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เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม  สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม และสํานักงาน 
การวิจัยแหงชาติ ไดจัดการประชุมวิชาการอยางตอเนื่องเปนประจําทุกป โดยในป พ.ศ. 2564 ไดจัดใหมีการ
ประชุมทางวิชาการ ครั้งท่ี 59 ในรูปแบบออนไลน ระหวางวันท่ี 10-12 มีนาคม พ.ศ. 2564 ภายใตหัวขอ “New 
Normal KASETSART for Sustainable Development Goals (SDGs)” เพ่ือมุงสงเสริมใหคณาจารย นักวิจัย 
และนักวิชาการสาขาตางๆ นําเสนอผลงานวิจัย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประสบการณ และความชํานาญ  
ท้ังภาครัฐและภาคเอกชน ซ่ึงจะนําไปสูความรวมมือทางการวิจัยและยังเปดโอกาสใหนิสิต นักศึกษา 
ไดแสดงผลงานทางวิชาการ เพ่ือถายทอดและเผยแพรสูสาธารณชน อันจะนํามาซ่ึงความกินดี อยูดี และ 
การพัฒนาประเทศอยางยั่งยืน  

การนําเสนอผลงานวิชาการประกอบดวยภาคบรรยายจํานวน 225 เรื่อง และภาคโปสเตอรจํานวน 
160 เรื่อง รวม 385 เรื่อง แบงออกเปน 12 สาขา ไดแก สาขาพืช สาขาสัตว สาขาสัตวแพทยศาสตร สาขา
ประมง สาขาสงเสริมการเกษตรและคหกรรมศาสตร สาขาวิทยาศาสตร สาขาวิศวกรรมศาสตรและ
สถาปตยกรรมศาสตร สาขาอุตสาหกรรมเกษตร สาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม สาขาศึกษาศาสตร 
สาขาเศรษฐศาสตรและบริหารธุรกิจ สาขามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร โดยไดรับการพิจารณาใหตีพิมพ
ผลงานวิจัยเรื่องเต็มใน E-Proceedings จํานวน 290 เรื่อง 

เอกสารฉบับนี้เปนการรวบรวมผลงานวิจัยเรื่องเต็ม ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ท้ังภาคบรรยายและ
ภาคโปสเตอร เลมท่ี 1 ประกอบดวย สาขาพืช จํานวน 51 เรื่อง สาขาสัตว จํานวน 8 เรื่อง สาขา 
สัตวแพทยศาสตร จํานวน 7 เรื่อง สาขาประมง จํานวน 19 เรื่อง และสาขาสงเสริมการเกษตรและคหกรรม
ศาสตร จํานวน 28 เรื่อง ซ่ึงไดผานการคัดเลือกจากคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิประจําสาขา   

ในนามของคณะกรรมการดําเนินงานจัดการประชุมทางวิชาการ ครั้งท่ี 59 ขอขอบคุณ คณาจารย
นักวิจัย นักวิชาการ และนิสิต นักศึกษา ท่ีไดรวมนําเสนอผลงานวิจัย และผูท่ีสนใจเขารวมการประชุมทาง
วิชาการในครั้งนี้ ขอขอบคุณคณะกรรมการทุกฝายท่ีสละเวลา แรงกาย แรงใจและความคิด รวมมือกันจัด
เตรียมการประชุม จนทําใหการประชุมทางวิชาการครั้งนี้สําเร็จลุลวงไปดวยดี 
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3 พช.30/P80 ผลของลีโอนารไดตรวมกับปุยเคมีตอการเจริญเติบโตและผลผลิต 
ของขาวโพดหวานพันธุไฮบริกซ 3 
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ในกระบวนการเก็บเก่ียวขาวเปลือก 
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คชาฤทธิ์ ปราบพาล, คมกฤษณ แสงเงิน, อนันต พิริยะภัทรกิจ,                    
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13 พช.55/P122 ประสิทธิภาพสารกําจัดแมลงในระยะไขเพ่ือควบคุมหนอนกระทู
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แสงแข นาวานิช, อําไพ พรหมณเรศ   
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เยาวรัตน วงศศรีสกุลแกว, จันทรเพ็ญ ชัยมงคล, หทัยนุช วงษขํา,                     
อติวัณณ สุดใจดี, นิยม บัวบาน   
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15 พช.25/P68 การทดสอบพันธุขาวโพดเลี้ยงสัตวลูกผสมกอนการคาในฤดูฝน            
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271 

17 พช.48/P117 การทดสอบและคัดเลือกพันธุขาวฟางไมกวาดในไรเกษตรกร            
ป 2561–2562 
อําไพ พรหมณเรศ, ถวิล นิลพยัคฆ, ธํารงศิลป โพธิสูง   

279 
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การเกิดแคลลัสของ Haworthia transiens 
ปริญาเชษฐ ลักษณโสภณ, คทารัตน ชูศรีเอ่ียม,                       
เฌอมาลย วงศชาวจันท 
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วีระพันธ จิตตวงศชวลิต   
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เก่ียวท่ีสภาพการเก็บรักษาท่ีแตกตางกัน 
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ประสาทเทียม 
ภัทธนันต นุตสติ, เกรียงไกร แกวตระกูลพงษ, ถวัลยศักดิ์ เผาสังข, 
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32 พช.74/P166 การประเมินการใชน้ําและผลผลิตของขาวเจาหอมนิลพันธุกลายท่ีมี
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1 สต.11/O255 Carcass characteristics of Betong chicken (KU line) and 

crossbred progeny between Betong cocks (KU line) and 

layer hens 

Panatda Bungsrisawat, Sombat Prasongsook, Anchalee 

Buadkhunthod, Panwadee Sopannarath 
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2 สต.5/O189 ผลการเสริม Clostridium butyricum ในอาหารตอสมรรถภาพ            

การเจริญเติบโต ปริมาณเชื้อ Salmonella ser. Enteritidis และ        

การตอบสนองตอภูมิคุมกันในไกเนื้อท่ีเลี้ยงภายใตสภาพการเลี้ยง

หนาแนน 

อาเทตยา จั่นทอง, เชาววิทย ระฆังทอง, ชัยภูมิ บัญชาศักดิ์,    

วิริยา ลุงใหญ, ชาญวิทย แกวตาป 
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3 สต.6/O190

 

  

ผลของการเสริมแทนนินในอาหารตอสมรรถภาพการเจริญเติบโต 

คุณภาพซาก และแบคทีเรียในซีกัมของไกเนื้อภายใตสภาพการเลี้ยง

หนาแนน 

พสชนัน ฉางวัง, เชาววิทย ระฆังทอง, ชัยภูมิ บัญชาศักดิ์,                

ชาญวิทย แกวตาป, วิริยา ลุงใหญ 
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4 สต.7/O191 ผลของการเสริมยาตานเชื้อบิดในอาหารตอสมรรถภาพการเจริญเติบโต 

โอโอซิสตในมูล และการเกิดอุงเทาอักเสบในไกเนื้อ 

ภัทรธิดา เขียนสาร, เชาววิทย ระฆังทอง 
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5 สต.8/O192 ผลการเสริมเซลโลไบโอสในอาหารตอสมรรถภาพเจริญเติบโตและ
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พิพากษา มาลา, ชัยภูมิ บัญชาศักดิ์, วิริยา ลุงใหญ, ชาญวิทย แกวตาป,  
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คีโตซิสและแอซิโดซิสในฝูงโครีดนม 

นรศิรา สุรีย, ศกร คุณวุฒิฤทธิรณ, ธนาทิพย สุวรรณโสภ,ี ดนัย จัตวา, 

สิทธินนท ผุยคําสิงห, เบญจวรรณ อรรควงศ 
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7 สต.9/O193 แนวโนมและความสัมพันธระหวางเซลลโซมาติกและแลคโตสในน้ํานม

รวมถังระดับฟารม 

สโรชิตา แสงจง, ธนาทิพย สุวรรณโสภ,ี ศกร คุณวุฒิฤทธิรณ,  
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1 สต.12/P170 ผลของระยะเวลาในการขนสงลูกไกตอประสิทธิภาพการผลิตไกเนื้อ

ในระบบอุตสาหกรรม 

จตุพร สิงหาศรี, อินธิรา อินทสาร, อาทิตย ปญญาศักดิ์,                      
กฤดา ชูเกียรติศิริ, ประภากร ธาราฉาย, สุภารักษ คําพุฒ 

465 

 

สาขาสัตวแพทยศาสตร (Oral Presentation) 

ลําดับ รหัสผลงาน ช่ือผลงาน หนา 

1 สพ.1/O80 การพัฒนาอาหารเสริมชนิดน้ําเพ่ือเพ่ิมความนากินของอาหาร

สําเร็จรูปในสุนัข 

ทิติยาพร ครามบุญลือ, กนกพร ตัณฑไพบูลย,                            

บุษยมาศ เจียมวิจิตรกร, เสาวนีย ขวัญสุข,                          

นรนิทร อุประกรินทร, เฉลิมพล เล็กเจริญสุข 

473 
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สาขาสัตวแพทยศาสตร (Poster Presentation) 
ลําดับ รหัสผลงาน ช่ือผลงาน หนา 

1 สพ.6/P129 ความรู ทัศนคติ และการปฎิบัติตัวท่ีสัมพันธกับการปองกันและ
ควบคุมโรคแมวขวนของประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบล
บางพระ จังหวัดชลบุรี 

เบญจมาศ วงศสาลี, ราชันย อัพภัยชา 

481 

2 สพ.9/P163 Pseudopregnancy and granulosa cell tumor in dog with 
ovarian remnant syndrome: A case report 

Chinnawat Supphasitthikulchai, Thanakon Chuachote, 
Sunipad Prommool, Chunsumon Limmanont 

493 

3 สพ.7/P130 Toxicity of bacterial toxins on solid tumor growth 
Peera Arreesrisom, Pornphimon Methenukul,                     
Noppadol Prasertsincharoen, Oumaporn Rungsuriyawiboon 

502 

4 สพ.8/P131 Diagnosis of hemotropic Mycoplasma species in healthy 
cats using a PCR technique 
Chonnikan Tawean, Gunn Kaewmongkol,                           

Tawin Inpankaew, Wanat Sricharern, Natnaree Inthong, 
Phirabhat Saengsawang, Sarawan Kaewmongkol 

507 

5 สพ.10/P191 In silico primer design and in vitro PCR amplification for 
leucine-rich repeat (LRR) genes of Leptospira species 
Sineenat Sripattanakul, Ratchanee Hongprayoon, 

Worawidh Wajjwalku, Attapon Kamlangdee,                  
Chalermpol Lekcharoensuk, Siriwan Prapong   

515 

6 สพ.12/P181 A survey of Thapariella anastomusa (Trematoda: 

Thapariellidae) metacercariae in edible viviparid snails 
from Bangkok, Thailand 
Pichit Wiroonpan, Watchariya Purivirojkul 

525 

 

 

 

 

 

 



X 

สาขาประมง (Oral Presentation) 

ลําดับ รหัสผลงาน ช่ือผลงาน หนา 

1 ปม.18/O195 

 

ผลของคุณภาพน้ําและระยะเวลาการเลี้ยงตออัตราการตายของปลานิล

โดยใชรูปแบบการเรียนรูของเครื่อง 

ชุตินันท จําเนียรบุญ, รุงพฤทธิ์ จงเจริญสุข, สุขกฤช นิมิตกุล,  

วราห เทพาหุดี 

537 

2 ปม.21/O197 

 

การประยุกตใชโปรไบติกในอาหารกุงขาวแวนนาไม (Litopenaeus 

vannamei) ท่ีเลี้ยงในระบบน้ําเขียวท่ีใช Tetraselmis sp.  

วรรณิษา แสงแกว, ชลธ ีชีวะเศรษฐธรรม, ระพีพร เรืองชวย,  

นิรัติศัย เพชรสุภา 

545 

3 ปม.19/O196 

 

สารสกัดซัลเฟตพอลิแซ็กคาไรดและคุณคาทางโภชนาการของสาหราย 
Caulerpa corynephora, Caulerpa lentillifera, 
Chaetomorpha sp. และ Gracilaria fisheri 
ธนภรณ เริ่มวงศ, พจนารถ แกนจันทร, จิติมา สุวรรณมาลา 

553 

4 ปม.9/O123 

 

การวิเคราะหปริมาณไบโอจีนิกเอมีนในผลิตภัณฑปลาราดวยวิธ ี               

โครมาโทกราฟของเหลวสมรรถนะสูง 

ชนากานต จันทรสมบูรณ, วันชัย วรวัฒนเมธีกุล, จุฑา มุกดาสนิท 

561 

5 ปม.22/O198 

 

การศึกษาสภาวะท่ีเหมาะสมในการวิเคราะหคารโนซีนและแอนเซอรีน

ดวยวิธีโครมาโทกราฟของเหลวสมรรถนะสูง 

เจนจุฬา บุญญานุสิทธิ์, วันชัย วรวัฒนเมธีกุล,  

วรรณวิมล คลายประดิษฐ, เยาวภา ไหวพริบ 
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6 

 

ปม.4/O56 

 

ผลการจับสัตวน้ําตอหนวยลงแรงประมง สัตวน้ําพลอยจับได และสัตวน้ํา

ท่ีถูกท้ิงไปของลอบปูมาแบบพับไดระหวางตาอวนหุมลอบสองขนาดท่ี

แตกตางกัน บริเวณชายฝงบางพระ จังหวัดชลบุรี 

วิลัยลักษณ แยมศิริ, อนุกรณ บุตรสันติ์, ธนัสพงษ โภควนิช 

577 

7 ปม.11/O144 
 

Inland fisheries of Snakehead Fish (Channa striata) in  
Yegyi Township, Ayeyarwady Region, Myanmar  
Soe Myat Thu, Thanitha Darbanandana, Methee Kaewnern 

585 

8 ปม.12/O145 
 

The assessment of hatchery and farmed production of 
tilapia in Khayan Township, Southern Yangon Region, 
Myanmar  
Ei Mon Khaing, Methee Kaewnern, Suchart Ingthamjitr 

595 

 



XI 

สาขาประมง (Oral Presentation) 

ลําดับ รหัสผลงาน ช่ือผลงาน หนา 

9 ปม.13/O148 

 

องคประกอบของอาหารในกระเพาะอาหารของเมนแตงตัวน้ําตาล 

Temnopleurus toreumaticus (Leske, 1778) ท่ีพบบริเวณ                

อาวปตตานี จังหวัดปตตานี  

สอฟยูดีน มะแอ, จิติมา สุวรรณมาลา, ซุกรี หะยีสาแม 

606 

10 ปม.24/O256 

 

 

การศึกษาเบื้องตนเพ่ือการเพาะพันธุปลาพลวงชมพู 

ฮานาน หะยีมะดีเยาะ, ธํารงค อมรสกุล, Yutaka Takeuchi, Rossita 

Shapawi, ศราวุธ เจะโซะ 

614 

 
สาขาประมง (Poster Presentation) 

ลําดับ รหัสผลงาน ช่ือผลงาน หนา 

1 ปม.1/P14 ผลของสารฟอกฆาเชื้อในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพรรณไมน้ําพรมมิ 

อานนท สิริสุริยกมลชัย, พรรณิภา โสประดิษฐ 

623 

2 ปม.5/P31 การกําจัดไนโตรเจนอนินทรียและฟอสเฟตจากน้ําท้ิงในการอนุบาล  
ปลากะพงขาว (Lates calcarifer) ดวยสาหรายผักกาดทะเล (Ulva 
rigida)  
ยงยศ หรี่คะนอง, พงศเชฏฐ พิชิตกุล, อิสริยา วัฒิสินธุ,                  

ประพัฒน กอสวัสดิ์พัฒน 

630 

3 ปม.6/P50 ชนิดและการแพรกระจายของปลาหมึกในอาวไทย สํารวจโดยเรือ 

M.V.SEAFDEC 2 ป 2561 

นิภา กุลานุจารี, สนธยา ผุยนอย, เยาวลักษณ ม่ันธรรม,                   

จรวย สุขแสงจันทร 

637 

4 ปม.8/P67 ผลของความเขมแสงตอการการเจริญเติบโตของสาหรายผักกาด 

ทะเล (Ulva rigida) 

สิตานันท คงเวียง, พงศเชฏฐ พิชิตกุล, อิสริยา วุฒิสินธุ,   

ประพัฒน กอสวัสดิ์พัฒน 

646 

5 ปม.14/P88 การเปรียบเทียบแพลงกตอนทะเลจากถุงกรองแพลงกตอนขนาดตา 

21 และ 70 ไมโครเมตร: กรณีศึกษาบริเวณอางศิลา จังหวัดชลบุรี 

เยาวลักษณ ม่ันธรรม, แพรวา คงมีผล, นวรัตน นิคมประศาสน 

653 

6 ปม.16/P132 การแพรกระจายของแพลงกตอนพืชบริเวณอาวศรีราชา จังหวัดชลบุรี 

อลงกต อินทรชาติ, ลิขิต  ชูชิต, กนกวรรณ ขาวดอน,                            

ธนัสพงษ โภควนิช 

661 



XII 

สาขาประมง (Poster Presentation) 
ลําดับ รหัสผลงาน ช่ือผลงาน หนา 

7 ปม.17/P133 คุณภาพน้ําและปริมาณธาตุอาหารบริเวณอาวศรีราชา จังหวัดชลบุรี  

กนกวรรณ ขาวดอน, อลงกต อินทรชาติ, ธนัสพงษ โภควนิช, 

อรรถวุฒิ กันทะวงศ, สาโรจน เริ่มดําริห 

670 

8 ปม.20/P134 ผลของการเสริมกลีบดอกดาวเรืองในอาหารตอสีผิวและการเติบโต

ของกุงกามกราม Macrobrachium rosenbergii  

กรณรวี เอ่ียมสมบูรณ, นฤชล ภัทราปญญาวงศ 

678 

9 ปม.26/P180 Infection of Echinoplectanum plectropomi (Monogenea: 

Diplectanidae) on the gills of the spotted coral grouper 

Plectropomus maculatus (Perciformes: Serranidae) from 

the Samaesarn Island in the Gulf of Thailand 

Chompunooch Saengpheng, Watchariya Purivirojkul 

687 

 

สาขาสงเสริมการเกษตรและคหกรรมศาสตร (Oral Presentation) 

ลําดับ รหัสผลงาน ช่ือผลงาน หนา 

1 สก.คห.4/O44 

 

ความตองการเขารวมโครงการปลูกพืชอินทรียของกลุมเกษตรกร     

ในโครงการปลูกขาวอินทรีย บริษัท อูรมัต จํากัด พ้ืนท่ีอําเภอภูซาง 

และอําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา 

ชูศักดิ์ โชครวย, พิษณุ แกวตะพาน 

695 

2 สก.คห.5/O45 

 

ความพึงพอใจของเกษตรกรท่ีมีตอรูปแบบการสงเสริมการปลูก 

ขาวอินทรีย ของบริษัท อูรมัต จํากัด อําเภอจุน จังหวัดพะเยา 

ปยะพล สํานักสกุล, ดวงกมล ปานรศทิพ ธรรมาธิวัฒน 

703 

3 สก.คห.6/O98 

 

เปรียบเทียบผลของปุยเคมีตอการเจริญเติบโตของขาวระหวางเกษตรกร 

ท่ีเขารวมและไมเขารวมโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตขาวนาป  

ในพ้ืนท่ีอําเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย 

แพรววลี รองอังจันทร, สุณีพร สุวรรณมณีพงศ 

711 

4 สก.คห.2/O85 

 

ปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับแรงจูงใจในบทบาทการสงเสริมวิสาหกิจ

ชุมชนของเจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตรในพ้ืนท่ีภาคใตของประเทศไทย 

ญานิกา เก้ือตุง, พิไลวรรณ ประพฤติ 

719 

 

 



XIII 

สาขาสงเสริมการเกษตรและคหกรรมศาสตร (Oral Presentation) 

ลําดับ รหัสผลงาน ช่ือผลงาน หนา 

5 สก.คห.4/O92 

 

ความคิดเห็นเก่ียวกับการตัดสินใจสงออยเขาโรงงานของเกษตรกร             

ผูปลูกออยในจังหวัดสกลนครภายใตการสงเสริมของโรงงานน้ําตาล

ทรายขาวเริ่มอุดม จํากัด 

พชรพล จุฑามณี, ดวงกมล ปานรศทิพ ธรรมมาธิวัฒน 

726 

6 สก.คห.

17/O101 

กลยุทธการตลาดผลิตภัณฑน้ําพริกเผาเห็ดของวิสาหกิจชุมชน                   

ศูนยการเรียนรูภูมิปญญาไทย จังหวัดสมุทรปราการ 

บุญญิสา งามเฉลียว, สุณีพร สุวรรณมณีพงศ 

733 

7 สก.คห.

18/O102 

 

ปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ

โลชั่นทามาของวิสาหกิจชุมชน ศูนยการเรียนรูภูมิปญญาไทย  

จังหวัดสมุทรปราการ 

จุฑารัตน สุวรรณวิจิตต, สุณีพร สุวรรณมณีพงศ 

742 

8 สก.คห.19/O103 

 

ตนทุนและผลตอบแทนการปลูกผักปลอดสารพิษของผูประกอบการ

ธุรกิจเกษตรรุนใหม กรณีศึกษาเกษตรเลิฟเวอรฟารม  

บดินทร ค้ิวทองวัฒนา, สุณีพร สุวรรณมณีพงศ 

751 

9 สก.คห.3/O33 

 

ตัวชี้วัดความยั่งยืนการจัดการสวนยางพาราไทยกับมาตรฐาน FSC 

มิลินภัทท บุญคงมา, บัญชา สมบูรณสุข, กมลวรรณ แซจอง 

759 

10 สก.คห.6/O53 

 

ผลกระทบการระบาดของโรค COVID-19 ตอการปรับตัวเพ่ือการ             

ดํารงชีพของครัวเรือนเกษตรกร ชาวสวนยางพารา: กรณีศึกษาจังหวัด

สงขลา ภาคใตประเทศไทย 

กิตติชัย เหลี่ยววาณิชย, บัญชา สมบูรณสุข, มิลินภัทท บุญคงมา 

768 

11 สก.คห.8/O65 

 

ปจจัยท่ีมีผลตอความสําเร็จของกิจกรรมการเกษตรของโครงการ 

ยุวเกษตรกร โรงเรียนสันติสุข อําเภอดอยหลอ จังหวัดเชียงใหม 

ณัชชา ยี่ใจ, รุจ ศิริสัญลักษณ, บุศรา ลิ้มนิรันดรกุล,  

ประทานทิพย กระมล 

777 

12 สก.คห.

26/O147 

 

การทดแทนแปงสาลีดวยแปงขาวกลองหอมใบเตยตอคุณลักษณะ 

ของผลิตภัณฑคุกก้ี 

รุงทิพย รัตนพล, วัลลภา กองชิด, น้ําฝน ชูพูล 

787 

13 สก.คห.7/O166 

 

การศึกษาสภาวะท่ีเหมาะสมในการแปรรูปผงถ่ัวทองก่ึงสําเร็จรูป 

น้ําฝน ชูพูล, สุดารัตน ศรีวิลัย, อาจารีย บุญสนอง, ไอลดา ลทัุน 

795 

 

 



XIV 

สาขาสงเสริมการเกษตรและคหกรรมศาสตร (Oral Presentation) 

ลําดับ รหัสผลงาน ช่ือผลงาน หนา 

14 สก.คห.9/O69 

 

คุณภาพชีวิตของผูปลูกมันเทศญี่ปุนบนพ้ืนท่ีสูงในจังหวัดเชียงใหม 

เกษมสันต อาษากิจ, จุฑาทิพย เฉลิมผล, รุจ ศิริสัญลักษณ,  

อภิรัฐ บัณฑิต 

802 

15 สก.คห.

21/O125 

 

ปจจัยท่ีมีความสัมพันธตอความสําเร็จในการจัดการทองเท่ียว 

เชิงเกษตรของสวนพอเพียง ตําบลบางเหรียง อําเภอควนเนียง จังหวัด

สงขลา 

พิมพกานต โพธิกุล, บัญชา สมบูรณสุข 

813 

16 สก.คห.

22/O126 

 

ความพึงพอใจโครงการนวัตกรรมอาหารเพ่ือสุขภาพ วิสาหกิจชุมชน

ศูนยการเรียนรูภูมิปญญาไทยจังหวัดสมุทรปราการ 

ธนัฏดา เหลี่ยมเพชร, สุณีพร สุวรรณมณีพงศ 

821 

17 สก.คห.

25/O146 
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บทคัดย่อ 

งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาความหลากหลายของแบคทีเรียในดินปลูกขา้วโพดหวานในชุดดินกาํแพงแสน 

ดาํเนินการวิเคราะห์ดินด้วยวิธีมาตรฐาน ตรวจนับจาํนวนแบคทีเรีย รา แอคติโนไมซีต แบคทีเรียตรึงไนโตรเจน และ

แบคทีเรียละลายฟอสเฟตในดิน รวมทั้งศึกษาความหลากหลายของแบคทีเรียดินดว้ยวิธีเมตาจีโนมิกส์ ผลการทดลองพบวา่

ดินมีอินทรียวตัถุอยุ่ในระดบัตํ่า (1.23 เปอร์เซ็นต์) พีเอชของดินเป็นด่างปานกลาง (pH = 8.03) ปริมาณฟอสฟอรัสท่ีเป็น

ประโยชน์และโพแทสเซียมท่ีแลกเปล่ียนไดสู้งมีค่าเท่ากบั 217.48 และ 104.04 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ตามลาํดบั ทั้ งน้ีพบ

จาํนวนของแบคทีเรียในดินมากท่ีสุดโดยพบทั้งแบคทีเรียตรึงไนโตรเจนและแบคทีเรียละลายฟอสเฟต การศึกษาความ

หลากหลายของกลุ่มโครงสร้างประชากรจุลินทรียด์ว้ยวิธีเมตาจีโนมิกส์ พบดชันีความหลากหลายของแบคทีเรียสูงมีค่า

เท่ากับ 7.572 และมีประชากรของแบคทีเรียในไฟลมั Proteobacteria, Acidobacteria, Bacteroidetes และ Firmicutes มาก 

โดยเฉพาะในจีนสั Arenimonas, Sphingomonas และ Bacillus ตามลาํดบั ซ่ึงแบคทีเรียเหล่าน้ีส่วนใหญ่มีความสามารถใน

การตรึงไนโตรเจน จึงช่วยในการหมุนเวียนธาตุอาหาร รวมทั้งสร้างฮอร์โมนพืช และช่วยเพ่ิมความตา้นทานของพืชใน

สภาวะเครียดได ้ดงันั้นแบคทีเรียเหล่าน้ีจึงมีความสาํคญัในระบบนิเวศเกษตร สามารถเพ่ิมความอุดมสมบูรณ์ของดินและ

ช่วยส่งเสริมการเจริญเติบโตของขา้วโพดหวานในชุดดินกาํแพงแสน 

คาํสําคญั: ขา้วโพด, ความหลากหลายของแบคทีเรีย, เมตาจีโนมิกส์ 

 

Abstract 

 The aim of this research was studied soil bacterial diversity of sweet corn soil in Kamphaeng Saen soil series. 

Soil samples were analyzed soil chemical properties and classified as an isolate of bacterial, fungi, actinomycetes, nitrogen-

fixing bacteria and phosphate-solubilizing bacteria. The diversity of soil bacteria was study by metagenomics technique. 

The results showed the soil contained low levels of organic matter (1.23%), pH of the soil was moderately alkaline (8.03) 

and high soil fertility of phosphorus and potassium were 217.48 and 104.04 mg/kg, respectively. The largest amount of 

bacteria were found that can fix nitrogen and solubilize phosphate. Studying diversity of microbial diversity using 

metagenomics found the high diversity index as 7.572. Most bacteria belonged to phylum of Proteobacteria, Acidobacteria, 

Bacteroidetes and Firmicutes. The three major genera were Arenimonas, Sphingomonas and Bacillus, respectively. Most 

of these bacteria could fix nitrogen. Thus, helping to turnover nutrients, produce of plant hormones and thus enhancing 

plant resistance in stressful conditions. Therefore, these bacteria are important in the agricultural ecosystem, increase soil 

fertility and promote the growth of sweet corn in Kamphaeng Saen soil series. 

Keywords: bacterial diversity, corn, metagenomics  
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คํานํา 

 ขา้วโพดหวานเป็นพืชเศรษฐกิจท่ีมีความสาํคญักบัประเทศไทย สามารถนาํไปบริโภคสดและเป็นวตัถุดิบ

ในโรงงานอุตสาหกรรมหลายประเภท เช่น อุตสาหกรรมทาํขา้วโพดหวานกระป๋อง อุตสาหกรรมนํ้ านมขา้วโพด 

เป็นตน้ ในปี พ.ศ. 2562 ประเทศไทยมีพ้ืนท่ีปลูกขา้วโพดประมาณ 240,000 ไร่ ปริมาณผลผลิตเฉล่ียอยูท่ี่ 2.1 ตนั/ไร่ 

มีแหล่งเพาะปลูกท่ีสําคญัในภาคเหนือ เชียงใหม่ เชียงราย ลาํพูน ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ (สํานกังานเศรษฐกิจ

การเกษตร‚ 2562) ถึงแมว้่าประเทศไทยนั้นจะมีภูมิอากาศท่ีเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของข้าวโพดหวาน                    

แต่ปริมาณผลผลิตเฉล่ียของขา้วโพดหวานนั้นยงัอยู่ในเกณฑท่ี์ตํ่า ซ่ึงอาจเกิดจากหลายสาเหตุ ไดแ้ก่ ดินท่ีปลูกมี

ความอุดมสมบูรณ์ตํ่า ความช้ืนของดิน ปริมาณอินทรียวตัถุ ค่าความจุแลกเปล่ียนแคตไอออนของดิน ปริมาณและ

ชนิดจุลินทรียท่ี์เป็นประโยชน์ท่ีอยู่ในดิน การระบาดของโรคและแมลง ขอ้จาํกดัทางดา้นพนัธุกรรมของขา้วโพด

หวาน การกร่อนดิน เป็นตน้ (Espinoza and Ross, 2003)  ในงานวิจยัน้ีมุ่งเนน้ศึกษาปัจจยัดา้นจุลินทรียท่ี์มีผลต่อการ

เจริญเติบโตของขา้วโพดหวาน และผลต่อความอุดมสมบูรณ์ของดินในชุดดินกาํแพงแสน ซ่ึงจุลินทรียใ์นดินหลาย

ชนิดมีบทบาทสาํคญัต่อดินและพืชโดยมีส่วนช่วยทาํใหพื้ชเจริญเติบโตไดใ้นสภาพท่ีไม่เอ้ืออาํนวย สามารถช่วยตรึง

ไนโตรเจน ละลายธาตุอาหารพืช ควบคุมปริมาณจุลินทรียก่์อโรค ขบัสารเมือกท่ีทาํให้ดินนั้นจบัตวักนัเป็นกอ้น 

ส่งเสริมทาํใหดิ้นเกิดโครงสร้างท่ีดี ปลดปล่อยสารฮิวมิกท่ีมีประโยชน์  จุลินทรียเ์หล่าน้ีจะช่วยส่งเสริมระบบนิเวศ

ในดินท่ีดีใหก้บัพืช (Jacoby et al., 2017)  ปัจจุบนัการตรวจสอบความหลากหลายของจุลินทรียท่ี์อยู่ในดินท่ีนิยมใช้

วิธีเมตาจีโนมิกส์เพ่ือศึกษาจีโนมของจุลินทรียท์ั้งหมดในตวัอย่างธรรมชาติ ทาํโดยวิธีการสกดัดีเอน็เอออกมาจาก

ตวัอยา่งท่ีตอ้งการจะศึกษาโดยตรง ไม่ตอ้งทาํการเพาะเล้ียงเช้ือจุลินทรีย ์(อชัฌา, 2556) จึงทาํใหมี้ความรวดเร็วและ

แม่นยาํสาํหรับการศึกษาความหลากหลายของจุลินทรีย ์ งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาความหลากหลายของ

จุลินทรียใ์นดินท่ีปลูกขา้วโพดหวานโดยใชเ้ทคนิคทางเมตาจีโนมิกส์ เพ่ือใหเ้ขา้ใจถึงความหลากหลายของจุลินทรีย์

ในระบบนิเวศของดินซ่ึงมีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโตของขา้วโพดหวาน นอกจากน้ียงัสามารถนาํขอ้มูลจากการทาํ

เมตาจีโนมิกส์น้ีไปใชใ้นการคน้หาจุลินทรียท่ี์เป็นประโยชน์ทางการเกษตร ผลิตเอนไซมแ์ละสารออกฤทธ์ิบางชนิด 

ซ่ึงสามารถนาํไปประยกุตใ์ชใ้นดา้นอ่ืนๆ ต่อไปในอนาคต 

 

อุปกรณ์และวธีิการ 

 

การวิเคราะห์ดินก่อนปลกูข้าวโพดหวาน 

สุ่มเก็บดินท่ีระดบัความลึก 0–30 เซนติเมตร เก็บทั่วทั้ งแปลงประมาณ 15–20 จุด วิเคราะห์สมบติัดิน                  

บางประการก่อนปลูกไดแ้ก่ พีเอช อีซี ปริมาณอินทรียวตัถุ (Walkey and Black, 1934) ปริมาณฟอสฟอรัสท่ีเป็น

ประโยชน์โดยวิธี Bray ll (Bray and Kurtz, 1945) โพแทสเซียม แคลเซียม และแมกนีเซียมท่ีแลกเปล่ียนได้                    

(Pratt, 1965) ลกัษณะเน้ือดินตามวิธีปิเปตตามวิธีของคณาจารยภ์าควิชาปฐพีวิทยา (คู่มือปฏิบติัการวิทยาศาตร์ทาง

ดิน, 2558) สาํหรับการตรวจสอบชุดดินจะดาํเนินการใชแ้ผนท่ีชุดดินมาตราส่วน 1:100,000 ท่ีออกโดยกรมพฒันา

ท่ีดินเพ่ือกาํหนดพ้ืนท่ีเกบ็ตวัอยา่งดิน จากนั้นใช ้GPS จบัพิกดัและดาํเนินขดุดินเพ่ือจดัทาํโปรไฟลดิ์นเพ่ือเทียบเคียง

กบัชุดดินกาํแพงแสน (กรมพฒันาท่ีดิน, 2558) 
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การปลกูข้าวโพดหวานและเกบ็ตัวอย่างดินบริเวณท่ีปลกูข้าวโพด 

 ปลูกขา้วโพดหวานในชุดดินกาํแพงแสน การดูแลรักษาทาํโดยใส่ปุ๋ยไนโตรเจนในรูปของยูเรีย (46-0-0  

และโพแทสเซียมในรูปของโดยแบ่งการใส่ปุ๋ยแอมโมเนียมหรือยูเรียทั้งหมด 3 คร้ัง โดยใส่ปุ๋ยเม่ือปลูกขา้วโพดไป

ได ้15‚ 30 และ 45 วนัหลงัปลูก และสาํหรับปุ๋ยโพแทสเซียมคลอไรดจ์ะใส่เม่ือปลูกขา้วโพดไปได ้45 วนั ทาํการสุ่ม

เก็บตวัอย่างดินท่ีระดบัความลึก 0–30 เซนติเมตร เม่ือขา้วโพดมีอายุได ้75 วนัหลงัปลูก บนัทึกพิกดัของพ้ืนท่ีปลูก 

หลงัจากนั้นจึงนาํดินไปศึกษาปริมาณจุลินทรีย ์และเก็บดินอีกส่วนหน่ึงในตูเ้ยน็ท่ีอุณหภูมิ -20 องศาเซลเซียส เพ่ือ

ใชใ้นการสกดัดีเอน็เอต่อไป 

 

ปริมาณจุลินทรีย์ในดินท่ีปลกูข้าวโพดหวาน 

เล้ียงจุลินทรียใ์นอาหารเล้ียงเช้ือทั้งหมด 5 ชนิด นบัจุลินทรียโ์ดยวิธีการเจือจางสารละลายดินและใชอ้าหาร

เล้ียงเช้ือท่ีจาํเพาะกับชนิดของจุลินทรีย์ดังน้ี nutrient agar (NA) สําหรับแบคทีเรีย glycerol agar (GA) สําหรับ                       

แอคติโนไมซีต และ potato dextrose agar (PDA) สําหรับรา (ธงชัย และคณะ, 2560) อาหาร Pikovskaya (PVK) 

สําหรับแบคทีเรียละลายฟอสเฟต (Mohamed and Farag, 2020) และ N-free medium (NF) สําหรับแบคทีเรียตรึง

ไนโตรเจน (Asilah, 2020) บ่มเช้ือท่ีอุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 ชัว่โมง นบัจาํนวนและคาํนวนปริมาณ

จุลินทรียต่์อนํ้าหนกัดินแหง้ 1 กรัม  

 

วิธีการสกัดดีเอน็เอจากตัวอย่างดินบริเวณท่ีปลกูข้าวโพดและการตรวจสอบคุณภาพดีเอน็เอ 

 สกดัดีเอน็เอจากตวัอยา่งดินโดยใช ้NucleoSpin® soil kit (Macherey-Nagel, Germany) ตามคู่มือคาํแนะนาํ

การสกดัดีเอ็นเอ จากตวัอย่างดิน 250 มิลลิกรัม และนาํตวัอย่างดีเอ็นเอท่ีสกดัไดม้าตรวจสอบความบริสุทธ์ิของ                  

ดีเอ็นเอโดยการเตรียมเจลอากาโรส 48 มิลลิกรัม ใส่ในขวดรูปชมพู่ เติมบฟัเฟอร์ 1x TBE 40 มิลลิลิตร เติมสียอ้ม 

RedSafe Nucleic acid 4 ไมโครลิตร เทเจลใส่ถาดเม่ือแผ่นเจลแข็งให้ปิเปตดีเอ็นเอ 5 ไมโครลิตร ท่ีผสมสียอ้ม 6X 

loading dye 1.5 ไมโครลิตร ใส่ลงในช่องของเจล ผา่นกระแสไฟฟ้า 100 โวลต ์เป็นเวลา 40 นาที จากนั้นสงัเกตแถบ

ดีเอ็นเอบนเจลภายใตแ้สง UV  คาํนวณอตัราส่วนของค่าดูดกลืนแสงท่ี 260/280 นาโนเมตร และคาํนวณความ

เขม้ขน้ของดีเอน็เอจากค่าดูดกลืนแสงของ 260 นาโนเมตร เพ่ือนาํไปวิเคราะห์ทางเมตาจีโนมิกส์ตามวิธีของ (Bora 

et al., 2016) ต่อไป 

 

การวิเคราะห์ข้อมลู 

 นาํขอ้มูลปริมาณของจุลินทรียน์ั้นวิเคราะห์ความแตกต่างโดย Duncan’s new multiple range test ท่ีระดบั

ความเช่ือมัน่ 95 เปอร์เซ็นต์  ส่วนข้อมูลจากการทาํเมตาจีโนมิกส์นั้นเตรียมไลบราร่ีสําหรับ Illumina MiSeq                      

แอมพลิไฟลบ์ริเวณ V3-4 ของยีน 16S rRNA ประมวลผลโดยใช ้software (version 7.1 http://qiime.org/) กาํหนด

อนุกรมวิธานของจุลินทรียโ์ดยหน่วยอนุกรมวิธานเชิงปฏิบติัการ (OTUs) (Bolger et al., 2014) คาํนวณค่าดชันีความ

หลากหลาย (Shannon diversity index) ตามวิธีของ Meyer et al. (2018) 
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ผลและวจิารณ์ผลการทดลอง 

 จากการวิเคราะห์สมบติัของชุดดินกาํแพงแสนท่ีปลูกขา้วโพดบริเวณ ตาํบลกาํแพงแสน อาํเภอกาํแพงแสน 

จังหวัดนครปฐม (14°01'38.4"N, 99°58'15.8"E) จําแนกดินเป็น Fine-silty, mixed, semiactive, isohyperthermic 

Typic Haplustalfs มีลกัษณะเป็นดินลึกมาก ดินบนเป็นดินร่วนหรือดินร่วนปนทรายแป้งสีนํ้ าตาลปนเทาเขม้ มีค่า              

พีเอชของดินเป็นด่างเลก็นอ้ยถึงด่างปานกลาง ดินล่างเป็นดินร่วนเหนียวปนทรายแป้งสีนํ้าตาลปนเหลือง สีนํ้ าตาล 

ในดินตอนล่างชั้นถดัไปมีสีเทาปนนํ้ าตาล มีสีจุดประสานํ้ าตาลปนเหลืองและนํ้ าตาลแก่ ค่าพีเอชของดินเป็นด่าง

ปานกลาง อาจพบแร่ไมกา้ตลอดหนา้ตดัดินหรือบางคร้ังอาจพบเมด็ปูน ค่าวิเคราะห์พบวา่ชุดดินกาํแพงแสน (Table 

1) มีค่าพีเอชอยู่ท่ี 8.03 เป็นด่างปานกลาง มีอินทรียวตัถุตํ่า 1.23 เปอร์เซ็นต์ ฟอสฟอรัสท่ีเป็นประโยชน์และ

แคลเซียมท่ีแลกเปล่ียนได้สูงมาก มีค่าเท่ากับ 217.78 และ 3,466.24 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ตามลาํดับ ปริมาณ

โพแทสเซียมท่ีแลกเปล่ียนไดป้านกลาง 104.04 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม และแมกนีเซียมท่ีแลกเปล่ียนไดอ้ยู่ในเกณฑ์

สูง 151.95 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ขณะปริมาณกาํมะถนัอยู่ในกณฑ์ตํ่าคือ 4.30 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม เม่ือนําค่า

วิเคราะห์ดินมาเปรียบเทียบกบัหนงัสือคาํแนะนาํการใชปุ๋้ยกบัพืชเศรษฐกิจ (กรมวิชาการเกษตร, 2548) พบว่าควร

ใส่ปุ๋ยตามคาํแนะนาํของกรมวิชาการเกษตรคือ ใส่ปุ๋ยไนโตรเจน ฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมปริมาณ 20, 5-0 และ 

5-0 กิโลกรัมต่อไร่ ตามลาํดบั 

ส่วนการวิเคราะห์ปริมาณจุลินทรียข์องดินท่ีปลูกขา้วโพดในชุดดินกาํแพงแสนโดยนบัจาํนวนจุลินทรียใ์น

อาหาร NA, GA และ PDA สาํหรับแบคทีเรีย แอคติโนไมซีตและรา ตามลาํดบัผลการทดลองพบวา่ปริมาณแบคทีเรีย

ภายในดินท่ีศึกษาไม่มีความแตกต่างกนัทางสถิติ (Fig 1a.) จุลินทรียท่ี์มีจาํนวนมากท่ีสุดในทุกตาํรับการทดลองคือ

แบคทีเรีย มีค่า 18.61×103 ซีเอฟยูต่อกรัม รองลงมาเป็นแอคติโนไมซีตและรา ซ่ึงมีค่า 13.36 และ 9.38×103  ซีเอฟยู

ต่อกรัม ตามลาํดบั  ปริมาณจุลินทรียท่ี์เป็นประโยชน์ในดินซ่ึงเพาะเล้ียงในอาหาร PVK และ NF พบแบคทีเรียตรึง

ไนโตรเจนและแบคทีเรียละลายฟอสเฟตมีจาํนวน 10.55 และ 9.38×103 ซีเอฟยูต่อกรัม ตามลาํดบั (Fig 1b.) โดย

แบคทีเรียตรึงไนโตรเจนมีความสาํคญัขา้วโพดช่วยเพ่ิมไนโตรเจนท่ีเป็นประโยชน ์สามารถลดการใชปุ๋้ยไนโตรเจน

ไดป้ระมาณร้อยละ 30–80 (Begemann, 2020) และรายงานของ Hussain et al. (2013) ท่ีศึกษาผลของจุลินทรียล์ะลาย

ฟอสเฟตต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของขา้วโพดพบว่าจุลินทรียล์ะลายฟอสเฟตไม่เพียงแต่ละลายฟอสเฟต

เท่านั้นแต่ยงัมีการปลดปล่อยฮอร์โมนพืชหลากหลายชนิด และทาํให้การเจริญเติบโตและผลผลิตของขา้วโพด

เพ่ิมข้ึน   
 

Table 1 Soils chemical properties at depth 0–120 cm used in this study 

Kamphaeng Saen Soil Series Soil property Analysis value Result 

 pH 8.03 Moderately alkaline 

SOM (%) 1.23 Low 

Available P (mg/kg) 217.48 Very high 

Exchangeable K (mg/kg) 104.04 Moderate 

Exchangeable Ca (mg/kg) 3,446.24 Very high 

Exchangeable Mg (mg/kg) 151.93 High 

Exchangeable S (mg/kg) 4.30 Low 

pH: potential of hydrogen, SOM: soil organic matter, P: phosphorus, K: potassium, Ca: calcium, Mg: magnesium, 
S: sulfur  
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ผลวิเคราะห์ความหลากหลายของแบคทีเรียบริเวณดินท่ีปลูกขา้วโพดในชุดดินกาํแพงแสนมีค่าดชันีความ

หลากหลายของแบคทีเรียสูงเท่ากบั 7.572 พบว่าในดินบริเวณท่ีปลูกขา้วโพดมีความหลากหลายของแบคทีเรียมาก

ท่ีสุดใน 4 ไฟลมั (Fig 2a.) คือไฟลมั Proteobacteria, Acidobacteria, Bacteroidetes และ Firmicutes ตามลาํดบั (Fig 

2b.) สอดคลอ้งกบั Spain et al. (2009) ท่ีพบว่ามีสัดส่วนของไฟลมั Proteobacteria มากท่ีสุดหากเทียบกบัแบคทีเรีย

ในไฟลมัอ่ืนๆ และมีประโยชน์ในทางการเกษตร เช่น กลุ่มแบคทีเรียท่ีสามารถตรึงไนโตรเจน กลุ่มแบคทีเรีย

หมุนเวียนธาตุอาหารพืช และกลุ่มแบคทีเรียท่ีช่วยส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช เป็นตน้  ส่วนแบคทีเรียในไฟลมั 

Acidobacteria มีความเก่ียวขอ้งในการแปรสภาพและย่อยสลายคาร์บอนในดินไม่ว่าจะเป็น เซลลูโลส พอลิแซ็กคา

ไรด์ เป็นตน้ ซ่ึงเป็นองค์ประกอบสําคญัในเซลลพื์ช (Eichorst et al., 2011) ซ่ึงมีความคลา้ยคลึงกบัการศึกษาของ 

Liu et al. (2016) ท่ีไดศึ้กษาการตอบสนองของแบคทีเรียกลุ่ม Acidobacteria ต่อไนโตรเจนในพ้ืนท่ีสวนตน้สนใน

ภาคใตข้องจีน พบว่าการใส่ปุ๋ยไนโตรเจนในปริมาณท่ีสูงนั้นส่งผลทาํให้ปริมาณจุลินทรียก์ลุ่ม Acidobacteria มี

ปริมาณเพ่ิมข้ึน สําหรับแบคทีเรียในไฟลมั Bacteroidetes สามารถย่อยสลายคาร์บอนได ้รายงานของ Wei et al. 

(2017) ยงัพบการทาํงานร่วมกนักบัของแบคทีเรียทั้ง 4 กลุ่ม (Proteobacteria   Acidobacteria , Bacteroidetes และ 

Firmicutes) ในแบบท่ีพ่ึงพากนัและแบบท่ีแข่งขนักนั ส่วนจีนสัของแบคทีเรียบริเวณดินท่ีปลูกขา้วโพดในชุดดิน

กําแพงแสน พบจีนัส  Arenimonas, Bacillus และ Sphingomonas ในสัดส่วนท่ีมาก ซ่ึงมีความสําคัญกับการ

เจริญเติบโตของขา้วโพด เช่น แบคทีเรียในจีนสั Sphingomonas นั้นเป็นแบคทีเรียท่ีสามารถตรึงไนโตรเจนให้กบั

ขา้วโพด โดยแบคทีเรียชนิดน้ีนั้นสามารถอยู่ในเน้ือเยื่อของขา้วโพดได ้(Ujvári et al., 2020) ส่วนแบคทีเรียในจีนสั 

Arenimonas มีความสามารถในการแปรสภาพธาตุอาหารในดิน (Li et al., 2014) และแบคทีเรียในจีนสั  Bacillus นั้น

มีส่วนช่วยทาํให้ขา้วโพดสามารถทนต่อสภาพแวดลอ้มท่ีจาํกดัต่อการเจริญเติบโตได ้เช่น ช่วยเพ่ิมการทนเค็ม 

(Ferreira et al., 2018) สามารถสร้างสารปฏิชีวนะได ้(Zhao and Kuipers, 2016) เป็นตน้ อีกทั้งยงัพบแบคทีเรียใน

จี นั ส อ่ื น ๆ  เ ช่ น  Flavisolibacter, Flavobacterium, Lysobacter, Nitrospira, Massilia, Ammoniphilus, Dongia, 

Cellvibrio และ Stenotrophobacter และแบคทีเรียท่ีไม่สามารถจดัจาํแนกไดอี้กหลายชนิด 

 

 

Fig. 1 Microbial number of bacteria, actinomycetes, and fungi (a) and the number of nitrogen-fixing and phosphate-

solubilizing bacteria (b) in corn crop area of Kamphaeng Saen soil series. The mean values followed by different 

letters indicate significant differences (p < 0.05) between treatments according to a Duncan's new multiple range 

test. 
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Fig. 2 Relative abundance of bacterial phylum (a) and genus (b) of soil samples collected corn crop area in Kamphaeng 

Saen soil series. All soil sample were analyzed in triplicates (n = 3).  

 

สรุป 

 ดินบริเวณท่ีปลูกขา้วโพดหวานในชุดดินกาํแพงแสนมีจุลินทรียห์ลายชนิด และมีความหลากหลายของ

แบคทีเรียซ่ึงเป็นประโยชน์ต่อพืชโดยเฉพาะอย่างยิ่งแบคทีเรียตรึงไนโตรเจนและแบคทีเรียละลายฟอสเฟต 

แบคทีเรียในจีนสั Arenimonas และ Sphingomonas ซ่ึงอยูใ่นไฟลมั Proteobacteria และจีนสั Bacillus ซ่ึงอยูใ่นไฟลมั 

Firmicutes มีความโดดเด่นและมีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโตของขา้วโพดหวาน และเพ่ิมความเป็นประโยชน์ของ

ธาตุอาหารในดิน ตลอดจนควบคุมโรคพืช ดงันั้นจุลินทรียเ์หล่าน้ีจึงมีส่วนช่วยในการส่งเสริมระบบนิเวศท่ีดีใน

พ้ืนท่ีท่ีทาํการเกษตร มีบทบาทท่ีสําคญัต่อการเจริญเติบโตของขา้วโพดหวานและความอุดมสมบูรณ์ของชุดดิน

กาํแพงแสน 
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บทคัดย่อ 

ศึกษาผลของปุ๋ยเคมีและปุ๋ยอินทรียต์่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของเทา้ยายม่อม ทาํการทดลอง ณ แปลงทดลอง 

สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลตะวนัออก 

ระหว่างเดือน เมษายน–พฤศจิกายน 2563 วางแผนการทดลองแบบ Split Plot in Randomized Complete Block Design 

จาํนวน 3 ซํ้ า ประกอบดว้ย 5 กรรมวธีิ ไดแ้ก่  ไม่ใส่ปุ๋ย (T1) ใส่ปุ๋ยมูลววั อตัรา 1,000 กิโลกรัมต่อไร่ (T2) ใส่ปุ๋ยมูลไก่ อตัรา 

200 กิโลกรัมต่อไร่ (T3)  ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 อตัรา 50 กิโลกรัมต่อไร่ (T4) และใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 13-13-21 อตัรา 50 

กิโลกรัมต่อไร่ (T5) โดยแต่ละกรรมวิธีมีระยะปลูก 50×50 เซนติเมตร และ 75×75 เซนติเมตร ดินในแปลงทดลองมีเน้ือดิน

เป็นดินทรายปนดินร่วน และเป็นกรดเลก็นอ้ย การศึกษาพบวา่ การใส่ปุ๋ยเคมีและปุ๋ยอินทรีย ์ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ แต่

มีแนวโนม้วา่การปลูกท่ีระยะ 50×50 เซนติเมตรใหผ้ลผลิตสูงท่ีสุด โดยการใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 13-13-21 อตัรา 50 กิโลกรัมต่อไร่ 

(T5) และปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 อัตรา 50 กิโลกรัมต่อไร่ (T4) ให้นํ้ าหนักหัวมากท่ีสุด (504 และ 467 กิโลกรัมต่อไร่ 

ตามลาํดบั) ส่วนการปลูกท่ีระยะ 75×75 เซนติเมตร พบว่าการใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 13-13-21 อตัรา 50 กิโลกรัมต่อไร่ (T5) ให้

ผลผลิตมากท่ีสุด มีนาํหนกัหวัเท่ากบั 262 กิโลกรัมต่อไร่  

คาํสําคญั: เทา้ยายม่อม, ปุ๋ยอินทรีย,์ ปุ๋ยเคมี, ผลผลิต  

 

Abstract 

Effect of chemical and organic fertilizers on growth and yield of Tacca was investigated. The experiment was 

conducted under field condition at Division of Crop Production Technology, Faculty of Agriculture and Natural Resources, 

Rajamangala University of Technology Tawan-ok during April 2020 to November 2020. The field experiment was laid out 

in a Split Plot in Randomized Complete Block Design with three replications. There were five treatments consisting of no 

fertilizer (T1), cow manure = 1,000 kg/rai (T2), chicken manure = 200 kg/rai (T3), chemical fertilizer 15-15-15 grade = 50 

kg/ria (T4), and chemical fertilizer 13-13-21 grade = 50 kg/rai (T5). All treatments were planted at 50x50 and 75×75 cm. 

plant spacing, respectively. Soil in the experimental area had loamy sand texture with slightly acidic pH. Results showed 

that there was no significant difference in growth rate and yield of Tacca as affected by chemical and organic fertilizers. 

Plant spacing at 50x50 cm grade = 50 kg/rai trend to showed the highest yield. Chemical fertilizer 13-13-21 grade = 50 

kg/rai (T5) and chemical fertilizer 15-15-15 grade = 50 kg/rai (T4) showed the highest yield at 504 and 467 kg/rai, 

respectively. While results of all treatment were planted spacing at 75x75 cm grade = 50 kg/rai showed chemical fertilizer 

13-13-21 grade = 50 kg/rai (T5) showed the highest yield at 262 kg/rai. 

Keywords: chemical fertilizer, organic fertilizer, tacca, yield 
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คํานํา 

เทา้ยายม่อม มีช่ือวิทยาศาสตร์ว่า Tacca leontopetaloides (Linn.) O. Ktze. (Aziz and Susanto, 2015) มีช่ือ

พ้อง คือ  Tacca pinnatifida J.R.& G. Forst. และ  Tacca involucrate Schumacher & Thonn. (Ukpabi et al., 2009)                

จดัอยู่ในวงศ ์Taccaceae (Spennemann, 1994) ปัจจุบนัไดเ้ปล่ียนเป็นวงศ์กลอย Dioscoreaceae (พชัราภรณ์, 2561)            

มี ช่ื อสา มัญเ ป็นภา ษา อัง ก ฤษ คือ  Tacca Fiji arrowroot, Tahiti arrowroot,  Polynesian arrowroot,  East Indian 

arrowroot,  South Sea arrowroot, Pia (ฮาวาย) Masoa (ซามวั) Mahoa (ตองกา) Yabia (ฟิจิ) Gapgap (กวม) และ Taca 

(อินโดนีเซีย) (กนิษฐิกา, 2542; พชัราภรณ์, 2561) เทา้ยายม่อม มีช่ือพ้ืนเมืองไทยอ่ืนๆ เช่น ไมเ้ทา้ฤๅษี (ส่วนกลาง) 

บุกรอ (ตราด) สิงโตดาํ (กรุงเทพฯ) มีถ่ินกาํเนิดในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้และมีการกระจายพนัธ์ุไปยงัหมู่เกาะ

แปซิฟิก ทวีปอาฟริกา อินเดีย ศรีลงักา ออสเตรเลีย นิวกินี ซามวั หมู่เกาะไมโครเซีย และฟิจิ (Spennemann, 1994) 

เทา้ยายม่อมเป็นพืชท่ีมีหวัไตดิ้นสะสมแป้ง มีลกัษณะกลมแบนหรือรีกวา้ง เปลือกหวับางมากสีนํ้าตาลอ่อน เน้ือหวั

สีขาวฉํ่านํ้ าเลก็นอ้ย หวัไม่สามารถรับประทานสดได ้มีรสขม แต่สามารถสกดัแป้งมาใชป้ระโยชน์ได ้(พชัราภรณ์, 

2561)  

สาํหรับประเทศไทยมีรายงานการพบเทา้ยายม่อมมากบริเวณภาคใต ้ภาคตะวนัออก และพบเพียงเลก็นอ้ย

ในภูมิภาคอ่ืนๆ (ลดัดาวลัย ์และคณะ, 2562) เทา้ยายม่อมเป็นพืชหวัชนิดหน่ึงท่ีใชม้าทาํแป้ง เป็นพืชลม้ลุกอายุหลาย

ปี เจริญเติบโตดีในสภาพร่มเงา โดยการเจริญเติบโตจะเกิดข้ึนในช่วงฤดูฝน เม่ือเขา้ฤดูแลง้จะพกัตวั พบมากตาม

บริเวณชายฝ่ังทะเลภาคตะวนัออกของประเทศไทย โดยเฉพาะในพ้ืนท่ีจงัหวดัชลบุรี ปัจจุบนัเทา้ยายม่อมมีแนวโนม้

ท่ีจะสูญพนัธ์ุ สาเหตุเกิดจากพ้ืนท่ีตามธรรมชาติแถบชายฝ่ังทะเล เปล่ียนสภาพเป็นส่ิงก่อสร้าง จากการสํารวจใน

พ้ืนท่ีจงัหวดัชลบุรี พบว่า มีเกษตรกรจาํนวนน้อยมากท่ียงัคงมีการปลูกเทา้ยายม่อม ส่วนใหญ่ ปลูกเฉพาะใน

ครัวเรือน มีการสกดัแป้งดว้ยวิธีดั้งเดิม ซ่ึงแป้งท่ีทาํมาจากหวัเทา้ยายม่อมจะมีราคาสูงกว่าแป้งทัว่ไป เน่ืองจากเก็บ

หัวไดปี้ละคร้ัง และมีกรรมวิธีในการสกดัแป้งท่ีซับซ้อน ยุ่งยากหลายขั้นตอนกว่าจะออกมาเป็นแป้ง มีรายงานว่า 

ส่วนต่างๆ ของเทา้ยายม่อม มีสรรพคุณ ตามตาํรายาท่ีระบุไว ้เช่น ราก ใชแ้กไ้ข ้ขบัเสมหะ  ริดสีดวงทวาร แกไ้ส้

เล่ือน หวั นาํมาทาํเป็นแป้ง ใชป้ระกอบอาหาร มีสรรพคุณช่วยเจริญอาหาร บาํรุงร่างกาย บาํรุงหวัใจ แกอ่้อนเพลีย 

ผงแป้งใชภ้ายนอกโรยแผลเพ่ือห้ามเลือด ใชล้ดสิวลดฝ้า ทาํให้หนา้ขาว เหงา้ ใชเ้ป็นยาบาํรุงกาํลงั บาํรุงร่างกาย 

นอกจากจะเป็นสมุนไพรแลว้ยงัสามารถนาํมาประกอบอาหารได ้เพราะแป้งเทา้ยายม่อมมีคุณสมบติัเด่น แตกต่าง

จากแป้งชนิดอ่ืน คือ เม็ดแป้งมีลกัษณะมนัและล่ืนกว่า มีความละเอียดของเม็ดแป้งมากกว่า สีของแป้งขาว และท่ี

สําคญัมีความ หนืด (ความคงตวัของแป้ง) เม่ือโดนความร้อนสามารถคงตวัอยู่ไดน้านกว่าแป้งชนิดอ่ืน (สุพินญา 

และปาริฉตัร, 2561) จึงนิยมนาํแป้งเทา้ยายม่อมมาเป็นส่วนประกอบของอาหารและขนมไทยหลายชนิด 

เน่ืองจากไม่มีข้อมูลการปลูกเท้ายายม่อมในลักษณะเขตกรรม ดังนั้ นในการศึกษาวิจัยคร้ังน้ีจึงมี

วตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาวิธีการขยายพนัธ์ุเทา้ยายม่อม อตัราการให้ปุ๋ย และระยะปลูกท่ีเหมาะสม เพ่ือเป็นขอ้มูล

พ้ืนฐานในการพฒันาเศรษฐกิจในชุมชน ตลอดจนสร้างรายได ้สร้างมลูค่าเพ่ิมใหก้บัชุมชนต่อไป 
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อุปกรณ์และวธีิการ 

 

อุปกรณ์ 

1.  หวัเทา้ยายม่อม จากแปลงเกษตรกรบา้นมาบหมอ้ ต.บา้นปึก อ.เมือง จ.ชลบุรี 

2.  ปุ๋ยคอก ไดแ้ก่ ปุ๋ยมูลววั และปุ๋ยมูลไก่ 

3.  ปุ๋ยเคมี สูตร 15-15-15 และ 13-13-21   

4.  ไมไ้ผ ่สาํหลบัพยงุลาํตน้ 

 

การวางแผนการทดลอง 

 ดาํเนินการปลูกเท้ายายม่อม ท่ีแปลงวิจัยพืชไร่ สาขาเทคโนโลยีการผลิตพืช คณะเกษตรศาสตร์และ

ทรัพยากรณ์ธรรมชาติมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลตะวนัออก วิทยาเขตบางพระ ในเดือนเมษายน 2563 โดยนาํ

หัวท่ีได้มาปลูกในแปลง โดยมีระยะปลูกท่ีแตกต่างกันโดยวางแผนการทดลองแบบ Split Plot in Randomized 

Complete Block Design มี 3 ซํ้ า โดยกาํหนดใหร้ะยะปลูก เป็นปัจจยัหลกั 2 ระดบั คือ 

 1. ระยะปลูก 50×50 เซนติเมตร 

 2. ระยะปลูก 75×75 เซนติเมตร 

 อตัราการใชปุ๋้ยเป็นปัจจยัรอง 5 ระดบั คือ 

กรรมวิธีท่ี 1 ไม่ใชปุ๋้ย (ควบคุม) 

กรรมวิธีท่ี 2 ใชปุ๋้ยมูลววั       อตัรา 1,000 กิโลกรัมต่อไร่ 

กรรมวิธีท่ี 3 ใชปุ๋้ยมูลไก่       อตัรา 200 กิโลกรัมต่อไร่ 

กรรมวิธีท่ี 4 ใชปุ๋้ยสูตร 15-15-15   อตัรา 50 กิโลกรัมต่อไร่ 

กรรมวิธีท่ี 5 ใชปุ๋้ยสูตร 13-13-21   อตัรา 50 กิโลกรัมต่อไร่ 

 

การเตรียมแปลงทดลอง 

 เก็บตวัอย่างดินเพ่ือนาํไปวิเคราะห์ ไถพรวนแปลงทดลอง จาํนวน 2 คร้ัง โดยคร้ังแรกเป็นการไถดะพลิก

หน้าดิน และการไถคร้ังท่ีสอง เป็นการไถพรวน จากนั้นวดัขนาดแปลงให้ได้ทั้ งหมด 30 แปลงแต่ละแปลงมี

ระยะห่าง 1 เมตร ทาํการขุดยกร่องแต่ละแปลง โดยแบ่งเป็นแปลงท่ีมีขนาดกวา้ง 1 เมตร ยาว 2.50 เมตร จาํนวน                  

15 แปลง สาํหรับการปลูกหวัเทา้ยายม่อม ในระยะปลูกท่ี 50×50 เซนติเมตร และแปลงท่ีมีขนาดกวา้ง 1 เมตร ยาว 

3.50 เมตร จาํนวน 15 แปลง สําหรับการปลูกหัวเทา้ยายม่อม ในระยะปลูกท่ี 75×75 เซนติเมตร โดยมีระยะห่าง

ระหวา่งแปลงเท่ากบั 25 เซนติเมตร 
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การปลกู 

ปลูกหัวเทา้ยายม่อมลงแปลงปลูก 10 หลุม หลุมละ 1 หัว โดยหัวมีขนาด 200–300 กรัม ขุดหลุมปลูกลึก 

10–15 เซนติเมตร รดนํ้ าท่ีได้จากบ่อกักเก็บนํ้ าวนัละ 1 คร้ัง ใส่ปุ๋ยตามกรรมวิธีท่ี 1–5 ภายหลังจากปลูกหัว

เทา้ยายม่อม และใส่ปุ๋ย 1 คร้ังต่อเดือน เป็นเวลา 6 เดือน กาํจดัวชัพืชออกจากแปลงปลูก 

 

การบันทึกผลการทดลอง 

 การบนัทึกผลขอ้มูลอตัราการเจริญเติบโต และผลผลิต โดยอตัราการเจริญเติบโตของเทา้ยายม่อม จะเก็บ

ขอ้มูลดว้ยการบนัทึกระยะเวลาในการงอก ความสูงของกา้นใบ ความยาวเส้นรอบวงของลาํตน้ และจาํนวนใบ    

เก็บขอ้มูลดา้นผลผลิต โดยเก็บขอ้มูลจาก จาํนวนหวั นํ้ าหนกัหวั ซ่ึงขอ้มูลผลผลิต จะเร่ิมเก็บเม่ือเทา้ยายม่อมมีอายุ 

7–8 เดือนหลงัปลูก โดยสงัเกตจากสีของตน้ท่ีมีใบสีเหลืองและเร่ิมแหง้ 

 วิเคราะห์ขอ้มูลอตัราการเจริญเติบโต และผลผลิตของเทา้ยายม่อม โดยเปรียบเทียบความแตกต่าง ระหวา่ง

ค่าเฉล่ียดว้ยวิธี Least Significant Difference, LSD โดยใชโ้ปรแกรมวิเคราะห์ทางสถิติสาํเร็จรูป 

 

ผลและวจิารณ์ผลการทดลอง 

 สมบติัทางฟิสิกส์ และทางเคมีของดินก่อนทาํการทดลองพบว่า ดินในพ้ืนท่ีแปลงทดลองเป็นดินทรายปน

ดินร่วน มีค่าพีเอช เท่ากบั 6.56 มีอินทรียวตัถุเท่ากบั 1.34%  ปริมาณไนโตรเจนทั้งหมด เท่ากบั 0.05% มีปริมาณ

ฟอสฟอรัสท่ีเป็นประโยชน์ โพแทสเซียม แคลเซียม และแมกนีเซียมท่ีแลกเปล่ียนได ้เท่ากบั 90.35, 59.86, 244.08, 

และ 32.90 มก./กก. ตามลาํดบั (Table 1) 

 ความสูงกา้นใบ ท่ีระยะปลูก 50×50 เซนติเมตร อาย ุ30, 60, 90, 120, 150, และ 180 วนัหลงัปลูก พบวา่ ใน

ระยะปลูก 50×50 เซนติเมตร ความสูงกา้นใบไม่มีความแตกต่างทางสถิติ แต่มีแนวโนม้ว่าท่ีอายุ 120 วนัหลงัปลูก 

การใส่ปุ๋ยเคมี มีผลทาํใหก้า้นใบมีความสูงท่ีสุด โดยการใส่ปุ๋ยสูตร 13-13-21 อตัรา 50 กิโลกรัมต่อไร่ และการใส่ปุ๋ย

สูตร 15-15-15 อตัรา 50 กิโลกรัมต่อไร่ กา้นใบมีความสูงเท่ากบั 26.37 และ 26.03 เซนติเมตร ตามลาํดบั (Table 2) 

ในในขณะท่ีระยะปลูก 75×75 เซนติเมตร พบวา่ท่ีอาย ุ60 และ 90 วนัหลงัปลูก การใส่ปุ๋ยมูลไก่ทาํใหก้า้นใบมีความ

สูงมากท่ีสุดคือ 28.55 และ 28.15 เซนติเมตร ตามลาํดบั (Table 3) ผลการทดลองน้ีสอดคลอ้งกบัการทดลองของ 

สุพินญา และคณะ (2547) ท่ีพบว่า ตน้เทา้ยายม่อมทั้งชนิดตน้สีเขียวและตน้สีม่วงท่ีอายุ 1–3 เดือนหลงัปลูก จะมี

ความสูงไม่แตกต่างกนัทางสถิติ  

 เม่ือนบัจาํนวนใบ และความยาวเสน้รอบวงโคนตน้ พบวา่ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ แต่มีแนวโนม้วา่การ

ปลูกเทา้ยายม่อมในระยะ 50×50 เซนติเมตร การใชปุ๋้ยเคมีสูตร 13-13-21 อตัรา 50 กิโลกรัม ทาํให้เทา้ยายม่อมมี

จาํนวนใบ และความยาวเส้นรอบโคนตน้มากท่ีสุดคือ 3.53 ใบ และ 4.55 เซนติเมตร ตามลาํดบั (Table 4) และการ

ปลูกในระยะ 75×75 เซนติเมตร การใชมู้ลไก่ อตัรา 200 กิโลกรัมต่อไร ทาํใหมี้จาํนวนใบมากท่ีสุดคือ 3.43 ใบ แต่

ในขณะท่ีการใชปุ๋้ยเคมีสูตร 13-13-21 อตัรา 50 กิโลกรัมต่อไร มีผลทาํใหค้วามยาวเส้นรอบวงโคนตน้มากท่ีสุดคือ 

4.83 เซนติเมตร (Table 5)  

 เม่ือเก็บเก่ียวผลผลิตพบว่า ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ แต่มีแนวโนม้ว่าในระยะปลูก 50×50 เซนติเมตร 

การใช้ปุ๋ยเคมีสูตร 13-13-21 อตัรา 50 กิโลกรัมต่อไรมีผลทาํให้เท้ายายม่อมมีนํ้ าหนักหัวสดมากท่ีสุดคือ 504 
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กิโลกรัมต่อไร่ และจาํนวนหัวต่อตน้มากคือ 4.8 หวั และในระยะปลูก 75×75 เซนติเมตรพบว่า การใชปุ๋้ยเคมีสูตร 

13-13-21 อตัรา 50 กิโลกรัมต่อไร่ใหน้ํ้าหนกัหวัมากท่ีสุดคือ 262 กิโลกรัมต่อไร่ แต่ในขณะเดียวกนัพบวา่การไม่ใส่

ปุ๋ยมีจาํนวนหวัมากท่ีสุดคือ 5.27 หวั (Table 5) ซ่ึงผลการทดลองน้ีสอดคลอ้งกบัการทดลองของ สุพินญา และคณะ 

(2547) ท่ีพบว่า นํ้ าหนักหัวสดของเทา้ยายม่อมทั้งชนิดตน้สีเขียวและตน้สีม่วง และหัวเทา้ยายม่อมท่ีใช้ปลูกทั้ง                   

3 ขนาด ใหน้ํ้าหนกัหวัท่ีไม่แตกต่างกนัทางสถิติ 

 

Table 1 Chemical properties of soil used in this study 
 

Chemical properties of the soil Analysis results 

Texture; Hydrometer Loamy Sand 

pH Soil: H2O: 1:1 6.56 

Organic Matter; % 1.34 

Avail.P; mg/kg 90.35 

Exch.K; mg/kg 59.86 

Exch.Ca; mg/kg 244.08 

Exch.Mg; mg/kg 32.9 

Total N; % 0.05 
 

 

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

Treatments 
Plant height (cm) 

30 days 60 days 90 days 120 days 150 days 180 days 

T1 4.05 22.77 23.98 25.22 23.10 21.45 

T2 7.86 22.10 20.18 20.05 17.22 16.20 

T3 2.98 18.54 18.37 21.20 18.03 15.98 

T4 5.98 25.67 24.67 26.03 23.58 17.80 

T5 3.34 23.41 26.02 26.37 22.48 22.12 

F- test ns ns ns ns ns ns 

%CV 17.78 2.37 2.36 2.68 2.64 2.91 
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Note: T1= no fertilizer, T2= cow manures (1,000 kg/rai), T3= Chicken manures (200 kg/rai),  

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

ns = not significant at 0.05 probability level.   

 

Table 3 Plant hight at 30, 60, 90, 120, 150 and 180 days after planting of Tacca in 75×75 cm. spacings 
 

Treatments 
Plant height (cm) 

30 days 60 days 90 days 120 days 150 days 180 days 

T1 4.13 25.03 26.68 25.37 24.08 22.83 

T2 1.33 19.90 19.67 22.65 20.62 20.27 

T3 4.52 28.55 28.15 25.43 27.03 21.50 

T4 3.83 23.22 24.70 25.60 23.80 24.73 

T5 5.30 23.42 16.97 25.92 21.93 20.97 

F- test ns ns ns ns ns ns 

%CV 17.64 4.69 5.33 3.54 4.82 4.47 

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

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

ns = not significant at 0.05 probability level.   
 

Table 4 Growth rate and yield potential of Tacca in 50×50 cm. spacing at 6 months after planting 
  

Treatments number of leaves trunk size (cm.) tuber weight (kg/rai) number tuber 

T1 3.07 3.95 451 4.10 

T2 2.60 3.43 336 3.17 

T3 2.90 4.13 398 3.20 

T4 3.50 4.18 467 3.60 

T5 3.53 4.55 504 4.80 

F- test ns ns ns ns 

%CV 3.21 4.70 4.71 5.79 

Note: T1= no fertilizer, T2= cow manure (1,000 kg/rai), T3= Chicken manures (200 kg/rai),  
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T4=Chemical fertilizer 15-15-15 (50 kg/rai), T5= Chemical fertilizer 13-13-21 (50 kg/rai)  

ns = not significant at 0.05 probability level.   

 

 

 

Table 5 Growth rate and yield potential of Tacca in 75×75 cm. spacing at 6 months after planting. 
 

Treatments number of leaves trunk size (cm.) tuber weight (kg/rai) number tuber 

T1 2.70 3.94 249 5.27 

T2 3.17 4.31 211 4.23 

T3 3.43 4.29 254 4.23 

T4 3.27 4.02 257 4.50 

T5 2.80 4.83 262 4.40 

F- test ns ns ns ns 

%CV 3.21 4.70 4.71 5.79 

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

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

ns = not significant at 0.05 probability level.   

 

สรุป 

 จากผลการทดลองสรุปไดว้่า การปลูกเทา้ยายม่อม ในระยะปลูก 50×50 เซนติเมตร และระยะปลูก 75×75 

เซนติเมตร ไม่มีความแตกต่างกนัทางสถิติ แต่ในระยะปลูกท่ีแคบลงทาํให้จาํนวนตน้ต่อพ้ืนท่ีมีจาํนวนตน้มากข้ึน 

ทาํใหผ้ลผลิตมีปริมาณเพ่ิมข้ึนไปดว้ย อย่างไรก็ตาม การปลูกในระยะท่ีกวา้งข้ึนจะส่งผลใหล้าํตน้ของเทา้ยายม่อม

หักลงได ้และอาจทาํให้การสะสมอาหารท่ีหัวของเทา้ยายม่อมลดนอ้ยลงทาํให้มีหัวขนาดเล็กลง โดยระยะปลูก 

50×50 เซนติเมตร ใหผ้ลผลิตนํ้าหนกัหวัสดมากท่ีสุดเท่ากบั 504 และ 467 กิโลกรัมต่อไร่ ตามลาํดบั สาํหรับทางดา้น

การให้ปุ๋ยอินทรีย ์และปุ๋ยเคมี พบว่า การเจริญเติบโตของเทา้ยายม่อม ไม่มีความแตกต่างกนัทางสถิติ อาจมีผล                 

มาจากการพกัตวัของหัวเทา้ยายม่อม และปริมาณนํ้าฝนสะสมทั้งปี โดยท่ีหวัเทา้ยายม่อมจะเจริญเติบโตในช่วงฤดู

ฝน จึงทาํใหก้ารเจริญเติบโตใกลเ้คียงกนั แต่มีแนวโนม้วา่ การใหปุ๋้ยเคมี ทาํใหเ้ทา้ยายม่อมมีการเจริญเติบโตเพ่ิมข้ึน 
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บทคัดย่อ 

สภาวะแลง้เป็นปัญหาสําคญัต่อการเจริญเติบโตของออ้ย ซ่ึงหารใชโ้พลีเมอร์อุม้นํ้ าสามารถช่วยแกปั้ญหาน้ีได ้

เน่ืองจากโพลีเมอร์อุม้นํ้ ามีคุณสมบติัในการกกัเก็บความช้ืนไวใ้นดินซ่ึงพืชสามารถนาํความไปใชป้ระโยชน์ไดใ้นสภาวะ

แลง้ยงั งานทดลองจึงมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาผลของโพลีเมอร์อุม้นํ้ าต่อเจริญเติบโตของออ้ยภายใตส้ภาพแลง้ในระยะแตก

กอโดย วางแผนการทดลองแบบสุ่มภายในบลอ็กสมบูรณ์ (Randomized Complete Block Design) จาํนวน 4 ซํ้ า มีทรีทเมนท ์

คืออตัราโพลีเมอร์ 5 ระดบั ไดแ้ก่ 0, 1, 2, 3, 4 กิโลกรัมต่อไร่โดยใส่พร้อมปลูกออ้ย ช่วงเวลาเก็บขอ้มูล 4 คร้ัง ไดแ้ก่ ก่อน

การงดให้นํ้ าเม่ือออ้ยอายุ 2 เดือน, ระหว่างการงดให้นํ้ า จาํนวน 2 คร้ัง และหลงัจากกลบัมาให้นํ้ า 1 เดือน การเก็บขอ้มูล             

เก็บขอ้มูลการเจริญเติบโต ค่าปริมาณนํ้ าสมัพทัธ์ในใบ (Relative Water Content) ค่าการสะสมนํ้ าตาลท่ีละลายนํ้ าได ้ค่า การ

สะสมโพรลีน จากผลการทดลองเม่ือเปรียบเทียบขอ้มูลการเจริญเติบโต และขอ้มูลทางสรีระวิทยา ภายใตเ้ง่ือนไขระหวา่ง

การงดให้นํ้ าจาํนวน 2 คร้ัง กบัก่อนการงดให้นํ้ า และหลงัจากกลบัมาให้นํ้ า 1 เดือน พบว่า เม่ืออยู่ภายใตส้ภาพงดให้นํ้ า 

ขอ้มูลการเจริญเติบโต และขอ้มูลทางสรีระวทิยามีความแตกต่างทางสถิติอยา่งมีนยัสาํคญั (p < 0.05) ดงันั้นการใชโ้พลีเมอร์

อุม้นํ้ ามีผลต่อการทนทานต่อสภาพแลง้ในออ้ย 

คาํสําคญั: การตอบสนองทางสรีรวทิยา, โพลีเมอร์อุม้นํ้ า, ระยะแตกกอ, สภาวะแลง้, ออ้ย 

 

Abstract 

Drought is a main issue affecting sugarcane growth, development, and production. Application of Super 

Absorbent Polymer (SAP) be able to solve the issue since the polymer possess a property of maintain soil moisture content, 

which availability for plant in dry season the objective of this experiment was study effect of superabsorbent polymer (SAP) 

application on sugarcane growth and development under drought conditions during tillering stage. The experiment was 

arrange in Randomized Complete Block Design (RCBD) with. Five different SAP rates consisting of 0 (control), 1, 2, 3, 

and 4 kg rai-1 in 4 replications. The SAP were applied at the beginning of the tranplantation. The data including growth, 

RWC, total soluble sugar content, and proline content, were collected 4 time riz; before refraining irrigation (2 month after 

plant of sugarcane), between refraining irrigation (2 time), and after one month of watering. The results indicated that the 

growth and physiological data under drought were significantly different (p < 0.05) compared to those before and after the 

drought. Therefore, the use of SAP had effected to drought tolerance in sugarcane 

Keywords: drought, physiological responses, sugarcane, super absorbent polymer, tillering stage 
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คํานํา 

ออ้ย ซ่ึงเป็นพืชเศรษฐกิจท่ีสาํคญั การขาดนํ้าในระหว่างช่วงการเจริญเติบโตจะส่งผลต่อผลผลิต เม่ือออ้ย

ขาดนํ้ าจะเกิดการตอบสนองทางสรีรวิทยา ไดแ้ก่ การลดพ้ืนใบลง การมว้นใบ การชะงกัการเจริญเติบโต หาก

กระบวนการดงักล่าวเกิดข้ึนในระยะแตกกอ ซ่ึงเป็นระยะท่ีออ้ยตอ้งการนํ้ามาก โดยจะมีผลต่อการแตกหน่อ และ

จาํนวนลาํต่อกอ ซ่ึงจะนาํมาสู่ผลกระทบต่อปริมาณผลผลิตของออ้ย (คณาจารยภ์าควิชาพืชไร่นา, 2542) ออ้ยขาดนํ้า

ในระยะ แตกกอ และระยะย่างปลอ้งจะเป็นช่วงวิกฤตของการเจริญเติบโตเน่ืองจากในระยะท่ีกล่าวมานั้นออ้ยมี

ความตอ้งการใชน้ํ้ามาก (Ramesh, 2000) ซ่ึงหากขาดนํ้าจะทาํใหผ้ลผลิตลดลง 70–80 % (Singh and Rao, 1987) ออ้ย

ท่ีสามารถทนแลง้ได้ในระดับ Drought tolerance จะมีการปรับตวัระดับเซลล์โดยการสะสมสาร osmolyte เช่น 

proline เป็นตน้ โพลิเมอร์อุม้นํ้าเป็นผลิตภณัฑท่ี์สามารถดูดซบันํ้าไดม้าก ถูกนาํมาใชใ้นดา้นการเกษตรมากข้ึน นิยม

นาํมาใชใ้นการปลูกพืชจาํพวกผกั และไมด้อกไมป้ระดบั เน่ืองจากคุณสมบติัดูดซับนํ้ าไดม้าก จึงสามารถเก็บกกั

ความช้ืนไวใ้นดินได ้และพืชสามารถนาํความช้ืนดงักล่าวไปใชใ้นการเจริญเติบโต Yang et al. (2014) ไดร้ายงานว่า

การใชโ้พลิเมอร์อุม้นํ้ าส่งผลใหดิ้นร่วนปนทรายสามารถอุม้นํ้ าไดม้ากข้ึน พืชสามารถอยู่รอดไดย้าวนานข้ึนเม่ือเกิด

สภาวะขาดนํ้า นอกจากนั้นโพลิเมอร์อุม้นํ้ายงัส่งผลทาํใหก้ารเจริญเติบโตของพืชตระกูลหญา้รวมถึงไมย้ืนตน้ ดีกวา่

หน่วยทดลองท่ีไม่ไดใ้ส่โพลิเมอร์อุม้นํ้ า Banedjschafie and Durne (2015) ท่ีรายงานว่าโพลิเมอร์อุม้นํ้ าสามารถเพ่ิม

ความสามารถในการเก็บนํ้ าให้กับดินทราย โดยส่งผลทําให้ปริมาณนํ้ าท่ีเป็นประโยชน์ต่อพืชเพ่ิมสูงข้ึน                       

Akhter et al. (2004) รายงานวา่การใชโ้พลิเมอร์อุม้นํ้าส่งผลใหก้ารเจริญเติบโตของขา้วสาลีและขา้วบาร์เลยไ์ดดี้ข้ึน 

ดงันั้นผูวิ้จยัจึงศึกษาวิธีการทาํให้ออ้ยสามารถจะเจริญเติบโตไดใ้นสภาวะแลง้ในช่วงระยะแรกของการ

เจริญเติบโต โดยมีแนวทางในการศึกษาคือ การนาํสาร Superabsorbent  polymer มาใชร่้วมในการปลูกออ้ย โดยมี

วตัถุประสงค ์เพ่ือศึกษาผลของโพลีเมอร์อุม้นํ้าต่อเจริญเติบโตของออ้ยภายใตส้ภาพแลง้ในระยะแตกกอ  

 

อุปกรณ์และวธีิการ 

วางแผนการทดลองแบบสุ่มภายในบล็อกสมบูรณ์ (Randomized Complete Block Design) จาํนวน 4 ซํ้ า 

มีทรีทเมนท ์คืออตัราโพลีเมอร์ 5 ระดบั ไดแ้ก่ 0, 1, 2, 3, 4 กิโลกรัมต่อไร่ ช่วงเวลาเก็บขอ้มูล 4 ช่วงเวลา เม่ือออ้ย

อายุ 2 เดือน, ระหว่างการงดให้นํ้ า จาํนวน 2 คร้ัง และหลงัจากกลบัมาให้นํ้ า 1 เดือน ทาํการทดลองในโรงเรือน               

การปลูกออ้ยปลูกในกระถางขนาด 12 น้ิว โดยใชดิ้นชุดดินโคกเจริญซ่ึงมีสมบติัทางกายภาพ ปริมาณ 5 กิโลกรัม 

โดยเติมดินลงในกระถางปริมาณ 2 กิโลกรัม และเติมSuperabsorbent Polymer (SAP)  ท่ีอ่ิมตวัดว้ยนํ้า เทลงบนดิน

ในกระถางในลกัษณะเป็นชั้นและใส่ตน้กลา้ออ้ยท่ีทาํการเพาะชาํอายุ 1 เดือน แลว้เติมดินอีก 3 กิโลกรัม จนเต็ม

กระถางจาํนวน 120 กระถางใหน้ํ้าปกติวนัละ 1 ลิตร เป็นเวลา 1 เดือน และเร่ิมการงดใหน้ํ้าเม่ือออ้ยอาย ุ2 เดือน 

การเก็บขอ้มูล เก็บขอ้มูลการเจริญเติบโต ความสูง นํ้ าหนกัสด นํ้ าหนกัแห้ง เก็บขอ้มูลการวิเคราะห์การ

เจริญเติบโต ได้แก่ ค่าพ้ืนท่ีใบ (LA) ค่าดัชนีพ้ืนท่ีใบ (LAI) ค่า Net Assimilation Rate (NAR) ค่า Leaf Area 

Ratio(LAR) ค่า Crop Growth Rate (CGR) ค่าอตัราการสงัเคราะห์แสง (Photosynthetic Rate) โดยเคร่ือง Licor 6400

ค่าปริมาณนํ้ าสัมพัทธ์ในใบ (Relative Water Content) ค่าการสะสมนํ้ าตาลท่ีละลายนํ้ าได้ (total soluble sugar 

content) ค่าการสะสมโพรลีน (Proline content) 
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การวิเคราะห์ปริมาณ Proline (ดัดแปลงจาก Irigoyen et al., 1992) 

ดูดสารสกัดตัวอย่างใบอ้อยท่ีถูกสกัดด้วย Ethanol 80% จํานวน 1 มิลลิลิตร ใส่หลอดแก้วขนาด 10 

มิลลิลิตร เจือจางดว้ยนํ้ ากลัน่ 1 มิลลิลิตร เติม Acid ninhydrin จาํนวน 2 มิลลิลิตร เติม Glacial acetic acid  เขม้ขน้ 

99.8 % จาํนวน 2 ml เขย่าใหเ้ขา้กนั นาํไปตม้ใน อ่างนํ้าควบคุมอุณหภูมิ กาํหนด อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส เป็น

เวลา 1 ชัว่โมง เม่ือครบกาํหนดเวลา นาํหลอดทดลองแช่ในนํ้ าแข็ง เพ่ือหยุดปฏิกิริยาทนัที เติม Toluene เขม้ขน้ 

99.5% จาํนวน 4  มิลลิลิตร พลิกหลอดข้ึนลง และดูดสารสีแดงท่ีแยกชั้นอยู่ดา้นบน นาํไปวดัค่าดูดกลืนแสงท่ีความ

ยาวคล่ืน 520 นาโนเมตร ดว้ยเคร่ือง Microplate reader โดยใช ้Toluene เป็น blank   

 

การวิเคราะห์ soluble sugar ด้วยวิธี Anthrone method (ดัดแปลงจาก Irigoyen et al., 1992)  

ดูดสารสกดัตวัอย่างใบออ้ยถูกสกดัดว้ย Ethanol 80% ปริมาณ 200 ไมโครลิตร ใส่ในหลอดทดลองขนาด 

10 ml ท่ีแช่อยู่บนนํ้าแข็ง และเติม Anthrone reagent ท่ีเตรียมใหม่ๆ ปริมาณ 2 มิลลิลิตร นาํหลอดทดลองไปตม้ใน

อ่างนํ้าควบคุมอุณหภูมิ กาํหนด อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 10 นาที เม่ือครบกาํหนดเวลานาํหลอดทดลอง

แช่ในนํ้าแขง็ เพ่ือหยดุปฏิกิริยาเป็นเวลา 5 นาที เม่ือครบกาํหนดเวลาดูดสารละลายสีเขียวอมฟ้า มาวดัค่าดูดกลืนแสง

ท่ีความยาวคล่ืน 630 นาโนเมตรดว้ยเคร่ือง spectrophotometer 

 

การวิเคราะห์ทางสถิติ 

 วิเคราะห์ขอ้มูลดว้ย โปรแกรม R โดยใชวิ้ธีการเปรียบเทียบแบบจบัคู่ (t-Test Pair comparison) 

 

ผลการทดลอง 

จากขอ้มูลใน Table 1 เม่ือเปรียบเทียบขอ้มูลระหว่าง ก่อนการงดใหน้ํ้ า หลงัการงดใหน้ํ้ าคร้ังท่ี 1 หลงัการ

งดใหน้ํ้าคร้ังท่ี 2 และหลงัการกลบัมาใหน้ํ้า 1 เดือน พบวา่ ค่าการเจริญเติบโตนํ้าหนกัสดใบ นํ้าหนกัแหง้ใบ นํ้าหนกั

สดตน้ นํ้ าหนกัแหง้ตน้ ค่า LAI ค่า CGR และ ความสูง มีความแตกต่างทางสถิติอย่างมีนยัสาํคญั (p < 0.05) แต่เม่ือ

พิจารณาท่ีค่าความเขียวใบพบวา่ ขอ้มูลก่อนการงดใหน้ํ้า เม่ือเปรียบเทียบกบัขอ้มูลหลงัการงดใหน้ํ้าคร้ังท่ี 1 มีความ

มีความแตกต่างทางสถิติ แต่เม่ือเปรียบเทียบกบัขอ้มูลหลงัการงดใหน้ํ้าคร้ังท่ี 2 พบวา่ไม่มีความแตกต่างกนัทางสถิติ

ซ่ึงเป็นไปในทิศทางเดียวกนัเม่ือเปรียบเทียบขอ้มูลระหวา่งขอ้มูลหลงัการงดใหน้ํ้าคร้ังท่ี 2 กบัขอ้มูลหลงัจากกลบัมา

ใหน้ํ้า 1 เดือน และ ขอ้มูลก่อนการงดใหน้ํ้ากบัขอ้มูลหลงัจากกลบัมาใหน้ํ้า 1 เดือน โดยทัว่ในสภาวะขาดนํ้าท่ีรุนแรง

จะส่งผลกระทบต่อการเจริญเติบโตของพืช ทาํให้พ้ืนท่ีใบมีค่าลดลง ความเขียวใบลดลง และประสิทธิภาพการ

สังเคราะห์แสงลดลง (Bhargava, 2013) แต่จากขอ้มูลจะพบความ ขอ้มูลหลงัการงดใหน้ํ้ าคร้ังท่ี 2 มีค่าใกลเ้คียงกบั 

ขอ้มูลก่อนการงดใหน้ํ้ า และหลงัจากกลบัมาให ้1 เดือน จากตารางท่ี 2 เม่ือเปรียบเทียบขอ้มูลระหว่าง ก่อนการงด

ให้นํ้ า หลงัการงดให้นํ้ าคร้ังท่ี 1 หลงัการงดให้นํ้ าคร้ังท่ี 2 และหลงัการกลบัมาให้นํ้ า 1 เดือน พบว่า ค่า LAR ค่า 

NAR มีความแตกต่างกนัทางสถิติ ค่าอตัราการสังเคราะห์แสง พบว่า มีค่าแตกกนัทางสถิติ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เม่ือ

เปรียบเทียบ ขอ้มูลหลงัจากการงดใหน้ํ้ าคร้ังท่ี 1 กบัคร้ังท่ี 2 จะเห็นไดว้่า ค่าอตัราการสังเคราะห์ของหลงัการงดให้

นํ้ าคร้ังท่ี 2 มีค่าสูงกว่าการงดใหน้ํ้ าคร้ังท่ี 1 ซ่ึงมีทิศทางไปในทางทิศทางเดียวกนักบัค่าความเขียวใบ คือเม่ือพืชอยู่

ในสภาพขาดนํ้าท่ีรุนแรง จะส่งผลกระทบต่อ ค่าความเขียวใบ ค่าประสิทธิภาพการสังเคราะห์ซ่ึงจะมีค่าลดลง เม่ือ
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พิจารณาท่ีค่าปริมาณนํ้าสัมพทัธ์ในใบ พบวา่ มีความแตกต่างทางสถิติในทุกการเปรียบเทียบ และ ขอ้มูลหลงัการงด

ให้นํ้ า คร้ังท่ี 2 มีค่าใกลเ้คียงกบั ขอ้มูลก่อนการงดให้นํ้ า และ ขอ้มูลหลงัจากการกลบัมาใหน้ํ้ า 1 เดือน ในส่วนค่า 

การสะสมนํ้ าตาลท่ีละลายนํ้ าได้ในใบ พบว่า ข้อมูลหลงัการงดให้นํ้ าคร้ัง 2 ไม่มีความแตกต่างทางสถิติเม่ือ

เปรียบเทียบกบั ขอ้มูลก่อนการงดใหน้ํ้ า และเม่ือพิจารณา ค่าการสะสมโพรลีน พบว่า เม่ือเปรียบเทียบ ขอ้มูลก่อน

การงดใหน้ํ้า กบัขอ้มูลหลงัการงดใหน้ํ้า พบวา่มีค่าแตกต่างกนัทางสถิติ โดยจะเห็นไดว้า่ ขอ้มูลค่าการสะสมโพรลีน

ของหลงัการงดใหน้ํ้าคร้ังท่ี 1 และ 2 มีค่านอ้ยกวา่  ขอ้มูลก่อนการงดใหน้ํ้า โดย หลงัการงดใหน้ํ้าคร้ังท่ี 1 มีค่า 0.151 

และ 0.046 mg g1 FW ตามลาํดบั แต่ขอ้มูลก่อนการงดใหน้ํ้า มีค่า 0.931 mg g1 FW ซ่ึงเม่ืออยูใ่นสภาพขาดนํ้าพืชจะมี

การสะสมโพรลีนเพ่ิมมากข้ึนเพ่ือปรับแรงดนัออสโมติกในเซลล ์เพ่ือใหเ้ซลลส์ามารถดาํเนินกิจกรรมไดอ้ย่างเป็น

ปกติ (Boggess et al., 1976) ซ่ึงการสะสมโพรลีนน้อยลงแสดงให้ว่า พืชไม่ไดรั้บผลกระทบจากการงดให้นํ้ า ซ่ึง

กล่าวได้ว่า โพลีเมอร์อุม้นํ้ ามีส่วนช่วยในการปรับตวัของออ้ยในสภาวะขาดนํ้ าสอดคลอ้งกับงานทดลองของ                   

Yang et al. (2014) ท่ีไดร้ายงานโพลิเมอร์อุม้นํ้าทาํใหพื้ชสามารถอยูร่อดไดย้าวนานข้ึนเม่ือเกิดสภาวะขาดนํ้าและยงั

ส่งผลต่อการเจริญเติบโตของงพืชตระกลูหญา้ 
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Table 1 Comparison mean of fresh weight dry weight height crop growth rate leaf area index and leaf greenness between before drought (Non drought) during drought (First 

drought and Second drought) and after one month of watering (Recovery)  t-test pair comparison 
 

Leaves fresh weight 
(g) 

Stem fresh 
weight (g) 

Leaves dry 
weight (g) 

Stem dry 
weight (g) 

Height (cm.) 
Crop growth rate  

(g.m-2.d-1) 
Leaf area index Leaf greenness 

Non drought 17.577±20.734  b 9.709±1.622 b 5.198±1.812 b 2.340±0.359 b 27.25±6.513 b 0.429±0.009 b 2.085±0.305 b 31.215±8.684 a 

First drought 19.494±78.253 a 1.317±62.590 a 12.746±5.308 a 5.844±4.119 a 36±9.473 a 0.614±0.014 a 4.120±1.299 a 14.881±72.22 b 

p-value 0.143 1.2 x10-5 1.4 x10-13 1.9 x10-7 6.96 x10-12 9.47 x10-8 7.2 x10-9 1.53 x10-5 

Non drought 17.577±20.734 b 9.709±1.622 b 5.198±1.812 b 2.340±0.359 b 27.25±6.513 b 0.429±0.009 b 2.085±0.305 b 31.215±8.684 a 

Second drought 29.2115±82.764 a 28.151±82.809 a 13.98±5.177 a 5.703±3.957 a     37.5± 6.131 a 0.610±0.014 a 5.146±1.317 a 27.9± 34.295 b 

p -value 1.1x10-5 1.554 x10-8 1.4 x10-12 1.9 x10-7 6.55 x10-15 4.62 x10-6 1.51 x10-9 0.171 

Non drought 17.577±20.734 b 9.709±1.622 b 5.198±1.812 b 2.340±0.359 b 27.25±6.513 b 0.429±0.009 b 2.085±0.305 b 31.215±8.684 b 

recovery 63.763±131.696 a 56.457±454.411 a 23.584±13.623 a 12.168±16.584 a 46.75±34.934 a 0.842±0.028 a 11.015±19.087 a 32.715±25.261 a 

p -value 1.4 x10-13 3.947 x10-9 3.4 x10-14 1.3 x10-9 3 x10-11 1.4E-00 1.26 x10-8 0.163 

First drought 19.494±78.253 b 1.317±62.590 b 12.746±5.308 b 5.844±4.119 b 36±9.473 b 0.614±0.014 a 4.120±1.299 b 14.881±72.22 b 

Second drought 29.2115±82.764 a 28.151±82.809 a 13.98±5.177 a 5.703±3.957 a 37.5± 6.131 a 0.610±0.014 b 5.146±1.317 a 27.9± 34.295 a 

p -value 1.729 7 x10-5 0.043 0.412 0.002 0.458 0.111 1.13 x10-5 

First drought 19.494±78.253 b 1.317±62.590 b 12.746±5.308 b 5.844±4.119 b 36±9.473 b 0.614±0.014 b 4.120±1.299 b 14.881±72.22 b 

recovery 63.763±131.696 a 56.457±454.411 a 23.584±13.623 a 12.168±16.584 a 46.75±34.934 a 0.842±0.028 a 11.015±19.087 a 32.715±25.261 a 

p -value 1 x10-12 1.3 x10-8 6.2 x10-10 1.1 x10-7 1.89 x10-8 3.73 x10-6 5.723 x10-7 1.64 x10-6 

Second drought 29.2115±82.764 b 28.151±82.809 b 13.98±5.177 b 5.703±3.957 b 37.5± 6.131 b 0.610±0.014 b 5.146±1.317 b 27.9± 34.295 b 

recovery 63.763±131.696 a 56.457±454.411 a 23.584±13.623 a 12.168±16.584 a 46.75±34.934 a 0.842±0.028 a 11.015±19.087 a 32.715±25.261 a 

p -value 5 x10-11 1 x10-9 5.6 x10-10 1.1 x10-6 3.27 x10-7 8.93 x10-6 6.84 x10-6 0.004 

Remark: Mean values in the same column followed by the same lowercase letter are not different (p < 0.05). Each value represents the mean ± SD. 
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Table 2 Comparison mean of leaf area ratio net assimilation rate photosynthetic rate relative water content (RWC) total soluble sugar content (TSSC) proline content between 

before drought (Non drought) during Drought (First drought and Second drought) and after one month of watering (Recovery) t-test paired two sample 
 

Leaf Area Ratio  
(m2.g-1) 

Net Assimilation 
Rate 

 (g.m-2.d-1) 
Photo 

synthetic Rate 
Leaf RWC 

(%) 
TSSC 
 in leaf 

Proline content 

(mg g1 FW) 

Non drought 0.072±8.1E05 a 0.208±0.005 a 11.941±23.184 a 92.801±13.106 a 7.339±0.236 a 0.931±0.002 a 

First drought 0.062±9.3E-05 b 0.153±0.006 b 0.678±0.069 b 27.749±551.783 b 6.621±0.354 b 0.151±0.019 b 

p -value 0.003 2.14 x10-6 1.21 x10-9 4.6 x10-11 0.00022 0.0360 

Non drought 0.072±8.1E05 b 0.208±0.005 a 11.941±23.184 a 92.801±13.106 a 7.339±0.236 a 0.931±0.002 a 

Second drought 0.074±0.00017 a 0.121±0.0004 b 5.711±7.194 b 82.941±14.472 b 7.081± 0.632 b 0.046±0.020 b 

p -value 0.283 5.01 x10-10 2.03 x10-6 1.9 x10-7 0.134 0.0016 

Non drought 0.072±8.1E05 b 0.208±0.005 a 11.941±23.184 b 92.801±13.106 b 7.339±0.236 a 0.931±0.002 a 

recovery 0.088±0.00181 a 0.111±0.028 b 13.606±0.129 a 95.317±4.165 a 6.011±0.129 b 0.023±0.001 b 

p -value 0.060 0.0045 0.167 0.0038 5.61 x10-9 0.00016 

First drought 0.062±9.3E-05 b 0.153±0.006 a 0.678±0.069 b 27.749±551.783 b 6.621±0.354 b 0.151±0.019 a 

Second drought 0.074±0.00017 a 0.121±0.00049 b 5.711±7.194 a 82.941±14.472 a 7.081± 0.632 a 0.046±0.020 b 

p -value 0.00195 0.00236 4.07 x10-8 4.8 x10-10 0.0171 1.7291 

First drought 0.062±9.3E-05 b 0.153±0.006 a 0.678±0.069 b 27.749±551.783 b 6.621±0.354 a 0.151±0.019 a 

recovery 0.088±0.00181 a 0.111±0.028 b 13.606±0.129 a 95.317±4.165 a 6.011±0.129 b 0.023±0.001 b 

p -value 0.00808 0.12251 5.30 x10-11 4.5 x10-11 0.0014 0.00077 

Second drought 0.074±0.00017 b 0.121±0.0004 a 5.711±7.194 b 82.941±14.472 b 7.081± 0.632 a 0.046±0.020 a 

recovery 0.088±0.00181 a 0.111±0.028 b 13.606±0.129 a 95.317±4.165 a 6.011±0.129 b 0.023±0.001 b 

p -value 0.8311 0.38752 3.31 x10-7 5.2 x10-9 1.96 x10-6 0.0365 

Remark: Mean values in the same column followed by the same lowercase letter are not different (p < 0.05).  Each value represents the mean ± SD.
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สรุป 

โพลีเมอร์อุม้นํ้ ามีผลต่อการกระบวนการตอบสนองทางสรีระวิทยาของออ้ย ภายใตส้ภาพแลง้ โดยมีส่วน

ช่วยลดผลกระทบจากภาวะขาดนํ้ า โดยพบว่าความเขียวใบไม่ถูกทาํลาย ซ่ึงส่งผลต่อค่าอตัราการสังเคราะห์แสง             

ในการสร้างและสะสมอาหารในใบ เพ่ือใชใ้นการเจริญเติบโตและสร้างผลผลิต และตวัช้ีวดัท่ีสําคญัคือ ค่าการ

สะสมโพรลีน จากผลการทดลองพบวา่ หลงัการการงดใหน้ํ้าทั้งสองคร้ังมีการสะสมโพรลีนนอ้ยกวา่ก่อนการงดให้

นํ้า แสดงใหว้า่ ออ้ยไดรั้บผลกระทบจากสภาวะขาดนํ้าอยา่งไม่รุนแรง 
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การดื้อต่อสาร Iprodione ของเช้ือรา Trichoderma spp. ที่แยกจากพืน้ทีชุ่มพร และผลต่อการสร้างเอนไซม์ 

และการยบัยั้งเช้ือรา Pythium sp. และ Phytophthora sp. 

Iprodione resistance in Trichoderma spp. isolated from Chumphon area and their potential on  

the enzymes producing and the Pythium sp. and Phytophthora sp. inhibition. 
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บทคัดย่อ 

Trichoderma spp. เป็นเช้ือราปฏิปักษ์ท่ีมีค ําแนะนําให้ใช้ในพ้ืนท่ีผลิตทุเรียนมานาน จากการแยกเช้ือรา 

Trichoderma spp. จากดินในสวนทุเรียนพ้ืนท่ีจงัหวดัชุมพร จาํนวน 11 ไอโซเลท ตรวจสอบการด้ือต่อสารกาํจดัเช้ือรา 

iprodione บนอาหารเล้ียงเช้ือท่ีผสมสารเคมี iprodione ความเขม้ขน้ 750 ppm ตามอตัราแนะนาํ ผลพบเช้ือราจาํนวน 9                   

ไอโซเลทท่ีสามารถเจริญได ้ทาํการคดัเลือกเช้ือราท่ีด้ือต่อสาร 4 ไอโซเลท มาทดสอบการยบัย ั้งเช้ือรา Pythium sp. และ 

Phytophthora sp. ด้วย dual culture technique พบว่าการสัมผัสสารเคมี  iprodione ของเ ช้ือรา Trichoderma spp. ใน                              

ไอโซเลท Swi 5 ทาํให้การยบัย ั้งเช้ือราโรคพืชทั้ งสองไอโซเลทดีข้ึน ทั้ งน้ีการด้ือต่อสาร iprodione มีผลต่อการสร้าง

เอนไซมไ์คติเนสและเซลลูเลสของเช้ือรา Trichoderma spp. ไอโซเลท Reference, Tha sae 2 และ Swi 5 ดีข้ึน แต่ไอโซเลท 

Tha sae N และ Swi 6 สร้างเอนไซมล์ดลง ซ่ึงเป็นผลใหศ้กัยภาพการควบคุมโรคพืชของเช้ือรา Trichoderma spp. ในสภาพ

แปลงไม่คงท่ี 

คาํสําคญั: ความยัง่ยนืทางการเกษตร, ไตรโคเดอร์มา, ไอโพรไดโอน  

 

Abstract 

Trichoderma spp., antagonist fungi have been introduced to use in durian production areas. Eleven isolates of 

Trichoderma spp. from the soil in durian orchard of Chumphon Province were isolated. After the direct test to iprodione 

medium at recommended rates (750 ppm), nine isolates of Trichoderma spp. could grow on the medium. Four isolates of 

the iprodione tolerate Trichoderma spp. were selected to test the inhibition to Pythium sp. and Phytophthora sp. by dual 

culture technique. The result found only isolate Swi 5 showed a good inhibition to both pathogenic fungi. The iprodione 

resistance isolates Reference, Tha sae 2 and Swi 5 increased the production of chitinase and cellulase except isolate                     

Tha sae N and Swi 6. The condition on iprodione usage could affect to the non resistance antagonistic fungi efficacy.  

Keywords: fungicide, iprodione, sustainability agriculture, Trichoderma spp.  
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คํานํา 

เช้ือรา Trichoderma spp. มีความสาํคญัในการควบคุมเช้ือโรคพืชโดยชีววิธี โดยเช้ือรา Trichoderma spp.                  

จะเขา้ไปแก่งแย่งสารอาหาร เขา้ไปเป็นปรสิต และยงัปล่อยเอนไซม์ท่ีสามารถย่อยผนังเซลล์ของเช้ือราสาเหตุ                 

โรคพืชได้ เช่น chitinase, cellulase และ Beta 1, 3 glucanase อีกทั้ งย ังสามารถช่วยเพ่ิมการเจริญเติบโตและ

พัฒนาการของพืชได้ (Djonovi et al., 2007) เช้ือรา Trichoderma spp. เป็นเช้ือราท่ีอาศัยอยู่ในดิน เศษซากพืช                    

ซากสัตวแ์ละอินทรียว์ตัถุ สร้างเส้นใยสีขาวและสปอร์จาํนวนมาก (Harman et al., 2004) ปัจจุบนัพบว่าเกษตรใช ้             

ชีววิธีควบคู่ไปกบัการใชส้ารเคมี แต่การใชส้ารเคมีกาํจดัเช้ือราอย่างต่อเน่ือง ทาํให้เช้ือราปฏิปักษต์ามธรรมชาติ

อ่อนแอและประสิทธิภาพการควบคุมโรคลดลง (Lenteren and Woets, 1998) หรือในบางโอกาสเช้ือรา Trichoderma 

asperellum สายพนัธ์ุกลายสามารถควบคุมอาการเน่าระดบัดินท่ีเกิดจากเช้ือ Pythium spp. ในมะเขือเทศไดดี้ข้ึน               

(วาริน และคณะ, 2559) 

สารเคมี iprodione เป็นสารกาํจดัเช้ือราประเภทสัมผสั สามารถยบัย ั้งการเจริญเติบโตของเส้นใยเช้ือราและ

ยบัย ั้งการขยายพนัธ์ุของเช้ือราสาเหตุโรค เช่น Alternaria sp., Fusarium sp. และ Botrytis sp. อย่างมีประสิทธิภาพ 

(ปรีชา และพฒันนัท์, 2530) สารเคมี iprodione นิยมใชใ้นการกาํจดัโรคราเน่าสีเทาในผลไม ้โรคผลเน่าของเงาะ 

โรคผลเ น่า มัง คุด ท่ี เ กิดจา กเ ช้ือรา  Pestalotiopsis sp., Phomopsis sp., C. gloeosporioides และ  L. theobromae                  

(นิพนธ์, 2542) แต่การใชส้ารเคมีกาํจดัเช้ือราท่ีมีความเขม้ขน้สูงอย่างบ่อยคร้ัง สามารถทาํให้เช้ือรา Trichoderma 

spp. ท่ีอยู่ในสภาพธรรมชาติด้ือต่อสารเคมีได ้(Goldman et al., 1993) การทดลองน้ีเพ่ือตรวจสอบการด้ือต่อสาร 

iprodione ของเช้ือรา Trichoderma spp. จากสภาพแปลงปลูกทุเรียนจงัหวดัชุมพร และการเปล่ียนแปลงการยบัย ั้ง

เช้ือราและการสร้างเอนไซมข์องเช้ือรา Trichoderma spp. เพ่ือใชเ้ป็นแนวทางในการประเมินความเส่ียงของการใช้

สารเคมีร่วมกบัการใชเ้ช้ือราปฏิปักษ ์

 

อุปกรณ์และวธีิการ 

 

การคัดเลือก Trichoderma spp. จากแปลงปลกูทุเรียนในจังหวัดชุมพร 

 แยกเช้ือรา Trichoderma spp. จากตัวอย่างดินจากแหล่งปลูกทุเรียน พ้ืนท่ีอาํเภอท่าแซะและอาํเภอสวี 

จังหวดัชุมพร โดยวิธี pour plate ใช้ตัวอย่างดิน 0.1 กรัม กระจายทั่วจานเล้ียงเช้ือ เทอาหาร Martin’s medium 

(peptone dextrose rose bengal agar) ทบัลงบนผิวหน้าดิน บ่มไวท่ี้อุณหภูมิห้อง 3 วนั (Jayaram and Nagao, 2018) 

คดัเลือกโคโลนีเช้ือราท่ีสร้างสปอร์สีเขียวบนอาหาร Martin’s medium ยา้ยมาเล้ียงบนอาหาร potato dextrose agar 

(PDA) พร้อมนาํไปแยกเช้ือราสปอร์เด่ียว และเกบ็โคโลนีในหลอดอาหารเอียง PDA เพ่ือการใชป้ระโยชน ์

 

การตรวจสอบการดือ้ต่อสาร iprodione ของ Trichoderma spp. 

ทดสอบการด้ือต่อสาร iprodione ท่ีความเขม้ขน้ 750 ppm ดว้ย poison food techniqueโดยใช้ช้ินวุน้ของ  

เช้ือรา Trichoderma spp. ท่ีผ่านการเล้ียงบนอาหารท่ีผสมสาร iprodione มาแลว้ บนัทึกการเจริญของเส้นใยเช้ือรา 

ภายหลงัการบ่มเช้ือท่ีอุณหภูมิห้องเป็นเวลา 3 วนั ภายใต้แสง fluorescent เปรียบเทียบกับเช้ือรา Trichoderma 

asperellum ชุดอา้งอิงของภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร กาํแพงแสน มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
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ประสิทธิภาพของ Trichoderma spp.ในการควบคุมเชือ้รา Pythium sp. และ Phytophthora sp. สาเหตโุรครากเน่าโคน

เน่าของทุเรียน 

 ทดสอบด้วย Dual culture technique ภายใต้ห้องปฏิบัติการ ตัดช้ินวุ ้นขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.5 

เซนติเมตร จากบริเวณขอบโคโลนีเช้ือทดสอบ Trichoderma spp. ท่ีไม่ผ่านการสัมผสัสารเคมี iprodione และ 

Trichoderma spp. ท่ีเจริญบนอาหารผสมสารเคมี iprodione นาํเช้ือรา Pythium sp. และ Phytophthora sp. มาวางตรง

ขา้มตามแนวเส้นผ่านศูนยก์ลางจานเล้ียงเช้ือบนอาหาร PDA โดยให้มีระยะห่างกนั 5 เซนติเมตร สําหรับเช้ือรา 

Phytophthora sp. ใหว้างก่อน 2 วนั และสาํหรับเช้ือรา Pythium sp. ใหว้างพร้อมกบัเช้ือรา Trichoderma spp. ทาํการ

เก็บจานเล้ียงเช้ือท่ีอุณหภูมิห้องเป็นเวลา 3 วนั บนัทึกผลการทดลอง ตรวจดูลกัษณะ เม่ือเส้นใยของเช้ือราทั้งสอง

เจริญเขา้หากนั โดยวดัความกวา้งโคโลนีของเช้ือทั้งสอง ก่อนนาํมาคาํนวณเปอร์เซ็นต์การยบัย ั้งการเจริญ โดยใช ้

Equation 1(Kabir et al., 2012) ดงัน้ี  

 

                    Inhibition percentage = 
R1 – R2 

R1
×100                                     (1) 

 

 เม่ือ  R1 = ความยาวรัศมีโคโลนีของเช้ือรา Pythium sp. และ Phytophthora sp. ในจานควบคุม 

              R2 = ความยาวรัศมีโคโลนีของเช้ือรา Pythium sp. และ Phytophthora sp. ในจานทดสอบ 

 

การสร้างเอนไซม์ chitinase และ cellulase ของ Trichoderma spp. 

หาปริมาณนํ้ าตาลรีดิวซ์ท่ีถูกย่อยโดยเอนไซม์จากนํ้ าเ ล้ียงเช้ือรา Trichoderma spp. ตรวจสอบด้วย 

dinitrosalicylic acid; DNS method (Miller, 1959) การตรวจสอบ chitinase ใช้ 1% colloidal chitin ปริมาตร 100 

ไมโครลิตร เป็นสารตั้งตน้ ใชน้ํ้าเล้ียงเช้ือรา Trichoderma spp. ปริมาตร 200 ไมโครลิตร เติมนํ้าใหป้ริมาตรครบ 800 

ไมโครลิตร บ่มท่ีอุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 30 นาที เติม 1,600 ไมโครลิตรของสารละลาย DNS (3,5- 

DNS 10 กรัม ใน 2N NaOH 200 มิลลิลิตร และ sodium potassium tartrate 300 กรัม ต่อนํ้า 1 ลิตร) แลว้ตม้นํ้าเดือด

นาน 15 นาที วดัค่าการดูดกลืนแสงด้วย spectrophotometer ท่ีความยาวคล่ืน 575 นาโนเมตร เทียบกับกราฟ

มาตรฐานของ N-acetyl-D-glucosamine เพ่ือทราบปริมาณนํ้าตาลรีดิวซ์ท่ีถูกยอ่ย 

สาํหรับการตรวจสอบเอนไซม ์cellulase ใชก้รรมวิธีเดียวกบัการตรวจเอนไซม ์chitinase แต่เปล่ียนสารตั้ง

ตน้เป็น 1% CMC และเทียบค่าท่ีไดก้บักราฟมาตรฐานของนํ้าตาลกลูโคส 

 

ผลและวจิารณ์ผลการทดลอง 

 

การคัดเลือก Trichoderma spp. จากแปลงปลกูทุเรียนในจังหวัดชุมพร 

Trichoderma spp. ท่ีแยกได้จากแปลงทุเรียน อาํเภอท่าแซะ และอาํเภอสวี จังหวดัชุมพร ทั้ งหมด 11                        

ไอโซเลท สงัเกตลกัษณะความแตกต่างของเช้ือรา Trichoderma spp. สีของโคโลนีเส้นใยมีสีเขียวปนขาวไปจนถึงสี

เขียวเขม้ และสีเขียวปนเหลือง บริเวณท่ีสร้างสปอร์มีการสร้างวงรอบหรือวงแหวน มีการสร้างสปอร์เป็นกลุ่มหลวม

ฟูและกระจุกหนาแน่นแตกต่างกนั (Fig. 1) 
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Fig. 1 Colony morphology of Trichoderma spp. isolated from Chumphon areas after 3 days incubation. Isolate 

reference (A), Tha sae F (B), Tha sae N (C), Tha sae1 (D), Tha sae2 (E), Swi1 (F), Swi2 (G), Swi3 (H), Swi4 (I), 

Swi5 (J), Swi6 (K), Swi7 (L) 

 

การตรวจสอบการดือ้ต่อสาร iprodione ของ Trichoderma spp.  

 

Table 1 Colony diameter of Trichoderma spp. growth on PDA and PDA with 750 ppm iprodione after 3 days 

incubation 

Trichoderma spp. 

isolates 

Colony diameter  

on PDA 

Colony diameter 

on PDA plus iprodione 

Reference 9 0* 

Tha sae F 9 4.1 

Tha sae N 9 4 

Tha sae 1 7.3 3.9 

Tha sae 2 8.3 3 

Swi 1 7.9 0 

Swi 2 6.8 2.6 

Swi 3 8 0 

Swi 4 7.3 0.9 

Swi 5 9 1.7 

Swi 6 7.5 1.2 

Swi 7 7.5 0 

*The fungus grew after 4 days of incubation.       

 ผลการเจริญของเช้ือรา Trichoderma spp. ในชุดท่ีไม่ไดรั้บสาร และชุดท่ีไดรั้บสาร iprodione 750 ppm 

เป็นเวลา 3 วนั พบว่า Trichoderma spp. บางไอโซเลทชะลอการเจริญเติบโต และสาํหรับไอโซเลท Swi 1, Swi 3 
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และ Swi 7 ท่ีไม่เจริญเติบโต (Table 1) ทั้งน้ีเช้ือรา Trichoderma spp. ชุดอา้งอิงท่ีในช่วงการทดสอบไม่พบการเจริญ 

แต่เช้ือราเร่ิมเจริญให้เห็นในวันท่ี 4 การพบการด้ือต่อสาร iprodione น้ี กนกกร (2561) ได้รายงานถึงเช้ือรา 

Trichoderma spp. สามารถเจริญบนอาหารผสมสารเคมี iprodione ไดต้ั้งแต่ระดบัความเขม้ขน้ 150 จนถึง 1,200 

ppm ในการทดลองน้ีทางผูวิ้จยัไดค้ดัเลือกเช้ือรา Trichoderma spp. ไอโซเลท Reference, Tha sae N, Tha sae 2, Swi 

5 และ Swi 6 เป็นตวัแทน โดยพิจารณาจากพ้ืนท่ีและความสามารถในการเจริญไดดี้บนอาหารเล้ียงเช้ือผสมสารเคมี 

เช้ือรา Trichoderma spp. ในกลุ่มน้ีจะได้นําไปทดสอบประสิทธิภาพในการควบคุมเช้ือรา  Pythium sp. และ 

Phytophthora sp. สาเหตุโรครากเน่าโคนเน่าของทุเรียน ในขั้นตอนต่อไป  

 

ประสิทธิภาพของ Trichoderma spp. ในการควบคุมเชือ้รา Pythium sp. และ Phytophthora sp. สาเหตโุรครากเน่า

โคนเน่าของทุเรียน 

 นาํเช้ือรา Trichoderma spp. ท่ีคดัเลือกจาํนวน 5 ไอโซเลทมาทดสอบประสิทธิภาพในการยบัย ั้งเช้ือรา

สาเหตุโรคพืช เพ่ือติดตามการเปล่ียนแปลงศกัยภาพในการควบคุมโรคภายหลงัการไดรั้บสาร iprodione ผลดงัแสดง

ใน Table 2 

 

Table 2 Inhibition percentage of Pythium sp. and Phytophthora sp. by native and iprodione treated isolates 

Trichoderma spp. after dual culture for 3 days 

Pathogen Pythium sp. Phytophthora sp. 

Trichoderma spp. Native Iprodione treated Native Iprodione treated 

Reference 44.440b 21.480c 23.336c 23.330b 

Tha sae N 41.597b 38.520b 27.776bc 32.220b 

Tha sae 2 42.293b 36.973b 31.110bc 31.553b 

Swi 5 36.630b 38.520b 43.336a 60.003a 

Swi 6 60.513a 58.520a 32.220b 30.000b 

cv. 16.13 5.77 14.66 15.74 

* Means followed by a same letter are not significantly difference at the 95% level by DMRT 

  

 การเปรียบเทียบการยบัย ั้งเจริญของเสน้ใยเช้ือรา Trichoderma spp. ในการควบคุมเช้ือรา Pythium sp. และ 

Phytophthora sp. พบวา่ เช้ือรา Trichoderma spp.ไอโซเลท Swi 5 ท่ีไดรั้บสาร iprodione สามารถยบัย ั้งเช้ือรา 

Pythium sp. และ Phytophthora sp. ดีข้ึน และสาํหรับเช้ือรา Trichoderma spp. ไอโซเลท Tha sae N และ Tha sae 2 

สามารถควบคุมไดดี้เฉพาะเช้ือรา Phytophthora sp. เช้ือรา Trichoderma spp. ท่ีมีการยบัย ั้งการเจริญของเช้ือราโรค

พืชนอ้ย ไดแ้ก่ ไอโซเลท Reference  

การสร้างเอนไซม์ chitinase และ cellulase ของ Trichoderma spp. 
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การตรวจสอบการสร้างเอนไซม ์chitinase และ cellulase ของเช้ือรา Trichoderma spp. ไดแ้สดงใน Table 3 

พบเช้ือรา Trichoderma spp. ท่ีผา่นการสมัผสัสารเคมี iprodione ไอโซเลท Reference, Tha sae 2 และ Swi 5 มีการ

สร้างเอนไซม ์chitinase และ cellulase ท่ีเพ่ิมข้ึน ในขณะท่ีเช้ือรา Trichoderma spp. ไอโซเลท  Tha sae N และ Swi 6 

มีการสร้างเอนไซม ์chitinase และ cellulase ท่ีลดลง  

 

Table 3 Chitinase production (as a result of N-acetyl-D-glucosamine residue) and cellulase production (as a result 

of glucose residue) of culture filtrate of native Trichoderma spp. and iprodione treated Trichoderma spp. (Unit/ml) 

Trichoderma 

isolates 

Chitinase production Cellulase production 

Native 

Trichoderma spp. 

Iprodione treated 

Trichoderma spp.  

Native  

Trichoderma spp. 

Iprodione treated 

Trichoderma spp.  

