเพาะเลีย้งเนือ้เย่ือพืชอย่างง่ายท่ีจะช่วยลดขั้นตอน และตน้ทุนในการเพาะเลีย้ง

เนื ้อเย่ือกล้วยไม้โดยการใช้อาหารเพาะเลี ้ยงเนื ้อเย่ือพืชสําเร็จรูปสูตร KC ของศูนย์ความเป็นเลิศด้าน

เทคโนโลยีชีวภาพพืช มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (กิตติศักดิ์, 2562) ซึ่งมีราคาถูก ช่วยลดขั้นตอน และ

เครื่องมือตา่งๆ ในการเตรียมอาหาร รวมทัง้การฆ่าเชือ้จลุินทรียใ์นอาหารเพาะเลีย้งเนือ้เย่ือพืชโดยการเติมไฮเตอร์
TM ในอาหารเพาะเลีย้งเนือ้เย่ือพืชแทนการใชห้มอ้นึ่งความดนัไอได ้(กิตติศกัดิ,์ 2556)  
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งานวิจัยนีจ้ึงมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาผลของการเพาะเลีย้งตน้อ่อนกะเรกะร่อนบนอาหารเพาะเลีย้ง

เนือ้เย่ือพืชอย่างง่ายความเขม้ขน้ต่างๆ และเพ่ือเปรียบเทียบผลของการเพาะเลีย้งในหอ้งควบคมุอณุหภูมิ 25°C 

กับการเพาะเลีย้งในอณุหภูมิหอ้งต่อการเจริญเติบโตของตน้อ่อนกะเรกะร่อนในสภาพปลอดเชือ้ รวมถึงการใช้

เทคนิคอย่างง่ายโดยไม่ใช ้หมอ้นึ่งความดันไอ ตูป้ลอดเชือ้สาํหรบัตัดเนือ้เย่ือพืช และเครื่องกลั่นนํา้ เพ่ือเป็น

แนวทางในการลดตน้ทนุสาํหรบัการเพาะเลีย้งเนือ้เย่ือกะเรกะร่อน เพ่ือเป็นแนวทางในการอนรุกัษพ์นัธุกรรมของ

กะเรกะรอ่นตอ่ไป 

 

อุปกรณแ์ละวิธีการ  

การเตรียมตัวอย่างพชื 

 ตวัอยา่งพืชท่ีใชใ้นการทดลอง คือฝักกลว้ยไมก้ะเรกะรอ่นซึง่เลือกเก็บฝักท่ีมีเปลือกสีเหลือง อาย ุ5 เดือน 

เปลือกหุม้ฝักยงัไมมี่รอยเปิด จากนัน้นาํเมลด็ไปเพาะเลีย้งบนอาหารวุน้สตูรอาหารเพาะเลีย้งเนือ้เย่ือพืชสาํเร็จรูป

สูตร KC ของศูนยค์วามเป็นเลิศดา้นเทคโนโลยีชีวภาพพืช มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ Stock A B และ C 

ความเขม้ขน้อย่างละ 5 มล./ล. เติมนํา้ตาลทราย 20 ก./ล. ปรบัปริมาตรดว้ยนํา้ประปา ปรบั pH เป็น 4.9 ดว้ย 

KOH ความเขม้ขน้ 1 โมลาร ์หรือ HCl ความเขม้ขน้ 1 โมลาร ์เติมผงวุน้ตรานางเงือก 7 ก./ล. นาํไปตม้จนวุน้

ละลาย และฆ่าเชือ้จุลินทรียใ์นอาหารโดยเติมไฮเตอร์TM 0.5 มล./ล. ลงในอาหารหลงัอณุหภูมิของอาหารดลงถงึ 

60ºC (กิตติศักดิ์, 2556) ทาํการเพาะเลีย้ง ณ ห้องปฏิบัติการเพาะเลีย้งเนือ้เย่ือพืช คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี มหาวิทยาลยั ราชภฏัเชียงใหม ่ในอณุหภมิูหอ้ง  ในสภาวะใหแ้สงเป็นเวลา 16 ชั่วโมงตอ่วนั ความเขม้

แสง 2,000 ลกัซ ์โดยใชห้ลอด NagusTM LED day light T8 18W เป็นเวลา 3 เดือน 

 

การเตรียมอาหารเพาะเลีย้งเนือ้เยือ่พชื 

 ชุดควบคุมเชิงบวกใชอ้าหารวุน้สตูร Vacin and Went (VW, 1949) ท่ีเติมนํา้ตาล 20 ก./ล. (5 ชอ้นชา) 

 ปรบั pH เป็น 4.9 เติม ผงวุน้ตรานางเงือก 7 ก./ล. (2 ชอ้นชา) สาํหรบัการเตรียมอาหารเพาะเลีย้งเนือ้เย่ือพืชสตูร

ทดลอง คือ อาหารสตูร 0KC, 1/5KC, 2/5KC, 3/5KC, 4/5KC และ KC เติมนํา้ตาล 20 ก./ล.ปรบัปริมาตรดว้ย

นํา้ประปาเป็น 1 ลิตร ปรบัค่า pH เป็น 4.9 ดว้ย KOH  หรือ HCl ความเขม้ขน้ 1 โมลาร ์เติมผงวุน้ตรานางเงือก  

7 ก./ล. อาหารทุกสตูรนาํไปตม้จนวุน้ละลาย รอใหอุ้ณหภูมิของอาหารลดลงถึง 60°C จึงเติมนํา้ยาฟอกผา้ขาว 

ไฮเตอร์TM  0.5 มิลลิลิตรต่อลิตร (กิตติศักดิ์, 2556) เพ่ือฆ่าเชือ้จุลินทรียใ์นอาหาร เทใส่แกว้พลาสติกขนาด   
3 ออนซ ์K-RESIN สาํหรบับรรจอุาหาร ซึ่งเป็นแกว้ใหม่ ไม่ตอ้งทาํความสะอาดก่อน  ปิดฝา รอจนวุน้แข็งตวัแลว้

จงึนาํไปใชใ้นการทดลอง 
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การศึกษาผลของอาหารวุ้นสูตร KC ความเข้มข้นต่าง ๆ และอุณหภูมิในการเพาะเลี้ยงต่อการ

เจริญเตบิโตของต้นอ่อนกล้วยไม้กะเรกะร่อนในสภาพปลอดเชือ้ 

 เตรียมตูเ้นือ้เย่ือซึ่งในการทดลองนีใ้ชตู้ก้ระจกขนาด 50.8×25.4×30.48 ซม โดยพ่นดว้ยแอลกอฮอล ์

70% และเช็ดจนทั่วก่อนใชง้าน ถาดสแตนเลสสาํหรบัรองตดัใหพ้่นดว้ยแอลกอฮอล ์70% ใหชุ้่มอยู่ตลอดเวลา 

และอปุกรณส์าํหรบัตดัเนือ้เย่ือ ไดแ้ก่ มีดผ่าตดั และคีมคีบ ตอ้งแช่ในแอลกอฮอล ์70% ก่อนและหลงัการใชง้าน

เสมอเพ่ือฆ่าเชือ้จลุินทรียข์ณะปฏิบติังาน จากนัน้คดัเลือกตน้ออ่นของกลว้ยไมก้ะเรกะร่อนในสภาพปลอดเชือ้ท่ีมี

ความสงูประมาณ 0.5 ซม มายา้ยเลีย้งบนอาหารวุน้สูตร VW และอาหารวุน้สตูร 0KC, 1/5KC, 2/5KC, 3/5KC, 

4/5KC และ KC รวม 7 สูตร นาํไปเพาะเลีย้งในหอ้งควบคุมอุณหภูมิ 25±2°C เปรียบเทียบกบัการเพาะเลีย้งใน

ห้องท่ีเปิดหน้าต่างและมีการถ่ายเทอากาศตลอดเวลา โดยมีอุณหภูมิเฉลี่ยในระหว่างการทดลองคือเดือน

สิงหาคม ถึงกันยายน พ.ศ. 2561 เท่ากับ 29.9°C วางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ (completely 

randomization desige) มี 15 ซ ํา้ ใหแ้สงเป็นเวลา 16 ชั่วโมงต่อวัน ความเข้มแสง 2,000 ลักซ ์โดยใชห้ลอด 

NagusTM LED day light T8 18W เพาะเลีย้งเป็นเวลา 3 เดือน บันทึกอตัราการปนเป้ือน จาํนวนยอด ความสูง

ของยอด จาํนวนใบ และจาํนวนราก 

 

การวิเคราะหผ์ล 

 วิเคราะหค์วามแปรปรวนทางเดียว และทดสอบความแตกต่างของคา่เฉลี่ยโดยวิธี Duncan’s multiple 

range test (DMRT) ท่ีระดบันยัสาํคญั 0.05 

 

ผลและวิจารณผ์ลการทดลอง 

 การเพาะเลีย้งตน้อ่อนกะเรกะร่อนบนอาหารวุน้สูตร VW และ KC ความเขม้ขน้ต่าง ๆ ท่ีอุณหภูมิหอ้ง

เฉลี่ย 29.9ºC เปรียบเทียบกบัการเพาะเลีย้งท่ีอณุหภมิู 25ºC รวม 14 ชดุการทดลอง เป็นเวลา 3 เดือน ไมพ่บการ

ปนเป้ือนของชิน้ส่วนพืช และอาหารเพาะเลีย้งเนือ้เย่ือ ผลการทดลองแสดงว่าวิธีการฆ่าเชือ้จลุินทรียใ์นอาหาร

เพาะเลีย้งเนือ้เย่ือพืชดว้ยไฮเตอร์TM  และการตดัยา้ยเนือ้เย่ือในตูก้ระจกนัน้สามารถทาํใหป้ลอดเชือ้ไดอ้ย่างมี

ประสิทธิภาพ สาํหรบัการเจริญเติบโตของตน้อ่อนพบว่าจาํนวนยอดเฉลี่ยของตน้อ่อนท่ีเพาะเลีย้งบนอาหารสตูร 

VW อุณหภูมิ 25ºC และท่ีอุณหภูมิห้องเฉลี่ย 29.9ºC คือ 1.37 และ 1.66 ยอดต่อชิน้เนือ้เย่ือ ตามลาํดับ ไม่

แตกต่างกันอย่างมีนัยสาํคญัทางสถิติ กับอาหารสูตร KC ทุกความเขม้ขน้ (Table 1) เช่นเดียวกับรายงานของ 

Trunjaruen and Taratima (2018) ซึง่เพาะเลีย้งโปรโตคอรม์ของกะเรกะรอ่นบนอาหารสตูร ND เป็นเวลา 2 เดือน 

พบว่าตน้อ่อนกะเรกะร่อนมีจาํนวนยอดเฉลี่ยใกลเ้คียงกับการศึกษาครัง้นี ้คือ 1.02 ยอดต่อชิน้เนือ้เย่ือ ผลการ

ทดลองดังกล่าวแสดงใหเ้ห็นว่าอาหารสูตร VW และ KC รวมทั้งการเพาะเลีย้งในอุณหภูมิห้องและอุณหภูมิ

ควบคมุมีประสิทธิภาพในการชกันาํยอดไดเ้ท่ากนั สาํหรบัความสงูของยอดเฉลี่ยพบวา่ยอดของตน้ออ่นท่ีเลีย้งบน

อาหารสูตร VW 2/5KC 3/5KC 4/5KC และ KC ท่ีเลีย้งในอุณหภูมิห้องเฉลี่ย 29.9ºC และการเพาะเลีย้งท่ี

อุณหภูมิ 25ºC ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติ คือ 2.65 ถึง 3.68 เซนติเมตร ดัง Table 1 ซึ่ง

สอดคลอ้งกบัการเพาะเลีย้งโปรโตคอรม์ของกะเรกะรอ่นบนอาหารสตูร ND เป็นเวลา 2 เดือน ซึ่งทาํใหไ้ดต้น้ออ่น

ท่ีมีความยาวยอด 1.89 เซนติเมตร (Trunjaruen and Taratima, 2018) 
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 ในขณะท่ีการเกิดรากของตน้ออ่นทกุชดุการทดลองไมมี่ความแตกตา่งกนัทางสถิติ คือ 1.60 ถงึ 2.85 ราก

ต่อชิน้เนือ้เย่ือ (Table 1) เช่นเดียวกับการเพาะเลีย้งตน้อ่อนกะเรกะร่อนบนอาหารสูตร 1/2 MS ท่ีเติม BA 0.5 

มก./ล.ร่วมกบั NAA 0.5 มก./ล.สามารถชกันาํใหเ้กิดรากจาํนวน 2.6 ราก (Madhury et al., 2019) แตกต่างจาก

รายงานของ จตุพร และรัชยา (2560) ซึ่งการเพาะเลีย้งตน้อ่อนกะเรกะร่อนบนอาหารสูตร New Dogashima 

(ND) ท่ีเติมนํา้ตาลซูโครส 1% เป็นเวลา 90 วนั พบว่า อาหารสูตร ND สามารถชกันาํไดก้ะเรกะร่อนเกิดรากได้

จาํนวน 1.33 รากต่อชิน้เนือ้เย่ือ และเม่ือพิจารณาจากลกัษณะภายนอกพบว่าสีของใบนัน้จะเขียวเขม้ขึน้ตาม

ความเขม้ขน้ของสตูรอาหาร KC ดงั Figure 1 ทัง้นีเ้น่ืองจากปริมาณของธาตไุนโตรเจน และธาตเุหล็ก ท่ีเพ่ิมขึน้

ตามความเขม้ขน้ของสตูรอาหารดงักลา่ว  

ผลการทดลองแสดงใหเ้ห็นว่าการเพาะเลีย้งตน้อ่อนบนอาหารสตูรเดียวกนัระหว่างอุณหภูมิหอ้งเฉลี่ย 

29.9ºC และท่ีอุณหภูมิ 25ºC การเจริญเติบโตของกะเรกะร่อนไม่แตกต่างกัน ซึ่งมีรายงานว่าการเพาะเลีย้ง

เนือ้เย่ือพืชหลายชนิดสามารถทนต่ออณุหภูมิสงูในช่วงกลางวนัไดถ้ึง 30ºC โดยไม่ทาํใหก้ารเจริญเติบโตของพืช

ลดลง Ahloowalia and Savangikar (2002)นอกจากนีผ้ลการทดลองยงัแสดงใหเ้ห็นว่าอาหารเพาะเลีย้งเนือ้เย่ือ

พืชอย่างง่ายสตูร KC มีประสิทธิภาพเท่ากบัอาหารสตูร VW สาํหรบัการเพาะเลีย้งตน้ออ่นกะเรกะรอ่น นอกจากนี้

เทคนิคดังกล่าวยังใชส้ารเคมีท่ีหาซือ้ไดง่้าย มีราคาถูกแทนการใชส้ารเคมีตามสูตร VW และไม่จาํเป็นตอ้งใช้

เครื่องมือราคาแพง เช่น เครื่องชั่งทศนิยม 4 ตาํแหน่ง เครื่องกลั่นนํา้ หมอ้นึ่งความดนัไอ  ตูป้ลอดเชือ้สาํหรบัตดั

เนือ้เย่ือ และเครื่องปรบัอากาศ จงึทาํใหง้บประมาณในการลงทนุลดลงเหลือเพียง 5,000 บาท ซึง่นอ้ยกวา่เทคนิค

มาตรฐานถึง 100 เท่า และยังลดตน้ทุนค่าไฟฟ้าจากหมอ้นึ่งความดันไอ และเครื่องปรับอากาศไดอ้ย่างมาก 

เหมาะในการสง่เสริมใหเ้กษตรกรสามารถนาํไปใช ้หรือนาํไปประยกุตใ์ชก้บัพืชชนิดอ่ืนได ้

Table 1  Growth of Cymbidium aloifolium plantlet after cultured on VW and KC media at 25ºC and  

29.9ºC for 3 months. 

Medium Temperature 
(ºC) 

Shoot number 
(shoot/explant) 

Shoot height 
(cm) 

Root number 
(root/explant) 

VW 25 1.37±0.74a 2.73±1.13abc 2.25±1.03a 

0KC 25 1.20±0.44a 2.02±0.31de 1.80±0.44a 

1/5KC 25 1.20±0.44a 1.60±0.74e 1.60±0.54a 

2/5KC 25 1.00±0.00a 3.25±1.89 abc 2.25±0.50a 

3/5KC 25 1.00±0.00a 2.65±0.85bcd 2.20±0.63a 

4/5KC 25 1.42±0.78a 3.07±0.66abc 2.85±1.06a 

KC 25 1.00±0.00a 2.83±0.28abc 2.00±0.00a 

VW 29.9 1.66±0.00a 3.26±0.86abc 2.50±1.22a 

0KC 29.9 1.20±1.09a 1.88±0.13de 2.00±0.00a 

1/5KC 29.9 1.33±0.57a 2.46±0.61de 2.66±1.52a 

2/5KC 29.9 1.00±0.00a 3.53±0.40ab 2.33±0.51a 

3/5KC 29.9 1.25±0.35a 3.33±0.44abc 2.37±0.74a 

4/5KC 29.9 1.33±0.70a 3.68±0.48a 2.33±0.70a 

KC 29.9 1.00±0.00a 3.17±0.44abc 2.25±0.70a 

F-test  ns * ns 

** Significant at P<0.05   ns Not significant 
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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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สรุป  

 การเพาะเลีย้งบนอาหารวุน้สูตร 2/5KC 3/5KC 4/5KC และ KC ท่ีอุณหภูมิหอ้งเฉลี่ย 29.9ºC สามารถ

ชกันาํใหต้น้อ่อนกะเรกะร่อนมีการเจริญเติบโตไม่แตกต่างจากการเพาะเลีย้งบนอาหารสตูร VW ในหอ้งควบคุม

อณุหภมิู 25±2°C 

 

กิตตกิรรมประกาศ 

งานวิจยันีไ้ดร้บัการสนบัสนนุทนุการวิจยัจากสาํนกังานวิจยัแห่งชาติ (วช) มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ 
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ประสิทธิภาพของนํา้มันหอมระเหยจากผลพริกไทย (Piper nigrum Linnaeus) ในการควบคุมไร

แดงมันสาํปะหลัง (Tetranychus truncatus Ehara) 

Efficiency of Essential Oil from Pepper Fruit (Piper nigrum Linnaeus) for Controlling the 

Cassava Red Mite (Tetranychus truncatus Ehara) 
 

พัชรินทร ์สารฤทธ์ิ1 อรญิชยั ยงัจิตร1และ วนิดา อว่มเจรญิ1*  

Patcharin Sararit1, Arinchai Youngjit 1 and Wanida Auamcharoen1* 

 

บทคัดย่อ 

 ไรแดงมนัสาํปะหลงัเป็นศตัรูพืชท่ีสาํคญัของมนัสาํปะหลงั โดยไรดดูนํา้เลีย้งท่ีใตใ้บของมนัสาํปะหลงั ทาํ

ใหใ้บมีลกัษณะเป็นจุดเด่นประกายขาว การวิจยันีจ้ึงศกึษาฤทธ์ิสมัผสัตายและรมตายของนํา้มนัหอมระเหยจาก

ผลพริกไทยต่อตวัเต็มวยัของไรแดงมนัสาํปะหลงัภายใตเ้ง่ือนไขหอ้งปฏิบติัการ ผลพริกไทยสดและแหง้ถูกนาํมา

กลั่นดว้ยนํา้ภายใตเ้ครื่องสกดันํา้มนัหอมระเหย (Clevenger-type apparatus) เป็นเวลา 8 ชั่วโมง ก่อนท่ีจะถูก

นาํมาทดสอบกบัไรแดงมนัสาํปะหลงั การทดสอบฤทธ์ิสมัผสัตาย พบวา่ นํา้มนัหอมระเหยจากผลพริกไทยสดและ

แหง้ ความเขม้ขน้ 5% (ปริมาตร/ปริมาตร) ทาํใหไ้รตายสะสม 16.48, 30.63 และ 37.35% และ 3.64, 12.16 และ 

32.62% ท่ีเวลา 24, 48 และ 72 ชั่วโมงหลงัการทดสอบ ตามลาํดบั การทดสอบฤทธ์ิรมตาย พบว่า นํา้มนัหอม

ระเหยจากผลพริกไทยสดและแหง้ ความเขม้ขน้ 75.76 ไมโครลิตร/ลิตร อากาศ ทาํใหไ้รตายสะสม 46.11 80.00% 

และ 9.44 24.44% ท่ีเวลา 2 และ 24 ชั่วโมง หลงัการทดสอบ ตามลาํดบั นํา้มนัหอมระเหยจากผลพริกไทยสดจงึ

มีแนวโนม้สาํหรบัการใชเ้ป็นสารรมในการควบคมุไรแดงมนัสาํปะหลงัได ้

 

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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คาํนาํ 

มนัสาํปะหลงัเป็นพืชเศรษฐกิจท่ีสาํคญัของประเทศไทย โดยในปี พ.ศ. 2559 ประเทศไทยมีพืน้ท่ีปลกูมนั

สาํปะหลงัทัง้หมด 9,315,012 ไร ่ปริมาณผลผลิตรวมทัง้ประเทศ 31,161,103 ตนั ซึง่ลดลงจากปริมาณผลผลติใน

ปี พ.ศ. 2558 ถึง 1,196,638 ตนั (ศูนยส์ารสนเทศการเกษตร สาํนักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2560) ซึ่งหนึ่งใน

สาเหตท่ีุทาํใหผ้ลผลิตมนัสาํปะหลงัลดลง คือ ปัญหาทางดา้นศตัรูพืช โดยศตัรูพืชท่ีสาํคญัของมนัสาํปะหลงั ไดแ้ก่ 

เพลีย้แป้งมนัสาํปะหลงั ไรแดงมนัสาํปะหลงั  แมลงหว่ีขาว เป็นตน้   

ไรแดงมนัสาํปะหลงั (Tetranychus truncatus Ehara) เป็นศตัรูพืชประเภทปากดดู จะดดูกินนํา้เลีย้งอยู่

ท่ีใตใ้บและสรา้งเสน้ใยอยู่เหนือบริเวณท่ีไรดูดกินนํา้เลีย้ง ทาํให้หน้าใบมีลักษณะเป็นจุดเด่นประกายขาว 

โดยเฉพาะตรงบริเวณเสน้ใบ (Vein) และจะแผ่ขยายเป็นบริเวณกวา้งทาํให้หน้าใบทั้งหมดมีสีขาวซีด ใบมี

ลกัษณะกระดา้ง กรอบแหง้ แตกง่าย และอาจจะทาํลายตอ่ไปจนกระทั่งใบหลดุรว่งจากตน้ มกัระบาดเป็นหย่อมๆ 

ภายในไรม่นัสาํปะหลงัและจะมีความรุนแรงเพ่ิมมากขึน้เม่ือสภาพอากาศแหง้แลง้และฝนทิง้ช่วงเป็นเวลานาน ซึง่

การเขา้ทาํลายของไรแดงมีผลต่อการเจริญเติบโตของมนัสาํปะหลงั โดยเฉพาะในช่วงท่ีมนัสาํปะหลงัยงัมีขนาด

ลาํตน้เล็กอยู่ พืชจะไม่สามารถเจริญเติบโตไดอ้ย่างสมบูรณ ์ยอดเห่ียว แตกพุ่ม แคระแกรน็ เน่ืองจากใบพืชถกู

ทาํลาย (อรุณี, 2535) ทาํใหเ้กษตรกรตอ้งใชส้ารเคมีในการป้องกนักาํจดัแมลงศตัรูพืชเพ่ิมมากขึน้  

รายงานสรุปการนาํเขา้วตัถอุนัตรายทางการเกษตรปี พ.ศ. 2559  ไดมี้การนาํเขา้วตัถอุนัตราย ช่ือสามญั 

เบตา-ไซฟลูทริน (Beta-cyfluthrin) ปริมาณ 76,232 กิโลกรมั (สาํนักควบคุมพืชและวสัดุการเกษตร, 2559) ซึ่ง

เป็นสารท่ีใชใ้นการป้องกนักาํจดัพวกหนอน เพลีย้ และแมลงปากดดูต่างๆ เม่ือเกษตรกรใชส้ารเคมีเพ่ิมมากขึน้ 

ทาํใหต้น้ทุนการผลิตสงูขึน้ มีหนีส้ินเพ่ิมมากขึน้ หากใชส้ารเคมีติดต่อกันเป็นเวลานานๆ จะทาํใหแ้มลงศตัรูพืช

ตา้นทานตอ่สารเคมี และยงัสง่ผลกระทบตอ่สงัคมและสิ่งแวดลอ้ม  

ปัจจุบนัเกษตรกรบางกลุม่ไดมี้การนาํสารสกดัจากพืชมาใชใ้นการควบคมุแมลงศตัรูพืช ถึงแมว้่าการใช้

สารสกดัจากพืชไดถ้กูนาํมาใชเ้ป็นเวลานานแลว้ แตเ่ม่ือมีการสงัเคราะหส์ารเคมีขึน้มาใช ้จงึมีการใชส้ารสกดัจาก

พืชลดลง แต่เน่ืองจากอันตรายของสารเคมีทาํใหเ้กษตรกรและประชาชนทั่วไปไดต้ระหนักถึงผลกระทบของ

สารเคมีสงัเคราะหท่ี์จะส่งผลมาสู่ตนเอง สงัคมและสิ่งแวดลอ้ม จึงเลือกท่ีจะกลบัมาใชส้ารสกัดจากพืชในการ

ควบคมุแมลงศตัรูพืชเพ่ือท่ีจะลดการใชส้ารเคมีสงัเคราะหแ์ละลดผลกระทบจากสารเคมีท่ีจะเกิดตามมา (รตันา

ภรณ ์และคณะ, 2549) 

การวิจยันีจ้ึงศกึษาประสิทธิภาพของนํา้มนัหอมระเหยผลพริกไทยในการเป็นสารสมัผสัตายและรมตาย

ต่อไรแดงมนัสาํปะหลงั เน่ืองจากมีรายงานว่าผลพริกไทย (Piper nigrum Linnaeus) วงศ ์ Piperaceae มีสาร 

สาํคัญหลายชนิด เช่น limonene, sabinene, β-pinene, α-terpinene, α-pinene, β-caryophyllene, nerolidol, 

α-thujene, bisabolene, α-copaene, α-amorphene ท่ีมีคุณสมบัติเป็นสารฆ่าแมลงและสารไล่แมลง (กันยา

รตัน,์ 2556) หากนํา้มนัหอมระเหยจากผลพริกไทยสามารถใชค้วบคุมไรศตัรูพืชได ้เกษตรกรสามารถนาํนํา้มนั

หอมระเหยมาพฒันาเป็นสารกาํจดัไรท่ีง่ายต่อการใชง้าน เพ่ือลดการใชส้ารเคมีสงัเคราะหใ์นการป้องกนักาํจดัไร

ศตัรูพืชในระยะยาวตอ่ไป  

 

 

 



การประชมุทางวิชาการของมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์ครัง้ที่ 58  สาขาพืช 

209 

อุปกรณแ์ละวิธีการ 

การเลีย้งไรแดงมันสาํปะหลังเพือ่ใช้ในการทดลอง 

นาํประชากรไรแดงมนัสาํปะหลงัจากแปลงปลกูมนัสาํปะหลงัในพืน้ท่ีจงัหวดันครราชสีมามาขยายพนัธุ์

ตอ่ภายใตห้อ้งปฏิบติัการ โดยเริ่มจากการนาํฟองนํา้มาใสใ่นกลอ่งพลาสติกรูปสี่เหลี่ยมผืนผา้ ใสน่ ํา้ลงไปในกลอ่ง

จนฟองนํา้ชุ่มนํา้ วางทิชชูแผ่นลงบนฟองนํา้ จากนัน้นาํใบหม่อนมาลา้งนํา้ใหส้ะอาดและซบัดว้ยทิชชใูหแ้หง้และ

สอ่งใบผ่านกลอ้ง Stereo microscope เพ่ือดสูิ่งแปลกปลอมหรือสิ่งมีชีวิตชนิดอ่ืนท่ีติดมากบัใบหมอ่น จากนัน้ตดั

บริเวณดา้นขา้งของโคนเสน้กลางใบประมาณ 1 เซนติเมตร เพ่ือช่วยใหใ้บหม่อนวางแนบบนทิชชูไดดี้ขึน้ วางใบ

หม่อนลงบนทิชชู ใชพู้่กันเบอร ์0 เข่ียไรตวัเต็มวยัเพศเมียลงบนใบหม่อนท่ีเตรียมไวใ้หค้รบ 300 ตวั ปล่อยใหไ้ร

วางไข่ 1 วนั วนัต่อมาเข่ียไรทัง้ 300 ตวั ออกจากใบหม่อนใหห้มด เลีย้งไรท่ีไดเ้ป็นเวลา 9 วนั จะไดไ้รตวัเต็มวยั

เพ่ือใชใ้นการทดลอง โดยในการทดลองจะเลือกใชเ้ฉพาะไรแดงมนัสาํปะหลงัเพศเมีย และทาํการเปลี่ยนใบหมอ่น

เม่ือใบเริ่มเป็นสีเหลือง (Sakunwarin et al., 2003) 

การสกัดนํา้มันหอมระเหยจากผลพริกไทย 

นาํผลพริกไทยสดมาแกะออกจากพวงใหไ้ดผ้ลเด่ียวๆ ใส่ลงไปในครกหินตาํใหพ้อแตก นาํไปชั่งเครื่องชั่ง

ใหไ้ดน้ ํา้หนกั 1 กิโลกรมั ใสล่งไปในหมอ้ตม้ของเครื่องสกดันํา้มนัหอมระเหย (Clevenger-type apparatus) สกดั

ดว้ยวิธีการกลั่นดว้ยนํา้ (water-distillation) เริ่มตน้จากการเติมนํา้สะอาดปริมาตร 3,000 มิลลิลิตรลงไปในหมอ้

ตม้ใหท้่วมพริกไทย ประกอบอุปกรณเ์ครื่องกลั่นดว้ยนํา้ใหส้มบูรณ์ ตัง้อุณหภูมิตม้เดือดท่ีประมาณ 45 องศา

เซลเซียส นาน 8 ชั่วโมง เม่ือครบ 8 ชั่วโมง ปล่อยใหน้ํา้มันหอมระเหยเย็นตัวลงสกัพัก นาํขวดใส่สารละลาย 

(Glass vial) มารองใตก๊้อก เปิดก๊อกเก็บนํา้มนัหอมระเหยพริกไทยลงไปในขวดใหห้มด จะมีนํา้ปนมากบันํา้มนั

หอมระเหยพริกไทย แยกส่วนท่ีเป็นนํา้มนัหอมระเหยออกจากส่วนท่ีเป็นนํา้โดยการเติมโซเดียมซลัเฟต (Sodium 

sulphate) ลงในส่วนผสมระหว่างนํา้มนัหอมระเหยและนํา้ เน่ืองจากสารดงักล่าวช่วยในการดดูซบันํา้ไดดี้ จึงทาํ

ใหง่้ายต่อการแยกนํา้มันหอมระเหยออกจากนํา้ท่ีปนมาขณะสกัด พันรอบขวดดว้ย Parafilm และนาํไปแช่ใน

ตูเ้ย็นท่ีอุณหภูมิ 10-12 องศาเซลเซียส ส่วนการสกัดนํา้มนัหอมระเหยจากผลพริกไทยแหง้มีวิธีการสกัดนํา้มัน

เช่นเดียวกบัผลพริกพริกไทยสด วดัปริมาตรของนํา้มนัหอมระเหยจากผลพริกไทยสดและแหง้ พรอ้มทัง้บนัทึกสี

ของนํา้มนัหอมระเหย  

การทดสอบประสิทธิภาพของนํา้มันหอมระเหยผลพริกไทยต่อตัวเตม็วัยไรแดงมันสาํปะหลัง 

การทดสอบการเป็นสารสัมผัสตาย (Contact toxicity test) 

นาํนํา้มนัหอมระเหยผลพริกไทยสดหรือแหง้มาเจือจางในนํา้ยาลา้งจาน 0.5% ใหไ้ดค้วามเขม้ขน้ 0.625, 

1.25, 2.5 และ 5% (ปริมาตร/ปริมาตร) ใช ้Micropipette ดดูสารละลายแต่ละความเขม้ขน้ ใส่ Eppendorf tube 

หลอดละ 500 ไมโครลิตร เขย่าสารละลายดว้ยเครื่องผสมสาร (Vortex mixture) ใหเ้ขา้กนั โดยแตล่ะกรรมวิธีจะมี 

3 ซ ํา้ มีชุดควบคมุ (Control) เป็นนํา้ยาลา้งจาน 0.5% และชุดควบคมุท่ีไม่ฉีดพ่น นาํท่ีเจาะใบ (Cork borer) ท่ีมี

เสน้ผ่านศนูยก์ลาง 2 เซนติเมตร เจาะใบหม่อนใหเ้ป็นวงกลม นาํใบหม่อนวางลงบนสาํลีชุ่มนํา้ท่ีอยู่ในจานเพาะ

เชือ้ ในแตล่ะจานจะวางใบหม่อน 3 ใบ ใชพู้่กนัเข่ียตวัเตม็วยัไรแดงมนัสาํปะหลงัเพศเมียลงไปบนใบหม่อน ใบละ 

20 ตวั (3 จานเพาะเชือ้/กรรมวิธี) นาํสารละลายนํา้มนัหอมระเหยพริกไทยท่ีเตรียมไวป้ริมาตร 500 ไมโครลิตร ไป

ฉีดพ่นลงบนใบหมอ่นในแตล่ะจานเพาะเชือ้ สว่นชดุควบคมุจะพ่นดว้ยตวัทาํละลายท่ีใชเ้จือจางนํา้มนัหอมระเหย



การประชมุทางวิชาการของมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์ครัง้ที่ 58  สาขาพืช 

210 

และไม่พ่นสารชนิดใดเลย โดยใช้หัวพ่นนํ้าหอมเป็นตัวพ่น โดยพ่นให้ห่างจากจานเพาะเชื ้อประมาณ 20 

เซนติเมตร บนัทกึผลการทดลองโดยนบัจาํนวนการตายของไรตวัเตม็วยั ท่ีเวลา 24, 48 และ 72 ชั่วโมง  

การทดสอบการเป็นสารรมตาย (Fumigant toxicity test) 

นาํท่ีเจาะใบท่ีมีขนาดเสน้ผ่านศูนยก์ลางขนาด 2 เซนติเมตร เจาะใบหม่อนใหเ้ป็นวงกลม นาํใบหม่อน

วางลงบนสาํลีชุ่มนํา้ท่ีอยู่ในกล่องพลาสติกขนาดเสน้ผ่านศนูยก์ลาง 10 เซนติเมตร สูง 4 เซนติเมตร ในแต่ละ

กล่องพลาสติกจะวางใบหม่อน 3 ใบ ใชพู้่กนัเข่ียตวัเต็มวยัไรแดงมนัสาํปะหลงัเพศเมียลงบนใบหม่อน ใบละ 20 

ตวั (3 กล่องพลาสติก/กรรมวิธี) นาํถว้ยรองท่ีมีกระดาษกรองเสน้ผ่านศนูยก์ลาง 2 เซนติเมตร วางอยู่ 1 แผ่น มา

วางในกล่องพลาสติกท่ีมีไรอยู่บนใบหม่อน หยดนํา้มนัหอมระเหยพริกไทยสดหรือแห้ง ความเขม้ขน้ 100% 

ปริมาตร 10, 15, 20 หรือ 25 ไมโครลิตร หรือเทียบเท่า (30.30, 45.45, 60.61 และ 75.76  ไมโครลิตร/ลิตร 

อากาศ) ลงบนกระดาษกรอง ปิดฝากล่องพลาสติกใหส้นิท บันทึกผลการทดลองโดยนบัจาํนวนไรท่ีตายทุกๆ 2 

ชั่วโมง จนครบ 24 ชั่วโมง หลงัการทดสอบ  

การวิเคราะหข้์อมูล 

วางแผนการทดลองแบบ CRD (Completely Randomized Design) นาํขอ้มลูท่ีไดท้ัง้หมดมาวิเคราะห์

ความแปรปรวนทางสถิติแบบทางเดียว (Analysis of Variance, One-Way ANOVA) เปรียบเทียบคา่เฉลี่ยของแต่

ละกรรมวิธีด้วย DMRT (Duncan’s new multiple range test) ท่ีระดับความเช่ือมั่ น 95% (p<0.05) โดยใช้

โปรแกรม R (R Development Core Team, 2016)ในการทดสอบการเป็นสารสมัผสัตาย หากพบการตายในชุด

ควบคมุ ปรบัคา่การตายของไรในแตล่ะกรรมวิธีดว้ย Abbott’s formula (Abbott, 1925) 

 

ผลและวิจารณผ์ลการทดลอง 

การสกัดนํา้มันหอมระเหยจากผลพริกไทย 

การสกดันํา้มนัหอมระเหยผลพริกไทยโดยวีธีการกลั่นดว้ยนํา้ พบว่า นํา้มนัหอมระเหยท่ีสกดัไดจ้ากผล

พริกไทยสดและผลพริกไทยแหง้มีความแตกต่างกนัทัง้ในปริมาณและสี โดยนํา้มนัหอมระเหยท่ีสกัดไดจ้ากผล

พริกไทยแหง้มีปริมาณมากกว่านํา้มนัหอมระเหยท่ีสกดัไดจ้ากผลพริกไทยสด ผลพริกไทยสดและแหง้นํา้หนกั 1 

กิโลกรมั สกดันํา้มนัหอมระเหยไดป้ริมาตร 8 และ 22 มิลลิลิตร ตามลาํดบั นํา้มนัหอมระเหยผลพริกไทยสดมีสีใส

ในขณะท่ีนํา้มันหอมระเหยผลพริกไทยแหง้มีสีนํา้ตาลแดง ผลพริกไทยแหง้ใหป้ริมาณของนํา้มันหอมระเหย

มากกว่าผลพริกไทยสด อาจเป็นเพราะในผลพริกไทยสดส่วนของผนังผล (Pericarp) ท่ีมีต่อมนํา้มนัหอมระเหย 

(Essential oil gland) อยู่ในผนงัผลชัน้นอก (Exocarp) ยงัคงมีโครงสรา้งสมบรูณอ์ยู่ทาํใหก้ารแทรกซมึของนํา้ทาํ

ไดย้าก จึงทาํใหส้กดันํา้มนัหอมระเหยออกมาในปริมาณท่ีนอ้ยกว่าผลพริกไทยแหง้ท่ีมีโครงสรา้งของผนังผล

ชัน้นอกไม่สมบูรณ ์เน่ืองจากเซลลใ์นส่วนนีไ้ดต้ายไปแลว้แต่นํา้มนัหอมระเหยยงัถูกเก็บไวใ้นต่อมนํา้มันหอม

ระเหย เม่ือนาํผลพริกไทยแหง้ไปสกดัจงึง่ายตอ่การแทรกซมึของนํา้เขา้ไปภายในตอ่มนํา้มนัหอมระเหย  

การทดสอบประสิทธิภาพของนํา้มันหอมระเหยผลพริกไทยต่อตัวเตม็วัยไรแดงมันสาํปะหลัง 

การทดสอบการเป็นสารสัมผัสตาย (Contact toxicity test) 

นํา้มนัหอมระเหยผลพริกไทยสดและแหง้ ความเขม้ขน้ 5% มีประสิทธิภาพในการเป็นสารสมัผัสตายต่อตวั

เต็มวยัไรแดงมนัสาํปะหลงั เน่ืองจากทาํใหไ้รตายสูงท่ีสุด เม่ือเทียบกบัเปอรเ์ซ็นตไ์รท่ีตายหลงัจากสมัผัสนํา้มนัหอม

ระเหยความเขม้ขน้ท่ีต ํ่ากว่า (0.625, 1.25 และ 2.5%) โดยมีค่าเฉลี่ยการตายสะสมท่ี 24, 48 และ 72 ชั่วโมงหลงัการ
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ทดสอบ เท่ากับ 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) ตามลําดับ  (Table 1) ผลท่ีได้แสดงให้เห็นว่า 

นํา้มนัหอมระเหยจากผลพริกไทยสดมีประสิทธิภาพในการเป็นสารสมัผสัตายดีกว่านํา้มนัหอมระเหยจากผลพริกไทย

แหง้ อาจเป็นเพราะในผลพริกไทยแหง้พบปริมาณสาร piperine นอ้ยมาก (อุดมลักษณ์ และคณะ, 2547) โดยสาร 

piperine เป็นหนึ่งในสารสาํคญัท่ีพบในผลพริกไทย มีฤทธ์ิฆ่าแมลงวนัไดส้งูกว่าสาร pyrethrum (Anonymous, 1984) 

และสามารถกาํจดัดว้งงวงขา้วและหนอนผีเสือ้ขา้วสารวยั 3 ได ้(Khani et al., 2012) แตอ่ย่างไรก็ตามประสิทธิภาพใน

การเป็นสารสมัผสัตายของนํา้มนัหอมระเหยจากผลพริกไทยท่ีนาํมาศกึษาในครัง้นีค้อ่นขา้งตํ่า เน่ืองจากเปอรเ์ซน็ตก์าร

ตายสะสมของไรท่ีเวลา 72 ชั่วโมงหลงัการทดสอบ ไม่ถึง 50% ซึ่งแตกต่างจากผลการทดลองของ จรงคศ์กัดิ์ และคณะ 

(2552) ท่ีรายงานว่านํา้มนัหอมระเหยท่ีสกัดจากเปลือกและจากเนือ้พริกไทยดาํ ความเขม้ขน้ 5% (0.95 ไมโครลิตร/

ตารางเซนติเมตร) ทาํใหไ้รแดงแอฟริกนัตาย 93.3 และ 98.3% ท่ี 24 ชั่วโมง หลงัการทดสอบ ตามลาํดบั (LC50 เท่ากบั 

3.03 และ 2.06% (0.58 และ 0.39 ไมโครลิตร/ตารางเซนติเมตร) ตามลาํดบั) ทัง้นีป้ระสิทธิภาพของนํา้มนัหอมระเหย

อาจขึน้อยู่กบัชนิดของไรท่ีนาํมาทดสอบดว้ย เน่ืองจากไรท่ีถูกนาํมาทดสอบในครัง้นีเ้ป็นไรคนละชนิดกบัท่ีงานทดลอง

ของ จรงคศ์กัดิ ์และคณะ (2552) 

การทดสอบการเป็นสารรมตาย (Fumigant toxicity test) 

นํา้มนัหอมระเหยจากผลพริกไทยสด ปริมาตร 25 ไมโครลิตร (75.76 ไมโครลิตร/ลิตร อากาศ) มีประสิทธิภาพ

ในการเป็นสารรมดีท่ีสดุเม่ือเทียบกบัปริมาตรท่ีตํ่ากว่า โดยทาํใหไ้รแดงมนัสาํปะหลงัตาย 46.11% ท่ี 2 ชั่วโมงหลงัการ

รม (F=64.31; df=4, 40; p<0.00) และค่อยๆ เพ่ิมขึน้ จนมีเปอรเ์ซ็นตก์ารตายเท่ากบั 80.00% ท่ี 24 ชั่วโมงหลงัการรม 

(F=46.76; df=4, 40; p<0.00) (Table 2) เช่นเดียวกบันํา้มนัหอมระเหยจากผลพริกไทยแหง้ ท่ีปริมาตร 25 ไมโครลิตร 

(75.76 ไมโครลิตร/ลิตร อากาศ) ส่งผลใหไ้รตาย 9.44% ท่ี 2 ชั่วโมงหลงัการรม และค่อยๆ เพ่ิมขึน้ จนมีเปอรเ์ซ็นตก์าร

ตายเท่ากบั 24.44% ท่ี 24 ชั่วโมงหลงัการรม (Table  3) ผลการทดลองท่ีไดย้งัแสดงใหเ้ห็นว่าประสิทธิภาพในการเป็น

สารรมของนํา้มนัหอมระเหยขึน้อยู่กบัความเขม้ขน้ของนํา้มนัหอมระเหยผลพริกไทยและระยะเวลาหลงัจากการรม โดย

เม่ือความเขม้ขน้สงูขึน้ หรือระยะเวลาในการรมนานขึน้ ประสิทธิภาพในการเป็นสารรมของนํา้มนัหอมระเหยก็สูงขึน้

ตาม ซึง่สอดคลอ้งกบัการทดลองของ Jarongsak et al. (2010) ท่ีสกดันํา้มนัหอมระเหยจากพืช 3 ชนิด คือ Melaleuca 

cajuputi Powell, Litsea cubeba Pers. และ Litsea salicifolia Hook. มาใชใ้นการกาํจดัไร Luciaphorus perniciosus 

Rack ดว้ยวิธีการรม โดยใชค้วามเข้มข้น 0 (Control), 0.0012, 0.0060, 0.012, 0.06, 0.12, 0.6 และ 1.2 ไมโครกรัม/

ลูกบาศก์เซนติเมตร พบว่าในเวลา 12 ชั่ วโมง หลังการรม นํ้ามันหอมระเหยจาก M.cajuputi, L.cubeba และ 

L.salicifolia ความเขม้ขน้ 0.0012 ไมโครกรมั/ลกูบาศกเ์ซนติเมตร สามารถฆ่าไรได ้22.4, 35.4 และ 26.5% ตามลาํดบั 

และในความเขม้ขน้ 1.2 ไมโครกรมั/ลกูบาศกเ์ซนติเมตร ฆ่าไรได ้80.3, 91.2 และ 78.2% และใน 24 ชั่วโมง หลงัการรม 

นํา้มนัหอมระเหยจาก M. cajuputi, L. cubeba และ L. salicifolia ความเขม้ขน้ 0.0012 ไมโครกรมั/ลกูบาศกเ์ซนติเมตร 

สามารถฆ่าไรได ้68.3, 76.8 และ 71.1% ตามลาํดบั และในความเขม้ขน้ 1.2 ไมโครกรมั/ลกูบาศกเ์ซนติเมตร ฆ่าไรได ้

98.6, 100.0 และ 97.2% ซึ่งมีแนวโนม้ของเปอรเ์ซ็นตก์ารตายเพ่ิมตามความเขม้ขน้ และมีเปอรเ์ซ็นตก์ารตายสะสม

มากขึน้จาก 12 ชั่วโมงไปถึง 24 ชั่วโมง ในการศกึษาครัง้นีน้ ํา้มนัหอมระเหยจากผลพริกไทยสดมีประสิทธิภาพในการ

เป็นสารรมไรแดงมนัสาํปะหลงัไดสู้งกว่านํา้มนัหอมระเหยจากผลพริกไทยแหง้ ทัง้นีอ้าจเน่ืองมาจากในนํา้มันหอม

ระเหยผลพริกไทยสดมีสารเคมีท่ีมีคณุสมบติัในการเป็นสารรมไรสงูกว่า 

 



การประชมุทางวิชาการของมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์ครัง้ที่ 58  สาขาพืช 

212 

สรุป 

ผลพริกไทยแหง้ใหน้ ํา้มนัหอมระเหยมากกว่าผลพริกไทยสด นํา้มนัหอมระเหยจากผลพริกไทยแหง้มีสีนํา้ตาล

แดงในขณะท่ีนํา้มนัหอมระเหยจากผลพริกไทยสดมีสีใส ท่ีความเขม้ขน้ 75.76 ไมโครลิตร/ลิตร อากาศ นํา้มนัหอม

ระเหยจากผลพริกไทยสด มีประสิทธิภาพในการเป็นสารรมตายต่อไรแดงมนัสาํปะหลงัดีกว่านํา้มนัหอมระเหยจากผล

พริกไทยแหง้ แต่อย่างไรก็ตามนํา้มนัหอมระเหยจากผลพริกไทยสดและแหง้ ท่ีความเขม้ขน้ 5% มีประสิทธิภาพในการ

เป็นสารสมัผัสตายต่อไรแดงมนัสาํปะหลงัตํ่า โดยนํา้มนัหอมระเหยผลพริกไทยสดมีประสิทธิภาพดีกว่านํา้มันหอม

ระเหยจากผลพริกไทยแหง้ เน่ืองจากผลพริกไทยในทอ้งตลาดมีราคาท่ีค่อนขา้งสูง การนาํผลพริกไทยสดและแหง้มา

สกดันํา้มนัหอมระเหยเพ่ือใชง้านนัน้ หากหาพืชไดใ้นทอ้งถ่ินหรือปลกูไวใ้นบริเวณบา้นจะดีกว่าการซือ้มาทาํการสกัด 

การศกึษาในครัง้นีไ้ดท้ดสอบภายใตส้ภาพหอ้งปฏิบติัการหากจะนาํสารสกดัไปใชใ้นโรงเรือนทดลองหรือแปลงทดลอง

ควรหาความเหมาะสมในการใชส้ารก่อนการใชง้านจริง ทัง้ในเรื่องของความเขม้ขน้ท่ีใช ้และปัจจยัแวดลอ้มต่างๆ เพ่ือ

ลดโอกาสเสี่ยงต่างๆ ท่ีจะเกิดขึน้ เช่น ใบพืชไหมเ้น่ืองจากใชค้วามเขม้ขน้ของสารท่ีมากเกินไป  

 

กิตตกิรรมประกาศ 

งานวิจยันีไ้ดร้บัทนุอดุหนนุการทาํกิจกรรมสง่เสริมและสนบัสนนุการวิจยั แผนพฒันาศกัยภาพบณัฑิต

วิจยัรุน่ใหม ่จากสาํนกังานคณะกรรมการวิจยัแห่งชาติ ประจาํปี 2561 

 

Table 1 Accumulated mortality percentage of adult Tetranychus truncatus after treated with pepper 

fruit essential oils.  

Essential oil Concentration (%) Accumulated mortality (%)1/ 

  Time after treatment (h) 

  24 48 72 

Fresh pepper  0.625 0.57±1.11b 2.89±1.47c 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) 
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Table 2 Accumulated mortality of adult Tetranychus truncatus after fumigated with fresh pepper 

essential oil.  

Concentr

ation 

(µL/ L air) 

Accumulated Mortality (%) 

Time after treatment (h) 

2 4 14 16 18 20 22 24 

10 µL 

(30.30) 

4.44±0.5

6cd 

9.44±2.0

0bc 

11.11±1.

11cd 

12.78±1.

11cd 

14.44±1.

47c 

14.44±1.

47c 

14.44±1.

47c 

14.44±1.

47d 

15 µL 

(45.45) 

8.33±1.6

7c 

14.44±2.

78b 

21.11±4.

55c 

24.44±6.

96c 

28.33±9.

28b 

29.44±9.

64b 

29.44±9.

64b 

31.11±9.

49c 

20 µL 

(60.61) 

38.33±1.

92b 

52.22±7.

29a 

59.44±8.

01b 

63.33±10

.41b 

65.00±11

.34a 

66.11±11

.48a 

66.11±11

.48a 

66.67±11

.09b 

25 µL 

(75.76) 

46.11±6.

76a 

62.22±7.

29a 

75.56±5.

88a 

75.56±5.

88a 

77.22±6.

82a 

78.89±6.

26a 

79.44±6.

26a 

80.00±5.

78a 

Control 0 0 
1.11±0.5

6d 

1.67±0.9

6d 

2.78±1.4

7c 

2.78±1.4

7c 

2.78±1.4

7c 

2.78±1.4

7d 

F(4,40) 64.314 62.00 78.36 60.42 45.98 45.97 46.27 46.76 

p 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
1/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) 

Accumulated Mortality (%) 

Time after treatment (h) 

2 4 14 16 18 20 22 24 

10 µL 

(30.30) 

1.67±0.9

6bc 

3.33±0.9

6b 

4.44±0.5

6b 

4.44±0.5

6b 

4.44±0.5

6b 

4.44±0.5

6b 

5.00±0.9

6c 

5.56±1.1

1c 

15 µL 

(45.45) 

0.56±0.5

6c 

3.89±2.0

0b 

4.44±1.4

7b 

4.44±1.4

7b 

5.00±1.9

2b 

5.56±2.4

2b 

6.11±2.9

3c 

7.22±4.0

1c 

20 µL 

(60.61) 

5.56±3.0

2ab 

10.56±2.

42a 

13.33±2.

55a 

13.33±2.

55a 

13.33±2.

55a 

14.44±1.

47a 

15.00±1.

67b 

15.56±2.

00b 

25 µL 

(75.76) 

9.44±4.8

4a 

11.11±4.

55a 

15.56±3.

09a 

16.11±2.

94a 

18.33±4.

19a 

19.44±3.

89a 

23.33±4.

19a 

24.44±4.

94a 

Control 0 0 0 0 0 0 0 0 

F(4,40) 5.39 5.30 11.04 12.35 13.04 13.84 15.13 15.14 

p 0.001 0.001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
1/Means±SE within the same column followed by the same letters are not significantly different (P≤0.05; DMRT) 
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การประเมินผลผลิตของข้าวลูกผสมระบบ 3 และ 2 สายพันธุ ์ทีพั่ฒนาขึน้ใหม่ 

Yield Evaluation of the Newly Developed Three-line and Two-line Hybrid Rice Varieties 
 

ธนกร กนัโต1 ธานี ศรวีงศช์ยั1* และ ธนพล ไชยแสน1 

Tanakorn Kanto1, Tanee Sreewongchai1*and Tanapol Chaisan1 

 

บทคัดย่อ 

 ขา้วลกูผสมเป็นเทคโนโลยีทางการเกษตรท่ีใชเ้พ่ือเพ่ิมผลผลิตต่อพืน้ท่ี พนัธุข์า้วลกูผสมจะตอ้งมีความดีเดน่ 

(heterosis) สงูเพ่ือสามารถใหผ้ลผลิตสงูกว่าขา้วปกติ งานวิจยันีมี้วตัถุประสงคเ์พ่ือประเมินศกัยภาพผลผลิตของขา้ว

ลูกผสมในระบบ 3 สายพันธุ ์และ 2 สายพันธุ ์ท่ีมาจากสายพันธุพ์่อแม่ท่ีเป็นขา้วไทย โดยใชข้า้วลูกผสมระบบ 3 สาย

พนัธุแ์ละระบบ 2 สายพนัธุ ์จาํนวนละ 5 พนัธุ ์และพนัธุเ์ปรียบเทียบ ไดแ้ก่ กข49 และ กขผ3 ในแปลงทดสอบ 2 สถานท่ี 

โดยวางแผนการทดลองแบบ RCBD จาํนวน 3 ซ ํา้ ผลการทดลองพบว่าผลผลิตของขา้วลกูผสมระบบ 3 สายพนัธุ ์คูผ่สม 

RD43/R9-271 ใหผ้ลผลิตสงูท่ีสดุ เท่ากบั 1194.50 kg/rai ซึง่สงูกวา่พนัธุเ์ปรียบเทียบ กข49 และ กขผ3 เทา่กบั 7.53 และ 

23.18 เปอรเ์ซ็นต ์ตามลาํดับ และขา้วลูกผสมระบบ 2 สายพันธุ์ คู่ผสม KUT3-27/R3-79 ใหผ้ลผลิตสูงท่ีสุด เท่ากับ 

1259.13 kg/rai ซึ่งสงูกว่าพนัธุเ์ปรียบเทียบ กข49 และ กขผ3 เท่ากบั 13.35 และ 29.85 เปอรเ์ซ็นต ์ตามลาํดบั จากการ

เปรียบเทียบระบบขา้วลกูผสม 3 สายพนัธุแ์ละ 2 สายพนัธุ ์พบว่า ขา้วลกูผสมระบบ 2 สายพนัธุมี์ศกัยภาพในการใหผ้ล

ผลิตสูงกว่าระบบ 3 สายพันธุ์ ดังนั้นขา้วลูกผสมระบบ 2 สายพันธุ์ จึงมีศักยภาพสาํหรับใชใ้นการพัฒนาพันธุข์า้ว

ลกูผสมในเชิงการคา้ตอ่ไป 

 

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 
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คาํนาํ 

ขา้วเป็นพืชเศรษฐกิจท่ีสาํคญัของประเทศไทยมาอย่างยาวนาน ทัง้ในดา้นการบริโภคภายในประเทศ

และการส่งออก แต่ผลผลิตเฉลี่ยต่อพืน้ท่ียังตํ่า (สาํนกังานเศรษฐกิจการเกษตร, 2562) ประเทศไทยจึงใหค้วาม

สนใจกบัการวิจยัเรื่องการปรบัปรุงพนัธุข์า้ว โดยมุง่เนน้การเพ่ิมผลผลิต (สมพร, 2548) โดยประเทศไทยไดน้าํขา้ว

ลกูผสม เป็นหนึ่งในเทคโนโลยีทางการเกษตรท่ีใชเ้พ่ือเพ่ิมผลผลิตตอ่พืน้ท่ี  

ขา้วลูกผสม คือ ลูกผสมชั่วท่ี 1 ท่ีไดจ้ากการผสมพันธุร์ะหว่างพ่อแม่ท่ีมีพันธุกรรมแตกต่างกัน ซึ่งขา้ว

ลูกผสมท่ีดีจะมีศักยภาพในการให้ผลผลิตสูงกว่าข้าวพันธุ์ดีโดยทั่วไป 20-30 เปอรเ์ซ็นต ์(พิชญสิณี, 2558) 

ขอ้จาํกดัของการผลิตขา้วลกูผสมเกิดจากการท่ีขา้วเป็นพืชผสมตวัเอง การพฒันาขา้วลกูผสมจะตอ้งใชร้ะบบเพศ

ผูเ้ป็นหมนั สายพนัธุแ์มท่ี่มีเพศผูเ้ป็นหมนัจงึมีความสาํคญัในการวิจยัและพฒันาพนัธุข์า้วลกูผสม  

การผลิตขา้วลูกผสมสามารถทาํได ้2 ระบบ ไดแ้ก่ 1) Three-line system or CMS system เป็นระบบ

การพัฒนาพันธุข์า้วลกูผสมโดยขา้ว 3 สายพันธุ ์คือ สายพันธุแ์ม่ท่ีมีเพศผูเ้ป็นหมนัซึ่งควบคุมโดยพนัธุกรรมใน   

ไซโตพลาซมึ (Cytoplasmic-genetic male sterility หรือ CGMS) หรือสายพนัธุ ์A (A line หรือ CGMS line) สาย

พันธุร์กัษาความเป็นหมนัของเพศผู ้(Maintainer line) หรือสายพันธุ ์B (B line) ซึ่งเป็นขา้วพันธุเ์ดิมท่ีไดร้บัการ

ปรบัปรุงพนัธุใ์หเ้ป็นสายพนัธุ ์A และสายพนัธุแ์กค้วามเป็นหมนัของเพศผู ้(Fertility restorer line) หรือสายพนัธุ ์

R (R line) (Yuan and Fu, 1995)  2) Two-line system  เป็นระบบการพฒันาพนัธุข์า้วลกูผสมโดยใชข้า้ว 2 สาย

พันธุ์ คือ สายพันธุ์แม่ท่ีมีเพศผูเ้ป็นหมันเน่ืองจากการตอบสนองต่อสภาพแวดลอ้ม (Environment-sensitive 

genic male sterility หรือ EGMS) ซึ่งแบ่งย่อยออกเป็น 3 แบบ ดังนี ้1. ความเป็นหมันของเพศผูเ้น่ืองจากการ

ตอบสนองต่อช่วงแสง (Photoperiod-sensitive genic male sterility หรือ PGMS) 2. ความเป็นหมันของเพศผู้

เน่ืองจากการตอบสนองต่ออุณหภูมิ (Temperature-sensitive genic male sterility หรือ TGMS) 3. ความเป็น

หมนัของเพศผูเ้น่ืองจากการตอบสนองตอ่ช่วงแสงและอุณหภูมิ (Photo-thermo-sensitive genic male sterility 

หรือ PTGMS) เป็นท่ีนิยมใชใ้นปัจจุบนัในการผลิตขา้วลูกผสมเชิงการคา้ เป็นระบบการผลิตขา้วลกูผสมท่ีใชก้ัน

อย่างแพร่หลายและเป็นท่ียอมรบักนัทั่วไป ซึ่งมีความแตกต่างกนัทัง้ทางดา้นวิธีการและการเลือกใชท่ี้เหมาะสม

ต่อสภาพพืน้ท่ีและพันธุกรรมของขา้ว เพ่ือใหไ้ดข้า้วลูกผสมและเมล็ดพันธุ์ไวใ้ชใ้นการคา้และการปลูกต่อไป 

(กฤษฎา, 2551) ดงันัน้งานวิจยัจงึนีมี้วตัถุประสงค ์เพ่ือประเมินศกัยภาพผลผลิตของขา้วลกูผสมในระบบ 3 สาย

พนัธุ ์และ 2 สายพนัธุ ์ท่ีมาจากสายพนัธุพ์่อแมท่ี่เป็นขา้วไทย 

 

อุปกรณแ์ละวิธีการ 

ข้าวลูกผสมระบบ 3 สายพันธุ์ ได้แก่  HCS/R8-11-8, HCS/R8-14-2, RD43/R1-18, RD43/R9-271, 

SPR1/R4-137 2.) ขา้วลกูผสมระบบ 2 สายพนัธุ ์ไดแ้ก่ 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 และพันธุ์เปรียบเทียบ จํานวน 2 พันธุ์ ไดแ้ก่ 

พันธุ ์กข49 และ พันธุ ์กขผ3 ปลูกทดสอบท่ีสถานีวิจัยขา้วปทุมธานี และแปลงทดลอง อาํเภอบางไทร จังหวดั

พระนครศรีอยธุยา 
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การประเมินผลผลิตข้าวลูกผสมระบบ 3 สายพันธุ ์และ 2 สายพันธุ ์

ขา้วลกูผสมระบบ 3 สายพนัธุแ์ละระบบ 2 สายพนัธุ ์จาํนวนละ 5 พนัธุ ์รวม 10 พนัธุ ์และพนัธุเ์ปรียบเทียบ 

จาํนวน 2 พนัธุ ์ไดแ้ก่ พนัธุ ์กข49, พนัธุ ์กขผ3 โดยวางแผนการทดลองแบบสุม่ (Randomized Complete Block 

Design; RCBD) จาํนวน 3 ซ ํา้ ระยะปลูก 20x20 เซนติเมตร เพ่ือประเมินศักยภาพผลผลิตของข้าวลูกผสม 

ลกัษณะทางการเกษตรองคป์ระกอบผลผลิตและผลผลิต ตามวิธีการของ IRRI (2014) และเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย

ทางสถิติด้วยวิธี Duncan's Multiple Range Test (DMRT) โดยใช้โปรแกรม Statistical Tool for Agricultural 

Research (STAR) (virsion: 2.0.1 )   

 

ผลและวิจารณผ์ลการทดลอง 

การประเมินศักยภาพผลผลิตและองคป์ระกอบผลผลิต ณ ศูนยว์ิจัยข้าวปทุมธานี 

ลักษณะทางการเกษตร 

จากการวิเคราะหล์กัษณะทางการเกษตรของขา้วลกูผสมระบบ 3 สายพนัธุ ์และ 2 สายพนัธุ ์ประชากร

รุ่น F1 จาํนวนอย่างละ 5 พันธุ ์ รวม 10 พันธุ ์ท่ีปลูกทดสอบ พบว่า ลักษณะความสูง ความยาวใบธง ความ

ยาวรวง และจาํนวนหน่อต่อตน้ ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติจากพันธุเ์ปรียบเทียบคือ พันธุ ์ กข49 และ

พันธุ ์ กขผ3 และพบว่า จาํนวนเมล็ด และ ดัชนีเก่ียวเก็บ มีความแตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยสาํคญัย่ิง

จากพันธุ์เปรียบเทียบคือ พันธุ์ กข49 และพันธุ์ กขผ3 (Table 1)  

 

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

System Crosses PH FL PL NT NS HT 

Three-line 

hybrids 

HCSA/R8-11-8 

HCSA/R8-14-2 

RD43A/R1-18 

RD43A/R9-271 

SPR1A/R4-137 

96.78 

91.56 

99.22 

86.22 

92.45 

45.11 

47.44 

47.89 

46.67 

43.33 

34.78 

33.33 

30.89 

29.78 

30.11 

9.44 

11.33 

11.44 

11.56 

12.78 

195.22abcd 

225.22abc 

173.33bcde 

202.33abcd 

201.67abcd 

0.2500cdef 

0.1867f 

0.3833ab 

0.3967a 

0.3700abc 

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 

105.78 

98.89 

100.89 

100.33 

102.55 

43.00 

46.89 

42.33 

42.67 

38.22 

31.11 

32.33 

32.78 

31.22 

30.67 

12.22 

10.45 

8.44 

10.00 

13.22 

220.11abcd 

232.89ab 

229.33ab 

206.56abcd 

171.00bcde 

0.2867abcdef 

0.3733abc 

0.3967a 

0.3233abcd 

0.3833ab 

Check 

varieties 

RD49 

RDH3 
98.11 

94.33 

43.67 

42.56 

29.78 

28.78 

12.11 

14.22 

179.33bcde 

226.22abc 

0.3633abcd 

0.3767abc 

 F-test 

C.V. (%) 

ns 

14.64 

ns 

15.53 

ns 

37.12 

ns 

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 
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องคป์ระกอบผลผลิต 

จากการวิเคราะหอ์งคป์ระกอบผลผลิตของขา้วลกูผสมระบบ 3 สายพนัธุ ์และ 2 สายพนัธุ ์ประชากรรุ่น 

F1 จาํนวนอย่างละ 5 พันธุ์ รวม 10 พันธุ์ท่ีปลูกทดสอบ  พบว่า จาํนวนรวงต่อตน้  ไม่มีความแตกต่างกันทาง

สถิติ เมื่อเปรียบเทียบกับพันธุ ์ กข49 และพันธุ ์ กขผ3 จาํนวนเมล็ดต่อรวง และนํา้หนักเมล็ดต่อตน้ มีความ

แตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยสาํคัญย่ิง เม่ือเปรียบเทียบกับ พันธุ์ กข49 และพันธุ ์กขผ3 นํา้หนัก 100 เมล็ด 

มีความแตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยสาํคัญ เม่ือเปรียบเทียบกับ 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 Crosses NP NFG  GW100 (g) GY (g) Yield 

(kg/rai) 

Three-line 

hybrids 

HCSA/R8-11-8 

HCSA/R8-14-2 

RD43A/R1-18 

RD43A/R9-271 

SPR1A/R4-137 

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 

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 

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 

Check 

varieties 

RD49 

RDH3 

11.78 

13.78 

134.55ab 

157.44a 

2.59ab 

2.42ab 

27.77ab 

24.24ab 

1110.81 

969.66 

 F-test 

C.V. (%) 

    ns 

29.72  

***** 

16.92 

** 

10.16 

***** 

24.20 

 

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 

จากการวิเคราะหผ์ลผลิตของขา้วลูกผสมระบบ 3 สายพันธุ ์และ 2 สายพันธุ ์ประชากรรุ่น F1 จาํนวน

อย่างละ 5 พันธุ์ รวม 10 พันธุ์ท่ีปลูกทดสอบ พบว่า ผลผลิต มีความแตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยสาํคญัย่ิง 

นอกจากนี ้ขา้วลกูผสมระบบ 3 สายพนัธุ ์ท่ีใหผ้ลผลิตสูงท่ีสุดคือ คู่ผสมระหว่าง RD43/R9-271 โดยมีผลผลิต

สงูถึง 1194.50 กิโลกรมัต่อไร ่และขา้วลกูผสมระบบ 2 สายพนัธุ ์ท่ีใหผ้ลผลิตสูงท่ีสุดคือ คู่ผสมระหว่าง KUT3-

27/R3-79 โดยมีผลผลิตสูงถึง 1259.13 กิโลกรมัต่อไร่ เมื่อเปรียบเทียบกับพันธุ ์ กข49 และพันธุ ์ กขผ3 มีค่า

เท่ากบั 1110.81 และ 969.66 กิโลกรมัตอ่ไร ่ตามลาํดบั (Table 2)  

 

การประเมินศักยภาพผลผลิตและองคป์ระกอบผลผลิต ณ แปลงทดลอง อาํเภอบางไทร จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา 

ลักษณะทางการเกษตร 

จากการวิเคราะหล์กัษณะทางการเกษตรของขา้วลกูผสมระบบ 3 สายพนัธุ ์และ 2 สายพนัธุ ์ประชากร

รุ่น F1 จาํนวนอย่างละ 5 พันธุ ์ รวม 10 พันธุ ์ ท่ีปลูกทดสอบ พบว่า ความสูง ความยาวใบธง ความยาวรวง 

จาํนวนเมล็ดทัง้หมด ดัชนีเก็บเก่ียว มีความแตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยสาํคัญยิ่ง เมื่อเปรียบเทียบกับ

พันธุ ์ กข49 และ กขผ3 จาํนวนหน่อต่อตน้ ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติเมื่อเปรียบเทียบกับพันธุ ์กข49 

และ กขผ3 (Table 3)  

Table 3 Agronomic traits three-line and two-line hybrids.  
System Crosses PH FL PL NT NS HT 

Three-line 

hybrids 

HCSA/R8-11-8 

HCSA/R8-14-2 

RD43A/R1-18 

RD43A/R9-271 

SPR1A/R4-137 

75.44bcdef 

71.33ef 

90.78a 

83.55abcd 

85.67ab 

35.56ab 

29.56bc 

34.00ab 

34.11ab 

29.44bc 

27.89abcde 

28.44abcd 

29.67ab 

29.78a 

26.22bcdef 

10.78 

9.22 

9.78 

10.00 

8.89 

163.33bcde 

164.67abcde 

178.55abcd 

199.89abc 

179.22abcd 

0.487abc 

0.490abc 

0.490abc 

0.513a 

0.450bcd 

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 

90.00abcd 

77.78ghi 

70.00ijk 

85.78bcdefg 

82.91cdefgh 

33.22abcd 

27.11def 

25.11ef 

31.78bcde 

29.82bcde 

29.00a 

25.33cde 

25.78bcde 

28.44ab 

28.28abc 

14.00a 

11.89abcd 

11.11abcd 

9.44def 

12.97ab 

204.33b 

144.11efghi 

116.11ij 

173.89bcdef 

158.84 defgh 

0.48 

0.47 

0.46 

0.44 

0.42 
Check 

varieties 
RD49 

RDH3 
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 

C.V. (%) 
** 

7.15 

** 

11.10 

** 

6.83 

ns 

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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องคป์ระกอบผลผลิต และผลผลิต 

จากการวิเคราะหอ์งคป์ระกอบผลผลิตของขา้วลกูผสมระบบ 3 สายพนัธุ ์และ 2 สายพนัธุ ์ประชากรรุ่น 

F1 จาํนวนอย่างละ 5 พันธุ์ รวม 10 พันธุ์ ท่ีปลูกทดสอบ พบว่า จาํนวนรวงต่อตน้  ไม่มีความแตกต่างกันทาง

สถิติ เม่ือเปรียบเทียบกับพันธุ ์ กข49 และ กขผ3 นํา้หนักเมล็ดต่อรวง นํา้หนัก 100 เมล็ด มีความแตกต่าง

กันทางสถิติอย่างมีนัยสาํคญัยิ่ง เมื่อเปรียบเทียบกับ พันธุ ์ กข49 และ กขผ3 และนํา้หนักเมล็ดต่อตน้ มี

ความแตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยสาํคัญ เม่ือเปรียบเทียบกับพันธุ์ กข49 และ กขผ3 (Table 4)  

 

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

province. 

System Crosses NP NFG GW100 

(g) 

GY 

(g) 

Yield 

(kg/rai) 

Three-line 

hybrids 

HCSA/R8-11-8 

HCSA/R8-14-2 

RD43A/R1-18 

RD43A/R9-271 

SPR1A/R4-137 

9.67 

8.44 

9.11 

9.45 

8.67 

127.22abc 

130.22abc 

133.56abc 

152.67a 

117.78abcd 

3.01a 

2.68c 

2.89ab 

2.74bc 

2.81bc 

25.45abc 

21.51abcd 

27.39ab 

27.97a 

19.43abcd 

1018 

840 

1095.6 

1118.8 

777.2 

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 

13.56a 

11.33abcd 

10.55abcd 

8.78de 

12.10abc 

156.22ab 

97.00def 

87.78ef 

118.67bcde 

136.13bc 

2.51bcdef 

2.57bcde 

2.75ab 

2.62abcde 

2.69abc 

36.14a 

22.50bcd 

17.44d 

23.78bcd 

26.68bc 

1469.6 

900 

697.6 

951.2 

1067.2 

Check 

varieties 

RD49 

RDH3 

 

8.89 

9.44 

 

99.89cd 

145.67ab 

 

2.93ab 

2.30de 

 

16.98cd 

25.46abc 

 

679.2 

1018.4 

 F-test 

C.V. (%) 

ns 

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 

จากการวิเคราะหผ์ลผลิตของขา้วลูกผสมระบบ 3 สายพันธุ ์และ 2 สายพันธุ ์ประชากรรุ่น F1 จาํนวน

อย่างละ 5 พันธุ ์ รวม 10 พันธุ ์ ที่ปลูกทดสอบ  พบว่า ขา้วลกูผสมระบบ 3 สายพนัธุ ์ที่ใหผ้ลผลิตสูงท่ีสุดคือ 

คู่ผสมระหว่าง RD43/R9-271 โดยใหผ้ลผลิตสงูถึง 1118.8 กิโลกรมัต่อไร่ และขา้วลกูผสมระบบ 2 สายพนัธุ ์ท่ี

ใหผ้ลผลิตสูงท่ีสุดคือ คู่ผสมระหว่าง KU-TGMS1-1-1/R1-18 โดยใหผ้ลผลิตสงูถึง 1469.6 กิโลกรมัต่อไร ่เม่ือ

เปรียบเทียบกับพันธุ ์กข49 และพันธุ ์ กขผ3 ซึ่งใหผ้ลผลิตเพียง 679.2  และ 1018.4 กิโลกรมัต่อไร่ ตามลาํดบั 

(Table 4) 
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จากการเปรียบเทียบระหว่างสายพันธุ์ท่ีใหผ้ลผลิตสูงท่ีสุด พบว่า ขา้วลูกผสมระบบ 2 สายพันธุ์ ให้

ผลผลิตสงูกว่าระบบ 3 สายพนัธุ ์จากการปลกูทดสอบ 2 สถานท่ี คู่ผสม KUT3-27/R3-79 (ในระบบ 2 สายพนัธุ)์ 

ใหผ้ลผลิต 1259.13 กิโลกรมัต่อไร่ เม่ือเปรียบเทียบกับคู่ผสม RD43A/R9-27 (ในระบบ 3 สายพันธุ)์ ใหผ้ลผลิต 

1194.50 กิโลกรมัต่อไร ่ณ ศนูยวิ์จยัขา้วปทุมธานี โดยเป็นคู่ผสมท่ีใหผ้ลผลิตสงูท่ีสดุของขา้วลกูผสมท่ีนาํมาปลกู

ทดสอบทั้ง 2 ระบบ (Table 2) ส่วนแปลงทดสอบท่ีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา คู่ผสม KU-TGMS1-1-1/R1-18  

(ในระบบ 2 สายพนัธุ)์ ใหผ้ลผลิต 1469.6 กิโลกรมัต่อไร ่เม่ือเปรียบเทียบกบัคู่ผสม RD43A/R9-271 ( ในระบบ 3 

สายพันธุ์) ใหผ้ลผลิต 1118.8 กิโลกรัมต่อไร่ โดยเป็นคู่ผสมท่ีใหผ้ลผลิตสูงท่ีสุดของขา้วลูกผสมท่ีนาํมาปลูก

ทดสอบทัง้ 2 ระบบ (Table 4)  

 

Figure 1  The yield of three-line and two-line hybrids rice tested at Pathum Thani Rice 

Research  Center and Ayutthaya province. 

 

 ขา้วลกูผสมระบบ 3 สายพนัธุ ์และ 2 สายพนัธุ ์ณ ศนูยวิ์จยัขา้วปทุมธานี ท่ีใหผ้ลผลิตสงูกว่า ท่ีจงัหวดั

พระนครศรีอยุธยา มีทั้งหมด 6 คู่ผสม ได้แก่ RD43/R9-271, SPR1/R4-137, KU-TGMS1-1-1/R4-137, KU-

TGMS3-3-3/R3-79, KU-TGMS3-3-3/R9-271, KUT3-79/R3-79 (Fig.1) อย่างไรก็ตาม ขา้วลกูผสมระบบ 3 สาย

พันธุ์ และ 2 สายพันธุ์ ท่ีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จึงใหผ้ลผลิตสูงกว่า ท่ีศูนยวิ์จัยขา้วปทุมธานี มีทั้งหมด 4 

คูผ่สม ไดแ้ก่ HCS/R8-11-8, HCS/R8-14-2, RD43/R1-18, KU-TGMS1-1-1/R1-18  

ขา้วลูกผสมในระบบ 3 สายพันธุ ์ปรบัปรุงพนัธุไ์ดย้ากกว่าขา้วลกูผสมในระบบ 2 สายพันธุ ์เน่ืองจากการ

ปรบัปรุงพนัธุข์า้วลกูผสมในระบบ 3 สายพนัธุ ์ใชพ้นัธุพ์่อในการปรบัปรุงพนัธุไ์ดจ้าํกดั ส่วนการปรบัปรุงพนัธุข์า้ว

ลกูผสมในระบบ 2 สายพนัธุ ์ใชพ้นัธุพ์่อในการปรบัปรุงพนัธุไ์ดไ้ม่จาํกดั จึงทาํใหข้า้วลกูผสมในระบบ 2 สายพนัธุ์

ทาํไดง่้ายกว่าขา้วลกูผสมในระบบ 3 สายพนัธุ ์ ตลอดจนศกัยภาพในการใหผ้ลผลิตของขา้วลกูผสมระบบ 2 สาย

พันธุน์ัน้จะสูงกว่าระบบ 3 สายพันธุ ์(Yuan and Fu, 1995) ซึ่งสอดคลอ้งกับการทดลองครัง้นี ้โดยขา้วลูกผสม
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ระบบ 2 สายพันธุ์ท่ีเกิดจากการผสมระหว่าง KU-TGMS1-1-1/R1-18 ใหผ้ลผลิตสูงสุด เน่ืองจากขา้วลูกผสม

ระบบ 2 สายพนัธุไ์มมี่อิทธิพลของยีนแกค้วามเป็นหมนัดงัในระบบ  3 สายพนัธุ ์(Virmani et al., 1997)  

 

สรุป 

ขา้วลกูผสมระบบ 3 สายพนัธุ ์และ 2 สายพนัธุ ์ปลกูทดสอบ ณ ศนูยวิ์จยัขา้วปทมุธานี ทัง้หมด 7 คูผ่สม 

ไ ด้แ ก่  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 ใหผ้ลผลิตสงูกว่าพนัธุเ์ปรียบเทียบ กข49 และ กขผ3 และ 

ข้าวลูกผสมระบบ 3 สายพันธุ์ และ 2 สายพันธุ์ ทั้งหมด 3 คู่ผสม ได้แก่ HCSA/R8-11-8, HCSA/R8-14-2, 

RD43A/R1-18 ใหผ้ลผลิตตํ่ากวา่พนัธุเ์ปรียบเทียบ กข49 และ กขผ3 

ขา้วลูกผสมระบบ 3 สายพันธุ ์และ 2 สายพันธุ ์ปลูกทดสอบ ณ จังหวดัพระนครศรีอยุธยา ทัง้หมด 4 

คู่ผสม ไดแ้ก่ RD43A/R1-1, RD43A/R9-271, KU-TGMS1-1-1/R1-18, KUT3-27/R3-79 ให้ผลผลิตสูงกว่าพันธุ์

เปรียบเทียบ กข49 และ กขผ3 และ ขา้วลูกผสมระบบ 3 สายพันธุ์ และ 2 สายพันธุ์ ทัง้หมด 6 คู่ผสม ไดแ้ก่ 

HCSA/R8-11-8, HCSA/R8-14-2, SPR1A/R4-137, KU-TGMS1-1-1/R4-137, KU-TGMS3-3-3/R3-79, KU-

TGMS3-3-3/R9-271 ใหผ้ลผลิตสงูกวา่พนัธุเ์ปรียบเทียบ กข49 แตต่ ํ่ากวา่พนัธุเ์ปรียบเทียบ กขผ3 

 จากการเปรียบเทียบระหว่างขา้วลูกผสมระบบ 3 สายพันธุแ์ละ 2 สายพันธุ ์ท่ีปลูกทดสอบ 2 สถานท่ี

ดงักล่าว พบว่า ขา้วลูกผสมระบบ 2 สายพันธุ ์มีการใหผ้ลผลิตสูงกว่าระบบ 3 สายพันธุ ์เม่ือเปรียบเทียบจาก

คูผ่สมท่ีใหผ้ลผลิตสงูท่ีสดุของขา้วลกูผสมระบบ 3 สายพนัธุ ์และ 2 สายพนัธุ ์ ดงันัน้ขา้วลกูผสมระบบ 2 สายพนัธุ ์

จงึมีศกัยภาพสาํหรบัใชใ้นการพฒันาพนัธุข์า้วลกูผสมในเชิงการคา้ท่ีดีกวา่ 
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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. 
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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. 

Treatments  Percentage of survival (%)1  

Media types Sucrose 

concentration (g/l) 

 
1st month 2nd month 3rd month 

MS 0 
 

100±0.00 10±0.00C 5±0.00d 

10 
 

100±0.00 70±0.00ab 60±1.41bc 

20 
 

100±0.00 80±0.00ab 65±0.71bc 

30 
 

100±0.00 75±0.71ab 75±0.71ab 

40 
 

100±0.00 75±2.12ab 55±2.12bc 

½ MS 0 
 

75±0.71 55±0.71ab 30±0.00cd 

10 
 

75±0.71 75±0.71ab 75±0.71ab 

20 
 

95±0.71 90±1.41a 75±0.71ab 

30 
 

80±1.41 80±1.41ab 70±2.83ab 

40 
 

90±0.00 85±0.71a 65±0.71bc 

¼ MS 0 
 

85±0.71 40±4.25bc 35±0.00cd 

10 
 

70±2.83 70±2.83ab 60±1.41bc 

20 
 

90±1.41 90±1.41a 85±0.71a 

30 
 

80±1.41 55±0.71ab 50±0.00bc 

40 
 

85±2.12 70±2.83ab 60±2.83bc 
1 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. 

Treatments 
 

Plant height (cm) New shoot number 

Media types Sucrose 

concentration (g/l) 

 

 MS 0     0.60±0.00c   0.50±0.00d 

10    1.13±0.26bc   2.00±0.91bc 

20    1.39±0.49bc   2.64±1.11a 

30    1.32±0.48bc   2.72±2.32a 

40     1.02±0.29bc   3.00±2.07a 

½ MS  0      0.83±0.38c    0.67±0.41d 

10    2.17±0.64a   2.06±0.98abc 

20    2.08±0.8a   2.50±1.06a 

30    1.62±0.85ab   2.72±1.12a 

40      1.78±1.06ab    2.22±0.75ab 

¼ MS 0    1.48±0.82bc   0.92±0.38cd 

10    1.94±0.68ab   2.06±1.37abc 

20    2.24±0.72a   3.17±2.14a 

30    1.52±0.80bc   1.75±1.04bc 

40      1.54±0.68bc    1.88±0.74bc 
1 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 semi-

solid 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).   

 

   

 

 

 



การประชมุทางวิชาการของมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์ครัง้ที่ 58  สาขาพืช 

228 

 

 

 

 

 

 

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 semi-

solid 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 

0.5 cm 

A                                  B 
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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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การปรับปรุงพันธุข้์าวปทุมธานี 1 ให้ต้านทานโรคไหม้โดยใช้เคร่ืองหมายดเีอ็นเอ 

ช่วยในการคัดเลือก 

Breeding for Blast Disease Resistance in Pathum Thani 1 Rice Variety by Using  

DNA Marker Assisted Selection 
 

รัตนภรณ ์ผังดี1 ธานี ศรวีงศช์ยั1* และ ธนพล ไชยแสน1 

Rattanaporn Pungdee1, Tanee Sreewongchai1* and Tanapol Chaisan1 

 

ABSTRACT 

 ขา้วพันธุป์ทุมธานี 1 เป็นขา้วท่ีเกษตรกรไทยนิยมปลูกในพืน้ท่ีเขตชลประทาน มีคณุภาพการหุงตม้ดี 

ปริมาณอมิโลสตํ่า แต่ไม่ตา้นทานโรคไหม ้การวิจัยครัง้นีมี้วตัถุประสงคเ์พ่ือถ่ายทอดลกัษณะตา้นทานโรคไหม้

จากขา้วพันธุเ์จา้หอมนิลสู่ขา้วพันธุป์ทุมธานี 1 โดยวิธีผสมกลบัร่วมกับการใชเ้ครื่องหมายดีเอ็นเอช่วยในการ

คดัเลือก ขา้วพนัธุเ์จา้หอมนิลมีความตา้นทานโรคไหมแ้บบกวา้ง มียีนอยู่บนโครโมโซมท่ี 1 และ 11 คดัเลือกโดย

ใชเ้ครื่องหมายดีเอน็เอ RM212 และ RM319 ซึง่วางตวัอยู่บนโครโมโซมท่ี 1 สว่นโครโมโซมท่ี 11 ใชเ้ครื่องหมายดี

เอนเอ RM144 และ RM139 ผลการทดลองพบว่าในสายพันธุ์ลูกผสมกลับชั่วท่ี BC2F1 จาํนวน 115 สายพันธุ์ 

สามารถคัดเลือกตน้ท่ีมียีนตา้นทานโรคไหมทั้ง 2 โครโมโซมไดจ้าํนวน 10 สายพันธุ์ หลังจากนั้นคัดลักษณะ

รูปทรงตน้ใหเ้หมือนกับพันธุ์ปทุมธานี 1 ไดจ้าํนวน 6 สายพันธุ์และจะไดน้าํสายพันธุ์ท่ีคัดเลือกไดไ้ปทดสอบ

ผลผลิตตอ่ไป 

 

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 
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คาํนาํ 

 ขา้วพันธุป์ทุมธานี 1 เป็นขา้วพันธุห์นึ่งท่ีเกษตรกรไทยนิยมปลูกในพืน้ท่ีเขตชลประทาน ซึ่งขา้วพันธุ์

ปทมุธานี 1 เป็นพนัธุข์า้วไมไ่วตอ่ช่วงแสง ใหผ้ลผลิตสงู อายเุก็บเก่ียวประมาณ 120 วนั มีศกัยภาพการใหผ้ลผลิต 

650 -774 กิโลกรมัต่อไร่ มีคณุภาพการหุงตม้ดี ปริมาณอมิโลสตํ่า คลา้ยพนัธุข์า้วหอมมะลิ 105 แต่ปัจจุบนัขา้ว

พนัธุป์ทุมธานี 1 มีลกัษณะอ่อนแอตอ่โรคไหม ้เน่ืองจากเชือ้รา Pyricularia oryzae ซึ่งเป็นเชือ้ราสาเหตขุองโรค

ไหมใ้นข้าวมีการปรับตัวให้สามารถเขา้ทาํลายข้าวสายพันธุ์ดังกล่าวไดต้ั้งแต่ระยะกลา้จนถึงระยะออกรวง 

เน่ืองจากเชือ้ราสามารถแพร่ กระจายไดง่้ายโดย ลม นํา้ ดิน และส่วนของพืชหรือเมล็ด ทาํใหพ้บการระบาดของ

โรคไหมใ้นพันธุข์า้วท่ีอ่อนแออยู่เสมอ (วชัระ, 2534) อาการของโรคไหมเ้กิดขึน้ท่ีใบ แผลจะมีลกัษณะคลา้ยรูป

กระสวย (spindle shape) โดยอาการจะเริ่มจากจุดสีนํา้ตาลเลก็ๆและขยายใหญ่ขึน้ ซึ่งทาํใหต้น้ขา้วแหง้ตายใน

ท่ีสุด (Tebeest et al., 2007) จากการศึกษาการประเมินผลผลิตท่ีเสียหายของขา้วพันธุข์าวดอกมะลิ 105 จาก

โรคไหมใ้นแต่ละปีพบวามีค่าเฉลี่ยรอ้ยละ 5 ของผลผลิตท่ีควรจะไดร้ับ (Sriboonjit and Viboonpong, 2000) 

และเพ่ือป้องกันความเสียหายของผลผลิตขา้วปทุมธานี 1 ท่ีไดร้บัความเสียหายจากโรคไหม ้จึงมีความจาํเป็น

อย่างย่ิงท่ีจะแกไ้ขปัญหานี ้โดยสามารถใชไ้ดห้ลายวิธี การวิจยัในครัง้นีเ้ลือกใชวิ้ธีการปรบัปรุงพนัธุข์า้วปทมุธานี 

1 ใหต้า้นทานโรคไหมโ้ดยวิธีการผสมกลบั เน่ืองจากวิธีการผสมกลบัเป็นการถ่ายทอดลกัษณะท่ีตอ้งการเพียงหนึง่

หรือสองลกัษณะเขา้ไปในพืชท่ีเป็นพนัธุดี์อยู่แลว้ (กฤษฎา, 2551)  

 ขา้วพนัธุเ์จา้หอมนิล เป็นขา้วท่ีมีความตา้นทานแบบกวา้งต่อเชือ้โรคไหม ้ซึ่งในประเทศไทยพบวา่พนัธุ์

เจา้หอมนิลมีความตา้นทานของเชือ้โรคไหมข้องไทยไดดี้ (Sreewongchai et al., 2010) การทดลองในครัง้นีมี้

วัตถุประสงค ์เพ่ือถ่ายทอดลักษณะตา้นทานโรคไหมจ้ากข้าวพันธุ์เจ้าหอมนิลสู่ข้าวพันธุ์ปทุมธานี 1 โดยใช้การ

ปรบัปรุงพนัธุแ์บบผสมกลบัรว่มกบัการใชเ้ครื่องหมายดีเอน็เอช่วยในการคดัเลือกลกัษณะตา้นทานโรคไหม ้

 

อุปกรณแ์ละวิธีการ 

อุปกรณ ์

1. สายพนัธุข์า้วท่ีใชใ้นการวิจยั คือ ขา้วพนัธุป์ทมุธานี 1 และขา้วพนัธุเ์จา้หอมนิล 

2. เชือ้โรคไหมจ้าํนวน 36 สายพนัธุ ์(Table 1) 

3. เครื่ องหมายดีเอ็น เอ RM144, RM139, RM212 และ RM319 (อุษณีย์, 2557) ส ําหรับใช้จ ําแนก

พนัธุกรรมท่ีมีลกัษณะตา้นทานโรคไหมเ้หมือนขา้วพนัธุเ์จา้หอมนิล 
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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 

 การปรับปรุงพันธุ์ข้าวปทุมธานี 1 ให้ต้านทานโรคไหม้ นาํข้าวพันธุ์ปทุมธานี 1 เป็นพันธุ์รับ 

(recurrent parent) ผสมขา้มกับ ขา้วพันธุ์เจา้หอมนิล เป็นพันธุ์ให ้(donor parent) ซึ่งมียีนตา้นทานโรคไหม ้

(Pish-J and Pi7-J gene) อยู่บนโครโมโซมท่ี 11 และโครโมโซมท่ี 1 เพ่ือสรา้งลกูผสมชั่วท่ี 1 และตรวจสอบความ

เป็นลูกผสม (F1) ท่ีผสมได ้นาํตน้ท่ีคดัเลือกได ้ผสมกลบัไปหาพันธุร์บั คือพันธุป์ทุมธานี 1 เพ่ือสรา้งสายพันธุ์

ลกูผสมกลบัชั่วท่ี BC1F1 จากนัน้นาํสายพนัธุล์กูผสมกลบัชั่วท่ี BC1F1 ไปคดัเลือกตน้ท่ีมียีนตา้นทานโรคไหม ้โดย

ใชเ้ครื่องหมายดีเอ็นเอ RM144 ช่วยในการคดัเลือก เม่ือคดัเลือกสายพนัธุล์กูผสมกลบัชั่วท่ี BC1F1 ไดแ้ลว้ ผสม

กลับไปหาพันธุ์ปทุมธานี 1 เพ่ือสรา้งสายพันธุ์ลูกผสมกลับชั่วท่ี BC2F1 จากนั้นนาํสายพันธุ์ลูกผสมกลับชั่วท่ี 

BC2F1 ไปคดัเลือกตน้ท่ีมียีนตา้นทานโรคไหม ้โดยใชเ้ครื่องหมายดีเอ็นเอ RM144 RM139 บนโครโมโซมท่ี 11 
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และ RM212 RM319 บนโครโมโซมท่ี 1 ตามลาํดับ และคัดเลือกลักษณะทรงตน้เหมือนพันธุ์ปทุมธานี 1 ได้

จาํนวน 10 ตน้ หลงัจากนัน้ปลอ่ยผสมตวัเอง ไดส้ายพนัธุล์กูผสมกลบัชั่วท่ี BC2F2 (Figure 2) 

 การประเมินลักษณะต้านทานโรคไหม้ด้วยเคร่ืองหมายดีเอ็นเอ ใชเ้ครื่องหมายดีเอ็นเอ RM144 

ช่วยประเมินและจาํแนกพันธุกรรมท่ีมีลกัษณะตา้นทานโรคไหมใ้นตน้ขา้วสายพันธุล์ูกผสมกลบัชั่วท่ี ท่ี BC1F1 

และ ใชเ้ครื่องหมายดีเอน็เอ RM144 RM139 RM212 และ RM319 ช่วยประเมินและจาํแนกพนัธุกรรมท่ีมีลกัษณะ

ตา้นทานโรคไหมใ้นตน้ขา้วสายพนัธุล์กูผสมกลบัชั่วท่ี BC2F1 คดัเลือกตน้ท่ีมีพนัธุกรรมเป็นเฮเทอโรไซกสั 

 การทดสอบลักษณะต้านทานโรคไหม้ ทดสอบการเกิดโรคไหมใ้นระยะตน้กลา้อายุ 14 วนั ปลูกใน

ถาดหลุมหลุมละ 1-2 ต้น ตามวิธีของ Sirithunya et al. (2007) ( Figure 1) ในข้าวทั้งหมด 10 สายพันธุ์ 

เปรียบเทียบกบัพนัธุพ์่อแม ่และพนัธุอ์อ่นแอ คือ ขาวดอกมะลิ 105 (KDML105) โดยใชเ้ชือ้โรคไหมท่ี้แยกเก็บใหม่

ของประเทศไทยจาํนวน 36 สายพนัธุ ์ซึง่แบ่งเชือ้ท่ีใชท้ดสอบเป็น 4 ภาคของประเทศไทย (Table 1) ทดสอบทาํ 3 

ซ ํา้ บันทึกผลโดยการประเมินความรุนแรงของโรคเป็น 7 ระดับ คะแนนตัง้แต่ 0-6 ตามวิธีของ Roumen and 

Nottegham (1997) โดยระดับ 0-2 เป็นปฏิกิริยาท่ีขา้วตา้นทานต่อเชือ้ (resistance) ระดับ 3-4 ตา้นทานปาน

กลาง (intermediate) และระดบั 5-6 ออ่นแอ (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. 
 

ผลและวิจารณผ์ลการทดลอง 

  การสร้างและคัดเลือกประชากรโดยใช้เคร่ืองหมายดีเอ็นเอ ผสมขา้มระหว่างขา้วพนัธุป์ทุมธานี 1 

กบัขา้วพนัธุเ์จา้หอมนิล เพ่ือสรา้งลกูผสมชั่วท่ี 1 (F1) ไดเ้มล็ดลกูผสมชั่วท่ี 1 ทัง้หมด 25 ตน้ นาํมาตรวจสอบความ

เป็นลูกผสมชั่วท่ี 1 (F1) โดยใชเ้ครื่องหมายดีเอ็นเอ RM144 ช่วยในการตรวจสอบ ไดต้น้ท่ีเป็นลกูผสมชั่วท่ี 1 (F1) 

จาํนวน 22 ตน้ สรา้งสายพันธุ์ลูกผสมกลับชั่วท่ี BC1F1  โดยนาํตน้ลูกผสมชั่วท่ี 1 (F1) ผสมกลับไปหาขา้วพันธุ์

ปทมุธานี 1 ไดเ้มลด็สายพนัธุล์กูผสมกลบัชั่วท่ี  BC1F1 จาํนวน 52 ตน้ ตดัตวัอย่างใบมาสกดัดีเอน็เอ ใชเ้ครื่องหมาย

ดีเอ็นเอช่วยในการคดัเลือกตน้ท่ีมียีนตา้นทานโรคไหมโ้ดยใชเ้ครื่องหมายดีเอ็นเอ RM144 คดัเลือกท่ีมีพนัธุกรรม

แบบเฮเทอโรไซกสั ไดจ้าํนวน 8 ตน้ สรา้งสายพันธุล์ูกผสมกลบัชั่วท่ี BC2F1  โดยนาํตน้สายพันธุล์กูผสมกลบัชั่วท่ี 

BC1F1 ผสมกลบัไปหาขา้วพนัธุป์ทมุธานี 1 ไดเ้มล็ดสายพนัธุล์กูผสมกลบัชั่วท่ี BC2F1 จาํนวน 115 ตน้ ตดัตวัอย่าง

ใบมาสกดัดีเอ็นเอ ใชเ้ครื่องหมายดีเอน็เอช่วยในการคดัเลือกตน้ท่ีมียีนตา้นทานโรคไหมโ้ดยใชเ้ครื่องหมายดีเอ็นเอ 

RM144 RM139 RM212 และ RM319 ในการตรวจสอบและคดัเลือกท่ีมีพนัธุกรรมแบบเฮเทอโรไซกสั ไดจ้าํนวน 10 

ตน้ จากนัน้คดัเลือกตน้ท่ีมีทรงตน้คลา้ยขา้วพนัธุป์ทุมธานี 1 จาํนวน 10 ตน้ ปล่อยผสมตวัเองเพ่ือสรา้งสายพันธุ์

ลูกผสมกลับชั่วท่ี BC2F2 (Table 2) ซึ่งขา้วพันธุ์เจา้หอมนิลเป็นขา้วท่ีจัดอยู่ในกลุ่มพันธุต์า้นทาน ท่ีแสดงความ

ตา้นทานไดดี้ต่อเชือ้โรคท่ีเก็บไดใ้หมน่ัน้ ขา้วพนัธุเ์จา้หอมนิลไดเ้ป็นพนัธุไ์ดมี้การมีการใชเ้ป็นเชือ้พนัธุกรรมสาํหรบั

การปรบัปรุงพนัธุต์า้นทานโรคไหมใ้นปัจจบุนัอยู่แลว้ (Sreewongchai et al., 2010) 
 

Table 2 Number of plant selected of F1 hybrids, BC1F1 and BC2F1 progenies by marker assisted selection. 

  

 

RM144 RM139 RM212 RM319 Total

F1 25 22 - - - 22 -

BC1F1 52 8 - - - 8 -

BC2F1 115 55 25 30 39 10 6 (plant type similar PTT1)

Crossing Seedling
Foreground selection

Background  Selection
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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. 

 

  ผลการประเมินพันธุ์ข้าวเพื่อยืนยันความต้านทานโรคไหม้ใน BC2F2  จากการทดสอบ

ความสามารถในการตา้นทานโรคไหมข้องสายพันธุล์ูกผสมกลบัชั่วท่ี BC2F2  ท่ีระยะตน้กลา้ (14 วนัหลงัปลูก) 

จาํนวน 10 สายพันธุเ์ปรียบเทียบกับพันธุพ์่อแม่ และพันธุอ์่อนแอ คือ ขาวดอกมะลิ 105 (KDML105) ดว้ยเชือ้

ใหม่จากการสาํรวจของโครงการโรคไหม ้จากศนูยป์ฏิบติัการวิทยาศาสตรข์า้ว จาํนวน 36 สายพนัธุ ์ซึ่งแบ่งเชือ้ท่ี

ใชท้ดสอบเป็น 4 ภาค (Table 1) พบว่าขา้วแต่ละสายพันธุ์มีความสามารถในการตา้นทานต่อเชือ้โรคไหมไ้ด้

แตกตา่งกนั เม่ือนาํขอ้มลูท่ีไดม้าจดักลุม่ของพนัธุข์า้วสามารถแบ่งขา้วออกเป็น 3 กลุม่ดงันี ้(Table 3) 

 1. กลุม่สายพนัธุข์า้วท่ีตา้นทานตอ่เชือ้ทดสอบทัง้หมด ไดแ้ก่พนัธุ ์JHN สายพนัธุ ์PJ17-1-10,  

PJ17-1-11, PJ17-1-40, PJ17-7-78 และ PJ17-8-9 โดยมีคา่ BSR เท่ากบั 1.0 ทัง้หมด 

 2. กลุม่สายพนัธุข์า้วท่ีตา้นทานต่อเชือ้ทดสอบบางสายพนัธุ ์ไดแ้ก่สายพนัธุ ์PJ17-1-4, PJ17-1-25,  

PJ17-7-62, PJ17-7-81 และ PJ17-7-91 โดยมีคา่ BSR อยู่ในช่วง 0.50–0.75 

 3. กลุ่มสายพันธุข์า้วที่อ่อนแอต่อเชือ้ทดสอบทัง้หมด ไดแ้ก่พันธุ  ์KDML105 และ PTT1 โดยมีค่า 

BSR เป็น 0 ทัง้สองพันธุ ์ 

 ซึ่งสอดคลอ้งกับงานวิจัยของเสาวลกัษณ ์(2554) พบว่าการทดสอบความสามารถในการตา้นทาน

โรคไหมข้องขา้วทัง้ 24 พันธุด์ว้ยเชือ้ 24 สายพันธุพ์บว่าขา้วแต่ละสายพันธุมี์ความสามารถในการตา้นทานต่อ

เชือ้โรคไหมไ้ดแ้ตกต่างกัน 
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 ความหลากหลายของความรุนแรงของเชือ้โรคไหม้ เชือ้โรคไหมจ้าํนวน 36 สายพันธุแ์บ่งเชือ้ท่ีใช้

ทดสอบเป็น 4 ภาค ซึ่งเป็นเชือ้ใหม่จากการสาํรวจของโครงการโรคไหม ้จากศูนยป์ฏิบัติการวิทยาศาสตรข์้าว 

(Table 1) เม่ือนาํมาทดสอบความรุนแรงในการก่อใหเ้กิดโรคไหมใ้นขา้วพนัธุท์ดสอบนัน้พบวา่ เชือ้แตล่ะสายพนัธุ์

มีรูปแบบของการก่อใหเ้กิดโรคตอ่พนัธุข์า้วตา่งกนั 

 เชือ้ท่ีทดสอบจาํนวน 36 สายพนัธุ ์ท่ีมีแหล่งมาจากพืน้ท่ีปลกูขา้วแตกต่างกนันัน้มีความสามารถทาํลาย

ขา้วไดแ้ตกต่างกัน โดยกลุ่มเชือ้ท่ีมีความรุนแรงมากท่ีสุด คือ ภาคเหนือ รองลงมาคือ ภาคอีสาน ส่วนเชือ้ท่ีมี

ความสามารถเขา้ทาํลายขา้วไดน้อ้ยท่ีสุดคือ ภาคใตแ้ละภาคกลาง ตามลาํดบั (Table 3) เช่นเดียวกับผลการ

ทดลองของเสาวลกัษณ ์(2554) ซึ่งความหลากหลายของความรุนแรงของเชือ้โรคไหม ้จาํนวน 24 สายพันธุท่ี์

เก็บจากสถานท่ีต่างๆเม่ือนาํมาทดสอบความรุนแรงในการก่อใหเ้กิดโรคไหมใ้นขา้วพันธุท์ดสอบนัน้พบว่า เชือ้

แต่ละสายพันธุมี์รูปแบบของการก่อใหเ้กิดโรคต่อพันธุข์า้วต่างกัน 

 

Table 3  Pathogenicity assay of BC2F2 progeny with two parents and check varieties using 36 blast 

pathogen isolates with divided into 4 regions. 

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

 

สรุป 

ขา้วพันธุ์เจา้หอมนิลมีประสิทธิภาพในการตา้นทานโรคไหมข้องไทยไดดี้ สามารถถ่ายทอดลักษณะ

ตา้นทานโรคไหมไ้ปสู่พันธุป์ทุมธานี 1 โดยวิธีผสมกลบัร่วมกับการใชเ้ครื่องหมายดีเอ็นเอช่วยในการคดัเลือก 

สามารถคดัเลือกจนไดส้ายพนัธุล์กูผสมกลบัชั่วท่ี BC2F2 จาํนวน 10 สายพนัธุท่ี์มีความตา้นทานโรคไหม ้ซึ่งสาย

พนัธุท่ี์พฒันาขึน้นีค้วรนาํไปปลกูทดสอบผลผลิตตอ่ไป 

Variety/Line Races BSR 

North South Central East West 

PJ17-1-4 R R R I 0.75 

PJ17-1-10 R R R R 1 

PJ17-1-11 R R R R 1 

PJ17-1-25 I R R I 0.5 

PJ17-1-40 R R R R 1 

PJ17-7-62 I R R R 0.75 

PJ17-7-78 R R R R 1 

PJ17-7-81 I R R R 0.75 

PJ17-7-91 I R R R 0.75 

PJ17-8-93 R R R R 1 

PTT1 I S I I 0 

JHN R R R R 1 

KDML105 S S S S 0 

VI 0.47 0.15 0.15 0.23  
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การปรับปรุงพันธุข้์าวปทุมธานี 1 ให้มีอายุเก็บเกี่ยวส้ันโดยใช้พันธุกรรมออกดอกเร็ว 

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 
 

สุภาวณีิ โลกคาํลอื1 ธานี ศรวีงศช์ยั1* และ ธนพล ไชยแสน1 

Supawinee Lokkhamlue1, Tanee Sreewongchai1*and Tanapol Chaisan1 

 

บทคัดย่อ 

 ขา้วพนัธุป์ทุมธานี 1 เป็นขา้วท่ีมีคณุภาพการหุงตม้ดี (ปริมาณอมิโลสตํ่าและมีกลิ่นหอม) จึงมีการปลกู

กันอย่างแพร่หลายในพืน้ท่ีชลประทานของประเทศไทย แต่เป็นพันธุข์า้วท่ีอายุเก็บเก่ียวนาน 115 -126 วนั การ

วิจัยครัง้นีจ้ึงมีวตัถุประสงคเ์พ่ือถ่ายทอดลกัษณะอายุวนัออกดอกเร็วจากขา้วพันธุ ์กข61 ท่ีมีอายุเก็บเก่ียวสัน้สู่

ขา้วพนัธุป์ทุมธานี 1 ซึ่งขา้วพนัธุ ์กข 61 เป็นขา้วเจา้ไม่ไวต่อช่วงแสงท่ีใหผ้ลผลิตสงู มีอายุเก็บเก่ียวสัน้ 87 - 95 

วนั ใชเ้ป็นพนัธุใ์หใ้นการถ่ายทอดลกัษณะอายุเก็บเก่ียวสัน้การถ่ายทอดพนัธุกรรมออกดอกเร็วจากขา้ว กข61 สู่

ขา้วพนัธุป์ทุมธานีท่ีเป็นพนัธุร์บัดว้ยวิธีการผสมกลบั สรา้งประชากรลกูผสม F1 BC1F1 BC2F1 BC2F2 และ BC2F3 

โดยในแต่ละชั่วรุ่นมีการคดัเลือกตน้ท่ีมีอายุเก็บเก่ียวสัน้จากผลการวิจยัพบว่าในประชากร BC2F2 จาํนวน 1,350 

ตน้  สามารถคดัได ้39 ตน้ท่ีออกดอกเหมือนขา้วพนัธุ ์กข61 มีและลกัษณะทรงตน้คลา้ยขา้วพนัธุป์ทมุธานี 1 และ

นาํมาคดัเลือกได ้10 ตน้ท่ีใหผ้ลผลิตตอ่ตน้สงูสดุเพ่ือนาํไปทดสอบผลผลิตเบือ้งตน้ตอ่ไป 
 

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    
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คาํนาํ 

 ประเทศไทยมีระบบการปลูกขา้วปีละ 2 ครัง้ คือ ฤดูนาปี และฤดูนาปรงัในพืน้ท่ีท่ีมีระบบชลประทาน

เกษตรกรสามารถปลูกขา้วได ้2-3 ครัง้ต่อปี ตลอดระยะเวลาท่ีเกษตรกรปลูกขา้วจะไดร้บัความเสี่ยงจากภัย

ธรรมชาติหลายรูปแบบ เช่น นํา้ท่วมซํา้ซาก นํา้หลาก และสภาวะแหง้แลง้ในเขตภาคเหนือตอนล่างจะประสบ

ปัญหาอุทกภัยเป็นประจาํทุกปี เน่ืองจากสภาพพืน้ท่ีเป็นพืน้ท่ีรองรบันํา้ท่ีไหลผ่านมาจากจังหวดัทางภาคเหนือ

ส่วนภาคกลางมีพืน้ท่ีเลาะเลียบแม่นํา้สายหลกั ในพืน้ท่ีดงักล่าวเป็นท่ีลุม่มีปริมาณนํา้มากเป็นพืน้ท่ีเสี่ยงนํา้ท่วม

เป็นประจาํ ในบางพืน้ท่ีนํา้มาเรว็กว่ากาํหนดทาํใหไ้ม่สามารถปลกูขา้วในฤดนูาปีไดเ้กษตรกรจะปลกูขา้วนาปรงั

แทนโดยใชพ้ันธุข์า้วอายุเบาท่ีมีอายุเก็บเก่ียว 90-100 วนั เพ่ือสามารถเก็บเก่ียวขา้วไดก้่อนนํา้ท่วม (สาํนักงาน

เศรษฐกิจการเกษตร, 2557) สาํหรับในฤดูนาปรังเกษตรกรจะประสบปัญหาการขาดแคลนนํา้เป็นประจาํใน

ระหวา่งเดือนกมุภาพนัธถ์งึเดือนเมษายนของทกุปี (สาํนกับริหารจดัการนํา้และอทุกวิทยา, 2557)  

 จากปัญหาดงักล่าว ทาํใหเ้กษตรกรตอ้งการพนัธุข์า้วท่ีมีอายุการเก็บเก่ียวสัน้มากขึน้เพ่ือย่นระยะเวลา

การทาํนา และสามารถใหผ้ลผลิตไดดี้เช่นเดียวกบัขา้วท่ีมีอายุปานกลาง ซึ่งขา้วปทุมธานี 1 เป็นขา้วเจา้ท่ีมีการ

ปลกูอย่างแพร่หลายสามารถปลกูไดใ้นพืน้ท่ีชลประทานทั่วไป และสามารถปลกูไดต้ลอดปี เน่ืองจากใหผ้ลผลิต

สงู ความหอม ความนุ่ม คลา้ยขา้วขาวดอกมะลิ 105 แต่เป็นขา้วปทุมธานี 1 เป็นขา้วพนัธุอ์ายุหนกัคือ 126 วนั 

(สถาบนัวิจยัขา้ว, 2543) เพ่ือเป็นทางเลือกในการหลีกเลี่ยงภยัธรรมชาติและความเสี่ยงต่าง ๆ ท่ีอาจเกิดขึน้  ซึ่ง 

Yano et al. (1997) พบ QTLs ท่ีควบคมุวนัออกดอก (heading date) พบวา่ Hd1 และ Hd2 เป็นยีนหลกัมีผลต่อ

วนัออกดอกของขา้ว คือสง่เสริมการออกดอกของขา้วในสภาพวนัสัน้และยบัยัง้การออกดอกในสภาพวนัยาวทาํให้

วันออกดอกสั้นลง Sun et al . (2014) พบว่ายีนท่ีควบคุมวันออกดอกไม่ได้ควบคุมเพียง 1 ยีน และยีนกับ

สภาพแวดลอ้ม เป็นปัจจยัสาํคญัท่ีมีผลตอ่วนัออกดอกของขา้ว    

 ดงันัน้การวิจยัครัง้นีมี้วตัถปุระสงคเ์พ่ือถ่ายทอดลกัษณะอายุวนัออกดอกเรว็จากขา้วพนัธุ ์  กข61 สูข่า้ว

พนัธุป์ทมุธานี 1 ดว้ยวิธีการผสม 

 

อุปกรณแ์ละวิธีการ 

พันธุข้์าวทีใ่ช้ในการปรับปรุงพันธุ ์

พนัธุข์า้วท่ีใชเ้ป็นพนัธุร์บั (recurrent parent) คือ ขา้วพนัธุป์ทมุธานี 1 อายเุก็บเก่ียวประมาณ 104-126 

วนั   

พนัธุข์า้วท่ีใชเ้ป็นพนัธุใ์ห ้(donor parent) คือ ขา้วพนัธุ ์กข61 อายสุัน้อายเุก็บเก่ียวประมาณ 87-96 วนั 

(สถาบนัวิจยัขา้ว, 2558) 

การสร้างประชากรและการคัดเลือกยนีด้วยลักษณะทางฟีโนไทป์ 

1.ผสมขา้มระหวา่งขา้วพนัธุป์ทมุธานี 1 กบัขา้วพนัธุ ์กข61 เพ่ือสรา้งประชากรชั่วท่ี 1 (F1) 

ปลกูขา้วพนัธุร์บั คือ ปทมุธานี 1 และปลกูขา้วพนัธุใ์ห ้คือ กข61 เพ่ือสรา้งลกูผสมชั่วท่ี 1  

 

2. ปลกูประชากรชั่วท่ี1 (F1) คดัเลือกตน้ท่ีมีอายุวนัออกดอกระหวา่งพนัธุป์ทุมธานี 1 กบัพนัธุ ์กข61ผสม

กลบัไปยงัพนัธุร์บั (ปทมุธานี 1) เพ่ือสรา้งลกูผสมกลบัชั่วท่ี BC1F1 และประชากรลกูผสมกลบัชั่วท่ี BC2F1 
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3. ปลูกประชากรลูกผสมกลับชั่วท่ี BC2F1 คัดเลือกต้นท่ีมีพันธุกรรมอายุวันดอกดอกระหว่างพันธุ์

ปทุมธานี 1และพนัธุ ์กข61 และทรงตน้เหมือนพนัธุป์ทุมธานี 1และปล่อยใหผ้สมตวัเองเพ่ือสรา้งประชากรผสม

กลบั BC2F2 

 

4.ปลกูประชากรลกูผสมกลบัชั่วท่ี BC2F2 คดัเลือกตน้ท่ีมีอายุวนัออกดอกเรว็เหมือนพนัธุ ์กข61ลกัษณะ

ทรงตน้คลา้ยพนัธุป์ทมุธานี 1 โดยการประเมินดว้ยสายตา (Figure 1) 

 

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

 

ผลและวิจารณผ์ลการทดลอง 

การคัดเลอืกในประชากรกรรุ่น F1, BC1F1, BC2F1, และ BC2F2 

   จากการผสมขา้มระหวา่งพนัธุป์ทมุธานี 1 กบั พนัธุ ์กข61 สรา้งประชากร F1 ไดจ้าํนวน 85 ตน้ มีจาํนวน 

34 ตน้ท่ีเป็นเฮเทอโรไซกสัจากการคดัเลือกตน้ท่ีออกดอกระหวา่งพนัธุป์ทมุธานี 1 กบัพนัธุ ์ กข61 โดยการปลกู

เปรียบเทียบกบัพนัธุร์บัและพนัธุใ์ห ้ 

จากการผสมกลบัระหวา่งประชากร F1 ไปยงัพนัธุป์ทมุธานี 1 สรา้งประชากร BC1F1 ไดจ้าํนวน 72 ตน้ มี

จาํนวน 18 ตน้ ท่ีออกดอกระหวา่งขา้วพนัธุป์ทมุธานี 1 กบั ขา้วพนัธุ ์ กข61และจาํนวน 54 ตน้ท่ีเหลือออกดอก

เหมือนกบัพนัธุป์ทมุธานี 1  

จากการผสมกลบัระหวา่งประชากร BC1F1 ไปยงัพนัธุป์ทมุธานี 1 สรา้งประชากร BC2F1 ไดป้ระชากร

จาํนวน 54 ตน้จากการคดัเลือกโดยลกัษณะทางฟีโนไทป์ท่ีออกดอกระหวา่งพนัธุป์ทมุธานี 1 กบั พนัธุ ์ กข61 

จาํนวน 12 ตน้ และทรงตน้เหมือนพนัธุร์บั (ปทมุธานี1) จาํนวน 9 ตน้ (Figure 2) และจาํนวน 42 ตน้ท่ีออกดอก

เหมือนพนัธุป์ทมุธานี 

จากการคดัเลือกประชากร BC2F1 และปล่อยใหผ้สมตวัเองปลกูประชากร  BC2F2  จาํนวน 1,350 ตน้ มี

ตน้ท่ีออกดอกเร็วเหมือนพันธุ ์กข61 มีจาํนวน 266 ตน้ และคดัเลือกตน้ท่ีมีลกัษณะทรงตน้เหมือนเหมือนพันธุ์
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ปทุมธานี 1 มีไดจ้าํนวน 39 ตน้ (Figure 2) ซึ่งสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ Fujino and Sekiguchi (2005) ท่ีพบว่า

พันธุกรรมท่ีควบคุมลกัษณะการออกดอกถูกควบคุมดว้ยยีนมากกว่า 1 ตาํแหน่ง ซึ่งเป็นลกัษณะถ่ายทอดเชิง

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 องคป์ระกอบผลผลิตและผลิต 

จากการการประเมินลักษณะทางการเกษตร องคป์ระกอบผลผลิตและผลผลิต ประชากรรุ่น BC2F2 

จาํนวน 39 สายพนัธุ ์ คดัเลือกตน้ท่ีใหผ้ลผลิตและเปรียบเทียบกบัพนัธุพ์่อแม่นัน้ พนัธุ ์ปทุมธานี 1 และ พนัธุ ์กข 

61 มีผลผลิตเฉลี่ยต่อตน้เท่ากับ 48.60  และ 28.66 กรมัตามลาํดบั ส่วนสายพันธุท่ี์ใหผ้ลผลิตต่อตน้นัน้สูงกว่า

พนัธุป์ทุมธานี 1 มี 2 สายพนัธุคื์อ PR 1-5 และ PR 9-2 เท่ากบั 67.01 และ 53.47กรมัตามลาํดบั (Table 1) และ

คัดเลือกได ้10 สายพันธุ์ท่ีมีรอ้ยละความถ่ีของความเหมือนทางทรงตน้ท่ีประเมินด้วยสายตามากกว่า 85 

เปอร์เ ซ็นต์ (Figure 3).ซึ่ ง มี  7 สายพันธุ์  (PR 1-5,PR 2-7, PR 3-7, PR 4-4, PR 9-2, PR 9-6, PR 9-8) ท่ี มี

เปอรเ์ซ็นตค์วามถ่ีท่ีเหมือนพันธุร์บัสอดคลอ้งกบังานวิจัยของ Bishwas (2016) ท่ีทาํการปรบัปรุงพันธุข์า้วดว้ย

วิธีการผสมกลบัพบว่าในประชากรผสมกลบัชั่วท่ี 2 (BC2) มีเปอรเ์ซ็นตค์วามถ่ีท่ีเหมือนพันธุร์ ับมากกว่า 87.5 

เปอรเ์ซน็ต ์
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Table 1 Agronomic traits and yield components traits of the selected BC2F2 lines compared with 

parents. 

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. 

Line / Variety  

  

Agronomic traits and Yield components 

PH FL PL PN NP GW GY DF 

PR 1-5 97 35 33 25 123 2.73 67.01 87 

PR 2-1 101 31 26 14 83 2.78 34.81 87 

PR 2-7 90 42 30 18 59 2.73 42.73 87 

PR 3-7 81 41 26 18 127 2.62 37.01 87 

PR 4-4 87 41 29 14 130 2.69 40.63 87 

PR 6-1 84 34 30 18 81 3.22 42.07 87 

PR 9-2 70 44 28 17 108 2.69 53.47 87 

PR 9-6 88 40 28 15 85 2.54 37.68 87 

PR 9-7 90 35 29 14 92 2.66 40.73 87 

PR 9-8 97 42 29 16 87 2.74 36.71 87 

PTT1 84.8 

± 8.14 

44 

± 3.81 

31.2 

± 1.30 

21 

± 5.15 

110 

± 22.06 

3.21 

± 0.33 

48.60 

± 7.39 

84.8 

± 8.14 

RD61 70.4 

± 10.53 

31.2 

± 7.89 

23.8 

± 2.86 

18.4 

± 3.85 

89.4 

± 16.83 

2.92 

± 4.24 

28.66 

± 3.56 

70.4 

± 10.53 
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สรุป 

ประชากร BC2F2 จาํนวน 39 สายพนัธุจ์ากการคดัเลือกลกัษณะทรงตน้เหมือนพนัธุป์ทมุธานี 1 มีวนัออก

ดอก 50 เปอรเ์ซน็ตเ์หมือนพนัธุ ์กข 61 เท่ากบั 87 วนัซึง่ออกดอกเรว็กวา่พนัธุป์ทมุธานี 1 21 วนัและคดัเลือก 10 

สายพนัธุท่ี์ใหผ้ลผลิตตอ่ตน้สงูพบวา่ทัง้ 10 สายพนัธุใ์หผ้ลผลิตตอ่ตน้สงูกวา่พนัธุ ์ กข 61 (28.66 กรมั) เท่ากบั 

34.81–67.01 กรมั และมีเปอรเ์ซน็ตว์ามถ่ีเหมือนพนัธุป์ทมุธานี 1 มากกวา่ 85 เปอรเ์ซน็ต ์ซึง่สายพนัธุท่ี์พฒันาได้

นาํไปปลกูทดสอบผลผลิตเบือ้งตน้ตอ่ไป 
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อิทธิพลของการกระตุ้นเชิงกลต่อผลผลิตของข้าวพันธุห์อมธรรมศาสตร ์

Effect of Mechanical Stimulation on Yield of Hom Thammasat Rice Cultivar 
 

วรรณระวี จิตจักร1* สมชาย ชคตระการ1 และ ดสุติ อธินวุฒัน์1 

Wanrawee Jitjak1*, Somchai Chakhatrakan1 and Dusit Athinuwat 1 
 

บทคัดย่อ 

 การศกึษาครัง้นีมี้วตัถปุระสงคเ์พ่ือศกึษาจาํนวนครัง้และระยะเวลาสาํหรบัการกระตุน้เชิงกลในระยะตน้กลา้

ของข้าวพันธุ์หอมธรรมศาสตรท่ี์เหมาะสมต่อปริมาณผลผลิต วางแผนการทดลองแบบ 4×4 factorial in CRD 

ประกอบดว้ย 2 ปัจจยั คือ จาํนวนครัง้ (1 2 3 และ 4 ครัง้ตอ่วนั) และระยะเวลาในการกระตุน้ (0 10 20 และ 30 นาที

ตอ่ครัง้) นาน 14 วนัก่อนการยา้ยปลกู พบวา่ จาํนวนครัง้และระยะเวลาในการกระตุน้เชิงกลมีปฏิสมัพนัธต์่อปริมาณ

ของผลผลิต โดยการกระตุน้เชิงกลในระยะตน้กลา้จาํนวน 1 ครัง้ต่อวนั นาน 30 นาทีต่อครัง้ มีจาํนวนเมล็ดดีต่อรวง

มากท่ีสดุ เท่ากบั 98.3 เมลด็ จาํนวนเมลด็ดีตอ่รวง 62.4 เมลด็ นํา้หนกัเมลด็ดีตอ่รวง (62.4 กรมั) มากท่ีสดุ รวมไปถงึ

ปริมาณผลผลิต (1,961.39 กิโลกรัมต่อไร่) ของขา้วพันธุ์หอมธรรมศาสตรท่ี์เพ่ิมขึน้จากทรีทเมนตค์วบคุมมากถึง 

108.92 เปอรเ์ซ็นต ์ดงันัน้ การกระตุน้เชิงกลในระยะตน้กลา้ของขา้วพนัธุห์อมธรรมศาสตรจ์าํนวน 1 ครัง้ต่อวนั นาน 

30 นาทีต่อครัง้ จึงมีความเหมาะสมต่อการประยุกตใ์ชก้ับการผลิตตน้กลา้ขา้วพันธุห์อมธรรมศาสตรก์่อนการยา้ย

ปลกูในสภาพไรน่า 

 

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 
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คาํนาํ 

ขา้ว เป็นพืชเศรษฐกิจท่ีสาํคญัของประเทศไทย โดยมีพืน้ท่ีเพาะปลกูกว่า 68 ลา้นไร่ (45 เปอรเ์ซ็นต ์ของ

พืน้ท่ีทางการเกษตรทัง้ประเทศ) ขา้วพนัธุห์อมธรรมศาสตรไ์ดร้บัการปรบัปรุงพนัธุจ์ากขา้วพนัธุข์าวดอกมะลิ 105 

ท่ีไดร้บัความนิยมจากผูบ้ริโภคทัง้ในและตา่งประเทศ ดว้ยการแกไ้ขปัญหาการไวตอ่ช่วงแสง การฉายรงัสีแกรมมา่ 

ท่ีความเข้มข้น 20 กิโลแรดส์ จึงเป็นการปรับปรุงพันธุ์ให้สามารถปลูกได้ตลอดทั้งปีในช่ือ ข้าวพันธุ์หอม

ธรรมศาสตร ์และคงคณุภาพในการหงุตม้เช่นเดิม (กรมวิชาการเกษตร, 2557) 

การกระตุน้เชิงกล เป็นการสรา้งความเครียดท่ีสง่ผลต่อการเจริญเติบโต และผลผลิตของพืช สามารถพบ

ไดใ้นธรรมชาติ (นวรตัน,์ 2558) เช่น กระแสลม (Yuan et al., 2011) คลื่นความถ่ีเสียง (Vidya and Shivaraman, 

2014) และการสมัผสั ท่ีมีผลต่อการเจริญเติบโตแตกต่างกนัตามชนิด และสายพนัธุ ์(Sparrow and Woodwell, 

1962) เพ่ือปรบัตวัใหเ้ขา้กับสภาพแวดลอ้ม (Mauch-Mani and Mauch, 2005) จากการศึกษาการกระตุน้การ

เจริญเติบโต และผลผลิตของผกัสวนครวั (พริก ผักโขม และแครอท) (Chakhatrakan et al., 1994) พบว่า ทรีต

เมนตท่ี์ไดร้บัการสมัผัสมีปริมาณผลผลิตท่ีสมํ่าเสมอมากกว่าทรีทเมนตค์วบคุม สอดคลอ้งกับการรายงานของ 

Teng et al. (2016) พบวา่ แปลงนาท่ีมีกบอาศยัใหผ้ลผลิตขา้วท่ีมากกวา่ปกติ เช่นเดียวกบั  Huang et al. (2012) 

ศกึษาการปลกูขา้วรว่มกบัการเลีย้งเป็ด มีจาํนวนตน้ตอ่กอเพ่ิมขึน้กว่ารอ้ยละ 3.8 และปริมาณผลผลิตเพ่ิมขึน้ 20 

เปอรเ์ซ็นต ์เน่ืองจากการลดลงของวัชพืชและแมลงศัตรูพืช (Hossain et al., 2005) ท่ีเป็นตน้ทุนสาํคัญของ

เกษตรกร 

ดงันัน้ การศึกษาอิทธิพลของการกระตุน้เชิงกลต่อผลผลิตของขา้วหอมธรรมศาสตร ์จึงมีวตัถุประสงค์

เพ่ือศึกษาศึกษาจํานวนครั้ง และระยะเวลาสาํหรับการกระตุ้นเชิงกลในระยะต้นกล้าของข้าวพันธุ์หอม

ธรรมศาสตรท่ี์เหมาะสมตอ่ปรมิาณผลผลิต 

 

อุปกรณแ์ละวิธีการ 

วางแผนการทดลอง 

วางแผนการทดลองแบบ 4×4 factorial in CRD ประกอบดว้ย 2 ปัจจัย จาํนวน 9 ซ ํา้ ซ ํา้ละ 1 กระถาง 

กระถางละ 1 ตน้ ประกอบดว้ย 2 ปัจจัย คือ จาํนวนครัง้ในการกระตุน้เชิงกล (1 2 3 หรือ 4 ครัง้ต่อวัน) และ

ระยะเวลาในการกระตุน้ (0 (ควบคมุ) 10 20 หรือ 30 นาทีตอ่ครัง้) 

การเตรียมกล้าข้าว  

แช่เมลด็ขา้วพนัธุห์อมธรรมศาสตรเ์ป็นเวลา 12 ชั่วโมง ก่อนนาํไปบ่มตอ่อีก 24 ชั่วโมง หลงัจากนัน้นาํไป

เพาะลงในถาดเพาะกลา้ขนาด 26.5×52.5×4 (กวา้ง×ยาว×สงู) เซนติเมตร จาํนวน 200 หลมุต่อถาด พรอ้มบรรจุ

วสัดปุลกู หลมุละ 1 เมล็ด และเริ่มการสมัผสัภายหลงัการปลกูในถาดเพาะวนัท่ี 3 ต่อเน่ืองนาน 14 วนั จึงทาํการ

ยา้ยปลูกในกระถางขนาด 10 นิว้ (กน้ทึบ) ภายในบรรจุดินเหนียว (มีปริมาณธาตุไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และ

โพแทสเซียมตํ่า) ดว้ยการสุม่ตน้กลา้จาํนวน 9 ตน้ตอ่ทรีตเมนต ์ ลงในแตล่ะกระถาง กระถางละ 1 ตน้ ใหปุ้๋ ย และ

สารกาํจดัแมลงศตัรูพืช พรอ้มทัง้กาํจดัวชัพืชตามความเหมาะสม 
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การกระตุ้นเชงิกล  

กระตุน้เชิงกลดว้ยการสมัผสั โดยมีระยะเวลาในการสมัผัสนาน 0 10 20 และ 30 นาที ตามท่ีกล่าวไป

ขา้งตน้ ดว้ยไมปั้ดฝุ่ นเคลื่อนท่ีดว้ยเครื่องจกัรกลดว้ยความเรว็ 256.8 เซนติเมตรต่อวินาที ต่อเน่ือง 14 วนั ในช่วง

เวลา 8.00 11.00 14.00 และ 17.00 น. ดงันี ้

จาํนวน 

(ครัง้ตอ่วนั) 

ช่วงเวลา 

8.00 11.00 14.00 17.00 

I     

II     

III     

IV     

 

การบันทกึผล 

 เริ่มการบนัทกึผลดา้นองคป์ระกอบของผลผลิตภายหลงัการออกดอก 80 เปอรเ์ซน็ต ์แลว้ 30 วนั เมลด็

จะมีความสุกแก่เต็มท่ีร่วมกับการสงัเกตสีของรวงขา้วหรือฟางท่ีเปลี่ยนแปลง ไดแ้ก่ จาํนวนรวงต่อกอ จาํนวน

เมล็ดดีต่อรวง (สุ่มตวัอย่างรวงขา้วจาํนวน 1 รวงต่อกระถาง นบัจาํนวนเมล็ด) เปอรเ์ซ็นตเ์มล็ดดีต่อรวง นํา้หนกั

เมล็ดดีต่อรวง (สุ่มตวัอย่างรวงขา้วจาํนวน 1 รวงต่อกระถาง ชั่งนํา้หนกัเมล็ดดีในรวง ดว้ยใชเ้ครื่องชั่งทศนิยม 1 

ตาํแหน่ง) และปริมาณผลผลิต 

 

ผลและวิจารณผ์ลการทดลอง 

 จากการศึกษาอิทธิพลของการกระตุน้เชิงกลต่อปริมาณผลผลิตของขา้วหอมธรรมศาสตร ์พบว่า 

จาํนวนครัง้ และระยะเวลาในการกระตุน้เชิงกลมีปฏิสมัพนัธต์อ่ผลผลิต (Table 1) ดงันี ้ 

 1. ระยะเวลาและความถ่ีในการกระตุน้เชิงกลในระยะตน้กลา้ มีปฏิสมัพนัธก์บัจาํนวนรวงต่อกอของ

ตน้ขา้วพนัธุห์อมธรรมศาสตร ์(Table 2) โดยทรีตเมนตท่ี์ไดร้บัการกระตุน้เชิงกลจาํนวน 2 ครัง้ตอ่วนั นาน 20 นาที

ต่อครัง้ มีจาํนวนรวงต่อกอมากท่ีสุด เท่ากับ 3.8±0.2 รวง ซึ่งไม่แตกต่างกันทางสถิติกับทรีตเมนตท่ี์ไดร้บัการ

กระตุน้เชิงกลจาํนวน 4 ครัง้ตอ่วนั นาน 20 นาทีตอ่ครัง้ (3.7±0.3 รวง) 

2. ระยะเวลาและความถ่ีในการกระตุน้เชิงกลในระยะตน้กลา้ มีปฏิสมัพันธก์ับจาํนวนเมล็ดต่อรวง

ของตน้ขา้วพนัธุห์อมธรรมศาสตร ์(Table 2) โดยทรีตเมนตท่ี์ไดร้บัการกระตุน้เชิงกลจาํนวน 1 ครัง้ต่อวนั นาน 30 

นาทีต่อครัง้ มีจาํนวนเมล็ดต่อรวงมากท่ีสุด เท่ากับ 98.3±3.9 เมล็ด รองลงมาคือ ทรีทเมนตท่ี์ไดร้บัการกระตุน้

เชิงกลจาํนวน 4 ครัง้ตอ่วนั นาน 20 นาทีตอ่ครัง้ เท่ากบั 88.50±2.69 เมลด็ 

3. ระยะเวลาและความถ่ีในการกระตุน้เชิงกลในระยะตน้กลา้มีปฏิสมัพนัธก์บัเปอรเ์ซน็ตจ์าํนวนเมล็ด

ดีตอ่รวงของตน้ขา้วพนัธุห์อมธรรมศาสตร ์ (Table 2) โดยทรีตเมนตท่ี์ไดร้บัการกระตุน้เชิงกลจาํนวน 2 ครัง้ตอ่วนั 
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นาน 20 นาทีตอ่ครัง้ มีเปอรเ์ซน็ตจ์าํนวนเมลด็ดีตอ่รวงมากท่ีสดุ เท่ากบั 67.97±4.64 เปอรเ์ซน็ต ์ซึง่ไมแ่ตกตา่งกนั

ทางสถิติกบัทรีตเมนตท่ี์ไดร้บัการกระตุน้เชิงกลจาํนวน 1 ครัง้ตอ่วนั นาน 20 และ 30 นาทีตอ่ครัง้ และการกระตุน้

เชิงกลจาํนวน 4 ครัง้ต่อวนั นาน 30 นาทีต่อครัง้ (เท่ากบั 63.13±7.57 62.65±3.75 และ 65.24±8.63 เปอรเ์ซ็นต ์

ตามลาํดบั) 

4. ระยะเวลาและความถ่ีในการกระตุน้เชิงกลในระยะตน้กลา้ มีปฏิสมัพนัธก์บันํา้หนกัเมลด็ดีต่อรวง

ของตน้ขา้วพนัธุห์อมธรรมศาสตร ์(Table 2) โดยทรีทเมนตท่ี์ไดร้บัการกระตุน้เชิงกลจาํนวน 1 ครัง้ตอ่วนั นาน 30 

นาทีตอ่ครัง้ มีนํา้หนกัเมลด็ดีตอ่รวงมากท่ีสดุ เท่ากบั 62.4±2.6 กรมั  

5. ระยะเวลาและความถ่ีในการกระตุน้เชิงกลในระยะตน้กลา้ มีปฏิสมัพันธก์บัปริมาณผลผลิตของ

ตน้ขา้วพนัธุห์อมธรรมศาสตร ์(Table 2) โดยทรีทเมนตท่ี์ไดร้บัการกระตุน้เชิงกลจาํนวน 2 ครัง้ตอ่วนั นาน 20 นาที

ตอ่ครัง้ มีปริมาณผลผลิตมากท่ีสดุ เท่ากบั 2,094.9±241.2 กิโลกรมัตอ่ไร ่ซึง่ไมแ่ตกตา่งกนัทางสถิติกบัทรีทเมนต์

ท่ีไดร้บัการกระตุน้เชิงกลจาํนวน 1 ครัง้ตอ่วนั นาน 30 นาทีตอ่ครัง้ เท่ากบั 1961.4±270.9 กิโลกรมัตอ่ไร ่

สอดคลอ้งกบัการศกึษาของ Teng et al. (2016) พบว่า ตน้ขา้วในแปลงนาท่ีไดร้บัการกระตุน้เชิงกล

จากการอาศยัของกบ มีการเจริญเติบโต และผลผลิตท่ีมากกว่าแปลงปกติ รวมไปถึงการศกึษาการกระตุน้เชิงกล

ดว้ยการเลีย้งเป็ดต่อสัณฐานวิทยาของการปลูกข้าว (Huang et al., 2012) พบว่า ตน้ขา้วมีจาํนวนตน้ต่อกอ

เพ่ิมขึน้ ส่งผลให้ปริมาณเพ่ิมขึน้ 3.8 เปอรเ์ซ็นต ์ตามการกระตุน้เชิงกลท่ีไดร้ับ เช่นเดียวกับการศึกษาของ 

Hossain et al. (2005) แปลงขา้วท่ีมีเป็ดอาศยัมีปริมาณผลผลิตเพ่ิมขึน้ 20 เปอรเ์ซ็นต ์วชัพืชและแมลงศตัรูพืชมี

ปริมาณลดลง มีผลต่อตน้ทุนการผลิตท่ีลดลงเม่ือไดร้บัการกระตุน้เชิงกล สอดคลอ้งกบัการศกึษาผลการกระตุน้

การเจริญเติบโตและผลผลิตของผักสวนครวัดว้ยการสมัผัสในระยะตน้กลา้ โดย Chakhatrakan et al. (1994) 

พบวา่ ระยะเวลาในการสมัผสัมีปริมาณผลผลิตของพริกสมํ่าเสมอ เน่ืองจากการปรบัตวัของพืชภายหลงัไดร้บัการ

กระตุน้เชิงกลพืชมีความเครียดสะสม และสามารถปรบัตวัใหเ้ขา้กบัสภาพแวดลอ้มท่ีไม่เหมาะสมได ้(Senaratna 

et al., 2000) 

สรุป 

การศึกษาอิทธิพลของการกระตุน้เชิงกลต่อผลผลิตของขา้วหอมธรรมศาสตร ์พบว่า การกระตุน้

เชิงกลในระยะตน้กลา้จาํนวน 2 ครัง้ต่อวนั นาน 20 นาทีต่อครัง้ มีจาํนวนรวงต่อกอมากท่ีสดุ เท่ากบั 3.80±0.45 

รวง เปอรเ์ซ็นตเ์มล็ดดีต่อรวงมากท่ีสุด เท่ากับ 67.97±4.64 เปอรเ์ซ็นต ์และปริมาณผลผลิตมากท่ีสุด เท่ากับ 

2,094.9±241.3 กิโลกรมัต่อไร่ แต่ไม่แตกต่างกันกับการกระตุน้เชิงกลในระยะตน้กลา้จาํนวน 1 ครัง้ต่อวนั นาน 

30 นาทีตอ่ครัง้ มีจาํนวนเมลด็ตอ่รวง เปอรเ์ซน็ตเ์มลด็ดีตอ่รวง นํา้หนกัเมลด็ดีตอ่รวงมาท่ีสดุ เท่ากบั 98.30±3.90 

รวง 62.65±3.75 เปอรเ์ซ็นต ์และ 62.40±2.63 กรมั รวมไปถึงปริมาณผลผลิต (1,961.4±270.9 กิโลกรมัต่อไร่)  

ของขา้วพนัธุห์อมธรรมศาสตร ์ท่ีเพ่ิมขึน้จากทรีทเมนตค์วบคมุมากถงึรอ้ยละ 108.92 

พิจารณาดา้นตน้ทุน และระยะเวลา การกระตุน้เชิงกลในระยะตน้กลา้ของขา้วพันธุห์อมธรรมศาสตร์

จาํนวน 1 ครัง้ต่อวนั นาน 30 นาทีต่อครัง้ จึงมีความเหมาะสมต่อปริมาณผลผลิตท่ีเพ่ิมขึน้ มากกว่ากว่ากระตุน้

เชิงกลจาํนวน 2 ครัง้ตอ่วนั นาน 20 นาทีตอ่ครัง้ 
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Table 1  Yield components of Hom Thammasat rice cultivar seedling under differences of stimulated 

days and durations. 

 
** 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. 

 

 

 Factors Number of tillers 

per pot 

Number of 

seeds per till 

good seeds per 

till (%) 

Weight of good seeds  

per till (g) 

Yield  

(kg per rai) 

Times (times per day) (A) 

I 3.18±0.25a 1/ 82.10±10.61a 55.31±9.41a 46.60±11.38a 1,419.21±412.61a  

II 3.20±0.44a 74.45±7.22c 50.02±12.30b 38.60±10.87c 1,235.65±550.58b  

III 2.98±0.20b 76.28±4.11bc 50.68±7.00b 39.45±5.53b 1,049.88±193.32c  

IV 3.23±0.34a 77.03±8.71b 55.39±9.10a 43.58±9.43c 1,288.46±330.47b  

Duration of stimulation (min) (B) 

0 3.00±0.00b 2/ 71.00±1.86c 46.06±6.45d 2/ 34.00±2.68c 938.87±87.61d  

10 3.10±0.26b 76.65±6.54b 50.08±3.31c 38.80±2.37b 1,140.56±149.50c  

20 3.45±0.43a 80.93±5.42a 60.19±8.22a 49.05±6.11a 1,636.82±358.41a  

30 3.03±0.26b 81.28±11.95a 55.11±12.64b 46.38±14.45a 1,276.93±512.62b  

A*B ** ** ** ** **  
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Table 2 Interaction yield components of Hom Thammasat rice cultivar under differences of stimulated 

days and durations. 

Factor Duration of 

stimulation  

(min) 

Time (times per day) 

I II III IV 

Number 

of tillers 

per pot 

0 3.00±0.00bc 1/ 3.00±0.00bc 3.00±0.00bc 3.00±0.00bc 

10 3.20±0.27b 3.00±0.35bc 3.00±0.00bc 3.20±0.27b 

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 

of seeds 

per till 

0 71.00±2.03e 71.00±2.03e 71.00±2.03e 71.00±2.03e 

10 80.60±2.43cd 81.60±6.20c 76.70±2.41d 67.70±1.64e 

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 

seeds per 

till 

0 46.06±7.03f 46.06±7.03f 46.06±7.03f 46.06±7.03f 

10 49.61±2.98def 48.44±2.43ef 49.11±4.23def 53.16±1.62def 

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 

seeds 

DW per 

till 

0 34.00±2.92f  34.00±2.92f  34.00±2.92f  34.00±2.92f  

10 40.20±1.04cde  40.40±2.61cde  38.50±3.10def  36.10±0.82ef  

20 49.80±4.86b  54.00±2.62b  41.40±3.77cd  51.00±4.84b  

30 62.40±2.63a  26.00±3.69g  43.90±6.72c  53.00±4.54b  

Yield per 

rai (kg 

per rai) 

0 938.8±95.5fg  938.8±95.5fg  938.8±95.5fg  938.8±95.5fg  

10 1,247.6±59.1de  1,157.3±162.5ef 1,083.5±224.2ef 1,073.9±41.5ef  

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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บทคัดย่อ 
การใชดิ้นผสมปลกูตน้ไมใ้นกระถางมกัพบปัญหาดินยุบตวัอดัแน่น การระบายนํา้และอากาศไม่ดี จึงได้

ศกึษาสตูรท่ีเหมาะสมของวสัดอุดัเม็ดผสมดินเบาเพ่ือใชท้ดแทนดินผสมสาํหรบัการปลกูพืชกระถาง โดยผสมดิน

เบา:ขุยมะพรา้ว:ดินเหนียว อตัราสว่น 2:1:7, 4:1:5, 6:1:3 และ 8:1:1 โดยนํา้หนกั เผาท่ี 900°C วิเคราะหส์มบัติ

ทางกายภาพและทางเคมี และเลอืกวสัดอุดัเมด็ท่ีมีสมบติัเหมาะสมมาทดลองปลกูตน้เดหลใีบมนั ดาํเนินการวิจยั

ตัง้แต่เดือนเมษายน 2561 ถึงเดือนมิถุนายน 2562 พบว่าวสัดอุดัเม็ด อตัราส่วน 8:1:1 โดยนํา้หนกั มีสมบติัทาง

กายภาพและทางเคมีเหมาะสม (ความหนาแน่น 0.49 g/cm3, การสลายตวัในนํา้ 0.31%, ความจุในการอุม้นํา้ 

38.33%, ความพรุนรวม 54.68%, ความเป็นกรด-ด่าง 6.46,  ความสามารถในการแลกเปลี่ยนประจุบวก 23.19 

meq/100 cm3 และค่าการนาํไฟฟ้าของวสัดปุลกู 0.06 dS m-1) ซึ่งใชท้ดแทนดินผสมได ้สาํหรบัพืชท่ีปลกูในวสัดุ

ปลกูแตกต่างกนั 3 ชนิด ร่วมกบัการใหน้ํา้ 200 มิลลิลิตรต่อครัง้ต่อกระถางต่อสปัดาห ์จาํนวน 8 สปัดาห ์วางพืช

ในหอ้งท่ีมีความเขม้แสงเฉลี่ย 15 µmol m-2s-1 อณุหภมิูหอ้งเฉลี่ย 31ºC และความชืน้สมัพทัธเ์ฉลี่ย 70% พบวา่เด

หลีท่ีปลกูในวสัดุอดัเม็ดอย่างเดียวและปลกูในดินผสมร่วมกบัวสัดอุดัเม็ด มีความสวยงามและช่วยยืดอายุการ

วางประดบัดีกวา่การปลกูในดินผสมอย่างเดียว 
 

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. 
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คาํนาํ 

การปลกูพืชในภาชนะ เช่น กระถาง เพ่ือการประดบัตกแต่ง วสัดปุลกูมีความสาํคญัมาก เน่ืองจากราก

พืชใชดิ้นเป็นท่ียึดเกาะเพ่ือใหต้น้พืชทรงตวัอยู่ได ้วสัดปุลกูท่ีดีควรมีคณุสมบติัดงันี ้ปริมาตรวสัดคุ่อนขา้งคงท่ีไม่

ว่าแหง้หรือเปียก อุม้นํา้และเก็บสะสมธาตอุาหารพืชไดดี้ และสามารถแลกเปลี่ยนก๊าซในบริเวณรากได ้(วิทยา, 

2538) โดยทั่วไปผูบ้ริโภคนิยมซือ้ดินผสมตามทอ้งตลาดมาใชเ้ป็นวสัดุปลกู เน่ืองจากหาซือ้ไดง่้าย ราคาถูก แต่

เม่ือปลูกพืชไประยะหนึ่ง มักพบปัญหาการยุบตัวของดิน ทาํให้ดินอัดตัวแน่น การระบายนํา้และอากาศไม่

เหมาะสม ตอ้งเติมดินบ่อย และส่งผลต่อการเจริญเติบโตของพืชได ้ปัจจุบนัมีการผลิตวสัดปุลกูท่ีผสมดว้ยวสัดุ

หลายชนิด ซึ่งมีหนา้ท่ีเช่นเดียวกับดิน คือ Calcined clay หรือเม็ดดินเผา มีลกัษณะเป็นเม็ดกลม สีนํา้ตาลแดง 

ไดจ้ากการเผาดินเหนียวท่ีอณุหภมิูสงู ทาํใหไ้ดว้สัดท่ีุมีความพรุน (ทศันพุนัธุ,์ 2542) ซึง่ Hydroton เป็นเมด็ดินเผา

ท่ีเป็นท่ียอมรบัในคณุภาพ แตต่อ้งนาํเขา้จากตา่งประเทศจึงมีราคาแพง ในประเทศไทยมีการศกึษาเรื่องวสัดปุลกู

อัดเม็ดแบบใหม่เพ่ือทดแทนดินปลูกพืชสาํหรับสวนหลงัคา โดยมีส่วนประกอบของ ซีโอไลต:์ขุยมะพรา้ว:ดิน

เหนียว ในอตัราสว่นตา่ง ๆ นาํไปเผาท่ีอณุหภมิูสงู (900 องศาเซลเซยีส) จากผลการทดลองวสัดปุลกูสตูร 8:1:1 มี

คณุสมบติัท่ีดีหลายประการ เช่น มีความแข็ง นํา้หนกัเบา มีรูพรุนกกัเก็บความชืน้ได ้ไม่ยุบตวัอดัแน่นเม่ือใชเ้ป็น

เวลานาน เป็นตน้ (ดลยา, 2554) แตซ่ีโอไลตห์าไดย้ากในปัจจบุนั จงึมีความสนใจในวสัดท่ีุเรียกว่า “ดินเบา” หรือ 

“ไดอะทอไมต”์ (Diatomite) เป็นหินตะกอนชนิดหนึ่ง มีขนาดตั้งแต่อยู่ในช่วงน้อยกว่า 1 ไมครอน ไปจนถึง

มากกว่า 1 มิลลิเมตร โดยมีซิลิกา้เป็นองคป์ระกอบท่ีสาํคญั ดินเบาเป็นวสัดท่ีุมีคณุสมบติัใกลเ้คียงซีโอไลต ์คือมี

อนุภาคขนาดเล็ก นํา้หนกัเบา มีความเป็นรูพรุนสงู ความหนาแน่นตํ่า หาไดง่้ายในประเทศไทย พบมากท่ีจงัหวดั

ลาํปาง และราคาถกู มีการนาํดินเบามาใชใ้นงานอตุสาหกรรมอย่างหลากหลาย เป็นสารชว่ยกรองในกระบวนการ

ทาํอาหาร เช่น กรองนํา้ นํา้ตาล เหลา้ เป็นตวัเติม (filler) ในพลาสติก ยางเทียม ผสมในสทีาบา้น ใชผ้สมทาํฉนวน

กนัความรอ้น เป็นวตัถดิุบในการผลิตอิฐทนไฟ ในระบบบาํบดันํา้เสียแบบตะกอน คณุสมบติัการกรองและการดดู

ซบัสามารถลดค่าซีโอดี ไดร้อ้ยละ 80 ดา้นการเกษตรใชดิ้นเบาเป็นตวัเติมเพ่ือปรบัปรุงคณุสมบติัของดินในการ

รกัษาความชืน้ ดดูซบัธาตอุาหารไดดี้ ผิวดินมีความยืดหยุ่น มีการถ่ายเทอากาศมากขึน้ และช่วยใหก้ระบวนการ

ทางจุลชีววิทยาในดินดีขึน้ ดา้นการปศุสัตวใ์นประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศรสัเซีย มีการใชดิ้นเบาผสม

อาหารใหส้ตัวกิ์น เช่น สตัวปี์กและสกุร พบว่าใหผ้ลดีกว่าใหอ้าหารปกติเพียงอย่างเดียวและใกลเ้คียงกนักบัการ

ใชซ้ีโอไลต ์(เชิดศกัดิ,์ 2544; ละมาย, 2560; Zhang et al., 2016) หากสามารถนาํดินเบามาทดแทนในสว่นของซี

โอไลตเ์พ่ือผลิตวัสดุปลูกท่ีใช้แทนดินปลูกพืชได ้อาจช่วยลดปัญหาต่าง ๆ ของดินผสมลงได ้การวิจัยนีจ้ึงมี

วตัถปุระสงคเ์พ่ือศกึษาสมบติัทางกายภาพและสมบติัทางเคมีสตูรท่ีเหมาะสมของวสัดอุดัเมด็ผสมดินเบาสาํหรบั

ใชท้ดแทนดินผสม เพ่ือเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการปลกูพืชในภาชนะตอ่ไป  

 

อุปกรณแ์ละวิธีการ 

1. การเตรียมวัสดุอัดเม็ดผสมดนิเบาและการวิเคราะหส์มบัตทิางกายภาพและทางเคมี 

 นาํวสัดท่ีุมีสว่นผสมของดินเบา:ขุยมะพรา้ว:ดินเหนียว ในอตัราสว่น 2:1:7, 4:1:5, 6:1:3 และ 8:1:1 โดย

นํา้หนกั ผสมกบันํา้สะอาดอตัราสว่นนํา้ 600 มิลลิลิตร ต่อวสัดปุลกู 10 กิโลกรมั (นํา้หนกัแหง้) คลกุเคลา้วสัดจุน

มีลกัษณะจบัตวักนัเป็นกอ้นแหง้หมาดๆ นาํวสัดมุาอดัเม็ดโดยใชเ้ครื่องบดอดัแบบใชมื้อหมนุ ไดว้สัดอุดัเม็ดเป็น

ทรงกระบอก ขนาดเสน้ผ่านศูนยก์ลาง 0.5 เซนติเมตร ตดัเป็นท่อนสัน้ความยาวประมาณ 1.0-2.0 เซนติเมตร 
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ตากแหง้ในท่ีรม่ 2-3 วนั นาํไปเผาโดยเตาเผาความรอ้นสงู (Muffle furnace) ท่ีอณุหภมิู 900 องศาเซลเซียส (ºC) 

นาน 6 ชั่วโมง 30 นาที (ดลยา, 2554) ไดว้สัดอุดัเมด็เป็นท่อนแข็ง สีสม้ (Figure 1)  

วิเคราะหส์มบติัทางกายภาพ ประกอบดว้ย 1) ความหนาแน่น (Bulk density) (g/cm3) 2) การสลายตวั

ในนํา้ (Slake) (%) 3) ความจุในการอุม้นํา้ (Water containing capacity) (% v/v) และ 4) ความพรุนรวม (Total 

porosity) (% v/v)  

วิเคราะห์สมบัติทางเคมี ประกอบด้วย 1) ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) 2) ความสามารถในการ

แลกเปลี่ยนประจุบวก (Cation exchange capacity, CEC) (meq/100 cm3) และ 3) ค่าการนาํไฟฟ้าของวัสดุ

ปลูก (Electrical Conductivity, EC) (dS m-1) คดัเลือกวสัดุอดัเม็ดผสมดินเบาสูตรท่ีมีคณุสมบัติเหมาะสมโดย

การเปรียบเทียบกบัคา่การวิเคราะหค์ณุสมบติัของดินทั่วไป (จงรกัษแ์ละทศันีย,์ 2542; งานทดสอบดินปุ๋ ยและการ

ประยกุต,์ 2549; Soil Survey Division Staff, 1993)  

 

2. ทดสอบการปลูกพชืด้วยวัสดุอัดเม็ดเปรียบเทยีบกับดนิผสม 

นาํวัสดุอัดเม็ดผสมดินเบาท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมจากขอ้ 1 มาทดลองเปรียบเทียบกับดินผสมตรา 

อาหลี® ซึ่งใชเ้ป็นตวัแทนของดินผสมท่ีมีจาํหน่ายทั่วไป ใชต้น้เดหลีใบมนัท่ีอายุและขนาดเท่ากนัปลกูในกระถาง

พลาสติกขนาด 6 นิว้ เป็นวสัดุทดลอง โดยใชป้ริมาตรของวสัดุปลูกในแต่ละกระถางเท่ากัน วางพืชในหอ้งท่ีมี

ความเขม้แสงเฉลี่ย 15 µmol m-2s-1 อุณหภูมิหอ้งเฉลี่ย 31ºC และความชืน้สมัพัทธเ์ฉลี่ย 70% ใส่ปุ๋ ยละลายชา้ 

ออสโมโค้ท® ของบริษัท โซตัส อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด (สูตร 13-13-13) ท่ีสามารถละลายอย่างต่อเน่ือง

สมํ่าเสมอนาน 3 เดือน ในอตัราส่วน 3 กรมัต่อกระถาง จาํนวน 1 ครัง้ ใหน้ ํา้ปริมาตร 200 มิลลิลิตรต่อครัง้ต่อ

กระถาง สปัดาหล์ะ 3 ครัง้ เป็นเวลา 3 สปัดาห ์เพ่ือใหพื้ชปรบัตวั จึงลดการใหน้ํา้แก่พืชเหลือสปัดาหล์ะ 1 ครัง้ 

เป็นเวลา 8 สปัดาห ์(จิตราพร, 2542; ดลยา, 2554; วิภา, 2554) วางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบรูณ ์มีวสัดปุลกู 

3 สิ่งทดลอง สิ่งทดลองละ 6 ซ ํา้ ดงันี ้ 

สิ่งทดลองท่ี 1 ดินผสมตราอาหลี (ชดุควบคมุ) 

สิ่งทดลองท่ี 2 วสัดอุดัเมด็ผสมดินเบา และ ดินผสมตราอาหลี อตัราสว่น 1:1 โดยนํา้หนกั 

สิ่งทดลองท่ี 3 วสัดอุดัเมด็ผสมดินเบา  

 

บันทึกขอ้มูลอายุการวางประดบัของพืชทุก 2 สปัดาห ์โดยการใหค้ะแนนความสวยงามของพืชจากผู้

ประเมินท่ีมีความรูด้า้นการจดัสวนจาํนวน 50 คน แบ่งเป็น 3 ระดบัคือ  

ระดบัคะแนน 3 หมายถงึ ดีถงึดีมาก ตน้ไมมี้ความสมบรูณ ์สภาพโดยรวมใกลเ้คียงกบัก่อนนาํมาทดลอง  

ระดบัคะแนน 2 หมายถงึ พอใช ้ใบมีสีเปลี่ยนไปจากเดิมหรือเห่ียวแหง้เป็นสีนํา้ตาล และใบรว่งนอ้ยกว่า

หรือเท่ากบั 10-20 เปอรเ์ซน็ต ์ของใบทัง้หมด   

ระดบัคะแนน 1 หมายถงึ ไมเ่หมาะสมกบัการใชง้าน ใบมีสีเปลี่ยนไปจากเดิมหรือเห่ียวแหง้เป็นสีนํา้ตาล 

และใบรว่งมากกวา่ 20 เปอรเ์ซน็ต ์ของใบทัง้หมด  

โดยเกณฑร์ะดบัคะแนนความสวยงามเฉลี่ยของพืชท่ีเหมาะสมต่อการใชง้านคือ 2.01–3.00 และท่ีไม่

เหมาะสมตอ่การใชง้านคือ 1.00–2.00 (ดดัแปลงจาก ปิยวดี, 2550) 
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  วิเคราะห์ค่าความแตกต่างทางสถิติ โดยวิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) และวิเคราะห์ความ

แตกตา่งคา่เฉลี่ยดว้ยวิธี Duncan’s New Multiple Range Test (DMRT)  

 

ผลและวิจารณผ์ลการทดลอง 

1. สมบัตทิางกายภาพ 

ความหนาแนน่ของวสัดอุดัเมด็ท่ีมีสว่นประกอบของดินเหนียวมาก (2:1:7) มีความหนาแน่นมากท่ีสดุคือ 

0.70 g/cm3  และแตกต่างทางสถิติกับวัสดุอัดเม็ดอีก 3 อตัราส่วน (Table 1) วสัดุปลูกท่ีมีความหนาแน่นมาก

แสดงว่าวสัดุปลูกนัน้มีช่องว่างนอ้ย ซึ่งสดัส่วนระหว่างนํา้หนักของวสัดปุลกูกับปริมาตรของวสัดุปลกูขึน้อยู่กบั

ความพรุนของวัสดุปลูก (วิทยา, 2538) เม่ือเปรียบเทียบกับค่าการวิเคราะหส์มบัติของดินทั่วไปท่ีมีค่าความ

หนาแน่น 0.15-1.30 g/cm3 วสัดอุดัเมด็ทัง้ 4 สตูรมีความหนาแน่นอยู่ในช่วงท่ีเหมาะสม สามารถนาํไปใชป้ลกูพืช

ได ้โดยรากพืชสามารถชอนไชไดง่้ายและยึดเกาะกับวัสดุปลูกไดดี้ (Land Classification Division and FAO 

Project Staff, 1973) สาํหรบัการสลายตวัในนํา้ของวสัดุอดัเม็ดทุกสูตรไม่แตกต่างกนัทางสถิติ (Table 1) โดยมี

ค่าอยู่ระหวา่งรอ้ยละ 0.13-0.31 ซึ่งนอ้ยกว่ารอ้ยละ 5 เม่ือเทียบกบัค่าการวิเคราะหส์มบติัของดินทั่วไป วสัดปุลกู

ท่ีมีคา่การสลายตวัในนํา้นอ้ย จะมีการยบุตวันอ้ย สง่ผลดีเม่ือปลกูพืชเป็นเวลานาน ทาํใหไ้มต่อ้งเปลี่ยนวสัดปุลกู

บ่อยครัง้ อีกทัง้ยงัระบายนํา้และอากาศไดดี้ ไม่ส่งผลเสียตอ่การเจริญของรากพืช (จงรกัษ์และทศันีย,์ 2542; Soil 

Survey Division Staff, 1993) ส่วนความจุในการอุม้นํา้และความพรุนรวมของวสัดุอดัเม็ดท่ีมีส่วนผสมของดิน

เบามาก (8:1:1) มีคา่สงูท่ีสดุอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติ คือรอ้ยละ 38.33 และ 54.68 ตามลาํดบั (Table 1) ซึง่จดั

ว่ามีสมบติัเหมาะสมตามสมบติัของวสัดปุลกูท่ีดี คือมีค่าความจุในการอุม้นํา้ท่ีมาก ซึ่งจะช่วยใหก้กัเก็บนํา้อย่าง

เพียงพอตอ่รากพืช (ยงยทุธ, 2538; พิษณ,ุ 2543)  

 

2. สมบัตทิางเคมี 

วสัดอุดัเมด็ทัง้ 4 สตูรมีคา่ความเป็นกรด-ด่าง (pH) แตกตา่งกนัทางสถิติ โดยมีความเป็นกรดเลก็นอ้ยถึง

ปานกลาง ซึ่งอยู่ในช่วงท่ีเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืช (5.5-6.5) สาํหรบัความสามารถในการแลกเปลี่ยน

ประจุบวก (CEC) ของวสัดอุดัเม็ดท่ีมีสว่นผสมของดินเบามาก (8:1:1) มีค่าสงูท่ีสดุอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติ คือ 

23.19 meq/100 cm3 โดยดลยา (2554) ระบุว่าค่า CEC ท่ีเหมาะสมของวัสดุปลูกควรอยู่ระหว่าง 10-30 

meq/100 cm3 (วิทยา, 2538) สว่นคา่การนาํไฟฟ้าของวสัดอุดัเมด็ท่ีมีสว่นผสมของดินเบา (EC) ของทกุอตัราสว่น

มีความแตกต่างกนัทางสถิติ (Table 1) แต่เม่ือเปรียบเทียบกบัค่า EC มาตรฐานในดินทั่วไปท่ีมีค่านอ้ยกว่า 2 dS 

m-1 วสัดอุดัเมด็ทัง้ 4 สตูรจงึมีคา่ EC อยู่ในชว่งท่ีเหมาะสม ไมเ่ป็นพิษกบัพืช (คณาจารยป์ฐพีวิทยา, 2557) 

จากการพิจารณาสมบติัทางกายภาพและทางเคมีในภาพรวมพบวา่ วสัดอุดัเมด็ท่ีประกอบดว้ย ดินเบา:ขยุ

มะพรา้ว:ดินเหนียว อตัราสว่น 8:1:1 มีสมบติัเหมาะสมและไมเ่ป็นพิษตอ่พืช มีแนวโนม้ท่ีสามารถนาํไปใชท้ดแทน

ดินผสมได ้ซึง่ในเบือ้งตน้นีไ้ดน้าํมาทดลองเป็นวสัดปุลกูกบัพืชกระถางสาํหรบัการวางประดบัภายในอาคารตอ่ไป 

 

3. อายุการวางประดับโดยการใหค้ะแนนความสวยงามของพชื 

เดหลีใบมนัท่ีปลกูในวสัดปุลกูแตกตา่งกนั 3 สตูร พบวา่ในสปัดาหแ์รกท่ีเริ่มบนัทกึผล คะแนนความ

สวยงามของพืชไมแ่ตกตา่งกนัทางสถิติ โดยมีคา่สงูสดุเท่ากบั 3.00 คะแนน ซึง่พืชทกุสิ่งทดลองยงัมีสภาพสวยงาม
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เป็นปกติ จากสปัดาหท่ี์ 2 ถงึ 8 พบวา่มีความแตกต่างกนัทางสถิติ โดยตน้ในดินผสมมีคะแนนความสวยงามเฉลี่ย

ในสปัดาหท่ี์ 2 และ 4 เท่ากบั 2.92 และ 2.58 ตามลาํดบั แตใ่นสปัดาหท่ี์ 4 และ 8 มีคะแนนความสวยงามเฉลี่ยตํ่า

กวา่ 2.01 คะแนน ซึง่ถือวา่ไมเ่หมาะสมกบัการใชง้าน สาํหรบัตน้ในวสัดอุดัเมด็ผสมดินเบาผสมดินผสม สดัสว่น 

1:1 มีคะแนนความสวยงามเฉลี่ยในสปัดาหท่ี์ 2, 4, 6 และ 8 เท่ากบั 2.94, 2.92, 2.76 และ 2.20 คะแนน 

ตามลาํดบั เช่นเดียวกบัตน้ในวสัดอุดัเมด็ผสมดินเบามีคะแนนความสวยงามเฉลี่ยในสปัดาหท่ี์ 2, 4, 6 และ 8 

เท่ากบั 2.74, 2.80, 2.68 และ 2.60 คะแนน ตามลาํดบั ซึง่ทัง้ตน้ในวสัดอุดัเมด็ผสมดินเบาผสมดินผสม สดัสว่น 

1:1 และตน้ในวสัดอุดัเมด็ผสมดินเบามีคะแนนความสวยงามเฉลี่ยอยู่ระหวา่ง 2.01-3.00 คะแนน แสดงวา่พืชยงัมี

ความเหมาะสมในการวางประดบัในอาคารได ้ และมีอายกุารวางประดบัมากกวา่พืชท่ีปลกูในดินผสมเพียงอย่าง

เดียวถงึ 2 สปัดาห ์ (Table 2 และ Figure 2) กรณีพืชท่ีปลกูในดินผสมเพียงอย่างเดียว ช่วงสปัดาหท่ี์ 6 ถงึ 8 มี

คะแนนความสวยงามท่ีไมเ่หมาะกบัการใชง้าน อาจเป็นผลมาจากดินผสมมีการยบุตวัอดัแน่นภายในกระถาง ทาํ

ใหอ้ากาศและนํา้ถ่ายเทไมส่ะดวก การยบุตวัของวสัดปุลกูทาํใหเ้กิดการกดทบัของราก ซึง่ขดักบัคณุสมบติัของ

วสัดปุลกูท่ีดีท่ีจะตอ้งมีปริมาตรคอ่นขา้งคงท่ีไมว่า่แหง้หรือเปียก ไมอ่ดัตวัแน่นจนเกินไป (วิทยา, 2538; ทศันพุนัธุ,์ 

2542; พิษณ,ุ 2543) เม่ือพิจารณาในภาพรวม พืชท่ีปลกูในวสัดอุดัเมด็เพียงอย่างเดียวและปลกูในวสัดอุดัเมด็

ผสมดินเบาผสมดินผสมมีคะแนนความสวยงามดีกวา่การปลกูในดินผสมอย่างเดียว แสดงว่าวสัดอุดัเม็ดสามารถ

ใชท้ดแทนดินผสมในการปลกูพืชได ้ ซึง่นอกจากจะช่วยใหพื้ชเจริญเติบโตไดแ้ลว้ยงัช่วยใหก้ระถางท่ีวางประดบั

ภายในอาคารมีความสวยงามไมเ่ลอะเทอะเป้ือนดิน รวมถงึยงัช่วยยืดอายกุารวางประดบัของพืชไดเ้ม่ือเทียบกบั

การใชดิ้นผสมอย่างเดียวในการปลกูพืช อย่างไรก็ตามควรมีการศกึษาเพ่ิมเติมเรื่องการใหปุ้๋ ยควบคูไ่ปกบัการใช้

วสัดอุดัเมด็ดว้ย เน่ืองจากในระยะยาวพืชตอ้งการปุ๋ ยเพ่ือสง่เสริมการเจริญเติบโตของตน้เช่นกนั 

 

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 

 

 

 
 

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.  

2:1:7 4:1:5 6:1:3 8:1:1 

2:1:7 4:1:5 6:1:3 8:1:1 

A 

B 
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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. 

 

สรุป 

 จากการศกึษาวสัดอุดัเมด็ท่ีประกอบดว้ย ดินเบา: ขยุมะพรา้ว: ดินเหนียว 4 อตัราสว่น ไดแ้ก่ 2:1:7, 

4:1:5, 6:1:3 และ 8:1:1 โดยนํา้หนกั ขึน้รูปอดัเมด็ และนาํไปเผาท่ีอณุหภมิู 900 ºC สรุปไดว้า่วสัดอุดัเมด็ผสมดิน

เบาสตูร 8:1:1 โดยนํา้หนกั มีสมบติัทางกายภาพและเคมีเหมาะสม ประกอบดว้ย ความหนาแน่น 0.49 g/cm3, 

การสลายตวัในนํา้ 0.31%, ความจใุนการอุม้นํา้ 38.33%, ความพรุนรวม 54.68%, ความเป็นกรด-ดา่ง 6.46, 

ความสามารถในการแลกเปลี่ยนประจบุวก 23.19 meq/100 cm3 และคา่การนาํไฟฟ้าของวสัดปุลกู 0.06 dS m-1 

ซึง่สามารถใชท้ดแทนดินผสมสาํหรบัปลกูพืชได ้สาํหรบัพืชท่ีปลกูในวสัดปุลกูแตกตา่งกนั 3 ชนิด รว่มกบัการให้

นํา้ 200 มิลลิลิตรตอ่ครัง้ตอ่กระถางตอ่สปัดาห ์จาํนวน 8 สปัดาห ์วางพืชในหอ้งท่ีมีความเขม้แสงเฉลี่ย 15 µmol 

m-2s-1 อณุหภมิูหอ้งเฉลี่ย 31ºC และความชืน้สมัพทัธเ์ฉลี่ย 70% พบวา่เดหลีท่ีปลกูในวสัดอุดัเมด็อย่างเดียวและ

ปลกูในดินผสมรว่มกบัวสัดอุดัเมด็ มีคะแนนความสวยงามดีกวา่การปลกูในดินผสมอย่างเดียว โดยการใชว้สัดุ

อดัเมด็อย่างเดียวและใชดิ้นผสมรว่มกบัวสัดอุดัเมด็ช่วยยืดอายกุารวางประดบัของพืชไดม้ากกวา่การใชดิ้นผสม

อย่างเดียวถึง 2 สปัดาห ์
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บทคัดย่อ 

 ศกึษาผลของรงัสีแกมมาต่อการเจริญเติบโตและการเปลี่ยนแปลงทางสณัฐานวิทยาของของกลว้ยไม ้

Anoectochilus koshunensis Hayata 2 ตวัอย่าง ไดแ้ก่ตวัอย่าง A1 และ A2 โดยฉายรงัสีแกมมาแบบเฉียบพลนั

ท่ีปริมาณ 0, 10, 20, 30, 40, 60, 80 และ 100 เกรย ์ใหก้ับส่วนยอดและส่วนขอ้ และเพาะเลีย้งในสภาพปลอด

เชือ้เป็นเวลา 60 วนั พบว่าค่า LD50(60d) ของชิน้ส่วนยอดและชิน้ส่วนขอ้ท่ีไดร้บัรงัสีของตวัอย่าง A1 เท่ากบั 38.5 

และ 33.5 เกรย ์และตวัอย่าง A2 เท่ากบั 40 และ 25.9 เกรยต์ามลาํดบั ซึ่งชิน้ส่วนยอดท่ีไดร้บัรงัสีมีชีวิตรอดและ

เจริญเติบโตไดดี้กวา่ชิน้ส่วนขอ้ การเจริญเติบโตทางลาํตน้และรากมีแนวโนม้ลดลงตามปริมาณรงัสีท่ีเพ่ิมขึน้ โดย

หลังจากไดร้ับรังสีแกมมาแบบเฉียบพลันในช่วงปริมาณรังสี 10-20 เกรย์ พบการเปลี่ยนแปลงลักษณะทาง

สณัฐานวิทยาจาํนวน 7 ลกัษณะ 

 

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. 
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คาํนาํ 

 กลว้ยไมล้ายนํา้ทอง Anoectochilus koshunensis Hayata เป็นกลว้ยไมดิ้นในวงศย์่อย Neottioideae ใบมี

ลกัษณะเสน้ใบโดดเด่นและรูปร่างใบท่ีสวยงาม ลกัษณะใบนุ่มเหมือนกาํมะหย่ี มีสีเขียวไปจนถึงสีนํา้ตาลหรือม่วงเขม้ 

เสน้ใบเป็นแบบรา่งแห มีสีขาว ชมพอูอ่นหรือสีทองเป็นประกาย จากลกัษณะโดดเดน่ของใบนัน้ทาํใหก้ลว้ยไมช้นิดนีเ้ป็น

ท่ีตอ้งการของตลาดไมด้อกไมป้ระดบั รวมไปถึงคณุสมบติัทางยาท่ีสามารถใชร้กัษาความดนัโลหิตสงู โรคเก่ียวกบัปอด

และตับท่ีนิยมใชใ้นประเทศจีนและไตห้วัน (Zhang et al., 2015) โดยปกติกลว้ยไมไ้ดร้ับการปรับปรุงพันธุ์ดว้ยวิธี 

conventional breeding โดยการผสมพนัธุข์องกลว้ยไมท้ัง้รูปแบบการผสมภายในชนิด การผสมขา้มระหว่างชนิด หรือ

แมก้ระทั่งการผสมขา้มสกุล (Mishiba et al., 2008) แต่กลว้ยไมช้นิดนีอ้อกดอกเพียงปีละครั้งหรือไม่ออกดอกหาก

สภาพแวดลอ้มไม่เหมาะสม และใชเ้วลา 7-10 เดือนในการถือฝัก ทาํใหต้อ้งใชเ้วลายาวนานในการปรบัปรุงพนัธุ ์การชกั

นาํใหเ้กิดการกลายพนัธุด์ว้ยรงัสี เป็นอีกวิธีการหนึ่งท่ีสามารถรน่ระยะเวลาในการปรบัปรุงพนัธุพื์ชบางชนิดท่ีขยายพนัธุ์

แบบอาศยัเพศไดย้าก และสามารถชกันาํใหเ้กิดลกัษณะใหมท่ี่ไมส่ามารถพบไดใ้นธรรมชาติหรือพบลกัษณะท่ีหาไดย้าก

ในธรรมชาติ (ธนาธิป, 2551) ซึ่งการฉายรงัสีร่วมกบัการเพาะเลีย้งเนือ้เย่ือนัน้สามารถแยกสว่นท่ีกลายบางส่วนออกมา

ขยายพนัธุต์อ่ไดซ้ึง่เป็นการแกปั้ญหาการสญูหายของสว่นกลายพนัธุ ์(พีรนชุ, 2560) ปัจจบุนัมีรายงานวิจยัเก่ียวกบัการ

ชกันาํใหเ้กิดการกลายพนัธุใ์นพืชกลุ่มกลว้ยไมดิ้นบางชนิด เช่น Spathoglottis plicata Blume, S. Kimballiana Hook.f. 

var. angustifolia Ames และ S. tomentosa Lindl. (Gonzales, 2007; Pimonrat et al., 2012) งานวิจยันีจ้ึงศกึษาผลของ

การใช้รังสีแกมมาแบบเฉียบพลันต่อการเจริญเติบโตและการเปลี่ยนแปลงทางสัณฐานวิทยาของกล้วยไม้ 

Anoectochilus koshunensis ในสภาพปลอดเชือ้เพ่ือเป็นขอ้มลูเบือ้งตน้สาํหรบัการพฒันาลกัษณะใหม ่

  

อุปกรณแ์ละวิธีการ 

พชืทดลอง 

 กลวยไม Anoectochilus koshunensis Hayata จาํนวน 2 ตวัอย่าง; ตวัอย่างท่ี 1 (A1): มีลกัษณะใบ

เป็นรูปหัวใจ สีเขียวเขม้กาํมะหย่ี เสน้ใบเป็นร่างแห สีขาวเป็นประกาย ดา้นล่างใบและกาบใบมีสีแดงเขม้และ 

ตวัอย่างท่ี 2 (A2): มีลกัษณะคลา้ยตวัอย่างแรก แตกต่างท่ีดา้นบนใบจะมีสีเขียวเป็นกาํมะหย่ีแต่ไม่มีความเงา 

และขอบใบเป็นคลื่น  

การทดสอบผลของการฉายรังสีแกมมาแบบเฉียบพลันต่อต้นอ่อนกล้วยไม้ลายนํ้าทอง A. koshunensis 

Hayata ในสภาพปลอดเชือ้ 

 นาํตน้อ่อนกลว้ยไมล้ายนํา้ทอง A. koshunensis Hayata ทัง้ 2 ตวัอย่างท่ีเพาะเลีย้งในสภาพปลอดเชือ้

เป็นเวลา 2 เดือน ตดัเอาส่วนยอดและขอ้ขนาด 1 เซนติเมตรและฉายรงัสีแกมมาแบบเฉียบพลนัดว้ยเครื่องฉาย

รงัสีแกมมา Mark I Irradiation ซึง่มีธาตซุีเซียม-137 เป็นตน้กาํเนิดรงัสีท่ีปริมาณ 0, 10, 20, 30, 40, 60, 80, และ 

100 เกรย ์จากนัน้ยา้ยลงบนอาหารเพาะเลีย้งสตูร ½ MS ทนัที (รุ่น M1V1) โดยแยกเป็นส่วนปลายยอดและส่วน

ข้อท่ีไดร้ับรังสี วางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ (CRD) มี 10 ซ ํา้ ซ ํา้ละ 1 ขวดซึ่งบรรจุ 3 ชิน้พืช บันทึก

เปอรเ์ซ็นตก์ารรอดชีวิตหลงัจากเพาะเลีย้งในสภาพปลอดเชือ้เป็นเวลา 60 วนั เพ่ือหาปริมาณรงัสีท่ีทาํใหเ้กิดการ

ตาย 50 เปอรเ์ซน็ต ์(LD50) จากกราฟความสมัพนัธร์ะหวา่งปริมาณรงัสีกบัเปอรเ์ซน็ตก์ารรอดชีวิต, และบนัทกึการ

เจริญเติบโตและการเปลี่ยนแปลงลกัษณะทางสณัฐานวิทยาของพืช ตัง้แตรุ่น่ M1V1 ถงึ รุน่ M1V5 
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ผลและวิจารณผ์ลการทดลอง 

ปริมาณรังสีที่ทาํให้เกิดการตายลงคร่ึงหน่ึงหลังจากได้รับรังสีและเพาะเลีย้งในสภาพปลอดเชือ้เป็น

เวลา 60 วัน [LD50(60d)] 

 หลงัจากเพาะเลีย้งชิน้พืชท่ีไดร้บัรงัสีในสภาพปลอดเชือ้เป็นเวลา 60 วนั พบว่าค่า LD50(60d) ของส่วน

ยอดและส่วนขอ้ของตวัอย่าง A1 หลงัไดร้บัรงัสีเท่ากบั 38.5 เกรย ์และ 33.5 เกรย ์(Figure 1A)  และค่า LD50(60d) 

ของส่วนยอดและส่วนขอ้ของตวัอย่าง A2 หลงัไดร้บัรงัสีเท่ากบั 40 เกรย ์และ 25.9 เกรยต์ามลาํดบั (Figure 1B) 

ซึ่งแสดงใหเ้ห็นว่าส่วนยอดสามารถทนรบัปริมาณรงัสีไดส้งูกว่าส่วนขอ้ และกลว้ยไมท้ัง้ 2 ตวัอย่างมีค่า LD50 ท่ี

แตกต่างกนั ซึ่งแน่นอนว่าพืชต่างสกลุกนัย่อมมีผลต่อรงัสีท่ีแตกตา่งกนั รวมถึงพืชต่างชนิดก็มีผลต่อรงัสีแตกตา่ง

กนัเช่นเดียวกนั เพราะค่า LD50 นีมี้ความจาํเพาะต่อชนิด จีโนไทป์ หรือแมก้ระทั่งเนือ้เย่ือท่ีแตกต่างกนัในพืชตน้

เดียวกนั (Pedro et al., 2017) 

 

 

 

  

  

 

 

 

  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. 
 

การเจริญเตบิโตของกล้วยไม้ A. koshunensis Hayata หลังได้รับรังสีแกมมา 

 การเจริญเติบโตของตัวอยาง A1 และ A2 มีแนวโนม้ไปในทิศทางเดียวกนั คืออตัราการเจริญเติบโตของลาํตน้ ใบ 

และรากลดลงเม่ือชิน้พืชไดร้บัรงัสีในปริมาณสูงขึน้ โดยการเจริญเติบโตของกลว้ยไม ้A1 หลงัจากเพาะเลีย้งในสภาพ

ปลอดเชือ้เป็นเวลา 60 วนั พบว่า ความสงูตน้, จาํนวนขอ้, จาํนวนใบ และขนาดใบ ของตน้ท่ีไดจ้ากชิน้พืชท่ีใชส้ว่นยอด

ในการเพาะเลีย้ง มีคา่เฉลี่ยสงูกวา่ของตน้ท่ีไดจ้ากชิน้พืชท่ีมาจากสว่นขอ้ สว่นจาํนวนยอดใหมท่ี่พฒันาจากชิน้สว่นขอ้ท่ี

ไดร้บัรงัสีในช่วงปริมาณรงัสี 10 - 40 เกรย ์มากกว่ายอดใหม่ท่ีเกิดจากการใชส้่วนยอดอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติ และ

พบว่าชิน้ส่วนขอ้ท่ีไดร้บัรงัสีในปริมาณสูงกว่า 10 เกรย ์ไม่สามารถพัฒนารากจากชิน้พืชท่ีเพาะเลีย้ง (Table 1) การ

เจริญเติบโตของตวัอย่าง A2 พบว่าเป็นในทิศทางเดียวกับตัวอย่าง A1 และการเจริญเติบโตของส่วนขอ้ท่ีไดร้บัรงัสี

ปริมาณตัง้แต่ 60 เกรยข์ึน้ไป ไม่มีการพัฒนาของใบและรากใหม่จากชิน้พืช (Table 2) อตัราการเจริญเติบโตท่ีลดลง

หลงัจากไดร้บัปริมาณรงัสีท่ีเพ่ิมสงูขึน้ สง่ผลใหเ้กิดความเสียหายต่อองคป์ระกอบท่ีสาํคญัต่อเซลลพื์ช ยบัยัง้การแบ่ง

เซลลข์องเนือ้เย่ือเจริญ ทาํใหก้ารพฒันาของเนือ้เย่ือหรืออวยัะเกิดชา้ลง (Preussa and Britta, 2003) ถา้เซลลไ์ดร้บัรงัสี

ในปริมาณสงูมาก รงัสีสามารถหยดุการพฒันาของเนือ้เย่ือเจริญ มีการแบ่งเซลลช์า้ลงหรือหยดุการแบ่งเซลลอ์ย่างถาวร 

และกระบวนการสรา้งสารพนัธุกรรมและโปรตีนลดลง ทาํลายการสรา้ง ATP เป็นผลใหพ้ลงังานภายในเซลลล์ดลง จงึทาํ

ใหเ้ซลลต์ายในท่ีสดุ (สิรนชุ, 2540) 

B A 
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ลักษณะทางสัณฐานวิทยาทีเ่ปลี่ยนแปลงไปหลังได้รับรังสีแกมมา 

หลงัจากชิน้พืชไดร้บัรงัสีแกมมา (รุ่น M1V1) และมีการตดัยา้ยชิน้พืชเพาะเลีย้งในอาหารใหม่ (รุ่น M1V2) พบ

ลกัษณะทางสณัฐานวิทยาท่ีเปลี่ยนแปลงไปในช่วงปริมาณรงัสีท่ี 10-20 เกรย ์ดงันี ้ลกัษณะท่ี 1 พบการด่างเหลืองเขียว

เกิดขึน้ในรุ่น M1V2 แต่ลกัษณะการด่างไม่ปรากฏในรุ่น M1V3 และพบการด่างอีกครัง้ในรุน่ M1V4 และ M1V5 แต่เป็นการ

ดา่งสีขาวผสมกบัสีเหลืองและสีเขียว (Figure 2) ลกัษณะท่ี 2 พบสีของลาํตน้เปลี่ยนจากสีเขียวเขม้เป็นสีเขียวเหลอืงและ

ขาว กาบใบท่ีห่อบริเวณลาํตน้และใบเปลี่ยนเป็นสีเขียวปนเหลืองอ่อน โดยเสน้ใบเป็นสีขาว และบางใบมีสีขาวทัง้ใบ ซึ่ง

เป็นลกัษณะคงท่ีโดยพบตัง้แต่รุ่น M1V2 จนถึง M1V5 (Figure 3) ลกัษณะท่ี 3 มีการด่างสีเหลืองเขียวท่ีใบ และเสน้ใบสี

อ่อนลงและลายไม่ชดัเจนในรุน่ M1V2 ต่อมาในรุน่ M1V3 และ M1V4 พบว่ามีสีเหลืองเขียวมากกว่าสีเขียวเขม้ซึ่งเป็นสีเดิม

ของใบปกติ ใบสีเขียวเขม้ตรงแถบกลางและมีการด่างของสีเหลืองเขียวท่ีขอบใบสองขา้ง (Figure 4) ลกัษณะการดา่งท่ี

เกิดขึน้เป็นผลมาจากความเขม้ขน้และปริมาณรงควัตถุท่ีเก่ียวขอ้งลดลง รวมถึงปริมาณคลอโรฟิลลท่ี์ลดลงเช่นกัน 

(Pereira et al., 1997) ลกัษณะท่ี 4 ปลายใบเป็นต่ิงหนามสัน้และโคนใบเป็นแบบตดั ขอบใบมีการห่อเขา้หากนัเลก็นอ้ย 

มีสีออ่นลง เสน้ใบขนาดใหญ่ขึน้ ซึง่พบตัง้แตรุ่น่ M1V2 ถงึ M1V4 (Figure 5) ลกัษณะท่ี 6 ใบเปลี่ยนรูปรา่งเป็นรูปไข่ ปลาย

ใบและโคนใบมน ขอบใบมีการห่อมว้นเขา้ เสน้ใบชดั และใบสีเขียวปนเหลือง พบตัง้แต่รุน่ M1V2 ถึง M1V4 (Figure 6) ซึ่ง

รงัสีทาํใหเ้ซลลส์ูญเสียการเกิด differentiation นาํไปสู่ผลกระทบต่อลกัษณะทางสณัฐานวิทยา และสรีรวิทยาของพืช 

(Casarett, 1968)  ลกัษณะท่ี 7 พบในรุน่ M1V3 โดยมีลกัษณะการดา่งสีเหลืองเขียวเกิดขึน้ตามแนวกลางใบตัง้แตบ่ริเวณ

โคนใบไปถงึปลายใบ และในรุน่ M1V4 พบการดา่งแบบจดุประกระจายทั่วใบ (Figure 7) คลอโรพลาสตเ์ป็นออแกแนลท่ีไว

ต่อรงัสีแกมมา เม่ือคลอโรพลาสตเ์กิดความผิดปกติ คลอโรฟิลลจ์ะลดลงและพืชอ่อนแอ (Wi et al., 2007) แต่พืชบาง

ชนิดยงัคงมีสีเขียวเป็นปกติถงึแมค้ลอโรพลาสตจ์ะเกิดความผิดปกติ โดยคลอโรฟิลลเ์อและคลอโรฟิลลบี์มีปรมิาณลดลง

เม่ือไดร้บัรงัสีแกมมา สง่ผลตอ่การสะสมของคลอโรฟิลลแ์ละมวลชีวภาพของพืชตลอดการเจริญเติบโตของพืช (An et al., 

2011) 

 

สรุป 

ปริมาณรงัสีท่ีทาํใหเ้กิดการตายลงครึง่หนึ่งจากสว่นยอดและสว่นขอ้ท่ีไดร้บัรงัสี LD50(60d)ของ A. koshunensis 

ตวัอย่าง A1 จากส่วนยอดและส่วนขอ้ท่ีไดร้บัรงัสีเท่ากบั 38.5 เกรย ์และ 33.5 เกรย ์ส่วนค่า LD50(60d) ของตวัอย่าง A2 

เท่ากบั 40 เกรย ์และ 25.9 เกรย ์โดยการเจริญเติบโตของกลว้ยไมน้ัน้มีแนวโนม้ท่ีลดลงตามปริมาณรงัสท่ีีเพ่ิมขึน้ และพบ

ลกัษณะการเปลี่ยนแปลงทางสณัฐานวิทยาจากตน้ท่ีพัฒนาจากชิน้พืชท่ีไดร้บัปริมาณรงัสีช่วง 10-20 เกรย ์จาํนวน 7 

ลกัษณะ โดยปริมาณรงัสีท่ี 20 เกรย ์สง่ผลใหไ้ดต้น้ท่ีมีลกัษณะเปลี่ยนแปลงมากท่ีสดุ 
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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 

(Gy) 

Height of 

explants 

(cm) 

Node number Leaf number Leaf length 

(cm) 

Leaf width 

(cm) 

New shoot 

number 

New shoot 

height 

(cm) 

Root 

number 

Root length 

(cm) 

Shoot 0     2.67 ± 1.49a1/   4.03 ± 2.15a   3.37 ± 2.56a 0.72 ± 0.41abc 0.68 ± 0.27ab 1.10 ± 0.35b 1.07 ± 0.08b 2.53 ± 1.37a   1.76 ± 1.02a 

10     2.34 ± 1.27ab   4.13 ± 2.21a   2.97 ± 1.72a 0.67 ± 0.28abc 0.70 ± 0.27ab 0.23 ± 0.63cde 0.21 ± 0.07defg 1.77 ± 1.03b   0.93 ± 0.56b 

20     2.20 ± 0.82abc   3.77 ± 0.35ab    2.83 ± 0.36ab 0.80 ± 0.30a 0.83 ± 0.10a 0.17 ± 0.24e 0.07 ± 0.06gh 0.30 ± 0.33c   0.07 ± 0.08c 

30     2.10 ± 0.33bc   2.97 ± 0.46bcd   2.42 ± 0.35ab 0.75 ± 0.09abc 0.80 ± 0.09a 0.17 ± 0.23e 0.05 ± 0.05h 0.23 ± 0.32c   0.06 ± 0.09c 

40     1.90 ± 0.33bcd   3.07 ± 0.47bc   2.70 ± 0.53ab 0.79 ± 0.16a 0.87 ± 0.18a 0.07 ± 0.14e 0.02 ± 0.05h 0.20 ± 0.36c   0.05 ± 0.11c 

60     1.85 ± 0.39bcd   3.13 ± 0.36bc   2.80 ± 0.57ab 0.80 ± 0.23a 0.87 ± 0.24a 0.03 ± 0.10e 0.02 ± 0.04h 0.07 ± 0.14c   0.02 ± 0.36c 

80     1.75 ± 0.21cde   2.13 ± 1.21d   1.90 ± 1.18b 0.59 ± 0.36abc 0.64 ± 0.37ab 0.00 ± 0.00         - 0.03 ± 0.10c   0.01 ± 0.03c 

100     1.40 ± 0.75def   2.93 ± 0.26bcd   2.80 ± 0.23ab 0.72 ± 0.14abc 0.78 ± 0.33a 0.00 ± 0.00         - 0.03 ± 0.10c   0.01 ± 0.02c 

Node 0     1.28 ± 0.10ef   2.37 ± 1.16cd   3.03 ± 1.60a 0.77 ± 0.12ab 0.54 ± 0.30bc 2.70 ± 1.71a 1.36 ± 0.34a 1.87 ± 0.96b   0.89 ± 0.53b 

10     1.28 ± 0.12ef   1.10 ± 0.54e   0.97 ± 0.37c 0.60 ± 0.15abc 0.40 ± 0.14cd 1.07 ± 0.34b 0.79 ± 0.38c 0.17 ± 0.32c   0.09 ± 0.14c 

20     1.21 ± 0.13ef   0.84 ± 0.42ef   0.84 ± 0.45c 0.60 ± 0.23abc 0.39 ± 0.21cd 0.97 ± 0.40b 0.34 ± 0.15d 0.00 ± 0.00  - 

30     1.16 ± 0.09f   0.70 ± 0.56ef   0.70 ± 0.64c 0.49 ± 0.37bcd 0.29 ± 0.23de 0.77 ± 0.57bc 0.28 ± 0.16ef 0.00 ± 0.00 - 

40     1.04 ± 0.06f   0.53 ± 0.39ef   0.67 ± 0.63c 0.47 ± 0.35cd 0.24 ± 0.21de 0.73 ± 0.56bcd 0.24 ± 0.16def 0.00 ± 0.00 - 

60     1.05 ± 0.04f   0.43 ± 0.35ef   0.50 ± 0.48c 0.47 ± 0.33cd 0.23 ± 0.21de 0.57 ± 0.42bcde 0.20 ± 0.15defg 0.00 ± 0.00 - 

80     1.04 ± 0.04f   0.23 ± 0.32ef   0.23 ± 0.39c 0.29 ± 0.39de 0.19 ± 0.25de 0.33 ± 0.35cde 0.15 ± 0.16efgh 0.00 ± 0.00 - 

100     1.01 ± 0.08f   0.10 ± 0.16f   0.13 ± 0.23c 0.19 ± 0.32e 0.09 ± 0.16e 0.20 ± 0.23de 0.11 ± 0.15fgh 0.00 ± 0.00 - 
1/ 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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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 

(Gy) 

Height of 

explants 

(cm) 

Node number Leaf number Leaf length 

(cm) 

Leaf width 

(cm) 

New shoot 

number 

New shoot 

height 

(cm) 

Root number Root length 

(cm) 

shoot 

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   1.72 ± 0.38a 

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   0.45 ± 0.30c 

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   0.11 ± 0.10efg 

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   0.06 ± 0.07ef 

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   0.04 ± 0.06ef 

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   0.02 ± 0.05ef 

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   0.02 ± 0.05ef 

100    1.68 ± 0.63bc   2.37 ± 0.46c  1.73 ± 0.70de  0.79 ± 0.15b   0.79 ± 0.14a   0.00 ± 0.00   -    0.03 ± 0.10g   0.01 ± 0.03f 

Node 

0   1.12 ± 0.12e      3.00 ± 0.90b  1.60 ± 0.35e  0.89 ± 0.24ab   0.62 ± 0.22b   1.10 ± 0.38b  1.74 ± 0.48a    1.80 ± 0.55b   1.09 ± 0.26b 

10   1.49 ± 0.17cd    1.27 ± 1.06d  0.52 ± 0.49f  0.21 ± 0.19c   0.19 ± 0.16c   0.80 ± 0.69bc  0.83 ± 0.47c    0.33 ± 0.39defg   0.24 ± 0.33d 

20   1.23 ± 0.12de    0.90 ± 0.57de  0.23 ± 0.42fg  0.10 ± 0.09cd   0.10 ± 0.09cd   0.60 ± 0.31cd  0.41 ± 0.08de    0.60 ± 0.31d   0.19 ± 0.12de 

30   1.21 ± 0.05de    0.70 ± 0.56ef  0.20 ± 0.32fg  0.04 ± 0.07cd   0.06 ± 0.08cd   0.53 ± 0.42cd  0.29 ± 0.11efg    0.53 ± 0.28de   0.15 ± 0.10def 

40   1.08 ± 0.06e    0.40 ± 0.44fg  0.03 ± 0.10g  0.01 ± 0.02d   0.003 ± 0.01d   0.32 ± 0.41de  0.26 ± 0.12efgh    0.43 ± 0.35def   0.10 ± 0.00def 

60   1.08 ± 0.07e    0.20 ± 0.23fg  0.00 ± 0.00   - -   0.10 ± 0.16e  0.10 ± 0.10fgh    0.00 ± 0.00 - 

80   1.08 ± 0.08e    0.10 ± 0.16g  0.00 ± 0.00 - -   0.07 ± 0.10e  0.05 ± 0.11gh    0.00 ± 0.00 - 

100   1.05 ± 0.12e    0.07 ± 0.14g  0.00 ± 0.00 - -   0.03 ± 0.10e  0.02 ± 0.06gh    0.00 ± 0.00 - 
1/ 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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Figure 2   Abnormal plantlets from A1 shoot explants irradiated at 20 Gy.  

  

  

  

  

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

 

 

 

 

 

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

 

   

  

  

 

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

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

Figure 7  Abnormal plantlets from A2 shoot explants irradiated at 20 Gy. 
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ปัจจัยทีม่ีอิทธิพลต่อการสูญเสียนํา้หนักร่างกายระหว่างการขนส่งโคเนือ้ก่อนเข้าขุน 
Factor Affecting Body Weight Loss during Transportation of Beef Cattle before Fattening Program 

 

ณัฐดนัย ปฐมโยธิน1, ศกร คณุวฒุิฤทธิรณ1*, ธนาทิพย ์สวุรรณโสภี1 และ ดนยั จตัวา1 

Natdanai Pathomyotin1, Skorn Koonawootrittriron1*, Thanathip Suwanasopee and Danai Jattawa1 

 

บทคัดย่อ 

นํา้หนกัรา่งกายโคเนือ้ 7,638 ตวั ก่อนและหลงัการขนส่ง 211 เท่ียว ในช่วงเดือนกุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2560 

ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2562 ถูกนาํมาใชใ้นการจาํแนกปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการสญูเสียนํา้หนกัร่างกายระหว่าง

การขนส่งโคเนือ้ก่อนเขา้ขุนภายใตส้ภาพแวดลอ้มของประเทศไทย โคเนือ้ท่ีขนส่ง ไดแ้ก่ โคลูกผสมบราหม์นั 

ลกูผสมแบรงกสั ลกูผสมชารโ์รเล่ส ์และลกูผสมคละพนัธุ ์โคเนือ้ถูกชั่งนํา้หนกัและนาํขึน้รถขนส่งในช่วงเชา้และ

เดินทางตรงไปยงัฟารม์ หุ่นจาํลองเชิงเสน้ตรงแบบผสมท่ีพิจารณาปี-เดือนท่ีขนสง่ กลุม่พนัธุ ์น ํา้หนกัรา่งกาย และ

ระยะทางเป็นปัจจยักาํหนด และพิจารณาเท่ียวของการขนสง่และปัจจยัอ่ืนเป็นปัจจยัสุม่ถูกนาํมาใชใ้นการศกึษา 

ในภาพรวม โคท่ีถูกขนส่งมีนํ้าหนักร่างกายเฉลี่ย 430.24±67.51 กิโลกรัม ถูกขนส่งเป็นระยะทางเฉลี่ย 

362.11±120.36 กิโลเมตร สูญเสียนํา้หนักร่างกายเฉลี่ย 22.41±9.47 กิโลกรัม หรือคิดเป็นรอ้ยละ 5.22±2.05 

ของนํา้หนกัร่างกายก่อนการขนส่ง การสญูเสียนํา้หนกัรา่งกายของโคเนือ้ผนัแปรไปตามปี-เดือนท่ีขนส่ง นํา้หนกั

ร่างกาย และระยะทาง (p<0.0001) ยกเวน้ กลุ่มพันธุ์ ความแตกต่างของการสูญเสียนํา้หนักร่างกายโคเนือ้

ระหว่างการขนส่งมีความสมัพันธ ์(รอ้ยละ 73.6) กับความแตกต่างระหว่างการขนส่งแต่ละรอบ ผูผ้ลิตโคเนือ้

สามารถใชผ้ลการศกึษาคาดคะเนการสญูเสียนํา้หนกัร่างกายโคท่ีถูกขนส่ง เตรียมการ และประเมินความคุม้ค่า

ทางธุรกิจไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 

 

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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คาํนาํ 

การผลิตโคเนือ้ไดร้บัความนิยมและกระจายตวัอยู่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยเพ่ิมมากขึน้ ในปี พ.ศ. 

2561 ประเทศไทยมีโคเนือ้รวม 5,445,351 ตวั ถูกเลีย้งดใูนฟารม์ของเกษตรกร 828,447 ราย (เฉลี่ย 6.57 ตวัต่อ

ราย) โดยโคเนือ้ส่วนใหญ่เป็นโคพืน้เมือง (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 ตวัตอ่ราย) ตามลาํดบั (กรมปศสุตัว,์ 2562) ดว้ยคา่นิยมและความตอ้งการบริโภคเนือ้โคขุนคณุภาพท่ีเพ่ิม

สูงขึน้อย่างต่อเน่ืองในปัจจุบัน การขุนโคแบบประณีต (Intensive fattening) ไดร้บัความสนใจจากผูผ้ลิตและมี

แนวโนม้ขยายตวัเพ่ิมมากขึน้ อย่างไรก็ตาม ถงึแมว้า่ภาคกลางเป็นพืน้ท่ีการขนุโค (Fattening production) ขนาด

ใหญ่ (113,004 ตวั, เกษตรกร 4,502 ราย) แต่การเลีย้งแม่โคเพ่ือผลิตลกูสาํหรบัการขุน (Cow-calf production) 

นัน้กลบัมีจาํนวนมากในพืน้ท่ีภาคตะวนัออกเฉียงหนือ (โคเพศเมีย 916,957 ตวั เกษตรกร 249,810 ราย) และ

ภาคกลาง (โคเพศเมีย 389,271 ตวั เกษตรกร 38,605 ราย, กรมปศสุตัว,์ 2562) นอกจากนี ้เกษตรกรท่ีผลิตโคขนุ

ส่วนใหญ่ไม่ไดเ้ลีย้งแม่เพ่ือผลิตโคขุนดว้ยตนเอง ผูผ้ลิตโคขุนจึงมกันิยมเดินทางไปเลือกซือ้โคในพืน้ท่ีอ่ืนแลว้ขน

ยา้ยโคท่ีเลือกซือ้กลบัมาขนุตอ่ในฟารม์ของตน 

โดยทั่วไป โคแต่ละตวัมกัสูญเสียนํา้หนักร่างกายในระหว่างการขนส่งไดท้ัง้ในรูปของปัสสาวะและมลู 

และของเหลวภายในเนือ้เย่ือของร่างกาย (Barnes et al., 2017; Parish and Rhinehart, 2017) ซึ่งการสูญเสีย

นํา้หนกัรา่งกายนัน้อาจผนัแปรไปตามหลายปัจจยั เช่น ระยะทาง กลุม่พนัธุ ์ขนาดรา่งกาย ยานพาหนะท่ีใชใ้นการ

ขนส่ง และเวลาในการขนสง่ เป็นตน้ ซึ่งการสญูเสียนํา้หนกัร่างกายของโคเนือ้ก่อนเขา้สูก่ารขุนเหลา่นีจ้ดัเป็นการ

เสียผลประโยชนข์องผูผ้ลิตโคขุน และ ในบางกรณี หากการสูญเสียนํา้หนักร่างกายของโคเนือ้เกิดขึน้อย่างไม่

ปรกติอาจสง่ผลกระทบตอ่สขุภาพและความสามารถในการตอบสนองตอ่การขนุของโคเหลา่นัน้ ซึง่ไมเ่ป็นผลดีตอ่

ธุรกิจการขุนโคแบบประณีต อย่างไรก็ตาม ยงัไม่พบผลงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสญูเสียนํา้หนกัร่างกายของโค

ระหว่างการขนส่งภายในประเทศไทย งานวิจัยนี ้จึงมีวตัถุประสงคเ์พ่ือจาํแนกปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการสูญเสีย

นํา้หนกัรา่งกายระหวา่งการขนสง่โคเนือ้ก่อนเขา้ขนุ ภายใตส้ภาพแวดลอ้มของประเทศไทย 

 

วิธีการศึกษา 

ข้อมูลทีศ่ึกษา 

ขอ้มูลท่ีศึกษาประกอบดว้ย วันท่ีขนส่ง จาํนวนโค พันธุ์โค สถานท่ีตน้ทาง นํา้หนักโคก่อนการขนส่ง 

นํา้หนกัโคเม่ือถงึฟารม์ปลายทาง และระยะทางในการขนส่งโคเนือ้รวม 7,638 ตวั จาํนวน 211 เท่ียว จากสถานท่ี

จาํหน่ายโค (ตน้ทาง) เพ่ือนาํมาขนุในจงัหวดัสพุรรณบรุี (ปลายทาง) ของผูผ้ลิตรายหนึ่ง ระหวา่งเดือนกมุภาพนัธ ์

พ.ศ. 2560 ถงึ เดือนมิถนุายน พ.ศ. 2562 โดยมีระยะทางขนสง่ระหวา่งสถานท่ีตน้ทางถงึฟารม์โคขนุ ตัง้แต ่55 ถงึ 

575 กิโลเมตร (เฉลี่ย 362.11 ± 120.36 กิโลเมตร) ทัง้นี ้โคเนือ้ท่ีถูกขนส่งประกอบดว้ย กลุ่มโคเนือ้ลกูผสมบราห์

มนั (136 ตวั 9 เท่ียว) โคเนือ้ลกูผสมแบรงกสั (43 ตวั 4 เท่ียว) โคเนือ้ลกูผสมชารโ์รเลส่ ์(2,556 ตวั 66 เท่ียว) และ

โคเนือ้ลูกผสมคละพนัธุ ์(4,903 ตวั 132 เท่ียว) โดยการสูญเสียนํา้หนกัร่างกายระหว่างการขนส่งพิจารณาจาก

ผลต่างระหว่างนํา้หนักโคก่อนการขนส่ง และ นํา้หนักโคเม่ือถึงฟารม์ปลายทาง การขนส่งโคดาํเนินการโดยใช้

รถยนตข์นสง่โคขนาดความจ ุ40 ถงึ 45 ตวั นาํโคท่ีซือ้ท่ีตน้ทางขึน้รถในช่วงเชา้ และออกเดินทางจากตน้ทางไมช่า้
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กว่า 12.00 น. (10.30-12.00 น.) ตรงมาถึงฟารม์ปลายทาง (ประมาณ 20.00-22.00 น.) จาํนวนโคต่อคนัรถและ

ตอ่รอบผนัแปรไปตามจาํนวนโคท่ีจดัซือ้ไดแ้ละขนาดของโคท่ีจะถกูขนสง่  

 

การวิเคราะหข้์อมูลทางสถติ ิ

ชุดข้อมูลถูกตรวจสอบความถูกตอ้ง และพรรณนาค่าต่างๆ ทางสถิติ (เช่น ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน คา่ตํ่าท่ีสดุ ค่าสงูท่ีสดุ และการกระจายตวัของขอ้มลู) ปัจจยัท่ีคาดว่ามีอิทธิพลต่อการสญูเสียนํา้หนกั

จากการขนสง่ถกูทดสอบความมีนยัสาํคญัทางสถิติ (ท่ีระดบันยัสาํคญั 0.05) หุ่นจาํลองทางสถิติเชิงเสน้ตรงแบบ

ผสม (Mixed Linear Model) ท่ีพิจารณาปี-เดือนท่ีขนส่ง กลุ่มพันธุ ์น ํา้หนักร่างกาย และระยะทางในการขนส่ง

เป็นปัจจยักาํหนด (Fixed effects) และพิจารณารอบของการขนส่ง และ อ่ืนๆ เป็นปัจจยัสุ่ม (Random effects) 

ถูกนาํมาใชใ้นการโยงความสมัพนัธก์ับการสญูเสียนํา้หนกัจากการขนส่ง ค่าเฉลี่ยแบบลีสแควร ์(Least square 

means) ถูกประมาณค่าสาํหรบักลุ่มย่อยของแต่ละปัจจยั และนาํมาพิจารณาเปรียบเทียบความแตกต่างทีละคู่

ดว้ยวิธี Bonferroni t-test เพ่ือควบคมุอตัราความคลาดเคลื่อนต่อการทดลอง (Experimental wise type I error 

rate) สดัส่วนความผันแปรระหว่าง รอบของการขนส่งและการสญูเสียนํา้หนกัจากการขนส่งถูกนาํมาพิจารณา 

โดยประมวลผลทางสถิติดว้ย Statistical Analysis System (SAS; Der and Everitt, 2015) 

 

ผลและวิจารณผ์ลการทดลอง 

ชดุขอ้มลูการขนสง่โคเนือ้ท่ีศกึษา (7,638 ตวั จาํนวน 211 เท่ียว) มีโคท่ีถกูขนสง่เฉลี่ย 36.20 ± 20.53 ตวั

ต่อเท่ียว มีนํา้หนักร่างกายเฉลี่ย 430.24 ± 67.51 กิโลกรัม ถูกขนส่งไปเป็นระยะทางเฉลี่ย 362.11 ± 120.36 

กิโลเมตร สูญเสียนํา้หนักร่างกายเฉลี่ย 22.41 ± 9.47 กิโลกรัม หรือคิดเป็นรอ้ยละ 5.22 ± 2.05 ของนํา้หนัก

รา่งกายก่อนการขนสง่ (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 

cattle) 

430.24±67.51 196.00 639.62 

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 

 

ผลการวิเคราะหข์อ้มลูทางสถิติ ชีใ้หเ้ห็นว่า การสญูเสียนํา้หนกัร่างกายจากการขนส่งผนัแปรไปตามปี-

เดือนท่ีขนส่งอย่างมีนัยสาํคญัย่ิงทางสถิติ (p<0.0001) (Figure 1) แสดงใหเ้ห็นถึงความผนัแปรของค่าเฉลี่ยใน

การสญูเสียนํา้หนกัรา่งกายตามปี-เดือนท่ีขนสง่ โดยการขนสง่ในฤดหูนาว (เดือนพฤศจิกายนถงึเดือนกุมภาพนัธ;์ 

รอ้ยละ 6.58±1.10 ของนํา้หนักร่างกายก่อนการขนส่ง) และฤดูรอ้น (เดือนมีนาคมถึงเดือนมิถุนายน; รอ้ยละ 
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6.81±1.74 ของนํา้หนักร่างกายก่อนการขนส่ง) มีแนวโนม้สูญเสียนํา้หนักร่างกายมากกว่าการขนส่งในฤดูฝน 

(เดือนกรกฏาคมถึงเดือนตลุาคม; รอ้ยละ 5.49±0.99 ของนํา้หนกัร่างกายก่อนการขนส่ง) ทัง้นี ้อาจเป็นไปไดว้่า 

การขนส่งในช่วงกลางวนัของฤดหูนาวและรอ้นนัน้มีอณุหภูมิสงูกว่าในฤดฝูน (กรมอตุนิุยมวิทยา, 2561) ซึ่งมีผล

ทาํใหโ้คเกิดความเครียดเน่ืองจากอากาศรอ้น จึงหลั่งเหง่ือมากขึน้ หายใจถ่ีและหอบมากขึน้ เพ่ือคงสภาวะปกติ

ภายในรา่งกาย (Sejian et al., 2012) จงึเป็นเหตใุหส้ญูเสียนํา้หนกัรา่งกายมากกวา่ (González et al., 2012) 

 

 
Figure 1  Body weight loss in each year-month of transportation. 

 

นอกจากนี ้ผลการวิเคราะหข์อ้มลูยงัชีใ้หเ้ห็นวา่ การขนสง่โคเนือ้ในระยะทางเพ่ิมขึน้ ทกุ 100 กิโลเมตร มี

ผลทาํใหเ้กิดการสญูเสียนํา้หนกัร่างกายเพ่ิมขึน้ 2.58±0.53 กิโลกรมั หรือคิดเป็นรอ้ยละ 0.53±0.12 ของนํา้หนกั

รา่งกายก่อนการขนสง่ (p<0.0001) การขนสง่ดว้ยระยะทางท่ียาวมากขึน้อาจสง่ผลทาํใหโ้คเนือ้อยู่ในภาวะเครียด

นานขึน้ ซึ่งมีผลทาํใหเ้กิดการตอบสนองทางสรีระวิทยายาวนานขึน้ จึงเป็นเหตใุหส้ญูเสียนํา้หนกัร่างกายมากขึน้

ตามลาํดบั (González et al., 2012; Sejian et al., 2012) 

การสญูเสียนํา้หนกัร่างกายผนัแปรไปตามนํา้หนกัร่างกายก่อนการขนส่ง (p<0.0001) เช่นกนั โดยหาก

นํา้หนักร่างกายก่อนการขนส่งมากขึน้ 1 กิโลกรัม มีผลทาํให้สูญเสียนํา้หนักเพ่ิมขึน้ 0.044±0.008 กิโลกรัม 

ลกัษณะเช่นนีอ้าจเป็นเพราะ การสญูเสียนํา้หนกัสว่นใหญ่เกิดจากการสญูเสียนํา้จากรา่งกายในรูปแบบตา่ง ๆ โค

ท่ีมีขนาดร่างกายใหญ่กว่าจึงใช้ความพยายามในการลดความเครียด ทั้งจากสภาพภูมิอากาศร้อนและ

สภาพแวดลอ้มท่ีเกิดขึน้มากกวา่โคท่ีมีขนาดรา่งกายเลก็กวา่ (Grant, 2010) 

ถงึแมว้า่ความแตกตา่งระหวา่งกลุม่พนัธุโ์คเนือ้ท่ีขนสง่ในแตล่ะเท่ียวจะมีการสญูเสียนํา้หนกัรา่งกายจาก

การขนสง่แตกตา่งกนัอย่างไมมี่นยัสาํคญั (p=0.11 และ p=0.14) แตด่เูหมือนวา่โคลกูผสมแบรงกสัมีแนวโนม้การ

สูญเสียนํา้หนักร่างกาย (33.82±5.04 กิโลกรัม หรือรอ้ยละ 7.82±1.15 ของนํา้หนักร่างกายก่อนการขนส่ง) 

มากกว่าโคลูกผสมบราหม์นั (29.86±3.94 กิโลกรมั หรือรอ้ยละ 6.66±0.90 ของนํา้หนกัร่างกายก่อนการขนส่ง) 
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และโคลูกผสมชารโ์รเล่ส ์(27.49±3.11 กิโลกรัม หรือรอ้ยละ 6.23±0.71 ของนํา้หนักร่างกายก่อนการขนส่ง) 

ตามลาํดบั (Table 2) ความไม่มีนยัสาํคญัของความแตกต่างระหว่างกลุม่พนัธุท่ี์มีต่อการสญูเสียนํา้หนกัรา่งกาย

นีอ้าจถูกจาํกัดดว้ยชุดขอ้มลูท่ีศกึษา การศึกษาต่อในประเด็นดงักล่าว ดว้ยขอ้มูลท่ีมีขนาดใหญ่และครอบคลมุ

การขนสง่โคเนือ้ทกุกลุม่พนัธุใ์นสดัสว่นท่ีเหมาะสมน่าจะช่วยใหเ้กิดความชดัเจนย่ิงขึน้ 

 

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 

 

เม่ือพิจารณาสดัส่วนระหว่างความผนัแปรของการสญูเสียนํา้หนกัร่างกายระหว่างขนสง่ (Body weight 

loss variance = 2.791) และความผนัแปรของการขนสง่แตล่ะเท่ียว (Round variance = 2.055) พบวา่ มีคา่รอ้ย

ละ 73.6 ชีใ้หเ้ห็นว่า นอกเหนือไปจากปี-เดือนท่ีขนส่ง นํา้หนักร่างกาย และระยะทางในการขนส่งแลว้ ความ

แตกตา่งของการสญูเสียนํา้หนกัรา่งกายโคเนือ้ระหวา่งการขนสง่ ผนัแปรไปตามความแตกตา่งในรายละเอียดของ

การขนส่งแต่ระรอบ ในการขนส่งโคเนือ้ท่ีรบัซือ้เพ่ือเขา้สู่กระบวนการขุน การพิจารณาและบริหารจดัการในเรื่อง

เวลาท่ีขนส่ง นํา้หนักร่างกายโคท่ีจะถูกขนส่ง และระยะทางในการขนส่ง น่าจะสามารถช่วยใหผู้ผ้ลิตโคขุน

สามารถคาดคะเนการสญูเสียนํา้หนกัของโคท่ีจะถกูขนสง่มายงัฟารม์ของตนเอง และสามารถเตรียมการรองรบัโค

เนือ้ท่ีถกูขนสง่ รวมถงึประเมินความคุม้คา่ในการบริหารจดัการธุรกิจขนุโคไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

 

สรุป 

ในภาพรวมการขนสง่แตล่ะครัง้พบความสญูเสียของนํา้หนกัร่างกายเฉลี่ย 22.41±9.47 กิโลกรมั หรือคิด

เป็นรอ้ยละ 5.22±2.05 ของนํา้หนกัร่างกายก่อนการขนส่ง การสญูเสียนํา้หนกัร่างกายของโคเนือ้ผนัแปรไปตาม

ปี-เดือนท่ีขนสง่ นํา้หนกัรา่งกาย และระยะทางในการขนสง่ (p<0.0001) ยกเวน้ กลุม่พนัธุ ์ความแตกตา่งของการ

สูญเสียนํา้หนักร่างกายโคเนือ้ระหว่างการขนส่งมีความสมัพันธก์ับความแตกต่างระหว่างการขนส่งแต่ละรอบ 

รอ้ยละ 75.6 
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การใช้ผงแก่นตะวันทดแทนข้าวสุกในผลิตภัณฑแ์หนมหมู 

Using Jerusalem Artichoke Powder as a Substitute for Cooked Rice  

in Thai Fermented Pork Sausage (Nham) 
 

ศิริพร นามเทศ1* 

Siriporn Namted1* 

 

บทคัดย่อ 

ศึกษาการใช้ผงแก่นตะวัน (Jerusalem Artichoke Powder หรือ JAP) ทดแทนข้าวสุกในผลิตภัณฑ์

แหนมหมู แบ่งการทดลองออกเป็น 3 กลุ่ม คือ T1 (control = การใชข้า้วสุก 100 %) T2 (การใช ้JAP 25% ของ

ขา้วสกุ) และ T3 (การใช ้JAP 50% ของขา้วสกุ) โดยหมกัแหนม 2 วนัท่ีอณุหภูมิหอ้ง พบว่า แหนมท่ีใช ้JAP 25 

และ 50 เปอรเ์ซน็ต ์มีคา่ pH 4.45 และ 4.51 ซึง่ สงูกวา่กลุม่ขา้วสกุ 100 เปอรเ์ซน็ต ์(pH=4.40) อย่างมีนยัสาํคญั

ทางสถิติ (p<0.01) ตามลาํดบั การใชผ้ง JAP ทาํใหแ้หนมมีค่าสี L* ลดลงอย่างมีนัยสาํคญัทางสถิติ (p<0.01) 

ลกัษณะเนือ้สมัผัสของผลิตภณัฑแ์หนม JAP 25 และ 50 เปอรเ์ซ็นต ์มีค่าความแข็ง ความสามารถในการเกาะ

รวมกัน และความเหนียว สูงกว่ากลุ่มขา้วสุก 100 เปอรเ์ซ็นต ์(p<0.01)  ส่วนความยืดหยุ่นมีแนวโนม้มากขึน้ 

(p>0.05) นอกจากนีก้ารประเมิน 5-point hedonic scale พบวา่ ผูท้ดสอบชอบเนือ้สมัผสั และใหค้ะแนนรวมของ

แหนมท่ีเติม JAP 50 เปอรเ์ซ็นตม์ากกว่ากลุ่มเติม JAP 25 เปอรเ์ซ็นตแ์ละกลุ่มขา้วสุก 100 เปอรเ์ซ็นต ์อย่างมี

นัยสาํคญั (p<0.01) ดงันัน้ การใชผ้ง JAP ทดแทนขา้วสุกในผลิตภัณฑแ์หนมหมูสดัส่วน 50 เปอรเ์ซ็นต ์ทาํให้

รสชาติ ลกัษณะทางกายภาพ และความชอบของผูบ้ริโภคดีกวา่กวา่การใชข้า้วสกุในผลิตภณัฑแ์หนมหม ู

 

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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บทนาํ 

แหนมหมู ตามสาํนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอ์ุตสาหกรรม (2546) หมายถึง ผลิตภัณฑท่ี์ทาํจากเนือ้

สะโพก ผสมกบัหนงัตม้สกุหั่นเป็นเสน้ เติมขา้วสกุ กระเทียมบด นํา้ตาลทราย ผสมใหเ้ขา้กนั บรรจใุนภาชนะหมกั

จนมีรสเปรีย้ว การหมกัของแหนมเป็นการเปลี่ยนสารอาหารพวกคารโ์บไฮเดรต เช่น ขา้วสกุ ใหเ้ป็นกรดแลคติก 

กรดอะซิติก และเพ่ิมโปรไบโอติกท่ีผลิตกรดแลคติกซึ่งเป็นแบคทีเรียท่ีดีต่อสุขภาพ (lactic acid fermentation) 

(Burintramart et al., 2014) ระยะแรกของการห มักมักพบ  lactic acid bacteria ในกลุ่ ม  Pediococcus 

cerevisiae ผลิตกรด มีค่า pH ประมาณ 5.9-6.3 จากนั้นจะพบ lactobacillus 2 ชนิด คือ Lactobacillus 

plantarum และ Lactobacillus brevis ท่ีเจริญและสรา้งกรดแลคติกจาํนวนมาก ทาํให ้คา่ pH ลดลงเหลือ 4.45-

4.55 ซึง่การทาํงานของ Lactobacillus เป็นแบบ hetero fermentative (จารุวรรณ, 2551) 

Jerusalem Artichoke (Helianthus tuberosus L.) หรือ แก่นตะวนั จดัเป็น fructan-containing plants 

(Praznik et al., 2002) จากงานวิจัยของ วิศาล (2555) พบว่า ผงแก่นตะวัน (Jerusalem  artichoke powder; 

JAP) มีคุณสมบัติเป็นใยอาหาร ท่ีเป็นสารพรีไบโอติก โดย จิตรา (2555) รายงานค่าการวิเคราะหค์่าแอคติวิตี ้

สารพรีไบโอติก (prebiotic activity) ของ JAP ไดเ้ท่ากบั 1.88 log CFU/ml แสดงใหเ้ห็นว่าสารประกอบใน JAP 

เป็นสารพรีไบโอติก ช่วยการเจริญของเชือ้ Lactobacillus acidophilus เพ่ิมขึน้หลงัการบ่ม 24 ชั่วโมง โดยพรีไบ

โอติกเป็นสารอาหารประเภทคารโ์บไฮเดรตท่ีไม่ถูกย่อยและไม่ถูกดูดซึมในกระเพาะอาหารและลาํไสเ้ล็ก แต่

แบคทีเรียบางกลุม่ท่ีอาศยัอยู่ในลาํไสใ้หญ่สามารถหมกัสารเหลา่นีเ้พ่ือการเจริญเติบโต และมีผลดีตอ่การสง่เสริม

สขุภาพ เช่น จุลินทรียก์ลุ่ม Bifidobacterium, Lactobacillus และ Eubacterium (วีรพงษ์, 2551) ลดจุลินทรียท่ี์

ก่อโรค (Pathogenic organism) และเพ่ิมภมิูคุม้กนัใหก้บัรา่งกายไดอี้กดว้ย (Spiller, 2001) 

Abou-Arab et al. (2011) ศึกษาสมบติัของอินูลินท่ีผลิตไดจ้าก JAP พบว่ามีลกัษณะเป็นผงสีเทาอ่อน 

ไมมี่รสชาติ pH ประมาณ 6 มีโครงสรา้งท่ีเช่ือมตอ่กนัดว้ยพนัธะ β-(2-1) จงึเป็นใยอาหารท่ีละลายนํา้ได ้(Soluble 

dietary fibre) ช่วยการขบัถ่าย ช่วยควบคมุระดบันํา้ตาลและไขมนัในเลือด และมีค่า Glycemic index ตํ่า มีค่า 

Water oil absorbtion index สงูบ่งบอกถงึการดดูซบันํา้มนัและมีความสามารถในการเกิดอิมลัชนัไดดี้ อินลูินจาก 

JAP มีสว่นประกอบของนํา้ตาลรีดิวซร์อ้ยละ 4.90-5.21 ปริมาณคารโ์บไฮเดรตรอ้ยละ 94.27-96.18 และปริมาณ

อินลูินรอ้ยละ 89.47-90.97 นอกจากนัน้ยงัมีแรธ่าตเุป็นสว่นประกอบ ไดแ้ก่ สงักะสี เหลก็ แมงกานีส โพแทสเซียม 

แคลเซียม โซเดียม และฟอสฟอรสั  ขณะท่ีขา้วเป็นแหล่งท่ีดีของไธอามิน ไรโปฟลาวิน ไนอาซิน และยงัเป็นแหลง่

ท่ีดีของสารอาหารรอง (Micronutrients) แต่เกลือแร่บางตวัในขา้ว เช่น สงักะสี เหล็ก แคลเซียม และ แมกนีเซียม 

มีอยู่ในปริมาณนอ้ยเน่ืองจากอยู่ในสภาพท่ีไม่ละลายนํา้ผสมอยู่กับสารอาหารอ่ืน เช่น กรดไฟติก (Liang et al. 

2008) ดงันัน้การใชผ้ง JAP ผสมลงในแหนมทดแทนขา้วจึงอาจเพ่ิมคณุภาพของแหนมเพ่ือสขุภาพของผูบ้ริโภค 

อีกทัง้ยงัช่วยเพ่ิมความหลากหลายของผลิตภณัฑแ์หนมดว้ย 
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อุปกรณแ์ละวิธีการ 

การเตรียมผง JAP 

ใชห้วัสด ทาํความสะอาด ปอกเปลือกหั่นเป็นแว่นบางๆ หนา 2-3 มิลลิเมตร ทาํแหง้ดว้ยเครื่องอบแหง้

อาหารแบบอบลมรอ้น อณุหภูมิภายในเครื่องอบประมาณ 60 องศาเซลเซียส ใชเ้วลา 3-4 ชั่วโมงจากนัน้บดดว้ย

เครื่องบด รอ่นผ่านตะแกรงรอ่น ขนาด 80 mesh และบรรจใุนถงุพลาสติกพอลิเอทิลีนเก็บรกัษาไวท่ี้อณุหภมิูหอ้ง 

 

วิธีการทาํแหนม 

ส่วนประกอบของสูตรแหนม แสดงดัง Table 1 หั่นเนือ้หมูสะโพกเป็นชิน้ เล็กๆ ผึ่งบนตะแกรงนาน 2 

ชั่วโมง บดเนือ้หม ูใชร้งัผึง้ 6 มิลลิเมตร 1 ครัง้ ใหใ้สเ่ครื่องปรุง นวดผสมกบัเนือ้ บดจนเหนียวใชเ้วลา 5 นาที บรรจุ

ในถุงพลาสติก ขนาด 70 กรมั ไล่อากาศออกใหห้มด เก็บไวใ้นหอ้งอณุหภูมิปกติ 2 วนั ก็จะเป็นแหนม จากนัน้ทาํ

การบนัทึกขอ้มลู pH สีลกัษณะเนือ้สมัผสั และอบแหนมดว้ยตูอ้บลมรอ้นอณุหภูมิ 180 ๐C นาน 20 นาที เพ่ือทาํ

การทดสอบประสาทสมัผสั 

Table 1 Formulation of Nham 

Ingredients (g) Control  

(T1) 

JAP 25 % substitute 

cooked rice in formula 

(T2) 

JAP 50 % substitute 

cooked rice in formula 

(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 

 

การบันทกึผลการทดลอง  

วดั pH ท่ี 2 วนัของการหมกั ดว้ย pH meter (Mettler Teledo 320, Switzerland) วดัค่าสี L*a*b* ของ

ระบบ CIE โดย Minolta Color Meter CR300 (Minolta Camera Ltd., Osaka, Japan) และการประเมินลกัษณะ

เนือ้สมัผสัโดยรวมของแหนม ดว้ยวิธีการ Texture Profile Analysis (TPA) ดว้ยเครื่อง TA-XT2i texture analyser 

(Stable Micro System, UK) โดยตดัแหนมเป็นรูปทรงกระบอก ขนาดสูง 30 มม.เสน้ผ่าศูนยก์ลาง 30 มม.และ

วางไวบ้นฐานของเครื่องมือ ทาํการวดัคา่ตวัอย่างดว้ยหวัวดัแบบกด (compression) โหลดเซลลท่ี์ใชใ้นการวดัคา่ 

500 นิวตนั โดยกาํหนดการวดัค่าของตวัอย่างจะถกูกดลงไปเป็นระยะทางรอ้ยละ 50 ของความสงูตวัอย่าง แตล่ะ

ตวัอย่างทดลองจะทาํการวดัคา่ 10 ครัง้ บนัทกึคา่ความแข็ง (hardness) คา่ความเหนียวคลา้ยยาง (gumminess) 
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ค่าความยากในการเคีย้ว (chewiness) ค่าความยืดหยุ่น (springiness) และค่าการเกาะตวักนั (cohesiveness) 

ตามวิธีของ Visessanguan et al. (2004) 

วิเคราะหค์ณุภาพดา้นประสาทสมัผสั ดว้ยการประเมินคณุภาพทางประสาทสมัผสั ลกัษณะปรากฏ ดา้น

สี กลิ่น รส เนือ้สมัผสั และลกัษณะโดยรวม โดยวิธีการประเมินทางประสาทสมัผสั (5-point hedonic scale) ให้

คะแนน 5 ระดบั ดงันี ้ชอบ = 1 ค่อนขา้งชอบ = 2 เฉยๆ = 3 ค่อนขา้งไม่ชอบ = 4 และไม่ชอบ = 5 ตามวิธีของ 

Sumon (2010) จาํนวนผูท้าํการทดสอบทัง้หมด 30 คน อาชีพอาจารยบ์ุคลากรและนกัศกึษา มหาวิทยาลยัราช

ภฏัวไลยอลงกรณ ์ในพระบรมราชปูถมัภ ์
 

การวางแผนการทดลอง 

วางแผนการทดลองแบบ Repeated Measurement in CRD วิเคราะหค์วามแปรปรวน (analysis of 

variance) เปรียบเทียบความแตกตา่งระหวา่งกลุม่ทดลองโดยใชค้า่สถิติ Duncan’s Multiple Range Test  
 

ผลและวิจารณ ์

การใช ้JAP ทดแทนขา้วสกุในผลิตภณัฑแ์หนม ระดบั 25 และ 50 เปอรเซน็ตข์องขา้วสกุ พบวา่ คา่ความ

เป็นกรด-ด่าง (pH) ของแหนมท่ีเก็บไวท่ี้อณุหภมิูหอ้งเป็นเวลา 2 วนั สงูขึน้ตามระดบัของการใชผ้ง JAP ท่ีเพ่ิมขึน้

อย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติ (p<0.01)  แสดงดัง Table 2 อย่างไรก็ตาม ค่า pH ของแหนมทั้งหมดอยู่ในเกณฑ์

มาตรฐานของ สาํนกังานมาตรฐานผลิตภณัฑอ์ตุสาหกรรม (2546) การหมกัแหนมทาํให ้pH ตํ่าลงในช่วง 4.5-4.6  

เพราะเกิดการสรา้งกรดอินทรีย ์เช่น กรดแลคติค กรดอะซิติกและกรดออกซาลิกจากจุลินทรียใ์นปริมาณมาก 

(Visessanguan et al., 2004) การใช ้JAP ซึ่งมีสารอินนูลิน (พรีไบโอติก) เป็นองคป์ระกอบอาจทาํใหช้นิดและ

ปริมาณของเชือ้จุลินทรียแ์ละกรดอินทรียท่ี์ผลิตเปลี่ยนไป การท่ี pH ของแหนมยงัไดม้าตรฐานแต่มีค่าสงูกว่าการ

ใชข้า้วสกุแสดงถงึความเปรีย้วท่ีลดลง ซึง่การใชข้า้วสกุทาํใหแ้หนมเปรีย้วเกินไปอาจทาํใหเ้สียรสชาติได ้

คา่สีของแหนมพบวา่การใชผ้ง JAP ทดแทนขา้วสกุในผลติภณัฑแ์หนม ทาํใหแ้หนมมีคา่สี L* ลดลงอย่าง

มีนัยสาํคัญทางสถิติ (p<0.01) (Table 2) Visessanguan et al. (2004) พบว่า สีแดงของแหนมส่วนใหญ่เป็นสี

ของสารประกอบ nitrosylmyoglobin (NOMb) ท่ีเกิดจากการเติมไนไตรท์ และ 90 เปอร์เซ็นต์ของสีมาจาก 

NOMb ท่ีเกิดขึน้ในระหว่างกระบวนการหมกั Almeida et al. (2013) พบว่า แป้ง JAP มีค่าความสว่างนอ้ยกว่า

ขา้วขาว จึงอาจเป็นสาเหตทุาํใหค้วามสว่างของผลิตภณัฑแ์หนมท่ีใช ้JAP ลดลง นอกจากนีเ้ม่ือพิจารณารว่มกบั

ค่า pH ของแหนม ซึ่งสอดคลอ้งกับรายงานของ Visessanguan et al. (2004) พบว่า การเกิดกรดของโปรตีน

เนือ้สตัว ์มีผลเพ่ิมความสวา่งจากคณุสมบติัการกระจายแสงของเสน้ใยโปรตีน 

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 
rice in formula (T2) 

JAP 50 % substitute cooked 
rice in formula (T3) 

p SEM 

pH  4.40C 4.45B  4.51A ** 0.01 
L* 60.79A 59.57B 58.12C ** 0.30 
a* 1.27 -0.14 -0.17 ns 0.30 
b* 14.07 15.14 14.54 ns 0.41 

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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ลักษณะเนือ้สัมผัส 

 ลกัษณะเนือ้สมัผสัของผลิตภัณฑแ์หนมท่ีใชผ้ง JAP ทดแทนขา้วสุก แสดงใน Table 3 พบว่าการใชผ้ง 

JAP ทาํใหค้่าความแข็ง (hardness) การเกาะรวมกนัของเนือ้ (gumminess) และความเหนียว (chewiness) สงู

กว่าการใช้ข้าวสุกเพียงอย่างเดียวอย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติ (p<0.01) และมีแนวโน้มของค่าความยืดหยุ่น 

(springiness) มากขึน้ (p=0.06) ขณะท่ีการยดึเกาะกนั (cohesiveness) ของแหนมแตล่ะกลุม่ไมมี่ความแตกตา่ง

กนัอย่างมีนยัสาํคญั ซึ่งอาจใหเ้หตผุลดงันี ้1) คารโ์บไฮเดรตท่ีแตกต่างกนัทัง้ชนิดและปริมาณทาํใหกิ้จกรรมของ

จุลินทรียต์่างกัน จากการใชข้า้วสุก 100 เปอรเ์ซ็นตมี์ค่า pH ท่ีตํ่ากว่า อาจทาํใหเ้กิดการ denature ของโปรตีน

หรือการย่อยเนือ้เย่ือท่ีมากกว่า จนทาํใหค้วามแข็ง การเกาะรวมกนัของเนือ้ ความเหนียว และค่าความยืดหยุ่น 

ท่ีด้อยกว่าการใช้ผง JAP, 2) ข้าวสุกมีคาร์โบไฮเดรตท่ีเป็นแป้ง (amylose และ amylopectin) มากกว่าผง  

JAP ขณะท่ีผง JAP มี resistance starch และ Non starch polysaccharide มากกว่า (Coussement, 1999)  

3) สมบัติของอินูลินท่ีผลิตจาก JAP มีค่า water oil absorption index สูง อาจทาํใหเ้นือ้สมัผัสเกิดอิมลัชันไดดี้ 

(Abou-Arab et al., 2011) และ 4) JAP เป็น Soluble fiber คือใยอาหารท่ีละลายไดใ้นนํา้และดดูซบันํา้ไวก้บัตวั 

จึงทาํใหผ้ลิตภัณฑแ์หนมมีความหนืดเพ่ิมมากขึน้จากคุณสมบัติการเกิดเจลของ JAP (Praznik et al., 2002) 

นอกจากนีก้ารดูดซับนํา้หรือนํา้มันมีผลต่อลักษณะเนือ้สัมผัส และช่วยเพ่ิมการเกาะรวมกันของเนือ้ ลดการ

สญูเสียความชืน้และไขมนัในผลิตภณัฑเ์นือ้ (Bhat and Sridhar, 2008) 

 

Table 3 Effect of substitute Jerusalem artichoke powder (JAP) for cooked rice on TPA value in Nham  

Item Control  

(T1) 

JAP 25 % substitute 

cooked rice in 

formula (T2) 

JAP 50 % substitute 

cooked rice in 

formula (T3) 

p SEM 

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 

(g.mm) 

0.50 0.53 0.52 ns  0.01 

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). 

ความพงึพอใจของผู้ทดสอบแหนม 

Table 4 แสดงผลจากการประเมินทางประสาทสมัผัสแหนม พบว่า ความชอบดา้นลกัษณะปรากฏ สี 

และกลิ่น ของแหนมท่ีใช ้JAP 25 และ 50 เปอรเ์ซ็นตไ์ม่แตกต่างกับกลุ่มท่ีใชข้้าวสุก 100 เปอรเ์ซ็นต ์อย่างมี

นยัสาํคญั (p>0.05) ขณะท่ีแหนมท่ีใช ้JAP 50 เปอรเ์ซ็นต ์มีความแตกต่างอย่างมีนัยสาํคญัทางสถิติ (P<0.01) 

กับแหนมท่ีใช ้JAP 25 เปอรเ์ซ็นตแ์ละใชข้า้วสุก 100 เปอรเ์ซ็นต ์เน่ืองจากไดร้บัความรูส้กึเฉยๆ ดา้นเนือ้สมัผสั

และความชอบโดยรวม ขณะท่ีแหนมท่ีใช ้JAP 25 เปอรเ์ซน็ตแ์ละใชข้า้วสกุ 100 เปอรเ์ซน็ต ์(รูส้กึคอ่นขา้งไมช่อบ) 

สอดคลอ้งกบัลกัษณะเนือ้สมัผสัของผลิตภณัฑแ์หนมท่ีใช ้JAP ทาํใหค้่าความแข็ง (hardness) การเกาะรวมกนั
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ของเนือ้ (gumminess) และความเหนียว (chewiness) ของลักษณะเนือ้สัมผัสท่ีดีเม่ือใช้ผง JAP 25 และ 50 

เปอรเ์ซน็ต ์(Table 3 และ 4) จงึทาํใหค้วามพงึพอใจของผูบ้ริโภคโดยรวมดีขึน้ 

Table 4  Effect of substitute Jerusalem artichoke powder (JAP) for cooked rice on sensory properties 

in Nham  

Item Control 

(T1) 

JAP 25 % substitute 

cooked rice in formula 

(T2) 

JAP 50 % substitute 

cooked rice in formula 

(T3) 

p SEM 

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. 

สรุป  

 การใช ้JAP ทดแทนขา้วสกุในผลิตภณัฑแ์หนมหม ูทาํใหแ้หนมมีคา่ความเป็นกรดดา่ง (pH) สงูกวา่ และ

มีค่าความสว่าง (สี L*) ลดลง ลกัษณะเนือ้สมัผัสของผลิตภัณฑดี์ขึน้ ทัง้ค่าความแข็ง การเกาะรวมตวัของเนือ้ 

ความเหนียวและความยืดหยุ่น ทาํใหก้ารทดสอบทางประสาทสมัผสัของแหนมจากผูท้ดสอบในส่วนเนือ้สมัผสั 

และใหค้ะแนนรวมของแหนมท่ีเติม JAP 50 เปอรเ์ซ็นตดี์กว่าสูตรท่ีใช ้JAP 25 เปอรเ์ซ็นตแ์ละสูตรขา้วสุก 100 

เปอรเ์ซ็นต ์ดงันัน้ การใช ้JAP ในผลิตภณัฑแ์หนมหมูสดัส่วน 50 เปอรเ์ซ็นต ์ของขา้วสุก ทาํใหร้สชาติ ลกัษณะ

ทางกายภาพ และความชอบของผูบ้ริโภคดีกวา่กวา่การใชข้า้วสกุในผลิตภณัฑแ์หนมหม ู

 

เอกสารอ้างอิง 

จารุวรรณ มณีศรี.  2551.  เทคโนโลยอีาหารหมัก.  พิมพค์รัง้ท่ี 2.  โฟรเ์พซ, กรุงเทพฯ.  247 หนา้. 

จิตรา สิงหท์อง.  2555.  วิทยาศาสตรบ์ูรณาการกับภูมิปัญญาทอ้งถิน่เพือ่สุขภาพและชุมชนในการศึกษา

ด้านการพัฒนาเส้นกวยจ๊ับอุบลกึง่สาํเร็จรูปเสริมราํข้าว.  รายงานฉบบัสมบรูณ ์สาํนกับริหาร

โครงการวิจยัใน และพฒันามหาวิทยาลยัแห่งชาติ สานกัคณะกรรมการการอดุมศกึษา. 

สาํนกังานมาตรฐานผลิตภณัฑอ์ตุสาหกรรม.  2546.  มาตรฐานผลิตภัณฑชุ์มชนแหนม (มผช.145-2546). 

กระทรวงอตุสาหกรรม, กรุงเทพฯ. 

วิศาล บญุประกอบ.  2555.  ศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนปลูกพชืแก่นตะวัน ในอาํเภอเขาค้อ

จังหวัด เพชรบูรณ.์  รายงานวิจยั, มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบรูณ.์ 

วีรพงษ ์พรสมิทธิกลุ.  2551.  การพัฒนากระบวนการสกัดพรีไบโอติกจากเปลือกด้านในขนุน.  วิทยานิพนธ์

 ปริญญาโท, มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร.์ 



การประชมุทางวิชาการของมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์ครัง้ที่ 58 สาขาสตัว ์

281 

Abou-Arab, A.A., H.A. Talaat and F.M. Abu-Salem.  2011.  Physico-chemical properties of inulin 

produced from Jerusalem Artichoke tubers on bench and pilot plant scale.  Australian 

Journal of Basic and Applied Sciences 5(5): 1297-2011. 

Almeida, E.L., Y.K. Chang and C.J. Steel.  2013.  Dietary fibre sources in bread: Influence on 

technological quality.  Food Science and Technology 50: 545-553. 

Burintramart, U., K. Chantarasakha and N. Chokesajjawatee.  2014.  Diversity of lactic acid bacteria in 

Thai fermented pork (nham) during fermentation assessed by denaturing gradient gel 

electrophoresis.  KKU Res. J. 9: 19-25  

Coussement, P.  1999.  Inulin and oligofructose as dietary fiber: Analytical, nutrition and legal 

aspects.  Complex Carbohydrates in Foods: 203-212. 

Liang, J., B,Z. Han, M.J.R. Nout and R.J. Hamer.  2008.  Effects of soaking, germination and 

fermentation on phytic acid, total and in vitro soluble zinc in brown rice.  Food Chemistry. 

110: 821-828. 

Praznik, W., E. Cieślik and A. Filipiak-Florkiewicz.  2002.  Soluble dietary fibres in Jerusalem Artichoke 

powders: Composition and application in bread.  Nahrung/Food. 46(3): 151. 

Valyasevi, R. and S.R. Rolle.  2002.  An overview of small scale food fermentation technologies in 

developing countries: scope of their improvement.  Int. J. Food Microbiol. 75: 231-239. 

Visessanguan, W., S. Benjakul, S. Riebroy and P. Thepkasikul.  2004.  Changes in composition and 

functional properties of proteins and their contributions to Nham characteristics.  Meat 

Science 66: 579-588. 

Spiller. G.A.  2001.  CRC Handbook of Dietary Fiber in Human Nutrition.  3rd ed.  Boca Raton, Florida, 

USA.  p. 709. 