Reference 1.12c 5.54a 790.73c 1997.09a 

Tha sae N 2.26b 0.23e 1133.45b 572.55e 

Tha sae 2 0.72e 3.32b 637.70e 1374.06b 

Swi 5 0.90d 2.14c 724.06d 1038.91d 

Swi 6 2.34a 1.79d 1158.61a 1129.21c 

cv. 0.10 0.25 0.11 0.23 

* Means followed by a same letter are not significantly difference at the 95% level by DMRT 

 

 จากการศึกษาของ Chet et al. (1981) พบเช้ือรา Phytophthora sp. มีผนงัเซลลท่ี์เป็น cellulose และ glucan 

ซ่ึงเช้ือรา Trichoderma spp. สามารถสร้างเอนไซม ์cellulase และ beta-(1,3) glucanase เพ่ือใชย้่อยสลายผนงัเซลล์

ของเช้ือรา Phytophthora sp. เช่นเดียวกบัการศึกษาของ Elad et al. (1983) ท่ีพบว่าเช้ือรา T. harzianum สร้างเส้นใย

และเจาะเขา้ไปในเส้นใยของเช้ือราสาเหตุ Rhizoctonia solani และ Sclerotium rolfsii พร้อมปล่อยเอนไซมย์อ่ยผนงั

เสน้ใย ชนิด beta-(1,3) glucanase และ chitinase ในขณะท่ีเกิดขบวนการ parasitism ได ้ทั้งน้ีงานวิจยัของ Papavizas 

(1985) ก็ได้มีผลการทดสอบในทิศทางเดียวกัน ในประเทศไทยพบว่ามีศึกษาการใช้ Trichoderma harzianum                  

สายพนัธ์ุกลาย ท่ีใหป้ระสิทธิภาพในการควบคุมเช้ือราสาเหตุโรคพืชไดสู้งกว่า Trichoderma harzianum สายพนัธ์ุ

ปกติ และสามารถผลิตเอนไซม์ cellulase ได้มากกว่า โดยปริมาณของเอนไซม์ท่ีผลิตได้มีความสัมพันธ์กับ

ความสามารถในการแข่งขนักบัเช้ือราท่ีเจริญอยู่รอบรากพืช (Ahmad and Baker, 1987) นอกจากน้ี Mishra (2010) 

พบวา่เช้ือรา Trichoderma spp. สามารถผลิตเอนไซม ์beta-1, 3-glucanase และ cellulase ท่ียบัย ั้ง P. aphanidermatum 

ได ้และการทดลองของ สุดารัตน์ (2556) พบเช้ือรา Trichoderma sp. มีประสิทธิภาพในการยบัย ั้งเส้นใยของเช้ือรา 

Rigidoporus microporus., Phytophthora plamivora และ P. botryose ไดสู้ง อนนัต ์(2557) พบวา่เช้ือรา Trichoderma 

harzianum สามารถผลิตเอนไซม์ chitinase, protease และ cellulase เพ่ือยบัย ั้งเช้ือรา P. palmivora และผลิตสารท่ี

ส่งเสริมการเจริญของพืชท่ีช่วยในการละลายฟอสเฟต และมีประสิทธิภาพในการควบคุมโรคกลา้เน่าท่ีเกิดจากเช้ือ 

B. oryzae., C. lunata และ Fusarium sp. ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตามการเกิดการด้ือต่อสารของ 
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Trichoderma spp. อาจมีผลกระทบต่อการสร้างเอนไซม์และการยบัย ั้งเช้ือรา ซ่ึงจากการทดลองน้ีพบว่าเช้ือรา 

Trichoderma spp. ไอโซเลท Reference, Tha sae 2 และ Swi 5 ท่ีผ่านการได้รับสารเคมี iprodione ทําให้เ ช้ือรา

สามารถสร้างเอนไซม ์chitinase และ cellulase ไดสู้งข้ึนจากปกติ พร้อมกนัน้ีประสิทธิภาพในการยบัย ั้งเช้ือราสาเหตุ

โรคพืชมีแนวโนม้เพ่ิมข้ึน โดยเฉพาะใน Trichoderma spp. ไอโซเลท Swi 5 ดงันั้นการใชส้ารเคมี iprodione มีส่วน

สับสนุนการในการตอบสนองเช้ือรา Trichoderma spp. ในทิศทางท่ีดีได ้ผลจากการทดลองทาํให้ทราบว่าการใช้

สารเคมีอย่างต่อเน่ืองในแปลงมีผลต่อการเปล่ียนแปลงเช้ือราและลกัษณะการเปล่ียนแปลงดงักล่าวอาจเกิดผลลบ 

ทั้งน้ีข้ึนกบัสภาพแวดลอ้มและชนิดของเช้ือราในพ้ืนท่ี เกษตรกรผูผ้ลิตจึงควรพิจารณาการใชส้ารเคมีแบบสลบักลุ่ม

สาร เพ่ือช่วยลดโอกาสการด้ือต่อสารเคมีลง 

 

สรุป 

 Trichoderma spp. ท่ีแยกไดจ้ากสวนทุเรียนในชุมพร สามารถเจริญบนอาหารท่ีผสมสารเคมี iprodione ตาม

อตัราท่ีฉลากแนะนาํ 9 ไอโซเลท จากทั้งหมด 11 ไอโซเลท คิดเป็นเช้ือราท่ีด้ือยา 81% คดัเลือกเช้ือราท่ีด้ือต่อสาร 4 

ไอโซเลท เพ่ือเปรียบเทียบศกัยภาพในการเจริญของเส้นใยเช้ือราและการสร้างเอนไซม ์พบว่าเช้ือรา Trichoderma 

spp. ท่ีไดรั้บสารเคมี iprodione ผลต่อการยบัย ั้งเช้ือราสาเหตุโรคพืชและการสร้างเอนไซมท่ี์แตกต่างกนัโดยไอโซ

เลท Swi 5 มีแนวโนม้ในการยบัย ั้งเช้ือราสาเหตุโรคไดดี้ พร้อมกบัมีการสร้างเอนไซมท่ี์เพ่ิมข้ึน ในขณะท่ีไอโซเลท 

Swi 6 ทาํใหก้ารควบคุมเช้ือและการสร้างเอนไซมล์ดลง ทั้งน้ีในสภาพธรรมชาติการเกิดสภาพการด้ือต่อสารเคมีอาจ

เกิดผลในทางลบจากผลท่ีมีต่อเช้ือราสาเหตุโรคพืชในแปลงท่ีสามารถทนทานต่อสารเคมี หรือการท่ีเช้ือราปฏิปักษ์

ลดประสิทธิภาพการยบัย ั้งเช้ือราสาเหตุโรคลง  
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อทิธิพลของ BA ทีม่ีผลต่อการเพิม่จํานวนยอดของ Cordyline fruticosa พนัธ์ุ ‘Chocolate Queen’             

ในสภาพปลอดเช้ือ 

The effect of BA on Shoots Multiplication of  Cordyline fruticosa ‘Chocolate Queen’ in vitro 
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บทคัดย่อ 

ห ม า ก ผู ้ห ม าก เ มี ย  ( C o r d y l i n e  f r u t i c o s a )  นิ ย ม ใ ช้ เ ป็ น ไ ม้ป ร ะ ดับ ท่ี มี ค วาม สําคัญ ท าง เ ศ ร ษ ฐ กิ จ  

การขยายพนัธ์ุโดยการเพาะเล้ียงเน้ือเยือ่จึงมีความจาํเป็นในการผลิตเพ่ือตอบสนองตลาดไมด้อกไมป้ระดบั งานวิจยัน้ีศึกษา

อิทธิพลของสารควบคุมการเจริญเติบโตพืชกลุ่มไซโตไคนิน BA ความเขม้ขน้ 5 ระดบัท่ีมีผลต่อการเพ่ิมจาํนวนยอดของ  

C. fruticosa ‘Chocolate Queen’ ใช้ยอดขนาด 1 เซนติเมตรเพาะเล้ียงบนอาหารก่ึงแข็งสูตร MS ท่ีมี BA ความเขม้ขน้  

0 (ชุดควบคุม), 0.5, 1, 2 และ 4 มิลลิกรัมต่อลิตร เป็นเวลา 2 เดือน พบวา่ช้ินพืชท่ีเพาะเล้ียงบนอาหารก่ึงแขง็สูตร MS ท่ีมี BA 

ทุกความเขม้ขน้มีการสร้างแคลลสัท่ีบริเวณโคนของช้ินพืชและพฒันาเป็นกลุ่มยอดใหม่ท่ีมีจาํนวนยอดเฉล่ียมากกวา่ช้ินพืช

ท่ีเพาะเล้ียงบนอาหารก่ึงแข็งสูตร MS ท่ีไม่มี BA อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ กลุ่มยอดท่ีพฒันาจากช้ินพืชท่ีเพาะเล้ียง 

บนอาหารก่ึงแข็งสูตร MS ท่ีมี BA ความเขม้ขน้มากกว่า 2 มิลลิกรัมต่อลิตรมีขนาดเล็กกว่ากรรมวิธีอ่ืนอย่างมีนัยสําคญั 

ทางสถิติและมีลกัษณะอวบนํ้ า ดงันั้นเม่ือพิจารณาจากจาํนวนยอด ความสูงยอดเฉล่ีย และจาํนวนใบเฉล่ีย อาหารก่ึงแขง็สูตร 

MS ท่ีมี BA ความเขม้ขน้ 0.5 มิลลิกรัมต่อลิตร จึงเหมาะสมต่อการชกันาํใหเ้กิดยอดไดดี้ท่ีสุด 

คาํสําคญั: การเพาะเล้ียงเน้ือเยือ่, แคลลสั, หมากผูห้มากเมีย, ไซโตไคนิน 

 

Abstract 

Cordyline fruticosa is one of the valuable commercial ornamental plants. Micropropagation became necessary 

for C. fruticose propagation to support ornamental plant market demands. The objective of this experiment was to study 

the effects of 5 concentration levels of 6-benzyladenine (BA) on shoot multiplication. The 1 cm size in vitro shoot explants 

of Cordyline fruticosa ‘Chocolate Queen’ were cultured on MS semi-solid media supplemented with 5 concentration levels 

of BA: 0 (control), 0.5, 1, 2 and 4 mg/L for 2 months. The results revealed that the explants culturing on MS media 

supplemented with BA of all treatments produced callus and developed to new shoot clumps which had significantly higher 

average shoot number than explants culturing on MS media without BA. The explants culturing on MS media supplemented 

with higher than 2 mg/L BA represented significantly smaller size of shoots than using MS media supplemented with lower 

than 2 mg/L BA. Furthermore, the new shoot clumps showed hyperhydricity symptoms. 

Keywords: callus, Cordyline, cytokinin, micropropagation 
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คํานํา 

Cordyline fruticosa (L.) A. Chev. หรือหมากผูห้มากเมีย เป็นพืชท่ีจดัอยู่ในวงศ์ Asparagaceae พบใน

อเมริกาใต ้เอเชียใต ้ตะวนัออกเฉียงใต ้หมู่เกาะแปซิฟิก และออสเตรเลีย นิยมใช้ปลูกเป็นไมป้ระดบัทัว่ไปใน 

เขตร้อน (ราชนัย,์ 2559) หมากผูห้มากเมียพนัธ์ุท่ีไดรั้บความนิยม ไดแ้ก่ พนัธ์ุ ‘แดงสยาม’, พนัธ์ุ ‘Chocolate Queen’ 

และพนัธ์ุ ‘ทบัทิมสยาม’ เป็นตน้ (พชัรียา, 2560) โดยงานวิจยัน้ีไดใ้ชพื้ชทดลอง พนัธ์ุ‘Chocolate Queen’ มีลกัษณะ

เสน้ใบขนาน รูปใบคลา้ยหอก ปลายใบแหลม ผิวใบเรียบ ใบมีสีเขียวเขม้มีแถบสีขาวครีม เม่ือโตเตม็ท่ีใบจะมีสีม่วง

นํ้าตาลและแดงเขม้ (Suryapriya et al., 2015)  

การขยายพนัธ์ุหมากผูห้มากเมียสามารถขยายพนัธ์ุแบบอาศยัเพศ โดยใช้ระยะเวลาในการเพาะเมล็ด 

ประมาณ 1 ปี จึงจะไดต้น้กลา้ท่ีแข็งแรงหลงัจากยา้ยลงกระถาง ใชเ้วลาถึง 3 ปี จึงจะเจริญเติบโตเป็นตน้ท่ีสมบูรณ์ 

(พลงัเกษตร, 2560) การขยายพนัธ์ุดว้ยวิธีการเพาะเมลด็จึงไม่เป็นท่ีนิยม การขยายพนัธ์ุแบบไม่อาศยัเพศ สามารถทาํ

ไดอ้ย่างรวดเร็วและไดจ้าํนวนตน้ปริมาณมาก เช่น การปักชาํ การตอนก่ิง (รักบา้นเกิด, 2560) แต่มกัเกิดปัญหาจาก

การติดโรคจากเช้ือรา แบคทีเรีย และไวรัส ดงันั้นการขยายพนัธ์ุดว้ยเทคนิคการเพาะ เล้ียงเน้ือเยื่อในสภาพปลอดเช้ือ 

จึงมีประสิทธิภาพและไดป้ริมาณตน้เป็นจาํนวนมากในระยะเวลาท่ีสั้น นอกจากน้ียงันิยมปลูกเพ่ือตดัใบ มกัใชใ้น

งานจดัดอกไม ้(เทคโนโลยีชาวบา้น, 2559) มูลค่าการส่งออกหมากผูห้มากเมียเป็นไปยงัต่างประเทศทั้งในรูปตน้ไม้

ประดับ และใบประดับในปี 2561 มีมูลค่า 6,628,110 บาท และมีมูลค่าส่งออก 4,798,650 บาท ในปี 2562  

(สาํนกัควบคุมพืชและวสัดุการเกษตร, 2562)  

สารควบคุมการเจริญเติบโตกลุ่มไซโตไคนิน (Cytokinin) มีคุณสมบัติในการกระตุ้นการแบ่งเซลล์  

การเจริญของเซลล์ กระตุ้นการสร้างตาขา้ง (พชัรียา, 2557) การเพาะเล้ียงเน้ือเยื่อในสภาพปลอดเช้ือ นิยมใช้  

6-Benzyldenin (BA), 6-Benzylaminopurine (BAP), Kinetin ใ น ก า ร ชัก นํ า ใ ห้ เ กิ ด ย อ ด แ ล ะ ส ร้ า ง แ ค ล ลัส  

Saifullah et al. (2004) ทดลองใน C. terminalis โดยใช้อาหารเพาะเล้ียงเน้ือเยื่อสูตร MS ร่วมกบั Kinetin ความ

เขม้ขน้ 4 มิลลิกรัมต่อลิตร ร่วมกบั Naphthalene acetic acid (NAA) เขม้ขน้ 0.5 มิลลิกรัมต่อลิตร ใหจ้าํนวนยอดมาก

ท่ีสุดท่ี 13 ยอด และมีความสูงยอดมากท่ีสุดเช่นกนั นอกจากน้ี อาหารเพาะเล้ียงเน้ือเยื่อสูตร MS ท่ีมี BA เขม้ขน้ 1 

มิลลิกรัมต่อลิตร และ NAA เขม้ขน้ 0.05 มิลลิกรัมต่อลิตร มีจาํนวนยอดรองลงมา (10 ยอด) ในปี 2015 Hassan and 

Abdallah ได้ทดลองใช้ สารควบคุมการเจริญเติบโตกลุ่มไซโตไคนิน BA, Kinetin และ 6-(γ, γ dimethylally 

amino) (2ip) ร่วมกบัการใช ้NAA ท่ีความเขม้ขน้ 0.1 มิลลิกรัมต่อลิตรเพ่ือชกันาํใหเ้กิดยอดใน C. terminalis พบว่า  

อาหารเพาะเล้ียงเน้ือเยื่อสูตร MS ท่ีมี BA เขม้ขน้ 1, 1.5 และ 2  มิลลิกรัมต่อลิตร มีจาํนวนยอดไม่แตกต่างกนัทาง

สถิติ (2.33, 2.40 และ 2.66 ตามลาํดบั) และในอาหารท่ีใชส้ารกลุ่มออกซิน ไดแ้ก่ Indole acetic acid (IAA), Indole 

butyric acid (IBA) และ NAA เพ่ือชกันาํใหเ้กิดราก พบว่าไม่มีความแตกต่างทางสถิติแมเ้ปรียบเทียบกบัชุดควบคุม 

เน่ืองดว้ยช้ินส่วนยอดของช้ินพืชทดลอง มีสารกลุ่มออกซินตามธรรมชาติอยู่ท่ีปลายยอด ดงันั้นแมไ้ม่ใชส้ารกลุ่ม

ออกซินก็สามารถกระตุน้การชักนาํให้เกิดยอดได ้(นิตยา และสุภาพร, 2559) งานวิจยัน้ีจึงไม่ใชส้ารควบคุมการ

เจริญเติบโตกลุ่มออกซินร่วมดว้ย ในพืชวงศ์เดียวกนัเช่น Dracaena ไดเ้พาะเล้ียงในอาหารก่ึงแข็งสูตร MS ท่ีมี  

BA ความเขม้ขน้ 2 มิลลิกรัมต่อลิตร และ NAA ท่ีความเขม้ขน้ 0.25 มิลลิกรัมต่อลิตร พบว่ามีจาํนวนยอดมากท่ีสุด 



การประชุมทางวชิาการของมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ คร้ังท่ี 59 สาขาพืช 

35 

อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ (Kakuei and Salehi, 2015) โดยวตัถุประสงค์ของงานวิจยัน้ี เพ่ือศึกษาอิทธิผลของ BA  

ท่ีเหมาะสมต่อการเพ่ิมจาํนวนยอดของ C. fruticosa ‘Chocolate Queen’ ในสภาพปลอดเช้ือ 

 

อุปกรณ์และวธีิการ 

 

พืชทดลองและการวางแผนการทดลอง 

ช้ินส่วนยอดของตน้หมากผูห้มากเมียพนัธ์ุ ‘Chocolate Queen’ ในสภาพปลอดเช้ือ ขนาด 1.5 เซนติเมตร  

เพาะเล้ียงบนอาหารก่ึงแข็งสูตร MS (Murashige and skoog, 1962) ท่ีมีสารควบคุมกลุ่มไซโตไคนิน ความเขม้ขน้

แตกต่างกัน 5 ระดับ (0, 0.5, 1, 2 และ 4 มิลลิกรัมต่อลิตร) ร่วมกับ นํ้ าตาลทราย 20 กรัมต่อลิตร และ Kelkogel  

2.5 กรัมต่อลิตร ปรับค่าความเป็นกรดด่าง (pH) ของอาหารเท่ากบั 5.7 และบรรจุในขวดแกว้ใสขนาด 4 ออนซ์  

ขวดละ 20 มิลลิลิตร  น่ึงฆ่าเช้ือท่ีอุณหภูมิ 121 องศาเซลเซียส ท่ีความดนั 15 ปอนด ์ระยะเวลา 20 นาที เพาะเล้ียงใน

หอ้งปลอดเช้ือ สภาพใหแ้สง 16 ชัว่โมง ท่ีอุณหภูมิ 25±1 องศาเซลเซียส ความเขม้แสง 40 ไมโครโมลต่อตารางเมตร

ต่อวินาที เป็นระยะเวลา 2 เดือน วางแผนการทดลองแบบ CRD (Completely Randomized Design) โดยให ้

ส่ิ งทดลองละ10 ซํ้ า  ซํ้ า  ละ  5  ช้ิ นพืช  วิ เครา ะห์โดยใช้โปรแกรม R version 3.3.1 (R Core Team, 2014)  

พ ร้อมเปรียบเ ทียบค่า เฉ ล่ียแ บบ Duncan’s New multiple Range Test (DMRT) ท่ีระดับควา มเ ช่ื อมั่น  95%  

บนัทึกจาํนวนยอด ท่ีมีความสูงมากกวา่และนอ้ยกวา่ 1 เซนติเมตร ความสูงยอดเฉล่ีย  จาํนวนใบและขนาดแคลลสั  

 

ผลและวจิารณ์ผลการทดลอง 

ผลของ BA ต่อการชักนํายอดของ  C. fruticosa‘Chocolate Queen’ โดยการเพาะเล้ียงเน้ือเยื่อใน 

อาหารก่ึงแข็งสูตร MS ท่ีมี  BA ท่ีความเขม้ขน้ 0, 0.5,  1, 2 และ 4 มิลลิกรัมต่อลิตร หลงัจากเพาะเล้ียงช้ินส่วนยอด 

เป็นเวลานาน 2 เดือน พบว่าอาหารก่ึงแข็งสูตร  MS ท่ีมี BA ทุกความเขม้ขน้มีการสร้างแคลลสัท่ีบริเวณโคน 

ของช้ินพืช ในอาหารท่ีมี BA ความเข้มข้น 2 และ 4 มิลลิกรัมต่อลิตร (3.87 และ 3.87 เซนติเมตร ตามลาํดับ) 

มีขนาดของแคลลสัใหญ่กว่า เม่ือเปรียบเทียบกบัอาหารท่ีมี BA ความเขม้ขน้ตํ่า อย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติ (Table 1) 

สอดคล้องกับผลการทดลองของกาพย์แก้ว และคณะ(2562) ในการชักนําแคลลัสจากต้นลินเดอเนีย พบว่า  

อาหารท่ีมี BA ความเขม้ขน้ 2 มิลลิกรัมต่อลิตร มีขนาดแคลลสัแตกต่างจาก อาหารท่ีมี BA ความเขม้ขน้อ่ืน อย่างมี

นยัสาํคญัทางสถิต ในอาหารก่ึงแขง็สูตร MS ท่ีไม่มี BA พบวา่ไม่มีการสร้างแคลลสัท่ีบริเวณโคนพืช (Fig. 1a)  
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                       (a)                                (b)                               (c)                                 (d)                                (e)    

Fig. 1 Effect of different concentrations of BA on C. fruticosa ‘Chocolate Queen’ after culturing for 2 months. 

(a) MS media; (b) MS media supplemented with 0.5 mg/L BA; (c) MS media supplemented with 1 mg/L BA; (d) 

MS media supplemented with 2 mg/L BA and (e) MS media supplemented with 2 mg/L BA  

 

เม่ือแคลลสัพฒันาเป็นกลุ่มยอดใหม่ ช้ินพืชท่ีเพาะเล้ียงบนอาหารก่ึงแข็งสูตร  MS ท่ีมี BA จึงมีจาํนวนยอด

เฉล่ียมากกว่าช้ินพืชท่ีเพาะเล้ียงบนอาหารก่ึงแข็งสูตร MS ท่ีไม่มี BA อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ  (Fig.1)  

ความสูงเฉล่ียของยอดท่ีอาหารสูตร MS และ อาหารสูตร MS ร่วมกบั BA เขม้ขน้ 0.5 มิลลิกรัมต่อลิตร (1.96 และ 

1.44 เซนติเมตร ตามลาํดับ) มีความสูงเฉล่ียมากกว่าอาหารสูตรท่ีมีความเข้มข้นของ BA มากข้ึน เน่ืองจาก 

อาหารก่ึงแข็งท่ีมี BA จะกระตุน้การแตกตาขา้ง จึงชักนาํให้เกิดยอดเพ่ิมข้ึนจาํนวนมาก ส่งผลให้ความสูงเฉล่ีย 

น้อยกว่าเม่ือเทียบกับอาหารท่ีมีจาํนวนยอดท่ีน้อยกว่า (Table 2) เช่นเดียวกับ  Hassan และ Abdallah (2015)  

ทดลองอาหารสูตร MS ร่วมกบั BA ความเขม้ขน้ 1–2 มิลลิกรัมต่อลิตร และ NAA ความเขม้ขน้ 0.1 มิลลิกรัมต่อลิตร 

ชกันาํใหเ้กิดยอดไดดี้ท่ีสุดใน Cordyline terminalis 

ก ลุ่ ม ย อ ด ท่ี พัฒ น า จ า ก ช้ิ น พื ช ท่ี เ พ า ะ เ ล้ี ย ง บ น อ า ห า ร ก่ึ ง แ ข็ ง สู ต ร  M S  ท่ี มี  B A ค ว า ม เ ข้ม ข้น  

0.5 มิลลิกรัมต่อลิตร มีจาํนวนยอดและความสูงยอดมากกว่าอาหารสูตรอ่ืน ในขณะท่ีอาหารท่ีมี BA สูตรอ่ืน 

จะพบว่ามีจํานวนยอดท่ีมาก แต่มีความสูงยอดท่ีน้อยกว่าอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ อาหารก่ึงแข็งท่ีมี BA  

เขม้ขน้มากกว่า 2 มิลลิกรัมต่อลิตร มีขนาดเล็กกว่ากรรมวิธีอ่ืนอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติและมีลกัษณะอวบนํ้ า  

(Fig. 1c, 1d และ 1e)  
 

Table 1 The effect of different concentration of BA on callus size of C. fruticosa ‘Chocolate Queen’ after culturing 

for 2 months 

Treatments  Callus size (cm2) 

MS 
MS+0.5 mg/L BA 
MS+1 mg/L BA 
MS+2 mg/L BA 
MS+4 mg/L BA 

0.00 d 
2.83±0.92 bc 
2.44±0.56 c 
3.87±0.79 a 

3.43±0.59 ab 

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

* 
39.70 
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*mean values superscripted with different uppercase superscripts within each column indicate significant 

differences (p < 0.05) between time points; different lowercase superscripts within each row indicate significant 

differences (p < 0.05) between treatments 

 

Table 2 The effect of different concentration of BA on the number and height of shoot in C. fruticosa ‘Chocolate 

Queen’ after culturing for 2 months 

Treatments No. of shoot Shoot height (cm) 

MS 

MS+0.5 mg/L BA 

MS+1 mg/L BA 

MS+2 mg/L BA 

MS+4 mg/L BA 

2.08±1.08 b 

5.42±1.73 a 

4.67±2.64 a 

4.83±1.70 a 

5.83±2.59 a 

1.96±0.97 a 

1.44±0.58 ab 

0.88±0.67 b 

0.95±0.71 b 

0.25±0.45 c 

F-test (%) 

C.V. (%) 

* 

47.54 

* 

63.53 

*mean values superscripted with different uppercase superscripts within each column indicate significant 

differences (p < 0.05) between time points; different lowercase superscripts within each row indicate significant 

differences (p < 0.05) between treatments 

 

ขนาดของยอดท่ีพฒันาข้ึนในอาหารก่ึงแข็งสูตร MS ร่วมกบั BA ทุกความเขม้ขน้ มีขนาดยอดท่ีมีความสูง

น้อยกว่า 1 เซนติเมตร มากกว่าอาหารสูตร MS ท่ีไม่มีสารควบคุมการเจริญเติบโตอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ  

การเพาะเล้ียงช้ินพืชในอาหารก่ึงแข็งสูตร MS ท่ีมี BA ความเขม้ขน้ 0 และ 0.5 มิลลิกรัมต่อลิตร มีจาํนวนยอด 

ท่ีมีขนาดสูงกวา่ 1 เซนติเมตร มากกวา่การเพาะเล้ียงบนอาหารท่ีมี BA ความเขม้ขน้ 4 มิลลิกรัมต่อลิตร (Table 3) 

 

 Table 3 The effect of different concentration of BA on number of shoots that higher and less than 1 cm in                               

C. fruticosa ‘Chocolate Queen’ after culturing for 2 months 

Treatments No. of lower than 1 cm size shoot   No. of higher than 1 cm size shoot   

MS 

MS+0.5 mg/L BA 

MS+1 mg/L BA 

MS+2 mg/L BA 

MS+4 mg/L BA 

0.17±0.39 b 

3.83±1.85 a 

3.25±3.13 a 

3.42±2.31 a 

5.17±2.48 a 

1.92±0.90 a 

1.83±1.12 a 

1.42±1.47 ab 

1.42±1.38 ab 

0.67±1.07 b 

F-test (%) 

C.V. (%) 

* 

74.88 

* 

77.18 
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*mean values superscripted with different uppercase superscripts within each column indicate significant 

differences (p < 0.05) between time points; different lowercase superscripts within each row indicate significant 

differences (p < 0.05) between treatments 

 

เม่ือเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของจาํนวนและขนาดใบจากอาหารก่ึงแข็งสูตร MS ท่ีความเข้มข้นของ BA  

ท่ีแตกต่างกัน เป็นเวลา 2 เดือน พบว่าความเข้มข้นของ BA ต่อจํานวนใบ ความกวา้งใบ และความยาวใบ  

มีความแตกต่างอยา่งมีนยัสาํคญั โดยอาหารก่ึงแขง็สูตร MS ท่ีมี BA เขม้ขน้ 4 มิลลิกรัมต่อลิตร มีค่าเฉล่ียจาํนวนใบ 

ความกวา้งใบ และความยาวใบ (0.67, 0.07 และ 0.27 เซนติเมตร ตามลาํดบั) นอ้ยกวา่อาหารสูตรอ่ืนอยา่งมีนยัสาํคญั

ทางสถิติ เม่ือเปรียบเทียบกบัอาหารท่ีมี BA ความเขม้ขน้ตํ่ากว่า (Table 4) เม่ือมีจาํนวนใบ และขนาดใบท่ีนอ้ยกว่า 

จึงส่งผลใหมี้การเจริญเติบโตชา้กวา่ในอาหารสูตรอ่ืนๆ 

 

Table 4 The effect of different concentration of BA on number and size of leaves of C.  f ru t i c osa  ‘Chocolate 

Queen’ after culturing for 2 months 

Treatments No. of leaves Leaf  width (cm) Leaf length  (cm) 

MS 

MS+0.5 mg/L BA 

MS+1 mg/L BA 

MS+2 mg/L BA 

MS+4 mg/L BA 

5.46±1.24 a 

5.28±2.77 a 

3.32±2.18 b 

3.54±2.91 ab 

0.67±1.56 c 

0.35±0.29 a 

0.36±0.32 a 

0.24±0.18 ab 

0.26±0.21 ab 

0.07±0.12 b 

1.13±1.18 a 

1.56±0.80 a 

1.22±0.76 a 

1.49±1.22 a 

0.27±0.50 b 

F-test (%) 

C.V. (%) 

* 

62.13 

* 

91.30 

* 

87.63 

*mean values superscripted with different uppercase superscripts within each column indicate significant 

differences (p < 0.05) between time points; different lowercase superscripts within each row indicate significant 

differences (p < 0.05) between treatments 

 

สรุป 

การเพาะเล้ียงเน้ือเยื่อบนอาหารก่ึงแขง็สูตร MS ท่ีมี BA ส่งผลในการชกันาํใหเ้กิดยอดและแคลลสั เม่ือ

พิจารณาเปรียบเทียบจาก ความสูงยอดเฉล่ีย จาํนวนยอด ขนาดยอด จาํนวนใบ และขนาดใบ พบวา่การเพาะเล้ียง

เน้ือเยื่อบนอาหารก่ึงแขง็สูตร MS ท่ีมี BA ความเขม้ขน้ 0.5 มิลลิกรัมต่อลิตร เหมาะสมต่อการชกันาํใหเ้กิดยอดไดดี้

ท่ีสุดใน C. fruticosa ‘Chocolate Queen’  
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Abstract 

The objectives were to determine the effect of green manure (GM) and chemical 
fertilizer on nutrient accumulation in cassava roots and to evaluate the nutrient recovery 
efficiency (RE) and agronomic efficiency (AE). The strip plots arranged in RCBD with 3 
replications was used. Designating the GM using Jack bean and without, as horizon plots. 
While 6 treatments were arranged vertically: 1) control; RF0 2) rainfed with fertilizer 
application once at 1 month after planting (MAP); RF1 3) subsurface drip irrigation (SDI) 
without fertilizer; SDIF0 4) SDI with fertigation once at 1 MAP; SDIF1 5) SDI and fertigation 
twice at 1 and 3 MAP; SDIF2 and 6) SDI with 3 times of fertigation at 1, 3 and 5 MAP; SDIF3. 
The results showed that SDIF3 and SDIF2, represented more application times as 2 and 3 times 
after planting, demonstrated significantly higher on DW when compared to others. 
Consequently, SDIF3 affected on greater root nutrient loss (NL), RE and AE when compared 
to those of SDIF0, SDIF1, RF1 and control. While the GM had no effect on NL, RE and AE. 
The methods of fertilizer application and water supply can be the factors influencing cassava 
productivity, and for reducing the production cost. 
Keywords: Cassava, Green manure, Nutrient accumulate, Nutrient loss, Subsurface drip 
irrigation 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 



การประชุมทางวชิาการของมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ คร้ังท่ี 59 สาขาพืช 

41 

Introduction  
Appropriate, effective agro-ecological improvement is needed after the long-term 

cultivation of a monocrop, particularly if the crop has been subjected to long-term or excessive 
use of chemical fertilizer. Indeed, previous studies that analyzed harvested cassava roots 
showed significant levels of nutrient loss: approximately6.25 kg/ha (N), 18.75 kg/ha (P), and 
131.25 kg/ha (K) (Nakasathien et al., 2017). Consequently, long-term monocropping of 
cassava results in severe harm to the fertility of the soil, if inadequate fertilizer is input as part 
of the crop management. Unfortunately, many cassava farmers in Asia have adopted these 
practices (monocropping and applying chemical fertilizers inappropriately), so there is a 
critical need for better nutrient and soil fertility management in order to maintain or improve 
crop yield 

This study focused on several variables regarding the application of green manure and 
chemical fertilizers using subsurface drip irrigation and methods of water supply to determine 
the impact on plant nutrient accumulation and cassava root yield, in order to determine the 
effective crop management practices.  
 
Materials and Methods 
 
Preparation of cassava stem cuttings 

The stems of cassava variety Huay Bong 80 (HB80) were cut and only the middle part 
of the stem with close to uniform diameter were selected for further planting. The stem cuttings 
were soaked in a concentrated solution of 5 mmol Zn mixed with imidacloprid (4 grams/ 20 
liters of water), to prevent the Zn deficiency and to control white fly Bemisiatabaci (Gennadius) 
pest. 
 
Cassava planting  

This research was conducted at Khao Hin Son Research Station, Faculty of Agriculture, 
Kasetsart University, Khao Hin Son Sub-District, Phanom Sarakham District, Chacheongsoa 
Province, starting in June 2017. Before planting cassava, the Jack bean (Canavalia ensiformis 
L.) seeds were broadcasted, and the whole plants were incorporated into the soil at early 
flowering stage. The cassava stem cutting were vertically planted at a depth of 20 cm; plantings 
were arranged as single rows, 1.2 meters between rows and 0.8 meters between plants. Paraquat 
(3.125 liters mixed with 500 liters of water/ha) was used as a herbicide, applied at 1, 3, and 5 
months after planting (MAP).  

 
Water and fertilizer management  

A subsurface drip irrigation system, which had been proved to be the most efficient 
method of applying water (Chuayprut, 2017) was used in this experiment to compare various 
treatments of fertigation, applied at different intervals of plant growth.  Various watering and 
fertilization treatments were then arranged and studied.   

There were two watering systems: 1) Rainfed (RF) and 2) Subsurface drip irrigation 
(SDI) were used on all other plots.  This made a total of 5 treatments comparing with a control 
as follows: 1) control (RF0) 2) Rainfed with fertilizer application once at 1 MAP; RF1 3) 
Subsurface drip irrigation without fertilizer; SDIF0 4) Subsurface drip irrigation with 
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fertigation once at 1 MAP; SDIF1 5) Subsurface drip irrigation with 2 times of fertigation at 1 
and 3 MAP; SDIF2 and 6) Subsurface drip irrigation with 3 times of fertigation at 1, 3 and 5 
MAP; SDIF3. Water was discharged via a network of PE pipes connected with a 3-mm PE 
micro tubes which were buried 20cm below the soil surface.  At the root zone of the cassava, 
the automatic watering system maintained a soil matric at -30 to -60 kPa using the water mark 
sensors. (Chuayprut, 2017) 
 
Fertilizing treatments 

For the RF1, fertilizer 15-7-18 was applied once at 1 MAP as short strips of fertilizer 
and buried at the rate 937.5 kg/ha. As well, 15-7-18 fertilizer was used in the fertigation plots, 
and at the same total amount (937.5 kg/ha) was applied to all plots, however, the amount was 
divided depending on the number of fertigation applications given, according to treatments.   
The 15-7-18 fertilizer was dissolved in the 220 litters of water, and pressured pipes transfer the 
fertilizer/water solution (fertigation) to the plots. There were three variations in the rate of each 
subsurface drip fertigation treatment, which varied based on plant growth, month after planting 
(MAP): 1) 937.5 kg/ ha applied at 1 MAP (SDIF1), 2) 468.75 kg/ha applied twice at 1 MAP 
and 3 MAP (SDIF2), and 3) 312.5 kg/ha applied three times at 1, 3, and 5 MAP (SDIF3).  

 
Nutrients accumulation analysis 

Analysis of the nutrient content nitrogen (N), phosphorus (P), and potassium (K)) was 
conducted using cassava root harvested at 12 MAP. Testing involved subsampling of 200 g of 
root fresh with three replications, and dried to 65°C.  

1) N content was analyzed by digesting the samples with H2SO4-Na2SO4-Se (Digestion 
mixture) and using nitrogen distillation, following the Kjeldahl method (Jackson, 1958). 

2) P content was analyzed by first digesting the plant samples using a wet digestion 
method, then adding Barton's reagent to measure P content using a UV-spectrophotometer at 
420 nm wavelength (Olsen and Sommers, 1982). 

3) K content was measured by first digesting the plant samples using a wet digestion 
method, and measuring K using a Microwave Plasma-Atomic Emission Spectrometer (MP-
AES) (Johnson and Ulrich, 1959). 
 
Nutrient efficiency 

1) Recovery efficiency (RE) is modified from Dobermann (2007) and can be 
calculated by the following Equation 1: 
 

 RE (%) = (U – U0)
F

× 100        (1) 
 

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

 
 AE =  (Y − Y0)

F
          (2) 
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Where: U is the nutrients content in cassava root (tons/ha) of treatments with fertilizer 
U0 is the nutrient content in cassava root (tons/ha) of no fertilizer  treatment         
F is the amount of nutrients applied. (kg/ha) 

  Y is cassava root yield (kg/kg) of treatments with fertilizer 
  Y0 is cassava root yield (kg/kg) of no fertilizertreatment 
  
Statistical analyses 

The experiment was conducted usingthe Strip plotin RCBD with tree replications. The 
mean comparisons were analysed using Tukey's Honest Significant Difference (HSD) range 
test at confident intervals at 95% (p ≤ 0.05). 
 
Results and Discussion 
 
The removal of Nitrogen, Phosphorus and Potassium content with cassava roots at 12 MAP 

From Table 1, the cassava root yield of both fresh and dry weight responded to all 
treatments in the same trend. SDIF3 and SDIF2 showed the significantly highest yield when 
compared to others. When averaged root dry weight over the treatments with partition for the 
fertilizer application of SDIF2 and SDIF3 (27.82 T/ha), it was found to be greater by 63.56% 
when compared to the average of SDIF0 and SDIF1 (11.06 T/ha), and of 64.45% greater when 
compared to a control. The green manure (GM1) showed no difference in yield when compared 
to that of control. The total N, P and K loss in cassava roots were significantly different among 
the treatments, while it showed no difference when treated with green manure.  

The amount of N, P, and K nutrientslostin cassava roots can be calculated by 
multiplying the percent of N, P, and K in the root with the root dry weight at 12 MAP. The 
average loss of N, P and K with cassava roots at 12 MAP were 26.00, 6.88 and 65.60 kg/ha 
(Table 1). SDIF3 showed significantly higher of N loss by 116.92% when compared to the 
average of SDIF0, SDIF1 and RF1 (20.45 kg/ha), and by 81.80% greater when compared to a 
control.  For P loss in the roots, there was no significant difference for SDIF2, SDIF3 and RF0, 
which were significantly higher than those of SDIF1 and SDIF0. It was found that P was 
significantly least removed in the roots in RF1 treatment. When considered the K root loss, 
SDIF2, SDIF3, RF0 and RF1 were not statistical difference. The highest K loss resulted by SDIF3 
was significantly higher than those of SDIF0 and SDIF1 by 109.51% and 91.81%, respectively. 
Howeler (2014), reported that when cassava with higher yield was found it would 
concomitantly resulted ongreater loss of nutrients from the soil, especially when cassava was 
grown under suitable environments or received an appropriate supply of external fertilizers. 
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Table 1 Effects of water-fertilizer management and green manure on nutrient lost content of 
cassava root at 12 MAP 
Factor Nutrient (kg/ha) Fresh 

weight 

(tons/ha) 

Dry 
weight 

(tons/ha) Total N Total P Total K 

Water-fertilizer management (WF)   
       SDIF0 17.63 b 5.5 bc 42.69 b 26.88c 10.95 c 
       SDIF1 19.56 b 5.63 bc 46.63 b 26.69c 11.17 c 
       SDIF2 29.44 ab 8.88 ab 76.44 ab 39.73ab 16.71 ab 
       SDIF3 44.36 a 9.96 a 89.44 a 47.03 a 19.46 a 
       RF0 20.44 b 6.94 abc 64.06 ab 26.74 c 11.00 c 
       RF1 24.44 b 4.50 c 73.63 ab 36.11bc 14.83bc 
        F-test ** ** * *** *** 
       C.V. (%) 32.36 27.24 29.16 16.84 17.71 
Green manure (GM)  
       GM0 25.06 5.88 52.31 33.17 13.71 
       GM1 26.88 7.81 67.19 34.56 14.33 
        F-test ns ns ns ns ns 
       C.V. (%) 92.90 90.30 42.39 13.80 23.21 
F-test (WF x GM)  
        F-test ns ns ns ns ns 
       C.V. (%) 33.89 56.22 30.68 16.50 22.23 
       Mean 26.00 6.88 65.5 33.86 

 

14.02 
 
mean value with different letters within each column denotes significanceof 95% confidence 
level from the mean testing using the Tukey's Honest Significant Difference (HSD) 
*** = statistical difference 99.9% confidence level; ** = statistical difference 99% 
confidence level; * = statistical difference 95% confidence level; ns = not statistically 
different 
 
Nutrient efficiency of cassava at 12 months after planting 

As illustrated in Table 2, the recovery efficiency (RE) of N and P were highly 
significant difference as the result of treatments. However, the treatments showed no effect on 
the RE of K. The highest nitrogen RE was found when SDIF3 was utilized, followed by the 
SDIF2 and RF1 which both of them were not different statistically. While the SDIF0 and SDIF1 
resulted on the negative RE, this can be interpreted that the sub surface drip irrigation, when 
the fertilizer was applied only 1 time, would affect lesser uptake of nutrients, as a result of 
continuous supply of water, plus the rainfall especially after 5 MAP (Fig. 1). This could cause 
the nutrient leaching in the range where the soil matric potential set forth. Similar RE was 
found for the phosphorus, where the SDIF2 and SDIF3 demonstrated the highest efficiency, and 
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both of them were significant difference when compared to those of SDIF0, SDIF1 and RF1. 
When averaged across SDIF0, SDIF1 and RF1, which represented no fertilizer or application 
the fertilizer only once, it was found that the RE was lower than the average of SDIF2 and 
SDIF3 by 2.03 folds. This means the number of fertilizer application definitely affect on the 
RE of nutrient for cassava production. The finding was consistent with Senkoro et al., (2020) 
that partition in the fertilizer application resulted on the higher efficiency use of nitrogen. 

The agronomic efficiency (AE) obtained from this experiment is shown in Table 2, the 
different treatments significantly affected on the AE of N, P and K. SDIF3 and SDIF2, 
representing the partition of number of fertilizer application, resulted on the highest AE. This 
is confirmed by significantly lower AE as a result of treatments SDIF0, SDIF1 and RF1. Thus, 
the cultivation without the fertilizer or the application of fertilizer only once at 1 MAP, 
regardless of the watering methods, could affect on the crop efficiency to produce lower yield 
when compared to the methods of partitioned application of fertilizer.  
 The loss of fertilizer due to leaching was reflected in the lower RE values, which varied 
according to the number of fertilizer applications. These findings were consistent with earlier 
research reported by Osotsapapar et al. (2008), which noted that the RE depended on several 
factors, including plant species, soil properties, and soil management. However, some of the 
nutrients are lost from the soil by leaching and some could be fixed, becoming unavailable to 
the plants. Therefore, increasing the efficiency of the use of chemical fertilizers by selecting 
suitable fertilizers for crop species and their appropriate time of plant stages, including the 
applied position where plants can utilize the nutrients more effectively (Osotsapar et al., 2008). 

 

 
Fig. 1 (a) Rainfall during the study period from June 2017–June 2018 (b) soil matric potential  
At 30 cm depth (kPa) 
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Table 2 The efficiency of nutrient uptake from fertilizer (RE) and agronomic efficiency (AE) 
of cassava at 12 MAP 

Factor 
Nitrogen Phosphorus Potassium 

RE (%) AE1 RE (%) AE1 RE (%) AE1 
Water-fertilizer management (WF) 
       SDIF0 -2.01 b 3.06 c -5.03 bc 15.00 c -15.16 3.06c 
       SDIF1 -0.63 b 7.74 c -4.70 bc 18.93 c -12.39 7.74c 
       SDIF2 6.42 b 42.09 ab 6.79 ab 206.57 ab 8.83 42.09ab 
       SDIF3 21.85 a 66.24 a 17.60 a 325.04 a 33.26 66.24 a 
       RF0

2 U0 Y0 U0 Y0 U0 Y0 
       RF1 2.84 b 28.78 bc -8.52 c 141.24 bc 6.83 28.78bc 
        F-test * ** * ** ns ** 

mean value with different letters within each column denote significance of 95% confidence 
level from the mean testing calculating Least Significant Difference (LSD) 

1kilograms root dry weight/ kilograms nutrient 
 2no fertilizer treatment 
 

The higher yield obtained from this experiment was resulted from difference in methods 
of water application and number of times of fertilizer application, as shown in treatments of  
subsurface drip irrigation with 2 times of fertigation and subsurface drip irrigation with 2 times 
of fertigation. This reflected on the significantly higher recovery efficiency and agronomy 
efficiency when compared to those of application of fertilizer only once or a control. As a 
consequence, the cassava root yield was significantly greater as a result of higher N, P and K 
being up-taken and utilized for growth and development, and accumulated in the roots.  Thus, 
the nutrient loss, RE and AE, together with the methods of fertilizer application and water 
supply can be the factors influencing the improvement of cassava productivity, and as well, for 
reducing the production cost for cassava farmers. 
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บทคัดย่อ 

งานวจิยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือประเมินผลผลิตขา้วโพดลูกผสมเด่ียวในดินนาฤดูแลง้เขตชลประทานโดยใชข้า้วโพด

สายพนัธ์ุผสมตวัเองกลุ่มสุวรรณ (Kei1303 × Ki48 และ Kei1420 × Ki48) จาํนวน 15 สายพนัธ์ุ และกลุ่มท่ีไม่ใช่สุวรรณ 

(Kei1421 ×Ki60 และ Kei1528×Ki60) จาํนวน 25 สายพนัธ์ุ ผสม topcross กบัสายพนัธ์ุต่างกลุ่มเฮเทอโรติก คือ Ki60  และ 

Ki48  ตามลาํดบั ไดลู้กผสมชัว่ท่ี 1 (F1) 40 คู่ผสม นาํลูกผสมปลูกทดสอบผลผลิตในแปลงนา 4 สภาพแวดลอ้ม วางแผนการ

ทดลองแบบ 7×7 ซิมเพิลแลททิช และมีพนัธ์ุลูกผสมเด่ียวปลูกร่วมทดสอบจาํนวน 9 พนัธ์ุ ผลการทดลองพบวา่ ผลผลิตเมลด็

เฉล่ียขา้วโพดลูกผสม topcross อยูร่ะหวา่ง 840–1,228 กก./ไร่ ขณะท่ีผลผลิตเฉล่ียพนัธ์ุร่วมทดสอบอยู่ระหว่าง 866-1,198 

กก./ไร่ และมีลูกผสม topcross จาํนวน 6 คู่ผสม ท่ีให้ผลผลิตดีทั้ง 4 สภาพแวดลอ้ม มีค่าเฉล่ียอยูร่ะหวา่ง 1,146–1,228  กก./

ไร่ ซ่ึงมีผลผลิตในระดบัเดียวกบัพนัธ์ุร่วมทดสอบนครสวรรค ์5 ท่ีมีผลผลิตเฉล่ีย 1,198 กก./ไร่ คู่ผสมท่ีใหผ้ลผลิตสูงสุด คือ 

(Kei 1528 × Ki 60)-F2-S5-61-1-1-2-2 × Ki48 มีผลผลิต 1,228  กก./ไร่  

คาํสําคญั: ขา้วโพดไร่, เขตชลประทาน, ดินนา, ฤดูแลง้ 

 

Abstract 

This research aimed to evaluate the yield of single corn hybrids on the irrigated rice fields in the dry season. 

Fifteen S5 lines from the Suwan group (Kei1303 × Ki48 and Kei1420 × Ki48) and twenty-five S5 lines from the non-Suwan 

group (Kei1421 × Ki 60 and Kei1528 × Ki 60) were top-crossed with a difference heterotic group Ki60 and Ki48, to 

produce 40 F1 hybrids. The yield trials of topcross hybrids were conducted in a 7×7 simple lattice design in four 

environments and nine single cross hybrids as check varieties. The results showed that the average grain yield of topcross 

hybrids ranged from 840 to 1,228 kg/rai, while the check varieties ranged from 866 to 1,198 kg/rai. Six topcross hybrids 

gave the best grain yield from four environments ranging from 1,146 to 1,228 kg./rai, which gave the same result as the 

best check variety, Nakhon Sawan 5 yielding about 1,198 kg./rai. The highest grain yield of the topcross hybrid was the 

cross (Kei 1528 × Ki 60)-F2-S5-61-1-1-2-2 × Ki48, producing 1,228 kg./rai. 

Keywords: corn, irrigated, rice fields, dry season 

 

 



การประชุมทางวชิาการของมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ คร้ังท่ี 59 สาขาพืช 

49 

คํานํา 

 ปัจจุบนัประเทศไทยประสบปัญหาภยัแลง้ทาํใหมี้ปริมาณนํ้าไม่เพียงพอต่อความตอ้งการใชโ้ดยเฉพาะการ

ทาํนาขา้ว ทาํใหเ้กษตรกรประสบปัญหารายไดล้ดลง รัฐบาลจึงมีโครงการส่งเสริมการปลูกพืชหลากหลายในฤดูนา

ปรัง เพ่ือให้เกษตรกรหันมาปลูกพืชใชน้ํ้ านอ้ย เช่น พืชตระกูลถัว่ ผกั ขา้วโพดอาหารสัตว ์เป็นตน้ (กรมส่งเสริม

การเกษตร, 2560) ทั้งน้้ีขา้วโพดอาหารสัตวเ์ป็นพืชเศรษฐกิจสําคญัของประเทศไทย ผลผลิตท่ีไดส่้วนใหญ่ใชใ้น

อุตสาหกรรมอาหารสัตว์ และมีความต้องการใช้เพ่ิมข้ึนอย่างต่อเน่ืองจนถึงปัจจุบัน ตามการขยายตัวของ

อุตสาหกรรมการผลิตอาหารสัตว ์ในขณะท่ีผลผลิตยงัไม่เพียงพอกบัความตอ้งการใชใ้นประเทศ จึงตอ้งนาํเขา้จาก

ต่างประเทศ ขา้วโพดเล้ียงสตัวถื์อเป็นทางเลือกท่ีดีสาํหรับเกษตรกร เน่ืองจากมีตลาดรองรับผลผลิตและเป็นพืชไร่ท่ี

มีศกัยภาพท่ีจะใชป้ลูกในฤดูแลง้หลงัเก็บเก่ียวขา้ว ใหผ้ลผลิตต่อพ้ืนท่ีสูง ตอ้งการนํ้าตลอดฤดูปลูกประมาณ 400–

500 มม./ไร่ นอ้ยกว่าการทาํนาประมาณ 2–3 เท่า นอกจากน้ียงัช่วยลดการแพร่ระบาดของแมลงจากการปลูกขา้ว 

(กรมวิชาการเกษตร, 2562) แต่ส่วนใหญ่ดินนามีโครงสร้างเป็นดินเหนียวจดั มีอตัราการระบายนํ้ าตํ่า ในขณะท่ี

ขา้วโพดเจริญเติบโตไดดี้ในดินท่ีมีความอุดมสมบูรณ์ ระบายนํ้ าไดดี้ดงันั้น ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนจึงมีความ

สนใจท่ีจะปรับปรุงพนัธ์ุขา้วโพดเล้ียงสัตว ์เพ่ือใหเ้หมาะสมสาํหรับปลูกในดินนาเพ่ิมมากข้ึน จากรายงานการวิจยั

เพ่ือเพ่ิมผลผลิต พบวา่ พนัธ์ุขา้วโพดในปัจจุบนัท่ีใหผ้ลผลิตสูงกวา่พนัธ์ุขา้วโพดในอดีต เป็นผลมาจากการปรับปรุง

ทางดา้นพนัธุกรรม และการปรับปรุงสภาพแวดลอ้มไปพร้อมกนั (Russell, 1991; Duvick, 2005) พนัธ์ุลูกผสมจะ

ให้ผลผลิตมากกว่าพ่อแม่ถึง 50 เปอร์เซ็นต์ และมีความดีเด่นมากกว่าพนัธ์ุพ่อและแม่  ลูกผสมท่ีมาจากเช้ือ

พนัธุกรรมต่างกลุ่มกนั จะให้ผลผลิตสูงกว่าลูกผสมท่ีมาจากเช้ือพนัธุกรรมใกลเ้คียงกนั (Suwanatape et al., 2020) 

อยา่งไรกต็าม การพฒันาขา้วโพดเพ่ือปลูกในพ้ืนท่ีดินนาฤดูแลง้จาํเป็นตอ้งมีลกัษณะทนทานต่อสภาพแวดลอ้มแหง้

แลง้ เน่ืองจากผลผลิตขา้วโพดจะลดลงเม่ือกระทบแลง้ในทุกระยะของการเจริญเติบโต และอุณหภูมิท่ีสูงในฤดูแลง้

ของประเทศไทยซ่ึงมีผลทาํให้ผลผลิตขา้วโพดลดลง (สมชาย และพิเชษฐ์, 2551) นอกจากน้ี การปลูกขา้วโพดไร่

หลงันาสามารถเพ่ิมรายไดใ้หแ้ก่เกษตรกร และเม่ือเปรียบเทียบการปลูกขา้วโพดเล้ียงสัตวก์บัการทาํนาปรัง พบว่า

การปลูกขา้วนาปีแลว้ตามดว้ยการปลูกขา้วโพดไร่ (ขา้ว-ขา้วโพด) เกษตรกรมีรายไดเ้ฉล่ียสุทธิทั้งระบบมากกวา่การ

ปลูกข้าวนาปีตามด้วยการปลูกข้าวนาปรัง (ข้าว-ข้าว) จาํนวน 2,395 บาท/ไร่ (สุจิตร และคณะ, 2557) ดังนั้น

การศึกษาในคร้ังน้ีจึงมีเป้าหมายของการวิจัย คือ ประเมินผลผลิตข้าวโพดลูกผสมเด่ียวในดินนาฤดูแล้งเขต

ชลประทาน 

 

อุปกรณ์และวธีิการ 

 

อุปกรณ์  

1. ขา้วโพดสายพนัธ์ุผสมตวัเองชัว่ท่ี 5 (S5) กลุ่มพนัธ์ุสุวรรณ (Suwan Group, SWG) ไดแ้ก่ (Kei1303 × Ki 

48)-S5 และ (Kei1420 × Ki 48)-S5 และกลุ่มไม่ใช่พันธ์ุสุวรรณ (Non-Suwan Group, NSWG) ได้แก่ (Kei1421 × 

Ki60)-S5 และ (Kei1528 × Ki60)-S5 

2. ขา้วโพดสายพนัธ์ุแท ้ไดแ้ก่ Ki 48 (SWG) และ Ki 60 (NSWG) ใชเ้ป็นสายพนัธ์ุทดสอบ (tester) 
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 3. ขา้วโพดพนัธ์ุลูกผสมการคา้ร่วมทดสอบ ไดแ้ก่ สุวรรณ 5720, สุวรรณ 5821, สุวรรณ 5819, นครสวรรค ์

3, นครสวรรค ์4, นครสวรรค ์5, ซีพี 639, แปซิฟิก 139 และ S 7328 

วิธีการ 

 1. ปลูกเพ่ือผสมพนัธ์ุ ปลูกสายพนัธ์ุผสมตวัเองชัว่ท่ี 5 (S5) ท่ีสกดัมาจากสายพนัธ์ุกลุ่มสุวรรณและสายพนัธ์ุ

กลุ่มไม่ใช่สุวรรณ เพ่ือผสมขา้มกบัสายพนัธ์ุแทเ้กษตรศาสตร์ท่ีต่างกลุ่มสายพนัธ์ุกนั สายพนัธ์ุผสมตวัเองชัว่ท่ี 5 (S5) 

ไดแ้ก่ กลุ่มพนัธ์ุสุวรรณ (SWG) (Kei1303 × Ki 48)-S5 จาํนวน 8 สายพนัธ์ุ และ (Kei1420 × Ki 48)-S5 จาํนวน 7 สาย

พนัธ์ุ และกลุ่มท่ีไม่ใช่พนัธ์ุสุวรรณ (NSWG) (Kei1421 × Ki 60)-S5 จาํนวน 14 สายพนัธ์ุ และ (Kei1528 × Ki 60)-S5 

จาํนวน 11 สายพนัธ์ุ รวมทั้งส้ินจาํนวน 40 สายพนัธ์ุ โดยกลุ่มพนัธ์ุสุวรรณมี 15 สายพนัธ์ุ ผสม topcross ดว้ย Ki 60 

ได ้15 คู่ผสม ในทางกลบักนั กลุ่มท่ีไม่ใช่พนัธ์ุสุวรรณมี 25 สายพนัธ์ุ ผสม topcross ดว้ย Ki 48 ได ้25 คู่ผสม รวม

ทั้งส้ิน 40 คู่ผสม การผสมพนัธ์ุใช้วิธี hand pollination ในแปลงปลูกผสมพนัธ์ุ (crossing block) ท่ีแปลงปลูกพืช

ทดลอง ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร กาํแพงแสน มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ไดลู้กผสมเด่ียวทั้งหมดจาํนวน 40 

คู่ผสม  

  2. ปลูกทดสอบผลผลิต ปลูกลูกผสมเด่ียวในดินนาฤดูแลง้เขตชลประทานในจงัหวดัชยันาท และจงัหวดั

สระบุรี เร่ิมในช่วงเดือนธนัวาคม-มกราคม โดยใชพ้นัธ์ุลูกผสม topcross จาํนวน 40 คู่ผสม ปลูกร่วมกบัพนัธ์ุลูกผสม

การคา้จาํนวน 9 พนัธ์ุ ไดแ้ก่ สุวรรณ 5720, สุวรรณ 5821, สุวรรณ 5819, นครสวรรค ์3, นครสวรรค ์4, นครสวรรค ์

5, ซีพี 639, แปซิฟิก 139 และ S 7328 วางแผนการทดลองแบบ 7×7 ซิมเพิลแลททิซ (7 × 7 simple lattice) จาํนวน 2 

ซํ้ า ปลูกแถวยาว 5 เมตร จาํนวน 2 แถว ใชร้ะยะปลูก 75×20 ซม. จาํนวน 1 ตน้/หลุม ใหน้ํ้ าเป็นระยะดว้ยวิธีการให้

นํ้าแบบสายนํ้าพุ่ง ปลูกใน 4 สภาพแวดลอ้ม โดยปลูก 2 สภาพแวดลอ้มท่ี อ.บา้นหมอ จ.สระบุรี กาํหนดการปลูกใน

สภาพแวดลอ้มท่ี 1 วนัท่ี 10 ธนัวาคม 2562  และสภาพแวดลอ้มท่ี 2 วนัท่ี 22 ธนัวาคม 2562  มีระยะเวลาในการปลูก

ห่างกนั 12 วนั  และอีก 2 สภาพแวดลอ้มท่ีศูนยวิ์จยัพืชไร่ชยันาท อ.สรรพยา จ.ชยันาท ปลูกในสภาพแวดลอ้มท่ี 1

วนัท่ี 27 ธนัวาคม 2562 และปลูกในสภาพแวดลอ้มท่ี 2 วนัท่ี 6 มกราคม 2563 มีระยะเวลาในการปลูกห่างกนั 10 วนั  

ก่อนปลูก เตรียมดิน และใส่ปุ๋ยเคมีรองพ้ืนสูตร 15-15-15 อตัรา 50 กก./ไร่ และการใส่ปุ๋ยแต่งหนา้ (topdress) ดว้ย

ปุ๋ยยูเรีย (46-0-0)โดยแบ่งใส่ 2 คร้ัง คร้ังแรกเม่ือขา้วโพดอายุ 21 วนัหลงัปลูก อตัรา 25 กก./ไร่ และคร้ังท่ี 2 เม่ือ

ขา้วโพดอายุ 45 วนัหลงัปลูกอตัรา 25 กก./ไร่ วิเคราะห์ความแปรปรวนของผลผลิตท่ีความช้ืนเมลด็ 15 เปอร์เซ็นต ์

และลกัษณะทางการเกษตรอ่ืนๆ ของขา้วโพดลูกผสมเด่ียวดว้ย R statistical software, version 4.0.3 (R Core Team, 

2020) 

 

ผลและวจิารณ์ผลการทดลอง 

 

1. ผลผลิตลกูผสมในแต่ละสภาพแวดล้อม 

 1.1 แปลงนาเกษตรกร อ.บา้นหมอ จ.สระบุรี แปลงปลูกท่ี 1 (SB1) ผลผลิตเฉล่ียของพนัธ์ุท่ีใช้ในการ

ทดสอบไม่มีความแตกต่างทางสถิติ (p > 0.05) (Table 1) มีค่าสัมประสิทธ์ิของความแปรปรวน (C.V.) 14.61% 

ลูกผสม topcross ทั้ง 40 คู่ผสมใหผ้ลผลิตอยูร่ะหวา่ง 1,010–1,408 กก./ไร่ ขณะท่ีพนัธ์ุลูกผสมเด่ียวการคา้ใหผ้ลผลิต

อยู่ระหว่าง 1,036–1,368 กก./ไร่ ค่าเฉล่ียผลผลิตของลูกผสม topcross เท่ากบั 1,225 กก./ไร่ ซ่ึงอยู่ในระดบัเดียวกบั
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พนัธ์ุการคา้ท่ีใชร่้วมทดสอบท่ีใหผ้ลผลิตเฉล่ีย 1,226 กก./ไร่ จึงคดัเลือกลูกผสม topcross ท่ีผลผลิตมากกว่า 1,300 

กก./ไร่ มีจาํนวน 7 คู่ผสม หรือ 7 entry ไดแ้ก่ entry 10, 11, 15 17, 18, 22 และ 32 (Table 1) 

 1.2  แปลงนาเกษตรกร อ.บา้นหมอ จ.สระบุรี แปลงปลูกท่ี 2 (SB2) ผลผลิตเฉล่ียของพนัธ์ุท่ีใช้ในการ

ทดสอบมีความแตกต่างทางสถิติอย่างมีนัยสําคญั (p < 0.05) (Table 1)โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิของความแปรปรวน 

(C.V.) 11.89%  ลูกผสม topcross ให้ผลผลิตอยู่ระหว่าง 1,019–1,417 กก./ไร่ ลูกผสมเด่ียวการค้าให้ผลผลิตอยู่

ระหวา่ง 1,046–1,378 กก./ไร่ และค่าเฉล่ียผลผลิตของลูกผสม topcross เท่ากบั 1,234 กก./ไร่ ซ่ึงอยูใ่นระดบัเดียวกบั

พนัธ์ุลูกผสมเด่ียวการคา้ท่ีใชร่้วมทดสอบ (1,235 กก./ไร่) สาํหรับผลผลิตของลูกผสม topcross ท่ีมีผลผลิตมากกว่า 

1,300 กก./ไร่ มีจาํนวน 7 คู่ผสมไดแ้ก่ entry 5, 10, 11, 15 17, 18 และ 32 (Table 1) 

 1.3  แปลงปลูกท่ีศูนยวิ์จยัพืชไร่ชยันาท แปลงปลูกท่ี 1 (CN1) ผลผลิตเฉล่ียของพนัธ์ุท่ีใชใ้นการทดสอบไม่

มีความแตกต่างทางสถิติ (p > 0.05) (Table 1) โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิของความแปรปรวน (C.V.) 15.62% ลูกผสม 

topcross ให้ผลผลิตอยู่ระหว่าง 908–1,296 กก./ไร่ ขณะท่ีผลผลิตลูกผสมเด่ียวการคา้ให้ผลผลิตอยู่ระหว่าง 934–

1,266 กก./ไร่ ค่าเฉล่ียผลผลิตของลูกผสม topcross เท่ากบั 1,122 กก./ไร่ มีผลผลิตในระดบัเดียวกบัลูกผสมเด่ียว

การคา้ท่ีใชร่้วมทดสอบ (1,124 กก./ไร่) ไม่มีลูกผสม topcross ท่ีให้ผลผลิตมากกว่า 1,300 กก./ไร่ แต่มี 6 คู่ผสมท่ี

ใหผ้ลผลิตมากกวา่ 1,200 กก./ไร่ ไดแ้ก่ entry 10, 11, 15 17, 18 และ 32 (Table 1) 

 1.4  แปลงปลูกท่ีศูนยวิ์จยัพืชไร่ชยันาท แปลงปลูกท่ี 2 (CN2) ผลผลิตเฉล่ียของพนัธ์ุท่ีใชใ้นการทดสอบมี

ความแตกต่างทางสถิติอย่างมีนยัสาํคญัยิ่ง (p < 0.01) โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิของความแปรปรวนค่อนขา้งสูง (C.V.) 

20.45% เน่ืองจากหลงัระยะออกดอกจนถึงเก็บเก่ียวขา้วโพดขาดนํ้ าเป็นช่วงๆ ผลผลิตของลูกผสม topcross อยู่

ระหวา่ง 423–821กก./ไร่ ขณะท่ีผลผลิตลูกผสมเด่ียวการคา้อยูร่ะหวา่ง 449-781 กก./ไร่ ค่าเฉล่ียผลผลิตของลูกผสม 

topcross เท่ากบั 638 กก./ไร่ ซ่ึงอยู่ในระดบัเดียวกบัลูกผสมเด่ียวการคา้ (639 กก./ไร่) คดัเลือกลูกผสม topcross ท่ีมี

ผลผลิตสูงสุดไวจ้าํนวน 8 คู่ผสม ไดแ้ก่ entry 5, 10, 11, 15 17, 18, 22 และ 32 ซ่ึงมีผลผลิตท่ีมากกว่า 700 กก./ไร่ 

(Table 1) 

2. การวิเคราะห์ความแปรปรวนรวม (combined analysis of variance, CA) นําข้อมูลผลผลิตของทั้ ง 4 

สภาพแวดลอ้มมาวิเคราะห์ความเป็นเอกภาพของขอ้มูล (homogeneity) ตามวิธี Bartlett's Test for Homogeneity of 

Variances พบว่า ไม่มีแตกต่างทางสถิติ (X2 > 0.05, ไม่ไดแ้สดงขอ้มูล) ดงันั้น จึงวิเคราะห์ความแปรปรวนรวม 

(combined analysis) ของขอ้มูลผลผลิต พบวา่ ค่าเฉล่ียผลผลิตรวมของการทดลองเท่ากบั 1,055 กก./ไร่ และผลผลิต

เฉล่ียของสภาพแวดลอ้ม (environment) มีความแตกต่างทางสถิติอยา่งมีนยัสาํคญั (p < 0.05, ไม่ไดแ้สดงขอ้มูล) โดย

สภาพแวดลอ้ม CN2 ให้ค่าเฉล่ียผลผลิตตํ่าสุด 638 กก./ไร่ ในขณะท่ีอีก 3 สภาพแวดลอ้ม ให้ผลผลิตในระดับ

เดียวกนั กล่าวคือ 1,225, 1,234 และ 1,123 กก./ไร่ จากการปลูกในสภาพแวดลอ้ม SB1, SB2 และ CN1 ตามลาํดบั 

(Table 1) ส่วนสภาพแวดลอ้ม CN2 มีผลผลิตเฉล่ียตํ่า ส่วนหน่ึงเป็นผลมาจากการปลูกล่าชา้ (6 มกราคม 2563) ทาํ

ให้ช่วงการออกดอกและผสมเกสรขา้วโพดกระทบกับความร้อนค่อนขา้งสูง ประกอบกบัการขาดนํ้ าเป็นบาง

ช่วงเวลาหลงัจากขา้วโพดออกดอกแลว้ประมาณ 1 เดือน ทั้งน้ีเน่ืองจากขาดนํ้ าชลประทานทาํให้ตอ้งเก็บเก่ียว

ผลผลิตท่ีขา้วโพดอาย ุ103 วนั ในขณะท่ีสถานท่ีอ่ืนๆ ปลูกแลว้เสร็จในช่วงเดือนธนัวาคมและไดรั้บนํ้าอยา่งเพียงพอ

จนกระทัง่เกบ็เก่ียวผลผลิต โดยแปลงปลูก SB1 เกบ็เก่ียวท่ีอาย ุ122 วนั, แปลงปลูก SB2 เกบ็เก่ียวท่ีอาย ุ117 วนั และ
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แปลงปลูก CN1 เก็บเก่ียวท่ีอายุ 110 วนั ดงันั้นช่วงเวลาท่ีเหมาะสมต่อการปลูกขา้วโพดหลงันาฤดูแลง้ควรปลูก

ในช่วงเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม เพ่ือหลีกเล่ียงอุณภูมิสูงขณะข้าวโพดออกดอกและผสมพนัธ์ุในช่วงเดือน

มีนาคม-เมษายน และหลีกเล่ียงปัญหาการขาดนํ้าชลประทานในช่วงปลายฤดูแลง้ (สมชายและพิเชษฐ,์ 2551) 

ลูกผสม topcross ทั้ง 40 คู่ผสม มีผลผลิตเฉล่ียจาก 4 สภาพแวดลอ้ม อยู่ระหว่าง 840–1,228 กก./ไร่ และมี

ค่าเฉล่ีย 1,055 กก./ไร่ ซ่ึงผลผลิตเฉล่ียรวมของลูกผสม topcross มีค่าในระดบัเดียวกบัค่าเฉล่ียผลผลิตของลูกผสม

ร่วมทดสอบ (1,056 กก./ไร่) แสดงใหเ้ห็นถึงศกัยภาพการใหผ้ลผลิตของพนัธ์ุลูกผสม topcross ท่ีใชใ้นการทดลองน้ี 

ถา้พิจารณาถึงพนัธ์ุลูกผสมเด่ียวท่ีใชร่้วมทดสอบ พบวา่ พนัธ์ุสุวรรณ 5720 และพนัธ์ุสุวรรณ 5821 ใหผ้ลผลิตอยู่ใน

เกณฑท่ี์ดี เช่นเดียวกบั พนัธ์ุนครสวรรค ์5 ท่ีมีผลผลิตมากกว่า 1,100 กก./ไร่ ส่วนหน่ึงท่ีทาํใหค่้าเฉล่ียรวมของพนัธ์ุ

ดงักล่าวน้ีสูงมาจากสภาพแวดลอ้ม CN2 ขา้วโพดทั้ง 3 พนัธ์ุมีผลผลิตเฉล่ียค่อนขา้งสูงมากกวา่ 700 กก./ไร่ และเป็น

พนัธ์ุท่ีมีเสถียรภาพ (stability) ดีจากการทดสอบผลผลิตในดินนาฤดูแลง้เขตชลประทาน (ชูศกัด์ิ และคณะ, 2562) 

ในขณะท่ีพนัธ์ุอ่ืนๆ ให้ผลผลิตในระดับ 400–600 กก./ไร่ จากข้อมูลผลผลิตของคู่ผสมท่ีให้ผลผลิตดีในแต่ละ

สภาพแวดลอ้ม และขอ้มูลการวิเคราะห์รวม พบว่ามี 6 คู่ผสมท่ีให้ผลผลิตดีในทุกสภาพแวดลอ้ม มาจากกลุ่มสาย

พนัธ์ุสุวรรณ (SWG) × Ki 60 จาํนวน 3 คู่ผสม (Kei1420 × Ki48)-S5-33-2-1-1-2 × Ki 60 (1,177 กก./ไร่), (Kei1420 

× Ki48)-S5-33-2-1-1-2 × Ki 60 (1,155 กก./ไร่) และ (Kei1420 × Ki48)-S5-120-1-1-1-1 × Ki 60 (1,160 กก./ไร่) และ

จากกลุ่มสายพนัธ์ุท่ีไม่ใช่พนัธ์ุสุวรรณ (NGWG) × Ki48 จาํนวน 3 คู่ผสม (Kei1421 × Ki60)-S5-4-1-2-1-2 × Ki 48 

(1,194 กก./ไร่), (Kei1421 × Ki60)-S5-5-1-1-1-1 × Ki 48 (1,146 กก./ไร่) และ (Kei1528 × Ki 60)-S5-61-1-1-2-2 × 

Ki 48 (1,228 กก./ไร่) และเป็นคู่ผสมท่ีให้ผลผลิตสูงสุด และทั้ ง 6 คู่ผสมเกิดจากการผสมข้ามกลุ่มสายพนัธ์ุ 

(heterotic group) เน่ืองจาก Ki 48 และ Ki 60 เป็นสายพนัธ์ุท่ีจดัอยูใ่นกลุ่มพนัธ์ุสุวรรณ และกลุ่มท่ีไม่ใช่พนัธ์ุสุวรรณ 

ตามลาํดบั เน่ืองจากในการปรับปรุงพนัธ์ุการใชส้ายพนัธ์ุท่ีมาจากต่างแหล่งพนัธุกรรม หรือต่างกลุ่มเฮเทอโรซีส 

(different heterotic groups) จะมีโอกาสท่ีลูกผสมใหผ้ลผลิตดีกวา่การผสมภายในกลุ่มเฮเทอโรซีสเดียวกนั (Hallauer 

and Miranda, 1988) อยา่งไรกต็าม สายพนัธ์ุผสมตวัเองชัว่ท่ี 5 (S5) ท่ีใชใ้นการทดลองน้ียงัตอ้งพฒันาต่อไปเพ่ือเพ่ิม

ระดบัความคงตวัทางพนัธุกรรม (homozygosity) ดว้ยการผสมตวัเอง (selfing) อย่างนอ้ยจนถึงชัว่ท่ี 7 (S7) เพ่ือให้

เกิดความมัน่ใจว่าพันธุกรรมของคู่ผสมจะยงัคงให้ผลผลิตดี การทดสอบผลผลิตในหลายสภาพแวดล้อมยงั

จาํเป็นตอ้งทาํต่อไป และเพ่ือเป็นการเพ่ิมโอกาสของการใชป้ระโยชน์จากพนัธ์ุท่ีคดัเลือกใหม่ ควรมีการทดสอบ

พนัธ์ุนอกเหนือจากพ้ืนท่ีปลูกหลงันาฤดูแลง้เขตชลประทาน ทั้งน้ีอาจมีบางคู่ผสมท่ีใหผ้ลผลิตดีทั้งในพ้ืนท่ีปลูกดิน

นาฤดูแลง้ และพ้ืนท่ีปลูกดินไร่ กจ็ะเป็นการเพ่ิมโอกาสของการใชพ้นัธ์ุท่ีปรับปรุงใหม่ใหก้วา้งขวางยิ่งข้ึน 
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Table 1 Means of grain yield (kg/rai) at the moisture content of 15 %from two environments at Saraburi province 

(SB1 and SB2) and two environments at Chai Nat province (CN1 and CN2), and the combined analysis of variance 

in all environments (CA) 

Entry Cross SB1 SB2 CN1 CN2 CA 

1 (Kei1303 × Ki48)-S5-9-1-2-1-1 × Ki 60 1010 1019 908 423 840 

2 (Kei1303 × Ki48)-S5-9-1-3-1-1 × Ki 60 1230 1239 1127 643 1060 

3 (Kei1303 × Ki48)-S5-50-1-2-1-1 × Ki 60 1270 1279 1168 683 1100 

4 (Kei1303 × Ki48)-S5-116-1-1-1-1 × Ki 60 1182 1191 1079 595 1012 

5 (Kei1303 × Ki48)-S5-127-1-1-1-1 × Ki 60 1299 1308 1197 712 1129 

6 (Kei1303 × Ki48)-S5-127-1-1-2-1 × Ki 60 1236 1245 1134 649 1066 

7 (Kei1303 × Ki48)-S5-141-1-2-2-1 × Ki 60 1247 1256 1145 660 1077 

8 (Kei1303 × Ki48)-S5-141-1-2-4-1 × Ki 60 1267 1277 1165 681 1098 

9 (Kei1420 × Ki48)-S5-33-2-1-1-1 × Ki 60 1248 1258 1146 661 1078 

10 (Kei1420 × Ki48)-S5-33-2-1-1-2 × Ki 60 1347 1356 1244 760 1177 

11 (Kei1420 × Ki48)-S5-33-2-2-2-1 × Ki 60 1325 1335 1223 739 1155 

12 (Kei1420 × Ki48)-S5-42-1-1-1-1 × Ki 60 1158 1168 1056 571 988 

13 (Kei1420 × Ki48)-S5-42-1-1-3-1 × Ki 60 1096 1106 1094 510 952 

14 (Kei1420 × Ki48)-S5-73-1-1-1-1 × Ki 60 1250 1260 1148 664 1080 

15 (Kei1420 × Ki48)-S5-120-1-1-1-1 × Ki 60 1330 1339 1227 743 1160 

16 (Kei1421 × Ki60)-S5-4-1-2-1-1 × Ki 48 1239 1249 1137 653 1070 

17 (Kei1421 × Ki60)-S5-4-1-2-1-2 × Ki 48 1364 1373 1261 777 1194 

18 (Kei1421 × Ki60)-S5-5-1-1-1-1 × Ki 48 1316 1326 1214 730 1146 

19 (Kei1421 × Ki60)-S5-5-1-1-1-2 × Ki 48 1240 1250 1138 653 1070 

20 (Kei1421 × Ki60)-S5-5-1-1-1-3 × Ki 48 1170 1180 1068 583 1000 

21 (Kei1421 × Ki60)-S5-5-2-1-1-1 × Ki 48 1157 1267 1055 570 1012 

22 (Kei1421 × Ki60)-S5-36-1-1-2-1 × Ki 48 1408 1208 1105 821 1136 

23 (Kei1421 × Ki60)-S5-39-1-2-1-1 × Ki 48 1283 1292 1181 696 1113 

24 (Kei1421 × Ki60)-S5-39-1-2-2-1 × Ki 48 1194 1204 1092 607 1024 

25 (Kei1421 × Ki60)-S5-39-1-2-2-2 × Ki 48 1239 1248 1137 652 1069 

26 (Kei1421 × Ki60)-S5-51-2-2-2-1 × Ki 48 1235 1245 1133 648 1065 
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Table1 (continued). 

Entry Cross SB1 SB2 CN1 CN2 CA 

27 (Kei1421 × Ki60)-S5-51-2-3-1-1 × Ki 48 1129 1138 1027 542 959 

28 (Kei1421 × Ki60)-S5-52-1-1-1-2 × Ki 48 1142 1152 1040 556 973 

29 (Kei1421 × Ki60)-S5-68-1-2-2-1 × Ki 48 1179 1189 1077 592 1009 

30 (Kei1528 × Ki60)-S5-40-2-1-1-1 × Ki 48 1214 1224 1112 628 1045 

31 (Kei1528 × Ki60)-S5-61-1-1-2-1 × Ki 48 1273 1282 1170 686 1103 

32 (Kei1528 × Ki60)-S5-61-1-1-2-2 × Ki 48 1398 1417 1296 811 1228 

33 (Kei1528 × Ki60)-S5-66-1-1-1-1 × Ki 48 1109 1118 1007 522 939 

34 (Kei1528 × Ki60)-S5-70-1-1-1-1 × Ki 48 1014 1024 912 428 845 

35 (Kei1528 x Ki60)-S5-166-2-1-2-2 × Ki 48 1201 1211 1099 615 1032 

36 (Kei1528 × Ki 60)-S5-169-1-1-2-1 × Ki 48 1208 1217 1106 621 1038 

37 (Kei1528 × Ki 60)-S5-173-1-1-1-1 × Ki 48 1282 1291 1180 695 1112 

38 (Kei1528 × Ki60)-S5173-1-1-1-2 × Ki 48 1167 1177 1065 581 998 

39 (Kei1528 × Ki 60)-S5-181-1-1-1-1 × Ki 48 1147 1157 1045 560 977 

40 (Kei1528 × Ki60)-S5-181-1-1-1-4 × Ki 48 1178 1187 1175 600 1035 

 Mean of topcrosses 1225 1234 1122 638 1055 

41 Suwan 5720 1325 1334 1223 738 1155 

42 Suwan 5821 1323 1332 1221 736 1153 

43 Suwan 5819 1254 1264 1152 668 1084 

44 NS3 1191 1200 1089 604 1021 

45 NS4 1093 1102 991 506 923 

46 NS5 1368 1378 1266 781 1198 

47 CP639 1190 1200 1088 603 1020 

48 Pac139 1036 1046 934 449 866 

49 S7328 1251 1261 1149 665 1082 

 Mean of check varieties 1226 1235 1124 639 1056 

Over all Mean 1225 1234 1123 638 1055 

F-test ns * ns ** ** 

LSD(0.05) - 321.8 - 264.3 195.6 

C.V.(%) 14.61 11.89 15.62 20.45 15.33 

- = not determine, ns = non significant difference, * = significant difference (P<0.05),  

** = highly significant difference (p < 0.01) 

สรุป 

 จากการปลูกทดสอบผลผลิตลูกผสมเด่ียวท่ีเกิดจากสายพนัธ์ุผสมตวัเองชัว่ท่ี 5 ท่ีสกดัสายพนัธ์ุมาจากสาย

พนัธ์ุกลุ่มสุวรรณและสายพนัธ์ุกลุ่มไม่ใช่สุวรรณผสม topcross กบัสายพนัธ์ุแทเ้กษตรศาสตร์ Ki 60 และ Ki48 ใน

ดินนาฤดูแลง้เขตชลประทานสามารถคดัเลือกลูกผสม topcross ท่ีให้ผลผลิตสูงทั้ง 4 สภาพแวดลอ้มทั้งหมด 6 
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คู่ผสม ผลผลิตเฉล่ียอยู่ระหว่าง 1,146–1,228 กก./ไร่ ใกลเ้คียงกบัพนัธ์ุนครสวรรค์ 5 (1,198 กก./ไร่) ซ่ึงเป็นพนัธ์ุ

การค้าท่ีมีเสถียรภาพดี ลูกผสม topcross ทั้ ง 6 คู่ผสมท่ีคัดเลือกน้ีมาจากกลุ่มสายพนัธ์ุสุวรรณ (SWG) × Ki 60 

จาํนวน 3 คู่ผสม ได้แก่  (Kei1420 × Ki48)-S5-33-2-1-1-2 × Ki 60, (Kei1420 × Ki48)-S5-33-2-1-1-2 × Ki 60 และ 

(Kei1420 × Ki48)-S5-120-1-1-1-1 × Ki 60 และจากกลุ่มสายพนัธ์ุท่ีไม่ใช่พนัธ์ุสุวรรณ (NGWG) × Ki48 จาํนวน 3 

คู่ผสม (Kei1421 × Ki60)-S5-4-1-2-1-2 × Ki 48, (Kei1421 × Ki60)-S5-5-1-1-1-1 × Ki 48  และ (Kei1528 × Ki 60)-

S5-61-1-1-2-2 × Ki 48  และคู่ผสม (Kei1528 × Ki 60)-S5-61-1-1-2-2 × Ki 48 ใหผ้ลผลิตสูงสุด 1,228 กก./ไร่  
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บทคัดย่อ 

การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือพฒันาพนัธ์ุขา้วโพดลูกผสมเด่ียวท่ีสามารถปลูกไดใ้นสภาพดินนาฤดูแลง้เขต

ชลประทาน การทดลองไดส้ร้างลูกผสมทั้งหมด 44 คู่ผสม (crosses) จาก 11 สายพนัธ์ุ (line) และ 4 ตวัทดสอบ (tester) โดย

วธีิ line × tester การทดสอบผลผลิต วางแผนการทดลอง 7 × 7 simple lattice ใน 3 สภาพแวดลอ้ม (สระบุรี 2 สภาพแวดลอ้ม 

และ นครราชสีมา 1 สภาพแวดลอ้ม) พร้อมกบั 5 พนัธ์ุเปรียบเทียบ (checks) ผลการทดลองพบว่า ค่าเฉล่ียผลผลิตเมล็ด

ระหวา่งพนัธ์ุเปรียบเทียบกบัคู่ผสมมีความแตกต่างกนั (p < 0.05) และค่าเฉล่ียผลผลิตเมล็ดระหวา่งคู่ผสมก็มีความแตกต่าง

อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ (p < 0.05) สายพนัธ์ุ (Kei 1019 × Ki 60)-S4-12-1-3-1 เป็นสายพนัธ์ุท่ีมีสมรรถนะการผสมทัว่ไปดี 

(GCA = 85) ส่วนตัวทดสอบท่ีสมรรถนะการผสมทั่วไปดี คือ WS 819 (GCA = 126) และ WS 833 (GCA = 122) ส่วน

สมรรถนะการผสมเฉพาะ (SCA) พบวา่มีทั้งหมด 10 คู่ผสม ท่ีมีค่าบวก โดยคู่ผสมท่ีใหผ้ลผลิตเฉล่ียสูงสุด คือ (Kei 1528 × 

Ki 60)-S4-61-1-1-1 × WS 819 (1,512 กก./ไร่) และพนัธ์ุเปรียบเทียบท่ีใหผ้ลผลิตเฉล่ียสูงสุด คือ S 7328 (1,640 กก./ไร่)  

คาํสําคญั: ขา้วโพดลูกผสม, ดินนา, สมรรถนะการผสมเฉพาะ, สมรรถนะการผสมทัว่ไป 

 

Abstract 

This research's objective was to develop a single cross hybrid corn variety grown in rice fields in the dry season of 

the irrigated zone. In the experiment, 44 crosses were obtained from 11 lines and 4 testers using the line × tester design. 

The yield trials were conducted using the 7 × 7 simple lattice design in 3 environments (2 environments in Saraburi and 1 

environment in Nakhon Ratchasima) and five check varieties. The results showed that the average grain yield of check 

varieties and crosses was significantly different (P<0.05), as well as average grain yield among the crosses, was 

significantly different (P<0.05). The (Kei 1019 × Ki 60)-S4-12-1-3-1 line had the best general combining ability (GCA 

= 85), while the good combining ability of testers were WS 819 (GCA = 126) and WS 833 (GCA = 122). For specific 

combining ability (SCA), ten crosses gave positive values. The best grain yield was the cross (Kei 1528 × Ki 60)-S4-61-1-

1-1 × WS 819 (1,512 kg/rai). And the best check variety was S 7328, giving a grain yield of 1,640 kg/rai. 

Keywords: hybrid corn, paddy soil, specific combining ability, general combining ability 
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คํานํา 

ขา้วโพดเป็นพืชเศรษฐกิจท่ีสําคญัพืชหน่ึงของประเทศไทยท่ีมีแนวโน้มของความตอ้งการในประเทศ

สูงข้ึนเร่ือย ๆ ในขณะท่ีพ้ืนท่ีในการเพาะปลูกโดยทัว่ไปมีปริมาณจาํกดั ซ่ึงเป็นสถานการณ์เดียวกนักบัสภาพการ

ผลิตและความต้องการใช้ข้าวโพดในต่างประเทศ (United States Department of Agriculture (USDA), 2018) 

สาํหรับประเทศไทย ภาครัฐมีนโยบายผลิตสินคา้เกษตรใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของตลาด การปลูกพืชอ่ืนๆ 

หลงัฤดูทาํนาปี เช่น ขา้วโพดเล้ียงสตัว ์ช่วยลดปริมาณขา้วนาปรังส่วนเกิน และช่วยเพ่ิมผลผลิตขา้วโพดเล้ียงสตัวท่ี์

ไม่เพียงพอกบัความตอ้งการ ในขณะท่ีขา้วมีผลผลิตเกินจากความตอ้งการของตลาด โดยไทยมีพ้ืนท่ีเพาะปลูกขา้ว

ทั้งประเทศประมาณ 71.8 ลา้นไร่ มีผลผลิตประมาณ 32.63 ลา้นตนั ในขณะท่ีความตอ้งการใชท้ั้งในประเทศและ

ขายไปยงัต่างประเทศเฉล่ีย 5 ปี ประมาณ 30.88 ลา้นตนั ดงันั้น จึงเกิดผลผลิตส่วนเกิน 1.75 ลา้นตนั เม่ือคาํนวณ

กลบัเป็นพ้ืนท่ีปลูกจะมีพ้ืนท่ีปลูกขา้วมากเกินความตอ้งการ  2.6 ลา้นไร่  ส่วนการปลูกขา้วโพดเล้ียงสัตว ์มีพ้ืนท่ี

เพาะปลูกประมาณ 6.71 ลา้นไร่ ปริมาณผลผลิต 5.03 ลา้นตนั ในขณะท่ีความตอ้งการตลาดเฉล่ียปีละประมาณ 7.95 

ลา้นตนั (สาํนกังานเศรษฐกิจการเกษตร, 2561) การปลูกขา้วโพดไร่หลงันาสามารถเพ่ิมรายไดใ้หแ้ก่เกษตรกร และ

เม่ือเปรียบเทียบการปลูกขา้วโพดไร่กบัการทาํนาปรัง พบว่าการปลูกขา้วนาปีแลว้ตามดว้ยการปลูกขา้วโพดไร่ 

(ขา้ว-ขา้วโพด) เกษตรกรมีรายไดเ้ฉล่ียสุทธิทั้งระบบมากกว่าการปลูกขา้วนาปีตามดว้ยการปลูกขา้วนาปรัง (ขา้ว-

ขา้ว) จาํนวน 2,395 บาท/ไร่ หรือมากกว่า 29.5 เปอร์เซ็นต ์(สุจิตร และคณะ, 2557) นอกจากน้ี การปลูกขา้วโพดใน

ดินนาฤดูแลง้หลงัเกบ็เก่ียวขา้วจะใชน้ํ้านอ้ยกวา่การทาํนาประมาณ 2–3 เท่า และยงัช่วยลดการแพร่ระบาดของแมลง

ศตัรูขา้ว ขา้วโพดมีคุณภาพเมล็ดดีปราศจากสารอะฟลาทอกซิน ขายไดร้าคาดี และช่วยเพ่ิมปริมาณการผลิตให้

เพียงพอต่อความต้องการใช้ภายในประเทศ โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ (ชูศักด์ิ และคณะ 2561) 

โครงการปรับปรุงพนัธ์ุขา้วโพดโดยทัว่ไปจะพฒันาสายพนัธ์ุแทโ้ดยการผสมตวัเอง (selfing) 5–7 ชัว่ แลว้นาํสาย

พนัธ์ุแทท่ี้ไดม้าทดสอบเพ่ือหาลูกผสมท่ีดี การผสมพนัธ์ุระหว่างสายพนัธ์ุ (line, l) กบัตวัทดสอบ (tester, t) เม่ือใช้

ตวัทดสอบท่ีมีฐานพนัธุกรรมกวา้ง (broad based genotype) เป็นการทดสอบสมรรถนะการผสมทั่วไป (general 

combining ability, GCA) ในกรณีของการผสมระหว่างสายพนัธ์ุกบัตวัทดสอบหลายตวั (Kempthorne, 1957a) จะ

ใหข้อ้มูลทั้งสมรรถนะการผสมทัว่ไป และสมรรถนะการผสมเฉพาะ (specific combining ability, SCA) ของทั้งสาย

พนัธ์ุและตวัทดสอบ การผสมพนัธ์ุจะปลูกสายพนัธ์ุกบัตวัทดสอบ แลว้นาํทุกสายพนัธ์ุผสมกบัทุกตวัทดสอบ ดั้งนั้น

จะไดลู้กผสมทั้งหมด l × t คู่ผสม ปกติจะใชส้ายพนัธ์ุเป็นตน้แม่และตวัทดสอบเป็นตน้พ่อ (ชูศกัด์ิ, 2562) นอกจากน้ี 

ในการผลิตขา้วโพดลูกผสมเด่ียว การจดักลุ่มเฮตเทอโรซีส (heterotic groups) จะเป็นพ้ืนฐานท่ีสาํคญัอยา่งหน่ึงของ

โครงการปรับปรุงพนัธ์ุ (Hallauer et al., 1998a; Reif et al., 2003) ดงันั้นในโครงการปรับปรุงพนัธ์ุ การใชส้ายพนัธ์ุ

ท่ีมาจากต่างแหล่งพนัธุกรรม หรือต่างกลุ่มเฮตเทอโรซิส (different heterotic groups) จะมีโอกาสท่ีลูกผสมให้ผล

ผลิตท่ีดีมากกว่าการผสมภายในกลุ่มเฮตเทอโรซีสเดียวกนั (Hallauer and Miranda, 1988a; Dhillon et al., 2004) ใน

ประเทศไทย การจดักลุ่มเฮตเทอโรซีสแบ่งออกเป็นกลุ่มขา้วโพดพนัธ์ุสุวรรณ (Suwan group, SWG) และกลุ่มท่ี

ไม่ใช่พนัธ์ุสุวรรณ (Non-Suwan group, NSWG) เม่ือนําสายพนัธ์ุอินเบรดจากแต่ละกลุ่มมาผสมข้ามเพ่ือสร้าง

ลูกผสม จะไดลู้กผสมท่ีใหผ้ลผลิตสูงกว่าการผสมระหว่างสายพนัธ์ุอินเบรดท่ีมาจากกลุ่มเฮตเทอโรซีสเดียวกนั ใน

การทดลองน้ี มีวตัถุประสงค์เพ่ือพฒันาพนัธ์ุขา้วโพดลูกผสมเด่ียวท่ีสามารถปลูกไดใ้นสภาพดินนาฤดูแลง้เขต
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ชลประทาน โดยใชข้า้วโพดไร่สายพนัธ์ุผสมตวัเองชัว่ท่ี 4 (S4) ท่ีมีฐานพนัธุกรรมเป็นกลุ่มพนัธ์ุสุวรรณและกลุ่มท่ี

ไม่ใช่พนัธ์ุสุวรรณมาผสมกบัตวัทดสอบ (tester) 

 

อุปกรณ์และวธีิการ 

 

การผสมพันธ์ุ (มิถนุายน–กันยายน 2562) 

คดัเลือกสายพนัธ์ุผสมตวัเองชัว่ท่ี 4 (S4) จากการทดสอบผลผลิตลูกผสมเด่ียวของคู่ผสมระหว่างสายพนัธ์ุ

ผสมตวัเองชัว่ท่ี 3 (S3) กบัตวัทดสอบ โดยลูกผสมมีลกัษณะทางการเกษตรดีและใหผ้ลผลิตสูงในแปลงทดสอบ

ผลผลิตลูกผสมในดินนา ฤดูแลง้ เขตชลประทานจงัหวดัสระบุรี ปี พ.ศ. 2562 โดยคดัเลือกมาจาํนวน 11 สายพนัธ์ุ 

ประกอบดว้ย 3 สายพนัธ์ุจากกลุ่มพนัธ์ุสุวรรณ (SWG) ไดแ้ก่ (Kei 1303 × Ki48)-S4-9-1-1-1, (Kei 1303 × Ki48)-S4-

141-1-1-1 และ (Kei 1420 × Ki48)-S4-142-1-1-1 และจาํนวน 8 สายพนัธ์ุจากกลุ่มท่ีไม่ใช่พนัธ์ุสุวรรณ (NSWG) 

ได้แก่ (Kei 1421 × Ki60)-S4-22-2-1-1, (Kei 1421 × Ki60)-S4-36-1-1-1, (Kei 1421 × Ki60)-S4-68-1-1-1, (Kei 1421 

× Ki60)-S4-68-1-2-1, (Kei 1528 × Ki60)-S4-40-3-2-1, (Kei 1528 × Ki60)-S4-61-1-1-1, (Kei 1528 × Ki60)-S4-166-

2-1-1 และ (Kei 1019 × Ki 60)-S4-12-1-3-1 โดยปลูกแบบฝักต่อแถว (ear to row) จาํนวน 2 แถว แถวยาว 5 เมตร 

ระยะปลูก 70×20 ซม. จาํนวน 1 ตน้/หลุม ซ่ึงจะไดจ้าํนวน 26 ตน้/แถว และทาํการคดัเลือกลกัษณะตน้ท่ีดีและมี

ความสมบูรณ์ เพ่ือผสมกบัตวัทดสอบ 4 สายพนัธ์ุ ไดแ้ก่ Ki 48 จดัเป็นกลุ่มพนัธ์ุสุวรรณ, Ki 60 จดัเป็นกลุ่มท่ีไม่ใช่

พนัธ์ุสุวรรณ ส่วนตวัทดสอบ WS 833 และ WS 819 จาก บริษทั WS Seed (Thailand) จาํกดั ซ่ึงยงัไม่ไดจ้ดักลุ่มพนัธ์ุ 

ผสมพนัธ์ุเพ่ือสร้างลูกผสมแบบ line × tester ไดลู้กผสมจาํนวน 44 คู่ผสม เม่ือถึงระยะเก็บเก่ียวไดค้ดัเลือก 2–3 ฝัก

ต่อคู่ผสม (cross) แลว้กะเทาะเมลด็รวมกนัภายในแต่ละคู่ผสม สาํหรับปลูกทดสอบผลผลิตในฤดูถดัไป 

 

 การทดสอบผลผลิตลกูผสม (พฤศจิกายน 2562–มนีาคม 2563) 

การปลูกทดสอบผลผลิตลูกผสม ทาํในดินนา อาํเภอบา้นหมอ จงัหวดัสระบุรี จาํนวน 2 แปลง และท่ี

ศูนยวิ์จยัขา้วโพดและขา้วฟ่างแห่งชาติ อาํเภอปากช่อง จงัหวดันครราชสีมา จาํนวน 1 แปลง ประกอบดว้ยพนัธ์ุ

ลูกผสมเด่ียว 44 คู่ผสม และมีพนัธ์ุลูกผสมร่วมทดสอบ (checks) 5 พนัธ์ุ ไดแ้ก่ Pac 339, S 7328, SW 5720, NS 5 และ 

SW 5819 รวมเป็น 49 คู่ผสม วางแผนการทดลองแบบ 7×7 simple lattice ระยะปลูก 70×20 ซม. จาํนวน 2 แถว แถว

ยาว 5 เมตร ปลูกจาํนวน 2 เมลด็/หลุม เม่ือขา้วโพดอาย ุ14 วนั ถอนแยกใหเ้หลือ จาํนวน 1 ตน้/หลุม หรือ 26 ตน้/แถว 

ใส่ปุ๋ยรองพ้ืนสูตร 15-15-15 จาํนวน 40 กก./ไร่ ใส่ปุ๋ยแต่งหนา้ดว้ยยเูรีย 46-0-0 จาํนวน 2 คร้ัง ท่ีอาย ุ21 วนั และ 45 

วนัหลงัปลูก ใส่คร้ังละ 20 กก./ไร่ เกบ็ขอ้มูลทางการเกษตรไดแ้ก่ ผลผลิตเมลด็ท่ีความช้ืน 15 เปอร์เซ็นต ์ วนัออก

ดอกตวัผูแ้ละตวัเมีย ความสูงตน้และความสูงฝัก เปอร์เซ็นตค์วามช้ืนขณะเกบ็เก่ียว และเปอร์เซ็นตก์ะเทาะ 

 

การวิเคราะห์ข้อมลู  

วิเคราะห์สมรรถนะการผสมทัว่ไป (GCA) สมรรถนะการผสมเฉพาะ(SCA) และวิเคราะห์ความแปรปรวน 

(analysis of variance) ของผลผลิตตามแผนการผสมพนัธ์ุแบบ Line×Tester (Kempthorne, 1957b) ดว้ย R statistics 

(R Core Team, 2019; ชูศกัด์ิ, 2562) 
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ผลและวจิารณ์ผลการทดลอง 

การวิเคราะห์ความแปรปรวนของการทดสอบผลผลิต พบวา่ ผลผลิตเมลด็ (grain yield)  ความสูงตน้ (plant 

height) ความสูงฝัก (ear height) เปอร์เซ็นตค์วามช้ืนขณะเก็บเก่ียว (moisture) และเปอร์เซ็นต์กะเทาะ (shelling) มี

ความแตกต่างทางสถิติอย่างมีนยัสาํคญัยิ่ง (p < 0.01) ยกเวน้ วนัออกดอกตวัผู ้(anthesis) และวนัออกไหม (silking) 

ไม่แตกต่างทางสถิติ (Table 1) 

 

ผลผลิต 

ลูกผสมระหว่างสายพนัธ์ุ × ตวัทดสอบ (line × tester) จาํนวน 44 คู่ผสมใหผ้ลผลิตอยู่ระหว่าง 624–1,512 

กก./ไร่ มีค่าเฉล่ีย 1,159 กก./ไร่  ขณะท่ีผลผลิตของพนัธ์ุลูกผสมร่วมทดสอบมีค่าอยู่ระหว่าง 1,189-1,640 กก./ไร่ 

และมีค่าเฉล่ีย 1,386 กก./ไร่ (Table 1)  เม่ือใช้สายพนัธ์ุแท้จากกลุ่มพนัธ์ุสุวรรณ (SWG, Ki 48) เป็นตวัทดสอบ 

พบว่า คู่ผสมจากสายพนัธ์ุผสมตัวเองชั่วท่ี 4 ท่ีมาจากกลุ่มพนัธ์ุสุวรรณให้ผลผลิตเฉล่ีย 875 กก./ไร่ (Table 1) 

อย่างไรก็ตาม เม่ือนําไปผสมกับสายพนัธ์ุท่ีมาจากกลุ่มท่ีไม่ใช่พนัธ์ุสุวรรณ (NSWG) ลูกผสมให้ผลผลิตเฉล่ีย

ค่อนขา้งสูง (1,258 กก./ไร่) ในทาํนองเดียวกนั เม่ือใชส้ายพนัธ์ุแทจ้ากกลุ่มท่ีไม่ใช่พนัธ์ุสุวรรณเป็นตวัทดสอบ (Ki 

60) พบว่า คู่ผสมท่ีมาจากสายพนัธ์ุท่ีไม่ใช่พนัธ์ุสุวรรณมีค่าเฉล่ียผลผลิต 718 กก./ไร่ ในขณะท่ีคู่ผสมท่ีมาจากกลุ่ม

พนัธ์ุสุวรรณมีค่าเฉล่ียผลผลิตสูง 1,446 กก./ไร่ (Table 1) ผลการทดลองช้ีใหเ้ห็นวา่ ผลผลิตของลูกผสมท่ีมาจากการ

ผสมขา้มกลุ่มเฮตเทอโรซีสมีผลผลิตดีกว่าลูกผสมท่ีมาจากการผสมภายในกลุ่มเฮตเทอโรซีสเดียวกนั ซ่ึงสอดคลอ้ง

กบัรายงานของ Hallauer and Miranda (1988b) และ Dhillon et al. (2004) ดงันั้น การสกดัสายพนัธ์ุแทจ้ากแหล่ง

พนัธุกรรมต่าง ๆ โดยการผสมตวัเอง (selfing) สายพนัธ์ุในชัว่แรก ๆ ควรใชต้วัทดสอบจากทั้งสองกลุ่มพนัธ์ุแยก

กลุ่มสายพนัธ์ุก่อนเป็นกลุ่มพนัธ์ุสุวรรณ และกลุ่มสายพนัธ์ุท่ีไม่ใช่พนัธ์ุสุวรรณ การสร้างลูกผสมเด่ียวเพ่ือทดสอบ

ผลผลิตจากสายพนัธ์ุผสมตัวเองในชั่วต่อ ๆ มาจะใช้การผสมพนัธ์ุแบบ factorial cross จะทาํให้จาํนวนคู่ผสม

ทดสอบลดลงคร่ึงหน่ึง ดงันั้น การจดักลุ่มเฮตเทอโรซีสของสายพนัธ์ุจึงเป็นพ้ืนฐานท่ีสาํคญัของโครงการปรับปรุง

พนัธ์ุลูกผสม (Hallauer et al., 1998b; Reif et al., 2003) ตามขอ้มูล สายพนัธ์ุของบริษทั WS Seeds (Thailand) น่าจะ

จดัอยู่ในกลุ่มเฮตเทอโรซีสอ่ืนท่ีไม่ใช่กลุ่ม SWG และ NSWG โดยคู่ผสมท่ีให้ผลผลิตเฉล่ียสูงสุด คือ (Kei 1528 × 

Ki 60)-S4-61-1-1-1 × WS 819 (1,512 กก./ไร่) ในขณะท่ีพนัธ์ุเปรียบเทียบท่ีให้ผลผลิตเฉล่ียสูงสุด คือ S 7328 ให้

ผลผลิต 1,640 กก./ไร่ เม่ือเปรียบเทียบค่าเฉล่ียผลผลิตของลูกผสมท่ีให้ผลผลิตสูงกับพนัธ์ุเปรียบเทียบ พบว่า 

ค่าเฉล่ียผลผลิตไม่แตกต่างทางสถิติ แสดงใหเ้ห็นว่าคู่ผสมท่ีทาํการทดสอบมีศกัยภาพในการใหผ้ลผลิตไม่ดอ้ยไป

กวา่ขา้วโพดลูกผสมเด่ียวพนัธ์ุการคา้ท่ีใชอ้ยูใ่นปัจจุบนั 

 

ลกัษณะทางการเกษตร 

วนัออกดอกตวัผูแ้ละวนัออกดอกตวัเมียของขา้วโพดลูกผสมพนัธ์ุทดสอบและพนัธ์ุเปรียบเทียบมีวนัออก

ดอกใกลเ้คียงกนั (p > 0.05) โดยมีวนัออกดอกตวัผูร้ะหวา่ง 61–66 วนั (เฉล่ีย 63 วนั) ในขณะท่ีวนัออกดอกตวัเมียอยู่

ระหว่าง 61-68 วนั (เฉล่ีย 64 วนั) มีความสูงตน้ และความสูงฝักอยู่ระหว่าง 167–213 และ 88–134 ซม. ตามลาํดบั               

มีเปอร์เซ็นต์ความช้ืนขณะเก็บเก่ียวเฉล่ีย 20 เปอร์เซ็นต์ ส่วนเปอร์เซ็นต์กะเทาะอยู่ระหว่าง 74–86 มีค่าเฉล่ีย 80 

เปอร์เซ็นต ์ 
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สมรรถนะการผสมท่ัวไป (general combining ability, GCA)  

สายพนัธ์ุ (Kei 1019 × Ki 60)-S4-12-1-3-1 (GCA = 85) และตวัทดสอบ WS 833 (GCA=122) และ WS 819 

(GCA=126) มีสมรรถนะการผสมทัว่ไปดีมีผลต่อเพ่ิมผลผลิตของคู่ผสมและมีค่าแตกต่างจากศูนยอ์ย่างมีนยัสําคญั 

(p < 0.05) ในทางตรงกนัขา้มตวัทดสอบ Ki 60 (GCA=-243) มีผลต่อการลดผลผลิตของคู่ผสม (Table 2) ค่า GCA 

เป็นผลมาจากปฏิสัมพนัธ์ของยีนส่วนใหญ่เป็นแบบผลบวก (additive) ถา้มีค่าสูงสายพนัธ์ุดงักล่าวจะเหมาะสาํหรับ

ใชเ้ป็นตวัทดสอบสาํหรับการประเมินความสามารถในการรวมตวัคร้ังต่อไป (กฤษฎา, 2546ก) ดงันั้น ถา้พิจารณา

เฉพาะค่า GCA ของผลผลิตเพียงอย่างเดียว ตวัทดสอบ WS 833 และ WS 819 จึงเหมาะสมสาํหรับเป็นตวัทดสอบ

ของสายพนัธ์ุท่ีใชใ้นการทดลองน้ี 

 

สมรรถนะการผสมเฉพาะ (specific combining ability, SCA)  

ผลการทดลองพบว่า มี 22 คู่ผสมท่ีมี SCA แตกต่างจากศูนย์อย่างมีนัยสําคัญ (p < 0.05) และอย่างมี

นยัสาํคญัยิ่ง (p < 0.01) (Table 2)โดยมี 10 คู่ผสมท่ีมี SCA มีค่าเป็นบวกสูง เช่น คู่ผสมระหวา่ง  (Kei 1303 × Ki 48)-

S4-9-1-1-1 × Ki 60 (SCA=583),  (Kei 1420 × Ki 48)-S4-142-1-1-1 × Ki 60 (SCA=569) และ  (Kei 1303 × Ki 48)-

S4-141-1-1-1 × Ki 60 (SCA=394) (Table 2) และสอดคลอ้งกบัการให้ผลผลิตท่ีสูงดว้ยโดยมีผลผลิตเฉล่ีย 1,443, 

1,511 และ 1,384 กก./ไร่ (Table 1) ตามลาํดบั ซ่ึง SCA เป็นความสามารถของสายพนัธ์ุใดสายพนัธ์ุหน่ึงเม่ือผสมกบั

อีกสายพนัธ์ุหน่ึงแลว้ให้ลูกผสมท่ีดีซ่ึงเป็นผลมาจากปฏิสัมพนัธ์ของยีนส่วนใหญ่ท่ีไม่เป็นผลบวก (non-additive 

gene) (กฤษฎา, 2546ข) ในทางตรงกนัขา้มมี 12 คู่ผสมท่ีมีค่า SCA เป็นลบซ่ึงแสดงใหเ้ห็นวา่เป็นคู่ผสมท่ีใหผ้ลผลิต

ไม่ดี เช่น คู่ผสม (Kei 1528 × Ki 60)-S4-40-3-2-1 × Ki 60 (SCA = -181), (Kei 1528 × Ki 60)-S4-61-1-1-1 × Ki 60 

(SCA= -292) และ (Kei 1528 × Ki 60)-S4-166-2-1-1 × Ki 60 (SCA= -256) (Table 2) มีผลผลิต 681, 656 และ 624 

กก./ไร่ (Table 1) ตามลาํดับ นอกจากน้ี คู่ผสม (Kei 1528 × Ki 60)-S4-61-1-1-1 × WS 819 (SCA = 195) ท่ีให้ผล

ผลิตสูงสุด 1,512 กก./ไร่ มีค่า SCA เป็นบวกและแตกต่างจากศูนยอ์ยา่งมีนยัสาํคญั (p < 0.05) 

เม่ือพิจารณาสายพนัธ์ุตามกลุ่มเฮตเทอโรซีส (heterotic group) สายพนัธ์ุจากกลุ่ม SWG ไดแ้ก่ (Kei 1303 × 

Ki 48)-S4-9-1-1-1 × Ki 48, (Kei 1303 × Ki 48)-S4-141-1-1-1 × Ki 48 และ  (Kei 1420 × Ki 48)-S4-142-1-1-1 × Ki 

48 เม่ือผสมกบัตวัทดสอบ Ki 60 ท่ีเป็นสายพนัธ์ุจากกลุ่ม NSWG จะให้ค่า SCA ท่ีเป็นบวกสูง 583, 394 และ 569 

ตามลาํดบั แต่เม่ือนาํไปผสมกบัตวัทดสอบ Ki 48 ท่ีเป็นสายพนัธ์ุจากกลุ่มพนัธ์ุสุวรรณ จะใหค่้า SCA ท่ีมีค่าเป็นลบ 

-159, -203 และ -517 ตามลาํดบั (Table 2) ดงันั้น ถา้สายพนัธ์ุท่ีตอ้งการปรับปรุงพนัธ์ุสาํหรับสร้างลูกผสมเด่ียวท่ีมี

การจดักลุ่มเฮตเทอโรซีสแลว้ การใชต้วัทดสอบท่ีมาจากต่างกลุ่มเฮตเทอโรซีสเป็นตวัทดสอบจะก่อให้เกิดเป็น

ประโยชนต่์อการสร้างลูกผสมเด่ียวท่ีมีผลผลิตสูงมากกวา่การใชเ้ฉพาะค่า GCA ท่ีสูงเป็นตวัคดัเลือกตวัทดสอบ 
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Table 1 Mean of grain yield from the 44 crosses of 11 lines and 4 testers with 5 check varieties 

Lines 
Testers 

Ki 48 Ki 60 WS 833 WS 819 

(Kei 1303 × Ki 48)-S4-9-1-1-1 938 1443 953 1078 

(Kei 1303 × Ki 48)-S4-141-1-1-1 1024 1384 1175 1348 

(Kei 1420 × Ki 48)-S4-142-1-1-1 662 1511 1271 1294 

(Kei 1421 × Ki 60)-S4-22-2-1-1 1355 880 1378 1132 

(Kei 1421 × Ki 60)-S4-36-1-1-1 1242 686 1330 1320 

(Kei 1421 × Ki 60)-S4-68-1-1-1 1052 721 1257 1158 

(Kei 1421 × Ki 60)-S4-68-1-2-1 1225 752 1283 1499 

(Kei 1528 × Ki 60)-S4-40-3-2-1 1361 681 1169 1207 

(Kei 1528 × Ki 60)-S4-61-1-1-1 1101 656 1495 1512 

(Kei 1528 × Ki 60)-S4-166-2-1-1 1272 624 1381 1214 

(Kei 1019 × Ki 60)-S4-12-1-3-1  1456 740 1406 1375 

Average of line × tester 1159    

Pac 339 1255    

S 7328 1640    

SW 5720 1515    

NS 5 1189    

SW 5819 1333    

Average of check variety 1386    

Mean 1182    

F-test **    

** Significant at the 0.01 probability levels 

 

Table 2 General combining ability (GCA) and specific combining ability (SCA) of grain yield from 11 lines × 4 

testers 

Lines 
Testers 

GCA (line) 
Ki 48 Ki 60 WS 833 WS 819 

(Kei 1303 × Ki 48)-S4-9-1-1-1 -159* 583** -273** -151 ns -56 ns 

(Kei 1303 × Ki 48)-S4-141-1-1-1 -203* 394** -180* -11 ns 74 ns 

(Kei 1420 × Ki 48)-S4-142-1-1-1 -517** 569** -36 ns -16 ns 25 ns 

(Kei 1421 × Ki 60)-S4-22-2-1-1 175* -63 ns 69 ns -180* 27 ns 

(Kei 1421 × Ki 60)-S4-36-1-1-1 103ns -216* 63 ns 50 ns -15 ns 
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Table 2 (continued). 

Lines 
Testers 

GCA (line) 
Ki 48 Ki 60 WS 833 WS 819 

(Kei 1421 × Ki 60)-S4-68-1-1-1 10 ns -83 ns 88 ns -15 ns -112* 

(Kei 1421 × Ki 60)-S4-68-1-2-1 41 ns -195* -30 ns 183* 31 ns 

(Kei 1528 × Ki 60)-S4-40-3-2-1 262** -181* -58 ns -23 ns -54 ns 

(Kei 1528 × Ki 60)-S4-61-1-1-1 -84 ns -292** 182* 195* 32 ns 

(Kei 1528 × Ki 60)-S4-166-2-1-1 155* -256** 136 ns -35 ns -37 ns 

(Kei 1019 × Ki 60)-S4-12-1-3-1  217** -261** 39 ns 5 ns 85* 

GCA (tester) -5 ns -243* 122* 126**  

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

 

สรุป 

การทดสอบผลผลิตข้าวโพดไร่ลูกผสมเด่ียวจํานวน 44 คู่ผสม เพ่ือปลูก ในสภาพดินนา ฤดูแล้ง เขต

ชลประทาน คู่ผสม (Kei 1528 × Ki 60)-S4-61-1-1-1 × WS 819 ใหผ้ลผลิตเฉล่ียสูงท่ีสุด และมีค่าสมรรถนะการผสม

เฉพาะเป็นบวก ส่วนสายพนัธ์ุ (Kei 1019 × Ki 60)-S4-12-1-3-1 มีค่าสมรรถนะการผสมทั่วไปเป็นบวกสูงท่ีสุด 

ในขณะท่ีตวัทดสอบท่ีมีค่าสมรรถนะการผสมท่ีดี คือ WS 833 และWS 819 อย่างไรก็ตาม ลูกผสมท่ีศึกษาในคร้ังน้ี

ไดม้าจากสายพนัธ์ุผสมตวัเองชัว่ท่ี 4 (S4) จาํเป็นตอ้งปรับปรุงและพฒันาต่อไปทั้งดา้นผลผลิต และลกัษณะทางการ

เกษตรอ่ืนๆ เพ่ือใช้เป็นหน่ึงในทางเลือกสําหรับเกษตรกรได้ท่ีต้องการปลูกพืชในสภาพดินนา ฤดูแล้ง                                  

เขตชลประทาน 

 

กติติกรรมประกาศ 

ขอขอบคุณบริษทั WS Seeds (Thailand) จาํกดั ท่ีใหค้วามอนุเคราะห์เมลด็พนัธ์ุขา้วโพด WS 833 และ WS 

819 สาํหรับใชเ้ป็นตวัทดสอบ (tester)  

 

เอกสารอ้างองิ 

กฤษฎา สมัพนัธารักษ.์2546ก. ปรับปรุงพนัธ์ุพืช: พ้ืนฐาน วิธีการ และแนวคิด. สาํนกัพิมพห์าวิทยาลยัเกษตรศาสตร์, 

กรุงเทพฯ. 

กฤษฎา สมัพนัธารักษ.์2546ข. ปรับปรุงพนัธ์ุพืช: พ้ืนฐาน วิธีการ และแนวคิด. สาํนกัพิมพห์าวิทยาลยัเกษตรศาสตร์, 

กรุงเทพฯ.. 

ชูศกัด์ิ จอมพุก, สรรเสริญ จาํปาทอง, กิตติ บุญเลิศนิรันดร์, พีรนุช จอมพุก, จุฑามาศ ร่มแกว้, ชเนษฎ ์มา้ลาํพอง. 

2561. การพฒันาพนัธ์ุขา้วโพดไร่ลูกผสมเพ่ือปลูกในดินนาฤดูแลง้เขตชลประทานภาคกลาง. รายงานวิจยั

ฉบบัสมบูรณ์ สาํนกังานพฒันาการวิจยัการเกษตร (องคก์ารมหาชน). กรุงเทพฯ. 



การประชุมทางวชิาการของมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ คร้ังท่ี 59 สาขาพืช 

63 

ชูศกัด์ิ จอมพุก. 2562. วิธีวิเคราะห์ทางพนัธุศาสตร์ปริมาณในการปรับปรุงพนัธ์ุพืช. สาํนกัพิมพ์

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ. 

สาํนกังานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. 2561. สถานการณ์การผลิตและการตลาดปี 2561. 

https://www.moac.go.th/news-preview-401491791323, 20 กรกฎาคม 2561. 

สุจิตร ใจจิตร, วีระพงษ ์เยน็อ่วม, จนัทนา ใจจิตร, ทองหยด จีราพนัธ์, ไพวงศ ์แสงชชัวาลวงศ.์ 2557. การทดสอบ

ระบบการปลูกพืชขา้ว-ขา้วโพดเล้ียงสตัว ์ในพ้ืนท่ีชลประทานจงัหวดันครสวรรค.์ รายงานผลงานเร่ืองเต็ม

การทดลองส้ินสุด. กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ฯ. กรุงเทพฯ. 

Dhillon, B.S., Singh, A.K., B.P.S. Lather, Srinivasan, G. 2004a. Advances in hybrid breeding methodology. In: 

Jain, H.K., Kharkwal, M.C. (Eds.). Plant Breeding Mendelian to Molecular Approaches. Narosa 

Publishing House. New Delhi, India. pp. 419–450. 

Hallauer, A.R., Miranda, J.B. 1988a. Quantitative genetics in maize breeding, 2nd ed. Iowa State Univ. Press. USA. 

Hallauer, A.R., Miranda, J.B. 1988b. Quantitative genetics in maize breeding, 2nd ed. Iowa State Univ. Press. USA. 

Haullauer, A.R., Russell, W.A., Lamkey, K.R. 1998a. Corn breeding. In: Sprague, G.F., Dudley, J.W. (Eds.). 

Corn and corn improvement. 3rd ed. ASA, CSSA and SSSA. WI, USA, pp. 463–564. 

Haullauer, A.R., Russell, W.A., Lamkey, K.R. 1998b. Corn breeding. In: Sprague, G.F., Dudley, J.W. (Eds.). 

Corn and corn improvement. 3rd ed. ASA, CSSA and SSSA. WI, USA. pp. 463–564. 

Kempthorne, O. 1957a. An introduction to genetic statistics. John Wiley and Sons, inc. New York, USA. 

Kempthorne, O. 1957b. An introduction to genetic statistics. John Wiley and Sons, inc. New York, USA. 

R Development Core Team. 2019. R: A Language and Environment for Statistical Computing. R Foundation for 

Statistical Computing. Vienna, Austria. 

Reif, J.C., Melchinger, A.E., Xia, X.C., Warburton, M.L., Hoisington, D.A., Vasal, S.K., Beck, D., Bohn, M., 

Frisch, M. 2003. Use of SSRs for establishing heterotic groups in subtropical maize. Theo. Appl. Genet. 

107: 947–957. 

United States Department of Agriculture (USDA). 2018. World Agricultural Supply and Demand Estimates. 

USA. https://www.usda.gov/oce/commodity/wasde/latest.pdf, 11 December 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



การประชุมทางวชิาการของมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ คร้ังท่ี 59 สาขาพืช 

64 

การปรับปรุงผลผลติข้าวโพดข้าวเหนียวสีขาวด้วยการคัดเลือกแบบผงัรวงผึง้ 

Yield improvement in white waxy corn by honeycomb selection design 

 

ประเสริฐ ยอดลวด, ชูศักดิ์ จอมพกุ* 

Prasert Yodluad, Choosak Jompuk* 

ภาควชิาพืชไร่นา คณะเกษตร กาํแพงแสน มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ วทิยาเขตกาํแพงแสน นครปฐม 73140 

Department of Agronomy, Faculty of Agriculture at Kamphaeng Saen, Kasetsart University, Kamphaeng Saen Campus, 

Nakhon Pathom 73140, Thailand. 

* Corresponding author. E-mail address: agrcsj@ku.ac.th 

  

บทคัดย่อ 

การศึกษาน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือคดัเลือกสายพนัธ์ุขา้วโพดขา้วเหนียวในสภาพท่ีมีความหนาแน่นของพืชตํ่าโดยใช้

การคดัเลือกแบบผงัรวงผึ้งและผลิตลูกผสมเด่ียว ใชข้า้วโพดขา้วเหนียวพนัธ์ุ แปซิฟิกสามสี เบอร์ 1 มาผสมตวัเองได้สาย

พนัธ์ุชัว่ท่ี 2 (F2) หลงัจากนั้นใชก้ารคดัเลือกแบบผงัรวงผึ้งจาํนวน 4 รอบในสภาพท่ีมีการแข่งขนัตํ่า คดัเลือกสายพนัธ์ุท่ีมี

ผลผลิตสูงและมีลกัษณะทางการเกษตรท่ีดีในแต่รุ่น คดัเลือกสายพนัธ์ุผสมตวัเองชัว่ท่ี 4  (S4) 18 สายพนัธ์ุ แลว้ผสมขา้มกบั 

2 ตวัทดสอบ ST41280 และ ST41284 การทดสอบผลผลิตลูกผสมและพนัธ์ุร่วมทดสอบใชแ้ผนการทดลองแบบสุ่มในบลอค

สมบูรณ์ (RCBD) จาํนวน 3 ซํ้ า ใน 2 สภาพแวดลอ้ม ผลการศึกษาพบว่า ผลผลิตฝักทั้ งเปลือกของลูกผสมอยู่ระหว่าง                  

1,824– 2,862 กก./ไร่ ในขณะท่ีผลผลิตฝักทั้ งเปลือกพนัธ์ุร่วมทดสอบอยู่ระหว่าง 1,842–2,745 กก./ไร่ เม่ือพิจารณาทั้ ง

ผลผลิต ลกัษณะทางการเกษตรท่ีดี และคุณภาพการบริโภคฝักสด สามารถคดัเลือกลูกผสมท่ีดี 1 คู่ผสม คือ L105 × ST41284    

(2,799 กก./ไร่) 

คาํสําคญั: ขา้วโพดขา้วเหนียว, ความหนาแน่นตน้พืช, ผลผลิต, ผงัรวงผึ้ง 

 

Abstract 

This study's objective was to select the waxy corn inbreeding lines with low plant density using honeycomb 

selection and produce the single cross hybrid. The waxy corn, tri-color PAC #1 were self-pollinated to obtain the                                

F2 generation. After that, four cycles of honeycomb selection in the low-competitive environment were handled to select 

the lines having high yield and good agronomic traits. Eighteen S5 lines were selected and crossed with two tester lines, 

ST41280 and ST41284. Yield trials of F1 hybrids and three check varieties were done in a randomized complete block 

design (RCBD) with three replications in two environments. Results showed that the green ear yield of hybrids ranged 

1,824–2,862 kg/rai while the green ear yield of check varieties ranged 1,842–2,745 kg/rai. When combining the green ear 

yield, good agronomic traits, and eating quality, one cross was selected, namely L105×ST41284 (2,799 kg/rai). 

Keywords: honeycomb design, plant density, waxy corn, yield 
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คํานํา 

ขา้วโพดขา้วเหนียว (Zea mays ceratina) เป็นขา้วโพดรับประทานฝักสดท่ีไดรั้บความนิยมในประเทศไทย 

มีการปลูกและจาํหน่ายในตลาดทอ้งถ่ินทัว่ทุกภาค และยงัสามารถปลูกไดต้ลอดทั้งปี และในหลากหลายพ้ืนท่ี 

ขา้วโพดขา้วเหนียวมีลกัษณะเมลด็ประกอบดว้ยแป้งอ่อนท่ีมีความเหนียวนุ่มมีองคป์ระกอบของแป้งส่วนใหญ่เป็น 

แอมิโลเปกติน (amylopectin) ลกัษณะดังกล่าวน้ีถูกควบคุมด้วยยีน waxy ซ่ึงเป็น recessive gene (wxwx) อยู่บน

โครโมโซมคู่ท่ี 9 ทาํให้สร้างแอมิโลเปกตินท่ีเป็นแป้งโมเลกุลใหญ่จับกันแบบ branch chain แทนท่ีแอมิโลส                          

ในเอนโดสเปิร์ม และละอองเกสร (Coe and Neuffer, 1988) ปริมาณพ้ืนท่ีปลูกขา้วโพดขา้วเหนียวในช่วงเดือน

ธนัวาคมมีประมาณ 41,958 ไร่ (กรมส่งเสริมการเกษตร, 2562) นอกจากน้ี ประเทศเพ่ือนบา้นท่ีอยูใ่กลเ้คียงกบัประเทศ

ไทย (เมียนมาร์, กมัพูชา, ลาว  และมาเลเซีย) มีการบริโภคขา้วโพดขา้วเหนียวดว้ยเช่นกนั ทาํใหป้ริมาณความตอ้งการ

ของข้าวโพดข้าวเหนียวมากยิ่งข้ึน ในอดีตพนัธ์ุข้าวโพดข้าวเหนียวในประเทศไทยเป็นพนัธ์ุผสมเปิด (open-

pollinated variety) แต่หลงัจากท่ีความนิยมในการบริโภคขา้วโพดขา้วเหนียวเพ่ิมมากข้ึนจึงทาํใหเ้กิดการพฒันาเป็น

พนัธ์ุลูกผสมเด่ียว (single cross hybrid) มากข้ึนทั้งจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนส่งผลให้คุณภาพการบริโภค

ลกัษณะทางการเกษตรต่างๆ และผลผลิตต่อไร่ดีข้ึน จนเป็นท่ียอมรับของเกษตรกรแพร่หลายมากข้ึนและมีการ

พฒันาสายพนัธ์ุต่างๆ ออกมาอย่างต่อเน่ืองทั้งในรูปแบบของการรวบรวมสายพนัธ์ุจากแหล่งต่างๆ ในประเทศไทย

แลว้ปลูกคดัเลือกไดพ้นัธ์ุผสมเปิดท่ีมีความสมํ่าเสมอ มีผลผลิตสูงและคุณภาพดี (สุรณี และคณะ, 2540) การคดัเลือก

อาจใช้วิธี S1 recurrent  selection แล้วตามด้วย modified mass selection ทาํให้ไดข้้าวโพดข้าวเหนียวท่ีมีลําต้นท่ี

แข็งแรงสมํ่าเสมอ คุณภาพในการบริโภคท่ีดีข้ึนมีรสหวานหอม มีความเหนียวนุ่ม ไม่ติดฟัน และมีผลผลิตสูงโดย

เฉล่ียตน้ละ 3 ฝัก เป็นท่ียอมรับของเกษตรกร (ศูนยวิ์จยัพืชไร่เชียงใหม่, 2534) หรือใช้วิธีสร้างลูกผสมระหว่าง

ประชากรขา้วโพดขา้วเหนียวพนัธ์ุพ้ืนเมืองโดยลูกผสมมีลกัษณะทางการเกษตรและผลผลิตท่ีดีกว่าพนัธ์ุพ่อแม่             

(คมสัน และคณะ, 2541) นอกจากน้ีการนําสายพันธ์ุจากต่างประเทศ (exotic variety) มาร่วมเป็นแหล่งเช้ือ

พนัธุกรรมในการปรับปรุงพนัธ์ุขา้วโพดขา้วเหนียวในปัจจุบนัมีความสําคญัอย่างมาก เน่ืองจากสายพนัธ์ุจากต่าง 

ประเทศจะมีลกัษณะทางการเกษตรท่ีดีอยู่มาก โดยเฉพาะการใหผ้ลผลิตสูง  แต่อย่างไรก็ตามสายพนัธ์ุเหล่าน้ี เม่ือ

นาํมาปลูกในประเทศไทยจะมีปัญหาในเร่ืองของการปรับตวั ทั้งในเร่ืองของช่วงแสง และการไม่ตา้นทาน ต่อโรค

และแมลงท่ีมีอยู่ในประเทศ  ดงันั้นการปรับปรุงพนัธ์ุในปัจจุบนัจึงพยายามท่ีจะแกปั้ญหาต่างๆ เหล่าน้ี (ธวชั และ

คณะ, 2538; โชคชัย และคณะ, 2544) อย่างไรก็ตาม การใช้แหล่งพันธุกรรมจากแหล่งใดก็ตามจะต้องผ่าน

กระบวนการคดัเลือก เพ่ือแกปั้ญหาความแปรปรวนของพ้ืนท่ีการทดลอง ซ่ึงเป็นปัจจยัสาํคญัท่ีทาํใหก้ารคดัเลือกไม่

มีประสิทธิภาพ Fasoulas and Fasoula (1995) ไดเ้สนอการคดัเลือกแบบผงัรวงผึ้ ง (honeycomb selection design)               

ซ่ึงมีเอกลกัษณ์เฉพาะของการเรียงตวัของรูปหกเหล่ียมดา้นเท่า ทาํใหมี้ลกัษณะคลา้ยรวงผึ้ง มีการจดัระยะปลูกแบบ

หยอดหลุม (hill plots) อย่างมีระบบ (systematic) และมีการสุ่มตัวอย่างของความแตกต่างของพ้ืนท่ีได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ โดยใชร้ะบบการวิเคราะห์จาํนวนซํ้ าเคล่ือนท่ี (moving replicates)  มีการนาํมาใชค้ดัเลือกสายพนัธ์ุ

อินเบรดขา้วโพดภายใตส้ภาพท่ีไร้การแข่งขนัในผงัการการปลูกแบบรวงผึ้ ง พบว่าการคดัเลือกโดยใชว้งกลม

เคล่ือนท่ีใหส้ายพนัธ์ุผสมตวัเองท่ีมีความแตกต่างทางพนัธุกรรม และมีสมรรถนะการผสม (combining ability) ดา้น

ผลผลิตท่ีดีท่ีสุด (ธนพงษ,์ 2546) ดงันั้นการทดลองน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือคดัเลือกสายพนัธ์ุขา้วโพดขา้วเหนียวใน

สภาพท่ีมีความหนาแน่นของพืชตํ่าโดยใชก้ารคดัเลือกแบบผงัรวงผึ้งและผลิตลูกผสมเด่ียว 
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อุปกรณ์และวธีิการ 

 

อุปกรณ์  

1. ขา้วโพดขา้วเหนียวลูกผสมเด่ียวพนัธ์ุการคา้ แปซิฟิคสามสี เบอร์ 1 ปรับปรุงพนัธ์ุโดยบริษทั แปซิฟิค 

(ประเทศไทย) จาํกดั 

2. สายพนัธ์ุผสมตวัเองชัว่ท่ี 8 (S8) จากขา้วโพดขา้วเหนียวพนัธ์ุ ST41280: (Glu.DMR.Comp.p#41B) และ 

ST41284 : (Glu.DMR.Comp.p#41C) จากบริษทั ฮอทิเจนเนติคส์ รีเสิร์ช (เอส.อี.เอเชีย) จาํกดั 

 3. ขา้วโพดขา้วเหนียวพนัธ์ุร่วมทดสอบ 3 พนัธ์ุ คือ เหนียวม่วงแตม้, สวีทไวโอเลต็ และสวีทไวท ์25  

 

วิธีการ 

 

 1. ปลกูเพ่ือสกัดสายพันธ์ุ  

1.1 นาํขา้วโพดขา้วเหนียวลูกผสมเด่ียวพนัธ์ุการคา้ แปซิฟิคสามสี เบอร์ 1 มาปลูกเม่ือถึงระยะผสมพนัธ์ุได้

ผสมตวัเอง (selfing) และเม่ือสุกแก่เก็บเก่ียวและคดัเลือกฝักท่ีสมบูรณ์เป็นสายพนัธ์ุผสมตวัเองชัว่ท่ี 1 (S1) จาํนวน 

20 สายพนัธ์ุ โดยเลือกเฉพาะฝักท่ีมีเมลด็เป็นสีขาว 

1.2 นาํสายพนัธ์ุผสมตวัเองชัว่ท่ี 1 (S1) จาํนวน 20 สายพนัธ์ุมาปลูกในผงัการปลูกแบบรวงผึ้งโดยใชร้ะยะ

ระหว่างตน้เท่ากบั 0.86 เมตร และระยะระหว่างแถวเท่ากบั 0.75 เมตร โดยปลูกแบบสลบัฟันปลา ทาํให้ไดร้ะยะ

ระหวา่งตน้ขา้วโพดมีระยะเท่ากนั คือ 0.86 เมตร (Figure 1) โดยปลูกแบบมีซํ้า จาํนวน 50 ซํ้ า/สายพนัธ์ุ มีจาํนวน S1 

ทั้งหมด 1,000 ตน้ ผสมตวัเองเป็นสายพนัธ์ุผสมตวัเองชัว่ท่ี 2 (S2) การคดัเลือกสายพนัธ์ุ S2 เพ่ือนาํไปปลูกต่อโดยดู

ผลผลิตเมลด็ของแต่ละตน้เป็นเกณฑใ์นการคดัเลือกผ่านวิธีการคดัเลือกแบบวงกลมเคล่ือนท่ี (moving circle) และ

การคดัเลือกจากลกัษณะทางฟีโนไทป์ของวนัออกดอกตวัผู ้(anthesis) และวนัออกไหม (silking) ท่ีใกลเ้คียงกนัเพ่ือ

ช่วยคดัเลือก 20 สายพนัธ์ุ สาํหรับการปลูกในรอบคดัเลือกต่อไป  

 

          
Fig. 1 The layout of honeycomb selection design 
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1.3 นาํสายพนัธ์ุผสมตวัเองชัว่ท่ี 2 (S2) จาํนวน 20 สายพนัธ์ุ ท่ีผา่นการคดัเลือกแบบ honeycomb มาปลูกใน

ลกัษณะเดิม (ขอ้ 1.2) แลว้ผสมตวัเองเป็นสายพนัธ์ุผสมตวัเองชัว่ท่ี 3 (S3) 

1.4 นาํสายพนัธ์ุผสมตวัเองชัว่ท่ี 3 (S3) จาํนวน 20 สายพนัธ์ุ ท่ีผา่นการคดัเลือกแบบ honeycomb มาปลูกใน

ลกัษณะเดิม (ขอ้ 1.2) แลว้ผสมตวัเองเป็นสายพนัธ์ุผสมตวัเองชัว่ท่ี 4 (S4) 

 

2. ปลกูเพ่ือสร้างลกูผสมเดี่ยว (single cross hybrid) 

นาํสายพนัธ์ุผสมตวัเองชัว่ท่ี 4  (S4) มาปลูกเพ่ือสร้างลูกผสมเด่ียวแบบ Topcross ดว้ยตวัทดสอบท่ีมาจาก

ต่างกลุ่มเฮเทอโรซีส (heterotic group) โดยเลือกสายพนัธ์ุผสมตวัเองชั่วท่ี 4 ท่ีมีวนัออกดอกใกลเ้คียงกันกับตัว

ทดสอบ (tester) จาํนวน 18 สายพนัธ์ุ (line) ซ่ึงมาจาก 2 กลุ่มเฮเทอโรซีส กลุ่มแรกมีจาํนวน 9 สายพนัธ์ุ ผสมกบัตวั

ทดสอบ ST41280 และกลุ่มท่ี 2 อีก 9 สายพนัธ์ุ ผสมกบัตวัทดสอบ ST41284 โดยใชส้ายพนัธ์ุผสมตวัเองชัว่ท่ี 4 เป็น

พนัธ์ุแม่ ไดลู้กผสมชัว่ท่ี 1  (F1 hybrid) จาํนวน 18 คู่ผสม 

 

3. ปลกูเพ่ือทดสอบผลผลิตลกูผสม  

ปลูกทดสอบผลผลิตขา้วโพดขา้วเหนียว จาํนวน 34 คู่ผสม และพนัธ์ุร่วมทดสอบ 3 พนัธ์ุไดแ้ก่ พนัธ์ุเหนียว

ม่วงแตม้ พนัธ์ุสวีทไวท ์และพนัธ์ุสวีทไวท ์25 วางแผนการทดลองแบบสุ่มในบลอคสมบูรณ์ (RCBD) จาํนวน 3 ซํ้ า 

ใช้ระยะปลูก 0.75×0.30 ตารางเมตร ปลูกจาํนวน 4 แถว แถวยาว 3 เมตร ใส่ปุ๋ยรองพ้ืนสูตร 15-15-15 จาํนวน                     

40 กก./ไร่ ใส่ปุ๋ยแต่งหนา้ดว้ยยูเรีย 46-0-0 จาํนวน 40 กก./ไร่ ท่ีอายุ 21 วนัหลงัปลูก เก็บขอ้มูลผลผลิตฝักสดทั้ง

เปลือก (green weight) และผลผลิตปอกเปลือก (white weight) จาก 2 แถว แลว้วิเคราะห์ขอ้มูลผลผลิตเป็นกิโลกรัม/

ไร่ และเกบ็ขอ้มูลลกัษณะทางการเกษตร เช่น ความสูงตน้ ความสูงฝัก วนัออกไหม วนัเกบ็เก่ียว และคุณภาพบริโภค 

(eating quality) โดยประเมินจากการกดัชิมแลว้ใหค้ะแนนความชอบ 1–5 โดย 1 ชอบมากท่ีสุด (the best) และ 5 มี

ความชอบนอ้ยท่ีสุด (the poorest)  

 

ผลและวจิารณ์ผลการทดลอง 

 การวิเคราะห์ความแปรปรวนรวม (combined analysis of variance) ของขอ้มูลผลผลิตนํ้ าหนักฝักสดทั้ง

เปลือก (ear yield with husk) และนํ้าหนกัฝักสดปอกเปลือก (ear yield without husk) ขอ้มูลจากทั้ง 2 สภาพแวดลอ้ม

(ปลูกท่ี จ.สุพรรณบุรี และ จ.เชียงใหม่) มี homogeneity เม่ือทดสอบดว้ย Bartlett’s test (data not shown)  ดงันั้นจึง

นาํขอ้มูลจากทั้ง 2 สภาพแวดลอ้มมาวิเคราะห์ความแปรปรวนรวม พบว่า ผลผลิตนํ้ าหนกัฝักสดทั้งเปลือกมีความ

แตกต่างทางสถิติอย่างมีนัยสําคัญยิ่ง (p < 0.01) (Table 1) ผลผลิตฝักสดทั้ งเปลือกของลูกผสมมีค่าระหว่าง                    

1,880–2,799 กก./ไร่ มีค่าเฉล่ีย 2,39 กก./ไร่ (Table 1) ขณะท่ีพันธ์ุร่วมทดสอบ (check) มีผลผลิตระหว่าง                             

1,842–2,221 กก./ไร่ มีค่าเฉล่ีย 2,269 กก./ไร่ เม่ือใชพ้นัธ์ุสวีทไวท ์25 (Sweet white 25, ck1) เป็นพนัธ์ุเปรียบเทียบ 

พ บ ว่ า มี  3 คู่ ผ ส ม  ไ ด้แ ก่  คู่ ผ ส ม  L551×ST24280 (2,862 ก ก . / ไ ร่ ) , L105×ST41284 (2,799 ก ก . / ไ ร่ )  แ ล ะ                                

L877×ST41284 (2,706 กก./ไร่) ให้ผลผลิตมากกว่าพนัธ์ุสวีทไวท์ 25 (2,221 กก./ไร่, ขา้วโพดขา้วเหนียวสีขาว) 

อย่างมีนยัสาํคญั (LSD0.05 = 470 กก./ไร่) ในขณะท่ีนํ้าหนกัฝักสดปอกเปลือก พบว่ามีความแตกต่างทางสถิติอย่างมี
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นัยสําคญัยิ่ง ลูกผสมมีผลผลิตระหว่าง 1,081–1,609 กก./ไร่ มีผลผลิตเฉล่ีย 1,400 กก./ไร่ และพนัธ์ุร่วมทดสอบ              

สวีทไวท ์25 มีผลผลิตเฉล่ีย 1,350 กก./ไร่ เม่ือพิจารณา 3 คู่ผสมท่ีให้นํ้ าหนักฝักสดทั้งเปลือกสูงดงักล่าวขา้งตน้ 

พบวา่มี 2 คู่ผสมท่ีใหผ้ลผลิตเฉล่ียสูง ไดแ้ก่คู่ผสม L551×ST24280 (1,608 กก./ไร่) และ L877×ST41284 (1,598 กก./

ไร่) ซ่ึงมากกว่าพนัธ์ุสวีทไวท ์25 ประมาณ 250 กก./ไร่ จะเห็นไดว้่าผลผลิตของลูกผสมส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑท่ี์ดี 

ทั้งน้ีเน่ืองจากเป็นการผสมพนัธ์ุโดยใชพ้นัธ์ุทดสอบ (tester) ไดแ้ก่ ST41284 และ ST24280 ผสมขา้มกบัสายพนัธ์ุท่ี

อยู่ต่างเฮเทอโรซีสกนัซ่ึงสามารถเพ่ิมผลผลิตของลูกผสมไดม้ากกว่าการผสมภายในกลุ่มเฮเทอโรซีสเดียวกนัทั้งใน

ขา้วโพดขา้วเหนียว (Boonlertnirun et al., 2012) และขา้วโพดไร่ (Suwanatape et al., 2020) อย่างไรก็ตาม ในช่วง

การคดัเลือกสายพนัธ์ุผสมตวัเองท่ีใชเ้ป็นพนัธ์ุแม่ในการทดลองน้ีใชก้ารคดัเลือกแบบผงัรวงผึ้งซ่ึงเป็นการคดัเลือก

ในสภาพการแข่งขนัระหว่างตน้ตํ่าหรือไร้การแข่งขนัเป็นการเปิดโอกาสใหส้ายพนัธ์ุผสมตวัเองในแต่ละตน้แสดง

ศกัยภาพของพนัธ์ุออกมาไดอ้ยา่งเต็มท่ี ทาํใหก้ารคดัเลือกเพ่ือดูผลผลิตและลกัษณะทางการเกษตรต่างๆ ของแต่ละ

ตน้ไดช้ดัเจน แต่เม่ือนาํสายพนัธ์ุผสมตวัเองชัว่ท่ี 4  (S4) ท่ีคดัเลือกไวม้าปลูกในระยะปลูกปกติภายใตก้ารแข่งขนัใน

พนัธุกรรมเดียวกนัการแสดงออกของสายพนัธ์ุจะแข่งขนักนัไดอ้ย่างเท่าเทียมกนั และผลผลิตของสายพนัธ์ุจะ

ค่อนขา้งสูง(กฤษฎา, 2551) ซ่ึงเหมาะท่ีจะนาํมาเป็นสายพนัธ์ุพ่อแม่เพ่ือผลิตเมล็ดพนัธ์ุลูกผสมเด่ียว อย่างไรก็ตาม 

ผลผลิตของลูกผสมท่ีไดจ้ากการผสมพนัธ์ุระหวา่งสายพนัธ์ุผสมตวัเองท่ีคดัเลือกแบบผงัรวงผึ้งยงัมีความจาํเป็นตอ้ง

ผสมพนัธ์ุและทดสอบผลผลิตเหมือนกบัการคดัเลือกสายพนัธ์ุเพ่ือผลิตลูกผสมตามวิธีปกติ (conventional breeding) 

แต่จะมีสมรรถนะการผสม (combining ability) ดา้นผลผลิตท่ีดีท่ีสุดเม่ือเทียบกบัการคดัเลือกในระยะปลูกปกติ (ธน

พงษ,์ 2546) ในการทดสอบผลผลิตลูกผสม พบว่าอิทธิพลของสภาพแวดลอ้มมีผลต่อผลผลิตอยา่งมีนยัสาํคญั (data 

not shown) โดยสภาพแวดลอ้มของ จ.เชียงใหม่ ขา้วโพดมีผลผลิตฝักสดทั้งเปลือก และฝักสดปอกเปลือกเฉล่ียรวม

สูงกว่าการปลูกท่ี จ.สุพรรณบุรี ประมาณ 19 เปอร์เซ็นต์ และ 16 เปอร์เซ็นต์ ตามลาํดบั ดงันั้นการทดสอบหา

เสถียรภาพของพนัธ์ุในหลายสภาพแวดลอ้มท่ีเป็นแหล่งปลูกขา้วโพดขา้วเหนียวเพ่ือการคา้ยงัมีความจาํเป็นก่อนท่ี

จะทาํเป็นพนัธ์ุการคา้  

 

Table 1 Mean of ear yield with husk (green), ear without husk (white), plant height (ph), ear height (eh), silking 

date (silk), harvesting date and eating quality of F1 hybrids and 3 check varieties of combined over 2 environments 

Crosses 

 

Ear yield 

(kg/rai) 

Yield relative to 

check (ck1) (%) 

plant 

height 

Ear 

height 

Silking 

date 

Harvest 

date 

Eating 

quality 

green white green white (cm) (cm) (d) (d) (1–5)1/ 

L108 × ST41280 2,239 1,310 101 97 232 107 40 69  

L145 ×  ST41280 2,312 1,371 104 102 256 101 39 71  

L147 ×  ST41280 2,116 1,351 95 100 229 93 40 68  

L155 ×  ST41280 2,378 1,445 107 107 247 106 39 68  

L245 ×  ST41280 1,880 1,081 85 80 216 86 42 68  

L408 ×  ST41280 1,824 1,132 82 84 227 92 41 70  

L551 ×  ST41280 2,862 1,608 129 119 243 91 39 70 2.1 

 



การประชุมทางวชิาการของมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ คร้ังท่ี 59 สาขาพืช 

69 

Table 1 (continued). 

Crosses 

 

Ear yield 

(kg/rai) 

Yield relative to 

check (ck1) (%) 

plant 

height 

Ear 

height 

Silking 

date 

Harvest 

date 

Eating 

quality 

green white green white (cm) (cm) (d) (d) (1–5)1/ 

L562 ×  ST41280 2,583 1,379 116 102 248 102 38 68  

L809 ×  ST41280 2,366 1,385 107 103 236 96 40 68  

L51 ×  ST41284 2,690 1,526 121 113 231 85 37 69  

L53 ×  ST41284 2,260 1,392 102 103 240 88 38 68  

L66 ×  ST41284 2,487 1,323 112 98 245 100 36 68  

L105 ×  ST41284 2,799 1,470 126 109 249 96 40 70 1.1 

L108 ×  ST41284 2,451 1,495 110 111 228 96 39 72  

L196 ×  ST41284 2,159 1,299 97 96 241 101 37 68  

L491 ×  ST41284 2,395 1,425 108 106 237 92 39 70  

L877 ×  ST41284 2,706 1,598 122 118 233 92 40 70 2.3 

L896 ×  ST41284 2,503 1,609 113 119 226 94 41 70  

Average of crosses 2,389 1,400 - - 237 95 39 69  

Sweet White 25 (ck1) 2,221 1,350 100 100 236 86 36 67 1.1 

Sweet Violet (ck2) 2,745 1,771 124 131 239 89 38 68  

Niew Mung Tam (ck3) 1,842 1,229 83 91 241 83 36 67  

Average of checks 2,269 1,450 - - 239 86 37 67 - 

F-test ** ** - - ** ** ** ** - 

LSD0.05 470 284 - - 15.34 13.02 1.84 1.45 - 

C.V. (%) 13.42 12.84 - - 4.26 8.69 2.78 1.83 - 
1/ 1= the best, and 5 = the poorest, ** Significant at the 0.01 probability levels, and - = Not determine 

 

 ลกัษณะทางการเกษตรอ่ืนๆ ความสูงตน้ ความสูงฝัก วนัออกไหม และวนัเก็บเก่ียว มีความแตกต่างทาง

สถิติอย่างมีนยัสําคญัยิ่ง (p < 0.01) (Table 1) ความสูงตน้ของลูกผสมมีค่าระหว่าง 216–256 เซนติเมตร มีค่าเฉล่ีย 

237 เซนติเมตร ขณะพนัธ์ุร่วมทดสอบมีค่าเฉล่ีย 239 เซนติเมตร ความสูงฝักลูกผสมมีค่าระหวา่ง 86–107 เซนติเมตร 

วนัออกไหมของลูกผสมอยู่ระหว่าง 36–41 วนั ในขณะท่ีพนัธ์ุร่วมทดสอบมีวนัออกไหมเฉล่ีย 37 วนั สามารถเก็บ

เก่ียวขา้วโพดขา้วเหนียวฝักสดของลูกผสมตั้งแต่ 68 วนั จนถึงขา้วโพดอายยุาวสุด 70 วนั อยา่งไรกต็าม ขา้วโพดขา้ว

เหนียวจะเป็นท่ีนิยมสาํหรับผูบ้ริโภคหรือไม่นั้น ปัจจยัท่ีสาํคญัท่ีสุดคือ ความเหนียวนุ่มและรสชาติ หรือเรียกรวมๆ 

ว่าความชอบของบริโภค (eating quality) พนัธ์ุท่ีให้ผลผลิตฝักสดสูงกว่าพนัธ์ุร่วมทดสอบสวีทไวท์ 25 จาํนวน                          

3 คู่ผสม ไดแ้ก่ คู่ผสม L551×ST24280 (2,862 กก./ไร่), L105×ST41284 (2,799 กก./ไร่) และ L877×ST41284 (2,706 

กก./ไร่) ดงันั้นเม่ือนาํความชอบของผูบ้ริโภคมาร่วมพิจารณาในการคดัเลือกพนัธ์ุ คู่ผสม L105×ST41284 เป็นคู่ผสม

ท่ีดีท่ีสุดจากการทดลองน้ี 
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สรุป 

การคดัเลือกสายพนัธ์ุผสมตวัเองภายใตแ้ผนการปลูกแบบผงัรวงผึ้งในแต่ละชัว่จนถึงสายพนัธ์ุผสมตวัเอง

ชัว่ท่ี 4  (S4) แลว้นาํสายพนัธ์ุมาผสมกบัตวัทดสอบต่างกลุ่มเฮเทอโรติก การทดสอบผลผลิตใน 2 สภาพแวดลอ้ม 

สามารถคดัเลือกขา้วโพดขา้วเหนียวลูกผสมเด่ียวท่ีมีผลผลิตดีกว่าพนัธ์ุสวีทไวท์ 25 (2,221 กก./ไร่) คือคู่ผสม

ระหวา่ง L105×S41284 (2,799 กก./ไร่) นอกจากน้ียงัมีลกัษณะทางการเกษตรท่ีดี และมีคุณภาพการบริโภคฝักสดใน

ระดบัเดียวกบัพนัธ์ุสวีทไวท ์25 

 

กติติกรรมประกาศ 

ขอขอบคุณบริษทั ฮอทิเจนเนติคส์ รีเสิร์ช (เอส.อี.เอเชีย) จาํกดัจาํกดั ท่ีใหค้วามอนุเคราะห์เมลด็พนัธ์ุขา้วโพด 

S41284 และ S41280 สาํหรับใชเ้ป็นตวัทดสอบ (tester)  
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บทคัดย่อ 

งานวิจยัน้ีศึกษาประสิทธิภาพของสายพนัธ์ุและลูกผสมแฮพลอยด์อินดิวเซอร์เขตร้อนท่ีมีต่อการผลิตขา้วโพด                  

แฮพลอยด์เพ่ือพฒันาสายพนัธ์ุขา้วโพดแฮพลอยด์อินดิวเซอร์ให้มีความเหมาะสมกบัสภาพแวดลอ้มของประเทศไทยและ

สามารถนาํไปชกันาํการเกิดเมลด็แฮพลอยด ์โดยผสมขา้มระหวา่งสายพนัธ์ุแทข้า้วโพดไร่เกษตรศาสตร์ Ki 3, Ki 47 และ Ki 

59 (ไม่ชักนําการเกิดแฮพลอยด์) เป็นพนัธ์ุแม่กับสายพนัธ์ุชักนําการเกิดแฮพลอยด์ (Stock 6) เป็นพนัธ์ุพ่อ ได้ 3 คู่ผสม                  

สายพนัธ์ุในรุ่นลูกแต่ละชั่วท่ีมีเคร่ืองหมายฟีโนไทป์จากยีน R1-nj จะถูกคดัเลือกและผสมตวัเองจนถึงชั่วท่ี 6 (S6) แลว้

คดัเลือก S6 จาํนวน 1 สายพนัธ์ุ/คู่ผสม มาสร้างลูกผสมเด่ียว (F1 hybrid) แบบ chain cross ได ้3 คู่ผสม แลว้นาํสายพนัธ์ุและ

ลูกผสมเด่ียวมาทดสอบอตัราชกันาํการเกิดแฮพลอยดก์บัขา้วโพดไร่ลูกผสมเด่ียว Kei 1303 × Ki 60 กล่าวโดยสรุปลูกผสม

เด่ียวมีอตัราชกันาํการเกิดแฮพลอยด์เฉล่ีย 3.26 เปอร์เซ็นต ์ซ่ึงสูงกวา่พนัธ์ุพ่อแม่สายพนัธ์ุผสมตวัเองชัว่ท่ี 6 (S6) ประมาณ 

1.75 เท่า 

คาํสําคญั: ขา้วโพด, ดบัเบิลแฮพลอยด,์ เมลด็แฮพลอยด,์ สายพนัธ์ุชกันาํการเกิดแฮพลอยด ์

 

Abstract 

This research's objective was to develop haploid inducer lines and their hybrids that affected haploid corn 

production efficiency. The haploid inducer lines were selected from three hybrids crossing between Kasetsart inbred lines, 

namely Ki 3 Ki 47 and Ki 59 (no inducer lines) as the female parent and haploid inducer line, Stock 6 as the female parent. 

In the offspring of each generation, lines with the phenotypic marker of the R1-nj gene were selected and self-pollinated 

until S6. Then, selecting one haploid inducer line (S6) from each cross was chosen to make three F1-hybrids using the chain 

cross method. Therefore, S6 lines and their F1 hybrids were tested for the haploid induction rate by crossing with a field 

corn single cross hybrid Kei 1303 × Ki 60. In conclusion, the induction rates of F1-hybrid inducer had an average of about 

3.26 %, which was higher induction rate than its S6 parents about 1.75 times. 

Keywords: corn, double haploid, haploid inducer line, haploid seed 
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คํานํา 

ขา้วโพดเป็นพืชท่ีปลูกและใช้ประโยชน์กนัอย่างแพร่หลายทัว่โลก และเป็นธัญพืชท่ีมีความสําคัญเป็น 

อนัดบัสาม รองจากขา้วสาลีและขา้ว แต่ขา้วโพดมีผลผลิตรวมมากกวา่ขา้วสาลีและขา้ว ขา้วโพดนาํมาใชเ้ป็นอาหาร

มนุษย ์อาหารสัตว ์พลงังานทดแทน ใชใ้นอุตสาหกรรมต่างๆ มากมาย และเป็นพืชตน้แบบท่ีนาํมาใชศึ้กษาดา้น

พนัธุกรรมของพืชอีกด้วย (Mladenovic et al., 2013) การปรับปรุงพนัธ์ุข้าวโพดลูกผสมได้เร่ิมอย่างจริงจังเม่ือ                   

Shull (1908) ไดเ้สนอวิธีการพฒันาสายพนัธ์ุแท ้(inbred line) และพนัธ์ุลูกผสม (hybrid) โดยการพฒันาพนัธ์ุลูกผสม 

เร่ิมจากพนัธ์ุลูกผสมคู่ ลูกผสมสามทาง และลูกผสมเด่ียว การปรับปรุงพนัธ์ุขา้วโพดลูกผสมมีขั้นตอนหลกัอยู่                    

2 ขั้นตอน คือ 1) การพัฒนาสายพันธ์ุแท้ (inbred line development) และ 2) การพัฒนาพันธ์ุลูกผสม (hybrid 

development) ในส่วนของการพัฒนาสายพนัธ์ุแท้มีหลายวิธีข้ึนอยู่กับการเลือกใช้ของนักปรับปรุงพันธ์ุและ

วตัถุประสงคข์องโครงการ เช่น วิธีบนัทึกประวติั (pedigree mehod) หน่ึงเมลด็ต่อตน้ (single seed descent) หรือฝัก

ต่อหลุมประยุกต์ และดับเบิลแฮพลอยด์ (double haploid) (Jumbo et al., 2011) โดยเฉพาะวิธีดับเบ้ิลแฮพลอยด์ 

(double haploid) ท่ีใช้สายพนัธ์ุชักนําการเกิดแฮพลอยด์ (haploid inducer) เป็นตัวชักนําให้เกิดเมล็ดแฮพลอยด์ 

(haploid kernel) เป็นท่ีนิยมอยา่งแพร่หลายในบริษทัเอกชนชั้นนาํทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ และหน่วยงาน

ราชการบางแห่งในต่างประเทศ ทั้งน้ีเน่ืองจากการพฒันาสายพนัธ์ุแทด้ว้ยวิธีดบัเบิลแฮพลอยดจ์ะทาํใหไ้ดส้ายพนัธ์ุ

แทท่ี้มีระดบัโฮโมไซกสั (homozygous) 100 เปอร์เซ็นต ์ในเวลาท่ีรวดเร็วเพียง 2–3 ชัว่ (generation) (Chaikam et al., 

2019) ในขณะท่ีวิธีการคดัเลือกสายพนัธ์ุแทด้ว้ยการผสมตวัเอง (selfing) ตอ้งใชเ้วลาในการพฒันาสายพนัธ์ุนาน                     

7–8 ชัว่ หรือใชเ้วลาประมาณ 3 ปี (กฤษฎา, 2552) การใชส้ายพนัธ์ุชกันาํการเกิดแฮพลอยด ์เกิดข้ึนเม่ือ Coe (1959) 

พบว่า ขา้วโพดพนัธ์ุ Stock 6 มีความสามารถชกันาํให้เกิดเมล็ดแฮพลอยด ์ประมาณ 2.3 เปอร์เซ็นต ์ซ่ึงคน้พบเป็น

คร้ังแรกของโลก อย่างไรก็ตาม Stock 6 เป็นขา้วโพดท่ีเจริญเติบโตไดดี้ในเขตอบอุ่น (temperate haploid inducer) 

เม่ือนาํมาปลูกในประเทศไทยซ่ึงเป็นเขตร้อนช้ืน (tropical zone) ดว้ยสภาพแวดลอ้มท่ีแตกต่างกนัทาํให้ Stock 3 

เจริญเติบโตไดไ้ม่ดี มีความอ่อนแอต่อโรค ละอองเกสรไม่สมบูรณ์ และมีอตัราชกันาํการเกิดแฮพลอยด์ (haploid 

induction rate) ตํ่า ดงันั้นการพฒันาสายพนัธ์ุชักนาํการเกิดแฮพลอยด์เพ่ือให้ปรับตัวเขา้กับสภาพแวดลอ้มของ

ประเทศไทยไดมี้การพฒันามาแลว้ประมาณ 3 ปี (สุธาสินี และคณะ, 2563) โดยใชพ้นัธ์ุ Stock 6 ผสมกบัสายพนัธ์ุ

แทข้า้วโพดไร่ของประเทศไทย แลว้พฒันาและสร้างเป็นประชากรชกันาํการเกิดแฮพลอยด ์ซ่ึงมีอตัราชกันาํการเกิด

แฮพลอยด์อยู่ระหว่าง 0.33–4.06 เปอร์เซ็นต์ ในการคดัแยกเมล็ดแฮพลอยด์ (haploid kernel) จากเมล็ดดิพลอยด์ 

(diploid kernel) จะใชล้กัษณะการเกิดสีม่วงเน่ืองจากการสะสมสารแอนโทไซยานินท่ีเน้ือเยื่อแอลูโรน (aleurone 

layer) บริเวณดา้นบนของเมลด็ ในขณะท่ีเมลด็ดิพลอยดจ์ะสะสมสารแอนโทไซยานินทั้งท่ีเน้ือเยื่อแอลูโรนและ

ท่ีสคิวเทลลมั (scutellum) ซ่ึงลกัษณะดงักล่าวน้ีเกิดเน่ืองจากอิทธิพลของยีน R1-nj (Coe, 1994) นอกจากน้ี การเพ่ิม

ลกัษณะรากแดง (red root) ท่ีเกิดจากการสะสมสารแอนโทไซยานินบริเวณรากเน่ืองจากอิทธิพลของยีน purple 1 

(Pl1) ในสายพนัธ์ุชกันาํการเกิดแฮพลอยดเ์ป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพของการจาํแนกเมลด็แฮพลอยดใ์นประชากรท่ีมี

ยีนยบัย ั้งการสร้างสารแอนโทไซยานินท่ีเมล็ด (Chaikam et al., 2016) เพ่ือเป็นการเพ่ิมความแข็งแรงของสายพนัธ์ุ

ชกันาํการเกิดแฮพลอยด์ การทดลองน้ีจึงมีวตัถุประสงค์เพ่ือเปรียบเทียบประสิทธิภาพการชกันาํการเกิดเมล็ดแฮ

พลอยดข์องสายพนัธ์ุชกันาํการเกิดแฮพลอยด ์(haploid inducer line) และลูกผสมชกันาํการเกิดแฮพลอยด ์(F1-hybrid 

inducer) จากสายพนัธ์ุชกันาํการเกิดแฮพลอยดท่ี์สามารถปรับตวัเขา้กบัสภาพแวดลอ้มของประเทศไทย 
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อุปกรณ์และวธีิการ 

 

อุปกรณ์  

1. สายพนัธ์ุผสมตวัเองชัว่ท่ี 4 (S4) จาก 3 คู่ผสม ระหวา่งสายพนัธ์ุแทข้า้วโพดไร่ (Kesetsart inbred line, Ki) 

กับสายพันธ์ุชักนําการเกิดแฮพลอยด์ (haploid inducer, Stock 6) ได้แก่ Ki 3 × Stock 6, Ki 47 × Stock 6 และ                  

Ki 59 × Stock 6 โดยสายพนัธ์ุผสมตัวเองชั่วท่ี 4 ได้ผ่านการคัดเลือกยีน R1-nj ในแต่ละชั่วของการผสมตัวเอง 

(selfing)  

2. ขา้วโพดไร่ลูกผสมเด่ียว (F1 hybrid) คู่ผสม Kei 1311 × Ki 60 

 

วิธีการ 

 

 1. การพัฒนาสายพันธ์ุชักนาํการเกิดแฮพลอยด์ 

1.1 นาํสายพนัธ์ุผสมตวัเองชัว่ท่ี 4 (S4) ของทั้ง 3 คู่ผสม Ki 3 × Stock 6, Ki 47 × Stock 6 และ Ki 59 × Stock 

6 มาปลูกแบบฝักต่อแถว (ear-to-row) คดัเลือกสายพนัธ์ุท่ีมีลกัษณะทางการเกษตรดี มีช่วงการออกดอกตวัผูแ้ละตวั

เมีย (anthesis-silking interval) ใกลเ้คียงกนั และมีช่อดอกตวัผูข้นาดใหญ่ ตน้ท่ีคดัเลือกไดผ้สมตวัเองเพ่ือเป็นการ

เพ่ิมระดบัความคงตวัทางพนัธุกรรม (homozygosity) ไดเ้มลด็สายพนัธ์ุผสมตวัเองชัว่ท่ี 5 (S5) เม่ือถึงระยะเก็บเก่ียว

เลือกเฉพาะฝักท่ีมีเมล็ดสีม่วงบริเวณเน้ือเยื่อแอลูโรนท่ีส่วนบนของเมล็ด (crown region of the endosperm) และสี

ม่วงท่ีสคิวเทลมัทุกเมลด็ทั้งฝักซ่ึงเป็นผลมาจากการสะสมสารแอนโทไซยานินท่ีเกิดจากอิทธิพลของยีน R1-nj และ

จะใชเ้ป็นเคร่ืองหมายทางฟีโนไทป์ (phenotypic marker) ของสายพนัธ์ุชกันาํการเกิดแฮพลอยด์ ส่วนสายพนัธ์ุท่ี

เมล็ดไม่มีสีม่วงหรือมีสีม่วงไม่สมบูรณ์ทั้งฝักจะไม่นาํมาปลูกต่อทั้งน้ีเน่ืองจากยีน R1-nj ยงัไม่เป็น homozygous 

dominant  

1.2 นาํเมลด็สายพนัธ์ุผสมตวัเองชัว่ท่ี 5 (S5) ท่ีเลือกคดัเลือกจากเคร่ืองหมายฟีโนไทป์ของยีน R1-nj มาปลูก

แบบฝักต่อแถว (ear-to-row) จาํนวน 25 ตน้/สายพนัธ์ุ เม่ือถึงระยะออกดอกไดผ้สมตวัเองของทุกตน้ของแต่ละสาย

พนัธ์ุเป็นสายพนัธ์ุผสมตวัเองชัว่ท่ี 6 (S6) และเม่ือถึงระยะเก็บเก่ียว คดัเลือกเฉพาะสายพนัธ์ุท่ีทุกตน้ภายในแถวมี

เมลด็เป็นสีม่วงท่ีเกิดจากยีน R1-nj แสดงใหเ้ห็นว่าสายพนัธ์ุดงักล่าวน้ีมียีน R1-nj เป็น homozygous dominant (R1-

nj R1-nj) และเรียกสายพนัธ์ุผสมตวัเองชัว่ท่ี 6 ท่ีคดัเลือกไวว้่า สายพนัธ์ุชกันาํการเกิดแฮพลอยด ์(haploid inducer 

line) 

1.3 ปลูกสายพนัธ์ุชกันาํการเกิดแฮพลอยด์ท่ีคดัเลือกจากทั้ง 3 คู่ผสม (ประชากร) เพ่ือสร้างลูกผสมเด่ียว

พนัธ์ุชักนําการเกิดแฮพลอยด์ (F1-hybrid inducer) ท่ีเกิดจากการผสมขา้มแบบ chain cross จาก 3 ประชากร ได้

ลูกผสมเด่ียวพนัธ์ุชกันาํการเกิดแฮพลอยด ์3 คู่ผสม คือ 1) (Ki 47 × Stock 6)-S6 × (Ki 3 × Stock 6)- S6], 2) (Ki 59 × 

Stock 6)-S6 × (Ki 47 × Stock 6)-S6 และ 3) (Ki 3 × Stock 6)-S6 × (Ki 59 × Stock 6)-S6 

 

2. การทดสอบอัตราชักนาํการเกิดแฮพลอยด์ 
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2.1 การทดสอบอตัราชกันาํการเกิดแฮพลอยดจ์ากสายพนัธ์ุชกันาํการเกิดแฮพลอยด ์ปลูกสายพนัธ์ุชกันาํ

การเกิดแฮพลอยดช์ัว่ท่ี 6 (S6) ท่ีคดัเลือกจากทั้ง 3 คู่ผสม ไดแ้ก่ (Ki 3 × Stock 6)- S6, (Ki 47 × Stock 6)-S6 และ (Ki 

59 × Stock 6)-S6 แลว้นาํไปผสมกบัขา้วโพดไร่ลูกผสมเด่ียว Kei 1311 × Ki60 โดยใช้สายพนัธ์ุชักนาํการเกิดแฮ

พลอยดเ์ป็นพนัธ์ุพ่อ  

2.2 ปลูกลูกผสมเด่ียวพนัธ์ุชกันาํการเกิดแฮพลอยด ์3 คู่ผสม ท่ีผสมพนัธ์ุไวต้ามขอ้ 1.3 แลว้นาํไปผสมกบั

ขา้วโพดไร่ลูกผสมเด่ียว Kei 1311 × Ki60  

2.3 คาํนวนหาอตัราชักนาํการเกิดแฮพลอยด์ จากการผสม topcross จาํนวน 20 ฝัก/คู่ผสม เพ่ือทดสอบ

ความสามารถในการชกันาํการเกิดแฮพลอยด ์แลว้คาํนวณเปอร์เซ็นตช์กันาํการเกิดแฮพลอยด ์(HIR) จาก Equation 1  

                    

     (1) 

2.4 เปรียบเทียบอตัราชักนาํการเกิดแฮพลอยด์เม่ือใช้สายพนัธ์ุและลูกผสมเด่ียวเป็นตวัชักนาํการเกิด                     

แฮพลอยดด์ว้ย t-test 

2.5 เก็บขอ้มูลลกัษณะทางการเกษตร ความสูงตน้ ความสูงฝัก วนัออกดอกตวัผู ้และวนัออกไหม ของสาย

พนัธ์ุชกันาํการเกิดแฮพลอยดแ์ละลูกผสมพนัธ์ุชกันาํการเกิดแฮพลอยด ์โดยเฉล่ียมาจาก 20 ตน้/สายพนัธ์ุหรือคู่ผสม 

และเปรียบเทียบค่าเฉล่ียดว้ย t-test 

 

ผลและวจิารณ์ผลการทดลอง 

 

1. การพัฒนาสายพันธ์ุชักนาํการเกิดแฮพลอยด์ 

สายพนัธ์ุผสมตัวเองชั่วท่ี 5 (S5) ท่ีได้จากการผสมตัวเองของสายพนัธ์ุผสมตวัเองชั่วท่ี 4 (S4) ของทั้ ง                      

3 คู่ผสม Ki 3 × Stock 6, Ki 47 × Stock 6 และ Ki 59 × Stock 6 การเกิดสีม่วงบริเวณเน้ือเยื่อแอลูโรนท่ีส่วนบนของ

เมลด็และสีม่วงท่ีสคิวเทลมัมี 2 แบบ กล่าวคือ 1) ทุกเมลด็ในฝักมีสีม่วง และ 2 เมลด็คละสีม่วงและสีเหลือง แสดง

ใหเ้ห็นว่าสายพนัธ์ุผสมตวัเองชัว่ท่ี 4 ท่ีใชเ้ป็นแหล่งพนัธุกรรมเร่ิมตน้ของสายพนัธ์ุชกันาํการเกิดแฮพลอยดย์งัมียีน 

R1-nj ท่ีเป็นทั้ง homozygous dominant (R1-nj R1-nj) และ heterozygous (R1-nj r1-nj) โดยสายพนัธ์ุผสมตวัเองชัว่ท่ี 

5 (S5) ท่ีมีเมล็ดสีม่วงทั้งฝักเม่ือนาํไปต่อแบบฝักต่อแถวแลว้ผสมตวัเองเป็นสายพนัธ์ุผสมตวัเองชัว่ท่ี 6 (S6) มีบาง

สายพนัธ์ุให้ลูกท่ีมีเมล็ดสีม่วงทั้งฝักทุกตน้ภายในแถว แสดงให้เห็นว่าสายพนัธ์ุผสมตวัเองชัว่ท่ี 5 ของสายพนัธ์ุ

ดังกล่าวน้ีมียีน R1-nj เป็น homozygous dominant (R1-nj R1-nj) แลว้ คัดเลือกสายพนัธ์ุเหล่าน้ีไวป้รับปรุงพนัธ์ุ

ต่อไปเรียกสายพนัธ์ุเหล่าน้ีว่าสายพนัธ์ุชักนาํการเกิดแฮพลอยด์ ลกัษณะการเกิดสีม่วงท่ีเมล็ดเป็นผลมาจากการ

สะสมสารแอนโทไซยานินซ่ึงเป็นลกัษณะทางฟีโนไทป์ท่ีสาํคญัท่ีมีไวเ้พ่ือใชจ้าํแนกเมลด็ท่ีเป็นแฮพลอยดอ์อกจาก

เมล็ดท่ีเป็นดิพลอยด์ท่ีเกิดจากอิทธิพลของยีน R1-nj (Coe, 1994) ปกติแลว้การคัดเลือกยีน R1-nj ควรให้เสร็จ

สมบูรณ์ตั้งแต่สายพนัธ์ุผสมตวัเองชัว่ท่ี 2 (S2) (Trentin et al., 2020) แต่การทดลองน้ีไดเ้ร่ิมคดัเลือกและทดสอบ R1-

HIR   =   
Number of kernels with haploid embryo 

All kernels investigated 
× 100 
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nj อย่างจริงจงัตั้งแต่สายพนัธ์ุผสมตวัเองชัว่ท่ี 4 โดยก่อนหนา้นั้นจะคดัเลือกเฉพาะเมลด็ท่ีมีสีม่วงปลูกต่อเน่ืองกนั

แต่ไม่ไดมี้การทดสอบรุ่นลูก (progeny test) ท่ีเกิดจากอิทธิพลของยีน R1-nj  

สายพนัธ์ุชกันาํการเกิดแฮพลอยด ์(line) มีค่าเฉล่ียของความสูงตน้ ความสูงฝัก วนัออกดอกตวัผู ้(anthesis) 

และวนัออกไหม (silking) ตํ่ากวา่ค่าเฉล่ียของลกัษณะเดียวกนัในลูกผสม (Table 1) เช่น ความสูงตน้และความสูงฝัก

ของสายพนัธ์ุมีค่าเฉล่ีย 105 ซม. และ 43 ซม.ในขณะท่ีตน้และความสูงฝักของลูกผสมมีค่าเฉล่ีย 148 ซม. และ                   

70 ซม. นอกจากน้ีวนัออกดอกตวัผูแ้ละวนัออกไหมของสายพนัธ์ุก็เร็วกว่าของลูกผสมประมาณ 4–5 วนั แสดงให้

เห็นว่า ลูกผสมชกันาํการเกิดแฮพลอยดมี์ความแข็งแรงดีกว่าสายพนัธ์ุชกันาํการเกิดแฮพลอยด ์ซ่ึงเป็นเกิดจากการ

ผสมตวัเอง 5–6 ชัว่ พืชจะมีความสมํ่าเสมอ (homozygosity) ภายในสายพนัธ์ุ ยีนแฝง (recessive gene) ต่างๆ ปรากฏ

ข้ึนจากผลของอินบรีดด่ิง (inbreeding) ความแข็งแรงของตน้และผลผลิตลดลงเป็นเหตุให้เกิดความถดถอยทาง

พนัธุกรรม (Shull, 1908) อย่างไรก็ตาม ความแข็งแรงของพืชสามารถเกิดข้ึนไดจ้ากการสร้างลูกผสมท่ีไดจ้ากสาย

พนัธ์ุแท ้หรือสายพนัธ์ุท่ีผสมตวัเองจนเกือบจะเป็นสายพนัธ์ุแท ้(กฤษฎา, 2552) สายพนัธ์ุชกันาํการเกิดแฮพลอยดท่ี์

มีใชใ้นปัจจุบนัส่วนใหญ่เป็นสายพนัธ์ุแท ้(Trentin et al., 2020) มีเพียง ZMK1 เป็นประชากร (Shatskaya, 2010), 

RWS/RWK-76 (Geiger and Gordillo, 2009) และพนัธ์ุชกันาํการเกิดแฮพลอยดเ์ขตร้อน (tropically-adapted hybrid 

inducer) ท่ีพฒันาโดยศูนยวิ์จยัขา้วโพดและขา้วสาลีนานาชาติ (CIMMYT) ท่ีเป็นพนัธ์ุลูกผสมเด่ียว (Prasanna et al., 

2012) ดงันั้น การปรับปรุงพนัธ์ุเพ่ือใชเ้ป็นสายพนัธ์ุหรือพนัธ์ุชกันาํการเกิดแฮพลอยดอ์าจใชพ้นัธ์ุลูกผสมท่ีมีความ

แข็งแรง เช่น ความสูงตน้ ช่อดอกตวัผูข้นาดใหญ่ จากการผสมพนัธ์ุเพ่ือสร้างเมลด็แฮพลอยดต์อ้งใชพ้นัธ์ุชกันาํการ

เกิดแฮพลอยดเ์ป็นพนัธ์ุพ่อ ถา้ตน้พ่อมีความสูงมากกวา่ตน้แม่ การถ่ายละออกเกสรมายงัตน้แม่จะเกิดข้ึนไดม้ากกว่า 

และช่อดอกตวัผูข้นาดใหญ่จะสร้างละอองเกสรจาํนวนมาก การผสมพนัธ์ุขา้มจะมีโอกาสติดเมล็ดไดม้ากยิ่งข้ึน 

อยา่งไรกต็าม ประสิทธิภาพอตัราชกันาํการเกิดแฮพลอยดใ์นลูกผสมยงัไม่พบความดีเด่นเหนือพ่อแม่ (hybrid vigor) 

(Prasanna et al., 2012) 
 

Table 1 Mean of agronomic characters of 3 S6 haploid inducer lines and their F1 hybrids from the chain cross of  

 haploid inducer lines 

Inducer variety types 

(line and hybrids) 

Height (cm) Days to 50% (d) 

Plant Ear Anthesis Silking 

(Ki 3 × Stock 6)- S6 140 60 49 52 

(Ki 47 × Stock 6)- S6 95 40 52 50 

(Ki 59 × Stock 6)- S6 80 30 52 49 

 Mean of lines 105 43 51 50 

(Ki 47 × Stock 6)-S6 × (Ki 3 × Stock 6)- S6 132 59 54 55 

(Ki 59 × Stock 6)-S6 × (Ki 47 × Stock 6)-S6 152 75 55 55 

(Ki 3 × Stock 6)-S6 × (Ki 59 × Stock 6)-S6 159 77 55 54 

Mean of F1 hybrid 148 70 55 55 

Line vs F1 hybrid1/ ** ** ** ** 
1/ test statistic with t-test, ** = highly significant difference (p < 0.01) 
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2. อัตราชักนาํการเกิดแฮพลอยด์  

การจาํแนกเมล็ดแฮพลอยด์ (n) จะพิจารณาจากเมล็ดมีสีม่วงเน่ืองจากอิทธิพลของยีน R1-nj โดยจะพบสี

ม่วงในส่วนของเน้ือเยื่อแอลูโรนเท่านั้น ส่วนเมลด็ดิพลอยด ์(2n) จะพบสีม่วงทั้งในส่วนของเน้ือเยื่อแอลูโรนและส

คิวเทลลมั (Coe, 1994) การใชส้ายพนัธ์ุชกันาํการเกิดแฮพลอยดส์ายพนัธ์ุผสมตวัเองชัว่ท่ี 6 (S6) เป็นพนัธ์ุพ่อจาํนวน 

3 สายพนัธ์ุ ไปผสมกบัขา้วโพดไร่พนัธ์ุลูกผสมเด่ียว Kei 1311 × Ki 60 ไดเ้มลด็ทั้งหมดในแต่ละคู่ผสมอยู่ระหว่าง 

4,240–9,820 เมล็ด (Table 2) โดยสายพนัธ์ุชักนาํการเกิดแฮพลอยด์ (Ki 3 × Stock 6)- S6 ไดเ้มล็ดแฮพลอยด์ 120 

เมลด็ คิดเป็นอตัราชกันาํการเกิดแฮพลอยด ์1.36 เปอร์เซ็นต ์ในขณะท่ีสายพนัธ์ุ (Ki 47 × Stock 6)- S6 มีอตัราชกันาํ

การเกิดแฮพลอยด์ 1.89 เปอร์เซ็นต์ และสายพันธ์ุ (Ki 59 × Stock 6)- S6 มีอัตราชักนําการเกิดแฮพลอยด์ 2.04 

เปอร์เซ็นต ์ดงันั้น จาก 3 สายพนัธ์ุชกันาํการเกิดแฮพลอยดไ์ดเ้มลด็ทั้งหมด 22,900 เมลด็ มีเมลด็แฮพลอยดจ์าํนวน 

400 เมลด็ คิดเป็นอตัราชกันาํการเกิดแฮพลอยดเ์ฉล่ีย 1.86 เปอร์เซ็นต ์อยา่งไรกต็าม การใชลู้กผสมเด่ียว (F1 hybrid) 

เป็นพนัธ์ุชกันาํการเกิดแฮพลอยดท่ี์ผสมขา้มระหว่างคู่ผสมได ้3 คู่ผสม แลว้นาํไปผสมกบัขา้วโพดไร่พนัธ์ุลูกผสม

เด่ียว Kei 1311 × Ki 60 พบว่า ไดเ้มลด็ทั้งหมดในแต่ละคู่ผสมอยู่ระหว่าง 7,040-9,977 เมลด็ (Table 2) โดยมีเมลด็

แฮพลอยด์ท่ีไดจ้ากแต่ละคู่ผสมดงัน้ี ลูกผสม (Ki 47 × Stock 6)-S6 × (Ki 3 × Stock 6)- S6 ได ้208 เมล็ด, (Ki 59 × 

Stock 6)-S6 × (Ki 47 × Stock 6)-S6 ได ้329 เมลด็ และ (Ki 3 × Stock 6)-S6 × (Ki 59 × Stock 6)-S6 ได ้273 เมลด็ คิด

เป็นอตัราชักนาํการเกิดแฮพลอยด์ 2.95, 3.03 และ 3.15 เปอร์เซ็นต์ ตามลาํดบั และเม่ือคิดเฉล่ียจากทั้ง 3 คู่ผสม 

พบว่ามีอตัราชกันาํการเกิดแฮพลอยดเ์ฉล่ีย 3.26 เปอร์เซ็นต ์หากเปรียบเทียบอตัราชกันาํการเกิดแฮพลอยดร์ะหวา่ง

สายพนัธ์ุ (1.86 เปอร์เซ็นต)์ กบัลูกผสมเด่ียว (3.26 เปอร์เซ็นต)์ พบวา่ลูกผสมเด่ียวมีอตัราชกันาํการเกิดแฮพลอยดสู์ง

กวา่สายพนัธ์ุผสมตวัเองประมาณ 1.75 เท่า และแตกต่างทางสถิติอยา่งมีนยัสาํคญั (p < 0.05) ถา้เปรียบเทียบอตัราชกั

นาํการเกิดแฮพลอยด์ระหว่างสายพนัธ์ุและลูกผสมชกันาํการเกิดแฮพลอยด์ท่ีปรับปรุงพนัธ์ุข้ึนมาใหม่น้ี พบว่ามี

อตัราชักนาํการเกิดแฮพลอยด์ในระดบัท่ีดีกว่าพนัธ์ุ Stock 6 ท่ีใช้เป็นแหล่งพนัธุกรรมซ่ึงมีอตัราชักนาํการเกิด                 

แฮพลอยด ์2.3 เปอร์เซ็นต ์เม่ือปลูกในสภาพแวดลอ้มเขตอบอุ่น (temperate zone) (Coe, 1959) แต่ถา้นาํพนัธ์ุ Stock 

6 มาปลูกในประเทศไทยโดยตรงจะไม่สามารถเจริญเติบโตในสภาพปกติได ้ทั้งน้ีเน่ืองจากสภาพแวดลอ้มของไทย

เป็นเขตร้อน (tropical zone) จึงไม่สามารถใชเ้ป็นพนัธ์ุชกันาํการเกิดแฮพลอยดไ์ดโ้ดยตรง อย่างไรก็ตาม เม่ือนาํมา

ผสมขา้มกบัขา้วโพดไร่ของไทยและผ่านการคัดเลือกแลว้ พบว่า มีระยะเวลาการออกดอกทั้ งตวัผูแ้ละตัวเมีย

ใกลเ้คียงกบัขา้วโพดลูกผสมเด่ียวของไทยมากข้ึน มีลกัษณะทางการเกษตรท่ีดีข้ึน และยงัคงมีอตัราการชกันาํการ

เกิดแฮพลอยดไ์ม่นอ้ยกวา่พนัธ์ุ Stock 6 เม่ือปลูกในสภาพแวดลอ้มเขตอบอุ่น การเพ่ิมอตัราชกันาํการเกิดแฮพลอยด์

ใหสู้งข้ึนมีแนวโนม้ท่ีจะทาํได ้ทั้งน้ีเน่ืองจากยีนท่ีควบคุมอตัราชกันาํการเกิดแฮพลอยดมี์หลายยีนเป็นลกัษณะทาง

ปริมาณ (Chen et al., 2020) ปัจจุบันมีสายพนัธ์ุชักนําการเกิดแฮพลอยด์สายพนัธ์ุใหม่ๆ มีอตัราชักนําสูงข้ึนอยู่

ระหวา่ง 3–16 เปอร์เซ็นต ์(Hu et al., 2016) ซ่ึงเกิดจากการคดัเลือกสายพนัธ์ุท่ีมีอตัราชกันาํการเกิดแฮพลอยดสู์งแลว้

นาํมาผสมกนัใหม่ หรือใชเ้คร่ืองหมายโมเลกุลช่วยในการคดัเลือกก็เป็นอีกแนวทางหน่ึงท่ีสามารถทาํได ้(Prigge 

and Melchinger, 2012; Hu et al., 2016; Chaikam et al., 2018) 
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Table 2 Haploid induction rates (HIR) of the S6 lines and their F1 hybrids among the crosses on the donor parent, 

Kei 1311 × Ki 60 

Type of haploid inducer 

 

Number of kernels HIR 

(%) Total  Diploid (2n) Haploid (n) 

(Ki 3 × Stock 6)- S6 8,840 8,720 120 1.36 

(Ki 47 × Stock 6)- S6 4,240 3,160 80 1.89 

(Ki 59 × Stock 6)- S6 9,820 9,620 200 2.04 

Total  22,900 21,500 400 Avg. = 1.86 

(Ki 47 × Stock 6)-S6 × (Ki 3 × Stock 6)- S6 7,040 6,832 208 2.95 

(Ki 59 × Stock 6)-S6 × (Ki 47 × Stock 6)-S6 9,977 9,651 329 3.30 

(Ki 3 × Stock 6)-S6 × (Ki 59 × Stock 6)-S6 8,673 8,400 273 3.15 

Total 25,690 24,883 810 Avg. = 3.26 

Avg. = average 

 

สรุป 

 การพฒันาสายพนัธ์ุขา้วโพดชกันาํการเกิดแฮพลอยดใ์ห้มีความเหมาะสมกบัสภาพแวดลอ้มของประเทศ

ไทย และสามารถชกันาํให้เกิดเมล็ดแฮพลอยด์ประสบความสาํเร็จ ลูกผสมเด่ียว (F1-hybrid) มีอตัราชกันาํการเกิด 

แฮพลอยดเ์ฉล่ีย 3.26 เปอร์เซ็นต ์ซ่ึงสูงกวา่พนัธ์ุพ่อแม่สายพนัธ์ุผสมตวัเองชัว่ท่ี 6 (S6) ประมาณ 1.75 เท่า 
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บทคัดย่อ 

การพฒันาพนัธ์ุลูกผสมจากสายพนัธ์ุท่ีคดัเลือกในสภาพแวดลอ้มท่ีแตกต่างกนัเป็นแนวทางหน่ึงท่ีจะช่วยเพ่ิม 

ฐานพนัธุกรรมใหก้วา้งข้ึนและพฒันาจีโนไทป์ท่ีดีเด่นได ้ งานวิจยัน้ีจึงมีวตัถุประสงคเ์พ่ือประเมินศกัยภาพการพฒันาพนัธ์ุ

ขา้วโพดเล้ียงสัตวลู์กผสมเด่ียวระหว่างสายพนัธ์ุแทท่ี้พฒันาโดยมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์และมหาวิทยาลยัพะเยา ปลูก

ทดสอบลูกผสม จาํนวน 470 คู่ผสม จากแผนการผสม 22×22 factorial cross ร่วมกับพนัธ์ุการคา้ของภาครัฐและเอกชน 

จาํนวน 16 พนัธ์ุ ใน 2 สถานท่ี โดยใชแ้ผนการทดลองแบบ 10×11 Simple Rectangular Lattice จาํนวน 5 การทดลอง จากผล

การทดลองพบว่า ลกัษณะผลผลิตเมล็ดแตกต่างอย่างมีนัยสําคญัยิ่งทางสถิติ (p < 0.01) ในทุกการทดลอง ซ่ึงไดค้ดัเลือก

ลูกผสมไวจ้าํนวน 94 คู่ผสม (20 เปอร์เซ็นต)์ โดยใชค้่าเฉล่ียผลผลิตเมลด็จาก 2 สถานท่ี ลกัษณะทางการเกษตรท่ีสาํคญั และ

ศักยภาพการผลิตเมล็ดพนัธ์ุลูกผสมเชิงการค้าของสายพนัธ์ุพ่อแม่  ดังนั้ นลูกผสมท่ีพฒันาจากสายพนัธ์ุแท้ระหว่าง

สถาบนัการศึกษาดงักล่าวจึงมีศกัยภาพในการนาํไปใชเ้ป็นพนัธ์ุลูกผสมท่ีดีเด่น ซ่ึงจะมีการปลูกทดสอบเพ่ิมในหลายฤดูและ

หลายสถานท่ีต่อไป 

คาํสําคญั: ขา้วโพดเล้ียงสตัว,์ ผลผลิตเมลด็, แผนการผสมแบบแฟคทอเรียล, พนัธ์ุลูกผสมเด่ียว, สมรรถนะของสายพนัธ์ุ  

 

Abstract 

Hybrid development from lines selected in diverse environments is a way to increase genetic diversity and 

develop superior genotypes. The objective of this research was to evaluate potential for single-cross hybrid corn 

development between inbred lines developed from Kasetsart University and University of Phayao. Four hundred and 

seventy crosses from 22×22 factorial cross were grown with 16 commercial varieties from public and private sectors for 

yield trials at two locations. The trials were conducted using 10×11 Simple Rectangular Lattice Design for five experiments. 

The results showed that grain yield was highly significant (p < 0.01) in all trials. Ninety-four crosses (20%) were selected 

based on combined grain yield from two locations, important agronomic traits and potential of parental lines for commercial 

hybrid seed production. Therefore, the hybrids developed from inbred lines between the institutions can be used for 

outstanding hybrids, which will be tested more for seasons and locations. 

Keywords: factorial cross, field corn, grain yield, line performance, single-cross hybrid  
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คํานํา 

ขา้วโพดเล้ียงสตัว ์(Zea mays L.) มีบทบาทสาํคญัในอุตสาหกรรมการผลิตอาหารสตัวใ์นประเทศไทย ซ่ึงมี

สัดส่วนการใชเ้มลด็ขา้วโพดเป็นวตัถุดิบในอาหารไก่เน้ือ 62 เปอร์เซ็นต ์อาหารไก่พ่อแม่พนัธ์ุ ไก่ไข่รุ่นเลก็ และไก่

ไข่พ่อแม่พนัธ์ุ 60 เปอร์เซ็นต์ อาหารไก่ไข่ให้ไข่ 55 เปอร์เซ็นต์ อาหารหมูขุน 25 เปอร์เซ็นต์ อาหารเป็ดเน้ือ 15 

เปอร์เซ็นต์ อาหารเป็ดพนัธ์ุ 10 เปอร์เซ็นต์ อาหารโคนม 15 เปอร์เซ็นต์ และอาหารปลา 30 เปอร์เซ็นต์ (สมาคม

ผูผ้ลิตอาหารสัตวไ์ทย, 2560) หน่ึงในปัจจยัหลกัท่ีสําคญัท่ีทาํให้ผลผลิตขา้วโพดต่อพ้ืนท่ีเพ่ิมมากข้ึนคือ การใช้

ขา้วโพดพนัธ์ุดีท่ีเป็นพนัธ์ุลูกผสม (สาํนกังานพฒันาการวิจยัการเกษตร, 2559) ปัจจุบนับทบาทหลกัในการผลิตและ

จาํหน่ายเมล็ดพนัธ์ุขา้วโพดเล้ียงสัตวข์องประเทศไทยอยู่ในภาคเอกชนและส่วนใหญ่เป็นบรรษทัขา้มชาติซ่ึงมี

เจา้ของเป็นต่างชาติ มีส่วนแบ่งการตลาดในประเทศไทยคิดเป็น 69 เปอร์เซ็นต ์(Napasintuwong, 2015)  งานวิจยัน้ี

เป็นส่วนหน่ึงของโครงการความร่วมมือระหว่างกรมวิชาการเกษตร มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ และมหาวิทยาลยั

พะเยา เพ่ือเสริมความเขม้แข็งในดา้นการวิจยัและพฒันาพนัธ์ุขา้วโพดเล้ียงสัตวใ์นส่วนของภาครัฐและเอกชนของ

ไทยโดยเฉพาะธุรกิจขนาดเล็กและขนาดย่อม (Small and Medium Enterprise, SME) ในการพฒันาพนัธ์ุลูกผสม

เด่ียวการใชส้ายพนัธ์ุแทท่ี้ปรับปรุงพนัธ์ุจาก 2 หน่วยงานซ่ึงมีสภาพแวดลอ้มในการพฒันาสายพนัธ์ุแตกต่างกนั จะ

ช่วยเพ่ิมฐานพนัธุกรรมใหก้วา้งข้ึนและพฒันาจีโนไทป์ท่ีดีเด่นและเหมาะสมกบัแต่ละพ้ืนท่ีได ้(Ifie et al., 2015) อีก

ทั้งยงัสามารถนาํสายพนัธ์ุท่ีพฒันาจากทั้ง 2 หน่วยงานไปใชใ้นโครงการปรับปรุงพนัธ์ุของกนัและกนัได ้(Dhliwayo 

et al., 2009; Adebayo et al., 2014) การศึกษาคร้ังน้ีจึงมีวตัถุประสงค์เพ่ือประเมินศกัยภาพการพฒันาพนัธ์ุขา้วโพด

เล้ียงสตัวลู์กผสมเด่ียวระหวา่งสายพนัธ์ุแทท่ี้พฒันาโดยมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์และมหาวิทยาลยัพะเยา 

 

อุปกรณ์และวธีิการ 

ผสมระหว่างสายพนัธ์ุแทท่ี้พฒันาโดยศูนยวิ์จยัขา้วโพดและขา้วฟ่างแห่งชาติ คณะเกษตร มหาวิทยาลยั 

เกษตรศาสตร์ (KU inbred lines) และสายพนัธ์ุแทท่ี้พฒันาโดยโครงการปรับปรุงพนัธ์ุขา้วโพดมหาวิทยาลยัพะเยา 

(UP inbred lines) โดยใชแ้ผนการผสมแบบ 22×22 factorial cross ในฤดูแลง้ปี 2563 ท่ีศูนยวิ์จยัขา้วโพดและขา้วฟ่าง

แห่งชาติ ไดลู้กผสมจาํนวน 480 คู่ผสม ปลูกทดสอบผลผลิตของลูกผสมดงักล่าวในฤดูตน้ฝน ปี 2563 โดยแบ่งเป็น 

8 การทดลอง การทดลองท่ี 1-5 ใช้แผนการทดลองแบบ 10×11 Simple Rectangular Lattice แต่ละการทดลอง

ประกอบดว้ยลูกผสม 94 คู่ผสม และพนัธ์ุการคา้จากภาครัฐและเอกชนท่ีใชเ้ป็นพนัธ์ุเปรียบเทียบ จาํนวน 16 พนัธ์ุ 

ไดแ้ก่ พนัธ์ุจากกรมวิชาการเกษตร 3 พนัธ์ุ (NS3, NS4 และ NS5) พนัธ์ุจากมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 5 พนัธ์ุ 

(SW4452, SW5720, SW5821, SW5819 และ SW5831) และพนัธ์ุจากภาคเอกชน 8 พนัธ์ุ (S6253, S7328, DK9979C, 

PAC339, PAC789, P4546, LG38778 และ CP639) ปลูกทดสอบลูกผสมใน 3 สถานท่ี ไดแ้ก่ ศูนยวิ์จยัขา้วโพดและ

ขา้วฟ่างแห่งชาติ ศูนยวิ์จยัพืชไร่นครสวรรค์ และพ้ืนท่ีปลูกทดสอบใน จ.พะเยา  การทดลองท่ี 6–8 ใช้แผนการ

ทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ภายในบลอค (Randomized Complete Block Design, RCBD) จาํนวน 2 ซํ้ า ประกอบดว้ย

ลูกผสมจาํนวน 6, 2 และ 2 คู่ผสม ตามลาํดบั ร่วมกบัพนัธ์ุเปรียบเทียบจาํนวน 16 พนัธ์ุ ปลูกทดสอบใน 3, 2 และ 1 

สถานท่ี ตามลาํดบั ปลูก 2 แถว/แปลงยอ่ย แถวยาว 2.20 เมตร ใชร้ะยะปลูก 0.75×0.20 เมตร จาํนวน 1 ตน้/หลุม 

ลกัษณะท่ีบนัทึกขอ้มูล ไดแ้ก่ วนัสลดัละอองเกสรและวนัออกไหม 50 เปอร์เซ็นต ์(days to 50% anthesis 

and silking) เปอร์เซ็นตต์น้หกัลม้ (% stalk lodging) การลม้ของราก (root lodging, คะแนน 1–5 และ % root lodging) 
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โรคทางใบ (foliar diseases, คะแนน 1–5) ลักษณะเปลือกหุ้มฝัก (husk cover, คะแนน 1–5 และ % open husk) 

ลกัษณะทรงตน้ (plant aspect, คะแนน 1–5) ลกัษณะฝัก (ear aspect, คะแนน 1–5) เปอร์เซ็นตฝั์กเสีย (% rotten ears) 

เปอร์เซ็นต์กะเทาะ (% grain shelling) และ ผลผลิตเมล็ดท่ีความช้ืน 15 เปอร์เซ็นต์ (grain yield, กิโลกรัม/ไร่) 

(คะแนน 1–5 โดย 1 หมายถึง ดีท่ีสุด และ 5 หมายถึง แยท่ี่สุด) 

 

ผลและวจิารณ์ผลการทดลอง 

ในท่ีน้ีจะนาํเสนอผลการทดลองเฉพาะการทดลองท่ี 1–5 ท่ีปลูกทดสอบ 2 สถานท่ี ไดแ้ก่ ศูนยวิ์จยัขา้วโพด

และข้าวฟ่างแห่งชาติ และศูนย์วิจัยพืชไร่นครสวรรค์ เน่ืองจากลูกผสมท่ีคัดเลือกไว ้จํานวน 94 คู่ผสม (20 

เปอร์เซ็นต)์ คดัเลือกมาจากการทดลองท่ี 1–5 เท่านั้น โดยการคดัเลือกลูกผสมใชค่้าเฉล่ียผลผลิตเมลด็จาก 2 สถานท่ี 

ลกัษณะทางการเกษตรท่ีสาํคญัท่ีประเมินจากแต่ละสถานท่ี และศกัยภาพการผลิตเมลด็พนัธ์ุลูกผสมเชิงการคา้ของ

สายพนัธ์ุพ่อแม่ 

ผลการปลูกทดสอบลูกผสม ณ ศูนยวิ์จยัขา้วโพดและขา้วฟ่างแห่งชาติ ในการทดลองท่ี 1–5 พบวา่ ผลผลิต

เมลด็มีความแตกต่างอยา่งมีนยัสาํคญัยิ่งทางสถิติ (p < 0.01) ในทุกการทดลอง โดยมีค่าเฉล่ียผลผลิตเมลด็ของแต่ละ

การทดลองเท่ากบั 1,292, 1,512, 1,601, 1,542 และ 1,499 กิโลกรัม/ไร่ ตามลาํดบั สําหรับลกัษณะโรคทางใบและ

เปอร์เซ็นตก์ะเทาะ พบว่า มีความแตกต่างอย่างมีนยัสาํคญัยิ่งทางสถิติ (p < 0.01) ในทุกการทดลอง  เปอร์เซ็นตฝั์ก

เสียของทุกการทดลองมีค่าเฉล่ียค่อนขา้งสูงเท่ากบั 47.6, 68.8, 63.9, 62.7 และ 70.3 เปอร์เซ็นต ์ตามลาํดบั เน่ืองจาก

ในช่วงเก็บเก่ียวมีฝนตกชุกจากอิทธิพลของพายุโซนร้อนท่ีส่งผลกระทบต่อประเทศไทยในช่วงเดือนกนัยายน–

ตุลาคม 2563 (Table 1) วนัสลดัละอองเกสรและวนัออกไหม 50 เปอร์เซ็นตข์องทุกการทดลองมีความแตกต่างอย่าง

มีนยัสาํคญัยิ่งทางสถิติ (p < 0.01) โดยมีค่าเฉล่ียวนัสลดัละอองเกสรและวนัออกไหม 50 เปอร์เซ็นตข์องแต่ละการ

ทดลองเท่ากบั 53/53, 54/54, 54/54, 54/55 และ 56/57 ตามลาํดบั ซ่ึงวนัออกดอกของลูกผสมแต่ละเซ็ทเป็นผลมาจาก

วนัสลดัละอองเกสรและวนัออกไหมของสายพนัธ์ุพ่อแม่ (ไม่ไดแ้สดงขอ้มูลในตาราง) 

 

Table 1 Mean of the selected hybrids from five experiments compared with hybrid check mean for nine traits at 

National Corn and Sorghum Research Center in the 2020 early rainy season 

Entry 
Grain yield  

at 15% moist. 
Lodging Foliar 

diseases 
Husk 
cover 

Aspect Rotten 
ears 

Grain 
shelling Stalk Root Plant Ear 

 kg/rai % ------------------------- (1-5) ------------------------- ---------- % ---------- 

Experiment I          
Experimental hybrid mean (94) 1,247 2.5 2.4 3.4 1.5 3.3 3.4 48.2 81.10 

Selected hybrid mean (18) 1,424 2.1 2.1 3.4 1.4 3.0 3.3 43.8 82.29 
Hybrid check mean (16) 1,557 1.4 1.8 3.2 1.5 2.3 3.0 43.8 82.01 

DOA check mean (3) 1,376 2.1 2.3 2.9 1.5 2.6 3.2 45.9 82.09 
KU check mean (5) 1,643 1.3 1.4 3.4 1.8 2.1 3.1 50.6 81.00 
Commercial check mean (8) 1,570 1.2 1.8 3.1 1.3 2.3 2.9 38.7 82.60 

Trial mean 1,292 2.4 2.3 3.4 1.5 3.1 3.3 47.6 81.24 

F-test  ** ** ** ** ** ** ** * ** 
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Table 1 (continued). 

Entry Grain yield  
at 15% moist. 

Lodging Foliar 
diseases 

Husk 
cover 

Aspect Rotten 
ears 

Grain 
shelling Stalk Root Plant Ear 

Experiment II          

Experimental hybrid mean (94) 1,492 0.5 2.1 3.2 1.4 3.3 3.2 70.1 79.49 

Selected hybrid mean (25) 1,623 0.6 2.2 3.2 1.4 3.2 2.9 69.2 80.72 

Hybrid check mean (16) 1,627 1.2 1.6 3.4 1.2 2.6 3.2 61.1 81.28 

DOA check mean (3) 1,507 4.3 2.8 3.2 1.0 3.1 3.4 63.7 81.84 

KU check mean (5) 1,705 0.4 1.5 3.5 1.5 2.8 3.4 71.0 79.73 

Commercial check mean (8) 1,623 0.5 1.2 3.3 1.1 2.4 3.0 54.0 82.03 

Trial mean 1,512 0.6 2.1 3.2 1.4 3.2 3.2 68.8 79.75 

F-test ** ns ** ** ** * ** ** ** 

Experiment III          

Experimental hybrid mean (94) 1,582 0.6 1.4 3.0 1.3 3.0 3.2 65.3 81.29 

Selected hybrid mean (16) 1,694 1.4 1.7 3.2 1.2 2.9 2.8 59.6 81.03 

Hybrid check mean (16) 1,711 0.4 1.6 3.2 1.3 2.5 3.0 55.8 82.67 

DOA check mean (3) 1,458 2.3 1.8 3.1 1.3 3.1 3.2 44.4 81.30 

KU check mean (5) 1,773 0.0 1.7 3.3 1.4 2.6 2.9 62.8 82.41 

Commercial check mean (8) 1,766 0.0 1.5 3.2 1.2 2.3 3.0 55.7 83.36 

Trial mean 1,601 0.6 1.5 3.1 1.3 2.9 3.2 63.9 81.49 

F-test ** ns ns ** ns ** ** ** ** 

Experiment IV          

Experimental hybrid mean (94) 1,522 1.0 1.5 3.3 1.5 3.2 3.1 63.0 81.73 

Selected hybrid mean (23) 1,668 0.8 1.6 3.3 1.4 3.0 2.9 53.4 82.10 

Hybrid check mean (16) 1,658 1.0 1.5 3.2 1.2 2.6 2.9 60.5 81.95 

DOA check mean (3) 1,423 1.4 2.3 3.2 1.3 3.0 3.0 52.2 81.74 

KU check mean (5) 1,832 0.9 1.7 3.2 1.2 2.4 3.0 68.9 81.06 

Commercial check mean (8) 1,637 0.9 1.1 3.2 1.2 2.6 2.8 58.3 82.59 

Trial mean 1,542 1.0 1.5 3.3 1.4 3.1 3.1 62.7 81.76 

F-test ** ns ** ** ** ** ** ** ** 

Experiment V          

Experimental hybrid mean (94) 1,478 1.1 1.5 3.4 1.3 3.0 3.2 70.1 80.31 

Selected hybrid mean (12) 1,689 0.7 1.2 3.3 1.1 2.7 2.9 63.6 80.39 

Hybrid check mean (16) 1,626 0.7 1.3 3.3 1.2 2.7 3.1 71.6 81.45 

DOA check mean (3) 1,511 2.1 1.7 3.0 1.3 3.0 3.1 69.1 81.83 

KU check mean (5) 1,690 0.9 1.3 3.5 1.2 2.5 3.0 70.5 79.71 

Commercial check mean (8) 1,628 0.0 1.1 3.3 1.1 2.6 3.1 73.3 82.39 

Trial mean 1,499 1.1 1.5 3.4 1.3 3.0 3.2 70.3 80.47 

F-test ** ns * ** ** ** ** ns ** 

*, ** Significant at the 0.05 and 0.01 probability levels, respectively; ns = non-significant. 
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ผลการปลูกทดสอบลูกผสม ณ ศูนยวิ์จยัพืชไร่นครสวรรค ์ในการทดลองท่ี 1–5 พบวา่ ผลผลิตเมลด็มีความ

แตกต่างอย่างมีนยัสาํคญัยิ่งทางสถิติ (p < 0.01) ในทุกการทดลอง โดยมีค่าเฉล่ียผลผลิตเมลด็ของแต่ละการทดลอง

เท่ากบั 1,505, 1,510, 1,450, 1,549 และ 1,624 กิโลกรัม/ไร่ ตามลาํดบั สาํหรับลกัษณะเปลือกหุม้ฝักเปิด ลกัษณะฝัก 

เปอร์เซ็นตฝั์กเสีย และเปอร์เซ็นต์กะเทาะ พบว่ามีความแตกต่างอย่างมีนยัสาํคญัยิ่งทางสถิติ (p < 0.01) ในทุกการ

ทดลอง (Table 2) วนัสลดัละอองเกสรและวนัออกไหม 50 เปอร์เซ็นตข์องแต่ละการทดลองมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 51/51, 

51/52, 51/53, 51/52 และ 53/53 ตามลาํดบั ซ่ึงวนัออกดอกของลูกผสมในการทดลองท่ี 5 มีแนวโนม้มากกว่าการ

ทดลองท่ี 1–4 เช่นเดียวกนักบัการปลูกทดสอบท่ีศูนยวิ์จยัขา้วโพดและขา้วฟ่างแห่งชาติ (ไม่ไดแ้สดงขอ้มูลใน

ตาราง) 

 

Table 2 Mean of the selected hybrids from five experiments compared with hybrid check mean for nine traits at 

Nakhon Sawan Field Crops Research Center in the 2020 early rainy season 

Entry 
Grain yield  

at 15% moist. 

Lodging Foliar 

diseases 

Open 

husk 

Aspect Rotten 

ears 

Grain 

shelling Stalk Root Plant Ear 

 kg/rai --------- % --------- (1-5) % --- (1-5) --- ---------- % ---------- 

Experiment I          

Experimental hybrid mean (94) 1,462 0.2 1.6 1.4 2.0 2.6 2.9 7.3 82.27 

Selected hybrid mean (18) 1,703 0.1 1.8 1.3 2.5 2.3 2.6 5.4 83.63 

Hybrid check mean (16) 1,755 0.0 0.5 1.1 2.3 2.3 2.3 5.6 82.73 

DOA check mean (3) 1,573 0.0 0.0 1.1 1.5 2.4 2.4 3.5 83.82 

KU check mean (5) 1,710 0.0 1.5 0.9 3.0 2.4 2.4 6.3 82.62 

Commercial check mean (8) 1,851 0.0 0.0 1.2 2.2 2.2 2.1 6.0 82.38 

Trial mean 1,505 0.1 1.4 1.4 2.1 2.5 2.8 7.0 82.34 

F-test ** ns ** ** ** ** **      ** ** 

Experiment II          

Experimental hybrid mean (94) 1,473 0.1 0.9 1.1 4.3 2.7 2.8 13.7 80.72 

Selected hybrid mean (25) 1,633 0.0 1.2 1.1 3.7 2.4 2.5 5.7 82.10 

Hybrid check mean (16) 1,729 0.1 0.5 1.1 3.7 2.4 2.3 7.2 83.17 

DOA check mean (3) 1,507 0.0 0.4 1.3 1.3 2.4 2.5 3.2 84.12 

KU check mean (5) 1,695 0.4 0.6 1.0 3.9 2.5 2.4 14.0 82.09 

Commercial check mean (8) 1,833 0.0 0.6 1.0 4.5 2.3 2.1 4.3 83.48 

Trial mean 1,510 0.1 0.8 1.1 4.2 2.6 2.7 12.8 81.08 

F-test ** ns ns ** ** ** **      ** ** 

Experiment III          

Experimental hybrid mean (94) 1,408 0.2 0.3 1.1 6.0 2.8 3.1 25.3 81.79 

Selected hybrid mean (16) 1,699 0.2 0.0 1.0 2.5 2.4 2.4 11.5 82.72 

Hybrid check mean (16) 1,697 0.0 0.6 1.1 2.5 2.4 2.3 7.8 83.16 

DOA check mean (3) 1,543 0.0 0.0 1.2 0.0 2.5 2.5 4.1 83.82 

KU check mean (5) 1,650 0.0 1.3 1.0 2.1 2.6 2.5 13.1 81.86 

Commercial check mean (8) 1,784 0.0 0.3 1.2 3.8 2.2 2.2 5.8 83.73 
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Table 2 (continued). 

Trial mean 1,450 0.2 0.3 1.1 5.5 2.7 3.0 22.7 81.99 

F-test ** ns ns ** ** ** **      ** ** 

Experiment IV          

Experimental hybrid mean (94) 1,524 0.2 0.6 1.2 3.2 2.5 2.7 14.1 83.07 

Selected hybrid mean (23) 1,690 0.2 1.2 1.1 3.5 2.3 2.5 10.6 83.91 

Hybrid check mean (16) 1,694 0.1 0.9 1.1 0.8 2.2 2.4 11.2 82.64 

DOA check mean (3) 1,476 0.0 0.7 1.3 1.4 2.4 2.6 8.2 83.89 

KU check mean (5) 1,621 0.5 0.9 1.0 0.0 2.5 2.5 16.1 81.32 

Commercial check mean (8) 1,821 0.0 1.0 1.0 1.1 2.0 2.3 9.2 83.01 

Trial mean 1,549 0.2 0.6 1.1 2.8 2.5 2.7 13.6 83.01 

F-test ** ns ns ** ** ** **      ** ** 

Experiment V          

Experimental hybrid mean (94) 1,605 0.3 0.7 1.0 4.1 2.6 2.8 20.4 82.28 

Selected hybrid mean (12) 1,796 0.2 0.2 1.0 5.0 2.5 2.5 11.7 82.43 

Hybrid check mean (16) 1,733 0.1 0.6 1.1 2.3 2.5 2.4 8.8 83.58 

DOA check mean (3) 1,551 0.0 0.8 1.2 0.9 2.5 2.5 6.5 84.45 

KU check mean (5) 1,646 0.0 1.3 1.0 3.2 2.7 2.6 11.6 82.44 

Commercial check mean (8) 1,856 0.3 0.1 1.1 2.2 2.4 2.3 7.9 83.96 

Trial mean 1,624 0.3 0.7 1.0 3.9 2.6 2.8 18.7 82.47 

F-test ** ns ** ns ** * **      ** ** 

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

 

ผลการวิเคราะห์ผลผลิตเมล็ดร่วม 2 สถานท่ีของลูกผสมในการทดลองท่ี 1–5 พบว่า ผลผลิตเมลด็มีความ

แตกต่างอย่างมีนยัสาํคญัยิ่งทางสถิติ (p < 0.01) ในทุกการทดลอง โดยไดค้ดัเลือกลูกผสมจากแต่ละการทดลองไว ้

จาํนวน 18, 25, 16, 23 และ 12 คู่ผสม ตามลาํดบั ค่าเฉล่ียผลผลิตเมลด็ของคู่ผสมท่ีคดัเลือกไวจ้ากแต่ละการทดลอง

เท่ากบั 1,563, 1,628, 1,697, 1,679 และ 1,742 กิโลกรัม/ไร่ คิดเป็น 94.4, 97.1, 99.6, 100.2 และ 103.7 เปอร์เซ็นต์ 

เม่ือเปรียบเทียบกบัค่าเฉล่ียของพนัธ์ุการคา้ท่ีใชเ้ป็นพนัธ์ุเปรียบเทียบ (Table 3)  ลูกผสมท่ีคดัเลือกไวน้อกจากจะมี

ผลผลิตเมล็ดสูงและมีลกัษณะทางการเกษตรท่ีดีแลว้ ยงัพิจารณาถึงศกัยภาพของสายพนัธ์ุพ่อแม่ในการผลิตเมลด็

พนัธ์ุลูกผสมเชิงการคา้อีกดว้ย (ขอ้มูลจากการปลูกทดสอบสายพนัธ์ุพ่อแม่ในฤดูตน้ฝน ปี 2563) โดยลูกผสมท่ี

คดัเลือกไวจ้าํนวน 94 คู่ผสม ประกอบดว้ย KU inbred lines จาํนวน 20 สายพนัธ์ุ และ UP inbred lines จาํนวน 15 

สายพนัธ์ุ ซ่ึงไดแ้สดงขอ้มูลศกัยภาพการผลิตเมลด็พนัธ์ุลูกผสมเชิงการคา้ของแต่ละสายพนัธ์ุไวใ้น Table 4 
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Table 3 Grain yield of the top 10 and selected hybrids from five experiments compared with hybrid checks from 

data combined over two locations in the 2020 early rainy season 

Entry Number 
Grain yield  Relative to check mean 

Range Mean  DOA KU Commercial Total check 

  --------------- kg/rai ---------------  ------------------------------ % ------------------------------ 

Experiment I         
Total experimental hybrids 94 1,006-1,692 1,355  91.9 80.8 79.2 81.8 

Top 10 hybrids 10 1,552-1,692 1,622  110.0 96.7 94.8 97.9 
Selected hybrids 18 1,443-1,692 1,563  106.0 93.3 91.4 94.4 

Total hybrid checks 16 1,437-2,020 1,656  112.3 98.8 96.8 100.0 
DOA checks 3 1,438-1,517 1,474  100.0 87.9 86.2 89.0 
KU checks 5 1,437-1,798 1,676  113.7 100.0 98.0 101.3 
Commercial checks 8 1,538-2,020 1,711  116.0 102.0 100.0 103.3 

Experiment II         
Total experimental hybrids 94 1,112-1,772 1,483  98.4 87.2 85.8 88.4 

Top 10 hybrids 10 1,659-1,772 1,703  113.0 100.2 98.5 101.5 
Selected hybrids 25 1,495-1,772 1,628  108.0 95.8 94.2 97.1 

Total hybrid checks 16 1,432-1,954 1,678  111.3 98.7 97.1 100.0 
DOA checks 3 1,432-1,567 1,507  100.0 88.7 87.2 89.8 
KU checks 5 1,471-1,908 1,700  112.8 100.0 98.4 101.3 
Commercial checks 8 1,568-1,954 1,728  114.6 101.6 100.0 103.0 

Experiment III         
Total experimental hybrids 94 1,061-1,774 1,495  99.7 87.4 84.2 87.8 

Top 10 hybrids 10 1,673-1,774 1,730  115.3 101.1 97.4 101.5 
Selected hybrids 16 1,622-1,774 1,697  113.1 99.1 95.6 99.6 

Total hybrid checks 16 1,393-1,960 1,704  113.6 99.5 96.0 100.0 
DOA checks 3 1,393-1,603 1,500  100.0 87.7 84.5 88.1 
KU checks 5 1,498-1,900 1,712  114.1 100.0 96.4 100.5 
Commercial checks 8 1,639-1,960 1,775  118.3 103.7 100.0 104.2 

Experiment IV         
Total experimental hybrids 94 1,096-1,789 1,523  105.1 88.2 88.1 90.9 

Top 10 hybrids 10 1,709-1,789 1,742  120.2 100.9 100.7 103.9 
Selected hybrids 23 1,561-1,789 1,679  115.8 97.3 97.1 100.2 

Total hybrid checks 16 1,401-1,998 1,676  115.6 97.1 96.9 100.0 
DOA checks 3 1,401-1,530 1,449  100.0 83.9 83.8 86.5 
KU checks 5 1,469-1,852 1,726  119.1 100.0 99.8 103.0 
Commercial checks 8 1,538-1,998 1,729  119.3 100.2 100.0 103.2 

Experiment V         
Total experimental hybrids 94 1,081-1,881 1,542  100.7 92.4 88.5 91.8 

Top 10 hybrids 10 1,680-1,881 1,758  114.8 105.4 100.9 104.7 
Selected hybrids 12 1,652-1,881 1,742  113.8 104.4 100.0 103.7 

Total hybrid checks 16 1,498-2,002 1,679  109.7 100.7 96.4 100.0 
DOA checks 3 1,516-1,554 1,531  100.0 91.8 87.9 91.2 
KU checks 5 1,498-1,840 1,668  109.0 100.0 95.8 99.3 
Commercial checks 8 1,612-2,002 1,742  113.8 104.4 100.0 103.7 
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Table 4 Inbred line potential as parents for commercial hybrid seed production of the selected 94 crosses from 

KU x UP hybrid yield trial in the 2020 early rainy season 

No. Inbred name 
Potential for commercial hybrid seed production 

Male parent Female parent Remark 

KU inbred lines (20 lines) 

1. Ki 45  Fair Small amount of pollen, short tassel peduncle / Good silk emergence, small ear, 

bouquet ears 

2. Ki 47 Fair Fair Significant amount of pollen, long tassel peduncle / Fair silk emergence, 

susceptible to NCLB, long-small ear 

3. Ki 56 Fair  Significant amount of pollen, short tassel peduncle / Good silk emergence, 

bouquet ears 

4. Ki 57 Fair Fair Medium amount of pollen, extra-long tassel peduncle / Fair silk emergence, 

tall plant, leafy, big-long ear 

5. Kei 1314   Good Small amount of pollen, extra-short tassel peduncle / Good silk emergence, 

big-long ear 

6. Kei 1421 Fair Fair Significant amount of pollen, long tassel peduncle / Good silk emergence, 

root lodging, susceptible to NCLB 

7. Kei 1508  Fair Small amount of pollen / Fair silk emergence, ears with extended leaf husks 

8. Kei 1509 Fair Fair Medium amount of pollen / Fair silk emergence, short silk receptivity, leafy, 

long ear 

9. Kei 1519 Fair Fair Small amount of pollen, difficult to detassel (tough tassel) / Good silk 

emergence, ears with extended leaf husks, big ear [female parent of SW5819] 

10. Kei 1531 Fair Fair Medium amount of pollen / Good silk emergence, foliar diseases, big ear 

11. Kei 1533 Fair  Medium amount of pollen / Fair silk emergence, small ear 

12. Kei 1601 Good Good Significant amount of pollen / Fair silk emergence, tall plant, low ear placement, 

big ear 

13. Kei 1606 Good Good Medium amount of pollen, compact tassel / Good silk emergence, tall plant, low 

ear placement, big ear 

14. Kei 1608  Fair Small amount of pollen / Excellent silk emergence, short plant, low ear 

placement, bouquet ears 

15. Kei 1611  Fair (accept) Susceptible to Fall Armyworm, small ear, bouquet ears 

16. Kei 1614  Fair Susceptible to Fall Armyworm, low ear placement, bouquet ears 

17. Kei 1713  Fair (accept) Small amount of pollen / Good silk emergence, leafy, low ear placement, big ear 

18. Kei 1723 Fair Fair Medium amount of pollen / Good silk emergence, good plant aspect, airy 

canopy, big-long ear 

19. Ki 48 Good  Medium amount of pollen / Fair silk emergence, open husk, big ear 

20. Ki 60 Good Fair Significant amount of pollen / Good silk emergence, big ear, ear rot in rainy season 
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Table 4 (continued). 

No. Inbred name 
Potential for commercial hybrid seed production 

Male parent Female parent Remark 

UP inbred lines (15 lines) 

1. UPFC005  Fair Medium amount of pollen / Fair silk emergence, small ear 

2. UPFC019 Fair (accept)  Small amount of pollen / Poor silk emergence, small ear 

3. UPFC020 Fair (accept)  Small amount of pollen / Poor silk emergence, small ear 

4. UPFC022 Fair (accept)  Medium amount of pollen / Fair silk emergence, small ear 

5. UPFC024  Fair Small amount of pollen, tassel in whorl / Poor silk emergence, small ear 

6. UPFC028  Fair Small amount of pollen, tassel in whorl / Poor silk emergence, small ear 

7. UPFC029 Fair (accept) Fair Medium amount of pollen / Fair silk emergence, foliar diseases, short plant, big ear 

8. UPFC037  Fair Small amount of pollen / Fair silk emergence, big ear 

9. UPFC044 Fair (accept) Fair Small amount of pollen / Fair silk emergence, short plant, big ear 

10. UPFC061  Fair Small amount of pollen, tassel in whorl / Fair silk emergence, tall plant, big-

long ear 

11. UPFC066 Fair (accept)  Small amount of pollen, tassel in whorl / Fair silk emergence 

12. UPFC067 Fair Fair Medium amount of pollen, compact tassel / Fair silk emergence, long ear 

13. UPFC01 Fair (accept) Fair Medium amount of pollen, tassel in whorl / Fair silk emergence, low ear 

placement, good ear aspect 

14. UPFC02 Fair (accept) Fair Medium amount of pollen, tassel in whorl / Fair silk emergence, low ear 

placement, good ear aspect, big ear 

15. UP1 (UPFC007) Fair  Medium amount of pollen, tassel in whorl / Fair silk emergence 

 

สรุป 

ลูกผสมท่ีคดัเลือกไวจ้าํนวน 94 คู่ผสม ใหผ้ลผลิตเมลด็สูง มีลกัษณะทางการเกษตรท่ีดี และสายพนัธ์ุพ่อแม่

ของลูกผสมดงักล่าวยงัมีศกัยภาพในการผลิตเมล็ดพนัธ์ุลูกผสมเชิงการคา้ ดงันั้นลูกผสมท่ีพฒันาจากสายพนัธ์ุแท้

ระหว่างมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์และมหาวิทยาลยัพะเยาจึงมีศกัยภาพในการนาํไปใชเ้ป็นพนัธ์ุลูกผสมท่ีดีเด่น            

ซ่ึงจะมีการปลูกทดสอบลูกผสมและสายพนัธ์ุพ่อแม่เพ่ิมในหลายฤดูและหลายสถานท่ีต่อไป 

 

กติติกรรมประกาศ 

งานวิจยัน้ีไดรั้บทุนสนบัสนุนจากสาํนกังานพฒันาการวิจยัการเกษตร (องคก์ารมหาชน) หรือ สวก. ภายใต้

โครงการวิจยัเร่ือง “การพฒันาพนัธ์ุขา้วโพดเล้ียงสตัวลู์กผสมเชิงการคา้โดยการบูรณาการงานวิจยัขา้วโพดเล้ียงสัตว์

ของภาครัฐ” คณะผูวิ้จยัขอขอบคุณ ดร. สรรเสริญ  จาํปาทอง ท่ีใหค้วามอนุเคราะห์สายพนัธ์ุแทข้า้วโพดเล้ียงสัตวท่ี์

พฒันาโดยมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์และใหค้าํปรึกษางานวิจยั  ผศ.ดร. บุญฤทธ์ิ  สินคา้งาม ท่ีใหค้วามอนุเคราะห์

สายพนัธ์ุแทข้า้วโพดเล้ียงสัตวท่ี์พฒันาโดยมหาวิทยาลยัพะเยา  คุณสุริพฒัน์  ไทยเทศ ในการปลูกทดสอบ ณ 

ศูนยวิ์จยัพืชไร่นครสวรรค ์ คุณธวชัชยั  ประศาสน์ศรีสุภาพ  คุณวีรชยั  ศรียี่สุ่น และ ผศ.ดร. จุฑามาศ  ร่มแกว้ ใน

การประเมินลูกผสมและสายพนัธ์ุพ่อแม่และใหค้าํปรึกษางานวิจยั และศูนยวิ์จยัขา้วโพดและขา้วฟ่างแห่งชาติ คณะ

เกษตร มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ท่ีใหค้วามอนุเคราะห์พ้ืนท่ีหลกัในการทาํวิจยั 
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The new sweet corn hybrids: Insee 3, Insee 4 and Insee 5 for the fresh market and processing 
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บทคัดย่อ 

วตัถุประสงค์ของการวิจยัน้ี เพ่ือปรับปรุงพนัธ์ุขา้วโพดหวานลูกผสมเด่ียวท่ีดีเด่นยีน sh2 ท่ีให้ผลผลิตสูงและ                  

มีคุณภาพในการรับประทานท่ีดีสาํหรับตลาดฝักสดและอุตสาหกรรมแปรรูป ขา้วโพดหวานลูกผสมเด่ียวท่ีดีเด่นไดจ้ากการ

ผสมระหวา่งกลุ่มเฮเทอโรซีส (KSei 14004, KSC2(HI)C3) x (SSWI 114, KSC3(HI)C3, H-Brix, Sugar) นาํไปทดสอบพนัธ์ุ

ร่วมกบัพนัธ์ุเปรียบเทียบ Hi-Brix 3, Hi-Brix 59, Sugar Star, Sugar Star Plus และ อินทรี 2 ท่ีศูนยว์ิจยัขา้วโพดและขา้วฟ่าง

แห่งชาติ ในตน้ฤดูฝน ปี พ.ศ. 2560 และฤดูแลง้ ปี พ.ศ. 2561 และทดสอบพนัธ์ุในแปลงเกษตรกรในฤดูแลง้ ปี พ.ศ. 2561 

และ พ.ศ. 2563 วางแผนการทดลองแบบ RCB มี 3 ซํ้ า ผลการวิเคราะห์รวม พบวา่ ลูกผสมพนัธ์ุดีเด่นส่วนใหญ่ ให้ผลผลิต 

องคป์ระกอบผลผลิต และคุณภาพในการรับประทาน ไม่แตกต่างทางสถิติ (p < 0.05) กบัพนัธ์ุเปรียบเทียบ นอกจากน้ี ยงัมี

ลกัษณะทางการเกษตรท่ีดี และมีความตา้นทานโรคทางใบ ลูกผสมเด่ียวท่ีดีเด่นพนัธ์ุ KSSC 704 (อินทรี 3), KSSC 705 

(อินทรี 4) และ KSSC 706 (อินทรี 5) จะเผยแพร่สู่เกษตรกรและโรงงานแปรรูปสาํหรับตลาดฝักสดและอุตสาหกรรมแปร

รูปต่อไป 

คาํสําคญั: shrunken-2, ขา้วโพดหวาน, ปรับปรุงพนัธ์ุ, ลูกผสมเด่ียว, สายพนัธ์ุแท ้

 

Abstract 

 The objective of this research was to develop the elite sh2 sweet corn hybrids with high yield and good eating 

quality for the fresh market and processing. The elite single-cross hybrids were developed from the heterotic groups of 

(KSei 14004, KSC2(HI)C3) x (SSWI 114, KSC3(HI)C3, H-Brix, Sugar). The elite hybrids and five hybrid checks (i.e., Hi-

Brix 3, Hi-Brix 59, Sugar Star, Sugar Star Plus and Insee 2) were evaluated in a randomized complete block design with 

three replications at the National Corn and Sorghum Research Center in the 2017 early rainy season and 2018 dry season 

and farmers’ fields in the 2018 and 2020 dry season. From combined analysis, most of yields and eating quality of the 

hybrids were not significantly different (p < 0.05) from the checks. They had good agronomic traits and leaf disease 

resistance. The elite sweet corn hybrids, KSSC 704 (Insee 3), KSSC 705 (Insee 4) and KSSC 706 (Insee 5), will be released 

to farmers and the processing plants for the fresh market and processing. 

Keywords: breeding, inbred, shrunken-2, single-cross hybrid, sweet corn  
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คํานํา 

ขา้วโพดหวาน (Zea mays L. saccharata) เป็นพืชผกัเศรษฐกิจท่ีสาํคญัเพ่ือใชใ้นการบริโภคฝักสด และการ

แปรรูปเพ่ือการส่งออกโดยบรรจุกระป๋องแบบบรรจุทั้ งเมล็ด (whole kernel) และแบบครีม (cream-style corn)   

นอกจากน้ี ยงัมีการแปรรูปแบบบรรจุทั้งฝัก (corn on cob) ในถุงสุญญากาศ แบบแช่แขง็ทั้งเมลด็ แช่แขง็ทั้งฝัก และ

นํ้ านมขา้วโพด ในปี พ.ศ. 2549 ประเทศไทยส่งออกขา้วโพดหวานบรรจุกระป๋องเป็นปริมาณ 125,308 ตนั มูลค่า 

4,291.0 ลา้นบาท และส่งออกขา้วโพดหวานแช่แข็งปริมาณ 4,730 ตนั มูลค่า 166.6 ลา้นบาท (ศูนยส์ารสนเทศ, 

2549) และในปี พ.ศ. 2555 ส่งออกขา้วโพดหวานกระป๋องเพ่ิมข้ึนเป็นปริมาณ 172,187 ตนั มูลค่า 5,684.35 ลา้นบาท 

ขา้วโพดหวานแช่แข็งปริมาณ 11,742 ตนั มูลค่า463.40 ลา้นบาท และส่งออกรวมเพ่ิมข้ึนเป็น 6,159.87 ลา้นบาท 

โดยเป็นผูส่้งออกขา้วโพดหวานกระป๋องอนัดบั 1 ของโลก และเป็นผูส่้งออกขา้วโพดหวานโดยรวมอนัดบั 4 ของ

โลก (กระทรวงพาณิชย,์ 2555) ในปีเพาะปลูก 2555 ประเทศไทยมีพ้ืนท่ีปลูก 227,449 ไร่ ปริมาณผลผลิต 420,862 

ตนั และผลผลิตเฉล่ีย 1,934 กก./ไร่ โดยมีปริมาณการใชเ้มล็ดพนัธ์ุลูกผสมเด่ียวมากกว่า 95% และเป็นขา้วโพด

หวานลูกผสมเด่ียวยีน shrunken-2 (sh2) มีส่วนแบ่งมากกว่า 95% ของตลาดเมล็ดพนัธ์ุเช่นเดียวกนักบัในประเทศ

สหรัฐอเมริกาท่ีมีการใชเ้มลด็พนัธ์ุขา้วโพดหวานลูกผสมเด่ียวยีน sh2 มากกว่า 50 % ขา้วโพดหวานลูกผสมเหล่าน้ี

เป็นท่ีช่ืนชอบของผูบ้ริโภคเพราะมีปริมาณนํ้าตาลซูโครสมากกวา่ขา้วโพดหวานลูกผสมยีน sugary (su) ยืดเวลาการ

สุกแก่ท่ีเหมาะต่อการรับประทาน และทนต่อการขนส่งทางเรือไปยงัตลาดท่ีห่างไกลไดดี้กว่า และส่งเสริมใหใ้ชใ้น

การแปรรูป (บรรจุกระป๋อง และแช่แข็ง) โดยโฆษณาว่าเป็นผลิตภณัฑท่ี์หวานธรรมชาติ ปัจจุบนั ขา้วโพดหวาน

ลูกผสมเด่ียวยีน sh2 มีส่วนแบ่งมากกวา่ 95% ของตลาดเมลด็พนัธ์ุขา้วโพดหวานในประเทศไทย  

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ปรับปรุงพันธ์ุข้าวโพดหวานอย่างต่อเน่ือง (โชคชัย และคณะ, 2554; 

Lavapaurya et al., 1990) และไดเ้ผยแพร่ขา้วโพดหวานพนัธ์ุลูกผสมเด่ียว ไดแ้ก่ พนัธ์ุ 27127, 11476, พนัธ์ุอินทรี 1, 

อินทรี 2, KSSC 503, KSSC 978, KSSC 563 และKSSC 604 สู่เกษตรกรและโรงงานแปรรูปใน ปี พ.ศ. 2531, 2532, 

2538, 2542, 2546, 2547, 2548 และ 2550 ตามลาํดบั (โชคชยั และคณะ, 2554) 

วตัถุประสงค์ของการวิจัยเพ่ือปรับปรุงพันธ์ุข้าวโพดหวานลูกผสมเด่ียวท่ีดีเด่นยีน shrunken-2 ท่ีให้ 

ผลผลิตสูงและมีคุณภาพในการรับประทานท่ีดีสาํหรับตลาดฝักสดและอุตสาหกรรมแปรรูป   

 

อุปกรณ์และวธีิการ 

 

อุปกรณ์    

ขา้วโพดหวานลูกผสมพนัธ์ุดีเด่นและพนัธ์ุเปรียบเทียบ ยีน sh2 มีดงัน้ี 

1. สายพนัธ์ุแท ้SSWI 114 และ KSei 14004 ซ่ึงเป็นสายพนัธ์ุแม่และพ่อของขา้วโพดหวานลูกผสมเด่ียว

พนัธ์ุอินทรี 2 (โชคชยั และคณะ, 2544) สายพนัธ์ุแทจ้ากประชากร KSC2(HI)C3 และ KSC3(HI)C3 จาํนวน 14 สาย

พนัธ์ุ และสายพนัธ์ุแทก้ลุ่ม Hi-Brix จาํนวน 2 สายพนัธ์ุ และกลุ่ม Sugar จาํนวน 2 สายพนัธ์ุ ท่ีผ่านขั้นตอนการ

คดัเลือกและการทดสอบสายพนัธ์ุในการใหลู้กผสมขั้นตน้และขั้นทดลองตามรายงานของ โชคชยั และคณะ (2554, 

2556, 2557) 
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2. พนัธ์ุเปรียบเทียบ จาํนวน 5 พนัธ์ุ ไดแ้ก่ ลูกผสมเด่ียวพนัธ์ุ Hi-Brix 3, Hi-Brix 59, Sugar Star, Sugar Star 

Plus และอินทรี 2  

 

วิธีการ 

1. การสร้างพันธ์ุลกูผสมเดี่ยว โดยการผสมระหวา่งกลุ่มเฮเทอโรซีส (Heterotic groups) ดงัน้ี (KSei 14004,  

KSC2(HI)C3) x (SSWI 114, KSC3(HI)C3, H-Brix, Sugar), (KSC3(HI)C3 x Hi-Brix, Sugar) และ (Hi-Brix x Sugar) 

รวม 17 พนัธ์ุ ซ่ึงผ่านขั้นตอนการคดัเลือกและการทดสอบลูกผสมขั้นตน้และขั้นทดลองตามรายงานของ โชคชยั 

และคณะ (2554, 2556, 2557) 

 

 2.  การทดสอบพันธ์ุลูกผสม ทดสอบพันธ์ุท่ีศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ อ.ปากช่อง จ.

นครราชสีมา ในตน้ฤดูฝน ปี พ.ศ. 2560 และฤดูแลง้ ปี พ.ศ. 2561 และทดสอบพนัธ์ุในแปลงเกษตรกรในฤดูแลง้ ปี 

พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2563 วางแผนการทดลองแบบ randomized complete block มี 3 ซํ้ า ปลูก 2 แถว/พนัธ์ุ    

 

  3. การปฏิบัติดูแลรักษา 

     ขนาดแปลงยอ่ย:  ปลูกขา้วโพดในแถวยาว 5 ม. จาํนวน 2 แถว/แปลงยอ่ย  จาํนวน 3 ซํ้ า  

 ระยะปลูก: ใชร้ะยะระหวา่งตน้ 25 ซม. ระหวา่งแถว 75 ซม. ปลูกหลุมละ 2 เมลด็ ถอนเหลือ 1 ตน้/หลุม 

หลงัจากงอก 1 สปัดาห์ ไดจ้าํนวนตน้ประมาณ 8,533 ตน้/ไร่ 

 การพ่นสารควบคุมวชัพืชก่อนงอก:  ใชอ้าทราซีน อตัรา 640 กรัม/ไร่ ผสม pendimethelin อตัรา 640 มล./ไร่      

การใส่ปุ๋ย: ใส่ปุ๋ยรองพ้ืนสูตร 15-15-15 อตัรา 25 กก./ไร่   และใส่ปุ๋ยแต่งหนา้ดว้ย ยเูรีย อตัรา 25 กก./ไร่ 

หลงัจากปลูกประมาณ 4 สปัดาห์  

 

 4.  การบันทึกข้อมลู 

 1)  ผลผลิต องค์ประกอบผลผลิต และลกัษณะคุณภาพ   

                   - ผลผลิต: เกบ็เก่ียวผลผลิตท่ีอาย ุ 19 วนั หลงัวนัออกไหม 50% แลว้นาํมาชัง่ นํ้าหนกัฝักสดทั้ง

เปลือก นํ้าหนกัฝักสดปอกเปลือก นํ้าหนกัฝักดี และนํ้าหนกัเมลด็เฉือน วดัผลผลิตเป็น กก./แปลงยอ่ย (พ้ืนท่ีเกบ็เก่ียว 

7.875 ตรม.) แลว้คาํนวณเป็น กก./ไร่ และเปอร์เซ็นตน์ํ้าหนกัเมลด็เฉือนต่อนํ้าหนกัฝักสดทั้งเปลือก   

                   สุ่มฝักจาํนวน 5 ฝัก นาํมาวดัค่าเฉล่ียเป็นซม. ดงัน้ี  

                   - องคป์ระกอบผลผลิต: ความยาวฝัก (วดัถึงปลายฝัก และปลายสุดท่ีติดเมลด็) ความกวา้งฝัก (วดั

จากกลางฝักเป็นซม.) ปลายฝักไม่ติดเมลด็ (ซม.) จาํนวนแถว ฝักมาตรฐานมีความยาวตั้งแต่ 15 ซม.ข้ึนไป ลกัษณะ

ฝัก (ความสมํ่าเสมอของขนาดและสีของฝัก การเรียงแถวของเมลด็ การติดเตม็ของเมลด็ การเขา้ทาํลายของโรคและ

แมลง) โดยให้คะแนน 1 ถึง 5 (1 = ดีนอ้ยท่ีสุด และ 5 = ดีมากท่ีสุด)  นอกจากน้ี ยงัมีการวดั ความยาว และความ

กวา้ง ของเมลด็ โดยสุ่มวดัเมลด็ท่ีแกะจากกลางฝัก จาํนวน 10 เมลด็ต่อซํ้า หน่วยเป็นมิลลิเมตร 

                   - ลกัษณะคุณภาพ: ไดแ้ก่ ความนุ่ม และความชอบ โดยใชวิ้ธีกดัชิม และใหค้ะแนน 1 ถึง 5 (1 = ดี

นอ้ยท่ีสุด และ 5 = ดีมากท่ีสุด) วดัความหวานโดยใช ้refractometer มีค่าเป็น °brix วดัความหนาของเปลือกหุม้เมลด็ 
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(pericarp) โดยใชเ้มลด็ชุดเดียวกบัท่ีใชว้ดัขนาดเมลด็ จาํนวน 10 เมลด็ต่อซํ้า ลอกเปลือกเมลด็ดา้นเรียบ (abgerminal 

side) และดา้นคพัภะ (germinal side) แลว้วดัดว้ย micrometer หน่วยเป็นไมครอน และมีการบนัทึกสีของฝัก  

           2)  ลกัษณะทางการเกษตรต่าง ๆ ไดแ้ก่ วนัสลดัละอองเกสร 50% และวนัออกไหม 50% (นบัจากวนัท่ีใหน้ํ้า

หลงัจากปลูก) และก่อนเก็บเก่ียวจะเกบ็ขอ้มูล ไดแ้ก่ ความสูงตน้และฝัก (วดัจากโคนตน้ถึงขอ้ใบธง และขอ้ของฝัก

บนสุด ตามลาํดบั โดยสุ่มวดัจาก 5 ตน้ แลว้คิดเป็นค่าเฉล่ียเป็นซม.) ความตา้นทานโรครานํ้าคา้ง (%) ความตา้นทาน

โรคไวรัส ไดแ้ก่ โรคใบด่าง Sugarcane mosaic virus (SCMV) และ Maize chlorotic mottle virus (MCMV) (%) ความ

ตา้นทานโรคทางใบ ไดแ้ก่ โรคราสนิม (Southern rust ) และโรคใบไหมแ้ผลใหญ่ (Northern corn leaf blight) 

(คะแนน 1-5, 1 = เป็นโรคมากถึงใบธง, 5 = เป็นโรคนอ้ยเฉพาะใบล่าง ๆ)  การลม้ของราก (ตน้เอียงจากแนวด่ิงตั้งแต่ 

30 องศา ใหค้ะแนน 1 ถึง 5, 1 = ลม้มากกวา่ 80%, 5 = ลม้นอ้ยกวา่ 20)  ลกัษณะเปลือกหุม้ฝัก (ใหค้ะแนน 1 ถึง 5, 1 

= เปลือกหุม้ฝักหลวมและปลายฝักโผล่ออกมา, 5 = เปลือกหุม้ฝักยาวมิดชิด) และลกัษณะตน้ (ความสูงของตน้และ

ฝักสมํ่าเสมอ การเขา้ทาํลายของโรคและแมลง และการหกัลม้ โดยใหค้ะแนน 1 = ดีนอ้ยท่ีสุด,  5 = ดีมากท่ีสุด) 

 

5.  การวิเคราะห์ผลการทดลอง วิเคราะห์ขอ้มูลตามแผนการทดลองแบบ randomized complete block และ

วิเคราะห์รวม โดยใชโ้ปรแกรม R 

 

ผลและวจิารณ์ผลการทดลอง 

จากการวิเคราะห์รวมผลการทดสอบขา้วโพดหวานลูกผสมพนัธ์ุดีเด่น จาํนวน 17 พนัธ์ุ และพนัธ์ุ

เปรียบเทียบ จาํนวน 3 พนัธ์ุ ไดแ้ก่ พนัธ์ุ Hi-Brix 3, Sugar Star และ อินทรี 2 ในตน้ฤดูฝน ปี พ.ศ. 2560 และ ฤดู

แลง้ ปี พ.ศ. 2561 พบวา่ ลูกผสมพนัธ์ุดีเด่นส่วนใหญ่ใหล้กัษณะผลผลิต องคป์ระกอบผลผลิต คุณภาพในการ

รับประทาน และลกัษณะทางการเกษตรรวม 13 ลกัษณะไม่แตกต่างทางสถิติ (p < 0.05) กบัพนัธ์ุเปรียบเทียบ

ทั้ง 3 พนัธ์ุ (Table 1) พนัธ์ุ KSSC 406 ให้เปอร์เซ็นต์เมล็ดเฉือน (43.8%) และความยาวเมล็ด (13.2 ซม.) สูงสุด 

และให้ความหวาน (16.0 °brix) สูงกว่าพนัธ์ุ Hi-Brix 3 (15.4 °brix) และ Sugar Star (13.3 °brix) แต่ตํ่ากว่าพนัธ์ุ

อินทรี 2  (16.1 °brix) เล็กนอ้ย พนัธ์ุ KSSC 705 ให้ความหวาน (16.7 °brix) ความนุ่ม (คะแนน 4.5) และความยาว

ฝัก (17.8 ซม.) สูงสุด พนัธ์ุ KSSC 704 มีเปลือกหุ้มเมล็ดด้าน germinal (139.5 µ) และด้าน abgermiinal (159.0 µ) 

บางสุดในกลุ่มพนัธ์ุดีเด่น แต่หนากว่าพนัธ์ุ Sugar Star (132.3 และ 137.7 µ ตามลาํดบั) ซ่ึงให้เปลือกหุ้มเมล็ด

บางสุด (Table 1) พนัธ์ุลูกผสมท่ีดีเด่นส่วนใหญ่มีความสูงตน้และฝักสูงกว่าพนัธ์ุ Sugar Star (162 และ 69 ซม. 

ตามลาํดบั) มีความตา้นทานโรคทางใบดีกว่าพนัธ์ุ Hi-Brix 3 (p < 0.05) และมีเปลือกหุ้มฝักมิดชิดดีกว่าพนัธ์ุ 

Sugar Star (p < 0.05) (Table 2)  
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Table 1 Combined means of fresh yields, yield components and eating quality for selected elite sh2 hybrids compared with the four hybrid checks, tested at Suwan Farm in the 2017 early 

and 2018 dry seasons 

Hybrid Green wt Good wt Cut kernel 
Soluble 
solids Tend.2 Ear length Ear width Tip blank 

Kernel 
rows 

Kernel 
width  Kernel length  Germ.4 Abgerm.4 

 (kg/rai1) (kg/rai1) (%) (°Brix) (1-53) (cm) (cm) (cm) (no.) (mm) (mm) (µ) (µ) 

KSSC 701 2,888 abcd 1,886 bcde 39.1 ef 15.2 efgh 4.1 17.1 abcde 5.1 abc 2.5 bcd 15.0 cdef 10.4  12.3 abcdef 154.0 abcde 175.0 abcd 
KSSC 704 2,800 bcde 1,761 def 41.3 bcde 16.6 ab 4.2 17.0 bcde 4.9 abcdef 1.3 ef 14.8 defg 9.8  12.6 abcde 139.5 abcde 159.0 abcde 
KSSC 705 3,024 abc 1,883 bcde 40.9 cde 16.7 ab 4.5 17.8 abcd 5.0 abcd 2.3 cd 13.7 hi 10.8  11.4 ef 163.0 ab 187.5 a 
KSSC 706 2,790 bcde 1,879 bcde 41.2 bcde 15.4 defg 4.3 17.1 abcde 5.0 abc 2.5 cd 14.8 defg 9.8 12. 8 abcd 151.0 abcde 173.2 abcd 
KSSC 406 2,631 de 1,778 cdef 43.8 abcd 16.0 bcde 4.4 16.8 cdef 4.8 bcdef 3.2 bc 14.2 ghi 9.7 13.2 ab 159.3 abcd 182.2 ab 
KSSC 306 3,176.3 a 2,174 a 41.8 bcde 14.7 gh 4.3 17.4 abcde 5.0 abc 1.7 def 15.3 bcd 10.7 11.8 cdef 144.5 abcde 159.7 abcde 
Hi-Brix 3 2,587 de 1,771 cdef 43.0abcde 15.4 defg 4.0 16.4 defg 5.1 ab 3.2 bc 16.8 a 10.5  11.4 ef 160.2 abc 183.8 ab 
Sugar Star 2,516 e 2,150 ab 42.9abcde 15.0 fgh 4.2 15.0 fgh 5.2 a 1.3 ef 15.2 bcd 9.6  12.6 abcde  132.3 de 137.7 e 
Insee 2 2,516 e 1,546 f 38.6 ef 16.1 abcd 3.9 16.8 cdef 4.6 ef 1.1 f 14.3 fgh 9.4 11.9 bcdef 148.7 abcde 171.7 abcd 
(Check)              

Mean5 2,816 1852 42.2 15.6 4.2 17.1 4.9 2.2 14.8 10.1 12.1 146.7 167.2 
LSD.05 345   274 4.7 0.9 0.4 1.6 0.3 1.0 0.8 1.4 1.3 27.4 29.4 
CV (%) 10.7 12.9 9.6 5.0 7.5 8.1 6.1 38.4 4.5 12.3 9.5 16.3 15.3 

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

 

Table 2 Combined means of fresh yields, yield components and eating quality for the some elite sh2 hybrids compared with the four hybrid checks, tested at Suwan Farm in the 2017 early 

and 2018 dry seasons 
 50%    50%    Plant  Ear  Root  Foliar  Husk Plant Ear  Kernel 

Hybrid Ant. Silk height height Lodg. disease cover aspect aspect color2 
 (d) (d) (cm) (cm) (1-51) (1-51) (1-51) (1-51) (1-51)  

KSSC 701 52 a 54 a 177 bcdefg 99 bcde 4.5 ab 4.4 ab 4.8 ab 4.9 ab 4.8 abc YOW 
KSSC 704 53 a 54 a 176 bcdefg 101 bcd 3.8 c 4.2 abc 4.8 ab 4.8 abc 4.9 ab Y 
KSSC 705 54 a 55 a 176 bcdefg 106 ab 4.3 abc 3.8 cd 3.8 c 5.0 a 4.83abc YW 
KSSC 706 52 a 54 a 167 efgh 96 bcde 4.1 abc 4.4 ab 4.9 ab 4.4 bcd 4.9 ab YOW 
KSSC 406 52 a 54 a 186 bcd 106 ab 4.5 ab 4.4 ab 5.0 a 4.7 abcd 5.0 a YOW 
KSSC 306 52 a 54 a 170 cdefg 89 e 4.9 ab 4.5 a 4.8 ab 5.0 a 4.9 ab YOW 
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Hi-Brix 3 51 a 53 a 168 defgh 94 cde 4.7 a 2.4 e 4.7 ab 3.6 e 4.8 abcd YW 
Sugar 75 51 a 52 a 162 gh 69 f 4.8 a 3.5 d 3.3 d 4.3 cd 4.8 abcd SB 
Insee 2 51 a 52 a 151 h 90 de 4.4 abc 3.5 d 5.0 a 4.2 d 4.5 d YOW 
(Check)           

Mean 52 54 176 98 4.3 4.0 4.7 4.7 4.8  
LSD.05 4.7 4.2 18.0 11.0 -0.7 0.5 0.4 0.5 0.3  
CV(%) 93.3 39.5 1.5 1.6 18.5 5.8 1.7 8.6 5.7  

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

 

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

 the 2018 dry season1 

  

Green wt. 