Sumon W.  2010.  Quality of Nham a Thai traditional fermented sausage, produced from beef.  Thai 

 National AGRIS Centre. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การประชมุทางวิชาการของมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์ครัง้ที่ 58 สาขาสตัว ์

282 

ความสัมพันธร์ะหว่างนํา้หนักตัวกับความหนาไขมันสันหลังของสุกรสาวเชิงการค้า 
Association between Body Weight and Backfat Thickness of Commercial Gilts 

 
สุพิชชา ศรีวรมย์1 ธนาทิพย ์สวุรรณโสภี1* และ ศกร คณุวฒุิฤทธิรณ1 
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บทคัดย่อ 
งานวิจยันีมี้วตัถุประสงคเ์พ่ือจาํแนกปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อนํา้หนักตวั และศึกษาความผันแปรระหว่าง

นํา้หนกัตวัและความหนาไขมนัสนัหลงัของสกุรสาวเชิงการคา้ท่ีอายุ 28 สปัดาห ์ประชากรท่ีศกึษาประกอบดว้ย 

สกุรสาวพนัธุแ์ลนดเ์รซ (Landrace; L) จาํนวน 1,794 ตวั ยอรค์เชียร ์(Yorkshire; Y) จาํนวน 265 ตวั ลกูผสม LY 

จาํนวน 686 ตวั และลูกผสม YL จาํนวน 4,554 ตวั สุกรสาวทุกตวัไดร้บัการจัดการเหมือนกันตลอดช่วงเวลาท่ี

ศึกษา การจัดเก็บขอ้มูลนํา้หนกัตวั (Body weight; BW) และความหนาไขมนัสนัหลงั (Backfat thickness; BF) 

กระทาํเม่ือสกุรสาวมีอายุ 28 สปัดาห ์ปัจจยัเดือน-ปีท่ีจดัเก็บขอ้มลู กลุ่มพนัธุ ์อายุ และความหนาไขมนัสนัหลงั

ถกูกาํหนดเป็นปัจจยัคงท่ีในการทดสอบอิทธิพลต่อนํา้หนกัตวัของสกุรสาว ผลการศกึษาพบวา่ทกุปัจจยัท่ีศกึษามี

อิทธิพลต่อความผนัแปรของนํา้หนกัตวัของสกุรสาว (P < 0.001) สกุรสาวลกูผสมมีค่า BW สงูกว่าสกุรสาวพนัธุ์

แทส้มัประสิทธ์ิรีเกรสชั่นของ BF มีคา่ 1.98 ± 0.06 แตเ่ม่ือพิจารณาแยกตามกลุม่พนัธุพ์บว่าสมัประสิทธ์ิรีเกรสชั่น

ของ BF มีค่าสูงท่ีสุด (2.66 ± 0.12) ในสุกรพันธุ ์L ในขณะท่ีสุกรสาวกลุ่มพันธุอ่ื์นมีค่าระหว่าง 1.67 ± 0.07 ถึง 

1.92 ± 0.18 ผลการศึกษานีอ้าจนาํไปสู่การใชป้ระโยชนจ์ากค่าความหนาไขมันสันหลังท่ีเหมาะสมเพ่ือการ

คดัเลือกสกุรสาวทดแทนในแตล่ะกลุม่พนัธุไ์ดอ้ย่างมีประสิทธิภาพตอ่ไป 

 

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. Year-

month 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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คาํนาํ 

สกุรสาวทดแทนท่ีมีความสมบรูณพ์นัธุแ์ละการเจริญเติบโตดี มีโอกาสใหผ้ลผลิตไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ

ตลอดช่วงอายุการใชง้านในระบบการผลิต (Tummaruk et al., 2009) ดว้ยเหตนีุ ้การกาํหนดตวัแปรท่ีใชส้าํหรบั

การคดัเลือกสกุรสาวทดแทน จึงมีความสาํคญัต่อความคุม้ค่าในการใหผ้ลผลิตระดบัฟารม์ของแม่สกุรในอนาคต 

โดยตวัแปรท่ีนิยมใชใ้นการพิจารณาคดัเลือกสกุรสาวทดแทน ไดแ้ก่ อายเุม่ือเป็นสดัครัง้แรกอตัราการเจริญเติบโต 

และความหนาไขมันสันหลงั ซึ่งโดยทั่วไป สุกรสาวมักแสดงอาการเป็นสดัครัง้แรกเม่ืออายุประมาณ 200 วัน 

(Tummarak et al., 2007; Roongsitthichai et al., 2011) สกุรสาวท่ีแสดงอาการเป็นสดัเรว็ (แสดงอาการเป็นสดั

เม่ืออายุนอ้ยกวา่) มีโอกาสถูกคดัเลือกเพ่ือใชป้ระโยชนใ์นระบบการผลิตไดใ้นระยะเวลาท่ียาวนานกว่าสกุรสาวท่ี

แสดงอาการเป็นสดัท่ีอายุมากกว่า สกุรสาวท่ีมีอตัราการเจริญเติบโตสงูมกัเขา้สูว่ยัเจริญพนัธุเ์รว็กว่าสกุรสาวท่ีมี

อตัราการเจริญเติบโตตํ่า (Kummer et al., 2009) นอกจากนี ้การเจริญเติบโตของสกุรสาวยงัมีความสมัพนัธก์บั

การเปลี่ยนแปลงของความหนาไขมนัสนัหลงัท่ีเพ่ิมขึน้ดว้ย (Tummarak et al., 2009) 

ดว้ยเหตนีุ ้ความหนาไขมนัสนัหลงัจงึไดร้บัความนิยมใชเ้ป็นตวัแปรหนึ่งในการพิจารณาคดัเลือกสกุรสาว

ทดแทน เน่ืองจากไขมนัสนัหลงัมีความสมัพนัธก์บัฮอรโ์มนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใชพ้ลงังาน (Metabolic hormone) 

ระหว่างเนือ้เย่ือไขมนั การดาํรงชีวิต และการเจริญพนัธุ ์ตวัอย่างเช่น ฮอรโ์มนเลบติน (Leptin; Campfield et al., 

1995) เป็นตน้ ซึ่งจากการศกึษาของ Hausman et al. (2012) พบว่า ฮอรโ์มนเลบตินในซีรั่มมีปริมาณสงูในช่วงท่ี

สกุรสาวอยู่ในช่วงเจริญพนัธุ ์นอกจากนี ้ความหนาไขมนัสนัหลงัยงัมีความสมัพนัธก์บัประสิทธิภาพระบบสืบพนัธุ์

ของแม่สกุรตลอดช่วงการใหผ้ลผลิตดว้ย (Houde et al., 2010) ในรายงานการศกึษาของ Roongsitthichai and 

Tummarak  (2014) จึงแนะนาํใหค้ดัเลือกสุกรสาวทดแทนท่ีมีความหนาไขมนัสนัหลงัเม่ือผสมพันธุค์รัง้แรกอยู่

ในช่วง 18–23 มิลลิเมตร ซึ่งหากควบคมุนํา้หนกัตวัเพ่ิมในช่วงอุม้ทอ้งและช่วงเลีย้งลกูของสกุรสาวท่ีคดัเลือกได้

อย่างมีประสิทธิภาพจะไมส่ง่กระทบตอ่การสญูเสียไขมนัสนัหลงั และประสิทธิภาพการใหผ้ลผลิตในครัง้ถดัไป 

การศกึษาความหนาไขมนัสนัหลงัในประชากรสกุรเชิงการคา้ส่วนใหญ่ชีใ้หเ้ห็นถงึความสาํคญัของความ

หนาไขมนัสนัหลงัของแม่สกุรท่ีกาํลงัใหผ้ลผลิต ทัง้นี ้หากทราบถึงศกัยภาพการเจริญเติบโตและความพรอ้มทาง

รา่งกายของสกุรสาวก่อนการคดัเลือก อาจช่วยเพ่ิมโอกาสใหผู้ผ้ลิตสามารถคดัเลือกสกุรสาวทดแทนท่ีสรา้งความ

คุม้ค่าตลอดระยะการผลิตไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ การศึกษานีจ้ึงมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อ

นํา้หนกัตวั และความสมัพนัธร์ะหวา่งนํา้หนกัตวักบัความหนาไขมนัสนัหลงัของประชากรสกุรสาวเชิงการคา้ท่ีอายุ 

28 สัปดาห์ สาํหรับเป็นข้อมูลในการบริหารจัดการฝูงสุกรทดแทน และการประเมินค่าความสามารถทาง

พนัธุกรรมท่ีนาํไปสูก่ารคดัเลือกสกุรสาวทดแทนท่ีมีศกัยภาพการผลิตตอ่ไป 

 

อุปกรณแ์ละวิธีการ 

ประชากรทีศ่ึกษา 

สกุรสาวท่ีใชใ้นการศกึษามีจาํนวน 7,299 ตวั แบ่งเป็น 4 กลุม่พนัธุ ์ประกอบดว้ย สกุรสาวพนัธุแ์ลนดเ์รซ 

(Landrace: L) จํานวน 1,794 ตัว สุกรยอร์คเชียร ์(Yorkshire: Y) จํานวน 265 ตัว สุกรลูกผสม Landrace x 

Yorkshire (LY) จาํนวน 686 ตัว และสุกรลูกผสม Yorkshire x Landrace (YL) จาํนวน 4,554 ตัว โดยสุกรสาว

ทัง้หมดถูกเลีย้งดูภายในโรงเรือนระบบเปิดของฟารม์สุกรเชิงการคา้แห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งโดยทั่วไป

สภาพแวดลอ้มมีอณุหภูมิเฉลี่ย 26.6 องศาเซลเซียส (15.7 ถึง 35.1 องศาเซลเซียส) และมีความชืน้สมัพทัธเ์ฉลี่ย 
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72.9 เปอรเ์ซ็นต ์(35 ถึง 99 เปอรเ์ซ็นต)์ ในระหว่างช่วงเวลาท่ีศึกษา สุกรสาวแต่ละกลุ่มพันธุผ์่านการคดัเลือก

เบือ้งตน้เม่ืออายปุระมาณ 9 ถงึ 10 สปัดาห ์สกุรท่ีมีนํา้หนกัตวัไมน่อ้ยกวา่ 20 กิโลกรมั และมีจาํนวนเตา้นมอย่าง

นอ้ย 7 คู่ ถูกนาํมาเลีย้งรวมกันภายในคอกขนาด 6×3 เมตร คอกละ 15 ถึง 20 ตัว (คิดเป็นพืน้ท่ี 0.9 ถึง 1.2 

ตารางเมตรต่อตวั) สกุรสาวทุกตวัไดร้บัอาหาร (โปรตีน 16 เปอรเ์ซ็นต ์และพลงังานรวม 3,200 กิโลแคลเลอรี่ต่อ

กิโลกรมั) เฉลี่ย 2 กิโลกรมัตอ่วนั และไดร้บันํา้สะอาดอย่างเตม็ท่ี นอกจากนี ้สกุรสาวทกุตวัไดร้บัวคัซีนป้องกนัโรค

ปากและเทา้เป่ือย (Foot and mouth disease) โรคพิษสุนัขบา้เทียม (Pseudorabies หรือ Aujesky’s disease) 

โรคระบบทางเดินหายใจและระบบสืบพันธุ ์(Porcine Reproductive and Respiratory Syndrome; PRRS) โรค

อหิวาตส์ุกร (Swine fever) และพาโวไวรสั (Porcine Parvovirus; PPV) ตามโปรแกรมท่ีกาํหนดโดยสตัวแพทย์

ประจาํฟารม์ 

 

การวัดและจัดเกบ็ข้อมูล 

เม่ือสุกรสาวมีอายุประมาณ 28 สัปดาห ์ถูกยา้ยเขา้ซองบังคับเพ่ือวัดและจัดเก็บขอ้มูลรายตัว ไดแ้ก่ 

นํ้าหนักตัว (Body weight; BW) โดยใช้เครื่องชั่ งนํ้าหนักดิจิตอล และความหนาไขมันสันหลัง (Backfat  

thickness; BF) ดว้ยเครื่อง Lean meter โดยวดัความหนาไขมนัสนัหลงัท่ีตาํแหน่งซี่โครงซี่สดุทา้ย ห่างจากแนว

กระดูกสนัหลงัประมาณ 6.5 เซนติเมตร (Renco corporation, 2019) พรอ้มทัง้จดบันทึกขอ้มูล วนัเกิดของสกุร 

(Birth date) หมายเลขประจําตัวสุกร (Animal ID) กลุ่มพันธุ์ (Breed group; BG) และวันท่ีจัดเก็บข้อมูล 

(Measuring date) จากนัน้ คาํนวณอายขุองสกุรสาว ณ วนัท่ีจดัเกบ็ขอ้มลู จากจาํนวนวนัระหวา่งวนัเกิดและวนัท่ี

จดัเก็บขอ้มลูของสกุรสาวตวันัน้ๆ  

 

การวิเคราะหข้์อมูลทางสถติ ิ

ขอ้มลูนํา้หนกัตวัและความหนาไขมนัสนัหลงัของสกุรสาวถูกนาํมาวิเคราะหค์่าสถิติเชิงพรรณนา ไดแ้ก่ 

คา่เฉลี่ย (Mean) สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) คา่สงูสดุ (maximum) และคา่ตํ่าสดุ (Minimum) 

ทัง้ในภาพรวมและจาํแนกตามกลุม่พนัธุ ์เพ่ือศกึษาศกัยภาพการผลิตสกุรสาวทดแทนในแตล่ะกลุม่พนัธุ ์ปัจจยัท่ีมี

อิทธิพลตอ่ความผนัแปรของนํา้หนกัตวัของสกุรสาวถกูพิจารณาโดยกาํหนดให ้ปี-เดือนท่ีจดัเก็บขอ้มลู (84 ระดบั 

ตัง้แต่เดือนตุลาคม พ.ศ. 2553 ถึงเดือนกันยายน พ.ศ. 2560) กลุ่มพันธุ ์(4 ระดบั ประกอบดว้ย พันธุ ์L, Y, LY 

และ YL) อายุของสุกรสาว ณ วนัท่ีจัดเก็บขอ้มูล (มีค่าต่อเน่ืองตัง้แต่ 189 ถึง 203 วนั) และความหนาไขมนัสนั

หลงั (มีค่าต่อเน่ืองตัง้แต่ 8 ถึง 20 มิลลิเมตร) เป็นปัจจยักาํหนด ค่าประมาณสมัประสิทธ์ิรีเกรสชั่นของความหนา

ไขมนัสนัหลงัถกูนาํมาเปรียบเทียบระหว่างกลุม่พนัธุ ์ค่าเฉลี่ยลีสแควรข์องปัจจยัเดือน-ปีท่ีจดัเก็บขอ้มลู และกลุม่

พนัธุ ์ถูกประมาณค่า และเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยดว้ยวิธี Bonferroni t-test ท่ีระดบันยัสาํคญั 0.05 โดยใชชุ้ดคาํสั่ง 

Proc GLM ในโปรแกรมสาํเรจ็รูป SAS (SAS, 2004)  

 

ผลและวิจารณผ์ลการทดลอง  

ผลการวิเคราะหส์ถิติเชิงพรรณนาแสดงใหเ้ห็นวา่ สกุรสาวในประชากรท่ีศกึษามีนํา้หนกัตวัเฉลี่ย 112.58 

(SD = 14.49) กิโลกรมั (มีค่าอยู่ในช่วง 75 ถึง 145 กิโลกรมั) และมีความหนาไขมนัสนัหลงัเฉลี่ย 13.16 (SD = 

2.51) มิลลิเมตร (มีคา่อยู่ในช่วง 8 ถงึ 20 มิลลิเมตร) ซึง่มีคา่ใกลเ้คียงกนักบัคา่เฉลี่ยนํา้หนกัตวั (106.10 กิโลกรมั, 
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SD = 13.00 กิโลกรมั) และความหนาไขมนัสนัหลงั (13.00 มิลลิเมตร, SD = 2.80 มิลลิเมตร) ท่ีพบในประชากร

สกุรสาวลกูผสม LY ท่ีเลีย้งดใูนประเทศไทย ในช่วงอายุระหว่าง 152 ถึง 224 วนั โดย Tummaruk et al. (2007) 

เม่ือพิจารณาค่าเฉลี่ยของลกัษณะท่ีศกึษาแยกตามกลุม่พนัธุ ์(Figure 1) พบว่า สกุรสาวลกูผสม LY มีนํา้หนกัตวั

เฉลี่ยสงูท่ีสดุ (113.33 กิโลกรมั, SD = 0.46 กิโลกรมั) ซึ่งมีค่าใกลเ้คียงกบัสกุรลกูผสม YL (113.10 กิโลกรมั; SD 

= 0.25 กิโลกรมั) ในขณะท่ีสกุรพนัธุ ์L ทีมีนํา้หนกัตวัเฉลี่ยตํ่าท่ีสดุ (108.77 กิโลกรมั, SD = 0.29 กิโลกรมั)  

 

 
 

Figure 1 Averages of body weight (BW) and backfat thickness (BF) of gilts by breed group 

 

เม่ือพิจารณาความหนาไขมนัสนัหลงั พบวา่ สกุรสาวพนัธุแ์ท ้L (12.07 มิลลิเมตร, SD = 2.21 มิลลิเมตร) 

และ Y (12.16 มิลลิเมตร, SD = 2.29 มิลลิเมตร) มีค่าเฉลี่ยความหนาไขมนัสนัหลงัตํ่ากว่า (p<0.05) สุกรสาว

ลกูผสมทัง้สองกลุม่พนัธุ ์[13.16 (SD=2.59)  มิลลิเมตร สาํหรบัสกุรลกูผสม LY และ 13.58 (SD=2.47) มิลลิเมตร 

สาํหรบัสุกรลูกผสม YL) ผลการศึกษาชีใ้หเ้ห็นว่า สุกรสาวลูกผสมในประชากรท่ีศึกษามีความสามารถในการ

สะสมไขมนัสนัหลงัโดยเฉลี่ยไดส้งูกวา่สกุรสาวพนัธุแ์ทท่ี้อาย ุ28 สปัดาห ์ซึง่สอดคลอ้งกบัการศกึษาของ Skorput 

et al. (2009) ท่ีรายงานค่าเฉลี่ยความหนาไขมนัสนัหลงัของประชากรสุกรสาวท่ีมีอายุเฉลี่ย 193.9±0.24 วนั ว่า 

สกุรพนัธุแ์ท ้Swedish Landrace (SL) มีคา่ตํ่ากวา่ (11.03±0.03 มิลลิเมตร) สกุรสาวลกูผสม Large White (LW) 

x SL (11.08±0.03 มิลลิเมตร) และลูกผสม SL x LW (11.09±0.03 มิลลิเมตร) อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 

(p<0.05)  

ปี-เดือนท่ีจดัเก็บขอ้มลู กลุ่มพนัธุ ์อายุของสกุรสาว ณ วนัท่ีจดัเก็บขอ้มลู และความหนาไขมนัสนัหลงัมี

อิทธิพลต่อความผนัแปรของนํา้หนกัตวัของสกุรสาวในประชากรท่ีศกึษาอย่างมีนยัสาํคญัย่ิงทางสถิติ (p<0.001) 

ค่าเฉลี่ยลีสแควร ์(± ความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน) สาํหรบันํา้หนกัตวัของสกุรสาวท่ีถูกวดัและจดัเก็บในแต่ละปี-

เดือน มีความผันแปรอยู่ในช่วง 92.23±2.45 ถึง 124.75±2.17 กิโลกรัม โดยค่าเฉลี่ยนํา้หนักตัวของสุกรสาวมี

แนวโนม้ลดลงตามเดือน-ปีท่ีเพ่ิมขึน้ (Figure 2A) แสดงใหเ้ห็นว่า การจดัการประชากรสกุรสาวก่อนการคดัเลอืก

ในแตล่ะช่วงเวลาสง่ผลใหน้ํา้หนกัตวัโดยเฉลี่ยท่ีอาย ุ28 สปัดาหล์ดลง -0.25 กิโลกรมัตอ่เดือน ซึง่อาจเป็นไปไดว้า่

สกุรสาวในระบบการผลิตแสดงความพรอ้มและมีสมบูรณพ์นัธุเ์ร็วขึน้ ส่งผลใหส้ามารถคดัเลือกสกุรสาวทดแทน

เม่ือมีนํา้หนกัตวัตํ่ากวา่ในอดีต 
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สาํหรับกลุ่มพันธุ์ (Figure 2B) ผลการศึกษาพบว่า สุกรสาวพันธุ์ L (108.77±0.29 กิโลกรัม) และ Y 

(110.13±0.67 กิโลกรมั) มีค่าเฉลี่ยลีสแควรส์าํหรบัลกัษณะนํา้หนกัตวัท่ีอายุ 28 สปัดาห ์ตํ่ากว่าสกุรลกูผสม LY 

(113.33±0.46 กิโลกรมั) และ YL (113.01±0.25 กิโลกรมั) ซึง่แสดงใหเ้ห็นวา่ สกุรสาวลกูผสมมีนํา้หนกัตวัสูงกว่า

กลุ่มสุกรพันธุ ์ซึ่งคิดเป็นค่าเฮทเทอโรซีส รอ้ยละ 3.54 เปอรเ์ซ็นตใ์นสุกรลูกผสม LY และรอ้ยละ 3.25 ในสุกร

ลกูผสม YL ตามลาํดบั 

 

 
(A)         (B) 

Figure 2  Least square means for body weight of gilts by year-month of measuring (A) and by breed  

group (B) 

 

สัมประสิทธ์ิรีเกรสชั่ นส ําหรับความหนาไขมันสันหลังของสุกรสาวรวมทุกกลุ่มพันธุ์มีค่าเท่ากับ 

1.98±0.06 (Table 1) แสดงใหเ้ห็นวา่ ความหนาไขมนัสนัหลงัท่ีเพ่ิมขึน้ 1 มิลลิเมตร มีความสมัพนัธก์บันํา้หนกัตวั

ท่ีเพ่ิมขึน้ของสุกรสาวในประชากรท่ีศึกษา 1.98 กิโลกรมั อย่างไรก็ตาม เม่ือพิจารณาแยกตามกลุ่มพันธุจ์ะพบ

ความแตกต่างของค่าสมัประสิทธ์ิรีเกรสชั่นสาํหรบัความหนาไขมนัสนัหลงัของสกุรสาวมีความผนัแปรระหว่าง 

1.67±0.07 ถึง 2.66±0.12 โดยสกุรสาวพนัธุ ์L มีการเปลี่ยนแปลงนํา้หนกัตวัเพ่ิมขึน้มากกว่ากลุ่มพนัธุอ่ื์น ๆ เม่ือ

ความหนาไขมันสนัหลังเพ่ิมขึน้ 1 มิลลิเมตร นอกจากนี ้สุกรลูกผสม LY (1.92±0.18) ยังมีการเปลี่ยนแปลง

นํา้หนกัตวัท่ีสงูกว่าสกุรลกูผสม YL (1.67±0.07) เม่ือความหนาไขมนัสนัหลงัเพ่ิมขึน้ 1 มิลลิเมตร ผลการศกึษานี้

ชีใ้หเ้ห็นเป็นนยัว่า สกุรแต่ละกลุ่มพนัธุมี์ความสามารถในการเจริญเติบโตและสะสมไขมนัสนัหลงัไดแ้ตกต่างกนั 

ซึง่อาจเป็นประโยชนใ์นการกาํหนดเกณฑค์วามหนาไขมนัสนัหลงัท่ีเหมาะสม เพ่ือการคดัเลือกสกุรสาวทดแทนใน

แตล่ะกลุม่พนัธุไ์ดอ้ย่างมีประสิทธิภาพตอ่ไป  

 

Table 1  Regression coefficient of backfat thickness on body weight by breed group. 

Breed group Regression coefficient Standard Error P-value 

Landrace 2.6622 0.1178 <0.0001 

Yorkshire 1.7143 0.3457 <0.0001 

Landrace x Yorkshire 1.9249 0.1786 <0.0001 

Yorkshire x Landrace 1.6727 0.0680 <0.0001 

Overall 1.9775 0.0547 <0.0001 

y = -0.2503x + 121.97
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สรุป 

สกุรสาวในประชากรท่ีศกึษามีค่าเฉลี่ยลีสแควรส์าํหรบันํา้หนกัตวั ใกลเ้คียงกนัในช่วง 113.33±0.46 ถึง 

108.77±0.29 กิโลกรมั ในขณะท่ีสกุรลกูผสม LY และ YL มีความหนาไขมนัสนัหลงัเฉลี่ยสงูกว่าสกุรพนัธุ ์L และ 

Y ความผนัแปรของนํา้หนกัตวัของสกุรสาวไดร้บัอิทธิพลจากความแตกต่างของปี-เดือนท่ีจดัเก็บขอ้มลู กลุ่มพนัธุ ์

อายุของสกุรสาว ณ วนัท่ีจดัเก็บขอ้มลู และความหนาไขมนัสนัหลงัอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติ สกุรสาวพนัธุ ์L มี

ค่าเฉลี่ยลีสแควรส์าํหรบั BW ตํ่าท่ีสุด สมัประสิทธ์ิรีเกรสชั่นสาํหรบัความหนาไขมนัสนัหลงัของสุกรสาวรวมทุก

กลุ่มพันธุ์ มีค่าเท่ากับ 1.98±0.06 เม่ือพิจารณาแยกตามกลุ่มพันธุ์ ค่าสัมประสิทธ์ิรีเกรสชั่นของ BF ต่อการ

เปลี่ยนแปลง BW ของสุกรสาวมีความผันแปรระหว่าง 1.67±0.07 ถึง 2.66±0.12 หรือเม่ือสุกรสาวมีความหนา

ไขมนัสนัหลงัเพ่ิมขึน้ 1 มิลลิเมตร มีความสมัพนัธก์บันํา้หนกัตวัท่ีเพ่ิมขึน้ของสุกรสาวในประชากรท่ีศึกษา 1.67 

ถงึ 2.66 กิโลกรมั โดยสกุรสาวพนัธุ ์L มีคา่สมัประสิทธ์ิรีเกรสชั่นของ BF สงูท่ีสดุ 
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ความเป็นพษิของอีโคฟูมทีม่ีต่อมอดหนวดยาว, Cryptolestes spp. (Coleoptera: Cucujidae) 
Toxicity of ECO2FUME against the Flat Grain Beetle, Cryptolestes spp.  

(Coleoptera: Cucujidae) 
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บทคัดย่อ 
มอดหนวดยาว (Cryptolestes spp.) เป็นแมลงศตัรูท่ีสาํคญัของผลิตภณัฑใ์นโรงเก็บทั่วโลก งานวิจยันีมี้

วตัถุประสงคเ์พ่ือศกึษาความเป็นพิษของอีโคฟูม (ECO2FUME) ท่ีมีต่อระยะไข่ หนอน ดกัแด ้และตวัเต็มวยัของ

มอดหนวดยาวท่ีระดบัความเขม้ขน้ 0, 15.625, 31.25, 62.50, 125, 250, 500, 750, 1000, 1250 ppm ระยะเวลา

รมนาน 24 ชั่ วโมง ผลการศึกษาพบว่ามอดหนวดยาวระยะไข่ หนอน ดักแด้ และตัวเต็มวัยตายใกล้ 100 

เปอรเ์ซ็นต ์เม่ือรมดว้ยอีโคฟูมความเขม้ขน้ 125, 62.50, 125 และ 62.50 ppm นาน 24 ชั่วโมง ตามลาํดบั ค่า

ความเขม้ขน้ท่ีทาํใหร้ะยะไข่ หนอน ดักแด ้และตัวเต็มวัยของมอดหนวดยาวตาย 90 เปอรเ์ซ็นต ์(LC90) มีค่า 

83.66, 48.80, 40.83 และ 9.55 ppm ตามลาํดบั สาํหรบัค่าความเขม้ขน้ท่ีทาํใหร้ะยะไข่ หนอน ดกัแด ้และตวั

เตม็วยัของมอดหนวดยาวตาย 99 เปอรเ์ซน็ต ์(LC99) มีคา่ 975.22, 227.30, 261.91 และ 159.92 ppm ตามลาํดบั 

 

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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คาํนาํ 

ประเทศไทยเป็นแหล่งผลิตอาหารท่ีสาํคญัของโลก ไดแ้ก่ ผัก ผลไม ้ธัญพืช และรวมไปถึงพืชสมนุไพร  

การเก็บรักษาผลิตผลทางการเกษตรข้างตน้ มักเจอปัญหาจากการเข้าทาํลายของแมลงศัตรูผลิตผลทาง

การเกษตร (กรรณิการ ์และคณะ, 2558) ไดแ้ก่ ดว้งงวงขา้วโพด, มอดขา้วเปลือก, มอดแป้ง, ผีเสือ้ขา้วสาร     มอด

ยาสบู และมอดหนวดยาว เป็นตน้ (พรทิพย ์และคณะ, 2548) ซึ่งมอดหนวดยาว (Cryptolestes spp.)  จะสรา้ง

ปัญหาอย่างมากในโรงเก็บโดยการกัดกินผลิตผลทางการเกษตรท่ีแตกหักเป็นฝุ่ น ผง หรือส่วนผลิตผลทาง

การเกษตรท่ีแมลงชนิดอ่ืนเขา้ทาํลายมาก่อนแลว้ มอดหนวดยาวพบไดท้ั่วไปตามยุง้ขา้วเปลือกของเกษตรกรใน

โรงสี และโรงเก็บเมลด็พืช (กสุมุา และคณะ, 2548) ขา้วท่ีผ่านการแปรรูป และขา้วท่ีรอการนาํไปผ่านกระบวนการ

ขดั ขา้วโพดท่ีเป็นวตัถุดิบหลกัในการผลิตอาหารสตัวอี์กดว้ย (ภรณธิ์รา และคณะ, 2553) เม่ือมอดหนวดยาวเขา้

ทาํลายผลิตผลทางการเกษตรจะทาํใหมี้การปนเป้ือนของเสียและเชือ้โรค ผลิตผลทางการเกษตรสญูเสียคณุภาพ

และนํา้หนกั (กรรณิการ ์และคณะ, 2558) 

การใชส้ารรม (fumigant) กาํจดัแมลงศตัรูผลิตผลทางการเกษตรในโรงเก็บเป็นวิธีการท่ีไดร้บัความนิยม

อย่างกวา้งขวาง (พรทิพย ์และคณะ, 2551) โดยทั่วไปสารรมเป็นสารเคมีท่ีอยู่ในรูปของแก๊ส เม่ือรักษาระดบั 

ความเขม้ขน้ของสารไวไ้ดอ้ย่างต่อเน่ืองก็จะสามารถฆ่าแมลงได ้ซึ่งสารรมท่ีดีจะตอ้งมีคณุสมบติัในการแทรกซมึ

ในอากาศ ในเมล็ดพืช ในผลิตผลทางการเกษตรไดดี้ (กุสุมา และคณะ, 2548) สารรมท่ีไดร้บัความนิยมท่ีใชใ้น

การกาํจัดแมลงศัตรูผลิตผลทางการเกษตร คือ เมทิลโบรไมด ์(methyl bromide) และฟอสฟีน (phosphine)     

(พรทิพย ์และคณะ, 2551; กรรณิการ ์และคณะ, 2558; Bell, 2000) อย่างไรก็ตามผลของการใชเ้มทิลโบรไมด์

และฟอสฟีนไดส้รา้งผลกระทบกบัสิ่งแวดลอ้มอย่างมากมาย (Ryan et al., 2006) เช่น การใชเ้มทิลโบรไมดส์่งผล

ทาํลายชัน้บรรยากาศโอโซนจงึถกูหา้มใชใ้นบางประเทศ และประเทศไทย (กรรณิการ ์และคณะ, 2558) รวมทัง้ยงั

มีรายงานการสร้างความต้านทานต่อฟอสฟีนของแมลงศัตรูผลิตผลทางการเกษตรอย่างรวดเร็วอีกด้วย           

(Bell, 2000)  

สารอีโคฟูม (ECO2FUME) จึงถูกพัฒนามาเพ่ือใชเ้ป็นทางเลือกหนึ่งในการกาํจัดแมลงกลุ่มนี ้ อีโคฟูม

เป็นการนาํฟอสฟีน 2 เปอรเ์ซ็นต ์มาผสมกบัคารบ์อนไดออกไซด ์98 เปอรเ์ซ็นต ์จึงส่งผลต่อสิ่งแวดลอ้มนอ้ยกวา่ 

นอกจากนั้นยังเป็นสารท่ีไม่ติดไฟ และสามารถนําไปใช้ในการรมผลิตผลทางการเกษตรได้หลายชนิด     

(กรรณิการ ์และคณะ, 2558) งานวิจยันีจ้ึงมีวตัถุประสงคใ์นการทดสอบความเป็นพิษของอีโคฟูมในระดบัความ

เขม้ขน้ตา่งๆ เพ่ือกาํจดัมอดหนวดยาว ในระยะตา่งๆ 

 

อุปกรณแ์ละวิธีการ 

การเลีย้งและการเพิม่ปริมาณมอดหนวดยาว 

มอดหนวดยาวท่ีใชใ้นการศกึษานีไ้ดร้บัความอนุเคราะหจ์ากกองวิจยัและพฒันาวิทยาการหลงัการเก็บ

เก่ียวแและแปรรูปผลิตผลเกษตร กรมวิชาการเกษตร โดยนาํตวัเต็มวยัของมอดหนวดยาวมาเลีย้งขยายพนัธุด์ว้ย

อาหารผสมท่ีประกอบดว้ยขา้วโพดป่ันหยาบ 600 กรมั ขา้วบารเ์ลย ์400 กรมั และแป้งขา้วสาลี 100 กรมั นาํ

ส่วนผสมมาคลุกให้เข้ากัน แบ่งส่วนผสมปริมาณ 50 กรัม ใส่ในขวดแก้วทรงกลมขนาดเสน้ผ่านศูนย์กลาง  

4 เซนติเมตร สงู 5 เซนติเมตร คดัแยกตวัเตม็วยัของมอดหนวดยาวท่ีมีอายไุมเ่กิน 48 ชั่วโมง ลงในขวดเลีย้งแมลง

ท่ีเตรียมไวจ้าํนวน 200 ตวั/ขวด ปิดฝาขวดเลีย้งแมลงดว้ยกระดาษซบั เก็บไวท่ี้อุณหภูมิ 25±5 องศาเซลเซียส 
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ความชืน้สมัพทัธ ์75±5 เปอรเ์ซ็นต ์เป็นเวลา 2 วนั จึงนาํตวัเต็มวยัออกจากขวดแกว้ ปิดฝาขวดแกว้ดว้ยกระดาษ

ซบัอีกครัง้ และเก็บไวจ้นกระทั่งระยะไข่พฒันาเป็นตวัเตม็วยั 

 

การทดสอบความเป็นพษิของอโีคฟูมทีม่ีต่อระยะต่างๆ ของมอดหนวดยาว 

เตรียมขวดเลีย้งแมลงท่ีบรรจอุาหารผสมตามสตูรขา้งตน้ คดัแยกตวัเตม็วยัของมอดหนวดยาวท่ีมีอายุไม่

เกิน 48 ชั่วโมง ลงในขวดเลีย้งแมลงท่ีเตรียมไวจ้าํนวน 200 ตวั/ขวด ปิดฝาขวดเลีย้งแมลงดว้ยกระดาษซบัเป็น

เวลา 2 วนั จงึนาํตวัเตม็วยัออกจากขวดแกว้ ปิดฝาขวดแกว้ดว้ยกระดาษซบัอีกครัง้ เก็บไวท่ี้อณุหภมิู 25±5 องศา

เซลเซียส ความชืน้สมัพทัธ ์75±5 เปอรเ์ซน็ต ์โดยระยะไข่ทิง้ไว ้3 วนั ระยะหนอนทิง้ไว ้7 วนั และระยะดกัแดทิ้ง้ไว ้

30 วนั เม่ือครบกาํหนดใหร้อ่นนาํระยะต่างๆ ของมอดหนวดยาวออกจากอาหารโดยใชต้ะแกรงขนาด 100 mesh 

นาํมอดหนวดยาวแตล่ะระยะจาํนวน 200 ตวั ใสล่งในขวดเลีย้งแมลงใบใหมท่ี่มีอาหารอยู่ 50 กรมั จาํนวน 4 ขวด/

ระยะ/ความเขม้ขน้ 

 นาํขวดแมลงท่ีจะใชท้ดสอบใส่ไวใ้นโหลแกว้ดดูความชืน้ (desiccator) ปิดฝาโหลแกว้ดดูความชืน้ และ

ใชเ้ทปกาวพนัรอบ ดดูอากาศออกตามปริมาณสารรมท่ีจะฉีดเขา้ไป แลว้ถ่ายอีโคฟมูเขา้ไปในโหลแกว้ดดูความชืน้

ท่ีระดบัความเขม้ขน้ 15.625, 31.25, 62.50, 125, 250, 500, 750, 1000 และ 1250 ppm โดยใชก้ระบอกฉีดยา 

(syringe) ฉีดท่ีเซป็ตมัแลว้ปิดดว้ยเทปกาว รมทิง้ไวเ้ป็นเวลา 24 ชั่วโมง ทาํการทดลองจาํนวน 4 ซ ํา้/ความเขม้ขน้/

ระยะของมอดหนวดยาว เปิดโหลแกว้ดดูความชืน้เม่ือครบตามระยะเวลาและนาํขวดเลีย้งแมลงออกจากโหลแกว้

ดดูความชืน้ เก็บไวท่ี้อณุหภมิู 25±5 องศาเซลเซียส ความชืน้สมัพทัธ ์75±5 เปอรเ์ซน็ต ์เป็นระยะเวลา 50 วนัหรือ

จนกว่าแมลงท่ีทดสอบจะพฒันาเป็นตวัเต็มวยั บนัทึกจาํนวนตวัเต็มวยัของ มอดหนวดยาวท่ีมีชีวิตรอดเม่ือครบ

ตามระยะเวลาท่ีกาํหนด และคาํนวณเป็นอตัราการตายของมอดหนวดยาวในระยะตา่ง ๆ หลงัการรมดว้ยอีโคฟูม

ความเขม้ขน้ขา้งตน้ 

 

การวิเคราะหข้์อมูลทางสถติ ิ

วางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ (Completely Randomized Design, CRD) นาํผลการศึกษาไป

วิเคราะห์ค่าความแปรปรวนโดยใช้ One way ANOVA และเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยโดยใช้ 

Tukey’s HSD test ท่ีระดบัความเช่ือมั่น 95 เปอรเ์ซ็นต ์ประเมินค่าความเขม้ขน้ของอีโคฟูมท่ีทาํใหร้ะยะต่าง ๆ 

ของมอดหนวดยาวตาย 90 (LC90) และ 99 เปอร์เซ็นต์ (LC99) โดยวิธี Probit analysis (Finney, 1971) ด้วย

โปรแกรม SPSS version 13.0 

  

ผลการทดลองและวิจารณ ์

ผลการศกึษาพบว่าอีโคฟูมความเขม้ขน้ต่างๆ มีประสิทธิภาพในการกาํจดัมอดหนวดยาวระยะต่างๆ ได้

แตกต่างกนั (p<0.001) โดยอีโคฟูมความเขม้ขน้ 1250 ppm มีประสิทธิภาพในการกาํจดัมอดหนวดยาวทกุระยะ

การเจริญเติบโตได ้100 เปอรเ์ซน็ต ์มีความสอดคลอ้งกบัการศกึษาของกรรณิการ ์และคณะ (2558) ท่ีรายงานว่า

อีโคฟูมความเขม้ขน้ 1000 ppm ระยะเวลาการรม 1, 2 และ 3 วนั สามารถกาํจดัดว้งงวงขา้วโพด และมอดแป้ง

ทุกระยะการเจริญเติบโตได ้100 เปอรเ์ซ็นต ์และ นุช (2548) ศกึษาการใชอี้โคฟมูความเขม้ขน้ 840 ppm รมนาน 

7 วนั เพ่ือกาํจัดดว้งงวงขา้ว มอดขา้วเปลือก มอดแป้ง มอดฟันเลื่อยใหญ่ ผีเสือ้ขา้วเปลือก และผีเสือ้ขา้วสาร 
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พบว่าทุกระยะการเจริญเติบโตของแมลงทัง้ 6 ชนิด มีการตายอยู่ระหว่าง 99-100 เปอรเ์ซ็นต ์ซึ่งจากการศกึษานี้

ตอ้งใชค้วามเขม้ขน้ท่ีสูงกว่าจึงจะสามารถกาํจัดมอดหนวดยาวได ้100 เปอรเ์ซ็นต ์เน่ืองจากความแตกต่างของ

วิธีการศกึษาวิจยั ชนิดของแมลง และปัจจยัอ่ืนๆ เช่น กรรณิการ ์และคณะ (2558) ทดสอบประสิทธิภาพของอีโค

ฟูมต่อดว้งงวงขา้วโพดและมอดแป้งท่ีเขา้ทาํลายขา้วโพดเลีย้งสตัวข์นาด 6.67-7.50 ลูกบาศกเ์มตร ภายใตผ้า้

พลาสติก (gas-proof sheet) ดว้ยการนาํแมลงทดสอบวางดา้นบน ดา้นล่าง และกึ่งกลางของกอง และคลมุกอง

ดว้ยผา้พลาสติก ชนิดตา่งๆ ซึง่พบวา่มีผลการศกึษาแตกตา่งกนั 

อีโคฟมูความเขม้ขน้ 125-1250 ppm มีประสิทธิภาพในการกาํจดัระยะไข่และระยะดกัแดข้องมอดหนอน

ยาวไม่แตกต่างกนั การใชอี้โคฟูมความเขม้ขน้ 125-1250 ppm จะทาํใหร้ะยะไข่ของมอดหนวดยาวตาย 94-100 

เปอร์เซ็นต์ ซึ่งสูงกว่าการใช้อีโคฟูมความเข้มข้น 15.625-62.50 ppm ท่ีมีค่าการตาย 63-91 เปอร์เซ็นต์ 

(F=168.65; df=9, 39; p<0.001) และการใชอี้โคฟูมความเขม้ขน้ 125-1250 ppm จะทาํใหร้ะยะดกัแดข้องมอด

หนวดยาวตาย 96-100 เปอรเ์ซ็นต ์ซึ่งสูงกว่าการใชอี้โคฟูมความเข้มขน้ 15.625-62.50 ppm ท่ีมีค่าการตาย  

72-93 เปอรเ์ซ็นต ์(F=536.40; df=9, 39; p<0.001) การใชอี้โคฟูมความเขม้ขน้ 62.5-1250 ppm จะทาํใหร้ะยะ

หนอนของมอดหนวดยาวตาย 96-100 เปอรเ์ซ็นต ์ซึง่สงูกว่าการใชอี้โคฟูมความเขม้ขน้ 15.625-31.25 ppm ท่ีมี

คา่การตาย 63-88 เปอรเ์ซน็ต ์(F=831.09; df=9, 39; p<0.001) และการใชอี้โคฟมูความเขม้ขน้ 62.5-1250 ppm 

จะทาํใหร้ะยะตวัเตม็วยัของมอดหนวดยาวตาย 99-100 เปอรเ์ซน็ต ์ซึง่สงูกวา่การใช ้อีโคฟมูความเขม้ขน้ 15.625-

31.25 ppm ท่ีมีคา่การตาย 91-95 เปอรเ์ซน็ต ์(F=3320.24; df=9, 39; p<0.001) (Table 1) 

อีโคฟูมความเขม้ขน้ 125 ppm มีประสิทธิภาพในการกาํจดัระยะไข่และระยะดกัแดข้องมอดหนวดยาว 

และอีโคฟูมความเขม้ขน้ 62.50 ppm มีประสิทธิภาพในการกาํจดัระยะหนอนและระยะตวัเต็มวยัของมอดหนวด

ยาวไดป้ระสิทธิภาพเทียบเท่ากับความเข้มขน้ท่ี 1250 ppm แต่อัตราการตายของมอดหนวดยาวไม่ถึง 100 

เปอรเ์ซ็นต ์ซึ่งกรรณิการ ์และคณะ (2558) ชีใ้หเ้ห็นว่าการใชค้วามเขม้ขน้ท่ีต ํ่ากว่า 1000 ppm ก็สามารถกาํจดั

มอดหนวดยาวไดป้ระสิทธิภาพได ้100 เปอรเ์ซน็ต ์เม่ือเพ่ิมระยะเวลาในการรม โดยอีโคฟมูความเขม้ขน้เพียง 350 

ppm ท่ีเพ่ิมระยะเวลาการรมเป็น 3, 4 และ 5 วัน สามารถกาํจัดดว้งงวงขา้วโพด และมอดแป้งทุกระยะการ

เจริญเติบโตได ้100 เปอรเ์ซ็นต ์เช่นกัน การรมดว้ยอีโคฟูมจึงสามารถลดระยะเวลาการรมดว้ยการเพ่ิมความ

เขม้ขน้ หรือสามารถความเขม้ขน้ของอีโคฟมูดว้ยการเพ่ิมระยะเวลาท่ีเหมาะสมได ้

การศกึษาครัง้นีย้งัพบว่าการกาํจดัระยะไข่และระยะดกัแดข้องมอดหนวดยาวจาํเป็นตอ้งรมดว้ยอีโคฟมู

ความเขม้ขน้ 125 ppm ซึ่งมีความเขม้ขน้ท่ีสูงกว่าการรมในระยะหนอนและระยะตัวเต็มวัยท่ีใชอี้โคฟูมความ

เขม้ขน้เพียง 62.50 ppm เน่ืองมาจากระยะไข่และระยะดกัแดเ้ป็นระยะท่ีมีความแข็งแรงกวา่ เพราะผนงัไข่มีความ

แข็งแรงและไม่มีการกินอาหาร ส่วนในระยะดักแดเ้ป็นระยะท่ีมีการรวบรวมเศษเมล็ดพืชหรือเศษอาหารเขา้

ดว้ยกันและเข้าดักแดอ้ยู่ภายใน และไม่มีการกินอาหารเช่นกัน ทาํให้ทั้ง 2 ระยะมีความทนทานต่ออีโคฟูม

มากกว่าระยะหนอนและตวัเต็มวยัท่ีตอ้งมีการเคลื่อนไหวในการหาอาหารทาํใหมี้อตัราการหายใจนาํอีโคฟูมเขา้

ไปในรา่งกายสงูกวา่สง่ผลใหมี้อตัราการใชส้ารท่ีตํ่ากวา่ ซึง่สอดคลอ้งกบักรรณิการ ์และคณะ (2558) ท่ีรายงานวา่

การใชอี้โคฟมูความเขม้ขน้ 500 ppm รมนาน 72 ชั่วโมง ท่ีอณุหภมิู 6 องศาเซลเซยีส สามารถกาํจดัเพลีย้ไฟฝา้ย 

ระยะตวัอ่อนและระยะตวัเต็มวยัได ้แตใ่นระยะไข่ของเพลีย้ไฟฝ้ายตอ้งใชอี้โคฟูมความเขม้ขน้สงูถึง 2000 ppm 

จงึจะสามารถกาํจดัเพลีย้ไฟระยะไข่ไดห้มด เช่นเดียวกบัฟอสฟีนความเขม้ขน้ 25-650 ppm ท่ีรมนาน 1-3 วนั จะ
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มีประสิทธิภาพในการกาํจัดมอดขา้วเปลือก ดว้งงวงขา้วโพด มอดฟันเลื่อย มอดแป้ง และมอดยาสูบไดดี้ แต่

ความเขม้ขน้ของฟอสฟีนท่ีสามารถฆ่าระยะไข่และดกัแดจ้ะสงูกวา่ระยะหนอนและตวัเตม็วยัมาก (กรรณิการ ์และ

คณะ, 2558)  

อย่างไรก็ตามการกาํจดัแมลงศตัรูผลิตผลทางการเกษตรในโรงเก็บนัน้ควรกาํจดัใหไ้ด ้100 เปอรเ์ซ็นต ์

หรือใกลเ้คียงมากท่ีสดุ ในการศกึษานีพ้บว่าความเขม้ขน้ของอีโคฟูมท่ีทาํใหร้ะยะไข่ หนอน ดกัแด ้และตวัเต็มวยั

ของมอดหนวดยาวตาย 90 เปอรเ์ซ็นต ์(LC90) หลงัจากรมสารอีโคฟูมนาน 24 ชั่วโมง มีค่า 83.66, 48.80, 40.83 

และ 9.55 ppm ตามลาํดบั และความเขม้ขน้ของอีโคฟูมท่ีทาํใหร้ะยะไข่ หนอน ดกัแด ้และตวัเต็มวยัของมอด

หนวดยาวตาย 99 เปอรเ์ซ็นต ์(LC99) หลงัจากรมสารอีโคฟูมนาน 24 ชั่วโมง มีค่า 975.22, 227.30, 261.91 และ 

159.92 ppm ตามลาํดบั (Table 2) สอดคลอ้งกับ Moon et al. (2012) ท่ีรายงานว่าการใชอี้โคฟูมความเขม้ขน้ 

354.62 ppm รมนาน 24 ชั่วโมง ท่ีอณุหภมิู 15 องศาเซลเซียส สามารถกาํจดัเพลีย้แป้งสม้ได ้50 เปอรเ์ซน็ต ์

 

สรุปผลการทดลอง 

อีโคฟูมความเขม้ขน้ 62.5 ppm มีประสิทธิภาพในการกาํจดัระยะหนอนและตวัเต็มวยัของมอดหนวด

ยาวเท่านัน้ ซึ่งตอ้งเพ่ิมความเขม้ขน้ของอีโคฟูมขึน้เป็น 125 ppm จึงจะกาํจดัระยะไข่ และดกัแดข้องมอดหนวด

ยาวไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพใกล ้100 เปอรเ์ซ็นต ์มอดหนวดยาวมีทัง้สายพนัธุท่ี์อ่อนแอและสายพนัธุต์า้นทาน ซึ่ง

มอดหนวดยาวท่ีใชใ้นการทดสอบครัง้นีเ้ป็นสายพนัธุท่ี์มีความอ่อนแอต่อสารเคมี จึงเกิดการตายของมอดหนวด

ยาวตัง้แตค่วามเขม้ขน้ตํ่าๆ ดงันัน้การศกึษาในอนาคตจงึควรลดความเขม้ขน้ของอีโคฟูมใหต้ ํ่าลง และทดสอบกบั

สายพนัธุต์า้นทาน เพ่ือหาอตัราการใชท่ี้เหมาะสมตอ่ไป  
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การศึกษาเบือ้งต้นเปรียบเทยีบผลผลิต ลักษณะทางพชือาหารสัตวแ์ละคุณค่าทางโภชนะ 
ของกระถนิและไมยราบยักษท์ีอ่ายุการตัดทีแ่ตกต่างกัน 

Preliminary Study of Comparison on Yields, Forage Characteristics and Nutritive Values of 
Leucaena and Giant Mimosa at Different Cutting Ages 

 
ศรัณยพ์งศ ์ทองเรือง1* ฉตัรชลมาศ เกษตรกรณ์1 และ สภุาวดี มานะไตรนนท์1 

Saranpong Thongruang1*, Chatchollamas Kasetkorn1 and Supawadee Manatrinon1 
 

บทคัดย่อ 
 การศึกษาเบือ้งตน้เปรียบเทียบผลผลิต ลกัษณะทางพืชอาหารสตัวแ์ละคุณค่าทางโภชนะของกระถิน 

(Leuceana leucocephala) และไมยราบยกัษ ์(Mimosa pigra L.) ท่ีอายกุารตดั 30, 45 และ 60 วนั เก็บตวัอย่าง

พืชโดยตัดท่ีระดับความสูง 30 เซนติเมตร จากพืน้ดิน วางแผนการทดลองแบบ 2x3 Factorial in Completely 

Randomized Design (CRD) มี 6 ทรีตเมนท ์พบว่า กระถินและไมยราบยกัษ์ใหผ้ลผลิตนํา้หนกัแหง้แตกต่างกนั

อย่างไมมี่นยัสาํคญัทางสถิติ ไมยราบยกัษมี์คา่ความสงูมากกว่ากระถินอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติ (p=0.035) แต่

กระถินมีคา่สดัสว่นใบต่อลาํตน้สงูกว่าไมยราบยกัษ์อย่างมีนยัสาํคญัย่ิงทางสถิติ (p=0.002) กระถินและไมยราบ

ยกัษ์มีขนาดของลาํตน้แตกต่างกนัอย่างไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติ ค่า DM, Ash,  NDF, ADF และ ADL ของไมยราบ

ยกัษ์สงูกว่ากระถินอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติ (p<0.05) ในขณะท่ีกระถินมีค่า CP และไขมนัสงูกว่าไมยราบยกัษ์

อย่างมีนัยสาํคญัย่ิงทางสถิติ (p<0.001) ไมยราบยักษ์ท่ีอายุการตดั 30 วนั มีโปรตีนสูงกว่าไมยราบยักษ์ท่ีอายุ

การตดั 45 และ 60 วนั อย่างมีนัยสาํคญัทางสถิติ (p=0.022) ดงันัน้ เม่ือพิจารณาท่ีสดัส่วนใบต่อลาํตน้, ระดบั

โปรตีน และคา่ NDF, ADF และ ADL ของไมยราบยกัษ ์สรุปไดว้า่ ไมยราบยกัษท่ี์อายุการตดั 30 วนั ท่ีปลกูในชดุ

ดินเพชรบรุี มีความเหมาะสมตอ่การนาํไปใชเ้ป็นพืชอาหารสตัว ์ 
 

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 
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คาํนาํ 
พืชวงศถ์ั่วเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของเกษตรกรท่ีนาํไปใชใ้นการเลีย้งสตัว ์โดยเฉพาะกระถิน (Leuceana 

leucocephala) เป็นถั่วไมยื้นตน้เขตรอ้นท่ีใหผ้ลผลิตและโปรตีนสงู (สายณัห,์ 2547) สตัวช์อบกิน มีความทนทาน

ตอ่การตดั หรือแทะเลม็และเหยียบยํ่าของสตัว ์นอกจากนีย้งัมีความทนทานต่อความแหง้แลง้ไดดี้อีกดว้ย กระถิน

มีสารพิษไมโมซิน (Mimosine) ทาํใหค้วามเขม้ขน้ของฮอรโ์มนจากต่อมธัยรอยดล์ดลง มีผลใหส้ตัวไ์ม่อยากกิน

อาหาร ทาํใหมี้การเจริญเติบโตตํ่าลง อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันพบว่า จุลินทรียแ์บคทีเรียท่ีช่ือว่า Synergistes 

jonesii ในกระเพาะรูเมนของโค กระบือ แพะแกะในประเทศไทยนั้นสามารถทาํลายพิษของ Mimosine ได ้

(สมเกียรติ และคณะ, 2550; McSweeney et al., 2019) ในการปลูกกระถินเกษตรกรประสบปัญหาการเขา้

ทําลายของเพลีย้ไก่ฟ้ากระถิน Heterpsylla cubana Crowford (Hemiptera: Psyllidae) เป็นแมลงศัตรูพืชท่ี

สาํคญัของกระถิน ทาํใหก้ระถินชะงักการเจริญเติบโต ส่งผลใหผ้ลผลิตเสียหายเป็นอย่างมากในแต่ละปี (อุดม

ศกัดิ์ และคณะ, 2554) จากปัญหาดงักล่าว จึงไดมี้งานวิจยัทางดา้นการปรบัปรุงพนัธุแ์ละแสวงหาพนัธุถ์ั่วอาหาร

สตัวช์นิดใหม ่เพ่ือใชเ้ป็นพืชอาหารสตัวท์างเลอืกสาํหรบัใชใ้นการเลีย้งสตัวไ์ดอี้กทางหนึ่ง 

ไมยราบยักษ์ (Mimosa pigra L.) เป็นพืชวงศถ์ั่วอีกชนิดหนึ่งท่ีพบอยู่ทั่ วไปในประเทศไทย สามารถ

เจริญเติบโตและแพร่กระจายพันธุ์ไดอ้ย่างรวดเร็ว และทนต่อสภาพนํา้ท่วมหรือแหง้แลง้ไดดี้ จึงมีการศึกษา

โภชนะท่ีอยู่ในไมยราบยกัษ์เพ่ือมาใชท้ดแทนหรือเสริมในอาหารสตัว ์เช่น มีรายงานการเสริมใบไมยราบยักษ์

อดัเม็ดสาํหรบันาํไปใชเ้ป็นอาหารปลา (Sornsupharp et al., 2017) เพ่ือลดตน้ทุนค่าใชจ้่ายของเกษตรกร เป็น

ตน้ การนาํไมยราบยกัษม์าใชเ้ป็นพืชอาหารสตัวส์ามารถช่วยลดจาํนวนของไมยราบยกัษไ์ดโ้ดยไมต่อ้งพึ่งสารเคมี

ในการกาํจดัวชัพืช ดงันัน้จึงมีการศกึษาความเป็นไปไดใ้นการนาํไมยราบยกัษ์มาเป็นพืชอาหารสตัว ์เป็นการลด

ปัญหาการแพรก่ระจายไมยราบยกัษใ์นพืน้ท่ีของเกษตรกร และช่วยลดตน้ทนุในการจดัหาอาหารหยาบคณุภาพดี 

มาใชใ้นการเลีย้งสตัวไ์ดอ้ย่างยั่งยืน  

การศกึษาในครัง้นีเ้พ่ือหาความเป็นไปไดใ้นการนาํไมยราบยกัษ์มาใชเ้ป็นพืชอาหารสตัวท์ดแทนการใช้

กระถิน โดยการศึกษาผลผลิต ลกัษณะทางพืชอาหารสตัวแ์ละคุณค่าทางโภชนะเพื่อเปรียบเทียบกับกระถิน

ในช่วงอายุการตดั 30, 45 และ 60 วนั เพ่ือเป็นแนวทางใหเ้กษตรกรสามารถนาํไมยราบยกัษ์ไปใชเ้ป็นพืชอาหาร

สตัวไ์ดอ้ย่างเหมาะสม 

 

อุปกรณแ์ละวิธีการ 

ทาํการปลูกกระถินพันธุ์ K636 (Leuceana leucocephala) เปรียบเทียบกับไมยราบยักษ์ (Mimosa 

pigra L.) ปลกูโดยใชเ้มล็ดพนัธุ ์ระยะปลกู 50x50 ตารางเซนติเมตร ขนาดแปลงทดลองละ 4 ตารางเมตร ปลกู

โดยไม่ใส่ปุ๋ ย ตดัปรบัครัง้แรกท่ีอายุ 60 วนัหลงัปลกูแลว้จึงทาํการตดัท่ีอายุ 30, 45 และ 60 วนั ทาํการเก็บขอ้มลู 

1 ครัง้ ในชุดดินเพชรบรุี ท่ีแปลงทดลองคณะสตัวศาสตรแ์ละเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลยัศิลปากร อาํเภอ

ชะอาํ จังหวัดเพชรบุรี มีปริมาณนํา้ฝนเฉลี่ย 1,500 มิลลิลิตรต่อปี วางแผนการทดลองแบบ 2x3 Factorial in 

Completely Randomized Design (CRD) มีพืชอาหารสตัว ์2 ชนิด (กระถินและไมยราบยกัษ)์ และอายกุารตดั 3 

อาย ุ(30, 45 และ 60 วนั) ประกอบดว้ย 6 กลุม่ทดลองๆ ละ 3 ซ ํา้ รวม 18 แปลงทดลอง จดักลุม่ทดลองได ้6 กลุม่ 

คือ กลุ่มทดลองท่ี 1) กระถินอายุการตดั 30 วัน กลุ่มทดลองท่ี 2) กระถินอายุการตัด 45 วัน กลุ่มทดลองท่ี 3) 
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กระถินอายุการตดั 60 วนั กลุ่มทดลองท่ี 4) ไมยราบยกัษ์อายุการตดั 30 วนั กลุ่มทดลองท่ี 5) ไมยราบยกัษ์อายุ

การตดั 45 วนั และกลุม่ทดลองท่ี 6) ไมยราบยกัษอ์ายกุารตดั 60 วนั 

 

การหาผลผลิตนํา้หนักแหง้ต่อไร่ 

 หาผลผลิตนํา้หนกัแหง้ต่อไรโ่ดยใชวิ้ธีการ Quadrat Technique ขนาด 25×25 ตารางเซนติเมตร สุ่มเก็บ

ผลผลิต 3 จุดต่อ 1 แปลงทดลอง โดยการตดัถั่วท่ีระดบั 15 เซนติเมตรจากระดบัพืน้ดิน แลว้นาํผลผลิตท่ีสุม่ไดไ้ป

หานํา้หนักสด และนํา้หนักแหง้ (Dry Matter: DM) โดยการอบรอ้นท่ี 100 องศาเซลเซียส เป็น 24 ชั่วโมง แลว้

นาํไปเทียบกบัผลผลิตนํา้หนกัแหง้ตอ่หน่วยพืน้ท่ี คือ กิโลกรมัตอ่ไร ่(kg DM/ไร)่  

 

การหาลักษณะทางพชือาหารสัตว ์

วดัความสงูต่อหน่อ (Tiller Height) คือความสงูของพืช โดยรวบกอพืชใหติ้ดกบัไมเ้มตร ขนาดของตน้วดั

จากเสน้ผ่านศูนยก์ลาง (Tiller Diameter) การวดัความหนาของลาํตน้จากเสน้ผ่านศนูยก์ลางรอบลาํตน้ โดยใช ้

Digital Vernier Caliper และสดัสว่นของใบตอ่ลาํตน้ (Leaf/Stem Ratio) ทาํโดยการนาํหญา้มาแยกใบและลาํตน้ 

มาอบแหง้ท่ีอุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส แลว้ชั่งนํา้หนักแหง้ของใบและลาํตน้ นาํนํา้หนักแหง้ท่ีไดม้าคิดเป็น

สดัสว่นใบตอ่ลาํตน้ (Wangchuk et al., 2015) 

การวิเคราะหห์าคุณค่าทางโภชนะ 

เก็บตวัอย่างพืชแลว้นาํไปอบท่ี 60 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 ชั่วโมง นาํไปวิเคราะหห์าองคป์ระกอบ

ทางเคมีดว้ยวิธีการ Proximate analysis ไดแ้ก่ วตัถแุหง้ (Dry Matter, DM), โปรตีนหยาบ (Crude Protein, CP), 

ไขมนัหรือสารสกดัอีเธอร ์(Ether Extract, EE) และ เถา้ (Ash) (AOAC, 2000) วิเคราะหเ์ย่ือใยท่ีไมล่ะลายในสาร

ฟอกท่ีเป็นกลาง (Neutral Detergent Fiber, NDF), เย่ือใยท่ีไม่ละลายในสารฟอกท่ีเป็นกรด (Acid Detergent 

Fiber, ADF) และ ลิกนิน (Acid Detergent Lignin, ADL) โดยวิธีการดีเทอรเ์จนท์ (Detergent Method) (Van 

Soest et al., 1991) 

 

การวิเคราะหข้์อมูลทางสถติ ิ

วิเคราะหข์อ้มูลทางสถิติ (ANOVA) ตามแผนการทดลองแบบ 2x3 Factorial in CRD และเปรียบเทียบ

ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของปัจจยัการทดลองโดยวิธี LSD ท่ีระดบัความเช่ือมั่น 95 เปอรเ์ซ็นต ์(P<0.05) โดย

ใชโ้ปรแกรม R (R Core Team, 2019) 

 

ผลและวิจารณผ์ลการทดลอง 

ผลผลิตนํา้หนักแหง้ 
จากการศกึษาพบวา่ กระถินและไมยราบยกัษใ์หผ้ลผลิตนํา้หนกัแหง้แตกตา่งกนัอย่างไมมี่นยัสาํคญัทาง

สถิติ โดยกระถินใหผ้ลผลิต 475.56±329.57 กิโลกรมั/ไร่ ส่วนไมยราบยกัษ์ใหผ้ลผลิต 416.84±246.37 กิโลกรมั/

ไร่ (Table 1) ในขณะท่ีผลผลิตนํา้หนักแหง้ของกระถินและไมยราบยักษ์ท่ีอายุการตัด 60 วัน สูงกว่าผลผลิต

นํา้หนกัแหง้ท่ีอายกุารตดั 30 และ 45 วนัอย่างมีนยัสาํคญัย่ิงทางสถิติ (p<0.001) (Table 2) ผลผลิตนํา้หนกัแหง้

ของกระถินแตกตา่งกนัอย่างไมมี่นยัสาํคญัทางสถิติกบัไมยราบยกัษใ์นทกุอายกุารตดั (Table 3)  
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การท่ีผลผลิตนํ้าหนักแห้งของกระถินและไมยราบยักษ์แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสาํคัญทางสถิติ 

เน่ืองจาก การศกึษาในครัง้นีท้าํการเก็บขอ้มลูเบือ้งตน้จากการตดั 1 ครัง้ ทาํใหไ้ดผ้ลผลิตใกลเ้คียงกนั อย่างไรก็

ตาม การเปรียบเทียบกระถินซึ่งเป็นถั่วไมยื้นตน้ (Tree legume) กับไมยราบยักษ์ซึ่งเป็นถั่วไมพุ้่ม (Browse) ซึ่ง

การตดัในครัง้ตอ่ๆ มาจะมีผลกระทบตอ่กระถินมากกวา่ไมยราบยกัษ ์

 

ลักษณะทางพชือาหารสัตว ์

การศึกษาลักษณะทางพืชอาหารสัตวข์องกระถินและไมยราบยักษ์ พบว่า ไมยราบยักษ์มีความสูง 

84.60±23.51 เซนติเมตร สูงกว่ากระถินท่ีวัดความสูงได ้75.27±21.92 เซนติเมตร อย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติ 

(p=0.035) ขนาดของลาํตน้ของกระถินและไมยราบยักษ์ (9.83±1.70 และ 9.89±1.82 เซนติเมตร ตามลาํดับ) 

แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสาํคัญทางสถิติ ในขณะท่ีสดัส่วนใบต่อลาํตน้ของกระถิน (1.51±0.29) มีค่ามากกว่า

ไมยราบยักษ์ (1.06±0.20) อย่างมีนัยสาํคญัย่ิงทางสถิติท่ี p=0.002 (Table 1) อายุการตดัท่ีมากขึน้มีผลทาํให้

ความสูงและขนาดของลาํตน้ของกระถินและไมยราบยักษ์มีค่าเพ่ิมขึน้อย่างมีนยัสาํคญัย่ิงทางสถิติ (p<0.001) 

(Table 2) อย่างไรก็ตาม พบวา่ ความสงู, ขนาดของลาํตน้และสดัสว่นใบตอ่ลาํตน้ของกระถินแตกตา่งกนัอย่างไม่

มีนยัสาํคญัทางสถิติกบัไมยราบยกัษใ์นทกุอายกุารตดั (Table 3)  

จากการศกึษาเปรียบเทียบระหว่างกระถินและไมยราบยกัษ์ จะเห็นไดว้่า หลงัการตดัปรบัท่ีอายุ 60 วนั

หลงัปลกูท่ีระดบัความสงู 30 เซนติเมตรจากพืน้ดิน ไมยราบยกัษมี์การฟ้ืนตวัหลงัการตดัท่ีดีกว่ากระถิน เน่ืองจาก

ไมยราบยกัษซ์ึง่เป็นถั่วไมพุ้่มจะแตกก่ิงกา้นดา้นขา้งไดม้ากกว่ากระถินซึง่เป็นถั่วไมยื้นตน้ จงึทาํใหไ้มยราบยกัษ์มี

ความสูงมากกว่ากระถิน แต่เป็นส่วนของลาํตน้มากกว่าใบจึงทาํใหมี้ค่าสัดส่วนใบต่อลาํตน้นอ้ยกว่ากระถิน 

สดัสว่นใบตอ่ลาํตน้ท่ีสงูจะสง่ผลดีตอ่คณุภาพของพืชอาหารสตัว ์เน่ืองจาก ใบเป็นสว่นท่ีมีคณุค่าทางโภชนะมาก

ท่ีสดุทัง้ในหญา้และถั่วอาหารสตัว ์(เสมอใจ, 2557) ดงันัน้การใชป้ระโยชนจ์ากไมยราบยกัษม์าเป็นพืชอาหารสตัว์

ควรพิจารณาใชท่ี้อายุตดัไม่มาก เพราะลาํตน้มากกว่าใบเม่ืออายุมากขึน้ ในส่วนของความสงูของกระถินท่ีอายุ

การตดั 60 วนั (100.43±9.40 เซนติเมตร) มีความสงูใกลเ้คียงกบัการทดลองของฆะฤทยั และคณะ (2557) ท่ีวดั

ได ้100.66 เซนติเมตร 

 

คุณค่าทางโภชนะ 

 จากการศึกษาคุณค่าทางโภชนะ พบว่า ค่า DM และค่า Ash ของไมยราบยักษ์ (35.57±0.98 และ 

5.87±0.42 เปอรเ์ซ็นต ์ตามลาํดบั) สงูกว่ากระถิน (33.74±1.94 และ 5.58±0.49 เปอรเ์ซ็นต ์ตามลาํดบั) อย่างมี

นยัสาํคญัทางสถิติ ท่ี p<0.05 (Table 1)  คณุค่าทางโภชนะโปรตีน พบว่า มีอิทธิพลรว่มระหว่างชนิดพืชและอายุ

การตดั (Table 3) โดยพบว่า กระถินท่ีอายกุารตดั 30 วนัมีโปรตีนสงูท่ีสดุ (26.18±0.75 เปอรเ์ซ็นต)์ แตกต่างกนั

อย่างมีนัยสาํคญัทางสถิติ (p=0.022) รองลงมาคือ กระถินท่ีอายุการตดั 45 วนั (21.56±0.10 เปอรเ์ซ็นต)์ และ

กระถินท่ีอายกุารตดั 60 วนั (19.36±1.21 เปอรเ์ซ็นต)์ ตามลาํดบั สามารถสรุปไดว้่ากระถินย่ิงอายุมากขึน้มีค่า

โปรตีนลดลง ส่วนไมยราบยกัษ์มีค่าโปรตีนนอ้ยกว่ากระถิน โดยพบว่าไมยราบยกัษ์ท่ีอายุการตดั 30 วนัมีโปรตีน 

13.64±0.35 เปอรเ์ซ็นต ์และแตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติ (p=0.022) กบัไมยราบยกัษ์ท่ีอายกุารตดั 45 

วนั (11.53±0.38 เปอรเ์ซน็ต)์ และไมยราบยกัษท่ี์อายกุารตดั 60 วนั (10.55±1.68 เปอรเ์ซน็ต)์ โดยไมยราบยกัษ์ท่ี

อาย ุ45 และ 60 วนั มีเปอรเ์ซน็ตโ์ปรตีนแตกตา่งกนัอย่างไมมี่นยัสาํคญัทางสถิติ  
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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 
Leaf/Stem Ratio 1.51±0.29a 1.06±0.20b 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 
EE (%) 3.08±0.50a 2.21±0.21b <0.001 
Ash (%) 5.58±0.49b 5.87±0.42a 0.024 
NDF (%) 50.39±5.13b 58.77±5.54a <0.001 
ADF (%) 34.15±2.62b 43.27±4.68a <0.001 
ADL (%) 11.79±2.22b 16.57±2.37a <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 
Tiller Diameter (mm) 8.68±0.77b 8.99±1.08b 11.92±0.69a <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 
EE (%) 2.93±0.71a 2.64±0.49ab 2.36±0.43b 0.022 
Ash (%) 5.46±0.21b 5.53±0.53b 6.19±0.19a <0.001 
NDF (%) 49.81±4.92c 53.55±4.29b 60.39±6.54a <0.001 
ADF (%) 35.80±3.43b 38.56±5.12ab 41.77±7.83a 0.006 
ADL (%) 12.83±2.78b 13.37±2.75b 16.35±3.67a 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 SEM Significance 

Cutting ages (days) 30 45 60 30 45 60  F x C 

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 30.35 0.339 

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 1.97 0.510 

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 0.23 0.967 

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 0.06 0.344 

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 0.32 0.297 

 % 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 0.24 0.022 

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 0.07 0.307 

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 0.05 0.009 

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 0.68 0.541 

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 0.61 0.080 

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 0.43 0.882 

Means in a row with unlike superscripts are significantly different (interaction F x C; p<0.05).
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ไขมนัในพืชอาหารสตัวจ์ากการวิเคราะหค์า่ EE พบวา่ กระถินมีคา่ไขมนั (3.08±0.50 เปอรเ์ซน็ต)์ สงูกวา่

ไมยราบยกัษ์ (2.21±0.21 เปอรเ์ซ็นต)์ อย่างมีนยัสาํคญัย่ิงทางสถิติ (p<0.001) (Table 1) สาํหรบัค่าเย่ือใยในพืช

อาหารสตัวท่ี์ทาํการวิเคราะหใ์นการศึกษาครัง้นี ้ประกอบดว้ย NDF, ADF และ ADL พบว่า ไมยราบยักษ์มีค่า NDF, 

ADF และ ADL สูงกว่ากระถินอย่างมีนัยสาํคัญย่ิงทางสถิติ (p<0.01) (Table 1) อย่างไรก็ตาม ค่า NDF, ADF และ 

ADL ของกระถินแตกตา่งกนัอย่างไมมี่นยัสาํคญัทางสถิติกบัไมยราบยกัษใ์นทกุอายกุารตดั (Table 3) 

ระดบัของค่าโภชนะเย่ือใยท่ีพบในไมยราบยักษ์ทุกอายุการตดัอยู่ในระดบัท่ีเหมาะสมต่อการนาํไปใชเ้ลีย้ง

สตัว ์โดยคา่เย่ือใย NDF ท่ีสงูกวา่ 70 เปอรเ์ซน็ต ์จดัเป็นอาหารหยาบคณุภาพตํ่า (เมธา และฉลอง, 2533) โดยงานวิจยั

นี ้ พบว่า ไมยราบยักษ์มีค่า NDF ท่ีอายุการตัด 30, 45 และ 60 วัน เท่ากับ 53.98±1.60, 56.80±2.67 และ 

65.54±2.04 เปอรเ์ซ็นต ์ตามลาํดบั ซึ่งเป็นระดบัท่ีเหมาะต่อการนาํไปใชเ้ป็นพืชอาหารสตัวไ์ด ้อย่างไรก็ตามเม่ือ

พิจารณาคณุคา่ทางโภชนะของไมยราบยกัษโ์ดยภาพรวม จะเห็นไดว้า่ ไมยราบยกัษท่ี์อายกุารตดั 30 วนั มีคณุคา่

ทางโภชนะสงูกว่าไมยราบยกัษ์ท่ีอายุการตดั 45 และ 60 วนั โดยเฉพาะโปรตีน และค่า NDF, ADF และ ADL ใน

ไมยราบยกัษ์ท่ีอายุการตดัต่างๆ มีคา่สงูกว่ากระถินอย่างมากและจะมีค่าเพ่ิมขึน้เม่ืออายุมากขึน้ แมจ้ะแตกต่าง

กนัอย่างไมมี่นยัสาํคญัก็ตาม  

 

สรุป 

การศึกษาเบือ้งตน้เปรียบเทียบผลผลิต ลกัษณะทางพืชอาหารสตัวแ์ละคุณค่าทางโภชนะของกระถิน

และไมยราบยกัษ ์ท่ีอายกุารตดั 30, 45 และ 60 วนั สรุปผลการทดลองไดด้งันี ้พบวา่ กระถินและไมยราบยกัษ์ให้

ผลผลิตนํา้หนกัแหง้แตกตา่งกนัอย่างไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติ ลกัษณะทางพืชอาหารสตัว ์ไมยราบยกัษ์มีค่าความ

สงูมากกว่ากระถิน แต่กระถินมีคา่สดัส่วนใบต่อลาํตน้สงูกว่าไมยราบยกัษ์ กระถินและไมยราบยกัษ์มีขนาดของ

ลาํตน้แตกต่างกนัอย่างไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติ คณุค่าทางโภชนะ พบว่า ค่า DM, Ash, NDF, ADF และ ADL ของ

ไมยราบยักษ์สูงกว่ากระถินอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติ ในขณะท่ีกระถินมีค่า CP และไขมนัสูงกว่าไมยราบยกัษ์

อย่างมีนยัสาํคญัย่ิงทางสถิติ ไมยราบยกัษท่ี์อายกุารตดั 30 วนั มีโปรตีนสงูกวา่ไมยราบยกัษท่ี์อายกุารตดั 45 และ 

60 วนั อย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติ ดงันัน้ เม่ือพิจารณาท่ีสดัสว่นใบตอ่ลาํตน้, ระดบัโปรตีน และคา่ NDF, ADF และ 

ADL สรุปไดว้า่ไมยราบยกัษท่ี์อายกุารตดั 30 วนั ท่ีปลกูในชดุดินเพชรบรุี มีความเหมาะสมตอ่การนาํไปใชเ้ป็นพืช

อาหารสตัว ์
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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 



การประชมุทางวิชาการของมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์ครัง้ที่ 58 สาขาสตัว ์

  306 

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 

(%) 
P. ostreatus P. citrinopileatus Pangola 

Concentrate 

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) SEM p 

SMS - 35 35 

Pangola hay 70 35 35 

Concentrate 30 30 30 

Feed intake      

DM, g/day 865.44 855.56 863.22 1.97 0.094 

OM, g/day  817.76a 810.21b  801.52c 2.11 0.003 

CP, g/day  72.64b 75.20a,b    80.01a 0.62 <.001 

EE, g/day 44.18a 35.95b    37.12b 0.72 <.001 

CF, g/day  226.41b 261.85a  254.14a 3.03 <.001 

NFE, g/day  474.52a 437.21b  430.25b 3.92 <.001 

NFC, g/day  241.90a 225.93b 219.44b 1.91 <.001 

NDF, g/day  459.03c 473.13a,b 464.95b,c 1.49 <.001 

ADF, g/day  240.04c 257.75a 248.43b 1.51 <.001 

ADL, g/day  77.35c 110.58a 98.79b 2.71 <.001 

GE, Mcal/day 37.36a   35.46b 35.03b 0.21 <.001 

Growth performance      

Initial, kg 31.20 31.16 31.07 0.24 0.975 

Finish, kg 31.88 31.83 31.87 0.25 0.997 

Gain, kg 0.68b 0.67b 0.80a 0.03 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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เปรียบเทยีบสารละลายเจือจางนํา้เชือ้แบบสดและแบบแห้งต่อคุณภาพของนํา้เชือ้สุนัขแช่เยน็ 
Comparison of Fresh Liquid and Lyophilized Powder Extenders on Quality of  

Chilled Dog Semen 
 

จตุพร กระจายศรี1* 
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บทคัดย่อ 

การศกึษาสารละลายเจือจางนํา้เชือ้สนุขัแช่เย็นนีท้าํการทดลองทัง้หมด 6 ซ ํา้ เพ่ือเปรียบเทียบคณุภาพ

นํา้เชือ้สนุขัแช่เย็นในสารละลายเจือจางนํา้เชือ้ชนิดไข่แดงทริสแบบสดกบัแหง้ นํา้เชือ้สนุขัเพศผูจ้าํนวน 2 ตวัอายุ

ระหวา่ง 2 และ 3 ปี ถกูรีดเก็บมารวมกนัมีความเขม้ขน้มากกวา่ 300 ลา้นตวั/มิลลิลิตร และอสจิุมีการเคลื่อนท่ีไป

ขา้งหนา้มากกว่า 80% แบ่งนํา้เชือ้ทัง้หมดเป็น 2 กลุม่ กลุม่ 1 และ 2 เติมสารเจือจางนํา้เชือ้ชนิดไข่แดงทริสแบบสด

และแหง้ ตามลาํดบั แตล่ะกลุม่มีความเขม้ขน้ของอสจิุ 200 ลา้นตวั/มิลลิลิตรและประเมินรอ้ยละของ การเคลื่อนท่ี

ไปขา้งหนา้ของอสจิุ การมีชีวิตของอสจิุ ความสมบรูณข์องเย่ือหุม้อสจิุ และความผิดปกติของรูปรา่งอสจิุ หลงัการแช่

เย็นท่ีอณุหภมิู 4 °C เป็นเวลา 0, 2, 4, 6, 12, 24, 36, 48 และ 72 ชั่วโมง พบวา่ค่าเฉลี่ยรอ้ยละของ การเคลื่อนท่ีไป

ขา้งหนา้ของอสจิุ การมีชีวิตของอสจิุ ความสมบรูณข์องเย่ือหุม้อสจิุ และความผิดปกติของรูปรา่งอสจิุ ของนํา้เชือ้ท่ี

เจือจางดว้ยสารละลายแบบสดและแบบแหง้ ท่ี 72 ชั่วโมงมีค่าไมแ่ตกตา่งกนั อย่างไรก็ตามสารละลายเจือจางทัง้ 2 

ชนิดนีส้ามารถรกัษาคณุภาพนํา้เชือ้ไดดี้แค ่ 6 ชั่วโมงหลงัการแช่เย็น สรุปสารละลายเจือจางนํา้เชือ้ชนิดไข่แดงทริส

แบบแหง้มีประสิทธิภาพใกลเ้คียงกบัแบบสดในการรกัษาคณุภาพนํา้เชือ้สนุขัแช่เย็น  

 

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 
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คาํนาํ 

ปัจจุบันในประเทศไทยการผสมเทียมสนุขัมีความนิยมแพร่หลายมากขึน้เรื่อยๆ เน่ืองจากใหอ้ตัราการ

ผสมติดใกลเ้คียงกบัวิธีการผสมพนัธุต์ามธรรมชาติ แตก่ารผสมเทียมสามารถทาํไดส้ะดวกโดยไมต่อ้งขนยา้ยสนุขั

พ่อพนัธุห์รือแม่พนัธุ ์และช่วยป้องกนัหรือลดปัญหาการบาดเจ็บจากการผสมพนัธุข์องสนุัข นอกจากนีก้ารผสม

เทียมยงัสามารถป้องกนัโรคบางชนิดท่ีติดเชือ้จากการผสมพนัธุต์ามธรรมชาติไดอี้กดว้ย เช่นโรคเนือ้งอกบริเวณ

อวัยวะสืบพันธุ์ (Transmissible venereal tumor, TVT) (Amber et al., 1990) ซึ่งปัจจัยท่ีทาํให้การผสมเทียม

สนุขัประสบผลสาํเร็จประการหนึ่งคือการแตรียมนํา้เชือ้พ่อพนัธุใ์หมี้คณุภาพดี โดยปัจจุบนัการผสมเทียมสนุขัมี

การใชน้ ํา้เชือ้ใน 3 รูปแบบคือ 1. นํา้เชือ้สด (fresh semen) เตรียมง่าย สะดวกในการใชผ้สมเทียม ใหอ้ตัราการ

ผสมติดสูง แต่เก็บรักษาไวไ้ดไ้ม่นาน 2. นํา้เชือ้แช่เย็น (chilled semen) มีความยุ่งยากในการเตรียมมากขึน้ 

สะดวกในการใชผ้สมเทียม ใหอ้ตัราการผสมติดใกลเ้คียงกบัการใชน้ ํา้เชือ้สด แต่สามารถเก็บรกัษาไวไ้ดน้านกวา่ 

3. นํา้เชือ้แช่แข็ง (frozen semen) มีความยุ่งยากมากในการเตรียม ไมส่ะดวกในการใชผ้สมเทียม คา่ใชจ้่ายสงู ให้

อตัราการผสมติดตํ่ากว่าการใชน้ ํา้เชือ้สด แต่สามารถเก็บรกัษาไวไ้ดน้านมาก จากเหตผุลท่ีไดก้ลา่วมาแลว้ทาํให้

การใชน้ ํา้เชือ้แช่เย็นเพ่ือการผสมเทียมของสุนัขมีความนิยมเพ่ิมมากขึน้ ดังนั้นการเตรียมนํา้เชือ้แช่เย็นให้มี

คณุภาพดีจึงจาํเป็นตอ้งใส่สารละลายเจือจางนํา้เชือ้ลงไปเพ่ือรกัษาคณุภาพของนํา้เชือ้นัน้ เพราะสารละลายนีมี้

สารอาหารท่ีใหพ้ลงังานกบัตวัอสจิุ และป้องกนัอสจิุจากการแช่เย็นรวมถึงการเปลี่ยนแปลงค่าความเป็นกรดดา่ง

และการเจริญของเชือ้แบคทีเรีย (Crusco et al., 2000) สารละลายเจือจางนํา้เชื ้อท่ีใช้กันอยู่ในปัจจุบันคือ

สารละลายเจือจางแบบสด (fresh liquid extender) ชนิดไข่แดงทริส (Tris egg yolk) เน่ืองจากสาร LDL (low 

density lipoprotein) ในไข่แดงจะทาํหนา้ท่ีสาํคญัในการป้องกนัอสจิุจากความเย็น (cooling shock protection) 

ไดดี้ในระหว่างท่ีมีการแช่เย็น (Hu et al., 2010) ซึ่งสารละลายนีไ้ม่สามารถเก็บไวไ้ดน้านและตอ้งมีการเตรียมขึน้

ใหม่ทุกครัง้ก่อนการใชง้าน เพราะฉะนัน้หากทาํใหส้ารละลายเจือจางนํา้เชือ้ชนิด Tris egg yolk เปลี่ยนไปอยู่ใน

รูปแบบแหง้เป็นผงได ้ก็จะสามารถเก็บรกัษาคณุภาพของสารละลายเจือจางนํา้เชือ้แบบผงนีท่ี้อณุหภูมิ 4 องศา

เซลเซียสไวไ้ดน้านขึน้ (Alcay et al., 2015) และก่อนการนาํมาใช้ก็เพียงแค่ละลายนํา้ ทาํให้สะดวกในการ

นาํไปใชใ้นพืน้ท่ีห่างไกลออกไปโดยไม่ตอ้งเตรียมสารละลายดงักล่าวขึน้มาใหม่ทัง้หมด (Kajaysri et al., 2017) 

การทาํใหส้ารละลายเจือจางนํา้เชือ้แหง้เป็นผงใชวิ้ธีการทาํใหแ้หง้แบบเยือกแข็งหรือ lyophilization ซึ่งเป็น

กระบวนการทาํแหง้ภายใตอุ้ณหภูมิและความดันตํ่าเพ่ือยังคงคุณภาพของสารละลายเจือจางไข่แดงทริสไว  ้

(Moustacas et al., 2011; Alcay et al., 2016) 

วตัถปุระสงคข์องการศกึษานีเ้พ่ือเปรียบเทียบประสิทธิภาพสารเจือจางนํา้เชือ้แบบสดและแบบแหง้ ในการ

รกัษาคณุภาพของนํา้เชือ้สนุขัแช่เย็น 

 

อุปกรณแ์ละวิธีการ 

สัตวท์ดลองและวิธีการทดลอง 

การศกึษาเปรียบเทียบสารละลายเจือจางนํา้เชือ้แบบสดและแบบแหง้ต่อคณุภาพของนํา้เชือ้สนุขัแช่เย็นนี ้

ทาํการทดลองทัง้หมด 6 ซ ํา้ โดยไดร้บัการอนุมติัจากคณะกรรมการกาํกับดแูลการเลีย้งและการใชส้ตัวเ์พ่ืองาน

ทางวิทยาศาสตร ์คณะสตัวแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีมหานคร  
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สนุขัเพศผูพ้นัธุเ์ลก็มีนํา้หนกัระหว่าง 5-10 กิโลกรมั อาย ุ2 และ 3 ปี สขุภาพแข็งแรงและมีระบบสืบพนัธุ์

ปกติ จาํนวน 2 ตวั ถกูรีดเก็บนํา้เชือ้ดว้ยวิธีการรีดดว้ยมือ (manual method) แลว้นาํนํา้เชือ้ท่ีรีดเก็บไดท้ัง้หมดมา

รวมกนั ตรวจประเมินคณุภาพนํา้เชือ้เบือ้งตน้ โดยนํา้เชือ้ท่ีจะถกูนาํมาใชใ้นการทดลองตอ้งมีคณุภาพตามเกณฑ์

มาตรฐานของการทดลองนี ้คือ มีสีขาวขุ่นมองดูปกติ มีค่าความเป็นกรดด่างท่ี 6.5-7 มีความเขม้ขน้ของอสุจิ

มากกว่า 300 ลา้นตวั/มิลลิลิตร และมีอตัราการเคลื่อนท่ีไปขา้งหนา้ของอสจิุมากกว่า 80% จากนัน้ทาํการแบ่ง

นํา้เชือ้ดังกล่าวออกเป็น 2 กลุ่ม โดยกลุ่มท่ี 1 เติมสารเจือจางชนิดไข่แดงทริสแบบสด และกลุ่มท่ี 2 และเติม

สารเจือจางชนิดไข่แดงทริสแบบแหง้ท่ีละลายนํา้แลว้ โดยทาํใหน้ ํา้เชือ้ทั้ง 2 กลุ่มมีความเขม้ขน้ 200 ลา้นตวั/

มิลลิลิตร เสร็จแลว้นาํนํา้เชือ้ท่ีเจือจางแลว้ (diluted semen) ทั้งหมดไปแช่เย็นท่ีอุณหภูมิ 4 °C เป็นเวลา 72 

ชั่วโมง ซึง่ระหวา่งท่ีมีการแช่เย็น ตวัอย่างนํา้เชือ้เจือจางทัง้สองกลุม่นีจ้ะถกูแบ่งออกมาเพ่ือทาํการตรวจคณุภาพท่ี 

0, 2, 4, 6, 12, 24, 36, 48 และ 72 ชั่วโมงหลงัจากการแช่เย็น 

 

การเตรียมสารละลายเจอืจางนํา้เชือ้ 

การเตรียมสารละลายเจือจางนํา้เชือ้ไข่แดงทริสจะทาํการเตรียมในปริมาตร 100 มิลลิลิตร ประกอบดว้ย 

ทริส 2.4 กรมั กรดซิตริค 1.3 กรมั นํา้ตาลกลโูคส 1.0 กรมั เพนนิซิลินขนาด 1,000,000 I.U. สเตรปโตมยัซิน 100 

มิลลกิรมั ไข่แดงสด 20 มิลลิลิตร จากนัน้เติมนํา้กลั่นจนมีปริมาตร 100 มิลลิลิตร (Zorinkimi et al., 2017) แลว้จงึ

แบ่งสารละลายเจือจางนีอ้อกเป็น 2 ส่วนเท่าๆกนั ส่วนแรกใชเ้ป็นสารละลายเจือจางนํา้เชือ้แบบสด อีกส่วนใชท้าํ

เป็นสารละลายเจือจางนํา้เชือ้แบบแหง้ โดยนาํไปผ่านกระบวนการทาํแหง้แบบเยือกแข็งดว้ยเครื่อง lyophilizer 

(ilShinBioBase Freeze-Dryer, ilShin biobase Europe co., Ltd.) และเก็บแช่เย็นไวท่ี้อณุหภมิู 4 องศkเซลเซียส 

การนาํไปสารละลายเจือจางนํา้เชือ้แบบแหง้ไปใชท้าํไดด้ว้ยการเติมนํา้กลั่นจนกว่าจะมีปริมาตรเท่าเดิมคือ 50 

มิลลิลิตร ท่ีอณุหภมิูหอ้งเพ่ือทาํละลายสารเจือจางนํา้เชือ้แบบแหง้ใหก้ลบัมาเป็นสารละลายท่ีพรอ้มใชต้อ่ไป  

 

การตรวจประเมินคุณภาพของนํา้เชือ้แช่เยน็ 

การประเมินคุณภาพนํา้เชือ้แช่เย็นทัง้สองกลุ่มจะตรวจหารอ้ยละของ การเคลื่อนท่ีไปขา้งหนา้ของอสจิุ 
ดว้ยเทคนิคการมองผ่านกลอ้งจุลทรรศนก์าํลังขยาย 10-20 เท่า ซึ่งจะนับเฉพาะตวัอสุจิท่ีเคลื่อนท่ีไปขา้งหน้า 

(Zambelli and Levy, 2010) การมีชีวิตของอสจิุดว้ยวิธีการยอ้มสี Eosin-Nigrosin (Carreira et al., 2011) ความ

สมบูรณ์ของเย่ือหุ้มอสุจิดว้ยวิธี Hypo-osmotic swelling test (HOS test) (Zorinkimi et al., 2017) และความ

ผิดปกติของรูปร่างอสุจิ (Pan et al., 2018) หลงัการแช่เย็นเป็นเวลา 0, 2, 4, 6, 12, 24, 36, 48 และ 72 ชั่วโมง

ตามลาํดบั โดยใชผู้ต้รวจประเมินคณุภาพนํา้เชือ้คนเดียวกนัตลอดการทดลอง 

 

การวิเคราะหข้์อมูลทางสถติ ิ

เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยพารามิเตอรต์่างๆ ของทัง้ 2 กลุ่มดว้ยพารามิเตอรเ์ดียวกันท่ีระยะเวลาการแช่เย็น

เดียวกนัดว้ยวิธี Paired Sample T-test ท่ีความเช่ือมั่น 95% 
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ผลและวิจารณผ์ลการทดลอง 

ผลการตรวจประเมินคุณภาพนํา้เชือ้สุนัขแช่เยน็ทีเ่จอืจางด้วยสารละลายนํา้เชือ้แบบสดและแบบแหง้ 

 ผลการเปรียบเทียบประสิทธิภาพระหว่างสารละลายเจือจางแบบสดและแบบแหง้ต่อคณุภาพนํา้เชือ้สนุขั

แช่เย็นท่ีเวลาตา่งๆ แสดงดงั Table 1-4 ซึง่พบวา่หลงัแช่เย็นเป็นเวลา 72 ชั่วโมง คา่เฉลี่ยของรอ้ยละ การเคลื่อนท่ี

ไปขา้งหนา้ การมีชีวิต ความสมบูรณข์องเย่ือหุม้ และความผิดปกติของรูปร่าง ของอสุจิจากนํา้เชือ้ท่ีเจือจางใน

สารละลายแบบสดและแบบแหง้ มีค่าไม่แตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญั (P>0.05) แสดงว่าสารเจือจางนํา้เชือ้ชนิด

ไข่แดงทริสแบบสดกับแบบแหง้ มีประสิทธิภาพไม่แตกต่างกันในการรกัษาคุณภาพนํา้เชือ้แช่เย็นของสุนัขเป็น

เวลา 72 ชั่วโมง สอดคลอ้งกบั Alcay et al. (2015) ท่ีพบว่าประสิทธิภาพของสารเจือจางนํา้เชือ้แบบสดและแบบ

แหง้มีคา่ไมแ่ตกตา่งกนัในการรกัษาคณุภาพนํา้เชือ้แช่แข็งของแกะ  

 

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 

(Hours) 
Fresh extender 
(%, mean±SD)  

Lyophilized extender 
(%, mean±SD) 

P values 
 

0 
2 
4 
6 
12 
24 
36 
48 
72 

87.00 ± 4.47 
77.03 ± 5.70 
67.02 ± 2.74 
62.04 ± 7.58 

43.03 ± 17.89 
31.01 ± 10.25 
24.02 ± 15.57 

7.20 ±4.09 
0 

86.03 ± 2.24 
73.04 ± 9.08 
65.03 ± 6.12 
59.00 ± 5.48 
46.02 ± 10.84 
27.02 ± 15.65 
15.03 ± 13.69 
4.04 ± 4.18 

0 

0.62 
0.10 
0.48 
0.29 
0.53 
0.46 
0.43 
0.25 
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 

(Hours) 
Fresh extender 
(%, mean±SD)  

Lyophilized extender 
(%, mean±SD) 

P values 
 

0 
2 
4 
6 
12 
24 
36 
48 
72 

91.63 ± 5.27 
81.71 ± 8.41 
70.43 ± 5.41 
66.41 ± 7.02 
52.80 ± 6.10 
48.83 ± 4.44 
36.21 ± 3.42 
23.74 ± 2.86 
12.40 ± 2.41 

90.81 ± 6.19 
85.0 ± 5.75 
75.3 ± 5.56 
66.8 ± 5.31 
59.4 ± 2.88 
46.6 ± 3.78 
34.2 ± 3.35 
23.8 ± 1.30 

10.42 ± 4.04 

0.66 
0.47 
0.44 
0.18 
0.41 
0.25 
0.21 
0.18 
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 

(Hours) 
Fresh extender 
(%, mean±SD)  

Lyophilized extender 
(%, mean±SD) 

P values 
 

0 
2 
4 
6 
12 
24 
36 
48 
72 

90.02 ± 3.08 
84.82 ± 11.12 
75.81 ± 7.40 
68.80 ± 4.92 
54.04 ± 2.92 
47.00 ± 7.45 
37.94 ± 4.62 

27.04 ± 13.66 
19.81 ± 11.76 

93.60 ± 2.41 
87.61 ± 3.21 
75.04 ± 4.36 
67.04 ± 2.17 
58.80 ± 6.14 
42.04 ± 2.78 
44.84 ± 11.23 
24.24 ± 12.83 
17.64 ± 12.10 

0.36 
0.51 
0.13 
0.36 
0.44 
0.24 
0.63 
0.23 
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 

(Hours) 
Fresh extender 
(%, mean±SD)  

Lyophilized extender 
(%, mean±SD) 

P values 
 

0 
2 
4 
6 
12 
24 
36 
48 
72 

9.30 ± 5.39 
15.73 ± 9.22 
17.00 ± 3.81 
18.80 ± 9.00 
19.20 ± 5.63 
20.64 ± 5.63 
21.30 ± 6.73 
22.02 ± 3.61 
25.6 ± 7.09 

10.73 ± 3.55 
15.02 ± 5.61 
15.91 ± 2.19 
16.41 ± 4.04 
18.41 ± 8.90 
19.41 ± 4.04 
20.41 ± 7.83 
22.82 ± 4.09 
26.21 ± 7.69 

0.26 
0.73 
0.45 
0.67 
0.34 
0.45 
0.34 
0.12 
0.19 

No significant difference in the same period of chilling between fresh and lyophilized extender groups (P>0.05) 

 

 แต่อย่างไรก็ตามค่าเฉลี่ยต่างๆ เกือบทุกพารามิเตอรมี์แนวโนม้มีค่าลดลงอย่างรวดเร็วตามระยะเวลาท่ี

มากขึน้ของการแช่เย็นนํา้เชือ้ ยกเวน้รอ้ยละความผิดปกติของรูปรา่งอสจิุพารามิเตอรเ์ดียวท่ีมีแนวโนม้มีค่าสงูขึน้

เพราะย่ิงมีการแช่เย็นนานขึน้เท่าไรอสจิุก็จะย่ิงมีรูปรา่งผิดปกติมากขึน้ตามไปดว้ย แตอ่ย่างไรก็ตามท่ีระยะเวลา 6 

ชั่วโมงหลงัการแช่เย็น พบว่านํา้เชือ้จากทัง้ 2 กลุ่มท่ีอยู่ในสารละลายเจือจางนํา้เชือ้แบบสดและแบบแหง้มีอตัรา

ของ การเคลื่อนท่ีไปขา้งหนา้ของอสจิุประมาณ 60% การมีชีวิตของอสจิุประมาณ 70% ความสมบรูณข์องเย่ือหุม้

อสจิุประมาณ 70% และความผิดปกติของรูปร่างอสจิุประมาณ 20% ซึ่งจดัว่านํา้เชือ้ยงัมีคณุภาพอยู่ในเกณฑดี์
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และยอมรบัได ้(Chatdarong et al., 2012) แตห่ลงัจากนัน้คณุภาพของนํา้เชือ้สนุขัแช่เย็นมีคา่ลดตํ่าลงกวา่เกณฑ์

มาตรฐานดงักล่าวไปเรื่อยๆตามระยะเวลาของการแช่เย็นท่ีนานขึน้ ดงันัน้จากผลการศกึษาแสดงว่านํา้เชือ้สุนัข

แช่เย็นท่ีเจือจางดว้ยสารละลายไข่แดงทริสแบบสดและแบบแหง้ของการทดลองนี ้ยงัคงมีคณุภาพดีและสามารถ

นาํมาใช้ผสมเทียมให้กับสุนัขแม่พันธุ์ไดห้ลังจากเก็บไวท่ี้อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียสไม่เกิน 6 ชั่ วโมง ซึ่งไม่

สอดคลอ้งกับ อนุชัย (2556) ไดศ้ึกษาผลของสารละลายเจือจางนํา้เชือ้ท่ีมีไข่แดงทริสเป็นองคป์ระกอบต่อ

คณุภาพอสจิุสนุขัท่ีถูกเก็บรกัษาแบบแช่เย็น โดยพบว่าสามารถเก็บรกัษาคณุภาพอสจิุของสนุขัไวไ้ดน้านถึง 48 

ชั่วโมง เหตผุลท่ีการศกึษานีไ้ม่สอดคลอ้งอาจเป็นเพราะว่าการศึกษานี ้ไม่ไดล้า้ง seminal fluid ออกจากนํา้เชือ้

สนุขัก่อนผสมสารเจือจางลงไป จงึอาจทาํให ้seminal fluid เกิดปฏิกิริยากบัไข่แดงในสารเจือจางมีผลทาํใหอ้สจิุ

อ่อนแอลง (Upreti et al., 1999) นอกจากนีเ้พ่ือเป็นการประเมินประสิทธิภาพของสารละลายเจือจางนํา้เชือ้ชนิด

ไข่แดงทริสแบบแหง้ไดอ้ย่างถกูตอ้งและมีความสมบรูณม์ากขึน้ ในการศกึษาครัง้ตอ่ไปควรมีการประเมินคา่ความ

เป็นกรดด่าง (pH) และค่าความเขม้ขน้ของสารละลายเจือจาง (osmolarity) ทัง้ก่อนนาํไปผ่านกระบวนการทาํ

แหง้แบบเยือกแข็งและหลังจากนาํสารละลายแบบแห้งนั้นมาทาํละลายดว้ยนํา้แลว้ รวมถึงควรเพ่ิมจาํนวน

สตัวท์ดลองใหม้ากขึน้ดว้ย 

 

สรุป 

 จากการศกึษานีส้รุปไดว้า่ สารละลายเจือจางนํา้เชือ้ชนิดไข่แดงทริสแบบแหง้มีประสิทธิภาพใกลเ้คียงกบั

แบบสดซึ่งอาจสามารถใชท้ดแทนกันได ้โดยสารละลายเจือจางนํา้เชือ้ทัง้ 2 แบบนีมี้ประสิทธิภาพในการรกัษา

คุณภาพนํา้เชือ้สุนัขแช่เย็นไดดี้ และสามารถนาํไปใชผ้สมเทียมใหก้ับสุนัขแม่พันธุ์ไดห้ลงัจากการแช่เย็นไวท่ี้

อณุหภมิู 4 องศาเซลเซียสเป็นเวลาไมเ่กิน 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.  
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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 CQ-
sensitive, 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-2- 
hydroxyethylpiperazine-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 anti-
inflammatory (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.  

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 

Acmella 

ciliata 

Extracts 

Antiplasmodial activity 

(µg/mL) 

Resistance index Cytotoxicity 

on Vero cell 

(µg/mL) 

SI: 3D7 

 

SI: K1 

IC50: 3D7 IC50: K1 (IC50; K1/IC50; 3D7) CC50 CC50/IC50 CC 50/IC 50 

Leaves 16.39±0.87 13.49±0.78 0.82 195.86±8.49 11.94 14.51 

Florets 9.00±0.41 6.22±0.26 0.69 120.63±9.62 13.40 19.39 

Roots 7.42 ± 0.36 6.70±0.50 0.90 124.72±11.75 16.80 18.61 

DHA 1.18 ± 0.08 0.74 ±0.05 0.63 115.81±0.74 97.45 156.5 
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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 
metabolites 

Chemical tests Leave Florets Roots 

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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การเปรียบเทยีบวิธีเตรียมอกปูนาทอดต่อฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระและการเกิดออกซิเดชันของไขมัน 
Comparison of the Fried Rice Field Crab Thorax Preparation Methods on the Antioxidant and 

Lipid Oxidation Activities 
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บทคัดย่อ 
การศกึษานีไ้ดเ้ปรียบเทียบวิธีเตรียมอกปูทอดต่อฤทธ์ิการตา้นอนุมลูอิสระและการเกิดออกซิเดชันของ

ไขมนัในรูปแบบตา่งๆ ไดแ้ก่ 1) อกปูสด 2) อกปูอบแหง้ 3) อกปูสดแช่กรด และ 4) อกปูอบแช่กรด  ผลการศกึษา

พบว่า วิธีเตรียมอกปูแบบสดมีค่าความชืน้ไม่แตกต่างกัน (p>0.05) แต่อกปูแบบอบนัน้จะแตกต่างกันอย่างมี

นัยสาํคญัทางสถิติ (p<0.05) ส่วนการวดัฤทธ์ิในการตา้นอนุมูลอิสระจะทาํการวดัปริมาณสารฟีนอลิกทัง้หมด 

(TPC) และความสามารถในการกาํจดัอนมุลูอิสระ DPPH พบวา่ อกปท่ีูผ่านการอบมี TPC สงูกวา่อกปสูดอย่างมี

นยัสาํคญัทางสถิติ (p<0.05)  ขณะท่ีอกปูสดมีฤทธ์ิในการตา้นอนุมลูอิสระสงูกว่าอกปูอบ และ พบว่า อกปูท่ีแช่

กรดทั้งแบบอบและไม่อบมีฤทธ์ิในการตา้นอนุมูลอิสระสูงกว่าท่ีไม่ผ่านการแช่กรดอย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติ 

(p<0.05) สาํหรบัการเกิดออกซิเดชนัในระหวา่งการเก็บรกัษา 7 วนั พบวา่ คา่ Acid value (AV), Peroxide value 

(PV) และ TBARS มีแนวโนม้เพ่ิมขึน้ โดยท่ีอกปูสดไม่สามารถเก็บรกัษาไดน้านเกิน 3 วนั ส่วนอกปูอบสามารถ

เก็บรกัษาไดน้านถงึ 7 วนั อีกทัง้อกปท่ีูแช่กรดเสริมใบกะเพรามีแนวโนม้การเกิด PV และ TBARS ตํ่ากวา่ตวัอย่าง

อ่ืน (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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คาํนาํ 

ปูนา เป็นแหล่งโปรตีนจากธรรมชาติท่ีอยู่คู่กับคนไทยมาชา้นาน ในฤดูฝนเราจะพบปูนาตามทอ้งทุ่งอย่าง

มากมาย และมีการแพร่กระจายทัง้ในภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคใต ้และภาคอีสาน นับไดว้่าเป็นวตัถุดิบพืน้บา้นท่ี

ชาวนารูจ้กักนัดี แต่ปูนาเป็นสตัวท่ี์มีเนือ้นอ้ยจึงนาํมาแปรรูปไดไ้ม่หลากหลาย เช่น การทาํปูดอง นํา้ป ูหรือการทาํปู

ออ่ง (นิภาศกัดิ ์และคณะ, 2018) นอกจากเนือ้นอ้ยแลว้ปูนายงัมีเปลือกท่ีค่อนขา้งแข็งโดยทัง้กระดอง ขา หรือสว่นอก

ของปูนา จึงไม่ค่อยเป็นท่ีนิยมบริโภคเท่ากบัปูทะเล ทัง้นีห้ากมีการนาํส่วนอกของปูนามาพัฒนาใหเ้ป็นผลิตภณัฑท่ี์

รบัประทานไดง่้ายขึน้ เช่น การทอดกรอบ ก็จะสามารถเพ่ิมมลูคา่ปนูาไทยใหม้ากขึน้ได ้

 อาหารทอด เป็นอาหารยอดนิยม เหมาะสาํหรบัเป็นอาหารเรียกนํา้ยอ่ย หรืออาหารระหวา่งมือ้ ซึง่อาหารทอด

นัน้ จะมีกลิ่นหอมของนํา้มนัท่ีใชท้อด และกลิ่นของส่วนผสมของผลิตภัณฑ ์อาหารทอดส่วนใหญ่นิยมชุบแป้งทอด

กรอบ เพ่ือใหเ้นือ้ผลิตภณัฑค์งรูป และไม่ใหต้วัผลิตภณัฑอ์มนํา้มนั การเกิดออกซิเดชนัในระหว่างการทอด สามารถ

เกิดขึน้ไดท้ัง้ในนํา้มนัและทัง้ในตวัผลิตภณัฑ ์ผลิตภณัฑท่ี์ไดจ้ากการออกซิเดชนัของนํา้มนั เช่น อนุมลูอิสระ เป็นสาร

ในกลุ่มท่ีสามารถก่อมะเร็งได ้ไม่ดีต่อร่างกาย อีกทัง้ยงัการรบัประทานของทอดมาก จะไดร้บัไขมนัอ่ิมตวัสงูท่ีเกิดมา

จากการเปลี่ยนแปลงทางเคมีของนํา้มนัและไขมนัเม่ือไดร้บัความรอ้น ก่อใหเ้กิดการสะสมไขมนัในร่างกาย นาํไปสู่

อาการป่วยเรือ้รงั เช่น โรคอว้น คลอเรสเตอรอลในเลือดสงู ไขมนัอดุตนัในเสน้เลือด เป็นตน้ จากงานวิจยัของ Lu et al. 

(2018) ไดมี้การเติมสมนุไพรลงในผลติภณัฑล์กูชิน้ท่ีทอดในนํา้มนัแบบท่วม พบวา่สามารถลดการเกิดออกซิเดชนัและ

เพ่ิมกลิ่นรสของตวัผลิตภณัฑไ์ดด้ว้ย  

 ดงันัน้การพฒันาผลิตภณัฑอ์กปูนาทอดกรอบนี ้จึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการแปรรูปปูนา และปูนาท่ีใชใ้น

การวิจัยครัง้นี ้ เป็นปูนาท่ีผ่านระบบการเลีย้งโดยใชน้ ํา้หมุนเวียน จึงมั่นใจไดว้่าไม่มีสารตกคา้งและโลหะหนักท่ี

สามารถเรง่ปฏิกิริยาการเกิดออกซิเดชนัได ้ทัง้นีย้งัทาํความสะอาดตวัอย่างดว้ยวิธีลา้งนํา้สะอาดและการแช่กรด ท่ีเป็น

ภูมิปัญญาชาวบา้น ท่ีสามารถลา้งกลิ่นคาวจากตัวสัตวน์ ํา้ไดดี้ (เกรียงศักดิ์, 2546) อีกทั้งกรดซิตริกเป็นกรดอ่อน 

สามารถละลายไคตินท่ีเป็นโครงสรา้งแข็งแรงของกระดองปู ออกมาไดบ้า้งส่วน ซึ่งอาจจะทาํใหต้วัอย่างอ่อนนุ่มลงได ้

(สธิุดา, 2552) และการอบตวัอย่างเพ่ือลดปริมาณนํา้จากผลิตภณัฑจ์ะสามารถทาํใหอ้าหารทอดมีความกรอบและอยู่

ไดน้าน (Debnath et al., 2003) รวมไปถึงปรุงรสดว้ยใบกะเพราท่ีมีฤทธ์ิในการตา้นออกซิเดชนั และสรรพคณุทางยา

เพ่ือเสริมฤทธ์ิในการตา้นการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันในตวัผลิตภัณฑ ์(Flanigan & Niemeyer., 2014) ผูบ้ริโภคจะ

ไดร้บัประทานอาหารทอดท่ีมีประโยชนแ์ละมีฟังกช์นัในการตา้นอนุมลูอิสระอีกดว้ย งานวิจยันีจ้ึงมีวตัถุประสงค ์เพ่ือ

เปรียบเทียบวิธีเตรียมตวัอย่างก่อนนาํไปทอด ตอ่ฤทธ์ิการตา้นอนุมลูอิสระและการเกิดออกซิเดชนัของผลิตภณัฑอ์กปู

ทอด 

 

อุปกรณแ์ละวิธีการ 

การเตรียมตัวอย่างอกปูทอด 

ตวัอย่างปูนาสดท่ีผ่านการเลีย้งในระบบนํา้หมนุเวียนจากคณะเทคโนโลยีการประมงและทรพัยากรทางนํา้ 

มหาวิทยาลยัแม่โจ ้นาํมาลา้งทาํความสะอาด จากนัน้แกะแยกชิน้ส่วน ใชเ้ฉพาะส่วนอกปู สาํหรบัวิธีการเตรียมอกปู

แบ่งออกเป็น 4 วิธี ไดแ้ก่ 1) อกปสูด 2) อกปอูบแหง้ 3) อกปสูดแช่กรด และ 4) อกปอูบแช่กรด  และสตูรทาํสาํหรบัการ

ทอดอีก 2 สตูร ไดแ้ก่ 1) สตูรธรรมดา 2) สตูรเสริมใบกะเพรา วิธีการเตรียมตวัอย่างในการทดลอง เริ่มจาก 1. อกปสูด 

นาํอกปูลา้งทาํความสะอาดพกัรอผสมกบัแป้งคลกุทอด  2) อกปูอบแหง้ นาํอกปูเขา้อบแหง้ในตูอ้บลมรอ้นอุณหภูมิ 
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70 องศาเซลเซียส นาน 2 ชั่วโมง พกัใหเ้ย็นรอผสมกบัแป้งคลกุทอด 3) อกปสูดแช่กรด นาํอกปแูช่ในสารละลายกรดซิ

ตริกความเขม้ขน้รอ้ยละ 5 นาน 30 นาที จากนัน้ลา้งดว้ยนํา้สะอาด พักรอผสมกับแป้งคลกุทอด 4) อกปูอบแหง้แช่

กรด นาํอกปูแช่ในสารละลายกรดซิตริกความเขม้ขน้รอ้ยละ 5 นาน 30 นาที นาํมาลา้งดว้ยนํา้สะอาดแลว้นาํเขา้ตูอ้บ

ลมรอ้น อณุหภูมิ 70 องศาเซลเซียส นาน 2 ชั่วโมง จากนัน้นาํตวัอย่างคลกุผสมกบัแป้งทอดกรอบดงัตาราง (table 1) 

แลว้นาํไปทอดในนํา้มนัปาลม์ อณุหภมิู 180 องศาเซลเซยีส นาน 2 นาที เปลี่ยนนํา้มนัทอดทกุครัง้เม่ือเปลี่ยนตวัอย่าง 

พักตัวอย่างใหเ้ย็นเท่าอุณหภูมิหอ้ง เก็บตัวอย่างในกล่องพลาสติกใสปิดผาสนิท ท่ีอุณหภูมิหอ้งจนกว่าจะนาํมา

วิเคราะห ์ 

Table 1  Rice Field Crab Thorax Recipes. 

Raw Material Original Recipe (g.) Basil Leaf Recipe (g.) 

Rice Field Crab Thorax 80.00-100.00 80.00-100.00 

Crispy Flour 18.00-20.00 18.00-20.00 

egg 12.00-12.50 12.00-12.50 

Water 0.80-1.00 0.80-1.00 

Sugar 0.50-1.0 0.50-1.0 

Salt 0.20-0.40 0.20-0.40 

Garlic Powder 1.00-1.50 1.00-1.50 

Pepper Powder 0.50-1.00 0.50-1.00 

Basil Leaf - 10.00-1 2.00 

 

การวิเคราะหคุ์ณภาพผลิตภัณฑอ์กปูนาทอด 

ความชืน้ของผลิตภัณฑ ์ บดตวัอย่างอกปทูอด วิเคราะหป์ริมาณความชืน้ดว้ยวิธีมาตรฐาน AOAC (2000) 

การวิเคราะห์ปริมาณสารฟีนอลิกทั้งหมด (Total Phenolic content: TPC) วิเคราะห์ตามวิธีของ 

Slinkard และ Singleton (1997) ปิเปตสารสกดัจากตวัอย่างอกปทูอด ปริมาตร 200 ไมโครลิตร ใสล่งในหลอดทดลอง

แลว้เติมสารละลาย Folin-Ciocalteau Reagent ปริมาตร 1.5 มิลลิลิตร (เจือจางดว้ยนํา้ DI 10 เท่า) ตัง้ทิง้ไวเ้ป็นเวลา 

5 นาที เติมโซเดียมคาร์บอเนต (6% w/v) ปริมาตร 1.5 มิลลิลิตร และผสมให้เข้ากัน บ่มเป็นเวลา 1 ชั่ วโมงท่ี

อณุหภูมิหอ้งและในท่ีมืด จากนัน้นาํไปวดัค่าการดดูกลืนแสงท่ีความยาวคลื่น 760 นาโนเมตร โดยใชเ้ครื่องสเปกโตร

โฟโตมิเตอร ์(VIS-723G, Rayleigh, Beijing, China) โดยใช ้gallic acid เป็นสารมาตรฐาน และรายงานความเขม้ขน้

ในหน่วย mg gallic acid  equivalent / g sample  

  การทดสอบความสามารถในการกาํจัดอนุมูลอสิระ DPPH• (DPPH radical scavenging activity) โดย

วิ ธี  DPPH (2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl) radical scavenging activity วิ เคราะห์ตามวิ ธีของ Wu และคณะ 

(2007) ปิเปตสารสกดัจากตวัอย่างอกปูทอดปริมาตร 1.5 มิลลิลิตร ลงในหลอดทดลองเติมสารละลาย DPPH ความ

เข้มข้น 0.15 มิลลิโมลาร ์ในเมทานอลความเข้มข้น 95% ปริมาตร 1.5 มิลลิลิตร และผสมให้เข้ากัน ตั้งทิง้ไว้ท่ี

อณุหภูมิหอ้งนาน 30 นาทีในท่ีมืด จากนัน้นาํไปวดัคา่การดดูกลืนแสงท่ีความยาวคลื่น 517 นาโนเมตร โดยใชเ้ครื่อง

สเปกโตรโฟโตมิเตอร ์เตรียม Blank โดยใชน้ ํา้กลั่นแทนตวัอย่าง และเตรียมกราฟมาตรฐานโดยใช ้Trolox ท่ีระดบั

ความเขม้ขน้ 10-60  ไมโครโมลาร ์รายงานผลในหน่วย µmol Trolox equivalent / g sample 
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การเกิดออกซิเดชันของไขมันผลิตภัณฑอ์กปูทอด ทาํการสกดัไขมนัทาํการดดัแปลงเล็กนอ้ยดว้ยวิธี 

Bligh and Dyer (Bligh & Dyer,1959) ตวัอย่าง (25 กรมั) ผสมกบั 200 มิลลิลิตรของคลอโรฟอรม์:เมทานอล:นํา้กลั่น 

(50:100:50, v/v/v) ทําให้เป็นเนื ้อเดียวกันด้วยเครื่องโฮโมจิไนส์ความเร็ว 9500 รอบต่อนาที นาน 2 นาที เติม

คลอโรฟอรม์ 50 มิลลิลิตร ทาํเป็นเนือ้เดียวกันท่ีความเร็ว 9500 รอบต่อนาที นาน 1 นาที จากนั้นเติมนํา้กลั่น 25 

มิลลิลิตร ทาํใหเ้ป็นเนือ้เดียวกันอีกครัง้ท่ีความเร็วเท่ากันเป็นเวลา 30 วินาที ในขัน้ตอนการทาํใหเ้ป็นเนือ้เดียวกัน

ควบคุมอุณหภูมิอยู่ท่ี 4 องศาเซลเซียสเสมอ ตวัอย่างท่ีเป็นเนือ้เดียวกันแลว้นาํไปป่ันเหว่ียงดว้ยเครื่องป่ันเหว่ียง ท่ี

ความเรว็ 3000×g ท่ีอณุหภมิู 4 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 15 นาที นาํสว่นใสท่ีไดย้า้ยสูก่รวยแยก เก็บสว่นใสในชัน้ของ

คลอโรฟอรม์ นาํไปกรองผ่านกระดาษกรอง Whatman NO. 4 (Whatman International Ltd., Maidstone, England) 

จากนัน้นาํไประเหยเพ่ือนาํตวัทาํละลายออก ใชอ้ณุหภมิู 25 องศาเซลเซยีสในการระเหย โดยใชเ้ครื่องระเหยแบบหมนุ 

ตวัอย่างนํา้มนัถกูเก็บในขวดปิดสนิทและเก็บไวท่ี้ -20 องศาเซลเซียสจนกวา่จะมีการวิเคราะห ์

Acid value (AV) ตัวอย่างนํา้มันท่ีสกัดจากอกปู 0.5 กรัม ผสมกับ Hexane 10 มิลลิลิตร ใช้ฟี-

นอลฟ์ธาลีนเป็นอินดิเคเตอร ์ไทเทรตกับ 0.01 N KOH ท่ีละลายในเอทานอล จุดยุติเป็นสีชมพู รายงานในหน่วย

มิลลิกรมัตอ่กรมัตวัอย่าง 

   AV = 5.61 × N of KOH × (Vs - Vb) 

      Ws 

โดยท่ี  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 คาํนวณในรูปของ Oleic acid โดยใช ้0.1 N KOH จาํนวน 1 มิลลิลิตร เท่ากับ 0.0282 กรัม 

Oleic acid ดงันัน้ % free fatty acid = AV/2 

Peroxide Value; PV วิเคราะห์โดยใช้วิธี Iodometric titration (AOAC, 2000) โดยนําตัวอย่าง

นํา้มันจากอกปูทอด 0.5 กรัม ผสมกับสารละลาย acetic acid – chloroform 30 มิลลิลิตร เขย่าจนตัวอย่างนํา้มัน

ละลาย เติมสารละลาย potassium iodide 0.5 มิลลิลิตร เก็บในท่ีมืดนาน 1 นาที จากนัน้เติมนํา้กลั่น 30 มิลลิลิตร 

เติมนํา้แป้ง (อินดิเคเตอร)์ 0.5 มิลลิลิตร นาํไปไทเทรตกบั 0.01 M Na2S2O3 จากวิธีทดลองสารเปอรอ์อกไซดท่ี์เกิดขึน้

ทาํปฏิกิริยากบั potassium iodide solution ไดเ้ป็นไอโอดีน (I2) ซึ่งเป็นสารละลายท่ีมีสีนํา้ตาล เม่ือเติมนํา้แป้งลงไป 

ไอโอดีนจะแทรกเขา้ไปในโมเลกลุแป้ง ทาํใหส้ารละลายเปลี่ยนเป็นสนีํา้เงิน เม่ือนาํไปไทเทรตกบัสารละลาย Na2S2O3 

มาตรฐาน จะไดเ้ป็น NaI2 จุดยุติสงัเกตไดจ้ากสารละลายสีนํา้เงินเปลี่ยนเป็นสารละลายไม่มีสี ค่า Peroxide value 

หมายถงึ mill equivalent peroxide ตอ่ไขมนัหรือนํา้มนั 1 กิโลกรมั 

Peroxide value (mill equivalent peroxide/ kg oil or fat) = S × M × 1000 

                นํา้หนกัตวัอย่าง (g) 

โดยท่ี       S = (V1 + V2) - VB M = Molarity ของสารละลายมาตรฐาน Na2S2O3 

Thiobarbituric acid-reactive substances (TBARS) วิเคราะหต์ามวิธีของ Buege และ Aust (1978) 

ไดอ้ธิบายไว ้โดยตวัอย่างนํา้มนั 0.5 กรมั ผสมกับสารละลาย 2.5 มิลลิลิตรท่ีมี 0.375% Thiobarbituric acid (w/v), 

15% Trichloroacetic acid (w/v) และ 0.25 M HCl สารท่ีผสมกบัตวัอย่างนาํไปใหค้วามรอ้นในนํา้เดือด นาน 10 นาที

เพ่ือใหเ้ปลี่ยนเป็นสีชมพู ทาํใหเ้ย็นลงโดยผ่านนํา้ประปาแลว้นาํไปป่ันเหว่ียงท่ี 3600×g ท่ีอณุหภูมิ 25 องศาเซลเซียส 
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เป็นเวลา 20 นาที แยกส่วนใสออกมาวัดการดูดกลืนแสง วัดท่ีความยาวคลื่น 532 นาโนเมตร โดยเครื่อง 

Spectrophotometer เทียบกับกราฟมาตรฐาน 1,1,3,3-tetramethoxypropane ท่ีความเขม้ขน้ตั้งแต่ 0 ถึง 6 ppm 

TBARS รายงานผลเป็นมิลลิกรมั Malonaldehyde ตอ่กิโลกรมัตวัอย่าง 

 

การวิเคราะหท์างสถติ ิ

 วางแผนการทดลองแบบแฟคทอเรียล 2×2×2 หาคา่เฉลี่ยและความแปรปรวน โดยวิธี One-way Analysis of 

Variance และประเมินความแตกต่างระหว่างตวัอย่างโดยใชก้ารทดสอบของ Duncan การวิเคราะหข์อ้มลู ใช ้SPSS 

(SPSS 20.0) เพ่ือประมวลผลทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมั่นรอ้ยละ 95 

 

ผลและวิจารณผ์ลการทดลอง 

ผลการทดสอบความชืน้ของผลิตภัณฑ ์

 การทดสอบความชืน้ของผลิตภณัฑอ์กปูทอด พบว่า ความชืน้ของตวัอย่างมีค่าอยู่ระหว่าง 38.00–43.00 % 

และพบว่า วิธีเตรียมตวัอย่างอกปูแบบสดมีค่าความชืน้ไม่แตกต่างกนั (p>0.05) ส่วนการเตรียมตวัอย่างแบบอบจะ

แตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติ (p<0.05) โดยตวัอย่างอบแช่กรดสตูรใบกะเพราจะมีความชืน้สงูท่ีสดุ (Figure 

1)  เน่ืองจากผลิตภัณฑอ์กปูนาทอดกรอบใชส้่วนอกของปูนา ซึ่งเป็นส่วนท่ีมีเปลือกท่ีป้องกนัการระเหยของนํา้ออก

จากตัวปู  (นิภาศักดิ์ และคณะ, 2018) อีกทั้งยังมีแป้งทอดกรอบท่ีเคลือบตัวอย่างอกปูไวท้าํใหส้ามาถเก็บรักษา

ความชืน้ไวไ้ด ้

 

 

 

 

 

 

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. 

 

ผลการวิเคราะหป์ริมาณสารฟีนอลิกทัง้หมดและความสามารถในการกาํจัดอนุมูลอสิระ 

การวิเคราะหป์ริมาณสารฟีนอลิกทัง้หมด (TPC) พบว่า ทัง้วิธีเตรียมตวัอย่างและสตูรท่ีใชท้อดอกปู มีผลทาํ

ใหไ้ดค้า่ TPC แตกตา่งกนัอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติ (p<0.05) ตวัอย่างอกปทูอดท่ีผ่านการเตรียมแบบอบ ใหค้า่สงูสดุ

เม่ือเทียบกับตวัอย่างอ่ืน (Figure 2 (A)) เน่ืองจากการอบทาํใหน้ ํา้บางส่วนระเหยไป ความเขม้ขน้ของสารภายใน

ตวัอย่างจะเพ่ิมขึน้ ซึง่สอดคลอ้งกบัการอบตวัอย่างเมด็ควีนวัท่ีอณุหภมิูอบ 70 องศาเซลเซียส มีประสิทธิภาพสงูสดุใน

การสกดัสารฟีนอลิกออกมา (Multari et al., 2018)  

ความสามารถในการกาํจัดอนุมลูอิสระ DPPH พบว่า การแช่อกปูในสารละลายกรดซิติก ทาํใหอ้กปูสะอาด

และสามารถละลายแร่ธาตุออกมาบางส่วน อีกทัง้ยังทาํใหอ้กปูมีความแข็งนอ้ยลง การเตรียมตวัอย่างดว้ยกรดจะ

ส่งผลใหค้่า DPPH สูงเม่ือเทียบกับตวัอย่างอ่ืนอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติ (p<0.05) เน่ืองจากกรดท่ีใชใ้นการเตรียม
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เป็นกรดซิตริก หมู่คารบ์อกซิลของกรดซิตริกทาํหนา้ท่ีในการจบัโลหะ จึงลดการเกิดออกไซดข์องโลหะรวมไปถึง กรดซิ

ตริกทาํหนา้ท่ีเสริมฤทธ์ิของสารตา้นอนุมลูอิสระฟีนอลิก (Akoh et al.,2008) จึงทาํใหมี้ค่าความสามารถท่ีสงูขึน้ เม่ือ

เทียบกับวิธีเตรียมโดยไม่ใชก้รด (p<0.05) (Figure 2 (B)) ความรอ้นระหว่างอบทาํใหป้ระสิทธิภาพของสารแอนติ

ออกซิเดชันบางอย่างท่ีอยู่ในปูมีประสิทธิภาพในการยับยั้งลดลง สอดคลอ้งกับงานวิจัยของ Nor et al. (2008) มี 

พบว่า การเติมสมนุไพรหรือสารตา้นออกซิเดชนัจากธรรมชาติในผลติภณัฑท์อดแบบนํา้มนัท่วม จะทาํใหผ้ลิตภณัฑมี์

ฤทธ์ิตา้นอนมุลูอิสระและยงัสามารถยืดอายกุารเก็บรกัษาได ้ 

 

 
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. 

ผลการทดสอบการเกดิออกซิเดชันของไขมันผลิตภัณฑอ์กปูทอด 

ในสว่นของการเกิดออกซิเดชนัระหวา่งการเก็บรกัษา พบวา่ ตวัอย่างสดทกุสตูรไมส่ามารถเก็บรกัษาไดเ้กิน 3 

วนั เน่ืองจากตวัอย่างสด มีสว่นประกอบของนํา้อยู่มาก อีกทัง้ยงัมีปริมาณของโปรตีนอยู่สงู (Chen et al., 2007) รวม

ไปถงึปริมาณไขมนัในตวัอย่างท่ีเป็นแหลง่สะสมของแรธ่าตแุละโลหะ ท่ีสง่เสริมใหเ้กิดการเน่าเสียท่ีสง่กลิ่นเหมน็คลา้ย

กบัแอมโมเนีย จากผลการทดลอง % Free Fatty acid (Figure 3 (A)) มีแนวโนม้เพ่ิมขึน้เม่ือเก็บรกัษานานขึน้ การวดั

ปริมาณ % FFA เป็นการวดัการเกิดออกซิเดชนัแบบ Lipolysis ซึง่เกิดจากปัจจยัธรรมชาติ เช่น ความชืน้ อณุหภมิู หรือ

เอนไซม ์ท่ีมาจากตวัผลิตภณัฑเ์อง ไมส่ามารถยบัยัง้ได ้

 การเกิดออกซิเดชัน แบบ autoxidation สามารถวัดไดโ้ดยวิธี Iodometric titration ซึ่งเป็นการวัดการเกิด

ออกซิเดชนัอนัดบัแรก โดยการวดัปริมาณเพอรอ์อกไซดท่ี์เกิดขึน้ (Figure 4 (B)) จากการทดลองพบว่า ทุกตวัอย่างมี

แนวโนม้เพ่ิมขึน้ ในตวัอย่างท่ีผ่านการอบ สามารถเก็บรกัษาไดน้านถึง 7 วนั ตวัอย่างท่ีอบใชก้รดและสูตรกะเพรามี

ค่าสูงสุด เน่ืองจากความเป็นกรดในผลิตภัณฑส์ามารถเร่งการเกิดออกซิเดชันใหเ้กิดการแตกตัวของไฮโดรเปอร์

ออกไซด ์อีกทัง้การเติมใบกะเพราะ ท่ีใชเ้พ่ือใหอ้อกฤทธ์ิช่วยยบัยัง้การเกิดออกซิเดชนั แต่การใชต้วัช่วยในปริมาณท่ี

มากเกินไป จะไปทาํใหเ้กิดออกซิเดชนัมากกว่าเดิม (Akoh et al.,2008) จะเห็นไดใ้นช่วงแรกของการเก็บรกัษา วนัท่ี 0 

และ 3 ตวัอย่างสดสตูรท่ีเติมใบกะเพราจะมีค่า PV ตํ่ากว่าตวัอย่างอ่ืน เน่ืองจากใชเ้ฉพาะใบกะเพรา และไม่มีกรดท่ี

เป็นตวัเรง่การเกิดออกซิเดชนั 
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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. 

การเกิดออกซิเดชนัขัน้ท่ีสอง ผลการทดลอง แสดงใน (Figure 4 (C)) พบว่า ตวัอย่างท่ีอบสามารถเก็บรกัษา

ไดน้านถึง 7 วนั และสตูรท่ีเติมใบกะเพรา มีปริมาณ TBARS ตํ่ากว่าตวัอย่างอ่ืนอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติ (P<0.05)  

เน่ืองจากกะเพรามีฤทธ์ิในการตา้นอนุมลูอิสระ เพราะมีสารประกอบฟีนอลิคอยู่สงู กรดซิตริกทาํหนา้ท่ีเสริมฤทธ์ิของ

สารตา้นอนุมูลอิสระฟีนอลิก เห็นไดจ้ากผลการทดลอง ตัวอย่างท่ีมีการใชก้รดร่วมกับใบกะเพราซึ่งแตกต่างกับ

ตวัอย่างท่ีอบไม่เติมใบกะเพราะ ซึ่งในช่วงการเก็บรกัษาวนัท่ี 7 มีแนวโนม้ค่า PV ตํ่ากว่าตวัอย่างอ่ืน แต่ในวนัท่ี 7 มี

แนวโนม้ค่า TBARS สูงกว่าตัวอย่างอ่ืน เน่ืองจาก peroxide ท่ีเกิดขึน้แตกตัวเป็นผลิตภัณฑข์ัน้ท่ีสอง จึงทาํใหพ้บ

ปริมาณ peroxide ตํ่ากว่าตวัอย่างอ่ืน ซึ่งสอดคลอ้งกับผลการวิจัยของ Vareltzis et al. (2008) พบว่า การใชก้รดซิ

ตริกสามารถลดการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชนัได ้หมู่คารบ์อกซิลของกรดซิตริกทาํหนา้ท่ีในการจบัโลหะ จึงลดการเกิด

ออกไซดข์องโลหะ 
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สรุป 

จากผลการทดลอง พบว่า การอบตวัอย่าง จะทาํใหป้ริมาณ total phenolic content สงูและมีปริมาณตํ่าลง

เม่ือมีการใชก้รดร่วมดว้ย ตรงขา้มกับปริมาณการยับยัง้ radical ของ DPPH ตวัอย่างสดจะมีค่าสูงกว่าตวัอย่างอบ 

และจะสูงขึน้อีกเม่ือมีการใชก้รดร่วมในการเตรียมตวัอย่าง การเกิดออกซิเดชนัของผลิตภัณฑใ์นระหว่างเก็บรกัษา 

พบวา่ ตวัอย่างสด ไมส่ามารถเก็บรกัษาไดน้านเกิน 3 วนั สว่นตวัอย่างอบเก็บไดน้านถงึ 7 วนั การเกิดออกซิเดชนัแบบ 

lipolysis ท่ีไม่สามารถควบคมุได ้ทุกตวัอย่างมีแนวโนม้เพ่ิมขึน้เม่ืออายุการเก็บนานขึน้เช่นเดียวกบัการเกิดปฏิกิริยา

แบบ autoxidation ขัน้แรก ท่ีวดัจากปริมาณ peroxide พบว่าตวัอย่างสดเสริมใบกะเพรามีค่าตํ่าสดุ และขัน้ท่ีสอง ท่ี

วดัโดย TBARS พบวา่ ตวัอย่างท่ีอบแช่กรดเสริมใบกะเพรามีปริมาณ TBARS ตํ่าท่ีสดุ  
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ผลของความเข้มข้นของเอนไซมแ์ละเวลาในการย่อยต่อค่าระดับการย่อยสลายและสมบัติ 

การต้านอนุมูลอิสระของโปรตนีไฮโดรไลเซทจากนํา้น่ึงปลาทูน่า 

Effect of Enzyme Concentration and Hydrolysis Time on Degree of Hydrolysis and Antioxidative 

Activities of Protein Hydrolysate from Tuna Cooking Juice 

 

ชณิตา จีระกุล1 มกุดาภรณ ์เกียรติโอฬาร1 และ เปรมวดี เทพวงศ์1* 

Chanita Jeerakul1, Mookdaporn kiettiolarn1 and Pramvadee Tepwong1* 

 

บทคัดย่อ 

 งานวิจยันีมี้วตัถปุระสงคเ์พ่ือศกึษาสภาวะเบือ้งตน้ในการผลิตโปรตีนไฮโดรไลเซทจากนํา้นึ่งปลาทนู่า

ท่ีมีสมบตัิในการเป็นสารตา้นอนุมลูอิสระมากขึน้ โดยการย่อยสลายดว้ยเอนไซมอ์ลัคาเลสในปริมาณรอ้ยละ 

0.5, 1.0 และ 2.0 ปรมิาตรตอ่ปรมิาตรนํา้นึ่งปลาทนู่า และระยะเวลาในการย่อยเท่ากบั 60, 120, 180, 240 และ 

300 นาที นาํตวัอย่างไปวิเคราะหค์่าระดบัการย่อยสลาย ค่าการขจัดอนุมูล DPPH และค่าการจบัโลหะ ผล

การศึกษาพบว่า ความเขม้ขน้ของเอนไซมแ์ละระยะเวลาในการย่อยมีผลต่อค่าระดบัการย่อยสลาย ค่าการ

ขจดัอนมุลู DPPH และคา่การจบัโลหะ (P≤0.05) โดยสภาวะท่ีใหค้า่ระดบัการย่อยสลายสงูสดุคือ ความเขม้ขน้

ของเอนไซมร์อ้ยละ 0.5 เวลาในการยอ่ย 120 นาที  มีคา่ระดบัการยอ่ยสลายเทา่กบัรอ้ยละ 71.67 ขณะท่ีสภาวะ

ท่ีใหค้่าการขจดัอนุมูล DPPH และค่าการจบัโลหะสูงสุดคือ ความเขม้ขน้ของเอนไซมร์อ้ยละ 1.0 เวลาในการ

ย่อย 180 นาที และความเขม้ขน้ของเอนไซมร์อ้ยละ 2.0 เวลาในการย่อย 180 นาที โดยมีค่าเท่ากับรอ้ยละ 

67.30 และ 67.34 ตามลาํดบั 

 

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  
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คาํนาํ 

นํา้นึ่งปลาทูน่า (tuna cooking juice) เป็นผลพลอยได ้(by product) จากกระบวนการผลิตปลาทูน่า

บรรจุกระป๋องในขัน้ตอนการทาํสุกในระยะเริ่มตน้หรือขัน้ตอนการนึ่ง มีลกัษณะเด่นคือ มีปริมาณมากและมี

สารอินทรียค์อ่นขา้งสงูโดยเฉพาะโปรตีนท่ีละลายในนํา้ (อภิญญา, 2544) โดยทั่วไปการใชป้ระโยชนน์ํา้นึ่งปลา

ทนูา่เขม้ขน้ยงัมีคอ่นขา้งจาํกดั เน่ืองจากมีกลิ่นท่ีคอ่นขา้งรุนแรงจงึมกัใชเ้ป็นสว่นผสมในอาหารสตัวซ์ึ่งมีมลูค่า

ตํ่า นอกจากนีย้งัมีการประยกุตใ์ชเ้ป็นส่วนผสมในการผลิตนํา้มนัปลา ซุปปลาสกดัเขม้ขน้และพรอ้มด่ืม และ

เคร่ืองปรุงแต่งกลิ่นรสในอาหาร (สมบตั,ิ 2541; สมุาลยั และคณะ, 2545; อภิญญา, 2544) เป็นตน้ จากขอ้มูล

ดงักล่าว คณะผูวิ้จยัจึงมีความสนใจในการนาํนํา้นึ่งปลาทนู่ามาใชป้ระโยชน ์โดยการผลิตเป็นโปรตีนไฮโดรไล

เซทท่ีมีสมบตัเิชิงฟังกช์นั เพ่ือเพิ่มมลูคา่การใชป้ระโยชนใ์หก้บันํา้นึ่งปลาทนูา่ตอ่ไป 

 โปรตีนไฮโดรไลเซท คือ ผลิตภณัฑท่ี์ไดจ้ากการย่อยสลายโปรตีนดว้ยกรด ดา่ง หรือเอนไซม ์ในการตดั

สายพอลิเปปไทดใ์หเ้ป็นกรดอะมิโนอิสระ ตัง้แต่ 2 ถึง 20 กรดอะมิโนหรือเปปไทดส์ายสัน้ (ปิยะนนัท,์ 2554)  

การผลิตโปรตีนไฮโดรไลเซทดว้ยเอนไซมเ์ป็นวิธีท่ีมีประสิทธิภาพมากท่ีสดุ เน่ืองจากเอนไซมส์ามารถตดัพนัธะ 

เปปไทดไ์ดอ้ย่างเฉพาะเจาะจง ทาํใหไ้ดก้รดอะมิโนและเปปไทดท่ี์มีคณุสมบตัิออกฤทธ์ิทางชีวภาพ (bioactive 

peptides) เช่น สมบตัิในการเป็นสารตา้นอนุมูลอิสระและสมบตัิการตา้นเอนไซม ์angiotensin I-converting 

enzyme (ACE) (พิสิฐ และคณะ, 2560; ทิพย์วลี และ ศศิธร, 2562) โดยเอนไซม์ท่ีนิยมใช้ ได้แก่ Alcalase, 

Papain และ Neutrase เ ป็นต้น  ซึ่ ง เ ป็นเอนไซม์กลุ่ม  endopeptidase ท่ี ได้จากพืชและจุลินทรีย์และมี

ประสิทธิภาพในการย่อยสลายสงู เน่ืองจากมีความจาํเพาะตอ่สบัสเตรทท่ีเป็นเปปไทดโ์มเลกลุใหญ่หลายชนิด

และสบัสเตรทท่ีเป็นโปรตีน ทาํใหส้ามารถย่อยสลายโปรตีนไดอ้ย่างรวดเร็ว (Adler-Nissen, 1986) ทัง้นี ้การ

ยอ่ยสลายดว้ยเอนไซมจ์ะตอ้งคาํนงึถึงแหลง่โปรตีนตัง้ตน้ ชนิดและความเขม้ขน้ของเอนไซม ์และสภาวะในการ

ยอ่ย เป็นตน้ 

การวิจยัครัง้นีมี้วตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาความเขม้ขน้ของเอนไซมอ์ลัคาเลสและระยะเวลาในการย่อย

ตอ่คา่ระดบัการย่อยสลายและสมบตัิการตา้นอนมุลูอิสระของโปรตีนไฮโดรไลเซทจากนํา้นึ่งปลาทนู่าเพ่ือเป็น

แนวทางในการเพิ่มมูลคา่ใหก้ับเศษเหลือจากอุตสาหกรรมปลาทนู่ากระป๋องและเพ่ือนาํไปผลิตเป็นส่วนผสม

เชิงฟังกช์นั (functional ingredients) ตอ่ไป 

 

อุปกรณแ์ละวิธีการ 

การเตรียมตัวอย่างนํา้น่ึงปลาทูน่า         

สุ่มตวัอย่างนํา้นึ่งปลาทนู่าเขม้ขน้ท่ีไดร้บัความอนเุคราะหจ์ากบริษัท ไทยรวมสินพฒันาอตุสาหกรรม 

จาํกดั จงัหวดัสมทุรสาคร ไปวิเคราะหป์รมิาณของแข็ง (total solids content) ดว้ยเคร่ือง Moisture Analyzer MA 

37 วิเคราะห์ค่า pH ด้วยเคร่ือง pH meter และวิเคราะห์องคป์ระกอบทางเคมี (proximate analysis) ได้แก่ 

โปรตีน ไขมัน เถ้า และความชืน้ ตามวิธี AOAC (2000) และนาํนํา้นึ่งปลาทูน่าส่วนท่ีเหลือไปใหค้วามรอ้นท่ี

อณุหภูมิ 60 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 10 นาที และเก็บไวท่ี้อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 1 คืน เพ่ือให้
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ไขมนัแยกชัน้ หลงัจากนัน้ทาํการกรองดว้ยผา้ขาวบาง แยกเอาไขมนัและตะกอนของแข็งออก นาํนํา้นึ่งปลาทู

นา่ท่ีกรองไดไ้ปใชใ้นการศกึษาขัน้ตอนตอ่ไป 

 

การผลิตโปรตนีไฮโดรไลเซทจากนํา้น่ึงปลาทูน่า 

นาํนํา้นึ่งปลาทูน่าท่ีผ่านการกรองตามรายละเอียดวิธีการเตรียมตวัอย่างในขา้งตน้มาเจือจางดว้ย 

นํา้กลั่นอตัราส่วน 1:1 (ปริมาณโปรตีนท่ีละลายนํา้ได ้เท่ากับ 696.94 µg tyrosine/mL sample ตามวิธี Lowry 

และคณะ (1951) ไปป่ันผสมดว้ยเคร่ือง Homogenizer เป็นเวลา 2 นาที ท่ีความเร็วรอบ 5000 rpm ทาํการย่อย

ดว้ยเอนไซมโ์ปรตเิอสทางการคา้ (Alcalase®) โดยดดัแปลงวิธีจาก Dong และคณะ (2008) นาํตวัอย่างไปบม่ท่ี

อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส pH 8.0 เป็นเวลา 20 นาที ก่อนนาํไปย่อยดว้ยเอนไซมร์ะดบัความเขม้ขน้รอ้ยละ 

0.5, 1 และ 2  ปริมาตรต่อปริมาตรนํา้นึ่งปลาทูน่า เป็นระยะเวลา 60, 120, 180, 240 และ 300 นาที ขณะย่อย

ใชอ้ณุหภูมิ 60 องศาเซลเซียส  และหยดุปฏิกิริยาของเอนไซมโ์ดยนาํไปตม้ในอ่างควบคมุอุณหภูมิท่ีอุณหภูมิ 

100 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 10 นาที หลงัจากนัน้นาํตวัอย่างมาป่ันเหว่ียงท่ี 10,000 ×g เป็นเวลา 15 นาที นาํ

สว่นใสหรือสว่นโปรตีนท่ีละลายไดไ้ปทาํแหง้แบบระเหิดและนาํไปใชใ้นขัน้ตอนตอ่ไป 

 

การวิเคราะหค่์าระดับการย่อยสลาย (Degree of hydrolysis ; DH)    

  การวิเคราะหค์่าระดบัการย่อยสลาย ดดัแปลงจากวิธีของ Benjakul และ Morrissey (1997) 

โดยนาํตวัอย่างโปรตีนไฮโดรไลเซทผสมกับสารละลาย phosphate buffer ความเขม้ขน้ 0.2 โมลาร ์(pH 8.2) 

และสารละลาย TNBS ความเขม้ขน้รอ้ยละ 0.01 เขยา่ใหเ้ขา้กนั บม่ในอา่งควบคมุอณุหภมูิท่ีอณุหภมูิ 50 องศา

เซลเซียส เป็นเวลา 30 นาที หยุดปฏิกิริยาโดยการเติม sodium sulfite ความเข้มข้น 0.1 โมลาร ์ตั้งไว้ท่ี

อุณหภูมิหอ้งเป็นเวลา 15 นาที วดัค่าการดดูกลืนแสงท่ีความยาวคล่ืน 420 นาโนเมตร และคาํนวณหา %DH 

ดงัสมการ   

%DH = 
Lt-Lo

Lmax-Lo

×100 

 โดยกาํหนด  Lt  = ปรมิาณ α -amino ท่ีไดจ้ากการยอ่ยสลายโปรตีนท่ีเวลาตา่งๆ  

               L0 = ปรมิาณ α-amino  ในสารละลายโปรตีนเริ่มตน้   

             Lmax = ปริมาณ α-amino   ทัง้หมดในสารละลายโปรตีน ซึ่งไดจ้ากการย่อยสลาย

โปรตีนดว้ย HCl ความเขม้ขน้ 6 โมลาร ์ (อตัราส่วนของสารละลายโปรตีน : HCl = 1:10) ท่ีอณุหภูมิ 100 องศา

เซลเซียส เป็นเวลา 12 ชั่วโมง 

  

การวิเคราะหส์มบัตกิารต้านอนุมูลอิสระ  

1. การวิเคราะหค่์าการขจัดอนุมูล DPPH (2,2-Diphenyl-2-picrylhydrazyl radical scavenging activity)  

การวิเคราะหค์่าการขจัดอนุมูล DPPH ดดัแปลงจากวิธีของ Mau และคณะ (2002) โดยนาํตวัอย่าง

โปรตีนไฮโดรไลเซทมาผสมกับสารละลาย DPPH ความเขม้ขน้ 200 ไมโครกรมั/ลิตร ท่ีละลายในเอทานอล
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ความเขม้ขน้รอ้ยละ 85 และบม่เป็นเวลา 30 นาที นาํไปวดัคา่การดดูกลืนแสงท่ีความยาวคล่ืน 517 นาโนเมตร 

และคาํนวณหาคา่ radical scavenging activity (%RSA) ดงัสมการ   

%RSA = 100×
(Acontrol-Asample)

Acontrol

 

 

2. การวิเคราะหค่์าการจับโลหะเหล็ก (Ferrous ion chelating activity; FIC)   

การวิเคราะหค์วามสามารถในการจบัโลหะเหล็ก ดดัแปลงจากวิธีของ Decker และ Welch (1990) โดย

นาํตวัอยา่งโปรตีนไฮโดรไลเซทผสมกบัสารละลาย FeCl2 ความเขม้ขน้ 2 มิลลิโมลาร ์และสารละลาย Ferrozine 

ความเขม้ขน้ 5 มิลลิโมลาร ์และบม่ท่ีอณุหภมูิหอ้งเป็นเวลา 10 นาที วดัคา่ดดูกลืนแสงท่ีความยาวคล่ืน 562 นา

โนเมตร และคาํนวณหา %inhibition ดงัสมการ 

%inhibition=
(1-(AS-ASD))

AC

×100 

 เม่ือ As   = คา่การดดูกลืนแสงของสารละลายตวัอยา่งท่ีใสส่ารละลาย FeCl2 และ ferrozine 

                    ASD = คา่การดดูกลืนแสงของสารละลายตวัอยา่ง 

        AC   = คา่การดดูกลืนแสงของสารละลาย FeCl2 และ ferrozine  

 

การศึกษาสภาวะเบือ้งตน้ วางแผนการทดลองแบบ 3×5 Factorial Design in CRD เม่ือ ปัจจยั A ไดแ้ก่ 

ระดบัความเขม้ขน้ของเอนไซม ์3 ระดบั คือ รอ้ยละ 0.5, 1.0 และ 2.0 ปริมาตรต่อปริมาตรนํา้นึ่งปลาทูน่า และ

ปัจจยั B ไดแ้ก่ ระยะเวลาในการย่อยเท่ากบั 60, 120, 180, 240 และ 300 นาที และนาํผลท่ีไดไ้ปวิเคราะหค์วาม

แตกต่างทางสถิติ โดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูป SPSS 23.0 (statistical package for the social science) และ

เปรียบเทียบความแตกต่างของคา่เฉล่ียของค่าสงัเกต (n=3) โดยวิธี Duncan 's new multiple range test ท่ีระดบั

ความเช่ือมั่นรอ้ยละ 95 

 

ผลและวิจารณผ์ลการทดลอง 

สมบัตเิบือ้งต้นและองคป์ระกอบทางเคมีของนํา้น่ึงปลาทูน่าเข้มข้น 

การศกึษาวิจยันีใ้ชน้ ํา้นึ่งปลาทูน่าท่ีผ่านกระบวนการทาํใหเ้ขม้ขน้ ดว้ยเคร่ืองระเหยแบบสญุญากาศ 

แลว้มีลกัษณะเป็นของเหลว ขน้หนืด และมีสีนํา้ตาลเขม้ เม่ือนาํไปวิเคราะหป์ริมาณของแข็งทัง้หมด พบว่า มี

ปริมาณของแข็งทั้งหมดเท่ากับ 67.73 กรัมต่อลิตร และมีค่า pH เท่ากับ 5.86 ขณะท่ีผลการวิเคราะห์

องคป์ระกอบทางเคมีของนํา้นึ่งปลาทนู่าเขม้ขน้พบวา่ มีปริมาณความชืน้ โปรตีน ไขมนั และเถา้เทา่กบัรอ้ยละ 

27.14, 53.25, 0.32 และ 19.28 ตามลาํดบั ซึ่งจากผลการศกึษาท่ีไดแ้สดงใหเ้ห็นว่านํา้นึ่งปลาทนู่าเขม้ขน้เป็น

แหลง่ท่ีดีของโปรตีนและสามารถพฒันาไปเป็นผลิตภณัฑเ์พิ่มมลูคา่ได ้ 
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ผลของความเข้มข้นของเอนไซมแ์ละเวลาในการย่อยต่อค่าระดับการย่อยสลายของโปรตีนไฮโดรไล

เซทจากนํา้น่ึงปลาทูน่า 

ผลการศึกษาระดับความเข้มข้นของเอนไซมแ์ละเวลาในการย่อยต่อค่าระดับการย่อยสลายของ 

โปรตีนไฮโดรไลเซทจากนํา้นึ่งปลาทนู่า (Table 1) พบว่า คา่ระดบัการย่อยสลายมีแนวโนม้เพิ่มขึน้อย่างรวดเรว็

ในชว่ง 120 นาทีแรก จากนัน้ท่ีเวลาในการย่อย 180 นาที คา่ระดบัการย่อยสลายมีแนวโนม้ลดลงเล็กนอ้ย คาด

วา่โปรตีนท่ีเป็นสารตัง้ตน้ทาํปฏิกิรยิากบัเอนไซมห์มดแลว้ในชว่ง 120 นาทีแรกและผลิตภณัฑท่ี์เกิดขึน้ไปยบัยัง้

การทาํงานของเอนไซม ์เม่ือถึงชว่งระยะเวลาหนึ่งสง่ผลใหส้ารตัง้ตน้และสายเปปไทดค์งท่ีตลอดระยะเวลาของ

การย่อย (Adler-Nissen, 1986) ซึ่งสภาวะท่ีใหค้า่ระดบัการย่อยสลายสงูสดุคือ ระดบัความเขม้ขน้ของเอนไซม์

รอ้ยละ 0.5 ปริมาตรต่อปริมาตรนํา้นึ่งปลาทนู่า เวลาในการย่อย 120, 180 และ 240 นาที มีค่าระดบัการย่อย

สลายเทา่กบัรอ้ยละ 71.67, 67.42 และ 68.61 ตามลาํดบั 

 เม่ือศึกษาอิทธิพลของระดบัความเขม้ขน้ของเอนไซมต์่อค่าระดบัการย่อยสลาย พบว่า ระดบัความ

เขม้ขน้ของเอนไซมมี์อิทธิพลต่อค่าระดบัการย่อยสลายของโปรตีนไฮโดรไลเซทจากนํา้นึ่งปลาทูน่า (p≤0.05) 

และเม่ือศกึษาอิทธิพลของเวลาในการย่อยตอ่ค่าระดบัการย่อยสลาย พบว่า เวลาในการย่อยมีอิทธิพลต่อค่า

ระดบัการย่อยสลายของโปรตีนไฮโดรไลเซทจากนํา้นึ่งปลาทูน่า (p≤0.05) และเม่ือพิจารณาอิทธิพลร่วมของ

ระดบัความเขม้ขน้ของเอนไซมแ์ละเวลาในการย่อย พบวา่ ระดบัความเขม้ขน้ของเอนไซมแ์ละเวลาในการย่อย

มีอิทธิพลรว่มกนัตอ่คา่ระดบัการย่อยสลายของโปรตีนไฮโดรไลเซทจากนํา้นึ่งปลาทนูา่ (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) 

Degree of hydrolysis (%) at hydrolysis times (min) 

60 120 180 240 300 

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 

 

ผลของความเข้มข้นของเอนไซม์และเวลาในการย่อยต่อค่าการขจัดอนุมูล DPPH ของโปรตีน

ไฮโดรไลเซทจากนํา้น่ึงปลาทูน่า 

ผลการศกึษาค่าการขจดัอนมุูล DPPH พบว่า คา่การขจดัอนมุลู DPPH จะเพิ่มขึน้อยา่งชดัเจนในช่วง

ระดบัความเขม้ขน้ของเอนไซมร์อ้ยละ 0.5 ถึง 1 ปริมาตรต่อปริมาตรนํา้นึ่งปลาทูน่า หลงัจากนัน้ค่าการขจัด

อนมุลู DPPH จะเพิ่มขึน้ชา้ลงเม่ือความเขม้ขน้ของเอนไซมเ์พิ่มขึน้ ซึ่งสภาวะท่ีดีท่ีสดุคือ ระดบัความเขม้ขน้ของ
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เอนไซมร์อ้ยละ 1 ปริมาตรต่อปริมาตรนํา้นึ่งปลาทูน่า เวลาในการย่อย 180 นาที ใหค้่าการขจดัอนุมูล DPPH 

สูงสุด เท่ากบัรอ้ยละ 67.30 (Figure 1) ผลการศึกษาสอดคลอ้งกับงานวิจัยของพิสิฐและคณะ (2556) ในการ

ผลิตแมงกะพรุนผงดว้ยเอนไซมโ์บรมิเลน พบว่า การเพิ่มระดบัความเขม้ขน้ของเอนไซมแ์ละเวลาในการย่อย

สง่ผลใหค้า่การขจดัอนมุลู DPPH เพิ่มขึน้ 

เม่ือศกึษาอิทธิพลของระดบัความเขม้ขน้ของเอนไซมต์่อค่าการขจดัอนมุูล DPPH พบว่า ระดบัความ

เขม้ขน้ของเอนไซมมี์อิทธิพลตอ่คา่การขจดัอนมุลู DPPH ของโปรตีนไฮโดรไลเซทจากนํา้นึ่งปลาทนู่า (p≤0.05) 

และเม่ือศกึษาอิทธิพลของเวลาในการย่อยตอ่คา่การขจดัอนมุลู DPPH พบว่า เวลาในการย่อยมีอิทธิพลตอ่คา่

การขจดัอนมุลู DPPH ของโปรตีนไฮโดรไลเซทจากนํา้นึ่งปลาทนู่า (p≤0.05) และเม่ือพิจารณาอิทธิพลรว่มของ

ระดบัความเขม้ขน้ของเอนไซมแ์ละเวลาในการย่อย พบวา่ ระดบัความเขม้ขน้ของเอนไซมแ์ละเวลาในการย่อย

มีอิทธิพลรว่มกนัตอ่คา่การขจดัอนมุลู DPPH ของโปรตีนไฮโดรไลเซทจากนํา้นึ่งปลาทนูา่ (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). 

 

ผลของความเข้มข้นของเอนไซมแ์ละเวลาในการย่อยต่อค่าการจับโลหะของโปรตีนไฮโดรไลเซทจาก 

นํา้น่ึงปลาทูน่า 

ผลการศึกษาค่าการจบัโลหะพบว่า เม่ือระดบัความเขม้ขน้ของเอนไซมเ์พิ่มขึน้จะส่งผลใหค้่าการจบั

โลหะมีคา่เพิ่มสงูขึน้ (p≤0.05) ขณะท่ีเวลาในการย่อยเพิ่มขึน้ คา่การจบัโลหะมีแนวโนม้เพิ่มขึน้แตกตา่งอย่าง

ไม่มีนัยสาํคญั (p>0.05) โดยท่ีระดบัความเขม้ขน้ของเอนไซมร์อ้ยละ 2 ปริมาตรต่อปริมาตรนํา้นึ่งปลาทูน่า 

เวลาในการยอ่ย 180 นาที จะใหค้า่การจบัโลหะสงูสดุเทา่กบัรอ้ยละ 67.34 (Figure 2) ซึ่งสอดคลอ้งกบังานวิจยั
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ของ Sarteshnizi และคณะ(2019) ในการผลิตโปรตีนไฮโดรไลเซทจากปลาซารดี์นท่ีย่อยสลายดว้ยเอนไซม ์

Alcalase พบวา่ เม่ือเพิ่มระดบัความเขม้ขน้ของเอนไซมส์ง่ผลใหค้า่การจบัโลหะเพิ่มขึน้ (p≤0.05) 

 เม่ือศกึษาอิทธิพลของระดบัความเขม้ขน้ของเอนไซมต์อ่คา่การจบัโลหะ พบวา่ ระดบัความเขม้ขน้ของ

เอนไซมมี์อิทธิพลต่อค่าการจบัโลหะของโปรตีนไฮโดรไลเซทจากนํา้นึ่งปลาทูน่า (p≤0.05) ขณะท่ีเวลาในการ

ย่อยไม่มีอิทธิพลต่อค่าการจับโลหะของโปรตีนไฮโดรไลเซทจากนํา้นึ่งปลาทูน่า (p>0.05) และเม่ือพิจารณา

อิทธิพลรว่มของระดบัความเขม้ขน้ของเอนไซมแ์ละเวลาในการย่อย พบวา่ ระดบัความเขม้ขน้ของเอนไซมแ์ละ

เวลาในการยอ่ยไมมี่อิทธิพลรว่มกนัตอ่คา่การจบัโลหะของโปรตีนไฮโดรไลเซทจากนํา้นึ่งปลาทนู่า (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). 

 

สรุป 

ระดบัความเขม้ขน้ของเอนไซมแ์ละเวลาในการย่อยมีผลต่อค่าระดบัการย่อยสลายและสมบตัิการ 

ตา้นอนมุลูอิสระของโปรตีนไฮโดรไลเซทจากนํา้นึ่งปลาทนู่า โดยคา่ระดบัการย่อยสลายจะเพิ่มขึน้เม่ือเวลาใน

การย่อยนานขึน้ ขณะท่ีคา่การขจดัอนมุลู DPPH และคา่การจบัโลหะจะมีคา่สงูขึน้เม่ือเพิ่มระดบัความเขม้ขน้

ของเอนไซมแ์ละเวลาในการย่อยท่ีนานขึน้ ซึ่งแสดงใหเ้ห็นว่า โปรตีนไฮโดรไลเซทจากนํา้นึ่งปลาทนู่ามีสมบตัิ

การตา้นอนมุลูอิสระและสามารถพฒันาเป็นผลิตภณัฑม์ลูคา่เพิ่มได ้
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จากการทาํประมงพืน้บ้านในพืน้ทีจั่งหวัดเพชรบุรี 

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 

การศึกษานีมี้วตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาองคป์ระกอบการจับสตัวน์ ํา้ อตัราการจับต่อหน่วยการลงแรงประมง 

และขนาดของปมูา้ (Portunus pelagicus) จากการทาํประมงปมูา้ รวมทัง้ปัจจยัท่ีมีผลตอ่อตัราการจบัและขนาดปูมา้

ท่ีไดจ้ากการทาํประมงพืน้บา้นในจังหวดัเพชรบุรี โดยเก็บขอ้มูลจากชาวประมงจาํนวน 557 ตวัอย่าง ในช่วงเดือน

มกราคม พ.ศ. 2561 - กมุภาพนัธ ์พ.ศ. 2562 ผลการศกึษาพบวา่ ลอบปแูบบพบัได ้ เป็นเครื่องมือประมงท่ีจบัปูมา้ได้

ในสดัสว่นท่ีมากท่ีสดุ (รอ้ยละ 92.3) คา่กลางของอตัราการจบัจากอวนจมป ูอวนลอยกุง้สามชัน้ และลอบปแูบบพบัได ้

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 

ตามลาํดบั และค่ากลางของขนาดความกวา้งกระดองของปูมา้ท่ีไดจ้ากอวนจมปู ลอบปูแบบพบัได ้และอวนลอยกุง้

สามชัน้ คือ 11.00±1.00, 12.00±1.25 และ 10.00±0.81 ซม. ตามลาํดบั โดยเครื่องมืออวนจมปูเป็นเพียงเครื่องมือ

เดียวท่ีอตัราการจับปูมา้ไดร้บัอิทธิพลจากพืน้ท่ีทาํประมงและฤดูกาล ขณะท่ีปัจจัยท่ีมีผลต่อขนาดปูมา้ท่ีจับได ้คือ 

ประเภทเครื่องมือประมง พืน้ท่ีทาํประมง และฤดกูาล 

 

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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คาํนาํ 

 ปูมา้เป็นหนึ่งในทรพัยากรชายฝ่ังท่ีมีความสาํคญัทางเศรษฐกิจของประเทศไทย เป็นท่ีตอ้งการของตลาดทัง้

ตลาดภายในประเทศและตลาดตา่งประเทศ จากขอ้มลูปี พ.ศ. 2560 ปริมาณการจบัปมูา้ของไทย คือ 28.9 พนัตนั คิด

เป็นรอ้ยละ 2.2 ของปริมาณสตัวน์ ํา้ทะเลทัง้หมดท่ีจบัไดจ้ากธรรมชาติ แต่มีมลูค่าเท่ากบั 4,9802.2 ลา้นบาท หรือคิด

เ ป็ น ร้อ ย ล ะ  8.6 ข อ ง มูล ค่ า สัต ว์นํ้ า ท ะ เ ล ทั้ ง ห ม ด ท่ี จับ ไ ด้จ า ก ธ ร ร ม ช า ติ  โ ด ย อ่ า ว ไ ท ย เ ป็ น แ ห ล่ ง จับ 

ปูมา้ท่ีสาํคญั สามารถจบัปูมา้ไดร้อ้ยละ 76.5 ของปริมาณผลจบัปูมา้ทัง้หมด อย่างไรก็ตามหากพิจารณาปริมาณผล

จบัปมูา้ท่ีจบัไดท้างฝ่ังอา่วไทยในรอบ 20 ปีท่ีผ่านมา (พ.ศ. 2541-2560) ปริมาณปมูา้ลดลงจาก 37.3 พนัตนัในปี พ.ศ. 

2541 เหลือ 22.1 พนัตนั ในปี พ.ศ. 2560 เฉลี่ยลดลงรอ้ยละ 2.0 ตอ่ปี  (กรมประมง, 2562ก)  

 ผลผลิตปมูา้รอ้ยละ 55.5 มาจากการทาํประมงพืน้บา้น โดยเครื่องมือหลกัท่ีจบัปมูา้ได ้คือ อวนจมป ู(รอ้ยละ 

75.9) (กรมประมง, 2562ข, 2562ค) ซึง่ในพืน้ท่ีอา่วไทยตอนใน ผลผลิตปมูา้ท่ีไดคิ้ดเป็นรอ้ยละ 26.7 ของปริมาณปมูา้

ท่ีจับจากเรืออวนจมปพืูน้บา้นทัง้หมด (กรมประมง, 2561) จากขอ้มูลสถิติเรือประมงไทยพบว่า จังหวดัเพชรบุรีเป็น

จงัหวดัท่ีมีการจดทะเบียนเรืออวนจมปท่ีูมีขนาดนอ้ยกว่า 10 ตนักรอส จาํนวนมากเป็นอนัดบัท่ี2 ของเขตอา่วไทยตอน

ใน (รอ้ยละ 30.6) (กรมประมง, 2559)  

 จากการศึกษาท่ีผ่านมา การแพร่กระจายของปูมา้มีความแตกต่างกันตามลกัษณะของพืน้ท่ีและฤดูกาล 

(Hajisamae et al., 2015; Pittman et al., 2003) นอกจากนีค้วามแตกต่างทางสภาพทางภูมิศาสตรแ์ละภูมิอากาศ 

เช่น ฤดูมรสุม ถูกพบว่าส่งผลต่อการทาํการประมงไดเ้ช่นกนั (Jentoft et al., 2017) โดยธรรมชาติพืน้ท่ีชายฝ่ังของ

จังหวดัเพชรบุรีมีลกัษณะแตกต่างกัน เขตชายฝ่ังบริเวณใกลป้ากแม่นํา้จะมีธาตุอาหารจากดินตะกอนปริมาณมาก 

(จารุมาศ, 2558) ซึง่สามารถสง่ผลตอ่การแพรก่ระจายของปมูา้ นอกจากนีย้งัพบวา่การศกึษาเก่ียวกบัการทาํประมงปู

มา้ในจังหวดัเพชรบุรีจะพบงานวิจัยก่อนปี พ.ศ. 2550 ซึ่งในช่วง 3-4 ปีท่ีผ่านมา หน่วยงานรฐัมีการควบคุมการทาํ

ประมงมากขึน้ รวมทัง้การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศท่ีอาจส่งผลต่อทรพัยากรและการทาํประมง การศึกษา

ครัง้นีจ้ึงมุ่งท่ีจะศึกษาองคป์ระกอบการจับ อตัราการจับ และขนาดของปูมา้ท่ีไดจ้ากการทาํประมงพืน้บา้น รวมทัง้

ศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่ออัตราการจับและขนาดของปูมา้ท่ีไดจ้ากการทาํประมงพืน้บา้น  โดยผลท่ีไดจ้ากการศึกษา

สามารถนาํไปใชใ้นการกาํหนดมาตรการเพ่ือการจดัการทรพัยากรปมูา้ในพืน้ท่ีชายฝ่ังในเรื่องของพืน้ท่ีและรูปแบบการ

ทาํประมงตอ่ไปได ้

 

อุปกรณแ์ละวิธีการ 

 พืน้ท่ีศึกษา คือ พืน้ท่ีชายฝ่ังทะเลบริเวณจังหวัดเพชรบุรี เม่ือพิจารณาจากลักษณะทางภูมิศาสตรแ์ละ

พฤติกรรมในการทาํประมงของชาวประมงพืน้บา้นตามท่าขึน้สตัวน์ ํา้ สามารถแบ่งพืน้ท่ีเป็น 2 พืน้ท่ี คือ พืน้ท่ีเพชรบรุี

ตอนบนและพืน้ท่ีเพชรบรุีตอนลา่ง (Figure 1) การเก็บรวบรวมตวัอย่างสตัวน์ ํา้ดาํเนินการเดือนละ 1 ครัง้ ตัง้แต่เดือน

มกราคม พ.ศ. 2561 ถึงเดือนกุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2562 ซึ่งสามารถจดัแบ่งเป็น 3 ฤดกูาล คือ ฤดกู่อนลมมรสมุตะวนัตก

เฉียงใตอ้ยู่ในช่วงเดือนกุมภาพนัธถ์งึเดือนพฤษภาคม ฤดลูมมรสมุตะวนัตกเฉียงใตอ้ยู่ในช่วงเดือนมิถุนายนถึงเดือน

กนัยายน และฤดลูมมรสมุตะวนัออกเฉียงเหนืออยู่ในช่วงเดือนตลุาคมถงึเดือนมกราคม 

การเก็บรวบรวมขอ้มูลตวัอย่างปูมา้จากชาวประมง ณ ท่าขึน้สตัวน์ ํา้ ในการศึกษาใชก้ารสุ่มตวัอย่างแบบ

หลายขั้น (Multi-state sampling) มีขั้นตอนดังนี ้ขั้นท่ี 1 สุ่มตัวแทนอาํเภอจากเขตพืน้ท่ี ขั้นท่ี 2 สุ่มตัวแทนตาํบล
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ภายในอาํเภอ และขัน้ท่ี 3 สุม่ตวัอย่างปมูา้  โดยในกรณีการสุม่ตวัอย่างท่ีชาวประมงไมไ่ดมี้การแยกปมูา้ออกจากสตัว์

นํา้ชนิดอ่ืนจากการทาํประมง จะแบ่งสัตวน์ ํา้ออกเป็น 4 ส่วนเท่า ๆ กัน และสุ่มตัวแทนสัตวน์ ํา้ 1 ส่วนดว้ยการสุ่ม

ตวัอย่างแบบกลุม่ (Cluster sampling) แลว้จงึนาํตวัอย่างสตัวน์ ํา้มาคดัแยกชนิด  ในกรณีท่ีชาวประมงมีการแยกปูมา้

ออกจากสตัวน์ ํา้ชนิดอ่ืน จะสุ่มตวัอย่างแบบแบ่งชัน้ภูมิอย่างง่าย (Stratified random sampling) ใหค้รอบคลมุตาม

ชนิดและขนาดของสตัวน์ ํา้ท่ีชาวประมงคดัแยก แลว้ทาํการบนัทกึขอ้มลู ขนาดความกวา้งกระดองโดยวดัจากขอบนอก

สดุของกระดอง (Outer carapace width; OCW) นํา้หนกัตวัปมูา้ การลงแรงประมง และวิธีทาํประมง  

สาํหรบัการวิเคราะหอ์ตัราการจบัปูมา้ (Catch Per Unit Effort; CPUE) คาํนวณจากปริมาณสตัวน์ ํา้ท่ีจับได ้

การลงแรงและวนัในการทาํประมง สถิติพรรณนาท่ีใชอ้ธิบายขอ้มลู ไดแ้ก่ ค่ารอ้ยละ ค่ามธัยฐาน (Median) และค่า

สว่นเบ่ียงเบนควอไทล ์(Quartile Deviation; QD) และทาํการทดสอบผลของพืน้ท่ีทาํประมงและฤดกูาลทาํประมงโดย 

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 

จากการสาํรวจในช่วงเดือนมกราคม พ.ศ. 2561 ถึง เดือนกุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2562 พบชาวประมงท่ีนาํสตัวน์ ํา้

ขึน้ท่าจาํนวน 557 ตวัอย่าง โดยพบชาวประมงท่ีมีการจบัปมูา้ได ้374 ตวัอย่าง ผลการศกึษา เครื่องมือประมงพืน้บา้น

ท่ีพบในพืน้ท่ีชายฝ่ังเพชรบุรี คือ อวนจมปู (รอ้ยละ 89.5) รองลงมา คือ อวนลอยกุง้สามชัน้ (รอ้ยละ 5.8 ) ลอบปูแบบ

พบัได ้(รอ้ยละ 2.1) และอวนติดตาอ่ืน ๆ (รอ้ยละ 2.6) ตามลาํดบั (Figure 2a) หากพิจารณาจาํแนกตามพืน้ท่ีศกึษา 

อ ว น จ ม ปู จ ะ พ บ ม า ก ใ น พื้น ท่ี เ พ ช ร บุ รี ต อ น บ น  ( ร ้อ ย ล ะ  91. 3) ม า ก ก ว่ า พื ้น ท่ี เ พ ช ร บุ รี ต อ น ล่ า ง  

(ร ้อยละ 86.4) ขณะท่ีลอบปูจะพบมากในพื้นท่ีเพชรบุรีตอนล่าง (ร ้อยละ 4.8) มากกว่าพื ้นท่ีเพชรบุรีตอนบน  

(รอ้ยละ 0.4) (Figure 2b-2c) โดยแหล่งทาํประมงอวนจมปูของพืน้ท่ีเพชรบุรีตอนบนมีช่วงของค่าเฉลี่ย 3.89±2.06 

กม. และพืน้ท่ีเพชรบรุีตอนลา่ง 4.27±2.51 กม. 
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Figure 2  Fishing gears found in the upper and lower zone of Phetchaburi Province. 

 

2. องคป์ระกอบการจับปูม้าจากเคร่ืองมือประมงทีส่าํคัญ 

  เครื่องมือประมงพื้นบ้านท่ีจับปูม้าได้ สามารถจําแนกเป็น 4 กลุ่มเครื่องมือ ประกอบด้วย อวนจมปู  

ลอบป ูอวนจมกุง้ และอวนติดตาอ่ืนๆ รายละเอียดดงันี ้ 

2.1 อวนจมปู องคป์ระกอบสตัวน์ ํา้ท่ีไดจ้ากอวนจมปู ส่วนใหญ่เป็นปูมา้ (รอ้ยละ 91.6) รองลงมา คือ กลุ่ม

ปลาหนา้ดิน (รอ้ยละ 6.8) เช่น ปลาจวด ปลากเุรา ปลาลิน้หมา เป็นตน้ กลุ่มปลาผิวนํา้ (รอ้ยละ 0.5) เช่น ปลาอีปดุตาโต 

ปลามงโกรย ปลาหลงัเขียว เป็นตน้ กลุ่มกุง้ (รอ้ยละ 0.6) ไดแ้ก่ กุง้แชบ๊วย กุง้กลุาดาํ และกุง้กลุาลาย กลุ่มหมึก (รอ้ยละ 

0.4) ไดแ้ก่ หมึกสาย และหมึกกระดอง และกลุ่มหอย (รอ้ยละ 0.1) ไดแ้ก่ หอยหวาน และหอยกาบ (Figure 3a) 

2.2 ลอบปแูบบพบัได ้สตัวน์ ํา้หลกัท่ีจบัได ้คือ ปมูา้ (รอ้ยละ 92.3) รองลงมา คือ กลุม่ปลาผิวนํา้ (รอ้ยละ 3.1) 

เช่น ปลาอีปุดตาโต ปลาสีกุน และปลาหลงัเขียว เป็นตน้ กลุ่มปู (รอ้ยละ 3.6) ไดแ้ก่ ปูลาย กลุ่มปลาหนา้ดิน (รอ้ยละ 

1.3) ไดแ้ก่ ปลาจวด ปลาแป้น และปลาปากคม และกลุม่กุง้ ไดแ้ก่ กุง้แชบ๊วย (รอ้ยละ 0.7) (Figure 3b) 

2.3 อวนลอยกุง้สามชัน้ สดัสว่นของปมูา้ท่ีจบัได ้คือ รอ้ยละ 15.2 สว่นกลุม่สตัวน์ ํา้หลกัท่ีได ้คือ กลุม่กุง้ (รอ้ย

ละ 46.1) ไดแ้ก่ กุง้แชบ๊วย กุง้โอคกั กุง้กุลาดาํ และกุง้กุลาลาย รองลงมา คือ กลุ่มปลาหนา้ดิน (รอ้ยละ 25.2) เช่น 

ปลาจวด ปลาดกุทะเล และปลาแป้น เป็นตน้ สาํหรบัสตัวน์ ํา้อ่ืน ๆ ไดแ้ก่ กลุ่มปลาผิวนํา้ (รอ้ยละ 10.5) เช่น ปลาแมว 

ปลาอีปุดตาโต และปลาตะเพียนนํา้เค็ม เป็นตน้ และกลุ่มหมึก (รอ้ยละ 3.1) ไดแ้ก่ หมึกกระดองและหมึกกลว้ย 

(Figure 3c) 

2.4 อวนติดตาอ่ืนๆ ไดแ้ก่ อวนจมหมกึ อวนลอยปลากุเรา อวนลอยปลาไสต้นั (ปลาแป๊ะกงั) อวนลอยปลา

หลงัเขียว และอวนลอยปลาเห็ดโคน โดยสดัสว่นของปูมา้ท่ีจบัได ้คือ รอ้ยละ 14.3 สว่นกลุม่สตัวน์ ํา้หลกัท่ีได ้คือ ปลา

ผิวนํา้ (รอ้ยละ 39.4) เช่น ปลาอีปุดตาโต ปลาหลงัเขียว และปลาสีกุน เป็นตน้ กลุ่มปลาหนา้ดิน (รอ้ยละ 34.7) เช่น 

ปลากเุรา ปลาจวด และปลาแป้น เป็นตน้ กลุม่หมกึ (รอ้ยละ 7.1) ไดแ้ก่ หมกึกลว้ย และหมกึกระดอง กลุม่กุง้ (รอ้ยละ 

4.2) ไดแ้ก่ กุง้แชบ๊วย กุง้โอคกั และกุง้กลุาลาย และกลุม่หอย (รอ้ยละ 0.3) ไดแ้ก่ หอยหวาน (Figure 3d) 



การประชมุทางวิชาการของมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์ครัง้ที่ 58  สาขาประมง 

350 

Figure 3  Catch compositions by fishing gears. 

 

3. อัตราการจับปูม้า (Catch per Unit Effort; CPUE)  

  เครื่องมือหลกัท่ีจบัปูมา้ไดม้ากท่ีสดุในสามอบัดบัแรก คือ อวนจมปู ลอบปูแบบพบัได ้และอวนลอยกุง้สาม

ชัน้ อวนจมปูและอวนลอยกุง้สามชัน้มีอตัราการจบัปมูา้เท่ากบั 0.081±0.036 และ 0.042±0.060 กก./อวน 100 เมตร 

ลอบปูแบบพบัไดมี้อตัราการจบัปมูา้เท่ากบั 0.149±0.116 กก./ลอบ 10 ลกู ในส่วนของปัจจยัท่ีมีผลต่ออตัราการจบัปู

มา้เม่ือแยกตามประเภทเครื่องมือประมงพบว่า พืน้ท่ีทาํประมงและฤดกูาลทาํประมงมีผลต่ออตัราการจบัปมูา้เฉพาะ

ในเครื่องมืออวนจมป ู(Z=-2.246, p=0.025; χ2=36.813, p=1.01×10-8 ตามลาํดบั) โดยคา่มธัยฐานอตัราการจบัปมูา้

จากอวนจมปูของพื้นท่ีตอนบนมีค่าตํ่ากว่าพื ้นท่ีตอนล่าง 0.069±0.039 และ0.087±0.043 กก./อวน 100 เมตร 

ตามลาํดบั นอกจากนี ้เม่ือเปรียบเทียบความแตกต่างอัตราการจับปูมา้ของอวนจมปูตามฤดูกาล พบว่า ฤดูมรสุม

ตะวนัออกเฉียงเหนือ (0.052±0.026) มีอตัราการจับปูมา้ตํ่ากว่าฤดูก่อนลมมรสุมตะวนัตกเฉียงใต ้(0.955±0.035) 

และฤดูลมมรสุมตะวนัตกเฉียงใต ้(0.073±0.043) ตามลาํดบั (Z=4.200, p=2.67×10-5; Z=5.975, p=2.30×10-9) ท่ี

ระดบันยัสาํคญั 0.05  (Figure 4)  
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Figure 4  Catch per unit effort (CPUE) of P. pelagicus by fishing ground and seasons. 

 

4. ขนาดของปูม้าทีไ่ด้จากการทาํประมงพืน้บ้าน 

 ปูมา้ท่ีจบัไดจ้ากอวนจมป ูลอบปูแบบพบัได ้และอวนลอยกุง้สามชัน้ มีขนาดความกวา้งกระดองคือ 11.00 ± 

1.00, 12.00 ±1.25 และ 10.00 ±0.81 ซม. ตามลาํดบั เม่ือทดสอบความแตกตา่งของขนาดปมูา้ท่ีจบัได ้พบวา่ มีความ

แตกต่างกันตามประเภทเครื่องมือประมง (χ2=12.152, p=3.12×10-16)  ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นคู่

พบวา่ ปมูา้ท่ีจบัไดจ้ากลอบปแูบบพบัได ้(12.00±1.25 ซม.) มีขนาดใหญ่กวา่ปมูา้ท่ีจบัไดจ้ากอวนจมป ู(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) สาํหรบัปัจจยัดา้นพืน้ท่ีและฤดกูาลทาํประมงพบว่า พืน้ท่ีทาํประมงมีผลทาํใหปู้มา้ท่ีจบัไดมี้ขนาด

ความกวา้งกระดองแตกตา่งกนั (Z=-33.980, p=4.30×10-253) โดยปมูา้ท่ีจบัไดใ้นพืน้ท่ีตอนบน (10.50±1.00 ซม.) มี

ขนาดเล็กกว่าพื ้นท่ีตอนล่าง (12.00±1.00 ซม.)  ในส่วนของฤดูกาลพบว่า ฤดูกาลมีผลต่อขนาดปูม้าท่ีจับได้ 

(χ2=256.504, p=1.20×10-56 ) เม่ือเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นคู่พบว่า ปูมา้ท่ีจบัไดใ้นฤดมูรสมุตะวนัตกเฉียงใต้

มีขนาดใหญ่กว่าปูมา้ท่ีจับไดใ้นฤดูก่อนมรสุมตะวนัตกเฉียงใต ้และฤดูมรสุมตะวนัออกเฉียงเหนือ (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 

 

วิจารณผ์ลการศึกษา 

เครื่องมือประมงพืน้บา้นท่ีจบัปูมา้เป็นหลกั ไดแ้ก่ อวนจมปูและลอบปูแบบพับได ้โดยพบปูมา้ถูกจับเป็น

องคป์ระกอบรอ้ยละ 91.6 และ 92.3 ตามลาํดับ ซึ่งมีค่าสูงกว่าการศึกษาของวุฒิชัย และคณะ (2549, 2550) ท่ี

ทาํการศกึษาการทาํประมงอวนจมปแูละลอบปูแบบพบัได ้ในช่วงปี พ.ศ. 2548 โดยพบสดัสว่นของการจบัปมูา้รอ้ยละ 

86.3 และ 81.3 ตามลาํดับ สาเหตุท่ีพบสัดส่วนของปูมา้ในปัจจุบันเพ่ิมมากขึน้ อาจเป็นผลจากขนาดตาอวนของ

เครื่องมืออวนจมปแูละลอบปแูบบพบัไดท่ี้มีขนาดใหญ่ขึน้ ทาํใหมี้การเลือกจบัสตัวน์ ํา้มากขึน้ การจบัสตัวน์ ํา้อ่ืน ๆ จงึ

ลดลง เม่ือเปรียบเทียบอตัราการจบัปมูา้ของอวนจมปแูละลอบปแูบบพบัไดใ้นจงัหวดัเพชรบรุ ีพบวา่ อตัราการจบัปมูา้

ท่ีพบในการศึกษานี ้(0.081±0.036 กก./อวน 100 ม. และ 0.149±0.116 กก./ลอบ 10 ลูก ตามลาํดบั) มีค่าตํ่ากว่า

การศกึษาของวฒิุชยั และคณะ (2549, 2550)  (0.21 กก./อวน 100 ม. และ 0.36 กก./ลอบ 10 ลกู) อตัราการจบัปูมา้

ท่ีลดลงอาจเป็นผลจากการเพ่ิมปริมาณเรือประมงในช่วง 13 ปีท่ีผ่านมา โดยเฉพาะในช่วงปี พ.ศ. 2551-2558 พบการ

จดทะเบียนเรืออวนจมป ูเพ่ิมขึน้เฉลี่ยรอ้ยละ 31.8 ตอ่ปี (กรมประมง, 2559)  

ในสว่นของขนาดของปมูา้ท่ีจบัไดจ้ากการทาํประมงในพืน้ท่ีจงัหวดัเพชรบรุีมีขนาดเฉลี่ย 11.08±1.65 ซม. ซึง่

เป็นการใชป้ระโยชนท์รพัยากรปูมา้ท่ีมีขนาดใหญ่กว่าขนาดแรกเริ่มสืบพนัธุ ์คือ 9.5 เซนติเมตร (จินตนา และคณะ, 

2554) หากพิจารณาแยกตามเครื่องมือหลักท่ีสาํคัญ ขนาดปูมา้ท่ีจับไดจ้ากอวนจมปูมีขนาดเฉลี่ย 11.00±1.00 

เซนติเมตร ซึ่งมีขนาดเฉลี่ยใกลเ้คียงกบัการศกึษาของ วฒิุชยั และคณะ (2550) ท่ีพบปูมา้ในพืน้ท่ีเพชรบุรีขนาดเฉลี่ย 

10.93 ซม. ในขณะท่ีปูมา้ท่ีจับไดจ้ากลอบปูแบบพับไดจ้ากการศึกษาครัง้นีมี้ขนาดเฉลี่ยของขนาดปูมา้ท่ีใหญ่กว่า

การศกึษาของวฒิุชยั และคณะ (2549) (12.00±1.25 และ 9.54 ซม. ตามลาํดบั) ผลท่ีเกิดขึน้สาํหรบัปมูา้ท่ีไดจ้ากลอบ

ปูแบบพบัไดท่ี้มีขนาดใหญ่ขึน้ อาจเป็นผลท่ีเกิดจากการบงัคบัใชก้ฎหมายกาํหนดลกัษณะของลอบปท่ีูใชใ้นเขตทะเล

ชายฝ่ังตอ้งมีขนาดตาอวนโดยรอบมากกวา่ 2.5 นิว้ (ราชกิจจานเุบกษา, 2560) 

ปัจจยัท่ีมีผลตอ่การอตัราการจบัและขนาดปมูา้ ไดแ้ก่ พืน้ท่ี และฤดกูาลทาํประมง โดยปมูา้ในพืน้ท่ีตอนบนมี

ขนาดเล็กกว่าพืน้ท่ีตอนล่าง ในส่วนของพืน้ท่ีเพชรบุรีตอนบน เครื่องมืออวนจมปูพบปูมา้ขนาดเล็กในฤดูก่อนมรสมุ

ตะวนัตกเฉียงใต ้(10.5±0.90 ซม.) และฤดูมรสุมตะวนัออกเฉียงเหนือ (10.50±1.00 ซม.) ซึ่งมีขนาดเล็กกว่าในฤดู

มรสุมตะวนัตกเฉียงใต ้(11.00±1.25 ซม.) เน่ืองจากพืน้ท่ีเพชรบุรีตอนบนมีลกัษณะเป็นดินโคลนอยู่ใกลก้ับบริเวณ

ปากแมน่ํา้ ธาตอุาหารจากดินตะกอนมีปริมาณมาก (กรมทรพัยากรทางธรณี, 2551; จารุมาศ, 2558) พืน้ท่ีดงักลา่วจงึ

เหมาะสมกับการอยู่อาศัยของปูม้าขนาดเล็ก ดังนั้นการเฝ้าระวังการใช้ประโยชน์ปูม้าในช่วงฤดูมรสุม
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ตะวันออกเฉียงเหนือ (เดือน ต.ค.-ม.ค.) และฤดูก่อนมรสุมตะวันตกเฉียงใต ้(เดือน ก.พ.-พ.ค.) ของพืน้ท่ีเพชรบุรี

ตอนบนจงึมีความสาํคญั หน่วยงานภาครฐัจงึควรมีการกาํหนดขนาดตาอวนของเครื่องมือประมงปมูา้ท่ีอนญุาตใหใ้ช้

ในช่วงเดือนดงักลา่ว ซึง่จะช่วยเพ่ิมการทดแทนของทรพัยากรปมูา้ไดม้ากขึน้ 
 

สรุปผลการศึกษา 

เครื่องมือประมงพืน้บา้นท่ีจบัปูมา้ไดใ้นสดัส่วนมากท่ีสดุ คือ อวนจมปู (รอ้ยละ 91.6) รองลงมา คือ ลอบปู

แบบพบัได ้(รอ้ยละ 92.3) และอวนลอยกุง้สามชัน้ (รอ้ยละ 15.2) ปัจจยัท่ีมีผลตอ่อตัราการจบัปมูา้ของอวนจมป ูไดแ้ก่ 

พืน้ท่ีทาํประมงและฤดกูาลทาํประมง โดยพืน้ท่ีตอนบนมีคา่อตัราการจบัปมูา้ตํ่ากวา่พืน้ท่ีตอนลา่ง (0.069±0.039 และ 

0.087±0.043 กก./วนั/อวน 100 ม. ตามลาํดบั) ในขณะท่ีฤดูมรสุมตะวนัออกเฉียงเหนือมีอตัราการจับปูมา้ตํ่าท่ีสดุ 

(0.052±0.026 กก./วนั/อวน 100 ม.) สาํหรบัปัจจยัท่ีมีผลต่อขนาดปูมา้ท่ีจบัได ้ไดแ้ก่ ประเภทเครื่องมือประมง พืน้ท่ี

ทาํประมง และฤดกูาลทาํประมง ขนาดของปูมา้ท่ีจบัไดจ้ากเครื่องมือสามชนิดหลกัขา้งตน้ มีค่าระหว่าง 5.50-17.00 

ซม. ซึ่งปมูา้ท่ีจบัไดใ้นพืน้ท่ีตอนล่างมีขนาดเฉลี่ยใหญ่กว่าพืน้ท่ีตอนบน และปูมา้ในฤดมูรสมุตะวนัตกเฉียงใตมี้ขนาด

ใหญ่กวา่ฤดกู่อนมรสมุตะวนัตกเฉียงใตแ้ละฤดมูรสมุตะวนัออกเฉียงเหนือ 
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การค้าสัตวน์ํา้ของประเทศไทยภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตวป่์า 

และพชืป่าทีใ่กล้สูญพันธุ ์

Thailand Trade in Aquatic Fauna Listed in CITES 

 

วริศรา ผโลดม1* ศิรสิดุา จาํนงทรง1 และ อไุรรฒัท ์เนตรหาญ1 

Varisara Palodom1*, Sirisuda Jumnongsong1 and Urairathr Nedtharnn1 

 

บทคัดย่อ 

อนุสญัญาว่าดว้ยการคา้ระหว่างประเทศซึง่ชนิดสตัวป่์าและพืชป่าท่ีใกลส้ญูพนัธุ ์หรือเรียกอีกช่ือหนึ่งว่าอนสุญัญา

ไซเตส (CITES) มีวตัถุประสงคเ์พ่ืออนรุกัษ์และสง่เสริมการใชป้ระโยชนส์ตัวป่์าและพืชป่าใหเ้กิดความยั่งยืนโดยการควบคมุการคา้

ระหวา่งประเทศ การวิจยัครัง้นีมุ้ง่ศกึษากฎหมายและระเบียบเก่ียวกบัการคา้สตัวน์ ํา้ท่ีขึน้บญัชีไซเตสและขอ้มลูสถิติท่ีเก่ียวขอ้ง 

โดยกฎหมายท่ีสาํคญัของประเทศไทย ไดแ้ก่ พระราชบญัญัติสงวนและคุม้ครองสตัวป่์า พ.ศ. 2562 และพระราชกาํหนดการ

ประมง พ.ศ. 2558 ซึง่มีกรมประมงมีหนา้ท่ีรบัผิดชอบกรณีท่ีสตัวป่์า ซากของสตัวป่์า หรือผลิตภณัฑท่ี์ทาํจากซากของสตัว์

ป่าท่ีเป็นสตัวน์ ํา้ สาํหรบัการนาํเขา้และสง่ออกสตัวน์ ํา้ท่ีขึน้บญัชีไซเตสของประเทศไทย พบวา่มีแนวโนม้การนาํเขา้ลดลงตัง้แต่

ปี พ.ศ. 2558 (อตัราลดลงโดยเฉลี่ยรอ้ยละ 14.4 ต่อปี) ในขณะท่ีการสง่ออกมีแนวโนม้เพ่ิมขึน้ตัง้แตปี่ พ.ศ. 2557 (อตัราเพ่ิมขึน้

โดยเฉลี่ยรอ้ยละ 13.4 ตอ่ปี) อย่างไรก็ตาม ในภาพรวมประเทศไทยมีการสง่ออกมากกวา่การนาํเขา้ตัง้แตปี่ 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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คาํนาํ 

 อนุสัญญาว่าดว้ยการคา้ระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตวป่์าและพืชป่าท่ีใกลสู้ญพันธุ์ (The Convention on 

International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora) หรืออนุสญัญาไซเตส (CITES) ก่อตัง้ขึน้เพ่ือ

อนรุกัษแ์ละป้องกนัผลกระทบดา้นความหลากหลายทางชีวภาพ ใหเ้กิดการใชป้ระโยชนท่ี์ยั่งยืน โดยการควบคมุการคา้ระหว่าง

ประเทศซึง่สตัวป่์าและพืชป่าท่ีใกลส้ญูพนัธุไ์มใ่หมี้การคา้ท่ีมากเกินกาํลงัความสามารถทดแทนในธรรมชาติ (ชติุพงศ,์ 2535) 

ประเทศไทยลงนามรบัรองอนสุญัญาไซเตสเม่ือ 3 มีนาคม พ.ศ. 2561 และใหส้ตัยาบนัเม่ือ 21 มกราคม พ.ศ. 2526 

จึงตอ้งปฏิบติัตามพนัธกรณีของอนุสญัญาไซเตส ซึ่งประเทศไทยตอ้งมีกฎหมายและระเบียบในการควบคมุการคา้สตัวป่์า

และพืชป่าท่ีบังคบัใชภ้ายในประเทศใหส้อดคลอ้งกับอนุสญัญาไซเตส โดยกฎหมายท่ีสาํคญัคือพระราชบัญญัติสงวนและ

คุม้ครองสตัวป่์า พ.ศ. 2562 ซึ่งเป็นกฎหมายฉบบัใหม่ล่าสดุมีผลบงัคบัใชเ้ม่ือ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 และยงัไม่มีการประกาศ

กฎหมายลาํดบัรองออกมา จากการประกาศพระราชบญัญัติฉบบันีอ้าจทาํใหผู้ป้ระกอบการคา้สตัวน์ ํา้ภายใตอ้นุสญัญาไซเตส

เกิดความสบัสนเก่ียวกบัการคา้สตัวน์ ํา้ภายใตอ้นสุญัญาไซเตส เช่น เกณฑก์ารนาํเขา้หรือสง่ออกสตัวน์ ํา้ เน่ืองจากสตัวน์ ํา้ท่ี

ขึน้บัญชีไซเตสจะไดร้บัการประกาศกาํหนดใหเ้ป็น “สตัวค์วบคุม” ในการนาํเขา้หรือส่งออกตามพระราชบัญญัตินีด้ว้ย 

นอกจากนีย้ังมีกฎหมายอีกหนึ่งฉบับท่ีมีความสาํคัญเช่นกัน คือ พระราชกาํหนดการประมง พ.ศ. 2558 ซึ่งไดก้าํหนดให ้

ชนิดสัตว์นํ้าท่ีขึน้บัญชีไซเตส เช่น จระเข้นํ้าจืด (Crocodylus siamensis) และปลาตะพัด (Scleropages formosus) 

เป็นสตัวน์ ํา้ท่ีหายากตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์เรื่องกาํหนดชนิดสตัวน์ ํา้ท่ีหา้มนาํเขา้ ส่งออก หรือนาํผ่าน

ราชอาณาจกัร พ.ศ. 2559 ซึง่ควบคมุไปถงึการนาํเขา้และสง่ออกซึง่สตัวน์ ํา้ดงักลา่ว 

จะเห็นไดว้า่ในการควบคมุการคา้ระหว่างประเทศของชนิดสตัวน์ ํา้ท่ีขึน้บญัชีไซเตสนัน้ ประเทศไทยไดใ้ชก้ฎหมาย

เป็นเครื่องมือในการควบคมุ จงึมีความจาํเป็นท่ีผูป้ระกอบการคา้สตัวน์ ํา้ท่ีขึน้บญัชีไซเตสตอ้งเขา้ใจถงึกฎหมายและระเบียบ

ท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือสามารถดาํเนินกิจการการคา้สัตวน์ ํา้ไดถู้กตอ้ง ดังนั้นการวิจัยครัง้นีจ้ึงมุ่งศึกษากฎหมายและระเบียบ 

ท่ีเก่ียวขอ้งกับการคา้สตัวน์ ํา้ท่ีขึน้บัญชีไซเตส นอกจากนีง้านวิจัยครัง้นีย้ังนาํเสนอขอ้มูลสถิติเก่ียวกับการคา้สตัวน์ ํา้ท่ี 

ขึน้บญัชีไซเตส ซึ่งรวมไปถึงขอ้มลูดา้นผูป้ระกอบการคา้ หน่วยงานหลกัท่ีเก่ียวขอ้งสามารถนาํขอ้มลูท่ีไดร้บัจากงานวิจยั

ในครัง้นีไ้ปวางแผนการดาํเนินการตามพนัธกรณีและการควบคมุการคา้สตัวน์ ํา้ใหเ้ป็นไปตามวตัถปุระสงคข์องอนุสญัญาไซเตส

ซึง่จะช่วยในการสง่เสริมเศรษฐกิจของประเทศไทยไดต้อ่ไป  

 

อุปกรณแ์ละวิธีการ 
 ผูวิ้จยัไดร้วบรวมขอ้มลูทติุยภมิูดา้นกฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งจากกองกฎหมาย กองบริหารจดัการทรพัยากร

และกาํหนดมาตรการ กรมประมง และสาํนกัอนรุกัษ์สตัวป่์า กรมอทุยานแห่งชาติ สตัวป่์า และพนัธุพื์ช และรวบรวมขอ้มลูสถิติ

เก่ียวกบัการคา้สตัวน์ ํา้ท่ีขึน้บญัชีไซเตสจากกองควบคมุการคา้สตัวน์ ํา้และปัจจยัการผลติ กรมประมง และฐานขอ้มลูการคา้สตัว์

นํ้าท่ี ขึ ้นบัญชีไซเตส ซึ่ งรายงานโดยสํานักเลขาธิการไซเตส (WCMC CITES Trade databases) (http://cites-

dashboards.unep-wcmc.org/ เข้าถึงเม่ือ 10 พฤศจิกายน 2562)  ผู ้วิจัยไดน้าํข้อมูลทั้งหมดท่ีไดร้ับมาวิเคราะห์ศึกษา

สถานภาพปัจจุบันดา้นกฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง และวิเคราะหข์อ้มูลการคา้สัตวน์ ํา้ของประเทศไทย รวมไปถึง 

การใหข้อ้เสนอแนะสาํหรบัหนว่ยงานท่ีเก่ียวขอ้งและผูป้ระกอบการคา้สตัวน์ ํา้ 
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ผลและการวิจารณผ์ลการศึกษา 
1. กฎหมายและระเบยีบทีเ่กีย่วข้องกับการค้าสัตวน์ํา้ภายใต้อนุสัญญาไซเตส 

 1.1 พระราชบญัญติัสงวนและคุม้ครองสตัวป่์า พ.ศ. 2562 (ราชกิจจานเุบกษา, 2562ซ) 

เดิมประเทศไทยมีการควบคมุการคา้สตัวน์ ํา้ท่ีขึน้บญัชีอนสุญัญาไซเตส โดยใชพ้ระราชบญัญติัสงวนและ

คุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 ต่อมาได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติสงวนและคุม้ครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562  

ซึ่งมีผลบงัคบัใชเ้ม่ือวนัท่ี 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ซึ่งตามความในมาตรา 116 แห่งพระราชบญัญัติใหม่นีก้ลา่ววา่ 

บรรดากฎกระทรวง ระเบียบ ประกาศ หรือคาํสั่งท่ีออกตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตวป่์า พ.ศ. 2535  

ท่ีใชบ้งัคบัอยู่ก่อนวนัท่ีพระราชบญัญัตินีใ้ชบ้งัคบั ใหย้งัคงใชบ้งัคบัไดต้่อไปเท่าท่ีไม่ขดัหรือแยง้กบัพระราชบัญญัตินี ้

ทัง้นี ้จนกวา่จะมีกฎกระทรวง ระเบียบประกาศ หรือคาํสั่งท่ีออกตามพระราชบญัญติันีใ้ชบ้งัคบั ดงันัน้ ประกาศและกฎกระทรวง

เก่ียวกบัการคา้สตัวน์ ํา้ภายใตอ้นุสญัญาไซเตส ยงัคงมีผลบงัคญัใชเ้ช่นเดิมจนกว่าจะมีการยกเลิก โดยประกาศและ

กฎกระทรวงท่ีสาํคญั ซึง่ออกตามพระราชบญัญติัสงวนและคุม้ครองสตัวป่์า พ.ศ. 2535 ท่ียงัมีผลบงัคบัใช ้มีดงันี ้ 

1.1.1) ประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม เรื่อง กาํหนดชนิดสตัวป่์า ซากของสตัวป่์าและ

ผลิตภณัฑท่ี์ทาํจากซากของสตัวป่์าท่ีหา้มนาํเขา้หรือสง่ออก ลงวนัท่ี 12 เมษายน พ.ศ. 2560 (ราชกิจจานเุบกษา, 2560ช) 

ตามความในมาตรา 23 แห่งพระราชบญัญัติสงวนและคุม้ครองสตัวป่์า พ.ศ. 2535 หา้มผูใ้ดนาํเขา้

หรือส่งออกสตัวป่์า ซากของสตัวป่์า หรือผลิตภณัฑท่ี์ทาํจากซากของสตัวป่์าชนิดท่ีรฐัมนตรีประกาศกาํหนดจึงไดมี้

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม เรื่อง กาํหนดชนิดของสัตวป่์า ซากของสัตวป่์า และผลิตภัณฑท่ี์ 

ทาํจากซากของสัตวป่์าท่ีห้ามนาํเข้าหรือส่งออก ลงวันท่ี 12 เมษายน พ.ศ. 2560 โดยมีวัตถุประสงคเ์พ่ือประโยชน์ใน 

การควบคมุตรวจสอบการนาํเขา้หรือส่งออกสตัวป่์า ซากของสตัวป่์า หรือผลิตภณัฑท่ี์ทาํจากซากของสตัวป่์า ใหเ้ป็นไป

ตามอนุสัญญาไซเตส โดยชนิดพันธุ์สัตวน์ ํา้ตามบัญชีแนบท้ายอนุสัญญาไซเตสไดถู้กแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มบัญชี ดังนี ้

กลุม่บญัชีท่ี 1 คือชนิดพนัธุท่ี์เสี่ยงต่อการสญูพนัธุห์า้มทาํการคา้โดยเดด็ขาดยกเวน้เพ่ือศกึษาวิจยัหรือมาจากการเพาะพนัธุ ์

ทัง้นีอ้นุสญัญาไซเตสไดก้าํหนดไวว้่า หากเป็นสตัวท่ี์มีช่ืออยู่ในบญัชีท่ี 1 และสามารถทาํการเพาะพนัธุไ์ดถ้ึงรุ่นท่ี 2 การคา้

สตัวช์นิดพนัธุด์งักลา่ว จะไดร้บัการปฏิบติัเช่นเดียวกบัสตัวท่ี์อยู่ในบญัชีท่ี 2 คืออนญุาตใหค้า้ระหว่างประเทศไดภ้ายใต ้

การควบคมุของไซเตส เช่น ปลาตะพดั (Scleropage sformosus) จระเขน้ ํา้จืด (Crocodylus siamensis) สาํหรบักลุม่บญัชีท่ี 2 

คือชนิดพนัธุท่ี์ยงัไมเ่สี่ยงตอ่การสญูพนัธุแ์ตต่อ้งควบคมุทางการคา้ เน่ืองจากหากไม่ควบคมุทางการคา้อาจเสี่ยงต่อการสญูพนัธุ ์

เช่น อเมริกันอลัลิเกเตอร ์(Amarican mississippiensis) และกลุ่มบัญชีท่ี 3 เป็นชนิดพนัธุท่ี์ไดร้บัความคุม้ครองทางกฎหมาย

ของประเทศใดประเทศหนึ่งและขอความร่วมมือประเทศภาคีในการใหค้วามคุม้ครองในการคา้ เช่น ปลากระเบนนํา้จืด 

ทกุชนิดในสกลุ Potamotrygon และปลาซกัเกอรม์า้ลาย (Hypancistrus zebra) ไดร้บัความคุม้ครองโดยประเทศบราซิล 

1.1.2) กฎกระทรวง การขอใบอนญุาตหรือใบรบัรอง และการออกใบอนญุาตหรือใบรบัรองใหน้าํเขา้ ใหส้ง่ออก 

หรือใหน้าํผ่านซึง่สตัวป่์า ซากของสตัวป่์า หรือผลิตภณัฑท่ี์ทาํจากซากของสตัวป่์า พ.ศ. 2558 (ราชกิจจานเุบกษา, 2562ข) 

กฎกระทรวงนี ้มีประวตัถุประสงคเ์พ่ือกาํหนดหลกัเกณฑ ์วิธีการ และเง่ือนไขในการนาํเขา้ ส่งออก 

หรือนาํผ่านสตัวป่์าซากของสตัวป่์า หรือผลิตภัณฑท่ี์ทาํจากซากของสตัวป่์า ซึ่งออกตามความในมาตรา 23 และ 24 

แห่งพระราชบญัญัติสงวนและคุม้ครองสตัวป่์า พ.ศ. 2535 โดยการนาํเขา้ส่งออก หรือนาํผ่านสตัวป่์า ซากของสตัวป่์า หรือ

ผลิตภัณฑท่ี์ทาํจากซากของสตัวป่์าชนิดพันธุท่ี์ประกาศไวใ้นประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม 

เรื่อง กาํหนดชนิดของสตัวป่์า ซากของสตัวป่์า และผลิตภณัฑท่ี์ทาํจากซากของสตัวป่์าท่ีหา้มนาํเขา้หรือส่งออก (ลงวนัท่ี 

12 เมษายน พ.ศ. 2560) ตอ้งไดร้บัใบอนุญาตหรือใบรบัรองจึงจะสามารถทาํการคา้ระหว่างประเทศได ้ในการขอใบอนุญาต
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นาํเขา้ ส่งออก นาํผ่าน หรือส่งกลบัออกไป โดยสัตวน์ ํา้ท่ีขึน้บัญชีไซเตสตอ้งย่ืนคาํขอใบอนุญาต ฯ ผ่านระบบ Fisheries 

Single Window (FSW) ซึ่งเป็นระบบเช่ือมโยงคาํขอกลางผ่านอินเตอรเ์น็ตของกรมประมง โดยสามารถใหบ้รกิารแบบเบ็ดเสรจ็ 

ณ ระบบเดียวและเช่ือมโยงกับระบบ National Single Window (NSW) ของกรมศุลกากร หรือมาย่ืนคาํขอดว้ยตนเองท่ี

กองบริหารจดัการทรพัยากรและกาํหนดมาตรการ กรมประมง (กรณีสตัวน์ ํา้หรือซากของสตัวน์ ํา้ท่ีไม่มีพิกดัในระบบ)

(ศรายทุธ ์และ ประวิทย,์ 2557)  

1.1.3) กฎกระทรวง กาํหนดชนิดของสตัวป่์าคุม้ครองใหเ้ป็นสตัวป่์าชนิดท่ีเพาะพนัธุไ์ด ้พ.ศ. 2546 และกฎกระทรวง 

กาํหนดชนิดของสตัวป่์าคุม้ครองใหเ้ป็นสตัวป่์าชนิดท่ีเพาะพนัธุไ์ด ้(ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2561 (ราชกิจจานเุบกษา, 2546ข) 

พระราชบญัญัติสงวนและคุม้ครองสตัวป่์า พ.ศ. 2535 ไดก้าํหนดใหส้ตัวป่์าบางชนิดเป็นสตัวป่์าคุม้ครอง

ซึง่ตามกฎหมายแลว้จะหา้มคา้ หา้มเพาะพนัธุ ์หา้มนาํเขา้ และหา้มสง่ออก อย่างไรก็ตาม กฎหมายไดมี้การอนญุาตใหท้าํการ

เพาะพนัธุแ์ละคา้ขายสตัวป่์าคุม้ครองบางประเภทได ้หากเป็นสตัวป่์าท่ีสามารถทาํการเพาะเลีย้งเชิงพาณิชยไ์ดอ้าศยัอาํนาจ

ตามมาตรา 17 แห่งพระราชบญัญัติสงวนและคุม้ครองสตัวป่์า พ.ศ. 2535 กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม 

จึงไดก้าํหนดใหส้ตัวป่์าคุม้ครองบางชนิดเป็นสตัวป่์าท่ีเพาะพนัธุไ์ด ้เช่น จระเขน้ ํา้จืด (Crocodylus siamensis), จระเขน้ ํา้เคม็ 

(Crocodylus porosus) และปลาตะพดั (Scleropages formosus) ตามกฎกระทรวง กาํหนดชนิดของสตัวป่์าคุม้ครอง

ใหเ้ป็นสตัวป่์าชนิดท่ีเพาะพนัธุไ์ด ้พ.ศ. 2546 รวมไปถงึ ปลากระเบนราหนูํา้จืด (Himantura chaophraya) ตามกฎกระทรวง 

กาํหนดชนิดของสตัวป่์าคุม้ครองใหเ้ป็นสตัวป่์าชนิดท่ีเพาะพนัธุไ์ด ้(ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2561 

 1.2 พระราชกาํหนดการประมง พ.ศ. 2558 (ราชกิจจานเุบกษา, 2558ง) 

ตามความในมาตรา 65 ของพระราชกาํหนดการประมง พ.ศ. 2558 ผูท่ี้ประสงคจ์ะนาํเขา้ ส่งออก นาํผ่าน 

เพาะเลีย้ง หรือมีไวใ้นครอบครองสตัวน์ ํา้ชนิดพนัธุต์ามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์เรื่อง กาํหนดชนิดสตัวน์ ํา้

ท่ีหา้มนาํเขา้ ส่งออก หรือนาํผ่านราชอาณาจกัร พ.ศ. 2559 ซึ่งสตัวน์ ํา้ท่ีขึน้บญัชีอนุสญัญาไซเตสท่ีถูกประกาศใหเ้ป็น

สตัวน์ ํา้หายาก ตอ้งไดร้บัใบอนุญาตจากอธิบดีหรือผูท่ี้ไดร้บัมอบหมาย เพ่ือประโยชนใ์นการคุม้ครองพนัธุส์ตัวน์ ํา้หายาก

หรือป้องกันอนัตรายไม่ใหเ้กิดแก่สตัวน์ ํา้และระบบนิเวศ เช่น จระเขน้ ํา้จืด (Crocodylus siamensis), จระเขน้ ํา้เค็ม 

(Crocodylus porosus) ปลาตะพดั (Scleropages formosus) และปลากระเบนทกุชนิดในสกลุ Manta (Manta spp.) 

 

2. ข้อมูลสถติเิกีย่วกับการค้าสัตวน์ํา้รวมถงึผู้ประกอบการค้าสัตวน์ํา้ภายใต้อนุสัญญาไซเตส 

จากการศึกษาสถิติการคา้สตัวน์ ํา้ท่ีขึน้บัญชีไซเตสของประเทศไทยท่ีรายงานโดยประเทศไทย ขอ้มูลจากกองควบคุม

การคา้สตัวน์ ํา้และปัจจัยการผลิต (2561) ช่วงปี พ.ศ. 2556-2560 ดังแสดงใน Figure 1 พบว่า ประเทศไทยมีแนวโนม้

มูลค่าการนาํเขา้สัตวน์ ํา้ท่ีขึน้บัญชีไซเตสเพ่ิมขึน้ในช่วงปี พ.ศ. 2556-2558 โดยเพ่ิมจาก 120 ลา้นบาท เป็น 465 ลา้นบาท 

(อตัราเพ่ิมขึน้โดยเฉลี่ยรอ้ยละ 57.1 ต่อปี) และหลงัจากปี พ.ศ. 2558 พบว่ามีแนวโนม้การนาํเขา้ท่ีลดลง โดยลดลงจาก 

465 ลา้นบาท เป็น 292 ลา้นบาท ในปี พ.ศ. 2560 (อตัราลดลงโดยเฉลี่ยรอ้ยละ 14.4 ตอ่ปี) โดยประเทศท่ีสาํคญัท่ีประเทศไทย

ไดน้าํเขา้สตัวน์ ํา้ท่ีขึน้บญัชีไซเตส คือ กมัพูชา เวียดนาม และมาเลเซีย ตามลาํดบั ชนิดพนัธุท่ี์ประเทศไทยนาํเขา้มากท่ีสดุ

คือ จระเขเ้คแมน (Caiman crocodilus) และอเมริกนัอลัลิเกเตอร ์(Alligator mississipiensis) ตามลาํดบั ซึง่ประเภทสินคา้ท่ี

มีการนาํเขา้มากท่ีสดุคือ หนงัจระเข ้ในขณะท่ีการสง่ออกสตัวน์ ํา้มีแนวโนม้ท่ีเพ่ิมขึน้อย่างต่อเน่ืองตัง้แตปี่ พ.ศ. 2557 เป็น

ตน้มา โดยเพ่ิมจาก 396 ลา้นบาท เป็น 655 ลา้นบาท ในปีพ.ศ. 2560 (อตัราเพ่ิมขึน้โดยเฉลี่ยรอ้ยละ 13.4 ต่อปี) โดยประเทศท่ี

สาํคญัท่ีประเทศไทยไดส้ง่ออกสตัวน์ ํา้ท่ีขึน้บญัชีไซเตสคือ สหรฐัอเมริกา จีน และฮ่องกง ตามลาํดบั ซึง่ชนิดพนัธุท่ี์ประเทศ

ไทยส่งออกมากท่ีสดุคือ จระเขน้ ํา้จืด (Crocodylus siamensis) และจระเขน้ ํา้เคม็ (Crocodylus porosus) ตามลาํดบั อย่างไร
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ก็ตามในภาพรวม ประเทศไทยมีการส่งออกมากกว่าการนาํเขา้ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2556 ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการเพ่ิมขึน้ของ

ชนิดพนัธุใ์นบญัชีไซเตสและจาํนวนผูป้ระกอบการคา้สตัวน์ ํา้ท่ีเพ่ิมมากขึน้  

ในส่วนของสถิติของประเทศไทยเก่ียวกับการคา้สัตวน์ ํา้ท่ีขึน้บัญชีไซเตสท่ีรายงานในฐานขอ้มูล CITES Trade 

database ซึ่งจัดทาํโดย UNEP-WCMC ในนามของสาํนกัเลขาธิการไซเตส พบว่า ในช่วงปี พ.ศ. 2556-2560 ดังแสดงใน 

Figure 2 ประเทศไทยมีแนวโนม้การนาํเขา้สตัวน์ ํา้ลดลงอย่างต่อเน่ือง โดยลดลงจาก 712,138 ชิน้ เป็น 475,101 ชิน้ ในขณะท่ี

แนวโนม้การสง่ออกสตัวน์ ํา้เพ่ิมขึน้ โดยเพ่ิมขึน้จาก 752,707 ชิน้เป็น 908,063 ชิน้ โดยประเทศท่ีสาํคญัท่ีประเทศไทยได้

นาํเขา้สตัวน์ ํา้ท่ีขึน้บญัชีไซเตส คือ กมัพูชา เวียดนาม และมาเลเซีย ตามลาํดบั และประเทศท่ีสาํคญัท่ีประเทศไทยได้

สง่ออกสตัวน์ ํา้ท่ีขึน้บญัชีไซเตสออกไป คือ สหรฐัอเมริกา จีน และฮ่องกง ตามลาํดบั (UNEP-WCMC, 2018) 

จากสถิติการคา้สตัวน์ ํา้ท่ีขึน้บัญชีไซเตสท่ีรายงานโดยประเทศไทยใน Figure 1 (กองควบคุมการคา้สตัวน์ ํา้และ

ปัจจัยการผลิต, 2561) และท่ีรายงานโดย UNEP-WCMC ในนามของสาํนักเลขาธิการไซเตสใน Figure 2 (UNEP-WCMC, 

2018) พบว่าข้อมูลการนาํเข้าและส่งออกท่ีไดจ้ากประเทศไทยใช้หน่วยข้อมูลเป็น “มูลค่า (ลา้นบาท)” ในขณะท่ี  

UNEP-WCMC ใชห้น่วยขอ้มลูเป็น “ชิน้” สง่ผลใหไ้มส่ามารถวิเคราะหเ์ปรียบเทียบขอ้มลูจากทัง้สองแหลง่ได ้อย่างไรก็ตาม 

แมห้น่วยขอ้มลูของสองแหล่งขอ้มลูดงักล่าวไม่ใช่หน่วยเดียวกนั แต่เม่ือพิจารณาแนวโนม้ของการนาํเขา้และการส่งออก

สตัวน์ ํา้ท่ีขึน้บญัชีไซเตสจากทัง้สองแหลง่ พบวา่มีความสอดคลอ้งกนั โดยมีแนวโนม้การนาํเขา้ลดลง ในขณะท่ีแนวโนม้การ

สง่ออกนัน้เพ่ิมขึน้ และในภาพรวมการสง่ออกมีมากกว่าการนาํเขา้  

เม่ือพิจารณาจาํแนกการนาํเขา้และสง่ออกตามกลุม่ประเภทสินคา้พบว่า ประเทศไทยมีการนาํเขา้หนงัจระเขม้ากท่ีสดุ 

เม่ือเทียบกบักลุ่มประเภทสินคา้อ่ืน ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑจ์ากหนงัจระเข,้ สตัวน์ ํา้มีชีวิตและสินคา้ประเภทอ่ืน ๆ อย่างไรก็ตาม

การนาํเขา้หนงัจระเขมี้แนวโนม้ท่ีลดลงอย่างต่อเน่ือง โดยลดลงจาก 513,255 ชิน้ ในปี พ.ศ. 2556 เป็น 190,137 ชิน้  ใน

ปี พ.ศ. 2560 ในขณะท่ีกลุ่มประเภทสินคา้ท่ีมีการส่งออกมากท่ีสดุ คือกลุ่มผลิตภณัฑจ์ากหนังจระเข ้และมีแนวโนม้

การส่งออกเพ่ิมมากขึน้ โดยเพ่ิมขึน้จาก 195,928 ชิน้ ในปี พ.ศ. 2556 เป็น 257,226 ชิน้ ในปี พ.ศ. 2560 (Figure 3) 

(UNEP-WCMC, 2018) เน่ืองจากในอดีตมีการนาํเขา้หนังจระเขเ้ขา้มาในประเทศไทยเป็นจาํนวนมากเพ่ือนาํไปแปรรูป

เป็นผลิตภณัฑห์นงัจระเขแ้ต่ในปัจจุบนัมีการเพาะเลีย้งจระเขภ้ายในประเทศมากขึน้ทาํใหมี้การนาํเขา้ลดลง ประกอบกับ

ผลิตภัณฑห์นังจระเขเ้ป็นท่ีนิยมจึงมีการผลิตและส่งออกเพ่ิมมากขึน้ (นีรนาท และ กนกอร, 2561) โดยประเทศไทยมี 

ผูเ้พาะเลีย้งจระเข ้24 ราย (ขอ้มลูปี พ.ศ. 2561) ประเทศท่ีสาํคญัท่ีประเทศไทยนาํเขา้สินคา้สตัวน์ ํา้คือ กมัพูชา และเวียดนาม 

ตามลาํดบั ประเทศท่ีสาํคญัท่ีประเทศไทยส่งออกสินคา้สตัวน์ ํา้ออกไปคือ สหรฐัอเมริกา และจีน ตามลาํดบั (กองควบคุม

การคา้สตัวน์ ํา้และปัจจยัการผลิต, 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). 

 จากการศึกษาสถิติผู้ประกอบการค้าสัตว์นํ้า ท่ีขึน้บัญชีอนุสัญญาไซเตส สามารถจําแนกประเภท

ผูป้ระกอบการคา้สตัวน์ ํา้ไดเ้ป็น 2 ประเภท คือ ผูป้ระกอบการคา้สตัวน์ ํา้ภายในประเทศ และผูป้ระกอบการคา้สตัวน์ ํา้
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ระหวา่งประเทศ จากขอ้มลูปี พ.ศ. 2559–2561 ผูป้ระกอบการคา้สตัวน์ ํา้ภายในประเทศ มีจาํนวนคงท่ีตัง้แต่พ.ศ. 2559 คือ 

16 ราย และผูป้ระกอบการคา้สตัวน์ ํา้ระหว่างประเทศ พ.ศ. 2559–2560 มีจาํนวน 40 รายและปี พ.ศ. 2561เพ่ิมขึน้

เป็น 63 ราย ปัจจุบันสัดส่วนจาํนวนผูป้ระกอบการคา้สัตวน์ ํา้ภายในประเทศและระหว่างประเทศ คิดเป็นรอ้ยละ  

20.3 : 79.7 ซึ่งจะเห็นไดว้่ามีสดัส่วนผูป้ระกอบการคา้สตัวน์ ํา้ระหว่างประเทศมีมากกว่าจาํนวนผูป้ระกอบการคา้สตัวน์ ํา้

ภายในประเทศเกือบ 4 เท่า (กองควบคุมการคา้สัตวน์ ํา้และปัจจัยการผลิต, 2561) สาํหรับการเพ่ิมขึน้ของจาํนวน

ผูป้ระกอบการคา้ระหว่างประเทศซึง่สตัวน์ ํา้ท่ีขึน้บญัชีไซเตสมีผลมาจากการท่ีผลิตภณัฑเ์ครื่องหนงัจระเขเ้ป็นท่ีตอ้งการ

ของตลาดโลกมากขึน้ทาํใหมี้ผูส้นใจทาํการคา้ระหว่างประเทศมากขึน้ (นีรนาท และ กนกอร, 2561) ประกอบกับการประชุม

สามญัภาคีไซเตสครัง้ท่ี 17 เม่ือ พ.ศ. 2559 มีมติใหป้ลากระเบนนํา้จืดชนิดพนัธุ ์(Potamotrygon spp.) เป็นชนิดพนัธุ์

ท่ีขึน้บญัชี 3 ของอนสุญัญาไซเตส ดงันัน้ ผูท่ี้จะทาํการคา้ระหวา่งประเทศซึ่งจระเขแ้ละปลากระเบนชนิดพนัธุด์งักล่าว

ตอ้งมาขึน้ทะเบียนผูป้ระกอบการคา้และตอ้งขอรบัอนญุาตในการนาํเขา้หรือส่งออกตามการควบคมุของอนสุญัญาไซเตสดว้ย 

(ราชกิจจานเุบกษา, 2559จ) 

 

สรุป 
ประเทศไทยเป็นประเทศภาคีอนสุญัญาไซเตส ดงันัน้จงึตอ้งมีกฎหมายและระเบียบในการควบคมุการคา้สตัวน์ ํา้ท่ี

บงัคบัใชภ้ายในประเทศใหส้อดคลอ้งกบัอนสุญัญาไซเตส ซึง่กฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ พระราชบญัญัติสงวน

และคุม้ครองสตัวป่์า พ.ศ. 2562 และพระราชกาํหนดการประมง พ.ศ. 2558 ผูท่ี้จะทาํการคา้สตัวน์ ํา้ท่ีขึน้บัญชีไซเตสตอ้ง

ปฏิบติัตามกฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งดงักล่าว จากสถิติการคา้สตัวน์ ํา้ท่ีขึน้บญัชีไซเตส ประเทศไทยมีแนวโนม้

การนําเข้าลดลงในขณะท่ีมีแนวโน้มการส่งออกเพ่ิมขึน้ อย่างไรก็ตามในภาพรวมยังมีการส่งออกมากกว่า 

การนาํเขา้จากขอ้มลูสถิติจาํนวนผูป้ระกอบการคา้ระหว่างประเทศซึ่งชนิดสตัวน์ ํา้ท่ีขึน้บญัชีไซเตสท่ีมีจาํนวนเพ่ิมขึน้นัน้ 

การรบัรูต้อ่กฎระเบียบท่ีทนัตอ่สถานการณแ์ละขัน้ตอนการปฏิบติัจะเป็นสิ่งท่ีช่วยส่งเสริมใหผู้ป้ระกอบการท่ีมีจาํนวน

เพ่ิมมากขึน้เรื่อย ๆ นี ้สามารถปรบัตวัเพ่ือดาํเนินธุรกิจไดอ้ย่างถกูตอ้งและราบรื่นตามระเบียบอนสุญัญาไซเตสได ้
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ความพงึพอใจของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมประมงปลายนํา้ต่อมาตรการภาครัฐ 

ในระบบการตรวจสอบย้อนกลับ 

Satisfaction of Downstream Fishery Industry Operators on Governmental Measures of  

Traceability System 
 

สุวิมล มีไชย1* จิราภษั อจัจิมางกรู1 ศนัสนีย ์หวงัวรลกัษณ์1 และอไุรรฒัท ์เนตรหาญ1 

Suwimon Meechai1*, Jirarpast Adjimangkunl1, Sansanee Wangvoralak1 and Urairathr Nedtharnn1  

 

บทคัดย่อ 

  การศกึษาครัง้นีมุ้่งศกึษาห่วงโซอ่ปุทานของอตุสาหกรรมประมง ความพึงพอใจและปัจจยัท่ีมีผลต่อความพงึ

พอใจมาตรการภาครฐัในระบบการตรวจสอบยอ้นกลบั พืน้ท่ีศึกษาอยู่ในเขตพืน้ท่ีอ่าวไทยตอนในและอ่าวไทยฝ่ัง

ตะวนัออก วิธีการศึกษาประกอบดว้ยการสมัภาษณเ์ชิงลึกและการสมัภาษณแ์บบมีโครงสรา้ง ผลการศึกษาพบว่า 

ห่วงโซ่อปุทานอตุสาหกรรมประมงประกอบดว้ยความสมัพนัธร์ะหว่างผูป้ระกอบการ 6 กลุ่ม ไดแ้ก่ กลุ่มธุรกิจการทาํ

ประมง กลุม่ผูร้วบรวมปัจจยัการผลิต/สินคา้ กลุม่แปรรูปสตัวน์ ํา้เบือ้งตน้ กลุม่กิจการหอ้งเย็น กลุม่โรงงานแปรรูปสตัว์

นํา้และผลิตภณัฑ ์และกลุ่มผูน้าํเขา้และส่งออก ในภาพรวม ตวัแทนผูป้ระกอบการรอ้ยละ 62.5 มีความพึงพอใจต่อ

มาตรการภาครัฐในระบบการตรวจสอบย้อนกลับในระดับปานกลาง  โดยปัจจัยท่ีมีผลต่อความพึงพอใจของ

ผูป้ระกอบการต่อมาตรการภาครฐัในระบบตรวจสอบยอ้นกลบั คือ ความยากง่ายในการปฏิบติังานภายใตร้ะบบการ

ตรวจสอบยอ้นกลบั (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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คาํนาํ 

ในช่วงระยะหลายปีท่ีผ่านมาภาคประมงของประเทศไทยไดเ้จอกบัวิกฤตการณค์รัง้ย่ิงใหญ่ท่ีส่งผลกระทบต่อ

ภาคประมงเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะในเรื่องของการทาํประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไรก้ารควบคุม 

(Illegal Unreported and Unregulated Fishing: IUU Fishing) ซึง่เป็นปัญหาท่ีทั่วโลกใหค้วามสนใจ เน่ืองจากมีสตัว์

นํา้เกือบ 30% ของการทาํประมงท่ีมาจากการทาํประมง IUU ท่ีเขา้สู่กระบวนการการผลิตอาหาร (Borit and Olsen, 

2012) และมาตรการการกีดกันการคา้ทั้งรูปแบบท่ีเป็นมาตรการทางภาษีและมาตรการท่ีไม่ใช่ภาษี (Non-Tariff 

Barrier: NTB) เน่ืองจากการถูกจับตามองในเรื่องของการผลิตผลิตภัณฑป์ระมงท่ีนาํวตัถุดิบมาจากการทาํประมง 

IUU มาใชใ้นการผลิต รวมถงึการใหใ้บเหลืองจากสหภาพยุโรป (EU) ท่ีเป็นผลมาจากกรณีท่ีไมส่ามารถจดัการการทาํ

ประมงใหส้อดคลอ้งกับกฎระเบียบการทาํประมง IUU ได ้ดว้ยสาเหตุเหล่านีจ้ึงทาํใหก้ารส่งออกสินคา้สตัวน์ ํา้ไปยงั

สหภาพยุโรปมีแนวโนม้ลดลงค่อนขา้งมาก โดยในรอบ 5 ปีท่ีผ่านมา (พ.ศ. 2555-2559) ปริมาณการส่งออกลดลง

เฉลี่ยรอ้ยละ 11 ต่อปี ส่วนมลูค่าลดลงเฉลี่ยรอ้ยละ 13 ต่อปี (กองนโยบายและยุทธศาสตรพ์ฒันาการประมง, 2560) 

ส่งผลต่ออตุสาหกรรมประมงท่ีมีการสง่ออกเป็นอย่างมาก ซ ํา้ยงัมีผลต่อระบบเศรษฐกิจรวมทัง้ภาพลกัษณข์องสินคา้

ประมงของประเทศไทยในการส่งออก ทาํใหผู้ป้ระกอบการประมงตอ้งแบกรบัตน้ทนุการประกอบการท่ีสงูขึน้ เพ่ือเร่ง

ปรบัตวัใหส้อดคลอ้งกบัมาตรฐานและกฎระเบียบบางประการของประเทศคู่คา้ สาํหรบัระบบการตรวจสอบยอ้นกลบั

เป็นระบบท่ีเก่ียวขอ้งกบัเอกสารท่ีแสดงจดุกาํเนิดของวตัถุดิบ ประวติัในกระบวนการผลิตเป็นผลิตภณัฑ ์การกระจาย

และตาํแหน่งในการจาํหน่ายสินคา้ประมง เพ่ืออาํนวยความสะดวกในการเรียกสืบคน้ยอ้นกลบัไดอ้ย่างรวดเร็วและ

แม่นยาํ จึงนับไดว้่าระบบตรวจสอบยอ้นกลบัเป็นระบบท่ีมีบทบาทสาํคญัในอุตสาหกรรมประมงอย่างย่ิง ทัง้นีก้รม

ประมงจงึดาํเนินการในการกาํหนดมาตรการต่าง ๆ ภายใตร้ะบบตรวจสอบยอ้นกลบัเพ่ือร่วมมือกบัทางภาคเอกชนใน

การปฏิบติังานใหเ้ป็นไปตามท่ีกาํหนด 

 ดังนั้นการศึกษาห่วงโซ่อุปทานประมงจะทาํใหเ้กิดความเขา้ใจในโครงสรา้งและการส่งต่อขอ้มูลเพ่ือท่ีจะ

สามารถนาํขอ้มลูเหล่านัน้ไปใชใ้นระบบตรวจสอบยอ้นกลบัไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ รวมทัง้การศกึษาความพึงพอใจ

และปัจจยัท่ีมีผลตอ่ความพงึพอใจของผูป้ระกอบการในอตุสาหกรรมปลายนํา้ต่อมาตรการภาครฐัในระบบตรวจสอบ

ยอ้นกลับเพ่ือนาํไปสู่การประกอบการพิจารณากาํหนดแนวทางแกไ้ขในการปฏิบัติงานของภาคของอุตสาหกรรม

ประมงปลายนํา้ 

 

อุปกรณแ์ละวิธีการ 

การศึกษาห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมประมงในประเทศไทย เก็บรวบรวมขอ้มูลทุติยภูมิจากเอกสาร

วิชาการ รายงานการวิจัย และเก็บขอ้มูลปฐมภูมิจากการสมัภาษณเ์ชิงลึก (in-depth interview) สาํหรบัการศึกษา

ความพึงพอใจและการศกึษาปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจของผูป้ระกอบการในอตุสาหกรรมปลายนํา้ต่อมาตรการ

ภาครฐัในระบบตรวจสอบยอ้นกลบัใชแ้บบสมัภาษณแ์บบมีโครงสรา้ง (Structure questionnaire) ในการเก็บรวบรวม

ขอ้มลู ซึ่งไดม้าโดยการสุ่มแบบหลายขัน้ (Multi-stage sampling) เก็บรวบรวมขอ้มลูจากตวัแทนผูป้ระกอบการ โดย

คลอบคลมุเขตพืน้ท่ีอา่วไทยตอนในและอ่าวไทยฝ่ังตะวนัออกและประเภทของผูป้ระกอบการ ซึง่ประกอบดว้ย โรงงาน

แปรรูปสตัวน์ ํา้แบบบรรจุกระป๋องและโรงงานประเภทอ่ืน (โรงงานแปรรูปสตัวน์ ํา้แบบแช่เยือกแขง็ และโรงงานแปรรูป

ผลิตภณัฑพื์น้เมือง) ขนาดตวัอย่างในการศกึษาทัง้หมด 48 ราย ซึง่ไดม้าโดยสตูรคาํนวณขนาดตวัอย่างเพ่ือประมาณ

ค่าสดัส่วนผูป้ระกอบการ 2 กลุ่ม คิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 13 และ 87 ท่ีระดบัความเช่ือมั่นท่ีรอ้ยละ 90 และขอบเขต
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ความผิดพลาดในการประมาณค่าท่ียอมรบัไดร้อ้ยละ 7  ในการศึกษาความพึงพอใจต่อมาตรการภาครฐัในระบบ

ตรวจสอบยอ้นกลบัจาํแนกเป็น 6 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นภาพรวมต่อระบบตรวจสอบยอ้นกลับ ดา้นการกรอกขอ้มูลของ

ระบบตรวจสอบยอ้นกลบั ดา้นการจดัเตรียมเอกสารของระบบตรวจสอบยอ้นกลบั ดา้นการตรวจรบัรองคณุภาพของ

ระบบตรวจสอบยอ้นกลบั ดา้นเจา้หนา้ท่ีท่ีปฏิบติังานภายใตร้ะบบตรวจสอบยอ้นกลบั และดา้นประโยชนท่ี์ไดร้บัจาก

ระบบตรวจสอบยอ้นกลบั สาํหรบัการวิเคราะหข์อ้มลู ประกอบดว้ย สถิติพรรณนา ไดแ้ก่ ค่ารอ้ยละ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต 

และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และสถิติอนุมานในการทดสอบความสัมพันธ์และอธิบายความสัมพันธ์ โดยใช้ค่า

สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธแ์บบสเปียรแ์มน (Spearman’s rank correlation coefficient) ท่ีระดบันยัสาํคญั 0.05 

 

ผลและวิจารณผ์ล 

1. หว่งโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมประมง 

การศกึษาห่วงโซ่อปุทานของอตุสาหกรรมประมงจะทาํศกึษา 2 ส่วนหลกั คือ โครงสรา้งห่วงโซ่อปุทานและ

ระบบตรวจสอบยอ้นกลบัห่วงโซอ่ปุทานของอตุสาหกรรมประมง โดยมีรายละเอียด ดงันี ้

1.1 โครงสร้างหว่งโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมประมง 

        โครงสรา้งห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมประมงในประเทศไทยจะประกอบไปดว้ยความสัมพันธ์

ระหว่างผูป้ระกอบการ 6 กลุ่ม ไดแ้ก่ 1) กลุ่มผูป้ระกอบธุรกิจการทาํประมง แบ่งเป็น เรือประมงสญัชาติไทย และเรือ

ต่างประเทศ 2) กลุ่มผูร้วบรวมปัจจยัการผลิต/สินคา้ ไดแ้ก่ สะพานปลา แพปลาและท่าเทียบเรือ และพ่อคา้คนกลางท่ี

ทาํการรวบรวมสตัวน์ ํา้จากเรือประมงมาจาํหน่าย 3) กลุม่ผูป้ระกอบการแปรรูปสตัวน์ ํา้เบือ้งตน้หรือลง้  4) กลุม่ผูป้ระกอบ

กิจการหอ้งเย็น 5) กลุ่มผูป้ระกอบการโรงงานแปรรูปสตัวน์ ํา้และผลิตภัณฑ ์และ 6) กลุ่มผูน้าํเขา้และส่งออกซึ่ง

หมายถึง ผูน้าํเขา้หรือส่งออกสตัวน์ ํา้มีชีวิตหรือไม่มีชีวิต วตัถุดิบหรือผลิตภัณฑ ์ไดแ้ก่ โรงงานแปรรูปหรือพ่อคา้คน

กลาง (Figure 1) 

 

 

 

 

 

 

 

1/ Fishing business operators 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 ระบบการตรวจสอบย้อนกลับหว่งโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมประมง 

การส่งต่อวตัถุดิบหรือสินคา้และการใชส้ารสนเทศเป็นสิ่งสาํคญัในการตรวจสอบยอ้นกลบั ผูอ้อกแบบ

ระบบจะตอ้งทราบเพ่ือท่ีจะออกแบบระบบไดอ้ย่างถูกตอ้งและตอ้งมีความสมัพันธ์กับขอ้มลูในเอกสารของแต่ละ

ขัน้ตอน เป็นไปตามความสมัพันธข์องกลุ่มผูป้ระกอบการท่ีไดก้ล่าวมาแลว้ขา้งตน้ (Figure 1) ซึ่งควบคู่ไปกับขอ้มลู
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เอกสารท่ีใชใ้นการยืนยนัแหล่งท่ีมาของวตัถุดิบตามวตัถุประสงคห์ลกัในระบบตรวจสอบยอ้นกลบัท่ีว่า ตอ้งสามารถ

ทราบถึงแหล่งท่ีมาของผลิตภัณฑ์นั้น ๆ ทุกกระบวนการ สาํหรับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนท่ีมีหน้าท่ีในการ

ตรวจสอบและนาํขอ้มลูเขา้สูก่ระบวนการตรวจสอบยอ้นกลบัมีดงันี ้

 1) ศนูยค์วบคมุการแจง้เขา้-ออกเรือประมง (Port In-Port Out Center: PIPO) จะควบคมุการทาํประมง

โดยเรือสญัชาติไทย ทัง้การออกทาํประมงและการกลบัเขา้ท่า รวมทัง้การตรวจสอบและบนัทึกขอ้มลูเก่ียวกับการแจง้

เขา้-ออกของเรือประมงสู่ระบบสารสนเทศการประมงท่ีเช่ือมต่อกับใบอนุญาตทาํการประมง  

(E-Licenses) และระบบติดตามเรือ (Vessel Monitoring System: VMS) เพ่ือนาํขอ้มลูในสว่นนีไ้ปประมวลผลในการ

บริหารจัดการ รวมถึงการสืบค้นและตรวจสอบแหล่งท่ีมาของสัตว์นํา้หรือผลิตภัณฑ์สัตว์นํ้าในห่วงโซ่อุปทาน 

นอกจากนีท้างศนูย ์PIPO จะทาํการตรวจสอบและอนุมติัใบบนัทึกนํา้หนกัสตัวน์ ํา้ขึน้ท่า (Landing Declaration: LD) 

รวมทั้งบันทึกข้อมูลนํ้าหนักและชนิดสัตว์นํ้าจาก Logbook และใบกํากับการขนถ่ายสัตว์นํ้า (Marine Catch 

Transshipping Document: MCTD) เขา้สูร่ะบบใบรบัรองการจบัสตัวน์ ํา้ (Thai Flagged Catch Certificate) อีกดว้ย 

 2) ด่านตรวจสัตว์นํ้า (Fish inspection port) จะตรวจสอบสินค้าและปัจจัยการผลิตท่ีมากับเรือ

ต่างประเทศ รวมทัง้การออกใบอนญุาตใหน้าํเขา้สตัวน์ ํา้หรือผลิตภณัฑส์ตัวน์ ํา้หรืออาหารนาํเขา้ (DOF2) ใบอนุญาต

นาํสตัวห์รือซากสตัวเ์ขา้ในราชอาณาจักร (ร.7) และหนังสือกาํกับการจาํหน่ายสตัวน์ ํา้นาํเขา้ (Import  Movement 

Document: IMD) ท่ีใชเ้ป็นหลกัฐานในการซือ้ขายสตัวน์ ํา้นาํเขา้ โดยการขอและออกใบอนุญาตดงักล่าวจะขอผ่าน

ระบบเช่ือมโยงคาํขอกลางระบบสนบัสนนุใบอนญุาตและใบรบัรองผ่านอินเตอรเ์น็ตของกรมประมง (Fisheries Single 

Window: FSW) โดยเจา้หนา้ท่ีด่านตรวจสตัวน์ ํา้จะทาํการตรวจสอบขอ้มูลและนาํขอ้มูลแสดงผ่านระบบเพ่ือส่งต่อ

ขอ้มลูใหก้บัผูท่ี้เก่ียวขอ้งต่อไป เช่น ขอ้มลูในการจบัสตัวน์ ํา้ของเรือประมง ขอ้มลูของเรือประมงต่างประเทศ หรือเรือ

ขนถ่ายจากต่างประเทศท่ีประสงคจ์ะขอเทียบท่า รวมไปถึงการขนถ่ายสตัวน์ ํา้ไปสู่รถบรรทุกเพ่ือขนส่งไปยังโรงงาน

แปรรูป หรือหอ้งเย็น โดยทกุกระบวนการนัน้จะผ่านการควบคมุจากดา่นตรวจสตัวน์ ํา้ทัง้สิน้  

 3) ท่าเทียบเรือประมง มีหน้าท่ีในการบันทึกข้อมูลในระบบบันทึกเข้า-ออกท่าของเรือประมง 

เ มื่อผ่านการบันทึกแล ้ว  ระบบจะแสดงแบบบันทึก เรือ เข ้าออกรายวัน  (Daily Port: DP) และ  LD ให้

อตัโนมติั ท่าเทียบเรือมีบทบาทในการแก้ไข ยกเลิก และยืนยัน DP และ LD เพื่อส่งต่อขอ้มูลใหศู้นย ์PIPO 

ตรวจสอบและอนุมัติ จากนั้นขอ้มูลจะถูกส่งต่อเข ้าสู่ระบบใบรับรองการจับสัตวน์ ํา้ ท่าเทียบเรือยังทาํหนา้ท่ี

ตรวจสอบและอนุมัติใบชั่งจริงหนา้ท่า (Weight at Port: WP) จากผูป้ระกอบการแพปลา เพ่ือใหแ้พปลาบันทึก

หนังสือกาํกับการซือ้ขายสัตวน์ ํา้ (Marine Catch Purchasing Document: MCPD) ไดต้่อไป 

                     4) แพปลา มีหนา้ท่ีในการบนัทกึ WP โดยนาํขอ้มลูสว่นนีส้ง่ใหก้บัทางท่าเทียบเรืออนมุติั พรอ้มทัง้ทาํ

การซือ้ขายสตัวน์ ํา้ผ่าน MCPD โดยเม่ือเจา้หน้าท่ี PIPO ทาํการอนุมัติ LD จากนั้น MCPD จะถูกสรา้งขึน้

อตัโนมติั เพ่ือใหผู้ป้ระกอบการแพปลาทาํการซือ้ขายสตัวน์ ํา้โดยตรงจากเรือซึง่เป็นผูบ้นัทกึ MCPD ในสว่นท่ี 1-2 ซึง่

แสดงขอ้มลูผูซ้ือ้จากเรือประมงและขอ้มลูสตัวน์ ํา้ (กรมประมง, 2554) 

     5) โรงงานแปรรูปสตัวน์ ํา้มีการใชว้ตัถดิุบจาก 2 แหลง่ ไดแ้ก่    

         5.1 วตัถดิุบท่ีมาจากเรือสญัชาติไทย ผูป้ระกอบการโรงงานแปรรูปสตัวน์ ํา้จะตอ้งทาํหนา้ท่ีในการ 

บนัทกึ MCPD ในสว่นท่ี 2 และ 3 ซึง่แสดงขอ้มลูของผูซ้ือ้ตอ่สตัวน์ ํา้ (กรมประมง, 2554) เม่ือแพปลาอนมุติัการซือ้ขาย

จึงจะถือว่าการซือ้ขายนัน้สาํเรจ็ โดยมีการตดัขอ้มลูชนิดและนํา้หนกัสตัวน์ ํา้นัน้ ๆ ทุกครัง้ท่ีมีการซือ้ขาย ซึ่งขอ้มลูการ
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ซือ้ขายดงักล่าวจะทาํใหส้ามารถตรวจสอบยอ้นกลบัไดว้่ามีผูป้ระกอบการรายใดบา้งท่ีซือ้สตัวน์ ํา้จากแพปลานัน้ไป 

หากผูป้ระกอบการโรงงานตอ้งการท่ีจะสง่ผลิตภณัฑไ์ปต่างประเทศหรือสหภาพยโุรป ผูป้ระกอบการโรงงานจะตอ้งทาํ

หนา้ท่ีขอใบรบัรองการจบัสตัวน์ ํา้ (Catch Certificate: CC) ผ่านระบบการออกใบรบัรองการจบัสตัวน์ ํา้ โดยขอ้มลูใน

สว่นของ CC จะเช่ือมโยงกบัขอ้มลูใน MCPD ท่ีผูป้ระกอบการโรงงานไดท้าํการบนัทกึไว ้ 

    5.2 วตัถดิุบท่ีมาจากเรือต่างประเทศ ผูป้ระกอบการโรงงานแปรรูปสตัวน์ ํา้จะตอ้งจดัทาํคาํขออนุญาต

ใหน้าํเขา้สตัวน์ ํา้และผลิตภณัฑส์ตัวน์ ํา้ (DOF1) และคาํขออนญุาตนาํสตัว/์ซากสตัว ์เขา้-ออก ผ่าน ราชอาณาจกัรไทย 

(ร.1/1) เพ่ือใหไ้ดร้บั DOF2 เจา้หนา้ท่ีด่านตรวจสตัวน์ ํา้จะดาํเนินการตรวจสอบเอกสารและตรวจสอบสตัวน์ ํา้หรือ

ผลิตภัณฑ์ก็จะทําการตรวจปล่อยและออกใบอนุญาต (ร.7) และ IMD หากนําเข้าวัตถุดิบเป็นปลาทูน่า ทาง

ผูป้ระกอบการจะตอ้งจัดทาํบันทึกปริมาณสตัวน์ ํา้นาํเขา้ผ่านทางระบบ PSM เม่ือผ่านการตรวจสอบความถูกตอ้ง

เรียบรอ้ยแลว้ เจา้หนา้ท่ีด่านตรวจสตัวน์ ํา้จะทาํการออก IMD และหากผูป้ระกอบการโรงงานประสงคท่ี์จะส่งออก

ผลิตภัณฑแ์ปรรูปจากวตัถุดิบนาํเขา้ไปยังสหภาพยุโรปจะตอ้งทาํการขอใบรบัรองการแปรรูปสตัวน์ ํา้ (Processing 

Statement: PS) ผ่านระบบการออกหนงัสือแปรรูปสตัว ์ 

 

2. ความพึงพอใจของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมประมงปลายนํ้าต่อมาตรการภาครัฐในระบบการ

ตรวจสอบย้อนกลับ 

 2.1 ข้อมูลพืน้ฐานส่วนบุคคล 

  ตวัแทนผูป้ระกอบการท่ีสมัภาษณ ์มีอายุตัง้แต ่24-57 ปี อายุเฉลี่ย 40.2±9.5 ปี ส่วนใหญ่มีระดบัการศกึษา

ในระดบัปริญญาตรี (รอ้ยละ 89.6) ลกัษณะธุรกิจของตวัแทนท่ีสมัภาษณอ์ยู่ในรูปของบริษัททัง้หมด (รอ้ยละ 100) มี

ประสบการณก์ารทาํงานเฉลี่ย 5.2±3.1 ปี โดยตวัแทนท่ีสมัภาษณ ์ประกอบดว้ย กลุ่มตวัแทนจากโรงงานแปรรูปสตัว์

นํา้แบบแช่เยือกแข็ง (รอ้ยละ 60.4) โรงงานแปรรูปสัตวน์ ํา้แบบบรรจุกระป๋อง (รอ้ยละ 22.9) และโรงงานแปรรูป

ผลิตภณัฑพื์น้เมือง (รอ้ยละ 16.7) ในส่วนของโรงงานแปรรูปสตัวน์ ํา้แบบแช่เยือกแข็งเป็นตวัแทนท่ีทาํหนา้ท่ีควบคมุ

คณุภาพมากท่ีสดุ (รอ้ยละ 27.8) โรงงานแปรรูปสตัวน์ ํา้แบบบรรจุกระป๋องเป็นตวัแทนท่ีทาํหนา้ท่ีจัดซือ้วตัถุดิบมาก

ท่ีสดุ (รอ้ยละ 29.4) และโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑพื์น้เมืองเป็นตวัแทนท่ีทาํหนา้ท่ีในการจัดทาํเอกสาร/ธุรการ/บัญชี

มากท่ีสดุ (รอ้ยละ 21.4) 

2.2 ความพึงพอใจของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมประมงปลายนํ้าต่อมาตรการภาครัฐในระบบ

การตรวจสอบย้อนกลับ 

 ในภาพรวม ตวัแทนผูป้ระกอบการท่ีสมัภาษณเ์กือบสองในสามมีความพึงพอใจตอ่มาตรการภาครฐัในระบบ

การตรวจสอบยอ้นกลบัอยู่ในระดบัปานกลาง (รอ้ยละ 62.5) ขณะท่ีตวัแทนรอ้ยละ 33.3 พงึพอใจมาก และมีเพียงรอ้ย

ละ 4.2 ท่ีพึงพอใจนอ้ย เม่ือพิจารณาในแต่ละดา้น พบว่า เกือบครึ่งหนึ่งของตวัแทนผูป้ระกอบการท่ีสมัภาษณมี์ความ

พึงพอใจมากในดา้นเจา้หนา้ท่ีท่ีปฏิบติังานภายใตร้ะบบตรวจสอบยอ้นกลบัมากท่ีสดุ (รอ้ยละ 47.9) รองลงมาเป็น

ดา้นประโยชนท่ี์ไดร้บัจากระบบตรวจสอบยอ้นกลบั (รอ้ยละ 43.7) ส่วนดา้นอ่ืน ๆ ตวัแทนผูป้ระกอบการส่วนมากมี

ความพงึพอใจในระดบัปานกลาง ไดแ้ก่ ภาพรวมตอ่ระบบตรวจสอบยอ้นกลบั (รอ้ยละ 64.6) ดา้นการกรอกขอ้มลูของ

ระบบตรวจสอบยอ้นกลบั (รอ้ยละ 64.4) ดา้นการจดัเตรียมเอกสารของระบบตรวจสอบยอ้นกลบั (รอ้ยละ 64.6) และ

ดา้นการตรวจรบัรองคณุภาพของระบบตรวจสอบยอ้นกลบั (รอ้ยละ 85.0) (Figure 2) 
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Figure 2  satisfaction level on the traceability system of government. 