(kg/rai2) 

Relative to Checks (%) 
Good wt. 

(kg/rai) 

Relative to Checks (%) 
Cut kernel 

(%) 

Relative to Checks (%) 
Soluble Solids 

(°Brix) 

Relative to Checks (%) 

Hi-Brix3 

Sugar 

Star Insee 2 Hi-Brix3 

Sugar 

Star Insee 2 Hi-Brix3 

Sugar 

Star 

Insee 

2 Hi-Brix3 

Sugar 

Star     Insee 2 

KSSC 704 2,382 ab 117.7 100.2 105.9 1,654 a 123.2 98.5 112.7 41.1 a 101.6 94.5 95.7 15.9 abc 102.2 103.9 94.9 

KSSC 705 2,569 a 127.0 108.1 114.2 1,555 ab 115.8 92.5 106.0 36.5 b 90.2 83.9 85.0 16.1 abc 103.8 105.5 96.4 

KSSC 706 2,024 bc 100.0 85.2 90.0 1,450 ab 108.0 86.3 98.9 42.9 a 106.1 98.6 99.9 15.9 abc 102.3 104.0 95.0 

Hi-Brix 3  2,023 bc 100.0 85.2 90.0 1,343 ab  100.0 79.9 91.5  40.5 ab 100.0 92.9 94.2 15.5 bc 100.0 101.7 92.9 

Sugar Star  2,376 abc 117.4 100.0 105.7 1,680 b 125.1 100.0 114.5 43.5 a 107.6 100.0 101.3 15.3 c 98.4 100.0 91.4 

Insee 2 2,249 abc 111.2 94.6 100.0 1,467 ab 109.3 87.3 100.0 43.0 a 106.2 98.7 100.0 16.7 a 107.7 109.5 100.0 

Mean 2,245    1,505         41.3            15.9    

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

Hybrid1 

4 Locations                                                        
(Changsaluk, 2020 Personal communication) 

 

3 Locations  
(Srichomporn, 2020 Personal communication) 

Green wt. 
(kg/rai2) 

Yellow wt 
(kg/rai2) 

Cut kernel 
(%) 

Sweetness 
(°brix) 

Green wt. 
(kg/rai2) 

Yellow wt. 
(kg/rai2) 

Cut kernel 
(%) 

Sweetness 
(°brix) 

KSSC 704 (Insee 3) 2,431 ab 1,843 a 44.6 ab 15.6 abc 

 

2,440 a 1,621 a 42.6 ab 16.0 a 
KSSC 705 (Insee 4) 2,602 a 1,692 abc 39.2 abc 15.7 ab 2,649 a 1,748 a 38.0 b 16.2 a 
KSSC 706 (Insee 5) 2,394 ab 1,792 ab 44.5 ab 15.2 bcd n/a n/a n/a n/a 
Hi-Brix 59 2,540 ab 1,925 a 44.8 a 14.1 fg 2,699 a 1,881 a 43.1 ab 14.8 c 
Sugar Star Plus 2,308 bc 1,652 a-d 44.1 ab 14.3 d-g 2,589 a 1,862 a 43.6 ab 15.0 bc 
Insee 2 (Check) 2,084 cd 1,427 cd 43 abc 15.8 ab 2,413 a 1,622 a 42.0 ab 16.2 a 
Mean of exp. 2,269 1,635 43.5 15.2 2,482 1,706 42 16.0 

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

 

ผลการทดสอบพนัธ์ุลูกผสมท่ีดีเด่นในไร่กสิกร อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา จาํนวน 3 แห่ง และ จ.ลพบุรี 

จาํนวน 2 แห่ง  ในฤดูแลง้ ปี พ.ศ. 2561  ผลการวิเคราะห์รวม พบวา่ พนัธ์ุลูกผสมดีเด่นส่วนใหญ่ใหผ้ลผลิตนํ้าหนกั

ฝักทั้งเปลือก นํ้าหนกัฝักดี เปอร์เซ็นตเ์มลด็เฉือน และความหวาน สูงกว่าพนัธ์ุ Hi-Brix 3 แต่ไม่แตกต่างทางสถิติ (p 

< 0.05) และใกลเ้คียงกบัพนัธ์ุ Sugar Star ยกเวน้ใหค้วามหวานสูงกว่าแต่ไม่แตกต่างทางสถิติ (Table 3) และทาํการ

ทดสอบซํ้าในไร่กสิกร ในฤดูแลง้ ปี พ.ศ. 2563 พบวา่ พนัธ์ุลูกผสมดีเด่น KSSC 704, KSSC 705 และ KSSC 706ให้

นํ้ าหนกัฝักทั้งเปลือก นํ้าหนกัฝักดี และเปอร์เซ็นตเ์มลด็เฉือน ไม่แตกต่างทางสถิติกบัพนัธ์ุเปรียบเทียบ Hi-Brix 59, 

Sugar Star Plus และพนัธ์ุอินทรี 2 แต่ใหค้วามหวานสูงกวา่พนัธ์ุ Hi-Brix 59 และ Sugar Star Plus   

 พนัธ์ุลูกผสมเด่ียวท่ีดีเด่นมีคุณภาพในการรับประทานท่ีดี (ความหวานและนุ่ม) ตา้นทานโรคทางใบ (โรค

ใบไหมแ้ผลใหญ่) สูงกวา่พนัธ์ุ Hi-Brix 3 และ Sugar 75 เน่ืองจากใชส้ายพนัธ์ุพ่อ (KSei 14004) และแม่ (SSWI 114)  

ของพนัธ์ุอินทรี 2 ซ่ึงพฒันามาจาก พนัธ์ุผสมเปิด KSC 2 และ TSC1DMR ตามลาํดบั (โชคชยั และคณะ, 2544) ผสม

กบัสายพนัธ์ุแทจ้ากประชากร KSC 2 และ KSC 3 ท่ีปรับปรุงพนัธ์ุโดยวิธีสายพนัธ์ุผสมกบัตวัทดสอบสายพนัธ์ุแท ้

(Half-Sib Selection with Inbred Tester) จํานวน 3 รอบ (KSC2(HI)C3 และ KSC3(HI)C3) ตามแบบเฮเทอโรซีส 

KSC 2 x SSWI 114  และ KSC 3 x KSei 14004 (โชคชยั และคณะ, 2554, 2556, 2558)  

 

สรุป 

ผลการวิจยัไดข้า้วโพดหวานลูกผสมเด่ียวพนัธ์ุดีเด่น KSSC 704 (อินทรี 3), KSSC 705 (อินทรี 4)  และ 

KSSC 706 (อินทรี 5) ท่ีใหผ้ลผลิตสูง มีคุณภาพในการรับประทานท่ีดี และมีลกัษณะทางการเกษตรท่ีดี โดยเฉพาะ

ความตา้นทานโรคทางใบ ไดแ้ก่  โรครานํ้ าคา้ง โรคราสนิม โรคไวรัส และโรคใบไหมแ้ผลใหญ่ เพ่ือเผยแพร่สู่

เกษตรกรและโรงงานแปรรูปใชใ้นการผลิตขา้วโพดหวานสาํหรับตลาดฝักสดและอุตสาหกรรมแปรรูปต่อไป 
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บทคัดย่อ 

การใช้ประโยชน์สายพนัธ์ุแท้ข้าวโพดเล้ียงสัตวใ์นการพฒันาพนัธ์ุลูกผสมสามารถประเมินได้จากการผสม

ทดสอบ งานวิจัยน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือประเมินสายพนัธ์ุแท้ท่ีพฒันาโดยมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ (KU inbreds) และ

มหาวิทยาลยัพะเยา (UP inbreds) สําหรับการพฒันาพนัธ์ุลูกผสมโดยการผสมทดสอบกบัสายพนัธ์ุทดสอบท่ีดีเด่น  ปลูก

ทดสอบลูกผสม จาํนวน 240 คู่ผสม (40 inbreds x 6 testers) ร่วมกบัพนัธ์ุการคา้ จาํนวน 16 พนัธ์ุ โดยใชแ้ผนการทดลอง

แบบ 16×16 Simple Lattice จากผลการทดลองพบว่า สายพนัธ์ุแท ้Kei 1630 (กลุ่ม Suwan) และ UPFC061 ให้ลูกผสมท่ีมี

ผลผลิตเมล็ดสูงอย่างมีนัยสําคญั (p < 0.05) เม่ือผสมกับสายพนัธ์ุทดสอบ Ki 60 (กลุ่ม Non-Suwan) และ Tak Fa 1 (กลุ่ม 

Suwan) ตามลาํดบั และมีลูกผสมจาํนวน 147 คู่ผสม ท่ีให้ผลผลิตเมล็ดสูงไม่แตกต่างจากค่าเฉล่ียของพนัธ์ุการคา้และสาย

พนัธ์ุพอ่แม่มีศกัยภาพในการผลิตเมลด็พนัธ์ุลูกผสมเชิงการคา้ คู่ผสมดงักล่าวประกอบดว้ย KU inbreds จาํนวน 20 สายพนัธ์ุ 

และ UP inbreds จาํนวน 18 สายพนัธ์ุ  ซ่ึงจะมีการจดักลุ่มเฮตเทอโรซิสของสายพนัธ์ุเพ่ือการใชป้ระโยชน์ในการพฒันาพนัธ์ุ

ลูกผสมต่อไป 

คาํสําคญั: การผสมทดสอบ, กลุ่มเฮตเทอโรซิส, ขา้วโพดเล้ียงสตัว,์ พนัธ์ุลูกผสมเด่ียว, สายพนัธ์ุแท ้

 

Abstract  

Utilization of field corn inbreds for hybrid development can be evaluated by testcrossing. The objective of this 

study was to evaluate inbred lines developed from Kasetsart University (KU inbreds) and University of Phayao (UP inbreds) 

for hybrid development by testcrossing with elite inbred testers. Two hundred and forty crosses (40 inbreds x 6 testers) and 

16 commercial varieties were grown for yield trial using 16×16 Simple Lattice Design. The results showed that Kei 1630 

(Suwan group) and UPFC061 inbreds gave high grain yield hybrids with significant different (p < 0.05) when crossed with 

Ki 60 (Non-Suwan group) and Tak Fa 1 (Suwan group), respectively. One hundred and forty-seven crosses also had high 

grain yield with not significant different from commercial check mean, and potential of parental lines for commercial hybrid 

seed production. The crosses included 20 KU inbreds and 18 UP inbreds. The tested inbreds will be assigned for heterotic 

groups to utilize in hybrid development programs. 

Keywords: field corn, heterotic group, inbred line, single-cross hybrid, testcross  
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คํานํา 

ผลผลิตข้าวโพดเ ล้ียงสัตว์ (field corn, Zea mays L.) ในประเทศไทยส่วนใหญ่ใช้เ ป็นวัตถุดิบใน

อุตสาหกรรมอาหารสตัว ์โดยแนวโนม้ความตอ้งการใชข้า้วโพดเล้ียงสตัวข์องประเทศไทยเพ่ิมข้ึนจาก 6.40 ลา้นตนั 

ในปี 2556/57 เป็น 8.10 ลา้นตนั ในปี 2560/61 ซ่ึงเพ่ิมข้ึน 5.95 เปอร์เซ็นต์ต่อปีจากการขยายตวัของการเล้ียงสัตว์

และอุตสาหกรรมการผลิตอาหารสัตว ์ในขณะท่ีเน้ือท่ีเพาะปลูกขา้วโพดลดลงจาก 6.72 ลา้นไร่ ในปี 2560/61 เป็น 

6.71 ลา้นไร่ ในปี 2561/62 โดยลดลง 0.15 เปอร์เซ็นต์ (สํานกังานเศรษฐกิจการเกษตร, 2561)  พนัธ์ุลูกผสมเด่ียว 

(single-cross hybrid) เป็นแนวทางหน่ึงในการเพ่ิมผลผลิตขา้วโพดเล้ียงสตัวท่ี์ใชก้นัอยา่งแพร่หลายในปัจจุบนั และ

การพฒันาพนัธ์ุลูกผสมโดยการผสมระหว่างสายพนัธ์ุแทก้บัสายพนัธ์ุทดสอบท่ีดีเด่น (line x tester) เป็นหน่ึงใน

แนวทางการพฒันาพนัธ์ุลูกผสมเด่ียวในระยะเวลาสั้น  แผนการผสมแบบ Line x Tester เป็นแผนการผสมท่ีใช้กนั

อย่างกวา้งขวางเพ่ือประเมินสายพนัธ์ุแท ้โดยการผสมระหว่างสายพนัธ์ุแทท่ี้ตอ้งการประเมินกบัสายพนัธ์ุทดสอบ 

(Kempthorne, 1957) ซ่ึงจะให้ขอ้มูลในส่วนของสมรรถนะการผสมทัว่ไป สมรรถนะการผสมเฉพาะ และปฏิกิริยา

ของยีน (Singh and Chaudhary, 1979; Hallauer and Miranda, 1988) โดยสามารถนาํขอ้มูลสมรรถนะการผสมไปใช้

ในการจดักลุ่มเฮตเทอโรซิสและคดัเลือกลูกผสมทดสอบท่ีให้ผลผลิตสูงสุด หรือมีลกัษณะดีเด่นได ้(Fan et al., 

2016; Amegbor et al., 2017)  Fan et al. (2016) ไดป้ระเมินสมรรถนะการผสมของสายพนัธ์ุขา้วโพดเขตร้อน จาํนวน 

25 สายพนัธ์ุ ท่ีพฒันามาจากประชากรท่ีแตกต่างกนัของ CIMMYT โดยผสมกบัสายพนัธ์ุทดสอบจาํนวน 6 สายพนัธ์ุ 

ท่ีมาจาก 3 กลุ่มเฮตเทอโรซิส ไดแ้ก่ กลุ่ม Suwan1, Reid และ non-Reid และปลูกทดสอบท่ีมณฑลยูนนาน ประเทศ

จีน พบว่าการใชส้ายพนัธ์ุทดสอบท่ีมาจากต่างกลุ่มเฮตเทอโรซิสและการเพ่ิมจาํนวนสายพนัธ์ุทดสอบจะช่วยเพ่ิม

โอกาสในการพฒันาพนัธ์ุลูกผสมท่ีดีเด่นได ้ การศึกษาคร้ังน้ีจึงมีวตัถุประสงคเ์พ่ือประเมินสายพนัธ์ุแทท่ี้พฒันาโดย

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ (KU inbred lines) และมหาวิทยาลยัพะเยา (UP inbred lines) สําหรับการพฒันาพนัธ์ุ

ลูกผสมโดยการผสมทดสอบกบัสายพนัธ์ุทดสอบท่ีดีเด่น 

 

อุปกรณ์และวธีิการ 

ปลูกสายพันธ์ุแท้ท่ีพัฒนาโดยศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ คณะเกษตร มหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร์ (KU inbred lines) จาํนวน 20 สายพนัธ์ุ สายพนัธ์ุแทท่ี้พฒันาโดยโครงการปรับปรุงพนัธ์ุขา้วโพด

มหาวิทยาลยัพะเยา (UP inbred lines) จาํนวน 20 สายพนัธ์ุ และสายพนัธ์ุทดสอบท่ีดีเด่น (inbred testers) จาํนวน 6 

สายพนัธ์ุ ไดแ้ก่ สายพนัธ์ุทดสอบท่ีพฒันาโดยศูนยวิ์จยัขา้วโพดและขา้วฟ่างแห่งชาติ คณะเกษตร มหาวิทยาลยั 

เกษตรศาสตร์ 2 สายพนัธ์ุ [Ki 48 (กลุ่ม Suwan) และ Ki 60 (กลุ่ม non-Suwan)]  สายพนัธ์ุทดสอบท่ีพฒันาโดยกรม

วิชาการเกษตร 2 สายพนัธ์ุ [Tak Fa 1 (กลุ่ม Suwan) และ Tak Fa 3 (กลุ่ม non-Suwan)] และสายพนัธ์ุทดสอบท่ี

พฒันาโดยโครงการปรับปรุงพนัธ์ุขา้วโพดมหาวิทยาลยัพะเยา 2 สายพนัธ์ุ [UP 1 และ UP 2]  ผสมระหวา่งสายพนัธ์ุ

และสายพนัธ์ุทดสอบโดยใช้แผนการผสม Line x Tester (40 inbred lines x 6 inbred testers) ในฤดูแลง้ปี 2563 ท่ี

ศูนยวิ์จยัขา้วโพดและขา้วฟ่างแห่งชาติ ไดลู้กผสมจาํนวน 240 คู่ผสม ปลูกทดสอบผลผลิตของลูกผสมทดสอบ 

(testcross hybrids) ดงักล่าวในฤดูตน้ฝน ปี 2563 ท่ีศูนยวิ์จยัขา้วโพดและขา้วฟ่างแห่งชาติ โดยใชแ้ผนการทดลอง

แบบ 16 x 16 Simple Lattice ซ่ึงประกอบดว้ยลูกผสมทดสอบจาํนวน 240 คู่ผสม และพนัธ์ุการคา้จากภาครัฐและ

เอกชนท่ีใชเ้ป็นพนัธ์ุเปรียบเทียบ จาํนวน 16 พนัธ์ุ ไดแ้ก่ พนัธ์ุจากกรมวิชาการเกษตร 3 พนัธ์ุ (NS3, NS4 และ NS5) 
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พนัธ์ุจากมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 5 พนัธ์ุ (SW4452, SW5720, SW5821, SW5819 และ SW5831) และพนัธ์ุจาก

ภาคเอกชน 8 พันธ์ุ (S6253, S7328, DK9979C, PAC339, PAC789, P4546, LG38778 และ CP639)  ปลูก 2 แถว/

แปลงย่อย แถวยาว 4 เมตร ใชร้ะยะปลูก 0.75 x 0.20 เมตร จาํนวน 1 ตน้/หลุม โดยก่อนปลูกคลุกเมลด็ดว้ยเมทาแลกซิล 

(metalaxyl) อตัรา 10 กรัม/กิโลกรัม และไซแอนทรานิลิโพรล (cyantraniliprole) อตัรา 20 มิลลิลิตร/กิโลกรัม ใส่ปุ๋ย

รองพ้ืนในขณะเตรียมดิน สูตร 15-15-15 อตัรา 25 กิโลกรัม/ไร่ หลงัใหน้ํ้ าคร้ังแรก 1 วนัฉีดสารป้องกนักาํจดัวชัพืช

ก่อนงอกอะทราซีน (atrazine) และเพนดิเมทาลิน (pendimethalin) ตามคาํแนะนาํ และใส่ปุ๋ยแต่งหนา้เม่ือขา้วโพดมี

อายุ 30 วนั โดยใชปุ๋้ยสูตร 46-0-0 อตัรา 40 กิโลกรัม/ไร่ ใหน้ํ้ าทุก ๆ 5 วนั ตลอดฤดูปลูก และมีการฉีดสารป้องกนั

กาํจดัแมลงอีมาเมกติน เบนโซเอต (emamectin benzoate) อตัรา 20 กรัม/นํ้า 20 ลิตร ตามความจาํเป็น เพ่ือป้องกนั

กาํจดัหนอนกระทูข้า้วโพดลายจุด (Fall Armyworm) 

ลกัษณะท่ีบนัทึกขอ้มูล ไดแ้ก่ วนัสลดัละอองเกสรและวนัออกไหม 50 เปอร์เซ็นต ์(days to 50% anthesis 

and silking) เปอร์เซ็นตต์น้หกัลม้ (% stalk lodging) การลม้ของราก (root lodging, คะแนน 1–5) โรคทางใบ (foliar 

diseases, คะแนน 1–5) ลกัษณะเปลือกหุ้มฝัก (husk cover, คะแนน 1–5) ลกัษณะทรงต้น (plant aspect, คะแนน                   

1–5) ลกัษณะฝัก (ear aspect, คะแนน 1–5) เปอร์เซ็นตฝั์กเสีย (% rotten ears) เปอร์เซ็นตก์ะเทาะ (% grain shelling) 

และ ผลผลิตเมลด็ท่ีความช้ืน 15 เปอร์เซ็นต ์(grain yield, กิโลกรัม/ไร่) (คะแนน 1–5 โดย 1 หมายถึง ดีท่ีสุด และ 5 

หมายถึง แยท่ี่สุด) 

 

ผลและวจิารณ์ผลการทดลอง 

ผลการปลูกทดสอบลูกผสมทดสอบ จาํนวน 240 คู่ผสม ร่วมกบัพนัธ์ุการคา้ท่ีใช้เป็นพนัธ์ุเปรียบเทียบ 

จาํนวน 16 พนัธ์ุ พบวา่ ผลผลิตเมลด็ และลกัษณะทางการเกษตรท่ีสาํคญั ไดแ้ก่ เปอร์เซ็นตต์น้หกัลม้ การลม้ของราก 

โรคทางใบ ลกัษณะเปลือกหุ้มฝัก ลกัษณะทรงตน้ ลกัษณะฝัก เปอร์เซ็นต์ฝักเสีย และเปอร์เซ็นตก์ะเทาะ มีความ

แตกต่างทางสถิติอย่างมีนยัสําคญัยิ่งทางสถิติ (p < 0.01) (Table 1) นอกจากน้ี ยงัพบความแตกต่างทางสถิติอย่างมี

นยัสาํคญัยิ่งทางสถิติ (p < 0.01) ในลกัษณะวนัสลดัละอองเกสรและวนัออกไหม 50 เปอร์เซ็นต ์เช่นเดียวกนั โดยมี

ค่าเฉล่ียวนัสลดัละอองเกสรและวนัออกไหม 50 เปอร์เซ็นตข์องการทดลอง เท่ากบั 57 และ 57 วนั ตามลาํดบั (ไม่ได้

แสดงขอ้มูลในตาราง) โดยพบว่า ลูกผสมทดสอบท่ีให้ผลผลิตเมล็ดสูงสุด 2 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ Kei 1630 (กลุ่ม 

Suwan) x Ki 60 (กลุ่ม Non-Suwan) (1,802 กิโลกรัม/ไร่) และ UPFC061 x Tak Fa 1 (กลุ่ม Suwan) (1,749 กิโลกรัม/

ไร่) ใหผ้ลผลิตเมลด็สูงกว่าค่าเฉล่ียของพนัธ์ุเปรียบเทียบ (1,449 กิโลกรัม/ไร่) อย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติ (p < 0.05) 

และยงัมีลูกผสมทดสอบอีกจาํนวน 147 คู่ผสม ท่ีให้ผลผลิตเมล็ดสูงไม่แตกต่างจากค่าเฉล่ียของพนัธ์ุเปรียบเทียบ  

สําหรับลูกผสมทดสอบท่ีให้ผลผลิตเมล็ดสูงสุด 10 อันดับแรก ประกอบด้วยสายพันธ์ุแท้ท่ีพัฒนาโดย

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ จาํนวน 5 สายพนัธ์ุ ได้แก่ Kei 1630, Kei 1314, Kei 1614, Kei 1606 และ Kei 1713   

สายพนัธ์ุแทท่ี้พฒันาโดยมหาวิทยาลยัพะเยา จาํนวน 3 สายพนัธ์ุ ไดแ้ก่ UPFC061, UPFC067 และ UPFC066 และ

สายพนัธ์ุทดสอบ จาํนวน 2 สายพนัธ์ุ ไดแ้ก่ Ki 60 และ Tak Fa 1  อย่างไรก็ตาม เปอร์เซ็นตฝั์กเสียของการทดลองมี

ค่าเฉล่ียค่อนขา้งสูง เท่ากบั 62.2 เปอร์เซ็นต์ เน่ืองจากในช่วงเก็บเก่ียวมีฝนตกชุกจากอิทธิพลของพายุโซนร้อนท่ี

ส่งผลกระทบต่อประเทศไทยในช่วงเดือนกนัยายน–ตุลาคม 2563 
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Table 1 Mean of nine traits of the top 10 testcross hybrids compared with hybrid checks at National Corn and 

Sorghum Research Center in the 2020 early rainy season 

Entry 
Grain yield  

at 15% moist. 

Lodging Foliar 
diseases 

Husk 
cover 

Aspect Rotten 
ears 

Grain 
shelling Stalk Root Plant Ear 

 kg/rai % ------------------------ (1-5) ------------------------ ---------- % ---------- 

Top 10 testcross hybrids          

Kei 1630 x Ki 60 1,802 1.1 2.3 3.7 3.0 3.3 2.5 71.5 85.16 

UPFC061 x Tak Fa 1 1,749 0.0 1.0 3.0 1.5 2.8 2.8 48.8 83.52 

UPFC067 x Ki 60 1,651 1.2 2.0 3.6 2.5 3.0 3.0 69.3 82.53 

Kei 1314 x Tak Fa 1 1,639 1.2 1.0 2.4 2.3 2.5 2.8 75.1 82.08 

Kei 1614 x Ki 60 1,629 1.2 1.5 3.6 2.5 3.0 3.0 52.4 83.68 

UPFC067 x Tak Fa 1 1,616 5.9 1.8 3.9 1.5 3.0 2.8 81.4 82.66 

Kei 1606 x Tak Fa 1 1,612 0.0 1.0 3.9 2.3 3.0 3.3 51.9 80.54 

Kei 1713 x Tak Fa 1 1,600 0.0 1.0 3.1 2.0 2.8 3.3 65.3 82.29 

Kei 1630 x Tak Fa 1 1,591 1.2 1.8 3.5 2.3 3.0 3.3 73.6 83.96 

UPFC066 x Tak Fa 1 1,577 0.0 1.0 3.3 2.3 3.0 3.0 60.7 84.17 

          

Hybrid checks          

NS3 1,340 3.5 1.8 3.2 2.3 2.8 2.8 53.9 82.79 

NS4 (NSX042022) 1,363 3.8 2.8 3.4 1.5 2.8 2.8 45.0 83.94 

NS5 (NSX052014) 838 6.4 5.0 2.4 1.5 3.5 4.0 73.9 71.87 

SW4452 1,244 0.0 3.3 3.3 1.5 3.5 3.0 47.7 80.48 

SW5720 1,626 0.0 1.0 2.4 2.3 2.8 2.8 48.1 79.99 

SW5821 1,465 0.0 1.0 2.9 2.3 3.0 2.8 49.8 82.92 

SW5819 1,792 3.4 1.3 2.9 1.5 3.0 2.8 68.3 82.74 

SW5731 1,539 1.2 1.5 3.4 3.0 3.0 2.5 49.0 79.48 

S6253 1,551 1.3 1.3 3.0 1.5 2.8 2.8 55.6 83.38 

S7328 1,501 0.0 1.0 2.4 2.3 2.8 2.8 61.2 75.49 

DK9979C 1,426 2.3 1.3 3.2 1.5 2.5 2.8 41.1 82.72 

PAC339 1,661 0.0 1.5 3.6 1.5 3.3 2.5 42.1 85.71 

PAC789 1,305 1.3 1.8 3.6 1.5 3.3 2.5 39.0 85.23 

P4546 1,459 3.7 1.8 3.6 1.5 2.8 3.0 56.6 83.05 

LG38778 1,537 0.0 1.3 3.4 2.0 2.5 2.8 70.3 81.36 

CP639 1,532 3.6 1.3 3.9 2.0 3.0 2.8 70.1 80.36 
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Table 1 (continued). 

Entry 
Grain yield  

at 15% moist. 

Lodging Foliar 
diseases 

Husk 
cover 

Aspect Rotten 
ears 

Grain 
shelling Stalk Root Plant Ear 

Experimental hybrid mean (240) 1,251 3.0 1.9 3.5 2.2 3.1 3.2 62.7 79.43 

Hybrid check mean (16) 1,449 1.9 1.8 3.2 1.8 2.9 2.8 54.5 81.34 

DOA check mean (3) 1,180 4.6 3.2 3.0 1.8 3.0 3.2 57.6 79.53 

KU check mean (5) 1,533 0.9 1.6 3.0 2.1 3.1 2.8 52.6 81.12 

Commercial check mean (8) 1,496 1.5 1.4 3.3 1.7 2.8 2.7 54.5 82.16 

Trial mean 1,263 2.9 1.9 3.4 2.2 3.1 3.2 62.2 79.55 

CV (%) 11.54 162.98 37.03 13.73 27.11 11.78 11.80 29.22 2.35 

F-test ** ** ** ** ** ** ** ** ** 

LSD 0.05 287.23 9.27 1.37 0.93 1.17 0.71 0.73 35.78 3.68 

LSD 0.01 378.67 12.21 1.80 1.23 1.54 0.94 0.97 47.15 4.85 

** Significant at the 0.01 probability level. 

 

ค่าเฉล่ียผลผลิตเมลด็ของลูกผสมทดสอบท่ีใหผ้ลผลิตสูงสุด 2 และ 10 อนัดบัแรก เท่ากบั 1,776 และ 1,647 

กิโลกรัม/ไร่ ตามลาํดบั คิดเป็น 122.6 และ 113.7 เปอร์เซ็นต์ เม่ือเปรียบเทียบกบัค่าเฉล่ียของพนัธ์ุเปรียบเทียบ 

(Table 2) ในขณะท่ีลูกผสมทดสอบท่ีคดัเลือกไวท้ั้งหมด จาํนวน 149 คู่ผสม มีค่าเฉล่ียผลผลิตเมล็ดเท่ากบั 1,390 

กิโลกรัม/ไร่ คิดเป็น 96.0 เปอร์เซ็นต ์เม่ือเปรียบเทียบกบัค่าเฉล่ียของพนัธ์ุเปรียบเทียบ ซ่ึงในการปลูกทดสอบคร้ังน้ี

พนัธ์ุเปรียบเทียบจาก 3 กลุ่ม ไดแ้ก่ พนัธ์ุจากกรมวิชาการเกษตร (3 พนัธ์ุ) พนัธ์ุจากมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์                   

(5 พนัธ์ุ) และพนัธ์ุจากภาคเอกชน (8 พนัธ์ุ) ให้ค่าผลผลิตเมล็ดเฉล่ียเท่ากบั 1,180, 1,533 และ 1,496 กิโลกรัม/ไร่ 

ตามลาํดบั 

 

Table 2 Grain yield of testcross hybrids compared with hybrid check mean at National Corn and Sorghum 

Research Center in the 2020 early rainy season 

Entry Number 
Grain yield  Relative to check mean 

Range Mean  DOA KU Commercial Total check 

  ----------- kg/rai -----------  ------------------------------ % ----------------------------- 

Total testcross hybrids 240 380-1,802 1,251  106.0 81.6 83.6 86.3 

Top 2 testcross hybrids 2 1,749-1,802 1,776  150.5 115.8 118.7 122.6 

Top 10 testcross hybrids 10 1,577-1,802 1,647  139.6 107.4 110.1 113.7 

Selected 149 testcross hybrids 149 1,163-1,802 1,390  117.8 90.7 92.9 96.0 

Total hybrid checks 16 838-1,792 1,449  122.8 94.5 96.8 100.0 

DOA checks 3 838-1,363 1,180  100.0 77.0 78.9 81.5 
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Table 2 (continued). 

Entry Number 
Grain yield  Relative to check mean 

Range Mean  DOA KU Commercial Total check 

KU checks 5 1,244-1,792 1,533  129.9 100.0 102.5 105.9 

Commercial checks 8 1,305-1,661 1,496  126.8 97.6 100.0 103.3 

 

จากลูกผสมทดสอบท่ีคดัเลือกไว ้จาํนวน 149 คู่ผสม ซ่ึงใหผ้ลผลิตเมลด็สูงและสายพนัธ์ุพ่อแม่มีศกัยภาพ

ในการผลิตเมล็ดพนัธ์ุลูกผสมเชิงการคา้นั้น (ขอ้มูลจากการปลูกทดสอบสายพนัธ์ุพ่อแม่ในฤดูตน้ฝน ปี 2563 ท่ี

ศูนยวิ์จยัขา้วโพดและขา้วฟ่างแห่งชาติ) คู่ผสมดงักล่าวประกอบดว้ย KU inbred lines จาํนวน 20 สายพนัธ์ุ และ UP 

inbred lines จาํนวน 18 สายพนัธ์ุ ในขณะท่ีสายพนัธ์ุทดสอบท่ีมีศกัยภาพในการผลิตเมลด็พนัธ์ุลูกผสมเชิงการคา้ มี

จาํนวน 5 สายพนัธ์ุ ไดแ้ก่ Tak Fa 1, Tak Fa 3, Ki 48, Ki 60 และ UP1 ซ่ึงไดแ้สดงขอ้มูลศกัยภาพการผลิตเมลด็พนัธ์ุ

ลูกผสมเชิงการคา้ของสายพนัธ์ุแทแ้ละสายพนัธ์ุทดสอบไวใ้น Table 3 

 

Table 3 Inbred tester and inbred line potential as parents for commercial hybrid seed production of the selected 

149 testcross hybrids from yield trial in the 2020 early rainy season 
  Potential for commercial hybrid seed production 

No. Inbred name Male parent Female parent Remark 

----------------------------------------------------------------- DOA Inbred Testers (2 lines) ----------------------------------------------------------------- 

1. Tak Fa 1 Fair Good Medium amount of pollen, medium tassel size, short tassel peduncle / 
Excellent silk emergence, big ear 

2. Tak Fa 3 Fair  Medium amount of pollen, medium tassel size, extra-short tassel peduncle / 
Fair silk emergence, low ear placement, pencil tip and long ear 

------------------------------------------------------------------ KU Inbred Testers (2 lines) ------------------------------------------------------------------ 

1. Ki 48 Good  Medium amount of pollen / Fair silk emergence, open husk, big ear 

2. Ki 60 Good Fair Significant amount of pollen / Good silk emergence, big ear, ear rot in rainy season 

------------------------------------------------------------------ UP Inbred Testers (2 lines) ------------------------------------------------------------------ 

1. UP1 (UPFC007) Fair  Medium amount of pollen, tassel in whorl / Fair silk emergence 

2. UP2 (UPFC027) Poor Poor Small amount of pollen, small tassel size, short pollen shedding period /  
Poor silk emergence, small ear, low seed yield 
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Table 3 (continued). 

  Potential for commercial hybrid seed production 

No. Inbred name Male parent Female parent Remark 

------------------------------------------------------------------ KU Inbred Lines (20 lines) ------------------------------------------------------------------ 

1. Ki 3 Good Fair Significant amount of pollen, medium tassel size, medium tassel peduncle / 
Fair silk emergence, short plant (suitable for female parent) 

2. Ki 45  Fair Small amount of pollen, short tassel peduncle / Good silk emergence, small ear, 
bouquet ears 

3. Ki 47 Fair Fair Significant amount of pollen, long tassel peduncle / Fair silk emergence, 
susceptible to NCLB, long-small ear 

4. Ki 56 Fair  Significant amount of pollen, short tassel peduncle / Good silk emergence, 
bouquet ears 

5. Ki 57 Fair Fair Medium amount of pollen, extra-long tassel peduncle / Fair silk emergence, 
tall plant, leafy, big-long ear 

6. Kei 1314   Good Small amount of pollen, extra-short tassel peduncle / Good silk emergence, 
big-long ear 

7. Kei 1421 Fair Fair Significant amount of pollen, long tassel peduncle / Good silk emergence,  
root lodging, susceptible to NCLB 

8. Kei 1508  Fair Small amount of pollen / Fair silk emergence, ears with extended leaf husks 

9. Kei 1509 Fair Fair Medium amount of pollen / Fair silk emergence, short silk receptivity, leafy, 
long ear 

10. Kei 1519 Fair Fair Small amount of pollen, difficult to detassel (tough tassel) / Good silk emergence, 
ears with extended leaf husks, big ear [female parent of SW5819] 

11. Kei 1531 Fair Fair Medium amount of pollen / Good silk emergence, foliar diseases, big ear 

12. Kei 1533 Fair  Medium amount of pollen / Fair silk emergence, small ear 

13. Kei 1601 Good Good Significant amount of pollen / Fair silk emergence, tall plant, low ear placement, 
big ear 

14. Kei 1606 Good Good Medium amount of pollen, compact tassel / Good silk emergence, tall plant,  
low ear placement, big ear 

15. Kei 1608  Fair Small amount of pollen / Excellent silk emergence, short plant, low ear placement, 
bouquet ears 

16. Kei 1611  Fair (accept) Susceptible to Fall Armyworm, small ear, bouquet ears 

17. Kei 1614  Fair Susceptible to Fall Armyworm, low ear placement, bouquet ears 

18. Kei 1630  Fair Medium amount of pollen / Fair silk emergence, small ear 

19. Kei 1713  Fair (accept) Small amount of pollen / Good silk emergence, leafy, low ear placement, big ear 

20. Kei 1723 Fair Fair Medium amount of pollen / Good silk emergence, good plant aspect,  
airy canopy, big-long ear 
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Table 3 (continued). 

  Potential for commercial hybrid seed production 

No. Inbred name Male parent Female parent Remark 

------------------------------------------------------------------ UP Inbred Lines (18 lines) ------------------------------------------------------------------ 

1. UPFC005  Fair Medium amount of pollen / Fair silk emergence, small ear 

2. UPFC019 Fair (accept)  Small amount of pollen / Poor silk emergence, small ear 

3. UPFC022 Fair (accept)  Medium amount of pollen / Fair silk emergence, small ear 

4. UPFC023 Fair Fair Medium amount of pollen / Fair silk emergence, small ear 

5. UPFC024  Fair Small amount of pollen, tassel in whorl / Poor silk emergence, small ear 

6. UPFC026  Fair Small amount of pollen, tassel in whorl / Poor silk emergence, small ear 

7. UPFC028  Fair Small amount of pollen, tassel in whorl / Poor silk emergence, small ear 

8. UPFC029 Fair (accept) Fair Medium amount of pollen / Fair silk emergence, foliar diseases, short plant, big ear 

9. UPFC032 Fair  Medium amount of pollen / Poor silk emergence, small ear 

10. UPFC037  Fair Small amount of pollen / Fair silk emergence, big ear 

11. UPFC044 Fair (accept) Fair Small amount of pollen / Fair silk emergence, short plant, big ear 

12. UPFC045 Fair  Medium amount of pollen / Poor silk emergence 

13. UPFC060 Fair  Medium amount of pollen, tassel in whorl / Fair silk emergence, broad leaves, 
big-long ear 

14. UPFC061  Fair Small amount of pollen, tassel in whorl / Fair silk emergence, tall plant,  
big-long ear 

15. UPFC066 Fair (accept)  Small amount of pollen, tassel in whorl / Fair silk emergence 

16. UPFC067 Fair Fair Medium amount of pollen, compact tassel / Fair silk emergence, long ear 

17. UPFC01 Fair (accept) Fair Medium amount of pollen, tassel in whorl / Fair silk emergence, low ear placement, 
good ear aspect 

18. UPFC02 Fair (accept) Fair Medium amount of pollen, tassel in whorl / Fair silk emergence, low ear placement, 
good ear aspect, big ear 

 

สรุป 

การประเมินสายพนัธ์ุแทท่ี้พฒันาจากมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์และมหาวิทยาลยัพะเยาโดยการผสม

ทดสอบกบัสายพนัธ์ุทดสอบท่ีดีเด่นจาก 3 หน่วยงาน มีสายพนัธ์ุแทท่ี้มีศกัยภาพในการนาํไปพฒันาพนัธ์ุลูกผสม ซ่ึง

พิจารณาจากค่าเฉล่ียผลผลิตเมล็ดของลูกผสมทดสอบและศกัยภาพในการผลิตเมล็ดพนัธ์ุลูกผสมเชิงการคา้ของ 

สายพนัธ์ุพ่อแม่ และจากผลการทดลองดงักล่าวจะมีการจดักลุ่มเฮตเทอโรซิสของสายพนัธ์ุเพ่ือการใชป้ระโยชน์ใน

การพฒันาพนัธ์ุลูกผสมต่อไป 
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บทคัดย่อ 

การศึกษารูปแบบการใชปุ๋้ยอินทรียส์ําหรับการผลิตผกัสลดัเรดโอ๊คดว้ยการปลูกในวสัดุปลูกไร้ดิน (แกลบดิบ:

แกลบเผา:ขุยมะพร้าว:มูลววั = 1:1:1:1 โดยปริมาตร) ภายใต้ระบบโรงเรือนอัจฉริยะท่ีควบคุมอุณหภูมิเฉล่ีย 30.3                           

องศาเซลเซียส วางแผนการทดลองแบบบล็อกสุ่มสมบูรณ์ ประกอบดว้ย 10 ส่ิงทดลอง ไดแ้ก่ ไม่ใส่ปุ๋ย (ควบคุม) ใส่ปุ๋ยเคมี 

ปุ๋ยอินทรียอ์ดัเม็ด และปุ๋ยอินทรียผ์ง อตัรา 20.90 และ 30.20 กิโลกรัม N ต่อไร่ และใส่ปุ๋ยมูลววั อตัรา 20.90, 30.20 และ 

39.50 กิโลกรัม N ต่อไร่ ผลการทดลองพบวา่ การใส่ปุ๋ยอินทรียผ์ง อตัรา 20.90 และ 30.20 กิโลกรัม N ต่อไร่ และปุ๋ยมูลววั

อตัรา 30.20 กิโลกรัม N ต่อไร่ ทาํใหผ้กัสลดัเรดโอค๊มีจาํนวนใบและความกวา้งทรงพุม่มากท่ีสุดอยา่งมีนยัสาํคญั คือมีค่าอยู่

ในช่วง 20.63–21.67 ใบ และ 25.89–26.43 เซนติเมตร ตามลาํดบั ทั้งน้ีพบวา่ การใส่ปุ๋ยอินทรียผ์ง อตัรา 30.20 กิโลกรัม N 

ต่อไร่ ทาํใหผ้กัสลดัเรดโอค๊มีนํ้ าหนกัสดส่วนเหนือดินมากท่ีสุด คือ 76.02 กรัมต่อตน้  

คาํสําคญั: ธาตุอาหารพืช, นํ้ าหนกัสด, ปุ๋ย, ผกักาดหอม 

 

Abstract 

 This study was to investigate the application pattern for organic fertilizer in soiless media (rice husk: rice husk 

charcoal: coconut dust: cow manure = 1:1:1:1 by volume) for red oak lettuce production under smart greenhouse system 

(Average temperature at 30.3°C). The experiment design was randomized complete block design (RCBD) with 10 

treatments. Treatments were consisting of control (no fertilizer), 2 rates of chemical fertilizer, powder organic fertilizer or 

granular organic fertilizer (20.90 and 30.20 kg N/rai), and 3 rates of cow manure (20.90, 30.20 and 39.50 kg N/rai). The 

result reviewed that the application of powder organic fertilizer at 20.90 and 30.20 kg N/rai and cow manure at 30.20 kg 

N/rai gave the significantly highest of leaf number (20.63–21.67leaves) and plant canopy (25.89–26.43 cm). Moreover, the 

application of powder organic fertilizer at 30.20 kg N/rai was the most led to the highest aboveground fresh weight of 76.02 

g/plant.  

Keywords: fertilizer, fresh weight, lettuce, plant nutrition  
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คํานํา 

ในปัจจุบนั ผกักาดหอมเป็นผกัท่ีไดรั้บความนิยมในกลุ่มผูบ้ริโภครักสุขภาพเน่ืองจากสามารถรับประทาน

ส่วนของใบสดไดโ้ดยไม่ตอ้งปรุงแต่งอาหาร และยงัเป็นผกัท่ีมีคุณค่าทางโภชนาการสูง (สุนทร, 2540) อีกทั้งยงั

อุดมไปด้วยสารสีท่ีมีประโยชน์ต่อร่างกายมนุษย์อีกด้วย (Llorach et al., 2008; Pinto et al., 2014) จากการท่ี

ผกักาดหอมเป็นผกัท่ีสามารถปลูกไดต้ลอดปี จึงทาํใหเ้กษตรกรหลายรายเร่ิมหนัมาใหค้วามสนใจกบัการเพาะปลูก

ผกักาดหอมโดยเฉพาะการปลูกในสภาพโรงเรือนซ่ึงสามารถจดัการไดท้ั้งอุณหภูมิ ปริมาณนํ้า และการป้องกนัโรค

และแมลง โดยจากการรายงานของวิริยา และคณะ (2561) พบวา่ ผกักาดหอมท่ีปลูกในโรงเรือน ซ่ึงสามารถควบคุม

สภาพแวดลอ้มได ้ทาํให้ผลผลิตสูงกว่าผกักาดหอมท่ีปลูกภายนอกโรงเรือน อย่างไรก็ตาม การจดัการภายใน

โรงเรือน นอกจากจะตอ้งคาํนึงถึงสภาพแวดลอ้มภายในโรงเรือนแลว้ ทั้งน้ีการปลูกผกัในโรงเรือนนิยมปลูกดว้ย

ระบบไฮโดรโปนิกส์ท่ีแมว้า่สามารถควบคุมปริมาณการใหน้ํ้าและธาตุอาหารใหเ้พียงพอต่อการเจริญเติบโตของพืช 

แต่มกัพบวา่มีความเส่ียงในเร่ืองของคุณภาพผลผลิตโดยเฉพาะการสะสมของสารไนเตรตซ่ึงไม่เป็นผลดีต่อสุขภาพ

ของผูบ้ริโภค (ไชยพิศิษฐ์ และชุลีมาศ, 2561) ดงันั้นการศึกษาเก่ียวกบัการจดัการวสัดุปลูกรวมถึงการจดัการธาตุ

อาหาร โดยเฉพาะการส่งเสริมการเพาะปลูกในโรงเรือนแบบปลอดภยั จึงถือเป็นเร่ืองท่ีเป็นขอ้มูลท่ีจาํเป็นต่อ

การศึกษาซ่ึงสามารถนาํขอ้มูลท่ีไดไ้ปเผยแพร่ใหก้บัเกษตรกรท่ีสนใจการผลิตผกัท่ีสามารถใหผ้ลผลิตท่ีมีคุณภาพดี 

และปลูกไดต้ลอดทั้งปี  

 

อุปกรณ์และวธีิการ 

 

แผนการทดลอง  

วางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ (complete randomized  design, CRD) จาํนวน 10 ซํ้ า ซํ้ าละ 1 ต้น 

ประกอบดว้ย 10 ส่ิงทดลอง ไดแ้ก่  

ส่ิงทดลองท่ี 1 ไม่ใส่ปุ๋ย (Control) 

ส่ิงทดลองท่ี 2 ปุ๋ยเคมี (16-16-16 + 46-0-0) อตัรา 20.90 กิโลกรัม N ต่อไร่ (CF 20.90 N)  

ส่ิงทดลองท่ี 3 ปุ๋ยเคมี (16-16-16 + 46-0-0) อตัรา 30.20 กิโลกรัม N ต่อไร่ (CF 30.20 N)  

ส่ิงทดลองท่ี 4 ปุ๋ยอินทรียอ์ดัเมด็ อตัรา 20.90 กิโลกรัม N ต่อไร่ (NO 20.90 N) 

ส่ิงทดลองท่ี 5 ปุ๋ยอินทรียอ์ดัเมด็ อตัรา 30.20 กิโลกรัม N ต่อไร่) (NO 30.20 N) 

ส่ิงทดลองท่ี 6 ปุ๋ยอินทรียผ์ง (มูลคา้งคาว+กากส่าเหลา้) อตัรา 20.90 กิโลกรัม N ต่อไร่ (OF 20.90 N)  

ส่ิงทดลองท่ี 7 ปุ๋ยอินทรียผ์ง (มูลคา้งคาว+กากส่าเหลา้) อตัรา 20.90 กิโลกรัม N ต่อไร่ (OF 30.20 N) 

ส่ิงทดลองท่ี 8 ปุ๋ยมูลววั อตัรา 20.90 กิโลกรัม N ต่อไร่ (CM 20.90 N)  

ส่ิงทดลองท่ี 9 ปุ๋ยมูลววั อตัรา 30.20 กิโลกรัม N ต่อไร่ (CM 30.20 N) 

ส่ิงทดลองท่ี 10 ปุ๋ยมูลววั อตัรา 39.50 กิโลกรัม N ต่อไร่ (CM 39.50 N) 
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การปลกูและการดูแลรักษา  

หยอดเมล็ดผกักาดหอมเรดโอ๊คจาํนวน 2 เมล็ดต่อหลุม ลงในหลุมขนาดเท่ากบั 2.4×2.4×4.0 เซนติเมตร 

ของถาดเพาะ ท่ีมีพีทมอสเป็นวสัดุเพาะ วางถาดเพาะกลา้ในโรงเรือนท่ีมีการพรางแสง รดนํ้าทุกวนั และเม่ือตน้กลา้

มีอาย ุ7 วนัหลงัเพาะเมลด็ ทาํการถอนแยกใหเ้หลือ 1 ตน้ต่อหลุม เม่ือตน้กลา้มีอาย ุ15 วนั หรือมีใบจริงจาํนวน 2–4 

ใบ ซ่ึงมีความสูงเฉล่ียอยูใ่นช่วง 3–4 เซนติเมตร ทาํการยา้ยปลูกลงในกระถางขนาดเสน้ผา่นศูนยก์ลาง 20 เซนติเมตร 

ท่ีบรรจุวสัดุปลูกลงในกระถาง ไดแ้ก่ แกลบดิบ: แกลบเผา: มูลววั: ขุยมะพร้าว:ดิน อตัราส่วน 1:1:1:1:0.25 โดย

ปริมาตร ซ่ึงมีปริมาณไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียมทั้งหมด เท่ากบั 0.47, 0.39 และ 18.83 เปอร์เซ็นต์ 

ตามลาํดบั วางกระถางบนโต๊ะปลูกสูงจากพ้ืนประมาณ 90 เซนติเมตรใส่ปุ๋ยตามท่ีกาํหนด โดยใส่ปุ๋ยอินทรียท์ั้งปุ๋ย

อินทรียอ์ดัเมด็ ปุ๋ยอินทรียผ์ง และปุ๋ยมูลววั จะใส่รองกน้หลุมในวนัปลูกตามอตัราท่ีกาํหนดในแผนการทดลอง ส่วน

การใส่ปุ๋ยเคมี ทาํโดยใส่ปุ๋ยรองพ้ืน คือ ปุ๋ยเคมีสูตร 16-16-16 (อตัรา 4.80 และ 7.20 กิโลกรัม N ต่อไร่) ในวนัปลูก 

และใส่ปุ๋ยแต่งหนา้ คือ ปุ๋ยยูเรีย 46-0-0 (อตัรา 16.10 และ 23.00 กิโลกรัม N ต่อไร่) ก่อนการเก็บเก่ียว 15 วนั ใหน้ํ้ า

ทุกวนัในอตัราท่ีเท่ากนัเพ่ือใหว้สัดุปลูกมีความช้ืนอยู่ในช่วง 60–70 เปอร์เซ็นต ์ดว้ยระบบการใหน้ํ้ าแบบสเปรยบ์น

โต๊ะปลูกและมีระบบพ่นหมอกเพ่ือควบคุมอุณหภูมิภายในโรงเรือนเฉล่ียให้ไม่เกิน 35 องศาเซลเซียส และ                        

มีความช้ืนสมัพทัธ์เฉล่ีย 65.21 เปอร์เซ็นต ์อีกทั้งมีอุณหภูมิในช่วงกลางคืนเฉล่ียอยูใ่นช่วง 24.5–26.5  องศาเซลเซียส 

ฉีดพ่นสารสกดัธรรมชาติเพ่ือกาํจดัโรคและแมลงเม่ือมีการระบาดและกาํจดัวชัพืชโดยวิธีกลอยา่งสมํ่าเสมอ 

 

การบันทึกผล  

1) การเจริญเติบโตและปริมาณผลผลิต ไดแ้ก่ ความสูงตน้ จาํนวนใบ และความกวา้งทรงพุ่ม บนัทึกขอ้มูล

ทุก 10 วนั จนถึงระยะเกบ็เก่ียว (30 วนัหลงัยา้ยปลูก) และบนัทึกนํ้าหนกัสดและนํ้าหนกัแหง้ของส่วนเหนือดินและ

ราก (กรัม/ตน้) สาํหรับนํ้าหนกัแหง้ อบท่ีอุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 72 ชัว่โมง หรือจนกวา่นํ้าหนกัแหง้จะ

คงท่ี  

2) คุณภาพผลผลิต ไดแ้ก่ ปริมาณสารสี คือ คลอโรฟิลลเ์อ คลอโรฟิลลบี์ และคลอโรฟิลลร์วม ทาํการสกดั

ตวัอย่างพืชสดดว้ยวิธีดดัแปลงจาก Nagata และ Yamashita (1992) และนาํสารละลายใสท่ีสกดัไดม้าวิเคราะห์หา

ปริมาณ คลอโรฟิลลเ์อ คลอโรฟิลลบี์ คลอโรฟิลลร์วม ดว้ยวิธีท่ีดดัแปลงจาก Arnon (1949) นาํค่าการดูดกลืนแสงท่ี

ความยาวคล่ืน 645 และ 663 นาโนเมตร ท่ีวดัดว้ยเคร่ือง Spectrophotometer มาคาํนวณค่าในสมการ (มีหน่วยเป็น

ไมโครกรัมต่อกรัมนํ้าหนกัสด) ดงั Equation 1–3 

 

       Chlorophyll a =  [(12.7A663 –  2.69A645) x V] / (1,000 x W)                (1) 

                                    Chlorophyll b =  [(22.90A645 –  4.68A663) x V] / (1,000 x W)                          (2) 

        Total chlorophyll (a + b)  =  [(20.20A645  +  8.02A663) x V] / (1,000 x W)                           (3) 

เม่ือ V = ปริมาตรสุดทา้ยของสารละลายท่ีใชใ้นการสกดัคลอโรฟิลล ์ และ W = นํ้าหนกัสดของพืชท่ีใชใ้นการสกดั 
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3) ปริมาณธาตุอาหารในพืช ไดแ้ก่ ไนโตรเจนทั้งหมด (total N) วิเคราะห์ดว้ยวิธี Kjedahl method ส่วน

ฟอสฟอรัสทั้งหมด (total P) วิเคราะห์ดว้ยวิธี Vanadomolybdate และโพแทสเซียมทั้งหมด (total K) วิเคราะห์ดว้ย

เคร่ือง Flame photometer (กรมพฒันาท่ีดิน, 2553)  

การวิเคราะห์ข้อมลูทางสถิติ  

วิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติ (analysis of variance; ANOVA) ตามแผนการทดลองแบบ CRD และ

เปรียบเทียบค่าเฉล่ียระหวา่ง ทรีทเมนตด์ว้ยวิธี Duncan’s multiple rage test (DMRT) ดว้ยโปรแกรม SPSS 

 

ผลและวจิารณ์ผลการทดลอง 

สาํหรับการปลูกผกัสลดัเรดโอ๊คในสภาพโรงเรือนอจัฉริยะระหว่างเดือนตุลาคม–พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 

พบว่า ภายในโรงเรือนมีอุณหภูมิตลอดทั้งวนัเฉล่ียอยู่ท่ีประมาณ 30.3 องศาเซลเซียส และมีความช้ืนสัมพทัธ์เฉล่ีย 

65.21 เปอร์เซ็นต ์อย่างไรก็ตาม พบว่า อุณหภูมิภายในโรงเรือนจะเร่ิมมีค่ามากกว่า 35 องเซลเซียส ตั้งแต่ประมาณ 

10.00-15.00 น. ซ่ึงจากการเปิดระบบพ่นหมอกให้กบัผกัสลดัเรดโอ๊ค ณ 11.00 น. และ 13.00 น. เป็นระยะเวลา                   

3 นาที พบว่า สามารถลดอุณหภูมิภายในโรงเรือนลงไดป้ระมาณ 1 องศาเซลเซียส เม่ือเปรียบเทียบกบัอุณหภูมิ

ภายนอกโรงเรือน ดงันั้นมีความเป็นไปไดว้า่ การพ่นหมอกถือเป็นวิธีการช่วยลดอุณหภูมิภายในโรงเรือนไดวิ้ธีหน่ึง 

ซ่ึงอาจใชค้วบคู่กบัวิธีการอ่ืนๆ เช่น การพรางแสง (เฉลิมชาติ, 2560) เป็นตน้  

 

การเจริญเติบโตและปริมาณผลผลิต 

จากการเปรียบเทียบชนิดของปุ๋ยและอตัราการใส่ปุ๋ยท่ีแตกต่างกนัต่อการเจริญเติบโตของผกักาดหอมเรด

โอ๊ค พบว่า การใส่ปุ๋ยอินทรียผ์ง (มูลคา้งคาว + กากส่าเหลา้) อตัรา 20.90 และ 30.20 กิโลกรัม N ต่อไร่ ทาํใหค้วาม

สูงตน้มีค่ามากท่ีสุดอย่างมีนัยสําคญัคือเท่ากบั 17.83 และ 17.60 เซนติเมตร ตามลาํดบั ซ่ึงสูงกว่าปุ๋ยเคมีท่ีระดบั

ไนโตรเจนเดียวกนั ส่วนจาํนวนใบ พบวา่ การใส่ปุ๋ยอินทรียผ์งอตัรา 20.90 และ 30.20 กิโลกรัม N ต่อไร่ และการใส่

ปุ๋ยมูลววัอตัรา 30.20 กิโลกรัม N ต่อไร่ ทาํใหผ้กักาดหอมเรดโอค๊มีจาํนวนใบมากท่ีสุดอยา่งมีนยัสาํคญั คือประมาณ 

21–22 ใบ ทั้ งน้ีเม่ือพิจารณาท่ีความกวา้งทรงพุ่ม พบว่า การใส่ปุ๋ยมูลววัอตัรา 30.20 กิโลกรัม N ต่อไร่ ทาํให้

ผกักาดหอมเรดโอ๊คมีความกวา้งทรงพุ่มมากท่ีสุด คือ 26.43 เซนติเมตร ซ่ึงมีค่าไม่แตกต่างกบัการใส่ปุ๋ยอินทรียผ์ง

อตัรา 20.90 และ 30.20 กิโลกรัม N ต่อไร่ โดยทาํให้ผกักาดหอมเรดโอ๊คมีความกวา้งทรงพุ่มเท่ากบั 25.90 และ 

25.89 เซนติเมตร ตามลาํดบั ทั้งน้ีจากผลการทดลองจะเห็นไดว้่า การใส่ปุ๋ยทุกชนิดทาํให้การเจริญเติบโตของ

ผกักาดหอมเรดโอ๊คมีค่ามากกว่าการไม่ใส่ปุ๋ย (Table 1) ทั้งน้ีผกักาดหอมเรดโอ๊คท่ีไดรั้บปุ๋ยอินทรียผ์ง อตัรา 30.20 

กิโลกรัม N ต่อไร่ มีนํ้าหนกัสดส่วนเหนือดินมากท่ีสุดอยา่งมีนยัสาํคญั คือเท่ากบั 76.02 กรัมต่อตน้ รองลงมา ไดแ้ก่ 

การใส่ปุ๋ยมูลววัอตัรา 30.20 กิโลกรัม N ต่อไร่ (66.22 กรัมต่อตน้) และการใส่ปุ๋ยอินทรียผ์ง อตัรา 20.90 กิโลกรัม N 

ต่อไร่ (62.32 กรัมต่อตน้) ตามลาํดบั ส่วนนํ้ าหนกัแห้งของส่วนเหนือดิน พบว่า การใส่ปุ๋ยอินทรียผ์ง อตัรา 20.90 

และ 30.20 กิโลกรัม N ต่อไร่ และการใส่ปุ๋ยมูลววัอตัรา 30.20 กิโลกรัม N ต่อไร่ ทาํใหผ้กักาดหอมเรดโอค๊มีนํ้าหนกั

แหง้ส่วนเหนือดินมากท่ีสุดอย่างมีนยัสาํคญั คือมีค่าอยู่ในช่วง 2.35-2.47 กรัมต่อตน้ ทั้งน้ีเป็นท่ีน่าสังเกตว่า การใส่

ปุ๋ยอินทรียอ์ดัเม็ดซ่ึงพฒันามาจากศูนย ์Nanotech ของ สวทช. อตัรา 20.90 กิโลกรัม N ต่อไร่ ทาํให้ผกักาดหอม                 

เรดโอค๊มีนํ้าหนกัสดและนํ้าหนกัแหง้ของรากมากท่ีสุด คือ 3.29 และ 0.14 กรัมต่อตน้ ตามลาํดบั (Table 2)   
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ทั้งน้ีรูปแบบการใส่ปุ๋ยเคมีในการศึกษาน้ีเป็นการอา้งอิงอตัราการใส่ปุ๋ยเคมีสาํหรับพืชผกัใบท่ีกรมวิชาการ

เกษตรแนะนาํ ซ่ึงแนะนาํให้ใส่ปุ๋ยเคมีสูตรเสมอเพ่ือเร่งการเจริญเติบโตและให้ปุ๋ยยูเรียเพ่ือเพ่ิมนํ้ าหนักผลผลิต

โดยตรงในช่วงก่อนการเก็บเก่ียว 15 วนั แต่จากผลการเจริญเติบโตของผกักาดหอมน้ีช้ีให้เห็นว่าหากตอ้งการใส่

ปุ๋ยเคมีควรใส่ในช่วงเร่ิมตน้ใหม้ากข้ึน ซ่ึงอาจส่งผลทาํใหก้ารเจริญเติบโตของผกักาดหอมดีข้ึน อย่างไรก็ตาม จาก

ผลการทดลองจะเห็นไดว้า่ การใส่ปุ๋ยมูลววั (N: P2O5: K2O (%) = 1.60: 0.85: 4.06) ในอตัรา 30.20 กิโลกรัม N ต่อไร่ 

ทาํให้ความกวา้งทรงพุ่มและจาํนวนใบมีค่ามากท่ีสุดซ่ึงไม่แตกต่างกับการใช้ปุ๋ยอินทรียผ์งท่ีประกอบด้วยมูล

คา้งคาว (N: P2O5: K2O (%) = 10.79: 3.25: 1.32) และกากส่าเหลา้ (N: P2O5: K2O (%) = 0.77: 1.22: 3.79) ซ่ึงพบว่า 

มีปริมาณธาตุอาหารหลกัในปริมาณสูง และมีค่า C/N ratio ตํ่า คือเท่ากบั 2.56 และ 8.89 ตามลาํดบั ทั้งน้ีมีความ

เป็นไปไดว้า่มูลววัท่ีใชใ้นการทดลองท่ีมีค่า C/N ratio เท่ากบั 14.12 (ตํ่ากวา่ 20:1) มีความสามารถในการปลดปล่อย

ธาตุอาหารไดดี้ ซ่ึงเม่ือเกิดการยอ่ยสลายจะสามารถปลดปล่อยธาตุอาหารใหผ้กักาดหอมนาํไปใชป้ระโยชนไ์ดท้นัที    

 

Table 1 Growth of red oak lettuce at 30 days after transplanting grown under different fertilizer treatments 

Treatment Plant height (cm) Leaf number Plant canopy (cm) 

Control    8.00 ± 0.62 g1/ 10.23 ± 0.40 f 13.33 ± 0.57 f 

CF 20.90 N 12.83 ± 0.58 e 12.87 ± 0.58 e   23.90 ± 0.26 cd 

CF 30.20 N 10.10 ± 0.26 f 13.43 ± 0.23 e 23.17 ± 0.85 d 

NO 20.90 N 12.33 ± 0.29 e 18.33 ± 1.15 b 22.94 ± 0.93 d 

NO 30.20 N 12.93 ± 0.23 e 16.00 ± 0.30 c   24.90 ± 0.36 bc 

OF 20.90 N 17.83 ± 0.15 a 20.63 ± 0.58 a   25.90 ± 0.53 ab 

OF 30.20 N   17.60 ± 0.17 ab 21.67 ± 0.65 a   25.89 ± 0.76 ab 

CM 20.90 N 14.33 ± 0.15 d 14.67 ± 0.35 d 18.00 ± 0.30 e 

CM 30.20 N 17.07 ± 0.51 b 21.00 ± 0.30 a 26.43 ± 0.51 a 

CM 39.50 N 15.27 ± 0.64 c 18.57 ± 1.03 b   24.97 ± 0.93 bc 

F-test ** ** ** 

C.V. (%) 2.97 3.78 2.82 

** Significance at the 99% confidence level 
1/ Mean followed by the same letter are not significantly different by Duncan’s new multiple range test (p < 

0.05) 

 

คุณภาพผลผลิต 

ผกักาดหอมเรดโอ๊คท่ีไดรั้บปุ๋ยมูลววั อตัรา 30.20 และ 39.50 กิโลกรัม N ต่อไร่ และปุ๋ยเคมี อตัรา 20.90 

และ 30.20 กิโลกรัม N ต่อไร่ มีปริมาณคลอโรฟิลล์รวมมากท่ีสุดอย่างมีนัยสําคญั คือมีค่าอยู่ในช่วง 0.69–0.89 

ไมโครกรัมต่อกรัมนํ้าหนกัสด ส่วนปริมาณคลอโรฟิลลเ์อ พบวา่ การใส่ปุ๋ยเคมี อตัรา 30.20 กิโลกรัม N ต่อไร่ ทาํให้

ผกักาดหอมเรดโอ๊คมีปริมาณคลอโรฟิลลเ์อมากท่ีสุดอย่างมีนยัสาํคญั คือ 0.56 ไมโครกรัมต่อกรัมนํ้าหนกัสด ทั้งน้ี
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จะเห็นไดว้า่ ชนิดของปุ๋ยและอตัราการใส่ปุ๋ยท่ีแตกต่างกนั ไม่ทาํใหป้ริมาณคลอโรฟิลลบี์มีค่าแตกต่างกนั (Table 3) 

ทั้งน้ีปริมาณคลอโรฟิลลน์อกจากจะข้ึนอยู่กบัปริมาณไนโตรเจนท่ีพืชไดรั้บแลว้ อุณหภูมิกย็งัเป็นปัจจยัสาํคญัท่ีมีผล

ต่อปริมาณสารสี ซ่ึงจากการรายงานของ Gazula et al. (2005) พบว่า ผกักาดหอมหลายพนัธ์ุท่ีปลูกภายใตอุ้ณหภูมิ 

30 องศาเซลเซียส ตลอดทั้งวนั มีปริมาณคลอโรฟิลลบี์นอ้ยกวา่ผกักาดหอมท่ีปลูกภายใตอุ้ณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส 

ตลอดทั้งวนั 

 

Table 2 Fresh and dry weights of red oak lettuce at 30 days after transplanting grown under the different fertilizer 

treatments 

ปริมาณธาตอุาหารในพืช 

จากการเปรียบเทียบชนิดของปุ๋ยและอตัราการใส่ปุ๋ยท่ีแตกต่างกนัต่อปริมาณธาตุอาหารในผกักาดหอมเรด

โอ๊คท่ีอายุ 30 วนัหลงัยา้ยปลูก พบว่า การใส่ปุ๋ยเคมี อตัรา 30.20 กิโลกรัม N ต่อไร่ ทาํใหมี้ปริมาณไนโตรเจนรวม

มากท่ีสุดอย่างมีนยัสําคญั คือ เท่ากบั 1.96 เปอร์เซ็นต์ ส่วนการใส่ปุ๋ยมูลววั อตัรา 39.50 กิโลกรัม N ต่อไร่ ทาํให้

ผกักาดหอมเรดโอ๊คมีปริมาณฟอสฟอรัสรวมมากท่ีสุดอย่างมีนัยสําคัญ คือ 0.32 เปอร์เซ็นต์ ทั้ งน้ีจากการท่ี

ผกักาดหอมเรดโอ๊คไดรั้บปุ๋ยอินทรียผ์ง อตัรา 20.90 กิโลกรัม N ต่อไร่ หรือปุ๋ยมูลววั 39.50 กิโลกรัม N ต่อไร่ หรือ

ปุ๋ยเคมีในอตัรา 20.90 กิโลกรัม N ต่อไร่ ทาํให้ผกักาดหอมเรดโอ๊คมีปริมาณโพแทสเซียมรวมมากท่ีสุดอย่างมี

Treatment 
Fresh weight (g) Dry weight (g) 

aboveground root aboveground root 

Control    4.53 ± 0.85 j1/ 0.72 ± 0.05 f 0.19 ± 0.02 e 0.04 ± 0.00 f 

CF 20.90 N 39.86 ± 0.06 g  2.35 ± 0.29 bcd 1.26 ± 0.03 c 0.08 ± 0.00 cde 

CF 30.20 N 20.77 ± 0.16 i 1.67 ± 0.34 e 0.74 ± 0.12 d 0.06 ± 0.01 ef 

NO 20.90 N 47.40 ± 0.49 e 3.29 ± 0.76 a 1.90 ± 0.08 b 0.14 ± 0.04 a 

NO 30.20 N 42.26 ± 0.90 f 1.84 ± 0.08 de 1.50 ± 0.07 c 0.08 ± 0.01 de 

OF 20.90 N 62.32 ± 0.59 c 2.82 ± 0.07 ab 2.35 ± 0.18 a 0.12 ± 0.01 abc 

OF 30.20 N 76.02 ± 0.92 a 2.97 ± 0.14 a 2.47 ± 0.47 a 0.12 ± 0.03 ab 

CM 20.90 N 25.32 ± 0.05 h 2.15 ± 0.01 cde  1.21 ± 0.05 c  0.09 ± 0.02 bcde  

CM 30.20 N 66.22 ± 0.75 b 2.36 ± 0.04 bcd 2.41 ± 0.12 a 0.09 ± 0.02 bcde 

CM 39.50 N 57.32 ± 0.87 d 2.39 ± 0.10 bc 1.87 ± 0.10 b 0.09 ± 0.02 bcd  

T-test ** ** ** ** 

C.V. (%) 1.49 14.44 15.40 20.64 

** Significance at the 99% confidence level 

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

0.05) 
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นยัสําคญั คือมีค่าอยู่ในช่วง 7.85–8.39 เปอร์เซ็นต์ (Table 3) ทั้งน้ีจากผลของการสะสมธาตุอาหารในพืชพบว่า มี

แนวโนม้สอดคลอ้งกบัปริมาณธาตุอาหารท่ีมีอยูใ่นปุ๋ยแต่ละชนิด กล่าวคือ การใหปุ๋้ยเคมีโดยเฉพาะการใหปุ๋้ยยูเรียท่ี

มีปริมาณไนโตรเจนสูงและปลดปล่อยไดเ้ร็ว ทาํใหพื้ชไดรั้บไนโตรเจนในปริมาณท่ีมากกวา่การใส่ปุ๋ยชนิดอ่ืนๆ ทาํ

ใหพื้ชสามารถดูดไนโตรเจนเขา้ไปสะสมไดม้ากข้ึน และหากพิจารณาท่ีปริมาณโพแทสเซียมท่ีแมว้า่ ปุ๋ยเคมี 16-16-

16 ท่ีใหก้บัพืชจะมีปริมาณโพแทสเซียมสูงกว่าปุ๋ยมูลววั (K2O = 4.06%) และปุ๋ยอินทรียผ์งท่ีมีกากส่าเป็นส่วนผสม

และมีปริมาณโพแทสเซียมสูง (K2O = 3.79%) แต่พบว่า หากใส่ปุ๋ยอินทรียผ์งหรือปุ๋ยมูลววั (C/N ratio ตํ่ากว่า 20:1) 

ในปริมาณท่ีมากข้ึน เม่ือเกิดการย่อยสลายจะพร้อมปลดปล่อยโพแทสเซียมใหก้บัพืชดูดไปใชแ้ละส่งผลใหเ้กิดการ

สะสมโพแทสเซียมในพืชไดม้ากข้ึน อย่างไรก็ตามสําหรับการสะสมของฟอสฟอรัสในพืช พบว่าไม่เป็นไปใน

ทิศทางเดียวกบัปริมาณธาตุอาหารท่ีมีอยูใ่นปุ๋ยท่ีใหก้บัพืช ซ่ึงอาจจาํเป็นตอ้งศึกษากลไกและความสัมพนัธ์ของธาตุ

อาหารอ่ืนๆ ท่ีมีอยูใ่นปุ๋ยอินทรียแ์ละอาจช่วยส่งเสริมการดูดใชฟ้อสฟอรัสใหก้บัผกักาดหอมไดต่้อไป 

 

Table 3 Chlorophyll content and macro nutrients in plant tissues of red oak lettuce at 30 days after transplanting 

grown under different fertilizer treatments 

Treatment 
Chlorophyll a 

(µg/g FW) 

Chlorophyll b   

(µg/g FW) 

Total chlorophyll 

(a+b) (µg/g FW) 
Total N (%) Total P (%) Total K (%) 

Control 0.31 ± 0.1 d 0.14 ± 0.1 0.45 ± 0.2 c1/ 1.19 ± 0.1 f1/ 0.14 ± 0.0 e 5.22 ± 0.1 d 

CF 20.90 N 0.47 ± 0.0 abc 0.23 ± 0.1 0.69 ± 0.1 ab 1.78 ± 0.1 b 0.22 ± 0.0 d 7.85 ± 0.6 ab 

CF 30.20 N 0.56 ± 0.1 a 0.20 ± 0.1 0.76 ± 0.0 ab 1.96 ± 0.1 a 0.23 ± 0.0 d 6.43 ± 0.3 c 

NO 20.90 N 0.40 ± 0.1 bcd 0.18 ± 0.1 0.58 ± 0.2 bc 1.41 ± 0.1 de 0.24 ± 0.0 cd 5.86 ± 0.5 cd 

NO 30.20 N 0.47 ± 0.0 abc 0.22 ± 0.0 0.69 ± 0.0 abc 1.61 ± 0.2 c 0.28 ± 0.0 b 7.48 ± 0.3 b 

OF 20.90 N 0.43 ± 0.0 abcd 0.26 ± 0.1 0.53 ± 0.1 bc 1.36 ± 0.0 e 0.27 ± 0.0 bc 5.56 ± 0.5 d 

OF 30.20 N 0.46 ± 0.1 abc 0.18 ± 0.1 0.64 ± 0.1 bc 1.37 ± 0.1 e 0.28 ± 0.0 b 8.39 ± 0.4 a 

CM 20.90 N 0.38 ± 0.1 cd 0.15 ± 0.0 0.53 ± 0.1 bc 1.20 ± 0.1 f 0.24 ± 0.0 cd 6.50 ± 0.2 c 

CM 30.20 N 0.48 ± 0.0 abc 0.27 ± 0.1 0.76 ± 0.1 ab 1.45 ± 0.1 de 0.28 ± 0.0 b 5.79 ± 0.9 cd 

CM 39.50 N 0.54 ± 0.1 ab 0.35 ± 0.3 0.89 ± 0.2 a 1.54 ± 0.1 cd 0.32 ± 0.0 a 8.15 ± 0.4 ab 

F-test * ns  *  ** ** ** 

C.V. (%) 21.49 50.09 25.26 16.53 20.30 17.56 

ns  Not significant,  ** Significance at the 99% confidence level 
1/ Mean followed by the same letter are not significantly different by Duncan’s new multiple range test (p<0.05) 

 

สรุป 

การใส่ปุ๋ยอินทรียผ์ง (มูลคา้งคาว + กากส่าเหลา้) อตัรา 30.20 กิโลกรัม N ต่อไร่ ทาํใหผ้กักาดหอมเรดโอค๊ 

ท่ีปลูกดว้ยวสัดุผสม แกลบดิบ: แกลบเผา: มูลววั: ขุยมะพร้าว:ดิน อตัราส่วน 1:1:1:1:0.25 โดยปริมาตร มีการ

เจริญเติบโตและปริมาณผลผลิต โดยเฉพาะนํ้าหนกัสดส่วนเหนือดินมีค่ามากท่ีสุด คือ 76.02 กรัมต่อตน้ และการใส่
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ปุ๋ยมูลววั อตัรา 39.50 กิโลกรัม N ต่อไร่ ทาํให้มีปริมาณคลอโรฟิลลร์วมมากท่ีสุด คือเท่ากบั 0.89 ไมโครกรัมต่อ

กรัมนํ้าหนกัสด 
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Abstract 

Drought is a major stress that affects plant growth and agricultural productivity. Chili 
pepper  (Capsicum annuum L.) is one of commercial crops that has been affected by drought. 
This study aims to determine physiological responses of chili plants under different water 
levels. ‘Tavee 60’ chili cultivar was planted with 4 water regimes including 100%, 60%, 40% 
and 20% field capacity (FC) as control, mild, moderate and severe drought stress, respectively 
at flowering stage for 28 days. The results showed that physiological responses of chili plants 
exposed to 60% FC were similar to those of 100% FC condition related to relative water content 
(RWC), proline level and malondialdehyde (MDA) content. Additionally, chili plants exposed 
under 20% FC were the most stressful as indicated by decreased RWC and highly accumulated 
proline and MDA content. Plants in 60% FC condition had the highest yield but not 
significantly different as compared to 100% FC and 20% FC plants had the lowest yield. From 
the results, ‘Tavee 60’ chili plants grown under 20%FC were the most stressful. We suggested 
that watering of ‘Tavee 60’ plants can be done at 60% FC instead of 100% FC for saving water 
as indicated by the similar physiological responses and higher yield.  
Keywords: Chili, Drought, RWC, Proline, MDA 
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Introduction 
Climate change affects agriculture worldwide in nowadays. Drought is one of major 

problems that caused by climate change. Drought stress causes many negatively effects to 
plants such as cellular dehydration, stomatal closure, decreased photosynthesis, inhibition of 
cell division, decreased plant growth and productivity. The oxidative stress caused by drought 
attacked membrane lipid and protein leading to a reduction in plant growth and productivity 
(Hasanuzzaman et al., 2014). 

Chili pepper (Capsicum annuum L.) belongs to family Solanaceae, used as spices and 
medicinal benefits. Chili fruits contain a wide range of nutrients and vitamins, which are health 
benefits, antimicrobial, and anticancer properties. The pungency in chili fruits is caused by 
capsaicin that makes them hot and also causes burning sensation (Saleh et al., 2018). Chili 
pepper is one of an important commercial crops in Thailand and nearby countries. It is the 
popular spice for cooking making food spicier in both fresh and dry fruits (Tripodi and Kumar, 
2019).  

Chili pepper is one of crops that affected by drought. This study aims to investigate 
physiological responses of chili plants under different water levels. Various chili cultivars may 
response to different water levels differently by measuring physiological responses such as leaf 
relative water content, proline content, malondialdehyde content and yields of chili plants 
(Anjum et al., 2012). 
 
Materials and Methods 
 
Plant materials and growth conditions 

Seeds of chili pepper (Capsicum annuum L.) ‘Tavee 60’ cultivar were obtained from 
the Tropical Vegetable Research Center, Research and Development Institute, Kasetsart 
University, Kamphaeng Saen Campus, Thailand. Seeds were sown in seedling trays containing 
peat moss. Six weeks after sowing, plants were transferred to pots filled with a mixture of soil, 
rice husk and manure (1:2:1 by volume). Three-month-old plants were planted in greenhouse 
(Departmentof Botany, Faculty of Science, Kasetsart University, Bangkok, Thailand) with 4 
water regimes including 100%, 60%, 40% and 20% field capacity (FC) as control, mild, 
moderate and severe drought stress, respectively at flowering stage for 28 days. After drought 
period for 5 days, plants were re-watered until the soil moisture closed to the field capacity. 
All data of parameters according to leaf relative water content (LRWC), proline content and 
malondialdehyde (MDA) content were measured once a week under drought stress period and 
after re-watering for 5 days. 

 
Leaf relative water content measurement 

Leaf relative water content (LRWC) was determined in the mature leaves as described 
by Schonfeld et al. (1988). The mature leaves were harvested and weighed for fresh weight 
(FW). After then, leaves were soaked in distilled water for 12 hr to determine turgid weight 
(TW) and were dehydrated at 70°C for 48 hr for dry weight (DW). LRWC was determined 
as %LRWC = (FW-DW) / (TW-DW) x 100 
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Proline determination 
The level of proline was investigated according to Bates et al. (1973). The mature leaves 

were cut and weighed 0.1g. Leaves were homogenized with liquid nitrogen and added with 3% 
aqueous sulfosalicylic acid. Then, the samples were centrifuged at 10,000 rpm for 10 min 
(10ºC) and 1 ml supernatants were mixed with 1 ml of acid ninhydrin and 2 ml of glacial acetic 
acid. The mixtures were incubated at 98ºC for 30 min in a water bath and extracted with 2 ml 
toluene. The absorbance was determined with spectrophotometer at 520 nm. 

 
Malondialdehyde determination 

Malondialdehyde (MDA) content was estimated with thiobarbituric acid (TBA) as 
previously described by Hodges et al. (1999). The 0.1g of mature leaf was homogenized with 
liquid nitrogen and was added with 1 ml of trichloroacetic acid (TCA). The homogenate was 
centrifuged at 10,000 rpm for 20 min (4ºC). The 0.5 ml of supernatant was added 1 ml 
thiobarbitulic acid (TBA) and incubated at 98ºC for 30 min in a water bath. The absorbance 
was determined at 532 and 600 nm. 

 
Yields 

After drought stress period, chili plants were re-watering until the soil moisture closed 
to the field capacity. The mature chili fruits were removed from the plants. Then, the number 
of fruit per plant were examined. 

 
Statistical analyses 

The experiment was designed in a completely randomized design (CRD) with 5 
replications for each treatment. Data set was analyzed by ANOVA at a 95% confidence level 
between treatment and post-hoc test was made using Tukey HSD test at P<0.05 using RStudio 
Team (2020). All values were presented as mean and standard error. 
 
Results and Discussion 
 
 Three-month-old ‘Tavee 60’ plants were subjected to 4 water regimes including 100%, 
60%, 40% and 20% field capacity (FC) as control, mild, moderate and severe drought stress, 
respectively. Chili plants under all water regimes displayed similar growth on the first day of 
the experiment (Day 1). Chili plants exposed to severe drought stress exhibited wilted 
symptoms (Fig.1). After water deficit condition for 28 days, the control plants presented high 
growth, whereas severe drought plants exhibited a reductive growth as compared to the control. 
Interestingly, mild-drought plants displayed growth similar to moderate drought plants. 
 
Effect of drought on leaf relative water content 

 In this study, the water levels in soil were related to the water status in chili leaves. 
During drought stress period, chili plants grown under control and mild (60%FC) drought stress 
treatment had higher LRWC than moderate (40%FC) and severe (20%FC) drought stress 
(Fig.2A). The results showed that severe drought chili plants had the lowest LRWC as 
compared to the other treatments. However, LRWCs of plants under all water regimes were 
not differently significant from each other after re-watering. The data revealed that water 
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application after severe drought treatment caused an increase of LRWC equal to others. The 
effect of drought on LRWC of ‘Tavee 60’ chili in this study, was similar to the Africa chili 
pepper (Okunlola et al., 2017). We also showed that moderate and severe drought stress 
significantly decreased. Although, the moderate-stressed plants could maintain their growth 
under water shortage condition. 
 

  

 
Fig. 1 Chili plants (Capsicum annuum L.) cultivar ‘Tavee 60’, exposed to 4 water regimes 
including control (100%FC), mild drought (60%FC), moderate drought (40%FC) and severe 
drought treatment (20%FC). Vertical bars equal to 7.5 inch 
 
Effect of drought on proline content 
 The induction of proline content occurred in drought stress conditions. Proline content 
in each treatment are shown in Fig.2B. Chili plants under severe drought stress highly 
accumulated proline content as compared to the other treatments. Mild drought stress condition 
caused an accumulation of proline as similar to control. Moreover, moderate drought plants 
tended to accumulate higher proline than mild drought stress condition. Proline content of all 
conditions was not significantly different from each other. Furthermore, the proline level in 
severe drought plants were decreased after re-watering for 5 days. Generally, proline will be 
produced when plants are under drought stress, leading to cellular dehydration. It has been 
show that proline has a role in osmotic adjustment and increasing water in dehydrated cell. In 
addition, proline can protect plants from reactive oxygen species (ROS) that decreases lipid 
peroxidation and MDA content according to Hossain et al. (2014).  
 
Effect of drought on lipid peroxidation 
 MDA content was measured in this study to determine lipid peroxidation. Based on 
MDA content, severe drought condition caused the highest increased MDA level as compared 
to the other conditions (Fig. 2C). Mild and moderate drought stress had MDA content similar 
to the control. After re-watering for 5 days, MDA contents of 4 water levels was not 
significantly. According to our study, MDA content in severe drought plants was recovered. 
However, the whole plants and their growth reached deterioration. Drought stress induced 
oxidative stress and ROS that can cause damage membrane lipid and as well as an increased 
lipid peroxidation. MDA is the final product of lipid peroxidation. Therefore, MDA content 
was increased in drought stress plants (Anjum et al., 2011). Chili plants accumulated more 
proline while RWC was maintained. Under drought stress, plants increase proline content to 

100%FC         60%FC        40%FC        20%FC 

Day 1 Day 28 

100%FC     60%FC      40%FC       20%FC 
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help plants to maintain water and avoid the oxidative stress. Consequently, MDA content still 
closed to the control because the levels of oxidative stress in drought conditions were not 
different (Anjum et al., 2012). 
 
Effect of drought on yields in chili plants 

 Drought stress caused low yields of chili plants. After the drought period, chili plants 
in every treatments were watered under field capacity until they produced mature fruits. Fruit 
yields of mild drought plants were likely the highest among different water conditions (Fig. 3). 
Data also showed that severe drought stress condition negatively affected the number of fruits 
per plant, even though they were reapplied with water. Drought stress decreased flower buds 
and increase flower fall of chili plants causing low productivity, according to Ichwan et.al. 
(2017). Moderate and severe drought stress treatments were the water levels that affect the 
reduction in the chili yield (Okunlola et al.,2017).  
 

 
                                                                                                                                                                        (A) 

 
 

                                                                                                                                                       (B) 
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                                                                                                                                                         (C) 

 
 

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

 
Fig. 3 Yields of chili peppers plants under 4 water levels (control: 100%FC, mild drought 
stress: 60%FC, moderate drought stress: 40%FC and severe drought stress: 20%FC). Each 
value is displayed as mean (n = 5) ± standard error. Different letters indicate significant 
different between water levels, according to Tukey’s test (p < 0.5).  
 

In the conclusion, the results showed that ‘Tavee 60’ chili plants exposed to 20%FC 
were the most stressful. Leaf relative water content (LRWC) of 20%FC was decreased and 
proline content was highly accumulated. Malondialdehyde (MDA) content largely increased 
which affected by oxidative stress. Chili plants exposed to 60%FC had physiological responses 
similar to controls based on LRWC, proline content and MDA content. The fruit number of 
60%FC plants was similar to 100%FC plants. However, 20%FC plants had the lowest trait 
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yield due to the flower drop. As the results, we suggested that ‘Tavee 60’ plants can be water 
at 60% FC instead of 100% FC for saving water because of the similar physiological responses 
and high fruit production.  
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บทคัดย่อ 

การศึกษาผลของถุงห่อผลชนิดนอนวูฟเวนต่อคุณภาพมะม่วงพนัธ์ุนํ้ าดอกไมเ้บอร์ 4 โดยห่อผลด้วยถุงชนิด

นอนวฟูเวน (สีม่วง สีแดง สีส้ม และสีขาว) เปรียบเทียบกบัถุงกระดาษคาร์บอน ภายหลงัเก็บเก่ียวนาํผลิตผลมาเก็บรักษาท่ี

อุณหภูมิ 15 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 6 วนั ผลการศึกษาพบวา่ ผลท่ีห่อดว้ยถุงกระดาษคาร์บอนมีค่า L*  และ ค่า b* ของสี

เปลือกในระยะผลสุกมากท่ีสุด คือ 88.45 และ 60.55 ตามลาํดบั แต่มีค่า Hue angle นอ้ยท่ีสุด คือ 88.57 แสดงถึงเปลือกมีสี

เหลืองสวา่งมากกว่าการใชถุ้งนอนวูฟเวน ในขณะท่ีการห่อผลดว้ยถุงนอนวฟูเวนมีแนวโนม้ช่วยเพ่ิมคุณภาพผลผลิตไดดี้ 

โดยมีนํ้ าหนักผล ขนาดของผล ความแน่นเน้ือ สัดส่วน TSS/TA มากกว่าผลท่ีห่อดว้ยถุงกระดาษคาร์บอน นอกจากน้ียงั

พบวา่สามารถชะลอการลดลงของปริมาณวิตามินซี มีการเกิดโรคแอนแทรคโนสนอ้ยกวา่ 17% และมีคุณภาพทางประสาท

สัมผสัมากกว่าอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ จะเห็นได้ว่าการห่อผลด้วยถุงนอนวูฟเวนสามารถเพ่ิมคุณภาพมะม่วงพนัธ์ุ

นํ้ าดอกไมเ้บอร์ 4  

คาํสําคญั: นอนวฟูเวน, มะม่วง, วสัดุห่อผล, แอนแทรคโนส 

 

Abstract 

The effect of non-woven bagging materials on fruit quality of ‘Nam Dok Mai no.4’ mango was studied. Fruits 

were bagged with non-woven (violet, red, orange and white color) compared to carbon paper bag. After harvested, mango 

fruit were stored at 15 °C for 6 days. The results indicated that, carbon paper bag showed the highest L* and b* values by 

88.45 and 60.55, respectively in peel at ripe stage and lowest hue angle by 88.57. Thus, fruits bagged with carbon paper 

bag appeared more light yellow than non-woven. Fruits bagged with non-woven could improve the quality of fruits include 

fruit weight, fruit size, fruit firmness and TSS/TA ratio better than carbon paper bagging. In addition, non-woven bag could 

delay the reduction of vitamin C, showed the incidence of anthracnose less than 17% and gave significantly different in the 

sensory evaluation score. In conclusion, fruits bagged with non-woven could improve the quality of ‘Nam Dok Mai no.4’ 

mango.  

Keywords: anthracnose, bagging materials, mango, non-woven 

 



การประชุมทางวชิาการของมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ คร้ังท่ี 59 สาขาพืช 

123 

คํานํา    

 มะม่วงเป็นไมผ้ลเขตร้อนท่ีมีความสาํคญัทางเศรษฐกิจเป็นอนัดบัตน้ๆ ของประเทศไทย และครองแชมป์ผู ้

ส่งออกมะม่วงสดเป็นอนัดบั 1 ในอาเซียนและอนัดบั 7 ของโลก การส่งออกภายในกลุ่มประเทศอาเซียนมีการ

ขยายตวัมากกว่าปีท่ีผ่านมา (2562) คิดเป็นมูลค่ากว่า 15.3 ลา้นเหรียญสหรัฐ นอกจากน้ีประเทศจีนยงันาํเขา้มะม่วง

สดจากไทยเพ่ิมข้ึน (กรมเจรจาการคา้ระหว่างประเทศ, 2563) โดยเฉพาะมะม่วงพนัธ์ุนํ้ าดอกไมซ่ึ้งเป็นมะม่วงทาน

สุกท่ีมีรสชาติดี หวานหอม รูปร่างผลสวย และสีผิวเหลืองนวลสมํ่าเสมอ แต่เกษตรกรยงัประสบปัญหาเร่ืองโรคและ

แมลงเขา้ทาํลายผลผลิต แนวทางการแกปั้ญหาคือการห่อผลมะม่วงเพ่ือป้องกนัโรคและแมลง และป้องกนัผิวมะม่วง

จากรอยขีดข่วนกบัก่ิงไม ้ช่วยใหผ้ิวผลสวย และผลมีขนาดใหญ่ข้ึน (Sharma et al., 2013) โดยวสัดุห่อผลท่ีนิยมใช้

ปัจจุบนัคือ ถุงพลาสติกสีขาว ถุงพลาสติกสีดาํ และถุงกระดาษคาร์บอน อยา่งไรกต็ามการใชว้สัดุห่อผลอาจมีผลต่อ

คุณภาพผลผลิต โดยเฉพาะปริมาณสารสาํคญัต่างๆ เช่น ปริมาณวิตามินซี สารตา้นอนุมูลอิสระ และแคโรทีนอยด์

ของมะม่วงลดลงได้ (Chonhenchob et al., 2010) ดังนั้นการเลือกใช้วสัดุห่อผลท่ีดีและเหมาะสมจะช่วยรักษา

คุณภาพในการรับประทานและคุณค่าทางโภชนาการของมะม่วงได ้ จึงไดมี้การพฒันาวสัดุห่อผลไมจ้ากวสัดุ

นอนวูฟเวน (non-woven) ท่ีมีโครงสร้างเป็นแผ่นผา้เกิดจากการสานกนัไปมาของเส้นใย มีความเหนียวทนทานต่อ

แรงดึงและแรงฉีก สามารถยืดและหดตวัไดดี้ มีนํ้ าหนกัเบา ระบายนํ้าและอากาศไดดี้ และราคาถูก ท่ีผ่านมามีการ

ผลิตผา้นอนวูฟเวนหลากหลายสีตามวตัถุประสงคข์องการใชง้าน เช่น แผ่นรองซบั ชุดผ่าตดั หนา้กากอนามยั เป็น

ตน้ (Textile school, 2019) ในทางการเกษตรมีการพฒันาผา้นอนวูฟเวนเพ่ือใชเ้ป็นถุงปลูกเมล่อนและมะเขือเทศ 

ช่วยแกปั้ญหาการระบายนํ้าและความร้อนภายในถุง และวสัดุคลุมแปลงสตรอเบอร์รี ช่วยป้องกนัผลเสียหายท่ีเกิด

จากอากาศและอุณหภูมิสูง และยงัป้องกนัความเย็น นํ้ าคา้งแข็งไดดี้อีกดว้ย (สํานักงานพฒันาวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีแห่งชาติ, 2562) จะเห็นไดว้่าวสัดุห่อผลแต่ละชนิดมีคุณสมบติัท่ีแตกต่างกนั เช่น การส่องผ่านของแสง 

และช่วงความยาวคล่ืนแสงท่ีแตกต่างกนั ซ่ึงมีผลต่อกระบวนการทางสรีรวิทยาและทางเคมีของพืช ท่ีผา่นมายงัไม่มี

การศึกษาการใชว้สัดุนอนวูฟเวนสีต่างๆ เป็นถุงห่อผลมะม่วงมาก่อน งานวิจยัน้ีจึงมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาวสัดุห่อ

ผลชนิดนอนวูฟเวนสีต่างๆ ต่อคุณภาพผลของมะม่วงพนัธ์ุนํ้ าดอกไมเ้บอร์ 4 และคุณภาพทางประสาทสัมผสัของ

ผูบ้ริโภค 

 

อุปกรณ์และวธีิการ   

 
 

พืชท่ีศึกษา 

คดัเลือกตน้มะม่วงพนัธ์ุนํ้ าดอกไมเ้บอร์ 4 จาํนวน 10 ตน้ ท่ีมีขนาดและความสมบูรณ์ของตน้ใกลเ้คียงกนั

จากแปลงมะม่วงนํ้ าดอกไม้มาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดีของเกษตรกรในอาํเภอบางพลี จังหวัด

สมุทรปราการ ทาํการสุ่มห่อผลมะม่วงท่ีมีอายุ 45 วนัหลงัดอกบาน จาํนวน 1 ผลต่อช่อ เป็นจาํนวน 10 ผลต่อตน้ 

โดยแต่ละตน้มีการห่อผลดว้ยวสัดุชนิดต่างๆ กระจายทัว่ทรงพุ่ม และเก็บเก่ียวผลผลิตท่ีอายุ 85 วนัหลงัดอกบาน 

โดยใชถุ้งนอนวูฟเวนความหนา 30 แกรม ท่ีมีขนาด 18×28 เซนติเมตร แบ่งเป็นถุงนอนวูฟเวน สีม่วง สีแดง สีส้ม 

และสีขาว (Fig. 1) ซ่ึงมีคุณสมบติัท่ีแตกต่างกนั (Table 1) เปรียบเทียบกบัการห่อผลดว้ยถุงกระดาษคาร์บอน (ไม่

แสดงขอ้มูล)  
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Table 1 Characteristics of non-woven bagging on air permeability, transmission, reflectance and peak wavelength      

of fruits ‘Nam Dok Mai No.4’ Mango 

Characteristics of non-woven  Violet bag Red bag Orange bag White bag 

Air permeability (L/m2/s) 3492 3770 3860 3640 

Transmission UV@365 nm (%) 35.37 62.40 52.20 72 

Reflectance IR@950 nm (%) 27.45 20.59 22.74 21.99 

 

 
Fig. 1 Characteristics of carbon paper bag (A) and non-woven violet bag (B), red bag (C), orange bag (D) and 

white bag (E) at size 18×28 cm 

 

บันทึกผล 

บนัทึกขนาดของผลและค่าสีเปลือกมะม่วงก่อนการห่อผล เม่ือผลอายุ 85 วนัหลงัดอกบานทาํการเก็บ

ผลผลิตนาํมาลา้งดว้ยนํ้าสะอาด และลา้งอีกคร้ังดว้ยสารละลายโซเดียมไฮโปคลอไรดค์วามเขม้ขน้ 0.02% แลว้วาง

ผึ่งให้แห้ง ทาํการบนัทึกขอ้มูลวนัท่ีเก็บผลผลิต (วนัท่ี 0) และหลงัจากเก็บรักษาท่ีอุณหภูมิ 15 องศาเซลเซียสเป็น

เวลา 3 และ 6 วนั จากนั้นนาํมาบ่มดว้ยแคลเซียมคาร์ไบดป์ริมาณ 10 กรัมต่อมะม่วง 4 กิโลกรัมเป็นเวลา 3 วนั และ

ทําการวิเคราะห์คุณภาพ ดังน้ี 1) ขนาดของผล, 2) ค่าสีเปลือก โดยวดัทั้ ง 2 ด้านบริเวณก่ึงกลางแก้มผลด้วย 

Colorimeter รุ่น WR-18 รายงานผลเป็นค่า L* (Lightness) คือค่าความสว่าง โดยมีค่า 0–100 ค่า a* คือค่าสีแดง (+a)

และสีเขียว (-a) ค่า b* คือค่าสีเหลือง (+b) และสีนํ้ าเงิน (-b) และค่าองศาสี หรือ Hue angle (h°) คือค่าแสดงสีท่ี

แทจ้ริงของวตัถุ, 3) ความแน่นเน้ือของผล โดยใช ้Fruits hardness tester 5 kg รุ่น INS-0123 แปลงหน่วยเป็นนิวตนั 

(N), 4) ปริมาณของแข็งท่ีละลายนํ้ าได ้(total soluble solid; TSS) โดยใช ้Digital refractometer รุ่น PAL-1 มีหน่วย

เป็น %brix, 5) ปริมาณกรดท่ีไทเทรตได ้(titratable acidity; TA) ดว้ยวิธีไทเทรตนํ้าคั้นกบัสารละลาย NaOH ความ

เขม้ขน้ 0.1 N และคาํนวณเป็นเปอร์เซ็นต์ โดยใช้วิธีมาตรฐาน AOAC, 6) สัดส่วนปริมาณ TSS/TA, 7) ปริมาณ

วิตามินซี ดว้ยวิธีไทเทรตกบั 2,6 dichloroindophenol เปรียบเทียบกบัค่ามาตรฐานและคาํนวณเป็นมิลลิกรัมต่อ 100 

กรัมของนํ้ าหนกัสด โดยใชวิ้ธีมาตรฐาน AOAC, 8) ประเมินดชันีการเกิดโรค โดยให้คะแนนระดบัการเกิดโรคท่ี

ปรากฏบนผลมะม่วงเป็น 5 ระดบัดงัน้ี คะแนน 0 = ไม่เกิดโรค, 1 = เกิดโรค 1-25%, 2 = เกิดโรค 26-50%, 3 = เกิด

โรค 51-75% และ 4 = เกิดโรค 76-100% และคาํนวณเป็นดชันีความรุนแรงการเกิดโรค (ณัฐนยั และสรัญยา, 2560) 
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และ 9) ประเมินคุณภาพทางประสาทสมัผสัดา้นต่างๆ โดยใช ้9-point hedonic scale โดยท่ีคะแนน 0 = ไม่ชอบมาก

ท่ีสุด และ 9 = ชอบมากท่ีสุด (Akhtar et al., 2009)    

 

การวิเคราะห์ทางสถิติ 

วางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ (completely randomize design; CRD) แบ่งออกเป็น 5 ทรีทเมนต์ๆ 

ละ 3 ซํ้ าๆ ละ 5 ผล นาํผลท่ีไดจ้ากการทดลองมาวิเคราะห์ความแปรปรวนดว้ย ANOVA analysis โดยใชโ้ปรแกรม

วิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติ และเปรียบเทียบความแตกต่างโดยวิธี Duncan’s multiple range test (DMRT) ท่ีระดบัความ

เช่ือมัน่ 95% 

 

ผลและวจิารณ์ผลการทดลอง  

 

ขนาดของผล  

การใชถุ้งห่อผลนอนวฟูเวนสีสม้ทาํใหผ้ลมะม่วงมีนํ้าหนกั 282.24 กรัม และความยาวผล 14.85 เซนติเมตร

มากกว่าผลท่ีห่อดว้ยถุงกระดาษคาร์บอนซ่ึงมีนํ้ าหนักผล 240.79 กรัม และความยาวผล 13.91 เซนติเมตรอย่างมี

นัยสําคัญทางสถิติ แต่ให้ผลไม่แตกต่างกันกับการห่อผลด้วยถุงสีม่วง (Table 2) สอดคล้องกับงานวิจัยของ 

Chonhenchob et al. (2010) รายงานว่าการห่อผลมะม่วงนํ้าดอกไมเ้บอร์ 4 ดว้ยถุงพลาสติกสีม่วง ทาํใหมี้นํ้าหนกัผล

มากกวา่ผลท่ีไม่ไดห่้อถึง 15.61% เน่ืองจากถุงนอนวูฟเวนสีสม้และสีม่วงมีคุณสมบติัสะทอ้นความร้อนจากผิวถุงได้

ดี และมีค่าการส่องผ่านของแสงนอ้ย (Table 1) ทาํใหอุ้ณหภูมิตํ่าและความช้ืนภายในถุงเพ่ิมข้ึน จึงช่วยลดการคาย

นํ้าและการขยายขนาดของเซลลเ์พ่ิมข้ึน ดงันั้นจึงมีผลต่อการพฒันาของผล  

 

Table 2 Effect of non-woven bagging on fruits weight, width and length of ‘Nam Dok Mai No.4’ Mango 

Treatment Fruit weight (g) Fruit width (cm) Fruit length (cm) 

Carbon paper bag (control)           240.79 b1/             10.011/              13.91 b1/ 

Violet bag           253.81 ab             10.14              14.16 ab 

Red bag           227.94 b              9.96              13.60 b 

Orange bag            282.24 a             10.49              14.85 a 

White bag           240.18 b              9.90              14.14 ab 

F-test * ns * 

%CV 19.02 6.27 7.51 
1/ Means in the same column followed by a same letter are not significantly difference at p < 0.05 by DMRT. 

 

คุณภาพผลผลิต  

การห่อผลดว้ยถุงนอนวูฟเวนมีผลต่อคุณภาพทางเคมีมะม่วงนํ้ าดอกไมเ้บอร์ 4 อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติ 

ในระยะผลสุกเม่ือเก็บรักษามะม่วงเป็นเวลา 3 และ 6 วนั พบว่าผลมะม่วงท่ีห่อดว้ยถุงนอนวฟูเวนสีส้มมีความแน่น
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เน้ือมากท่ีสุด คือ 9.61 และ 5.59 นิวตนั ตามลาํดบั แต่การเก็บรักษาเป็นเวลานาน 6 วนัใหผ้ลไม่แตกต่างกนักบัผลท่ี

ห่อดว้ยถุงสีม่วงและสีแดง (Fig. 2A) ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ Sharma et al. (2013) รายงานว่าแอปเปิลท่ีห่อ

ดว้ยถุงนอนวูฟเวนสีส้มมีค่าความแน่นเน้ือสูงกว่าการใชถุ้งสีอ่ืนๆ และความแน่นเน้ือผลมีค่าลดลงตามระยะเวลา

การเก็บรักษา เน่ืองจากผลไมเ้ม่ือเร่ิมสุกเน้ือสัมผสัจะเปล่ียนไปอย่างรวดเร็ว โดยเก่ียวขอ้งกบัการเปล่ียนแปลง

องคป์ระกอบของผนงัเซลลแ์ละสัมพนัธ์กบัการสูญเสียนํ้าของผล (Chonhenchob et al., 2010) การใชถุ้งนอนวูฟเวน

สีส้มสามารถลดการสูญเสียนํ้ าได้ดี จึงมีอัตราการหายใจตํ่ าและการสลายตัวของสารอินทรีย์น้อยลง การ

เปล่ียนแปลงโครงสร้างของสารกลุ่มเพกทินเกิดข้ึนอยา่งชา้ๆ ทาํใหค้งความแน่นเน้ือของผลไดดี้กวา่   

ผลมะม่วงท่ีห่อด้วยถุงนอนวูฟเวนสีแดงมีปริมาณของแข็งท่ีละลายในนํ้ าได้สูงกว่าการห่อผลด้วยถุง

กระดาษคาร์บอนอย่างมีนยัสําคญั ในระยะผลสุกการเก็บรักษามะม่วงเป็นเวลา 3 วนั พบว่ามีปริมาณของแข็งท่ี

ละลายในนํ้ าไดสู้งท่ีสุด คือ 18.14 %brix เป็นไปในทางเดียวกบัปริมาณกรดท่ีไทเทรตได ้พบว่ามีค่าตํ่าท่ีสุด คือ 

0.19% จึงทาํให้สัดส่วน TSS/TA มีค่าสูงสุด คือ 82.45 (Fig. 2B) Neto et al. (2020) รายงานว่าฝร่ังท่ีห่อผลดว้ยถุง

นอนวูฟเวนมีสัดส่วนปริมาณ TSS/TA สูงกว่าการใชว้สัดุอ่ืนๆ ขณะท่ี Nagaharshitha et al. (2014) พบว่าการห่อผล

มะม่วงพันธ์ุ Alphonso ด้วยถุงกระดาษคาร์บอนมีปริมาณของแข็งท่ีละลายนํ้ าได้ตํ่ าท่ีสุด (14.64 %brix) จาก

การศึกษาคร้ังน้ีพบวา่ถุงนอนวฟูเวนสีแดงนั้นแสงยวีูสามารถส่องไปยงัผิวผลไดม้าก และมีค่าการผา่นของอากาศสูง 

(Table 1) จึงเกิดกระบวนสังเคราะห์แสง สะสมแป้งเปล่ียนเป็นนํ้ าตาล เม่ือผลไดรั้บแสงมากกระบวนการเปล่ียน

นํ้าตาลเกิดข้ึนไดเ้ร็วกว่าผลท่ีไดรั้บแสงนอ้ย ทาํใหป้ริมาณของแข็งท่ีละลายในนํ้าไดมี้ค่าเพ่ิมข้ึน ส่งผลใหม้ะม่วงท่ี

ห่อดว้ยถุงนอนวฟูเวนสีแดงมีรสชาติหวานกวา่ผลท่ีห่อดว้ยถุงกระดาษคาร์บอน  

    
                                                                                                           (A)                                           (B) 

      

Fig. 2 Effect of non-woven bagging on fruit firmness (A) and TSS/TA ratio (B) during storage at 15 °C for 6 days.   

The error bars represent the standard errors. Letters on columns represent significant differences at the 0.05 level. 

 

ผลมะม่วงท่ีห่อดว้ยถุงนอนวูฟเวนมีปริมาณวิตามินซีสูงกว่าการห่อดว้ยถุงกระดาษคาร์บอนตั้งแต่วนัแรก

ของการเก็บรักษา และเม่ือเก็บรักษาผ่านไป 6 วนั พบว่าถุงนอนวูฟเวนสีม่วงมีปริมาณวิตามินซีมากท่ีสุด คือ 19.23 

มิลลิกรัม/100 กรัม ขณะท่ีการห่อผลดว้ยถุงกระดาษคาร์บอนเม่ือเกบ็รักษา 6 วนั พบวา่มีปริมาณวิตามินซีตํ่าท่ีสุดคือ 

5.81 มิลลิกรัม/100 กรัม (Fig. 3A) ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ Wu et al. (2013) รายงานว่าการห่อผลมะม่วงพนัธ์ุ 

Sensation พบว่าปริมาณวิตามินซีสูงท่ีสุดเม่ือห่อผลดว้ยถุงสีขาวเปรียบเทียบกบัการใชว้สัดุห่อผลชนิดอ่ืน และการ
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ลดลงของวิตามินซีเม่ือเก็บรักษาเป็นเวลานานเกิดจากการออกซิเดชันของ ascorbic acid และ dehydro-ascorbic 

acids (Hossain et al., 2018) วิตามินซีจะสลายตวัไดง่้ายเม่ือไดรั้บแสงหรือความร้อนสูง แต่ถุงนอนวูฟเวนสีม่วงมี

คุณสมบติัสามารถสะทอ้นความร้อนจากผิวถุงไดดี้และไดรั้บแสงท่ีส่องมายงัผิวผลนอ้ยจึงช่วยลดการสลายตวัของ

วิตามินซีในผลไดม้ากกวา่ถุงห่ออ่ืนๆ   

 

การประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส  

การห่อผลดว้ยถุงนอนวูฟเวนทุกทรีทเมนตมี์คุณภาพทางประสาทสัมผสัมากกวา่ถุงกระดาษคาร์บอนอย่าง

มีนัยสําคญั โดยผลท่ีห่อดว้ยถุงสีแดงไดรั้บความพึงพอใจโดยรวมมากท่ีสุด คือ 8.2 คะแนน ขณะท่ีคุณภาพทาง

ประสาทสัมผสัอ่ืนๆ ใหผ้ลไม่แตกต่างกนัระหว่างถุงห่อนอนวูฟเวนแต่ละสี และผลท่ีห่อดว้ยถุงกระดาษคาร์บอน

ไดรั้บความพึงพอใจโดยรวมน้อยท่ีสุด คือ 3.8 คะแนน และมีคะแนนดา้นรสชาติตํ่ากว่าคุณภาพดา้นอ่ืนๆ โดยมี

คะแนนเท่ากบั 3.2 คะแนน (Fig. 3B) ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ Asrey et al. (2020) รายงานว่าผลทบัทิมท่ีห่อ

ดว้ยถุงเซลลูโลสสีแดงมีคะแนนความพึงพอใจโดยรวมมากกวา่ถุงสีอ่ืนๆ คือ 8.7 คะแนน และจากการห่อผลมะม่วง

ดว้ยถุงนอนวฟูเวนสีแดงมีปริมาณของแข็งท่ีละลายนํ้าไดสู้ง มีรสชาติ สีเน้ือ และกล่ินท่ีดี คุณลกัษณะเหล่าน้ีอาจมี

ส่วนทาํใหค้ะแนนทางประสาทสมัผสัสูงข้ึน 

 

      (A)      (B)        

                 
Fig. 3 Effect of non-woven bagging on vitamin C contents (A) and sensory evaluation (B) during storage at 15°C 

for 6 days. The error bars represent the standard errors. Letters on columns represent significant differences at the 

0.05 level. 

 

สีเปลือก  

การห่อผลมะม่วงด้วยถุงนอนวูฟเวนให้ค่า L* (79.49–81.89) ตํ่ากว่าการห่อด้วยถุงกระดาษคาร์บอน 

(88.45) อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ และมีค่า a*, b* มากท่ีสุด และค่า Hue angle ตํ่ าท่ีสุด แต่การห่อผลด้วยถุง                         

นอนวูฟเวนสีแดงให้ค่า a*, b* และ Hue angle ไม่แตกต่างจากถุงกระดาษคาร์บอน (Table 3) จากงานวิจัยของ                   

เจนจิรา และคณะ (2561) พบว่าผลมะม่วงนํ้าดอกไมเ้บอร์ 4 ท่ีห่อดว้ยถุงกระดาษคาร์บอนมีค่า L* และ a* มากท่ีสุด 

และค่า Hue angle นอ้ยท่ีสุด เน่ืองจากแสงไม่สามารถส่องผา่นวสัดุชนิดน้ีได ้ทาํใหก้ารสงัเคราะห์คลอโรฟิลลล์ดลง 

เม่ือเขา้สู่ระยะสุกแก่สารสีต่างๆ จึงแสดงออกเพ่ิมข้ึนและมีผลต่อการพฒันาของสีผล 
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ดัชนีการเกิดโรค  

การห่อผลด้วยถุงนอนวูฟเวนสามารถป้องกันการเกิดโรคแอนแทรคโนสได้ดีกว่าการใช้ถุงกระดาษ

คาร์บอน เม่ือเก็บรักษาเป็นเวลา 6 วนั พบว่าผลท่ีห่อดว้ยถุงนอนวูฟเวนสีแดงมีดชันีการเกิดโรคตํ่าท่ีสุด คือ 13% 

ส่วนการห่อผลดว้ยถุงนอนวูฟเวนสีอ่ืน มีค่าดชันีการเกิดโรคระหว่าง 22–25% ในขณะท่ีการห่อผลดว้ยถุงกระดาษ

คาร์บอนมีดชันีการเกิดโรคแอนแทรคโนสสูงถึง 30% (Table 3) อาจเน่ืองจากการห่อผลโดยใชถุ้งกระดาษคาร์บอน

ทาํให้แสงไม่สามารถส่องผ่านได ้การแลกเปล่ียนก๊าซระหว่างภายและภายนอกถุงไม่ดี ทาํให้เกิดอุณหภูมิและ

ความช้ืนสูงซ่ึงส่งเสริมการเจริญเติบโตและการแพร่กระจายของเช้ือโรคได ้สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ Rubel et al. 

(2019) รายงานวา่การห่อเครือกลว้ยดว้ยโพลีทีนสีนํ้าเงินและสีขาวมีดชันีการเกิดโรคนอ้ยกวา่การใชถุ้งห่อสีดาํ  

 

Table 3 Effect of non-woven bagging on peel color and incidence of anthracnose after stored at 15°C for 6 days 

Treatments Color of peel Incidence of  

anthracnose (%) L*  a* b* h° 

Carbon paper bag (control)   88.45 a1/    3.38 a1/    60.55 ab1/  88.57 c1/ 30 

Violet bag 79.49 b -6.54 c  58.43 ab 95.70 a 25 

Red bag 80.48 b -0.86 ab  59.94 ab  90.74 bc 13 

Orange bag  81.89 b -3.26 bc 57.63 b  93.07 ab 22 

White bag 80.46 b -6.56 c 57.34 b  93.07 ab 25 

F-test * * * * - 

%CV 3.88 7.48 5.37 2.78 - 
1/ Means in the same column followed by a same letter are not significantly difference at p < 0.05 by DMRT. 

 

สรุป   

การใชถุ้งห่อผลชนิดนอนวูฟเวนช่วยส่งเสริมคุณภาพมะม่วงมากกว่าการใชถุ้งกระดาษคาร์บอน โดยถุง

นอนวูฟเวนสีส้มและสีม่วงทาํให้ผลมีขนาดและนํ้ าหนักเพ่ิมข้ึน และการห่อดว้ยถุงนอนวูฟเวนสีม่วงมีปริมาณ

วิตามินซีมากท่ีสุด ในขณะท่ีถุงนอนวูฟเวนสีแดงมีผลใหป้ริมาณของแข็งท่ีละลายนํ้าไดแ้ละคุณภาพทางประสาท

สัมผสัสูง ลกัษณะปรากฏของสีผิวผลใกลเ้คียงกบัการห่อดว้ยถุงกระดาษคาร์บอน และลดการเกิดโรคไดดี้กว่าถุง

กระดาษคาร์บอน จะเห็นไดว้่าการห่อผลดว้ยถุงนอนวูฟเวนช่วยเพ่ิมคุณภาพของมะม่วงพนัธ์ุนํ้ าดอกไมเ้บอร์ 4 ได ้

และสามารถนาํไปประยกุตใ์ชใ้นการห่อผลไมช้นิดอ่ืนๆ  

  

กติติกรรมประกาศ 

ผูวิ้จยัขอขอบคุณโครงการถุงห่อผลไมน้อนวูฟเวนเพ่ือส่งเสริมคุณภาพผลผลิตของพืช จากศูนยเ์ทคโนโลยี

โลหะและวสัดุแห่งชาติ สวทช. ท่ีสนบัสนุนงบประมาณในการทาํงานวิจยั และคณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบนั

เทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบัง ท่ีสนับสนุนเคร่ืองมือและอุปกรณ์ในการทาํวิจยั รวมไปถึง
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ขอขอบคุณคุณธญัลกัษณ์ บุตะโส เจา้ของสวนมะม่วงท่ีอาํเภอบางพลี จงัหวดัสมุทรปราการ ท่ีใหค้วามอนุเคราะห์

ผลมะม่วง สถานท่ีปฏิบติังาน และช่วยเหลือจนงานวิจยัน้ีสาํเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยดี 

 

เอกสารอ้างองิ  

กรมเจรจาการคา้ระหวา่งประเทศ. 2563. มะม่วงไทยดาวเด่น ส่งออกอาเซียนโต 143%. https://www.dtn.go.th/th/ 

new/, 10 พฤศจิกายน 2563. 

เจนจิรา ชุมภูคาํ, นิตยา เงินแถบ, อิษยา นะมิกิ, รัฐพล ฉตัรบรรยงค.์ 2561. ผลของชนิดวสัดุห่อผลต่อคุณภาพของ 

มะม่วงพนัธ์ุนํ้าดอกไมเ้บอร์ 4. Thai J. Sci. Technol. 7: 393–398. 

ณฐันยั วิสิทธวงศ,์ สรัญยา ณ ลาํปาง. 2560. การควบคุมโรคผลเน่าของสม้โดยใชน้ํ้าสม้ควนัไมแ้ละสารสกดั 

จากพืชสมุนไพรบางชนิด. วารสารวิชาการเกษตร. 35: 100–109. 

สาํนกังานพฒันาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ. 2562. นอนวฟูเวนเพ่ือเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตร. https:// 

www.nstda.or.th/investorsday/2019/projects/detail/1/index.html, 15 พฤศจิกายน 2563. 

Akhtar, S., Mahmood, S., Naz, S., Nasir, M., Saultan, M.T. 2009. Sensory evaluation of mango (Mangiferra  

indica L.) grown in different region of Pakistan. Pak. J. Bot. 41: 2821–2829. 

Asrey, R., Kumar, K., Sharma, R.R., Meena, N.K. 2020. Fruit bagging and bag color affects physio-chemical, 

nutraceutical quality and consumer acceptability of pomegranate (Punica granatum L.) arils. J. Food Sci. 

Technol. 57: 1469–1476. 

Chonhenchob, V., Kamhangwong, D., Kruenate, J., Khongrat, K., Tangchantra, N., Wichaid, U., Singh, P.  

(2010). Preharvest bagging with wavelength-selective materials enhances development and quality of 

mango (Mangifera indica L.) cv. Nam Dok Mai #4. J. Sci. Food Agric. 91: 664–671. 

Hossain, M., Rahman, M., Rahim, A., Rubel, H.K., Islam, Z. 2018. Effect of pre-harvest fruit bagging on post- 

harvest quality of guava cv. Swarupkathi. Fundam. Appl. Agric. 3: 363–371. 

Nagaharshitha, D., Khopkar, R.R., Haldankar, P.M., Haldavanekar, P.C., Parulekar, Y.R. 2014. Effect of  

bagging on chemical properties of mango (Mangifera indica L.) cv. Alphonso. Agrotechnol. 3: 1–4. 

Neto, S.E.A., Rocha, C., Farias, J.F., Minosso, S.C.C., Ferreira, R.L.F. 2020. Quality of guava fruits bagged  

with different materials in an organic system. Comun. Sci. 11: e3206. 

Rubel, M.H.K., Hossain, M.M., Hafiz, M.M.H., Rahman, M.M., Khatun, M.R. 2019. Effect of banana bunch  

covering technology for quality banana production in Bangladesh. Progressive Agric. 30: 238–252. 

Sharma, R.R., Pal, R.K., Asrey, R., Sagar, V.R., Dhiman, M.R., and RANA, M.R. (2013). Pre-harvest fruit bagging 

influences fruit color and quality of apple cv. Delicious. Agric Sci. 4: 443–448. 

Textile school. 2019. Non-woven fabrics. https://www.textileschool.com/352/non-woven-fabrics/, 15 พฤศจิกายน 

2563. 

Wu, H.S., Wang, S.B., Ma, X.W., R.L., Zhan, Q.S. 2013. Effect of bagging on fruit quality in mango. Acta 

Hortic. 992: 587–592. 

https://www.nstda.or.th/investorsday/2019/projects/detail/1/index.html
https://www.textileschool.com/352/non-woven-fabrics/


การประชุมทางวชิาการของมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ คร้ังท่ี 59 สาขาพืช 

130 

ผลของรูปแบบค่าการนําไฟฟ้าในสารละลายธาตุอาหารต่อการเจริญเติบโตและการสะสมไนเตรตในผกัคะน้า

ไฮโดรพอนิกส์ 

Effects of electrical conductivity patterns in nutrient solution on growth and nitrate accumulation in 

hydroponic Chinese kale 

 

กตญั�ุตา กงัวาลสงค์, ปริยานุช จุลกะ*, จุตภิรณ์ ทสัสกลุพนิช 

Katanyuta Kangwansong, Pariyanuj Chulaka*, Jutiporn Thussagunpanit 

ภาควชิาพืชสวน คณะเกษตร มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ 10900 

Department of Horticulture, Faculty of Agriculture, Kasetsart University, Bangkok 10900, Thailand. 

* Corresponding author. E-mail address: agrpnc@ku.ac.th 

 

บทคัดย่อ 

การปลูกผกัคะนา้ในระบบไฮโดรพอนิกส์อาจพบปัญหาการสะสมไนเตรตในส่วนท่ีบริโภค ซ่ึงความเขม้ขน้ของ

สารละลายธาตุอาหารเป็นปัจจยัหน่ึงซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัการสะสมไนเตรต งานวิจยัน้ีจึงไดศึ้กษาอิทธิพลของรูปแบบค่าสภาพ 

การนําไฟฟ้าในสารละลายธาตุอาหารต่อการเจริญเติบโตและปริมาณไนเตรตในผกัคะน้าท่ีปลูกในระบบ Dynamic Root 

Floating Technique (DRFT) โดยศึ กษารูปแบบค่ าการนําไฟฟ้าของสารละลายธาตุ อาหาร ท่ีต่ างกัน  4 รู ปแบบ  

ทําการทดลองในฤดูหนาวปี 2562 (พ.ย.–ธ.ค.) และฤดูร้อนปี 2563 (มี.ค.–เม.ย.) วางแผนการทดลองแบบ Completely 

Randomized design จาํนวน 4 ทรีตเมนต์ ทรีตเมนต์ละ 3 ซํ้ า ซํ้ าละ 10 ตน้ ผลการทดลองพบว่ารูปแบบค่าการนาํไฟฟ้าของ

สารละลายธาตุอาหารท่ี 3.6-2.4-1.2-0.6 mS/cm ส่งผลให้มีปริมาณไนเตรตตํ่ าท่ีสุดในทุกฤดูปลูก และอยู่ในระดับ 

ท่ีปลอดภยัต่อผูบ้ริโภค โดยท่ีการเจริญเติบโตและนํ้ าหนกัผลผลิตไม่แตกต่างกบัการปลูกภายใตเ้ง่ือนไขอ่ืน ดงันั้นจึงสามารถ

ใชเ้ป็นแนวทางในการผลิตคะนา้ไฮโดรพอนิกส์ท่ีมีคุณภาพต่อไป 

คาํสําคญั: ความเขม้ขน้ของธาตุอาหาร, ผกัใบ, วงศก์ะหลํ่า 

 

Abstract 

In the production of hydroponic Chinese kale, nitrate accumulation in the edible part can be harmful to health of 

consumers. Nutrient concentration is a factor involved in nitrate accumulation. In this research, the effects of electrical 

conductivity patterns in nutrient solution on growth and nitrate content of Chinese kale grown in DRFT were investigated. 

Four patterns of electrical conductivity in nutrient solution were compared in winter 2019 (Nov–Dec) and summer 2020 

(Mar–Apr). Completely Randomized design was employed with four treatments and three replications, and ten plants per 

replication. It was found that the electrical conductivity pattern in nutrient solution of 3.6-2.4-1.2-0.6 mS/cm resulted in 

the lowest nitrate content in the plant in both crops and was safe for consumption. In addition, the growth and fresh weight 

did not significantly differ from the other pattern. Therefore, it can be used as a conventional production for high quality 

hydroponic Chinese kale. 

Keywords: brassicaceae, leafy vegetables, nutrient concentration 
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คํานํา 

คะนา้เป็นผกัรับประทานใบท่ีมีความสาํคญัทั้งในดา้นเศรษฐกิจและคุณค่าทางอาหาร ประชาชนไทยนิยม

บริโภคคะน้ากันเป็นจาํนวนมาก ทาํให้มูลค่าของคะน้าท่ีใช้ในการประกอบอาหารเพ่ือบริโภคเป็นเงินวนัละ 

หลายล้านบาท (กรมส่งเสริมการเกษตร, 2560) ปัจจุบันพ้ืนท่ีการปลูกผกัในประเทศไทยพบสารเคมีตกค้าง 

เป็นจาํนวนมาก อีกทั้งในแหล่งเพาะปลูกเก่าท่ีปลูกพืชตระกูลกะหลํ่ามกัพบดว้งหมดัผกัระบาด และหลบซ่อน 

อยูใ่นดิน (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2560) การนาํระบบการปลูกผกัโดยไม่ใชดิ้นแบบใชส้ารละลายธาตุอาหาร 

(Hydroponics) จึงเป็นแนวทางแกไ้ขปัญหาวิธีหน่ึง แต่หากมีการจดัการการผลิตไม่ดี มีการใหปุ๋้ยมากเกินไป หรือ

สภาพแวดลอ้มไม่เหมาะสม เช่น ความเขม้แสงตํ่า ความช้ืนสมัพทัธ์สูง ฯลฯ อาจส่งผลใหพ้บปริมาณไนเตรตตกคา้ง

ในผกัรับประทานใบค่อนขา้งสูง (มนูญ, 2544)  

ไนเตรตเป็นรูปหน่ึงของธาตุไนโตรเจนท่ีพืชสามารถนาํไปใช้ประโยชน์ได ้และธาตุไนโตรเจนเป็น 

ธาตุอาหารท่ีมีความจาํเป็นและสําคญัต่อการเจริญเติบโตของพืช (Eysinga and Meijs, 1985) แต่ถา้หากพืชไดรั้บ

สภาพแวดลอ้มท่ีไม่เหมาะสม ไนเตรตจะไม่สามารถถูกนาํไปใช้และจะสะสมอยู่ภายในเซลล์พืชแทน (Seginer et al, 

1998) การเก็บเก่ียวผกัในช่วงท่ีมีการสะสมไนเตรตสูงและผูบ้ริโภคนําไปบริโภค ไนเตรตในผกัจะส่งผลทาง 

ดา้นลบต่อสุขภาพของผูบ้ริโภค ไนเตรตอาจถูกเปล่ียนรูปและเกิดการสะสมกลายเป็นสารก่อมะเร็ง (Carcinogen) 

หรือมีผลต่อการขนส่งออกซิเจนในเลือด (Craddock, 1983) ปัจจุบนัมีการกาํหนดค่าปริมาณการสะสมไนเตรต

มาตรฐานท่ี European Union (EU) กาํหนดไวใ้นผกัรับประทานใบ ให้มีค่าไนเตรตไม่เกิน 3,000 มิลลิกรัมต่อ

กิโลกรัมนํ้ าหนักสด (European Commission, 1997) แต่จากการเก็บตวัอย่างผกัคะน้าท่ีปลูกแบบไฮโดรพอนิกส์ 

จาํนวน 85 ตวัอย่างโดย พชัราภรณ์ และคณะ (2552) พบว่าคะนา้มีค่าไนเตรตอยู่ในพิสัย 3,300–7,500 มิลลิกรัมต่อ

กิโลกรัมนํ้ าหนักสด ซ่ึงสูงเกินมาตรฐานท่ี EU กําหนดไว้ อีกทั้ ง Surendra and Chetty (2008) ย ังรายงานว่า  

เม่ือวิเคราะห์ปริมาณไนเตรตเปรียบเทียบกนัระหว่างผกัสด และผกัท่ีปรุงสุกดว้ยวิธีการ ตม้ น่ึง และผดั ของผกัใน

วงศก์ะหลํ่าพบวา่มีเพียงวิธีการปรุงสุกดว้ยวิธีการตม้เท่านั้นท่ีสามารถช่วยลดปริมาณไนเตรตใหต้ํ่าลง ยิ่งไปกว่านั้น

วิธีการผดักลบัทาํใหมี้ปริมาณไนเตรตท่ีสูงมากข้ึนอีกดว้ย  

ปัจจัยท่ีเ ก่ียวข้องกับการสะสมไนเตรตในพืชข้ึนอยู่กับหลายปัจจัย ได้แก่ ปัจจัยทางพันธุกรรม  

ปัจจยัทางดา้นสภาพแวดลอ้ม และปัจจยัทางดา้นเขตกรรม (Corre and Breimer, 1979) ซ่ึงในการศึกษาของ Cantliffe 

(1973) พบวา่ปัจจยัหลกัท่ีมีอิทธิพลต่อการสะสมไนเตรตในผกัมากท่ีสุดคือปริมาณธาตุอาหารโดยเฉพาะไนโตรเจน 

อย่างไรก็ตาม การเปล่ียนสารละลายธาตุอาหารเป็นนํ้ าประปาช่วงก่อนเก็บเก่ียว 2–3 วนัสามารถช่วยลดปริมาณ 

ไนเตรตได ้(วุฒิพงษ,์ 2546) แต่มีผลทาํใหค้วามเขียวใบของผกัลดลง (ธิดารัตน,์ 2554) ทาํใหไ้ม่สามารถจาํหน่ายได ้

ดังนั้ น จึงจํา เ ป็นต้องหา วิ ธีกา รลดปริมา ณไนเตรตโดยไม่ มีผลกระทบต่อลักษณะสํา คัญทา งกา รค้า 

เช่น สีของใบ ขนาดของใบ การจดัการค่าการนาํไฟฟ้าของสารละลายธาตุอาหารจึงอาจเป็นแนวทางหน่ึงท่ีสามารถ

ลดความเขม้ขน้ของไนโตรเจนโดยไม่มีผลกระทบต่อการเจริญเติบโตและคุณภาพของผกัคะนา้ ซ่ึงค่าการนาํไฟฟ้าท่ี

ศู น ย์ เ ก ษ ต ร ก ร ร ม บ า ง ไ ท ร แ น ะ นํา ใ น ก า ร ป ลู ก ค ะ น้า ไ ฮ โ ด ร พ อ นิ ก ส์ คื อ  4 mS/cm ซ่ึ ง ค่ อ น ข้า ง สู ง 

เม่ือเปรียบเทียบกบัผกัชนิดอ่ืนๆ งานวิจยัน้ีจึงไดศึ้กษาอิทธิพลของรูปแบบค่าการนาํไฟฟ้าในสารละลายธาตุอาหาร

ต่อการเจริญเติบโตและปริมาณไนเตรตในผักคะน้า ท่ีปลูกในระบบไฮโดรพอนิกส์ เ พ่ือเป็นแนวทาง 

การจดัการในระบบปลูกผกัคะนา้ไฮโดรพอนิกส์ใหมี้การเจริญเติบโตท่ีดีมีคุณภาพและปลอดภยัต่อผูบ้ริโภค 



การประชุมทางวชิาการของมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ คร้ังท่ี 59 สาขาพืช 

132 

อุปกรณ์และวธีิการ 

 

เตรียมต้นกล้าคะน้าท่ีใช้ในการทดลอง 

 เพาะเมลด็คะนา้ลงบนฟองนํ้าเพาะกลา้ท่ีอยูภ่ายในถาดท่ีรองดว้ยนํ้า เม่ืออายคุรบ 3 สปัดาห์ คดัเลือกตน้ท่ีมี

ขนาดใกลเ้คียงกนัและมีใบจริง 1–2 ใบ ยา้ยปลูกลงระบบ Dynamic Root Floating Technique (DRFT) โดยมีระยะ

ปลูกระหว่างตน้และระหว่างแถวประมาณ 6 x 9.5 เซนติเมตร ใหส้ารละลายธาตุอาหารสูตร Enshi (Shinohara and 

Suzuki, 1988) ซ่ึงเป็นสูตรท่ีเหมาะสาํหรับผกัรับประทานใบ ตั้งแต่ยา้ยปลูกจนกระทัง่เกบ็เก่ียวเป็นระยะเวลา 4 สปัดาห์ 

วางแผนการทดลองแบบ Completely Randomized design (CRD) โดยให้รูปแบบค่าการนําไฟฟ้าของ

สารละลายธาตุอาหารท่ีแตกต่างกนั 4 ทรีตเมนต ์ทรีตเมนตล์ะ 3 ซํ้ า ซํ้ าละ 10 ตน้ ดงัน้ี 

ทรีตเมนตท่ี์ 1 ค่าการนาํไฟฟ้าของสารละลายธาตุอาหาร 3.6 mS/cm ตลอด 4 สปัดาห์ 

ทรีตเมนตท่ี์ 2 ค่าการนาํไฟฟ้าของสารละลายธาตุอาหาร 3.6, 3.6, 2.4 และ 2.4 mS/cm ในสัปดาห์ท่ี 1, 2, 3 

และ 4 ตามลาํดบั 

ทรีตเมนตท่ี์ 3 ค่าการนาํไฟฟ้าของสารละลายธาตุอาหาร 3.6, 2.4, 2.4 และ 1.2 mS/cm ในสัปดาห์ท่ี 1, 2, 3 

และ 4 ตามลาํดบั 

ทรีตเมนตท่ี์ 4 ค่าการนาํไฟฟ้าของสารละลายธาตุอาหาร 3.6, 2.4, 1.2 และ 0.6 mS/cm ในสัปดาห์ท่ี 1, 2, 3 

และ 4 ตามลาํดบั 

ในทุกทรีตเมนตมี์การเปล่ียนสารละลายธาตุอาหารในทุกทรีตเมนตเ์ป็นนํ้าเปล่า 3 วนัก่อนเกบ็เก่ียว 

บนัทึกขอ้มูลจาํนวนใบจริงท่ีมีความยาวมากกวา่ 1 เซนติเมตรข้ึนไป ความสูงตน้จากขอ้ใบเล้ียงจนถึงบริเวณ

จุดเจริญของต้น เส้นผ่านศูนย์กลางต้นบริ เวณข้อใบเ ล้ียงโดยใช้เวอร์ เนียร์คาลิปเปอร์  (vernier caliper)   

ความเขียวใบโดยวดัจากใบท่ีแผเ่ตม็ท่ี จาํนวน 3 ใบต่อตน้ โดยใช ้Chlorophyll meter รุ่น SPAD-502 (Konica Minolta, 

Thailand) พ้ืนท่ีใบทั้งหมดต่อตน้ โดยใช ้Leaf Area Meter รุ่น LI-31000 (LI-COR, USA) นํ้าหนกัสดและนํ้าหนกัแหง้

ของส่วนตน้และราก นาํส่วนท่ีใชบ้ริโภค (ลาํตน้และใบ) มาทดสอบปริมาณไนเตรตและปริมาณวิตามินซีในส่วนท่ี

รับประทานได ้(มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมของนํ้าหนกัสด) ดว้ยเคร่ือง RQ-flex reflectometer (Merck, Germany) 

 

ปริมาณไนเตรต (มิลลิกรัม/นํ้าหนกัสด)= 
250 × (ค่าท่ีไดจ้ากเคร่ือง RQ-flex reflectometer)

นํ้าหนกัตวัอยา่ง (กรัม)
 

ปริมาณวิตามินซี = 
10 × (ค่าท่ีไดจ้ากเคร่ือง RQ-flex reflectometer)

 นํ้าหนกัตวัอยา่ง (กรัม)
 

 

ทําการทดลองในโรงเรือนตาข่ายหลังคาพลาสติก ณ แปลงทดลอง 1 ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 2 ฤดูกาล ไดแ้ก่ ฤดูหนาวปลูกทดลองในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงธนัวาคม 2562 อุณหภูมิ

เฉล่ียเท่ากบั 27.6 องศาเซลเซียส ความช้ืนสัมพทัธ์เฉล่ีย 61.5% และความเขม้แสงเฉล่ียเท่ากบั 464.26 µmol m-2s-1  

และ ฤดูร้อนปลูกทดลองในช่วงเดือนมีนาคมถึงเมษายน 2563 อุณหภูมิเฉล่ียเท่ากบั 30.5 องศาเซลเซียส ความช้ืน

สมัพทัธ์เฉล่ีย 67.9% และความเขม้แสงเฉล่ียเท่ากบั 716.26 µmol m-2s-1   
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ผลและวจิารณ์ผลการทดลอง 

 

ผลของรูปแบบค่าการนาํไฟฟ้าในสารละลายธาตอุาหารต่อการเจริญเติบโตของคะน้าท่ีปลูกในระบบ DRFT 

 จากการศึกษาผลของรูปแบบค่าการนาํไฟฟ้า (EC) ของสารละลายธาตุอาหารต่อการเจริญเติบโตและ

คุณภาพของผกัคะน้าท่ีปลูกในระบบ DRFT ในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงธันวาคมปี 2562 (ฤดูหนาว) และช่วง

มีนาคมถึงเมษายนปี 2563 (ฤดูร้อน) พบว่า EC ท่ีแตกต่างกนัของสารละลายธาตุอาหารไม่มีผลต่อความสูงตน้ และ

เสน้ผา่นศุนยก์ลางตน้ของคะนา้ แต่มีผลทาํใหจ้าํนวนใบของคะนา้ท่ีปลูกในช่วงฤดูร้อนแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญั

ทางสถิติแต่ไม่มีผลต่อจาํนวนใบท่ีปลูกในช่วงฤดูหนาว ซ่ึงรูปแบบ EC ของสารละลายธาตุอาหารท่ีส่งผลใหค้ะนา้มี

จาํนวนใบสูงท่ีสุดไดแ้ก่ รูปแบบท่ี 3 (3.6-2.4-2.4-1.2 mS/cm) และ รูปแบบท่ี 4 (3.6-2.4-1.2-0.6 mS/cm) โดยให้

จาํนวนใบ 7.17 ใบต่อตน้ แต่ไม่แตกต่างกันทางสถิติกบัจาํนวนใบของคะน้าท่ีให้รูปแบบค่าการนาํไฟฟ้าของ

สารละลายธาตุอาหารแบบท่ี 1 (3.6-3.6-3.6-3.6 mS/cm) ท่ีได ้6.50 ใบต่อตน้ การท่ีจาํนวนใบ ความสูงตน้ และเส้น

ผา่นศุนยก์ลางตน้ของคะนา้ท่ีปลูกในรูปแบบค่าการนาํไฟฟ้าท่ีแตกต่างกนัภายในฤดูเดียวกนันั้น มีค่าไม่แตกต่างกนั

ทางสถิติอาจเป็นเพราะปริมาณธาตุอาหารท่ีไดรั้บนั้นเพียงพอต่อการพฒันาและเจริญเติบโตของคะนา้ โดยค่าการนาํ

ไฟฟ้าของสารละลายธาตุอาหารสามารถใชบ่้งช้ีถึงปริมาณธาตุอาหาร ซ่ึงถา้หากพืชไดรั้บธาตุอาหารท่ีเพียงพอต่อ

การเจริญเติบโตถึงแมว้่าเพ่ิมปริมาณธาตุอาหารใหเ้พ่ิมมากข้ึน ก็ไม่ส่งผลในทางท่ีดีต่อการเจริญเติบโตของพืชอีก

ต่อไป (ดิเรก, 2547) อย่างไรก็ตาม คะนา้ท่ีปลูกในฤดูหนาวมีจาํนวนใบ ความสูงตน้ และเส้นผ่านศูนยก์ลางตน้ท่ี

มากกวา่คะนา้ท่ีปลูกในฤดูร้อน เพราะอุณหภูมิเฉล่ียท่ีเหมาะสมสาํหรับการเจริญเติบโตของคะนา้ประมาณ 25 องศา

เซลเซียส แต่คะน้าสามารถทนทานต่อสภาพอุณหภูมิสูงได้ดีจึงสามารถปลูกได้ตลอดทั้ งปีในประเทศไทย 

(มนสันนัท,์ 2562) ดงันั้นปัจจยัท่ีส่งผลต่อจาํนวนใบ ความสูงตน้ และเสน้ผา่นศูนยก์ลางตน้ของคะนา้อาจเป็นผลมา

จากปัจจยัอ่ืน ๆ เช่น ความเขม้แสง อุณหภูมิ หรืออิทธิพลร่วมกนัระหวา่งปัจจยั มากกวา่ความแตกต่างเฉพาะรูปแบบ

ค่าการนาํไฟฟ้าของสารละลายธาตุอาหารเพียงอยา่งเดียว (Corre and Breimer, 1979)  

รูปแบบค่าการนาํไฟฟ้าของสารละลายธาตุอาหารท่ีแตกต่างกนัทั้ง 4 รูปแบบ ซ่ึงเป็นการลดค่า EC ในระยะ

ท่ีแตกต่างกนั ไม่มีผลต่อนํ้ าหนกัสดตน้และราก และนํ้ าหนกัแห้งตน้และราก ณ วนัเก็บเก่ียว (4 สัปดาห์ หลงัยา้ย

ปลูก) ของคะนา้ท่ีปลูกในช่วงฤดูหนาวปี 2562 เช่นเดียวกบัในฤดูร้อน ปี 2563 และสอดคลอ้งกบัรายงานของ วุฒิ

พงษ ์(2546) ว่าการลดปริมาณธาตุอาหาร 2 วนั ก่อนการเก็บเก่ียวไม่มีผลต่อปริมาณผลผลิต และการเจริญเติบโต

ของผกักาดหอมท่ีปลูกในระบบไฮโดรพอนิกส์ 

 

ผลของรูปแบบค่าการนาํไฟฟ้าของสารละลายธาตอุาหารต่อความเขียวใบและพืน้ท่ีใบรวมต่อต้นของคะน้าท่ีปลกู

ในระบบ DRFT  

คะนา้ท่ีปลูกในทรีตเมนตท่ี์ควบคุมค่า EC รูปแบบท่ี 1 (3.6-3.6-3.6-3.6 mS/cm) ช่วงฤดูหนาวปี 2562 มีค่า

ความเขียวใบสูงท่ีสุดคือ 55.33 SPAD unit ซ่ึงแตกต่างอย่างมีนยัสาํคญัยิ่งทางสถิติกบัรูปแบบค่า EC รูปแบบอ่ืน ๆ 

ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานทดลองของธิดารัตน์ (2554) ท่ีพบว่าการลดค่า EC ของสารละลายธาตุอาหารระหว่างการปลูก

คะนา้ในระบบไฮโดรพอนิกส์นั้น ทาํใหค้วามเขียวใบของคะนา้มีค่าลดลงเม่ือเปรียบเทียบกบัคะนา้ท่ีปลูกโดยไม่ลด

ค่า EC อาจเป็นเพราะค่า EC ส่งผลต่อปริมาณธาตุไนโตรเจนซ่ึงเป็นส่วนประกอบสําคญัของโปรตีนและสารชี
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วโมกุลของคลอโรฟิลล์การลดค่า EC จึงทาํให้มีความเขียวใบลดลง (Rambo et al., 2010) ส่วนในช่วงฤดูร้อนปี 

2563 นั้น ค่าความเขียวใบของคะนา้ท่ีวดัไดค่้าสูงท่ีสุดคือคะนา้ท่ีปลูกในสารละลายท่ีมีค่า EC รูปแบบท่ี 2 (3.6-3.6-

2.4-2.4 mS/cm) มีค่าเท่ากบั 59.73 SPAD unit แต่ไม่แตกต่างกนัทางสถิติกบัค่าความเขียวใบของคะนา้ท่ีปลูกในค่า 

EC รูปแบบท่ี1 และ 4 ซ่ึงมีค่าเท่ากบั 55.71 และ 52.79 SPAD unit ตามลาํดบั (Table 1) ซ่ึงค่าความเขียวใบของคะนา้ 

ไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกนั ใน 2 ฤดู อาจเป็นเพราะความแตกต่างกนัในเร่ืองของปัจจยัความเขม้แสงและอุณหภูมิ

ในช่วงฤดูหนาวและฤดูร้อนท่ีแตกต่างกนั กุลชลี (2525) รายงานว่าสภาพความเขม้แสงและอุณหภูมิตํ่ามีผลทาํให้

ความเขียวใบของพืชมีแนวโนม้ลดลง 

ส่วนพ้ืนท่ีใบรวมทั้งหมดต่อตน้ของคะนา้ ทั้งท่ีปลูกในช่วงฤดูหนาวปี 2562 และฤดูร้อนปี 2563 มีค่าท่ี

เป็นไปในทิศทางเดียวกนัคือ พ้ืนท่ีใบรวมของคะนา้ท่ีปลูกในรูปแบบของค่า EC ของสารละลายธาตุอาหารท่ี 4 (3.6-

2.4-1.2-0.6 mS/cm) มีค่าสูงท่ีสุดคือ 304.56 และ 222.64 ตารางเซนติเมตร ตามลาํดบั ซ่ึงแตกต่างอยา่งมีนยัสาํคญัยิ่ง

ทางสถิติกับพ้ืนท่ีใบรวมของคะน้าท่ีปลูกในรูปแบบค่า EC อ่ืน ๆ (Table 1) ซ่ึงสอดคลอ้งกับการทดลองของ 

Yuming et al. (2017) ท่ีพบว่าเม่ือให้ปริมาณธาตุไนโตรเจนท่ีสูงข้ึนกลบัทาํให้พ้ืนท่ีใบของผกักาดหอมลดนอ้ยลง 

เพราะเม่ือพืชไดรั้บปริมาณไนโตรเจนท่ีสูงเกินความตอ้งการอาจส่งผลในทางลบกบัพืช โดยเฉพาะปริมาณธาตุ

ไนโตรเจนสูงร่วมกบัความเขม้แสงสูงทาํใหมี้พ้ืนท่ีใบรวมต่อตน้ท่ีตํ่า เน่ืองจากสัดส่วนและกิจกรรมการทาํงานของ 

ribulose 1,5-bisphosphate carboxylase (RuBPase) ในการเคล่ือนยา้ยอิเลก็ตรอนตํ่าลง (Zhou et al., 2012) 

 

Table 1 Leaf greenness and total leaf area of Chinese kale grown in DRFT with different patterns of electrical 

conductivity at the harvesting day (winter crop 2019 and summer crop 2020) 

Electrical conductivity patterns of 

nutrient solution 

Winter crop 2019 Summer crop 2020 

Leaf greenness 

(SPAD unit) 

Total leaf area 

(cm2) 

Leaf greenness 

(SPAD unit) 

Total leaf area 

(cm2) 

3.6-3.6-3.6-3.6 mS/cm 55.33 a 216.52 b 55.71 ab 169.38 b 

3.6-3.6-2.4-2.4 mS/cm 44.63 b 224.64 b 59.73   a 146.37 b 

3.6-2.4-2.4-1.2 mS/cm 41.50 b 204.05 b 50.01   b 171.44 b 

3.6-2.4-1.2-0.6 mS/cm 40.60 b 304.56 a 52.79 ab 222.64 a 

F-test ** ** * * 

CV (%) 14.82 20.18 9.68 24.93 

*, ** significantly different at 0.05 and 0.01 probability levels, respectively; means with different lowercase letters 

within a column indicate a significant difference according to Duncan's multiple range test at p < 0.05.  

 

ผลของรูปแบบค่าการนาํไฟฟ้าของสารละลายธาตุอาหารต่อปริมาณการสะสมไนเตรตและปริมาณวิตามินซีของ

คะน้าท่ีปลกูในระบบ DRFT 
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การปลูกคะน้าช่วงฤดูหนาวปี 2562 ในสารละลายธาตุอาหารท่ีมีค่า EC รูปแบบท่ี 1 (3.6-3.6-3.6-3.6 mS/cm)                    

ทาํใหค้ะนา้มีปริมาณไนเตรตสูงท่ีสุด คือ 2,866.67 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมนํ้าหนกัสด ซ่ึงแตกต่างอย่างมีนยัสาํคญัยิ่ง

ทางสถิติ กบัปริมาณไนเตรตของคะนา้ท่ีปลูกในสารละลายธาตุอาหารท่ีมีค่า EC รูปแบบอ่ืน ๆ โดยการควบคุมค่า 

EC ของสารละลายในรูปแบบท่ี 4 (3.6-2.4-1.2-0.6 mS/cm) มีปริมาณไนเตรตน้อยท่ีสุด คือ 1,000 มิลลิกรัมต่อ

กิโลกรัมนํ้ าหนักสด และมีแนวโน้มเป็นไปในทิศทางเดียวกนักบัการปลูกในฤดูร้อน 2563 ซ่ึงพบว่าค่า EC ของ

สารละลายธาตุอาหารรูปแบบท่ี 1 และ รูปแบบท่ี 2 ส่งผลให้คะนา้มีปริมาณสะสมไนเตรตท่ีสูงกว่าคือ 5,253.33 

และ 5,546.67 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมนํ้ าหนักสด ตามลาํดบั ซ่ึงแตกต่างอย่างมีนยัสําคญัยิ่งทางสถิติเม่ือเปรียบกบั

รูปแบบท่ี 3 และ รูปแบบท่ี 4 ท่ีมีปริมาณไนเตรต 2,906.67 และ 3,253.33 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมนํ้าหนกัสด ตามลาํดบั 

(Table 2) สอดคลอ้งกบั ธิดารัตน์ (2554) รายงานว่าการลดค่า EC ระหว่างการปลูกคะนา้ในระบบไฮโดรพอนิกส์

ช่วยลดปริมาณไนเตรตในคะน้าให้มีค่าอยู่ในระดบัท่ีตํ่ากว่าค่าสูงท่ีสุดท่ียอมรับได้ของสหภาพยุโรปท่ี 3,000 

มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมนํ้าหนกัสด เน่ืองจากไนเตรตท่ีพืชดูดใชส่้วนหน่ึงจะเปล่ียนเป็นแอมโมเนียม ส่วนหน่ึงพืชจะ

นาํไปใชเ้พ่ือสร้างสารประกอบอินทรียต่์าง ๆ ส่วนท่ีเหลือท่ีพืชไม่สามารถนาํไปใชจ้ะยงัคงสะสมอยู่ในเซลลพื์ชใน

รูปของไนเตรตไอออน (Seginer et al., 1998) และจากผลการทดลองในช่วงฤดูร้อนคะนา้มีการปริมาณไนเตรตสูง

กว่าช่วงฤดูหนาว อาจเป็นเพราะสภาพอุณหภูมิท่ีสูงข้ึนจาก 27 เป็น 30 องศาเซลเซียส ส่งผลใหเ้มแทบอลิซ่ึมของ

เอนไซม ์nitrate reductase ลดลง การเกิดกระบวนการ nitrate reduction เกิดข้ึนไดช้า้ลง ทาํให้พืชมีการสะสมไน

เตรตอยูภ่ายในเซลลม์ากยิ่งข้ึน (Maynard et al., 1976)  

 

Table 2 Nitrate and vitamin C contents of Chinese kale grown in DRFT with different patterns of electrical 

conductivity at the harvest day (winter crop 2019 and summer crop 2020) 

Electrical conductivity patterns of 

nutrient solution 

Winter crop 2019 Summer crop 2020 

Nitrate (mg/kg) Vitamin C 

(mg/kg) 

Nitrate (mg/kg) Vitamin C 

(mg/kg) 

3.6-3.6-3.6-3.6 mS/cm 2866.7 a 192.0 c 5253.3 a 538.7 a 

3.6-3.6-2.4-2.4 mS/cm 1950.0 b 208.0 c 5546.7 a 596.7 a 

3.6-2.4-2.4-1.2 mS/cm 1300.0 c 276.0 b 2906.7 b 623.0 a 

3.6-2.4-1.2-0.6 mS/cm 1000.0 c 312.0 a 3253.3 b 281.3 b 

F-test ** ** ** ** 

CV (%) 42.43 21.21 31.38 46.01 

*, ** significantly different at 0.05 and 0.01 probability levels, respectively; means with different lowercase letters 

within a column indicate a significant difference according to Duncan's multiple range test at p < 0.05.  

 

การปลูกคะน้าในช่วงฤดูหนาวปี 2562 ในสารละลายธาตุอาหารท่ีมีค่า EC รูปแบบท่ี 4 (3.6-2.4-1.2-0.6 mS/cm)             

มีปริมาณวิตามินซีสูงท่ีสุด คือ 312 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมนํ้ าหนักสด ซ่ึงแตกต่างอย่างมีนัยสําคญัยิ่งทางสถิติกบั

ปริมาณวิตามินซีของคะนา้ท่ีปลูกในสารละลายธาตุอาหารท่ีมีรูปแบบค่า EC อ่ืน ๆ ซ่ึงผลท่ีไดส้อดคลอ้งกบังานวิจยั



การประชุมทางวชิาการของมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ คร้ังท่ี 59 สาขาพืช 

136 

ก่อนหนา้ของ Yuming et al. (2017) ท่ีพบวา่ ปริมาณวิตามินซีมีความสัมพนัธ์เชิงลบกบัปริมาณธาตุไนโตรเจนท่ีพืช

ไดรั้บ เม่ือเพ่ิมปริมาณธาตุไนโตรเจนใหแ้ก่พืช ยิ่งส่งผลใหมี้ปริมาณวิตามินซีท่ีลดตํ่าลง แต่ทางตรงกนัขา้มคะนา้ท่ี

ปลูกในช่วงฤดูร้อนปี 2563 ในสารละลายธาตุอาหารท่ีมีค่า EC รูปแบบท่ี 4 กลบัมีปริมาณวิตามินซีนอ้ยท่ีสุดเท่ากบั 

281.33 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมนํ้ าหนกัสด และแตกต่างอย่างมีนัยสําคญัยิ่งทางสถิติกบัการปลูกในสารละลายธาตุ

อาหารท่ีมีค่า EC รูปแบบอ่ืน ๆ อาจเป็นเพราะความเขม้แสงท่ีต่างกนัในของช่วงฤดูปลูกท่ีส่งผลต่อปริมาณวิตามินซี

ท่ีต่างกนั เน่ืองจากความเขม้แสงมีผลต่อการสังเคราะห์สารตั้งตน้ในการสร้างวิตามินซี (Makus and Lester, 2002) 

(Table 2) เพราะเม่ือความเขม้แสงและอุณหภูมิเพ่ิมมากข้ึนส่งผลให้การสังเคราะห์ดว้ยแสงสูงข้ึนตาม ซ่ึงมีผลต่อ

ปริมาณกลูโคสท่ีไดข้องพืชและในกระบวนการสร้างกรดแอสคอบิก (วิตามินซี) เน่ืองจากในกระบวนการสร้าง

เร่ิมตน้จากกลูโคส-ฟรักโตส-แมนโนส-กาแลกโตส สุดทา้ยจึงไดเ้ป็นกรดแอสคอร์บิกสะสมภายในพืช (Valpuesta 

and Botella, 2004) 

 

สรุป 

 การปลูกคะนา้ในระบบ DRFT โดยให้รูปแบบค่าการนาํไฟฟ้าของสารละลายธาตุอาหารท่ี 3.6-2.4-1.2-0.6 

mS/cm ช่วยใหค้ะนา้มีพ้ืนท่ีใบรวมทั้งหมดต่อตน้ท่ีสูงท่ีสุดทั้งในฤดูหนาวปี 2562 และ ฤดูร้อนปี 2563 คือ 304.56 และ 

222.64 ตารางเซนติเมตร ตามลาํดบั มีปริมาณไนเตรตตํ่าท่ีสุดทั้งใน 2 ฤดูกาล คือ 1,000 และ 3,253.33 มิลลิกรัมต่อ

กิโลกรัมนํ้าหนกัสด ตามลาํดบั ในฤดูหนาวมีปริมาณวิตามินซีสูงท่ีสุดท่ี 312 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมนํ้าหนกัสด และใน

ฤดูร้อนค่าความเขียวใบเท่ากบั 52.79 ซ่ึงไม่แตกต่างกบัคะนา้ท่ีปลูกในค่าการนาํไฟฟ้าท่ีสูงซ่ึงอยู่ในเกณฑท่ี์ยอมรับได ้

ไม่แตกต่างจากค่าเฉล่ียของค่าความเขียวใบของคะนา้ท่ีปลูกลงดิน และทั้ง 2 ฤดูกาลไม่ส่งผลใหมี้ความแตกต่างกนัทาง

สถิติต่อจาํนวนใบ ความสูงตน้ เส้นผ่านศูนยก์ลาง นํ้ าหนักสดและนํ้ าหนักแห้งของตน้และรากกบัคะน้าท่ีปลูกใน

รูปแบบค่าการนาํไฟฟ้าของสารละลายรูปแบบอ่ืน ๆ จากผลสรุปท่ีไดจ้ากการทดลองสามารถนาํไปทาํการทดลองต่อ

ยอด และปรับใชใ้นการผลิตคะนา้ไฮโดรพอนิกส์ใหมี้คุณภาพและปลอดภยัต่อผูบ้ริโภคต่อไป  
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บทคดัย่อ 

 มะเขือเทศเป็นพืชท่ีมีความสาํคญัทางเศรษฐกิจทั้งในแง่อุตสาหกรรมและการบริโภค การปรับปรุงพนัธ์ุมะเขือเทศ

จึงเป็นส่ิงสาํคญัท่ีช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตมะเขือเทศให้ดียิ่งข้ึน การศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งลกัษณะท่ีสนใจกบั

ข้อมูลจีโนมด้วยวิธี Genome-wide association studies หรือ GWAS เป็นหน่ึงในวิธีท่ีนํามาช่วยในการระบุเคร่ืองหมาย

โมเลกุลชนิด Single-nucleotide polymorphisms (SNPs) ท่ีเก่ียวขอ้งกบัลกัษณะทางสัณฐานวิทยาท่ีสนใจในผลมะเขือเทศ 

ไดแ้ก่ นํ้ าหนกัผล ความแน่นเน้ือผล และจาํนวนช่องรังไข่ โดยทาํการเก็บขอ้มูลในผลมะเขือเทศ 445 หมายเลขรับ ในสอง

ฤดูกาลปลูก พบสนิปส์ 5 ตาํแหน่งท่ีมีความเก่ียวขอ้งอย่างมีนัยสําคญักบัลกัษณะท่ีสนใจในฤดูกาลท่ี 1 และพบสนิปส์ 8 

ตาํแหน่งท่ีมีความเก่ียวขอ้งอย่างมีนยัสําคญักบัลกัษณะท่ีสนใจในฤดูกาลท่ี 2 ผลการศึกษาช้ีให้เห็นว่า การวิเคราะห์ดว้ย

เทคนิค GWAS มีประสิทธิภาพในการคน้หาเคร่ืองหมายทางพนัธุกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัลกัษณะท่ีสนใจ ซ่ึงจะเป็นประโยชน์

ต่อการปรับปรุงพนัธ์ุมะเขือเทศในอนาคต 

คาํสําคญั: การปรับปรุงพนัธ์ุมะเขือเทศ, เคร่ืองหมายทางพนัธุกรรม, ฐานขอ้มูลของมะเขือเทศ 

 

Abstract 

 Tomato (Solanum lycopersicum) is an important economic plant in terms of industry and consumption. Tomato 

breeding is therefore essential to increase tomato production for better quality. The study of the association between 

characteristics and genetic variants in different individuals or a method called genome-wide association studies (GWAS) 

is used to find molecular markers associated with desired traits. This study aims to use GWAS technique to identify single-

nucleotide polymorphisms markers (SNPs) associated with morphological traits of interest in tomato, including fruit 

weight, fruit firmness, and locule number. By collecting data in 445 accessions of tomato in two crop seasons. We detected 

5 SNPs that were significantly associated with traits of interest in the first growing season, and we detected 8 SNPs that 

were significantly associated with traits of interest in the second season. The results indicate that GWAS is a powerful 

analytical approach for finding associated SNPs that can be used for crop improvement, and will be useful to breeders in 

the future. 

Keywords: database of tomato, genetic marker, tomato breeding 
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คํานํา 

 มะเขือเทศเป็นพืชผกัพ้ืนเมืองในอเมริกากลางและอเมริกาใต้ ก่อนแพร่เข้าไปในยุโรปและเอเชีย                    

มะเขือเทศมีช่ือสามญัวา่ Tomato ช่ือวิทยาศาสตร์คือ Solanum lycopersicum L. อยูใ่นวงศ ์Solanaceae จดัเป็นพืชผกั

ท่ีมีความสาํคญัทางเศรษฐกิจทั้งในแง่ผกัอุตสาหกรรมและบริโภคผลสด ปริมาณการส่งออกมะเขือเทศผลสดและ

ผลิตภณัฑแ์ปรรูปเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเน่ืองทุกปี และมีมูลค่าทางเศรษฐกิจหลายลา้นบาทต่อปี การปรับปรุงพนัธ์ุมะเขือ

เทศจึงเป็นส่ิงสาํคญัท่ีจะช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตมะเขือเทศใหมี้คุณภาพดียิ่งข้ึน  

 ในการปรับปรุงพนัธ์ุพืช หน่ึงในขั้นตอนสาํคญัคือการคดัเลือกพนัธ์ุพืชจากลกัษณะทางกายภาพท่ีปรากฏ 

หรือ ฟีโนไทป์ (phenotype) ซ่ึงเกิดจากการแปรผนัของลกัษณะทางพนัธุกรรม หรือ จีโนไทป์ (genotype) และ

อิทธิพลของส่ิงแวดลอ้ม (environment) (Via and Lande, 1985) การแสดงออกของยีนแบ่งไดเ้ป็น 2 ลกัษณะ ไดแ้ก่ 

ลกัษณะเชิงคุณภาพ (qualitative traits) และลกัษณะเชิงปริมาณ (quantitative traits) โดยลกัษณะเชิงปริมาณเป็น

ลกัษณะท่ีนกัปรับปรุงพนัธ์ุใหค้วามสนใจมากท่ีสุด เน่ืองจากลกัษณะสาํคญัทางเศรษฐกิจส่วนใหญ่เป็นลกัษณะเชิง

ปริมาณ ในการศึกษาน้ี เราสนใจศึกษาลกัษณะสัณฐานวิทยาของผลมะเขือเทศ ไดแ้ก่ นํ้ าหนกัผล ความแน่นเน้ือ 

และจาํนวนช่องรังไข่ เน่ืองจากเป็นปัจจยัสาํคญัในการกาํหนดคุณภาพของผลผลิต  

 ในปัจจุบันงานด้านพืชสวนได้มีการนําวิทยาการทางด้านจีโนมิกส์ (genomic) และอณูพันธุศาสตร์ 

(molecular genetics) มาใชใ้นการจาํแนกลกัษณะทางพนัธุกรรมและลกัษณะปรากฏของพืช และใชเ้ป็นฐานขอ้มูล

ในการคัดเลือกพืชเพ่ือนํามาปรับปรุงพนัธ์ุต่อไป ในการศึกษาน้ีเราใช้วิธีท่ีมีช่ือว่า “Genome-wide association 

studies”  หรือ GWAS คือการศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างลกัษณะปรากฏท่ีสนใจกบัขอ้มูลจีโนม โดยวิเคราะห์

ความสมัพนัธ์ระหวา่งเคร่ืองหมายโมเลกลุชนิด Single-nucleotide polymorphisms markers (SNPs) หรือ สนิปส์ กบั

ตาํแหน่ง QTL เพ่ือใหท้ราบบริเวณของดีเอน็เอท่ีเก่ียวขอ้งกบัลกัษณะท่ีสนใจ (สุภาวดี, 2558) ซ่ึงวิธีน้ีเป็นหน่ึงในวิธี

ท่ีมีการนาํมาใชศึ้กษาความหลากหลายและความแปรผนัทางพนัธุกรรมของมะเขือเทศ และยงัสามารถวิเคราะห์ใน

ลกัษณะท่ีมีจีโนมขนาดใหญ่และซบัซอ้นได ้(McCarthy et al., 2008) มีความละเอียดและแม่นยาํสูง ช่วยเพ่ิมโอกาส

ในการคน้หาและระบุตาํแหน่งยีนเป้าหมาย และการศึกษาโดยวิธีน้ีไม่จาํเป็นตอ้งสร้างประชากรใหม่และไม่ตอ้ง

ทราบขอ้มูลการทาํงานของยีนท่ีจะศึกษามาก่อน (Hirschhorn and Daly, 2005) และการศึกษา GWAS ยงัสามารถ

ใชไ้ดก้บัทุกลกัษณะท่ีมีการเก็บขอ้มูลลกัษณะปรากฏ โดยไม่ตอ้งมีสมมติฐานล่วงหนา้ (hypothesis free) (Liu et al., 

2011) 

 ในการศึกษา GWAS ตอ้งการจาํนวนตวัอย่างขนาดใหญ่เพ่ือใหไ้ดพ้ลงังานทางสถิติท่ีเพียงพอ โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งในการตรวจจบัความแตกต่างของผลกระทบขนาดเลก็ท่ีมีลกัษณะท่ีซบัซอ้น (Zhang et al., 2010) ส่ิงสาํคญั

และตอ้งคาํนึงถึงเป็นอย่างยิ่งคือการลดจาํนวนผลบวกอนัเป็นเท็จ (false positive) ให้ไดม้ากท่ีสุด เพ่ือเพ่ิมความ

ถูกตอ้งแม่นยาํในการตรวจจบัความสัมพนัธ์ระหว่างเคร่ืองหมายโมเลกุลและลกัษณะปรากฏท่ีเราสนใจ โดยปัจจยั

สาํคญัท่ีทาํใหเ้กิด ผลบวกอนัเป็นเท็จใน GWAS ไดแ้ก่ โครงสร้างประชากร (population structure) และเครือญาติ 

(kinship) (Hoffman, 2013) ซ่ึงเป็นผลมาจากส่ิงแวดล้อมและภูมิหลังทางพันธุกรรม (genetic background)                           

(Sul et al., 2018) โดยการศึกษาน้ีเราไดเ้ลือกใชโ้มเดลในการวิเคราะห์ ไดแ้ก่ Mixed linear model (MLM) ซ่ึงเป็น

โมเดลเชิงเส้นแบบผสมท่ีรวมทั้งผลแบบคงท่ี (fixed effects) และผลแบบสุ่ม (random effects) หรือเรียกวา่ ผลแบบ

ผสม (mixed effects) (GoldenHelix, 2020) เพ่ือมาช่วยลดจาํนวนผลบวกอนัเป็นเทจ็ 
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 การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือระบุเคร่ืองหมายโมเลกุลชนิดสนิปส์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัลกัษณะทางสณัฐาน

วิทยาท่ีสนใจในผลมะเขือเทศ ไดแ้ก่ นํ้ าหนกัผลซ่ึงส่งผลกระทบโดยตรงกบัปริมาณผลผลิตโดยรวม ความแน่นผล

ซ่ึงเป็นลกัษณะเชิงคุณภาพท่ีสาํคญัเน่ืองจากเก่ียวเน่ืองกบัการเก็บรักษา ตลอดจนลกัษณะจาํนวนช่องรังไข่ซ่ึงเป็น

ลกัษณะท่ีส่งผลต่อรูปร่างและขนาดผล ดว้ยการใชเ้ทคนิค GWAS ซ่ึงขอ้มูลท่ีไดน้ี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อนกั

ปรับปรุงพนัธ์ุและช่วยใหง้านปรับปรุงพนัธ์ุมะเขือเทศมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

 

อุปกรณ์และวธีิการ 

 

การเตรียมตัวอย่าง 

 ผลมะเขือเทศท่ีใชท้าํการวิจยัไดรั้บเมล็ดจากศูนยวิ์จยัและพฒันาพืชผกัเขตร้อน ภาควิชาพืชสวน คณะ

เกษตร กาํแพงแสน ปลูกท่ีมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาํแพงแสน มีทั้งหมด 445 หมายเลขรับ (accessions) 

โดยมีแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ จาํนวน 6 ตน้ต่อหมายเลขรับ ปลูกและเกบ็เก่ียว 2 คร้ัง คร้ังท่ี 1 เร่ิมปลูกเดือน

มกราคม พ.ศ. 2561 เกบ็เก่ียวเดือนเมษายน พ.ศ. 2561 และคร้ังท่ี 2 เร่ิมปลูกเดือนธนัวาคม พ.ศ. 2561 เกบ็เก่ียวเดือน

มีนาคม พ.ศ. 2562 โดยจะเกบ็ผลมะเขือเทศเม่ือผลสุกท่ี 70 เปอร์เซ็นต ์

 

การเกบ็ข้อมลูลกัษณะทางสัณฐานวิทยา 

 หลงัจากเก็บเก่ียวผลมะเขือเทศและทาํความสะอาดเรียบร้อยแลว้ นาํมาชัง่นํ้ าหนกัสดของมะเขือเทศแต่ละ

ผล (10 ผลต่อหมายเลขรับ) แลว้วดัความแน่นเน้ือดว้ยเคร่ืองวดัความแน่นเน้ือผลไม ้(fruit firmness tester) แลว้ทาํ

การนบัจาํนวนช่องรังไข่ (locules) ของแต่ละผล 

 

การเกบ็ข้อมลูทางพันธุกรรม 

 นําใบอ่อนของตัวอย่างมะเขือเทศแต่ละหมายเลขรับมาทําการสกัดดี เอ็นเอโดยใช้วิ ธี  CTAB 

(cetyltrimethylammonium bromide) จากนั้นคดัเลือกจีโนมท่ีสนใจดว้ยเทคโนโลยีดาร์ตซีค (DArTseq) แลว้ทาํการ

วิเคราะห์หาลาํดบัเบสโดยใชเ้ทคนิคการหาลาํดบัเบสยุคใหม่ ดว้ยเคร่ือง Illumina Hi-seq 2000 ซ่ึงทาํการวิเคราะห์

ทั้งหมด 77 รอบในแต่ละตวัอย่าง จากนั้นทาํการอ่านผลการวิเคราะห์ลาํดบัเบสดว้ย DArT Analytical pipeline และ

กรองขอ้มูลเบ้ืองตน้ดว้ย Phred quality score ท่ีระดบั Q30 นาํขอ้มูลท่ีผ่านการกรองเขา้สู่การวิเคราะห์ขอ้มูลดิบ 

(Fastq) โดยใช้โปรแกรม DArTsoftseq เพ่ือให้ได้เคร่ืองหมายโมเลกุลชนิดสนิปส์ จากนั้นกรองข้อมูลโดยใช้ 

PLINK (Purcell et al., 2007) 

 

การวิเคราะห์ทางสถิติ 

 การวิเคราะห์โครงสร้างประชากร (ค่า Q) โดยวิเคราะห์ทางสถิติดว้ยโปรแกรม STRUCTURE v.2.0 เพ่ือ

จัดกลุ่มของประชากรทั้งหมดท่ีใช้ในการศึกษา และการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ของเครือญาติ (ค่า K) โดยใช้

โปรแกรม PLINK วิเคราะห์หาค่า identity by state หรือ IBS ซ่ึงแสดงความคลา้ยคลึงของพนัธุกรรมระหวา่งมะเขือ

เทศ 2 หมายเลขรับ จากนั้นนาํขอ้มูลท่ีไดไ้ปใชใ้นการวิเคราะห์ GWAS 
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 ทาํการตรวจสอบคุณภาพของขอ้มูลฟีโนไทป์ว่าขอ้มูลนั้นมีการแจงแจงแบบปกติหรือไม่ โดยการทาํ 

Normality test ดว้ยโปรแกรม R ค่าท่ีไดแ้สดงในรูปของ Quantile-Quantile plots หรือ Q-Q plots 

 ติ ด ตั้ ง เ ค ร่ื อ ง มื อ  TASSEL โ ด ย ทํา ก า ร ด า ว น์โ ห ล ด ซ อ ฟ ต์แ ว ร์  TASSEL จ า ก เ ว็บ ไ ซ ต์  https:// 

tassel.bitbucket.io แ ล ะ ใ ช้ ง า น ต า ม คู่ มื อ จ า ก เ ว็ บ ไ ซ ต์  https://bitbucket.org /tasseladmin/tassel-5-

source/wiki/UserManual จา กนั้ นทํา กา ร วิ เครา ะ ห์ทา งส ถิ ติด้วย  K+Q: Mixed linear model (MLM) เ พ่ือหา

ความสัมพนัธ์ระหว่างลกัษณะทางพนัธุกรรมและลกัษณะปรากฏ (Xu et al., 2012) โดยซอฟต์แวร์จะคาํนวณทาง

สถิติจากขอ้มูลทางพนัธุกรรมและขอ้มูลทางสัณฐานวิทยาท่ีบนัทึกไดแ้ละแสดงผลออกมาในรูปกราฟแมนแฮตตนั 

(Manhattan plot)  

  

ผลและวจิารณ์ผลการทดลอง 

 จากการวเิคราะห์โครงสร้างประชากร เราจดักลุ่มประชากรของมะเขือเทศไดท้ั้งหมด 3 กลุ่ม ดงั 

Fig.1 และพบวา่มะเขือเทศบางหมายเลขรับถูกจดัอยูใ่นกลุ่ม admixture  

  

Fig. 1 Principal component analysis of Tropical Vegetable Research Center (TVRC) tomato Germplasm 

 

Table 1 Significant associations for fruit weight, fruit firmness, and locule number estimated with MLM: K + Q 

models MLM model with kinship (K) and structure (Q), p value lower than 0.0001, Correlations with the Q value 

defined by 4193 SNPs in crop 1 and 4247 SNPs in crop 2 

 Trait SNPs Chromosome Location 

(bp) 

MLM model 

(K + Q) 

Crop 1 Fruit weight SNP_00243 1 2283700 9.07 × 10-5 

Fruit firmness SNP_07636 5 634907 6.71 × 10-5 

SNP_13471 9 5499769 3.24 × 10-6 

Locule number SNP_03723 2 48542528 7.98  × 10-5 

SNP_03726 2 48559002 2.61 × 10-5 
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Table 1 (continued). 

 Trait SNPs Chromosome Location 

(bp) 

MLM model 

(K + Q) 

Crop 2 Fruit weight SNP_02357 2 22792568 1.39 × 10-5 

SNP_07722 5 2749133 5.30 × 10-5 

SNP_09614 6 34848650 5.62 × 10-7 

SNP_11198 7 54984124 5.32 × 10-5 

SNP_13907 9 49454112 1.44 × 10-7 

SNP_16144 11 3020902 6.59 × 10-5 

Fruit firmness SNP_07643 5 853218 9.88 × 10-5 

Locule number SNP_10647 7 2922569 7.04 × 10-5 

 

 ขอ้มูลทางพนัธุกรรมท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์ ไดข้อ้มูลเคร่ืองหมายสนิปส์ทั้งหมด 18,764 สนิปส์ เม่ือกรอง

ขอ้มูลเคร่ืองหมายสนิปส์ โดยใช ้PLINK คดักรองขอ้มูลสนิปส์ท่ีมีขอ้มูลสูญหายไม่เกิน 10 เปอร์เซ็นต ์และมีความถ่ี

ของอลัลีลท่ีพบนอ้ย (minor allele frequency, MAF) มากกว่า 5 เปอร์เซ็นต์ และจากการทดสอบปลูกทั้งสองคร้ัง 

เฉพาะมะเขือเทศท่ีมีขอ้มูลทางฟีโนไทป์ครบถว้นถูกนาํมาใชใ้นการวิเคราะห์คร้ังน้ี โดยมีจาํนวนหมายเลขรับใน

ฤดูกาลท่ี 1 และ 2 มะเขือเทศ เท่ากบั 186 และ 220 ตามลาํดบั ส่งผลใหจ้าํนวนเคร่ืองหมายสนิปส์ของฤดูกาลปลูก

แรก และฤดูกาลปลูกท่ีสองเท่ากบั 4,193 สนิปส์ และ 4,247 สนิปส์ ตามลาํดบั 

 ในการศึกษาน้ีแสดงผลดงั Table 1 โดยวิธีท่ีนิยมใชใ้นการกาํหนดระดบันยัสาํคญั (significance thresholds) 

หรือค่า p-value ของการศึกษา GWAS ในพืช เช่น Bonferroni correction (Bland and Altman, 1995) และ False 

discovery rate (FDR) (Benjamini and Hochberg, 1995) มักกําหนดค่า p-value ไวท่ี้ p < 10-5 หรือ p  < 10-4 แต่ใน

การศึกษาน้ีไม่มี สนิปส์ท่ีผ่านเกณฑ์การกาํหนดระดบันัยสําคัญท่ี p < 10-5 อาจเป็นเพราะลกัษณะท่ีศึกษาเป็น

ลกัษณะเชิงปริมาณท่ีมียีนหรือ QTL หลายตวัควบคุมอย่างซับซอ้นและแต่ละตาํแหน่งมีผลต่อลกัษณะค่อนขา้งตํ่า 

ดงันั้นในการศึกษาน้ีจึงเลือกใช ้p < 10-4 ในการกาํหนดระดบันยัสาํคญั (Fig. 2)  
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Fig. 2 Manhattan plot for the 12 tomato chromosomes (x axis) and associated p-values for each marker (y axis), 

(a) fruit weight of crop 1, (b) fruit weight of crop 2, (c) fruit firmness of crop 1, (d) fruit firmness of crop 2, (e) 

locules number of crop 1, (f) locules number of crop 2 

   

 จากตารางจะเห็นไดว้่าเราตรวจพบสนิปส์ท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบัลกัษณะท่ีสนใจในทั้งสองฤดูกาลปลูก ซ่ึง

ไดแ้ก่ นํ้าหนกัผล ความแน่นเน้ือผล และจาํนวนช่องรังไข่ โดยพบสนิปส์ 5 ตาํแหน่งในฤดูกาลปลูกแรก เป็นสนิปส์

ท่ีเช่ือมโยงกบัลกัษณะนํ้าหนกัผล 1 ตาํแหน่ง (บนโครโมโซม 1) กบัความแน่นเน้ือผล 2 ตาํแหน่ง (บนโครโมโซม 5 

และบนโครโมโซม 9) และกบัจาํนวนช่องรังไข่ 2 ตาํแหน่ง (บนโครโมโซม 2 จาํนวน 2 ตาํแหน่ง) และพบสนิปส์ 8 

ตาํแหน่งในฤดูกาลปลูกท่ีสอง เป็นสนิปส์ท่ีเช่ือมโยงกบัลกัษณะนํ้าหนกัผล 6 ตาํแหน่ง (บนโครโมโซม 2, 5, 6, 7, 9 

และ 11) กบัความแน่นเน้ือผล 1 ตาํแหน่ง (บนโครโมโซม 5) และกบัจาํนวนช่องรังไข่ 1 ตาํแหน่ง (บนโครโมโซม 

7) 

 เม่ือเปรียบเทียบผลท่ีไดใ้นลกัษณะเดียวกนัระหว่างสองฤดูกาลปลูก จะเห็นไดว้่าสนิปส์ท่ีแสดงความ

เช่ือมโยงกบัลกัษณะนั้นมีความแตกต่างกนั ผูวิ้จยัคาดว่าเป็นผลมาจากจาํนวนหมายเลขรับท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ใน

แต่ละฤดูกาลปลูกไม่เท่ากัน หมายเลขรับของมะเขือเทศท่ีใช้ในการวิเคราะห์ไม่เหมือนกัน และการกรอง

เคร่ืองหมายสนิปส์ท่ีไม่ไดคุ้ณภาพออก อาจทาํใหเ้ราสูญเสียเคร่ืองหมายสนิปส์ท่ีสาํคญัต่อลกัษณะท่ีเราศึกษา  

a b 

c d 

e f 
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 จาก Table 1 เราตรวจพบความสัมพนัธ์ระหวา่งเคร่ืองหมายโมเลกุลชนิดสนิปส์กบัลกัษณะนํ้าหนกัผลของ

มะเขือเทศในโครโมโซมท่ี 1 และ 2 เช่นเดียวกบั Bauchet et al. (2017) และโครโมโซมท่ี 1, 2, 6 และ 9 เช่นเดียวกบั 

Xu et al. (2012) นอกจากนั้นแลว้ยงัพบสนิปส์ท่ีมีความสัมพนัธ์กบัลกัษณะความแน่นเน้ือผลท่ีโครโมโซม 5 และ 9 

และ พบสนิปส์ท่ีมีความสัมพนัธ์กับลักษณะจาํนวนช่องรังไข่ในโครโมโซม 2 เช่นเดียวกับท่ีรายงานไวโ้ดย                

Xu et al. (2012) จากผลการศึกษาเหล่าน้ีช้ีให้เห็นว่าโครโมโซมท่ีมีความสัมพันธ์กับลักษณะท่ีศึกษามีความ

น่าเช่ือถือ 

 

สรุป 

 สามารถสร้างฐานขอ้มูลของลกัษณะทางสณัฐานวิทยาของมะเขือเทศท่ีไดรั้บเมลด็จากศูนยวิ์จยัและพฒันา

พืชผกัเขตร้อน ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตรกาํแพงแสน มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ และจากผลการศึกษา GWAS 

ทาํใหเ้ราสามารถระบุเคร่ืองหมายโมเลกุลท่ีมีความสัมพนัธ์กบัลกัษณะท่ีเราสนใจดว้ยการใชเ้คร่ืองหมายโมเลกุล

ชนิดสนิปส์  โดยขอ้มูลท่ีไดเ้หล่าน้ีสามารถนาํไปประยุกตใ์ชใ้นการคดัเลือกพนัธ์ุมะเขือเทศ ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ต่อ

การปรับปรุงพนัธ์ุมะเขือเทศในอนาคต 
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ผลของระยะเวลาต่อการชักนําการสร้างช่อดอกด้วยอุณหภูมิ 20°C ในการเร่งการออกดอกกล้วยไม้                     
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บทคัดย่อ 

Tolumnia เป็นกลว้ยไมใ้นกลุ่มของออนซิเดียมแคระ ปัจจุบนัลูกผสมท่ีไดจ้ากการปรับปรุงพนัธ์ุ มีสีสนัของดอกท่ี

หลากหลาย อยา่งไรก็ตามยงัไม่มีการศึกษาเก่ียวกบัการชกันาํให้มีการสร้างตาดอกตลอดทั้งปีในกลว้ยไมอ้อนซิเดียมแคระ 

ดงันั้นงานวิจยัน้ีจึงมีวตัถุประสงคเ์พ่ือชกันาํการออกดอก โดยให้อุณหภูมิ 20°C เป็นระยะเวลา 0, 2, 4 หรือ 6 สัปดาห์กบั

ออนซิเดียมแคระพนัธ์ุ Den 016 และ GS248 อายุ 6 เดือนหลังจากยา้ยปลูก แล้วนําไปปลูกท่ีอุณหภูมิ 26°C เป็นเวลา                          

8 สปัดาห์ โดยใชแ้ผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ (CRD) พบวา่ออนซิเดียมแคระพนัธ์ุ Den 016 เป็นพนัธ์ุท่ีมีการตอบสนอง

ต่อการชักนําช่อดอกด้วยอุณหภูมิ 20°C นาน 6 สัปดาห์ มีการออกดอก 20–33 % มากกว่าตน้ท่ีไม่ได้รับอุณหภูมิ 20°C                   

อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ ขณะท่ีพบวา่พนัธ์ุ GS248 ไม่ตอบสนองต่อการชกันาํช่อดอกดว้ยอุณหภูมิ 20°C 

คาํสําคญั: การชกันาํดอก, ออกดอกนอกฤดู, ออนซิเดียมแฟนซีแคระ 

 

Abstract 

 Tolumnia was once called Oncidium variegata, and it was commonly known as the "equitant oncidiums". 

Recently, the hybrids present various array of flower colors. However, there is lack of studies on making possible year-

round production of flowering tolumnia orchids. Therefore, the conditions for flower stalk induction of tolumnia orchids 

were investigated. Tolumnia Den 016 and GS248 were grown under 20°C for 0, 2, 4 or 6 weeks. After treatments, the plants 

were transferred to grow under 26°C for 8 weeks. The experiment was set up as factorial experiments in completely 

randomized designs (CRD). The results showed that Tolumnia Den 016 responded to inflorescence induction treatments. 

The percentage of flowering inflorescences were significantly higher than other treatments (20–33%) when plants were 

treated with 20°C for 6 weeks. In case of Tolumnia GS248 was not respond to 20°C treatment. 

Keywords: flower forcing, off-season flower stalks, Tolumnia 
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คํานํา 

กลว้ยไมเ้ป็นไมด้อกท่ีมีมูลค่าสูง และสามารถใช้งานไดท้ั้งในรูปไมต้ดัดอกและไมก้ระถาง เน่ืองจาก

กลว้ยไมมี้ความหลากหลาย ดา้น รูปร่าง ลกัษณะ และสีสันของดอก ทาํใหไ้ดรั้บความนิยมอย่างมากในศตวรรษท่ี 

21 (Sarmah et al., 2017) นอกจากน้ี ในตลาดการคา้ระดบันานาชาติกลุ่มของกลว้ยไมก้ระถางยงัถือเป็นกลุ่มไม้

กระถางท่ีใหญ่มากกลุ่มหน่ึง (Lopez and Runkle, 2005) อย่างไรก็ตาม ความต้องการกล้วยไม้ชนิดใหม่ๆใน

ทอ้งตลาด ไดเ้กิดข้ึนและมีการเปล่ียนแปลงอย่างต่อเน่ือง ดงันั้นผูผ้ลิตกลว้ยไม ้จึงจาํเป็นตอ้งเพ่ิมกลว้ยไมช้นิด

ใหม่ๆและยงัรวมถึงการเพ่ิมคุณภาพของกลว้ยไมอี้กดว้ย   

Tolumnia เป็นกลว้ยไมท่ี้มีถ่ินท่ีอยู่ในแถบหมู่เกาะทะเลแคริบเบียน โดยกลว้ยไมช้นิดน้ีถูกจดัอยู่ในกลุ่ม

ของกลว้ยไมแ้คระรากอากาศท่ีเจริญออกดา้นแนวนอน โดยท่ีรูปร่างจะมีลกัษณะเป็นใบพดัเลก็ๆ ประกอบไปดว้ย

ใบอวบนํ้ารูปสามเหล่ียม และไม่มีการสร้างลาํลูกกลว้ย (Aldrich, 1994; Baker and Baker, 2006) ออนซิเดียมแคระ

ให้ดอกเร็วเม่ือเทียบกบักลว้ยไมช้นิดอ่ืนๆ รวมถึงสีสันของดอกยงัมีความหลากหลายอย่างมาก เช่น สีขาว สีแดง                 

สีชมพู สีม่วง สีเหลือง และสีสม้ เป็นตน้ (White, 2009) จากลกัษณะท่ีกล่าวมาขา้งตน้เห็นไดว้า่ กลว้ยไมอ้อนซิเดียม

แคระเป็นพืชท่ีมีศกัยภาพในการปรับปรุงพนัธ์ุ เพ่ือใหไ้ดสี้ของลูกผสมท่ีแปลกใหม่ หลากหลาย นอกจากน้ียงัปลูก

เล้ียงง่าย มีขนาดเล็ก กะทดัรัด สามารถนาํไปใชป้ระโยชน์ไดใ้นอาคารหรือหอ้งท่ีมีขนาดเล็ก เช่น สามารถนาํไป

ปลูกเล้ียงใกลริ้มหนา้ต่าง เป็นตน้  

อย่างไรก็ตาม ปัญหาสาํคญัในการผลิตกลว้ยไมสู่้ทอ้งตลาด คือการกาํหนดช่วงเวลาของการใหด้อกอย่าง

จาํเพาะเจาะจง ซ่ึงวตัถุประสงคใ์นการทาํการชกันาํดอกคือการผลิตในช่วงนอกฤดูกาลใหด้อกและการกาํหนดการ

ชกันาํดอกใหต้รงกบัช่วงเทศกาลวนัสาํคญัต่าง ๆ เป็นตน้ (Narong, 2004; Lopez and Runkle, 2005) นอกจากท่ีกล่าว

ขา้งตน้แลว้ ประโยชนข์องการชกันาํดอก คือการหลีกเล่ียงช่วงเวลาการใหด้อกพร้อมกนั จนผลผลิตออกมามากเกิน

ความจาํเป็น นอกจากน้ียงัรวมถึงการเพ่ิมรายไดใ้หแ้ก่ผูผ้ลิตอยา่งต่อเน่ือง และสามารถผลิตกลว้ยไมไ้ดท้นัช่วงเวลา

ท่ีผูบ้ริโภคตอ้งการอีกดว้ย (Narong, 2004) ปัจจุบนัมีกลว้ยไมท่ี้สามารถควบคุมและชักนาํการออกดอกได ้เช่น 

Phalaenopsis (Sakanishi et al., 1980; Yoneda et al., 1991; Blanchard and Runkle, 2006; Newton and Runkle, 2009; 

Paradiso and De-Pasale, 2014) Lopez and Runkle (2005) กล่าวถึงการใชอุ้ณหภูมิตํ่า (10 ถึง 18°C ซ่ึงข้ึนอยูก่บัชนิด

ของกลว้ยไม)้ กบัช่วงเวลาการใหแ้สงจะมีผลอยา่งมากในการเกิดดอก เช่น กลว้ยไมแ้คทลียา กลว้ยไมฟ้าแลนนอป

ซิส และกลว้ยไมมิ้ลโทนอปซิส เป็นตน้ นอกจากน้ี ยงัพบวา่ช่วงระยะเวลาการใหอุ้ณหภูมิกย็งัสามารถส่งผลถึงการ

กระตุน้ตาดอกใน กลุ่มกลว้ยไม ้Nobile dendrobium อีกดว้ย (Lin et al., 2011) ปัจจุบนัพบว่ามีรายงาน การชกันาํ

ดอกผา่นการชกันาํดว้ยอุณหภูมิตํ่าหลายชนิด ตวัอยา่งเช่น Nobile dendrobium ท่ี (Yen et al., 2008; Lin et al., 2011), 

Doritaenopsis (Newton and Runkle, 2009), Miltoiopsis (Lopez et al., 2005; Lopez and Runkle, 2006), Odontioda 

(Blanchard and Runkle, 2008), Phalaenopsis (Sakanishi et al., 1980; Yoneda et al., 1991; Blanchard and Runkle, 

2006; Newton and Runkle, 2009; Paradiso and De-Pasale, 2014), Sophrolaeliocattleya (An et al., 2017) and 

Zygopetalum (Lopez and Runkle, 2004) 

ในปัจจุบนัพบว่า ยงัไม่มีการศึกษาเก่ียวกบัการทาํใหช่้อดอกของออนซิเดียมแคระออกไดต้ลอดทั้งปี ตาม

การรายงานของ Ackerman และ Galarza-Pérez (1991) อ้างว่า ออนซิเดียมแคระจะมีช่วงท่ีออกดอก เป็นสอง

ช่วงเวลา ช่วงตน้ปีจะเร่ิมใหด้อก ภายในช่วงเดือนมีนาคมถึงเดือนมิถุนายน แต่ออนซิเดียมแคระบางกลุ่มจะเร่ิมบาน
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ช่วงท่ีสอง ในช่วงเดือนกนัยายนถึงเดือนตุลาคม ดงันั้นจะมีบางช่วงเวลาท่ีพบดอกของออนซิเดียมแคระไดน้อ้ย จึง

เป็นท่ีมาของงานวิจยัน้ีคือการเพ่ิมศกัยภาพในการชักนาํช่อดอกของออนซิเดียมแคระ โดยการชักนาํช่อดอกท่ี

อุณหภูมิ 20°C ในระยะเวลาท่ีแตกต่างกนัของกลว้ยไมอ้อนซิเดียมแคระ 

 

อุปกรณ์และวธีิการ 

 

การเตรียมและการดูแลกล้วยไม้ 

 ในการชกันาํช่อดอก กลว้ยไมท่ี้ทาํการวิจยั คือ ออนซิเดียมแคระลูกผสม พนัธ์ุ Den 016 และ พนัธ์ุ GS248 

(Fig. 1)  ท่ีมีอายุหกเดือนหลงัจากออกขวดปลูก ปลูกในกระถางพลาสติกขนาด 5 เซนติเมตร โดยใชส้แฟคนัม่มอส 

เป็นวสัดุปลูก โดยแต่ละกระถางจะมีกลว้ยไมเ้ฉล่ียท่ี 2–3 ตน้ต่อกระถาง กลว้ยไมถู้กปลูกในโรงเรือนหลงัคาตาข่าย

พรางแสง 70% ท่ีมีการควบคุมอุณหภูมิประมาณ 26 ± 2°C ความเขม้ของแสงประมาณเฉล่ียทั้งวนั 260 μmol m-2s-1 

PPF ความช้ืนสัมพทัธ์ประมาณ 78% กลว้ยไมถู้กใหน้ํ้ าพร้อมกบัปุ๋ยละลายนํ้า 1–2 คร้ังต่อสัปดาห์ ดว้ยปุ๋ยละลายนํ้า 

Peter’s professional 20–20–20 (0.5 ก./ล.) (J.R. Peter, Inc., Allentown, USA) 

 

 
Fig. 1 Two cultivars of Tolumnia used as experimental materials; A) Tolumnia Den 016 and B) Tolumnia GS248 

Bar = 0.5 cm 

 

การชักนาํช่อดอกในห้องเพาะเลีย้ง 20°C 

จากนั้นกล้วยไม้ถูกนําไปยงัห้องเพาะเล้ียงท่ีถูกปรับอุณหภูมิให้คงท่ีท่ี 20±2°C ท่ีความเข้มของแสง

ประมาณ 70 µmol m-2s-1 PPF ท่ีระดบัความสูงของพืช โดยมีช่วงเวลาให้แสงเป็น 12 ชัว่โมงต่อวนั ดว้ยหลอดไฟ

ฟลูออเรสเซนต์ Sylvania™ Gro-lux (A Feilo Sylvania Company) ในช่วงเวลา 08.00–20.00 น. โดยมีความช้ืน

สมัพทัธ์ในหอ้งเพาะเล้ียงประมาณ 78% กลว้ยไมถู้กใหน้ํ้าพร้อมกบัปุ๋ยละลายนํ้า 1–2 คร้ังต่อสปัดาห์ ดว้ยปุ๋ยละลาย

นํ้า Peter’s professional 20–20–20 (0.5 ก./ล.) (J.R. Peter, Inc., Allentown, USA) โดยเร่ิมดาํเนินการวิจยั ตั้งแต่วนัท่ี 

20 มกราคม 2559 แบ่งเป็น 4 กรรมวิธี ไดแ้ก่ กรรมวิธีควบคุม (0 สัปดาห์), 2, 4 และ 6 สัปดาห์ โดยนาํกลว้ยไมไ้ป

ชกันาํช่อดอกตามเวลาท่ีกาํหนด เม่ือผ่านการชกันาํช่อดอกในอุณหภูมิตํ่าแลว้ กลว้ยไมไ้ดถู้กนาํกลบัไปยงัโรงเรือน

เดิม (Table 1)  
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การบันทึกข้อมลู 

 หลงัจากท่ีกลว้ยไมถู้กนาํกลบัมาไวท่ี้โรงเรือนหลงัจากชกันาํช่อดอก เกบ็บนัทึกขอ้มูลทุก 2 สปัดาห์ โดยมี

การเกบ็ขอ้มูลค่าเฉล่ียเป็นจาํนวนร้อยละท่ีกลว้ยไมแ้ทงช่อดอกออกจากซอกใบในแต่ละกรรมวิธี  

 

การวิเคราะห์ผลทางสถิติ 

ในงานวิจัยน้ีถูกวางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ (CRD, completely randomized design) โดยแบ่ง

ออกเป็น 4 กรรมวิธี กรรมวิธีละ 3 ซํ้ า  ซํ้ าละ 10 กระถาง วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้โปรแกรม CoStat 6.1 (CoHort 

software, Minneapolis, USA)  เปรียบเทียบค่าเฉล่ียโดยวิธี LSD’s multiple range tests ท่ี p-value 0.05 

 

Table 1 Schematic diagram of forcing duration treatment settings for 2 cultivars of Tolumnia hybrid 

Forcing duration 

at 20°C (weeks) 

Experimental duration 
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 Plants were cultured at 20°C. 

 Plants were cultured in a 26°C greenhouse. 

 

ผลและวจิารณ์ผลการทดลอง 

ในการทดลองคร้ังน้ีได้ประเมินประสิทธิภาพของการชักนําช่อดอกท่ีอุณหภูมิ 20°C ในระยะเวลาท่ี

แตกต่างกนัของกลว้ยไมอ้อนซิเดียมแคระสองพนัธ์ุ (Table 2–3) หลงัจากการยา้ยกลว้ยไมก้ลบัเขา้โรงเรือน พบช่อ

ดอกไดใ้นสัปดาห์ท่ีส่ี ในการทดลอง และพบวา่เปอร์เซ็นตสู์งท่ีสุดของการชกันาํช่อดอกของออนซิเดียมแคระพนัธ์ุ 

Den 016 หลงัได้รับอุณหภูมิ 20°C นานส่ีสัปดาห์ เกิดข้ึนเม่ือนํากลว้ยไมไ้ปชักนําช่อดอกรวมนานหกสัปดาห์                      

ซ่ึงเกิดช่อดอก 33.3% โดยพบว่าการชกันาํช่อดอกท่ีอุณหภูมิ 20°C (4–6 สัปดาห์) มีแนวโนม้ท่ีจะสามารถชกันาํช่อ

ดอกไดม้ากกวา่การชกันาํช่อดอกสองสัปดาห์ อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ อยา่งไรกต็าม เปอร์เซ็นตก์ารเกิดช่อดอกไม่

เพ่ิมข้ึนหลงัสปัดาห์ท่ีส่ี (Fig. 2)   

ในทางตรงกนัขา้ม พบว่าออนซิเดียมแคระพนัธ์ุ GS248 ไม่ตอบสนองต่อการชกันาํช่อดอกดว้ยอุณหภูมิ  

20°C เน่ืองจากเปอร์เซ็นต์การออกดอกไม่แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติระหว่างแต่ละกรรมวิธีตลอดการ

ทดลอง โดยเปอร์เซ็นตก์ารเกิดช่อดอกคงท่ีในทุกระยะท่ีเกบ็ขอ้มูล เช่นเดียวกนักบัออนซิเดียมแคระพนัธ์ุ Den 016  

การทดลองในคร้ังน้ีใหผ้ลสอดคลอ้งกบั Sakanishi และคณะ (1980) ท่ีไดใ้หเ้หตุผลวา่ท่ีอุณหภูมิสูง (28°C ) 

จะทาํให ้Phalaenopsis amabilis ยงัคงเจริญเติบโตในระยะของการเจริญเติบโตทางดา้นลาํตน้และใบ และเม่ือมีการ
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ลดอุณหภูมิเกิดข้ึน (ตํ่ากว่า 25°C ) จะถูกเปล่ียนไปเป็นการเจริญเติบโตในระยะการสืบพนัธ์ุแทน โดยการทดลองน้ี

ให้ผลคลา้ยกบักลว้ยไม ้Phalaenopsis และ Doritaenopsis ซ่ึงให้ช่อดอกจาํนวนมากข้ึนเม่ือถูกชกันาํดว้ยอุณหภูมิ 

20°C เม่ือเทียบกบัอุณหภูมิ 29°C  (Newton and Runkle, 2009) นอกจากน้ี Yen et al. (2008) มีการรายงานวา่ Nobile 

dendrobium อาจจะถูกกระตุน้ใหเ้กิดตาดอกท่ีอุณหภูมิตํ่าและจะพฒันาไดดี้ข้ึน เม่ือพืชไดรั้บอุณหภูมิท่ีสูงข้ึนอีกคร้ัง 

เพ่ือท่ีจะสนบัสนุนการพฒันาของตาดอกในลาํดบัต่อไป โดยช่วงระยะเวลาท่ีการทดลองไดท้ดสอบคือ กลว้ยไม ้

Nobile dendrobium ท่ีเกิดตาดอกดีคือต้นท่ีผ่านการกระตุ้นตาดอกท่ีอุณหภูมิ 13°C เป็นระยะเวลาสามสัปดาห์ 

อย่างไรก็ตาม การกระตุน้ดว้ยอุณหภูมิตํ่าตอ้งอยู่ในช่วงเวลาท่ีเหมาะสม ไม่เช่นนั้นกลว้ยไมอ้าจไดรั้บอนัตรายจาก

การเพาะเล้ียงท่ีอุณหภูมิตํ่าเป็นเวลานาน มีการทดลองในกลว้ยไม ้ Dendrobium Red Emperor ‘Prince’  พบว่า

กลว้ยไมจ้ะไดรั้บผลกระทบจากอุณหภูมิตํ่า ในแง่ของการเขา้ไปลดการเจริญเติบโตในระยะของการเจริญทางดา้น

ลาํตน้และใบ (Lin et al., 2011) นอกจากน้ี Ichihashi (1997) ยงัคน้พบว่า หากนาํกลว้ยไม ้Nobile dendrobiums ไป

เล้ียงในท่ีอุณหภูมิตํ่าเป็นเวลานานอาจจะส่งใหใ้บเหลืองและโตชา้ข้ึน  

ในการทดลองคร้ังน้ีใหผ้ลการชกันาํช่อดอกท่ีนอ้ย อาจเน่ืองจากอายขุองพืชท่ียงัไม่มาก เช่นเดียวกบัผลการ

ทดลองใน Miltoiopsis (Lopez and Runkle, 2006) และ Phalaenopsis (Paradiso and De-Pasale, 2014) กล่าวคือ                

พืชท่ีมีอายนุอ้ยและขนาดเลก็จะใหป้ระสิทธิภาพในการชกันาํช่อดอกไดน้อ้ยกวา่พืชท่ีมีขนาดใหญ่หรืออายุมากกว่า 

เน่ืองจากการสะสมอาหารท่ีพอเพียงต่อการชกันาํดอก (Paradiso and De-Pasale, 2014) นอกจากน้ี An et al. (2017) 

ไดอ้ธิบายวา่ การเจริญเติบโตของพืชและการชกันาํตาดอกนั้น นอกจากพืชจะตอบสนองต่ออุณหภูมิท่ีเหมาะสมแลว้ 

ยงัข้ึนอยู่กับพันธ์ุของพืชเองท่ีตอบสนองต่ออุณหภูมิท่ีต่างกันอีกด้วย ผลท่ีใกล้เคียงน้ีคล้ายกับงานวิจัยของ  

Blanchard และ Runkle (2006) ท่ีรายงานวา่ Phalaenopsis จะตอบสนองต่ออุณหภูมิและใหผ้ลแตกต่างกนัตามพนัธ์ุ 

 

Table 2 Percentage of flower-stalk emergence in Tolumnia Den 016 as affected by different duration of cooling-

temperature treatment at 20°C (Day/Night) including 0, 2, 4 and 6 weeksz 

Treatment duration  

(weeks) 

Percentage of flower stalks emergence after moved to 

26 °Cy 
C.V. (%) 

0 0.0±0.0b 0 

2 6.7±6.7b 100 

4 20.0±0.0a 0 

6 33.3±6.7a 20 

z Three replicates each containing ten plants were performed for each treatment. Den 016 were transplanted on 24 

July 2015 and experiment started on 20 January 2016. 
y Percentage data were angular transformed prior to analysis and means ± standard errors within a column 

followed by the same letter are not significantly different according LSD multiple range test at p ≤ 0.05. 
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Table 3 Percentage of flower-stalk emergence in Tolumnia GS248 as affected by different duration of cooling-

temperature treatment at 20 °C (Day/Night) including 0, 2, 4 and 6 weeksz 

Treatment duration (weeks) Percentage of flower stalks emergence after moved to 26°Cy C.V. (%) 

0 6.7±6.7a 100 

2 13.3±13.3a 100 

4 40.0±23.1a 57.7 

6 33.3±6.7a 20 

z Three replicates each containing ten plants were performed for each treatment. GS248 were transplanted on 24 

August 2015, and experiment started on 20 January 2016. 
y Percentage data were angular transformed prior to analysis and means ± standard errors within a column 

followed by the same letter are not significantly different according LSD multiple range test at p ≤ 0.05. 

 

0 weeks in 20 °C 2 weeks in 20 °C 4 weeks in 20 °C 6 weeks in 20 °C 

 
Fig. 2 Flower stalks initiation, development and anthesis after 4 weeks greenhouse (26ºC), in Tolumnia Den 016 

(A–D) and Tolumnia GS248 (E–H) in different duration cooling-temperature treatment at 20°C. Bar = 0.5 cm    

 

สรุป 

 การชักนําช่อดอกของกลว้ยไมอ้อนซิเดียมแคระพนัธ์ุ Den 016 และ GS248 โดยให้อุณหภูมิ 20 องศา

เซลเซียส เป็นระยะเวลา 0, 2, 4 และ 6 สปัดาห์ แลว้ปลูกท่ีอุณหภูมิ 26°C พบวา่ออนซิเดียมแคระพนัธ์ุ Den 016 เป็น

พนัธ์ุท่ีมีการตอบสนองต่อการชกันาํช่อดอกดว้ยอุณหภูมิ 20°C โดยให้ผลดีในกรรมวิธีท่ีมีระยะเวลาการเล้ียงใน

อุณหภูมิ 20°C  ตั้งแต่ 4 สัปดาห์ข้ึนไป และมีเปอร์เซ็นต์การออกดอกมากกว่าตน้ท่ีไม่ไดรั้บอุณหภูมิ 20°C อย่างมี

นัยสําคญัทางสถิติ ขณะท่ีออนซิเดียมแคระพนัธ์ุ GS248 ไม่ตอบสนองต่อการชักนาํช่อดอกดว้ยอุณหภูมิ 20°C 

ดงันั้นในการทดลองน้ีถือเป็นกา้วแรกในการพฒันาและต่อยอดการชกันาํดอกของกลว้ยไมอ้อนซิเดียมแคระใน

อนาคตต่อไป  
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บทคัดย่อ 

 ศึกษาระดบัค่าการนาํไฟฟ้า (EC) ของสารละลายธาตุอาหารต่อการเจริญเติบโต และผลผลิตของขา้วโพดหวานพนัธ์ุ

ราชินีทบัทิมสยามท่ีปลูกในกระถางพสาสติกขนาด 15 น้ิว โดยใชข้ยุมะพร้าวเป็นวสัดุปลูกและใหส้ารละลายไปพร้อมระบบนํ้ า

หยด โดยวางแผนการทดลองแบบ Completely Randomized Design (CRD) ประกอบดว้ย 3 วิธีการทดลอง จาํนวน 5 ซํ้ า  ไดแ้ก่ 

ระดับค่า EC = 2.5, 3.0 และ 3.5 mS/cm ผลทดลองพบว่า ระดับของค่าการนําไฟฟ้าของสารละลายธาตุอาหารมีผลต่อการ

เจริญเติบโต และผลผลิตสูงท่ีสุด คือ EC= 2.5 และ 3.0 mS/cm ให้นํ้ าหนักฝักรวมเปลือก และนํ้ าหนักฝักสูงท่ีสุด คือ EC= 2.5 

mS/cm (192.20 และ 153.30 กรัม ตามลาํดับ) และ EC= 3.0 mS/cm (177.80 และ 147.60 กรัม ตามลาํดับ) และพบว่าปริมาณ

ของแข็งท่ีละลายไดท้ั้งหมด ท่ี EC= 3.5 mS/cm มีค่าสูงท่ีสุด (17.00 % Brix) ดงันั้นการปลูกขา้วโพดหวานควรปลูกท่ีระดบัค่า

การนําไฟฟ้าของสารละลายธาตุอาหาร ท่ี EC= 2.5–3.0 mS/cm และก่อนเก็บเก่ียวควรเพ่ิม EC ให้สูงท่ี 3.5 mS/cm เพ่ือให้

ขา้วโพดหวานมีความหวานเพ่ิมข้ึน 

คาํสําคญั: ขา้วโพดหวาน, สารละลายธาตุอาหาร, ระบบปลูกพืชโดยไม่ใชดิ้น 

 

Abstract 

 The study on effect of electrical conductivity (EC) of nutrient solution on growth and yield of sweet corn (Siam 

Ruby Queen) grown in 15 inch plastic pots were carried out. Coconut dust were filled in the pots as planting substrate. The 

nutrient solutions were supplied to all tested plants by drip irrigation system. The experimental design was Completely 

Randomized Design (CRD) with 3 treatments and 5 replications as follows: EC= 2.5, 3.0 and 3.5 mS/cm. The results showed 

levels of electrical conductivity (EC) of nutrient solution that best growth and yield of the total weight of pod shell and weight 

pod EC= 2.5 mS/cm (192.20 and 153.30 gram, respectively) and EC= 3.0 mS/cm (177.80 and 147.60 gram, respectively). The 

higher total soluble solids (17.00 %Brix) were derived from the EC of nutrient solution equaled 3.5 mS/cm. Based on the 

study, it was recommended to utilize the nutrient concentrations of EC= 2.5–3.0 mS/cm to grow sweet corn, and pre-harvest, 

EC should be raised to 3.5 mS/cm to increase the sweetness of the corn.  

Keywords: nutrient solution, soilless culture, sweet corn 
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คํานํา 

 ขา้วโพดหวาน (Sweet corn) จดัอยู่ในวงศ ์Poaceae มีช่ือวิทยาศาสตร์ว่า Zea mays L. ขา้วโพดหวานเป็น              

ท่ีนิยมทั้งในการบริโภคฝักสดและนาํไปแปรรูป (สิริภจัน์ และธนะชยั, 2561) ในปัจจุบนัขา้วโพดหวานพนัธ์ุราชินี

ทบัทิมสยามเป็นขา้วโพดหวานสีแดงพนัธ์ุแรกของโลกท่ีมีในประเทศไทยแห่งเดียว และจดัว่าเป็น “ราชินีแห่ง

ขา้วโพดหวาน” เน่ืองจากมีรสชาติหวาน เมลด็นุ่ม มีกล่ินหอม และยงัมีสารสีแดงท่ีอยูใ่นขา้วโพดขา้วเหนียว จดัเป็น

กลุ่มแอนโทไซยานิน (Anthocyanin) เป็นรงควตัถุ เป็นสารท่ีดูดแสง (Visible light) ชนิดเดียวกนักบัท่ีพบในองุ่น 

ดอกอญัชนั และพืชท่ีมีสีม่วงกบัสีแดงชนิดอ่ืน และมีผลงานวิจยัออกมามากมายระบุว่า สารแอนโทไซยานิน จะมี

ปริมาณสารตา้นอนุมูลอิสระ (Antioxidant) สูง ซ่ึงมีผลดีต่อสุขภาพผูบ้ริโภค (ภาวิณีย,์ 2560) แต่สภาพแวดลอ้มใน

ปัจจุบนัไม่เอ้ืออาํนวยต่อการเพาะปลูก ส่งผลใหมี้โรคและแมลงสะสมในแปลงปลูก (โรคใบไหม ้รานํ้าคา้ง เน่าคอ

ดิน หนอนเจาะฝัก และหนอนเจาะลาํตน้) ซ่ึงส่งผลต่อขนาดฝัก ปลายฝักเรียวลีบ ติดเมลด็ไม่เต็มฝัก ความหวานไม่

สมํ่าเสมอ (กิตติภพ และคณะ, 2558) และยงัพบปัญหาอ่ืน ๆ เช่น ความเป็นกรด-ด่าง ลกัษณะของดินท่ีไม่เหมาะสม 

ขอ้จาํกดัของทรัพยากรนํ้า การปนเป้ือนของเช้ือโรคในดิน (อิทธิสุนทร และคณะ, 2557) การปลูกพืชโดยไม่ใชดิ้น

เป็นระบบท่ีสามารถควบคุมสภาพแวดลอ้มบริเวณรากพืช และพืชสามารถดูดธาตุอาหารไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 

ส่งผลต่อผลผลิตและคุณภาพของพืช ในระบบวสัดุปลูกพืชโดยใชว้สัดุปลูกแทนดิน หลกัสําคญัในการเลือกวสัดุ

ปลูก คือ จะตอ้งใหเ้หมาะสมกบัสภาวะต่าง ๆ ตามท่ีพืชตอ้งการ เช่น มีการระบายอากาศไดดี้อุม้นํ้ าไดพ้อเหมาะ  

เป็นตน้ (ถวลัย,์ 2534) การจดัการสารละลายธาตุอาหารพืชจาํทาํโดยการควบคุมค่า EC (Electrical Conductivity) 

และ pH ในสารละลายธาตุอาหารเพ่ือให้พืชสามารถดูดใชปุ๋้ย หรือสารละลายธาตุอาหารไดดี้ตลอดจนถึงการเก็บ

เก่ียว รวมถึงการควบคุมอุณหภูมิและออกซิเจนในสารละลายธาตุอาหารพืช ค่า EC จะเป็นค่าท่ีสามารถบอกระดบั

ความเขม้ขน้ของสารละลายธาตุอาหารว่ามีมากหรือน้อยเพียงใด บางช่วงอายุของพืช และบางสภาพอากาศไม่

จาํเป็นตอ้งใชร้ะดบั EC สูง ๆ และระดบั pH จะควบคุมความเป็นประโยชน์ของธาตุอาหารท่ีมีต่อพืชได ้(Morgan, 

1999) จากขอ้มูลท่ีมีส่วนใหญ่เป็นของต่างประเทศ ยงัไม่พบระดบัค่าการนาํไฟฟ้า (EC) ของสารละลายธาตุอาหารท่ี

เหมาะสมกบัการผลิตขา้วโพดหวาน จึงควรศึกษาเพ่ือเป็นแนวทางในการผลิตขา้วโพดหวานโดยการใหปุ๋้ยไปพร้อม

ระบบนํ้าหยด เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการใชปุ๋้ยและนํ้าอย่างมีประสิทธิภาพประหยดัค่าแรงงานในการใส่ปุ๋ยและ

รดนํ้า โดยมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาระดบัค่าการนาํไฟฟ้า (EC) ของสารละลายธาตุอาหารต่อการเจริญเติบโตและ

ผลผลิตของขา้วโพดหวานพนัธ์ุราชินีทบัทิมสยามท่ีปลูกในระบบไม่ใชดิ้น  

 

อุปกรณ์และวธีิการ 

ทาํการทดลองท่ีคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลยัราชภฏัรําไพพรรณี ในปลูกโรงเรือนพลาสติก

หลงัคามุงดว้ยพลาสติกคลุมโรงเรือนมีความหนา 200 ไมครอน ดา้นขา้งจะมีมุง้กนัแมลงทาํหนา้ในการป้องกนั

แมลงศตัรูพืชท่ีจะเขา้ทาํลายพืช ขนาดตาข่าย 32 ตา ซ่ึงทาํใหพื้ชไดรั้บแสงอย่างสมํ่าเสมอตลอดการทดลอง ทาํการ

เตรียมวสัดุปลูกโดยการนาํวสัดุปลูกขยุมะพร้าวใส่กระถาง นาํมาแช่นํ้าท้ิงไว ้24 ชัว่โมง จากนั้นเทนํ้าท้ิง และแช่นํ้า

ใหม่ 24 ชั่วโมง และเทนํ้ าท้ิงทาํทั้งหมด 3 คร้ัง เพ่ือชะเกลือออกจากวสัดุปลูก และปรับค่า pH (5.5–6.5) เพ่ือให้

เหมาะสมต่อการเจริญเติบโต จากนั้นนาํเมลด็ขา้วโพดหวานพนัธ์ุราชินีทบัทิมสยามมาเพาะลงในถาดเพาะกลา้ โดย

ใชพี้ทมอสเป็นวสัดุเพาะกลา้ รดนํ้าใหชุ่้ม เป็นระยะเวลา 10 วนั หลงัจากนั้นเลือกตน้ท่ีสมบูรณ์ และทาํการยา้ยลงใน
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กระถางขนาด 15 น้ิว กระถางละ 1 ตน้ โดยใชข้ยุมะพร้าวเป็นวสัดุปลูก (Fig. 1) และนาํไปวางในโรงเรือนพลาสติก

ตามแผนการทดลอง โดยแบ่งเป็น 3 แถว ๆ ละ 15 กระถาง โดยแต่ละแถวห่างกนั 50 เมตร ระยะห่างระหวา่งกระถาง 

30 เซนติเมตร  

 

การเตรียมสารละลายธาตอุาหาร 

 ทาํการเตรียมสารละลายธาตุอาหารสูตรขา้วโพดหวาน ท่ีมีความเขม้ขน้ 200 เท่า ปริมาตร 20 ลิตร ถงั A 

ประกอบด้วย Ca(NO3)2 = 3.767 กิโลกรัม และ Fe-EDTA = 22 กรัม ส่วนถัง B ประกอบด้วย KNO3 = 1.796 

กิโลกรัม, KH2PO4 = 0.653 กิโลกรัม, MgSO4 = 1.037 กิโลกรัม, ZnSO4 = 4.360 กรัม, CuSO4 = 0.508 กรัม, MnSO4 

= 7.097 กรัม, H3BO3 = 5.082 กรัม และ (NH4)6Mo7O24 = 0.343 กรัม  หลงัจากนั้นนาํสารละลายจากถงั A และ B มา

ผสมกนัในถงัท่ีมีนํ้ าอยู่ 200 ลิตร เพ่ือเจือจางสารละลายก่อนนาํไปใช้ใช้ไดค้วามเข้มข้นตามท่ีกาํหนดไว ้โดย

ปริมาตรของสารละลายทั้งสองตอ้งเท่ากนั จนไดร้ะดบัค่าการนาํไฟฟ้า (EC) ของสารละลายธาตุอาหาร 3 ระดบั คือ 

EC= 2.5 mS/cm, 3.0 mS/cm และ 3.5 mS/cm และปรับค่า pH 5.5-6.5 ดงันั้นระบบนํ้ าจะมีทั้งหมด 3 ชุด ซ่ึงแต่ละ

วิธีการทดลอง จะทาํการสุ่มให้แก่ตน้ขา้วโพดหวานพนัธ์ุราชินีทบัทิมสยามดว้ยการใหส้ารละลายไปพร้อมกบันํ้ า

ดว้ยระบบนํ้าแบบหยด ใชห้วันํ้าหยดขนาด 8 ลิตร/ชัว่โมง กระถางละ 2 หวั โดยใชเ้คร่ืองตั้งเวลา ควบคุมการปิดเปิด

ในการใหส้ารละลายกบัพืช ซ่ึงจะเพ่ิมเวลาการใหน้ํ้ า ตามการเจริญเติบโตของพืช เคร่ืองตั้งเวลา สามารถตั้งความถ่ี

การใหน้ํ้ า และระยะเวลาการใหน้ํ้ า สามารถตั้งความถ่ีสูงสุด 24 คร้ัง และระยะเวลาการใหใ้นแต่ละคร้ัง 0-30 นาที 

เม่ือตน้ขา้วโพดหวานเร่ิมมีดอกตวัผูท่ี้ยอดดา้นบนสุดของตน้ขา้วโพด และมีดอกตวัเมียอยู่ท่ีบริเวณกาบใบกลางตน้

มีไหมเป็นเส้นออกมาเพ่ือรับเกสรตวัผู ้วิธีการผสมเกสรจะใชวิ้ธีการเด็ดก่ิงเกสรตวัผูม้าป้ายลงเส้นไหมของเกสรตวั

เมียทุก ๆ วนัจนกว่าเส้นไหมจะเปล่ียนจากสีเขียวอ่อนเป็นสีนํ้ าตาล การเก็บเก่ียวขา้วโพดหวานจะเร่ิมตั้งแต่ปลูก

ประมาณ 55-60 วนั โดยจะสงัเกตจากขนาดของฝัก และไหมท่ียื่นออกมาจากฝักจะเป็นสีนํ้าตาลแหง้  

 

 
Fig. 1 Transplanting sweet corn seedlings into pots 

 

การวางแผนการทดลอง 

 วางแผนการทดลองแบบ Completely Randomized Design (CRD) มี 3 วิธีการ (Treatment) วิธีการละ 5 ซํ้ า 

(Replication) ซํ้ าละ 3 ต้น ประกอกด้วย ระดับค่าการนําไฟฟ้า EC= 2.5 mS/cm, EC= 3.0 mS/cm และ EC= 3.5 

mS/cm 
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  การเกบ็ข้อมลูและวิเคราะห์ข้อมลู 

 ด้านการเจริญเติบโต ทําการวดัความสูงต้น ความกวา้งใบ ความยาวใบ (เซนติเมตร) ขนาดลาํต้น 

(มิลลิเมตร) และความเขียวใบ (SPAD) ทาํการเก็บขอ้มูลทุก ๆ 7 วนั และดา้นผลผลิต ทาํการชัง่นํ้ าหนกัตน้สด และ

นํ้าหนกัตน้แหง้ (กรัมต่อตน้) นํ้ าหนกัฝักรวมเปลือก นํ้าหนกัฝัก (กรัม/ฝัก) และปริมาณของแขง็ท่ีละลายไดท้ั้งหมด 

(%Brix) นาํขอ้มูลท่ีไดจ้ากการทดลองมาวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนของขอ้มูล (Analysis of variance; ANOVA) 

แลโดยเปรียบเทียบค่าเฉล่ีย ตามวิธี Duncan’ new multiple range test (DMRT) ดว้ยโปรแกรมสาํเร็จรูป 

 

ผลและวจิารณ์ผลการทดลอง 

จากการศึกษาดา้นการเจริญเติบโตต่อระดบัค่าการนาํไฟฟ้า (EC) ของสารละลายธาตุอาหาร 3 ระดบั พบวา่

ขา้วโพดหวานพนัธ์ุราชินีทบัทิมสยามท่ีปลูกระดบัค่าการนาํไฟฟ้า (EC) ของสารละลายธาตุอาหารท่ี EC= 2.5 

mS/cm และ 3.0 mS/cm มีความสูงตน้สูงท่ีสุด คือ 236.10 และ 230.90 เซนติเมตร ตามลาํดบั ส่วนขนาดลาํตน้ท่ี

สูงสุด คือ EC= 2.5 mS/cm เท่ากับ 21.95 มิลลิเมตร เม่ือเปรียบเทียบทางสถิติ พบว่ามีความแตกต่างกันอย่างมี

นยัสาํคญัทางสถิติ (p < 0.05) (Table1) ในดา้นความกวา้งใบและความยาวใบท่ีสูงสุด คือ EC= 3.0 mS/cm และ 2.5 

mS/cm โดยมีความกวา้งใบเท่ากบั 4.58 และ 4.37 เซนติเมตร ตามลาํดบั และความยาวใบ เท่ากบั 71.66 และ 68.99 

เซนติเมตร ตามลาํดบั และพบวา่ความเขียวใบท่ีสูงสุด คือ EC= 3.5 mS/cm เท่ากบั 27.90 SPAD unit เม่ือเปรียบเทียบ

ทางสถิติ พบวา่ มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ (p < 0.05) (Table 2)  

จากการศึกษาดา้นผลผลิตต่อระดบัค่าการนาํไฟฟ้า (EC) ของสารละลายธาตุอาหาร 3 ระดบั ไม่ส่งผลต่อ

นํ้าหนกัแห้งตน้ของขา้วโพดหวานพนัธ์ุราชินีทบัทิมสยามท่ีปลูกในระบบไม่ใชดิ้น พบว่าไม่แตกต่างกนัทางสถิติ 

(p > 0.05) (Table 3) แต่ส่งผลในดา้นนํ้าหนกัสดตน้ท่ีปลูกระดบัค่าการนาํไฟฟ้า (EC) ของสารละลายธาตุอาหารท่ี 

EC= 2.5 mS/cm มีนํ้ าหนกัสดตน้สูงท่ีสุด คือ 279.70 กรัม ส่วนนํ้ าหนกัฝักรวมเปลือกและนํ้ าหนักฝักท่ีสูงสุด คือ 

EC= 2.5 mS/cm และ 3.0 mS/cm โดยมีนํ้ าหนักฝักรวมเปลือก คือ 192.20 และ 177.80 กรัม และนํ้ าหนักฝัก คือ 

153.30 และ 147.60 กรัม ตามลาํดบั เม่ือเปรียบเทียบทางสถิติ พบว่ามีความแตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติ 

(P<0.05) (Table 3 และ 4) และพบว่าข้าวโพดหวานพนัธ์ุราชินีทับทิมสยามท่ีมีค่าปริมาณของแข็งท่ีละลายได้

ทั้งหมดสูงสุด คือ EC= 3.5 mS/cm เท่ากบั 17.00 %Brix รองลงมา คือ EC= 3.0 mS/cm คือ 16.30 และตํ่าท่ีสุดคือ 

EC= 2.5 mS/cm เท่ากบั 16.00 %Brix เม่ือเปรียบเทียบทางสถิติ พบว่า มีความแตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติ 

(p < 0.05) (Table 4, Fig. 2)  

การท่ีระดบัค่าการนาํไฟฟ้า (EC) ของสารละลายธาตุอาหารท่ี EC= 2.5 mS/cm และ EC= 3.0 mS/cm ซ่ึง

ระดบั EC น้ีถือว่าอยู่ในระดบัท่ีไม่เกินมาตราฐานของเกลือท่ีขา้วโพดหวานพนัธ์ุราชินีทบัทิมสยามจะรับได ้และ

เน่ืองจากสภาพแวดลอ้มของโรงเรือนพลาสติกมีอากาศท่ีร้อนพืชนั้นกจ็ะมีการดูดใชน้ํ้าและธาตุอาหารค่อนขา้งมาก 

ซ่ึงอยู่ในช่วง EC=2.5 mS/cm แต่ไม่เกิน EC= 3.0 mS/cm จึงถือไดว้่ามีความเหมาะสมเพราะมีผลการเจริญเติบโต

และผลผลิตของขา้วโพดหวานพนัธ์ุราชินีทบัทิมสยามท่ีปลูกในระบบไม่ใชดิ้นดีท่ีสุด ซ่ึงสอดคลอ้งกบั Grattan and 

Grieve (1998) ไดก้ล่าวว่าระดบัค่าการนาํไฟฟ้า (EC) สูงข้ึน เม่ือให้กบัพืชไปไดร้ะยะหน่ึงอาจเกิดการสะสมของ

เกลือ เน่ืองจากพืชนาํธาตุอาหารไปใชไ้ม่สัมพนัธ์กบัการใช้นํ้ าและการระเหยของนํ้ า การสะสมของเกลือทาํให้                  

ตน้พืชดูดสารละลายไดไ้ม่ดีเท่าท่ีควร ซ่ึงทาํใหพื้ชแสดงอาการผิดปกติโดยเฉพาะส่วนของใบ และการสะสมของ
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เกลือยงัส่งผลรวมไปถึงการเคล่ือนยา้ยของธาตุอาหารในตน้พืชจึงมีผลกระทบต่อการเจริญเติบโตได ้ซ่ึงในการ

ทดลองพบว่าการใหร้ะดบัค่าการนาํไฟฟ้า (EC) ของสารละลายธาตุอาหารท่ี EC= 3.5 mS/cm กบัขา้วโพดหวานทาํ

ใหมี้เกลือตกคา้งในวสัดุปลูก ส่งผลใหก้ารใชธ้าตุอาหารไม่สมดุลกบัการใชน้ํ้ าทาํให้เกิดการสะสมของธาตุอาหาร

ในกระถางปลูกและค่า EC ระดบัน้ีมีผลต่อการเคล่ือนยา้ยธาตุอาหารในเน้ือเยื่อ ระดบัค่าการนาํไฟฟ้า (EC) ของ

สารละลายธาตุอาหารท่ีระดบั EC= 2.5 mS/cm และ EC= 3 mS/cm ไม่มีผลทาํใหเ้กิดการสะสมของเกลือ การผลิต

ขา้วโพดหวานท่ีระดบัค่าการนาํไฟฟ้า (EC) ของสารละลายธาตุอาหารท่ีเหมาะสมท่ีจะใช้ คือ EC= 2.5 mS/cm 

เน่ืองจากการเจริญเติบโตและคุณภาพผลผลิตไม่แตกต่างกนั และมีตน้ทุนการผลิตท่ีน้อยกว่า ซ่ึงสอดคลอ้งกบั 

กฤษฎา และศิวาพร (2553) ไดก้ารทดลองหาผลของความเขม้ขน้ของธาตุอาหารต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของ

แตงกวาญ่ีปุ่นในวสัดุปลูกไม่ใชดิ้น โดยแตงกวาญ่ีปุ่นท่ีไดรั้บสารละลายธาตุอาหารท่ี EC=2.5 mS/cm ใหผ้ลผลิตดี

เท่ากบัแตงกวาญ่ีปุ่นท่ีไดรั้บสารละลายธาตุอาหารท่ี EC= 3 mS/cm แต่ใหผ้ลสูงสุด ดงันั้น จึงเลือกใชส้ารละลายธาตุ

อาหารท่ี EC= 2.5 mS/cm ในการปลูกแตงกวาญ่ีปุ่น เน่ืองจากสารละลายธาตุอาหารท่ีเขม้ขน้น้อยกว่าส่งผลต่อ

ตน้ทุนการผลิตท่ีนอ้ยกวา่ จะเห็นไดว้า่ขา้วโพดหวานท่ีระดบั EC= 3.5 mS/cm มีปริมาณของแขง็ท่ีละลายไดท้ั้งหมด

สูงท่ีสุด เท่ากบั 17 %brix เน่ืองจากระดบัค่าการนาํไฟฟ้า (EC) ท่ีเพ่ิมมากข้ึนจะกระตุน้ใหพื้ชเกิดความเครียด Wyn 

Jones et al. (1981) ความเคม็ท่ีเพ่ิมข้ึนทาํใหเ้กลือในวสัดุปลูกทาํใหน้ํ้าในวสัดุมีแรงออสโมติกเพ่ิมข้ึน และความต่าง

ศกัยข์องนํ้าลดลง ทาํใหเ้ซลลพื์ชมีอาการขาดนํ้า ตรงกบั DooGyung et al. (2008) พบว่าปริมาณของแข็งท่ีละลายได้

ในผลของส้ม ท่ีไดรั้บการงดนํ้าจะสูงกว่าพืชท่ีไดรั้บนํ้าอย่างเต็มท่ี และเป็นการเพ่ิมปริมาณของแข็งท่ีละลายไดใ้น

ข้าวโพดหวาน ซ่ึงสอดคลอดกับ ยงยุทธ (2552) ได้กล่าวว่าการใช้ค่า EC ในระดับท่ีสูงจะให้ธาตุอาหารท่ีมี

โพแทสเซียมในระดบัท่ีสูงข้ึนตามไปดว้ยโดยท่ีธาตุโพแทสเซียมมีบทบาทต่อการเคล่ือนยา้ยนํ้ าตาลซูโครสไปยงั

ส่วนของผลผลิต จึงส่งผลใหมี้ปริมาณของแขง็ท่ีละลายนํ้าไดสู้งกวา่วิธีการอ่ืน ๆ 

 

 Table 1 Effect of electrical conductivity (EC) of nutrient solution on plant height and plant diameter of sweet corn 

in soilless culture 

Nutrient Concentration Plant height (cm) Plant diameter (mm) 

EC= 2.5 mS/cm 236.10a 21.95a 

EC= 3.0 mS/cm 230.90a 20.75ab 

EC= 3.5 mS/cm 207.10b 20.02b 

F-test * * 

C.V.% 6.45 6.23 

* Significant at p < 0.05, X Different letters within a column indicate significant difference at p < 0.05 by Duncan' s new 

multiple range test. 
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Table 2 Effect of electrical conductivity (EC) of nutrient solution on leaf width, leaf length and leaf greenness of 

sweet corn in soilless culture 

Nutrient Concentration Leaf width (cm) leaf length (cm) Leaf greenness (SPAD unit) 

EC= 2.5 mS/cm 4.37ab 68.99ab 20.60b 

EC= 3.0 mS/cm 4.58a 71.66a 20.30b 

EC= 3.5 mS/cm 4.09b 65.37b 27.90a 

F-test * * * 

C.V.% 6.15 4.86 11.32 

* Significant at p < 0.05, X Different letters within a column indicate significant difference at p < 0.05 by Duncan' s new 

multiple range test 

 

Table 3 Effect of electrical conductivity (EC) of nutrient solution on fresh weight and dry weight of sweet corn in 

soilless culture 

Nutrient Concentration Fresh weight (g/plant) Dry weight (g/plant) 

EC= 2.5 mS/cm 279.70a 50.17 

EC= 3.0 mS/cm 225.70ab 43.48 

EC= 3.5 mS/cm 199.20b 41.54 

F-test * ns 

C.V.% 18.97 26.49 
ns Non –significant at p < 0.01, * Significant at p < 0.05, X Different letters within a column indicate significant difference 

at p < 0.05 by Duncan' s new multiple range test 

 

Table 4 Effect of electrical conductivity (EC) of nutrient solution on total weight of pod shell, weight pod and  

total soluble solid of sweet corn in soilless culture 

Nutrient Concentration Total weight of pod shell (g) Weight pod (g) Total soluble solid (%brix) 

EC= 2.5 mS/cm 192.20a 153.30a 16.00b 

EC= 3.0 mS/cm 177.80a 147.60a 16.30b 

EC= 3.5 mS/cm 134.80b 107.10b 17.00a 

F-test * * * 

C.V.% 18.31 14.26 2.35 

* Significant at p < 0.05, X Different letters within a column indicate significant difference at p < 0.05 by Duncan' s new 

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

soilless culture 

 

สรุป  

 การปลูกขา้วโพดหวานพนัธ์ุราชินีทบัทิมสยามในระบบปลูกไม่ใชดิ้น พบวา่ขา้วโพดหวานปลูกท่ีระดบัค่า 

EC= 2.5 mS/cm และ EC= 3.0 mS/cm ส่งผลต่อการเจริญเติบโตและมีผลผลิตสูงท่ีสุด และท่ีระดับค่า EC= 3.5 

mS/cm มีค่าปริมาณของแข็งท่ีละลายไดท้ั้งหมดสูงท่ีสุด ซ่ึงเกษตรกรสามารถนาํความรู้ท่ีไดไ้ปเป็นแนวทางในการ

ปลูกขา้วโพดหวานไปประยกุตโ์ดยใหปุ๋้ยในระบบนํ้าเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการใชน้ํ้าและปุ๋ย 
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บทคัดย่อ 

 มูลหนอนไหมคือส่วนท่ีเหลือใชจ้ากการผลิตไหม มีนํ้ าหนกัเบา ขนยา้ยง่าย และมีความสามารถในการอุม้นํ้ าสูง 

ซ่ึงสามารถนาํมาใชท้างการเกษตรเพ่ือทดแทนการใชพี้ทมอสได ้วตัถุประสงคข์องการทดลองคือการประยกุตใ์ชมู้ลหนอน

ไหมเพ่ือเป็นวสัดุทางเลือกในการเพาะเมล็ด ทาํการทดลองท่ีภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร มหาลยัวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

ระหวา่งเดือนสิงหาคมถึงตุลาคม 2563 โดยเพาะเมลด็พริกข้ีหนู ‘ซุปเปอร์ฮอท’ ในวสัดุเพาะเมลด็ 4 ประเภท ไดแ้ก่ พีทมอส, 

มูลหนอนไหม, แกลบดิบ และ วสัดุผสมมูลหนอนไหม: แกลบดิบ สดัส่วน 1:1 โดยปริมาตร วางแผนการทดลองแบบ CRD 

4 ซํ้ า ซํ้ าละ 50 ตน้ ผลการทดลองพบวา่ วสัดุผสมมูลหนอนไหม: แกลบดิบ สัดส่วน 1:1 โดยปริมาตร มีสมบติัทางกายภาพ

ใกลเ้คียงกบัพีทมอสและอยูใ่นช่วงท่ีสามารถยอมรับเป็นวสัดุเพาะเมลด็ได ้แต่มีค่าการนาํไฟฟ้าและ pH สูงกวา่พีทมอส ซ่ึง

การเพาะเมล็ดในพีทมอสมีความงอกสูงท่ีสุด (96%) และเวลาเฉล่ียในการงอกเฉล่ียสั้นท่ีสุดคือ 8.42 วนั เมล็ดพริกข้ีหนูไม่

งอกเม่ือปลูกในมูลหนอนไหมเพียงอยา่งเดียว 

คาํสําคญั: ความงอก, พริก, มูลหนอนไหม, วสัดุเพาะเมลด็ 

 

Abstract 

Silkworm waste is a residue from the silk production. It is light in weight, easy to handling and can hold high 

water that could be used for agricultural purposes substitute for peat moss. The objective of this experiment was to apply 

silkworm waste as an alternative growing medium. The experiment was conducted at Department of Horticulture, Kasetsart 

University during August to October 2020. The 4 types of growing medium, these were peat moss, silkworm waste, rice 

hull and the mixture of silkworm waste:rice hull in a ratio of 1:1 v/v. The seeds of ‘Super Hot’ chili were sown in each 

growing medium. CRD was laid out with 4 replications 50 seedlings each. The results showed of physical properties of the 

mixture of silkworm waste and rice hull (1:1 v/v) were close to peat moss and were in acceptable range of growing medium. 

However, the electrical conductivity and pH values of the mixture was higher than peat moss. In addition, peat moss gave 

highest germination (96%) and shortest mean germination time (8.42 days). There was no seed germination in the single 

silkworm waste.  

Keywords: chili, germination, growing material, silkworm waste 
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คํานํา 

ประเทศไทยมีการส่งเสริมการเล้ียงไหมเพ่ือผลิตเส้นไหม รังไหมและส่งจาํหน่ายโรงงานสาวไหม การ

ส่งออกไหมและผลิตภณัฑไ์หมของประเทศไทยในปี 2553 มี มูลค่า 682 ลา้นบาท ส่วนการนาํเขา้มีมูลค่า 666 ลา้น

บาท (กรมหม่อนไหม, 2554) ซ่ึงพบว่าในพ้ืนท่ีภาคตะวนัออกเฉียงเหนือเป็นพ้ืนท่ีท่ีมีการปลูกหม่อนและเล้ียงไหม

กนัเป็นจาํนวนมาก เช่น กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผา้ไหมบา้นพญาราม ท่ีตั้งอยู่ ต. เพ้ียราม อ. เมือง จ. สุรินทร์ มี

จาํนวนสมาชิกมากถึง 160 คน มีพ้ืนท่ี 130 ไร่ จุดเด่นสําคญัคือการเล้ียงไหมไทยพ้ืนบา้น “ไหมพนัธ์ุพญาราม” 

นอกจากน้ีผลผลิตท่ีเป็นรายไดเ้สริม เช่น จาํหน่ายดกัแด้ท่ีได้จากการสาวไหม ชามูลไหม และมูลหนอนไหม 

(เทคโนโลยีชาวบา้น, 2562) 

อาชีพของประชาชนส่วนใหญ่ในจงัหวดัสุรินทร์ ยงัคงประกอบอาชีพทางดา้นการเกษตรกรรม มีการทาํนา

ขา้วเจา้ ทาํสวน และเพาะปลูกพืชไร่ชนิดต่าง ๆ (สาํนกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 

2553) ซ่ึงหลงัจากการทาํนา เกษตรกรจะมีเวลาวา่ง ทาํใหมี้การส่งเสริมการปลูกพืชหลงัจากการทาํนา เช่น การปลูก

พริกข้ีหนู พริกข้ีหนูเป็นพืชเศรษฐกิจท่ีมีความต้องการสูง เป็นพืชท่ีมีรอบการผลิตสั้ น สร้างรายไดไ้ดร้วดเร็ว 

(ยศวฒัน์, 2561) และในช่วงท่ีชาวนากาํลงัประสบปัญหาราคาขา้วตกตํ่า พริกจึงเป็นทางเลือกท่ีเหมาะสมเพ่ือสร้าง

รายไดเ้สริมใหก้บัเกษตรกร (วรรณภา และคณะ, 2561) การปลูกพริกในปัจจุบนัเกษตรกรนิยมเตรียมกลา้ก่อน และ

จึงยา้ยลงแปลงปลูก เพ่ือคดัเลือกตน้กลา้ท่ีแข็งแรงและสมํ่าเสมอได ้วสัดุท่ีนิยมใชใ้นการเตรียมกลา้คือพีทมอส ซ่ึง

เป็นวสัดุท่ีมีราคาแพงและตอ้งนาํเขา้จากต่างประเทศ (มุกดา, 2547) 

กระบวนการเล้ียงไหม พบว่ามูลของหนอนไหมเป็นผลผลิตท่ีเหลือท้ิงปริมาณมาก ในประเทศอินเดียมีมูล

หนอนไหมเหลือท้ิงประมาณ 30 % จากอาหารท่ีไดรั้บ (Sharma  et al., 1999) และในประเทศไทยมีมูลหนอนไหม

เหลือท้ิงแต่ละรอบการผลิตใน 8 จงัหวดัภาคเหนือมากถึง 2 ตนัต่อปี (เจิมขวญั, 2558) นอกจากน้ีมูลหนอนไหมยงัมี

สมบติัดีอ่ืน ๆ เช่น นํ้ าหนกัเบา ขนยา้ยง่าย และมีความสามารถในการอุม้นํ้ าสูง (ปริยานุช และคณะ, 2563) จึงมี

แนวคิดท่ีจะศึกษาการนาํมูลหนอนไหมมาเป็นส่วนผสมสาํหรับเป็นวสัดุเพาะกลา้ เพ่ือเป็นการเพ่ิมมูลค่าให้กบัมูล

หนอนไหมและเป็นช่องทางการเพ่ิมรายไดใ้หก้บัเกษตรกรผูเ้ล้ียงหนอนไหมอีกทางหน่ึง  

จึงจาํเป็นตอ้งศึกษาสมบติัทางกายภาพและเคมีของมูลหนอนไหมเพ่ือนาํมาใชใ้นการประเมินศกัยภาพใน

การผลิตวสัดุเพาะกลา้ โดยทดสอบประสิทธิภาพของวสัดุดงักล่าวกบัพริกข้ีหนูซ่ึงเป็นพืชเศรษฐกิจท่ีสําคญัชนิด

หน่ึงของประเทศไทย การทดลองน้ีจึงมีวตัถุประสงคเ์พ่ือประเมินศกัยภาพของมูลหนอนไหมในการเป็นวสัดุเพาะ

กลา้ของพริกข้ีหนู 

 

อุปกรณ์และวธีิการ 

เพาะเมล็ดพริกข้ีหนู ‘ซุปเปอร์ฮอท’ ในถาดเพาะ104 หลุม จาํนวน 1 เมล็ดต่อหลุม โดยใช้วสัดุเพาะท่ี

แตกต่างกนัตามทรีตเมนต์ แต่ละทรีตเมนต์มี 4 ซํ้ า ซํ้ าละ 50 ตน้ แบ่งออกเป็น 4 ทรีตเมนต์ ดงัน้ี พีทมอส (ชุด

ควบคุม) มูลหนอนไหม แกลบดิบ และวสัดุผสมมูลหนอนไหม:แกลบดิบ อตัราส่วน 1:1 โดยปริมาตร จากนั้นวาง

ถาดเพาะในโรงเรือนตาข่ายหลงัคาพลาสติก ใหน้ํ้าวนัละ 1–2 คร้ังโดยไม่มีการใหปุ๋้ยตลอดการทดลอง วางแผนการ



การประชุมทางวชิาการของมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ คร้ังท่ี 59 สาขาพืช 

165 

ทดลองแบบ Completely Randomized Design (CRD) ทาํการทดลองระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงเดือนตุลาคม 2563  

ณ แปลงทดลอง 1 ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ บนัทึกขอ้มูล สมบติัทาง

กายภาพและเคมีของวสัดุเพาะเมลด็ก่อนนาํมาใช ้เกบ็ตวัอยา่งวสัดุเพาะแต่ละทรีตเมนต ์โดยใชก้ระบอกเกบ็ตวัอย่าง

ปริมาตร 100 cm3 พร้อมฝาปิด นาํมาหาความหนาแน่นรวม (bulk density) (g/cm3) ความพรุนรวม (total porosity) 

(%) ปริมาณช่องว่างจุของนํ้ าท่ีเป็นประโยชน์ (water holding capacity) (%) และปริมาณช่องว่างจุอากาศ (air 

porosity) (%) โดยดดัแปลงจากวิธีการของ Styer and Koranski (1997)  ความเป็นกรด-ด่าง (pH) และค่าการนาํไฟฟ้า 

(electrical conductivity; EC) โดยใช้วสัดุเพาะต่อนํ้ ากลัน่ อตัราส่วน 1:5 โดยปริมาตร (ทศันียแ์ละจงรักษ์, 2542) 

ความงอกของเมลด็ (%)  เวลาเฉล่ียในการงอก (วนั) และการเจริญเติบโตของตน้กลา้เม่ืออายุ 35 วนัหลงัเพาะเมลด็ 

ไดแ้ก่ ความสูงของตน้ (เซนติเมตร) จาํนวนใบ ความเขียวใบ (SPAD unit) นํ้ าหนกัสดของตน้และราก (มิลลิกรัม) 

และนํ้าหนกัแหง้ของตน้และราก (มิลลิกรัม) วิเคราะห์ความแตกต่างทางสถิติดว้ยโปรแกรม SPSS เปรียบเทียบความ

แตกต่างของค่าเฉล่ียดว้ยวิธี LSD ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% 

 

ผลและวจิารณ์ผลการทดลอง 

 

สมบัติของวัสดเุพาะ 

วสัดุเพาะกลา้มีความสําคญัต่อการเจริญเติบโตของตน้กลา้ โดยสมบติัทางกายภาพท่ี Bilderback et al. 