เม่ือพิจารณาเจาะลกึในแตล่ะดา้น พบวา่ ดา้นภาพรวมในระบบตรวจสอบยอ้นกลบั ตวัแทนผูป้ระกอบการมี

ความพงึพอใจมากในเรื่องระบบฐานขอ้มลูอิเลก็ทรอนิกสเ์ป็นสดัสว่นมากท่ีสดุ (รอ้ยละ 16.7) เน่ืองจากผูป้ระกอบการ

เห็นดว้ยในการนาํสารสนเทศมาใชค้วบคู่กบัระบบตรวจสอบยอ้นกลบั นอกจากจะทาํใหส้ะดวก ประหยดัเวลา และ

ประหยดัตน้ทนุในการทาํงานแลว้ ยงัทาํใหผู้ป้ระกอบการสามารถสบืคน้ และตรวจสอบขอ้มลูไดอ้ย่างแมน่ยาํ รวดเร็ว

และมีประสิทธิภาพ ขณะท่ีตวัแทนมีความพึงพอใจนอ้ยในเรื่องการตรวจสอบการแปรรูปเบือ้งตน้เป็นสดัสว่นมากท่ีสดุ 

(รอ้ยละ 39.6) เน่ืองจากผูป้ระกอบเห็นว่าสถานแปรรูปเบือ้งตน้ไม่มีความเก่ียวขอ้งกบัระบบตรวจสอบยอ้นกลบัมาก

นกัในแง่ของการปฏิบติังาน โดยผูป้ระกอบการเห็นว่าทางสถานประกอบการเบือ้งตน้ควรมีบทบาทในการทาํงานดา้น

การตรวจสอบยอ้นกลบัมากกวา่นี ้  

ดา้นการกรอกขอ้มลูของระบบตรวจสอบยอ้นกลบัพบว่า ตวัแทนผูป้ระกอบการมีความพึงพอใจมากในเรื่อง

การช่วยเหลือของเจา้หนา้ท่ีในการกรอกขอ้มลูภายใตร้ะบบการตรวจสอบยอ้นกลบัเป็นสดัส่วนมากท่ีสุด (รอ้ยละ 

22.9) ขณะท่ีขัน้ตอนในการแกไ้ขเพ่ือปรบัปรุงขอ้มลูเป็นเรื่องท่ีตวัแทนมีความพงึพอใจนอ้ยเป็นสดัส่วนมากท่ีสดุ (รอ้ย

ละ 54.2) เพราะตัวแทนผูป้ระกอบการเห็นว่าขั้นตอนในการแกไ้ขเพ่ือการปรับปรุงขอ้มูลค่อนขา้งยุ่งยาก เอกสาร

บางสว่นตอ้งนาํมาย่ืนแกไ้ขท่ีหน่วยงานภาครฐั เน่ืองจากยงัไมส่ามารถย่ืนและแกไ้ขผ่านระบบอิเลก็ทรอนิกสไ์ด ้ทาํให้

ขัน้ตอนนีค้อ่นขา้งลา่ชา้  

ดา้นการเตรียมเอกสารของระบบการตรวจสอบยอ้นกลบัพบว่า ผูป้ระกอบการมีความพึงพอใจมากในเรื่อง

การ log in เขา้ระบบอิเล็กทรอนิกสข์องกรมประมงเป็นสดัส่วนมากท่ีสดุ (รอ้ยละ 29.2) ขณะท่ีตวัแทนมีความพึงใจ

นอ้ยในเรื่องการไดร้บัการฝึกอบรมดา้นการขอรบัรองเป็นสดัสว่นมากท่ีสดุ (รอ้ยละ 45.8) เน่ืองจากผูป้ระกอบการเห็น

วา่ การจดัฝึกอบรมมีจาํนวนท่ีนั่งใหเ้ขา้อบรมใหเ้พียงแคโ่รงงานละหนึ่งคนเท่านัน้ เม่ือเขา้ฝึกอบรมเพียงคนเดียวทาํให้

ไม่สามารถเขา้ใจเนือ้หาและวิธีการในการปฏิบัติงานไดท้ัง้หมด ทางผูป้ระกอบการจึงเห็นว่าควรเพ่ิมจาํนวนผูเ้ขา้

ฝึกอบรมใหเ้ป็นอย่างตํ่าโรงงานละ 2 คน เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการจดจาํและทาํความเขา้ใจในแต่ละขั้นตอนของ

กระบวนการตรวจสอบยอ้นกลบัมากขึน้  

ดา้นการตรวจรบัรองคณุภาพสินคา้ภายใตร้ะบบตรวจสอบยอ้นกลบัพบว่า ตวัแทนผูป้ระกอบการมีความพงึ

พอใจมากในเรื่องปริมาณเอกสารเพ่ือจัดทาํคาํขอรบัรองคุณภาพโดยผ่านทางระบบอิเลก็ทรอนิกสเ์ป็นสดัส่วนมาก

ท่ีสดุ (รอ้ยละ 12.5) ขณะท่ีระยะเวลาในการอนุมติัคาํขอในแต่ละครัง้ของการปฏิบติังานเป็นเรื่องท่ีตวัแทนมีความพงึ

พอใจนอ้ยเป็นสดัสว่นมากท่ีสดุ (รอ้ยละ 45.8) เน่ืองจาก ผูป้ระกอบการเห็นวา่การตรวจวิเคราะหค์ณุภาพแตล่ะครัง้ใช้
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เวลาคอ่นขา้งนานกว่าท่ีผลจะอนุมติั โดยผูป้ระกอบการจะตอ้งนาํผลส่วนนีไ้ปย่ืนขอใบรบัรองสขุภาพสตัวน์ ํา้ตอ่ไป จงึ

ทาํใหเ้กิดความลา่ชา้ย่ิงขึน้  

ดา้นเจา้หนา้ท่ีท่ีปฏิบัติงานภายใตร้ะบบตรวจสอบยอ้นกลบัพบว่า ตวัแทนผูป้ระกอบการมีความพึงพอใจ

มากในเรื่องการตรงตอ่เวลาของการปฏิบติังานรว่มเป็นสดัสว่นมากท่ีสดุ (รอ้ยละ 45.8) ขณะท่ีตวัแทนผูป้ระกอบการมี

ความพงึพอใจนอ้ยในเรื่องการแนะนาํประชาสมัพนัธเ์ป็นสดัส่วนมากท่ีสดุ (รอ้ยละ 35.4) เน่ืองจากผูป้ระกอบการเห็น

วา่ไมไ่ดร้บัการแนะนาํประชาสมัพนัธใ์นเรื่องระบบตรวจสอบยอ้นกลบัมากเท่าท่ีควร ทาํใหผู้ป้ระกอบการมีความรูแ้ละ

ความเขา้ใจในเรื่องของระบบการตรวจสอบยอ้นกลบันอ้ย จงึนาํไปสูก่ารปฏิบติังานท่ีผิดพลาด ฉะนัน้หนว่ยงานภาครฐั

จาํเป็นตอ้งมีการแนะนาํประชาสมัพนัธใ์นเรื่องของการตรวจสอบสอบยอ้นกลบัใหม้ากขึน้  

ดา้นประโยชนท่ี์ไดร้บัจากมาตรการการตรวจสอบยอ้นกลบัพบวา่ ตวัแทนผูป้ระกอบการมีความพงึพอใจมาก

ในเรื่องการไดร้ับวัตถุดิบท่ีถูกกฎหมายเป็นสัดส่วนมากท่ีสุด (รอ้ยละ 43.8) โดยตัวแทนเห็นว่านอกจากการได้

ประโยชนใ์นสว่นของการไมข่ดัตอ่กฎหมายแลว้ ยงัทาํใหส้ามารถสง่ออกสินคา้ไปจาํหน่ายยงัต่างประเทศและช่วยเพ่ิม

ช่องทางในการคา้มากขึน้ ขณะท่ีการไดเ้ปรียบทางการคา้เป็นเรื่องท่ีตวัแทนมีความพงึพอใจนอ้ยเป็นสดัส่วนมากท่ีสดุ 

(รอ้ยละ 33.3) เน่ืองจากผูป้ระกอบการเห็นว่าการตรวจสอบยอ้นกลบัไม่สามารถทาํใหท้างโรงงานแปรรูปมีความ

ไดเ้ปรียบทางการคา้ แตเ่ป็นเพียงการทาํตามขอ้ระเบียบบงัคบัท่ีมีอยู่เท่านัน้ 

 

3. ปัจจัยทีม่ีผลต่อความพงึพอใจต่อมาตรการภาครัฐในระบบการตรวจสอบย้อนกลับ 

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า  ความยากง่ายในการปฏิบัติงานภายใตร้ะบบการตรวจสอบยอ้นกลับมี

ความสัมพันธ์กับความพึงพอใจของผูป้ระกอบการในอุตสาหกรรมประมงปลายนํา้ต่อมาตรการภาครัฐในระบบ

ตรวจสอบยอ้นกลบัท่ีระดบันัยสาํคญั 0.05 (rs=-0.377, p=0.008) โดยมีความสมัพันธใ์นทิศทางตรงกันขา้ม ระดบั

ความสมัพนัธ ์รอ้ยละ 37.7 สะทอ้นใหเ้ห็นว่าหากสามารถปรบัใหก้ารปฏิบติังานภายใตก้ารตรวจสอบยอ้นกลบันัน้ทาํ

ไดง่้ายขึน้ ระดับความพึงพอใจในระบบการตรวจสอบยอ้นกลับก็จะเพ่ิมขึน้ สาํหรับความคาดหวังต่อระบบการ

ตรวจสอบยอ้นกลบั พบว่า ความคาดหวงัต่อระบบการตรวจสอบยอ้นกลบัไม่มีความสมัพันธก์ับความพึงพอใจของ

ผูป้ระกอบการในอตุสาหกรรมประมงปลายนํา้ตอ่มาตรการภาครฐัในระบบตรวจสอบยอ้นกลบั ท่ีระดบันยัสาํคญั 0.05 

(rs=0.283, p=0.051) 

จากผลการศกึษาขา้งตน้ หน่วยงานภาครฐัควรมีการจดัประชาสมัพนัธใ์นเรื่องของระบบตรวจสอบยอ้นกลบั 

ไมว่า่จะเป็นขัน้ตอนในการปฏิบติังานหรือวตัถปุระสงคข์องระบบตรวจสอบยอ้นกลบัใหม้ากขึน้ เพ่ือใหผู้ป้ระกอบการมี

ความรูค้วามเขา้ใจและลดขอ้ผิดพลาดจากการปฏิบติังาน หน่วยงานภาครฐัควรมีการปรบัปรุงระบบอิเล็กทรอนิกสใ์ห้

สามารถแกไ้ขขอ้มูลผ่านระบบไดโ้ดยไม่ตอ้งย่ืนเอกสารใหก้บัหน่วยงานโดยตรง เพ่ือลดตน้ทุนในการเดินทางของ

ผูป้ระกอบการ และประหยดัเวลาในการดาํเนินงานทัง้สองฝ่าย สาํหรบัการจดัอบรมการปฏิบติังานดา้นการตรวจสอบ

ยอ้นกลบัของทางภาครฐัควรเพ่ิมจาํนวนผูเ้ขา้ฝึกอบรมใหเ้ป็นอย่างตํ่าโรงงานละ 2 คน เพ่ือเพ่ิมศกัยภาพในการจดจาํ

และการทาํความเขา้ใจในแตล่ะขัน้ตอนของกระบวนการตรวจสอบยอ้นกลบัใหม้ากขึน้ นอกจากนีท้างภาครฐัควรปรบั

ใหก้ารปฏิบติังานภายใตก้ารตรวจสอบยอ้นกลบันัน้ปฏิบติัตามไดง่้าย เพ่ือเพ่ิมระดบัความพงึพอใจของผูป้ระกอบการ

ในอุตสาหกรรมประมงปลายนํา้ต่อมาตรการภาครัฐในระบบการตรวจสอบยอ้นกลบัซึ่งจะนาํไปสู่การสรา้งความ

รว่มมือท่ีดีตอ่ไปในอนาคต 
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สรุป 

โครงสรา้งห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมประมงในประเทศไทยจะประกอบไปดว้ยความสมัพันธร์ะหว่าง

ผูป้ระกอบการ 6 กลุ่ม คือ กลุ่มธุรกิจการทาํประมง กลุ่มผูร้วบรวมปัจจัยการผลิต/สินคา้ กลุ่มแปรรูปสตัวน์ ํา้เบือ้งตน้ 

กลุ่มกิจการหอ้งเย็น กลุ่มโรงงานแปรรูปสตัวน์ ํา้ และกลุ่มผูน้าํเขา้และส่งออก สาํหรบัระบบการตรวจสอบยอ้นกลบั

ห่วงโซ่อปุทานอตุสาหกรรมประมง ประกอบดว้ยผูน้าํเขา้ขอ้มลู 5 ส่วน ไดแ้ก่ ด่านตรวจสตัวน์ ํา้ ศนูยค์วบคมุการแจง้

เขา้-ออกเรือประมง  ท่าเทียบเรือประมง  แพปลา และโรงงานแปรรูปสตัวน์ ํา้และผลิตภณัฑ ์โดยจะนาํเขา้ขอ้มลูผ่าน

ระบบเช่ือมโยงคาํขอกลางระบบสนับสนุนใบอนุญาตและใบรบัรองผ่านอินเตอรเ์น็ตของกรมประมง ทัง้นีร้ะบบจะ

เช่ือมโยงขอ้มลูกบัระบบ PSE และ PMS ดว้ยเช่นกนั สาํหรบัระดบัความพึงพอใจในภาพรวมต่อมาตรการภาครฐัใน

ระบบการตรวจสอบยอ้นกลบั ตวัแทนผูป้ระกอบการส่วนมากมีความพึงพอใจในระดบัปานกลาง (รอ้ยละ 62.5) เม่ือ

พิจารณาแต่ละดา้นพบว่า เกือบครึ่งหนึ่งของตวัแทนผูป้ระกอบการท่ีสมัภาษณมี์ความพึงพอใจในดา้นเจา้หนา้ท่ีท่ี

ปฏิบติังานภายใตร้ะบบตรวจสอบยอ้นกลบัมากท่ีสดุ (รอ้ยละ 47.9) สว่นดา้นท่ีมีความพงึพอใจนอ้ยท่ีสดุ คือ ดา้นการ

กรอกขอ้มูลของระบบตรวจสอบยอ้นกลบั (รอ้ยละ 14.6) โดยปัจจัยท่ีมีผลต่อความพึงพอใจของผูป้ระกอบการใน

อุตสาหกรรมประมงปลายนํา้ต่อมาตรการภาครฐัในระบบตรวจสอบยอ้นกลับ คือ ความยากง่ายในการปฏิบัติงาน

ภายใตร้ะบบการตรวจสอบยอ้นกลบั  
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การพัฒนาระบบฐานข้อมูลกฎหมายประมงและระเบียบเกี่ยวกับการประมงและระบบสืบค้น 
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Development of Fisheries Laws and Regulations Database and Search Engine System 
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Pasara Rattanaphisit1 and Sirisuda Jumnongthong1 

 

บทคัดย่อ 

การวิจัยนีเ้ป็นการพัฒนาและวัดประสิทธิภาพระบบสืบคน้ข้อมูลกฎหมายประมง มีการออกแบบ

โครงสรา้งขอ้มูลตามรูปแบบของ Object Oriented Software Engineering (OOSE) และพัฒนาระบบใหอ้ยู่ใน

รูปแบบ Web-Based Application  มีส่วนการติดต่อกับผู้ใช้ 2 ส่วน แบ่งเป็น 5 โมดูล คือ 1) ส่วนของผู้ดูแล 

ประกอบดว้ย โมดูลตรวจสอบสิทธ์ิการเขา้ใจงาน และโมดลูปรบัปรุงและจดัเก็บขอ้มูลกฎหมายประมง 2) ส่วน

ของผูใ้ชง้าน ประกอบดว้ยโมดลูสืบคน้ โมดลูดาวนโ์หลดขอ้มลู และโมดลูแสดงผลขอ้มลูจากการสืบคน้ เครื่องมือ

ท่ีใชใ้นการวดัประสิทธิภาพระบบสืบคน้ คือ แบบประเมินความพึงพอใจต่อการใชร้ะบบสืบคน้ขอ้มลูกฎหมาย

ประมง กลุ่มตวัอย่าง ประกอบดว้ย นิสิตและบุคลากรจากสถาบนัการศกึษา หน่วยงานของรฐัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ

ประมง และประชาชนท่ีมีอาชีพเก่ียวกับการประมง จาํนวนรวม 145 คน สถิติท่ีใชใ้นการวดัผลคือค่าเฉลี่ย (x�) 

และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ผลสรุปจากการวดัประสิทธิภาพพบว่าผูใ้ชมี้ความพึงพอใจในภาพรวม มี

คา่เฉลี่ย 4.37 ระดบัความพงึพอใจอยู่ในระดบัดีมาก โดยหวัขอ้ประเมินท่ีมีความพงึพอใจมากท่ีสดุ คือการเขา้ถึง

และดาวนโ์หลดขอ้มลูไดอ้ย่างรวดเรว็  มีคา่เฉลี่ย 4.39 ระดบัความพงึพอใจอยู่ในระดบัดีมาก 

 

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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คาํนาํ 

สืบเน่ืองจากปัญหาการทาํการประมงท่ีมากจนเกินกว่าธรรมชาติจะผลิตขึน้ทดแทนไดท้ัน (over fishing)  

และปัญหาจากการทาํประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไรก้ารควบคุม (IUU Fishing) โดยเฉพาะประเด็น

เก่ียวกับการทาํประมงโดยไม่ไดร้บัอนุญาต และการใชเ้ครื่องมือประมงผิดกฎหมาย ซึ่งจะสรา้งความเสียหายเป็น

อย่างย่ิงตอ่เศรษฐกิจของประเทศ (กองเกษตรสารนิเทศ สาํนกังานปลดักระทรวงเกษตรและสหกรณ,์ 2553) ภาครฐัจงึ

ไดมี้ความพยายามในการจัดหามาตรการการบริหารจัดการทรพัยากรประมง ดว้ยการปรบัปรุงกฎหมายว่าดว้ยการ

ประมง ระเบียบและขอ้บงัคบัต่างๆ เพ่ือใชเ้ป็นเครื่องมือในการจดัการประมงและเพ่ือแกปั้ญหาดงักล่าว รวมทัง้ตอ้ง

เผยแพร่ข้อมูลกฎหมายและระเบียบทางการประมงใหป้ระชาชน หน่วยงานและผู้มีส่วนเก่ียวข้องในการดาํเนิน

กิจกรรมดา้นการประมงทุกสาขาไดมี้ความเขา้ใจในกฎหมายประมง ระเบียบและขอ้บงัคบัทางการประมง เพ่ือใชใ้น

การวางแผนและบริหารจัดการทรัพยากรประมงร่วมกันทั้งดา้นการอนุรักษ์ คุม้ครองและการใช้ประโยชน์จาก

ทรัพยากรประมง อย่างไรก็ตามพบว่ากองกฎหมาย กรมประมง (2559) แมจ้ะมีการจัดเก็บและเผยแพร่กฎหมาย

ประมงและขอ้มลูท่ีเก่ียวขอ้ง แตข่อ้มลูดงักลา่วส่วนใหญ่ใชเ้พ่ือตอบสนองภารกิจเฉพาะของหน่วยงานรวมทัง้อยู่อย่าง

กระจดักระจาย ทาํใหไ้มส่ามารถเขา้ถงึและสืบคน้ขอ้มลูและนาํขอ้มลูเหลา่นัน้มาใชป้ระโยชนไ์ดอ้ย่างเตม็ท่ี นอกจากนี้

จากการปรบัปรุงกฎหมายประมงใหม่และยกเลิกกฎหมายประมงเก่า อาจทาํใหผู้ใ้ชข้อ้มลูเกิดความสบัสนและเขา้ใจ

ผิดได ้ดังนั้นการพัฒนาระบบฐานขอ้มูลและระบบสืบคน้ขอ้มูลกฎหมายและระเบียบเก่ียวกับการประมงโดยการ

รวบรวมขอ้มลูเก่ียวกบักฎหมายประมง ระเบียบ ขอ้บงัคบัและขอ้มลูอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งดา้นการประมงมาจดัเก็บเป็นอย่าง

เป็นระบบในรูปแบบฐานขอ้มลู และพฒันาระบบสืบคน้เพ่ือใหผู้ใ้ชเ้ขา้ถึงขอ้มลูไดส้ะดวกรวดเร็วผ่านระบบเครือข่าย

อินเตอรเ์น็ต ซึ่งเป็นวิธีการท่ีใชใ้นงานวิจยัของ (เกรียงไกร แกว้ตระกูลพงษ,์2554) และ (วีรกร พงศพ์นิตานนท,์ 2557) 

จึงถือเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการทรัพยากรประมง ในการเผยแพร่ความรูค้วามเขา้ใจให้กับชาวประมง 

เกษตรกรผูเ้พาะเลีย้งสตัวน์ ํา้ ผูป้ระกอบการดา้นการประมง นิสิตนกัวิชาการและประชาชนทั่วไปและผูมี้สว่นเก่ียวขอ้ง

อ่ืนๆ ในเรื่องกฎหมายประมง ระเบียบ ขอ้บงัคบั และขอ้มลูอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือสรา้งความเขา้ใจท่ีถูกตอ้งและตรงกัน

เก่ียวกบักฎหมายประมง และสามารถดาํเนินกิจกรรมทางการประมงไดอ้ย่างถกูตอ้งตามกฎหมายอนันาํไปสูก่ารแกไ้ข

ปัญหา IUU Fishing การลดความขดัแยง้ทางการประมง และการใชท้รพัยากรประมงอย่างคุม้คา่และยั่งยืนตอ่ไป 

 

อุปกรณแ์ละวิธีการ 

1. กรอบแนวคดิของโครงการวิจัย 

การศึกษารวบรวมขอ้มูลกฎหมาย ระเบียบ ขอ้บังคบั และขอ้มูลอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกับกฎหมายว่าดว้ยการ

ประมง เพ่ือนาํมาจดัเก็บอย่างเป็นระบบในรูปแบบฐานขอ้มลู มีการจาํแนกหมวดหมู่ของกฎหมายเพ่ือสะดวกต่อการ

คน้หา พรอ้มทัง้พฒันาระบบสืบคน้ขอ้มลูกฎหมายประมงผ่านอินเตอรเ์น็ตในรูปแบบ Web-Based Application เพ่ือ

ผูใ้ชส้ามารถเขา้ถึงเพ่ือคน้หาขอ้มูลดา้นกฎหมายประมงไดอ้ย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งพัฒนาระบบ

ปรบัปรุงขอ้มลูกฎหมายประมงและขอ้มลูอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งผ่านอินเตอรเ์น็ต ทัง้นีเ้พ่ือใหผู้มี้สิทธ์ิหรือผูด้แูลระบบสามารถ

แกไ้ขเพ่ิมเติมกฎหมายประมงและขอ้มูลอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งไดโ้ดยสะดวกและรวดเร็ว และไดข้อ้มูลท่ีทันสมัยและเป็น

ปัจจบุนั ดงัภาพท่ี 1 (Figure 1) 
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Figure 1  Research Framework. 

2. วิธีการดาํเนินการวิจัย 

ดาํเนินการโดยใชว้งจรพฒันาระบบ System development life cycle (SDLC) รายละเอียดดงันี ้

2.1 ศกึษารวบรวมขอ้มลูและจาํแนกหมวดหมู่กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประมง โดยขอ้มลูกฎหมายประมง

ท่ีรวบรวมมีรายละเอียดดงันี ้

- ประเภทของกฎหมาย (Law Type) เป็นการจาํแนกหมวดหมู่ของกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการ

ประมง มี 14 ประเภท ไดแ้ก่ พระราชกาํหนด กฎกระทรวง ประกาศสาํนกันายก ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์

คาํสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์ประกาศกรมประมง ระเบียบกรมประมง คาํสั่งกรมประมง ประกาศคณะกรรมการ

ประมงประจาํจงัหวดั ประกาศจงัหวดั ประกาศสาํนกังานประมงจงัหวดั  คาํสั่งหวัหนา้คณะรกัษาความสงบแห่งชาติ 

ประกาศศนูยบ์ญัชาการแกไ้ขปัญหาการทาํการประมงผิดกฎหมาย และคาํสั่งศนูยบ์ญัชาการแกไ้ขปัญหาการทาํการ

ประมงผิดกฎหมาย ตามโครงสรา้งตารางท่ี 1 (Table 1) 

- ขอ้มลูกฎหมายประมง (Regulations) สาํหรบัจดัเก็บขอ้มลูของกฎหมายประมงในแต่ละประเภท

ประเภทกฎหมายตามท่ีจาํแนกไวน้ัน้  มีรายการเขตขอ้มูล (Field) ท่ีจัดเก็บและใชเ้ป็นเง่ือนไขในการคน้หารวมทั้ง

แสดงผลขอ้มลู ตามโครงสรา้งตารางท่ี 2 (Table 2) 

2.2 วิเคราะหแ์ละออกแบบระบบจัดการขอ้มูล โดยใชห้ลักการของ Engineering Design ในรูปแบบของ 

Object Oriented Software Engineering (OOSE) เพ่ือออกแบบกระบวนการทาํงานและการออกแบบในส่วนของ

การจดัเก็บขอ้มลูในรูปแบบฐานขอ้มลูแบบสมัพนัธ ์(Relational Database) และการนาํเขา้ขอ้มลูกฎหมายประมงลง

ในฐานขอ้มลู 

2.3 ออกแบบและพัฒนาระบบ เป็นการออกแบบหนา้เว็บไซตแ์ละส่วนสาํหรับติดต่อกับผูใ้ช้งาน (User 

Interface) และพฒันาระบบในรูปแบบ Web-Based Application ใหส้ามารถใชง้านบนเครือข่ายอินเตอรเ์น็ตไดง่้าย 

รวดเรว็ และเหมาะสมกบัผูใ้ชผ้่านทางเวบ็เบราวเซอร ์โดยแบ่งสว่นการทาํงานดงันี ้ 

(1) ส่วนผูใ้ชง้านทั่วไป สามารถเขา้ถึงระบบสืบคน้ขอ้มูลกฎหมายประมง เพ่ือคน้หาและระบบจะ

แสดงผลลพัธข์อ้มลูกฎหมายประมงตามเง่ือนไขท่ีผูใ้ชต้อ้งการ 

(2) ส่วนผูดู้แลขอ้มูล เพ่ือปรับปรุง เพ่ิม ลบ แกไ้ข ขอ้มูลกฎหมายประมง ใหเ้ป็นปัจจุบันทันต่อ

สถานการณ ์ซึง่ผูใ้ชง้านจะตอ้งมีรหสัผูใ้ชง้านและรหสัผ่านเพ่ือใชใ้นการตรวจสอบสิทธิการเขา้ใชง้าน 
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2.4 ทดสอบและบาํรุงรกัษาระบบ เป็นกระบวนการติดตัง้ระบบฐานขอ้มูล ระบบสืบคน้ขอ้มูล และระบบ

ปรบัปรุงขอ้มูลกฎหมายประมงท่ีเครื่องแม่ข่าย (Web Server) และทดสอบความถูกตอ้งในระบบสืบคน้ขอ้มูลและ

ระบบปรบัปรุงขอ้มลู รวมทัง้ปรบัปรุงแกไ้ขโปรแกรมหากพบขอ้ผิดพลาด   

2.5 ประเมินผลระบบและวัดประสิทธิภาพระบบจากผูท้ดลองใชร้ะบบฐานขอ้มูลและระบบสืบคน้ขอ้มูล

กฎหมายประมง และสอบถามความคิดเห็นต่อการใชร้ะบบเพ่ือนาํผลการประเมินมาปรบัปรุงระบบสืบคน้กฎหมาย

ประมงใหมี้ประสิทธิภาพมากย่ิงขึน้ ดว้ยแบบสอบถามแบบมาตราสว่นประมาณค่า 5 ระดบัของลิเคิรท์ (Likert. 1932: 

1–55)  และนาํมาจดัระดบัคะแนนเฉลี่ยเป็นช่วงๆ ตามความกวา้งของอนัตรภาคชัน้ (Fisher อา้งอิงในชชัวาลย ์เรือง

ประพนัธ,์ 2539, หนา้ 15) 

 

ผลและวิจารณผ์ล 

การออกแบบระบบฐานข้อมูลกฎหมายประมง 

การออกแบบฐานข้อมูลกฎหมายประมงด้วยรูปแบบฐานข้อมูลแบบสัมพันธ์ (Relational  Database) 

ประกอบด้วยตารางประเภทกฎหมายประมง (Law Type) และตารางข้อมูลกฎหมายประมง (Regulations) 

ตามลาํดบั (Table 1, 2) 

Table 1 Structure of Law type table. 

Item Field name Datatype Description 
1 LawTypeID AutoNumber Legal type code 
2 LawTypeName_th Text Legal type Name in Thai 
3 LawTypeName_en Text Legal type Name in English 
4 LawOrder Number Priority of legal types 
5 SearchOrder Number Search order of legal types 

 

Table 2 Structure of Regulations table.  
Item Field name Datatype Description 

1 RegulationID AutoNumber Regulation code 
2 LawTypeID Number Legal type code 
3 ProvinceID Number Legal province code (if any) 
4 OrderNo Number Order no (if any) 
5 Title Text Regulation title 
6 Topic Text Regulation topic 
7 AtYear Number year of announcement 
8 BookNo Text Book number in the Government Gazette 
9 BookSection Text Section in the Government Gazette 
11 BookDate Date/Time Date in the Government Gazette 
12 ByLawType Number Issued by law type 
13 BySection Text Issued by section of Legal type 
14 Detail1 Text Regulation detail in part 1 
15 Detail2 Text Regulation detail in part 2 
16 AttachFile_th Text Attached file in Thai 
17 AttachFile_En Text Attached file in English 
18 Status Text Enforce / cancel status 
19 Announcer Text Name of announcer 
20 AnnouncePosition Text Position of announcer 
21 AtDate Date/Time Date of announcer 
22 Remark Text Remark (if any) 
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การออกแบบระบบจัดการข้อมูล  

การออกแบบในส่วนของการจดัเก็บขอ้มลูตามหลกัการของ OOSE สามารถแสดงรายละเอียดการทาํงานดว้ย 

Use Case Diagram และการจดัเก็บขอ้มลูดว้ย Class Diagram ดงัภาพท่ี 2-3 ตามลาํดบั (Figure 2, 3) 

 
Figure 2  Use Case Diagram of Fisheries Laws Search Engine. 

 
Figure 3  Class Diagram of Fisheries Laws Database. 

การพัฒนาระบบสืบค้นข้อมูลกฎหมายประมง 

การพัฒนาระบบสืบคน้แบ่งเป็น 2 รูปแบบ คือ การสืบคน้อย่างง่าย (Basic Search)  เป็นการสืบคน้ดว้ย

การระบุเง่ือนไขท่ีไม่ซบัซอ้น เพ่ือใหง่้ายต่อผูใ้ชง้าน โดยสามารถคน้จาก ประเภทกฎหมาย  คาํในช่ือเรื่อง คาํใหห้วัขอ้

เรื่อง หรือคน้จากอาศัยอาํนาจ ของประเภทกฎหมายใดในการออกกฎหมายนั้น และการสืบคน้ขัน้สูง (Advance 

Search) ท่ีมีเป็นเง่ือนไขการสืบคน้ท่ีซบัซอ้นขึน้ ดงัภาพท่ี 4 และ 5 ตามลาํดบั (Figure 4, 5)  ส่วนผลลพัธจ์ากการ

สืบคน้แสดงดงัภาพท่ี 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. 

การพัฒนาระบบปรับปรุงข้อมูลกฎหมายประมง 

เป็นระบบท่ีพัฒนาในรูปแบบ Web-Based Application เพ่ือใหผู้ดู้แลขอ้มูล  สามารถปรบัปรุง เพ่ิม ลบ แกไ้ข 

ขอ้มลูกฎหมายประมงใหเ้ป็นปัจจุบนัทนัต่อสถานการณไ์ดส้ะดวกผ่านเครือข่ายอินเตอรเ์น็ต โดยผูด้แูลจะตอ้งมีรหสั

ผูใ้ชง้านและรหสัผ่าน เพ่ือใชใ้นการตรวจสอบสิทธ์ิการเขา้ใชง้าน ดงัภาพท่ี 7 (Figure 7) ซึง่การปรบัปรุงขอ้มลูมีหลาย

ส่วนจึงแยกเป็นเมนสูาํหรบัใหผู้เ้ลือกสว่นท่ีตอ้งการปรบัปรุง จากนัน้จะเขา้สูห่นา้จอบนัทกึปรบัปรุงขอ้มลู ดงัตวัอย่าง

หนา้จอในการเพ่ิมขอ้มลูกฎหมายประมง ดงัภาพท่ี 8 และ 9 ตามลาํดบั (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. 

ผลการประเมินการใช้ระบบและการบาํรุงรักษาระบบ 

การประเมินประสิทธิผลของระบบสืบคน้ขอ้มลูกฎหมายประมง ไดด้าํเนินการผ่านการจดัอบรมเชิงปฏิบติัการ 

“ถ่ายทอดองคค์วามรูร้ะบบฐานขอ้มลูและระบบสืบคน้ขอ้มลูกฎหมายประมง” จาํนวน 145 คน และใหผู้เ้ขา้อบรมรว่ม

ทดสอบระบบและประเมินความพึงพอใจต่อระบบสืบคน้ และไดน้าํผลการทดสอบมาปรบัแกแ้ลว้ โดยผลประเมิน

ความพึงพอใจในภาพรวมของระบบสืบคน้ข้อมูลกฎหมายประมงอยู่ในระดับดีมาก (�̅�𝑥=4.37 ,S.D.=0.59)  เม่ือ

พิจารณารายดา้นพบว่า รายการท่ีมีความพึงพอใจอยู่ในเกณฑดี์มาก คือ  การเขา้ถึงและดาวนโ์หลดขอ้มลูไดอ้ย่าง

รวดเร็ว (�̅�𝑥= 4.39 ,S.D.= 0.58) และความสะดวกรวดเร็วในการสืบค้นข้อมูล (�̅�𝑥=4.31 ,S.D.=0.60)  ดังตาราง

สรุปผลการประเมินความพงึพอใจตอ่ระบบสืบคน้ฯ (Table 3) 
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Table 3  Satisfaction evaluation of fishery laws and Regulations search engine system. 

Topics of Satisfaction evaluation X S.D. 
1 Appropriateness of user interface system design    4.15 0.52 
2. Easy to use and not complicated 4.23 0.60 
3. Easy to access and download Information   4.39 0.58 
4. The speed of retrieving data from the search system     4.31 0.60 
5. Accuracy of information from the search system 4.24 0.52 
6. Appropriateness of basic search system 4.26 0.55 
7. Appropriateness of advance search system 4.20 0.60 
8. Overall satisfaction with the search system 4.37 0.59 

 

สรุป 

คณะผูวิ้จัยไดน้าํเขา้ขอ้มูลกฎหมายประมง ติดตัง้และทดสอบระบบสืบคน้และระบบปรบัปรุงขอ้มูล

เรียบรอ้ยแลว้ภายใตเ้วบ็ไซด ์laws.fish.ku.ac.th ซึง่จะเป็นประโยชนต์อ่หน่วยงานและประชาชนท่ีมีภารกิจดา้นประมง

ในการสืบคน้และเขา้ถงึกฎหมายประมงไดอ้ย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ รวมทัง้ผูด้แูลระบบสามารถปรบัปรุง แกไ้ข 

เพ่ิมเติมกฎหมายใหค้รบถว้นและเป็นปัจจบุนั เป็นการสรา้งความเขา้ใจท่ีถูกตอ้งและตรงกนัเก่ียวกบักฎหมายประมง

และสามารถดาํเนินกิจกรรมทางการประมงไดถู้กตอ้งตามกฎหมาย นาํไปสู่การแกไ้ขปัญหา IUU Fishing การลด

ความขดัแยง้ทางการประมง และการใชท้รพัยากรประมงอย่างคุม้คา่และยั่งยืนตอ่ไป 
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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 

 

นิตพิัฒน ์บุญส่ง1 นภาขวญั แหวนเพชร1* และ ธนสัพงษ์ โภควนิช1 
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บทคัดย่อ 

การศึกษาความหนาแน่น และการแพร่กระจายของหอยกระปุก บริเวณอ่าวคุง้กระเบน จังหวดัจันทบุรี โดย

วิธีการสาํรวจ และเก็บตัวอย่าง ผลการศึกษาพบว่า การแพร่กระจายในฤดูหนาวมีพืน้ท่ีแพร่กระจายมากท่ีสุด 

(587,323 ตารางเมตร) ส่วนการแพร่กระจายในฤดูรอ้นมีพืน้ท่ีแพร่กระจายนอ้ยท่ีสุด (226,821 ตารางเมตร) โดยมี

ความหนาแนน่ในเชิงพืน้ท่ีต ํ่าสดุ 0.08±0.04 - สงูสดุ 2.89±0.81ตวัตอ่ตารางเมตร ไมแ่ตกตา่งกนัระหวา่งสถานีอย่างมี

นยัสาํคญัทางสถิติ (p>0.05) และความหนาแน่นในเชิงเวลาตํ่าสดุ 0.19±0.09 - สงูสดุ 1.75±0.39 ตวัต่อตารางเมตร 

ไม่แตกต่างกนัระหว่างเดือนอย่างมีนัยสาํคญัทางสถิติ (p>0.05) โดยมีความหนาแน่นของหอยกระปุกสงูในสถานีท่ี 

10 และเดือนธนัวาคม ซึง่เป็นบริเวณสถานีและเดือนท่ีมีความสมบรูณข์องหอยกระปกุสงู 

 

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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คาํนาํ 

หอยกระปุก (Marcia hiantina (Lamarck, 1818)) จัดเป็นหอยสองฝาเศรษฐกิจท่ีส ําคัญในอ่าวคุ้ง

กระเบน จงัหวดัจนัทบรุี ซึง่เป็นหอยขนาดกลาง เปลือกหอยโคง้นนูเป็นรูปไข่กลม ทางดา้นทา้ยเป็นรอยตดัตรง ฝา

หอยทัง้สองฝามีขนาดเท่ากนั มีอมัโบเฉียงไปทางดา้นหนา้ ผิวเปลือกหอยภายนอกเป็นสีนํา้ตาลสวา่ง พบไดท้ั่วไป

บริเวณชายฝ่ังทะเลท่ีเป็นพืน้ทรายปนโคลน (วฒันา และคณะ, 2553) ซึ่งเป็นท่ีนิยมบริโภคกนัโดยทั่วไปในชมุชน 

สง่ขายโดยรอบภายในจงัหวดัจนัทบรุี 

อ่าวคุง้กระเบนตัง้อยู่ในเขตตาํบลคลองขุด อาํเภอท่าใหม่ จงัหวดัจนัทบุรี ลกัษณะทางกายภาพเป็นอา่ว

กึ่งปิด มีปากอ่าวกวา้งประมาณ 650 เมตร เป็นอ่าวท่ีเกือบถูกปิดลอ้มโดยสนัทราย มีทางเขา้ออกนํา้ทะเลทาง

เดียว และมีเนือ้ท่ีประมาณ 6,400,000 ตารางเมตร นํา้ทะเลลงตํ่าสุดจนถึงช่วงบริเวณกลางอ่าว เป็นระยะทาง

ห่างจากแนวชายฝ่ังประมาณ 800-1,000 เมตร ซึง่มีความลกึอยู่ในช่วง 0-100 เซนติเมตร บริเวณปากอา่วเป็นจุด

ท่ีนํา้ลกึท่ีสดุ พืน้ท่ีบริเวณรอบๆ อา่วมีลกัษณะเป็นท่ีราบ รอบอา่วมีป่าชายเลนขึน้กระจายอยูค่อ่นขา้งสมบรูณโ์คง้

ไปตามขอบอา่วเป็นแนวยาว ความกวา้งแนวป่าโดยเฉลี่ยประมาณ 30-200 เมตร (สาํนกังานคณะกรรมการพิเศษ

เพ่ือประสานงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดาํริ, 2524; นิติพัฒน์ และคณะ, 2562) อ่าวคุง้กระเบนมี

ลกัษณะดินตะกอนพืน้ทะเลเป็นดินทรายปนเลน ซึง่จดัเป็นดินท่ีมีความเหมาะสมในการอยู่อาศยัของหอยสองฝา 

(กรมทรพัยากรทะเลและชายฝ่ัง, 2560) โดยภายในอา่วจะมีการใชป้ระโยชนท์างการประมงหลากหลาย เช่น การ

ขดุหอยสองฝา การขดุหอยปากเป็ด การวางอวน และรุนกุง้ เป็นตน้ 

ปัจจุบนัไดมี้การใชป้ระโยชนจ์ากหอยกระปุกภายในอ่าวคุง้กระเบนมากขึน้ ส่งผลใหจ้าํนวนหอยกระปกุ

มีแนวโนม้ท่ีจะลดลง จงึจาํเป็นตอ้งมีการศกึษาการแพรก่ระจาย, การเปลี่ยนแปลงความหนาแน่นทัง้เชิงพืน้ท่ีและ

เชิงเวลา เพ่ือใชเ้ป็นขอ้มลูพืน้ฐานในการจดัการทรพัยากร และการทาํประมงหอยกระปกุใหมี้ความยั่งยืนในพืน้ท่ี

ตอ่ไป 

 

อุปกรณแ์ละวิธีการ 

การศึกษาการแพร่กระจายของหอยกระปุก บริเวณอ่าวคุ้งกระเบน จังหวัดจันทบุรี 

ทาํการสาํรวจดว้ยการเดินเก็บขอ้มลูและตวัอย่างหอยกระปกุในช่วงเวลานํา้ลงตํ่าสดุดว้ยการใชมื้อ และ

อปุกรณข์ดุดิน ขดุลงไปในดินลกึ 10–15 เซนติเมตรเพ่ือสาํรวจการแพร่กระจายของหอยกระปุกในอา่วคุง้กระเบน 

ซึง่มีพืน้ท่ี 6,400,000 ตารางเมตร (นพดล, 2547) เก็บขอ้มลูทัง้หมด 3 ครัง้ ในเดือนตลุาคม 2560 มกราคม 2561 

และพฤษภาคม 2561 แบ่งเป็น 3 ฤดูกาล คือ ฤดูรอ้น ฤดูฝน และฤดูหนาวตามลาํดบั กาํหนดแนวการสาํรวจ

ออกเป็น 13 แนวสาํรวจ ทาํการสาํรวจโดยการจดบนัทกึการแพรก่ระจายของหอยกระปุกในแตล่ะแนวสาํรวจ โดย

ตัง้ฉากกบัแนวชายฝ่ังออกไปจนกระทั่งถึงแนวนํา้ลงตํ่าสดุ รวมจุดสาํรวจทัง้หมด 155 จุดสาํรวจ แต่ละจุดห่างกนั 

250 เมตร (Figure 1 A) เพ่ือหาจุดเริ่มตน้และจุดสิน้สุดการแพร่กระจายของหอยกระปุก ทาํการบันทึกจุดพิกดั 

แลว้นาํจุดพิกดัจดุเริ่มตน้และสิน้สดุไปสรา้งเป็นแผนท่ี โดยการใชค้าํสั่ง Digitize เช่ือมแต่ละจุดพิกดัใหก้ลายเป็น 

Polygon ในโปรแกรม Arcgis  

การศึกษาความหนาแน่นของหอยกระปุก บริเวณอ่าวคุ้งกระเบน จังหวัดจันทบุรี 

จากการเดินสาํรวจการแพรก่ระจายของหอยกระปกุเบือ้งตน้พบว่า มีการแพรก่ระจายเฉพาะบริเวณขอบ

แนวชายฝ่ังจนถึงแนวระดับนํา้ลงเป็นระยะทางประมาณ 350 เมตร จึงกาํหนดสถานีเก็บตัวอย่างทั้งหมด 16 
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สถานีกระจายขนานกบัแนวชายฝ่ัง สุม่เก็บตวัอย่างหอยกระปกุ สถานีละ 4 ซ ํา้ ในเดือนสิงหาคม 2560 - สิงหาคม 

2561 แบ่งเป็น 3 ฤดูกาลตามกรมอุตุนิยมวิทยา คือ ฤดูรอ้น (กุมภาพันธ์ - พฤษภาคม) ฤดูฝน (มิถุนายน - 

ตลุาคม) และฤดหูนาว (พฤศจิกายน - มกราคม) (กรมอตุนิุยมวิทยา, 2560) (Figure 1 B) โดยเก็บในช่วงเวลานํา้

ลง ใชอ้ปุกรณข์ุดดิน เก็บตวัอย่างหอยกระปุกทัง้หมดท่ีพบในกรอบสี่เหลี่ยม (quadrat) ขนาด 50x50 เซนติเมตร 

โดยขดุลกึลงไปในดิน 10–15 เซนติเมตร นบัจาํนวนและบนัทกึคา่ 

 
Figure 1  Survey points of bivalves distribution (A) and Location of sampling stations of M. hiantina density 

(B) in Kung Kraben Bay, Chanthaburi Province. 

การวิเคราะหข้์อมูลทางสถติ ิ

นาํขอ้มลูมาทดสอบการแจกแจงเพ่ือหาว่าเป็นขอ้มลูแจกแจงแบบปกติหรือแจกแจงไม่ปกติ โดยใชส้ถิติ 

Shapiro-Wilk test ในการทดสอบถา้หากประชากรมีขนาดน้อยกว่าหรือเท่ากับ 50 แต่หากประชากรมีขนาด

มากกวา่ 50 จะใช ้Kolmogorov-Smirnov test ในการทดสอบ 

การวิเคราะหข์อ้มูลความหนาแน่นของหอยกระปุกทัง้เชิงพืน้ท่ีและเวลาว่ามีความแตกต่างกันหรือไม่ 

โดยใชส้ถิติ Non-parametric test เม่ือขอ้มลูมีการแจกแจงแบบไม่ปกติ ดว้ยวิธี Kruskal-Wallis H แต่ถา้ขอ้มลูมี

การแจกแจงแบบปกติจะใชส้ถิติ Analysis of Variance (ANOVA) ในการทดสอบความแตกต่างดว้ยวิธี Duncan 

Method 

 

ผลและวิจารณผ์ลการทดลอง 

ผลการแพร่กระจายของหอยกระปุกตามฤดูกาล บริเวณอ่าวคุ้งกระเบน จังหวัดจันทบุรี 

จากการสาํรวจการแพรก่ระจายของหอยกระปกุ พบวา่การแพรก่ระจายในเดือนตลุาคม 2560 (ฤดฝูน) มี

พืน้ท่ีแพร่กระจายเท่ากบั 301,798 ตารางเมตร คิดเป็นรอ้ยละ 4.71 ของพืน้ท่ี การแพร่กระจายในเดือนมกราคม 

2561 (ฤดูหนาว) มีพื ้นท่ีแพร่กระจายเท่ากับ 587,323 ตารางเมตร คิดเป็นร้อยละ 9.18 ของพื้นท่ีและการ

แพร่กระจายในเดือนพฤษภาคม 2561 (ฤดรูอ้น) มีพืน้ท่ีแพร่กระจายเท่ากบั 226,821 ตารางเมตร คิดเป็นรอ้ยละ 

3.54 ของพืน้ท่ี (Figure 2) 
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Figure 2 Comparative map: The distribution of M. hiantina in different seasons. 
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การเปลี่ยนแปลงปริมาณความหนาแน่นของหอยกระปุกเชิงพื้นที่และเวลา บริเวณอ่าวคุ้งกระเบน 

จังหวัดจันทบุรี 

จากการศกึษาการเปลี่ยนแปลงความหนาแน่นของหอยกระปุกทัง้เชิงพืน้ท่ีและเวลา โดยในเชิงพืน้ท่ีจะ

แบ่งสถานีสาํรวจออกเป็น 16 สถานี และในเชิงเวลา แบ่งการสาํรวจออกเป็น 3 ฤดกูาล คือ ฤดรูอ้น ฤดฝูน และฤดู

หนาว 

ผลการศึกษาความหนาแน่นของหอยกระปุก พบว่า มีความหนาแน่นเชิงพืน้ท่ีไม่แตกต่างกันระหว่าง

สถานีอย่างมีนัยสาํคญัทางสถิติ (P>0.05) โดยหอยกระปุกมีค่าเฉลี่ยความหนาแน่นของทุกเดือนสูงในบริเวณ

สถานีท่ี 10 1 และ4 เท่ากับ 2.89±0.81 2.05±0.40 และ 1.83±0.25 ตวัต่อตารางเมตร ตามลาํดบั และมีความ

หนาแน่นตํ่าในบริเวณสถานีท่ี 13 6 และ16 โดยมีความหนาแน่นเท่ากบั 0.08±0.04 0.14±0.07 และ 0.23±0.12 

ตวัต่อตารางเมตร ตามลาํดบั (Figure 3) ส่วนผลการศกึษาความหนาแน่นเชิงเวลา พบว่า ไม่มีความแตกต่างกนั

ระหว่างเดือนอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติ (P>0.05) โดยหอยกระปุกมีค่าเฉลี่ยความหนาแน่นของทุกสถานีสงูใน

เดือนธันวาคม 2560 เท่ากบั 1.75±0.39 ตวัต่อตารางเมตร ซึ่งจดัอยู่ในช่วงฤดหูนาว และมีความหนาแน่นตํ่าใน

เดือนมีนาคม 2561 เท่ากบั 0.19±0.09 ตวัตอ่ตารางเมตร ซึง่จดัอยู่ในช่วงฤดรูอ้น (Figure 4) 

 
Figure 3  The spatial density changes of M. hiantina. 

 
Figure 4  The temporal density changes of M. hiantina.
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หอยกระปุกเป็นหอยสองฝาท่ีอาศัยอยู่ในเขตท่ีมีอากาศรอ้นชืน้ มีพืน้ท่ีการแพร่กระจายอยู่บริเวณอินโด-

แปซิฟิกตะวนัตก: จากอ่าวเอเดนถึงปาปัวนิวกินี; เหนือจรดใตข้องประเทศญ่ีปุ่ น และทิศใตข้องรฐัควีนสแ์ลนด ์ซึ่ง

ประเทศไทยก็จดัเป็นท่ีอยู่อาศยัของหอยกระปุก โดยหอยกระปุกมีปัจจยัสิ่งแวดลอ้มท่ีเหมาะต่อการเจริญเติบโตเช่น 

อณุหภมิูผิวนํา้อยู่ในช่วง 20-30°C, ความเคม็อยู่ในช่วง 25-35 PSU และพืน้ท่ีอาศยัอยู่ใกลช้ายฝ่ังทะเลท่ีเป็นทรายปน

โคลน (Ocean biogeographic information system, 2014; วฒันา และคณะ, 2553) ซึ่งสอดคลอ้งกบัผลการศกึษา

การแพร่กระจายของหอยกระปุกพบว่า มีพืน้ท่ีแพร่กระจายอยู่บริเวณใกลฝ่ั้งอ่าวคุง้กระเบน ลักษณะตะกอนดิน

บริเวณนีส้่วนใหญ่ เป็นโคลน และโคลนปนทราย (สมถวิล จริตควร และคณะ, 2561) หอยกระปุกมีท่อนํา้ (Siphon) 

ค่อนขา้งยาวท่ีสามารถขุดดินลงไปไดล้กึประมาณ 8 เซนติเมตร (Poutiers, 1998) จากผลการสาํรวจการแพรก่ระจาย 

และความหนาแน่นเชิงเวลา พบวา่การแพรก่ระจาย และความหนาแน่นเชิงเวลาในฤดรูอ้นพบหอยกระปกุนอ้ยท่ีสดุ ซึง่

เป็นผลมาจากอุณภูมิท่ีเพ่ิมสูงขึน้ และการทาํประมงหอยสองฝาในช่วงมรสุมตะวันตกเฉียงใต ้(เดือนเมษายน – 

กนัยายน) นํา้ทะเลจะขึน้สงูสดุในช่วงเวลากลางคืนและลงตํ่าสดุในเวลากลางวนั จดัเป็นช่วงท่ีมีผลกระทบทางอณุภูมิ

ท่ีเพ่ิมสงูขึน้ แต่หอยกระปุกมีท่อนํา้ (Siphon) ค่อนขา้งยาวท่ีสามารถขดุดินเพ่ือหลีกเลี่ยงผลกระทบจากอณุภมิูได ้แต่

ก็ยงัมีการทาํประมงหอยสองฝาในช่วงเวลานี ้ซึง่เป็นช่วงเวลาท่ีชาวประมงเดิน และมองหาหอยไดง่้าย โดยชาวประมง

นิยมขดุหอยสองฝาในช่วงนํา้ลงตํ่าสดุ ทาํใหป้ริมาณหอยกระปกุลดนอ้ยลง  สว่นการแพรก่ระจาย และความหนาแน่น

เชิงเวลาในฤดูหนาวพบหอยกระปุกมากท่ีสุด ซึ่งเป็นผลมาจากการท่ีไม่ไดร้ับผลกระทบจากอุณหภูมิ และการทาํ

ประมงหอยสองฝาในช่วงมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ (เดือนตุลาคม – มีนาคม) นํา้ทะเลจะขึน้สูงสุดในช่วงเวลา

กลางวนัและลงตํ่าสดุในเวลากลางคืน ซึ่งช่วงเวลานีช้าวประมงจะไม่นิยมทาํประมงหอยสองฝาเน่ืองจากนํา้ลงตํ่าสดุ

ตอนกลางคืนทาํให้มองเห็นหอยสองฝาไดย้าก จัดเป็นช่วงเวลาท่ีเหมาะสมต่อการฟ้ืนฟูความหนาแน่นและการ

แพรก่ระจายของหอยกระปกุ ทาํใหป้ริมาณหอยกระปกุเพ่ิมมากขึน้ 

จากผลการสาํรวจความหนาแน่นเชิงเวลาและพืน้ท่ีการแพร่กระจายของหอยกระปกุตามฤดกูาลพบว่า มีผล

การศกึษาท่ีสอดคลอ้งกนั โดยพืน้ท่ีการแพร่กระจาย และความหนาแน่นเชิงเวลาในช่วงฤดหูนาวจะสงูกว่าในช่วงฤดู

รอ้นและฤดฝูน สว่นในช่วงฤดรูอ้นมีพืน้ท่ีการแพรก่ระจายและความหนาแน่นเชิงเวลานอ้ยกว่าในช่วงฤดหูนาวและฤดู

ฝน ซึ่งเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาลท่ีทาํใหค้วามเค็มและอณุภูมิของนํา้เกิดการเปลี่ยนแปลง รวมทัง้

บริเวณการแพร่กระจายของหอยกระปุกอยู่ใกลก้ับป่าชายเลน, ท่อนํา้เสีย และร่องนํา้ธรรมชาติทาํใหค้วามเค็มและ

อุณหภูมิของนํา้ทะเลมีการผันแปรในช่วงกวา้ง เน่ืองจากบริเวณป่าชายเลนไดร้บัอิทธิพลจากนํา้จืดและนํา้ขึน้นํา้ลง

ของนํา้ทะเลบริเวณชายฝ่ัง (ทิพยส์ดุา, 2552) รวมทัง้การปล่อยนํา้ทิง้จากชุมชน, อตุสาหกรรม และเกษตรกรรม โดย

อุณภูมินํา้ทะเลมีผลกระทบต่อหอยสองฝา เม่ืออุณหภูมิท่ีเพ่ิมสูงขึน้จะมีการปรบัตัวทางร่างกายเพ่ือใหอ้ยู่รอดต่อ

สภาพแวดลอ้มท่ีไม่เหมาะสม เช่น การมีเปลือกหุม้ภายนอกท่ีค่อนขา้งหนา (กรมทรพัยากรทะเลและชายฝ่ัง, 2552) 

ส่วนความเค็มของนํา้ทะเลมีผลต่อการดาํรงชีวิตของหอยสองฝา เม่ือมีการเปลี่ยนแปลงความเค็มอย่างฉับพลัน 

อาจจะทาํใหห้อยสองฝาปรบัตวัไม่ทันและตายลงได ้ซึ่งสตัวท่ี์อาศยัอยู่ในนํา้ส่วนใหญ่ไม่มีระบบรกัษาความเขม้ขน้

ของของเหลวในรา่งกายใหค้งท่ี ดงันัน้ ความเขม้ขน้ของของเหลวภายในตวัจะเปลี่ยนแปลงตามสภาพแวดลอ้มเสมอ 

(วีระศกัดิ,์ 2543) ซึง่ในงานวิจยัหอยสองฝาเศรษฐกิจชนิดต่างๆในอา่วคุง้กระเบน  การเปลี่ยนแปลงของอณุหภูมิ และ

ความเค็ม มีความสมัพนัธก์บัความหนาแน่นของหอยสองฝา เช่น หอยคราง (Anadara troscheli) มีความสมัพนัธก์บั

ความเค็มเชิงพืน้ท่ีในทิศทางบวก หอยแครงลิง (Gafrarium tumidum) มีความสมัพนัธก์บัอณุหภูมินํา้ผิวดินเชิงพืน้ท่ี
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ในทิศทางลบ (นิติพฒัน ์และคณะ, 2562) หอยกีบหม ู(Anomalodiscus squamosus) มีความสมัพนัธก์บัความเค็ม

เชิงเวลาในทิศทางบวก (นิติพัฒน ์และคณะ, 2563) ผลการศึกษาความหนาแน่นของหอยกระปุกเชิงพืน้ท่ีเฉลี่ย อยู่

ในช่วงตํ่าสดุ 0.08-สงูสดุ 2.89 ตวัต่อตารางเมตร และความหนาแน่นของหอยกระปุกเชิงเวลาเฉลี่ย อยู่ในช่วงตํ่าสุด 

0.19-สงูสดุ 1.75 ตวัต่อตารางเมตร เม่ือเปรียบเทียบกบัการศกึษาหอยกระปกุบริเวณอ่ืนๆในประเทศไทยเช่น บริเวณ

ป่าชายเลนแหลมผกัเบีย้ อาํเภอบา้นแหลม จงัหวดัเพชรบุรี มีความหนาแน่นของหอยกระปุกเชิงเวลาเฉลี่ยอยู่ในช่วง

ตํ่าสดุ 0.11 -สงูสดุ 0.21 ตวัต่อตารางเมตร (เสถียรพงษ์ และคณะ, 2558)  ซึ่งพบว่าอ่าวคุง้กระเบนมีความหนาแน่น

ของหอยกระปุกท่ีอุดมสมบูรณ ์จากการศึกษาครัง้นีท้าํใหเ้ราทราบถึงช่วงเวลาเหมาะสมของการแพร่กระจาย และ

ความหนาแนน่ของหอยกระปกุ เพ่ือใชใ้นการจดัการทรพัยากรหอยสองฝาเศรษฐกิจในอ่าวคุง้กระเบนใหมี้ความยั่งยืน

ตอ่ไปในอนาคต 

 

สรุป 

การแพร่กระจายของหอยกระปุกในฤดูหนาวมีพืน้ท่ีแพร่กระจายมากท่ีสดุ ส่วนฤดูรอ้นมีพืน้ท่ีแพร่กระจาย

นอ้ยท่ีสดุ ผลการศกึษาของการแพรก่ระจายและความหนาแน่นเชิงเวลาพบว่ามีผลสอดคลอ้งกนั ส่วนความหนาแน่น

เชิงพืน้ท่ีและเวลาพบว่า ความหนาแน่นของหอยกระปกุสงูในสถานีท่ี 10 และเดือนธันวาคม ซึ่งเป็นบริเวณสถานีและ

เดือนท่ีมีความอุดมสมบูรณ์ของหอยกระปุก โดยมีความหนาแน่นในเชิงพืน้ท่ีไม่แตกต่างกันระหว่างสถานีอย่างมี

นยัสาํคญัทางสถิติ และความหนาแน่นในเชิงเวลาไมแ่ตกตา่งกนัระหวา่งเดือนอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติ  
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บทคัดย่อ 
ธนาคารปูมีบทบาทสาํคญัในการฟ้ืนฟแูละอนรุกัษ์ทรพัยากรปมูา้ในทะเล โดยการนาํแม่ปไูข่นอกกระดองมา

เลีย้งใหป้ล่อยตวัอ่อนก่อนนาํไปบริโภค ในขณะนีไ้ดมี้การใชวิ้ธีเข่ียไข่ดว้ยแปรงในการจดัการแม่ปูมา้ไข่นอกกระดอง 
ซึ่งผลการศกึษานีชี้ใ้หเ้ห็นว่าการเข่ียไข่จากแม่ปูไข่นอกกระดองสง่ผลกระทบต่อพฒันาการของตวัอ่อนและอตัราการ
ฟัก จากการนาํปูไข่นอกกระดองท่ีมีสีไข่แตกต่างกัน 4 สี คือ เหลือง สม้ นํา้ตาล และดาํ มาทาํการเพาะฟัก โดย
เปรียบเทียบระหวา่งแมป่ท่ีูมีการเข่ียไข่และไมเ่ข่ียไข่ ผลการศกึษาพบวา่การเข่ียไข่สีเหลืองและไข่สีสม้ทาํใหต้วัอ่อนไม่
มีพฒันาการและไมส่ามารถฟักเป็นตวัได ้ในขณะท่ีไข่สีน ํา้ตาลและไข่สีดาํทัง้ท่ีมีการเข่ียและไมเ่ข่ียไข่มีพฒันาการของ
ตวัอ่อนใกลเ้คียงกนั แต่ปูท่ีมีการเข่ียไข่จะมีระยะเวลาในการฟักไข่ยาวกว่าและอตัราการฟักตํ่ากว่าปท่ีูไม่มีการเข่ียไข่ 
โดยไข่สีน ํา้ตาลท่ีเข่ียไข่และไม่เข่ียไข่มีระยะเวลาในการฟักไข่ 70 และ 64 ชั่วโมง และอตัราการฟัก 65.44±4.55  และ 
70.26±1.13% ตามลาํดบั สว่นไข่สีดาํท่ีเข่ียไข่และไม่เข่ียไข่มีระยะเวลาในการฟักไข่ 28 และ 24 ชั่วโมง และอตัราการ
ฟัก 74.05±2.42 และ 76.15±9.27% ตามลาํดบั นอกจากนัน้ยงัพบวา่ไข่ปมูา้นอกกระดองทกุสีท่ีมีการเข่ียไข่มีปริมาตร
ไข่นอ้ยกว่าไข่ปูมา้นอกกระดองท่ีไม่ไดมี้การเข่ียไข่ การศึกษานีจ้ึงเป็นขอ้มูลสาํคญัในการจดัการธนาคารปูมา้อย่าง
ยั่งยืน สามารถปลอ่ยคืนลกูปมูา้กลบัสูท่ะเลอย่างมีประสิทธิภาพ 

 
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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คาํนาํ 

ปูมา้ (Portunus pelagicus) เป็นปูท่ีมีการบริโภคมากท่ีสดุในประเทศไทย และมีความสาํคญัทางเศรษฐกิจ
สงูท่ีสดุ โดยในปี พ.ศ.2559 มีปริมาณการจบั 31,200 ตนั คิดเป็น 86.43% ของปริมาณปทูัง้หมด และมลูค่า 5,453.1 
ลา้นบาท คิดเป็น 91.67% ของมลูคา่ปทูัง้หมด (กองนโยบายและยทุธศาสตรพ์ฒันาการประมง, 2561) ความตอ้งการ
ในการบริโภคปูมา้มีเพ่ิมขึน้อย่างต่อเน่ือง ในขณะท่ีปริมาณปมูา้ในทะเลมีแนวโนม้ลดลง ซึ่งมีสาเหตหุลกัมาจากการ
ทาํการประมงปูมา้เกินกาํลงัผลิต รวมทัง้การจบัปูขนาดเลก็มาใชป้ระโยชนก์่อนเวลา การพฒันาเครื่องมือจบัปูมา้ท่ีมี
ประสิทธิภาพสงูขึน้ และท่ีสาํคญั คือ การจบัปูไข่นอกกระดองขึน้มาจาํนวนมาก (บรรจง, 2551; จินตนา และ คณะ, 
2551; ประจวบ, 2561)  

ปูไข่นอกกระดอง (ovigerous or berried crab) คือ ระยะหนึ่งของปูเพศเมียท่ีมีการส่งผ่านไข่ท่ีปฏิสนธิแลว้
จากภายในตวัมาไวท่ี้สว่นทอ้งหรือจบัป้ิงเพ่ือรอการฟักเป็นลกูปตูวัออ่น ซึง่ตวัออ่นของปท่ีูอยู่ภายในไข่นอกกระดองนีมี้
การพัฒนาการเจริญเติบโตอย่างต่อเน่ือง โดยสามารถสงัเกตไดจ้ากการเปลี่ยนแปลงของสีไข่ท่ีอยู่นอกกระดอง ซึ่ง
พัฒนาจากสีเหลือง ไปเป็นสีสม้ สีนํา้ตาล และสีดาํ ตามลาํดบั (Warner, 1977; Arshad et al., 2006; จินตนา และ 
คณะ, 2553ข; นงนุช และ ศภุางค,์ 2550) ซึ่งจินตนา และ คณะ (2553ข) ไดร้ายงานไวว้่าไข่สีสม้-เหลือง สีนํา้ตาล สี
เทา และสีดาํ ใชเ้วลาในการฟักเป็นตวัอ่อนแตกต่างกนั คือ 4-7, 2-4, 1-3 และ 1-2 วนั ตามลาํดบั   ไข่จะพฒันาเป็น
ลูกปูมา้วยัอ่อนระยะแรกท่ีเรียกว่าซูเอีย (zoea) ซึ่งแม่ปูจะปล่อยลงสู่แหล่งนํา้และพัฒนาเป็นลกูปูเจริญเติบโตท่ีพืน้
ทะเลต่อไป  มีการศกึษาท่ีชีใ้หเ้ห็นว่าหากนาํปูไข่นอกกระดอง 1 กิโลกรมั จาํนวน 11 ตวั ปล่อยสู่ธรรมชาติหรือเขา้
ธนาคารปจูะสามารถผลิตลกูปมูา้รุน่ใหมม่าทดแทนได ้280,668 ตวั (จินตนา และ คณะ, 2551) ดงันัน้การจบัปไูข่นอก
กระดองขึน้มาจาํนวนมากก่อนท่ีแมป่จูะมีโอกาสไดว้างไข่ จะทาํใหเ้กิดการสญูเสียไข่ท่ีจะพฒันาเป็นตวัออ่นทดแทนปู
ในธรรมชาติ ซึง่สง่ผลตอ่การลดลงของทรพัยากรปมูา้ในทอ้งทะเล 

มาตรการและแนวทางต่างๆ ไดถู้กนาํมาใชใ้นการจัดการการใชป้ระโยชนแ์ละอนุรกัษ์ปูมา้ไข่นอกกระดอง 
เช่น การใชไ้ข่ปูนอกกระดองท่ีหกัตบัป้ิงออกมาเพาะเลีย้ง (วารินทร ์และ คณะ, 2547) การพฒันาวิธีการเลีย้งปูมา้ไข่
นอกกระดองในกระชัง (จินตนา และ คณะ, 2553ก) และวิธีการท่ีถือว่าเป็นวิถีของประมงพืน้บา้นซึ่งทาํกันมาเป็น
เวลานาน คือ ธนาคารป ูโดยมีวิธีการตา่ง ๆ เช่น การนาํปมูา้ไข่นอกกระดองมาปลอ่ยในกระชงัในทะเล ตะกรา้ลอยนํา้
หรือคอนโดปูไข่ หรือการเลีย้งแม่ปูไข่นอกกระดองในถังหรือบ่อภายในโรงเรือน และการเพาะพันธุป์ูโดยเข่ียไข่จาก
จบัป้ิงในระบบนํา้หมนุเวียน (ประจวบ, 2561)  ธนาคารปูเป็นโครงการจดัการทรพัยากรชายฝ่ังโดยชมุชนทอ้งถ่ินแบบ
บรูณาการท่ีมีความสาํคญัมาก ซึง่รฐับาลไดเ้ลง็เห็นถงึความสาํคญัของธนาคารป ูในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2561 จงึมีมติ
คณะรฐัมนตรีเห็นชอบการขยายผลธนาคารปูมา้ในโครงการ “คืนปูมา้สู่ทะเลไทย” จึงทาํใหใ้นขณะนีมี้ธนาคารปูกวา่ 
500 ชมุชนแลว้ (คมชดัลกึ, 2562) 

วิธีการหนึ่งท่ีธนาคารปูมีการเลือกใชใ้นการจดัการปไูข่นอกกระดอง ซึ่งมีการนาํเสนอผ่านสื่อต่าง ๆ ไม่ว่าจะ
เป็นข่าวโทรทศัน ์และสื่ออินเตอรเ์น็ตเพ่ิมมากขึน้อย่างต่อเน่ือง คือ วิธีการเข่ียไข่ (egg brushing)  หรือการปัดไข่ หรือ
การยีไข่ (ประจวบ, 2561; กรุงเทพธุรกิจ, 2562; เนชั่นทีวี, 2562; NBT central news, 2562) เป็นวิธีการแยกไข่ปูออก
จากแม่ปูก่อนท่ีจะเพาะฟักเป็นตวัไปใส่ในถงัฟัก โดยส่วนใหญ่ใชแ้ปรงเข่ียหรือปัดไข่ หรือมีการใชมื้อเข่ียไข่โดยตรง 
หรือมีการหกัส่วนของจบัป้ิงและนาํมาเข่ียไข่ โดยจะพบว่ามีการนาํไข่นอกกระดองทุกสีมาใชใ้นการเข่ียไข่ (Figure 1) 
ซึ่งการเข่ียไข่เป็นวิธีท่ีเช่ือว่าทาํใหไ้ข่ฟักเป็นตวัไดเ้ร็วขึน้ ลดขัน้ตอนและค่าใชจ้่ายในการเลีย้งดูแม่ปูไข่นอกกระดอง 
หรือเพ่ือคืนแม่ปูใหก้บัชาวประมงเพ่ือนาํไปขายต่อภายในเวลาสัน้ ๆ ทัง้นีก้ารเข่ียไข่ปูนอกกระดองเป็นวิธีท่ีไม่เป็นไป
ตามธรรมชาติ เน่ืองจากไข่นอกกระดองถกูยดึติดกบัรยางคว์า่ยนํา้ท่ีจบัป้ิงอย่างแน่นหนาดว้ยสารเหนียวซึง่ถกูสรา้งขึน้
จากต่อมบริเวณโคนของรยางคว์่ายนํา้ (นงนุช และ ศภุางค,์ 2550) ซึ่งเม่ือไข่ปูพฒันาเป็นตวัอ่อนในระยะท่ีเหมาะสม
แลว้ แม่ปูจะใชข้าเดินเข่ียไข่ออกจากกระดองเอง (Warner, 1977)  ดงันัน้การเข่ียไข่จึงน่าจะส่งผลต่อพฒันาการของ
ตวัออ่นและอตัราการฟักเป็นตวัในไข่นอกกระดองสีตา่ง ๆ ไดแ้ตกตา่งกนั  

งานวิจยันีท้าํการศกึษาการพฒันาการของตวัอ่อนในไข่นอกกระดองในปมูา้ท่ีมีสีไข่นอกกระดองแตกตา่งกนั  
4 สี เปรียบเทียบระหวา่งวิธีใชแ้ปรงเข่ียไข่กบัการไมเ่ข่ียไข่ และศกึษาอตัราการฟักเป็นตวัออ่นระยะแรกท่ีเรียกวา่ zoea 
เพ่ือเป็นแนวทางในการจดัการธนาคารปท่ีูไดล้กูปคืูนสูธ่รรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึน้ตอ่ไป 
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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). 
   

อุปกรณแ์ละวิธีการ 
1. การเกบ็ตัวอย่างปูไข่นอกกระดอง  

เก็บรวบรวมแม่ปูไข่นอกกระดองจากท่าเรืออวนจมปูบริเวณอ่าวบางพระ ตาํบลบางพระ อาํเภอศรีราชา 

จงัหวดัชลบรุี (13°12'44.9"N, 100°56'01.5"E) และจากธนาคารปมูา้ของผูใ้หญ่บา้นหมูท่ี่ 3 บา้นโรงโป๊ะ ตาํบลบางละ

มงุ อาํเภอบางละมุง จงัหวดัชลบุรี (13°01'13.8"N, 100°55'37.2"E) ในช่วงเดือนมกราคม-กุมภาพนัธ ์    พ.ศ. 2562 

โดยตวัอย่างแม่ปูท่ีใชใ้นการศึกษามีขนาดความกวา้งกระดอง 7.29-13.65 เซนติเมตร เฉลี่ย 9.79±1.77 เซนติเมตร 

และนํา้หนกั 89.2-188.31 กรมั เฉลี่ย 123.75±29.01 กรมั เก็บตวัอย่างปใูหไ้ดป้ท่ีูมีไข่นอกกระดอง 4 สี คือ เหลือง สม้ 

นํา้ตาล และสีดาํ (Figure 2)  นาํแมป่มูาพกัในบ่อ 2 ตนั ท่ีมีนํา้ทะเลความเคม็ 32 สว่นในพนั และใหอ้ากาศตลอดเวลา  

 
 

 

 

 

 
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 นงนชุ และ ศภุางค ์(2550) 

2.1 เตรียมถงัเพาะฟักโดยใชถ้งัพลาสติกขนาด 10 ลิตร ใสน่ ํา้ทะเลท่ีผ่านการฆ่าเชือ้ 7 ลิตร ซึง่มีความเคม็ 32 

สว่นในพนั อณุหภมิู 26-28oC และ pH 7.8-8.1 ใหอ้ากาศตลอดเวลา 

 2.2 นาํแม่ปูไข่นอกกระดองท่ีมีไข่สีเหลือง ซึ่งเป็นไข่ท่ีมาอยู่ท่ีนอกกระดองเป็นระยะแรก ใส่ลงในถงัเพาะฟัก 

ถงัละ 1 ตวั รวม 5 ถงั ถ่ายนํา้ทกุ ๆ 2 วนั ใหอ้าหารแมป่เูป็นเนือ้ปลาสดหั่นวนัละ 1 ครัง้ เวลา 9.00 น.  

2.3 เก็บตวัอย่างไข่ปคูรัง้ละ 10 ใบ ท่ีชั่วโมงท่ี 4, 6, 8, 12 และ 24 จากนัน้เก็บตวัอย่างต่อทกุ ๆ 24 ชั่วโมงจน

ครบ 212 ชั่วโมง นาํไปส่องดพูฒันาการภายใตก้ลอ้งจุลทรรศนเ์พ่ือศกึษาพฒันาการของตวัอ่อนท่ีอยู่ภายในไข่ตามสี

ภายนอกของไข่ท่ีเปลี่ยนแปลงไป บนัทกึภาพระยะพฒันาการของตวัออ่นในไข่นอกกระดอง   

3. การเปรียบเทยีบพัฒนาการตัวอ่อนและปริมาตรของไข่ของปูม้านอกกระดองทีม่แีละไม่มีการเขีย่ไข่  

3.1 เตรียมถงัเพาะฟักโดยใชถ้งัพลาสติกขนาด 10 ลิตร ใส่นํา้ทะเลท่ีผ่านการฆ่าเชือ้ 3.5 ลิตร ซึ่งมีความเคม็ 

32 สว่นในพนั อณุหภมิู 26-28oC และ pH 7.8-8.1 ใหอ้ากาศตลอดเวลา  

  3.2 ตวัอย่างท่ีใชใ้นการศึกษาการไม่เข่ียไข่ซึ่งจะใชเ้ป็น control เตรียมจากปูมา้ไข่นอกกระดอง 4 สี ไดแ้ก่ 

เหลือง สม้ นํา้ตาล และดาํ โดยใส่ตัวอย่างแม่ปูไข่นอกกระดอง 1 ตัวต่อ 1 ถัง แต่ละสีทาํการทดลอง 10 ถัง (10 

       
                    A                                        B                                           C                                        D 

       
                     A                                          B                                         C                                       D 
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replication) สาํหรบัตวัอย่างท่ีใชใ้นการศกึษาการเข่ียไข่ นาํปูมา้ไข่นอกกระดอง 4 สีเช่นเดียวกบั control มาทาํการ

เข่ียไข่ออกดว้ยแปรงสีฟันเบาๆ ใหไ้ดน้ ํา้หนกั 5 กรมั แลว้ใส่ในถงัเพาะฟัก 1 ตวัต่อ 1ถงั แต่ละสีทาํการทดลอง 10 ถงั 

(10 replication)  เปิดใหอ้ากาศอย่างแรงป้องกนัไม่ใหไ้ข่จม ถ่ายนํา้ทกุๆ 2 วนั ถงัท่ีใชแ้มป่ไูมเ่ข่ียไข่จะมีการใหอ้าหาร

แมป่เูป็นเนือ้ปลาสดหั่นวนัละ 1 ครัง้ เวลา 9.00 น. 

3.3 สุม่ตวัอย่างไข่ปจูากแมป่ท่ีูไมเ่ข่ียไข่มาครัง้ละ 10 ฟอง และตวัอย่างไข่ในถงัท่ีมีการเข่ียไข่ สุม่ตวัอย่าง 

มาครัง้ละ 5 มิลลิลิตร ทาํการสุ่มตวัอย่างแต่ละตวัอย่าง 3 ครัง้ เก็บรกัษาตวัอย่างในเอทธิลแอลกอฮล ์70% แลว้นาํ

ตัวอย่างไข่มาส่องภายใตก้ลอ้งจุลทรรศน ์เพ่ือศึกษาพัฒนาการของตัวอ่อนเช่นเดียวกับขอ้ 2.3 รวมทั้งจดบันทึก

ระยะเวลาท่ีใชใ้นการพฒันาการในแตล่ะระยะจนกระทั่งไข่ฟักเป็นตวั (incubation time) 

3.4 ศึกษาการเปลี่ยนแปลงปริมาตรของไข่ตามระยะพัฒนาการเปรียบเทียบระหว่างการเข่ียและไม่เข่ียไข่ 

โดยในขณะท่ีทาํการตรวจสอบพฒันาการ จะวดัขนาดเสน้ผ่าศนูยก์ลางของไข่โดยใชไ้มโครมิเตอรท่ี์กลอ้งจุลทรรศน ์

โดยวดัเสน้ผ่านศูนยก์ลางยาวท่ีสุด (L) และสัน้ท่ีสุด (I) จากนัน้คาํนวณปริมาตรไข่ปู (µm3) โดยใชสู้ตร V = 4/3 π 

(L/2)(I/2)2 (Valdes et al., 1991) 

4. การเปรียบเทยีบอัตราการฟักระหว่างไข่ปูม้านอกกระดองทีม่ีการเขีย่ไข่และไม่เขีย่ไข่ 

       เม่ือไข่ปูสีต่าง ๆ ท่ีมีการเข่ียไข่และไม่เข่ียไข่ในขอ้ 3.2 มีพัฒนาการเขา้สู่ระยะ zoea ซึ่งเป็นระยะตัวอ่อน

ระยะแรกสดุของลกูปท่ีูออกจากไข่ และหลดุจากจบัป้ิงมาเคลื่อนท่ีในมวลนํา้ ทาํการสุม่ตวัอย่างมาถงัละ 30 มิลลิลิตร 

3 ครัง้ นบัจาํนวน zoea ท่ีมีการฟักเป็นตวัและนบัไข่ท่ีไมฟั่กเป็นตวั เพ่ือหาอตัราการฟัก และนาํมาคาํนวณหาค่าอตัรา

การฟัก (%) โดยใชส้ตูร จาํนวน zoea / จาํนวนไข่ป ูx 100 

5. การวิเคราะหท์างสถติ ิ

ทดสอบคา่ความแตกตา่งของคา่เฉลี่ยของปริมาตรไข่และอตัราการฟักท่ีเกิดจากการเข่ียไข่และไม่เข่ียไข่  โดย

การวิเคราะหค์่าความแปรปรวนดว้ยวิธี ANOVA ท่ีระดบัความเช่ือมั่น 95% จากนัน้เปรียบเทียบหาค่าความแตกต่าง

ของคา่เฉลี่ยระหวา่งคูโ่ดยการเปรียบเทียบพหคุณูดว้ยวิธี Tukey Post-Hoc test  

 

ผลและวิจารณผ์ลการทดลอง 
ปไูข่นอกกระดองเป็นปท่ีูมีการเคลื่อนยา้ยไข่ท่ีไดร้บัการปฏิสนธิภายในตวัใหม้าอยู่ท่ีนอกกระดอง โดยใช ้

ท่อไข่เกาะติดกบัขาว่ายนํา้ 4 คู่บริเวณส่วนทอ้งหรือจบัป้ิง ซึ่งเปลี่ยนแปลงไปเป็นอวยัวะช่วยในการสืบพนัธุข์องเพศ

เมีย (gonopod)  เพ่ือใหไ้ข่ไดร้ับออกซิเจนเพียงพอและปกป้องไข่จากเชือ้โรคและปรสิตต่าง ๆ ในระหว่างท่ีมีการ

พฒันาของตวัอ่อน (embryo) เม่ือตวัอ่อนในไข่มีพฒันาการสมบูรณแ์ลว้ ไข่จะฟักเป็นตวัโดยแม่ปูจะขยบัส่วนจับป้ิง

ดว้ยความถ่ีสงูแลว้ไข่จะดดูนํา้เขา้ไปจนบวมและทาํใหเ้กิดแรงดนัทาํใหเ้ย่ือเมมเบรนแตกออก และลกูปูวยัอ่อนระยะ 

zoea ก็จะถกูพดัออกสูน่ ํา้ทะเลพรอ้มๆ กนัภายในช่วงเวลาสัน้ ๆ  (Warner, 1977; Saigusa, 1992) ตวัออ่นของปท่ีูอยู่

ภายในไข่นอกกระดอง จะมีพฒันาการเจริญเติบโตอย่างต่อเน่ือง โดยมีการเปลี่ยนแปลงของสีไข่ท่ีสามารถสงัเกตเห็น

ไดอ้ย่างชัดเจนจากสีเหลือง เป็นสีสม้ สีนํา้ตาล และสีดาํ ตามลาํดบั    (นงนุช และ ศุภางค,์ 2550; Arshad et al., 

2006) จากการศกึษาพฒันาการของตวัออ่นตามสีของไข่ปมูา้นอกกระดอง พบวา่ระยะพฒันาการของตวัออ่นแบ่งเป็น 

4 ระยะดงัแสดงใน Figure 3 โดยเริ่มตน้พฒันาการไข่เป็นสีเหลือง ตวัออ่นมีพฒันาการอยู่ในระยะ Clevage-blastula 

ไข่มีการแบ่งเซลลแ์ละภายในมีไข่แดง (yolk) เตม็เซลล ์ซึง่ไข่แดงเป็นอาหารของตวัออ่นท่ีใชใ้นขณะพฒันาการ จากนัน้

พฒันาเป็นไข่สีสม้เขา้สูร่ะยะ Gastrula โดยจะเห็นรอยคอดเวา้ของไข่แดง และเริ่มเห็นเนือ้เย่ือใส ๆ แลว้จงึพฒันาเป็น

ไข่สีน ํา้ตาลเขา้สูร่ะยะ Eyespot-pigmentetion เริ่มเห็นจดุตาเป็นสีดาํและมีการสรา้งรงควตัถ ุ(pigment) และสดุทา้ย

พฒันาเป็นไข่สีดาํเขา้สูร่ะยะ Heart-beating มีการเตน้ของหวัใจและสว่นของตาจะมีขนาดใหญ่ชดัเจน  ซึ่งระยะเวลา

ท่ีใช้ในการพัฒนาของตัวอ่อนในแต่ละระยะจะแตกต่างกัน คือ ระยะ Clevage-blastula, Gastrula,  Eyespot-

pigmentetion และ Heart-beating ใชเ้วลาเท่ากับ 50±3.46, 46±3.46, 48±6.00 และ   44±0.10 ชั่วโมง ตามลาํดบั 

จากนัน้ตวัออ่นในไข่จะฟักเป็นตวัเกิดเป็นลกูปวูยัออ่นระยะแรกสดุท่ีเรยีกวา่ zoea ผลการศกึษาพฒันาการของตวัออ่น
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ปไูข่นอกกระดองในการศกึษานีส้อดคลอ้งกบัการศกึษาของนงนชุ และ ศภุางค ์ (2550) ซึง่ไดส้รุปไวว้า่ในระหวา่งการ

พฒันาของตวัออ่นในไข่นอกกระดองนัน้ ปริมาตรของไข่ปเูพ่ิมขึน้ตามระยะเวลาการพฒันา มีรงควตัถสุีดาํเพ่ิมขึน้ และ

ปริมาณของไข่แดง   คอ่ยๆ ลดลง ทาํใหส้ีของไข่เปลี่ยนแปลงไปตามระยะพฒันาการ 

 
 

 

 

 

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. 

 

 เม่ือนาํแม่ปูไข่นอกกระดองท่ีมีสีไข่แตกต่างกนั 4 สี มาศกึษาเปรียบเทียบพฒันาการไข่ปมูา้นอกกระดองท่ีมี

และไมมี่การเข่ียไข่ (Figure 4) พบวา่ปไูข่นอกกระดองท่ีมีการเข่ียไข่ในระยะสีเหลืองและสีสม้ไมส่ามารถพฒันาเป็นตวั

อ่อน zoea ไดเ้ม่ือครบ 212 ชั่วโมง ในขณะเดียวกนัปูไข่นอกกระดองทุกสีท่ีไม่มีการเข่ียไข่สามารถพฒันาเป็นตวัออ่น

ได ้โดยไข่สีเหลือง สีสม้ สีนํา้ตาล และสีดาํ จะใชเ้วลาในการพฒันาเป็นตวัอ่อนแต่ละระยะแตกต่างกนั โดยพบว่าท่ี

ชั่วโมงท่ี 72 ไข่ของแม่ปูไข่สีเหลืองท่ีไม่เข่ียไข่เริ่มพฒันาเขา้สู่ระยะการเกิดจดุตา (Eyespot-pigmentetion) ในขณะท่ี

ไข่ของแมป่ไูข่สีเหลืองท่ีมีการเข่ียไข่ยงัไม่มีพฒันาการการเกิดจุดตาแต่อย่างใด จนกระทั่งถงึชั่วโมงท่ี 212 ซึง่เป็นเวลา

ท่ีไข่ควรจะพัฒนาเป็นลกูปูวยัอ่อนระยะ zoea ก็ยังไม่พบว่าไข่สีเหลืองท่ีมีการเข่ียไข่จะมีพัฒนาการเปลี่ยนแปลง

เหมือนกบัท่ีไม่เข่ียไข่ จึงไดท้าํการศกึษาเพ่ิมเติมต่อไปอีก 48 ชั่วโมง ก็ไม่พบว่าไข่สีเหลืองท่ีเข่ียไข่จะมีพฒันาการไป

เป็นตวัออ่น zoea ไดเ้ลย สาํหรบัไข่สีสม้พบวา่ท่ีชั่วโมงท่ี 48 ไข่ของแมป่ไูข่สีสม้ท่ีไมเ่ข่ียไข่เริ่มพฒันาเขา้สูร่ะยะการเกิด

จุดตาอย่างชัดเจน ในขณะท่ีไข่สีสม้ท่ีมีการเข่ียไข่มีการพัฒนาเห็นจุดตาเล็ก ๆ ท่ีชั่วโมงท่ี 96 และหลงัจากนัน้ก็ไม่มี

พัฒนาการใด ๆ ต่อจนถึงชั่วโมงท่ี 212 เช่นเดียวกับไข่สีเหลือง สาํหรับไข่สีน ํา้ตาลและสีดาํท่ีเข่ียไข่และไม่เข่ียไข่ 

(Figure 4) พบว่ามีพฒันาการของตวัอ่อนไปเป็นลกูปูวยัอ่อนระยะ zoea ไดท้ัง้สองแบบ เม่ือพิจารณาระยะเวลาท่ีใช้

ในการฟักไข่ (incubation time) ของไข่สีนํา้ตาลและดาํท่ีเข่ียไข่และไม่เข่ียไข่ พบว่าการเข่ียไข่ทาํใหร้ะยะเวลาฟักไข่

ยาวกว่าท่ีไม่เข่ียไข่ (Table 1) โดยไข่สีน ํา้ตาลท่ีมาจากการเข่ียไข่ตอ้งใชร้ะยะเวลา 70±3.46 ชั่วโมง ซึ่งยาวกว่าท่ีไม่

เข่ียไข่ซึ่งใชร้ะยะเวลา 64±6.96  ชั่วโมง สว่นไข่สีดาํท่ีมีการเข่ียไข่ตอ้งใชร้ะยะเวลา 28±3.46  ชั่วโมงในการฟักเป็นตวั 

ซึ่งยาวกว่าท่ีไม่เข่ียไข่ซึ่งใชร้ะยะเวลา 24±3.41  ชั่วโมง แสดงว่าการเข่ียไข่ทาํใหร้ะยะเวลาท่ีใชใ้นการฟักไข่เป็นตวั

ยาวนานขึน้ การท่ีธนาคารปพูยายามลดเวลาในการเลีย้งแมป่โูดยการเข่ียไข่ แตต่อ้งใชร้ะยะเวลาเพ่ิมขึน้เพ่ือรอการฟัก

เป็นตวั ดงันัน้การเข่ียไข่จงึไมมี่ผลดีในแง่ของระยะเวลาการฟักตวัเช่นเดียวกบัพฒันาการของตวัออ่น 

  สีของไข่ปมูา้นอกกระดองมีผลตอ่ปริมาตรของไข่อย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติ (p<0.05) (Table 1) และไข่ปมูา้

นอกกระดองท่ีมีการเข่ียไข่มีปริมาตรไข่นอ้ยกว่าไข่ปูมา้นอกกระดองท่ีไม่ไดมี้การเข่ียไข่อย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติ 

(p<0.05)  มีรายงานการศกึษาวา่ปริมาตรของไข่ปเูพ่ิมขึน้ตามระยะพฒันาการของตวัออ่น โดยไข่ปมูา้ตัง้แตเ่ริ่มตน้จน

ระยะสดุทา้ยก่อนฟักออกเป็นตวัอ่อนมีปริมาตรไข่เพ่ิมขึน้ 85.36% เพราะมีการเจริญเพ่ิมขึน้ของเนือ้เย่ือคพัภะท่ีอยู่

ภายในไข่ และมีการนาํนํา้เขา้ภายในไข่เพ่ือปรบัสมดลุความเขม้ขน้ของอิออนภายในไข่ และขณะเดียว 

 

 

     
                  A                               B                                    C                                   D                                 E 
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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 Eggs volume ((x106µm3) Incubation time (hrs) Hatching rate (%) 

 non-brushed 

eggs 

brushed eggs non-brushed 

eggs 

brushed 

eggs 

non-brushed 

eggs 

brushed eggs 

Yellow 15.65 ± 2.02bc 14.48 ± 1.52c 168 ± 6.00 nd* 54.19 ± 3.20c 0 d 

Orange 16.13 ± 2.68abc 15.29 ± 1.67bc 126 ± 10.39 nd 62.07 ± 6.79bc 0d 

Brown 17.11 ± 1.15ab 16.74 ± 0.84ab 70 ± 3.46 64 ± 6.96 70.26 ± 1.13ab 65.44 ± 4.55abc 

Black 17.11 ± 1.15ab 16.74 ± 0.84ab 28 ± 3.46 24 ± 3.41 76.15 ± 9.27a 74.05 ± 2.42ab 

*nd= not developed to zoea stage 

0.2 mm 
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กนัปริมาณไข่แดงลดลง (นงนชุ และ ศภุางค,์ 2550) ปริมาตรไข่แดงท่ีลดลงเกิดจากการใชป้ริมาณไข่แดงซึง่เป็นแหล่ง

ของสารอาหารเพ่ือการพฒันาการเจริญเติบโตของตวัออ่น ซึง่ในไข่แดงเตม็ไปดว้ยโปรตีน ไขมนั นํา้ตาล และฮอรโ์มนส

เตอรอยล ์(Couch and Hagino, 1983; Adiyogi, 1985)  

จากการศึกษายังพบว่าอัตราการฟักของปูมา้ไข่นอกกระดองท่ีทาํการเข่ียไข่และไม่เข่ียไข่ทั้ง 4 สีมีความ

แตกต่างกันอย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติ (p<0.05) (Table 1)  โดยพบว่าไข่สีเหลืองและไข่สีสม้ท่ีทาํการเข่ียไข่ ไม่

สามารถฟักเป็นลกูปวูยัออ่นระยะ zoea ไดเ้ลย ซึง่หมายความวา่มีอตัราการฟักเป็น 0 % ในขณะท่ีไข่สีน ํา้ตาลและไขส่ี

ดาํท่ีมีการเข่ียไข่มีอตัราการฟักเป็น zoea แตกตา่งกนั โดยการเข่ียไข่ทาํใหอ้ตัราการฟักตํ่ากวา่ท่ีไมเ่ข่ียไข่ ไข่สีน ํา้ตาลท่ี

มีการเข่ียไข่มีอัตราการฟัก 65.44±4.55% ซึ่งต ํ่ากว่าท่ีไม่มีการเข่ียไข่ซึ่งมีอัตราการฟัก  70.26±1.13% ในไข่สีดาํก็

เช่นกนัมีอตัราการฟักของการเข่ียไข่ต ํ่ากว่าท่ีไม่เข่ียไข่ คือ 74.05±2.42 และ 76.15±9.27 % ดงันัน้การเข่ียไข่นอกจาก

ส่งผลต่อพฒันาการของตวัอ่อนแลว้ยงัสง่ผลตอ่อตัราการฟักดว้ย ในการศกึษาของจินตนา และ คณะ (2553ข) ซึ่งทาํ

การเพาะฟักปูไข่นอกกระดองสีต่าง ๆ พบว่าไข่สีสม้เหลืองมีอตัราการฟักสงูกว่าไข่สีอ่ืน ๆ  โดยไข่สีดาํมีอตัราการฟัก 

65.23 % แตกต่างจากการศกึษานี ้นอกจากนัน้วารินทร ์และ คณะ (2547) ไดท้าํการเพาะฟักไข่โดยวิธีการหกัตบัป้ิง

ของปูไข่นอกกระดองท่ีมีสีนํา้ตาล และแยกไข่ออกจากตบัป้ิงโดยใขมื้อถูไข่หรือเข่ียไข่ออกมา พบว่ามีอตัราการฟัก 

26.21-75.98% ขึน้อยู่กับปริมาณการลาํเลียงจากโรงตม้ปู และพบว่าการฟักไข่ปูสีเทาดาํจากตับป้ิงส่วนไข่นอก

กระดองสีเทาดาํมีอตัราการฟักตํ่ามากเพียง 5.5% เน่ืองจากไข่สีเทาดาํมีผนงัเซลลบ์อบบาง การเข่ียไข่ในระยะนีอ้าจ

ทาํใหไ้ข่ไดร้ับความกระทบกระเทือนจนเกิดเน่าเสีย ดงันั้นไข่นอกกระดองสีเทาและดาํจึงเหมาะกับการฟักแบบ

ธรรมชาติโดยแม่ปเูข่ียไข่เอง (วารินทร ์และคณะ, 2547) ดงันัน้การใชแ้ปรงเข่ียไข่สีดาํก็ไม่เหมาะสม เพราะทาํใหไ้ข่มี

โอกาสไดร้บัความเสียหายสงู และอาจเป็นอีกปัจจยัหนึ่งท่ีทาํใหอ้ตัราการฟักตํ่าลงได ้ทัง้นีปั้จจยัท่ีมีผลตอ่อตัราการฟัก

มีมากมาย เช่น ขนาดแม่ปู ความแข็งแรงของแม่ปู ฤดูกาล สถานท่ีในการเลีย้ง ช่วงเวลาท่ีแม่ปูติดอวน ขัน้ตอนการ

ลาํเลียงแม่ปู ระยะพกัเพ่ือปรบัตวัของแม่ปูระหว่างอยู่ในธนาคารป ูและความหนาบางของผนงัเซลลไ์ข่ในแต่ละระยะ

พฒันาการ เป็นตน้ (วารินทร ์และคณะ, 2547; จินตนา และคณะ, 2553ข)  นอกจากนัน้ไข่ท่ีเคลื่อนมาอยู่นอกกระดอง

ถูกยึดติดไวก้ับรยางค ์4 คู่ท่ีส่วนทอ้งหรือจบัป้ิงซึ่งมีการแตกแขนงเป็นเสน้เล็กจาํนวนมากเหมือนขนนก และมีการ

สรา้งสารเหนียวจากต่อมบริเวณโคนของรยางคว์่ายนํา้เพ่ือทาํหนา้ท่ียึดติดอย่างแน่นหนามาก (นงนุช และ ศภุางค,์ 

2550) ดังนั้นการแปรงไข่ออกมาก่อนถึงระยะเวลาท่ีกาํหนดจะทาํใหร้ยางคเ์หล่านีห้ลุดออกมาดว้ย จึงทาํใหไ้ข่มี

นํา้หนกั การเพาะฟักตอ้งใชอ้ากาศท่ีมีแรงสงู เพ่ือป้องกนัไมใ่หไ้ข่ตกลงไปกองท่ีพืน้ถงั และรยางคท่ี์หลดุออกมาพรอ้ม

ไข่จะเน่าเสียทาํใหคุ้ณภาพนํา้เสียไม่เหมาะสมต่อการเพาะฟักของไข่ดว้ย ดังนั้นการเข่ียไข่จึงตอ้งมีการควบคุม

คณุภาพนํา้มากกวา่การปลอ่ยใหแ้มป่วูางไข่ตามปกติ  

Saigusa (1992) ทาํการเพาะฟักไข่ปแูสมชนิด Sesarma haematocheir เปรียบเทียบระหวา่งไข่ท่ียงัติดอยู่ท่ี

จบัป้ิงและไข่ท่ีถูกดงึออกจากจบัป้ิง ซึ่งเป็นวิธีเดียวกบัการเข่ียและไม่เข่ียไข่ในการศกึษานี ้ซึ่งไดร้ายงานไวว้่าเม่ือไข่

ยงัคงเกาะติดอยู่ท่ีจบัป้ิง ไข่จะเพาะฟักเป็นลกูปูวยัอ่อนระยะ zoea พรอ้ม ๆ กนัทัง้หมดในระยะเวลาสัน้ ๆ เม่ือมีการ

ดึงไข่ออกจากจับป้ิง จะพบทั้งไข่ท่ีฟักและไม่ฟักเป็นตัว และใชเ้วลาในการฟักเป็นตัวนานกว่าไข่ท่ีติดอยู่กับตวัแม่ 

รวมทั้งไข่ไม่ฟักเป็นลูกปูวัยอ่อนระยะ zoea พร้อมกัน ซึ่งสันนิษฐานว่าแม่ปูน่าจะมีส่วนสาํคัญในการกระตุ้น

กระบวนการฟักเป็นตวั โดยน่าจะมีสิ่งเรา้ทางกายภาพและเคมีท่ีสง่ผ่านมาจากตวัแมท่ี่มากระตุน้การฟักเป็นตวัของไข่

นอกกระดองดว้ย ผลการศกึษาดงักลา่วชีใ้หเ้ห็นวา่แมป่ไูข่นอกกระดองไมไ่ดท้าํหนา้ท่ีเพียงเริ่มตน้กระบวนการสรา้งไข่

แต่ยังมีหนา้ท่ีสาํคญัในการทาํใหไ้ข่เพาะฟักเป็นลูกปูวยัอ่อนดว้ย การเพาะฟักของไข่เป็นลูกปูวยัอ่อนจึงถูกควบคมุ

ดว้ยปัจจยัทัง้ภายในไข่เองและจากตวัแมปู่ดว้ย ขอ้สรุปดงักลา่วแสดงใหเ้ห็นวา่การเข่ียไข่เป็นการดงึไข่ออกจากจับป้ิง 
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จึงทาํใหก้ารทาํหนา้ท่ีรว่มของแมป่ใูนกระบวนการเพาะฟักไมส่ามารถดาํเนินไปได ้จึงส่งผลต่อพฒันาการของตวัออ่น

และการเพาะฟักของไข่ 

ขอ้มลูท่ีไดจ้ากการศกึษานีชี้ใ้หเ้ห็นว่าการเข่ียไข่เป็นวิธีการท่ีไม่เหมาะสมต่อการจดัการแม่ปูไข่นอกกระดอง 

ไม่สามารถช่วยฟ้ืนฟูทรพัยากรปู และอาจจะเป็นการทาํลายไข่ปูท่ีจะมีโอกาสเจริญเป็นลูกปูใหน้อ้ยลงมากกว่าการ

ปล่อยใหแ้ม่ปูวางไข่ตามปกติ รวมทัง้ตอ้งใชร้ะยะเวลาในการฟักเป็นตัวมากกว่าดว้ย นอกจากนัน้การใหข้อ้มูลแก่

ผูบ้ริโภคถึงองคป์ระกอบทางเคมีพืน้ฐานของไข่ปูมา้ช่วงการพฒันาต่างๆ ก็น่าจะช่วยทาํใหปู้ไข่นอกกระดองถูกจบัมา

ขายนอ้ยลง ซึ่งสพิุศ และคณะ (2548) รายงานว่าไข่ปมูา้ระยะการพฒันาตา่งๆ มีการสะสมทัง้โปรตีนและไขมนัอยู่ใน

ปริมาณสงู และจะค่อยๆ ลดลงในช่วงการพฒันาก่อนการฟักเป็นตวั โดยมีปริมาณโปรตีนในไข่สีเหลือง สม้ นํา้ตาล 

และดาํ 63.74,60.03, 57.51, 58.23% ตามลาํดบั และปริมาณไขมนั 19.27, 16.52, 13.25 และ 13.36% ตามลาํดบั  

แสดงใหเ้ห็นว่ารสชาติท่ีอรอ่ยของไขมนัในไข่ลดนอ้ยลงตามสี ซึ่งหมายความว่าไข่นอกกระดองไม่ใช่ไข่ป ูแต่มนัคือตวั

ออ่นของปท่ีูกาํลงัพฒันาเป็นลกูปวูยัออ่น การบริโภคปไูข่นอกกระดองจงึไมมี่รสชาติท่ีอรอ่ยแตอ่ย่างใดและท่ีสาํคญัยงั

มีคณุคา่ทางอาหารตํ่าดว้ย   
 

สรุป 

วิธีการเข่ียไข่โดยการใชแ้ปรงเข่ียไข่หรือใชมื้อเข่ียไข่ เป็นวิธีท่ีสง่ผลกระทบตอ่พฒันาการของตวัออ่นและอตัรา

การฟักของไข่ปู โดยเฉพาะอย่างย่ิงการเข่ียไข่ปูในระยะท่ีไข่สีเหลืองและสีสม้ท่ีทาํใหต้วัอ่อนไม่มีพัฒนาการและไม่

สามารถฟักเป็นลกูปวูยัอ่อนไดเ้ลย สว่นการเข่ียไข่ปใูนระยะสีนํา้ตาลและดาํก็ส่งผลใหร้ะยะเวลาท่ีใชใ้นการฟักตวัของ

ไข่ยาวขึน้และอตัราการฟักตํ่าลง ซึ่งทาํใหก้ารเข่ียไข่ในระยะไข่สีนํา้ตาลและสีดาํไม่มีผลดีเช่นกนั ดงันัน้จึงไม่ควรใช้

วิธีการเข่ียไข่ในการจดัการธนาคารปู เพราะไม่ใช่วิธีท่ีทาํใหเ้พ่ิมผลผลิตลูกปูแต่อย่างใด และอาจเป็นการทาํลายลูก

พนัธุป์ใูหน้อ้ยลงดว้ย การเข่ียไข่จงึไมใ่ช่วิธีการจดัการธนาคารปมูา้ท่ีก่อใหเ้กิดการพฒันาทรพัยากรปอูย่างยั่งยืน  
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การปนเป้ือนของไมโครพลาสตกิในสัตวท์ะเลทีเ่ป็นอาหาร 
Microplastic Contamination in Marine Animals Used as Seafood 

 
พันธุท์ิพย ์วเิศษพงษพ์ันธ์1* อภิญญา ชาติทวีสขุ1 และ วชิระ ใจงาม2 

Puntip Wisespongpand1*, Apinya Chataweesuk and Wachirah Jaingam2 

 

บทคัดย่อ 
ไมโครพลาสติกท่ีปนเป้ือนในสิ่งแวดลอ้มในทะเลสามารถถ่ายทอดผ่านทางห่วงโซ่อาหารมายังมนุษย ์การ

บริโภคอาหารทะเลจึงเป็นหนทางโดยตรงท่ีจะทาํใหเ้กิดการปนเป้ือนของไมโครพลาสติกสู่มนุษย ์จากการ ศกึษาไมโค

รพลาสติกในสตัวท์ะเลท่ีมีการบริโภคเป็นอาหารของคนไทย 5 กลุ่ม ไดแ้ก่ หอย กุง้ ปู หมึก และปลา รวม 25 ชนิด 

พบว่ากลุ่มหอยมีการปนเป้ือนของไมโครพลาสติกมากท่ีสุด (33%) โดยสตัวท์ะเลในแต่ละกลุ่มท่ีพบไมโครพลาสติก

มากท่ีสดุ ไดแ้ก่ หอยเสียบ กุง้กุลาดาํ ปูทะเล หมกึกระดอง และปลาทู โดยมีจาํนวนไมโคร พลาสติกทัง้หมดเท่ากับ 

6.6±2.61, 3.8±2.49, 3.4±1.14, 3.0±2.35 และ 3.6±1.14 ชิน้ต่อตวั ตามลาํดบั รูปแบบและสีของไมโครพลาสติกท่ี

พบสว่นใหญ่เป็นรูปแบบเสน้ใย (48.80%) และสีนํา้เงิน (47.25%) มีขนาดระหวา่ง 5-185 ไมครอน และพบโพลีเมอรป์

ระเภท polyethylene, polyester และ nylon การศกึษานีชี้ใ้หเ้ห็นวา่มีการปนเป้ือนของไมโครพลาสติกในสตัวท์ะเลทกุ

กลุ่มท่ีคนไทยบริโภคเป็นอาหาร ซึ่งเป็นขอ้มลูพืน้ฐานท่ีมีความสาํคญัต่อการเฝ้าระวงั และกาํหนดมาตรการป้องกัน

ความเสี่ยงตอ่สขุภาพของมนษุยจ์ากการไดร้บัความเป็นพิษของไมโครพลาสติกตอ่ไป 

 
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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คาํนาํ 

ประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศบนโลกท่ีกาํลงัประสบปัญหาขยะทะล (marine debris)  และยังถูกจดั

อนัดบัใหเ้ป็นผูทิ้ง้ขยะพลาสติกลงสู่ทะเลมากเป็นอนัดบั 6 ของโลก (Jambeck et al., 2015) โดยพลาสติกเป็น

ขยะท่ีถูกทิง้ลงทะเลไทยมากเป็นอนัดบัหนึ่ง ขยะทะเลส่งผลกระทบต่อสตัวท์ะเลอย่างชดัเจน โดยสตัวท์ะเลท่ีกิน

พลาสติกเขา้ไปจะทาํใหร้ะบบทางเดินอาหารอุดตนั ย่อยอาหารไม่ได ้เชือกอวนต่าง ๆ ไปพันเก่ียวจนสตัวท์ะเล

ตาย ขยะทะเลยงัสง่ผลกระทบตอ่สิ่งแวดลอ้มทางทะเล ระบบนิเวศทางทะเล และมนษุย ์(กรมทรพัยากรทางทะเล

และชายฝ่ัง, 2562) และมหนัตภยัท่ีสาํคญัของขยะพลาสติกท่ีกาํลงัเป็นท่ีสนใจมากท่ีสดุ เพราะกาํลงัสง่ผลกระทบ

โดยตรงตอ่สขุภาพของมนษุยน์ั่นคือ “ไมโครพลาสติก”  

ไมโครพลาสติก (microplastic ) คือ พลาสติกท่ีมีขนาด 1 นาโนเมตร- 5 มิลลิเมตร มีทัง้แหลง่กาํเนิดปฐม

ภูมิ เช่น เม็ดพลาสติกจากโรงงานผลิตพลาสติก เม็ด microbead ท่ีใชเ้ป็นส่วนผสมในผลิตภัณฑเ์ครื่องสาํอาง 

เสน้ใยจากเชือกอวนและเสือ้ผา้ เป็นตน้ และแหล่งกาํเนิดทุติยภูมิซึ่งเป็นแหลง่ท่ีมาหลกั คือ เกิดจากการแตกหกั 

การสกึกร่อน การย่อยสลายโดยแสง รวมถึงการเกิดออกซิเดชั่นของพลาสติกขนาดใหญ่ ไมโครพลาสติกมีขนาด

เล็ก แพร่กระจายไดง่้าย ยากต่อการรวบรวมและกาํจดั จึงทาํใหมี้การสะสมเพ่ิมขึน้ในทะเลอย่างต่อเน่ือง และยงั

พบ แพรก่ระจายทัง้ในนํา้ทะเล ตะกอน และในสิ่งมีชีวิต ตัง้แตช่ายฝ่ังไปจนถงึทะเลลกึ ไมโครพลาสติกมีความเป็น

พิษท่ีเกิดจากตวัพลาสติกและสารเติมแต่งต่าง ๆ และยงัสามารถดดูซบั ปลดปล่อย และเคลื่อนยา้ยสารพิษจาก

สิ่งแวดลอ้ม เช่น PCBs โลหะหนกั รวมทัง้เชือ้โรคตา่ง ๆ ดว้ย  ไมโครพลาสติกจงึสง่ผลกระทบโดยตรงตอ่สิ่งมีชีวิต

ในทะเล เช่น ขดัขวางทางเดินอาหาร ทาํใหบ้ริโภคอาหารไดน้อ้ยลง ลดภูมิคุม้กนั และส่งผลต่อระบบการเจริญเติบโต

และระบบสืบพันธุ ์และส่งผลกระทบใหเ้กิดการเปลี่ยนแปลงโครงสรา้งของประชากรและระบบนิเวศ  รวมทั้ง

ผลกระทบดา้นเศรษฐกิจและสงัคมดว้ย (Cole et al., 2011; GESAMP, 2015; UNEP, 2016; Auta et al., 2017; 

Lusher et al., 2017; Wang et al., 2019)  

คณุสมบติัสาํคญัท่ีทาํใหไ้มโครพลาสติกสง่ผลโดยตรงต่อมนุษยก์็คือ การถ่ายทอดผ่านทางห่วงโซอ่าหาร

จงึทาํใหอ้นัตรายของไมโครพลาสติกท่ีมีต่อมนุษยมี์ความเดน่ชดักวา่ขยะพลาสติก เสน้ทางท่ีไมโครพลาสติกเขา้สู่

ห่วงโซ่อาหารมี 4 เสน้ทาง คือ โดยการย่อย การหายใจ การเก่ียวพัน และการส่งผ่านตามลาํดับขั้นในห่วงโซ่

อาหาร (Setala et al., 2018) ดงันัน้การบริโภคอาหารทะเลจึงเป็นเสน้ทางหลกัท่ีจะนาํพาไมโครพลาสติกเขา้สู่

มนุษยแ์ละนาํพาความเป็นพิษทาํใหเ้กิดความเสี่ยงต่อสุขภาพของมนุษยไ์ดม้ากท่ีสุดทางหนึ่ง (Dehaut et al., 

2016; Lusher et al., 2017;  Barboza et al., 2018; Smith et al., 2018; Hantoro et al., 2019) 

การศกึษานีไ้ดท้าํการศกึษาไมโครพลาสติกในสตัวท์ะเลท่ีมีการบริโภคเป็นอาหารทัง้ 5 กลุ่ม ไดแ้ก่ หอย 

กุง้ ป ูหมกึ และ ปลา โดยศกึษา จาํนวน ขนาด และคณุลกัษณะตา่งๆ ของไมโครพลาสติก เพ่ือประเมินสถานภาพ

การปนเป้ือนของไมโครพลาสติกในสตัวน์ ํา้ท่ีเป็นอาหารของคนไทย การศกึษาความเป็นพิษของไมโครพลาสติกท่ี

มีตอ่มนษุยก์าํลงัเป็นท่ีสนใจอย่างมาก  ซึง่จาํเป็นจะตอ้งมีขอ้มลูพืน้ฐานเก่ียวกบัการปนเป้ือนของไมโครพลาสติก 

เพ่ือจะนาํไปใชใ้นการในการกาํหนดมาตรการการเฝา้ระวงัและป้องกนัความเสี่ยงท่ีเกิดจากการรบัประทานอาหาร

ทะเลท่ีปนเป้ือนไมโครพลาสติกท่ีมีตอ่สขุภาพของคนไทยตอ่ไป 

 
อุปกรณแ์ละวิธีการ 

1. การเตรียมตัวอย่างสัตวท์ะเล 
เก็บรวบรวมตวัอย่างสตัวท์ะเลท่ีมีการบริโภคเป็นอาหารจาก 5 กลุม่หลกั ไดแ้ก่ หอย กุง้ ป ูหมกึ และปลา 

กลุม่ละ 5 ชนิด ดงัแสดงใน Table 1 โดยรวบรวมตวัอย่างมาชนิดละ 5 ตวัจาก 4 สถานท่ี ไดแ้ก่ 1. ท่าเรืออวนจมป ู 
ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบรุี  2. ตลาดสดเทศบาลศรีราชา จ. ชลบุรี 3. ตลาดสดเทศบาลเมือง จ.ตราด 4. หอย
เสียบเก็บจากหาดบา้นโรงโป๊ะ ต.บางละมุง อ.บางละมุง จ. ชลบุรี โดยการขุดตัวอย่างจากในหาดทราย นาํ
ตัวอย่างท่ีไดม้าลา้งนํา้จืดใหส้ะอาด ทาํการวัดขนาดและชั่งนํา้หนัก จากนั้นผ่าเอาส่วนกระเพาะแยกออกมา 
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ยกเวน้หอยท่ีจะใชท้ัง้ตวั เน่ืองจากสว่นกลา้มเนือ้และกระเพาะอยู่รวมกนัแยกออกจากกนัไดย้าก นาํสว่นกระเพาะ
และตวัหอยไปอบแหง้ท่ีอณุหภมิู 70 oC เป็นเวลา 12 ชั่วโมง  
2. การสกัดและแยกไมโครพลาสตกิ  

ใชวิ้ธีท่ีดัดแปลงมาจาก UNEP (2016); Dehaut et al. (2016); Kühn et al. (2017) มีการควบคุมการ
ปนเป้ือนจากหอ้งปฏิบติัการ โดยการใชฝ้าปิดอปุกรณแ์ละตวัอย่างเพ่ือป้องกนัการปนเป้ือนจากอากาศ และนํา้ท่ี
ใชเ้ป็น de-ionized  
 2.1 นาํส่วนกระเพาะของสตัวแ์ต่ละชนิดและเนือ้หอยใส่ลงในบีกเกอร ์จากนัน้ทาํการย่อยสลายอินทรีย์
สารโดยเติมสารละลายไฮโดรเจนเปอรอ์อกไซด ์(H2O2) 30% ลงไป 40 มิลลิลิตร ตามดว้ยสารละลายโปแตสเซียม
ไฮดรอกไซด ์(KOH) 1% อีก 8 มิลลิลิตร คนดว้ย magnetic stirrer อย่างต่อเน่ืองเป็นเวลา 1 ชั่วโมง จนสว่นของ
เนือ้เย่ือสลายตวั โดยตวัอย่างสตัวแ์ต่ละชนิดจะทาํการศึกษา 5 ตวัอย่าง (5 replication) และเตรียมตวัอย่างท่ี
เป็น control โดยไม่ใส่ตัวอย่างสัตวท์ะเลลงไป เพ่ือตรวจสอบการปนเป้ือนท่ีอาจมาจากนํา้ de-ionized และ
สารเคมี  
 2.2 เทตวัอย่างท่ีสกดัอินทรียส์ารใสล่งในกระบอกตวงขนาด 100 มิลลิลิตร ใส่เกลือลงไป 14.4 กรมั คน
ใหล้ะลาย วางทิง้ไว ้24 ชั่วโมง เพ่ือแยกเศษอินทรียส์ารและตะกอนออกจากไมโครพลาสติกท่ีจะลอยอยู่ท่ีสว่นบน  
 2.3 สงัเกตท่ีบริเวณดา้นลา่งของกระบอกตวงว่ามีเศษของไมโครพลาสติกปนอยู่หรือไม่ จากนัน้ค่อยๆเท
สารละลายดา้นบนผ่านผา้กรองขนาด 21 ไมครอน ดว้ยชดุกรองท่ีต่อเขา้กบัป๊ัมสญุญากาศ นาํผา้กรองท่ีไดไ้ปทาํ
ใหแ้หง้ท่ีอณุหภมิู 50oC เป็นเวลา 4 ชม. แลว้เก็บรกัษาในถงุพลาสติกขนาดเลก็ 
3. การศึกษาจาํนวน ขนาด รูปร่าง และคุณลักษณะของไมโครพลาสตกิ 
 นาํตวัอย่างไมโครพลาสติกท่ีแยกไดบ้นผา้กรอง ไปส่องบนกลอ้งจลุทรรศนส์เตอริโอกาํลงัขยาย 10, 40 
และ 100 เท่า นบัจาํนวนไมโครพลาสติกท่ีพบโดยคิดเป็นจาํนวนชิน้ตอ่ตวั จาํแนกรูปรา่งของไมโครพลาสติกออก
เป็น 3 รูปแบบหลกั ไดแ้ก่ เสน้ใย (fiber) แผ่น (film) และชิน้ส่วนขนาดเล็กท่ีไม่มีรูปร่างแน่นอน (fragment) วดั
ขนาดดว้ยไมโครมิเตอรบ์นกลอ้งจลุทรรศน ์และจดบนัทกึสีท่ีพบ  
4. การศึกษาประเภทของพลาสตกิ 
 ทาํการตรวจสอบประเภทของโพลีเมอรเ์บือ้งตน้ เพ่ือยืนยนัการเป็นพลาสติกดว้ย FT-IR spectrometer 
(Perkin Elmer : Spectrum Two) โดยทาํการศกึษาท่ีช่วงตาํแหน่งเลขคลื่น (wave number) ระหว่าง 400-4000 
cm-1  และสุ่มตวัอย่างไมโครพลาสติกท่ีมีขนาดใหญ่ คือ มีความยาวกว่า 100 ไมครอนและความกวา้งมากกว่า 
10 ไมครอนมาทาํการศกึษา ซึ่งเป็นขนาดท่ีเหมาะสมสาํหรบัใชก้บัเครื่องมือรุ่นดงักล่าว เปรียบเทียบสเปกตรมัท่ี
ไดก้บั Reference spectra ของโพลีเมอรป์ระเภทตา่ง ๆ ดว้ยซอฟทแ์วร ์Spectrum Touch™ ของเครื่อง 
5. การวิเคราะหท์างสถติ ิ

ทดสอบค่าความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของจาํนวนไมโครพลาสติกในสัตวท์ะเลชนิดต่าง ๆ โดยการ
วิเคราะหค์่าความแปรปรวนดว้ยวิธี ANOVA ท่ีระดบัความเช่ือมั่น 95% จากนัน้เปรียบเทียบหาค่าความแตกตา่ง
ของคา่เฉลี่ยระหวา่งคูโ่ดยการเปรียบเทียบพหคุณูดว้ยวิธี Tukey Post-Hoc test 

 
ผลและวิจารณผ์ลการทดลอง 

จากการศกึษาไมโครพลาสติกในสตัวท์ะเลท่ีมีการนาํไปบริโภคเป็นอาหารทะเลจาํนวน 25 ชนิด พบว่า
สตัวท์ะเลแตล่ะชนิดมีจาํนวนไมโครพลาสติกแตกตา่งกนัอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติ (p<0.05) (Table 1) โดย กลุม่
หอยมีไมโครพลาสติกมากท่ีสดุคิดเป็น 33% ของจาํนวนไมโครพลาสติกทัง้หมดท่ีพบในตวัอย่างสตัวท์ะเลทกุกลุ่ม 
รองลงมาคือกลุม่กุง้ ป ูและปลาคิดเป็น 25, 18 และ 14% ตามลาํดบั และหมกึเป็นกลุม่ท่ีพบ ไมโครพลาสติกนอ้ย
ท่ีสุดเพียง 10% (Figure 1) สตัวท์ะเลท่ีพบไมโครพลาสติกมากท่ีสุด คือ หอยเสียบเท่ากับ 6.6±2.61 ชิน้ต่อตัว 
รองลงมาก็ยงัคงอยู่ในกลุม่หอย คือ หอยนางรมมีไมโครพลาสติกรวม 6.0±2.12 ชิน้ตอ่ตวั และหอยแมลงภู่ซึง่เป็น
หอยท่ีคนไทยนิยมบริโภคมากท่ีสดุอีกชนิดหนึ่ง พบไมโครพลาสติก 4.8±2.17 ชิน้ตอ่ตวั ซึง่ก็ยงัสงูกวา่ในสตัวท์ะเล
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กลุ่มอ่ืน ๆ ทัง้นีจ้ะพบว่ากลุ่มหอยเป็นสตัวท่ี์มีไมโครพลาสติกสงูกว่าสตัวท์ะเลกลุ่มอ่ืน โดยมีค่าระหว่าง 3.6-6.6 
ชิน้ตอ่ตวั 

 
Figure 1  The composition of microplastics in 5 group of marine animals used as seafood. 

มีรายงานการศกึษาท่ีชีใ้หเ้ห็นวา่พวกสตัวท่ี์กรองกินอาหาร (filter feeder) เป็นกลุ่มท่ีมีการสะสมไมโคร 
พลาสติกในอตัราสงูกวา่สตัวอ่ื์น ๆ (Thushari et al., 2017) หอยสองฝาเป็นสตัวท่ี์มีการกรองกินอาหาร จงึทาํใหมี้
การสะสมปริมาณไมโครพลาสติกในระดบัสูง การท่ีหอยเสียบมีปริมาณไมโครพลาสติกสูงท่ีสุดในการศึกษานี ้
อาจเป็นเพราะว่าหอยเสียบอาศัยอยู่ในหาดทราย ซึ่งในบริเวณท่ีเก็บตัวอย่างคือหาดบ้านบางโป๊ะก็มีขยะ
พลาสติกอยู่ทั่วทัง้หาด พลาสติกท่ีติดคา้งอยู่บนหาดทรายจะค่อยๆ แตกหกัเป็นไมโครพลาสติกและแทรกอยู่ตาม
เม็ดตะกอนซึ่งเป็นท่ีอยู่ของหอยเสียบ และเม่ือหอยเสียบกรองกินอาหารในช่วงนํา้ขึน้ก็น่าจะกรองกินไมโคร 
พลาสติกเขา้ไปดว้ย ซึ่งจากรายงานการศึกษาท่ีผ่านมาก็ชีใ้ห้เห็นว่าระดับมลพิษของพลาสติกท่ีเกิดบริเวณ
ชายหาด จะสง่ผลใหป้ริมาณการสะสมไมโครพลาสติกในตะกอนทรายสงูดว้ย รวมทัง้ระยะทางระหวา่งแหลง่ท่ีอยู่
อาศยัของสตัวท์ะเลและแหล่งของสารปนเป้ือน ถา้ย่ิงใกลก้็จะย่ิงมีระดบัการปนเป้ือนในสตัวส์งู (Thushari et al., 
2017) มีรายงานท่ีแสดงใหเ้ห็นว่าหอยเสียบท่ีเก็บจากสถานท่ีแตกต่างกัน ช่วงเวลาต่างกัน มีปริมาณไมโคร 
พลาสติกแตกต่างกัน เช่น หอยเสียบท่ีเก็บจากหาดเจา้หลาวและหาดคุง้วิมาน จ.จันทบุรี พบจาํนวนไมโคร 
พลาสติก 3.13±2.75 และ 2.98±3.12 ชิน้ตอ่ตวั (ปิติพงษ ์และคณะ, 2559) หอยนางรมในการศกึษานีก้็พบ ไมโค
รพลาสติกเช่นเดียวกับหอยนางรมชนิด Saccostrea forskalii บริเวณอ่างศิลา บางแสน และแสมสาร ซึ่งมี
รายงานพบไมโครพลาสติกเท่ากับ 0.57±0.22, 0.37±0.03 และ 0.43±0.04 ชิน้ต่อกรมั (Thushari et al., 2017) 
และมีการศกึษาไมโครพลาสติกในหอยแมลงภู่ (Mytulis edulis) ท่ีเลีย้งในฟารม์และจากธรรมชาติในประเทศจีน 
พบไมโครพลาสติกในหอยธรรมชาติ 2.7 ชิน้ตอ่ตวัซึง่สงูกวา่หอยท่ีเลีย้งในฟารม์ซึง่พบ 1.6 ชิน้ตอ่ตวั และพบสงูถงึ 
3.3 ชิน้ต่อตวัในพืน้ท่ีท่ีกิจกรรมของมนุษย ์ซึ่งใกลเ้คียงกบัในการศกึษานี ้(Li et al., 2016) ในขณะท่ีหอยแมลงภู่
ในแคนาดา พบวา่มีไมโครพลาสติกแบบเสน้ใยสงูมากถงึ 75 และ 34 ชิน้ตอ่ตวั  (Mathalon and Hill, 2014) และ
จากขอ้มลูการปนเป้ือนของไมโครพลาสติกในหอยของ FAO ซึง่รวบรวมโดย Lusher et al. (2017)  ไดร้ายงานว่า
หอยแมลงภู่ชนิด Mytilus edulis เป็นหอยท่ีมีการปนเป้ือนไมโครพลาสติกมากท่ีสุด การพบไมโคร พลาสติก
ปนเป้ือนในกลุ่มหอยในระดบัสงูกวา่สตัวอ่ื์นในการศกึษานีร้วมทัง้จากรายงานการศกึษาท่ีผ่านมา จึงเป็นขอ้มลู
สาํคญัท่ีจะตอ้งเฝา้ระวงัการบริโภคหอยเป็นอาหาร อีกทัง้การบริโภคหอยสว่นใหญ่เป็นการบริโภคทัง้ตวั จึงย่ิงทาํ
ใหเ้พ่ิมความเสี่ยงในการไดร้บัไมโครพลาสติกสงูมากขึน้ ในขณะท่ีสตัวก์ลุม่อ่ืน ๆ อาจจะมีการหลีกเลี่ยงไมบ่ริโภค
ส่วนกระเพาะ ซึ่งมกัเป็นส่วนท่ีมีรายงานการศึกษาพบไมโครพลาสติกสูง (Devriese et al., 2015; Hossain et 
al., 2019) 

กลุม่ท่ีพบไมโครพลาสติกมากรองจากกลุม่หอย คือ กลุม่กุง้ ซึง่พบไมโครพลาสติกอยู่ในช่วงระหวา่ง 3.0-
3.8 ชิน้ตอ่ตวั (Table 1) โดยพบไมโครพลาสติกมากท่ีสดุในกุง้กลุาดาํและกุง้กลุาลายท่ี 3.8±2.49 และ 3.7±1.64 
ชิน้ต่อตัว ส่วนในกุ้งขาวซึ่งเป็นกุ้งท่ีคนไทยบริโภคกันเป็นหลักและเป็นกุง้ท่ีมาจากการเพาะเลีย้ง ก็พบการ
ปนเป้ือนของไมโครพลาสติก โดยมีปริมาณไมโครพลาสติกแตกต่างจากกุง้กุลาดาํและกุง้กุลาลายอย่างไม่มี
นยัสาํคญัทางสถิติ คือ 3.6±2.60 ชิน้ตอ่ตวั ซึง่ใกลเ้คียงกบัรายงานการศกึษาไมโครพลาสติกในกุง้กลุาดาํและ ใน
กุ้งตะกาดหางแดง (Metapenaeus Monoceros) ในประเทศบังคลาเทศ ซึ่งพบมีค่าเฉลี่ย 3.40±1.23 และ 
3.87±1.05 ชิน้ตอ่กรมัของลาํไสแ้ละกระเพาะอาหาร (gastrointestinal tract) (Hossain et al., 2019) นอกจากนัน้

Bivalve 33%

Shrimp 25%
Fish 14%

Cephalopod 10%

Crab 18%
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มีรายงานการศกึษาในกุง้ (Crangon crangon) ท่ีพบไมโครพลาสติกมากในสว่นของทางเดินอาหาร สว่นหวั และ
เหงือก และไมพ่บในสว่นกลา้มเนือ้ของกุง้ท่ีปอกเปลือกเอาสว่นหวัออกไปแลว้ ดงันัน้การบริโภคเฉพาะสว่นเนือ้กุง้
เป็นอาหารจงึมีความเสี่ยงตอ่การปนเป้ือนดว้ยไมโครพลาสติกนอ้ย (Devriese et al., 2015) 

เม่ือเปรียบเทียบกลุ่มกุง้กบักลุ่มปูซึ่งเป็นสตัวท่ี์อยู่ในกลุ่ม crustacea เหมือนกนั พบว่ากลุ่มปูมีปริมาณ
ไมโครพลาสติกท่ีตํ่ากว่ากุง้โดยมีค่าในช่วงระหว่าง 2.0-3.4 ชิน้ต่อตวั โดยปูทะเลมีปริมาณไมโครพลาสติกมาก
ท่ีสุด คือ 3.4±1.14 ชิน้ต่อตวั ในขณะท่ีปูมา้ซึ่งเป็นปูท่ีคนไทยรบัประทานเป็นอาหารมากท่ีสดุ มีปริมาณไมโคร 
พลาสติกเท่ากบั 2.8±3.03 ชิน้ตอ่ตวั ซึง่แตกตา่งอย่างไมมี่นยัสาํคญัทางสถิติกบัปทูะเล และในปทูกุชนิดพบวา่ไม
โครพลาสติกสว่นใหญ่มีรูปร่างเป็นเสน้ใย ซึง่น่าจะเป็นสว่นประกอบของอวน เพราะวา่ตวัอย่างปสูว่นใหญ่เก็บมา
จากอวนจมปู ซึ่งปูมีกา้มท่ีแหลมคมและฟันท่ีบดกดัไดดี้ ในช่วงท่ีถูกจบัดว้ยอวนจมปอูาจกดัอวนขาดและบริโภค
อวนเขา้ไปได ้มีรายงานการพบไมโครพลาสติกในป ูCarcinus aestuarii ตัง้แต ่1-117 ชิน้ตอ่ตวั ซึง่มีความแปรผนั
สงูมาก (Piarulli et al., 2019) 

กลุ่มปลาและหมกึเป็นกลุ่มสตัวท์ะเลท่ีพบไมโครพลาสติกตํ่ากว่าสตัวท์ะเลกลุ่มอ่ืน (Table 1) โดยกลุ่ม
ปลามีไมโครพลาสติกอยู่ระหวา่ง 1.0-3.6 ชิน้ต่อตวั โดยปลาทูซึง่เป็นปลาท่ีคนไทยบริโภคมากท่ีสดุ มีปริมาณ ไม
โครพลาสติกสงูท่ีสดุในการศกึษานี ้คือ 3.6±1.14 ชิน้ต่อตวั ซึ่งมีรายงานการศกึษาปลาทูบริเวณเขตพืน้ท่ีอทุยาน
แห่งชาติหาดเจา้ไหม จ.ตรงั พบไมโครพลาสติกในกระเพาะของปลาทูสงูกว่ามากถึง 78.04±6.503 ชิน้ต่อตวั (ศุ
ภพร และคณะ, 2561) ส่วนปลาชนิดอ่ืน ๆ มีปริมาณไมโครพลาสติกตํ่าอยู่ในช่วง 1.0-2.0 ชิน้ต่อตัวเท่านั้น 
สาํหรบักลุ่มหมึกพบว่ามีไมโครพลาสติกนอ้ยกว่าสตัวท์ะเลกลุ่มอ่ืน คิดเป็น 10% ของจาํนวนไมโคร พลาสติกท่ี
พบในสตัวท์ัง้หมด (Figure 1) โดยพบไมโครพลาสติกระหวา่ง 0.4-3.0 ชิน้ตอ่ตวั และหมกึกระดองมีปริมาณไมโค
รพลาสติกมากท่ีสุด คือ 3.0±2.35 ชิน้ต่อตวั ในขณะท่ีหมึกกลว้ยซึ่งเป็นหมึกท่ีนิยมบริโภคมีปริมาณไมโครพลา
สติกเพียง 1.20±1.30 ชิน้ตอ่ตวั  

รูปร่างของไมโครพลาสติกสามารถคาดเดาแหลง่ท่ีมาของไมโครพลาสติกได ้ในการศกึษานีพ้บว่ารูปรา่ง
หลกัท่ีพบในสตัวท์ะเลทัง้ 5 กลุ่ม คือ เสน้ใย แบบแผ่น และรูปร่างไม่แน่นอนคิดเป็นรอ้ยละ 48.80, 10.70 และ 
40.5 ตามลาํดบั (Table 1, Figure 2) ซึง่เสน้ใยท่ีพบมากสว่นใหญ่น่าจะมีแหลง่ท่ีมาจากอวนเชือกท่ีเป็นเครื่องมือ
ประมง ซึง่สอดคลอ้งกบัพืน้ท่ีศกึษาท่ีมีการเก็บตวัอย่างจากอวนจมป ูและมีรายงานวา่เศษผา้ท่ีมาจากการซกัผา้ก็
เป็นแหล่งท่ีมาของไมโครพลาสติกประเภทเสน้ใยไดเ้ช่นเดียวกัน (GESAMP, 2015) มีรายงานการศึกษารูปร่าง 
ไมโครพลาสติกในหอยแมลงภู่ (Mytulis edulis) ในประเทศจีน พบว่าส่วนใหญ่เป็นแบบเสน้ใยและเศษชิน้ส่วน
เล็ก (Li et al., 2016) ส่วนในกุ้งกุลาดาํในประเทศบังคลาเทศ ส่วนใหญ่เป็นรูปแบบ filament และเส้นใย 
(Hossain et al., 2019) และในปลาทูมีรายงานพบไมโครพลาสติกท่ีเป็นชิน้สีดาํมากท่ีสุด (ศุภพร และคณะ, 
2561) ขนาดของไมโครพลาสติกสามารถบอกไดว้า่ย่ิงเลก็ย่ิงปนเป้ือนอยู่ในสิ่งมีชีวิตในสว่นตน้ของห่วงโซอ่าหาร  

ขนาดของไมโครพลาสติกท่ีพบในสตัวท์ะเลในการศกึษานีมี้ขนาดเฉลี่ยแตกต่างกนัดงัแสดงใน Table 1 
โดยสตัวท์ะเลแตล่ะกลุม่มีขนาดไมโครพลาสติกแตกตา่งกนั โดยกลุม่หอย กุง้ ป ูหมกึ และปลา มีขนาดระหวา่ง 5-
110, 10-125, 24-185, 6-115 และ 19-145 ไมครอน ตามลาํดบั ซึง่ในการศกึษานีพ้บวา่ปมูา้มีไมโครพลาสติกท่ีมี
รูปร่างเป็นแผ่นมีความยาวถึง 185 ไมครอนและความกวา้ง 10 ไมครอน (Figure 3E) ซึ่งเป็นไมโครพลาสติกท่ีมี
ขนาดใหญ่ท่ีสดุในการศกึษานี ้และในปดูาวพบไมโครพลาสติกท่ีมีขนาดค่อนขา้งใหญ่เป็นแผ่นมีสีฟ้าเขม้ มีความ
ยาวเพียง 30 ไมครอนแต่มีความกวา้งถึง 20 ไมครอน (Figure 3F) ซึ่งกวา้งกว่าไมโครพลาสติกอ่ืน ๆ ท่ีพบใน
การศึกษานี ้(Figure 3) ขนาดสามารถระบุความเป็นพิษของไมโครพลาสติก ย่ิงขนาดเล็กย่ิงดูดซบัสารพิษใน
สิ่งแวดลอ้มไดดี้ (Auta et al., 2017; Lusher et al., 2017) สาํหรบัสีของไมโครพลาสติกท่ีพบในสตัวท์ะเลท่ีเป็น
อาหารมีสีของไมโครพลาสติกแตกต่างกัน (Figure 2) โดยสีหลักท่ีพบ คือ นํา้เงิน แดง และดาํ คิดเป็นรอ้ยละ 
47.25, 27.95 และ 24 ของสีท่ีพบในสัตวท์ะเลทั้งหมดในการศึกษานี ้มีรายงานการศึกษาท่ีชีใ้ห้เห็นว่า การ
ปนเป้ือนของไมโครพลาสติกท่ีเป็นแบบเสน้ใยและมีสีสรรน่าจะมาจากการทิง้เครื่องมือประมงท่ีผุพัง และการ
เปลี่ยนอวนท่ีใชท้าํประมง  และยงัพบวา่พลาสติกท่ีมีอายุมากมกัจะมีสีคลํา้และมีแนวโนม้ท่ีจะมีความเขม้ขน้ของ
สารพิษปนเป้ือนในไมโครพลาสติกมากกวา่พลาสติกท่ีมีสีคลํา้นอ้ยกวา่ดว้ย (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 Thai name Common name Scientific name Number of microplastic (particles/individual) Size 

(microns) Fiber Film Fragment Total 

Bivalve หอยเสยีบ Wedge shell  Donax faba 2.8±0.84 0.2±0.44 3.6±2.30 6.6±2.61a 28.5±27.13 

หอยแมลงภู ่ Mussel Perna viridis 2.8±0.84 0.2±0.45 2.2±1.64 4.8±2.17 abc 48.5±7.10 

หอยกะพง Horse mussel Modiolus philippinarum 2.4±1.14 0.2±0.45 1.0±0.71 3.6±0.90 abc 29.5±5.21 

หอยนางรม Oyster Saccostrea sp.  2.4±1.34 0.4±0.55 3.2±2.28 6.0±2.12 ab 55.83±39.71 

หอยมกุ Pearl oyster  Pinctada sp. 2.2±1.30 0.2±0.45 1.8±2.17 4.2±2.49abc 35.1±27.04 

Shrimp กุง้กลุาลาย Green tiger shrimp Penaeus semisulcatus 1.4±0.55 0.6±0.89 1.7±1.48 3.7±1.64 abc 52.2±45.96 

กุง้กลุาดาํ Black-tiger shrimp Penaeus monodon 2.0±0.71 0.4±0.55 1.4±1.95 3.8±2.49 abc 55.9±32.84 

กุง้เหลอืง 

หางฟา้ 

Blue tail shrimp Penaeus latisulcatus 1.0±1.0 0.4±0.55 1.6 ±1.14 3.0±1.87 abc 97.5±40.31 

กุง้ขาว Pacific  

White shrimp 

Litopenaeus vannamei 1.6±1.14 0.4±0.55 1.6±1.52 3.6±2.60abc 31.85±20.21 

กุง้แชบ๊วย Banana shrimp Fenneropenaeus  

merguiensis 

2.4±2.07 0.2±0.45 0.8±1.10 3.4±1.14abc 27.33±15.69 

Crab ปมูา้ Swimming crab Portunus pelagicus 1.0±1.0 0.2±0.45 1.6±2.07 2.8±3.03abc 91.66±80.98 

ปดูาว Three-spot 

 crab 

Portunus  

sanguinolentus 

1.0±0.71 0.4±0.89 1.0±1.22 2.4±2.07abc 35.1±14.14 

ปกูางเขน Crucifix crab Charybdis feriatus 1.4±1.14 0 0.8±1.30 2.0±1.0bc 31.5±10.61 

ปกูะตอยสม้ Yellowish  

brown crab 

Charybdis lucifera  1.8±0.45 0.2±0.45 0.4±0.89 2.6±1.51abc 33.2±20.49 

ปทูะเล Mud crab Scylla olivacea 2.0±0.71 0.2± 0.45 1.2±1.30 3.4±1.14abc 38.2±20.61 
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Table 1  (Continued) 
Groups Thai name Common name Scientific name Number of microplastic (particles/individual) Size 

(microns) Fiber Film Fragment Total 

Cephalo 

pod 

หมกึกลว้ย Squid Uroteuthis duvauceli 1.0±1.41 0.2±0.45 0 1.20±1.30c 42.5±10.61 

หมกึกระดอง Cuttlefish Sepia aculeata                                               1.2±1.10 0.2±0.45 1.6±1.52 3.0±2.35abc 41.0±30.25 

หมกึหอม Soft cuttlefish Sapiotethis lessoniana 0.4±0.55 0 0 0.4±0.44c 31.0±21.21 

หมกึสาย Octopus Amphioctopus sp.  0.4±0.55 0 0.6±0.55 1.0±1.0c 33.66±27.20 

หมกึสายขาว Marble octopus  Amphioctopus aegina 0.6±1.34 0 0.6±0.55 1.2±1.09c 56.1±28.39 

Fish ปลาท ู Short mackerel Rastrelliger brachysoma 2.2±0.83 0 1.4±0.89 3.6±1.14abc 83.33±52.04 

ปลาดอก 

หมาก 

Whipfin  

silver-biddy 

Gerres filamentosus 1.0±1.0 0 0 1.0±1.0c 17.2±2.82 

ปลาขา้วเมา่ 

นํา้ลกึ 

Red soldier   Sargocentron rubrum 0.4±0.55 0.2±0.45 0.8±0.34 1.4±1.14c 19.0±13.52 

ปลาหมสู ี Pink ear emperor Lethrinus lentjan 1.4±1.14 0.2±0.45 0.4±0.89 2.0±1.41bc 20.0±21.21 

ปลาสลดิ 

หินแขก 

Streak  

spinefoot 

Siganus javus 1.0±1.0 0.2±0.45 0.6±0.89 1.8±2.16bc 25.0±11.25 
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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). 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

ในการศกึษานีไ้ดท้าํการสุม่ไมโครพลาสติกท่ีมีขนาดค่อนขา้งใหญ่และมีรูปรา่งลกัษณะแตกตา่งกนัมาศกึษา
ประเภทของโพลีเมอร ์พบโพลีเมอรห์ลากหลายประเภทในสตัวท์ะเลท่ีใชเ้ป็นอาหาร  เช่น ไมโครพลาสติกท่ีพบในหอย
เสียบส่วนใหญ่เป็นโพลีเมอรป์ระเภท polyethylene ในปูทะเลเป็นประเภท polyester เช่นเดียวกับท่ีพบในหมึก
กระดอง ส่วนในปูมา้เป็นประเภท nylon และท่ีน่าสนใจคือไมโครพลาสติกขนาดใหญ่ท่ีพบในปูมา้ (Figure 3E) พบ
สารเติมแต่งประเภท Odyssey ซึ่งเป็นสารชนิด 2,2-(1,2-Ethenediyldi-4,1-phenylene) bisbenzoxazole  ท่ีทํา
หนา้ท่ีเป็น optical brightener ท่ีมักใชใ้นอุตสาหกรรมการผลิตพลาสติก (SpecialChem, 2019) ซึ่งผลการศึกษา
ดงักล่าวแสดงใหเ้ห็นว่านอกจากตวัโพลีเมอรข์องพลาสติกท่ีเป็นพิษแลว้ ยงัมีสารเติมแตง่อีกมากมายท่ีอยู่ในไมโครพ
ลาสติกและอาจทาํใหค้วามเป็นพิษของไมโครพลาสติกเพ่ิมมากขึน้อีก ในปูดาวซึง่พบไมโครพลาสติกสีฟ้าเขม้มีขนาด
ใหญ่ (Figure 3F) ก็พบโพลีเมอรท่ี์แตกตา่งจากไมโครพลาสติกอ่ืน  คือ ประเภท polypropylene waxes และในปลาทู
เป็นประเภท nylon  ประเภทของโพลีเมอรท่ี์หลากหลาย แสดงใหเ้ห็นว่าแหล่งท่ีมาของไมโครพลาสติกในสตัวท์ะเลท่ี
เป็นอาหารมาจากแหลง่ต่าง ๆ ท่ีหลากหลายเช่นกนั ซึ่งมีรายงานการศกึษาว่ากุง้กุลาดาํในประเทศบงัคลาเทศ พบไม
โครพลาสติกประเภท polyamide และ rayon (Hossain et al., 2019) ส่วนในป ูCarcinus aestuarii ส่วนใหญ่เป็นโพ
ลีเมอรป์ระเภท polyester (Piarulli et al., 2019) และในรายงานการศึกษาไมโครพลาสติกในหอยนางรม จ.ชลบุรี 
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พบวา่สว่นใหญ่เป็นประเภท polyamide และ nylon ซึง่น่าจะมาจากเครื่องมือประมง สว่นตวัอย่างท่ีเก็บจากบริเวณท่ี
มีนักท่องเท่ียวมากจะพบประเภท polyethylene และ polystyrene ซึ่งน่าจะมาจากคนขายอาหารทะเลและ
นกัท่องเท่ียว  และรายงานการศกึษาดงักลา่วไดส้รุปวา่ประเภทของพลาสติกท่ีพบปนเป้ือนในสตัวท์ะเลมีความผนัแปร
ขึน้กบัชุมชนท่ีอยู่อาศยั แหล่งท่องเท่ียว แหล่งประมง การท่วมถึงของนํา้ และคลื่นลม (Thushari et al., 2017) และมี
รายงานสรุปวา่ความเป็นพิษของไมโคร พลาสติกท่ีมีต่อมนุษยจ์ะขึน้อยู่กบัปริมาณไมโครพลาสติก ประเภทของโพลี
เมอร ์ขนาด คณุสมบติัทางเคมีของพืน้ผิว และ ความสามารถในการละลายในไขมนั (Smith et al., 2018)   

 
สรุป 

ไมโครพลาสติกพบปนเป้ือนในสตัวท์ะเลท่ีคนไทยบริโภคเป็นอาหารทกุกลุ่มไมว่่าจะเป็นหอย กุง้ ป ูหมกึ และ

ปลา โดยกลุม่หอยพบการปนเป้ือนมากท่ีสดุ และเป็นกลุม่ท่ีควรเฝา้ระวงัมากท่ีสดุ เน่ืองจากลกัษณะการบริโภคหอยท่ี

มกัจะบริโภคทัง้ตวั ทาํใหมี้ความเสี่ยงสูงต่อสุขภาพของผูบ้ริโภค ในขณะท่ีกลุ่มสตัวอ่ื์นๆ ก็พบไมโครพลาสติก โดย

กลุ่มกุง้และปูมีปริมาณใกลเ้คียงกัน และกลุ่มปลาและหมึกมีปริมาณไมโครพลาสติกนอ้ยกว่ากลุ่มอ่ืนๆ การบริโภค

อาหารทะเลจึงเป็นเสน้ทางหลกัโดยตรงท่ีทาํใหเ้กิดการปนเป้ือนของไมโครพลาสติกในมนุษย ์ทัง้นีค้วามเป็นพิษของ

ไมโครพลาสติกท่ีมีต่อมนุษยเ์ป็นหวัขอ้สาํคญัท่ีงานวิจยัทางดา้นไมโครพลาสติกท่ีกาํลงัทาํการศกึษาอย่างกวา้งขวาง

ขึน้ อย่างไรก็ตามจาํเป็นจะตอ้งมีขอ้มลูพืน้ฐานของการปนเป้ือนของไมโคร  พลาสติกในสตัวท์ะเลในพืน้ท่ีนัน้ๆ รวมทัง้

การเฝา้ติดตามอย่างตอ่เน่ือง เน่ืองจากขอ้มลูไมโครพลาสติกมีความผนัแปรสงูมาก 
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ความหลากชนิดของแพลงกต์อนพชืบริเวณชายฝ่ังทะเลอันดามันประเทศไทย 

Species Diversity of Phytoplankton in the Coastal Andaman Sea, Thailand 
 

จุฑารัตน ์พรอาํนวยลาภ1 เยาวลกัษณ ์มั่นธรรม2 และไพลนิ จิตรชุ่ม1* 

Jutarat Pornamnuaylap1, Yaowaluk Monthum2 and Pailin Jitchum1* 

 

บทคัดย่อ 

 การศกึษาความหลากชนิดและปริมาณของแพลงกต์อนพืชบริเวณชายฝ่ังทะเลอนัดามนัจังหวดัระนองและ

จังหวดัพังงา เพ่ือศึกษาองคป์ระกอบชนิดและปริมาณของแพลงกต์อนพืช จาํนวน 18 สถานี เก็บตวัอย่างในเดือน

กุมภาพันธ์ และเดือนธันวาคม พ.ศ. 2561 โดยใชถุ้งแพลงกต์อนขนาดช่องตา 20 ไมโครเมตร ลากในแนวด่ิง พบ

แพลงก์ตอนพืชไม่น้อยกว่า 125 ชนิด 61 สกุล ประกอบด้วย diatom, dinoflagellates, blue-green algae, และ 

silicoflagellates จาํนวน 86, 34, 4 และ 1 ชนิด ตามลาํดบั คา่ดชันีความหลากหลายของชนิดเฉลี่ยในเดือนกมุภาพนัธ ์

(3.0, 106 ชนิด) ใกล้เคียงกับเดือนธันวาคม (3.03, 100 ชนิด) สกุลท่ีมีจํานวนสูงสุด ได้แก่  Ceratium, และ 

Chaetoceros จํานวน 10 และ 9 ชนิด ตามลําดับ ปริมาณเฉลี่ยของแพลงก์ตอนพืชในเดือนกุมภาพันธ์ มีค่า 

12±16×105 หน่วยต่อลูกบาศกเ์มตร ชนิดเด่น คือ Thalassiosira และ Coscinodiscus และในเดือนธันวาคม มีค่า 

4±3×105 หน่วยต่อลูกบาศกเ์มตร ชนิดเด่น คือ Nitzschia และ Guinardia ทั้งนีพ้บว่าชุมชนแพลงกต์อนพืชอยู่ใน

สภาวะท่ีสมดลุใกลเ้คียงกนัทัง้ 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, blue-

green 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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คาํนาํ 

แพลงก์ตอนพืชจัดเป็นผูผ้ลิตขั้นตน้ท่ีมีความสาํคัญท่ีสุดในแหล่งนํา้ เน่ืองจากมีคลอโรฟิลลส์ามารถใช้

พลังงานแสงเปลี่ยนสารอนินทรียใ์หเ้ป็นสารประกอบอินทรียโ์ดยผ่านกระบวนการสงัเคราะหด์ว้ยแสงและยังเป็น

จุดเริ่มตน้ของห่วงโซ่อาหาร (เชษฐพงษ์, 2553) โดยถ่ายทอดพลงังานในรูปสารอินทรียไ์ปยังผูบ้ริโภคลาํดบัต่อไป 

ไดแ้ก่ แพลงกต์อนสตัวซ์ึ่งเป็นผูบ้ริโภคลาํดบัแรกและจะถ่ายทอดไปยงัสตัวน์ ํา้ชนิดอ่ืนๆต่อไป แพลงกต์อนบางชนิด

สามารถนาํไปใชเ้ป็นตัวชี ้(indicators) บ่งบอกความอุดมสมบูรณ์ของแหล่งนํา้ ตรวจสอบมลพิษ (pollution) ของ

แหล่งนํา้ และสามารถนาํไปประยกุตใ์ชป้ระโยชนด์า้นอตุสาหกรรมไดห้ลายดา้น เช่น ไดอะตอมไมตเ์ป็นซากท่ีเหลือ

จากผนงัเซลลข์องไดอะตอมเกิดการทบัถมมาเป็นเวลานานนาํมาใชใ้นการทาํฉนวนกนัความรอ้นในอปุกรณไ์ฟฟ้าและ

เตาเผาท่ีใชค้วามรอ้นสงู นาํมาใชป้ระโยชนใ์นการเพาะเลีย้งเพ่ือใชเ้ป็นอาหารสตัวน์ ํา้วยัอ่อนและอาหารเสริมสาํหรบั

มนษุย ์(ลดัดา, 2542) 

 พืน้ท่ีบริเวณชายฝ่ังทะเลในอาํเภอคุระบุรี จังหวดัพังงาและอาํเภอสขุสาํราญ จังหวดัระนองเป็นบริเวณท่ีมี

พืน้ท่ีติดต่อกนั พืน้ท่ีของอาํเภอครุะบรุีกว่า 80% ถูกปกคลมุดว้ยป่าไมใ้นพืน้ท่ีสวนสาธารณะท่ีไดร้บัการคุม้ครอง เช่น 

อุทยานแห่งชาติศรีพังงา และประมาณพืน้ท่ีอีกครึ่งหนึ่งเป็นป่าชายเลนในพืน้ท่ีท่ีนํา้ขึน้นํา้ลงของทะเลอันดามัน 

นอกจากนีอ้าํเภอครุะบุรียงัมีเกาะมากท่ีสดุ ซึ่งมีประมาณ 19 เกาะ ท่ีรูจ้กักนัดี เช่น หมู่เกาะสิมิลนั เกาะสรุินทร ์เกาะ

พระทอง เกาะระ และเกาะทุ่งนางดาํ เป็นตน้ (สาํนักพัฒนาอุตุนิยมวิทยา, 2560) อาํเภอกะเปอรมี์อาณาเขตติดกบั

อาํเภอสขุสาํราญ จงัหวดัระนอง จะมีพืน้ท่ีชุ่มนํา้อทุยานแห่งชาติแหลมสน-ปากคลองกะเปอร ์ซึง่เป็นพืน้ท่ีชุ่มนํา้ขนาด

ใหญ่ ชายฝ่ังทะเลอนัดามนัมีลกัษณะเป็นพืน้ท่ีชุ่มนํา้หลายแบบผสมผสานทัง้ป่าชายเลน หาดเลน หาดทราย และหาด

หิน แหล่งหญา้ทะเล และแหล่งปะการงั บริเวณดงักล่าวไดร้บัการขึน้ทะเบียนใหเ้ป็นแรมซารไ์ซต ์(Ramsar Site) หรือ

พืน้ท่ีชุ่มนํา้ท่ีมีความสาํคญัระหว่างประเทศ เน่ืองจากเป็นบริเวณท่ีมีความหลากหลายทางชีวภาพสงู มีพืชและสตัวห์า

ยากและสิ่งมีชีวิตท่ีใกลสู้ญพันธุ์ นอกจากนีย้ังไดร้บัการประกาศใหเ้ป็นพืน้ท่ีเขตสงวนชีวมณฑลระนอง (Ranong 

Biosphere Reserve) จากองคก์รการศึกษาวิทยาศาสตรแ์ละวฒันธรรมสหประชาชาติ (UNESCO) ร่วมกับรฐับาล

ไทย นบัเป็นหนึ่งใน 4 พืน้ท่ีของประเทศไทยท่ีมีความสาํคญัตอ่การเรยีนรู ้ในบริเวณท่ีมีระบบนิเวศท่ีหลากหลายลว้นมี

ความสาํคญัตอ่สิ่งมีชีวิตท่ีอาศยัอยู่ เน่ืองจากเป็นแหลง่ท่ีอยู่อาศยั แหลง่อาหาร แหลง่เพาะขยายพนัธุแ์ละอนบุาลสตัว์

นํา้วยัออ่นอีกดว้ย (สถาบนัวิจยัวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย, 2549)  

 จากรายงานการศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของแพลงกต์อนทะเลเช่นบริเวณอุทยานแห่งชาติหมู่

เกาะระ-เกาะพระทอง จังหวัดพังงา พบแพลงกต์อนพืช 168 ชนิด 77 สกุล (ภูริภัทร, 2551) หรือการศึกษาการ

แพร่กระจายของแพลงกต์อนพืชบริเวณชายฝ่ังจงัหวดัระนองและจงัหวดัพงังา พบแพลงกต์อนพืช 103 ชนิด 55 สกลุ 

(ณิศรา, 2550) หรือการศึกษาคุณภาพนํา้และแพลงกต์อนบริเวณแหล่งแปรรูปแมงกะพรุนในจังหวดัระนอง พบ

แพลงกต์อนพืช 137 ชนิด 80 สกลุ (อิสราภรณ,์ 2557) ทัง้นีพ้บความหลากหลายของชนิดคอ่นขา้งสงู กลุม่เดน่คือ ได

อะตอม ในส่วนของพืน้ท่ีศกึษามีระบบนิเวศท่ีแตกต่างกนั คือ ระบบนิเวศหาดทราย หาดโคลน แหลง่หญา้ทะเล แนว

ปะการงั และป่าชายเลน ยงัเป็นบริเวณท่ียงัไมมี่การรายงานมากนกั ซึง่จดัเป็นพืน้ท่ีท่ีมีความอดุมสมบรูณ ์และมีความ

แตกต่างกนัของระบบนิเวศ ดงันัน้การศกึษาครัง้นีจ้ึงมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาองคป์ระกอบชนิดและปริมาณแพลงก์

ตอนพืชในเขตชายฝ่ังทะเลรอยตอ่ของจงัหวดัระนองและพงังา  

 

 



การประชมุทางวิชาการของมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์ครัง้ที่ 58  สาขาประมง 

410 

อุปกรณแ์ละวิธีการ 

 การศกึษาดาํเนินการในพืน้ท่ีบริเวณชายฝ่ังทะเลมีระบบนิเวศชายหาด หญา้ทะเล แนวปะการงั และป่าชาย

เลน จงัหวดัระนองและจงัหวดัพงังา ระบสุถานีเก็บตวัอย่างโดยใชเ้ครื่องมือกาํหนดตาํแหน่งบนโลก (Global 

Positioning System: GPS) เก็บตวัอย่างจาํนวน 18 สถานี เพ่ือศกึษาองคป์ระกอบของชนิดและปริมาณแพลงกต์อน

พืชในระบบนิเวศทางทะเล (Table 1) 

Table 1  Overview of sample location. 

Station Latitude Longitude 

St.1 9.380850° N 98.377672° E 

St.2 9.376872° N 98.391465° E 

St.3 9.368600° N 98.378400° E 

St.4 9.366149° N 98.390865° E 

St.5 9.335927° N 98.319134° E 

St.6 9.332817° N 98.327840° E 

St.7 9.315833° N 98.363133° E 

St.8 9.317150° N 98.376283° E 

St.9 9.301083° N 98.363133° E 

St.10 9.298833° N, 98.374567° E 

St.11 9.254186° N 98.298165° E 

St.12 9.256762° N 98.316823° E 

St.13 9.256925° N 98.352439° E 

St.14 9.249487° N 98.342106° E 

St.15 9.221731° N 98.325072° E 

St.16 9.226135° N 98.343465° E 

St.17 9.232146° N 98.363144° E 

St.18 9.237771° N 98.378384° E 

 ลกัษณะพืน้ท่ีศึกษามีลกัษณะแตกต่างกันออกไป โดยจะแบ่งออกเป็น 5 ระบบนิเวศ (Figure 1) คือ ระบบ

นิเวศหาดทรายเป็นบริเวณหาดประพาส มีลักษณะชายฝ่ังเป็นหาดทรายนํา้ตืน้และขุ่น พืน้ท่ีหาดเป็นป่าสน เป็น

บริเวณท่ีตัง้ของสถานีวิจยัเพ่ือการพัฒนาชายฝ่ังอนัดามนั มีการทาํประมงขนาดเล็กรอบๆ อีกดว้ย ระบบนิเวศแนว

ปะการงั บริเวณเกาะไข่และเกาะระ เป็นเกาะท่ีตัง้อยู่กลางทะเล ลกัษณะชายฝ่ังเป็นหาดทราย นํา้ลึกและใส เป็น

บริเวณพืน้ท่ีแนวปะการงั พืน้ท่ีเกาะโดยทั่วไปเป็นป่าภูเขา สภาพป่ายังมีความอุดมสมบูรณ ์ระบบนิเวศหาดโคลน 

บริเวณอ่าวเคย มีลกัษณะชายฝ่ังเป็นหาดโคลน นํา้ตืน้และขุ่น มีการทาํประมงขนาดเลก็และยงัเป็นสถานท่ีทอ่งเท่ียว 

ระบบนิเวศแหล่งหญา้ทะเล บริเวณทุ่งนางดาํ เป็นพืน้ท่ีท่ีมีแนวหญา้ทะเลท่ียงัมีความอดุมสมบูรณ ์นํา้ขุ่น และมีการ

ทาํประมงของชาวบา้นในบริเวณนีด้ว้ย และระบบนิเวศป่าชายเลน บริเวณคลองนางยอ่น ลกัษณะชายฝ่ังเป็นป่าชาย

เลนท่ียงัมีความอดุมสมบรูณอ์ยู่มาก นํา้คอ่นขา้งตืน้และขุ่น มีท่าเทียบเรือประมงขนาดเลก็  
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Figure 1  Samples were collected station in Ranong and Phang-nga Province. 

ตรวจวัดปัจจัยสิ่งแวดลอ้มทางกายภาพและทางเคมี โดยปัจจัยทางกายภาพ ไดแ้ก่ Temperature (°C) 

Depth (Depth meter, m), Transparency (Secchi Disc, m) และปัจจยัทางเคมี ไดแ้ก่ pH (pH meter รุน่ EcoSense 

pH 100A), Dissolved oxygen (DO meter รุน่ YSI 550A, mg/L) และ Salinity (Refractometer, %) 

 การเก็บตวัอย่างแพลงกต์อนพืชบริเวณชายฝ่ังทะเลระนองและพงังา ในเดือนกมุภาพนัธ ์ปริมาณนํา้ฝนเฉลี่ย 

60.7 มิลลิ เมตร  และ เ ดือนธันวาคม พ .ศ .  2561 ปริมาณนํ้าฝน เฉลี่ ย  111.5 มิลลิ เมตร  (ช่ ว งฤดูมรสุม

ตะวนัออกเฉียงเหนือ) จาํนวน 18 สถานี โดยใชถุ้งแพลงกต์อนขนาดช่องตา 20 ไมโครเมตร ลากในแนวด่ิง เน่ืองจาก

ตอ้งการรวบรวมความหลากหลายของชนิดใหไ้ดม้ากท่ีสุด หากเก็บตัวอย่างจากกระบอกเก็บนํา้จะไดต้ัวอย่างใน

ปริมาณนอ้ยและไม่ครอบคลมุในกลุม่ท่ีมีการแพรก่ระจายนอ้ย (rare species) ตวัอย่างแพลงกต์อนพืช เก็บรกัษาใน

นํา้ยาฟอรม์าลดีไฮดค์วามเขม้ขน้รอ้ยละ 2 ทาํการเก็บตวัอย่างสถานีละ 2 ซ ํา้ นบัจาํนวนและจาํแนกชนิดแพลงกต์อน

พืช โดยใชปิ้เปตปากกวา้งสุ่มตวัอย่างใส่ลงใน Sedgwick-Rafter counting Slide ปริมาตร 1 มิลลิลิตร จาํแนกชนิด

ภายใตก้ลอ้งจุลทรรศน ์คาํนวณหาปริมาณแพลงกต์อนพืชต่อปริมาตรนํา้ทะเล (unit m-3) (พิรุณ, 2560) จาํแนกชนิด

ตามเอกสารของลดัดา (2542)  

 นาํขอ้มูลดา้นปริมาณและจาํนวนชนิดมาอธิบายเชิง Descriptive Statistic และ คาํนวณหาค่าดชันีความ

หลากหลาย (Diversity index) โดยใช้ Shannon-Wiener index (Shannon & Weaver, 1949) และ ดัช นีความ

สมํ่าเสมอหรือดชันีความเท่าเทียม (Evenness index) โดยใช ้Shanon–Wiener’s evenness ซึ่งคาํนวณไดจ้ากสูตร

ของ Hurlbert (1971) วิเคราะหข์อ้มูลโดยใชโ้ปรแกรม Microsoft Excel วิเคราะหค์่าเฉลี่ยจาํนวนชนิด ปริมาณของ

แพลงกต์อนพืช และหาคา่เฉลี่ยปัจจยัทางสิ่งแวดลอ้ม 

 

ผลและวิจารณผ์ลการศึกษา 

คุณภาพนํา้ชายฝ่ังทะเลอนัดามนัจังหวดัระนองและพังงา ผลโดยรวมพบว่าในเดือนกุมภาพันธ ์และเดือน

ธันวาคม พ.ศ.2561 (ช่วงฤดูมรสุมตะวนัออกเฉียงเหนือ) คุณภาพนํา้ทะเลของทั้ง 2 ช่วงมีค่าท่ีใกลเ้คียงกันและ

Coral Reef Ecosystem 

   

Sandy Beach Ecosystem 

  

Muddy Beach Ecosystem 

  

Mangrove Ecosystem 

  

Seagrass Ecosystem (Thung 

  
Coral Reef Ecosystem  
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คุณภาพนํา้ในพืน้ท่ีศึกษาอยู่ในเกณฑม์าตรฐานคุณภาพนํา้ชายฝ่ังทะเล (กรมควบคุมมลพิษ, 2549) ดังแสดงใน 

Table 2 

Table 2  Mean environment parameter in coastal area of Ranong and Phang-nga Province, 2018. 

Environment 

Parameter 

Month Sandy 

Beach 

Coral Reef 1 Muddy 

Beach 

Coral Reef 2 Seagrass Mangrove 

DO (mg/L) Feb 6.12±0.33 6.08±0.04 5.41±0.1 5.68±0.06 5.98±0.07 4.97±0.39 

Dec 6.24±0.18 na 5.96±0.06 5.72±0.25 6.05±0.06 4.23±1.55 

Salinity (%.) Feb 31.1±1.5 30.75±0.35 35.5±0.58 35±0 35±0 31.67±2.89 

Dec 30.17±0.35 na 30±0 30±0 34±1.73 33.33±1.15 

pH Feb 8.05±0.03 8.06±0.01 7.39±0.61 7.78±0.08 7.57±0.33 7.08±0.15 

Dec 7.53±0.17 na 7.56±0.19 7.62±0.11 7.6±0.16 6.77±0.29 

Temperature 

(C°) 

Feb 29.5±0.05 29.2±0 29.6±0 28.3±0 29.0±0.12 28.4±0.35 

Dec 30.8±0.13 na 30.6±0.13 30±0.07 30.2±0.15 29.7±0.35 

Transparency 

(m) 

Feb 2.4±1.27 bottom 2.7±1.31 bottom bottom 3.1±0.85 

Dec 1.8±0.53 na 2.7±0.24 bottom bottom 1.2±0.14 

Depth (m) Feb 4.2±1.24 6.9±1.20 3.9±0.66 6.4±0.49 1.3±0.10 3.8±0.25 

Dec 3.5±0.92 na 4.1±0.67 4.4±3.25 1.8±0.26 3.0±2.6 

na = Not available 

 ความหลากชนิดแพลงก์ตอนพืชท่ีพบบริเวณชายฝ่ังทะเลมีทั้งหมด 125 ชนิด 61 สกุล 48 ครอบครัว 36 

อนัดบั 6 คลาส 4 ไฟลมั (Table 3) โดยแพลงกต์อนพืชกลุ่มไดอะตอมจะพบเป็นกลุ่มหลกัทัง้สองฤดกูาล พบ centric 

diatom 47 ชนิด และ pennate diatom 39 ชนิด สกลุท่ีมีจาํนวนชนิดมาก ไดแ้ก่ Chaetoceros และNitzschia จาํนวน 

9 และ 6 ชนิด ตามลาํดับ รองลงมาคือกลุ่มไดโนแฟลเจลเลท 34 ชนิด พบสกุล Ceratium และ Protoperidinium 

จาํนวน 10 และ 6 ชนิด ตามลาํดบั โดยในเดือนกมุภาพนัธ ์พบสกลุ Chaetceros และ Ceratium มีจาํนวนชนิด 9 และ 

7 ชนิด ตามลาํดบั ในเดือนธันวาคม พบสกุล Ceratium และ Nitzschia มีจาํนวนชนิด 8 และ 6 ชนิด ตามลาํดบั และ

พบซิลิโคแฟลเจลเลทในบางสถานีเท่านัน้ จาก (Figure 2 a) แสดงใหเ้ห็นว่าในเดือนธันวาคมของแต่ละระบบนิเวศจะ

มีจาํนวนชนิดท่ีตํ่ากวา่เดือนกมุภาพนัธเ์ลก็นอ้ย 

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  

ความหนาแน่นของแพลงกต์อนพืชในเดือนกุมภาพนัธ ์มีค่าเฉลี่ย 12±16×105 หน่วยต่อลกูบาศกเ์มตร ชนิด

เดน่ในเชิงปริมาณ คือ Thalassiosira และ Coscinodiscus มีคา่เฉลี่ย 5.7±13×105 และ 0.4±0.6×105 ตามลาํดบั จะ
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พบหนาแน่นในบริเวณป่าชายเลน และในเดือนธันวาคม มีค่าเฉลี่ย 4±3×105หน่วยต่อลกูบาศกเ์มตร ชนิดเด่นในเชิง

ปริมาณ คือ Nitzschia และ Guinardia มีคา่เฉลี่ย 0.4±0.4×105 และ 0.3±0.5×105 ตามลาํดบั ในแหลง่หญา้ทะเลจะ

มีความหนาแน่นสงู จะเห็นไดว้า่บริเวณแหลง่หญา้ทะเลและป่าชายเลนมีความแตกตา่งกนัในสองช่วง (Figure 2 b)  

 
Figure 2 Numbers of species (a) and abundance of phytoplankton (unit × 105 M-3) (b) in Ranong and 

Phang-nga Province, 2018. 

 การศึกษาค่าดัชนีความหลากหลายและค่าดัชนีความสมํ่าเสมอของแพลงก์ตอนพืชพบว่าดัชนีความ

หลากหลายในเดือนกุมภาพนัธ ์มีค่าเฉลี่ย 3.0±0.96 ใกลเ้คียงกบัเดือนธันวาคม ซึ่งมีค่าเฉลี่ย 3.03±0.34 (Figure 3 

a) และดัชนีความสมํ่าเสมอในเดือนกุมภาพันธ์ มีค่าเฉลี่ย 0.71±0.22 ใกลเ้คียงกับเดือนธันวาคม ซึ่งมีค่าเฉลี่ย 

0.74±0.06 (Figure 3 b) แต่ในเดือนกุมภาพันธ์บริเวณระบบนิเวศป่าชายมีค่าดัชนีความหลากหลายและค่าดัชนี

ความสมํ่าเสมอตํ่าท่ีสดุ โดยคา่ดชันีความหลากหลาย มีคา่ 1.08 และคา่ดชันีความสมํ่าเสมอ มีคา่ 0.27 เน่ืองจากพบ

ไดอะตอมสกลุ Thalassiosira ในปริมาณสงูแตไ่มพ่บการเกิดปรากฏการณน์ํา้เปลี่ยนสีจากไดโนแฟลเจลเลตทัง้ 2 ช่วง 

   
Figure 3  Diversity index (a) and evenness index (b) in Ranong and Phang-nga Province, 2018. 

 จากผลการศกึษาพบความแตกต่างของขอ้มลูทัง้จาํนวนชนิดและปริมาณของแพลงกต์อนพืชในแต่ละระบบ

นิเวศ อธิบายเพ่ิมเติมดังนี ้ระบบนิเวศหาดทราย มีค่าเฉลี่ย 5±0.5×105 หน่วยต่อลูกบาศกเ์มตร ชนิดเด่น ไดแ้ก่ 

Pseudanabaena และ Nitzschia ระบบนิเวศหาดโคลน มีค่าเฉลี่ย 2±0.7×105 หน่วยต่อลูกบาศก์เมตร ชนิดเด่น 

ไดแ้ก่  Pseudanabaena และ Odontella ระบบนิเวศแนวปะการงั มีคา่เฉลี่ย 1±0.2×105 หน่วยตอ่ลกูบาศกเ์มตร ชนิด

เด่น ไดแ้ก่ Bacteriastrum และ Chaetoceros ระบบนิเวศแนวหญา้ทะเล มีค่าเฉลี่ย 13±6×105 หน่วยต่อลูกบาศก์

เมตร ชนิดเด่น ไดแ้ก่ Bacteriastrum และ Nitzschia และระบบนิเวศป่าชายเลน มีค่าเฉลี่ย 23±26×105 หน่วยต่อ
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ลูกบาศกเ์มตร ชนิดเด่น ไดแ้ก่  Thalassiosira และ Coscinodiscus แต่ทัง้นีย้ังจะตอ้งศกึษาและเก็บขอ้มูลเพ่ิมเติม

ตอ่เน่ืองอย่างนอ้ย 3 ปี 

 

อภปิรายผล 

 จากการศกึษาครัง้นีจ้ะเห็นไดว้า่ในบริเวณพืน้ท่ีท่ีทาํการศกึษาเป็นบริเวณท่ีมีความอดุมสมบูรณค์อ่นขา้งสงู 

ซึ่งสอดคลอ้งกับงานวิจัยแพลงกต์อนพืชอ่ืนๆในบริเวณทะเลชายฝ่ังอนัดามนั (ณิศรา, 2550; ภูริภัทร, 2551; อิสรา

ภรณ,์ 2557) ท่ีพบว่ามีความหลากหลายของแพลงกต์อนพืช จากการท่ีมีความหลากหลายสงูจะช่วยในเรื่องอาหาร

จากผู้ผลิตสู่ผู ้บริโภคเป็นทอดๆ สัตว์นํ้าหลากหลายกลุ่มเข้ามาใช้ประโยชน์ได้ ผลการศึกษาทั้ง 2 ช่วงไม่พบ

ปรากฏการณน์ํา้เปลี่ยนสีในบริเวณท่ีศกึษา แสดงใหเ้ห็นว่าปริมาณสารอาหารท่ีไดร้บัจากแผ่นดินไม่ไดส้่งผลกระทบ

จนทาํใหเ้กิดปรากฏการณน์ํา้เปลี่ยนสี (สถาบนัวิทยาศาสตรท์างทะเล, 2543) บริเวณนีจ้ึงถือเป็นบริเวณท่ียงัไมไ่ดร้บั

การปนเป้ือนจากระบบแหล่งนํา้ในแผ่นดินมากนกั และอาจสืบเน่ืองมาจากในบริเวณโดยรอบเป็นบริเวณท่ีมีป่าชาย

เลนหนาแน่นและยงัไมมี่การใชป้ระโยชนจ์ากพืน้ท่ีมากนกั (จิรพร และ สรุีย,์ 2557) 
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การศึกษาอัตราทีเ่หมาะสมของโปรตนีคอมปาวดท์ดแทนปลาป่นในสูตรอาหารปลานิลแดง 
ต่อการเจริญเตบิโตและประสิทธิภาพการใช้ประโยชนจ์ากอาหาร 

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 เสมาชยั1 และอนกุลู เอมอ่ิม1 

Suthin somboon, Vichit semachai and Anugul amim 
 

บทคัดย่อ 
 การศกึษาอตัราท่ีเหมาะสมของการใชโ้ปรตีนคอมปาวดแ์ทนปลาป่นในสูตรอาหารเลีย้งปลานิลแดงต่อการ
เจริญเติบโตและประสิทธิภาพการใชป้ระโยชนจ์ากอาหาร อาหารทดลองสตูรควบคมุใชป้ลาป่นในสูตรอาหาร 20%  
อีก 3 สูตรแทนดว้ยโปรตีนคอมปาวด ์3 ระดบั คือ 33.33, 66.67 และ 100% อาหารมีโปรตีน 30.75-31.41%, ไขมนั 
4.72-5.04% และพลงังานท่ีย่อยได ้2,507-2,531 Kcal/kg ใชเ้ลีย้งปลานิลแดงขนาดใหญ่นํา้หนักเฉลี่ย 289.21 กรมั 
ในถงัไฟเบอรก์ลาส อตัราปล่อย 20 ตวัต่อถงั (25 ตวั/ม2) จาํนวน 3 ซ ํา้/ชุดทดลอง ใหอ้าหารวนัละ 3 ครัง้ ระยะเวลา
ทดลอง 120 วัน  ผลการทดลองพบว่าปลานิลแดงท่ีเลีย้งดว้ยอาหารท่ีทดแทนปลาป่นดว้ยโปรตีนคอมปาวดท์ัง้ 3 
ระดบั มีนํา้หนกัสดุทา้ยสงูกวา่อาหารสตูรควบคมุ (648.02 กรมั) โดยอาหารสตูรท่ี 2, 3 และ 4 มีนํา้หนกัเฉลี่ย 684.78, 
730.20 และ 725.0 กรมั ตามลาํดบั เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยอัตราการเจริญเติบโตโดยนํา้หนัก ปลานิลแดงมีนํา้หนัก
เฉลี่ยท่ีเพ่ิมขึน้ต่อวนั (ADG) และอตัราการเจริญเติบโตจาํเพาะ (SGR) ไม่แตกต่างกัน (p>0.05) ส่วนประสิทธิภาพ
การใชโ้ปรตีน และอตัราการแลกเนือ้มีค่าเฉลี่ยดีกว่าอาหารสตูรควบคมุแต่ไม่แตกต่างกนั (p>0.05) คณุภาพซากของ
ปลานิลแดงและองคป์ระกอบทางโภชนะในเนือ้ปลาเม่ือสิน้สดุการทดลองพบว่าไม่แตกต่างกัน (p>0.05) สรุปไดว้่า
อาหารปลานิลแดงสามารถใชโ้ปรตีนคอมปาวดท์ดแทนปลาป่นในสตูรอาหารได ้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 
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คาํนาํ 

ปลานิล (Oreochromis niloticus) เป็นปลานํา้จืดท่ีมีความสาํคญัทางเศรษฐกิจของไทย มีผลผลิตมากท่ีสดุ

จากการเลีย้งในบ่อดิน และการเลีย้งในกระชังเป็นส่วนใหญ่ จากสถิติการประมงแห่งประเทศไทยปี 2560 พบว่ามี

ผลผลิตรวม 217,328 ตนั คิดเป็นมลูค่า 11,003.8 ลา้นบาท (กองนโยบายและยุทธศาสตรพ์ฒันาการประมง 2562) 

ปลานิลส่วนใหญ่บริโภคในประเทศ เป็นแหล่งโปรตีนท่ีสาํคญัในครวัเรือนและสรา้งรายไดใ้หก้บัเกษตรกรผูเ้ลีย้งสตัว์

นํา้เพ่ิมขึน้ เลีย้งปลานิลผูเ้ลีย้งใชอ้าหารสาํเร็จรูปเป็นหลกั ค่าอาหารเป็นตน้ทุนการผลิตสตัวน์ ํา้ท่ีสาํคญัรอ้ยละ 70 

ของตน้ทนุทัง้หมด 

การผลิตอาหารสตัวน์ ํา้แหลง่โปรตีนหลกัไดจ้ากปลาป่น เน่ืองจากมีระดบัโปรตีนสงู มีกลิ่นหอมดงึดดูการกิน

อาหารและมีโภชนาการสงู (National Research Council [NRC],1993) ในปลาป่นมีกรดอะมิโนท่ีจาํเป็นท่ีสมดลุกบั

ความตอ้งการของสตัวน์ ํา้โดยเฉพาะเมไทโอนีน ไลซีน แคลเซี่ยมและฟอสฟอรสัสงู (สาโรช, 2543; พันทิพา, 2547) 

ผลผลิตปลาป่นในประเทศ ในปี 2560 จาํนวน 77,860 ตนั ไม่เพียงพอตอ่ความตอ้งการ ตอ้งนาํเขา้จากประเทศเพ่ือน

บา้น เช่น พม่า เวียดนาม และฟิลิปปินส ์จาํนวน 58,920 ตนั เพ่ือนาํมาใชใ้นโรงงานผลิตอาหารสตัวใ์นประเทศ (กอง

นโยบายและยุทธศาสตรพ์ัฒนาการประมง 2562) การตรวจประเมินคุณภาพและการปลอมปนในปลาป่นท่ีใชใ้น

อตุสาหกรรมการเลีย้งสตัว ์พบวา่มีคณุภาพตามมาตรฐานดีพอควรแต่ยงัพบการปลอมปนขนไก่ หินฝุ่ น และเปลือก

หอยในปลาป่นคณุภาพชัน้ท่ี 2 และ 3 บา้ง (กนกรตัน ์และคณะ 2559) ปัญหาคณุภาพปลาป่นและราคาท่ีสงูมีผลตอ่

ตน้ทนุการผลิตอาหาร  ในปัจจบุนัไดมี้การศกึษาวิจยัการนาํวตัถุดิบชนิดอ่ืนๆ มาใชท้ดแทนปลาป่นในสตูรอาหาร เช่น 

เนือ้และกระดกูหมปู่น ไก่ป่น เลือดป่น ขนไก่ป่น อวยัวะภายในสตัว ์และของเหลือใชจ้ากอตุสาหกรรมอาหาร (พิเชต, 

2558., นรธชั และคณะ 2560; Hernandez et al., 2018; Khalafalla et al., 2019) 

โปรตีนคอมปาวด ์(Protein compound) เป็นอาหารเสริมสาํหรบัสตัวป์ระเภทโปรตีน (Protein supplement) 

ซึง่มีสว่นผสมท่ีสาํคญั คือผลพลอยไดจ้ากเนือ้สตัวปี์ก (เนือ้ไก่), เนือ้และกระดกูป่น, (เนือ้หมปู่น)  และขนสตัวปี์ก (ขน

ไก่ป่น) จากการวิเคราะหอ์งคป์ระกอบทางโภชนะท่ีสาํคญัในหอ้งปฏิบติัการ มีโปรตีน (62.47%) ไขมนั (11.02%) กาก 

(0.65%) เถา้ (18.95%) ความชืน้ (4.79%) แคลเซี่ยม (Ca, 5,650.14 mg/100g) ฟอสฟอรสั (P, 3,492.35 mg/100g) 

และ Pepsin digestibility (93.30%) และเสริมองคป์ระกอบกรดอะมิโนท่ีจาํเป็นลงไปมีองคป์ระกอบท่ีสาํคญัใกลเ้คียง

กับปลาป่นคุณภาพชั้นท่ี 1 ศูนยพ์ัฒนาเทคโนโลยีอาหารสัตวน์ ํา้จึงไดท้าํการศึกษาวิจัยและทดสอบอาหารโดยมี

วตัถุประสงคเ์พ่ือศกึษาอตัราท่ีเหมาะสมของโปรตีนคอมปาวดท์ดแทนปลาป่นในสตูรอาหารเลีย้งปลานิลแดงขนาด

ใหญ่ต่ออตัราการเจริญเติบโต อตัรารอด ประสิทธิภาพการใชป้ระโยชนจ์ากอาหาร อตัราการแลกเนือ้ และคุณภาพ

ซากเนือ้ปลานิลแดง  

 

วิธีการศึกษา 

วางแผนการทดลองแบบสุ่มตลอด (Completely Randomized Design, CRD)  ทาํการทดลองเลีย้งปลานิล

แดงดว้ยอาหารทดแทนปลาป่นดว้ยโปรตีนคอมปาวดร์ะดบัต่างๆ  กนั จาํนวน 4 ชดุทดลอง  (treatment) จาํนวน 3 ซ ํา้ 

(Replication) ดังนี ้สูตรท่ี 1  อาหารสูตรควบคุม สูตรท่ี 2, 3 และ 4  อาหารทดแทนปลาป่นดว้ยโปรตีนคอมปาวด ์

33.33 , 66.67 และ 100% ตามลาํดบั  

 วิเคราะหอ์งคป์ระกอบทางโภชนะในวตัถุดิบอาหารสตัวท์ุกชนิด ไดแ้ก่ โปรตีน ไขมนั กาก เย่ือใย เถา้ และ

ความชืน้ ตามวิธีของ Association of Official Analysis Chemists [AOAC] (2000) เพ่ือเป็นขอ้มลูในการคาํนวณสตูร

อาหารสาํหรบัทดลองเลีย้งปลานิลแดง (Table 1และ 2) สตูรอาหารควบคมุใหมี้องคป์ระกอบทางโภชนะท่ีเหมาะสม



การประชมุทางวิชาการของมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์ครัง้ที่ 58  สาขาประมง 

418 

ต่อการเจริญเติบโตของปลานิลขนาดใหญ่ท่ีเลีย้งแบบพฒันา มีโปรตีน 30% ไขมนั 4% พลงังานท่ีย่อยได ้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 

By-product of textured 

Vegetable protein 

By-product of 

noodles 

Crude protein (CP) 60.67 60.06 42.31 47.28 12.64 

Crude lipid (CL) 7.13 12.92 1.47 0.76 0.20 

Crude fiber (CF) 1.02 0.91 5.68 0.90 0.00 

Ash 18.19 16.21 11.81 6.48 2.74 

Moisture 6.93 6.65 9.50 8.04 9.38 

NFE1 5.34 3.18 29.23 36.54 75.04 
1NFE : Nitrogen free extract = 100-(CP + CL + CF + Ash + Moisture) (NRC, 1993) 

วตัถดิุบท่ีสาํคญัประกอบดว้ย ปลาป่น โปรตีนคอมปาวด ์กากถั่วเหลือง เศษถั่วเหลือง (โปรตีนเกษตร) ราํ

ละเอียด มนัสาํปะหลงั และ เศษบะหม่ีเกี๊ยวเป็นหลกั บดวตัถดิุบใหล้ะเอียดดว้ยเครื่องบด ชั่งนํา้หนกัตามอตัราสว่นใน

สตูรอาหาร ผสมดว้ยเครื่องผสมอาหาร เติมนํา้ใหมี้ความชืน้  28-30% แลว้นาํไปอดัเมด็ดว้ยเครื่องอดัเมด็ชนิดลอยนํา้ 

(Extruder) ตากลดความชืน้อาหารไมเ่กิน  8 % เก็บในท่ีแหง้ เก็บตวัอย่างอาหารทดลองสตูรละ 100 กรมั นาํไป

วิเคราะหอ์งคป์ระกอบทางโภชนะอีกครัง้ ตามวิธี AOAC (2000) 

Table 2  Formulation and proximate composition of the experimental diets (%). 

Ingredients diet 1 diet 2 diet 3 diet 4 

Control 33.33% 66.66% 100% 

Fish meal (60.67%p) 20 13.33 6.67 0 

Protein compound (60.06%p) 0 6.67 13.33 20 

Soybean meal (42.31%p)  12.5 12.5 12.5 12.5 

by-product of textured Vegetable protein (47.24%p)  18.5 18.5 18.5 18.5 

Rice bean 15 15 15 15 

By-product of noodles 10 10 10 10 

Cassava 20 20 20 20 

Fish soluble  1 1 1 1 

Palm oil 2 2 2 2 

α-Start 0.25 0.25 0.25 0.25 

Di – calcium phosphate 0.25 0.25 0.25 0.25 

Fish premix1 0.5 0.5 0.5 0.5 

Total 100 100 100 100 

Proximate composition in diets (%) 

Crude protein (CP) 31.41 31.35 31.00 30.75 

Crude lipid (CL) 4.82 4.72 5.04 4.96 

Crude fiber (CF) 2.91 3.37 2.69 3.05 

Ash 8.55 7.97 7.81 7.57 

Moisture 5.62 6.45 7.30 7.25 

NFE2 48.51 48.94 48.18 49.14 

DE (Digestibility energy : Kcal/kg)3 2,531 2,507 2,523 2,515 



การประชมุทางวิชาการของมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์ครัง้ที่ 58  สาขาประมง 

419 

1Premix 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.  
2NFE : Nitrogen free extract = 100-(CP + CL + CF + Ash + Moisture) (NRC, 1993) 
3DE (Digestibility energy : Kcal/kg) = (%protein x 3.1) + (%lipid x 8.10) + (%NFE x 2.5) (NRC, 1993) 

การเตรียมปลาทดลอง คดัขนาดปลานิลแดงโดยมีนํา้หนกัระหว่าง 200-250 กรมั จาํนวนทัง้สิน้ 300 ตวั ชั่ง

นํา้หนกัเริ่มตน้ทดลอง และปล่อยอตัราความหนาแน่น 20 ตวั/ถงั หรือ 25 ตวั/ม2 จาํนวน 3 ซ ํา้/ชุดทดลอง เลีย้งในถงั

ไฟเบอรก์ลาส ความจุนํา้ 800 ลิตร รวม 12 ถัง เลีย้งปลาดว้ยอาหารสูตรควบคุมเป็นเวลา 1 สัปดาห ์เพ่ือใหป้ลา

ปรบัตวัใหก้บัสภาพแวดลอ้มและคุน้เคยกบัอาหารก่อนทดลอง การจดัการนํา้ในบ่อเลีย้งเปลี่ยนถ่ายนํา้สปัดาหล์ะ 2 

ครัง้ ทาํความสะอาดดูดตะกอนเศษอาหารและมลูปลาทุกวนั การใหอ้าหาปลานิลแดงดว้ยอาหารทดลอง อตัราการ 

4% ของนํา้หนกัตวั  แบ่งใหว้นัละ 3 ครัง้ (8.00, 12.00 และ 17.00 น.) จดบนัทึกปริมาณการกินอาหารแต่ละมือ้เพ่ือ

เป็นขอ้มลูการใชป้ระโยชนจ์ากอาหารของปลาตอ่การเจริญเติบโต 

การเก็บขอ้มูลการเจริญเติบโตโดยนํา้หนัก โดยชั่งนํา้หนักปลาก่อนและหลงัจากทาํการทดลองทุก 30 วนั  

ตลอดเวลา 120 วัน วิเคราะหผ์ลการตอบสนองของปลานิลแดงต่ออาหารทดลองตามวิธีของ Brown (1957) และ 

Halver (1989)  เพ่ือประเมินประสิทธิภาพอาหาร ไดแ้ก่ นํา้หนักท่ีเพ่ิมเม่ือสิน้สุดการทดลอง (Weight gain: WG) 

นํา้หนกัเฉลี่ยท่ีเพ่ิมตอ่วนั (Average daily gain: ADG) อตัราการเจริญเติบโตจาํเพาะ (Specific growth rate: SGR%) 

ประสิทธิภาพการใชโ้ปรตีน (Protein efficiency ratio: PER) อตัราแลกเนือ้ (Food conversion ratio: FCR) อตัรารอด 

(Survival rate: SV%) และวิเคราะหค์ุณภาพซาก (Carcass quality) โดยสุ่มเก็บตวัอย่างปลาเม่ือสิน้สุดการทดลอง

แยกสว่นของเนือ้ปลาแตล่ะชดุทดลองไปวิเคราะหอ์งคป์ระกอบทางโภชนะในเนือ้ปลา  

การวิเคราะหข์อ้มลูการทดลองทางสถิติ เปรียบเทียบขอ้มลูการเจริญเติบโต ประสิทธิภาพการใชป้ระโยชน์

จากอาหาร คณุภาพซากและองคป์ระกอบทางโภชนะของปลานิลแดง โดยการวิเคราะหค์่าความแปรปรวน (Analysis 

of Variance: ANOVA) และเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยการทดลองแต่ละชุดทดลองโดยวิธี Duncan’s 

new multiple range test  (DMRT) ท่ีระดบัความเช่ือมั่น 95% (p>0.05)  

 

ผลและวิจารณผ์ลการทดลอง 

ผลการทดลองเลีย้งปลานิลแดงดว้ยอาหารสาํเร็จรูปชนิดเม็ดลอยนํา้สาํหรับเลีย้งปลานิลพัฒนา โดยใช้

วัตถุดิบท่ีสาํคัญในสูตรอาหาร ประกอบดว้ยปลาป่น (โปรตีน 60.67%) และโปรตีนคอมปาวด ์(โปรตีน 60.06%) 

อาหารทดลองแต่ละสตูรเม่ือวิเคราะหอ์งคป์ระกอบทางโภชนะมีโปรตีนระหว่าง30.75-31.41% ไขมนัระหว่าง 4.76-

5.04% และพลังงานท่ีย่อยได ้(DE) 2,507-2,531 Kcal/kg (Table 2) เลีย้งปลานิลแดงขนาดใหญ่มีนํา้หนักเริ่มตน้

เฉลี่ย 286.68-291.71 กรมั/ตวั เป็นเวลา 120 วนั เม่ือสิน้สุดการทดลอง พบว่า ปลานิลแดงมีนํา้หนักเฉลี่ยสุดท้าย

ระหว่าง 648.02-730.20 กรมั/ตวั เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยอตัราการเจริญเติบโตของปลานิลแดง นํา้หนกัเฉลี่ยท่ีเพ่ิมขึน้ 

(ADG) อตัราการเจริญเติบโตจาํเพาะ (SGR) อตัราการใชป้ระโยชนจ์ากอาหาร และอตัรารอดของปลานิลแดงตลอด

การทดลองไม่แตกต่างกนั (p>0.05) (Table 3) โดยมีรายละเอียดดงันี ้ปลานิลแดงท่ีเลีย้งดว้ยอาหารทดแทนปลาป่น

ดว้ยโปรตีนคอมปาวด ์66.67% (สตูรท่ี 3) มีนํา้หนกัเฉลี่ยมากสดุ 730.20 กรมั/ตวั รองลงมาอาหารสตูรท่ี 4 ทดแทน

ปลาป่นดว้ยโปรตีนคอมปาวด ์100% นํา้หนักเฉลี่ย 725.0 กรมั/ตวั สตูรท่ี 2 ทดแทนปลาป่นดว้ยโปรตีนคอมปาวด ์
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33.33% นํ้าหนักเฉลี่ย 684.78 กรัม/ตัว และสูตรควบคุม ใช้ปลาป่นอย่างเดียว นํ้าหนักเฉลี่ย 648.02 กรัม/ตัว 

ตามลาํดบั คา่นํา้หนกัเฉลี่ยท่ีเพ่ิมขึน้ของปลานิลแดงท่ีเลีย้งดว้ยอาหารทดลอง มีนํา้หนกัเฉลี่ยเพ่ิมขึน้ระหวา่ง 361.33-

439.33 กรมั นํา้หนกัเฉลี่ยท่ีเพ่ิมขึน้ตอ่วนั (ADG) เฉลี่ย 3.31-3.66 กรมั/วนั และอตัราการเจริญเติบโตจาํเพาะ (SGR) 

ซึง่เฉลี่ย 0.73-0.77 กรมั/วนั พบวา่อาหารท่ีทดแทนปลาป่นดว้ยโปรตีนคอมปาวด ์ทัง้ 3 ระดบั มีคา่ ADG และคา่ SGR 

มากกวา่ชดุควบคมุแตไ่มแ่ตกตา่งกนั (p>0.05) การใชป้ระโยชนอ์าหารทดลองของปลานิลแดงตอ่ประสิทธิภาพการใช้

โปรตีน(PER) และอตัราการแลกเนือ้ (FCR) พบว่า มีแนวโนม้เช่นเดียวกบัการเจริญเติบโตโดยนํา้หนกั ปลานิลแดงท่ี

เลีย้งดว้ยอาหารทดแทนปลาป่นดว้ยโปรตีนคอมปาวด ์ทั้ง 3 ระดับ มีค่า PER ระหว่าง 2.52-2.77 และ ค่า FCR 

ระหว่าง 1.15-1.26 ดีกว่าอาหารสูตรควบคุม แต่ไม่แตกต่างกัน (p>0.05) ส่วนอตัรารอดของปลานิลแดงตลอดการ

ทดลองมีคา่เฉลี่ยระหวา่ง 96.67-98.33% ไมแ่ตกตา่งกนั 

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 

Control 

Protein compound in diets 

diet 2 (33.33%) diet 3 (66.67%) diet 4 (100%) 

Initial body weight (g) 286.68±10.63a 286.97±2.05a 291.50±10.38a 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) 

จากการทดลองนีแ้สดงใหเ้ห็นว่าการใชโ้ปรตีนคอมปาวดเ์พ่ือทดแทนปลาป่นในสตูรอาหารปลานิลแดงไม่มี

ผลกระทบต่อการเจริญเติบโตโดยนํา้หนกั การใชป้ระโยชนจ์ากอาหารและอตัรารอดของปลานิลนิลแดง โปรตีนคอม

ปาวดเ์ป็นอาหารเสริมสาํหรบัสตัวป์ระเภทโปรตีนซึ่งเป็นผลพลอยไดจ้ากเนือ้สตัวป่์น (ไก่ป่น เนือ้หมปู่น และขนไก่ป่น) 

ซึ่งมีโปรตีนสูงถึง 60.07% มีคุณภาพเทียบเท่ากับปลาป่น คุณภาพชัน้ท่ี 1 (กองควบคุมอาหารและยาสัตว,์ 2558) 

สามารถใชท้ดแทนปลาป่นในสตูรอาหารเลีย้งปลานิลแดงได ้สอดคลอ้งกบัการศกึษาการทดแทนปลาป่นดว้ยไก่ป่น 

และหมปู่นในอาหารปลานิลขนาดเลก็สามารถทดแทนไดใ้นสตูรอาหาร 100% (Hernandez et al., 2010) การทดแทน

ปลาป่นดว้ยไก่ป่น (25%) รว่มกบั ดีดีจีเอส (DDGS) หรือผลพลอยไดจ้ากขา้วโพดผลิตเอทิลแอลกอฮอล ์โดยการหมกั 

(45%) และกากถั่วเหลือง (2.1-2.9%) ในสูตรอาหารปลานิล พบว่าสามารถทดแทนปลาป่นไดก้ารเจริญเติบโตไม่

แตกตา่งกนั (Webster et al. 2016) เช่นเดียวกบัการศกึษาของ Khalafalla et al. (2019) ไดท้าํการศกึษาผลพลอยได้

จากสัตวเ์พ่ือใชเ้ป็นแหล่งโปรตีนในอาหารปลานิล อาหารท่ีทดแทนปลาป่นดว้ยสูตรไก่ป่น : เนือ้และกระดูกป่น : 

อวยัวะภายในไก่ (50:25:25) พบวา่การเจริญเติบโตไม่แตกตา่งกนั แตถ่า้เพ่ิมเนือ้และกระดกูป่น และอวยัวะภายในไก่

ในอาหารจะทาํใหป้ลานิลมีการเจริญเติบโตลดลง ทัง้นีอ้าหารท่ีผลิตเองสามารถช่วยลดตน้ทนุการผลิตปลานิลได ้ ใน

ปลากะพงขาวมีศกึษาการทดแทนปลาป่นดว้ยไก่ป่น และเนือ้และกระดกูป่น  50-100% ในสตูรอาหาร โดยไมมี่ผลต่อ

อตัราการเจริญเติบโต การใชป้ระโยชนข์องอาหาร และองคป์ระกอบทางเคมีในเนือ้ปลากะพงขาวแต่อย่างใด (พิเชต, 

2559; นรธัช และคณะ, 2560) นอกจากนีย้งัพบว่าไดมี้การพฒันาการทดแทนปลาป่นดว้ยเนือ้และกระดูกป่น ไก่ป่น 

และผลพลอยไดจ้ากสตัวปี์กมาใชร้่วมกนัในการผลิตอาหารปลาหลายชนิดเพ่ือใหเ้กิดความสมดลุองคป์ระกอบทาง
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โภชนะในสูตรอาหารปลา (Bureau et al. 1999., 2000)  Yang et al. (2004) กล่าวว่า ในอาหารปลา Gibel carp 

สามารถทดแทนปลาป่นดว้ย เนือ้ไก่ป่น ในสูตรอาหารได ้50% การเจริญเติบโตโดยนํา้หนักไม่แตกต่างกัน แต่

ประสิทธิภาพการย่อยไดโ้ปรตีน และพลงังานในอาหารดอ้ยกวา่ปลาป่น 

คุณภาพซากของปลานิลแดงหลงัเลีย้งดว้ยอาหารทดลอง 120 วัน พบว่า คุณภาพซากของปลานิลแดงมี

องคป์ระกอบทางโภชนะในเนือ้ปลาไม่แตกต่างกนัทางสถิติ (p>0.05) (Table 4) ซึ่งแสดงว่าการใชโ้ปรตีนคอมปาวด ์

แทนปลาป่นในสตูรอาหารทาํใหป้ลานิลแดงเจริญเติบโตไดดี้ สามารถใชป้ระโยชนจ์ากโปรตีนในอาหารไดไ้ม่แตกตา่ง

กนั องคป์ระกอบทางโภชนะในเนือ้ปลานิลแดงสดมีความชืน้ (75.87-77.76%) โปรตีน (17.74-18.48%) ไขมนั (0.15-

0.28%) และเถา้ (1.15-1.19%)  การสะสมไขมนัในตบัและอวยัวะภายในของปลานิลแดงไมแ่ตกต่างกนั  เปรียบเทียบ

กับการศึกษาการทดแทนปลาป่นดว้ยแหล่งโปรตีนจากสตัว ์เช่น ไก่ป่น เนือ้และกระดูกป่นในอาหารปลาชนิดต่างๆ 

เช่น ปลากะพงขาว ปลา rainboe trout พบว่า ค่าองคป์ระกอบทางเคมีในเนือ้ปลามีคา่ใกลเ้คียงกนั (พิเชต, 2559, นร

ธชั และคณะ 2560, Bureau et al., 2000) จากการทดลองในครัง้นีแ้สดงวา่โปรตีนคอมปาวดส์ามารถทดแทนปลาป่น

ในสตูรอาหารปลานิลไดดี้ ปลาสามารถนาํโปรตีนท่ีไดจ้ากการกินอาหารไปใชเ้พ่ือการเจริญเติบโตเปลี่ยนโปรตีนจาก

อาหารไปสรา้งกลา้มเนือ้ไดไ้มแ่ตกตา่งจากการใชป้ลาป่นเป็นแหลง่โปรตีนในอาหารปลาแตอ่ย่างใด 

Table 4  Final carcass proximate composition (% Wet weight basis) of red nile tilapia fed with experimental diets 

for 120 day.  

Proximate composition diet 1 

Control 

Protein compound in diets 

diet 2 (33.33%) diet 3 (66.67%) diet 4 (100%) 

Moisture % 75.87±1.65 a 77.18±0.88a 76.71±0.23a 77.76±1+27a 

Protein % 18.07±0.98a 17.74±0.31a 18.48±0.32a 18.46±0+67a 

Lipids % 0.28±0.12a 0.21±0.11a 0.20±0.01a 0.15±0.01a 

Ash % 1.17±0.17a 1.15±0.09a 1.19±0.02a 1.17±0.08a 

Means ±std. in the same row with the same superscript are not significantly different. (p>0.05)  
 

สรุปผลการทดลอง 

ผลการทดลองสรุปไดว้่า โปรตีนคอมปาวดมี์องคป์ระกอบทางโภชนะเทียบเท่ากับปลาป่นคุณภาพชัน้ท่ี 1 

สามารถใชเ้ป็นแหล่งโปรตีนในอาหารสตัวน์ ํา้ได ้สูตรอาหารเลีย้งปลานิลแดงสามารถทดแทนปลาป่นในสตูรอาหาร

ดว้ยโปรตีนคอมปาวดไ์ดม้ากถึง 100% โดยไมมี่ผลกระทบตอ่การเจริญเติบโตโดยนํา้หนกั การใชป้ระโยชนจ์ากโปรตีน

ในอาหาร และอตัรารอดของปลานิลแดงแตอ่ย่างใด เม่ือสิน้สดุการทดลองไดป้ลานิลแดงตามขนาดท่ีตลาดตอ้งการคือ

มีนํา้หนกัเฉลี่ย 600-800 กรมั/ตวั นอกจากนีผ้ลของโปรตีนคอมปาวดท่ี์ทดแทนปลาป่นในสตูรอาหารต่อคณุภาพซาก

และองคป์ระกอบทางโภชนะในเนือ้ปลานิลแดงมีโปรตีน ไขมนั และเถา้ ไมแ่ตกตา่งกบัปลานิลแดงท่ีเลีย้งดว้ยอาหารท่ี

ใชป้ลาป่นเป็นแหลง่โปรตีนแตอ่ย่างใด 
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การใช้สาหร่ายทะเลเป็นวัตถุดบิเสริมในอาหารเลีย้งกุ้งก้ามกราม (Macrobrachium rosenbergii) 

Utilizing Seaweed as Feed Ingredient in Giant River Prawn (Macrobrachium rosenbergii) Diet 
 

กรณร์วี เอี่ยมสมบูรณ์1* จรฎิา พิมพาศ1 และ นฤชล ภทัราปัญญาวงศ์2 

Kornrawee Aiemsomboon1*, Charida Phimphat1 and Naruechon Pattarapanyawong2 

 

บทคัดย่อ 

การศกึษาผลของสาหรา่ยผกักาดทะเล (Ulva rigida), สาหรา่ยพวงองุ่น (Caulerpa lentillifera) และสาหรา่ย

มงกุฎหนาม (Acanthophora spicifera) นาํมาใชเ้ป็นวัตถุดิบเสริมในอาหารเลีย้งกุง้กา้มกราม (Macrobrachium 

rosenbergii) ท่ีระดับสาหร่ายในอาหาร 3.0 เปอรเ์ซ็นต ์ทดลองเลีย้งกุง้กา้มกรามจาํนวน 10 ซ ํา้ (ตัว) ต่อชุดการ

ทดลองในระบบนํา้หมุนเวียน เก็บขอ้มูลการเติบโตของกุง้กา้มกรามและการรอดตายตลอดระยะเวลา 42 วัน ผล

การศึกษาพบว่า กุง้กา้มกรามท่ีไดร้บัอาหารเสริมสาหร่ายพวงองุ่น และสาหร่ายมงกุฎหนาม มีการเติบโตจาํเพาะ 

(SGR) ไม่แตกต่างกัน (p>0.05) มีค่าเป็น 1.10±0.20 และ 1.07±0.23 เปอรเ์ซ็นตต์่อวัน ตามลาํดับ และอัตราการ

เติบโตต่อตัวต่อวัน (ADG) ไม่แตกต่างกัน (p>0.05) มีค่าเป็น 91.50±22.81 และ 93.54±23.58 มิลลิกรัมต่อวัน 

ตามลาํดบั แตมี่การเติบโตมากกวา่กุง้ท่ีไดร้บัอาหารสตูรควบคมุ สว่นการรอดตายพบวา่กุง้ท่ีไดร้บัอาหารผสมสาหรา่ย

ทะเลมีการรอดตายไม่แตกต่างกนั (p>0.05) ดงันัน้ การเสริมสาหร่ายพวงองุ่นและสาหร่ายมงกุฎหนามท่ีระดบั 3.0 

เปอรเ์ซน็ตใ์นอาหารสามารถทาํใหกุ้ง้กา้มกรามมีการเติบโตมากขึน้  

 

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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คาํนาํ 

กุง้กา้มกราม (Macrobrachium rosenbergii) (De Man, 1879) เป็นสตัวน์ ํา้ท่ีมีความสาํคญัทางเศรษฐกิจ

ของไทย ตลาดมีความตอ้งการกุง้กา้มกรามเพ่ือการบริโภคสงู ซึ่งอาหารและการใหอ้าหารยงัเป็นปัจจยัสาํคญัตอ่การ

เจริญเติบโต ตา้นทานโรค และการรอดตาย โดยอาหารเลีย้งกุง้กา้มกรามเป็นชนิดเม็ดจมนํา้ มีปริมาณโปรตีน 30-40 

เปอรเ์ซ็นต ์หากสามารถลดตน้ทุนการผลิตอาหารลงไดจ้ะเป็นผลดีต่อเกษตรกรท่ีจะไดใ้ชอ้าหารเลีย้งกุง้กา้มกรามท่ี

ราคาไม่แพง การเลีย้งกุง้กา้มกรามแบบแยกเลีย้งเด่ียว (คอนโด) ในระบบนํา้หมุนเวียนเพ่ือใหกุ้ง้กา้มกรามท่ีเลีย้งมี

ขนาดใหญ่ขึน้เป็นการเพ่ิมมูลค่าใหก้ับสินคา้ และมีการรอดตายสูงกว่าการเลีย้งในบ่อดินแบบดัง้เดิม ใชน้ ํา้และใช้

พืน้ท่ีในการเลีย้งนอ้ย (ทิพยส์คุนธ ์และ นิสรา, 2560) 

สาหร่ายทะเล (Marine algae หรือ seaweeds) มีการนาํมาใชป้ระโยชนเ์ป็นอาหารสตัวห์รือเป็นสว่นผสมใน

อาหารสตัว ์หรือเป็นอาหารสตัวน์ ํา้ (Chapman and Chapman, 1980) สาหร่ายทะเลพบไดบ้ริเวณชายฝ่ังทะเลหรือ

ในบ่อดินเลีย้งสตัวน์ ํา้ สาํหรบัสาหร่ายผกักาดทะเล (Ulva rigida) และสาหร่ายพวงองุ่น (Caulerpa lentillifera) เป็น

สาหร่ายทะเลสีเขียวท่ีมีคุณค่าทางโภชนาการสูง (Ratana-arporn and Chirapat, 2006) ส่วนสาหร่ายมงกุฎหนาม

หรือสาหร่ายหนาม (Acanthophora spicifera) เป็นสาหร่ายสีแดงท่ีมีคุณค่าทางโภชนาการและให้สารสี ท่ี มี

ประสิทธิภาพในการเรง่สีในสตัวน์ ํา้ (มนทกานติ, 2551) ทัง้นี ้สาหรา่ยทะเลเป็นแหลง่ของกรดไขมนัท่ีจาํเป็นไดแ้ก่ กรด

ไขมันโอเมกา้-3 คือ EPA; Eicosopentaenoic และ DHA; Docosahexaenoic ท่ีส่งผลต่อระยะเวลาการลอกคราบ

ของกุง้และปู (อมรรตัน ์และคณะ, 2551) โดยสาหร่ายผักกาดทะเลมีโปรตีน (15.57 กรมั ต่อ 100 กรมันํา้หนกัแหง้) 

สงูกว่าสาหร่ายหนาม, สาหร่ายกลวง และสาหรา่ยผมนาง (16.91, 10.46 และ 10.11 กรมั ต่อ 100 กรมันํา้หนกัแหง้) 

ตามลาํดบั (มนทกานติ, 2551) การนาํสาหร่ายทะเลมาเป็นวตัถดิุบในอาหารสตัวน์ ํา้มีรายงานการใชส้าหร่ายผมนาง 

(Gracilaria fisheri) เป็นวตัถดิุบในอาหารกุง้กลุาดาํ ทาํใหกุ้ง้กลุาดาํมีนํา้หนกัและความยาวเพ่ิมขึน้ มีผลตอ่อตัราการ

เติบโตจาํเพาะ อตัราการเติบโตต่อตวัต่อวนั และอตัราการแลกเปลี่ยนอาหารเป็นเนือ้ มีภูมิตา้นทานโรคแลอตัราการ

รอดชีวิตสงู (วีรเทพ และคณะ, 2554), สาํหรบัสาหรา่ยผกักาดทะเล (U. rigida) ใชเ้ป็นแหลง่โปรตีนรองในอาหารเลีย้ง

กุง้ขาวแวนนาไม ทาํใหกุ้ง้มีการเติบโต อตัราการรอดตาย และประสิทธิภาพการใชอ้าหารท่ีดี (มนทกานติ และคณะ, 

2559)  

การศกึษาครัง้นีมี้วตัถปุระสงคเ์พ่ือตอ้งการศกึษาการเสริมสาหรา่ยทะเลไดแ้ก่ สาหรา่ยผกักาดทะเล  สาหรา่ย

พวงองุ่น และสาหร่ายมงกุฎหนาม เป็นวตัถุดิบเสริมในอาหารสาํเรจ็รูปสาํหรบักุง้กา้มกรามเพ่ือเพ่ิมการเติบโตในการ

เลีย้ง ซึง่จะเป็นประโยชนใ์นการลดตน้ทนุการผลิตอาหารกุง้กา้มกราม  

 

อุปกรณแ์ละวิธีการ 

แผนการทดลองและอาหารทดลอง 

การทดลองนี ้ออกแบบการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ (Completely Randomized Design) ประกอบดว้ย

อาหารทดลอง 4 สตูร อาหารชุดควบคุม (สตูรท่ี 1) ไม่เสริมสาหร่ายทะเล, สตูรท่ี 2 เสริมสาหร่ายผกักาดทะเลระดบั 

3.0 เปอรเ์ซน็ต ์สตูรท่ี 3 เสริมสาหรา่ยพวงองุ่นระดบั 3.0 เปอรเ์ซน็ต ์และสตูรท่ี 4 เสริมสาหรา่ยมงกฎุหนามระดบั 3.0 

เปอรเ์ซ็นต ์แต่ละชุดการทดลองมี 10 หน่วยการทดลอง (ซ ํา้) สาํหรบัสาหร่ายทะเลทัง้สามชนิดนาํมาจากสถานีวิจัย

และพัฒนาประมงทะเลจังหวัดสมุทรสงคราม นาํมาผึ่งแดดใหแ้หง้เป็นเวลา 1 วัน นาํไปอบท่ีอุณหภูมิ 60 องศา

เซลเซียส เป็นเวลา 4 ชั่วโมง นาํมาบดใหล้ะเอียด รอ่นดว้ยตะแกรงขนาดตา 500 ไมครอน 
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อาหารทดลองเป็นอาหารสาํเร็จรูปท่ีผลิตขึน้ท่ีศูนยเ์ช่ียวชาญเฉพาะทางดา้นเทคโนโลยีชีวภาพทางทะเล 

จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย เป็นสูตรอาหารทดลองประกอบดว้ยวตัถุดิบอาหาร (กรัมต่ออาหาร 1 กิโลกรัม) (ระดบั

โปรตีนเท่ากนั 38 เปอรเ์ซ็นต ์ทุกชุดการทดลอง) ดดัแปลงจากสตูรอาหารสาํเร็จรูปของ มนทกานติ และคณะ (2559) 

โดยผสมสาหร่ายผักกาดทะเล  สาหร่ายมงกุฎหนาม และสาหร่ายพวงองุ่นท่ีอบแหง้และบดละเอียดในระดับ 3.0 

เปอรเ์ซน็ต ์ในแตล่ะชดุการทดลอง (Table 1) 

Table 1 Ingredients composition (%) of the experimental diets 

Ingredient (%) Diet 1  Diet 2  Diet 3  Diet 4  

Fish meal 22 22 22 22 

Soybean meal 15 15 15 15 

Shrimp meal 8 8 8 8 

Squid liver power 5 5 5 5 

Krill meal 3 3 3 3 

Wheat powder 25 25 25 25 

Wheat gluten  5 5 5 5 

Tuna oil 2 2 2 2 

Lecithin 2 2 2 2 

Rice bran 7.3 4.3 4.3 4.3 

Mineral premix* 4 4 4 4 

Vitamin premix** 0.5 0.5 0.5 0.5 

Chitosan 1.2 1.2 1.2 1.2 

U. rigida 0 3 0 0 

C. lentillifera 0 0 3 0 

A. spicifera 0 0 0 3 

Total 100 100 100 100 

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 

 

การเตรียมระบบเลีย้งและจัดการเลีย้งกุ้งระหว่างการทดลอง 

ระบบเลีย้งสตัวน์ ํา้แบบแยกเลีย้งเด่ียว (คอนโด) ของบริษัท Win vision เป็นกล่องพลาสติก ขนาดกวา้ง 27 

เซนติเมตร ยาว 42 เซนติเมตร และสงู 16 เซนติเมตร ปริมาตรภายในกล่อง 10 ลิตร วางเรียงแนวนอน 6 แถว  แต่ละ

แถวมี 10 กล่อง ทดลองเลีย้งท่ีศนูยเ์ช่ียวชาญเฉพาะทางดา้นเทคโนโลยีชีวภาพทางทะเล จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

โดยนาํนํา้ประปา มีความเคม็ 0 พีเอสย ูเติมนํา้ลงในภาชนะพกันํา้ท่ีอยู่ดา้นลา่งของระบบเลีย้งแบบแยกเลีย้งเด่ียว ซึง่

เป็นส่วนบาํบัดนํา้ทางชีวภาพแบบใชอ้ากาศ (Biological treatment) ท่ีบรรจุ Bioballs ไว ้มีการใหอ้ากาศแบบหัว

ทรายในภาชนะพกันํา้ ทิง้ไวอ้ย่างนอ้ย 30 วนั เพ่ือใหแ้บคทีเรียเกิดขึน้บน Biloballs ในระบบบาํบดัและพรอ้มท่ีจะทาํ
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การย่อยสลายของเสียในระบบนํา้ของระบบเลีย้ง โดยกุง้กา้มกรามท่ีใชท้ดลองเป็นกุง้จากฟารม์เลีย้งกุง้กา้มกราม

เอกชน อาํเภอบางแพ จงัหวดัราชบุรี คดัเลือกกุง้กา้มกรามท่ีมีความสมบูรณ ์แข็งแรง นาํมาปรบัสภาพในถงัไฟเบอร์

ทรงกลมขนาด 1 ตันเป็นเวลา 2 สัปดาห ์ดว้ยอาหารสาํเร็จรูปท่ีวางขายในท้องตลาด คัดกุง้กา้มกรามท่ีมีขนาด

ใกลเ้คียงกนั ชั่งนํา้หนกัดว้ยเครื่องชั่งนํา้หนกัไฟฟ้า คดัเอากุง้ท่ีมีนํา้หนกัประมาณ 8.0 กรมั นาํมาวดัความยาวลาํตัว

ดว้ยเวอรเ์นียและบนัทกึค่าท่ีไดใ้นแต่ละตวั แลว้รีบนาํไปใสล่งในกล่องพลาสติกของระบบเลีย้งแบบแยกเด่ียว จาํนวน 

40 กลอ่ง ทาํการเลีย้งในสภาวะเดียวกนัเป็นเวลา 42 วนั 

การให้อาหารตามแผนการทดลองวันละ 3 มือ้ (08.00 ,12.00 และ 16.00 น.) อัตราการให้อาหาร 3.0 

เปอรเ์ซ็นตต์่อนํา้หนกัตวั ปรบัปริมาณการใหอ้าหารทกุ 15 วนั สงัเกตการลอกคราบและสขุภาพของกุง้ มีการควบคมุ

คณุภาพนํา้ในระบบเลีย้ง ประกอบดว้ย อณุหภูมิของนํา้ใหอ้ยู่ในช่วง 28.0-31.0 องศาเซลเซียส pH อยู่ระหว่าง 7.5-

8.5 ปริมาณออกซิเจนละลายนํา้อยู่ในช่วง 6.0-7.5 มิลลิกรมัต่อลิตร และค่าความเป็นด่าง (alkalinity) อยู่ในช่วง 80-

150 พีพีเอ็ม ซึ่งเป็นสภาวะท่ีเหมาะสมสาํหรับการเลีย้งกุง้กา้มกรามในประเทศไทย (กระสินธุ์ หังสพฤกษ์, 2561) 

ตรวจวดัคณุภาพนํา้ในระบบเลีย้งสปัดาหล์ะครัง้ และเติมนํา้ประปาท่ีใหอ้ากาศจนคลอรีนสลายตวัหมด สปัดาหล์ะ 1-

2 ครัง้ เพ่ือกระตุน้การลอกคราบของกุง้ ทัง้นีด้ดูตะกอนและเก็บเศษอาหารออกใหห้มดหลงัจากการใหอ้าหารหรือตาม

ความเหมาะสม  

การเกบ็ข้อมูลและรักษาคุณภาพนํา้ 

บันทึกการเติบโตโดยวัดขนาดความยาวลาํตัวกุง้กา้มกราม (เซนติเมตร) ดว้ยเวอรเ์นียและชั่งนํา้หนักตวั 

(กรมั) ดว้ยเครื่องชั่งไฟฟ้า ทุก 2 สปัดาห ์จนครบ 6 สปัดาห ์โดยทาํการสลบกุง้ดว้ยวิธีแช่นํา้แข็ง (rapid cooling) (นํา้

ผสมนํา้แข็งในอตัราส่วน 1: 1) อณุหภูมิ 2–4 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 4-5 นาที โดยจะสงัเกตว่ากุง้ไม่เคลื่อนไหวขา

เดิน (Wilson et al., 2009) นาํมาชั่งวดัดว้ยความรวดเรว็ และนาํกุง้ไปแช่ในนํา้อณุหภมิูปกติใหฟ้ื้นก่อนท่ีนาํกุง้กลบัไป

คืนในกลอ่งทดลอง 

การวิเคราะหอ์งคป์ระกอบทางเคม ี

 วิเคราะหอ์งคป์ระกอบทางเคมีในอาหารสาํเรจ็รูป ดว้ยวิธี proximate analysis (The Association of Official 

Analytical Chemists (AOAC) in Animal, 2005) โดยวิเคราะหป์ริมาณโปรตีน, ไขมนั,ปริมาณเถา้, และความชืน้ ท่ี

ห้องปฏิบัติการโภชนะศาสตรอ์าหารสัตว์นํ้า ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะวิทยาศาสตร ์จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลยั 

การวิเคราะหข้์อมูล 

วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติโดยวิธี  Analysis of variance (ANOVA) และเปรียบเทียบการเติบโต (นํา้หนัก

สดุทา้ยเฉลี่ย, นํา้หนกัท่ีเพ่ิมขึน้, ความยาวท่ีเพ่ิมขึน้, อตัราการเติบโตจาํเพาะ, อตัราการเติบโตต่อตวัต่อวนั) และการ

รอดตาย ของชุดการทดลอง และองคป์ระกอบทางเคมีของชุดอาหาร โดยวิธี Duncan’s New Multiple Range Test 

(DNMRT) ท่ีระดบัความเช่ือมั่นรอ้ยละ 95 ดว้ยโปรแกรมสาํเรจ็รูป SPSS version 20.0 
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ผลและวิจารณผ์ลการทดลอง 

การใชส้าหร่ายทะเลเป็นวัตถุดิบเสริมในอาหารเลีย้งกุง้กา้มกราม โดยโครงการวิจัยดังกล่าวไดผ้่านการ

พิจารณาและอนุมัติการใชส้ัตวท์ดลองจากคณะกรรมการการควบคุมดูแลการเลีย้งและการใชส้ัตวเ์พ่ืองานทาง

วิทยาศาสตร ์ของคณะวิทยาศาสตร ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (Protocol Review No.1923005) ผลิตอาหารเม็ด

สาํเร็จรูปท่ีเสริมสาหร่ายผกักาดทะเล, สาหร่ายพวงองุ่น และสาหร่ายมงกุฎหนาม ในระดบั 3.0 เปอรเ์ซ็นต ์และสตูร

ควบควบท่ีไมเ่สริมสาหรา่ยทะเล เลีย้งกุง้กา้มกรามในระบบเลีย้งสตัวน์ ํา้แบบแยกเด่ียวนํา้หมนุเวียน 

จากการศึกษาครัง้นี ้กุง้กา้มกรามมีนํา้หนักเริ่มตน้ประมาณ 8.39–8.84 กรมั ความยาวประมาณ 7.8– 9.7 

เซนติเมตร เม่ือทดลองเลีย้งครบ 6 สปัดาห ์(42 วนั) มีการเปลี่ยนแปลงนํา้หนกัและความยาวโดยมีนํา้หนกัและความ

ยาวเพ่ิมมากขึน้ และไม่พบการตายของกุง้ตลอดการทดลอง เม่ือเปรียบเทียบปัจจยัการเติบโตของกุง้กา้มกรามท่ีวดั

ไดแ้ก่ นํา้หนกัสดุทา้ยเฉลี่ย นํา้หนกัท่ีเพ่ิมขึน้ ความยาวท่ีเพ่ิมขึน้ อตัราการเติบโตจาํเพาะ อตัราการเติบโตตอ่ตวัต่อวนั 

และการรอดตาย นาํมาวิเคราะหท์างสถิติพบว่า กุง้กา้มกรามท่ีไดร้บัอาหารทดลองทัง้ 4 สตูร ไม่มีความแตกต่างกัน 

(p>0.05) (Table 2) สาํหรับการเติบโตของกุง้กา้มกรามท่ีไดร้ับอาหารเสริมสาหร่ายทะเลระดับ 3.0 เปอรเ์ซ็นต ์มี

แนวโนม้ว่ากุง้ท่ีไดร้ับอาหารเสริมสาหร่ายมงกุฎหนาม มีนํา้หนักเพ่ิมขึน้มากท่ีสุดเป็น 3.93±1.83 กรัม กุง้ท่ีไดร้ับ

อาหารเสริมสาหร่ายพวงองุ่นและกุง้ท่ีไดร้ับอาหารเสริมสาหร่ายมงกุฎหนามจะมีความยาวเพ่ิมขึน้มากท่ีสุดคือ 

1.30±0.44 และ 1.30±0.61 เซนติเมตร ตามลาํดับ ส่วนกุง้ท่ีไดร้ับอาหารเสริมสาหร่ายพวงองุ่นมีอัตราการเติบโต

จาํเพาะสูงท่ีสดุเป็น 1.10±0.20 เปอรเ์ซ็นตต์่อวนั (Figure 1) และกุง้ท่ีไดร้บัอาหารเสริมสาหร่ายมงกุฎหนามมีอตัรา

การเติบโตตอ่ตวัตอ่วนัสงูท่ีสดุเป็น 93.54±23.58 มิลลิกรมัตอ่วนั (Figure 2) 

อาหารเลีย้งกุง้กา้มกรามท่ีเสริมสาหร่ายพวงองุ่นระดับ 3.0 เปอรเ์ซ็นต ์และอาหารท่ีเสริมสาหร่ายมงกุฎ

หนามระดับ 3.0 เปอร์เซ็นต ์ทําให้กุ ้งก้ามกรามมีการเติบโตดีกว่าอาหารสูตรควบคุม (ไม่เสริมสาหร่ายทะเล) 

สอดคลอ้งกบัการใชส้าหร่ายผมนาง (G. fisheri) เป็นวตัถุดิบในอตัราส่วนรอ้ยละ 3.0 ของอาหารกุง้กุลาดาํ ทาํใหกุ้ง้

กุลาดาํมีการเติบโตท่ีดี (วีรเทพ และคณะ, 2554) เช่นเดียวกบัใชส้าหร่ายผักกาดทะเล (U. rigida) เป็นแหล่งโปรตีน

รองในอาหารเลีย้งกุง้ขาวแวนนาไมจะทาํใหกุ้ง้มีการเติบโต การรอดตาย และประสิทธิภาพการใชอ้าหารท่ีดี (มนทกาน

ติ และคณะ, 2559) ทัง้นี ้สาหรา่ยพวงองุ่นท่ีเสริมในอาหารเลีย้งกุง้กา้มกรามมีผลทาํใหกุ้ง้กา้มกรามมีอตัราการเติบโต

จาํเพาะ (รอ้ยละตอ่วนั) สงูกวา่กุง้ท่ีไดร้บัอาหารเสริมดว้ยสาหรา่ยมงกฎุหนาม เน่ืองดว้ยสาหรา่ยพวงองุ่นมีคณุคา่ทาง

โภชนาการสงู มีโปรตีน 8.55 กรมัตอ่ 100 กรมันํา้หนกัแหง้, คารโ์บไฮเดรต 32.69 กรมัตอ่ 100 กรมันํา้หนกัแหง้, ไขมนั 

1.92 กรัมต่อ 100 กรัมนํา้หนักแห้ง, เย่ือใย 3.87 กรัมต่อ 100 กรัมนํา้หนักแห้ง และเถ้า 56.84 กรัมต่อ 100 กรัม

นํา้หนักแหง้ พลังงานรวมมีค่า 182 กิโลแคลอรี่ต่อ 100 กรัม ทั้งยังมีแร่ธาตุและวิตามินหลายชนิด (ศูนยวิ์จัยและ

พัฒนาชายฝ่ังเพชรบุรี, 2560) ดงันัน้ สาหร่ายพวงองุ่นจึงมีความเหมาะสมท่ีจะนาํมาเป็นวตัถุดิบเสริมในอาหารกุง้

กา้มกราม  
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Table 2 Mean growth performance of giant river prawn after 42 days of culture period. 

Parameter 
Diet 

1 2 3 4 

Final weight (g) 9.00±2.23a 8.94±1.05a 10.34±1.45a 10.60±2.48a 

Weight gain(g) 3.06±0.79a 2.68±0.77a 3.84±0.96a 3.93±1.83a 

Length gain (cm) 1.16±0.30a 0.91±0.42a 1.30±0.44a 1.30±0.61a 

Specific growth rate (%/d) 0.99±0.12a 0.85±0.23a 1.10±0.20a 1.07±0.23a 

Average daily gain (mg/d) 72.96±18.86a 63.74±18.25a 91.50±22.81a 93.54±23.58a 

Survival rate (%) 100a  100a 100a 100a 

The same letter in the same row mean are not significantly different. 

 
Figure 1  Effect of seaweed on specific growth rate of M. rosenbergii. 

อาหารสาํเร็จรูปสาํหรับกุง้กา้มกรามท่ีเสริมสาหร่ายท่ีระดับ 3.0 เปอรเ์ซ็นต ์ไดแ้ก่ สาหร่ายผักกาดทะเล, 

สาหร่ายพวงองุ่น และสาหร่ายมงกุฎหนาม และสูตรควบคุม (ไม่เสริมสาหร่ายทะเล) นาํไปวิเคราะหค์ุณค่าทาง

โภชนาการไดผ้ลการวิเคราะห ์แสดงดงั ตารางท่ี 3 โดยสูตรอาหารท่ีเสริมสาหร่ายผักกาดทะเลมีปริมาณโปรตีนใน

อาหารสูงกว่าสูตรอาหารท่ีเสริมสาหร่ายมงกุฎหนาม (p<0.05) แต่สูตรอาหารท่ีเสริมสาหร่ายพวงองุ่นไม่มีปริมาณ

โปรตีนแตกต่างจากสูตรอาหารท่ีเสริมสาหร่ายผักกาดทะเลและสูตรอาหารท่ีเสริมสาหร่ายมงกุฎหนาม (p>0.05) 

สอดคลอ้งกับผลการวิเคราะหป์ริมาณโปรตีนในสาหร่ายพวงองุ่น (13.77±0.16) มีปริมาณโปรตีนสูงกว่าสาหร่าย

ผักกาดทะเล (11.91±0.27) และสาหร่ายมงกุฎหนาม (8.62±0.07) อย่างมีนัยสําคัญ (p<0.05) ตามลําดับ 

เช่นเดียวกับรายงานของ มนทกานติ (2551) ท่ีกล่าวว่า สาหร่ายผักกาดทะเลมีโปรตีน (15.57 กรัม ต่อ 100 กรัม

นํา้หนกัแหง้) สงูกวา่สาหรา่ยมงกฎุหนาม (16.91 ตอ่ 100 กรมันํา้หนกัแหง้) อย่างไรก็ตามการนาํสาหรา่ยทะเลมาเป็น

วตัถุดิบเสริมในการผลิตอาหารสตัวน์ ํา้ ควรวิเคราะหห์าปริมาณโปรตีนในสาหร่ายนัน้ๆ ดว้ยเพ่ือจะไดท้าํสตูรอาหาร

เสริมสาหร่ายทะเลไดอ้ย่างเหมาะสมสาํหรบัปริมาณไขมนัในสตูรอาหารท่ีเสริมสาหร่ายผักกาดทะเลและสาหร่าย

มงกฎุหนาม มีปริมาณไขมนัมากกวา่สตูรอาหารเสรมิสาหรา่ยพวงองุ่น (p<0.05).  
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Figure 2 Effect of seaweed on average daily gain of M. rosenbergii. 

 

Table 3 Proximate composition of seaweed of experimental diet. 

Compositions Diet (seaweed 3%) 

 Control 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.  

 

สรุป 

จากงานวิจัยสาหรายพวงองุนและสาหรายมงกุฎหนามสามารถนํามาใชเปนวัตถุดิบเสริมในอาหารกุงกามกราม

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเติบโตและเพิ่มผลผลิต โดยระดับสาหรายทะเลที่ระดับ 3.0 เปอรเซ็นต จะทําใหน้ําหนักของกุง

กามกรามเพิ่มมากข้ึน และมีการเติบโตดีกวากุงที่ไดรับอาหารที่ไมมีการเสริมสาหรายทะเล 
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บทคัดย่อ 

งานวิจัยครัง้นีมี้วตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษา 1) ศึกษาคุณลักษณะทางสงัคมและเศรษฐกิจ 2) ศึกษาการ

ปรบัตวัของเกษตรกรแปลงใหญ่มะพรา้วนํา้หอม 3) ศึกษาปัญหาอุปสรรคท่ีมีผลกระทบต่อการปรบัตวัของ

เกษตรกรแปลงใหญ่มะพรา้วนํา้หอม เก็บขอ้มลูโดยใชแ้บบสอบถาม ทัง้หมดจาํนวน 50 ราย สถิติท่ีวิเคราะหคื์อ 

ความถ่ี รอ้ยละ คา่เฉลี่ย และสว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน ผลการศกึษาพบวา่เกษตรกรแปลงใหญ่ส่วนใหญ่เป็นเพศ

ชาย รอ้ยละ 63.8 มีช่วงอาย ุ51-60 ปี มากท่ีสดุ รอ้ยละ 34.1 มีระดบัการศกึษาระดบัประถมศกึษา รอ้ยละ 87.8 

มีสถานภาพสมรส รอ้ยละ 92.7 และมีประสบการณใ์นการปลูกมะพรา้ว 26 ปีขึน้ไป รอ้ยละ 58.5 การปรบัตวั

ดา้นการผลิต กิจกรรมท่ีปฏิบติัมากท่ีสดุ คือ มีการรบัรองผลผลิตทางการเกษตรท่ีปลอดภยั (GAP) ดา้นการตลาด 

คือ เพาะพันธุ์มะพรา้วนํา้หอมขาย และดา้นกายภาพ คือ ปรบัปรุงทรัพยากรในพืน้ท่ีปลูก (ดิน นํา้) ปัญหา

อุปสรรคในการปรบัตวัดา้นความรู ้พบว่า มีปัญหาอุปสรรคในระดบั นอ้ย ดา้นเศรษฐกิจ มีปัญหาอุปสรรคใน

ระดบั ปานกลาง และดา้นลกัษณะสว่นบคุคล มีปัญหาอปุสรรคในระดบั 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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คาํนาํ 

มะพรา้วนํา้หอม เป็นไมผ้ลท่ีมีความสาํคญัทางดา้นเศรษฐกิจท่ีนิยมในการบริโภคสด และส่งออกไปยัง

ตลาดต่างประเทศ ตลอดจนใชเ้ป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมเครื่องด่ืม พืน้ท่ีท่ีเหมาะในการปลูกคือ ภาคกลาง

โดยเฉพาะจงัหวดัสมุทรสาคร รวมทัง้นครปฐม ฉะเชิงเทรา ราชบุรี และสมุทรสงคราม  (OKMD, 2560)  มะพรา้ว

นํา้หอม เป็นไมผ้ลเศรษฐกิจท่ีสาํคญัระดบัประเทศ หากมีหน่วยงานท่ีคอยควบคมุราคากลาง ไม่ใหข้ึน้ลงตามตลาด

จีนท่ีเป็นตลาดใหญ่ของมะพรา้วนํา้หอม หรือไม่ใหก้ลุ่มลกูคา้คนจีนเป็นผูก้าํหนดราคาจึงจะเป็นธรรมกบัทุกภาค

ส่วน ซึ่งในช่วงปลายปีประเทศจีนมีสภาพอากาศหนาว การบริโภคมะพรา้วนํา้หอมจึงลดน้อยลง ประกอบกับ

เกษตรกรหันมาปลูกมะพรา้วนํา้หอมกันเป็นจาํนวนมาก ส่งผลใหผ้ลผลิตมีจาํนวนมาก ทาํใหร้าคาผลผลิตตกตํ่า 

(เกษตรกา้วไกล, 2562) ขอ้มลูระบบจดัเก็บและรายงานภาวะการผลิตพืชรายเดือน (การส่งเสริมการเกษตร, 2559) 

จงัหวดัสมุทรสาครเป็นอนัดบั 1 ท่ีมีการปลกูมะพรา้วนํา้หอมมากท่ีสุดในประเทศไทยเม่ือเทียบจากสดัส่วนพืน้ท่ี 

โดยเฉพาะในอาํเภอบา้นแพ้วมีพืน้ท่ีทาํการเกษตร 47,868 ไร่ ปลูกมะพรา้วนํา้หอมมากถึง 18,464 ไร่ จึงมีการ

ส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่มะพรา้วนํา้หอม ซึ่งเป็นนโยบายสาํคญัของรฐับาล โดยกระทรวงเกษตรและ

สหกรณ ์มีวตัถุประสงค ์เพ่ือสนบัสนุนใหเ้กษตรกรรายย่อยมีการรวมกนัผลิตสินคา้การเกษตรร่วมกนั มีการบริหาร

จัดการร่วมกันตัง้แต่การร่วมกันผลิต และจัดหาปัจจัยการผลิตรวมถึงการจาํหน่ายร่วมกัน ซึ่งจะทาํใหเ้กษตรกร

สามารถลดตน้ทุนการผลิต เพ่ิมผลผลิต สามารถผลิตสินคา้เกษตรท่ีมีปริมาณ และคณุภาพไดม้าตรฐานตามความ

ตอ้งการของตลาด (สาํนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสาคร, 2558) แต่ถึงแมว้่าจะมีการทาํเกษตรแปลงใหญ่ แต่

เกษตรกรเหลา่นีก้็ยงัคงประสบปัญหาราคามะพรา้วนํา้หอมตกตํ่าซึง่สง่ผลตอ่รายไดท่ี้ลดลงของเกษตรกร 

สภาวะท่ีราคาสินคา้เกษตรตกตํ่าเป็นปัญหาของเกษตรกรไทยมาตัง้แต่อดีตจนถึงปัจจบุนั ราคาผลผลิต

นัน้จะขึน้อยู่กับกลไกของตลาด สินคา้จาํนวนมาก ราคาก็ลดลง สินคา้จาํนวนนอ้ย ราคาก็สูงขึน้ ซึง่เป็นไปตาม

หลกัเศรษฐศาสตร ์(สาํนกังานเศรษฐกิจการเกษตร, 2562) เกษตรกรอาศยัผลผลิตทางการเกษตรเป็นรายไดเ้ลีย้ง

ชีพตลอดมา แต่เกษตรกรตอ้งประสบกับปัญหาราคามะพรา้วนํา้หอมตกตํ่าส่งผลให้ไดร้ับผลตอบแทนท่ีไม่

เพียงพอต่อการเลีย้งครอบครวั หากเกษตรกรนัน้ไม่มีการปรบัตวั เม่ือเกษตรกรตกอยู่ในสภาวะนี ้จะทาํใหเ้กิด

ปัญหาหนีส้ินตามมาภายหลัง ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษาถึงคุณลักษณะทางสังคมและเศรษฐกิจของ

เกษตรกร การปรบัตัวของเกษตรกร และปัญหาอุปสรรคท่ีมีผลกระทบต่อการปรบัตัวของเกษตรกรแปลงใหญ่

มะพรา้วนํา้หอมจากปัญหาราคาตกตํ่า อาํเภอบา้นแพว้ จังหวดัสมุทรสาคร อนัจะเป็นประโยชนต์่อเกษตรกรผู้

ปลกูมะพรา้วนํา้หอม และเจา้หนา้ท่ีของกรมสง่เสริมการเกษตรตอ่ไป 

 

วิธีการศึกษา 

งานวิจัยเรื่องการปรับตัวของเกษตรกรแปลงใหญ่มะพรา้วนํา้หอม จากปัญหาราคาตกตํ่า อาํเภอ

บา้นแพว้ จงัหวดัสมทุรสาคร ผูวิ้จยัใชก้ารวิจยัโดยใชร้ะเบียบวิธีวิจยัเชิงปริมาณ ประชากรท่ีใชใ้นการศกึษาครัง้นี ้

คือ เกษตรกรท่ีเข้าร่วมการทําเกษตรแบบแปลงใหญ่มะพรา้วนํ้าหอม จาํนวน 50 ราย จึงทําการเก็บข้อมูลกับ

ประชากรทัง้หมด 50 ราย เก็บรวบรวมขอ้มลูจากการลงพืน้ท่ีและใหเ้กษตรกรทาํแบบสอบถาม เครื่องมือท่ีใชเ้ก็บ

และรวบรวมขอ้มลูเพ่ือการวิจยัครัง้นีคื้อ แบบสอบถาม ประกอบดว้ย 3  ตอน ดงันี ้

ตอนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามส่วนของขอ้มลูพืน้ฐานลกัษณะทางสงัคมและเศรษฐกิจของเกษตรกรแปลง

ใหญ่มะพรา้วนํา้หอมเป็นลกัษณะคาํถามปลายปิด ท่ีมีลกัษณะเป็นแบบตรวจคาํตอบ  
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ตอนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับการปรบัตวัของเกษตรกร เป็นลกัษณะคาํถามปลายปิด ท่ีมีลกัษณะ

เป็นแบบตรวจคาํตอบ โดยสอบถามถงึการปรบัตวัดา้นการผลิต ดา้นการตลาด และดา้นกายภาพ 

ตอนท่ี 3 ปัญหาอปุสรรคในการปรบัตวัมีลกัษณะเป็นลกัษณะคาํถามปลายปิด ประกอบดว้ย โดยสอบถาม

ถงึดา้นความรู ้ดา้นเศรษฐกิจ และดา้นลกัษณะสว่นบคุคล  

การทดสอบคณุภาพเครื่องมือวิจยั ในดา้นความเท่ียงตรงของเนือ้หา (Content Validity) ผูวิ้จยันาํแบบ

รา่งเสนอต่อผูเ้ช่ียวชาญ 3 ท่าน เพ่ือพิจารณานาํไปปรับปรุงแกไ้ขและหาค่าดัชนีความสอดคลอ้ง (Index of 

Consistency: IOC) ถงึความเหมาะสม ความชดัเจนของภาษา และเนือ้หาท่ีครอบคลมุสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์ 

การวิเคราะหข์อ้มูล ผูวิ้จัยรวบรวมขอ้มูล และนาํขอ้มูลมาวิเคราะหโ์ดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูปทางสถิติสาํหรับ

การศกึษา โดยการคาํนวณทางสถิติตามลกัษณะของขอ้มลูตามวตัถปุระสงค ์ดงันี ้

1. ขอ้มูลพืน้ฐานลกัษณะทางสงัคมและเศรษฐกิจ และวิเคราะหก์ารปรบัตัวของเกษตรกรแปลงใหญ่

มะพรา้วนํา้หอม ใชส้ถิติวิเคราะหเ์ป็นคา่ความถ่ี และคา่รอ้ยละ 

2. ปัญหาอุปสรรคในการปรบัตวัของเกษตรกรแปลงใหญ่มะพรา้วนํา้หอม วิเคราะหใ์นรูปแบบมาตรา

สว่นประมาณค่า  5 ระดบั โดยวิธีการของลิเคิรท์ (Likert’s Scale) คะแนนท่ีกาํหนดใหก้บัขอ้คาํถามท่ีเป็นมาตรา

สว่นประมาณค่า มีดงันี ้เกณฑก์ารคาํนวณหาอนัตรภาคชัน้ 5 ระดบั 1 = นอ้ยท่ีสดุ, 2 = นอ้ย, 3 = ปานกลาง, 4 

= มาก, 5 = มากท่ีสดุ กาํหนดเกณฑแ์ปลคา่ ดงันี ้คา่เฉลี่ย 1.00-1.80 = ปัญหาอปุสรรคนอ้ยท่ีสดุ, 1.81-2.60 = 

ปัญหาอุปสรรคนอ้ย, 2.61-3.40 = ปัญหาอุปสรรคปานกลาง, 3.41-4.20 = ปัญหาอปุสรรคมาก,  4.21- 

5.00 = ปัญหาอปุสรรคมากท่ีสดุ และใชส้ถิติวิเคราะหไ์ดแ้ก่ คา่เฉลี่ย และคา่สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน  

 

ผลการวิจัย 

ข้อมูลคุณลักษณะส่วนบุคคล 

จากการศึกษาพบว่าเกษตรกรแปลงใหญ่ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย รอ้ยละ 63.8 มีช่วงอาย ุ51-60 ปี มาก

ท่ีสดุ รอ้ยละ 34.1 มีระดบัการศกึษาระดบัประถมศกึษา รอ้ยละ 87.8 ส่วนใหญ่เกษตรกรแปลงใหญ่มีสถานภาพ 

สมรส รอ้ยละ 92.7 มีจาํนวนสมาชิกในครวัเรือน มากกว่า 4 คน รอ้ยละ 73.2 มีแรงงานในครวัเรือนท่ีช่วยทาํ

การเกษตร 2 คน รอ้ยละ 56.1 มีจาํนวนแรงงานท่ีจา้งต่อเดือน 2 คน รอ้ยละ 53.7 มีประสบการณ์ในการปลูก

มะพรา้ว 26 ปีขึน้ไป รอ้ยละ 58.5  

ข้อมูลด้านสังคมและเศรษฐกจิ 

เกษตรกรแปลงใหญ่มีจาํนวนพืน้ท่ีในการปลูกมะพรา้ว มากกว่า 15 ไร่ รอ้ยละ 46.3 มีรายไดจ้ากการ

ขายมะพรา้วต่อเดือน ตํ่ากว่าหรือเท่ากับ 10,000 บาท รอ้ยละ 61.0 ส่วนใหญ่ไม่มีรายไดน้อกเหนือจากภาค

การเกษตร รอ้ยละ 70.7 เกษตรกรเขา้ร่วมเป็นสมาชิกแปลงใหญ่ 3-4 ปี รอ้ยละ 87.8 ไม่มีหนีส้ิน รอ้ยละ 65.9 

และมีหนีส้ิน รอ้ยละ 34.1 โดยมีจาํนวนหนีส้ ิน 60,001 บาทขึน้ไป รอ้ยละ 57.1 เกษตรกรแปลงใหญ่ขาย

มะพรา้วไดใ้นราคา 5-7 บาทตอ่ลกู รอ้ยละ 80.5 และราคาท่ีพงึพอใจคือ 8-10 บาทตอ่ลกู รอ้ยละ 80.5  

การปรับตัวของเกษตรกรแปลงใหญ่จากปัญหาราคาตกตํ่า 

จาก Table 1 พบว่า ดา้นการผลิต กิจกรรมท่ีเกษตรกรปฏิบติัมากท่ีสดุ คือ มีการรบัรองผลผลิตทางการ

เกษตรท่ีปลอดภัย (GAP) เพ่ือเพ่ิมราคาใหแ้ก่ผลผลิต รอ้ยละ 82.9 รองลงมา ไดแ้ก่ ทาํปุ๋ ยหมกัชีวภาพทดแทน

การใชปุ้๋ ยเคมีเพ่ือลดตน้ทุน รอ้ยละ 43.9  และ ลดจาํนวนครัง้การกาํจดัวชัพืช รอ้ยละ 19.5 กิจกรรมท่ีเกษตรกร
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ไม่ปฏิบติัมากท่ีสุด คือ  ลดจาํนวนครัง้การใส่ปุ๋ ย รอ้ยละ 95.1 รองลงมา ไดแ้ก่ ลดจาํนวนแรงงาน รอ้ยละ 87.8 

และ ลดจาํนวนครัง้การกาํจดัแมลงศตัรูพืช รอ้ยละ 82.9  

ดา้นการตลาด กิจกรรมท่ีเกษตรกรปฏิบัติมากท่ีสุด คือ เพาะพันธุ์มะพรา้วนํา้หอมขาย รอ้ยละ 48.8 

รองลงมา ไดแ้ก่ แปรรูปผลผลิต เช่น มะพรา้วเผา ขายนํา้มะพรา้ว รอ้ยละ 22.0 และขายดว้ยตนเองแทนการขาย

ผ่านพ่อคา้คนกลาง รอ้ยละ 17.1 กิจกรรมท่ีเกษตรกรไม่ปฏิบัติมากท่ีสุด คือ เพ่ิมช่องทางการประชาสัมพันธ์, 

ออกบูธขายและแสดงสินคา้ และเพ่ิมช่องทางการขายออนไลน ์รอ้ยละ 97.6 เท่ากัน รองลงมา ไดแ้ก่ หาตลาด

หรือแหลง่ขายใหม ่รอ้ยละ 92.7  และขายดว้ยตนเองแทนการขายผ่านพ่อคา้คนกลาง รอ้ยละ 82.9  

ดา้นกายภาพ กิจกรรมท่ีเกษตรกรปฏิบติัมากท่ีสดุ คือ ปรบัปรุงทรพัยากรในพืน้ท่ีปลกู (ดิน นํา้) เพ่ือเพ่ิม

ผลผลิต รอ้ยละ 90.2 รองลงมา ไดแ้ก่ ปลูกพืชชนิดอ่ืนร่วมกับมะพรา้วนํา้หอม รอ้ยละ 39.0 และ มีแนวโนม้จะ

เปลี่ยนชนิดการปลกูพืช รอ้ยละ 2.4 กิจกรรมท่ีเกษตรกรไมป่ฏิบติัมากท่ีสดุ คือ มีแนวโนม้จะเปลี่ยนชนิดการปลกู

พืช รอ้ยละ 97.6 รองลงมาไดแ้ก่ ปลกูพืชชนิดอ่ืนรว่มกบัมะพรา้วนํา้หอม รอ้ยละ 61.0  และ ปรบัปรุงทรพัยากรใน

พืน้ท่ีปลกู (ดิน นํา้) เพ่ือเพ่ิมผลผลิต รอ้ยละ 9.8 

 

Table 1 Shows the amount and percentage of adaptation of collaborative farmers 

 

 

 

Activity Practice 
Observe Non-observance 

Production   
1. Make bio fertilizer 18 (43.9) 23 (56.1) 
2. Reduce fertilizer 2 (4.9) 39 (95.1) 
3. Reduce insect elimination 7 (17.1) 34 (82.9) 
4. Reduce weeding 8 (19.5) 33 (80.5) 
5. Reduce labor 5 (12.2) 36 (87.8) 
6. Good Agricultural Practice / GAP 34 (82.9) 7 (17.1) 

Marketing   
1. Selling coconut breeding 20 (48.8) 21 (51.2) 
2. Product processing 9 (22.0) 32 (78.0) 
3. Self selling 7 (17.1) 34 (82.9) 
4. Find a new market 3 (7.3) 38 (92.7) 
5. Increase public relations channels 1 (2.4) 40 (97.6) 
6. Sell booth 1 (2.4) 40 (97.6) 
7. Online sales channels 1 (2.4) 40 (97.6) 

Physical   
1. There is a tendency to change the type of crop 1 (2.4) 40 (97.6) 
2. Plant other plants with perfume coconuts 16 (39.0) 25 (61.0) 
3. Improve land resources, water, water and 

productivity 
37 (90.2) 4 (9.8) 
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ปัญหาอุปสรรคทีม่ีผลกระทบต่อการปรับตัวของเกษตรกรแปลงใหญ่ 

จาก Table 2 พบว่า ดา้นความรู ้พบว่า มีปัญหาอุปสรรครวมในระดบั นอ้ย ค่าเฉลี่ยรวม 2.44 โดยปัญหา

อปุสรรคมากท่ีสดุ ไดแ้ก่ ไม่มีความรูท้างดา้นการตลาด มีปัญหาอปุสรรคในระดบั ปานกลาง ค่าเฉลี่ย 2.63 รองลงมา 

ไดแ้ก่ เม่ือมีเจา้หนา้ท่ีมาใหก้ารสนบัสนนุ เกษตรกรขาดการเขา้ร่วมกิจกรรมภายในกลุม่เกษตรกรแปลงใหญ่มะพรา้ว

นํา้หอม มีปัญหาอุปสรรคในระดับ นอ้ย ค่าเฉลี่ย 2.59 และไม่มีประสบการณ์ในการแกปั้ญหาเม่ือราคามะพรา้ว

ตกตํ่า, ไมมี่ความรูเ้ก่ียวกบัการบาํรุงดินโดยไมใ่ชส้ารเคมี มีปัญหาอปุสรรคในระดบั นอ้ย คา่เฉลี่ย 2.51 เท่ากนั 

ดา้นเศรษฐกิจ พบว่า มีปัญหาอปุสรรครวมในระดบั ปานกลาง ค่าเฉลี่ยรวม 2.89 โดยปัญหาอปุสรรค

มากท่ีสดุ ไดแ้ก่ สารกาํจัดศตัรูพืช สารกาํจดัวชัพืชและปุ๋ ยเคมีราคาสูง มีปัญหาอุปสรรคในระดบั มาก ค่าเฉลี่ย 

3.59 รองลงมา ไดแ้ก่ มีค่าใชจ้่ายในครวัเรือนสงู เช่น ส่งลกูเรียน ผ่อนรถ ค่าประกนัสขุภาพ มีปัญหาอปุสรรคใน

ระดบั มาก คา่เฉลี่ย 3.44  และคา่จา้งแรงงานสงู มีปัญหาอปุสรรคในระดบั นอ้ย คา่เฉลี่ย 2.44  

ดา้นลกัษณะส่วนบุคคล พบว่า มีปัญหาอปุสรรครวมในระดบั ปานกลาง ค่าเฉลี่ยรวม 2.95 โดยปัญหา

อุปสรรคมากท่ีสุด ไดแ้ก่ การทาํปุ๋ ยชีวภาพมีขั้นตอนท่ียุ่งยาก มีปัญหาอุปสรรคในระดับ มาก ค่าเฉลี่ย 3.90 

รองลงมา ไดแ้ก่ เกษตรกรมีอายุมาก มีปัญหาอปุสรรคในระดบั มาก คา่เฉลี่ย 3.49 และเกษตรกรมีอาชีพอ่ืนท่ีทาํ

เป็นหลกั มีปัญหาอปุสรรคในระดบั นอ้ย คา่เฉลี่ย 2.49 
 

Table 2  Show average Standard Deviation And the level of problems and obstacles affecting the 

adaptation of collaborative farmers 

Obstacles 𝒙𝒙� S.D. Level of 
problem 

Knowledge    
1. Price drop due to lack of knowledge and understanding 2.34 0.762 Low 
2. No experience in solving problems when falls coconuts price  2.51 0.840 Low 
3. When the staff come to support Lack of farmers Participate in activities 
within the large plots of farmer groups 

2.59 0.741 Low 

4. No marketing knowledge 2.63 0.623 Moderate 
5. No production knowledge 2.12 0.900 Low 
6.Don't know how to control disease and insects without chemicals 2.49 0.952 Low 
Knowledge    
7.Don't have knowledge about soil maintenance without using 
chemicals 

2.51 0.870 Low 

8. Don't have knowledge on other plants 2.29 0.955 Low 
Sum 2.44 0.830 Low 

Economy    
1. There is no source of funds or investments for production 2.07 1.034 Low 
2. Pesticides Herbicides and high-priced chemical fertilizer 3.59 0.921 High 
3. High wage 2.44 1.097 Low 
4. Have high household expenses such as sending children to school 3.44 1.141 High 

Sum 2.89 1.048 Moderate 
Personal characteristics    
1. Making fertilizer is difficult 3.90 1.068 High 
2. Old farmer 3.49 0.925 High 
3. Farmers have other occupations 2.49 0.870 Low 
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Obstacles 𝒙𝒙� S.D. Level of 
problem 

4. Farmers do not have children, inherit and continue 1.90 0.700 Low 
Sum 2.95 0.890 Moderate 

 

สรุปและอภปิรายผล 

ขอ้มูลคุณลกัษณะส่วนบุคคล พบว่าเกษตรกรแปลงใหญ่ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีช่วงอายุ 51-60 ปี มี

ระดับการศึกษาระดับประถมศึกษา ซึ่งใกลเ้คียงกับงานวิจัยของ สิริมา แท่นนิล (2557) เรื่องการปรับตัวของ

เกษตรกรจากปัญหาการปลกูมะพรา้วในเขตอาํเภอทบัสะแกจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ ์ซึง่สะทอ้นใหเ้ห็นวา่เกษตรกร

แปลงใหญ่  เป็นผู้มีระดับการศึกษาตํ่ า และอยู่ ในวัยกลางคน ในขณะท่ีเกษตรกรท่ีมีระดับการศึกษา

ระดับอุดมศึกษามีสดัส่วนค่อนขา้งนอ้ย เน่ืองจากมีโอกาสในการประกอบอาชีพในภาคอุตสาหกรรมหรือภาค

บริการท่ีมีรายไดส้งูกวา่ภาคการเกษตร เกษตรกรส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรส แสดงใหเ้ห็นว่าเกษตรกรมีลกัษณะ

ความเป็นอยู่แบบครอบครวั โดยมีจาํนวนสมาชิกในครวัเรือนมากกวา่ 4 คน การทาํการเกษตรมีจาํนวนแรงงานใน

ครวัเรือน 2 คน มีจาํนวนแรงงานท่ีจา้งต่อเดือน 2 คน  ซึ่งกล่าวไดว้่า แรงงานท่ีช่วยทาํการเกษตรมีโอกาสเป็นคู่

สมรสมากกว่าเป็นบุตร และทาํใหเ้ขา้ใจถึงขอ้จาํกดัในการปรบัตวัจากการท่ีมีแรงงานในครวัเรือนอย่างจาํกดั ซึ่ง

ใกลเ้คียงกบังานวิจยัของ ฉวีวรรณ ประจวบเหมาะ (2546)  ครวัเรือนท่ีมีแรงงานจาํนวนมากจะปรบัตวัไดดี้ สง่ผล

ใหเ้ขา้ใจบทบาทท่ีสาํคญัของแรงงานรบัจา้งในภาคการเกษตร  โดยเกษตรกรมีประสบการณใ์นการปลูกมะพรา้ว 

26 ปีขึน้ไป ซึ่งถือว่าเป็นประสบการณ์อย่างยาวนาน จึงทาํใหเ้กษตรกรเคยชินกับทฤษฎีเดิม ๆ และไม่ตอ้งการ

เรียนรูส้ิ่งใหม ่ 

ขอ้มลูดา้นสงัคมและเศรษฐกิจ พบวา่เกษตรกรมีจาํนวนพืน้ท่ีในการปลูกมะพรา้ว มากกว่า 15 ไร่ ส่วน

ใหญ่เกษตรกรมีรายไดจ้ากการขายมะพรา้วต่อเดือน ตํ่ากวา่หรือเท่ากบั 10,000 บาท ไม่มีรายไดน้อกเหนือจาก

ภาคการเกษตร และเกษตรกรไม่มีหนีส้ินมากกว่ามีหนีส้ินโดยมีจาํนวนหนีส้ิน 60,001 บาทขึน้ไป เกษตรกรเขา้

ร่วมเป็นสมาชิกแปลงใหญ่ 3-4 ปี ขายมะพรา้วไดใ้นราคา 5-7 บาทต่อลูก และเกษตรกรพึงพอใจในราคา 8- 

10 บาทต่อลูก ซึ่งสอดคลอ้งกับงานวิจัยของ จุฬาลักษณ์ ทิวกระโทก (2558) พบว่าถ้ารายไดห้รือราคาขาย

ผลผลิตนอ้ยกวา่ราคาท่ีคาดหวงักลา่วคือเกษตรกรกาํลงัประสบปัญหา และตอ้งมีการปรบัตวั 

การปรบัตวั พบว่ากิจกรรมท่ีเกษตรกรแปลงใหญ่ปฏิบติัมากท่ีสดุไดแ้ก่ ดา้นกายภาพ คือ กิจกรรมปรบัปรุง

ทรพัยากรในพืน้ท่ีปลกู (ดิน นํา้) โดยเกษตรกรทาํการปรบัปรุงดิน เพ่ือเป็นแหลง่อาหารแก่ตน้มะพรา้ว ทาํใหมี้ผลผลิต

ท่ีเพ่ิมขึน้ แต่ส่งผลกระทบใหมี้ความเสี่ยงทางดา้นการตลาด รองลงมาไดแ้ก่ ดา้นการผลิต คือ มีการรบัรองผลผลิต

ทางการเกษตรท่ีปลอดภยั (GAP) เพ่ือเพ่ิมราคาใหแ้ก่ผลผลิต และดา้นการตลาด คือ เพาะพนัธุม์ะพรา้วนํา้หอมขาย

ซึ่งสอดคลอ้งกับงานวิจัยของ สิริมา แท่นนิล (2557) พบว่าเกษตรกรมีการเพาะพันธุม์ะพรา้วเพ่ือนาํไปจาํหน่ายซึ่ง

เป็นการเพ่ิมรายได ้หรือเพาะเพ่ือนาํมาปลกูแซมในสวนของตนเอง มากกวา่นาํมาแปรรูป  

กิจกรรมท่ีเกษตรกรไม่ปฏิบัติมากท่ีสุดได้แก่  ด้านการตลาด คือ กิจกรรมการเพ่ิมช่องทางการ

ประชาสัมพันธ์, ออกบูธขายและแสดงสินค้า และเพ่ิมช่องทางการขายออนไลน์ เน่ืองจากเกษตรกรไม่ให้

ความสาํคัญในดา้นสื่อและขาดความสนใจ รองลงมาไดแ้ก่ ดา้นกายภาพ คือ การมีแนวโนม้จะเปลี่ยนชนิดการ

ปลกูพืช ซึ่งมะพรา้วนํา้หอมมีการปรบัตวัคลา้ยกบัพืชชนิดอ่ืนโดยสอดคลอ้งกบังานวิจยัของนฤมล นิราทร (2553) 

พบว่าเกษตรกรคิดว่าไม่มีพืชชนิดใดท่ีใหร้ายไดเ้ท่ากบักระเทียม กระเทียมเป็นพืชวฒันธรรม ซึ่งเกษตรกรมีความ
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เคยชิน และคิดว่าสามารถทาํไดดี้ท่ีสดุ การปรบัตวัจึงเป็นไปเพ่ือใหไ้ดป้ระกอบอาชีพท่ีตนถนัด และสรา้งรายไดใ้ห้

มากท่ีสดุ เชน่เดียวกบัเกษตรกรแปลงใหญ่ท่ีมีประสบการณใ์นการปลกูมะพรา้วนํา้หอมมาอย่างชา้นาน เป็นอาชีพ

ท่ีคุน้ชินส่งผลใหเ้กษตรกรตอ้งการปลูกมะพรา้วนํา้หอมต่อไป และดา้นการผลิต คือ การลดจาํนวนครัง้การใส่ปุ๋ ย 

เน่ืองจากเกษตรกรตอ้งการใหต้น้มะพรา้วนํา้หอมมีผลผลิตขายในจาํนวนท่ีมากอย่างต่อเน่ือง โดยไม่คาํนงึว่าจะอยู่

ในช่วงท่ีราคาผลผลิตสงูหรือราคาผลผลิตตกตํ่า 

ดา้นความรู ้พบวา่ มีปัญหาอปุสรรครวมในระดบั นอ้ย เน่ืองจากเกษตรกรมีประสบการณใ์นการดแูลรกัษา

มะพรา้วนํา้หอม โดยปัญหาอปุสรรคมากท่ีสดุ ไดแ้ก่ ไม่มีความรูท้างดา้นการตลาด ซึ่งมะพรา้วมีปัญหาอปุสรรคต่าง

จากพืชอ่ืนจากงานวิจัยของ นฤมล นิราทร (2553) ท่ีกล่าวว่า เง่ือนไขท่ีเป็นอุปสรรคต่อการปรับตัว คือ การขาด

ความรูเ้ก่ียวกบัการบาํรุงดินและควบคมุโรคแมลงโดยไม่ใชส้ารเคมี ทาํใหท้ราบว่าเกษตรกรนัน้มีความรูเ้ก่ียวกบัการ

บาํรุงดินและควบคุมโรคโดยไม่ใชส้ารเคมี แต่เกษตรกรยังคงใชปุ้๋ ยเคมีเพราะใชง่้าย สะดวก ไม่มีขัน้ตอนท่ียุ่งยาก

เหมือนการทาํปุ๋ ยชีวภาพ 

ดา้นเศรษฐกิจ พบว่า มีปัญหาอุปสรรครวมในระดับ ปานกลาง โดยปัญหาอุปสรรคมากท่ีสุด ไดแ้ก่ สาร

กาํจัดศตัรูพืช สารกาํจัดวชัพืช และปุ๋ ยเคมีราคาสูง มีปัญหาอปุสรรคในระดบั มาก ซึ่งสะทอ้นใหเ้ห็นว่าเกษตรกรมี

ค่าใชจ้่ายสูง เพราะเกษตรกรใชปุ้๋ ยเคมีในการบาํรุงตน้มะพรา้วใหมี้ผลผลิตอย่างต่อเน่ือง ทาํใหมี้ตน้ทุนการผลิตท่ี

สงูขึน้ ในขณะท่ีราคาผลผลิตตกตํ่า รองลงมาคือ ค่าใชจ้่ายในครวัเรือนสงู  มีปัญหาอปุสรรคในระดบั มาก ซึ่งเป็นอีก

ปัจจัยท่ีทาํให้เกษตรกรเป็นหนีส้ิน มีรายได้ไม่เพียงพอในการใช้จ่ายดา้นตน้ทุนการผลิต และค่าใช้จ่ายภายใน

ครวัเรือน 

ดา้นลักษณะส่วนบุคคล พบว่า มีปัญหาอุปสรรครวมในระดับ ปานกลาง โดยปัญหาอุปสรรคมากท่ีสุด 

ไดแ้ก่ การทาํปุ๋ ยชีวภาพมีขัน้ตอนท่ียุ่งยาก มีปัญหาอุปสรรคในระดบั มาก รองลงมา ไดแ้ก่ เกษตรกรมีอายุมาก มี

ปัญหาอปุสรรคในระดบั มาก เน่ืองจากส่วนใหญ่เกษตรกรแปลงใหญ่มีช่วงอายุ 51-60 ปี ทาํใหเ้ป็นอปุสรรคต่อการ

ปรบัตวั 

 

ข้อเสนอแนะจากการศึกษา 

1. หน่วยงานภาครฐัหรือเจา้หนา้ท่ีส่งเสริมการเกษตร ควรมีการจัดอบรมใหค้วามรูใ้นดา้นการแปรรูป 

เพ่ือใหเ้กษตรกรทาํการแปรรูปเป็นผลิตภณัฑต์า่งๆ แทนการขายผลสดในช่วงท่ีราคาตกตํ่า 

2. หน่วยงานภาครฐัหรือเจ้าหน้าท่ีส่งเสริมการเกษตร ควรให้ความรูแ้ก่เกษตรกรในดา้นการตลาด 

เพ่ือใหเ้กษตรกรเลือกตดัสินใจวา่ควรจะจดัจาํหน่ายในช่องทางใดบา้ง  

3. หน่วยงานภาครฐัหรือเจา้หนา้ท่ีส่งเสริมการเกษตร ควรส่งเสริมใหเ้กษตรกรปลูกพืชชนิดอ่ืนร่วมกับการ

ปลกูมะพรา้วนํา้หอม เพ่ือกระจายความเสี่ยงทางดา้นการตลาด และมีรายไดน้อกเหนือจากการขายมะพรา้วนํา้หอม 

4. เกษตรกรควรทาํการจดบนัทึกกิจกรรมต่างๆ เพ่ือนาํขอ้มลูทางการเงินมาเปรียบเทียบความคุม้คา่ ใน

ดา้นแรงงาน การกาํจดัวชัพืช การกาํจดัศตัรูพืช และนาํขอ้มลูมาตดัสินใจวา่ควรลงทนุอย่างไร ในอตัราเท่าใด 

5. หน่วยงานภาครฐัหรือเจา้หนา้ท่ีส่งเสริมการเกษตร ควรจดักิจกรรมสาธิตการทาํปุ๋ ยชีวภาพสูตรท่ีไม่

ยุ่งยาก สรา้งความเขา้ใจใหมใ่หเ้กษตรกรทราบถงึขอ้ดี และขอ้เสียตอ่สิ่งแวดลอ้มระหวา่งปุ๋ ยชีวภาพ และปุ๋ ยเคมี 
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การจัดการระบบผลิตผักของกลุ่มวิสาหกิจผู้ปลูกผักปลอดภัยบ้านโคกล่าม-แสงอร่าม 

ตาํบลกุดหมากไฟ อาํเภอหนองวัวซอ 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 

 

สุภาภรณ ์วันเชียง1* และ พีรชยั กลุชยั1 

Supaporn Wanchiang1* and Peerachai Kullachai1 

 

บทคัดย่อ 

งานวิจยัเรื่องนีมี้วตัถุประสงคเ์พ่ือศกึษาประวติัการดาํเนินการของกลุ่มและศกึษาการจัดการระบบการ

ผลิตผักแบบมีส่วนร่วมของกลุ่มวิสาหกิจผูป้ลูกผักปลอดภัย บา้นโคกล่าม-แสงอร่าม โดยใชร้ะเบียบวิธีวิจัยเชิง

ปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม จากการศกึษาพบว่า กลุ่มเริ่มก่อตัง้เม่ือ พ.ศ. 2555 ปัจจุบนัมีสมาชิกทัง้หมด 25 ราย 

โดยผูใ้หข้อ้มลูหลกัคดัเลือกจากสมาชิกผูท่ี้ดาํเนินงานจริงทัง้หมด จาํนวน 19 ราย ปัญหาท่ีพบ คือ 1) เกษตรกร

ปลูกผักตามความถนัดของตนเอง ขาดการวางแผนการผลิตรวมทัง้การรวบรวมผลผลิตสู่ตลาด 2) การจัดการ

กลุ่มไม่มีการแบ่งหนา้ท่ีท่ีชัดเจน จึงมีแนวทางการแกไ้ขปัญหา คือ 1) วางแผนระบบการผลิตโดยจัดทาํปฏิทิน

การเกษตรตามระบบการพัฒนาคุณภาพ (PDCA) 2) การจัดการกลุ่ม ควรมีการแบ่งหนา้ท่ีของคณะกรรมการ

อย่างชดัเจนตามความสมคัรใจและความเหมาะสมของแตล่ะบคุคล 

 

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 
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คาํนาํ 

กลุ่มวิสาหกิจผูป้ลกูผกัปลอดภยับา้นโคกล่าม - แสงอร่าม ตาํบลกุดหมากไฟ อาํเภอหนองววัซอ จงัหวดั

อุดรธานี เริ่มก่อตัง้เม่ือปี พ.ศ. 2555 มีเกษตรกรผูป้ลูกผักสนใจเขา้ร่วมกลุ่ม จาํนวน 10 ราย ปัจจุบันมีสมาชิก

ทัง้หมด 25 ราย สว่นสมาชิกท่ีปลกูในโรงเรือนมีทัง้หมด 19 ราย มีโรงเรือนทัง้หมด 3 โรงเรือน (โรงเรือนมาตรฐาน

แบบปิด)   ซึง่จะสรา้งอยู่ในพืน้ท่ีอดุมสมบรูณ ์อยู่ใกลแ้หลง่นํา้ ไมไ่กลจากท่ีพกั เพ่ือง่ายตอ่การดแูลรกัษาและเก็บ

เก่ียวผลผลิต ช่องทางการตลาดมีแผนท่ีจะทาํการตลาดกับโครงการหลวงดอยคาํ ภายใตเ้ง่ือนไข คือ ตอ้งมี

มาตรฐานอินทรีย ์    และตอ้งมีโรง ลา้ง แพ็ค บรรจุภัณฑ ์โดยมีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีเป็นผูส้นับสนุน

งบประมาณ ร่วมกบัสาํนกังานสาธารณะสขุจงัหวดัอดุรธานีเป็นผูด้แูลแบบการสรา้ง ส่วนมลูนิธิปิดทองหลงัพระฯ 

ทาํหนา้ท่ีเป็นผูก้ระตุน้ใหเ้กิดกระบวนการกลุ่ม โดยกลุ่มผูป้ลกูผกัปลอดภยัจะสนบัสนุนดา้นแรงงาน การส่งออก

ผลผลิตจะอยู่ภายใต ้แบรนด ์“ภูธารา” ซึ่งเป็น  แบรนดผ์ลิตภณัฑข์องบา้นโคกล่าม-แสงอรา่ม ตาํบลกุดหมากไฟ 

อาํเภอหนองววัซอ จงัหวดัอดุรธานี แตก่ลุ่มยงัประสบปัญหา 1) เกษตรกรปลกูผกัตามความถนดัของตนเอง ไม่มี

การกาํหนดอย่างชดัเจนว่าใครจะปลกูผกัชนิดใดบา้ง 2) กลุ่มยังขาดระบบการจัดการการปลูกและการรวบรวม

ผลผลิตผกัสู่ตลาด 3) การจดัการกลุ่มไม่มีการแบ่งหนา้ท่ีท่ีชดัเจน ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อกลุม่วิสาหกิจผูป้ลกูผกั

ปลอดภัยทาํใหผ้ลผลิตไม่เพียงพอต่อความตอ้งการของตลาด ซึ่งการจัดการระบบการผลิตผักของกลุ่มเป็น

แนวทางหนึ่งท่ีช่วยแกไ้ขปัญหาเรื่องการวางแผนการผลิต และการรวบรวมผลผลิตผกั มีการแบ่งหนา้ท่ีการทาํงาน 

ของคณะกรรมการอย่างชัดเจนตามความสมคัรใจของแต่ละบุคคล และมีการสรา้งโรงลา้ง แพ็ค บรรจุภณัฑ ์ซึ่ง

เป็นสถานท่ีรวบรวมผลผลิตผกัสู่ตลาด ทาํใหก้ลุม่สามารถพึ่งพาตนเองในระยะยาวไดอ้ย่างมั่นคง ผูท้าํวิจยัจึงมี

ความสนใจท่ีจะศึกษาการดาํเนินการของกลุ่มและการจัดการระบบผลิตผักของกลุ่ม โดยมีคาํถามการวิจัยคือ 

การจดัการระบบผลิตผกัของกลุม่วิสาหกิจผูป้ลกูผกัปลอดภยับา้นโคกลา่ม - แสงอร่าม ตาํบลกดุหมากไฟ อาํเภอ

หนองววัซอ จงัหวดัอดุรธานี ควรเป็นอย่างไร 

 

วัตถุประสงคข์องงานวิจัย 

1. เพ่ือศกึษาประวติัและการดาํเนินการของกลุ่มวิสาหกิจผูป้ลกูผักปลอดภยั บา้นโคกล่าม - แสงอร่าม 

ตาํบลกดุหมากไฟ อาํเภอหนองววัซอ จงัหวดัอดุรธานี 

2. เพ่ือศกึษาการจดัการระบบผลิตผกัแบบมีสว่นรว่มของกลุม่วิสาหกิจผูป้ลกูผกัปลอดภยั บา้นโคกลา่ม-

แสงอรา่ม ตาํบลกดุหมากไฟ อาํเภอหนองววัซอ จงัหวดัอดุรธานี 

 

วิธีการศึกษา 

การวิจยัเรื่องการจดัการระบบการผลิตผกัแบบมีส่วนร่วมของกลุ่มวิสาหกิจผูป้ลกูผักปลอดภยับา้นโคก

ล่าม แสงอร่าม ตาํบลกุดหมากไฟ อาํเภอหนองววัซอ จังหวดัอดุรธานี ผูวิ้จัยไดใ้ชร้ะเบียบวิธีวิจัยเชิงปฏิบัติการ

แบบมีสว่นรว่ม (Participatory Action Research) 

ผูใ้หข้อ้มูลหลกั คือ เกษตรกรผูเ้ป็นสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจผูป้ลูกผักปลอดภัยบา้นโคกล่าม - แสงอร่าม 

ตาํบลกดุหมากไฟ อาํเภอหนองววัซอ จงัหวดัอดุรธานี จาํนวน 19 ราย 

เครื่องมือท่ีใชใ้นการศกึษา แบบสมัภาษณเ์ชิงลึก, ปฏิทินการเกษตร และระบบการพฒันาคณุภาพ (PDCA) ใน

การจดัสนทนากลุม่ (Focus Group) 
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ขัน้ตอนในการศึกษา  

ขัน้ท่ี 1 เก็บรวบรวมขอ้มลูประวติัและการดาํเนินงานของกลุ่มวิสาหกิจผูป้ลกูผกัปลอดภยับา้นโคกล่าม - 

แสงอร่าม ตาํบลกุดหมากไฟ อาํเภอหนองววัซอ จงัหวดัอดุรธานี จาํนวน 19 ราย ใชวิ้ธีการสมัภาษณเ์ชิงลกึพรอ้ม

กบัการศกึษาสาํรวจชมุชน เพ่ือใหท้ราบถงึปัญหาและนาํไปสูก่ารวางแผน 

ขัน้ท่ี 2  จดัสนทนากลุม่ (Focus Group) ประเมินศกัยภาพดา้นทรพัยากรการผลิต เพ่ือวางแผนการผลิต

ผกัของกลุม่ 

ขัน้ท่ี 3  สรา้งกระบวนการเรียนรูใ้นการจัดการระบบผลิตผัก โดยลงมือปฏิบัติในแปลงโรงเรือน และ

ติดตามผลการดาํเนินกิจกรรมตามระบบการพฒันาคณุภาพ PDCA 

ขั้นท่ี 4  จัดสนทนากลุ่ม (Focus Group)  เพ่ือทาํการวิเคราะห์ผลการดาํเนินงาน ก่อนและหลังการ

ปฏิบติัตามการจดัการระบบการผลิตผกัของกลุม่วิสาหกิจผูป้ลกูผกัปลอดภยับา้นโคกลา่ม - แสงอรา่ม 

 

ผลและอธิปรายผล 

ประวัตแิละการดาํเนินการของกลุ่มวิสาหกจิผู้ปลูกผักปลอดภัย 

บ้านโคกล่าม ตั้งขึน้ในปี 2490 บ้านโคกล่ามแยกการปกครองออกจากบ้านกุดหมากไฟ ในช่วงนั้น

บริเวณ หมู่บ้านยังเป็นป่าเขาซึ่งมีสภาพท่ีอุดมสมบูรณ์ มีสัตวป่์า นานาชนิด ปัจจุบันบ้านโคกล่ามมีพื ้นท่ี 

ประมาณ 4,730 ไร ่เป็นพืน้ท่ีทางการเกษตร 1,030 ไร ่บา้นแสงอรา่ม เดิมเป็น หมูบ่า้นเดียวกบับา้นโคกลา่ม แยก

การปกครองออกมา ระหว่างบ้านโคกล่ามกับบ้านหนองแสง คาํว่า “แสงอร่าม” หมายถึง แสงแห่งความ

เจริญรุ่งเรือง แต่เดิมมี 80 ครวัเรือน ปัจจุบันมี 106 ครวัเรือน  มีพืน้ท่ีถือครองทัง้หมด 8,602 ไร่ เป็นพืน้ท่ีทาํกิน 

1,843 ไร่ สภาพพืน้ท่ีเป็นพืน้ท่ีดอนสลบัพืน้ท่ีลุ่ม มีความสูงจากระดบันํา้ทะเลท่ี 244-263 ม. สภาพของดินส่วน

ใหญ่เป็นดินเหนียวปนทราย มีแหล่งนํา้ท่ีสาํคญัคือ อ่างเก็บนํา้หว้ยคลา้ย อนัเน่ืองมาจากพระราชดาํริ มีการใช้

ประโยชนท่ี์ดินแบ่งออกเป็น 2 สว่น คือ พืน้ท่ีดอน ส่วนใหญ่ปลกูพืชไร่ เช่น  มนัสาํปะหลงั  ออ้ย นอกจากนัน้ยงั มี

การปลูกมะม่วง และยางพารา แต่มีพืน้ท่ีปลูกไม่มากนัก และพืน้ท่ีลุ่มเป็นพืน้ท่ีปลูกขา้ว และพืชหลังนา เช่น 

ขา้วโพด ผกั และเห็ด เป็นตน้ (อรรถศาสตร ์วิเศียรศาสตรแ์ละคณะ, 2556) 

มูลนิธิปิดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชดาํริบ้านโคกล่าม-แสงอร่าม จังหวัดอุดรธานี ก่อตั้งขึน้         

พ.ศ.2554 มีการเข้ามาทํา “โครงการบริหารจัดการนํ้าอย่างยั่ งยืนอ่างเก็บนํ้าห้วยคล้าย อันเน่ืองมาจาก

พระราชดาํริ จงัหวดัอุดรธานี” ซึ่งเป็นโครงการท่ีประสบความสาํเร็จดว้ยแนวทาง “บูรณาการ” ท่ีแทจ้ริงโดยเริ่ม

จากการ “ระเบิดจากข้างใน” ด้วยความเข้มแข็ง ความสามัคคีของชาวบ้านสนับสนุนด้วยองค์ความรูจ้าก

หน่วยงานท่ีมีความรูจ้ริงเม่ือบ้านโคกล่าม - แสงอร่าม มีนํ้าสาํหรับการอุปโภคบริโภค และใช้ในพื้นท่ีทาง

การเกษตรทางมลูนิธิปิดทองหลงัพระ สืบสานแนวพระราชดาํริ จงัหวดัอดุรธานี มีการสง่เสริมใหป้ระชาชนในพืน้ท่ี

ทาํกิจกรรมต่อยอดจากการมีระบบนํา้เพ่ือเป็นการใช้นํา้ให้เกิดประโยชน์สรา้งรายไดแ้ละลดรายจ่ายภายใน

ครวัเรือน ใหส้ามารถพึ่งพาตนเองได ้จงึเริ่มมีการรวมกลุม่ของเกษตรกรผูป้ลกูผกัซึง่แตเ่ดิมตา่งคนตา่งทาํการผลิต

ผักในพืน้ท่ีของตนเอง และจาํหน่ายผลผลิตภายในชุมชนแต่ผลผลิตมากเกินความตอ้งการทาํให้เกิดปัญหา

ผลผลิตลน้ตลาด ทางมูลนิธิปิดทองหลังพระฯ จึงเสนอแนวทางในการแกไ้ขปัญหา คือ ใหเ้กษตรกรผูป้ลูกผัก

รวมกลุ่มเพ่ือจัดการผลผลิตอย่างเป็นระบบในระยะแรกเม่ือ พ.ศ. 2555 มีเกษตรกรผูป้ลูกผักสนใจเขา้รว่มกลุ่ม 

จาํนวน 10 ราย พ.ศ. 2557 หลงัจากจดัตัง้กลุม่ได ้3 ปี กลุม่มีความพรอ้มในดา้นการดาํเนินงาน มีคณะกรรมการ
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กลุ่มท่ีดาํเนินงานอย่างต่อเน่ือง มีกฎเกณฑแ์ละขอ้บังคบัอย่างชดัเจน จึงไดท้าํการจดทะเบียนเป็นกลุ่มวิสาหกิจ

โดยใชช่ื้อวา่ “กลุ่มวิสาหกิจผูป้ลกูผักปลอดภัย”  โดยมีประธานกลุ่ม คือนางทองสขุ เสนาอดุร ปัจจุบันมีสมาชิก

ทัง้หมด 25 ราย สว่นสมาชิกท่ีปลกูในโรงเรือนมีทัง้หมด 19 ราย มีโรงเรือนทัง้หมด 3 โรงเรือน (โรงเรือนมาตรฐาน

แบบปิด)ช่องทางการตลาดปัจจุบันมี โรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม, โรงพยาบาลศนูยป์ระจักษ์ศิลปาคม, 

ตลาดเกษตรกรอุดรธานี และมีแผนท่ีจะทําการตลาดกับโครงการหลวงดอยคาํ ภายใต้เง่ือนไข คือ ต้องมี

มาตรฐานอินทรีย์ และตอ้งมีโรง ลา้ง แพ็ค บรรจุภัณฑ์ โดยมีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีเป็นผู้สนับสนุน

งบประมาณ ร่วมกบัสาํนกังานสาธารณสขุจงัหวดัอดุรธานีเป็นผูด้แูลแบบการสรา้ง ส่วนมลูนิธิปิดทองหลงัพระฯ 

ทาํหนา้ท่ีเป็นผูก้ระตุน้ใหเ้กิดกระบวนการกลุ่ม โดยกลุ่มผูป้ลกูผกัปลอดภยัจะสนบัสนุนดา้นแรงงาน การส่งออก

ผลผลิตจะอยู่ภายใตแ้บรนด ์ “ภูธารา” ซึ่งเป็นแบรนดผ์ลิตภณัฑข์องบา้นโคกลา่ม - แสงอรา่ม ตาํบลกุดหมากไฟ 

อาํเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี “การร่วมกลุ่มของเราตัง้กลุ่มเพื่อเอาผลผลิตมาขายสรา้งรายไดแ้ละลด

รายจ่ายในครอบครวั” (สกุญัญา ฉิมลี เลขานกุารกลุม่, สมัภาษณ,์ 6 มิถนุายน 2562)  

 
การดําเนินงานกลุ่ม มีการจัดกระบวนการสรา้งการเรียนรูร้ะบบการพัฒนาคุณภาพ (PDCA) การ

วางแผนการดาํเนินงาน (Plan) ช่วงเดือนสิงหาคม-ตลุาคม 2562 โดยจดัสนทนากลุ่ม (Focus Group) ซึ่งมีวาระ

ในการสนทนากลุ่มแบ่งเป็น 3 ขอ้หลกั ไดแ้ก่  1) การวางแผนการเพาะปลกูผกัในโรงเรือน 2) ช่องทางการตลาด                 

3) กฎระเบียบของกลุ่ม ซึ่งจะเนน้การปฏิบติั และการมีส่วนร่วมของสมาชิกกลุ่ม ระหว่างการดาํเนินการสนทนา

กลุม่ มีเจา้หนา้ท่ี มลูนิธิปิดทองหลงัพระสืบสานแนวพระราชดาํริบา้นโคกล่าม - แสงอรา่ม จงัหวดัอดุรธานี เป็นพ่ี

เลีย้งในการใหค้าํปรกึษาและขอ้เสนอแนะระหวา่งการสนทนากลุม่  ซึง่มีการวางแผนไวด้งันี ้1) วางแผนระบบการ

ผลิตโดยจดัทาํปฏิทินการเกษตร จงึตอ้งมีการวางแผนวา่ใครจะปลกูผกัชนิดใดบา้งซึง่จะมีการสลบัพืชกนัปลกูเพ่ือ

ลดปัญหาราคาผักท่ีแตกต่างกนั และทัง้ 3 โรงเรือนตอ้งปลกูห่างกนั 7 วนั เพ่ือใหมี้ผกัหมนุเวียนส่งออกตลาดได ้

2) ช่องทางการตลาด ปัจจบุนัมี โรงพยาบาลค่ายประจกัษ์ศิลปาคม, โรงพยาบาลศนูยป์ระจกัษ์ศิลปาคม, ตลาด

เกษตรกรอุดรธานี และมีแผนท่ีจะทาํการตลาดกับโครงการหลวงดอยคาํ ภายใตเ้ง่ือนไข คือ ตอ้งมีมาตรฐาน

อินทรีย ์และตอ้งมีโรง ลา้ง แพ็ค บรรจุภัณฑ์ โดยมีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีเป็นผูส้นับสนุนงบประมาณ 

รว่มกบัสาํนกังานสาธารณสขุจงัหวดัอดุรธานีเป็นผูด้แูลแบบการสรา้ง สว่นมลูนิธิปิดทองหลงัพระฯ ทาํหนา้ท่ีเป็น

ผูก้ระตุน้ใหเ้กิดกระบวนการกลุ่ม โดยกลุ่มผูป้ลกูผกัปลอดภยัจะสนบัสนนุดา้นแรงงาน การส่งออกผลผลิตจะอยู่

ภายใตแ้บรนด ์ “ภูธารา” ซึ่งเป็นแบรนดผ์ลิตภัณฑ์ของบา้นโคกล่าม-แสงอร่าม 3) กฎระเบียบของกลุ่ม เป็น

ขอ้ตกลงรว่มกนัของสมาชิกในกลุม่ซึง่ผา่นความคิดเห็นรว่มกนั ซึง่มีกฎระเบียบ ดงันี ้1) สมาชิกทุกคนตอ้งมีความ

ตรงต่อเวลา 2) มีความซื่อสตัยไ์ม่ใชส้ารเคมีในการผลิต และมีความสามคัคีภายในกลุ่ม  3) การเขา้ร่วมประชุม

ทกุครัง้ หากมีการตดัสินใจสมาชิกกลุม่ตอ้งมาเกินครึ่งของจาํนวนสมาชิก 4) สมาชิกทุกคนตอ้งปฏิบติัตามปฏิทิน

การเพาะปลกู 

“ถา้ไปคนเดยีวจะไปไดไ้ว แต่ถา้อยากไปไดไ้กลตอ้งไปดว้ยกนั” (ทองสขุ เสนาอดุร ประธานกลุ่ม, สนทนากลุ่ม,       

13 มิถนุายน 2562)  

การปฏิบติัตามแผน (Do) มีการวดัขนาดแปลงทัง้ 3 โรงเรือน เพ่ือคาํนวณหาผลผลิตตอ่แปลงโดยหาจาก

ระยะแถว ระยะตน้ และอายุพืช จึงเกิดเป็นปฏิทินการเพาะปลูกซึ่งของโรงเรือน 1 เริ่มเม่ือวันท่ี 1 กรกฎาคม          

พ.ศ. 2562 โดยเริ่มขัน้ตอนการเพาะปลกู และการดแูลรกัษาใหเ้หมาะสมกบัพืน้ท่ีปลกู โรงเรือน 2 เริ่มเพาะปลกู
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เม่ือวนัท่ี 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 และโรงเรือน 3 เริ่มเพาะปลกูเม่ือวนัท่ี 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ทัง้ 3 โรงเรือน

ตอ้งปลกูห่างกนั 7 วนั เพ่ือใหมี้ผกัหมนุเวียนสง่ออกตลาดได ้ในช่วงของการดแูลรกัษาผลผลิตในโรงเรอืน พบวา่มี

ปัจจยัท่ีไม่สามารถดาํเนินงานตามแผนการผลิตไดอ้ย่างต่อเน่ือง เน่ืองจากไดร้บัผลกระทบจาก 1) สภาพอากาศ

รอ้นจดั ทาํใหผ้กัไม่เจริญเติบโต ผกัเจริญเติบโตไม่สมบูรณ ์มีการแกไ้ขโดยนาํสแลนมาคลุมเพ่ือใหผ้กัไดร้บัแสง

นอ้ยลง และติดตัง้สปริงเกอรห์วัฝนหมอกเพ่ือเพ่ิมความชืน้ภายในโรงเรือน 2) โรงเรือน 2 มีนํา้ไม่เพียงพอสาํหรบั

ใชใ้นโรงเรือน 3) ศตัรูพืช  เน่ืองจากมีเพลีย้ หนอนใยผกัระบาด ทาํใหผ้ลผลิตไดร้บัความเสียหาย มีการแกไ้ขโดย

สมาชิกในกลุม่มีสว่นรว่มในการทาํเชือ้ราไตรโคเดอรม์่าใชเ้อง เพ่ือป้องกนักาํจดัโรครว่มกบัการใชปุ้๋ ยอินทรียบ์าํรุง

ดิน ซึง่เป็นวิธีการท่ีมีประสิทธิภาพมาก เสียคา่ใชจ้่ายนอ้ย และยงัมีความปลอดภยัสงู ส่วนสาํหรบัวิธีกลใชก้บัดกั

กาวเหนียวสีเหลือง เป็นกบัดกัสีเหลืองทาดว้ยกาวเหนียวเพ่ือกาํจัดหนอนใยผัก และมีการตากดินเพ่ือปลกูใหม ่

ซึ่งอาจส่งผลใหร้อบการผลิตผกัไม่ตรงตามแผนการปลกูแต่ก็ช่วยหยุดการแพร่กระจายของศตัรูพืชสู่แปลงอ่ืนได ้

นอกจากนีย้งัไดร้บัการสนบัสนุนจากมลูนิธิปิดทองหลงัพระฯ มีการจดัอบรม Business Model canvas ประธาน

กลุ่มและคณะกรรมการกลุ่มไดเ้ขา้รว่มการอบรม เพ่ือสรา้งเป้าหมายของกลุ่มใหช้ดัขึน้และ ใชใ้นการเขา้ใจภาพ

ธุรกิจโดยรวมไดพ้รอ้มๆ กนั เช่น ลูกคา้ สินคา้/บริการของธุรกิจ โครงสรา้งของธุรกิจ และการวิเคราะหต์น้ทุน

ผลตอบแทน ซึ่งสามารถนาํมาปรบัใชก้บักลุ่มไดห้ลงัจากดาํเนินการตามแผนระบบการผลิตผกัมีการจดัสนทนา

กลุ่ม ครั้งท่ี  2 เรื่องการจัดการคน กลุ่มมีการจัดตั้งเวรประจําวันในการคัด ล้าง บรรจุภัณฑ์ ก่อนนําผัก

ออกจาํหน่ายโดยมีการจัดเวรวนัละ 5 คน ในการคดัผลผลิตทางการเกษตร    ซึ่งจะมีการแบ่งหนา้ท่ีจดบันทึก

รายช่ือเกษตรกร ชั่งนํา้หนกัผลผลิตทางการเกษตร คดัผลผลิต และบรรจภุณัฑร์วมไปถึงการนาํจดัจาํหน่ายสินคา้ 

นอกจากนีย้งัมีการศกึษาตลาดในดา้นของแพ็คเก็จ และคูแ่ข่งทางการตลาดอีกดว้ย 

การแสดงผลการติดตามแผนของกลุ่ม (Check) ก็พบวา่ หลงัจากสมาชิกกลุม่ปลกูผกัปลอดภยัไดล้งมือ

ปฏิบติัตามปฏิทินการเพาะปลกู ทัง้ 3 โรงเรือนมีการเปลี่ยนแปลง คือ มีผลผลิตผกัหมุนเวียนออกสู่ตลาดไม่ขาด

ช่วง   ผักเจริญงอกงามเน่ืองจากก่อนทาํแผนการปลูกตอ้งรูอ้ายุพืชแต่ละชนิดท่ีปลูกทาํใหเ้ก็บเก่ียวในระยะท่ี

พอเหมาะ โดยการลงพืน้ท่ีติดตามแปลงของสมาชิกแต่ละราย จากการสงัเกตและการลงมือปฏิบัติของสมาชิก

กลุ่ม พบว่าสมาชิกกลุ่มปลกูผกัปลอดภยับา้นโคกล่าม-แสงอรา่ม มีความเขา้ใจในกระบวนการผลิตผกัปลอดภยั

มากขึน้ตลอดจนการนาํไปปรบัใชใ้นพืน้ท่ีของตนเอง มีการแกไ้ขปัญหาดว้ยตวัเอง เช่น การปรบัปรุงสภาพดินโดย

การทาํไตรโคเดอรม์า่ และการใชส้ารสกดัอินทรียใ์นการบาํรุงผลผลิต เป็นตน้ 

การปรบัปรุงแกไ้ขอย่างต่อเน่ือง (Action) ผูวิ้จยัและสมาชิกกลุ่มร่วมกันสรา้งแรงกระตุน้ และพัฒนา

ศกัยภาพปรบัปรุงแกไ้ขปัญหาในดา้นกระบวนการผลิต ระหว่างการดาํเนินงานสมาชิกไดเ้รียนรูแ้ละเห็นปัญหา

ตา่งๆ เช่น การเกิดโรคและแมลงศตัรูพืชเขา้ทาํลายผลผลิต ซึง่ไดช้่วยกนัหาวิธีการแกปั้ญหาโดยมีเจา้หนา้ท่ีมลูนิธิ

ปิดทองหลังพระฯ เขา้มาเป็นพ่ีเลีย้งสนับสนุนองคค์วามรู ้และไดจ้ัดสนทนากลุ่มร่วมกับสมาชิกกลุ่มว่าควรมี

อบรมหาองคค์วามรูใ้หม่ๆ การบริหารจัดการกลุ่ม เพ่ือสามารถนาํกลับมาปรบัปรุงและปรบัใชใ้นการผลิตผัก

ปลอดภัยของกลุ่มตนเอง รวมทั้งเป็นการเพ่ิมศักยภาพในรูปแบบของการรวมกลุ่ม เม่ือวันท่ี 11 ตุลาคม พ.ศ. 

2562 มีการสนทนากลุม่ผูป้ลกูผกัปลอดภยับา้นโคกลา่ม-แสงอรา่ม ครัง้ท่ี 3 เพ่ือหาแนวทางพฒันาระบบการผลิต

ผกัใหดี้ขึน้ โดยไดข้อ้สรุปดงันี ้ก่อนดาํเนินการปฏิทินการเพาะปลกูเกษตรกรปลูกผักตามความถนัดของตนเอง 

ขาดการวางแผนการผลิตรวมทัง้การรวบรวมผลผลิตสู่ตลาด, ผกัขาดช่วง และการจดัการคน โดยหลงัดาํเนินการ
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ปฏิทินการเพาะปลูกมีการเปลี่ยนแปลง คือ มีผลผลิตผักหมุนเวียนตลอดผกัไม่ขาดช่วง โรคท่ีมาจากดินก็ลดลง

เพราะมีการตากดิน การทาํงานภายในกลุ่มก็มีการแบ่งหนา้ท่ีการทาํงานของคณะกรรมการอย่างชัดเจนตาม

ความสมคัรใจ และความเหมาะสมของแตล่ะบคุคล  

 
อธิปรายผลการศึกษา  

กลุ่มวิสาหกิจผูป้ลูกผกัปลอดภยับา้นโคกล่าม-แสงอร่าม ตาํบลกุดหมากไฟ อาํเภอหนองววัซอ จงัหวดั

อดุรธานี เป็นกิจกรรมต่อยอดจากการมีระบบนํา้เพ่ือเป็นการใชน้ ํา้ใหเ้กิดประโยชนส์รา้งรายไดแ้ละลดรายจ่าย

ภายในครวัเรือน ใหส้ามารถพึ่งพาตนเองได ้มีสมาชิกทัง้หมด 25 ราย โดยคดัเลือกจากสมาชิกผูท่ี้ดาํเนินงานจริง

ทัง้หมด จาํนวน 19 ราย การรวมกลุ่มแสดงใหเ้ห็นถึงกลุ่มเกษตรกรผูท่ี้มีความถนดัเหมือนกันนั่นคือการปลกูผัก 

แต่ปัจจุบนักลุม่พบปัญหาดา้นการบรหิารจดัการคน และกลุม่ยงัไมมี่การวางแผนระบบการผลิตผกัใหต้อบสนอง

ผูบ้ริโภคและตลาด จงึมีการสรา้งกระบวนการเรียนรูใ้นการจดัการระบบผลิตผกั โดยลงมือปฏิบติัในแปลงโรงเรือน 

โดยใชเ้ครื่องมือระบบการพัฒนาคุณภาพ PDCA ผ่านการสนทนากลุ่ม (Focus group) โดยมีการวางแผนการ

ผลิตผกัของกลุ่ม (Plan) จะเนน้การแลกเปลี่ยนเรียนรูเ้พ่ือแกปั้ญหา และตัง้เป้าหมายท่ีชดัเจนร่วมกนัของสมาชิก

ในกลุ่ม เพ่ือลงมือปฏิบติั (Do) ในแปลงโรงเรือนทัง้ 3 โรงเรือน ทัง้ดา้นการผลิตควรมีการกาํหนดอย่างชดัเจนว่า

ใครจะปลกูผกัชนิดใด มีระบบการผลิตผกัแบบใด สอดคลอ้งกบัแนวคิดเก่ียวกบัการผลิตของ สปัุญญา ไชยชาญ 

(2534) และดา้นการบริหารจัดการคนควรมีการกาํหนดหนา้ท่ีกันอย่างชัดเจนมีเวรประจาํวัน และผ่านความ

คิดเห็นจากสมาชิกกลุ่ม ซึ่งจะสอดคลอ้งกับทฤษฎีการจัดการของ พูนทรัพย ์กลิ่นศรีสุข (2551) ในเรื่องการ

วางแผน (Planning) การจัดองคก์ร (Organizing)    ซึ่งการจัดการเป็นแนวทางท่ีทาํใหส้มาชิกในองคก์ร เกิด

ความตัง้ใจ เตม็ใจรว่มมือกนั เพ่ือใหอ้งคก์รประสบผลสาํเรจ็เพราะมีกระบวนการปฏิบติังานท่ีชดัเจนรวดเร็ว และ

ติดตามผล (Check) หลงัการดาํเนินกิจกรรมของสมาชิกกลุ่มผูป้ลูกผักปลอดภัยไดล้งมือปฏิบัติตามปฏิทินการ

เพาะปลกู พบว่า มีผลผลิตผกัหมนุเวียนออกสูต่ลาดไม่ขาดช่วง         ผกัเจริญงอกงามเน่ืองจากก่อนทาํแผนการ

ปลกูตอ้งรูอ้ายพืุชแตล่ะชนิดท่ีปลกูทาํใหเ้ก็บเก่ียวในระยะท่ีพอเหมาะ     ในสว่นดา้นการตลาด มีตลาดท่ีจาํหน่าย

ประจาํ 3 แห่ง และมีแผนทาํการตลาดกับโครงการหลวงดอยคาํในอนาคต ภายใตเ้ง่ือนไข คือ ตอ้งมีมาตรฐาน

อินทรีย ์และตอ้งมีโรง ลา้ง แพ็ค บรรจภุณัฑ ์โดยการสง่ออกผลผลิตจะอยู่ภายใตแ้บรนด ์“ภูธารา” ซึ่งเป็นแบรนด์

ผลิตภณัฑข์องบา้นโคกล่าม - แสงอร่าม ตาํบลกุดหมากไฟ อาํเภอหนองววัซอ จงัหวดัอดุรธานี ซึ่งสอดคลอ้งกับ

มาตรฐานการรบัรองเกษตรปลอดภัย ของพิมพเ์พ็ญ พรเฉลิมพงศแ์ละคณะ (2562) เรียบเรียงความหมายของ 

Good Agricultural Practice (GAP)  คือ แนวทางในการทาํการเกษตร เพ่ือใหไ้ดผ้ลผลิตท่ีมีคุณภาพดีตรงตาม

มาตรฐานท่ีกาํหนด ไดผ้ลผลิตสงูคุม้ค่าการลงทนุและกระบวนการผลิตจะตอ้งปลอดภยัตอ่เกษตรกรและผูบ้รโิภค  

มีการใชท้รพัยากรท่ีเกิดประโยชนส์ูงสุด เกิดความยั่งยืนทางการเกษตรและไม่ทาํใหเ้กิดมลพิษต่อสิ่งแวดลอ้ม 

และการปรบัปรุงแกไ้ขอย่างต่อเน่ือง (Action) มีการจดัสนทนากลุ่มเพ่ือทาํการวิเคราะหผ์ลการดาํเนินงาน ก่อน

และหลังการปฏิบัติงานตามการจัดการระบบการผลิตผักของกลุ่ม ซึ่งผลสรุปคือก่อนดาํเนินการปฏิทินการ

เพาะปลูกเกษตรกรปลูกผักตามความถนัดของตนเอง ขาดการวางแผนการผลิตรวมทัง้การรวบรวมผลผลิตสู่

ตลาด, ผกัขาดช่วง และการจดัการคน โดยหลงัดาํเนินการปฏิทินการเพาะปลกูมีผลผลิตผกัหมนุเวียนตลอดผกัไม่

ขาดช่วง โรคท่ีมาจากดินก็ลดลงเพราะมีการตากดิน การทาํงานภายในกลุ่มก็มีการแบ่งหนา้ท่ีการทาํงานของ

คณะกรรมการอย่างชดัเจน  
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สรุปผลการศึกษา 

การจดัการระบบการผลิต สรุปไดว้่า ดา้นการผลิตมีการวางแผนระบบการผลิตผกั มีการวางแผนวา่ใคร

จะปลกูผกัชนิดใดบา้งซึง่จะมีการสลบัพืชกนัปลกูเพ่ือลดปัญหาราคาผกัท่ีแตกต่างกนั และทัง้ 3 โรงเรือนตอ้งปลกู

ห่างกัน 7 วนั เพ่ือใหมี้ผกัหมุนเวียนส่งออกตลาดได ้ดา้นการบริหารจัดการคน มีการแบ่งหนา้ท่ีการทาํงาน ของ

คณะกรรมการอย่างชดัเจนตามความสมคัรใจและความเหมาะสมของแตล่ะบคุคล เพราะมีการสรา้งโรงลา้ง แพ็ค 

บรรจุภัณฑ์ ซึ่งตอ้งการงานท่ีเป็นระบบ สะอาด ปลอดภัย จาํหน่ายถึงผูบ้ริโภค โดยการส่งออกผลผลิตจะอยู่

ภายใตแ้บรนด ์“ภูธารา” ซึ่งเป็นแบรนดผ์ลิตภณัฑข์องบา้นโคกลา่ม-แสงอรา่ม และมีการกาํหนดกฎระเบียบของ

กลุม่เพ่ือเป็นแนวทางในการดาํเนินงานอย่างเป็นระเบียบเรียบรอ้ย 

จากการสรา้งกระบวนการจัดการระบบผลิตผักแบบมีส่วนร่วมของกลุ่ม โดยการสนทนากลุ่มและใช้

กรอบแนวคิดระบบการพฒันาคณุภาพ (PDCA) ซึ่งย่อมาจาก 4 คาํ ไดแ้ก่ Plan (วางแผน), Do (ปฏิบติั), Check 

(ตรวจสอบ) และ Action (ปรบัปรุงแกไ้ขดาํเนินการใหเ้หมาะสมตามผลการประเมิน) การนาํกระบวนการ PDCA 

ไปประยุกตใ์ชใ้นการทาํแผนเพ่ือใหส้อดคลอ้งกับเป้าหมายในการประกันคุณภาพของกลุ่ม โดยใหก้ลุ่มร่วมกัน 

ระดมความคิด แลกเปลี่ยนขอ้มูลซึ่งกันและกัน เพ่ือสรา้งความเขา้ใจท่ีตรงกัน ถึงวิธีการแกไ้ขปัญหา ซึ่งมีแนว

ทางการแกไ้ขปัญหาจากเกษตรกรปลกูผกัตามความถนดัของตนเอง ไม่มีการกาํหนดอย่างชดัเจนว่าใครจะปลูก

ผกัชนิดใดบา้ง ซึ่งไดมี้การวางแผนระบบการผลิตโดยจดัทาํปฏิทินการเกษตร ทาํใหมี้ผลผลิตผกัหมนุเวียนออกสู่

ตลาดไม่ขาดช่วง ผกัเจริญงอกงามเน่ืองจากก่อนทาํแผนการปลกูตอ้งรูอ้ายุพืชแตล่ะชนิดท่ีปลกูทาํใหเ้ก็บเก่ียวใน

ระยะท่ีพอเหมาะ และสง่ผลไปถงึการจดัการกลุม่ มีการแบ่งหนา้ท่ีของคณะกรรมการอย่างชดัเจนตามความสมคัร

ใจและความเหมาะสมของแตล่ะบคุคล 
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ความเข้มแขง็ของกลุ่ม ก. กะเหร่ียงแก่น 

ตาํบลแก่นมะกรูด อาํเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี 

The Strength of The Kor Karen Kaeng Group Kaen Makrut Subdistrict, Ban Rai District, 

 Uthai Thani Province 

 

รักษิณา อาํมลา1* และ พีรชยั กลุชยั1 

Ruksina Ammala1* and Peerachai Kullachai1 

 

บทคัดย่อ 

งานวิจยัเรื่องนีมี้วตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษา ความเขม้แข็งและแนวทางการพัฒนาความเขม้แข็งของกลุ่ม  

ก. กะเหรี่ยงแก่น โดยใชร้ะเบียบวิธีวิจยัเชิงคณุภาพดว้ยการสมัภาษณแ์บบมีโครงสรา้ง และสนทนากลุ่มซึ่งผูใ้ห้

ขอ้มูลหลกัมี 10 ราย  จากการศกึษาพบว่า ปัจจยัความเขม้แข็งมีทัง้หมด 5 ปัจจยั ดา้นผูน้าํกลุ่ม ดา้นการมีส่วน

ร่วมของสมาชิก ดา้นการบริหารและการจัดการ ด้านภูมิปัญญาท้องถ่ินและวัฒนธรรม ดา้นการสนับสนุน

หน่วยงานภาครฐัและเอกชน แนวทางการพฒันาความเขม้แข็ง คือ ดา้นผูน้าํกลุ่มควรมีความกระตือรืนรน้ในการ

วางแผนงาน ดา้นการมีส่วนร่วมของสมาชิกควรเปิดโอกาสใหส้มาชิกมีส่วนร่วมในดา้นความคิดริเริ่ม ดา้นการ

บริหารและการจดัการกลุม่ควรแบ่งหนา้ท่ีกนัอย่างชดัเจน มีการแบ่งปันผลประโยชนข์องกลุม่ท่ีเหมาะสม 

 

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  

* Corresponding author; e-mail address: Ruksinaaa2540@gmail.com 
1ภาควิชาพฒันาการเกษตรและการจดัการทรพัยากร คณะเทคโนโลยกีารเกษตร สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจา้คณุทหารลาดกระบงั 

กรุงเทพฯ 10520 
1Department of Agricultural Development and Resource Management, Faculty of  Agricultural Technology, King Mongkut’s  

Institute Technology Ladkrabang, Bangkok 10520  



การประชมุทางวิชาการของมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์ครัง้ที่ 58  สาขาสง่เสรมิการเกษตรและคหกรรมศาสตร ์

449 

คาํนาํ 

คณะกรรมการสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชดาํริ มีมติเม่ือ

วนัท่ี 20 กุมภาพนัธ ์2556 อนุมติัความร่วมมือกบัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัอทุยัธานี องคก์ารบริหารสว่นตาํบล

บา้นไร่และหน่วยงานราชการในจังหวดัอุทัยธานีภายใตช่ื้อ “โครงการพืน้ท่ีตน้แบบบูรณาการแกไ้ขปัญหาและ

พัฒนาพืน้ท่ี ตาํบลแก่นมะกรูด จังหวดัอุทัยธานี ตามแนวพระราชดาํริ” ทัง้หมด 4 หมู่บา้นไดแ้ก่ หมู่ 1 บา้นใต ้ 

หมู่ 2 บา้นคลองเสลา หมู่ 3 บา้นใหม่คลององัวะ และหมู่ 4 บา้นอีมาดอีทราย ซึ่งเป็นพืน้ท่ีกนัชนกบัพืน้ท่ีป่าหว้ย

ขาแขง้มรดกโลกโดยกระทรวงมหาดไทย กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม กระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์ไดบ้รรจุพืน้ท่ีดาํเนินงานโครงการฯ ไวใ้นแผนพัฒนาชนบทเชิงพืน้ท่ีประยุกตต์ามพระราชดาํริ ไดน้าํ

ยุทธศาสตรก์ารขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงในเรื่องของนํา้เขา้ไปปรบัใชใ้นพืน้ท่ีหมู่ท่ี 1-4 ตาํบลแก่นมะกรูด  

โดยใชโ้คกหนองนาโมเดลเป็นตน้แบบในการขบัเคลื่อน มลูนิธิปิดทอง ฯ (2555) 

กลุ่ม ก. กระเหรี่ยงแก่น เดิมเกษตรกรเป็นสมาชิกกลุ่มโคกหนองนาโมเดลมาก่อน เกิดจากการรวมกลุ่ม

ของเกษตรกรหมู่ 3 บา้นใหม่คลององัวะ และหมู่ 4 อีมาดอีทราย ซึ่งบริษัทบางจากคอรป์อเรชั่น จาํกดั (มหาชน) 

ภายใตมู้ลนิธิใบไมปั้นสุข ไดมี้โครงการอบรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูป ภายใตมู้ลนิธิปิดทองหลงัพระเป็น 

ผูป้ระสานงานระหว่างเกษตรกรและบริษัทบางจาก เกษตรกรไดเ้ขา้ร่วมการอบรมดว้ยความสมัครใจ อยากใช้

เวลาวา่งใหเ้ป็นประโยชน ์และอยากมีรายไดเ้สริม จึงเลือกการแปรรูปผลิตภณัฑจ์ากกลว้ย เพราะในพืน้ท่ีมีกลว้ย

จาํนวนมาก มีวิธีการแปรรูปไม่ซบัซอ้น หลงัจากเสร็จสิน้การอบรมก็ไดมี้การจดัตัง้กลุ่ม ก. กระเหรี่ยงแก่น โดยมี

ช่ือตราสินคา้ สะกุ่ยซา เป็นภาษากระเหรี่ยงท่ีมีความหมายเป็นภาษาไทยกลางวา่ผลกลว้ย เริ่มตน้ดว้ยการเก็บ

เงินจากสมาชิกรายละ 100 บาท และเงินสนับสนุนจากบางจาก 5,000 บาท สมาชิกในกลุ่มได้นําเงินไป

ดาํเนินการสั่งซือ้อุปกรณด์ว้ยการดาํเนินงานภายในกลุ่มดว้ยตนเอง โดยมีการตัง้กฎของกลุ่ม ไดแ้ก่ 1) กรณีไม่

สะดวกมารว่มกิจกรรมใหส้่งตวัแทนมา 2) กรณีไมม่ารว่มกิจกรรมโดยไมบ่อกถึงสาเหตเุกิน 3 ครัง้ จะพิจารณาให้

ออกและคืนเงิน 100 บาท เริ่มแรกมีสมาชิกเขา้ร่วม 23 ราย ปัจจุบนัคงเหลือสมาชิก 19 ราย เพราะ เน่ืองจาก

คาํสั่งซือ้ไม่ต่อเน่ืองเป็นระยะเวลานานจึงทาํใหเ้กษตรกรบางรายตดัสินใจท่ีจะไม่เขา้รว่มกลุ่มต่ออีกทัง้กลุ่มยังมี

ปัญหาดา้นความเขม้แข็ง ความกระตือรืนรน้ของผูน้าํในการวางแผนงาน การดาํเนินงานขาดการระดมความคิด

กบัสมาชิกกลุ่ม กลุ่มยงัขาดวิสยัทศันใ์นการดาํเนินงานอย่างชัดเจน ในส่วนของสมาชิกยงัไม่ทราบบทบาทท่ีแน่

ชดัของตนเอง ขาดความพรอ้มเพียงและการมีส่วนร่วมในการดาํเนินงาน และยังไม่มีการบริหารจดัการของการ

แบ่งปันผลประโยชนข์องกลุ่มท่ีเหมาะสม มีกิจกรรมกลุ่มอย่างไม่ต่อเน่ืองไม่มีการกาํกบั ติดตาม และตรวจสอบ

การดาํเนินงานของกลุ่ม ถา้ยงัไม่สามารถแกไ้ขปัญหาเหลา่นีก้ลุ่มก็ยงัไม่สามารถพฒันาเป็นกลุ่มท่ีเขม้แข็งพึ่งพา

ตนเองไดด้ังนั้นผู้ท ําวิจัยจึงมีความสนใจในการศึกษาความเข้มแข็งของกลุ่มท่ีจะทําโดยมีคาํถามวิจัย คือ  

ความเขม้แข็งของกลุม่ ก. กระเหรี่ยงแก่น ตาํบลแก่นมะกรูด อาํเภอบา้นไร ่จงัหวดัอทุยัธานี ควรเป็นอย่างไร 

 

วัตถุประสงคข์องการศึกษา  

1. เพ่ือศกึษาความเขม้แข็งของกลุม่ ก. กระเหรี่ยงแก่น ตาํบลแก่นมะกรูด อาํเภอบา้นไร ่จงัหวดัอทุยัธานี 

  2. เพ่ือศึกษาแนวทางการพัฒนาความเขม้แข็งของกลุ่ม ก. กระเหรี่ยงแก่น ตาํบลแก่นมะกรูด อาํเภอ

บา้นไร ่จงัหวดัอทุยัธานี 
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วิธีการศึกษา 

การวิจัยเรื่องนี ้ผู ้ วิจัยได้ใช้ระเบียบวิธี วิจัย เชิงคุณ ภาพผู้ให้ข้อมูลสําคัญ  ได้แก่  สมาชิกกลุ่ม  

ก. กระเหรี่ยงแก่น ตาํบลแก่นมะกรูด อาํเภอบา้นไร ่จงัหวดัอทุยัธานี จาํนวน 10 ราย 

ขัน้ตอนในการศึกษา 

ขัน้ตอนท่ี 1 ทบทวนวรรณกรรมและรวบรวมขอ้มลูความเข็มแข็งของกลุม่และขอ้มลูท่ีเก่ียวขอ้งออกแบบ

เครื่องมือและโครงรา่งการสมัภาษณแ์บบมีโครงสรา้งและสนทนากลุม่ 

ขัน้ตอนท่ี 2 จัดการสัมภาษณ์แบบมีโครงสรา้ง เช่น ประธานกลุ่ม และสมาชิกกลุ่มเพ่ือศึกษาประวัติ

ความเป็นมาและการดาํเนินงานตัง้แต่อดีตจนถึงปัจจุบันของกลุ่ม ก. กระเหรี่ยงแก่น ตาํบลแก่นมะกรูด อาํเภอ

บา้นไร ่จงัหวดัอทุยัธานี 

ขั้นตอนท่ี 3 จัดประชุมกลุ่มเพ่ือทาํการศึกษาความเข้มแข็งของกลุ่มโดยให้ดูวิดีทัศนต์ัวอย่างความ

เขม้แข็งของชุมชนและของกลุ่มท่ีประสบผลสาํเร็จพึ่งพาตนเองได ้แจกใบความรูท้ฤษฎีปัจจัยความเขม้แข็งให้

สมาชิกในกลุม่ และพดูทบทวนการศกึษาความเขม้แข็งใหส้มาชิกเขา้ใจมากขึน้  

ขัน้ตอนท่ี 4 ศกึษาความเขม้แข็งของกลุ่มใหผู้วิ้จยัใชก้ารตัง้คาํถามใหส้มาชิกประเมินความเขม้แข็งของ

กลุ่มตนเองโดยใชก้ารสนทนากลุ่มกับสมาชิกเพ่ือใหร้ะดมความคิดเห็นปัจจัยความเขม้แข็งแต่ละดา้นว่ากลุ่ม

ตนเองมีระดับมาก ปานกลาง น้อย หรือไม่มีปัจจัยความเขม้แข็ง และทาํการสรุปการประเมินความเข้มแข็ง

จดุออ่นและจดุแข็งของกลุม่ใหส้มาชิกในกลุม่ไดร้บัรูร้ว่มกนั 

ขัน้ตอนท่ี 5 จดัเวทีคืนขอ้มูลแนวทางการพฒันาความเขม้แข็งของกลุ่ม ก.กระเหรี่ยงแก่น ผูวิ้จยัทาํการ

เปิดโอกาสให้สมาชิกลุ่มเสนอความคิดร่วมกัน และนําเสนอตัวอย่างความเข้มแข็งในชุมชนและในกลุ่มท่ี 

ประสบผลสาํเรจ็ใหก้ลุม่เห็นภาพชดัเจนมากย่ิงขึน้ 

การวิเคราะหข้์อมูล 

การวิเคราะหข์อ้มลูเชิงคณุภาพ โดยการนาํขอ้มลูท่ีไดจ้ากการสมัภาษณแ์ละการสนทนากลุ่ม มาทาํการ

วิเคราะหข์อ้มูล จัดหมวดหมู่ตามประเด็นการศึกษาเพ่ือใหเ้ขา้ใจง่าย จัดทาํขอ้สรุปโดยการเช่ือมโยงประเด็น 

ตา่ง ๆ และตรวจสอบความถกูตอ้งตรงประเดน็วิจยัของผลการวิจยั 

ระยะเวลาในการทาํวิจัย 

       ผูวิ้จยัทาํการศกึษากลุม่ ก. กระเหรี่ยงแก่น ระหวา่งเดือน กรกฎาคม ถงึ ตลุาคม พ.ศ. 2562 

 

ผลการศึกษา 

ความเข้มแขง็ของกลุ่ม 

การศึกษาความเขม้แข็งของกลุ่ม ก. กระเหรี่ยงแก่น ใหส้มาชิกประเมินและระดมความคิดเห็นปัจจัย

ความเขม้แข็งของกลุม่ดว้ยตนเอง ไดผ้ลการศกึษา ดงันี ้

1. ด้านผู้นาํกลุ่ม 

     ดา้นผูน้าํกลุม่จากท่ีใหส้มาชิกประเมินและระดมความคิดเห็นมีความเขม้แข็งอยู่ในระดบันอ้ย กลุม่ควรมี

การจดัการองคก์รใหม่ เน่ืองจากผูน้าํคนปัจจุบนัมีภาระกิจหลายอย่างเป็นประธานกลุ่มโคกหนองนาโมเดลและ

ทาํธุรกิจโฮมสเตยท์าํใหไ้ม่สามารถปฎิบติังานไดอ้ย่างเต็มท่ี อีกทัง้ผูน้าํไม่ไดมี้ความกระตือรือรน้ในการวางแผน



การประชมุทางวิชาการของมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์ครัง้ที่ 58  สาขาสง่เสรมิการเกษตรและคหกรรมศาสตร ์

451 

งานใหก้บัสมาชิก ผูน้าํไม่ไดเ้ป็นผูส้ั่งงานและควบคมุงาน ดงันัน้ จึงทาํใหก้ลุ่มขาดผูน้าํท่ีสมบรูณแ์บบและกลุ่มก็

ยงัขาดความเขม้แข็งท่ีจะพึ่งพาตนเอง 

“ลงุก็บอกกบัสมาชกิทกุคนในกลุ่มแลว้ว่าสามารถเป็นประธานกลุ่มใหไ้ดแ้ต่ไม่ค่อยมเีวลามาดาํเนนิงานตรงนีใ้ห้

ได ้ช่วยกนัจดัการเองนะ ขาดเหลืออะไรหรือตอ้งการอะไรก็ขอใหม้าบอก ก็พรอ้มจะยินดีช่วย” (วนันบ  ขอสุข, 

สมัภาษณ,์ 5 กรกฎาคม 2562) 

2. ด้านการมีส่วนร่วมของสมาชกิ 

     ดา้นการมีส่วนร่วมของสมาชิกมีความเขม้แข็งอยู่ในระดับปานกลาง สมาชิกมีความสมัครใจในการ

รวมกลุ่มเพราะอยากใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชน ์เกษตรกรบางรายยงัเบ่ือหน่ายจากการทาํไร ่การปฎิบติังานทาํ

ผลิตภณัฑย์งัไมมี่สถานท่ีประจาํสมาชิกจงึมีความเสียสละเพ่ือประโยชนส์ว่นรว่ม เพ่ือเป็นพืน้ท่ีสว่นตวัเป็นสถานท่ี

ในการปฎิบติังานมี การจดัสรรงานหนา้ท่ีในการปฏิบติังานเพ่ือสมาชิกมีส่วนร่วมในกระบวนการตดัสินใจ มีการ

ยอมรบันับถือในหมู่สมาชิกดว้ยกัน แต่สมาชิกทุกคนยังไม่สามารถมาปฎิบัติงานอย่างพรอ้มเพรียงและไม่ได้

ปฎิบติัตามกฎอย่างเครง่ครดั 

“พีว่่าที่เรามาทาํงานไม่พรอ้มกนัมนัมีเหตผุลนะ คือคนที่รบังานเคา้แจง้ใหม้าทาํผลิตภณัฑ์ทางไลนแ์ลว้สมาชิก

บางคนไม่มีโทรศพัท ์ไม่ไดเ้ล่นไลน ์ก็เลยไม่รูว้่าเขามีการทาํผลิตภณัฑ์กนั สมากชิกบางคนก็บา้นไกลไม่สามารถ

กลบัดกึได”้ (มานี  เจริญงามโชคสกลุ, สมัภาษณ,์ 17 กรกฎาคม 2562) 

3. ด้านการบริหารและการจัดการ 

     ดา้นการบริหารและการจดัการมีความเขม้แข็งอยู่ในระดบัปานกลาง กลุม่มีสมาชิก 19 ราย โดยมีการตัง้

กฎของกลุ่ม ไดแ้ก่ 1) กรณีไม่สะดวกมาร่วมกิจกรรมใหส้่งตวัแทนมา 2) กรณีไม่มาร่วมกิจกรรมโดยไม่บอกถึง

สาเหตเุกิน 3 ครัง้ จะพิจารณาใหอ้อกและคืนเงิน 100 บาท แต่การบริหารการจดัการจะรวมอยู่ท่ี เลขานุการและ

เหรญัญิกไมว่่าจะเป็นบญัชีกลุ่ม การติดต่อประสานงาน ยงัไม่มีการวางแผนแบ่งหนา้ท่ีกนัอย่างชดัเจน ไม่มีการ

แบ่งปันผลประโยชนข์องกลุ่มอย่างเหมาะสม ไม่มีการประชุมประจาํเดือน มีการบนัทึกรายงานแต่ยงัไม่ละเอียด

ขอ้มลูยงัไมค่รบถว้น 

“เหมือนสมาชิกกลุ่มยงัไม่เป็นงาน ยงัไม่รูบ้ทบาทหนา้ทีข่องตนเอง” (ดอกแคร ์เคลิ่ง, สมัภาษณ,์ 17 กรกฎาคม 

2562) 

4. ด้านภูมิปัญญาและทอ้งถิน่และวัฒนธรรม 

     ดา้นภูมิปัญญาและท้องถ่ินและวัฒนธรรมอยู่ในระดับมาก ผลิตภัณฑ์มาจากแนวคิดและฝีมือของ

สมาชิกกลุ่ม สมาชิกกลุ่มมีความสมัพนัธแ์ละสนิมสนมเครือญาติ มีการปรบัปรุงเทคนิคผลิตภณัฑใ์หส้วยงาม แต่

ยงัไมมี่การถ่ายทอดทางวฒัธรรมมาสูก่ระบวนการการผลิตและพฒันาผลิตภณัฑจ์ากคนรุน่หนึ่งสูรุ่น่หนึ่ง 

“เราหมั่นใจในผลิตภณัฑ์ของเราว่าอร่อยและน่าซือ้นะ เพราะ วตัถดุบิก็มาจากพืน้ทีเ่รา เราหามาเอง รสชาตขิอง

เรากไ็ม่เหมอืนใคร ม ี3 รส รสสมนุไพร รสจิ๊ดจ๊าด รสธญัพชื” ( พขัรี ขอสขุ, สมัภาษณ,์ 17 กรกฎาคม 2562) 

5. ด้านสนับสนุนหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 

     ดา้นสนับสนุนหน่วยงานภาครัฐและเอกชนมีความเขม้แข็งอยู่ในระดับมาก มีเจา้หน้าท่ีภาครัฐและ

เอกชนเขา้มาสนบัสนนุในการทาํผลิตภณัฑเ์พ่ือสรา้งรายไดเ้สริมใหก้บัเกษตรกรในพืน้ท่ีและยงัใหเ้ป็นผลิตภณัฑท่ี์

เอกลกัษณใ์นชุมชน มีหลกัสูตรท่ีจดัอบรมเพ่ือพฒันารูปแบบผลิตภณัฑ ์ไดมี้การกระบวนการผลิตและจาํหน่าย 
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หน่วยงานภาครฐัและเอกชนจดัส่งเจา้หนา้ท่ีเขา้มาแนะนาํอย่างใกลชิ้ด แต่ทัง้สองหน่วยงานไม่ไดมี้การส่งเสริม

การจดัจาํหน่ายออกรา้น จดันิทรรศการ 

“บางจากเขาก็ใหเ้รามาอบรมก่อนทาํผลิตภณัฑ์นะ ตอนนัน้ทาํหลายอย่างมากเซฟจากโรงแรมดสุิตธานีเลือก

กลว้ยแปรรูปเพราะในพืน้ทีเ่ยอะแยะ เขากใ็หเ้รายมืเงนิทนุ 5000 เพือ่มาซือ้อปุกรณ์การทาํกลว้ย ทกุวนันีเ้รากร็บั

ออเดอร์จากบางจากอย่างเดียว ส่วนปิดทองก็ช่วยประสานงานเขาก็ส่งคนเขา้มาดูแลการผลิตทุกขัน้ตอน”                             

(สระเอ  กรงึไกร, สมัภาษณ,์ 17 กรกฎาคม 2562) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1  Members mobilize ideas to assess strength 

 

แนวทางการพัฒนาความเข้มแขง็ของกลุ่ม 

จากการจัดเวทีคืนขอ้มูลพัฒนาแนวทางความเขม้แข็งของกลุ่ม ก.กระเหรี่ยงแก่น โดยผูวิ้จยัทาํการให้

สมาชิกเสนอความคิดรว่มกนั 

1. ควรใหส้มาชิกทุกคนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเปลี่ยนผู้นาํคนใหม่ ตอ้งมีศักยภาพ กลา้คิด กลา้

ตดัสินใจ มีการจดัการท่ีดีปรบัเปลี่ยนระบบเดิมเปลี่ยนแปลงระบบใหมใ่หดี้ขึน้กวา่เดิม 

2. ควรเขม้งวดกับกฎท่ีตัง้มาภายในกลุ่มมากย่ิงขึน้ ถา้สมาชิกบางคนยังไม่ปฎิบัติตามกฎอาจจะตอ้ง

เรียกมาพดูคยุเป็นการสว่นตวั เพราะเคยมีสมาชิกออกจากกลุม่โดยท่ีไมไ่ดบ้อกกลา่วแก่คนสมาชิกในกลุม่ 

3. ควรเปิดโอกาสใหส้มาชิกมีส่วนรว่มมากท่ีสดุในดา้นความคิดริเริ่ม จดัประชุมและกิจกรรมรวมตวักัน

เดือนละ 1 ครัง้ คน้หาแนวทางความรูด้า้นทฤษฎีในการปฎิบติังาน โดยใชโ้ทรศพัทมื์อถือใหเ้ป็นประโยชน ์

4. กลุ่ม ก.กระเหรี่ยงแก่นควรมีการแบ่งหนา้ท่ีการทาํงานของสมาชิกแต่ละคนอย่างชัดเจนเพ่ือใหก้าร

ทาํงานและวางแผนงานตามความถนดัของสมาชิกเป็นไปอย่างมีระเบียบมากย่ิงขึน้ บุคคลภายนอกสามารถรบัรู ้

ไดแ้น่ชดัวา่งานแตล่ะดา้นควรจะติดตอ่ประสานงานกบัใคร 

5. เลขานุการควรมีการบนัทกึการแบ่งปันผลโยชนข์องกลุ่มอย่างชดัเจนและขอ้บกพร่องของงานทุกครัง้

หลงัจากการปฎิบติังานสามารถใหส้มาชิกรบัรูแ้ละตรวจสอบได ้

6. กลุ่มควรตอ้งพัฒนาทางดา้นรูปแบบผลิตภัณฑ์และตราสินคา้ให้มีความน่าเช่ือถือเป็นการสรา้ง

ภาพลกัษณท่ี์ดีใหก้บักลุม่และสรา้งความประทบัใจใหก้บัผูบ้ริโภค 
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7. ประธานกลุม่ควรทาํการขอยืมงบประมาณจากหน่วยงานมลูนิธิใบไมปั้นสขุเพ่ือนาํมาทาํกิจกรรม

อย่างตอ่เน่ือง ไมห่่างหายและไมเ่วน้ระยะเป็นเวลานาน ลกัษณะของกลุม่ท่ีดีควรมีการดาํเนินงานหรือกิจกรรม

อย่างตอ่เน่ีอง 
 

อภปิรายผลการศึกษา 

 กลุม่ ก. กระเหรี่ยงแก่น ตาํบลแก่นมะกรูด อาํเภอบา้นไร ่ จงัหวดัอทุยัธานี สมาชิกกลุม่ประเมินความ

เขม้แข็งของกลุม่ตนเองโดยใชก้ารสนทนากลุม่กบัสมาชิกเพ่ือใหร้ะดมความคิดเห็นปัจจยัความเขม้แข็งแตล่ะดา้น

วา่กลุม่ตนเองมีระดบัมาก ปานกลาง นอ้ย หรือไมมี่ปัจจยัความเขม้แข็ง และทาํการสรุปการประเมินความ

เขม้แข็งจดุออ่นและจดุแข็งของกลุม่ใหส้มาชิกในกลุม่ไดร้บัรูแ้นวทางการพฒันาความเขม้แข็งของกลุม่ ทาํการให้

เสนอความคิดรว่มกนั โดยเนน้การแกปั้ญหาจดุออ่นของกลุม่และมุง่ตอบสนองความตอ้งการของโอกาสท่ีเขา้มา

ไดแ้นวทางการพฒันาดงันี ้  ปัจจยัดา้นผูน้าํ ผูน้าํเป็นสิ่งท่ีสาํคญัในการพฒันากลุม่ ก.กระเหรี่ยงแก่น  กลุม่ควรมี

การจดัการองคก์รใหม ่ เพราะท่ีผ่านมาผูน้าํไมไ่ดเ้ขา้รว่มกบักิจกรรมท่ีจดัขึน้ ใหส้มาชิกในกลุม่ดาํเนินงานกนัเอง 

จงึทาํใหก้ลุม่ไมส่ามารถมีความเขม้แข็งและพึ่งพาตนเองได ้ สอดคลอ้งกบั สญัญา  สญัญาวิวฒัน ์ (2556) เป็น

ผูร้บัผิดชอบในการปฏิบติังานท่ีอยู่ในความรบัผิดชอบ เป็นผูช้่วยเสริมสรา้งใหป้ริมาณและคณุภาพของงานไดร้บั

ผลสงูสดุ เป็นผูส้อนและแนะการปฏิบติังานใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชา เป็นผูติ้ดตอ่และประสานงานในองคก์ารเพ่ือให้

เกิดประสิทธิภาพเป็นผูส้ั่งงานและควบคมุงาน ปัจจยัการมีสว่นรว่มของสอดคลอ้งกบั ปาริชาติ วลยัเสถียร 

(2536) สมาชิกตอ้งเขา้ใจวตัถุประสงคข์องกลุม่อย่างชดัเจน สมาชิกมีความรูส้กึวา่กลุม่เป็นของตนเอง สมาชิกมี

ความเสียสละเพ่ือประโยชนข์องกลุม่ สมาชิกตอ้งช่วยกนัผลกัตน้งานของกลุม่ใหล้ลุว่งไปดว้ยดี รว่มกนัแสดง

ความคิดเห็น กลา้ยอมรบัความคิดเห็นของผูอ่ื้น ปัจจยัในดา้นการบริหารและการจดัการกลุม่สอดคลอ้งกบัทฤษฎี

การจดัการของ ธงชยั  สนัติวงค ์ (2536) การจดัองคก์าร (Organizing) คือ  การจดัระเบียบกิจกรรมตา่ง ๆ ใน

องคก์ารและมอบหมายงานใหค้นปฏิบติัเพ่ือใหบ้รรลผุลสาํเรจ็ตามวตัถปุระสงคห์รือเป้าหมาย  การจดัองคก์ารท่ีดี

จะช่วยใหก้ารบรหิารการจดัการมีประสทิธิภาพมีการกาํหนดหนา้ท่ีอย่างชดัเจนและบริหารจดัการของการแบ่งปัน

ผลประโยชนข์องกลุม่ใหเ้หมาะสม   
 

สรุปผลการศึกษา 

จากผลวิจยัสรุปไดว้า่ บริบทเดิมเกษตรกรกลุม่ ก. กระเหรี่ยงแก่น ประกอบอาชีพหลกั เกษตรกรรมไดแ้ก่ 

ทาํไร่/ทาํสวน อาชีพรองคือ รบัจา้งทั่วไป เกษตรกรเป็นสมาชิกกลุ่มโคกหนองนาโมเดลมาก่อน เกิดจากการ

รวมกลุ่มของเกษตรกรหมู่ 3 บ้านใหม่คลองอังวะ และหมู่ 4 อีมาดอีทราย ซึ่งบริษัทบางจากคอรป์อเรชั่น  

จาํกดั (มหาชน) ภายใตม้ลูนิธิใบไมปั้นสขุ ไดมี้โครงการอบรมการพฒันาผลิตภณัฑแ์ปรรูปภายใตม้ลูนิธิปิดทอง

หลงัพระเป็นผูป้ระสานงานระหวา่งเกษตรกรและบริษัทบางจาก เกษตรกรไดเ้ขา้รว่มการอบรมดว้ยความสมคัรใจ 

อยากใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชน ์ความเขม้แข็งของกลุ่มดา้นผูน้าํกลุ่มจากท่ีใหส้มาชิกประเมินและระดมความ

คิดเห็นมีความเขม้แข็งอยู่ในระดับนอ้ย ดา้นการมีส่วนร่วมของสมาชิกมีความเขม้แข็งอยู่ในระดับปานกลาง  

ดา้นการบริหารและการจดัการมีความเขม้แข็งอยู่ในระดบัปานกลาง ดา้นภูมิปัญญาและทอ้งถ่ินและวฒันธรรม 

อยู่ในระดบัมาก ดา้นสนบัสนุนหน่วยงานภาครฐัและเอกชนมีความเขม้แข็งอยู่ในระดบัมาก แนวทางการพฒันา

ความเขม้แข็งของกลุ่มทาํการใหเ้สนอความคิดร่วมกัน โดยเนน้การแกปั้ญหาจุดอ่อนและเสริมสรา้งจุดแข็งของ
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กลุ่มมุ่งตอบสนองความตอ้งการของโอกาสท่ีเขา้มาไดแ้นวทางการพัฒนาดงันี ้1) ดา้นผูน้าํกลุ่ม 2) ดา้นการมี

สว่นรว่มของสมาชิก 3) ดา้นการบริหารและการจดัการกลุม่ถา้สามารถแกไ้ขปัญหาเหล่านีก้ลุม่ก็สามารถพฒันา

เป็นกลุม่ท่ีเขม้แข็งพึ่งพาตนเองได ้
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การจัดการความรู้การวิเคราะหต์้นทุนการผลิตของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑภ์ูธารา      

ตาํบลกุดหมากไฟ อาํเภอหนองวัวซอ 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 พีรชยั กลุชยั1 

Sutira Chumvichien1* and Peerachai Kullachai1 

 

บทคัดย่อ 

 งานวิจัยเรื่องนีมี้วัตถุประสงคเ์พ่ือศึกษาประวัติ การดาํเนินงานของกลุ่ม และเพ่ือสรา้งกระบวนการ

จัดการความรูใ้นการวิเคราะห์ตน้ทุนการผลิต โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ผ่านการ

สัมภาษณ์เชิงลึก การประชุมกลุ่มย่อย และสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วมโดยมีผู้ให้ขอ้มูลหลักจาํนวน 8 ราย      

จากการศึกษาพบว่า กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑภ์ูธาราเดิมมีผลิตภัณฑน์ํา้ขา้วกลอ้งเพียงผลิตภัณฑเ์ดียว          

พบปัญหาการเก็บรกัษาไดไ้ม่นาน จึงเปลี่ยนผลิตภัณฑ์เป็น กลว้ยกรอบ กลว้ยตาก และขา้วแต๋น เกิดปัญหา

ตน้ทุนการผลิตขา้วแต๋นสูง หลงัจากใชก้ารจัดการความรูก้ารวิเคราะหต์น้ทุนการผลิต คณะกรรมการกลุ่มมีการ

แยกบัญชีต้นทุนวัตถุดิบแต่ละผลิตภัณฑ์ สามารถคํานวณต้นทุนการผลิตข้าวแต๋นได้ง่ายขึน้ และปรับ

กระบวนการผลิตขา้วแตน๋ ทาํใหใ้ชเ้วลาผลิตนอ้ยลงลดตน้ทนุดา้นแรงงาน และเพ่ิมปรมิาณการผลิตไดส้งูขึน้  

 

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, small-

group 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 
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คาํนาํ 

ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรมซึ่งปัจจยัการผลิตท่ีสาํคญั คือ ทรพัยากรนํา้ จากภาวะภยัแลง้เกิด

การขาดแคลนนํา้ ทาํใหส้่งผลกระทบต่อความสามารถในการผลิตพืช โดยเฉพาะพืชเศรษฐกิจในภูมิภาคต่าง ๆ 

ของประเทศไทย อีกทัง้ยงัส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ (สวรรยา และนิวะภร, 2560) ซึ่งหนึ่งใน

พืน้ท่ีท่ีประสบปัญหาขาดแคลนทรพัยากรนํา้ในการทาํการเกษตร และการอปุโภคบริโภค คือ บา้นโคกล่าม หมู ่3 

และบา้นแสงอร่าม หมู่ 11 ตาํบลกุดหมากไฟ อาํเภอหนองววัซอ จงัหวดัอดุรธานี รวม 258 ครวัเรือน (มลูนิธิปิด

ทองหลังพระ, 2555) ซึ่งในพื้นท่ีมีอ่างเก็บนํ้าท่ีสาํคัญเพ่ือใช้ในการทําเกษตร คือ อ่างเก็บนํา้ห้วยคล้ายอัน

เน่ืองมาจากพระราชดาํริ แตมี่ปัญหาในการบริหารจดัการนํา้มาใชป้ระโยชนใ์นพืน้ท่ีไดไ้มเ่ต็มประสิทธิภาพ สง่ผล

ให้ผลผลิตทางการเกษตรลดลง ต่อมาสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระสืบสานแนว

พระราชดาํริ เข้ามาส่งเสริมการจัดการความรูก้ารบริหารจัดการนํา้ในอ่างเก็บนํา้ห้วยคลา้ยอันเน่ืองมาจาก

พระราชดาํริใหมี้ประสิทธิภาพ ประชาชนในหมู่บา้นสามารถทาํการเกษตรไดใ้นฤดูแลง้ ก่อใหเ้กิดการพัฒนา

อาชีพ และการรวมกลุ่ม โดยเกิดขึน้เป็น 4 กองทุน 4 วิสาหกิจชุมชน คือ กองทุนกลุ่มผูใ้ชน้ ํา้ กองทุนเมล็ดพันธุ์

ขา้ว กองทุนศึกษาดูงาน กองทุนปศุสัตว ์กลุ่มวิสาหกิจปุ๋ ยอินทรีย ์บา้นโคกล่าม แสงอร่าม วิสาหกิจโรงสีขา้ว

ชมุชน วิสาหกิจผูป้ลกูผกัปลอดภยั และวิสาหกิจชมุชนผลิตภณัฑภ์ธูารา 

 กลุม่วิสาหกิจชมุชนผลิตภณัฑภ์ธูาราเดิมช่ือ “กองทนุวิสาหกิจนํา้ขา้วกลอ้ง” มีผลิตภณัฑน์ํา้ขา้วกลอ้ง

เพียงผลิตภณัฑเ์ดียว แตพ่บปัญหาการเก็บรกัษาไดไ้มน่าน จงึเปลี่ยนผลิตภณัฑใ์หมเ่ป็นกลว้ยกรอบ กลว้ยตาก 

และขา้วแตน๋ โดยจดทะเบียนกลุม่วิสาหกิจใหมภ่ายใตช่ื้อ กลุม่วิสาหกิจชมุชนผลิตภณัฑภ์ธูารา (มลูนิธิปิดทอง

หลงัพระ จงัหวดัอดุรธานี, 2561) ปัจจบุนักลุม่วิสาหกิจชมุชนผลิตภณัฑภ์ธูารามีสมาชิกทัง้หมด 30 ราย จากการ

เพ่ิมผลิตภณัฑใ์หม ่ ไดแ้ก่ กลว้ยตาก กลว้ยกรอบ และขา้วแตน๋ รสปาปิกา้ รสบารบี์คิว พบวา่กลุม่ยงัมีปัญหาใน

เรื่องการวิเคราะหต์น้ทนุการผลิต โดยผลิตภณัฑข์า้วแตน๋ มีตน้ทนุการผลิตท่ีสงูกวา่ราคาจาํหน่ายสง่ และไมมี่การ

แยกประเภทรายจ่ายของแตล่ะผลิตภณัฑอ์ย่างชดัเจน สง่ผลใหไ้มส่ามารถนาํขอ้มลูตน้ทนุวตัถดิุบมาวิเคราะห ์

และคาํนวณตน้ทนุการผลิตไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ ดว้ยเหตนีุผู้วิ้จยัจงึมีความสนใจท่ีจะทาํวิจยัเพ่ือแกไ้ขปัญหาท่ี

กลา่วมาโดยมีคาํถามวิจยั คือ การจดัการความรูก้ารวิเคราะหต์น้ทนุการผลิต ของกลุม่วิสาหกิจชมุชนผลิตภณัฑ์

ภธูารา ตาํบลกดุหมากไฟ อาํเภอหนองววัซอ จงัหวดัอดุรธานี ควรเป็นอย่างไร 

 

วัตถุประสงคข์องงานวิจัย 

1.เพ่ือศึกษาประวติั และการดาํเนินงาน ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑภ์ูธารา ตาํบลกุดหมากไฟ 

อาํเภอหนองววัซอ จงัหวดัอดุรธานี 

2.เพ่ือสรา้งกระบวนการจดัการความรูใ้นการวิเคราะหต์น้ทนุการผลิต ของกลุม่วิสาหกิจชุมชนผลิตภณัฑ์

ภธูารา ตาํบลกดุหมากไฟ อาํเภอหนองววัซอ จงัหวดัอดุรธานี 

 

วิธีการศึกษา 

 การวิจัยเรื่องนี ้ผู ้วิจัยได้ดาํเนินการศึกษาวิจัยโดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม 

(Participatory Action Research) ผูใ้หข้อ้มลูหลกั คือ ประธาน และคณะกรรมการกลุม่วิสาหกิจชมุชนผลิตภณัฑ์

ภูธารา ตาํบลกุดหมากไฟ อาํเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี จาํนวน 8 ราย โดยใช้การประชุมกลุ่มย่อย          
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และวิธีการสมัภาษณเ์ชิงลกึพรอ้มกบัการสงัเกตแบบมีสว่นร่วม ซึง่ผูวิ้จยัออกแบบการจดัการความรูโ้ดยใชก้รอบ

แนวคิด โมเดลปลาทู (Tuna model) เป็นหลักซึ่งแบ่งเป็น 3 ส่วน คือ 1) ส่วน “หัวปลา” (Knowledge Vision - 

KV) คือการกําหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ หรือทิศทางของการจัดการความรู ้ของกลุ่ม 2) ส่วน “ตัวปลา” 

(Knowledge Sharing - KS) เป็นส่วนของกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู ้และ 3) ส่วน “หางปลา” (Knowledge 

Assets - KA) เป็นสว่นของ “คลงัความรู”้ ท่ีไดจ้ากการวิเคราะห ์และกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรูข้องสมาชิกใน

กลุ่ม มีส่วนสาํคญั 3 ส่วน ส่วนแรก คือ การบนัทึกในลกัษณะท่ีเป็นเรื่องเลา่หรือคาํพูดส่วนใหญ่จะเป็นความรูท่ี้

เป็น Tacit Knowledge สาํหรบัสว่นท่ีสอง คือ สว่นของ Explicit Knowledge ท่ีไดม้าจากการวิเคราะห ์สงัเคราะห ์

และ    ถอดบทเรียน เพ่ือสรุปออกมาเป็นประเดน็และคาํแนะนาํ ส่วนท่ีสาม คือ ส่วนท่ีอา้งอิงถึงแหลง่ความรูต้่าง 

ๆ ท่ีอยู่ในเอกสาร หรืออา้งถึงตวับุคคลท่ีเป็นผูรู้ ้ผูช้าํนาญการในเรื่องนัน้ ๆ เพ่ือใหก้ลุ่มเขา้ใจถึงสาเหตจุากการ

กาํหนดเป้าหมาย ใชก้ารแลกเปลี่ยนเรียนรูภ้ายในกลุ่มเพ่ือนาํไปสู่การแกไ้ขปัญหา และรวบรวมขอ้มูลจากการ

ถอดบทเรียนท่ีผ่านมา เพ่ือพฒันาวิธีการทาํงานใหมี้ประสิทธิภาพย่ิงขึน้ 

 ขัน้ตอนในการศึกษา 

 ขั้นตอนท่ี 1 เก็บรวบรวมขอ้มูลกับประธาน และคณะกรรมการกลุ่ม โดยการประชุมกลุ่มย่อย ซึ่งใช้

วิธีการสมัภาษณ์เชิงลึกพรอ้มกับการสังเกตแบบมีส่วนร่วมในการศึกษาประวติั การดาํเนินงานของกลุ่ม และ

ตน้ทนุการผลิตกลว้ยกรอบ กลว้ยตาก และขา้วแตน๋  วนัท่ี 10-24 มิถนุายน พ.ศ.2562 

 ขั้นตอนท่ี 2 ออกแบบการจัดการความรูโ้ดยใช้ โมเดลปลาทู (Tuna model) (กองพัฒนาคุณภาพ 

มหาวิทยาลยัมหิดล , 2552)  วนัท่ี 2-8 กรกฎาคม พ.ศ.2562  

 ขัน้ตอนท่ี 3 สรา้งกระบวนการจดัการความรูใ้นการวิเคราะหต์น้ทนุการผลิตดว้ยโมเดลปลาทู โดยใชก้าร

ประชมุกลุม่ย่อย ระหวา่งเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2562  

 ขัน้ตอนท่ี 4 ประชุมกลุ่มย่อย โดยผูวิ้จัยทาํการถอดบทเรียนโดยใหป้ระธาน และคณะกรรมการกลุ่ม 

เสนอความคิดเห็นรว่มกนั แลกเปลี่ยนปัญหาตน้ทนุการผลิตขา้วแตน๋ท่ีมีราคาสงู วนัท่ี 10 ตลุาคม พ.ศ. 2562 

 การวิเคราะหข์อ้มลู ผูวิ้จยัทาํการวิเคราะหข์อ้มลูเชิงคณุภาพ ซึ่งนาํขอ้มลูท่ีไดจ้ากการประชุมกลุ่มย่อย 

โดยใชก้ารจดัการความรู ้การสงัเกตแบบมีสว่นรว่ม มาวิเคราะห ์จดัหมวดหมูต่ามประเดน็การศกึษาเพ่ือใหเ้ขา้ใจ

ง่าย นาํมาจดัทาํขอ้สรุปโดยการเช่ือโยงประเดน็ตา่งๆ และตรวจสอบความถกูตอ้งตรงประเดน็ของผลการศกึษา 

 

ผลการศึกษา 

 ประวัติ และการดาํเนินงานของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑภ์ูธารา ในปี พ.ศ. 2560 ก่อนท่ีจะ

มาเป็น กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑภ์ูธารา เดิมช่ือ “กองทุนวิสาหกิจนํา้ขา้วกลอ้งมีการแปรรูปนํา้ขา้วกลอ้ง

เพียงผลิตภัณฑ์เดียว และพบปัญหาการเก็บรักษาไดไ้ม่นาน จึงได้ร่วมกันหาข้อเสนอแนะ และเริ่มเปลี่ยน

ผลิตภณัฑใ์หม่ร่วมกบัเจา้หนา้ท่ีมลูนิธิปิดทองหลงัพระในพืน้ท่ี เม่ือเดือนมีนาคม พ.ศ. 2561 ไดจ้ดทะเบียนกลุ่ม

วิสาหกิจใหมภ่ายใตช่ื้อ “กลุม่วิสาหกิจชมุชนผลิตภณัฑภ์ธูารา” ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2561 จากการไปศกึษา

ดูงานของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรแปรรูปกล้วยบ้านเจือ้ง ตาํบลแก้งไก่ อาํเภอสังคม จังหวัด

หนองคาย ไดพ้ัฒนาผลิตภัณฑใ์หม่ คือ กลว้ยกรอบ กลว้ยตาก ซึ่งไดร้บัการสนับสนุนสรา้งโรงแปรรูปผลผลิต 

และโรงตากกลว้ยพลงังานแสงอาทิตย ์จากมหาวิทยาลยัราชภฏั จงัหวดัอดุรธานี ในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2561 

ไดร้บัมาตรฐานองคก์ารอาหารและยาจากการสนบัสนนุของสาํนกังานสาธารณะสขุ จงัหวดัอดุรธานี ติดตามและ
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ให้คาํแนะนาํการพัฒนาคุณภาพผลผลิตทางการเกษตร อีกทั้งยังไดข้ึน้ทะเบียนเป็นสินคา้ หนึ่งตาํบล  หนึ่ง

ผลิตภัณฑ ์ต่อมาในเดือนกุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2562 ไดมี้การศึกษาดงูานท่ี กลุ่มขา้วแต๋นบา้นทุ่งม่านเหนือ อาํเภอ

เมือง จงัหวดัลาํปาง เพ่ือพฒันาผลิตภณัฑเ์พ่ิมขึน้โดยนาํทรพัยากรท่ีมีอยู่ในพืน้ท่ี คือ ขา้ว นาํมาแปรรูปเป็นขา้ว

แตน๋ ซึง่ปัจจบุนัมีผลิตภณัฑ ์กลว้ยกรอบ กลว้ยตาก และขา้วแตน๋ (มลูนิธิปิดทองหลงัพระ จงัหวดัอดุรธานี, 2561) 

ด้านการบริหารจัดการ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑภ์ูธารา ตาํบลกุดหมากไฟ อาํเภอหนองววัซอ 

จงัหวดัอดุรธานี มีสมาชิกทัง้หมด 30 ราย โดยแบ่งเป็น ประธานและคณะกรรมการหลกั 8 ราย และสมาชิกร่วม 

22 ราย ซึ่งอาํนาจในการบริหารจดัการจะขึน้อยู่กบัประธาน และเหรญัญิกของกลุ่ม เน่ืองจากมีความเป็นผูน้าํ มี

การบริหารจดัการบญัชีอย่างซื่อตรง และประสานงานกบัองคก์รภายนอก เพ่ือสนบัสนนุกลุม่มาโดยตลอด อีกทัง้

ยงักลา้คิด กลา้ทดลองทาํผลิตภณัฑส์ตูรใหม ่จนประสบความสาํเรจ็จงึทาํใหเ้ป็นท่ียอมรบัของสมาชิก 

ด้านการผลิต กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑภ์ูธารา จะใชว้ตัถุดิบในการผลิต กลว้ยกรอบ กลว้ยตาก 

และขา้วแต๋น  ภายในพืน้ท่ี โดยจะรบัซือ้กลว้ย และขา้วสาร จากชาวบา้นในหมู่บา้น เช่นวตัถุดิบหลกั คือ กลว้ย 

จะรบัซือ้ตามขนาดโดยมีราคาตัง้แตห่วีละ 8 – 10 บาทตอ่หวี และขา้วสารจะรบัซือ้กิโลกรมัละ 15 บาท โดยกลว้ย

กรอบ และขา้วแต๋น จาํหน่ายราคาส่งตามรา้นคา้ในหมู่บา้น 13 ถุง 100 บาท เฉลี่ยถุงละ 7.69 บาทต่อถุง มี

ตน้ทุนการผลิตดงั (Figure 1 , 3) กลว้ยตากจาํหน่ายในราคาส่งตามหมู่บา้น กล่องละ 15 บาท สาํหรบัรา้นคา้ 

และสหกรณ์ตามโรงเรียน กลว้ยกรอบ และขา้วแต๋น จะจาํหน่ายในราคาส่ง 7.50 บาทต่อถุง กลว้ยตากจะขาย

ปลีกในราคา 25 บาทตอ่กลอ่ง มีตน้ทนุการผลิตดงั (Figure 2) ไมไ่ดว้างจาํหน่ายผลิตภณัฑใ์หก้บัทางรา้นคา้ และ

สหกรณต์ามโรงเรียน เน่ืองจากไม่ไดร้บัความนิยมจากผูบ้ริโภคในวยัเรียน จึงจาํหน่ายเฉพาะภายในหมูบ่า้น และ

โดยการผลิต กลว้ยกรอบ กลว้ยตาก และขา้วแต๋น การผลิตในแต่ละวนัจะมีปริมาณท่ีไม่แน่นอน โดยขึน้อยู่กับ

จาํนวนวตัถุดิบกลว้ยท่ีสามารถผลิตไดใ้นแตล่ะวนั หรือขึน้อยู่กบัจาํนวนการสั่งซือ้ของผลิตภณัฑแ์ต่ละชนิด และ

เม่ือถึงฤดใูนการปลกูขา้วช่วงเดือนเดือนสิงหาคม กลุ่มจะหยุดการผลิตจนกว่าจะปลกูขา้วเสร็จ “จะหยดุทาํขนม

ในช่วงดาํนา เพราะถา้ไม่ดาํนาจะไม่มีขา้วไวก้ิน” (หม่วย ดอนศรีโครต ประธานกลุ่ม, สมัภาษณ,์ 14 กรกฎาคม 

2562) 

 

 
Figure 1 Crispy bananas material cost 70 g./bag 

Material 
Quantity 

used 

Material 

cost (Bath) 

 Cost of raw 

materials 

(Bath/bag) 

1. Banana slide 120 kg. 200 0.23 

2. Seasoning Powder 3,000 g. 570 0.7 

3.Oil 34 bag 986 1.17 

4. Labor costs 5 person 1,200 1.42 

5. Cooking gas - 368 0.14 

6. Product logo 1 - 2.18 

7. Packaging bag 1 - 0.38 

8. Shipping cost - - 0.63 

9. Food / Beverage - - 0.15 

10.Water supply - - 0.01 

11. Electricity bill - - 0.06 

Total Baht / bag   7.07 
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Figure 2 Dried bananas material cost 8-10 Pieces/box 

 

 
Figure 3 Rice cracker material cost 

 

ด้านแรงงาน ในการผลิตกลว้ยกรอบ กลว้ยตาก และขา้วแต๋น จะมีผูม้าปฏิบติังานเพียงวนัละ 4-5 คน 

ส่วนใหญ่เป็นบุคคลท่ีเป็นคณะกรรมการของกลุ่ม เน่ืองจากสมาชิกในกลุ่มมีอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลกั จึงไม่

สามารถมาปฏิบัติงานไดอ้ย่างต่อเน่ือง ซึ่งทางกลุ่มมีเกณฑก์ารจ่ายค่าแรงในการปฏิบัติงานชั่วโมงละ 10 บาท 

     Material 
                     Quantity 

                       used 

Cost of raw  

materials 

 (Bath/box) 

1. Ripe bananas 8-10 bananas 3.22 

2. Labor costs 5 person 0.8 

3. Box packaging 1 3.1 

4. Product logo 1 2.18 

5. Packaging bag 1 0.38 

6. Shipping cost  2.13 

7. Food / Beverage  0.53 

8. Water supply  0.064 

9. Electricity bill  0.2 

        Total Baht / 

box 

     12.60 

 

Material 
Quantity  

used 

Material cost 

(Bath) 

Cost of raw 

materials 

(Bath/bag) 

1. Rice 8 kg. 120 1 

2. Watermelon 2  32 0.27 

3. Seasoning Powder 400 g. 1 0.8 

4. oil 3 bag 87 0.72 

5. Butter 160 g. 160 1.33 

6. Sugar 400 g. 22 0.18 

7. Black sesame seeds 240 g. 70 0.58 

8. Salt 80 g. 10 0.08 

9. Labor costs 5 person 400 3.33 

10. Cooking gas - 368 0.61 

11. Pad 1 - 0.6 

12. Product logo 1 - 2.18 

13. Packaging bag 1 - 0.38 

14. Shipping cost - - 4.44 

15. Food / Beverage - - 0.15 

16. Water supply - - 0.01 

17. Electricity bill - - 0.06 

Total Baht / bag   16.72 
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เริ่มปฏิบัติงานตัง้แต่ เวลา 08.00-17.00 น. หรือตามช่วงเวลาท่ีสมาชิกสะดวกเขา้มาปฏิบัติงาน โดยคิดค่าแรง

ตามชั่วโมงในการปฏิบติังาน  

ด้านการตลาด จดัจาํหน่ายผลิตภณัฑก์ลว้ยกรอบ กลว้ยตาก และขา้วแต๋น ใหก้บัรา้นคา้โรงเรียนบา้น

โคกล่าม รา้นค้าโรงเรียนหนองวัวซอพิทยาคาร สหกรณ์โรงเรียนหนองวัวซอ สหกรณ์โรงเรียนหมากแข้ง            

และรา้นคา้ในมหาวิทยาลยัราชภัฏอุดรธานี โดยจัดส่งผลิตภัณฑเ์ดือนละ 2 ครัง้ นอกจากนีย้ังจาํหน่ายใหก้ับ

รา้นคา้ในหมู่บา้น และหมู่บ้านใกลเ้คียง หากมีผลิตภัณฑ์ท่ีชาํรุดหรือเสียหาย มีบริการเปลี่ยนให้โดยไม่คิด

คา่ใชจ้่าย เพ่ือสรา้งความมั่นใจต่อผูบ้ริโภค อีกทัง้ยงัมีขอ้มลูการติดต่อทางหมายเลขโทรศพัท ์และตราผลิตภณัฑ์

ท่ีไดร้บัมารตาฐาน (อย.) ของกลุ่มท่ีแสดงอยู่บนบรรจุภณัฑ ์ทาํใหผู้บ้ริโภคมีความน่าเช่ือถือตอ่ผลิตภณัฑม์ากขึน้    

“ปกตเิราจะเขา้ไปในเมืองเพือ่ส่งขนมทุกอาทิตย ์แต่หลงัจากคิดตน้ทนุแลว้ ไม่ค่อยคุม้เท่าไหร่ ไหนจะค่านํ้ามนั 

ค่าอาหารอีก เลยลองเปลี่ยนไปส่งแบบอาทิตย์เวน้อาทิตย์ดูเพื่อลดค่าใชจ่้าย” (สุภาวดี ป้ันสง่า เหรัญญิก, 

ประชมุกลุม่ยอ่ย, 20 กรกฎาคม 2562) 

ด้านระบบบัญชี และการเงิน การจัดทําบัญชีกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์ภูธารา ได้รับการ

สนับสนุนจากภาครฐั คือ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จังหวดัอุดรธานี เขา้มาวางระบบการควบคุมการเงินภายใน

ใหก้บักลุ่ม และแนะนาํการจดัทาํบญัชีเบือ้งตน้ โดยจะตอ้งเขียนใบเสรจ็การรบัหรือจ่ายเงินทกุครัง้ และบนัทกึลง

ในสมุดเงินสด เพ่ือเป็นการตรวจสอบยอ้นกลบัไดใ้นเรื่องของท่ีมาและท่ีไปของเงิน เพ่ือท่ีจะสามารถปิดงบดุล

ประจาํปีได ้ “แม่จดไวห้มดแหละวา่แต่ละวนัซือ้ ขาย อะไรไปบา้ง แต่กล็งสมดุเงนิสดไม่เป็นเลยยกหนา้ทีน่ีใ้หก้บั

เหรญัญิกกลุ่ม เพราะเคา้พอมีความรู ้และเขา้ใจระบบมากที่สดุเลยไวใ้จใหท้าํพวกบญัชี” (หม่วย ดอนศรีโครต 

ประธานกลุม่, สมัภาษณ,์ 1 กรกฎาคม 2562) 

การสร้างกระบวนการจัดการความรู้ในการวิเคราะหต้์นทุนการผลิต 

  ผูวิ้จยัออกแบบกระบวนการจัดการความรูโ้ดยใชก้รอบแนวคิด โมเดลปลาทู (Tuna model) เน่ืองจาก

เป็นกระบวนการท่ีเป็นระบบในการคน้หา รวบรวม แลกเปลี่ยน นาํไปใช ้และสรา้งความรูโ้ดยมีการจดัเก็บอย่าง

เป็นระบบ ซึง่มีการกาํหนดขัน้ตอนไวเ้ป็นอย่างดีสามารถทาํซํา้และวดัผลได ้มีการใชข้อ้มลูและสารสนเทศเพ่ือให้

เกิดการเรียนรูใ้นการปรบัปรุงงานใหมี้ประสทิธิภาพเพ่ิมขึน้ 

1) กาํหนดเป้าหมาย โดยการประชุมกลุ่มย่อยครัง้ท่ี 1 จากประธาน และคณะกรรมกลุ่ม เป็นผูก้าํหนด

ทิศทางในการวิเคราะหต์น้ทนุผลิต เพ่ือทราบถงึปัญหา 

2) การแลกเปลี่ยนเรียนรู ้และการจดัการเรียนรูโ้ดยใชก้ารประชมุกลุม่ย่อย (Focus group) ดงันี ้

2.1) ประชุมกลุ่มย่อยครัง้ท่ี 2 ศึกษาขอ้มูลตน้ทุนการผลิตของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ ์    

ภูธาราร่วมกับแหล่งผู้รูใ้นองคก์ร (Center of Excellence-CoE) คือเจา้หน้าท่ีมูลนิธิปิดทองหลังพระ จังหวัด

อุดรธานี ท่ีเป็นผูร้บัผิดชอบและดูแลกลุ่มวิสาหกิจผลิตภัณฑภ์ูธารา โดยใชเ้ครื่องมือการเรียนรูโ้ดยการปฏิบัติ 

(Action Learning) คือ การเรียนรูจ้ากการลงมือปฏิบติัจริง เพ่ือใหเ้ขา้ใจถงึสาเหตแุละนาํไปสูก่ารแกไ้ขปัญหา  

 2.2) ใช้การเรียนรูจ้ากปัญหาท่ีพบในการประชุมกลุ่มย่อยครัง้ท่ี 2 ซึ่งเป็นใชก้ารเรียนรูจ้าก

บทเรียนท่ีผ่านมา (Lesson Learned) โดยอาศยัขอ้มลูความสาํเร็จและความผิดพลาดจากการดาํเนินการท่ีผ่าน

มานาํมาปรบัใชโ้ดยการแยกบญัชีตน้ทนุวตัถดิุบของกลว้ยกรอบ กลว้ยตาก และขา้วแตน๋  

2.3) ประชุมกลุ่มย่อยครัง้ท่ี 3 เป็นการจัดการความรูจ้ากการประชุมกลุ่มย่อยท่ีผ่านมาโดย

ผูวิ้จยัไดท้าํการใหส้มาชิกกลุ่มรวมกนัเสนอความคิด ความเขา้ใจ แลกเปลี่ยนถึงวิธีการแกไ้ขปัญหาพบวา่ตน้ทุน
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การผลิตขา้วแต๋นมีราคาตน้ทุนการผลิตท่ีสงู โดยประธาน และคณะกรรมการกลุ่มไดมี้การนาํขอ้มลูจากการแยก

วตัถุดิบ และค่าใชจ้่ายมาวิเคราะหต์น้ทุนการผลิตขา้วแต๋น จึงปรบัเปลี่ยนในดา้นการผลิตจากเดิมผลิตขา้วแต๋น 

ขนาดเล็กเปลี่ยนมาผลิตเป็นขนาดใหญ่ทาํใหไ้ดป้ริมาณในการผลิตต่อวนัมากขึน้ ซึ่งทาํใหร้ะยะเวลาในการผลิต

ลดลง และสง่ผลไปถงึดา้นแรงงานท่ีสามารถลดคา่แรงในการผลิตได ้ 

 3) จดัเก็บขอ้มลู โดยการสรุปบทเรียน เป็นประเดน็ และคาํแนะนาํ 

ผลการเปลี่ยนแปลงจากการสร้างกระบวนการจัดการความรู้ในการวิเคราะหต้์นทุนการผลิต  

1) กลุม่แยกบญัชีตน้ทนุวตัถดิุบแตล่ะผลิตภณัฑอ์ย่างชดัเจน  

2) กลุม่นาํขอ้มลูท่ีไดจ้ากการแยกบญัชีตน้ทนุวตัถดิุบ มาวิเคราะหต์น้ทนุการผลิตแตล่ะผลิตภณัฑ ์ 

3) กลุ่มมีการปรบัเปลี่ยนกระบวนการผลิตขา้วแต๋นใหม ่ทาํใหใ้ชเ้วลาผลิตนอ้ยลดลง และเพ่ิมปริมาณ

การผลิตสงูขึน้ จากเดิมผลิตขา้วแต๋น 120 ถุงต่อสปัดาห ์เพ่ิมเป็น 360 ถุงต่อสปัดาห ์ส่งผลใหส้ามารถลดตน้ทุน

การผลิตทางดา้นแรงงาน และดา้นวตัถุดิบ ซึง่จากเดิมมีตน้ทุนการผลิต 16.72 บาทต่อถงุ ลดลงเหลือ 5.78 บาท

ตอ่ถงุ   

 

อภปิรายผลการศึกษา 

 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์ภูธารา ทั้งประธาน และคณะกรรมการกลุ่มเห็นความสาํคัญของการ

จดัการความรูก้ารวิเคราะหต์น้ทุนการผลิต แต่ทางกลุ่มยงัขาดความเขา้ใจเก่ียวกบัการการแยกประเภทรายจ่าย

ของแต่ละผลิตภณัฑอ์ย่างชดัเจน สง่ผลใหไ้ม่สามารถนาํขอ้มลูตน้ทนุวตัถดิุบมาวิเคราะห ์และคาํนวณตน้ทนุการ

ผลิตไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ ซึง่สอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของการวิเคราะหต์น้ทนุและระบบบญัชีตน้ทนุผลิตภณัฑ์

ชุมชน กรณีศึกษา กลุ่มจักสานหวาย บ้านวัดนาค ตําบลปากกราน อําเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา (เพ็ญนภา, 2561) จากการจัดการความรู ้การวิเคราะห์ต้นทุนการผลิต ทําให้กลุ่มมี

กระบวนการมีสว่นรว่ม ทัง้ประธาน คณะกรรมการกลุม่ และเจา้หนา้ท่ีมลูนิธิปิดทองหลงัพระ จงัหวดัอดุรธานี  ซึ่ง

เป็นผูร้บัผิดชอบ และดแูลกลุม่วิสาหกิจผลิตภณัฑภ์ธูารา มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูด้ว้ยกนั โดยการจดัประชมุกลุ่ม

ย่อยและใช้กรอบแนวคิดโมเดลปลาทู (Tuna model) เข้ามาสรา้งกระบวนการจัดการความรู ้เพ่ือนําไปสู่

ความสามารถในการวิเคราะหต์น้ทนุการผลิต และการพึ่งพาตนเองได ้

 

สรุปผลการศึกษา 

 จากผลการวิจัยสรุปไดว้่า กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑภ์ูธารา ตาํบลกุดหมากไฟ อาํเภอหนองววัซอ 

จังหวดัอุดรธานี มีสมาชิกทั้งหมดจาํนวน 30 ราย โดยแบ่งเป็น ประธาน และคณะกรรมการหลัก 8 ราย และ

สมาชิกร่วม 22 ราย มีผลิตภณัฑจ์ดัจาํหน่าย คือ กลว้ยกรอบ กลว้ยตาก และขา้วแต๋น  จากการวิเคราะหปั์ญหา

ร่วมกับประธาน และคณะกรรมการกลุ่ม โดยการสมัภาษณ์เชิงลึก การประชุมกลุ่มย่อย และการสงัเกตแบบมี

ส่วนร่วม พบว่ากลุ่มยงัมีปัญหาในเรื่องของการวิเคราะหต์น้ทุนการผลิต ซึ่งตน้ทุนการผลิตขา้วแต๋นมีตน้ทุนท่ีสูง

กวา่ราคาจาํหน่ายสง่ และไมมี่การแยกประเภทรายจ่ายวตัถดิุบของแตล่ะผลิตภณัฑอ์ย่างชดัเจน  

 จากการสรา้งกระบวนการจัดการความรูใ้นการวิเคราะหต์น้ทุนการผลิต โดยประชุมกลุ่มย่อย และใช้

กรอบแนวคิดโมเดลปลาทู (Tuna model) มีเครื่องมือในการจัดการความรู ้คือ แหล่งผูรู้ใ้นองคก์ร (Center of 

Excellence-CoE) การเรียนรูโ้ดยการปฏิบัติ (Action Learning) และการเรียนรูจ้ากบทเรียนท่ีผ่านมา (Lesson 
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Learned) ประธาน คณะกรรมการกลุ่ม และเจา้หนา้ท่ีมูลนิธิปิดทองหลงัพระ จังหวดัอุดรธานี ไดร้่วมกันเสนอ

ความคิด แลกเปลี่ยนเรียนรูถ้ึงวิธีการแก้ไขปัญหาจากตน้ทุนการผลิตข้าวแต๋นท่ีมีราคาตน้ทุนการผลิตท่ีสูง       

โดยประธาน และคณะกรรมการกลุ่มไดมี้การนาํขอ้มลูจากการแยกวตัถดิุบ และค่าใชจ้่ายมาวิเคราะหต์น้ทุนการ

ผลิตขา้วแต๋น จึงปรบัเปลี่ยนดา้นการผลิตขา้วแต๋นใหม่ แต่ยงัคงคณุภาพของวตัถดิุบในการผลิตไว ้ซึ่งจากเดิมท่ี

ผลิตขา้วแต๋นขนาดเล็กเปลี่ยนมาผลิตเป็นขนาดใหญ่ ทาํใหใ้ชเ้วลาผลิตนอ้ยลดลง และเพ่ิมปริมาณการผลิต

สงูขึน้ จากเดิมผลิตขา้วแต๋น 120 ถุงต่อสปัดาห ์เพ่ิมเป็น 360 ถุงต่อสปัดาห ์ส่งผลใหส้ามารถลดตน้ทนุการผลิต

ทางดา้นแรงงาน และดา้นวตัถดิุบ ซึง่จากเดิมมีตน้ทนุการผลิต 16.72 บาทตอ่ถงุ ลดลงเหลือ 5.78 บาทตอ่ถงุ 
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การรับรู้เกี่ยวกับมาตรการการใช้สารเคมี อาํเภอเกาะคา จังหวัดลาํปาง 

Perception of Chemical Use Criterion in Ko Kha District, Lampang Province 

 

พนัชกร ศรีเฟย1* และ ดวงกมล ปานรศทิพ ธรรมาธิวฒัน์1 

Panutchakon Srifoei1* and Duangkamol Panrosthip Thunmathiwat1     

 

บทคัดย่อ 

 การวิจยันีมี้วตัถุประสงคเ์พ่ือศกึษาการรบัรูม้าตรการการใชส้ารเคมีของเกษตรกร โดยใชแ้บบสอบถาม

เก็บขอ้มูลจากเกษตรกร จาํนวน 124 ราย ในพืน้ท่ี อาํเภอเกาะคา จังหวดัลาํปาง วิเคราะหข์อ้มลูโดยใชส้ถิติเชิง

พรรณนา ไดแ้ก่ ค่ารอ้ยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ผลการวิจยัพบว่า 1) การรบัรูเ้ก่ียวกบัมาตรการ

การใชส้ารเคมีกาํจดัศตัรูพืชและวชัพืชของเกษตรกรอยู่ในระดบัมากเฉลี่ย (3.62) 2) ปฎิบัติตนในการใชส้ารเคมี

กาํจดัศตัรูพืชและวชัพืชของเกษตรกร มีระดบัปฎิบติัเกือบทุกครัง้ ทัง้นีก้ารส่งเสริมกิจกรรมใหก้บัชุมชนในเรือ่งของ

การรบัรู ้จะทาํใหแ้นวทางการรบัรูม้าตรการการใชส้ารเคมีทาํใหเ้กษตรกรมีความรูเ้ก่ียวกบัการใชส้ารเคมีมากขึน้ 

 

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. 
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คาํนาํ 

สืบเน่ืองจากในปี 2559 องคก์รพฒันาเอกชน ไดเ้สนอขอ้มลูการตกคา้งของสารเคมีทางการเกษตรท่ีเป็น

อนัตราย ตอ่สขุภาพของเกษตรกรผูใ้ช ้ และประชาชนทั่วไป รวมทัง้เสนอใหมี้การยกเลิกการใชส้ารเคมี 3 ชนิด 

ประกอบดว้ย สารเคมีกาจดัวชัพืช 2 ชนิด คือ พาราควอต และ ไกลโฟเซต และสารเคมีกาจดัแมลงศตัรูพืช 1 ชนิด 

คือ คลอรไ์พริฟอส แตเ่กษตรกรท่ีใชป้ระโยชนจ์ากสารเคมีทัง้ 3 ชนิดดงักลา่วไมเ่ห็นดว้ยกบัขอ้เสนอนัน้ เน่ืองจาก

ยงัมีความจาํเป็นตอ้งใชส้ารเคมีกาจดัวชัพืช เพราะลงทนุนอ้ยกวา่การจา้งแรงงาน สว่นคลอรไ์พริฟอสใชก้าํจดั

หนอนเจาะลาํตน้ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ และยงัไมมี่สารเคมีชนิดอ่ืนมาทดแทน คณะกรรมการวตัถอุนัตราย ซึง่มี

อาํนาจตาม พ.ร.บ. วตัถอุนัตราย พ.ศ. 2535 ในการกาํหนดนโยบาย มาตรการ และแผนการกาํกบัดแูลวตัถุ

อนัตราย ไดพิ้จารณาขอ้เสนอในการใหย้กเลิก การใชส้ารเคมีทัง้ 3 ชนิด และพิจารณาเหตผุลความจาํเป็นของ

เกษตรกรแลว้ โดยไดมี้มติเม่ือวนัท่ี 23 พฤษภาคม 2561 ไมย่กเลิกการใช ้แตใ่หจ้าํกดัการใช ้สารเคมีทัง้ 3 ชนิด 

นอกจากนีย้งัใหศ้กึษาวิจยั หาวิธีการ และหาสารเคมีชนิดอ่ืน มาทดแทนตอ่ไปในอนาคต ซึง่คณะกรรมการวตัถุ

อนัตรายมีมติเห็นชอบใหด้าํเนินการตามมาตรการท่ีกรมวิชาการเกษตรเสนอ 6 มาตรการ และประกาศกระทรวง

เกษตรและสหกรณ ์ จาํนวน 5 ฉบบั ซึง่ไดล้งประกาศในราชกิจจานเุบกษา เม่ือวนัท่ี 23 เมษายน 2562 โดย

ประกาศฯ ทัง้ 5 ฉบบั มีผลบงัคบัใชต้ัง้แตต่ัง้แตว่นัท่ี 20 ตลุาคม 2562  ในสว่นของกรมสง่เสริมการเกษตร ไดร้บั

มอบหมายใหด้าํเนินการจดัอบรมและทดสอบความรูเ้กษตรกรท่ีประสงคจ์ะใชส้าร เคมี 3 ชนิด ดงักลา่ว (กรม

สง่เสริมการเกษตร, 2562) 

พืน้ท่ี อาํเภอเกาะคา จงัหวดัลาํปางเป็นหนึ่งในพืน้ท่ีท่ีเกษตรกรมีความสนใจท่ีจะเขา้ร่วมการอบรมและ

ทดสอบการจาํกดัการใชส้ารเคมี และมีการดาํเนินการจดัอบรมและทดสอบการใชส้ารเคมีหลงัจากท่ีมาตรการมี

ผลบงัคบัใช ้โดยสาํนกังานเกษตรอาํเภอเกาะคา จงัหวดัลาํปางไดด้าํเนินการในช่วงเดือนตลุาคมท่ีผ่านมา ดงันัน้

ผูวิ้จัยจึงเขา้ไปทาํการศึกษาการรบัรูม้าตรการการใชส้ารเคมีทั้ง 3 สาร และขอ้ปฏิบัติตนในการใชส้ารเคมีของ

เกษตรกร เพ่ือนาํขอ้มูลท่ีไดม้าเป็นแนวทางใหมี้การจัดอบรมและส่งเสริมใหเ้กษตรกรมีความรูค้วามเขา้ใจใน

มาตรการดังกล่าวมากขึน้  ประกอบกับสถานการณ์ท่ียังขาดความแน่ชัดในทิศทางการยกเลิกการใชส้ารเคมี

ปัจจบุนั วตัถปุระสงคเ์พ่ือศกึษาการรบัรูม้าตรการการใชส้ารเคมีของเกษตรกรและการปฎิบติัตนในการใชส้ารเคมี

กาํจดัศตัรูพืชและวชัพืช งานวิจยัฉบบันีอ้าจมีประโยชนใ์นการเป็นขอ้มลูสนบัสนุนการหาแนวทางท่ีเหมาะสมใน

การแกปั้ญหาดงักลา่ว 

 

วิธีการศึกษา 

ประชากร  

         ประชากรในการศึกษาครัง้นี ้คือ เกษตรกรท่ีเขา้ร่วมอบรมท่ีมีความประสงคจ์ะใชส้ารเคมีพาราควอต 

ไกลโฟเซต และคลอรไ์พริฟอส และเขา้รับการอบรมและถ่ายทอดความรูเ้ก่ียวกับการใชส้ารเคมีพาราควอน 

ไกลโฟเซส และคลอรไ์พริฟอส อย่างถกูตอ้งและปลอดภยั ท่ีทางสาํนกังานเกษตรอาํเภอเกาะคา จงัหวดัลาํปางจดั

ขึน้ ซึง่มีจาํนวนทัง้หมด 124 คน 
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เคร่ืองมือและการทดสอบเคร่ืองมือ  

          เคร่ืองมือ  

          การวิจยัครัง้นีใ้ชแ้บบสอบถามเป็นเครื่องมือในการรวบรวมขอ้มลู โดยแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 4  ตอน 

ดงันี ้

            ตอนท่ี 1 ขอ้มลูทั่วไปของเกษตรกร 

            ตอนท่ี 2 การรบัรูข้อ้มลูมาตรการ การใช ้3 สาร พาราควอต ไกลโฟเซต คลอรไ์พริฟอส 

            ตอนท่ี 3 ความรูเ้ก่ียวกบัการใช ้3 สาร พาราควอต ไกลโฟเซต คลอรไ์พริฟอส 

            ตอนท่ี 4 การปฏิบติัตนในการใชส้ารเคมีของเกษตรกร 

 การทดสอบเคร่ืองมือ ดาํเนินการดงันี ้คือ 

1)  ความเท่ียงตรง (Validity) ผูวิ้จยัไดน้าํแบบสอบถามท่ีสรา้งเสร็จแลว้ นาํไปเสนอใหผู้เ้ช่ียวชาญทัง้ 3 

ท่าน ตรวจสอบความเท่ียงตรงของข้อมูล เพ่ือพิจารณาความเหมาะสม ความชัดเจนของภาษา และความ

ครอบคลมุของเนือ้หาท่ีสอดคลอ้งกบัวตัถปุระสงคข์องการวิจยั 

             2)  ความเช่ือมั่น (Reliability) มีการทดสอบโดยการนาํแบบสอบถามไปใชก้บัเกษตรกรในพืน้ท่ี อาํเภอ

เกาะคา จังหวดัลาํปาง จาํนวน 30 ราย ซึ่งไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง และนาํมาหาค่าความเช่ือมั่นตามสูตรแอลฟ่า

ของครอนบาคไดค้า่ความเช่ือมั่นเท่ากบั 0.913 ซึง่เป็นค่าท่ียอมรบัได ้(บญุธรรม, 2549) จงึนาํแบบสอบถามไปใช้

ในการเก็บขอ้มลูจริง 

 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 ดาํเนินการเก็บขอ้มลูจากเกษตรกรหลงัจากเสรจ็สิน้การอบรม โดยการแจกแบบสอบถามใหเ้กษตกรกร

ทกุรายท่ีเขา้รบัการอบรม 

 การวิเคราะหข้์อมูล 

 การศึกษาครัง้นี ้ใช้สถิติเชิงพรรณนาในการวิเคราะห์ ไดแ้ก่ ค่ารอ้ยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐานและมีการวดัตวัแปรและกาํหนดเกณฑใ์นการแปลผลดงันี ้

1) การรับรูเ้ก่ียวกับมาตรการการใช้สารเคมี 3 สาร แบ่งรับการรับรูเ้ป็น 5 ระดับ แบบมาตราส่วน

ประมาณคา่ (Rating Scale) 5 ระดบั  โดยมีการใหค้ะแนน จากระดบั 5 รบัรูม้ากท่ีสดุ ระดบั 4 รบัรูม้าก ระดบั 3 

รบัรูป้านกลาง ระดบั 2 รบัรูน้อ้ย ระดบั 1 รบัรูน้อ้ยท่ีสดุ โดยมีการกาํหนดเกณฑก์ารรบัรูจ้ากคะแนนเฉลี่ยดงันี ้คือ 

1.00-1.80 หมายถงึ รบัรูน้อ้ยท่ีสดุ  1.81-2.60 หมายถงึ รบัรูน้อ้ย 2.61-3.40 หมายถึง รบัรูป้านกลาง  3.41-4.20 

หมายถงึ รบัรูม้าก และ  4.21-5.00 หมายถงึ รบัรูม้ากท่ีสดุ 

2) ระดับความรูใ้นการใชส้ารเคมีของเกษตรกร มีการกาํหนดคะแนน ในลักษณะ ตอบถูก 1 คะแนน 

ตอบผิด 0 คะแนน โดยมีคาํถามเด่ียวกบัความรูใ้นการใชส้ารเคมีทัง้หมด 15 ขอ้ และนาํคะแนนท่ีไดจ้ากการตอบ

มาแบ่งกลุ่มเกษตรกรตามระดับความรู ้โดยใชเ้กณฑ์ ดังนี ้คะแนน 12-15 คะแนน ระดับ ความรูม้าก 9-11 

คะแนน ระดบัความรูป้านกลาง และ 0-8 คะแนน ระดบัความรูน้อ้ย 

  3) การปฎิบัติตนในการใชส้ารเคมี มีการกาํหนดค่าคะแนนในการปฏิบัติ ดงันี ้ปฏิบติัทุกครัง้ 5คะแนน 

ปฏิบัติเกือบทุกครัง้ 4 คะแนน ปฏิบัติเป็นบางครัง้ 3 คะแนน ไม่ค่อยไดป้ฏิบัติ 2 คะแนน ไม่ไดป้ฏิบัติเลย 1 

คะแนน จากนัน้นาํคะแนนมาวิเคราะหแ์ละแปลผลการปฏิบติั โดยแบ่งคะแนนในลกัษณะมาตราสว่นประมาณค่า 

(reting scale) (สุรินทร,์2553) ซึ่งมีเกณฑ์การแบ่งคะแนน ดังนี ้คือ คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 1.00-1.80 หมายถึง 
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ปฏิบัติน้อยท่ีสุด 1.81-2.60 หมายถึง ปฏิบัติน้อย 2.61-3.40 หมายถึง ปฏิบัติปานกลาง 3.41-4.20 หมายถึง 

ปฏิบติัมาก  และ 4.21-5.00 หมายถงึ ปฏิบติัมากท่ีสดุ  

 

ผลการศึกษาและวิจารณ ์

ข้อมูลทั่วไปของเกษตรกร 

            เกษตรกรท่ีเขา้ร่วมอบรมและทดสอบการใชส้ารเคมีเป็นเพศชายรอ้ยละ 57.30 และเพศหญิงรอ้ยละ 

42.70 มีอายุเฉลี่ย 51.89 ปี  จบการศึกษาในระดับประถมศึกษามากท่ีสุด ร ้อยละ 46.80 รองลงมาคือ 

มธัยมศึกษาตอนตน้รอ้ยละ 22.60 และปริญญาโท/ปริญญาเอกนอ้ยสุดรอ้ยละ 0.80 ส่วนใหญ่ไม่เคยเขา้ร่วม

อบรมการใชส้ารเคมี รอ้ยละ 75.00 ไม่เป็นสมาชิกกลุ่มสหกรณก์ารเกษตรรอ้ยละ 62.90 การไดร้บัขอ้มลูข่าวสาร

ทางสื่อมวลชน ไดร้บัขอ้มูลข่าวสารทางโทรทศันม์ากท่ีสดุ รอ้ยละ 58.10 ทางสื่อบุคคล ไดร้บัขอ้มูลข่าวสารจาก

ผูใ้หญ่บา้นมากท่ีสดุรอ้ยละ 53.20 ทางสื่อกิจกรรม ไดร้บัขอ้มูลข่าวสารจากการจัดนิทรรศการมากท่ีสุด รอ้ยละ 

33.90 และจากกรณีการยกเลิกการใชส้ารเคมีทัง้ 3 สาร พบว่าเกษตรกรส่วนใหญ่เห็นดว้ยกบัการยกเลิกการใช้

สารเคมี (Figure 1) 

 

 
Figure 1 Opinion about hemical ban 

 

ระดับการรับรู้มาตรการการใช้ 3 สาร พาราควอต ไกลโฟเซต และคลอรไ์พริฟอส 

            ระดบัการรบัรูเ้ก่ียวกับมาตรการการใช ้3 สาร พบว่า ในภาพรวมเกษตรกร มีการรบัรูอ้ยู่ในระดบัมาก

(X�=3.66,S.D.=0.080) หากพิจารณาในรายละเอียด พบว่าเกือบทกุประเดน็ เกษตรกรมีการรบัรูอ้ยู่ในระดบัมาก 

โดยคะแนนการรบัรูส้งูท่ีสดุ คือ เกษตรกรตอ้งผ่านการอบรม หรือผ่านการทดสอบความรูต้ามหลกัสตูรเกษตรกร

ผูใ้ช ้ระดบั (X�=3.77, S.D.=1.011) )  รองลงมามี 2 ประเด็นคือ ตอ้งมีการแจง้ปริมาณสต๊อกสินคา้ 3 สาร ทุก 15 

วนั (X�=3.71, SD.=0.944) และการขายสารเคมีทัง้ 3 สารตอ้งขายใหเ้ฉพาะเกษตรกรท่ีแสดงบัตรผ่านการอบรม 

หรือผ่านการทดสอบความรู ้ (X�=3.71, S.D.=0.952) ยกเว้น ในประเด็นการรับจ้างฉีดพ่นสารเคมี ต้องมี

ใบอนญุาตฉีดพ่น ท่ีมีคะแนนการรบัรูอ้ยู่ในระดบัปานกลาง (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 

                              N=124 

measure X� S.D. Results 

Farmer as chemical user    

1. Must pass training or knowledge testing  3.77 1.011 High 

2. The purchase must be  show evidence of training pass 3.69 1.022 High 

or pass the test pass the test.    

Chemical sprayer contractors    

3. Must pass sprayer training   3.66 1.133 High 

4. Must have a license Sprayer contractors 3.52 1.158 Moderate 

5. Unable to buy Substance can all 3 types if not being a farmer 3.62 1.041 High 

plant designated for use.    

Chemical Vendors    

6. Pass  training sales supervisor and must be train every 3 year 3.61 0.960 High 

7. Must inform the quantity stock every 15 day 3.71 0.944 High 

8. Must sell to only farmers who pass training and pass test 3.71 0.952 High 

Overview 3.66 0.080 High 

 

ระดับความรู้เกีย่วกับการใช้สารเคมีของเกษตรกร  

 จากการศกึษา พบว่า เกษตรกรสว่นใหญ่ยงัมีความรูเ้ก่ียวกบัการใชส้ารเคมีท่ีถูกตอ้งและปลอดภยัอยู่ใน

ระดบันอ้ย(รอ้ยละ 70.9) (Figure 2) 

 

 
Figure 2 Knowledge level about chemical use 

 

การปฎิบัตตินในการใช้สารเคมีกาํจัดศัตรูพชืของเกษตรกร 
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            จากการศึกษาแสดงให้เห็นว่าเกษตรกรมีการปฎิบัติตนในการใชส้ารเคมีกาํจัดศัตรูพืชทั้ง 3 สาร ใน

ภาพรวมอยู่ในระดบัการปฏิบติัตามแนวทางการฉีดพ่นสารเคมีท่ีถูกตอ้งอยู่ระดบัมาก หากพิจารณาเป็นรายขอ้ 

ขอ้ท่ีมีการปฏิบัติอยู่ในระดบัมากท่ีสดุ ไดแ้ก่ การอ่านฉลากขา้งขวดและปฎิบัติตามคาํแนะนาํทุกครัง้ (X�=3.99, 

S.D.=1.016) การฉีดพ่นสารเคมีโดยไม่มีผูอ่ื้นอยู่ในบริเวณท่ีฉีดพ่น(X�=3.95, S.D.=1.058) เป็นตน้ ประเด็นท่ี

เหลือเกษตรกรมีการปฏิบัติตนอยู่ในระดบัปานกลาง โดยประเด็นท่ีเกษตรกรมีการปฏิบัติท่ีมีคะแนนเฉลี่ยนอ้ย

ท่ีสดุ  คือ การฉีดพ่นสารเคมีในช่วงเวลาเชา้และเย็น (X�=3.73, S.D.=0.912) (Table2) 

 

Table 2 Behavior in the use of pesticides and weeds of farmers.      

                                                 N=124 

Chemical usage practices X� S.D. Results 

1.Spraying chemicals in the morning and evening. 3.73 0.912 High 

2.Use of chemicals According to the instructions on the label 3.87 0.954 High 

3.Choose the right injector and the correct type and 3.86 0.877 High 

type of chemical.    

4.Spraying mixed Chemicals Completed at once 3.85 0.988 High 

5.Do not spray chemicals in While it rains 3.77 1.132 High 

6.Spraying substance to prevent other people in the area. 3.95 1.058 Very high 

7.Inspect the equipment before every injection. 3.82 1.013 High 

8.The equipment is damaged. Stop injection immediately. 3.76 1.143 High 

9.Do not leave chemicals in the spray machine. 3.86 1.085 High 

10.When in doubt Chemical consultants duty. 3.87 1.082 High 

11.Read the label next to the bottle. Every time and follow. 3.99 1.016 Very high 

12.Always wear chemical protection equipment. 3.93 1.068 High 

13.Choose to buy chemicals from Legal stores. 3.89 1.113 Very high 

14.Look at the wind direction and stay Above the wind 

while spraying 

3.92 1.079 Very high 

15.Clean the spray immediately after use. 3.92 1.130 Very high 

Overview 3.86 0.081 High 

 

วิจารณ ์

      จากการศกึษาท่ีพบวา่เกษตรกรสว่นใหญ่เห็นดว้ยกบัการยกเลิกการใชส้ารเคมี แตย่งัคงมาเขา้รว่มการอบรม

และทดสอบความรู ้ อาจเป็นเพราะสว่นใหญ่ยงัคงมีความจาํเป็นตอ้งใชส้ารเคมีในการกาํจดัศตัรูพืช เน่ืองจากยงั

ไมส่ามารถหาสิ่งท่ีมาทดแทนได ้ อาจเป็นสว่นหนึ่งในการแสดงใหเ้ห็นวา่มีเกษตรกรจาํนวนหนึ่งท่ียงัคงมีความ
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จาํเป็นตอ้งใชส้ารเคมีดงักลา่วในพืน้ท่ีทาํการเกษตร  ซึง่สอดคลอ้งกบัขอ้มลูปัจจบุนัท่ีมีองคต์า่งๆ ออกมาแสดง

การคดัคา้นการยกเลิกการใชส้ารเคมีทัง้ 3 สาร 

       ในประเด็นการรบัรูม้าตรการ การใช ้3 สาร พาราควอต ไกลโฟเซต และคลอรไ์พริฟอส พบวา่ มีระดบัการรบั

รูอ้ยู่ในระดับมากเฉลี่ย 3.66 ทั้งนี ้อาจเน่ืองจากเกษตรกรท่ีตอบแบบสอบถามเป็นเกษตรกรท่ียังคงมีความ

จาํเป็นตอ้งใช ้และสนใจท่ีจะศึกษามาตรการการใชอ้ย่างละเอียด ประกอบกับในช่วงของการเก็บขอ้มูลมีการ

เผยแพรเ่รื่องมาตรการการใชส้ารเคมี 3 สาร และมีการอบรมใหค้วามรูโ้ดยกรมสง่เสริมการเกษตร 

       ประเด็นความรูเ้ก่ียวกับการใชส้ารเคมีของเกษตรกร พบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่ยังมีความรูเ้ก่ียวกับการใช้

สารเคมีท่ีถูกตอ้งและปลอดภยัอยู่ในระดบันอ้ยรอ้ยละ 70.9 ควรมีการแนะนาํใหเ้กษตรกรไดร้บัความรูใ้นการใช้

สารเคมีกาํจดัศตัรูพืชและวชัพืชของเกษตรกร ซึง่จะช่วยใหเ้ห็นความสาํคญัและใหค้วามรว่มมือมากขึน้  

       การปฎิบัติตนในการใชส้ารเคมีกาํจัดศัตรูพืชของเกษตรกร พบว่า เกษตรกรมีระดับการปฎิบัติในการใช้

สารเคมีตามแนวทางท่ีถูกตอ้งอยู่ในระดบัมาก ซึ่งสอดคลอ้งกบั การศกึษาของ พิมพล์ดา และ สชุาดา(2557) ท่ี

พบวา่เกษตรกรมีการปฏิบติัอยู่ในระดบัดี แตย่งัปฏิบติัตนไมถ่กูตอ้งตามแนวทางทัง้หมด 

 

สรุป 

            เกษตรกรท่ีเขา้ร่วมอบรมและทดสอบการใชส้ารเคมีส่วนใหญ่เป็นเพศชายรอ้ยละ 57.30 มีอายุเฉลี่ย 

51.89 ปี รายไดข้องครัวเรือนเฉลี่ยต่อเดือนอยู่ท่ี 15,395.16 บาท ค่าใชจ้่ายของครัวเรือนเฉลี่ยต่อเดือนอยู่ท่ี 

13,750.00 บาท ส่วนใหญ่ไม่เคยเขา้ร่วมอบรมรอ้ยละ 75.00 การรบัรูเ้ก่ียวกบัมาตรการการใช ้3 สาร ภาพรวมมี

ระดบัการรบัรูอ้ยู่ในระดบัมาก(X�=3.66, S.D.=1.133) เกษตรกรส่วนใหญ่มีระดบัความรูเ้ก่ียวกับการใชส้ารเคมี

กาํจดัศตัรูพืชอยู่ในระดบันอ้ยรอ้ยละ 70.90 การปฎิบติัตนในการใชส้ารเคมีกาํจดัศตัรูพืชและวชัพืชของเกษตรกร 

โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก(X� =3.86, S.D=0.081) 

 

ข้อเสนอแนะ 

 จากการศกึษาท่ีพบวา่เกษตรกรยงัมีความรูเ้รื่องการใชส้ารเคมีในการกาํจดัศตัรูพืชและวชัพืชอยู่ในระดบั

นอ้ย ตลอดไปจนถึงการปฏิบัติตนท่ียังพบว่าเกษตรกรมีการปฏิบัติไม่ถูกตอ้งในประเด็นเรื่องเวลาในการฉีดพ่น

สารเคมีดงันัน้หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งจึงควรมีการจัดอบรมการใชส้ารเคมีกาํจดัศตัรูพืชและวชัพืชใหก้ับเกษตรกร

อย่างสมํ่าเสมอ  หรือ อาจมีการผลิตสื่อในลกัษณะของรูปภาพ หรือ อินโฟกราฟิก ท่ีเขา้ใจง่าย สาํหรบัเผยแพร่

ใหก้บัเกษตรกรหรือแจกจ่ายไปติดท่ีบา้นเกษตรกร เพ่ือจะไดต้ระหนกัถงึแนวทางการปฏิบติัท่ีถกูตอ้ง 

 ในประเดน็การรบัรูม้าตรการการใชส้ารเคมี 3 สาร จะเห็นไดว้า่เกษตรกรมีการรบัรูใ้นระดบัมาก ทัง้นีอ้าจ

เน่ืองจากเป็นการไดข้อ้มลูจากการอบรมในลกัษณะท่ีมีการทดสอบความรู ้ดงันัน้วิธีการนีอ้าจเป็นแนวทางในการ

นาํไปใชส้รา้งการรบัรูเ้ก่ียวกบัมาตรการตา่งๆ ในลกัษณะเดียวกนัได ้
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ต้นทุนและผลตอบแทนของการผลิตข้าวของกลุ่มเกษตรกรผู้ใช้สารชีวภัณฑ ์ภายใต้ 

ศูนยก์ารจัดการศัตรูพชืชุมชนบ้านคอกช้าง ตาํบลแหลมบัว อาํเภอนครชัยศรี 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 สณีุพร สวุรรณมณีพงศ์1 

Suwarat Siripin1* and Suneeporn Suwanmaneepong1 

 

บทคัดย่อ 

 การวิจยัครัง้นีมี้วตัถุประสงคเ์พ่ือศกึษาตน้ทุนและผลตอบแทนของการผลิตขา้วของกลุ่มเกษตรกรผูใ้ช้

สารชีวภณัฑภ์ายใตศ้นูยก์ารจดัการศตัรูพืชชมุชนบา้นคอกชา้ง ตาํบลแหลมบวั อาํเภอนครชยัศรี จงัหวดันครปฐม 

โดยใชร้ะเบียบวิธีวิจยัเชิงปริมาณ ดว้ยการสมัภาษณก์ลุม่ตวัอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เกษตรกร

ท่ีเป็นสมาชิกศูนยฯ์ ทั้งหมดจาํนวน 35 ราย โดยเก็บข้อมูลในช่วงเดือนสิงหาคมถึงตุลาคม พ.ศ.2562 และ

วิเคราะหข์อ้มลูโดยสถิติเชิงพรรณนาและการวิเคราะหต์น้ทุนผลตอบแทน ผลการศกึษาพบว่า เกษตรกรท่ีใชส้าร

ชีวภัณฑใ์นการผลิตขา้วมีตน้ทุนรวมโดยเฉลี่ย 3,799 บาทต่อไร่ ประกอบดว้ยตน้ทุนคงท่ี 1,891.95 บาทต่อไร ่

และตน้ทนุผนัแปร 1,907.05 บาทตอ่ไร่ ผลตอบแทนท่ีในการผลิตขา้วของเกษตรกรเฉลี่ยไรล่ะ 4,861.65 บาทต่อ

ไร่ และมีผลตอบแทนสุทธิอยู่ท่ี  1,062.65 บาทต่อไร่ อย่างไรก็ดี เน่ืองจากราคาผลผลิตไม่แน่นอน จึงทาํให้

เกษตรกรยงัไมส่ามารถตดัสินใจเลือกใชส้ารชีวภณัฑท์ัง้หมดในการผลิตขา้ว 

 

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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คาํนาํ 

ขา้วนบัวา่เป็นพืชเศรษฐกิจท่ีมีความสาํคญัของประเทศไทยเป็นอย่างมาก เกษตรกรจงึนิยมปลกูขา้วเป็น

พืชหลกั ซึ่งนอกจากขา้วจะเป็นอาหารของคนไทยแลว้ ยงัเป็นสินคา้ในการสง่ออกท่ีสรา้งรายไดใ้หก้บัประเทศใน

แต่ละปีเป็นจาํนวนมาก การส่งออกขา้วในช่วงเดือนมกราคมปี พ.ศ. 2561 มีปริมาณ 1.9 ลา้นตัน เม่ือเทียบ

ในช่วงเดียวกันในปี พ.ศ. 2560 ท่ีมีการส่งออกปริมาณ 1.7 ลา้นตัน (สาํนักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2561)  

แมว้่าการส่งออกขา้วของประเทศไทยมีแนวโนม้ท่ีสูงขึน้ ดา้นการผลิตขา้วต่อไร่ยงัคงมีผลผลิตต่อไร่ในปริมาณ

นอ้ย ทาํใหก้ารผลิตขา้วในปัจจุบันยงัคงตอ้งใชส้ารเคมีมากขึน้ถึง 700 บาทต่อไร่ ทาํใหต้น้ทุนในการผลิตมีการ

เพ่ิมขึน้ค่อนข้างสูงอีกด้วย และในพื้นท่ีจังหวัดนครปฐม ข้าวถือว่าเป็นธัญพืชชนิดหนึ่งท่ีมักปลูกกันอย่าง

แพร่หลายและสามารถสรา้งรายไดใ้หก้บัเกษตรกรในจงัหวดัไดเ้ป็นอย่างดี ซึ่งมีพืน้ท่ีเพาะปลกู 291,850 ไร ่การ

ปลูกขา้วมีตน้ทุนท่ีค่อนขา้งสูง ซึ่งเป็นประเด็นปัญหาท่ีหน่วยงานภาครฐัใหค้วามสนใจท่ีจะหาทางลดตน้ทุน

รว่มกบัเกษตรกร ทัง้นี ้การใชส้ารชีวภณัฑเ์ป็นแนวทางหนึ่งท่ีจะช่วยลดตน้ทุนในการผลิตขา้วของเกษตรกรไดถ้ึง 

250 บาทตอ่ไร ่เน่ืองจากมีการใชส้ารเคมีลดลง (สาํนกังานเกษตรจงัหวดันครปฐม, 2561) และในอดีตพืน้ท่ีชมุชน

บา้นคอกชา้ง มีการเกิดโรคและแมลงเขา้มาทาํลาย ทางหน่วยงานรฐัจึงใหค้วามสาํคญัต่อปัญหาจึงมีการจดัตัง้

ศูนยก์ารจัดการศัตรูพืชชุมชนบา้นคอกชา้ง โดยเริ่มก่อตัง้เม่ือ 18 มีนาคม พ.ศ.2556 มีสมาชิกเริ่มตน้ 26 ราย

ตัง้อยู่ท่ี หมู ่6 ตาํบลแหลมบวั ปัจจบุนัมีสมาชิก 35 คน (ศนูยก์ารจดัการศตัรูพืชชมุชนบา้นคอกชา้ง, 2556) 

 การใชส้ารชีวภัณฑใ์นการผลิตขา้วจะมีผลต่อตน้ทุนการผลิต รวมทั้งผลตอบแทนท่ีเกษตรกรจะไดร้บั 

ดว้ยเหตนีุ ้การทาํวิจยัในครัง้นีจ้งึสนใจศกึษาตน้ทุนและผลตอบแทนของการผลิตขา้วของกลุ่มเกษตรกรผูใ้ชส้าร

ชีวภณัฑ ์ผลการศกึษานีจ้ะเป็นขอ้มลูสาํคญัสาํหรบัเกษตรกรและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือนาํไปใชป้ระกอบการ

ตดัสินใจในการวางแผนการผลิตขา้วโดยใชส้ารชีวภณัฑต์อ่ไป 

วัตถุประสงคข์องงานวิจัย 

1. เพ่ือศกึษาสภาพเศรษฐกิจ สงัคม ของเกษตรกรผูใ้ชส้ารชีวภณัฑ ์ 

2. เพ่ือศกึษาตน้ทนุและผลตอบแทนของการผลิตขา้วของกลุม่เกษตรกรผูใ้ชส้ารชีวภณัฑ ์ 

3. เพ่ือศกึษาปัญหาและอปุสรรคของเกษตรกรผูใ้ชส้ารชีวภณัฑใ์นการผลิตขา้ว 

 

วิธีการศึกษา 

การวิจัยนี ้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ โดยใช้การสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive 

Sampling) ซึ่งเป็นเกษตรกรผูผ้ลิตขา้วภายใตก้ารเป็นสมาชิกศูนยก์ารจดัการศตัรูพืชชุมชนบา้นคอกชา้ง ตาํบล

แหลมบวั อาํเภอนครชยัศรี จงัหวดันครปฐม จาํนวน 35 ราย 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

ผูวิ้จยัดาํเนินการเก็บรวบรวมขอ้มลูท่ีใชใ้นการศกึษาแบ่งออกเป็น 2 สว่น ดงันี ้

ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลปฐมภูมิ เป็นขอ้มูลท่ีไดจ้ากการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากแบบสัมภาษณ์ท่ีสรา้งขึน้ไป

สอบถามเกษตรกรกลุ่มเป้าหมาย  โดยทาํการสมัภาษณจ์ากเกษตรกรผูผ้ลิตขา้วโดยใชส้ารชีวภณัฑ ์ภายใตศ้นูย์

การจดัการศตัรูพืชชมุชนบา้นคอกชา้ง ตาํบลแหลมบวั อาํเภอนครชยัศรี จงัหวดันครปฐม จาํนวน 35 ราย 
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     ส่วนท่ี 2 ขอ้มลูทุติยภูมิ ซึ่งไดจ้ากการรวบรวมขอ้มลูจากเอกสาร สิ่งพิมพ ์และงานวิจัยท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น 

เอกสารจากสาํนักงานเกษตรอาํเภอนครชัยศรี เอกสารจากศูนย์การจัดการศัตรูพืชชุมชนบ้านคอกชา้ง และ

อินเทอรเ์น็ต  

การวิเคราะหข้์อมูล 

การศึกษาครัง้นี ้ผูวิ้จัยนาํแบบสอบถามไดม้าวิเคราะห ์โดยใชโ้ปรแกรมคาํนวณสถิติทางสงัคมศาสตร ์

สถิติท่ีใชวิ้เคราะหข์อ้มลู ดงันี ้ 

        1. การวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม และปัญหาอุปสรรคของเกษตรกรผู้ใช้สาร 

ชีวภณัฑ ์โดยใชส้ถิติบรรยาย หรือสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive   statistics) เช่น คา่เฉลี่ย รอ้ยละ เป็นตน้  

        2. การวิเคราะหข์อ้มูลเก่ียวกับตน้ทุนในการผลิตขา้วของกลุ่มเกษตรกรผูใ้ชส้ารชีวภัณฑ ์ใชสู้ตรการ

คาํนวณตามทฤษฎีตน้ทนุการผลติ เพ่ือศกึษาตน้ทนุทัง้หมด ไดแ้ก่ ตน้ทนุคงท่ี ตน้ทนุผนัแปร ตน้ทนุทัง้หมด 

3. การวิเคราะหข์อ้มูลเก่ียวกับรายไดแ้ละผลตอบแทนในการผลิตขา้วของกลุ่มเกษตรกรผูใ้ชส้ารชีว

ภณัฑ ์ ทาํการคาํนวณรายได ้รายไดส้ทุธิ ผลตอบแทนตอ่ตน้ทนุ และอตัราผลตอบแทนตอ่ตน้ทนุทัง้หมด 

วิธีวิเคราะหข้์อมูล 

      1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive   statistics) คือ คา่เฉลี่ย (Mean) และรอ้ยละ (Percentage) 

      2. วิเคราะห์ตน้ทุนในการผลิตขา้วของกลุ่มเกษตรกรผู้ใช้สารชีวภัณฑ์ โดยสามารถจาํแนกตน้ทุนเป็น 3  

ประเภท ตามสว่นประกอบดงันี ้

          2.1  ตน้ทนุคงท่ี       =    คา่เช่าท่ีดิน + คา่ใชท่ี้ดิน + คา่ภาษีท่ีดิน + คา่เสื่อมราคาเครื่องมือและ                     

                                              อปุกรณก์ารเกษตร + คา่เสียโอกาสของเงินลงทนุซือ้เครื่องมืออปุกรณ ์

          2.2  ตน้ทนุผนัแปร   =   คา่แรงงาน + คา่วสัดอุปุกรณ ์+ คา่ซอ่มแซมเครื่องมืออปุกรณ ์+ คา่ใชจ้่ายใน 

      การบรรจภุณัฑ ์+ คา่ตรวจสอบคณุภาพผลผลิต + คา่ใชจ้่ายในการตลาด +  

       คา่เสียโอกาสในการใชแ้รงงาน + คา่เสียโอกาสของเงินทนุ 

2.3  ตน้ทนุรวมทัง้หมด  =  ตน้ทนุคงท่ี + ตน้ทนุผนัแปร 

      3. วิเคราะหร์ายไดจ้ากการผลิตขา้วของกลุม่เกษตรกรผูใ้ชส้ารชีวภณัฑ ์ 

         รายไดท้ัง้หมดเป็นรายไดท้ัง้หมดท่ียงัไมไ่ดห้กัตน้ทนุ 

         รายไดท้ัง้หมด =  รายไดท่ี้เป็นเงินสด + รายไดท่ี้ไมเ่ป็นเงินสด 

         รายไดท่ี้เป็นเงินสด  =  ปริมาณผลผลิตท่ีขายได ้× ราคาผลผลิตตอ่หน่วย 

         รายไดท่ี้ไมเ่ป็นเงินสด = ปริมาณผลผลิตท่ีใชบ้ริโภค × ราคาขายผลผลิตเฉลี่ยตอ่หน่วย 

     4. การคืนขอ้มลูใหก้บัเกษตรกร ในรูปแบบสื่อตา่งๆ ไดแ้ก่ โปสเตอร ์แผ่นพบั  

ระยะเวลาวิจัย 

ผู้ วิจัยทําการศึกษ าต้น ทุน แล ะผ ลตอบ แท น ของการผลิต ข้าวของกลุ่ ม เกษ ตรกรผู้ ใช้สาร 

ชีวภัณฑ ์ภายใตศู้นยก์ารจดัการศตัรูพืชชุมชนบา้นคอกชา้ง ตาํบลแหลมบัว อาํเภอนครชยัศรี จงัหวดันครปฐม 

ระหวา่ง 20 เดือนมิถนุายน 2562 ถงึ 25 มกราคม พ.ศ. 2563 
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ผลการศึกษา 

สภาพเศรษฐกจิ สังคม ของเกษตรกรผู้ใช้สารชวีภัณฑ ์

จากการศกึษาพบว่า เกษตรกรผูใ้ชส้ารชีวภณัฑส์่วนใหญ่เป็นเพศชาย คิดเป็นรอ้ยละ 74.3 มีอายุมากกวา่ 

50 ปี คิดเป็นรอ้ยละ 82.8  เกษตรกรส่วนใหญ่มีการศึกษาระบบประถมศกึษา คิดเป็นรอ้ยละ 71.4 มีสมาชิกใน

ครวัเรือนมากกวา่ 5 คน คิดเป็นรอ้ยละ 48.6 และสว่นใหญ่มีท่ีดินเป็นของตนเองและใชเ้งินทนุสว่นตวั คิดเป็นรอ้ย

ละ 71.4 (Table 1) 

Table 1 Farmers’ socio-economic. 

Items Percent (100%) 
Gender            Male (74.3%) 

Age (average 63.47 years)            50  years and older (82.8%) 

Educational level            Primary education (71.4%) 

Household members            More than 5 person. (48.6%) 

Land area            Own land (71.4%) 

Funds for rice produce            Private capital (71.4%) 

The average household income is  
103,286 baht 

The most income is 100,000 baht (22.9%) 

 

ต้นทุนและผลตอบแทนในการผลิตข้าวของกลุ่มเกษตรกรผู้ใช้สารชวีภัณฑ ์

ตน้ทุนการผลิตขา้วของกลุ่มเกษตรกรผูใ้ชส้ารชีวภัณฑ ์ประกอบดว้ย ตน้ทุนคงท่ี 1,891.95 บาทต่อไร ่

ตน้ทนุผนัแปร 1,907.05 บาทตอ่ไร ่และตน้ทนุรวมทัง้หมด 3,799 บาทตอ่ไร ่(Table 2)  
 

Table 2  Cost of rice production of farmers use biopharmaceuticals. 

Items Number  
(THB per rai) 

Percentage 
(%) 

Fixed cost 1,891.95 100.00 
         Land rental fee 359.40 19.00 
         Equipment depreciation 1,532.55 81.00 
Variable cost 1,907.05 100.00 
        Factors of production 
            1.Rice seeds  
            2.Rice hormone  
            3.Biopharmaceutical product 

1,015.89 
374.32 
67.09 
93.21 

53.27 
19.63 
3.52 
4.88 

            4.Chemical fertilizer 481.27 25.24 
        Labor cost 658.64 34.54 
        Production expenditure 232.52 12.19 
Total cost 3,799 100.00 
        Fixed costs 1,891.95 49.80 

        Variable costs 1,907.05 50.20 
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ผลตอบแทนในการผลิตขา้วของกลุ่มเกษตรกรผูใ้ชส้ารชีวภณัฑ ์มีผลผลิตเฉลี่ยเท่ากบั 735.50 กิโลกรมั

ต่อไร่ ราคาท่ีขายไดเ้ฉลี่ย 6.61 บาทต่อกิโลกรมั ทาํใหเ้กษตรกรรายไดท้ั้งหมดเฉลี่ยไร่ละ 4,861.65 บาท และ

ผลตอบแทนสทุธิ 1,062.65 บาทตอ่ไร ่(Table 3)  

Table 3 Return of rice production of farmers use biopharmaceuticals. 

Items  

Yield per rai 735.50 Kilogram 
Total output 347,890 Kilogram 
Quantity of products sold 347,890 Kilogram  
Price per Kilogram 6.61 baht 
Revenue per rai 4,861.65 baht 
Net return per rai  1,062.65 baht 

 

ปัญหาและอุปสรรคของเกษตรกรผู้ใช้สารชวีภัณฑใ์นการผลิตข้าว 

 ข้อมูลปัญหาและอุปสรรคของเกษตรกรผู้ใช้สารชีวภัณฑ์ในการผลิตข้าวแบ่งออกเป็น 3 ด้าน 

ประกอบดว้ย ดา้นการเพาะปลกู ดา้นตน้ทนุการผลิตในการเพาะปลกูขา้ว และดา้นผลตอบแทนในการเพาะ 

ปลกูขา้ว  

 ดา้นการเพาะปลกู พบว่า ดา้นพืน้ท่ีเพาะปลกูไมเ่พียงพอ ดา้นปริมาณนํา้ท่ีไมเ่พียงพอ/สภาพภูมิอากาศ

ไม่เอือ้อาํนวย และดา้นขาดแคลนแรงงาน พบว่าเกษตรกรเลือกตอบไม่มีปัญหา คิดเป็นรอ้ยละ 85.7,82.9 และ 

57.1 ตามลาํดบั ส่วนในดา้นแมลงศตัรูพืชรบกวน/วชัพืชมาก พบว่าเกษตรกรมีปัญหาในระดบันอ้ย คิดเป็นรอ้ย

ละ 42.9 (Table 4) 
 

Table 4 Problem of rice cultivation  

Problem items No 
problem 

Very 
Low 

Low Moderate High Very 
High 

Percentage (%) 
Insufficient arable land 85.7 2.9 2.9 8.6 - - 

Inadequate water content /unfavorable 
climate 

82.9 2.9 - 14.3 - - 

Pest Infestation / Very Weed 11.4 11.4 42.9 28.6 5.7 - 

Labor shortage 57.1 22.9 2.9 17.1 - - 
 

ดา้นตน้ทุนการผลิตในการเพาะปลูกขา้ว พบว่า เกษตรกรประสบปัญหาดา้นค่ายาปราบศตัรูพืชและ

แมลงมีราคาสงู ในระดบัปานกลางมากท่ีสดุ คิดเป็นรอ้ยละ 54.3 รองลงมาดา้นค่าจา้งแรงงานสงู ดา้นค่าเมล็ด

พนัธุข์า้วมีราคาสงู เกษตรกรเลือกตอบในระดบันอ้ยท่ีสดุ คิดเป็นรอ้ยละ 37.1, 25.7 ตามลาํดบั และดา้นค่าปุ๋ ย

หรือสารชีวภัณฑ์มีราคาสูง เกษตรกรเลือกตอบในระดับน้อยท่ีสุดและระดับปานกลาง คิดเป็นรอ้ยละ 25.7 

(Table 5) 
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Table 5 Problem of the production cost of rice cultivation. 

Problem items No 
problem 

Very 
Low 

Low Moderate High Very 
High 

Percentage (%) 
The price of rice seeds is high 20.0 25.7 5.7 20.0 20.0 8.6 

High wage 31.4 37.1 8.6 17.1 5.7 - 

The cost of fertilizer or biological 
products is expensive 

14.3 25.7 11.4 25.7 5.7 17.1 

The cost of pesticides and insects is 
expensive 

11.4 2.9 5.7 54.3 8.6 17.1 

 

ดา้นผลตอบแทนการผลิตในการเพาะปลกูขา้ว พบว่า เกษตรกรประสบปัญหาในดา้นผลผลิตมีปริมาณ

นอ้ย อยู่ในระดบันอ้ยท่ีสดุเป็นอนัดบัหนึ่ง รอ้ยละ 45.7 ดา้นราคามีการแปรผนั/ไม่แน่นอน อยู่ในระดบัปานกลาง

มากท่ีสดุ รอ้ยละ 45.7 ดา้นไม่มีอาํนาจในการตอ่รองราคา อยู่ในระดบัมากเป็นอนัดบัหนึ่ง รอ้ยละ 34.3 และดา้น

ราคาขายไมไ่ดต้ามประกนัราคาขา้วของรฐับาล อยู่ในระดบันอ้ยท่ีสดุเป็นอนัดบัหนึ่ง รอ้ยละ 31.4 (Table 6) 

Table 6 Information on compensation for rice cultivation. 

Problem items No 
problem 

Very 
Low 

Low Moderate High Very 
High 

Percentage (%) 
Small production 11.4 45.7 8.6 31.4 2.9 - 

Price variable / unstable 14.3 2.9 17.1 45.7 2.9 17.1 

No bargaining power 17.1 - - 31.4 34.3 17.1 

The selling price is not in accordance 
with the government rice price 
guarantee 

17.1 31.4 2.9 25.7 5.7 17.1 

 

อภปิรายผลการศึกษา 

                 จากผลการศกึษาตน้ทนุในการผลิตขา้วของกลุม่เกษตรกรผูใ้ชส้ารชีวภณัฑ ์พบวา่มีตน้ทุนรวมทัง้หมด 

3,799 บาทต่อไร่ ซึ่งเป็นตน้ทุนท่ีตํ่ากว่าการผลิตขา้วโดยใชส้ารเคมี ดังจะเห็นไดจ้ากงานวิจัยของ สุขใจ ตอน

ปัญญา (2554) ไดผ้ลการศึกษาตน้ทุนและผลตอบแทนในการลงทุนปลูกขา้วของเกษตรกร หมู่ 5 ตาํบลหัวดง 

อาํเภอเมือง จังหวดัพิจิตร ซึ่งมีตน้ทุน 5,083.27 บาทต่อไร่ ผลการศึกษาท่ีแตกต่างกันนี ้เน่ืองจากการผลิตขา้ว

ของเกษตรกร หมู ่5 ตาํบลหวัดง  ยงัคงมีความจาํเป็นท่ีใชส้ารเคมีกาํจดัวชัพืชและแมลงศตรูพืชจึงทาํใหมี้ตน้ทุน

ในการผลิตท่ีสูงมากกว่าเกษตรกรผู้ใชส้ารชีวภัณฑ์ และผลการศึกษาผลตอบแทนในการผลิตข้าวของกลุ่ม

เกษตรกรผูใ้ชส้ารชีวภณัฑ ์มีผลตอบแทนสทุธิอยู่ท่ี 1,062.65 บาทตอ่ไร ่และรายไดเ้ฉลี่ยตอ่ไร่ 4,861.65 บาท ซึ่ง

ผลการศึกษาในครัง้นีไ้ม่สอดคลอ้งกับงานวิจัยของ ชาลิสา สุวรรณกิจ และกนกเนตร เปรมปรี (2559) ไดผ้ล

การศึกษาเรื่องการเปรียบเทียบตน้ทุนและผลตอบแทนระหว่างการปลูกขา้วเกษตรอินทรียก์ับเกษตรเคมี ซึ่งมี

ผลตอบแทนสทุธิ  1,776.70 บาทตอ่ไร ่และรายไดเ้ฉลี่ยตอ่ไรเ่ท่ากบั 6,007.55 บาท ผลการศกึษาท่ีแตกตา่งกนันี ้
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เน่ืองจากเกษตรกรผูใ้ชส้ารชีวภณัฑย์งัไม่สามารถใชส้ารชีวภณัฑไ์ดถ้งึ 100 เปอรเ์ซน็ต ์เพราะยงัมีการใชส้ารเคมี

รว่มดว้ย จงึทาํใหร้าคาท่ีขายผลผลิตแตกตา่งกนั 

สรุปผลการศึกษา 

จากผลการวิเคราะหข์อ้มลูสภาพเศรษฐกิจ สงัคม ของเกษตรกรผูใ้ชส้ารชีวภณัฑ ์จากการสมัภาษณ ์โดย

ใชแ้บบสอบถาม โดยกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ซึ่งเป็นเกษตรกรผูผ้ลิตขา้วภายใตก้าร

เป็นสมาชิกศูนยก์ารจัดการศตัรูพืชชมุชนบา้นคอกชา้ง จาํนวน 35 ราย พบว่า เกษตรกรท่ีขึน้ทะเบียนส่วนใหญ่

เป็นเพศชาย รอ้ยละ 74.3 มีอายุ 50 ปีขึน้ไป รอ้ยละ 82.8 ส่วนใหญ่จบการศกึษาในระดบัประถมศกึษา รอ้ยละ 

71.4 มีสมาชิกในครวัเรือนมากกว่า 5 คน รอ้ยละ 48.6 รายไดท้างการเกษตรของครวัเรือน เฉลี่ย 103,286 บาท

ต่อปี ส่วนใหญ่ใชท่ี้ดินของตนเองในการผลิตขา้ว รอ้ยละ 71.4 เงินลงทุนท่ีใชใ้นการผลิตขา้วสว่นใหญ่ใชเ้งินทุน

สว่นตวัรอ้ยละ 71.4 เกษตรกรสว่นใหญ่เป็นสมาชิกสถาบนัเกษตรกร คือ กลุม่ศนูยก์ารจดัการศตัรูพืชชุมชนบา้น

คอกชา้ง คิดเป็นรอ้ยละ 100 เป็นสมาชิกและเริ่มใชส้ารชีวภณัฑม์ากท่ีสดุใน ปี พ.ศ.2556 รอ้ยละ 74.3 เหตผุลท่ี

เลือกใชส้ารชีวภัณฑใ์นการทาํนาขา้ว คือ  เกษตรกรเลือกตอบตน้ทุนลดลง รอ้ยละ 38.5 เกษตรกรไดร้บัการ

ถ่ายทอดองคค์วามรูจ้ากเจา้หนา้ท่ีของรฐัเก่ียวกบัสารชีวภณัฑ ์เลือกตอบ 3-4 ครัง้/ปี รอ้ยละ 51.4 

ผลการศกึษาตน้ทนุและผลตอบแทนในการผลิตขา้วของกลุม่เกษตรกรผูใ้ชส้ารชีวภณัฑ ์พบวา่ ตน้ทนุใน

การผลิตข้าวทั้งหมดของผู้ตอบแบบสัมภาษณ์มีต้นทุนรวมโดยเฉลี่ย 3,799 บาทต่อไร่ มีต้นทุนคงท่ีเฉลี่ย 

1,891.95 บาทต่อไร่ ประกอบดว้ย  ค่าเช่าท่ีดิน  359.40 บาท ค่าเสื่อมของอปุกรณ ์1,532.55 บาท มีตน้ทุนผัน

แปร 1,907.05 บาทต่อไร ่ซึ่งประกอบไปดว้ย ค่าปัจจัยการผลิต 1,015.89 บาท ค่าแรงงาน 658.64 บาท และ

ค่าใชจ้่ายในการผลิต  232.52 บาท และเกษตรกรผูใ้ชส้ารชีวภัณฑส์ามารถผลิตขา้วได ้735.50 กิโลกรมัต่อไร ่

สามารถนาํไปขายไดร้าคาเฉลี่ย 6.61 บาทต่อกิโลกรมั ดงันัน้ รายไดจ้ากการขายผลผลิตของเกษตรกรจะเท่ากบั 

4,861.65 บาทตอ่ไร ่เม่ือนาํมาหกัลบกบัตน้ทนุแลว้ เกษตรกรจะไดผ้ลตอบแทนสทุธิอยู่ท่ี 1,062.65 บาทตอ่ไร ่

ปัญหาและอุปสรรคของการใชส้ารชีวภัณฑ์การผลิตขา้วของกลุ่มเกษตรกรผู้ใชส้ารชีวภัณฑ ์พบว่า

เกษตรกรผูใ้ชส้ารชีวภณัฑย์งัคงประสบปัญหาทางดา้นผลตอบแทนในการเพาะปลกูมากท่ีสดุถงึ รอ้ยละ 45.7 คือ 

ราคาแปรผนั/ไม่แน่นอน จึงทาํใหเ้กษตรกรยังไม่สามารถตดัสินใจเลือกใชส้ารชีวภัณฑท์ัง้หมดในการผลิตขา้ว 

เน่ืองจากราคาของผลผลิตท่ีไดน้ัน้ยงัไมมี่ความแน่นอน 

 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 

จากการศึกษาพบว่า ควรศึกษาแนวทางการเพ่ิมผลผลิตในการปลกูขา้วของเกษตรกรผูใ้ชส้ารชีวภัณฑ ์

ภายใตศ้นูยก์ารจดัการศตัรูพืชชุนบา้นคอกชา้ง ตาํบลแหลมบวั อาํเภอนครชยัศรี จงัหวดันครปฐม เน่ืองจากผล

การวิเคราะหใ์นดา้นผลผลิตยงัคงมีปริมาณท่ีนอ้ย อีกทัง้ยงัคงเป็นปัญหาและอปุสรรคของการใชส้ารชีวภณัฑใ์น

การผลิตขา้วของกลุ่มเกษตรกรผูใ้ชส้ารชีวภณัฑ ์เพ่ือดอูตัราการเพ่ิมผลผลิตของแตล่ะปี หากมีผลผลิตในปริมาณ

ท่ีเพ่ิมขึน้ก็จะทาํใหเ้กษตรกรมีผลตอบแทนมากขึน้อีกดว้ย 
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การพัฒนารูปแบบการตลาดทีเ่หมาะสมของกลุ่ม ก. กะเหร่ียงแก่น  

ตาํบลแก่นมะกรูด อาํเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี 

Developing Suitable Marketing Forms of the Kor Karen Kaeng Group  

Kaen Makrut Subdistrict, Ban Rai District, Uthai Thani Province 
 

นภสัสร จันทรสุ์ข1* และ พีรชยั กลุชยั1 

Napadsorn Chansuk1* and Peerachai Kullachai1 

 

บทคัดย่อ 

 งานวิจัยเรื่องนี ้มีวัตถุประสงคเ์พ่ือศึกษาประวัติ การดาํเนินงาน ศักยภาพ และการพัฒนารูปแบบ

การตลาดท่ีเหมาะสมของกลุ่ม ก. กระเหรี่ยงแก่น ตาํบลแก่นมะกรูด อาํเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี โดยใช้

ระเบียบวิธีวิจยัเชิงคณุภาพดว้ยการสมัภาษณแ์บบมีโครงสรา้ง และสนทนากลุ่ม ซึ่งผูใ้หข้อ้มูลสาํคญัมี 10 ราย  

ผลการศกึษาพบวา่ กลุม่เกิดจากการเป็นสมาชิกกลุม่โคกหนองนาโมเดลมาก่อน ซึง่บริษัทบางจากไดเ้ขา้มาอบรม

และจัดตัง้กลุ่ม การดาํเนินงานเม่ือมีคาํสั่งซือ้ประธานจะรบัเรื่อง และนัดวนัแปรรูปกบัสมาชิก ซึ่งศกัยภาพของ

สมาชิกมีความพรอ้มเม่ือมีคาํสั่งซือ้เขา้มา ดา้นรูปแบบการตลาดผูวิ้จยัใหส้มาชิกสรา้งความรูด้ว้ยตนเองแบบมี

ส่วนร่วมดว้ยการดูวีดีโอ และออกแบบการตลาดท่ีเหมาะสมของกลุ่มร่วมกัน เพ่ือให้มีช่องทางการตลาดท่ี

เหมาะสมเพ่ิมขึน้ 

 

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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คาํนาํ 

คณะกรรมการมลูนิธิปิดทองหลงัพระ สืบสานแนวพระราชดาํริ และสถาบนัส่งเสริมและพฒันากิจกรรม

ปิดทองหลงัพระ สืบสานแนวพระราชดาํริ มีมติคณะรฐัมนตรี เม่ือวนัท่ี 20 กุมภาพนัธ ์2556 อนุมติัความร่วมมือ

กับองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี องคก์ารบริหารส่วนตาํบลบ้านไร่ และหน่วยงานราชการในจังหวัด

อทุัยธานี ภายใตช่ื้อ “โครงการพืน้ท่ีตน้แบบบูรณาการแกไ้ขปัญหาและพัฒนาพืน้ท่ี ตาํบลแก่นมะกรูด จังหวดั

อุทัยธานี ตามแนวพระราชดาํริ” ทั้งหมด 4 หมู่บา้นไดแ้ก่หมู่ 1 บา้นใต ้หมู่ 2 บา้นคลองเสลา หมู่ 3 บา้นใหม่

คลององัวะ และหมู่ 4 บา้นอีมาดอีทราย โดยทัง้ 4 หมู่นีเ้ป็นพืน้ท่ีกนัชนกับพืน้ท่ีป่าหว้ยขาแขง้ ซึ่งเป็นมรดกโลก  

กลุม่ ก. กระเหรี่ยงแก่นเกิดจากการรวมกลุม่ของเกษตรกรหมู ่3 บา้นใหมค่ลององัวะ และหมู ่4 บา้นอีมาดอีทราย 

ซึ่งเป็นสมาชิกกลุ่มโคกหนองนาโมเดลมาก่อน ทางบริษัทบางจาก คอรป์อเรชั่น จาํกัด (มหาชน) ภายใตมู้ลนิธิ

ใบไมปั้นสขุ ไดมี้โครงการอบรมการพฒันาผลิตภณัฑ ์ในวนัท่ี 10-12 กนัยายน 2561 โดยมีมลูนิธิปิดทองหลงัพระ

เป็นผูป้ระสานงานระหวา่งเกษตรกรและบริษัทบางจาก เกษตรกรไดเ้ขา้ร่วมการอบรมดว้ยความสมคัรใจ เพราะ

อยากมีรายไดเ้สริม จึงเลือกการแปรรูปผลิตภณัฑจ์ากกลว้ย เพราะในพืน้ท่ีมีกลว้ยจาํนวนมาก และวิธีแปรรูปไม่

ซบัซอ้น หลงัจากเสร็จการอบรมก็ไดมี้การจดัตัง้กลุ่ม ก. กระเหรี่ยงแก่น โดยมีช่ือตราสินคา้ สะกุยซา เป็นภาษา

กระเหรี่ยงท่ีแปลเป็นภาษากลางวา่กลว้ย การดาํเนินงานของกลุม่ เม่ือมีคาํสั่งซือ้ ประธาน และเลขานกุาร จะเป็น

คนรบัเรื่อง และแจกจ่ายงานใหแ้ก่สมาชิกใหทุ้กคนรบัทราบผ่านทางไลน ์จะมีการประชุมและวางแผนกนัก่อนท่ี

จะนดัลงือปฏิบติัท่ี ไรอุ่ย้ก๋ือ และบา้นของเหรญัญิก สถานการณด์า้นการตลาดปัจจุบนั กลุม่รบัคาํสั่งซือ้จากทาง

บริษัทบางจากทางเดียว จึงทาํใหก้ารผลิตกลว้ยไม่มีความต่อเน่ือง ในช่วงท่ีผ่านมาสมาชิกจะขายตามเทศกาลปี

ใหม่ท่ีมีนักท่องเท่ียวเขา้มาพกั ซึ่งความคาดหวงัของกลุ่มในอนาคตคืออยากใหมี้คาํสั่งซือ้เขา้มาต่อเน่ือง และมี

โรงเรือนผลิตท่ีเป็นหลกัแหล่งทัง้หมดนีเ้พราะสมาชิกไม่มีความรูท้างดา้นการตลาด (สดุาดวง เรืองรุจิระ, 2543) 

ไดใ้หค้วามหมายว่าส่วนประสมทางการตลาด หมายถึง องคป์ระกอบท่ีสาํคญัในการดาํเนินงานดา้นการตลาด 

เป็นปัจจัยท่ีกิจการสามารถควบคุมได ้กิจการธุรกิจจะตอ้งสรา้งส่วนประสมทางการตลาดท่ีเหมาะสมในการ

วางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด ดังนั้นผูวิ้จัยจึงสนใจท่ีทาํการศึกษาเพ่ือการพัฒนารูปแบบการตลาดกับกลุ่ม  

ก. กระเหรี่ยงแก่น ตาํบลแก่นมะกรูด อาํเภอบา้นไร ่จงัหวดัอทุยัธานี 

 

วัตถุประสงคข์องงานวิจัย 

1. เพ่ือศกึษาประวติั การดาํเนินงาน และศกัยภาพของกลุม่ ก. กระเหรี่ยงแก่น ตาํบลแก่นมะกรูด อาํเภอ

บา้นไร ่จงัหวดัอทุยัธานี 

2. เพ่ือพฒันารูปแบบการตลาดท่ีเหมาะสมของกลุ่ม ก. กระเหรี่ยงแก่น ตาํบลแก่นมะกรูด อาํเภอบา้นไร ่

จงัหวดัอทุยัธานี 

 

วิธีการศึกษา 

การศกึษาเรื่องการพัฒนารูปแบบการตลาดท่ีเหมาะสมของกลุม่ ก. กระเหรี่ยงแก่น ตาํบลแก่นมะกรูด 

อาํเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี โดยใชร้ะเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research Methodology) ใน

การศกึษาและวิเคราะหข์อ้มลู 
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ผูใ้หข้อ้มลูสาํคญั ไดแ้ก่ สมาชิกกลุ่ม ก. กระเหรี่ยงแก่น ตาํบลแก่นมะกรูด อาํเภอบา้นไร ่จงัหวดัอทุยัธานี 

จาํนวน 10 ราย โดยใชก้ารคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างสุ่มแบบเจาะจง (Purposive sampling) เป็นการเลือกกลุ่มท่ี

ผูวิ้จยัใชเ้หตผุลในการเลือกเพ่ือความเหมาะสมในการวิจยั 

 เครื่องมือในการศึกษา คือ การสัมภาษณ์แบบมีโครงสรา้ง ปฏิทินชุมชน การสังเกตแบบมีส่วนร่วม 

และการสนทนากลุม่ (Focus group) 

 ขัน้ตอนในการศกึษา 

 ขัน้ท่ี 1 ศึกษาขอ้มูลพืน้ฐานประวัติและการดาํเนินงานของชุมชน ประกอบไปดว้ย ปฏิทินชุมชน การ

สมัภาษณท์บทวนความรูเ้รื่องหลกัการตลาดของกลุม่ ก. กระเหรี่ยงแก่น ตาํบลแก่นมะกรูด อาํเภอบา้นไร ่จงัหวดั

อุทัยธานี โดยใชเ้ครื่องมือการสัมภาษณ์แบบมีโครงสรา้งเก่ียวกับความรูท้างการตลาด เพ่ือจะไดน้าํขอ้มูลมา

ออกแบบพฒันารูปแบบการตลาด ระหวา่งวนัท่ี 4 ถงึ 10 กรกฎาคม 2562 

 ขัน้ท่ี 2 ทาํการพฒันารูปแบบการตลาด โดยจะใชท้ฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด Marketing Mix (4P’s) 

เป็นหลักในการดาํเนินการออกแบบกระบวนการเพ่ิมความรูใ้หก้ับกลุ่ม ก. กระเหรี่ยงแก่น ตาํบลแก่นมะกรูด 

อาํเภอบา้นไร่ จงัหวดัอทุัยธานี เกณฑก์ารวดัความรูโ้ดยการใหส้มาชิกทาํแบบทดสอบปรนยัวดัความรูก้่อนและ

หลงั วนัท่ี 24 กนัยายน 2562 

 ขัน้ท่ี 3 เชิญสมาชิกกลุม่ ก. กระเหรี่ยงแก่น ตาํบลแก่นมะกรูด อาํเภอบา้นไร ่จงัหวดัอทุยัธานี จาํนวน 10 

ราย 

  3.1 ใหส้มาชิกมารบัชมวีดีโอ ทฤษฎีความรูเ้ก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาด Marketing Mix 

(4P’s) 

  3.2 ใหส้มาชิกมารบัชมวีดีโอ กลุ่มเกษตรกรท่ีประสบความสาํเรจ็จากการทาํการตลาดเพ่ือให้

เกิดแรงจงูใจมากขึน้ 

  3.3 ใหส้มาชิกร่วมกันออกแบบการตลาดท่ีเหมาะสมกับศกัยภาพ ผ่านทฤษฎีความรูเ้ก่ียวกับ

สว่นประสมทางการตลาด Marketing Mix (4P’s)  

ซึง่จะใหส้มาชิกเรียนรูด้ว้ยตนเองผ่านทางการด ูYouTube และผูวิ้จยัเป็นผูใ้หข้อ้มลูเพ่ิมเติม โดยใชเ้ครื่องมือเป็น

การจดัเวทีสรา้งการเรียนรูม้าใชใ้นการดาํเนินงาน วนัท่ี 17 ถงึ 19 ตลุาคม 2562 

ขัน้ท่ี 4 ใหส้มาชิกกลุ่มเป็นผูป้ระเมินรูปแบบการตลาดท่ีเหมาะสมดว้ยตนเอง โดยเกษตรกรจะเป็นผู้

วางแผนผลิตภัณฑ์กล้วยซะกุ่ยซาโดยใช้ทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด Marketing Mix (4P’s) เพ่ือให้มี

แนวทางท่ีเหมาะสมกับศักยภาพของสมาชิกกลุ่ม ก. กระเหรี่ยงแก่น ตาํบลแก่นมะกรูด อาํเภอบา้นไร่ จังหวัด

อทุยัธานี โดยใชป้ฏิบติัการแบบมีสว่นรว่มกบัเกษตรกร วนัท่ี 17 ถงึ 19 ตลุาคม 2562 

 การวิเคราะหข์อ้มูล  นาํขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์แบบมีโครงสรา้ง การประชุมกลุ่มย่อย  

การลงภาคสนาม และปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม มาวิเคราะหเ์ชิงเนือ้หาโดยใชก้ารพรรณนาเรียบเรียงนาํเสนอ

ตามขอ้เท็จจริง ระยะเวลาในการดาํเนินงานระหวา่งเดือนมิถนุายน ถงึ ตลุาคม  2562 
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 ผลและวิจารณผ์ลการศึกษา 
 

ประวัต ิการดาํเนินงาน และศักยภาพ 

 ประวัติ ตาํบลแก่นมะกรูดจัดตัง้เม่ือปี พ.ศ. 2460 การแปลภาพถ่ายดาวเทียมในพืน้ท่ีเขตรกัษาพันธุ์

สตัวป่์าหว้ยขาแขง้ เปรียบเทียบปี พ.ศ. 2516 กบัปี พ.ศ. 2538 แสดงใหเ้ห็นว่าในช่วง 23 ปี สภาพพืน้ท่ีป่าถูก

เปลี่ยนแปลงเป็นพืน้ท่ีไร่รา้งหรือถูกแผว้ถางเพ่ือทาํเกษตรกรรมถงึ 8,960.42 ไร ่ส่วนใหญ่ในบริเวณทิศตะวนัตก

ติดแนวเขตรกัษาพนัธุส์ตัวป่์าอุม้ผาง (มลูนิธิปิดทองหลงัพระ, 2555) ตาํบลแก่นมะกรูดมีพืน้ท่ีทัง้หมด 4 หมูไ่ดแ้ก ่

หมู ่ 1 บา้นใต ้ หมู ่ 2 บา้นคลองเสลา หมู่ 3 บา้นใหม่คลององัวะและหมู่ 4 บา้นอีมาดอีทราย กลุ่ม ก. กระเหรี่

ยงแก่นเกิดจากการรวมกลุ่มของเกษตรกรหมู่ 3 บา้นใหม่คลององัวะ และหมู่ 4 บา้นอีมาดอีทราย ซึ่งเกษตรกร

เป็นสมาชิกกลุม่โคกหนองนาโมเดลมาก่อน ทางบริษัทบางจาก คอรป์อเรชั่น จาํกดั (มหาชน) ภายใตม้ลูนิธิใบไม้

ปันสขุ ไดมี้โครงการอบรมการพฒันาผลิตภณัฑ ์ในวนัท่ี 10-12 กนัยายน 2561 โดยมีมลูนิธิปิดทองหลงัพระเป็นผู้

ประสานงานระหว่างเกษตรกรและบริษัทบางจาก เกษตรกรไดเ้ขา้รว่มการอบรมดว้ยความสมคัรใจ เพราะอยากมี

รายไดเ้สริม จงึเลือกการแปรรูปผลิตภณัฑจ์ากกลว้ย เพราะมีกลว้ยจาํนวนมาก และวิธีแปรรูปไมซ่บัซอ้น หลงัจาก

เสร็จการอบรมก็ไดมี้การจดัตัง้กลุ่ม ก. กระเหรี่ยงแก่น วนัท่ี 12 กนัยายน 2561 โดยมีช่ือตราสินคา้ สะกุยซา เป็น

ภาษากระเหรี่ยงท่ีแปลเป็นภาษากลางวา่กลว้ย 

การดําเนินงาน กลุ่ม ก. กระเหรี่ยงแก่น เม่ือมีคาํสั่งซือ้ ประธาน และเลขานุการ จะเป็นคนรบัเรื่อง  

และแจกจ่ายงานใหแ้ก่สมาชิกใหทุ้กคนรบัทราบผ่านทางไลน ์จะมีการประชุมและวางแผนกันก่อนท่ีจะลงมือ

ปฏิบติัท่ีไร่อุย้ก๋ือ และบา้นของเหรญัญิก สมาชิกทุกคนจะตอ้งนาํกลว้ยของตนเองมาอย่างนอ้ย 1–2 หวี โดยผล

กลว้ย 1 ลกูสามารถทาํได ้4 ชิน้ ใน 1 หวีสามารถทาํได ้2 ถุงครึ่ง ดงันัน้ 10 คน จะไดท้ัง้หมด 50 ถงุ กรณีจาํนวน

กลว้ยไม่เพียงพอจะรบัชือ้จากสมาชิกในกลุ่ม หวีละ 3 บาท ซือ้จากคนท่ีไม่ไดเ้ป็นสมาชิกหวีละ 5 บาท ขัน้ต ํ่าท่ี

รบัคาํสั่งซือ้จาํนวน 100 ถงุ โดยทางบริษัทบางจากจะขึน้มารบัผลิตภณัฑเ์อง 

 ศักยภาพ ศักยภาพคน โดยคนในกลุ่มส่วนใหญ่ยังไม่เคยเห็นตัวอย่างของเกษตรกรท่ีประสบ

ความสาํเรจ็ในดา้นการตลาดจึงทาํใหค้นในกลุ่มมองภาพไม่ออกว่าจะเกิดความสาํเร็จดา้นการตลาดไดอ้ย่างไร 

แตค่นในกลุม่ก็พรอ้มท่ีจะทาํการตลาดถา้ทกุคนในกลุม่สนใจท่ีจะทาํ 

“คนในกลุ่มพรอ้มที่จะทาํ ถา้มีออร์เดอร์เขา้มาตลอด” (เนตรนภา พรมเอีย้ง, สมัภาษณ์, 5 กรกฎาคม 

2562) 

ศกัยภาพพืน้ท่ี คนในกลุ่มจะมีการปลูกกลว้ยเพ่ือเป็นแนวกันไฟในพืน้ท่ีเป็นจาํนวนมาก จึงไดต้ัดสินใจนาํผล

กลว้ยมาแปรรูปผลิตภณัฑ ์แตปั่จจบุนัยงัไมมี่สถานท่ีในการทาํการแปรรูปท่ีแน่นอนจึงไดยื้มสถานท่ีหนา้บา้นของ

เหรญัญิกกลุม่ไวท้าํการแปรรูปผลิตภณัฑช์ั่วคราวก่อน 

 “ตอนนีไ้ม่มสีถานทีท่าํเป็นหลกัเป็นแหล่ง ถา้มโีรงเรียนก็จะทาํใหม้ีความสะดวกในการทาํกลว้ยมากขึน้” 

(พชัรี ขอสขุ, สมัภาษณ,์ 5 กรกฎาคม 2562) 

ศกัยภาพดา้นการจดัการ คนในชุมชนยงัขาดความรูค้วามเขา้ใจในการตลาด กลุ่มสว่นใหญ่ยงัไมเ่คยเห็นตวัอย่าง

ของเกษตรกรท่ีประสบความสาํเรจ็ จึงรบัคาํสั่งซือ้จากทางบริษัทบางจาก คอรป์อเรชั่น จาํกดั (มหาชน) เพียงทาง

เดียว 
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 “ประธานจะรับออเดอร์มาก่อน และจะมาบอกสมาชิกในการนัดวนัทําการแปรรูปกลว้ย” (มลฤดี  

สทุะหลวง, สมัภาษณ,์ 17 ตลุาคม 2562) 

รูปแบบการตลาดทีเ่หมาะสมของกลุ่ม 

 ส่วนประสมทางการตลาด Marketing Mix (4P's) 

 ส่วนประสมทางการตลาด หมายถึง ตัวแปรทางการตลาดท่ีควบคุมได้ ซึ่งบริษัทใช้ร่วมกันเพ่ือ 

ตอบสนองความพึงพอใจแก่กลุม่เป้าหมาย เครื่องมือการตลาดมี 4 ประการ ประกอบดว้ย ผลิตภณัฑ ์ราคา ช่อง

ทางการจาํหน่าย และการสง่เสริมการตลาดซึง่เรียกวา่ (4P's) (ศิริวรรณ เสรีรตัน ์และคณะ, 2552) ผูวิ้จยัไดจ้ดัทาํ

แบบทดสอบปรนยัก่อนและหลงั จาํนวน 10 ขอ้ คะแนนเตม็ 10 คะแนน ดว้ยการใหส้มาชิกในกลุม่ดวีูดีโอเก่ียวกบั

ส่วนประสมทางการตลาด และกลุ่มเกษตรกรตวัอย่างท่ีนาํหลกัส่วนประสมทางการตลาดไปปรบัใชจ้นประสบ

ความสาํเรจ็ จากการศึกษา ทาํใหส้มาชิกมีความรูแ้ละความเขา้ใจดา้นการตลาดเพ่ิมมากขึน้เพ่ิมขึน้ วดัไดจ้าก

การทาํแบบทดสอบก่อนพบว่า ดา้นผลิตภัณฑ ์สมาชิกไดท้าํแบบทดสอบก่อนดูวีดีโอเก่ียวกับส่วนประสมทาง

การตลาด มีคะแนนเฉลี่ย 8 คะแนน และทาํแบบทดสอบหลังดูวีดีโอ มีคะแนนเฉลี่ย 10 คะแนน ดา้นราคา 

สมาชิกไดท้าํแบบทดสอบก่อนดูวีดีโอเก่ียวกับส่วนประสมทางการตลาด มีคะแนนเฉลี่ย 6.5 คะแนน และทาํ

แบบทดสอบหลงัดวีูดีโอ มีคะแนนเฉลี่ย 10 คะแนน ดา้นช่องทางการจาํหน่าย สมาชิกไดท้าํแบบทดสอบก่อนดู

วีดีโอเก่ียวกับส่วนประสมทางการตลาด มีคะแนนเฉลี่ย 5.5 คะแนน และทาํแบบทดสอบหลงัดวีูดีโอ มีคะแนน

เฉลี่ย 10 คะแนน ดา้นการส่งเสริมการตลาด สมาชิกไดท้าํแบบทดสอบก่อนดูวีดีโอเก่ียวกับส่วนประสมทาง

การตลาด มีคะแนนเฉลี่ย 6 คะแนน และทาํแบบทดสอบหลงัดวีูดีโอ มีคะแนนเฉลี่ย 10 คะแนน และจากการท่ี

สมาชิกไดด้วีูดีโอกลุ่มเกษตรกรตวัอย่างท่ีนาํหลกัส่วนประสมทางการตลาดไปปรบัใชจ้นประสบความสาํเร็จ ทาํ

ใหส้มาชิกเกิดแรงจูงใจมากขึน้ และผูวิ้จยัไดใ้หส้มาชิกร่วมกนัออกแบบการตลาดท่ีเหมาะสมกับศกัยภาพ ผ่าน

ทฤษฎีความรูเ้ก่ียวกับส่วนประสมทางการตลาด Marketing Mix (4P’s) พบว่า ดา้นผลิตภัณฑ ์จะมีการพัฒนา

บรรจุภัณฑใ์หมี้ความสวยงามมากย่ิงขึน้ ดา้นราคา มีความเหมาะสมตามความตอ้งการของกลุ่ม ดา้นช่องทาง

การจาํหน่าย จะมีการขายออนไลน ์และการขายแผงตลาดบา้นไร่ ดา้นการส่งเสริมการตลาด สมาชิกกลุ่มจะทาํ

การประชาสมัพนัธผ์่านทางสื่อโซเชียลมีเดียมากย่ิงขึน้ ซึ่งสมาชิกสามารถปฏิบติัไดต้ามศกัยภาพท่ีเหมาะสมของ

กลุม่ 

การพัฒนารูปแบบการตลาด 

 ความรู้เร่ืองรูปแบบการตลาด 

 ผู้วิจัยได้นําทฤษฎีคอนสตรัคชั่นนิสซึม (Constructionism) หรือทฤษฎีการสรา้งความรูด้ ้วยตนเอง  

ซึ่งเป็นทฤษฎีท่ีว่าดว้ยการสรา้งความรู ้เนน้การศึกษาปัจจัยภายใน นั่นคือสิ่งเรา้ ซึ่งไดแ้ก่ความรูค้วามเขา้ใจ  

หรือกระบวนการรูคิ้ด (Cognitive Processes) ท่ีช่วยส่งเสริมการเรียนรู ้โดยไดน้าํทฤษฎีการสรา้งความรูด้ว้ย

ตนเองมาปรบัใชก้ับกลุ่ม ก. กระเหรี่ยงแก่น ในการดวีูดีโอเก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาด และกลุ่มเกษตรกร

ตวัอย่างท่ีนาํหลกัส่วนประสมทางการตลาดไปปรบัใชจ้นประสบความสาํเร็จ ผลการศึกษาพบว่า สมาชิกกลุ่ม  

ก. กระเหรี่ยงแก่น มีความรูค้วามเขา้ใจดา้นส่วนประสมทางการตลาดเพ่ิมมากขึน้ วดัไดจ้ากความรูเ้ดิมเก่ียวกับ

การตลาดโดยการทาํแบบทดสอบปรนัยก่อนและหลงั ก่อนดูวีดีโอ สมาชิกมีคะแนนเฉลี่ย 6.5 คะแนน ผลการ

ทดสอบหลงัดวีูดีโอ สมาชิกมีคะแนนเฉลี่ย 10 คะแนน และเม่ือสมาชิกไดด้วีูดีโอกลุ่มเกษตรกรตวัอย่างท่ีนาํหลกั
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ส่วนประสมทางการตลาดไปปรบัใชจ้นประสบความสาํเร็จ ทาํใหส้มาชิกกลุ่มเกิดแรงจูงใจในการทาํการตลาด

เพ่ิมมากขึน้ 

 การมีส่วนร่วม 

 อรทยั ก๊กผล (2552) กล่าวถงึขัน้ตอนการวางแผนการมีส่วนรว่มของประชาชนท่ีมีประสิทธิผลควรมีการ

วางแผนขัน้การมีส่วนร่วม และขัน้นาํแผนไปสู่การปฏิบัติ จากการศึกษาพบว่า ขัน้การมีมีส่วนร่วม ผูวิ้จัยไดใ้ห้

สมาชิกร่วมกนัวางแผนการตลาดท่ีเหมาะสมรว่มกนั จากท่ีไดด้วีูดีโอเก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาด และกลุ่ม

เกษตรกรตวัอย่างท่ีนาํหลกัสว่นประสมทางการตลาดไปปรบัใชจ้นประสบความสาํเรจ็ สมาชิกกลุ่ม ก. กระเหรี่ยง

แก่น ไดว้างรูปแบบการตลาดท่ีเหมาะสมของกลุ่มร่วมกัน ขัน้นาํแผนไปสู่การปฏิบัติ สมาชิกกลุ่ม ก. กระเหรี่ยง

แก่น ไดว้างแผนการตลาดท่ีเหมาะสมกบักลุ่ม และไดท้าํการตกลงกกันว่าจะนาํแผนการตลาดนีไ้ปสู่การปฏิบัติ 

เพ่ือใหก้ลุม่มีรายไดเ้พ่ิมมากขึน้ และผลิตภณัฑเ์ป็นท่ีรูจ้กัเพ่ิมมากขึน้ 

“บางครัง้สมาชิกก็ไดม้ีการถ่ายรูปไวแ้ต่ไม่เคยนาํภาพมาลงโซเชียลมีเดยี แต่ต่อไปนีถ้า้ไดน้าํภาพมาลง

โซเชียลมีเดีย ก็คิดว่าคนภายนอกน่าจะเป็นรูจ้กัผลิตภณัฑ์เรามาขึน้” (สระเอ กรึงไกร, สมัภาษณ,์ 18 ตุลาคม 

2562) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2 Group members jointly design the appropriate marking image. 

 

วิจารณผ์ลการศึกษา 

 กลุ่ม ก. กระเหรี่ยงแก่น ตาํบลแก่นมะกรูด อาํเภอบา้นไร่ จังหวดัอุทัยธานี ไดมี้แนวคิดร่วมกันในการ

วางแผนทาํการตลาดในอนาคต ผ่านเครื่องมือการตลาดอย่างส่วนประสมการตลาด Marketing Mix (4P's)  

โดยใหส้มาชิกเลือกจากศกัยภาพของกลุ่มท่ีเหมาะสม และจากการดูวีดีโอกลุ่มเกษตรกรตวัอย่างท่ีนาํหลกัส่วน

ประสมทางการตลาดไปปรับใชจ้นประสบความสาํเร็จ ทําให้สมาชิกกลุ่มเกิดแรงบันดาลใจเพ่ิมขึน้ ซึ่งการ

ออกแบบกระบวนการในการจดัทาํ กระบวนการเรียนรูเ้พ่ือพฒันารูแ้บบการตลาดท่ีเหมาะสม มีประเดน็สาํคญัคือ 

การสรา้งเครื่องมือในการเก็บขอ้มลู นาํแผนไปสู่การปฏิบัติและประเมินผล และสรุปบทเรียนในการทาํงาน (นฤ

มล ภูมิระวิ, 2552) โดยกระบวนการเรียนรูท่ี้ทาํใหเ้ขา้ใจศักยภาพท่ีเป็นทุนท่ีแทจ้ริงของกลุ่มเอง (เสรี พงศพิศ  

และวิชิต นนัทสวุรรณ, 2545) ในการทาํการตลาด ผ่านทางวิธีการทฤษฎีคอนสตรคัชั่นนิสซมึ (Constructionism) 

หรือทฤษฎีการสรา้งความรูด้ว้ยตนเอง พบว่าสมาชิกสมาชิกมาความเขา้ใจดา้นส่วนประสมการตลาดมากขึน้ 

สามารถคิดตาม และออกแบบการตลาดท่ีเหมาะสมกบัศกัยภาพกลุม่ได ้
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สรุปผลการศึกษา 

 จากผลการวิจัยพบว่า กลุ่ม ก. กระเหรี่ยงแก่น ตาํบลแก่นมะกรูด สมาชิกกลุ่มยังขาดความรูด้ ้าน

การตลาด จากการประชุมกลุ่มย่อยในการแลกเปลี่ยนเรียนรูก้ัน การสมัภาษณ์แบบมีโครงสรา้ง และเครื่องมือ

ศกึษาชุมชน พบว่า จากท่ีไดด้วีูดีโอเก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาด และกลุ่มเกษตรกรตวัอย่างท่ีนาํหลกัส่วน

ประสมทางการตลาดไปปรบัใชจ้นประสบความสาํเรจ็ สมาชิกกลุม่ ก. กระเหรี่ยงแก่น ซึง่ผูวิ้จยัไดใ้หส้มาชิกกลุ่ม

ทาํแบบทดสอบก่อนและหลงัการรบัชมวีดิโอ พบว่า ก่อนดวีูดีโอ สมาชิกมีคะแนนเฉลี่ย 6.5 คะแนน  และผลการ

ทดสอบหลงัดวีูดีโอ สมาชิกมีคะแนนเฉลี่ย 10 คะแนน ทาํใหท้ราบว่าสมาชิกมีความเขา้ใจในเรื่องสว่นประสมทาง

การตลาดเพ่ิมมากขึน้จากการทาํกระบวนการเรียนรูเ้รื่องการตลาด และมีการวางแผนการตลาดท่ีเหมาะสม

สาํหรบักลุ่ม คือ ดา้นผลิตภัณฑ์ จะมีการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้มีความสวยงามมากย่ิงขึน้ ดา้นราคา มีความ

เหมาะสมตามความตอ้งการของกลุ่ม ดา้นช่องทางการจาํหน่าย จะมีการขายออนไลน ์และการขายแผงตลาด

บา้นไร ่ดา้นการสง่เสริมการตลาด สมาชิกกลุม่จะทาํการประชาสมัพนัธผ์่านทางสื่อโซเชียลมีเดียมากย่ิงขึน้ 

 

ข้อเสนอแนะในการทาํวิจัยคร้ังต่อไป 

 1. หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งในดา้นพฒันาชุมชนควรมีการเขา้มาสง่เสริมเรื่องการตลาดอย่างจริงจงั เพ่ือให้

สมาชิกเกิดความรูค้วามเขา้ใจในเรื่องการตลาดอย่างถกูตอ้ง และใหมี้การติดตามผลในการเติบโตของกลุม่ 

 2. ผูท้าํวิจยัครัง้ต่อไปควรจดักิจกรรมศกึษาดงูานในสถานท่ีจริง ท่ีเกษตรกรประสบความสาํเร็จในดา้น

การตลาด เพ่ือให้สมาชิกไดเ้กิดแรงจูงใจ และเห็นถึงภาพอนาคตของกลุ่มว่าจะไปในทิศทางไหนในอนาคต 

กลบัมาประยกุตใ์ชก้บัพืน้ท่ีของตนเอง 
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Saowanee Nurathana1* and Duangkamol Panrosthip Thunmathiwat1 

 

บทคัดย่อ 

 การวิจยัครัง้นีมี้วตัถุประสงคเ์พ่ือ ศกึษาความรูแ้ละพฤติกรรมการใชส้ารเคมีกาํจดัศตัรูพืชของเกษตรกร 

ท่ีขึน้ทะเบียนเกษตรกร หมู ่2 ตาํบลมว่งเจ็ดตน้ อาํเภอบา้นโคก จงัหวดัอตุรดิตถ ์จาํนวนทัง้หมด 172 ราย โดยใช้

แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมขอ้มูล วิเคราะหข์อ้มูลโดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา ไดแ้ก่ ค่ารอ้ยละ ค่าเฉลี่ย และ

สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน ผลการศกึษาพบวา่ 1) ขอ้มลูทั่วไปของเกษตรกร เป็นเพศหญิง รอ้ยละ 52.9 มีอายเุฉลี่ย 

50.15 ปี โดยส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรสแลว้ รอ้ยละ 87.2 และสาํเร็จการศกึษาระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ รอ้ย

ละ 42.4 2) ความรูเ้ก่ียวกบัการใชส้ารเคมีกาํจดัศตัรูพืช พบวา่ ประมาณครึง่หนึ่งของทัง้หมดมีความรู ้อยู่ในระดบั

ปานกลาง รอ้ยละ 50.58 3) พฤติกรรมการใช้สารเคมีกาํจัดศัตรูพืชโดยภาพรวมการปฏิบัติตัวในการฉีดพ่น

สารเคมี อยู่ในระดบัในระดบัมาก ( 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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คาํนาํ 

ปัจจบุนัประเทศไทยมีปริมาณการนาํเขา้สารเคมีกาํจดัศตัรูพืชทางการเกษตรเพ่ิมขึน้ ทัง้นีจ้ากขอ้มลูการ

นาํเขา้สารเคมีกาํจดัศตัรูพืชในปี พ.ศ. 2560 พบวา่ มีปริมาณการนาํเขา้ มากถงึ 117,815 ตนั (สาํนกังานนโยบาย

และแผนทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม, 2561) ซึ่งแสดงใหเ้ห็นว่า เกษตรกรมีการใชส้ารเคมีในการกาํจัด

ศตัรูพืชในการเพาะปลกูเป็นจาํนวนมาก ทัง้ใชส้ารเคมีเพ่ือเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตร ควบคมุและกาํจดัศตัรูพืช 

ซึ่งการใชส้ารเคมีทาํใหเ้กษตรกรมีความเสี่ยงต่อการรบัและสมัผัสสารเคมีกาํจดัศตัรูพืชมากขึน้จนเป็นอนัตราย 

ทัง้ตอ่สขุภาพของตนเอง ตลอดจนการใชส้ารเคมียงัสง่ผลตอ่ผูบ้ริโภค รวมไปถงึการสง่ผลกระทบตอ่สิ่งแวดลอ้ม  

พืน้ท่ี หมู่ 2 ตาํบลม่วงเจ็ดตน้ อาํเภอบา้นโคก จงัหวดัอตุรดิตถ ์เป็นหมู่บา้นท่ีมีทรพัยากรป่าไมส้มบูรณ์

เป็นพืน้ท่ีตน้นํา้ ของแม่นํา้ปาด ซึ่งไหลผ่านอาํเภอฟากท่า และอาํเภอนํา้ปาดลงสู่แม่นํา้น่าน ณ บา้นปากปาด 

บริเวณทางเขา้ท่ีทาํการเข่ือนสิริกิตติ ์ ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางดา้นเกษตรกรรม เช่น  ไรข่า้วโพด ไร่

มนัสาํปะหลงั สวนลาํไย มะขามหวาน ยางพารา และทาํนา ซึง่ลว้นแลว้แตมี่การใชส้ารเคมีในการทาํเกษตรกรรม

ซึง่หากมีการใชส้ารเคมีจาํนวนมากอาจจะมีผลกระทบตอ่ระบบนิเวศนเ์กิดขึน้ไดใ้นอนาคต 

 ผูวิ้จยัจึงสนใจท่ีจะศึกษาความรูแ้ละพฤติกรรมการใชส้ารเคมีของเกษตรกร เพ่ือนาํผลการวิจัยไปเป็น

แนวทางการใหค้วามรูแ้ละปรบัพฤติกรรมใชส้ารเคมีกาํจัดศตัรูพืชอย่างเหมาะสมและถูกวิธีใหก้ับเกษตรกรใน

พืน้ท่ี  นอกจากนัน้ยงัเป็นแนวทางการแกไ้ขปัญหาการใชส้ารเคมีกาํจดัศตัรูพืช การปรบัปรุงสภาพการทาํงานของ

ผูป้ระกอบอาชีพเกษตรกรรม ใหป้ลอดภัย จากพิษภัยของสารเคมี ในพืน้ท่ีอ่ืนๆ ซึ่งจะนาํไปสู่ความปลอดภัยใน

การใชส้ารเคมีอย่างยั่งยืน 

 

วิธีการศึกษา 

1) ประชากรท่ีใชใ้นการวิจัยครัง้นี ้คือ เกษตรกรท่ีอาศยัอยู่ในพืน้ท่ีหมู่ 2 ตาํบลม่วงเจ็ดตน้ อาํเภอบา้น

โคก จังหวดัอุตรดิตถ ์ท่ีไดข้ึน้ทะเบียนเกษตรกรทัง้หมด จาํนวน 172 คน (องคก์ารบริหารส่วนตาํบลม่วงเจ็ดตน้, 

2558) 

2) เครื่องมือท่ีใชเ้ป็นแบบสอบถามท่ีผูวิ้จยัสรา้งขึน้จากการทบทวนวรรณกรรม เพ่ือใหต้อบวตัถุประสงค์

ของการศกึษา โดยแบบสอบถาม แบ่งเป็น 3 สว่น คือ  

สว่นท่ี 1  ขอ้มลูทั่วไปของเกษตรกร ไดแ้ก่ เพศ อาย ุการศกึษา อาชีพ และขอ้มลูเก่ียวกบัการใชส้ารเคมี 

ส่วนท่ี 2  ความรูเ้ก่ียวกับการใชส้ารเคมีของเกษตรกร ทัง้ในกรณีก่อนใชส้ารเคมี ขณะใชส้ารเคมี และ

หลงัการใชส้ารเคมี โดยมีลกัษณะคาํถามเป็นปลายปิด ใหเ้ลือกตอบ ถูก หรือ ผิด จาํนวน ทัง้หมด 15 ขอ้ และมี

การกาํหนดคา่คะแนน คือ ตอบถกู ได ้ 1 คะแนน ตอบผิด ได ้0 คะแนน 

ส่วนท่ี 3  พฤติกรรมการใชส้ารเคมีของเกษตรกร นับตัง้แตก่ารปฏิบัติตวัก่อนฉีดพ่นสารเคมี การปฏิบัติ

ตวัขณะฉีดพ่นสารเคมี และการปฏิบติัตวัหลงัฉีดพ่นสารเคมี โดยลกัษณะของแบบสอบถาม จะมีคาํตอบใหเ้ลือก

โดยใชม้าตรวดัแบบลิเคิรท์ (Likert Scale) ซึง่มี 5 ระดบั จากมากท่ีสดุไปหานอ้ยท่ีสดุ ดงันี ้   
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 5  หมายถงึ   ปฏิบติัมากท่ีสดุ  

 4   หมายถงึ   ปฏิบติัมาก  

 3  หมายถงึ   ปฏิบติัปานกลาง    

 2   หมายถงึ   ปฏิบติันอ้ย  

 1  หมายถงึ   ปฏิบติันอ้ยท่ีสดุ 

 3) การตรวจสอบคณุภาพของเครื่องมือในการศกึษา หลงัจากท่ีผูวิ้จยัทาํการปรบัปรุงแบบสอบถามตาม

แนะนาํของอาจารยท่ี์ปรึกษา ไดมี้การนาํแบบสอบถามไปใหผู้เ้ช่ียวชาญ 3 ท่าน ตรวจสอบความถูกตอ้งเพ่ือ

พิจารณาความเหมาะสม ความถูกตอ้งและความชัดเจนของภาษา ตลอดไปจนถึงความครอบคลมุเนือ้หาและ

สอดคลอ้งกับวัตถุประสงคข์องการทาํวิจัย จากนั้นจึงนาํแบบสอบถามไปทดลองใช ้(Try-out) กับประชากร

หมู่บา้นขา้งเคียง คือ หมู่ 7 ตาํบลม่วงเจ็ดตน้ อาํเภอบา้นโคก จังหวัดอุตรดิตถ ์จาํนวน 30 คน เพ่ือตรวจสอบ

คณุภาพของเครื่องมือ โดยการหาคา่ความเช่ือถือไดข้องแบบสอบถาม (Reliability) ดว้ยวิธีการหาค่าสมัประสิทธ์ิ

แบบ Cronbach’s Alpha ไดค้า่ความเช่ือถือไดข้องแบบสอบถามเท่ากบั 0.87 จงึนาํไปเก็บขอ้มลูจริง  

การเกบ็รวบรวมข้อมูล   

ผูวิ้จัยลงพืน้ท่ีเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยตนเองโดยการแจกแบบสอบถามใหก้ับเกษตรกรท่ีขึน้ทะเบียน

เกษตรกร ขณะมีการประชุมประจาํเดือน และตามเก็บขอ้มลูเพ่ิมเติมจนครบตามจาํนวนเกษตรกรท่ีขึน้ทะเบียน 

จาํนวน 172 ชดุ  

การวิเคราะหข้์อมูล  

 1) ขอ้มูลทั่วไปของเกษตรกร ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพ การศึกษา และประเภทของสารเคมีท่ีเคยใช ้

วิเคราะหข์อ้มลูโดยใชค้า่ความถ่ี รอ้ยละ และคา่เฉลี่ย  

2) ความรูข้องเกษตรกรตอ่การใชส้ารเคมีกาํจดัศตัรูพืช มีเกณฑใ์นการวิเคราะหร์ะดบัของความรู ้ดงันี ้  

 ระดบัคะแนน 12-15 คะแนน หมายถงึ มีความรูร้ะดบัมาก 

 ระดบัคะแนน 9-11 คะแนน หมายถงึ มีความรูร้ะดบัปานกลาง 

 ระดบัคะแนน 0-8 คะแนน หมายถงึ มีความรูร้ะดบันอ้ย 

3) พฤติกรรมของเกษตรกรในการใชส้ารเคมีกาํจัดศตัรูพืชในเขตพืน้ท่ีหมู่ 2 ตาํบลม่วงเจ็ดตน้ ใชส้ถิติ 

ความถ่ี รอ้ยละ คา่เฉลี่ย สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน เกณฑใ์นการวิเคราะหร์ะดบัของพฤติกรรม โดยพิจารณา ดงันี ้  

คา่เฉลี่ยระดบั 4.21-5.00 มีระดบัการปฏิบติัในระดบัมากท่ีสดุ หมายถงึ มีพฤติกรรมการใชส้ารเคมีดีมากท่ีสดุ   

คา่เฉลี่ยระดบั 3.41-4.20 มีระดบัการปฏิบติัในระดบัมาก หมายถงึ มีพฤติกรรมการใชส้ารเคมีดีมาก   

คา่เฉลี่ยระดบั 2.61-3.40 มีระดบัการปฏิบติัในระดบัปานกลาง หมายถงึ มีพฤติกรรมการใชส้ารเคมีดีปานกลาง 

คา่เฉลี่ยระดบั 1.81-2.60 มีระดบัการปฏิบติัในระดบันอ้ย หมายถงึ มีพฤติกรรมการใชส้ารเคมีดีนอ้ย   

คา่เฉลี่ยระดบั 1.00-1.80 มีระดบัการปฏิบติัในระดบันอ้ยท่ีสดุ หมายถงึ มีพฤติกรรมการใชส้ารเคมีไมดี่  
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ผลการศึกษาและวิจารณ ์

ข้อมูลทั่วไปของเกษตรกร  

 ขอ้มลูทั่วไปของเกษตรกร พบว่า เกษตรกรเป็นเพศหญิง รอ้ยละ 52.9 เพศชาย รอ้ยละ 47.1 มีอายเุฉลี่ย 

50.15 ปี โดยส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรสแลว้ รอ้ยละ 87.2 และสาํเร็จการศกึษาระดบัมธัยมศกึษาตอนตน้ รอ้ย

ละ 42.4 เกษตรกรเกือบทัง้หมดทาํนา รอ้ยละ 92.4 รองลงมาทาํไรข่า้วโพด รอ้ยละ 85.5 และมีการปลกูลาํไยนอ้ย

ท่ีสุด รอ้ยละ 7.6 ประเภทสารเคมีท่ีเคยใช ้เกือบทุกรายใชส้ารกาํจัดวชัพืช รอ้ยละ 99.4 โดยมีการใชเ้ครื่องพ่น

สารเคมีแบบใชแ้บตเตอรี่  รอ้ยละ 91.9  
 

ความรู้เกีย่วกับการใช้สารเคมีกาํจัดศัตรูพชืของเกษตรกร  

 เกษตรกรทกุรายตอบถกูในขอ้ของการเลือกใชส้ารเคมี ควรอา่นฉลากศกึษาวิธีการใชแ้ละคาํแนะนาํของ

ผูมี้ความรูใ้นการใชส้ารเคมี รองลงมา คือการเก็บอุปกรณ์และสารเคมีใหพ้น้มือเด็กทันทีหลงัการฉีดพ่นทุกครัง้ 

รอ้ยละ 95.3 สว่นขอ้ท่ีเกษตรกรมีการตอบคาํถามถกูนอ้ยท่ีสดุ เพียงรอ้ยละ 49.4 คือ เรื่องเวลาการฉีดพ่นสารเคมี 

เกษตรกรยงัคงมีความเขา้ใจว่าเวลาเท่ียงวนัเป็นเวลาท่ีเหมาะสม เพราะสารเคมีไม่สามารถดดูซมึเขา้สู่รา่งกายได ้

(Table 1) 

Table 1 Number and percentage of chemical use respondents about chemical use    (N = 172) 

  

Items Answer Number 
(person) 

Percent
age 

Should read the label or get advice from knowledgeable people Correct 172 100 
Chemical selection to get rid of the sucking insects Should choose 
the absorption type.  

Incorrect 94 54.7 

Chemical mixing Not necessary to use as specified by the label. Incorrect 126 73.3 
The downwind is a suitable position to stand when spray pesticides. Incorrect 104 60.5 
While spraying, should not smoke and eat food, as it may cause the 
absorption of toxins into the body. 

Correct 136 79.1 

Spraying chemicals at midday is the right time Because it cannot be 
absorbed into the body 

Incorrect 85 49.4 

While spraying chemicals to children and pets from the sprayed area. Correct 141 82.0 
The best method if the toxin gets into the eyes Is to wash your eyes 
with clean water. 

Correct 117 68.0 

If found broken equipment while spraying Should hurry to finish 
spraying and then repair. 

Incorrect 109 63.4 

When used, containers should be re-used to contain water or other 
things to save. 

Incorrect 124 72.1 

If the chemical tank is not used up Should be kept for future use 
again. 

Incorrect 111 64.5 

Detected chemical residues in the body can be done by injecting or 
buying drugs by yourself. 

Incorrect 106 61.6 

After every spray of chemicals should wash the body immediately 
with soap. 

Correct 139 80.8 

After spraying the chemicals, can be harvested immediately. 
Because it will produce beautiful, quality products. 

Incorrect 117 68.0 

Keep equipment and chemicals out of the reach of children 
immediately after every spray. 

Correct 164 95.3 
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 เม่ือนาํคะแนนการตอบคาํถามของเกษตรกรมาจดักลุ่ม แบ่งระดบัความรูเ้ก่ียวกบัการใชส้ารเคมีกาํจัด

ศตัรูพืช พบวา่ เกษตรกรประมาณครึง่หนึ่ง (รอ้ยละ 50.58) มีระดบัความรูเ้ก่ียวกบัการใชส้ารเคมีกาํจดัศตัรูพืชอยู่

ในระดบัปานกลาง รองลงมามี ระดบัความรูเ้ก่ียวกบัการใชส้ารเคมีกาํจดัศตัรูพืชอยู่ในระดบัมาก(รอ้ยละ 33.14) 

และมีระดบัความรูเ้ก่ียวกบัการใชส้ารเคมีกาํจดัศตัรูพืชอยู่ในระดบันอ้ย(รอ้ยละ 16.28) (Table 2) 

Table 2 Knowledge level of farmers regarding pesticide use 

Knowledge level Frequency Percentage 

Low Knowledge (0-8) 28 16.28 

Moderate Knowledge (9-11) 87 50.58 

High knowledge (12-15) 57 33.14 

Total 172 100 
 

พฤตกิรรมการใช้สารเคมีกาํจัดศัตรูพืชของเกษตรกร 

 พฤติกรรมการใชส้ารเคมีของเกษตรกร การปฏิบติัตวัก่อนฉีดพ่นสารเคมี พบวา่ ตรวจสภาพอปุกรณก์่อน

ใชส้ารเคมีกาํจดัศตัรูพืชทุกครัง้ ระดบัดีมากท่ีสดุ(𝜇𝜇= 4.27,𝜎𝜎 = 0.702)เป็นอนัดบัแรก รองลงมาคือใชไ้มใ้นการ

คนสารเคมีให้เข้ากันก่อนการฉีดพ่น ระดับดีมากท่ีสุด(𝜇𝜇 = 4.22,𝜎𝜎 = 0.771)และเม่ือสงสัยเก่ียวกับการใช้

สารเคมี ใหป้รกึษาเจา้หนา้ท่ีการเกษตรหรือรา้นจาํหน่ายสารเคมี ระดบัดีมาก(𝜇𝜇 = 3.86,𝜎𝜎 = 0.999) เป็นอนัดบั

สุดทา้ย การปฏิบัติตวัขณะฉีดพ่นสารเคมี พบว่า ไม่รบัประทานอาหารหรือสูบบุหรี่ในขณะฉีดพ่น ระดบัดีมาก

ท่ีสดุ(𝜇𝜇= 4.35,𝜎𝜎 = 0.714)เป็นอนัดบัแรก รองลงมาคืออปุกรณช์าํรุดเสียหายใหห้ยดุฉีดพ่นสารเคมีทนัที ระดบัดี

มากท่ีสุด(𝜇𝜇= 4.28, 𝜎𝜎 = 0.713)และไม่ฉีดพ่นสารเคมีในเวลากลางวนัในระดบัดีมาก (𝜇𝜇 = 3.88, 𝜎𝜎 = 0.844)

เป็นอนัดบัสดุทา้ย และการปฏิบติัตวัหลงัฉีดพ่นสารเคมี พบวา่ ชาํระรา่งกายทนัทีหลงัจากฉีดพ่นสารเคมี ระดบัดี

มากท่ีสดุ(𝜇𝜇 = 4.37, 𝜎𝜎 = 0.667)เป็นอนัดบัแรก รองลงมาคือเวน้ระยะเก็บผกั หลงัฉีดพ่นสารเคมีกาํจัดศตัรูพืช 

ระดบัดีมากท่ีสดุ(𝜇𝜇 = 4.28, 𝜎𝜎 = 0.761)และเม่ือสารเคมีพืชหกบนพืน้ใหใ้ชดิ้นดดูซบัแลว้จึงนาํไปฝังกลบ ระดบั

ดีมาก(𝜇𝜇 = 3.58, 𝜎𝜎 = 1.031)เป็นอนัดบัสดุทา้ย (Table 3) 

Table 3 Mean and standard deviation of pesticide used behavior    (N=172) 

Behavior in Pesticide Use  𝜇𝜇 𝜎𝜎 Results 

Behavior before spraying chemicals    

Choose to buy chemicals that are not toxic to plants. 3.90 0.810 High 

Choose to buy chemicals based on the type of pest. 3.93 0.777 High 

Use effective chemicals. High in pest control. 3.87 0.858 High 

Choose the correct and suitable chemical as specified by the label. 4.02 0.855 High 

 Always read the label on the side of the bottle and act strictly. 3.88 0.972 High 
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Table 3 (Continued)     

Behavior in Pesticide Use  𝜇𝜇 𝜎𝜎 Results 

Doubt about the use of chemicals, consult a knowledgeable person. 3.86 0.999 High 

Mixed with chemicals, should be mixed as specified by the label. 4.12 0.804 High 

Use wood to stir the chemicals together before spraying. 4.22 0.771 Highest 

Check the equipment condition before using pesticides every time. 4.27 0.702 Highest 

Total 4.00 0.838 High 

Behavior while spraying chemicals    

Do not eat or smoke while spraying chemicals. 4.35 0.714 Highest 

Do not spray pesticides while the wind is strong. 4.16 0.901 High 

Always stay above the wind while spraying chemicals. 4.14 0.840 High 

Should spray chemicals only in the morning or evening time only. 4.01 0.809 High 

Not spraying chemicals During the day while there is hot sunshine. 3.88 0.844 High 

While spraying chemicals Should wear self-defense equipment. 4.17 0.752 High 

Stop spraying chemicals when allergic reactions occur. 4.24 0.730 Highest 

Rain should not spray chemical. 4.23 0.803 Highest 

Use all pesticides to spray every time. 4.20 0.746 High 

While spraying chemicals, do not allow others to stay in that area. 4.26 0.775 Highest 

Damaged equipment Stop spraying immediately. 4.28 0.713 Highest 

Total 3.80 0.784 High 

Behavior after spraying chemicals    

Pesticides spilled on the floor to absorb soil Then buried. 3.58 1.031 High 

Table 3 (continued)    

Pesticide leakage, use ashes and then landfill. 3.62 0.900 High 

Not destroying or burning containers of pesticides. 3.79 0.998 High 

Do not pour the water that washed the sprayer tank into the water. 4.04 0.945 High 

Wash clothes separately, spray chemical separately. 4.19 0.804 High 

Keep chemical containers completely away from children, pets. 4.27 0.740 Highest 

Do not leave the pesticides mixed in the sprayer. 4.24 0.801 Highest 

Spacing fruit and vegetable storage after spraying pesticide. 4.28 0.761 Highest 

Wash the body immediately after spraying chemicals. 4.37 0.667 Highest 

Total 4.04 0.849 High 
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โดยภาพรวมเกษตรกรมีการปฏิบติัในการฉีดพ่นสารเคมี อยู่ในระดบัดีมาก(𝜇𝜇 = 3.95, 𝜎𝜎 = 0.834) เม่ือ

พิจารณาในรายละเอียด พบว่า การปฏิบติัตวัหลงัการฉีดพ่นสารเคมี อยู่ในระดบัดีมาก (𝜇𝜇= 4.04, 𝜎𝜎 = 0.849) 

เป็นอนัดบัแรก รองลงมาคือมีการปฏิบัติตวัก่อนการฉีดพ่นสารเคมี อยู่ในระดบัดีมาก (𝜇𝜇 = 4.00, 𝜎𝜎 = 0.838) 

และ มีการปฏิบติัตวัขณะฉีดพ่นสารเคมี อยู่ในระดบัดีมาก (𝜇𝜇 = 3.80, 𝜎𝜎 = 0.784) (Table 4)  

Table 4 Farmers' pesticide use behavior 

Behavior in chemical use  𝜇𝜇 𝜎𝜎 Results Rating 

Behavior before spraying chemicals 4.00 0.838 High 2 

Behavior while spraying chemicals 3.80 0.784 High 3 

Behavior after spraying chemicals 4.04 0.849 High 1 

Overview of behavior in chemical use 3.95 0.834 High  
 

วิจารณผ์ลการศึกษา 

   จากการศึกษาระดับความรูเ้ก่ียวกับการใชส้ารเคมีกาํจัดศตัรูพืชของเกษตรกรในพืน้ท่ี พบว่า มีระดับ

ความรูเ้ก่ียวกบัการใชส้ารเคมีกาํจดัศตัรูพืชอยู่ในระดบัปานกลางประมาณครึง่หนึ่งมาก (รอ้ยละ 50.58) มีความ

สอดคลอ้งกับการศึกษาของ สุเพ็ญศรี เบา้ทอง (2555) ซึ่งไดศ้ึกษา พฤติกรรมการใชส้ารเคมีป้องกันและกาํจัด

ศตัรูพืชของเกษตรกรท่ีเพาะปลกูมะเขือเทศ บา้นลาดนาเพียง ตาํบลสาวะถี อาํเภอเมือง จงัหวดัขอนแก่น พบว่า 

เกษตรกรสว่นใหญ่มีความรู ้ทศันคติและการการปฏิบติัตนในการใชส้ารเคมีป้องกนัและกาํจดัศตัรูพืชอยู่ในระดบั

ปานกลาง ดงันัน้การศกึษาครัง้นีจ้ึงมีส่วนในการแสดงใหเ้ห็นว่าเกษตรกรท่ียงัคงใชส้ารเคมียงัมีความรูท่ี้ถูกตอ้ง

เก่ียวกับการใชไ้ม่มากนัก สาํหรบัในดา้นพฤติกรรมการใชส้ารเคมีกาํจัดศัตรูพืช พบว่าเกษตรในพืน้ท่ีนีมี้การ

ปฏิบติัตวัในขณะฉีดพ่นสารเคมี อยู่ในระดบัดีมาก ซึ่งสอดคลอ้งกบัการศกึษาของ สนาน ผดงุศิลป์ (2556) ซึ่งได้

ศกึษา พฤติกรรมการใชส้ารเคมีของเกษตรกรตาํบลวงัสรรพรส อาํเภอขลงุ จงัหวดัจนัทบุรี พบว่ามีการปฏิบัติตวั

ขณะฉีดพ่นสารเคมี อยู่ในระดบัดีมาก  

สรุป 

 เกษตรกรในพืน้ท่ี หมู ่2 ตาํบลมว่งเจ็ดตน้ อาํเภอบา้นโคก จงัหวดัอตุรดิตถ ์มีระดบัความรูเ้ก่ียวกบัการใช้

สารเคมีกาํจดัศตัรูพืช อยู่ในระดบัปานกลาง รอ้ยละ 50.58 รองลงมา มีระดบัความรูเ้ก่ียวกบัการใชส้ารเคมีกาํจดั

ศตัรูพืชอยู่ในระดบัมาก รอ้ยละ 33.14 และ มีความรูใ้นระดบันอ้ย รอ้ยละ 16.28 ส่วนพฤติกรรมการใชส้ารเคมี

กาํจดัศตัรูพืช พบว่า ในภาพรวมมีการปฏิบติัตวัในการฉีดพ่นสารเคมี ระดบัการปฏิบติัในระดบัดีมาก (𝜇𝜇 = 3.95, 

𝜎𝜎 = 0.834) เม่ือพิจารณาในรายละเอียดสรุปไดด้งันี ้การปฏิบัติตวัหลงัการฉีดพ่นสารเคมี ระดบัการปฏิบัติใน

ระดบัดีมาก (𝜇𝜇 = 4.04, 𝜎𝜎 = 0.849) เป็นอนัดบัแรก รองลงมา คือมีการปฏิบติัตวัก่อนการฉีดพ่นสารเคมี ระดบั

การปฏิบติัในระดบัดีมาก (𝜇𝜇 = 4.00, 𝜎𝜎 = 0.838) และ มีการปฏิบัติตวัขณะฉีดพ่นสารเคมี ระดบัการปฏิบติัใน

ระดบัดีมาก (𝜇𝜇 = 3.80, 𝜎𝜎 = 0.784) เป็นอนัดบัสดุทา้ย 
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ข้อเสนอแนะ 

 1) หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้งหน่วยภาครฐัและเอกชน ควรใหค้วามสาํคญักับกระบวนการในการสรา้ง

ความรูค้วามเขา้ใจท่ีถูกตอ้งในการใชส้ารเคมีกาํจัดศตัรูพืชใหก้ับเกษตรกร ผูวิ้จยัมีขอ้เสนอแนะว่าหน่วยงานท่ี

เก่ียวข้อง ควรมีการจัดทาํสื่อสนับสนุนการเรียนรู ้เช่น โปสเตอร ์เพ่ือสรา้งความรูค้วามเข้าใจในดา้นการใช้

สารเคมีกาํจดัศตัรูพืชท่ีถกูตอ้ง  

 2) หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ทัง้หน่วยภาครฐัและเอกชน ควรสนับสนุนใหเ้กษตรกรมีการรวมกลุ่ม จัดทาํ

กิจกรรมท่ีเป็นประโยชนด์า้นการใหค้วามรูท่ี้ถูกตอ้งในการใชส้ารเคมีกาํจดัศตัรูพืช เพ่ือใหเ้กษตรกรมีพฤติกรรม

หรือการปฏิบติัท่ีถกูตอ้งในการใชส้ารเคมีกาํจดัศตัรูพืช 
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กลยุทธก์ารตลาดและโมเดลธุรกจิสาํหรับฟารม์เมล่อนอินทรีย ์กรณีธุรกิจฟารม์สุขปลูกอินทรีย ์

อาํเภอร่องคาํ 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 สณีุพร สวุรรณมณีพงศ์1 

Suphakinee Thikun1* and Suneepron Suwanmaneepong1 

 
บทคัดย่อ 

 การวิจัยนีมี้วัตถุประสงคเ์พ่ือศึกษา กลยุทธ์การตลาดและโมเดลธุรกิจสาํหรับเมล่อนฟารม์สุขปลูก

อินทรีย ์อาํเภอร่องคาํ จังหวดักาฬสินธุ ์ เก็บรวบรวมขอ้มูลจากเจา้ของกิจการ และพนักงาน โดยการสมัภาษณ์

เชิงลึกและใชแ้บบสอบถามในเก็บขอ้มูลจากผูบ้ริโภคท่ีการซือ้ซ ํา้จาํนวน 15 คน ในระหว่างเดือนสิงหาคมถึง

ตลุาคม 2562 วิเคราะหข์อ้มลูโดยใชวิ้ธีการ SWOT Analysis การวิเคราะหเ์ชิงพรรณนา และกรอบแนวคิดโมเดล

ธุรกิจดว้ย Business Model Canvas (BMC) ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซือ้ของผูบ้ริโภค

มากท่ีสุด คือ ดา้นผลิตภัณฑ ์(ค่าเฉลี่ย = 4.62) รองลงมาคือ ดา้นราคา (ค่าเฉลี่ย = 4.37) ดา้นช่องทางการจัด

จาํหน่าย (ค่าเฉลี่ย = 4.26) และ ดา้นการส่งเสริมการตลาด (ค่าเฉลี่ย = 4.25) ตามลาํดบั  กลยุทธก์ารตลาดท่ี

สาํคัญคือ 1) การออกแบบบรรจุภัณฑ์ของสินคา้บ่งบอกถึงเอกลักษณ์ของสินคา้ 2) การใหส้่วนลดและมอบ

โปรโมชั่นใหแ้ก่ลกูคา้ 3) การจดัจาํหน่ายช่องทางออนไลน ์และ 4) การจดัโปรโมชั่นในโอกาสพิเศษตา่ง ๆ และผล

จากการวิเคราะหโ์มเดลธุรกิจ BMC พบว่า คณุค่าท่ีส่งมอบของเมล่อนอินทรียคื์อ คณุภาพดี มีความสดใหม่และ

ปลอดภยัจากสารพิษ 

 

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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คาํนาํ 

 การทาํการเกษตรในยุคปัจจุบันมีแนวโนม้การทาํเกษตรปลอดภัยเพ่ิมมากขึน้ ตลาดในประเทศพบว่า

เกษตรอินทรีย์ของไทยมีอัตราการขยายตัวของพื้นท่ีเพ่ิมขึน้ในปี พ.ศ. 2553 และมีการเสริมสรา้งศักยภาพ

การเกษตรอินทรียเ์ชิงพาณิชยโ์ดยดาํเนินการตรวจรบัรองมาตรฐานการเกษตรอินทรียอ์ย่างต่อเน่ือง (สาํนกังาน

เศรษฐกิจการเกษตร, 2556) และตลาดต่างประเทศท่ีขยายขึน้อย่างรวดเร็ว เน่ืองมาจากการท่ีผูบ้ริโภคหันมา

สนใจในสุขภาพและสภาพแวดลอ้มมากย่ิงขึน้ ส่งผลใหเ้ป็นแหลง่สรา้งรายไดใ้หก้ับเกษตรกรเน่ืองจากผลผลิต

อินทรียใ์นทอ้งตลาดมีราคาสงูกว่าเคมี จากการความตอ้งการของตลาดท่ีมีมากขึน้ส่งผลใหก้ารแข่งขนัของสินคา้

อินทรียด์า้นการตลาดทัง้ภายในและนอกประเทศมีการแข่งขนัสงูดงันัน้ผูผ้ลิตสินคา้เกษตรอินทรียจ์ึงตอ้งมีการ

ปรบักลยทุธก์ารตลาด  

 อย่างไรก็ดีในปัจจุบนัสภาพแวดลอ้มทางการตลาดสาํหรบัธุรกิจเมลอ่นอินทรียมี์การเปลี่ยนแปลงไปมาก

ทัง้มาจากผูบ้ริโภค ช่องทางการจดัจาํหน่าย คู่แข่งในทางการตลาดท่ีเพ่ิมมากย่ิงขึน้ และปัจจัยภายในดา้นการ

ผลิตประสิทธิภาพในการผลิตไมไ่ดจ้าํนวนตามท่ีตอ้งการ รวมถงึผลกระทบจากเศรษฐกิจในอนาคต เช่น ศกึษากล

ยทุธท์างการตลาดท่ีเหมาะสมสาํหรบัช่องทางการจดัจาํหน่ายสินคา้เกษตรอินทรียใ์นจงัหวดัเชียงใหม่ พิจารณา

กลยุทธท์างการตลาดท่ีมีความเหมาะสมในการจัดจาํหน่ายสินคา้เกษตรอินทรียใ์นประเด็นท่ีเป็นองคป์ระกอบ

ผลิตภณัฑเ์ก่ียวกบัแนวคิด 4P’s (พชัรินทร ์สภุาพนัธ ์และคณะ, 2560)   

ธุรกิจฟารม์สขุปลกูอินทรียอ์าํเภอร่องคาํ จงัหวดักาฬสินธุ ์ถือเป็นแบบธุรกิจเพ่ือสงัคมสมยัใหม่และเป็น

แนวทางการขยายความรูสู้่เกษตรกรรายใหม่ท่ีสนใจ จาํเป็นตอ้งศึกษาจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค

ทางการตลาด เพ่ือนาํไปสู่การกาํหนดกลยุทธ์การตลาดกลยุทธ์ทางการตลาด เพ่ือส่งผลให้องคก์รประสบ

ผลสาํเร็จในการทาํงาน (เสรี วงษ์มณฑา, 2542) และโมเดลธุรกิจท่ีสามารถรองรบัการเปลี่ยนแปลงและแข่งขัน 

รวมทัง้มีโมเดลธุรกิจท่ีสามารถนาํไปใชเ้ป็นแนวทางในการดาํเนินธุรกิจเมล่อนอินทรียไ์ดอ้ย่างเป็นรูปธรรม และ

สามารถนาํไปปรบัใชเ้ป็นแนวคิดและขยายผลในการทาํธุรกิจเมล่อนอินทรียข์องผูป้ระกอบการธุรกิจเกษตรราย

อ่ืนๆ ได ้

วัตถุประสงคข์องงานวิจัย 

 1. เพ่ือศึกษาจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ของผลิตภัณฑเ์มล่อนอินทรียฟ์ารม์สุขปลูกอินทรีย ์ 

อาํเภอรอ่งคาํ จงัหวดักาฬสินธุ ์

 2. เพ่ือศึกษากลยุทธ์ทางการตลาด ผลิตภัณฑ์เมล่อนอินทรีย์ ฟารม์สุขปลูกอินทรีย์ อาํเภอร่องคาํ  

จงัหวดักาฬสินธุ ์

 3.เพ่ือศึกษาโมเดลธุรกิจของผลิตภัณ ฑ์เมล่อนอินทรีย์ ฟาร์มสุขปลูกอินทรีย์ อ ําเภอร่องคํา  

จงัหวดักาฬสินธุ ์

วิธีการศึกษา 

การวิจยัครัง้นีเ้ป็นการวิจัยแบบผสมผสานระหว่างการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative) และการวิจยัเชิง

คุณภาพ (Qualitative) ผูใ้หข้อ้มูลหลักคือ เจา้ของฟารม์ พนักงานฟารม์สุขปลูกอินทรีย ์อาํเภอร่องคาํ จังหวัด

กาฬสินธุ ์และกลุม่ตวัอย่างผูบ้ริโภคท่ีมีการซือ้ผลผลิตเมลอ่นซํา้ จาํนวน 15 ราย จากการสุม่ตวัอย่างแบบเจาะจง 
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เคร่ืองมือในการเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 1.แบบสมัภาษณผ์ูใ้หข้อ้มลูหลกั ประกอบดว้ย เจา้ของฟารม์และพนกังาน ตวัอย่างคาํถาม ความ

แตกตา่งของสินคา้ระหวา่งของกิจการกบัคูแ่ข่งขนั กลุม่ลกูคา้เป้าหมายท่ีทางฟารม์ตอ้งการจดัจาํหน่ายคือใคร  

 2.แบบสอบถามผูบ้ริโภคท่ีมีการซือ้ซ ํา้ ประกอบดว้ย คาํถามเก่ียวกบัขอ้มลูทั่วไป พฤติกรรมการซือ้ และ

ปัจจยัสว่นผสมทางการตลาด (4P) ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ ์ ราคา ช่องทางการจดัจาํหน่าย และการสง่เสริม

การตลาด (ศิริวรรณ เสรีรตัน,์ 2541)  ท่ีมีผลตอ่การตดัสินใจซือ้ โดยใชก้ารวดัระดบัความสาํคญัแบบมาตรสว่น

ประเมินคา่ 5 ระดบั ตามแนวคิดของ Likert scale โดยกาํหนดหนดเกณฑ ์ดงันี ้5  หมายถงึ มีระดบัความสาํคญั

อยู่ในระดบัมากท่ีสดุ และ 1 หมายถงึ มีระดบัความสาํคญัอยู่ในระดบันอ้ยท่ีสดุ (จิระพล รตันร์อดกิจ และคณะ, 

2560) 

การวิเคราะหข้์อมูล 

1.การวิเคราะห ์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค โดยการนาํขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสมัภาษณ์แบบมี

โครงสรา้ง มาวิเคราะหด์ว้ย SWOT Analysis 

2.กลยุทธ์การตลาด โดยการนาํข้อมูลท่ีได้จากแบบสอบถามผู้บริโภค  จาํนวน 15 ราย จากปัจจัย

สว่นผสมทางการตลาดท่ีมีผลตอ่การตดัสินใจซือ้ (4Ps)  

กาํหนดค่าอนัตรภาคชัน้ สาํหรบัการแปลผลขอ้มูลโดยคาํนวณค่าอนัตรภาคชัน้เพ่ือช่วงชัน้ดว้ยการใช้

สตูรคาํนวณและคาํอธิบายสาํหรบัแตล่ะช่วงชัน้ ดงัตอ่ไปนี ้(อมัพร ฤทธิกลุ, 2554) 

     อนัตรภาคชัน้ =  
คา่สงูสดุ−คา่ตํ่าสดุ

จาํนวนชัน้
 

          

      =  
5−1
5

   = 0.8       

    ช่วงชัน้ของคา่คะแนน คาํอธิบายสาํหรบัการแปลผล 

    1.00 - 1.80 ระดบัความคิดเห็นนอ้ยท่ีสดุ 

    1.81 - 2.60 ระดบัความคิดเห็นนอ้ย 

    2.61 - 3.40 ระดบัความคิดเห็นปานกลาง 

    3.41 - 4.20 ระดบัความคิดเห็นมาก 

    4.21 - 5.00 ระดบัความคิดเห็นมากท่ีสดุ  

หลงัจากนัน้นาํมาวิเคราะหเ์ชิงเนือ้หาเสนอเป็นกลุยทธก์ารตลาด 4 ดา้น คือ ดา้นผลิตภัณฑ ์ดา้นราคา  

ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย และดา้นสง่เสริมการตลาด  

 

ระยะเวลาวิจัย 

 ผูวิ้จยัทาํการศกึษากบัฟารม์สขุปลกูอินทรีย ์ระหวา่งเดือนสิงหาคม ถงึ เดือนตลุาคม 2562 
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ผลการศึกษา 

สภาพทั่วไปของธุรกจิ  จุดแขง็ จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค 

ฟารม์สขุปลกูอินทรียต์ัง้อยู่บา้นสองหอ้ง อาํเภอร่องคาํ จงัหวดักาฬสินธุ ์เจา้ของกิจการคือคุณจตรุภทัร  

ศรีอ่อน ปัจจุบนัปลกูเมล่อนอินทรียใ์นโรงเรือนจาํนวน 300 ตน้ นาํปุ๋ ยหมกัท่ีหมกัเองมาใชแ้ทนปุ๋ ยเคมีและใชน้ ํา้

หมกัไล่แมลงแทนการใชย้าฆ่าแมลง มีช่องยูทูป ฟารม์สขุปลูกอินทรีย ์เพ่ือเป็นการสอนการทาํนํา้หมกัและการ

ปลกูพืชอินทรียเ์พ่ือใหผู้ท่ี้สนใจสามารถศกึษาไดแ้ละเป็นการสรา้งแบรนดบ์คุคลรว่มดว้ย 

การประเมินจดุแข็ง จดุออ่น โอกาสและอปุสรรคของเมลอ่นฟารม์สขุปลกูอินทรีย ์ ดว้ย SWOT Analysis 

สรุปไดด้งันี ้ 

จุดแขง็ (Strength: S)  

(1) ผูผ้ลิตมีประสบการณ์และความรูเ้ก่ียวกับการเกษตรอินทรียแ์บบครบวงจรและมีการวางแผนการ

ดาํเนินงานอย่างเป็นระบบ  

(2) มีบริการท่ีหลากหลาย เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัวิถีชีวิตของผูบ้ริโภคยคุใหมท่ี่ใสใ่จสขุภาพแต่ไมมี่เวลาใน

การเลือกซือ้สินคา้ เช่น บริการจดัสง่ผลไม ้ 

(3) ทาํเลของฟารม์ตัง้อยู่ไมไ่กลจากอาํเภอเมืองจงัหวดักาฬสินธุ ์ลกูคา้สามารถเดินทางไปมาไดส้ะดวก 

  จุดอ่อน (Weakness: W)  

(1) ดา้นบรรจภุณัฑมี์ขนาดใหเ้ลือกนอ้ยและไมด่งึดดูความสนใจ 

(2) กิจการยงัไมเ่ป็นท่ีรูจ้กัในวงกวา้งทาํใหต้อ้งใชเ้วลาในการประชาสมัพนัธผ์่านช่องตา่ง ๆ เพ่ือสรา้งการ

รบัรูแ้ก่กลุม่ลกูคา้เป้าหมาย  

(3) หากมีการทาํเกษตรกรรมแบบใชส้ารเคมีในพืน้ท่ีขา้งเคียงอาจส่งผลกระทบต่อพืชเกษตรอินทรียท่ี์

ปลกูเน่ืองจากเสี่ยงตอ่การปนเป้ือนสารพิษและการกลายพนัธุข์องพืช 

โอกาส (Opportunity: O)  

(1) ผูบ้ริโภคมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารเพ่ือสขุภาพมีแนวโนม้เพ่ิมสงูขึน้  

(3) มีนโยบายสนบัสนนุจากหน่วยงาน มลูนิธิปิดทองหลงัพระสืบสานแนวพระราชดาํริ จงัหวดักาฬสินธุ ์  

(4) การท่องเท่ียวเชิงเกษตรกาํลงัไดร้บัความนิยมทาํใหส้ามารถพฒันาและการสรา้งรายไดเ้พ่ิม 

(5) การนาํเทคโนโลยีเขา้มาใชใ้นการสรา้งแบรนดบ์คุคลจากช่องยทููปในการสอนปลกูพืชผกัอินทรียร์ว่ม

ดว้ย 

อุปสรรค (Threat: T)  

(1) พืชไม่ทนทานต่อโรคระบาดและสภาพอากาศท่ีเปลี่ยนแปลง ทําให้สินค้าเสียหายไม่สามารถ

จาํหน่ายได ้ 

(2) ผูบ้ริโภคขาดความรูแ้ละความเขา้ใจเก่ียวกบัเกษตรอินทรียท่ี์มีราคาและคณุภาพสงูกวา่การใชเ้คมี  

(3) เศรษฐกิจไทยยงัไมมี่การเติบโตดา้นการทาํเกษตรอินทรียม์ากเพียงพอ 

 

กลยุทธท์างการตลาด  

 ฟารม์สขุปลกูอินทรียมี์รอบการปลกูเมลอ่นท่ีค่อนขา้งมีจาํนวนจาํกดัไดป้ระมาณ 300 ลกูต่อ 1 รอบการ

ปลกู คณุภาพเป็นสิ่งเจา้ของฟารม์กล่าวว่า “การปลกูเมลอ่นอินทรียท่ี์ไรส้ารเคมีย่อมมีประโยชนก์วา่การกินผลไม้
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ท่ีมีการปนเป้ือนสารเคมีเป็นหลายเท่าตวั” ซึ่งการเลือกใชก้ลยุทธนี์จ้ะทาํใหผู้บ้ริโภคเกิดความเช่ือมโยงระหว่าง

ราคาและคณุภาพของสินคา้ โดยราคาสินคา้ 130 บาทต่อกิโลกรมั แต่มีความปลอดภัยไรส้ารเคมี อีกทัง้ยงัตอ้ง

ทราบความตอ้งการของผูบ้ริโภคในปัจจุบันเพ่ือจะจัดสินคา้ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย จากการศึกษาพฤติกรรม

ผูบ้ริโภคจากลูกคา้ท่ีซือ้ซ ํา้จาํนวน 15 ราย พบว่า กลุ่มลูกคา้ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 20-30 ปี มี

ระดบัการศึกษาระดบัปริญญาตรี ภูมิลาํเนาจังหวดักรุงเทพฯ และช่องทางรูจ้ักฟารม์สุขปลูกอินทรียจ์ากเพ่ือน

แนะนาํ มีพฤติกรรมการบริโภคคือซือ้เมล่อนตํ่ากว่าสัปดาหล์ะครัง้ ครัง้ละ 2-3 ลูก จุดประสงคคื์อการซือ้เพ่ือ

รบัประทานและซือ้จากฟารม์และช่องทางออนไลนจ์ากการตดัสินใจซือ้ของผูบ้ริโภคเห็นว่าความปลอดภัยแล

คณุภาพจากสินคา้อินทรียส์าํคญัตอ่การตดัสินใจซือ้มากท่ีสดุอีกทัง้บุคคลในครอบครวัมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ

ซือ้สินคา้  

Table 1 Analyzing the importance level of marketing mix factors   

 Marketing Mix Factors    X�  S.D.  Level of importance 

  Product     4.62  0.50       Very Important 

1.1 Products are fresh   4.93  0.26       Very Important 

1.2 Taste of the product    4.73  0.59       Very Important 

1.3 Shell pattern of the product   4.60  0.63       Very Important 

1.4 Products with quality and safety   4.87  0.35       Very Important 

1.5 The appearance of the packaging  

    is unique and attracts attention   4.47  0.52       Very Important 

1.6 Packaging durability   4.33  0.62       Very Important 

1.7 A variety of packaging sizes  4.20  0.56            Important 

  Price    4.37  0.53       Very Important 

2.1 With a price that is lower  

   than the market   4.27  0.46       Very Important 

2.2 Price is suitable for the product  4.53  0.52       Very Important 

2.3 Variety of price levels   4.33  0.62       Very Important 

  Place    4.26  0.64       Very Important 

3.1 The location of selling products  

   can be conveniently traveled  4.13  0.74            Important 

3.2 Ordering is fast and easy  4.20  0.67            Important 

3.3 Online product distribution  4.47  0.52       Very Important 
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Table 1 (Continued)  

 Marketing Mix Factors    X�  S.D.  Level of importance 

  Product     4.62  0.50       Very Important 

  Promotion   4.25  0.58        Very Important 

4.1 Promote marketing  

  that are interesting   4.40  0.50       Very Important 

4.2 Promotional activities  

   that meet the needs   4.27  0.59       Very Important 

4.3 Many public relations channels  4.33  0.49       Very Important 

4.4 Use the image of  

   a famous person   4.00  0.75            Important 

                           Total                          4.37            0.56      Very Important 

 

จากตารางท่ี 1 การวิเคราะหร์ะดบัความสาํคญัของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดโดยรวมทัง้ 4 ดา้น 

ในภาพรวมอยู่ในระดบัดีมาก ดา้นผลิตภณัฑมี์ความสดใหม่ มีค่าเฉลี่ยสงูสดุ 4.93  ดา้นราคามีความเหมาะสม

กบัผลิตภณัฑา์ มีคา่เฉลี่ย 4.53 ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่ายการจดัจาํหน่ายสินคา้ออนไลน ์มีคา่เฉลี่ยสงูสดุ 4.47 

และลาํดบัสดุทา้ยคือ ดา้นการสง่เสริมการตลาดมีวิธีการสง่เสริมการตลาดท่ีน่าสนใจ เช่น แจกตวัอย่างผลิตภณัฑ์

ใหท้ดลองชิม การเพ่ิมปริมาณสินคา้แต่ราคาเท่าเดิม มีค่าเฉลี่ยคือ 4.40 จากขอ้มลูขา้งตน้สะทอ้นใหเ้ห็นว่าการ

ตดัสินใจซือ้เมลอ่นจากฟารม์สขุปลกูอินทรียข์องผูบ้ริโภคท่ีซือ้ซ ํา้ใหค้วามสาํคญักบัสว่นประสมทางการตลาดดา้น

ผลิตภณัฑม์ากท่ีสดุ จากขอ้มลูการวิเคราะ SWOT Analysis พฤติกรรมของผูบ้ริโภค และระดบัความสาํคญัของ

ปัจจยัสว่นประสมทางการตลาดโดยรวมทัง้ 4 ดา้นทาํใหส้ามารถวิเคราะหแ์ละเกิดกลยทุธท์างการตลาดไดด้งันี ้

1. ดา้นผลิตภณัฑ ์ออกแบบบรรจภุณัฑข์องสินคา้ บ่งบอกถึงเอกลกัษณข์องสินคา้และสามารถคงความ

สดใหมข่องสินคา้ใหไ้ดน้านย่ิงขึน้  

2. ดา้นราคา มีการใหส้่วนลดและมอบโปรโมชั่นใหแ้ก่ลูกคา้ เช่น ลูกคา้ท่ีมียอดสั่งซือ้สูงสุดจะไดร้ับ

สว่นลด รวมทัง้ลกูคา้ท่ีแนะนาํใหเ้พ่ือนหรือคนรูจ้กัมาซือ้สินคา้จะไดร้บัสว่นลดในการซือ้ครัง้ตอ่ไป 

3. ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย จากช่องทางออนไลนท่ี์มีทางเฟซบุ๊กและยูทูปสามารถขยายเพ่ิมเติมได้

จากการสรา้งแฟนเพจเฟซบุ๊กและมีการจัดทาํเว็บไซต ์รวมทั้งจัดแสดงสินคา้ตามงานต่างๆ เพ่ือเขา้ถึงลูกคา้

ไดม้ากขึน้อีกทัง้ยงัเป็นการสื่อสารใหข้อ้มลูแก่ลกูคา้   

4. ดา้นการส่งเสริมการตลาด มีการจดัโปรโมชั่นตามโอกาสพิเศษตา่งๆ เช่น การทาํเซ็ตกระเชา้เมล่อน 

ในเทศกาลสงกรานต ์

โมเดลธุรกจิ BMC เมล่อนฟารม์สุขปลูกอนิทรีย ์ 

การจัดการโมเดลธุรกิจของเมล่อนฟารม์สุขปลูกอินทรียมี์การจัดการกระบวนการในการทาํงานต่างๆ 

ดา้นจดุออ่นและจดุแข็ง โอกาสและอปุสรรคสามารถนาํมาประกอบเป็นโมเดลธุรกิจดว้ย BMC ไดด้งั Figure 1 
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Figure 1 Business Model For Melon Farm  Suk Pluk Inthriy, Rong Kham District, Kalasin Province 

 

อภปิรายผลการศึกษา  

ปัจจุบันสภาพธุรกิจการปลกูเมล่อนเริ่มมีกระแสเขา้มาในประเทศไทยการปลูกเมล่อนอินทรียน์ัน้มีเพ่ิม

มากตามความตอ้งการของตลาดขึน้ ดงัน้นั การทาํการตลาดก็ยงัคงเป็นสิ่งสาํคญัท่ีควรคาํนึงถึงต่อการตดัสินใจ

ซือ้ย่างมาก ไดแ้ก่สินคา้หรือผลิตภัณฑ์การกาํหนดราคา สถานท่ีในการจาํหน่าย รวมถึงช่องทางในการจัด

จาํหน่ายและกระจายสินคา้และการส่งเสริมการขาย การกาํหนดราคานอกจากจะส่งผลกบัผลิตภณัฑแ์ละส่งผล

กับตาํแหน่งในใจของผูบ้ริโภคอีกดว้ยเพราะการกาํหนดราคาคือสิ่งท่ีผูบ้ริโภคจะเช่ือมโยงระหว่างราคาและ

คณุภาพกลา่วคือ ราคาสงูคณุภาพย่อมสงูตามไปซึ่งไดศ้กึษาแนวทางในการกาํหนดราคา ศิริวรรณ เสรีรตัน ์และ

คณะ (2552) กล่าวว่า คาํตอบท่ีไดจ้ะช่วยใหน้กัการตลาดสามารถจดักลยุทธก์ารตลาดท่ีสามารถสนองความพงึ

พอใจของผูบ้ริโภคไดอ้ย่างเหมาะสม ดงัขอ้มลูท่ีไดศ้กึษามาขา้งตน้จะทราบไดว้า่การตอบสนองความตอ้งการของ

ลกูคา้ ยงัคงเป็นสิ่งสาํคญัเพราะเป็นช่องทางท่ีลกูคา้สะดวกสบาย จะสามารถเขา้ถึงสินคา้ของผูผ้ลิตไดด้งันัน้จะ

เห็นได้ว่าปัจจัยความสาํเร็จของการทําธุรกิจเมล่อนมีหัวใจสาํคัญในดา้นส่วนประสมการตลาด 4P’s  จาก

การศึกษาทราบไดว้่าสิ่งท่ีผู ้บริโภคให้ความสาํคัญคือผลิตภัณฑ์ดังนั้นการกาํหนดกลยุทธ์ทางการตลาดให้

สอดคลอ้งจงึเป็นการขยายโอกาสท่ีสามารถขายสินคา้ไดเ้พ่ิมมากย่ิงขึน้  เพ่ือสามารถทราบจดุแข็งท่ีมีใชเ้พ่ือสรา้ง

จุดเด่นใหก้ับแบรนดแ์ละการทาํใหผู้บ้ริโภครบัรูถ้ึงคุณภาพของสินคา้และทาํใหเ้กิดการเช่ือมโยงระหว่างความ
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ตอ้งการของผูบ้ริโภคจากพฤติกรรมผูบ้ริโภคเพ่ือทราบถึงความตอ้งการและสามารถลดจุดอ่อนและเพ่ิมโอกาส

ใหก้บัสินคา้ไดร้วมถงึการเล็งเห็นคณุค่าท่ีเสนอใหก้บัผูบ้ริโภคการตอบโจทยโ์มเดลธุรกิจ BMC ท่ีวิเคราะหม์าจาก

ขอ้มลูของ SWOT รวมทัง้พฤติกรรมและความตอ้งการของผูบ้ริโภคเพ่ือใหค้รอบคลมุและออกแบบโมเดลธุรกิจท่ี

สมบรูณแ์ละสามารถเป็นตน้แบบของผูท่ี้สนใจ 

 

สรุปผลการศึกษา 

การศกึษากลยทุธท์างการตลาดและโมเดลธรุกิจของเมลอ่นฟารม์สขุปลกูอินทรีย ์ในการจดัการวางแผน

งานมีระบบทัง้การวางแผนการผลิต การดูแล แต่ทางฟารม์ยังคงมีจุดอ่อนในดา้นบรรจุภัณฑ ์และหากมีการใช้

สารเคมีในแปลงท่ีใกลเ้คียงอาจทาํใหเ้กิดการปนเป้ือนได ้ดงันัน้ทางฟารม์จึงจาํเป็นจะตอ้งนาํจุดแข็งและโอกาส

ทางดา้นความนิยมในปัจจุบนัท่ีหนัมาใสใ่จเรื่องสขุภาพนาํมาเป็นกลยทุธใ์นการขายสินคา้ ทัง้การจดัโปรโมชัน้ใน

การซือ้ซ ํา้มีส่วนลด การชิมก่อนการตดัสินใจซือ้ รวมทัง้แกไ้ขจดุออ่นการปรบัปรุงบรรจุภณัฑข์องสินคา้ใหมี้ความ

แข็งแรงและมีรูปแบบท่ีสวยงามเพ่ือผูบ้ริโภคสามารถซือ้เป็นของฝากไดต้ามความตอ้งการของผูบ้ริโภค อีกทัง้ยงั

สามารถเป็นแบบโมเดลธุรกิจเมล่อน ไดต้ามความตอ้งการและมีช่องทางติดต่อไดห้ลายทางร่วมถึงมีช่องทางจดั

จาํหน่ายท่ีเพ่ิมมากขึน้ไมว่า่จะเป็นหา้งสรรพสินคา้หรือตลาดออนไลน ์

 

ข้อเสนอแนะจากการวิจัย  

1. ฟารม์สขุปลกูอินทรียค์วรใหค้วามสาํคญัในการผลิตสินคา้ตรงตามความตอ้งการของลกูคา้มากย่ิงขึน้ 
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การเปล่ียนแปลงรูปแบบการใช้ประโยชนท์ีด่นิเพือ่การเกษตร จากโครงการช่ังหัวมัน 

ตามพระราชดาํริ ในพืน้ที่ตาํบลเขากระปุก อาํเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี 
Agricultural Land Use Change from Chang-Hua-Mun Royal Initiative Project in Khao Krapuk  

Sub-District, Tha Yang District, Phetchaburi Province 

 
      สกุลรัศมิ์ บุบผา1* ลลิลี ่กาวีตะ๊2 และ นรุณ วรามิตร1             

Sakulrat Bubpha1*, Lily Kaveeta2 and Naroon Waramit1 

 

บทคัดย่อ 

 การศึกษาการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการใช้ประโยชน์ท่ีดินเพ่ือการเกษตร ในพื้นท่ีตาํบลเขากระปุก เพ่ือ

เปรียบเทียบลกัษณะการเปลี่ยนแปลงก่อนและหลงัการจดัตัง้โครงการชั่งหวัมนั ตามพระราชดาํร ิรวมถงึการนาํความรู ้

ต่างๆ ไปประยุกตใ์ช้ในพื้นท่ีทางการเกษตรของเกษตรกร โดยใช้ข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม LANDSAT และข้อมูล

สัมภาษณ์ครวัเรือนจาํนวน 120 ครัวเรือน พบว่า พืน้ท่ีตาํบลเขากระปุก มีการใช้ท่ีพืน้ทางการเกษตรเพ่ิมขึน้ จาก 

65,628.5 ไร ่ในปี พ.ศ. 2548 เป็น 68,958.2 ไร ่และ 67,646.1 ไร ่ในปี พ.ศ. 2552 และ 2558  ตามลาํดบั โดยมีพืน้ท่ีทาง

การเกษตรเชิงเด่ียว คิดเป็นรอ้ยละ 37.2, 37.4 และ 39.9 สว่นพืน้ท่ีการเกษตรผสมผสาน คิดเป็นรอ้ยละ 6.8, 8.8 และ 5.4 

ในปี พ.ศ. 2548, 2552 และ 2558 ตามลาํดบั และจากการสุม่สมัภาษณค์รวัเรือนเกษตรกร พบวา่ ครวัเรือนเกษตรกรสว่น

ใหญ่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการใชป้ระโยชนท่ี์ดินทางการเกษตร คิดเป็นรอ้ยละ 93.3  และมีการนาํความรูท่ี้ไดร้บั

ไปประยกุตใ์ชใ้นพืน้ท่ีทางการเกษตรของตนเอง คิดเป็นรอ้ยละ 85.2 จากการวิเคราะหค์วามสมัพนัธ ์พบวา่ กิจกรรมทาง

การเกษตรสมัพนัธก์บัการนาํความรูท่ี้ไดร้บัไปประยุกตใ์ช ้(p value = 0.026) ซึ่งองคค์วามรูท่ี้ครวัเรือนเกษตรกรส่วน

ใหญ่นาํมาประยกุตใ์ช ้คือ การใชปุ้๋ ยหมกัชีวภาพ เพ่ือช่วยปรบัคณุภาพดินในพืน้ท่ีการเกษตร  
 

 

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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คาํนาํ 

 จังหวดัเพชรบุรีเป็นอีกจังหวดัหนึ่งท่ีประสบปัญหาทางการเกษตร ดว้ยสภาพภูมิอากาศที่มีอุณหภูมิ

ค่อนขา้งสูง สภาพดินทั่วไปท่ีเป็นดินลูกรัง ปริมาณนํา้ฝนนอ้ยกว่าความตอ้งการ และมกัประสบปัญหาภยัแลง้ 

(สาํนกังานจงัหวดัเพชรบุรี, 2558) โดยเฉพาะในพืน้ท่ีตาํบลเขากระปุก อาํเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี ถือเป็น

พืน้ท่ีหนึ่งท่ีประสบปัญหาในการทาํการเกษตร โดยสภาพพืน้ท่ีทั่วไปเป็นท่ีราบสงู และบางบริเวณเป็นภูเขาสลบั

ป่าไม ้มกัประสบปัญหาภยัแลง้ รวมถึงสภาพดินมีปัญหา เน่ืองจากในพืน้ท่ีตาํบลเขากระปกุ ประกอบดว้ยชดุดิน

ท่ีมีความอุดมสมบูรณป์านกลางถึงตํ่า คือ ชุดดินปราณบุรี ชุดดินหุบกะพง ชุดดินลาดหญา้/ ท่ายาง และชุดดิน

หนองแก (ศนูยบ์ริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจาํตาํบลเขากระปุก, 2556) ประกอบกับลกัษณะ

การทาํการเกษตรของเกษตรกรเป็นการใชป้ระโยชนท่ี์ดินอย่างต่อเน่ืองเป็นเวลายาวนาน ส่งผลใหค้วามอุดม

สมบูรณข์องดินตามธรรมชาติลดลง อีกทัง้เกษตรกรยงัขาดการบาํรุงดินในพืน้ท่ีทางการเกษตรของตนเอง ทาํ

ใหเ้กษตรกรไดผ้ลผลิตทางการเกษตรท่ีลดลง และมีการใชปุ้๋ ยหรือสารเคมีเพ่ิมขึน้ ซึ่งทาํใหเ้กษตรกรมีตน้ทุน

การผลิตที่ส ูงขึน้  และมีรายไดท่ี้ลดลง (สถานีพัฒนาท่ีดินเพชรบุรี, 2550) เม่ือครัง้พระบาทสมเด็จพระบรม       

ชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดลุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ไดท้รงเสด็จพระราชดาํเนินไปยังบริเวณพืน้ท่ีตาํบล

เขากระปุก อาํเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี พระองคท์รงเห็นถึงความยากลาํบาก ความเดือดรอ้นในการทํา

การเกษตรของเหล่าราษฎรในพืน้ท่ี หลงัจากนัน้พระองคไ์ดท้รงสละพระราชทรพัยส์ว่นพระองคซ์ือ้ท่ีดินบริเวณ

บา้นหนองคอไก่ ตาํบลเขากระปุก อาํเภอท่ายาง จงัหวดัเพชรบุรี จาํนวนทัง้สิน้ 250 ไร ่และทรงมีพระราชดาํริให้

จดัตัง้โครงการชั่งหวัมนั ตามพระราชดาํริขึน้ในปี พ.ศ. 2552 เพ่ือใชเ้ป็นแหลง่เรียนรูใ้นการทาํการเกษตรแบบครบ

วงจร เป็นแหล่งรวบรวมพันธุ์พืชท่ีขึน้ช่ือของจังหวดัเพชรบุรี และพืน้ท่ีใกลเ้คียง รวมถึงเป็นแหล่งสรา้งงานให้

ราษฎรในบริเวณพืน้ท่ีโดยรอบ 

 ดงันั้นในการวิจัยครัง้นี ้ผูว้ิจัยตอ้งการศึกษาถึงลักษณะการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการใชป้ระโยชน์

ที่ดินทางการเกษตร เพื่อทําการเปรียบเทียบระหว่างก่อนและหล ังการจ ัดตัง้ โครงการชั่ งหัวมัน ตาม

พระราชดาํริ ร่วมถึงการนาํความรู ้หรือกิจกรรมต่างๆ ภายในโครงการชั่งหัวมัน ตามพระราชดาํริ ไปปรบัปรุง

ประยุกตใ์ชใ้นพืน้ท่ีทางการเกษตรของเกษตรกรในพืน้ท่ีตาํบลเขากระปุก อาํเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี โดย

ผูว้ิจัยมีความคาดหวังว่า เม่ือโครงการชั่งหัวมัน ตามพระราชดาํริ เขา้ไปดาํเนินงานในพืน้ท่ีเพ่ือเป็นแหล่ง

เรียนรูใ้หแ้ก่เกษตรกรแลว้ เกษตรกรในพืน้ที่จะสามารถนาํความรูที้่ไดร้บัไปปรบัปรุงพืน้ที่ทางการเกษตรของ

ตนเองใหดี้ขึน้รวมถงึมีสภาพชีวิตความเป็นอยู่ท่ีดีขึน้กวา่เดิม 

 

อุปกรณแ์ละวิธีการ 

การจาํแนกรูปแบบการใช้ประโยชนท์ีด่นิเพื่อการเกษตร จากข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทยีม 

คน้ควา้ขอ้มลูภาพถ่ายจากดาวเทียม LANDSAT ท่ีทาํการบนัทกึขอ้มลูในปี พ.ศ. 2548, 2552 และ 

2558 ของพืน้ท่ีตาํบลเขากระปกุ อาํเภอท่ายาง จงัหวดัเพชรบรุ ี และแปลตีความ เพ่ือจาํแนกรูปแบบการใช้

ประโยชนท่ี์ดินดว้ยสายตา โดยการทาํเป็นภาพสีผสมเท็จ (false color composite) เพ่ือใหส้ามารถแยกประเภท

ของขอ้มลูไดช้ดัเจนมากย่ิงขึน้ ประกอบกบัการสมัภาษณค์รวัเรือนเกษตรกรถงึลกัษณะรูปแบบการใชป้ระโยชนท่ี์ดิน

เพ่ือการเกษตร รวมถงึมีปัจจยัใดบา้งท่ีสง่ผลตอ่การเปลี่ยนแปลงการใชป้ระโยชนท่ี์ดินเพ่ือการเกษตรทัง้ทางดา้น
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ทรพัยากรธรรมชาติ ดา้นเศรษฐกิจ และดา้นสงัคม แลว้นาํขอ้มลูท่ีไดจ้ากการสมัภาษณค์รวัเรือนเกษตรกรมาทาํ

การวิเคราะหค์า่ทางสถิติ 

การประเมินผลการนาํความรู้ไปประยุกตใ์ช้ของเกษตรกรทีเ่ข้ามาศึกษาเรียนรู้ภายในโครงการช่ังหวัมัน 

ตามพระราชดาํริ 

 เก็บรวบรวมขอ้มลูการนาํความรูไ้ปประยกุตใ์ชข้องเกษตรกรในพืน้ท่ี ตาํบลเขากระปกุ อาํเภอท่ายาง 

จงัหวดัเพชรบรุี ท่ีเขา้มาศกึษาเรียนรูภ้ายในโครงการชั่งหวัมนั ตามพระราชดาํริ โดยครวัเรือนของกลุม่เกษตรกร

ในเขตพืน้ท่ี ตาํบลกระปกุ อาํเภอท่ายาง จงัหวดัเพชรบรุี มีครวัเรือนเกษตรกรทัง้หมด 1,198 ครวัเรือน คาํนวณ

ขนาดของกลุม่ตวัอย่าง ใชเ้กณฑข์องบญุเรียง ขจรศิลป์ (2543) ซึง่เป็นการกาํหนดขนาดของกลุม่ตวัอย่าง ใน

กรณีทราบจาํนวนประชากรท่ีแน่นอน โดยจาํนวนประชากรมีขนาดหลกัพนัใชข้นาดกลุม่ตวัอย่างรอ้ยละ 10 

สามารถคาํนวณได ้120 ครวัเรือน และนาํขอ้มลูมาวิเคราะหท์างสถิติโดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา (คา่เฉลี่ย รอ้ยละ) 

และสถิติเชิงอนมุาน (t-test) 

 

ผลและวิจารณผ์ลการทดลอง 

การจาํแนกรูปแบบการใช้ประโยชนท์ีด่นิเพื่อการเกษตร จากข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทยีม 

 จากการศึกษาขอ้มูลภาพถ่ายจากดาวเทียม LANDSAT ในปี พ.ศ. 2548, 2552 และ 2558 พบว่า การ

เปลี่ยนแปลงการใชป้ระโยชนท่ี์ดิน ในพืน้ท่ีตาํบลเขากระปุก อาํเภอท่ายาง จงัหวดัเพชรบุรี มีรายละเอียดดงันี ้

(Figure 1 และ Table 1) 

 

 Figure 1 Land use change of Khao Krapuk Sub-District, Tha Yang District, Phetchaburi Province in 

    2548 (A), 2552 (B) and 2558 (C) BE. 