(2005) ไดแ้นะนาํไวคื้อ มีความหนาแน่นรวม 0.19–0.7 g/cm3  ความพรุนรวม 50–85 % ปริมาณช่องว่างจุนํ้ าท่ีเป็น

ประโยชน์ 45-65 % และปริมาณช่องว่างจุอากาศ 10–30 % จากการทดลองพบว่าสมบติัทางกายภาพของวสัดุเพาะ

เมล็ดทั้ง 4 ชนิดมีความแตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติ (Table 1) พีทมอสมีความหนาแน่นรวม 0.096 g/cm3  

ความพรุนรวม 62.85 % ปริมาณช่องว่างจุนํ้ าท่ีเป็นประโยชน์ 45.04 % และปริมาณช่องว่างจุอากาศ 17.80 % 

เช่นเดียวกบัวสัดุเพาะมูลหนอนไหม มีความหนาแน่นรวม 0.154 g/cm3  ความพรุนรวม 74.86 %  ปริมาณช่องว่างจุ

นํ้ าท่ีเป็นประโยชน์ 51.42 % และปริมาณช่องว่างจุอากาศ 23.44 % ซ่ึงวสัดุทั้งสองชนิดมีสมบติัทางกายภาพอยู่

ในช่วงท่ีแนะนาํท่ีเหมาะสมสาํหรับเป็นวสัดุเพาะเมล็ด ในขณะท่ีวสัดุเพาะเมลด็จากแกลบดิบและมูลหนอนไหม:

แกลบดิบ อตัราส่วน 1:1 โดยปริมาตร มีความหนาแน่นรวมอยู่ในช่วงท่ีแนะนาํเท่ากบั 0.098 g/cm3  และ 0.121 

g/cm3  ตามลาํดบั แต่ทั้ง 2 ชนิดมีปริมาณช่องวา่งจุนํ้าท่ีเป็นประโยชนต์ํ่ากวา่ช่วงท่ีแนะนาํ คือ 14.87 %  และ 33.77 % 

ตามลาํดบั และมีปริมาณช่องวา่งจุอากาศสูงกวา่ช่วงท่ีแนะนาํ คือ 30.18 % และ 33.62 % ตามลาํดบั   

ในส่วนสมบัติทางเคมีของวสัดุเพาะเมล็ดท่ี Abad et al. (2001) ได้แนะนําไวคื้อ ควรมีค่า pH เท่ากับ                   

5.3–6.5 และ Warncke and Krauskopf  (1983) ไดแ้นะนาํ EC ท่ีเหมาะสมเม่ือใชว้สัดุต่อนํ้ ากลัน่ในอตัราส่วน 1:5 

โดยปริมาตร เท่ากบั 0.12-0.35 mS/cm ซ่ึงพบวา่สมบติัทางเคมีของวสัดุเพาะเมลด็ทั้ง 4 ชนิดมีความแตกต่างกนัอย่าง

มีนยัสาํคญัทางสถิติ (Table 1) โดยพีทมอสมีค่า pH เท่ากบั 5.61 และ EC เท่ากบั 0.39 mS/cm ซ่ึงอยู่ในช่วงท่ีเหมาะ

สําหรับเป็นวสัดุเพาะเมล็ด ในขณะท่ีวสัดุมูลหนอนไหมมีค่า pH เท่ากับ 8.70 และ EC เท่ากับ 2.22 mS/cm ซ่ึง                  

สูงกว่าช่วงแนะนํามาก ค่า EC สูงส่งผลต่อการงอกของเมล็ดทาํให้เมล็ดไม่งอก (Jafarzadeh and Aliasgharzad, 

2007) แกลบดิบมีค่า pH เท่ากบั 6.88 และ EC เท่ากบั 0.25 mS/cm และวสัดุผสมมูลหนอนไหม: แกลบดิบ อตัราส่วน 

1:1 โดยปริมาตร มีค่า pH เท่ากบั 8.72 และ EC เท่ากบั 1.22 mS/cm ซ่ึงเป็นค่าท่ีสูงมากอาจมีผลต่อการงอกของเมลด็ 
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วสัดุมูลหนอนไหมและมูลหนอนไหม: แกลบดิบ อตัราส่วน 1:1 โดยปริมาตร มีสมบติัเป็นด่างหากนาํมาใชเ้ป็นวสัดุ

ปลูกพืช อาจทาํใหธ้าตุอาหารบางชนิดไม่อยูใ่นรูปท่ีเป็นประโยชนก์บัพืช (Abad et al., 2001) 
 

Table 1 Physical and chemical properties of growing media 

Growing medium 
Bulk density 

(g/cm3) 

Total 

porosity (%) 

Water holding 

capacity (%) 

Air porosity 

(%) 
pH 

EC 

(mS/cm) 

Recommended range 0.19–0.711/ 50–851/ 45–651/ 10–301/ 5.3–6.52/  0.12–0.353/ 

Peat moss 0.096 c 62.85 d 45.04 b 17.80 d 5.61 c 0.39 c 

Silkworm waste 0.154 a 74.86 a 51.42 a 23.44 b  8.70 a 2.22 a 

Rice hull 0.098 c 45.05 c 14.87 d 30.18 c 6.88 b 0.25 c 

Silkworm waste: Rice 

hull of 1:1 v/v 
0.121 b 67.39 b 33.77 c 33.62 a 8.72 a 1.22 b 

F-test * * * * * * 

C.V. (%) 20.50 18.30 39.39 24.60 17.91 79.41 

Means with the same letter are not significantly different at p < 0.05 according to LSD, *   means significant 

difference at p < 0.05. 
1/ According to Bilderback et al. (2005), 2/ According to Abad et al. (2001), 3/ According to Warncke and Krauskopf   

(1983) 

 

ความงอกและเวลาเฉลีย่ในการงอกของเมลด็ 

 วสัดุเพาะเมล็ดทั้ง 4 ชนิดมีผลทาํให้ความงอกและการเจริญเติบโตของตน้กลา้พริกแตกต่างกนัอย่างมี

นยัสาํคญัทางสถิติ (Table 2) ซ่ึงเมลด็พริกข้ีหนูท่ีเพาะในพีทมอสมีความงอกสูงท่ีสุดคือ 96 % รองลงมาคือการเพาะ

เมล็ดในแกลบดิบ และวสัดุผสมมูลหนอนไหม:แกลบดิบ อตัราส่วน 1:1 โดยปริมาตร โดยมีความงอก 87.5 และ 

62.5 % ตามลาํดบั และการเพาะเมลด็ในมูลหนอนไหมมีความงอกตํ่าท่ีสุดคือ 0 % เวลาเฉล่ียในการงอกของเมล็ด

ให้ผลสอดคลอ้งกับความงอก คือการเพาะเมล็ดในพีทมอสไดเ้วลาเฉล่ียในการงอกเฉล่ียสั้ นท่ีสุดคือ 8.42 วนั 

รองลงมาคือการเพาะเมลด็ในมูลหนอนไหม:แกลบดิบ อตัราส่วน 1:1 โดยปริมาตร มีเวลาเฉล่ียในการงอกเท่ากบั 

17.87 วนั และแกลบดิบมีเวลาเฉล่ียในการงอกเฉล่ียชา้ท่ีสุดคือ 18.75 วนั (Table 2) ซ่ึงแกลบดิบมีเวลาเฉล่ียในการ

งอกชา้กว่ามูลหนอนไหม:แกลบดิบ อตัราส่วน 1:1 โดยปริมาตร อาจเป็นเพราะแกลบดิบมีปริมาณช่องว่างจุนํ้ าท่ี

เป็นประโยชนต์ํ่ากว่า (Table 1) และไม่ดูดซบันํ้า (Trail, 2019) ซ่ึงชนาธิป และสุทศัน ์(2540) รายงานว่าวสัดุเพาะท่ี

มีความสามารถในการอุม้นํ้ านอ้ยทาํใหเ้มลด็ไดรั้บความช้ืนไม่เพียงพอสาํหรับการงอก จึงทาํใหเ้มลด็งอกชา้  เมลด็

ตอ้งการวสัดุเพาะท่ีมีความช้ืนสูงประมาณ 30–60 % เพ่ือทาํใหเ้ยื่อหุม้เมลด็อ่อนตวัลง นํ้ าจะสามารถผ่านเขา้ไปใน

เมล็ดได ้(ลิลล่ี และคณะ, 2560) นอกจากน้ีการงอกของเมล็ดข้ึนอยู่กบั pH และ EC ของวสัดุปลูก Abdel-Razzak 

(2019) รายงานวา่การเพาะเมลด็พริกในวสัดุเพาะเมลด็ท่ีมีค่า pH เท่ากบั 9.90 และ EC เท่ากบั 4.53 mS/cm ส่งผลให้
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ความงอกนอ้ยกวา่ 60 % จะเห็นไดว้า่การใชมู้ลหนอนไหมเพียงอยา่งเดียวไม่ทาํใหเ้มลด็พริกงอกได ้ถึงแมว้า่สมบติั

ทางกายภาพจะเหมาะสมแต่มีค่า pH เป็นด่างจดัและค่า EC สูงมาก (Table 1) ค่า EC สูงทาํใหเ้มลด็พริกข้ีหนูดูดนํ้ า

ไดช้า้และชะลอการงอกของเมลด็ (รวินทร์นิภา, 2563) 

Table 2 Germination and mean germination time of chili seeds sown in different types of growing media 

Growing medium Germination (%) Mean germination time (day) 

Peat moss 96.00 a 8.42 c 

Silkworm waste NG NG  

Rice hull 87.50 b 18.75 a 

Silkworm waste: Rice hull (1:1 v/v) 62.50 c 17.87 b 

F-test * * 

C.V. (%) 18.95 32.64 

* Significantly different at the 0.05 level of probability respectively and NG = non-germinated 

 

การเจริญเติบโตของต้นกล้า 

การเจริญเติบโตของตน้กลา้พริกข้ีหนูท่ีอายุ 35 วนัหลงัเพาะเมล็ดในวสัดุเพาะเมล็ดทั้ง 4 ชนิดมีผลทาํให้

ตน้กลา้มีการเจริญเติบโตแตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติ พีทมอสทาํใหต้น้กลา้พริกข้ีหนูมีการเจริญเติบโตสูง

ท่ีสุดคือ ความสูงตน้สูงท่ีสุด (9.79 เซนติเมตร) (Fig. 1) จาํนวนใบมากท่ีสุด (7.38 ใบ) (Fig. 2)  ความเขียวใบมาก

ท่ีสุด (38.0 SPAD unit) (Fig. 3) นํ้ าหนกัสดของตน้ นํ้ าหนกัสดของราก (Fig. 4) นํ้ าหนกัแห้งของตน้และนํ้ าหนัก

แหง้ของรากสูงท่ีสุด (1,191  286  39 และ 175 มิลลิกรัม ตามลาํดบั) (Fig. 5) รองลงมาคือวสัดุผสมมูลหนอนไหม:

แกลบดิบ อตัราส่วน 1:1 โดยปริมาตร การใชแ้กลบดิบทาํใหก้ารเจริญเติบโตของตน้กลา้นอ้ยท่ีสุด ซ่ึงสอดคลอ้งกบั

ผลการวิเคราะห์สมบติัทางกายภาพคือวสัดุทั้งสองชนิดมีปริมาณช่องว่างจุนํ้ านอ้ย ทาํให้ไม่สามารถดูดซับนํ้ าได้

เพียงพอสาํหรับความตอ้งการของพืชได ้(Trail, 2019) นอกจากน้ีวสัดุผสมมูลหนอนไหม: แกลบดิบ อตัราส่วน 1:1 

โดยปริมาตรมีค่า pH และ EC สูงมาก ซ่ึงค่า pH มีผลต่อความเป็นประโยชนข์องธาตุอาหารและอาจเป็นพิษต่อพืชท่ี

ปลูกได ้(วิทยา, 2523) และค่า EC สูงทาํใหเ้มลด็ดูดนํ้าชา้และพฒันาเป็นตน้อ่อนไดช้า้ (รวินทร์นิภา, 2563) จึงทาํให้

ไดค้วามสูงของตน้ตํ่ากวา่การปลูกในพีทมอส 
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Fig. 1 Stem height of chili seedlings grown in different types of growing media at 35 days after sowing 

 

  
Fig. 2 Leaf number of chili seedlings grown in different types of growing media at 35 days after sowing 

 

Fig. 3 Leaf greenness of chili seedlings grown in different types of growing media at 35 days after sowing 
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Fig. 4 Fresh weights of shoot and root of chili seedlings grown in different types of growing media at 35 days after 

sowing 

 

Fig. 5 Dry weights of shoot and root of chili seedlings grown in different types of growing media at 35 day 

after sowing 

 

สรุปผล 

 วสัดุผสมมูลหนอนไหม: แกลบดิบ สัดส่วน 1:1 โดยปริมาตร มีสมบติัทางกายภาพใกลเ้คียงกบัพีทมอส

และอยู่ในช่วงท่ีสามารถยอมรับเป็นวสัดุเพาะเมล็ดได ้แต่มีค่าการนาํไฟฟ้าและ pH สูงกว่าพีทมอส และการเพาะ

เมล็ดพริกข้ีหนูในพีทมอสทาํให้ไดค้วามงอกสูงท่ีสุดคือ 96 % เวลาเฉล่ียในการงอกเร็วท่ีสุดคือ 8.42 วนั และการ

เจริญเติบโตของตน้กลา้พริกข้ีหนูอายุ 35 วนัสูงท่ีสุด มูลหนอนไหมเพียงอย่างเดียวไม่สามารถนาํมาเป็นวสัดุเพาะ

เมล็ดไดห้ากตอ้งการนาํมูลหนอนไหมมาใชป้ระโยชน์ ควรนาํมาผสมกบัวสัดุอ่ืน ๆ ท่ีช่วยให้มีการระบายอากาศ

สูงข้ึนและช่วยลดค่าการนาํไฟฟ้าใหต้ํ่าลง หรือเพ่ิมสดัส่วนของแกลบดิบใหม้ากข้ึน 
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บทคัดย่อ 

 งานวิจัยน้ีศึกษาผลของลีโอนาร์ไดต์ร่วมกับปุ๋ยเคมีต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของขา้วโพดหวานพนัธ์ุ

ไฮบริกซ์ 3 วางแผนการทดลองแบบ 4×2 factorial in CRD จาํนวน 3 ซํ้ า ทาํการทดลองในกระถาง ปัจจัยแรก คือ อตัรา         

ลีโอนาร์ไดต์ ประกอบดว้ย 4 ระดบั ไดแ้ก่ 0, 3, 6 และ 9 ตนั/ไร่ ปัจจยัท่ี 2 คือ อตัราปุ๋ยเคมี ประกอบดว้ย 2 ระดบั ไดแ้ก่           

0-0-0 และ 20-20-20 กก. N-P2O5-K2O/ไร่ ดินท่ีใชใ้นการทดลองมีความอุดมสมบูรณ์ตํ่า ลีโอนาร์ไดตมี์ค่า pH, total N, P2O5, 

K2O เท่ากบั 2.66, 2.51, 11.3 และ 0.68% ตามลาํดบั เก็บขอ้มูลความสูงขา้วโพดหวานอายุ 15, 30 และ 45 วนั วนัออกไหม 

นํ้ าหนักฝักสดทั้งเปลือกและปอกเปลือกหลงัจากวนัออกไหม 20 วนั พบว่า การใชลี้โอนาร์ไดตอ์ตัรา 3, 6 และ 9 ตนั/ไร่ 

ตามลาํดบั ร่วมกบัปุ๋ยเคมีอตัรา 20-20-20 กก. N-P2O5-K2O/ไร่ นอกจากทาํให้ขา้วโพดออกไหมเร็วกวา่การใชลี้โอนาร์ไดต์

เพียงอยา่งเดียวแลว้ ยงัทาํใหค้วามสูงท่ี 30 และ 45 วนั นํ้ าหนกัฝักสดทั้งเปลือกและปอกเปลือกมากกวา่อีกดว้ย  

คาํสําคญั: ขา้วโพดหวาน, ปุ๋ยเคมี, ลีโอนาร์ไดต,์ ไฮบริกซ์ 3 

 

Abstract 

 The aim of this study was to examine the effect of leonardite combined with chemical fertilizer on the growth 

and yield of sweet corn (var Hibrix 3). The pot trial was conducted in 4×2 factorial in CRD with 3 replications. The first 

factor was the rate of leonardite consisting of 0, 3, 6 and 9 ton/rai. The second factor was the rate of chemical fertilizer 

consisting of 0-0-0 and 20-20-20 kg N-P2O5-K2O/rai. The soil was evaluated as low fertility. The pH, total N, P2O5, K2O 

of leonardite were 2.66, 2.51, 11.3 and 0.68%, respectively. The height of sweet corn was measured at 15, 30 and 45 DAP. 

The silking age was recorded while the fresh weight of unhusk, and husk ears were recorded after 20 days of the silking 

date. The results showed that application of leonardite at the rate 3, 6 and 9 ton/rai, respectively, combined with chemical 

fertilizer at the rate 20-20-20 kg N-P2O5-K2O/rai not only decreased the silking age of sweet corn it also increased the height 

at 30 and 45 DAP, the fresh weight of unhusk and husk ears comparing with application of leonardite at the 3 rates alone.  

Keywords: chemical fertilizer, Hibrix 3, leonardite, sweet corn 
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คํานํา 

 ประเทศไทยมีการผลิตไฟฟ้าโดยใช้พลงังานจากถ่านหินลิกไนต์ ไดแ้ก่ โรงไฟฟ้าแม่เมาะ ต.แม่เมาะ            

อ.แม่เมาะ จ.ลาํปาง โดยมีการขดุเจาะถ่านหินลิกไนตม์าใชป้ระโยชนส์าํหรับผลิตกระแสไฟฟ้า ซ่ึงชั้นดินปนถ่านหิน

น้ีถือว่าเป็นถ่านหินคุณภาพตํ่า เรียกว่า ลีโอนาร์ไดต ์(leonardite) (ณธรรศ และอรวรรณ, 2557) โดยถูกจาํแนกเป็น

ของเสียในขั้นตอนการผลิตกระแสไฟฟ้า และเป็นส่วนเหลือท้ิงจากการทาํเหมืองแร่ ซ่ึงเพ่ิมปริมาณมากข้ึนทุกวนั

จนกลายเป็นปัญหาใหญ่ให้กบัเหมืองถ่านหิน ในปัจจุบนัมีผูส้นใจหาวิธีนาํของเสียดงักล่าวมาประยุกต์ใชใ้ห้เกิด

ประโยชน์ในทางการเกษตร (ยุทธศักด์ิ และคณะ, 2561) ซ่ึงลักษณะทางเคมีของลีโอนาร์ไดต์ มีกรดฮิวมิค              

กรดฟูลวิค ฮิวมิน และปริมาณอินทรียวตัถุสูง มีธาตุอาหารท่ีจาํเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชค่อนขา้งสูงเป็น

องค์ประกอบอยู่หลายธาตุ แต่ก็มีขอ้ท่ีควรระวงัในการนาํไปใช ้ซ่ึงไดแ้ก่ ลีโอนาไดต์มีค่าความเป็นกรดสูง และ        

มีสารโลหะหนักบางชนิดเกินค่ามาตรฐาน จึงจําเป็นต้องลดปริมาณโลหะหนักและปรับค่า pH ก่อนนําไป

ประยกุตใ์ชป้ระโยชนท์างการเกษตร (สุชาดา และคณะ, 2556)  

วตัถุประสงคข์องงานวิจยัเพ่ือศึกษาผลของลีโอนาร์ไดตร่์วมกบัปุ๋ยเคมีต่อการเจริญเติบโต และผลผลิตของ

ขา้วโพดหวานพนัธ์ุไฮบริกซ์ 3 

 

อุปกรณ์และวธีิการ 

 

การวางแผนการทดลอง 

 วางแผนการทดลองแบบ 4×2 factorial in CRD จํานวน 3 ซํ้ า ปัจจัยแรก คือ อัตราลีโอนาร์ไดต์ (L) 

ประกอบดว้ย 4 ระดบั ไดแ้ก่ 0, 3, 6 และ 9 ตนั/ไร่ (เทียบเท่ากบั 0, 96, 192, 289 กรัม/กระถาง ตามลาํดบั) ปัจจยัท่ี 2 

คือ อตัราปุ๋ยเคมี (F) ประกอบดว้ย 2 ระดบั ไดแ้ก่ 0-0-0 และ 20-20-20 กก. N-P2O5-K2O/ไร่ (เทียบเท่ากบัปุ๋ยสูตร    

15-15-15 จาํนวน 0 และ 15.6 กรัม/กระถาง) ประกอบดว้ย 8 กรรมวิธี ไดแ้ก่ กรรมวิธีท่ี 1 การใช้ลีโอนาร์ไดต์    

อตัรา 0 ตัน/ไร่ ร่วมกับการใส่ปุ๋ยเคมีอตัรา 0-0-0 กก. N-P2O5-K2O/ไร่ (L0F0) กรรมวิธีท่ี 2 การใช้ลีโอนาร์ไดต์     

อตัรา 0 ตนั/ไร่ ร่วมกบัการใส่ปุ๋ยเคมีอตัรา 20-20-20 กก. N-P2O5-K2O/ไร่ (L0F20) กรรมวิธีท่ี 3 การใชลี้โอนาร์ไดต์

อตัรา 3 ตนั/ไร่ ร่วมกบัการใส่ปุ๋ยเคมีอตัรา 0-0-0 กก. N-P2O5-K2O/ไร่ (L3F0)  กรรมวิธีท่ี 4 การใช้ลีโอนาร์ไดต์    

อตัรา 3 ตนั/ไร่ ร่วมกบัการใส่ปุ๋ยเคมีอตัรา 20-20-20 กก. N-P2O5-K2O/ไร่ (L3F20) กรรมวิธีท่ี 5 การใชลี้โอนาร์ไดต์

อตัรา 6 ตัน/ไร่ ร่วมกับการใส่ปุ๋ยเคมีอตัรา 0-0-0 กก. N-P2O5-K2O/ไร่ (L6F0) กรรมวิธีท่ี 6 การใช้ลีโอนาร์ไดต์     

อตัรา 6 ตนั/ไร่ ร่วมกบัการใส่ปุ๋ยเคมีอตัรา 20-20-20 กก. N-P2O5-K2O/ไร่ (L6F20) กรรมวิธีท่ี 7 การใชลี้โอนาร์ไดต์

อตัรา 9 ตนั/ไร่ ร่วมกบัการใส่ปุ๋ยเคมีอตัรา 0-0-0 กก. N-P2O5-K2O/ไร่ (L9F0) และ กรรมวิธีท่ี 8 การใชลี้โอนาร์ไดต์

อตัรา 9 ตนั/ไร่ ร่วมกบัการใส่ปุ๋ยเคมีอตัรา 20-20-20 กก. N-P2O5-K2O/ไร่ (L9F20)  

 

การเตรียมวัสดปุลกูและรายละเอียดการใส่ปุ๋ยเคม ี

 การทดลองน้ีใช้กระถางปลูกท่ีมีเส้นผ่านศูนยก์ลางขนาด 10 น้ิว ใช้วสัดุปลูกท่ีประกอบดว้ย 1) ดินท่ีมี

ลกัษณะเป็นดินเหนียวสีแดง จาํนวน 9.5 กิโลกรัมและ 2) ขยุมะพร้าวท่ีลา้งนํ้าและตากแหง้แลว้จาํนวน 500 กรัม การ

ใส่ลีโอนาร์ไดตต์ามกรรมวิธีในแผนการทดลองคร้ังเดียวในวนัปลูก ในขณะท่ีกรรมวิธีท่ีใส่ปุ๋ยเคมีไดแ้บ่งการใส่
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ปุ๋ยเคมีออกเป็น 3 คร้ัง คร้ังละเท่า ๆ กนั ไดแ้ก่ วนัปลูก หลงัจากปลูก 15 และ 30 วนั สมบติัทางเคมีของดินแสดงใน 

Table 1 

 

การเตรียมลโีอนาร์ไดต์ก่อนการทดลอง  

 ก่อนนาํลีโอนาร์ไดตม์าใชใ้นการทดลองไดบ่้มลีโอนาร์ไดตด์ว้ยโดโลไมตเ์น่ืองจากลีโอนาร์ไดต์มีค่า pH     

ท่ีตํ่ ามาก (pH เท่ากับ 2.66) และจากงานวิจัยของณธรรศ และอรวรรณ (2557) พบว่า การใช้โดโลไมต์ใน              

อตัรา 5 เปอร์เซนต์ต่อลีโอนาร์ไดต์ 95 เปอร์เซ็นต์ท่ีความช้ืน 60 เปอร์เซ็นต์ ทาํให้ปริมาณกรดฮิวมิกมากท่ีสุด       

และยกระดบั pH ของลีโอนาร์ไดต์ให้อยู่ในระดบัท่ีเหมาะสมได ้สมบติัทางเคมีของลีโอนาร์ไดต์หลงัจากบ่มดว้ย

โดโลไมตก่์อนนาํมาทดลองแสดงใน Table 1 

 

การปลกูข้าวโพดและการดูแล 

 ปลูกขา้วโพดหวานพนัธ์ุไฮบริกซ์ 3 โดยหยอดเมลด็กระถางละ 3 ตน้ และถอนใหเ้หลือ 1 ตน้หลงัจากปลูก 

7 วนั ทาํการรดนํ้าวนัละ 2 คร้ัง กาํจดัวชัพืชดว้ยวิธีการถอน ใชส้ารเคมีกาํจดัแมลงไซเปอร์เมทรินตามอตัราท่ีแนะนาํ

ในฉลากฉีดพ่นเท่าท่ีจาํเป็นเม่ือพบเห็นหนอนมากดักินใบและลาํตน้ขา้วโพดหวาน 

 

การเกบ็ข้อมลู 

 เก็บขอ้มูลความสูงของตน้ขา้วโพดหวานท่ีอายุ 15, 30 และ 45 วนัหลงัจากปลูก นบัจาํนวนวนัออกดอก   

ตัวผู ้50% วนัออกไหม ความกวา้งและความยาวฝักข้าวโพดทั้ งเปลือกและปอกเปลือก และชั่งนํ้ าหนักฝักสด           

ทั้งเปลือกและปอกเปลือกในวนัท่ีเกบ็เก่ียวหลงัจากตน้ขา้วโพดออกไหม 20 วนั 

 

Table 1 Chemical property of soil and leonardite 

Items Soil  Leonardite 

pH /1 5.07 6.0 

Organic Matter /2 (%) 0.12 - 

Bray II extractable P /3 (mg/kg) 

Exchangeable K /4 (mg/kg) 

3.45 

36 

- 

- 

Total N /5 (%) 

Total P2O5
/6 (%) 

- 

- 

2.51 

11.3 

Total K2O /7 (%) - 0.68 

1/ 1:1, soil:water (Attananda and Chancharoensuk, 1999)   
2/ Walkley & Black (Attananda and Chancharoensuk, 1999) 
3/ Bray II method (Attananda and Chancharoensuk, 1999) 
4/ Extraction by 1 N NH4OAc (Attananda and Chancharoensuk, 1999) and Inductive Couple Plasma analysis    



การประชุมทางวชิาการของมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ คร้ังท่ี 59 สาขาพืช 

175 

   (AOAC, 1990) 
5/ Wet digestion and Kjeldhal method (Jackson, 2005) 
6/ Wet digestion and Ascorbic method (5:2, HNO3:HClO4; AOAC, 1990)  
7/Wet digestion (5:2, HNO3:HClO4; AOAC, 1990) and Inductive Couple Plasma analysis (AOAC, 1990) 

 

ผลและวจิารณ์ผลการทดลอง 

 

ผลของลีโอนาร์ไดต์ ปุ๋ยเคมี และการใช้ลีโอนาร์ไดต์ร่วมกับปุ๋ยเคมีต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของข้าวโพด

หวาน 

 พบปฏิสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัลีโอนาร์ไดตแ์ละปุ๋ยเคมี เม่ือใชลี้โอนาร์ไดตเ์พียงอย่างเดียวอตัรา 3, 6 และ 9 

ตนั/ไร่ ไม่ทาํใหค้วามสูงของตน้ขา้วโพดหวานท่ีอายุ 30 วนั จาํนวนวนัออกไหม นํ้าหนกัฝักสดก่อนและหลงัปอก

เปลือกแตกต่างจากการไม่ใชลี้โอนาร์ไดต์ (p > 0.05) (Table 2, Table 4, Table 5, Table 6) ในขณะท่ีเม่ือใชปุ๋้ยเคมี

อตัรา 20-20-20 กก. N-P2O5-K2O/ไร่ ร่วมกบัใชลี้โอนาร์ไดตอ์ตัรา 3, 6 และ 9 ตนั/ไร่ ตามลาํดบั ทาํใหค้วามสูงของ

ตน้ขา้วโพดหวานท่ีอายุ 30 และ 45 วนั นํ้ าหนกัฝักสดก่อนและหลงัปอกเปลือกเพ่ิมข้ึน (Table 2, Table 3, Table 5, 

Table 6) จาํนวนวนัออกไหมลดลง (Table 4) เม่ือเทียบกบัการใชลี้โอนาร์ไดต์แต่เพียงอย่างเดียว (p < 0.05) โดย

พบว่าการใช้ปุ๋ยเคมีร่วมกับลีโอนาร์ไดต์อตัรา 9 ตัน/ไร่ ทาํให้ข้าวโพดหวานท่ีอายุ 45 วนัมีความสูงมากท่ีสุด 

นํ้าหนกัฝักสดหลงัปอกเปลือกมากท่ีสุด และจาํนวนวนัออกไหมนอ้ยท่ีสุด (p < 0.05) รองลงมาไดแ้ก่ การใชปุ๋้ยเคมี

ร่วมกบัลีโอนาร์ไดตอ์ตัรา 3 และ 6 ตนั/ไร่ ซ่ึงมีความสูงท่ี 45 วนั นํ้าหนกัฝักสดหลงัปอกเปลือก และจาํนวนวนัออก

ไหมไม่แตกต่างกนั (p > 0.05) การเกิดปฏิสัมพนัธ์ระหว่างลีโอนาร์ไดตแ์ละปุ๋ยเคมีน้ีน่าจะมาจากดินท่ีมีความอุดม

สมบูรณ์ในระดับตํ่า ดังนั้น เม่ือใช้ลีโอนาร์ไดต์อัตราตํ่าท่ีสุดได้แก่ 3 ตัน/ไร่ ร่วมกับการใช้ปุ๋ยเคมีทาํให้พืช

ตอบสนองต่อการใชปุ๋้ยทั้ง 2 ชนิดร่วมกนัอย่างเห็นไดช้ดัเจน โดยพบว่าดินท่ีใชใ้นการทดลองเป็นดินท่ีมีปริมาณ

อินทรียวตัถุตํ่ามาก ประกอบกบัธาตุฟอสฟอรัสท่ีเป็นประโยชน์และโพแทสเซียมท่ีแลกเปล่ียนไดอ้ยู่ในระดบัตํ่า 

(Table 1) ดงันั้น จึงทาํให้พืชตอบสนองต่อการใชปุ๋้ยอินทรียไ์ด ้ ซ่ึงส่ิงท่ีพบจากการทดลองน้ีใกลเ้คียงกบัผลการ

ทดลองของ Pinitpaitoon (2012) ท่ีทาํการทดลองปลูกขา้วโพดเล้ียงสัตวใ์ชดิ้นชุดโคราชท่ีมีปริมาณอินทรียวตัถุตํ่า 

(0.82%) โดยทดสอบผลของมูลไก่เปรียบเทียบกับการใช้ปุ๋ยเคมี พบว่า การใช้มูลไก่อัตรา 2.4 ตัน/ไร่ ทาํให้            

การเจริญเติบโตและผลผลิตมากกว่าการใชปุ๋้ยเคมี ซ่ึงผูเ้ขียนงานวิจยัดงักล่าวไดอ้ธิบายว่าในการทดลองดงักล่าว     

มูลไก่มีปริมาณอินทรียวตัถุและฟอสฟอรัสสูง ดงันั้น จึงทาํใหธ้าตุไนโตรเจนและฟอสฟอรัสค่อยๆ ถูกปลดปล่อย

ออกมาแก่พืชได ้เช่นเดียวกบัการทดลองน้ีท่ีลีโอนาร์ไดต์มีปริมาณธาตุ N, P2O5 และ K2O ในระดบัสูงและผ่าน

เกณฑม์าตรฐานปุ๋ยอินทรีย ์(กรมวิชาการเกษตร, 2557) มีธาตุอาหารรอง (ภาสินี และคณะ, 2561) และจุลธาตุบาง

ธา ตุในปริมา ณสูง  ( สุช า ดาและคณะ, 2556) นอกจา กน้ี  ลีโอนา ร์ไดต์ มีสารประกอบฮิวมิก  และมีค่า                              

Cation Exchangeable Capacity (C.E.C) สูง ซ่ึงค่า C.E.C อนุมานไดว้่าลีโอนาร์ไดต์ช่วยจบัยึดธาตุอาหารพืชเอาไว้

ไม่ใหถู้กชะละลายไปกบันํ้าได ้ดงันั้น เม่ือใชปุ๋้ยเคมีร่วมกบัลีโอนาร์ไดตจึ์งทาํใหอ้นุภาคของลีโอนาร์ไดตจ์บัยึดธาตุ

อาหารท่ีไดจ้ากปุ๋ยเคมีเอาไวไ้ม่ให้สูญหายไปกบันํ้ าได ้ดงันั้น เม่ือขา้วโพดสามารถใชธ้าตุปุ๋ยตลอดช่วงอายุของ     

การเจริญเติบโตจึงส่งผลให้ขา้วโพดมีผลผลิตมากกว่าการใชปุ๋้ยเคมีแต่เพียงอย่างเดียว โดยเฉพาะอย่างยิ่งเม่ือใช้         
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ลีโอนาร์ไดต์อตัราสูง (9 ตนั/ไร่) ยิ่งทาํให้พืชไดรั้บธาตุอาหารจากลีโอนาร์ไดต์และมีพ้ืนท่ีการดูดซับธาตุอาหาร    

จากปุ๋ยเคมีมากกวา่การใชลี้โอนาร์ไดตอ์ตัราท่ีตํ่ากวา่ดว้ย    

 

Table 2 The height of sweet corn (cm) at 30 DAP 

Leonardite rate (L) 
Chemical fertilizer rate (F)b 

Mean a 

F0 F20 

L0                11.5 C 18.6 B 15.0 b 

L3 15.4 BC 31.8 A 23.6 a 

L6 15.4 BC 29.5 A 22.4 a 

L9 15.2 BC 31.7 A 23.4 a 

Meana 14.4 b 27.9 a  
a mean values followed by the different lowercase within column indicated significant difference (p <  0.05) 

between the leonardite rates’ main effect; different lowercase within row indicated significant difference (p < 0.05) 

between the chemical fertilizer rates’ main effect. 
bmean values followed by the different uppercase of treatment combination indicated significant difference                            

(p < 0.05) of interaction effect. 

when L0, L3, L6 and L9 were leonardite at the rates of 0, 3, 6 and 9 ton/rai; F0 and F20 were 0-0-0 and 20-20-20 kg 

N-P2O5-K2O/rai. % CV is 11.4 

 

Table 3 The height of sweet corn (cm) at 45 DAP 

Leonardite rate (L) 
Chemical fertilizer rate (F)b 

Mean a 

F0 F20 

L0 11.6 E 35.9 C 23.8 c 

L3    26.1 CD 64.5 B   45.3 ab 

L6    20.5 DE 59.4 B 39.9 b 

L9  24.5 D 76.9 A 50.7 a 

Meana 20.7 b 59.2 a  
a see Table 2 for further explanation % CV is 14.4 
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Table 4 The silking ages (days) of sweet corn after planting 

Leonardite rate (L) 
Chemical fertilizer rate (F)b 

Mean a 

F0 F20 

L0 61.3 A 61.0 A 61.2 a 

L3 61.0 A 57.7 B   59.4 ab 

L6 61.0 A 57.0 B   59.0 ab 

L9 61.0 A 53.3 C 57.2 b 

Meana 61.1 a 57.3 b  
a see Table 2 for further explanation % CV is 3.11 

 

Table 5 The fresh of unhusk (g/pot) of sweet corn after 20 days of the silking date 

Leonardite rate (L) 
Chemical fertilizer rate (F)b 

Mean a 

F0 F20 

L0 3.00 C 115 B 59.2 b 

L3 24.0 C 249 A 136 a 

L6 23.7 C 267 A 145 a 

L9 20.0 C 304 A 162 a 

Meana 17.7 b 234 a  
a see Table 2 for further explanation % CV is 26.5 

 

Table 6 The fresh of husk (g/pot) after 20 days of the silking date 

Leonardite rate (L) 
Chemical fertilizer rate (F)b 

Mean a 

F0 F20 

L0 1.00 C 45.0 C 23.0 c 

L3 4.50 C 170 B 87.0 b 

L6 6.30 C 152 B 78.9 b 

L9 3.50 C 243 A 123 a 

Meana 3.80 b 152 a  
a see Table 2 for further explanation % CV is 37.3 
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สรุป 

1. การใชปุ๋้ยเคมีอตัรา 20-20-20 กก. N-P2O5-K2O/ไร่ ร่วมกบัลีโอนาร์ไดตท่ี์ถูกบ่มดว้ยโดโลไมตก่์อนปลูก

ขา้วโพดในอตัรา 3, 6 และ 9 ตนั/ไร่ ทาํให้ขา้วโพดหวานมีการเจริญเติบโตและผลผลิตดีกว่าการใชลี้โอนาร์ไดต์                 

แต่เพียงอยา่งเดียวทั้ง 3 อตัรา 

2. สําหรับดินในการทดลองน้ีซ่ึงจดัเป็นดินท่ีมีความอุดมสมบูรณ์ตํ่า อตัราการใช้ลีโอนาร์ไดต์ร่วมกบั

ปุ๋ยเคมีท่ีแนะนาํสาํหรับการปลูกขา้วโพดหวาน ไดแ้ก่ ลีโอนาร์ไดตอ์ตัรา 9 ตนั/ไร่ ร่วมกบัปุ๋ยเคมีอตัรา 20-20-20 

กก. N-P2O5-K2O/ไร่  
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บทคัดย่อ 

 การศึกษาผลของการใชปุ๋้ยพืชสดถัว่พร้าร่วมกบัการใหปุ๋้ยทางท่อนํ้ าต่อการเคล่ือนยา้ย และการสูญเสียธาตุอาหาร

พืช และผลผลิตของมนัสาํปะหลงั โดยปลูกมนัสาํปะหลงัพนัธ์ุหว้ยบง 80 โดยวางแผนการทดลองแบบ Strip plot in RCBD 

จํานวน 4 ซํ้ า กําหนด ให้ Vertical plot คือ วิธีการให้ปุ๋ย ได้แก่ การให้ปุ๋ยทางท่อนํ้ า (F) และการให้ปุ๋ยทางดิน (SAF) 

Horizontal plot เป็นการเปรียบเทียบการไม่ใชปุ๋้ยพืชสด (ชุดควบคุม, GM0) และการใชถ้ัว่พร้าเป็นปุ๋ยพืชสด (GM1) เก็บเก่ียว

มนัสําปะหลงัท่ีอายุ 12 เดือนหลงัปลูก (MAP) พบว่า การใช ้GM1ให้ผลผลิตมนัสําปะหลงัเท่ากบั 6.5 ตนั/ไร่ และผลผลิต

แป้งเท่ากบั 1.5 ตนั/ไร่ สูงกวา่เม่ือเทียบกบั GM0 อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ ส่วนการให ้F และ SAF นั้น ไม่มีผลต่อผลผลิตมนั

สาํปะหลงั และผลผลิตแป้ง ปริมาณการสะสมธาตุอาหารหลกัในส่วนหวัมนัสาํปะหลงั โดยการใช ้GM1 มีผลทาํใหป้ริมาณ 

N, P และ K เพ่ิมข้ึน เม่ือเทียบกบั GM0  ปริมาณธาตุอาหารหลกัสะสมท่ีสูญเสียไปกบัผลผลิตหัวสด พบว่า มีการสูญเสีย

ปริมาณ N, P และ K ประมาณ 8, 1 และ 18 กก./ไร่ ตามลาํดบั  

คาํสําคญั: การเคล่ือนยา้ยธาตุอาหารพืช, การสูญเสียธาตุอาหารพืช, ปุ๋ยทางท่อนํ้ า, ปุ๋ยพืชสด, มนัสาํปะหลงั 

 

Abstract 

 The study on the effects of green manure and fertigation on nutrient removal, nutrient loss yield in cassava. 

Cassava was planted using Huay Bong 80 variety. The Strip plot in RCBD with 4 replications was adopted with 2 vertical 

plots of fertigation (F) and soil-applied fertilization (SAF). The horizontal plots composed of 1) without green manure (as 

a control, GM0) and 2) using Jack bean as green manure (GM1). Cassava was harvested at 12 MAP. The results revealed 

that the GM1 incorporation resulted in highly significant fresh root yield of 6.5 ton/rai and starch yield of 1.5 ton/rai, when 

compared with the control. The F or SAF had no effect on the root yield and starch yield. The results revealed that the GM1 

incorporation into the soil increased N, P and K when compared with the bare soil. The loss of nutrient content nitrogen, 

phosphorus and potassium from fresh cassava tuber yield were 8, 1 and 18 kg/rai, respectively. 

Keywords: cassava, fertigation, green manure, nutrient loss, nutrient removal 
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คํานํา 

มันสําปะหลัง (Manihot esculenta Crantz.) เป็นพืชท่ีสามารถปลูกได้ในดินท่ีมีความอุดมสมบูรณ์ตํ่า 

เกษตรกรจึงละเลยการจดัการดินท่ีเหมาะสม โดยมกัจะปลูกมนัสาํปะหลงัในพ้ืนท่ีเดิมติดต่อกนัเป็นระยะเวลานาน 

ขาดการจดัการธาตุอาหารพืชท่ีดี เกษตรกรขาดความรู้ดา้นดินและปุ๋ย โดยมกัจะใส่ปุ๋ยในสูตรและอตัราปุ๋ยท่ีไม่ตรง

ตามความตอ้งการของมนัสาํปะหลงั การจดัการธาตุอาหารท่ีไม่ถูกตอ้งทาํใหพ้ื้นท่ีปลูกมนัสาํปะหลงัส่วนใหญ่ให้

ผลผลิตต่อไร่ตํ่าถึงตํ่ามาก เกษตรกรมีการนาํปุ๋ยเคมีมาใชเ้พ่ือเพ่ิมผลผลิตพืชกนัมากข้ึน เน่ืองจากปุ๋ยเคมีท่ีทราบ

ปริมาณธาตุอาหารมีค่าแน่นอน และพืชสามารถดูดใชธ้าตุอาหารท่ีมีในปุ๋ยแลว้เจริญเติบโตและตอบสนองอย่าง

รวดเร็ว (คณาจารยภ์าควิชาปฐพีวิทยา, 2548) ผลจากการปลูกมนัสาํปะหลงัต่อเน่ืองเป็นระยะเวลานานโดยขาดการ

จดัการดินท่ีเหมาะสม อาจจะนาํไปสู่การสูญเสียธาตุอาหารออกจากดิน เกิดการกร่อนดินอย่างรุนแรง และปัญหา

ความเส่ือมโทรมของดิน (ปิยะ และคณะ, 2542) การใชพ้ื้นท่ีเพ่ือปลูกมนัสําปะหลงัจะตอ้งคาํนึงถึงทรัพยากรดิน

และความยัง่ยืนเป็นสาํคญั เช่น การจดัการปุ๋ยท่ีเหมาะสมตามความตอ้งการของพืช การจดัการดินเพ่ือเพ่ิมปริมาณ

อินทรียวตัถุโดยการใส่วสัดุอินทรียช์นิดต่างๆ ร่วมดว้ย ซ่ึงจะส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงสมบติัดิน โดยเฉพาะอย่าง

ยิ่ง ค่าพีเอช ความหนาแน่นรวมของดิน และมีผลโดยตรงต่อความสมดุลของธาตุอาหารในดิน การใชปุ๋้ยพืชสดเพียง

อย่างเดียวอาจไม่เพียงพอต่อการให้ผลผลิตมนัสําปะหลงั จึงตอ้งมีการให้ปุ๋ยเคมีร่วมดว้ย ซ่ึงวิธีการให้ปุ๋ยเคมีท่ีมี

ประสิทธิภาพมากท่ีสุด คือ วิธีการใหปุ๋้ยทางท่อนํ้า (มุกดา, 2544) เน่ืองจาก เป็นวิธีการใหธ้าตุอาหารพืชละลายลงไป

ในนํ้าท่ีใหแ้ก่พืช การใหปุ๋้ยร่วมกบัการใหน้ํ้ าพืชยงัมีความสมํ่าเสมอของปริมาณเน้ือปุ๋ยหรือธาตุอาหารท่ีใหแ้ก่พืช 

พืชทุกตน้จะไดรั้บปุ๋ยในปริมาณท่ีเท่ากนัหรือใกลเ้คียงกนั 

 การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาผลของการใชถ้ัว่พร้าเป็นปุ๋ยพืชสดร่วมกบัวิธีการใหปุ๋้ยเคมีทางท่อ

นํ้า และการใหปุ๋้ยเคมีทางดินต่อผลผลิต การเคล่ือนยา้ยและสูญเสียธาตุอาหารพืชของมนัสาํปะหลงัพนัธ์ุหว้ยบง 80 

ซ่ึงสามารถใชเ้ป็นแนวทางในการจดัการธาตุอาหารในการปลูกมนัสาํปะหลงั เพ่ือความยัง่ยืนของทรัพยากรดิน 

 

อุปกรณ์และวธีิการ 

 วางแผนการทดลองแบบ Strip plot in Randomized Complete Block Design จาํนวน 4 ซํ้ า กาํหนด Vertical 

plot คือ วิธีการให้ปุ๋ย ไดแ้ก่ 1) การให้ปุ๋ยทางท่อนํ้ า (F1) และ 2) การให้ปุ๋ยทางดิน (F2) Horizontal plots คือ การ

ไม่ใช่ปุ๋ยพืชสด (GM0) และการใชถ้ัว่พร้าเป็นปุ๋ยพืชสด (GM1) ดาํเนินการทดลองปลูกมนัสาํปะหลงัช่วงปลายของ

ฤดูปลูกตน้ฝน ระหว่างเดือนมีนาคม พ.ศ.2559 ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ.2560 ณ สถานีวิจยัเขาหินซ้อน คณะเกษตร 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ต.เขาหินซอ้น อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา   

เตรียมแปลงทดลองโดยจดัแบ่งแปลงย่อยขนาด 12×16 ตร.ม. จาํนวน 24 แปลงย่อย พ้ืนท่ีเก็บเก่ียวขนาด 

30.72 ตร.ม. ไถเตรียมแปลงเพ่ือปลูกถัว่พร้าเป็นปุ๋ยพืชสด ปลูกโดยวิธีการหวา่นใหท้ัว่แปลงอตัรา 15 กิโลกรัมต่อไร่ 

เม่ือถัว่พร้าอายไุด ้45 วนัหลงัปลูก ไถกลบเพ่ือเป็นปุ๋ยพืชสด ท้ิงไวป้ระมาณ 1 เดือน เกบ็ตวัอยา่งดินในแปลงโดยใช้

เทคนิคการเก็บแบบตวัอย่างดินรวม (composite sampling) เพ่ือวิเคราะห์สมบติัดินบางประการ และปริมาณธาตุ

อาหารของดินในพ้ืนท่ีแปลงทดลอง จากนั้นปลูกมนัสาํปะหลงัในวนัท่ี 9 มิถุนายน พ.ศ.2559 โดยใชท่้อนพนัธ์ุมนั

สาํปะหลงัหว้ยบง 80 ขนาดความยาว 20 เซนติเมตร ระยะปลูกระหว่างตน้ 0.8 เมตร และระยะห่างระหว่างแถว 1.2 
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เมตร ใส่ปุ๋ยเคมีทางท่อนํ้า และทางดินเม่ือมนัสาํปะหลงัอาย ุ1 เดือนหลงัปลูก โดยใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 13–13–21 อตัรา 50 

กิโลกรัมต่อไร่ พร้อมกาํจดัวชัพืช 

 ศึกษาสมบติัเคมีดินบางประการของดินก่อนปลูก ขอ้มูลผลผลิตมนัสําปะหลงัท่ีอายุ 12 เดือนหลงัปลูก 

ไดแ้ก่ นํ้ าหนักสดส่วนเหนือดิน ผลผลิตหัวมนัสําปะหลงัสด เปอร์เซ็นต์แป้ง โดยวดัปริมาณแป้งในหัวสดดว้ย

เคร่ืองวดัปริมาณแป้ง (Reimann scale) และผลผลิตแป้ง (ปริมาณแป้ง (%) x ผลผลิตหวัสด (กิโลกรัมต่อไร่) /100) 

และวิเคราะห์ปริมาณธาตุอาหารหลกัสะสมในหัวมนัสําปะหลงั ทาํการสุ่มเก็บตวัอย่างหัวมนัสําปะหลงัสด มา

อบแหง้ท่ีอุณหภูมิ 65 องศาเซลเซียส จนตวัอย่างแหง้และนํ้าหนกัไม่เปล่ียนแปลง เพ่ือวิเคราะห์ปริมาณธาตุอาหาร

หลกัในหอ้งปฏิบติัการ ไดแ้ก่ ปริมาณไนโตรเจน ปริมาณฟอสฟอรัส และปริมาณโพแทสเซียมทั้งหมด  

 วิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติ (Analysis of Variance) ตามแผนการทดลองแลว้เปรียบเทียบความ

แตกต่างของค่าเฉล่ียดว้ยวิธี Least Significant difference (LSD) ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% โดยโปรแกรมสาํเร็จรูป 

Statistix 8  

 

ผลและวจิารณ์ผลการทดลอง 

 

การเปลีย่นแปลงสมบัติทางเคมดิีนบางประการ 

 สมบติัทางเคมีของดินท่ีทาํการศึกษา พบวา่ ดินทั้งก่อนปลูกและหลงัปลูกถัว่พร้า เป็นดินกรดจดัมาก โดยมี

ค่า pH เฉล่ีย 4.8 ค่าการนาํไฟฟ้า (ECe) อยู่ในระดบัไม่เค็ม ปริมาณอินทรียวตัถุของดิน อยู่ในระดบัตํ่ามาก ปริมาณ

ไนโตรเจนรวม ปริมาณโพแทสเซียม แคลเซียม และแมกนีเซียมท่ีแลกเปล่ียนได ้ในดินอยู่ในระดบัตํ่า ปริมาณ

ฟอสฟอรัสท่ีเป็นประโยชน ์ในดินอยู่ในระดบัสูง (Table 1) ปริมาณธาตุอาหารชนิดต่างๆ ภายหลงัการปลูกถัว่พร้า

เพ่ิมข้ึนเลก็นอ้ย การปรับปรุงดินโดยใชถ้ัว่พร้าเป็นปุ๋ยพืชสดก่อนปลูกมนัสาํปะหลงั ช่วยเพ่ิมอินทรียวตัถุปริมาณ

ธาตุอาหารใหแ้ก่ดินได ้และรักษาคุณสมบติัของดินในระยะยาว (ธวชัชยั และประทีป, 2536) 

 

Table 1 Some properties of lateritic soil before and after planted green manure 

Soil property Before planted green manure After planted green manure 

Soil pH (1:1 H2O) 4.87 4.84 

ECe (dS/m) 0.49 0.82 

Organic matter (%) 1.10 1.18 

Total N (%) 0.056 0.059 

Available P (mg/kg) 16.56 19.04 

Exchangeable K (mg/kg) 64.98 67.17 

Exchangeable Ca (mg/kg) 190.94 200.84 

Exchangeable Mg (mg/kg) 39.54 42.84 

 

นํา้หนักสดส่วนเหนือดิน และผลผลิตหัวมนัสาํปะหลงัสด 



การประชุมทางวชิาการของมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ คร้ังท่ี 59 สาขาพืช 

182 

 วิธีการใชปุ๋้ยพืชสด และวิธีการใหปุ๋้ยเคมี มีการสะสมนํ้าหนกัสดส่วนเหนือดินเฉล่ียเท่ากบั 2.8 ตนัต่อไร่ 

และผลผลิตหวัมนัสาํปะหลงัสดเฉล่ียเท่ากบั 6.1 ตนัต่อไร่ (Table 2) เม่ือนาํขอ้มูลมาวิเคราะห์ความแตกต่างทางสถิติ 

พบวา่ การใชปุ๋้ยพืชสดใหผ้ลผลิตหวัมนัสาํปะหลงัสด (6.5 ตนัต่อไร่) สูงกวา่การไม่ใชปุ๋้ยพืชสดอยา่งมีนยัสาํคญัทาง

สถิติ ส่วนวิธีการใหปุ๋้ยเคมี และปฏิสัมพนัธ์ระหว่างการใชปุ๋้ยพืชสดร่วมกบัวิธีการใหปุ๋้ยเคมี ไม่มีผลทาํใหน้ํ้ าหนกั

สดส่วนเหนือดิน และผลผลิตหวัมนัสาํปะหลงัสดมีความแตกต่างกนัทางสถิติ ผลการทดลองดงักล่าวแสดงใหเ้ห็น

ว่าปุ๋ยพืชสดช่วยใหม้นัสาํปะหลงัมีการเจริญเติบโต และผลผลิตเพ่ิมข้ึน สอดคลอ้งกบัการทดลองของ (ช่ืนจิต และ

คณะ, 2558) รายงานวา่ การใชพื้ชตระกลูถัว่เป็นปุ๋ยพืชสด สามารถปรับปรุงบาํรุงดินใหดี้ข้ึน ส่งผลใหม้นัสาํปะหลงั

ท่ีปลูกตามมีผลผลิตหัวสด และผลผลิตแป้งเพ่ิมข้ึน อีกทั้งยงัช่วยรักษาระดบัความอุดมสมบูรณ์ของดินทั้งทางเคมี 

และกายภาพดินให้มีศกัยภาพในการผลิตมนัสําปะหลงัไดใ้นระยะยาว (Tarawali and Pamo, 1992; ธวชัชัย และ

ประทีป, 2536)          

        

เปอร์เซ็นต์แป้ง และผลผลิตแป้ง 

  มนัสําปะหลงัมีเปอร์เซ็นต์แป้งในหัวสดเฉล่ียเท่ากับ 22.7% และผลผลิตแป้งเฉล่ียเท่ากับ 1.4  ตนั/ไร่ 

(Table 2) เม่ือนาํขอ้มูลมาวิเคราะห์ความแตกต่างทางสถิติ พบว่า การใชปุ๋้ยพืชสดให้ผลผลิตแป้ง (1.5 ตนัต่อไร่)                 

สูงกว่าการไม่ใชปุ๋้ยพืชสดอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ ส่วนวิธีการใหปุ๋้ยเคมี และปฏิสัมพนัธ์ระหว่างการใชปุ๋้ยพืชสด

ร่วมกบัวิธีการใหปุ๋้ยเคมี ไม่มีผลทาํใหเ้ปอร์เซ็นตแ์ป้งในหวัสด และผลผลิตแป้งมีความแตกต่างกนัทางสถิติ 

 

ปริมาณการสะสมธาตอุาหารหลกัในส่วนหัวของมนัสาํปะหลัง  

การใหปุ๋้ยเคมีทางท่อนํ้า และทางดินแบบฝังกลบ มีผลต่อปริมาณธาตุไนโตรเจนในส่วนหวัมนัสาํปะหลงั 

ในวิธีการใหปุ๋้ยเคมีทางดินแบบฝังกลบจะมีการสะสมไนโตรเจน (ร้อยละ 0.41) สูงกว่าวิธีการใหปุ๋้ยเคมีทางท่อนํ้า 

(ร้อยละ 0.31) ขณะท่ีวิธีการใชปุ๋้ยพืชสดถัว่พร้า ไม่มีผลต่อปริมาณธาตุไนโตรเจนในส่วนหัวของมนัสําปะหลงั 

เช่นเดียวกบัปฏิสัมพนัธ์ร่วมระหว่างวิธีการให้ปุ๋ยเคมีทางท่อนํ้า ร่วมกบัการใชปุ๋้ยพืชสดถัว่พร้า พบว่า ไม่มีผลต่อ

ปริมาณการสะสมธาตุไนโตรเจนในส่วนหวัของมนัสาํปะหลงั โดยการสะสมไนโตรเจนในส่วนหัวมนัสาํปะหลงั

เฉล่ียเท่ากบัร้อยละ 0.36 (Table 3) 

ปริมาณการสะสมธาตุอาหารฟอสฟอรัสในส่วนหัวของมนัสาํปะหลงั ผลของวิธีการใหปุ๋้ยเคมีทางท่อนํ้ า 

และทางดินแบบฝังกลบ ไม่มีผลต่อปริมาณธาตุฟอสฟอรัสในส่วนหัวของมนั เช่นเดียวกบัวิธีการใชปุ๋้ยพืชสดถัว่

พร้า แต่ปฏิสัมพนัธ์ร่วมระหว่างวิธีการให้ปุ๋ยเคมีทางท่อนํ้ าร่วมกบัการใชปุ๋้ยพืชสดถัว่พร้า มีผลต่อปริมาณธาตุ

ฟอสฟอรัสในส่วนหวัของมนัสาํปะหลงัอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติ โดยวิธีการใหปุ๋้ยเคมีทางท่อนํ้าเพียงอย่างเดียวมี

การสะสมฟอสฟอรัสในส่วนหัวของมนัสําปะหลงั สูงสุดร้อยละ 0.07 ในส่วนหัวของมนัสําปะหลงัมีการสะสม

ฟอสฟอรัสเฉล่ียเท่ากบัร้อยละ 0.06 (Table 3) 

ปริมาณการสะสมธาตุอาหารโพแทสเซียม ผลของวิธีการใหปุ๋้ยเคมีทางท่อนํ้า และทางดินแบบฝังกลบ ไม่

มีผลต่อปริมาณธาตุโพแทสเซียมในส่วนหวัของมนัสาํปะหลงั ขณะท่ีวิธีการใชปุ๋้ยพืชสดถัว่พร้า มีผลต่อปริมาณธาตุ

โพแทสเซียมในส่วนหัวของมนัสําปะหลงั อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ และเม่ือพิจารณาปฏิสัมพนัธ์ร่วมระหว่าง
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วิธีการใหปุ๋้ยเคมีทางท่อนํ้า ร่วมกบัการใชปุ๋้ยพืชสดถัว่พร้า พบว่า ไม่มีผลปริมาณธาตุโพแทสเซียมในส่วนหวัของ

มนัสาํปะหลงั มีปริมาณการสะสมธาตุอาหารโพแทสเซียมสะสมร้อยละ 0.82 (Table 3) 

จากการทดลองการให้ปุ๋ยเคมี และการใชปุ๋้ยพืชสดต่อปริมาณการสะสมธาตุอาหารหลกัในส่วนหัวมนั

สาํปะหลงั พบว่า ปริมาณไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียมในส่วนหวัของมนัสาํปะหลงัอยู่ระหว่างร้อยละ 

0.31–0.46, 0.05–0.07 และ 0.74–0.92 ตามลาํดบั  ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานทดลองของ นรชยั (2560) ท่ีพบวา่ ผลของมนั

สาํปะหลงัท่ีปลูกภายใตก้ารใหน้ํ้าหยดใตผ้ิวดินและนํ้าหยดบนดินเปรียบเทียบกบันํ้าฝนตามธรรมชาติ มนัสาํปะหลงั

มีปริมาณการสะสมไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียมในส่วนหัวอยู่ระหว่างร้อยละ 0.25–0.35, 0.09–0.11 

และ 0.54–0.67 ตามลาํดบั 

 

ปริมาณธาตอุาหารหลกัท่ีสูญเสียไปกับผลผลิตส่วนหัวของมนัสาํปะหลงั 

การใชปุ๋้ยพืชสดมีผลต่อปริมาณไนโตรเจน และโพแทสเซียมท่ีสูญเสียจากการเก็บเก่ียวผลผลิตในพ้ืนท่ีสูง

กว่าการไม่ใชปุ๋้ยพืชสดอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติ ปริมาณไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียมท่ีสูญเสียไปจาก

การเกบ็เก่ียวมนัสาํปะหลงั มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 7.91, 1.35 และ 17.99 กิโลกรัมต่อไร่ ตามลาํดบั  (Table 3) แมว้า่การไถ

กลบถัว่พร้านั้นมีการสูญเสียธาตุอาหารโดยเฉพาะปริมาณโพแทสเซียมสูงกว่าการไม่ใชปุ๋้ยพืชสดอย่างมีนยัสําคญั

ทางสถิติ ขณะท่ีผลผลิตหวัมนัสาํปะหลงัสดกมี็การเพ่ิมข้ึนอยา่งมีนยัสาํคญัดว้ยเช่นกนั 

 จากการทดลองธาตุอาหารท่ีสูญเสียจากพ้ืนท่ีปลูกแบบถาวรไปกับผลผลิต จะเห็นได้ว่าปริมาณ

โพแทสเซียมสะสมอยู่ในหวัมนัสาํปะหลงัมากกว่าธาตุอาหารหลกัอ่ืนๆ เม่ือมีการเคล่ือนยา้ยผลผลิตออกจากพ้ืนท่ี 

สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ นรชยั (2560) ท่ีพบว่า มนัสาํปะหลงัมีค่าเฉล่ียของปริมาณไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และ

โพแทสเซียมในส่วนหวัของมนัสาํปะหลงัเท่ากบั 6.08–9.03, 2.21–2.91 และ 12.07–21.16 กิโลกรัมต่อไร่ ตามลาํดบั 

เป็นไปในทิศทางเดียวกนักบัการศึกษาของ สมยศ (2536) ทดลองเปรียบเทียบการดูดธาตุอาหารจากดินของพืชแต่

ละชนิด พบว่า ปริมาณธาตุไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม ท่ีออกไปจากดินพร้อมกับผลผลิตมัน

สาํปะหลงัเท่ากบั 7.6, 1.1 และ 9.6 กิโลกรัมต่อไร่ ตามลาํดบั ซ่ึงปริมาณธาตุอาหารท่ีสูญเสียจากพ้ืนท่ีปลูกพร้อมกบั

ผลผลิตข้ึนอยู่กบัปริมาณผลผลิตหวัสด สอดคลอ้งกบัรายงานของ Putthacharoen et al. (1998) ว่าผลผลิตหวัสดมนั

สาํปะหลงั 2.6 ตนัต่อไร่ มีปริมาณไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียมท่ีออกไปจากดินพร้อมกบัผลผลิตเท่ากบั 

4.8, 0.8, 7.2 กิโลกรัมต่อไร่ ตามลาํดบั และ Howeler (2002) รายงานวา่ ผลผลิตหวัสดมนัสาํปะหลงั 5.7 ตนัต่อไร่ มี

ปริมาณไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียมท่ีออกไปจากดินพร้อมกบัผลผลิตเท่ากบั 8.8, 2.1, 17.9 กิโลกรัม

ต่อไร่ ตามลาํดบั จากขอ้มูลดงักล่าวสามารถนาํไปเป็นแนวทางในการประยุกต์เพ่ือการจดัการธาตุอาหารพืชทั้ง

ปริมาณและชนิดใหค้วามเหมาะสม เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการใชปุ๋้ยใหเ้ต็มศกัยภาพ รวมถึงปรับใชใ้นการอนุรักษ์

ทรัพยากรดินอยา่งย ัง่ยืน  

 

 

 

 



การประชุมทางวชิาการของมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ คร้ังท่ี 59 สาขาพืช 

184 

Table 2 Effect of green manure and fertigation on aboveground biomass, tuber yield, starch yield and starch 

content of cassava  

ns = not significant; means with means within the same column followed by same lowercase letter indicate non-

significant difference at p < 0.05 by least significant difference (LSD). 

 

Table 3 Effect of green manure and fertigation on nutrient accumulation and nutrient removel in root yield of 

cassava  

Treatment Nutrient accumulation (%) Nutrient removel (kg/rai) 

Total N  Total P  Total K  Total N Total P Total K  

Fertilization methods (F)       

Fertigation (F1) 0.31b 0.06 0.81 7.12 1.43 18.32 

Soil-applied fertilization (F2) 0.41a 0.06 0.83 8.71 1.28 17.67 

 

 

 

 

Treatment 
Aboveground biomass Tuber yield Starch yield Starch content (%) 

(-----------------------------tons/rai-----------------------------)  

Fertilization methods (F) 

Fertigation (F1) 2.8 6.2 1.4 23.2 

Soil-applied fertilization (F2) 2.8 6.1 1.3 22.1 

LSD 0.05 ns ns ns ns 

Green manure (GM) 

Without green manure (GM0) 2.7b 5.8b 1.3b 22.8 

Jack bean (GM1) 3.0a 6.5a 1.5a 22.6 

LSD 0.05 270.2 343.1 61.0 ns 

Interaction between F x GM 

F1 x GM0 2.5 5.7 1.4 21.8 

F1 x GM1 3.0 6.6 1.5 23.3 

F2 x GM0 2.8 5.9 1.3 22.4 

F2 x GM1 2.9 6.3 1.3 23.2 

LSD 0.05 ns ns ns ns 

C.V. (%) 11.8 11.0 10.3 3.5 

Average 2.8 6.1 1.4 22.7 
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Table 3 (continued). 

Treatment Nutrient accumulation (%) Nutrient removel (kg/rai) 

Total N  Total P  Total K  Total N Total P Total K  

LSD 0.05 0.07* ns ns ns ns ns 

C.V. (%) 7.41 22.22 19.54 15.69 29.10 21.80 

Green manure (GM)       

Without green manure (GM0) 0.39 0.06 0.79b 7.02b 1.33 16.68b 

Jack bean (GM1) 0.33 0.06 0.86a  8.80a 1.38 19.30a  

LSD 0.05 ns ns 0.05* 1.20* ns 2.62* 

C.V. (%) 6.70 4.03 2.24 6.09 3.08 5.85 

Interaction between F x GM       

F1 x GM0 0.31 0.05b 0.79 7.50 1.36 18.70 

F1 x GM1 0.31 0.07a 0.83 6.74 1.49 17.94 

F2 x GM0 0.46 0.06a  0.92 10.11 1.39 19.91 

F2 x GM1 0.35 0.06a 0.74 7.31 1.16 15.43 

LSD 0.05 ns 0.01* ns ns ns ns 

C.V. (%) 13.56 5.80 18.98 19.66 13.04 10.44 

Average 0.36 0.06 0.82 7.91 1.35 17.99 

ns = not significant; means with means within the same column followed by same lowercase letter indicate non-

significant difference at p < 0.05 by least significant difference (LSD). 

 

สรุป 

มนัสาํปะหลงัท่ีปลูกภายใตก้ารปลูกถัว่พร้าเป็นปุ๋ยพืชสดมีการสะสมนํ้าหนกัหัวมนัสาํปะหลงัสดเท่ากบั 

6.5 ตนัต่อไร่ สูงกวา่มนัสาํปะหลงัท่ีปลูกโดยไม่มีการปลูกถัว่พร้าเป็นปุ๋ยพืชสด มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญั

ยิ่งทางสถิติ เช่นเดียวกบัการสะสมนํ้าหนกัสดส่วนเหนือดิน และผลผลิตแป้งของมนัสาํปะหลงั การปลูกถัว่พร้าเป็น

ปุ๋ยพืชสดนั้น สามารถเพ่ิมการสะสมนํ้าหนกัหวัมนัสาํปะหลงัสด และผลผลิตแป้งเม่ือเปรียบเทียบกบัมนัสาํปะหลงั

ท่ีปลูกโดยไม่มีการปลูกถัว่พร้าเป็นปุ๋ยพืชสด นอกจากน้ี นํ้ าหนกัสดส่วนเหนือดินและหวัมนัสาํปะหลงัสด รวมทั้ง

เปอร์เซ็นต์แป้งในหัวมนัสําปะหลงัสด ภายใต้การให้ปุ๋ยเคมีทางท่อนํ้ ามีแนวโน้มการให้ผลผลิตท่ีสูงกว่ามนั

สาํปะหลงัท่ีปลูกภายใตก้ารใหปุ๋้ยเคมีทางดิน  

การไถกลบถัว่พร้านั้นมีการสูญเสียธาตุอาหารโดยเฉพาะโพแทสเซียมสูงกว่าการไม่ใชปุ๋้ยพืชสดอย่างมี

นยัสําคญัทางสถิติ ขณะท่ีผลผลิตหัวมนัสาํปะหลงัสดก็มีการเพ่ิมข้ึนอย่างมีนยัสาํคญั อย่างไรก็ตาม แมว้่าปริมาณ

โพแทสเซียมท่ีสูญเสียไปกบัผลผลิตส่วนหวัของมนัสาํปะหลงัจะมีในปริมาณมาก แต่หากมีการปรับปรุงบาํรุงดิน

โดยใชปุ๋้ยพืชสดร่วมกบัการปลูกพืช กจ็ะสามารถส่งเสริมการเจริญเติบโตไดต้ามปกติ และเพ่ิมผลผลิตตามศกัยภาพ
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ของพืชไดอี้ก นอกจากน้ีการใชปุ๋้ยพืชสดยงัส่งผลดีต่อสมบติัทางเคมี กายภาพดิน และช่วยเพ่ิมความอุดมสมบูรณ์

ของดิน รวมทั้งช่วยรักษาระบบนิเวศทางการเกษตรท่ีย ัง่ยืนอีกดว้ย 
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บทคัดย่อ 

การศึกษาปริมาณธาตุซีลีเนียมท่ีสะสมในลาํตน้กลว้ยหอมทอง เช่น ลาํตน้เทียม กาบใบ และใบ ส่วนเหนือดินท่ี

เหลือทั้งหมด (ลาํตน้ หมายถึง ลาํตน้เทียม) ภายหลงัการเก็บเก่ียวผลผลิตเพ่ือใชป้ระโยชน์จากของเหลือท้ิงทางการเกษตร 

และผลิตเป็นปุ๋ยหมกัสาํหรับปลูกผกัเสริมธาตุซีลีเนียม วางแผนการทดลองแบบสุ่มภายในบล็อกสมบูรณ์ ประกอบดว้ยตน้

กลว้ยท่ีเสริมธาตุซีลีเนียมในระยะใบธง โดยใส่ทางดินท่ีความเขม้ขน้ 3 ระดบั ไดแ้ก่ 0, 450 และ 675 mg/kg  10 ซํ้ า พบวา่ 

เม่ือเสริมธาตุซีลีเนียมเพ่ิมข้ึนจะทาํใหมี้ปริมาณซีลีเนียมท่ีสะสมเพ่ิมข้ึน โดยการเสริมท่ีระดบัความเขม้ขน้ 675 mg/kg ใหค้่า

การสะสมเฉล่ียสูงท่ีสุด เท่ากบั 2,188.8 µg/kg ในทางตรงกนัขา้มตน้ควบคุมไม่เสริมซีลีเนียม ให้ค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด เท่ากบั 

435.8 µg/kg มีความแตกต่างกนัทางสถิติ (p < 0.05) หลงัจากนั้นนาํตน้กลว้ยหอมทองมาผลิตเป็นปุ๋ยหมกัเพ่ือศึกษาปริมาณ

ซีลีเนียมและคุณสมบติัของปุ๋ยหมกั ประกอบดว้ย 3 ทรีตเมนต ์ๆ ละ 3 ซํ้ า ใชต้น้กลว้ยหอมทองท่ีเสริมธาตุซีลีเนียม 0, 450 

และ 675  mg/kg สบัละเอียด (ตากแหง้) 5 kg ผสมกบัมูลโค 5 kg ใชร้ะยะเวลาในการหมกั 20, 40 และ 60 วนั พบวา่ ปริมาณ

ซีลีเนียมลดลงตามระยะเวลาท่ีเพ่ิมข้ึน ซ่ึงในปุ๋ยหมกัสูตรท่ี 3 ระยะเวลา 20 วนั ให้ค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด เท่ากบั 1,705 µg/kg และ

ปุ๋ยหมกัสูตรท่ี 1 ไม่เสริมซีลีเนียม ท่ีระยะเวลา 60 วนั ให้ค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด เท่ากบั 315.7 µg/kg ซ่ึงมีความแตกต่างกนัทาง

สถิติ (p < 0.05) ส่วนสมบติัอ่ืน ๆ ตามมาตรฐานปุ๋ยอินทรีย ์พบวา่ ปุ๋ยหมกัจากตน้กลว้ยหอมทองเสริมซีลีเนียม ในปุ๋ยหมกั

สูตรท่ี 1 ใหค้่า โพแทสเซียม ค่าการนาํไฟฟ้า และค่าความเป็นกรด - ด่าง สูงท่ีสุดเท่ากบั 8.58 เปอร์เซ็นต ์3.71 เดซิซีเมนตต์่อ

เมตร 7.65 ซ่ึงมีความแตกต่างกนัทางสถิติ (p < 0.05) และปุ๋ยหมกัสูตรท่ี 1, 2 และ 3 ใหค้่า C:N Ratio อินทรียวตัถุ ไนโตรเจน 

และ ฟอสฟอรัส เท่ากบั 12.76, 14.74 และ 13.14 เปอร์เซ็นต ์ตามลาํดบั 58.52, 8.45 และ 56.21 เปอร์เซ็นต ์ตามลาํดบั 2.30, 

2.67 และ 2.49 เปอร์เซ็นต ์ตามลาํดบั 1.19, 1.19 และ 1.09 เปอร์เซ็นต ์ตามลาํดบั ไม่แตกต่างกนัทางสถิติ 

คาํสําคญั: ซีลีเนียม, ตน้กลว้ยหอมทอง, ปุ๋ยหมกั 
 

Abstract 
This study aimed to analyze the selenium (Se)-fortified Hom Thong banana tree for example, artificial stems, leaf 

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

กล้วยหอมทอ ง (Hom Thong Banana, Musa acuminata cv. Gros Michel ) นอกจา กจะนํา ผล ส ด ม า

รับประทานแลว้ ยงัสามารถนาํมาประกอบอาหารหรือทาํเป็นขนมไดห้ลายรูปแบบ เช่น กลว้ยหอมทองเช่ือม กลว้ย

บวชชี โรตี และกลว้ยอบนํ้ าผึ้ง โดยกลว้ยหอมทองสามารถปลูกไดใ้นทุกภาคของประเทศไทย และถือว่าเป็นพืช

เศรษฐกิจสาํคญัอย่างหน่ึงท่ีสามารถนาํรายไดเ้ขา้ประเทศ จดัเป็นพืชเศรษฐกิจชนิดหน่ึงท่ีมีศกัยภาพในการส่งออก 

โดยเฉพาะตลาดญ่ีปุ่นท่ีมีความตอ้งการสูง ดว้ยคุณลกัษณะของกลว้ยหอมทองท่ีแต่ละผลเรียงกนัอยู่ในหวีอย่าง

สวยงาม และสีผิวเม่ือสุกจะเปล่ียนเป็นสีเหลืองทอง รสชาติดี มีกล่ินหอม น่ารับประทาน ทาํใหก้ลว้ยหอมทองของ

ไทยไดรั้บความนิยม เป็นท่ียอมรับของผูบ้ริโภคในตลาดญ่ีปุ่นซ่ึงนบัวนัแนวโนม้ความตอ้งการของตลาดเพ่ิมมาก

ยิ่งข้ึน ศศิวิมล (2552)  ซีลีเนียมจดัเป็นธาตุท่ีมีปริมาณนอ้ย และมีความสําคญัในร่างกายของส่ิงมีชีวิต การไดรั้บ

ซีลีเนียมเพ่ิมข้ึนจากระดบัปกติในปริมาณ 200 ไมโครกรัมต่อวนั จะช่วยลดการเกิดมะเร็งลาํไสใ้หญ่ และมะเร็งต่อม

ลูกหมาก ถึงร้อยละ 50 และปรับปรุงประสิทธิภาพการสืบพันธ์ุของเพศชาย ซ่ึงเป็นปัจจัยร่วมของเอนไซม์ 

Glutathione peroxidase ท่ีป้องกนัไม่ใหเ้ซลลถู์กทาํลายจากอนุมูลอิสระ และ peroxide ต่าง ๆ Ellis and Salt (2003) 

สาํหรับการดูดซึมธาตุซีลีเนียมของพืชนั้น พบว่าพืชสามารถดูดซึมซีลีเนียมในรูปของสารอนินทรีย ์คือ โซเดียมซีลี

ไนท ์และโซเดียมซีลีเนต ท่ีสามารถเปล่ียนโครงสร้างจากสารอนินทรียไ์ปเป็นสารประกอบอินทรียท่ี์พืชสามารถ

นาํไปใชป้ระโยชน์ได ้และซีลีเนียมท่ีอยู่ในรูปสารเสริมอาหารการใชปุ๋้ยซีลีเนียมในระหว่างกระบวนการผลิตพืช

เป็นวิธีการผลิตพืชอุดมซีลีเนียมท่ีมีประสิทธิภาพ การเสริมซีลีเนียมในกลว้ยหอมทองผ่านทางการให้ปุ๋ยจึงน่าจะ

เป็นแนวทางหน่ึงในการสร้างนวตักรรมผลิตภณัฑเ์กษตรและมีคุณค่าเชิงสุขภาพท่ีมีวิธีการไม่ยุง่ยาก งานวิจยัน้ีสืบ

เน่ืองมาจากโครงการศึกษาปริมาณซีลีเนียมในผลกลว้ยหอมทองโดยเสริมทางดินเพ่ือดูปริมาณการดูดซึมและการ

สะสมของซีลีเนียมในผลกลว้ยหอมทองตามขนาดของซีลีเนียมท่ีสามารถรับประทานไดจ้ากแปลงทดลองของศูนย์

เช่ียวชาญนวตักรรมเกษตรสร้างสรรค ์(วว.) ซ่ึงภายหลงัการเก็บเก่ียวผลผลิตลาํตน้กลว้ยหอมทองจะตอ้งถูกตดัท้ิง

ไปโดยเปล่าประโยชน ์ การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาปริมาณซีลีเนียมท่ีสะสมในลาํตน้กลว้ยหอมทอง และ

คุณสมบติัของปุ๋ยหมกัท่ีผลิตข้ึนจากลาํตน้กลว้ยหอมทองดงักล่าว เพ่ือใชป้ระโยชนส์าํหรับปลูกผกัเสริมซีลีเนียม ซ่ึง

ขอ้มูลท่ีไดน่้าจะสามารถนาํไปเป็นแนวทางการใชป้ระโยชนจ์ากของเหลือท้ิงทางการเกษตรจากการปลูกกลว้ยหอม

ทองต่อไป 

 

อุปกรณ์และวธีิการ 

 

ปริมาณธาตซีุลเีนียมจากต้นกล้วยหอมทอง  

การเสริมธาตุซีลีเนียมตน้กลว้ยหอมทองโดยใส่ทางดินในระยะแทงปลี (ใบธง) ผสมปุ๋ยอินทรียห์มกักบั

ธาตุซีลีเนียมให้มีความเขม้ขน้ท่ีระดบัแตกต่างกนั วางแผนการทดลองแบบ Randomized Complete Block Design 

(RCBD) ประกอบดว้ย 3 ทรีตเมนต ์ๆ ละ 10 ซํ้ า ดงัน้ี 

ปุ๋ยอินทรียห์มกั (Control) 

ปุ๋ยอินทรียห์มกัเสริมธาตุซีลีเนียม 450 mg/kg 

ปุ๋ยอินทรียห์มกัเสริมธาตุซีลีเนียม 675 mg/kg 
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แล้วพรวนดินรอบโคนต้นรัศมี 50 เซนติเมตร ใส่ปุ๋ยอินทรีย์หมักท่ีผสมกับธาตุซีลีเนียมปริมาณ                

1 กิโลกรัมต่อตน้ กลบดินและรดนํ้าตามทนัที หลงัจากเก็บเก่ียวผลผลิตตดัตน้กลว้ยหอมทองจากโคลนตน้และตดั

ใบออกใหห้มดจากนั้นนาํตน้กลว้ยหอมทองเขา้เคร่ืองบดละเอียด และสุ่มตวัอยา่ง 500 กรัม นาํไปอบแหง้ท่ีอุณหภูมิ  

60–80 องศาเซลเซียส เป็นระยะเวลา 5 วนั นาํตน้กลว้ยท่ีแหง้แลว้ป่ันใหเ้ป็นผง จากนั้นย่อยตวัอย่างโดยชัง่นํ้ าหนกั

ตน้กลว้ยท่ีเป็นผง 0.203 กรัม ใส่ลงในหลอด 75 มิลลิลิตร เติมกรดไนตริกความเขม้ขน้ 65 เปอร์เซ็นต์ ปริมาตร 8 

มิลลิลิตร ท้ิงไว ้1 คืน และเติมไฮโดรเจนเปอร์ออกไซดค์วามเขม้ขน้ 30 เปอร์เซ็นต ์ปริมาตร 2 มิลลิลิตร ลงไปปิด

หลอดด้วย DPCTM pressure cap ให้แน่น นําไปเข้าเคร่ือง Microwave Sample Preparation System เป็นเวลา                          

1 ชัว่โมง หลงัจากนั้นพกัไว ้1 ชัว่โมง รอใหห้ลอด Vessels หายร้อนเปิดฝาปล่อยควนัสีเหลืองออกจนหมด แลว้ใช้

นํ้ากลัน่ฉีดลา้งฝาท่ีปิดขา้งใน และเทกรองตวัอยา่งลงใน Volumetric Flasks ปริมาตร 50 มิลลิลิตร ฉีดลา้งตวัอยา่งใน

หลอดออกใหห้มด ปรับปริมาตรดว้ยนํ้ากลัน่ 50 มิลลิลิตร และนาํตวัอยา่งท่ีไดม้าวิเคราะห์หาปริมาณธาตุซีลีเนียมท่ี

สะสมดว้ยเคร่ือง Inductive Coupled Plasma Spectrometer Mass Spectrometer (ICP-MS) บนัทึกค่าซีลีเนียม  

 

การผลิตปุ๋ยหมกัเสริมซีลเีนียมจากต้นกล้วยหอมทอง 

 นาํตน้กลว้ยหอมทองท่ีเก็บเก่ียวผลผลิต และตรวจสอบหาปริมาณธาตุซีลีเนียมท่ีสะสมจากการทดลองท่ี 1 

นาํมาผลิตเป็นปุ๋ยหมกัเสริมซีลีเนียม โดยใชต้น้กลว้ยหอมทองสบัละเอียด (แหง้) 5 กิโลกรัม ร่วมกบัมูลโค 5 กิโลกรัม 

ตามอตัราส่วนคาร์บอนต่อไนโตรเจน (C/N Ratio) วางแผนการทดลองแบบ Randomized Complete Block Design 

(RCBD) ประกอบดว้ย 3 ทรีตเมนต ์ๆ ละ 3 ซํ้ า ดงัน้ี 

ปุ๋ยหมกัสูตรท่ี 1 ตน้กลว้ยหอมทอง (Control) 

ปุ๋ยหมกัสูตรท่ี 2 ตน้กลว้ยหอมทองเสริมซีลีเนียม 450 mg/kg 

ปุ๋ยหมกัสูตรท่ี 3 ตน้กลว้ยหอมทองเสริมซีลีเนียม 675 mg/kg 

ผสมคลุกเคลา้หมกัท้ิงไวเ้ป็นระยะเวลา 60 วนั ในวงบ่อซีเมนต์กวา้ง 80 เซนติเมตร สูง 50 เซนติเมตร 

กลบักองปุ๋ยหมกัทุก ๆ 7 วนั รดนํ้ าเพ่ือให้มีความช้ืนในกองปุ๋ยหมกัอยู่เสมอ วิเคราะห์คุณสมบติัของปุ๋ยหมกั 

ตวัอย่างละ 3 ซํ้ า สุ่มตวัอย่างจากกองปุ๋ยหมกั 500 กรัม นาํไปอบแห้งท่ีอุณหภูมิ  60–80 องศาเซลเซียส เป็นเวลา                  

3วนั โดยสุ่มวิเคราะห์ทุก 20, 40 และ 60 วนั มีดงัน้ี 

 1. ซีลีเนียม (Se) ดว้ยวิธี (IPC Mas Spectrometer) Inhouse Method based on AOAC (2016) 

 2. ค่าการนําไฟฟ้า (EC) ด้วยวิธี  Electrical conductivity Inhouse Method based on Methods of Soil 

Analysis (2008)  

 3. ค่าความเป็นกรด - ด่าง (pH) ดว้ย pH meter กรมวิชาการเกษตร (2551) 

 4. ไนโตรเจน (N) ดว้ยวิธี Kjeldahl method กรมวิชาการเกษตร (2551) 

 5. อินทรียวตัถุ (OM) ดว้ยวิธี Walkley and Blackกรมวิชาการเกษตร (2551) 

 6. ฟอสฟอรัส (P2O5) ด้วยวิธี Spectrophotometric molybdovanado-molybdate method กรมวิชาการ

เกษตร (2551) 

 7. โพแทสเซียม (K2O) ดว้ยวิธี Flamephotometric method กรมวิชาการเกษตร (2551) 
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ผลและวจิารณ์ผลการทดลอง 

ปริมาณธาตุซีลีเนียมท่ีสะสมในตน้กลว้ยหอมทอง จากการศึกษาการวิเคราะห์ปริมาณธาตุซีลีเนียมท่ีสะสม

ในตน้กลว้ยหอมทอง พบว่าจากการดูดซึมธาตุอาหารพืชจะลาํเลียงจากรากผ่านทางลาํตน้ไปสู่ ใบ ดอก และผล                 

จึงทาํใหย้งัมีการสะสมซีลีเนียมอยู่ภายในตน้มาก และเม่ือเสริมซีลีเนียมมากข้ึน ปริมาณซีลีเนียมเพ่ิมข้ึนตามระดบั

การเสริม ปริมาณซีลีเนียมท่ีเสริมระดบั 675 mg/kg มีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด เท่ากบั 2,188.8 µg/kg รองลงมาคือ 450 mg/kg 

ให้ค่าเฉล่ีย เท่ากบั 1,281.1 µg/kg และตน้ควบคุมไม่เสริมซีลีเนียม ให้ค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด เท่ากบั 435.8 µg/kg ซ่ึงมี

ความแตกต่างกนัทางสถิติ (p < 0.05) (Table 1)  

Table 1 Selenium content in Hom Thong Banana Tree 

*mean values superscripted with different with lower-case superscript letter within each column indicate significant 

differences (p < 0.05)  

จากผลการทดลองการวิเคราะห์ปริมาณซีลีเนียมในตน้กลว้ยหอมทอง พบวา่ เม่ือเสริมธาตุซีลีเนียมเพ่ิมข้ึน

จะทาํใหมี้ปริมาณซีลีเนียมท่ีสะสมเพ่ิมข้ึน โดยการเสริมท่ีระดบัความเขม้ขน้ 675 mg/kg ใหค่้าการสะสมเฉล่ียสูง

ท่ีสุดเท่ากบั 2,188.8 µg/kg ในทางตรงกนัขา้มตน้ควบคุมไม่เสริมซีลีเนียมใหค่้าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุดเท่ากบั 435.8 µg/kg 

มีความแตกต่างกนัทางสถิติ (p < 0.05) สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ ภทัร์ลดา และคณะ (2553) พบว่าท่ีความเขม้ขน้ 

90 µg/ml ถัว่เขียวมีปริมาณซีลีเนียมสะสมสูงสุด 1,031.01 µg/kg ความเขม้ขน้มากยิ่งสะสมมาก สาํหรับงานวิจยัการ

ผลิตพืชซีลีเนียมสูงในผกักาดฮ่องเตง้อกซีลีเนียมท่ีความเขม้ขน้ 60 มิลลิกรัมต่อลิตร พบวา่ ผกักาดฮ่องเตง้อกมีความ

เขม้ขน้ของซีลีเนียมเท่ากบั 311.7 µg/kg Thosaikham et al (2014) ส่วนการผลิตตน้คะน้างอกซีลีเนียมสูง โดยใช้                       

ซีลีไนท์เป็นแหล่งซีลีเนียมในระบบไร้ดินท่ีระดบั 30 mg/l พบว่า ตน้คะนา้งอกมีความเขม้ขน้ของซีลีเนียมเท่ากบั 

386.18 µg/kg มีความแตกต่างกนัทางสถิติ (p < 0.05) (Table 2) 

Table 2 Selenium content in compost at time 20, 40 and 60 days 

Treatment 
Selenium content (µg/kg) 

20 40 60 

Control 433.6c 376.0c 315.7c 

Hom Thong Banana Tree + Se 450 ppm 1055.8b 958.5b 847.2b 

Hom Thong Banana Tree+ Se 675 ppm 1705.0a 1580.0a 1415.0a 

F-test * * * 

%CV 5.95 2.18 6.49 

Treatment Selenium content (µg/kg) 

Control 435.8 c 

Hom Thong Banana Tree + Se 450 mg/kg 1281.1 b 

Hom Thong Banana Tree+ Se 675 mg/kg 2188.8 a 

F-test * 

CV% 28.77 
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*mean values superscripted with different with lower-case superscript letter within each column indicate significant 

differences (p < 0.05)  

  จากการศึกษาอตัราส่วนคาร์บอนต่อไนโตรเจน (C/N Ratio) และอินทรียวตัถุในปุ๋ยหมกัท่ีระยะเวลา

แตกต่างกนั พบว่า อตัราส่วนคาร์บอนต่อไนโตรเจน (C/N Ratio) ในปุ๋ยหมกัทั้ง 3 สูตร ท่ีระยะเวลา 20 , 40 และ 60 

วนั ไม่มีความแตกต่างกนัทางสถิติ และปริมาณอินทรียวตัถุในปุ๋ยหมกัทั้ง 3 สูตร ท่ีระยะเวลา 60 วนั ไม่มีความ

แตกต่างกนัทางสถิติ แต่ในปุ๋ยหมกัทั้ง 3 สูตร ท่ีระยะเวลา 20 และ 40 วนั มีความแตกต่างกนัทางสถิติ ซ่ึงในปุ๋ยหมกั

สูตรท่ี 2 ท่ีระยะเวลา 40 วนั ให้ค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด เท่ากบั 65 % และปุ๋ยหมกัสูตรท่ี 3 ท่ีระยะเวลา 20 วนั ให้ค่าเฉล่ีย

นอ้ยท่ีสุด เท่ากบั 57.24% ตามลาํดบั ปริมาณอินทรียวตัถุเร่ิมตน้ของกองปุ๋ยหมกัอยู่ท่ีร้อยละ 63.32% แต่เม่ือส้ินสุด

ขบวนการหมกัปริมาณอินทรียวตัถุในแต่ละสูตรลดลง โดยมีปริมาณอินทรียวตัถุร้อยละ 58.52% ใกลเ้คียงกับ

รายงานของ เมธี (2541) พบว่า กองปุ๋ยหมกัท่ีมีปริมาณอินทรียวตัถุเร่ิมตน้สูงกว่า หรือใกลเ้คียง 60% อินทรียวตัถุ

นั้นจะมีการย่อยสลายไปเร่ือยๆ จนทาํให้มีปริมาณอินทรียวตัถุไม่ตํ่ากว่า 20 % จึงจะจดัว่าเกิดการหมกัท่ีสมบูรณ์

และปุ๋ยหมกัท่ีไดมี้คุณภาพดีพอสมควร (Table 3) 

Table 3 contents of carbon (C) and nitrogen (N) and organic matter (OM) in compost at time 20, 40 and 60 days 

Treatment 
(C/N ratio %)  (OM%) 

20 40 60  20 40 60 

Control 23.60 20.17 14.74  59.59ab 58.75b 58.52 

Hom Thong Banana Tree + Se 450 ppm 24.96 20.22 12.76  60.88a 65.90a 58.45 

Hom Thong Banana Tree+ Se 675 ppm 23.01 19.24 13.14  57.24b 63.39a 56.21 

F-test ns ns ns  * * ns 

%CV 15.65 4.65 10.37  2.36 2.98 6.26 

*mean values superscripted with different with lower-case superscript letter within each column indicate significant 

differences (p < 0.05)  

จากการศึกษาปริมาณไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม ในปุ๋ยหมกัท่ีระยะเวลาแตกต่างกนั พบว่า 

ปริมาณไนโตรเจนในปุ๋ยหมกัทั้ง 3 สูตร ท่ีระยะเวลา 20, 40 และ 60 วนั ซ่ึงไม่มีความแตกต่างกนัทางสถิติ ปริมาณ

ฟอสฟอรัสในปุ๋ยหมกัทั้ง 3 สูตร ท่ีระยะเวลา 20 และ 60 วนั ไม่มีความแตกต่างกนัทางสถิติ และปุ๋ยหมกัสูตรท่ี 1 ท่ี

ระยะเวลา 40 วนั ใหค่้าเฉล่ียสูงท่ีสุด เท่ากบั 1.17 % และปุ๋ยหมกัสูตรท่ี 3 ท่ีระยะเวลา 40 วนั ใหค่้าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด 

เท่ากบั 1.05 % ตามลาํดบั ซ่ึงมีความแตกต่างกนัทางสถิติ และปริมาณโพแทสเซียม ในปุ๋ยหมกัทั้ง 3 สูตร มีความ

แตกต่างกนัทางสถิติ ท่ีระยะเวลา 60 วนั ให้ค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด เท่ากบั 8.58 % รองลงมา คือ ท่ีระยะเวลา 20 วนั ให้

ค่าเฉล่ีย เท่ากบั 8.53 % และ ท่ีระยะเวลา 20 วนั ใหค่้าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด เท่ากบั 5.19 % ตามลาํดบั การวิเคราะห์ของปุ๋ย

หมกักลว้ยหอมทอง พบว่า มีปริมาณธาตุอาหารหลกั ไดแ้ก่ ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม ซ่ึงปุ๋ยหมกัทั้ง 3 

สูตร สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ศิริลกัษณ์ (2550) พบวา่ การใชร้ําขา้วเป็นแหล่งไนโตรเจน ทั้งท่ีใช ้100 % และเสริม

ร่วมกบัปุ๋ยยูเรียอย่างละ 50 % ทาํให้ C/N Ratio ลดลงเร็วกว่าการใชปุ๋้ยยูเรียเป็นแหล่งไนโตรเจน 100 % โดยการ
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ลดลงของ C/N Ratio เป็นไปอยางรวดเร็วในเดือนแรกของการหมกัแลว้ลดลงอย่างต่อเน่ืองจนส้ินสุดการทดลอง

นอกจากน้ียงัพบว่างานวิจยัของ เปรมสุดา (2550) ความสัมพนัธ์ระหว่างชนิดของไนโตรเจนกบัเวลาการย่อยสลาย

สมบูรณ์ของปุ๋ยหมกั พบว่า ระยะเวลาในการหมกัท่ีมีการย่อยสลายของปุ๋ยหมกัทาํให้ได้ปริมาณธาตุอาหารท่ี

แตกต่างกนั ส่วนวสัดุท่ีใชใ้นการทาํปุ๋ยหมกัจะทาํใหไ้ดป้ริมาณธาตุอาหารหลกัแต่ละชนิดท่ีไม่เท่ากนั รวมถึงขนาด

ของวสัดุท่ีนาํมาทาํเป็นปุ๋ยหมกั นอกจากน้ียงัพบว่างานวิจยัของ สุธีรา (2553) การวิเคราะห์ปริมาณธาตุอาหารหลกั

ในปุ๋ยหมกัจากเศษอาหารร่วมกบัเศษวสัดุเหลือท้ิงทางการเกษตร พบวา่การตดัยอ่ยวสัดุก่อนทาํการหมกัมีผลตอการ

ยอ่ยสลายของจุลินทรียท์าํใหจ้ะไดป้ริมาณธาตุอาหารท่ีเพิมข้ึนและวสัดุท่ีนาํมาหมกัจะใหป้ริมาณธาตุอาหาร หลกัท่ี

แตกต่างกันข้ึนอยูกับชนิดของวสัดุ จากผลท่ีสรุปมีปริมาณธาตุอาหารท่ีเพ่ิมข้ึนเพราะระยะเวลาวสัดุรวมถึง

อตัราส่วนของการหมกัปุ๋ย สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ นริสรา และคณะ (2555) ศึกษาเปรียบเทียบธาตุอาหารหลกั

ของพืชในปุ๋ยหมกัธรรมชาติ การเกบ็รักษาของปุ๋ยหมกัไม่มีผลต่อปริมาณธาตุอาหารหลกั และจุลินทรีย ์(Table 4) 

Table 4 content of N, P2O5 and K2O in compost at time 20, 40 and 60 days 

Treatment 
(N%)  (P2O5%) (K2O%) 

20 40 60  20 40 60  20 40 60 

Control 1.49 1.70 2.30  1.22 1.17a 1.19  8.53a 8.29a 8.58a 

Hom Thong Banana Tree + Se 450 ppm 1.55 1.85 2.67  1.08 1.12ab 1.19  5.19b 5.54b 5.20b 

Hom Thong Banana Tree+ Se 675 ppm 1.44 1.72 2.49  1.04 1.05b 1.09  6.25b 6.93ab 6.65b 

F-test ns ns ns  ns * ns  * * * 

%CV 10.18 3.93 8.10  10.30 3.30 4.47  12.83 12.24 9.75 

*mean values superscripted with different with lower-case superscript letter within each column indicate significant 

differences (p < 0.05)  

 จากการศึกษาปริมาณค่าการนาํไฟฟ้าในปุ๋ยหมกัท่ีระยะเวลาแตกต่างกนั พบว่า ปริมาณค่าการนาํไฟฟ้า

ในปุ๋ยหมกัทั้ง 3 สูตร ท่ีระยะเวลา 40 วนั ไม่แตกต่างกนัทางสถิติ แต่ปุ๋ยหมกัสูตรท่ี 1 ท่ีระยะเวลา 20 วนั ใหค่้าเฉล่ีย

สูงท่ีสุด  เท่ากบั 3.96 ds/m รองลงมา คือ ปุ๋ยหมกัสูตรท่ี 1 ท่ีระยะเวลา 60 วนั ใหค่้าเฉล่ีย เท่ากบั 3.71 ds/m และปุ๋ย

หมกัสูตรท่ี 2 ท่ีระยะเวลา 20 วนั ใหค่้าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด เท่ากบั 2.45 ds/m ซ่ึงมีความแตกต่างกนัทางสถิติ และปริมาณ 

pH ในปุ๋ยหมกัทั้ง 3 สูตร ท่ีระยะเวลา 20, 40 และ 60 วนั มีความแตกต่างกนัทางสถิติ ซ่ึงปุ๋ยหมกัสูตรท่ี 1 ท่ีระยะเวลา 

40 วนั ใหค่้าเฉล่ียสูงท่ีสุด เท่ากบั 7.76 รองลงมา คือ ท่ีระยะเวลา 20 วนั ใหค่้าเฉล่ีย เท่ากบั 7.75 และปุ๋ยหมกัสูตรท่ี 

2 ท่ีระยะเวลา 40 วนั ใหค่้าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด เท่ากบั 7.12 ตามลาํดบั และพบวา่ พีเอชของกองปุ๋ยหมกัเร่ิมตน้อยู่ท่ี 8.14 

แต่เม่ือส้ินสุดขบวนการหมกัของปุ๋ยจะ พบว่า พีเอชมีค่าลดลง โดยปุ๋ยหมกัต้นกลว้ยหอมทองมีค่าพีเอช 7.65 

สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ บรรจงศกัด์ิ (2541) รายงานวา่เศษวสัดุท่ีผา่นการหมกัโดยมกัมีค่าความเป็นด่างมากกว่า

เป็นกลาง โดยจะเป็นด่างเลก็นอ้ยประมาณ 7.5–8.5 เน่ืองจากโปรตีนถูกย่อยสลายและมีการปลดปล่อยแอมโมเนีย

ออกมา และพีเอชในกองปุ๋ยหมกัโดยทัว่ ๆ ไป คือในระยะเวลาประมาณ 3 วนัแรกของการทาํปุ๋ยหมกัค่าพีเอชจะ

ลดลง เน่ืองจากช่วงแรกจะเกิดการย่อยสลายอย่างรวดเร็วแต่หลงัจากนั้นค่าพีเอช จะค่อยๆ เพ่ิมข้ึนอย่างชา้ๆ จนอยู่
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ในระดบัเกือบจะเป็นกลาง ส่วนสาเหตุท่ีค่าพีเอชหลงัส้ินสุดขบวนการหมกัมีค่าสูง เน่ืองจากก่อนการทดลองค่าพี

เอช ของกองปุ๋ยหมกัเร่ิมตน้มีสภาพเป็นด่างอ่อนๆ อยูก่่อนหนา้แลว้ (Table 5)  

Table 5 content EC and pH in compost at time 20, 40 and 60 days 

Treatment 
(EC ds/m)   (pH) 

20 40 60  20 40 60 

Control 3.96a 2.95 3.71a  7.75a 7.76a 7.65a 

Hom Thong Banana Tree + Se 450 ppm 2.45c 2.59 2.48c  7.67a 7.12b 7.62a 

Hom Thong Banana Tree+ Se 675 ppm 2.98b 3.12 2.88b  7.14b 7.64a 7.45b 

F-test * ns *  * * * 

%CV 0.11 12.76 0.17  1.19 1.73 0.86 

*mean values superscripted with different with lower-case superscript letter within each column indicate significant 

differences (p < 0.05)  
 

 จากการวิเคราะห์ปริมาณธาตุอาหารในปุ๋ยหมกัในปุ๋ยหมกัทั้ง 3 สูตร พบว่า ปริมาณความช้ืนใหค่้าเฉล่ีย

เท่ากบั 23.45, 23.98 และ 24.26 เปอร์เซ็นต ์ไม่เกิน 30 เปอร์เซ็นต ์โดยนํ้าหนกั อตัราส่วนคาร์บอนต่อไนโตรเจนให้

ค่าเฉล่ียเท่ากบั 14.74, 12.76 และ 13.14 เปอร์เซ็นต ์ไม่เกิน 20:1 เปอร์เซ็นต ์ปริมาณอินทรียว์ตัถุใหค่้าเฉล่ียเท่ากบั 

58.52, 58.45 และ 56.21 เปอร์เซ็นต ์ไม่ตํ่ากว่า 20 เปอร์เซ็นต ์โดยนํ้าหนกั ค่าความเป็นกรด-ด่างใหค่้าเฉล่ียเท่ากบั 

7.65 7.62 และ 7.45 อยู่ระหว่าง 5.5-8.5 ค่าการนาํไฟฟ้าใหค่้าเฉล่ียเท่ากบั 3.71, 2.48 และ 2.88 เดซิซีเมนตต่์อเมตร 

ไม่เกิน 10 เดซิซีเมนตต่์อเมตร ปริมาณไนโตรเจนใหค่้าเฉล่ียเท่ากบั 2.30, 2.67 และ 2.49 เปอร์เซ็นต ์ไม่นอ้ยกวา่ 1.0 

เปอร์เซ็นต์ ปริมาณฟอสฟอรัสให้ค่าเฉล่ียเท่ากับ 1.19, 1.19 และ 1.09 เปอร์เซ็นต์ ไม่น้อยกว่า 0.5 เปอร์เซ็นต์ 

ปริมาณโพแทสเซียมใหค่้าเฉล่ียเท่ากบั 8.58, 5.20 และ 6.65 เปอร์เซ็นต์ ไม่นอ้ยกว่า 0.5 เปอร์เซ็นต์ ซ่ึงปุ๋ยหมกัมี

คุณสมบัติตามมาตรฐานปุ๋ยอินทรียข์องกรมวิชาการเกษตร และปุ๋ยหมกัจากต้นกลว้ยหอมทองเสริมซีลีเนียม

สามารถนาํมาใชป้ระโยชนส์าํหรับปลูกผกัได ้(Table 6) 

Table 6 Compare the properties of The Hom Thong Banana compost produced with the Organic fertilizer standards 

approved by the Department of Agriculture

Fertilizer features Organic fertilizer standard 
Compost 

T1 T2 T3 

Moisture (%) No more than 30 23.45 23.98 24.26 

C/N  No more than 20:1 14.74 12.76 13.14 

Organic Matter (%) Not lower than 20 58.52 58.45 56.21 

pH 5.5–8.5 7.65 7.62 7.45 

EC (ds/m) No more than 10 3.71 2.48 2.88 

Total Nitrogen (%) Not less than 1.0 2.30 2.67 2.49 

Total Phosphate (%) Not less than 0.5 1.19 1.19 1.09 

Total Potash (%) Not less than 0.5 8.58 5.20 6.65 
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* T1 Refers to Compost 1, T2 Refers to Compost 2, T3 Refers to Compost 3

Organic fertilizer standard Department of Agriculture กรมวชิาการเกษตร (2551) 

 

สรุป  

การเสริมซีลีเนียมใหก้บัตน้กลว้ยหอมทองโดยใส่ทางดินส่งผลใหต้น้กลว้ยมีการสะสมซีลีเนียมภายในลาํ

ตน้สูงข้ึนตามระดบัการเสริมซีลีเนียมท่ีเพ่ิมข้ึน เม่ือนาํลาํตน้กลว้ยหอมทองท่ีเสริมซีลีเนียมมาผลิตปุ๋ยหมกัส่งผลให้

ปริมาณซีลีเนียมลดลงตามระยะเวลาการหมกัท่ีเพ่ิมข้ึน แต่คุณสมบติัของปุ๋ยหมกัท่ีผลิตไดมี้ค่าสูงกว่ามาตรฐานปุ๋ย

อินทรียข์องกรมวิชาการเกษตร ไดแ้ก่ ธาตุอาหารหลกั ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม  

 

กติติกรรมประกาศ 

โครงการวิจยัน้ีไดรั้บการสนบัสนุน (บางส่วน) ภายใตก้ารสร้างภาคีในการผลิตบณัฑิตระดบัปริญญาโท–

เอก ระหวา่งคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถมัภ ์จงัหวดัปทุมธานี

และสถาบนัวิจยัวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 
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บทคัดย่อ 

  การปลูกพืชร่วมในระบบแถวแคบร่วมกบัการปลูกพืชบาํรุงดิน เพ่ือเพ่ิมผลผลิตขา้วโพดหวานฝักสดในดินชุดปาก

ช่อง วางแผนการทดลองแบบ 2×3×3 Factorial in RCBD จาํนวน 3 ซํ้ า ระยะระหว่างแถว 75 เซนติเมตร ประกอบดว้ย 3 

ปัจจยั คือระยะระหวา่งตน้: 25 เซนติเมตร(8,533 ตน้/ไร่) (S25) และ 30 เซนติเมตร (7,111 ตน้/ไร่)(S30),พนัธ์ุขา้วโพดหวาน: 

พนัธ์ุอินทรี 2 (V1), พนัธ์ุไฮบริกซ์ 3 (V2) และพนัธ์ุSM1351 (V3),ระบบการปลูก 3 แบบ: ปลูกระบบเชิงเด่ียว (C0), ปลูก

ระบบแถวแคบร่วมกบัปอเทือง (C1) และปลูกระบบแถวแคบร่วมกบัถัว่พร้า (C2)โดยปลูกในฤดูแลง้ปี 2561 ท่ีศูนยว์ิจยั

ขา้วโพดและขา้วฟ่างแห่งชาติ ผลการทดลองพบวา่ ระยะระหวา่งตน้, พนัธ์ุขา้วโพดหวาน และระบบการปลูกไม่มีอิทธิพล

ร่วมกนัทางสถิติ การปลูกขา้วโพดท่ีระยะปลูกระหวา่งตน้ทั้ง 2 ระยะ ให้ผลผลิตและลกัษณะทางการเกษตรไม่แตกต่างกนั

ทางสถิติ การใชข้า้วโพดพนัธ์ุSM1351 ใหผ้ลผลิตสูงสุด (2697.2 กิโลกรัม/ไร่) ส่วนการปลูกระบบเชิงเด่ียวใหผ้ลผลิตสูงกวา่

การปลูกระบบแถวแคบร่วมกบัพืชบาํรุงดินอยา่งมีนยัสาํคญั 

คาํสําคญั: ขา้วโพดหวาน, ดินชุดปากช่อง, ถัว่พร้า, ปอเทือง, พืชบาํรุงดิน, ระบบแถวแคบ 

 

Abstract 

This study aimed to determine the intercropping in narrow row system with green manure for increasing yield of 

fresh sweet corn in Pak Chong soil series. The experiment was conducted at National Corn and Sorghum Research Center 

in dry season 2018. The experiment design was 2×3×3 factorial with a randomized complete block design (RCBD) with 

three replications. There were three factors for this experiment 1) spacing in row spacing 75 cm, 25 cm (8,533 plants/rai) 

and 30 cm (7,111 plants/rai) 2) sweet corn varieties, Insee 2, hibrix 3 and SM1351 and 3) cropping systems (monoculture, 

narrow row system with pummelo, narrow row system with jack bean) were used for this research. The results of this 

research showed no significant interaction between plant spacing, variety and cropping systems. Two plant spacing had no 

significant effect on yield and agriculture characteristic. SM1351 variety had the highest yield (2697.2 kg/rai). Monoculture 

planting pattern showed a significantly higher yield than narrow row system with green manure. 

Keywords: green manure, jack bean, narrow row system, pummelo, Pak Chong soil series, sweet corn 
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คํานํา 

ปัจจุบนัขา้วโพดหวาน จดัไดว้่าเป็นพืชอายสุั้นท่ีใหผ้ลตอบแทนแก่เกษตรกรผูป้ลูกค่อนขา้งสูง ในปี 2562 

มีพ้ืนท่ีปลูก 221,465 ไร่ ผลผลิตทั้งประเทศ 434,453 ตนั ผลผลิตต่อไร่เฉล่ีย 1,999 กิโลกรัมต่อไร่ (ศูนยส์ารสนเทศ

การเกษตร, 2562) โดยสามารถจาํหน่ายไดใ้นตลาดบริโภคสด และส่งโรงงานอุตสาหกรรม เพ่ือนาํไปแปรรูปเป็น

ผลิตภณัฑข์า้วโพดหวานส่งออกไปจาํหน่ายต่างประเทศ เช่น ญ่ีปุ่น เกาหลี ไตห้วนั อิหร่าน ส่วนใหญ่ส่งออกในรูป

ผลิตภณัฑแ์ช่แข็ง และผลิตภณัฑแ์ปรรูป ขา้วโพดหวานจึงเป็นพืชเศรษฐกิจพืชหน่ึง ท่ีมีอนาคตในการผลิตและ

ส่งออกมาก แต่มีปัญหาวตัถุดิบไม่เพียงพอป้อนโรงงานทั้งท่ีตลาดมีความตอ้งการสูง  

ถึงแมเ้กษตรกรเพาะปลูกขา้วโพดหวานเป็นจาํนวนมาก แต่ค่าใชจ่้ายตน้ทุนการผลิตกสู็งข้ึน เพราะวา่ปัจจยั

การผลิต เช่น ปุ๋ย ยาปราบวชัพืชและศตัรูพืชมีราคาแพง โดยตน้ทุนการผลิตขา้วโพดหวาน/ฝักอ่อน ประมาณ 6,080 

บาทต่อไร่(กิตติภพ, 2557) การใชพื้ชบาํรุงดินเป็นทางหน่ึงท่ีจะช่วยลดตน้ทุนการผลิตลง รวมทั้งเป็นการช่วยเพ่ิม

อินทรียวตัถุในดิน แต่ในการท่ีจะส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกพืชบาํรุงดินร่วมกบัการปลูกขา้วโพด จะตอ้งสามารถ

บาํรุงดินพร้อมๆ กบัการใชพ้ื้นท่ีปลูกพืชหลกั เน่ืองจากเกษตรกรส่วนใหญ่ไม่ยอมปลูกพืชบาํรุงดินสลบักบัการปลูก

พืชหลกั ทาํใหใ้นหลายพ้ืนท่ีเกิดปัญหาดินเส่ือม ทาํใหผ้ลผลิตตํ่าแต่ตน้ทุนกลบัเพ่ิมมากข้ึน ดงันั้นการจดัการระบบ

ปลูกจึงมีความสาํคญัมาก เช่น การปลูกพืชในระบบแถวแคบ จะสามารถนาํพืชบาํรุงดินเขา้ไปปลูกร่วมกบัพืชหลกั

ไดโ้ดยความหนาแน่นของประชากรพืชหลกัเท่าเดิม การศึกษาระยะปลูกท่ีเหมาะสมของขา้วโพดหวานฝักสดแต่ละ

พนัธ์ุในระบบแถวแคบ จึงมีความจาํเป็นเพ่ือใหพ้นัธ์ุแสดงศกัยภาพในการใหผ้ลผลิตและคุณภาพสูงสุด 

 

อุปกรณ์และวธีิการ 

 

อุปกรณ์ 

1. เมลด็พนัธ์ุขา้วโพดหวานลูกผสมเด่ียว จาํนวน 3 พนัธ์ุ ไดแ้ก่ พนัธ์ุอินทรี 2, พนัธ์ุไฮบริกซ์ 3 และพนัธ์ุSM1351 

  2. ปุ๋ยเคมี 

  3. อุปกรณ์สาํหรับการปลูก ดูแลรักษา และเก็บขอ้มูล 

 

วิธีการ 

แผนการทดลอง 

วางแผนการทดลองแบบ Factorial in RCBD มี 3 ซํ้ า ระยะระหวา่งแถว 75 เซนติเมตร สุ่มตาํรับการทดลองโดย

โปรแกรม Excel ประกอบดว้ย 3 ปัจจยั คือ 

ปัจจยัท่ี 1 ระยะระหวา่งตน้ 2 ระยะ: 25 เซนติเมตร(8,533 ตน้/ไร่) (S25)และ30 เซนติเมตร(7,111 ตน้/ไร่)(S30) 

ปัจจยัท่ี 2 ขา้วโพดหวาน 3 พนัธ์ุ: พนัธ์ุอินทรี 2 (V1), พนัธ์ุไฮบริกซ์ 3 (V2)และพนัธ์ุSM1351 (V3)  

   ปัจจยัท่ี 3 ระบบการปลูก 3 แบบ: ปลูกระบบเชิงเด่ียว (C0), ปลูกระบบแถวแคบร่วมกบัปอเทือง (C1) และปลูก

ระบบแถวแคบร่วมกบัถัว่พร้า (C2) 
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การเตรียมดินและการปฏิบัติดูแลรักษา 

1.1 การเตรียมแปลงการทดลอง 

 ไถดว้ยผาลสามและไถแปรดว้ยผาลเจ็ดเก็บตวัอยา่งดินท่ีความลึก 15 เซนติเมตร นาํไปวิเคราะห์เพ่ือหาค่าความ

เป็นกรดและด่าง ไนโตรเจน(N), ฟอสฟอรัส(P),  และโพแทสเซ่ียม(K) ใส่ปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดิน ใชร้ะยะปลูกตาม

ตาํรับทดลอง เม่ือขา้วโพดหวานอาย ุ14 วนั นบัจากวนัให้นํ้ าคร้ังแรก ถอนแยกให้เหลือหลุมละ 1 ตน้ เม่ือขา้วโพดอาย ุ30 

และ 45 วนั ใส่ปุ๋ยแต่งหนา้ ตามค่าวเิคราะห์ดิน ใหน้ํ้ าระบบ sprinkler ตั้งแต่ปลูกจนกระทัง่ขา้วโพดอาย ุ30 วนั จึงเปล่ียนเป็น

ระบบ Furrow ปฏิบติัดูแลรักษาเก็บขอ้มูลจนกระทัง่เก็บเก่ียวผลผลิต 

 

2.2 การบันทึกข้อมลูและการวดัผล   

1. ผลผลิตฝักสดทั้งเปลือก และผลผลิตฝักสดปอกเปลือก ชัง่นํ้ าหนกัฝักสดทั้งหมดในแต่ละแปลงยอ่ยเป็นกิโลกรัม

แลว้เทียบค่าเป็นกิโลกรัมต่อไร่ 

2. ผลผลิตฝักดี ชัง่นํ้ าหนักฝักสดปอกเปลือก ท่ีตรงตามมาตรฐานของการจาํแนกฝักดี ในแต่ละแปลงย่อยเป็น

กิโลกรัม แลว้เทียบค่าเป็นกิโลกรัมต่อไร่ โดยถือวา่ฝักดีคือฝักท่ีมีความยาวไม่ตํ่ากวา่ 13 เซนติเมตร เมล็ดอยูใ่นระยะนํ้ านม

ไม่มีโรคและแมลงทาํลาย การจาํแนกฝักดี มาตรฐานของฝักของขา้วโพดหวานในการจาํแนกฝักดี ตามความตอ้งการของ

โรงงานแปรรูป ซ่ึงประกอบดว้ยฝักขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเลก็ ดงัน้ี 

ขนาดฝัก 

เกรด 1 ฝักขนาดใหญ่  ฝักจะตอ้งมีความยาวไม่ตํ่ากวา่ 17 เซนติเมตร 

  ฝักขนาดกลาง  ฝักจะตอ้งมีความยาว 15-16.9 เซนติเมตร 

เกรด 2 ฝักขนาดเลก็  ฝักจะตอ้งมีความยาว 13-14.9 เซนติเมตร 

ส่วนฝักท่ีมีความยาวตํ่ากวา่ 13 เซนติเมตร นบัเป็นฝักเสีย (ปราโมทย,์ 2530) 

3. ดชันีความหวาน โดยใช ้hand refractometerวดัสารละลายในรูป total soluble solid ซ่ึงวดัจากสารละลายท่ีไม่มี

ส่ิงใดเจือปน (impurity) โดยพิจารณาค่าดชันีความหวานจากการหกัเหของแสง (Browne and Zerban, 1941) 

4. ผลผลิตส่วนตน้ท่ีเหลือ โดยตดัเหนือพ้ืนดิน 5 เซนติเมตร แลว้ชัง่นํ้ าหนักสดในแต่ละแปลงย่อยเป็นกิโลกรัม

แลว้เทียบค่าเป็นกิโลกรัมต่อไร่ 

การเก็บรวบรวมขอ้มูลและวิเคราะห์ขอ้มูล วิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติโปรแกรม Statistix 8.0 โดยวิเคราะห์ความ

แปรปรวน (ANOVA) และเปรียบเทียบค่าเฉล่ียโดยวธีิ LSD ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95%  

 

ผลและวจิารณ์ผลการทดลอง 

ผลของการปลูกขา้วโพดหวานฝักสดในฤดูแลง้ ท่ีศูนยว์จิยัขา้วโพดและขา้วฟ่างแห่งชาติ ซ่ึงเป็นดินเหนียว  สีแดง 

พบวา่ระยะระหวา่งตน้, พนัธ์ุขา้วโพดหวาน และระบบการปลูก ไม่มีอิทธิพลร่วมกนัทางสถิติในทุกปัจจยั (Table 1)  

ดา้นระยะปลูกระหวา่งตน้ 2 ระยะ คือ 25 เซนติเมตร(8,533 ตน้/ไร่) และ 30 เซนติเมตร(7,111 ตน้/ไร่) พบวา่ให้

ผลผลิตฝักสดทั้งเปลือก นํ้ าหนักฝักใหญ่ ฝักกลาง และฝักเล็ก รวมทั้งความหวานไม่แตกต่างกนัทางสถิติ โดยระยะปลูก

ระหวา่งตน้ 25 เซนติเมตร และ 30 เซนติเมตร ใหผ้ลผลิตฝักสดทั้งเปลือก 2,468.8 กก./ไร่ และ 2,379.9 กก./ไร่ตามลาํดบั ซ่ึง

การปลูกระหว่างตน้ท่ีระยะ 25 เซนติเมตรมีแนวโนม้ให้ผลผลิตสูงกว่าการปลูกระหว่างตน้ท่ีระยะ 30 เซนติเมตร แต่การ
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ปลูกระหว่างตน้ท่ีระยะ 30 เซนติเมตรมีแนวโน้มให้จาํนวนฝักใหญ่ และฝักกลางสูงกว่าการปลูกระหว่างตน้ท่ีระยะ 25 

เซนติเมตร  

 ด้านพนัธ์ุขา้วโพดหวานทั้ ง 3 พนัธ์ุ คือพนัธ์ุอินทรี 2, พนัธ์ุไฮบริกซ์ 3 และพนัธ์ุSM1351พบว่าให้จาํนวนฝักดี 

จาํนวนฝักใหญ่ ผลผลิตฝักสดทั้งเปลือก ผลผลิตฝักสดปอกเปลือก นํ้ าหนกัฝักดี นํ้ าหนกัฝักใหญ่ นํ้ าหนกัฝักกลางความสูง

ฝัก ความสูงตน้ และความหวานแตกต่างกนัทางสถิติอยา่งมีนยัสาํคญัยิ่ง โดยพนัธ์ุ SM1351 ให้จาํนวนฝักดี จาํนวนฝักใหญ่ 

ผลผลิตฝักสดทั้งเปลือก ผลผลิตฝักสดปอกเปลือก ผลผลิตฝักดี ผลผลิตฝักใหญ่ ผลผลิตฝักกลางสูงสุด (6,764 ฝัก/ไร่, 3,022 

ฝัก/ไร่, 2,697.2 กก./ไร่, 1,834.7 กก./ไร่, 1,660.2 กก./ไร่, 844.7 กก./ไร่ และ 499.8 กก./ไร่ ตามลาํดบั) ไม่แตกต่างกบัพนัธ์ุ 

ไฮบริกซ์ 3 ส่วนพนัธ์ุอินทรี 2 ใหค้วามหวานสูงสุด (17.1°บริกซ์)  

 ดา้นระบบการปลูกทั้ง 3 ระบบ คือการปลูกระบบเชิงเด่ียว, การปลูกระบบแถวแคบร่วมกบัปอเทืองและการปลูก

ระบบแถวแคบร่วมกบัถัว่พร้า พบวา่ใหจ้าํนวนฝักดี จาํนวนฝักใหญ่ ผลผลิตฝักสดทั้งเปลือก และความหวานแตกต่างกนัทาง

สถิติอย่างมีนัยสําคญัยิ่ง โดยการปลูกระบบเชิงเด่ียวให้จาํนวนฝักดี จาํนวนฝักใหญ่ และผลผลิตฝักสดทั้งเปลือกสูงท่ีสุด 

(6,908 ฝัก/ไร่, 2,751 ฝัก/ไร่ และ 2,625.6 กก./ไร่ ตามลาํดบั) และให้นํ้ าหนกัตน้สดสูงสุด 3,224.9 กก./ไร่ ขณะท่ีการปลูก

ระบบแถวแคบร่วมกบัปอเทือง ให้ผลผลิตฝักสดทั้งเปลือกลดลง 13% ของการปลูกระบบเชิงเด่ียว และการปลูกระบบแถว

แคบร่วมกบัถัว่พร้าให้ผลผลิตฝักสดทั้งเปลือกลดลง 10% ของการปลูกระบบเชิงเด่ียว แตกต่างจาก Brian (2010) ซ่ึงพบวา่

การปลูกพืชแบบแถวคู่ ทาํให้ไดผ้ลผลิตมากกวา่แถวเด่ียว 12.5 เปอร์เซ็นต ์แต่การปลูกระบบแถวแคบร่วมกบัพืชบาํรุงดิน

สามารถช่วยเพ่ิมธาตุอาหารใหก้บัดิน โดยจากการทดลองของประชา และคณะ (2545) ถัว่พร้าจะช่วยเพ่ิมปริมาณธาตุอาหาร

ไนโตรเจน 2.0-3.0 เปอร์เซ็นต ์ฟอสฟอรัส 0.3–0.4 เปอร์เซ็นต ์โพแทสเซียม 2–4 เปอร์เซ็นต ์แคลเซียม 1.19 เปอร์เซ็นต ์และ

แมกนีเซียม 1.56 เปอร์เซ็นต ์ส่วนปอเทืองจะช่วยเพ่ิมปริมาณธาตุอาหารไนโตรเจน 1.5–2.0 เปอร์เซ็นตฟ์อสฟอรัส 0.3–0.5 

เปอร์เซ็นต ์โพแทสเซียม 2–3 เปอร์เซ็นต ์แคลเซียม 1.53 เปอร์เซ็นต ์และแมกนีเซียม 2.04 เปอร์เซ็นต ์ซ่ึงเป็นการปรับปรุง

บาํรุงดินในระยะยาว ช่วยลดตน้ทุนดา้นการใส่ปุ๋ย 
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Table 1 Effects of plant spacing, varieties and cropping system to yield and quality of sweet corn production on dry season at National Corn and Sorghum Research Center in 2018 

 

ns =  non-significant  * = significant at 95% probability level  ** = significant at 95% probability level 

1/Standard =ฝักดี     2/Green=ฝักทั้งเปลือก   3/Yellow=ฝักปลอกเปลือก    4/Large=ฝักขนาดใหญ่       5/medium=ฝักขนาดกลาง       6/Small=ฝักขนาดเลก็       7/Rotten=ฝักเสีย   

Cropping

system

( S ) ( V ) (C) Standard Large Medium Small Rotten Green Yellow Standard Large Medium Small Rotten (cm) (cm) (kg/rai) ( °Brix)

S25 6321a 2003a 1964a 2353a 2105a 2468.8a 1602.4a 1354.6a 526.7a 421.6a 406.5a 247.7a 98.2a 178.6a 3141.5a 15.8a

S30 6253a 2404a 2001a 1848a 1456b 2379.9a 1561.7a 1396a 653.4a 420.0a 322.7a 165.8b 96.32a 175.2b 2851b 15.8a

V1 5469b 1084b 1689a 2696a 2481a 2058.8b 1247.8c 976.1b 241.1b 299.2b 435.9a 271.8a 96.4b 157.8b 2810.8b 17.1a

V2 6629a 2506a 2125a 1998b 1482b 2517.2a 1663.6b 1489.6a 684.4a 463.3a 341.9ab 173.9b 114.1a 185.6a 2951.9ab 15.1b

V3 6764a 3022a 2133a 1608b 1380b 2697.2a 1834.7a 1660.2a 844.7a 499.8a 315.9b 174.4b 81.3c 187.3a 3226.1a 15.1b

C0 6908a 2751a 2078a 2078a 1380b 2625.6a 1707.2a 1541.5a 725.8a 452.1a 364.1a 165.5b 103.7a 179.9a 3224.9a 16.0a

C1 5799b 1608b 1888a 2303a 2218a 2283.6b 1489.9b 1233.6b 431.6b 394.0a 407.7a 256.4a 91.2b 174.8b 2870.4b 15.4b

C2 6155b 2252ab 1981a 1922a 1744ab 2363.9b 1549.1ab 1350.7ab 612.8ab 416.2a 322.1a 198.2ab 96.8ab 176.0ab 2893.4b 16.0a

F-test ns ns ns ns ** ns ns ns ns ns ns ** ns * * ns

** ** ns ** ** ** ** ** ** ** ns ** ** ** * **

** ** ns ns * ** * * * ns ns * ns * * *

ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns

ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns

ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns

ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns

C.V. (%) 14.44 47.25 36.68 43.81 44.43 11.84 15.64 21.7 51.17 42.16 44.44 44.3 18.63 3.41 13.66 4.27

Spacing Variety
Plant fresh 

weight
Fresh ear number Fresh ear weight (kg/rai)

S*V*C

Ear 

height

Plant  

height

S

V

C

S*V

S*C

V*C

Sweetness
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สรุป 

 การปลูกขา้วโพดท่ีระยะปลูกระหวา่งตน้ 25 เซนติเมตร(8,533 ตน้/ไร่) และระยะ 30 เซนติเมตร(7,111 ตน้/ไร่) ให้

ผลผลิตไม่แตกต่างกนัทางสถิติ แต่การปลูกระหวา่งตน้ท่ีระยะ 30 เซนติเมตรมีแนวโนม้ใหจ้าํนวนฝักใหญ่ และฝักกลางสูง

กวา่การปลูกระหวา่งตน้ท่ีระยะ 25 เซนติเมตร ดงันั้น ควรปลูกท่ีระยะ 30 เซนติเมตร เม่ือคาํนวณจากฝักใหญ่และฝักกลางมี

มูลค่าต่อกิโลกรัมมากกวา่ 

การใชข้า้วโพดพนัธ์ุ SM1351 ให้จาํนวนฝักดี จาํนวนฝักใหญ่ ผลผลิตฝักสดทั้งเปลือก ผลผลิตฝักสดปอกเปลือก 

ผลผลิตฝักดี ผลผลิตฝักใหญ่ ผลผลิตฝักกลางสูงสุด อยา่งไรก็ตาม พนัธ์ุอินทรี 2 ใหค้วามหวานสูงท่ีสุด (17.1°บริกซ์)  

ระบบการปลูก การปลูกระบบเชิงเด่ียวใหจ้าํนวนฝักดี จาํนวนฝักใหญ่ และผลผลิตฝักสดทั้งเปลือกสูงท่ีสุด แต่การ

การปลูกระบบแถวแคบร่วมกบัพืชบาํรุงดินเป็นแนวทางการใชพ้ื้นท่ีปลูกให้มีประสิทธิภาพรวมทั้งสามารถปรับปรุงบาํรุง

ดินไปพร้อมกนัได ้จึงควรศึกษาแนวทางน้ีเพ่ือฟ้ืนฟสูภาพดินต่อไป  
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Effects of fungicides for controlling dirty panicle in rice using seed soaking technique 
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บทคัดย่อ 

งานวจิยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาประสิทธิภาพของสารเคมีป้องกนักาํจดัโรคพืช 13 ชนิดในการควบคุมโรคเมลด็

ด่ าง ใ น ข้าวโ ดยวิ ธีแ ช่ เม ล็ด  สา ร เ ค มี ท่ี ใช้ทดสอ บไ ด้แ ก่  propiconazole, carbendazim, fluopyram + tebuconazole,  

trifloxystrobin, propineb, tebuconazole + trifloxystrobin, triforine, azoxystrobin, difenoconazole + propiconazole, 

flutriafol, mancozeb, thiophanate-methyl และ prochloraz ทดสอบกบัตวัอยา่งเมล็ดขา้วเปลือก พนัธ์ุ กข43 และกข57 โดย

วิธีแช่เมล็ดขา้วดว้ยสารเคมี เป็นเวลา 24 ชัว่โมง ก่อนปลูกในกระถางภายใตส้ภาพโรงเรือนทดลอง เม่ือขา้วอายุ 120 วนั               

เก็บเมลด็ขา้วจากแต่ละกรรมวิธีมาคาํนวณเปอร์เซ็นตก์ารเกิดโรคเมลด็ด่างดว้ยกลอ้งสเตอริโอ ผลการศึกษาแสดงใหเ้ห็นถึง

ประสิทธิภาพในการควบคุมโรคเมล็ดด่างโดยการแช่เมล็ดในสารเคมีป้องกนักาํจดัโรคพืช โดยพบวา่การแช่เมล็ดขา้วพนัธ์ุ 

กข43 ใน azoxystrobin มีเปอร์เซ็นตก์ารเกิดโรคเมลด็ด่างตํ่าท่ีสุด เท่ากบั 20.75 เปอร์เซ็นต ์ส่วนขา้วพนัธ์ุ กข57 การแช่เมล็ด

ใน mancozeb มีเปอร์เซ็นตก์ารเกิดโรคตํ่าท่ีสุดท่ี 28.25 เปอร์เซ็นต ์ขณะท่ีกรรมวธีิควบคุมมีเปอร์เซ็นตก์ารเกิดโรคเมลด็ด่าง 

83.13 และ 55 เปอร์เซ็นต ์ในขา้วพนัธ์ุ กข43 และ กข57 ตามลาํดบั  

คาํสําคญั: ขา้ว, โรคของขา้ว, โรคเมลด็ด่าง, สารเคมีป้องกนักาํจดัโรคพืช 

 

Abstract 

The objective of this study was to evaluate the efficacy of thirteen fungicides to controlling rice dirty panicle 

disease by seed treatment. The fungicides were used in this study include propiconazole, carbendazim, fluopyram + 

tebuconazole, trifloxystrobin, propineb, tebuconazole + trifloxystrobin, triforine, azoxystrobin, difenoconazole + 

propiconazole, flutriafol, mancozeb, thiophanate-methyl and prochloraz, tested with rice var. RD43 and RD57. The rice 

seeds were treated by soaking with each fungicide for 24 h before planting under greenhouse conditions. When the rice 

aged 120 days, the rice seeds were collected, observed under stereo microscope and calculated to percentage of dirty panicle 

disease incidence. The results showed that rice seeds treated with azoxystrobin resulted in lowest disease incidence; caused 

20.75% disease incidence on rice var. RD43 whereas, rice var. RD57 seeds treated with mancozeb showed the low 

percentage of disease incidence was 28.25%. Meanwhile, the percentages of disease incidences of the control treatments 

in rice var. RD43 and RD57 were 85.13% and 55%, respectively.  