  

(A) (B) (C) 
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Table 1 Land use change of Khao Krapuk, Thayang, Phetchaburi in 2548, 2552 and 2558 BE 

Land Use Patterns 
2548BE 2552BE 2558BE 

Land (rai) % Land (rai) % Land (rai) % 

Community areas and buildings 7,187.2 4.8 4,410.1 3.0 5,796.4 3.9 

Agriculture areas 

       - Single Agriculture 

       - Integrated Agriculture 

(65,628.5) 

55,505.3 

10,123.2 

(44.0) 

37.2 

6.8 

(68,958.2) 

55,755.7 

13,202.5 

(46.2) 

37.4 

8.8 

(67,646.1) 

59,582.5 

8,063.6 

(45.3) 

39.9 

5.4 

Forest areas 63,396.5 42.5 60,953.8 40.8 60,757.4 40.7 

Water source areas 2,388.0 1.6 2,472.7 1.7 4,192.6 2.8 

Other areas 10,651.8 7.1 12,457.2 8.3 10,859.5 7.3 

Total 149,252 100.0 149,252 100.0 149,252 100.0 

 พืน้ท่ีชมุชนและสิ่งปลกูสรา้ง ในปี พ.ศ. 2548 จาํนวน 7,187.2 ไร ่คิดเป็นรอ้ยละ 4.8  ของพืน้ท่ี ตอ่มาใน

ปี พ.ศ. 2552 มีจาํนวนพืน้ท่ีชมุชนและสิ่งปลกูสรา้งลดลง เหลือเพียง 4,410.1 ไร ่คิดเป็นรอ้ยละ 3.0 ของพืน้ท่ีและ

จากการสมัภาษณค์รวัเรือนเกษตรกรพบว่า เน่ืองจากบางพืน้ท่ีท่ีเป็นโรงเรือนเลีย้งสกุร หรือโรงเรือนเลีย้งสตัวปี์ก 

ไดถู้กปรบัเปลี่ยนมาเป็นพืน้ท่ีเพาะปลกูทางการเกษตรแทน และในปี พ.ศ. 2558 มีพืน้ท่ีชุมชนและสิ่งปลกูสรา้ง

เพ่ิมขึน้ 5,796.4 ไร ่คิดเป็นรอ้ยละ 3.9 ของพืน้ท่ี ซึง่เป็นผลเน่ืองมาจากพืน้ท่ีตาํบลเขากระปกุเริ่มเป็นท่ีรูจ้กัมากขึน้

จากการท่ีโครงการชั่งหวัมนั ตามพระราชดาํริ เขา้มาดาํเนินการในพืน้ท่ี สง่ผลใหเ้ริ่มมีท่ีพกั หรือรีสอรท์ถกูสรา้งขึน้

เพ่ือรองรบัการเดินทางมาของนกัท่องเท่ียว 

 พืน้ท่ีทางการเกษตร ในปี พ.ศ. 2548 มีจาํนวน 65,628.5 ไร ่ คิดเป็นรอ้ยละ 44.0 ของพืน้ท่ี และเพ่ิมขึน้

เป็น 68,958.2 ไร ่ ในปี พ.ศ. 2552 คิดเป็นรอ้ยละ 46.2 ของพืน้ท่ี เน่ืองจากมีการดาํเนินการจดัตัง้โครงการชั่ง

หวัมนั ตามพระราชดาํริ ประกอบกับบางครัวเรือนเกษตรกรมีการเพาะปลูกทางการเกษตรเพ่ิมขึน้ ตอ่มาใน

ปี พ.ศ. 2558 มีพืน้ท่ีทางการเกษตรลดลงเหลือเพียง 67,646.1ไร ่ คิดเป็นรอ้ยละ 45.3 ของพืน้ท่ี เป็นผลมาจาก

สถานการณภ์ยัแลง้ท่ีเกิดขึน้ทาํใหค้รวัเรือนเกษตรกรบางรายยอมปลอ่ยพืน้ท่ีทางการเกษตรใหเ้ป็นพืน้ท่ีวา่งเปลา่ 

และพืน้ท่ีทางการเกษตรบางส่วนถูกพัฒนาไปเป็นพืน้ท่ีอ่างเก็บนํา้บ้านยางชุม โดยพืน้ท่ีทางการเกษตรมี

รูปแบบเป็นการเกษตรเชิงเด่ียวมากกว่าการเกษตรผสมผสาน ซึง่ในปี พ.ศ. 2548 มีพืน้ท่ีทางการเกษตร

เชิงเด่ียว จาํนวน 55,505.3 ไร ่ และเพ่ิมขึน้เป็น 55,755.7 ไร ่ และ 59,582.5 ไร ่ ในปี พ.ศ. 2552 และ 2558 

ตามลาํดบั สว่นพืน้ท่ีทางการเกษตรผสมผสานในปี พ.ศ.2548 มีจาํนวน 10,123.2 ไร ่และเพ่ิมขึน้เป็น 13,202.5 

ไร ่ในปี พ.ศ. 2552 และในปี พ.ศ. 2558 ลดลงเหลือเพียง 8,063.6 ไร ่สาเหตท่ีุครวัเรือนเกษตรกรสว่นใหญ่เลือก

ท่ีจะทาํการเกษตรเชิงเด่ียวมากกว่าการทาํการเกษตรผสมผสาน ปัญหาเน่ืองจากสภาพพืน้ท่ีท่ีทาํการเกษตร

ไมส่มบรูณ ์ปัญหาการขาดแคลนนํา้ และการขาดแคลนเงินลงทนุ ซึง่สอดคลอ้งกบั รตันา และ ชยัชาญ (2557) ท่ี

กลา่ววา่ ปัญหาการใชป้ระโยชนท่ี์ดินท่ีพบมากคือ ปัญหาการขาดคลองชลประทาน ปริมาณนํา้ท่ีใชใ้นการเกษตร

ไมเ่พียงพอ และปัญหาดา้นการจดัการดินและนํา้ รวมถงึศกัดิ์ศิริ (2555) ท่ีพบวา่ ปัญหาการใชป้ระโยชนท่ี์ดิน คือ 

ปัญหาดินไม่อุดมสมบูรณ์/ดินเสื่อมโทรม และขาดแคลนเงินทุนในการทาํการเกษตร 
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 พืน้ท่ีป่าไมใ้นปี พ.ศ. 2548 มีจาํนวน 63,396.5 ไร่ คิดเป็นรอ้ยละ 42.5 ของพืน้ท่ี และในปี พ.ศ.2552 

และ 2558 มีปริมาณพืน้ท่ีป่าลดลงเหลือเพียง 60,953.8 ไร่ และ 60,757.4 ไร่ ตามลาํดบั  คิดเป็นรอ้ยละ 40.8 

และ 40.7 ของพืน้ท่ี โดยสาเหตท่ีุพืน้ท่ีป่าไมล้ดลงเน่ืองจากถูกปรบัเปลี่ยนเป็นพืน้ท่ีทางการเกษตร และบางส่วน

ถกูพฒันาไปเป็นอา่งเก็บนํา้บา้นยางชมุ 

 พืน้ท่ีแหล่งนํา้ในปี พ.ศ. 2548 มีจาํนวน 2,388.0 ไร่ คิดเป็นรอ้ยละ 1.6 ของพืน้ท่ี และในปี พ.ศ. 2552 

และ 2558 มีปริมาณพืน้ท่ีแหลง่นํา้เพ่ิมขึน้เป็นจาํนวน 2,472.7 ไร ่และ 4,192.6 ไร ่ตามลาํดบั คิดเป็นรอ้ยละ 1.7 

และ 2.8 ของพืน้ท่ี การท่ีพืน้ท่ีแหล่งนํา้มีการเพ่ิมปริมาณขึน้ เน่ืองจากครวัเรือนเกษตรกรบางรายหนัมาขุดบ่อนํา้

ไวใ้นพืน้ท่ีทางการเกษตรของตนเองเพ่ือสาํรองนํา้ไวใ้ชใ้นช่วงฤดูแลง้ รวมถึงมีการสรา้งบ่อนํา้หรือสระนํา้เพ่ือ

สาํรองนํา้ไวใ้ชภ้ายในหมูบ่า้น และมีการพฒันาพืน้ท่ีเป็นอา่งเก็บนํา้บา้นยางชมุดว้ย 

 พืน้ท่ีเบ็ดเตล็ด ในท่ีนีคื้อ พืน้ท่ีรกรา้ง พืน้ท่ีว่างเปล่า ทุ่งหญา้ พืน้ท่ีถม บ่อลูกรงั โดยในปี พ.ศ. 2548 มี

พืน้ท่ีเบ็ดเตล็ดจาํนวน 10,651.8 ไร่ คิดเป็นรอ้ยละ 7.1 ของพืน้ท่ี และในปี พ.ศ. 2552 เพ่ิมขึน้เป็น 12,457.2 ไร่

เน่ืองจากเกษตรกรบางรายปล่อยพืน้ท่ีทางการเกษตรของตนเองเป็นพืน้ท่ีวา่งเปล่าเพราะไมมี่นํา้เพียงพอต่อการ

ทาํการเกษตร และในปี พ.ศ. 2558 มีพืน้ท่ีเบ็ดเตล็ดลดลงเหลือเพียง 10,859.5 ไร ่เน่ืองจากมีการสรา้งท่ีพกัไว้

รองรบัการเดินทางมาของนกัท่องเท่ียว 

จากการสัมภาษณ์ครัวเรือนเกษตรกรในปี 2558 ถึงรูปแบบการทําการเกษตรในพื้นท่ีของครัวเรือน

เกษตรกร (Table 2)  

Table 2  Agricultural model and agricultural land use change of farmer’s household in Khao Krapuk, 

Thayang, Phetchaburi in 2558 BE 

 Farmer’s household % 

Agricultural model   

        Single Agriculture 82 68.3 

        Integrated Agriculture 38 31.7 

Total 120 100.0 

Agricultural Land Use Change   

       No Change 112 93.3 

       Single Agriculture       Integrated Agriculture 1 0.9 

       Integrated Agriculture      Single Agriculture 7 5.8 

Total 120 100.0 

พบว่า ครวัเรือนเกษตรกรส่วนใหญ่ทาํการเกษตรเชิงเด่ียว คิดเป็นรอ้ยละ 68.3 และรอ้ยละ 31.7 เป็นการ

ทาํการเกษตรแบบผสมผสาน โดยครวัเรือนเกษตรกรส่วนใหญ่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทาํการเกษตร คิด

เป็นรอ้ยละ 93.3 เน่ืองจากครวัเรือนเกษตรกรส่วนใหญ่มีความรูค้วามชาํนาญในการทาํการเกษตรแบบเดิมมา

นานแลว้ ประกอบกับมีแหล่งรบัซือ้ผลผลิตท่ีแน่นอน ซึ่งสอดคลอ้งกบัทิพวลัย ์(2551) ท่ีว่า ปัจจยัท่ีเกษตรกรไม่
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เปลี่ยนแปลงการทาํการเกษตรของตนเองเพราะเกษตรกรมีความชาํนาญมายาวนานในการทาํการเพาะปลูก

แบบเดิมรวมทั้งมีระบบตลาดเข้ามารองรับจึงยากท่ีจะมีการเปลี่ยนแปลง และมีเพียงรอ้ยละ 5.8 ท่ีมีการ

เปลี่ยนแปลงจากการเกษตรผสมผสานไปเป็นการเกษตรเชิงเด่ียว และรอ้ยละ 0.9 การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการ

ทาํการเกษตรจากเกษตรเชิงเด่ียวไปเป็นการเกษตรผสมผสาน ซึ่งสาเหตหุลกัท่ีครวัเรือนเกษตรกรเปลี่ยนแปลง

รูปแบบการทาํการเกษตร คือ ปัญหาการขาดแคลนนํา้ในการทาํการเกษตรเน่ืองจากภัยแลง้ ทาํใหเ้กษตรกร

เปลี่ยนมาเพาะปลกูพืชท่ีใชน้ ํา้ในการเพาะปลกูนอ้ยลง 

การประเมินผลการนาํความรู้ไปประยุกตใ์ช้ของเกษตรกรทีเ่ข้ามาศึกษาเรียนรู้ภายในโครงการช่ัง

หัวมัน ตามพระราชดาํริ 

 เม่ือสมัภาษณถ์งึการนาํความรูท่ี้ไดร้บัจากการเขา้มาศกึษาเรียนรูภ้ายในโครงการชั่งหวัมนั ตามพระราชดาํริ 

ไปประยุกตใ์ชภ้ายในพืน้ท่ีทางการเกษตรของครวัเรือนเกษตรกร (Table 3) พบว่า ครวัเรือนเกษตรกรส่วนใหญ่มี

การนาํความรูท่ี้ไดร้บัไปปรบัประยุกตใ์ช ้คิดเป็นรอ้ยละ 85.2 ซึ่งความรูท่ี้ครวัเรือนเกษตรกรนาํมาประยุกตใ์ชใ้น

ครวัเรือน ประกอบดว้ย การทาํปุ๋ ยหมกัชีวภาพ/ ปุ๋ ยมูลไสเ้ดือน การเกษตรผสมผสาน และหลกัเศรษฐกิจพอเพียง 

เป็นตน้ หลงัจากครวัเรือนเกษตรกรนาํความรูท่ี้ไดร้บัมาประยุกตใ์ชท้าํใหเ้กิดการเปลี่ยนแปลงในดา้นต่างๆ โดยใน

ดา้นการเกษตร พบว่า คณุภาพของดินดีขึน้ คิดเป็นรอ้ยละ 45.7 และส่งผลใหผ้ลผลิตทางการเกษตรดีขึน้ดว้ย คิด

เป็นรอ้ยละ 31.5 สว่นการเปลี่ยนแปลงทางดา้นเศรษฐกิจ พบวา่ ตน้ทนุในการผลิตลดลง รายจ่ายในครวัเรือนลดลง 

คิดเป็นรอ้ยละ 62.1  และ 35.6 ตามลาํดับ ในส่วนของการเปลี่ยนแปลงดา้นสังคม พบว่า ครวัเรือนเกษตรกรมี

ความพออยู่พอกิน และมีความปลอดภยัจากสารเคมีทางการเกษตร คิดเป็นรอ้ยละ 43.4  

 โดยการเปลี่ยนแปลงในดา้นการเกษตร ดา้นเศรษฐกิจ และดา้นสงัคม ลว้นเป็นผลมาจากการท่ีครวัเรือน

เกษตรกรนาํความรูท่ี้ไดร้บัจากการเขา้มาศึกษาเรียนรูภ้ายในโครงการชั่งหัวมนั ตามพระราชดาํริ มาประยุกตใ์ชก้ับ

ครวัเรือนของเกษตรกรเอง ส่งผลใหค้รวัเรือนเกษตรกรมีคุณภาพพืน้ท่ีทางการเกษตรดีขึน้ มีตน้ทุนการผลิตท่ี

ลดลง และมีชีวิตความเป็นอยู่ท่ีดีขึน้ ซึง่สอดคลอ้งกบั สทิุน (2550) ท่ีพบวา่ ราษฎรมีชีวิตความเป็นอยู่ท่ีดีขึน้ จาก

ผลการดาํเนินการของโครงการของสถานีพฒันาการเกษตรท่ีสงูตามพระราชดาํริ ดอยบ่อ จงัหวดัเชียงราย  

 จากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างอายุ เพศ ระดับการศึกษา รายไดเ้ฉลี่ย/ปี รายจ่ายเฉลี่ย/ปี 

จาํนวนพืน้ท่ีใชส้อยทางการเกษตร กิจกรรมทางการเกษตร และรูปแบบการเกษตรกับการนาํความรูท่ี้ไดร้บัจาก

การเขา้มาศึกษาเรียนรูภ้ายในโครงการชั่งหวัมนั ตามพระราชดาํริ ไปประยุกตใ์ช ้พบว่า กิจกรรมทางการเกษตร

สัมพันธ์กับการนําความรูท่ี้ได้รับจากการเข้ามาศึกษาเรียนรูภ้ายในโครงการชั่ งหัวมัน ตามพระราชดาํริไป

ประยุกตใ์ช ้(p value = 0.026) ซึ่งความรูท่ี้ครัวเรือนเกษตรกรส่วนใหญ่นาํมาประยุกตใ์ช ้คือ การใชปุ้๋ ยหมัก

ชีวภาพ เพ่ือช่วยปรบัปรุงคณุภาพดินในพืน้ท่ีทางการเกษตร เน่ืองจากการเพาะปลกูพืชสวน หรือพืชไรเ่พียงอย่าง

เดียวเป็นเวลานาน การขาดการดูแลท่ีเหมาะสม ประกอบกับการใชปุ้๋ ยหรือสารเคมีทางการเกษตร จะส่งผลให้

คณุภาพของดินเสื่อมลง 
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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 

 Farmer’s household % 

Have you applied the knowledge gained?   

            Apply knowledge  69 85.2 

            Do not apply knowledge  12 14.8 

Total 81 100.0 

Knowledge that you apply in the household.   

            To make bio-fertilizer / earthworm fertilizer 49 48.0 

            Integrated Agriculture 14 13.7 

            Sufficiency Economy 13 12.7 

            Growing organic vegetables 12 11.8 

            Fruit care 6 5.9 

            Soil maintenance 6 5.9 

            Livestocks 2 2.0 

Total 102 100.0 

Agricultural change   

           Improved soil quality 42 45.7 

           Improved productivity 29 31.5 

           Can keep products continuously 21 22.8 

Total 92 100.0 

Economic change   

           Production costs reduced 54 62.1 

           Household expenses decreased 31 35.6 

           Have more income 2 2.3 

Total 87 100.0 

Social change   

           Enough to eat 36 43.4 

           Safe from chemicals 36 43.4 

           Have better health 11 13.2 

Total 83 100.0 
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สรุป 

 พื ้นท่ีทางการเกษตรในพื้นท่ีตาํบลเขากระปุก อาํเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรีส่วนใหญ่เป็นการทํา

การเกษตรเชิงเด่ียว และครัวเรือนเกษตรกรส่วนใหญ่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการใชป้ระโยชนท่ี์ดินทาง

การเกษตร เน่ืองจากครวัเรือนเกษตรกรสว่นใหญ่มีความรูค้วามชาํนาญในการทาํการเกษตรแบบเดิมมานานแลว้ 

ประกอบกบัมีแหลง่รบัซือ้ผลผลิตท่ีแน่นอน และครวัเรือนเกษตรกรส่วนใหญ่มีการนาํความรูท่ี้ไดร้บัจากการเขา้ไป

ศกึษาเรียนรูภ้ายในโครงการชั่งหัวมนั ตามพระราชดาํริ มาประยุกตใ์ชใ้นพืน้ท่ีทางการเกษตรของตนเอง ทาํให้

คณุภาพของดินดีขึน้ มีผลผลิตทางการเกษตรมากขึน้ ตน้ทุนการผลิตลดลง รายจ่ายภายในครวัเรือนลดลง และ

ครวัเรือนเกษตรกรมีความพออยู่พอกินมีชีวิตครวัเรือนท่ีดีขึน้  
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ศักยภาพด้านการเกษตรเพือ่จัดทาํตลาดเกษตรกร 

ในชุมชนคุ้งบางกะเจ้า อาํเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 

The Potential of Agriculture for Establishment of Farmer Market, 

Bang Kachao Community, Phra Pradaeng District, Samut Prakarn Province 

 

วรรณิกา จินะการ1* และ พีรชยั กลุชยั1 

Wannika Jinakarn1* and Peerachai Kullachai1 

 

บทคัดย่อ 

 การวิจัยเรื่องนี ้มีวัตถุประสงคเ์พ่ือศึกษาศักยภาพด้านการเกษตรและแนวทางในการจัดทําตลาด

เกษตรกรในชุมชนคุ้งบางกะเจา้ โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ ใชเ้ครื่องมือแบบสัมภาษณ์เชิงลึก การ

สงัเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม ปฏิทินการเกษตร การสนทนากลุ่ม และการวิเคราะห ์SWOT ผลการศึกษาพบว่า 

ชมุชนคุง้บางกะเจา้มีศกัยภาพดา้นการเกษตรท่ีอดุมสมบรูณ ์แมว้า่จะมีปัญหานํา้เค็ม ปัญหาผลผลิตท่ีอาจจะไม่

เพียงพอตอ่การจาํหน่าย แต่มีขอ้ดี คือ มีพืชท่ีเป็นสิ่งบ่งชีท้างภูมิศาสตร ์ความพรอ้มของคนในชุมชนในการเรียนรู ้

ศกัยภาพ และแนวทางในการจดัทาํตลาดเกษตรกร คือ ผลผลิตท่ีจาํหน่ายควรมีมาตรฐานและปลอดภยั และมา

จากภายในคุง้บางกะเจา้ ใชว้สัดทุางธรรมชาติท่ีเป็นมิตรกบัสิ่งแวดลอ้ม สรา้งความสมัพนัธร์ะหวา่งผูบ้ริโภคกบัผู้

จาํหน่าย มีการกาํหนดวนัเวลาดาํเนินการ และกลุม่ในการจดัการตลาดท่ีชดัเจน 

 

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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คาํนาํ 

ชมุชนคุง้บางกะเจา้เป็นชุมชนท่ีตัง้อยู่ในพืน้ท่ีอาํเภอพระประแดง จงัหวดัสมทุรปราการ ประกอบไปดว้ย 

6 ตาํบล ไดแ้ก่ ตาํบลทรงคนอง ตาํบลบางยอ ตาํบลบางกระสอบ ตาํบลบางกะเจา้ ตาํบลบางกอบัว และตาํบล

บางนํา้ผึง้ ซึ่งประชากรดัง้เดิมในคุง้บางกะเจา้ มีการทาํสวนผลไม ้ทาํเกษตรแบบร่องสวนในพืน้ท่ีของตนเอง มี

สถานท่ีท่องเท่ียวท่ีน่าสนใจ เช่น สวนสาธารณะและสวนพฤกษชาติศรีนครเข่ือนขนัธ ์สวนป่าลาํพูและห่ิงหอ้ย มี

ตาํรบัอาหารช่างคาวช่างหวานท่ีขึน้ช่ือ บางกะเจา้มีความอดุมสมบูรณต์ัง้แตอ่ดีต เพราะอิทธิพลของสภาพนํา้ 3 

นํา้ คือ นํา้เค็ม นํา้จืด และนํา้กร่อย ทาํใหผ้ลไมใ้นพืน้ท่ีคุง้บางกะเจา้มีรสชาติดี และมีความหลากหลายของสงัคม

พืชและสตัวส์งู (สมาน เสถียรบุตร,  2562) คุง้บางกะเจา้มีพืชผลทางการเกษตรท่ีเป็นเอกลกัษณป์ระจาํถ่ิน แต่

ผลผลิตทางการเกษตรท่ีจาํหน่ายในตลาดทั่วไปภายในคุง้บางกะเจา้ส่วนใหญ่นาํเขา้มาจากภายนอก จึงเป็น

สาเหตุใหเ้กิดการศกึษาศกัยภาพดา้นการเกษตรของคุง้บางกะเจา้เพ่ือจดัทาํตลาดเกษตรกร ท่ีจาํหน่ายผลผลิต

ทางการเกษตรและผลิตภัณฑท์างการเกษตรท่ีมีคณุภาพและความปลอดภยัโดยเกษตรกรเอง (ปีติพงษ์ พึ่งบุญ 

ณ อยุธยา,  2557) และจะเป็นโอกาสใหเ้กษตรกรไดมี้ทางเลือกโดยมีช่องทางการตลาดเป็นของตนเอง อนัจะ

สง่เสริมใหเ้กษตรกรไดร้บัรายไดเ้พ่ิม (จฑุาทิพย ์ภทัราวาท,  2557) ประกอบกบักระแสความตอ้งการของผูบ้ริโภค

ท่ีตอ้งการความปลอดภยัดา้นอาหาร การเขา้ถึงผลผลิตในทอ้งถ่ิน และทราบแหลง่ท่ีมาจึงทาํใหต้ลาดเกษตรกรมี

การพัฒนาอย่างต่อเน่ือง โดยเป็นพืน้ท่ีสาํคญัในการเช่ือมโยงการสรา้งปฏิสัมพันธแ์ลกเปลี่ยนความรูร้ะหว่าง

เกษตรกรกบัผูบ้ริโภค และเป็นการสนบัสนุนเกษตรกรในทอ้งถ่ิน (Pavia,  2009) โดยคนในชมุชนเคยเห็นชมุชนท่ี

ประสบความสาํเร็จจึงเช่ือว่าการทาํตลาดเกษตรกรโดยการเนน้ศกัยภาพดา้นการเกษตร เป็นส่วนสาํคญัในการ

พฒันาชุมชน เพราะการทาํตลาดเกษตรกรสามารถสรา้งการมีส่วนร่วมใหแ้ก่ชุมชน สนับสนุนการทาํการเกษตร

ภายในพืน้ท่ี หากมีตลาดเกษตรกรเกิดขึน้จะสามารถสรา้งรายไดเ้สริมใหแ้ก่ชุมชนอีกดว้ย แต่การจะจดัทาํตลาด

เกษตรกรเป็นสิ่งท่ียาก เพราะคนในชุมชนยังไม่เขา้ใจในศักยภาพดา้นการเกษตรของชุมชนเอง การเริ่มทาํให้

ชุมชนเขา้ใจในศักยภาพจึงเป็นการเริ่มจากผูน้าํชุมชนและสมาชิกในชุมชนท่ีสนใจในการทาํตลาดเกษตรกร 

เพ่ือใหช้มุชนไดมี้สว่นร่วมในกระบวนการเรียนรูศ้กัยภาพดา้นการเกษตรของชุมชนและรว่มกนัเสนอแนะเก่ียวกบั

การจดัทาํตลาดเกษตรกร ทางผูวิ้จยัจงึสนใจท่ีจะศกึษาโดยมีคาํถามวิจยั คือ ศกัยภาพดา้นการเกษตรเพ่ือจดัทาํ

ตลาดเกษตรกรในชมุชนคุง้บางกะเจา้ ควรเป็นอย่างไร     

วัตถุประสงคข์องงานวิจัย 

1. เพ่ือศกึษาศกัยภาพดา้นการเกษตร ในชมุชนคุง้บางกะเจา้ อาํเภอพระประแดง จงัหวดัสมทุรปราการ 

        2. แนวทางในการจัดทําตลาดเกษตรกร ในชุมชนคุ้งบางกะเจ้า อ ําเภอพระประแดง จังหวัด

สมทุรปราการ 

ขอบเขตการวิจัย 

      1. ขอบเขตเชิงพืน้ท่ี 6 ตาํบลในคุง้บางกะเจา้ ไดแ้ก่ ตาํบลทรงคนอง ตาํบลบางยอ ตาํบลบางกระสอบ 

ตาํบลบางกะเจา้  ตาํบลบางกอบวั และตาํบลบางนํา้ผึง้ 

        2. ขอบเขตเชิงเนือ้หา ศึกษาดา้นศักยภาพดา้นการเกษตร และแนวทางท่ีจะนาํมาสู่การจัดทาํตลาด

เกษตรกร 
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วิธีการศึกษา 

        การศึกษาเรื่องศักยภาพดา้นการเกษตรเพ่ือจัดทาํตลาดเกษตรกรในชุมชนคุง้บางกะเจา้ อาํเภอพระ

ประแดง จงัหวดัสมทุรปราการ ใชร้ะเบียบวิธีวิจยัเชิงคณุภาพ (Qualitative Research) ในการศกึษาและวิเคราะห์

ขอ้มลู 

        ผูใ้หข้อ้มลูสาํคญั ไดแ้ก่ ผูน้าํชมุชนและสมาชิกในชุมชนท่ีสนใจในการจดัทาํตลาดเกษตรกร ในชุมชนคุง้

บางกะเจา้ อาํเภอพระประแดง จงัหวดัสมทุรปราการ จาํนวน 7 คน 

        เครื่องมือท่ีใชใ้นการศกึษา คือ การสมัภาษณแ์บบเชิงลึกเป็นรายบุคคล (In - Depth Interview) ปฏิทิน

การเกษตร การสงัเกตการณแ์บบมีสว่นรว่ม และการสนทนากลุม่ (Focus group) 

        ขัน้ตอนในการศกึษา  

        ขัน้ท่ี 1 สาํรวจศกัยภาพดา้นการเกษตรภายในชุมชนคุง้บางกะเจา้ท่ีจะนาํมาสู่การทาํตลาดเกษตรกร  

โดยใชก้ารสมัภาษณเ์ชิงลกึ การสงัเกตการณแ์บบมีส่วนรว่ม และปฏิทินชมุชน เพ่ือนาํมาวิเคราะหจ์ดุแข็ง จดุออ่น 

โอกาส และอปุสรรค (SWOT) ดาํเนินการระหวา่งวนัท่ี 2 ถงึ 9 กนัยายน 2562 

        ขัน้ท่ี 2 จัดการสนทนากลุ่ม ผูน้าํชุมชนและสมาชิกในชุมชนท่ีมีความสนใจในการทาํตลาดเกษตรกร 

เก่ียวกบัแนวทางในการจดัทาํตลาดเกษตรกร จาํนวน 7 คน ในวนัท่ี 18 ตลุาคม 2562 

        การวิเคราะหข์อ้มลู นาํขอ้มลูท่ีไดจ้ากการสมัภาษณเ์ชิงลกึ การสนทนากลุ่ม ปฏิทินการเกษตร และการ

สงัเกตการณแ์บบมีสว่นรว่มมาวิเคราะหเ์ชิงเนือ้หาโดยใชก้ารพรรณนาเรียบเรียง และนาํเสนอตามขอ้เท็จจริง 

        ระยะเวลาในการดาํเนินงานระหวา่ง เดือนมิถนุายน 2562 ถงึ ตลุาคม 2562 

 

ผลและอภปิรายผล 

ศักยภาพด้านการเกษตร 

 คุง้บางกะเจา้มีลกัษณะพืน้ท่ีเป็นท่ีราบลุ่มนํา้ท่วมถงึทัง้นํา้จืดและนํา้เค็ม เกิดภาวะท่ีเรียกวา่ “ลกัจืดลกั

เคม็” ไมว่า่นํา้จืดในช่วงฤดฝูนหรือนํา้ทะเลหนนุในช่วงหนา้แลง้ไหลเขา้มาในพืน้ท่ีตามลาํคลอง ไมเ่พียงชว่ยชะลอ

ทัง้นํา้จืดเท่านัน้ แต่ยงักลายเป็นท่ีพกัของตะกอนตา่ง ๆ ทาํใหไ้มผ้ลในคุง้บางกะเจา้ไดธ้าตอุาหารจากนํา้จืดและ

นํา้เคม็ ซึง่เป็นปัจจยัหลกัท่ีทาํใหพื้ชและสตัวท์อ้งถ่ินมีความอดุมสมบรูณ ์ โดยใชป้ฏิทินการเกษตร พบวา่ พนัธุพื์ช

ทอ้งถ่ินในคุง้บางกะเจา้ประกอบไปดว้ย ชมพู่ มะม่วงนํา้ดอกไม ้มะพรา้ว มะปราง สม้เทพรส กลว้ยไข่ และขนุน 

ซึง่มีช่วงในการปลกู การออกดอกออกผล และการเก็บเก่ียวแตกตา่งกนัไปตามฤดกูาล (Figure 1) 

 

Figure 1 Bang Kachao Agricultural Calendar 
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จุดแขง็ (Strength) 

1) เป็นพืน้ท่ีสีเขียวใกลต้ัวเมืองท่ีมีความอุดมสมบูรณ์มีความหลากหลายทางชีวภาพ และเป็นท่ีรูจ้กัของ

ผูค้น 

2) มีผลผลิตทางการเกษตรท่ีเป็นเอกลกัษณเ์ฉพาะถ่ิน ไดแ้ก่ มะม่วงนํา้ดอกไมคุ้ง้บางกะเจา้ GI เป็นมะมว่ง

นํา้ดอกไมพ้นัธุเ์ขียวนวล รสชาติหวานละมนุมีคณุภาพท่ีดีตามวิถีของธรรมชาติ มีความหวานถึง 22 องศาบริกซ ์

จนไดร้บัการกลา่วขานวา่ “มะมว่งนํา้ดอกไมคุ้ง้บางกะเจา้หวานท่ีสดุในประเทศไทย” รวมถงึ สม้เทพรส GI ท่ีมีรส

หวานตัง้แต่ผลอ่อนแตกต่างจากสม้สายพันธุอ่ื์น และนํา้ตาลมะพรา้วท่ีไม่ผสมวตัถุดิบอ่ืนยงัคงความเป็นนํา้ตาล

มะพรา้วธรรมชาติ 

3) ขัน้ตอนในการเค่ียวนํา้ตาลมะพรา้วท่ียงัคงใชเ้ตาพืน้บา้นอนัเก่าแก่พรอ้มกระทะใบใหญ่ ซึ่งบางกะเจา้มี

ช่ือเสียงมากเรื่องของนํา้ตาลมะพรา้ว  

4) มีกลุม่ทางการเกษตรท่ีหลากหลาย เช่น กลุม่ผูป้ลกูมะมว่งนํา้ดอกไมคุ้ง้บางกะเจา้ กลุม่เกษตรกรทาํสวน

สม้เทพรสคุง้บางกะเจา้ วิสาหกิจชมุชน Young Smart Farmer วิสาหกิจชมุชนบางกะเจา้ฟารม์ เป็นตน้ 

5) คนในชมุชนคุง้บางกะเจา้มีความพรอ้มท่ีจะศกึษาศกัยภาพดา้นการเกษตรท่ีมีอยู่ภายในคุง้บางกะเจา้  

จุดอ่อน (Weakness) 

1) ผลจากการใชส้ารเคมีท่ีเป็นพิษในการทาํเกษตรกรรมทาํใหมี้สารพิษตกคา้งทัง้ในดินและแหล่งนํา้เพ่ือ

การเกษตร นอกจากนีย้งัไมมี่ท่ีตัง้ในการทาํตลาดท่ีชดัเจน 

2) ผลผลิตทางการเกษตรบางส่วนไม่ว่าจะเป็น มะม่วงนํา้ดอกไมท่ี้มีปริมาณผลผลิตท่ีมากในช่วงฤดกูาล 

สม้เทพรสท่ีมีปริมาณนอ้ยมาก ยังมีการปนเป้ือนของสารเคมี รวมถึงมีจาํนวนไม่เพียงพอท่ีจะจาํหน่ายในตลาด

ใหญ่ๆ นํา้ตาลมะพรา้วไมเ่พียงพอและยงัไมมี่บรรจภุณัฑท่ี์พรอ้มตอ่การจาํหน่าย 

3) ความพรอ้มของพืน้ท่ีในการทาํนํา้ตาลมะพรา้วยงัไม่สมบรูณเ์น่ืองจากกาํลงัอยู่ในช่วงการวางแผนท่ีจะ

พฒันา 

4) กลุม่ทางการเกษตรบางกลุม่ยงัขาดองคค์วามรูแ้ละขาดความกระตือรือรน้ในการพฒันา 

5) การร่วมมือกันในแต่ละตาํบลยังไม่เขม้แข็งพอ และยังขาดความเข้าใจในเรื่องของการจัดทาํตลาด

เกษตรกรโดยอาศยัศกัยภาพดา้นการเกษตร 

6) การมีเพียงเจา้เดียวของนํา้ตาลมะพรา้ว อาจทาํใหไ้มส่ามารถผลิตออกมาไดเ้พียงพอตอ่การจาํหน่าย 

โอกาส (Opportunity) 

1) การเป็นแหล่งท่องเท่ียวและพักผ่อนหย่อนใจท่ีไม่ไกลจากตัวเมือง และดว้ยความเป็นเอกลกัษณ์ของ

พืน้ท่ีสามารถทาํใหด้งึดดูผูบ้ริโภคเขา้มาใชบ้ริการในตลาดเกษตรกรได ้

2) การไดร้บัการจดทะเบียนเป็นพืช GI ทาํใหผู้บ้ริโภคใหก้ารยอมรบัและแสวงหาผลผลิตทางการเกษตรท่ีมี

เอกลกัษณ ์

3) ความไดเ้ปรียบทางภูมิศาสตร ์และความเหมาะสมทางดา้นกายภาพ ทัง้คณุภาพดินและนํา้ในคุง้บางกะ

เจา้ จึงเอือ้ต่อการประกอบอาชีพเกษตรกรรมมาแต่อดีต เพราะช่วยสง่เสริมใหไ้มผ้ลท่ีปลกูมีคณุภาพ และรสชาติ

ดีนอกเหนือจากปัจจยัดา้นพนัธุท่ี์ดี 

4) การไดร้บัการสนับสนุนผลักดนัในการทาํตลาดเกษตรกรคุง้บางกะเจา้จากองคก์รหรือหน่วยงาน เช่น 

บริษัท กลุม่เซน็ทรลั จาํกดั  
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อุปสรรค (Threat) 

1) ปัญหานํา้เคม็รุกลํา้เขา้มาในคคูลอง ปัญหานํา้ท่วมพืน้ท่ีเกษตรกรรม  

2) สภาพแวดลอ้มของสงัคม เน่ืองจากชมุชนทอ้งถ่ินนัน้ เป็นสงัคมท่ีเป็นผูอ้ยู่อาศยัดัง้เดิม ชมุชนคอ่นขา้งท่ี

จะต่อตา้นนายทุน และนักลงทุนท่ีตอ้งการมาเปลี่ยนแปลงและการรุกลํา้พืน้ท่ีในการทาํเกษตรกรรมจากสงัคม

เมือง 

ศักยภาพดา้นการเกษตรของคุง้บางกะเจ้ามีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะถ่ินไม่ว่าจะเป็นพืชผลทาง

การเกษตร เช่น มะม่วงนํา้ดอกไมคุ้ง้บางกะเจา้ และสม้เทพรสท่ีไดข้ึน้ทะเบียนเป็นสินคา้บ่งชีท้างภูมิศาสตรห์รือ

สินคา้ GI นอกเหนือจากนีย้งัมีผลไมอ่ื้นอีก เช่น ชมพู่ มะพรา้ว กลว้ย และขนุน ท่ีมีตามฤดกูาลรสชาติจะแตกตา่ง

จากผลไมท่ี้ปลกูภายนอกคุง้บางกะเจา้ จากการวิเคราะหศ์กัยภาพดา้นการเกษตร ไดแ้ก่ จดุแข็ง คือ การเป็นพืน้ท่ี

สีเขียวท่ีผูค้นรูจ้กัและคุน้เคย การมีผลไมท่ี้เป็นเอกลกัษณเ์ฉพาะถ่ิน ภูมิปัญญาในการทาํนํา้ตาลมะพรา้วท่ีเก่าแก่ 

และความพรอ้มของคนในชุมชนท่ีจะเรียนรูถ้ึงศกัยภาพดา้นการเกษตรในการจดัทาํตลาดเกษตรกร จุดอ่อน คือ 

การมีพืน้ท่ีป่ามากกว่าพืน้ท่ีเกษตรกรรม การตกคา้งของสารเคมีทั้งในดินและนํา้ ผลผลิตไม่เพียงพอต่อการ

จาํหน่าย การขาดองคค์วามรูแ้ละการร่วมมือกันระหว่างตาํบลยังไม่เขม้แข็ง โอกาส คือ ความไดเ้ปรียบทาง

ภมิูศาสตรท์าํใหพื้ชผลมีรสชาติดีแตกตา่งจากท่ีอ่ืน จนมีพืชท่ีเป็น GI และการไดร้บัการสนบัสนนุจากองคก์รตา่งๆ 

และอปุสรรค คือ ปัญหานํา้เคม็ นํา้ท่วม รวมถงึสภาพแวดลอ้มของสงัคมท่ีเก่ียวขอ้งกบันายทนุ  

แนวทางในการจัดทาํตลาดเกษตรกรคุ้งบางกะเจ้า 

หลงัจากมีการสาํรวจศกัยภาพดา้นการเกษตรภายในชุมชนและทาํการวิเคราะหจ์ุดแข็ง จดุอ่อน โอกาส 

และอปุสรรค จึงไดจ้ดัการสนทนากลุ่มเพ่ือใหท้ราบถึงแนวทางในการจดัทาํตลาดเกษตรกรคุง้บางกะเจา้ โดยมี

ผูเ้ขา้รว่มกิจกรรมคือ เจา้หนา้ท่ีบริษัท กลุม่เซน็ทรลั จาํกดั ผูน้าํชมุชน และสมาชิกในชมุชนท่ีสนใจในการทาํตลาด

เกษตรกร แนวทางในการจดัทาํตลาดเกษตรกร มีดงันี ้

1) ผลผลิตทางการเกษตรท่ีนาํมาจาํหน่ายควรเป็นผลผลิตท่ีไดร้บัการรบัรองมาตรฐาน เช่น การปฏิบัติ

ทางการเกษตรท่ีดี (Good Agricultural Practices: GAP) มาตรฐานระบเกษตรอินทรีย์ (IFOAM) หรือจะเป็น

ผลผลิตทางการเกษตรท่ีไรส้ารเคมีและมีความปลอดภัยต่อผูบ้ริโภค เน่ืองจากผลผลิตในตลาดทั่วไปภายในคุง้

บางกะเจา้สว่นใหญ่เป็นผลผลติท่ีมีสารเคมีตกคา้งทาํใหไ้ม่ปลอดภยัตอ่ผูบ้ริโภค “ตลาดเกษตรกรทีม่ีผลผลติทาง

การเกษตรไรส้ารเคม”ี (สมชาย เรืองสมสมยั, สมัภาษณ,์ 18 ตลุาคม 2562) 

2) ตลาดเกษตรกรท่ีจาํหน่ายเฉพาะผลผลิตและสินคา้ทางการเกษตรท่ีมาจากภายในคุง้บางกะเจา้ทุก

กระบวนการตอ้งเกิดจากภายในคุง้บางกะเจา้เท่านัน้ และจะทาํใหส้ินคา้ทางเกษตรท่ีจาํหน่ายในตลาดมีคุณค่า

ย่ิงขึน้ เน่ืองจากตลาดทั่วไปภายในคุง้บางกะเจา้ส่วนใหญ่จะรบัผลผลิตทางการเกษตรมาจากแหล่งอ่ืนท่ีไม่ใช่

ภายในคุง้บางกะเจา้ “ตลาดที่จาํหน่ายสนิคา้ ผลผลิตทางการเกษตรทีป่ลูกและดูแลโดยคนในพืน้ทีเ่กาะบางกะ

เจา้ ทีส่าํคญัไม่ควรนาํสนิคา้จากทีอ่ืน่มาจาํหนา่ย” (มงคลพนัธ ์แจ่มรศัมี, สมัภาษณ,์ 18 ตลุาคม 2562) 

3) ในปัจจุบนัผูค้นใหค้วามสนใจเก่ียวกบัสิ่งแวดลอ้มมากขึน้ หากตลาดเกษตรกรท่ีจะจดัทาํขึน้มานัน้มี

รูปแบบท่ีเนน้ความเรียบง่ายอา้งอิงธรรมชาติ ใชว้สัดุท่ีไม่ทาํลายสิ่งแวดลอ้ม และสรา้งจิตสาํนึกใหก้ับผูม้าใช้

บริการจะทาํใหต้ลาดมีรูปแบบท่ีน่าสนใจมากขึน้ และเนน้การใชว้สัดทุางธรรมชาติ อาทิเช่น ใบตอง กาบหมาก 

หมาจาก เป็นตน้ “มีความเรียบง่าย สะดวก เนน้ใชว้สัดทุางธรรมชาต”ิ (ภรณทิ์พย ์นวลบณัฑิตย,์ สมัภาษณ,์ 18 

ตลุาคม 2562) 
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4) ตลาดเกษตรกรควรสะท้อนใหเ้ห็นถึงวิถีชีวิต เอกลักษณ์ และผูจ้าํหน่ายควรเป็นเกษตรกรผูป้ลูก

โดยตรง เพ่ือใหเ้กิดความสมัพันธร์ะหว่างผูบ้ริโภคและผูจ้าํหน่าย ทาํใหผู้บ้ริโภคสามารถสอบถาม แลกเปลี่ยน

ความรูก้บัผูจ้าํหน่ายเพ่ือใหเ้กิดความน่าเช่ือถือมากย่ิงขึน้ 

5) วนัและเวลาดาํเนินการตลาดเกษตรกรควรเป็นวนัหยดุ เสาร-์อาทิตย ์เวลา 10.00 น.-15.00 น. เพราะ

เป็นวนัหยุดพักผ่อน และมีนักท่องเท่ียวมีจาํนวนมาก นอกจากนีค้วรมีการจัดตัง้กลุ่มท่ีดาํเนินงานและจัดการ

ตลาดใหเ้หมาะสม 

อภปิรายผลการศึกษา 

        ชุมชนคุง้บางกะเจา้ทัง้ 6 ตาํบล ไดแ้ก่ ไดแ้ก่ ตาํบลทรงคนอง ตาํบลบางยอ ตาํบลบางกระสอบ ตาํบล

บางกะเจา้ ตาํบลบางกอบวั และตาํบลบางนํา้ผึง้ เป็นชุมชนสงัคมเมืองขนาดใหญ่ท่ีอยู่ใกลก้รุงเทพมหานคร เป็น

พืน้ท่ีท่ีมีความหลากหลายทางชีวภาพ มีแม่นํา้เจา้พระยาลอ้มรอบ และทรพัยากรทางการเกษตรท่ีอุดมสมบูรณ ์

ศกัยภาพทางดา้นการเกษตรรวมถงึผลผลิตทางการเกษตรภายในชมุชนคุง้บางกะเจา้มีความโดดเด่น ผูน้าํชมุชน

และสมาชิกในชมุชนมีความพรอ้มในการพฒันาศกัยภาพ สามารถนาํไปสูก่ารจดัทาํตลาดเกษตรกรได ้ปัจจยัสว่น

หนึ่งของศักยภาพดา้นการเกษตรในเรื่องของผลผลิตท่ีจะนาํไปสู่การจัดทาํตลาดสินคา้เกษตรไดคื้อความเป็น

เอกลกัษณ ์คณุค่าทางโภชนาการ กระบวนการผลิต ชนิดตามฤดูกาล และแหล่งเพาะปลกูของสินคา้เกษตร ซึ่ง

สอดคลอ้งกบัการศกึษาของ ภรณี แยม้พนัธ ์(2559) การมีส่วนรว่มถือเป็นหวัใจหลกัในการจดัทาํตลาดเกษตรกร 

ดงันัน้ควรมีการสรา้งความรูค้วามเขา้ใจและกระตุน้ใหชุ้มชนเกิดการมีส่วนร่วม วางแผนพัฒนาจัดการดา้นการ

บริหารตลาด หากคนในชุมชนสามคัคีกนั มีความคิดริเริ่ม มีการประเมินศกัยภาพดา้นการเกษตรรวมถึงตนเอง 

และตอ้งการอยากท่ีจะรว่มกนัพฒันาชุมชนใหมี้ประสิทธิภาพ ชุมชนคุง้บางกะเจา้จะมีศกัยภาพมากพอท่ีจะกา้ว

ไปสู่การทาํตลาดเกษตรกรได ้และการสนทนากลุ่มเพ่ือหาแนวทาง ถือเป็นการเริ่มตน้ท่ีดีในการระดมความคิด

ของคนในชุมชนดงัเช่น ตลาดคุง้บางกะเจา้ สามารถพัฒนาใหก้ลายเป็นตลาดเกษตรกรได ้เพราะผูน้าํชุมชนมี

ความตอ้งการ เป็นการระเบิดจากภายใน สรา้งความเขม้แข็งผ่านการพัฒนาตนเอง มีความพรอ้มและความ

ตอ้งการท่ีจะพัฒนาชุมชนใหมี้ประสิทธิภาพ และมีองคก์รหรือหน่วยงานเขา้มาใหก้ารสนับสนุนทาํใหส้ามารถ

พฒันาไปไดเ้รว็ ซึ่งสอดคลอ้งกบัการศกึษาของ นิรมล พงศส์ถาพร (2551) แนวทางการจดัทาํตลาดสินคา้เกษตร

คุง้บางกะเจา้ คือ การวางแนวทางจัดการตลาดสินคา้เกษตรท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน เช่น กาํหนดรูปแบบตลาด สรา้ง

การรบัรูป้ระชาสมัพนัธ ์สรา้งความสมัพนัธร์ะหว่างเกษตรกรและตลาด เพ่ือใหเ้กษตรกรมีส่วนร่วมในการบริหาร

จดัการตลาดและมีการจดัการองคค์วามรู ้ขอ้มลูพฤติกรรมผูบ้ริโภค รวมทัง้การบริหารความคาดหวงัของผูบ้ริโภค

ท่ีเปลี่ยนแปลง ซึง่สอดคลอ้งกบัการศกึษาของ กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์(2561) 

 

สรุปผลการศึกษา 

        การศกึษาศกัยภาพดา้นการเกษตรเพ่ือจดัทาํตลาดเกษตรกรในชุมชนคุง้บางกะเจา้ อาํเภอพระประแดง 

จงัหวดัสมทุรปราการ มีขอบเขตเชิงพืน้ท่ีคือ 6 ตาํบลในคุง้บางกะเจา้ ไดแ้ก่ ตาํบลทรงคนอง ตาํบลบางยอ ตาํบล

บางกระสอบ ตาํบลบางกะเจ้า  ตาํบลบางกอบัว และตาํบลบางนํ้าผึง้ ซึ่งจากการสาํรวจศักยภาพโดยการ

สมัภาษณ์เชิงลึก การสงัเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม การสนทนากลุ่ม และการวิเคราะห ์SWOT พบว่า ศักยภาพ

ดา้นการเกษตรของคุง้บางกะเจา้มีความเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะถ่ิน เช่น มะม่วงนํา้ดอกไมคุ้ง้บางกะเจา้ และสม้

เทพรสท่ีไดข้ึน้ทะเบียนเป็นสินคา้บ่งชีท้างภูมิศาสตรห์รือสินคา้ GI นอกเหนือจากนีย้ังมีผลไมอ่ื้นอีก เช่น ชมพู่ 

มะพรา้ว กลว้ย และขนุน ท่ีมีตามฤดูกาลรสชาติจะแตกต่างจากผลไมท่ี้ปลูกภายนอกคุง้บางกะเจา้ จากการ
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วิเคราะหศ์กัยภาพดา้นการเกษตร ไดแ้ก่ จุดแข็ง คือ การเป็นพืน้ท่ีสีเขียวท่ีผูค้นรูจ้กัและคุน้เคย การมีผลไมท่ี้เป็น

เอกลกัษณเ์ฉพาะถ่ิน ภมิูปัญญาในการทาํนํา้ตาลมะพรา้วท่ีเก่าแก่ และความพรอ้มของคนในชุมชนท่ีจะเรียนรูถ้ึง

ศกัยภาพดา้นการเกษตรในการจดัทาํตลาดเกษตรกร จุดอ่อน คือ การมีพืน้ท่ีป่ามากกว่าพืน้ท่ีเกษตรกรรม การ

ตกคา้งของสารเคมีทัง้ในดินและนํา้ ผลผลิตไม่เพียงพอต่อการจาํหน่าย การขาดองคค์วามรูแ้ละการร่วมมือกัน

ระหวา่งตาํบลยงัไมเ่ขม้แข็ง โอกาส คือ ความไดเ้ปรียบทางภูมิศาสตรท์าํใหพื้ชผลมีรสชาติดีแตกตา่งจากท่ีอ่ืน จน

มีพืชท่ีเป็น GI และการไดร้บัการสนับสนุนจากองคก์รต่างๆ และอุปสรรค คือ ปัญหานํา้เค็ม นํา้ท่วม รวมถึง

สภาพแวดลอ้มของสงัคมท่ีเก่ียวขอ้งกบันายทนุ 

        แนวทางในการจดัทาํตลาดเกษตรกรคุง้บางกะเจา้ ไดแ้ก่ 1) ผลผลิตทางการเกษตรท่ีนาํมาจาํหน่ายควร

เป็นผลผลิตท่ีไดร้บัการรบัรองมาตรฐานทางการเกษตรหรือการปลอดสารเคมี 2) ควรจาํหน่ายเฉพาะผลผลิตและ

สินคา้ทางการเกษตรท่ีมาจากภายในคุง้บางกะเจา้เท่านัน้ 3) มีรูปแบบเรียบง่าย เป็นธรรมชาติ รณรงคใ์หผู้ม้าใช้

บริการใชว้สัดท่ีุเป็นมิตรต่อสิ่งแวดลอ้ม 4) ตลาดท่ีบ่งบอกวิถีชีวิต และสรา้งความสมัพันธร์ะหว่างผูบ้ริโภคกับผู้

จาํหน่ายใหมี้การแลกเปลี่ยนความรูต้่อกัน และ 5) วนัและเวลาในการดาํเนินการของตลาดเกษตรกรควรเป็น

วนัหยดุ เสาร ์- อาทิตย ์เวลา 10.00 น.-15.00 น. และจดัตัง้กลุม่ในการจดัการตลาดใหมี้ความเหมาะสม 
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ปัจจัยทีม่ีผลต่อความสุขของเกษตรกรในอาํเภอสารภ ีจังหวัดเชียงใหม่ 

Factors Affecting Happiness of Farmers in Saraphi District, Chiang Mai Province 
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บทคัดย่อ 
 อาํเภอสารภี เป็นอาํเภอหนึ่งในจังหวดัเชียงใหม่ท่ีมีพืน้ท่ีน้อยท่ีสุด แต่มีประชากรหนาแน่นรองจาก
อาํเภอเมืองเชียงใหม่ พืน้ท่ีส่วนใหญ่เป็นพืน้ท่ีทาํการเกษตร มีลกัษณะกึ่งเมืองกึ่งชนบท อาํเภอสารภีมีประเด็น
ปัญหาดา้นสิ่งแวดลอ้มและมีเกษตรกรท่ีอยู่ในภาวะเครียดจาํนวนมาก ดงันัน้ ผูวิ้จยัจึงสนใจศกึษาปัจจยัท่ีมีผล
ตอ่ความสขุของเกษตรกร กลุม่ตวัอย่างท่ีใชใ้นการวิจยัคือ เกษตรกรในอาํเภอสารภี จงัหวดัเชียงใหม ่จาํนวน 264 
ราย เก็บขอ้มูลโดยใชแ้บบสัมภาษณ์ มีเนือ้หาจากเครื่องมือวดัความสุขดว้ยตนเอง (HAPPINOMETER: The 
Happiness Self-Assessment) ของสถาบนัวิจยัประชากรศาสตร ์มหาวิทยาลยัมหิดล วิเคราะหข์อ้มลูโดยใชส้ถิติ
เชิงพรรณนาในการหา คา่รอ้ยละ คา่เฉลี่ย คา่สงูสดุ คา่ตํ่าสดุ และคา่สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐาน
ดว้ยการวิเคราะห์ถดถอยพหุ ผลการศึกษาพบว่า เกษตรกรในอาํเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ โดยรวมแลว้มี
ความสขุอยู่ในระดบัมีความสขุ โดยพบวา่ เพศ เงินออม ความมั่นคงทางอาชีพ ความภูมิใจท่ีเป็นเกษตรกร ความ
เต็มใจและความยินดีในการทาํเพ่ือส่วนรวม การมีส่วนร่วมในครอบครวัในการทาํกิจกรรมภายในครอบครวัหรือ
ชุมชน การขอความช่วยเหลือจากคนในชุมชน การออกกาํลงักาย การไดร้บัการดแูลสุขภาพท่ีดีจากหน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้ง และความตอ้งการพัฒนาตนเองเพ่ือความกา้วหนา้ในชีวิต มีผลต่อระดับความสุขของเกษตรกรใน
อาํเภอสารภี จงัหวดัเชียงใหม่ อย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 (p<0.01) นอกจากนีย้งัพบว่า การสื่อสาร
หรือพูดคยุกับบุคคลอ่ืนท่ีทาํงานดว้ย และการใหค้วามสาํคัญกับการทาํงานเป็นทีม เป็นปัจจัยท่ีมีผลต่อระดับ
ความสขุของเกษตรกรในอาํเภอสารภี จงัหวดัเชียงใหม ่อย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 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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คาํนาํ 

ในอดีต แตล่ะประเทศเนน้พฒันาดา้นเศรษฐกิจเป็นสาํคญั โดยใชผ้ลิตภณัฑม์วลรวมในประเทศ (Gross 

Domestic Product: GDP) เป็นตัวชีว้ัด เพราะเห็นว่ามีประโยชน์หลายดา้น แต่เม่ือพิจารณาถึงความสัมพันธ์

ระหว่างความสามารถในการพัฒนาเศรษฐกิจกับดชันีความสุขพบว่า การท่ีมีผลิตภัณฑม์วลรวมในประเทศสูง 

ไม่ไดห้มายความว่าจะเป็นประเทศท่ีมีระดบัความสขุสงูตามไปดว้ย เช่น สหรฐัอเมริกา มีผลิตภัณฑม์วลรวมใน

ประเทศสงูเป็นอนัดบัหนึ่งของโลก แต่ดชันีความสขุอยู่ในอนัดบัท่ี 18 ของโลก ในขณะท่ีประเทศท่ีมีความสขุท่ีสดุ

ในโลกอย่างฟินแลนด ์(บีบีซไีทย, 2561) มีผลิตภณัฑม์วลรวมในประเทศเป็นอนัดบัท่ี 44 ของโลก (กองทนุการเงิน

ระหว่างประเทศ, 2560) จากขอ้มูล “World Happiness Report” ขององคก์ารสหประชาชาติพบว่า ในปี พ.ศ.

2561 ประเทศอ่ืนๆ ก็มีลกัษณะนีเ้ช่น โดยเฉพาะประเทศท่ีมีผลิตภณัฑม์วลรวมในประเทศสงูสุด 10 อบัดบัแรก

ของโลกก็มีดชันีความสขุอยู่ในระดบัท่ีไม่มากนกั ส่วนประเทศไทยมีผลิตภณัฑม์วลรวมในประเทศอยู่อนัดบัท่ี 26 

ของโลก และมีดชันีความสขุอยู่อนัดบัท่ี 46 ของโลก (Thailand NEWS, 2561)  

ทิศทางการพัฒนาของประเทศไทย มีการเปลี่ยนแปลงในช่วงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติฉบบัท่ี 8 โดยการพฒันาประเทศเนน้ใหค้วามสาํคญักบัคน คือใหค้นมีความอยู่ดีมีสขุหรือมีคณุภาพชีวิต

ท่ีดี มากกวา่ท่ีจะยึดการเติบโตทางเศรษฐกิจหรือผลิตภณัฑม์วลรวมประชาชาติ (GDP) เป็นเป้าหมายหลกัอย่าง

เดียว ในแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติฉบบัท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564) การพฒันาก็ยงัเนน้ใหเ้กิดสงัคมอยู่

ร่วมกันอย่างมีความสุข ยึดหลกัปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียงและคนเป็นศนูยก์ลางการพัฒนา รวมทัง้กาํหนด

นโยบายท่ีสาํคัญอย่างหนึ่งคือ การพัฒนาภาคเกษตรให้คงอยู่กับสังคมไทย เร่งพัฒนาความสามารถของ

เกษตรกรในการผลิตพืชอาหารท่ีมีคุณภาพในปริมาณมากพอท่ีจะเลีย้งดูคนในประเทศและส่งเป็นสินคา้ออก 

(สาํนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2561) ดงันั้น การพัฒนาคุณภาพชีวิตของ

เกษตรกรในประเทศโดยคาํนึงถงึความสขุท่ีแทจ้ริง จะเป็นการรกัษาไวซ้ึง่แรงงานสาํคญัท่ีมีทัง้ความสามารถและ

ศกัยภาพใหค้งอยู่และสามารถเป็นผูน้าํการผลิตทางการเกษตรในเวทีโลก และนาํไปสูก่ารพฒันาประเทศท่ียั่งยืน

ตามแนวทางการวดัการพฒันาในยคุใหมท่ี่ตอ้งดาํเนินการแบบองคร์วม จงึจะสามารถสรา้งสงัคมท่ีมีความสขุได ้

จากการศกึษาขอ้มลูรายงานผลสาํมะโนการเกษตรท่ีจดัทาํทุก 10 ปี ของสาํนกังานสถิติแห่งชาติ พบว่า

ประชากรของประเทศไทยทาํการเกษตรทัง้สิน้ 5.9 ลา้นราย (คิดเป็นรอ้ยละ 25.2 ของครวัเรือนทัง้ประเทศ) มีเนือ้

ท่ีถือครองทาํการเกษตรทัง้สิน้ 116.6 ลา้นไร ่(คิดเป็นรอ้ยละ 36.4 ของเนือ้ท่ีทัง้ประเทศ) ครวัเรือนเกษตรกรท่ีขึน้

ทะเบียนเกษตรกรปี พ.ศ.2559 มีจํานวน 173,318 ครัวเรือน (ส ํานักงานสถิติแห่งชาติ, 2559) สาํหรับการ

ศกึษาวิจยัในครัง้นี ้ผูวิ้จยัสนใจทาํการศกึษาความสขุของเกษตรกรในระดบัชุมชนหรือระดบัพืน้ท่ี โดยเลือกกลุ่ม

ตวัอย่างเกษตรกรในภาคเหนือคือ จงัหวดัเชียงใหม่ เน่ืองจากมีประชากรมากท่ีสดุในภาคเหนือและมีความเจริญ

ดา้นเศรษฐกิจ สงัคมและวฒันธรรม แตย่งัมีปัญหาต่างๆ ท่ีอาจจะมีผลกระทบตอ่ความสขุ โดยเลือกทาํการศกึษา

ในเขตอาํเภอสารภี ซึง่เป็นอาํเภอหนึ่งในจงัหวดัเชียงใหมท่ี่มีพืน้ท่ีเลก็ท่ีสดุ แตมี่ประชากรหนาแน่นรองจากอาํเภอ

เมืองเชียงใหม่ จากการศึกษาขอ้มูลพืน้ฐานการเกษตรของจังหวดัเชียงใหม่ ปีเพาะปลูก 2559/60 พบว่า พืน้ท่ี

ส่วนใหญ่ของอาํเภอสารภีเป็นพื้นท่ีทําการเกษตร โดยคิดเป็นรอ้ยละ 86.57 ของพื้นท่ีทั้งอาํเภอ มีครวัเรือน

เกษตรกรคิดเป็นรอ้ยละ 14.87 จากจาํนวนครวัเรือนทัง้หมดของอาํเภอ (สาํนกังานเกษตรจงัหวดัเชียงใหม,่ 2560) 

อาํเภอสารภีมีความหลากหลายในลกัษณะท่ีเป็นพืน้ท่ีชนบทและพืน้ท่ีเมือง พืน้ท่ีบางส่วนจงึไดร้บัผลกระทบจาก
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การขยายตวัของอาํเภอเมืองเชียงใหม่ และอาํเภอเมืองลาํพูนซึ่งเป็นท่ีตัง้ของนิคมอตุสาหกรรมภาคเหนือ ส่งผล

ใหวิ้ถีชีวิตเปลี่ยนจากการเป็นเกษตรกรเจา้ของท่ีดินมาเป็นเกษตรกรรบัจา้ง เกษตรกรบางรายปรบัเปลี่ยนท่ีนา

เป็นสวนลาํไยและใชพื้น้ท่ีสวนลาํไยเป็นแปลงปลูกพืชผกั แต่เน่ืองจากพืน้ท่ีมีสภาพแวดลอ้มเป็นเมืองจึงมกัถูก

รบกวนดว้ยแมลงศตัรูพืช ทาํใหเ้กิดการใชส้ารเคมีปราบศตัรูพืชและปุ๋ ยเคมีเพ่ือเร่งการเจริญเติบโตของพืช สง่ผล

ใหเ้กษตรกรผูป้ลูกผกัประสบปัญหาและไดร้บัผลกระทบจากสารเคมีต่างๆ นอกจากนี ้จากขอ้มูลของโครงการ

พฒันาระบบสขุภาพจงัหวดัเชียงใหม่ (สารภีโมเดล)ในปี พ.ศ. 2558 พบว่า อาํเภอสารภีมีผูท่ี้อยู่ในภาวะเครียด  

คิดเป็นรอ้ยละ 58.0 และมีประเด็นปัญหาดา้นสิ่งแวดลอ้ม โดยเฉพาะปัญหามลพิษทางอากาศท่ีส่งผลให้มี

จาํนวนผูป่้วยมะเรง็ปอดเป็นจาํนวนมาก  

ผลการศึกษาวิจัยในครัง้นี ้จะสะทอ้นความจาํเป็นท่ีหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งสามารถนาํมาวิเคราะหเ์พ่ือ

วางแผนส่งเสริมการสรา้งความสขุใหเ้กษตรกร อีกทัง้ผลวิเคราะหปั์จจยัท่ีมีผลต่อระดบัความสขุจะเป็นขอ้มลูท่ีชี ้

ประเด็นท่ีควรพิจารณาในการพัฒนาดา้นความสุขและคุณภาพชีวิต สรา้งเสริมใหเ้กษตรกรมีความสุขในอาชีพ 

และก่อให้เกิดสังคมแห่งความสุขไดอ้ย่างต่อเน่ืองและยั่งยืน ทั้งยังสามารถปรับใชเ้ป็นแนวทางสรา้งดัชนีท่ีมี

ประสิทธิภาพในการวดัความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจควบคูก่บัความสขุและความอยู่ดีมีสขุของเกษตรกรไทยใน

อนาคตตอ่ไป 

 

อุปกรณแ์ละวิธีการ 

การวิจัยครั้งนี ้ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาคือ เกษตรกรท่ีอาศัยอยู่ในเขตพื้นท่ีอาํเภอสารภี จังหวัด

เชียงใหม ่และขึน้ทะเบียนกบักรมส่งเสริมการเกษตร จาํนวนทัง้หมด 5, 232 ราย (กรมส่งเสริมการเกษตร, 2560) 

ผูวิ้จยัไดก้าํหนดขนาดกลุม่ตวัอย่างโดยการใชส้ตูร Taro Yamane (สชุาติ, 2555) ซึง่คาํนวณกลุม่ตวัอย่างได ้264 

ราย เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี ้เป็นแบบสัมภาษณ์ ซึ่งมีเนื ้อหาจากเครื่องมือวัดความสุขด้วยตนเอง 

(HAPPINOMETER: The Happiness Self-Assessment) ของสถาบันวิจยัประชากรศาสตรม์หาวิทยาลยัมหิดล 

มีองคป์ระกอบคณุภาพชีวิตและความสขุ 9 มิติ 56 ตวัชีว้ดั โดยผ่านการทดสอบหาความเช่ือมั่น (Reliability) จาก

ประชากรท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการศกึษาแต่มีความคลา้ยคลงึกนั จาํนวน 20 ราย ตามสตูรของ Cronbach 

(กลัยา, 2555) ไดค้่าสมัประสิทธ์ิแอลฟา เท่ากับ 0.913 ผูวิ้จยัทาํการเก็บขอ้มูลในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงเดือน

กรกฎาคม พ.ศ.2562 โดยมีการกาํหนดคะแนนเฉลี่ยดงันี ้1) 0.00-24.99 ไม่มีความสขุอย่างย่ิง 2) 25.00-49.99 

ไมมี่ความสขุ 3) 50.00-74.99 มีความสขุ และ 4) 75.00-100.00 มีความสขุอย่างย่ิง ทาํการวิเคราะหข์อ้มลูโดยใช้

ส ถิ ติ เ ชิ ง พ ร ร ณ น า  เ พ่ื 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 ถ่ี  ( Frequency)  

รอ้ยละ (Percentage) คา่เฉลี่ย (Mean) คา่สงูสดุ (Maximum) คา่ตํ่าสดุ (Minimum) และสว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

(Standard deviation) และใชวิ้ธีวิเคราะห์ถดถอยพหุ (Multiple regression analysis) เพ่ือหาความสัมพันธ์

ระหวา่งตวัแปรอิสระหลายตวักบัตวัแปรตามหนึ่งตวั 
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ผลการศึกษา 

ข้อมูลพืน้ฐานเกี่ยวกับลักษณะพืน้ฐานส่วนบุคคล เศรษฐกิจ และสังคมบางประการของเกษตรกรใน

อาํเภอสารภ ีจังหวัดเชยีงใหม่  

เกษตรกรส่วนใหญ่เป็นเพศชาย คิดเป็นรอ้ยละ 52.3 อายุเฉลี่ย 56.8 ปี จบการศึกษาในระดับชั้น

ประถมศึกษา คิดเป็นรอ้ยละ 76.1 มีสถานภาพสมรส คิดเป็นรอ้ยละ 82.6 มีรายไดเ้ฉลี่ย 12,030.30 บาท/เดือน 

สว่นใหญ่ไม่มีหนีส้ินและมีเงินออม มีพืน้ท่ีทาํการเกษตรเป็นของตนเอง โดยรอ้ยละ 87.9 มีพืน้ท่ีถือครองทัง้หมด

นอ้ยกวา่ 5 ไร ่มีพืน้ท่ีเฉลี่ยอยู่ท่ี 3.38 ไรต่่อครวัเรือน และเกษตรกรสว่นใหญ่ใหค้วามสาํคญักบัการออกกาํลงักาย 

นอกจากนี้ยังพบว่า สิ่งท่ีเกษตรกรให้ความสําคัญในระดับมากท่ีสุดเก่ียวกับลักษณะพื้นฐานด้านสังคม 

ประกอบดว้ย ความเต็มใจและยินดีในการทาํประโยชนเ์พ่ือส่วนรวม (รอ้ยละ 55.3) ความตอ้งการท่ีจะพัฒนา

ตนเองเพ่ือความกา้วหนา้ในชีวิต (รอ้ยละ 50.4) ใหค้วามสาํคญักับการทาํงานเป็นทีม (รอ้ยละ 49.2) และการ

สื่อสารหรือพูดคุยกับบุคคลอ่ืนท่ีทํางานด้วย (รอ้ยละ 44.3) รองลงมาคือ การให้ความสาํคัญในระดับมาก 

ประกอบดว้ย ความภมิูใจท่ีเป็นเกษตรกร (รอ้ยละ 72.7) เม่ือมีปัญหาสามารถขอความช่วยเหลือจากคนในชุมชน

ได ้(รอ้ยละ 45.1) และการไดร้บัความรูจ้ากกรมส่งเสริมการเกษตร (รอ้ยละ 90.5) โดยไดร้บัความรูจ้ากการ

ฝึกอบรมและการศกึษาดงูาน สว่นดา้นท่ีเกษตรกรใหค้วามสาํคญัในระดบัปานกลาง ประกอบดว้ย การมีสว่นรว่ม

ในการทาํกิจกรรมภายในครอบครัวหรือชุมชน (รอ้ยละ48.5) และไดร้ับการดูแลสุขภาพท่ีดีจากหน่วยงานท่ี

เก่ียวขอ้ง (รอ้ยละ 36.7) ตามลาํดบั (Table 1) 

Table 1 The personal information economic and social status of farmers in Saraphi District,  

Chiang Mai Province 

n = 264 

Factors  Number Percentage 

personal information    

Gender (X1) Male 

Female 

138 

126 

52.3 

47.7 

Age (X2) 

 

 

 

 

�̅�𝑥 = 56.8 year, 𝑆𝑆.𝐷𝐷. = 9.941 

≤ 30  

31 – 40 

41 – 50 

51 – 60 

> 60 

3 

14 

40 

116 

91 

1.1 

5.3 

15.2 

43.9 

34.5 

Educational Level (X3) 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 

1 

201 

33 

17 

1 

1 

1 

8 

1 

0.4 

76.1 

12.5 

6.4 

0.4 

0.4 

0.4 

3.0 

0.4 

Status (X4) Single 36 13.6 
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Factors  Number Percentage 

Married 

Widowed 

Divorced/Separated 

218 

5 

5 

82.6 

1.9 

1.9 

Income (X5) 

 

 

 

 

�̅�𝑥 = 12,030.3 Bath/Month, 𝑆𝑆.𝐷𝐷. = 6,547.358 

≤ 5,000  

5,001 – 10,000 

10,001 – 15,000 

15,001 – 20,000 

> 20,000 

 

23 

121 

74 

32 

14 

8.7 

45.9 

28.0 

12.1 

5.3 

Debt (X6) None 

Have  

165 

99 

62.5 

37.5 

Financial savings (X7) None 

Have 

65 

199 

24.6 

75.4 

Financial for Agriculture (X8) Private money 

National village and urban 

community fund 

Bank for Agriculture and 

Agricultural Cooperatives 

241 

21 

 

17 

91.3 

8.0 

 

6.4 

Area (X9) 

 

 

 

�̅�𝑥 = 3.38 Rai, 𝑆𝑆.𝐷𝐷. = 2.975 

≤ 5  

6 – 10  

11 – 15  

> 15 

 

232 

22 

7 

3 

87.9 

8.3 

2.7 

1.1 

Job Security (X10) Highest 

High 

Moderate 

Lower 

No job security 

42 

81 

121 

18 

2 

15.9 

30.7 

45.8 

6.8 

0.8 

Receive agricultural knowledge from the 

department (X11) 

Department of Agricultural 

Extension 

Land Development Department 

Self-learning 

Royal Irrigation Development 

Educational institution 

239 

 

72 

37 

27 

6 

90.5 

 

27.3 

14.0 

10.2 

2.3 

Receive agricultural knowledge from  sources 

(X12) 

Training/practice 

Study visit on agriculture 

Television 

Newspapers / Publications 

Radio 

Internet 

205 

175 

44 

31 

27 

14 

77.7 

66.3 

16.7 

11.7 

10.2 

5.3 

Proud to be a farmer (X13) Highest 

High 

41 

192 

15.5 

72.7 
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Factors  Number Percentage 

Moderate 

Lower 

Least 

30 

1 

- 

11.4 

0.4 

- 

Communication among farmers (X14) Highest 

High 

Moderate 

Lower 

Least 

117 

95 

51 

1 

- 

44.3 

36.0 

19.3 

0.4 

- 

The importance of working as a group or as a 

team (X15) 

Highest 

High 

Moderate 

Lower 

Least 

130 

82 

47 

5 

- 

49.2 

31.1 

17.8 

1.9 

- 

Willingness and satisfaction of serving the public 

(X16) 

Highest 

High 

Moderate 

Lower 

Least 

146 

86 

32 

- 

- 

55.3 

32.6 

12.1 

- 

- 

Participation in family or community activities (X17) Highest 

High 

Moderate 

Lower 

Least 

35 

52 

128 

36 

13 

13.3 

19.7 

48.5 

13.6 

4.9 

Help from community members (X18) Highest 

High 

Moderate 

Lower 

Least 

77 

119 

63 

5 

- 

29.2 

45.1 

23.9 

1.9 

- 

Exercise (X19) None 

<3 times a week 

3 times a week 

>3 times a week 

Everyday 

83 

79 

24 

9 

69 

31.4 

29.9 

9.1 

3.4 

26.1 

Quality of healthcare provided by agencies (X20) Highest 

High 

Moderate 

Lower 

Least 

82 

81 

97 

4 

- 

31.1 

30.7 

36.7 

1.5 

- 

Personal/life development (X21) Highest 

High 

Moderate 

Lower 

Least 

133 

42 

82 

6 

1 

50.4 

15.9 

31.1 

2.3 

0.4 
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ระดับความสุขของเกษตรกรในอาํเภอสารภ ีจังหวัดเชียงใหม่ 

 เกษตรกรในอาํเภอสารภี จงัหวดัเชียงใหม ่โดยรวมแลว้มีความสขุอยู่ในระดบัมีความสขุ โดยแตล่ะดา้นมี

ระดบัความสุข ดงันี ้ความสุขในระดบัมีความสขุอย่างย่ิง พบว่ามี 3 ดา้น ไดแ้ก่ จิตวิญญาณดี (82.29 คะแนน) 

นํา้ใจดี (79.29 คะแนน) และใฝ่รูดี้ (75.06 คะแนน) ตามลาํดบั ส่วนความสขุในระดบัมีความสขุ พบว่ามี 6 ดา้น 

ได้แก่ ครอบครัวดี (73.86 คะแนน) สังคมดี (72.60 คะแนน) สุขภาพดี (71.84 คะแนน) การงานดี (70.30 

คะแนน) สขุภาพเงินดี (65.81 คะแนน) และผ่อนคลายดี (56.50 คะแนน) ตามลาํดบั (Table 2) 

Table 2 Happiness of farmers level in Saraphi District, Chiang Mai Province 

Content Score  Translate 

1) Happy Soul 82.29  Very Happy 

2) Happy Heart 79.29  Very Happy 

3) Happy Brain 75.06  Very Happy 

4) Happy Family 73.86  Happy 

5) Happy Society 72.60  Happy 

6) Happy Body 71.84  Happy 

7) Happy Work Life (Happy Plus) 70.30  Happy 

8) Happy Money 65.81  Happy 

9) Happy Relax 56.50  Happy 

Summary of Happiness of farmers level 71.95  Happy 

Remark:  75.00 – 100.00 score mean very happy  50.00 – 74.99 score mean happy  

25.00 – 49.99 score mean unhappy  0.00 – 24.99 score mean very unhappy 

ปัจจัยทีม่ีผลต่อความสุขของเกษตรกรในอาํเภอสารภ ีจังหวัดเชียงใหม่ 

 การวิเคราะหปั์จจยัท่ีมีผลต่อความสขุของเกษตรกรในอาํเภอสารภี จงัหวดัเชียงใหม่ (Y) ใชวิ้ธีวิเคราะห์

การถดถอยพหุ (Multiple Regression Analysis) โดยวิธีคัดเลือกเข้าทั้งหมด (Enter Selection) พบว่าค่า

สัมประสิท ธ์ิแห่ งการตัดสินใจเชิงพหุ  (Multiple coefficient of determination: R2) พบว่าค่า R2 = 0.835 

หมายความว่าตวัแปรอิสระทัง้หมดสามารถร่วมกันอธิบายตวัแปรตามไดร้อ้ยละ 83.5 โดยตวัแปรอิสระ 21 ตวั

แปร มีจาํนวน 12 ตวัแปร ท่ีมีผลตอ่ตวัแปรตามอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติ ซึง่พบวา่มีจาํนวน 10 ตวัแปรท่ีมีผลต่อ

ตวัแปรตามอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 ไดแ้ก่ เพศ เงินออม ความมั่นคงทางอาชีพ ความภูมิใจท่ีเป็น

เกษตรกร ความเต็มใจและความยินดีในการทาํเพ่ือส่วนรวม การมีสว่นรว่มในครอบครวัในการทาํกิจกรรมภายใน

ครอบครวัหรือชมุชน การขอความช่วยเหลือจากคนในชมุชน การออกกาํลงักาย การไดร้บัการดแูลสขุภาพท่ีดีจาก

หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง และความตอ้งการพฒันาตนเองเพ่ือความกา้วหนา้ในชีวิต นอกจากนี ้พบวา่มีจาํนวน 2 ตวั

แปรท่ีมีผลต่อตัวแปรตามอย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ไดแ้ก่ การสื่อสารหรือพูดคุยกับบุคคลอ่ืนท่ี

ทาํงานดว้ย และการใหค้วามสาํคญักบัการทาํงานเป็นทีม (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 Unstandardized 

Coefficients 

t Sig. 

(Constant) 1.111 8.359 0.000 

Gender (X1) -0.51 -2.556 0.011** 

Saving (X7) 0.71 3.009 0.003** 

Job Security (X10) 0.074 5.795 0.000** 

Proud to be a farmer or work in agriculture (X13) 0.107 5.187 0.000** 

Communication (X14) 0.043 2.444 0.015* 

The importance of working as a group or as a team (X15) 0.038 2.495 0.013* 

Willingness and pleasure to do for the public (X16) 0.098 5.057 0.000** 

Participation in family or community activities (X17) 0.037 3.671 0.000** 

Help from people in the community (X18) 0.083 5.616 0.000** 

Exercise (X19) 0.020 3.195 0.002** 

Receiving good health care from the organization (X20) 0.096 7.417 0.000** 

Self-Development of life (X21) 0.091 7.465 0.000** 

R = 0.914a  R2 = 0.835 SEE = 0.15179 F = 58.239 Sig.of F = 0.000a 

Remark: Significant at *0.05, Significant at **0.01 
 

วิจารณผ์ลการวิจัย 

จากการทดสอบสมมติฐานพบว่า ปัจจัยดา้นเพศ เงินออม ความมั่นคงทางอาชีพ ความภูมิใจท่ีเป็น

เกษตรกร ความเต็มใจและความยินดีในการทาํเพ่ือส่วนรวม การมีสว่นรว่มในครอบครวัในการทาํกิจกรรมภายใน

ครอบครวัหรือชมุชน การขอความช่วยเหลือจากคนในชมุชน การออกกาํลงักาย การไดร้บัการดแูลสขุภาพท่ีดีจาก

หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง และความตอ้งการพัฒนาตนเองเพ่ือความก้าวหน้าในชีวิต มีความสัมพันธ์กับระดับ

ความสุขอย่างมีนัยสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 หมายความว่า ปัจจัยดา้นเพศมีผลต่อระดบัความสขุ ซึ่งพบว่า 

เพศชายมีความสขุมากกวา่เพศหญิง เพราะเพศชายมีร่างกายท่ีแข็งแรง สามารถปฏิบติักิจวตัรประจาํวนัหลายๆ 

อย่างไดด้ว้ยตนเองอย่างรวดเร็ว ปัจจยัดา้นการมีเงินออม มีผลต่อระดบัความสขุ จากการศกึษาภาพรวมขอ้มูล

พืน้ฐานของเกษตรกรพบวา่ เกษตรกรมีรายไดเ้ฉลี่ยต่อคนตอ่เดือนเหมาะสมกบัสภาพทางเศรษฐกิจท่ีคา่ครองชีพ

ไมส่งูนกั จงึทาํใหมี้สภาพความเป็นอยู่ท่ีดี มีเงินใชจ้่าย และมีความสบายใจท่ีมีเงินออมสาํรองไวใ้ชจ้่ายในอนาคต 

ปัจจยัดา้นความมั่นคงทางอาชีพ มีผลตอ่ระดบัความสขุ เน่ืองจากเกษตรกรท่ีเช่ือมั่นวา่อาชีพเกษตรกรรมมีความ

มั่นคง จะเช่ือมั่นว่าผลผลิตทางการเกษตรมีแหล่งจาํหน่ายและมีรายไดท่ี้แน่นอน ปัจจัยดา้นความภูมิใจท่ีเป็น

เกษตรกร มีผลตอ่ระดบัความสขุ โดยเกษตรกรท่ีมีความภมิูใจท่ีเป็นเกษตรกรจะมีความสขุมากกว่าเกษตรกรท่ีไม่

มีความภูมิใจท่ีเป็นเกษตรกร เน่ืองจากเกษตรกรท่ีมีความภูมิใจในอาชีพจะเช่ือว่าตนเองไดท้าํงานท่ีสุจริต ได้

ผลผลิตทางการเกษตรจาํหน่ายใหผู้บ้ริโภค มีรายไดจ้ากการทาํการเกษตรซึ่งสามารถเลีย้งครอบครวัได ้และเป็น

อาชีพท่ีสืบทอดต่อจากรุ่นพ่อรุ่นแม่ ปัจจัยดา้นความเต็มใจและความยินดีในการทาํเพ่ือส่วนรวม มีผลต่อระดบั

ความสขุ เน่ืองจากเกษตรกรท่ีเตม็ใจและยินดีในการทาํเพ่ือส่วนรวมมกัจะไดร้บัความช่ืนชมจากคนรอบขา้ง และ

มีความรูส้กึดีท่ีไดเ้ขา้ไปช่วยเหลือผูอ่ื้น ปัจจยัดา้นการมีส่วนร่วมในครอบครวัในการทาํกิจกรรมภายในครอบครวั

หรือชมุชน มีผลตอ่ระดบัความสขุ เพราะการทาํกิจกรรมรว่มกนัภายในครอบครวัหรือชมุชน การไดพ้กัผ่อนรว่มกนั 
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ไดมี้ปฏิสมัพนัธก์บัคนในครอบครวัทาํใหมี้ความใกลชิ้ดกนัมากขึน้จึงเกิดความสมัพันธท่ี์ดีต่อกนั ปัจจยัดา้นการ

ขอความช่วยเหลือจากคนในชมุชน มีผลต่อระดบัความสขุ เพราะหากเกิดปัญหาแลว้สามารถขอความช่วยเหลือ

จากคนในชุมชนได ้เกษตรกรจะรูส้กึวา่ตนเองมีท่ีพึ่ง เม่ือเกิดปัญหาจงึพรอ้มท่ีจะเผชิญกบัปัญหาท่ีอาจจะเกิดขึน้

ได ้ปัจจยัดา้นการออกกาํลงักาย มีผลต่อระดบัความสขุ เพราะอาชีพทางการเกษตรเป็นอาชีพท่ีไดอ้อกกาํลงักาย

อย่างสมํ่าเสมอ เกษตรกรตอ้งใชก้าํลงัและแรงกายในการทาํงานทาํใหร้่างกายแข็งแรง ไม่ค่อยเจ็บป่วย ส่งผลให้

เกษตรกรมีความสุข ปัจจัยดา้นการไดร้บัการดูแลสุขภาพท่ีดีจากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง มีผลต่อระดับความสุข 

เพราะเกษตรกรท่ีไดร้บัการดแูลสขุภาพท่ีดีจะรูส้ึกว่าเขา้ถึงสวสัดิการและบริการดา้นสขุภาพของรฐัเม่ือตอ้งการ

ความช่วยเหลือ และไดร้ับความใส่ใจจากเจ้าหน้าท่ีในการดูแลช่วยเหลือ ปัจจัยดา้นการพัฒนาตนเองเพ่ือ

ความก้าวหน้าในชีวิต มีผลต่อระดับความสุข เน่ืองจากเกษตรกรท่ีมีความตอ้งการในการพัฒนาตนเองจะ

พยายามศกึษาหาความรูเ้พ่ือใหมี้แนวคิดใหม่ๆ และนาํมาปรบัใชก้บังานของตนเอง ทาํใหส้ามารถแกไ้ขปัญหาได้

อย่างหลากหลาย  

สว่นปัจจยัดา้นการสื่อสารหรือพูดคยุกบับคุคลอ่ืนท่ีทาํงานดว้ย และความสาํคญัของการทาํงานเป็นทีม 

มีความสมัพนัธก์บัระดบัความสขุอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 หมายความว่า การสื่อสารพูดคยุกนัทาํ

ใหเ้กิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและทัศนคติเชิงบวก มีท่ีปรึกษาในการแกไ้ขปัญหาในชีวิตได ้ ปัจจัยดา้น

ความสาํคัญของการทาํงานเป็นทีม มีผลต่อระดับความสุข เน่ืองจากการทาํงานเป็นกลุ่มหรือเป็นทีมทาํให้

เกษตรกรไดแ้ลกเปลี่ยนประสบการณใ์นการทาํงาน รูส้กึไมโ่ดดเด่ียว ทาํงานไดร้วดเรว็กว่าทาํงานคนเดียว รวมทัง้

ทาํใหเ้กิดปฏิสมัพนัธท่ี์ดีระหวา่งกนั  
 

สรุปผลการศึกษา 

ผลการศกึษาพบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่เป็นเพศชาย คิดเป็นรอ้ยละ 52.3 มีอายุระหว่าง 51-60 ปี โดยมี

อายุเฉลี่ย 56.8 จบการศึกษาในระดบัชัน้ประถมศึกษา คิดเป็นรอ้ยละ 76.1 มีสถานภาพสมรส คิดเป็นรอ้ยละ 

82.6 มีรายไดเ้ฉลี่ย 12,030.30 บาท/เดือน สว่นใหญ่ไมมี่ภาระหนีส้ินและมีเงินออม มีพืน้ท่ีทาํการเกษตรเป็นของ

ตนเอง โดยมีพืน้ท่ีถือครองทัง้หมดนอ้ยกว่า 5 ไร ่คิดเป็นรอ้ยละ 87.9 และมีพืน้ท่ีเฉลี่ยอยู่ท่ี 3.38 ไร่ เกษตรกรใน

อาํเภอสารภี จงัหวดัเชียงใหม่ มีความสขุโดยรวมอยู่ในระดบัมีความสขุ (71.95 คะแนน) ซึ่งดา้นท่ีมีความสขุใน

ระดบัมีความสขุอย่างย่ิง พบวา่มี 3 ดา้น ไดแ้ก่ จิตวิญญาณดี (82.29 คะแนน) นํา้ใจดี (79.29 คะแนน) และใฝ่รูดี้ 

(75.06 คะแนน) ตามลาํดบั ส่วนความสขุในระดบัมีความสขุ พบวา่มี 6 ดา้น ไดแ้ก่ ครอบครวัดี (73.86 คะแนน) 

สงัคมดี (72.60 คะแนน) สุขภาพดี (71.84 คะแนน) การงานดี (70.30 คะแนน) สุขภาพเงินดี (65.81 คะแนน) 

และผ่อนคลายดี (56.50 คะแนน) ตามลาํดบั  

ผูวิ้จยัไดก้าํหนดปัจจยัสาํหรบัทาํการศกึษาในครัง้นี ้ไดแ้ก่ เพศ อายุ การศกึษา สถานภาพสมรส รายได ้

หนีส้ิน เงินออม การถือครองท่ีดิน แหล่งเงินทุน ความมั่นคงทางอาชีพ การไดร้ับความรูจ้ากหน่วยงานต่างๆ 

แหล่งขอ้มลูความรูห้รือข่าวสารดา้นการเกษตร ความภูมิใจท่ีเป็นเกษตรกร การสื่อสารหรือพูดคยุกบับุคคลอ่ืนท่ี

ทาํงานดว้ย การใหค้วามสาํคญักบัการทาํงานเป็นทีม ความเต็มใจและยินดีในการทาํประโยชนเ์พ่ือส่วนรวม การ

มีสว่นรว่มในการทาํกิจกรรมภายในครอบครวัหรือชมุชน การขอความช่วยเหลือจากคนในชุมชนเม่ือมีปัญหา การ

ออกกาํลังกาย การไดร้ับการดูแลสุขภาพท่ีดีจากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง และความตอ้งการพัฒนาตนเองเพ่ือ

ความกา้วหนา้ในชีวิต ซึ่งพบวา่ปัจจยัดา้นเพศ เงินออม ความมั่นคงทางอาชีพ ความภมิูใจท่ีเป็นเกษตรกร ความ
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เต็มใจและความยินดีในการทาํเพ่ือส่วนรวม การมีส่วนร่วมในครอบครวัในการทาํกิจกรรมภายในครอบครวัหรือ

ชุมชน การขอความช่วยเหลือจากคนในชุมชน การออกกาํลงักาย การไดร้บัการดแูลสุขภาพท่ีดีจากหน่วยงานท่ี

เก่ียวขอ้ง และความตอ้งการพัฒนาตนเองเพ่ือความกา้วหนา้ในชีวิต มีผลต่อระดับความสุขของเกษตรกรใน

อาํเภอสารภี จงัหวดัเชียงใหม่ อย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 (p<0.01) นอกจากนีย้งัพบว่า การสื่อสาร

หรือพูดคยุกับบุคคลอ่ืนท่ีทาํงานดว้ย และการใหค้วามสาํคัญกับการทาํงานเป็นทีม เป็นปัจจัยท่ีมีผลต่อระดับ

ความสขุของเกษตรกรในอาํเภอสารภี จงัหวดัเชียงใหม ่อย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 (p<0.05)  
 

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

เกษตรกรในอาํเภอสารภี จงัหวดัเชียงใหม ่ โดยรวมมีความสขุอยู่ในระดบัมีความสขุ ดงันัน้จงึควรนาํผล

การศกึษาความสขุของแตล่ะดา้นไปพิจารณาตามลาํดบัความสาํคญั เพ่ือสรา้งนโยบายท่ีจะทาํใหเ้กิดความสขุ

อย่างยั่งยืน รวมทัง้พฒันาใหเ้กษตรกรมีความสขุมากขึน้ตอ่ไป 
 

ข้อเสนอแนะสาํหรับการศึกษาคร้ังต่อไป 

1) การศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อความสขุ ควรทาํการศึกษาแบบบรูณาการทัง้เชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ 

เพ่ือใหเ้กษตรกรมีส่วนรว่มในการสรา้งความสขุอย่างแทจ้ริง โดยเริ่มทาํการศกึษาจากการรบัฟังความคิดเห็นของ

เกษตรกร เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัสภาพความเป็นจริงและเกิดความชดัเจนในหลายๆ ดา้นของเกษตรกรและชุมชน

มากท่ีสดุ เพราะเกษตรกรแต่ละคนอยู่ในชมุชน สภาพแวดลอ้มหรือบริบทชุมชนท่ีแตกต่างกนัไป ทาํใหปั้จจยัท่ีมี

ผลตอ่ความสขุมีอิทธิพลแตกต่างกนัไป หลงัจากนัน้จึงทาํการศกึษาในเชิงปริมาณเพ่ือหาปัจจยัท่ีมีผลตอ่ความสขุ

และวดัระดบัความสขุตอ่ไป 

2) ควรทาํการศึกษาระดับความสุขของเกษตรกรในอาํเภออ่ืนๆ ของจงัหวดัเชียงใหม่ หรือจังหวดัอ่ืนๆ 

เพ่ือนํามาเปรียบเทียบและปรับใช้เป็นแนวทางในการกาํหนดนโยบายสาํหรับการวางแผนพัฒนา สาํหรับ

หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น สาํนักงานเกษตรอาํเภอ สาํนักงานสาธารณสุขอาํเภอ สาํนักงานพัฒนาชุมชน และ

สาํนกังานพฒันาสงัคมและความมั่นคงของมนษุย ์เป็นตน้  
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ผลของการทดแทนแป้งข้าวเหนียวขาวด้วยแป้งข้าวเหนียวดาํลืมผัวต่อคุณลักษณะของขนมไดฟูกุ 

Effect of White Glutinous Rice Flour Substitution by Luem Phua Black Glutinous Rice Flour  

on Characteristics of Daifuku 

 
นรินทรภ์พ ช่วยการ1* ศิรวิลัย ์พฤฒิวิลยั1 ภชัศิรยี ์เหลา่ทอง1 และ วนิดา บรุภีกัดี1 

Narinphop Chuaykarn1*, Siriwan Pruettiwilai1, Pachsiree Lhaothong1 and Wanida Bureepakdee1 

 

บทคัดย่อ 

 งานวิจยันีมี้วตัถปุระสงคเ์พ่ือศกึษาปริมาณท่ีเหมาะสมของแป้งขา้วเหนียวดาํลืมผวัในขนมไดฟกู ุโดยนาํ

เมล็ดขา้วเหนียวดาํลืมผวัมาบดเป็นแป้งและร่อนผ่านตะแกรงมาตรฐานขนาดความละเอียด 60 เมช จากนัน้ทาํ

การทดแทนแป้งโดของขนมไดฟูกุดว้ยแป้งขา้วเหนียวดาํลืมผัว 3 ระดบัคือ รอ้ยละ 20 รอ้ยละ 60 และ รอ้ยละ 

100 โดยนํา้หนักแป้ง โดยมีรอ้ยละ 0 เป็นชุดควบคุม ผลการทดลองพบว่า เม่ือเพ่ิมแป้งขา้วเหนียวดาํลืมผัวใน

ปริมาณท่ีมากขึน้ส่งผลใหค้่าความสว่าง (L*) ค่าสีแดง (a*) และความนุ่ม (g) มีค่าลดลง (p<0.05) ส่วนค่าสี

เหลือง (b*) และความเหนียว (g) มีคา่เพ่ิมขึน้ (p<0.05) เม่ือนาํไปประเมินคณุลกัษณะทางประสาทสมัผสัดว้ยวิธี

ใหค้ะแนนความชอบ 9 ระดบัโดยผูท้ดสอบชิมกึ่งฝึกฝนจาํนวน 30 คน พบวา่ ขนมไดฟกูท่ีุใชแ้ป้งขา้วเหนียวดาํลืม

ผวัท่ีระดบั รอ้ยละ 20 และรอ้ยละ 60 มีคะแนนเฉลี่ยความชอบโดยรวมสงูแต่ไมแ่ตกตา่งจากสตูรควบคมุ รอ้ยละ 

0 (p>0.05) เม่ือนาํขนมไดฟูกุสูตรท่ีใชแ้ป้งขา้วเหนียวดาํลืมผัวแทนท่ีรอ้ยละ 60 ไปวิเคราะห์ปริมาณโปรตีน 

ความชืน้ ไขมนั เถา้ เสน้ใยหยาบ คารโ์บไฮเดรต และพลงังาน พบว่า มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 6.11 42.50 1.13 0.82 

1.12 49.44 กรมั/100 กรมันํา้หนกัแหง้ และ 232.37 กิโลแคลอรี่ ตามลาํดบั 

 

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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คาํนาํ 

ขา้วเหนียวดาํพนัธุล์ืมผวั (Oryza sativa L. variety Luem Pua) เป็นขา้วเหนียวมีสีของไทยท่ีมีประโยชน์

ต่อร่างกายมนุษยห์ลายประการ จากรายงานการวิจัยของวนิดา และคณะ (2560) ศึกษาปริมาณสารฟีนอลิค 

ฟลาโวนอยด ์แอนโทไซยานินเด่ียว วิตามินอี และแกมมาโอไรซานอลในขา้วสีพนัธุต์่างๆ ของไทยจากขา้วทัง้หมด 

15 สายพนัธุ ์โดยแบ่งเป็นกลุ่มขา้วสีแดงและขา้วสีแดงเขม้ จาํนวน 7 สายพนัธุ ์กลุ่มขา้วสีม่วงดาํ จาํนวน 5 สาย

พนัธุ ์และกลุม่ขา้วขาวจาํนวน 3 สายพนัธุ ์ผลการวิจยัชีใ้หเ้ห็นวา่ขา้วเหนียวพนัธุล์ืมผวัจะมีสีดาํเขม้มากท่ีสดุและ

เมลด็ขา้วกลอ้งมีขนาดคอ่นขา้งเลก็ทาํใหมี้ปริมาณสารออกฤทธ์ิทางชีวภาพ (Bioactive compound) ตา่ง ๆ มาก

ท่ีสุด ขา้วเหนียวดาํมีสารสีท่ีพบในเมล็ดตามธรรมชาติ ท่ีมีช่ือว่า แอนโธไซยานิน ชนิดไซยานิดิน 3 กลูโคไซด ์

(C3G) (วนิดาและคณะ, 2560) โดยมีคณุสมบัติเป็นสารตา้นอนุมลูอิสระ  ซึ่งมีฤทธ์ิในการป้องกันโรคหวัใจและ

หลอดเลือด และโรคไม่ติดต่อเรือ้รงัชนิดต่างๆ โดยกลไกการลดภาวะออกซิเดชนัและยบัยัง้ปัจจยัท่ีทาํใหเ้กิดการ

อกัเสบ (ยศพร, 2559) จากคุณสมบัติต่างๆ ท่ีมีประโยชนใ์นเชิงสขุภาพมากมาย จึงมีความน่าสนใจอย่างย่ิงใน

การนาํขา้วเหนียวดาํพันธุล์ืมผัวมาประยุกตใ์ชก้ับผลิตภัณฑอ์าหารทาํใหล้กัษณะเนือ้สมัผัสของอาหารมีความ

เหนียวและนุ่ม (วชิรพงศ ์และคณะ, 2561) ตลอดจนอาจช่วยเพ่ิมเอกลกัษณแ์ละคณุคา่ทางโภชนาการต่าง ๆ ได ้

ปัจจุบนัไดมี้การนาํขา้วไทยมาประยกุตใ์ชใ้นการวิจยัและพฒันาผลิตภณัฑอ์าหารหลากหลายชนิด โดยเฉพาะใน

กลุ่มผลิตภณัฑข์นมหวาน ไดแ้ก่ ขนมไทย เบเกอรี่ และขนมหวานนานาชาติ เป็นตน้ ขนมหวานนานาชาติท่ีนิยม

รับประทานในประเทศไทยนั้นมีหลากหลายชนิด โดยเฉพาะตน้แบบขนมหวานจากประเทศญ่ีปุ่ น ท่ีมีการ

แพรห่ลายเขา้มาในประเทศไทย ซึง่ลกัษณะขนมหวานท่ีใกลเ้คียงกนักบัขนมหวานประเทศญ่ีปุ่ นท่ีมีอยู่หลายชนิด

ท่ีค่อนขา้งไดร้บัความนิยม คือ โมจิ ขนมโก๋ ขนมเป๊ียะ ไดฟูกุ เป็นตน้ ขนมไดฟูกุจึงเป็นขนมท่ีไดร้บัความนิยมใน

หลากหลายวยัและรบัประทานกนัมากในปัจจบุนั ทัง้นีค้นไทยนิยมเรียกว่า ขนมโมจิ เน่ืองดว้ยลกัษณะตวัขนมมี

ประโยชนต์่อสขุภาพเพราะส่วนผสมไสมี้ถั่วเป็น องคป์ระกอบหลกั แต่ตน้ฉบับใชช่ื้อว่า “ไดฟูกุ” ซึ่งไดฟูกุทาํจาก

แป้งขา้วเหนียวนึ่งนาํมาตีจนเหนียวเรียกว่า แป้งโมจิ จึงมีการใชแ้ป้งขา้วเหนียวเป็นสว่นประกอบหลกัในกรรมวิธี

การผลิต (ชนิษฎา และกมลวรรณ, 2552) จากเสน่หข์องขนมชนิดนี ้ทาํใหข้นมไดฟูกุมีเอกลกัษณเ์ฉพาะตวัคือมี

เนือ้สมัผสัท่ีเหนียวนุ่มและมีความยืดหยุ่นเป็นพิเศษ (Chuang and Yeh, 2006) เพ่ือเป็นการส่งเสริมขา้วเหนียว

ดาํสายพันธุล์ืมผัวท่ีมีคุณค่าทางโภชนาการสูงใหเ้ป็นท่ีรูจ้ักมากขึน้ ดังนัน้ในงานวิจัยนี ้จึงสนใจในการนาํขา้ว

เหนียวดาํพนัธุล์ืมผวัมาประยกุตใ์ชใ้นขนมไดฟกูุ ซึง่ช่วยใหข้นมไดฟกูุมีเอกลกัษณเ์ฉพาะและความโดดเดน่ดา้นสี

จากธรรมชาติและคณุคา่ทางโภชนาการ เป็นทางเลือกใหแ้ก่ผูบ้ริโภคท่ีใสใ่จสขุภาพหรือผูบ้ริโภคทกุเพศทกุวยั 

 

อุปกรณแ์ละวิธีการ 

การเตรียมแป้งข้าวเหนียวดาํลืมผัว 

ขา้วเหนียวดาํพันธุ์ลืมผัว ซือ้มาจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนขา้วเหนียวดาํพันธุ์ลืมผัว อ.พบพระ จ.ตาก 

เตรียมโดยการนาํไปโม่แห้งดว้ยเครื่องบดรุ่น HC-1000 Y ย่ีห้อ IKA ประเทศเยอรมณี จากนั้นนาํไปร่อนผ่าน

ตะแกรงมาตรฐานขนาดความละเอียด 60 เมช และบรรจใุนถงุพลาสติกภายใตส้ญุญากาศ เก็บไวท่ี้อณุหภมิูหอ้ง 

ก่อนนําไปวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมี ได้แก่  ปริมาณโปรตีน ความชื้น ไขมัน เถ้า  ใยอาหารหยาบ 
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คารโ์บไฮเดรต และพลงังาน (AOAC,2000) และนาํไปทดแทนแป้งขา้วเหนียวขาวสาํหรบัการผลิตขนมไดฟูกุใน

ขัน้ตอนตอ่ไป 

 

การผลิตขนมไดฟูกุจากแป้งข้าวเหนียวดาํลืมผัวทดแทนแป้งข้าวเหนียวขาว  

ขนมไดฟูกุสูตรมาตรฐานดดัแปลงสูตรจากรายงานของเจตนิพัทธ ์และคณะ (2556) โดยขนมไดฟูกุมี

ส่วนประกอบ 2 ส่วน คือ ส่วนตัวไสแ้ละส่วนตัวแป้งโด (Dough) ส่วนตัวไส ้ประกอบดว้ย ถั่วแดงรอ้ยละ 15 

นํา้ตาลทรายขาวรอ้ยละ 11 และนํา้เปลา่รอ้ยละ 74 นาํสว่นผสมทัง้หมดมาผลิต โดยตม้ถั่วแดงดว้ยหมอ้อดัความ

ดนัเป็นเวลา 45 นาที จากนัน้นาํมาใสก่ระทะทองเหลือง เติมนํา้ตาลทรายกวนเป็นเวลา 20 นาที จนสว่นผสมเขา้

กนั ชั่งนํา้หนักส่วนตวัไส ้15 กรมั พกัใหเ้ย็น เพ่ือรอนาํไปป้ันรวมกันกบัส่วนตวัแป้งโด หลงัจากนัน้เตรียมส่วนตวั

แป้งโด ทาํโดยแปรผันแป้งทัง้ 2 ชนิดรวมกัน 150 กรมั โดยมีอตัราส่วนผสมระหว่างแป้งขา้วเหนียวขาวต่อแป้ง

ขา้วเหนียวดาํลืมผัวท่ีระดบัรอ้ยละ 100:0, 20:80, 60:40 และ 0:100 และกาํหนดใหส้่วนผสมอ่ืนของทุกสูตรมี

ปริมาณคงท่ีคือ แป้งขา้วเจา้ 15 กรมั แป้งมนัสาํปะหลงัคั่ว (แป้งนวล) 50 กรมั นํา้ตาลทรายขาว 20 กรมั และนํา้

สะอาด 200 กรมั ผสมเขา้ดว้ยกนั นาํไปผ่านกรรมวิธีการผลิตโดยเติมนํา้สะอาด นวดใหเ้ขา้กนัเป็นเวลา 5 นาที 

นาํไปกวนและใหค้วามรอ้นท่ีอณุหภมิู 80±5 oC เป็นเวลา 8 นาที นาํแป้งโดชั่งนํา้หนกักอ้นละ 5 กรมั พกัไวใ้หเ้ย็น

เป็นเวลา 5 นาที หลงัจากนัน้แผ่แป้งออกรีดใหแ้ป้งเป็นแผ่นกลมและบาง นาํสว่นตวัไสน้ ํา้หนกั 10 กรมัท่ีเตรียมไว้

ป้ันเป็นลกูทรงกลมจากขา้งตน้ เติมลงไปในส่วนตวัแป้งโด ป้ันและขึน้รูปไดฟูกจุนส่วนตวัแป้งโดห่อหุม้ส่วนตวัไส้

มิดชิด จากนัน้นาํขนมไดฟูกุทัง้ 4 สตูรไปวิเคราะหค์ณุลกัษณะทางกายภาพ (ค่าสีและเนือ้สมัผัส) และประเมิน

คณุลกัษณะประสาทสมัผสัในขัน้ตอนตอ่ไป 

 

การวิเคราะหคุ์ณลักษณะทางกายภาพ 

การวิเคราะห์ค่าสี ดว้ยเครื่องวัดสี รุ่น Color Flex ย่ีห้อ Hunter Lab รายงานค่าสีตามระบบ Hunter 

ไดแ้ก่ ค่า L*, a* และ b* วิเคราะหเ์นือ้สมัผสัตามวิธีท่ีดดัแปลงจาก Chuang and Yeh (2006) ดว้ยเครื่องวดัเนือ้

สมัผสั รุน่ TA XT Plus ย่ีหอ้ Stable Micro Systems ประเทศองักฤษ นาํตวัอย่างเฉพาะส่วนตวัแป้งโดขนมไดฟูก ุ

ทดสอบโดยใชห้ัววดัทรงกระบอกขนาดเสน้ผ่าศูนยก์ลาง 6 ซม. กาํหนดความเร็วของหัววดัขณะทดสอบ (Test 

speed) 2.0 มม./วินาที และระยะทางกด 7 มม. รายงานเป็นค่าความนุ่ม (Softness) ซึ่งอ่านค่าจากแรงตา้น

สูงสุดท่ีไดจ้ากการกดตัวอย่าง และค่าความเหนียว (Stickiness) จากแรงตา้นการดึงหัววัดออกจากตัวอย่าง 

รายงานคา่ในหน่วยวดักรมั (g) 

 

การประเมินคุณลักษณะทางประสาทสัมผัส 

นาํขนมไดฟูกุมาประเมินคุณลกัษณะทางประสาทสมัผัสดว้ยวิธีการใหค้ะแนนความชอบ 9 ระดับ (9 

Point Hedonic Scale) โดยประเมินคุณลักษณะด้านสี กลิ่นรส รสชาติ เนื ้อสัมผัส (ความเหนียวนุ่ม) และ

ความชอบโดยรวม ใชผู้ท้ดสอบชิมกึ่งฝึกฝนจาํนวน 30 คน  
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การวิเคราะหอ์งคป์ระกอบทางเคมีของขนมไดฟูกุ       

 คดัเลือกสตูรขนมไดฟูกุท่ีมีปริมาณแป้งขา้วเหนียวดาํลืมผวัจากสูตรท่ีไดร้บัคะแนนความชอบมากท่ีสุด

จาํนวน 1 สตูร นาํไปวิเคราะหอ์งคป์ระกอบทางเคมี ไดแ้ก่ ปริมาณโปรตีน ความชืน้ ไขมนั เถา้  ใยอาหารหยาบ 

คารโ์บไฮเดรต และพลงังาน (AOAC, 2000) 

การวิเคราะหข้์อมูลทางสถติ ิ

วางแผนสูตรการทดลองแบบสุ่มตลอด (Completely Randomized Design; CRD) และ แผนการ

ทดสอบทางประสาทสัมผัสวางแผนการทดลองแบบสุ่มในบล็อกสมบูรณ์ (Randomized Completely  Block 

Design; RCBD) ทําการวิเคราะห์ความแปรปรวน Analysis of Variance (ANOVA) และเปรียบเทียบความ

แตกต่างของค่าเฉลี่ยดว้ยวิธี Duncan’s New Multiple Range Test (DMRT) ท่ีระดบัความเช่ือมั่น 95% โดยใช้

โปรแกรมสาํเรจ็รูป SPSS version 24 

 

ผลและวิจารณผ์ลการทดลอง 

องคป์ระกอบทางเคมีของแป้งข้าวเหนียวดาํลืมผัว 

ผลการวิเคราะหอ์งคป์ระกอบทางเคมีของแป้งขา้วเหนียวดาํลืมผวัและขนมไดฟูกุท่ีใชแ้ป้งขา้วเหนียวดาํ

ลืมผัวท่ีระดับรอ้ยละ 60 จาก Table 1 พบว่า แป้งขา้วเหนียวดาํลืมผัวมีคารโ์บไฮเดรต เป็นองคป์ระกอบหลัก 

รองลงมาคือความชืน้ โปรตีน ไขมนั เถา้ และ เสน้ใยหยาบ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 76.05 11.21 6.44 4.48 1.67 

และ 0.15 กรมั/100 กรมันํา้หนกัแหง้ ตามลาํดบั มีปริมาณพลงังานทัง้หมดเท่ากบั 370.28 กิโลแคลอรี/100 กรมั 

โดยมีปริมาณใกลเ้คียงกับรายงานของดวงใจ และคณะ (2561) ในขา้วเหนียวดาํพันธุก์ ํ่าดอยสะเก็ด ทัง้นีค้วาม

แตกตา่งขององคป์ระกอบทางเคมีในขา้ว มาจากหลายปัจจยั เช่น สายพนัธุข์องขา้ว พืน้ท่ีการปลกู การใหน้ํา้และ

ปุ๋ ย ตลอดจนการเก็บเก่ียวและการเก็บรกัษา (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 

การใชแ้ป้งขา้วเหนียวดาํลืมผวัทดแทนแป้งขา้วเหนียวขาว มีผลต่อสีและเนือ้สมัผัสของขนมไดฟูกุ ดงั

แสดงใน Table 2 พบว่า ค่าความนุ่ม (Softness) ของขนมไดฟูกุมีแนวโน้มลดลงอย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติ 

(p<0.05) ในขณะท่ีค่าความเหนียว (Stickiness) ของขนมไดฟูกุมีแนวโน้มเพ่ิมขึน้อย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติ 

(p<0.05) เน่ืองจากแป้งข้าวเหนียวมีโครงสรา้งของอะไมโลเพคติน (Amylopectin) สายโซ่สั้น (Short chain 

amylopectin)  เป็นองคป์ระกอบหลัก มีความสามารถในการดูดนํา้ไดม้ากเป็นผลใหแ้ป้งกลบัคืนสู่ขนาดและ

รูปร่างเดิมลดลงเม่ือปริมาณนํา้ลดลง เป็นผลใหเ้กิดการคืนตวัของแป้ง (Retrogradation) ไดย้าก (Keeratipibul 

et al., 2008; Vandeputte and Delcour, 2004) ซึ่งมีผลสอดคลอ้งกับการศึกษาของชนิษฎา และกมลวรรณ 

(2552) พบว่า การเพ่ิมปริมาณแป้งขา้วเหนียวกลอ้งงอกทาํใหค้่าการเกาะติดผิวมีค่าเพ่ิมขึน้ และการศึกษาของ 
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Okamoto et al. (2002) รายงานว่า การเกิดรีโทรเกรเดชันของอะไมโลเพคตินทาํใหเ้กิดการเสื่อมคุณภาพของ

ขนมไดฟูกุ ทัง้นี ้ขนมไดฟูกุท่ีมีปริมาณแป้งขา้วเหนียวดาํลืมผัวทั้ง 3 สูตร มีความนุ่มลดลงและมีความเหนียว

เพ่ิมขึน้ (p<0.05) เม่ือเทียบกบัสตูรควบคมุ สาํหรบัดา้นสีของโดขนมไดฟูกุ (Table 2, Figure 1) พบว่า ค่าความ

สวา่ง (L*) และ คา่สีแดง (a*) ของขนมไดฟกูมีุแนวโนม้ลดลงอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติ (p<0.05) เม่ือใชแ้ป้งขา้ว

เหนียวดาํลืมผวัทดแทนแป้งขา้วเหนียวขาวในปริมาณท่ีเพ่ิมขึน้ ทัง้นีเ้น่ืองจากในแป้งขา้วเหนียวลืมดาํลืมผวัมีรงค

วัตถุตามธรรมชาติซึ่งเป็นสารสีม่วงดํา ในส่วน pericarp คือ ราํของข้าวเหนียวดําลืมผัว มีโครงสรา้งเป็น

สารประกอบไซยานิดิน 3 กลูโคไซด ์(Cyanidin-3-glucoside, C3G) และ พีโอนิดิน 3 กลูโคไซด ์(Peonidin-3-

glucoside, P3G) มีความสามารถในการละลายในนํา้ไดดี้ โดยจัดอยู่กลุ่มของ ฟลา โวนอยด ์(Rahman et al., 

2013) โดยขนมไดฟูกุมีค่าสีแดง (a*) อยู่ในช่วง 7.48-10.44 ส่วนค่าสีเหลือง (b*) ของขนมไดฟูกุมีแนวโน้ม

เพ่ิมขึน้อาจเป็นผลมาจากปริมาณแป้งขา้วเหนียว และนํา้ตาลทราย ซึ่งมีความสามารถในการเกิดปฏิกิริยา

เมลลารด์ (Maillard reaction) โดยการทาํปฏิกิริยาระหว่างนํา้ตาลรีดิวซ ์(Reducing sugar) กับกรด  อะมิโน 

(Amino acid) จากโปรตีนท่ีเป็นองคป์ระกอบในแป้งขา้วเหนียว โดยแป้งขา้วเหนียวมีปริมาณโปรตีนรอ้ยละ 6.51 

(Chaiyakul et al., 2009) ทั้งนีข้นมไดฟูกุมีค่าสีเหลือง (b*) อยู่ในช่วง 0.79 ถึง 1.36 จากผลการทดลองจึงมี

ความสมัพันธก์ันกับค่าความสว่าง (L*) ของขนมไดฟูกุซึ่งมีแนวโนม้ลดลงอย่างมีนัยสาํคญัทางสถิติ (p<0.05) 

เน่ืองจากแป้งขา้วเหนียวดาํลืมผวัมีเฉดสีเป็นสีม่วงเขม้ (วนิดา และคณะ, 2560) เม่ือเติมลงไปในขนมไดฟูกุจึง

เป็นผลใหมี้ลกัษณะสีมว่งเขม้ขึน้เม่ือเทียบกบัสตูรควบคมุ โดยขนมไดฟูกท่ีุมีปริมาณแป้งขา้วเหนียวดาํพนัธุล์ืมผวั

มีคา่ความสวา่ง (L*) อยู่ในช่วง 4.85 ถงึ 16.00  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1 Appearance of daifuku prepared by varying LPBF substitutuion.

Control (0% LPBF)        Formula 1 (20% LPBF)     Formula 2 (60% LPBF)        Formula 3 (100% LPBF) 
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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                            Color values                     Texture 
 Lightness  

(L*) 
Redness  

(a*) 
Yellowness 

(b*) 
Softness  

(g) 
Stickiness  

(g) 

Control (0% LPBF) 68.44±0.45a 0.88±0.13c 11.28±0.33a 343.00±32.74a -14.20±1.01d 
Formula 1 (20% LPBF) 16.42±0.16b 10.44±0.19a 0.56±0.20c 212.78±21.20b -21.07±1.49c 
Formula 2 (60% LPBF) 10.85±0.14c 9.69±0.55a 0.79±0.28c 149.87±12.53c -52.64±2.94b 
Formula 3 (100% LPBF) 4.85±0.15d 7.48±0.58b 1.36±0.33b 120.05±8.75d -89.94±8.29a 
a-cMeans within the same column with different letters are significant difference (p≤0.05). 
 

การยอมรับทางประสาทสัมผัสของขนมไดฟูกุทีท่ดแทนแป้งข้าวเหนียวขาวด้วยแป้งข้าวเหนียวดาํลืมผัว 

ผลการยอมรบัทางประสาทสมัผสัของขนมไดฟูกุท่ีทดแทนแป้งขา้วเหนียวขาวดว้ยแป้งขา้วเหนียวดาํลืม

ผวัในระดบัท่ีแตกต่างกนั 3 ระดบั แสดงดงั Table 3 พบว่า เม่ือเติมปริมาณแป้งขา้วเหนียวดาํลืมผวัในปริมาณท่ี

เพ่ิมขึน้ ส่งผลใหค้ะแนนความชอบเฉลี่ยดา้นสี กลิ่นรส รสชาติ เนือ้สัมผัส (ความเหนียวนุ่ม) และความชอบ

โดยรวมของขนมไดฟกูมีุแนวโนม้ลดลง โดยเฉพาะขนมไดฟกูุสตูรท่ี 3 (100% LPBF) ซึง่มีคะแนนความชอบเฉลี่ย

นอ้ยท่ีสุดแตกต่างจากทุกสตูร (p<0.05) ซึ่งสอดคลอ้งกับผลการวิเคราะหเ์นือ้สมัผสัดงั Table 2 พบว่า เม่ือเติม

ปริมาณแป้งขา้วเหนียวดาํลืมผวัในปริมาณท่ีเพ่ิมขึน้สง่ผลใหค้่าความนุ่ม (Softness) ลดลง และค่าความเหนียว 

(Stickiness) เพ่ิมขึน้(p<0.05) ผลการศกึษามีความคลา้ยคลงึกนักบัรายงานของ ชนิษฎา และกมลวรรณ (2552) 

พบว่า ปริมาณแป้งขา้วเหนียวกลอ้งงอกสูงและการเพ่ิมนํา้ใหมี้ปริมาณมากกว่า 90 กรมั เป็นผลใหค้ะแนน

ความชอบดา้นรูปร่างลดลงเน่ืองจากผลิตภณัฑไ์ม่สามารถคงรูปร่างไวไ้ด ้อีกทัง้กลิ่นเฉพาะตวัของแป้งจากขา้ว

เหนียวดาํลืมผวัมีความเขม้มากขึน้ จงึทาํใหผู้ท้ดสอบรบัรูก้ลิ่นรสของแป้งไดอ้ย่างชดัเจนและใหค้ะแนนความชอบ

เฉลี่ยดา้นกลิ่นรสของขนมไดฟูกุท่ีมีแป้งข้าวเหนียวดาํลืมผัวทั้ง 3 สูตร (20% LPBF, 60%LPBF และ 100% 

LPBF) มีแนวโนม้ลดลง (p<0.05) เม่ือเทียบกบัสตูรควบคมุ (0% LPBF)  ประกอบกบัสีของขนมไดฟูกท่ีุค่อนขา้ง

คลํา้มากเกินไป (Figure 1) จึงเป็นผลใหค้ะแนนการยอมรบัทางประสาทสมัผสัมีแนวโนม้ลดลง ซึ่งสอดคลอ้งกบั

รายงานของดวงใจ และคณะ (2561) พบวา่ เม่ือเติมแป้งขา้วเหนียวดาํกํ่าดอยสะเก็ดในปริมาณท่ีเพ่ิมขึน้เป็นผล

ให้คะแนนเฉลี่ยการยอมรบัทางประสาทสัมผัสดา้นสีของขนมไดฟูกุลดลง (p<0.05) ทั้งนี ้ขนมไดฟูกุสูตรท่ี 1 

(20% LPBF) สตูรท่ี 2 (60% LPBF) และสตูรควบคมุ (0% LPBF) มีคะแนนเฉลี่ยการยอมรบัทางประสาทสมัผัส

สงูท่ีสดุและมีค่าไม่แตกต่างกนั (p>0.05) ดงันัน้ เพ่ือใหข้นมไดฟูกุมีแป้งขา้วเหนียวดาํลืมผวัสงูใหไ้ดป้ริมาณมาก

ท่ีสุด จึงคัดเลือกขนมไดฟูกุ สูตรท่ี 2 คือ ใชแ้ป้งขา้วเหนียวดาํลืมผัวทดแทนขา้วเหนียวขาวท่ีรอ้ยละ 60 นาํไป

วิเคราะหอ์งคป์ระกอบทางเคมีในขัน้ตอนตอ่ไป  
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Table 3 Sensory scores of daifuku prepared with 0%, 20%, 60% and 100% wt. of the LPBF 

substitution. 

Attributes 
Control 

(0% LPBF) 

Formula 1  

(20% LPBF) 

Formula 2  

(60% LPBF) 

Formula 3 

(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-bMeans within the same row with different letters are significant difference (p≤0.05). 

 

องคป์ระกอบทางเคมีขนมไดฟูกุทีท่ดแทนแป้งข้าวเหนียวขาวด้วยแป้งข้าวเหนียวดาํลืมผัวทีร้่อยละ 60 

ขนมไดฟูกุท่ีทดแทนแป้งขา้วเหนียวขาวดว้ยแป้งขา้วเหนียวดาํลืมผัวท่ีรอ้ยละ 60 พบว่า ขนมไดฟูกุมี

ปริมาณคารโ์บไฮเดรตเป็นองคป์ระกอบหลกั 49.44 ตามดว้ยปริมาณความชืน้ โปรตีน ไขมนั เสน้ใยหยาบ และ

เถา้ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 49.44 42.50 6.11 1.13 1.12 และ 0.82 ทัง้นีเ้น่ืองจากขนมไดฟูกุมีส่วนผสมคือ แป้ง

ขา้วเหนียวเป็นองคป์ระกอบหลกัโดยเป็นแหลง่ของคารโ์บไฮเดรต อีกทัง้ยงัมีปริมาณโปรตีนท่ีพบในไสถ้ั่วแดงและ

แป้งขา้วเหนียวดาํลืมผวั โดยขนมไดฟูกท่ีุใชแ้ป้งขา้วเหนียวดาํลืมผวัท่ีระดบัรอ้ยละ 60 มีปริมาณพลงังานเท่ากบั 

232.37 กรมัตอ่ 100 กรมั และยงัอดุมไปดว้ยวิตามินอี แกมมาโอไรซานอล และสารแอนโทไซยานิน สารฟีนอลิค 

และฟลาโวนอยด ์เป็นตน้ (วนิดา และคณะ, 2560) โดยสารสาํคญัเหล่านีมี้ประโยชนใ์นเชิงสขุภาพมีคณุสมบัติ

เป็นสารตา้นอนุมูลอิสระยบัยัง้การเกิดปฏิกิริยาลูกโซ่ และการเกิดลิปิดออกซิเดชัน (Lipid oxidation) ตา้นการ

อกัเสบตลอดจนลดความเสี่ยงในเกิดโรคเรือ้รงัชนิดตา่งๆ ได ้(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. 

 

สรุป 

ปริมาณแป้งขา้วเหนียวดาํลืมผวัท่ีเหมาะสมในการทดแทนแป้งขา้วเหนียวขาวในขนมไดฟูกุ คือ รอ้ยละ 

60 ซึง่ขนมไดฟกูมีุคะแนนการยอมรบัเฉลี่ยอยู่ในเกณฑค์วามชอบปานกลางถงึชอบมาก ทัง้นีก้ารเติมปริมาณแป้ง

ขา้วเหนียวดาํลืมผัวในปริมาณท่ีเพ่ิมขึน้ส่งผลใหข้นมไดฟูกุมีค่าความนุ่ม (Softness) และค่าความสว่าง (L*) 

ลดลง สว่นค่าความเหนียว (Stickiness) คา่สีแดง (a*) และค่าสีเหลือง (b*) มีคา่เพ่ิมขึน้ นอกจากนี ้ขนมไดฟูกุมี

ยังลกัษณะเป็นสีม่วงเขม้ท่ีเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะจากสีธรรมชาติท่ีพบในขา้วเหนียวดาํลืมผัว งานวิจัยนีจ้ึงเป็น

แนวทางในการนาํขา้วมีสีสายพนัธุอ่ื์นๆ ของไทยท่ีมีคณุค่าทางโภชนาการสงูมาประยุกตใ์ชใ้นผลิตภัณฑอ์าหาร

หรือขนมประเภทอ่ืนๆ ตอ่ไป 
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ผลของปริมาณของผงถ่ัวดาวอินคาต่อคุณลักษณะทางกายภาพและทางประสาทสัมผัส 

ผลิตภัณฑพุ์ดดิง้ 
Effect of Sacha Inchi Powder on Physical and Sensorial Characteristics of Pudding Product 

 

ภชัศิรีย ์เหล่าทอง1* นรนิทรภ์พ ช่วยการ1 และ ศิรวิลัย ์พฤฒวิิลยั1 

Pachsiree Lhaothong1*, Narinphop Chuaykarn1 and Siriwan Pruettiwilai1 

 

บทคัดย่อ 
 การวิจยันีมี้วตัถุประสงคเ์พ่ือศกึษาปริมาณของผงถั่วดาวอินคาท่ีเหมาะสมในผลิตภณัฑพ์ุดดิง้ โดยแปร

ปริมาณของผงถั่วดาวอินคาท่ีเสริมในผลิตภณัฑพ์ุดดิง้คิดเป็นรอ้ยละ 0 (สูตรควบคมุ), 20, 25, 30, 35 และ 40 

โดยนํา้หนักของปริมาณวิปครีมชนิดจืด และทาํการตรวจวดัคุณลกัษณะทางกายภาพ (ค่า L*, a*, b*, ค่าความ

แข็ง (Hardness) ค่าความยืดหยุ่น (Springiness) และค่าการเกาะติด (Cohesiveness)) ของผลิตภัณฑพ์ุดดิง้

เสริมผงถั่วดาวอินคา และการยอมรบัทางประสาทสมัผสั ประเมินการยอมรบัทางประสาทสมัผสั ดว้ยวิธี 9-point 

hedonic scale โดยผู้ทดสอบชิมจํานวน 40 คน วางแผนการทดลองแบบ Randomized complete block 

design (RCBD)  ผลการทดลองพบว่า ผลิตภัณฑพ์ุดดิง้เสริมผงถั่วดาวอินคาในปริมาณรอ้ยละ 25 โดยนํา้หนัก

ของปริมาณวิปครีมชนิดจืด ไดร้บัคะแนนการยอมรบัทางประสาทสมัผสัมากท่ีสุดทัง้ในดา้นสี กลิ่น รสชาติ เนือ้

สัมผัส และความชอบโดยรวม เท่ากับ 8.17, 8.01, 8.23, 8.22 และ 8.16 ตามลาํดับ ค่าเฉลี่ย L*, a* และ b* 

เท่ากบั 85.25, 0.57 และ 16.04 ตามลาํดบั ค่าเฉลี่ยความแข็ง ความยืดหยุ่น และการเกาะติด เท่ากบั 1036.74 
นิวตนั, 0.92 นิวตนัต่อวินาที และ 0.47 ตามลาํดบั การเติมผงถั่วดาวอินคาในปริมาณท่ีมากกวา่รอ้ยละ 25 โดย

นํา้หนักของปริมาณวิปครีมชนิดจืดทาํใหค้่าความแข็งและค่าการเกาะติดเพ่ิมขึน้ ค่าความยืดหยุ่นและคะแนน

การยอมรบัทางประสาทสมัผสัลดลง 
 

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 9-

point 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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คาํนาํ 

 ในปัจจบุนัประเทศไทยไดเ้ขา้สูส่งัคมผูส้งูอาย ุ (Aging Society) (อายตุัง้แต ่ 60 ปีขึน้ไป) ตัง้แตปี่ พ.ศ. 

2548 จากขอ้มลูของระบบสถิติการลงทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ในปี พ.ศ. 2560 พบวา่ สถิติ

ผูส้งูอายขุองประเทศไทย 77 จงัหวดั มีจาํนวนทัง้หมด 10,225,322 คน หรือคิดเป็นรอ้ยละ 15.45 ของประชากร

ทั่วประเทศ (กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย, 2560) และเพ่ิมจาํนวนขึน้เป็น 10,666,803 คน หรือคิดเป็น

รอ้ยละ 16.06 ของประชากรทั่วประเทศ ในปี พ.ศ. 2561 (กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย, 2561) ผูส้งูอายุ

เป็นวยัท่ีเกิดการเปลี่ยนแปลงทัง้ทางดา้นรา่งกายและจิตใจ เน่ืองจากเซลลใ์นรา่งกายเกิดการเสื่อมเพ่ิมมากขึน้

สง่ผลใหส้มรรถภาพการทาํงานของอวยัวะในรา่งกายลดลง ตวัอย่างเช่น ประสาทสมัผสัการรบัรสลดลง (การ

มองเห็น การดมกลิ่น และการรบัรสชาติ) มวลกลา้มเนือ้ลดลง การหลั่งนํา้ลายลดลง ฟันหลดุรว่ง ปากแหง้ มี

ปัญหาในการบดเคีย้วและกลนือาหาร เป็นตน้ (Gil-Montoya et al., 2015) ซึง่ปัญหาเหลา่นีล้ว้นสง่ผลให้

ผูส้งูอายรุบัประทานอาหารไดน้อ้ยลงและอาจนาํไปสูก่ารเกิดภาวะทพุโภชนาการ (Malnutrition) ในผูส้งูอาย ุ เช่น 

โรคขาดโปรตีนและพลงังาน (Protein Energy Malnutrition (PEM)) เป็นตน้ (Dwyer et al., 2019) 

 ถั่วดาวอินคา (Plukenetia volubilis L.) (Incha Nut) เป็นถั่วท่ีมีลักษณะคลา้ยดาวยาวประมาณ 3-5 

เซนติเมตรและแฉกประมาณ 4-7 แฉก โดยผลออ่นจะมีสีเขียวและเปลี่ยนเป็นสีนํา้ตาลอมดาํเม่ือโตเต็มท่ี ภายใน

เปลือกของถั่วดาวอินคาประกอบดว้ยเมลด็ท่ีมีความยาวประมาณ 1.5-2 เซนติเมตร ซึง่สามารถรบัประทานได ้ถั่ว

ดาวอินคาเป็นถั่ วท่ีมีคุณสมบัติสาํคัญคือ มีปริมาณของวิตามินอีท่ีอยู่ในรูปของแอลฟา-โทโคฟีรอล (α-

Tocopherol) ซึ่งมีฤทธ์ิในการตา้นอนุมลูอิสระ (Antioxidants) ในปริมาณสงู และเม่ือมีการเปรียบเทียบปริมาณ

ของแอลฟา-โทโคฟีรอลจากเปลือกและเมล็ดของถั่วดาวอินคา พบว่า เมล็ดของถั่วดาวอินคามีปริมาณของ

แอลฟาโทโคฟีรอลสงูกว่าเปลือกของถั่วดาวอินคา จากการวิเคราะหค์ณุคา่ทางโภชนาการของเมล็ดถั่วดาวอินคา

พบว่า เมล็ดถั่วดาวอินคาประกอบดว้ยไขมนัรอ้ยละ 33.4-54.3 โปรตีนรอ้ยละ 24.2-27.0 คารโ์บไฮเดรตรอ้ยละ 

13.4-30.9 และใยอาหารรอ้ยละ 72.4 (Wang et al., 2018) และจากการศกึษาของ Hamaker et al. (1992) ท่ีได้

ศึกษาเรื่อง ปริมาณกรดอะมิโนของเมล็ดถั่วดาวอินคา พบว่า เมล็ดถั่วดาวอินคามีปริมาณโปรตีนนอ้ยกว่าถั่ว

เหลือง ซึ่งมีโปรตีนรอ้ยละ 28 แต่มีปริมาณโปรตีนสงูกว่าเมล็ดดอกทานตะวนัและถั่วลิสงซึ่งมีโปรตีนรอ้ยละ 24 

และ 23 ตามลาํดบั  

 พุดดิ ้งเป็นอาหารว่างชนิดหนึ่งท่ี มีขั้นตอนการเตรียมไม่ยุ่งยากและรับประทานได้ทุกเพศทุกวัย 

สว่นประกอบหลกัของพุดดิง้ประกอบดว้ย นมสด นํา้ตาลทราย และเจลาติน ซึ่งเนือ้สมัผสัของพดุดิง้มีลกัษณะนุ่ม

และง่ายตอ่การเคีย้วและการกลืน (Chimkerd and Winuprasith, 2018) ดว้ยเหตนีุ ้จงึเป็นเหตใุหผู้วิ้จยัสนใจท่ีจะ

ศึกษาปริมาณของผงถั่ วดาวอินคาท่ีเหมาะสมในผลิตภัณฑ์พุดดิ ้ง การยอมรับทางประสาทสัมผัส และ

คณุลกัษณะทางกายภาพของผลิตภัณฑพ์ุดดิง้เสริมผงถั่วดาวอินคา เพ่ือเป็นการเพ่ิมทางเลือกใหก้ับผูสู้งอายุท่ี

ตอ้งการรบัประทานอาหารว่างท่ีนอกจากจะมีโปรตีนในปริมาณสงูแลว้ ยงัอุดมไปดว้ยสารตา้นอนุมูลอิสระจาก

วิตามินอีรว่มดว้ย 
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อุปกรณแ์ละวิธีการ 

อุปกรณแ์ละวัตถุดบิ 

 อปุกรณไ์ดแ้ก่ เครื่องชั่งนํา้หนักดิจิตอล ชอ้นตวง อ่างผสม หมอ้ตุ๋น เทอรโ์มมิเตอร ์ตูแ้ช่เย็น ทัพพี และ

ถว้ยพลาสติกพรอ้มฝาปิด และวตัถดิุบไดแ้ก่ นมสด นํา้ตาลทราย เจลาตินผง วิปครีมชนิดจืด กลิ่นวานิลลา ผงถั่ว

ดาว   อินคา เครื่องวิเคราะห์ค่าสี (Colorimeter (Hunter Lab)) รุ่น Color Flex เครื่องวิเคราะห์ค่าเนื ้อสัมผัส 

(Texture analyzer) รุน่ TA.XT.plus และหวัวดั Cylender ขนาด P/35 

 

การศึกษาปริมาณของผงถั่วดาวอนิคาทีเ่หมาะสมในผลิตภัณฑพุ์ดดิง้ 

 การผลิตพุดดิง้ทีม่ีการเตมิผงถั่วดาวอนิคาทดแทนวิปครีมชนิดจืด 

 ทาํการเติมผงถั่วดาวอินคาในผลิตภณัฑพ์ุดดิง้คิดเป็นรอ้ยละ 0 (สตูรควบคมุ), 20, 25, 30, 35 และ 40 

โดยนํา้หนกัของวิปครีมชนิดจืด จากสตูรของผลิตภณัฑพ์ุดดิง้ (สาํนกัพิมพแ์ม่บา้น, 2558) (Table 1) และทาํการ

ผลิตตามขัน้ตอนในแผนภาพท่ี 1 (Figure 1)    

Table 1  Ingredients of pudding product with and without SIP addition. 

Ingredients (g) Amount of SIP (% of UHT whipping cream) (g) 

Control (0%) 20% SIP 25% SIP 30% SIP 35% SIP 40%  SIP 

Sacha inchi powder  - 20 25 30 35 40 

Gelatin  12 12 12 12 12 12 

Water 60 60 60 60 60 60 

Pasteurized milk 440 440 440 440 440 440 

UHT whipping cream 100 100 100 100 100 100 

Sugar 70 70 70 70 70 70 

Vanilla flavour 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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ขัน้ตอนการเตรียมพุดดิง้ 

นาํเจลาตินแช่ในนํา้เปลา่และคนใหเ้ขา้กนั 

 

แช่ผงถั่วดาวอินคาโดยการเติมนมปริมาณ ½ เท่าของสตูรมาตรฐานของผลิตภณัฑพ์ดุดิง้ 

 

นาํนมสดท่ีเหลือ นมท่ีแช่ผงถั่วดาวอินคา นํา้ตาลทราย และวิปครีมชนิดจืดใสล่งในหมอ้ตุน๋ 

 

ตัง้ไฟออ่นและคนใหเ้ขา้กนัจนเริ่มเดือด  

 

ปิดไฟและใสเ่จลาตินลงในหมอ้ตุน๋ 

 

คนจนกระทั่งเจลาตินละลายและใสก่ลิ่นวานิลลา 

 

เทพดุดิง้ในปริมาณ 30 กรมั ลงในถว้ยพลาสติกพรอ้มปิดฝา และนาํไปแชใ่นตูแ้ช่เย็น 

Figure 1 Flow chart of pudding production 

การศึกษาคุณลักษณะทางกายภาพของผลิตภัณฑพุ์ดดิง้เสริมผงถั่วดาวอนิคา 

การวิเคราะหค่์าสี 

 การวิเคราะหค์า่สีมีการวิเคราะหต์ามระบบ CIE ดว้ยเครือ่งวิเคราะหค์า่สี (Colorimeter (Hunter Lab)) รุน่ 

Color Flex และรายงานคา่สีตามตวัชีว้ดั ไดแ้ก่ L* (whiteness or brightness/darkness) หมายถึง ความสว่าง,  a* 

(redness/greenness) หมายถึง ค่าสีแดงไปจนถึงสีเขียว และ b* (yellowness/blueness) หมายถึง คา่สีเหลืองไป

จนถึงสีนํา้เงิน โดยในผลิตภณัฑพ์ดุดิง้เสรมิผงถั่วดาวอินคาแตล่ะสตูรมีการวิเคราะหค์า่สีจาํนวน 3 ซ ํา้ 

การวิเคราะหค่์าเนือ้สัมผัส 

การวิเคราะหค์่าเนือ้สัมผัสมีการวิเคราะหด์ว้ยเครื่องวิเคราะหค์่าเนือ้สมัผัส (Texture analyzer) รุ่น 

TA.XT.plus ดว้ยหวัวดั Cylender ขนาด P/35 ความเร็วหวักด (Test speed) 5 มิลลิเมตรต่อวินาที และรายงาน

ผลการวิเคราะหใ์นรูปของค่าความแข็ง (Hardness) ในหน่วยนิวตัน (N)  ค่าความยืดหยุ่น (Springiness) ใน
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หน่วยนิวตนัตอ่วินาที (N.s) และคา่การเกาะติด (Cohesiveness)) ของผลิตภณัฑพ์ดุดิง้เสริมผงถั่วดาวอินคา โดย

ในผลิตภณัฑพ์ดุดิง้เสริมผงถั่วดาวอินคาแตล่ะสตูรมีการวิเคราะหค์า่สีจาํนวน 3 ซ ํา้ 

การศึกษาการยอมรับทางประสาทสัมผัสของผลิตภัณฑพุ์ดดิง้เสริมผงถั่วดาวอนิคา 

 ในการประเมินการยอมรบัทางประสาทสมัผัสใชผู้ชิ้มจาํนวน 40 คน จากการสุ่มตวัอย่างแบบบังเอิญ 

โดย ผูชิ้มเป็นนกัศกึษาระดบัปริญญาตรี มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชยั ผูวิ้จยัมีการระบรุหสัเลขสุม่ (3-

digit random numbers) จาํนวน 3 หลกั ท่ีภาชนะของผลิตภณัฑพ์ุดดิง้แต่ละสตูร และใชแ้บบประเมิน 9-point 

hedonic scale (9 หมายถึง ชอบมากท่ีสุด, 8 หมายถึง ชอบมาก, 7 หมายถึง ชอบปานกลาง, 6 หมายถึง ชอบ

เล็กนอ้ย, 5 หมายถึง เฉยๆ, 4 หมายถึง ไม่ชอบเล็กนอ้ย, 3 หมายถึง ไม่ชอบปานกลาง, 2 หมายถึง ไม่ชอบมาก 

และ 1 หมายถึง ไม่ชอบมากท่ีสุด) เพ่ือประเมินดา้นสี กลิ่น รสชาติ เนื ้อสัมผัส และความชอบโดยรวมของ

ผลิตภณัฑท่ี์ปริมาณเสิรฟ์ 30 กรมั ซึง่ในระหว่างประเมินการยอมรบัทางประสาทสมัผสั ผูวิ้จยัขอความรว่มมือให้

ผูชิ้มด่ืมนํา้ทกุครัง้ก่อนเริ่มการประเมินในแตล่ะผลิตภณัฑ ์

การวิเคราะหท์างสถติ ิ

 ผลจากการทดลองจะนําเสนอในรูปของค่าเฉลี่ย±ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน โดยใช้สถิติ One-way 

analysis of variance (One-way ANOVA) ดว้ยโปรแกรม SPSS version 17.0 ในการวิเคราะหค์วามแปรปรวน 

และใช ้Duncan’s Multiple Range Test (DMRT) เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยท่ีระดบัความเช่ือมั่น

รอ้ยละ 95 

 

ผลและวิจารณผ์ลการทดลอง 

ผลการศึกษาคุณลักษณะทางกายภาพของผลิตภัณฑพุ์ดดิง้เสริมผงถั่วดาวอนิคา 

การวิเคราะหค่์าสี 

 ผลิตภณัฑพ์ดุดิง้สตูรมาตรฐาน (control, 0%SIP) มีคา่ L* มากท่ีสดุอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติ (p<0.05) 

เน่ืองจากไม่มีผงถั่วดาวอินคาซึ่งทาํใหค้า่ความสวา่งของผลิตภณัฑพ์ุดดิง้ลดลงเป็นส่วนประกอบ ส่วนคา่ a* และ 

b* พบวา่ ผลิตภณัฑพ์ดุดิง้ท่ีมีการเสริมผงถั่วดาวอินคาในปริมาณท่ีเพ่ิมขึน้ทาํใหค้า่ a* และ b* ของผลิตภณัฑพ์ุด

ดิง้มีค่าเพ่ิมขึน้เช่นกนั เน่ืองจากผงถั่วดาวอินคามีสีนํา้ตาลอ่อน ซึ่งเป็นสีท่ีใกลเ้คียงกบัสีแดงและสีเหลือง การเพ่ิม

ปริมาณผงถั่วดาวอินคาและลดปริมาณวิปครีมชนิดจืดทาํใหส้ีของผลิตภณัฑพ์ดุดิง้มีสีนํา้ตาลเขม้ขึน้และคา่ความ

สวา่งลดลงเม่ือเปรียบเทียบกบัสตูรมาตรฐาน (Table 2) 

การวิเคราะหค่์าเนือ้สัมผัส 

 ผลิตภัณฑพ์ุดดิง้ท่ีมีการเสริมผงถั่วดาวอินคาในปริมาณท่ีเพ่ิมขึน้จะส่งผลใหค้่าความแข็งและค่าการ

เกาะติดเพ่ิมขึน้ แต่ทาํใหค้่าความยืดหยุ่นลดลง เน่ืองจากผงถั่วดาวอินคามีคณุสมบติัเป็นของแข็ง เม่ือมีการเติมผง

ถั่วดาวอินคาลงในผลิตภณัฑพ์ุดดิง้ส่งผลใหเ้นือ้สมัผสัของผลิตภณัฑมี์ความแข็งและการเกาะติดจากผงถั่วดาวอิน

คาเพ่ิมขึน้ เม่ือคา่ความแข็งและการเกาะติดเพ่ิมขึน้ทาํใหค้า่ความยืดหยุ่นของผลิตภณัฑพ์ดุดิง้ลดลง (Table 2) 
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Table 2  Physical features of pudding products supplement with Sacha inchi powder (SIP) 

Formula Texture properties Color properties 

Hardness (N) Springiness (N.s) Cohesiveness  L* a* b* 

Control 

(0%SIP) 

891.63±0.04a 0.99±0.01a 0.37±0.04c 88.92±0.32a 0.40±0.90b 15.16±0.18b 

20%SIP 950.38±0.01a 0.96±0.03a 0.41±0.02b 85.75±0.08a 0.45±0.02b 15.79±0.45b 

25% SIP 1036.74±0.03b 0.92±0.04a 0.47±0.02ab 85.25±0.29a 0.57±0.03b 16.04±0.02ab 

30% SIP 1086.20±0.02b 0.87±0.02ab 0.48±0.02ab 84.51±0.02ab 0.63±0.01ab 16.38±0.03ab 

35% SIP 1132.91±0.03c 0.82±0.03ab 0.54±0.04a 84.28±0.03ab 0.69±0.03a 16.72±0.13a 

40%SIP 1190.34±0.01c 0.75±0.02b 0.60±0.01a 83.49±0.57b 0.74±0.01a 16.98±0.12a 

Means with different letters within column are significant differences (p<0.05) 

ผลการยอมรับทางประสาทสัมผัสของผลิตภัณฑพุ์ดดิง้เสริมผงถั่วดาวอนิคา 

 ผลคะแนนการยอมรบัทางประสาทสมัผสัของผลิตภัณฑพ์ุดดิง้เสริมผงถั่วดาวอินคาท่ีมีการเสริมผงถั่ว

ดาวอินคาจากผูชิ้มจาํนวน 40 คน พบว่า ผลิตภัณฑ์พุดดิง้ท่ีมีการเสริมผงถั่วดาวอินคาในปริมาณรอ้ยละ 0 

(ควบคุม), 20 และ 25 มีคะแนนการยอมรับทางประสาทสัมผัสทั้งในด้านสี กลิ่น รสชาติ เนื ้อสัมผัส และ

ความชอบโดยรวมสงูกวา่ผลิตภณัฑพ์ุดดิง้ท่ีมีการเสริมผงถั่วดาวอินคาในปริมาณรอ้ยละ 30, 35 และ 40 อย่างมี

นัยสาํคัญทางสถิติ (p<0.05) เน่ืองจากการเพ่ิมปริมาณของผงถั่วดาวอินคาส่งผลใหเ้กิดกลิ่นถั่วในผลิตภัณฑ์

เพ่ิมขึน้ ซึง่ปัจจยันีมี้ผลทาํใหผู้ชิ้มใหค้ะแนนการยอมรบัทางประสาทสมัผสัดา้นกลิ่นนอ้ยลงเม่ือมีการเพ่ิมปริมาณ

ของผงถั่ วดาวอินคา สอดคล้องกับงานวิจัยของ วิชมณี  และคณะ (2562) ท่ีพบว่า แป้งถั่ วดาวอินคามี

ลกัษณะเฉพาะคือ มีกลิ่นถั่วหรือกลิ่นหญา้ ซึง่เป็นผลมาจากปฏิกิริยาออกซิเดชนัของเอนไซมไ์ลพอกซิจิเนสท่ีเป็น

ส่วนประกอบของกรดไขมนัไม่อ่ิมตวั โดยผลิตภัณฑ ์พุดดิง้ท่ีมีการเสริมผงถั่วดาวอินคาในปริมาณรอ้ยละ 25 มี

คะแนนการยอมรบัทางประสาทสมัผสัมากท่ีสดุทัง้ในดา้นสี กลิ่น รสชาติ เนือ้สมัผสั และความชอบโดย (Table 3) 

Table 3  Sensory acceptance scores of pudding products supplement with Sacha inchi powder (SIP)  

Formula Color Odor Taste Texture Overall acceptance 

Control (0%SIP) 7.95±1.26a 7.58±1.20ab 7.88±1.25a 8.00±1.27a 7.70±1.22ab 

20%SIP 7.98±1.23a 7.72±1.11a 7.95±1.08a 8.06±1.15a 7.85±1.11a 

25% SIP 8.17±1.22a 8.01±1.11a 8.23±1.17a 8.22±1.16a 8.16±1.14a 

30% SIP 7.45±1.20ab 6.95±1.10b 7.00±1.11ab 7.03±1.11ab 7.15±1.13b 

35% SIP 6.63±1.21b 6.80±1.08b 6.98±1.10ab 6.95±1.10ab 6.95±1.10b 

40%SIP 6.14±1.18c 6.73±1.02b 6.60±1.04b 6.58±1.04b 6.38±1.01c 

Means with different letters within column are significant differences (p<0.05) 
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สรุป 

 การเพ่ิมปริมาณผงถั่วดาวอินคาในผลิตภัณฑพ์ุดดิง้มีส่งผลใหมี้กลิ่นถั่วเพ่ิมขึน้ ค่าความสว่างและค่า

ความยืดหยุ่นลดลง แตท่าํใหค้า่ a*, b*, ค่าความแข็ง และค่าการเกาะติดของผลิตภณัฑพ์ุดดิง้เพ่ิมขึน้ ทาํใหผู้ชิ้ม

ใหค้ะแนนการยอมรบัทางประสาทประสาทลดลง ผลิตภัณฑพ์ุดดิง้เสริมผงถั่วดาวอินคาในปริมาณรอ้ยละ 25 

โดยนํา้หนักของปริมาณวิปครีมชนิดจืด มีคะแนนการยอมรับทางประสาทสัมผัสมากท่ีสุดทั้งในดา้นสี กลิ่น 

รสชาติ เนือ้สมัผสั และความชอบโดยรวม  
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การนาํวัสดุเหลือใช้มาประยุกตใ์ช้ในงานด้านคหกรรมศาสตร:์ กรณีศึกษาการสร้างสรรค์

สิ่งประดษิฐจ์ากกระดาษ กล่อง ยางรถยนต ์

Waste Disposal to Applied in Home Economics: Case Study of Creativity Inventions from            

Paper, Box, Tire 
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บทคัดย่อ 
 การศึกษาผลการนาํวสัดเุหลือใชม้าประยุกตใ์ชใ้นงานดา้นคหกรรมศาสตร:์ กรณีศึกษาการสรา้งสรรค์

สิ่งประดิษฐ์จากกระดาษ กล่อง ยางรถยนต ์เป็นการวิจัยเชิงทดลอง มีวัตถุประสงคเ์พ่ือศึกษาการสรา้งสรรค์

สิ่งประดิษฐ์เหลือใชจ้ากกระดาษ กล่อง ยางรถยนต ์และศึกษาความพึงพอใจการนาํวสัดเุหลือใชม้าประยุกตใ์ช้

ในงานดา้นคหกรรมศาสตร ์พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามมีความพงึพอใจในการสรา้งสรรคส์ิ่งประดิษฐ์จากกระดาษ 

ดา้นความคิดสรา้งสรรคอ์ยูใ่นระดบัมาก รอ้ยละ 56 ดา้นความสวยงามมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ในระดบัมาก 

คือ 4.32 โดยรวมค่าเฉลี่ยอยู่ในระดบัมากคือ 3.77 การสรา้งสรรคส์ิ่งประดิษฐ์จากกล่อง ดา้นวสัดุท่ีใชมี้ความ

เหมาะสมอยู่ในระดับมาก รอ้ยละ 48 และดา้นสีสันอยู่ในระดับปานกลาง รอ้ยละ 48 ดา้นวัสดุท่ีใช้มีความ

เหมาะสมมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ในระดบัมาก คือ 4.08 โดยรวมค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ในระดบัมาก คือ 

3.63 การสรา้งสรรคส์ิ่งประดิษฐ์จากยางรถยนต์ ดา้นความคิดสรา้งสรรค์อยู่ในระดับมาก รอ้ยละ 52 ด้าน

ความคิดสรา้งสรรคมี์คา่เฉลี่ยความพงึพอใจอยู่ในระดบัมาก คือ 4.0 โดยรวมคา่เฉลี่ยอยู่ในระดบัมาก 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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คาํนาํ 

สิ่งประดิษฐ์เกิดขึน้ไดเ้พราะมนุษยเ์ป็นผูส้รา้ง ผูพ้ัฒนาปรบัปรุงและเปลี่ยนแปลงรูปแบบผลงานดว้ย

ความคิดสรา้งสรรคท่ี์มีอยู่ในแต่ละคนในการสรา้งสรรคง์านประดิษฐ์เพ่ือตอบสนองความตอ้งการดา้นประโยชน์

ใชส้อย เช่น ของประดบัตกแตง่อาคารบา้นเรือนใหเ้กิดความสวยงาม ของเล่นเพ่ือใหเ้กิดความเพลิดเพลิน รวมถึง

ทาํสิ่งประดิษฐ์ในดา้นการจรรโลงใจ เช่น ภาพวาด งานป้ัน งานแกะสลัก งานเย็บ ปัก ถัก รอ้ย (ปิยวีร, 2552) 

นอกจากนีย้งัเป็นของขวญัของชาํรว่ย ของท่ีระลกึ มอบใหก้บับคุคลเน่ืองในงานโอกาสตา่งๆ รวมถงึยงัสามารถนาํ

สิ่งประดิษฐ์มาจาํหน่ายเพ่ือสรา้งรายไดใ้หก้บัตนเองและครอบครวั สิ่งประดิษฐ์มีอยู่ทั่วไปซึ่งทาํจากวสัดุจาก

ธรรมชาติ สิ่งประดิษฐ์จากวสัดสุงัเคราะห ์และสิ่งประดิษฐ์จากของเหลือใชห้รือเศษวสัด ุซึง่ลกัษณะงานวิจยัเป็น

การนาํของเหลือใชม้าสรา้งสรรคเ์ป็นสิ่งประดิษฐ์ใหเ้กิดคณุค่า สวยงามและมีประโยชนม์ากขึน้ (วรลกัษณ,์ 2555 

; ศิริกาญจน,์ ม.ป.ป.)  

หลกัสตูรสาขาวิชาธุรกิจคหกรรมศาสตร ์เป็นหลกัสตูรท่ีมีโอกาสในการสรา้งสรรคผ์ลงานทางดา้นคหกร

รมศาสตร ์ทั้งงานดา้นศิลปประดิษฐ์ งานประดิษฐ์วัสดุเหลือใช ้หรืองานประดิษฐ์ลักษณะต่างๆ รวมถึงงาน

ประดิษฐ์วสัดจุากทอ้งถ่ิน ถือว่าเป็นการสรา้งความรูค้วามเขา้ใจในการจัดการทรพัยากรท่ีมีอยู่ใหมี้คุณค่าและ

สรา้งจิตสาํนกึท่ีดีตอ่การรกัษาสิ่งแวดลอ้ม ซึง่จะมีผลกระทบตอ่สภาพแวดลอ้มในชมุชนและช่วยลดการเกิดภาวะ

โลกรอ้น โดยปัจจุบนัปัญหาของเหลือใชน้บัเป็นปัญหาใหญ่อย่างหนึ่งท่ีมนุษยต์อ้งเผชิญ ในแต่ละวนัมีของเหลือ

ใชท่ี้เกิดจากการอปุโภคบริโภคมีจาํนวนมาก โดยเฉพาะอย่างย่ิงวสัดเุหลือใชใ้นสาํนกังาน เช่น กระดาษ กลอ่ง ลงั 

รวมถงึวสัดจุากการดาํรงชีวิตประจาํวนั เช่น ยางรถยนต ์ขวด แกว้พลาสติก เป็นตน้ ในแตล่ะคนมีวิธีในการกาํจดั

ของเหลือใชท่ี้แตกตา่งกนั โดยการฝังกลบ เผา แตล่ะวิธีสง่ผลกระทบตอ่สิ่งแวดลอ้มก่อใหเ้กิดมลพิษทัง้สิน้ (ยืนยง 

และ จิณัฐ, 2555) ซึ่งแนวทางในการกาํจัดของเหลือใชอี้กวิธีหนึ่ง คือ แนวคิดเก่ียวกับการนาํวัสดุเหลือใชม้า

ออกแบบสรา้งสรรคเ์ป็นสิ่งประดิษฐ์ท่ีสามารถนาํมาใชไ้ดจ้ริง หรือดดัแปลงใหเ้กิดประโยชนเ์พ่ือตอบสนองความ

ตอ้งการดา้นประโยชนใ์ชส้อย โดยนาํมาประดิษฐ์เป็นของประดบัตกแต่ง และของใชต้่างๆ ในงานดา้นคหกรรม

ศาสตร ์(ชลิต, 2556) จากการสรา้งสรรคส์ิ่งประดิษฐ์ จากกระดาษ กล่อง ยางรถยนต ์หลงัจากท่ีไดส้รา้งสรรค์

ออกมาในรูปแบบพวงหรีดดอกไมจ้ากกระดาษ ฉากกัน้ และโต๊ะ ตามลาํดบันัน้เม่ือไดศ้ึกษาความพึงพอใจใน

ชุมชนและทําให้ชุมชนเห็นประโยชน์จากของเหลือใช้มากขึน้ เป็นการกระจายไปยังศูนย์การสร้างสรรค์

สิ่งประดิษฐ์ใหเ้กิดขึน้ในชมุชน 

ดว้ยเหตุนี ้ผู ้วิจัยจึงเล็งเห็นคุณค่าการประดิษฐ์ของเหลือใช้ จึงสนใจศึกษาการนําวัสดุเหลือใช้มา

ออกแบบและสรา้งสรรคเ์ป็นสิ่งประดิษฐ์ในดา้นรูปแบบพวงหรีดดอกไมจ้ากกระดาษ ฉากกัน้ และโต๊ะ ตามลาํดบั 

เพ่ือนาํมาใชใ้หเ้กิดประโยชนต์่อชุมชน อีกทัง้ยงัเป็นการตระหนกัและเห็นคุณค่าของเหลือใช ้และสามารถเป็น

แนวทางในการเพ่ิมรายไดใ้หก้บัชมุชนและผูท่ี้สนใจตอ่ไป  
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อุปกรณแ์ละวิธีการ 

การสร้างสรรคส์ิ่งประดษิฐเ์หลือใช้จากกระดาษ 

การสรา้งสรรคส์ิ่งประดิษฐ์เหลอืใชจ้ากกระดาษ เป็นการนาํวสัดเุหลือใชจ้ากสาํนกังานมาประดิษฐ์เป็น

ดอกไม ้ใบไม ้และสตัว ์ป่นสีสเปรยเ์พ่ือเพ่ิมสีสนั แลว้นาํจดัในรูปแบบพวงหรีดดอกไมป้ระดิษฐ์จากกระดาษเพ่ือ

นาํไปมอบสื่อถงึความอาลยัในงานอวมงคล ใชร้ะยะเวลาในการประดิษฐ์ 3 สปัดาห ์

วัสดุอุปกรณในการสรางสรรคสิง่ประดิษฐเหลือใชจากกระดาษ ไดแ้ก่ กระดาษ A4 (เหลือใช)้ โครงไม ้ กาว

ลาเท็กซ ์ไมเ้สียบลกูชิน้ ฟลอรา่โฟม สก็อตเทป ปืนกาว ไสก้าว สีสเปรย ์ดินสอ กรรไกร 

 

 

 

 

                      

Figure 1  The creation of invention from the paper (Wreath) 

การสร้างสรรคส์ิ่งประดษิฐเ์หลือใช้จากกล่อง 

การสรา้งสรรคส์ิ่งประดิษฐ์เหลือใชจ้ากกล่องเป็นการนาํวสัดุเหลือใชจ้ากสาํนักงานมาประดิษฐ์เป็นรูป

ปลาทะเล หอย ในธีมทอ้งทะเลใตท่ี้แสดงถงึความอดุมสมบูรณข์องทอ้งทะเลไทย ท่ีมีตดั สลกั มว้น จากนัน้ป่นสี

สเปรยเ์พ่ือเพ่ิมสีสนั แลว้นาํจดัตกแตง่ประกอบฉากกัน้ เพ่ือใชก้ัน้ปกปิดสิ่งท่ีไม่ตอ้งการใหเ้ห็นได ้ ใชร้ะยะเวลา 1 

เดือน 

วัสดุอุปกรณในการสรางสรรคสิง่ประดิษฐเหลือใชจากกลอง ไดแก กลอง (ลังลูกฟูก) โครงไม (ฉากก้ัน) กาว
ลาเท็กซ ปนกาว ไสกาว สสีเปยร สีอะคลิลิก แปรงทาสี มีดคัตเตอร กระดาษทราย ดินสอ และไมบรรทัด 

 

 

 

 

  

        

Figure 2  The creation of invention from the box (Partition)    

 



การประชมุทางวิชาการของมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์ครัง้ที่ 58  สาขาสง่เสรมิการเกษตรและคหกรรมศาสตร ์

547 

การสร้างสรรคส์ิ่งประดษิฐเ์หลือใช้จากยางรถยนต ์

การสรา้งสรรคส์ิ่งประดิษฐ์เหลอืใชจ้ากยางรถยนตเ์ป็นการนาํวสัดเุหลือใชจ้ากชมุชนมาประดิษฐ์เป็นโต๊ะ

อเนกประสงค ์ สามารถเปิดปิดและบรรจสุิ่งของได ้ ลกัษณะโครงสรา้งเป็นเหลก็ โปรง่ ระยะเวลาการประดิษฐ์ 1 

เดือน  

วสัดอุปุกรณใ์นการสรา้งสรรคส์ิ่งประดิษฐ์เหลือใชจ้ากยางรถยนต ์ไดแ้ก่ ลอ้เก่า (ยางรถยนต)์ โครงเหลก็    

ไมก้ระดานอดั หนงัห่อหุม้ สีสเปยร ์เชือกกระสอบ ปืนกาว ไสก้าว แมเ่หลก็ กรรไกร และจกัรอตุสาหกรรม 

 

 

 

 

Figure 3  The creation of invention from the tires (Table) 

วิธีการวิจัย 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 ประชากรท่ีใชใ้นการทาํวิจัยครัง้นีเ้ป็นประชาชนในเขตตาํบลเขารูปชา้ง  อาํเภอเมือง  จังหวดัสงขลา 

จาํนวน  41,778 คน (สาํนกังานเทศบาลเมืองเขารูปชา้ง, 2561) 

งานวิจยัครัง้นีไ้ดท้าํการสุม่กลุม่ตวัอย่างจากชมุชนในเขตหมู ่2 บา้นเขาแกว้ ตาํบลเขารูปชา้งอาํเภอเมือง  

จังหวัดสงขลา จํานวน 50 คน โดยกลุ่มตัวอย่างเหล่านี ้ได้มาจากสุ่มประชากรแบบบังเอิญ  (Accidental 

sampling) 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวิจัย 

 เครื่องมือท่ีใชใ้นการวิจยัครัง้นีเ้ป็นแบบสอบถาม ซึง่แบ่งออกเป็น 2 ตอน ดงันี ้

ตอนท่ี 1  ขอ้มูลทั่วไป เป็นแบบสอบถามแบบเลือกตอบ (Check List) ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดับ

การศกึษา รายไดข้องครอบครวั   

ตอนท่ี 2 ความพึงพอใจจากการสรา้งสรรคส์ิ่งประดิษฐ์ ผูวิ้จยัสรา้งขึน้โดยศึกษาจากการตรวจ

เอกสาร หนังสือและงานวิจัยท่ีเก่ียวกับวสัดเุหลือใชแ้ละการสรา้งสรรคส์ิ่งประดิษฐ์ ลกัษณะคาํถามเป็นมาตรา

สว่นประมาณคา่ (Rating Scale) โดยแบ่งเป็น 5 ระดบั คือ มากท่ีสดุ มาก ปานกลาง นอ้ย และนอ้ยท่ีสดุ  

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 การเก็บรวบรวมขอ้มูลการวิจยั โดยคณะผูวิ้จัยติดต่อผูใ้หญ่บา้นหมู่ท่ี 2 เพ่ือขอความอนุเคราะหเ์ก็บ

รวบรวมขอ้มูล แลว้ดาํเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูล โดยนาํสิ่งประดิษฐ์ไปใหผู้ต้อบแบบสอบถามศึกษาความพึง

พอใจ จากนัน้คณะผูวิ้จยัตรวจสอบความสมบูรณข์องแบบสอบถามท่ีไดร้บัคืน เม่ือตรวจสอบความสมบูรณแ์ลว้

นาํขอ้มลูมาวิเคราะหข์อ้มลูดว้ยวิธีทางสถิติ โดยแจกแจงความถ่ี และหาคา่รอ้ยละ และหาคา่เฉลี่ย 
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ผลและวิจารณผ์ลการทดลอง 
ศึกษาความพงึพอใจในการสร้างสรรคส์ิ่งประดษิฐจ์ากกระดาษ กล่อง ยางรถยนต ์

1. ความพงึพอใจในการสรา้งสรรคส์ิ่งประดิษฐ์จากกระดาษ 

จากผลการศึกษาความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถาม ในการสรา้งสรรคส์ิ่งประดิษฐ์จากกระดาษ 

พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในระดบัมากในดา้นความคิดสรา้งสรรค ์รอ้ยละ 56 รองลงมา คือ 

ดา้นความสวยงามมีความพึงพอใจในระดบัมาก คิดเป็นรอ้ยละ 52 และดา้นประโยชนใ์ชส้อยมีความพึงพอใจใน

ระดบัปานกลาง คิดเป็นรอ้ยละ 50 ส่วนดา้นความสวยงามมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ในระดบัมาก คือ 4.32 

รองลงมาดา้นความสมดลุ คือ 4.16 โดยรวมค่าเฉลี่ยความพงึพอใจในการสรา้งสรรคส์ิ่งประดิษฐ์จากกระดาษอยู่

ในระดบัมาก คือ 3.77  

Table 1  Satisfaction in creating paper inventions  

                                         (n = 50) 

Satisfaction level 

 

 

Order 

 

 

List 

 

Most 

number of people   

percent 

Much 

number of 

people   percent 

Moderate 

number of 

people   

percent 

Little 

number of 

people   

percent 

Least 

number of 

people   

percent 

 

�̅�𝑥 

1. Usability 

 

3 

(6.0) 

12 

(24.0) 

25 

(50.0) 

10 

(20.0) 

- 3.16 

2. Durability 

 

6 

(12.0) 

17 

(34.0) 

15 

(30.0) 

12 

(24.0) 

- 3.34 

3. Creative  15 

(30.0) 

28 

(56.0) 

7 

(14.0) 

- - 3.74 

4. Balance 

 

18 

(36.0) 

22 

(44.0) 

10 

(20.0) 

- - 4.16 

 

5. Beauty  20 

(40.0) 

26 

(52.0) 

4 

(8.0) 

- - 4.32 

6. Materials used were 

suitable 
13 

(26.0) 

19 

(38.0) 

18 

(36.0) 

- - 3.9 

7. Colors  17 

(34.0) 

15 

(30.0) 

18 

(36.0) 

- - 3.98 

8. Overall liking 10 

(20.0) 

19 

(38.0) 

11 

(22.0) 

10 

(20.0) 

- 3.58 

 overall average 102 

(25.5) 

158 

(39.5) 

108 

(27.0) 

32 

(8.0) 

- 3.77 

จากการความพงึพอใจของผูต้อบแบบสอบถาม ในการสรา้งสรรคส์ิ่งประดิษฐ์จากกระดาษ พบวา่ ผูต้อบ

แบบสอบถามมีความพึงพอใจในระดบัมากในดา้นความคิดสรา้งสรรค ์รองลงมา คือ ดา้นความสวยงาม และดา้น

ประโยชนใ์นสอย จะเห็นไดว้่าแต่ละดา้นมีสดัส่วนใกลเ้คียงกัน ซึ่งชุมชนเล็งเห็นความสามารถในการประดิษฐ์

ดอกไมว้่ามีความคิดสรา้งสรรคจ์ากท่ีมีอยู่ทั่วไปในการประดิษฐ์ดอกไมจ้นัทน ์แต่ไม่สามารถประดิษฐ์ดอกไมท่ี้มี

ลกัษณะและขนาดเท่าดอกไมจ้ริงแลว้สามารถนาํมาจดัในโครงไมไ้ดอ้ย่างเหมาะสม อีกทัง้ยังมีสีสนัท่ีสวยงาม 

สามารถตอ่ยอดไดใ้นเชิงพานิชย ์และสามารถนาํไปใชป้ระโยชนไ์ดจ้ริงในพิธีกรรมทางศาสนาภายในชมุชน  
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2.  ความพงึพอใจในการสรา้งสรรคส์ิ่งประดิษฐ์จากกลอ่ง            

จากผลการศกึษาความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถาม ในการสรา้งสรรคส์ิ่งประดิษฐ์จากกล่อง พบว่า 

ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในระดบัมากในดา้นวสัดุท่ีใชมี้ความเหมาะสม รอ้ยละ 48 และมีความพึง

พอใจในระดบัปานกลาง ดา้นสีสนั รอ้ยละ 48 รองลงมา คือ ดา้นความสวยงามมีความพึงพอใจในระดบัมาก คิด

เป็นรอ้ยละ 44 ส่วนดา้นวสัดท่ีุใชมี้ความเหมาะสมมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ในระดบัมาก คือ 4.08 รองลงมา

ดา้นความสวยงาม คือ 3.92 โดยรวมค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในการสรา้งสรรคส์ิ่งประดิษฐ์จากกล่องอยู่ในระดบั

มาก คือ 3.63  

Table 2 Satisfaction in creating box inventions 
                   (n = 50) 

Satisfaction level 

Order List 

 

Most 

number of people   

percent 

Much 

number of 

people   percent 

Moderate 

number of 

people   

percent 

Little 

number of 

people   

percent 

Least 

number of 

people   

percent 

 

�̅�𝑥 

1. Usability 

 

11 

(22.0) 

14 

(28.0) 

15 

(30.0) 

10 

(20.0) 

- 3.52 

2. Durability 

 

11 

(22.0) 

16 

(32.0) 

12 

(24.0) 

11 

(22.0) 

- 3.54 

3. Creative  18 

(36.0) 

12 

(24.0) 

9 

(18.0) 

11 

(22.0) 

- 

 

3.74 

4. Balance 

 

10 

(20.0) 

13 

(26.0) 

17 

(34.0) 

10 

(20.0) 

- 3.46 

5. Beauty  12 

(24.0) 

22 

(44.0) 

16 

(32.0) 

- - 3.92 

6. Materials used were 

suitable 
15 

(30.0) 

24 

(48.0) 

11 

(22.0) 

- - 4.08 

7. Colors  11 

(22.0) 

7 

(14.0) 

24 

(48.0) 

8 

(16.0) 

- 3.42 

8. Overall liking 8 

(16.0) 

15 

(30.0) 

14 

(28.0) 

13 

(26.0) 

 3.36 

 overall average 96 

(24.0) 

123 

(30.75) 

118 

(29.5) 

63 

(15.75) 

- 3.63 

จากการความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถาม ในการสรา้งสรรคส์ิ่งประดิษฐ์จากกล่อง พบว่า ผูต้อบ

แบบสอบถามมีความพึงพอใจในระดบัมากในดา้นวสัดุท่ีใชมี้ความเหมาะสม และดา้นสีสนั มีสดัส่วนท่ีเท่ากัน 

รองลงมา คือ ดา้นความสวยงาม จะเห็นไดว้่าแต่ละดา้นมีสัดส่วนใกลเ้คียงกัน ซึ่งชุมชนเล็งเห็นการจัดการ

ทรพัยากรท่ีมีอยู่สามารถนาํกลบัมาใชไ้ดอ้ย่างเหมาะสมโดยสอดคลอ้งกบัการนาํมาใชช้นุชมหรือสาํนกังาน 

3.  ความพงึพอใจในการสรา้งสรรคส์ิ่งประดิษฐ์จากยางรถยนต ์

จากผลการศึกษาความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถาม ในการสรา้งสรรคส์ิ่งประดิษฐ์จากยางรถยนต ์

พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในระดบัมากในดา้นความคิดสรา้งสรรค ์รอ้ยละ 52 รองลงมา คือ มี

ความพึงพอใจในระดบัปานกลาง ดา้นประโยชนก์ารใชส้อย และวสัดท่ีุใชมี้ความเหมาะสม รอ้ยละ 40 ส่วนดา้น
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ความคิดสรา้งสรรคมี์คา่เฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ในระดบัมาก คือ 4.0 รองลงมาดา้นความคงทน คือ 3.76 โดยรวม

คา่เฉลี่ยความพงึพอใจในการสรา้งสรรคส์ิ่งประดิษฐ์จากยางรถยนต ์อยู่ในระดบัมาก คือ 3.59   

Table 3  Satisfaction in creating tires inventions 
                (n = 50) 

Satisfaction level 

Order List 

 

Most 

number of 

people   

percent 

Much 

number of 

people   

percent 

Moderate 

number of 

people   

percent 

Little 

number of 

people   

percent 

Least 

number of 

people   

percent 

 
�̅�𝑥 

1. Usability 

 

7 

(14.0) 

15 

(30.0) 

20 

(40.0) 

8 

(16.0) 

- 3.42 

2. Durability 

 

15 

(30.0) 

18 

(36.0) 

7 

(14.0) 

10 

(20.0) 

- 3.76 

3. Creative  14 

(28.0) 

26 

(52.0) 

6 

(12.0) 

4 

(8.0) 

- 4.0 

4. Balance 

 

11 

(22.0) 

15 

(30.0) 

17 

(34.0) 

7 

(14.0) 

- 3.6 

5. Beauty  10 

(20.0) 

15 

(30.0) 

14 

(28.0) 

11 

(22.0) 

- 3.48 

6. Materials used were 

suitable 
9 

(18.0) 

14 

(28.0) 

20 

(40.0) 

7 

(14.0) 

- 3.5 

7. Colors  8 

(16.0) 

15 

(30.0) 

18 

(36.0) 

9 

(18.0) 

- 3.44 

8. Overall liking 11 

(22.0) 

14 

(28.0) 

14 

(28.0) 

11 

(22.0) 

- 3.5 

 overall average 85 

(21.25) 

132 

(33.0) 

116 

(29.0) 

67 

(16.75) 

- 3.59 

จากการความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถาม ในการสรา้งสรรคส์ิ่งประดิษฐ์จากยางรถยนต ์พบว่า

ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในระดบัมากในดา้นความคิดสรา้งสรรค ์รองลงมา มีสดัส่วนท่ีเท่ากัน คือ 

ดา้นประโยชนก์ารใชส้อย และวสัดท่ีุใชมี้ความเหมาะสม โดยชมุชนใหค้วามคิดเห็นว่าดา้นความคิดสรา้งสรรคมี์

ความโดดเดน่ว่าดา้นอ่ืนๆ ซึ่งการนาํยางรถยนตม์าประดิษฐ์เป็นโต๊ะส่วนมากไมส่ามารถบรรจุสิ่งของไวภ้ายในได ้

และสามารถนาํมาใชไ้ดจ้ริง 

สรุป 

 การศกึษาผลการนาํวสัดุเหลือใชม้าประยุกตใ์ชใ้นงานดา้นคหกรรมศาสตร:์ กรณีศกึษาการสรา้งสรรค์

สิ่งประดิษฐ์จากกระดาษ กล่อง ยางรถยนต ์พบว่าผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในการสรา้งสรรค์

สิ่งประดิษฐ์จากกระดาษมากท่ีสดุ รองลงมา คือ กล่อง และยางรถยนต ์โดยรวมค่าเฉลี่ย 3.77, 3.63 และ 3.59 

ตามลาํดับ โดยแบ่งรายดา้นความพึงพอใจในการสรา้งสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากกระดาษและยางรถยนตด์า้น

ความคิดสรา้งสรรคอ์ยู่ในระดบัมาก คิดเป็นรอ้ยละ 56 และ 52 ตามลาํดบั และความพึงพอใจในการสรา้งสรรค์

สิ่งประดิษฐ์จากกลอ่งดา้นวสัดท่ีุใชมี้ความเหมาะสม รอ้ยละ 48 สว่นการสรา้งสรรคส์ิ่งประดิษฐ์จากกระดาษดา้น
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ความสวยงามมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ในระดบัมาก คือ 4.32 รองลงมา คือ การสรา้งสรรคส์ิ่งประดิษฐ์จาก

กลอ่งอยู่ในระดบัมาก คือ 3.63 และการสรา้งสรรคส์ิ่งประดิษฐ์จากยางรถยนต ์อยู่ในระดบัมาก คือ 3.59   

 
ข้อเสนอแนะในการวิจัย 

1.  ควรศกึษาขอ้มลูในเชิงลกึหรอืองคค์วามรูใ้หห้ลากหลายเก่ียวกบัแนวคิดในการออกแบบท่ีก่อใหเ้กิด

การตอ่ยอดเป็นนวตักรรมดา้นงานคหกรรมศาสตรท่ี์ควรอาํนวยความสะดวกแก่บคุคลและประชาชนทั่วไป 

2.  ควรมีกาํหนดราคาขายในแตล่ะสิ่งประดิษฐ์ เพ่ือตอ่ยอดในธุรกิจตอ่ไป 
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ความคิดเหน็ต่อการทาํงานร่วมกับสามพรานโมเดลของกลุ่มเกษตรอินทรียท่์าตาํหนัก 

ตาํบลท่าตาํหนัก อาํเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 

Opinions towards Working with Sampran Model of Tha Tamnak Organic Agriculture Group  

Nakhon Chai Si District, Nakhon Pathom 

 

สุจิตรา พิศวงวิไล1* และ พีรชยั กลุชยั1 

Sujitra Pisawongvilai1* and Peerachai Kullachai1 

 
บทคัดย่อ 

 งานวิจยัเรื่องนีมี้วตัถุประสงคเ์พ่ือศกึษาประวติัและพฒันาการของกลุ่มเกษตรอินทรียท์่าตาํหนกั ความ

คิดเห็นสมาชิกต่อความเขม้แข็งของกลุ่มและต่อการทาํงานร่วมกับสามพรานโมเดล โดยใชร้ะเบียบวิธีวิจัยเชิง

คณุภาพ มีจาํนวนประชากร 9 ราย จากการศกึษาพบวา่ปัจจบุนักลุ่มเกษตรอินทรียท์่าตาํหนกัมีสมาชิกจาํนวน 9 

ราย จากการรวมตวัของเกษตรกร จึงทาํใหมี้ปัญหาความเขม้แข็งของกลุ่มในดา้นความคิดท่ีไม่เป็นไปในทิศทาง

เดียวกัน และส่งต่อการทาํงานร่วมกับสามพรานโมเดลในการขับเคลื่อนการทาํเกษตรอินทรีย ์เพราะสมาชิกไม่

เขา้ใจวตัถุประสงคโ์ครงการ จึงทาํใหเ้กษตรกรและทางสามพรานนัน้เสนอแนวทางการแกไ้ขปัญหาคือ ตอ้งมีการ

ปรบัความคิด โดยแต่ละฝ่ายตอ้งไม่มีอคติในการทาํงานร่วมกัน เพ่ือใหก้ลุ่มมีความเขม้แข็งและสามารถตอบ

วตัถปุระสงคข์องโครงการสามพรานโมเดลไดอ้ย่างชดัเจน 

 

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 
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คาํนาํ 
ตาํบลท่าตาํหนกั อาํเภอนครชยัศรี จงัหวดันครปฐม มีประชากรอาศยัอยู่ทัง้หมด 1,712 ครวัเรือน และมี

จาํนวนประชากรทัง้สิน้ 6,403 คน (ศนูยข์อ้มลูประเทศไทย, 2561) พืน้ท่ีตาํบลท่าตาํหนกัมีทัง้หมด 3 หมูบ่า้น ซึ่ง

เป็นท่ีราบลุ่ม มีลาํคลองสองสาย คือ คลองบางแกว้ และคลองรางอทุยั มีถนนสายหลกั คือ ถนนสายเพชรเกษม 

ทาํใหอ้าชีพของประชากรในตาํบลท่าตาํหนักมีการทาํการเกษตรกันเป็นหลัก โดยส่วนใหญ่จะปลูกพืชแบบ

ผสมผสานและเลีย้งสตัวน์ ํา้ ทาํใหส้ภาพความเป็นอยู่ของชาวบา้นในตาํบลท่าตาํหนักนัน้มีความคลา้ยคลงึกัน 

เน่ืองจากในอดีตนัน้ตาํบลท่าตาํหนกัมีพืน้ท่ีการทาํนาและสวนฝรั่งค่อนขา้งมาก จึงส่งผลใหมี้การใชท้ัง้สารเคมี

จาํพวกสารกาํจดัวชัพืช สารกาํจดัศตัรูพืช และปุ๋ ยเคมี เป็นตน้ ซึ่งมีการใชติ้ดต่อกนัเป็นระยะเวลานาน ปริมาณ

มาก และย่ิงไปกวา่นัน้สารเคมีจาํพวกนีย้งัสง่ผลกระทบตอ่สขุภาพของผูท้าํการเกษตรรวมไปถึงผูบ้ริโภคสินคา้อีก

ดว้ย ทางเกษตรกรท่ีเล็งเห็นถึงปัญหานีจ้ึงทาํการรวมปรกึษากับทางโครงการสามพรานโมเดลเพ่ือใหเ้ขา้มาช่วย

แกปั้ญหาเหล่านี ้โดยทางโครงการนั้นไดมี้การจัดเพ่ือรวมกลุ่มใหเ้กษตรท่ีมีวตัถุประสงคเ์ดียวกนั พืน้ท่ีใกลก้ัน 

และเป็นคนท่ีสมาชิกในกลุม่รูจ้กั เพ่ือทาํการก่อตัง้เป็นกลุม่เกษตรอินทรียท์่าตาํหนกั ตาํบลท่าตาํหนกั อาํเภอนคร

ชยัศรี จงัหวดันครปฐม (สามพรานโมเดล, 2561)  

หลงัจากท่ีกลุ่มเกษตรอินทรียท์่าตาํหนัก ตาํบลท่าตาํหนัก อาํเภอนครชัยศรี จังหวดันครปฐม ไดมี้การ

ก่อตัง้ขึน้เพ่ือทาํงานรว่มกนัเป็นกลุ่มและทาํงานร่วมกบัทางโครงการสามพรานโมเดล ซึ่งระยะเวลาในการทาํงาน

รว่มกบัโครงการและระยะเวลาการก่อตัง้กลุม่นัน้ 1 ปี 5 เดือน และสมาชิกภายในกลุม่รวมทัง้สิน้ 9 ราย ซึง่สมาชิก

สว่นใหญ่ภายในกลุม่นัน้เป็นสมาชิกใหมท่ี่ยงัไมเ่คยเขา้รว่มโครงการหรือการทาํงานในระบบกลุม่เช่นนีม้าก่อน จึง

ทาํใหเ้กิดปัญหาทัง้ในเรื่องของการสื่อสาร และความคิดเห็นของสมาชิกท่ีไม่เป็นไปในทางเดียวกนั ปัญหาเหลา่นี ้

สามารถท่ีจะส่งผลต่อความเขม้แข็งของกลุ่มได ้เน่ืองจากการทาํงานร่วมกันของกลุ่มนัน้จาํเป็นท่ีจะตอ้งมีการ

สนบัสนนุซึง่กนัและกนั การเดินหนา้ไปพรอ้มกนั เพราะนัน้คือกลุ่ม และหากกลุม่ยงัไมมี่ความเขม้แข็งภายในกลุ่ม

ท่ีเพียงพอนัน้อาจจะส่งผลถึงการทาํงานร่วมกับทางโครงการสามพรานโมเดล เพราะหากตวักลุ่มไม่พรอ้มท่ีจะ

ทาํงานรว่มกบัโครงการ การพฒันาท่ีจะสามารถพาใหต้วัเกษตรกรภายในกลุ่มบรรลตุามวตัถุประสงคข์องกลุ่มท่ี

ไดต้ัง้ไวน้ั้นคงยากท่ีจะเกิดขึน้ ซึ่งอาจจะกระทบถึงผลประโยชน ์การทาํงาน ความเขา้ใจของสมาชิกและการ

ทาํงานของสามพรานโมเดล ทั้งนีผ้ลของการศึกษาจะสามารถเป็นแนวทางในการปรบัเปลี่ยนหรือแลกเปลี่ยน

ความคิดเหน็ระหวา่งสามพรานโมเดลกบักลุม่เกษตรอินทรียท์่าตาํหนกั  

วัตถุประสงคข์องงานวิจัย 
 1. เพ่ือศกึษาประวติัและพฒันาการของกลุม่เกษตรอินทรียท์่าตาํหนกั ตาํบลท่าตาํหนกั อาํเภอนครชยัศรี 

จงัหวดันครปฐม   

 2. เพ่ือศึกษาความคิดเห็นสมาชิกต่อความเขม้แข็งของสมาชิกกลุ่มเกษตรอินทรียท์่าตาํหนกั ตาํบลท่า

ตาํหนกั อาํเภอนครชยัศรี จงัหวดันครปฐม 

 3. เพ่ือศึกษาความคิดเห็นต่อการทาํงานร่วมกับสามพรานโมเดล ของสมาชิกกลุ่มเกษตรอินทรียท์่า

ตาํหนกั ตาํบลท่าตาํหนกั อาํเภอนครชยัศรี จงัหวดันครปฐม  
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วิธีการวิจัย 
 งานวิจยันี ้เป็นงานวิจยัเชิงคณุภาพ โดยใชร้ะเบียบวิธีวิจยัเชิงคณุภาพ (Qualitative Research) โดยผูใ้ห้

ขอ้มูลสาํคัญไดแ้ก่ สมาชิกกลุ่มเกษตรอินทรีย์ท่าตาํหนัก อาํเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐมจาํนวน 9 ราย 

เครื่องมือท่ีใชใ้นการศกึษา คือ เสน้เวลา (Timeline) การประชุมกลุ่มย่อย การสมัภาษณแ์บบไม่มีโครงสรา้ง โดย

ดาํเนินการศกึษาในระหวา่งเดือนมิถนุายน 2562 ถงึ พฤศจิกายน 2562  

ขัน้ตอนในการศกึษา         

 ขัน้ตอนท่ี 1 ศกึษาขอ้มลูพืน้ฐานเบือ้งตน้ของกลุ่ม โดยมีประเดน็การศกึษาดงันี ้ประวติักลุม่ ปัญหา การ

เขา้รว่มกลุม่ เพ่ือเป็นขอ้มลูพืน้ฐานของกลุม่เกษตรอินทรียท์า่ตาํหนกั โดยใชเ้ครื่องมือเสน้เวลา (Timeline) 

 ขัน้ตอนท่ี 2 ศึกษาความคิดเห็นของสมาชิกท่ีมีต่อความเขม้แข็งของกลุ่ม โดยมีประเด็นการศึกษาดงันี ้

การดาํเนินกิจกรรมภายในกลุม่ สถานการณใ์นปัจจบุนัของกลุม่ โดยใชวิ้ธีการสมัภาษณแ์บบไมมี่โครงสรา้ง 

 ขัน้ตอนท่ี 3 ศึกษาความคิดเห็นของสมาชิกท่ีมีต่อการทาํงานร่วมกับสามพรานโมเดล โดยมีประเด็น

การศึกษาดังนี ้การรับรองแบบมีส่วนร่วม PGS กลาง บทบาทพ่ีเลีย้งกลุ่ม ช่องทางการตลาด สินคา้แปรรูป 

Digital Platform 

ขัน้ตอนท่ี 4 จัดสนทนากลุ่ม (Focus Group) กับกลุ่มเกษตรอินทรียท์่าตาํหนัก สามพรานโมเดลและ

ผูวิ้จัย เพ่ือคืนขอ้มูลการสมัภาษณ์ของกลุ่ม ไดแ้ก่ พัฒนาการกลุ่ม ความคิดเห็นสมาชิกต่อความเขม้แข็งกลุ่ม 

และตอ่การทาํงานรว่มกบัสามพรานโมเดล พรอ้มทัง้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในผลการศกึษา เพ่ือหาแนวทางการ

ทาํงานรว่มกนั 

การวิเคราะหข์อ้มลู 

การวิเคราะหข์อ้มูลเชิงคุณภาพ ผูวิ้จัยใชก้ารวิเคราะหผ์่าน เสน้เวลา (Timeline) การจัดกิจกรรมการ

สนทนากลุ่ม(Focus Group) โดยเป็นการวิเคราะห์สาเหตุและผล(Cause and Effect Analysis) เป็นการนํา

ขอ้มลูท่ีไดม้าวิเคราะหใ์หเ้ห็นวา่จากผลมาเหต ุเก่ียวกบัความเขม้แข็งของกลุม่ท่ีมีแนวคิดไม่ไปในทิศทางเดียวกนั 

จงึสง่ผลใหก้ารบริหารงานภายในกลุม่ไมมี่ประสิทธิภาพ และสืบเน่ืองถงึการทาํงานรว่มกบัสามพรานโมเดล 

 
ผลและอภปิรายผล 

ประวัตแิละพัฒนาการของกลุ่มเกษตรอนิทรียท์า่ตาํหนัก  

 ประวติัของกลุ่มเกษตรอินทรียท์่าตาํหนัก ตาํบลท่าตาํหนัก อาํเภอนครชัยศรี จังหวดันครปฐม มีการ

พฒันาดงัตอ่ไปนี ้(Figure 1) 
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 ในปีพ.ศ.2561 มีสมาชิกท่ีลาออกจากกลุม่เกษตรอินทรียค์ลองบางแกว้จาํนวน 3 ราย เน่ืองจากมีปัญหา

ขัดแยง้ภายในกลุ่ม เกษตรกรทั้ง 3 ราย จึงลาออกจากกลุ่มเกษตรอินทรียค์ลองบางแกว้ เม่ือออกมาจากกลุ่ม

เกษตรอินทรียค์ลองบางแกว้แลว้ จึงรวบรวมรายช่ือทั้งสมาชิกเก่า สมาชิกใหม่ และผูท่ี้สนใจในการทาํเกษตร

อินทรีย ์เพ่ือประกาศก่อตัง้กลุม่เกษตรอินทรียท์่าตาํหนกัขึน้ ณ บา้นคณุบณัฑิต เกิดมณี อย่างเป็นทางการ  

ในปีพ.ศ.2562 ทางสามพรานโมเดลแจ้งการปรับเพ่ิม PGS กลาง การเพ่ิมระยะปรับเปลี่ยนและ

บทลงโทษ คือ พืชผักมีระยะการปรบัเปลี่ยน 12 เดือน ไมยื้นตน้มีระยะการปรบัเปลี่ยน 18 เดือน และมีสมาชิก

กลุ่ม 1 รายไดก้ระทาํผิดเป็นจาํนวน 3 ครัง้ ครัง้ท่ี 1 มีการนําผลผลิตท่ีไม่ใช่อินทรีย์นาํมาขายท่ีตลาดสุขใจ 

กาํหนดโทษไว ้คือ การตกัเตือนดว้ยวาจา ครัง้ท่ี 2 มีการนาํผลผลิตสีขาวมาขายท่ีตลาดสขุใจ กาํหนดโทษไว ้คือ 

การตกัเตือนดว้ยวาจาครัง้ท่ี2 ครัง้ท่ี 3 มีการนาํผลผลิตท่ีไม่ใช่อินทรียน์าํมาขายท่ีตลาดสขุใจและโรงพยาบาลไร่

ขิง กาํหนดโทษไว ้คือ ปรบัลดสถานะจากสีเขียวเขม้เป็นสีขาวและไดต้ดัสินใจลาออก ต่อมามีการคดัเลือกหวัหนา้

กลุ่มคนใหมเ่พ่ือแทนหวัหนา้กลุ่มคนเดิม และคดัเลือกเหรญัญิกประจาํกลุ่มเพ่ือแกไ้ขการดแูลเงินของกลุ่ม มีการ

คุยกันภายในกลุ่มเรื่องการกาํหนดราคากลางของสินคา้ภายในกลุ่ม การจัดการค่าแผงทัง้รายสปัดาหแ์ละราย

เดือน และ การจดัตัง้ PGS ทัง้ปศสุตัวอ์า้งอิงจากกลุม่ปศสุตัวอิ์นทรียเ์ครือข่ายสามพรานโมเดล และ PGS ประมง

อา้งอิงจากกรมประมง  

การเขา้ร่วมกลุ่มนัน้จะมีการทดสอบความตัง้ใจจริงของสมาชิกใหม่เรียกกว่าการเลื่อนสถานะ ซึ่งแบ่ง

ออกเป็น 5 สถานะ คือ 

สถานะท่ี 1 สถานะสงัเกตการณคื์อ สถานะท่ียงัไมเ่ป็นสมาชิกมาเพ่ือรว่มการประชมุกลุม่เพียงอย่างเดียว 

สถานะท่ี 2 สถานะสีขาวคือ มีการรว่มปฏิญาณขอเขา้เป็นสมาชิกกลุม่เพ่ือทาํตาม PGS ของกลุม่ 

สถานะท่ี 3 สถานะสีเขียวอ่อนคือ มีการทาํตามข้อกาํหนด PGS กลุ่ม ผ่านการตรวจจากทางโครงการ และ

สามารถขายผลผลิตไดท้กุช่องทาง 

สถานะท่ี 4 สถานะสีเขียวกลางคือ การทาํตามขอ้กาํหนด PGS กลุ่มและไดร้บัการตรวจจากมกท.ปฏิบัติตาม

มาตรฐานสากลอยู่ในระยะปรบัเปลี่ยนเพ่ือยืนขอมาตรฐานเกษตรอินทรยี ์สามารถขายผลผลิตไดท้กุช่องทาง 

สถานะท่ี 5 สถานะสีเขียวเขม้คือ การทาํตามขอ้กาํหนด PGS กลุ่มและไดร้บัรองมาตรฐานเกษตรอินทรียส์ากล

สามารถขายผลผลิตไดท้กุช่องทาง 

ความคดิเหน็ของสมาชกิทีม่ีต่อความเข้มแขง็ของกลุ่ม 

 สถานการณ์ของกลุ่มเกษตรอินทรียท์่าตาํหนักในปัจจุบันนั้นยังมีความเขม้แข็งท่ีไม่เพียงพอ ในดา้น

ความคิด ความสามัคคีของกลุ่มยังไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน จึงส่งผลต่อปัจจัยความเข้มแข็งของกลุ่ม 

ประกอบดว้ย 5 ปัจจัย ไดแ้ก่ ปัจจัยผูน้าํกลุ่ม ปัจจัยการมีส่วนร่วมของสมาชิก ปัจจัยกระบวนการจัดการกลุ่ม 

ปัจจยัปัญญาทอ้งถ่ินและวฒันธรรมชุมชน ปัจจยัการสนบัสนุนจากหน่วยงานภาครฐัและเอกชน จากการศกึษา

ความคิดเห็นของสมาชิกท่ีมีตอ่ความเขม้แข็งของกลุม่มีผลการศกึษาดงันี ้

 1.ความคดิเหน็ทีม่ีต่อปัจจัยความเข้มแขง็ของกลุ่ม 

 1.1 ปัจจัยผูน้าํกลุ่ม ปัจจุบันสมาชิกในกลุ่มไม่มีการยอมรบัดา้นความคิดของหัวหนา้กลุ่ม สาเหตุคือ 

หวัหนา้กลุ่มไม่มีการประเมินศกัยภาพของสมาชิก เช่น การวางแผนการผลิต การแจงงาน การมอบหมายหนา้ท่ี 

ทาํใหส้มาชิกในกลุ่มลงความเห็นว่า หัวหน้ากลุ่มเห็นประโยชน์ส่วนตนมากกว่าประโยชนส์่วนรวม จึงทาํให้

สมาชิกมีการตอ่ตา้นการทาํงานรว่มกนั 
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 “หวัหนา้กลุม่เราเขาดีตรงท่ีวา่เขามีประสบการณใ์นการทาํเกษตรอินทรีย ์แตเ่ขายงัไม่เขา้ใจวา่ ศกัยภาพ

ของสมาชิกในกลุ่มแต่ละคนเป็นอย่างไร แลว้เขาจะใหเ้ราทาํตามทุกอย่างคือมนัไม่ใช่ จริงๆแลว้เขามีเคล็ดลับ

อะไรควรบอกกนั เพราะนีคื้อกลุ่ม เราไม่ไดม้าเพ่ืออยู่คนเดียวนีเ้ลยพวกเราคิดว่าเขาเห็นประโยชนข์องตวัเองมา

ก่อนกลุม่เสมอไมว่า่จะเรื่องอะไรก็แลว้แต”่ (สมาชิกทกุคน, สมัภาษณ,์ 15 กนัยายน 2562) 

 2.2 ปัจจยัการมีส่วนร่วมของสมาชิก กลุ่มนัน้มีกิจกรรมร่วมกนัคือ การไปประชุมกลุ่มประจาํเดือน เป็น

การประชุม 3 กลุ่มรวมกัน โดยการประชุมนัน้จะเวียนใหค้รบสมาชิกทุกกลุ่มจนครบ 3 กลุ่ม ซึ่งจะมีบางกลุ่มท่ีมี

สมาชิกนอกพืน้ท่ีนครปฐม จึงทาํใหร้ะยะการเดินทางไกล และสมาชิกในกลุ่มเกษตรอินทรียท์่าตาํหนกัเม่ือทราบ

วา่ตอ้งไปนอกจงัหวดันครปฐม จะมีการหยุด ลา ไมว่า่ง ไมส่บาย และสว่นสมาชิกในกลุม่ท่ีไมไ่ปเม่ือมีเรื่องสาํคญั 

มีการกลา่วโทษสมาชิกดว้ยกนัวา่มีเรื่องอะไรทาํไมไมบ่อก จนทาํใหเ้กิดปัญหาวา่ในกลุม่วา่ มีอะไรไมบ่อกกนั เห็น

แก่ตวักนั 

 “กลุ่มเรามีการประชมุกลุ่มรว่มกนั เฮไหนเฮกนัแต่เม่ือมีเรื่องสาํคญัท่ีสมาชิกบางรายไม่ไดไ้ป ไมรู่ ้ก็จะมี

การงง และพูดออกมาว่าไม่เห็นรูเ้รื่อง จนในบางครัง้ก็สรา้งความลาํบากใจใหก้ับผูท่ี้ไปร่วมประชุมกลุ่มใหญ่

เช่นกนัว่า มีโอกาสไปเหมือนกนั ทาํไมไม่ไป แลว้พอเราไปก็มาหาว่าไม่รูเ้รื่อง จึงทาํใหพ้วกเรารูส้กึว่า สมาชิกใน

กลุม่พวกเรานัน้เห็นแก่ตวักนัเยอะ” (สมาชิกทกุคน, สมัภาษณ,์ 15 กนัยายน 2562) 

 2.3 ปัจจยักระบวนการจดัการกลุม่ นอกจากกลุม่มีการประชมุประจาํเดือนคือ 3 กลุม่รวมกนั ตวักลุม่เอง

ยงัมีการประชมุนอกรอบคือ การประชมุเฉพาะกลุม่เกษตรอินทรียท์่าตาํหนกั เป็นแบบเฉพาะกิจ เพ่ือแกไ้ขปัญหา

และปรบัปรุงขอ้มลูของกลุ่ม โดยการประชมุนอกรอบนอ้ยครัง้ท่ีจะจดัขึน้ สาเหตเุพราะสมาชิกบอกวา่การประชุม

เยอะอยู่แลว้ไมอ่ยากมา จงึทาํใหส้ง่ผลตอ่การบริหารจดัการกลุม่ทัง้เรื่องของเวลาและความเขา้ใจในบริบทกลุม่ 

 “ตวักลุ่มเองเม่ือมีปัญหาเราจะมีการปรึกษากันเสมอ โดยการประชุมนอกรอบแต่การรประชุมแบบนี ้

นอ้ยครัง้มากท่ีจะจัดขึน้ เพราะทุกคนในกลุ่มต่างบอกว่าไม่ว่าง ไม่ไป ประชุมเยอะแลว้ไม่มีเวลาเขา้สวน ทาํให้

สมาชิกหลายคนไมเ่ขา้ใจสถานการณข์องกลุม่” (สมาชิกทกุคน, สมัภาษณ,์ 15 กนัยายน 2562) 

 2.4 ปัจจัยปัญญาทอ้งถ่ินและวฒันธรรมกลุ่ม สมาชิกส่วนใหญ่อยู่ในพืน้ท่ีต่างตาํบลกัน ทาํใหป้ระสบ

ปัญหาท่ีแตกต่างกันในการทาํการเกษตร เช่น ศตัรูพืช พวกหอยทาก เพลีย้แป้ง เพลีย้ไฟ จึงมีการนาํภูมิปัญญา

ของแต่ละพืน้ท่ีมาช่วยกันแกไ้ขปัญหา มีสมาชิกบางรายท่ีเคยประสบปัญหาเหล่านีม้าก่อนแต่ไม่เคยแนะนาํ

วิธีแกไ้ขใหก้บัสมาชิกดว้ยกนั ทาํใหส้มาชิกท่ีอยู่ในกลุ่มนัน้ไม่เขา้ใจว่าทาํไมไม่บอกวิธีแกไ้ขทัง้ๆท่ีตวัเองนัน้ทราบ 

ทาํใหเ้กิดการไมเ่ขา้ใจกนั 

 “สมาชิกในกลุม่จะมีการนาํความรูข้องตนเองท่ีมีมาบอกคนในกลุม่ แต่มีบางคนท่ีรูว้า่ตอ้งแกย้งัไง แตเ่ขา

เลือกท่ีจะไม่บอก เลยทาํใหคิ้ดว่าเขาตอ้งการท่ีจะใหพ้วกเราเรียนรูด้ว้ยตวัเอง หรือตอ้งการท่ีกักความรูก้ันแน่” 

(สมาชิกทกุคน, สมัภาษณ,์ 15 กนัยายน 2562) 

 2.5 ปัจจยัการสนบัสนุนจากหน่วยงานภาครฐัและเอกชน สมาชิกในกลุ่มบอกถึงสาเหตกุารท่ียงัไมไ่ดร้บั

ทนุสนบัสนุนจากทางภาครฐั เพราะระยะเวลาในการรวมกลุ่มยงัไม่นาน จงึทาํใหย้งัไม่มีจุดเด่นของกลุ่ม สมาชิก

อยู่กนัคนละตาํบลและส่งผลตอ่การเขียนโครงการเสนอต่อทางภาครฐั ปัญหาเพราะกลุม่ยงัไมมี่เป้าหมายในการ

ขออย่างชดัเจนจงึยงัไมส่ามารถท่ีจะขอได ้ 
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 “ตวักลุ่มเองยังไม่มีการไดร้บัการสนับสนุนจากทางภาครฐั สาเหตุหลกัๆคือ ยังไม่มีการเขียนโครงการ 

กลุม่ยงัไมมี่จดุเดน่ และรายช่ือสมาชิกนัน้อยู่ตา่งตาํบลและท่ีสาํคญัคือเป้าหมายของกลุม่ไมช่ดั จงึทาํใหท้นุพวกนี้

ไมส่ามารถท่ีขอมาได”้ (สมาชิกทกุคน, สมัภาษณ,์ 15 กนัยายน 2562) 

 จากการศกึษานัน้ทาํใหท้ราบสถานการณข์องกลุ่มว่ายงัไม่มีความเขม้แข็งมากพอ เพราะผูน้าํกลุ่มและ

สมาชิกภายในกลุ่มยังไม่มีความคิดไปในแนวเดียวกันไม่ว่าจะเป็นการเสียสละ การแบ่งปันความรูห้รือการหา

จดุเดน่ของกลุม่ จงึสง่ผลตอ่การทาํงานรว่มกนัภายในกลุม่ท่ียงัไมมี่การพฒันามากย่ิงขึน้ 

ความคดิเหน็ของสมาชกิกลุ่มเกษตรอนิทรียท์า่ตาํหนักต่อการทาํงานร่วมกับสามพรานโมเดล 

 การทํางานร่วมกันระหว่างเกษตรกรและสามพรานโมเดลนั้น แบ่งออกเป็น ต้นนํ้าคือ การพัฒนา

เกษตรกรสู่มาตรฐานสากล การปฏิบติัตาม PGS กลาง วางแผนการผลิต บทบาทพ่ีเลีย้งกลุ่ม กลางนํา้ เป็นการ

เช่ือมโยงระหว่างเกษตรกร สามพราน และผูบ้ริโภคผ่านช่องทางการตลาด  การออกบูธ และปลายนํา้ เป็นการ

แลกเปลี่ยนเรียนรูท้ัง้ฝ่ังเกษตรกร สามพรานและผูบ้ริโภคโดยกิจกรรมสขุใจพาเท่ียวสวน  

 1.การเลื่อนสถานะของสมาชกิในกลุ่ม PGS กลาง 

 การเลื่อนสถานะหมายถึง การปฏิบัติตามขอ้ตกลงของPGSกลางและPGSกลุ่มไดอ้ย่างถูกตอ้งและ

ครบถว้นสมบรูณ์ โดย PGS กลาง หมายถึง การรบัรองแบบมีส่วนร่วม เป็นขอ้ยึดถือปฏิบัติร่วมกันทัง้โครงการ 

PGS กลุม่ หมายถงึ การรบัรองแบบมีสว่นรว่มภายในกลุม่ ซึง่สมาชิกยดึถือและปฏิบติัตาม 

 สมาชิกมีความคิดเห็นว่า การทํางานของทางสามพรานเม่ือก่อนมีความว่องไวในการเลื่อนสถานะ

เกษตรกรปัจจุบันมีความล่าชา้ถึงชา้มาก อาจเน่ืองจากสมาชิกในองคก์รมีจาํกัดประกอบกับปริมาณผูเ้ขา้ร่วม

โครงการท่ีเพ่ิมมากขึน้จนทาํใหป้ระสิทธิภาพของสมาชิกในองคก์รไม่สามารถท่ีจะบริหารจดัการไดท้นั ยกตวัอย่าง 

PGS กลางนัน้มีการกาํหนดพืชผกัระยะการปรบัเปลี่ยน 12 เดือน เม่ือครบเวลาท่ีกาํหนดแลว้ ยงัไมมี่การมาตรวจ

รบัรองจนเวลาลว่งเลย  

 “เข้าใจว่างานทางโครงการเขาเยอะ และคนท่ีทาํงานตรงนีก้็น้อยแต่คือเรามีการพัฒนาตนเองตาม

ระยะเวลาท่ีกาํหนดก็ยังไม่มีการตรวจรับรอง จึงทาํให้ผลผลิตนั้นก็ยังไม่สามารถท่ีจะขายได”้(สมาชิกกลุ่ม, 

สมัภาษณ,์ 28 ตลุาคม 2562) 

 2.การวางแผนการผลิต 

 กลุม่มีความคิดเห็นวา่ ปัจจบุนัมีนโยบายการวางแผนการผลิตท่ีชดัเจนกวา่หลายปีท่ีผ่านมา เพราะมีการ

นาํเกษตรกรภายในโครงการไปศึกษาแนวทางจากกลุ่มท่ีมีการวางแผนการผลิตท่ีสาํเร็จ เพ่ือนาํมาปรบัใชต้่อ

ตนเองและกลุ่ม แต่พ่ีเลีย้งกลุ่มและหัวหน้ากลุ่มตอ้งเขา้ใจในศักยภาพของพืน้ท่ีและสมาชิกกลุ่มดว้ยว่าเป็น

อย่างไร 

 “เขา้ใจวา่อะไรดีๆ ก็อยากแนะนาํใหก้ลุ่มนัน้ไดท้าํ ไดใ้ช ้แต่ควรเขา้ใจในศกัยภาพหลายๆอย่างของกลุ่ม

ดว้ยว่ามีกาํลงัการทาํขนาดไหน เราทาํเกษตรอินทรียเ์พราะใจรกั ไม่ไดห้วงัว่าจะขายอย่างเดียว”(สมาชิกกลุ่ม, 

สมัภาษณ,์ 5 พฤศจิกายน 2562) 

 3.การแปรรูปสินค้า 

 ช่องทางการแปรรูปท่ีสามพรานมีใหน้ัน้ถือวา่เป็นตวัเลือกท่ีดีต่อผูบ้ริโภคและเกษตรกร ยงัเป็นการสรา้ง

มลูค่าเพ่ิมใหก้บัสินคา้ท่ีมีภายในโครงการ ควรท่ีจะมีการแข่งขนักนัเพ่ือเป็นการกรองฝีมือใหผู้บ้ริโภคอีกวิถีทาง

หนึ่งและเพ่ือตดัปัญหาเรื่องสินคา้มีซ ํา้กนัภายในตลาด 
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 “ช่องทางท่ีเขามีใหน้ัน้ดีอยู่แลว้ แต่พูดกันตามความเป็นจริงคือสินคา้แปรรูปท่ีเขาอนุญาติใหเ้ราทาํนัน้

ควรท่ีจะมีการแข่งขนักันดา้นฝีมือ เพ่ือเป็นการกรองอีกรูปแบบหนึ่งใหลู้กคา้และจะไดต้ดัปัญหาเรื่องสินคา้ก็ซ ํา้

กนัดว้ย” (สมาชิกกลุม่, สมัภาษณ,์ 5 พฤศจิกายน 2562) 

 4.ความคดิเหน็ทีม่ีต่อการทาํงานสามพรานโมเดลของDigital Platform 

 Digital Platformเป็นช่องทางการสื่อสารอีกรูปแบบหนึ่งกบัผูบ้ริโภค แต่โปรแกรมนัน้ยงัไม่สมบรูณ์และ

ไม่สามารถเขา้ใจบางประเด็นท่ีเป็นคาํพูดทางราชการ จึงทาํใหก้ารกรอกขอ้มลูนัน้ไม่ตรงตามความตอ้งการท่ีจะ

กรอก 

“การมีDigital Platformเขา้มานัน้ถือว่าดี แต่การพฒันาตวัแอพเองนัน้ใชเ้วลาค่อนขา้งนานแลว้ บวกกบั

คาํพูดท่ีเป็นภาษาราชการเกินไป จึงทาํใหพ้วกเราไม่อยากกรอกขอ้มูล” (สมาชิกกลุ่ม, สัมภาษณ์, 10 ตุลาคม 

2562) 

 จากการศกึษาทาํใหท้ราบการทาํงานรว่มระหว่างสามพรานโมเดลกบัสมาชิกในกลุม่ มีความไมเ่ขา้ใจกนั

ถงึศกัยภาพของกลุ่มและสมาชิก เพราะทัง้หวัหนา้กลุ่มและทางเจา้หนา้ท่ีนัน้เขา้ใจว่าอะไรดีก็ควรนาํมาใชแ้ต่ยงั

ไมมี่การปรกึษากบัสมาชิกดว้ยกนัก่อน จงึทาํใหส้มาชิกในกลุม่ไมเ่ขา้ใจวา่ทาํเพ่ืออะไรและไมอ่ยากทาํ 
 

อภปิรายผลการศึกษา 

 จากการศึกษาพบว่า สมาชิกมีความคิดเห็นว่ากลุ่มเกษตรอินทรียท์่าตาํหนัก นัน้ยังไม่มีความเขม้แข็ง 

เน่ืองจากเป็นลกัษณะท่ีมีการรวมตวั เพ่ือเป้าหมายเดียวกนัแตย่งัไม่มีความคิดท่ีเป็นไปในทิศทางเดียวกนั เป็นผล

สืบเน่ืองมาจากภายในกลุ่มยังไม่มีการเสียสละเพ่ือประโยชนส์่วนรวม หากตอ้งการใหก้ลุ่มนัน้มีความเขม้แข็ง 

ตอ้งเริ่มจากหวัหนา้กลุ่มตอ้งกระทาํใหต้นเองเป็นท่ียอมรบัทัง้ในเรื่องของความคิดและการกระทาํ ส่วนตวัสมาชิก

เองควรมีการปรบัความคิดในการทาํงานรว่มกนัภายใหม่ ทาํใหส้อดคลอ้งกบัแนวคิดของชุมชนเขม้แข็งของวรรณ

ธรรม กาญจนสวุรรณ (2553) และการทาํงานร่วมกบัสามพรานนัน้ตวัสมาชิกภายในกลุ่มเอง ตอ้งมีความเขา้ใจ

วัตถุประสงค์ของโครงการท่ีเข้าร่วมด้วย เพ่ือให้ประสบความสาํเร็จทั้งโครงการและกลุ่ม โดยตอ้งเริ่มจาก

พฤติกรรม ความคิด และความเขา้ใจเป็นหลัก ทาํใหส้อดคลอ้งกับแนวคิดของปัจจัยดา้นพฤติกรรมท่ีส่งผลต่อ

ความสาํเรจ็ในการทาํงานของศิริพร สอนไชยา (2557) 

 

สรุปผลการศึกษา 

 สรุปผลการศึกษา พบว่าในปีพ.ศ.2561 มีสมาชิก 3 ราย ลาออกจากกลุ่มเกษตรอินทรียค์ลองบางแกว้

และมีการรวบรวมสมาชิกเพ่ือก่อตัง้กลุ่มเกษตรอินทรียท์่าตาํหนักในเดือนพฤษภาคม โดยในปีพ.ศ.2562 มี

สมาชิก 1 รายจงใจในการกระทาํความผิดโดยพิจารณาเจตนาท่ีจะกระทาํผิดนั้นถึง 3 ครัง้ จึงทาํใหมี้การลด

สถานะและสมาชิกรายนีข้อลาออกไป และมีคัดเลือกหัวหนา้กลุ่มคนใหม่รวมถึงคัดเลือกเหรญัญิกเพ่ือแกไ้ข

การเงินของกลุ่ม ซึ่งกลุ่มนั้นมีการพัฒนามากขึน้ โดยมีการจัดตั้ง PGS ทั้งปศุสัตวแ์ละประมงเพ่ือเพ่ิมความ

หลากหลายใหก้บัสินคา้ในกลุม่ 

 สมาชิกในกลุ่มมีความคิดเห็นต่อปัจจัยความเขม้แข็งว่า กลุ่มยังไม่มีความเขม้แข็งมากพอ เน่ืองจาก

ปัจจยัผูน้าํและการมีสว่นรว่มของสมาชิกท่ีตา่งฝ่ายตา่งไม่มีการเสียสละซึง่กนัและกนั จงึทาํใหก้ลุม่มีกบัดกัในการ
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พฒันา ความเขม้แข็ง ไม่วา่จะเรื่องของการเสียสละเวลา ความรู ้และการมีสว่นร่วมจงึส่งผลใหก้ลุ่มนัน้ไม่ประสบ

ความสาํเรจ็เท่าท่ีควร 

 สมาชิกภายในกลุ่มนั้นยังไม่มีความเขา้ใจในการทาํงานร่วมกับทางโครงการอย่างแทจ้ริง เน่ืองจาก

สมาชิกมีเป้าหมายแตไ่ม่ทราบถงึวิธีการทาํ ทาํไปเพ่ืออะไร มาตรฐานท่ีไดจ้ะสามารถนาํไปตอ่ยอดเช่นไร จึงทาํให้

ตวัเกษตรกรเองมองไม่เห็นถึงการทาํงานของสามพรานว่า วตัถุประสงคน์ั้นทาํเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของ

เกษตรกรและพฒันาไปสู่มาตรฐานสากล โดยตวัเกษตรกรตอ้งเขา้ใจโครงการ วตัถปุระสงค ์เขา้ถงึแบบรูจ้ริงในสิ่ง

ท่ีทาํอยู่ พฒันาทัง้ตวัสมาชิก กลุม่ และสามพรานรว่มกนั 
 

ข้อเสนอแนะจากการศึกษา 

 ทางกลุ่มเกษตรอินทรียท์่าตาํหนกั ควรมีการสรา้งความสามคัคี การเห็นอกเห็นใจกนั และควรไม่มีอคติ

ซึง่กนัและกนั การสื่อสารทัง้ภายในและภายนอกกลุม่ หรือระหว่างหน่วยงาน ควรมีการสื่อสารเพ่ิมขึน้ เพ่ือใหก้าร
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บทคัดย่อ 
 การศึกษาวิจัยครัง้นีมี้วตัถุประสงคส์าํคัญเพ่ือ ศึกษาความตอ้งการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาศกัยภาพของ
เจ้าหน้าท่ีส่งเสริมการเกษตรในเขตภาคเหนือตอนบน กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ คือ เจ้าหน้าท่ีส่งเสริมการเกษตร 
ระดับปฏิบัติการ ในเขตภาคเหนือตอนบน จํานวน 140 คน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม  
ทาํการวิเคราะหข์อ้มลูโดยใชส้ถิติพรรณนา ไดแ้ก่ คา่รอ้ยละ คา่เฉลี่ย และคา่สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน และทดสอบ
สมมติฐานโดยใชวิ้ธี t-test และ F-test ผลการศึกษาพบว่า เจา้หนา้ท่ีส่งเสริมการเกษตรโดยส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ
เฉลี่ย 32.59 ปี มีการศึกษาในระดับปริญญาตรี ส่วนใหญ่จบวุฒิการศึกษาสาขาท่ีมีพื ้นฐานทางการเกษตร   
และส่วนใหญ่ปฏิบัติงานอยู่สังกัดสาํนักงานเกษตรอาํเภอ มีอายุราชการเฉลี่ย 2.36 ปี เจ้าหน้าท่ีส่งเสริม
การเกษตรตอ้งดูแลรบัผิดชอบเกษตรกรเฉลี่ยคนละ 1,529.25 ครวัเรือน มีอัตราเงินดือนเฉลี่ย 17,557.07 บาท/เดือน  
มีจาํนวนหนีส้ินมากกวา่ 50,000 บาท การศกึษาความตอ้งการฝึกอบรมของเจา้หนา้ท่ีส่งเสริมการเกษตร มีความ

ตอ้งการฝึกอบรมดา้นความรูใ้นการปฏิบัติงานในระดับมากท่ีสุด (x� = 4.23) ดา้นทักษะอยู่ในระดับมากท่ีสุด  

(x� = 4.29)  และด้าน เจตคติอยู่ ในระดับมาก (x� = 4.17) โดยภาพรวมเจ้าหน้าท่ีส่งเสริมการเกษตร 

มีความต้องการฝึกอบรมระดับมากท่ีสุด (x� = 4.24) ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า เจ้าหน้าท่ีส่งเสริม
การเกษตรท่ีมี เพศ อายุระดับการศึกษา  และกลุ่มงานท่ีรับผิดชอบแตกต่างกัน มีความต้องการฝึกอบรม 
ท่ีแตกต่างกันในบางหลักสูตร อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) ส่วนเจ้าหน้าท่ีส่งเสริมการเกษตรท่ีมี 
อตัราเงินเดือนและวฒิุการศกึษาสาขาท่ีแตกตา่งกนั มีความตอ้งการฝึกอบรมเพ่ือพฒันาศกัยภาพไมแ่ตกตา่งกนั   

 
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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คาํนาํ 
กรมส่งเสริมการเกษตรเป็นองค์กรท่ีมีขนาดใหญ่ และมีเจ้าหน้าท่ีส่งเสริมการเกษตรโดยประมาณ  

5,359 ราย (กองการเจ้าหน้าท่ีกรมส่งเสริมการเกษตร, 2561) ซึ่งกรมส่งเสริมการเกษตรได้ให้ความสาํคัญ 

กับการพัฒนาเจา้หนา้ท่ี เพ่ือพัฒนาบุคลากรของกรมส่งเสริมการเกษตรให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

ส่งเสริมการเกษตร ดงันัน้การพัฒนาบุคลากร จึงเป็นสิ่งจาํเป็นท่ีตอ้งมุ่งเนน้โดยยึดหลกัการพัฒนาสมรรถนะท่ี

สอดคลอ้งกบับทบาทภารกิจ/สายงาน/ตาํแหน่ง และเจา้หนา้ท่ีส่งเสริมการเกษตรเป็นเจา้หนา้ท่ีของกรมส่งเสริม

การเกษตรท่ีปฏิบติังานใกลชิ้ดกบัเกษตรกร มีบทบาทหนา้ท่ีในการถ่ายทอดความรู ้วิชาการ และเทคโนโลยีต่างๆ 

ดา้นการเกษตร ตลอดจนการใหค้าํปรกึษา ชีแ้นะและแกไ้ขปัญหาเก่ียวกบัการทาํการเกษตรแก่เกษตรกร ดงันัน้

เจา้หนา้ท่ีสง่เสริมการเกษตรจะตอ้งปฏิบติังานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ ตอ้งเป็นผูท่ี้มีความรูค้วามสามารถ ตอ้งใช้

ทักษะและประสบการณ์ในหลายๆ ด้านพรอ้มกัน แต่การปฏิบัติงานจะประสบผลสาํเร็จไดน้ั้น เจ้าหน้าท่ีส่งเสริม

การเกษตรตอ้งมีการพัฒนาตนเองใหมี้ความรูค้วามสามารถ ความชาํนาญทั้งทางดา้นทฤษฎีและดา้นปฏิบัติ  

ซึง่การเขา้รบัการฝึกอบรมก็เป็นวิธีหนึ่งท่ีช่วยในการพฒันาตนเอง ใหเ้จา้หนา้ท่ีส่งเสริมการเกษตรกรปฏิบติังานไดอ้ย่าง 

มีประสิทธิภาพและประสบผลสําเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายท่ีกําหนดไว้ การหาความต้องการ 

ในการฝึกอบรม จงึเป็นขัน้ตอนท่ีสาํคญัของการฝึกอบรม (ปรีดี, 2535) 

 งานวิจัยนีไ้ดศ้ึกษาถึงความตอ้งการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าท่ีส่งเสริมการเกษตร 

ระดับปฏิบัติการ ในเขตภาคเหนือตอนบน 8 จังหวดั คือ เชียงใหม่ เชียงราย ลาํพูน ลาํปาง พะเยา แพร่ น่าน  

แล ะ แ ม่ ฮ่ อ งส อ น  ส า เห ตุ ท่ี ผู ้ วิ จั ย เลื อ ก ทําก ารศึ ก ษ าเฉ พ าะ ใน เขต ภ าค เห นื อ ต อ น บ น  8 จั งห วัด  

เพราะสภาพทางด้านภูมิศาสตร ์เศรษฐกิจ สังคม ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม ตลอดจนวิถีชีวิต 

ความเป็นอยู่ของบุคคลเป้าหมายในการสง่เสริมมีลกัษณะคลา้ยคลงึกนั ซึง่คาดวา่ขอ้มลูท่ีไดส้ามารถเป็นตวัแทน

ของเจ้าหน้าท่ีส่งเสริมการเกษตรระดับปฏิบัติการในภาคเหนือทั้งหมด ตลอดจนได้ทราบถึงข้อเสนอแนะ 

ของการเข้ารับการฝึกอบรม ซึ่งจะก่อประโยชน์ให้กับกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์ 

เพ่ือนาํไปใชใ้นการพัฒนาและวางแผนในการปฏิบัติงานดา้นการฝึกอบรมเจา้หนา้ท่ีส่งเสริมการเกษตรใหเ้กิด

ประโยชนแ์ละมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด และไดใ้ชเ้ป็นแนวทางการจัดฝึกอบรมใหส้อดคลอ้งกับความตอ้งการ 

ของเจา้หนา้ท่ีสง่เสริมการเกษตรในเขตจงัหวดัภาคเหนือตอนบนและภาคอ่ืนๆ ตอ่ไป 

 

วิธีการศึกษา 

การวิจัยครั้งนี ้ได้เก็บรวบรวมข้อมูลระหว่างเดือนมิถุนายน-กันยายน พ.ศ. 2562  ประชากรท่ีใช ้

ในการศึกษา คือ เจา้หนา้ท่ีส่งเสริมการเกษตรระดับปฏิบัติการ จาํนวน 211 คน ผู้วิจัยไดก้าํหนดขนาดกลุ่ม

ตัวอย่างโดยการปรับใช้สูตร Taro Yamane (สิน, 2554) ซึ่งคาํนวณกลุ่มตัวอย่างได ้140 ราย ท่ีระดับความ

เช่ือมั่นท่ี 95% และใชวิ้ธีการสุ่มตวัอย่างอย่างง่าย (Simple random sampling) ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล โดย

เครื่องมือท่ีใชใ้นการวิจยั คือ แบบสอบถาม ซึง่ประกอบดว้ย ตอนท่ี 1 คาํถามเก่ียวกบัลกัษณะพืน้ฐานสว่นบุคคล 

สภาพเศรษฐกิจและสงัคม ของเจา้หนา้ท่ีส่งเสริมการเกษตร ตอนท่ี 2 คาํถาม เก่ียวกับความตอ้งการฝึกอบรม 

เพ่ือพัฒนาศกัยภาพของเจา้หนา้ท่ีส่งเสริมการเกษตร โดยแบ่งออกเป็น 3 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นความรู ้ดา้นทักษะ  

และดา้นเจตคติ ผูวิ้จัยไดมี้การจัดระดบัความตอ้งการฝึกอบรม โดยใชก้ารแปลผลคะแนนรายขอ้และโดยรวม  
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ใช้ค่า เฉ ลี่ ย ท่ี มีค่ าตั้งแต่  1.00-5.00 ตามมาตรวัด  5 ระดับ  ของ Likert scal ใช้วิ ธีนําค่า เฉลี่ ยนํ้าหนัก 

ความต้องการฝึกอบรม (Weight Mean Score) ในแต่ละประเด็นมาเปรียบเทียบกับเกณฑ์ 5 ระดับ ดังนี ้ 

1) 4.21-5.00 มีความต้องการฝึกอบรมระดับมากท่ีสุด 2) 3.41-4.20 มีความต้องการฝึกอบรมระดับมาก  

3) 2.61-3.40  มีความต้องการฝึกอบรมระดับปานกลาง 4) 1.81-2.60 มีความต้องการฝึกอบรมระดับน้อย  

5) 1.00-1.80 มีความตอ้งการฝึกอบรมระดบันอ้ยท่ีสดุ และตอนท่ี 3 คาํถามเก่ียวกบัขอ้เสนอแนะของการเขา้รบั

การฝึกอบรมของเจา้หนา้ท่ีสง่เสริมการเกษตร ขอ้มลูท่ีเก็บรวบรวมมาไดจ้ะถกูนาํมาวิเคราะหโ์ดยใชส้ถิติพรรณนา 

ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เพ่ืออธิบายลักษณะพื้นฐานและสภาพเศรษฐกิจและสังคม  

ของเจา้หนา้ท่ีส่งเสริมการเกษตรในเขตภาคเหนือตอนบน และใชวิ้ธีการวิเคราะหเ์ปรียบเทียบความตอ้งการ

ฝึกอบรมของเจ้าหน้าท่ีส่งเสริมการเกษตรในเขตจังหวัดภาคเหนือตอนบน ท่ีมีสภาพเศรษฐกิจ และสังคม  

บางประการท่ีแตกต่างกันโดยใช้สถิติ t-test และ F-test และทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยโดยใช้วิธี 

ของ Scheffe’Test  

 

ผลการศึกษาและวิจารณผ์ลการศึกษา 

1.ข้อมูลพืน้ฐานเกี่ยวกับลักษณะพืน้ฐานส่วนบุคคล เศรษฐกิจ และสังคมบางประการของเจ้าหน้าที่

ส่งเสริมการเกษตรในเขตภาคเหนือตอนบน 

 เจา้หนา้ท่ีส่งเสริมการเกษตรส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุโดยเฉลี่ย 32.59 ปี  จบการศึกษา 

ในระดบัปริญญาตรี ส่วนใหญ่จบวุฒิการศึกษาสาขาท่ีมีพืน้ฐานทางการเกษตร เช่น สาขาพืชศาสาตร ์ส่งเสริม

การเกษตร สตัวศาสตร ์เป็นตน้  และสว่นใหญ่ปฏิบติังานเป็นเจา้หนา้ท่ีส่งเสริมการเกษตรประจาํตาํบลอยู่สงักดั

สาํนักงานเกษตรอําเภอ มีอายุราชการเฉลี่ย 2.36 ปี เจ้าหน้าท่ีส่งเสริมการเกษตรแต่ละคนจะมีกลุ่มงาน 

ท่ีรบัผิดชอบหลกัคนละ 1 กลุม่งาน ซึง่มีทัง้หมด 4 กลุม่งาน คือ กลุม่สง่เสริมและพฒันาเกษตรกร  กลุม่อารกัขาพืช 

กลุ่มส่งเสริมและพฒันาการผลิต และกลุม่ยุทธศาสตรแ์ละสารสนเทศ ซึง่เจา้หนา้ท่ีส่งเสริมการเกษตรประจาํตาํบล

ตอ้งดแูลรบัผิดชอบเกษตรกรเฉลี่ยคนละ 1,529.25 ครวัเรือน มีอตัราเงินเดือนเฉลี่ย 17,557.07 บาท/เดือน และมี

จําน วน หนี้สิน มากกว่า  50,000 บาท  เจ้าหน้า ท่ี ส่ งเสริมการเกษ ตรท่ี เข้ารับ การฝึ กอบรม หลักสูตร 

ของกรมสง่เสริมการเกษตรมีความคาดหวงัวา่เม่ือผ่านหลกัสตูรการฝึกอบรมของกรมสง่เสริมการเกษตร จะสามารถ

นาํไปประกอบการเขา้สูต่าํแหน่งท่ีสงูขึน้ในอนาคตได ้(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 
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Table 1 (Continued)             

                                                                              N=140 

Variable Number Percentage 

Master's Degree 44 31.4 

Education faculties   

Agriculture faculty 99 70.7 

Other faculty 41 29.3 

Office   

District  Agricultural Extension Office 99 70.7 

Provincial  Agricultural Extension Office 21 15.0 

Operation center 13 9.3 

Agricultural Extension and  Development  Office 7 5.0 

Responsible for  work group   

Farmer development 45 32.1 

Agricultural Extension and Plant Protection 42 30.0 

Strategy and Information 53 37.9 

Debt (THB)   

≤ 20,000  32 22.9 

21,000-30,000 4 2.9 

30,001-40,000 4 2.9 

40,001-50,000 3 2.1 

≥ 50,00 97 69.3 

Expectations to advancement after training   

expect 134 95.7 

uncertain 6 4.3 

 

                                                                                                        N=140 

Variable Number Percentage 
Age (year) 
≤ 33 
34 – 43 
x�= 32.59 , S.D. = 4.036 

 
80 
60 

 

 
57.1 
42.9 

 
Official age (year) 
1 

 
70 

 
50 

2 7 5.0 
3 24 17.1 
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Table 1 (Continue)            

                                                                                                        N=140 

Variable Number Percentage 
4 21 15.0 
5 18 12.9 
x�= 2.36  , S.D. = 1.522   
Salary (THB)   
≤ 20,000 119 85.0 
20,001-25,000 
x�= 17,557.07  , S.D. = 2,431.906 

21 15.0 
 

 

                                                                                                        N=99 

Variable Number Percentage 

Responsible for farmer (household)   

  ≤ 1,500 60 60.6 

 1,501-2,000 20 20.2 

  2,001-2,500 10 10.1 

  2,500-3,000 7 7.1 

   ≥ 3,001    2 2.0 

x�= 1,529.25 , S.D. = 659.379   

 

2. ความต้องการฝึกอบรมเพือ่พัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าทีส่่งเสริมการเกษตร 

 จาการศึกษาความต้องการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าท่ีส่งเสริมการเกษตร พบว่า  

โดยภาพรวมเจา้หน้าท่ีส่งเสริมการเกษตรมีความตอ้งการฝึกอบรมระดับมากท่ีสุด (x� = 4.24) เม่ือพิจารณา 

รายดา้น พบวา่ (Table 2) 

 2.1) โดยภาพรวมเจา้หนา้ท่ีส่งเสริมการเกษตรตอ้งการฝึกอบรมดา้นความรูใ้นการปฏิบัติงานในระดบั

มากท่ีสุด (x� = 4.23) ซึ่งหลักสูตรท่ีเจ้าหน้าท่ีส่งเสริมการเกษตรต้องการฝึกอบรมด้านความรู ้มากท่ีสุด  

3 หลักสูตร คือ 1) องคค์วามรูด้า้นอารักขาพืช (x� = 4.47) 2) การผลิตพืชเศรษฐกิจท่ีสาํคัญของภาคเหนือ

ตอนบน เช่น ขา้ว ลาํไย  ลิน้จ่ี สตรอวเ์บอรร์ี สับปะรด ชา กาแฟ ฯลฯ (x� = 4.46) 3) จิตวิทยาในการส่งเสริม

การเกษตร (x� = 4.44) ทั้งนีอ้าจเน่ืองมาจากเจา้หนา้ท่ีส่งเสริมการเกษตรตอ้งการพัฒนาศักยภาพตนเองให้

สอดคลอ้งกับบทบาทหนา้ท่ีของนกัส่งเสริมการเกษตร ซึ่งทัง้ 3 หลกัสตูรท่ีเจา้หนา้ท่ีส่งเสริมการเกษตรตอ้งการ

ฝึกอบรมมากท่ีสดุนี ้ไดส้อดคลอ้งกบับทบาทหนา้ท่ีหลกัในการปฏิบติังานในพืน้ท่ีของเจา้หนา้ท่ีสง่เสริมการเกษตร 

ซึ่ งสอดคล้องกับ บ ทความของ เอกชัยและธุวนัน ท์ , 2541 อ ธิบ ายว่ากระทรวงเกษ ตรและสหกรณ ์

ไดก้าํหนดระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ว่าดว้ยการกาํหนดบทบาทหน้าท่ีและความรับผิดชอบของ

เจ้าหนา้ท่ีส่งเสริมการเกษตรประจาํตาํบล คือ ส่งเสริมการผลิตพืช สาํรวจรายงานการระบาดของโรคแมลง
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ศัตรูพืช แก้ไขปัญหาของเกษตรกรทั้งด้านวิชาการ และขั้นพื ้นฐานทั่ วไป และเป็นผู้ปลูกฝังอุดมการณ์/ 

ทศันคติท่ีถกูตอ้งแก่กลุม่เกษตรกรและเกษตรกรทั่วไป เป็นตน้ 

 2.2) โดยภาพรวมพบว่าเจ้าหน้าท่ีส่งเสริมการเกษตรตอ้งการฝึกอบรมดา้นทักษะในการปฏิบัติงาน 

ในระดับมากท่ีสุด  (x� = 4.29) ซึ่งหลักสูตรท่ีเจ้าหน้าท่ีส่งเสริมการเกษตรต้องการฝึกอบรมด้านทักษะ 

ม าก ท่ี สุด  3 ห ลัก สูต ร  คื อ  1) เท ค นิ ค ก ารถ่ าย ท อด ค วาม รู ้แล ะ เท ค โน โล ยี ก ารเก ษ ต ร  (x� = 4.48)   

2) ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารเบือ้งตน้ / Advance (x� = 4.44)  3) การเป็นวิทยากรกระบวนการ (x� = 4.40)  

ซึ่งจะเห็นได้ว่า เทคนิคการถ่ายทอดความรูแ้ละเทคโนโลยีการเกษตร และการเป็นวิทยากรกระบวนการ 

สอดคลอ้งกับขอ้กาํหนดสมรรถนะหลักท่ีกรมส่งเสริมการเกษตรกาํหนดใหเ้จา้หนา้ท่ีส่งเสริมการเกษตรตอ้งมี  

(กองการเจา้หนา้ท่ี กรมส่งเสริมการเกษตร, 2555) คือ เจา้หนา้ท่ีส่งเสริมการเกษตรตอ้งมีความรูค้วามสามารถ 

ในการเป็นวิทยากรกระบวนการ และเจา้หนา้ท่ีส่งเสริมการเกษตรตอ้งมีความรูค้วามสามารถในกระบวนการ

ถ่ายทอดความรูแ้ละเทคโนโลยีการเกษตร  จึงเป็นผลใหเ้จา้หนา้ท่ีส่งเสริมการเกษตรมีความสนใจท่ีจะฝึกอบรม

เพ่ือพัฒนาศักยภาพตนเองให้สอดคล้องกับสมรรถนะหลักการเป็นเจ้าหน้าท่ีส่งเสริมการเกษตร และอาจ

เน่ืองมาจากในปัจจุบนัการติดต่อสื่อสารกบัเจา้หนา้ท่ีส่งเสริมการเกษตรระหว่างประเทศมีมากขึน้ทัง้มีการจัดสมัมนา 

ศกึษาดงูาน จงึทาํใหเ้จา้หนา้ท่ีสง่เสริมการเกษตรมีความสนใจในการพฒันาการสื่อสารภาษาองักฤษเป็นอย่างมาก 

 2.3) โดยภาพรวมพบว่าเจา้หน้าท่ีส่งเสริมการเกษตรตอ้งการฝึกอบรมดา้นเจตคติในการปฏิบัติงาน 

ในระดับมาก (x� = 4.17)  ซึ่งหลักสูตรท่ีเจ้าหน้าท่ีส่งเสริมการเกษตรต้องการฝึกอบรมด้านเจตคติมาก 

 3 หลักสูตร คือ 1) การทํางานเป็นทีมและความสามัคคี   (x� = 4.20)  2) มนุษย์สัมพันธ์และการสร้าง 

ความร่วมมือ ร่วมใจในการทาํงาน  (x� = 4.20)  3) การปรับกระบวนทัศน์การเป็นนักส่งเสริมการเกษตรท่ีดี   

 (x� = 4.19) จากผลการศึกษาจะเห็นไดว้่าเจ้าหน้าท่ีส่งเสริมการเกษตรให้ความสาํคัญกับการปรับทัศนคติ 

ในการทาํงานเป็นทีม การมีความร่วมแรงร่วมใจในการทาํงาน เน่ืองจากงานดา้นส่งเสริมการเกษตรเป็นงาน 

ท่ีควรปฏิบัติกันเป็นทีม และแบ่งหน้าท่ีกันปฏิบัติงานในพื้นท่ีตามความถนัด เน่ืองจากเกษตรกรในพื้นท่ีมี 

จาํนวนมาก ดัง้นัน้การทาํงานเป็นทีมและร่วมแรงร่วมใจในการทาํงาน จึงก่อใหเ้กิดประสิทธิภาพในการทาํงาน

เป็นอย่างดี ซึง่สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ มาโนทย,์ 2541 พบว่าเจา้หนา้ท่ีปศสุตัวอ์าํเภอมีความตอ้งการฝึกอบรม

ในหลกัสูตร การสรา้งความร่วมมือรว่มใจในงานส่งเสริมการเกษตรในระดบัมาก เน่ืองจากการร่วมมือร่วมใจใน

การทาํงานเป็นปัจจยัความสาํเรจ็ของการทาํงาน 

 

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 3.41-4.20 = high level 

 2.61-3.40 = medium  1.81-2.60   = Low level 

 1.00-1.80 = Least level 
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3. เปรียบเทยีบความต้องการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีส่่งเสริมการเกษตร ทีม่ีลักษณะพืน้ฐานส่วนบุคคล 

สภาพเศรษฐกจิและสังคมบางประการทีแ่ตกต่างกัน   

 จากการการเปรียบเทียบความตอ้งการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาศกัยภาพของเจา้หนา้ท่ีส่งเสริมการเกษตร 

จาํนวน 3 ด้าน ได้แก่ 1) ความต้องการฝึกอบรมด้านความรูใ้นการปฏิบัติงาน 2) ความต้องการฝึกอบรม 

ดา้นทักษะในการปฏิบัติงาน 3) ความตอ้งการฝึกอบรมดา้นเจตคติในการปฏิบัติงานโดยจาํแนกตามเพศ อาย ุ

ระดบัการศกึษา กลุม่งานท่ีรบัผิดชอบหลกั วฒิุการศกึษา และอตัราเงินเดือนโดย มีผลการศกึษาดงันี ้ 

 3.1) จาํแนกตามเพศ พบวา่ เพศชาย และหญิงมีความตอ้งการฝึกอบรมเพ่ือพฒันาศกัยภาพดา้นทกัษะ

ในการปฏิบัติงานแตกต่างอย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติท่ีระดบั 0.001 จาํนวน 1 หลักสูตร คือ ภาษาอังกฤษเพ่ือ 

การสื่อสารเบื ้องต้น /Advance โดยเพศหญิง มีความต้องการฝึกอบรมมากกว่าเพศชาย และแตกต่างกัน 

อย่างมีนัยสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  จาํนวน 2 หลกัสูตร คือ 1)การใชโ้ปรแกรมตดัต่อ Corel Video Studio 

Pro X10 เพ่ือการผลิตสื่อส่งเสริมการเกษตร โดยเพศหญิง มีความต้องการฝึกอบรมมากกว่าเพศชาย  

2) การใชโ้ปรแกรม QGIS เพ่ือจัดทาํแผนท่ี โดยเพศหญิงมีความตอ้งการฝึกอบรมมากกว่าเพศชาย ทั้งนีอ้าจ

เน่ืองมาจากการท่ีเพศหญิงเป็นผูท่ี้มีความต่ืนตวั ความสนใจ และใหค้วามสาํคญัต่อการพัฒนาตนเอง เพ่ือให ้

การปฏิบัติงานต่างๆประสบความสาํเร็จและมีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ วันเพ็ญ, 2552  

ซึ่งผลการวิจยัพบว่าเจา้หนา้ท่ีส่งเสริมการเกษตรท่ีเป็นเพศหญิงมีการพฒันาพัฒนาศกัยภาพในการปฏิบติังาน

มากกวา่เพศชาย (Table 3) 

 3.2) จาํแนกตามอายุ พบว่า เจา้หนา้ท่ีส่งเสริมการเกษตรท่ีมีอายุแตกต่างกนัมีความตอ้งการฝึกอบรม

ด้านเจตคติในการปฏิบัติงาน แตกต่างกันอย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จาํนวน 1 หลักสูตร คือ  

การปรบักระบวนทศันก์ารเป็นนกัส่งเสริมการเกษตรท่ีดี โดยพบว่ากลุม่ท่ีมีอายุระหว่าง 34-43 ปี มีความตอ้งการ

ฝึกอบรมมากกว่า กลุ่มท่ีมีอายุไม่เกิน 33 ปี อาจเน่ืองมาจาก ผูท่ี้มีอายุมากกว่าคิดว่าตนเองเป็นบุคคลสมยัเก่า  

ท่ีมีความคิด ความประพฤติแบบเดิมๆ จนเคยชิน เลยอยากเขา้สงัคม เปิดใจและอยากปรบัทัศนคติแนวคิดท่ีดี 

ในการทาํงานส่งเสริมการเกษตร เพราะผูท่ี้อายุมากกว่าย่อมตอ้งการเป็นท่ียอมรบัและนับถือของคนในสงัคม 

ซึ่งสอดคลอ้งกับงานวิจัยของ (Houle, 1961 ) พบว่า ผูใ้หญ่เข้ามาเรียนดว้ยแรงจูงใจท่ีต่างกัน โดยแบ่งออก  

เป็น 3 ประเภท คือ 1) มาเรียนอย่างมีเป้าหมาย (Goal Oriented) หมายถงึมาเรียนเพราะตอ้งการเพ่ิมพูนความรู ้

และทกัษะดา้นวิชาชีพ 2) มาเรียนเพ่ือตอ้งการเขา้ร่วมกิจกรรม (Activity Oriented) หมายถึงมาเรียนเพราะชอบ

บรรยากาศ ของการศึกษา ชอบเขา้สังคม ตอ้งการมีปฏิสมัพันธก์ับผูอ่ื้น หรือตอ้งการมีเพ่ือน และ 3) มาเรียน

เพราะตอ้งการท่ีจะรูห้รือเพ่ือหา ความรู ้(Learning Oriented) (Table 4) 

 3.3) จําแนกตามระดับการศึกษา พบว่าเจ้าหน้าท่ีส่งเสริมการเกษตรท่ีมีระดับการศึกษาต่างกัน 

มีความตอ้งการฝึกอบรมดา้นความรูใ้นการปฏิบติังาน แตกตา่งกนัอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 

1 หลกัสตูร คือ  การผลิตพืชเศรษฐกิจท่ีสาํคญัของภาคเหนือตอนบน เช่น ขา้ว ลาํไย  ลิน้จ่ี ฯลฯ  โดยพบวา่กลุม่ท่ี

สาํเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี มีความตอ้งการฝึกอบรมมากกว่า กลุ่มท่ีสาํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโท   

และแตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 จาํนวน 1 หลกัสตูร คือ  เทคนิคการเย่ียมเยียนเกษตรกร 

พบว่ากลุ่มท่ีสาํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี มีความตอ้งการฝึกอบรมมากกว่า กลุ่มท่ีสาํเร็จการศึกษาระดบั

ปริญญาโท และเจา้หนา้ท่ีส่งเสริมการเกษตรท่ีมีระดบัการศกึษาต่างกนั มีความตอ้งการฝึกอบรมดา้นเจตคติใน

การปฏิบติังาน แตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 1 หลกัสตูร คือ  การเป็นขา้ราชการท่ีดี 
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โดยพบว่ากลุ่มท่ีสาํเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี มีความตอ้งการฝึกอบรมมากกว่า กลุ่มท่ีสาํเร็จการศึกษา

ระดบัปริญญาโท อาจเน่ืองมาจากว่าผูจ้บการศึกษาตํ่ากว่ามีความกระตือรือรน้ ท่ีจะพัฒนาตนเองใหมี้ความ

เช่ียวชาญมากย่ิงขึน้ เพ่ือท่ีจะไดป้ฏิบติังานไดดี้และมีประสิทธิภาพ เป็นท่ียอมรบันับถือของผูบ้ังคบับญัชา และ

ผู้ร่วมงาน ซึ่งได้สอดคล้องกับงานวิจัยของ อังศุมารินทร,์ 2548 ซึ่งอธิบายว่า ระดับการศึกษาของคนมีผล 

ในการตดัสินใจเขา้รบัการอบรมในดา้นตา่งๆ แตกตา่งกนัเพราะผูท่ี้มีระดบัการศกึษาท่ีแตกต่างกนัย่อมมีมมุมอง 

และทศัคติในดา้นตา่ง ๆ ไมเ่หมือนกนั จงึมีความตอ้งการฝึกอบรมในดา้นตา่ง ๆ แตกตา่งกนั  (Table 5) 

 3.4) จาํแนกตาม กลุ่มงานท่ีรบัผิดชอบหลกัพบว่าเจา้หนา้ท่ีส่งเสริมการเกษตรท่ีรบัผิดชอบกลุ่มงานท่ี

แตกต่างกนัมีความตอ้งการฝึกอบรมดา้นความรูใ้นการปฏิบติังานแตกต่างกนั อย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 

0.01 จาํนวน 1 หลักสูตร คือองคค์วามรูด้า้นอารักขาพืช โดยเจ้าหน้าท่ีส่งเสริมการเกษตรท่ีรับผิดชอบงาน 

กลุ่มส่งเสริมพัฒนาการผลิตและอารกัขาพืช และกลุ่มยุทธศาสตรแ์ละสารสนเทศ  มีความตอ้งการฝึกอบรม

มากกว่าเจา้หนา้ท่ีส่งเสริมท่ีรบัผิดชอบงานกลุ่มส่งเสริมและพฒันาเกษตรกร ทัง้นีอ้าจเน่ืองมาจากว่าเจา้หนา้ท่ี

ส่งเสริมการเกษตรมีความตอ้งการฝึกอบรมในเนื ้อหาหลักสูตรท่ีสอดคลอ้งกับกลุ่มงานท่ีตนเองรับผิดชอบ  

เพ่ือท่ีจะไดพ้ฒันาตนเอง และพฒันางานใหมี้ประสิทธิภาพตอ่ไป (Table 6)  

 3.5) เจา้หนา้ท่ีส่งเสริมการเกษตรท่ีมีวุฒิการศกึษาในสาขาท่ีแตกต่างกัน และอตัราเงินเดือนท่ีแตกต่างกนัมี

ความตอ้งการฝึกอบรมในดา้น ความรู ้ทักษะ และเจตคติ ท่ีไม่แตกต่างกัน อาจเน่ืองมาจากว่าเจา้หน้าท่ีส่งเสริม

การเกษตรไม่ว่าจะสาํเร็จการศึกษาจากวุฒิการศึกษาสาขาใด ก็มีความตอ้งการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาศกัยภาพตนเอง 

ให้ทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความเช่ียวชาญ ซึ่งเป็นหนทางสู่ความก้าวหน้าในอาชีพราชการต่อไป  

ซึ่งสอดคลอ้งกับงานวิจัยของ วันเพ็ญ,2548 พบว่าเจา้หนา้ท่ีส่งเสริมการเกษตรท่ีมีวุฒิการศึกษาดา้นการส่งเสริม

การเกษตร และไมใ่ช่ดา้นสง่เสริมการเกษตรมีการพฒันาศกัยภาพของตนเองในการปฏิบติังานไมแ่ตกต่างกนั 

 

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         

Bachelor Degree 4.56 0.723 2.428* 0.016 

 Master's Degree 4.23 0.831   
Techniques for visiting farmers Bachelor Degree 4.33 0.763 2.699** 0.008 
 Master's Degree 3.93 0.925   
Attitude Bachelor Degree 4.22 1.038 2.300* 0.023 
Good officer Master's Degree 4.05 0.914   

 

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  

Plant Protectiona 
 

4.64 
0.591   

 Strategy and Informationa 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 

 
สรุป 

  เจา้หนา้ท่ีส่งเสริมการเกษตรระดบัปฏิบัติการในเขตภาคเหนือตอนบนมีความตอ้งการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนา

ศกัยภาพของตนเองในภาพรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด และเม่ือแยกเป็นรายดา้นพบว่า มีความตอ้งการฝึกอบรมดา้น

ความรูแ้ละทักษะในการปฏิบัติงานในระดับมากท่ีสุด และด้านเจตคติอยู่ในระดับมาก ผลจากการเปรียบเทียบ 

ความตอ้งการฝึกอบรมเพ่ือพฒันาศกัยภาพของเจา้หนา้ท่ีสง่เสริมการเกษตรพบวา่ เจา้หนา้ท่ีสง่เสริมการเกษตรท่ีมี เพศ 

อายุ ระดับการศึกษา และกลุ่มงานท่ีรบัผิดชอบแตกต่างกัน มีความตอ้งการฝึกอบรมท่ีแตกต่างกันในบางหลกัสูตร  

อย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติ (p<0.05) สาํหรบัขอ้เสนอแนะต่อการบริหารจดัการฝึกอบรม คืออยากใหเ้นน้การฝึกปฏิบติั

สาํหรบัหลกัสตูรท่ีสามารถฝึกปฏิบติัไดจ้รงิ ควรจดัฝึกอบรมประมาณ 3 ครัง้/ปี เดือนท่ีเหมาะสมกบัการฝึกอบรมคือช่วง

เดือน พฤษภาคม ตลุาคม พฤศจิกายน เน่ืองจากมีภาระงานในพืน้ท่ีไมม่ากจนเกินไป 
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ผลกระทบจากการทาํเกษตรอินทรีย ์ของกลุ่มศรีสะเกษสร้างสรรค ์จังหวัดศรีสะเกษ 
Impact of Organic Farming by Sisaket Creative Farming Network Group, Srisaket Province 

 

บุษริน สมปาง1* และ พีรชยั กลุชยั1  

Butsarin Sompang1* and Peerachai Kullachai1  

 

บทคัดย่อ 
 งานวิจัยเรื่องนี ้มีวตัถุประสงคเ์พ่ือเพ่ือศึกษาประวติัพัฒนาการและการดาํเนินงานของกลุ่มศรีสะเกษ

สรา้งสรรค ์และ ศึกษาผลกระทบจากการทาํเกษตรอินทรียข์องกลุ่มศรีสะเกษสรา้งสรรค ์การศึกษาพบวา่กลุ่ม

ก่อตัง้ขึน้เพ่ือช่วยใหเ้กษตรกรในจังหวดัศรีสะเกษใชส้ารเคมีในการทาํการเกษตรหยุดการใชเ้คมีและหันมาให้

ความสนใจกับการทาํเกษตรอินทรีย ์การดาํเนินงานของกลุ่มแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ส่วนท่ี 1 ส่งเสริมความเขา้ใจ

ดา้นเกษตรอินทรีย ์ส่วนท่ี 2 รบัซือ้ผลผลิตเกษตรอินทรียจ์ากสมาชิก ส่วนท่ี 3 ส่งเสริมใหส้มาชิกปลกูพืชผหลงันา 

ผลกระทบการทาํเกษตรอินทรีย ์ดา้นเศรษฐกิจ สงัคม สุขภาพและสิ่งแวดลอ้ม รายรบัเพ่ิม 664.14 บาทและลด

ค่าใชจ้่ายเฉลี่ย 9,814.40 บาท สงัคม เกิดกระบวนการแลกเปลี่ยนความรูเ้ก่ียวกับเกษตรอินทรีย ์ดา้นสุขภาพ 

พบวา่ 100% ของสมาชิกตวัอย่างรูส้กึมีสขุภาพดีและมีความสขุการทาํเกษตรอินทรีย ์และดา้นสิ่งแวดลอ้ม พบว่า 

100% ของกลุม่ตวัอย่างกลา่วไวว้า่ดินมีความอดุมสมบรูณม์ากขึน้และสงัเกตวา่มีชีวิตอยู่ในดินมากขึน้ 

 

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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คาํนาํ 
จังหวดัศรีสะเกษเป็นพืน้ท่ีราบสูงสลบัทุ่งนา มีภูเขาและป่าไมท้างตอนใต ้ลกัษณะดินในพืน้ท่ีเป็นดิน

ทรายปนดินร่วนและดินร่วนปนดินทราย ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทาํนาปี โดยอาศยันํา้ฝนเป็นหลัก 

วิธีการปลกูขา้ว มีทัง้แบบนาดาํและนาหวา่น นอกจากนัน้ยงัมีการทาํนาปรงัในบางพืน้ท่ี พนัธุข์า้วท่ีเกษตรกรนิยม

ปลูกคือ ข้าวหอมมะลิ105 ข้าวหอมมะลิ กข 15 และ ข้าวเหนียว กข 6 เกษตรกรส่วนใหญ่ปลูกข้าวแบบใช้

สารเคมี หลงัฤดกูาลเก็บเก่ียวเกษตรกรจะปลกูพืชหลงันา เช่น หอม กระเทียม ถั่วเขียว พริก เป็นตน้ พืชเศรษฐกิจ

นอกจากขา้ว มีพืชไร่ เช่น มนัสาํปะหลงั สวนยางพารา เป็นตน้ นอกจากนัน้ยงัมีการเลีย้งสตัว ์เช่น ววั ควาย หม ู

ไก่ เป็นตน้ (สาํนกังานเกษตรจงัหวดัศรีสะเกษ, 2544) 

อดีตในพืน้ท่ีจังหวัดศรีสะเกษ มีอัตราการใชส้ารเคมีประมาณ 4 ครัง้ โดยแบ่งการใชด้ังนี ้ใชส้ารเคมี

กาํจดัวชัพืช 2 ครัง้ คือยาคมุหญา้ช่วงก่อนหว่านขา้วประมาณก่อนฝนและเห็นหญา้ขึน้มา อีก 2 ครัง้ เป็นการใส่

ปุ๋ ยเคมี ในช่วงท่ีตน้ขา้วกาํลงัแตกกออีกช่วงคือ ขา้วใกลสุ้ก ทาํใหส้่งผลเกิดผลกระทบจากการทาํเกษตรแบบใช้

สารเคมี โดยแบ่งออกได ้4 ดา้น ดา้นเศรษฐกิจ ทาํใหเ้กษตรกรมีการลงทุนซือ้ปัจจัยการผลิตท่ีสูง ดา้นสังคม 

ผูบ้ริโภคมีความต่ืนตวัเรื่องความปลอดภยัของสินคา้ทางการเกษตรมากขึน้ นอกจากนัน้ยงัมีเรื่องของผลผลิตทาง

การเกษตรเกิดความเสียหายต่อการส่งออก โดยเฉพาะในสหภาพยุโรป ส่งผลใหเ้กิดมูลค่าความเสียหายเป็น

อย่างมาก เหตุผลท่ีทาํใหเ้กิดความเสียหายต่อสินคา้เกษตรคือ มีสารเคมีตกคา้งภายในผลผลิตทางการเกษตร

มาก ซึ่งอาจส่งผลต่อสุขภาพของผูบ้ริโภคของประเทศท่ีส่งสินคา้ทางการเกษตรออกไป ดา้นสุขภาพ การทาํ

เกษตรแบบใชส้ารเคมี ส่งผลทัง้ผูผ้ลิตและผูบ้ริโภค หากผูผ้ลิตและผูบ้ริโภคไดร้บัสารเคมีเขา้ไป อาจทาํให้มี

สารเคมีตกคา้งภายในร่างกาย มีการสะสมสารเคมีเขา้สู่ร่างกาย ดา้นสิ่งแวดลอ้ม การใชส้ารเคมีของการทาํ

เกษตรสง่ผลใหส้ภาพแวดลอ้มเสื่อมโทรมลง คณุภาพของดินแย่ลง สิ่งมีชีวิตในดินลดลง 

ปัจจุบนักระแสเกษตรอินทรียเ์ริ่มเป็นท่ีนิยมมากขึน้ เน่ืองจากผูบ้ริโภคและเกษตรกรมีความต่ืนตวัเรื่อง

ความปลอดภยัและสิ่งแวดลอ้มมากย่ิงขึน้ นอกจากนัน้แลว้เกษตรกรเห็นว่าการใชส้ารเคมี มีตน้ทุนท่ีสงูในขณะท่ี

ราคาผลผลิตตํ่าลง เกษตรกรจึงเริ่มหันมาสนใจการทาํเกษตรอินทรีย์ทั้งแบบรบัรองมาตรฐานและไม่รับรอง

มาตรฐาน        ประกอบกบันโยบายภาครฐัมีการสง่เสริมใหเ้กษตรกรปรบัเปลี่ยนมาทาํเกษตรอินทรีย ์ในจงัหวดั

ศรีสะเกษ เกษตรกรส่วนใหญ่ปลกูขา้วแบบใชส้ารเคมี ทางบริษัท ไร่ทอง ออรแ์กนิกส ์ฟารม์ เห็นความสาํคญัของ

การทาํเกษตรอินทรีย ์เริ่มมีการจดัตัง้กลุม่ศรีสะเกษสรา้งสรรค ์เม่ือ ปี พ.ศ.2560 เพ่ือใหเ้กษตรกรในพืน้ท่ีจงัหวดั

ศรีสะเกษเริ่มหันมาสนใจทาํเกษตรอินทรีย ์โดยมีสาํนักงานเครือข่ายตัง้อยู่ ณ เลขท่ี 90 หมู่ท่ี 4 บา้นห่างว่าว 

ตาํบลทุ่ม อาํเภอเมือง จงัหวดัศรีสะเกษ เครือข่ายมีสมาชิกอยู่ในจังหวดัศรีสะเกษ อยู่ในพืน้ท่ีดงัต่อไปนี ้อาํเภอ

เมือง อาํเภอพยุห ์อาํเภอศรีรตันะ อาํเภอกันทรารมย ์และอาํเภอวงัหิน ปัจจุบนัมีสมาชิกภายในกลุ่มทัง้หมด 96 

คน เม่ือมีกลุ่มเกิดขึน้เกษตรกรภายในกลุ่มมีการแลกเปลี่ยนกระบวนการเรียนรูก้นัภายในกลุม่ เกษตรกรไดข้า้วท่ี

มีคุณภาพ ขา้วเต็มเมล็ดมีกลิ่นหอม นอกจากนั้นยังมีตลาดรองรบัขา้วของเกษตรกรภายในกลุ่มทั้งขา้วระยะ

ปรบัเปลี่ยนและขา้วเกษตรอินทรียซ์ึ่งเกษตรกรนัน้ไม่ตอ้งไปหาตลาดรองรบัผลผลิตขา้วดว้ยตนเอง สามารถนาํ

ขา้วท่ีผลิตมานัน้มาขายไดท้นัที (อารียา ติวะสรุเดช ,สมัภาษณ,์14 กนัยายน 2562) ทาํใหเ้กิดความสนใจของการ

ทาํเกษตร เกษตรกรในกลุม่จากในอดีตเคยทาํเกษตรแบบใชส้ารเคมีจนมีความคิดริเริ่มท่ีเปลี่ยนจากการทาํเกษตร

แบบใชส้ารเคมีเป็นการทาํเกษตรแบบอินทรีย ์เหตผุลอะไรทาํใหเ้กษตรกรหนัมาสนใจเริ่มการทาํเกษตรอินทรีย์
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มากขึน้ และกลุ่มมีการชวนเกษตรกรคนอ่ืนท่ียังทาํเกษตรแบบเคมีมาเขา้ร่วมการทาํเกษตรอินทรียไ์ดอ้ย่างไร  

โดยศกึษาผลกระทบท่ีเกิดขึน้ ตัง้แตก่ารจดัตัง้กลุม่จนถงึปัจจบุนัมีผลกระทบอะไรบา้งท่ีเกิดขึน้กบักลุม่ ผลกระทบ

ท่ีเกิดขึน้มีดา้นใดบา้ง  ผูท้าํวิจยัจงึมีความสนใจท่ีจะศกึษาเรื่อง ผลกระทบจากการทาํเกษตรอินทรีย ์ของกลุ่มศรี

สะเกษสรา้งสรรค ์จงัหวดั ศรีสะเกษ เป็นอย่างไร 

วัตถุประสงคข์องงานวิจัย 

1. เพ่ือศกึษาประวติัพฒันาการและการดาํเนินงานของกลุม่ศรีสะเกษสรา้งสรรค ์จงัหวดัศรีสะเกษ 

2. เพ่ือศกึษาผลกระทบ จากการทาํเกษตรอินทรีย ์ของ กลุม่ศรีสะเกษสรา้งสรรค ์จงัหวดั 

ศรีสะเกษ 

 

วิธีการศึกษา 

การศึกษาเรื่ องผลกระทบจากการทําเกษตรอินท รีย์ของกลุ่มศรีสะเกษสร้างสรรค์ จังหวัด  

ศรีสะเกษ เป็นงานวิจยัแบบผสม โดยใชร้ะเบียบวิธีวิจยัเชิงคณุภาพ (Qualitative Research) และระเบียบวิธีวิจยั 

เชิงปริมาณ และวิเคราะหผ์ลโดยการใชส้ถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เป็นค่าสถิติพืน้ฐาน เช่น การ

หาค่ารอ้ยละ (Percentage) ท่ีใชบ้รรยายคุณลกัษณะของกลุ่มตัวอย่าง ช่วงระยะเวลาในการศึกษาเริ่มตัง้แต่

เดือน มิถนุายน พ.ศ. 2562 ถงึ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 

ผูใ้หข้อ้มูลสาํคญั ไดแ้ก่ สมาชิกกลุ่มตวัอย่างของกลุ่มศรีสะเกษสรา้งสรรค ์จาํนวน 50 ราย ซึ่งเป็นกลุ่ม

ตัวอย่างท่ีได้จาการสุ่มสัมภาษณ์เกษตรกร โดยใช้การสุ่มตัวอย่างแบบ บังเอิญ (Accidental sampling) 

เน่ืองจากเป็นจาํนวนของสมาชิกท่ีเกินครึ่งหนึ่งของประชากรทัง้หมด ทาํใหไ้ดข้อ้มูลท่ีมีคณุภาพ เพราะ สมาชิก

บางรายมีประสบการณใ์นการทาํเกษตรอินทรีย ์เกษตรกรบางรายเริ่มการปรบัเปลี่ยนจากการทาํเกษตรแบบเคมี

เป็นการทาํเกษตรแบบอินทรีย ์ทาํใหไ้ดข้อ้มลูท่ีหลากหลาย ไดข้อ้มลูในหลายมมุมองจากสมาชิกกลุ่มตวัอย่างท่ี

ไปสมัภาษณ ์ 

3.3.2 ดา้นเนือ้หา 

เครื่องมือท่ีใชใ้นการศกึษา ไดแ้ก่ เสน้เวลา (Timeline) และการสมัภาษณแ์บบมีโครงสรา้ง  

(Structured Interview) เพ่ือเก็บข้อมูลพื ้นฐานของเกษตรกรและผลกระทบจากการทําเกษตรอินทรีย์ ของ

เกษตรกรในกลุม่ศรีสะเกษสรา้งสรรค ์

 ขัน้ตอนในการศกึษา 

 ขัน้ตอนท่ี 1 ศึกษาขอ้มูลพืน้ฐาน ประวัติ พัฒนาการ และการดาํเนินงานของกลุ่ม พรอ้มทั้งทบทวน

วรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง โดยศกึษาจากเอกสารและจากการลงพืน้ท่ีไปสมัภาษณเ์กษตรกร  

 ขัน้ตอนท่ี 2 ลงพืน้ท่ีเก็บขอ้มลูผลกระทบจากการทาํเกษตรอินทรียข์องกลุ่มศรีสะเกษสรา้งสรรค ์โดยใช้

เครื่องมือการสมัภาษณแ์บบมีโครงสรา้ง  

 ขัน้ตอนท่ี 3  จัดประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) เพ่ือรวบรวมขอ้มูลเรื่องผลกระทบจากการทาํเกษตร

อินทรียข์องกลุม่ศรีสะเกษสรา้งสรรคแ์ละวิเคราะหผ์ลใหส้มาชิกไดร้บัทราบ และรบัฟังความคิดเห็น 

การวิเคราะหข์อ้มลู 
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การวิเคราะหข์อ้มลูเชิงคณุภาพ ผูวิ้จยัใชก้ารวิเคราะหผ์่านการจดักิจกรรมการสนทนากลุม่ 

(Focus group) เสน้เวลา (Timeline) โดยเป็นการวิเคราะห์สาเหตุและผล (Cause and Effect Analysis) เป็น

การนาํขอ้มลูท่ีไดม้าวิเคราะหใ์หเ้ห็นว่าจากผลมาจากเหต ุคือ วิเคราะหผ์ลท่ีเกิดขึน้ยอ้นกลบัมาใหเ้ห็นว่าเกิดมา

จากเหตปัุจจยัใดบา้ง หรือวิเคราะหเ์หตไุปหาผลคือ วิเคราะหจ์ากเหตไุปหาผล โดยวิเคราะหใ์หเ้ห็นว่าเม่ือเหตุนี ้

เกิดขึน้ไดน้าํไปสูผ่ลท่ีเกิดขึน้อะไรบา้ง 

  การวิเคราะหข์อ้มลูเชิงปริมาณ สถิติและตวัเลขท่ีใชเ้พ่ือการบรรยายสรุปกลุม่ขอ้มลู ผูวิ้จยัทาํการศกึษา

กบักลุม่เกษตรกรระหวา่งเดือนมิถนุายน 2562 ถงึ พฤศจิกายน 2562 

 

ผลและอภปิรายผล 

พัฒนาการและการดาํเนินงานของเกษตรกรในกลุ่มศรีสะเกษสร้างสรรค ์

จากการศกึษาพบว่า กลุ่มศรีสะเกษสรา้งสรรค ์ตัง้อยู่ท่ี 90 หมู่ท่ี 4 บา้นห่างว่าว ตาํบลทุ่ม อาํเภอเมือง 

จงัหวดัศรีสะเกษ มีนาย ปติ ศรีคราม เป็นประธานของกลุ่ม ปัจจุบนัมีสมาชิกภายในกลุ่มทัง้หมด 96 คน โดยมี

ประวติัพฒันาการของกลุม่ดงันี ้ 

 ปี พ.ศ. 2560 เริ่มมีการจัดตัง้กลุ่มศรีสะเกษสรา้งสรรค ์โดย บริษัท ไร่ทอง ออรแ์กนิกส ์เป็นผูคิ้ดริเริ่ม 

กลุ่ ม ขอรับ รองม าต รฐาน เกษ ต รอิน ท รีย์น าน าชาติ  International Federation of Organic Agriculture 

Movements (IFORM) มาตรฐานระบบเกษตรอินทรีย์สหภาพยุโรป  EU และมาตรฐานระบบเกษตรอินทรีย์

แคนาดา Canada Organic Regime (COR) ทางบริษัทไรท่องเป็นผูส้นบัสนนุการขอรบัรอง ในปี พ.ศ 2560 กลุม่

ได้รับมาตรฐาน มาตรฐานเกษตรอินทรีย์นานาชาติ  International Federation of Organic Agriculture 

Movements (IFORM) มาตรฐานระบบเกษตรอินทรีย์สหภาพยุโรป  EU และมาตรฐานระบบเกษตรอินทรีย์

แคนาดา Canada Organic Regime (COR)  ประธานกลุ่มคือ นายปติ ศรีคราม (Figure 1) ในขณะนัน้มีสมาชิก 

กลุม่อยู่ประมาณ 50 ราย เหตผุลในการจดัตัง้กลุม่อยากใหเ้กษตรกรท่ีปลกูขา้วแบบใชส้ารเคมีเริ่มหนัมาสนใจใน

การทาํเกษตรอินทรีย ์เห็นความสาํคญัของการทาํเกษตรอินทรีย ์ทัง้ในเรื่องของตน้ทนุ รายได ้หรือสขุภาพ เป็นตน้ 

การก่อตัง้กลุ่ม ทาํใหเ้กษตรกรในพืน้ท่ีจังหวดัศรีสะเกษเริ่มหันมาสนใจทาํเกษตรอินทรียม์ากย่ิงขึน้ สนใจเขา้มา

สมคัรเป็นสมาชิกในกลุม่ศรีสะเกษสรา้งสรรค ์

 ปี พ.ศ. 2561  หลังจากก่อตั้งกลุ่มไดป้ระมาณ 1 ปี สมาชิกและคณะกรรมการในกลุ่มเริ่มมีการทํา

กิจกรรมรว่มกนั แลกเปลี่ยนประสบการณ ์(Figure 1) องคค์วามรูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัการทาํเกษตรอินทรยี ์เน่ืองจากวา่

สมาชิกภายในกลุ่มนัน้เพ่ิงเริ่มทาํเกษตรอินทรีย ์ประสบการณแ์ละองคค์วามรูเ้ก่ียวกบัเกษตรอินทรียข์องสมาชิก

ยงันอ้ย สมาชิกส่วนใหญ่จะไดร้บัความรูเ้ทคนิคการทาํเกษตรอินทรียจ์ากสมาชิกในกลุ่มท่ีมีประสบการณ์องค์

ความรูม้ากกว่า โดยการจดักิจกรรมหรือจดัอบรมในแต่ละครัง้จะผ่านการพูดคยุกบัทีมส่งเสริมเกษตร ของบริษัท 

ไรท่อง เพ่ือใหไ้ดร้บัองคค์วามรู ้หรือเทคนิควิธีการตา่ง ๆ เป็นไปตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย ์ 

 ปี พ.ศ. 2562 เกิดการขับเคลื่อนภายในกลุ่ม มีการทํากิจกรรมร่วมกันภายในกลุ่มมากขึน้ อาทิ 

แลกเปลี่ยนเรียนรูท้าํนํา้หมกั จุลินทรียส์งัเคราะหแ์สง ของแต่ละพืน้ท่ีสมาชิกอยู่โดยนาํบุคคลท่ีมีประสบการณ์

ความรูท่ี้เก่ียวขอ้งท่ีมีองคค์วามรูท้างดา้นการทาํนํา้หมักโดยเฉพาะมาเป็นผูถ้่ายทอดองคค์วามรูใ้หก้ับสมาชิก

ท่านอ่ืน ๆ ท่ีอยู่ในกลุ่มไดร้บัองคค์วามรู ้จะเกิดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู ้สรา้งความสมัพนัธก์นัภายในกลุ่ม 

มากย่ิงขึน้ การประชุมกลุ่มทัง้การประชุมกลุ่มแบบสามญั (ประชุมกลุ่มใหญ่) และการประชุมกลุ่มแบบวิสามญั
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(ประชุมกลุ่มย่อย) เป็นการประชมุท่ีทาํใหส้มาชิกและคณะกรรมการของกลุ่มแสดงความคิดเห็น เพ่ือหาแนวทาง

ใหก้ลุ่มเขม้แข็ง เดินหนา้ต่อไป เกิดการพฒันากลุ่มอย่างต่อเน่ือง และกิจกรรมอีกหนึ่งสิ่งท่ีเกิดขึน้สาํหรบัปี2562 

คือ กลุ่มเกิดการจัดตัง้กองทุนปุ๋ ยหมกั  เกิดจากความสนใจของประธานและสมาชิกในกลุ่มท่ีอยากทาํปุ๋ ยหมัก

อินทรียใ์ชเ้องภายในกลุ่มของตนเอง (Figure 1) โดยไปศกึษาดงูานกนัท่ี กลุ่มผกัไหม อาํเภอ หว้ยทบัทนั จงัหวดั 

ศรีสะเกษ ก่อตัง้โดย นายไพฑูรย ์ฝางคาํ เป็นสถานท่ีเรียนรูก้ารทาํปุ๋ ยอินทรียท์าํเอง เม่ือกลุ่มเกิดการจัดตั้ง

กองทุนปุ๋ ยหมกั ในอนาคตคณะกรรมการและสมาชิกในกลุ่มเห็นชอบวา่ สามารถนาํปุ๋ ยหมกัไปขายในทอ้งตลาด

ได ้ทาํใหก้ลุ่มเกิดรายได ้นาํเงินมาบริหารจดัการงานภายในกลุ่มต่อไป ปัจจุบัน กลุ่มกาํลงัขอรบัรองมาตรฐาน 

Fair Trade เป็นระบบการคา้สรา้งความเป็นธรรมในการดาํเนินธุรกิจใหผู้ค้า้และผูบ้ริโภค หากขายสินคา้ Fair 

Trade ได ้ทางกลุม่จะไดร้บัเงินพรีเม่ียม เป็นเงินนาํมาสนบัสนนุใชใ้นการจดักิจกกรมตา่ง ๆภายในกลุม่ รวมทัง้ใช้

ในการพฒันาชมุชน เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอ้ม ตอ่ไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1 Timeline of a Developmental history Sisaket Creative Farming Network Group, Srisaket 

Province 

การดาํเนินงานของกลุ่มศรีสะเกษสร้างสรรค ์

 การดาํเนินงานของกลุ่มศรีสะเกษสรา้งสรรค ์ขัน้ตอนท่ี 1  เริ่มจากการทาํความเขา้ใจเรื่องของมาตรฐาน

เกษตรอินทรีย์เช่น มาตรฐานเกษตรอินทรีย์นานาชาติ International Federation of Organic Agriculture 

Movements (IFORM) มาตรฐานระบบเกษตรอินทรียส์หภาพยุโรป  EU และ มาตรฐานระบบเกษตรอินทรีย์

แคนาดา Canada Organic Regime(COR) ให้สมาชิกมีความเข้าใจในการทําเกษตรอินทรีย์ อย่างถูกวิธี  

ขัน้ตอนท่ี 2 การรบัซือ้ผลผลิตขา้วอินทรีย ์และขา้วระยะปรบัเปลี่ยนของเกษตรกรในกลุ่ม โดยในปี พ.ศ. 2560 

ทางกลุม่จะรบัซือ้ เฉพาะขา้วอินทรีย ์ท่ีผ่านระยะปรบัเปลี่ยนไปแลว้ 3 ปี พ.ศ. 2561 กลุม่ศรีสะเกษสรา้งสรรคเ์ริ่ม

เร่ิมก่อต้ังกลุ่ม มีประธานกลุ่ม นาย ปติ ศรีคราม 
ขอรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย ์

เกษตรกรในพืน้ทีจั่งหวัดศรีสะเกษ เร่ิมหันมาสนใจ

ทาํเกษตรอินทรีย ์

พ.ศ. 2560 

เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ องคค์วามรู้ 

เทคนิค วธีิการทาํเกษตรอินทรีย ์ของ

สมาชิกภายในกลุ่ม โดยผู้ถ่ายทอดจะเป็น

สมาชิกทีม่ีประสบการณม์ากกว่า การจัด

กิจกรรมแต่ละคร้ังผ่านทมีส่งเสริมเกษตร 

พ.ศ. 2561 

เกิดกิจกรรมมากขึน้ เช่นการสาธิตทาํน้ําหมักจากสมาชิกในกลุ่ม 

การจัดต้ังกองทุนปุ๋ยหมัก การขอรับรองมาตรฐาน Fair Trad 

เพือ่การค้าทีเ่ป็นธรรม 

เมื่อขายสินค้าได้ จะได้รับเงนิพรีเมี่ยมมาพัฒนากลุ่มและชุมชน

ต่อไป 

พ.ศ. 2562 
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มีการรบัซือ้ขา้วระยะปรบัเปลี่ยน เพ่ือเป็นการเปิดโอกาสใหก้บัเกษตรกรท่ีเพ่ิงเริ่มปรบัจากการทาํเกษตรเคมีเป็น

การทาํเกษตรอินทรีย ์และในปัจจุบัน ปี พ.ศ. 2562   ทางกลุ่มรบัซือ้ขา้วอินทรีย ์และขา้วหอมมะลิแดง ระยะ

ปรบัเปลี่ยน หลงัจากท่ีกลุ่มรบัซือ้ผลผลิตขา้วในช่วงระยะปรบัเปลี่ยนและผลผลิตขา้วอินทรียข์องสมาชิกในกลุ่ม 

จดัส่งต่อไปบริษัท ไร่ทอง ออรแ์กนิกส ์ฟารม์ เพ่ือทาํการแปรรูป และจาํหน่ายต่อไป ขัน้ตอนท่ี 3 หลงัฤดกูารเก็บ

เก่ียวขา้ว ทางกลุม่มีนโยบายส่งเสริมใหส้มาชิกปลกูพืชหลงันา เพ่ือใหส้มาชิกในกลุม่มีโอกาสเพ่ิมรายไดจ้ากการ

ผลิต และเรียนรูวิ้ธีการบาํรุงดิน โดยทางกลุม่มีการวางแผน การผลิตขา้วและพืชหลงันาหรือพืชเสริมชนิดอ่ืน ๆ ใน

แต่ละปีมีการพูดคุยกับฝ่ายการตลาดของ บริษัท ไร่ทอง ออรแ์กนิกส ์ฟารม์ จาํกัด ซึ่งทาํใหส้มาชิกมั่นใจไดว้่า

สมาชิกจะมีตลาดรองรบัผลผลิตพืช ท่ีทางกลุ่มส่งเสริมใหป้ลกู เช่น ถั่วเขียว ถั่วเหลือง สมุนไพร และเครื่องแกง 

เป็นตน้ 

ผลกระทบจากการทาํเกษตรอนิทรีย ์ของ กลุ่มศรีสะเกษสร้างสรรค ์

       ด้านเศรษฐกิจ  หลงัทาํเกษตรอินทรียมี์รายไดเ้พ่ิมขึน้ จาํนวน 33,207 บาท  มีค่าเฉลี่ยอยู่ท่ี 664.14บาท 

เน่ืองจากราคาขา้วอินทรียน์ัน้มีราคาท่ีสงูกว่าราคาขา้วเคมีตามทอ้งตลาดส่งผลใหเ้กษตรกรมีรายไดจ้ากการขาย

ขา้วเพ่ิมขึน้ ตน้ทนุหลงัทาํเกษตรอินทรียมี์ตน้ทุนในการซือ้ปัจจยัการผลิตท่ีลดนอ้ยลงกว่าตอนทาํเกษตรแบบเคมี 

ซึง่ลดตน้ทนุได ้จาํนวน 490,720 บาท มีคา่เฉลี่ยอยู่ท่ี 9,814.4 บาท เพราะเกษตรกรไมไ่ดซ้ือ้ปัจจยัการผลิตท่ีมาก

เหมือนตอนทาํเกษตรแบบเคมี และ กาํไรรวม หลังทาํเกษตรอินทรีย ์มีกาํไรมากกว่าตอนทาํเกษตรแบบเคมี

เน่ืองจาก เกษตรกรมีรายไดท่ี้เพ่ิมขึน้การซือ้ตน้ทนุปัจจยัการผลิตท่ีลดนอ้ยลง โดยคิดเป็นเงิน จาํนวน  

523,927 บาท  มีค่าเฉลี่ยอยู่ท่ี 10,478.54 บาท จาก (Table1) สรุปไดว้า่หลงัทาํเกษตรอินทรีย ์ทาํใหเ้กษตรกรมี

รายไดม้ากขึน้ มีตน้ทุนท่ีนอ้ยลงหรือมีการซือ้ปัจจยัการผลิตท่ีลดลง  มีกาํไรจากการขายสินคา้ทางการเกษตรท่ี

เพ่ิมมากขึน้    

 ด้านสังคม  เกษตรกรส่วนใหญ่มีองคค์วามรูเ้กษตรอินทรียม์าก่อนทาํใหมี้ความรูเ้บือ้งตน้ ความเขา้ใจ

คิดเป็น 90%   หลงัเขา้กลุ่ม สมาชิกภายในกลุ่มเกิดกระบวนการแลกเปลี่ยนองคค์วามรูท้างดา้นเกษตรอินทรีย ์

นาํประสบการณเ์ทคนิควิธีการของแต่ละบุคคลนาํออกมมาใช ้สอนใหก้บัสมาชิกท่านอ่ืนๆท่ีอยู่ภายในกลุ่ม เช่น

การทาํนํา้หมกัใชเ้อง เทคนิคการปลกูพืชหลงันา การกาํจดัวชัพืชในแปลงนา เป็นตน้ นอกจากนัน้สมาชิกภายใน

กลุม่และคณะกรรมการกลุม่มีการจดัตัง้กองทนุปุ๋ ยหมกัขึน้มา ทาํใหส้มาชิกไดท้าํกิจกรรมรว่มกนั เรียนรูวิ้ธีการทาํ

ปุ๋ ยหมัก 100% (Table1) จะทาํใหเ้กษตรกรมีองคค์วามรูม้ากขึน้สามารถนาํไปเป็นแนวทางในการทาํเกษตร

อินทรียข์อองพืน้ท่ีตนเองได ้ 

 ด้านสุขภาพ ก่อนทําเกษตรอินทรีย์ไม่มีปัญหาสุขภาพ 64% มีจํานวน  36 % (Table1)  มีปัญหา

สขุภาพ เกษตรกรท่ีเคยทาํเกษตรแบบใชส้ารเคมีส่วนใหญ่จะมีอาการแพส้ารเคมี ปวดหวัเม่ือไดก้ลิ่น เจอสารเคมี

ในเลือด เป็นตน้ หลังจากเกษตรกรไดเ้ริ่มทาํเกษตรอินทรียส์่งผลใหไ้ม่มีปัญหาทางดา้นสุขภาพจาํนวน 98% 

นอกจากนั้นยังส่งผลให้เกษตรกร มีความสุขในการทําเกษตรอินทรีย์จ ํานวน 100% จากการเปรียบเทียบ 

(Table1) ทาํใหเ้ห็นว่าเกษตรกรส่วนใหญ่เริ่มมีสขุภาพดีขึน้จากการทาํเกษตรอินทรีย ์โดยไม่ไดร้บัสารเคมีเขา้ไป

ในร่างกาย ทาํใหมี้ความสุขมากขึน้กว่าตอนทาํเกษตรแบบใชส้ารเคมี เหตุผลท่ีทาํใหเ้กษตรกรมีความสุขมาก

ย่ิงขึน้ คือ ไดกิ้นขา้วปลอดสารเคมี  ช่วงไปทาํนาไม่ไดสู้ดดมสารเคมีเขา้สู่ร่างกาย ทาํให้ไม่มีสารเคมีตกคา้ง

ภายในรา่งกาย เป็นตน้    
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 ด้านสิ่งแวดล้อม  ก่อนทาํเกษตรอินทรียล์กัษณะดินมีลกัษณะท่ีแข็ง ไม่รว่นซุย ดินมีลกัษณะเป็น สีแดง 

82% เน่ืองจากเม่ือก่อนเกษตรกรใชปุ้๋ ยเคมีและสารเคมีอย่างหนกัทาํใหดิ้นเกิดการสะสมของสารเคมี ทาํใหดิ้นมี

ลกัษณะท่ีแข็ง เป็นสีแดง มีเพียง 12 % ซึ่งเป็นตวัเลขของจาํนวนเกษตรกรกลุ่มตัวอย่างท่ีไดไ้ปสมัภาษณ์เก็บ

ขอ้มลูพบว่า มีดินลกัษณะร่วนซุย เหตุผลท่ีทาํใหดิ้นมีลกัษณะร่วนซุยเกิดจากเกษตรกรบางรายไม่ไดใ้ชส้ารเคมี

มากในแปลงนา หลีกเลี่ยงการใชส้ารเคมี ใชส้ารเคมีนอ้ยลง  หลงัจากเกษตรกรไดเ้ริ่มทาํทาํเกษตรอินทรียส์่งผล

ใหดิ้น มีอินทรียว์ตัถเุพ่ิมมากขึน้ มีลกัษณะดินท่ีรว่นซุยมากขึน้ พบสิ่งมีชีวิตในดินมากขึน้ (Table1)  เช่น ไสเ้ดือน 

แมลง ปู หอย เป็นตน้ คิดเป็น 100% เหตผุลท่ีทาํใหห้ลงัทาํเกษตรอินทรียล์กัษณะดินในแปลงนาของเกษตรกร มี

อินทรียวตัถุเพ่ิมขึน้ สิ่งมีชีวิตในนามากขึน้ เน่ืองจากมีการปรบัเปลี่ยนการทาํเกษตรแบบเคมีเป็นเกษตรอินทรีย ์

ไมไ่ดใ้ชส้ารเคมีอย่างหนกัเหมือนเม่ือก่อนทาํใหดิ้นเริ่มมีการปรบัสภาพ มีลกัษณะรว่นซุยมากขึน้ อินทรียวตัถเุพ่ิม

มากขึน้ มีสิ่งมีชีวิตในดินเพ่ิมขึน้ 

Table1 Impact studies from organic farming the Sisaket Creative Farming Network Group, Srisaket 

Province 

 

อภปิรายผลการศึกษา  

       ผลกระทบจากการทาํเกษตรอินทรีย ์ดา้นเศรษฐกิจ พบวา่การทาํเกษตรแบบอินทรียท์าํใหข้ายผลผลิตไดใ้น

ราคาท่ีสูงกว่าการขายผลผลิตทางการเกษตรแบบทั่วไป ทาํให้เกษตรกรเกิดรายไดท่ี้สูงขึน้ ซึ่งสอดคลอ้งกับ

งานวิจัยของ ดนุวศั สาคริกและ ปนันดา จันทรส์ุกรี (2559) ตน้ทุนการผลิตท่ีตํ่าลง การทาํเกษตรอินทรียท์าํให้

เกษตรกรลดตน้ทุนในการซือ้ปัจจยัการผลิตมากขึน้ซึ่งสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ อจัฉรา กลิ่นจนัทร ์(2557) ดา้น

สงัคม กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรูข้องสมาชิกภายในกลุ่มเพ่ิมขึน้ มีการทาํกิจกกรมมากขึน้ ทาํใหส้มาชิกได้

มีปฎิสมัพันธท่ี์ดีต่อกนั ดา้นสขุภาพจากท่ีสมาชิกมาทาํเกษตรอินทรียท์าํใหมี้สขุภาพท่ีดีขึน้ มีความสขุท่ีมากขึน้ 

Topics Economic Social Health Environment 

Before organic 

farming 

Total income 

4,451,693 baht 

Total cost 

1,155,500 baht 

Total profit 

3,296,193 baht 

Knowledge of 

organic farming 

36% 

 

 No health 

problems 

64% but with 

36% having an 

allergic reaction 

to chemical. 

82%  

Hard soil 

12% with 

Characteristics 

Pervious loam 

After organic 

farming 

Total revenue 

4,484,900 baht 

total cost 664,780 

baht 

Total profit 

3,820,120 baht 

The process of 

exchanging 

learning Organic 

farming, 

members 

participate in 

activities. 86%  

No health 

problems 98% 

Happier, doing 

100% organic 

agriculture 

 

soil was more 

fertile and more 

lives in the soil 

100% 
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ซึ่งสอดคล้องกับ พภัสสรณ์ จิรวราพันธ์ (2559) ด้านสุดท้าย ด้านสิ่งแวดล้อม การทําเกษตรอินทรีย์ท ําให้

สิ่งแวดลอ้มดีขึน้ คุณภาพดินมีลักษณะดีมากขึน้ สิ่งมีชีวิตในดินเพ่ิมขึน้ ซึ่งสอดคลอ้งกับ   สุจิตรา ฉํ่าเพชร 

(2559) 

 

สรุปผลการศึกษา 

       ประวติัพฒันาการของกลุ่ม ศรีสะเกษสรา้งสรรค ์กลุ่มศรีสะเกษสรา้งสรรคก์่อตัง้มาเป็นระยะเวลา 3 ปี โดย

ในปีแรกปี พ.ศ. 2560 เริ่มตน้ของการก่อตัง้กลุม่ขึน้มา ของบริษัท ไรท่อง ออรแ์กนิกส ์ฟารม์ จาํกดั เหตผุลท่ีก่อตัง้

กลุม่ขึน้มาเพราะ อยากใหเ้กษตรกรในพืน้ท่ีศรสีะเกษลดการใชส้ารเคมี หนัมาสนใจทาํเกษตรอินทรีย ์ซึ่งในปีแรก

ได้รับความสนใจจากเกษตรกรพื้นท่ีจังหวัดศรีสะเกษเป็นอย่างดี ในช่วงปีท่ี 2 กลุ่มเริ่มมีการจัดกิจกรรม 

แลกเปลี่ยนองคค์วามรูเ้ก่ียวกับการทาํเกษตรอินทรีย ์ปีท่ี3 การจดัตัง้กลุ่ม เกิดกระบวนการแลกเปลี่ยน การจัด

กิจกรรมท่ีสาํคญัใหก้บัสมาชิก กลุ่มก่อตัง้กองทนุปุ๋ ยหมกัอินทรีย ์จะทาํใหก้ลุ่มเกิดรายไดภ้ายในกลุ่มสามารถนาํ

เงินนัน้มาพฒันากลุม่ต่อไป สดุทา้ยการขอรบัรองมาตรฐาน Fair Trade ในอนาคตทางกลุ่มสามารถขายสินคา้ได ้

จะมีเงินพรีเม่ียมเป็นกองทนุสนบัสนนุการพฒันากลุม่  การดาํเนินงานของกลุม่แบ่งออกได ้3 ขัน้ตอน ขัน้ตอนแรก 

สรา้งความเขา้ใจในเรื่องขององคค์วามรูเ้กษตรอินทรียใ์หก้ับสมาชิกในกลุ่ม ขัน้ตอนท่ี 2 การรบัซือ้ผลผลิตขา้ว

จากสมาชิกภายในกลุ่ม การรบัซือ้ผลผลผลิตขา้วทัง้ในรูปแบบขา้วระยะปรบัเปลี่ยน และขา้วอินทรีย ์ขัน้ตอนท่ี 3 

การสง่เสรมิปลกูพืชหลงันา เพ่ือเป็นการเพ่ิมรายไดใ้หก้บัสมาชิกในกลุม่หลงัจากการเก็บเก่ียวผลผลติขา้ว 

        ผลกระทบจากการทาํเกษตรอินทรีย ์ของกลุ่มศรีสะเกษสรา้งสรรค ์จังหวดั ศรีสะเกษ ทางดา้นเศรษฐกิจ 

สมาชิกภายในกลุ่มมีรายไดท่ี้เพ่ิมขึน้ มีตน้ทนุท่ีลดนอ้ยลง และมีกาํไรจากขายขา้วเพ่ิมมากขึน้ ดา้นสงัคม สมาชิก

ไดเ้กิดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรูก้บัสมาชิกภายในกลุม่ ดา้นสขุภาพ สมาชิกมีสขุภาพดีขึน้เน่ืองจากไมไ่ดร้บั

สารเคมีเขา้ไปภายในร่างกาย ทาํใหมี้สุขภาพท่ีแข็งแรง นอกจากนั้นยังทาํใหส้มาชิกภายในกลุ่มเกิดความสุข

ทางดา้นจิตใจ เพราะ ไดท้าํเกษตรแบบไม่ตอ้งรบัสารคเมี ทาํเกษตรไดแ้บบเรื่อยๆ กลา้ท่ีจะลงไปถอนหญ้าใน

แปลงนา ดา้นสิ่งแวดลอ้ม ท่ีดินในแปลงนาของเกษตรกร มีอินทรียว์ตัถุเพ่ิมมากขึน้ มีสิ่งมีชีวิตมากขึน้ แสดงให้

เห็นวา่ผลกระทบทางจากการทาํเกษตรอินทรีย ์นัน้ทาํใหส้มาชิกภายในกลุม่เกิดผลกระทบในดา้นท่ีดีขึน้  
 

กิตตกิรรมประกาศ 

 วิจัยเรื่องผลกระทบจาการทาํเกษตรอินทรียข์องกลุ่มศรีสะเกษสรา้งสรรค ์จังหวดัศรีสะเกษ 

ผ่านไปได้ด้วยดี ผู ้วิจัยต้องขอขอบคุณ นางสาว อารียา ติวะสุรเดชและนางสาว ปิรัชญา ชาตานันท์ ท่ีให้

คาํปรกึษางานวิจยั ขอขอบคณุกลุ่มศรีสะเกษสรา้งสรรคท่ี์ใหข้อ้มลูในการทาํงานวิจยั ขอขอบคณุ ผ.ศ.พีรชยั กุล

ชยั ท่ีใหค้าํแนะนาํในการทาํงานวิจยั ขอขอบคณุพ่ีๆ และเพ่ือนๆ ท่ีคอยใหก้าํลงัใจในการทาํงานเสมอ 
 

เอกสารอ้างอิง 

กองพฒันาระบบการวิเคราะหผ์ลกระทบสิ่งแวดลอ้ม. 2561. การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Online). 

 http://www.it.mju.ac.th/ ,3 กนัยายน 2562. 

ชญาดา บญุถงึ สิทธิณฐั ประพทุธนิติสาร และสมพร สง่าวงศ.์ 2556. เง่ือนไขท่ีมีผลตอ่การปรบัเปลี่ยนระบบการ

ผลิตจากเกษตรเคมีเป็นเกษตรกรรมทางเลือก:กรณีศกึษาบา้นดอนเจียง ตาํบล สบเปิง อาํเภอ  

แมแ่ตง จงัหวดั เชียงใหม.่ วารสารเกษตรพระวรุณ 10(1):59-68. 

ภสัชญภน หม่ืนแจง้.2558.รายงานชุดโครงการวิจัย เร่ือง “การวิจัยและพัฒนาเกษตรอนิทรีย”์ (Online).  

http://www.doa.go.th/ ,28 ตลุาคม 2562. 
  

http://www.it.mju.ac.th/%20,3%20%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99


การประชมุทางวิชาการของมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์ครัง้ที่ 58  สาขาสง่เสรมิการเกษตรและคหกรรมศาสตร ์

578 

การสาํรวจพชือาหารเพือ่จัดทาํฐานข้อมูลในพืน้ทีรั่บรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย ์

ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเครือข่ายศรีสะเกษเกษตรกรรมสร้างสรรค ์จ.ศรีสะเกษ 

Survey of Edible Heirloom Plants in Certified Organic Areas of Sisaket Creative Farming 

Network Community Enterprise in Sisaket Province, Thailand 

 

จินดารัตน ์มารมย์1* และ พีรชยั กลุชยั1 

Jindarat Marom1* and Peerachai Kullachai1 

 

บทคัดย่อ 

 งานวิจัยนีเ้ป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพมีวัตถุประสงคเ์พ่ือสาํรวจและจัดทาํฐานขอ้มูลพืชอาหารในพืน้ท่ี

รบัรองมาตรฐานเกษตรอินทรียข์องกลุม่วิสาหกิจชมุชนเครือข่ายศรีสะเกษเกษตรกรรมสรา้งสรรค ์จ.ศรีสะเกษ ทาํ

การเก็บข้อมูลกลุ่มตัวอย่างจาํนวน 12 ราย ใช้วิธีการสุ่มแบบ snowball sampling วิเคราะห์และจัดทําเป็น

ฐานขอ้มลู จากการสาํรวจพบพืชทัง้หมด 104 ชนิด สามารถจดัหมวดหมู่ตามส่วนท่ีใชบ้ริโภค จดัได ้6 หมวดหมู ่

คือ ใชใ้บและยอดออ่นในการบริโภคมี 33 ชนิด ใชผ้ลในการบริโภค 36 ชนิด ใชร้ากและหวัในการบริโภค 15 ชนิด 

ใชฝั้กและเมลด็ในการบริโภค 7 ชนิด ใชด้อกในการบริโภค 7 ชนิด และใชล้าํตน้และเถาในการบริโภค 6 ชนิด ซึ่ง

ในแต่ละส่วนของพืชจะถูกนาํมาใชป้ระโยชนใ์นการประกอบอาหารท่ีมีเมนูแตกต่างกนัออกไป เช่น แกง ป่น ตม้     

ผกัสด หรือเป็นผลไม ้ช่วงเวลาท่ีพบสว่นมากจะเป็นเดือนกนัยายนและบางชนิดสามารถเก็บไดต้ลอดทัง้ปี 

 

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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คาํนาํ 
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเครือข่ายศรีสะเกษเกษตรกรรมสรา้งสรรค ์จ.ศรีสะเกษ ไดท้าํการจัดตัง้กลุ่มเม่ือปี

พ.ศ. 2560 เพ่ือใหเ้กษตรกรในพืน้ท่ีศรีสะเกษหนัมาสนใจการทาํเกษตรอินทรีย ์โดยสาํนกังานกลุม่เครือข่ายตัง้อยู่ 

ณ เลขท่ี 90 หมูท่ี่ 4 บา้นหางว่าว ตาํบลทุ่ม อาํเภอเมือง จงัหวดัศรีสะเกษ ปัจจุบนัมีสมาชิกทัง้หมด 96 คน อยู่ใน

พืน้ท่ีดงัต่อไปนี ้อาํเภอเมือง อาํเภอพาห ์อาํเภอศรีรตันะ อาํเภอกันทรรมย ์และอาํเภอวงัหิน เม่ือมีกลุ่มเกิดขึน้ 

สมาชิกมากขึน้ ทาํใหภ้ายในกลุ่มเกิดกิจกรรมและการแลกเปลี่ยนกระบวนการเรียนรูต้่างๆ ร่วมกันภายในกลุ่ม 

นอกจากนัน้ทางกลุ่มยงัมีตลาดรองรบั คือ บริษัทไรท่อง ออรแ์กนิค ฟารม์ ผลผลิตท่ีทางกลุ่มส่งใหบ้ริษัทไรท่องก็

คือ ขา้ว สว่นในอนาคตจะมีทัง้ผกั ผลไม ้และรวมถงึพืชอาหารในทอ้งถ่ิน (อารียา ติวะสรุเดช, 2562)  

ในการลงพืน้ท่ีตรวจมาตรฐานอินทรียร์ว่มกบัทีมส่งเสริมเกษตรอินทรียข์องกลุ่มวิสาหกิจชมุชนเครือข่าย

ศรีสะเกษเกษตรกรรมสรา้งสรรค ์จ.ศรีสะเกษ ไดเ้ห็นถงึความสาํคญัของพืน้ท่ีท่ีทาํเกษตรอินทรีย ์พบวา่ตน้ไมท่ี้อยู่

ในพืน้ท่ีเหล่านัน้สามารถท่ีนาํไปใชป้ระโยชนห์รืออาจเพ่ิมรายไดใ้หก้บัเกษตรกรได ้ท่ีนอกเหนือไปจากการทาํลาย 

ทาํให้เกิดการสาํรวจพืชอาหารทอ้งถ่ินขึน้มาในพืน้ท่ีดังกล่าว ทั้งนีเ้ป็นการให้เกษตรกรอนุรกัษ์และสามารถ

ถ่ายทอดความรูก้ารใชป้ระโยชนจ์ากพืชอาหารทอ้งถ่ินใหก้บัคนรุ่นหลงัได ้และเป็นแนวทางในการส่งเสริมการใช้

ทรพัยากรพืชอาหารท่ียงัคงมีอยู่ใชอ้ย่างคุม้คา่ อีกทัง้เป็นการใหเ้ห็นคณุค่า ปลกูจิตสาํนึก รูจ้กัการหวงแหน และ

นาํไปสูก่ารอนรุกัษฟ้ื์นฟพืูชอาหารทอ้งถ่ินอย่างยั่งยืน   

จากท่ีกลา่วขา้งตน้ ผูวิ้จยัไดเ้ห็นถึงความสาํคญัของปัญหาจงึมีความสนใจท่ีจะศกึษา โดยมีคาํถามวิจยั

คือ การสาํรวจพืชอาหารทอ้งถ่ินตอ้งไปสาํรวจพืน้ท่ีใดบา้ง และสามารถนาํมาจดัทาํฐานขอ้มลูพืชอาหารทอ้งถ่ิน

ไดอ้ย่างไร ของพืน้ท่ีรบัรองมาตราฐานเกษตรอินทรียข์องกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเครือข่ายศรีสะเกษเกษตรกรรม

สรา้งสรรค ์จ.ศรีสะเกษ ทัง้นีเ้พ่ือเป็นการเรียนรูพื้ชอาหารทอ้งถ่ินมากย่ิงขึน้ และจดัทาํเป็นฐานขอ้มลูความรูใ้หก้บั

ผูท่ี้สนใจในการศกึษาคน้ควา้ เรียนรูเ้ก่ียวกบัพืชอาหารทอ้งถ่ิน ทัง้คนรุ่นหลงั นกัวิจยั และเชฟ สามารถนาํขอ้มลู

ไปต่อยอดและใชป้ระโยชนจ์ากพืชอาหารทอ้งถ่ินไดอ้ย่างถูกตอ้งและเหมาะสม นอกจากนีย้งัเป็นการช่วยใหพื้ช

อาหารทอ้งถ่ิน ยงัคงอยู่คูก่บัทอ้งถ่ินตอ่ไป  

 วัตถุประสงค ์

เพ่ือสาํรวจและจดัทาํฐานขอ้มลูพืชอาหารในพืน้ท่ีรบัรองมาตรฐานเกษตรอินทรียข์องกลุม่วิสาหกิจชมุชน

เครือข่ายศรีสะเกษเกษตรกรรมสรา้งสรรค ์จ.ศรีสะเกษ 

 

วิธีการศึกษา 

 การสาํรวจพืชอาหารเพ่ือจัดทาํฐานขอ้มูลในพืน้ท่ีรบัรองมาตราฐานเกษตรอินทรียข์องกลุ่มวิสาหกิจ

ชุมชนเครือข่ายศรีสะเกษเกษตรกรรมสรา้งสรรค ์จังหวดัศรีสะเกษ ใชร้ะเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 

Research) 

 ประชากรในการศกึษา เป็นสมาชิกจากกลุม่ศรีสะเกษสรา้งสรรคจ์าํนวน 12 ราย โดยมีรายช่ือดงัต่อไปนี ้ 

คณุถวิล เรืองหงษา คณุวิสทุธิ ตามชยัภูมิ คณุมงคล ทรงกลด คณุศภุชยั นิรนัตรานนท ์คณุสายนัต ์วิสยั คณุทอง

เลื่อน มารยาท คณุทอง ธรรมชาติ คุณอรอนงค ์ออมชมภู คณุสมหวงั พรมประดิษฐ์ คณุมวย อดุทา คุณศิริพกัร ์

วงศแ์กว้ และคณุประคอง พวงจินดา มีอายรุะหวา่ง 45-65 ปี 
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เครื่องมือท่ีใช ้ไดแ้ก่ การสัมภาษณ์แบบมีโครงสรา้ง (Structured Interview) แบบฟอรม์ในการสาํรวจ

ชนิดพืชรว่มกบัเกษตรกรผูใ้หข้อ้มลูสาํคญั รวมทัง้ใชก้ารบนัทกึภาพถ่ายของพืชท่ีไดท้าํการสาํรวจ และใช ้google 

map ในการบอกตาํแหน่งของพืชในพืน้ท่ีสาํรวจ 

ขัน้ตอนในการศึกษา 

ขัน้ท่ี 1 ศกึษาบริบทของกลุม่วิสาหกิจชมุชนเครือข่ายศรสีะเกษเกษตรกรรมสรา้งสรรค ์จ.ศรสีะเกษ โดย

การลงพืน้ท่ีสาํรวจ สงัเกต และสมัภาษณ ์

ขัน้ท่ี 2 สาํรวจความหลากหลายพืชอาหารทอ้งถ่ิน โดยใชแ้บบสาํรวจ ถ่ายภาพ google map และ

สมัภาษณฤ์ดกูาลเก็บเก่ียว ประเภทการใชป้ระโยชน ์รสชาติ รูปแบบการบริโภค และสว่นท่ีใชบ้ริโภคของพืช

อาหารทอ้งถ่ิน 

ขัน้ท่ี 3 จดัทาํฐานขอ้มลูพืชอาหารทอ้งถ่ิน โดยจดัเรียงตาม สว่นท่ีใชใ้นการบริโภค ประเภทการใชป้ระ

โยขน ์ฤดกูาลเก็บเก่ียวผลผลิต รูปแบบการบริโภค และรสชาติ 

ขัน้ท่ี 4 สรุปผลการวิจยัและขอ้เสนอแนะ 

ผูท้าํวิจยัทาํการสาํรวจพืชอาหารทอ้งถ่ินระหวา่งเดือนสิงหาคม 2562 ถงึ ตลุาคม 2562 

การวิเคราะหข้์อมูล 

 นาํขอ้มลูท่ีไดม้าจดัหมวดหมูจ่ดัทาํฐานขอ้มลูตามรูปแบบของสว่นท่ีใชบ้ริโภค ดงันี ้สว่นท่ีใชบ้ริโภคแยก

ตามใบ/ยอดออ่น สว่นท่ีใชบ้ริโภคแยกตามผล สว่นท่ีใชบ้ริโภคแยกตามราก/หวั สว่นท่ีใชบ้ริโภคแยกตามฝัก/เมลด็ 

ส่วนท่ีใชบ้ริโภคแยกตามดอก และส่วนท่ีใชบ้ริโภคแยกตามลาํตน้และเถา ในส่วนย่อยของส่วนท่ีใชบ้ริโภคแต่ละ

ชนิด มีดังต่อไปนี ้(1) ช่ือพืช เป็นช่ือทอ้งถ่ินท่ีเรียกกันในพืน้ท่ี  (2) ช่วงเวลาในการเก็บเก่ียว เป็นช่วงเวลาของ

เกษตรกรท่ีเก็บในเดือนนัน้หรือช่วงเวลานัน้ (3)รสชาติ เป็นการบอกรสท่ียงัไม่ไดมี้การปรุงอาหาร (4)เมนูอาหาร 

เป็นการนาํสว่นท่ีใชบ้ริโภคมาประกอบอาหาร 

 

ผลการศึกษาและอภปิรายผล 

จากการสาํรวจพืชอาหารท้องถ่ินในพื้นท่ีรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน

เครือข่าย ศรีสะเกษเกษตรกรรมสรา้งสรรค ์จ.ศรีสะเกษ พบพืชทัง้หมด 104 ชนิด และพืชแต่ละชนิดสามารถใช้

ส่วนท่ีใชบ้ริโภคไดม้ากกว่า 1 ส่วน ซึ่งสามารถนาํมาวิเคราะหแ์ยกออกเป็นส่วนท่ีใช้บริโภคในแต่ละส่วนได้

ดงัตอ่ไปนี ้ 

ส่วนท่ีใชบ้ริโภคแยกตามใบ/ยอดอ่อน จากการแยกส่วนท่ีใชใ้บและยอดอ่อนในการประกอบอาหาร

รวมกนัทัง้หมด 33 ชนิด พืชท่ีใชบ้่อยมากท่ีสดุมีทัง้หมด 7 ชนิด (Figure 1) คือ ส่วนท่ีใชใ้บในการประกอบอาหาร 

ไดแ้ก่ เครือหมานอ้ย และใบย่านาง ส่วนท่ีใชย้อดอ่อนในการประกอบอาหาร ไดแ้ก่ ผกัอีล ํ่า ผกัอีทก ผกักระโดน 

ผกัเมก็ และขีเ้หล็ก ซึ่งจะมี 2 ชนิดเก็บไดต้ลอดทัง้ปี อีก 5 ชนิดท่ีเหลือจะออกเป็นช่วงเดือน และรสชาติส่วนใหญ่

มีรสขม และเมนอูาหารสว่นใหญ่จะเป็นผกัสด/ลวกจิม้ หรือเป็นผกัเครื่องเคียงรว่มกบัเมนอูาหารจานหลกั 

“พชืผกัในภาคอสีานส่วนมากจะรบัประทานใบและยอดอ่อนมาเป็นผกัสด/ลวกจิม้กบันํา้พริก หรือเป็นผกัเครื่อง

เคยีงกบัอาหารตา่ง ๆ” (ถวิล เรืองหงษา, สมัภาษณ,์ 12 กนัยายน 2562)  
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Figure 1 Examples of local food plants that use leaf / young leaf for consumption 

 

 ส่วนท่ีใชบ้ริโภคแยกตามผล จากการแยกส่วนท่ีใชผ้ลมีทัง้หมด 36 ชนิด ซึ่งมีทัง้ส่วนท่ีใชเ้ป็นผลไมแ้ละ

การประกอบอาหาร สามารถยกตวัอย่างได ้6 ชนิด (Figure 2) คือ สว่นท่ีเป็นผลไม ้ไดแ้ก่ สม้มอ กลว้ยป่า บกัเค็ง 

บกัผีผ่วน และดั่ง ส่วนท่ีใชใ้นการประกอบอาหาร คือ มะกอกตน้ ซึ่งจะใชใ้นเมนูของสม้ตาํ ช่วงเวลาในการเก็บ

เก่ียวก็จะแตกตา่งกนัออกไปของแตล่ะช่วงเดือน รสชาติสว่นใหญ่ของผลมกัจะมีรสเปรีย้ว 

“กลว้ยป่าเป็นผลเล็ก ๆ รสชาตเิปรีย้วออกฟาด ๆ ตอนนีเ้ริ่มหายาก คนไม่ค่อยรูจ้กักนัดว้ย จะเกบ็ประมาณเดอืน

กนัยายน” (มงคล ทรงกลด, สมัภาษณ,์ 11 กนัยายน 2562)  

 

 

 

 

 

 

Figure 2  Examples of local food plants that use fruit for consumption 

 

 ส่วนท่ีใชบ้ริโภคแยกตามราก/หวั จากการแยกส่วนท่ีใชร้ากและหัวในการบริโภคมีทัง้หมด 15 ชนิด ซึ่ง

นาํมายกตวัอย่าง 6 ชนิด (Figure 3) คือ สว่นท่ีใชร้าก ไดแ้ก่ ตน้กระติบ๊(มะก่องขา้ว) ดกูอึง่ เครือตาํยาน และเครือ

ตดหมา ส่วนท่ีใชห้ัว ไดแ้ก่ มนันํา้ และมันสาคู ช่วงฤดูเก็บเก่ียวส่วนมากจะเป็นรากซึ่งสามารถเก็บไดต้ลอดปี 

สว่นใหญ่รสชาติจะจืด และเมนท่ีูใชท้าํในสว่นนีจ้ะใชต้ม้เป็นยาสมนุไพรเป็นสว่นมาก  
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Figure 3  Examples of local food plants that use root/tuber for consumption 

 

 สว่นท่ีใชบ้ริโภคแยกตามฝัก/เมล็ด การแยกส่วนท่ีใชฝั้กและเมล็ดมีทัง้หมด 7 ชนิด (Figure 4) คือส่วนท่ี

ใชฝั้ก ไดแ้ก่ ถั่วแปบ และถั่วแฮ ส่วนท่ีใชเ้มล็ด ไดแ้ก่ บกัเล็มเค็จ บกับก(กระบก) แต ้และบกัมี(้ขนุน) ช่วงเลาใน

การเก็บเก่ียวก็จะแตกตา่งกนัออกไปของแตล่ะช่วงเดือน รสชาติสว่นมากมีรสจืด เมนอูาหารมีทัง้ซุป ป่น เม่ียง เผา 

กินสด ตม้ และคั่ว  

“บกับกเขาจะกินเมลด็ขา้งในกนั เมล็ดเป็นสขีาว เหมือนทีเ่รียกกนัวา่แอลม่อนอสีาน ถา้อยากใหม้นัหอมกเ็อาไป

คัว่ไฟออ่น ๆ” (ทอง ธรรมชาติ, สมัภาษณ,์ 26 กนัยายน 2562)  

 

 

 

 

 

 

Figure 4  Examples of local food plants that use pod/seed for consumption 

 
 ส่วนท่ีใชบ้ริโภคแยกตามดอกมีทัง้หมด 7  ชนิด (Figure 5) ไดแ้ก่ เห็ดปลวกตาบ ตม้กาม เห็ดนํา้หมาก 

เห็ดปลวกนํา้แกร่ง ผักกระโดน สม้ลม และเห็ดปลวกจิก ซึ่งเห็ดมักจะออกช่วงฤดูฝน สามารถเก็บไดป้ระมาณ

เดือนกนัยายน-ตุลาคม ส่วนไมยื้นตน้มกัออกดอกช่วงฤดูแลง้และสามารถเก็บดอกไดป้ระมาณเดือนมีนาคม-

เมษายน รสชาติสว่นมากมีรสจืด และเมนอูาหารสว่นใหญ่ใชด้อกในการแกง เช่น แกงเห็ด  

“เห็ดปลวกตาบดอกจะเป็นทรงหมวกปลายแหลม สีขาวนวลสวย เห็ดปลวกจิกดอกจะไม่แหลม สีจะ

ออกขาว นํา้ตาล” (ถวิล เรืองหงษา, สมัภาษณ,์ 12 กนัยายน 2562) 
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Figure 5  Examples of local food plants that use flower for consumption 

 

สว่นท่ีใชบ้ริโภคแยกตามลาํตน้/เถา การแยกสว่นท่ีใชล้าํตน้และเถามีทัง้หมด 6 ชนิด (Figure 6) คือสว่น

ท่ีใชล้าํตน้ ไดแ้ก่ บอน ผกัอีฮีน ผกัแว่น และผกัพาย ส่วนท่ีใชเ้ถา ไดแ้ก่ บอระเพ็ดป่า และเครือบักแตก ช่วงเวลา

เก็บเก่ียวของลาํตน้และเถาส่วนมากจะสามารถเก็บไดต้ลอดปี  รสชาติส่วนมากจะเป็นรสจืด และเมนอูาหารสว่น

ใหญ่ชองลาํตน้จะเป็นผักสดหรือเครื่องเคียงประกอบอาหารเมนูหลกั ส่วนท่ีเป็นเถามกัจะนาํมาตม้เป็นนํา้ด่ืม

สมนุไพร 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 6  Examples of local food plants that use trunk/vine for consumption 

 

ฐานขอ้มลูเพ่ือเผยแพรค่วามรูเ้ก่ียวกบัพืชอาหารทอ้งถ่ิน ในพืน้ท่ีรบัรองมาตรฐานเกษตรอินทรียข์องกลุ่ม

วิสาหกิจชุมชนเครือข่าย ศรีสะเกษเกษตรกรรมสรา้งสรรค ์จ.ศรีสะเกษ ไดจ้ากการสาํรวจพนัธุพื์ช โดยถ่ายภาพ 

อดัวีดีโอ สมัภาษณ์ จดบันทึก google map ของพืชอาหารทอ้งถ่ิน รายการอาหารต่างๆ ของพืชอาหารทอ้งถ่ิน 

จากเกษตรกรผูใ้หข้อ้มูล ซึ่งนาํมาจัดทาํเป็นระบบฐานขอ้มูลพืชอาหารทอ้งถ่ิน ท่ีประกอบไปดว้ยประเภทการใช้

ประโยชน ์ส่วนท่ีใชบ้ริโภค รูปแบบการบริโภค รสชาติ ช่วงฤดูกาลเก็บเก่ียวผลผลิต  ช่ือพรรณไม ้ช่ือทอ้งถ่ิน ช่ือ

วิทยาศาสตร ์ช่ือสามญั ช่ือวงศ ์และช่ืออ่ืนๆ ไดฐ้านขอ้มลูพืชอาหารทอ้งถ่ินทัง้หมด 104 ชนิด  
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อภปิรายผล  

สว่นท่ีใชบ้ริโภคแยกตามใบ/ยอดออ่น สว่นมากนาํไปเป็นผกัเครื่องเคียง ลวก กินสด ร่วมกบันํา้พริก สว่น

ท่ีใชบ้ริโภคแยกตามผล ส่วนมากจะไม่นาํมาประกอบอาหาร เน่ืองจากรบัประทานเป็นผลไมท้านเล่น หากมีรส

เปรีย้วมกัจะรบัประทานแกง่้วง เช่น กลว้ยป่า ในตอนนีพ้บไดน้อ้ยลงจากการสาํรวจและบางปีผลไมค่อ่ยออก ซึง่มี

ความเสี่ยงต่อการเป็นผลไมท่ี้หายาก ส่วนท่ีใชบ้ริโภคแยกหวั/ราก สว่นหวัมกัจะเป็นประเภทมนั นาํมาตม้และนึ่ง

เป็นอาหารทานเล่น ในส่วนรากมักจะนาํมาตม้เป็นด่ืมเป็นยาสมุนไพร รกัษาอาการต่าง ๆตามวิถีชาวบา้นใน

ทอ้งถ่ิน ส่วนท่ีใชบ้ริโภคแยกตามฝักและเมล็ด ฝักเป็นถั่ว ซึ่งส่วนมากมักจะนาํมาประกอบอาหารประเภทซุป  

เมล็ดเป็นไดท้ัง้ผลไม ้ของทานเล่น หรือสามารถนาํประกอบอาหารได ้เช่น บกัมี(้ขนุน) ส่วนมากรบัประทานเนือ้

สีหลือง เมล็ดขา้งในก็จะนาํมานึ่งรบัประทานเล่น ผลอ่อนนาํมาประกอบอาหารทาํเป็นซุปบกัมี ้ ส่วนท่ีใชบ้ริโภค

แยกตามดอก ท่ีพบส่วนมากจะเป็นเห็ดและหนึ่งปีออกเพียงครัง้เดียวเท่านัน้ ซึ่งจะออกในช่วงฤดูฝน เห็ดนิยม

นาํมาประกอบอาหาร เช่น แกง ป่น ซุป และส่วนท่ีใชบ้ริโภคแยกตามลาํตน้/เถา ลาํตน้ท่ีบริโภคกนัส่วนมากมกั

เป็นลาํตน้อ่อน เช่น ผกัอีฮีน ผกัพาย ผกัแวน่ ซึง่พืชเหลา่นีจ้ะขึน้บริเวณในนาท่ีมีนํา้และนิยมนาํมาเป็นเครื่องเคียง

ร่วมกับอาหาร ส่วนเถานํามาตม้ด่ืมเป็นยาสมุนไพร เช่น บอระเพ็ดป่าและเครือบักแตก เป็นต้น ซึ่งการใช้

ประโยชนจ์ากผกัพืน้บา้นสง่ผลใหเ้กิดความมั่นคงทางอาหารตอ่ชมุชน เกิดกระบวนการเรยีนรูต้ามธรรมชาติแบบ

องคร์วมในชุมชน เกิดเป็นความมั่นคงทางวฒันธรรมเป็นลกัษณะรูปแบบสาํคญัของเศรษฐกิจพอเพียงท่ีมีอยู่ใน

ชุมชน และสอดคล้องกับการศึกษาของปัทมา วิชัยโย (2554) และการจัดทาํฐานข้อมูลเพ่ือเผยแพร่ความรู ้

เก่ียวกับพืชอาหารทอ้งถ่ิน ในพืน้ท่ีรบัรองมาตรฐานเกษตรอินทรียข์องกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเครือข่าย ศรีสะเกษ

เกษตรกรรมสรา้งสรรค ์จ.ศรีสะเกษ ไดจ้ากการสาํรวจพันธุ์พืชโดยถ่ายภาพ อัดวีดีโอ สัมภาษณ์ จดบันทึก 

google map ของพืชอาหารทอ้งถ่ิน รายการอาหารตา่งๆ ของพืชอาหารทอ้งถ่ินจากเกษตรกรผูใ้หข้อ้มลู ซึง่นาํมา

จดัทาํเป็นระบบฐานขอ้มลูพืชอาหารทอ้งถ่ิน ท่ีประกอบไปดว้ยประเภทการใชป้ระโยชน ์ส่วนท่ีใชบ้ริโภค รูปแบบ

การบริโภค รสชาติ ช่วงฤดกูาลเก็บเก่ียวผลผลิต  ช่ือพรรณไม ้ช่ือทอ้งถ่ิน ช่ือวิทยาศาสตร ์ช่ือสามญั ช่ือวงศ ์และ

ช่ืออ่ืนๆ ไดฐ้านขอ้มลูพืชอาหารทอ้งถ่ินทัง้หมด 104 ชนิด สอดคลอ้งกบังานวิจยัของสนุทรี จีนธรรม (2554)  

 

สรุปผลการศึกษา 

พืชอาหารท้องถ่ินท่ีทําการลงพื้นท่ีสาํรวจจากเกษตรกรในกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเครือข่ายศรีสะเกษ

เกษตรกรรมสรา้งสรรค ์จ.ศรีสะเกษ พบว่าส่วนมากพืชมกัจะอยู่ตามโพนนา หรือตามคนันา ของพืน้ท่ีเกษตรกรท่ี

ทาํอินทรีย ์ซึง่ไมไ่ดท้าํการสาํรวจในพืน้ท่ีทั่วไปท่ีมีการใชส้ารเคมีจงึไม่สามารถนาํมาเปรียบเทียบไดว้่าพืน้ท่ีไหนมี

พนัธุพื์ชทอ้งถ่ินอยู่มาก และพบตามพืน้ท่ีสาธารณะ เช่น ถนน แหลง่นํา้ ซึ่งพืน้ท่ีเหลา่นีล้ว้นแตไ่ม่ไดถู้กใชส้ารเคมี 

แตอ่าจถกูทาํลายจากฝีมือมนษุยท่ี์ไมรู่จ้กัพืชเหล่านัน้ หรือไมถู่กทาํลายแตค่นรุน่หลงัไม่คอ่ยรูจ้กัการใชป้ระโยชน์

จากพืชเหล่านัน้ เพ่ือไม่ใหเ้กิดการทาํลายและการสญูพนัธุไ์ป จึงทาํใหต้อ้งจดัทาํฐานขอ้มลูโดยการจดัหมวดหมู่

การใชส้่วนท่ีใชบ้ริโภคไวท้ัง้หมด 5 หมวดหมู่ ตามส่วนของใบ/ยอดอ่อน ผล ราก/หัว ฝัก/เมล็ด ดอก และลาํตน้/

เถา เพ่ือนาํไปใชป้ระโยชนใ์นดา้นการประกอบอาหารและนาํไปใชป้ระโยชนใ์นดา้นตา่ง ๆได ้ซึง่การทาํอินทรียอี์ก

หนึ่งแนวทางในการคงความอดุมสมบูรณข์องระบบนิเวศใหก้บัพืชอาหารทอ้งถ่ิน และเป็นการอนรุกัษส์ิ่งแวดลอ้ม 

ไมท่าํลายระบบธรรมชาติอีกดว้ย 
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คุณภาพชีวิตของเกษตรกรชาวสวนยาง: กรณีศึกษากลุ่มเกษตรกรทาํสวนบ้านบึงตากาด  
ตาํบลชุมแสง อาํเภอวังจันทร ์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 น่ิมเนียม1* และ ปัญญา หมั่นเก็บ1  

Auchalee Nimniem1* and Panya Mankeb1 

 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยครัง้นี ้มีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษา 1) สภาพเศรษฐกิจและสงัคม 2) สภาพการผลิต 3) คุณภาพ

ชีวิตและ 4) ปัญหาอปุสรรคการผลิตยางพาราของเกษตรกรชาวสวนยางบา้นบึงตากาด ตาํบลชุมแสง อาํเภอวงั

จนัทร ์จงัหวดัระยอง โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอ้มลูจากเกษตรชาวทาํสวนยางพารา 

จาํนวน 60 คน วิเคราะหข์อ้มลูดว้ยสถิติพรรณนา ไดแ้ก่คา่ความถ่ี คา่รอ้ยละ สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน  

ผลการวิจยัพบวา่ เกษตรกรส่วนใหญ่ มีพืน้ท่ีปลกูยางพารา 11-20 ไร ่มีประสบการณป์ลกูยางพารา 21-

30 ปี ส่วนใหญ่ปลูกสายพันธุ์ RRIM600  ใชร้ะยะปลูก 3x7 เมตร โดยจะกรีดยางแบบกรีดสองวนัเวน้หนึ่งวัน 

ช่วงเวลากรีดยางพารา 01.00-04.00 น. มีการจา้งแรงงาน รอ้ยละ 80.00 มีการแบ่งผลประโยชนใ์นสดัส่วน 60: 

40  การจาํหน่ายสว่นใหญ่จะขายผ่านพ่อคา้คนกลาง ในรูปแบบยางกอ้นถว้ย ดา้นการศกึษาคณุภาพชีวิต พบว่า

เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตในภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 3.25) ส่วนปัญหาและอุปสรรคในการผลิต

ยางพาโดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง (คา่เฉลี่ย 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 
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คาํนาํ 

เป้าหมายสงูสดุของการพฒันาประเทศคือ การท่ีทาํใหค้นในสงัคมมีชีวิตท่ีดี มีความเป็นอยู่ท่ีดี มีความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรพัยส์ิน คือคนในสงัคมมีคณุภาพชีวิตท่ีดี (ชลิต ศานติวรางคณา และ ดิเรก ธรรมารกัษ์, 
2558) แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564) ภาครฐัใหค้วามสาํคญั โดยยึดคน
เป็นศนูยก์ลางของการพฒันาตามแนวปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นการพฒันาท่ียั่งยืน ต่อเน่ืองจากแผนพฒันา
การเกษตรและแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 9-11 และยดึหลกัการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจท่ี
ลดความเหลื่อมลํา้ และขับเคลื่อนการเจริญเติบโตจากการเพ่ิมผลิตภาพการผลิตบนฐานการใชภู้มิปัญญาและ
นวัตกรรม (สาํนักนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร, 2559) ซึ่งคุณภาพชีวิตของประชากรเป็นองคป์ระกอบ
สาํคญัในการสรา้งความเจริญกา้วหนา้ใหแ้ก่สงัคม เศรษฐกิจ และประเทศชาติ หากคณุภาพชีวิตของประชากรมี
ชีวิตความเป็นอยู่ท่ีดี ก็จะสะทอ้นถึงคณุภาพคณุภาพชีวิตท่ีดีของประชากรไทย (พชัราวดี ศรีบุญเรือง และคณะ, 
2562) 

ประเทศไทยมีพืน้ท่ีปลูกยางทัง้ประเทศประมาณ 12 ลา้นไร่ กระจายกันอยู่ในภาคใต ้ภาคตะวนัออก 
และภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ซึ่งเป็นแหล่งปลูกยางใหม่  ภาคตะวนัออก คือจังหวดัระยองมีการปลูกยางมาก
ท่ีสดุของ จาํนวน748,032 ไร่ โดยแหล่งเพาะปลกูท่ีสาํคญัไดแ้ก่ อาํเภอเมืองระยอง อาํเภอบา้นคา่ย อาํเภอแกลง 
อาํเภอปลวกแดง อาํเภอบ้านฉาง อาํเภอวังจันทร ์และอาํเภอเขาชะเมา ซึ่งอาํเภอวังจันทรเ์ป็นอาํเภอท่ีปลูก
ยางพารามากกว่าสวนผลไมแ้ละสวนปาลม์เป็นอนัดบัตน้ๆ ของจงัหวดัระยอง (สาํนักงานเกษตรจงัหวดัระยอง, 
2562) แตใ่นปี 2557 เป็นตน้มากลบัพบวา่ ราคายางตกตํ่าสง่ผลกระทบอย่างรุนแรงแก่ครวัเรือนชาวสวนยาง  

กลุม่เกษตรกรทาํสวนบา้นบงึตากาด ตาํบลชมุแสง อาํเภอวงัจนัทร ์จงัหวดัระยอง เป็นกลุม่เกษตรกรท่ีได้
จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ในการควบคุมดูแลของการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) โดยใช้ช่ือกลุ่มว่า “กลุ่ม
เกษตรกรทาํสวนบา้นบึงตากาด” มีสาํนกังาน ตัง้อยู่เลขท่ี 207/2 หมู่ท่ี 1 ตาํบลชุมแสง อาํเภอวงัจันทร ์จงัหวดั
ระยอง เลขทะเบียนท่ี รย 68/2560 เม่ือวันท่ี 18 เมษายน  พ.ศ. 2560 ตามความในมาตรา 7  แห่งพระราช
กฤษฎีกาวา่ดว้ยกลุม่เกษตรกร  พ.ศ. 2547 ปัจจบุนัมีสมาชิกจาํนวน 60 คน กิจกรรมของสมาชิกคือการซือ้ขายนํา้
ยางสด ซึ่งเป็นกลุ่มเกษตรกรทําสวนยางพาราอีกกลุ่มหนึ่งท่ีเผชิญกับปัญหาคุณภาพชีวิตในด้านต่าง ๆ 
โดยเฉพาะดา้นรายได ้เน่ืองจากราคาผลผลิตตกตํ่า ตามภาวะเศรษฐกิจทัง้ในประเทศและนอกประเทศ  นั่นคือ
จากผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจสหรฐัอเมริกาตกตํ่าและจีนชะลอการสั่งซือ้  ซึง่ตลาดการซือ้ขายจะเป็นการใช้
ยางจริงเพียงแค่รอ้ยละ 50 เท่านัน้ นอกจากนัน้เป็นการซือ้ขายลว่งหนา้ ผันผวนอย่างหนกัและส่งผลกระทบต่อ
ตลาดยางท่ีซือ้ขายจริงๆ ทันที (การยางแห่งประเทศไทย, 2562) ประกอบกับนโยบายภาครัฐตั้งแต่ปี 2553 
มุ่งเนน้การเพ่ิมผลผลิตยางพาราเน่ืองจากราคายางอยู่ในระดบัสงูส่งผลใหท้ั่วโลกมีการขยายพืน้ท่ีเพาะปลกูยาง
อย่างกวา้งขวางและจากการเพ่ิมพืน้ท่ีปลกูยางโดยรวมของโลกมีแนวโนม้เพ่ิมขึน้ แต่ปริมาณการใชย้างของโลก 
พบว่ามีแนวโนม้เกินความสมดลุระหวา่งผลผลิตยางและความตอ้งการใชย้างของโลก จึงทาํใหร้าคายางมีความ
ผันผวนอยู่ตลอดเวลา และราคายางตกตํ่าอย่างต่อเน่ือง ประกอบกับภาวะเศรษฐกิจท่ีชะงัก ทาํใหป้ระเทศผู้
นาํเขา้ยางชะลอการซือ้ยาง จึงส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกร (สุกัญญา  พวงจีน, 
2561) 

จากเหตผุลดงักลา่วขา้งตน้ ผูวิ้จยัจึงสนใจศกึษาคณุภาพชีวิตของเกษตรกรชาวสวนยาง กรณีศกึษากลุ่ม

เกษตรกรทาํสวนบา้นบึงตากาด ตาํบลชุมแสง อาํเภอวงัจันทร ์จังหวัดระยอง เน่ืองจากไดร้บัการส่งเสริมและ

สนบัสนุนโดย กยท. ซึง่คณุภาพชีวิตหมายถึงการท่ีผูค้นมีความสามารถท่ีจะทาํมาหากิน มีรายไดเ้พียงพอสาํหรบั

การใชจ้่ายในสิ่งท่ีจาํเป็นพืน้ฐานต่อการดาํรงชีวิต และมีเวลาว่างสาํหรบัการพกัผ่อน ตลอดจนมีโอกาสท่ีจะนาํ

รายไดไ้ปใชส้อยไดต้ามความพึงพอใจ (พิชิต พิทกัษเ์ทพสมบติั, 2540; กรมสขุภาพจิต, 2559; UNESCO, 1978) 

สาํหรับในการศึกษาครัง้นี ้คุณภาพชีวิตประกอบดว้ย 5 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นสุขภาพและหน้าท่ี ดา้นสังคมและ

เศรษฐกิจ ดา้นจิตวิญญาณ ดา้นครอบครวั และดา้นนันทนาการ ผลการศึกษาจะเป็นประโยชนต์่อหน่วยงานท่ี

เก่ียวขอ้งสามารถนาํไปใชใ้นการพิจารณาปรบัปรุงมาตรการต่างๆ เพ่ือส่งเสริมคุณภาพชีวิต ตลอดจนสามารถ

นาํไปใชเ้ป็นขอ้มลูพืน้ฐานสาํหรบัการศกึษาวิจยัตอ่ไป  
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วิธีการวิจัย 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัครัง้นีคื้อ เกษตรกรทาํสวนยางพารา ท่ีเป็นสมาชิกกลุม่เกษตรกรทาํสวนบา้นบึง
ตากาด ตาํบลชุมแสง อาํเภอวงัจันทร ์จังหวดัระยอง จาํนวน 60 คน (การยางแห่งประเทศไทย, 2562) สาํหรบั
การศกึษาครัง้นีผู้วิ้จยัศกึษาประชากรทัง้หมด โดยเก็บรวบรวมขอ้มลูระหวา่งเดือนตลุาคม-พฤศจิกายน 2562  
 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวิจัย 

การวิจัยครัง้นีผู้ ้วิจัยใช้แบบสอบถาม (questionnaire) เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล ซึ่งมี
คาํถามแบบปลายปิด (closed-ended questionnaire) โดยมีการทดสอบความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หา (content 
validity) แลว้จึงนาํไปทดลองใช ้(tryout) กับเกษตรกรผูป้ลูกยางพาราในตาํบลชุมแสง อาํเภอวงัจันทร ์จังหวดั
ระยอง จาํนวน 30 คน ท่ีไม่ใช่กลุ่มประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาครัง้นี ้และหาค่าความเช่ือมั่น (reliability) โดยวิธี
ของ Cronbach (Cronbach’s alpha coefficient) ไดค้่าความเช่ือมั่นทัง้ฉบับเท่ากับ 0.704 ซึ่งเป็นค่าท่ีสามารถ
นาํไปใชใ้นการเก็บขอ้มูลในการวิจัยครัง้นี ้จากนัน้ไดมี้การปรบัแบบสอบถามอีกครัง้ก่อนนาํไปเก็บขอ้มูลจริงใน
ภาคสนาม  

 
การวิเคราะหข้์อมูล 
 การวิเคราะหข์อ้มลูใชส้ถิติไดแ้ก่ 

1) สถิติพรรณนา (descriptive statistics) ได้แก่ ค่าความถ่ี (frequency) ค่ารอ้ยละ (percentage) 
คา่เฉลี่ย (mean) และสว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน (standard deviation) 

2) เกณฑก์ารแปลผล ผูวิ้จยัไดแ้บ่งระดบัการประเมินคา่เฉลี่ยของคณุภาพชีวิตและระดบัปัญหาอปุสรรค
ของเกษตรกรทาํสวนยางพารา 5 ระดบั โดยกาํหนดเป็นอนัตรภาคชัน้ ดงันี ้(พวงรตัน ์ทวีรตัน,์ 2543) 

อนัตรภาคชัน้ = 
คะแนนสงูท่ีสดุ−คะแนนตํ่าสดุ  

จาํนวนชัน้
 

  = 
5−1
5

 

  = 0.80 

 จากเกณฑด์งักลา่ว สามารถแปลความหมาย ระดบัคณุภาพชีวิตและระดบัปัญหาของเกษตรกร ดงันี ้

คา่เฉลี่ย 1.00-1.80 หมายถงึ ระดบันอ้ยท่ีสดุ 

คา่เฉลี่ย 1.81-2.60 หมายถงึ ระดบันอ้ย 

คา่เฉลี่ย 2.61-3.40 หมายถงึ ระดบัปานกลาง 

คา่เฉลี่ย 3.41-4.20 หมายถงึ ระดบัมาก 

คา่เฉลี่ย 4.21-5.00 หมายถงึ ระดบัมากท่ีสดุ 

 
 
 
 

ผลและวิจารณผ์ลการศึกษา 
1. สภาพเศรษฐกจิสังคมของการเกษตร 
 จาก Table 1 พบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่เป็นเพศชาย รอ้ยละ 58.33 มีอายุระหว่าง 51-60 ปี มากท่ีสุด 
รอ้ยละ 43.33  จบการศกึษาระดบัประถมศกึษา รอ้ยละ 58.33 มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน 5,001–10,000 บาท มาก
ท่ีสดุ รอ้ยละ 48.33 เกินครึง่มีสถานภาพสมรสแลว้ รอ้ยละ 51.67 ส่วนใหญ่มีจาํนวนสมาชิกในครวัเรือน 3-5 คน 
มีพื ้นท่ีปลูกยางพารา 11–20 ไร่ มากท่ีสุด รอ้ยละ 33.33 ซึ่งจะเห็นไดว้่าเกษตรกรส่วนใหญ่อยู่ในวัยท่ีมีอายุ
คอ่นขา้งมาก  
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Table 1 Socio-economic characteristics of respondents. 
                                                                                                                                      N=60 

Characteristics Frequency  Percentage 
Gender   
   Male 35 58.33 
   Female 25 41.67 
Age   
   25-40 years 12 20.00 
   41-50 years 7 11.67 
   51-60 years 26 43.33 
     > 61 years 15 25.00 
Education   
   Elementary school  35 58.33 
  Junior high school. 10 16.67 
   High school/Vocation certificate 9 15.00 
   Bachelor degree 6 10.00 
Monthly income   
   ≤ 5,000 Baht 6 10.00 
   5,001 – 10,000 Baht 29 48.33 
   10,001 – 15,000 Baht 16 26.67 
  >  15,001 Baht  9 15.00 
Marital status   
   Single 24 40.00 
   Married 31 51.67 
   Window/Divorced 5 8.33 
Family members   
   < 2  Persons 5 8.33 
   3 – 5 Persons 45 75.00 
   > 5 Persons 10 16.67 
 

2. สภาพการผลิตยางพารา 

 เกษตรกรมีพืน้ท่ีปลูกยางพารา 11-20 ไร่ มากท่ีสุด รอ้ยละ 33.33 โดยมีพืน้ท่ีท่ีเปิดกรีดและไดผ้ลผลิต
แลว้ นอ้ยกว่า 10 ไร่ มากท่ีสุด รอ้ยละ 43.33 มีประสบการณ์ปลูกยางพารา 21-30 ปี มากท่ีสุด รอ้ยละ 36.67 
ส่วนใหญ่ลักษณะพื้นท่ีปลูกยางพาราเป็นพื้นท่ีราบ รอ้ยละ 63.33 พันธุ์ยางพาราท่ีปลูกส่วนใหญ่เป็นพันธุ ์
RRIM600 รอ้ยละ 91.67 พนัธุย์างพาราส่วนใหญ่จะซือ้มาจากพ่อคา้จาํหน่ายกลา้พนัธุ ์รอ้ยละ 68.33 เกษตรกร
สว่นใหญ่จะปลกูโดยใชร้ะยะ 3x7 เมตร รอ้ยละ 83.33 เกษตรกรครึ่งหนึ่งหรือรอ้ยละ 50.00 จะกรีดยางแบบกรีด
สองวนัเวน้หนึ่งวนั ช่วงเวลากรีดยางพารา 01.00-04.00 น. รอ้ยละ 60.00 มีการจา้งแรงงาน รอ้ยละ 80.00 มีการ
จา้งแรงงานจาํนวนเฉลี่ย 2 คนมากท่ีสุด รอ้ยละ 45.00 โดยมีการแบ่งผลประโยชนใ์นสดัส่วน 60:40  มากท่ีสุด 
รอ้ยละ 38.33 ในการจาํหน่ายยางพาราส่วนใหญ่จะขายผ่านพ่อคา้คนกลาง รอ้ยละ 70.00 ในรูปแบบยางกอ้น
ถว้ย  รอ้ยละ 46.67   

3. คุณภาพชวีิตของเกษตรกรชาวสวนยาง 
จาก Table 2 การศกึษาคณุภาพชีวิตของเกษตรกรชาวสวนยางบา้นบงึตากาด ตาํบลชมุแสง จงัหวดั

ระยอง ใน 5 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นสขุภาพและหนา้ท่ี ดา้นสงัคมและเศรษฐกิจ ดา้นจิตวิญญาณ ดา้นครอบครวั และ
ดา้นนนัทนาการ จากการศกึษาพบวา่ ในภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง มีคา่เฉลี่ย 3.25 ซึง่ไมส่อดคลอ้งกบั
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การศกึษาของศภุรทิพย ์ นิลารกัษ ์(2557) พบวา่คณุภาพชีวิตของเกษตรกรชาวสวนยาง ภายในเขตพืน้ท่ี จงัหวดั
ตราด มีคณุภาพชีวิตอยู่ในระดบัดีมาก ทัง้นีอ้าจเน่ืองมากจากก่อนปี 2557 ยางพารามีราคาสงูอย่างตอ่เน่ือง แต่
ในปี 2557 เป็นตน้มาราคายางกลบัตกตํ่า สง่ผลกระทบตอ่คณุภาพชีวิตอย่างรุนแรงแก่ครวัเรือนชาวสวนยาง จงึ
สง่ผลกระทบตอ่คณุภาพชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกร (สกุญัญา  พวงจีน, 2561) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น 
พบวา่อยู่ในระดบัมาก 2 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นสขุภาพและหนา้ท่ี กบัดา้นจิตวิญญาณ โดยมีค่าเฉลี่ย 3.67 และ 3.55 
ตามลาํดบั และอยู่ในระดบัปานกลาง 2 ดา้นคือ ดา้นครอบครวัและนนัทนาการ มีคา่เฉลี่ย 3.40 และ 3.11 
ตามลาํดบั สว่นดา้นสงัคมและเศรษฐกิจอยู่ในระดบัตํ่า มีคา่เฉลี่ย 2.53  

Table 2 Quality of life among Para rubber farmers in Ban Bueng Ta Kat                                                                                                                             

Items x̄   S.D. Results Rank 
1.  Health and duties 3.67 0.49 High 1 
2. Social and economic 2.53 0.40 Low 5 
3. Spiritual 3.55 0.45 High 2 
4. Family 3.40 0.64 Medium 3 
5. Recreation 3.11 0.53 Medium 4 

Mean 3.25 0.45 Medium  
 
4. ปัญหาอุปสรรคในการผลิตยางพาราของเกษตรกร  
 จาก Table 3 พบว่า ปัญหาอุปสรรคในการผลิตยางพาราของเกษตรกร ในภาพรวมอยู่ในระดับปาน
กลาง มีค่าเฉลี่ย 3.30 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า ปัญหาอุปสรรคอยู่ในระดบัมากมี 4 ขอ้ ไดแ้ก่ปัญหาดา้น
ราคา ดา้นปัจจัยการผลิตมีราคาแพง การจาํหน่ายยางพาราและปัญหาวชัพืช โดยมีค่าเฉลี่ย 4.20, 4.02, 3.57
และ 3.50 ตามลาํดบั นอกนัน้อยู่ในระดบัปานกลางทัง้หมด โดยเรียงลาํดบัดงันี ้ปัญหาโรคและแมลงระบาด การ
ขาดแคลนแรงงาน เงินทุนหมุนเวียน ขาดแคลนนํา้ และการแปรรูปผลผลิตนํา้ยาง มีค่าเฉลี่ย 3.50, 3.37, 2.90, 
2.77, 2.73 และ 2.70 ตามลาํดบั ดงันัน้จะเห็นว่าปัญหาราคายางพาราตกตํ่า ปัญหาปัจจยัการผลิตท่ีมีราคาแพง 
และการจาํหน่ายยางพารายังเป็นปัญหาหลกัในพืน้ท่ี รวมทัง้ปัญหาเรื่องวชัพืช ซึ่งสอดคลอ้งกบั ศภุฤกษ์ ทั่งศรี 
(2560) ศึกษาความคิดเห็นของเกษตรกรต่อธุรกิจการปลูกยางพารา ในตาํบลลุ่มสุ่มอาํเภอไทรโยค จังหวัด
กาญจนบุรี พบว่าปัญหาราคาพาราตกตํ่าเป็นปัญหาท่ีส่งผลกระทบต่อเกษตรกรในพืน้ท่ีดงักล่าวในระดบัมาก
เช่นกนั 
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Table 3 Problems in rubber production of Ban Bueng Ta Kat farmers’ group.                                     
Items x̄   S.D. Results Rank 
1. Outbreaks of diseases and insects 3.37 0.92 Medium 5 
2. Weed control 3.50 0.96 High 4 
3. Water shortage 2.73 0.77 Medium 8 
4. Labor shortage 2.90 0.81 Medium 6 
5. The price of rubber 4.20 0.79 High 1 
6. Latex processing 2.70 0.61 Medium 9 
7. Rubber sales 3.57 0.83 High 3 
8. Capital 2.77 0.92 Medium 7 
9. Inputs of production are expensive 4.02 0.98 High 2 

Mean 3.30 0.56 Medium  
 

สรุป 

เกษตรกรส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายรุะหวา่ง 51-60 ปี จบการศกึษาระดบัประถมศกึษา มีรายไดเ้ฉลี่ย
ตอ่เดือน 5,001–10,000 บาท มีสถานภาพสมรสแลว้ มีจาํนวนสมาชิกในครวัเรือน 3-5 คน มีพืน้ท่ีปลกูยางพารา  
11-20 ไร ่มีประสบการณป์ลกูยางพารา 21-30 ปี สว่นใหญ่ปลกูสายพนัธุ ์RRIM600  ใชร้ะยะปลกู 3x7 เมตร โดย
จะกรีดยางแบบกรีดสองวนัเวน้หนึ่งวนั ช่วงเวลากรีดยางพารา 01.00-04.00 น. มีการจา้งแรงงาน รอ้ยละ 80.00 
มีการแบ่งผลประโยชนใ์นสดัส่วน 60:40  การจาํหน่ายส่วนใหญ่จะขายผ่านพ่อคา้คนกลาง ในรูปแบบยางกอ้น
ถว้ย ดา้นการศกึษาคณุภาพชีวิต พบวา่เกษตรกรมีคณุภาพชีวิตในภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง (คา่เฉลี่ย 3.25) 
โดยคุณภาพชีวิตท่ีอยู่ในระดับมากมี 2 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นสุขภาพและหน้าท่ี กับดา้นจิตวิญญาณ ส่วนปัญหา
อปุสรรคในการผลิตยางพาราโดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 3.30) โดยปัญหาอปุสรรคอยู่ในระดบัมาก
มี 4 ดา้น ไดแ้ก่ดา้นราคา ดา้นปัจจยัการผลิตมีราคาแพง ดา้นการจาํหน่ายยางพาราและดา้นปัญหาวชัพืช  
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การพัฒนาศักยภาพด้านการตลาดแบบมีส่วนร่วมของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนทาํนาห้วยตาดข่า 

ตาํบลหนองอ้อ อาํเภอหนองวัวซอ 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 พีรชยั กลุชยั1 

Lakkhana Thasom1* and Peerachai Kullachai1  

 

บทคัดย่อ 

 งานวิจยันีมี้วตัถปุระสงคเ์พ่ือศกึษาพฒันาการดา้นการตลาด เพ่ือประเมินศกัยภาพและหาแนวทางการ

พัฒนาศักยภาพดา้นการตลาดของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนทาํนาหว้ยตาดข่า ตาํบลหนองออ้ อาํเภอหนองวัวซอ 

จงัหวดัอดุรธานี ใชร้ะเบียบวิธีวิจยัปฏิบติัการแบบมีส่วนรว่ม ผลการศกึษาพบวา่ การตลาดของกลุม่วิสาหกิจเป็น

แคก่ารออกบธูแสดงสินคา้ ขายในชมุชน พืน้ท่ีใกลเ้คียง มีศกัยภาพและทกัษะในการผลิต มีหน่วยงานภาครฐัและ

เอกชนช่วยเหลือสนับสนุน แนวทางการพัฒนาคือ ควรจัดอบรมใหค้วามรูเ้รื่องบัญชี เพ่ิมเติมความรูโ้ดยเชิญ

วิทยากรดา้นการตลาดมาวางแผนการพฒันาร่วมกนั เลือกผลิตภณัฑแ์ละกาํหนดกลุ่มเป้าหมายสาํหรบัทดลอง

ทาํการตลาด เพ่ิมช่องทางจาํหน่าย โดยฝากขายตามรา้นต่างๆ จากการนาํสินคา้ไปทดลองตลาด ตอ้งพัฒนา

ผลิตภณัฑแ์ละบรรจภุณัฑ ์ใหไ้ดม้าตรฐาน สง่เสริมการตลาดผ่านสื่อตา่งๆ พฒันาบคุลากรโดยใชก้ารปฏิบติัจริง 

 

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 
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คาํนาํ 

 บริษัทสยามคูโบตา้คอรป์อเรชั่นจาํกัด ไดด้าํเนิน “โครงการชุมชนพลังเกษตรสรา้งสุขสยามคูโบตา้” 

มาตัง้แต่ปี พ.ศ.2554 โดยมีเป้าหมายในการพฒันากลุม่เกษตรกรท่ีมีศกัยภาพ มีความตัง้ใจจริง และรวมกลุ่มกนั

อย่างเขม้แข็งเพ่ือสรา้งชุมชนตน้แบบทางดา้นการเกษตรท่ีสามารถพึ่งตนเองได ้ผ่านกิจกรรมการเกษตรต่าง ๆ 

ของสยามคูโบตา้ เพ่ือช่วยลดตน้ทุน เพ่ิมผลผลิตและเพ่ิมรายได ้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนทาํนาหว้ยตาดข่า ตาํบล

หนองออ้ อาํเภอหนองววัซอ จังหวดัอดุรธานี เกิดจากการรวมกลุ่มของเกษตรกรท่ีมีแนวคิดในการพฒันาชุมชน

ของตนเองใหมี้ความเขม้แข็งดว้ยการทาํเกษตรแบบผสมผสานท่ีมีพืชหลายชนิด เพ่ือลดความเสี่ยงจากการ

เพาะปลูก โดยมีระบบบริหารจัดการผ่านกลุ่มย่อยจาํนวน 7 กลุ่ม ไดแ้ก่ กลุ่มขา้ว กลุ่มพืชไร่ กลุ่มปุ๋ ย กลุ่มถั่ว

เหลือง กลุม่โคนม กลุม่แปรรูปและกลุม่เครื่องจกัรกลการเกษตรซึง่แตล่ะกลุม่ย่อยมีการเช่ือมโยงกิจกรรมกนั  

 จากการศึกษาเบือ้งตน้พบว่ากลุ่มวิสาหกิจชุมชนทาํนาหว้ยตาดข่ามีศกัยภาพในดา้นการผลิตแต่ขาด

ศกัยภาพท่ีจะนาํสินคา้ไปจาํหน่ายในนามของกลุ่ม หากกลุ่มไดร้บัการส่งเสริม กระบวนการวางแผนการตลาด 

ท่ีเหมาะสม จะทาํให้ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มไดร้ับการพัฒนาสามารถสรา้งมูลค่าเพ่ิมได ้กิจกรรมการขายและ

จาํหน่ายผลผลิตทางการเกษตรดา้นการตลาดเป็นเพียงระดับชุมชนและพืน้ท่ีใกลเ้คียง โดยการออกบูธแสดง

สินคา้ ผลิตภณัฑ ์เช่น ขา้วสารบรรจุถงุส่งขายใหก้บับริษัทสยามคโูบตา้คอรป์อเรชั่น จาํกดั ขายเองในชุมชนและ

พืน้ท่ีใกลเ้คียง ถั่วเหลืองส่งขายเป็นเมล็ดใหก้ับสหกรณ์การเกษตรหนองววัซอจาํกัดและศูนยวิ์จัยและพัฒนา

เมล็ดพันธุพื์ชขอนแก่น ดงันัน้ในอนาคตจึงมีแผนการขยายสู่ตลาดระดบัภูมิภาคอ่ืนๆ เพ่ือสรา้งพืน้ท่ีสินคา้ของ

ตนเองพรอ้มพฒันาการกิจกรรมการแปรรูป แต่กลุ่มยงัมองไม่เห็นสิ่งท่ีตนเองมี ทรพัยากรในชุมชนท่ีสามารถต่อ

ยอดเป็นผลิตภัณฑไ์ด ้มีปัญหาผลิตภัณฑไ์ม่ตรงกับความตอ้งการของตลาด ผลผลิตเหลือจาํนวนมาก ความรู ้

เรื่องการตลาดของกลุม่ยงัเป็นสิ่งท่ีตอ้งเรียนรูจ้ากประสบการณจ์ริงและเพ่ือใหเ้กิดการพฒันาศกัยภาพการจดัการ

ตลาดใหก้ับกลุ่มอย่างต่อเน่ือง ผูวิ้จัยไดเ้ล็งเห็นปัญหาทางดา้นการตลาดท่ีการแกปั้ญหาควรเกิดจากตัวของ

เกษตรกรเองไมค่วรรอหน่วยงานภายนอก เพ่ือใหก้ลุ่มมีความรูพื้น้ฐานดา้นการตลาดและการแปรรูป มองเห็นจุด

แข็ง จดุอ่อน มองเห็นอปุสรรคและโอกาสของตนเอง เพ่ือใหก้ลุม่มีแนวคิดในการพึ่งพาตนเอง เลง็เห็นคณุคา่ของ

ทรพัยากรในชุมชน จงึไดส้นใจท่ีจะทาํวิจยัเพ่ือแกไ้ขปัญหาโดยมีคาํถามในการวิจยัคือ การพฒันาศกัยภาพดา้น

การตลาดของกลุม่วิสาหกิจทาํนาหว้ยตาดข่า ตาํบลหนองออ้ อาํเภอหนองววัซอ จงัหวดัอดุรธานี ควรเป็นอย่างไร  

วัตถุประสงค ์

1) เพ่ือศกึษาและประเมินศกัยภาพดา้นการตลาดของกลุม่วิสาหกิจชมุชนทาํนาหว้ยตาดข่า ตาํบล

หนองออ้ อาํเภอหนองววัซอ จงัหวดัอดุรธานี 

2) เพ่ือหาแนวทางพฒันาศกัยภาพดา้นการตลาดใหก้บักลุม่วิสาหกิจชมุชนทาํนาหว้ยตาดข่า ตาํบล

หนองออ้ อาํเภอหนองววัซอ จงัหวดัอดุรธานี 
 

วิธีการศึกษา 

  การพฒันาศกัยภาพดา้นการตลาดแบบมีสว่นรว่มของกลุม่วิสาหกิจชมุชนทาํนาหว้ยตาดข่า ใชก้ารวิจยั

เชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research: PAR) โดยมีกลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้น ําและ

คณะกรรมการของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนทํานาห้วยตาดข่า จาํนวน 15 คน เครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษา ได้แก่  

การสนทนากลุม่ (Focus group) การวิเคราะห ์SWOT และการสมัภาษณเ์ชิงลกึ  



การประชมุทางวิชาการของมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์ครัง้ที่ 58  สาขาสง่เสรมิการเกษตรและคหกรรมศาสตร ์

595 

มีการดาํเนินการตามขัน้ตอนดงัตอ่ไปนี ้

 ขัน้ตอนการศกึษา 

 ขัน้ท่ี 1 เดือน สิงหาคม 2562 ศกึษาและประเมินศกัยภาพดา้นการตลาดของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนทาํนา

หว้ยตาดข่าโดยใชเ้ครื่องมือสนทนากลุ่ม (Focus group) การวิเคราะห ์SWOT ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของ

สมาชิกภายในกลุม่ สมัภาษณเ์ชิงลกึเก่ียวกบัความคิดเห็นของคณะกรรมการ 

 ขัน้ท่ี 2 เดือน กันยายน-ตุลาคม 2562 วางแผนและออกแบบกระบวนการในการพัฒนาศกัยภาพของ

กลุ่มสรุปแนวทางการพัฒนาศักยภาพดา้นการตลาดสรา้งกระบวนการเรียนรู ้จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูก้ับ

บคุลากรภายนอกท่ีมีความรูค้วามสามารถดา้นการตลาด 

 ขัน้ท่ี 3 ทดลองปฏิบติัจริงและนาํขอ้มลูมาประมวลผล รวบรวมขอ้มลูและสรุปผลการดาํเนินงาน   

 การวิเคราะหข์อ้มลู นาํขอ้มลูท่ีไดจ้ากการสนทนากลุ่ม (Focus group) สมัภาษณเ์ชิงลกึเก่ียวกับความ

คิดเห็นของคณะกรรมการและสงัเกตพฤติกรรมภายในกลุม่ การจดัเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูก้บับุคลากรภายนอกท่ีมี

ความรูค้วามสามารถดา้นการตลาด  การลงภาคสนามและการสงัเกตการณแ์บบมีสว่นรว่มมาวิเคราะหเ์ชิงเนือ้หา

โดยใชก้ารพรรณนาเรียบเรียง นาํเสนอตามขอ้เท็จจริง 

 

ผลและวิจารณผ์ล  

 การศึกษาและประเมินศักยภาพด้านการตลาดของกลุ่มวิสาหกจิชุมชนทาํนาห้วยตาดข่า ตาํบล

หนองอ้อ อาํเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี 

 1) จุดแขง็  

               ผลิตภัณฑ ์(Product) 

                   (1) มีผลผลิตหลากหลายพรอ้มสาํหรบัการแปรรูปและทาํการตลาดเพ่ือสรา้งมลูคา่เพ่ิม เชน่ ขา้ว  

มนัสาํปะหลงั ออ้ย ถั่วเหลือง การเลีย้งโค เป็นตน้ 

       (2) มีผูท่ี้มีความชาํนาญดา้นการแปรรูป สามารถคิดคน้สตูรใหม่ๆ ได ้โดยจากการศกึษาและคน้ควา้

เพ่ิมเติมจากอินเตอรเ์น็ต มีอปุกรณแ์ละเครื่องมือครบในการแปรรูปผลิตภณัฑต์า่งๆ  

               การจัดจาํหน่าย (Place or Distribution) และ การส่งเสริมการตลาด (Promotion) 

                    (3) คณะกรรมการใชวิ้ธีการจาํหน่ายสินคา้โดยตรงไม่ผ่านพ่อคา้คนกลาง เน่ืองจากเล็งเห็นว่านาํ

ผลิตภณัฑไ์ปจาํหน่ายเองจะทาํใหไ้ดพ้บปะพดูคยุกบัลกูคา้โดยตรง ออกบธูจาํหน่ายสินคา้เอง 

2) จุดอ่อน 

               ผลิตภัณฑ ์(Product) 

               (1) ผลิตภณัฑบ์างอย่างยงัไม่ไดร้บัรองมาตรฐานอาหารและยาเน่ืองจากสถานท่ีผลิตยังไม่ผ่านการ

ตรวจรบัรองขณะนีก้าํลงัอยู่ในขัน้ตอนของการปรบัปรุงสถานท่ีผลิต  

               การจัดจาํหน่าย (Place or Distribution) 

      (2) ขาดการส่งเสริมประชาสมัพันธแ์ละหาช่องทางการจัดจาํหน่ายสินคา้ท่ีหลากหลายทัง้ในจงัหวดั 

และตา่งจงัหวดัเพราะไมม่ั่นใจในสินคา้ของตนเอง  

               การกาํหนดราคา (Price) 

               (3) ไมมี่ความรูเ้รื่องการตัง้ราคาเพ่ือใหไ้ดก้าํไรและควรไดก้าํไรเท่าไหรจ่ากการจาํหน่ายสินคา้ 
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               การส่งเสริมการตลาด (Promotion) 

       (4) ไม่มีแผนธุรกิจในการขยายการผลิตและการตลาดและไมมี่การกาํหนดกลุ่มลกูคา้เป้าหมายดว้ย

กิจกรรมทางการเกษตรท่ีหลากหลายทาํใหกิ้จกรรมแปรรูปเป็นไปไดช้า้และยงัหาจดุเดน่ของตนเองไมเ่จอ 

       (5) ยังไม่ไดเ้นน้การตลาดเชิงรุกในการมุ่งขยายตลาด แต่ยังคงเนน้การจาํหน่ายเป็นการออกบูธ

แสดงสินคา้ ภายในชมุชนและชมุชนใกลเ้คียง ดว้ยขอ้จาํกดัดา้นมาตรฐานของสินคา้ 

       (6) กลุ่มไม่มีตราสินคา้ บรรจุภัณฑไ์ม่มีเอกลกัษณ์ “ถา้มีคนที่มีความรูด้า้นการทาํการตลาด การ

พฒันาผลติภณัฑ์ มาใหค้วามรูแ้ละมาช่วยเหลือกลุ่มจะดมีาก” (มลิวรรณ เพียสามารถ, สมัภาษณ,์ 21 กนัยายน 

2562) 

3) โอกาส 

              (1) มีหน่วยงานทัง้ภาครฐัและเอกชนเขา้มาช่วยเหลือสนับสนุน คือ บริษัทสยามคูโบตา้คอรป์อเรชั่น 

จาํกัด ไดเ้ขา้ร่วมในโครงการชุมชนพลงัสรา้งสุขสยามคูโบตา้ และไดร้บัการสนับสนุนจากภาครฐัไม่ว่าจะเป็น 

สถาบนัวิจยัวิทยาศาสตรแ์ห่งประเทศไทย กรมวิชาการเกษตร 

              (2) มีนโยบายของรัฐและหน่วยงานเอกชนหันมาให้ความสนใจในกลุ่มอาชีพเสริมในชุมชน มี

งบประมาณในการส่งเสริมกลุ่มสมัมาชีพชุมชนหลายดา้น เช่น ดา้นการพัฒนาศกัยภาพในการผลิตสินคา้ของ

กลุม่ ดา้นงบประมาณ การอบรมพฒันาบรรจภุณัฑ ์การศกึษาดงูาน  

              4) อุปสรรค  

                  (1) กระแสคนรกัสขุภาพกาํลงัมาแรงในปัจจบุนัสง่ผลใหผู้บ้ริโภคตอ้งการสินคา้เพ่ือสขุภาพมากขึน้

ซึง่สินคา้ของกลุม่ยงัมีการใชน้ ํา้มนัในปริมาณมากอยู่  

                  (2) ปัญหาเศรษฐกิจในปัจจบุนัสง่ผลถงึการซือ้ของประชาชน และยงัสง่ผลตอ่รายไดข้องกลุม่ 

 

 แนวทางพัฒนาศักยภาพด้านการตลาดใหกั้บกลุ่มวิสาหกจิชุมชนทาํนาหว้ยตาดข่า ตาํบลหนอง

อ้อ อาํเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี 

 จากการประเมินกลุม่โดยใชเ้ครื่องมือ SWOT analysis ไดแ้นวทางในการพฒันาดงันี ้

 1) หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งควรเพ่ิมเติมความรูโ้ดยการเชิญวิทยากรท่ีมีความรูเ้รื่องการตลาดมาแลกเปลี่ยน

ประสบการณแ์ละหาแนวทางพฒันาการพฒันา จดัทาํแผนการตลาดรว่มกนักบักลุม่ 

2) การพฒันาผลิตภณัฑ ์ไดแ้ก่ เครื่องมือท่ีทนัสมยัมาใชเ้พ่ือเพ่ิมคณุภาพการผลิต และคดัเลือกวตัถดิุบท่ี

มีคุณภาพเพ่ือสรา้งจุดเด่นให้กับผลิตภัณฑ์ เสริมความรูพื้ ้นฐานเก่ียวกับการบริหารการผลิต จัดอบรมเชิง

ปฏิบัติการเทคนิคการออกแบบบรรจุภัณฑ์ การควบคุมวัตถุดิบและสินค้าคงเหลือ เน่ืองจากผลิตภัณฑ์ มี

หลากหลาย ควรเลือกผลิตภณัฑส์าํหรบัดาํเนินกิจกรรมการตลาดเพ่ือหาช่องทางการจาํหนา่ยใหม่ๆ ใหก้บัสินคา้ 

พัฒนาผลิตภัณฑแ์ละสถานท่ีผลิตให้ไดร้บัรองมาตรฐานอาหารและยา กาํหนดกลุ่มเป้าหมายในการดาํเนิน

กิจกรรมทางการตลาด 

3) เพ่ิมช่องทางจําหน่ายสินค้า โดยการขายสินค้าผ่านสถาบันคนกลางต่างๆ เช่น  พ่อค้าส่ง 

(Wholesalers ) พ่อคา้ปลีก (Retailers) และตัวแทนคนกลาง (Agent Middleman) โดยพากลุ่มไปทดลองวาง

จาํหน่ายสินคา้ในสถานท่ีต่างๆ เช่น รา้นคา้ / รา้นอาหาร / รา้นขายของฝาก / รา้นกาแฟ โดยเริ่มจากตัวเมือง

จังหวัดอุดรธานี จัดทาํบรรจุภัณฑ์และส่งเสริมการตลาดผ่านสื่อต่างๆ เช่น โปสเตอร ์ภาพถ่ายสินค้า วีดีโอ
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กระบวนการผลิต เป็นตน้ “ถา้เป็นคนภายนอก นกัท่องเที่ยว ก็น่าจะอยากไดส้ินคา้ชุมชน” (สุภัชชา กองแกว้, 

สมัภาษณ,์ 21 กนัยายน 2562) 

4) ระบบบญัชีและการเงิน จดัอบรมใหค้วามรูเ้รื่องการทาํบญัชีท่ีถกูตอ้ง และควรทาํบญัชีดา้นตน้ทนุการ

ผลิตของกิจกรรมทางการตลาดนัน้ ๆ ควรใหค้วามรูเ้รื่องระบบบญัชีและใหมี้กระบวนการในการลงบนัทกึรายการ

ทางบัญชี ระบบการเงิน และการสรา้งความเขา้ใจในเรื่องของการจัดสรรเงินทุน การบริหารสภาพคล่อง การ

บริหารจดัการหนีส้ินและแหลง่เงินทนุ 

การทดลองโดยนําแนวทางมาปฏิบัติ เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการตลาดให้กับกลุ่มวิสาหกิจ

ชุมชนทาํนาหว้ยตาดข่า ตาํบลหนองอ้อ อาํเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี 

แ น วท างที่  1 เม่ื อ วัน ท่ี  22 กั น ย าย น  พ .ศ .2562 เชิ ญ วิท ย าก รจ าก วิท ย า ลัย ก า รจัด ก า ร 

มหาวิทยาลยัมหิดล ท่ีมีความรูเ้รื่องการตลาด คือ ดร.สเุทพ น่ิมแสง  ไปแลกเปลี่ยนเรียนรูด้า้นการตลาดกบักลุ่ม

วิสาหกิจชมุชนทาํนาหว้ยตาดข่า คณะกรรมการจึงไดเ้ลือก ผลิตภณัฑส์าํหรบัทดลองทาํการตลาดไดแ้ก่ สแนค

บาร ์ท่ีใชว้ตัถดิุบในการผลิตจากปลายขา้ว แต่สแนคบารมี์ขัน้ตอนการผลิตท่ีใชน้ ํา้มนัเยอะ ชิน้มีขนาดใหญ่ ฉลาก

ท่ีติดไม่มีเบอรติ์ดต่อ ไม่มีสญัลกัษณ์ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน จึงมีการพัฒนาต่อยอดและไดม้าซึ่งแนวทางการ

พฒันาท่ีสอง 

แนวทางที ่2 การพัฒนาผลิตภัณฑ ์

ผลิตภัณฑ ์(Product) พฒันาดา้นความสะอาด ความสดใหม ่รสชาติท่ีหลากหลาย การเก็บรกัษาสินคา้

ไดน้าน ควรใหค้วามสาํคัญในดา้นสุขภาพ เช่น ใส่เมล็ดฟักทอง เมล็ดทานตะวัน ใส่ธัญพืช ใส่ไซรบัมัลเบอรี่  

นํา้อญัชัน นํา้ใบเตย ทาํหลากหลายสี ใชส้ีจากธรรมชาติ และเปลี่ยนช่ือเป็นพองพองไรซ ์พรอ้มพฒันาแพ็คเกจ

ใหม่ พรอ้มช่วยกันปรับรูปแบบของโลโก้บรรจุภัณฑ์ให้เหมาะสมกับสินค้าของกลุ่ม “ยังใช้นํ้ามันเยอะอยู่  

จะพยายามทดลองสูตรใหม่ ใหด้ตีอ่สขุภาพมากกวา่นี”้ (มลิวรรณ เพียสามารถ, สมัภาษณ,์ 22 กนัยายน 2562) 

การจัดจําหน่าย (Place or Distribution) ตอนแรกกลุ่มยังไม่มีการกาํหนดกลุ่มเป้าหมาย จึงมีการ

กาํหนดกลุม่เป้าหมายเพ่ือผลิตใหต้รงกบัความตอ้งการของเป้าหมายเพ่ือเพ่ิมสถานท่ีจาํหน่าย หลงัจากท่ีประชุม

กลุ่ม สรุปกลุ่มเป้าหมายร่วมกนัคือนกัท่องเท่ียวจากต่างจงัหวดั และกลุ่มทัวรต์่างๆ จึงฝากขายตาม รา้นอาหาร

ตอนเชา้ / รา้นกาแฟตา่ง ๆ ภายในจงัหวดัอดุรธานี 

การกาํหนดราคา (Price) เริ่มแรกกลุ่มไม่มีความรูเ้รื่องการคิดตน้ทุน และการตัง้ราคาสาํหรบัจาํหน่าย 

จึงไดเ้ริ่มจากการคิดคาํนวณตน้ทุน ดูจากคุณค่าท่ีลูกคา้ได้รับและกาํหนดราคาไม่แพงเกินไปโดยยึดความ

เหมาะสมกบัคณุภาพเพ่ือผลกัดนัใหส้ินคา้ติดตลาดก่อน 

การส่งเสริมการตลาด (Promotion) การสื่อขอ้มลูท่ีตอ้งการไปสู่ผูบ้ริโภคผ่านสื่อตา่งๆ ไดแ้ก่ การบรรจุ

หีบห่อ ฉลากผลิตภัณฑ ์นามบัตร โปสเตอร ์หรือแมก้ระทั่งจัดทาํวีดีโอกระบวนการผลิต จึงไดจ้ัดทาํป้ายStory

สินคา้ออกแบบและคดัเลือกร่วมกนั เพ่ือแนะนาํและเผยแพร่ความเป็นผลิตภัณฑช์ุมชนของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน

ทาํนาหว้ยตาดข่า และ วางแผนไปสาํรวจตลาดร่วมกันโดย ตัดสินใจว่าจะแต่งตั้งผูดู้แลเรื่องการตลาดขึน้มา

โดยตรง รบัผิดชอบในเรื่องของการหาตลาดและใหค้า่ตอบแทนในการสาํรวจตลาดจากการขายสินคา้ 

แนวทางที ่ 3 เพิม่ช่องทางจาํหน่ายสินค้า เจา้หนา้ท่ีพฒันางานชมุชน บริษัทสยามคโูบตา้คอร์

ปอเรชั่น จาํกดั สาํรวจตลาดรว่มกบัตวัแทนคณะกรรมการกลุม่จาํนวน 3 คน  (นางบญุเพ็จ อาจหาญ นางยวุลี 

ไชยสิทธ์ิ และ นางธญัภคั บ่อแกว้) ในวนัท่ี 9-10 เดือน ตลุาคม 2562 เวลา 6.00-13.00 น. ตัง้เป้าหมายไป
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วางขายจาํนวน 10 รา้น ภายในตวัเมืองจงัหวดัอดุรธานี โดยเริ่มตน้ท่ีรา้นขายอาหารเชา้ เบือ้งตน้กลุม่ตัง้ใจเพียง

วา่จะนาํสนิคา้ไปใหท้ดลองชิม แตท่างรา้นคา้ตอ้งการใหน้าํสนิคา้จริงมาวางจาํหน่ายเลย จงึเริ่มตน้โดยการบรรจุ

สินคา้จาํนวน 5 ชิน้ ขายในราคา 35 บาท ผลปรากฏวา่ไมไ่ดร้บัการตอบรบัเน่ืองจากวา่กลุม่ลกูคา้ท่ีมารบัประทาน

มีความเรง่รีบท่ีจะเดินทางตอ่ ไมไ่ดแ้วะดผูลิตภณัฑ ์ จงึเปลี่ยนเป็นรา้นขายชา/กาแฟ และรา้นขายของฝากใน

จงัหวดัอดุรธานี มีคนใหค้วามสนใจและสั่งซือ้สนิคา้เบือ้งตน้กบักลุม่ โดยการขายกบัรา้นคา้นัน้อาศยัการบริการ

ดว้ยใจ เป็นมิตร ยิม้แยม้แจ่มใส แสดงใหเ้ห็นถงึพลงัของกลุม่ในการจะผลกัดนัสนิคา้แปรรูปจากชมุชนใหติ้ด

ตลาดเพ่ือผูบ้ริโภคจะไดร้บัสิ่งท่ีดี มีคณุคา่โดยแทจ้ริงเน่ืองจากกลุม่เป็นผูผ้ลิตเอง แปรรูปเอง สง่ขายเอง ใชค้วาม

เป็นกลุม่วิสาหกิจชมุชน ภายใตโ้ครงการชมุชนพลงัสรา้งสขุสยามคโูบตา้ เพ่ือใหผู้บ้ริโภคมั่นใจวา่จะไดร้บัสินคา้ท่ี

ผ่านกรรมวิธีการผลิตท่ีใสใ่จคณุภาพในทกุขัน้ตอน ขณะนีมี้สถานท่ีจาํหน่ายเพ่ิมขึน้ไดแ้ก่ โรงคั่วกาแฟมาวิน รา้น

จาํหน่ายของฝาก  สนามบินนานาชาติอดุรธานี และ รา้นดารณี 

เลือกแนวทางการท่ี 1, 2 และ 3 มาทดลองเน่ืองจากช่วงเวลาการดาํเนินโครงการและงบประมาณในการ

ออกพืน้ท่ีสาํรวจตลาด รวมถึงความพรอ้มของบุคลากร เกิดผลดีทาํใหผ้ลิตภัณฑ์ของกลุ่มมีการเปลี่ยนแปลง 

ฉลากผลิตภณัฑมี์ตราสญัลกัษณข์องกลุ่ม มีเบอรโ์ทรติดต่อสถานท่ีจาํหน่าย ชีใ้หเ้ห็นปัญหาของผลิตภณัฑแ์ละ

คณะกรรมการรว่มตดัสินใจแกปั้ญหา เพ่ิมความกลา้ในการนาํเสนอขายสินคา้ เพ่ิมความมั่นใจในสินคา้ของกลุ่ม 

มีสถานท่ีจาํหน่ายเพ่ิมขึน้ เพ่ิมเติมความรูใ้นการคิดคาํนวณตน้ทุน มีสื่อทางการตลาดเพ่ิมขึน้ และพบวา่ ปัจจยัท่ี

มีผลต่อการพัฒนา คือปัจจัยภายในกลุ่ม ไดแ้ก่ การมีส่วนร่วม ความเสียสละ ความสามัคคี ความร่วมมือ  

ของสมาชิก การดาํเนินงานท่ีตอ่เน่ือง การควบคมุคณุภาพสินคา้ สาํหรบัการจดัอบรมใหค้วามรูเ้รื่องการทาํบญัชี 

และควรทาํบัญชีดา้นการตลาดขึน้มาโดยตรงสาํหรบับันทึกกิจกรรมทางการตลาดยังไม่ไดป้ฏิบัติเน่ืองจากใน

ปัจจบุันยอดการสั่งซือ้ผลิตภณัฑย์งัไม่สงูมากนัก ทางกลุ่มมีการจดัทาํบญัชีแบบง่าย ๆ ยงัไม่พรอ้มตอ่การอบรม

เรื่องบญัชีท่ีมีความซบัซอ้น 

แนวทางการพฒันาตอ่  

1) การท่ีสินคา้ไม่มีรบัรองมาตรฐานองคก์ารอาหารและยา ทาํใหผู้บ้ริโภคยังไม่มั่นใจในสินคา้ของเรา 

ตอ้งรว่มกนัพฒันาสถานท่ีและกระบวนการผลิตใหผ้่านมาตรฐานซึง่ในขณะนีอ้ยู่ในขัน้ตอนปรบัปรุงหอ้งแปรรูป  

2) พฒันาแพ็คเกจและพฒันาสตูรเพ่ือใหไ้ดผ้ลิตภณัฑท่ี์เพ่ือสขุภาพจริงๆ เช่น ลดการใชน้ ํา้มนั ใส่เมลด็

ฟักทอง เมลด็ทานตะวนั ใสธ่ญัพืช ใสไ่ซรบัมลัเบอรี่ น ํา้อญัชนั นํา้ใบเตย ทาํหลากหลายสี ใชส้ีจากธรรมชาติ 

3) นางบุญเพ็จ อาจหาญ นางยุวลี ไชยสิทธ์ิ และ นางธัญภัค บ่อแกว้ ท่ีรบัผิดชอบและดแูลในเรื่องการ

สาํรวจตลาดยงัไม่มีความชาํนาญ ยงัไม่เก่งเรื่องการนาํเสนอขายสินคา้เพราะเป็นสินคา้ใหม่ท่ียังไม่เคยลองขาย

ตอ้งสรา้งโอกาสใหค้นท่ีรบัผิดชอบและดแูลในเรื่องการสาํรวจตลาด ไดอ้อกไปปฏิบติัจริง พบเจอลกูคา้ สถานท่ี

จาํหน่าย รวมถงึการศกึษาดงูานเพ่ิมเติม 

 “แม่ๆ บอกว่าครัง้หนา้จะไปหาตลาดเอง จะไปวางขายเอง”  (พันธิตา ทองมณี, เจ้าหน้าท่ี

พฒันางานชมุชน , สมัภาษณ,์ 14 ตลุาคม 2562) 

อภปิรายผล 

 วิสาหกิจชุมชนทาํนาหว้ยตาดข่าเป็นกลุ่มท่ีมีศกัยภาพในการพัฒนากิจกรรมดา้นการผลิต เน่ืองจาก

สภาพทางภูมิศาสตรท่ี์ส่งผลต่อการทาํ กิจกรรมทางการเกษตรท่ีมีความหลากหลาย ไดแ้ก่ ขา้ว มันสาํปะหลัง 

อ้อย ถั่ วเหลือง การเลี ้ยงโค นอกจากนี้ยังต่อยอดผลผลิตด้วยการนําไปแปรรูปเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม  
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มีหน่วยงานทัง้ภาครฐัและเอกชนเขา้มาช่วยเหลือสนบัสนุน แต่ขาดการส่งเสริมและหาช่องทางการจดัจาํหน่าย 

ผลิตภัณฑข์องกลุ่มยังไม่ไดร้บัมาตรฐานท่ีขณะนีอ้ยู่ในขัน้ตอนการขอรบัรองมาตรฐานอาหารและยา ไม่มีแผน

ธุรกิจในการขยายการผลิตและการตลาดและไม่มีการกาํหนดกลุ่มลูกคา้เป้าหมาย แหล่งจาํหน่ายนอ้ย ขาดการ

ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์อย่างต่อเน่ือง สอดคลอ้งกับงานวิจัยของรุ่งนิรันดร อรุณแสงศรี (2553, บทคัดย่อ)  

เรื่อง การจัดการการผลิตและการตลาด เมล็ดพันธุข์า้วหอมมะลิปลอดสารพิษของวิสาหกิจชุมชนบ้านโหมน 

ตาํบลหว้ยโพธ์ิ อาํเภอเมืองกาฬสินธุ ์ จงัหวดักาฬสินธุ ์

 เลือกแนวทางการท่ี 1 การเพ่ิมเติมความรูโ้ดยมีการเชิญวิทยากรท่ีมีความรูเ้รื่องการตลาด , แนวทางท่ี  

2 การพัฒนาผลิตภัณฑ ์และ แนวทางท่ี 3 เพ่ิมช่องทางจาํหน่ายสินคา้ มาทดลองเน่ืองจากช่วงเวลาการดาํเนิน

โครงการและงบประมาณในการออกพืน้ท่ีสาํรวจตลาด รวมถงึความพรอ้มของบคุลากร เกิดผลดีทาํใหผ้ลิตภณัฑ์

ของกลุม่มีการเปลี่ยนแปลง ฉลากผลิตภณัฑมี์ตราสญัลกัษณข์องกลุม่ มีเบอรโ์ทรติดตอ่สถานท่ีจาํหน่าย ชีใ้หเ้ห็น

ปัญหาของผลิตภัณฑแ์ละคณะกรรมการร่วมตัดสินใจแกปั้ญหา เพ่ิมความกลา้ในการนาํเสนอขายสินคา้ เพ่ิม

ความมั่นใจในสินคา้ของกลุ่ม มีสถานท่ีจาํหน่ายเพ่ิมขึน้ เพ่ิมเติมความรูใ้นการคิดคาํนวณตน้ทุน มีสื่อทาง

การตลาดเพ่ิมขึน้ และพบว่า ปัจจัยท่ีมีผลต่อการพัฒนา คือปัจจัยภายในกลุ่ม ไดแ้ก่ การมีส่วนร่วม ความ

เสียสละ ความสามคัคี ความรว่มมือ ของสมาชิก การดาํเนินงานท่ีต่อเน่ือง การควบคมุคณุภาพสินคา้ สอดคลอ้ง

กบังานวิจยัของสกุญัญา อธิปอนนัต ์และคณะ (2550) เรื่อง กลยทุธก์ารพฒันาวิสาหกิจชมุชนเพ่ือการพึ่งตนเอง 

 

สรุป 

 กลุม่วิสาหกิจชมุชนทาํนาหว้ยตาดข่า ตาํบลหนองออ้ อาํเภอหนองววัซอ จงัหวดัอดุรธานี จากการศกึษา

และประเมินศกัยภาพดา้นการตลาด ทาํใหท้ราบว่ากลุ่มมีศกัยภาพและทกัษะในการผลิต มีหน่วยงานทัง้ภาครฐั

และเอกชนเขา้มาช่วยเหลือสนับสนุน แต่ขาดการส่งเสริมและหาช่องทางการจัดจาํหน่าย ไม่มีแผนธุรกิจในการ

ขยายการผลิตและการตลาดและไม่มีการกาํหนดกลุ่มลูกคา้เป้าหมาย รวมถึงผลิตภัณฑ์ของกลุ่มยังไม่ไดร้ับ

มาตรฐานท่ีขณะนีอ้ยู่ในขัน้ตอนการขอรบัรองมาตรฐานอาหารและยา  

 แนวทางการพัฒนาคือ เพ่ิมเติมความรูโ้ดยมีการเชิญวิทยากรท่ีมีความรูเ้รื่องการตลาดมาแลกเปลี่ยน

ประสบการณแ์ละหาแนวทางการพฒันาพรอ้มจดัทาํแผนการตลาดร่วมกนั คณะกรรมการจึงไดเ้ลือก ผลิตภณัฑ์

สาํหรบัทดลองทาํการตลาดไดแ้ก่ สแนคบาร ์เปลี่ยนช่ือเป็นพองพองไรซ ์พรอ้มพฒันาบรรจภุณัฑใ์หม ่หลงัจากท่ี

ประชมุกลุ่ม สรุปกลุ่มเป้าหมายรว่มกนัคือนกัท่องเท่ียวจากตา่งจงัหวดั และกลุม่ทวัรต์่างๆ เพ่ิมช่องทางจาํหน่าย

สินคา้ โดยการขายสินคา้ผ่านสถาบันคนกลาง จึงวางแผนทดลองตลาดโดยฝากขายตาม รา้นอาหารตอนเชา้ 

 / รา้นกาแฟตา่งๆ ภายในจงัหวดัอดุรธานี ขณะนีมี้สถานท่ีจาํหน่ายเพ่ิมขึน้ไดแ้ก่ โรงคั่วกาแฟมาวิน รา้นจาํหน่าย

ของฝาก  สนามบินนานาชาติอดุรธานี และ รา้นดารณี ควรจดัอบรมใหค้วามรูเ้รื่องการทาํบญัชีท่ีถกูตอ้ง และควร

ทาํบญัชีดา้นการตลาดขึน้มาโดยตรงสาํหรบับันทึกกิจกรรมทางการตลาดแต่ยงัไม่ไดป้ฏิบติัเน่ืองจากในปัจจบุัน

ยอดการสั่งซือ้ผลิตภณัฑย์งัไม่สงูมากนกั ทางกลุ่มมีการจดัทาํบญัชีอย่างง่าย ยงัไม่พรอ้มต่อการอบรมเรื่องบญัชี

ท่ีมีความซบัซอ้น 

จากกิจกรรมนาํสินคา้ทดลองตลาด ตอ้งมีการพัฒนาและทาํใหผ้ลิตภัณฑมี์ความทันสมยั สื่อขอ้มูลท่ี

ตอ้งการไปสู่ รา้นคา้และผูบ้ริโภค ดว้ยการทาํกิจกรรมส่งเสริมการตลาดผ่านสื่อต่างๆ ไดแ้ก่ การบรรจุหีบห่อ 
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ฉลากผลิตภณัฑ ์นามบตัร โปสเตอร ์พัฒนาบุคลากรดา้นการตลาดโดยใชก้ารสรา้งโอกาส ไดอ้อกไปปฏิบติัจริง 

พบเจอลกูคา้ สถานท่ีจาํหน่าย รวมถงึการศกึษาดงูานเพ่ิมเติมเพ่ือการพฒันาอยา่งยั่งยืน  
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ศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนการปลูกมะม่วงพันธุน์ํ้าดอกไม้ เกษตรแปลงใหญ่ ของเกษตรกร

อาํเภอบางพลี 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 ชีปู1* และ จีรนนัท ์เขิมขนัธ์1 
Kanittha Chepoo1* and Jeeranun Khermkhan1 

 
บทคัดย่อ 

 การวิจัยครัง้นี ้มีวตัถุประสงคเ์พ่ือ 1) เพ่ือศึกษาสภาพพืน้ฐานทางเศรษฐกิจ และสงัคม ผูป้ลูกมะม่วง
พันธุน์ ํา้ดอกไม ้เกษตรแปลงใหญ่ ของเกษตรกรอาํเภอบางพลี จังหวดัสมุทรปราการ 2) เพ่ือศึกษาตน้ทุนและ
ผลตอบแทนการปลูกมะม่วงพันธุน์ ํา้ดอกไมข้ายแบบสุก เกษตรแปลงใหญ่ ของเกษตรกรอาํเภอบางพลี จังหวดั
สมุทรปราการ กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการวิจยั คือ กลุ่มเกษตรกรปลูกมะม่วงพันธุน์ ํา้ดอกไมข้ายแบบสกุจาํนวน 8 
ราย จากเกษตรกรผู้ปลูกมะม่วงพันธุ์น ํ้าดอกไม้ เกษตรแปลงใหญ่ จาํนวน 23 ราย รวบรวมข้อมูลโดยการ
สมัภาษณ ์และวิเคราะหข์อ้มูลโดยใชร้อ้ยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ผลการวิจยั พบว่า เกษตรกร
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุอยู่ในช่วง 50-60 ปี จบการศึกษาตํ่ากว่ามัธยมศึกษา และแต่งงานแลว้ จาํนวน
สมาชิกในครวัเรือนส่วนใหญ่มีจาํนวน 4 คน อาชีพหลกัเป็นเกษตรกร ไม่มีอาชีพเสริม ประสบการณใ์นการปลูก
มะม่วง 6-10 ปี และมีแหล่งเงินทุนจากเงินทุนส่วนตวั กลุ่มเกษตรกรท่ีปลูกมะม่วงนํา้ดอกไมเ้พ่ือขายแบบสกุ มี
เงินลงทุนการปลูกมะม่วงพันธุ์น ํ้าดอกไมแ้รกเริ่มเฉลี่ย 12,479 บาท มีตน้ทุนต่อไร่ในการปลูกมะม่วงเฉลี่ย 
7,956.19 บาท และมีผลตอบแทนต่อไร่เฉลี่ย 30,190 บาท โรคท่ีทาํความเสียหายกับมะม่วงมากท่ีสุด คือ โรค
แอนแทรกโนส และแมลงศตัรูพืชท่ีทาํความเสียหายกบัมะมว่งมากท่ีสดุ คือ หนอนเจาะลาํตน้ 

 
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 
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คาํนาํ 
การทาํสวนผลไมเ้ป็นอาชีพท่ีเกษตรกรไทยนิยมทาํกนัอย่างมากอาชีพหนึ่ง และในบรรดา ไมผ้ลท่ีมีอยู่ใน

เมืองไทยดว้ยกันหลายชนิด มะม่วงเป็นไมผ้ลท่ีไดร้บัความนิยมเพาะปลูกเป็นการคา้มากท่ีสุด เพราะมะม่วง
สามารถเจริญเติบโตไดดี้ในพืน้ท่ีทั่วไปเกือบทุกภาคของประเทศไทยและเป็นท่ีนิยมของเกษตรกรจึงทาํใหพื้น้ท่ี
ปลกูมะม่วงเพ่ิมมากขึน้ ประกอบกับมีการส่งเสริมใหข้ยายพืน้ท่ีปลกูจากภาครฐั โดยการรวมกลุ่มทัง้ในรูปแบบ
จดัตัง้เป็นสหกรณห์รือวิสาหกิจชุมชน สง่เสริมใหมี้การผลิต และการบริโภคมะมว่งท่ีมีคณุภาพและปลอดภยัใหไ้ด้
คณุภาพ สาํหรบัผลผลิตต่อไร่เพ่ิมขึน้จากสภาพภูมิอากาศในปี 2561 เอือ้อาํนวยต่อการออกดอกและติดผลมาก
ย่ิงขึน้ และแหล่งผลิตมะม่วงในภาคตะวันออกท่ีมีเนื ้อท่ีปลูกมากสุด 6 อันดับแรก ไดแ้ก่ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี 
สมทุรสาคร สระแกว้ ระยอง และสมทุรปราการ มีเนือ้ท่ีปลกูตอ่ไร่จาํนวน 18,989 13,139 11,317 10,074 9,189 
และ 6,831 ตามลาํดบั (กรมสง่เสริมการเกษตร, 2559) 

ในพืน้ท่ีจังหวดัสมุทรปราการ หากพิจารณาพืน้ท่ีในการปลูกมะม่วงพันธุน์ ํา้ดอกไมจ้ะพบว่า มีจุดเด่น
ของการผลิตมะมว่งพนัธุน์ ํา้ดอกไม ้คือมีรสชาติท่ีขึน้ช่ือเรื่องความอรอ่ย เหนือกวา่พืน้ท่ีอ่ืนเพราะลกัษณะคณุภาพ
ดิน เป็นดินเหนียว เกิดจากการทบัถมมานานปี บางช่วงมีนํา้กรอ่ยท่วมถึง ซึง่ไดน้าํพาตะกอนดินมาดว้ย เป็นธาตุ
อาหารชัน้ดีใหก้บัไมผ้ลจนกระทั่งผลผลิตมีความสมบูรณ ์มีรสชาติอร่อย มีกลิ่นท่ีหอมเป็นเอกลกัษณเ์ฉพาะตวั 
และมีลกัษณะการปลกูท่ีต่างจากพืน้ท่ีอ่ืน (เทคโนโลยีชาวบา้น, 2559) เน่ืองจากเดิมเกษตรมีอาชีพเล้ียงปลา จึงเกิด
พ้ืนท่ีว่างบริเวณรอบคนับ่อ เกษตรกรจึงทาํการปลูกมะม่วงในพ้ืนท่ีว่างเพ่ือใชพ้ืนท่ีใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด พ้ืนท่ีท่ี
มีการปลูกมะม่วงพนัธ์ุนํ้ าดอกไมม้ากท่ีสุด คืออาํเภอบางพลี จงัหวดัสมุทรปราการ มีพ้ืนท่ีทั้งส้ิน 1,272 ไร่ จาก
พืน้ท่ีท่ีปลกูมะม่วงทุกสายพนัธุจ์าํนวน 2,520 ไร่ หรือคิดเป็นรอ้ยละ 50.47 ของพืน้ท่ีปลกูมะม่วงทุกสายพนัธุ ์ซึ่ง
นับว่าเป็นพืชท่ีเกษตรกรในอาํเภอบางพลีมีความนิยมเป็นอย่างมากในการปลูกมะม่วงพันธุน์ ํา้ดอกไม ้และมี
ผลผลิตต่อปีมากถึง 1,017 ตนั (สาํนกังานเกษตรจงัหวดัสมทุรปราการ, 2558) แต่เน่ืองจากเกษตรผูป้ลกูมะม่วง
พนัธุน์ ํา้ดอกไมส้่วนใหญ่ ปลกูแบบปลอ่ยธรรมชาติ ไม่ไดส้นใจในเรื่องตน้ทนุและผลตอบแทนท่ีไดร้บั สง่ผลใหไ้ม่
ทราบตน้ทนุและผลตอบแทนท่ีแทจ้ริง (สมชยั หมั่นมาก, 2562) 

จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาสภาพพื้นฐานทางเศรษฐกิจ และสังคม ต้นทุน
ผลตอบแทนการปลกูมะมว่งพนัธุน์ ํา้ดอกไมข้ายแบบสกุ เกษตรกรแปลงใหญ่ ของเกษตรกรอาํเภอบางพลี จงัหวดั
สมทุรปราการ เพ่ือเป็นขอ้มลูใหเ้กษตรกรในการพฒันาคณุภาพท่ีจะเลือกวิธีผลิตท่ีใหผ้ลตอบแทนสงูสดุและเป็น
ประโยชนก์ับหน่วยงานราชการ เช่น สาํนกังานเกษตรจังหวดัสมุทรปราการ สาํนักงานเกษตรอาํเภอบางพลี ใช้
เป็นขอ้มลูเพ่ือสง่เสริมการปลกูมะมว่งพนัธุน์ ํา้ดอกไมแ้บบสกุในอนาคต  

วิธีการวิจัย 
ประชากร 

ประชากรท่ีใชใ้นการศกึษาในครัง้นีคื้อ กลุม่เกษตรกรผูป้ลกูมะมว่งพนัธุน์ ํา้ดอกไม ้เกษตรแปลงใหญ่ ใน
พืน้ท่ีอาํเภอบางพลี จงัหวดัสมทุรปราการ จาํนวน 23 ราย พบว่ามีเกษตรกรปลกูมะม่วงพนัธุน์ ํา้ดอกไมข้ายแบบ
ดิบ 15 ราย และปลกูมะมว่งพนัธุน์ ํา้ดอกไมข้ายแบบสกุ 8 ราย  

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวิจัย 
เครื่องมือท่ีใชใ้นการวิจยัและรวบรวมขอ้มลู คือ แบบสมัภาษณเ์กษตรกรเก่ียวกบัตน้ทนุและผลตอบแทน 

การปลกูมะมว่งพนัธุน์ ํา้ดอกไม ้ซึง่ประกอบดว้ย ขอ้มลูเก่ียวกบัลกัษณะพืน้ฐานทั่วไปของเกษตรกร ขอ้มลูเก่ียวกบั
ตน้ทนุ ผลตอบแทน และปัญหาอปุสรรค 

การวิเคราะหข้์อมูล 
แบบสัมภาษณ์ส่วนท่ี 1 ข้อมูลท่ีรวบรวมได้จากแบบสัมภาษณ์จะนํา มาวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิง

พรรณนา (Descriptive Statistics) ประกอบด้วย ความถ่ี (Frequency) รอ้ยละ (Percentage) และค่าเฉลี่ย 
(Mean) และสว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation ) 

แบบสมัภาษณส์่วนท่ี 2 ทาํการวิเคราะหข์อ้มลูเก่ียวกับค่าใชจ้่ายในการปลกูและการดแูลรกัษามะม่วง
พนัธุน์ ํา้ดอกไมเ้บอร ์4 แบบสกุ และมะมว่งพนัธุน์ ํา้ดอกไมส้ีทองแบบสกุ 
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แบบสมัภาษณ์ส่วนท่ี 3 ผลตอบแทนจากการปลูกมะม่วงพันธุน์ ํา้ดอกไม ้เบอร ์4 แบบสุก และมะม่วง
พนัธุน์ ํา้ดอกไมส้ีทองแบบสกุ ดว้ยปริมาณผลผลิตท่ีเก็บเก่ียวไดแ้ละราคาท่ีจาํหน่าย 

การวิเคราะหผ์ลตอบแทน  ขอ้มูลท่ีรวบรวมไดจ้ากการสมัภาษณ์แลว้นาํมาทาํการวิเคราะห ์ โดยหา
ตน้ทุนเฉลี่ยรายไดเ้ฉลี่ยและนาํมาพยากรณแ์นวโนม้เพ่ือวิเคราะหผ์ลตอบแทนจากการลงทุน ดว้ยเครื่องมือทาง
การเงินโดยใช ้3 วิธี ดงันี ้ (อนรุกัษ ์ทองสโุขวงศ,์ 2557) 

1. วิธีงวดระยะเวลาคืนทนุ (Payback Period Method หรือ PBP)  
2. วิธีมลูคา่ปัจจบุนัสทุธิ (Net Present Value Method หรือ NPV)   
3. วิธีอตัราผลตอบแทนจากการลงทนุ (Internal Rate of Return Method หรือ IRR) 
แบบสัมภาษณ์ส่วนท่ี 4 ข้อมูลเก่ียวกับปัญหาและอุปสรรคของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกมะม่วงพันธุ์

น ํา้ดอกไม ้โดยจะนาํมาสรุปเป็นประเดน็ต่างๆ  เพ่ือใชใ้นการอภิปรายผลและเป็นขอ้เสนอแนะสาํหรบัการศกึษา
ครัง้ตอ่ไป 

ผลและวิจารณผ์ลการศึกษา 
1. สภาพเศรษฐกจิสังคมของการเกษตร 

จาก Table 1 พบว่า เกษตรกรทัง้หมดเป็นสมาชิกในกลุ่มผูป้ลูกมะม่วงพันธุน์ ํา้ดอกไม ้เกษตรแปลง
ใหญ่ ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง รอ้ยละ 60.9 และเพศชาย รอ้ยละ 39.1 มีอายุเฉลี่ย 50-60 ปี จบการศกึษาระดบั
ประถมศึกษา 4 มากท่ีสุด รอ้ยละ 43.5 อาชีพหลักเป็นเกษตรกร รอ้ยละ 73.9 ไม่มีอาชีพเสริม รอ้ยละ 52.2  
สถานภาพสมรส รอ้ยละ 73.9 สมาชิกในครอบครวัมากกว่า 4 คน มากท่ีสดุ รอ้ยละ 60.9 รองลงมาสมาชิก 3 คน 
รอ้ยละ 26.1 และนอ้ยท่ีสุด สมาชิกในครอบครวั 1 คน รอ้ยละ 8.7 มีประสบการณ์ในการปลูกมะม่วง 6-10 ปี 
มากท่ีสุด รอ้ยละ 43.5 รองลงมามีประสบการณ์ในการปลูกมะม่วง 20-25 ปี รอ้ยละ 21.7 และน้อยท่ีสุดมี
ประสบการณ์ในการปลูกมะม่วง 11-15 ปี รอ้ยละ 17.4 มีแหล่งเงินทุนจากเงินทุนส่วนตวั รอ้ยละ 95.7 และมี
แหลง่เงินทนุจากการกูยื้ม รอ้ยละ  4.3 
Table 1 Socio-economic characteristics of farmer  

(n=23) 
Characteristics Frequency  Percentage 
Group member   

Member 23 100 
Gender   
   Male 9 39.1 
   Female 14 60.9 
Age   
   Less than 40 1 8.7 
   41-50 years 3 13.0 
   51-60 years 8 34.8 

61-70 years 7 30.4 
More than 70 3 13.0 

Education   
Primary school  12 52.2 

   Junior High school 4 17.4 
   Senior High school 4 17.4 

Bachelor degree 3 13.0 
Principle occupation   

Government service 2 8.7 
Farmer 17 73.9 
Private staff 2 8.7 
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Table 1 (Continued) 
(n=23) 

Characteristics Frequency  Percentage 
Employed 1 4.3 
Other 1 4.3 

Second career   
Private business 2 8.7 
Employee 1 4.3 
Farmer 6 26.1 
Trade 2 8.7 
No supplementary career 12 52.2 

Marital status   
   Single 6 26.1 
   Married 17 73.9 
Family members   
   1 Persons 2 8.7 
   2 Persons 1 4.3 
   3 Persons 6 26.1 
   > 4 Persons 14 60.9 
Experience   
   6-10 years 10 43.3 
   11-15 years 4 17.4 
   20-25 years 5 21.7 

26-30 years 2 8.7 
> 30 years 2 8.7 

Source of investment   
Private capital 22 95.7 
Loan 1 4.3 

2. ต้นทุนการปลูกมะม่วงพันธุน์ํา้ดอกไม้ 
จากการเก็บขอ้มลูจาํนวน 23 ราย พบวา่มีเกษตรกรปลกูมะมว่งพนัธุน์ ํา้ดอกไมข้ายแบบดิบ 15 ราย และ

ปลกูมะมว่งพนัธุน์ ํา้ดอกไมข้ายแบบสกุ 8 ราย ซึง่งานวิจยันีน้าํเสนอตน้ทนุการปลกูมะมว่งพนัธุน์ ํา้ดอกไมเ้พ่ือขาย
แบบสกุ  

จาก Table 2 พบวา่ กลุ่มเกษตรกรท่ีปลกูมะม่วงนํา้ดอกไมเ้พ่ือขายแบบสกุ มีเงินลงทุนการปลกูมะม่วง
พนัธุน์ ํา้ดอกไมท้ัง้หมด 12,479 บาท ประกอบไปดว้ย คา่แรงงานปลกูแรกเริ่ม 1,922 บาท คา่ตน้พนัธุ ์2,306 บาท 
เครื่องสบูนํา้ 1,000 บาท เครื่องพ่นยา 1,875 บาท เครื่องตดัหญา้ 4,400 บาท เลื่อย 135 บาท เลื่อยไฟฟ้า 1,460 
บาท กรรไกร 300 บาท มีดดายหญา้ 400 บาท เสียม 90 บาท จอบ 275 บาท และไมส้อยมะมว่ง 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 
planting 

77 25 1,922 
- - - 

Beed value 77 30 2,306 - - - 
Pump 1 1,000 1,000 800 25 8 
Nebulizer 1 1,875 1,875 300 5 315 
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Table 2  (Continued) 
(n=8) 

Table Member Price/unit Sum Scrap value Age Depreciation/year 
Lawn mower 1 4,400 4,400 300 10 410 
Saw 1 135 135 - 2 68 
Chainsaw 1 1,460 1,460 200 5 252 
Grass shears 1 300 300 - 2 150 
Knife 1 400 400 - 3 133 
Shovel 1 90 90 - 6 15 
Hoe 1 275 275 - 6 46 
Long stick - 238 238  2 119 
Sum - - 12,479 - - 1,516 

จาก Table 3 พบว่า กลุ่มเกษตรกรท่ีปลูกมะม่วงนํ้าดอกไม้เพ่ือขายแบบสุก มีต้นทุนคงท่ี ทั้งหมด 
935.66 บาท/ไร ่ประกอบดว้ย คา่ภาษีท่ีดิน 2.93 บาท/ไร่ คา่เช่าท่ีดิน 353.66 บาท/ไร ่ค่าเสื่อมราคาอปุกรณท์าง
การเกษตรทัง้หมด 579.08 บาท/ไร่ และมีตน้ทุนผนัแปรทัง้หมด 7,020.53 บาท/ไร่ ประกอบดว้ย ค่าปุ๋ ย 304.88 
บาท/ไร่ ค่ายาฆ่าแมลง 178.86 บาท/ไร่ ค่าฮอรโ์มน 81.30 บาท/ไร่ ค่านํ้ามัน 226.83 บาท/ไร่ ค่าไฟ 97.56      
บาท/ไร ่คา่โทรศพัท ์1,097.56 บาท/ไร ่คา่แรงรดนํา้ 475.61 บาท/ไร ่คา่แรงตดัหญา้ 554.88 บาท/ไร ่คา่แรงใสปุ่๋ ย 
475.61บาท/ไร ่ค่าแรงพ่นยา 475.61 บาท/ไร่ ค่าแรงตดัก่ิง 277.44 บาท/ไร่ ค่าแรงห่อมะม่วง 1,387.20 บาท/ไร ่
และคา่แรงเก็บ 416.16 บาท/ไร ่ซึง่เม่ือรวมตน้ทนุคงท่ีและตน้ทนุผนัแปรมีตน้ทนุทัง้หมด 7,956.19 บาท/ไร ่
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. ผลตอบแทนจากการปลูกมะม่วงพันธุน์ํา้ดอกไม้ 
จาก Table 4 พบวา่ กลุม่เกษตรกรท่ีปลกูมะม่วงนํา้ดอกไมเ้พ่ือขายมะมว่งแบบสกุ มีจาํนวนผลผลิตเพ่ือ

ขายมะม่วงสุก 1,734 ราคาขายอยู่ ท่ีกิโลกรัมละ 65 บาท ดังนั้นรายไดจ้ากการขายมะม่วงแบบสุก เท่ากับ 
112,192 บาท/ปี มีตน้ทนุ 19,204 บาท/ปี กาํไรสทุธิอยู่ท่ี 92,988 บาท/ปี  เฉลี่ยรายไดต้อ่เดือน 7,749 บาท 
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Table 4 The return of a group of farmers ripe mangoes  
(n=8) 

Table Quantity 
Kg. / years 

Price 
(Baht/Kg.) 

Member Cost Profit Average
/rai 

Average
/month 

Selling ripe 
mangoes 

1,734 65 112,192 19,204 92,988 30,190 7,749 

4. พยากรณแ์นวโน้มเพือ่วิเคราะหผ์ลตอบแทนจากการลงทุน 
จาก Table 5 พบวา่ การคาํนวนระยะเวลาคืนทนุของกลุม่เกษตรกรท่ีปลกูมะมว่งนํา้ดอกไมเ้พ่ือขายแบบ

สุก จะพบว่ามีระยะคืนทุนในปีท่ี 1 ต้องขายมะม่วงในกิโลกรัม 17.03 บาท และต้องขายอย่างน้อย 58.34 
กิโลกรมัต่อปี เกษตรกรท่ีปลกูมะม่วงนํา้ดอกไมเ้พ่ือขายแบบสกุ ในเวลา 10 ปี มีค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) เท่ากับ 
1,785,725.99 และมีอตัราผลตอบแทน (IRR) เท่ากบั 654% หากพิจารณาตวัชีว้ดัแต่ละตวัพบวา่ NPV มีคา่เป็น
บวก ส่งผลใหก้ารขายแบบสกุ มีผลตอบแทนมากกวา่เงินลงทุน และมี IRR  มีค่าสงูกว่าอตัราคิดลด จากผลการ
วิเคราะหด์งักลา่วชีใ้หเ้ห็นวา่การลงทนุปลกูมะมว่งนํา้ดอกไมเ้พ่ือขายแบบสกุ ใหผ้ลคุม้คา่ทางธุรกิจ 

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. ปัญหาและอุปสรรคการปลูกมะม่วงพันธุน์ํา้ดอกไม้ 
5.1 เกษตรกรมีอายุเยอะ ส่วนมากมีอายุมากกว่า 60 ปี รอ้ยละ 43.4 จึงทาํใหข้าดการดูแลรกัษาอย่าง

จริงจงั สง่ผลใหผ้ลผลิตไมไ่ดดี้เท่าท่ีควร 
5.2 ศัตรูพืช โรคพืช เกษตรกรประสบปัญหาเจอหนอนเจาะลาํตน้มะม่วง ทาํใหต้น้มะม่วงแหง้ ยืนตน้

ตาย และประสบปัญหาโรคผลเน่า ผลมีลกัษณะเป็นจดุเน่าดาํ และกระจายทั่วผล  
 

สรุป 
จากการศึกษาเกษตรกรผู้ปลูกมะม่วงพันธุ์น ํ้าดอกไม้ เกษตรแปลงใหญ่ อําเภอบางพลี จังหวัด

สมุทรปราการ พบว่าเกษตรกรเป็นสมาชิกกลุ่มเกษตรแปลงใหญ่จาํนวน 23 ราย ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ
เฉลี่ย 50-60 ปี จบการศึกษาระดับประถมศึกษา 4 อาชีพหลักเป็นเกษตรกร สถานภาพสมรส สมาชิกใน
ครอบครวัมากกว่า 4 คน มีประสบการณใ์นการปลกูมะม่วง 6-10 ปี มีแหล่งเงินทุนจากเงินทุนส่วนตวั โรคท่ีทาํ
ความเสียหายกบัมะมว่งมากท่ีสดุ คือ โรคแอนแทรกโนส และแมลงศตัรูพืชท่ีทาํความเสียหายกบัมะมว่งมากท่ีสดุ 
คือ หนอน สามารถแบ่งเกษตรเป็น 2 กลุ่มคือ เกษตรกรปลกูมะมว่งพนัธุน์ ํา้ดอกไมข้ายแบบดิบ 15 ราย และกลุ่ม      
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ผูป้ลกูมะมว่งพนัธุน์ ํา้ดอกไมข้ายแบบสกุ 8 ราย ซึง่งานวิจยันีน้าํเสนอตน้ทนุและผลตอบแทนการปลกูมะมว่งพนัธุ์
น ํา้ดอกไมเ้พ่ือขายแบบสกุ พบว่ามีเงินลงทุนการปลูกมะม่วงพนัธุน์ ํา้ดอกไมแ้รกเริ่ม 12,479 บาท มีตน้ทุนเฉลี่ย 
7,956.19 บาท/ไร ่มีผลตอบแทนเฉลี่ย 30,190 บาท/ไร ่ 

การวิเคราะหต์น้ทุนและผลตอบแทนการปลูกมะม่วงนํา้ดอกไม ้จากงานวิจัยอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง ปริญญา 
ปานเจริญ (2555) กล่าวว่า การผลิตมะมว่งของเกษตรกร อาํเภอราชสาสน์ จงัหวดัฉะเชิงเทรา มีตน้ทุนตน้ทุนใน
การผลิตมะม่วงเฉลี่ย 3,716.02 บาท/ไร่ และมีรายได้จากการผลิตมะม่วงเฉลี่ย 9,380.67 บาท/ไร่ และ            
สวสัดิ์ พนัธุต์ุน่ (2553) กล่าววา่ การผลิตและผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ ของมะมว่งพนัธุน์ ํา้ดอกไมส้ีทอง อาํเภอ
พรา้วและอาํเภอสนัทราย จงัหวดัเชียงใหม ่พบวา่เกษตรกรในอาํเภอพรา้วมีตน้ทนุทัง้หมด 5,093.54 บาท/ไร ่สว่น
เกษตรกรอําเภอสันทรายมีต้นทุนทั้งหมด 6,155.65 บาท/ไร่ และเกษตรกรอําเภอพร้าวมีผลตอบแทน                
สทุธิ 8,646.88 บาท/ไร่ ส่วนเกษตรกรในอาํเภอสนัทรายจะมีผลตอบแทนสทุธิ 5,627.36 บาท/ไร่ จากการศกึษา
งานวิจยัอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งทัง้หมดพบวา่มีตน้ทุนในการผลิตมะม่วงเฉลี่ย 3,000-6,000 บาท/ไร ่และมีรายไดจ้ากการ
ผลิตมะม่วงเฉลี่ย 5,000-9,000 บาท/ไร่ จะเห็นไดว้่าเกษตรกรผูป้ลูกมะม่วงพันธุน์ ํา้ดอกไม ้เกษตรแปลงใหญ่ 
อาํเภอบางพลี จงัหวดัสมทุรปราการ มีผลตอบแทนเฉลี่ยสงูถึง 30,190 บาท/ไร ่เพราะว่าเกษตรขายมะม่วงแบบ
สกุ จึงมีราคาท่ีมากกวา่ และมีจุดเด่นของการผลิต ลกัษณะคณุภาพดินดี ส่งผลใหผ้ลลิตตมีคุณภาพ มีรสชาติท่ี
ขึน้ช่ือเรื่องความอร่อย มีกลิ่นท่ีหอมเป็นเอกลกัษณเ์ฉพาะตวั ทาํใหเ้ป็นท่ีนิยมของผูบ้ริโภค ตลาดมีความตอ้งการ
สงู และมีราคาท่ีสงูตามคณุภาพ  

จากการพยากรณ์แนวโนม้เพ่ือวิเคราะหผ์ลตอบแทนจากการลงทุนของเกษตรกรผูป้ลูกมะม่วงพันธุ์
น ํา้ดอกไม ้เกษตรแปลงใหญ่ อาํเภอบางพลี จังหวดัสมุทรปราการ พบว่ามีระยะคืนทุนในปีท่ี 1 มีค่า NPV เป็น
บวก สง่ผลใหก้ารขายมะมว่งแบบสกุ มีผลตอบแทนมากกวา่เงินลงทนุ และ IRR  มีค่าสงูกวา่อตัราคิดลด จากผล
การวิเคราะหด์งักลา่วชีใ้หเ้ห็นวา่การลงทนุปลกูมะมว่งนํา้ดอกไมเ้พ่ือขายแบบสกุ ใหผ้ลคุม้คา่ทางธุรกิจ  
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การเปิดรับส่ือสังคมออนไลนข์องเกษตรกรรุ่นใหม่ 
Social Media Exposure of Young Smart Farmer 

 
ณัฐชา อิสระกุล1* และ พชัราวด ีศรบีญุเรอืง1 

Nutcha Isarakul1* and Patcharavadee Sriboonruang1 

 
บทคัดย่อ 

 งานวิจัยนีมี้วตัถุประสงคเ์พ่ือศกึษา 1) ปัจจัยพืน้ฐานส่วนบุคคลของเกษตรกรรุน่ใหม่ 2) การเปิดรบัสื่อ
สังคมออนไลนข์องเกษตรกรรุ่นใหม่ 3) ความรูเ้ก่ียวกับการใช้สื่อสังคมออนไลน์ของเกษตรกรุ่นใหม่ และ 4) 
ปัญหาและข้อเสนอแนะเก่ียวกับการใช้สื่อสังคมออนไลน์ เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือ 
แบบสอบถาม กลุม่ตวัอย่างไดแ้ก่ เกษตรกรรุ่นใหม ่จาํนวน 147 คน สถิติท่ีใชใ้นการเก็บขอ้มลู ไดแ้ก่ จาํนวน รอ้ย
ละ ค่าเฉลี่ย ค่าสงูสดุ ค่าตํ่าสดุ ผลการวิจยั พบว่า เกษตรกรรุ่นใหม่ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุเฉลี่ย 36.74 ปี มี
การศกึษาในระดบัปริญญาตรี ประกอบอาชีพเกษตรกรเป็นอาชีพหลกั และประกอบธุรกิจส่วนตวัเป็นอาชีพรอง 
สว่นใหญ่ทาํการเกษตรแบบผสมผสาน มีรายไดเ้ฉลี่ย 214,312.93 บาท/ปี รายจ่ายเฉลี่ยในครวัเรือน 218,639.46 
บาท/ปี การเปิดรบัสื่อสงัคมออนไลนข์องเกษตรกรรุ่นใหม่ มีการใชส้มารท์โฟนในการเช่ือมต่อสื่อสงัคมออนไลน์
มากท่ีสดุ ใชง้านในบริเวณบา้น/ ท่ีพกัอาศยั วตัถุประสงคใ์นการใชง้านเพ่ือติดตามเหตกุารณ ์ข่าวสาร ส่วนใหญ่
ใชส้ื่อสงัคมออนไลนท์ุกวนั ช่วงเวลา ท่ีใชบ้อ่ยท่ีสดุคือ 08.01-12.00 น. โดยไลน ์(Line) เป็นสื่อสงัคมออนไลนท่ี์มี
การใชง้านในกลุ่มเกษตรกรรุ่นใหม่ทุกคน กิจกรรมการใชง้านสื่อสังคมออนไลนท่ี์ปฏิบัติมากท่ีสุด คือ การส่ง
ขอ้ความ และแสดงความรูส้ึก และมีความรูเ้ก่ียวกับสื่อสังคมออนไลนใ์นระดับมาก รอ้ยละ 65.3 นอกจากนี ้
เกษตรกรรุน่ใหมมี่ปัญหาในการใชส้ื่อสงัคมออนไลน ์คือ การไดร้บัขอ้มลูอนัเป็นเท็จ หลอกลวง ไมต่รงกบัการพาด
หัวข่าว การพาดหัวข่าวสารในสื่อสังคมออนไลน์ท่ีเกินความเป็นจริง และความเสถียรของระบบสัญญาณ
เครือข่ายอินเทอรเ์น็ตท่ีสง่ผลตอ่การใชง้านของกลุม่ตวัอย่าง  

 
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   
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คาํนาํ 

 แผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมในยุทธศาสตรท่ี์ 3 สรา้งสังคมคุณภาพท่ีทั่ วถึงเท่าเทียม  

ดว้ยเทคโนโลยีดิจิทลั แสดงออกใหเ้หน็ถึงความมุ่งหวงัใหป้ระชาชนทุกกลุ่ม โดยเฉพาะในกลุม่เกษตรกรสามารถ  

ใชป้ระโยชนผ์่านเทคโนโลยีดิจิทลั เพ่ือเพ่ิมพูนความรู ้เขา้ถึง และการรบับริการจากภาครฐัไดอ้ย่างง่าย สะดวก

รวดเร็ว ตลอดจนหวงัใหเ้กษตรกรมีความรูเ้ท่าทนัขอ้มลูข่าวสาร มีทกัษะการรูเ้ท่าทนัสื่อ และใชส้ื่อดิจิทลัไดอ้ย่าง

เหมาะสม (กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, 2559) ซึ่งปัจจุบันสื่อสงัคมออนไลนเ์ป็นเครื่องมือท่ี

สาํคัญ ทั้งต่อการเผยแพร่ขอ้มูล และการสืบคน้ขอ้มูล ท่ีมีความรวดเร็ว ไรข้อ้จาํกัดทั้งดา้นปริมาณการส่งสาร 

ช่วงเวลา การรบั-ส่งข่าวสาร หากการรบัรูข้อ้มลูข่าวสารของเกษตรกรเป็นไปอย่างถูกตอ้ง การส่งขอ้มลู หรือการ

นาํไปใชป้ระโยชน ์จะก่อใหเ้กิดประโยชนต์อ่เกษตรกร และกลุม่เกษตรกร 

 กรมส่งเสริมการเกษตร ดาํเนินการพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ (Young Smart Farmer: YSF) ท่ีมีอายุ

ระหว่าง  17-45 ปี เพ่ือผลกัดนัใหเ้ป็นเกษตรกรตน้แบบท่ีมีความเช่ียวชาญทัง้ดา้นการเกษตรและผูป้ระกอบการ 

ท่ีมีความรูแ้ละทักษะรอบดา้น ทั้งดา้นการผลิต การบริหารจัดการ การตลาด การประชาสัมพันธ ์การสื่อสาร 

แหล่งความรูท่ี้มีปริมาณมากทางสื่อสังคมออนไลน ์จึงมีทั้งขอ้มูลท่ีเป็นจริง และขอ้มูลอันเป็นเท็จ ในฐานะท่ี

เกษตรกรรุ่นใหม่กลุ่มนี ้ จะถูกพัฒนาใหเ้ป็นผูน้าํ จึงจาํเป็นตอ้งมีความสามารถในการรบัข่าวสารอย่างเขา้ใจ 

วิเคราะหแ์ละแยกแยะไดว้่าขอ้มูลข่าวสารประเภทใดมีคุณค่า มีความเหมาะสมต่อการศึกษา และส่งต่อขอ้มูล

ใหก้บับคุคลอ่ืน (กรมสง่เสริมการเกษตร, 2560) 

 ดว้ยเหตผุลดงักล่าว ผูวิ้จยัจงึมีความสนใจท่ีจะศกึษาการเปิดรบัสื่อสงัคมออนไลนข์องเกษตรกรรุ่นใหม ่ 

ทั่วประเทศ อีกทั้งผลท่ีไดจ้ากการวิจัยจะเป็นองคค์วามรูใ้หม่ต่อการนาํขอ้มูลไปใชป้ระโยชนแ์ก่เจา้หนา้ท่ีกรม

ส่งเสริมการเกษตร ต่อการพัฒนา และยกระดับการใช้งาน และพัฒนารูปแบบการสื่อสารให้เหมาะสมกับ

เกษตรกรรุน่ใหม ่ผ่านสื่อสงัคมออนไลนต์อ่ไป 

 

วิธีศึกษา 

 การวิจยัในครัง้นีเ้ป็นการศกึษาโดยวิธีสาํรวจ โดยใชแ้บบสอบถาม ซึง่ผูวิ้จยัเก็บรวบรวมขอ้มลูกบั

เกษตรกรรุน่ใหม ่ 

ขอบเขตการวิจัย 

 ศกึษาขอ้มูลเก่ียวกับการเปิดรบัสื่อสงัคมออนไลนข์องเกษตรกรรุ่นใหม่ทั่วประเทศท่ีตอบแบบสอบถาม 

ในช่วงเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ซึง่มีเกษตรกรรุน่ใหมท่ั่วประเทศตอบแบบสอบถาม จาํนวน 147 คน 

ประชากร 

 ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาครัง้นีคื้อ เกษตรกรรุ่นใหม่ท่ีมีความพรอ้มตามคุณสมบัติของกรมส่งเสริม

การเกษตรกาํหนด และไดร้บัการคดัเลือกจากกรมส่งเสริมการเกษตร เพ่ือนาํมาพฒันาตนเองสู่การเป็น Young 

Smart Farmer (YSF) ตลอดจนเกษตรกรรุ่นใหม่ท่ีไดร้บัการพัฒนาการยอมรับให้เป็น Young Smart Farmer 

(YSF) ตัง้แตปี่ พ.ศ. 2557-2561 ทั่วประเทศจาํนวน 7,598 ราย (กรมสง่เสริมการเกษตร, 2560) 

กลุ่มตัวอย่าง 

 ผู ้วิจัยใช้การเลือกกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธีสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยการคัดเลือก

เกษตรกรรุน่ใหมท่ั่วประเทศ ท่ีใหค้วามรว่มมือในการตอบแบบสอบถาม มีคณุสมบติั คือ เป็นเกษตรกรรุ่นใหมท่ี่มี
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ศักยภาพในการใช้สมารท์โฟน และสามารถตอบแบบสอบถามผ่านออนไลน์ผ่าน แบบสอบถามออนไลน ์

(Google Form) 

เคร่ืองมือในการศึกษา 

 เครื่องมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลครัง้นีคื้อ แบบสอบถามออนไลนแ์บบมีโครงสรา้ง (Instructional 

Questionnaire) โดยใชส้รา้งขึน้จากการทบทวน แนวคิดทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวขอ้ง โดยไดอ้อกแบบสอบถาม

ใหส้อดคลอ้งกบัการศกึษาแบ่งเป็น 4 ตอน คือ 1) ปัจจยัพืน้ฐานส่วนบุคคลของเกษตรกรรุ่นใหม่ 2) การเปิดรบัสื่อ

สงัคมออนไลนข์องเกษตรกรรุน่ใหม่ 3) ความรูเ้ก่ียวกบัการใชส้ื่อสงัคมออนไลนข์องเกษตรกรุน่ใหม่ และ 4) ปัญหา

และขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัการใชส้ื่อสงัคมออนไลน ์

การเกบ็ข้อมูล 

 ผูวิ้จยัไดด้าํเนินการเก็บขอ้มลูโดยใชแ้บบสอบถาม โดยนาํแบบสอบถามท่ีสรา้งขึน้ไปปรกึษาผูเ้ช่ียวชาญ 

จาํนวน 5 ท่าน เพ่ือให้แบบสอบถามท่ีสรา้งขึน้มีความตรงตามโครงสรา้ง (Construct validity) และเพ่ือให้

เครื่องมือท่ีสรา้งขึน้มีความตรงในเนือ้หา (Content Validity) หลงัจากนัน้จงึนาํมาปรบัปรุงแกไ้ขก่อนนาํมาทดลอง

ใช ้จากนัน้จึงทดสอบความเช่ือมั่นของเนือ้หา (Reliability) โดยหาค่า ค่า Cronbach Alpha ไดค้่า 0.620 ผูวิ้จัย

นาํเเบบสอบถามท่ีไดผ้่านการปรบัปรุงแกไ้ขแลว้ไปทดสอบ (Try out) กับกลุ่มท่ีมีคุณสมบัติใกลเ้คียงกับกลุ่ม

ตวัอย่าง จาํนวน 30 คน จากนัน้จงึปรบัปรุงใหมี้ความเหมาะสมก่อนนาํไปเก็บขอ้มลูไดจ้ริง 

สถติทิีใ่ช้ในการวิเคราะห ์

 สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะหเ์ป็นสถิติเชิงพรรณา (Descriptive) ไดแ้ก่ จาํนวน รอ้ยละ ค่าเฉลี่ย ค่าสูงสุด  

คา่ตํ่าสดุ 

 

ผลและวิจารณก์ารวิจัย 

 การเปิดรับสื่อสังคมออนไลน์ของเกษตรกรรุ่นใหม่ ผู ้วิจัยได้ศึกษาและนําข้อมูลท่ีได้จากการตอบ

แบบสอบถามของกลุม่ตวัอย่าง คือ เกษตรกรรุน่ใหม ่จาํนวน 147 คน  โดยแบ่งเป็น 4 ตอน ดงันี ้

 

ตอนที ่1 ข้อมูลพืน้ฐานผู้ตอบแบบสอบถาม 

  เกษตรกรรุ่นใหม่เป็นเพศชาย รอ้ยละ 51.0 เพศหญิง รอ้ยละ 49.0 อายุเฉลี่ย 36.74 ปี การศกึษาระดบั

ปริญญาตรี รอ้ยละ 57.1 ประกอบอาชีพหลกัเป็นเกษตรกร รอ้ยละ 76.9 และประกอบอาชีพรอง คือ ธุรกิจสว่นตวั 

รอ้ยละ 32.7 ทาํการเกษตรแบบผสมผสาน รอ้ยละ 45.6 มีรายไดเ้ฉลี่ยจากการประกอบอาชีพทางการเกษตร 

214,312.93 บาท/ปี รายจ่ายเฉลี่ยในครวัเรือน 218,639.46 บาท/ปี  
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Table 1 Demographic factors of Young Smart Farmer 

           (n = 147) 

Demographic factors Frequency Percentage 

Sex   

               Male 75 51.0 

               Female 72 49.0 

Age   

24 - 30 Year old 22 15.0 

31 – 37 Year old 54 36.7 

38 – 45 Year old 71 48.3 

Minimum = 24 Year old, Maximum = 45 Year old , Mean = 36.74 Year old 

Education   

Primary School 1 0.7 

High School 29 19.7 

Diploma Certificate 19 12.9 

Bachelor’s Degree 84 57.1 

Master Degrees or Higher 14 9.6 

Main Occupation    

Farmer 113 76.9 

Self-employed 18 12.2 

Government official / Employee enterprises.  13 8.8 

Officer 2 1.4 

Employee 1 0.7 

Secondary Occupation   

Self-employed 48 32.7 

Farmer 36 24.5 

Employee 29 19.7 

No Secondary Occupation 28 19.0 

Student 3 2.0 

Government official / Employee enterprises 2 1.4 

Officer 1 0.7 

Income    

Lower or equal 50,000 Baht/ year 30 20.4 

50,001-150,000 Baht/ year 47 32.0 

150,001-250,000 Baht/ year 31 21.1 

250,001-350,000 Baht/ year 15 10.2 

More than 350,000 Baht/ year 24 16.3 

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 16.3 

50,001-150,000 Baht/ year 52 35.4 

150,001-250,000 Baht/ year 32 21.8 

250,001-350,000 Baht/ year 12 8.2 

Higher than 450,000 Baht/ year 39 26.5 

Minimum = 10,000 Baht/year, Maximum = 1,500,000 Baht/year , Mean = 218,639.46 Baht/year 
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ตอนที ่2 การเปิดรับสื่อสังคมออนไลนข์องเกษตรกรรุ่นใหม่ 

 เกษตรกรรุน่ใหม ่จาํนวน 147 คน ใชส้มารท์โฟนในการเช่ือมตอ่สื่อสงัคมออนไลนม์ากท่ีสดุ รอ้ยละ 99.3  

รองลงมาคือ คอมพิวเตอรโ์น๊ตบุ๊ก รอ้ยละ 50.3 คอมพิวเตอรต์ัง้โต๊ะ รอ้ยละ 17.0 แท็ปเล็ต/ไอแพด รอ้ยละ 15.6 

โดยใชใ้นบริเวณบา้น/ท่ีพกัอาศยัมากท่ีสดุ รอ้ยละ 85.7 รองลงมาคือ ท่ีทาํงาน/สถานศกึษา รอ้ยละ 7.5 ระหว่าง

เดินทาง รอ้ยละ 4.8 ท่ีสาธารณะ รอ้ยละ 1.4 

วัตถุประสงค์ในการใช้งานเพ่ือติดตามเหตุการณ์ ข่าวสารมากท่ีสุด รอ้ยละ 89.1 แสวงหาความรู ้ 

รอ้ยละ 85.0 สืบคน้ขอ้มูล รอ้ยละ 83.0 ติดต่อสื่อสาร รอ้ยละ 81.0 ขายสินคา้และบริการ รอ้ยละ 62.6 สั่งซือ้

สินคา้และบริการ รอ้ยละ 57.8 ดูหนัง ฟังเพลง รอ้ยละ 56.5 สรา้งเครือข่ายสงัคม รอ้ยละ 53.7 เล่นเกม รอ้ยละ 

17.7 และอ่ืน ๆ คือ การลงทนุในสกลุเงินดิจิทลั (bit coin) รอ้ยละ 0.7 

เกษตรกรรุ่นใหม่สื่อสารผ่านช่องทางสื่อสังคมออนไลน์รายละเอียดดังนี ้ไลน ์(Line) รอ้ยละ 100.0 

ความถ่ีคือ ทุกวัน รอ้ยละ 75.5 ในช่วงเวลา 12.01-16.00 น. รอ้ยละ 50.3 เฉลี่ย 1-3 ชั่วโมง/วัน รอ้ยละ 40.8 

รองลงมาคือ เฟซบุ๊ก (Facebook) รอ้ยละ 99.3 ความถ่ี คือ ทกุวนั รอ้ยละ 72.1 ในช่วงเวลา 08.01-12.00 น. รอ้ย

ละ 41.5 เฉลี่ย 1-3 ชั่วโมง/วนั รอ้ยละ 49.0  ยูทูป (YouTube) รอ้ยละ 99.3 ความถ่ี คือ ทุกวัน รอ้ยละ 51.7 

ในช่วงเวลา 16.00 -20.00 น. รอ้ยละ 37.4 เฉลี่ย 1-3 ชั่วโมง/วนั รอ้ยละ 49.0 เฟซบุ๊ก เมสเสจเจอร ์(Facebook 

Messenger) รอ้ยละ 95.2 ความถ่ี คือ ทุกวนั รอ้ยละ 50.3 ในช่วงเวลา 12.01-16.00 น. รอ้ยละ 36.7 เฉลี่ยนอ้ย

กว่า 1 ชั่วโมง/วนั รอ้ยละ 42.9 อินสตาแกรม (Instagram) รอ้ยละ 75.5 ความถ่ี คือ ทุกวนั รอ้ยละ 23.8 ในช่วง

เวลา 08.01-12.00 น. รอ้ยละ 21.8 เฉลี่ยนอ้ยกว่า 1 ชั่วโมง/วนั รอ้ยละ 49.7 ทวิตเตอร ์(Twitter) รอ้ยละ 68.7 

ความถ่ี คือ ทุกวนั รอ้ยละ 21.8 ในช่วงเวลา 08.01-12.00 น. รอ้ยละ 20.4 เฉลี่ย นอ้ยกว่า 1 ชั่วโมง/วนั รอ้ยละ 

44.2 ตามลาํดบั 

กิจกรรมการใชง้านสื่อสังคมออนไลนท่ี์ปฏิบัติมากท่ีสุดคือ การส่งขอ้ความ รอ้ยละ 98.0 และแสดง

ความรูส้ึก รอ้ยละ 98.0 ดาวน์โหลดรูปภาพ/ขอ้มูล รอ้ยละ 97.3 การส่งต่อรูปภาพ/ข้อมูล รอ้ยละ 96.2 การ

โต้ตอบข้อความ รอ้ยละ 94.6 อัปโหลดรูปภาพ/ข้อมูล รอ้ยละ 92.5 การเผยแพร่ข้อมูล รอ้ยละ 89.8 การ

ถ่ายทอดสด รอ้ยละ 66.1 

 

Table 2 Social Media Exposure of Young Smart Farmer 

 
Figure 1 Social Media Usage 
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Figure 2 Activities in Social Media 

 

 ทั้งนี ้การเปิดรับสื่อสังคมออนไลน์ของเกษตรกรรุ่นใหม่ สอดคล้องกับสํานักงานพัฒนาธุรกรรม 

ทางอิเล็กทรอนิกส ์(องคก์ารมหาชน) กระทรวงดิจิทลัเพ่ือเศรษฐกิจและสงัคม (2562) จากรายงานผลการสาํรวจ

พฤติกรรมผูใ้ชอิ้นเทอรเ์น็ตในประเทศไทย ปี 2561 ผลรายงานพบว่า เจนเนอเรชั่น X และ เจนเนอเรชั่น Y ใชง้าน

ผ่าน ไลน ์(Line) มากเป็นอนัดบัหนึ่ง ในทัง้ 2 เจนเนอเรชั่น โดยสื่อสงัคมออนไลน ์ยูทูป (YouTube), ไลน ์(Line) 

และ เฟซบุ๊ก (Facebook) เป็นสื่อสังคมออนไลนย์อดนิยมในยุคนีแ้ละมีผูใ้ชง้านมากเป็น 3 อนัดับแรก เพราะ

อุปกรณ์เคลื่อนท่ีทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นสมารท์โฟน แท็บเล็ต คอมพิวเตอร ์มีราคาถูกลงมาก ทุกเพศทุกวยัจึง

สามารถเป็นเจา้ของไดโ้ดยง่าย ทัง้นี ้บา้น/ท่ีพกัอาศยั เป็นสถานท่ีในการใชง้านมากเป็นอนัดบัแรก รองลงมานิยม

ใชอิ้นเทอรเ์น็ตในท่ีทาํงาน 

ตอนที ่3 ความรู้เกีย่วกับการใช้สื่อสังคมออนไลนข์องเกษตรกรรุ่นใหม่ 

 เกษตรกรรุ่นใหม่มีความรูเ้ก่ียวกับสื่อสังคมออนไลนใ์นระดับมาก รอ้ยละ 65.3 มีความรูเ้ก่ียวกับสื่อ

สังคมออนไลน์ในระดับปานกลาง รอ้ยละ 34.7 โดยแบ่งออกเป็น มีความรูใ้นดา้นความหมายของสื่อสังคม

ออนไลน ์รอ้ยละ 96.6 มีความรูต้่อการพิจารณาและการแยกแยะความน่าเช่ือถือของสื่อสงัคมออนไลน ์รอ้ยละ 

61.5 และมีความรูด้า้นกฏระเบียบ จริยธรรม ขอ้กาํหนด รอ้ยละ 78.9 สอดคลอ้งกบัสาํนกัการคุม้ครองผูบ้ริโภคใน

กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (บส.) และ สาํนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ

โทรทศัน ์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สาํนกังาน กสทช.) (2558) ท่ีระบวุา่ การรูเ้ท่าทนัสื่อและสารสนเทศใน

ยุคดิจิทัล หากผูบ้ริโภคเขา้ใจภูมิทัศนส์ื่อเหล่านี ้และเขา้ใจว่าใครครอบครองเป็นเจา้ของ เม่ือพบปัญหาท่ีไม่

เหมาะสมจะไดร้อ้งเรียนถูกตอ้ง หรือสามารถแยกแยะไดว้่าเรื่องใดเป็นเรื่องท่ีน่ารบัชม เรื่องใดเป็นเรื่องท่ีไม่

เหมาะสม เพ่ือเป็นกาํลังใจให้สื่อทาํงานไดดี้ขึน้ จะเป็นอีกขั้นของการพัฒนาให้สื่อมีความกา้วหน้ามากขึน้ 

เพราะฉะนั้น ผูบ้ริโภคสามารถส่งผล ทั้งเป็นฝ่ายรบัและเป็นฝ่ายรุก ท่ีจะสื่อสารกลับไปยังผูผ้ลิตเพ่ือใหมี้การ

พฒันาสื่อไปในทิศทางท่ีดีขึน้ดว้ย 
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Figure 3 Knowledge of Social Media 
  

 

ตอนที ่4 ปัญหาและข้อเสนอแนะเกีย่วกับการใช้สื่อสังคมออนไลน ์

 ผลการศึกษา พบว่า เกษตรกรรุ่นใหม่ท่ีเคยประสบปัญหาในการใชส้ื่อสังคมออนไลน์ จากสาเหตุ

ดังต่อไปนี ้1) มีขอ้มูลอันเป็นเท็จ หลอกลวง ไม่ตรงกับการพาดหัวข่าว และการพาดหัวข่าวสารในสื่อสังคม

ออนไลนท่ี์เกินความเป็นจริง 2) ความเสถียรของระบบสญัญาณเครือข่ายอินเทอรเ์น็ตท่ีส่งผลต่อการใชง้านของ

เกษตรกรรุน่ใหม ่

 ทัง้นีปั้ญหาและขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัการใชส้ื่อสงัคมออนไลนส์อดคลอ้งกบั สวิุชา เป้าอารีย ์(2558) จาก

ผลสาํรวจพฤติกรรมการใชอิ้นเทอรเ์น็ต ผลการสาํรวจพบว่า ระบบเครือข่าย/สญัญาณอินเทอรเ์น็ตชา้ รอ้ยละ 

57.68 รองลงมาคือ ระบบเครือข่าย/สญัญาณอินเทอรเ์น็ต ไมเ่สถียร รอ้ยละ 44.15 

 

สรุปผลและเสนอแนะ 

 การศึกษาเรื่องการเปิดรับสื่อสังคมออนไลน์ของเกษตรกรรุ่นใหม่ ผู ้วิจัยไดศ้ึกษาคน้ขอ้คน้พบและ

ประเด็นท่ีน่าสนใจ ดงันี ้เกษตรกรรุ่นใหม่ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุระหว่าง 38-45 ปี จบการศึกษาในระดับ

ปริญญาตรีโดยส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นอาชีพหลัก โดยทาํการเกษตรแบบผสมผสาน และ

ประกอบธุรกิจส่วนตวัเป็นอาชีพรอง เพ่ือนาํผลผลิตทางการเกษตรของตนเองมาขาย ซึ่งรายไดจ้ากการประกอบ

อาชีพทางการเกษตรส่วนใหญ่ ระหว่าง 50,001-150,000 บาท/ปี และมีรายจ่ายเฉลี่ยในครัวเรือน ระหว่าง 

50,001-1,500,000 บาท/ปี 

 การใช้สื่อสังคมออนไลนข์องเกษตรกรรุ่นใหม่ ส่วนใหญ่มีการใชส้มารท์โฟน (Smart Phone)ในการ

เช่ือมตอ่สื่อสงัคมออนไลนม์ากท่ีสดุ รองลงมาคือคอมพิวเตอรโ์น๊ตบุ๊ก (Notebook) ในบริเวณบา้น/ท่ีพกัอาศยัมาก

ท่ีสุด รองลงมาคือท่ีทาํงาน/สถานศึกษา มีวตัถุประสงคใ์นการใชง้านเพ่ือติดตามเหตุการณ์ ข่าวสารมากท่ีสุด 

รองลงมาคือ แสวงหาความรู ้โดยมีการใชง้านสื่อสังคมออนไลนท์ุกสื่อทุกวนั โดยไลน ์(Line) เป็นช่องทางสื่อ

สงัคมออนไลนท่ี์มีการใชง้านในกลุ่มเกษตรกรรุ่นใหม่ทุกคนมากท่ีสดุ รองลงมาคือ เฟซบุ๊ก (Facebook) และ ยู

ทปู (YouTube) ตามลาํดบั ช่วงเวลาท่ีใชส้ื่อสงัคมออนไลนส์ว่นใหญ่เป็นช่วงเชา้ถึงกลางวนั เฉลี่ยใชง้านวนัละ 1-

3 ชั่วโมง โดยกิจกรรมการใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ท่ีปฏิบัติมากท่ีสุด คือ การส่งข้อความ (chat) และแสดง

ความรูส้ึก (Emoticon) นอกจากนี ้ส่วนใหญ่เกษตรกรรุ่นใหม่มีความรูเ้ก่ียวกับสื่อสังคมออนไลนใ์นระดับมาก 

และมีปัญหาเก่ียวกับการใช้สื่อสังคมออนไลน์ในเรื่องของเนื ้อหาท่ีนําเสนอในสื่อสังคมออนไลน์และระบบ

อินเทอรเ์น็ต 
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ข้อเสนอแนะ 

 จากผลการศึกษา กรมส่งเสริมการเกษตรและเจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้องควรผลิตสื่อท่ีเหมาะสมกับการ

เผยแพรใ่นช่องทางสื่อสงัคมออนไลน ์โดยเฉพาะช่องทางไลน ์(Line) และเฟซบุ๊ก (Facebook) เน่ืองจากเป็นสื่อท่ี

ไดร้บัความนิยมในกลุ่มเกษตรกรรุน่ใหม่ เพ่ือติดตามเหตกุารณ ์ข่าวสารต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบันโยบายการเกษตร 

เทคโนโลยีเป็นตน้ เน่ืองจากเป็นช่องทางท่ีเขา้ถึงกลุ่มเกษตรกรรุ่นใหม่ไดอ้ย่างรวดเร็ว ทั้งนีค้วรเสนอข้อมูล

ข่าวสารบนพืน้ฐานของขอ้เท็จจริง มีแหล่งอา้งอิงท่ีเช่ือถือได ้และท่ีมาของขอ้มลูสามารถตรวจสอบยอ้นกลบัได ้

เพ่ือป้องกนัการรบัขอ้มลู เผยแพรข่อ้มลูท่ีขาดความน่าเช่ือถือไปยงับคุคลอ่ืนได ้อนัจะนาํมาซึง่ความเขา้ใจผิด  
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Borrowing Behavior of Farmer Clients of the Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives 
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บทคัดย่อ  
 งานวิจยันีมี้วตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาพฤติกรรมการขอสินเช่ือของเกษตรกรลกูคา้ธนาคารเพ่ือการเกษตร

และสหกรณก์ารเกษตร (ธ.ก.ส.) สาขามีนบุรี เก็บรวบรวมขอ้มลูโดยใชแ้บบสอบถามจากเกษตรกรลกูคา้จาํนวน  

187 ราย ในระหวา่งเดือนกรกฎาคมถงึตลุาคม พ.ศ. 2562 วิเคราะหข์อ้มลูโดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา ผลการศกึษา 

พบว่า ลูกค้ามีวัตถุประสงค์ในการเงินกู้เพ่ือเป็นค่าลงทุนในการประกอบอาชีพ (ร ้อยละ 52.7) กู ้โดยใช้

หลกัประกนัรบัผิดอย่างลกูหนีร้ว่มกนั (รอ้ยละ 77.0) ในวงเงินไมเ่กิน 300,000 บาท (รอ้ยละ 84.5) ชาํระดอกเบีย้

เงินกู้ไม่เกิน 20,000 บาทต่อปี (รอ้ยละ 91.4) และผ่อนชาํระเงินกู้จาํนวน 1 ปี/ครัง้ (รอ้ยละ 94.1) สาเหตุท่ี

เลือกใชบ้ริการสินเช่ือ ธ.ก.ส เน่ืองจากอตัราดอกเบีย้ตํ่า (รอ้ยละ 51.5) สินเช่ือท่ีไดร้บันาํไปใชจ้่ายทางการเกษตร

เฉลี่ย 1 ครัง้/เดือน (รอ้ยละ 84.0) โดยเป็นค่าใชจ้่ายในการซือ้ปุ๋ ยมากท่ีสุด (รอ้ยละ 64.5) มีมูลค่าการใชจ้่าย

ประมาณ 5,001-10,000 บาท/ครัง้ (รอ้ยละ 51.9) และลกูคา้ทัง้หมดสามารถชาํระคืนเงินกูใ้นใบแจง้ยอดไดต้าม

กาํหนด (รอ้ยละ 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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คาํนาํ 

 เกษตรกรของประเทศไทยส่วนใหญ่ประสบปัญหามีภาวะหนีส้ินท่ีสงูขึน้หรือภาวะหนีส้ินลน้พน้ตวั ซึง่เป็น

ภาระหนกัตอ่การประกอบอาชีพและดาํรงชีพเกษตรกร  (วีรพฒัน,์ 2560) หนึ่งในแนวทางการช่วยเหลือเกษตรกร 

คือ บริการสินเช่ือโดยธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณก์ารเกษตร (ธ.ก.ส.) ซึ่งมีบริการใหส้ินเช่ือแก่เกษตรกร

โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือช่วยเหลือทางการเงินแก่เกษตรกร กลุ่มเกษตรกร และสหกรณ์การเกษตรในดา้นเงินทุน 

สาํหรบัการประกอบอาชีพเกษตรกรรมหรืออาชีพท่ีเก่ียวเน่ืองกบัเกษตรกรรม จงึถือไดว้า่ ธ.ก.ส เป็นแหลง่สินเช่ือ

ทางการเกษตรท่ีมีบทบาทสาํคญัในการขบัเคลื่อนเศรษฐกิจของภาครฐั (ศศิวิมล, 2561) โดยเป็นแหลง่เงินทนุใน

การขอสินเช่ือทางการเกษตรของเกษตรกรสว่นใหญ่ (ณัฐภทัร และ สภุาภรณ,์ 2558) ซึ่งหากเกษตรกรนาํสินเช่ือ

ไปใชผิ้ดวตัถุประสงคจ์ะทาํใหป้ระสิทธิภาพในการใชส้ินเช่ือการเกษตรของเกษตรกรอยู่ในระดบัตํ่า (ขวญันภา, 

2542)  

 สาํหรบั ธ.ก.ส. สาขามีนบรุี มีการใหส้ินเช่ือแก่เกษตรกรในพืน้ท่ีเขตมีนบรุีและพืน้ท่ีใกลเ้คียงเขตมีนบรุี เพ่ือ

ช่วยเหลือทางดา้นการเงิน สนบัสนุนการลงทุนประกอบอาชีพเกษตรกรรม และพฒันาคณุภาพชีวิตของเกษตรกร 

(EGOV, 2559) ปัจจุบัน ธ.ก.ส. สาขามีนบุรี อยู่ภายใตส้าํนักกิจการนครหลวง มีลูกค้าเงินกู้ถึง 1,700 ราย 

เน่ืองจากลกูคา้ท่ีมีจาํนวนมาก และการขอสินเช่ือมีขัน้ตอนการดาํเนินและเอกสารประกอบ ลูกคา้สว่นใหญ่จึง

ขาดความเขา้ใจในกระบวนการขอสินเช่ือ อาทิ เอกสารและขอ้มลูไม่ครบถว้น  ทาํใหเ้กิดความล่าชา้ในการย่ืนขอ

สินเช่ือ ดงันัน้ การศึกษาพฤติกรรมการขอสินเช่ือของลูกคา้ จะช่วยใหธ้นาคารมีขอ้มลูเพ่ือใชใ้นการตดัสินใจใน

การกาํหนดกลยุทธก์ารดาํเนินโครงการต่างๆ ใหมี้ความเหมาะสมสอดคลอ้งกบัพฤติกรรมและความพงึพอใจของ

ลูกคา้ไดม้ากย่ิงขึน้ (รพีรตัน,์ 2558) ดังนั้น การศึกษาพฤติกรรมการขอสินเช่ือของลูกคา้ ธ.ก.ส. สาขามีนบุรี 

เพ่ือใหเ้กษตรกรลกูคา้ ธ.ก.ส. สาขามีนบรุี มีความเขา้ใจในกระบวนการและขัน้ตอนการดาํเนินงานขอสินเช่ือ และ

เพ่ือนาํผลวิจัยท่ีไดไ้ปพัฒนาวิธีการดาํเนินงานและการใหบ้ริการสินเช่ือใหส้ามารถดาํเนินงานไดอ้ย่างรวดเร็ว

ถกูตอ้งตามระเบียบแบบแผนย่ิงขึน้  

 

วิธีการศึกษา 

           งานวิจัยพฤติกรรมการขอสินเช่ือของเกษตรกรลูกคา้ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร: 

กรณีศึกษาสาขามีนบุรี ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใช้การสัมภาษณ์กลุ่ม

ตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เป็นเกษตรกรผู้กู ้สินเช่ือธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์

การเกษตร สาขามีนบรุี จาํนวน 187 ราย มีขัน้ตอนดงัตอ่ไปนี ้ 

1. ประชากร 

          ประชากรท่ีใชใ้นการวิจัยครัง้นี ้คือ เกษตรกรผูกู้ส้ินเช่ือธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร         

สาขามีนบรุี ทัง้หมด 350 คน และไดก้ลุม่ตวัอย่าง จาํนวน 187 ราย จากสตูรสาํเรจ็รูปของ Yamane ท่ีระดบัความ

เช่ือมั่น 95%  

2. เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการศึกษา และการทดสอบเคร่ืองมือ  

          เครื่องมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มลูในครัง้นี ้คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) โดยมี 3 สว่นดงันี ้

          ส่วนท่ี 1 ข้อมูลทางด้านลักษณะส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง เป็นคําถามแบบตรวจสอบรายการ                                          

(Check list) เก่ียวกบัลกัษณะสว่นบคุคล          
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          ส่วนท่ี 2 พฤติกรรมการขอสินเช่ือของเกษตรกรลูกคา้ ธ.ก.ส. สาขามีนบุรี เป็นแบบตรวจสอบรายการ       

(Check List) เก่ียวกบัพฤติกรรมการใชบ้ริการสินเช่ือ  

          สว่นท่ี 3 ปัญหาและอปุสรรคในการใชบ้ริการสินเช่ือเกษตร เป็นแบบประเมินค่า (Rating scale) ตามแบบ

ลิเคิรท์ (Likert scale)  

          โดยนาํแบบสอบถามไปเก็บรวบรวมข้อมูลจากเกษตรกรผู้กูส้ินเช่ือลูกคา้ธนาคารเพ่ือการเกษตรและ

สหกรณก์ารเกษตร สาขามีนบรุ ีในระหวา่งเดือน กรกฎาคม ถงึ ตลุาคม 2562 

3. การวิเคราะหข้์อมูล 

          สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลคือ สถิติพรรณนา (Descriptive Statistics) ไดแ้ก่ ความถ่ี (Frequency 

Distribution) รอ้ยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตราฐาน (Standard Deviation)     

(ปนดัดา, 2549) ในการวิเคราะหข์อ้มลูทั่วไปและพฤติกรรมการขอสินเช่ือของเกษตรกรลกูคา้ ธ.ก.ส. สาขามีนบุรี 

เป็นคาํถามแบบตรวจสอบรายการ (Check list)           

          ส่วนปัญหาและอุปสรรคในการใชบ้ริการสินเช่ือเกษตรใชเ้กณฑ์มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ โดย

วิธีการของลิเคิรท์ (Likert’s Scale) คะแนนท่ีกาํหนดใหก้บัขอ้คาํถามท่ีเป็นมาตราส่วนประมาณค่ามีดงันี ้(ธารินี, 

2559)         

 เกณฑ ์5 ระดับ                                          เกณฑแ์ปลค่า 

 1 = เป็นปัญหานอ้ยท่ีสดุ                                       1.00–1.80 = ปัญหาอปุสรรคนอ้ยท่ีสดุ             

 2 = เป็นปัญหานอ้ย                                              1.81–2.60 = ปัญหาอปุสรรคนอ้ย 

 3 = เป็นปัญหาปานกลาง                                      2.61–3.40 = ปัญหาอปุสรรคปานกลาง 

 4 = เป็นปัญหามาก                                              3.41–4.20 = ปัญหาอปุสรรคมาก 

 5 = เป็นปัญหามากท่ีสดุ                                       4.21–5.00 = ปัญหาอปุสรรคมากท่ีสดุ 

 และ 0 = ไมเ่ป็นปัญหา  

 

ผลการวิจัย 

คุณลักษณะส่วนบุคคลของเกษตรกรลูกค้า ธ.ก.ส. สาขามีนบุรี  

          กลุ่มลูกคา้ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (รอ้ยละ 50.5) มีช่วงอายุ 51-60 ปี (รอ้ยละ 47.8) มีสถานภาพสมรส 

(รอ้ยละ 84.4) ระดบัการศึกษามัธยมศึกษา (รอ้ยละ 53.2) ประกอบอาชีพทาํนาขา้ว (รอ้ยละ 88.7) และไม่ได้

ประกอบอาชีพเสริม (รอ้ยละ 46.2) มีอายกุารเป็นลกูคา้ ธ.ก.ส. มากกวา่ 16 ปี ขึน้ไป (รอ้ยละ 51.1) รายไดเ้ฉลี่ย 

ไมเ่กิน 15,000 บาท (รอ้ยละ 64.5) และปัจจบุนัมีหนีส้ินกบั ธ.ก.ส. ไมเ่กิน 300,000 บาท (รอ้ยละ 88.2) 

 

พฤตกิรรมการขอสินเชือ่ของเกษตรกรลูกค้า ธ.ก.ส. สาขามีนบุรี   

พฤติกรรมการขอสินเช่ือของเกษตรกรลูกคา้ ธ.ก.ส. สาขามีนบุรี  ท่ีสาํคัญ คือ กลุ่มลูกคา้ส่วนใหญ่มี

วตัถุประสงคใ์นการกู ้เพ่ือเป็นค่าลงทุนในการประกอบอาชีพ (รอ้ยละ 52.7) ใชก้ารรับรองรบัผิดอย่างลูกหนี ้

รว่มกนัเป็นหลกัประกนัในการขอสินเช่ือ (รอ้ยละ 77.0 ) โดยวงเงินในการขอสินเช่ือ ไม่เกิน 300,000 บาท (รอ้ย

ละ 84.5) ดอกเบีย้เงินกูท่ี้ตอ้งชาํระในแตล่ะปี ไม่เกิน 20,000 บาท (รอ้ยละ 91.4) รูปแบบการผ่อนชาํระ 1 ปี/ครัง้ 

(รอ้ยละ 94.1) วิธีการผ่อนชาํระคือชาํระเป็นเงินสดดว้ยตวัเอง (รอ้ยละ 98.9) เหตุผลท่ีเลือกใชบ้ริการสินเช่ือ ธ.
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ก.ส. เพราะอตัราดอกเบีย้ตํ่า (รอ้ยละ 51.5) และไดข้อ้มลูข่าวสารจากเพ่ือนบา้นลกูคา้ ธ.ก.ส. (รอ้ยละ 54.8) โดย

ตดัสินใจขอสินเช่ือดว้ยตวัเอง (รอ้ยละ 38.5) การใชจ้่ายทางการเกษตรเฉลี่ย 1 ครัง้ต่อเดือน (รอ้ยละ 84.0) ปุ๋ ย 

คือปัจจัยทางการเกษตรท่ีใชจ้่ายมากท่ีสุด (รอ้ยละ 64.5) มีมลูค่าการใชจ้่ายเฉลี่ย 5,001-10,000 บาท (รอ้ยละ 

51.9) มีพฤติกรรมการชาํระหนีคื้อชาํระตามใบแจง้ยอด (รอ้ยละ 98.9) และสามารถชาํระหนีไ้ดต้ามกาํหนด (รอ้ย

ละ 100.0) ดงัแสดงใน Table 1 

Table 1 Borrowing Behavior of Farmer Clients of the BAAC, Min Buri Branch 

Items Frequency Percentage 

1. Purpose of the loan request   

• Loans for professional expenses 76 40.4 

• Loans for investment in careers  98 52.7 

• Loans for sale of agricultural products 1 0.5 

• Loan to pay for external liabilities      12 6.4 

2. Collateral for loan application   

• Certified as a joint debtor               144 77.0 

• Guarantor 25 13.4 

•   Using mortgage real estate 18 9.6 

3. Credit limit   

• Not more than 300,000 baht 158 84.5 

• 300,001-500,000 baht 15 8.0 

• 500,001-700,000 baht     2 1.1 

• 700,001-900,000 baht 1 0.5 

• More than 900,001 baht 11 5.9 

4. Interest of loan/year   

• Not more than 20,000 baht  171 91.4 

• 20,001-50,000 baht 13 7.0 

• 50,001-100,000 baht          - - 

• More than 100,000  baht 3 1.6 

5. Installment forms   

• 1 month / time 11 5.9 

• 3 month / time - - 

• 6 month / time - - 

• 1 year / time 176 94.1 

6. Payment methods   
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Items Frequency Percentage 

• Pay in cash by yourself 185 98.9 

• Pay by debiting from a bank account 2 1.1 

7. Reasons for choosing the BAAC loan   

• Low interest rate 96 51.5 

• Convenience of transaction 86 46.0 

• The service provided by the staff 1 0.5 

• There are a variety of loan products 4 2.0 

8. Channels of receiving information of BAAC   

• Staff of BAAC               63 34.7 

• Television 16 8.0 

• Social media           5 2.5 

• BAAC customers' neighbors 103 54.8 

9. Who make loan decision   

• Self                                   72 38.5 

• Parents 68 36.4 

• Friends / Siblings / Relatives 24 12.8 

• Spouse 23 12.3 

10. Agricultural spending per month   

• 1 time 157 84.0 

• 2 time 27 14.4 

• 3 time 3 1.6 

11. The agricultural factors that spend the most   

• Seed                      36 19.1 

• Fertilizer                               120 64.5 

• Pesticide        15 8.0 

• Fuel                   2 1.0 

• Feed                        3 1.5 

• Equipment   11 5.9 

12. Value of agricultural expenditures (baht/time)   

• 1,000-5,000 baht/time 17 9.1 

• 5,001-10,000 baht/time 97 51.9 
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Items Frequency Percentage 

• 10,001-15,000 baht/time 66 35.3 

• 15,001-20,000 baht/time 2 1.0 

• More than  20,001 baht/time 5 2.7 

13. Repayment behavior   

• Early payment for less interest payment 2 1.1 

• Pay by statement 85 98.9 

14. Ability to pay off debt   

• pay as scheduled 187 100.0 

• cannot pay as scheduled - - 

ข้อมูลปัญหาและอุปสรรคในการใช้บริการสินเชื่อ 

          ประเด็นท่ีเกษตรกรมีปัญหาในการใชบ้ริการสินเช่ือในระดบันอ้ย ไดแ้ก่ รายรบัไม่เพียงพอต่อการชาํระหนี ้ 

ประเด็นท่ีเกษตรกรมีปัญหาในการใชบ้ริการสินเช่ือในระดบันอ้ยท่ีสุด ไดแ้ก่ วิธีการดาํเนินงานการขอสินเช่ือใน

ครัง้แรก,เอกสารท่ีตอ้งเตรียมในการขอสินเช่ือ หลกัประกันเงินกู ้ระยะเวลาในการย่ืนขอสินเช่ือวงเงินท่ีไดร้บัไม่

เพียงพอช่องทางการชาํระเงินมีนอ้ย (ชาํระไดท่ี้ ธ.ก.ส. ทั่วประเทศเท่านั้น) และการเดินทางมาชาํระหนี ้ส่วน

ประเด็นท่ีเกษตรกรไม่มีปัญหาในการใชบ้ริการสินเช่ือเลย ไดแ้ก่ อตัราดอกเบีย้สงูและ ไม่ไดร้บัใบแจง้ยอดเงินท่ี

ตอ้งชาํระหนี ้                        ดงัแสดงใน Table 2 

Table 2 Level of Problems in using BAAC loan services 

Items 𝑋𝑋� 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 

 

สรุปและอภปิรายผล 

          ขอ้มูลคุณลักษณะส่วนบุคคล พบว่ากลุ่มลูกคา้เกษตรกรส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีช่วงอายุ 51-60 ปี 

สถานภาพสมรส  ระดบัการศกึษาส่วนใหญ่คือมธัยมศกึษา และประกอบอาชีพหลกัทางการเกษตรคือทาํนาขา้ว  

แสดงใหเ้ห็นว่ากลุ่มเกษตรกรลูกคา้ ธ.ก.ส. สาขามีนบุรี  ส่วนใหญ่เป็นแรงงานผู้หญิงวัยกลางคน ท่ีมีระดับ
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การศึกษาค่อนขา้งตํ่า ผูท่ี้มีระดบัการศึกษาสูงกว่าระดับมธัยมศึกษา มกัจะประกอบอาชีพอ่ืน อาทิ  พนักงาน

โรงงานอุตสาหกรรม เป็นตน้ เน่ืองจากไดผ้ลตอบแทนสูงกว่าอาชีพทางการเกษตร ทาํใหผู้ค้นในปัจจุบันสนใจ

อาชีพอ่ืนมากกวา่อาชีพทางการเกษตรย่ิงขึน้ ( ศิริชยั,ชยสร, 2559)  

          สาํหรบัพฤติกรรมการขอสินเช่ือของเกษตรกรลกูคา้ ธ.ก.ส. สาขามีนบุรี  พบว่าวตัถุประสงคใ์นการกูส้่วน

ใหญ่คือ เงินกูเ้พ่ือเป็นค่าลงทุนในการประกอบอาชีพ โดยใชห้ลกัประกันในการขอสินเช่ือคือ รบัรองรบัผิดอย่าง

ลกูหนีร้่วมกนั วงเงินในการขอสินเช่ือ ไม่เกิน 300,000 บาท ดอกเบีย้เงินกูท่ี้ตอ้งชาํระในแต่ละปี ไม่เกิน 20,000 

บาท โดยมีรูปแบบการผ่อนชาํระ 1 ปี/ครัง้ วิธีการผ่อนชาํระคือชาํระเป็นเงินสดดว้ยตวัเอง เหตผุลท่ีเลือกใชบ้ริการ

สินเช่ือ   ธ.ก.ส. เพราะอตัราดอกเบีย้ตํ่า และส่วนใหญ่ไดข้อ้มลูข่าวสารจากเพ่ือนบา้นลกูคา้ ธ.ก.ส. ดว้ยกนั การ

ตดัสินใจขอสินเช่ือดว้ยตวัเอง โดยจะมีการใชจ้่ายทางการเกษตรเฉลี่ย 1 ครัง้ต่อเดือน ปัจจยัทางการเกษตรท่ีใช้

จ่ายมากท่ีสุดคือ ปุ๋ ย จะมีมูลค่าการใชจ้่ายเฉลี่ย 5,001-10,000 บาท มีพฤติกรรมการชาํระหนีคื้อชาํระตามใบ

แจง้ยอด และสามารถชาํระหนีไ้ดต้ามกาํหนด ซึ่งพฤติกรรมการขอสินเช่ือของเกษตรกรลูกคา้ท่ีแตกต่างกัน มี

ปัจจัยจากลกัษณะขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกัน (ธารินี, 2559) ในดา้นปัญหาและอุปสรรคในการใชบ้ริการ

สินเช่ือของธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณก์ารเกษตร สาขามีนบุรี พบว่า วิธีการดาํเนินงานการขอสินเช่ือครัง้

แรกของลกูคา้ส่วนใหญ่นัน้ไม่เป็นปัญหา อีกทัง้ยงัมีรายรบัท่ีไดเ้พียงพอต่อการชาํระหนี ้แสดงใหเ้ห็นว่าเกษตรกร

ส่วนใหญ่มีความสนใจท่ีจะกู้สินเช่ือกับธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรมาก เน่ืองจากอัตรา

ดอกเบีย้เงินกูท่ี้ต ํ่า และมีหลกัประกนัเงินกูท่ี้เกษตรสามารถย่ืนขอสินเช่ือไดง่้ายกวา่ธนาคารอ่ืนๆ   

 

ข้อเสนอแนะจากการศึกษา 

1.ควรลงพืน้ท่ีไปใหค้วามรูแ้ก่ผูส้นใจและเกษตรกรรุน่ใหมท่ี่สนใจกูส้ินเช่ือกบั ธ.ก.ส. เน่ืองจากปัจจุบนัคน

สว่นใหญ่มีความเขา้ใจวา่ผูกู้ส้ินเช่ือกบั ธ.ก.ส. ตอ้งเป็นเกษตรกรเท่านัน้ 

  

 2.ควรมีขอ้เสนอลดอตัราดอกเบีย้พิเศษในช่วงเทศกาลต่างๆ โดยเฉพาะลกูคา้ท่ีชาํระสินเช่ือตามกาํหนด 

เพ่ือเพ่ิมความน่าสนใจในบริการของธนาคาร  

 

กิตตกิรรมประกาศ 
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ปริมาณรงควัตถุหลัก สารประกอบฟีนอลิคท้ังหมด และกิจกรรมสารต้านอนุมูลอิสระของพชืให้สี 
ทีผ่่านการทาํแห้งแบบแช่เยอืกแข็ง และการประยุกตใ์ช้ในข้าวเหนียวมูน 

Content of Main Pigment, Total Phenolic Acid and Antioxidant Activity of Freeze Dried 
Coloring Plants and Its Application in Khao Niew Moon 

 
วิลาวัลย ์แซ่อึง้1 ปารสิทุธ์ิ เฉลมิชยัวฒัน์1* และ ทศันีย ์ลิม้สวุรรณ1    
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บทคัดย่อ 

 งานวิจยันีมี้วตัถุประสงคเ์พ่ือศกึษาปริมาณรงควตัถุหลกั สารประกอบฟีนอลิคทัง้หมด และกิจกรรมสาร

ตา้นอนุมลูอิสระของพืชใหส้ีท่ีผ่านการทาํแหง้แบบแช่เยือกแข็ง และการประยุกตใ์ชใ้นขา้วเหนียวมนู  ตวัอย่างใน

การศกึษา คือ พืชท่ีผ่านการทาํแหง้แบบแช่เยือกแข็ง ผงสีท่ีไดจ้ากการบดพืชท่ีทาํแหง้แบบแช่เยือกแข็ง และพืชสด

เป็นตวัอย่างควบคมุ จากพืชใหส้ ี5 ชนิด คือ ดอกโสน ดอกอญัชนั ดอกเฟ่ืองฟ้า บีทรูท และใบเตย ซึ่งใหส้ีเหลือง 

สีนํ้าเงิน สีชมพู สีแดง และสีเขียวตามลําดับ ผลการศึกษาพบว่าผงสีจากพืชทุกชนิดมีปริมาณรงควัตถุ 

สารประกอบฟีนอลิคทัง้หมด (TPC) และกิจกรรมสารตา้นอนมุลูอิสระ (วิธี DPPH และ FRAP) สงูกวา่พืชสด และ

พืชท่ีผ่านการทาํแหง้แบบแช่เยือกแข็งอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติ (p≤0.05)  โดยผงสีชมพท่ีูผลิตจากดอกเฟ่ืองฟ้ามี

ค่าTPC และกิจกรรมสารตา้นอนุมลูอิสระสงูท่ีสดุ เม่ือเปรียบเทียบกบัพืชใหส้ีชนิดอ่ืน จากการประยุกตใ์ชผ้งสีใน

ขา้วเหนียวมนูเปรียบเทียบกบัพืชสด และสีสงัเคราะห ์ผลการทดสอบทางประสาทสมัผสัดว้ยวิธี 9-point hedonic 

scale พบว่า ขา้วเหนียวมูนท่ีผสมผงสีจากการทาํแหง้แบบแช่เยือกแข็งมีค่าเฉลี่ยคะแนนความชอบโดยรวมอยู่

ในช่วง 7 ถงึ 8 คะแนน (ชอบปานกลางถงึชอบมาก) ผลจากงานวิจยันีแ้สดงใหเ้ห็นวา่การทาํแหง้แบบแช่เยือกแข็ง

ในพืชใหส้ีสามารถนาํไปผลิตเป็นผงสีธรรมชาติ และเป็นท่ียอมรบัของผูบ้ริโภคได ้

 
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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คาํนาํ 

สีผสมอาหาร คือ วตัถุเจือปนอาหาร ท่ีผสมลงในอาหารโดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือแต่งสีผลิตภณัฑอ์าหาร 

ใหมี้สีเป็นท่ีดงึดดูใจผูบ้ริโภค สีผสมอาหารท่ีนิยมใชแ้บ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ สีธรรมชาติ ท่ีไดจ้ากการสกดัจาก

วตัถดิุบธรรมชาติ และสีสงัเคราะห ์คือ สีท่ีเป็นสารอินทรียท่ี์ไดจ้ากการสงัเคราะห ์ สเีป็นคณุลกัษณะทางประสาท

สมัผสัท่ีสาํคญัของอาหาร สีของอาหารมีผลต่อการรบัรูร้สชาติในของผูบ้ริโภค เช่น ความอ่อน แก่ ความเขม้ขน้

ของรสชาติอาหาร ตามสีท่ีเขม้ขึน้ ดงันัน้การเปลี่ยนแปลงของสี หรือความเขม้ของสีในอาหาร ลว้นมีผลต่อการ

ตดัสินใจของมนุษยใ์นเรื่องความเขม้ของรสชาติ (Charles, 2015) เน่ืองจากผูบ้ริโภคมกัใชส้ีเป็นตวับ่งชีค้ณุภาพ

ของผลิตภัณฑอ์าหาร เช่น ความน่ารบัประทาน รสชาติ ความปลอดภัย และคุณค่าทางโภชนาการ เป็นตน้  สี

สงัเคราะหถ์กูนาํมาใชใ้นอาหารอย่างแพรห่ลายเน่ืองจากใหส้ีสนัสวยงาม มีความคงทนสงู ตน้ทนุการผลิตตํ่า และ

มีราคาถูก แต่มีงานวิจัยพบว่าสีสงัเคราะหส์่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในเด็ก มีผลต่อการเรียนรู ้ทาํให้

เกิดโรคสมาธิสัน้ได ้ (Stevens et al., 2013) นอกจากนัน้ยงัอาจก่อใหเ้กิดการแพส้ีสงัเคราะหใ์นกลุม่คนท่ีเกิดการ

แพ้ไดง่้าย (Potera, 2010) อีกทั้งยังพบการปนเป้ือนของโลหะหนักท่ีเป็นอันตรายต่อร่างกาย (นิตยา, 2560) 

ปัจจุบนัผูบ้ริโภคหนัมาใหค้วามสาํคญัต่อสขุภาพ ตอ้งการทดแทนสีสงัเคราะหด์ว้ยสีทางเลือกท่ีมาจากธรรมชาติ 

เช่น สีจากรงควตัถใุนพืช (แอนโทไซยานิน บีตาเลน แคโรทีนอยด ์และคลอโรฟิลล)์ สีจากสตัว ์(ครั่ง และนํา้หมกึ) 

และสีจากจลุินทรีย ์(เชือ้รา Monascus sp. และยีสต ์Rhodotorula sp.) เป็นตน้ (Gregory et al., 2017) แตก่าร

ใชส้ีตามธรรมชาติมีขอ้จาํกดัมากกว่าสีสงัเคราะห ์เน่ืองจากความคงทนของสีต ํ่า จึงตอ้งเพ่ิมปริมาณการใชง้าน 

เม่ือทาํปฏิกิริยากบัสว่นผสมอาหารบางชนิด อาจเกิดการเปลี่ยนแปลงของสีไดม้ากกว่าสีสงัเคราะห ์(Rodriguez-

Amaya, 2016) อย่างไรก็ตามสีจากธรรมชาตินัน้ มีรงควตัถุซึ่งเป็นสารสาํคญั ท่ีออกฤทธ์ิการเป็นสารตา้นอนุมูล

อิสระ ทาํใหส้ีจากธรรมชาติไดร้บัความนิยมมากขึน้ จึงมีการศกึษาและนาํวตัถุดิบท่ีใหส้ีตามธรรมชาติโดยเฉพาะ

ในพืช (Hong et al., 2017) มาพฒันาเป็นสีผสมอาหารหลายรูปแบบ พบไดจ้ากรายงานการวิจยัท่ีมีการผลิต ผงสี

ชมพจูากผลแกว้มงักรพนัธุส์ีแดง (ภชมน, 2556) ผงสีเขียวจากใบเตย (เบญจวรรณ, 2556) และผงสีมว่งแดงจาก

ดอกกระเจี๊ยบ (Suet and Rabiha, 2019) เพ่ือใชใ้นผลติภณัฑอ์าหาร แต่การนาํพืชสดมาใชเ้ป็นสีผสมอาหารมกั

พบปัญหาอายุการเก็บรกัษาท่ีสัน้ การทาํแหง้จึงเป็นอีกหนึ่งวิธีท่ีช่วยยืดอายุการเก็บรกัษาได ้(ระวิน, 2556) ซึ่ง

การทาํแหง้แบบแช่เยือกแข็งเป็นวิธีการท่ีน่าสนใจเน่ืองจากเหมาะสมกบัผลิตภณัฑท่ี์ไวต่อความรอ้น ซึง่จะช่วยคง

คุณค่าทางโภชนาการ และสารสาํคญัไวไ้ดดี้ (สิงหนาท, 2555) ดงังานวิจัยของ Renata et al. (2019) ท่ีทาํการ

ผลิตสีมว่งจากอลัเดอรเ์บอรร์ี่ และโช๊คเบอรร์ี่ดว้ยกระบวนการทาํแหง้แบบแช่เยือกแข็ง 

 งานวิจยันีจ้ึงมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาการผลิตสีผสมอาหารธรรมชาติจากพืชใหส้ีจาํนวน 5 ชนิด คือ 

ดอกโสน (สีเหลือง) ดอกอัญชัน (สีนํา้เงิน) ดอกเฟ่ืองฟ้า (สีชมพู) บีทรูท (สีแดง) และใบเตย (สีเขียว) ดว้ย

กระบวนการทาํแหง้แบบแช่เยือกแข็ง ประเมินคณุภาพดา้นสี ปริมาณรงควตัถ ุสารประกอบฟีนอลิคทัง้หมด และ

กิจกรรมสารตา้นอนมุลูอิสระ และประเมินการนาํสีท่ีพฒันาไดไ้ปประยุกตใ์ชใ้นขา้วเหนียวมนู เปรียบเทียบกบัพืช

สด และสีสังเคราะห ์โดยประเมินการยอมรบัของผูบ้ริโภค เป็นแนวทางในการใชส้ีผสมอาหารจากธรรมชาติ

ทดแทนสีสงัเคราะหต์อ่ไป 
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อุปกรณแ์ละวิธีการ 

1. การเตรียมวัตถุดบิ และประเมินคุณภาพผลิตภัณฑส์ีธรรมชาติทีไ่ด้ 

1.1 การเตรียมตวัอย่าง 

นาํพืชใหส้ีท่ีเป็นตวัแทนสี 5 ชนิด จากตลาดไท จ.ปทุมธานี โดยการคดัเลือกจากชนิดพืชท่ีหาไดง่้าย พบ

เจอทั่วไป นิยมนาํมาใชใ้นอาหาร และมีรายงานความปลอดภัยต่อการนาํมาบริโภค (ศุกฤชชญา และคณะ, 

2558) ซึ่งไดแ้ก่ สีเหลือง : ดอกโสน (Sesbania javanica) ใชด้อกโสนแก่ลกัษณะดอกตูม คดัเลือกเฉพาะกลีบ

ดอกสีเหลือง  สีนํา้เงิน : ดอกอญัชัน (Clitoria ternatea) ใชด้อกอญัชนัแก่ลกัษณะดอกตูม คดัเลือกเฉพาะกลีบ

ดอกสีนํา้เงิน สีชมพู : ดอกเฟ่ืองฟ้า (Bougainvillea glabra) ใชด้อกเฟ่ืองฟ้าแก่ลกัษณะดอกตมู คดัเลือกเฉพาะ

กลีบดอกสีชมพู สีแดง : บีทรูท (Beta vulgaris) ปอกเปลือกหั่นเป็นแว่นใหมี้ความหนาประมาณ 0.5 cm  และสี

เขียว : ใบเตย (Pandanus amaryllifolius) โดยใชใ้บแก่ และหั่นใบเตยใหมี้ขนาดประมาณ 0.5 cm  วิเคราะห์

คุณภาพในรูปแบบพืชสด (C) และนาํไปทาํแหง้แบบแช่เยือกแข็ง ดดัแปลงตามวิธีของ เศรษฐการ (2554) ดว้ย

เครื่องทาํแหง้แบบแช่เยือกแข็ง Freeze Dryer รุ่น Lyolab ST 10-898 ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยใชอุ้ณหภูมิ

เริ่มตน้ท่ี -30 oC  และเพ่ิมอณุหภมิูขึน้ครัง้ละ 10 oC  ทกุๆ 1 h จนกระทั่งอณุหภมิูสดุทา้ยเท่ากบั 40 oC ใชเ้วลา 24 

ชั่วโมง ไดเ้ป็นพืชท่ีผ่านการทาํแหง้แบบแช่เยือกแข็ง (FD) จากนัน้นาํมาบดดว้ยเครื่องบดละเอียด Blender ย่ีหอ้ 

Thai grinderi รุ่น 200 gram ประเทศเยอรมัน จนไดอ้นุภาคขนาด150 µm ไดเ้ป็นผงสีท่ีไดจ้ากการบดพืชท่ีทาํ

แหง้แบบแช่เยือกแข็ง (PD) แลว้นาํมาบรรจใุนถงุอลมิูเนียมฟอยลปิ์ดสนิทเก็บรกัษาท่ีอณุหภมิู  

4 oC เป็นเวลา 7 วนั ก่อนนาํไปวิเคราะหค์ณุภาพ 

1.2 การวิเคราะหค์ณุภาพทางกายภาพและเคมี 

1.2.1 คณุภาพทางคา่สี ตามระบบ CIE ดว้ยเครื่องวดัสี Colorimeter ย่ีหอ้ Hunter Lab รุน่ Color 

Quest XE ประเทศสหรฐัอเมรกิา โดยรายงานเป็นคา่ L*, a* และ b* จาํนวน 3 ซ ํา้  

1.2.2 คณุภาพทางเคมี 

1.2.2.1 ปริมาณรงควตัถหุลกัของพืชสด พืชท่ีผ่านการทาํแหง้ และผงสี ทัง้หมด 4 วิธี ตาม

ชนิดรงควตัถท่ีุพบในพืชชนิดนัน้ วดัคา่การดดูกลืนแสงดว้ยเครื่อง UV Visible Spectrophotometer ย่ีหอ้ Hitachi 

รุน่ U2900 ประเทศญ่ีปุ่ น รายงานหน่วยเป็น mg/kg จาํนวน 3 ซ ํา้ ไดแ้ก่  

1) ปริมาณคลอโรฟิลลท์ัง้หมด ตามวิธีของ Alan (1994) ในตวัอย่างใบเตย  

2) ปริมาณแคโรทีนอยด ์ตามวิธีของ Alan (1994) ในตวัอย่างดอกโสน  

3) ปริมาณแอนโทไซยานิน ตามวิธีของ Murry andHacket (1991) ในตวัอย่างดอกอญัชนั  

4) ปริมาณบีตาเลน ตามวิธีของ Stinzing et al. (2003) ในตวัอย่างดอกเฟ่ืองฟ้า และบีทรูท 

1.2.2.2 ปริมาณความชืน้ตามวิธีของ AOAC (2016) และปริมาณนํา้อิสระ (aw) ดว้ยเครื่องวดั

ปริมาณนํา้อิสระ Water Activity Meter ย่ีหอ้ Aqua Lab รุน่ 4TE ประเทศสหรฐัอเมริกา 

1.2.2.3 การสกดัตวัอย่างเพ่ือวิเคราะหป์ริมาณสารประกอบฟีนอลิคทัง้หมด และกิจกรรม 

สารตา้นอนุมูลอิสระ ชั่ งตัวอย่าง C, FD และ PD จาํนวน 1 g เติมเมทธานอล 25 ml โฮโมจิไนซ ์ดว้ยเครื่อง 

Homoginizer 1 min ตัง้ทิง้ไว ้24 h ในท่ีมืด ป่ันเหว่ียงท่ีความเร็วรอบ 8000 rpm 20 oC 10 min นาํส่วนใสเก็บท่ี

อณุหภมิู 4 oC จากนัน้นาํไปวิเคราะหป์ริมาณสารประกอบฟีนอลิคทัง้หมด และกิจกรรมสารตา้นอนมุลูอิสระดงันี ้



การประชมุทางวิชาการของมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์ครัง้ที่ 58  สาขาสง่เสรมิการเกษตรและคหกรรมศาสตร ์

628 

1.2.2.4 ปริมาณสารประกอบฟีนอลิคทัง้หมดดว้ยวิธี Folin Ciocalteau ดดัแปลงจากวิธีของ 

Tangkanakul et al. (2005) วดัคา่การดดูกลืนแสงดว้ยเครื่อง Microplate Readers ย่ีหอ้ Tacan รุน่ Infinite 200 

Pro ประเทศสหรฐัอเมริกา ท่ีความยาวคลื่น 750 nm เทียบกบักราฟมาตรฐานของสารละลายกรดแกลลิค (Gallic 

acid )ในช่วงความเขม้ขน้ 25–150 mg/ml จาํนวน 3 ซ ํา้ 

1.2.2.5 กิจกรรมสารตา้นอนมุลูอิสระ 2 วิธี คือ ความสามารถในการกาํจดัอนุมลูอิสระ (2, 2-

Diphenyl-1-picrylhydrazyl, DPPH) ดดัแปลงจากวิธีของ Laokuldiok et al. (2011) และความสามารถในการ

รีดิวซ์เฟอร์ริกของสารต้านอนุมูลอิสระ (Ferric-reducing antioxidant power, FRAP) ดัดแปลงจากวิธีของ 

Benzie & Strain (1996) วัดค่าการดูดกลืนแสงดว้ยเครื่อง Microplate Readers ย่ีห้อ Tacan รุ่น Infinite 200 

Pro ประเทศสหรฐัอเมริกา ท่ีความยาวคลื่น 593 และ 517 nm ตามลาํดบั เทียบกบักราฟมาตรฐาน Trolox ในช่วง

ความเขม้ขน้ 10–80 ppm จาํนวน 3 ซ ํา้ 

 

2. การประยุกตใ์ช้สีธรรมชาตทิีผ่ลิตได้ในข้าวเหนียวมูน 

นาํ C, FD, PD และสีสงัเคราะห ์เติมลงในขา้วเหนียวมูนสตูรพืน้ฐาน ดดัแปลงจาก พิมพวิ์ชญ ์(2556) 

ประกอบดว้ย ขา้วเหนียว 100 g กะทิ 80 g นํา้ตาลทราย 30 g เกลือ 1.8 g สีนํา้ 20 g วิธีทาํนาํขา้วเหนียวแช่นํา้ 3 

h จากนัน้นาํไปนึ่งในนํา้เดือด 15 min ผสมกะทิเกลือนํา้ตาลทรายตัง้ไฟพอรอ้น ใส่ส่วนผสมกะทิลงในขา้วเหนียว

นึ่งสกุ ผสมใหเ้ขา้กนัพกัไว ้20 min เติมสีนํา้ผสมใหเ้ขา้กนั 

วิธีการเตรียมสีนํา้เพ่ือควบคมุใหส้ีน ํา้ท่ีไดจ้าก C, FD, PD และสีสงัเคราะหใ์หมี้เฉดสีเดียวกนัดงันี ้

1)  พืชสด (C) อตัราส่วนพืชสด : นํา้ = 1 : 10 (w/v) ยกเวน้ดอกโสน = 1 : 2 (w/v) โดยป่ันพืชกบันํา้ ดว้ย

เครื่องป่ันอเนกประสงค ์ย่ีหอ้ Philips รุน่ HR2118/02 ประเทศไทย เป็นเวลา 1 min กรองดว้ยผา้ขาวบาง 

2)  พืชท่ีผ่านการทาํแหง้แบบแช่เยือกแข็ง (FD) อตัราส่วนพืชต่อนํา้ = 1:100 (w/v) ยกเวน้ดอกโสน และ

ใบเตย = 1 : 10 (w/v) โดยป่ันพืชกบันํา้ ดว้ยเครื่องป่ันอเนกประสงค ์ย่ีหอ้ Philips รุ่น HR2118/02 ประเทศไทย 

เป็นเวลา 1 min กรองดว้ยผา้ขาวบาง 

3) ผงสีท่ีไดจ้ากการบดพืชท่ีทาํแหง้แบบแช่เยือกแข็ง (PD) อตัราส่วนผงสี : นํา้ = 1:100 (w/v) ผสมผงสี

กบันํา้คนใหเ้ขา้กนั กรองดว้ยผา้ขาวบาง   

4) สีสงัเคราะห ์(Synthetic colorant) อตัราส่วนสีสงัเคราะหต์่อนํา้ = 1:1000 (w/v) ผสมใหเ้ขา้กนันาํสี

นํา้ท่ีเตรียมไดท้ัง้ 4 รูปแบบจาํนวน 20 g เติมลงในขา้วเหนียวมนู นาํขา้วเหนียวมนูท่ีผสมสีในรูปแบบท่ีแตกต่าง

กัน ไปประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส ด้วยวิธีการให้คะแนนความชอบ 9-point hedonic scale ใน

คุณลกัษณะต่างๆ ไดแ้ก่ ลกัษณะปรากฏ สี กลิ่นรส รสชาติ และความชอบโดยรวม กับผูท้ดสอบท่ีไม่ผ่านการ

ฝึกฝนจาํนวน 50 คน  

 

3. การวิเคราะหผ์ลทางสถติ ิ

วางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ (Completely Randomized Design : CRD) สาํหรับการศึกษา

คุณภาพทางกายภาพ และเคมี และวางแผนการทดลองแบบสุ่มในบล็อกสมบูรณ์ (Randomized Complete 

Block Design : RCBD) สาํหรบัการประเมินคณุภาพทางประสาทสมัผสัในขา้วเหนียวมนูท่ีมีการประยุกตใ์ชส้ีท่ี

แตกตา่งกนั นาํขอ้มลูท่ีไดท้ัง้หมดมาวิเคราะหค์วามแปรปรวน (ANOVA) เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย
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ขอ้มูลระหว่างสิ่งทดลอง ดว้ยวิธี Duncan's multiple range test (DMRT) ท่ีระดบัความเช่ือมั่นรอ้ยละ 95 ดว้ย

โปรแกรมสาํเรจ็รูปทางสถิติ 

 

ผลและวิจารณผ์ลการทดลอง 

1. คุณภาพทางกายภาพและเคมขีองพชืใหส้ีทีไ่ด้จากการทาํแหง้แบบแช่เยอืกแขง็ 

ผลการนาํพืชสดไปผ่านกระบวนการทาํแหง้แบบแช่เยือกแข็ง พบวา่หลงัการทาํแหง้ลกัษณะของ

โครงสรา้ง รูปทรงของกลีบดอกโสน กลีบดอกอญัชนั กลีบดอกเฟ่ืองฟ้า ลกัษณะชิน้ของบีทรูท และขนาดใบของ

ใบเตย มีความแตกต่างจากพืชสดเลก็นอ้ย แสดงดงั Figure 1 เน่ืองจากอาหารท่ีผ่านกระบวนการทาํแหง้แบบแช่

เยือกแข็งขนาดของโครงสรา้งอาหารยงัคงสภาพเดิม (สิงหนาท, 2555) เม่ือพิจารณาดว้ยตาเปลา่พบวา่สีของพืช

ท่ีผ่านการทาํแหง้แบบแช่เยือกแข็ง จะใหส้ซีีดกวา่พืชสด ในขณะท่ีผงสีใหส้ีเขม้กวา่พืชสด และพืชท่ีผ่านการทาํ

แหง้ตามลาํดบั เน่ืองจากการบดผงสีใหมี้อนภุาคเลก็ลง มีความละเอียดมากขึน้ จงึทาํใหส้ีมีความอ่ิมตวัมาก 

(ศภุณี, 2552) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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). 