Keywords: dirty panicle, fungicides, rice, rice disease 
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คํานํา 

การแช่เมลด็ดว้ยสารเคมีป้องกนักาํจดัโรคพืช เป็นวิธีท่ีถูกใชโ้ดยทัว่ไปในการควบคุมเช้ือสาเหตุโรคพืช 

ในพืชเศรษฐกิจ โดยการแช่เมลด็ก่อนทาํการปลูกจะส่งเสริมใหพื้ชมีสุขภาพท่ีดี และเพ่ิมผลผลิตมากข้ึน อีกทั้งยงั

สามารถควบคุมเช้ือราท่ีติดไปกับเมล็ด (Vasanthakumari et al., 2019) โดยเมล็ดพนัธ์ุจะถูกแช่ หรือเคลือบด้วย

สารเคมีป้องกนักาํจดัเช้ือราประเภทดูดซึม เพ่ือท่ีจะกาํจดัเช้ือราสาเหตุโรคพืชท่ีเขา้ทาํลายเมล็ดแลว้ เช่น การแช่

เมล็ดของธัญพืชกบัสารคาร์บอกซิน (carboxin) เพ่ือกาํจดัโรคราเขม่าดาํ นอกจากน้ียงัมีการแช่เมล็ดดว้ยสารเคมี

ป้องกนักาํจดัโรคพืชบางชนิด ยงัสามารถป้องกนัการเขา้ทาํลายของเช้ือสาเหตุโรคพืชในดิน และเช้ือสาเหตุโรคพืช

ทางใบท่ีจะเขา้ทาํลายตน้อ่อน เช่น การแช่เมลด็ดว้ยสารเมทาแลกซิล (metalaxyl) เพ่ือป้องกนักาํจดัโรครากเน่าโคน

เน่า และโรครานํ้ าคา้งของขา้วโอ๊คและขา้วฟ่าง สารในกลุ่มดูดซึมท่ีนิยมใชแ้ช่เมล็ด คือ คาร์บอกซิน (carboxin) 

ไทอะเบนดาโซล (thiabendazole) เบโนมิล (benomyl) ไตรอะดิมีนอล (triadimenol) และเมทาแลกซิล (metalaxyl) 

ยงัพบว่ามีการใช้สารเคมีชนิดไม่ดูดซึม ในการแช่เมล็ดดว้ย เช่น แคปแทน (captain) แมนโคแซบ (mancozeb)                 

มาเนบ (maneb) ควินโตซีน (quintozene) ไทแรม (thiram) และคลอโรเนบ (chloroneb) (ธิดา, 2559) โดยสารเคมี

ป้องกนักาํจดัโรคพืชจะออกฤทธ์ิยบัย ั้งกระบวนการสร้างพลงังาน รบกวนกระบวนการส่งสัญญาณ ขดัขวางชีว

สังเคราะห์และการทาํงานของเยื่อหุ้มเซลล์ของเช้ือรา (Garcia et al., 2003; Yang et al., 2011) ปัจจุบันมีการใช้

สารเคมีป้องกนักาํจดัโรคพืชหลายชนิดในการควบคุมโรคพืชดว้ยวิธีการแช่เมลด็ เช่น carbendazim จดัอยู่ในกลุ่ม 

benzimidazole ซ่ึงเป็นสารเคมีป้องกนักาํจดัโรคพืชชนิดดูดซึมท่ีมีประสิทธิภาพในการควบคุมเช้ือราไดห้ลายชนิด 

โดยมีการใช ้carbendazim ท่ีมีความเขม้ขน้ 0.2% (2g/ kg) ในการควบคุม โรคไหม ้โรคราแป้ง โรครากเน่า และโรค

ราเขม่าดาํ (Zhang et al., 2016) นอกจากนั้น Singh and Jangre (2019) รายงานว่า penflufen 154 + trifloxystrobin 

154 FS ท่ีความเขม้ขน้ 28 g/kg มีประสิทธิภาพสูงท่ีสุดในการควบคุมโรคไหม ้และ โรคใบจุดสีนํ้าตาลของขา้ว เม่ือ

เทียบกบั penflufen 240 FS, trifloxystrobin 500 SC และ thiram 75% WS เม่ือใชโ้ดยวิธีการแช่เมล็ดขา้วก่อนปลูก 

โรคเมล็ดด่างเกิดจากเช้ือราสาเหตุโรคหลายชนิด เช่น Alternaria padwikii, Curvularia lunata, Bipolaris oryzae 

และ Fusarium moniliforme โดยเช้ือเหล่าน้ีจะติดไปกบัเมลด็ ส่งผลต่อคุณภาพและปริมาณผลผลิต อีกทั้งยงัมีผลต่อ

การงอกของเมล็ด และการเจริญเติบโตของต้นกลา้ (Charoenrak and Chamswarng, 2015; Dethoup et al., 2018)               

ซ่ึงตัวอย่างของสารเคมีควบคุมโรคเมล็ดด่างโดยการแช่เมล็ด เช่น carbendazim, propiconazole, tricyclazole, 

mancozeb, tebuconazole, tebuconazole + trifloxystrobin แ ล ะ  azoxystrobin เ ป็ น ต้น  (Silodia et al., 2019) ใ น

การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาประสิทธิภาพของสารเคมีป้องกนักาํจดัโรคพืชทั้งหมด 13 ชนิด ในการ

ควบคุมโรคเมลด็ด่างโดยวิธีแช่เมลด็ในสภาพโรงเรือน 

 

อุปกรณ์และวธีิการ 

 

การทดสอบประสิทธิภาพของสารเคมป้ีองกันกาํจัดโรคพืชในการควบคุมโรคเมลด็ด่าง ในสภาพโรงเรือนโดยวิธี 

แช่เมลด็ 

 ทดสอบประสิทธิภาพของสารเคมีป้องกนักาํจดัโรคพืช 13 ชนิด กบัขา้ว 2 สายพนัธ์ุ คือ กข43 และ กข57 

โดยนาํเมลด็พนัธ์ุขา้ว 5 กรัม แช่ในสารเคมีทดสอบประสิทธิภาพตามอตัราแนะนาํการใชบ้นฉลากขา้งขวด ต่อนํ้า 
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20 มิลลิลิตร แสดงดงั Table 1 เป็นเวลา 24 ชัว่โมง จากนั้นนาํไปเพาะกลา้บนกระดาษกรองเป็นเวลา 7 วนั แลว้ทาํ

การยา้ยกลา้ 3 ตน้ มาปลูกต่อ 1 กระถาง กรรมวิธีละ 4 กระถาง ต่อขา้ว 1 สายพนัธ์ุ หลงัจากนั้นทาํการเก็บเมลด็ขา้ว

ของแต่ละกรรมวิธี เม่ือตน้ขา้วมีอายคุรบ 120 วนั โดยทาํการปลูกใน ช่วงเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562 ถึง เดือน ธนัวาคม 

พ.ศ. 2563 

 

การประเมินโรคเมลด็ด่างในสภาพโรงเรือน 

ทาํการสุ่มเมลด็ขา้วในแต่ละกรรมวิธี จาํนวน 4 ซํ้ า จาํนวนซํ้าละ 200 เมลด็ต่อขา้ว 1 กรรมวิธี รวมกรรมวิธี

ละ 800 เมลด็ เพ่ือนาํมาตรวจสอบเพ่ือประเมินการเกิดโรคภายใตก้ลอ้งจุลทรรศนแ์บบสเตอริโอ ซ่ึงเป็นวิธีการตรวจ

เช้ือราบนเมล็ดข้าว บันทึกข้อมูลการเกิดโรคของแต่ละกรรมวิธีและหาเปอร์เซ็นต์การเกิดโรค ( % disease 

incidence )ในแต่ละกรรมวิธี แสดงดงั Fig. 1 โดยใชสู้ตร 

       เปอร์เซ็นตก์ารเกิดโรค ( % disease incidence) = ( จาํนวนเมลด็ขา้วท่ีเป็นโรค/จาํนวนเมลด็ขา้วทั้งหมด ) × 100 

 

การวิเคราะห์ข้อมลู 

 การวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนแบบ one way analysis of variance (ANOVA) และทาํการเปรียบเทียบค่า

ความแตกต่างของค่าเฉล่ียของแต่ละสารเคมีดว้ยวิธี Duncan’s multiple range test ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% โดยใช้

โปรแกรม SPSS version23 

 

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

Treatment Rate/20mL 

  propiconazole 25%EC                                                                         

  carbendazim 50%SC 

  fluopyram 20% + tebuconazole 20%SC 

  trifloxystrobin 50%WG 

  propineb 70%WP 

  tebuconazole 25% + trifloxystrobin 50%WG 

  triforine 19%EC 

  azoxystrobin 25%SC 

  difenoconazole 15% + propiconazole 15%EC 

  flutriafol 12.5%SC 

  mancozeb 80%WP 

  thiophanate-methyl 70%WP 

  prochloraz 45%EC 

  water (control) 

20 µL 

30 µL 

24 µL 

0.006 g 

0.05 g 

0.012 g 

30 µL 

10 µL 

20 µL 

125 µL 

0.06 g 

0.03 g 

30 µL 

 

ผลและวจิารณ์ผลการทดลอง   

 ผลการทดสอบประสิทธิภาพของสารเคมีป้องกนักาํจดัโรคพืชทั้ง 13 ชนิด ในการควบคุมโรคเมล็ดด่าง 

กบัขา้ว 2 สายพนัธ์ุ คือ กข43 และกข57 ดว้ยวิธีการแช่เมลด็ พบวา่ การแช่เมลด็ขา้วพนัธ์ุ กข43 ใน สาร azoxystrobin 

25%SC, flutriafol 12.5%SC, thiophanate – methyl, difenoconazole 15% + propiconazole 15%EC, triforine 19%EC, 

prochloraz 45%EC, tebuconazole 25% + trifloxystrobin 50%WG และ mancozeb 80%WP มีประสิทธิภาพในการ

ควบคุมโรคเมล็ดด่างสูง โดยมีเปอร์เซ็นต์การเกิดโรคเมล็ดด่างตํ่าเท่ากบั 20.75, 23, 23.63, 24, 24.13, 24.13, 24.5 

และ 28.13 เปอร์เซ็นต์ ตามลาํดบั รองลงมาคือ เมล็ดขา้วท่ีแช่ในสาร propiconazole 25%EC มีเปอร์เซ็นต์การเกิด

โรคเมลด็ด่าง เท่ากบั 43.13 เปอร์เซ็นต ์ขณะท่ีเมลด็ขา้ว ท่ีแช่ในสาร carbendazim 50%SC, trifloxystrobin 50%WG, 

fluopyram 20% + tebuconazole 20%SC และ propineb 70%WP มีเปอร์เซ็นต์การเกิดโรคเมล็ดด่างเท่ากับ 65.5, 

70.23, 71.75 และ 81.63 เปอร์เซ็นต์ ตามลาํดบั เม่ือเทียบกบักรรมวิธีควบคุมท่ีมีเปอร์เซ็นต์การเกิดโรคเมล็ดด่าง 

85.13 เปอร์เซ็นต ์แสดงดงั Table 2  

ส่วนเมลด็ขา้วพนัธ์ุ กข57 ท่ีแช่ในสาร mancozeb 80%WP มีประสิทธิภาพในการควบคุมโรคเมลด็ด่างสูง

ท่ีสุด โดยส่งผลใหเ้ปอร์เซ็นตก์ารเกิดโรคเมลด็ด่างตํ่าท่ีสุด เท่ากบั 28.25 เปอร์เซ็นต ์รองลงมาคือ เมลด็ขา้วท่ีแช่ใน

สาร azoxystrobin 25%SC มีเปอร์เซ็นตก์ารเกิดโรคเมลด็ด่างเท่ากบั 34.25 เปอร์เซ็นต ์ขณะท่ีการแช่เมลด็ขา้วในสาร 

difenoconazole 15% + propiconazole 15%EC, tebuconazole 25% + trifloxystrobin 50%WG, trifloxystrobin 

50%WG, triforine 19%EC, flutriafol 12.5%SC, thiophanate-methyl 70%WP, fluopyram 20% + tebuconazole 
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20%SC และ prochloraz 45%EC ส่งผลให้มีเปอร์เซ็นต์การเกิดโรคเมล็ดด่างเท่ากับ 40.44, 40.5, 41, 41, 41.13, 

43.88, 45.63 และ 47.5 เปอร์เซ็นต ์ตามลาํดบั ส่วนเมลด็ขา้วท่ีแช่ในสาร propiconazole 25%EC, propineb 70%WP 

และ carbendazim 50%SC มีเปอร์เซ็นตก์ารเกิดโรคเมลด็ด่าง เท่ากบั 49, 52.63 และ 52.88 เปอร์เซ็นต ์ตามลาํดบั เม่ือ

เทียบกบักรรมวิธีควบคุมท่ีมีเปอร์เซ็นตก์ารเกิดโรคเมลด็ด่าง เท่ากบั 55 เปอร์เซ็นต ์แสดงดงั Table 2  

จากรายงานการศึกษาก่อนหนา้น้ี Charoenrak and Chamswarng (2016) รายงานประสิทธิภาพของเช้ือรา 

Trichoderma asperellum 2 isolates คือ 01-52 และ CB-Pin-01 โดยมี 2 รูปแบบ คือ แบบเช้ือสด ( 100 g/ 20 L of 

water ) และแบบเม็ด ( 20 g/ 20L of water ) ในการลดปริมาณของโรคเมล็ดด่าง ซ่ึงใช ้2 วิธีคือ แช่เมล็ด (Sk) และ 

ฉีดพ่น (Sp)  โดยทดสอบทั้งหมด 5 กรรมวิธี ไดแ้ก่ T. Asperellum CB-Pin-01 ชนิดเช้ือสด (Sk + Sp), T. Asperellum 

01-52 ชนิดเม็ด (Sk + Sp), T. Asperellum 01-52 ชนิดเม็ด (Sk), mancozeb (Sk)/ propiconazole + difenoconazole 

(Sp)  และ กรรมวิธีควบคุม โดยใชน้ํ้ าเปล่า ผลท่ีไดพ้บว่า เปอร์เซ็นตก์ารเกิดโรคเมลด็ด่างตํ่าท่ีสุดคือ กรรมวิธีท่ีใช ้

mancozeb (Sk)/ propiconazole + difenoconazole (Sp) เท่ากับ 2.48 เปอร์เซ็นต์ รองลงมาคือ T. Asperellum 01-52 

ชนิดเม็ด (Sk + Sp), T. Asperellum 01-52 ชนิดเม็ด (Sk) และ T. Asperellum CB-Pin-01 ชนิดเช้ือสด (Sk + Sp) 

เท่ากบั 2.96, 3.07 และ 3.09 เปอร์เซ็นต ์ตามลาํดบั เม่ือเทียบกบักรรมวิธีควบคุมท่ีมีค่าเท่ากบั 6.21% แสดงใหเ้ห็นว่า

สารเคมีสามารถลดปริมาณการเกิดโรคเมลด็ด่างไดดี้กว่าชีวภณัฑ ์นอกจากการแช่เมลด็แลว้ยงัมีการฉีดพ่น ท่ีใชใ้น

การยบัย ั้งโรคเมลด็ด่าง โดย Kongcharoen et al. (2020) ไดท้าํการศึกษาประสิทธิภาพของสารเคมีป้องกนักาํจดัโรค

พืชในการยบัย ั้งโรคเมล็ดด่าง ในสภาพแปลงปลูก โดยทาํการฉีดพ่น 2 รอบ สารเคมีท่ีใชใ้นการทดสอบ ไดแ้ก่ 

azoxystrobin 25%SC (1 ml/ L), carbendazim 50%SC (0.6 ml/ L), difenoconazole 15% + propiconazole 15%EC 

(0.75 ml/ L), fluopyram 20% + tebuconazole 20%SC (1.2 ml/ L), flutriafol 12.5%SC (2 ml/L), mancozeb 80%WP 

(2 g/ L) และ thiophanate – methyl 70%WP (1 g/ L) โดยทาํการฉีดพ่น 2 รอบ โดยรอบแรก คือ ช่วงระยะแตกกอ 

และ รอบท่ี 2 คือ หลงัจากทาํการฉีดพ่นรอบแรก เป็นเวลา 4 วนั ผลจากการทดสอบพบว่า azoxystrobin 25%SC มี

เปอร์เซ็นต์การเกิดโรคเมล็ดด่างตํ่าท่ีสุด เท่ากบั 29.33 เปอร์เซ็นต์ รองลงมาคือ fluopyram 20% + tebuconazole  

20%SC, difenoconazole 15% + propiconazole 15%EC, flutriafol 12.5%SC, thiophanate – methyl 70%WP, 

mancozeb 80%WP และ carbendazim 50%SC เท่ากบั 32.5, 37.16, 42.16, 43, 46.75 และ 55.5 เปอร์เซ็นต ์

จากการรายงานของ Goswami and Thind (2018) ท่ีไดท้าํการศึกษาประสิทธิภาพของสารเคมีป้องกนักาํจดั

โรคพืชในการยบัย ั้งโรคเมลด็ด่าง โดยทดสอบกบัขา้วพนัธ์ุ PR 116 ทดสอบดว้ยการฉีดพ่น 2 คร้ัง คือ คร้ังแรกอยูใ่น

ระยะตั้ งท้อง ส่วนคร้ังท่ีสอง คือ หลงัจากฉีดพ่นระยะแรก 10 วนั สารเคมีท่ีใช้ในการทดสอบ ประกอบด้วย 

trifloxystrobin + tebuconazole 75%WG (25 + 50g a.i./ ha, 37.5 + 75g a.i./ ha และ 50 + 100g a.i./ ha), trifloxystrobin 

50%WG (50g a.i./ ha), tebuconazole 250%EW (156.25g a.i./ ha), tricyclazole 75%WP (225g a.i./ ha) และ  tilt 

25%EC (125ml a.i./ ha) ผลจากการทดสอบ พบว่า trifloxystrobin + tebuconazole 75%WG (50 + 100g a.i./ ha) มี

ประสิทธิภาพในการยบัย ั้งโรคเมล็ดด่างสูงท่ีสุด โดยมีเปอร์เซ็นต์การเกิดโรคเมล็ดด่าง เท่ากบั 13.2 เปอร์เซ็นต์ 

รองลงมาคือ tilt 25%EC ( 125ml a.i./ ha), tebuconazole 250%EW (156.25 g a.i./ ha), trifloxystrobin + tebuconazole 

75%WG (25 + 50g a.i./ ha), trifloxystrobin 50%WG (50g a.i./ ha), trifloxystrobin + tebuconazole 75%WG (37.5 + 

75g a.i./ ha) และ tricyclazole 75%WP (225g a.i./ ha) โดยมีค่าเปอร์เซ็นต์การเกิดโรค เท่ากบั 14.0 14.2 18.2 19.1 
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19.4 และ 21.5 เปอร์เซ็นต์ ตามลาํดับ เม่ือเทียบกับกรรมวิธีควบคุมท่ีมีค่าเปอร์เซ็นต์การเกิดโรค เท่ากับ 29.4 

เปอร์เซ็นต ์ 

 

Table 2 Effects of fungicides against dirty panicle disease under greenhouse 

Treatment 
% disease incidence 

RD43 RD57 

propiconazole 25%EC 43.13±1.03b 49.00±2.58cd 

carbendazim 50%SC 65.50±0.82c 52.88±1.31cd 

fluopyram 20% + tebuconazole 20%SC 71.75±1.04cd 45.63±4.21bcd 

trifloxystrobin 50%WG 70.23±5.36cd 41.00±5.67abc 

propineb 70%WP 81.63±5.45de 52.63±1.55cd 

tebuconazole 25% + trifloxystrobin 50%WG 24.5±2.45a 40.50±3.24abc 

triforine 19%EC 24.13±6.56a 41.00±6.65abc 

azoxystrobin 25%SC 20.75±5.36a 34.38±4.21ab 

difenoconazole 15% + propiconazole 15%EC 24±4.26a 40.44±6.18abc 

flutriafol 12.5%SC 23±3.67a 41.13±6.17abc 

mancozeb 80%WP 28.13±5.39a 28.25±2.02a 

thiophanate-methyl 70%WP 23.63±2.50a 43.88±6.21bcd 

prochloraz 45%EC 24.13±3.07a 47.50±3.11bcd 

water (control) 85.13±0.48e 55±3.54d 

Means followed by the same letter in each fungicide do not significantly different at p < 0.05 when analyzed 

using Duncan’s multiple range test of One-Way ANOVA 

 

สรุป 

จากผลการทดสอบประสิทธิภาพของสารเคมีป้องกนักาํจดัโรคพืชทั้ง 13 ชนิด ในการควบคุมโรคเมลด็ด่าง 

โดยทาํการทดสอบกบัขา้ว 2 สายพนัธ์ุ คือ กข43 และกข57 ดว้ยวิธีการแช่เมลด็ พบว่าการแช่เมลด็ขา้วพนัธ์ุ กข43 

ในสาร azoxystrobin 25%SC มีเปอร์เซ็นต์การเกิดโรคเมล็ดด่างตํ่าท่ีสุด เท่ากบั 20.75 เปอร์เซ็นต์ รองลงมาคือ 

flutriafol เท่ากบั 23 เปอร์เซ็นต์ เม่ือเทียบกบักรรมวิธีควบคุมท่ีมีค่า 85.13 เปอร์เซ็นต์ นอกจากน้ีการแช่เมล็ดขา้ว

พนัธ์ุ กข57 สาร mancozeb มีเปอร์เซ็นต์การเกิดโรคเมล็ดด่างตํ่าท่ีสุด เท่ากับ 28.25 เปอร์เซ็นต์ รองลงมาคือ 

azoxystrobin เท่ากบั 34.38 เปอร์เซ็นต ์เม่ือเทียบกบักรรมวิธีควบคุมท่ีมีเปอร์เซ็นต์การเกิดโรคเมลด็ด่าง เท่ากบั 55 

เปอร์เซ็นต ์
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Abstract 

The incidence of fungal contamination in rice seeds markedly affects the production of 
rice worldwide. In this study, the effects of papaya seed essential oil (PSEO) obtained by hydro-
distillation on the growth of Aspergillus niger on rice seeds were investigated. Potato dextrose 
agar (PDA) was homogenously added with 0.025% and 0.05% PSEO, 0.015% carbendazim 
(positive control) and 0.166% dimethyl sulfoxide (DMSO). While the negative control used 
was PDA without treatments. In the subsequent experiment, the rice seeds were applied with 
the same treatments and inoculated with A. niger spore suspension. In vitro results showed that 
0.05% PSEO was able to control mycelial growth completely similar to 0.015% carbendazim 
treatment. The germination percentage and germination index of the seeds treated with 0.05% 
PSEO have no significant difference to both negative and positive controls. Moreover, slightly 
increased the seed moisture content compared to the inoculated sample was recorded.  These 
suggest that the PSEO could be an alternative from fungicide to apply on rice seeds before 
planting.  However, should further study the quality of the seeds treated with PSEO during 
storage.  
Keywords: Antifungal activity, Aspergillus niger, Papaya seed essential oil, Rice seeds 
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Introduction 

Rice is the third-largest cereal crop globally, surpassed by corn and wheat (Javed and 
Ghafoor, 2013). It is one of the most important staple foods for more than half of the world’s 
population (Muthayya et al., 2014) and impacts livelihood and the economy. Therefore, rice 
seeds play a vital role in rice production, but stored fungi contribute to quality losses such as 
seed rot, seed necrosis, reduction of germination capacity, and seedling damage (Amza, 2018).  
Fungal species that cause pre- and post-infections are Aspergillus, Alternaria, Ceratobasidium, 
Fusarium, Penicillium, and Rhizopus. A 56% seed infection with A. niger. 

Predominantly, Aspergillus and Penicillium species are seed-stored fungi (Monajjem et 
al., 2014). Particularly, Aspergillus niger (black mold), a filamentous ascomycete with a fast-
growing ability, has a pH tolerance (Perfect et al., 2009). These features enable to decay of 
various organic substances, including fruits, vegetables, nuts, grains, herbs, woods, and herbal 
drugs (Baker, 2006). A. niger rapidly decays seeds at an optimum temperature of 30–35°C. 
Hamim et al. (2014) Gopinath and Shetty (1988) found that A. niger affected the seed viability 
and germination in maize, tomato, eggplant, and other crops. To maintain good seed quality, 
various postharvest treatments are applied e.g., protectants, coating, modified atmosphere 
packaging, etc. (Probert et al., 2007). For controlling stored fungi, synthetic fungicides are 
often applied on the seeds before storage, but it has adverse effects on the environment because 
of its residues. Plant extracts and essential oils can be an alternative from chemical fungicide 
to control fungi (Ramaiah and Garampalli, 2015). 

Previously, papaya seed extract has been applied in crops to prevent Rhizopus 
stolonifer, Fusarium spp., and Colletotrichum gloeosporioides in vitro (Rahmani and Aldebasi, 
2016). Utrakon (2009) reported that PSEO extraction by hydrodistillation technique is more 
effective than the two solvents extraction (99% petroleum ether and 95% ethanol). Xiaowen et 
al. (2017) found that papaya seed essential oil (PSEO) showed a potential natural source of 
antifungal agents, and its constituent was benzyl isothiocyanate (BITC) (99.36%), 
benzaldehyde (0.33%), and benzyl nitrile (0.31%). The BITC is the primary volatile compound 
and has antifungal activity against plant parasitic fungi (Dufour et al., 2013). The agar plate 
dilution method maintained high fungal inhibitory activity over the incubation time than broth 
dilution method (Delespaul et al., 2011).  

 Thus, this research aimed to study the effects of PSEO on mycelium growth using 
dilution technique and determine the contamination of A. niger in rice seeds.  
 
Materials and Methods 
 
Rice seed 

Rice seed cv. RD 41 was purchased from Banglen, Nakhon Pathom, Thailand.  
Contaminant and defected or unfilled seeds were manually separated and used for the 
experiment. 

  
Fungal identification and isolation 

Identification of fungal species was done by placing the seeds on the blotter paper and 
incubated for 5 days at ambient condition (28±2°C, 78±2% RH). The fungi were optically 
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observed under the microscope according to Ainsworth and Bisbys (1973). The mature spores 
of A. niger (major fungi found in rice seeds) were collected and grown on potato dextrose agar 
(PDA) (Himedia, Himedia Laboratories Pvt. Ltd., India) at 28°C for 72 hr. The fungi were 
maintained on PDA slants at 4°C and it was sub-cultured on PDA medium before use.  

 
Determination of total fungal contamination  

The seeds (100 seeds/ replication and 4 replications) were put on the blotter paper for 
external fungal contamination (ISTA, 2007). The infected seed was daily counted and recorded. 
The total fungal contamination (%) was calculated as (number of contaminated seeds / total 
number of seeds) × 100. 
 
Preparation of PSEO 

Papaya seeds were ground using a blender, and then 500 g was extracted using the 
hydro-distillation technique for 24 hr in modified clevenger equipment (model-UCC3360). The 
PSEO was kept in a test tube at -20°C in a dark condition. A stock solution and sterilization of 
the PSEO (1.5 ml) was dissolved with 50% (v/v) dimethyl sulfoxide (DMSO) for cultured 
medium preparation and rice seeds.  
 
Experiment I Effect of PSEO on mycelial growth of A. niger in vitro  

The tested medium was prepared by mixing PSEO with PDA (v/v) to obtain the final 
concentrations at 0.025 and 0.05%. The positive control treatments were the PDA mixed with 
0.166% DMSO (v/v) and 0.015% carbendazim (v/v). While PDA without treatment was used 
as a negative control. After solidifying agar in the dish, the mycelial disk (5 mm diameter) of 
A. niger was placed on the dish’ center. The samples were incubated in an incubator (model-
IN55, Memmert, Bavaria, Germany) at 28°C and the colony diameter of the mycelium was 
measured daily for 7 days. The inhibition percentage was calculated as follows Equation 1: 

 
         % Inhibition of mycelium growth = [(A - B)/ A]100      (1) 

A = colony diameter on PDA (control) 
B = colony diameter of the tested medium 
 
Experiment II Effects of PSEO on inhibition of A. niger contamination in rice seeds  

Spore suspension of A. niger obtained from one-week-old fungi was diluted to the 
concentration of 106 spores ml-1 for using as an inoculum. The rice seeds were applied the same 
treatments as explained in Experiment I (except for 0.025% PSEO due to its low effect); 
subsequently, the 50 g treated rice seed sample was put in a polyethylene (PE) bag before 
mixing well with 1.5 ml the inoculum for 15 minutes. The seeds without inoculation were used 
as a negative control. There were 4 replicates per treatment. Inoculated samples were kept at 
room temperature (28±2°C) for 1 hr. 

Moisture content determination  
The samples (approximately 5 g) were weighed in aluminum cans, dried in a hot air 

oven (UM-500; Memmert, Bavaria, Germany) at 103°C for 17 hr and allowed to cool down in 
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a desiccator and re-weighed. The dry weight of samples was used for moisture content 
calculation, following which was expressed on a wet weight basis (ISTA, 2007).  

 
Seed surface color 

The surface color of rice seed was measured using a colorimeter (Chromameter CR-
400, Konica Minolta, Inc., Japan) and expressed using CIELAB Color Reference System. The 
color measurement was done by putting the seeds in a petri dish, measuring it three times with 
rotation after each measurement (McDaniel et al., 2012). The values were expressed as L* 
(brightness), a* [green (-); red (+)] and b* [blue (-); yellow (+)].  

 
Percentage of seed germination (%G) 

Germination test was conducted using the between paper method and the samples were 
placed in a room (28±2°C, 78 ± 2% RH).  Classification of normal seedlings and un-germinated 
seeds were based on ISTA (2007) with few adjustments.  

 
Germination index (GI) 

The set up for GI was the same as the germination test. Normal seedlings were recorded 
every day until the final count as per ISTA (2007).  

 
Statistical analysis 

The samples were arranged in a completely randomized design with 4 replications per 
treatment. The data were subjected to the analysis of variance (ANOVA), and the significant 
differences between means were determined by Tukey’s HSD at P ≤ 0.05 using GLM 
procedures of SPSS Statistics (SPSS Inc. Released 2008. SPSS Statistics for Windows, Version 
17.0. Chicago). 
 
Results and Discussion 
 
Experiment I Effect of PSEO on mycelial growth of A. niger in vitro  

The antifungal effect of PSEO (0.025 and 0.05%) on the mycelial growth of A. niger in 
vitro is shown in Table 1. The complete inhibitory effect on mycelial growth was found in 
0.05% PSEO and 0.015% carbendazim, which were significantly higher than the other 
treatments. At the low concentration of 0.025% PSEO the percentage of mycelial growth 
inhibition was 30.49% on the 7th day of incubation. The DMSO as a dissolving solution for 
PSEO showed a slight inhibition percentage during the experiment. Utrakoon (2009) found 
that papaya seed extract using petroleum ether as a solvent exhibited lesser efficacy than PSEO. 
The PSEO at 0.05–0.1% had the highest antifungal activity against mycelium growth of A. 
flavus on PDA for 7 days compared to the PDA control treatment. 

Xiaowen et al. (2017) also reported that 0.064% PSEO had an inhibitory effect against 
all the tested Candida strains, including C. albicans, C. glabrata, C. krusei, C. parapsilosis, 
and C. tropical. It is also against Sclerotinia sclerotiorum and Gibberella moiliformis (Azaiez 
et al., 2013). The inhibitory effect on mycelium growth of PSEO is caused by the presence of 
BITC. Xiaowen et al. (2017) found that Hornungia petraea essential oil containing the BITC 
had the efficacy to inhibit A. fumigatus and C. albic. It would mean that BITC is a key 
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compound showing inhibitory effect against fungal mycelium. Regarding the BITC chemical 
structure, it has a cyanate group which can react with biomolecules in a fungal cell, particularly 
the cell membrane and the organelles related to the respiratory pathway. This would cause 
disruption of the fungal growth or even cell death (Tian et al., 2011). In the essential oil its 
efficacy generally is affected based on the functional groups (alcohols, terpenes, ethers, and 
ketones) of the compounds (Sartorelli et al., 2006), and depend on the assay techniques 
(diffusion, dilution, fumigation and spraying) (Avila-Sosa et al.,2012). 

 
Table 1 Inhibition effect of PSEO, carbendazim, and DMSO against the mycelial growth of  
A. niger in vitro1 

Treatment 
Mycelial growth inhibition (%)  

Days 
 1 2 3 4 5 6 7 

PDA 0.00c 0.00c 0.00d 0.00d 0.00d 0.00d 0.00d 
0.015% carbendazim 100.00a 100.00a 100.00a 100.00a 100.00a 100.00a 100.00a 

0.166% DMSO2 15.51c 13.41c 7.52c 18.67c 15.82c 19.84c 24.14c 
0.025% PSEO 41.36b 25.03b 35.43b 36.15b 30.79b 28.38b 30.49b 
0.05% PSEO  100.00a 100.00a 100.00a 100.00a 100.00a 100.00a 100.00a 

1Means followed by the different letters within the column (a–d) per parameter are significantly different 
according to Tukey’s significant difference test p ≤ 0.05. 
 
Experiment II Effects of PSEO on inhibition of A. niger contamination in rice seeds  
 
Moisture content  

Moisture content (MC) is the primary contributing factor in determining the kind of 
fungi that invade the seed and the degree to which they invade it. The inoculated with or without 
combination with treatments had higher MC than the control (Fig. 1A). The water caused the 
increase in MC in the spore suspension and the treatments. The MC in treated samples was 
about 17 - 19%, which was exceeded the safe level. Therefore, treated seeds have to be dried 
before storage or immediate use. It is well reported that MC exceeding a safe range may 
promote the fungal growth in the seeds (Peter, 2018). Thus, a specific method of application in 
every seed type should be done to maintain the recommendable MC during storage. 

 

Inhibition of A. niger contamination in rice seeds 
The inhibitory effect of PSEO on A. niger in the inoculated rice seeds was observed 

(Fig. 1B). The inoculated seeds without treatments showed the highest contamination 
percentage, followed by the inoculated + 0.16% DMSO treatment compared to the other 
treatments. In contrast, the inoculated + 0.05% PSEO sample had the lowest contamination 
percentage effectively the same as 0.015% carbendazim treatments. It indicates that 0.05% 
PSEO treatment can be an alternative treatment for rice seeds. Similarly, the 0.05% PSEO 
reduced the growth of A. flavus in corn seed during storage (Utrakoon, 2009). Additionally, 
0.1% papaya seed extract by using n-pentane solvent reduced the postharvest disease of stored 
onion (Eampracha, 2015). The concentration of 30% and 50% of the fresh leaves, roots, and 
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seeds of C. papaya extracts also reduced the fungal inoculum load on the cowpea seeds to 
19.20% and 5.20% at both strengths, respectively (Awurum and Enyiukwu, 2013). The 
inhibitory effect would correspond with the high BITC content in papaya plant organs. 

 

       

Fig. 1 Moisture content (%) (A) and infection (%) (B) of rice seeds without (control) and 
inoculated with A. niger and subsequently treated with papaya seed essential oil (PSEO), 
carbendazim, and DMSO 
 
Surface color  

The L*, a*, and b* values indicated the lightness, redness, and yellowness of the rice 
seed surface color, respectively. The (L*, a*, and b*) values of seed treated with inoculated 
fungus + 0.05% PSEO had no significant difference with the control and other treatments. This 
indicates that the application of PSEO does not influence the surface color of the rice husk 
(data is not shown).   

 
Germination percentage and germination index  

0.05% PSEO applied on rice seeds had no adverse effect on the germination percentage 
(%G), and it maintained a high %G same as control and carbendazim treatments (Fig. 3A). 
0.166% DMSO and inoculated depicted an adverse effect, which significantly declined the %G 
to 84.75% and 72.75%, respectively.  This means that PSEO effectively protects the seed from 
the contamination of A. niger, and it does not pose an adverse effect on the %G of rice seeds 
as in a similar carbendazim. 

The treatments had significant differences in germination index (GI) (Fig. 3B). The 
inoculated + 0.05% PSEO (18.09 GI) provided a comparable GI with the control (18.86 GI) 
and inoculated + 0.01% carbendazim (17.22 GI), but significantly higher than the other 
treatments as inoculated (13.83 GI), and inoculated + 0.166% DMSO (16.24 GI). It showed 
that PSEO does not affect the GI of rice seeds and the GI was the same as control. The 

(A)                                                                               (B)  
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inoculated sample had the lowest GI, and it confirming that non-treatments significantly 
reduced the GI might depend on infection of A. niger. Among the treatments, PSEO was the 
most effective, and it could be comparable GI with carbendazim.  It is also found in corn seed 
that PSEO showed no adverse effect on seed vigour during storage Utrakoon et. al, 2009). This 
indicates that PSEO containing BITC does not affect to the rice seed quality and it could 
prevent infection of A. niger similar to carbendazim. 

 

       
Fig. 2 Germination (%) (A), and Germination index (B) of rice seeds without treatment 
(control) and inoculated with A. niger and subsequently treated with papaya seed essential oil 
(PSEO), carbendazim, and DMSO. 

Our findings suggest that PSEO is highly effective against A. niger on rice seeds as a 
prevention agent and a possible alternative to carbendazim. Moreover, it has no adverse effects 
to the seed surface colour, germination percentage, and vigour of rice. The use of agar plate 
method can exhibit the bioactivity itself. The PSEO could be a potential treatment for other 
crop seeds before sowing. For further investigation, the application of PSEO as a seed treatment  
before storage and its main constituent against A. niger will be studied. 
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บทคัดย่อ 

 งานวิจยัน้ีไดศึ้กษาปัจจยัการทาํงานของรถเก่ียวนวดขา้วท่ีมีผลต่อการสูญเสียในกระบวนการเก็บเก่ียวขา้วเปลือก 

จึงไดท้าํการทดสอบภาคสนามเพ่ือหาปริมาณการสูญเสียขา้วเปลือกท่ีเกิดข้ึนบริเวณชุดหัวเก่ียว และปริมาณการสูญเสีย 

ท่ีเกิดข้ึนบริเวณห้องลูกนวด โดยใชก้ารทดลองแบบ 2×3 แฟกทอเรียลในแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ ปัจจยัท่ีใชใ้น

การศึกษาไดแ้ก่ ช่วงเวลาขณะปฏิบติัการเก็บเก่ียว จาํนวน 2 ระดบั คือ การปฏิบติัการในช่วงเชา้และในช่วงบ่าย กบัระดบั

ความเร็วของรถเก่ียวนวดขา้ว จาํนวน 3 ระดบั ไดแ้ก่ ความเร็วระดบัชา้ (3.4 กม./ชม.) ความเร็วระดบัปานกลาง (5.6 กม./ชม.) 

และความเร็วระดบัสูง (6.9 กม./ชม.) ผลการศึกษาพบวา่ ปริมาณการสูญเสียรวมทั้งหมดของขา้วเปลือกท่ีสูญเสียในกระบวนการ

เก็บเก่ียวท่ีรถเก่ียวนวดขา้วปฏิบติังานในช่วงเชา้และในช่วงบ่ายมีค่าเฉล่ียเท่ากบัร้อยละ 6.26 และร้อยละ 6.35 (เม่ือเทียบกบั

ปริมาณผลผลิตขา้วเปลือกต่อไร่) ตามลาํดบั นอกจากน้ียงัพบวา่ปัจจยัดา้นความเร็วขณะปฏิบติังานมีผลทาํใหป้ริมาณการสูญเสีย

ขา้วเปลือกท่ีเกิดข้ึนบริเวณหอ้งลูกนวดมีความแตกต่างอยา่งกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ ท่ีระดบั 0.05  

คาํสําคญั: การสูญเสียท่ีหอ้งลูกนวด, การสูญเสียท่ีหวัเก่ียว, รถเก่ียวนวดขา้ว 

 

Abstract  

 The operating factors of rice combine harvester affecting the loss in paddy rice harvesting process was studied. 

The field test of the rice combine harvester was done to check the quantity loss of paddy rice occurred during its working. 

The period for harvesting: morning, and afternoon; and working speed of combine harvester: slow (3.4 km/h), medium (5.6 

km/h), fast (6.9 km/h) were used as two main factors which affected the amount of cutting loss and threshing loss. Then, 

the 2 x 3 factorial experiment in completely randomized design with four replications was conducted to check such losses. 

The result found that the total harvesting loss occurred during the combine operating in the morning and in the afternoon 

was 6.26% and 6.35%, respectively. In addition, the threshing loss was considerably affected by the working speed of the 

combine harvester at the p < 0.05 level. 

Keywords: cutting loss, rice combine harvester, threshing loss 
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คํานํา 

ขา้วเป็นพืชเศรษฐกิจท่ีมีความสําคญัและสร้างรายได้หลกัเขา้สู่ประเทศไทย หากเกิดความสูญเสียใน

กระบวนการผลิตข้าวซ่ึงมีอยู่หลายขั้นตอนก็จะส่งผลต่อความเสียหายทางเศรษฐกิจของประเทศอย่างมาก

กระบวนการเก็บเก่ียวขา้วเปลือกเป็นขั้นตอนหน่ึงท่ีสาํคญํและมีผลต่อการสูญเสียขา้วเปลือกทั้งในเชิงปริมาณและ

เชิงคุณภาพ โดยพบว่าในกระบวนการเก็บเก่ียวขา้วยงัคงมีการสูญเสียขา้วเปลือกในปริมาณท่ีสูงอยู่ ประสูติและ

คณะ (2528) พบว่าเกิดการสูญเสียปริมาณขา้วเปลือกร้อยละ 3.8 ในขณะทาํการเก็บเก่ียวและเกิดการสูญเสียร้อยละ 

4 ในกระบวนการนวดขา้ว ต่อมาวินิต (2547) ไดท้าํการศึกษาเก่ียวกบัการสูญเสียของขา้วเปลือกขณะทาํการเก็บ

เก่ียวดว้ยรถเก่ียวนวดขา้ว ซ่ึงพบว่าการสูญเสียจะข้ึนอยู่กบัการปฏิบติัของผูเ้ก็บเก่ียวขา้วเปลือกท่ีมกัจะปรับเร่ง

ความเร็วขณะทาํเก็บเก่ียวขา้วรวมทั้งการสูญเสียขณะทาํการเก็บเก่ียวดว้ยรถเก่ียวนวดขา้วยงัข้ึนอยู่กบัขนาดของรู

ตะแกรงโยกในห้องลูกนวด ความเร็วรอบลูกนวด และอตัราการป้อนตน้ขา้วเขา้สู่หอ้งลูกนวด (สมชาย และวินิต, 

2554) นอกจากน้ีการปรับแต่งรอบการทาํงานของเคร่ืองยนต์ท่ีไม่เหมาะสมต่อสภาพของต้นขา้วท่ีมีความช้ืน

แตกต่างกนัก็มีผลต่อปริมาณการสูญเสียท่ีเกิดข้ึนในกระบวนการนวดและการคดัแยกเมลด็ขา้วเปลือกออกจากรวง

ขา้วภายในหอ้งลูกนวด (สมชาย และวารี, 2555) เน่ืองดว้ยค่าแรงยึดเหน่ียวระหว่างเมลด็ขา้วเปลือกกบัรวงขา้วจะ

ข้ึนอยู่กบัปริมาณความช้ืนของตน้ขา้วในขณะทาํการเก็บเก่ียว (อดิศร และวินิต, 2559) อีกทั้งปริมาณความช้ืนของ

ตน้ขา้วกมี็ผลต่อความสูญเสียท่ีบริเวณชุดหวัเก่ียวของรถเก่ียวนวดขา้วดว้ยเช่นกนั (ชยัยนัต ์และวินิต, 2551)  

เน่ืองดว้ยปัจจุบนัการใชร้ถเก่ียวนวดขา้วไดรั้บความนิยมจากเกษตรกรและมีการใชง้านอย่างแพร่หลาย 

ไปทุกภูมิภาคของประเทศ ดงันั้นเพ่ือให้ทราบถึงแนวทางในการลดการสูญเสียขา้วเปลือกในขณะปฏิบติัการเก็บ

เก่ียวดว้ยรถเก่ียวนวดขา้ว งานวิจยัน้ีจึงมุ่งศึกษาโดยการทดสอบภาคสนามเพ่ือทดสอบหาปริมาณการสูญเสีย

ขา้วเปลือกในกระบวนการเก็บเก่ียวขา้ว รวมถึงศึกษาเพ่ือใหท้ราบถึงปัจจยัการทาํงานของรถเก่ียวนวดขา้วท่ีมีผลต่อ

การสูญเสียขา้วเปลือกเชิงปริมาณ จึงไดก้าํหนดปัจจยัหลกัท่ีใชใ้นการศึกษา จาํนวน 2 ปัจจยั คือ ปัจจยัดา้นช่วงเวลา

ขณะทาํการเก็บเก่ียวในช่วงเชา้และช่วงบ่ายท่ีสภาวะอากาศมีความช้ืนสัมพทัธ์ท่ีแตกต่างกนั และปัจจยัทางดา้น

ความเร็วขณะปฏิบติังานของรถเก่ียวนวดขา้วท่ีใชร้ะดบัความเร็วในการขณะปฏิบติังานของรถเก่ียวนวดขา้วท่ี

แตกต่างกนั 

 

อุปกรณ์และวธีิการ 

 

แผนการทดลองท่ีใช้ในการศึกษา 

 เพ่ือใหบ้รรลุถึงวตัถุประสงคด์งักล่าวขา้งตน้ท่ีตอ้งการจะศึกษาใหท้ราบถึงเฉพาะปัจจยัการทาํงานของรถ

เก่ียวนวดขา้วท่ีมีผลต่อการสูญเสียขา้วเปลือกเชิงปริมาณ คณะผูวิ้จยัจึงไดท้าํการทดสอบการเก็บเก่ียวกบัขา้วเจา้

พนัธ์ุสุพรรณบุรี 1 เพียงหน่ึงพนัธ์ุ ณ แปลงนาขา้ว อ. บางกุง้ จ. สุพรรณบุรี ซ่ึงเป็นขา้วเจา้ท่ีไม่ไวต่อช่วงแสง  
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อายุเก็บเก่ียวประมาณ 120–130 วนั ผลผลิตต่อพ้ืนท่ีประมาณ 806 กก./ไร่ (บุญหงส์, 2553) และมีคุณภาพการสีท่ีดี 

(กรมการขา้ว, 2553) 

สาํหรับรถเก่ียวนวดขา้วท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีเป็นรถเก่ียวนวดขา้วแบบไทยประดิษฐ์ท่ีมีอายุการใชง้าน 

10–15 ปี ใชเ้คร่ืองยนตดี์เซล จาํนวนกระบอกสูบ 6 สูบ เป็นตน้กาํลงั และมีขนาดกาํลงั 235 แรงมา้ (Fig. 1) โดยใช้

การทดลองแบบ 2×3 แฟกทอเรียลในแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ (2×3 factorial experiment in CRD)  

โดยปัจจัยท่ี 1 คือ ช่วงเวลาขณะทําการเก็บเก่ียว จํานวน 2 ช่วง ได้แก่ ช่วงเช้าและช่วงบ่าย และปัจจัยท่ี 2 ได้แก่  

ระดบัความเร็วขณะปฏิบติังานของรถเก่ียวนวดขา้ว จาํนวน 3 ระดบั ไดแ้ก่ ความเร็วชา้ (3.42 กม./ชม.) ความเร็วปานกลาง 

(5.6 กม./ชม.) ซ่ึงเป็นระดบัความเร็วแบบปกติท่ีผูป้ฏิบติังานใชท้าํงานอยู่เป็นประจาํและความเร็วสูง (6.9 กม./ชม.) 

โดยไดด้าํเนินการทดสอบชุดปัจจยัละ 4 ซํ้ า 

 

การทดสอบหาปริมาณการสูญเสียในกระบวนการเกบ็เก่ียวข้าวเปลือก 

 ขณะดาํเนินการทดลอง คณะผูวิ้จยัไดท้าํการทดสอบภาคสนามเพ่ือหาค่าเปอร์เซ็นต์ความช้ืนสัมพทัธ์ใน

อากาศ และค่าระดบัความเร็วขณะปฏิบติังานของรถเก่ียวนวดตามหลกัการทดสอบเคร่ืองจกัรกลการเกษตร (UN, 

1995) เพ่ือใหท้ราบระดบัความเร็วขณะปฏิบติังานแบบปกติท่ีเกษตรกรใชง้านอยู่จริง และกาํหนดระดบัความเร็ว

ขณะปฏิบติังานดงักล่าว เป็นความเร็วระดบัปานกลางในการทดลอง จากนั้นไดท้ดสอบและกาํหนดความเร็ว

ระดับสูงและระดับช้าของรถเก่ียวนวดข้าวท่ีเป็นไปตามสถานการณ์การเก็บเก่ียวแบบเร็วและแบบช้าตามท่ี

เกษตรกรใช้ปฏิบัติงานจริงดังท่ีได้ระบุเป็นค่าความเร็วไวใ้นแผนการทดลองท่ีได้กล่าวไวข้า้งต้น จากนั้นได้

ดาํเนินการทดสอบหาปริมาณขา้วเปลือกท่ีสูญเสียในกระบวนการเกบ็เก่ียวขา้วเปลือก ดงัน้ี 

 การทดสอบหาปริมาณการสูญเสียก่อนเกบ็เก่ียว (Preharvest loss) ในแต่ละชุดปัจจยั คณะผูวิ้จยัไดใ้ชก้รอบ

เก็บตวัอย่างขนาด 1×1 ตร.ม. ทาํการสุ่มเก็บตวัอย่างเพ่ือหาปริมาณขา้วเปลือกท่ีร่วงหล่นในแปลงก่อนทาํการเก็บ

เก่ียว โดยทาํการสุ่มจาํนวนชุดปัจจยัละ 4 ซํ้ า ทาํการเก็บตวัอยา่งเมลด็ขา้วเปลือกท่ีร่วงหล่นในกรอบเก็บตวัอยา่งใน

แต่ละซํ้ าใส่ในถุงพลาสติกเก็บตวัอย่าง ทาํการชัง่นํ้ าหนกั และวดัปริมาณความช้ืนของตวัอย่างเมลด็ขา้วเปลือกเพ่ือ

คาํนวณหาปริมาณขา้วเปลือกท่ีสูญเสียก่อนการเกบ็เก่ียว 

 การทดสอบหาปริมาณการสูญเสียท่ีเกิดข้ึนจากห้องลูกนวด (Threshing loss) ในการทดสอบหาปริมาณ

การสูญเสียขา้วเปลือกท่ีเกิดจากห้องลูกนวด คณะผูวิ้จัยทดสอบขณะรถเก่ียวนวดขา้วปฏิบัติงาน โดยใช้แผ่น

พลาสติกขนาด 3×5 ตร.ม. รองรับชีวมวลทั้งหมดท่ีถูกเป่าออกมาทางดา้นหลงัของห้องลูกนวดในขณะท่ีรถเก่ียว

นวดปฏิบติังาน โดยทาํการสุ่มเกบ็ตวัอยา่งชีวมวลดงักล่าว จาํนวนชุดปัจจยัละ 4 ซํ้ า จากนั้นนาํตวัอยา่งทั้งหมดมาทาํ

การแยกและชัง่นํ้ าหนกัหาปริมาณเมลด็ขา้วเปลือก ปริมาณฟางขา้ว และส่ิงเจือปนอ่ืน ๆ ท่ีออกมาทางดา้นหลงัของ

รถเก่ียวนวดขา้วเพ่ือคาํนวณปริมาณการสูญเสียท่ีเกิดข้ึนจากหอ้งลูกนวด 

 การทดสอบหาปริมาณการสูญเสียบริเวณชุดหัวเก่ียว (Cutting loss) ภายหลงัจากนาํแผ่นพลาสติกออก 

คณะผูวิ้จยัไดใ้ช้กรอบเก็บตัวอย่างมาทาํการเก็บตวัอย่างเมล็ดขา้วเปลือกท่ีร่วงหล่นในแปลงขนาด 1×1 ตร.ม. 
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จาํนวนชุดปัจจยัละ 4 ซํ้ า จากนั้นนาํตวัอย่างท่ีไดช้ัง่นํ้ าหนัก และนาํไปคาํนวณหาปริมาณการสูญเสียท่ีเกิดข้ึนท่ี

บริเวณชุดหวัเก่ียวต่อไป 

จากนั้นทาํการวิเคราะห์ขอ้มูล โดยการนาํขอ้มูลปริมาณการสูญเสียก่อนการเก็บเก่ียว ขอ้มูลปริมาณการ

สูญเสียท่ีชุดหัวเก่ียว และขอ้มูลปริมาณการสูญเสียท่ีห้องลูกนวดท่ีได้จากการทดสอบภาคสนามดว้ยแผนการ

ทดลองแบบ 2×3 แฟกทอเรียลในการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ (2×3 Factorial Experiment in CRD) มาทําการ

วิเคราะห์ความแปรปรวนดว้ยโปรแกรมอาร์ (R Program) ซ่ึงเป็นโปรแกรมท่ีใชส้าํหรับการคาํนวณทางสถิติ 

 

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

ผลการทดลอง 
 

ผลการทดสอบหาปริมาณการสูญเสียในกระบวนการเกบ็เก่ียวข้าวเปลือกด้วยรถเก่ียวนวดข้าว 

ขณะทาํการทดสอบการเก็บเก่ียวในช่วงเวลาเชา้และในช่วงเวลาบ่ายดงัแผนการทดลองท่ีกล่าวไวข้า้งตน้ 

พบว่าค่าเฉล่ียของเปอร์เซ็นต์ความช้ืนสัมพทัธ์ในอากาศมีค่าเท่ากบั 79 เปอร์เซ็นต์ และ 70 เปอร์เซ็นต์ ตามลาํดบั 

รวมทั้งพบว่าปริมาณการสูญเสียของขา้วเปลือกก่อนทาํการเก็บเก่ียวมีค่าเท่ากบัร้อยละ 0.5 เม่ือเทียบกบัปริมาณ

ผลผลิตข้าวเปลือกต่อไร่ โดยผลการทดสอบภาคสนามเพ่ือหาปริมาณการสูญเสียในกระบวนการเก็บเก่ียว

ขา้วเปลือกดว้ยรถเก่ียวนวดขา้วไดแ้สดงไวใ้น Table 1 โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
 

Table 1 Amount of paddy loss obtained from the field test of the rice combine harvester 

 
morning afternoon 

slow medium fast slow medium fast 

preharvest loss (%) 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 

cutting loss (%) 4.49 2.92 2.94 3.16 2.86 3.83 

threshing loss (%) 1.75 2.05 3.13 2.05 2.42 3.23 

Total (%) 6.74 5.48 6.57 5.71 5.79 7.56 
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ปริมาณการสูญเสียข้าวเปลือกจากชุดหัวเก่ียว (Cutting Loss) 

จากการทดสอบพบว่า ปริมาณการสูญเสียขา้วเปลือกท่ีเกิดข้ึนบริเวณชุดหัวเก่ียวมีค่าเฉล่ียเท่ากบัร้อยละ 

3.45 (เม่ือเทียบกบัปริมาณผลผลิตขา้วเปลือกต่อไร่) สาํหรับการเกบ็เก่ียวในช่วงเชา้ และมีค่าเฉล่ียเท่ากบัร้อยละ 3.28 

สาํหรับการเกบ็เก่ียวในช่วงบ่าย 

ผลการทดสอบพบว่าความเร็วแบบปกติท่ีเกษตรกรนิยมใช้ในการปฏิบติังานกันอยู่ทั่ว ๆ ไปซ่ึงเป็น

ความเร็วระดบัปานกลางตามท่ีไดก้าํหนดไวใ้นการศึกษาคร้ังน้ีจะทาํใหเ้กิดปริมาณการสูญเสียขา้วเปลือกบริเวณชุด

หวัเก่ียวนอ้ยท่ีสุดทั้งในการเกบ็เก่ียวในช่วงเชา้และช่วงบ่าย คือ ร้อยละ 2.92 และร้อยละ 2.86 ตามลาํดบั 

หากทาํการเก็บเก่ียวขา้วในช่วงเชา้โดยใชค้วามเร็วขณะปฏิบติังานของรถเก่ียวนวดในระดบัท่ีตํ่าจะส่งผล

ให้เกิดการสูญเสียบริเวณชุดหัวเก่ียวท่ีมากท่ีสุด คือ ร้อยละ 4.49 ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของวารี (2554)  

ท่ีไดร้ายงานไว ้คือ พบการสูญเสียเมลด็ขา้วเปลือกมากท่ีสุดบริเวณชุดหวัเก่ียว จากการใชค้วามเร็วของรถเก่ียวนวด

ขา้วในระดบัชา้ เน่ืองดว้ยเม่ือปฏิบติังานในช่วงเชา้ดว้ยความเร็วระดบัดงักล่าว จะทาํใหซ่ี้นวดบริเวณชุดหวัเก่ียวเกิด

แรงกระทบกนักบัรวงขา้วท่ีถูกหมุนเก่ียวเขา้มาโดยลอ้โนม้ ในขณะท่ีใบมีดตดัยงัไม่ไดท้าํการตดัตน้ขา้ว จึงทาํให้

เมลด็ขา้วเปลือกถูกฟาดตีและร่วงหล่นเกิดเป็นความสูญเสียบริเวณชุดหวัเก่ียว  

สาํหรับการเกบ็เก่ียวขา้วในช่วงบ่าย หากใชค้วามเร็วขณะปฏิบติังานของรถเก่ียวนวดในระดบัสูง จะส่งผล

ใหเ้กิดการสูญเสียบริเวณชุดหวัเก่ียวท่ีมากท่ีสุด คือ ร้อยละ 3.83 

 

ปริมาณการสูญเสียบริเวณห้องลกูนวด (Threshing Loss) 

จากการทดสอบพบว่าค่าเฉล่ียของปริมาณการสูญเสียขา้วเปลือกท่ีเกิดข้ึนบริเวณห้องลูกนวดมีค่าเท่ากบั

ร้อยละ 2.31 (เม่ือเทียบกบัปริมาณผลผลิตขา้วเปลือกต่อไร่) และร้อยละ 2.57 สําหรับการเก็บเก่ียวในช่วงเวลาเชา้

และการเก็บเก่ียวในช่วงเวลาบ่าย ตามลาํดบั ซ่ึงการเก็บเก่ียวโดยใช้ความเร็วขณะปฏิบติังานของรถเก่ียวนวด 

ในระดบัตํ่า จะเกิดการสูญเสียบริเวณหอ้งลูกนวดท่ีนอ้ยท่ีสุดทั้งในการปฏิบติังานในช่วงเชา้และช่วงบ่าย 

 ปริมาณการสูญเสียบริเวณหอ้งลูกนวดจะมีค่ามากท่ีสุดเม่ือใชค้วามเร็วขณะปฏิบติังานของรถเก่ียวนวดขา้ว

ในระดบัสูง โดยพบปริมาณการสูญเสียถึงร้อยละ 3.13 และร้อยละ 3.23 สาํหรับการเกบ็เก่ียวในช่วงเชา้และช่วงบ่าย 

ตามลาํดบั เน่ืองจากการใชค้วามเร็วขณะปฏิบติังานการเก็บเก่ียวในระดบัท่ีสูง จะทาํให้รอบการทาํงานและกาํลงั

ของเคร่ืองนวดขา้วสูงข้ึนตามไปดว้ย โดยลกัษณะการสูญเสียขา้วเปลือกขณะทาํการเก็บเก่ียวในช่วงเวลาเชา้ดว้ย

ความเร็วขณะปฏิบติังานท่ีสูงท่ีพบในขณะท่ีทาํการทดสอบนั้น จะพบปริมาณเมล็ดขา้วเปลือกท่ียงัไม่ไดถู้กนวด 

(Unthreshed Paddy) และยงัคงติดอยู่กบัตน้ขา้วถูกเป่าพ่นออกมาทางดา้นหลงัของหอ้งลูกนวดในสดัส่วนท่ีมากกว่า

ปริมาณเมลด็ขา้วท่ีถูกนวด (Threshed Paddy) และหลุดออกจากขั้วเมล็ดแลว้ ในทางกลบักนั ขณะทาํการเก็บเก่ียว

ในช่วงบ่ายจะพบปริมาณเมลด็ขา้วท่ีถูกนวดหลุดออกจากขั้วเมลด็แลว้ถูกเป่าพ่นออกมาดา้นหลงัของหอ้งลูกนวดใน

สดัส่วนท่ีมากกวา่ปริมาณเมลด็ขา้วเปลือกท่ียงัคงติดอยูก่บัตน้ขา้ว ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของอดิศร และวินิต 

(2559) ท่ีรายงานไวว้่า หากทาํการเก็บเก่ียวขา้วเปลือกในช่วงบ่ายซ่ึงเป็นช่วงเวลาท่ีสภาวะอากาศมีค่าความช้ืน

สมัพทัธ์ในอากาศตํ่ากวา่ในช่วงเชา้ จะส่งผลใหต้น้ขา้วขณะทาํการเก็บเก่ียวในช่วงบ่ายมีปริมาณความช้ืนท่ีนอ้ยกว่า
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ในช่วงเชา้ ค่าแรงยึดเหน่ียวระหว่างเมลด็ขา้วเปลือกกบัขั้วเมล็ดของตน้ขา้วในช่วงบ่ายจึงมีค่านอ้ยกว่าในช่วงเชา้ 

ส่งผลใหเ้มลด็ขา้วเปลือกหลุดจากขั้วเมลด็ไดง่้ายกวา่การเกบ็เก่ียวในช่วงเชา้ 

 

ปริมาณการสูญเสียรวมท้ังหมดในกระบวนการเกบ็เก่ียวข้าวเปลือก (Total Loss) 

จากผลการทดสอบดงักล่าวขา้งตน้ทาํใหส้ามารถคาํนวณหาค่าปริมาณการสูญเสียรวมทั้งหมด (Total loss) 

ของขา้วเปลือกท่ีสูญเสียในกระบวนการเก็บเก่ียวได ้โดยพบว่าปริมาณการสูญเสียรวมทั้งหมดของขา้วเปลือก 

ท่ีสูญเสียในกระบวนการเก็บเก่ียวท่ีรถเก่ียวนวดขา้วปฏิบติังานในช่วงเชา้และในช่วงบ่ายมีค่าเฉล่ียเท่ากบัร้อยละ 

6.26 และร้อยละ 6.35 ตามลาํดับ (เม่ือเทียบกับปริมาณผลผลิตข้าวเปลือกต่อไร่) ซ่ึงได้แสดงค่าเฉล่ีย ค่าส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่านอ้ยท่ีสุด และค่ามากท่ีสุดของปริมาณการสูญเสียรวม 

Fig. 2 Graph shows distribution of quantity loss with respect to period of harvesting 

 

ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของปริมาณการสูญเสียข้าวเปลือกในกระบวนการเกบ็เก่ียว 

จากการนาํขอ้มูลปริมาณการสูญเสียของขา้วเปลือกท่ีสูญเสียในกระบวนการเกบ็เก่ียว ท่ีไดจ้ากการทดสอบ

ภาคสนามมาทาํการวิเคราะห์ความแปรปรวนดว้ยโปรแกรมอาร์ (R Program) สามารถสรุปไดว้่า ปัจจยัดา้นความเร็ว

% loss 

% loss 
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ขณะปฏิบติังานมีผลทาํใหป้ริมาณการสูญเสียขา้วเปลือกท่ีเกิดข้ึนบริเวณหอ้งลูกนวดมีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญั

ทางสถิติท่ีระดบั 0.05 (Table 2) ส่วนปริมาณการสูญเสียขา้วเปลือกท่ีเกิดข้ึนจากชุดหวัเก่ียวไม่ไดข้ึ้นอยู่กบัปัจจยัทางดา้น

ช่วงเวลาขณะปฏิบติัการเกบ็เก่ียว และปัจจยัดา้นความเร็วขณะปฏิบติังานของรถเก่ียวนวดขา้ว 

Table 2 ANOVA of threshing loss 

Source of variation df Sum Square F p-value 

Period 1 0.3955 0.8936 0.3570 

Speed 2 7.0516 7.9769* 0.0033 

Period x Speed 2 0.0781 0.0882 0.9159 

Error 18 7.9660   

 

สรุปและวจิารณ์ 

 การศึกษาคร้ังน้ีไดศึ้กษาถึงปัจจยัการทาํงานของรถเก่ียวนวดขา้วท่ีมีผลต่อการสูญเสียเชิงปริมาณในกระบวนการ

เก็บเก่ียวขา้วเปลือก พบว่าปัจจยัดา้นความเร็วขณะปฏิบติังานตามท่ีไดก้าํหนดความเร็วท่ีแตกต่างกนัไว ้3 ระดบั 

ไดแ้ก่ ความเร็วระดบัชา้ (3.42 กม./ชม.) ความเร็วระดบัปกติ (5.6 กม./ชม.) และความเร็วระดบัสูง (6.9 กม./ชม.)  

มีผลทาํให้ปริมาณการสูญเสียขา้วเปลือกท่ีเกิดข้ึนบริเวณห้องลูกนวดมีความแตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ 

ท่ีระดบั 0.05 ส่วนปริมาณการสูญเสียขา้วเปลือกท่ีเกิดข้ึนจากชุดหัวเก่ียวไม่ไดข้ึ้นอยู่กบัปัจจยัทางดา้นช่วงเวลา 

ขณะปฏิบติัการเก็บเก่ียว และปัจจยัดา้นความเร็วขณะปฏิบติังานของรถเก่ียวนวดขา้ว อย่างไรก็ตาม เน่ืองจาก

การศึกษาในคร้ังน้ีเป็นการทดสอบภาคสนามในช่วงระยะเวลาหน่ึงเดือนในเดือนกรกฎาคม จึงควรมีการศึกษา

ต่อไปเพ่ือตรวจสอบเพ่ิมเติมถึงปริมาณการสูญเสียขา้วเปลือกท่ีเกิดจากปัจจยัทางดา้นช่วงเวลาขณะปฏิบติัการเก็บเก่ียว

ในแต่ละฤดูกาลผลิต เน่ืองดว้ยสภาพอากาศในแต่ละเดือนตลอดฤดูการผลิตมีความแตกต่างกนั 

นอกจากน้ียงัพบว่าระดบัความเร็วแบบปกติท่ีเกษตรกรใชง้านอยู่ทัว่ไป คือ ประมาณ 5.6 กม./ชม. ถือว่า

เป็นระดบัความเร็วท่ีมีความเหมาะสมดีอยู่แลว้สาํหรับการเก็บเก่ียวขา้วเปลือกในช่วงเชา้ เน่ืองดว้ยระดบัความเร็ว

ดงักล่าวจะส่งผลใหเ้กิดปริมาณการสูญเสียรวมของขา้วเปลือกท่ีนอ้ยท่ีสุดคือร้อยละ 5.48 เม่ือเทียบกบัปริมาณผลผลิต

ขา้วเปลือกต่อไร่ หากทาํการเก็บเก่ียวในช่วงบ่าย ควรควบคุมใหร้ถเก่ียวนวดขา้วใชค้วามเร็วขณะปฏิบติังานในระดบัตํ่า 

ประมาณ 3.42 กม./ชม. เพราะจะส่งผลใหเ้กิดปริมาณการสูญเสียรวมของขา้วเปลือกท่ีนอ้ยท่ีสุดคือประมาณร้อยละ 5.71 

เม่ือเทียบกบัปริมาณผลผลิตขา้วเปลือกต่อไร่ 
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บทคัดย่อ 

 งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาประสิทธิภาพของรา Talaromyces tratensis KUFA 0091 ในการควบคุมโรค

เมล็ดด่างของขา้ว ท่ีเกิดจากเช้ือราสาเหตุโรคพืชหลายชนิด ทาํให้คุณภาพและปริมาณของผลผลิตลดลงในขา้วพนัธ์ุอ่อนแอ 

โดยวิธีการแช่เมล็ดขา้วก่อนปลูกภายใตส้ภาพโรงเรือน โดยนาํเมล็ดขา้วพนัธ์ุกข43 และกข57 มาแช่ในสารละลายผงรา                   

T. tratensis 0.1%  0.5%  สารสกัดหยาบ 100 ppm และ 500 ppm แช่ท้ิงไว ้24 ชั่วโมง จากนั้ นนําไปปลูกลงในกระถาง                              

เม่ือขา้วอาย ุ120 วนั เก็บเมลด็ขา้วมาประเมินการเกิดโรคเมล็ดด่าง พบวา่เมล็ดขา้วท่ีแช่ดว้ยผงรา 0.5% มีเปอร์เซ็นตก์ารเกิด

โรคตํ่าท่ี 39.98 ในขา้วพนัธ์ุกข43 ขณะท่ีพนัธ์ุกข57 เมล็ดท่ีแช่ด้วยผงรา 0.1% มีเปอร์เซ็นต์การเกิดโรคน้อยท่ีสุด 27.38 

ขณะท่ีกรรมวิธีควบคุมท่ีแช่เมล็ดด้วยนํ้ าเปล่ามีเปอร์เซ็นต์การเกิดโรค 56.38 และ 58.00 ในข้าวพนัธ์ุกข43 และกข57 

ตามลาํดบั จากการศึกษาพบวา่ราปฏิปักษ ์T. tratensis KUFA 0091 ในรูปแบบผงสามารถลดการเกิดโรคเมลด็ด่างของขา้ว

ไดเ้ม่ือใชแ้บบแช่เมลด็ก่อนปลูก 

คาํสําคญั: ชีวภณัฑ,์ ราปฏิปักษ,์ โรคขา้ว, โรคเมลด็ด่าง 

 

Abstract 

The objective of this study was to evaluate the effects of antagonistic fungus, Taralomyces tratensis KUFA 0091 

in controlling rice dirty panicle caused by several plant pathogenic fungi resulted in decreasing the quantity and quality of 

rice product in susceptible rice varieties. The rice seeds var. RD43 and RD57 were soaked with dry powder at 0.1%, 0.5%, 

crude extract at concentrations of 100 ppm and 500 ppm of T. tratensis for 24 hr before planting under greenhouse 

conditions. When the rice aged 120 days, the rice seeds in each treatment were collected and examined the dirty panicle 

disease incidences. The results showed that rice seeds var. RD43 treated with 0.5% of dry powder of T. tratensis exhibited 

low disease incidence was 39.98%. Meanwhile, rice seeds var. RD57 treated with 0.1% of dry powder showed the lowest 

disease incidences was 27.38% whereas the control treatment displayed the disease incidences were 56.38% and 58.00% 

in rice var. RD43 and RD57, respectively. The results revealed that rice seeds treated with dry powder of T. tratensis KUFA 

0091 effectively reduced rice dirty panicle incidence when used by seed treatments. 

Keywords: antagonistic fungi, biocontrol agents, dirty panicle disease, rice disease 
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คํานํา 

โรคเมล็ดด่างของข้าว (Dirty panicle) เกิดจากการเข้าทําลายของเช้ือราหลายชนิดได้แก่ Alternaria 

padwickii, Curvularia lunata, Fusarium incarnatum และ Bipolaris oryzae โดยจะเขา้ทาํลายในระยะออกรวง จนถึง

ระยะเก็บเก่ียว อาการเมล็ดด่างจะปรากฏในระยะใกล้เก็บเ ก่ียว ส่งผลให้ข้าวเมล็ดลีบและผลผลิตลดลง 

(Chamswarng and Kumchang, 2012) ปัจจุบนัมีการใชส้ารเคมีป้องกนักาํจดัโรคหลายกลุ่ม เช่น  triazole, strobilurin 

และ demethylation inhibitor fungicides (Mani et al., 2016) อยา่งไรกต็ามการใชส้ารเคมี อาจส่งผลกระทบต่อระบบ

นิเวศน์ ส่ิงแวดลอ้มและสุขภาพของมนุษย ์และส่งเสริมใหเ้ช้ือสาเหตุโรคมีความตา้นทานมากข้ึน (Thind et al., 

2012) ปัจจุบนัมีการส่งเสริมการผลิตพืชอินทรีย ์ จึงมีการคน้หาจุลินทรียป์ฏิปักษ ์สารควบคุมโรคพืชทางชีวภาพ 

หรือสารสกดัจากพืช ซ่ึงเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม และมีตน้ทุนในการผลิตตํ่า เพ่ือเป็นแนวทางเลือกหน่ึงในการใช้

แทนสารเคมีป้องกนักาํจดัโรคพืช มีรายงานว่าจุลินทรียท์างทะเลสามารถสร้างสารออกฤทธ์ิทางชีวภาพท่ีมีฤทธ์ิ

ต้านทานต่อเช้ือสาเหตุโรคพืช และมีคุณสมบัติเป็นเช้ือปฏิปักษ์ท่ีสามารถควบคุมโรคเมล็ดด่างของข้าวได ้

(Nicolopoulou-Stamati et al., 2016; Dethoup et al., 2018) จากการก่อนหนา้ศึกษาน้ี Dethoup et al. (2018)  รายงาน

ว่าราทะเล Talaromyces tratensis KUFA 0091 มีคุณสมบติัเป็นราปฏิปักษส์ามารถควบคุมโรคเมลด็ด่างได ้ เม่ือฉีด

พ่น 2 คร้ังในช่วงออกรวง งานวิจยัในคร้ังน้ีจึงทาํการทดสอบคุณสมบติัราปฏิปักษข์องรา T. tratensis KUFA 0091 

ในการควบคุมโรคเมลด็ด่างของขา้วโดยวิธีแช่เมลด็ 

การศึกษาน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาประสิทธิภาพของราปฏิปักษ ์Talaromyces tratensis KUFA 0091 ใน

รูปแบบผงและสารสกดัหยาบ ในการควบคุมโรคเมลด็ด่างของขา้วในสภาพโรงเรือน โดยวิธีการแช่เมลด็ก่อนปลูก 

เพ่ือนาํไปเป็นขอ้มูลในการตดัสินใจเลือกใชใ้หเ้หมาะสมในการควบคุมโรคเมลด็ด่างของขา้วและสามารถนาํมา

ทดแทนการใชส้ารเคมีป้องกนักาํจดัโรคพืชในอนาคต 

  

อุปกรณ์และวธีิการ 

 

การเตรียมสปอร์แขวนลอยของราปฏิปักษ์ Talaromyces  tratensis KUFA 0091 

นาํราปฏิปักษ ์T. tratensis KUFA 0091 มาเล้ียงบนอาหาร potato dextrose agar (PDA) บ่มไว ้7 วนัจากนั้น

จึงนาํมาเพ่ิมปริมาณในอาหารเหลว potato dextrose broth (PDB) ปริมาตร 250 มิลลิลิตร ท่ีบรรจุในขวดรูปชมพู่

ขนาด 500 มิลลิลิตร นาํเขา้เคร่ืองเขย่าท่ีความเร็วรอบ 120 รอบต่อนาที ท่ีอุณหภูมิหอ้งเป็นเวลา 7 วนั จากนั้นเทลง

ในขา้วสุกท่ีผ่านการน่ึงฆ่าเช้ือแลว้ 300 กรัม ท่ีบรรจุอยู่ในขวดรูปชมพู่ ขนาด 1,000 มิลลิลิตร บ่มไวท่ี้อุณหภูมิหอ้ง

เป็นเวลา 30 วนั จากนั้นลา้งสปอร์ดว้ยนํ้าท่ีผา่นการฆ่าเช้ือแลว้ เตรียมเป็นสปอร์แขวนลอยโดยคาํนวณความเขม้ขน้

ของสปอร์ด้วย hematocytometer ปรับความเข้มข้นของสปอร์ราปฏิปักษ์ T. tratensis  KUFA 0091 ให้ได้ความ

เขม้ขน้ท่ี 106 สปอร์ต่อมิลลิลิตร 

 

การสกัดสารสกัดหยาบของราปฏิปักษ์ Talaromyces tratensis KUFA 0091  

นาํราปฏิปักษ์ T. tratensis KUFA 0091 มาสกดัสารทุติยภูมิดว้ย ethyl acetate ตามวิธีของ Dethoup et al. 

(2007) โดยนาํขา้วท่ีมีราปฏิปักษ ์T. tratensis KUFA 0091 เจริญอยู่บ่มไวท่ี้อุณหภูมิหอ้งเป็นเวลา 30 วนั ใส่ในขวด
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โหลส่ีเหล่ียมขนาด 5  ลิตร สกดัสารจากราดว้ยการเติม ethyl acetate แช่ท้ิงไวเ้ป็นเวลา 7 วนั นาํมากรองแยกเมล็ด

ขา้วสุกออก แลว้นาํสารสกดั ethyl acetate ไประเหยดว้ยเคร่ือง rotary vacuum evaporator จนไดส้ารสกดัหยาบและ

นาํสารสกดัหยาบ ethyl acetate ของราปฏิปักษ ์T. tratensis KUFA 0091 มาทดสอบประสิทธิภาพในการควบคุม

โรคขา้ว 

 

การเตรียมราปฏิปักษ์ของ Talaromyces tratensis KUFA 0091 ในรูปแบบผง   

นาํขา้วท่ีมีราปฏิปักษ ์T. tratensis KUFA 0091 เจริญอยูบ่่มไวท่ี้อุณหภูมิหอ้งเป็นเวลา 30 วนั มาอบดว้ย

เคร่ือง hot air oven ท่ีอุณหภูมิ 90 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 10 ชัว่โมงหรือจนกวา่จะแหง้ แลว้นาํมาป่ันดว้ยเคร่ืองป่ัน 

(High power blender) ใหล้ะเอียดจนไดเ้ป็นผงของราปฏิปักษ ์T. tratensis KUFA 0091 มาทดสอบประสิทธิภาพใน

การควบคุมโรคขา้ว 

 

การทดสอบประสิทธิภาพของราปฏิปักษ์  Talaromyces tratensis KUFA 0091 ในรูปแบบผงและสารสกัดหยาบ ใน

การควบคุมโรคเมลด็ด่างในสภาพโรงเรือน 

นาํราปฏิปักษ์ T. tratensis KUFA 0091 มาทดสอบประสิทธิภาพในการควบคุมโรคเมล็ดด่างในสภาพ

โรงเรือน ในรูปแบบสารสกดัหยาบและผง  ทาํการทดสอบกบัขา้วพนัธ์ุกข43 และกข57  โดยการแช่เมลด็ขา้ว 5 กรัม 

ดว้ยกรรมวิธีต่าง ๆ ดงัน้ี T. tratensis KUFA 0091 ในรูปแบบผงท่ีความเขม้ขน้ 0.1 และ 0.5%, สารสกดัหยาบท่ีความ

เขม้ขน้ 100 และ 500 ppm, fluopyram+tebuclonazole (positive control) ท่ีความเขม้ขน้ 0.03 มิลลิลิตร และนํ้าเปล่า 

(negative control) ปริมาณ 20 มิลลิลิตร เป็นเวลา 24 ชัว่โมง หลงัจากนั้นยา้ยเมลด็ขา้วมาวางบนถว้ยเพาะพลาสติก

ขนาด 9 เซนติเมตร เป็นเวลา 14 วนั ก่อนยา้ยมาปลูกลงกระถางขนาด 25  เซนติเมตร กรรมวิธีละ 4 กระถางๆ ละ 3 

ตน้ หลงัจากขา้วออกดอกแลว้ 28–30 วนั เก็บเมลด็ในแต่ละกรรมวิธี สุ่มตวัอย่างเมล็ดขา้วในจาํนวนซํ้ าของแต่ละ

กรรมวิธี รวมกรรมวิธีละ 200 เมลด็ นาํเมลด็ขา้วมาตรวจสอบเพ่ือประเมินการเกิดโรคในแต่ละเมลด็โดยใช้กลอ้ง

จุลทรรศน์แบบ stereo บนัทึกขอ้มูลจาํนวนเมลด็ท่ีเป็นโรคและนาํไปคาํนวณหาเปอร์เซ็นต์การเกิดโรค (% disease 

incidence) ในแต่ละกรรมวิธี โดยคาํนวณจาก Equation 1 

 

 เปอร์เซ็นตก์ารเกิดโรค = จาํนวนเมลด็ท่ีเป็นโรค

จาํนวนเมล็ดทั้งหมด
 × 100                     (1) 

  

การวิเคราะห์ข้อมลู 

นําข้อมูลท่ีได้มา วิ เครา ะห์ ค่าควา มแปรปรวนแบบ one way analysis of variance (ANOVA) และ

เปรียบเทียบค่าความแตกต่างของแต่ละกรรมวิธี ดว้ยวิธี Duncan’s multiple range test ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% 

โดยใชโ้ปรแกรมวิเคราะห์สถิติสาํเร็จรูป IBM SPSS Statistics 23 

  

ผลและวจิารณ์ผลการทดลอง 

 จากผลการทดลองประสิทธิภาพของราปฏิปักษ ์Talaromyces tratensis KUFA 0091 ในรูปแบบผงและสาร

สกดัหยาบต่อการควบคุมโรคเมล็ดด่างของขา้วโดยการแช่เมล็ด พบว่าในขา้วพนัธ์ุกข43 ท่ีแช่เมล็ดดว้ยผงรา T. 
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tratensis KUFA 0091 ท่ีความเขม้ขน้ 0.1 และ 0.5% มีเปอร์เซ็นต์การเกิดโรคเท่ากบั 56.50 และ 39.88 ตามลาํดบั 

ขณะท่ีเมล็ดขา้วท่ีแช่ดว้ยสารสกดัหยาบ T. tratensis KUFA 0091 ท่ีความเขม้ขน้ 100 และ 500 ppm มีเปอร์เซ็นต์

การเกิดโรคเท่ากบั 46.88 และ 49.50 ตามลาํดบั ส่วนขา้วพนัธ์ุกข57 พบว่ามีเปอร์เซ็นตก์ารเกิดโรคอยู่ท่ี 27.38 และ 

29.00 เม่ือแช่เมลด็ดว้ยผงรา T. tratensis KUFA 0091 ท่ีความเขม้ขน้ 0.1 และ 0.5% ตามลาํดบั ขณะท่ีแช่เมลด็ดว้ย

สารสกดัหยาบ T. tratensis KUFA 0091 ท่ีความเขม้ขน้ 100 และ 500 ppm มีเปอร์เซ็นต์การเกิดโรคเท่ากบั 38.63 

และ 42.00 ตามลาํดบั ในการปลูกรอบแรกช่วงเดือนตุลาคม พ.ศ. 2562 - มกราคม พ.ศ. 2563 

 ขณะท่ีการปลูกรอบสองช่วงเดือนมกราคม - เมษายน พ.ศ. 2563 จากผลการทดลองพบว่า ในขา้วพนัธ์ุ                

กข43 พบว่ามีเปอร์เซ็นตก์ารเกิดโรคอยู่ท่ี 66.00 และ 41.63 เม่ือแช่เมลด็ดว้ยผงรา T. tratensis KUFA 0091 ท่ีความ

เขม้ขน้ 0.1 และ 0.5% ตามลาํดบั ขณะท่ีแช่เมล็ดดว้ยสารสกดัหยาบ T. tratensis KUFA 0091 ท่ีความเขม้ขน้ 100 

และ 500 ppm มีเปอร์เซ็นตก์ารเกิดโรคเท่ากบั 47.50 และ 51.88 ตามลาํดบั ส่วนขา้วพนัธ์ุ กข57 ท่ีแช่เมลด็ดว้ยผงรา 

T. tratensis KUFA 0091 ท่ีความเขม้ขน้ 0.1 และ 0.5% มีเปอร์เซ็นตก์ารเกิดโรคเท่ากบั 38.50 และ 41.31 ตามลาํดบั 

ขณะท่ีเมล็ดขา้วท่ีแช่ดว้ยสารสกดัหยาบ T. tratensis KUFA 0091 ท่ีความเขม้ขน้ 100 และ 500 ppm มีเปอร์เซ็นต์

การเกิดโรคเท่ากบั 45.50 และ 45.88 ตามลาํดบั (Table 1)  

จากการทดลองทั้งสองรอบการปลูก พบว่า T. tratensis KUFA 0091 ในรูปแบบผงท่ีความเขม้ขน้ 0.5%                

มีประสิทธิภาพดีท่ีสุดในการลดการเกิดโรคเมลด็ด่าง รองลงมา คือ สารสกดัหยาบของ T. tratensis KUFA 0091 ท่ี

ความเขม้ขน้ 100 และ 500 ppm เม่ือเทียบกบักรรมวิธีควบคุมในขา้วพนัธ์ุกข43 ในขณะท่ีขา้วพนัธ์ุกข57 ท่ีแช่ดว้ย

ผงรา T. tratensis KUFA 0091 ท่ีความเขม้ขน้ 0.1 และ 0.5% มีประสิทธิภาพในการควบคุมเมล็ดด่างของขา้วไดดี้

ท่ีสุด รองลงมา คือ สารสกดัหยาบของ T. tratensis KUFA 0091 ท่ีความเขม้ขน้ 100 และ 500 ppm เม่ือเทียบกับ

กรรมวิธีควบคุมท่ีมีเปอร์เซ็นตก์ารเกิดโรคมากกวา่ 50% (Fig. 1–2) 

 

Table 1 Effects of seed treatments with T. tratensis KUFA0091 and fungicides against rice dirty panicle disease 

under greenhouse conditions. 

Means ± standard derivations followed by the same letter in each row do not significantly differ at p < 0.05, when 

analyzed using Duncan test of One-Way ANOVA 

 

 

Treatment 

Disease Incidence (%) 

RD43 RD57 

Crop 1 Crop 2 Crop 1 Crop 2 

Dried powder of T. tratensis KUFA 0091 at 0.1% 56.50±2.47d 66.00±2.21d 27.38±2.01a 38.50±2.21a 

Dried powder of T. tratensis KUFA 0091 at 0.5% 39.88±1.34b 41.63±2.25a 29.00±0.61a 41.38±1.02b 

Crude extracts of T. tratensis KUFA 0091 at 100 ppm 46.88±0.82c 47.50±1.84b 38.63±1.60b 45.50±0.74c 

Crude extracts of T. tratensis KUFA 0091 at 500 ppm 49.50±1.41c 51.88±2.38c 42.00±0.71c 45.88±1.54c 

Fluopyram + Tebuclonazole at 0.03 ml. 23.00±1.10a 71.75±3.10e 29.25±2.50a 43.00±2.80bc 

Control 56.38±2.94d 83.75±2.80f 58.00±2.47d 60.38±0.22d 
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Fig. 1 Effects of seed treatments with T. tratensis KUFA0091 and fungicides in controlling dirty panicle disease 

in rice var. RD43. (A) Dried powder of T. tratensis KUFA 0091 at 0.1%; (B) Dried powder of T. tratensis KUFA 

0091 at 0.5%; (C) Crude extracts of T. tratensis KUFA 0091 at 100 ppm; (D) Crude extracts of T. tratensis KUFA 

0091 at 500 ppm; (E) Fluopyram + Tebuclonazole at 0.03 mL; (F) Control 

 

 
 

Fig. 2 Effects of seed treatments with T. tratensis KUFA0091 and fungicides in controlling dirty panicle disease 

in rice var. RD57. (A) Dried powder of T. tratensis KUFA 0091 at 0.1%; (B) Dried powder of T. tratensis KUFA 

0091 at 0.5%; (C) Crude extracts of T. tratensis KUFA 0091 at 100 ppm; (D) Crude extracts of T. tratensis KUFA 

0091 at 500 ppm; (E) Fluopyram + Tebuclonazole at 0.03 mL; (F) Control 

  

 มีการรายงานก่อนหนา้น้ีว่า Talaromyces spp. มีศกัยภาพในการเป็นราปฏิปักษต่์อเช้ือสาเหตุโรคพืชหลาย

ชนิด โดยมีกลไกการออกฤทธ์ิต่างๆ ได้แก่การผลิตสารปฏิชีวะนะ การชักนําให้พืชเกิดความต้านทาน                                 
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การเป็นปรสิต และการเจริญแข่งขนัในดา้นพ้ืนท่ีและสารอาหาร Yamigiwa et al. (2011) รายงานว่า Talaromyces 

wortmanii FS2 มีประสิทธิภาพในการส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืชตระกูลคะน้า และต้านทานต่อเช้ือ 

Colletotrichum higginsianum ได ้นอกจากน้ี Naraghi et al. (2012) ไดร้ายงานวา่ Talaromyces flavus มีประสิทธิภาพ

ในการส่งเสริมการเจริญเติบโตของฝ้ายและมนัฝร่ัง และ Dethoup et al. (2015) ไดร้ายงานว่า สารสกดัหยาบของ 

Talaromyces trachyspermus (KUFA 0021) สามารถยบัย ั้งการเจริญเติบโตของเสน้ใยเช้ือรา Alternaria brassicicola, 

Colletotrichum capsici, Helminthosporium maydis, Pythium aphanidermatum, Rhizoctonia solani และ Sclerotium 

rolfsii ดว้ยค่า IC50 100–186 ppm และ IC50 807 ppm  

จากการทดสอบประสิทธิภาพของราปฏิปักษ ์T. tratensis KUFA 0091 ในการควบคุมเช้ือสาเหตุโรคขา้ว 

พบว่า T. tratensis มีประสิทธิภาพในการควบคุมโรคเมลด็ด่างของขา้ว ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ธนภรณ์ และ

ธิดา (2560) ไดน้าํสารสกดัรา T. tratensis มาทดสอบประสิทธิภาพในการยบัย ั้งการเจริญของเช้ือราสาเหตุโรค                    

ดว้ยวิธี Dilution plate พบว่าท่ีความเขม้ขน้ 10,000 ppm สารสกดัหยาบของรา T. tratensis สามารถยบัย ั้งการเจริญ

ของเส้นใย เ ช้ื อรา  Phytophthora palmivora, Sclerotium rolfsii, Sclerotinia sclerotiorum, Pyricularia oryzae, 

Fusarium oxysporum และ Bipolaris oryzae ได ้52–100% ขณะท่ี Chalearmsrimuang et al. (2019) รายงานผลจาก

การศึกษาประสิทธิภาพราท่ีไดม้าจากทะเลในการควบคุมเช้ือราสาเหตุโรคพืช ดว้ยวิธี dilution plate พบวา่สารสกดั

หยาบท่ีไดจ้ากราทะเลสกุล Emericella, Myrothecium, Neocosmospora, Penicillium และ Talaromyces มีฤทธ์ิใน

การยบัย ั้งการเจริญของเช้ือสาเหตุโรคพืชท่ีความเขม้ขน้ท่ี 1,000 ppm 

  วีณสัษา (2560) ไดศึ้กษาประสิทธิภาพของราท่ีเจริญร่วมกบัฟองนํ้าทะเลในการควบคุมโรคใบจุดสีนํ้าตาล

ของข้าวท่ีเกิดจากเช้ือรา B. oryzae พบว่าการฉีดพ่น spore suspension ของรา T. tratensis KUFA 0091 ท่ีความ

เขม้ขน้ 108 สปอร์ต่อมิลลิลิตร มีประสิทธิภาพดีท่ีสุดในการควบคุมการเกิดโรคใบจุดสีนํ้าตาลของขา้ว รองลงมาคือ 

สารสกัดหยาบของรา T. tratensis KUFA 0091 ท่ีความเข้มข้น 5,000 และ 1,000 ppm Dethoup et al. (2018) ได้

ทาํการศึกษาศกัยภาพของราทะเล T. tratensis KUFA ในการควบคุมโรคขา้ว ดว้ยวิธี dual culture พบว่า สารสกดั

หยาบของ T. tratensis KUFA 0091 สามารถยบัย ั้งการเจริญของเส้นใยเช้ือราสาเหตุโรคขา้ว ท่ีความเขม้ขน้ 10,000 

ppm และยบัย ั้งการเจริญของเส้นใยเช้ือรา B. oryzae ได ้53% ท่ีความเขม้ขน้ 1,000 ppm ขณะท่ีผลการทดลองใน

สภาพโรงเรือน พบวา่ สารสกดัหยาบท่ีความเขม้ขน้ 5,000 ppm และ spore suspension ท่ีความเขม้ขน้ 106 สปอร์ต่อ

มิลลิตร ของ T. tratensis KUFA 0091 สามารถลดการเกิดโรคใบจุดสีนํ้ าตาลและโรคเมล็ดด่างของขา้วได ้56.74 

และ 60% ตามลาํดบั นอกจากน้ี Eakjumnong et al. (2021) ไดศึ้กษาประสิทธิภาพของผงรา T. tratensis KUFA 0091 

ในการควบคุมโรคเมลด็ด่างของขา้วในสภาพแปลงปลูก พบว่า ผงรา T. tratensis KUFA0091 ท่ีความเขม้ขน้ 10% 

สามารถลดการเกิดโรคได ้50% ซ่ึงมีประสิทธิภาพเทียบเท่ากบัการใชส้ารเคมี difenoconazole + propiconazole 

 

สรุป 

 จากการทดสอบประสิทธิภาพของราปฏิปักษ ์Talaromyces tratensis KUFA 0091 ในการควบคุมโรคเมลด็

ด่างของข้าว พบว่าเมล็ดข้าวทั้ งสองสายพันธ์ุ ท่ีแช่ด้วยผงรา T. tratensis KUFA 0091 ท่ีความเข้มข้น 0.5% มี

ประสิทธิภาพดีท่ีสุดในการลดการเกิดโรคเมล็ดด่าง พบเปอร์เซ็นต์การเกิดโรคเท่ากบั 29.00–41.63 รองลงมา คือ 

สารสกดัหยาบของ T. tratensis KUFA 0091 ท่ีความเขม้ขน้ 100 ppm พบเปอร์เซ็นตก์ารเกิดโรคเท่ากบั 38.63–47.50 
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ซ่ึงมีประสิทธิภาพดีเทียบเท่ากบัการใช้สารเคมี จากผลการทดลองแสดงให้เห็นว่ารา T. tratensis KUFA 0091 มี

ประสิทธิภาพในการควบคุมโรคเมลด็ด่างของขา้วได ้ซ่ึงอาจจะมีการศึกษาพฒันาต่อเพ่ือพฒันาเป็นชีวภณัฑค์วบคุม

โรคพืชต่อไปในอนาคต 
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บทคัดย่อ 

ปทุมมา (Curcuma alismatifolia) เป็นไมด้อกท่ีมีความสาํคญัชนิดหน่ึงของประเทศไทย ซ่ึงในการปลูกมกัประสบ

ปัญหาโรคใบจุดเขา้ทาํลายเสียหาย  อาการโรคเกิดแผลจุดตรงกลางแผลมีสีเทาและมีจุดสีดาํของ acervuli กระจายอยูบ่นแผล 

ขอบแผลมีสีนํ้ าตาลเขม้และลอ้มรอบดว้ยขอบสีเหลือง ตวัอย่างโรคใบจุดนาํมาศึกษาเช้ือสาเหตุและพิสูจน์โรคตามหลกั 

Koch's postulates ผลการจาํแนกลกัษณะทางสัณฐานวิทยาพบว่าเป็นเช้ือรา Colletotrichum sp.  ทดสอบประสิทธิภาพสาร

ป้องกนักาํจดัเช้ือราจาํนวน 6 ชนิด ไดแ้ก่ mancozeb 80%WP อตัรา 40g/นํ้ า 20L, carbendazim 50%SC อตัรา 30ml/นํ้ า 20L, 

prochloraz 45%EC อตัรา 10ml/นํ้ า 20L, tebuconazole 43%SC อตัรา 20ml/นํ้ า 20L, pyraclostrobin 25%EC อตัรา 15ml/นํ้ า 

20L และ azoxystrobin 25%SC อตัรา10ml/นํ้ า 20L ดว้ยวธีิ poisoned food technique บนอาหาร PDA เป็นเวลา 9 วนั ผลการ

ทดลองพบว่า mancozeb, carbendazim, prochloraz, tebuconazole และ pyraclostrobin สามารถยบัย ั้งการเจริญของเช้ือรา 

Colletotrichum sp.ได ้100%  เม่ือเปรียบเทียบกบัชุดควบคุมยกเวน้สาร azoxystrobin ท่ียบัย ั้งการเจริญของเช้ือได ้65.96 %  

คาํสําคญั: ปทุมมา, โรคใบจุด, สารป้องกนักาํจดัเช้ือรา 

 

Abstract 

Siam Tulip (Curcuma alismatifolia) is one of the important flowering plant of Thailand. Leaf spot disease is the 

serious problem during plantation. Symptoms of leaf spot are greyish white center having numerous black dots of acervuli 

are arranged on lesion. Beyond the greyish white portion, there is brown margin all around the spot, such spots further 

surrounded by yellow halo. The pathogen was isolated and morphological identified as Colletotrichum sp. using 

morphological assays. Pathogenicity test was proved by following Koch’s postulates. Fungicides including mancozeb 

80%WP 40g/20L, carbendazim 50%SC 30ml/20L, prochloraz 45%EC 10ml/20L, tebuconazole 43%SC 20ml/20L, 

pyraclostrobin 25%EC 15ml/20L and azoxystrobin 25%SC 10ml/20L were used in efficacy testing for control 

Colletotrichum sp. by poisoned food technique. The result revealed that mancozeb, carbendazim, prochloraz, tebuconazole 

and pyraclostrobin showed inhibited mycelia growth at 100% compared with control. While azoxystrobin had 65.96% of 

mycelia growth inhibition. 

Keywords: fungicides, leaf spot disease, siam tulip  
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คํานํา 

ปทุมมา (Curcuma alismatifolia) เป็นไมด้อกจดัอยู่ในพืชวงศ์ขิง Zingiberaceae (สุรวิช, 2537) นอกจาก

เป็นไมด้อกปทุมมมายงัสามารถใชเ้ป็นไมก้ระถางหรือไมป้ระดบัไดด้ว้ย    ปทุมมาเป็นไมด้อกท่ีไดรั้บความนิยมใน

หลายประเทศและมีการผลิตหัวพนัธ์ุเพ่ือส่งออก โดยแหล่งผลิตหัวพนัธ์ุเพ่ือการส่งออกท่ีสําคญั ไดแ้ก่ จงัหวดั

เชียงใหม่ และเชียงราย (เกียมศกัด์ิ, 2549)  ปัญหาโรคท่ีพบในการผลิตปทุมมา ไดแ้ก่ โรคเห่ียวหรือหวัเน่าจากเช้ือ

แบคทีเรีย Ralstonia solanacearum โรคใบจุดจากเช้ือรา Acremonium sp. Phoma sp. และ Cercospora sp. และ                 

โรครากปมจากไส้เดือนฝอย Meloidogyne spp. เป็นตน้ (นิยมรัฐ, 2544) ในการผลิตปทุมมาทั้งการขายเป็นหวัพนัธ์ุ

และเป็นไมต้ัดดอกนั้นจะเจอปัญหาโรคท่ีระบาดท่ีสําคัญในช่วงฤดูฝน ได้แก่ โรคใบจุดท่ีมีสาเหตุจากเช้ือรา 

Colletotrichum sp. ซ่ึงเป็นเช้ือราใน Division Ascomycota มีลกัษณะโดยทัว่ไปคือ มีการสร้างเส้นใย (mycelium) ท่ี

แตกก่ิงก้านและผนังกั้น มีการขยายพนัธ์ุแบบไม่อาศัยเพศโดยสร้างสปอร์หรือโคนิเดียภายใน fruiting body                      

แบบ acervulus สามารถจาํแนกไดต้ามความจาํเพาะเจาะจงต่อพืชร่วมกบัลกัษณะทางสณัฐาณวิทยา (Sutton, 1992)  

การใชส้ารป้องกนักาํจดัเช้ือราเป็นแนวทางการควบคุมโรคท่ีสะดวกและเป็นวิธีการหน่ึงท่ีเกษตรกรนิยม

ใชแ้ต่สารป้องกนักาํจดัเช้ือราแต่ละชนิดอาจมีประสิทธิภาพในการควบคุมเช้ือราท่ีแตกต่างกนัตามกลไลการควบคุม

และคุณสมบติัของสาร โดยสารท่ีนิยมใช้ในการควบคุมเช้ือ Colletotrichum sp. ไดแ้ก่ mancozeb, carbendazim, 

prochloraz, tebuconazole pyraclostrobin และ azoxystrobin เป็นตน้ (สมาคมอารักขาพืชไทย, 2543) การศึกษาคร้ังน้ี

ทาํการทดสอบประสิทธิภาพของสารป้องกนักาํจดัเช้ือราในการควบคุมเช้ือ Colletotrichum sp. สาเหตุโรคใบจุด

ของปทุมมาระดบัหอ้งปฏิบติัการ เพ่ือเป็นแนวทางในตดัสินใจเลือกใชส้ารป้องกนักาํจดัเช้ือราในการควบคุมโรค

ระดบัแปลงปลูกต่อไป 

 

อุปกรณ์และวธีิการ 

 

การแยกเชือ้สาเหตโุรค 

แยกเช้ือราสาเหตุโรคใบจุดจากใบปทุมมาท่ีเก็บมาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แขวงลาดยาว                

เขตจตุจกัร กรุงเทพ ดว้ยวิธี tissue transplanting technique โดยนาํตวัอย่างใบปทุมมาท่ีเป็นแผลจุดมาตดัเป็นช้ิน

ส่ีเหล่ียมขนาด 0.5×0.5 มิลลิเมตร ใหมี้ส่วนของใบท่ีเป็นโรคและไม่เป็นโรค แช่ในสารละลาย chlorox® 10% เป็น

เวลา 5 นาที ลา้งช้ินส่วนพืชในนํ้าน่ึงฆ่าเช้ือ ซบัใหแ้หง้ดว้ยกระดาษทิชชู่ท่ีผ่านการฆ่าเช้ือแลว้ นาํมาวางบนอาหาร 

potato dextrose agar (PDA) บ่มท่ีอุณหภูมิหอ้ง นาน 5–7 วนั แลว้แยกเช้ือราใหบ้ริสุทธ์ิดว้ยการแยกสปอร์เด่ียว และ

เกบ็เช้ือราไวใ้นอาหารเอียง (slant agar) เพ่ือใชศึ้กษาขั้นต่อไป 

 

การศึกษาลกัษะทางสัณฐานวิทยาของเชือ้รา Colletotrichum sp. สาเหตโุรคใบจุด 

ศึกษาสัณฐานวทิยาของเช้ือ Colletotrichum sp. ดว้ยวธีิ free-hand section อาการใบปทุมมาท่ีเป็นโรคทาํ

สไลดก่ึ์งถาวรและศึกษาสัณฐานวทิยาจากเช้ือบริสุทธ์ิท่ีเจริญบนอาหาร PDA โดยดูลกัษณะสปอร์ โครงสร้าง

เช้ือราภายใตก้ลอ้งจุลทรรศน์  
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การทดสอบความสามารถในการก่อโรคของเชือ้รา Colletotrichum sp. สาเหตโุรคใบจุด 

ทาํการทดสอบดว้ยวธีิ detached leaf technique โดยเก็บใบปทุมมาท่ีไม่เป็นโรค มาทาํความสะอาดโดย

ผา่นนํ้าไหลซบัใหแ้หง้ เช็ดทาํความสะอาดดว้ยแอลกอฮอล ์ 70% พนักา้นดว้ยสาํลีชุบนํ้าน่ึงฆ่าเช้ือ วางใบลง

ในกล่องเก็บความช้ืน ทาํแผลดว้ยเขม็ฉีดยาท่ีบริเวณกลางเส้นใบ  ใช ้ cork borer ขนาดเส้นผา่นศูนยก์ลาง 0.8 

เซนติเมตร เจาะเช้ือ Colletotrichum sp. บริสุทธ์ิท่ีเล้ียงบนอาหาร PDA อาย ุ5 วนั นาํไปวางบนใบปทุมมาบริเวณ

ท่ีทาํแผล บนัทึกอาการโรคท่ีปรากฏ 

 

การทดสอบประสิทธิภาพของสารป้องกันกาํจัดเชือ้ราในการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชือ้รา Colletotrichum sp.  

ในห้องปฏิบัติการ 

ทดสอบประสิทธิภาพของสารป้องกนักาํจดัเช้ือราดว้ยวิธี poisoned food technique โดยเตรียมอาหาร PDA 

ใส่ในหลอดทดลองหลอดละ 9 มิลลิลิตร ผสมสารป้องกนักาํจดัเช้ือราต่างๆ จาํนวน 7 กรรมวิธี โดยแต่ละกรรมวิธีใช้

สารตามอตัราแนะนาํของสารป้องกนักาํจดัเช้ือราแต่ละชนิด กรรมวิธีละ 3 ซํ้ า ประกอบดว้ย 

 กรรมวิธีท่ี 1 mancozeb (Frac M03) 80%WP   อตัรา 40 กรัมต่อนํ้า 20 ลิตร 

 กรรมวิธีท่ี 2 carbendazim (Frac 1) 50%SC   อตัรา 30 มิลลิลิตรต่อนํ้า 20 ลิตร 

 กรรมวิธีท่ี 3 prochloraz (Frac 3) 45%EC   อตัรา 10 มิลลิลิตรต่อนํ้า 20 ลิตร 

 กรรมวิธีท่ี 4 tebuconazole (Frac 3) 43%SC   อตัรา 20 มิลลิลิตรต่อนํ้า 20 ลิตร 

 กรรมวิธีท่ี 5 pyraclostrobin (Frac 11) 25%EC  อตัรา 15 มิลลิลิตรต่อนํ้า 20 ลิตร 

 กรรมวิธีท่ี 6 azoxystrobin (Frac 11) 25%SC   อตัรา 10 มิลลิลิตรต่อนํ้า 20 ลิตร 

 กรรมวิธีท่ี 7 นํ้ากลัน่น่ึงฆ่าเช้ือ (control) 

 ดูดสารป้องกนักาํจดัเช้ือราแต่ละชนิดท่ีเตรียมไวป้ริมาตร 1 มิลลิลิตร ผสมลงในอาหาร PDA ใหเ้ขา้กนั แลว้

เทใส่จานเล้ียงเช้ือ หลงัจากเทอาหารแลว้วางท้ิงไว ้ 1 วนัเพ่ือใหผ้ิวหนา้อาหารแหง้ แลว้จึงใช ้ cork borer ขนาดเสน้

ผา่นศูนยก์ลาง 0.8 เซนติเมตร เจาะเช้ือ Colletotrichum sp.บริสุทธ์ิ วางลงบนจุดศูนยก์ลางของจานเล้ียงเช้ือท่ีเตรียม

อาหารไว ้บ่มท่ีอุณหภูมิหอ้ง  

 บนัทึกการเจริญเติบโตของเช้ือรา Colletotrichum sp. ท่ีระยะเวลา 3, 5, 7 และ 9 วนั โดยวดัเสน้ผา่น

ศูนยก์ลางของโคโลนี คาํนวณหาเปอร์เซ็นตก์ารยบัย ั้ง (percent inhibition of radial growth; PIRG) จาก Equation 1 

 

    [เสน้ผา่ศูนยก์ลางโคโลนีเช้ือของชุดควบคุม-เสน้ผา่ศูนยก์ลางโคโลนีเช้ือของแต่ละกรรมวิธี] x 100                (1) 

                                เสน้ผา่ศูนยก์ลางโคโลนีเช้ือของชุดควบคุม 

  

 นาํขอ้มูลท่ีไดจ้ากการทดลองมาวิเคราะห์ผลทางสถิติดว้ยวิธีวิเคราะห์ความแปรปรวน (Analysis of 

variance) จากนั้นทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียดว้ยวิธี Duncan’s Multiple Range Test (DMRT) ท่ีระดบัความ

เช่ือมัน่ 99 เปอร์เซ็นต ์ 
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ผลและวจิารณ์ผลการทดลอง 

 

การศึกษาลกัษะทางสัณฐานวิทยาของเชือ้รา Colletotrichum sp. สาเหตโุรคใบจุด 

ผลจากการศึกษาจาํแนกชนิดเช้ือสาเหตุจากลกัษณะทางสัณฐานวิทยาภายใตก้ลอ้งจุลทรรศน์โดยเทียบ

ลกัษณะทางสัณฐานวิทยาอา้งอิงตาม Sutton (1992) จาํแนกไดเ้ช้ือรา Colletotrichum sp. สอดคลอ้งกบัรายงานของ

ธารทิพย ์และคณะ (2548) ลกัษณะสปอร์ (conidia) มีรูปร่างโคง้ คลา้ยเคียว ปลายดา้นหน่ึงแหลม ส่วนอีกดา้นหน่ึง

ค่อนขา้งมน มี 1 เซลล์ ไม่มีสี ผนังเรียบ สร้าง conidia ใน acervulus มี setae ลกัษณะเป็นเส้นสีนํ้ าตาลเขม้ถึงดาํ 

ปลายเรียวแหลมเกิดปะปน และลกัษณะโคโลนีท่ีเจริญบนอาหาร PDA เม่ือเช้ือยงัอ่อนเส้นใยอ่อนมีสีขาวเทา ต่อมา

ค่อยๆเปล่ียนเป็นสีเทาและเทาแกมดาํ เม่ือเช้ือเจริญเตม็ท่ีประมาณ 9 วนั เสน้ใยเจริญหนาแน่น มีลกัษณะเป็นวงซอ้น

กนัเป็นชั้น (concentric ring) ความช้ืนสูงจึงเห็น conidia รวมกลุ่มเป็นหยดนํ้าสีชมพูอมสม้ (Fig. 1) 

   

Fig. 1 Natural infection of leaf spot disease on Curcuma alismatifolia leaf (A), fruiting body: acervulus and setae 

(B), cross section (C and D) and Colletotrichum sp. colony on PDA at 9 days (E and F)  a; setae, b; conidia and c; 

acervulus  

 

การทดสอบความสามารถในการก่อโรคของเชือ้ Colletotrichum sp. โรคใบจุด 

จากการทดสอบความสามารถในการก่อโรค โดยวิธี detached leaf พบว่า ท่ีระยะเวลา 7 วนัหลงัปลูกเช้ือ 

Colletotrichum sp. บริเวณท่ีวาง mycelium plug เช้ือลงไป พบอาการแผลท่ีเกิดจากการเขา้ทาํลายของเช้ือ โดยแผลมี

สีนํ้าตาลเขม้ โดยเร่ิมแสดงอาการท่ีดา้นใตใ้บก่อนต่อมาแผลจะขยายใหญ่ข้ึน (Fig. 2) 

 

 

A 
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Fig. 2 Pathogenicity test on Curcuma alismatifolia leaf at 7 days after inoculation with Colletotrichum sp. 

 

การทดสอบประสิทธิภาพของสารป้องกันกาํจัดเชือ้ราในการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชือ้รา Colletotrichum sp. ใน

ห้องปฏิบัติการ 

การทดสอบประสิทธิภาพของสารป้องกนักาํจดัเช้ือราในการยบัย ั้งการเจริญเช้ือรา Colletotrichum sp. 

สาเหตุโรคใบจุดของปทุมมาในหอ้งปฏิบติัการดว้ยวิธี poisoned food technique  โดยสารป้องกนักาํจดัเช้ือราท่ีนาํมา

ทดสอบ ไดแ้ก่ mancozeb 80%WP (Frac M03) อตัรา 40 กรัมต่อนํ้า 20 ลิตร, carbendazim 50%SC (Frac 1) อตัรา 30 

มิลลิลิตรต่อนํ้า 20 ลิตร, prochloraz 45%EC (Frac 3) อตัรา 10 มิลลิลิตรต่อนํ้า 20 ลิตร, tebuconazole 43%SC (Frac 

3) อัตรา 20 มิลลิลิตรต่อนํ้ า 20 ลิตร, pyraclostrobin 25%EC (Frac 11) อัตรา 15 มิลลิลิตรต่อนํ้ า 20 ลิตร และ

azoxystrobin 25%SC (Frac 11) อตัรา 10 มิลลิลิตรต่อนํ้ า 20 ลิตร เป็นเวลา 9 วนั พบว่าสารป้องกันกาํจัดเช้ือรา 

mancozeb, carbendazim, prochloraz, tebuconazole และ pyraclostrobin ตามอตัราท่ีแนะนาํมีประสิทธิภาพสามารถ

ยบัย ั้งการเจริญของเช้ือรา Colletotrichum sp. ได ้100% (Table 1)  โดยท่ี mancozeb และ pyraclostrobin ไม่พบการ

เจริญของเช้ือรา Colletotrichum sp. บนอาหารและบน mycelium plug ซ่ึงแสดงใหเ้ห็นว่าสารทั้งสองชนิดสามารถ

กาํจดัเช้ือรา Colletotrichum sp.ได ้ ซ่ึง mancozeb อยู่ในกลุ่ม Frac M03 เป็นสารประเภทสัมผสั ท่ีมีกลไกยบัย ั้งเช้ือ

ราหลายกลไก   pyraclostrobin อยูใ่นกลุ่ม Frac 11 เป็นสารประเภทดูดซึม มีกลไกยบัย ั้งการหายใจของเช้ือรา   ส่วน

สาร carbendazim  prochloraz และ tebuconazole ไม่พบการเจริญของเส้นใยเช้ือรา Colletotrichum sp. บนผิวหนา้

ของอาหารแต่พบการเจริญบน mycelium plug แสดงให้เห็นว่าสารทั้ งสามชนิดน้ีไม่สามารถกําจัดเช้ือรา 

Colletotrichum sp. ได้ เพียงแต่สามารถยบัย ั้งการเจริญได้เท่านั้น โดย carbendazim อยู่ในกลุ่ม Frac 1 เป็นสาร

ประเภทดูดซึม มีกลไกยบัย ั้งการแบ่งเซลลข์องเช้ือรา  prochloraz และ tebuconazole  อยู่ในกลุ่ม Frac 3 เป็นสาร

ประเภทดูดซึม มีกลไกยบัย ั้งการสังเคราะห์เสตอรอลในเยื่อหุ้มเซลล์ของเช้ือรา ส่วนสาร azoxystrobin นั้นมี

ประสิทธิภาพในการยบัย ั้งการเจริญของ Colletotrichum sp. ไดน้้อยท่ีสุด โดยยบัย ั้งการเจริญของเส้นใยเช้ือรา 

Colletotrichum sp. ท่ี 3 5 7 และ 9 ว ัน ได้ 65.71 78.26 69.85 และ 65.96 เปอร์เซ็นต์ ตามลําดับ (Table 1)  โดย 

azoxystrobin อยู่ในกลุ่ม Frac 11   แสดงใหเ้ห็นว่าเช้ือรา Colletotrichum sp. นั้นมีความสามารถในการตา้นทานต่อ 

azoxystrobin (Fig.3)  สอดคล้องกับรายงานของ อุดมศัก ด์ิ  และคณะ (2562) ท่ีพบว่า เ ช้ือ  Colletotrichum 

gloeosporioides สาเหตุโรคแอนแทรคโนสของมะม่วงมีความตา้นทานต่อสาร azoxystrobin ซ่ึงเป็นสารท่ีมีความ

เส่ียงต่อการทาํใหเ้ช้ือโรคด้ือยาสูง (อุดมศกัด์ิ, 2563)  ผลการทดลองน้ีจะนาํไปสู่คาํแนะนาํเบ้ืองตน้ในการเลือกใช้

สารป้องกนักาํจดัโรคพืชใหมี้ประสิทธิภาพและลดปัญหาการด้ือยาของเช้ือโรค 
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Fig. 3 In vitro efficacy testing of fungicides for control Colletotrichum sp. at 3, 5, 7 and 9 days incubation 
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Table 1 Effects of fungicides for control mycelia growth of Colletotrichum sp. by poisoned food technique 

Treatment 
Colony diameter (cm.)1/ % Inhibition2/ 

3 day 5 day 7 day 9 day 3 day 5 day 7 day 9 day 

Mancozeb 80%WP 

40 g/ 20 L 
0.0 c 0.0 c 0.0 c 0.0 c 100.0 100.0 100.0 100.0 

Carbendazim 50%SC 

30 ml/ 20 L 
0.0 c 0.0 c 0.0 c 0.0 c 100.0 100.0 100.0 100.0 

Prochloraz 45%EC 

10 ml/ 20 L 
0.0 c 0.0 c 0.0 c 0.0 c 100.0 100.0 100.0 100.0 

Tebuconazole 43%SC 

20 ml/ 20 L 
0.0 c 0.0 c 0.0 c 0.0 c 100.0 100.0 100.0 100.0 

Pyraclostrobin 25%EC 

15 ml/ 20 L 
0.0 c 0.0 c 0.0 c 0.0 c 100.0 100.0 100.0 100.0 

Azoxystrobin 25%SC 

10 ml/ 20 L 
0.97 b 1.57 b 2.33 b 3.35 b 65.71 78.26 69.85 65.96 

Control 2.77 a 4.83 a 6.67 a 8.93 a 0 0 0 0 

CV (%) 12.10 15.56 18.40 12.67 - - - - 
1/ Means in a column followed by the same letter are not significantly different according to DMRT. 

2/ Means from 3 replications.  

 

สรุป 

ผลการศึกษาจาํแนกชนิดเช้ือสาเหตุโรคใบจุดของปทุมมาโดยการศึกษาลกัษณะทางสัณฐาณวิทยาจาํแนก

ไดเ้ช้ือรา Colletotrichum sp.  ผลการทดสอบประสิทธิภาพของสารป้องกนักาํจดัเช้ือราในการยบัย ั้งการเจริญเช้ือรา 

Colletotrichum sp. ในห้องปฏิบัติการ ด้วยวิธี poisoned food technique ปรากฏว่า สารป้องกันกําจัดเ ช้ือรา 

mancozeb, carbendazim, prochloraz, tebuconazole และ pyraclostrobin มีประสิทธิภาพสูงท่ีสุดในการยบัย ั้งการ

เจริญเติบโตของเช้ือรา Colletotrichum sp. โดยท่ี mancozeb และ pyraclostrobin สามารถฆ่าเช้ือราสาเหตุโรคได ้

ส่วน carbendazim, prochloraz และ tebuconazole นั้นเพียงแต่สามารถยบัย ั้งการเจริญของเส้นใย และ azoxystrobin 

มีประสิทธิภาพในการยบัย ั้งนอ้ยท่ีสุด  ซ่ึงจากผลการทดสอบประสิทธิภาพในการยบัย ั้งการเจริญเติบโตของเช้ือรา

สามารถนาํไปแนวทางในการเลือกใชส้ารป้องกนักาํจดัเช้ือราใหมี้ประสิทธิภาพสูงสุดและหลีกเล่ียงปัญหาเช้ือด้ือยา  

 

เอกสารอ้างองิ 

เกียมศกัด์ิ คาํแปง. 2549. ปทุมมาและกระเจียว. ใน: มูลนิธิโครงการหลวง และสถาบนัวิจยัและพฒันาพ้ืนท่ีสูง 

(องค์การมหาชน). คู่มือการผลิตไมต้ดัดอกและไมต้ดัใบ. สํานักหอสมุด มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์. 