 

ผลการวิเคราะหค์่าสีและปริมาณรงควตัถ ุจาก Table 1 พบว่าค่าความสว่าง (L*) ของ PD ท่ีไดจ้ากพืช

ทัง้ 5 ชนิดมีค่าสงูท่ีสดุ ยกเวน้ดอกเฟ่ืองฟ้า C และPD ไม่มีความแตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติ (p>0.05) 

ปริมาณรงควตัถขุองดอกอญัชนั PD (แอนโทไซยานิน) บีทรูท PD (บีตาเลน) และใบเตย PD (คลอโรฟิลล)์ มีคา่สงู

ท่ีสุด รองลงมา คือ C และFD ตามลาํดบั ปริมาณบีตาเลนในดอกเฟ่ืองฟ้า FD และPD ไม่มีความแตกต่างกัน

อย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติ (p>0.05) ปริมาณแคโรทีนอยดข์องดอกโสน C มีค่าสูงกว่าดอกโสน FD และPD 

ความสัมพันธ์ระหว่างค่าสีกับปริมาณรงควัตถุพบว่าค่าความเป็นสีแดง (a*) ของบีทรูท PD มีค่าสูงท่ีสุด ตาม

ปริมาณรงควัตถุบีตาเลนท่ี PD มีค่าสูงท่ีสุด (Table 1) สอดคลอ้งกับงานวิจัยของทัตดาว และคณะ (2562) ท่ี

เปรียบเทียบคา่ความเป็นสีแดงและปริมาณบีตาเลนจากการทาํแหง้ในผลผกัปลงั พบวา่ผงสีในผกัปลงัมีคา่ความ

เป็นสีแดงสงูท่ีสดุซึ่งมีปริมาณบีตาเลนในผงสีสงูท่ีสดุเช่นเดียวกนั ค่าความเป็นสีเขียว (-a*) ของใบเตย PD มีค่า

สงูท่ีสดุ ตามปริมาณรงควตัถุคลอโรฟิลล ์ท่ีพบว่า PD มีค่าสงูท่ีสดุดว้ย สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ประกายดาว 

 C 

     
 FD 

     
 PD 

 
     

  Sesbania 

javanica 

Clitoria  

ternatea 

Bougainvill

ea glabra 

Beta 

vulgaris 

Pandanus 

amaryllifolius 
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(2562) ท่ีศกึษาปริมาณคลอโรฟิลลใ์นใบคะนา้พบว่าปริมาณคลอโรฟิลลท่ี์สงู ส่งผลใหใ้บคะนา้มีค่าความเป็นสี

เขียวสงูท่ีสดุเช่นเดียวกนั 

 

ผลของคุณภาพทางเคมี 

โดยผลการทดลองการวิเคราะหห์าปริมาณความชืน้ของพืชสดทัง้ 5 ชนิด พบว่ามีค่าอยู่ในช่วงรอ้ยละ 

74.49–90.12 โดยนํ้าหนักเปียก FD และPD มีค่าอยู่ในช่วงร้อยละ 1.10–9.60 โดยนํ้าหนักแห้ง ซึ่งตรงตาม

มาตรฐานผลิตภณัฑช์ุมชนของผักและผลไมแ้หง้ ท่ีความชืน้ตอ้งไม่เกินรอ้ยละ 12 (มาตรฐานผลิตภัณฑช์ุมชน, 

2558) และปริมาณนํา้อิสระของ FD และPD อยู่ในช่วง 0.3–0.6 ซึ่งตรงตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนของ

สมนุไพรรวมผงสาํเรจ็รูปท่ีค่าปริมาณนํา้อิสระตอ้งไมเ่กิน 0.6 (มาตรฐานผลติภณัฑช์ุมชน, 2556) แสดงใหเ้ห็นว่า

กระบวนการทาํแหง้แบบแช่เยือกแข็ง สามารถลดความชืน้ลงไดถ้ึง 10.87–80.46 เท่าของตวัอย่างสด การทาํแหง้

จึงเป็นกระบวนการถนอมอาหารท่ีสาํคญัโดยเป็นการลดความชืน้ในอาหารสด เม่ือความชืน้ในอาหารตํ่าลงจะ

ช่วยยบัยัง้การเจริญเติบโตของจุลินทรียท่ี์ส่งผลใหอ้าหารเสื่อมเสีย (ชาลีดา, 2555) จึงช่วยยืดอายุการเก็บรกัษา

ใหผ้ลิตภณัฑไ์ดน้านขึน้ 

Table 1  Color value and the content of main pigment on coloring plants preparing by the different 

process. 

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. 

Sample Color value Pigment 

L* a* b* 

Sesbania 

javanica 

 

C 64.94±0.02b 9.41±0.01b 48.31±0.01b Carotenoid 

(mg/kg) 

0.97±0.06a 

FD 64.21±0.04c 9.86±0.03a 43.93±0.07c 0.42±0.01b 

PD 69.96±0.03a 6.44±0.01c 48.48±0.08a 0.20 ± 0.02c 

Clitoria 

ternatea 

C 29.13±0.04c 5.54±0.04a -17.77±0.02c Anthocyanin 

(mg/kg) 

0.41±0.19c 

FD 37.54±0.13b 0.16±0.02c -4.27±0.06a 2.49±0.74b 

PD 38.45±0.08a 0.39±0.01b -9.38±0.03b 15.87±1.04a 

Bougainvillea 

glabra 

C 46.04±0.01a 35.94±0.15a -12.10±0.01c Betalain 

(mg/kg) 

5.71±0.47b 

FD 37.96±0.99b 18.18±0.59c -1.70±0.10b 16.50±3.85a 

PD 46.89±0.02a 20.15±0.02b 2.11±0.02a 20.52±4.75a 

 

Beta vulgaris 

C 31.15±0.40c 15.65±0.32c 4.63±0.03a Betalain 

(mg/kg) 

19.74±6.13b 

FD 32.34±0.90b 17.75±0.03b 3.74±0.05b 22.73±0.97b 

PD 37.41±0.95a 20.67±0.04a 3.40±0.02c 48.47±5.67a 

Pandanus 

amaryllifolius 

C 38.83±0.06c -4.17±0.05a 5.58±0.07c Chlorophyll 

(mg/kg) 

42.59±0.05c 

FD 41.55±0.11b -4.40±0.02b 8.78 ±0.03b 76.06±0.57b 

PD 55.09±0.05a -6.51±0.02c 22.93±0.04a 95.58±0.35a 
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ผลการวิเคราะหป์ริมาณสารประกอบฟีนอลิคทัง้หมด (TPC) และกิจกรรมสารตา้นอนมุลูอิสระวิธี DPPH 

และFRAP แสดงดงั Table 2 พบว่าปริมาณ TPC ของพืชแต่ละชนิดมีความแตกต่างกนั เน่ืองจากชนิดและพันธุ์

ของพืชท่ีแตกต่างกันมีผลทาํให ้TPC มีความแตกต่างกัน ดังเช่นงานวิจัยของ Sha Li et al. (2013) ท่ีศึกษา

ปริมาณ TPC จากพืชสมนุไพรจาํนวน 223 ชนิด พบว่าปริมาณ TPC มีค่าความแตกต่างมากถึง 533 เท่า โดยมี

ค่าเฉลี่ยตัง้แต่ 0.19 - 101.33 mg GAE/g จากการเปรียบเทียบพืชทัง้ 5 ชนิด พบว่าดอกเฟ่ืองฟ้ามีปริมาณ TPC 

และกิจกรรมสารตา้นอนุมลูอิสระสงูท่ีสุด สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ศภุธิดา และคณะ (2563) ท่ีศกึษาปริมาณ

สารประกอบฟีนอลิคทัง้หมดจากดอกไมร้บัประทานไดก้ลุ่มสีแดงชมพู พบว่าดอกเฟ่ืองฟ้ามีปริมาณ TPC และ

กิจกรรมสารตา้นอนุมลูอิสระสูงท่ีสดุเม่ือเทียบกบัพืชกลุ่มสีแดง ไดแ้ก่ ดอกเข็ม ดอกกุหลาบมอญ ดอกหงอนไก่ 

และดอกขิง และสีชมพู ไดแ้ก่ ดอกเฟ่ืองฟ้า ดอกบัวหลวง ดอกบัวสาย ดอกกุหลาบ ดอกกระเจียว และดอก

บานไม่รูโ้รยเม่ือพิจารณาถึงรูปแบบการผลิตสี พบว่า PD จากพืชแต่ละชนิด มีค่าปริมาณ TPC, DPPH และ 

FRAP สูงกว่า C และ FD อย่างมีนัยสาํคญัทางสถิติ (p≤0.05) สอดคลอ้งกับงานวิจัยของ กิตติพัฒน ์และปาน

ทิพย ์(2560) พบว่าการนาํพืชอบแหง้ไปป่ันหรือบดใหล้ะเอียด ช่วยเพ่ิมพืน้ผิว ตวัอย่างสมัผสักบัสารละลายมาก

ขึน้ และชว่ยเพ่ิมประสิทธิภาพในการสกดั สง่ผลใหส้ารสาํคญั และกิจกรรมการตา้นอนมุลูอิสระเพ่ิมขึน้ได ้

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 

(mg.TEAC/100g,db) 

FRAP 

(mg.TEAC/100g,db) 

Sesbania 

 javanica 

C 88.27±0.16a 63.33±8.20b 344.70±4.34b 655.30±5.78c 

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 

ternatea 

C 90.12±0.12a 32.41±14.03c 365.74±8.02b 956.48±5.78b 

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 

glabra 

C 74.49±0.65a 232.64±12.56c 483.33±0.00b 1280±20.28b 

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 

amaryllifolius 

C 77.15±1.10a 43.17±7.41c 324.56±5.02b 692.98±1.90c 

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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ประยุกตใ์ช้สีจากการทาํแหง้แบบแช่เยอืกแขง็ในข้าวเหนียวมูน 

ผลการประเมินคณุภาพทางประสาทสมัผสัแสดงดงั Figure 2 พบว่าผูท้ดสอบใหค้ะแนนความชอบขา้ว

เหนียวมูนสีนํา้เงินจากดอกอัญชัน PD มากท่ีสุด โดยมีคะแนนความชอบดา้นสีอยู่ในระดับชอบมาก (8.36) 

ในขณะท่ีขา้วเหนียวมนูจากดอกโสนแบบ C และ FD มีคะแนนความชอบนอ้ยท่ีสดุ โดยเฉพาะคะแนนความชอบ

ดา้นกลิ่นรสอยู่ในระดบัเฉยๆ เน่ืองจากดอกโสน C และดอกโสน FD เกิดการเปลี่ยนแปลงของสีอย่างรวดเร็วเม่ือ

สมัผสักบัความรอ้นขณะเติมลงในขา้วเหนียวมนู ทาํใหส้ีจางลง และมีกลิ่นรสตกคา้งในปาก มีกลิ่นรสขม จงึสง่ผล

ให้ไม่เป็นท่ียอมรับของผู้บริโภค แต่ดอกโสน PD กลับมีคะแนนความชอบอยู่ในระดับชอบมาก และเม่ือ

เปรียบเทียบคะแนนความชอบกับสีสงัเคราะห ์พบว่าผูท้ดสอบใหค้ะแนนความชอบในทุกคุณลกัษณะของ PD 

จากดอกอญัชนั ดอกเฟ่ืองฟ้า บีทรูท และใบเตยสงูกวา่สีสงัเคราะห ์ 

Figure 2  Sensory evaluation of Khao Niew Moon using the natural coloring plants from the different 

processes in comparison with the synthetic colorant. 

 

สรุป  

งานวิจยันีแ้สดงใหเ้ห็นว่าพืชใหส้ีทัง้ 5 ชนิด ไดแ้ก่ ดอกโสน ดอกอญัชนั ดอกเฟ่ืองฟ้า บีทรูท และใบเตย 

ท่ีผลิตดว้ยกระบวนการทาํแหง้แบบแช่เยือกแข็ง สามารถนาํมาผลิตเป็นผงสีผสมอาหารได ้ซึ่งยังคงมีรงควตัถุ 

สารประกอบฟีนอลิคทัง้หมด และกิจกรรมสารตา้นอนุมลูอิสระ โดยผงสีท่ีใหส้ารสาํคญัสงูท่ีสดุ คือ ผงสีชมพูจาก

ดอกเฟ่ืองฟ้า และเม่ือนาํพืชสด พืชท่ีผ่านการทาํแหง้ และผงสีทัง้ 5 ชนิดมาประยุกตใ์ชใ้นขา้วเหนียวมนู พบว่า

ผูบ้ริโภคใหก้ารยอมรบัผงสีท่ีพฒันาขึน้ โดยมีคะแนนความชอบในทกุคณุลกัษณะอยู่ในระดบัชอบเลก็นอ้ยจนถงึ

ชอบมาก ดงันัน้งานวิจยันีจ้งึเป็นแนวทางการผลิตผงสีธรรมชาติดว้ยกระบวนการทาํแหง้แบบแช่เยือกแข็ง ท่ีช่วย

คงคุณค่าสารสาํคญัตามธรรมชาติ แต่ทัง้นีค้วรศึกษาถึงความคงทนของสี การละลาย ตน้ทุน และอายุการเก็บ

รกัษาเพ่ิมเติม เพ่ือใหเ้หมาะสมกบัการใชง้าน และเพ่ือผลิตทดแทนสีสงัเคราะหต์อ่ไปในอนาคต 
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Natural Dyeing of Cotton and Rayon Fabrics with Natural Dye Powder Extracted from 

Mangosteen Peel 

 

ธนิกา หุตะกมล1* และ เพ็ญวิสาข ์พิสฏิฐศกัดิ1์ 

Thanika Hutakamol1* and Penwisa Pisitsak1 

 

บทคัดย่อ 
 งานวิจยัชิน้นีมี้วตัถปุระสงคเ์พ่ือศกึษาสมบติัการยอ้มสีผา้ฝ้าย และผา้เรยอน โดยใชผ้งสีธรรมชาติท่ีสกดั

จากเปลือกมังคุด และใช้มอร์แดนท์โลหะ ได้แก่ ดีบุก (stannous chloride) สารส้ม (aluminum potassium 

sulfate) จุนสี (copper sulfate) และเหล็ก (ferrous sulfate)  ซึ่งผงสีท่ีสกัดจากเปลือกมังคุดนีไ้ดจ้ากการนาํ

เปลือกมงัคดุตากแหง้มาทาํการตม้ แลว้นาํนํา้สีท่ีไดไ้ปกรองและผ่านกระบวนการอบแหง้แบบพ่นฝอย  จากนัน้จงึ

นาํผงสีมาละลายนํา้เพ่ือทาํการยอ้มสีผา้ผืนดว้ยเทคนิคการยอ้มแบบดดูซมึ โดยศกึษาผลของความเขม้ขน้ของผง

สีในช่วง 10-30 %owf  จากนัน้จึงนาํผา้ท่ีผ่านการยอ้มไปใส่มอรแ์ดนทแ์ลว้นาํไปวดัค่าสีและค่าความเขม้สี K/S 

โดยอา้งอิงปริภมิูสีแบบ CIE L*a*b* ผลการทดสอบพบวา่  คา่ความเขม้สีของผา้ทัง้สองมีแนวโนม้เพ่ิมขึน้เม่ือเพ่ิม

ความเขม้ขน้ของผงสีท่ีใช ้ ผา้ท่ีไม่ใส่มอรแ์ดนทมี์สีเหลืองท่ีอ่อนมาก  ส่วนการใชม้อรแ์ดนทช์นิดสารสม้และดีบกุ

ไม่สามารถช่วยเพ่ิมความเขม้สี มีเพียงการใชม้อรแ์ดนทเ์หล็กเท่านัน้ท่ีทาํใหผ้า้มีสีเหลืองเขม้ รองลงมาคือมอร์

แดนทจ์นุสี ผลการทดสอบความคงทนของสีตอ่การขดัถพูบวา่ความคงทนของสีต ํ่าลงเม่ือผา้มีความเขม้สีเพ่ิมขึน้ 

 

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 spray-

drying. 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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คาํนาํ 

 มงัคดุ  ช่ือทางวิทยาศาสตร ์ คือ  Garcinia mangostana Linn.  เป็นผลไมท่ี้เป็นท่ีนิยมนาํมารบัประทาน

อย่างมาก จนไดร้ับขนานนามว่าเป็น "ราชินีของผลไม"้ เพราะมีรสชาติอร่อย และมีคุณค่าทางโภชนาการสูง 

ปัจจุบนัมีการแปรรูปมงัคดุเพ่ือจาํหน่ายมากมาย เปลือกของมงัคดุมีสีม่วงแดง เน่ืองจากประกอบดว้ยสารสกีลุม่

แอนโทไซยานิน (anthocyanin) ซึ่งใหส้ีแดง ในปริมาณมาก (Chairat et al., 2007; Fadri et al., 2015) และยงัมี

องคป์ระกอบของแทนนิน (tannin) ซึ่งใหส้ีน ํา้ตาล (Kusumawati et al., 2017) เปลือกมงัคุดถูกนาํมาใชใ้นการ

สกัดสีธรรมชาติในประเทศมาเลเซียและอินโดนีเซีย ส่วนในประเทศไทยก็มีการนาํมาใชย้อ้มสีผา้และเสน้ใย 

(Kusumawati et al., 2017) 

การยอ้มสีเสน้ใยธรรมชาติท่ีพบมากมกัเป็นเสน้ใยไหมเน่ืองจากมีโครงสรา้งเป็นโปรตีนซึง่ติดสีธรรมชาติ

ไดง่้าย ขณะท่ีผา้ฝา้ยซึง่เป็นเซลลโูลส จะยอ้มติดสีธรรมชาติไดย้ากกว่า เน่ืองจากผา้ฝา้ยประกอบดว้ยกลโูคสเป็น

มอนอ-เมอรใ์นโครงสรา้งโมเลกลุ จงึมกัแสดงประจลุบในนํา้ ซึง่จะผลกักบัสีธรรมชาติซึง่มกัมีประจลุบเช่นเดียวกนั 

ดงัเช่น กรณีสารแทนนิน ซึง่จะแสดงประจลุบจากการเสียโปรตอนของหมูไ่ฮดรอกซิลท่ีพีเอชมากกวา่ 2.5 ดงันัน้ใน

การยอ้มสีผา้ฝา้ยท่ีพีเอชสงูกว่า 2.5 จงึทาํใหผ้า้ติดสีเพียงออ่นๆเท่านัน้ (Pisitsak et al., 2016) และมีความคงทน

ของสีต่อการซกัตํ่า จึงมกัตอ้งอาศยัการยอ้มซํา้ๆ เพ่ือใหไ้ดส้ีเขม้ตามท่ีตอ้งการ ซึ่งทาํใหเ้สียเวลาและสิน้เปลือง

สารสีปริมาณมาก ส่วนผา้เรยอน (viscose rayon) นัน้ เป็นเสน้ใยเซลลโูลสเช่นกนั แต่เป็นเสน้ใยกึ่งสงัเคราะห ์มี

นํา้หนกัโมเลกุลและระดบัขัน้ความเป็นผลกึตํ่ากว่าเสน้ใยฝา้ย มีความมนัเงา และดดูซบัของเหลวไดดี้กว่าเสน้ใย

ฝา้ย (Gupta, 2013) 

 เพ่ือแกไ้ขปัญหาดงักล่าว จึงมีการนาํมอรแ์ดนท ์(mordant) มาใช ้เพ่ือปรบัปรุงการติดสีและเพ่ิมความ

คงทนของสีตอ่การซกั โดยมอรแ์ดนทท่ี์เป็นเกลือโลหะ เป็นมอรแ์ดนทท่ี์ใหผ้ลดีและเป็นท่ีนิยมใชม้าก (Pisitsak, et 

al., 2016) ตวัอย่างของมอรแ์ดนทป์ระเภทนี ้ไดแ้ก่ สารสม้ จุนสี ดีบุก เหล็ก ซึ่งมีไอออนโลหะท่ีทาํใหเ้กิดสี ไดแ้ก่ 

ไอออนอะลมิูเนียม (Al3+), ไอออนทองแดง (Cu2+) ไอออนเหลก็ (Fe2+) ไอออนดีบุก (Sn2+) ซึ่งจะเกิดสารประกอบ

เชิงซอ้นกบัสารสีท่ีอยู่ในเปลือกมงัคดุไปในรูปท่ีไมล่ะลายนํา้ ทาํใหส้ียดึติดกบัเสน้ใยแน่นขึน้ ความคงทนของสีต่อ

การซกัดีขึน้ และอาจทาํใหเ้กิดการเปลี่ยนแปลงของเฉดสี เน่ืองจากโลหะมีระดบัพลงังานตํ่า ส่วนสียอ้มมีระดบั

พลงังานท่ีเกิดจากการ delocalization ของอิเลก็ตรอนวงนอกสดุ เม่ือโลหะเกิดพนัธะเคมีกบัสียอ้ม ระดบัพลงังาน

ท่ีตํ่าของโลหะจะสง่ผลใหร้ะดบัพลงังานของสียอ้มเปลี่ยนแปลง ดงันัน้ช่วงความยาวคลื่นของแสงท่ีตามองเห็นซึ่ง

ถูกสียอ้มดดูกลืนจึงเปลี่ยนแปลงไปดว้ย ดงันัน้ ชนิดของโลหะในมอรแ์ดนทท่ี์ใชจ้ึงมีความสาํคญัต่อการกาํหนด

เฉดสีท่ีจะได ้เพราะระดบัพลงังานของโลหะแตล่ะชนิดไมเ่ท่ากนั  

 แมว้า่จะเคยมีรายงานการวิจยัเก่ียวกบัการใชส้ียอ้มมงัคดุกบัผา้ฝา้ย (Chairat et al., 2007; Datta et al. 

2013; Vankar, 2009) แต่งานวิจยันี ้เลือกใชส้ียอ้มในรูปผงสีท่ีไดจ้ากกระบวนการอบแหง้แบบพ่นฝอย ซึ่งสีท่ีได้

จะมีอายุการใชง้านท่ีนาน และสามารถควบคมุปริมาณสีท่ีใชต้่อการยอ้มแต่ละครัง้ไดง่้ายกว่าการใชน้ ํา้สีท่ีสกัด

จากมงัคุดโดยตรง (ซึ่งของเหลวอาจมีการระเหย หรือเน่าเสียไดง่้าย) จึงเหมาะกับการยอ้มท่ีตอ้งการควบคมุสี

จากการยอ้มแตล่ะครัง้ใหไ้ดใ้กลเ้คียงกนั และงานวิจยันีไ้ดเ้พ่ิมการศกึษาการยอ้มสีกบัผา้เรยอน เพ่ือเปรียบเทียบ

กับผา้ฝ้าย และการใชม้อรแ์ดนทช์นิดต่างๆ ว่ามีผลต่อการสมบัติการยอ้มสีอย่างไร เพ่ือใหไ้ดข้อ้มูลเบือ้งตน้

เก่ียวกบัความเป็นไปไดใ้นการยอ้ม และตอ่ยอดการศกึษาตอ่ไป  
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วัตถุประสงค ์

 1.  เพ่ือศกึษาผลของความเขม้ขน้ผงสีสกดัจากเปลือกมงัคดุ ตอ่การยอ้มสีของผา้ฝา้ยและผา้เรยอน  

 2.  เพ่ือศกึษาผลของชนิดมอรแ์ดนทต์อ่สีของผา้ฝา้ยและผา้เรยอน 

 

อุปกรณแ์ละวิธีการ 

อุปกรณ ์

1.  ผงสีสกดัจากเปลือกมงัคดุ 

2.  ผา้ฝา้ยทอลายขดั (156 g/m2, 61 ends/cm, 75 picks/cm)   

3.  ผา้เรยอนทอลายขดั (80 g/m2, 32 ends/cm, 50 picks/cm) 

4.  มอร์แดนท์ จํานวน 4 ชนิด ได้แก่  ดีบุก (stannous chloride), สารส้ม (aluminum potassium 

sulfate), จนุสี (copper sulfate), เหลก็  (ferrous sulfate)  

5.  สารซกัฟอกมาตรฐาน AATCC 1993 Standard Reference Detergent WOB 

วิธีการดาํเนินการวิจัย 

1. แช่มงัคดุในนํา้สี ในอตัราสว่นนํา้ตอ่เปลือกมงัคดุท่ี 5:1 โดยนํา้หนกั ทิง้ไวเ้ป็นเวลา 24 ชั่วโมง 

2. ตม้นํา้สีดว้ยอณุหภมิู 80 องศาเซลเซียส นาน 1 ชั่วโมง 

3. กรองเศษเปลือกมงัคดุออกจากนํา้สี  แลว้นาํนํา้สีไปทาํการอบแหง้แบบพ่นฝอย จะไดผ้งสีออกมา 

4. นาํผา้ฝ้ายหรือผา้เรยอน ขนาด 15×20 เซนติเมตร  มาทาํการยอ้มสีดว้ยนํา้สีท่ีไดจ้ากการละลายผง

สีในนํา้ ท่ีความเขม้ขน้ 10, 20, และ 30%owf ในเครื่องยอ้มระบบอินฟราเรด (Starlet-DL6000) โดย

ใชค้า่ L:R เท่ากบั 30:1 ท่ีอณุหภมิู 80 องศาเซลเซียส  ระยะเวลายอ้มสี 60 นาที 

5. นาํผา้ท่ียอ้มแลว้ตากใหแ้หง้ดว้ยอณุหภมิูหอ้ง   

6. นาํผา้มาใหค้วามรอ้นในสารละลายมอรแ์ดนทค์วามเขม้ขน้ 5 %owf อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส 

เป็นระยะเวลา 30 นาที กระบวนการใสม่อรแ์ดนทภ์ายหลงัยอ้มเรียกวา่ post-mordanting method 

7. ซกัผา้ดว้ยผงซกัฟอกมาตรฐาน ท่ีอุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส เป็นระยะเวลา 45 นาที เพ่ือกาํจดัสี

สว่นเกิน แลว้นาํไปตากใหแ้หง้ 

8. วดัคา่สีของผา้ท่ีแหง้แลว้ โดยใชเ้ครื่องสเปกโทรโฟโตมิเตอร ์(GretagMacbeth color i5) รายงานค่า

สีในรูปของ L*  a*  b*  C*  ho  และ K/S  โดยตัง้คา่ใหเ้ครื่องวดัซ ํา้ 3 ครัง้และรายงานในรูปคา่เฉลี่ย 

9. ทดสอบความคงทนของสีตอ่การขดัถ ูตามมาตรฐาน AATCC Test Method 8-2013 

 

ผลและการวิจารณผ์ลการทดลอง 

ผลการยอ้มสีผา้ฝ้ายและผา้เรยอน โดยใชผ้งสีท่ีสกดัจากเปลือกมงัคุดท่ีความเขม้ขน้ต่างๆ และใชม้อร์

แดนทห์ลงัการยอ้มสี (post-mordanting) เป็นไปดงัรูปท่ี 1 และรูปท่ี 2 ตามลาํดบั จะเห็นว่า ผา้ท่ียอ้มมีสีเหลือง 

ซึ่งผา้ท่ีมีความเขม้สีสูง คือผา้ท่ียอ้มดว้ยมอรแ์ดนทเ์หล็กและจุนสี ขณะท่ีผา้ท่ีไม่ไดใ้สม่อรแ์ดนท ์หรือผา้ท่ียอ้ม

ดว้ยมอรแ์ดนทส์ารสม้กบัดีบกุ จะมีสีออ่นมากจนสงัเกตดว้ยตาเปลา่ไดย้าก 
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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. 

 

 

 

 

 

Figure 2  Photographic images of rayon fabrics dyed with 10 %owf mangosteen peel extract. 

งานวิจยันีใ้ชเ้ครื่องสเปกโทรสโกปีวดัค่าสีของผา้ท่ีผ่านการยอ้ม และแสดงในตารางท่ี 1 ซึง่คา่สีในตาราง

จะอิงกบัปริภูมิสีระบบ CIE L*a*b* ซึ่งกาํหนดสเกลการวดัสีเป็น 3 แกน มีความหมายดงันี ้แกน L* แสดงความ

สวา่ง (lightness) โดยคา่ +L* แสดงถงึสีขาวขึน้ และคา่ –L* แสดงถงึสีดาํขึน้ ถา้คา่ L* เท่ากบั 100 คือความสวา่ง

สงูสดุ และคา่ L* เท่ากบั 0 คือความสวา่งตํ่าสดุหรือสีดาํ แกน a* แสดงสีเขียวจนถงึแดง โดย+a* หมายถงึสีเป็นสี

แดงมากขึน้ และ –a* หมายถึงสีเขียวมากขึน้ แกน b* แสดงสีเหลืองจนถึงนํา้เงิน โดย+b* หมายถึงเป็นสีเหลือง

มากขึน้ และ –b* หมายถึงสีนํา้เงินมากขึน้ ผา้ฝ้ายท่ีผ่านการยอ้มโดยไม่ใชม้อรแ์ดนท ์หรือใชม้อรแ์ดนทช์นิด

สารสม้และดีบกุจะมีสีเหลืองท่ีออ่นมากจนแยกแยะไดย้ากดว้ยตาเปลา่  เม่ือพิจารณาคา่สีในตารางท่ี 1 จะเห็นได้

ว่าค่าความสว่าง L* มีค่าสงู ส่วนค่าความเขม้สี (K/S) มีค่าตํ่า และมีค่าใกลเ้คียงกนั เม่ือเพ่ิมความเขม้ขน้ของสี 

จะมีผลทาํใหส้ีเขม้ขึน้เพียงเล็กนอ้ย และแมจ้ะใชค้วามเขม้ขน้ของสีถงึ 30 %owf แต่ความเขม้สีท่ีไดย้งัคงตํ่ากวา่ 

1.00  แต่เม่ือใชม้อรแ์ดนทช์นิดเหล็กและจุนสี จะเริ่มเห็นการเพ่ิมขึน้ของค่าความเขม้สีอย่างชัดเจน  โดยมอร์

แดนทเ์หลก็ใหค้วามเขม้สีถงึ 5.03 เม่ือใชส้ีความเขม้ขน้เพียง 10 %owf  ซึง่สงูกวา่ผา้ท่ีไมใ่สม่อรแ์ดนทเ์กินสิบเท่า  

ส่วนมอรแ์ดนทจ์ุนสีใหส้ีเหลืองท่ีความเขม้สี   0.82 เม่ือใชส้ีความเขม้ขน้ 10 %owf สูงกว่าผา้ท่ีไม่ใส่มอรแ์ดนท์

ประมาณสองเท่า เม่ือผา้มีสีเหลืองเขม้ขึน้ ค่า b* ท่ีบอกถึงความเป็นสีเหลืองนัน้จะสงูขึน้อย่างชดัเจน  และค่า L* 

จะตํ่าลง ซึง่เป็นไปตามทฤษฎี 

Table 1  Color values of the cotton fabrics dyed with mangosteen peel extract. 

Color Concentrations (% owf)  L* a* b* C* h๐ K/S 

No Mordant       

10 81.2 4.79 11.47 12.43 67.33 0.41 

20 81.39 4.9 11.62 12.61 67.14 0.40 

30 78.25 5.89 12.52 13.83 64.81 0.57 

 

 

 

 

 

No Mordant AIK(SO4)2 CuSO4 FeSO4 SnCI2 
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Table 1  (Con.) 

Color Concentrations (% owf)  L* a* b* C* h๐ K/S 

(AIK(SO4)2)       

10 83.01 3.82 9.55 10.28 68.21 0.32 

20 78.96 4.85 11.56 12.54 67.22 0.52 

30 78.67 5.05 11.8 12.83 66.84 0.54 

 (CuSO4)       

10 74.91 3.38 14.1 14.5 76.52 0.82 

20 72.54 3.84 15.17 15.65 75.78 1.02 

30 69.88 4.6 16.26 16.9 74.2 1.27 

 (FeSO4)       

10 65.94 9.77 35.65 36.96 74.67 5.03 

20 66.24 7.05 29.35 30.19 76.49 3.76 

30 63.21 9.46 31.39 32.78 73.23 4.53 

 (SnCI2)       

10 86.04 1.97 11.79 11.96 80.54 0.37 

20 84.4 2.48 12.16 12.41 78.48 0.43 

30 83.32 3.07 11.74 12.13 75.33 0.45 

 

แมว้่าแนวโนม้ส่วนใหญ่ของการเพ่ิมความเขม้ขน้สี จะทาํใหส้ีท่ีไดมี้ความเขม้ดีขึน้ เช่นกรณีของมอร์

แดนทจ์นุสี ท่ีมีความเขม้สีเพ่ิมจาก 0.82 เป็น 1.27 เม่ือเพ่ิมความเขม้สียอ้มจาก 10 %owf เป็น 30%owf แตก่รณี

ของการใชม้อรแ์ดนทเ์หล็ก พบว่า สีท่ีไดก้ลบัมีความเขม้ตํ่าลง จาก 5.03 เหลือ 4.53 ผูวิ้จยัไดท้าํการทดสอบกบั

กระบวนการใสม่อรแ์ดนทก์่อนการยอ้มสีผา้ (pre-mordanting method) เพ่ือเปรียบเทียบ พบวา่ใหผ้ลในลกัษณะ

เดียวกนั นั่นคือ ความเขม้สีลดลงจาก 1.78 เหลือ 1.46 เม่ือเพ่ิมความเขม้สียอ้มจาก10 %owf เป็น 30%owf ซึ่ง

คาดว่า น่าจะเป็นผลจากการหลุดออกของสารประกอบเชิงซอ้นระหว่างเหล็กกับสียอ้มในระหว่างการกาํจัดสี

ส่วนเกิน   อาจเป็นไปไดว้่า สีท่ีไดจ้ากการใชม้อรแ์ดนทเ์หล็กแมจ้ะมีสีเขม้ แต่อาจจบักบัเสน้ใยฝ้ายไดไ้ม่ดีนกั ซึ่ง

จะเห็นไดจ้ากผลการทดสอบความคงทนของสีตอ่การขดัถใูนตารางท่ี 3 ตอ่ไป 

Table 2  Color values of the rayon fabrics dyed with mangosteen peel extract. 

Color Concentrations (% owf) L* a* b* C* h๐ K/S 

No Mordant       

10 88.38 5.64 -10.94 12.31 297.27 0.56 

20 85.39 6.19 -5.05 7.99 320.8 0.70 

30 82.33 6.53 -2.18 6.89 341.59 0.80 
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Table 2  (Con.) 

Color Concentrations (% owf) L* a* b* C* h๐ K/S 

(AIK(SO4)2)       

10 88.63 4.86 -10.67 11.73 294.49 0.49 

20 87.28 4.89 -9.16 10.39 298.1 0.56 

30 86.26 4.87 -6.67 8.25 306.12 0.58 

(CuSO4)       

10 81.82 4.48 1.92 3.98 28.82 0.86 

20 79.14 4.03 4.99 6.42 51.05 1.03 

30 74.6 4.53 9.24 10.29 63.9 1.42 

(FeSO4)       

10 74 8.08 28.55 29.68 74.19 3.23 

20 71.71 8.68 31.62 32.79 74.65 4.00 

30 69.5 8.31 31.46 32.54 75.2 4.72 

(SnCI2)       

10 88.15 2.61 -0.45 2.65 350.24 0.65 

20 87.18 3.16 1.07 3.34 18.73 0.67 

30 85.63 4.14 1.79 4.52 23.39 0.71 
 

เม่ือพิจารณาตารางท่ี 2 ซึง่เป็นการยอ้มสีบนผา้เรยอน พบวา่ผลโดยรวมเป็นไปในแนวทางเดียวกนักบัผา้

ฝา้ย นั่นคือไดผ้า้ท่ีมีสีเหลือง โดยความเขม้สีท่ีไดส้ว่นใหญ่มีคา่สงูกวา่ผา้ฝา้ยเลก็นอ้ย เช่น ผา้ฝา้ยไมใ่สม่อรแ์ดนท ์

มีค่าความเข้มสีท่ี 0.41 ส่วนผ้าเรยอนท่ีไม่ใส่มอรแ์ดนท์มีความเข้มสี  0.56 ทั้งนีอ้าจเป็นเพราะผ้าเรยอนมี

ความสามารถในการดดูซบัสารละลายสียอ้มไดดี้กวา่ผา้ฝา้ย (เน่ืองจากปริมาณผลกึ พนัธะไฮโดรเจน และนํา้หนกั

โมเลกุลท่ีตํ่ากว่า) อย่างไรก็ตาม เม่ือใชม้อรแ์ดนทช์นิดเหล็ก กลบัพบว่าใหค้วามเขม้สีต ํ่ากว่าเสน้ใยฝา้ยเม่ือยอ้ม

ในสภาวะเดียวกนั   

จากตารางท่ี 3 ผลการทดสอบความคงทนของสีต่อการขดัถูพบว่า ผา้ท่ีมีสีอ่อนมาก มีเกรดความคงทน

ของสีต่อการขดัถูสงู อยู่ในระดบัดี-ดีมาก (4-5) เป็นส่วนใหญ่ ทัง้นีเ้ป็นเพราะสีไม่เป้ือนผา้ท่ีขดัถ ู(rubbing cloth) 

ซึง่เป็นไปตามท่ีคาดไว ้แตผ่า้ท่ีมีสเีหลืองเขม้ เช่น ผา้ท่ีใชม้อรแ์ดนทจ์นุสีหรือเหลก็ จะมีเกรดท่ีตํ่าลง  

ผา้ฝ้ายท่ีใชม้อรแ์ดนทเ์หล็ก มีความคงทนต่อการขดัถูในสภาวะแหง้อยู่ในระดบั 3 สภาวะเปียกในระดบั 

2-3 ส่วนผา้เรยอนภายใตส้ภาวะเดียวกนั มีความคงทนต่อการขดัถใูนสภาวะแหง้อยู่ในระดบัดี 4 สภาวะเปียกใน

ระดบั 3 แนวโนม้ผา้ฝา้ยท่ียอ้มสีจะมีความคงทนของสีต ํ่ากวา่ผา้เรยอน ซึง่คาดวา่เป็นเพราะผา้เรยอนนัน้ ดดูซบัสี

เขา้ไปในเสน้ใยไดดี้ จงึทาํใหโ้มเลกลุสีติดอยู่บนเสน้ใยไดดี้กวา่ (Gupta, 2013) 

เหตท่ีุความคงทนของสีต่อการขดัถใูนสภาวะเปียกนัน้มกัมีค่าตํ่ากว่าสภาวะแหง้ เป็นเพราะเม่ือผา้เปียก 

โมเลกุลของนํา้ท่ีอยู่บนผา้จะสามารถเกิดแรงดงึดดูกบัสี เช่น พนัธะไฮโดรเจน ทาํใหส้ีหลดุออกไปพรอ้มกบันํา้ได้
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ง่ายกว่าเม่ือผา้แหง้ และเม่ือเปรียบเทียบผลของชนิดผา้ พบว่าผา้เรยอนมีความคงทนของสีต่อการขดัถูดีกว่าผา้

ฝา้ย เน่ืองจากผา้เรยอนเป็นเซลลโูลสท่ีสงัเคราะหข์ึน้จากเปลือกไมใ้หมี้โครงสรา้งท่ีสามารถดดูซบันํา้และสียอ้มได้

ดีกวา่ผา้ฝา้ยท่ีเป็นเซลลโูลสธรรมชาติ  จงึทาํใหส้ีถกูดดูซบัเขา้ไปในในเนือ้ผา้เรยอนไดล้กึและติดแน่นกวา่  

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 

 

สรุปผลการทดลอง 

จากการศึกษาการยอ้มสีผา้ฝ้ายและผา้เรยอนดว้ยสารสกัดจากเปลือกมังคุด โดยใชผ้งสีสกัดท่ีผ่าน

กระบวนการอบแหง้แบบพ่นฝอย พบว่า เม่ือใชม้อรแ์ดนทช์นิดเหล็ก (ferrous sulfate)  โดยกระบวนการ post-

mordanting จะสามารถยอ้มสีผา้ฝา้ยและผา้เรยอนไดส้ีเหลอืงเขม้ รองลงมาคือมอรแ์ดนทจ์นุสี (copper sulfate) 

ส่วนการไม่ใชม้อรแ์ดนท ์หรือใชม้อรแ์ดนทช์นิดสารสม้ (aluminum potassium sulfate) และดีบุก (stannous 

chloride) ทาํใหไ้ดผ้า้ท่ีความเขม้สีต ํ่ามาก การเพ่ิมความเขม้ขน้สียอ้มมีแนวโนม้เพ่ิมความเขม้สีได ้ยกเวน้กรณีผา้

ฝา้ยท่ีใชม้อรแ์ดนทเ์หลก็  ผลการยอ้มโดยรวมพบว่าผา้เรยอนมีแนวโนม้มีความเขม้สีท่ีสงูกว่าผา้ฝ้ายเลก็นอ้ยเม่ือ

ยอ้มภายใตส้ภาวะเดียวกนั และมีความคงทนของสีตอ่การขดัถท่ีูดีกว่าผา้ฝา้ย แมว้่าการใชม้อรแ์ดนทเ์หลก็จะให้

สีท่ีมีความเขม้สงูแตมี่ความคงทนของสีตอ่การขดัถตู ํ่ากวา่มอรแ์ดนทอ่ื์นๆ  
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ผลของเวลาในการอบพองด้วยไมโครเวฟต่อคุณภาพทางกายภาพและประสาทสัมผัสของ 
ข้าวเกรียบสาหร่ายผักกาดทะเล 

Effect of Microwave Puffing Times on the Physical and Sensory Properties of  
Sea Lettuce Crackers 

 
จารุวรรณ สุพรรณพยคัฆ์1 ปารสิทุธ์ิ เฉลมิชยัวฒัน์1* และ ทศันีย ์ลิม้สวุรรณ1 

Jaruwan Supanpayak1, Parisut Chalermchaiwat1* and Tasanee Limsuwan1 

 
บทคัดย่อ 

 งานวิจัยนีมี้วตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาผลของเวลาในการอบพองดว้ยไมโครเวฟต่อคณุภาพทางกายภาพ
และประสาทสัมผัสของข้าวเกรียบสาหร่ายผักกาดทะเล จัดสิ่ งทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ (Completely 
Randomized Design; CRD) โดยการศึกษาระยะเวลาในการอบพองท่ี 20, 25 และ 30 วินาที ด้วยเตาอบ
ไมโครเวฟกาํลงัไฟ 800 วตัต ์ผลการศึกษาพบว่าเวลาในการอบพองนานขึน้ ส่งผลใหค้่าความเป็นสีเขียว (-a*) 
ลดลง  และค่าความเป็นสีเหลือง (b*) เพ่ิมขึน้ (p≤0.05) อย่างไรก็ตามค่าความสว่าง (L*) การพองตัว ความ
หนาแน่น และความเปราะของขา้วเกรียบสาหร่ายผักกาดทะเลไม่แตกต่างกันทางสถิติ (p>0.05) ขา้วเกรียบ
สาหร่ายผกักาดทะเลท่ีไดจ้ากการอบพองนาน 25 วินาที ใหค้ณุลกัษณะทางกายภาพเหมาะสมท่ีสดุ จึงคดัเลือก
ไปประเมินทางประสาทสมัผสัดว้ยวิธีวดัสเกลความพอดี (Just-about-right scale; JAR) รว่มกบัวิธีการใหค้ะแนน
ความชอบ (9-point hedonic scale) ผลการวิเคราะห์แบบพินอลตี (Penalty analysis) แสดงให้เห็นว่า
คณุลกัษณะดา้นกลิ่นรสสาหร่ายและรสชาติของขา้วเกรียบสาหรา่ยผกักาดทะเลไม่พอดี พบว่ากลิ่นรสสาหรา่ยมี
ความเขม้เกินไป รสชาติมีความอ่อนเกินไป และไดร้ับคะแนนความชอบโดยรวม 5.5 คะแนน อย่างไรก็ตาม
คุณลกัษณะดา้นกลิ่นรสสาหร่ายและรสชาติยังไม่พอดี (Net effect > 20%) จึงพัฒนาสูตรขา้วเกรียบสาหร่าย
ผกักาดทะเลโดยการลดปริมาณพริกไทย และเพ่ิมปริมาณนํา้ตาลและซอสถั่วเหลือง สง่ผลใหค้ะแนนทางประสาท
สมัผสัในทุกคณุลกัษณะเพ่ิมขึน้ มีคะแนนความชอบโดยรวมเท่ากบั 7.0 (สตูรการทดลอง A) และ 6.4 (สตูรการ
ทดลอง B)  ตามลาํดบั 

 
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 
* Corresponding author; e-mail address: fagrpsch@ku.ac.th 
1สาขาอาหารและโภชนาการ ภาควชิาคหกรรมศาสตร ์คณะเกษตร มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์กรุงเทพฯ 10900 
1Food and Nutrition Program, Department of Home Economics, Faculty of Agriculture, Kasetsart University, Bangkok 10900 



การประชมุทางวิชาการของมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์ครัง้ที่ 58  สาขาสง่เสรมิการเกษตรและคหกรรมศาสตร ์

644 

คาํนาํ 

ไมโครเวฟเป็นเครื่องใชไ้ฟฟ้าท่ีนิยมใช้ในครัวเรือน นอกจากจะใชใ้นการอุ่นอาหารแลว้ยังสามารถ

นาํมาใชป้ระกอบอาหารไดอี้กดว้ย ไมโครเวฟท่ีใชใ้นครวัเรือนมีคลื่นความถ่ีอยู่ท่ีระดบั 2,450 เมกะเฮิรต์ (ชวน, 

2545) ความร้อนจากไมโครเวฟสามารถทําให้ผลิตภัณฑ์เกิดการพองตัวได้ ในการอบพองอาหารนิยมใช้

กาํลงัไฟฟ้า 800 วตัต ์(บษุบา และคณะ, 2559; ศนนัธร, 2562) และสามารถใชใ้นการอบพองผลิตภณัฑไ์ดห้ลาย

รูปแบบ เช่น ขา้วพอง ขา้วแคบ แคบหม ูและขา้วเกรียบ เป็นตน้ ส่งผลใหล้ดปริมาณการใชน้ ํา้มนัได ้(ปรียาฉัตร 

และคณะ 2559; บษุบา และคณะ, 2559; ธนัยบรูณ ์และคณะ, 2559; รอมลี และซูไฮมิน, 2562) ในปัจจบุนัมีการ

ใชไ้มโครเวฟเพ่ือพฒันาผลิตภณัฑใ์นรูปแบบของอาหารท่ีมีประโยชนต์่อสขุภาพและมีศกัยภาพในการลดความ

เสี่ยงของโรคโดยเฉพาะอาหารท่ีผลิตจากพืชเข้ามาทดแทนอาหารจากเนือ้สัตวซ์ึ่งไดร้ับความนิยมมากขึน้ 

(Roohinejad et al., 2016) โดยเฉพาะสาหร่ายทะเลท่ีใชเ้ป็นแหล่งของโปรตีนในอนาคตได ้(Van Oirschota et 

al., 2017) สาหรา่ยผกักาดทะเล (Sea lettuce; Ulva rigida) เป็นวตัถดิุบหนึ่งท่ีน่าสนใจเน่ืองจากอดุมดว้ยคณุค่า

ทางโภชนาการหลายชนิดท่ีมีประโยชนต์่อร่างกายมีกลิ่นหอมเฉพาะ และราคาถูก มีองคป์ระกอบของโปรตีนถึง

รอ้ยละ 13 – 18 (สุวรรณา และคณะ, 2552) นิยมนาํมาบริโภคในรูปแบบสด หรือตากแหง้ (Kim et al., 2011) 

พบว่ามีการใช้ประโยชน์จากสาหร่ายผักกาดทะเลดว้ยการเติมลงในบะหม่ีกึ่งสาํเร็จรูปช่วยเพ่ิมคุณค่าทาง

โภชนาการ (กลุยา และอโนชา, 2557) แตย่งัไมพ่บวา่มีการนาํไปใชป้ระโยชนใ์นขนมขบเคีย้ว ขา้วเกรียบเป็นขนม

ขบเคีย้วท่ีมีแป้งมนัสาํปะหลงัเป็นองคป์ระกอบหลกั (มผช. 107/2554) มีปริมาณสตารช์สูงถึงรอ้ยละ 95 (กลา้

ณรงค ์และเกือ้กูล, 2550) โดยทั่วไปนิยมเติมผัก เนือ้สัตว ์หรือผลไมล้งในส่วนผสม นอกจากจะเป็นการเพ่ิม

รสชาติแลว้ ยงัเพ่ิมคณุค่าทางโภชนาการใหก้บัผลิตภณัฑ ์แต่วิธีผลิตขา้วเกรียบนิยมนาํมาทอดใหพ้องกรอบดว้ย

นํา้มนั ซึ่งมีไขมนัสูง เกิดการอมนํา้มนั อาจเกิดกลิ่นหืนระหว่างการเก็บรกัษา และส่งผลเสียต่อสุขภาพ (รอมลี 

และซูไฮมิน, 2562) การพัฒนาขา้วเกรียบสาหร่ายผักกาดทะเลท่ีอบพองดว้ยไมโครเวฟ จึงเป็นแนวทางในการ

พัฒนาขนมขบเคีย้วท่ีมีการเพ่ิมคุณค่าทางโภชนาการแลว้ยังเป็นทางเลือกเพ่ือสุขภาพ อย่างไรก็ตามจาก

การศกึษางานวิจยัในผลิตภณัฑต์่างๆ ไดแ้ก่ ทเุรียนกรอบ ขา้วเกรียบปลา และหนงัปลาแซลมอนกรอบ พบวา่การ

อบพองดว้ยไมโครเวฟไดค้ะแนนความชอบนอ้ยกว่าผลิตภัณฑท่ี์ผ่านการทอดดว้ยนํา้มนั (รอมลี และซูไฮมิน, 

2562; สุวิทย ์และคณะ, 2561; อรวรรณ, 2557) ดังนั้นการปรับปรุงลักษณะทางประสาทสัมผัส เพ่ือปรับปรุง

ผลิตภัณฑใ์หต้รงตามความตอ้งการของผูบ้ริโภค วิธีการวิเคราะหแ์บบพินอลตี (Penalty analysis) สามารถ

นาํมาใชห้าความเช่ือมโยงระหว่างการวดัสเกลความพอดีกบัคะแนนความชอบ เพ่ือนาํขอ้มลูท่ีไดไ้ปช่วยในการ

ตดัสินใจในการปรบัปรุงสตูรได ้(วิวฒัน,์ 2556) 

 งานวิจยันีมี้วตัถปุระสงคเ์พ่ือศกึษาเวลาอบพองดว้ยไมโครเวฟต่อคณุภาพของขา้วเกรียบสาหรา่ยผกักาด

ทะเล และปรบัปรุงคณุภาพทางประสาทสมัผสัของขา้วเกรียบสาหรา่ยผกักาดทะเลใหต้รงตามความตอ้งการของ

ผู้บริโภค เพ่ือเป็นแนวทางในการใช้ประโยชนจ์ากสาหร่ายผักกาดทะเล และสรา้งความหลากหลายให้กับ

ผลิตภณัฑ ์
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อุปกรณแ์ละวิธีการ 

1. การศึกษาเวลาในการอบพองด้วยไมโครเวฟต่อคุณภาพของข้าวเกรียบสาหร่ายผักกาดทะเล 

ทาํการผลิตขา้วเกรียบสาหร่ายผกักาดทะเล ดว้ยส่วนประกอบดงันี ้แป้งมนั 500 กรมั แป้งสาลี 65 กรมั

สาหร่ายผักกาดทะเล 34 กรมั นํา้ตาลทราย 30 กรมั เกลือ 15 กรมั และพริกไทย 5 กรมั ผสมส่วนประกอบเขา้

ดว้ยกนั นวดดว้ยนํา้รอ้นจดัจนเขา้กนัดี ป้ันเป็นแท่งยาวขนาดเสน้ผ่านศนูยก์ลาง 3 เซนติเมตร นาํไปนึ่งในลงัถึง

นาน 2 ชั่วโมง ทิง้ใหเ้ย็น จากนัน้แช่ในตูเ้ย็นนาน 24 ชั่วโมง เพ่ือใหแ้ป้งคงตวั นาํมาหั่นเป็นแว่นดว้ยเครื่องหั่น

สไลดห์นา 1 มิลลิเมตร อบแหง้ดว้ยตูอ้บลมรอ้นท่ีอณุหภมิู 50 องศาเซลเซยีส นาน 2 ชั่วโมง แลว้นาํมาศกึษาเวลา

ท่ีเหมาะสมในการอบพองขา้วเกรียบสาหร่ายผกักาดทะเลดว้ยไมโครเวฟโดยวางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ ์

(Completely Randomized Design; CRD) ดว้ยไมโครเวฟท่ีกาํลงัไฟฟ้า 800 วตัต ์ระยะเวลาตา่งกนั 3 ระดบั คือ 

20, 25 และ 30 วินาที จากนัน้นาํผลิตภณัฑท่ี์ไดม้าศกึษาคณุภาพ ดงันี ้

1.1 คณุภาพทางกายภาพ 

1.1.1 คา่สี ตามระบบ CIE ดว้ยเครื่องวดัสี ย่ีหอ้ Konica Minolta รุน่ CM-5 ประเทศญ่ีปุ่ น รายงาน

เป็นคา่ L*, a* และ b* ทาํการวดัคา่ 3 ซ ํา้ 

1.1.2 การพองตัว (Expansion ratio) หน่วยเป็นเท่า และความหนาแน่น (Bulk density) หน่วย

เป็นกรมัตอ่ลกูบาศกเ์ซนติเมตร ตามวิธีของปาริสทุธ์ิ และคณะ (2550) ทาํการวดัคา่3 ซ ํา้ 

1.1.3 คา่เนือ้สมัผสั โดยวดัคา่ความแข็ง (Hardness) และความเปราะ (Fracturability) ดว้ยเครื่อง

วิเคราะหเ์นือ้สมัผัส Texture analyzer รุ่น TX-XT2 ประเทศอังกฤษ ใชห้ัววัด Sphereicle probe เบอร ์P/0.5s 

โดยมีสภาวะในการทดสอบ ดงันี ้Test mode: compression, Pre-test speed 1 มิลลิเมตรตอ่วินาที, Test speed 

1 มิลลิเมตรตอ่วินาที, Post-test speed 10 มิลลิเมตรตอ่วินาที ทาํการวดัคา่ 10 ซ ํา้ 

 

2. การปรับปรุงสูตรข้าวเกรียบสาหร่ายผักกาดทะเลทีอ่บพองด้วยไมโครเวฟ 

 2.1 การประเมินทางประสาทสัมผัสผลิตภัณฑ์เพ่ือกาํหนดแนวทางในการปรับปรุงสูตรขา้วเกรียบ

สาหรา่ยผกักาด 

เลือกขา้วเกรียบท่ีอบพองดว้ยไมโครเวฟท่ีมีคุณภาพทางกายภาพท่ีเหมาะสมมาทดสอบทางประสาท

สมัผสัดว้ยวิธีวดัสเกลความพอดี (Just-about-right scale; JAR) 3 ระดบั ร่วมกบัวิธีการใหค้ะแนนความชอบ 9 

ระดบั (9-point hedonic scale) เพ่ือวดัสเกลความตอ้งการของผูบ้ริโภคต่อความเขม้ของลกัษณะทางประสาท

สมัผสั (วิวฒัน,์ 2556) ในคณุลกัษณะดา้นสี การพองตวั ความกรอบ กลิ่นรสสาหร่าย และรสชาติกบัผูท้ดสอบท่ี

ไมไ่ดร้บัการฝึกฝน จาํนวน 50 คน ท่ีสามารถบริโภคสาหรา่ย และไมมี่อาการแพใ้นวตัถดิุบท่ีเป็นสว่นผสมของขา้ว

เกรียบสาหรา่ยผกักาดทะเล นาํผลท่ีไดม้าวิเคราะหแ์บบพินอลตี (Penalty analysis) (ASTM, 2009) เพ่ือนาํขอ้มลู

ท่ีไดไ้ปปรบัปรุงผลิตภณัฑข์า้วเกรียบสาหรา่ยผกักาดทะเลตามความตอ้งการของผูบ้ริโภคตอ่ไป  

2.2 การปรบัปรุงสตูรขา้วเกรียบสาหรา่ยผกักาดทะเล 

นาํขา้วเกรียบสาหร่ายผกักาดทะเลมาปรบัปรุงสูตรโดยปรบัปรุงในลกัษณะท่ีไม่พอดีจากผลท่ีไดใ้นขอ้ 

2.1 และนาํผลิตภณัฑข์า้วเกรียบสาหรา่ยผกักาดทะเลสตูรปรบัปรุงมาประเมินคณุภาพทางประสาทสมัผสัดว้ย

วิธีการใหค้ะแนนความชอบ (9-point hedonic scale) ในคณุลกัษณะดา้นกลิ่นรสสาหรา่ย รสชาติ และความชอบ

โดยรวม 



การประชมุทางวิชาการของมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์ครัง้ที่ 58  สาขาสง่เสรมิการเกษตรและคหกรรมศาสตร ์

646 

3.  การวิเคราะหท์างสถติ ิ

วางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ (Completely Randomized Design : CRD) สาํหรับการศึกษา

คุณภาพทางกายภาพ และการวิเคราะหแ์บบพินอลตี (Penalty analysis) เพ่ือประเมินคุณภาพทางประสาท

สมัผสัในขา้วเกรียบสาหร่ายผกักาดทะเลท่ีมีสตูรท่ีแตกตา่งกนั นาํขอ้มลูท่ีไดท้ัง้หมดมาวิเคราะหค์วามแปรปรวน 

(ANOVA) เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยขอ้มูลระหว่างสิ่งทดลองดว้ยวิธี Duncan’s multiple range 

test (DMRT) ท่ีระดบัความเช่ือมั่นรอ้ยละ 95 ดว้ยโปรแกรมสาํเรจ็รูปทางสถิติ 

โครงการวิจัยผ่านการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์เอกสารเลขท่ี COE62/044 

 

ผลและวิจารณผ์ลการทดลอง 

1. ผลการศึกษาเวลาในการอบพองด้วยไมโครเวฟต่อคุณภาพกายภาพของข้าวเกรียบสาหร่ายผักกาด

ทะเล 

ขา้วเกรียบสาหร่ายผักกาดทะเลท่ีไดจ้ากวิธีการผลิตตามสูตรในขอ้ 1 เป็นขา้วเกรียบดิบ ท่ีผ่านการ

อบแหง้ดว้ยตูอ้บลมรอ้น มีความชืน้ รอ้ยละ 12.14±0.19 โดยนํา้หนกัแหง้ (มผช.107/2554) ซึ่งช่วงความชืน้ของ

ผลิตภณัฑท่ี์เหมาะสมสาํหรบัการอบพองดว้ยไมโครเวฟอยู่ระหว่างรอ้ยละ 10–16 โดยนํา้หนกัแหง้ (Sman and 

Bows, 2017) เม่ือนาํไปอบพองดว้ยไมโครเวฟ พบว่าขา้วเกรียบมีการพองตวัสมํ่าเสมอ โดยลกัษณะการพองตวั

ใกลเ้คียงกัน แต่เม่ืออบพองท่ี 30 วินาที พบว่ามีจุดสีนํา้ตาลเกิดขึน้บนชิน้ข้าวเกรียบ เน่ืองจากเม็ดแป้งใน

ผลิตภัณฑเ์กิดการพองตัวอย่างสมบูรณ์แต่ยังมีการใหค้วามรอ้นต่อผลิตภัณฑต์่อจึงเกิดการไหม ้(Sman and 

Bows, 2017) ในขณะท่ี 20 และ 25 วินาที ไม่พบจุดสีนํา้ตาล (Figure1) สอดคลอ้งกบัผลการวิเคราะหค์ุณภาพ

ทางกายภาพแสดงใหเ้ห็นวา่เวลาในการอบพองท่ีนานขึน้ไม่มีผลต่อค่าความสวา่ง (L*) อย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติ 

(p>0.05) ในขณะท่ีคา่ความเป็นสีเขียว (-a*) ลดลง และค่าความเป็นสีเหลือง (b*) เพ่ิมขึน้ ระยะเวลาในการอบ

พองท่ีนานขึน้ไม่ส่งต่อการพองตวั และความหนาแน่นของผลิตภัณฑ ์โดยมีอตัราการพองตวัอยู่ระหว่าง 3.43–

4.73 เท่าของขา้วเกรียบดิบ การพองตวัของขา้วเกรียบเกิดจากความรอ้นทาํใหไ้อนํา้ในผลิตภณัฑถ์กูดนัออกมา  

ทาํใหผ้ลิตภัณฑเ์กิดการพองออก (กลา้ณรงค ์และเกือ้กูล, 2546) และมีค่าความหนาแน่น อยู่ระหว่าง 11.14-

12.61 กรมัต่อลกูบาศกเ์ซนติเมตรเม่ือความพองตวัของขา้วเกรียบมากขึน้ ความหนาแน่นจะลดลง ส่งผลให ้ค่า

ความแข็งนอ้ย (จิรรชัต ์และคณะ, 2560) สอดคลอ้งกบัค่าความแข็ง พบว่าเม่ืออบพองดว้ยเวลานานขึน้สง่ผลให้

ค่าความแข็ง (Hardness) ลดลง เท่ากับ 4.78, 4.48 และ 3.47 นิวตัน ตามลําดับ ด้านค่าความเปราะ 

(Fracturability) ไม่แตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติ (p>0.05) โดยค่าความเปราะ (Fracturability) บอกถึง

แรงท่ีทาํใหต้วัอย่างแตกหัก ซึ่งตวัอย่างท่ีมีค่าความแข็ง (Hardness) สูง จะมีความสามารถในการยึดเกาะกัน

นอ้ย จึงทาํใหต้วัอย่างแตกออกเป็นชิน้ๆ ในแนวราบได ้ดงันัน้ตวัอย่างท่ีมีความแข็ง (Hardness) มากจะมีความ

เปราะนอ้ย (Fracturability) ดงันัน้จงึเลือกการอบพองท่ีเวลา 25 วินาที มาประเมินทางประสาทสมัผสัในขัน้ตอ่ไป 
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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 30 sec 

Color value 

L* ns 

a* 

b* 

 

65.39±0.92 

-2.04±0.05 a  

12.50±0.48b 

 

66.07±0.67 

-1.54±0.24b 

12.27±0.84b 

 

64.17±2.13 

-0.24±0.18 c 

15.54±0.53a 

Expansion ratio (Fold)ns 3.43±0.74 3.39±0.30 4.73±1.61 

Bulk density (g/cm3) ns 11.14±0.42 12.61±1.91 11.63±1.29 

Hardness (N) 4.78±0.55a 4.48±0.51a 3.74±0.40b 

Fracturability (N) ns 3.05±0.65 3.12±1.09 3.14±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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Table 2  Mean drop and total penalty of using 25 seconds on puffing time sea lettuce cracker.  

Attributes Attributes 

meaning 

Percent of 

respontdant 

9-point 

Hedonic scale 

Mean drop Mean drop meaning Total penalty value* Total penalty 

meaning 

Color too soft 14 5.6 -1.49 Slightly concerning 0.2082 Noteworthy 

JAR 68 7.1     

too hard 18 5.7 -1.39 Slightly concerning 0.2506 High impact 

Expansion too soft 18 5.6 -1.79 concerning 0.3230 High impact 

JAR 80 7.4     

too hard 

2 7.0 -0.35 

Very slightly 

concerning 0.0070 Noteworthy 

Crispiness too soft 8 5.5 -2.21 Very concerning 0.1769 Noteworthy 

JAR 90 7.7     

too hard 2 4.0 -3.71 Very concerning 0.0742 Noteworthy 

Seaweed flavor too soft 24 5.2 -2.17 Very concerning 0.5200 High impact 

JAR 42 7.3     

too hard 34 4.8 -2.57 Very concerning 0.8733 High impact 

Taste too soft 28 4.3 -2.21 Very concerning 0.6176 High impact 

JAR 34 6.5     

too hard 38 5.0 -1.50 concerning 0.5700 High impact 

  > |0.25| = Noteworthy 

  > |0.5|   = High Impact
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2. ผลการปรับปรุงสูตรข้าวเกรียบสาหร่ายผักกาดทะเลทีอ่บพองด้วยไมโครเวฟ 

  2.1 ผลการประเมินทางประสาทสัมผัสผลิตภัณฑเ์พ่ือกาํหนดแนวทางในการปรบัปรุงสูตรขา้วเกรียบ

สาหรา่ยผกักาด 

นาํขา้วเกรียบสาหร่ายผกักาดทะเล ท่ีอบพองดว้ยไมโครเวฟ 25 วินาที มาทดสอบคณุภาพทางประสาท

สมัผสัดว้ยการวดัสเกลความพอดี และการยอมรบัดว้ยความชอบ 9 ระดบั โดยเกณฑก์ารพิจารณาหากความถ่ีท่ี

อยู่ในระดบัพอดีมากกว่าหรือเท่ากับ รอ้ยละ 65 ไม่ตอ้งทาํการปรบัปรุงลกัษณะดังกล่าว แต่หากมีค่าไม่ถึงให้

พิจารณาจากลกัษณะท่ีไมพ่อดี โดยมีคา่ตัง้แตร่อ้ยละ 20 ขึน้ไป (Net effect > 20%) ใหน้าํไปคาํนวณหาคา่เฉลี่ย

ท่ีลดลง (Mean drop value) และคา่พินอลตีทัง้หมด (Total penalty value) (Stone, 2012) พบวา่กลุม่ผูบ้ริโภคท่ี

ทาํการทดสอบดว้ยการวดัสเกลความพอดีในคณุลกัษณะ ดา้นสีอยู่ในระดบัพอดี และใหค้ะแนนเท่ากบั 7.1 (ชอบ

ปานกลาง) ดา้นการพองตวัอยู่ในระดบัพอดี และใหค้ะแนนเท่ากบั 7.4 (ชอบปานกลาง) ดา้นความกรอบอยู่ใน

ระดบัพอดี และใหค้ะแนนเท่ากบั 7.7 (ชอบมาก) ดา้นกลิ่นรสสาหร่ายและรสชาติอยู่ในระดบัไม่พอดี เน่ืองจาก

ความถ่ีของผูบ้ริโภคท่ีทาํการทดสอบ เท่ากบั รอ้ยละ 42 และ 34 ตามลาํดบั (Table 2) การท่ีกลิ่นรสสาหรา่ยและ

รสชาติอยู่ในระดับท่ีไม่พอดีนัน้ส่งผลต่อการยอมรบัมาก เม่ือพิจารณาจากค่าพินอลตีทัง้หมด (Total penalty 

value) พบว่า ค่าความเขม้ของคณุลกัษณะดา้นกลิ่นรสสาหรา่ยของผลิตภณัฑมี์ความเขม้เกินไป เท่ากบั 0.8733 

ซึ่งมีผลกระทบต่อการยอมรบัรวมอย่างมาก (High impact)  และดา้นรสชาติท่ีอ่อนเกินไป เท่ากับ 0.6176 ซึ่งมี

ผลกระทบต่อการยอมรบัรวมอย่างมาก (High impact) ดงันัน้ แนวทางในการพฒันาขา้วเกรียบสาหร่ายผกักาด

ทะเลไดร้บัคะแนนความชอบเพ่ิมขึน้ ควรปรบัปรุงคณุลกัษณะโดยลดกลิ่นรสสาหร่าย และเพ่ิมรสชาติใหเ้ขม้ขึน้ 

โดยการปรบัปรุงสตูรสว่นผสม แสดงดงั Table 3 

Table 3  The developed formulation of sea lettuce cracker. 

Ingredients Basic formula Formula A Formula B 

Cassava flour (g) 500 500 500 

Wheat flour (g) 65 65 65 

Sea lettuce powder (g) 34 34 34 

Sugar (g) 30 50 50 

Soy sauce (g) 0 30 30 

Salt (g) 15 15 15 

White pepper (g) 5 2 2 

Garlic powder (g) 0 0 6 

Hot water (g) 200 200 200 
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2.2 ผลการปรบัปรุงสตูรขา้วเกรียบสาหรา่ยผกักาดทะเล 

ผลการปรับปรุงสูตรขา้วเกรียบสาหร่ายผักกาดทะเล ท่ีอบพองดว้ยไมโครเวฟ (Table 3) พบว่าการ

ปรบัปรุงดา้นกลิ่นรสสาหรา่ยและรสชาติสง่ผลใหผู้ท้ดสอบใหค้ะแนนความชอบตอ่ผลิตภณัฑเ์พ่ิมขึน้ เม่ือเทียบกบั

สูตรพืน้ฐาน (Basic formula) ซึ่งจากผลการประเมินทางประสาทสัมผัสในสูตรควบคุมผู้บริโภคให้คะแนน

คณุลกัษณะดา้นกลิ่นรส รสชาติ และความชอบโดยรวม เท่ากบั 5.9, 5.4 และ 5.5 ตามลาํดบั ซึง่อยู่ในระดบัเฉยๆ 

แต่เม่ือนาํผลิตภัณฑ์มาปรับปรุงกลิ่นรส และรสชาติพบว่าคะแนนในทุกดา้นเพ่ิมขึน้ โดยคุณลักษณะด้าน

ความชอบโดยรวมในสตูรการทดลอง A และ B เท่ากบั 7.0 และ 6.4 คะแนน ตามลาํดบั เป็นท่ีน่าสงัเกตวา่ใน สตูร

การทดลอง A และ B ท่ีเติมนํา้ตาลทราย และซอสถั่วเหลืองลงไปในสูตรนั้น ผูท้ดสอบใหค้ะแนนดา้นกลิ่นรส

เพ่ิมขึน้ดว้ย ทัง้นีอ้าจเน่ืองมาจากซอสถั่วเหลืองมีกลิ่นรสเฉพาะ ทาํใหช้่วยลดกลิ่นรสของสาหร่ายลงได ้แต่สตูร

การทดลอง B มีการเติมผงกระเทียมทาํใหค้ะแนนความชอบโดยรวมนอ้ยกว่าสตูรท่ีไม่เติมผงกระเทียมเน่ืองจาก

ผงกระเทียมมีสว่นประกอบของเกลือท่ีสง่ผลตอ่รสชาติ สง่ผลใหค้ะแนนความชอบลดลง ดงันัน้สตูรการทดลอง  A 

จงึเป็นสตูรขา้วเกรียบสาหรา่ยผกักาดทะเลท่ีเหมาะสมกบัการอบพองดว้ยไมโครเวฟท่ีสดุ และมีคะแนนความชอบ

โดยรวมสงูสดุ มีคะแนนเท่ากบั 7.0 (ชอบปานกลาง) แสดงดงั 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). 

 

สรุปผลการทดลอง 

 การพฒันาขา้วเกรียบสาหร่ายผกักาดทะเลอบพองดว้ยไมโครเวฟท่ีกาํลงัไฟฟ้า 800 วตัต ์นาน 25 วินาที 

ใหคุ้ณภาพทางกายภาพเหมาะสมท่ีสุด โดยมีค่า L*, a* และ b* เท่ากับ 66.07, -1.54 และ 12.27 ตามลาํดับ       

มีอตัราการพองตวั 3.39 เท่า มีความหนาแน่น 12.61 กรมัตอ่ลกูบาศกเ์ซนติเมตร มีคา่ความแข็ง 4.48 นิวตนั และ

มีค่าความเปราะ 3.12 นิวตัน การปรับปรุงคุณลกัษณะดว้ยการวิเคราะหแ์บบพินอลตีทาํใหท้ราบทิศทางการ

ปรบัปรุงคณุลกัษณะตรงตามความตอ้งการของผูบ้ริโภคทาํใหไ้ดส้ตูรขา้วเกรียบสาหรา่ยผกักาดทะเลท่ีเหมาะสม

กับการอบพองดว้ยไมโครเวฟ ดงันี ้แป้งมนั 500 กรมั แป้งสาลี 65 กรมั สาหร่ายผักกาดทะเล 34 กรมั นํา้ตาล

ทราย 50 กรมั ซอสถั่วเหลือง 30 กรมั เกลือ 15 กรมั พริกไทย 2 กรมั และนํา้รอ้น 200 กรมั ผลิตภณัฑท่ี์พฒันาได้

มีคะแนนความชอบอยู่ในระดบัชอบปานกลาง (7.0) ดงันัน้การพฒันาผลิตภณัฑข์า้วเกรียบสาหร่ายผกักาดทะเล

ท่ีอบพองดว้ยไมโครเวฟนีจ้ึงเป็นการเพ่ิมช่องทางการใชป้ระโยชนจ์ากสาหร่ายผกักาดทะเล และเพ่ิมมลูคา่ใหก้บั

สาหรา่ยผกักาดทะเลอีกทางหนึ่งดว้ย 
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การออกแบบเคร่ืองศิราภรณจ์ากเทคนิคงานดอกไม้ไทยทีไ่ด้แรงบันดาลใจมาจาก “นางสีดา” 

Headdress Design from Thai Flower Technique Inspired by “Sita” 

 
ติณณา อุดม1* นนัทิพย ์หาสนิ1 และ ณฐัธิดา สรอ้ยจาํปา1 
Tinna Udom1*, Nanthip Hasin1 and Nattida Soijampa1 

 
บทคัดย่อ  

 การวิจยัเรื่อง การออกแบบเครื่องศิราภรณจ์ากเทคนิคงานดอกไมไ้ทยท่ีไดแ้รงบนัดาลใจมาจาก “นางสี
ดา” มีวัตถุประสงคเ์พ่ือออกแบบเครื่องศิราภรณ์จากเทคนิคงานดอกไมไ้ทย และศึกษาความพึงพอใจของ
กลุ่มเป้าหมาย การศึกษาครัง้นีใ้ชวิ้ธีการวิจัยเชิงสาํรวจดว้ยแบบสอบถามแก่กลุ่มตัวอย่าง เพ่ือนาํขอ้มูลมา
วิเคราะหรู์ปแบบผลิตภณัฑท่ี์เหมาะสมในการนาํมาเป็นผลิตภัณฑต์น้แบบ ดาํเนินการศกึษาโดย คน้ควา้ขอ้มูล
เก่ียวกับหลกัการสาํคญัของการออกแบบทางศิลปะเพ่ือเป็นแนวทางในการออกแบบ และนาํไปศกึษาความพึง
พอใจของกลุม่เป้าหมายจาํนวน 30 คน เครื่องมือท่ีใชใ้นงานวิจยัคือ แบบสอบถามความพงึพอใจตอ่การออกแบบ
เครื่องศิราภรณ์ และนาํมาวิเคราะหข์อ้มูลโดยใชส้ถิติ รอ้ยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ผลจาก
การศกึษาผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ศกึษาอยู่ในระดบัชัน้ปีท่ี 4 สาขาคหกรรมศาสตร ์ผลการ
วิเคราะหข์อ้มลูดา้นความพึงพอใจ พบว่า ผลิตภณัฑข์องงานวิจัยโดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดบัมาก 
(ค่าเฉลี่ย 4.36)  เม่ือพิจารณารายขอ้จากแบบสอบถามทัง้ 5 ดา้นพบว่า ดา้นท่ีมีความพึงพอใจมากเป็นอนัดบั
แรก คือ ความละเอียด ประณีตในการสรา้งสรรคผ์ลิตภณัฑ ์(ค่าเฉลี่ย 4.53) รองลงมาคือ องคป์ระกอบโดยรวม
ของชิน้งาน (ค่าเฉลี่ย 4.36) ดา้นความคิดสรา้งสรรค ์แปลกใหมแ่ละน่าสนใจ (ค่าเฉลี่ย 4.33) ดา้นความสวยงาม 
(ค่าเฉลี่ย 4.30) และดา้นความเหมาะสมของวสัดุท่ีใชใ้นการออกแบบ (ค่าเฉลี่ย 4.20) ตามลาํดบั ผลจากการ
ตอบแบบสอบถามทัง้หมดท่ีไดแ้สดงใหเ้ห็นว่าผลิตภณัฑนี์ส้ามารถตอบสนองความตอ้งการการใชง้านไดอ้ย่างดี 
และสามารถนาํไปใชเ้ป็นตน้แบบงานสรา้งสรรคใ์หมี้ความเป็นเอกลกัษณไ์ดอี้กทางหนึง่ 

 
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 
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บทนาํ 

เครื่องประดบั คือ วตัถุสิ่งของสวยงามท่ีมนษุยน์าํมาสรา้งสรรคข์ึน้เพ่ือใชต้กแต่งรา่งกาย นบัตัง้แตบ่รรพ

กาลมนุษยใ์นแต่ละวฒันธรรมรูก้ารใชเ้ครื่องประดบัเพ่ือเป็นสญัลกัษณใ์นมิติต่างๆ กนั ตัง้แต่การแสดงการเป็น

พวกพอ้ง การแสดงฐานะทางสงัคมเศรษฐกิจ แสดงออกซึง่ความเป็นตวัตนและรสนิยมดา้นความงาม นอกจากนี้

มนุษยย์งัใชเ้ครื่องประดบัเพ่ือผลทางจิตใจไดแ้ก่ การใชเ้พ่ือเป็นสิ่งระลกึถึง แทนคณุค่า หรือยึดเหน่ียวจิตใจตาม

ความเช่ือ การใชเ้พ่ือเสริมสรา้งความมั่นใจ เพ่ือสง่เสริมบคุลิกภาพ หรือแมแ้ตเ่พ่ือดงึดดูความสนใจจากบคุคลอ่ืน 

เป็นตน้ (วฒันะ, 2545)  

ในงานประเพณีไทยๆ มกัมีงานประดิษฐ์ดอกไมใ้บไมน้าํมาตกแตง่ในบริเวณงานกระทั่งเครื่องประกอบ

อาหาร หวาน คาว เครื่องครอบ เครื่องคลมุฯลฯ เรียกไดว้่ามีประโยชนเ์กือบทุกวาระ ทุกโอกาส ศิลปะท่ีเกิดจาก

ดอกไมส้ดและใบตอง ประดิษฐ์มีความสวยงาม มีเสน่หย์ามสดจนกระทั่งค่อยเห่ียวเฉา ก็มีคณุค่าท่ีน่าประทบัใจ 

กระทั่งมีผูท่ี้รกังานดอกไมส้ดและใบตอง ตอ้งการยืดอายุใหย้าวนาน แต่ทาํไม่ไดจ้ึงเกิดการพฒันามาเป็นงานผา้ 

งานกระดาษ งานดินป้ัน มาทดแทนงานดอกไมส้ดและใบตองจริงๆ การจาํลองดังกล่าวเป็นการเลียนแบบ

ธรรมชาติสวยงาม ทนทาน แตร่าคาสงู หากเป็นผูท่ี้มีฝีมือจากงานดอกไมส้ดและใบตองอยู่แลว้ การพฒันามาเป็น

วสัดอ่ืุนๆ ย่อมไม่ยุ่งยากลาํบากประการใด แต่ขัน้ตอนในการเรียนรูใ้นขัน้แรกก็ยงัตอ้งเรียนรูจ้ากงานใบตองก่อน

เสมอ (เศรษฐมนตร,์ 2552)  

โดยผูวิ้จยัสนใจนาํรูปแบบของการใชง้านดอกไมส้ดและใบตองประณีตศิลป์มาเพ่ือพฒันาและออกแบบ

เครื่องศิราภรณโ์ดยถ่ายทอดผ่านเครื่องประกอบการแต่งกายของนางในวรรณคดีขึน้มา คือ “นางสีดา” ผูวิ้จัย

ศกึษาและวิเคราะหน์างสีดาโดยจะใชแ้นวคิดเรื่องอตัลกัษณ ์(identity) เขา้มาประยุกตใ์ชเ้พ่ือศกึษา ประกอบกบั

การวิเคราะหก์ารแต่งกายเขา้มาเป็นเครื่องมือในการวิเคราะหช์่วยทาํใหเ้ขา้ใจตวัละคร “นางสีดา” ไดม้ากขึน้ ซึ่ง

ผู ้วิจัยมองเห็นว่าการนาํงานประดิษฐ์ดอกไม้ไทยและงานใบตองมาสร้างสรรคเ์ป็นผลิตภัณฑ์ประดับเป็น

โครงสรา้งของเครื่องศิราภรณเ์ป็นอีกแนวทางหนึ่งในการสืบสานงานไทยใหมี้ความสวยงามและทรงคณุคา่ 

 

วัตถุประสงค ์

1. เพ่ือออกแบบเครื่องศิราภรณท่ี์ไดแ้รงบนัดาลใจมากจาก “นางสีดา” ในวรรณคดีไทย 

2. เพ่ือศกึษาความพงึพอใจของกลุ่มเป้าหมายท่ีมีต่อการออกแบบเครื่องศิราภรณจ์ากเทคนิคงานดอกไมไ้ทยท่ีได้

แรงบนัดาลใจมาจาก “นางสีดา” 

 

ขอบเขตการวิจัย 

การศกึษาเรื่อง การออกแบบเครื่องศิราภรณจ์ากเทคนิคงานดอกไมไ้ทยท่ีไดแ้รงบนัดาลใจมาจาก “นางสีดา” 

ผูวิ้จยัไดก้าํหนดขอบเขตดงันี ้

1. ดา้นเนือ้หา  

1.1 ศกึษากระบวนการการออกแบบเครื่องศิราภรณ ์

1.2 ศกึษาเทคนิคงานดอกไมส้ดและใบตองประณีตศิลป์ 

1.3 ศกึษาขอ้มลูเก่ียวกบัอตัลกัษณแ์ละการแต่งกายของ นางสีดา เพ่ือใชเ้ป็นแรงบนัดาลใจใน

การออกแบบ 
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1.4 สาํรวจความพงึพอใจของการออกแบบเครื่องศิราภรณจ์ากเทคนิคงานดอกไมไ้ทยท่ีไดแ้รง 

บนัดาลใจมาจาก “นางสีดา” 

2. ดา้นการออกแบบ 

ในการวิจยัครัง้นีผู้วิ้จยัเลือกออกแบบเครื่องศิราภรณซ์ึ่งประกอบดว้ย กระบงัหนา้นาง กรรเจียก

จรและเกีย้วยอด  

3. ขอบเขตของกลุม่ตวัอย่าง 

 3.1 ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการออกแบบเครื่องประดบัและดา้นงานดอกไมไ้ทย จาํนวน 5 ท่าน 

 3.2 นกัศกึษาสาขาคหกรรมศาสตรค์ณะศิลปศาสตร ์มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชยั  

จงัหวดัสงขลา จาํนวน 30 คน 

 

ผลการวิจัย 

ศกึษาขอ้มลูและออกแบบเครื่องศิราภรณจ์าํนวน 3 รูปแบบ คดัเลือกรูปแบบเพ่ือนาํไปสรา้งสรรคผ์ลงาน

เพียง 1 รูปแบบจากผูเ้ช่ียวชาญ 5 ท่าน ซึ่งไดผ้ลการพิจารณาในการเลือกรูปแบบท่ีเหมาะสมเพ่ือนาํไปเป็น

แนวทางในการสรา้งสรรคผ์ลงาน ผลการคดัเลือก พบว่า ผูเ้ช่ียวชาญ 5 ท่าน เลือกรูปแบบท่ี 2 โดยใหเ้หตผุลว่า 

เน่ืองจากรูปแบบมีลกัษณะคลา้ยมงกุฎนาง ของตวัละครนางสีดามากท่ีสุด และมีลายเสน้ท่ีชัดเจน เม่ือนาํมา

สรา้งสรรคผ์ลงานจะแสดงใหถ้ึงเอกลกัษณอ์ย่างเดน่ชดั โดยสดัสว่น องคป์ระกอบหรือระยะการจดัวางตาํแหน่งมี

ความเหมาะสม มีความสมดลุ และสื่อถงึความเป็นไทยไดช้ดัเจน  

 

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. 

 

ผลวิเคราะหข้์อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

จากการวิเคราะหข์อ้มลูทั่วไปของผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นกลุม่เป้าหมายโดยแสดงการแจกแจงความถ่ี

และหาคา่รอ้ยละ นาํเสนอในรูปแบบตารางประกอบความเรียง 

Table 1  General information of respondents. 

  n=30 

General Information Number Percent 

Sex   

Female 22 73.00 

Male 8 27.00 

Education Level   

Year 1 8 27.00 

Year 2 7 23.00 

Year 3 5 17.00 

Year 4 10 33.00 

 

จากตารางท่ี 1 ผลการวิเคราะหข์อ้มลูทั่วไปของกลุม่ผูต้อบแบบสอบถามจาํนวน 30 คน จาํแนกตามตวั

แปรไดด้งันี ้เพศ กลุ่มผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จาํนวน 22 คน คิดเป็นรอ้ยละ 73.00 เพศชาย

จาํนวน 8 คน คิดเป็นรอ้ยละ 27.00 ส่วนใหญ่ศึกษาอยู่ในระดบัชัน้ปีท่ี 4 จาํนวน 10 คน คิดเป็นรอ้ยละ 33.00 

รองลงมาระดบัชัน้ปีท่ี 1 จาํนวน 8 คน คิดเป็นรอ้ยละ 27.00 ระดบัชัน้ปีท่ีท่ี 2 จาํนวน 7 คน คิดเป็นรอ้ยละ 23.00 

และระดบัชัน้ปีท่ี 3 จาํนวน 5 คน คิดเป็นรอ้ยละ 17.00 ตามลาํดบั  
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ผลการวเิคราะหค์วามพงึพอใจของผู้ตอบแบบสอบถาม 

จากการวิเคราะหค์วามพงึพอใจของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีตอ่การออกแบบเครื่องศิราภรณ ์

Table 2  Satisfaction of respondents. 

   n=30 

Specification x S.D Satisfaction Level 

Innovative and interesting ideas 4.33 0.75 high level 

Suitability of materials used in design 4.20 0.65 high level 

The overall composition of the product 4.36 0.80 high level 

Beauty 4.30 0.69 high level 

Fineness in product creation level  4.53 0.56 Highest 

Total 4.34 0.69 high level 

 

จากตารางท่ี 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจต่อการออกแบบเครื่องศิราภรณ์ กลุ่มผู้ตอบ

แบบสอบถามจาํนวน 30 คน จาํแนกตามตวัแปรไดด้งันี ้ความละเอียด ประณีตในการสรา้งสรรคผ์ลิตภัณฑ ์มี

ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.53 รองลงมา ดา้นองคป์ระกอบโดยรวมของผลิตภัณฑ ์มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.36 ดา้นความคิด

สรา้งสรรค ์แปลกใหม ่น่าสนใจ มีคา่เฉลี่ยเท่ากบั 4.33 ดา้นความสวยงาม มีคา่เฉลี่ยเท่ากบั 4.30 และดา้นความ

เหมาะสมของวสัดท่ีุใชใ้นการออกแบบ มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.20 ตามลาํดบั ซึ่งโดยภาพรวมไดร้บัความพึงพอใจใน

ระดบัมาก มีคา่เฉลี่ย 4.34          

 

อภปิรายผลการวิจัย 

 จากการศกึษา เรื่อง การออกแบบเครื่องศิราภรณจ์ากเทคนิคงานดอกไมไ้ทยท่ีไดแ้รงบนัดาลใจมาจาก 

นางสีดา ผูวิ้จยัไดอ้ภิปรายผลดงันี ้ 

 วตัถุประสงคข์อ้ท่ี 1 เพ่ือออกแบบเครื่องศิราภรณจ์ากเทคนิคงานดอกไมไ้ทยท่ีไดแ้รงบนัดาลใจมาจาก 

นางสีดา ผูวิ้จยัไดท้าํการศกึษา คน้ควา้ ขอ้มลูจากเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง และทาํการวิเคราะหข์อ้มลูเก่ียวกบัเครื่อง

ศิราภรณ์ จึงนาํมาทาํการออกแบบท่ีไดแ้รงบันดาลใจมาจาก นางสีดา โดยนาํเอาเอกลักษณ์ ลายเสน้ และ

องคป์ระกอบทางศิลปะ มาทาํการออกแบบ ตามความสวยงามและความเหมาะสม จาํนวน 3 รูปแบบว่ามีความ

เหมาะสมสาํหรบัการนาํไปเป็นแนวทางในการสรา้งสรรคผ์ลิตภณัฑไ์ดจ้ริง ซึ่งผลการคดัเลือกแบบร่างจากความ

คิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ พบว่า ผูเ้ช่ียวชาญทัง้ 5 ท่าน เลือกลวดลายท่ี 2 โดยใหเ้หตผุลประกอบ คือ องคป์ระกอบ

โดยรวม การจัดวางมีความเหมาะสม มีความเป็นไทย และใหเ้อกลกัษณท่ี์ชัดเจน สื่อความหมายไดต้รงจุด ซึ่ง

สอดคล้องกับ วรรณรัตน์ (2536) กล่าวว่า การออกแบบเครื่องประดับในปัจจุบันต่างจากการออกแบบ

เครื่องประดบัในอดีตทัง้ในดา้นรูปทรงและวสัดท่ีุนาํมาใช ้การออกแบบในปัจจุบนัเนน้ความเรียบง่ายของรูปทรง 

มีรูปแบบท่ีสมัพนัธก์บัวสัดเุนน้ท่ีโครงสรา้ง ใชว้สัดท่ีุแปลกใหมมี่ประโยชนใ์ชส้อยมากขึน้ 
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 วัตถุประสงคข์้อท่ี 2 เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายจากวิเคราะห์ความพึงพอใจของ

กลุม่เป้าหมายตอ่การออกแบบเครื่องศิราภรณจ์ากเทคนิคงานดอกไมไ้ทยท่ีไดแ้รงบนัดาลใจมาจาก นางสีดา เม่ือ

พิจารณาค่าเฉลี่ยรวมรายขอ้ของประเมิน พบว่า  ดา้นความคิดสรา้งสรรค ์แปลกใหม่ และน่าสนใจ กล่าวคือ 

รูปแบบผลิตภัณฑแ์ละเทคนิคท่ีนาํมาใชมี้ความทันสมยัและดูลงตวั ซึ่งสอดคลอ้งกับ ศิริพรณ ์(2550) กล่าวว่า 

การออกแบบ หมายถงึ การสรา้งสรรคผ์ลงานสิ่งหนึ่งอย่างมีวตัถปุระสงค ์การออกแบบเป็นการสรา้งสรรคผ์ลงาน

ขึน้โดยไม่ลอกเลียนของเดิมหรือความคิดเดิมท่ีมีมาก่อน เพ่ือตอบสนองความตอ้งการทางดา้นประโยชนใ์ชส้อย

หรือความตอ้งการดา้นอ่ืนๆ ดา้นความเหมาะสมของวสัดท่ีุใชใ้นการออกแบบ กลา่วคือ การเลือกวสัดหุลกัท่ีใชใ้น

การประดิษฐ์ มีความเหมาะสม โดดเดน่ทาํใหเ้ครื่องศิราภรณมี์ความสวยงาม ซึง่สอดคลอ้งกบั วรรณรตัน ์(2556) 

กล่าวว่า การเลือกวสัดมุาใชท้าํเครื่องประดบั ถา้คิดในดา้นประโยชนอ์ย่างจริงจงัแลว้เครื่องประดบัใหป้ระโยชน์

นอ้ย แตมี่ประโยชนโ์ดยตรงดา้นความสวยงามและความสขุทางใจแก่ผูเ้ป็นเจา้ของ ดงันัน้วสัดท่ีุนาํมาใชส้ว่นใหญ่

มักจะใชส้ิ่งของท่ีมีความสวยงาม หรือมีราคาแพงเป็นสิ่งของท่ีมีอายุการใชง้านยาวนาน ดา้นองคป์ระกอบ

โดยรวมของชิน้งาน กล่าวคือ โดยภาพรวมชิน้งาน มีสัดส่วนและความสมดุลมีความสาํคัญต่อการออกแบบ

ผลิตภณัฑ ์ซึง่สอดคลอ้งกบั วรรณรตัน ์(2556) กลา่ววา่ ความสมดลุหมายถงึการจดัองคป์ระกอบใหส้มัพนัธก์นั มี

นํา้หนัก หรือความสมดุลกลมกลืนไปดว้ยกัน เพราะความสมดุลทาํใหเ้กิดความสวยงาม ดา้นความสวยงาม 

กล่าวคือ การนาํมาออกแบบเครื่องประดับ มีความละเอียด ประณีต ความสวยงามของเครื่องประดับ และ

องคป์ระกอบโดยรวม  

 

สรุปผลการวิจัย 

 จากผลการวิจยัสรุปไดว้่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ 73% เป็นเพศหญิง ศกึษาอยู่ในระดบัชัน้ปีท่ี 4 

สาขาคหกรรมศาสตร ์เน่ืองจากผูต้อบแบบสอบถามมีความสนใจและศกึษาเก่ียวกบัการออกแบบเครื่องประดบั 

ดา้นความพึงพอใจในการออกแบบเครื่องศิราภรณจ์ากเทคนิคงานดอกไมไ้ทยท่ีไดแ้รงบนัดาลใจมาจาก นางสีดา 

เม่ือพิจารณาค่าเฉลี่ยรวมแตล่ะดา้นพบว่า ความละเอียด ประณีตในการสรา้งสรรคผ์ลงาน องคป์ระกอบโดยรวม

ของชิน้งาน ความคิดสรา้งสรรค ์แปลกใหม ่น่าสนใจ ความสวยงาม ความเหมาะสมของวสัดท่ีุใชใ้นการออกแบบ 

มีคา่เฉลี่ย 4.20, 4.30, 4.33, 4.36, 4.53 ตามลาํดบั ซึง่มีความพงึพอใจในระดบัมาก 

 

กิตตกิรรมประกาศ 

งานวิจัยฉบับนีส้าํเร็จลลุ่วงไปดว้ยดี ขอขอบพระคุณคณาจารย ์ผูเ้ช่ียวชาญท่ีสละเวลาในการตรวจทาน

แกไ้ขขอ้บกพร่องของ การออกแบบเครื่องศิราภรณ ์พรอ้มทัง้ใหค้าํแนะนาํท่ีเป็นประโยชนแ์ละนาํมาปรบัใชใ้น

งานวิจยั นอกจากนีย้งัไดร้บัการช่วยเหลือจากคณุพิทกัษ์ หังสาจะระ เจา้ของกิจการรา้นดอกไม ้Flower Décor 
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Studio ท่ีใหค้าํปรึกษาในการสรา้งสรรคผ์ลิตภัณฑจ์นสาํเร็จลุล่วงไปดว้ยดี ตลอดจนบุคคลต่างๆ ท่ีใหค้วาม

ช่วยเหลือ ขอขอบพระคณุเป็นอย่างสงูไว ้ณ ท่ีนี ้
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การพัฒนาผลติภณัฑข์องขวญัของที่ระลึกจากผ้าทอเกาะยอ จังหวัดสงขลา 

Product Development as Souvenir from Koh Yor Woven Fabric in Songkhla Province 

 

ฉัตรดาว ไชยหลอ่1* และ จรยิา ทรงพระ1 

Chatdaw Chailor1*and Chariya Songpra1 

 

บทคัดย่อ 

 การวิจยัครัง้นีมี้วตัถปุระสงคเ์พ่ือ ศกึษาขอ้มลูและออกแบบผลิตภณัฑข์องขวญัของท่ีระลกึจากผา้ทอเกาะ

ยอ จาํนวน 6 ชิน้งาน ไดแ้ก่ กรอบรูปท่ีระลึก พวงกุญแจ และ แม่เหล็กติดตูเ้ย็น รูปแบบละ 2 ชิน้งาน และศึกษา

ความพึงพอใจผลิตภัณฑข์องขวญัของท่ีระลกึจากกลุ่มผูผ้ลิต คือ กลุ่มร่มไทร และกลุ่มผูส้นใจผลิตภัณฑ ์จาํนวน 

100 คน ใชวิ้ธีการสุ่มแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) การเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถาม วิเคราะห์

ขอ้มลู หาคา่รอ้ยละ คา่เฉลี่ย คา่เบ่ียงเบนมาตรฐาน และคา่ t-test ผลการศกึษา พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถาม รอ้ยละ 

77 เป็นเพศหญิง หนึ่งในสามของผูต้อบแบบสอบถาม มีอายรุะหวา่ง 20–30 ปี (รอ้ยละ35) โดยผูต้อบแบบสอบถาม

สองในหา้เป็นนกัศกึษา (รอ้ยละ 40) ผลการประเมินความพงึพอใจผลิตภณัฑข์องขวญัของท่ีระลกึ พบวา่ ผลิตภณัฑ์

พวงกุญแจแบบท่ี 2 มีระดบัความพึงพอใจมากท่ีสดุ ดา้นความสวยงาม (ค่าเฉลี่ย 4.38) ผลการเปรียบเทียบความ

พงึพอใจ พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจพวงกญุแจและแม่เหลก็ติดตูเ้ย็นแบบท่ี 2 มากกวา่แบบท่ี 1 ทัง้

สามดา้น ไดแ้ก่ ดา้นความมีเอกลกัษณ ์ดา้นความสวยงาม และดา้นความสะดวกในการใชง้าน โดยมีความพงึพอใจ

มากกวา่อย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั.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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คาํนาํ 

งานหตักรรมผา้พืน้เมืองเป็นสิ่งประดิษฐ์ท่ีถกูคิดคน้เพ่ือนาํมาตอบสนองการใชส้อยในชีวิตประจาํวนัของ

คนภาคใตม้าเน่ินนานแลว้ นบัแตอ่ดีตผา้ทอจะมีแทบทกุครวัเรือนกระจายอยู่ทกุสว่นของภาค เน่ืองจากผา้ทอเป็น

สิ่งจาํเป็นในชีวิตประจาํวนั และจนถงึปัจจุบนัผา้ทอกลายเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตคนทอ้งถ่ิน ไมว่า่จะเป็นผูช้าย 

ผูห้ญิง หรือผูส้งูอาย ุโดยเฉพาะอย่างย่ิงกบักลุม่ผูห้ญิงท่ีมีหนา้ท่ีเป็นผูผ้ลิตและผูใ้ชใ้นเวลาเดียวกนั ประโยชนข์อง

ผา้ทอมีมากมาย เช่น การสวมใส่เพ่ือห่อหุม้ร่างกาย ใชปู้นอนเพ่ือใชเ้ป็นสายพานเด็ก ใชใ้นพิธีกรรมต่าง ๆ หรือ

งานท่ีเก่ียวขอ้งกับวัฒนธรรมประเพณีท้องถ่ินนั้น ๆ นอกจากนีผ้้าทอยังเป็นสิ่งท่ีสะท้อนถึงเอกลักษณ์ทาง

วฒันธรรมวิถีชีวิต ความเช่ือ รวมถงึสนุทรียภาพของทอ้งถ่ินนัน้ ๆ โดยสื่อผ่านลวดลายของผา้ท่ีใชใ้นการทอ 

ผา้ทอเกาะยอ เป็นผา้พืน้เมืองท่ีมีช่ือเสียงของจังหวัดสงขลา และไดร้ับความนิยมจากผูน้าํไปใช ้ทั้ง

นาํไปใชเ้ป็นเครื่องแตง่กาย และเครื่องใชล้กัษณะต่าง ๆ ผา้ทอเกาะยอมีลวดลายท่ีเป็นเอกลกัษณโ์ดยเฉพาะ เช่น 

ลายราชวตัร ลายดอกพิกลุ ลายดอกพะยอม เป็นตน้ ผา้ทอเกาะยอเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบดว้ยการตกแต่ง

ผา้ทอใหมี้ลวดลายเพ่ิมขึน้โดยมีการทอยกดอก เนือ้ผา้เกาะยอดแูลรกัษาง่าย ในช่วงปี พ.ศ. 2542 กรรมการเมือง

สงขลาไดใ้หค้วามสาํคญัในการพฒันาผา้ทอเกาะยอ (ชาญชยั, 2547) ปัจจุบนัมีการนาํผา้เกาะยอมาประยกุตใ์ช้

เป็นผลิตภณัฑอ่ื์น ๆ นอกจากใชเ้ป็นเครื่องนุ่งห่ม อาทิ เช่น เนคไท ผา้เช็ดหนา้ ดอกไมผ้า้เกาะยอ ปกแฟ้มเอกสาร 

กลอ่งทิชช ูปลอกหมอน กรอบรูปและผลิตภณัฑอ่ื์น ๆ ออกจาํหน่ายในรา้นขายสินคา้พืน้เมือง 

ผู้วิจัยเล็งเห็นถึงคุณค่าและความสาํคัญของผา้ทอเกาะยอ จึงศึกษาโดยมีวัตถุประสงคเ์พ่ือพัฒนา

รูปแบบผลิตภณัฑข์องท่ีระลกึจากผา้ทอเกาะยอ จงัหวดัสงขลา และ ประเมินความพงึพอใจผลิตภณัฑข์องท่ีระลกึ

จากผา้ทอเกาะยอ จงัหวดัสงขลา ทัง้นีเ้พ่ือใหเ้กิดความหลากหลายของผลิตภณัฑ ์ซึ่งเป็นอีกหนึ่งแนวทาง ในการ

เพ่ิมรายไดใ้หช้มุชน  

 

อุปกรณแ์ละวิธีการ 

การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ ์

        1. ออกแบบของขวัญของท่ีระลึกจากผ้าทอเกาะยอ จังหวัดสงขลาและคัดเลือกรูปแบบผลิตภัณฑ์

ของขวญัของท่ีระลกึจากผูเ้ช่ียวชาญ 5 ท่าน โดยมีขัน้ตอนดงันี ้ 

     1.1 ศกึษาขอ้มลู รูปแบบของขวญัของท่ีระลกึจากผา้ทอเกาะยอในจงัหวดัสงขลา 

     1.2 คัดเลือกรูปแบบ โดยกาํหนดแนวคิดและขอบเขตในการพัฒนาผลิตภัณฑ์คือ การออกแบบ

ของขวญัของท่ีระลกึท่ีสื่อถึงเอกลกัษณท์อ้งถ่ิน มีความสวยงาม และสามารถใชป้ระโยชนไ์ดจ้ริง สอดคลอ้งกบั

ความตอ้งการของสมาชิกกลุ่มรม่ไทร ซึง่ตอ้งการผลิตภณัฑท่ี์มีเอกลกัษณ ์สวยงาม และตอ้งการนาํเศษผา้ชิน้เล็ก

จากการแปรรูปผลิตภณัฑข์องกลุม่มาใชป้ระโยชน ์ 

 2. การสรา้งผลิตภณัฑต์น้แบบของขวญัของท่ีระลกึจากผา้ทอเกาะยอ เป็นกรอบรูปท่ีระลกึ แม่เหล็กติด

ตูเ้ย็น และ พวงกุญแจ จาํนวน 6 รูปแบบ โดยวิธีการสมัภาษณส์มาชิกกลุ่มจาํนวน 5 คน เพ่ือใหส้อดคลอ้งกับ

ความตอ้งการในการพฒันารูปแบบ และนาํมาพฒันาเป็นผลิตภณัฑต์น้แบบ 

 

การประเมินความพงึพอใจผลิตภัณฑ ์

 1. การสรา้งแบบสอบถามความพงึพอใจ ประกอบดว้ย 2 ตอน คือ 
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    ตอนท่ี 1 ขอ้มลูทั่วไปของผูต้อบแบบสอบถาม  ในประเดน็เก่ียวกบั เพศ อาย ุและอาชีพ 

    ตอนท่ี 2 ความพึงพอใจผลิตภัณฑข์องขวัญของท่ีระลึกจากผา้ทอเกาะยอในประเด็นดา้นความมี

เอกลกัษณ ์ ดา้นความสวยงาม และดา้นความสะดวกในการใชง้าน และ ความคิดเห็น / ขอ้เสนอแนะ 

2. เสนอแบบสอบถามกบัอาจารยท่ี์ปรกึษาวิจยั เพ่ือพิจารณาความคลอบคลมุของขอ้คาํถามและภาษา

ท่ีใช ้ และปรบัปรุงแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะ 

3. เก็บรวบรวมขอ้มลู จากกลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการศกึษาความพึงพอใจผลิตภณัฑ ์ไดแ้ก่ ผูผ้ลิตกลุ่มร่ม

ไทรและกลุ่มผูส้นใจผลิตภณัฑ ์ในตาํบลเกาะยอ อาํเภอเมือง จงัหวดัสงขลา จาํนวน 100 คน  โดยใชวิ้ธีการสุ่ม

แบบบงัเอิญ (Accidental Sampling) 

 4. การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไป และรูปแบบผลิตภัณฑ ์ศึกษาข้อมูลจากเอกสารต่าง ๆ ตลอดจนเก็บ

รวบรวมขอ้มลูภาคสนามโดยการสมัภาษณ ์สงัเกต ถ่ายภาพ และจดบนัทึก การศกึษาความพึงพอใจผลิตภณัฑ์

ของขวัญของท่ีระลึก นาํข้อมูลท่ีไดม้าวิเคราะหด์ว้ยโปรแกรมสาํเร็จรูปทางสถิติ หาค่ารอ้ยละ ค่าเฉลี่ย  ค่า

เบ่ียงเบนมาตรฐาน และคา่ t-test มีเกณฑก์ารใหค้ะแนนระดบัความพงึพอใจ กาํหนดใหมี้ 5 ระดบั คือ  
 

5 หมายถงึ  พงึพอใจมากท่ีสดุ 

4 หมายถงึ  พงึพอใจมาก 

 3 หมายถงึ  พงึพอใจปานกลาง 

 2 หมายถงึ  พงึพอใจนอ้ย 

 1  หมายถงึ  พงึพอใจนอ้ยท่ีสดุ 

 การประเมินผลท่ีไดจ้ากระดบัความพงึพอใจจะนาํมาเปรียบเทียบเกณฑก์ารแปลความหมายท่ีตัง้ไวต้าม

หลกัสถิติ แบ่งเป็น 5 ระดบั ดงันี ้
 

 คะแนนเฉลี่ย      ระดบัความพงึพอใจ 

       4.21-5.00   มากท่ีสดุ 

              3.41-4.20   มาก 

              2.61-3.40   ปานกลาง 

              1.81-2.60   นอ้ย 

              1.00-1.80   นอ้ยท่ีสดุ 

 

ผลและวิจารณผ์ลการทดลอง 

ผลการออกแบบ 

จากการออกแบบและพฒันาผลิตภณัฑข์องขวญัของท่ีระลกึจากผา้ทอเกาะยอ จาํนวน  6 ชิน้งาน  ไดแ้ก่ 

กรอบรูปท่ีระลกึ  พวงกญุแจ และ แมเ่หลก็ติดตูเ้ย็น รูปแบบละ 2 ชิน้งาน โดยการออกแบบของขวญัของท่ีระลกึได้

นาํผา้ทอเกาะยอท่ีสื่อถึงเอกลกัษณท์อ้งถ่ิน  มีความสวยงาม และสามารถใชป้ระโยชนไ์ดจ้ริง จากการสอบถาม

ความตอ้งการดา้นการแปรรูปผลิตภัณฑ์ผา้ทอเกาะยอจากสมาชิกกลุ่มร่มไทร พบว่า สมาชิกกลุ่มตอ้งการ

ผลิตภณัฑท่ี์มีเอกลกัษณ ์สวยงาม และความคุม้ค่าของการใชง้านเศษผา้ชิน้เล็กจากการแปรรูปผลิตภณัฑต์า่ง ๆ 

ของกลุ่ม ดงันัน้ ผูวิ้จัยจึงไดอ้อกแบบงานเพ่ือนาํเศษผา้ชิน้เล็กท่ีเหลือจากการแปรรูปผลิตภณัฑม์าใชป้ระโยชน์
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สอดคลอ้งกับการศึกษาของ รตันลกัษณ ์ปัญจวุฒิพัฒน ์(2551) เรื่อง การพัฒนาผลิตภณัฑด์อกไมจ้ากเศษผา้

ไหม ซึ่งมีการนาํเศษผ้าไหมมาพัฒนาเป็นดอกไมป้ระดิษฐ์ให้มีมูลค่าเพ่ิมก่อใหเ้กิดรายไดเ้พ่ิมขึน้ และการ

ออกแบบผา้ทอเกาะยอเป็นผลิตภัณฑข์องขวญัของท่ีระลกึในลกัษณะท่ีสื่อถึงจงัหวดัสงขลาคือนางเงือก ซึ่งถือ

เป็นเอกลกัษณอ์ย่างหนึ่งของจังหวดัสงขลา เป็นแนวคิดท่ีสอดคลอ้งกับ การศึกษาของ อภิเชษฐ์ ตีคลี, อาคม 

เสง่ียมวิบูลย ์และ ปัทมาวดี  ชาญสุวรรณ. (2557)  เรื่อง ออกแบบของท่ีระลึกจังหวัดบุรีรัมย ์ซึ่งแนวทางการ

ออกแบบของท่ีระลกึจงัหวดับรุีรมัย ์ประกอบไปดว้ยศิลปวฒันธรรมท่ีสื่อถึงลกัษณะเฉพาะของจงัหวดับุรีรมัย ์ดงั 

Figure 1 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figure 1  Souvenir gift from the fabric of Koh Yor: Photo frame, Keychain, Fridge magnets. 

 

ผลการศึกษาความพงึพอใจ 

การศึกษาความพึงพอใจผลิตภัณฑข์องขวญัของท่ีระลกึจากผา้ทอเกาะยอ พบว่าผูต้อบแบบสอบถาม

ประมาณสามในสี่เป็นเพศหญิง (รอ้ยละ 77) หนึ่งในสามของผูต้อบแบบสอบถาม มีอายุระหว่าง 20-30 ปี (รอ้ย

ละ 35) รองลงมา อายุนอ้ยกว่า 20 ปี รอ้ยละ 23 และ 31-40 ปี  รอ้ยละ 19 ตามลาํดบั โดยผูต้อบแบบสอบถาม

สองในหา้ เป็นนกัศกึษา (รอ้ยละ 40) รองลงมา เป็นลกูจา้ง พนกังานบริษัท และ ทาํสวน (รอ้ยละ 21 และ รอ้ยละ 

16 ตามลาํดบั) จากการศกึษาความพงึพอใจผลิตภณัฑ ์พบวา่  ผูต้อบแบบสอบถามมีความพงึพอใจตอ่ผลิตภณัฑ์

ต่าง ๆ ดงันี ้1) ผลิตภัณฑก์รอบรูปท่ีระลึก แบบท่ี 1 ดา้นความสวยงาม มีความพึงพอใจอยู่ในระดบัปานกลาง 

(ค่าเฉลี่ย 3.40) รองลงมา ดา้นความมีเอกลกัษณ ์ มีความพึงพอใจอยู่ในระดบัปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 3.15) และ

กรอบรูปท่ีระลกึ แบบท่ี 2 ดา้นความมีเอกลกัษณ ์มีความพงึพอใจอยู่ในระดบัปานกลาง (คา่เฉลี่ย 3.18) รองลงมา  

ดา้นความสวยงาม มีความพงึพอใจอยู่ในระดบัปานกลาง (คา่เฉลี่ย 2.97) ดงั Table 1 

Table 1 Satisfaction of Photo frame from Koh Yor woven fabric  

 

Evaluation List 

Satisfaction of souvenir from  Koh Yor woven fabric  

Photo frame 1 Photo frame 2 

x  SD Satisfaction level x SD Satisfaction level 

1. Identity 3.15 .617 moderate 3.18 .528 moderate 

2  Aesthetic 3.40 .568 moderate 2.97 .453 moderate 

3. Ease of use 3.08 .565 moderate 2.85 .526 moderate 

Photo frame 1 Photo frame 2 Keychain 1 Keychain 2 Fridge magnets 1 Fridge magnets 2 
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 2) ผลิตภัณฑพ์วงกุญแจท่ีระลึก แบบท่ี 1 ดา้นความมีเอกลักษณ์ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 

(ค่าเฉลี่ย 3.71) รองลงมาดา้นความสวยงาม มีความพึงพอใจอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉลี่ย 3.62) และ พวงกุญแจท่ี

ระลกึ แบบท่ี 2 ดา้นความสวยงาม มีความพึงพอใจอยู่ในระดบัมากท่ีสดุ (ค่าเฉลี่ย 4.38) รองลงมาดา้นความมี

เอกลกัษณ ์ มีความพงึพอใจอยู่ในระดบัมากท่ีสดุ (คา่เฉลี่ย 4.26)  ดงั Table 2   

 

Table 2  Satisfaction of Key chain from Koh Yor woven fabric. 

  
 

3) ผลิตภัณฑแ์ม่เหล็กติดตูเ้ย็นท่ีระลึก แบบท่ี 1 ดา้นความสวยงาม มีความพึงพอใจอยู่ในระดับปาน

กลาง (คา่เฉลี่ย 2.89) รองลงมา ดา้นความมีเอกลกัษณ ์ มีความพงึพอใจอยู่ในระดบัปานกลาง (คา่เฉลี่ย 2.84)  

และผลิตภัณฑ์แม่เหล็กติดตูเ้ย็นท่ีระลึก แบบท่ี 2 ดา้นความมีเอกลักษณ์  มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 

(คา่เฉลี่ย3.55) รองลงมา ดา้นความสวยงาม มีความพงึพอใจอยู่ในระดบัมาก (คา่เฉลี่ย 3.54) ดงั Table 3    

 

Table 3 Satisfaction of Fridge magnets frame from Koh Yor  woven fabric 

 

 จาก Table 1-3  จะเห็นไดว้่า ผูต้อบแบบสอบถาม มีความพึงพอใจผลิตภัณฑพ์วงกุญแจท่ีระลกึ  โดย

ผลิตภัณฑพ์วงกุญแจแบบท่ี 2 มีความพึงพอใจอยู่ในระดบัมากท่ีสดุ ดา้นความสวยงาม รองลงมาดา้นความมี

เอกลกัษณ ์ทัง้นีอ้าจเน่ืองมาจากผลิตภณัฑพ์วงกุญแจมีความสวยงามแปลกตาและสื่อถงึสญัลกัษณข์องจงัหวดั

สงขลาไดดี้ สอดคลอ้งกับการศึกษาของ สุวิไล คาํพิลา (2557) เรื่องการออกแบบผลิตภัณฑข์องท่ีระลึก: แรง

บนัดาลใจจากฮูปแตม้ ซึ่งใหค้วามสาํคญักบัการนาํความโดดเด่นและความเป็นเอกลกัษณข์องงานท่ีมีในทอ้งถ่ิน

Evaluation List Satisfaction of souvenir from  Koh Yor woven fabric  

Keychain 1  Keychain 2 

x SD Satisfaction level  x SD Satisfaction level 

1. Identity 3.71 .496 very  4.26 .512 most 

2  Aesthetic 3.62 .653 very  4.38 .572 most 

3. Ease of use 3.56 .516 very  3.78 .454 very 

Evaluation List Satisfaction of souvenir from  Koh Yor woven fabric  

Fridge magnets 1  Fridge magnets 2 

x SD Satisfaction level  x SD Satisfaction level 

1. Identity 2.84 .576 moderate  3.55 .592 very 

2  Aesthetic 2.89 .516 moderate  3.54 .522 very 

3. Ease of use 2.77 .511 moderate  3.31 .433 moderate 
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มาใช้ประกอบในการออกแบบของท่ีระลึก ส่งผลใหผู้บ้ริโภคมีความพึงพอใจในดา้นความโดดเด่นและเป็น

เอกลกัษณข์องผลิตภณัฑ ์ผลการเปรียบเทียบความพงึพอใจท่ีมีตอ่ผลิตภณัฑข์องขวญัของท่ีระลกึจากผา้ทอเกาะ

ยอ ในส่วนของผลิตภัณฑก์รอบรูปท่ีระลึก พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจกรอบรูปแบบท่ี 1 ดา้น

ความสวยงามและความสะดวกในการใชง้านมากกว่ากรอบรูปแบบท่ี 2 อย่างมีนัยสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05   

สาํหรับผลิตภัณฑพ์วงกุญแจท่ีระลึก และ ผลิตภัณฑแ์ม่เหล็กติดตูเ้ย็น พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึง

พอใจ พวงกุญแจ และแม่เหล็กติดตูเ้ย็น แบบท่ี 2 มากกว่าแบบท่ี 1  อย่างมีนัยสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  ทัง้

สามดา้นไดแ้ก่ ดา้นความมีเอกลักษณ์ ดา้นความสวยงาม และดา้นความสะดวกในการใชง้าน จะเห็นไดว้่า 

ผูต้อบแบบสอบถามมีความพงึพอใจผลิตภณัฑพ์วงกญุแจท่ีระลกึแบบท่ี 2 และ แบบท่ี 1 ดา้นความสวยงาม และ

ความมีเอกลกัษณ ์มีความพงึพอใจอยู่ในระดบัมากท่ีสดุ  ซึง่เป็นไปในทิศทางเดียวกนักบัการศกึษาของ กิตติศกัดิ์  

ธรรมศักดิ์ชัย (2557) ท่ีทําการศึกษาและพัฒนาของท่ีระลึกจากเครื่องแขวน โดยให้ข้อเสนอแนะเก่ียวกับ

ผลิตภัณฑข์องท่ีระลกึ ในประเด็น แนวคิดท่ีมาในการออกแบบผลิตภณัฑค์วรสื่อถึงเอกลกัษณข์องทอ้งถ่ินหรือ

ชุมชน และมีความแปลกแตกต่างจากผลิตภณัฑข์องขวญัของท่ีระลกึท่ีมีวางจาํหน่ายอยู่ในปัจจุบนั นอกจากนัน้

ควรมีการพฒันาบรรจุภณัฑเ์พ่ือจะไดเ้พ่ิมมลูค่าผลิตภณัฑแ์ละสง่เสริมการขายไดอี้กช่องทางหนึ่ง สอดคลอ้งกบั

การศกึษาของ เอกพงศ ์สรุิยงค ์ (2553)  เรื่องการประยุกตพ์ระราชดาํริเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือสืบทอดภมิูปัญญา

ทอ้งถ่ินงานหตัถกรรมสาขาผา้ทอของจงัหวดัเชียงใหม ่ ในการลงพืน้ท่ีศกึษาขอ้มลู โดยนาํองคค์วามรูท่ี้ไดม้าปรบั

ใชใ้นการสืบทอดภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน เพ่ือใหค้วามรูใ้นดา้นการบริหารจัดการ ท่ียังขาดความรูใ้นอยู่หลายดา้น

คณะผูวิ้จยั จึงไดมี้การประสานกบัหน่วยงานต่าง ๆ เพ่ือจดัสมัมนาใหค้วามรู ้ตลอดจนสนบัสนุนและส่งเสริมให้

ผูป้ระกอบการเขา้ร่วมการอบรมและสมัมนาท่ีทางภาครฐัและภาคเอกชนไดจ้ดัขึน้เพ่ือใหค้วามรูด้า้นต่าง ๆ ทัง้นี ้

เพ่ือเป็นการสง่เสริมใหห้ตัถกรรมสาขาผา้ทอใหค้งอยู่ตอ่ไป 

 

สรุป 

การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของขวัญของท่ีระลึกจากผ้าทอเกาะยอ ควรออกแบบให้สื่อถึง

เอกลักษณ์ทอ้งถ่ิน  มีความสวยงาม และสามารถใชป้ระโยชนไ์ดจ้ริง จากการศึกษาความพึงพอใจผลิตภัณฑ์

ของขวญัของท่ีระลึกจากผา้ทอเกาะยอ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามพึงพอใจผลิตภัณฑพ์วงกุญแจ มากท่ีสุด โดย

ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจพวงกุญแจแบบท่ี 2 มากท่ีสุด ดา้นความสวยงาม รองลงมาคือ ดา้นความมี

เอกลกัษณ ์และ ผลการเปรียบเทียบความพงึพอใจท่ีมีตอ่ผลิตภณัฑข์องขวญัของท่ีระลกึจากผา้ทอเกาะยอ ในสว่น

ของผลิตภณัฑก์รอบรูปท่ีระลกึ พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามมีความพงึพอใจกรอบรูปแบบท่ี 1 ดา้นความสวยงามและ

ความสะดวกในการใชง้านมากกว่ากรอบรูปแบบท่ี 2 อย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05   สาํหรบัผลิตภณัฑพ์วง

กุญแจท่ีระลึก และ ผลิตภัณฑแ์ม่เหล็กติดตูเ้ย็น พบว่า ผู ้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจ พวงกุญแจ และ

แม่เหล็กติดตูเ้ย็น แบบท่ี 2 มากกว่าแบบท่ี 1 ทัง้สามดา้น ไดแ้ก่  ดา้นความมีเอกลกัษณ ์ ดา้นความสวยงาม  และ

ดา้นความสะดวกในการใชง้าน โดยมีความพงึพอใจมากกวา่อย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05    
 

กิตตกิรรมประกาศ 

คณะผูวิ้จยัขอขอบคณุมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชยั ท่ีใหก้ารสนบัสนุนทุนวิจยังบประมาณ

รายไดป้ระจาํปี พ.ศ. 2560  ขอขอบคณุผูต้อบแบบสอบถามทกุท่าน และหลกัสตูรสาขาวิชาธุรกิจคหกรรมศาสตร ์
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ไดช้่วยใหง้านนีส้าํเรจ็ลลุว่งไปไดด้ว้ยดี   
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บทคัดย่อ 

 งานวิจยันีมี้วตัถปุระสงคเ์พ่ือศกึษาความเป็นมาและแนวทางและการขบัเคลื่อนการบริการวิชาการผ่าน

ตลาดนดัอ่ิมเกษตรของสาํนกัสง่เสริมและฝึกอบรม กาํแพงแสน (สฝ.กพส.) เป็นการวิจยัเชิงคณุภาพ พบวา่ตลาด

นัดอ่ิมเกษตรเกิดขึน้จากความร่วมมือของกลุ่มผูบ้ริหารและทีมงาน สฝ.กพส. ในช่วงปี 2558-2560 ร่วมกับ

เครือข่ายเกษตรกรรุน่ใหมภ่าคตะวนัตก และการประสมงานประสานใจของหน่วยงานภายใน มก. ภาคประชาชน 

รฐัและเอกชน รว่มกนัพฒันาและขบัเคลื่อนการบรกิารวิชาการรูปแบบใหมสู่ช่มุชมและสงัคม ซึง่มีกิจกรรม “อิ่มใจ 

อิ่มทอ้ง อิ่มปัญญา พฒันาความรู้” จัดขึน้ครัง้แรกในวันท่ี 18 กุมภาพันธ์ 2560 จนถึงปัจจุบัน 29 ครัง้ กลไก

ขับเคลื่อนสู่ความสาํเร็จคือกิจกรรมการประชุมทีมงาน (ถกแถลง) และประชุมเครือข่ายกรรมการฯ ขับเคลื่อน

อย่างต่อเน่ืองทุกเดือน โดยใช้กระบวนการเรียนรูแ้ละการพัฒนาร่วมกัน ในการจัดทาํแผนพัฒนา แผนการ

ปฏิบติังาน การรว่มวางกลยทุธแ์ละรว่มดาํเนินกิจกรรมสูค่วามยั่งยืน แนวทางพฒันาควรถอดรูปแบบกระบวนการ

ขบัเคลื่อนสูค่วามสาํเรจ็ซึง่เป็นนวตักรรมท่ีเกิดประโยชนแ์ละสามารถขยายผลสูช่มุชนอ่ืนตอ่ไป 

 

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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คาํนาํ 

การบริการวิชาการของมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์(มก.) ในอดีตอยู่ในแผนกสง่เสริมและเผยแพรข่องคณะ

เกษตร ต่อมาในปี พ.ศ. 2502 มีการจดัตัง้สาํนกัส่งเสริมและฝึกอบรมซึง่ขึน้ตรงต่อสาํนกังานอธิการบดี และในปี 

พ.ศ. 2511 อาจารยอิ์นทรีย ์จนัทรสถิตย ์อธิการบดีในขณะนัน้ไดจ้ดัตัง้หน่วยบาํรุงชีพการเกษตรกาํแพงแสนขึน้ 

นาํไปสู่การเริ่มตน้ของศนูยส์ง่เสริมการเกษตร การทาํงานส่งเสริมและฝึกอบรมเพ่ือพฒันาการเกษตรของ มก. มี

การจัดกิจกรรมต่างๆ โดยใชส้ถานท่ีวิทยาเขตกาํแพงแสนตลอดมา ต่อมาไดร้บัการสนับสนุนงบประมาณจาก

รฐับาลญ่ีปุ่ น 166 ลา้นบาท เพ่ือสรา้งและพฒันาอาคารสถานท่ีและวสัดุอปุกรณใ์นการพฒันางานดา้นส่งเสริม

การเกษตร และไดร้บัอนุมติัจากสาํนกัเลขาธิการคณะรฐัมนตรี ท่ี สร.0201/24565 เม่ือวนัท่ี 29 ธันวาคม 2525  

ให้ใช้ช่ือ “ศูนย์ส่งเสริมและฝึกอบรมการเกษตรแห่งชาติ” (ศูนย์ส่งเสริมฯ) ช่ือภาษาอังกฤษ National 

Agricultural Extension and Training Center (NAETC) เปิดใหบ้ริการวิชาการเม่ือวนัท่ี 16 ธันวาคม 2524 และ

ต่อมาในปี พ.ศ. 2548 สภามหาวิทยาลยั เกษตรศาสตรอ์นุมัติใหส้ํานักส่งเสริมและฝึกอบรม กําแพงแสน 

(สฝ.กพส.) เป็นหน่วยงานมีฐานะเทียบเท่าคณะ และมีภารกิจหลกัในการบริการวิชาการของ มก. (สาํนกัส่งเสริม

และฝึกอบรม กาํแพงแสน, 2555) 

 สฝ.กพส. ใหบ้ริการวิชาการดา้นสง่เสริมและพัฒนาการเกษตรทัง้ในและต่างประเทศมาอย่างต่อเน่ือง

ยาวนานกวา่ 3 ทศวรรษ มีการพฒันาปรบัเปลี่ยนรูปแบบวิธีการและเทคนิคในการบรกิารวิชาการตามสภาวการณ์

ท่ีเกิดขึน้โดยมุ่งปัญหาและความตอ้งการของกลุ่มเป้าหมายเป็นสาํคญัตามผลการศกึษาแนวทางการบริการทาง

วิชาการท่ีมีประสิทธิภาพของศนูยส์่งเสริมฯ (สิรีรตัน ์เชษฐสมุน และคณะ, 2548) และจากการศกึษารูปแบบการ

บริการวิชาการให้กับชุมชนและสังคมของสถาบันการศึกษาในพื้นท่ีภาคกลางตอนล่าง พบว่าภาพของ

มหาวิทยาลยัในสายตาชุมชน เป็นแหลง่ความรูใ้หบ้ริการวิชาการโดยแทจ้ริง เป็นเครือข่ายขบัเคลื่อนทางวิชาการ

ท่ีสามารถสนบัสนุนขอ้มลูทางวิชาการใหก้บัองคก์รต่างๆ เป็นแหล่งเรียนรูใ้หแ้ก่ประชาชนทุกกลุ่มและเป็นศนูย์

เครือข่ายเรียนรูร้ะหว่างประเทศ (สาํนกัสง่เสริมและฝึกอบรม กาํแพงแสน, 2553)  นอกจากนีย้งัพบวา่ผูร้บับริการ

ของ สฝ.กพส. มีความคาดหวงัในระดบัมากท่ีสุด ส่วนผูใ้หบ้ริการมีความพรอ้มเพียงระดบัมาก องคก์รมีความ

พรอ้มในการใหบ้ริการวิชาการในระดับหนึ่งแต่สามารถพัฒนาสู่องคก์รท่ีเป็นเลิศใหมี้ความพรอ้มตามความ

ตอ้งการของผูร้ ับบริการไดอี้ก ซึ่งมีความจาํเป็นในการพัฒนาตามลาํดับ คือ ระบบและวิธีการในการบริการ

วิชาการ องคค์วามรูเ้ทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตรเพ่ือการเรียนรูแ้ละการพัฒนา ความเช่ือมั่นต่อการ

เปลี่ยนแปลงในการพฒันาสู่อนาคตและการกาํหนดเป้าหมายขององคก์รบริการวิชาการเพ่ือพัฒนาใหมี้ความ

พรอ้ม (สาคร ชินวงคแ์ละคณะ, 2560) ประกอบกับการเปลี่ยนแปลงภายนอกท่ีสาํคัญคือสภาวการณ์ดา้น

การเกษตร สังคมและเศรษฐกิจการเกษตรและความกา้วหนา้ของเทคโนโลยี การสื่อสารและการคมนาคมท่ี

ทนัสมยัในยคุโลกาภิวตันซ์ึง่มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึน้ในทุกมิติอย่างตอ่เน่ืองและรวดเร็ว จงึเป็นประเดน็ท่ีทา้ทาย

ขององคก์รบริการวิชาการในการปรบัตวัเชิงรุกเพ่ือความมั่นคงในอนาคต  

การศกึษาและขอ้คน้พบขา้งตน้ประกอบกบัสภาวการณก์ารเปลี่ยนแปลงสาํคญัท่ีส่งผลกระทบต่อองคก์ร

คือการเปลี่ยนสถานภาพของ มก. จากมหาวิทยาลยัของรฐัเป็นมหาวิทยาลยัในกาํกบัของรฐั ตามพระราชบญัญัติ 

มก. พ.ศ. 2558 นัน้ ทาํใหค้ณะผูบ้ริหาร สฝ.กพส. ในขณะนัน้ (พ.ศ. 2556-2560)  นาํโดย นายเพ่ิม สรุกัษา และ

คณะ มีนโยบายการพฒันาองคก์รบริการวิชาการเชิงรุกตามวิสยัทศันแ์ละในฐานะองคก์รหลกัท่ีมีภารกิจในการ
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บริการทางวิชาการดา้นการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรของ มก. เป็นหน่วยงานกลไกสาํคัญในการนาํภูมิ

ปัญญาองคค์วามรูเ้ทคโนโลยีและนวตักรรมดา้นการเกษตรสู่การพฒันาชมุชนและสงัคม ซึง่มีสว่นรว่มรบัผิดชอบ

ในการพัฒนาภาคการเกษตรของประเทศไทย ประกอบกับจากการทาํงานร่วมกับชุมชนและเกษตรกรพบว่า

ปัญหาสาํคญัของเกษตรกรไม่ใช่การผลิต แต่เป็นการตลาดสินคา้เกษตร การจัดการผลผลิตและการจาํหน่าย ซึ่ง

เกษตรกรไม่มีการวางแผนและการจัดการตลอดห่วงโซ่อุปทาน รวมทั้งมีปัญหาติดขัดดา้นการสรา้งเครือข่าย

การตลาดสินคา้เกษตร ในขณะเดียวกนัการพฒันาเกษตรกรดว้ยการบริการวิชาการของ สฝ.กพส. มีศิษยเ์ก่าจาํนวน

มากท่ีมีศักยภาพในการถ่ายทอดองคค์วามรูเ้พ่ือขยายผล โดยพัฒนาใหเ้ป็นครูอาชีพสรา้งโอกาสใหต้นเอง และ

รวมกลุ่มพัฒนาใหมี้ความสามารถสู่เกษตร 4.0 จึงไดมี้การศึกษาพัฒนากิจกรรมการบริการวิชาการขององคก์ร

อย่างเหมาะสม โดยมีการวางแผนและดาํเนินงาน “โครงการบริการวิชาการผ่านตลาดนัดอ่ิมเกษตร 

สฝ.กพส.” ขึน้ ซึง่เป็นประเดน็ท่ีผูวิ้จยัสนใจศกึษาความเป็นมาและการขบัเคลื่อนสู่ความสาํเรจ็ของการใหบ้ริการ

วิชาการดา้นการเกษตรรูปแบบใหมผ่่านตลาดนดัอ่ิมเกษตรของ สฝ.กพส.  

 

วัตถุประสงคข์องการวิจัย 

 1. เพ่ือศึกษาความเป็นมาและแนวทางของการบริการวิชาการดา้นส่งเสริมและพฒันาการเกษตรผ่าน

ตลาดนดัอ่ิมเกษตรของ สฝ.กพส. 

 2. เพ่ือศกึษาการขบัเคลื่อนกิจกรรมการใหบ้ริการวิชาการผ่านการตลาดนดัอ่ิมเกษตรของ สฝ.กพส. และ

แนวทางการตอ่ยอดการพฒันาและการขยายผลสูค่วามยั่งยืน  

 

วิธีการวิจัย 

การวิจัยนีเ้ป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative) ผูใ้หข้อ้มูลหลกั (Key Informants) คือ กลุ่มผูมี้ส่วน

เก่ียวขอ้งกบักิจกรรมการบริการวิชาการผ่านตลาดนดัอ่ิมเกษตรของ สฝ.กพส. รวมรวมขอ้มลูแบบเฉพาะเจาะจง 

โดยใชแ้บบสมัภาษณก์ึ่งโครงสรา้ง ประเด็นคาํถาม ใชวิ้ธีการสมัภาษณเ์ชิงลกึ การประชุมอภิปรายกลุม่ รวบรวม

ขอ้มูลอย่างเป็นระบบดว้ยเทคนิคการจับประเด็น การจดบันทึก การใชต้ารางสรุปผล และเทคนิค mind map  

คดัเลือกผูใ้หข้อ้มลูแบบเฉพาะเจาะจง มีผูใ้หข้อ้มลูหลกัรวมจาํนวน 45 คน ดงันี ้1) กลุม่ผูบ้ริหาร สฝ.กพส. ช่วงปี 

2556-2560 จาํนวน 6 คน และ 2) คณะทาํงาน/เจา้หนา้ท่ีกรรมการขับเคลื่อน จาํนวน 12 คน 3) กลุ่มรา้นคา้

ผูเ้ขา้รว่มตลาดนดัอ่ิมเกษตร จาํนวน 5 คน 4) ครูอาชีพ ซึง่เป็นศิษยเ์ก่าของ สฝ.กพส. ท่ีรว่มขยายผลและถ่ายทอด

องคค์วามรู ้จาํนวน 6 คน 5) ผูแ้ทนกลุ่มเครือข่าย กลุ่มเครือข่ายเกษตรกรรุ่นใหม่ภาคตะวนัตก ผูแ้ทนองคก์ร/

สถาบนัเกษตรกรและชุมชน จาํนวน 12 คน และ 6) ผูแ้ทนจากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งทัง้ภาครฐัและเอกชนท่ีร่วม

สนับสนุนและขับเคลื่อนตลาดนัดอ่ิมเกษตร จาํนวน 4 คน ขัน้ตอนในการวิจัย การเก็บรวบรวมขอ้มูลและการ

วิเคราะหข์อ้มลู ดงันี ้

1) ศกึษาเอกสารวิชาการ สรุปองคค์วามรูเ้พ่ือเป็นกรอบแนวคิดเบือ้งตน้ในการทาํวิจยั ศกึษาขอ้มลูจาก

รายงานผลการประเมินผลการจดักิจกรรมบริการวิชาการผ่านตลาดนดัอ่ิมเกษตร ซึง่จดัทาํโดยฝ่ายการศกึษาวิจยั

และพัฒนา สฝ.กพส. บันทึกช่วยจาํการประชุมถกแถลงของกลุ่มผูบ้ริหาร สฝ.กพส. และรายงานการประชุม

ขบัเคลื่อนตลาดนดัอ่ิมเกษตรประจาํเดือน  
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2) กาํหนดกลุ่มเป้าหมาย สรา้ง/จัดทาํเครื่องมือเพ่ือรวบรวมขอ้มูลในการวิจัย ประกอบดว้ย ประเด็น

คาํถามสมัภาษณเ์ชิงลึก แบบสมัภาษณก์ึ่งโครงสรา้ง และประเด็นในการประชุมอภิปรายกลุ่ม ตรวจสอบความ

เหมาะสมของเครื่องมือโดยปรกึษาผูเ้ช่ียวชาญพรอ้มปรบัแกต้ามคาํแนะนาํ ประชมุเตรียมความพรอ้มทีมวิจยัเพ่ือ

รวบรวมขอ้มลู 

3) รวบรวมขอ้มูลเชิงคุณภาพโดยใชป้ระเด็นคาํถามสมัภาษณเ์ชิงลึก (In-depth Interview) กลุ่มผูใ้ห้

ขอ้มลูหลกัจาํนวน 45 คน จดบนัทกึขอ้มลูอย่างเป็นระบบ 

4) จัดกิจกรรมประชุมอภิปรายกลุ่ม มีผูเ้ขา้ร่วมซึ่งเป็นผูแ้ทนจากกลุ่มต่างๆ ของกลุ่มผูใ้หข้อ้มูลหลกั 

จาํนวน 25 คน ประชุมสะทอ้นผลการวิจยั นาํเสนอขอ้มลูการขบัเคลื่อนตลาดนดัอ่ิมเกษตร ใชป้ระเด็นคาํถามใน

การประชุมอภิปรายกลุม่ เพ่ือรวมรวมขอ้มลูผลการสะทอ้นคิดจากตวัแทนของแต่ละกลุ่มโดยเนน้ผูใ้หข้อ้มลูหลกั

สะทอ้นผลการวิจยัดว้ยการอภิปรายและใหข้อ้มลูเพ่ิมเติม จดบนัทกึประเดน็สาํคญั รวบรวมขอ้มลูอย่างเป็นระบบ  

5) การวิเคราะหข์อ้มูล และสรุปประเด็นสาํคัญ วิเคราะหข์อ้มูลเชิงคุณภาพดว้ยการวิเคราะหเ์นือ้หา 

(Content Analysis) จดัทาํสรุปผลการวิจยั 

ระยะเวลาวิจัย ดาํเนินการวิจยัระหวา่งเดือนตลุาคม 2560  ถงึ พฤศจิกายน 2562 ซึง่มีความตอ่เน่ืองของ

กิจกรรมตลาดนดัอ่ิมเกษตรนานเกิน 2 ปี 

 

ผลการวิจัยและวิจารณผ์ล 

 สรุปผลการวิจัย ความเป็นมา แนวทางและการขับเคลื่อนการบริการวิชาการผ่านตลาดนัดอ่ิมเกษตร 

ดงันี ้ 

1. ความเป็นมาของการบริการวิชาการผ่านตลาดนัดอิม่เกษตร  

1.1 แนวคิดกลุ่มผู้นํา/ผู้บริหารและทีมงาน สฝ.กพส. ตลาดนัดอ่ิมเกษตรเกิดขึน้จากกลุ่มผูบ้ริหาร 

สฝ.กพส. ในขณะนัน้ ใหค้วามสาํคญักบัภารกิจหลกัขององคก์รในการใหบ้รกิารวิชาการดา้นการเกษตรแบบครบ

วงจร ตอบสนองผูร้ ับบริการชุมชน/สังคมในสภาวการณ์ปัจจุบัน ประกอบกับผลการวิจัยและประเมินผลของ

องคก์ร พบว่า ปัญหาหลกัและจุดอ่อนของเกษตรกรผูร้บับริการกลุ่มเป้าหมาย คือ การบริหารจดัการและการตลาด

สินคา้เกษตร องคค์วามรูแ้ละประสบการณใ์นการบริหารจดัการตลอดห่วงโซ่อปุทาน และการไดร้บัโอกาสในการร่วม

ลงมือปฏิบติัเพ่ือพฒันาและขบัเคลื่อนผ่านระบบกลุ่มและเครือข่าย กลุ่มผูบ้ริหารจึงมีแนวคิดร่วมกนัในการพฒันา

กลุม่เกษตรกรแบบมุง่เป้า ดว้ยการเรียนรูค้รบวงจรรูปแบบใหมแ่ละทนัสมยั ใชต้ลาดนาํการผลิต ผ่านแนวคิด “อ่ิม

เกษตร”  

1.2 สร้างเครือข่ายสานฝัน/ขับเคลื่อน การดาํเนินการขัน้ต่อมาไดมี้การเสนอแนวคิดและสรา้งความ

รว่มมือกบัธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณก์ารเกษตร (ธ.ก.ส.) รว่มหาแนวทางในการพฒันาสินคา้เกษตรแบบ

สาํเร็จรูป การสรา้งมลูค่าสินคา้และจดัการดา้นการตลาด ดงันี ้1) องค์ความรูส้าํเร็จรูป เช่น การจดัแพ็คเกจชุด

เมลด็พนัธุผ์กัพรอ้มปลกู  การจดัทาํสื่อเรียนรูอ้อนไลน ์กิจกรรมอบรมสง่เสริมและการแปรรูปสรา้งมลูค่าเพ่ิม ฯลฯ 

2) ตลาดนาํการผลติ ฐานขอ้มลูความตอ้งการสินคา้และผลิตภณัฑเ์กษตรคณุภาพ ระบบท่ีปรกึษาการจดัการและ

การตลาด และไดร้่วมหารือกบัเครือข่ายเกษตรกรรุ่นใหม่ภาคตะวนัตก (YFS) 8 จงัหวดั คือ นครปฐม กาญจนบุรี 

ราชบุรี สุพรรณบุรี ประจวบคีรีขันธ ์สมุทรสาคร สมุทรปราการ และเพชรบุรี รบัฟังปัญหาความตอ้งการและร่วม
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วิเคราะหแ์นวทางในการพัฒนา ไดข้อ้สรุปในการสื่อสารและการตลาดสินคา้เกษตรผ่านระบบออนไลน ์การจัด

กิจกรรม “อ่ิมเกษตร” ในรูปแบบตลาดนัดวิชาการซึ่งเป็นศูนย์รวมวิชาการ วิชาชีพ/อาชีพ และสินคา้เกษตร

ปลอดภยัใหผู้เ้ขา้รว่มไดร้บัความเพลิดเพลินอ่ิมทอ้งและเรียนรู ้ดว้ย “อ่ิมวิชาการ อ่ิมองค์ความรู้ อ่ิมตา อ่ิมใจ 

อ่ิมกาย อ่ิมท้องและอ่ิมมิตร” นอกจากนีไ้ดร้บัคาํแนะนาํและขอ้เสนอแนะจากผูบ้ริหารและทีมท่ีปรึกษาจาก

บริษัทเบทาโกรจาํกดั (มหาชน) อีกดว้ย 

1.3 การขับเคลื่อนการทาํงานและพัฒนาร่วมกัน มีการกาํหนดใหเ้ป็นวาระสาํคญัในการขบัเคลื่อน

การพฒันารว่มกนัของทกุฝ่ายในองคก์รผ่านชดุคณะกรรมการดาํเนินงานและมีการประชมุทีมงานขบัเคลื่อนอย่าง

ต่อเน่ือง การทาํงานมีการประสมงานประสานใจของหน่วยงานภายใน มก. ภาคประชาชน รฐัและเอกชน ร่วมกนั

พัฒนาและขับเคลื่อนการบริการวิชาการรูปแบบใหม่สู่ชุมชมและกลไกขับเคลื่อนสู่ความสาํเร็จคือกิจกรรมการ

ประชมุทีมงาน   (ถกแถลง) และประชมุเครือข่ายกรรมการฯ ขบัเคลื่อนอย่างตอ่เน่ืองทกุเดือน โดยใชก้ระบวนการ

เรียนรูแ้ละการพฒันาร่วมกนั ในการจัดทาํแผนพัฒนา แผนการปฏิบัติงาน การร่วมวางกลยุทธแ์ละร่วมดาํเนิน

กิจกรรม 

2. แนวทางการบริการวิชาการผ่านตลาดนัดอิม่เกษตร  

2.1 การบริการวิชาการรูปแบบใหม่ การเขา้ถงึความรูใ้นยุคปัจจบุนัง่ายสะดวกและรวดเร็วผ่านระบบ

ออนไลน ์สฝ.กพส. จึงตอ้งมีกลยุทธแ์บบใหม่ใหป้ระชาชนชุมชนและสงัคมเขา้ถึงองคค์วามรูข้อง มก. ซึ่งจาก

พฤติกรรมของคนโดยทั่วไปไม่ชอบไปศึกษาหรืออบรมดา้นวิชาการท่ีเป็นทางการ แต่ชอบการเรียนรูผ้่านการ

พบปะพูดคุยแลกเปลี่ยน และช่ืนชอบกิจกรรมท่ีสรา้งความเพลิดเพลินเดินเล่น การท่องเท่ียว ช่ืนชมธรรมชาติ 

สินคา้และบริการ ร่วมกิจกรรมแลว้มีความสนุก ไม่เครียดและเหมาะกับทุกเพศทุกวยั จึงเสนอแนวทางการเปิด

ตลาดอ่ิมนดัเกษตรเพ่ือลดช่องวา่งในการเขา้ถงึองคค์วามรูข้อง มก. “อ่ิมใจ อ่ิมท้อง อ่ิมปัญญา พัฒนาความรู้” 

ดงันี ้อิ่มใจ ไดร้บัความเพลิดเพลินกบัสถานท่ี สินคา้ กิจกรรมโปโมชั่นและบริการต่างๆ อิ่มท้อง มีอาหาร สินคา้ 

ผลิตภณัฑท่ี์คณุภาพดีมีปลอดภัยไดม้ารตฐานใหไ้ด ้ชม ชิม ชอ้ป อิ่มปัญญา พัฒนาความรู้ มีกิจกรรมการให้

ความรูโ้ดยครูอาชีพกิจกรรมเสวนา/สมัมนา ประชุมเชิงปฏิบติัการ นวตักรรม/เทคโนโลยีใหม่ มีเวทีสาธิตอาชีพ/

วิชาชีพ และมีกิจกรรมวิชาการหลากหลายรูปแบบจากหน่วยงานต่างๆ มีระบบท่ีปรกึษา และเกมส ์การแข่งขนั

และของรางวลั 

2.2 การบริการวิชาการผ่านตลาดนัดอิ่มเกษตร เป็นการบริการวิชาการแบบใหม่ท่ีมีแนวความคิด

เริ่มตน้จากโครงการโมเดลขา้วกาํแพงแสนท่ีใชต้ลาดนาํการผลิต “จากนาสู่หน้าบ้าน” และการจัดทาํ ”ร้าน 

Share Shop” หรือการทาํ outlet ซึ่งเดิมมีการวางแผนสรา้งตน้แบบบริเวณหนา้ มก. โดยมุ่งใหเ้กษตรกร/ผูผ้ลิตมี

ตลาดขาย ผูบ้ริโภคมีผลิตภณัฑดี์มีคณุภาพ และมุง่บริการวิชาการใหค้วามรู ้ซึง่ในช่วงตน้สามารถขบัเคลื่อนผ่าน 

“เทศกาลข้าวใหม่ ปลามัน” ในช่วงงานเกษตรกาํแพงแสน ปี 2559 มีการ ชม ชิม ชอ้ป สินคา้และผลิตภัณฑ์

คุณภาพของ มก. โดยร่วมกบัหน่วยงานภายใน มก. และเครือข่าย และแนวความคิดบริการวิชาการในรูปแบบ

ใหม่ไดร้บัการพฒันาอย่างต่อเน่ือง ตัง้แต่ปลายปี 2558 จนในท่ีสดุเกิดกิจกรรมตลาดนดัอ่ิมเกษตรขึน้ครัง้แรกใน

วนัท่ี 18 กุมภาพนัธ ์2560        ณ ศนูยส์่งเสริมฯ เป็นการเปิดตลาดแบบใหมร่องรบัใหก้บักลุ่มเครือข่าย และเป็น

ศนูยก์ลางองคค์วามรูแ้ละการเรียนรูด้า้นการผลิต การบริหารจดัการ การแปรรูปและการตลาดในพืน้ท่ีของ มก. 

ซึง่เป็นบริการวิชาการท่ีเกษตรกร/ผูเ้ขา้รว่มกิจกรรมไดร้บัความรูแ้ละความสาํราญ  
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3. การขับเคลื่อนกจิกรรมตลาดนัดอิม่เกษตร  

กลไกการขบัเคลื่อนสูค่วามสาํเรจ็คือการตัง้เป้าหมายท่ีชดัเจน การประชมุอย่างต่อเน่ือง การประสมงาน

ประสานใจของคณะทาํงานและการจดักิจกรรมการขบัเคลื่อนอย่างต่อเน่ือง โดยมีกระบวนการสู่ความสาํเร็จซึ่ง

ควรไดร้บัการเผยแพรข่ยายผล ดงันี ้ 

3.1 การประชุมขับเคลื่อนอย่างต่อเน่ือง จัดกิจกรรมการประชุมอย่างต่อเน่ืองของคณะทํางาน

ขับเคลื่อนซึ่งเป็นตวัแทนจากทุกกลุ่มของผูใ้หข้อ้มูลและหลกัมีหนา้ท่ีในการจัดกิจกรรมตลาดนัดอ่ิมเกษตรทุก

เดือน 1) ประชุมถกแถลง ในระยะแรกทีมผูบ้ริหารมีการจัดประชุมอย่างไม่เป็นทางการดว้ยการถกแถลงทุก

อาทิตยใ์นทกุเชา้ของวนัพฤหสับดี เวลา 7.30-8.30 น. เป็นระยะเวลา 6 เดือน 2) ประชุมคณะทาํงานขับเคลื่อน 

หลงัจากมีการแตง่ตัง้ชุดกรรมการดาํเนินงาน มีการจดัประชมุรว่มกบัทุกเครือข่ายและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งเดือน

ละ 1-2 ครัง้อย่างต่อเน่ืองเป็นระยะเวลา 6 เดือน เพ่ือระดมความคิดร่วมกันวางแผน กาํหนดบทบาทหนา้ท่ีและ

เตรียมการจัดกิจกรรม โดยมีการตัง้เป้าหมาย การวางแผนในภาพรวมของตลาดนัดอ่ิมเกษตร และการวางแผน

ปฎิบัติงานกาํหนดกิจกรรม วางบทบาทหนา้ท่ีต่างๆ ตามสภาวการณ์ในแต่ละช่วงเวลาโดยมีแผนงานล่วงหนา้ 3 

เดือน และ 3) การประชุมผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อพัฒนา ทุกครัง้หลงัการจดักิจกรรมตลาดนดัอ่ิมเกษตรของทกุ

เดือนไดมี้การกาํหนดใหมี้การประชมุเพ่ือถอดบทเรียนและสรุปผลการจดักิจกรรมนาํเสนอผลการประเมินและรว่ม

วางแนวทางในการปรบัปรุงพฒันาสู่ความยั่งยืน รวมทัง้ทบทวนแผนการปฏิบติังาน กลยุทธใ์นการขบัเคลื่อนเพ่ือ

พฒันาการจดักิจกรรมครัง้ตอ่ไป  

3.2 การมีส่วนร่วมจากหน่วยงานความร่วมมือ กลไกสาํคญัในการขับเคลื่อนกิจกรรมตลาดนดัอ่ิม

เกษตรคือความรว่มมือจากทุกภาคส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง ซึง่ทกุภาคสว่นเขา้มามีส่วนร่วมดว้ยความจริงใจ มีการใหแ้ละ

มีการรบั ตามบริบทและภารกิจของแตล่ะกลุม่ โดยคณะผูบ้ริหารและทีมงานของ สฝ.กพส. ไดส้รา้งความรว่มมือ

ดว้ยการประสมงานและประสานใจ ซึ่งมีตน้ทนุเดิมจากการทาํงานรว่มกบัองคก์รตา่งๆ และชุมชนสงัคม ไดร้บั

ความสนใจมีการตอบรับและมีส่วนร่วมจากภาคประชาชน รัฐ เอกชน ในการขับเคลื่อนกิจกรรมสู่ความสาํเร็จ 

(Table 1) 

Table 1 Participation in driving Im-Kaset market  

Stakeholders Meeting Plan Implement Lesson learn Evaluate 

NAETC’s board       

NAETC’s staffs       

Shops      

Vocational teachers      

Young Smart Farmers       

Kasetsart University      

Government sector      

Private sector      

Public sector      
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3.3 การจัดทาํแผนพัฒนาตลาดนัดอิ่มเกษตรแบบมีส่วนร่วม จากขอ้สรุปในการพัฒนาเพ่ือตอบ

โจทยข์องชุมชนในการใหก้ารบริการวิชาการของ สฝ.กพส. มก. ซึ่งเป็นองคก์รชีน้าํชุมชนและสงัคมในสภาวการณ์

ปัจจบุนั ไดมี้การวางแผนและกาํหนดกิจกรรมบริการวิชาการผ่านตลาดนดัอ่ิมเกษตร (วิชาชีพ วิชาการ) โดยระดม

ความคิดของผูแ้ทนกลุ่มท่ีมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมตลาดนดัอ่ิมเกษตร จดัทาํแผนและดาํเนินงาน “โครงการ

บริการวิชาการผ่านตลาดนดัอ่ิมเกษตร สฝ.กพส.” พฒันาและขบัเคลื่อนดว้ยการประชมุอย่างตอ่เน่ืองของทีมและ

หาแนวรว่ม รา่งแผนการจดักิจกรรมการบริการวิชาการอย่างเหมาะสม มีการวาง บทบาทหนา้ท่ี/โครงสรา้งในการ

บริหารจดัการตลาดนดัอ่ิมเกษตร (บทบาทในการขบัเคลื่อน คนใน คนนอก รฐั เอกชน ฯลฯ) บริหารจดัการดา้น

สถานท่ี ครูอาชีพ เกษตรกร(พ่อคา้แม่คา้) โดยมีการพฒันาสินคา้ บริการใหม่ สรา้งกิจกรรมใหม่เพ่ือจดัแสดงเพ่ือ

ลดความซํา้ซากจาํเจ มีเทคนิคท่ีน่าสนใจตา่งๆ มานาํเสนอตามยคุตามสภาวการณ ์เช่น การขายสินคา้ออนไลน ์

ทาํกิจกรรมตรวจสขุภาพผูส้งูอายุ ฯลฯ โดยมุ่งการจูงใจลกูคา้/ผูร้บับริการมาร่วมงาน และการสรา้งความร่วมมือ

กบัปกครองสว่นทอ้งถ่ิน รว่มกบั อบต. เทศบาล ทอ้งถ่ิน ชมุชนกลุม่ตา่งๆ และสรา้งความรว่มมือกบัเอกชน/บริษัท

มารว่มทาํกิจกรรม CSR  

 3.4 การขับเคลื่อนและกลยุทธ์การพัฒนา การดาํเนินงานตามแผน การรูบ้ทบาทหน้าท่ีในการ

ขับเคลื่อนและบริหารจัดการโดยใชก้ระบวนการมีส่วนร่วมซึ่งตอ้งทาํงานเป็นทีมเดียวกัน บทบาทผูน้าํท่ีชดัเจน 

ทาํงานโดยใชค้วามสมัพนัธท่ี์ดี “เขา้ใจ เขา้ถึง พฒันา” สรา้งความร่วมมือรอบดา้น เป้าหมายท่ีชดัเจนต่อภารกิจ

หลกัคือการพัฒนาคนใหเ้กิดการเรียนรู ้การใหบ้ริการวิชาการองคค์วามรูเ้ทคโนโลยี/นวตักรรมนาํสมยัการจัด

กิจกรรมใหต้รงกบัความตอ้งการและทาํตวัเป็นเจา้ของบา้นท่ีดี มีสินคา้ปลอดภยัและไดม้าตรฐาน ราคายุติธรรม 

รา้นคา้/ครูอาชีพท่ีพรอ้มบริการและใหค้วามรู ้กลยุทธใ์นการเพ่ิมกลุ่มลกูคา้/ผูร้บับริการ คือประชาสมัพนัธผ์่าน

ระบบออนไลน ์การใชพ้ลงัของเครือข่ายภายในและภายนอกและการของความร่วมมือในการจดักิจกรรมบริการ

วิชาการโครงการอ่ืนๆ ในช่วงวนัจดัตลาดนดัอ่ิมเกษตร จาํหน่ายสินคา้จูงใจและมีกิจกรรมการจดัจาํหน่ายสินคา้

อปุโภคบริโภคในราคาถกูกวา่ทอ้งตลาดทั่วไป  

4. แนวทางการต่อยอดการพัฒนาและการขยายผลสู่ความยั่งยนื  

ตลาดนัดอ่ิมเกษตรมีการจัดกิจกรรมอย่างต่อเน่ืองยาวนานกว่า 2 ปี รวมจาํนวน 29 ครั้ง มีจาํนวน

รา้นคา้/ครูอาชีพท่ีเขา้ร่วมกว่า 50 รา้น และมีกลุ่มลูกคา้/ผูร้บับริการในแต่ละเดือนไม่นอ้ยกว่า 300 คน ความ

ร่วมมือจากเครือข่ายทุกภาคส่วนส่งผลต่อความสาํเร็จ มีการสรา้งการเรียนรูร้่วมกนั สรา้งอาชีพและสรา้งรายได ้

รวมทัง้เป็นศนูยก์ลางการเรียนรูแ้ละการพฒันาอาชีพของเกษตรกร และศนูยร์วมสินคา้ปลอดภยัและลกูคา้ผูร้กั

สขุภาพ ความสาํเรจ็ท่ีเกิดขึน้มีแนวทางในการต่อยอดการพฒันาและการขยายผลสู่ความยั่งยืนของการบริการ

วิชาการผ่านตลาดนัดอ่ิมเกษตรคือการถอดบทเรียนความสาํเร็จเป็นรายกิจกรรม สรุปผลและสรา้งคู่มือการ

พัฒนาตลาดนัดอ่ิมเกษตร และการดาํเนินการร่วมกนัในการเป็นท่ีพ่ีเลีย้ง/ท่ีปรกึษาสาํหรบัชุมชนขยายผล และ

ดาํเนินการจัดการสรา้งเครือข่ายตลาดนดัอ่ิมเกษตรในชุมชนอ่ืนท่ีมีความพรอ้มในการพัฒนาคน พัฒนาสินคา้

เกษตร พฒันาชมุชนสรา้งการเรียนรู ้สรา้งความรว่มมือ สรา้งอาชีพและสรา้งรายไดต้อ่ไป 
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สรุปผลการวิจัย 

 ตลาดนดัอ่ิมเกษตรเป็นการขบัเคลื่อนการบริการวิชาการดา้นการเกษตรของ สฝ.กพส. เกิดขึน้จากความ

รว่มมือของกลุม่ผูบ้ริหารและคณะทาํงาน รว่มกบัเครือข่ายเกษตรกรรุน่ใหมภ่าคตะวนัตกและหน่วยงานเครือข่าย

ภายใน มก. และภายนอกทั้งภาครัฐเอกชนและภาคประชาชน เป็นการขับเคลื่อนการใหบ้ริการวิชาการผ่าน

การตลาดนดัอ่ิมเกษตรของ ซึ่งไดร้่วมพฒันาและขบัเคลื่อนการบริการวิชาการในรูปแบบใหมผ่่านแนวคิด “อิ่มใจ 

อิ่มทอ้ง อิ่มปัญญา พฒันาความรู”้ กลไกขบัเคลื่อนสูค่วามสาํเรจ็ คือ กิจกรรมการประชมุทีมงาน (ถกแถลง) และ

ประชุมเครือข่ายกรรมการฯ ขบัเคลื่อนอย่างต่อเน่ืองทกุเดือน การจดัทาํแผนพฒันา แผนการปฏิบติังาน การร่วม

วางกลยุทธแ์ละร่วมดาํเนินกิจกรรม รวมทัง้มีการถอดบทเรียนและเรียนรูร้่วมกนัจากการประเมินผลและร่วมกัน

ปรบัปรุงพฒันา มีการจดักิจกรรมตอ่เน่ืองเดือนละ 1 ครัง้ ตัง้แตก่มุภาพนัธ ์2560 จนถงึพฤศจิกายน 2562 รวม 29 

ครัง้ แนวทางการตอ่ยอดการพฒันาและการขยายผลสูค่วามยั่งยืนคือการถอดบทเรียนความสาํเรจ็และขยายผลสู่

ชมุชนอ่ืนตอ่ไป 

ข้อเสนอแนะ 

 ควรศกึษารูปแบบการขบัเคลื่อนงานบริการวิชาการดา้นการเกษตรผ่านตลาดนดัอ่ิมเกษตรสูค่วามสาํเรจ็ 

เพ่ือขยายผลการใหบ้ริการวิชาการรูปแบบใหมใ่นเชิงรุกของหน่วยงานบริการวิชาการตอ่ไป 
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จากหน่วยงานเครือข่ายทุกท่านซึ่งเป็นกลุ่มผูข้ับเคลื่อนโครงการบริชาการผ่านตลาดนัดอ่ิมเกษตร สฝ.กพส. สู่

ความสาํเรจ็ 
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การส่งเสริมการผลิตปาลม์นํา้มันตามหลักบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกจิ 
สาํหรับสินค้าเกษตรทีส่าํคัญ (Zoning) ในอาํเภอเขาพนม จังหวัดกระบี ่

Extension of Oil Palm Production According to the Management of Agricultural Economic Zones 
(Zoning) for Important Agricultural Products in Khao Phanom District, Krabi Province 

 
เพญ็ประภา แพงภูงา1* บาํเพ็ญ เขียวหวาน2 และ พลสราญ สราญรมย์2  

Penprapa Paengphunga1*, Bumpen Keowan2 and Ponsaran Saranrom2 
 

บทคัดย่อ 
 การวิจยัเรือ่งนีม้ีวตัถปุระสงคเ์พ่ือศกึษา 1) สภาพการผลติปาลม์นํา้มนัของเกษตรกรตามหลกับริหารจดัการเขต
เกษตรเศรษฐกิจสาํหรบัสินคา้เกษตรท่ีสาํคัญ (Zoning) 2) ความรู ้แรงจูงใจ ความคิดเห็น และความตอ้งการในการ
สง่เสริมการผลิตปาลม์นํา้มนั ในอาํเภอเขาพนม จงัหวดักระบ่ี ขนาดกลุม่ตวัอย่าง 244 ราย และทดสอบสมมติฐานการ
วิจยัเพ่ือวิเคราะหค์วามความแตกตา่งโดยการทดสอบคา่ที (t-test Independent) ผลการศกึษา พบว่า 1) กลุม่ตวัอยา่งมี
ประสบการณป์ลกูปาลม์นํา้มนั เฉลี่ย 12.56 ปี พืน้ท่ีปลกูสว่นใหญ่เป็นพืน้ท่ีราบ สภาพดินเป็นดินรว่น ผลผลิตเฉลี่ย/ไร/่ปี 
2,863.75 กิโลกรมั ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ตน้ทนุการผลิต/ไร่/ปี 3,963.73 บาท 
รายไดจ้ากปาลม์นํา้มนั/ไร/่ปี 7,398.24 บาท 2) ไดร้บัแหลง่ความรูใ้นการผลิตปาลม์นํา้มนัจากสื่อบคุคล ในระดบัมาก มี
ความรูเ้รื่องการใสปุ่๋ ยปาลม์นํา้มนัและการเก็บเก่ียวปาลม์นํา้มนัมากท่ีสดุ ไดร้บัแหลง่ความรูเ้ก่ียวกบัหลกัการเขตเกษตร
เศรษฐกิจ จากสื่อกิจกรรมในระดบัมาก มีความรูใ้นเรือ่งการจดัการพืน้ท่ีเกษตรกรรม (Zoning) มากท่ีสดุ วิเคราะหค์วาม
แตกต่างความรูเ้ก่ียวกบัหลกัการเขตเกษตรเศรษฐกิจของกลุม่ตวัอย่าง พบว่า ประโยชนแ์ละความสาํคญัของเขตเกษตร
เศรษฐกิจสาํหรบัสนิคา้เกษตร เพ่ือใชใ้นการวางแผนพฒันาการเกษตรในระยะยาว และหลกัการของโซนน่ิงก่อใหเ้กิดการ
ใชท้รพัยากรธรรมชาติในการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนมีการผลิตท่ีเหมาะสมกับศกัยภาพของพืน้ท่ีมีความ
แตกตา่งอยา่งมีนยัสาํคญัยิ่งทางสถิตท่ีิ 0.01 แรงจงูใจในการผลติปาลม์นํา้มนัตามหลกับรหิารจดัการเขตเกษตรเศรษฐกิจ 
พบว่า การมีรายไดท่ี้เพ่ิมมากขึน้ และการติดตามใหค้าํแนะนาํสมํ่าเสมอจากเจา้เหนา้ท่ีอยู่ในระดบัมากท่ีสดุ ผลการ
ทดสอบสมมติฐานแรงจงูใจไมม่ีความแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี 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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บทนาํ 

เศรษฐกิจของประเทศไทยมีฐานสาํคญัมาจากภาคเกษตร โดยมีพืชเศรษฐกิจหลกัสาํคญัท่ีมีมูลค่าการ

ส่งออกสงู มี 5 ชนิดไดแ้ก่ ขา้ว ยางพารา มนัสาํปะหลงั ออ้ย และปาลม์นํา้มนั แต่ในขณะเดียวกนัภาคการเกษตร

กลบัประสบปัญหาดา้นปัจจยัและดา้นฐานทรพัยากรการผลิต ปัญหาดา้นตน้ทุนการผลิต ปัญหาเรื่องการตลาด 

ตลาดเป็นของพ่อคา้แต่การลงทุนและความเสี่ยงเป็นของเกษตรกร ปัญหาท่ีมาจากนโยบายพลงังาน และปัญหา

อนัเกิดจากการขาดแคลนนํา้มนั ทาํใหเ้กิดผลกระทบต่อการผลิตภาคเกษตรกรรม เน่ืองจากการขยายตวัของการ

ปลกูพืชเชิงเด่ียว ปาลม์นํา้มนัมากขึน้ ส่งผลกระทบในหลายมิติ เช่น ปัญหาการใชท่ี้ดินท่ีถูกเปลี่ยนแปลง รวมทัง้

การเปลี่ยนแปลงระบบเกษตร ผลกระทบต่อทรพัยากรธรรมชาติ ฐานอาหาร และสิ่งแวดลอ้ม เกิดปัญหาราคา

ผลผลิตการเกษตรตกตํ่า ซึง่เกิดจากความไมส่มดลุระหวา่งผลผลิตท่ีผลิตไดก้บัความตอ้งการของตลาด  สาํนกังาน

เศรษฐกิจการเกษตร (2555, น.1) 

จากสถานการณผ์ลผลิตมีปริมาณไม่สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของตลาด เกษตรกรบางสว่น ยงัใชพื้น้ท่ี

ทาํการผลิตชนิดสินคา้ท่ีไม่สอดคลอ้งกบัศกัยภาพเขตความเหมาะสมของพืน้ท่ี ทาํใหป้ระสิทธิภาพการผลิตท่ีเป็น

ผลผลิตตอ่หน่วยตํ่า ไมส่ามารถรกัษาสมดลุของอสุปสงค ์และอปุทานของสินคา้สาํคญัรายภาค รวมถงึของจงัหวดั

และกลุ่มจงัหวดัได ้กระทรวงเกษตรและสหกรณจ์ึงมีนโยบายการบริหารจดัการเขตเกษตรเศรษฐกิจสาํหรบัสินคา้

เกษตรท่ีสาํคญั (Zoning) โดยประกาศเขตความเหมาะสมในการผลิตสินคา้เกษตรเพ่ือใชเ้ป็นเครื่องมือสาํคญัใน

การบริหารจัดการพืน้ท่ี ซึ่งจะสามารถบริหารจัดการผลผลิตไดส้อดคลอ้งกับความตอ้งการของตลาด มีปริมาณ

ผลผลิตท่ีเหมาะสม สรา้งความสมดลุระหว่างปริมาณผลผลิตทางการเกษตรและความตอ้งการของตลาด และเพ่ิม

รายไดใ้ห้เกษตรกร เกิดการพัฒนาสินคา้เกษตรทั้งในปริมาณและคุณภาพซึ่งจะช่วยรักษาเสถียรภาพราคา      

สินคา้เกษตรอย่างยั่งยืนในระยะยาว (กรมสง่เสริมการเกษตร, น.13) 

กรมส่งเสริมการเกษตร (2560, น.3)  มีแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจ      

สินคา้เกษตรท่ีสาํคัญภาคใต ้  ซึ่งมีพืน้ท่ีปลูกปาลม์นํา้มันมากท่ีสุดของไทยประมาณ  4.8 ลา้นไร่ โดยในพืน้ท่ี

เหมาะสมในการปลกูปาลม์นํา้มนั (S1,S2) ส่งเสริมการผลิตสินคา้ใหมี้คณุภาพมาตรฐาน ลดตน้ทุนการผลิตและ

การวางแผนการผลิตเพ่ือกาํหนดปริมาณและมาตรฐาน รว่มกบัโรงงานผูป้ระกอบการ เพ่ือใหไ้ดผ้ลผลิตท่ีสอดคลอ้ง

กบัความตอ้งการของตลาด กรณีเพาะปลกูในพืน้ท่ีไมเ่หมาะสม (S3,N) ส่งเสริมและพฒันาการผลิตสินคา้เกษตร  

ท่ีสาํคญัรายภาค ส่งเสริมการปรบัเปลี่ยนการผลิตเป็นสินคา้ทางเลือกท่ีเหมาะสมกบัศกัยภาพของพืน้ท่ี เช่น ไมผ้ล 

(ทุเรียน มะพรา้ว มังคุด) ส่งเสริมการทาํเกษตรแบบผสมผสาน ส่งเสริมและสนับสนุนการรวมกลุ่มและสร้าง

เครือข่ายของเกษตรกร มีมาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตตามความเหมาะสมของพืน้ท่ี  

ในปี 2561 จังหวัดกระบ่ี มีพืน้ท่ีปลูกปาลม์นํา้มันมากท่ีสุดของประเทศไทย ประมาณ 1,023,034 ไร่ 

กระจายอยู่ทัง้ 8  อาํเภอ ไดแ้ก่  อาํเภอเมืองกระบ่ี  อาํเภอเกาะลนัตา อาํเภอเขาพนม  อาํเภอคลองท่อม  อาํเภอ

อ่าวลึก อาํเภอปลายพระยา อาํเภอลาํทับ และอาํเภอเหนือคลอง อาํเภอเขาพนม มีเกษตรกรผูป้ลูกปาลม์ จาํนวน 

2,006 ครัวเรือน พืน้ท่ีปลูกปาลม์นํ้ามัน 135,821 ไร่ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมส่งเสริม

การเกษตร. (2561) พืน้ท่ีความเหมาะสมในการปลกูปาลม์นํา้มนั จาํนวน 186,042 ไร่ และพืน้ท่ีท่ีไม่เหมาะสมใน

การปลกูปาลม์นํา้มนั จาํนวน 53,781 ไร่ ซึ่งเป็นอาํเภอท่ีมีพืน้ท่ีไม่เหมาะสมในการปลกูปาลม์นํา้มนัมากท่ีสดุของ

จงัหวดักระบ่ี กรมพฒันาท่ีดิน. (2561) และมีแนวโนม้การเพ่ิมขึน้ของพืน้ท่ีปลกูอย่างตอ่เน่ือง   
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จากขอ้มูลดังกล่าวจึงสนใจท่ีจะศึกษาการส่งเสริมการผลิตปาลม์นํา้มันตามหลักบริหารจัดการเขต

เกษตรเศรษฐกิจสาํหรบัสินคา้เกษตรท่ีสาํคญั (Zoning) ในอาํเภอเขาพนม จงัหวดักระบ่ี สภาพการผลิต ความรู ้

แรงจูงใจ ความคิดเห็น และความตอ้งการในการส่งเสริมการผลิตปาลม์นํา้มนัตามหลกัการบริหารจดัการเขต

เกษตรเศรษฐกิจสาํหรบัสินคา้เกษตรท่ีสาํคญั (Zoning) ปัญหาและขอ้เสนอแนะของเกษตรกรผูผ้ลิตปาลม์นํา้มนั

ตามหลกัการบริหารจดัการเขตเกษตรเศรษฐกิจสาํหรบัสินคา้เกษตรท่ีสาํคญั (Zoning) ในอาํเภอเขาพนม จงัหวดั

กระบ่ี และนาํไปปรบัใชใ้นพืน้ท่ีอ่ืน ๆ ตอ่ไป 

 

วัตถุประสงค ์

1. เพ่ือศึกษาสภาพการผลิตปาลม์นํา้มันตามหลักบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจสาํหรับสินค้า

เกษตรท่ีสาํคญั (Zoning) ของเกษตรกรในอาํเภอเขาพนม จงัหวดักระบ่ี 

2. เพ่ือศกึษาความรู ้แรงจงูใจ ความคิดเห็น และความตอ้งการในการส่งเสริมการผลิตปาลม์นํา้มนัตาม

หลกับริหารจดัการเขตเกษตรเศรษฐกิจสาํหรบัสินคา้เกษตรท่ีสาํคญั (Zoning) ของเกษตรกร 

3. เพ่ือศกึษาปัญหา และขอ้เสนอแนะของเกษตรกรผูผ้ลิตปาลม์นํา้มนัตามหลกัการบริหารจดัการเขต

เกษตรเศรษฐกิจสาํหรบัสินคา้เกษตรท่ีสาํคญั (Zoning)   

  

วิธีการวิจัย 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากร ไดแ้ก่ เกษตรกรผูป้ลูกปาลม์นํา้มันในอาํเภอเขาพนม จังหวัดกระบ่ี ปี พ.ศ. 2561 จาํนวน 

2,006 ราย กาํหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างจากสูตรของ Taro Yamane ท่ีค่าความคลาดเคลื่อน 0.06 เน่ืองจาก

ลกัษณะของประชากรไมแ่ตกตา่งกนัมาก ไดข้นาดกลุม่ตวัอย่างของเกษตรกรผูป้ลกูปาลม์นํา้มนั  244 ราย 

ทาํการสุ่มตัวอย่างแบบพบโดยบังเอิญ (Accidental Sampling) จากเกษตรกรท่ีมาติดต่อสาํนักงาน

เกษตร และลงไปเก็บขอ้มลูในตาํบลเขาพนม เขาดิน หนา้เขา พรุเตียว สินปนุ และตาํบลโคกหาร 

 

วิธีการเกบ็ข้อมูล 

เก็บข้อมูลปริมาณโดยการใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสรา้ง ประกอบดว้ย คาํถามปลายปิด และ

ปลายเปิด แบ่งเป็น 4 ตอน ไดแ้ก่ (1) สภาพพืน้ฐานส่วนบุคคลทางสงัคมและเศรษฐกิจของเกษตรกร (2) สภาพ

การผลิตปาลม์นํา้มนัของเกษตรกร (3) แหล่งความรู ้ความรูเ้รื่องปาลม์นํา้มนั  ความรูเ้รื่องหลกับริหารจดัการเขต

เกษตรเศรษฐกิจสาํหรบัสินคา้เกษตรท่ีสาํคญั (Zoning)  แรงจงูใจ ความคิดเห็น และความตอ้งการในการสง่เสริม

ของเกษตรกร (4) ปัญหา ขอ้เสนอแนะของเกษตรกรผูผ้ลิตปาลม์นํา้มนัตามหลกัการบริหารจัดการเขตเกษตร

เศรษฐกิจสาํหรบัสินคา้เกษตรท่ีสาํคญั 

 

การวิเคราะหข้์อมูล 

วิเคราะหข์อ้มลูเชิงปริมาณดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอรส์าํเร็จรูป โดยใชส้ถิติ ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี ค่ารอ้ยละ 

ค่าตํ่าสดุ ค่าสงูสดุ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การจดัอนัดบั และการเปรียบเทียบความแตกต่างโดยการ

ทดสอบคา่ที (t-test Independent) 
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ผลการวิจัยและการอภปิรายผล 

1. สภาพการผลิตปาลม์นํา้มนัของเกษตรกรผูป้ลกูปาลม์นํา้มนั เกษตรกรมีประสบการณใ์นการทาํสวน

ปาลม์นํา้มนัเฉลี่ย 12.56 ปี มีพืน้ท่ีปลกูปาลม์นํา้มนั เฉลี่ย 15.75 ไร่  พืน้ท่ีปลกูส่วนใหญ่เป็นพืน้ท่ีราบ สภาพดิน

เป็นดินรว่น พนัธุป์าลม์นํา้มนัท่ีปลกูสว่นใหญ่ใชพ้นัธุข์องบรษัิทเอกชนผลผลิตปาลม์นํา้มนัปี 2561เฉลี่ย 2,863.75 

กิโลกรัม/ไร่ ผลการเปรียบเทียบผลผลิตปาลม์นํา้มันท่ีปลูกในพืน้ท่ีเหมาะสมและปาลม์นํา้มันท่ีปลูกในพืน้ท่ี          

ไม่เหมาะสม พบว่าไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 มีตน้ทุนการผลิตปาลม์นํา้มัน        

ปี 2561 เฉลี่ย 3,963.72 บาท/ไร่  มีรายไดจ้ากปาลม์นํา้มนั ปี 2561 เฉลี่ย 7,398.24 บาท /ไร่ ส่วนใหญ่เกษตรกร

จาํหน่ายผลปาลม์ใหก้บัลานเทใกลส้วน 

2. ความรู ้แรงจูงใจ ความคิดเห็น และความตอ้งการของเกษตรกร ในการส่งเสริมการผลิตปาลม์นํา้มนั

ตามหลกับรหิารจดัการเขตเกษตรเศรษฐกิจสินคา้เกษตรท่ีสาํคญั (Zoning) 

แหล่งความรูใ้นการผลิตปาลม์นํา้มัน ท่ีไดร้ับของเกษตรกร เกษตรกรไดร้ับความรูจ้ากสื่อบุคคล คือ

เจา้หนา้ท่ีส่งเสริมการเกษตรภาครัฐ วิทยากร ศพก. และเจา้หนา้ท่ีบริษัทเอกชน อยู่ในระดับมาก เน่ืองจาก      

กรมส่งเสริมการเกษตรไดใ้หค้วามสาํคญักบัพืชเศรษฐกิจหลกัในจงัหวดักระบ่ี  จึงมีการจดัประชมุ การฝึกอบรม

ใหค้วามรูใ้นเรื่องปาลม์นํา้มนัในพืน้ท่ีอย่างสมํ่าเสมอ ส่วนบริษัทเอกชนก็มีส่วนเขา้ร่วมใหค้วามรูเ้ก่ียวกับพนัธุ์

ปาลม์นํา้มนัของบริษัทในงานวนัถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตท่ีหน่วยงานภาครฐัจดัขึน้เป็นประจาํ และเกษตรกร

ไดร้ับความรูจ้ากสื่อกิจกรรม วันสาธิต นิทรรศการ และการศึกษาดูงาน อยู่ในระดับมากเช่นกัน เน่ืองจาก           

สื่อกิจกรรมต่าง ๆ เหล่านี ้เป็นสื่อท่ีใชใ้นการจัดงานวนัถ่ายทอดเทคโนโลยีเพ่ือเริ่มตน้ฤดูการผลิตใหม่ สาํหรบั

แหล่งความรู ้จากสื่ออิเล็กทรอนิกส ์เกษตรกรไดร้บัความรูจ้ากแหล่งความรูด้ังกล่าว ผ่านทางอินเทอรเ์น็ตใน 

ระดบัมาก เน่ืองจากปัจจบุนัสามารถใชง้านและเขา้ถึงไดง่้าย สว่นสื่ออิเลก็ทรอนิกส ์ประเภทไลน ์และแอปพลิเคชนั 

อยู่ในระดบันอ้ย เน่ืองมาจากคอ่นขา้งยุ่งยากทาํใหใ้ชโ้ปรแกรมแอปพลิเคชนั และไลนไ์มส่ะดวก 

ความรูเ้ก่ียวกบัการผลิตปาลม์นํา้มนัของเกษตรกร เกษตรกรสว่นใหญ่มีความรูเ้รื่องปาลม์นํา้มนั อยู่ใน

ระดบัมากท่ีสดุ และคาํถามท่ีเกษตรกรตอบไดถู้กตอ้งมากท่ีสดุ 3 อนัดบั คือ 1)การใส่ปุ๋ ยปาลม์นํา้มนัควรใส่เม่ือ

แลง้จดัเพราะจะทาํใหไ้ม่เปลืองปุ๋ ย 2)การเก็บละลายปาลม์นํา้มนัท่ีสกุแก่เต็มท่ี สงัเกตไดจ้ากการหลดุรว่งของผล

และลกัษณะสีผล  3)ปาลม์นํา้มนัพนัธุดี์ ไดม้าจากลกูใตโ้คนของตน้ปาลม์นํา้มนัท่ีใหผ้ลผลิตมากท่ีสดุ ซึง่แสดงให้

เห็นว่าเกษตรกรมีความรูพื้น้ฐานเรื่องการปลูกปาลม์นํา้มัน แต่ความรูท่ี้เป็นประเด็นเก่ียวกับปาลม์นํา้มัน  ท่ี

ค่อนขา้งละเอียดอ่อนและซบัซอ้น เกษตรกรยังมีความรูใ้นระดบัตํ่า ซึ่งความรูเ้รื่องปาลม์นํา้มนัท่ีเกษตรกรตอบ

ถูกตอ้งนอ้ยท่ีสุด 3 อนัดบั คือ 1)อาการจุดสีสม้ตามใบปาลม์นํา้มนัเกิดจากการขาดธาตุฟอสฟอรสั 2)การเก็บ

ตวัอย่างใบปาลม์นํา้มนัเพ่ือนาํไปวิเคราะหป์ริมาณธาตอุาหารจะใชต้วัอย่างใบจากทางใบท่ี 7 เน่ืองจากเป็นทาง

ใบท่ีมีความสมัพันธก์ับปริมาณผลผลิต  3)การวางแนวปลูกปาลม์นํา้มนัควรจะอยู่ในแนวทิศเหนือ -ใต ้เพ่ือลด

การบงัแสงในช่วงปาลม์นํา้มนัยงัอายนุอ้ย 

แหลง่ความรูเ้ก่ียวกบัหลกับริหารจดัการเขตเกษตรเศรษฐกิจสาํหรบัสินคา้เกษตรท่ีสาํคญั เกษตรกรไดร้บั

ความรูจ้ากสื่อกิจกรรม ไดแ้ก่ วนัสาธิต งานวนัเกษตร นิทรรศการ และการศกึษาดงูาน อยู่ในระดบัมาก เน่ืองจาก

หน่วยงานภาครฐัมีการจดัแสดงในการจดังานอยู่อย่างสมํ่าเสมอ และสื่ออิเลก็ทรอนิกส ์ไดแ้ก่อินเทอรเ์น็ตในระดบั

มาก เน่ืองจากมีเวบ็ไซตท่ี์ใหข้อ้มลูความรูท่ี้เกษตรกรท่ีสนใจสามารถสืบคน้หาขอ้มลูไดง่้าย  
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ความรูเ้ก่ียวกบัหลกัการเขตเกษตรเศรษฐกิจสาํหรบัสนิคา้เกษตรท่ีสาํคญั (Zoning) ของเกษตรกรผูผ้ลิต

ปาลม์นํา้มนั เม่ือทดสอบสมมติฐาน ดว้ย t-test ดงัแสดงใน Table 1 ตอ่ไปนี ้ 

Table 1  The analysis of knowledge in oil palm production according to the management of 

agricultural economic zone (Zoning).  
   n = 244 

Subject In suitable area inappropriate 

area 

t-test 

�̅�𝑥 S.D. �̅�𝑥 S.D. t-value Sig. 

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. 

0.75 0.435 0.83 0.378 -1.440 0.15 

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. 

0.13 0.342 0.09 0.292 0.876 0.382 

3. Standing zone analysis will specify only 

areas that are suitable for crops. 

0.37 0.484 0.28 0.451 1.378 0.171 

4. There are 13 types of zones suitable for 

growing economic crops from the Ministry 

of Agriculture and Cooperatives. 

0.53 0.501 0.69 0.465 -2.431* 0.017 

5. The analysis of stationary zones takes 

into consideration only water source 

factors. 

0.29 0.455 0.34 0.477 -0.718 0.473 

6. Farmers who do not grow crops in 

accordance with the analysis results of the 

standing zone will be against the law. 

0.63 0.485 043 0.499 2.753** 0.006 

7. Principle of stationary zones in order to 

achieve a balance between production 

and marketing 

0.60 0.492 0.62 0.490 -0.248 0.805 
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Table 1  (Continued)   n = 244 

Subject In suitable area inappropriate 

area 

t-test 

�̅�𝑥 S.D. �̅�𝑥 S.D. t-value Sig. 

8. According to the principle of stationary 

zone, one area is suitable for only one type 

of crop that cannot grow other plants. 

0.54 0.500 0.38 0.490 2.185 0.157 

9. Benefits and the importance of 

economic agriculture for agricultural 

products is to be used for long-term 

agricultural development planning. 

0.22 0.418 0.54 0.502 -4.519** 0.000 

10. The principles of the zoning enable the 

efficient and sustainable use of natural 

resources. There is production suitable for 

the potential of the area. 

0.25 0.432 0.45 0.501 -2.861** 0.005 

Total 0.76 0.142 0.75 0.128 0.52 0.601 

note  * 0.05 of statistically significant difference. 

         ** 0.01 of statistically significant difference. 

 

จากตาราง แสดงการทดสอบสมมติฐานความรูเ้ก่ียวกบัหลกัการเขตเกษตรเศรษฐกิจสาํหรบัสนิคา้

เกษตรท่ีสาํคญั (Zoning) ของเกษตรกรผูผ้ลิตปาลม์นํา้มนัเปรยีบเทียบในเขตพืน้ท่ีเหมาะสมและในเขตพืน้ท่ีไม่

เหมาะสมสาํหรบัปลกูปาลม์นํา้มนั พบวา่  

ความรูใ้นขอ้ (4) เขตความเหมาะสมสาํหรบัการปลูกพืชเศรษฐกิจมีทัง้หมด 13 ชนิด มีความแตกต่าง

อย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.05 และความรูใ้นขอ้ (6) เกษตรกรท่ีไม่ปลกูพืชใหต้รงตามผลการวิเคราะหโ์ซนน่ิง

จะมีความผิดทางกฎหมาย  ขอ้ (9) ความรูป้ระเด็นประโยชนแ์ละความสาํคญัของเขตเกษตรเศรษฐกิจสาํหรบั

สินคา้เกษตรคือเพ่ือใชใ้นการวางแผนพฒันาการเกษตรในระยะยาว และขอ้ (10) หลกัการของโซนน่ิงก่อใหเ้กิด

การใชท้รพัยากรธรรมชาติในการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนมีการผลิตท่ีเหมาะสมกบัศกัยภาพของพืน้ท่ี  

มีความแตกตา่งอย่างมีนยัสาํคญัย่ิงทางสถิติท่ี 0.01โดยมีผลในทางยอมรบัสมมติฐาน กลา่วคือ เม่ือไดร้บัความรู ้

ใน 5 ประเด็นนีเ้พ่ิมมากขึน้ ความรูค้วามเขา้ใจการผลิตปาลม์นํา้มนัตามหลกับริหารจดัการเขตเกษตรเศรษฐกิจ

ของเกษตรกรก็จะมีแนวโนม้เพ่ิมขึน้ สอดคลอ้งกับ Hideo Yamazaki (อา้งถึงในสาํนักงาน ก.พ.ร. และสถาบนั

เพ่ิมผลผลิตแห่งชาติ. 2548, น. 8) ใหค้วามหมายของความรู ้เป็น สารสนเทศท่ีผ่านกระบวนการคิดเปรียบเทียบ 

เช่ือมโยงกับความรูอ่ื้น จนเกิดเป็นความเขา้ใจ และนาํไปใชป้ระโยชนใ์นการสรุปและตดัสินใจในสถานการณ ์ 

ตา่ง ๆ โดยไมจ่าํกดัช่วงเวลา 

 แรงจงูใจในการผลิตปาลม์นํา้มนัตามหลกัการเขตเกษตรเศรษฐกิจสาํหรบัสินคา้เกษตรท่ีสาํคญั

(Zoning) ของเกษตรกร เม่ือทดสอบสมมติฐาน ดว้ย t-test ดงัแสดงใน Table 2 ตอ่ไปนี ้
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Table 2 The analysis of Motivation in oil palm production according to the management of agricultural 

economic zone (Zoning).  

 

 

 

   n = 244 

Subject In suitable area inappropriate area t-test 

�̅�𝑥 S.D. �̅�𝑥 S.D. t-value Sig. 

1. Oil palm plantation  of 

agricultural economic zone (Zoning) 

will make the product sell at a 

higher price 

3.45 1.533 3.45 1.581 0.028 0.977 

2.  Oil palm plantation  of 

agricultural economic zone (Zoning) 

will result in great for return (high 

yield) 

3.76 1.238 3.72 1.269 0.203 0.839 

3.  Higher income. 4.23 1.034 4.31 1.030 -0.489 0.626 

4.  Regular monitoring and 

suggestions from the officers are in 

the highest level. 

4.44 0.800 4.58 0.727 -1.315 0.190 

5. Receiving information and 

knowledge from government 

officials. 

3.34 1.572 3.22 1.700 0.515 0.607 

6. Getting material support factors 

of production and funds from the 

government. 

3.85 1.419 3.89 1.459 -0.181 0.856 

7. Oil palm plantation  of 

agricultural economic zone 

(Zoning) have a definite market 

3.79 0.885 3.86 0.827 -0.542 0.588 

8. Oil palm plantation  of 

agricultural economic zone (Zoning). 

Resulting in reduced production 

costs 

3.58 1.289 3.58 1.286 -0.019 0.985 
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Table 2  (Continued) 

   n = 244 

Subject 

In suitable area inappropriate 

area 
t-test 

�̅�𝑥 S.D. �̅�𝑥 S.D. t-value Sig. 

9. Oil palm plantation  of 

agricultural economic zone(Zoning). 

Sustainability in production 

4.08 1.422 4.17 1.453 -0.413 0.680 

10. Funding granted for 

production modifications. 

3.71 1.347 3.75 1.392 -0.225 0.822 

Total 3.82 0.901 3.85 .093 -0.228 0.280 

note  * 0.05 of statistically significant difference. 
 

จากตางรางแสดงการทดสอบสมมติฐานเก่ียวกับแรงจูงใจในการผลิตปาลม์นํา้มันตามหลักบริหาร

จัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจสาํหรบัสินคา้เกษตรท่ีสาํคญั (Zoning) ของเกษตรกร ในระดบัมากท่ีสุด คือ การมี

รายไดเ้พ่ิมมากขึน้ และการติดตามใหค้าํแนะนาํท่ีสมํ่าเสมอจากเจา้หนา้ท่ี ผลการทดสอบสมมติฐานแรงจงูใจใน

การผลิตปาลม์นํา้มันตามหลักบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจของเกษตรกรผู้ผลิตปาลม์นํา้มันในพืน้ท่ี

เหมาะสมและเกษตรกรผูผ้ลิตปาลม์นํา้มนัในพืน้ท่ีไมเ่หมาะสม พบวา่ไมมี่ความแตกตา่งกนัอย่างมีนยัสาํคญัทาง

สถิติท่ี 0.05 

ความคิดเห็นเก่ียวกับการผลิตปาลม์นํา้มนัตามหลกับริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจสาํหรบัสินคา้

เกษตรท่ีสาํคญั (Zoning) ของเกษตรกรผูผ้ลิตปาลม์นํา้มนั เกษตรกรส่วนใหญ่มีความเห็น อยู่ในระดบัมาก ขอ้ท่ี

เกษตรกรเห็นดว้ยมากท่ีสดุ 3 อนัดบั คือ 1) เพ่ิมผลผลติทางการเกษตร  2) ใชท้รพัยากรใหเ้กิดประโยชนค์ุม้คา่ 3) 

เป็นการลดตน้ทุน  ซึ่งแสดงใหเ้ห็นว่าเกษตรกรมีความเห็นดว้ยหากสามารถเพ่ิมผลผลิตและตน้ทุนการผลิตได ้

รวมทัง้ตระหนกัในเรื่องการใชท้รพัยากรธรรมชาติใหเ้กิดความคุม้คา่ในระยะยาว 

ความตอ้งการการส่งเสริมการผลิตปาลม์นํา้มันตามหลักบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจสาํหรบั

สินคา้เกษตรท่ีสาํคญั (Zoning) ของเกษตรกรผูผ้ลิตปาลม์นํา้มนั เกษตรกรส่วนใหญ่มีความตอ้งการมีความรูใ้น

การ 

กาํหนดพืน้ท่ีปลูกปาลม์นํา้มนัได ้อยู่ในระดบัมาก ซึ่งแสดงใหเ้ห็นว่าเกษตรกรอาจไม่แน่ใจ หรือขาด

ความรูเ้พ่ือใช ้

ประกอบการตดัสินใจ  

3. ปัญหา ขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัการผลิตปาลม์นํา้มนัตามหลกับริหารจดัการเขตเกษตรเศรษฐกิจสาํหรบั

สินคา้เกษตรท่ีสาํคญั (Zoning)  
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1. ข้อเสนอแนะในการนาํผลการวิจัยไปใช้ 

 1.1 ขอ้เสนอแนะตอ่เกษตรกร 

  1) จากการวิจยั พบวา่ เกษตรกรยงัขาดการศกึษาหาความรูก้ารเก็บตวัอย่างใบปาลม์

นํา้มนั เพ่ือนาํไปวิเคราะหป์ริมาณธาตอุาหาร ซึ่งเป็นปัญหาท่ีพบว่าเกษตรกรมีความรูอ้ยู่ในระดบันอ้ย เกษตรกร

สามารถหาความรูแ้ละขอรบัความรูไ้ดจ้ากหน่วยงานของภาครฐั วิทยากร ศพก. และบริษัทเอกชนเกษตรกรควร

แสวงหาความรูเ้พ่ิมมากขึน้จากแหลง่สื่ออิเลก็ทรอนิกส ์หลายๆช่องทางไดด้ว้ยตวัเอง เช่น การใชอิ้นเตอรเ์น็ต เป็น

ตน้  

2) จากการวิจัยพบว่าเกษตรกรยังขาดความรูเ้รื่องการโรคปาลม์นํา้มัน เกษตรกร

สามารถหาความรูแ้ละขอรบัความรูไ้ดจ้ากหน่วยงานของภาครฐั วิทยากร ศพก. เพ่ือเกษตรกรจะไดมี้ความรู ้

เขา้ใจปฏิบติัและดแูล รกัษาสวนปาลม์นํา้มนัไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 

3) จากการวิจัยพบว่า เกษตรกรมีความรูเ้รื่องการใส่ปุ๋ ยปาลม์นํา้มนั แต่ยังขาดการ

นาํไปปฏิบติัอย่างจริงจงั เกษตรกรจึงควรใหค้วามสาํคญัในการนาํวิธีการนาํความรูไ้ปปฏิบติัเพ่ือใหก้ารใส่ปุ๋ ยมี

ความเหมาะสมตามปริมาณความตอ้งการของปาลม์ไดป้ระสิทธิภาพสงูสดุ  

 1.2 ขอ้เสนอแนะตอ่เจา้หนา้ท่ีสง่เสริมการเกษตร 

  1) จากการวิจัยพบว่า หากเกษตรกรมีรายได้เพ่ิมขึน้ และได้รับการติดตามให้

คาํแนะนาํสมํ่าเสมอจากเจา้หนา้ท่ี สามารถสรา้งแรงจงูในการผลิตปาลม์นํา้มนัตามหลกับริหารจดัการเขตเกษตร

เศรษฐกิจสาํหรบัสินคา้เกษตรท่ีสาํคญั (Zoning) ของเกษตรกรไดเ้ป็นอย่างมาก การนาํไปปฏิบติัก็จะมีมากขึน้

ดว้ย เน่ืองจากเจา้หนา้ท่ีสง่เสริมการเกษตรมีบทบาทในการใหข้อ้มลู ดงันัน้ควรพิจารณาเพ่ิมจาํนวนเจา้หนา้ท่ีให้

เพียงพอตอ่การแนะนาํเกษตรกร ซึง่จะเป็นการทาํใหเ้กิดการยอมรบัไดม้าก  

2) จากการวิจัยพบว่า เกษตรกรไดค้วามรูจ้ากการใชไ้ลน ์และแอปพลิเคชัน ในงาน

ส่งเสริมการเกษตรจากสื่ออิเลก็ทรอนิกสใ์นระดบันอ้ย ดงันัน้เจา้หนา้ท่ีควรมีการจดัอบรมใหค้วามรูก้บัเกษตรกร 

และฝึกปฏิบติัในพืน้ท่ี เพ่ือเกษตรกรจะไดเ้ขา้ถงึความรูแ้ละขอ้มลูข่าวสารในงานสง่เสริมการเกษตรมากย่ิงขึน้ 

1.3 ขอ้เสนอแนะตอ่หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งและนโยบาย 

1) จากการวิจัยพบว่า เกษตรกรมีความรูเ้ก่ียวกับการผลิตปาลม์นํา้มนั และความรู ้

เก่ียวกบัหลกับริหารจดัการเกษตรเขตเกษตรเศรษฐกิจสินคา้เกษตรท่ีสาํคญั ผ่านทางอินเทอรเ์น็ตในระดบัมาก  

ดงันัน้เจา้หนา้ท่ีควรเผยแพร่ความรูท่ี้สาํคญัและจาํเป็นต่อเกษตรกรในการนาํไปปรบัใชใ้นการผลิตปาลม์นํา้มนั

ผ่านช่องทางอินเทอรเ์น็ตใหม้ากย่ิงขึน้ มีการพฒันาเวบ็ไซตข์องหน่วยงานใหน้่าสนใจสามารถเขา้ถงึและสืบคน้ได้

ง่าย 

2) หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งหลกัดา้นหลกับรหิารจดัการเขตเกษตรเศรษฐกิจสาํหรบั

สินคา้เกษตรท่ีสาํคญั (Zoning) ควรใหค้วามรูแ้ก่เกษตรกร โดยการจดัอบรม และจดัทาํเอกสารความรูต้า่ง ๆ 

เพ่ือใหเ้กษตรกรเขา้ถงึไดง่้ายย่ิงขึน้ 

3) ภาครฐัควรมีมาตรการ 

3.1) ดา้นการผลติ  

3.1.1) มาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตตามความเหมาะสม

ของพืน้ท่ี ประกอบดว้ย (1) กรณีปลกูในพืน้ท่ีเหมาะสม ส่งเสริมการผลิตสินคา้ใหมี้คณุภาพมาตรฐาน โดยมีกา
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รางแผนการผลิตเพ่ือกาํหนดปริมาณและมาตรฐาน ร่วมกบัโรงงาน/ผูป้ระกอบการ เพ่ือใหไ้ดผ้ลผลิตท่ีสอดคลอ้ง

กบความตอ้งการของตลาด (2) กรณีเพาะปลกูในพืน้ท่ีไม่เหมาะสม ส่งเสริมการปรบัเปลี่ยนการผลิตเป็นสินคา้

ทางเลือกท่ีเหมาะสมกบัศกัยภาพของพืน้ท่ี เช่น ไมผ้ล (ทเุรียน มะพรา้ว มงัคดุ) ควรสนบัสนนุแหลง่เงินทนุสินเช่ือ

ดอกเบีย้ตํ่าหรือปัจจยัการผลิต รวมทัง้สนบัสนนุองคค์วามรูด้า้นการผลิต การบริหารจดัการ และโอกาสทางการ

ตลาดของสินคา้ทางเลือกเพ่ือจงูใจใหเ้กษตรกรปรบัเปลี่ยนการผลิต ในกรณีไมป่รบัเปลี่ยนการผลิตควรสนบัสนนุ

รูปแบบการปลูกพืชร่วมพืชแซมกิจกรรมเสริมรายได ้(3) พัฒนาตน้แบบการรวมกลุ่มและการสรา้งเครือข่ายท่ี

ประสบความสาํเร็จ รวมทัง้ประชาสมัพนัธใ์หเ้กษตรกรรบัรู ้เพ่ือใหเ้ป็นแหล่งเรียนรู ้ศึกษาดูงานของชุมชน (4) 

สง่เสริมใหมี้การจดัตัง้กองทนุ ในการรวมกลุม่ของเกษตรกรท่ีมีการผลิตสินคา้ท่ีมีศกัยภาพของพืน้ท่ี 

3.1.2) มาตรการสนับสนุนปัจจัยอ่ืน ๆ (1) สนับสนุนแหล่งนํา้เพ่ือ

การเกษตรในพืน้ท่ีท่ีประสบปัญหาการขาดแคลนนํา้ในฤดแูลง้ และตอ้งการการปรบัเปลี่ยนการปลกูพืชเชิงเด่ียว

มาเป็นสินคา้ทางเลือกท่ีมีศกัยภาพในพืน้ท่ี (2) ส่งเสริมการวิจยัและพัฒนาสินคา้เกษตรท่ีสาํคญัของภาค เช่น 

ยางพารา ปาลม์นํา้มนั ท่ีมีการผลิตแบบดัง้เดิมสู่การแปรรูปเพ่ือสรา้งมูลค่าเพ่ิม โดยการสรา้งความร่วมมือทัง้

ภาครฐัและเอกชน และสถาบนัการศกึษาเพ่ือรวมกนัพฒันาตอ่ยอดเชิงพาณิชย ์

    3.2) ดา้นการตลาด 

3.2.1) สนับสนุนระบบตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าท่ีมีการทํา

สญัญาซือ้ขายระหว่างเกษตรกรและเอกชน/โรงงานผูร้บัซือ้ผลผลิตในเขตเกษตรเศรษฐกิจและคลงัสินคา้เพ่ือ

จดัเก็บระหวา่งรอการสง่มอบ 

3.2.2) สร้างเครือข่ายข้อมูลเพ่ือเช่ือมโยงโรงงานแปรรูปและ

เกษตรกร ใหผ้ลิตสินคา้ไดม้าตรฐานตามความตอ้งการของโรงงาน 

3.3.3) ส่งเสริมให้มีการรวมกลุ่มของเกษตรกรในชุมชนใหมี้การ

วางแผนการตลาดร่วมกันเพ่ือสร้างเป็นเครือข่ายในการเช่ือมโยงไปยังสินค้าในชุมชน เช่น โรงพยาบาล 

หา้งสรรพสินคา้ของทอ้งถ่ิน หรือพฒันาไปสูต่ลาดเฉพาะกลุม่ เชน่ สินคา้เกษตรอินทรีย ์

2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 

2.1 ควรศกึษาการสง่เสริมการผลติตามหลกับริหารจดัการเขตเกษตรเศรษฐกิจในพืชอ่ืน ๆ ตอ่ไป 

2.2 ควรศึกษาแนวทางในการส่งเสริมการตามหลักบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจเพ่ือท่ีจะได้

สง่เสริมแก่เกษตรกรใหต้รงประเดน็ท่ีสดุ 

2.3 ควรศกึษาปัจจยัหรือตวัแปรอ่ืนเพ่ิมเติม เช่น ดิน นํา้  เป็นตน้ 

 

เอกสารอ้างอิง 

กรมพฒันาท่ีดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ.์  2561.  พืน้ท่ีปลกูปาลม์นํา้มนัในชัน้ความเหมาะสมตา่ง ๆ.  

ระบบแผนทีเ่กษตรเพือ่การบริหารจัดการเชงิรุกออนไลน.์  แหลง่ท่ีมา: http://agri-map-

online.moac.go.th/, 30 มีนาคม 2561. 

กรมวิชาการเกษตร.  2541.  การผลิตปาลม์นํา้มันอย่างถูกต้องและเหมาะสม.  กรุงเทพมหานคร. 

กลุ่มส่งเสริมการผลิตยางพาราและปาลม์นํา้มนั สาํนกัส่งเสริมและจดัการสินคา้เกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร.  

2551ก.  เอกสารคาํแนะนาํ เร่ืองการปลูกปาลม์นํา้มัน.  



การประชมุทางวิชาการของมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์ครัง้ที่ 58  สาขาสง่เสรมิการเกษตรและคหกรรมศาสตร ์

685 

กรมสง่เสริมการเกษตร.  2558.  การขับเคลื่อนนโยบายการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกจิสาํหรับ

สินค้าเกษตรทีส่าํคัญ Zoning.  พิมพค์รัง้ท่ี 1.  กรุงเทพมหานคร.  

กองนโยบายและแผนพฒันาการเกษตร สาํนกังานเศรษฐกิจการเกษตร.  2560.  แนวทางการบริหารจัดการ

เขตเกษตรเศรษฐกจิระดับภาค.  กรุงเทพมหานคร. 

ธีระพงศ ์จนัทรนิ์ยม.  2555.  คู่มือเกษตรกรการผลิตปาลม์นํา้มันอย่างมีประสิทธิภาพ.  หา้งหุน้สว่นสามญั 

หาดใหญ่ ดิจิตอลพริน้ท,์ สงขลา. 

ศนูยเ์ทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมสง่เสริมการเกษตร.  2561.  จาํนวนครวัเรือนเกษตรกรจาํแนก

ตามกิจกรรมการเกษตร. ระบบฐานข้อมูลทะเบยีนเกษตรกรกลาง.  แหลง่ท่ีมา: 

http://www.farmer.doae.go.th, 30 มีนาคม 2561. 



การประชมุทางวิชาการของมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์ครัง้ที่ 58  สาขาสง่เสรมิการเกษตรและคหกรรมศาสตร ์

686 

แนวทางการพัฒนาศักยภาพของกลุ่มยุวเกษตรกรในจังหวัดกระบี่ 
Guide Lines for Potential Development of Young Farmer Groups in Krabi Province 

 
ธาราวรรณ ป่านเทพ1* บาํเพ็ญ เขียวหวาน2 และ นารรีตัน ์สรีะสาร2 
Tarawan Pantep1*, Bumpen Keowan2 and Nareerut Sirasan2 

 
บทคัดย่อ  

 การวิจัยนีมี้วตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษา 1) ความรู ้แหล่งความรูเ้ก่ียวกับกระบวนการกลุ่มยุวเกษตรกร 2) 
ความคิดเห็นต่อกลุ่มยุวเกษตรกร ต่อการดาํเนินงานและการทํากิจกรรมเกษตร 3) การมีส่วนร่วมในการ
ดาํเนินงานและกิจกรรมเกษตร 4) ปัญหา ขอ้เสนอแนะ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อปุสรรคและแนวทางการพฒันา
ศกัยภาพกลุ่มยุวเกษตรกร ขนาดกลุ่มตวัอย่าง ไดแ้ก่สมาชิกยุวเกษตรกร 233 คน ท่ีปรกึษายุวเกษตรกร 52 คน 
และคณะกรรมการยุวเกษตรกร 64 คน ผลการวิจัย พบว่า 1) สมาชิกยุวเกษตรกรส่วนใหญ่มีความรู ้การ
ดาํเนินงานกลุม่ยุวเกษตรกรในระดบัมากท่ีสดุ โดยไดร้บัความรูจ้ากแหลง่ความรูจ้ากสื่อบุคคลมากท่ีสดุ 2) ความ
คิดเห็นต่อกลุม่ยุวเกษตรกร ต่อการดาํเนินงานกลุม่ยุวเกษตรกรอยู่ในระดบัมากท่ีสดุ สมาชิกยุวเกษตรกรมีความ
คิดเห็นต่อการทาํกิจกรรมการเกษตรอยู่ในระดบัมากท่ีสุดและท่ีปรึกษายุวเกษตรกรมีความคิดเห็นต่อการทาํ
กิจกรรมการเกษตรอยู่ในระดบัมาก 3) การมีส่วนร่วมในการดาํเนินงานกลุ่ม การมีส่วนร่วมในการทาํกิจกรรม
การเกษตรอยู่ในระดบัมาก 4) ปัญหาในการดาํเนินงานกลุ่มยุวเกษตรกรอยู่ในระดบันอ้ย แนวทางการพัฒนา 
ไดแ้ก่ ท่ีปรึกษาและเจา้หนา้ท่ีร่วมกันวางแผนการพัฒนากลุ่ม สมาชิกมีส่วนร่วมการดาํเนินงาน เจา้หนา้ท่ีให้
คาํปรึกษาการดาํเนินงานกลุ่ม และเม่ือทดสอบสมติฐาน การมีส่วนร่วมในการทาํกิจกรรมการเกษตรระหว่าง
สมาชิกยวุเกษตรกรและท่ีปรกึษายวุเกษตรกร พบวา่มีความแตกตา่งอย่างมีนยัสาํคญัย่ิงทางสถิติท่ีระดบั 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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บทนาํ 

ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรมและไดร้บัการยอมรับจากนานาชาติว่าเป็นแหล่งผลิตอาหารท่ี

ส ําคัญเลี ้ยงประชากรโลก ประชากรของประเทศร้อยละ 35 ประกอบอาชีพการเกษตร ซึ่งเป็นอาชีพท่ีมี

ความสาํคญัต่อเศรษฐกิจและสงัคมของประเทศ ในสถานการณปั์จจุบนัพืน้ท่ีการเกษตรลดนอ้ยลงอย่างต่อเน่ือง 

สภาพแวดลอ้มการเกษตรท่ีเปลี่ยนแปลงไป มีการอพยพแรงงานไปสู่ภาคอตุสาหกรรมและบริการมากขึน้ ส่งผล

ใหแ้รงงานภาคเกษตรลดลง ครอบครวัเกษตรกรประสบปัญหาขาดแคลนแรงงาน ทาํใหส้งัคมเกษตรเป็นสังคม

ผูส้งูอายุ เยาวชนในภาคเกษตรกรรมท่ีเคยเป็นแรงงานท่ีสาํคญัในครอบครวัไดห้นัไปสู่อาชีพอ่ืน วตัถนิุยมไดเ้ขา้

มามีบทบาททาํใหค้่านิยมเปลี่ยนแปลงไป บิดามารดาไม่สนับสนุนใหบุ้ตรหลานประกอบอาชีพการเกษตร ซึ่ง

ปัจจัยท่ีเหล่านีส้่งผลให้ผู ้สืบทอดอาชีพการเกษตรลดน้อยลง และไม่ไดถู้กปลูกฝังให้มีทัศนคติท่ีดีต่อภาค

การเกษตร (กรมส่งเสริมการเกษตร , 2554, น. 2) ทิศทางการพัฒนาการเกษตรภายใตยุ้ทธศาสตรเ์กษตรและ

สหกรณ ์ระยะ 20  ปี (พ.ศ. 2560–2579) เป็นกรอบการพัฒนาภาคการเกษตรในระยะยาว โดยมีวิสยัทัศน ์คือ 

“เกษตรกรมั่นคงภาคการเกษตรมั่งคั่งทรพัยากรการเกษตรยั่งยืน” แนวทางการพัฒนาภายใตยุ้ทธศาสตรท่ี์ 1 : 

การสรา้งความเขม้แข็งใหก้บัเกษตรกรและสถาบนัเกษตรกรโดยมีแนวทางการพฒันาท่ีสาํคญั 5 แนวทาง ดงันี ้1) 

ขยายผลการทาํการเกษตรตามหลกัปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง 2) เสริมสรา้งความภาคภูมิใจและความมั่นคงใน

การประกอบอาชีพเกษตรกรรมโดยสรา้งและพฒันาเกษตรกรรุ่นใหม่ทดแทนแรงงานเกษตร สรา้งแรงจูงใจและ

ความภาคภูมิใจในการสืบทอดอาชีพเกษตร 3) ส่งเสริมการทาํเกษตรกรรมยั่งยืน โดยส่งเสริมการทาํเกษตร

ผสมผสาน เกษตรทฤษฎีใหม ่เกษตรอินทรีย ์พฒันาหลกัสตูรการศกึษาดา้นการเกษตรตัง้แตป่ระถมศกึษาร่วมกบั

กระทรวงศึกษาธิการ 4) พัฒนาองคค์วามรูสู้่เกษตรกรมืออาชีพ 5) สรา้งและเช่ือมโยงเครือข่ายเกษตรกร และ

สถาบันเกษตรกรโดยส่งเสริมการรวมกลุ่มเกษตรกรและพัฒนาสถาบนัเกษตรกรใหต้่อยอดไปสู่ผูป้ระกอบการ

ธุรกิจเกษตรและเช่ือมโยงทุกภคส่วนเพ่ือแกไ้ขปัญหาของเกษตรกรอย่างเป็นระบบ( กรมส่งเสริมการเกษตร, 

2561, น. 1) 

เดก็และเยาวชนถือเป็นทรพัยากรบคุคลท่ีมีความสาํคญั ควรไดร้บัการดแูลเอาใจใสส่ง่เสริม พฒันา และ

สนบัสนนุในทกุมิติใหส้ามารถรบัมือและเท่าทนักบัโลกท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว รวมถึงการเปลี่ยนแปลง

โครงสรา้งประชากรไทยท่ีเขา้สูส่งัคมผูส้งูอายุอย่างสมบูรณ(์กรมส่งเสริมการเกษตร , 2561) ซึ่งประเด็นทา้ทาย

ของการพฒันาเดก็และเยาวชนท่ีจะเป็นผูส้ืบทอดอาชีพการเกษตรและการพฒันาทศันะคติท่ีดีตอ่ภาคเกษตรก็ถือ

เป็นสิ่งสาํคัญ การปลูกฝ่ังตั้งแต่เรียน หรือการตั้งกลุ่มยุวเกษตรกรจึงเป็นหนทางหนึ่งในการสรา้งผูส้ืบทอด

เกษตรกร การส่งเสริมและพฒันากลุ่มยุวเกษตรกรใหเ้ขม้แข็งและสามารถพึ่งพาตนเองไดน้ั้น ตอ้งเกิดจาก

กระบวนการเรียนรูร้่วมกันภายในกลุ่มและชุมชน ทัง้ในระดบัของการพึ่งพาตนเอง ในระดบัของการแข่งขนั กลไก

หนึ่งท่ีสนับสนุนใหยุ้วเกษตรกรและชุมชนไดร้ับการพัฒนาอย่างเต็มความสามารถไปสู่เป้าหมายดังกล่าว คือ การ

นาํเอากระบวนการจัดตัง้กลุ่ม การบริหารจัดการกลุ่ม ไปสู่การเช่ือมโยงเครือข่าย การมีส่วนร่วม การเสริมสรา้ง

กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู ้ใหมี้ความสามารถในการจดัการกบัทรพัยากรในทอ้งถ่ินอย่างชาญฉลาด รวมทัง้

การนาํภูมิปัญญาทอ้งถ่ินมาประยุกต ์ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ ดงันัน้ จึงจาํเป็นตอ้งมีการสง่เสริมและพฒันากลุม่

ยวุเกษตรกร สมาชิกยวุเกษตรกร ใหมี้ความรู ้ความสามารถ มีความเขม้แข็ง และมีศกัยภาพเพ่ือเป็นผูส้ืบทอด ใน
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การผลิตทางการเกษตรเพ่ือการบริโภคในประเทศและเพ่ือการส่งออก อีกทัง้ยงัเป็นการสรา้งและพฒันาเกษตรกร

รุน่ใหมเ่พ่ือทดแทนเกษตรกรรุน่เก่าท่ีลดลงและเป็นบคุลากรท่ีสาํคญัในภาคเกษตรกรรม 

สาํนกังานเกษตรจงัหวดักระบ่ี (2561) ระบวุา่ กลุม่ยวุเกษตรกรในจงัหวดักระบ่ี มีจาํนวน 64 กลุม่และจาก

การประเมินศกัยภาพการดาํเนินงานกลุ่มยุวเกษตรกรนัน้ ทาํใหพ้บว่าการดาํเนินกิจกรรมของกลุ่มยุวเกษตรกร

ของจังหวัดกระบ่ียังอยู่ในระดับท่ียังไม่สามารถพัฒนาสู่กลุ่มตน้แบบได ้และเพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนา

กระบวนการกลุม่ยุวเกษตรกร ใหมี้ความเขม้แข็ง มีประสิทธิภาพ มีความรู ้ทกัษะทางดา้นการเกษตร การใชเ้ทคโนโลยีท่ี

เหมาะสมและมีพลงัในการขับเคลื่อนงานในรูปแบบของการรวมกลุ่มผ่านกระบวนการเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู ้และ

พฒันาไปสู่เครือข่ายกิจกรรม เพ่ือช่วยเหลือซึ่งกนัและกนัในการประกอบอาชีพการเกษตรใหส้ามารถพึ่งพาตนเอง 

มีความมั่นคงทางอาชีพ และมีความเป็นอยู่ท่ีดี เกิดการเผยแพร่และประชาสมัพนัธผ์ลงานดีเดน่ของกลุ่มยุวเกษตรกร

และสมาชิกท่ีเป็นตน้แบบท่ีดีใหเ้ป็นท่ีประจกัษแ์ก่บคุคลทั่วไป  

จากท่ีกลา่วมาประกอบกบัปัญหาและอปุสรรคในการดาํเนินงานสง่เสริมและพฒันายวุเกษตรกรยงัมีหลาย

ประการ ทัง้จากการจดัการกระบวนการกลุ่มภายใน การมีสว่นร่วมของสมาชิกยุวเกษตรกร ความเขา้ใจบทบาท

หนา้ท่ี ความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการกลุ่ม ทัศนคติต่อการทาํการเกษตรของสมาชิก ประสบการณใ์นการ

ทาํงานกลุ่มยุวเกษตรกรของอาจารยท่ี์ปรกึษา จึงจาํเป็นตอ้งทาํการศกึษาแนวทางการพฒันาศกัยภาพของกลุ่ม

ยวุเกษตรกรในจงัหวดักระบ่ี เพ่ือเป็นแนวทางในการพฒันากลุม่ยวุเกษตรกรและเป็นแบบอย่างตอ่ไป 

 

วัตถุประสงค ์

1. เพ่ือศึกษาความรู ้แหล่งความรูเ้ก่ียวกับกระบวนการกลุ่มยุวเกษตรกรของสมาชิกยุวเกษตรกรและท่ี

ปรกึษายวุเกษตรกร 

2. เพ่ือศึกษาความคิดเห็นต่อกลุ่มยุวเกษตรกร ต่อการดาํเนินงานและต่อการทาํกิจกรรมเกษตรของ

สมาชิกยวุเกษตรกรและท่ีปรกึษายวุเกษตรกร  

3. เพ่ือศึกษาการมีส่วนร่วมในการดาํเนินงานและการทาํกิจกรรมเกษตรของสมาชิกยุวเกษตรกรและท่ี

ปรกึษายวุเกษตรกร  

4. เพ่ือศกึษาปัญหา ขอ้เสนอแนะ จดุแข็ง จดุออ่น โอกาส อปุสรรคและแนวทางการพฒันาศกัยภาพกลุ่ม

ยวุเกษตรกร 

 

วิธีการวิจัย 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากร ไดแ้ก่ สมาชิกยุวเกษตรกร 1,431 คน ท่ีปรกึษายุวเกษตรกร 64 คน คณะกรรมการยุวเกษตรกร 

64 กลุ่ม กาํหนดกลุ่มตวัอย่างจากสูตรของ Taro Yamane ท่ีค่าความคลาดเคลื่อน 0.06เน่ืองจากลกัษณะของ

ประชากรไมแ่ตกตา่งกนัมาก ไดข้นาดกลุม่ตวัอย่างของสมาชิกยวุเกษตรกร 233 คน ท่ีปรกึษายวุเกษตรกร 52 คน 

ทาํการสุม่ตวัอย่างโดยวิธีการสุม่แบบง่าย และทาํการสุม่กลุม่ตวัอย่างของคณะกรรมการยุวเกษตรกร 64 คน โดย

การคดัเลือกเฉพาะเจาะจง ( Purposive  sampling ) เป็นการเลือกกลุ่มตวัอย่างโดยพิจารณาจากการตดัสินใจ

ของผูวิ้จยัเอง ลกัษณะของกลุม่ท่ีเลือกเป็นไปตามวตัถุประสงคข์องการวิจยั โดยการเลือกสมัภาษณต์วัแทนคณะ

กรรม 1 คน จาก กลุม่ทัง้สิน้ 64 กลุม่  
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วิธีการเกบ็ข้อมูล 

เก็บขอ้มูลโดยการใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสรา้ง ประกอบดว้ยคาํถามปลายปิดและปลายเปิด 

ประกอบดว้ย 5 ตอน ไดแ้ก่ 1) สภาพพืน้ฐานสว่นบคุคล สภาพทางเศรษฐกิจและสงัคมของสมาชิกยวุเกตรกรและ

ท่ีปรกึษายวุเกษตรกร 2) ความรู ้แหลง่ความรูเ้ก่ียวกบักระบวนการกลุม่ยวุเกษตรกรของสมาชิกยวุเกษตรกรและท่ี

ปรึกษายุวเกษตรกร 3) ความคิดเห็นต่อกลุ่มยุวเกษตรกร ต่อการดาํเนินงานและต่อการทาํกิจกรรมเกษตรของ

สมาชิกยวุเกษตรกรและท่ีปรกึษายุวเกษตรกร 4) การมีสว่นรว่มในการดาํเนินงานและกิจกรรมเกษตรของสมาชิก

ยุวเกษตรกรและท่ีปรกึษายุวเกษตรกร 5) ปัญหา ขอ้เสนอแนะ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อปุสรรคและแนวทางการ

พฒันาศกัยภาพกลุม่ยวุเกษตรกร 

 

การวิเคราะหข้์อมูล 

วิเคราะหข์อ้มูล โดยใชส้ถิติพรรณา ไดแ้ก่ การแจกแจงความถ่ี ค่ารอ้ยละ ค่าตํ่าสุด ค่าสูงสุด ค่าเฉลี่ย 

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การจดัอนัดบั การวิเคราะห ์SWOT และการวิเคราะหห์าความแตกต่างของขอ้มลูโดยใช้

สถิต t-test 

 

ผลการวิจัยและการอภปิรายผล 

1. ความรู้ แหล่งความรู้เกี่ยวกับกระบวนการกลุ่มยุวเกษตรกรของสมาชิกยุวเกษตรกรที่ปรึกษายุว

เกษตรกร 

สมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกรมีความรูม้ากท่ีสดุในเรื่อง 1)ยุวเกษตรกร คือ เด็กและเยาวชนท่ีมีอายุระหว่าง 

10-25 ปี มีความสนใจดา้นการเกษตร 2) ยุวเกษตรกรตอ้งมีการจดบนทกึกิจกรรม 3) ใบโครเวอรส์ีเขียวมี 4 แฉก 

คือสัญลักษณ์ของกลุ่มยุวเกษตรกร 4) คณะกรรมการสภายุวเกษตรกรประกอบดว้ย ประธาน รองประธาน 

เลขานุการ เหรญัญิก ปฏิคม 5) การแปรรูปอาหารเป็นหนึ่งในกิจกรรมของกลุ่มยุวเกษตรกร และ 6) งานของยุว

เกษตรกรแบ่งเป็น งานส่วนบุคคล งานกลุ่มย่อย และ งานรวม ตามลาํดบั โดยพบว่าสมาชิกยุวฯสว่นใหญ่รอ้ยละ 

83.3 ไดค้ะแนนความรู ้9-10 คะแนนจากคะแนนเต็ม 10 คะแนน สอดคลอ้งกบั ธัญลกัษณ ์มณีวรรณ (2557, น.

65) พบวา่สมาชิกยวุเกษตรกรสว่นใหญ่ รอ้ยละ 47.8  ไดค้ะแนน 7-8 คะแนน ในขณะท่ีประเดน็ความรูท่ี้สมาชิกยุ

ยุวเกษตรกรยงัมีความเขา้ใจผิดอยู่มาก เน่ืองจากเป็นประเด็นท่ีสมาชิกยุวเกษตรตอบถกูเพียง 140 รายจาก 233 

ราย คิดเป็นรอ้ยละ 60.1 ไดแ้ก่ 1) กิจกรรมยวุเกษตรกรท่ีสาํคญัท่ีสดุคือการประชุม ดงันัน้จงึจาํเป็นตอ้งใหค้วามรู ้

ในประเดน็นีเ้พ่ิมขึน้ โดยการวดัความรูใ้นเรื่องการดาํเนินกลุม่ยวุเกษตรกรซึง่คาํถามเป็นแบบเลือกตอบถกูและผิด 

ประกอบดว้ยคาํถามจาํนวน 10 ขอ้ โดยมีเกณฑใ์หค้ะแนน ดงันี ้ตอบถกู  1 คะแนน ตอบผิด 0 คะแนน 

แหล่งความรูท่ี้สมาชิกยุวเกษตรกรไดร้บัความรูม้ากท่ีสุด ไดแ้ก่ สื่อการเรียนรูอ่ื้นๆ โดยไดร้บัจากการ

ประชุม มากท่ีสุด เน่ืองจากสมาชิกยุวเกษตรกรมกัมีการประชุมกลุ่มยุวเกษตรกรเพ่ือแลกเปลี่ยนประเด็นต่างๆ 

และท่ีปรึกษายุวเกษตรกรไดร้ับความรูม้ากท่ีสุด ไดแ้ก่ สื่อบุคล โดยไดร้ับจาก เจา้หนา้ท่ีส่งเสริมการเกษตร

เน่ืองจากท่ีปรึกษายุวเกษตรกรจะมีการพบปะและทราบขอ้มูลร่วมกับเจา้หนา้ท่ีส่งเสริมการเกษตรสมํ่าเสมอ 

แตกต่างกับ ธัญลกัษณ ์มณีวรรณ (2557, น.63) พบว่า สมาชิกยุวเกษตรกรไดร้บัความรูจ้ากสื่อแบบกลุ่มมาก

ท่ีสดุ โดยไดร้บัจาก การศกึษาดงูาน ทัง้นี ้ช่องทางการรบัความรูนี้ข้ึน้อยู่กบับริบทของผูร้บัความนัน้ๆ 
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2. ความคิดเห็นต่อกลุ่มยุวเกษตรกร ต่อการดาํเนินงานและต่อการทาํกิจกรรมเกษตรของสมาชิกยุว

เกษตรกรทีป่รึกษายุวเกษตรกร 

ความคิดเห็นต่อกลุ่มยุวเกษตรกรของสมาชิกยุวเกษตรกรและท่ีปรกึษายุวเกษตรกร ในภาพรวมอยู่ใน

ระดบัมากท่ีสดุ โดยความคิดเห็นของสมาชิกยุวเกษตรกรมากท่ีสดุในประเด็น การร่วมทาํกิจกรรมของกลุ่มทาํให้

เกิดการฝึกการอยู่ร่วมกันในสงัคม และความคิดเห็นท่ีปรึกษายุวเกษตรกรมากท่ีสุดในประเด็น การดาํเนินงาน

กลุ่มยุวเกษตรกรเป็นการปลกูฝังใหเ้ด็กและเยาวชนมีทศันคติท่ีดีต่ออาชีพการเกษตร สอดคลอ้งกบั  ธัญลกัษณ ์

มณีวรรณ (2557, น.67) พบวา่ สมาชิกยวุเกษตรกรมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก ไดแ้ก่ ประเดน็ การดาํเนินงาน

กลุม่ยวุเกษตรกรเป็นการปลกูฝังใหเ้ดก็และเยาวชนมีทศันคติท่ีดีต่ออาชีพการเกษตร ซึง่ประเดน็ท่ีสมาชิกกลุ่มยุว

เกษตรกรและท่ีปรกึษายุวเกษตรกร ยงัไม่พึงพอใจโดยประเด็นท่ีไดค้ะแนนความคิดเห็นนอ้ยท่ีสดุ ไดแ้ก่ การร่วม

ทาํกิจกรรมของกลุ่มทาํใหรู้ส้กึถึงความสาํคญัของการเกษตรท่ีมีความสาํคญัต่อประเทศ และ การดาํเนินงานกลุม่

ยวุเกษตรกรเป็นการสรา้งทกัษะและความสามารถดา้นเทคโนโลยีดา้นการเกษตร ดงันัน้จึงควรสง่เสรมิและสรา้งความเขา้

ในประเด็นนี ้

ความคิดเห็นตอ่การดาํเนินงานของสมาชิกยุวเกษตรกรและท่ีปรกึษายวุเกษตรกรในภาพรวมอยู่ในระดบั

มากท่ีสดุ โดยความคิดเห็นของสมาชิกยุวเกษตรกรมากท่ีสดุในประเด็น ควรมีการกาํหนดระเบียบและขอ้ตกลงท่ี

ใชใ้นการดาํเนินงานของกลุ่ม และความคิดเห็นท่ีปรึกษายุวเกษตรกรมากท่ีสุดในประเด็น สมาชิกควรปฏิบัติ

รบัผิดชอบงานของตนอย่างเต็มท่ี แตกต่างกบั ธัญลกัษณ ์มณีวรรณ (2557, น.68) พบว่า สมาชิกยุวเกษตรกรมี

ความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ไดแ้ก่ ประเด็น ควรมีการเลือกตัง้คณะกรรมการสภายุวเกษตรกร เป็นไปตาม

ระเบียบท่ีกลุ่มยุวเกษตรกรกาํหนด ซึ่งประเด็นท่ีสมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกรและท่ีปรกึษายุวเกษตรกร คือประเด็น 

ควรมีการบนัทกึกิจกรรมลงในสมดุบนัทกึใหเ้รียบรอ้ย พรอ้มตอ่การตรวจ ดงันัน้จงึควรสง่เสริมและสรา้งความเขา้

ในประเดน็นี ้

ความคิดเห็นต่อการทาํกิจกรรมเกษตรของสมาชิกยุวเกษตรกร ในภาพรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสดุ และท่ี

ปรึกษายุวเกษตรกรในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก โดยความคิดเห็นของสมาชิกยุวเกษตรกรมากท่ีสดุในประเด็น 

รูส้ึกต่ืนตวัเม่ือไดท้าํการเกษตรทาํแลว้สนุก และความคิดเห็นท่ีปรึกษายุวเกษตรกรมากท่ีสุดในประเด็น อาชีพ

เกษตรกรรมเป็นอาชีพท่ีมีคณุค่าควรสนบัสนนุ ซึง่ประเดน็ท่ีสมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกรและท่ีปรกึษายุวเกษตรกรให้

ความคิดเห็นในระดบันอ้ยท่ีสดุคือประเด็น อาชีพเกษตรทาํแลว้เท่ ดงันัน้จึงควรส่งเสริมและสรา้งความเขา้ใจใน

ประเดน็นีใ้หมี้ความรูส้กึวา่อาชีพเกษตรทาํแลว้เป็นอาชีพท่ีน่าสนใจ เป็นอาชีพท่ีมีคณุคา่ เป็นอาชีพท่ีความสาํคญั

เป็นอาชีพท่ีน่ายกย่องและมีเกียรติ 

 

3. การมีส่วนร่วมในการดาํเนินงานกลุ่มและการทาํกิจกรรมการเกษตรของสมาชิกยุวเกษตรกรและที่

ปรึกษายุวเกษตรกร  

การมีสว่นรว่มในการดาํเนินงานกลุม่ของสมาชิกยวุเกษตรกรและท่ีปรกึษายวุเกษตรกรมีสว่นรว่มใน

การดาํเนินงานกลุม่ในภาพรวมอยู่ในระดบั มากท่ีสดุ โดยมีสว่นรว่มมากท่ีสดุในดา้นการดาํเนินงาน ในประเดน็ 

การเลือกตัง้หรือคดัเลือกกรรมการกลุม่ แตกตา่งกบั ธิดาวดี เหลืองธนะโภค (2546, น.71) พบวา่สมาชิกยวุ

เกษตรกรมีสว่นรว่มในกิจกรรมกลุม่อยู่ในระดบัปานกลาง โดยมีสว่นรว่มในการวางแผนมากท่ีสดุ รองลงมาเป็น

การมีสว่นรว่มในการดาํเนินงาน สว่นดา้นท่ีสมาชิกยวุเกษตรกรมีสว่นรว่มนอ้ยท่ีสดุ ไดแ้ก่ การมีสว่นรว่มในการ
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ประเมินผล ในประเดน็ การวิเคราะหผ์ลการดาํเนินกิจกรรมกลุม่ และ ท่ีปรกึษายวุเกษตรกรมีสว่นรว่มนอ้ยท่ีสดุ 

ไดแ้ก่ การมีสว่นรว่มในการวางแผน ในประเดน็ การกาํหนดวตัถปุระสงคใ์นการดาํเนินกิจกรรม ซึง่หากตอ้งการ

พฒันาจะตอ้งสง่เสริมใหมี้สว่นรว่มในประเดน็นีด้ว้ย การมีสว่นรว่มในการทาํกิจกรรมการเกษตรของสมาชิกยวุ

เกษตรกรในภาพรวมอยู่ในระดบั มาก โดยมีสว่นรว่มมากท่ีสดุในดา้นงานรวม ในประเดน็ การเขา้รว่มการประชมุ

วางแผนการเกษตร และท่ีปรกึษายวุเกษตรกรมีสว่นรว่มมากท่ีสดุในงานกลุม่ย่อย ในประเดน็ การปลกูพืชผกัสว่น

ครวั ใกลเ้คียงกบั ณภทัร ก๋านนท ์(2555, น.83) พบวา่การมีสว่นรว่มในการทาํกิจกรรมสว่นใหญ่มีสว่นรว่มในการ

ปลกูผกัและเลีย้งปลาดกุ 

 

 ปัญหา ข้อเสนอแนะ จุดแขง็ จุดอ่อน โอกาส อุปสรรคและแนวทางการพัฒนาศักยภาพกลุ่มยุว

เกษตรกร 

   ปัญหาในการดาํเนินงานกลุม่ยวุเกษตรกรสมาชิกยวุเกษตรกร เก็บขอ้มลูโดยใชแ้บบสมัภาษณ ์

เป็นคาํถามแบบใหเ้ลือกตอบ โดยจะใหค้ะแนนในแตล่ะขอ้คาํถามดงันี ้  

  ระดบัความคิดเห็นมากท่ีสดุ มีคา่เท่ากบั 5 คะแนน   

  ระดบัความคิดเห็นมาก  มีคา่เท่ากบั  4  คะแนน   

  ระดบัความคิดเห็นปานกลาง มีคา่เท่ากบั  3   คะแนน   

  ระดบัความคิดเห็นนอ้ย   มีคา่เท่ากบั  2   คะแนน   

  ระดบัความคิดเห็นนอ้ยท่ีสดุ  มีคา่เท่ากบั  1   คะแนน 

โดยไดผ้ลดังนี ้ในภาพรวมมีปัญหาอยู่ในระดับนอ้ยประเด็นปัญหาในการดาํเนินงานของสมาชิกยุว

เกษตรกรท่ีเป็นปัญหามากท่ีสดุ ไดแ้ก่ เงินทนุในการทาํกิจกรรมไม่เพียงพอ และประเดน็ปัญหาในการดาํเนินงาน

ของท่ีปรกึษายุวเกษตรกรท่ีเป็นปัญหามากท่ีสุด ไดแ้ก่ วสัดอุปุกรณมี์ปริมาณนอ้ยไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 

ใกลเ้คียงกบั ธัญลกัษณ ์มณีวรรณ (2557, น.65) พบว่า สมาชิกมีปัญหาเก่ียวกบัการไม่มีเวลาในการทาํกิจกรรม 

วสัดอุปุกรณมี์ปริมาณไมเ่พียงพอตอ่การปฏิบติังาน และเงินทนุในการทาํกิจกรรมไมเ่พียงพอ  

ขอ้เสนอแนะการพัฒนาศกัยภาพกลุ่มยุวเกษตรกร เก็บขอ้มูลโดยการสนทนากลุ่มผูเ้ก่ียวขอ้งในเรื่อง

ปัญหาขอ้เสนอแนะ และแนวทางการพฒันากลุม่ยวุเกษตรกรในจงัหวดักระบ่ี จาํนวน 20 ท่าน ไดแ้ก่ สมาชิกกลุ่ม

ยุวเกษตรกร ท่ีปรกึษายุวเกษตรกร คณะกรรมการยุวเกษตรกร และ เจา้หนา้ท่ีผูร้บัผิดชอบยุวเกษตรกรในระดบั

อาํเภอ ไดแ้ก่ 1) ดา้นผูป้กครอง ไดแ้ก่ ควรใหผู้ป้กครองมีส่วนร่วมในกิจกรรมยุวเกษตรกร 2) ดา้นครูท่ีปรึกษา 

ไดแ้ก่ นาํไปศกึษาดงูานในกลุม่ท่ีดีและมีศกัยภาพ เพ่ิมเวลาในดา้นกิจกรรมมากขึน้ 3) ดา้นโรงเรียนและกิจกรรม

กลุ่ม ได้แก่ สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ในกิจกรรมยุวเกษตรกร สนับสนุนงบประมาณ ควรมีการทํากิจกรรมท่ี

หลากหลาย กิจกรรมควรมีการสนบัสนนุใหเ้กิดรายได ้4) ดา้นเจา้หนา้ท่ีสง่เสริม ไดแ้ก่ ควรมีการใหค้วามรูแ้ก่กลุ่ม

ยวุเกษตรกรใหส้มํ่าเสมอ ควรมีการใหค้วามรูเ้จา้หนา้ท่ีใหมใ่นดา้นงานยวุและศกึษาอย่างตอ่เน่ือง 

 

4. การทดสอบสมมตฐิาน โดยใชก้ารวิเคราะห ์t-test ไดผ้ลดงันี ้

1) เปรียบเทียบความคิดเห็นของกลุ่มยุวเกษตรกรระหว่างสมาชิกยุวเกษตรกรและท่ีปรกึษายวุเกษตรกร 

ประเดน็ การรว่มทาํกิจกรรมของกลุ่มทาํใหเ้กิดการฝึกการอยู่ร่วมกนัในสงัคม พบวา่ แตกตา่งอย่างมีนยัสาํคญัย่ิง

ทางสถิติ ท่ี 0.01 ดงัแสดงใน 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 

 

 

2) เปรียบเทียบความคิดเห็นในการดาํเนินงานกลุ่มยุวเกษตรกรระหว่างสมาชิกยุวเกษตรกรและท่ี

ปรึกษายุวเกษตรกร ประเด็น การกาํหนดระเบียบและขอ้ตกลงท่ีใชใ้นการดาํเนินงานของกลุ่ม พบว่าแตกต่าง

อย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.05 ดงัแสดงใน 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 

3) เปรียบเทียบความคิดเห็นในการทาํการเกษตรของกลุม่ยุวเกษตรกรระหวา่งสมาชิกยุวเกษตรกรและท่ี

ปรกึษายวุเกษตรกร ประเดน็ อาชีพเกษตรกรรมเป็นอาชีพท่ีเหมาะสาํหรบัทุกคน พบวา่แตกตา่งอย่างมีนยัสาํคญั

ย่ิงทางสถิติท่ี 0.01 ดงัแสดงใน Table 3 

 

 

 

 

Topic young farmer 

members 

significance agricultural 

advisors 

significance t sig 

x� S.D x� S.D. 

Participation in group 

activities leads to the 

practice of coexistence 

in society 

4.64 

 

0.480 most 

important 

4.21 

 

0.800 most 

important 

3.188** 0.002 

Topic young farmer 

members 

significance agricultural 

advisors 

significance t sig 

x� S.D x� S.D 

Defining the rules and 

agreements used in 

group operations 

4.67 0.458 most 

important 

4.37 0.627 most 

important 

2.523

* 

0.015 
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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 

 

4) เปรียบเทียบการมีส่วนร่วมในการดาํเนินงานของกลุ่มยุวเกษตรกรระหว่างสมาชิกยุวเกษตรกรและท่ี

ปรกึษายุวเกษตรกร ประเด็น การมีส่วนร่วมในการรบัผลประโยชน ์คือ การนาํผลผลิตไปใชใ้นการบริโภค พบว่า 

แตกต่างอย่างมีนัยสาํคญัย่ิงทางสถิติ ท่ี 0.01 และการนาํประสบการณไ์ปใชใ้นการเรียน พบว่าแตกต่างอย่างมี

นยัสาํคญัย่ิงทางสถิติ ท่ี 0.01 ดงัแสดงใน 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 young farmer 

members 

significance agricultural 

advisors 

significance t sig 

x� S.D x� S.D 

Farming is a 

career that is 

suitable for 

everyone. 

4.53 0.557 most 

important 

4

.

1

5 

0.751 very 

important 

2.828** 0.007 

Topic young farmer 

members 

significance agricultural 

advisors 

significanc

e 

t sig 

x� S.D x� S.D 

1.  Participation 

in receiving 

profits 

- - - - - - - - 

     The use of 

products for 

consumption 

4.50 0.550 most 

important 

4.92 0.269 most 

important 
-5.039** 0.000 

     Applying 

experience in 

learning 

4.44 0.578 most 

important 

4.90 0.298 most 

important 
-5.165** 0.000 
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5) เปรียบเทียบการส่วนร่วมของยุวเกษตรกรในการทาํกิจกรรมการเกษตรระหว่างสมาชิกยุวเกษตรกร

และท่ีปรกึษายวุเกษตรกร พบวา่แตกตา่งอย่างมีนยัสาํคญัย่ิงทางสถิติ ท่ี 0.01 ในประเดน็ งานสว่นบคุคล คือ การ

เลีย้งสตัว ์การทาํนา/การปลกุพืชไร ่กิจกรรมแปรรูป และ งานส่วนย่อย คือ การปลกูพืชผกัสวนครวั การเลีย้งสตัว ์

การทาํนา/การปลกุพืชไร ่กิจกรรมแปรรูป ดงัแสดงใน 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 young farmer 

members 

significance agricultural 

advisors 

significance t sig 

x� S.D x� S.D 

1. Personal work - - - - - - -  

    Animal husbandry 3.65 0.864 very 

important 

4.42 0.637 most 

important 

-5.590** 0.000 

    Farming / Cropping 3.38 0.791 very 

important 

4.25 0.738 most 

important 

-5.614** 0.000 

     Processing activities 3.73 0.805 very 

important 

4.46 0.503 most 

important 

-5.430** 0.000 

     Fishery activities 3.67 0.730 very 

important 

4.35 0.623 most 

important 

-5.049** 0.000 

2. Small group work - - - - - - -  

       Growing vegetable 

garden 

4.54 0.533 most 

important 

4.79 0.412 most 

important 

-2.642* 0.011 

       Animal husbandry 3.72 0.879 very 

important 

4.48 0.610 most 

important 

-4.830** 0.000 

      Farming / Cropping 3.52 0.815 very 

important 

4.44 0.608 most 

important 

-5.833** 0.000 

Processing activities 3.76 0.827 very 

important 

4.58 0.499 most 

important 

-5.414** 0.000 

  Fishery activities 3.76 0.823 very 

important 

4.44 0.574 most 

important 

-4.560** 0.000 
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6) เปรียบเทียบปัญหาในการดาํเนินงานกลุ่มยุวเกษตรกรระหว่างสมาชิกยุวเกษตรกรและท่ีปรึกษายุว

เกษตรกร พบว่าแตกต่างอย่างมีนัยสาํคญัย่ิงทางสถิติ ท่ี 0.01 ในประเด็น เงินทุนในการทาํกิจกรรมไม่เพียงพอ 

ผูบ้ริหารโรงเรียนไม่สนับสนุนกิจกรรม เจา้หนา้ท่ีส่งเสริมการเกษตรขาดการติดตาม ขาดความร่วมมือในการ

ปฏิบติังาน ดงัแสดงใน 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. 

*Significance level at 0.05 
* *Significance level at 0.01 
 

ข้อเสนอแนะ 

1. ข้อเสนอแนะในการนาํผลการวิจัยไปใช้ 

  1) ขอ้เสนอแนะตอ่กลุม่ยวุเกษตรกร 

   (1) ควรมีการฝึกหรือสนบัสนุนใหส้มาชิกในกลุ่มมีกิจกรรมร่วมกนัในดา้นอ่ืนๆ เช่น การฝึกการ

เป็นผูน้าํ การวางแผนงานรว่มกนั การบนัทกึและจดัทาํบญัชี 

   (2) ควรฝึกใหส้มาชิกกลุ่มเห็นความสาํคญัของงานยุวเกษตรกรในทุกๆดา้น เช่นการออม การ

แปรรูป การจาํหน่ายผลผลิต ทกัษะและเทคโนโลยีดา้นการเกษตร  

 2) ขอ้เสนอแนะตอ่ครูท่ีปรกึษา  

Topic young farmer 

members 

significance agricultural 

advisors 

significance t sig 

x� S.D x� S.D 

Insufficient funds for 

activities 

4.26 0.832 most 

important 

3.92 0.882 very 

important 

2.668** 0.010 

School administrators 

do not support activities 

1.24 0.491 least 

important 

1.71 0.667 least 

important 

-4.352** 0.000 

Lack of monitoring from 

agricultural extension 

officials 

1.33 0.555 least 

important 

1.63 0.525 least 

important 

-3.045** 0.004 

Lack of cooperation in 

work 

2.49 1.087 less 

important 

3.10 0.721 very 

important 

-3.164** 0.003 
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   (1) ควรมีการวางแผนร่วม และกาํหนดวัตถุประสงคใ์นการทาํกิจกรรมร่วมกับสมาชิก ให้

คาํปรึกษา ช่วยแกไ้ขปัญหา ไม่ควรปล่อยใหส้มาชิกแกไ้ขปัญหากันเองอาจทาํใหก้ารดาํเนินงานกลุ่มไม่บรรลุ

วตัถปุระสงคต์ามท่ีไดต้ัง้ไว ้

   (2) ควรมีการจดัสรรเวลาในการทาํกิจกรรมการดาํเนินงานของกลุม่ใหม้ากขึน้และเนน้กิจกรรม

การสรา้งรายไดใ้หแ้ก่กลุม่และสมาชิก 

 3) ขอ้เสนอแนะต่อผูบ้ริหารและเจา้หนา้ท่ีท่ีไม่สนับสนุนกิจกรรม ควรมีการ 1) สนับสนุนวสัดุอุปกรณ์ใน

กิจกรรมยุวเกษตรกร (2) สนับสนุนงบประมาณเพ่ือการทาํกิจกรรมกลุ่มท่ีหลากหลาย (3) ควรมีการทาํกิจกรรมท่ี

หลากหลายและเพ่ิมมากขึน้ (4) ควรมีการศกึษางานจากกลุ่มท่ีมีการดาํเนินกิจกรรมท่ีประสบความสาํเร็จและเป็น

แบบอย่างในการพฒันากลุม่ยวุเกษตรกร (5) ใหผู้บ้ริหารและเจา้หนา้ท่ีมีสว่นรว่มในการทาํกิจกรรมกลุม่ยุวเกษตร 

 4) ขอ้เสนอแนะตอ่เจา้หนา้สง่เสริมการเกษตร 

 เจา้หนา้ท่ีส่งเสริมการเกษตรเขา้ไปใหค้าํปรึกษาและชีแ้นะการดาํเนินงาน กลุ่มเพ่ือใหกิ้จกรรมประสบ

ความสาํเรจ็  

5) ขอ้เสนอแนะตอ่หน่วยงาน 

 ควรมีการประชาสมัพนัธกิ์จกรรมการดาํเนินงานของกลุ่มใหเ้ป็นท่ีรูจ้กัอย่างแพร่หลาย เพ่ือเป็นการเปิด

โอกาสใหส้มาชิกกลุม่ยวุเกษตรกร ไดมี้การแสดงผลงาน และเป็นการตอ่ยอดเพ่ือขอรบัการสนบัสนนุงบประมาณ

ในการดาํเนินกิจกรรม 

6) ขอ้เสนอแนะตอ่โยบาย 

 ควรมีการกาํหนดกลุ่มยุวเกษตรกรใหเ้ป็นเป้าหมายในโครงการส่งเสริมการเกษตรตลอดจนบูรณาการ

เขา้กบัโครงการตา่งๆในพืน้ท่ี เพ่ือเป็นการพฒันาและสง่เสริมกลุม่ยวุเกษตรกรใหมี้ศกัยภาพและความสามารถใน

ระดบัชัน้ท่ีดีขึน้ไป 
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การยอมรับการใช้เชือ้ราไตรโคเดอรม์าในการควบคุมโรคพชืในปาลม์นํา้มันของเกษตรกร 

ในอาํเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี ่
An Adoption of Trichoderma (Trichoderma harzianum) Utilization in Oil Palm Plant Disease Control  

of Farmers in Ao Luek District, Krabi Province 
 

ทพิวรรณ เทพบุรี1* บาํเพ็ญ เขียวหวาน2 และ สินีนชุ ครุฑเมือง แสนเสรมิ2 
Thipphawan Thepburi1*, Bumpen Keowan2 and Sineenuch Khrutmuang Sanserm2 

 
บทคัดย่อ 

 การวิจัยนีมี้วตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษา 1) ความรู ้ความคิดเห็น และความตอ้งการในการใชเ้ชือ้ราไตรโคเดอรม์าในการ
ควบคมุโรคพืชของเกษตรกร 2) แรงจงูใจและการปฎิบตัิในการใชเ้ชือ้ราไตรโคเดอรม์าในการควบคมุโรคพืชของเกษตรกร 3) ความ
คิดเห็นต่อปัญหาและขอ้เสนอแนะในการใชเ้ชือ้ราไตรโคเดอรม์าในการควบคุมโรคพืชของเกษตรกร 4) ปัจจัยท่ีสัมพันธ์กับการ
ยอมรบัการใชเ้ชือ้ราไตรโคเดอรม์าในการควบคมุโรคพืชของเกษตรกร ประชากรท่ีใชใ้นการศกึษาคือ เกษตรกรผูป้ลูกปาลม์นํา้มนั
ในอาํเภออ่าวลกึ จงัหวดักระบ่ี จาํนวน 5,136 ครวัเรือน กาํหนดกลุ่มตวัอย่างตามสตูรของ Taro Yamane ไดก้ลุ่มตวัอย่าง 264 คน 
ทาํการสุ่มตวัอย่างแบบง่าย เก็บรวบรวมขอ้มลูโดยใชแ้บบสมัภาษณ ์สถิตท่ีิใชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู ไดแ้ก่ คา่ความถ่ี คา่รอ้ยละ คา่
ต ํ่าสดุ คา่สงูสดุ คา่เฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การจดัอนัดบั และการวเิคราะห ์Chi-Square ผลการวจิยั พบวา่ 1) เกษตรกรท่ีใช้
และไม่ใชเ้ชือ้ราไตรโคเดอรม์าส่วนมากมีความรูเ้ก่ียวกบัการใชเ้ชือ้ราไตรโคเดอรม์าในระดบัมาก เกษตรกรท่ีใชแ้ละไม่ใชเ้ชือ้ราไตร
โคเดอรม์ามีความคิดเห็นเก่ียวกบัการใชเ้ชือ้ราไตรโคเดอรม์าในระดบัมากท่ีสุดและระดบัมาก ตามลาํดบั โดยเกษตรกรท่ีใชเ้ชือ้รา
ไตรโคเดอรม์ารอ้ยละ 93.2 มีความตอ้งการใช ้ส่วนเกษตรกรท่ีไม่ใชเ้ชือ้ราไตรโคเดอรม์ามีเพียงรอ้ยละ 50.8 ท่ีมีความตอ้งการใช ้2) 
เกษตรกรท่ีใชเ้ชือ้ราไตรโคเดอรม์ามีแรงจงูใจในการใชเ้ชือ้ราไตรโคเดอรม์าในระดบัมากท่ีสดุ และมีการปฎิบตัใินการใชเ้ชือ้ราไตรโค
เดอรม์าระดบัมาก 3) ความคิดเห็นตอ่ปัญหาของเกษตรกรทัง้ 2 กลุ่มอยู่ในระดบัมากท่ีสดุ ส่วนขอ้เสนอแนะของเกษตรกรท่ีใชเ้ชือ้
ราไตรโคเดอรม์าอยู่ในระดบัมากท่ีสุดและเกษตรกรท่ีไม่ใชอ้ยู่ในระดบัมาก 4) ปัจจยัท่ีสมัพันธก์ับการยอมรบัการใชเ้ชือ้ราไตรโค
เดอรม์า พบวา่ปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธอ์ย่างมีนยัสาํคญัย่ิงท่ี 0.01 คือ จาํนวนแรงงานในครวัเรือนทาํการเกษตร ความคดิเหน็ในการ
ใชเ้ชือ้ราไตรโคเดอรม์า ความคิดเห็นต่อปัญหาในการใชเ้ชือ้ราไตรโคเดอรม์า และขอ้เสนอแนะในการใชเ้ชือ้ราไตรโคเดอรม์า ส่วน
ระยะเวลาในการปลูกปาลม์นํา้มนัและความรูใ้นการใชเ้ชือ้ราไตรโคเดอรม์าในการควบคมุโรคพืชมีความสมัพนัธอ์ย่างนยัสาํคญัท่ี 
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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บทนาํ 

ปาลม์นํา้มนัถูกนาํเขา้มาปลกูในประเทศไทย ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2472 ท่ีสถานีทดลองยางคอหงส ์จังหวัด

สงขลา และสถานีกสิกรรมพลิว้ จังหวดัจันทบุรี มีการส่งเสริมการปลกูเป็นพืน้ท่ีใหญ่เริ่มเม่ือปี พ.ศ. 2511 โดย

โครงการนิคมสรา้งตนเองพฒันาภาคใต ้อาํเภอควนกาหลง จงัหวดัสตลู โดยมีสมาชิกโครงการ 1,645 ราย เนือ้ท่ี

ประมาณ 20,000 ไร ่และโครงการบริษัทอตุสาหกรรมนํา้มนัและสวนปาลม์จาํกดั (สวนเจียร วานิช) ตาํบลปลาย

พระยา อาํเภออ่าวลึก จังหวดักระบ่ี ประมาณ 16,262 ไร่ ต่อมาในปี พ.ศ. 2518 กรมส่งเสริมสหกรณ ์ไดมี้การ

ปลกูปาลม์นํา้มนัในพืน้ท่ีสหกรณนิ์คม 3 แห่ง คือ สหกรณนิ์คมอา่วลกึ สหกรณนิ์คมท่าแซะ และสหกรณนิ์คมหลงั

สวน หลงัจากนัน้จึงมีการขยายพืน้ท่ีปลกูมากขึน้ จากประวติัการพฒันาการปลกูปาลม์นํา้มนัในประเทศไทยจาก

เริ่มตน้จนถึงปัจจุบนั สามารถแยกระยะการพัฒนาเป็น 2 ระยะ คือ ระยะแรกเป็นระยะของการเริ่มตน้ ตัง้แต่ปี 

พ.ศ. 2472 ถงึ ปี 2525 ซึง่กินระยะเวลาประมาณ 50 ปี เป็นช่วงระยะเวลาท่ีมีการขยายพืน้ท่ีค่อนขา้งชา้ ในระยะ

ท่ีสอง จากปี พ.ศ. 2525 ถึงปัจจุบนั ปี (พ.ศ. 2560) เป็นระยะท่ีมีการพฒันาการขยายพืน้ท่ีปลกูอย่างรวดเร็ว ซึ่ง

เฉลี่ยแลว้มีการเพ่ิมพืน้ท่ีปลกูประมาณ 50,000 -100,000 ไร่ต่อปี ปัจจุบนั (พ.ศ. 2560) มีพืน้ท่ีปลกูปาลม์นํา้มนั

ประมาณ 5.44 ลา้นไร่ โดยจังหวดัท่ีปลูกมากท่ีสุดคือ สุราษฎรธ์านี กระบ่ี และชุมพร ตามลาํดบั (กรมวิชาการ

เกษตร 2560, น.4-5 ) 

จงัหวดักระบ่ีเป็นจงัหวดัท่ีมีพืน้ท่ีเพาะปลกูปาลม์นํา้มนัเป็นอนัดบั 2 ของประเทศ มีพืน้ท่ีเพาะปลกูทัง้ 8 

อาํเภอ รวมทั้งสิน้ 1,138,323 ไร่ เนือ้ท่ีใหผ้ล 1,086,190 ไร่ ผลผลิต 3,383,122 ตัน ผลผลิตเฉลี่ย/ไร่/ปี 3,115 

กิโลกรมั สงูเป็นอนัดบั 1 ของประเทศ นโยบายจงัหวดัตอ้งการผลกัดนัใหจ้งัหวดักระบ่ีเป็นแหลง่ผลิตปาลม์นํา้มนั

ท่ีมีคณุภาพ (สาํนกังานเกษตรจงัหวดักระบ่ี, 2561) 

อาํเภออ่าวลึก เป็นอาํเภอแรกของกระบ่ีท่ีปลกูปาลม์นํา้มนั และเป็นอาํเภอแรกของประเทศไทยท่ีปลกู

ปาลม์นํา้มันเพ่ือการคา้โดยเอกชน โรงงานสกัดนํา้มันปาลม์โรงแรกของไทยตัง้เม่ือ พ.ศ.2515 คือ บริษัทไทย

อุตสาหกรรมนํา้มันปาลม์และสวนปาลม์ ตัง้อยู่ท่ีอาํเภออ่าวลึก จังหวัดกระบ่ี อาํเภออ่าวลึกมีความพรอ้มใน

หลายๆ ดา้นเก่ียวกบัปาลม์นํา้มนั ตัง้แต่มีสภาพพืน้ท่ีเหมาะสมสาํหรบัปาลม์นํา้มนั มีแหล่งผลิตเมล็ดปาลม์ท่ีได้

มาตรฐาน มีโรงงานสกดันํา้มนัปาลม์ในพืน้ท่ี ทัง้ของเอกชนและโรงงานสกัดนํา้มนัปาลม์ของชุมชนสหกรณ ์มี

โรงงานผลิตไบโอดีเซลในพืน้ท่ี ดงันัน้อาํเภออ่าวลกึ จึงเป็นอาํเภอท่ีมีเกษตรกรท่ีมีศกัยภาพอย่างสงูในการผลิต

ปาลม์นํา้มนั เพราะมีความพรอ้มในทุกดา้นตัง้แต่การผลิต การแปรรูป และการจดัจาํหน่าย ซึ่งพรอ้มท่ีจะรองรบั

แผนพฒันาปาลม์นํา้มนัของจงัหวดักระบ่ี ท่ีจะผลกัดนัใหก้ระบ่ีเป็นเมืองปาลม์นํา้มนั (Palm oil city) และพรอ้มท่ี

จะรองรบัแผนยุทธศาสตรก์ารพัฒนาปาลม์นํา้มนัของประเทศ อาํเภออ่าวลึก มีพืน้ท่ีปลูกปาลม์นํา้มนัทัง้หมด 

212,084 ไร่ เป็นพื ้นท่ีให้ผลผลิตแลว้จาํนวน 207,213 ไร่ พื ้นท่ีท่ียังไม่ให้ผลผลิต จํานวน 4,871 ไร่ ผลผลิต 

635,937 ตนั ผลผลิตเฉลี่ย/ไร/่ปี 3,069 กิโลกรมั (สาํนกังานเกษตรจงัหวดักระบ่ี, 2561) 

ปัจจุบันเกษตรกรชาวสวนปาลม์นํา้มันยังประสบปัญหาตน้ทุนการผลิตสูง ผลผลิตราคาตกตํ่า ขาด

เสถียรภาพ ราคาผลปาลม์ทะลายเฉลี่ยปี 2557-2561 มีแนวโนม้ลดลง แนวทางการพฒันาตอ้งเนน้การลดตน้ทุน 

เพ่ิมคุณภาพผลผลิต โดยเริ่มตัง้แต่การปรบัปรุงบาํรุงดิน ดว้ยปัญหาดงักล่าวจังหวดักระบ่ีจึงจดัทาํโครงการลด

ความเสี่ยงเกษตรกรจากการระบาดศตัรูพืชขึน้ เพ่ือสง่เสริมใหเ้กษตรกรรูจ้กัวิธีการควบคมุศตัรูพืชอย่างเหมาะสม 

และส่งเสริมการใชชี้วภัณฑใ์นการควบคุมโรคพืช โดยเฉพาะอย่างย่ิงการใชเ้ชือ้ราไตรโคเดอรม์า อย่างไรก็ตาม 
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การใชเ้ชือ้ราไตรโคเดอรม์าซึง่เป็นสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งในการควบคมุโรคพืชนัน้ ผูใ้ชต้อ้งศกึษาและทาํความเขา้ใจทัง้

คุณสมบัติ วิธีการใชแ้ละขอ้จาํกัดต่าง ๆ ในการใช ้ซึ่งจากการศึกษาการใชส้ารชีวภัณฑเ์พ่ือป้องกันและกาํจัด

ศตัรูพืชพบวา่ เกษตรกรทัง้หมดยงัมีปัญหาการใชเ้ชือ้ราไตรโคเดอรม์าในดา้นการปฏิบติัในไรน่า โดยยงัขาดความ 

เขา้ใจเก่ียวกับการใชห้ัวเชือ้สดและคุณสมบติัเฉพาะของเชือ้ราไตรโคเดอรม์า (มรกต สดุประเสริฐ 2557, น. 1-

11) และยงัถือว่าเป็นนวตักรรมหรือความรูใ้หม่ท่ีตอ้งอาศยัการศกึษาทาํความเขา้ใจใหถ้กูตอ้งในการนาํไปใช ้ซึ่ง

จะส่งผลต่อการยอมรบัของเกษตรกร ดงันัน้จึงจาํเป็นท่ีจะศึกษาการยอมรบัการใชเ้ชือ้ราไตรโคเดอรม์าในการ

ควบคมุโรคพืชในปาลม์นํา้มนัของเกษตรกรในอาํเภออ่าวลกึ จงัหวดักระบ่ี ความรู ้ความคิดเห็น ความตอ้งการ 

แรงจงูใจ ตลอดจนความคิดเห็นตอ่ปัญหาและขอ้เสนอแนะ ซึง่จะเป็นแนวทางในการวางแผนการสง่เสริมและการ

แกไ้ขปัญหาใหแ้ก่เกษตรกรในการใชเ้ชือ้ราไตรโคเดอรม์าในการควบคมุโรคพืชไดอ้ย่างถกูตอ้งและเหมาะสม 

 

วัตถุประสงค ์

1. เพ่ือศกึษาความรู ้ความคิดเห็น และความตอ้งการในการใชเ้ชือ้ราไตรโคเดอรม์าในการควบคมุโรคพืช

ของเกษตรกร 

2. เพ่ือศกึษาแรงจงูใจและการปฏิบติัในการใชเ้ชือ้ราไตรโคเดอรม์าในการควบคมุโรคพืชของเกษตรกร  

3. เพ่ือศกึษาความคิดเห็นต่อปัญหาและขอ้เสนอแนะในการใชเ้ชือ้ราไตรโคเดอรม์าในการควบคมุโรคพืช

ของเกษตรกร  

4. เพ่ือศึกษาปัจจัยท่ีสัมพันธ์กับการยอมรับการใช้เชือ้ราไตรโคเดอรม์าในการควบคุมโรคพืชของ

เกษตรกร 

 

วิธีการวิจัย 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรท่ีใชใ้นการศกึษาครัง้นีเ้ป็นเกษตรกรผูป้ลกูปาลม์นํา้มนัในอาํเภออา่วลกึ จงัหวดักระบ่ี จาํนวน 

9 ตาํบล ซึ่งมีจาํนวนเกษตรกรผูป้ลูกปาลม์นํา้มันทั้งหมด 5,136 ครัวเรือน (ทะเบียนเกษตรกร กรมส่งเสริม

การเกษตร, 2561) กาํหนดกลุ่มตัวอย่างตามสูตรของ Taro Yamane ท่ีค่าความคลาดเคลื่อน 0.06 ไดก้ลุ่ม

ตวัอย่าง 264 คน ทาํการสุม่ตวัอย่างแบบหลายขัน้ตอน  

 

วิธีการเกบ็ข้อมูล 

เก็บขอ้มลูโดยใชแ้บบสมัภาษณแ์บบมีโครงสรา้ง (Structural Interview)  ประกอบดว้ยคาํถามปลายปิด 

(Close-ended Questions) และคาํถามปลายเปิด (Opened-End Questions) แบ่งคาํถามเป็น 4 ตอน ดงันี ้(1) 

สภาพพืน้ฐานส่วนบุคคล สภาพทางเศรษฐกิจและสงัคมของเกษตรกรในอาํเภออ่าวลกึ จงัหวดักระบ่ี ไดแ้ก่ อายุ 

ระดบัการศกึษา จาํนวนแรงงานภาคการเกษตรในครวัเรือน และประสบการณใ์นการทาํสวนปาลม์นํา้มนั พืน้ท่ี

ปลูกปาลม์นํา้มัน รายไดจ้ากการปลูกปาลม์นํา้มัน และระยะเวลาในการปลูกปาลม์นํา้มัน (2) ความรู ้ความ

คิดเห็น และความตอ้งการในการใชเ้ชือ้ราไตรโคเดอรม์าในการควบคมุโรคพืชของเกษตรกร(3) แรงจูงใจและการ

ปฏิบติัในการใชเ้ชือ้ราไตรโคเดอรม์าในการควบคมุโรคพืชของเกษตรกร (4) ความคิดเห็นต่อปัญหา ขอ้เสนอแนะ

เก่ียวกบัการใชเ้ชือ้ราไตรโคเดอรม์าในการควบคมุโรคพืชของเกษตรกร 
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การวิเคราะหข้์อมูล 

วิเคราะหข์อ้มลูเชิงปริมาณดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอรส์าํเรจ็รูป โดยใชส้ถิติพรรณา ไดแ้ก่ การแจกแจง

ความถ่ี ค่ารอ้ยละ ค่าตํ่าสุด ค่าสูงสุด ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การจัดอันดับ และการวิเคราะห์หา

ความสมัพนัธข์องตวัแปรโดยใชส้ถิต Chi-square 

นาํขอ้มลูท่ีเก็บรวบรวมไดจ้ากแบบสมัภาษณ ์มาตรวจสอบความสมบูรณข์องขอ้มลู มาจดัหมวดหมู่และ

จดัทาํรหสัขอ้มลู แลว้วิเคราะหด์ว้ยเครื่องคอมพิวเตอร ์โดยใชโ้ปรแกรมสถิติสาํเร็จรูป สาํหรบัค่าสถิติท่ีใชใ้นการ

วิเคราะหข์อ้มลู คือ 

4.1 การวิเคราะหข์อ้มลูเชิงปริมาณ วิเคราะหข์อ้มลูโดยใช ้คา่รอ้ยละ (Percentage)  

ความถ่ี (Frequency) คา่เฉลี่ย (Mean) คา่เบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation; S.D) คา่สงูสดุ (Maximum) 

ค่าตํ่าสดุ (minimum) และการจดัอนัดบั (ranking)โดยแปลความหมายของคะแนนตามค่าเฉลี่ย ซึ่งแบ่งออกเป็น 

5 ระดบั 

การแปลความหมาย 

โดยมีเกณฑใ์นการแปลความหมายขอ้มลู ดงันี ้

    ช่วงคะแนน = คะแนนสงูสดุ – คะแนนตํ่าสดุ 

                    จาํนวนระดบั 

      =  5 – 1 

          5 

      =    4 

          5 

      =   0.80    

โดยแปลความหมายของคะแนนตามคา่เฉลี่ย ซึง่แบ่งออกเป็น 5 ระดบั คือ 

ช่วงคะแนนเฉลี่ย 4.21 – 5.00 หมายความวา่ ระดบัมากท่ีสดุ 

ช่วงคะแนนเฉลี่ย 3.41 – 4.20 หมายความวา่ ระดบัมาก 

ช่วงคะแนนเฉลี่ย 2.61 – 3.40 หมายความวา่ ระดบัปานกลาง 

ช่วงคะแนนเฉลี่ย 1.81 – 2.60 หมายความวา่ ระดบันอ้ย 

ช่วงคะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.80 หมายความวา่ ระดบันอ้ยท่ีสดุ 

4.2 วิเคราะหค์วามสมัพนัธข์องปัจจัยทางสงัคม ปัจจยัดา้นเศรษฐกิจ ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา 

ประสบการณก์ารทาํเกษตร จาํนวนแรงงานภาคการเกษตร ตาํแหน่งทางสงัคม พืน้ท่ีปลกูปาลม์นํา้มนั รายไดข้อง

ครวัเรือนภาคการเกษตร รายไดข้องครวัเรือนนอกภาคการเกษตร ระยะเวลาในการปลกูปาลม์นํา้มนั  เและปัจจยั

อ่ืนๆ ไดแ้ก่ ความรูใ้นการใชเ้ชือ้ราไตรโคเดอรม์า ความคิดเห็นในการใชเ้ชือ้ราไตรโคเดอรม์า ความตอ้งการในการ

ใชเ้ชือ้ราไตรโคเดอรม์า ปัญหาในการใชเ้ชือ้ราไตรโคเดอรม์าและขอ้เสนอแนะในการใชเ้ชือ้ราไตรโคเดอรม์า มี

สัมพันธ์กับการยอมรับการใชเ้ชือ้ราไตรโคเดอรม์าในการป้องกันกาํจัดโรคท่ีเกิดกับปาลม์นํา้มัน โดยวิธีการ

ทดสอบ ไคสแควร ์(Chi-Square) 
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ผลการวิจัยและการอภปิรายผล 

1. ความรู้ ความคิดเห็น และความต้องการในการใช้เชือ้ราไตรโคเดอรม์าในการควบคุมโรคพืชของ

เกษตรกร 

1.1 ความรูเ้กีย่วกบัการใชเ้ชือ้ราไตรโคเดอร์มาในการควบคมุโรคพชืของเกษตรกร 

- เกษตรกรที่ใชเ้ชือ้ราไตรโคเดอร์มา ผลการวิจัยความรูเ้ก่ียวกับการใชเ้ชือ้ราไตรโคเดอรม์าในการ

ควบคมุโรคพืชของเกษตรกร พบวา่ เกษตรกรไดต้อบถกูตอ้งเฉลี่ย 11.79 ขอ้จากคาํถาม 15 ขอ้ โดยเกษตรกรรอ้ย

ละ 61.4 มีความรูใ้นระดบัมาก ตอบไดถ้กูตอ้ง 10 -12 ขอ้ รองลงมา รอ้ยละ 31.0 มีความรูใ้นระดบัมากท่ีสดุ ตอบ

ไดถ้กูตอ้ง 13 - 15 ขอ้  และรอ้ยละ 7.6 มีความรูใ้นระดบัปานกลาง ตอบไดถ้กูตอ้งจาํนวน 7 - 9 ขอ้ ตามลาํดบั  

- เกษตรกรที่ไม่ใชเ้ชือ้ราไตรโคเดอร์มา ผลการวิจัยความรูเ้ก่ียวกับการใชเ้ชือ้ราไตรโคเดอรม์าในการ

ควบคมุโรคพืชของเกษตรกร พบวา่ เกษตรกรไดต้อบถกูตอ้งเฉลี่ย 12.10 ขอ้จากคาํถาม 15 ขอ้ โดยเกษตรกรรอ้ย

ละ 66.6 มีความรูใ้นระดบัมาก ตอบไดถ้กูตอ้ง 10 – 12 ขอ้ รองลงมาเกษตรกรรอ้ยละ 25.5 มีความรูใ้นระดบัมาก

ท่ีสดุ ตอบได ้13 – 15 ขอ้ และรอ้ยละ 1.4 มีความรูใ้นระดบัปานกลาง ตอบไดถ้กูตอ้งจาํนวน 7 - 9 ขอ้ ตามลาํดบั  

 1.2 ความคดิเหน็ในการใชเ้ชือ้ราไตรโคเดอร์มาในการควบคมุโรคพชืของเกษตรกร 

- เกษตรกรทีใ่ชเ้ชือ้ราไตรโคเดอร์มา ผลการวิจยั พบวา่ โดยภาพรวมมีความคิดเห็นเก่ียวกบัการใชเ้ชือ้รา

ไตรโคเดอรม์าในการควบคมุโรคพืชอยู่ในระดบัมากท่ีสดุ โดยมีความคิดเห็นในระดบัมากท่ีสดุ 13 ประเด็น ไดแ้ก่ 

(1) ลดการใชส้ารกาํจดัโรคพืชศตัรูพืช (2) ไมก่่อใหเ้กิดผลกระทบตอ่สิ่งแวดลอ้ม (3) การใชเ้ชือ้ราไตรโคเดอรม์าไม่

ก่อใหเ้กิดผลกระทบตอ่สขุภาพของตวัเกษตรกรเอง (4) เป็นการอาศยัธรรมชาติในการช่วยควบคมุสภาพแวดลอ้ม 

(5) เป็นวิธีการแกปั้ญหาเรื่องโรคพืชในระยะยาว (6) ลดการปนเป้ือนสารเคมีในสิ่งแวดลอ้ม (7) ผลผลิตจะมี

คณุภาพทาํใหร้าคาผลผลิตดีขึน้ (8) การใชเ้ชือ้ราไตรโคเดอรม์าทาํใหก้ารใชจ้่ายดา้นสารเคมีป้องกนักาํจดัศตัรูพืช

ลดลง (9) การใชเ้ชือ้ราไตรโคเดอรม์าช่วยอนรุกัษส์ิ่งมีชีวิตท่ีเกิดขึน้ตามธรรมชาติอย่างสมดลุ (10) สามารถใชง้าน

ไดง่้าย สะดวก รวดเรว็ (11) ทาํใหต้น้ทนุการผลิตลดลง (12) ช่วยเพ่ิมคณุภาพและมลูคา่ใหก้บัผลผลิต เพราะเป็น

ผลผลิตท่ีปลอดจากสารเคมี (13) เชือ้ราไตรโคเดอรม์าสามารถลดการระบาดของโรคพืชได ้ตามลาํดบั 

สว่นประเดน็ท่ีเกษตรกรใหค้วามคิดเห็นอยู่ในระดบัมากมี 2 ประเดน็ ไดแ้ก่ (1) มีการใชเ้ชือ้ราไตรโคเดอร์

มาในการปรบัปรุงบาํรุงดินมากขึน้ เพ่ือควบคมุโรคราทางดิน (2) การใชเ้ชือ้ราไตรโคเดอรม์าเป็นการจดัการโรค

พืชแบบง่าย สามารถปฏิบัติไดท้นัที ตามลาํดบั สอดคลอ้งกับ ฐิติภัทร มีบุบผา และสุพัตรา ศรีสุวรรณ วารสาร

เกษตรพระจอมเกลา้ (2560, น. 35-43) ศึกษาความคิดเห็นของเกษตรกรท่ีมีต่อการใชเ้ชือ้ราไตรโคเดอรม์า 

ควบคมุโรคท่ีเกิดจากเชือ้ราในนาขา้ว อาํเภอบางปลามา้ จงัหวดัสพุรรณบรุี พบวา่ ความคิดเห็นของเกษตรกรท่ีมี

ตอ่การใชเ้ชือ้ราไตรโคเดอรม์า เฉลี่ยอยู่ในระดบัมาก 

- เกษตรกรทีไ่ม่ใชเ้ชือ้ราไตรโคเดอร์มา ผลการวิจยั พบวา่ โดยภาพรวมมีความคิดเห็นเก่ียวกบัการใชเ้ชือ้

ราไตรโคเดอรม์าในการควบคมุโรคพืชอยู่ในระดบัมาก โดยมีความคิดเห็นในระดบัมาก 15 ประเดน็ ไดแ้ก่ (1) การ

ใชเ้ชือ้ราไตรโคเดอรม์าไมก่่อใหเ้กิดผลกระทบตอ่สขุภาพของตวัเกษตรกรเอง (2) เชือ้ราไตรโคเดอรม์าสามารถลด

การระบาดของโรคพืชได้ (3) ทําให้ต้นทุนการผลิตลดลง (4) เป็นการอาศัยธรรมชาติในการช่วยควบคุม

สภาพแวดลอ้ม (5) ไม่ก่อใหเ้กิดผลกระทบต่อสิ่งแวดลอ้ม (6)การใชเ้ชือ้ราไตรโคเดอรม์าทาํใหก้ารใชจ้่ายดา้น

สารเคมีป้องกันกาํจัดศตัรูพืชลดลง (7) การใชเ้ชือ้ราไตรโคเดอรม์าช่วยอนุรกัษ์สิ่งมีชีวิตท่ีเกิดขึน้ตามธรรมชาติ

อย่างสมดลุ (8) ลดการปนเป้ือนสารเคมีในสิ่งแวดลอ้ม (9)มีการใชเ้ชือ้ราไตรโคเดอรม์าในการปรบัปรุงบาํรุงดิน
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มากขึน้ เพ่ือป้องกนัการกาํจดัโรคราทางดิน (10)สามารถใชง้านไดง่้าย สะดวก รวดเรว็ (11)เป็นวิธีการแกปั้ญหา

เรื่องโรคพืชในระยะยาว (12)ลดการใชส้ารกาํจดัโรคพืชศตัรูพืช (13)ผลผลิตจะมีคณุภาพทาํใหร้าคาผลผลิตดีขึน้ 

(14)ช่วยเพ่ิมคุณภาพและมูลค่าใหก้ับผลผลิต เพราะเป็นผลผลิตท่ีปลอดจากสารเคมี (15)การใชเ้ชือ้ราไตรโค

เดอรม์าเป็นการจดัการโรคพืชแบบง่าย สามารถปฏิบติัไดท้นัที ตามลาํดบั  

1.3 ความตอ้งการในการใชเ้ชือ้ราไตรโคเดอร์มาในการควบคมุโรคพชืของเกษตรกร 

- เกษตรกรทีใ่ชเ้ชือ้ราไตรโคเดอร์มา พบว่า เกษตรกรรอ้ยละ 93.2 มีความตอ้งการใชเ้ชือ้ราไตรโคเดอร์

มากบัโรคพืชท่ีเกิดกบัเมล็ดปาลม์นํา้มนัเป็นโรคจากเชือ้เห็ด รอ้ยละ 89.4 โรคท่ีเกิดในระยะกลา้เป็นโรครากเน่า

ของตน้กลา้ รอ้ยละ 80.3 เป็นโรคใบไหมแ้ละโรคใบจดุ และรอ้ยละ 30.3 เป็นโรคแอนแทรคโนส รอ้ยละ 90.2 โรค

ท่ีเกิดในระยะเจริญเติบโตและใหผ้ลผลิตเป็นโรคยอดเน่า รอ้ยละ 83.3 เป็นโรคลาํตน้เน่า รอ้ยละ 78.0 เป็นโรครา

ดาํ รอ้ยละ 72.0 เป็นโรคใบไหม ้รอ้ยละ 70.5 เป็นโรคเห่ียว รอ้ยละ 69.7 เป็นโรคผลรว่ง รอ้ยละ 68.9 เป็นโรคผล

เน่า รอ้ยละ 62.1 เป็นโรคทางใบบิด รอ้ยละ 57.6 เป็นโรคกา้นทางใบเน่าออ่นและโรคทะลายเน่า รอ้ยละ 9.8 เป็น

โรคลาํตน้ปาลม์สว่นบนเน่า และรอ้ยละ 2.3 เป็นโรคตาเน่า-ใบเลก็ ตามลาํดบั 

- เกษตรกรทีไ่ม่ใชเ้ชือ้ราไตรโคเดอร์มา พบวา่ เกษตรกรรอ้ยละ 50.8 มีความตอ้งการใชเ้ชือ้ราไตรโคเดอร์

มากบัโรคพืชท่ีเกิดกบัเมลด็ปาลม์นํา้มนัเป็นโรคจากเชือ้เห็ด รอ้ยละ 31.1 โรคท่ีเกิดในระยะกลา้เป็นโรคใบจดุ รอ้ย

ละ 29.5 เป็นโรครากเน่าของตน้กลา้ รอ้ยละ 19.7 เป็นโรคใบไหมแ้ละรอ้ยละ 1.5 เป็นโรคแอนแทรคโนส รอ้ยละ 

38.6 โรคท่ีเกิดในระยะเจริญเติบโตและใหผ้ลผลิตเป็นโรคราดาํ รอ้ยละ 34.1 เป็นโรคลาํตน้เน่า รอ้ยละ 28.8 เป็น

โรคยอดเน่า รอ้ยละ 19.7 เป็นโรคใบไหม ้รอ้ยละ 16.7 เป็นโรคเห่ียว รอ้ยละ 15.2 เป็นโรคผลร่วงและโรคผลเน่า 

รอ้ยละ 13.6 เป็นโรคทะลายเน่า รอ้ยละ 9.1 เป็นโรคทางใบบิด รอ้ยละ 6.1 เป็นโรคตาเน่า-ใบเลก็ รอ้ยละ 4.5 เป็น

โรคกา้นทางใบเน่าออ่นและรอ้ยละ 1.5 เป็นโรคลาํตน้ปาลม์สว่นบนเน่า ตามลาํดบั 

 

2. แรงจูงใจและการปฏบิัตใินการใช้เชือ้ราไตรโคเดอรม์าในการควบคุมโรคพืชของเกษตรกรท่ีใช้เชือ้รา

ไตรโคเดอรม์า 

2.1 แรงจูงใจในการใชเ้ชือ้ราไตรโคเดอร์มาในการควบคมุโรคพชืของเกษตรกรทีใ่ชเ้ชือ้ราไตรโคเดอร์มา 

พบวา่ แรงจงูใจในการใชเ้ชือ้ราไตรโคเดอรม์าในการควบคมุโรคพืชของเกษตรกรผูป้ลกูปาลม์นํา้มนัในพืน้ท่ีอาํเภอ

อา่วลกึ จงัหวดักระบ่ี ในภาพรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสดุ (คา่เฉลี่ย 4.31) 

 โดยแรงจงูใจของเกษตรกรท่ีใชเ้ชือ้ราไตรโคเดอรม์าในการควบคมุโรคพืชอยู่ในระดบัมากท่ีสดุมี 13 

ประเดน็ ไดแ้ก่ 1)เป็นการลดตน้ทนุ  2)เจา้หนา้ท่ีมาสง่เสริมการใชเ้ชือ้ราไตรโคเดอรม์า 3)สามารถทาํไดเ้อง 4)

สามารถใชร้ว่มกบัปุ๋ ยอินทรีย ์(ปุ๋ ยคอกหรือปุ๋ ยหมกั)ได ้5)มีความสะดวกในการใชเ้ชือ้ราไตรโคเดอรม์า 6)ทาํให้

ความรุนแรงของการเกิดโรคพืชลดนอ้ยลง 7) รกัษาสิ่งแวดลอ้มและระบบนิเวศ 8)เชือ้ราไตรโคเดอรม์าสามารถชกั

นาํใหต้น้พืชตา่งๆมีความตา้นทานตอ่เชือ้ราสาเหตโุรคพืช 9) สามารถควบคมุโรคท่ีเกิดจากเชือ้ราไดเ้กือบทกุชนิด 

10)เชือ้ราไตรโคเดอรม์าสามารถเพ่ิมการเจริญเติบโตการสรา้งดอกและผลผลิตของพืช 11)มีการระบาดของโรค

พืชสามารถใชไ้ดผ้ล 12) สามารถควบคมุโรคกาโนเดอรใ์นปาลม์นํา้มนัไมใ่หล้กุลามได ้13)สามารถใชไ้ดบ้่อยครัง้

ตามตอ้งการ ตามลาํดบั 

ประเด็นท่ีเป็นแรงจูงใจในการใชเ้ชือ้ราไตรโคเดอรม์าในการควบคมุโรคพืชของเกษตรกรระดบัมากมี 1 

ประเดน็ ไดแ้ก่ 1) ขัน้ตอนการขยายเชือ้ราไตรโคเดอรม์าไมยุ่่งยาก  
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สว่นประเดน็ท่ีเป็นแรงจงูใจในการใชเ้ชือ้ราไตรโคเดอรม์าในการควบคมุโรคพืชของเกษตรกรระดบันอ้ยมี 

1 ประเดน็ ไดแ้ก่ 1) เพ่ือนบา้นแนะนาํ 

2.2 การปฏบิตัใินการใชเ้ชือ้ราไตรโคเดอร์มาในการควบคมุโรคพชืของเกษตรกรทีใ่ชเ้ชือ้ราไตรโคเดอร์มา 

พบวา่ รอ้ยละ 96.21 ดา้นขัน้ตอนการผลิต - ขยายเชือ้สด เกษตรกรปฏิบติัในระดบัมาก 5 -7 ขอ้ รองลงมา รอ้ยละ 

3.79 เกษตรกรปฏิบติัในระดบันอ้ย 0 – 2 ขอ้ ตามลาํดบั รอ้ยละ 77.3 ดา้นขัน้ตอนการใชเ้ชือ้ราไตรโคเดอรม์าก่อน

ปลกูพืช เกษตรกรปฏิบติัในระดบัมาก 5 -6 ขอ้ รองลงมา รอ้ยละ 12.9 เกษตรกรปฏิบติัในระดบัปานกลาง 3 - 4 

ขอ้ และรอ้ยละ 9.8 เกษตรกรปฏิบัติในระดับนอ้ย 1 – 2 ขอ้ ตามลาํดับ รอ้ยละ 78.7 ดา้นขัน้ตอนการป้องกัน

กาํจดัโรคพืช เกษตรกรปฏิบติัในระดบัมาก 5 -6 ขอ้  รองลงมา รอ้ยละ 21.2 เกษตรกรปฏิบติัในระดบัปานกลาง 3 

- 4 ขอ้ ตามลาํดบั 
 

3. ความคิดเห็นต่อปัญหาและข้อเสนอแนะในการใช้เชือ้ราไตรโคเดอรม์าในการควบคุมโรคพืชของ

เกษตรกร  

 3.1 ความคดิเหน็ตอ่ปัญหาในการใชเ้ชือ้ราไตรโคเดอร์มาในการควบคมุโรคพชืของเกษตรกร 

 - เกษตรกรที่ใชเ้ชือ้ราไตรโคเดอร์มา มีความคิดเห็นต่อปัญหาในการใชเ้ชือ้ราไตรโคเดอรม์าในการ

ป้องกนักาํจดัโรคพืชของเกษตรกร ในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉลี่ย 3.91) เม่ือพิจารณาปัญหาในแตล่ะดา้น 

พบวา่ 

 1) ดา้นขัน้ตอนการผลิต  ขยายเชือ้สด ผลการวิจยั พบว่า ระดบัความเป็นปัญหาของเกษตรกรอยู่ใน

ระดบัมากท่ีสดุ 2 ประเด็น คือ (1)ในการผลิตเชือ้สดตอ้งมีการวางแผนล่วงหนา้ก่อน จึงจะสอดคลอ้งกบัช่วงเวลา

ท่ีตอ้งการใช้และเชือ้สดท่ีขยายพรอ้มใช้แลว้ไม่สามารถเก็บไวใ้นอุณหภูมิปกติได ้(2)อายุการเก็บรักษาสัน้ 

ตามลาํดบั  

 2) ขัน้ตอนการใชเ้ชือ้ราไตรโคเดอรม์าก่อนปลูกพืช ผลการวิจยั พบว่า ระดบัความเป็นปัญหาของ

เกษตรกรอยู่ในระดบัมากท่ีสดุ 1 ประเด็น คือ (1) เม่ือผสมเชือ้สดกบัสว่นผสมแลว้ตอ้งใชใ้หห้มด ไมส่ามารถเก็บ

รกัษาไวไ้ด ้เน่ืองจากจะทาํใหเ้สื่อมประสิทธิภาพลง     

 3) ขัน้ตอนการป้องกันกาํจัดโรคพืช ผลการวิจัย พบว่า ระดบัความเป็นปัญหาของเกษตรกรอยู่ใน

ระดบัมากทัง้ 3 ประเด็น คือ (1) การฉีดพ่นเชือ้ราไตรโตเดอรม์า ทาํไดเ้ฉพาะช่วงเย็นเท่านัน้และในแปลงปลกูพืช

ตอ้งมีความชืน้เพียงพอ (2) การใชเ้ชือ้ราไตรโคเดอรม์าในการป้องกนักาํจดัโรคพืชเห็นผลชา้กว่าการใชส้ารเคมี 

(3) การใช้เชือ้ราไตรโคเดอรม์ามีความยุ่งยากและมีขอ้จาํกัดมาก ตอ้งมีการวางแผนท่ีดีก่อนใช ้ตามลาํดับ 

สอดคลอ้งกับ สมคิด เฉลิมเกียรติ (2548, น. 49-50) ศึกษาถึงปัญหาของเกษตรกรเก่ียวกับการใชเ้ชือ้ราไตรโค

เดอรม์า พบวา่ มีเกษตรกรจาํนวนนอ้ยมากท่ีพบปัญหาเก่ียวกบัการใชเ้ชือ้ราไตรโคเดอรม์า โดยใหค้วามเห็นวา่ ใช้

ไม่ไดผ้ล ยงัพบมีการระบาดของโรคอยู่บา้ง มีปัญหาดา้นการหว่านลงดิน เน่ืองจากความชืน้ในดินไม่เพียงพอจา

การใหน้ํา้ผ่านรอ่ง มีปัญหาดา้น การฉีดพ่นเน่ืองจากหวัฉีดอดุตนัจากการกรอง จดัหาวตัถดิุบยากและมีราคาแพง 

นอกจากนีเ้กษตรกรยังมีปัญหาเรื่อง ช่วงเวลาการเขา้ฝึกอบรม เน่ืองจากมีเวลาว่างเฉพาะช่วงบ่าย และยังมี

ปัญหาดา้นการสนบัสนนุเชือ้ราไตโคเดอรม์าของหน่วยงานราชการ เน่ืองจากมีนอ้ยเกินไปไมเ่พียงพอ 
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 - เกษตรกรที่ไม่ใชเ้ชือ้ราไตรโคเดอร์มา มีความคิดเห็นต่อปัญหาในการใชเ้ชือ้ราไตรโคเดอรม์าในการ

ป้องกนักาํจดัโรคพืชของเกษตรกร ในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉลี่ย 3.80) เม่ือพิจารณาปัญหาในแตล่ะดา้น 

พบวา่ 

 1) ดา้นขัน้ตอนการผลิต  ขยายเชือ้สด พบว่า เกษตรมีความคิดเห็นต่อปัญหาอยู่ในระดบัมากทัง้ 3 

ประเด็น เรียงตามลาํดับ ดังนีคื้อ (1) ในการผลิตเชือ้สดตอ้งมีการวางแผนล่วงหนา้ก่อน จึงจะสอดคลอ้งกับ

ช่วงเวลาท่ีตอ้งการใช ้(2) เชือ้สดท่ีขยายพรอ้มใชแ้ลว้ไม่สามารถเก็บไวใ้นอณุหภมิูปกติไดแ้ละอายุการเก็บรกัษา

สัน้ (3)หวัเชือ้ราหายาก ตามลาํดบั  

 2) ขัน้ตอนการใชเ้ชือ้ราไตรโคเดอรม์าก่อนปลกูพืช ผลการวิจยั พบว่า เกษตรกรมีระดบัความคิดเห็น

ต่อปัญหาอยู่ในระดบัมากทัง้ 3 ประเด็น คือ (1) เม่ือผสมเชือ้สดกบัส่วนผสมแลว้ตอ้งใชใ้หห้มด ไม่สามารถเก็บ

รกัษาไวไ้ด ้เน่ืองจากจะทาํใหเ้สื่อมประสิทธิภาพลง (2) การใชเ้ชือ้ราไตรโคเดอรม์าสดพรอ้มใชต้อ้งใชใ้นปริมาณ

มากและควรใช้ในเชิงป้องกันโรคจะเห็นผลดีกว่าการใชเ้พ่ือกาํจัดโรค (3) ขั้นตอนการใช้เชือ้ราสดพรอ้มใช้

คอ่นขา้งยุ่งยาก ตามลาํดบั 

 3) ขั้นตอนการป้องกันกาํจัดโรคพืช ผลการวิจัย พบว่า ระดับความความคิดเห็นต่อปัญหาของ

เกษตรกรอยู่ในระดบัมากทัง้ 3 ประเด็น คือ (1) การฉีดพ่นเชือ้ราไตรโตเดอรม์า ทาํไดเ้ฉพาะช่วงเย็น (2) การใช้

เชือ้ราไตรโคเดอรม์าในการป้องกันกาํจัดโรคพืชเห็นผลชา้กว่าการใชส้ารเคมี (3)การใชเ้ชือ้ราไตรโคเดอรม์ามี

ความยุ่งยากและมีขอ้จาํกดัมาก ตอ้งมีการวางแผนท่ีดีก่อนใช ้ตามลาํดบั 

3.2 ขอ้เสนอแนะในการใชเ้ชือ้ราไตรโคเดอร์มาในการควบคมุโรคพชืของเกษตรกร 

 - เกษตรกรทีใ่ชเ้ชือ้ราไตรโคเดอร์มา มีขอ้เสนอแนะในการใชเ้ชือ้ราไตรโคเดอรม์าในการควบคมุโรคพืช

ของเกษตรกร ในภาพรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสดุ (คา่เฉลี่ย 4.46) เม่ือพิจารณาขอ้เสนอแนะในแตล่ะดา้น พบวา่ 

 1) ดา้นขัน้ตอนการผลิต  ขยายเชือ้สด พบว่า ขอ้เสนอแนะของเกษตรกรอยู่ในระดบัมากท่ีสดุ ทัง้ 3 

ประเด็น คือ (1) หน่วยงานส่งเสริมการเกษตรควรสนบัสนุนหัวเชือ้ไตรโคเดอรม์าสดอย่างต่อเน่ือง หรือจดัใหมี้

แหล่งจาํหน่ายท่ีหาซือ้ไดง่้าย (2)เจา้หนา้ท่ีสง่เสริมการเกษตรช่วยกาํกบัดแูลการวางแผนการผลิต – ขยายเชือ้สด

ก่อนการนาํไปใช ้(3)เพ่ือใหไ้ดผ้ลดี เจา้หนา้ท่ีสง่เสริมการเกษตรควรแนะนาํใหเ้กษตรกรใชเ้ชือ้ราไตรโคเดอรม์า ใน

เชิงป้องกนัโรคมากกวา่การใชเ้พ่ือกาํจดัโรค ตามลาํดบั  

 2) ขัน้ตอนการใชเ้ชือ้ราไตรโคเดอรม์าก่อนปลกูพืช พบวา่ ขอ้เสนอแนะของเกษตรกรอยู่ในระดบัมาก

ท่ีสุดทัง้ 3 ประเด็น คือ (1) หน่วยงานส่งเสริมการเกษตรควรสนับสนุนใหมี้ศูนยก์ลางถ่ายทอดความรู ้หรือจุด

สาธิตการใชเ้ชือ้ราไตรโคเดอรม์า เพ่ือใหเ้กษตรกรสามารถเขา้มาเรียนรูไ้ดต้ลอดเวลา (2) เจา้หนา้ท่ีส่งเสริม

การเกษตรควรใหค้าํแนะนาํช่วยเหลือเกษตรกรในขัน้ตอนการวางแผนการใชเ้พ่ือใหไ้ดผ้ลท่ีถกูตอ้ง (3) หน่วยงาน

สง่เสริมการเกษตรควรมีการถ่ายทอดความรูใ้หก้บัเกษตรกรอย่างตอ่เน่ือง ตามลาํดบั สอดคลอ้งกบั สมคิด เฉลิม

เกียรติ (2548, น. 50) ศึกษาขอ้เสนอแนะของเกษตรกรเก่ียวกับการใชเ้ชือ้ราไตรโคเดอรม์า พบว่า ควรมีการ

สนับสนุนหวัเชือ้ใหผ้ลิตกันเอง ควรมีการผลิตเชือ้ราไตรโคเดอรม์าอย่างสมํ่าเสมอ และควรมีการจดัอบรมนอก

สถานท่ีแก่เกษตรกร 

 3) ขั้นตอนการป้องกันกาํจัดโรคพืช พบว่า ขอ้เสนอแนะของเกษตรกรอยู่ในระดับมากท่ีสุด ทั้ง 3 

ประเด็น คือ (1) เจา้หนา้ท่ีส่งเสริมการเกษตรควรแนะนาํใหเ้กษตรกรมีการวางแผนการใชล้่วงหนา้เพ่ือใหต้รงกบั
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ความตอ้งการในการใช ้(2) เกษตรกรควรหมั่นตรวจสอบแปลงปลูกพืช เพ่ือใชเ้ป็นขอ้มูลในการวางแผนการ

ป้องกนักาํจดัศตัรูพืช (3) หน่วยงานสง่เสริมการเกษตรควรสนบัสนนุสื่อเผยแพรค่วามรูก้ารใชเ้ชือ้ราไตรโคเดอรม์า

ใหแ้ก่เกษตรกร ตามลาํดบั  

- เกษตรกรที่ไม่ใชเ้ชือ้ราไตรโคเดอร์มา ผลการวิจัยขอ้เสนอแนะในการใชเ้ชือ้ราไตรโคเดอรม์าในการ

ควบคมุโรคพืชของเกษตรกร ในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก (คา่เฉลี่ย 3.96) เม่ือพิจารณาขอ้เสนอแนะในแตล่ะดา้น 

พบวา่ 

 1) ดา้นขัน้ตอนการผลิต - ขยายเชือ้สด ผลการวิจยั พบวา่ ขอ้เสนอแนะของเกษตรกรอยู่ในระดบัมาก

ทัง้ 3 ประเดน็ คือ (1) หน่วยงานสง่เสริมการเกษตรควรสนบัสนนุหวัเชือ้ไตรโคเดอรม์าสดอย่างต่อเน่ือง หรอืจดัให้

มีแหล่งจาํหน่ายท่ีหาซือ้ไดง่้าย (2) เจา้หนา้ท่ีส่งเสริมการเกษตรช่วยกาํกบัดแูลการวางแผนการผลิต - ขยายเชือ้

สดก่อนการนาํไปใช ้และเพ่ือใหไ้ดผ้ลดี (3)เจา้หนา้ท่ีส่งเสริมการเกษตรควรแนะนาํใหเ้กษตรกรใชเ้ชือ้ราไตรโค

เดอรม์า ในเชิงป้องกนัโรคมากกวา่การใชเ้พ่ือกาํจดัโรค ตามลาํดบั 

 2) ขัน้ตอนการใชเ้ชือ้ราไตรโคเดอรม์าก่อนปลกูพืช ผลการวิจยั พบว่า ขอ้เสนอแนะของเกษตรกรอยู่

ในระดบัมากทัง้ 3 ประเดน็ คือ (1) หน่วยงานสง่เสริมการเกษตรควรสนบัสนนุใหมี้ศนูยก์ลางถ่ายทอดความรู ้หรือ

จุดสาธิตการใชเ้ชือ้ราไตรโคเดอรม์า เพ่ือใหเ้กเกษตรกรสามารถเขา้มาเรียนรูไ้ดต้ลอดเวลา (2) เจา้หนา้ท่ีสง่เสริม

การเกษตรควรใหค้าํแนะนาํช่วยเหลือเกษตรกรในขัน้ตอนการวางแผนการใชเ้พ่ือใหไ้ดผ้ลท่ีถกูตอ้ง (3) หน่วยงาน

สง่เสริมการเกษตรควรมีการถ่ายทอดความรูใ้หก้บัเกษตรกรอย่างตอ่เน่ือง ตามลาํดบั  

 3) ขัน้ตอนการป้องกนักาํจดัโรคพืช ผลการวิจยั พบวา่ ขอ้เสนอแนะของเกษตรกรอยู่ในระดบัมาก ทัง้ 

3 ประเดน็ คือ (1) เจา้หนา้ท่ีสง่เสริมการเกษตรควรแนะนาํใหเ้กษตรกรมีการวางแผนการใชล้ว่งหนา้เพ่ือใหต้รงกบั

ความตอ้งการในการใช ้(2) เกษตรกรควรหมั่นตรวจสอบแปลงปลูกพืช เพ่ือใชเ้ป็นขอ้มูลในการวางแผนการ

ป้องกนักาํจดัศตัรูพืช (3) หน่วยงานสง่เสริมการเกษตรควรสนบัสนนุสื่อเผยแพรค่วามรูก้ารใชเ้ชือ้ราไตรโคเดอรม์า

ใหแ้ก่เกษตรกร ตามลาํดบั 

 

4. ปัจจัยทีสั่มพันธกั์บการยอมรับการใช้เชือ้ราไตรโคเดอรม์าในการควบคุมโรคพชืของเกษตรกร 

Table 1 The analysis of social factors affecting the adoption of using Trichoderma 

Factors  χ2 Sig 

Social factors               

1. Age      .062 .804 

2. Education level                                          1.559 .459 

3. Amount of family labour in agriculture 28.341** .000 

4. Experience in oil palm cultivation 3.667 .160 

* Significant level 0.05 

** Significant level 0.01 
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ปัจจยัดา้นสงัคม ท่ีมีความสมัพนัธก์บัการยอมรบัการใชเ้ชือ้ราไตรโคเดอรม์า 

4.1 ปัจจยัดา้นสงัคมของเกษตรกรผูป้ลูกปาล์มนํา้มนั ไดแ้ก่ อายุ ระดบัการศกึษา จาํนวนแรงงานภาค

การเกษตรในครวัเรือน และประสบการณใ์นการทาํสวนปาลม์นํา้มนักบัความสมัพนัธใ์นการยอมรบัการใชเ้ชือ้รา

ไตรโคเดอรพ์บวา่  

 จาํนวนแรงงานภาคการเกษตรในครวัเรือน มีความสมัพนัธท์างสถิติอยา่งมีนยัสาํคญัย่ิงท่ีระดบั 0.01 กบั

การยอมรับการใชเ้ชือ้ราไตรโคเดอรม์าในการควบคุมโรคพืชในปาลม์นํา้มันของเกษตรกร อาจเป็นเพราะว่า

เกษตรกรท่ีมีแรงงานในครวัเรือนนอ้ย จะตอ้งจา้งแรงงานในการเก็บเก่ียวผลผลิตและจดัการสวน จึงไม่สามารถ

จัดทาํเชือ้ราไตรโคเดอรม์ามาใช้ โดยคิดว่าซือ้ยาท่ีมีขายตามท้องตลาดมาใช้เพ่ือลดเวลาไดดี้กว่า สาํหรับ

ครวัเรือนท่ีมีแรงงานในครวัเรือนมาก สามารถแบ่งภาระหนา้ท่ีและเลง็เห็นถึงการประหยดัค่าใชจ้่ายลดตน้ทุนการ

ผลิต จงึยอมรบัการใชเ้ชือ้ราไตรโคเดอรม์ากบัสวนปาลม์นํา้มนั   

 สว่น อาย ุระดบัการศกึษา และประสบการณใ์นการปลกูปาลม์นํา้มนั ไมมี่ความสมัพนัธท์างสถิติกบัการ

ยอมรบัการใชเ้ชือ้ราไตรโคเดอรม์าในการควบคมุโรคพืชในปาลม์นํา้มนัของเกษตรกร อาจเป็นเพราะเจา้ของสวน

ปาลม์นํา้มนัเป็นคนสงูอายุ การศึกษานอ้ยและมีประสบการณม์าก ส่วนคนรุ่นใหม่มุ่งเนน้การเรียน การทาํงาน

แบบสบาย ไม่สนใจการทาํเกษตร ส่งผลใหผู้สู้งอายุยึดการทาํเกษตรแบบเก่า มีความเช่ือมั่นในประสบการณ์

ตวัเอง ไมย่อมรบันวตักรรมใหม่ๆ และการสง่เสริมจากภาครฐั  

  ปัจจยัดา้นเศรษฐกิจ ท่ีมีความสมัพนัธก์บัการยอมรบัการใชเ้ชือ้ราไตรโคเดอรม์า 

Table 2 The analysis of economic factors affecting the adoption of using Trichoderma 

Factor χ2 Sig 

Economic              

         1. Oil palm cultivation areas                   45.829                            .641 

         2. Oil palm cultivation income                4.206                            .379 

         3. Oil palm cultivation period                7.420*                          .024  

* Significant level 0.05 

** Significant level 0.01 
 

 4.2 ปัจจยัดา้นเศรษฐกิจของเกษตรกรผูป้ลูกปาล์มนํ้ามนั ไดแ้ก่ พืน้ท่ีปลกูปาลม์นํา้มนั รายไดจ้ากการ

ปลกูปาลม์นํา้มนั และระยะเวลาในการปลกูปาลม์นํา้มนักบัความสมัพนัธใ์นการยอมรบัการใชเ้ชือ้ราไตรโคเดอร์

พบวา่ 

ระยะเวลาในการปลูกปาลม์นํา้มัน มีความสัมพันธ์ทางสถิติอย่างมีนัยสาํคัญท่ีระดับ 0.05 กับการ

ยอมรบัการใชเ้ชือ้ราไตรโคเดอรม์าในการควบคุมโรคพืชในปาลม์นํา้มนัของเกษตรกร อาจเป็นเพราะว่าการท่ี

เกษตรกรปลูกปาลม์นํา้มนัมาในระยะเวลาท่ียาวนาน อาจทาํใหเ้กษตรกรประสบปัญหาการเกิดโรคระบาดมา

หลายครัง้และลองผิดลองถกูในการใชส้ารเคมีและไมป่ระสบผลสาํเรจ็ จงึเปิดใจรบัการแนะนาํและปฏิบติัตาม ซึง่

สง่ผลใหน้าํเชือ้ราไตรโคเดอรม์ามาใชใ้นการควบคมุโรคได ้ 

 ส่วน พืน้ท่ีปลูกปาลม์นํา้มัน และรายไดจ้ากการปลูกปาลม์นํา้มัน ไม่มีความสัมพันธท์างสถิติกับการ

ยอมรบัการใชเ้ชือ้ราไตรโคเดอรม์าในการควบคมุโรคพืชในปาลม์นํา้มนัของเกษตรกร อาจเป็นเพราะว่าพืน้ท่ีปลกู
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ปาลม์นํา้มนันัน้ไม่ไดเ้ป็นตวัแปรสาํคญัในการยอมรบัของเกษตรกร แต่เจา้ของสวนปาลม์แต่ละรายเท่านัน้ท่ีมีผล

ตอ่การยอมรบัการใชเ้ชือ้ราไตรโคเดอรม์า 

ปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีมีความสมัพนัธก์บัการยอมรบัการใชเ้ชือ้ราไตรโคเดอรม์า  

Table 3 The analysis of other factors affecting the adoption of using Trichoderma 

Factors   χ2 Sig 

Other factors               

1. Knowledge of using Trichoderma          6.624* .036 

2. Feedback of  using Trichoderma          1.679E2** .000 

3. Motivation of  using Trichoderma          2.640E2** .000 

4. Feedback on problem of using Trichoderma 1.145E2** .000 

5. Other feedback 1.761E2** .000 

 * Significant level 0.05 

** Significant level 0.01 

 

 4.3 ปัจจัยอื่นๆ ของเกษตรกรผูป้ลูกปาล์มนํ้ามนั ไดแ้ก่ ความรูใ้นการใชเ้ชือ้ราไตรโคเดอรม์า ความ

คิดเห็นในการใชเ้ชือ้ราไตรโคเดอรม์า ความคิดเห็นต่อปัญหาในการใชเ้ชือ้ราไตรโคเดอรม์าและขอ้เสนอแนะใน

การใชเ้ชือ้ราไตรโคเดอรม์ากบัความสมัพนัธใ์นการยอมรบัการใชเ้ชือ้ราไตรโคเดอรพ์บวา่ 

 ความคิดเห็นในการใชเ้ชือ้ราไตรโคเดอรม์า ความคิดเห็นต่อปัญหาในการใชเ้ชือ้ราไตรโคเดอรม์า และ

ขอ้เสนอแนะในการใชเ้ชือ้ราไตรโคเดอรม์า มีความสมัพันธท์างสถิติอย่างมีนัยสาํคัญย่ิงท่ีระดบั 0.01 กับการ

ยอมรบัการใชเ้ชือ้ราไตรโคเดอรม์าในการควบคมุโรคพืชในปาลม์นํา้มนัของเกษตรกร อาจเป็นเพราะว่าเกษตรกร

ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นเก่ียวกบัประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมถึงประโยชนท่ี์ไดจ้ากการใชเ้ชือ้ราไตรโคเดอร์

มาในระดบัมากท่ีสดุ จงึสง่ผลใหมี้ผลตอ่การยอมรบัการใชเ้ชือ้ราไตรโคเดอรม์า 

 ขณะท่ี ความรูใ้นการใชเ้ชือ้ราไตรโคเดอรม์า มีความสมัพนัธท์างสถิติอย่างมีนยัสาํคญัท่ีระดบั 0.05 กบั

การยอมรบัการใชเ้ชือ้ราไตรโคเดอรม์าในการควบคมุโรคพืชในปาลม์นํา้มนัของเกษตรกร อาจเป็นเพราะเกษตรกร

สว่นใหญ่มีความรูค้วามเขา้ใจเก่ียวกบัขัน้ตอน วิธีการ และการนาํเชือ้ราไตรโคเดอรม์าไปใชใ้นระดบัมาก จงึสง่ผล

ใหเ้กษตรกรยอมรบัการใชเ้ชือ้ราไตรโคเดอรม์า 

 

ข้อเสนอแนะ 

1. ข้อเสนอแนะในการนาํผลการวิจัยไปใช้ 

1) ขอ้เสนอแนะตอ่เกษตรกร   

  (1) เกษตรกรควรเพ่ิมพูนความรูเ้ก่ียวกบัการขยายเชือ้ราไตรโคเดอรม์าและวิธีการนาํไปใชค้วร

ศกึษาเพ่ิมเติมจากแหลง่เรียนรู ้โดยเฉพาะแหลง่เรียนรูจ้ากสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อกลุม่ 

  (2) เกษตรกรควรใหค้วามสาํคญัต่อการใชเ้ชือ้ราไตรโคเดอรม์าในสวนปาลม์นํา้มนัมากกว่านี ้

เพราะสามารถช่วยป้องกนัรกัษาโรคท่ีเกิดจากเชือ้ราในปาลม์นํา้มนัได ้ 
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 2) ขอ้เสนอแนะตอ่เจา้หนา้ท่ีสง่เสริมการเกษตร 

  (1) เจา้หนา้ท่ีสง่เสริมการเกษตรควรใหค้วามรูแ้ละฝึกอบรมเก่ียวกบัขัน้ตอนวิธีการใชเ้ชือ้ราไตร

โคเดอรม์า รวมไปถงึผลประโยชนท่ี์เกษตรกรจะไดร้บั เพ่ือเป็นการสรา้งแรงจงูใจใหก้บัเกษตรกร ตลอดจนเป็นการ

เพ่ิมพนูความรูค้วามเขา้ใจใหเ้กษตรกร ทาํใหเ้กษตรกรนาํไปใชใ้นพืน้ท่ีของตนเองมากย่ิงขึน้ โดยเฉพาะการนาํเชือ้

ราไตรโคเดอรม์าในการควบคมุโรคพืชในปาลม์นํา้มนั 

(2) ในการฝึกอบรมเกษตรกรเจา้หนา้ท่ีส่งเสริมการเกษตรควรมีการใชห้ลกัสูตร วิธีการอบรม

ถ่ายทอดความรูท่ี้สามารถสรา้งความเข้าใจใหเ้กษตรกรไดง่้าย ในลักษณะหลักสูตรของเกษตรกร และเนน้

กิจกรรมการปฏิบติัในการศกึษาตวัอย่างโรคพืชท่ีเกิดในปาลม์นํา้มนัและขัน้ตอนวิธีการขยายและวิธีการใชเ้ชือ้รา

ไตรโคเดอรม์า มีการฝึกปฏิบติัในการสาํรวจโรคพืชจากพืน้ท่ีจริง มีการนาํเชือ้ราไตรโคเดอรม์าไปใชใ้นสถานการณ์

จริง สง่เสริมใหเ้กษตรกรมีส่วนร่วมในการจดัทาํแปลงเรียนรูใ้นการจดัการโรคพืชในปาลม์นํา้มนั โดยใชเ้ชือ้ราไตร

โคเดอรม์า โดยมีศูนยจ์ัดการศตัรูพืชชุมชน เป็นผูว้างแผนและจัดทาํโครงการจัดอบรมใหส้อดคลอ้งกับสภาพ

ปัญหาและความตอ้งการของเกษตรกรในพืน้ท่ี 

   (3) เจา้หนา้ท่ีส่งเสริมการเกษตรควรเนน้การถ่ายทอดความรูท่ี้ใหเ้กษตรปฏิบติัจริงในพืน้ท่ีเป็น

กรณีศึกษาเฉพาะดา้นการใชเ้ชือ้ราไตรโคเดอรม์า เพ่ือเพ่ิมทักษะเกษตรกรในการวิเคราะหเ์ปรียบเทียบขอ้

แตกตา่งท่ีปฏิบติัจริง 

 3) ขอ้เสนอแนะตอ่หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

   (1) หน่วยงานภาครฐัหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ควรจะมีการชักชวนและทาํการพัฒนาระบบ

การใหข้่าวสารใหเ้ป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและหลากหลาย โดยเนน้ท่ีแหล่งขอ้มูลข่าวสารท่ีสาํคัญ นั่นคือ 

เจา้หนา้ท่ีของรฐั และผูน้าํ ซึ่งจากการศกึษาเกษตรกรมีโอกาสไดร้บัข่าวสารต่างๆ จากเจา้หนา้ท่ีของรฐั และผูน้าํ 

มากกว่าแหล่งอ่ืนๆ การพัฒนาแหล่งขอ้มูลข่าวสารเพ่ือใหถ้ึงผูร้บั (เกษตรกร) อย่างแทจ้ริงจึงควรพิจารณาถึง

แหลง่ขอ้มลูท่ีสาํคญัดงักลา่ว นอกจากนัน้แลว้แหลง่ขอ้มลูจากสื่อตา่งๆ ก็สาํคญัเช่นกนั เช่น โทรทศัน ์นิทรรศการ/

การจดังาน เป็นตน้ 

  (2) หน่วยงานราชการท่ีเก่ียวข้อง ควรให้ความสาํคัญในการรณรงคแ์ละประชาสัมพันธ์ให้

เกษตรกรใชเ้ชือ้ราไตรโคเดอรม์าในการควบคุมโรคพืชในปาลม์นํา้มนัของเกษตรกรในพืน้ท่ี เพ่ือใหเ้กษตรกรได้

ปรบัเปลี่ยนความคิดในการใชเ้ชือ้ราไตรโคเดอรม์า ซึง่มีผลตอ่การยอมรบัการใชเ้ชือ้ราไตรโคเดอรม์าของเกษตรกร 

โดยจะก่อใหเ้กิดแรงจงูใจใหเ้กษตรกรหนัมาใชเ้ชือ้ราไตรโคเดอรม์าในปาลม์นํา้มนัเพ่ิมมากขึน้  

   (3) หน่วยงานราชการท่ีเก่ียวขอ้งควรใหก้ารสนบัสนุนปัจจยัการผลิตในเบือ้งตน้และรวมกลุ่ม

เกษตรกรในพืน้ท่ี เพ่ือเป็นแรงจูงใจใหเ้กษตรกรหนัมาผลิตและใชเ้ชือ้ราไตรโคเดอรม์าในสวนปาลม์นํา้มนั เพราะ

เกษตรกรท่ีนาํเชือ้ราไตรโคเดอรม์าไปใชใ้นสวนปาลม์นํา้มนัยงัเห็นว่าการใชเ้ชือ้ราไตรโคเดอรม์าเป็นเรื่องท่ียุ่งยาก 

ตอ้งใชบ้่อยครัง้ยุ่งยากลาํบากในการจดัหา จดัซือ้หรือทาํการผลิตเชือ้ราไตรโคเดอรม์า  

   (4) องคก์ารบริหารส่วนทอ้งถ่ินควรเขา้มามีสว่นร่วมในการเขา้มา สนบัสนนุการจดัทาํโครงการ

ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใชเ้ชือ้ราไตรโคเดอรม์า ไม่ว่าจะเป็นการจดัสรรงบประมาณ การอบรม และการศกึษาดงูานใน

การใชเ้ชือ้ราไตรโคเดอรม์าในการเกษตร เพ่ือควบคมุโรคพืช พฒันาความรูข้องเกษตรกรในทอ้งถ่ิน สนบัสนนุใหมี้

การขยายพืน้ท่ีท่ีใชเ้ชือ้ราไตรโคเดอรม์าในสวนปาลม์นํา้มนัหรือการเกษตรใหค้รอบคลมุทกุพืน้ท่ี 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
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 1. ควรมีการศกึษาเปรียบเทียบการใชเ้ชือ้ราไตรโคเดอรม์ารว่มกบัปุ๋ ยคอก กบัการใชเ้ชือ้ราไตรโคเดอรม์า

รว่มกบัปุ๋ ยหมกัวา่ใหผ้ลแตกตา่งกนัหรือไม ่

 2. เน่ืองจากเกษตรกรผูป้ลกูปาลม์นํา้มนัในอาํเภออ่าวลกึ จงัหวดักระบ่ี มีทัง้กลุม่ท่ีใชแ้ละไมใ่ชเ้ชือ้ราไตร

โคเดอรม์า ดงันัน้ ควรมีการศกึษาเปรียบเทียบการเจริญเติบโตและการใหผ้ลผลิตของปาลม์นํา้มนัระหว่างตน้ท่ีมี

การใชเ้ชือ้ราไตรโคเดอรม์ากับตน้ท่ีไม่ใชเ้ชือ้ราไตรโคเดอรม์า ว่ามีการเจริญเติบโตและใหผ้ลผลิตแตกต่างกัน

หรือไม ่

 3. ควรมีการศกึษาปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจใชเ้ชือ้ราไตรโคเดอรม์าของเกษตรกร เพ่ือจะไดเ้ป็น

แนวทางในการสง่เสริมการใชเ้ชือ้ราไตรโคเดอรม์าตอ่ไป ขอ้เสนอแนะในการนาํผลการวิจยัไปใช ้
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การยอมรับการจัดการศัตรูพชืแบบผสมผสานของเกษตรกร 
ผู้ปลูกปาลม์นํา้มันในอาํเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่ 

Adoption of Integrated Pest Management by Oil Palm Farmers in Plaiphraya District,  
Krabi Province 

 
สุภาวดี บวัเพง็1* บาํเพ็ญ เขียวหวาน2 และ นารรีตัน ์สรีะสาร2 

Supavadee Buapeng1*, Bumpen Keowan2 and Nareerut Sirasan2 

 
บทคัดย่อ 

 การวิจยันีมี้วตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษา 1) สภาพการผลิตปาลม์นํา้มนั 2) ความรูแ้ละความคิดเห็นต่อ IPM 
3) การยอมรบั IPM 4) ปัจจยัท่ีมีผลตอ่ IPM 5) ขอ้เสนอแนะ และแนวทางในการสง่เสริม IPM การวิจยันีใ้ชรู้ปแบบ
การวิจัยเชิงสาํรวจ ประชากรผู้ปลูกปาลม์นํา้มันในอาํเภอปลายพระยาจังหวัดกระบ่ี กลุ่มตัวอย่าง 263 คน 
ผลการวิจยั พบว่า 1) เกษตรกรผูป้ลกูปาลม์นํา้มนั มีประสบการณเ์ฉลี่ย 17.91 ปี มีพืน้ท่ีปลกู เฉลี่ย 21.35 ไร่ มี
ผลผลิตเฉลี่ย/ไร่/ปี 2,935.36 กิโลกรมั ขายผลผลิตไดใ้นราคาเฉลี่ย 2.37 บาท มีตน้ทุนการผลิต/ไร่/ปี 3,038.60 
บาท มีรายไดจ้ากปาลม์นํา้มนั/ไร่/ปี 5,288.49 บาท ส่วนใหญ่จาํหน่ายผลผลิตใหแ้ก่ลานเท 2) เกษตรกรไดร้บั
แหลง่ความรูใ้นระดบัปานกลางจากสื่อกลุม่ มีความรูเ้รื่องปาลม์นํา้มนัในระดบัมากท่ีสดุ มีความรูเ้รื่อง IPM ระดบั
มากท่ีสุด และมีความคิดเห็นต่อ IPM ระดบัมาก 3) เกษตรกรยอมรบั IPM ในเชิงความคิดเห็นโดยวิธีเขตกรรม
มากท่ีสุด และยอมรบั IPM ในเชิงปฏิบัติอยู่ในระดบัปานกลาง 4) ตวัแปรท่ีมีผลอย่างมีนัยสาํคญัย่ิงทางสถิติท่ี
ระดับ 0.01 คือ แหล่งความรู ้และความรูเ้รื่อง IPM 5)ขอ้เสนอแนะของเกษตรกร คือ ควรจัดอบรม IPM อย่าง
ตอ่เน่ือง มีแปลงสาธิตและสนบัสนนุอปุกรณใ์นการจดัการศตัรูพืช 

 
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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บทนาํ 

ปาลม์นํา้มนัเป็นพืชท่ีมีถ่ินกาํเนิดในทวีปแอฟริกา ไดร้ิเริ่มนาํปาลม์นํา้มนัเขา้มาปลกูในทวีปเอเชียราวปี 

พ.ศ. 2391 ท่ีชวา ประเทศอินโดนีเซีย สาํหรบัประเทศมาเลเซียเป็นประเทศท่ีมีการปลกูปาลม์นํา้มนัเป็นการคา้

ครัง้แรก เริ่มในปี พ.ศ. 2460 ปัจจบุนัประเทศอินโดนีเซียและมาเลเซียมีพืน้ท่ีปลกูปาลม์นํา้มนัมากท่ีสดุ ประมาณ 

68.75 และ 35.86 ลา้นไร ่ตามลาํดบั  

กรมวิชาการเกษตร (2560, น.1) ระบุว่าปาลม์นํา้มันถูกนาํเขา้มาปลูกในประเทศไทย ตัง้แต่ปี พ.ศ. 

2472 ท่ีสถานีทดลองยางคอหงส ์จงัหวดัสงขลา และสถานีกสิกรรมพลิว้ จงัหวดัจนัทบุรี และมีการส่งเสริมการ

ปลกูเป็นพืน้ท่ีใหญ่เริ่มเม่ือปี พ.ศ.2511 โดยโครงการนิคมสรา้งตนเองพฒันาภาคใต ้อาํเภอควนกาหลง จงัหวดั

สตลู และโครงการบริษัทอตุสาหกรรมนํา้มนัและสวนปาลม์จาํกดั (สวนเจียร วานิช) ตาํบลปลายพระยา อาํเภอ

อ่าวลกึ จงัหวดักระบ่ี ซึ่งปัจจุบนัเป็นอาํเภอปลายพระยา จงัหวดักระบ่ี หลงัจากนัน้จึงมีการขยายพืน้ท่ีปลกูมาก

ขึน้ จากประวติัการพฒันาการปลกูปาลม์นํา้มนัในประเทศไทย จากเริ่มตน้จนถึงปัจจบุนั สามารถแยกระยะการ

พฒันาเป็น 2 ระยะ คือ ระยะแรกเป็นระยะของการเริ่มตน้ ตัง้แตปี่ พ.ศ.2472 ถงึปี พ.ศ.2525 เป็นช่วงระยะเวลา

ประมาณ 50 ปี ซึ่งเป็นช่วงท่ีมีการขยายพืน้ท่ีปลกูค่อนขา้งชา้ ในระยะท่ีสอง จากปี พ.ศ.2525 ถึงปัจจุบัน เป็น

ระยะท่ีมีการพฒันาการขยายพืน้ท่ีปลกูอย่างรวดเร็ว ปัจจบุนัประเทศไทยมีพืน้ท่ีปลกูปาลม์นํา้มนัประมาณ 5.44 

ลา้นไร ่โดยจงัหวดัท่ีปลกูมากท่ีสดุ คือสรุาษฎรธ์านี กระบ่ี และชมุพร ตามลาํดบั  

ธีระพงศ ์จันทรนิ์ยม(2555, น.2) ระบุว่าปาลม์นํา้มนัเป็นพืชท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุด ในการใหผ้ลผลิต

นํา้มันต่อหน่วยพืน้ท่ีเม่ือเปรียบเทียบกับพืชนํา้มันชนิดอ่ืนๆ และสามารถนาํไปใชเ้ป็นส่วนประกอบในสินคา้

อปุโภคบริโภค และพลงังาน สง่ผลใหน้ํา้มนัปาลม์มีแนวโนม้การบริโภคท่ีมากขึน้ในอนาคต แตอ่ย่างไรก็ตาม การ

ขยายพืน้ท่ีปลกูไม่ใช่ทางออกในการผลิตเพ่ือรองรบัความตอ้งการของตลาด เน่ืองจากในอนาคตความเขม้งวด

ของการอนุรกัษ์สิ่งแวดลอ้ม และสขุอนามยัท่ีดีย่อมเป็นขอ้จาํกดั ดงันัน้วิธีการหนึ่งในการแกปั้ญหา คือ การเพ่ิม

ประสิทธิภาพการผลิตใหแ้ก่เกษตรกรรายย่อยในพืน้ท่ีปลูกเดิม โดยการลดตน้ทุน เพ่ิมผลผลิต เพ่ือก่อใหเ้กิด

ความยั่งยืนในการผลิตปาลม์นํา้มนั ปาลม์นํา้มนัเป็นพืชท่ีปลูกง่าย ใหผ้ลผลิตภายใน 3 ปี แต่ก็มีขอ้จาํกัดอยู่

หลายอย่างท่ีจะทาํใหพื้ชมีการเจริญเติบโตท่ีดี ใหผ้ลผลิตสงู หลงัจากปลกูแลว้การดูแลรกัษาตลอดระยะเวลา

การเติบโตและตลอดอายุการเก็บเก่ียว นบัเป็นสิ่งสาํคญัเป็นอนัดบัตน้ๆ นอกจากการการจดัการสวน การจดัการ

ธาตอุาหาร การเก็บเก่ียวผลผลิตปาลม์นํา้มนั การดแูลรกัษาไมใ่หเ้กิดโรคและศตัรูพืชก็เป็นสิ่งท่ีสาํคญัมากในการ

จดัการ เกษตรกรสว่นใหญ่ยงัไม่ค่อยตระหนกัในเรื่องโรคและศตัรูพืชในปาลม์นํา้มนัเท่าไหรน่กั นอกจากโรคและ

ศัตรูพืชเกิดขึน้แลว้ในแปลงจึงค่อยต่ืนตัว เพราะฉะนั้น การจัดการศัตรูพืชในปาลม์นํา้มัน เป็นสิ่งจาํเป็น ท่ี

เกษตรกรปลกูปาลม์นํา้มนัตอ้งรูแ้ละเขา้ใจ เม่ือเกิดการระบาดของโรคและแมลงขึน้ เกษตรกรตอ้งสามารถจดัการ

ปัญหากบัแปลงของตวัเองไดใ้ห ้เพ่ือใหแ้ปลงปาลม์นํา้มนัไดร้บัความเสียหายนอ้ยท่ีสดุ วิธีการจดัการศตัรูพืชท่ี

ไดร้ับการยอมรบัจากประเทศต่างๆทั่วโลก และมีประสิทธิภาพท่ีสุด คือ การจัดการศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสาน 

(Integrated Pest Management-IPM)  ซึ่งเป็นวิธีการจัดการศัตรูพืชท่ีไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดลอ้มและคุม้ค่าทาง

เศรษฐกิจ  
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อาํเภอปลายพระยา จงัหวดักระบ่ี มีพืชเศรษฐกิจหลกัคือ ปาลม์นํา้มนั ประกอบกบัผูวิ้จยัเป็นนกัวิชาการ

ส่งเสริมการเกษตรในพืน้ท่ีของอาํเภอปลายพระยา และไดเ้ห็นถึงสภาพปัญหาในกระบวนการปลกูปาลม์นํา้มนั  

ท่ีเกษตรกรพบเจอ เพ่ือเป็นการพฒันาเกษตรกรในดา้นการจดัการศตัรูพืช จึงจาํเป็นตอ้งศกึษา การยอมรบัการ   

จดัการศตัรูพืชแบบผสมผสานของเกษตรกรผูป้ลกูปาลม์นํา้มนัในอาํเภอปลายพระยา จงัหวดักระบ่ี  

เพ่ือใหท้ราบถึง สภาพพืน้ฐานส่วนบุคคล สงัคม และเศรษฐกิจ ปัจจยัท่ีมีผลต่อการยอมรบัการจัดการ

ศตัรูพืชแบบผสมผสานของเกษตรกรผูป้ลกูปาลม์นํา้มนัในอาํเภอปลายพระยา จงัหวดักระบ่ี รวมทัง้ปัญหา และ

ขอ้เสนอแนะและแนวทางในการส่งเสริมการจดัการศตัรูพืชแบบผสมผสานใหแ้ก่เกษตรกรผูป้ลกูปาลม์นํา้มนัใน

อาํเภอปลายพระยา จงัหวดักระบ่ี 

วัตถุประสงค ์

1. เพ่ือศกึษาสภาพการผลิตปาลม์นํา้มนัของเกษตรกรผูป้ลกูปาลม์นํา้มนั 

2. เพ่ือศึกษาความรูแ้ละความคิดเห็น ของเกษตรกร ในการจัดการศตัรูพืชแบบผสมผสานในปาลม์

นํา้มนั 

3. เพ่ือศกึษาการยอมรบัการจดัการศตัรูพืชแบบผสมผสานของเกษตรกรผูป้ลกูปาลม์นํา้มนั 

4. เพ่ือศกึษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการยอมรบัการจัดการศตัรูพืชแบบผสมผสานของเกษตรกรผูป้ลูกปาลม์

นํา้มนั 

5. เพ่ือศกึษา ขอ้เสนอแนะและแนวทางในการสง่เสริมการจดัการศตัรูพืชแบบผสมผสาน 

 

วิธีการวิจัย 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากร ไดแ้ก่ เกษตรกรผูป้ลกูปาลม์นํา้มนัในอาํเภอปลายพระยา จงัหวดักระบ่ี ปี พ.ศ. 2561 จาํนวน 

4,940  ราย กาํหนดกลุ่มตวัอย่างตามสูตรของ Taro Yamane ท่ีค่าความคลาดเคลื่อน 0.06 เน่ืองจากลกัษณะ

ประชากรไมแ่ตกตา่งกนัมาก ไดข้นาดกลุม่ตวัอย่างของเกษตรกรผูป้ลกูปาลม์นํา้มนั 263 ราย ทาํการสุม่ตวัอย่าง

แบบพบโดยบังเอิญ(Accidental Sampling) จากเกษตรกรท่ีมาติดต่อสาํนักงานเกษตร และลงเก็บขอ้มูลใน

หมูบ่า้น 

วิธีการเกบ็ข้อมูล 

เก็บขอ้มลูเชิงปริมาณโดยการใชแ้บบสัมภาษณแ์บบมีโครงสรา้ง ประกอบดว้ยคาํถามปลายปิดและ

ปลายเปิด แบ่งเป็น 5 ตอน ไดแ้ก่  

ตอนท่ี 1 สภาพพืน้ฐานสว่นบคุคล สงัคม และเศรษฐกิจของเกษตรกร  

 1. สภาพพืน้ฐานสว่นบคุคล ไดแ้ก่ เพศ อาย ุการศกึษา  

2.สภาพทางสงัคม ไดแ้ก่ ตาํแหน่งทางสงัคม และการเป็นสมาชิกกลุม่/องคก์รต่างๆท่ีเก่ียวขอ้ง

กบัการเกษตร  

3.สภาพทางเศรษฐกิจ ไดแ้ก่ จาํนวนสมาชิกในครวัเรือน จาํนวนสมาชิกในครวัเรือนท่ีช่วยทาํ

การเกษตร การประกอบอาชีพหลกัในครวัเรือน การประกอบอาชีพรองในครวัเรือน จาํนวนพืน้ท่ีทาํการเกษตร

รวมทัง้หมด การถือครองพืน้ท่ีทาํการเกษตรทัง้หมด รายไดเ้ฉลี่ยตอ่เดือน  
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ตอนท่ี 2 สภาพการผลิตปาลม์นํา้มนั ลกัษณะคาํถาม เก่ียวกบั ประสบการณใ์นการทาํสวนปาลม์นํา้มนั 

พืน้ท่ีปลกูปาลม์นํา้มนั ผลผลิตเฉลี่ยปาลม์นํา้มนั ราคาปาลม์นํา้มนั ตน้ทนุการผลิตปาลม์นํา้มนั รายไดจ้ากปาลม์

นํา้มนั และแหลง่จาํหน่ายผลผลิตปาลม์นํา้มนั 

ตอนท่ี 3 แหล่งความรู ้ความรูเ้รื่องปาลม์นํา้มนั ความรูเ้รื่องการจดัการศตัรูปาลม์นํา้มนัแบบผสมผสาน

(IPM) และความคิดเห็นเก่ียวกบัการจดัการศตัรูพืชแบบผสมผสาน(IPM) เป็นคาํถามเก่ียวกบัแหลง่ท่ีไดร้บัความรู ้

การทดสอบความรูพื้น้ฐานของเกษตรกรเก่ียวกบัปาลม์นํา้มนั และการจดัการศตัรูปาลม์นํา้มนัแบบผสมผสาน 

และความคิดเห็นเก่ียวกบัการจดัการศตัรูพืชแบบผสมผสาน(IPM) 

1. แหล่งท่ีไดร้ับความรูเ้รื่องปาลม์นํา้มัน และการจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน โดยจะให้

คะแนนในแตล่ะขอ้ คาํถามดงันี ้แหลง่ความรูท่ี้ไดร้บัมากท่ีสดุมีคา่เท่ากบั 5 คะแนน แหลง่ความรูท่ี้ไดร้บัมากมีคา่

เท่ากบั 4 คะแนน แหล่งความรูท่ี้ไดร้บัปานกลาง มีค่าเท่ากบั 3 คะแนน แหล่งความรูท่ี้ไดร้บันอ้ย มีค่าเท่ากบั 2 

คะแนน แหลง่ความรูท่ี้ไดร้บันอ้ยท่ีสดุ มีคา่เท่ากบั 1 คะแนน 

2. ความรูเ้รื่องปาลม์นํา้มนั การสมัภาษณร์ะดบัความรูเ้รื่องปาลม์นํา้มนั โดยมีเกณฑใ์ห ้

คะแนน ดงันี ้ตอบไดถ้กูตอ้ง ได ้1 คะแนนตอบผิด ได ้0 คะแนน 

3. ความรูเ้รื่องการจดัการศตัรูพืชแบบผสมผสาน(IPM) โดยมีเกณฑใ์หค้ะแนน ดงันี ้ตอบ 

ไดถ้กูตอ้ง ได ้1 คะแนน ตอบผิด ได ้0 คะแนน 

4. ความคิดเห็นเก่ียวกับการจัดการศตัรูพืชแบบผสมผสาน(IPM) โดยกาํหนดคะแนนเป็น 5 

ระดบั ดงันี ้เห็นดว้ยระดบัมากท่ีสุดมีค่าเท่ากับ 5 คะแนน เห็นดว้ยระดบัมาก มีค่าเท่ากับ 4 คะแนน เห็นดว้ย

ระดบัปานกลาง มีค่าเท่ากบั 3 คะแนน เห็นดว้ยระดบันอ้ย มีค่าเท่ากบั 2 คะแนน เห็นดว้ยระดบันอ้ยท่ีสดุ มีค่า

เท่ากบั 1 คะแนน 

ตอนท่ี 4 คาํถามเก่ียวกบัการยอมรบัการจดัการศตัรูพืชโดยวิธีผสมผสาน(IPM) โดยแบ่งเป็นการยอมรบั

ในเชิงความคิดเห็น และเชิงปฏิบติั  

1) การยอมรบัการจดัการศตัรูพืชแบบผสมผสาน (IPM) ในเชิงความคิดเห็นโดยกาํหนดคะแนน

เป็น 5 ระดบั ดงันี ้เห็นดว้ยระดบัมากท่ีสดุ มีค่าเท่ากบั 5 คะแนน เห็นดว้ยระดบัมาก มีค่าเท่ากบั 4 คะแนน เห็น

ดว้ยระดบัปานกลาง มีค่าเท่ากบั 3 คะแนนเห็นดว้ยระดบันอ้ย มีค่าเท่ากบั 2 คะแนน เห็นดว้ยระดบันอ้ยท่ีสดุ มี

คา่เท่ากบั 1 คะแนน 

2) การยอมรบัการจดัการศตัรูพืชแบบผสมผสาน (IPM) ในเชิงปฏิบติั โดยกาํหนดคะแนนเป็น 

2 ระดบั ดงันี ้ปฎิบติั  มีคา่เท่ากบั 1 คะแนน ไมป่ฏิบติั มีคา่เท่ากบั 0 คะแนน และสรุปคะแนนในการนาํไปปฏิบติั

เป็น 5 ระดบั ดงันี ้ปฏิบัติในระดบันอ้ยท่ีสดุ 1-3 ขอ้ ปฏิบติัในระดบันอ้ย 4-6 ขอ้ ปฏิบติัในระดบัปานกลาง 7-9 

ขอ้ ปฏิบติัในระดบัมาก 10-12 ขอ้ และปฏิบติัในระดบัมากท่ีสดุ 13-14 ขอ้   

ตอนท่ี 5 ปัญหา ขอ้เสนอแนะของเกษตรกรในการจดัการศตัรูพืชแบบผสมผสาน(IPM) กาํหนดคะแนน

เป็น 5 ระดบั ดงันี ้มีปัญหาระดบัมากท่ีสดุ มีค่าเท่ากับ 5 คะแนน มีปัญหาระดบัมาก มีค่าเท่ากับ 4 คะแนน มี

ปัญหาระดบัปานกลาง มีคา่เท่ากบั 3 คะแนน มีปัญหาระดบันอ้ย มีคา่เท่ากบั 2 คะแนน มีปัญหาระดบันอ้ยท่ีสดุ 

มีคา่เท่ากบั 1 คะแนน สาํหรบัขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัการจดัการศตัรูพืชแบบผสมผสาน (IPM) ทาํการจดัหมวดหมู่ 

หาคา่ความถ่ี คา่รอ้ยละ และจดัอนัดบัความสาํคญัของแตล่ะประเดน็ 
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การวิเคราะหข้์อมูล 

วิเคราะหข์อ้มลูเชิงปริมาณดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอรส์าํเร็จรูป โดยใชส้ถิติ ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี ค่ารอ้ยละ 

คา่ตํ่าสดุ คา่สงูสดุ คา่เฉลี่ย สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน การจดัอนัดบั และการวิเคราะหถ์ดถอยพหคุณู 

 

ผลการวิจัยและการอภปิรายผล 

 1.สภาพพืน้ฐานส่วนบุคคลของเกษตรกร เกษตรกรเป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย มีอายุเฉลี่ย 48.93 ปี 

สว่นใหญ่จบการศกึษาระดบัประถมศกึษา 

 2.สภาพทางสงัคมของเกษตรกร เกษตรกรสว่นมากไม่มีตาํแหน่งทางสงัคม และสว่นมากเป็นกลุม่ลกูคา้

ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณก์ารเกษตร  

 3.สภาพทางเศรษฐกิจของเกษตร เกษตรกรมีสมาชิกในครวัเรือนเฉลี่ย 4.16 คน มี สมาชิกในครวัเรือนท่ี

ช่วยทาํการเกษตร เฉลี่ย 2.29 คน ประกอบอาชีพการเกษตรเป็นหลกั อาชีพรองส่วนมากอาชีพรบัจา้งทั่วไป มี

พืน้ท่ีทาํการเกษตรรวม เฉลี่ย 23.53 ไร่ มีพืน้ท่ีเป็นของตนเอง เฉลี่ย 22.87 ไร่ มีพืน้ท่ีเช่า เฉลี่ย 9.33 ไร่ มีรายได้

เฉลี่ย 15,979.47 บาท/เดือน เป็นรายไดภ้าคการเกษตร เฉลี่ย 12,057.79 บาท/เดือน เป็นรายไดน้อกภาค

การเกษตร 6,611.54 บาท/เดือน  

 4. สภาพการผลิตปาลม์นํา้มนัของเกษตรกรผูป้ลกูปาลม์นํา้มนั  

เกษตรกรมีประสบการณใ์นการทาํสวนปาลม์นํา้มนัเฉลี่ย 17.91 ปี มีพืน้ท่ีปลกูปาลม์นํา้มนั เฉลี่ย 21.35 

ไร่  ผลผลิตปาลม์นํา้มนั เฉลี่ย 2,935.36 กิโลกรมั/ไร ่ ราคาปาลม์นํา้มนั เฉลี่ย 2.37 บาท มีตน้ทุนการผลิตปาลม์

นํา้มนั เฉลี่ย 3,038.66 บาท/ไร่ มีรายไดจ้ากปาลม์นํา้มนั ปี 2561 เฉลี่ย 5,288.49 บาท /ไร่ ส่วนใหญ่เกษตรกร

จาํหน่ายผลปาลม์ใหก้บัลานเทใกลส้วน  

5. ความรูแ้ละความคิดเห็นของเกษตรกรในการจดัการศตัรูพืชแบบผสมผสานในปาลม์นํา้มนั 

แหล่งความรูข้องเกษตรกรผูป้ลกูปาลม์นํา้มนั เกษตรกรไดร้บัความรูจ้ากการประชุม/ประชุมกลุ่มย่อย 

การฝึกอบรม/สาธิต ในระดบัปานกลาง เน่ืองจากกรมสง่เสริมการเกษตรไดใ้หค้วามสาํคญักบัพืชเศรษฐกิจหลกัใน

จงัหวดักระบ่ี  จึงมีการจดัประชุม การฝึกอบรมใหค้วามรูใ้นเรื่องปาลม์นํา้มนัในพืน้ท่ีค่อนขา้งบ่อย สาํหรบัแหล่ง

ความรู ้จากสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ เกษตรกรไดร้บัความรูจ้ากแหล่งความรูด้งักล่าวในระดบันอ้ย เน่ืองมาจาก

การใชง้านคอ่นขา้งยุ่งยากทาํใหใ้ชโ้ปรแกรม/แอพพลิเคชั่น และไลนไ์มส่ะดวก 

ความรูเ้รื่องปาลม์นํา้มนัของเกษตรกรผูป้ลกูปาลม์นํา้มนั เกษตรกรส่วนใหญ่มีความรูเ้รื่องปาลม์นํา้มนั 

อยู่ในระดบัมากท่ีสุด และคาํถามท่ีเกษตรกรตอบไดถู้กตอ้งมากท่ีสุด 3 อนัดบั คือ 1) ควรใชต้น้กลา้ท่ีมีอายุ 8 

เดือนขึน้ไป ซึง่มีลกัษณะตน้สมบรูณแ์ข็งแรง ไมแ่สดงอาการผิดปกติ และมีใบรูปขนนก จาํนวนอย่างนอ้ย 2 ใบ 2)

ระยะการปลกูปาลม์ท่ีนิยมคือ ปลูก 9 เมตร x 9 เมตร x 9 เมตร  3)รอบการเก็บเก่ียวปาลม์อยู่ในช่วง 10-20 วนั 

แลว้แต่ฤดูกาล โดยเฉลี่ยประมาณ 15 วนั/ครัง้ ซึ่งแสดงใหเ้ห็นว่าเกษตรกรมีความรูพื้น้ฐานเรื่องการปลูกปาลม์
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นํา้มนั แต่ความรูท่ี้เป็นประเด็นเก่ียวกบัปาลม์นํา้มนัท่ีค่อนขา้งละเอียดอ่อนและซบัซอ้น เกษตรกรยงัมีความรูใ้น

ระดบัตํ่า ซึง่ความรูเ้รื่องปาลม์นํา้มนัท่ีเกษตรกรตอบถกูตอ้งนอ้ยท่ีสดุ 3 อนัดบั คือ 1)กรณีพืน้ท่ีปลกูปาลม์ลาดชนั

ควรทาํขัน้บนัได 2)การใส่ปุ๋ ยปาลม์นํา้มนันัน้จะมีผลต่อผลผลิตหลงัจากท่ีใส่ไปแลว้ประมาณ 2 ปี 3)การตดัแต่ง

ทางใบมากเกินไปจะทาํใหต้น้ปาลม์สงูเรว็  

ความรูเ้รื่องการจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสานของเกษตรกรผูป้ลูกปาลม์นํา้มนั เกษตรกรส่วนใหญ่มี

ความรูเ้รื่องการจดัการศตัรูพืชแบบผสมผสาน อยู่ในระดบัมากท่ีสดุ และคาํถามท่ีเกษตรกรตอบไดถู้กตอ้งมาก

ท่ีสดุ 3 อนัดบั คือ 1) การสาํรวจแปลงอย่างสมํ่าเสมอเป็นหลกัปฏิบติัของการจดัการศตัรูพืชแบบผสมผสาน 2)วิธี

เขตกรรม หมั่นถางหญ้ารอบต้นปาล์ม เพ่ือไม่ให้เป็นท่ีหลบกําบังของหนู  3)วิธีเขตกรรมคือการปรับปรุง

สภาพแวดลอ้มเพ่ือใหพื้ชเจริญเติบโต แข็งแรง ทนทานต่อการเขา้ทาํลายของศตัรูพืช และการสบัตน้ปาลม์และ

กองใหย้่อยสลายในแปลง ไมค่วรกองซากตน้ปาลม์สงูเกินไป เพราะจะเป็นท่ีวางไข่ของดว้งแรด ซึง่แสดงใหเ้ห็นวา่

เกษตรกรมีความรูพื้น้ฐานการจดัการศตัรูพืชแบบผสมผสานเป็นอย่างดี  ส่วนความรูเ้รื่องการจดัการศตัรูพืชแบบ

ผสมผสานท่ีเกษตรกรตอบถูกตอ้งนอ้ยท่ีสดุ 3 อนัดบั คือ 1) การตดัแต่งตน้ ก่ิง ใบ ท่ีเป็นโรคและแมลงมาทาํลาย

เป็นการจดัการศตัรูพืชแบบผสมผสาน 2) การใชมื้อจบัหนอนมาบีบทาํลายเป็นการจดัการศตัรูพืชแบบผสมผสาน 

3) การจดัการศตัรูพืชแบบผสมผสานใชส้องวิธีขึน้ไปรวมกนั 

 ความคิดเหน็เรื่องการจดัการศตัรูพืชแบบผสมผสานเกษตรกรสว่นใหญ่มีความเห็น อยู่ในระดบัมาก ขอ้ท่ี

เกษตรกรเห็นดว้ยมากท่ีสุด 3 อนัดบั คือ 1) ช่วยอนุรกัษ์สิ่งมีชีวิตท่ีเกิดขึน้ตามธรรมชาติอย่างสมดุล    2)เป็น

วิธีการแกปั้ญหาเรื่องศัตรูพืชในระยะยาว 3)ช่วยใหป้ลอดภัยต่อสุขภาพ  ซึ่งแสดงใหเ้ห็นว่าเกษตรกรมีความ

ตระหนกัในเรื่องการใชท้รพัยากรธรรมชาติในระยะยาว และปลอดภยัต่อสิ่งแวดลอ้ม แต่ประเด็นท่ีเกษตรกรเห็น

ดว้ยในระดบัปานกลาง คือ ทาํใหต้น้ทุนการผลิตลดลง ซึ่งแสดงใหเ้ห็นว่าแมจ้ะใชวิ้ธีผสมผสานแต่ก็ตอ้งมีการ

ลงทนุในการจดัหาวสัดอุปุกรณใ์นการใชวิ้ธีการจดัการศตัรูพืชแบบผสมผสาน  

 6. การยอมรบัการจดัการศตัรูพืชแบบผสมผสานของเกษตรกรผูป้ลกูปาลม์นํา้มนั 

การยอมรบัการจัดการศตัรูพืชโดยวิธีผสมผสานในเชิงความคิดเห็น พบว่าในภาพรวมอยู่ในระดบัปาน

กลาง ซึ่งวิธีการจดัการศตัรูพืชโดยวิธีผสมผสานท่ีเกษตรกรยอมรบัมากท่ีสดุ ไดแ้ก่ การใชวิ้ธีเขตกรรม คือ การให้

นํา้ และใหปุ้๋ ย ถูกตอ้ง ถูกสตูร ตรงเวลาและสมํ่าเสมอ รองลงมา การใชส้ายพนัธุท่ี์ดี มีคณุภาพ ตา้นทานศตัรูพืช 

วิธีการใชส้ารธรรมชาติ และสารเคมีป้องกนักาํจดัศตัรูพืช คือ การใชส้ารเคมีตรงกบัชนิดศตัรูพืช รองลงมา การใช้

สารธรรมชาติในการกาํจดัศตัรูพืช วิธีกล คือ การใชต้าข่ายหุม้รอบโคนป้องกนัหน ูรองลงมา การใชก้บัดกั กรงดกั 

ชีววิธี คือ การใชเ้ชือ้จุลินทรีย ์ในการป้องกนักาํจดัโรคและแมลงศตัรูพืช รองลงมา การใชต้วัหํา้ตวัเบียนในการ

กาํจดัแมลงศตัรูพืช วิธีฟิสิกส ์คือ การใชร้งัสี รองลงมา การใชแ้สง เสียง หรือคลื่นความถ่ีต่างๆ ซึง่สอดคลอ้งกบั 

พิชญ์ภาค เอ่ียมสะอาด(2555, น.89) ศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อการยอมรับเทคโนโลยีการจัดการศัตรูพืชโดยวิธี

ผสมผสานของเกษตรกรในอาํเภอแม่ทา จังหวัดลาํพูน พบว่าผูใ้หข้อ้มูลมีการยอมรับเทคโนโลยี การจัดการ
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ศตัรูพืชโดยวิธีผสมผสาน โดยรวมในระดบัมากในดา้นการใชวิ้ธีเขตกรรมและดา้นการใชพ้นัธุต์า้นทานและมีการ

ยอมรบัในระดบัปานกลางการใชชี้ววิธี การใชวิ้ธีกลและวิธีฟิสิกส ์ซึง่ปัญหาและอปุสรรคในการยอมรบัเทคโนโลยี

การจดัการศตัรูพืชของผูใ้หข้อ้มลู ไดแ้ก่ปัญหาดา้นขัน้ตอนการปฏิบติัซึง่คอ่นขา้งยุ่งยากและซบัซอ้น 

 การยอมรบัการจดัการศตัรูพืชโดยวิธีผสมผสานในเชิงปฏิบติั หมายถงึ การท่ีเกษตรกรยอมรบัการจดัการ

ศตัรูพืชแบบผสมผสาน และไดน้าํไปปฏิบติัจริงในแปลง พบวา่เกษตรกรยอมรบัการจดัการศตัรูพืชแบบผสมผสาน

ในเชิงปฏิบติัสว่นใหญ่อยู่ในระดบัปานกลาง การปฏิบติัมากท่ีสดุ 3 อนัดบัแรก คือ 1)การใหน้ํา้ และใหปุ้๋ ย ถกูตอ้ง 

ถูกสูตร ตรงเวลาและสมํ่าเสมอ 2)การใชส้ายพันธุท่ี์ดี มี  คุณภาพ ตา้นทานศตัรูพืช 3) การกาํจัดวชัพืช ท่ีเป็น

แหล่งอาศยัขยายพนัธุข์องแมลงศตัรูพืช และมีขอ้ท่ีเกษตรกรไม่ปฏิบัติเลย 2 ขอ้ คือ 1)การใชร้งัสี 2)การใชแ้สง 

เสียง หรือคลื่นความถ่ีต่างๆ ซึ่งสอดคลอ้งกับ พนิดา นันต๊ะนอ้ย(2557, น.83) ศึกษาการจัดการศตัรูพืชโดยวิธี

ผสมผสานของสมาชิกศูนยจ์ัดการศัตรูพืชชุมชน จังหวัดพะเยา พบว่า เม่ือเกษตรกรมีความรูเ้รื่องการจัดการ

ศตัรูพืชแบบผสมผสานมากขึน้ เกษตรกรจะมีการปฏิบัติการจัดการศตัรูพืชแบบผสมผสานมากขึน้ตามไปดว้ย  

อาจเน่ืองมาจากเม่ือเกษตรกรมีความรูค้วามเขา้ใจเรื่องการจดัการศตัรูพืชโดยวิธีผสมผสานมากขึน้ เกษตรกรก็มี

ความมั่นใจและกลา้ตดัสินใจในการปฏิบติัการจดัการศตัรูพืชโดยวิธีผสมผสานในวิธีการตา่งๆไดอ้ย่างถกูตอ้งและ

เหมาะสม 

7. ปัจจยัท่ีมีผลต่อการยอมรบัการจดัการศตัรูพืชแบบผสมผสานในเชิงปฏิบติัของเกษตรกรผูป้ลกูปาลม์

นํา้มนั 

 ผลการวิเคราะหปั์จจยัพืน้ฐานสว่นบคุคล ปัจจยัดา้นเศรษฐกิจ แหล่งความรูเ้รื่องการจดัการศตัรูพืชโดย

วิธีผสมผสาน ความรูเ้รื่องการจดัการศตัรูพืชแบบผสมผสานในปาลม์นํา้มนั และความคิดเห็นเก่ียวกบัการจัดการ

ศตัรูพืชแบบผสมผสาน กบัการยอมรบัการจดัการศตัรูพืชแบบผสมผสานในเชิงปฏิบติัของเกษตรกรผูป้ลกูปาลม์

นํา้มนัในอาํเภอปลายพระยา จงัหวดักระบ่ี จากการวิเคราะหถ์ดถอยพหคุณูสรุปดงัตารางดงัตอ่ไปนี ้

Table 1 Multiple regression analysis of variable (X) and Adoption of integrated pest management (Y) 

           n = 263 

Variable Regression Coefficient 
(b) 

t Sig. 

Constant 5.425 4.104 0.000 
      X1  = Age (Year)    -0.014 -1.088 0.278 
      X2  = Number of household members 
(People) 

0.138 1.905 0.058 

      X3  = Average monthly income (Baht) -1.013E-6 -0.064 0.949 
      X4  = Experience in oil palm plantation 
(years) 

0.026 1.451 0.148 

      X5  = Oil palm plantation area (Rai) -0.019 -1.861 0.064 
      X6 = produced an average (kg per rai per 
year) 

0.000 -0.832 0.406 
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Table 1 (Continued) 

Variable Regression Coefficient 
(b) 

t Sig. 

      X7  = Production cost (Baht) 0.000 0.480 0.632 
      X8  = income from oil palm (Baht) -5.539E-5 -0.347 0.729 
      X9 = Knowledge source on integrated pest     
              management 

0.566 3.000 0.003 

X10 = Knowledge of integrated pest 
management 

0.167 2.694 0.008 

X11 = Opinions of integrated pest management 0.200 0.946 0.345 
R2 = 0.116        SEE = 1.705        F = 4.125        Sig. of F = 0.000 

 

  จากตาราง ตวัแปรทัง้หมดสามารถอธิบายความสมัพนัธข์องการยอมรบัการจดัการศตัรูพืชแบบผสมผสาน

ในเชิงปฏิบติัของเกษตรกรผูป้ลกูปาลม์นํา้มนัในอาํเภอปลายพระยา จงัหวดักระบ่ี ไดอ้ย่างมีนยัสาํคญัย่ิงทางสถิติท่ีระดบั 

0.01 และมีนัยสาํคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 (F = 4.125 Sig. Of F = 0.000) โดยมีอาํนาจพยากรณ์รอ้ยละ 11.6 (R2 = 

0.116) และมีความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการพยากรณ ์(SEE) เท่ากบั 1.705 มีตวัแปรอิสระ 2 ตวัแปรท่ีมีผลกบัการ

ยอมรบัการจดัการศตัรูพืชแบบผสมผสานในเชิงปฏิบติัอย่างมีนยัสาํคญัย่ิงทางสถิติท่ีระดบั 0.01 คือ แหลง่ความรูเ้รื่องการ

จดัการศตัรูพืชแบบผสมผสาน และความรูเ้รื่องการจดัการศตัรูพืชแบบผสมผสาน โดยมีผลในเชิงบวก กล่าวคือ เม่ือไดร้บั

แหล่งความรูเ้รื่องการจดัการศตัรูพืชแบบผสมผสานเพ่ิมขึน้ การยอมรบัการจดัการศตัรูพืชแบบผสมผสานก็จะมีแนวโนม้

เพ่ิมขึน้ เม่ือความรูเ้รื่องการจดัการศตัรูพืชแบบผสมผสานเพ่ิมขึน้ การยอมรบัการจัดการศตัรูพืชแบบผสมผสานก็จะมี

แนวโนม้เพ่ิมขึน้ ซึง่สอดคลอ้งกบั ตอ่พงศ ์จนัทรพ์วง(2543, น.78) ศกึษาความรูแ้ละการปฏิบติัเก่ียวกบัการจดัการศตัรูขา้ว

โดยวิธีผสมผสานของเกษตรกรในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา่ เกษตรกรท่ีไดร้บัความรูห้รือขอ้มลูข่าวสารจากสื่อตา่งๆมีผล

ตอ่การปฏิบติัเก่ียวกบัการป้องกนัและกาํจดัศตัรูขา้วโดยวิธีผสมผสาน กลา่วคือ เกษตรกรท่ีไดร้บัความรูห้รือขอ้มลูข่าวสาร

ตา่งๆ จะกระตุน้ใหเ้กิดการยอมรบั และนาํไปปฏิบติัอย่างถกูตอ้งมากย่ิงขึน้ 

สว่นตวัแปรอิสระอีก 9 ตวัแปร ไดแ้ก่ อาย ุจาํนวนสมาชิกในครวัเรือน รายไดเ้ฉลี่ยตอ่เดือน ประสบการณ์

ในการทาํสวนปาลม์นํา้มนั พืน้ท่ีปลกูปาลม์นํา้มนั ผลผลิตเฉลี่ยตอ่ไร ่ตน้ทนุการผลิตรายไดจ้ากปาลม์นํา้มนั และ

ความคิดเห็นเก่ียวกบัการจดัการศตัรูพืชแบบผสมผสาน ไมมี่ผลกบัการยอมรบัการจดัการศตัรูพืชแบบผสมผสาน

ในเชิงปฏิบติัอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติ  

8. ปัญหา ขอ้เสนอแนะและแนวทางในการส่งเสริมการจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสานใหแ้ก่เกษตรกรผูป้ลูก

ปาลม์นํา้มนั 
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ข้อเสนอแนะ 

1. ข้อเสนอแนะในการนาํผลการวิจัยไปใช้ 

1.1 ขอ้เสนอแนะตอ่เกษตรกร 

  1) จากการวิจยั พบว่า เกษตรกรยงัขาดการศกึษาหาความรูก้ารจดัการศตัรูพืชแบบผสมผสาน

จากแหลง่สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ เกษตรกรควรแสวงหาความรูเ้พ่ิมมากขึน้จากสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ หลายๆ

ช่องทางท่ีเกษตรกรสามารถศึกษาหาความรูไ้ดด้ว้ยตวัเอง เช่น การใชอิ้นเทอรเ์น็ต ใชโ้ปรแกรม/แอพพลิเคชั่น 

และไลน ์เป็นตน้ เพ่ือเพ่ิมพนูความรูแ้ละทนัสถานการณโ์ลก 

  2) จากการวิจัยพบว่า เกษตรกรมีความรู ้เรื่องปาล์มนํ้ามันและการจัดการศัตรูพืชแบบ

ผสมผสานอยู่ในระดบัมากท่ีสดุ แตย่งัขาดการนาํไปปฏิบติัอย่างจริงจงั เกษตรกรจงึควรใหค้วามสาํคญัในการนาํ

วิธีการจัดการศตัรูพืชแบบผสมผสานไปปฏิบัติเพ่ือลดการใชส้ารเคมี เพราะการใชส้ารเคมีกาํจดัศตัรูพืช ส่งผล

อนัตรายต่อตวัผูใ้ชเ้อง และยังเป็นพิษต่อสิ่งแวดลอ้มดว้ย โดยเกษตรกรควรพิจารณาการใชส้ารเคมีเป็นลาํดบั

สดุทา้ยในการจดัการศตัรูพืชแบบผสมผสาน 

1.2 ขอ้เสนอแนะตอ่เจา้หนา้ท่ีสง่เสริมการเกษตร 

  1) จากการวิจยัพบว่า หากเกษตรกรไดร้บัความรูเ้พ่ิมมากขึน้ การยอมรบัวิธีการจดัการศตัรูพืช

แบบผสมผสานก็จะมีแนวโน้มเพ่ิมมากขึน้ การนาํไปปฏิบัติก็จะมีมากขึน้ดว้ย เน่ืองจากเจ้าหน้าท่ีส่งเสริม

การเกษตรมีบทบาทในการใหข้อ้มลู ดงันัน้ควรพิจารณาเพ่ิมจาํนวนเจา้หนา้ท่ีใหเ้พียงพอต่อการแนะนาํเกษตรกร 

ซึง่จะเป็นการทาํใหเ้กิดการยอมรบัไดม้าก  

  2) จากการวิจัยพบว่า เกษตรกรไดค้วามรูจ้ากการประชุม การจัดอบรมในระดับปานกลาง 

ดงันัน้ในการจดัประชุม การจดัอบรมใหก้บัเกษตรกร เจา้หนา้ท่ีควรมีสื่อเทคโนโลยีท่ีท่ีทนัสมยัน่าสนใจ เช่น สื่อ

วิดีทศัน ์แผ่นพบั โปสเตอร ์และตวัอย่างของจริง ใชป้ระกอบในการถ่ายทอดความรู ้จะทาํใหเ้กิดความน่าสนใจ 

และมีความน่าเช่ือถือมากขึน้ และควรมีการอบรมใหค้วามรูแ้ก่เกษตรกรอย่างต่อเน่ือง โดยเนน้การอบรมและฝึก

ปฏิบติัในพืน้ท่ีจริง 

  3) จากการวิจยัพบว่า เกษตรกรมีความรูใ้นเรื่องการจดัการศตัรูพืชแบบผสมผสานอยู่ในระดบั

มากท่ีสดุ แต่การนาํไปปฏิบติัอยู่ในระดบัปานกลาง ดงันัน้เจา้หนา้ท่ีควรเนน้ยํา้ใหเ้กษตรกรตระหนกัถึงประโยชน์

ของการจดัการศตัรูพืชแบบผสมผสานใหม้ากขึน้ พรอ้มทัง้นาํไปปฏิบติั และใหต้ระหนกัถึงโทษและอนัตรายจาก

การใชส้ารเคมีต่างๆ และควรแนะนาํใหเ้กษตรกรหนัมาใชส้ารชีวภณัฑ ์หรือใชส้ารธรรมชาติท่ีผลิตไดจ้ากวสัดใุน

ทอ้งถ่ิน 

 1.3 ขอ้เสนอแนะตอ่หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งและนโยบาย 

  1) การส่งเสริมใหเ้กษตรกรใชวิ้ธีการจัดการศตัรูพืชแบบผสมผสานเป็นวาระแห่งชาติ เพราะ

จากสถานการณส์ารเคมีตกคา้งในพืชชนิดต่างๆ ถือเป็นเรื่องสาํคญัท่ีควรใหค้วามสาํคญั เพราะนอกจากการใช้

สารเคมีจะสง่ผลกระทบตอ่ตวัเกษตรกรผูใ้ชเ้อง ยงัสง่ผลกระทบตอ่ผูบ้ริโภค และสิ่งแวดลอ้มอีกดว้ย  

  2) หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งดา้นการเกษตร ควรใหค้วามรูแ้ก่เกษตรกรในดา้นการจัดการศตัรูพืช

แบบผสมผสาน โดยการจดัอบรม และจดัทาํเอกสารความรูต้า่งๆเพ่ือใหเ้กษตรกรเขา้ถงึไดง่้ายย่ิงขึน้ 

  3)หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งควรสนบัสนนุงบประมาณทัง้การอบรม การจดัทาํศนูยเ์รียนรู ้การทาํสื่อ 

เอกสารความรูต้า่งดา้นการจดัการศตัรูพืชแบบผสมผสาน 
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2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 

2.1 ควรศกึษาการจดัการศตัรูพืชแบบผสมผสานในพืชอ่ืนๆตอ่ไป 

2.2 ควรศึกษาเปรียบเทียบเกษตรกรสองกลุ่มคือ กลุ่มท่ีเป็นสมาชิกศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน และ

เกษตรกรท่ีไมเ่ป็นสมาชิกศนูย ์ในเรื่องการจดัการศตัรูพืชโดยวิธีผสมผสาน เพ่ือนาํผลการศกึษามาเป็นแนวทางใน

การวางแผนการดาํเนินการสง่เสริมการเกษตรใหเ้กิดประสิทธิภาพสงูสดุ 

2.3 ควรศกึษาความตอ้งการและแนวทางในการส่งเสริมการจดัการศตัรูพืชแบบผสมผสาน เพ่ือท่ีจะได้

สง่เสริมแก่เกษตรกรใหต้รงประเดน็ท่ีสดุ 
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การพัฒนามัลเบอรร่ี์กวนจากกากมัลเบอรร่ี์ของกลุ่มแปรรูปมัลเบอรร่ี์ 

อาํเภอลับแล จังหวัดอุตรดติถ ์

Development of Mulberry Preserves from Leftover Mulberry Pulp  

for Agriproduct Processing: A Case Lab-Lae District, Uttaradit Province 

 

สุทธิพนัธุ ์แดงใจ1* 

Suttiphun Dangjai1* 

 

บทคัดย่อ 

 งานวิจยันีมี้วตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาหาสตูรตน้แบบของมลัเบอรร์ี่กวน ปรบัปรุงเนือ้สมัผสัของมลัเบอรร์ี่

กวนจากกากมลัเบอรร์ี่ใหเ้ป็นท่ียอมรบัของผูบ้ริโภค ศกึษาคณุลกัษณะทางกายภาพ และอายุการเก็บรกัษามลั

เบอรร์ี่กวนในบรรจุภัณฑ ์ทาํการทดสอบทางประสาทสัมผัสโดยวิธี 9  Point Hedonic Scaling Test นาํผลมา

วิเคราะหข์อ้มูลดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอรส์าํเร็จรูป จากการศึกษาพบว่าสตูร 06 ไดร้บัการยอมรบัสูงสดุ โดยมี

คะแนนการยอมรบัโดยอยู่ท่ี 7.85 มีความชอบอยู่ในระดบัชอบมาก ดา้นคณุลกัษณะทางกายภาพพบว่า ค่า Aw  

อยู่ในระดบั 0.63 ซึง่มีคา่อยู่ในระดบัความชืน้ปานกลาง และคา่สีในผลิตภณัฑม์ลัเบอรร์ี่กวนค่า L* เท่ากบั 16.72  

คา่ a* เท่ากบั 1.13 และคา่ b* เท่ากบั - 0.81 และหาอายกุารเก็บรกัษาในบรรจภุณัฑ ์5 ชนิด คือ บรรจภุณัฑแ์บบ

ถว้ยพลาสติกใส GPPS ฝาปิด ถงุแกว้ใส OPP ถงุฟอยดซ์ิปลอ็ค ถงุพลาสติก PET พบัขา้งชนิดใส และถงุกระดาษ

ซิปล็อคท่ีปิดสนิท ผลการศึกษาพบว่าถุงชนิดฟอยดซ์ิปล็อคสามารถเก็บรักษารักษาผลิตภัณฑไ์ดน้านสุดใน

อุณหภูมิหอ้ง 30 องศาเซลเซียสเวลา 30 วนั และอุณหภูมิตูเ้ย็น 6 องศาเซลเซียสนาน 90 วนัโดยผลิตภัณฑไ์ม่

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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คาํนาํ 

มลัเบอรร์ี่หรือลกูหม่อนสกุเป็นผลไมท่ี้เกษตรกรในภาคเหนือนิยมปลกูมากเน่ืองจากมีสภาพอากาศเย็น

และมีความอุดมสมบูรณเ์หมาะสมแก่การเพาะปลกู (กรมหม่อนไหม, 2556)  มลัเบอรร์ี่มีคณุค่าทางโภชนาการ  

ผลสดจะมีรสหวานอมเปรีย้วเล็กน้อย  รสชาติอร่อยเหมาะแก่การบริโภคสดเพ่ือความสดช่ืน  เพราะมี

คณุประโยชนท์างดา้นวิตามินและแร่ธาตสุารตา้นอนมุลูอิสระ เช่น แอนโธไชยานิน  (วิโรจน,์ 2555) ในการแปร

รูปผลิตภณัฑม์ลัเบอรร์ี่นัน้สามารถทาํไดห้ลากหลายผลิตภณัฑโ์ดยเฉพาะผลิตภณัฑเ์ครื่องด่ืม  เช่น  นํา้มลัเบอรร์ี่

เขม้ขน้  เป็นตน้  จึงทาํใหม้ลัเบอรร์ี่กลายเป็นผลไมย้อดนิยมไดง่้ายในปัจจุบนั  อีกทัง้ยงัคงรสชาติไม่ต่างกบัการ

บริโภคสด  

ในพืน้ท่ีอาํเภอลบัแล  จังหวดัอุตรดิตถ ์มีพืน้ท่ีอุดมสมบูรณเ์กษตรกรจึงนิยมปลูกมลัเบอรร์ี่  แต่ผลสุก

ของมลัเบอรร์ี่มีออกสีม่วงแกรมดาํรสชาติจะหวานและผลห่ามสีแดงรสชาติจะออกเปรีย้ว  ซึ่งมีอายุการเก็บรกัษา

เพียง  1-2 วนัหลงัจากการเก็บเก่ียว (ศูนยห์ม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เลย)  จึงส่งผลใหเ้กิดความเสียหายแก่

กลุม่เกษตรกรท่ีเพาะปลกูมลัเบอรร์ี่  กลุม่แปรรูปนํา้มลัเบอรร์ี่อาํเภอลบัแล  จงัหวดัอตุรดิตถ ์ มีการจดัทาํการแปร

รูปผลผลิตมลัเบอรร์ี่โดยเก็บรกัษาคณุภาพและรสชาติของผลิตภณัฑใ์หมี้ความคงท่ีเหมือนเดิม  ทัง้ผลสดและแช่

แข็งเพ่ือใหผ้ลิตภณัฑมี์รสชาติคงเดิมและสามารถนาํมาทาํเป็นนํา้มลัเบอรร์ี่บรรจุขวดชนิดพรอ้มด่ืมใหส้ามารถ

เก็บรกัษาไวไ้ดน้านมากขึน้เพราะการบริโภคเครื่องด่ืมผลไมท้าํใหร้่างกายสดช่ืนและเป็นประโยชนต์่อร่างกาย

เพราะยงัคงมีคณุค่าทางสารอาหารดา้นวิตามิน (อรวินท,์ 2556)  และนอกจากนํา้มลัเบอรร์ี่แลว้ทางกลุ่มแปรรูป

นํา้มลัเบอรร์ี่ยงัผลิตมลัเบอรร์ี่กวนจากกากมลัเบอรร์ี่อีกดว้ย  ทัง้นีก้ากมลัเบอรร์ี่ไดจ้ากการแยกออกมาเพ่ือผลิต

นํา้มัลเบอรร์ี่นัน้  พบว่ายังมีปริมาณนํา้และเนือ้มัลเบอรร์ี่อยู่มากจึงทาํใหส้ามารถนาํกากมัลเบอรร์ี่มาแปรรูป

เป็นมลัเบอรร์ี่กวนได ้  ซึ่งกระบวนการแปรรูปรูปอาหารการใหค้วามรอ้นและทาํใหแ้หง้เช่นการกวน เป็นการแปร

รูปท่ีใชต้น้ทุนนอ้ยและเป็นวิธีการนิยมมากในยืดอายุรักษาผลิภภัณฑ ์(สาํนักงานเกษตรอาํเภอลาดบัวหลวง, 

2555) และเป็นการใชป้ระโยชนจ์ากการแปรรูปอาหารได ้

ผูวิ้จยัจงึมีแนวความคิดท่ีจะพฒันาผลิตภณัฑม์ลัเบอรร์ี่กวนจากกากมลัเบอรร์ี่เหลือใชจ้ากกระบวนผลิต

นํา้มลัเบอรร์ี่เขม้ขน้และปรบัปรุงเนือ้สมัผสัของผลิตภณัฑม์ลัเบอรร์ี่กวนใหเ้หมาะสมกบัผูบ้ริโภคและเป็นท่ียอมรบั

ของผูบ้ริโภค  โดยการปรบัปรุงมลัเบอรร์ี่กวนใหเ้นือ้สมัผสัดีขึน้เน่ืองจากทางกลุม่แปรรูปนํา้มลัเบอรร์ี่เขม้ขน้อาํเภอ

ลับแล  จังหวัดอุตรดิตถย์ังไม่สามารถผลิตผลิตภัณฑม์ัลเบอรร์ี่กวนในลกัษณะท่ีดีของผลิตภัณฑไ์ดเ้น่ืองจาก

ผลิตภณัฑมี์อายสุัน้และเนือ้สมัผสัไม่คงรูป   รูปรา่งไมค่งตวั  ทางผูวิ้จยัจงึมีการวางแผนพฒันาผลิตภณัฑร์่วมกบั

ผู้ประกอบการในการปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ์นีใ้หเ้หมาะสมและเป็นท่ียอมรับของผูบ้ริโภคเพ่ือเขา้สู่

ผลิตภณัฑท่ี์มีคณุภาพและมาตรฐานการผลิตอาหารตอ่ไป 

 

อุปกรณแ์ละวิธีการ 

วัสดุและอุปกรณ ์

  กากมลัเบอรร์ี่เหลือใชจ้ากกระบวนการผลิตนํา้มลัเบอรร์ี่เขม้ขน้  นํา้ตาลทรายขาว   เกลือป่น  (ตราปรุง

ทิพย)์  พริกป่น  (ตราไร่ทิพย)์  แบะแซ  เพคติน  อปุกรณส์าํหรบัผลิตมลัเบอรร์ี่กวน  (กระทะ  เตาแก๊ส  เครื่องป่ัน

ผสมอาหารอ่างผสม  ไมพ้าย)   เทอรโ์มมิเตอร ์ เครื่องวดัค่าสี  เครื่องวดัค่าความชืน้  และอุปกรณส์าํหรบัการ

ทดสอบทางประสาทสมัผสั 
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วิธีการ 

1. การศึกษาการผลิตมัลเบอรร่ี์กวนจากกากมัลเบอรร่ี์ 

 1.1  การคัดเลือกสูตรพืน้ฐาน 

         ในการศกึษาสตูรมลัเบอรร์ี่กวนจากกากมลัเบอรร์ี่จาํนวน  3  สตูร  คือ  สตูรท่ี 1  สตูรท่ี  2  และสตูร

ท่ี  3  ดงัTable 1  จากนัน้นาํผลิตภณัฑม์ลัเบอรร์ี่กวนกากมลัเบอรร์ี่ไปทดสอบทางประสาทสมัผสักบัผูเ้ช่ียวชาญ

จาํนวน  5  คน  ดว้ยวิธี 9 Point Hedonic Scale Test (1=ไมช่อบมากท่ีสดุ และ 9=ชอบมากท่ีสดุ)  วดัความชอบ 

6 ดา้น ประกอบดว้ย ลกัษณะภายนอก(รูปร่าง) สี กลิ่น รสชาติ เนือ้สมัผสั และการยอมรบัโดยรวม เพ่ือคดัเลือก

สตูรมลัเบอรร์ี่กวนท่ีไดร้บัการยอมรบัมากท่ีสดุ   เพ่ือนาํไปเป็นสตูรพืน้ฐานในการหาเนือ้สมัผสัมลัเบอรร์ี่กวนจาก

กากมลัเบอรร์ี่ท่ีเหมาะสม 

Table 1  Bacia formulation of mulberry preserves 

Ingredient (%) Formula 1 Formula 2 Formula 3 

Leftover Mulberry Pulp 

Mulberry Pulp  

Sugar 

Salt 

Pectin 

Glucose Syrup 

400 g. 

- 

100 g. 

1.5 g 

10 g 

5 g 

360 g. 

40 g. 

100 g. 

1.5 g. 

10 g. 

5 g. 

360 g. 

80 g. 

100 g. 

1.5 g. 

10 g. 

5 g 

  1.2  การศึกษาเนือ้สัมผัสมัลเบอรร่ี์กวนจากกากมัลเบอรร่ี์ 

        ผลิตมลัเบอรร์ี่กวนจากกากมลัเบอรร์ี่ท่ีเหมาะสมจากสูตรพืน้ฐาน (ขอ้ 1.1) โดยนาํมาปรบัขยาย

ปริมาณเป็นสตูรเชิงพาณิชยแ์ลว้กาํหนดอตัราสว่นของปริมาณแบะแซใหเ้หมาะสมใน  3  ระดบั  คือ  1,000  กรมั  

1,300  กรมั  และ  1,200  กรมั  มลัเบอรร์ี่กวนจากกากมลัเบอรร์ี่จะนาํมาวิเคราะหส์มบติัทางกายภาพ  ไดแ้ก่  คา่

สีดว้ยเครื่อง Hunter Lab Digital Colorimeter  รุน่ COLORFLEX 4510 (USA) คา่ Water  Activity (Aw) โดยวดั

ค่า Aw  ดว้ยเครื่อง Aqua Lab นาํมลัเบอรร์ี่กวนจากกากมลัเบอรร์ี่ทดสอบทางประสาทสมัผัสกับผูชิ้ม  30  คน  

ดว้ยวิธี 9 Point Hedonic Scale Test (1=ไมช่อบมากท่ีสดุ และ 9=ชอบมากท่ีสดุ)   

 

2.  ศึกษาความชอบทีม่ีต่อการบรรจุภัณฑแ์ละอายุการเกบ็รักษา 

  การศกึษาหาความชอบท่ีมีต่อบรรจภุณัฑเ์ม่ือมลัเบอรร์ี่กวนผ่านการประเมินความชอบโดยการชิม  นาํ

ผลิตภณัฑม์ลัเบอรร์ี่กวนมาบรรจใุนถุงพลาสติกแลว้หาความชอบท่ีมีการบรรจุภณัฑเ์พ่ือการส่งเสริมการขายกบั

กลุม่ตวัอย่างท่ีเป็นผูบ้ริโภคทั่วไป  จาํนวน  30  คน    5  รูปแบบ  คือ  1)  บรรจภุณัฑแ์บบถว้ยพลาสติกกระปุกใส  

General Purpose Polystyrene (GPPS) ฝาปิดสนิท  2)  ถุงแกว้ใส Oriented polypropylene (OPP) ท่ีปิดสนิท  

3)  ถุงฟอยดซ์ิปลอ็คท่ีปิดสนิท   4)  ถุงพลาสติก Polyethylene terephthalate (PET) พบัขา้งใสท่ีปิดสนิท  5)  ถุง

กระดาษซิปลอ็คท่ีปิดสนิท  นาํไปทดสอบความชอบกบักลุม่ตวัอย่าง  30  คน    นาํมาศกึษาหาอายกุารเก็บรกัษา

ผลิตภณัฑ ์ 2 รูปแบบ คือ  บรรจุในบรรจุภณัฑเ์ก็บรกัษาในอณุหภมิูหอ้ง  30  องศาเซลเซียส  และอณุหภูมิตูเ้ย็น 

6 องศาเซลเซียส  เปิดดผูลิตภณัฑท์กุวนัเพ่ือศกึษาการเปลี่ยนแปลงโครงสรา้งกายภาพ 
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3.  การวเิคราะหข์อ้มูล 

 ทาํการวิเคราะหค์วามแปรปรวนของขอ้มูลทางสถิตดว้ยวิธี  One-way ANOVA เปรียบเทียบค่าเฉลี่ย

ดว้ยวิธี Duncan’ s New Multiple Range  Test  ดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอรส์าํเรจ็รูป 
 

ผลและการวิจารณ ์

1.  สรุปผลการศึกษาหาสูตรพืน้ฐานมัลเบอรร่ี์กวนจากกากมัลเบอรร่ี์ 

       ในการศกึษาเพ่ือหาสตูรตน้แบบผลิตภัณฑม์ลัเบอรร์ี่กวน   จากการทดลองทาํผลิตภัณฑม์ลัเบอรร์ี่

กวนจากกากเหลือใชใ้นกระบวนการผลิตทาํนํา้มลัเบอรร์ี่เขม้ขน้ของทางผูป้ระกอบการกลุ่มแปรรูปนํา้มลัเบอรร์ี่

เรียบรอ้ยแลว้     เพ่ือหาตาํรบัท่ีแตกตา่งกนั   จาํนวน 3 สตูร คือ  สตูร01  สตูร02  และสตูร03  ทาํการทดสอบทาง

ประสาทสมัผสัดา้นลกัษณะภายนอก  สี  กลิ่น  รสชาติ  เนือ้สมัผสั  และการยอมรบัโดยรวม  โดยผูเ้ช่ียวชาญทัง้  

5  คน  โดยการประเมินคณุภาพทางประสาทสมัผสั พบวา่ สตูร03  ไดถ้กูคดัเลือกใหเ้ป็นสตูรพืน้ฐานมีความชอบ

อยู่ในระดบัชอบมาก  มีรายละเอียดดงัTable 2 

Table 2  Theaverage rank of the samples with respevt to nine sensory attributes. 

(n=5) 
 

Characteristic 
Mulberry Preserves (𝑥𝑥̅ ± SD) 

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 ผูท้ดสอบทางประสาทสมัผสัเป็นผูเ้ช่ียวชาญทาํการประเมินพบว่า มีความชอบสตูร03  อยู่

ในระดบัชอบมาก  เม่ือพิจารณาในแตล่ะดา้นของคณุลกัษณะท่ีมีตอ่สตูรมลัเบอรร์ี่กวนพบว่าสตูร  03  ทัง้ 6 ดา้น

อยู่ในระดบัชอบมากเท่ากนัทุกดา้น  โดยดา้นคณุลกัษณะภายนอกมีค่าเฉลี่ย 7.80  ดา้นสีมีค่าเฉลี่ย 7.20  ดา้น

กลิ่นมีค่าเฉลี่ย 7.20 ดา้นรสชาติมีค่าเฉลี่ย 7.40  ดา้นเนือ้สมัผัสมีค่าเฉลี่ย 7.20 และดา้นความชอบโดยรวมมี

คา่เฉลี่ย 7.60 

 

2.  สรุปผลการศึกษาปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑมั์ลเบอรร่ี์กวนจากกากมัลเบอรร่ี์จากกระบวนการ

ผลิตนํา้มัลเบอรร่ี์เข้มข้นใหเ้ป็นยอมรับของผู้บริโภค 

 ในการศกึษาปรบัปรุงและพฒันาผลิตภัณฑม์ลัเบอรร์ี่กวนจากกากมลัเบอรร์ี่เหลือใชจ้ากกระบวนการ

ผลิตนํา้มลัเบอรร์ี่เขม้ขน้  ทางผูวิ้จยัไดพ้ฒันาตาํรบัมลัเบอรร์ี่กวนโดยการปรบัปรุงและพฒันาจากตาํรบัตน้แบบท่ี

ผูเ้ช่ียวชาญคดัเลือกใหเ้ป็นตาํรบัเชิงพาณิชยเ์พ่ือใหส้ามารถทาํการผลิตผลิตภณัฑไ์ดจ้าํนวนมาก  เหมาะสมต่อ
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กระบวนการผลิต พบว่า ตาํรับมัลเบอรร์ี่กวนตน้แบบสูตร 03 ผูเ้ช่ียวชาญใหก้ารยอมรับมากท่ีสุดจึงผ่านการ

คดัเลือกมาปรบัปรุงและพฒันาตอ่ รายละเอียดดงั Table 3 

Table 3  Development formulation of mulberry preserves. 

Ingredient  Formula 4 Formula 5 Formula 6 

Leftover Mulberry Pulp  

Sugar 

Salt 

Pectin 

Glucose Syrup 

Chili Powder 

5,000 g. 

1,500 g. 

60 g. 

25 g. 

1,000 g. 

20 g. 

5,000 g. 

1,500 g. 

60 g. 

25 g. 

1,300 g. 

20 g. 

5,000 g. 

1,500 g. 

60 g. 

25 g. 

1,200 g. 

20 g. 

  

การปรบัปรุงและพฒันาผลิตภณัฑม์ลัเบอรร์ี่กวนจากกากมลัเบอรร์ี่เหลือใชจ้ากกระบวนการผลิตนํา้มลั

เบอร์รี่ เข้มข้นเชิงพาณิชย์ โดยการนําสูตรต้นแบบท่ีผ่านการคัดเลือกและได้รับการยอมรับมากท่ีสุดจาก

ผูเ้ช่ียวชาญทาํการวิจัยและพฒันาต่อ จากนัน้ทาํการทดลองนาํกากมลัเบอรร์ี่และปรบัปรุงปริมาณส่วนผสมให้

เหมาะสมตอ่กระบวนการผลิตเชิงพาณิชยใ์นอตัราสว่นของกากมลัเบอรร์ี่ในปริมาณ 5 กิโลกรมัตอ่ 1 รอบการผลติ 

กรรมวิธีการผลิตนาํกากมลัเบอรร์ี่ น ํา้ตาลทราย เกลือ เพคตินใส่กระทะ  ตัง้ไฟปานกลาง กวนส่วนผสมใหเ้ขา้กนั

จงึใสแ่บะแซและปรุงรสดว้ยพรกิป่น กวนสว่นผสมนาน 6 ชั่วโมง พกัใหเ้ย็น ตกัขึน้ นาํมาขึน้รูป  แลว้จงึนาํไปบรรจุ

ลงในถุงพลาสติกขนาดเล็ก จากนั้นทดสอบทางประสาทสัมผัสตามคุณลักษณะของผลิตภัณฑด์า้นลักษณะ

ภายนอก (รูปร่าง) สี กลิ่น รสชาติ  เนือ้สมัผสั และการยอมรบัโดยรวมกบัผูเ้ช่ียวชาญจาํนวน 5 คน โดยคะแนน

ความชอบตอ้งไม่นอ้ยกว่าระดบั 6.50 เม่ือผ่านการคดัเลือกจึงนาํไปทดสอบกับผูบ้ริโภค จาํนวน 30 คน โดยมี

รายละเอียดดงั Table 4 

Table 4  Theaverage rank of the samples with respevt to nine sensory attributes. 

(N=30) 
 

Characteristic 
Mulberry Preserves from Leftover Mulbery Pulp (𝑥𝑥̅ ± SD) 

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  ผูท้ดสอบทางประสาทสมัผสัมีความชอบสตูร06  มีความชอบอยู่ในระดบัชอบมาก  เม่ือ

พิจารณาในแต่ละดา้นของคุณลักษณะท่ีมีต่อมัลเบอรร์ี่กวน  พบว่าสูตร  06  ทั้ง 6 ดา้นอยู่ในระดับชอบมาก

เท่ากนัทกุดา้น  โดยดา้นดา้นความชอบโดยรวม มีคา่เฉลี่ย 7.85  ดา้นรสชาติ มีคา่เฉลี่ย 7.83  ดา้นเนือ้สมัผสัและ

ดา้นสีเท่ากัน  มีค่าเฉลี่ย 7.63  ดา้นกลิ่น มีค่าเฉลี่ย 7.56  และดา้นคุณลกัษณะภายนอก (รูปร่าง)  มีค่าเฉลี่ย 

7.50 ตามลาํดบั 

 

3.  สรุปผลการวิเคราะหห์าคุณสมบัติทางกายภาพและอายุการเก็บรักษาของผลิตภัณฑมั์ลเบอรร่ี์กวน

ในบรรจุภัณฑ ์ 

 (1)  ดา้นคณุภาพผลิตภณัฑ ์

  นาํตวัอย่างมาวิเคราะหค์ณุภาพดา้นกายภาพ  ไดแ้ก่  การวดัคา่สี  และการวดัคา่ Aw  ของผลิตภณัฑม์ลั

เบอร์รี่กวนท่ีห้องปฏิบัติการอาหาร   หลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร  คณะเกษตรศาสตร์  

มหาวิทยาลยัราชภฏัอตุรดิตถ ์ การวดัค่าสีโดยใชเ้ครื่อง  เครื่องวดั colorflex Hunter  Lab การวดัค่า Aw  โดยใช้

เครื่อง  AQUA LAB   จาํนวน  3  ซ ํา้  พบวา่   ผลิตภณัฑม์ลัเบอรร์ี่กวนท่ีพฒันาขึน้  มีคา่ Aw อยู่ในระดบั 0.63  ซึง่

มีค่าอยู่ในระดบัความชืน้ปานกลางผลิตภณัฑจ์ึงเก็บไวไ้ดน้าน  ดา้นค่าสีในผลิตภณัฑม์ลัเบอรร์ี่กวนท่ีพฒันาขึน้  

พบวา่  คา่ L* เท่ากบั  16.72  ซึง่หมายความวา่มีค่าความสว่างนอ้ย  คา่เฉลี่ย a* มีคา่เท่ากบั  1.13  และคา่เฉลี่ย 

b* มีคา่เท่ากบั  - 0.81 แสดงวา่สีคอ่นขา้งไปทางสเกลดา้นสีนํา้เงิน  เน่ืองจากมลัเบอรร์ี่กวนเป็นสีม่วงค่อนไปทาง

สีดาํ   

 (2)  ดา้นการศกึษาอายกุารเก็บรกัษาในบรรจภุณัฑข์องผลิตภณัฑม์ลัเบอรร์ี่กวน 

 จากการวิจัยในครัง้นีท้าํใหไ้ดผ้ลิตภัณฑม์ลัเบอรร์ี่กวนท่ีเหมาะสมแลว้  จากนัน้นาํมาหาอายุการเก็บ

รกัษาในบรรจภุณัฑ ์ 5  ชนิด  คือ  1)  บรรจภุณัฑแ์บบถว้ยพลาสติกใส  GPPS ฝาปิดสนิท  2)  ถงุแกว้ใส OPP ท่ี

ปิดสนิท    3)  ถงุฟอยดซ์ิปลอ็คท่ีปิดสนิท  4)  ถงุพลาสติก PPT พบัขา้งใสท่ีปิดสนิท  5)  ถงุกระดาษซิปลอ็คท่ีปิด

สนิท    นาํไปทดสอบความชอบกบัผูบ้ริโภคในดา้นการตดัสินใจซือ้ผลิตภณัฑ ์ พบว่า  ตวัอย่างผลิตภณัฑท่ี์บรรจุ

ลงในถุงฟอยด์ชิปล็อคท่ีปิดสนิทได้รับความนิยมมากท่ีสุด ร ้อยละ 53.34  รองลงมาคือบรรจุภัณฑ์แบบ

ถุงพลาสติก PET พบัขา้งใส  รอ้ยละ 20  รองลงมาคือถุงกระดาษซิปลอ็ค  รอ้ยละ 13.33  รองลงมาคือถุงแกว้ใส  

OPP  รอ้ยละ 10  รองลงมาคือถว้ยพลาสติกใส GPPS  ชอบนอ้ยท่ีสดุ  รอ้ยละ 3.33   ซึ่งบรรจุภณัฑถ์งุฟอยดชิ์ป

ล็อคท่ีปิดสนิทไดร้บัความนิยมสูงสดุ   จึงถูกคดัเลือกมาศกึษาอายุการเก็บรกัษาผลิตภัณฑใ์นอณุหภูมิหอ้ง  30  

องศาเซลเซียส  พบว่า  เก็บรกัษาได ้ 30  วนั  และในอุณหภูมิตูเ้ย็น  เก็บรกัษาได ้ 90  วนั   สามารถเก็บรกัษา

ผลิตภณัฑไ์วไ้ดโ้ดยยงัไม่มีการเปลี่ยนแปลง  ซึ่งมีลกัษณะผลิตภณัฑเ์ป็นสีม่วงเขม้  มีกลิ่นหอมของมลัเบอรร์ี่   มี

รสชาติหวานอมเปรีย้ว  และเผ็ดเลก็นอ้ย  เนือ้สมัผสัแหง้ เหนียวนุ่มและยงัเกาะจบัตวักนัอยู่เป็นกอ้นๆ  หลงัจาก

พฒันาผลิตภณัฑท์างกลุม่แปรรูปมลัเบอรร์ี่ไดต้อ่ยอดดา้นบรรจภุณัฑใ์หมี้ความทนัสมยัมากขึน้ 

โดยการออกแบบบรรจุภัณฑ์ชนิดกล่องกระดาษสาํหรับสวมถุงฟอยดชิ์ปล็อคโดยแสดงรายละเอียดสินค้า  

ฉลากโลโกแ้ละส่วนประกอบของผลิตภัณฑส์าํหรับสวมบรรจุเพ่ือความสวยงามและแสดงรายละเอียดสินคา้

ไดม้ากขึน้  ตลอดจนเตรียมความพรอ้มสูก่ารยกระดบัคณุภาพมาตรฐานผลิตภณัฑต์อ่ไป 
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Figure 1  Development of Mulberry Preserves from Leftover Mulberry Pulp. 

 

สรุป 

   กากมลัเบอรร์ี่สามารถนาํมาผลิตเป็นผลิตภณัฑม์ลัเบอรร์ี่กวนไดใ้นอตัราสว่นรอ้ยละ 100  ในสตูรขยาย

เชิงพาณิชย ์ โดยมีส่วนผสมของกากมลัเบอรร์ี่   นํา้ตาลทราย  โดยลกัษณะท่ีดีของกากมลัเบอรร์ี่ในการผลิตคือสี

แดงและสีมว่งแกมดาํเม่ือนาํมาผลิตจะทาํใหไ้ดร้สชาติเปรีย้วอมหวานกาํลงัดี  แลว้จงึนาํมาปรบัปรุงเนือ้สมัผสัให้

นุ่มและเกาะตวัเป็นเนือ้เดียวกนัดว้ยเพคติน  แบะแซ  และปรุงรสดว้ยพรกิป่นและเกลือป่น  ซึ่งสามารถเก็บรกัษา

ผลิตภณัฑไ์วไ้ดน้านถึง 90 วนัในอณุหภูมิตูเ้ย็น  และอณุหภูมิหอ้ง 30 วนั  เม่ือพฒันาผลิตภณัฑข์ึน้ใหม่ทางกลุม่

แปรรูปมลัเบอรร์ี่อาํเภอลบัแล  จงัหวดัอตุรดิตถจ์ดัทาํบรรจภุณัฑเ์พ่ือการจดัจาํหน่ายในพืน้ท่ีรา้นคา้จาํหน่ายของ

ฝากเพ่ือเพ่ิมรูปแบบความทนัสมยั แสดงรายละเอียดสินคา้ และสะดวกตอ่การพกพา  โดยบรรจสุวมบรรจภุณัฑท่ี์

ไดร้ับการคดัเลือกจากผูบ้ริโภคเพ่ือดูเป็นมาตรฐานขึน้และสามารถยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑเ์พ่ือเขา้สู่การ

รบัรองมาตรฐานอาหารตอ่ไป 
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การพัฒนาผลิตภัณฑต์ูเล่จากแป้งข้าวกล้องหอมมะลิเสริมมะตูมเชื่อม 

Development of Brown Jasmine Rice Tuiles Fortified with Dried Sweet Bael Fruit 

 

บุษกร สุทธิประภา1* กฤติยากร รุง่ศรี1 และ อภิเชษฐ สวนดี1 

Bussakorn Suttiprapa1*, Krittiyakorn Rungsri 1 and Apichet Suandee1 

 

บทคัดย่อ 

 การวิจยันีมี้วตัถุประสงคเ์พ่ือศกึษาปริมาณแป้งขา้วกลอ้งหอมมะลิทดแทนแป้งสาลี และปริมาณมะตมู

เช่ือมท่ีเหมาะสมในผลิตภัณฑต์ูเล่ พบว่า ผลิตภัณฑต์ูเล่จากแป้งขา้วกลอ้งหอมมะลิปริมาณรอ้ยละ 20 ไดร้บั

คะแนนความชอบมากท่ีสดุ อยู่ในระดบัชอบมาก (4.50) และปริมาณมะตมูเช่ือมในอตัราส่วนรอ้ยละ 10 ไดร้บั

คะแนนความชอบมากท่ีสดุ อยู่ในระดบัชอบมาก (4.22) จากนัน้ทาํการประเมินคณุภาพทางกายภาพดา้นค่าสี

ของผลิตภัณฑพ์บว่า ผลิตภัณฑต์ูเล่จากแป้งขา้วกลอ้งหอมมะลิเสริมมะตูมเช่ือมท่ีรอ้ยละ 5, 10 และ 15 มีค่า

ความสว่าง (L*) และค่าความเป็นสีเหลือง (b*) ไม่ต่างกนั แต่ค่าความเป็นสีแดง (a*) ต่างกนั โดยปริมาณรอ้ยละ 

15 มีค่ามากท่ีสุด (9.09) จากการศึกษาค่าความหวานระหว่างผลิตภัณฑข์นมตูเล่ฟักทองเสริมอินทผลัม และ

ผลิตภณัฑต์เูล่จากแป้งขา้วกลอ้งหอมมะลิเสริมมะตมูเช่ือมพบว่า ค่าความหวานของผลิตภณัฑข์นมตเูล่ฟักทอง

เสริมอินทผลมัมีค่า °Brix อยู่ท่ี 10 และค่า Specific Gravity อยู่ท่ี 1.040 และผลิตภัณฑต์ูเล่จากแป้งขา้วกลอ้ง

หอมมะลิเสริมมะตมูเช่ือมมีลกัษณะปรากฏ โดยมีคา่ °Brix อยู่ท่ี 7 และคา่ 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  
* Corresponding author; e-mail address: s.bussakorn@gmail.com 
1สาขาวิชาคหกรรรมศาสตร ์คณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบรุ ีกรุงเทพฯ 10600 
1Home Economics Programme, Faculty of Science and Technology, Dhonburi  Rajabhat University, Bangkok 10600 



การประชมุทางวิชาการของมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์ครัง้ที่ 58  สาขาสง่เสรมิการเกษตรและคหกรรมศาสตร ์

729 

คาํนาํ 

ตูเล่   เ ป็นคุกกี ้ท่ี มีลักษณะบางกรอบมีรสหวานกลมกล่อมโดยส่วนผสมของตูเล่แบบดั้งเดิม    

ประกอบดว้ย  แป้งสาลี  นํา้ตาล ไข่ แป้งอลัมอนด ์และเนยละลาย นิยมทาํเป็นแผ่นกลมบาง  โรยอลัมอนด ์ แลว้

นาํไปอบ ซึ่งตัง้ช่ือตาม ตุอีล หรือกระเบือ้งท่ีใชมุ้งหลังคาบา้นตามชนบทของประเทศฝรั่งเศส โดยเฉพาะใน

ภูมิภาคพรอว็องสอ์าจจดัเสิรฟ์เป็นทรงแบนเรียบธรรมดาเหมือนขนมลิน้แมว  หรือดดัตเูล่ใหโ้คง้ขณะท่ียงัรอ้นอยู่

หลงัอบเสรจ็ไมเ่ช่นนัน้จะแตกหรือหกัและเพ่ือใหไ้ดรู้ปทรงท่ีโคง้จึงมกัจะดดัตเูลบ่นพืน้ผิวโคง้เช่น ขวดไวน ์ไมน้วด

แป้ง  มะตูมจัดเป็นผลไมท่ี้ผลสุกมีสรรพคุณเป็นยาระบายอ่อนๆ และช่วยย่อยอาหารไดดี้ในปัจจุบันย่านเขต

บางกอกนอ้ย มีการผลิตมะตมูเช่ือมขายจนกลายเป็นเอกลกัษณข์องชมุชนตรอกมะตมู จากการวิจยัการทดแทน

แป้งสาลีดว้ยแป้งขา้วกลอ้งหอมมะลิในมฟัฟิน โดยนาํแป้งขา้วกลอ้งพนัธุห์อมมะลิแดงสรุินทรม์าทดแทนแป้งสาลี

ในมฟัฟินของสถิรตัต ์แกว้มณี (2550) พบว่า สามารถใชแ้ป้งขา้วกลอ้งทดแทนแป้งสาลีในผลิตภณัฑม์ฟัฟินไดถ้งึ 

80% และมีใยอาหารสงูกวา่มฟัฟินสตูรมาตรฐาน 54.17% และในการการพฒันาตาํรบัขนมปังโฮลวีตทดแทนแปง้

ขา้วกลอ้งหอมมะลิ ลดไขมนัและนํา้ตาล ของบุญญาพร เช่ือมสมพงษ์ (2559) มีวตัถุประสงคเ์พ่ือพัฒนาตาํรบั

ขนมปังโฮลวีตจากแป้งขา้วกลอ้งหอมมะลิ ผลการวิจยัจากตาํรบัมาตรฐานทัง้ 3 สาํรบั พบวา่ ตาํรบัท่ี 1 ไดร้บัการ

ยอมรบัอยู่ในระดบัความชอบมาก จากนัน้นาํไปทดแทนดว้ยแป้งขา้วกลอ้งหอมมะลิ ซึ่งมีปริมาณท่ีแตกต่างกนั 4 

ระดบั คือ ปริมาณขา้วกลอ้งหอมมะลิรอ้ยละ0, 15, 30  และ45 ตามลาํดบั ปริมาณการทดแทนแป้งขา้วกลอ้ง

หอมมะลิในระดบัรอ้ยละ 15 ไดร้บัคะแนนมากท่ีสดุ จงึนาํไปศกึษาตาํรบัขนมปังโฮลวีตทดแทนแป้งขา้วกลอ้งหอม

มะลิลดไขมนัและนํา้ตาลในปรมิาณท่ีแตกตา่งกนั 4 ระดบั คือ รอ้ยละ25, 50, 75 และ100 พบว่า ปริมาณรอ้ยละ 

50 ไดร้บัคะแนนความชอบมากท่ีสุด จากการวิเคราะหค์ุณค่าทางโภชนาการ (g/100g) พบว่า ปริมาณเถา้นอ้ย

กว่าสตูรพืน้ฐาน 0.1 คารโ์บไฮเดรตลดลง 0.19 กรมั พลงังานมากกว่า 32.43 กิโลแคลอรี ไขมนัลดลง 1.97 กรมั 

ความชืน้เพ่ิมขึน้ 2.03 กรัม และโปรตีนมากกว่าสูตรพืน้ฐาน 0.23 กรัม ดังจะเห็นไดว้่าในการวิจัยของอริสรา 

รอดมุย้ และอรอมุา จิตรวโรภาส. (2550) ในการผลิตคกุกีโ้ดยใชแ้ป้งขา้วหอมนิลทดแทนแป้งสาลีบางส่วน โดย

ผลิตแป้งขา้วหอมนิลท่ีมีขนาดอนุภาคเล็กกว่า 180 ไมโครเมตร เม่ือนาํไปวิเคราะหค์ุณสมบัติทางเคมีของแป้ง 

พบว่า มีปริมาณความชืน้ เถา้ โปรตีน ไขมัน เสน้ใย และคารโ์บไฮเดรตรอ้ยละ 8.18, 3.76, 10.27, 7.25, 1.18 

และ 69.17 ตามลาํดบั เม่ือแปรผนัปริมาณแป้งขา้วเจา้หอมนิลมาใชท้ดแทนแป้งสาลีบางสว่นในการผลิตคกุกีใ้น

ปริมาณรอ้ยละ 0, 10, 20, 30, 40, 50 และ 60 โดยนํา้หนัก พบว่า แป้งขา้วหอมนิลสามารถทดแทนแป้งสาลีได้

สงูสดุถงึรอ้ยละ 50 และใหค้ะแนนการยอมรบัโดยรวมสงูสดุ โดยคกุกีท่ี้มีการทดแทนแป้งขา้วหอมนิลเพ่ิมมากขึน้

จะสามารถเพ่ิมปริมาณโปรตีนและไขมนัคิดเป็นรอ้ยละ 2.03 และ 1.68 ตามลาํดบั 

 

การพฒันาผลิตภณัฑต์เูลจ่ากแป้งขา้วกลอ้งหอมมะลิเสริมมะตมูเช่ือม มีวตัถปุระสงคเ์พ่ือศกึษาปริมาณ

แป้งขา้วกลอ้งหอมมะลิท่ีทดแทนแป้งสาลี และศกึษาอตัราส่วนของมะตมูเช่ือมท่ีเหมาะสมในผลิตภณัฑต์เูล่เพ่ือ

เป็นการพฒันาผลิตภณัฑใ์หม่และเป็นทางเลือกใหแ้ก่ผูบ้ริโภค อีกทัง้ยังเป็นการเพ่ิมมูลค่าใหแ้ก่มะตูมเช่ือมซึ่ง

เป็นผลิตภณัฑใ์นชมุชนตรอกมะตมู เขตบางกอกนอ้ย  

 
  

 



การประชมุทางวิชาการของมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์ครัง้ที่ 58  สาขาสง่เสรมิการเกษตรและคหกรรมศาสตร ์

730 

อุปกรณแ์ละวิธีการ 

การศึกษาปริมาณแป้งข้าวกล้องหอมมะลิ ทีใ่ช้ทดแทนในผลิตภัณฑตู์เล่ 

จากการดดัแปลงสตูรพืน้ฐานของอภิเชษฐ (2557) ในผลิตภณัฑข์นมตเูลฟั่กทองเสริมอินทผาลมั (Table 

1) โดยการศกึษาปริมาณแป้งขา้วกลอ้งหอมมะลิท่ีใชท้ดแทนแป้งสาลี ในอตัราสว่น 10:90, 20:80, 30:70, 40:60, 

50:50, 60:40, 70:30, 80:20, 90:10 และ 100:0 และพิจารณาจากคณุลกัษณะท่ีดีทางกายภาพของขนมตูเล่ใน

ดา้นลักษณะปรากฏ ความกรอบ และสี เพ่ือคัดเลือกสูตรท่ีเหมาะสมสาํหรับการทดลองในขั้นต่อไป พบว่า

อตัราส่วนแป้งขา้วกลอ้งหอมมะลิท่ี 20:80, 40:60 และ60:40 มีความเหมาะสมในการพฒันาผลิตภณัฑต์เูล่จาก

แป้งขา้วหอมมะลิทดแทนแป้งสาลีต่อไป และนาํผลิตภัณฑท่ี์ไดม้าประเมินคุณภาพทางประสาทสมัผัสโดยการ

ทดสอบความชอบกบัผูท้ดสอบชิมจาํนวน 30 คน ดา้นลกัษณะปรากฏ สี ความหวาน ความกรอบ และความชอบ

โดยรวม ดว้ยการใหค้ะแนนความชอบแบบ 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 Formula 3 

Wheat Flour 65 52 39 26 

Brown jasmine rice flour - 13 26 39 

Almond flour 10 10 10 10 

Japanese Pumpkin 55 55 55 55 

Sugar 48 48 48 48 

Egg 60 60 60 60 

Butter 39 39 39 39 

Vanilla 0.50 0.50 0.50 0.50 

Coffee - 0.50 0.50 0.50 

Date Palm fruit 20 - - - 

Almond slides 55.5 55.5 55.5 55.5 

Note Formula 1 = 20% of Brown jasmine rice flour 

Formula 2 = 40% of Brown jasmine rice flour 

Formula 3 = 60% of Brown jasmine rice flour 

 

การศึกษาปริมาณมะตูมเชือ่มทีเ่สริมลงในผลิตภัณฑตู์เล่ 

 จากนัน้ทาํการศึกษาปริมาณมะตูมเช่ือมท่ีใชเ้สริมในผลิตภัณฑต์ูเล่จากแป้งขา้วกลอ้งหอมมะลิเสริม    

มะตูมเช่ือม ในปริมาณส่วนรอ้ยละ 5, 10 และ15 ตามลาํดับจากนํ้าหนักของส่วนผสมทั้งหมด จากนั้นนาํ

ผลิตภณัฑท่ี์ได ้ทาํการทดสอบการยอมรบัทางประสาทสมัผสั โดยใชผู้ท้ดสอบชิมจาํนวน 50 คน ในดา้นลกัษณะ

ปรากฏ สี กลิ่น ความหวาน ความกรอบ และความชอบโดยรวม ดว้ยการใหค้ะแนนความชอบแบบ 5-point 

hedonic scale 
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Figure 1  Process of of brown jasmine rice tuiles fortified with dried sweet bael fruit. 

 

การวิเคราะหคุ์ณภาพทางกายภาพของผลิตภัณฑตู์เล่จากแป้งข้าวกล้องหอมมะลิเสริมมะตูมเชื่อม 

1. คา่สีในระบบ L*, a* และb*  

การศกึษาคณุภาพทางกายภาพของค่าสี L*, a* และb* ของผลิตภณัฑต์เูล่จากแป้งขา้วกลอ้งหอมมะลิ

เสริมมะตมูเช่ือมทัง้ 3 สตูร โดยการประเมินคณุภาพคา่สี ไดแ้ก่ คา่สีความสวา่ง (L*), คา่ความเป็นสีแดง (a*) และ

คา่ความเป็นสีเหลือง (b*)  

2. ค่าความหวานของผลิตภัณฑต์เูล่ฟักทองเสริมอินทผลมั และผลิตภัณฑต์เูล่จากแป้งขา้วกลอ้งหอม

มะลิเสริมมะตมูเช่ือม  

การศกึษาการเปรียบเทียบคา่ความหวานของผลิตภณัฑต์เูลฟั่กทองเสริมอินทผลมัสตูรพืน้ฐาน (อภิเชษฐ์ 

สวนดี 2557) และผลิตภัณฑต์ูเล่จากแป้งขา้วกลอ้งหอมมะลิเสริมมะตมูเช่ือมสูตรดัดแปลง โดยเปรียบเทียบ

ระหว่างค่า°Brix และค่า Specific Gravity เพ่ือเป็นการแสดงใหเ้ห็นถึงระดบัความหวานระหว่างผลิตภัณฑต์เูล่

ฟักทองเสริมอินทผลมั (อภิเชษฐ สวนดี 2557) และผลิตภณัฑต์เูลจ่ากแป้งขา้วกลอ้งหอมมะลิเสริมมะตมูเช่ือม 

 

 

 

ศกึษาสตูรพืน้ฐานโดยดดัแปลงสตูรจาก อภิเชษฐ์ สวนดี (2557) 

ศกึษาปริมาณแป้งขา้วกลอ้งหอมมะลิท่ีใชท้ดแทนแป้งสาลีในผลิตภณัฑต์เูล ่ 

ในอตัราสว่น 20:80, 40:60 และ 60:40 และศกึษาการยอมรบัของผูบ้ริโภค โดยกลุม่ผูท้ดสอบชิม

จาํนวน 30 คน แบบ 5-Point Hedonic Scale 

 

ศกึษาการยอมรบัของผูบ้ริโภค โดยผูท้ดสอบชิมจาํนวน 50 คน 

แบบ 5-Point Hedonic Scale 

ผลิตภณัฑต์เูลจ่ากแป้งขา้วกลอ้งหอมมะลิทดแทนแป้งสาลีเสริมมะตมูเช่ือม 

ศกึษาปริมาณมะตมูเช่ือมท่ีใชเ้สริมในผลิตภณัฑต์เูลจ่ากแป้งขา้วกลอ้งหอมมะลิทดแทนแปง้สาลี

ในอตัราสว่นรอ้ยละ 5, 10 และ15 ของปริมาณสว่นผสมทัง้หมด 
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ผลและวิจารณผ์ลการทดลอง 

ผลการศึกษาปริมาณแป้งข้าวกล้องหอมมะลิทีใ่ช้ทดแทนในผลิตภัณฑตู์เล่ 

 จากการศึกษาพบว่า ผลิตภัณฑต์ูเล่จากแป้งขา้วกลอ้งหอมมะลิในอัตราส่วนรอ้ยละ 20 ก่อนอบแป้ง

ค่อนขา้งเหลว มีสีเหลืองอ่อน และหลังอบมีสีเหลืองอ่อน มีการกระจายตัวของเม็ดแป้งขา้วเล็กนอ้ย และเม่ือ

ปริมาณแป้งขา้วรอ้ยละ 40 และ 60 ก่อนอบแป้งมีความขน้หนืดเพ่ิมขึน้ มีสีเหลือง และหลงัอบมีสีเหลืองทอง

เพ่ิมขึน้ เน่ืองจากปริมาณของแป้งขา้วท่ีเพ่ิมขึน้ตามลาํดับ สอดคลอ้งกับสุธีรา วฒันกุล และอนุวัตร แจง้ชัด 

(2553) ในการศกึษาการใชแ้ป้งขา้วสีนิลทดแทนแป้งสาลีในผลิตภัณฑค์กุกีเ้ม่ือระดบัการทดแทนแป้งขา้วสีนิล

เพ่ิมขึน้จะทาํใหค้กุกีมี้การแผ่เพ่ิมมากขึน้ ความหนาแน่นมีค่าลดลง และจากการประเมินทางประสาทสมัผัสใน

ดา้นคะแนนการยอมรบัดา้นลกัษณะปรากฏ สี รสชาติ เนือ้สมัผสั และความชอบโดยรวม นอ้ยกว่าคกุกีจ้ากแป้ง

สาลี (p≤0.05) เม่ือระดบัการทดแทนแป้งขา้วสีนิลเพ่ิมมากขึน้ท่ีอตัราส่วน 70:30 เป็นระดบัการทดแทนสงูสุดท่ี

ไดร้บัคะแนนการยอมรบัในดา้นลกัษณะปรากฏ สี เนือ้สมัผสั รสชาติ และความชอบโดยรวม ไมแ่ตกตา่งจากการ

ทดแทนในอตัราสว่น 60:40 (p≤0.05) โดยปริมาณแป้งขา้วกลอ้งท่ีทดแทนแป้งสาลีท่ีเพ่ิมขึน้จะทาํใหไ้ม่สามารถ

ขึน้รูปผลิตภณัฑต์เูลก่่อนอบได ้

 

% of  Brown jasmine rice Characteristics 

1.   20% 

 

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. 

 

จากการนาํแป้งขา้วกลอ้งหอมมะลิทดแทนแป้งสาลี พบว่าปริมาณแป้งขา้วกลอ้งหอมมะลิท่ีรอ้ยละ 20 

ทาํใหผ้ลิตภณัฑมี์คณุลกัษณะเป็นแผ่นบาง และมีความกรอบ ซึง่เป็นคณุลกัษณะท่ีดีของผลิตภณัฑต์เูล ่และจาก
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การประเมินคณุภาพทางประสาทสมัผสัพบวา่ ผูท้ดสอบใหค้ะแนนความชอบโดยรวมอยู่ในระดบัชอบมาก (4.50) 

(Table 2) จงึนาํมาพฒันาเป็นผลิตภณัฑต์อ่ไป 

 

Table 2  Sensory characteristics of tuiles with different contents of brown jasmine rice. 

Brown 

jasmine rice 

(%) 

Appearance Crispness ns Sweet ns Color ns Overall 

liking 

20 4.23±0.77a 4.20±0.84 4.03±0.89 4.30±0.95 4.50±0.77a 

40 3.43±0.83b 3.70±0.70 3.57±0.81 3.20±0.84 3.43±0.93b 

60 3.73±1.01b 3.77±0.97 3.83±0.98 3.80±1.03 3.87±0.90b 

Note (a-c) Means with in the same column with different letters are significantly different (p ≤ 0.05) 

         (ns)  not significant 

 

ผลการศึกษาปริมาณมะตูมเชือ่มทีเ่สริมลงในผลิตภัณฑตู์เล่ 
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Figure 3 Brown jasmine rice based tuiles fortified with different contents of dried sweet bael fruit 

 

จากการศกึษาปริมาณมะตมูเช่ือมท่ีใชเ้สริมในผลิตภณัฑต์ูเล่จากแป้งขา้วกลอ้งหอมมะลิทดแทนแป้ง

สาล ีพบวา่ ก่อนอบมีสีเหลือง เนือ้สมัผสัเนียน มีเนือ้มะตมูเช่ือมเลก็นอ้ย และตวัแป้งไมข่น้หนืดจนเกินไป หลงัอบ

มีสีเหลือง เนือ้สมัผัสเนียน มีเนือ้มะตูมเช่ือมเล็กนอ้ย และมีความกรอบ โดยผลิตภัณฑต์ูเล่ท่ีมีอัตราส่วนของ

มะตมูเช่ือมปริมาณรอ้ยละ 10 ไดร้บัคะแนนความชอบมากท่ีสดุ ในดา้นความชอบ อยู่ในระดบัชอบมาก (4.22) 

(Table 3) ใกลเ้คียงกบัการวิจยัเรื่อง การพฒันาผลิตภณัฑข์นมไทยจากพืชสมนุไพรพืน้บา้นของชญาภทัร ์ก่ีอาริ

โย และคณะ (2555)  พบว่า  ขนมหมอ้แกงเสริมมะตมูเช่ือมผูชิ้ม ใหค้ะแนนความชอบสตูรท่ีเสริมมะตมูท่ีรอ้ยละ 

20 มากท่ีสดุมีค่าเฉลี่ยความชอบ ดา้นลกัษณะท่ีปรากฏ สี กลิ่น เนือ้สมัผสั และความชอบโดยรวม อยู่ในระดบั 

ชอบมาก ผูบ้ริโภคยอมรบั ขนมหมอ้แกงเสริมมะตูม คิดเป็นรอ้ยละ 95.00  เหตผุลในการยอมรบั เพราะรสชาติ

อรอ่ย ไมห่วานมากเกินไป เนือ้สมัผสัเนียน มีกลิ่นหอม ลกัษณะท่ีเห็นนา่รบัประทาน 
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Table 3  Sensory characteristics of brown jasmine rice based tuiles fortified with different contents  

of dried sweet bael fruit. 

% of dried 

sweet bael 

Appearance Crispnessns Sweetns Colorns Odour Overall 

liking 

5 4.12±0.84a 4.16±0.84 3.98±0.86 4.18±0.80 3.22±1.07b 4.16±0.81a 

10 4.28±0.73 a 4.34±0.79 4.06±0.76 4.24±0.71 3.84±0.88a 4.22±0.70a 

15 3.48±0.97 b 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 

 

ผลการวิเคราะหคุ์ณภาพทางกายภาพของผลิตภัณฑตู์เล่จากแป้งข้าวกล้องหอมมะลิเสริมมะตูมเชือ่ม 

1. ผลการวิเคราะหค์า่สีในระบบ L*, a* และb*  

คา่ท่ีไดจ้ากการวิเคราะหค์่าสี L*, a* และb* ของผลิตภณัฑต์เูล่จากแปง้ขา้วกลอ้งหอมมะลิเสริม

มะตมูเช่ือมทัง้ 3 สตูร โดยการประเมินคณุภาพคา่สี ไดแ้ก่ คา่สีความสว่าง (L*), คา่ความเป็นสีแดง (a*) 

และค่าความเป็นสีเหลือง (b*) พบว่า ผลิตภัณฑต์เูล่จากแป้งขา้วกลอ้งหอมมะลิเสริม  มะตมูเช่ือมมีคา่

ความสว่างไม่ต่างกัน ปริมาณรอ้ยละ 10 มีค่าความสว่างมากท่ีสุด (59.43) ค่าความเป็นสีแดงต่างกัน 

ปริมาณรอ้ยละ 15 มีคา่ความเป็นสีแดงมากท่ีสดุ (9.09) คา่ความเป็นสีเหลือง ไม่ตา่งกนั ปริมาณรอ้ยละ 

10 มีคา่ความเป็นสีเหลืองมากท่ีสดุ (29.99) ซึ่งปรมิาณของมะตมูเช่ือมสง่ผลตอ่คณุภาพทางคา่ความเป็น

สีแดง (a*) เพราะเม่ือมีส่วนผสมของมะตมูเช่ือมในปริมาณมาก จะทาํใหผ้ลิตภณัฑต์เูล่จากแปง้ขา้วกลอ้

งหอมมะลิเสรมิมะตมูเช่ือมมีคา่ความเป็นสีแดง (a*) เพิ่มมากขึน้ตามลาํดบั (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 

54.29±10.07 

9.09± 1.70a 

27.80±4.11 

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. ผลการวิเคราะหค์่าความหวานของผลิตภณัฑต์เูล่ฟักทองเสริมอินทผลมั และผลิตภณัฑต์เูล่จากแป้ง

ขา้วกลอ้งหอมมะลิเสริมมะตมูเช่ือม  

พบวา่ คา่ความหวานของผลิตภณัฑข์นมตเูลฟั่กทองเสริมอินทผลมั มีลกัษณะปรากฏ โดยมีคา่°Brix อยู่

ท่ี 10 และค่า Specific Gravity อยู่ท่ี 1.040 และผลิตภัณฑต์ูเล่จากแป้งขา้วกลอ้งหอมมะลิเสริมมะตมูเช่ือมมี

ลักษณะปรากฏ โดยมีค่า°Brix อยู่ ท่ี  7 และค่า Specific Gravity อยู่ ท่ี  1.028 ซึ่ง ค่า°Brix และค่า Specific 

Gravity ของทัง้ 2 สตูร มีความต่างกนั เน่ืองจากผลิตภณัฑต์เูล่ฟักทองเสริมอินทผลมัมีปริมาณนํา้ตาลมากกว่า

ผลิตภณัฑต์เูลจ่ากแป้งขา้วกลอ้งหอมมะลิเสริมมะตมูเช่ือม  

 

สรุป 

จากการพฒันาผลิตภัณฑต์เูล่จากแป้งขา้วกลอ้งหอมมะลิทดแทนแป้งสาลีพบว่าปริมาณแป้งขา้วมีผล

ต่อคณุลกัษณะของผลิตภณัฑโ์ดยจะทาํใหผ้ลิตภณัฑมี์สีและความหนืดเพ่ิมขึน้และยงัมีผลตอ่ความกรอบ และสี

ของผลิตภณัฑซ์ึ่งปริมาณแป้งขา้วกลอ้งหอมมะลิท่ีรอ้ยละ 20 ทาํใหผ้ลิตภณัฑมี์คณุลกัษณะเป็นแผ่นบาง และมี

ความกรอบ ซึ่งเป็นคุณลักษณะท่ีดีของผลิตภัณฑ์ตูเล่โดยสอดคล้องกับ Bolarinwa, I.F., Lim, P.T. and 

Muhammad Kharidah (2019) ท่ีไดท้าํการศกึษาคณุภาพของคกุกีป้ราศจากกลเูตนจากแป้งขา้วกลอ้งเพาะงอก

และแป้งมนัฝรั่ง พบว่า คุกกีแ้ป้งขา้วกลอ้งเพาะงอกมีผลต่อโดและตวัผลิตภัณฑท่ี์ค่าความแข็งและความสว่าง

ลดลงดงันัน้จงึมีการผสมแป้งขา้วกลอ้งเพาะงอกและแป้งมนัฝรั่งในอตัราสว่น 25 : 75 ทาํใหผ้ลตอ่การยอมรบัของ

ผูบ้ริโภคในผลิตภัณฑค์ุกกีใ้นทุกคณุลกัษณะเพ่ิมขึน้ และตวัคุกกีมี้ค่าความแข็งและความสว่างเพ่ิมขึน้ และจะ

เห็นไดว้า่ปริมาณแป้งขา้วกลอ้งท่ีรอ้ยละ 5 ท่ีเสริมลงในขนมปังของ Khoshgozaran-Abras, Azizi, Bagheripoor-

Fallah  and Khodamoradi  (2014) มีผลต่อตัวผลิตภัณฑข์นมปังแผ่นโดยจะเห็นไดว้่าโปรตีนในแป้งมีผลต่อ

ความนุ่มของตวัผลิตภณัฑโ์ดยปริมาณแป้งขา้วกลอ้งท่ีเพ่ิมขึน้จะทาํใหข้นมปังมีความนุ่มลดลง และจากการเสริม

มะตมูเช่ือมลงในผลิตภณัฑต์เูล่ พบว่าความชืน้ของมะตมูเช่ือมยงัส่งผลใหค้วามกรอบของผลิตภณัฑล์ดลง โดย

ผลิตภณัฑต์เูล่ท่ีมีอตัราส่วนของมะตมูเช่ือมรอ้ยละ 10 ไดร้บัคะแนนความชอบอยู่ในระดบัชอบมาก (4.22) มีค่า 

°Brix อยู่ท่ี 7 และเม่ือปริมาณของมะตมูท่ีเพ่ิมขึน้จะทาํใหต้เูล่มีความหนืดเพ่ิมขึน้ไม่สามารถขึน้รูปได ้และยงัทาํ

ใหค้า่ความเป็นสีแดง (a*) เพ่ิมมากขึน้ ซึง่Kiyoshi Kawai, Midori Toh, and Yoshio Hagura (2014) ไดศ้กึษาผล

ขององคป์ระกอบของนํา้ตาลมีผลตอ่ปริมาณการดดูซมึนํา้และความนุ่มของผลิตภณัฑค์กุกี ้จากการศกึษานํา้ตาล 

3 ชนิด ของ พบว่า ปริมาณนํา้ในนํา้ตาลทรีทาโลสมีมากกว่านํา้ตาลปกติและซอรบิ์ทอลจึงมีผลต่อคุณลกัษณะ

ความนุ่มของคกุกี ้ 
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การทดแทนแป้งสาลีด้วยแป้งข้าวกํ่าในซาลาเปารสไส้อ่ัว 

Substitution of Wheat Flour with Black Glutinous Rice Flour in Steamed Buns with Sai-Oua 

 

ข่ายทอง ชุนหสุวรรรณ1* และ วิราวรรณ สดีา1 

Khaithong Chunhasuwan1* and Wirawan Seeda1 

 

บทคัดย่อ 

 งานวิจัยนีมี้วัตถุประสงคเ์พ่ือศึกษาสูตรไสอ้ั่วพืน้ฐาน ปริมาณแป้งข้าวกํ่าท่ีเหมาะสมในผลิตภัณฑ์

ซาลาเปาจากแป้งขา้วกํ่าและปริมาณแป้งมนัท่ีเหมาะสมในไสอ้ั่ว และศึกษาการยอมรับของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อ

ผลิตภณัฑซ์าลาเปาจากแป้งขา้วกํ่ารสไสอ้ั่ว พบว่า ผูท้ดสอบชิมใหก้ารยอมรบัผลิตภณัฑไ์สอ้ั่วสูตรพืน้ฐานดา้น

ความเผ็ด ดว้ยวิธี Ratio Profile มีค่านอ้ยกว่าค่าในอุดมคติ และจากการทดสอบทางประสาทสมัผัสผลิตภณัฑ์

ซาลาเปาจากแป้งขา้วกํ่ารสไสอ้ั่ว จาํนวน 4  สูตร ท่ีมีปริมาณแป้งขา้วกํ่าแตกต่างกัน (รอ้ยละ 15 และ 20 ของ

ปริมาณแป้งสาลีในผลิตภัณฑซ์าลาเปา) และปริมาณแป้งมันแตกต่างกัน (รอ้ยละ 7.7 และ 10 ของปริมาณ

นํา้หนกัทัง้หมดในผลิตภณัฑไ์สอ้ั่ว) ดว้ยวิธี 9 point hedonic scale พบว่า ผูท้ดสอบชิมใหก้ารยอมรบัความชอบ

โดยรวมผลิตภัณฑซ์าลาเปาจากแป้งขา้วกํ่ารสไสอ้ั่ว สูตรท่ี 1 สูงสุดในระดบัปานกลาง ( x  = 7.30) (p ≤ 0.05) 

โดยมีการทดแทนแป้งขา้วกํ่ารอ้ยละ 15 ของปริมาณแป้งสาลี และปริมาณแป้งมนัรอ้ยละ 7.7 ของนํา้หนกัทัง้หมด   

 

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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คาํนาํ 

ซาลาเปาเป็นอาหารจีนประเภทนึ่ง ลกัษณะเป็นแป้งกอ้นกลมมีไสอ้ยู่ภายในแป้ง ซาลาเปามีส่วนผสม

หลกัจากแป้งสาลีและยีสต ์แลว้นาํแป้งมาหมกัเชือ้ทิง้ไวข้า้มคืนหรือมีการต่อเชือ้แป้งหลายๆ ครัง้ เนือ้ท่ีไดจ้ะ

ละเอียดและเบา ลกัษณะซาลาเปาจะกลมเนือ้ฟูนุ่ม (สาํนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑช์ุมชนและอุตสาหกรรม, 

2547) ซึ่งการทาํซาลาเปาจะมีการหมกั 2 ครัง้ โดยครัง้ท่ี 1 นาํส่วนผสมมาผสมใหเ้ขา้กนัและหมกัแป้งจนกระทั่ง

เกิดเป็นแป้งโดท่ีมีขนาดเพ่ิมขึน้รอ้ยละ 40 และครัง้ท่ี 2 นาํส่วนผสมมาผสมใหเ้ขา้กันและเกิดโด และนาํแป้งโด 

ทัง้สองครัง้มาผสมและนวดใหเ้ขา้กนั จากนัน้ขึน้รูปและนาํไปนึ่ง ซึ่งคณุภาพของซาลาเปาขึน้อยู่กบัวตัถุดิบ สตูร 

และกระบวนการผลิต (Zhu, 2016) เช่น ซาลาเปาไสค้รีมพรอ้มรบัประทานบรรจใุนถุงเพาซช์นิด PVDC ท่ีมีตวัดดู

ออกซิเจน สามารถเก็บรกัษาไดน้านประมาณ 8 - 10 วนั (Chaiwancichsiri et al., 2011)    

ขา้วกํ่าหรือขา้วเหนียวดาํ เรียกตามลกัษณะสีแดงเขม้ หรือเรียกว่า แดงกํ่า คือสีม่วง ลกัษณะของเมล็ด

ข้าวเหนียวจะมีสีม่วงเข้มซึ่งมีแอนโทไซยานิน (anthocyanin) ท่ีมีคุณสมบัติในการต้านการเกิดปฏิกิริยา

ออกซิเดชนั ช่วยการหมุนเวียนของกระแสโลหิต ชะลอการเสื่อมของเซลลร์่างกาย โดยเฉพาะแอนโทไซยานิน

cyanindin 3-glucoside มีคณุสมบติัในการยบัยัง้การเจริญเติบโตของเซลลม์ะเร็ง และมีสารสาํคญัช่ือ แกมมา-

โอไรซานอล (gamma oryzanol) ซึ่งมีคณุสมบติัในการตา้นการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชนั (antioxidant) สามารถ

ลด cholesterol, triglyceride และเพ่ิมระดบัของ high density lipoprotien (HDL) ในเลือด มีผลต่อการทาํงาน

ของตอ่มใตส้มอง เพ่ิมระดบัของฮอรโ์มนอินซูลิน ของคนเป็นโรคเบาหวานชนิดท่ี 2 (จรญัจิต และสวุฒัน,์ มปป) 

ไสอ้ั่วเป็นอาหารของภาคเหนือประเภทย่าง โดยการนาํส่วนผสมของเนือ้หมูท่ีผสมกับสมุนไพรมา

คลุกเคล้าแล้วนํามาใส่ลงในไส้หมู ลักษณะคล้ายไส้กรอกอีสานแต่ต่างท่ีไส้อั่ วเป็นเส้นยาวตลอดเส้น 

ส่วนประกอบของไสอ้ั่วไดแ้ก่หมูเนือ้แดง มันหมูแข็ง ไสห้มู และแป้งมันส่วนประกอบจากพืชสมุนไพร ไดแ้ก่  

พริกแหง้ ขมิน้ ข่า ตะไคร ้ใบมะกรูด รากผกัชี หอมแดง กระเทียม และเครื่องปรุง ไดแ้ก่ กะปิ นํา้ปลา ซีอิ๊วขาว ซึ่ง

ไสอ้ั่วจงึเป็นอาหารท่ีมีสมนุไพรท่ีมีประโยชน ์

 ซาลาเปาเป็นขนมประเภทนึ่ง รับประทานง่ายเป็นท่ีนิยมกับผู้บริโภค ประเทศไทยเป็นประเทศ

เกษตรกรรม มีการปลกูขา้วเป็นหลกัจงึทาํใหมี้ขา้วท่ีมีประโยชนห์ลากหลายชนิด ซึง่ขา้วเหนียวดาํเป็นขา้วท่ีมีสาร

แอนโทรไซยานินสูง และไสอ้ั่วท่ีมีรสเค็มและเผ็ดเล็กนอ้ย มีกลิ่นหอมของเครื่องเทศ นิยมรบัประทานพรอ้มกบั 

ข้าวเหนียว ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะพัฒนาผลิตภัณฑ์ซาลาเปาจากแป้งขา้วกํ่ารสไสอ้ั่ว โดยศึกษา

อัตราส่วนของแป้งข้าวกํ่าท่ีเหมาะสมในการทดแทนแป้งสาลี แลว้นาํมาศึกษาการยอมรับของผู้บริโภคต่อ

ซาลาเปาจากแป้งขา้วกํ่ารสไสอ้ั่ว ซึง่เป็นการเพ่ิมทางเลือกซาลาเปาเพ่ือสขุภาพใหก้บัผูบ้ริโภคได ้

 

อุปกรณแ์ละวิธีการ 

การศึกษาสูตรพืน้ฐานของไส้อ่ัว 

การศกึษาสตูรไสอ้ั่วพืน้ฐาน โดยใชส้ตูรไสอ้ั่วพืน้ฐานของ นพพล และคณะ (2556) เป็นสตูรพืน้ฐาน โดย

มีส่วนผสมของไสอ้ั่วดังนี ้หมูเนือ้แดง มันหมูแข็ง พริกชีฟ้้าแห้ง พริกจินดาแห้ง ขมิน้ ข่า ตะไคร ้ใบมะกรูด  

รากผักชี หอมแดง กระเทียม กะปิ นํา้ปลา ซีอิ๊วขาว นํา้ตาลทราย เกลือ และผงชูรส เท่ากับรอ้ยละ 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 ตามลําดับ ทดสอบทางประสาท
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สัมผัสแบบ Rating Scale ในดา้นกลิ่น รสชาติ รสเค็ม รสเผ็ดและความชอบโดยรวมของพริกแกงไสอ้ั่ วกับ 

ผูท้ดสอบชิม จาํนวน 50 คน  

 

ศึกษาปริมาณแป้งข้าวกํ่าทีเ่หมาะสมในการทดแทนแป้งสาลีของผลิตภัณฑซ์าลาเปา และปริมาณแป้ง

มันทีเ่หมาะสมต่อการคงตัวในไส้อ่ัว 

ศกึษาอตัราส่วนของแป้งขา้วกํ่าท่ีเหมาะสมในการทดแทนแป้งสาลี (รอ้ยละ 15 และ 20 ของแป้งสาลี) 

โดยใช้สูตรซาลาเปาของณัชณา (2552) เป็นสูตรพืน้ฐาน ซึ่งมีส่วนผสมของแป้งซาลาเปา ดังนี ้ส่วนท่ี 1 โด

ประกอบด้วย แป้งสาลี ยีสต์ นํ้าตาลทราย นํ้า เท่ากับ 200, 5, 72 และ 160 กรัม ตามลาํดับ และส่วนท่ี 2  

แป้งสปองค ์ประกอบดว้ย แป้งสาลี ผงฟู นํา้ เกลือป่น นํา้ตาลทราย และเนยขาว เท่ากบั 280, 5, 72, 2, 80 และ 

48 กรัม ตามลาํดับ และปริมาณแป้งมนัท่ีเหมาะสมต่อการคงตัวในไสอ้ั่ว (รอ้ยละ 7.7 และ 10 ของปริมาณ

นํา้หนกัทัง้หมด) จาํนวน 4 สตูร ไดแ้ก่ สตูรท่ี 1 ปริมาณแป้งขา้วกํ่ารอ้ยละ 15 ของปริมาณแป้งสาลี และปริมาณ

แป้งมนัรอ้ยละ 7.7 ของนํา้หนักรวมทัง้หมด สูตรท่ี 2 ปริมาณแป้งขา้วกํ่ารอ้ยละ 15 ของปริมาณแป้งสาลี และ

ปริมาณแป้งมนัรอ้ยละ 10 ของนํา้หนกัรวมทัง้หมด สตูรท่ี 3 ปริมาณแป้งขา้วกํ่ารอ้ยละ 20 ของปริมาณแป้งสาลี 

และปริมาณแป้งมนัรอ้ยละ 7.7 ของนํา้หนกัรวมทัง้หมดและสตูรท่ี 4 ปริมาณแป้งขา้วกํ่ารอ้ยละ 15 ของปริมาณ

แป้งสาลี และปริมาณแป้งมันรอ้ยละ 10 ของนํา้หนักรวมทั้งหมดทดสอบทางประสาทสัมผัสแบบ 9 – Point 

Hedonic Scale  ในดา้นลกัษณะปรากฏ สี กลิ่น รสชาติ เนือ้สมัผสัและความชอบโดยรวมกบัผูท้ดสอบชิม จาํนวน 

50 คนจากนั้น วิเคราะห์ความแปรปรวนและเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย ดว้ยวิธี Duncan’s Multiple Range Test 

(DMRT) ท่ีระดบันยัสาํคญั 0.05 

 

ผลการทดลองและวิจารณผ์ลการทดลอง 

ผลการศึกษาสูตรพืน้ฐานของไส้อ่ัว 

ผลจากการศึกษาสูตรพืน้ฐานของไสอ้ั่วเพ่ือปรบัปรุงรสชาติของไสอ้ั่วใหเ้หมาะสมกับซาลาเปา พบว่า  

ไสอ้ั่วมีสีแดงจากพริกแกงชดัเจน เนือ้หมเูป็นชิน้ชดัเจน หอมกลิ่นเครื่องเทศ แตมี่เนือ้สมัผสัค่อนขา้งร่วน และจาก

การทดสอบทางประสาทสัมผัสผลิตภัณฑ์ไสอ้ั่วแบบ Ratio Profile ในดา้นกลิ่น รสชาติ รสเค็ม รสเผ็ด และ

ความชอบโดยรวม พบว่า รสเผ็ดมีค่านอ้ยกว่าในอุดมคติ จึงควรปรับปรุงในดา้นความเผ็ดโดยเพ่ิมปริมาณ 

พริกจินดาแหง้ 5 กรมั (Figure 1) เช่นเดียวกับการใชส้เกลความพอดีในการปรบัสูตรไสอ้ั่วท่ีควรมีการปรบัปรุง 

รสเผ็ดเพ่ิมขึน้เลก็นอ้ย (โสมศิริ และสจิุนดา, 2555) 
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Figure 1 Sensory attribute of Sai-oua basic formula. 

 

ผลการศกึษาปริมาณแป้งข้าวกํ่าทีเ่หมาะสมในการทดแทนแป้งสาลี และปริมาณแป้งมันทีเ่หมาะสมต่อ

การคงตัวของไส้อ่ัว 

 ผลการศกึษาปริมาณแป้งขา้วกํ่าท่ีเหมาะสมในการทดแทนแป้งสาลี (รอ้ยละ 15 และ 20 ของแป้งสาลี) 

และปริมาณแป้งมนัท่ีเหมาะสมต่อการคงตวัของไสอ้ั่ว (รอ้ยละ 7.7 และ 10 ของนํา้หนกัทัง้หมด) จาํนวน 4 สตูร 

พบว่า ไสอ้ั่วท่ีใส่แป้งมนัรอ้ยละ 7.7 มีลกัษณะแหง้เล็กนอ้ย สีสม้แดง และมีกลิ่นพริกแกงชดัเจน และไสอ้ั่วท่ีใส่

แป้งมนัรอ้ยละ 10 มีลกัษณะมนัวาว มีความฉํ่า หนืดเล็กนอ้ย สีสม้แดง และมีกลิ่นพริกแกงชดัเจน ซึ่งผลิตภณัฑ์

ซาลาเปาจากแป้งขา้วกํ่ารสไสอ้ั่ว มีการขึน้ฟ ูสีมว่งเขม้ถงึสีมว่งเขม้มาก เนือ้ฟนูุ่มถงึเนือ้แน่น (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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Overall linking 
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 จากการทดสอบค่าสีของผลิตภณัฑซ์าลาเปาจากแป้งขา้วกํ่ารสไสอ้ั่ว พบว่า ผลิตภัณฑซ์าลาเปาทัง้ 4 

สูตร มีค่าสี L* (ความสว่าง)แตกต่างกันอย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติ (p≤0.05) แต่ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมี

นัยสาํคญัในค่าสี a* (สีแดง) และค่าสี b* (สีเหลือง) (p>0.05) สาํหรบัการขึน้ฟูของซาลาเปาก่อนนึ่งและหลงันึ่ง 

พบว่า การขึน้ฟูของซาลาเปามีความแตกต่างกนัทางสถิติ (p≤0.05) โดยสตูรท่ี 3 ปริมาณแป้งขา้วกํ่ารอ้ยละ 20 

ของปริมาณแป้งสาลี และปริมาณแป้งมนัรอ้ยละ 10 ของนํา้หนกัทัง้หมด มีการขึน้ฟูมากท่ีสดุ สอดคลอ้งกบัการ

ใชแ้ป้งขา้วกลอ้งทดแทนแป้งขา้วสาลีท่ีมีปริมาณมากขึน้ ทาํใหป้ริมาตรของซาลาเปามีแนวโนม้ลดลง (ชติุมา และ

คณะ, 2547) เน่ืองจากปริมาณอะไมโลส และอะไมโลเพกตินในแป้งสง่ผลตอ่ซาลาเปา เม่ือนึ่งแป้งโดซาลาเปาทาํ

ใหแ้ป้งมีการดูดนํา้และการพองตวัเกิดร่างแหของกลูเตนเป็นโครงสรา้งขึน้ และเม่ือซาลาเปาเย็นลงทาํใหเ้กิด

โครงสรา้งของเนือ้แป้งมีความนุ่มเกาะตวัไดดี้ หากแป้งมีปริมาณกลเูตนนอ้ยสง่ผลต่อการเกิดโดและปริมาตรของ

ซาลาเปา นอกจากนีป้ริมาณอะไมโลสและอะไมโลเพกตินมีผลต่อการเกิดเจลและการคืนตัวของแป้ง (Zhu, 

2014) และจากการทดสอบทางประสาทสมัผสัแบบ 9 point hedonics scale พบว่า ผูท้ดสอบชิมใหก้ารยอมรบั

ผลิตภัณฑซ์าลาเปาจากแป้งขา้วกํ่ารสไสอ้ั่วแตกต่างกนัในดา้นลกัษณะปรากฏ สี กลิ่น และความชอบโดยรวม 

อย่างมีนัยสาํคญั (p≤0.05) แต่ไม่มีความแตกต่างกันในดา้นรสชาติและเนือ้สัมผัสอย่างมีนัยสาํคัญ (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 

Treatment 1 Treatment 2 Treatment 3 Treatment 4 

15% BGR1/: 7.7% 

TF2/ 

15% BGR1/: 10% 

TF2/ 

20% BGR1/: 7.7% 

TF2/ 

20% BGR1/: 10% 

TF2/ 

appearance 7.34±1.31c 7.34±1.28a 6.00±1.92b 4.26±1.92c 

color 8.02±0.86a 6.98±1.34b 6.86±1.44c 5.62±1.36d 

flavor 6.48±0.93bc 6.92±1.14b 6.24±0.96c 7.56±1.41a 

tastens 7.60±0.94 7.32±1.23 7.40±1.55 7.28±1.49 

texturens
 7.30±1.05 6.96±1.21 7.14±0.90 7.38±1.08 

overall linking 7.30±1.05a 6.66±1.01b 6.14±0.90c 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 

 

สรุป 

สตูรไสอ้ั่วท่ีเหมาะสมในผลิตภณัฑซ์าลาเปาจากแป้งขา้วกํ่า พบว่า คณุลกัษณะดา้นความเผ็ดไดร้บัการ

ยอมรับนอ้ยกว่าค่าในอุดมคติ จึงมีการปรับปรุงสูตร โดยการเพ่ิมปริมาณพริกจินดาแหง้ในสูตร 5 กรัม และ
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ผูบ้ริโภคใหก้ารยอมรบัผลิตภณัฑซ์าลาเปาแป้งขา้วกํ่ารสไสอ้ั่วสตูรท่ี 1 ปริมาณแป้งขา้วกํ่ารอ้ยละ 15 ของปริมาณ

แป้งสาลี และปริมาณแป้งมนัในไสอ้ั่วรอ้ยละ 7.7 ของนํา้หนกัทัง้หมดมากท่ีสดุ  
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การพัฒนาผลิตภัณฑข์นมจีนเส้นสดกึ่งสาํเร็จรูปรสนํา้เงีย้วและรสแกงป่า 

Development of Instant Fresh Kanom – Jeen with Nam Ngeaw Curry and Jung Curry 

 

ศศิอาภา บุญคง1* สกุญัญา เงินประเสรฐิ1 และ นทักาญจน ์มั่นจิตร1 

Sasiapa Boonkong1*, Sukanya Ngernprasert1 and Nathakan Manchit1 

 

บทคัดย่อ 

 งานวิจัยนีมี้วตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาสูตรพริกแกงนํา้เงีย้วและพริกแกงป่าในผลิตภัณฑข์นมจีนเสน้สด 

พบว่า ผูบ้ริโภคใหก้ารยอมรบัผลิตภัณฑข์นมจีนเสน้สดรสแกงนํา้เงีย้วสูตรท่ี 1 และผลิตภัณฑข์นมจีนเสน้สด 

รสแกงป่าสตูรท่ี 3 มากท่ีสดุ จากนัน้ศกึษาปริมาณกัวรก์ัมท่ีเหมาะสม (รอ้ยละ 3, 4 และ 5 ของนํา้หนกัแป้ง) ใน

การอบแหง้ผลิตภัณฑข์นมจีนเสน้สดรสแกงนํา้เงีย้วและรสแกงป่า พบว่า ผูบ้ริโภคใหก้ารยอมรับผลิตภัณฑ์

ขนมจีนเสน้สดรสนํา้เงีย้วท่ีมีปริมาณกวัรก์มัรอ้ยละ 4 และผลิตภณัฑข์นมจีนเสน้สดรสแกงป่าท่ีมีปริมาณกวัรก์มั

รอ้ยละ 3 ท่ีอบแหง้อณุหภมิู 60 – 70 องศาเซลเซียส นาน 20 นาที โดยมีคะแนนความชอบโดยรวมเฉลี่ยในระดบั 

ชอบปานกลางและชอบมาก ตามลาํดบั 

 

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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คาํนาํ 

 ขนมจีนเป็นอาหารท่ีนิยมรบัประทานกันทั่วทุกภาคของประเทศไทย ซึ่งสามารถแบ่งตามกระบวนการ

ผลิตเป็น 2 ประเภท คือ ขนมจีนเสน้สด และขนมจีนเสน้หมัก โดยผูบ้ริโภคนิยมรับประทานขนมจีนเสน้หมกั

มากกว่าเส้นสด แต่ผู ้บริโภคบางส่วนไม่ชอบกลิ่นของแป้งขนมจีนหมัก (กมลทิพย์, 2557) โดยขนมจีน 

มักรับประทานพรอ้มกับนํา้ยาและแกงกะทิโดยมีความแตกต่างกันในแต่ละทอ้งถ่ิน เช่น นํา้ยากะทิ นํา้ยาป่า  

แกงเขียวหวาน นํา้เงีย้ว และแกงไตปลา เป็นตน้ (ศรีสมร, 2549) ซึง่สาํหรบัลกัษณะท่ีดีของเครื่องแกงนํา้เงีย้ว คือ 

เนือ้ของเครื่องแกงตอ้งละเอียดเป็นเนือ้เดียวกันมีสีเหลืองสม้เขม้ของพริกมีกลิ่นหอมของส่วนผสมในเครื่องแกง

และเวลาท่ีนาํเครื่องแกงไปละลายนํา้ตอ้งไม่มีพริกลอยขึน้มา ส่วนลักษณะท่ีดีของเครื่องแกงป่า คือ เนือ้ของ

เครื่องแกงตอ้งละเอียดเป็น เนือ้เดียวกัน มีสีสม้แดง มีกลิ่นหอมของส่วนผสมในเครื่องแกง และเวลาท่ีนํา

เครื่องแกงไป ละลายนํา้ตอ้งไมมี่พริกลอยขึน้มา (จรรยา, 2550) 

 ปัจจุบันขนมจีนมีการพัฒนาในรูปแบบต่างๆ เพ่ือตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภค เช่น ขนมจีน

อบแหง้โดยการใชส้ีธรรมชาติจากดอกอญัชัน ขมิน้ ฝาง เป็นตน้ ตลอดจนผลิตภัณฑข์นมจีนอบแหง้จากขา้ว 

ไรซเ์บอรี่ (จารุพรรณ และคณะ, 2558) ซึ่งการอบแหง้ขนมจีนมีการปรบัปรุงคณุภาพของเสน้ขนมจีนโดยการเติม

สารประกอบไฮโดรคอนลอยดจ์ากธรรมชาติ (Srikaeoet al., 2018) เช่น กัวรก์ัม เพ่ือปรับปรุงคุณภาพของ

ผลิตภัณฑ์ การเติมปริมาณร้อยละ3–5 (จารุพรรณ และคณะ, 2558) โดยกัวร ์กัมเป็นสารประกอบพอลิ 

แซคคาไรดท่ี์นํา้หนกัโมเลกลุ1–2 MDaมีความสามารถในการอุม้นํา้ (Hasan & Abdel-Raouf, 2018) และช่วยใน

การเพ่ิมเสน้ใยอาหาร เน่ืองจากไมส่ามารถย่อยได ้จงึช่วยการเจริญของจลุินทรียท่ี์มีประโยชนใ์นลาํไส ้(Mudgilet 

al., 2018) 

 ดังนั้นผูวิ้จัยจึงสนใจการพัฒนาผลิตภัณฑข์นมจีนเสน้สดรสนํา้เงีย้วและรสแกงป่ากึ่งสาํเร็จรูป และ

ปริมาณกัวรก์ัมท่ีเหมาะสมในผลิตภัณฑข์นมจีนรสนํา้เงีย้วและรสแกงป่ากึ่งสาํเร็จรูป เพ่ือใหเ้กิดกลิ่นรสและ

รสชาติของเครื่องแกงท่ีมีส่วนผสมของสมุนไพรไทย และเป็นการถนอมอาหารใหเ้ก็บรักษาไดน้านมากย่ิงขึน้ 

ตลอดจนเป็นการเพ่ิมทางเลอืกใหแ้ก่ผูบ้ริโภค 

 

อุปกรณแ์ละวิธีการ 

การผลิตผลิตภัณฑข์นมจนีเส้นสดรสแกงนํา้เงีย้วและรสแกงป่า 

การผลิตผลิตภณัฑข์นมจีนเสน้สดรสแกงนํา้เงีย้วและรสแกงป่า ดดัแปลงสตูรของวิภาณี และศศิอาภา 

(2562)ซึ่งประกอบดว้ยแป้งขา้วเจา้ แป้งขา้วโพด แป้งมนัสาํปะหลงั เกลือ นํา้ เครื่องแกง เท่ากบั 250, 125, 125, 

0.05, 500 และ 100 กรมั ตามลาํดบั โดยนาํแป้งขา้วเจา้ แป้งขา้วโพด แป้งมนัสาํปะหลงั เกลือ และนํา้ มานวด

ผสมใหเ้ขา้กนั และหมกัไว ้2 ชั่วโมง จากนัน้ห่อดว้ยผา้ขาวบางและนาํไปนึ่งใหส้กุเป็นเวลา 5 นาที แลว้พกัใหเ้ย็น

จงึนาํมานวดผสมกบัเครื่องแกงนํา้เงีย้วหรือเครื่องนํา้แกงป่าและนํา้อุน่ จนเป็นเนือ้เดียวกนักรองดว้ยกระชอนและ

โรยเสน้ขนมจีนในนํา้เดือด (อณุหภมิู90 องศาเซลเซยีส) ชอ้นเสน้ท่ีสกุลอยใสในนํา้เย็นและจบัเสน้ใหส้วยงาม 
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การคัดเลอืกสูตรพริกแกงนํา้เงีย้วทีเ่หมาะสมในผลิตภัณฑข์นมจนีเส้นสดรสแกงนํา้เงีย้ว 

การคดัเลือกสตูรพริกแกงนํา้เงีย้วจากเอกสารตาํราอาหาร จาํนวน 3 สตูร โดยสตูรท่ี 1 พริกแกงนํา้เงีย้ว

ของคณาจารย์จากวิทยาลัยในวัง (2553)สูตรท่ี 2 พริกแกงนํา้เงีย้วของดวงตะวัน (2548) สูตรท่ี 3 พริกแกง 

นํา้เงีย้วของญดา (2556) (Table 1)และเติมในผลิตภัณฑข์นมจีนเสน้สดรสแกงนํา้เงีย้วโดยดัดแปลงสูตรของ 

วิภาณี และศศิอาภา (2562) เพ่ือใหส้ตูรท่ีเหมาะสมจากนัน้ทดสอบทางประสาทสมัผสัดว้ยวิธีสเกลแบบเสน้ (line 

scale)ความยาว 10 เซนติเมตร กบัผูท้ดสอบชิม จาํนวน 50 คน 

 

การคัดเลอืกสูตรพริกแกงนํา้เงีย้วทีเ่หมาะสมในผลิตภัณฑข์นมจนีเส้นสดรสแกงป่า 

การคดัเลือกสตูรพริกแกงป่าจากเอกสารตาํราอาหาร จาํนวน 3 สตูร โดยสตูรท่ี 1 พริกแกงป่าของศรีสมร 

(2549)สตูรท่ี 2 พริกแกงป่าของนิดดา (2549ก) และสตูรท่ี 3 พริกแกงป่าของนิดดา (2549ข) (Table 1)และเติมใน

ผลิตภัณฑข์นมจีนเสน้สดรสแกงป่าโดยดดัแปลงสูตรของวิภาณี และศศิอาภา (2562) เพ่ือใหสู้ตรท่ีเหมาะสม 

จากนัน้ทดสอบทางประสาทสมัผสัดว้ยวิธีสเกลแบบเสน้ (line scale)ความยาว 10 เซนติเมตร กับผูท้ดสอบชิม 

จาํนวน 50 คน 

 

Table 1Recipe ofNam Ngeawpaste and Jung paste 

Ingredient Amount of Nam Ngeaw paste (g)  Amount of Jung paste (g) 

Treatment 1 Treatment 2 Treatment 3  Treatment 1 Treatment 2 Treatment 3 

Large dried chilli 10 10 10  15 20 20 

Dried bird chilli 3 - -  20 - 30 

Salt 5 5 5  3 3 3 

Lemongrass 35 15 25  15 15 30 

Coriander root 10 10 10  - 5 10 

Garlic 30 20 15  30 15 20 

Shallot  25 20 20  30 15 20 

Turmeric 4 4 4  - - - 

Shrimp paste  15 15 15  5 5 5 

Galangal  - 10 10  10 10 30 

Fingerroot - - -  30 15 25 

Kaffir limepeel - - -  5 5 15 

Pepper - - -  - 5 - 

 

ศึกษาปริมาณกัวรกั์มทีเ่หมาะสมในผลิตภัณฑข์นมจนีเส้นสดรสแกงนํา้เงีย้วและรสแกงป่ากึง่สาํเร็จรูป 

ศกึษาปริมาณกวัรก์มัท่ีเหมาะสมในผลิตภณัฑข์นมจีนเสน้สดรสแกงนํา้เงีย้วและรสแกงป่ากึ่งสาํเร็จรูป 

(รอ้ยละ 3,4 และ 5 ของปริมาณนํา้หนกัแป้ง) (Table 2) และอบท่ีอุณหภูมิ 60-70 องศาเซลเซียส นาน 20 นาที 

ปริมาณ Awเท่ากับ 0.52±0.02จากนัน้นาํขนมจีนอบแหง้ท่ีไดม้าคืนรูปโดยการแช่นํา้อุณหภูมิปกตินาน 20 นาที 

และนาํไปลวกในนํา้เดือด 90องศาเซลเซียส นาน 3 นาทีและนาํมาวิเคราะหท์างกายภาพและดา้นทางประสาท

สมัผสัแบบ 9-Piont Hedonic Scale จาํนวน 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 Treatment 1 3% GM1/ Treatment 2 4% GM1/ Treatment 3 5% GM1/ 

Rice flour 250 250 250 

Tapioca flour 125 125 125 

Corn flour 125 125 125 

Salt 0.5 0.5 0.5 

Water 500 500 500 

Guar gum 15 20 25 

Nam Ngeaw paste/ 

Jung paste 

100 100 100 

1/ Guar Gum 

 

ศึกษาคุณภาพค่าสีของผลิตภัณฑข์นมจนี 

 วัดค่าสี ระบบ Hunter Lab System (L* a* และ b*) ด้วยเครื่ อง  Colorimeter ย่ีห้อ  Hunter Lab รุ่น 

MiniScan EZ ประเทศสหรฐัอเมริกา 

 

การวิเคราะหข้์อมูล 

นาํขอ้มลูของกลุม่ตวัอย่างวิเคราะหค์วามแปรปรวน (Analysis of  Variance: ANOVA) และเปรียบเทียบ

คา่เฉลี่ยดว้ยวิธี Duncan’s Multiple Range Test (DMRT) ท่ีระดบันยัสาํคญั0.05วิเคราะหข์อ้มลูโดยใชโ้ปรแกรม

สาํเรจ็รูปทางสถิติ 

 

ผลการทดลองและวิจารณผ์ลการทดลอง 

ผลการศึกษาสูตรพริกแกงนํา้เงีย้วทีเ่หมาะสมในผลิตภัณฑข์นมจนีเส้นสดรสแกงนํา้เงีย้ว 

ผลจากการศึกษาสูตรพริกแกงนํา้เงีย้วท่ีเหมาะสมในผลิตภัณฑข์นมจีนเสน้สดรสแกงนํา้เงีย้วพบว่า 

ผลิตภัณฑเ์สน้ขนมจีนเสน้สดรสแกงนํา้เงีย้ว ตวัเสน้มีสีเหลืองสม้ มีความเหนียวนุ่ม และกลิ่นพริกแกงนํา้เงีย้ว 

ปานกลาง (Figure 1)ซึ่งผูท้ดสอบชิมใหก้ารยอมรบัผลิตภัณฑข์นมจีนเสน้สดรสแกงนํา้เงีย้วในระดบัความชอบ

เลก็นอ้ยถงึชอบปานกลาง มีความแตกตา่งกนัในดา้นกลิ่น รสชาติ ความเหนียวนุ่ม และความชอบโดยรวมอย่างมี

นัยสําคัญทางสถิติ (p≤0.05) แต่ไม่มีความแตกต่างกันในด้านสีอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05) 

(Table3) โดยสตูรท่ี 1 พริกแกงนํา้เงีย้วของคณาจารยจ์ากวิทยาลยัในวงั (2553) ไดร้บัการยอมรบัดา้นความชอบ

โดยรวมมากท่ีสดุ 
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Treatment 1   Treatment 2   Treatment 3 

Figure1  Appearance of fresh Kanom – Jeen with Nam Ngeaw curry. 

 

Table3  Sensory attributes of fresh Kanom – Jeen with Nam Ngeaw curry. 

Treatment Sensory attributes 

color
ns

 
flavor taste softness overall linking 

1 5.91±2.00 6.89±1.84a 6.43±1.85a 6.07±1.98a 7.42±1.46a 

2 5.96±1.34 4.91±2.05b 5.21±1.73b 5.21±1.73b 5.60±2.22b 

3 5.60±1.78 4.92±1.78b 5.70±1.81ab 4.87±1.92b 5.09±1.61b 

a-b Mean within the same column with different letters are significantly different (p≤0.05) 

ns Not significant 

 

ผลการศึกษาสูตรพริกแกงป่าทีเ่หมาะสมในผลิตภัณฑข์นมจนีเส้นสดรสแกงป่า 

ผลจากการศกึษาสตูรพริกแกงป่าท่ีเหมาะสมในผลิตภณัฑข์นมจีนเสน้สดรสแกงป่าพบวา่ ผลิตภณัฑเ์สน้

ขนมจีนเสน้สดรสแกงป่า ตวัเสน้มีสีเหลืองสม้ มีความเหนียวนุ่ม และกลิ่นพริกแกงป่าปานกลาง (Figure 2)ซึ่งผู ้

ทดสอบชิมให้การยอมรับผลิตภัณฑ์ขนมจีนเสน้สดรสแกงป่าในระดับความชอบเล็กน้อยถึงชอบมากท่ีสุด  

มีความแตกต่างกันในดา้นสี กลิ่น รสชาติ ความเหนียวนุ่ม และความชอบโดยรวม อย่างมีนัยสาํคญัทางสถิติ  

(p ≤ 0.05) (Table 4) โดยสตูรท่ี 3 พริกแกงป่าของนิดดาหงษวิ์วฒัน ์(2549ข)ไดร้บัการยอมรบัมากท่ีสดุ 

 

      
      Treatment 1        Treatment 2        Treatment 3 

 

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 Sensory attributes 

color flavor taste softness overall linking 

1 5.54±1.32b 5.18±1.31b 5.26±1.40c 5.45±1.17b 5.66±1.28c 

2 5.89±1.34b 5.86±1.82ab 6.16±1.35b 5.47±1.08b 6.29±0.93b 

3 7.28±1.16a 6.07±1.74a 7.16±1.27a 7.45±1.03a 8.02±0.68a 

a-c Mean within the same column with different letters are significantly different (p≤0.05) 

 

ผลการศึกษาปริมาณของกัวรกั์มทีเ่หมาะสมในผลิตภัณฑข์นมจนีเส้นสดรสแกงนํา้เงีย้วและรสแกงป่า

กึง่สาํเร็จรูป 

ผลการศกึษาของขนมจีนเสน้สดรสนํา้เงีย้วและรสแกงป่ากึ่งสาํเรจ็รูป โดยเสริมปริมาณกวัรก์มัรอ้ยละ 3, 

4 และ 5 ของปริมาณนํา้หนักแป้งและอบแหง้ท่ีอุณหภูมิ 60-70 องสาเซลเซียสเวลา 20 นาทีจากนัน้นาํขนมจีน

เสน้สดรสแกงนํา้เงีย้วและแกงป่ากึ่งสาํเร็จรูปท่ีไดม้าคืนรูปโดยการแช่นํา้อุณหภูมิปกตินาน 20 นาที และนาํไป

ลวกในนํา้เดือด 90 องศาเซลเซียสนาน 3 นาที จาํนวน 3 สตูร พบว่าเสน้ขนมจีนเสน้สดรสนํา้เงีย้วกึ่งสาํเรจ็รูปมีสี

เหลืองสม้มีกลิ่นเครื่องแกงนํา้เงีย้วและมีความเหนียวนุ่ม (Figure 3) สว่นเสน้ขนมจีนเสน้สดรสแกงป่ากึ่งสาํเรจ็รูป 

มีสีสม้เขม้ มีกลิ่นเครื่องแกงป่า และมีความเหนียวนุ่ม (Figure 4) และจากการทดสอบทางประสาทสมัผสัดว้ยวิธี 

9–point hedonic scale พบว่า ผูท้ดสอบชิมใหก้ารยอมรบัโดยรวมของผลิตภณัฑข์นมจีนเสน้สดรสแกงนํา้เงีย้ว

กึ่งสาํเร็จรูปในระดบัชอบ ถึงชอบมากมีความแตกต่างกันในดา้นลกัษณะปรากฏ สี กลิ่น ความเหนียวนุ่ม และ

ความชอบโดยรวมอย่างมีนยัสาํคญัท่ี (p>0.05) สว่นผูบ้ริโภคใหก้ารยอมรบัโดยรวมของผลิตภณัฑข์นมจีนเสน้สด

รสแกงป่ากึ่งสาํเรจ็รูป ในระดบัชอบเลก็นอ้ยถงึชอบมากท่ีสดุ มีความแตกตา่งกนัในดา้นกลิ่น รสชาติ ความเหนียว

นุ่ม เนือ้สมัผัส และความชอบโดยรวม อย่างมีนัยสาํคญัท่ี (p≤0.05) แต่ไม่มีความแตกต่างกันในดา้นลักษณะ

ปรากฏ และสี อย่างมีนัยสาํคญัท่ี (p>0.05) (Table 5)โดยผูบ้ริโภคใหก้ารยอมรบัผลิตภัณฑข์นมจีนเสน้สดกึ่ง

สาํเรจ็รูปรสแกงนํา้เงีย้วสตูรท่ี 2 ปริมาณกวัรก์มัรอ้ยละ 4 ของปริมาณนํา้หนกัแป้งและรสแกงป่า สตูรท่ี 1 ปริมาณ

กัวรก์ัมรอ้ยละ 3 ของปริมาณนํา้หนักแป้ง ไดร้ับการยอมรบัมากท่ีสุด ซึ่งมีปริมาณกัวรก์ัมนอ้ยกว่าผลิตภัณฑ์

ขนมจีนอบแหง้ผสมขา้วไรซเ์บอรี่ (จารุวรรณ และคณะ, 2558)และขนมจีนท่ีมีส่วนผสมของขา้วหอมนิลรอ้ยละ 

15(พรพิมล และอารีย์, 2551 อ้างถึงใน จารุวรรณ และคณะ, 2558)เพ่ือปรับปรุงคุณภาพของเส้นขนมจีน 

เน่ืองจากขา้วไรซเ์บอรี่และขา้วหอมนิลมีปรมิาณอะไมโลสปานกลาง  

 

ผลการประเมินคุณภาพทางค่าสี L* a* และ b* ของผลิตภัณฑข์นมจนีเส้นสดรสแกงนํา้เงีย้วและรสแกง

ป่ากึง่สาํเร็จรูป 

ผลจากการวิเคราะหค์า่สี L (ความสวา่งของสี) a*(สีแดง) และ b*(สีเหลือง)ของผลิตภณัฑข์นมจีนเสน้สด

รสแกงนํา้เงีย้ว พบว่า ผลิตภัณฑข์นมจีนเสน้สดรสแกงนํา้เงีย้วกึ่งสาํเร็จรูปแบบอบแหง้มีค่าสี L* (ความสว่าง) 

และค่าสี a* (สีแดง) ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยสาํคญัท่ี (p>0.05) แต่มีความแตกต่างกันในทาง

สถิติในค่าสี b* (สีเหลือง) อย่างมีนยัสาํคญัท่ี (p≤0.05) แต่เม่ือนาํมาลวกใหส้กุผลิตภณัฑข์นมจีนเสน้สดรสแกง

นํา้เงีย้วกึ่งสาํเร็จรูปมีความแตกต่างกนัทางสถิติในคา่สี L* (ความสว่าง) และค่าสี a* (สีแดง) อย่างมีนยัสาํคญัท่ี 



การประชมุทางวิชาการของมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์ครัง้ที่ 58  สาขาสง่เสรมิการเกษตรและคหกรรมศาสตร ์

749 

(p≤0.05) แต่ไม่มีความแตกต่างกันในทางสถิติในค่าสี b* (สีเหลือง) อย่างมีนัยสาํคัญท่ี (p>0.05) ส่วนเสน้

ขนมจีนรสแกงป่ากึ่งสาํเร็จรูปแบบอบแหง้มี คา่สี L*และคา่ a*  แตกตา่งกนัทางสถิติ (p≤0.05) แตค่า่ b*(สีเหลือง) 

ไมมี่ความแตกต่างกนั (p>0.05) สว่นเสน้ขนมจีนรสแกงป่ากึ่งสาํเรจ็รูปแบบลวกมีค่าสี L*, a*  และ b* ไมแ่ตกต่าง

กนัทางสถิติ (p>0.05) 
  

       
  Treatment 1             Treatment 2          Treatment 3 

            3% guar gum              4% guar gum                   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 

 Instantfresh Kanom – Jeen with Jung curry 

Treatment 1 Treatment 2 Treatment 3  Treatment 1 Treatment 2 Treatment 3 

3% GM1/ 4% GM1/ 5% GM1/  3% GM1/ 4% GM1/ 5% GM1/ 

appearance  7.84±0.88 a 6.50±1.28 b 6.44±1.11 b  7.68±0.93 a 6.04±0.75 b 6.02±0.91 b 

color 5.80 ±2.03c 6.87 ± 1.56a 6.72 ±1.42b  7.84±0.79c 6.88 ± 0.82a 5.56±0.95b 

softness 5.58± 2.10b 6.80± 1.92a 6.80 ±1.47a  7.14± 0.78a 6.34±0.93b 7.34±0.89a 

texture 6.44±1.00 b 7.14±1.21 a 7.20±1.08 a  6.94±0.95a 6.00±0.70 b 5.29±0.08 b 

overall linking 5.88± 2.09c 7.18 ±1.67a 6.54±1.29b  7.86 0.78a 6.16±0.71b 6.06±0.79b 
a-c Mean within the same column with different letters are significantly different (p≤0.05) 

1/ Guar gum 
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สรุป 

การศกึษาผลิตภณัฑข์นมจีนเสน้สดกึ่งสาํเร็จรูปรสนํา้เงีย้วและรสแกงป่า พบว่า ผูท้ดสอบชิมใหก้ารยอมรบั

โดยรวมผลิตภัณฑ์ขนมจีนเสน้สดรสแกงนํา้เงี ้ยวกึ่งสาํเร็จรูปท่ีมีปริมาณกัวรก์ัมร้อยละ 4 ของนํา้หนักแป้ง 

และผลิตภัณฑข์นมจีนเสน้สดรสแกงป่ากึ่งสาํเร็จรูปรสแกงป่าท่ีมีปริมาณกัวรก์ัมรอ้ยละ 3 ของนํา้หนักแป้ง 

มากท่ีสุด โดยผลิตภัณฑข์นมจีนเสน้สดรสนํา้เงีย้วและรสแกงป่ามีส่วนผสมของแป้งขา้วเจา้ แป้งมนัสาํปะหลงั 

แป้งข้าวโพด เกลือ นํ้า และเครื่องแกงนํ้าเงี ้ยว/เครื่องแกงป่า เท่ากับ 250, 125, 125, 0.05, และ100กรัม 

ตามลาํดบั 
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การพัฒนาผลิตภัณฑบ์ราวน่ีกรอบจากแป้งข้าว 

 Development of Brownie Cracker from Rice Flour 

 

กนกวรรณ ทองเกียว1* ณฐันนัท ์เคลอืบมณี1 และ ศิวกร บวัศรี1 

Kanokwan Thongkiaw1*, Nuttanun Keabmanee1 and Siwakorn Buasri1 

 

บทคัดย่อ 

 งานวิจยันีไ้ดศ้ึกษาการใชแ้ป้งขา้วหอมมะลิ และแป้งขา้วสามกษัตริยท์ดแทนแป้งสาลีท่ีเหมาะสมใน

ผลิตภัณฑบ์ราวน่ีกรอบ โดยการเสริมมะเขือเทศอบแหง้ และผงแก่นตะวนั โดยปริมาณแป้งขา้วหอมมะลิ และ

แป้งขา้วสามกษัตริยใ์นการผลิตบราวน่ีกรอบเป็น 3 ระดบั คือ รอ้ยละ 25 50 และ75 ของนํา้หนกัแป้งสาลีท่ีใชใ้น

สตูร พบว่าการทดแทนดว้ยแป้งขา้วหอมมะลิ และแป้งขา้วสามกษัตริยท่ี์ปริมาณรอ้ยละ 50 มีคะแนนความชอบ

ทางประสาทสมัผสัดา้นความชอบโดยรวมสูงสุด (p≤0.05) อยู่ในระดบัปานกลาง จากนัน้ศึกษาปริมาณมะเขือ

เทศอบแหง้ท่ีเหมาะสมในผลิตภณัฑบ์ราวน่ีกรอบจากแป้งขา้วหอมมะลิเป็น 3 ระดบั คือ 5 10 และ15 ของนํา้หนกั

ส่วนผสมทั้งหมดท่ีใชใ้นสูตร พบว่าการเสริมมะเขือเทศอบแหง้ท่ีปริมาณรอ้ยละ 15 มีคะแนนความชอบทาง

ประสาทสมัผสัดา้นความชอบโดยรวมสงูสดุ (p≤0.05) อยู่ในระดบัชอบมาก ส่วนการศกึษาปริมาณผงแก่นตะวนั

ท่ีเหมาะสมในผลิตภัณฑบ์ราวน่ีกรอบจากแป้งข้าวสามกษัตริย์เป็น 3 ระดับ คือ 10 15 และ20 ของนํา้หนัก

ส่วนผสมทัง้หมดท่ีใชใ้นสตูร พบว่าการเสริมผงแก่นตะวนัท่ีปริมาณรอ้ยละ 10 มีคะแนนความชอบทางประสาท

สมัผสัดา้นความชอบโดยรวมสงูสดุ (p≤0.05) อยู่ในระดบัปานกลาง 

 

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 
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คาํนาํ 

 บราวน่ีกรอบ (Brownie Cracker) เป็นผลิตภณัฑข์นมอบท่ีไดร้บัความนิยมจากผูบ้ริโภคท่ีรบัประทานใน

รูปแบบของอาหารว่างและขนมหวาน มีลกัษณะเด่นของบราวน่ีกรอบเป็นแผ่นบางกรอบ แตกต่างจากบราวน่ี

ทั่วไป สะดวกต่อการบริโภคและการเก็บรกัษาท่ีง่าย ตวัขนมมีสีนํา้ตาลเขม้ ซึ่งเกิดจากผงโกโกท่ี้ใสใ่นสว่นผสมซึง่

ใหก้ลิ่นและรสชาติท่ีเป็นเอกลกัษณ ์(วรชัยา, 2560) สาํหรบัผลิตภณัฑเ์บเกอรี่ท่ีใชส้่วนใหญ่มาจากแป้งสาลีซึ่ง

กลเูตนคือโปรตีนท่ีพบในขา้วสาลี ขา้วบารเ์ลย ์และขา้วโอ๊ต ผูป่้วยท่ีเป็นโรคนีล้าํไสเ้ล็กจะมีอาการอกัเสบและมี

ผลต่อเนือ้เย่ือบริเวณผิวหนังลาํไสเ้ล็กทาํใหพื้น้ท่ีในการดูดซึมอาหารลดลง เป็นสารท่ีก่อใหเ้กิดอาการแพห้าก

รบัประทานบ่อยอาจทาํใหเ้กิดโรคแพแ้ป้งสาลีได ้จงึทาํใหผู้ผ้ลิตดา้นเบเกอรี่สนใจนาํแป้งขา้วมาใชเ้พ่ือทดแทนใน

ผลิตภณัฑ ์(อิทธิพทัธ,์ 2551) และขา้วเป็นสินคา้ท่ีประเทศไทยผลติและสง่ออกไดม้าก การนาํขา้วมาแปรรูปเป็น

ผลิตภณัฑช์นิดต่าง ๆ ใหม้ากขึน้จงึเป็นการเพ่ิมมลูค่าใหก้บัขา้วของไทย อาทิเช่น ขา้วหอมมะลิ105 เป็นขา้วสาย

พันธุข์าวดอกมะลิ105 พันธุก์ข15 ซึ่งมีกลิ่นหอมตามธรรมชาติ กลิ่นหอมของขา้วหอมมะลินัน้มาจากสาร 2-แอ

ซิทิล-1-ไพรร์อลีน ซึง่เป็นสารหลกัของกลิ่นหอมจากขา้วเป็นสารหอมชนิดเดียวกนักบัท่ีพบในใบเตย สว่นขา้วหอม

มะลิแดงและขา้วไรซเ์บอรร์ี่เป็นขา้วท่ีมีสารตา้นอนุมูลอิสระไดแ้ก่ แอนโทไซยานิน เพ่ือช่วยชะลอการเสื่อมของ

เซลล ์อีกทัง้ยงัเป็นขา้วท่ีมีดชันีนํา้ตาลท่ีเหมาะสมกบัการสง่เสริมใหผู้บ้ริโภคท่ีอยู่ในภาวะปกติหรือป่วยเบาหวาน

ชนิดท่ี 2 มีการย่อยสลายจากคารโ์บไฮเดรตเป็นกลโูคสใชเ้วลาไดน้านกว่าขา้วทั่วไป (ชญาณี, 2558) การนาํขา้ว

มาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑจ์ึงเป็นทางเลือกหนึ่งใหแ้ก่ผูบ้ริโภคและยังเป็นการเพ่ิมมูลค่าของสินคา้ขา้วไทยใหก้บั

เกษตรกรไทย นอกจากนีย้งัมีการใชพื้ชผกัทางการเกษตรในประเทศไทย เช่น แก่นตะวนัท่ีเป็นพืชตระกูลเดียวกบั

ทานตะวนั สว่นท่ีนาํมาใชป้ระโยชนคื์อส่วนหวัท่ีมีใยอาหารสงูชนิดอินนูลิน มีความหวานแตใ่หพ้ลงังานตํ่าจึงช่วย

ลดความอว้น และยงัมีมะเขือเทศท่ีจดัอยู่ในผกัท่ีไดร้บัความนิยมสาํหรบักลุ่มคนรกัสขุภาพซึ่งในผลมะเขือเทศมี

สารจาํพวกแคโรทีนอยด ์สารไลโคพีน เป็นสารสีแดง สารตอ่ตา้นอนมุลูอิสระ ช่วยเสริมสรา้งภมิูคุม้กนัของรา่งกาย 

 ดงันัน้คณะผูวิ้จยัจงึสนใจท่ีจะพฒันาการใชแ้ป้งขา้วหอมมะลิ และแป้งขา้วสามกษัตริยท์ดแทนแป้งสาลี

ท่ีเหมาะสมในผลิตภณัฑบ์ราวน่ีกรอบ โดยการเสริมมะเขือเทศอบแหง้ และผงแก่นตะวนั เพ่ือเป็นการเพ่ิมความ

หลากหลายในการใชป้ระโยชนจ์ากแป้งขา้ว และยังเป็นแนวทางใหผู้บ้ริโภคไดบ้ริโภคผลิตภัณฑข์นมอบเพ่ือ

สขุภาพ 

  

อุปกรณแ์ละวิธีการ 

การผลิตบราวน่ีกรอบ 

การผลิตบราวน่ีกรอบดว้ยการชั่งตวงส่วนผสมทั้งหมด นาํเนยและช็อกโกแลตชิพวางท่ีอ่างนํา้รอ้นท่ี

อุณหภูมิประมาณ 90 องศาเซลเซียส จนละลายเป็นเนือ้เดียวกัน เติมนํา้ตาลทรายขาว ไข่ขาว ผงโกโก ้นมสด 

นํา้เปลา่ แป้ง และเบกกิง้โซดา ใชพ้ายยางตะลอ่มคนสว่นผสมใหเ้ขา้เป็นเนือ้เดียวกนั  จากนัน้เทสว่นผสมบราวน่ี

ลงในถาดอบขนาด 30x30x2 เซนติเมตร ใชส้ปาตูล่าเกลี่ยหนา้ขนมใหเ้รียบเสมอกัน เคาะพิมพเ์บาๆ เพ่ือไล่

อากาศ นาํเขา้อบท่ีอุณหภูมิ 165 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 20 - 25 นาที นาํถาดขนมออกจากเตาอบ ใชมี้ดตดั

แบ่งขนมขนาด 2x3 เซนติเมตร พกัใหบ้ราวน่ีเย็น และบราวน่ีใสถ่งุพลาสติกท่ีอณุหภมิูหอ้ง   

 

 



การประชมุทางวิชาการของมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์ครัง้ที่ 58  สาขาสง่เสรมิการเกษตรและคหกรรมศาสตร ์

753 

การศึกษาปริมาณแป้งข้าวหอมมะลิและแป้งข้าวสามกษัตริยท์ีเ่หมาะสมในผลิตภัณฑบ์ราวน่ีกรอบ 

ศึกษาปริมาณแป้งขา้วหอมมะลิและแป้งขา้วสามกษัตริย ์ใชสู้ตรบราวน่ีกรอบของวรชัยา(2560) เป็น

สตูรพืน้ฐาน ประกอบดว้ย แป้งสาลี 18.34% เนย 10% ช็อกโกแลตชิพ 26.66% นํา้ตาลทรายขาว 25% ผงโกโก ้

2% ไข่ขาว 11% กลิ่นวนิลา 0.64% เบกกิง้โซดา 0.23% เกลือ 0.13% นมสด 4% และนํา้เปล่า 2% โดยทดแทน

แป้งสาลีดว้ยแป้งขา้วหอมมะลิ และแป้งขา้วสามกษัตริยใ์นปริมาณรอ้ยละ 25 50 และ75 ของนํา้หนกัแป้ง (Table 

1) และทดสอบทางประสาทสมัผสั 

 

Table 1 Formula of brownie cracker by substitute wheat flour with Jasmine rice flour and Sam-ka-sat   

           rice flour for samples. 

Ingredient Control 
Jasmine rice flour  SAM-KA-SAT rice flour 

25% 50% 75% 25% 50% 75% 

Wheat flour 18.34 13.76 9.17 4.58  13.76 9.17 4.58 

Jasmine rice flour - 4.58 9.17 13.76  - - - 

SAM-KA-SAT rice flour - - - -  4.58 9.17 13.76 

Butter 10 10 10 10  10 10 10 

Chocolate chips 26.66 26.66 26.66 26.66  26.66 26.66 26.66 

Sugar 25 25 25 25  25 25 25 

Cocoa powder 2 2 2 2  2 2 2 

White egg 11 11 11 11  11 11 11 

Vanilla flavour 0.64 0.64 0.64 0.64  0.64 0.64 0.64 

Baking powder 0.23 0.23 0.23 0.23  0.23 0.23 0.23 

Salt 0.13 0.13 0.13 0.13  0.13 0.13 0.13 

Milk 4 4 4 4  4 4 4 

Water 2 2 2 2  2 2 2 

 

ศึกษาปริมาณมะเขอืเทศอบแหง้ทีเ่หมาะสมในผลิตภัณฑบ์ราวน่ีกรอบจากแป้งข้าวหอมมะล ิ

 ศกึษาปริมาณมะเขือเทศอบแหง้ท่ีเหมาะสมในผลติภณัฑบ์ราวน่ีกรอบโดยการเสริมมะเขือเทศอบแหง้ใน

ปริมาณรอ้ยละ 5 10 และ15 ของปริมาณส่วนผสมทัง้หมด โดยนาํมะเขือเทศอบแหง้หั่นใหมี้ขนาดประมาณ 0.5 

เซนติเมตร เพ่ือเสริมลงในสว่นผสมของบราวน่ี และทดสอบทางประสาทสมัผสั 

 

ศึกษาปริมาณผงแก่นตะวันทีเ่หมาะสมในผลิตภัณฑบ์ราวน่ีกรอบจากแป้งข้าวสามกษัตริย ์

 ศกึษาปริมาณผงแก่นตะวนัท่ีเหมาะสมในผลิตภณัฑบ์ราวน่ีกรอบ โดยการเสริมผงแก่นตะวนัในปริมาณ

รอ้ยละ 10 15 และ20 ของปริมาณสว่นผสมทัง้หมด และทดสอบทางประสาทสมัผสั 

 

 

 



การประชมุทางวิชาการของมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์ครัง้ที่ 58  สาขาสง่เสรมิการเกษตรและคหกรรมศาสตร ์

754 

การทดสอบคุณภาพทางประสาทสัมผัส 

การทดสอบคุณภาพทางประสาทสัมผัส วางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ (Completely 

Randomized Design : CRD) ทดสอบคุณภาพทางประสาทสัมผัสแบบ 9 Point Hedonic Scale ใชผู้ท้ดสอบ

เป็นบุคคลทั่วไปจากการสุ่มโดยบงัเอิญจาํนวน 50 คน ในดา้นลกัษณะท่ีปรากฏ สี กลิ่น รสชาติ เนือ้สมัผสั และ

ความชอบโดยรวม วิเคราะหค์วามแปรปรวนและเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยดว้ยวิธี Duncan’s Multiple Range Test 

(DMRT) ท่ีระดบันยัสาํคญั 0.05 

 

ผลและวิจารณผ์ลการทดลอง 

ผลการศึกษาปริมาณแป้งข้าวหอมมะลิและแป้งข้าวสามกษัตริยท์ีเ่หมาะสมในผลิตภัณฑบ์ราวน่ีกรอบ 

 จากการทดสอบการยอมรบัทางประสาทสมัผัสของบราวน่ีท่ีทดแทนแป้งสาลีดว้ยแป้งขา้วหอมมะลิท่ี

ระดบัรอ้ยละ 25 50 และ75 (Table 2) พบว่า ผลิตภณัฑบ์ราวน่ีกรอบจากแป้งขา้วหอมมะลิท่ีทดแทนแป้งสาลใีน

ระดบัรอ้ยละ 50 ไดร้บัคะแนนเฉลี่ยสงูสดุ คณุลกัษณะดา้นสี กลิ่น รสชาติ เนือ้สมัผสั และความชอบโดยรวม มี

ความแตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติ (p≤0.05) แต่คณุลกัษณะดา้นลกัษณะท่ีปรากฎไม่มีความแตกต่าง

กนัอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติ (p˃0.05) และมีคะแนนความชอบโดยรวมเฉลี่ยอยู่ในระดบัชอบปานกลาง จากการ

สังเกตจะเห็นได้ว่า การใช้แป้งข้าวหอมมะลิทดแทนแป้งสาลีในปริมาณท่ีเพ่ิมมากขึน้ทาํให้คะแนนระดับ

ความชอบดา้นกลิ่น มีแนวโนม้ท่ีเพ่ิมขึน้ทัง้นีเ้น่ืองจากระดบัการทดแทนดว้ยแป้งขา้วหอมมะลิท่ีสงูขึน้จะมีกลิ่น

แป้งขา้วหอมมะลิท่ีชดัเจน 

 

 จากการทดสอบการยอมรบัทางประสาทสมัผสัของบราวน่ีท่ีทดแทนแป้งสาลีดว้ยแป้งขา้วสามกษัตริยท่ี์

ระดบัรอ้ยละ 25 50 และ75 (Table 2) พบว่า ผลิตภณัฑบ์ราวน่ีกรอบจากแป้งขา้วสามกษัตริยท่ี์ทดแทนแปง้สาลี

ในระดบัรอ้ยละ 50 ไดร้บัคะแนนเฉลี่ยสงูสดุ คณุลกัษณะดา้นลกัษณะท่ีปรากฏ สี กลิ่น รสชาติ เนือ้สมัผสั และ

ความชอบโดยรวม มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาํคญัทางสถิติ (p≤0.05) และมีคะแนนความชอบโดยรวม

เฉลี่ยอยู่ในระดับชอบปานกลาง นอกจากนีย้ังสังเกตไดว้่า เม่ือมีการทดแทนปริมาณแป้งขา้วสามกษัตริยใ์น

ผลิตภัณฑบ์ราวน่ีกรอบท่ีเพ่ิมขึน้ ลกัษณะของผลิตภัณฑจ์ะมีช่องว่างหรือฟองอากาศในเนือ้ผลิตภัณฑบ์ราวน่ี

กรอบท่ีนอ้ย สอดคลอ้งกบังานวิจยัของพรรตัน,์ 2560 ดงันัน้การใชแ้ป้งขา้วสามกษัตริยท์ดแทนแป้งสาลีจงึอาจจะ

สามารถทดแทนไดเ้พียงบางส่วนเท่านั้น เพ่ือให้ผลิตภัณฑ์ยังคงรูปไดด้ังเดิม สันนิษฐานว่าอาจเป็นผลของ 

คณุสมบติัแป้งขา้วท่ีไม่สามารถเกิดรา่งแหโปรตีนได ้ส่งผลใหโ้ครงสรา้งขนมอบไม่แข็งแรงและไม่สามารถเก็บกกั

ก๊าซไวไ้ด ้(นิพาดา, 2560) 
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Table 2 Sensory score of Jasmine rice flour and SAM-KA-SAT rice flour. 

Sensory score 
Attributes 

Appearance Color Flavor Taste Texture Overall 

Jasmine rice flour 

25% 6.84 ± 0.68ns 6.44 ± 0.34b 6.77 ± 1.07b 6.94 ± 1.82b 6.56 ± 0.88b 6.92 ± 0.60b 

50% 6.88 ± 0.74ns 6.94 ± 0.74a 6.90 ± 0.90b 7.14 ± 0.78a 7.06 ± 0.81a 7.10 ± 0.91a 

75% 6.85 ± 0.70ns 6.86 ± 1.72b 7.10 ± 0.81a 6.98 ± 0.84b 6.72 ± 0.83ab 6.78 ± 0.76b 

SAM-KA-SAT rice flour 

25% 6.42 ± 1.59b 6.06 ± 1.65b 4.76 ± 1.50c 6.16 ± 1.71b 7.00 ± 1.45b 6.69 ± 1.67b 

50% 7.00 ± 1.53a 6.08 ± 1.70b 5.98 ± 1.72b 7.22 ± 1.82a 7.79 ± 1.61a 7.38 ±1.87a 

75% 4.96 ± 1.73c 7.18 ± 1.55a 7.12 ± 1.56a 6.06 ± 2.06b 6.02 ± 1.67c 6.65 ± 1.73b 

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).  

 

ผลการศึกษาปริมาณมะเขอืเทศอบแหง้ทีเ่หมาะสมในผลิตภัณฑบ์ราวน่ีกรอบจากแป้งข้าวหอมมะลิ  

 จากการทดสอบการยอมรบัทางประสาทสมัผสัของปริมาณมะเขือเทศอบแหง้ท่ีเหมาะสมในผลิตภณัฑ ์

บราวน่ีกรอบจากแป้งขา้วหอมมะล ิท่ีระดบัรอ้ยละ 5 10 และ15 (Table 3) พบวา่ ผลิตภณัฑบ์ราวน่ีกรอบจากการ

เสริมมะเขือเทศอบแหง้รอ้ยละ 15 ไดร้บัคะแนนเฉลี่ยสงูสุด คุณลกัษณะดา้นลกัษณะท่ีปรากฏ สี กลิ่น รสชาติ 

เนื ้อสัมผัส และความชอบโดยรวม มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติ (p≤0.05) และมีคะแนน

ความชอบโดยรวมเฉลี่ยอยู่ในระดับชอบปานกลาง ทั้งนีเ้น่ืองจากมะเขือเทศอบแหง้ท่ีเสริมในบราวน่ีกรอบมี

ปริมาณท่ีเพ่ิมขึน้สง่ผลตอ่ความชืน้ในบราวน่ีกรอบจงึทาํใหบ้ราวน่ีไมก่รอบเท่าท่ีควร 

 

ผลการศึกษาปริมาณผงแก่นตะวันทีเ่หมาะสมในผลิตภัณฑบ์ราวน่ีกรอบจากแป้งข้าวสามกษัตริย ์  

 จากการทดสอบการยอมรบัทางประสาทสมัผสัของปริมาณผงแก่นตะวนัท่ีเหมาะสมในผลิตภณัฑ ์

บราวน่ีกรอบจากแป้งขา้วสามกษัตริย ์ท่ีระดบัรอ้ยละ 10 15 และ20 (Table 3) พบวา่ ผลิตภณัฑบ์ราวน่ีกรอบจาก

การเสริมผงแก่นตะวนัรอ้ยละ 10 ไดร้บัคะแนนเฉลี่ยสงูสดุ คณุลกัษณะดา้นลกัษณะท่ีปรากฏ สี กลิ่น รสชาติ เนือ้

สมัผสั และความชอบโดยรวม มีความแตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติ (p≤0.05) และมีคะแนนความชอบ

โดยรวมเฉลี่ยอยูใ่นระดบัชอบปานกลาง จะเห็นไดว้่าเม่ือมีปริมาณผงแก่นตะวนัท่ีเพ่ิมมากขึน้ทาํใหค้ะแนนระดบั

ความชอบในทุกดา้นมีแนวโนม้ท่ีลดลง และเม่ือผลิตภณัฑบ์ราวน่ีมีปริมาณผงแก่นตะวนัท่ีเพ่ิมขึน้ ลกัษณะเนือ้

สมัผัสของผลิตภัณฑจ์ะมีความกรอบแข็งท่ีมากขึน้ เน่ืองจากการดูดซบัส่วนผสมท่ีเป็นนํา้ในตวัผลิตภัณฑม์าก 

และมีปริมาณของแข็งจากผงแก่นตะวนัท่ีเพ่ิมขึน้ดว้ย (กฤติกา, 2556)  
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Table 3 Sensory score of Dried tomato and Artichoke powder.  

Sensory score 
Attributes 

Appearance Color Flavor Taste Texture Overall 

Dried tomato 

5% 6.10 ± 1.60c 6.14 ± 1.04b 6.30 ± 1.18b 6.08 ± 1.38c 5.70 ± 1.56b 5.80 ± 1.32b 

10% 6.78 ± 1.69b 6.02  ± 0.19b 6.10  ± 0.29b 6.82 ± 1.60b 7.76 ± 1.78a 6.07 ± 1.46b 

15% 7.72 ± 1.89a 7.68 ± 1.77a 7.78 ± 1.87a 7.94 ± 1.96a 7.66 ± 1.59ab 8.04 ± 2.01a 

Artichoke powder 

10% 7.54 ± 1.89a 7.30 ± 1.81a 7.74 ±1.78a 7.84 ± 2.04a 7.70 ± 1.97a 7.01 ± 2.01a 

15% 6.44 ± 1.64b 6.02 ± 1.68b 6.72  ± 1.59b 7.22 ± 1.60b 7.28 ± 1.59b 6.38 ± 1.66b 

20% 6.00 ± 1.57b 5.88 ± 1.57b 6.10 ± 1.46c 6.82 ± 1.33b 6.78 ± 1.37c 5.62 ± 1.29b 

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).  

 

สรุป 

 บราวน่ีกรอบท่ีทดแทนดว้ยแป้งขา้วหอมมะลิท่ีปริมาณรอ้ยละ 50 เป็นปริมาณท่ีเหมาะสมท่ีสดุเน่ืองจาก

ไดร้บัคะแนนความชอบทางประสาทสมัผสัในดา้นสี กลิ่น รสชาติ เนือ้สมัผสั และความชอบโดยรวม อยู่ในระดบั

ชอบปานกลาง ไมแ่ตกตา่งกบับราวน่ีกรอบท่ีใชแ้ป้งสาลีลว้น 

 บราวน่ีกรอบท่ีทดแทนดว้ยแป้งข้าวสามกษัตริย์ท่ีปริมาณรอ้ยละ 50 เป็นปริมาณท่ีเหมาะสมท่ีสุด

เน่ืองจากไดร้บัคะแนนความชอบทางประสาทสมัผสัในดา้นลกัษณะท่ีปรากฏ รสชาติ เนือ้สมัผสั และความชอบ

โดยรวม อยู่ในระดบัชอบปานกลาง ไมแ่ตกตา่งกบับราวน่ีกรอบท่ีใชแ้ป้งสาลีลว้น 

 บราวน่ีกรอบจากแป้งขา้วหอมมะลิเสริมมะเขือเทศอบแหง้ท่ีปริมาณรอ้ยละ 15 เป็นปริมาณท่ีเหมาะสม

ท่ีสดุ เน่ืองจากไดร้บัคะแนนความชอบทางประสาทสมัผสัในดา้นลกัษณะท่ีปรากฏ สี กลิ่น รสชาติ เนือ้สมัผสั และ

ความชอบโดยรวม อยู่ในระดบัชอบมาก 

 บราวน่ีกรอบจากแป้งขา้วสามกษัตริยเ์สริมผงแก่นตะวนัท่ีปริมาณรอ้ยละ 10 เป็นปริมาณท่ีเหมาะสม

ท่ีสดุ เน่ืองจากไดร้บัคะแนนความชอบทางประสาทสมัผสัในดา้นลกัษณะท่ีปรากฏ สี กลิ่น รสชาติ เนือ้สมัผสั และ

ความชอบโดยรวม อยูใ่นระดบัชอบปานกลาง 
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4. ผศ.ดร.อจัฉรา ขยนั    ภาควิชาสตัวบาล คณะเกษตร  

5. ผศ.ดร.เชาว์วิทย์ ระฆงัทอง   ภาควิชาสตัวบาล คณะเกษตร  

6. ผศ.ดร.ศศธิร นาคทอง           ภาควิชาสตัวบาล คณะเกษตร กําแพงแสน  

7. ผศ.ดร.มณฑาทิพย์ คงมี             ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร กําแพงแสน  

 

สาขาสัตว์: ผู้ทรงคุณวุฒภิายนอก 

1. รศ.ดร.ประวีร์ วิชชลุตา 

2. รศ.ดร.สมเกียรติ ประสานพานิช 

3. ดร. วฒุิพงษ์ อินทรธรรม   กรมปศสุตัว์ 

4. ดร.แสนศกัดิ ์นาคะวิสทุธ์ิ   กรมปศสุตัว์ 

5. นายวิศาล ศรีสริุยะ    กรมปศสุตัว์ 
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สาขาสัตวแพทยศาสตร์: ผู้ทรงคุณวุฒภิายใน 

1. รศ.น.สพ.ดร.ณฐัสิทธ์ิ ตนัสกลุ                    ภาควิชาเภสชัวิทยา คณะสตัวแพทยศาสตร์  

2. รศ.สพ.ญ.ดร.เกษกนก ศริินฤมิตร              ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกสตัว์เลีย้ง คณะสตัวแพทยศาสตร์ 

3. รศ.น.สพ.ดร.พิษณุ ตลุยกลุ            ภาควิชาสตัวแพทยสาธารณสขุศาสตร์  

         คณะสตัวแพทยศาสตร์ 

4. ผศ.สพ.ญ.ดร.จนัทร์จิรา ภวภตูานนท์           ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกสตัว์เลีย้ง คณะสตัวแพทยศาสตร์  

5. อ.สพ.ญ.ดร.วชิราพรรณ ทรัพย์สวสัดิ์          ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะสตัวแพทยศาสตร์  

6. อ.น.สพ.ดร.อรรถพล กําลงัดี           ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะสตัวแพทยศาสตร์ 

 

สาขาสัตวแพทยศาสตร์: ผู้ทรงคุณวุฒภิายนอก 

1. รศ.ดร.อาทิตย์ ไชยร้องเด่ือ         ภาควิชาสรีรวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล 

2. ผศ.สพ.ญ.ดร.วิภาวี แสงสร้อย          คณะสตัวแพทยศาสตร์  

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชยั 

3. ผศ.สพ.ญ.ดร.ดลฤทยั ศรีทะ           คณะสตัวแพทยศาสตร์  

        มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลตะวนัออก  
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สาขาประมง: ผู้ทรงคุณวุฒภิายใน 

1. รศ.ดร.อนงค์ จีรภทัร์    ภาควิชาชีววิทยาประมง คณะประมง  

2. ผศ.ดร.ไพลิน จิตรชุม่    ภาควิชาชีววิทยาประมง คณะประมง 

3. รศ.ดร.วนัชยั วรวฒันเมธีกลุ   ภาควิชาผลิตภณัฑ์ประมง คณะประมง 

4. ผศ.ดร.วรรณวิมล คล้ายประดษิฐ์  ภาควิชาผลิตภณัฑ์ประมง คณะประมง 

5. ผศ.ดร.จิราพร รุ่งเลิศเกรียงไกร   ภาควิชาผลิตภณัฑ์ประมง คณะประมง 

6. ผศ.ดร.เยาวภา ไหวพริบ   ภาควิชาผลิตภณัฑ์ประมง คณะประมง 

7. ผศ.ดร.กงัสดาลย์ บญุปราบ   ภาควิชาผลิตภณัฑ์ประมง คณะประมง 

8. รศ.ดร.วราห์ เทพาหดีุ    ภาควิชาเพาะเลีย้งสตัว์นํา้ คณะประมง 

9. รศ.ดร.สภุาวดี พุม่พวง    ภาควิชาเพาะเลีย้งสตัว์นํา้ คณะประมง 

10. รศ.ดร.อรพินท์ จินตสถาพร   ภาควิชาเพาะเลีย้งสตัว์นํา้ คณะประมง 

11. ผศ.ดร.อรพร หม่ืนพล   ภาควิชาเพาะเลีย้งสตัว์นํา้ คณะประมง 

12. อ.ดร.สขุกฤช นิมิตรกลุ   ภาควิชาเพาะเลีย้งสตัว์นํา้ คณะประมง 

13. อ.ดร.ณิชนนัทน์ แมคมิลแลน   ภาควิชาเพาะเลีย้งสตัว์นํา้ คณะประมง 

14. อ.ดร.ประพนัธ์ศกัดิ์ ศีรษะภมู ิ   ภาควิชาเพาะเลีย้งสตัว์นํา้ คณะประมง 

15. อ.สรณฏัฐ์ ศริิสวย    ภาควิชาเพาะเลีย้งสตัว์นํา้ คณะประมง 

16. รศ.ดร.เชษฐพงษ์ เมฆสมัพนัธ์   ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะประมง 

17. จินตนา สและน้อย    ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะประมง 

18. ผศ.ดร.สชุาย วรชนะนนัท์   ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะประมง 

19. ผศ.ดร.อนกุรณ์ บตุรสนัติ์   ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะประมง 

20. อ.ดร.จิตราภรณ์ ฟักโสภา   ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะประมง 

21. ดร.สหภพ ดอกแก้ว                         ศนูย์บริหารงานวิจยัและสนบัสนนุวิชาการ คณะประมง 

22. ดร.วชิระ ใจงาม              ศนูย์บริหารงานวิจยัและสนบัสนนุวิชาการ คณะประมง 

23. ผศ.ดร.จิตร์ทศัน์ ฝักเจริญผล             ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์  

24. ผศ.ดร.ธนาวินท์ รักธรรมานนท์            ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์  

 

สาขาประมง: ผู้ทรงคุณวุฒภิายนอก 

1. ผศ.ดร.จนัทนา กาญจน์กมล                ภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยกุต์คณะวิทยาศาสตร์และ 

                                   เทคโนโลยีมหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทา 

2. ผศ.ดร.โสรยา เกิดพิบลูย์            คณะอตุสาหกรรมเกษตร    

          สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบงั 

3. ผศ.บณุฑรี จนัทร์กลบั             สํานกัวิชาการจดัการ มหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ์  



4. ผศ.ดร.อมรศกัดิ ์สวสัดี            สํานกัวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ์ 

5. นายตรีรัตน์ เชาว์ทวี             สมาคมอาหารแชเ่ยือกแข็งไทย 

6. ศ.ดร.ทวนทอง จฑุาเกต ุ            สาขาประมง คณะเกษตรศาสตร์    

          มหาวิทยาลยัอบุลราชธานี 

7. นายเผา่เทพ เชิดสขุใจ                 ศนูย์วิจยัและพฒันาทรัพยากรทางทะเล 

          และชายฝ่ังอนัดามนัตอนบน 

8. ผศ.ดร.เพ็ญศิริ เอกจิตต์            คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 

          มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภเูก็ต 

9. ผอ.สพุิศ ทองรอด             บริษัท ไทยยเูนียนฟิดมิลล์ จํากดั 

ฝ่ายวิจยัและพฒันาผลิตภณัฑ์   

10. อาจารย์ ดร.กระสินธุ์ หงัสพฤกษ์          คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางนํา้      

         มหาวิทยาลยัแมโ่จ้ 

11. อาจารย์มาฆมาส สทุธาชีพ           คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัรามคําแหง 

12. นางสาวมนทกานต ิท้ามติน้           ศนูย์วิจยัและพฒันาการเพาะเลีย้งสตัว์นํา้ชายฝ่ังเพชรบรีุ  

         กรมประมง 

13. นกัวิชาการประมงวิกานดา พว่งเจริญ          กองบริหารจดัการทรัพยากรและกําหนดมาตรการ                

         กรมประมง 

14. รศ.วนัทนา อยูส่ขุ            ข้าราชการบํานาญ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

15. อาจารย์ ดร.สชุาติ อิงธรรมจิตร์           ข้าราชการบํานาญ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

16. รศ.ดร.ไทยถาวร เลิศวิทยาประสิทธิ           ข้าราชการบํานาญ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั   

17. นางสาววารินทร์ ธนาสมหวงั            ข้าราชการบํานาญ กรมประมง 
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สาขาส่งเสริมการเกษตรและคหกรรมศาสตร์: ผู้ทรงคุณวุฒภิายใน 

1. ดร.ชลาธร จเูจริญ    ภาควิชาสง่เสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร คณะเกษตร  

2. ดร.ปรีดา สามงามยา    ภาควิชาสง่เสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร คณะเกษตร  

3. อ.ปพิชญา จินตพิทกัษ์สกลุ   ภาควิชาสง่เสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร คณะเกษตร  

4. ดร.นริศรา อินทะสิริ    ภาควิชาสง่เสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร คณะเกษตร  

5. ผศ.ดร.ธานินทร์ คงศลิา   ภาควิชาสง่เสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร คณะเกษตร  

6. รศ.ดร.พฒันา สขุประเสริฐ   ภาควิชาสง่เสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร คณะเกษตร  

7. ผศ.ดร.พนามาศ ตรีวรรณกลุ   ภาควิชาสง่เสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร คณะเกษตร  

8. รศ.ดร.พิชยั ทองดีเลิศ    ภาควิชาสง่เสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร คณะเกษตร  

9. ดร.เมตตา เร่งขวนขวาย   ภาควิชาสง่เสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร คณะเกษตร  

10. ดร.เศกศกัดิ์ เชยชม   ภาควิชาสง่เสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร คณะเกษตร  

11. ผศ.ดร.สพุตัรา ศรีสวุรรณ   ภาควิชาสง่เสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร คณะเกษตร  

12. ผศ.ดร.สภุาภรณ์ เลิศศริิ   ภาควิชาสง่เสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร คณะเกษตร  

13. ดร.กรกฎ แพทย์หลกัฟ้า   ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะเกษตร 

14. ผศ.ดร.ทานตะวนั พิรักษ์   ภาควิชาพฒันาผลิตภณัฑ์ คณะอตุสาหกรรมเกษตร  

15. ผศ.ดร.น้องนชุ ศริิวงศ์    ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะเกษตร  



16. รศ.สิริพนัธุ์ จลุกรังคะ    ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะเกษตร  

17. รศ.ดร.สธีุลกัษณ์ ไกรสวุรรณ   ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะเกษตร  

18. ดร.ศรันยา เผือกผอ่ง    ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะเกษตร  

19. ผศ.ดร.ศศปิระภา รัตนดิลก ณ ภเูก็ต  ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะเกษตร  

20. ผศ.ดร.ศริิพร เรียบร้อย คมิ    ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะเกษตร  

21. ดร.วิภษูณะ ศภุนคร    ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะเกษตร  

22. ผศ.ดร.อญัชนีย์ อทุยัพฒันาชีพ  ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะเกษตร  

 

สาขาส่งเสริมการเกษตรและคหกรรมศาสตร์: ผู้ทรงคุณวุฒภิายนอก 

1. รศ.ดร.จํานงรักษ์ อดุมเศรษฐ์      อาจารย์เกษียณอาย ุภาควิชาสง่เสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร  
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