กรุงเทพฯ. หนา้ 126.  



การประชุมทางวชิาการของมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ คร้ังท่ี 59 สาขาพืช 

240 

สมาคมอารักขาพืชไทย. 2543. คู่มือการใชส้ารป้องกนักาํจดัศตัรูพืช. สมาคมอารักขาพืชไทย, กรุงเทพ. 

ธารทิพย ภาสบุตร, กรรณิการ์ เพ้ียนภักตร์, ธนิตย์ ปล่องบรรจง. 2548. รวบรวมและจําแนกชนิดเช้ือราสกุล 

Colletotrichum สาเหตุโรคใบจุดของไมผ้ลและพืชเศรษฐกิจ. รายงานผลงานวิจยักลุ่มงานวิทยาไมโค, กอง

โรคพืชและจุลชีววิทยา. กรมวิชาการเกษตร, กรุงเทพฯ. หนา้ 894–909. 

นิยมรัฐ ไตรศรี. 2544. กลุ่มวิจยัโรคพืชผกัไมด้อกและไมป้ระดบั. กองโรคพืชและจุลชีววิทยา กรมวิชาการเกษตร 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, กรุงเทพฯ. 

สุรวิช วรรณไกรโรจน์. 2537. ปทุมมาและกระเจียว. ไมต้ัดดอกเขตร้อน กองส่งเสริมพืชสวน กรมส่งเสริม

การเกษตร. 

อุดมศกัด์ิ เลิศสุชาตวนิช. 2563. รู้ทนัโรคพืช.  สาํนกัพิมพบ์า้นและสวน. กรุงเทพ. 

อุดมศกัด์ิ เลิศสุชาตวนิช วีระศกัด์ิ ลิขิตมัน่ชยั, เทพชยั เทพช่วยสุข. 2562. ประสิทธิภาพของสารกาํจดัเช้ือราในการ

ควบคุมเช้ือ Colletotrichum gloeosporioides สาเหตุโรคแอนแทรคโนสของมะม่วง. การประชุมวิชาการ

อารักขาพืชแห่งชาติ คร้ังท่ี 14. เพชรบุรี. 

Sutton, B.C. 1992. The Genus Glomerella and its anamorph Colletotrichum In: Bailey J.A., Jeger, M.J (Eds.). 

Colletotrichum: Biology, Pathology and Control. CAB International. Oxford, UK. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



การประชุมทางวชิาการของมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ คร้ังท่ี 59 สาขาพืช 

241 

ผลของรังสีแกมมาแบบเฉียบพลนัต่ออตัราการงอกของเมลด็พืชสกุลเสาวรส  

Effect of acute gamma irradiation on germination rate of passion fruit seeds 

 

คชาฤทธ์ิ ปราบพาลa,*, คมกฤษณ์ แสงเงนิa, อนันต์ พริิยะภัทรกจิb, ณัฐพงค์ จนัจุฬาb 

Kacharit Prabpal a,*, Komgrit Saengngoen a, Anan Piriyaphattarakitb, Nattapong Chanchulab  
aสาขาเทคโนโลยกีารจดัการเกษตร คณะเทคโนโลยกีารเกษตร มหาวทิยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถมัภ ์ 

ปทุมธานี 13180 
bศูนยเ์ช่ียวชาญนวตักรรมเกษตรสร้างสรรค ์สถาบนัวจิยัวทิยาศาสตร์ และเทคโนโลยแีห่งประเทศไทย  

เทคโนธานี ปทุมธานี 10220  
aAgricultural Management Technology, Faculty of Agricultural Technology, Valaya Alongkorn Rajabhat University 

under the Royal Patronage, Pathum Thani 13180, Thailand. 
bExpert Center of Innovative Agriculture (InnoAg), Thailand institute of Science and Technological Research, 

Technopolis, Pathum Thani 10220, Thailand. 

* Corresponding author. E-mail address: kacharit.plab@vru.ac.th 

 

บทคัดย่อ 

 ศึกษาการตอบสนองต่อรังสีแกมมาแบบเฉียบพลนัในพืชสกุลเสาวรส โดยใชพื้ชสกลุเสาวรส 3 สายพนัธ์ุ ไดแ้ก่ 

สุคนธรส เสาวรสเหลือง และเสาวรสม่วง วางแผนการทดลองแบบ Factorial in complete randomized design (CRD) จาํนวน 

18 Treatment 4 ซํ้ า ซํ้ าละ 25 เมล็ด นาํไปฉายรังสีแกมมาแบบเฉียบพลนัท่ีระดบัปริมาณรังสี  0 20 40 60 80 และ100 เกรย ์

พบว่า ในระยะเวลา 3 และ 7 วนั เสาวรสเหลืองท่ีได้รับปริมาณรังสี 60 เกรย ์มีอตัราการงอกสูงสุดเท่ากับ 10  และ 34 

เปอร์เซ็นตต์ามลาํดบั  ซ่ึงมีความแตกต่างทางสถิติกบัสุคนธรสและเสาวรสม่วงท่ีมีอตัราการงอกนอ้ยกวา่และระยะเวลาท่ี 14 

วนั เสาวรสม่วงในชุดควบคุมมีอตัราการงอกสูงสุด เท่ากบั 88 เปอร์เซ็นต ์ส่วนเปอร์เซ็นตก์ารงอกของเมลด็พืชสกุลเสาวรส 

3 สายพนัธ์ุ พบว่า เสาวรสม่วงกบัเสาวรสเหลืองในชุดควบคุมและท่ีไดรั้บปริมาณรังสี 60 เกรย ์มีเปอร์เซ็นต ์การงอกสูง

ท่ีสุดเท่ากบั 100 เปอร์เซ็นต ์หลงัเพาะเมลด็เป็นเวลา 14 วนั 

คาํสําคญั: การฉายรังสีแกมมาแบบเฉียบพลนั, เปอร์เซ็นตก์ารงอก  

 

Abstract 

 To study the acute response to gamma radiation in passion fruit plants. By using the genus of passion fruit 3 

species, which are giant granadilla, yellow maracuja and purple maracuja planned a Factorial in complete randomized 

design (CRD) trial of 18 Treatment 4 repeats of 25 seeds each. Acute gamma irradiation at radiation dose levels 0 20 40 60 

80 and 100 Gray (Gy). The results showed that seed germination period of 3 and 7 days, yellow passion fruit was exposed 

to 60 Gy with the highest germination rate of 10 and 34 %. The difference was statistically significant with the less 

germination rate of aromatic and purple passion fruit and at 14 days, the purple passion fruit in the control had the highest 

germination rate of 88 %. The percentage of seed germination of three strains of passion fruit was found that purple passion 

fruit with yellow passion fruit in the control suit and that receives a radiation dose of 60 Gy germination is as high as 100 

percent after Seeding for 14 days. 

Keywords: acute gamma irradiation, germination  
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คํานํา 

 พืชในสกุล Passiflora มีประมาณ 60 ชนิดท่ีสามารถรับประทานผลได ้แต่ท่ีเป็นท่ีรู้จกัและมีความสาํคญั 

จาํนวน 5 ชนิด ไดแ้ก่ เสาวรส (passion fruit หรือ maracuja) มีลกัษณะสีผล 2 แบบ คือ เสาวรสสีม่วง ช่ือสามญัคือ 

purple maracuja (Passiflora edulis Sims.) และ เสา วรสสี เหลือ ง  ช่ื อสา มัญคือ  yellow maracuja (P. edulis f. 

flavicarpa) ซ่ึงมีถ่ินกาํเนิดท่ีประเทศบราซิล และสุคนธรส ช่ือสามญัคือ giant granadilla (P. quadrangularis) มีถ่ิน

กาํเนิดท่ีประเทศในประชาคมแอนดีส (Andean Countries) และ winged-stem passiflora (P. alata) ซ่ึงมีถ่ินกาํเนิด

ในท่ีราบสูงบราซิล (มาตรฐานสินคา้เกษตร, 2559) เสาวรสเป็นไมผ้ลประเภทเถาเล้ือยมีอายุหลายปี ลาํตน้เป็นเถาสี

เขียวขา้งในกลวง ใบมีสี เขียวเขม้หรือเขียวแซมแดงม่วงข้ึนอยู่กบัแต่ละชนิดของพนัธ์ุเสาวรส ใบจริงโดยทัว่ไปเป็น

ใบเด่ียวมี 3 แฉกบา้ง แต่ใบจริงในขณะท่ีเป็นตน้กลา้จะเป็นรูปไข่ไม่มีแฉก ตามขอบใบจะมีหยกัละเอียดโดยรอบ มี

มือจบัหรือ หนวดอยูต่ามขอ้มว้นขดเป็นวง ซ่ึงเมลด็จะมีรกเป็นเยื่อเมือก สีเหลืองหรือสีสม้ ลกัษณะเหนียวขน้และมี

กล่ินหอมเฉพาะตวัห่อหุม้อยูใ่นรอบ เยื่อหุม้เมลด็หรือรก มีความเป็นกรดสูงสามารถรับประทานสดหรือใชผ้สมทาํ

เป็นอาหารและเคร่ืองด่ืมได ้(มาริษา, 2557) สุคนธรส (P. quadrangularis L.) เป็นพืชสกุลเดียวกบัเสาวรส มีขนาด

ผลใหญ่ท่ีสุดในบรรดากะทกรก (เสาวรส) ทั้งหลาย เป็นตน้ ซ่ึงลกัษณะทางพฤกษศาสตร์ของสุคนธรส เป็นไมเ้ถา

เล้ือย มีมือเกาะ ลาํตน้เป็นเหล่ียม มีปีกแคบ ใบเด่ียว เรียงสลบั รูปไข่ โคนใบสอบหรือหยกัเวา้ ปลายใบแหลมเป็นต่ิง 

ขอบใบเรียบ ท่ีกา้นใบมีต่อมใบ ดกหนา เป็นมนัสีเขียวแก่ ดอกเด่ียว ออกตามซอกใบ ผล เป็นผลสด ขนาดใหญ่ ยาว

ไดถึ้ง 30 เซนติเมตร รูปทรงกระบอกแกมรี หรือรูปไข่ สีเขียวอ่อน เปล่ียนเป็นสีเหลืองเม่ือแก่ (ภทัราพร, 2551) 

 ปัจจุบนัในประเทศไทยมีสายพนัธ์ุเสาวรส (Passiflora) ท่ีปลูกกนัมาก คือ สายพนัธ์ุผลสีม่วง สายพนัธ์ุผลสี

เหลือง พนัธ์ุลูกผสม และ   สุคนธรสท่ีมีผลใหญ่สุดในบรรดาพืชสกุลเสาวรส ปัญหาในปัจจุบนัเกษตรกรนิยมเก็บ

เมล็ดพนัธ์ุไวใ้ชป้ลูกในรุ่นถดัไปซ่ึงการเก็บเมล็ดพนัธ์ุของเกษตรกรบางคร้ังทาํให้ฐานพนัธุกรรมแคบซ่ึงมีผลต่อ

ความสมํ่าเสมอของการให้ผลผลิตและความแข็งแรงของตน้พืชสกุลเสาวรส ดงันั้นในการปรับปรุงพนัธ์ุพืชสกุล

เสาวรส เพ่ือชกันาํใหเ้กิดการกลายพนัธ์ุของพืช จึงเป็นอีกแนวทางหน่ึงในการพฒันาสายพนัธ์ุพืชสกุลเสาวรส โดย

ใชรั้งสีแกมมามกัจะเกิดการเปล่ียนแปลงท่ีไม่สามารถคาดเดาการเปล่ียนแปลงอาจมีผลทาํใหเ้กิดการเปล่ียนแปลง

ทางลกัษณะทางฟีโนไทป์(phenotype) ต่างๆ ซ่ึงส่งผลให้มีฐานพนัธุกรรมท่ีกวา้งข้ึนได ้เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อการ

ปรับปรุงพนัธ์ุพืชสกุลเสาวรส การนาํรังสีแกมมาซ่ึงเป็นรังสีท่ีนิยมใชใ้นการปรับปรุงพนัธ์ุพืช และสามารถชกันาํ

ใหเ้กิดการกลายพนัธ์ุได ้เพ่ือเกิดลกัษณะใหม่ๆท่ีแตกต่างไปจากเดิม และเพ่ือใหไ้ดพ้นัธ์ุท่ีมีลกัษณะตามท่ีตอ้งการ

อีกดว้ย รังสีแกมมามีการนาํมาใช้ประโยชน์ในการเหน่ียวนาํให้เกิดการกลายพนัธ์ุในระดับยีน ก่อให้เกิดการ 

เปล่ียนแปลงดีเอน็เอหรือทาํใหเ้กิดการขาดของโครโมโซม ดงันั้นเซลลท่ี์มีการเปล่ียนแปลงสารพนัธุกรรมจะทาํให้

เกิดหน่วยพนัธุกรรมเปล่ียนแปลงไป  อีกทั้งรังสีมีผลต่อการเจริญของ เซลลแ์ละเน้ือเยื่อ ซ่ึงแสดงออกทางลกัษณะ

สัณฐานของพืชดว้ย (ธนพร, 2560) การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาขั้นตน้เพ่ือศึกษาผลของรังสีแกมมาต่อระยะเวลา

ในการงอกและเปอร์เซ็นตใ์นการงอกของเมล็ดพืชสกุลเสาวรสท่ีแสดงออกหลงัจากการฉายรังสีแกมมาในระดบั

รังสีท่ีแตกต่างกนั 
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อุปกรณ์และวธีิการ 

เมลด็พนัธ์ุพืชสกุลเสาวรสท่ีใชใ้นการทดลองคร้ังน้ี ไดม้าจากศูนยเ์ช่ียวชาญนวตักรรมเกษตรสร้างสรรค์ 

สถาบนัวิจยัวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย โดยเร่ิมจากการสุ่มตวัอย่างเมลด็พนัธ์ุตามวิธีมาตรฐาน 

จากนั้นจึงไดเ้มลด็พนัธ์ุพืชสกุลเสาวรส 3 สายพนัธ์ุคือ สุคนธรส เสาวรสเหลือง และเสาวรสม่วง  โดยวางแผนการ

ทดลองแบบ Factorial in complete randomized design (CRD) ประกอบดว้ย 2 ปัจจยัคือ 1. ชนิดของพืชสกลุเสาวรส    

3 ชนิดคือ สุคนธรส เสาวรสเหลือง และเสาวรสม่วง  2. ปริมาณรังสีแกมมาแบบเฉียบพลนั 6 ระดบัคือ 0, 20, 40, 60, 

80 และ 100 เกรย ์สาํหรับการทดลองแบ่งออกเป็น 4 ซํ้ า ซํ้ าละ 25 เมลด็  จาํนวน  18 ทรีตเมนต ์นาํไปฉายรังสีแกมมา

แบบเฉียบพลนัท่ีระดับปริมาณรังสี 0, 20, 40, 60, 80 และ100 เกรย์   ณ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ 

(องคก์ารมหาชน) จากนั้นนาํเมลด็ท่ีผ่านฉายรังสีแกมมา ทดสอบการงอกของเมลด็ในวสัดุเพาะเมลด็ (ทราย) เพาะ

ลงในภาชนะแบบปิด ดว้ยขวด 8 ออนซ์ โดยใส่ทรายสูง 3 เซนติเมตร แลว้รดนํ้า 5 มิลลิลิตร เพ่ือใหท้รายมีความช้ืน 

แลว้นาํเมลด็ลงจาํนวน 25 เมลด็ และนาํทรายมากลบ สูง 1 เซนติเมตร จึงปิดฝาขวด จากนั้นบนัทึกเปอร์เซ็นตค์วาม

งอก (germination percentage) และประเมินผลของความงอกหลงัเพาะเม่ืออายุ 14 วนั และตรวจสอบความแตกต่าง

ของค่าเฉล่ียโดยวิธี Least significant difference (LSD) บนัทึกขอ้มูลดงัน้ี 

 เปอร์เซ็นต์ความงอก (germination percentage) ในระยะเวลา 3 7 และ 14 วนั และ ประเมินผลของความ

งอกหลงัเพาะเม่ืออาย ุ14 วนั โดยการตรวจนบัจาํนวนตน้กลา้ท่ีงอกปกติ (normal seedling) (ISTA, 2013)  

 

ผลการทดลองและวจิารณ์ 

 

ระยะเวลาการงอก 

 จากการศึกษาผลของรังสีแกมมาต่อระยะเวลาในการงงอกเมล็ดพนัธ์ุพืชสกุลเสาวรส 3 สายพนัธ์ุ ไดแ้ก่     

สุคนธรส เสาวรสเหลือง และเสาวรสม่วง พบวา่ ในระยะเวลา 3 วนั พืชสกลุเสาวรสทั้ง 3 สายพนัธ์ุมีอตัราการงอกท่ี

แตกต่างกนั โดยท่ีเสาวรสเหลืองในชุดควบคุมและท่ีไดรั้บปริมาณรังสีท่ี 60 เกรย ์มีอตัราการงอกสูงท่ีสุดเท่ากบั     

10 เปอร์เซ็นต ์ซ่ึงแตกต่างทางสถิติกบัเสาวรสเหลืองท่ีไดรั้บปริมาณรังสีท่ี 20 และ40 เกรย ์มีอตัราการงอกเท่ากบั     

8 เปอร์เซ็นต ์รองลงมาคือสุคนธรสในชุดควบคุมและท่ีไดรั้บปริมาณรังสีท่ี 20 และ40 เกรย ์และเสาวรสม่วงท่ีไดรั้บ

ปริมาณรังสีท่ี 20 เกรย ์ท่ีมีอตัราการงอกเท่ากบั 6 4 2 และเสาวรสม่วง 4 เปอร์เซ็นต์ตามลาํดบั โดยท่ีสุคนธรส        

60 80 และ 100 เกรย ์เสาวรสเหลืองท่ีไดรั้บปริมาณรังสีท่ี 100 เกรย ์และเสาวรสเม่วงท่ีไดรั้บปริมาณรังสีท่ี 40 60 80

และ100 เกรย ์ไม่มีอตัราการงอก (Table 1) ในระยะเวลา 7 วนั เสาวรสเหลืองท่ีไดรั้บปริมาณรังสีท่ี 40 60 20 เกรย ์

และในชุดควบคุม มีอตัราการงอกสูงสุดเท่ากบั 34 34 32 และ32 เปอร์เซ็นต์ตามลาํดบั ซ่ึงแตกต่างทางสถิติกับ

เสาวรสเหลืองท่ีไดรั้บปริมาณรังสีท่ี 80 เกรย ์มีอตัราการงอกเท่ากบั 28 เปอร์เซ็นต์ รองลงมา คือสุคนธรสในชุด

ควบคุมและท่ีไดรั้บปริมาณรังสีท่ี 20 เกรย ์มีอตัราการงอกเท่ากบั 24  เปอร์เซ็นต ์และสุคนธรสท่ีไดรั้บปริมาณรังสี

ท่ี 40 60 และ 80 เกรย ์มีอตัราการงอกเท่ากบั 18 เปอร์เซ็นต์ โดยท่ีคนธรสท่ีไดรั้บปริมาณรังสีท่ี 100 เกรย ์มีอตัรา

การงอกเท่ากบั 8 เปอร์เซ็นต ์ซ่ึงเสาวรสม่วงในชุดควบคุมมีอตัราการงอกเท่ากบั 12 เปอร์เซ็นต ์โดยท่ีเสาวรสม่วงท่ี

ไดรั้บปริมาณรังสีท่ี 20 และ60 เกรย ์มีอตัราการงอกเท่ากบั 4 เปอร์เซ็นต ์และในปริมาณรังสีท่ี 40 80 และ100 เกรย ์

ไม่มีอตัราการงอก (Table 1) ในระยะเวลา 14 วนั เสาวรสม่วงในชุดควบคุมมีอตัราการงอกสูงท่ีสุดเท่ากับ 88 
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เปอร์เซ็นต์ ซ่ึงแตกต่างทางสถิติกบัเสาวรสเหลืองและสุคนธรส โดยท่ีเสารสเหลืองในชุดควบคุมและท่ีได้รับ

ปริมาณรังสีท่ี 60 เกรย ์ซ่ึงมีอตัราการงอกเท่ากบั 58 และ 56 เปอร์เซ็นตต์ามลาํดบั และท่ีมีอตัราการงอกนอ้ยท่ีสุดคือ 

เสาวรสม่วงท่ีไดรั้บปริมาณรังสีท่ี 80 เกรย ์ซ่ึงมีอตัราการงอกเท่ากบั 2 เปอร์เซ็นต ์(Table 1) 

 

Table 1 Germination period of passion fruit three spices 

Passion fruit 

 

Radiation dose (Gy) 

Germination period (day) 

3 7 14 

giant granadilla    

0 6abc 24abc 40cd 

20 4bcd 24abc 34cdef 

40 2cd 18bcd 32cdefg 

60 0d 18bcd 26defgh 

80 0d 18bcd 20fgh 

100 0d 8de 22efgh 

yellow maracuja    

0 10a 32a 58b 

20 8ab 32a 36cde 

40 8ab 34a 46bc 

60 10a 34a 56b 

80 4bbcd 28ab 24efgh 

100 0d 22abc 18ghi 

purple maracuja    

0 0d 12cde 88a 

20 4bcd 4e 12hij 

40 0d 0e 16hij 

60 0d 4e 20fgh 

80 0d 0e 2j 

100 0d 0e 4ij 

F-test * * * 

CV (%) 133.25 51.70 32.85 

Note: * There was a statistically significant difference at a 95 percent confidence level.  
                 a, b Comparison of mean by means of Least Significant Difference (LSD)  
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เปอร์เซ็นต์การงอก 

 จากการศึกษาผลของรังสีแกมมาต่อเปอร์เซ็นต์การงงอกเมล็ดพนัธ์ุพืชสกุลเสาวรส 3 สายพนัธ์ุ ไดแ้ก่                      

สุคนธรส เสาวรสเหลือง และเสาวรสม่วง พบว่า เสาวรสม่วงและเสาวรสเหลืองในชุดควบคุมและท่ีไดรั้บปริมาณ

รังสีท่ี 60 เกรย ์มีเปอร์เซ็นต์การงอกสูงท่ีสุดเท่ากบั 100 เปอร์เซ็นต ์ซ่ึงแตกต่างทางสถิติกบัเสาวรสเหลืองท่ีไดรั้บ

ปริมาณรังสีท่ี 40 เกรย ์ท่ีมีเปอร์เซ็นตก์ารงอกเท่ากบั 88 เปอร์เซ็นตต์ามลาํดบั และเสาวรสม่วงท่ีไดรั้บปริมาณรังสีท่ี 

80 เกรย ์มีเปอร์เซ็นตก์ารงอกนอ้ยท่ีสุดเท่ากบั 2 เปอร์เซ็นต ์(Table 2) รังสีแกมมามีผลต่ออตัราการงอกของเมลด็พืช

สกุลเสาวรสทั้ง 3 สายพนัธ์ุ ซ่ึงเกิดจากเอ็มบริโอไดรั้บรังสีแกมมาโดยตรงส่งผลให้มีเปอร์เซ็นต์การงอกท่ีลดลง          

ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานทดลองของ มลธิดา และอรพินธ์ (2563) ท่ีไดร้ายงานวา่  รังสีแกมมามีผลต่อการงอกของเมล็ด ซ่ึงการ

งอกท่ีลดลงน้ีอาจมีสาเหตุหลกัมาจากการพฒันาท่ีไม่สมบูรณ์ของเอ็มบริโอท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสังเคราะห์อาร์เอ็นเอ (RNA) 

ระหวา่งก่อนเกิดการงอกของเมล็ด และสอดคลอ้งกบังานทดลองของ ธนพร และคณะ (2560) ท่ีพบว่าเปอร์เซ็นตก์าร

งอกของ เมลด็ขา้วพนัธ์ุชยันาท1 และพนัธ์ุ CH1 มีแนวโนม้ ลดลงตามปริมาณรังสีแกมมาท่ีเพ่ิมข้ึน 

 

Table 2 Acute gamma radiation dose per percentage of germination of three passion fruit species 

Passion fruit 
Radiation amount (Gy) 

0 20 40 60 80 100 

giant granadilla 72cde 62def 52efgh 50efgh 38ghij 30hij 

yellow maracuja 100a 76cd 88bc 100a 56defg 40fghi 

purple maracuja 100a 16jk 16jk 24ijk 2k 4k 

F test 

A 
* 

F test 

B 
* 

A*B * 

CV% 29.20 

Note: * There was a statistically significant difference at a 95 percent confidence level.  

           a, b Comparison of mean by means of Least Significant Difference (LSD)  

 

สรุป 

 การฉายรังสีแกมมาแบบเฉียบพลนัมีผลต่อเปอร์เซ็นตก์ารงอกของเมลด็พืชสกลุเสาวรสทั้ง   3 สายพนัธ์ุ ทาํ

ใหมี้เปอร์เซ็นตก์ารงอกท่ีลดลงเม่ือไดรั้บปริมาณรังสีท่ีเพ่ิมข้ึน หลงัจากเพาะเมลด็เป็นเวลา 14 วนั 

 

กติติกรรมประกาศ 

 ขอขอบคุณ โครงการ“การสร้างภาคีในการผลิต บณัฑิตระดบัปริญญาโท-เอก” รวมทั้งการเอ้ือเฟ้ือ สถานท่ี

วสัดุ และอุปกรณ์ในการทาํวิจยั ณ ห้องปฏิบติัการเทคโนโลยีหลงัการเก็บเก่ียว ศูนยเ์ช่ียวชาญนวตักรรมเกษตร
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สร้างสรรค ์สถาบนัวิจยั วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) และขอบคุณ ผศ.ดร.คมกฤษณ์ แสงเงิน 

ดร.อนนัต์ พิริยะภทัรกิจ และดร.ณัฐพงค์ จนัจุฬา  ท่ีไดส้ละเวลาอนัมีค่าแก่ขา้พเจา้เพ่ือให้คาํปรึกษาและแนะนาํ

ตลอดจนตรวจทานแกไ้ขขอ้บกพร่องต่างๆ ดว้ยความเอาใจใส่เป็นอยา่งยิ่ง จนงานวิจยัฉบบัน้ีสาํเร็จสมบูรณ์ลุล่วงได้

ดว้ยดีขา้พเจา้ขอกราบขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงไว ้ณ ท่ีน้ี 
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บทคัดย่อ 

ห น อ น ก ร ะ ทู้ข้า ว โ พ ด ล า ย จุ ด  Fall armyworm (FAW), Spodoptera frugiperda (J.E. Smith) (Lepidoptera: 

Noctuidae) เป็นแมลงศตัรูขา้วโพดท่ีสาํคญัในปัจจุบนัของประเทศไทย การป้องกนักาํจดั FAW ในระยะไข่มีประสิทธิภาพ

ดีกวา่การจดัการหนอน ดงันั้นการศึกษาในคร้ังน้ี จึงมีวตัถุประสงคเ์พ่ือประเมินประสิทธิภาพสารกาํจดัแมลงในการควบคุม 

FAW ในระยะไข่และหนอนระยะท่ีหน่ึงในสภาพหอ้งปฏิบติัการ วางแผนการทดลองแบบ Completely Randomized Design 

มี 4 ซํ้ า 6 กรรมวิธีในไข่อาย ุ1 วนั และ 3 ซํ้ า 6 กรรมวิธีในไข่อาย ุ2 วนั ผลการทดลองพบวา่ bifenthrin 2.5% EC อตัรา 40 

มิลลิลิตร/นํ้ า 20 ลิตร, emamectin benzoate 1.92% EC อัตรา 20 มิลลิลิตร/นํ้ า 20 ลิตร และemamectin benzoate 5% WG 

อตัรา 10 กรัม/นํ้ า 20 ลิตร มีประสิทธิภาพในการควบคุมการฟักของไข่อาย ุ1 วนัและหนอนระยะท่ีหน่ึงเท่ากบั 99.48±0.52, 

100.00±0.00 และ 100.00±0.00% ตามลําดับ และสามารถควบคุมการฟักของไข่อายุ 2 วนัและหนอนระยะท่ีหน่ึงได้ 

99.61±0.32, 98.50±1.50 และ 99.65±0.35% ตามลาํดบั  

คาํสําคญั: Spodoptera frugiperda (J.E.Smith), หนอนกระทูข้า้วโพดลายจุด, ระยะไข่, สารกาํจดัแมลง 

 

Abstract 

Fall armyworm (FAW), Spodoptera frugiperda (J.E. Smith) (Lepidoptera: Noctuidae) is currently the major 

insect pest of corn in Thailand.  Controlling the early stage of FAW has better efficacy than eradicating its late larval stage. 

Thus, the objectives of this study were to determine efficacy of insecticides to control egg and neonate of FAW under 

laboratory conditions.  The completely randomized design of 6 treatments with 4 replications of 1-day-old eggs and 3 

replications of 6 treatments for 2-day-old eggs was conducted.  The results showed that Among 5 types of pesticide used 

in this study, it was found that bifenthrin 2.5% EC at the rate of 40 ml/20 liters of water, emamectin benzoate 1.92% EC at 

the rate of 20 ml/20 liters of water and emamectin benzoate 5% WG 10 g/20 liters of water had efficacy to control of 1-

day-old eggs and FAW neonate of 99.48±0.52, 100.00±0.00 and 100.00±0.00% and could be controlled 2-day-old eggs 

and neonate larvae of 99.61±0.32, 98.50±1.50 and 99.65±0.35%, respectively.  

Keywords: fall armyworm, Spodoptera frugiperda (J.E. Smith), egg stage, insecticides  
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คํานํา 

หนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด Fall armyworm (FAW), Spodoptera frugiperda (J.E. Smith) (Lepidoptera: 

Noctuidae) เป็นแมลงศตัรูขา้วโพดท่ีสาํคญัในปัจจุบนัของประเทศไทย เดิมแมลงชนิดน้ีมีถ่ินฐานอยู่ในทวีปอเมริกา 

ในปี พ.ศ. 2559 มีรายงานพบการระบาดคร้ังแรกในทวีปแอฟริกา (FAO, 2018) และเม่ือปลายปี พ.ศ. 2561 พบการ

ระบาดของแมลงชนิดน้ีในประเทศไทยเป็นคร้ังแรก (FAO, 2019) หนอนกระทูข้า้วโพดลายจุดเป็นแมลงศตัรูรุกราน

และสร้างความเสียหายรุนแรงลา้งผลาญแก่พืชเศรษฐกิจเป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะขา้วโพด และมีพืชอาหารอ่ืนๆ อีก

มากกว่า 80 ชนิด เช่น ขา้วฟ่าง ออ้ย พืชผกั และฝ้าย เป็นตน้ (CABI, 2017) อย่างไรก็ตามมีรายงานว่าหนอนชนิดน้ี

กดักินทาํลายพืชไดม้ากถึง 353 ชนิด (Montezano et al., 2018) หนอนเขา้ทาํลายขา้วโพดไดทุ้กระยะการเจริญเติบโต 

ตั้งแต่ระยะตน้อ่อนหนอนขนาดเลก็กดักินใบเหลือเพียงเยื่อใบโปรงแสงและทาํลายท่ีกรวยยอดของขา้วโพด หนอน

ขนาดใหญ่กดักินบริเวณโคนตน้ขา้วโพด ไหม ช่อเกสรตวัผู ้ขา้วโพดท่ีเจริญเติบโตเตม็ท่ีหนอนเขา้ทาํลายบริเวณฝัก

ทาํใหก้ารติดเมลด็ไม่สมบูรณ์ และฝักขา้วโพดผิดรูปเสียหาย (CABI, 2017) ผีเส้ือของหนอนกระทูข้า้วโพดลายจุด

วางไข่ทั้งบนและใตใ้บขา้วโพด รวมทั้งส่วนอ่ืน ๆ ของตน้ขา้วโพดดว้ย (Prasanna et al., 2018) สารกาํจดัแมลงท่ี

ประสิทธิภาพและหน่วยงานภาครัฐแนะนาํสาํหรับป้องกนักาํจดัระยะหนอนของแมลงชนิดน้ี ไดแ้ก่ สารท่ีมีกลไก

การออกฤทธ์ิในกลุ่ม 5, 6, 13, 18, 22A และ 28 (สุภราดา และคณะ, 2563) มีราคาค่อนขา้งสูง จึงไดเ้ลือกสารกาํจดั

แมลงตามคาํแนะนาํดงักล่าวท่ีมีกลไกการออกฤทธ์ิในกลุ่มท่ี 6 มีราคาตํ่าท่ีสุด และสารกาํจดัแมลงท่ีเกษตรกร

เลือกใชแ้ละมีแนวโนม้ในการควบคุมแมลงชนิดน้ี โดยมีกลไกการออกฤทธ์ิในกลุ่ม 3A, 15 และ UNE นาํมาทดสอง

ประสิทธิภาพสารกาํจดัแมลงเพ่ือควบคุมแมลงหนอนกระทูข้า้วโพดลายจุดในระยะไข่และหนอนกระทูข้า้วโพด

ลายจุดระยะท่ีหน่ึงในหอ้งปฏิบติัการ  

 

อุปกรณ์และวธีิการ 

 

หนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด 

เกบ็หนอนกระทูข้า้วโพดลายจุด Spodoptera frugiperda (J.E. Smith)  จากแปลงขา้วโพดของเกษตรกรเขต 

อ. ปากช่อง จ.นครราชสีมา และแปลงขา้วโพดของศูนยวิ์จยัขา้วโพดและขา้วฟ่างแห่งชาติ นาํมาเล้ียงเพ่ิมปริมาณ

และเก็บหนอนจากธรรมชาติมาเล้ียงผสมเป็นระยะ ๆ เพ่ือไม่ใหห้นอนเกิดความอ่อนแอ เล้ียงในหอ้งปฏิบติัการกีฏ

วิทยา ท่ีอุณหภูมิ 26±2 องศาเซลเซียส ความช้ืนสมัพทัธ์ 60–70% ศูนยวิ์จยัขา้วโพดและขา้วฟ่างแห่งชาติ คณะเกษตร 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ อ. ปากช่อง จ. นครราชสีมา ใหอ้าหารเทียม (Artificial Diet) และใบขา้วโพดท่ีปลูกและ

ปราศจากสารเคมีกาํจดัแมลงเป็นอาหารหนอน เม่ือหนอนเขา้ดกัแดแ้ละเจริญเป็นผีเส้ือตวัเต็มวยั ใหผ้ีเส้ือเพศเมียท่ี

ไดรั้บการผสมพนัธ์ุแลว้วางไข่ท่ีใบขา้วโพด นาํกลุ่มไข่ท่ีไดม้าทดสอบประสิทธิภาพสารกาํจดัแมลงระหว่างเดือน

กรกฎาคม–กนัยายน 2562 

 

สารกาํจัดแมลง 

 สารกําจัดแมลงท่ีนํามาใช้ทดสอบมีดังน้ี 1) emamectin benzoate 5% WG และ2) emamectin benzoate 

1.92% EC รวม 2 สูตร สารในกลุ่ม 6 ออกฤทธ์ิต่อระบบประสาทและกลา้มเน้ือทาํใหเ้ป็นอมัพาต 3) lufenuron 5% 
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EC สารในกลุ่ม 15 ออกฤทธ์ิและมีคุณสมบัติในการควบคุมการเจริญเติบโตของแมลงในระยะหนอนผีเส้ือ 4) 

petroleum oil 83.9% EC สารท่ียงัไม่ทราบกลไกท่ีแน่ชัด UNE และ 5) bifenthrin 2.5% EC สารในกลุ่ม 3A ออก

ฤทธ์ิต่อระบบประสาทอยา่งรวดเร็ว มีผลใหแ้มลงตายทนัที (knowndown) เม่ือไดรั้บสาร การแบ่งกลุ่มตามกลไกการ

ออกฤทธ์ิ ขอ้มูลจาก (IRAC, 2019; สุภราดา และคณะ, 2563) 

 

การทดสอบประสิทธิภาพสารกาํจัดแมลง 

ทดสอบประสิทธิภาพของสารกาํจดัแมลงท่ีมีต่อระยะไข่ ดว้ยวิธี Leaf-dipping method วางแผนการทดลอง 

Completely Randomized Design จาํนวน 4 ซํ้ า 6 กรรมวิธี ๆ ละ 14 กลุ่ม ดงัน้ี  

กรรมวิธีท่ี 1 emamectin benzoate 5% WG อตัรา 10 กรัม/นํ้า 20 ลิตร 

กรรมวิธีท่ี 2 emamectin benzoate 1.92% EC อตัรา 20 มิลลิลิตร/นํ้า 20 ลิตร 

กรรมวิธีท่ี 3 lufenuron 5% EC อตัรา 20 มิลลิลิตร/นํ้า 20 ลิตร 

กรรมวิธีท่ี 4 petroleum oil 83.9% EC อตัรา 40 มิลลิลิตร/นํ้า 20 ลิตร 

กรรมวิธีท่ี 5 bifenthrin 2.5% EC อตัรา 40 มิลลิลิตร/นํ้า 20 ลิตร 

กรรมวิธีท่ี 6 ชุดควบคุม (Untreated check) (นํ้าเปล่า) 

นาํกลุ่มไข่อายุ 1 วนับนใบขา้วโพด จุ่มลงในสารตามกรรมวิธีท่ีกาํหนดเป็นเวลา 10 วินาที ใส่กลุ่มไข่ลงในกล่อง

ทดสอบท่ีรองดว้ยแผ่นฟองนํ้ ารักษาความช้ืน ปล่อยให้กลุ่มไข่แห้งเป็นเวลา 1 ชัว่โมง สังเกตทุก 24 ชัว่โมงและ

บนัทึกจาํนวนไข่ท่ีไม่ฟัก หนอนระยะท่ีหน่ึงท่ีตายและมีชีวิต ภายใตก้ลอ้งจุลทรรศนส์เตอริโอ ท่ี 96 ชัว่โมงหลงัการ

ทดสอบ สาํหรับการทดสอบประสิทธิภาพของสารต่อระยะไข่อายุ 2 วนั ใชวิ้ธีการและแผนการทดลองเช่นเดียวกนั 

จาํนวน 3 ซํ้ า 6 กรรมวิธี ๆ ละ 8 กลุ่ม นาํขอ้มูลท่ีไดไ้ปวิเคราะห์โดยวิธีทางสถิติดว้ยโปรแกรม Statistix 8 และ

คาํนวณเปอร์เซ็นต ์Ovicidal Activity, และ Ovilarvicidal Activity ดงั Equation 1 และ 2  

 

  

   (1)     

 

 (2)     

 

ผลและวจิารณ์ผลการทดลอง 

ผลการทดสอบประสิทธิภาพสารกาํจดัแมลงต่อระยะไข่อายุ 1 วนัของหนอนกระทูข้า้วโพดลายจุด เม่ือได้

ทดสอบผา่นไปท่ี 96 ชัว่โมง ผลปรากฏวา่ bifenthrin 2.5% EC อตัรา 40 มิลลิลิตร/นํ้า 20 ลิตร ควบคุมการฟักของไข่

ได้ดีท่ีสุด 98.98±0.56% แตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติกับกรรมวิธีอ่ืนและชุดควบคุม (p < 0.01) สําหรับ 

petroleum oil อตัรา 40 มิลลิลิตร/นํ้ า 20 ลิตร emamectin benzoate 5% WG อตัรา 10 กรัม/นํ้ า 20 ลิตร emamectin 

benzoate 1.92% EC อตัรา 20 มิลลิลิตร/นํ้า 20 ลิตร และ lufenuron 5% EC อตัรา 20 มิลลิลิตร/นํ้า 20 ลิตร ยบัย ั้งการ

ฟักของไข่เพียง 26.22±19.36 - 1.93±0.67% ตามลาํดบั ไม่แตกต่างกนัทางสถิติจากชุดควบคุม สําหรับเปอร์เซ็นต์

การตายของหนอนระยะท่ีหน่ึงพบว่า emamectin benzoate 5% WG อตัรา 10 กรัม/นํ้ า 20 ลิตร และ emamectin 

Ovicidal Activity (%)         = Number of unhatched eggs 
 

× 100 
Total number of eggs introduced 

 

Ovilarvicidal Activity (%)  = 
Number dead larvae and unhatched 

 

× 100 
Total number of eggs introduced 
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benzoate 1.92% EC อตัรา 20 มิลลิลิตร/นํ้ า 20 ลิตร ทั้ง 2 สูตรควบคุมหนอนระยะท่ีหน่ึงท่ีฟักออกจากไข่และตาย

มากท่ีสุด 92.32±4.89 และ 97.89±0.77% ตามลาํดบั แตกต่างอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติกบักรรมวิธีอ่ืนและชุดควบคุม 

(p < 0.01) เม่ือพิจารณาขอ้มูลการควบคุมการฟักไข่และการตายของหนอนระยะท่ีหน่ึง พบว่า emamectin benzoate 

ทั้ง 2 สูตร และ bifenthrin 2.5% EC อตัรา 40 มิลลิลิตร/นํ้า 20 ลิตร มีประสิทธิภาพดีท่ีสุด 100.00±0.00–99.48±0.52%  

แตกต่างกนัทางสถิติจากกรรมวิธีอ่ืนและชุดควบคุม (p < 0.01) (Table 1)  

 

Table 1 Percentages of ovicidal, ovilarvicidal activity of FAW, Spodoptera frugiperda on 1-day-old eggs 

Treatments 
Mean ± S.E. of activity at 96 hours after treating (%) 

ovicidal activity1/ larvicidal activity1/ ovilarvicidal activity1/ 

emamectin benzoate 5% WG 7.68±4.89 b 92.32±4.89 a 100.00±0.00 a 

emamectin benzoate 1.92% EC 2.11±0.77 b 97.89±0.77 a 100.00±0.00 a 

lufenuron 5% EC  1.93±0.67 b 5.93±5.93 b 7.86±5.44 b 

petroleum oil 83.9% EC  26.22±19.36 b 0.00±0.00 b 26.22±19.36 b 

bifenthrin 2.5% EC 98.98±0.56 a 0.50±0.30 b 99.48±0.52 a 

untreated check 1.13±0.74 b 0.00±0.00 b 1.13±0.74 b 

CV (%) 46.91  22.61  25.46  

F-test ** ** ** 
1/ Means followed by the same letter in a column are not significantly different at the 0.05 level by DMRT 

** = significant difference at the 0.01 

 

สาํหรับผลการทดสอบประสิทธิภาพสารกาํจดัแมลงต่อไข่ท่ีอายุ 2 วนั เม่ือเวลาทดสอบผ่านไป 96 ชัว่โมง 

ปรากฏว่าผลการทดสอบสอดคลอ้งกบัการทดลองท่ีไข่อายุ 1 วนั กล่าวคือ bifenthrin 2.5% EC อตัรา 40 มิลลิลิตร/

นํ้า 20 ลิตร ควบคุมการฟักของไข่ไดดี้ท่ีสุด 66.80±5.56% แตกต่างอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติกบักรรมวิธีอ่ืนและชุด

ควบคุม (p < 0.01) สําหรับการตายของหนอนระยะท่ีหน่ึง emamectin benzoate ทั้ง 2 สูตร ควบคุมหนอนระยะท่ี

หน่ึงไดสู้งท่ีสุด 91.93±2.16–94.34±1.84% ไม่แตกต่างกนัทางสถิติ รองลงมา ไดแ้ก่ bifenthrin 2.5% EC อตัรา 40 

มิลลิลิตร/นํ้ า 20 ลิตร ควบคุมหนอนได ้32.81±5.79% เม่ือพิจารณาขอ้มูลการควบคุมการฟักไข่และการตายของ

หนอนระยะท่ีหน่ึงนั้นพบว่า emamectin benzoate 1.92% EC อตัรา 20 มิลลิลิตร/นํ้ า 20 ลิตร bifenthrin 2.5% EC 

อตัรา 40 มิลลิลิตร/นํ้า 20 ลิตร และ emamectin benzoate 5% WG อตัรา 10 กรัม/นํ้า 20 ลิตร มีประสิทธิภาพในการ

ควบคุมการฟักไข่และหนอนระยะท่ีหน่ึงสูงท่ีสุด 98.50±1.50, 99.61±0.32 และ 99.65±0.35% ตามลาํดบั แตกต่าง

อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติกบักรรมวิธีอ่ืนและชุดควบคุม (p < 0.01) (Table 2) 
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Table 2 Percentages of ovicidal, ovilarvicidal activity of FAW, Spodoptera frugiperda on 2-day-old eggs  

Treatments 
Mean ± S.E. of activity at 96 hours after treating (%) 

ovicidal activity1/ larvicidal activity1/ ovilarvicidal activity1/ 

emamectin benzoate 5% WG 7.72±2.49 c 91.93±2.16 a 99.65±0.35 a 

emamectin benzoate 1.92% EC 4.16±1.02 cd 94.34±1.84 a 98.50±1.50 a 

lufenuron 5% EC  0.24±0.05 d 2.88±1.44 c 3.12±1.45 c 

petroleum oil 83.9% EC  20.65±5.97 b 0.05±0.05 c 20.70±5.92 b 

bifenthrin 2.5% EC 66.80±5.56 a 32.81±5.79 b 99.61±0.32 a 

untreated check 0.83±0.27 cd 0.00±0.00 c 0.83±0.27 c 

CV (%) 20.37  10.71  9.46  

F-test ** ** ** 
1/ Means followed by the same letter in a column are not significantly different at the 0.05 level by DMRT 

** = significant difference at the 0.01 

 

ในการศึกษาคร้ังน้ีไข่ของผีเส้ือหนอนกระทูข้า้วโพดลายจุดมีอาย ุ2–3 วนัจึงฟักเป็นหนอนระยะท่ีหน่ึง จาก

การสังเกตพฤติกรรมของหนอนกระทูข้า้วโพดลายจุดท่ีเพ่ิงฟักออกจากไข่จะกดัแทะและกินเปลือกไข่เป็นอาหาร 

และรับสารกาํจดัแมลงท่ีตกหรือเคลือบอยู่ท่ีเปลือกไข่ สาร emamectin benzoate มีประสิทธิภาพในการควบคุม

หนอนระยะท่ีหน่ึงไดดี้ท่ีสุด หนอนไดรั้บสารกาํจดัแมลงท่ีเปลือกไข่และทาํให้หนอนตายในท่ีสุด จากการสังเกต

พบว่าหนอนระยะท่ีหน่ึงตายภายใน 24 ชัว่โมงหลงัฟัก สาํหรับ petroleum oil แมว้่าจะเป็นสารในกลุ่มท่ียงัไม่ทราบ

กลไกท่ีแน่ชดั (UNE) แต่เป็นทางเลือกหน่ึงในการกาํจดัแมลง เน่ืองจากมีความปลอดภยัสูงมีระดบัความเป็นพิษ

นอ้ย โดยมีค่าระดบัความเป็นพิษ LD50 สําหรับหนูทดลองมากกว่า 2000 มิลลิกรัม/กิโลกรัมนํ้ าหนกัตวั (สุภราดา 

และคณะ, 2563) ซ่ึงคุณสมบติัของ petroleum oil เป็นนํ้ ามนัอุดรูหายใจท่ีอยู่ดา้นขา้งลาํตวัของแมลง ขดัขวางการ

แลกเปล่ียนอากาศทาํใหแ้มลงขาดออกซิเจน และผีเส้ือหนอนกระทูข้า้วโพดลายจุดมีพฤติกรรมการวางไข่เป็นกลุ่ม

วางทบัซอ้นกนั ไข่ท่ีไม่สมัผสันํ้ามนัจึงมีโอกาสฟักเป็นหนอนไดต้ามปกติ ส่วนไข่ท่ีมีนํ้ามนัเคลือบอยูจึ่งไม่สามารถ

ฟักเป็นหนอนได ้จึงมีเปอร์เซ็นตย์บัย ั้งการฟักของไข่และการตายของหนอนตํ่า และ bifenthrin มีประสิทธิภาพใน

การควบคุมการฟักของไข่และหนอนระยะท่ีหน่ึงไดดี้ (Fig. 1) ผลการทดลองสอดคลอ้งกบั Ganjisaffar et al. (2019) 

รายงานว่าไบเฟนทรินทาํใหไ้ข่ฟักเพียง 23.40% และตวัอ่อนแรกเกิด รอดชีวิตเพียง 0.60% อย่างไรก็ตามควรศึกษา

ความเป็นพิษต่อพืช (Phytotoxicity) และประสิทธิภาพของสารในภาคสนามก่อนการนาํไปใชป้ระโยชน ์ 
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(A) (B) 

  
(C) (D) 

  
(E) (F) 

  

Fig. 1 Mortality characteristic of eggs and neonate treated with emamectin benzoate 5% WG (A), emamectin 

benzoate 1.92% EC (B), lufenuron 5% EC (C), petroleum oil 83.9% EC (D), bifenthrin 2.5% EC (E) and 

untreated check (F) 

 

สรุป 

emamectin benzoate 5% WG อัตรา 10 กรัม/นํ้ า 20 ลิตร และ emamectin benzoate 1.92% EC อัตรา 20 

มิลลิลิตร/นํ้ า 20 ลิตร มีประสิทธิภาพในการควบคุมหนอนกระทูข้า้วโพดลายจุดระยะท่ีหน่ึงไดดี้ และ bifenthrin 

2.5% EC อตัรา 40 มิลลิลิตร/นํ้า 20 ลิตร มีประสิทธิภาพในการควบคุมการฟักของไข่และหนอนระยะท่ีหน่ึงได ้ 
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ไทย) จาํกดั ท่ีไดส้นบัสนุนนกัวิชาการและผลิตภณัฑบ์างส่วน  



การประชุมทางวชิาการของมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ คร้ังท่ี 59 สาขาพืช 

253 

เอกสารอ้างองิ 

สุภราดา สุคนธภิรมย ์ณ พทัลุง, เสาวนิตย ์โพธ์ิพูนศกัด์ิ, ศรีจาํนรรจ ์ศรีจนัทรา, พฤธิชาติ ปุณวฒัโท.  2563.  เอกสาร

วิชาการคาํแนะนาํกานป้องกนักาํจดัแมลง-สตัวศ์ตัรูพืช อยา่งมีประสิทธิภาพและปลอดภยัจากงานวิจยั.  

กลุ่มบริหารศตัรูพืช/กลุ่มกีฎและสตัววิทยา, สาํนกัวิจยัพฒันาการอารักขาพืช, กรมวิชาการเกษตร. 

กรุงเทพฯ. 

CABI. 2017.  Spodoptera frugiperda (fall armyworm) invasive species compendium.  

http://www.cabi.org/isc/datasheet/29810/, 26 December 2020. 

FAO. 2018. Integrated management of the fall armyworm on maize: A guide for farmer field schools in Africa.  

Food & Agriculture Organization. Rome, Italy. 

FAO. 2019. First detection of Fall armyworm on maize. 

https://www.ippc.int./en/countries/thailand/pestreports/2018/12/first-detection-of-fall-army-worm-on-

theborder-of-thailand/, 25 January 2019. 

Ganjisaffar, F., Angreason, S.A., Perring, T.M. 2019. Lethal and sub-lethal effects of insecticides on the pink 

hibiscus mealybug, Maconelliicoccus hirsutus (Hemiptera: Pseudococcidae). Insects 10: 31.  

IRAC. 2019. IRAC: Mode of action classification and Insecticides. http://www.irac.online.org/, 25 January 2019. 

Montezano, D.G., Specht, A., Sosa-Gomez, D.R., Roque-Specht, V.F., Sousa-Silva, J.C., Paula-Moraes, S.V., 

Peterson, J.A., Hunt, T.E. 2018. Host plants of Spodoptera frugiperda (Lepidoptera: Noctuidae) in the 

Americas. Afr. Entomol. 26: 286–300. 

Prasanna, B., Huesing, J., Eddy, R., Peschke, V.  2018.  Fall armyworm in Africa: A Guide for Integrated Pest 

Management.  CDMX: CIMMYT. Mexico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cabi.org/isc/datasheet/29810
https://www.ippc.int./en/countries/thailand/pestreports/2018/12/first-detection-of-fall-army-worm-on-theborder-of-thailand/
https://www.ippc.int./en/countries/thailand/pestreports/2018/12/first-detection-of-fall-army-worm-on-theborder-of-thailand/
http://www.irac.online.org/


การประชุมทางวชิาการของมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ คร้ังท่ี 59 สาขาพืช 

254 

ผลของสารแช่เมลด็พนัธ์ุต่อการเจริญเติบโตของไมโครกรีนกะหลํา่ปลแีดง 
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บทคัดย่อ  

 ศึกษาผลของสารแช่เมล็ดพนัธ์ุต่อการเจริญเติบโตของไมโครกรีนกะหลํ่าปลีแดงโดยการแช่เมล็ดในสารชนิด

ต่างๆ ไดแ้ก่ นํ้ า  ปุ๋ยหมกัสูตรท่ี 1(กากถัว่เหลือง รําละเอียด มูลไสเ้ดือน หินฟอสเฟต กระดูกป่น มูลคา้งคาว), ปุ๋ยหมกัสูตรท่ี 

2 (กากถัว่เหลือง รําละเอียด มูลไสเ้ดือน หินฟอสเฟต), ปุ๋ยหมกัสูตรท่ี 3 (มูลไสเ้ดือน หินฟอสเฟต มูลคา้งคาว ปลาป่น) และ

นํ้ าสม้ควนัไม ้เปรียบเทียบกบัการไม่แช่เมลด็พนัธ์ุ พบวา่การแช่เมลด็พนัธ์ุในนํ้ าสม้ควนัไมท้าํใหน้ํ้ าหนกัตน้ 50 ตน้ นํ้ าหนกั

ต่อกล่อง (150 ตารางเซนติเมตร) และนํ้ าหนกัต่อตารางเมตรของกะหลํ่าปลีแดงมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด คือ 2.77 กรัมต่อ 50 ตน้ 

71.18 กรัมต่อกล่อง และ 4.75 กิโลกรัมต่อตารางเมตรและการไม่แช่เมล็ดพนัธ์ุทาํใหน้ํ้ าหนกัของไมโครกรีนกะหลํ่าปลีแดง 

มีค่าเฉล่ียตํ่าท่ีสุดเท่ากบั 2.50 กรัมต่อ 50 ตน้และ 29.13 กรัมต่อกล่อง และ 1.94 กิโลกรัมต่อตารางเมตร โดยมีความแตกต่าง

อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 (p < 0.05)  การใช้นํ้ าส้มควนัไม้แช่เมล็ดพนัธ์ุทําให้ปริมาณคลอโรฟิลล์ในใบ                            

ไมไคร กรีนกะหลํ่าปลีแดงมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุดคือ 52.54 Spad Unit  พบวา่สีใบของไมโครกรีนกะหลํ่าปลีแดงมีสีเขียวเขม้จดั

อยูใ่นกลุ่ม Green group 137 (G 137 A และ G 137 B) 

คาํสําคญั: กะหลํ่าปลีแดง, นํ้ าสม้ควนัไม,้ ปุ๋ยหมกั, ไมโครกรีน, สารแช่เมลด็พนัธ์ุ  

 

Abstract    

Studying the effect of seed soaking solution on the growth of red cabbage microgreen. By soaking the seeds in 

various substances such as distilled water, solution of compost formula 1 (soybean meal, rice bran, vermicompost, rock 

phosphate, bone meal and bat manure), solution of compost formula 2 (soybean meal, rice bran, vermicompost and rock 

phosphate), solution of compost formula 3 (vermicompost, rock phosphate, bat manure and fish meal) and wood vinegar 

compare to non-soaking seeds. The result showed that the weight of 50 plants, plant weight per box (150 cm2) and plant 

weight per square meter of red cabbage seed soaking in wood vinegar has the highest mean of 2.77 grams per 50 plants, 

71.18 grams per box and 4.75 kg/m2. Non-soaking seed showed the lowest plant weight of 50 grams per 50 plants, 29.13 

grams per box and 1.94 kg/ m2 with a statistically significant difference at the level of 0.05 (p <0.05).  Seeds soaked in 

wood vinegar indicated the highest mean of chlorophyll content in red cabbage microgreen leaf was 52.54 Spad Unit. The 

leaf color of red cabbage microgreen was dark green and classified as Green group 137 (G 137 A and G 137 B). 

Keywords: compost, microgreen, red cabbage, seed soaking solution, wood vinegar          
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คํานํา 

ไมโครกรีนคือต้นอ่อนพืชท่ีเพ่ิงงอกจากเมล็ด ประกอบด้วยใบจริง 1–2 ใบ ต้นอ่อน มีขนาดเล็ก 

รับประทานง่าย สีสันสวยงาม (Lee et al., 2003; Xiao et al., 2012) ใชพ้ื้นท่ีในการเพาะปลูกนอ้ย เน่ืองจากรูปแบบ

การผลิตไมโครกรีนออกแบบมาใหมี้ขนาดเหมาะกบัสภาพพ้ืนท่ีจาํกดั สามารถทาํไดใ้นพ้ืนท่ีขนาดเลก็ ดว้ยอายกุาร

เก็บเก่ียวเพียง 7–14 วนั จึงทาํให้มัน่ใจไดว้่าปลอดภยัจากสารเคมี (กรรณิกา และดนุพล, 2560; Brentlinger, 2005) 

ไมโครกรีนถือเป็นผกัทางเลือกสําหรับกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีรักสุขภาพ เน่ืองจากมีคุณค่าทางอาหารสูง อุดมไปดว้ย

วิตามิน แร่ธาตุสูงกวา่ผกัชนิดเดียวกนัท่ีมีการเจริญเติบโตเตม็ท่ีแลว้ และยงัมีสารตา้นอนุมูลอิสระ เช่น แคโรทีนอยด ์

ลูทิน เบตาแคโรทีน แอนโทไซยานิน สารประกอบฟีนอลิค เป็นตน้ ซ่ึงมีฤทธ์ิตา้นอาการอกัเสบ เสริมสร้างภูมิ

ตา้นทานในร่างกาย สามารถลดความเส่ียงของโรคต่างๆ เช่น โรคหัวใจขาดเลือด เส้นเลือดในสมองตีบ และลด

อตัราการเกิดโรคมะเร็ง นิยมนาํมาประกอบเป็นอาหารเพ่ือสุขภาพ เช่น สลดั นํ้าผกัป่ัน หรือวางบนอาหารเพ่ือความ

สวยงาม (Cao et al.,1996; Xiao et al., 2012; Kopsell and Sams, 2013)  ทาํใหไ้มโครกรีนเป็นท่ีนิยมในกลุ่มผูบ้ริโภค

ท่ีรักสุขภาพ และดว้ยราคาทางการคา้ท่ีค่อนขา้งสูงกว่าผกัท่ีขายตามทอ้งตลาด จึงเป็นอีกทางเลือกในการสร้าง

รายไดใ้หแ้ก่กลุ่มเกษตรกร   ผกัท่ีนิยมนาํมาผลิตเป็นไมโครกรีนในต่างประเทศ ไดแ้ก่ บร็อกโคล่ี ผกักาด กะหลํ่าปลี

แดง แรดิซ   ผกัโขม และวอเตอร์เครส เป็นตน้ (Chon et al., 2009; Xiao et al., 2012) 

กะหลํ่าปลีแดง (red cabbage) มีช่ือวิทยาศาสตร์วา่ Brassica oleracea var. rubra จดัอยูใ่นวงศ ์Brassicaceae 

ลกัษณะคลา้ยกะหลํ่าปลีธรรมดาแต่มีสีแดงหรือม่วงอมแดง เน่ืองจากมี anthocyanin อยูใ่นปริมาณมาก (อภิชาต และ 

ศุภวรรณ์, 2552) ซ่ึงมีคุณสมบติัช่วยตา้นอนุมูลอิสระ ลดอาการอกัเสบ คอเลสเตอรอล  ตา้นไวรัสและลดความเส่ียง

ของโรคมะเร็ง มีประสิทธิภาพในการตา้นอนุมูลอิสระสูงกวา่วิตามินซีและอี 2 เท่า (กรมวิทยาศาสตร์บริการ, 2553) 

ทั้งยงัมีสารตา้นอนุมูล-อิสระอ่ืนๆ และวิตามินซี อี เค1 (Xiao et al., 2012) แต่เน่ืองจาก anthocyanin ท่ีพบในผกัและ

ผลไม ้เป็นรงควตัถุท่ีละลายนํ้ าไดแ้ละไม่เสถียร เม่ือผ่านอุณหภูมิ และความร้อนในการทาํอาหาร   ทาํให้ไดรั้บ

ปริมาณ anthocyanin ตํ่ากว่าท่ีควรไดรั้บ (อญัจนา และคณะ, 2560) ดงันั้นการนาํกะหลํ่าปลีแดงมาผลิตเป็นผกัไม

โครกรีนท่ีนิยมบริโภคสด จึงเป็นทางเลือกท่ีจะทาํให้ไดรั้บปริมาณสารตา้นอนุมูลอิสระและวิตามินต่างๆ ได้

เพียงพอต่อความตอ้งการของร่างกาย แต่ในการทาํไมโครกรีนให้ไดผ้ลผลิตสูง และมีคุณภาพดีตามความตอ้งการ

ของผูบ้ริโภคในปริมาณมากนั้น กลุ่มผูผ้ลิตนิยมใชส้ารเคมี เช่น สารควบคุมเช้ือรา แบคทีเรีย และปุ๋ยเคมีในการผลิต 

ซ่ึงอาจก่อใหเ้กิดสารตกคา้งในผลผลิตไมโครกรีนได ้

การศึกษาในคร้ังน้ีคณะผูวิ้จยัมีเป้าหมายท่ีจะหาแนวทางการผลิตไมโครกรีนกะหลํ่าปลีแดงท่ีมีคุณภาพ

และปลอดสารพิษ โดยการทดสอบเปรียบเทียบสารแช่เมล็ดพนัธ์ุ ไดแ้ก่ ปุ๋ยหมกัธาตุอาหารสูงและนํ้ าส้มควนัไม ้

(wood vinegar) ซ่ึงเป็นสารชีวภาพ ประกอบไปดว้ยธาตุอาหารพืช ฮอร์โมน สารประกอบฟีนอล ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ

งอกและการเจริญเติบโตของพืช และกรดอะซิตริก ฟอร์มอล-ดีไฮด์ ท่ีเป็นสารออกฤทธ์ิฆ่าเช้ือโรค เช้ือรา เช้ือ

แบคทีเรีย ไม่มีสารตกคา้ง ซ่ึงน่าจะเป็นแนวทางในการผลิตไมโครกรีนกะหลํ่าปลีแดงท่ีมีคุณภาพดีได ้ 

  

อุปกรณ์และวธีิการ 

วางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ (Completely Randomized Design : CRD) มีจาํนวน 4 ซํ้ าใน 6 ส่ิง

ทดลอง ดงัน้ี  
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1)ไม่แช่เมลด็   

2) แช่นํ้า   

3) แช่ปุ๋ยหมกัสูตรท่ี 1 (กากถัว่เหลือง รําละเอียด มูลไสเ้ดือน หินฟอสเฟต กระดูกป่นและมูลคา้งคาว)   

4) แช่ปุ๋ยหมกัสูตรท่ี 2 (กากถัว่เหลือง รําละเอียด มูลไสเ้ดือน และหินฟอสเฟต)  

5) แช่ปุ๋ยหมกัสูตรท่ี 3 (มูลไสเ้ดือน หินฟอสเฟต มูลคา้งคาว และปลาป่น)    

 6) แช่นํ้าสม้ควนัไม ้

 

ขั้นตอนการดาํเนินการทดลอง 

  นาํกล่องพลาสติกใสขนาด 10×15×8 เซนติเมตร มาเจาะรูบริเวณฐานกล่อง วางผา้อเนกประสงค์รอง

ภายในกล่องแลว้ใส่พีทมอสลงไปให้มีความหนา 1 น้ิว  ชั่งนํ้ าหนักเมล็ดพนัธ์ุกะหลํ่าปลีแดงใส่แก้วพลาสติก 

ปริมาณ 6 กรัมต่อแกว้ รวมจาํนวนทั้งหมด 24 แกว้ เตรียมสารแช่เมลด็โดยมีความเขม้ขน้ท่ีค่า EC 700 µS/cm  ทั้ง 4 

ส่ิงทดลอง อตัราส่วน ดงัน้ี 

1. ปุ๋ยหมกัสูตรท่ี 1 ปริมาณ 65 กรัมต่อนํ้า 1 ลิตร แลว้นาํมาเจือจาง 1 มิลลิลิตรต่อนํ้า 300 มิลลิลิตร 

2. ปุ๋ยหมกัสูตรท่ี 2 ปริมาณ 96 กรัมต่อนํ้า 1 ลิตร แลว้นาํมาเจือจาง 1 มิลลิลิตรต่อนํ้า 300 มิลลิลิตร 

3. ปุ๋ยหมกัสูตรท่ี 3 ปริมาณ 45 กรัมต่อนํ้า 1 ลิตร แลว้นาํมาเจือจาง 1 มิลลิลิตรต่อนํ้า 300 มิลลิลิตร 

4. นํ้าสม้ควนัไม ้อตัราส่วน 1 มิลลิลิตรต่อนํ้า 300 มิลลิลิตร 

นาํเมลด็มาแช่ในสารแช่เมลด็เป็นระยะเวลา 8 ชัว่โมง ไปเพาะในกล่องท่ีเตรียมพีทมอสไว ้แลว้รดนํ้าใหชุ่้ม

ทุกวนั ครอบปิดดว้ยถาดพลาสติกทึบแสง เม่ือมีใบ 1–2 ใบ จึงใชต้ะกร้าพลาสติกครอบปิด พรางแสง 60 เปอร์เซ็นต ์

จนครบ 9 วนั ในแต่ละส่ิงทดลองมี 4 ซํ้ า โดยปลูกเมล็ดพันธ์ุกะหลํ่าปลีแดง กล่องละ 6 กรัม มีจาํนวนเมล็ด

โดยประมาณ 1,920 เมลด็ต่อกล่อง ทั้งหมด 24 กล่อง 

 

การบันทึกผลการทดลอง  

เกบ็รวบรวมขอ้มูลการเจริญเติบโตและผลผลิตดา้นต่างๆ ของไมโครกรีนกะหลํ่าปลีแดงเม่ืออายเุกบ็เก่ียว 9 

วนั โดยวดัการเจริญเติบโต ดงัน้ี 

   1. ความสูงของตน้: ใชไ้มบ้รรทดัวดัจากโคนตน้ถึงยอดของไมโครกรีนใชห้น่วยวดัเป็นเซนติเมตร 

   2. นํ้าหนกัรวมของตน้ทั้งหมด: ชัง่นํ้าหนกัตน้รวมต่อกล่อง โดยการตดัตน้เหนือผิววสัดุปลูกแลว้นาํมาชัง่

ดว้ยเคร่ืองชัง่ทศนิยม 2 ตาํแหน่ง ใชห้น่วยวดัเป็นกรัม 

   3. นํ้าหนกัตน้: ชัง่นํ้าหนกัตน้โดยสุ่มเกบ็ตวัอยา่งของไมโครกรีนกะหลํ่าปลีแดง 50 ตน้ต่อกล่องนาํมาชัง่

ดว้ยเคร่ืองชัง่ทศนิยม 2 ตาํแหน่ง ใชห้น่วยเป็นกรัม 

   4. ปริมาณคลอโรฟิลลใ์นใบ: ใชเ้คร่ืองวดัคลอโรฟิลล ์(Chlorophyll Meter SPAD-502 Plus) วดัปริมาณ

คลอโรฟิลลใ์นใบไมโครกรีนกะหลํ่าปลีแดง ใชห้น่วยเป็น Spad Unit 

5. สีใบ: วดัสีใบโดยใชก้ระดาษเทียบสี (Color Chart) เทียบสีใบของไมโครกรีนกะหลํ่าปลีแดง 
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การวิเคราะห์ข้อมลู 

วิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติโดยนาํขอ้มูลการเจริญเติบโตและผลผลิตมาวิเคราะห์ความแปรปรวน (Analysis 

of Variance) และเปรียบเทียบความแตกต่างดว้ยวิธี Duncan’s Multiple Range Test (DMRT) 

 

ผลและวจิารณ์ผลการทดลอง 

การเจริญเติบโตของไมโครกรีนกะหลํ่าปลีแดง โดยการใชส้ารแช่เมลด็ท่ีแตกต่างกนั 5 ชนิด เปรียบเทียบ

กบัการไม่ใชส้ารแช่เมลด็ เกบ็เก่ียวผลผลิตเม่ือมีอายคุรบ 9 วนั มีผลการศึกษาดงัน้ี 

 

ความสูง  

พบว่าการใชปุ๋้ยหมกัสูตรท่ี 3 เป็นสารแช่เมลด็พนัธ์ุทาํใหค้วามสูงไมโครกรีนกะหลํ่าปลีแดง มีค่าเฉล่ียสูง

ท่ีสุด คือ 6.31 เซนติเมตร รองลงมา คือ การแช่ดว้ยนํ้ าส้มควนัไม ้ ปุ๋ยหมกัสูตรท่ี 2 แช่นํ้ า และปุ๋ยหมกัสูตรท่ี 1 มี

ค่าเฉล่ียความสูงเท่ากบั 6.07 5.96 5.87 และ5.34 เซนติเมตร ตามลาํดบั แต่การไม่แช่เมล็ดมีผลทาํให้ความสูงมี

ค่าเฉล่ียตํ่าท่ีสุด เท่ากบั 4.95 เซนติเมตร โดยไม่มีความแตกต่างกนัทางสถิติ (Table 1) 

 

นํา้หนักต้น (50 ต้น) 

พบว่าการใชน้ํ้ าส้มควนัไมเ้ป็นสารแช่เมลด็พนัธ์ุทาํใหน้ํ้ าหนกัตน้ 50 ตน้ของไมโครกรีนกะหลํ่าปลีแดงมี

ค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด คือ 2.78 กรัม รองลงมา คือ การแช่ปุ๋ยหมกัสูตรท่ี 3 ปุ๋ยหมกัสูตรท่ี 2 ปุ๋ยหมกัสูตรท่ี 1 และแช่นํ้า มี

ค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.75 2.70 2.69 และ2.52 กรัม ตามลาํดบั แต่การไม่แช่เมลด็มีผลทาํใหน้ํ้าหนกัตน้ 50 ตน้ มีค่าเฉล่ียตํ่า

ท่ีสุด เท่ากบั 2.50 กรัม โดยมีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ (Table 1)  

 

นํา้หนักต้นต่อกล่อง  

พบว่าการใชน้ํ้ าส้มควนัไมเ้ป็นสารแช่เมล็ดพนัธ์ุทาํให้นํ้ าหนกัตน้ต่อกล่อง (150 ตารางเซนติเมตร) ของ               

ไมโครกรีนกะหลํ่าปลีแดงมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุดคือ 71.18 กรัมต่อกล่อง รองลงมา คือ การแช่ดว้ยปุ๋ยหมกัสูตรท่ี 2 ปุ๋ย

หมกัสูตรท่ี 1 ปุ๋ยหมกัสูตรท่ี 3 และแช่นํ้า มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 60.82, 59.59, 50.02 และ 49.72 กรัมต่อกล่อง ตามลาํดบั 

แต่การไม่แช่เมลด็มีผลทาํใหน้ํ้ าหนกัตน้ต่อกล่อง มีค่าเฉล่ียตํ่าท่ีสุด เท่ากบั 29.13 กรัมต่อกล่อง โดยมีความแตกต่าง

กนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ (Table 1) 

 

นํา้หนักต่อตารางเมตร 

พบว่าการใชน้ํ้ าส้มควนัไมเ้ป็นสารแช่เมลด็พนัธ์ุทาํให้นํ้ าหนกัต่อตารางเมตร ของไมโครกรีนกะหลํ่าปลี

แดงมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุดคือ 4.75 กิโลกรัมต่อตารางเมตร รองลงมา คือ การแช่ดว้ยปุ๋ยหมกั สูตรท่ี 2 ปุ๋ยหมกัสูตรท่ี 1 

ปุ๋ยหมกัสูตรท่ี 3 และแช่นํ้า มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.05, 3.97, 3.33 และ 3.31 กิโลกรัมต่อตารางเมตร ตามลาํดบั แต่การไม่

แช่เมลด็มีผลทาํใหน้ํ้าหนกัต่อตารางเมตร มีค่าเฉล่ียตํ่าท่ีสุด เท่ากบั 1.94 กิโลกรัมต่อตารางเมตร โดยมีความแตกต่าง

กนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ (Table 1) 
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ปริมาณคลอโรฟิลล์ 

พบวา่การใชน้ํ้าสม้ควนัไมเ้ป็นสารแช่เมลด็พนัธ์ุทาํใหป้ริมาณคลอโรฟิลลใ์นใบไมโครกรีนกะหลํ่าปลีแดง 

ค่าเฉล่ียสูงท่ีสุดคือ 52.54 Spad Unit รองลงมา คือ การแช่ดว้ยปุ๋ยหมกัสูตรท่ี 3 ปุ๋ยหมกัสูตรท่ี 2 ปุ๋ยหมกัสูตรท่ี 1 

และนํ้าเปล่า มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 44.02, 43.83, 39.55 และ38.35 Spad Unit ตามลาํดบั แต่การไม่แช่เมลด็ทาํใหป้ริมาณ

คลอโรฟิลลมี์ค่าเฉล่ียตํ่าท่ีสุด เท่ากบั 36.99 Spad Unit โดยไม่มีความแตกต่างกนัทางสถิติ (Table 2) 

 

สีใบ 

พบว่าปริมาณคลอโรฟิลลแ์ละสีใบมีผลสอดคลอ้งกนั เน่ืองจากใบท่ีมีปริมาณคลอโรฟิลลสู์งทาํให้สีใบ

เขียวเขม้ ค่าท่ีวดัไดจ้ะมีสีใบอยู่ในกลุ่ม Green group (G 137 A) และใบท่ีมีปริมาณคลอโรฟิลลต์ํ่าทาํใหมี้ใบสีเขียว

อ่อนกวา่ ค่าท่ีวดัไดจ้ะมีสีใบอยูใ่นกลุ่ม Green group (G 137 B) ซ่ึงพบวา่การใชน้ํ้าส้มควนัไมเ้ป็นสารแช่เมลด็พนัธ์ุ

ทาํใหป้ริมาณคลอโรฟิลลใ์นใบกะหลํ่าปลีแดง มีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุดและมีสีใบท่ีเขียวเขม้ รองลงมา คือ การแช่ดว้ยปุ๋ย

หมกัสูตรท่ี 3 ปุ๋ยหมกัสูตรท่ี 2 ปุ๋ยหมกัสูตรท่ี 1 นํ้า และการไม่แช่เมลด็ทาํใหป้ริมาณคลอโรฟิลลมี์ค่าเฉล่ียตํ่าท่ีสุดทาํ

ใหมี้สีใบท่ีอ่อนลงมา โดยการแช่ดว้ยนํ้าส้มควนัไม ้ปุ๋ยหมกัสูตรท่ี 3 และปุ๋ยหมกัสูตรท่ี 2 ใหสี้ใบเขียวเขม้ (G 137 

A) ส่วนการแช่ดว้ยปุ๋ยหมกัสูตรท่ี 1 นํ้า และไม่แช่เมลด็ ใหสี้ใบเขียวอ่อนกวา่ (G 137 B)  (Table 2) 

 

Table 1 Effect of seed soaking solution on the growth of red cabbage microgreen 

Treatment  Height (cm) 
Weight of 50 

plants (grams) 

Plant weight per 

box (150 cm2) 

  Plant weight per  

square meter (kg/m2) 

Non-soaking seeds    4.96a1/
 2.50b 29.13b 1.94c 

Distilled water 5.88a 2.52b 49.72ab 3.31b 

Compost formula 1 5.35a 2.69ab 59.59a 3.97ab 

Compost formula 2 5.96a 2.70ab 60.82a 4.05ab 

Compost formula 3 6.32a 2.75a 50.02ab 3.33b 

Wood vinegar 6.07a 2.78a 71.19a 4.75a 

F-tesst        ns                 *               *                 * 

CV(%)      14.80               5.17            19.60              19.61 
1/* = significantly different at p ≤ 0.05, ns = not significant 
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Table 2 The chlorophyll content and leaf color of red cabbage microgreen on seed soaking in various solution  

Treatment 
Chlorophyll content 

(Spad Unit) 
Color Chart Color 

Non-soaking seeds 36.99a G 137 B  

Distilled water 38.35a G 137 B  

Compost formula 1 39.55a G 137 B  

Compost formula 2 43.83a G 137 A  

Compost formula 3 44.20a G 137 A  

Wood vinegar 52.54a G 137 A  

F-test ns   

CV (%) 19.99   

 

          
Fig. 1 The growth of red cabbage micro-green on seed soaking in various solution at 9 days of harvest 

T1 T2 

A. non-soaking seeds B. distilled water 

T3 T4 

C. Compost formula 1 D. compost formula 2 

T5 T6 

E. compost formula 3 F. Wood vinegar 
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การศึกษาผลของสารแช่เมลด็พนัธ์ุต่อการเจริญเติบโตไมโครกรีนกะหลํ่าปลีแดง พบวา่ การใชส้ารแช่เมลด็

พนัธ์ุไม่มีผลต่อความสูงและปริมาณคลอโรฟิลล ์ซ่ึงไม่มีความแตกต่างทางสถิติ แต่มีผลดา้นนํ้าหนกัสดซ่ึงมีความ

แตกต่างทางสถิติ การใชน้ํ้ าส้มควนัไมเ้ป็นสารแช่เมล็ดพนัธ์ุทาํให้นํ้ าหนกั 50 ตน้ นํ้ าหนกัต่อกล่อง (กรัมต่อ 150 

ตารางเซนติเมตร) นํ้ าหนกัต่อตารางเมตร และปริมาณคลอโรฟิลลมี์ค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด เม่ือเปรียบเทียบกบัการไม่แช่

เมลด็ (Table 1, Table 2 และ Fig. 1)   เน่ืองจากนํ้าส้มควนัไมช่้วยเสริมสร้างความสมบูรณ์แข็งแรง ตา้นทานโรค มี

ธาตุอาหารท่ีจาํเป็นอย่าง ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม และสารจาํพวกฟีนอล ซ่ึงเป็นสารในกลุ่มท่ีช่วยเร่ง

และควบคุมการเจริญเติบโตของพืช  ซ่ึงสอดคลอ้งกบั รัตนาภรณ์ และคณะ (2551) ท่ีศึกษาการแช่เมลด็ถัว่ลิสงพนัธ์ุ

ขอนแก่น 6 โดยการใชน้ํ้ าส้มควนัไมเ้ป็นสารแช่เมลด็พนัธ์ุในอตัราเจือจาง 500 เท่า พบว่าช่วยเพ่ิมผลผลิตฝักและ

เมลด็ของถัว่ลิสงพนัธ์ุขอนแก่น 6 ไดม้ากข้ึน นอกจากน้ียงัสอดคลอ้งกบันลินรัตน์ และคณะ (2555) ศึกษาผลของ

นํ้าส้มควนัไมต่้อการเจริญเติบโตของผกัสลดัพนัธ์ุเรดบตัตาเวียและพนัธ์ุราคาร์โน ดว้ยการแช่เมลด็พนัธ์ุท่ีมีความ

เขม้ขน้แตกต่างกนั พบว่านํ้ าส้มควนัไมต่้อนํ้ าความเขม้ขน้ 1 : 400 ทาํให้นํ้ าหนกัสดมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด และนํ้ าส้ม

ควนัไมต่้อนํ้าความเขม้ขน้ 1 : 300 มีผลดา้นความยาวรากดีท่ีสุด ซ่ึงสอดคลอ้งกบั อญัชลี และคณะ (2559) ท่ีศึกษา

การใชน้ํ้ าส้มควนัไมแ้ละสารสกดัแมงลกัมาเป็นสารแช่เมล็ดพนัธ์ุโดยใชน้ํ้ าส้มควนัไมต่้อนํ้ าความเขม้ขน้ 1 : 300 

แช่เมลด็แตงกวาพนัธ์ุลูกผสมส่งผลใหมี้อตัราการงอกสูงท่ีสุด ส่งผลต่อปริมาณผลผลิตท่ีเพ่ิมสูงข้ึน การนาํปัจจยัการ

งอกเขา้มามีส่วนในการศึกษาผลของสารแช่เมล็ดพนัธ์ุต่อการเจริญเติบโตของไมโครกรีนกะหลํ่าปลีแดง โดยแช่

เมลด็พนัธ์ุดว้ยนํ้าและสารแช่เมลด็พนัธ์ุ 8 ชัว่โมง เป็นปัจจยัหลกัการในการงอกของเมลด็พนัธ์ุ ทาํใหเ้มลด็ไดรั้บสาร

อย่างเต็มท่ีและช่วยกระตุน้การงอกของเมล็ด และสอดคลอ้งกบั อุดมลกัษณ์ และคณะ (2557) ท่ีศึกษาการผลิต                 

ไมโครกรีนพืชพ้ืนบา้นเพ่ือการคา้ในสภาพโรงเรือน พบว่าการแช่เมลด็กระถินเป็นเวลา 6 ชัว่โมง มีผลต่อการงอก

และทาํใหค้วามสูงตน้เพ่ิมข้ึน  

การใชปุ๋้ยหมกัเป็นสารแช่เมลด็พนัธ์ุมีแนวโนม้ทาํใหค้วามสูงของไมโครกรีนกะหลํ่าปลีแดงมีค่าเฉล่ียท่ีสูง 

เม่ือเปรียบเทียบกบักรรมวิธีควบคุมท่ีไม่มีการแช่เมลด็ (Table 1) เน่ืองจากปุ๋ยหมกัมีสารจาํพวกฮอร์โมนธรรมชาติ

และธาตุอาหารหลกัอย่างไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม รวมถึงจุลินทรียจ์าํเป็น โดยใหผ้ลใกลเ้คียงกบั

นํ้าส้มควนัไม ้ซ่ึงสอดคลอ้งกบันฤมล และภาณุมาส (2561) ไดท้าํการศึกษาปุ๋ยหมกัธาตุอาหารสูงทั้ง 3 สูตรซ่ึงปุ๋ย

หมกัสูตรท่ี 3 มีผลต่อการเจริญเติบโตมากท่ีสุดดา้นความสูง และนํ้าหนกัสดของผกัสลดับตัเตอร์เฮดท่ีปลูกในระบบ

ไฮโดรโปนิกส์ โดยใหผ้ลเทียบเท่ากบัการใชปุ๋้ยเคมี จากการตรวจวดัปริมาณธาตุอาหารพบวา่ปุ๋ยหมกัธาตุอาหารสูง

สูตรท่ี 3 มีปริมาณธาตุอาหารสูงท่ีสุด 

 

สรุป 

จากการทดลองพบว่าการใชส้ารแช่เมลด็พนัธ์ุ ทาํใหผ้ลผลิตมีค่าเฉล่ียสูงกว่ากรรมวิธีควบคุมซ่ึงไม่แช่สาร

ใดๆ สารแช่เมล็ดพันธ์ุมีผลต่อผลผลิตด้านนํ้ าหนักสด แต่ไม่มีผลต่อความสูงและปริมาณคลอโรฟิลล์ของ                                

ไมโครกรีนกะหลํ่าปลีแดง  สารแช่เมลด็พนัธ์ุนํ้ าส้มควนัไม ้ปุ๋ยหมกัสูตรท่ี 3 ปุ๋ยหมกัสูตรท่ี 2 ใหสี้ใบท่ีเขม้กว่าปุ๋ย

หมกัสูตรท่ี 1 นํ้ า และการไม่แช่เมลด็พนัธ์ุ   นํ้ าส้มควนัไม ้มีผลทาํใหน้ํ้ าหนกั 50 ตน้ นํ้ าหนกัต่อกล่อง (150 ตาราง

เซนติเมตร) และนํ้าหนกัต่อตารางเมตร และปริมาณคลอโรฟิลลมี์ค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด 
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การทดสอบพนัธ์ุข้าวโพดเลีย้งสัตว์ลูกผสมก่อนการค้าในฤดูฝน ปี 2562 

On-farm trials for pre-commercial field corn hybrids in rainy season in 2019  
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บทคัดย่อ 

งานวจิยัน้ีศึกษาศกัยภาพการใหผ้ลผลิตและการปรับตวัของขา้วโพดเล้ียงสตัวลู์กผสมพนัธ์ุก่อนการคา้ท่ีพฒันาข้ึน

ใหม่ในไร่เกษตรกรจงัหวดัฉะเชิงเทรา นครราชสีมา และนครสวรรค์ จาํนวน 8  แหล่งปลูก ระหว่างเดือนพฤษภาคมถึง

ธนัวาคม 2562 วางแผนการทดลองแบบสุ่มในบลอคสมบูรณ์ จาํนวน 3 ซํ้ า 39 พนัธ์ุ ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลร่วมทั้ง 8 แหล่ง

ปลูก พบว่าพนัธ์ุ KSX5720 ให้ผลผลิตสูงสุด 1,433 กิโลกรัมต่อไร่ โดยผลผลิตสูงกว่าพนัธ์ุเปรียบเทียบ SW4452  ถึง 16 

เปอร์เซ็นต์ แต่ไม่แตกต่างกับพันธ์ุ SH1828, NK6275, GT822 และ KSX5908 ซ่ึงให้ผลผลิตอยู่ระหว่าง 1,304–1,325 

กิโลกรัมต่อไร่ ซ่ึงผลผลิตสูงกว่าพนัธ์ุเปรียบเทียบ SW4452 ตั้งแต่ 5–7 เปอร์เซ็นต์ ผลผลิตเฉล่ียของแปลงทดลอง 1,224 

กิโลกรัมต่อไร่ ทั้งน้ีพนัธ์ุใหม่ KSX5720 มีเสถียรภาพดี  

คาํสําคญั: ขา้วโพดเล้ียงสตัวลู์กผสม, พนัธ์ุก่อนการคา้, ไร่เกษตรกร  

 

Abstract 

 In this study was to investigated yield potential and adaptability of 39 pre-commercial field corn hybrids were 

tested on 8 locations on farmers’ fields in Chacherngsao, Nakhon Ratchasima and Nakhon Sawan province during May–

December 2019, using RCBD with three replications. The results of combined analysis from 8 locations showed that the 

KSX5720 gave the highest yield of 1,433 kg/ra,i which higher than check; SW4452 for 16%, but it was not significantly 

different yield to SH1828, NK6275, GT822 and KSX5908  with gave yielded in the ranking between 1,304–1,325 kg/rai, 

which higher than check during  5-7%. Average yield of the experiment was 1,225 kg/rai. New hybrid KSX5720 gave good 

stability.  

Keywords: farmers’ field, field corn hybrid, pre-commercial 
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คํานํา 

ขา้วโพดเป็นพืชเศรษฐกิจท่ีสําคญัชนิดหน่ึงของประเทศไทย โดยในปีเพาะปลูก 2563/64 พบว่า มีเน้ือท่ี

เพาะปลูกรวมทั้งประเทศอยู่ท่ี 6.893 ลา้นไร่ ซ่ึงเพ่ิมข้ึนจากปี 2562 อยู่ท่ี 0.15 เปอร์เซ็นต ์ซ่ึงมีพ้ืนท่ีเพาะปลูก 6.883 

ลา้นไร่ และพบวา่มีเน้ือท่ีเกบ็เก่ียวรวมทั้งประเทศประมาณ 6.840 ลา้นไร่ ซ่ึงเพ่ิมข้ึนจากปี 2562 (6.658 ลา้นไร่) อยูท่ี่ 

2.74 เปอร์เซ็นต์ ขณะท่ีผลผลิตรวมทั้ งประเทศมีค่าเท่ากับ 4.817 ลา้นตัน ซ่ึงเพ่ิมข้ึนจากปี 2562 จาํนวน 3.40 

เปอร์เซ็นต ์ทั้งน้ีสาํหรับผลผลิตต่อเน้ือท่ีเพาะปลูกทั้งประเทศ พบวา่ มีค่าเท่ากบั 704 กิโลกรัมต่อไร่ ซ่ึงเพ่ิมข้ึนจากปี 

2562 ท่ีใหผ้ลผลิตเท่ากบั 700 กิโลกรัมต่อไร่ (สาํนกังานเศรษฐกิจการเกษตร, 2563) ทั้งน้ีความตอ้งการใชเ้มลด็พนัธ์ุ

ดีพบว่ามีจาํนวนเพ่ิมมากข้ึนโดยเฉพาะขา้วโพดพนัธ์ุลูกผสม ซ่ึงมีการพฒันาพนัธ์ุมาอย่างต่อเน่ืองทาํใหไ้ดผ้ลผลิต

ขา้วโพดเล้ียงสัตวต่์อไร่เพ่ิมมากข้ึนผลผลิตท่ีเพ่ิมข้ึนส่วนใหญ่เป็นผลจากการใชพ้นัธ์ุลูกผสม ซ่ึงการคดัเลือกพนัธ์ุ

ลูกผสมเพ่ือส่งเสริมเป็นพนัธ์ุการคา้นั้นจะตอ้งมีการทดสอบในสภาพไร่เกษตรกรดว้ยเพ่ือหาพนัธ์ุท่ีมีเสถียรภาพ

และใหผ้ลผลิตสูงในแหล่งปลูกขา้วโพดต่าง ๆ ท่ีสามารถนาํมาใชแ้นะนาํใหก้บัเกษตรกร ซ่ึงเป็นส่ิงสาํคญัท่ีจะช่วย

เพ่ิมผลผลิตขา้วโพดเล้ียงสัตวข์องประเทศได ้(ราเชนทร์, 2539)  ดงันั้นการทดลองน้ีจึงมีวตัถุประสงคเ์พ่ือทดสอบ

ศกัยภาพการใหผ้ลผลิตสูงและมีเสถียรภาพดีของพนัธ์ุขา้วโพดเล้ียงสัตวลู์กผสมก่อนการคา้พนัธ์ุใหม่ก่อนส่งเสริม

ใหเ้กษตรกรใชต่้อไป   

 

อุปกรณ์และวธีิการ 

 

อุปกรณ์  

1. เมล็ดพนัธ์ุขา้วโพดเล้ียงสัตวลู์กผสมเด่ียวก่อนการคา้จากภาครัฐและภาคเอกชน จาํนวน 39 พนัธ์ุ จาก

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (KU) จํานวน 19 พันธ์ุ  ได้แก่พันธ์ุ  KSX5402, KSX5720, KSX5731, KSX5819, 

KSX5908, KSX5911, KSX5916, KSX6007, KSX6014, KSX6102, KSX6110, KSX6112, KSX6114, KSX6202, 

KESX1612, KESX1709, KESX1712, KESX1733 และ SW4452 พนัธ์ุจากกรมวิชาการเกษตร (DOA) จาํนวน 3 

พนัธ์ุ คือ NSX102003, NSX102005 และ NS3 และพนัธ์ุจากภาคเอกชน จาํนวน 17 พนัธ์ุ จากบริษทัเมลด็พนัธ์ุเอเชีย

จาํกดั จาํนวน 2 พนัธ์ุ คือ LG39769 และ SH1828 บริษทัซินเจนทาซีดส์จาํกดั จาํนวน 3 พนัธ์ุ คือ STG257 ST6275 

และ S7328 บริษทัโกลคอนดา้จาํกดั จาํนวน 2 พนัธ์ุ คือ พนัธ์ุ GT722 และ GT822 บริษทัสุภิราชพร้าวจาํกดั จาํนวน 

2 พนัธ์ุ คือ SP6001 และ SP6002 บริษทัสยามซีดส์จาํกดั จาํนวน 2 พนัธ์ุ คือ SD6004 และ SD6015 บริษทัไทยฟาร์ม

จาํกดั จาํนวน 2 พนัธ์ุ คือ TA001 และ TA904 บริษทัเคดบับลิวเอสซีดส์จาํกดั จาํนวน 2 พนัธ์ุ คือ KWS547 และ 

KWS549 บริษทัดบับลิวเอสสีดส์จาํกดั จาํนวน 1 พนัธ์ุ คือ พนัธ์ุ WS8552 บริษทัเจริญโภคภณัฑ์โปรด๊ิวสจาํกดั 

จาํนวน 1 พนัธ์ุ คือ พนัธ์ุ CP888  ใชเ้ป็นเปรียบเทียบร่วมกบัพนัธ์ุ NS3 และ SW4452   

 2. อุปกรณ์ท่ีใชใ้นแปลงทดลองและเก็บขอ้มูล ไดแ้ก่ ปุ๋ยเคมีสูตร 16-20-0 หรือ 15-15-15 และยูเรีย สาร

ควบคุมและกาํจดัวชัพืชอาทราซีน เพนดิเมทาลิน และพาราควอท เคร่ืองมือปลูก เทปวดั ไมปั้กแปลง ปูนขาว ป้าย 

ไมว้ดัความสูง และถุงเกบ็ผลผลิต  
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วิธีการ  

ทดสอบข้าวโพดไร่ลูกผสมก่อนการค้า 39 พนัธ์ุ โดยวางแผนการทดลองแบบสุ่มในบลอกสมบูรณ์ 

(Randomized Complete Block Design; RCBD) จาํนวน 3 ซํ้ า แปลงย่อยจาํนวน 4 แถว ความยาวแถว ยาว 5 เมตร 

ระยะปลูกระหวา่งแถว 70 เซนติเมตร ระหวา่งหลุม 20 เซนติเมตร ถอนแยกเหลือ 1 ตน้/หลุม ใส่ปุ๋ยเคมีรองพ้ืนสูตร 

16-20-0 หรือ 15-15-15 ตามคาํแนะนาํจากค่าวิเคราะห์ดิน หรือประมาณ 30–50 กิโลกรัมต่อไร่ ในวนัปลูก และใส่

ปุ๋ยแต่งหนา้ดว้ยสูตร 46-0-0  อตัรา 25 กิโลกรัมต่อไร่ เม่ือขา้วโพดมีอายุประมาณ 25–30 วนั ควบคุมวชัพืชโดยใช้

อาทราซีน อตัรา 400 กรัมต่อไร่ โดยพ่นก่อนวชัพืชงอก และกาํจดัวชัพืชดว้ยแรงงานคนและใชส้ารกาํจดัวชัพืชเม่ือ

ขา้วโพดอายุประมาณ 40 วนั เก็บขอ้มูลลกัษณะทางการเกษตรและผลผลิต จาก 2 แถวกลาง คือ ความสูงตน้ (ซม.) 

ความสูงฝัก (ซม.)  จาํนวนต้นท่ีเก็บเก่ียว จาํนวนต้นหักลม้ จาํนวนฝักเก็บเก่ียว จาํนวนฝักเสียความช้ืนเมล็ด 

เปอร์เซ็นตก์ะเทาะ และผลผลิตเมลด็ท่ีความช้ืน 15 เปอร์เซ็นต ์นาํมาคาํนวณผลผลิตต่อไร่ จาก Equation 1  

 

ผลผลิตต่อไร่ (กิโลกรัม)   = นํ้าหนกัฝัก x เปอร์เซ็นตก์ะเทาะ × (100-ความช้ืนเมลด็ท่ีวดัได)้ × 1,600      (1) 

    (ความช้ืนมาตรฐาน คือ 100-15) × พ้ืนท่ีเกบ็เก่ียว 

 

วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมสําเร็จรูป Statistix และเปรียบเทียบค่าเฉล่ียโดยวิธี DMRT (Duncan’s 

Multiple Rank Test) และวิเคราะห์ผลผลิตแบบ Additive Main effect and Multiplicative Interactive (AMMI) เพ่ือ

คดัเลือกพนัธ์ุท่ีมีเสถียรภาพดีและให้ผลผลิตสูงกว่าค่าเฉล่ียของแปลงทดลอง โดยใชวิ้ธีของ Shukla (1972)  และ 

Klang (1993)  

โดยทดลองระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงพฤศจิกายน 2562 ในพ้ืนท่ีจงัหวดัฉะเชิงเทรา อาํเภอสนามชยัเขต              

(1 แหล่งปลูก) นครราชสีมา เขตอาํเภอปากช่อง (5 แหล่งปลูก) อ.ปักธงชยั  (1 แหล่งปลูก) และจงัหวดันครสวรรค ์

(1 แหล่งปลูก) รวมจาํนวน 8 แหล่งปลูก (location) 

 

ผลและวจิารณ์ผลการทดลอง 

จากการวิเคราะห์ขอ้มูลร่วมทั้ง 8 แหล่งปลูก พบว่าพนัธ์ุก่อนการคา้ KSX5720 ใหผ้ลผลิตสูงสุดคือ 1,433 

กิโลกรัมต่อไร่ ซ่ึงใหผ้ลผลิตสูงกว่าพนัธ์ุเปรียบเทียบ SW4452 ถึง 16 เปอร์เซ็นต ์แต่ไม่แตกต่างกบัพนัธ์ุ SH1828, 

NK6275, GT822 และ KSX5908 โดยให้ผลผลิตอยู่ระหว่าง 1,304–1,325 กิโลกรัมต่อไร่ ซ่ึงผลผลิตสูงกว่าพันธ์ุ

เปรียบเทียบ SW4452 ตั้งแต่ 5–7 เปอร์เซ็นต ์สาํหรับพนัธ์ุ CP888 และ NS3 ใหผ้ลผลิต 1,100 และ 1,051 กิโลกรัม

ต่อไร่ ตามลาํดบั ซ่ึงผลผลิตตํ่ากวา่พนัธ์ุเปรียบเทียบ SW4452 เท่ากบั 11 และ 15 เปอร์เซ็นต ์พนัธ์ุอ่ืนๆ ใหผ้ลผลิตไม่

แตกต่างกบัพนัธ์ุเปรียบเทียบ SW4452 ซ่ึงให้ผลผลิตเท่ากบั 1,240 กิโลกรัมต่อไร่ ผลผลิตเฉล่ียของแปลงทดลอง

เท่ากบั 1,224 กิโลกรัมต่อไร่ (Table 1 and Table 2) 

สาํหรับลกัษณะทางการเกษตรมีความแตกต่างกนัทางสถิติ โดยพนัธ์ุ KSX6114 ใหค้วามสูงตน้สูงสุด 225 

เซนติเมตร ส่วนพนัธ์ุ GT822 ให้ความสูงต้นตํ่าสุด 193 เซนติเมตร พนัธ์ุ KSX5402 ให้ความสูงฝักสูงสุด 123 

เซนติเมตร ส่วนพนัธ์ุ LG39769 ใหค้วามสูงฝักตํ่าสุด 98 เซนติเมตร พนัธ์ุ SH1828, STG257, SP6001, NSX102003 

และ CP888 ใหจ้าํนวนตน้เก็บเก่ียวสูงสุด 50 ตน้ ในขณะท่ีพนัธ์ุ TA001 ใหจ้าํนวนตน้เก็บเก่ียวตํ่าสุด 44 ตน้ พนัธ์ุ 
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CP888 ให้เปอร์เซ็นต์ต้นหักล้มสูงสุด 15.2 เปอร์เซ็นต์ ส่วนพันธ์ุ SD6004 ให้เปอร์เซ็นต์ต้นหักล้มตํ่ าสุด 1.7 

เปอร์เซ็นต ์สาํหรับพนัธ์ุ CP888 ใหจ้าํนวนฝักเกบ็เก่ียวสูงสุด 51 ฝัก ส่วนพนัธ์ุ KSX6112 และ KSX6114 ใหจ้าํนวน

ฝักเก็บเก่ียวตํ่าสุด 41 ฝัก พันธ์ุ KSX6114 ให้เปอร์เซ็นต์ฝักเสียสูงสุด 13.0 เปอร์เซ็นต์ ส่วนพันธ์ุ GT822 ให้

เปอร์เซ็นตฝั์กเสียตํ่าสุด 2.1 เปอร์เซ็นต ์ความช้ืนเมลด็ มีความแตกต่างกนัทางสถิติ โดยพนัธ์ุ KSX6112 ใหค้วามช้ืน

เมล็ดสูงสุด 26.4 เปอร์เซ็นต์ ในขณะท่ีพันธ์ุ CP888 ให้ความช้ืนตํ่ าสุด 19.3 เปอร์เซ็นต์ พันธ์ุ KSX5916 ให้

เปอร์เซ็นตก์ะเทาะสูงสุด 87.8 เปอร์เซ็นต ์ส่วนพนัธ์ุ SP6002 ใหเ้ปอร์เซ็นตก์ะเทาะตํ่าสุด 79.6 เปอร์เซ็นต ์(Table 1) 

เม่ือนาํผลผลิตมาวิเคราะห์แบบ Additive Main effect and Multiplicative Interactive (AMMI) เพ่ือคดัเลือก

พนัธ์ุท่ีมีเสถียรภาพดี โดยใช้วิธีของ Shukla (1972)  และ Klang (1993) ซ่ึงให้ผลผลิตสูงกว่าค่าเฉล่ียของแปลง

ทดลอง จากทั้ง 8 แหล่งปลูก พบว่าพนัธ์ุท่ีใหผ้ลผลิตสูงกว่าค่าเฉล่ียของแปลงทดลอง (1,224 กก./ไร่) คือพนัธ์ุท่ีอยู่

ดา้นขวาของเส้น principle component ท่ี 2 (pc2=เส้นแนวตั้ง) และพนัธ์ุท่ีมีเสถียรภาพดี (stability) คือพนัธ์ุท่ีอยู่ชิด

กบัเสน้ principle component ท่ี 1 (pc1=เสน้แนวนอน) และอยูห่่างจากจุดตดัมากท่ีสุด โดยพนัธุท่ีมีเสถียรภาพดีและ

มีผลผลิตสูงกว่าค่าเฉล่ียของแปลงทดลอง คือพันธ์ุ KSX5720 (18), SP6001 (7), SP6002 (8), KSX6101 (27), 

SD6015 (10), KSX6007 (24), KSX6202 (30) KSX4452 (39), KSX5731 (19), KWS547 (13), GT822 (6), GT722 

(5), NSX102003 (15), KSX5819 (20) NK6275 (4), KSX5908 (21), และ S7328 (38) พันธ์ุท่ีมีเสถียรภาพดี ท่ีสุด

ไดแ้ก่ พนัธ์ุ SP6001 (7) และ SP6002 (8) ส่วนพนัธ์ุท่ีมีเสถียรภาพดีและมีผลผลิตสูงสุดคือ พนัธ์ุ KSX5720 (18) 

(Fig. 1)   

พนัธ์ุแต่ละพนัธ์ุเหมาะสมกบัสภาพแวดลอ้มแต่ละท่ีแตกต่างกนั โดยพนัธ์ุ KESX1709 (32) และ KSX5911 

(22) เป็นพนัธ์ุท่ีมีผลผลิตสูงสุดและเหมาะสมกบัสภาพแวดลอ้มบา้นทุ่งเสาธง (location E)   และบา้นโคกตะเคียน

งาม (location A) พนัธ์ุ LG39769 (1) เป็นพนัธ์ุท่ีมีผลผลิตสูงสุดและเหมาะสมกบัสภาพแวดลอ้มบา้นคลองอิเฒ่า 

(location F) บา้นใหม่ (location C) และ ไร่สุวรรณ (location H) ส่วนพนัธ์ุ NS3 (36) เป็นพนัธ์ุท่ีมีผลผลิตสูงสุดและ

เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมบ้านนํ้ าพุ (location B) ในขณะท่ีพนัธ์ุ GT822 (6) เป็นพนัธ์ุท่ีมีผลผลิตสูงสุดและ

เหมาะสมกบัสภาพแวดลอ้มบา้นภูฟ้า (location D) สาํหรับพนัธ์ุ NSX102005 (16) และ WS8552 (35) เป็นพนัธ์ุท่ีมี

ผลผลิตสูงสุดและเหมาะสมกบัสภาพแวดลอ้มท่ีศูนยวิ์จยัพืชไร่นครสวรรค ์(location G) (Fig. 2)   

ผลการทดลองน้ีสอดคลอ้งและไดผ้ลเช่นเดียวกบัสดใส และคณะ (2562) ซ่ึงรายงานวา่ พนัธ์ุ KSX5720 ให้

ผลผลิตสูงสุด 1,290 กิโลกรัมต่อไร่ โดยใหผ้ลผลิตสูงกวา่พนัธ์ุเปรียบเทียบ SW4452 ซ่ึงเป็นพนัธ์ุเปรียบเทียบถึง 14 

เปอร์เซ็นต์ แต่ไม่แตกต่างกบัพนัธ์ุใหม่ KSX5614, KSX5810, KSX5908 และพนัธ์ุการคา้ S7328, P4554, DK6818 

ท่ีให้ผลผลิตอยู่ระหว่าง 1,203–1,265 กิโลกรัมต่อไร่ ซ่ึงสูงกว่าพนัธ์ุ SW4452 ท่ีให้ผลผลิต 1,126 กิโลกรัมต่อไร่

ตั้งแต่ 7–12 เปอร์เซ็นต ์ทั้งน้ีผลผลิตเฉล่ียของแปลงทดลองเท่ากบั 1,198 กิโลกรัมต่อไร่ โดยพนัธ์ุ P4554, KSX5908, 

S7328, DK6818 และ KSX5810 ใหผ้ลผลิตสูงและมีเสถียรภาพของพนัธ์ุดี และมีผลการทดลองเช่นเดียวกบัสดใส 

และคณะ (2563) ซ่ึงทดสอบพนัธ์ุขา้วโพดเล้ียงสัตวลู์กผสมก่อนการคา้ในไร่เกษตรกรจงัหวดัฉะเชิงเทรา และ

นครราชสีมา จํานวน 9 แหล่งปลูก พบว่า พันธ์ุ KSX5720 ให้ผลผลิตสูงสุด 876 กิโลกรัมต่อไร่ สูงกว่าพันธ์ุ

เปรียบเทียบ SW4452 ถึง 13 เปอร์เซ็นต ์แต่ไม่แตกต่างกบัพนัธ์ุการคา้ P4554, S7328 และ DK9919 และพนัธ์ุใหม่ 

KSX5821 ซ่ึงใหผ้ลิตอยู่ระหว่าง 793 - 860 กิโลกรัมต่อไร่ ซ่ึงผลผลิตสูงกว่าพนัธ์ุ SW4452 ตั้งแต่ 7–11 เปอร์เซ็นต์ 

ผลผลิตเฉล่ียของแปลงทดลอง 795 กิโลกรัมต่อไร่  ทั้งน้ีพนัธ์ุ KSX5720 มีเสถียรภาพดี  
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Remark: letter (A๐ - H๐) is location, and number (10 - 39๐) is variety 
 
Fig. 1 GE biplot of AMMI 1 of pre-commercial hybrids from 8 locations on farmers’ field in 2018 
 

 
Remark: Number (1๐... 39๐) is variety, and Letter (A0-H0) is location 
 
Fig. 2 GE biplot of AMMI 2 of pre-commercial hybrids from 8 locations on farmers’ field in 2018 
              

Pc2 
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Table 1 Mean of combined on yield and agronomic characters of pre-commercial hybrids field corn on farm trial from 8 locations in 2018 

Entry Variety Company Plant ht. Ear ht. Plant harvested Ear harvested Moisture Shelling  Grain yield   Rel. to 
cm cm Stand Lodging(%) Total Rotten (%) % %  kg/rai    check (%) 

1 LG39769 Seed Asia Co.,Ltd. 195 98 46 5.6 44 7.2 24.7 83.8 1160 e-j1/ 94 
2 SH1828 Seed Asia Co.,Ltd. 202 108 50 3.5 50 3.1 24.2 81.0 1324 ab 107 
3 STG257 Syngenta Co.,Ltd. 204 113 50 4.2 49 4.8 24.1 82.6 1266 b-g 102 
4 NK6275 Syngenta Co.,Ltd. 202 112 49 6.9 47 3.0 22.4 86.4 1325 ab 107 
5 GT722 Glod Cornda Asia Co.,Ltd. 198 103 47 4.3 45 4.2 24.3 83.9 1199 b-i 97 
6 GT822 Glod Cornda Asia Co.,Ltd. 193 106 47 7.9 46 2.1 23.6 84.9 1310 abc 106 
7 SP6001 Supirat Parw Co.,Ltd. 194 106 50 4.2 48 3.7 23.7 82.9 1267 b-g 102 
8 SP6002 Supirat Parw Co.,Ltd. 194 112 47 2.7 46 5.6 24.2 79.6 1255 b-g 101 
9 SD6004 Siam Seed Co.,Ltd. 207 114 47 1.7 46 5.1 25.5 81.2 1183 c-j 95 
10 SD6015 Siam Seed Co.,Ltd. 200 109 47 3.3 46 4.6 23.8 80.8 1266 b-g 102 
11 TA001 Thai Farm Seed Asia 

Co.,Ltd. 200 112 44 3.1 42 5.0 22.9 86.9 1244 b-h 100 

12 TA904 Thai Farm Seed Asia 
Co.,Ltd. 198 103 49 5.8 46 2.8 23.6 85.2 1197 b-i 97 

13 KWS547 KWS Seeds Co.,Ltd. 197 102 49 4.2 48 2.4 21.7 80.1 1119 hij 90 
14 KWS549 KWS Seeds Co.,Ltd. 217 110 49 6.6 50 6.5 21.5 80.8 1191 b-i 96 
15 NSX102003 DOA 196 116 50 4.2 48 4.8 21.6 84.3 1253 b-h 101 
16 NSX102005 DOA 194 106 48 3.6 48 4.7 21.8 85.0 1222 b-i 99 
17 KSX5402 KU 217 123 48 4.1 45 11.2 23.4 84.4 1274 b-f 103 
18 KSX5720 KU 212 106 48 4.8 47 6.4 23.7 84.2 1433 a 116 
19 KSX5731 KU 205 108 48 6.4 45 4.7 23.4 82.4 1228 b-i 99 
20 KSX5819 KU 211 116 45 12.0 42 6.3 24.9 84.6 1269 b-g 102 
21 KSX5908 KU 210 113 47 8.2 45 3.9 24.6 83.6 1304 a-d 105 
22 KSX5911 KU 217 115 49 6.4 46 8.5 25.0 85.2 1218 b-i 98 
23 KSX5916 KU 203 114 46 8.8 44 3.6 22.4 87.8 1207 b-i 97 
24 KSX6007 KU 209 115 46 12.4 44 6.9 24.1 85.0 1258 b-g 101 
25 KSX6014 KU 199 111 46 8.5 44 9.9 22.7 82.9 1173 d-j 95 
26 KSX6102 KU 194 110 46 7.1 44 10.4 24.9 84.1 1155 e-j 93 
27 KSX6110 KU 212 122 48 2.9 45 11.7 24.2 82.6 1283 b-e 103 
28 KSX6112 KU 218 112 46 11.8 41 8.8 26.4 84.4 1157 e-j 93 
29 KSX6114 KU 225 113 45 7.5 41 13.0 23.7 83.3 1133 g-j 91 
30 KSX6202 KU 218 120 48 7.1 45 7.2 23.5 81.2 1257 b-g 101 
31 KESX1612 KU 209 109 48 8.8 47 5.1 22.2 82.0 1191 b-i 96 
32 KESX1709 KU 198 116 49 5.9 46 4.8 24.7 82.4 1195 b-i 96 
33 KESX1712 KU 195 112 47 4.1 46 5.0 25.2 82.1 1164 e-j 94 
34 KESX1733 KU 199 111 48 9.4 47 4.7 22.6 81.9 1140 f-j 92 
35 WS8552 WS Research Co.,Ltd. 208 112 48 7.2 46 6.7 23.6 83.4 1278 b-e 103 
36 NS3 DOA 204 108 46 7.3 44 4.2 22.2 83.2 1051 j 85 
37 CP888 Chroen Pokphand Produce 208 114 50 15.2 51 4.0 19.3 84.1 1100 ij 89 
38 S7328 Syngenta  204 114 49 5.9 48 4.9 24.0 80.9 1264 b-g 102 
39 SW 4452 (Check) KU 202 117 48 10.5 46 6.1 24.1 81.9 1240 b-h 100  Average  204 111 47.7 6.5 43 5.8 23.6 83.3 1224   
 C.V.(%)  7.7 11.7 10.2 159.5 11.8 141.7 11.0 3.6 14.9   
 F - test  ** ** ** ** ** ** ** ** **   
 LSD 0.05  8.9 7.4 2.7 5.9 3.1 4.7 1.5 1.7 104   
  LSD 0.01   11.7 9.7 3.6 7.7 4.0 6.2 1.9 2.2 136   

1/  Mean followed by a common letter are not significantly different at 0.05 probability level by DMRT 
**  = Significant at the 0.01 probability level 
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Table 2 Sumarry on yield of pre-commercial hybrids field corn on farm trial from 8 locations in 2018 
  Loction 1 2 3 4 5 6 7 8       
  Ban  Ban  Ban  Ban  Ban Ban  Nakhon Sawan   Rel. 
Entry Variety Khok Takean Ngam Nampu Mai Pku Fha Tungsaotong Khong E-Tao Suwan Farm FRC Average  to 
  Sanam Chaika Pak Chong Pak Chong Pak Chong Pakthongchai Pak Chong Pak Chong Takfa   check 
    CS NM NM NM NM NM NM NS     % 
1 LG39769 821 934 1528 903 611 1724 1418 1337     1,160  e-j1/ 94 
2 SH1828 1191 826 1585 1290 1347 1386 1554 1411     1,324  ab 107 
3 STG257 979 785 1551 1089 1097 1338 1648 1639     1,266  b-g 102 
4 NK6275 1096 816 1596 1168 969 1660 1917 1375     1,325  ab 107 
5 GT722 654 660 1413 1238 1048 1364 1761 1450     1,199  b-i 97 
6 GT822 1067 829 1399 1365 996 1537 1803 1487     1,310  abc 106 
7 SP6001 886 778 1517 1257 1151 1457 1547 1543     1,267  b-g 102 
8 SP6002 1014 664 1448 991 1179 1624 1588 1533     1,255  b-g 101 
9 SD6004 795 744 1569 956 914 1549 1453 1487     1,183  c-j 95 
10 SD6015 815 799 1771 1039 1248 1477 1528 1485     1,270  b-g 102 
11 TA001 827 800 1257 1307 1048 1786 1539 1388     1,244  b-h 100 
12 TA904 711 763 1465 1017 1227 1390 1543 1464     1,197  b-i 97 
13 KWS547 869 899 1340 894 1057 1215 1519 1157     1,119  hij 90 
14 KWS549 808 837 1328 1019 1005 1353 1691 1489     1,191  b-i 96 
15 NSX102003 777 941 1413 1145 1150 1628 1454 1515     1,253  b-h 101 
16 NSX102005 857 818 1257 1374 1195 1374 1504 1400     1,222  b-i 99 
17 KSX5402 936 702 1320 1248 1337 1547 1660 1441     1,274  b-f 103 
18 KSX5720 971 935 1735 1481 1215 1629 1812 1686     1,433  a 116 
19 KSX5731 931 678 1331 1282 1144 1472 1628 1359     1,228  b-i 99 
20 KSX5819 902 675 1534 1118 1040 1702 1721 1458     1,269  b-g 102 
21 KSX5908 991 826 1278 1397 1124 1799 1466 1553     1,304  a-d 105 
22 KSX5911 804 615 1329 1167 1360 1440 1581 1446     1,218  b-i 98 
23 KSX5916 985 778 1504 990 1078 1536 1559 1229     1,207  b-i 97 
24 KSX6007 1039 765 1310 1086 1215 1799 1440 1407     1,258  b-g 101 
25 KSX6014 898 689 1212 832 1319 1420 1606 1405     1,173  d-j 95 
26 KSX6102 864 638 1355 1086 1121 1355 1428 1389     1,155  e-j 93 
27 KSX6110 810 666 1430 1357 1129 1555 1719 1602     1,283  b-e 103 
28 KSX6112 839 633 1445 1013 819 1641 1363 1504     1,157  e-j 93 
29 KSX6114 1030 635 1245 827 1104 1462 1429 1329     1,133  g-j 91 
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  Loction 1 2 3 4 5 6 7 8       
  Ban  Ban  Ban  Ban  Ban Ban  Nakhon Sawan   Rel. 
Entry Variety Khok Takean Ngam Nampu Mai Pku Fha Tungsaotong Khong E-Tao Suwan Farm FRC Average  to 
  Sanam Chaika Pak Chong Pak Chong Pak Chong Pakthongchai Pak Chong Pak Chong Takfa   check 
    CS NM NM NM NM NM NM NS     % 
30 KSX6202 931 677 1611 980 1271 1720 1639 1225     1,257  b-g 101 
31 KESX1612 943 754 1304 1057 1180 1396 1569 1327     1,191  b-i 96 
32 KESX1709 906 631 1559 886 1423 1367 1404 1388     1,195  b-i 96 
33 KESX1712 971 796 1260 1201 1056 1321 1444 1264     1,164  e-j 94 
34 KESX1733 853 697 1279 1123 1091 1356 1456 1266     1,140  f-j 92 
35 WS8552 1009 696 1390 1237 1268 1433 1834 1360     1,278  b-e 103 
36 NS3 739 774 1251 1044 645 1296 1575 1087     1,051  j 85 
37 CP888 787 708 1218 1060 1073 1332 1596 1028     1,100  ij 89 
38 S7328 1045 921 1288 1292 986 1508 1646 1423     1,264  b-g 102 
39 SW 4452 (Check) 759 762 1530 1245 1143 1557 1612 1314     1,240  b-h 100 
  Average  900 758 1414 1130 1112 1500 1581 1401     1,224      
 C.V.(%) 17.5 19.7 12.0 18.2 17.1 10.4 7.1 9.5 14.9   
 F - test ** ** ** ** ** ** ** ** **   
 LSD0.05 257 243 275 334 309 253 181 215 104   

  LSD 0.01 340 322 365 443 410 335 241 249 136     
1/  Mean followed by a common letter are not significantly different at 0.05 probability level by DMRT 
**  = Significant at the 0.01 probability level
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สรุป 

พนัธ์ุก่อนการคา้ KSX5720, SH1828, NK6275, GT822 และ KSX5908 ใหผ้ลผลิตสูงกวา่พนัธ์ุเปรียบเทียบ 

SW4452 ถึง 5–16 เปอร์เซ็นต์ (ผลผลิต 1,433 1,324 1ม325 1,310 และ 1,304 กิโลกรัมต่อไร่ ตามลาํดบั) ซ่ึงสูงกว่า

ผลผลิตเฉล่ียของแปลงทดลอง (1,224 กิโลกรัมต่อไร่)  

จากผลคดัเลือกพนัธ์ุโดยการวิเคราะห์ผลผลิตแบบ IMMI ไดพ้นัธ์ุท่ีใหผ้ลผลิตสูงและมีเสถีรภาพดีคือพนัธ์ุ 

KSX5720, SP6001 และ SP6002   

 

กติติกรรมประกาศ 
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การประเมินคุณภาพทางเคมีของฮอปส์ (Humulus lupulus) ทีป่ลูกในจังหวดันนทบุรี  

Chemical quality assessment of hops (Humulus lupulus) growing in Nonthaburi province 
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บทคัดย่อ 

 ฮอปส์ (Hops) หรือ Humulus lupulus เป็นองคป์ระกอบสาํคญัท่ีให้สารให้ความขมและกล่ินเป็นหลกั การศึกษา

คร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือประเมินคุณภาพของฮอปส์ท่ีปลูกในจงัหวดันนทบุรี ของประเทศไทย 3 สายพนัธ์ุ คือ Comet, CM-

003 และ ZU-007 โดยประเมินความขมจากร้อยละของกรดแอลฟาทั้งหมด และกรดเบตา้ทั้งหมด ดว้ยเคร่ืองโครมาโทกราฟี

ของเหลวสมรรถนะสูง (HPLC) และประเมินสารใหก้ล่ินดว้ยนํ้ ามนัหอมระเหยท่ีวเิคราะห์ดว้ยเคร่ืองแก๊สโครมาโทรกราฟี-

แมสสเปคโทรมิเตอร์ (GC-MS) ผลการประเมินคร้ังน้ีพบวา่ มีร้อยละของกรดแอลฟาทั้งหมดของ Comet CM-003 และ ZU-

007 คือ 17.67, 15.44 และ 16.62 ตามลาํดบั พบว่าค่าร้อยละของกรดแอลฟาทั้งหมดของฮอปส์ทั้ง 3 สายพนัธ์ุ เหมาะท่ีจะ

นาํไปผลิตเบียร์ท่ีตอ้งการความขมสูง และร้อยละของกรดเบตา้ทั้งหมด 3 สายพนัธ์ุ คือ 5.06, 3.43 และ 3.86 ตามลาํดบั สาย

พนัธ์ุท่ีมีเบตา้-ไมร์ซีนมากท่ีสุด คือ CM-003 ร้อยละ 79.59 ซ่ึงมีกล่ินคลา้ยดอกไม ้เหมาะสมท่ีจะนาํไปผลิตเบียร์ท่ีตอ้งการ

กล่ินของดอกไมร้องลงมาคือ Comet ร้อยละ 52.73 น้อยสุด คือ ZU-007 ร้อยละ 47.92 เบตา้-แคริโอฟิลลีน ของสายพนัธ์ุ 

Comet มีค่าสูงสุดร้อยละ 29.99 ซ่ึงเบตา้-คาร่ีโอฟิลลีนใหก้ล่ินกานพลู เหมาะสาํหรับการผลิตเบียร์ท่ีใหก้ล่ินรสแบบเผด็ร้อน

ของกานพลูรองลงมาคือ ZU-007 ร้อยละ 19.50 และ CM-003  ร้อยละ 14.50  แอลฟา-ฮิวมิลีนสูงสุดคือ ZU-007 ร้อยละ 

32.58 ซ่ึงให้กล่ินไมส้น เหมาะสมในการนาํไปผลิตเบียร์ท่ีตอ้งการเอกลกัษณ์เฉพาะ รองลงมาคือ Comet ร้อยละ 17.28 สาย

พนัธ์ุท่ีมีค่านอ้ยสุดคือ CM-003 ร้อยละ 5.91  

คาํสําคญั: กรดเบตา้, กรดแอลฟา, เบตา้-คารีโอฟีลลีน, เบตา้-มายซีน, แอลฟา-ฮิวมูลีน  

 

Abstract 
Hops or Humulus lupulus are important components because of its major bitterness and aromatic properties. 

Objective of this study was to assess the quality of three hops grown in Nonthaburi province of Thailand; namely Comet 

CM-003 and ZU-007 by measuring the bitterness from the percentage of total alpha and total beta acids with High-

Performance Liquid Chromatography (HPLC) and aromatherapy scent evaluation with Gas Chromatography-Mass 

Spectrometer (GC-MS). The result was found that the percentage of total alpha acid of Comet CM-003 and ZU-007 were 

17.67 15.44 and 16.62 respective. The result was found that the percentage of total alpha acid of three hops suitable for 

brewing requires high bitterness and the percentage of these 3 varieties of beta acid were 5.06 4.43 and 3.86 respective. 

The variety with the highest beta-myrcene content was CM-003; 79.59% Which smells like flowers suitable for brewing 

need a floral scent, followed by Comet; 52.73% and the least was ZU-007; 47.92%. The highest content beta-caryophyllene 

was found in Comet; 29.99% Which beta-caryophyllene the clove aroma for brewing a spicy flavor of cloves, followed by 

ZU-007 19.50% and the least was CM-003; 14.50%. The highest content alpha-humulene was ZU-007; 32.58% Which 

gives a pine wood scent suitable for brewing requires a unique, followed by Comet; 17.28% and the least was CM-003; 

5.91%.                                                                                                                                                                            

Keywords: alpha acid, alpha-humulene, beta acid, beta-caryophyllene, beta-myrcene 
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คํานํา 

               ฮอปส์ (Humulus lupulus) เป็นพืชพนัธ์ุไมเ้ล้ือยตระกูล Cannabaceae นิยมปลูกท่ีประเทศสหรัฐอเมริกา 

เยอรมนั สาธารณรัฐเช็ค และจีน เป็นพืชท่ีมีความสาํคญัในการผลิตเบียร์เป็นอย่างมาก เน่ืองจากเป็นแหล่งท่ีมาของ

ความขม ท่ีเกิดจากกรด แอลฟา และ เบตา้ หรือ ฮิวมูโลน (Humulone) และ ลูพูโลน (Lupulone) ตามลาํดบั ซ่ึงกรด

แต่ละตัวดังกล่าวยังประกอบไปด้วยหน่วยย่อย 3 ชนิด คือ co-humulone, n-humulone, ad-humulone  และ                  

co-lupulone, n-lupulone, ad-lupulone ตามลาํดบั ข้ึนอยูก่บัโครงสร้างทางเคมีของโมเลกุล ซ่ึงกรดแอลฟามีความขม

มากกวา่กรดเบตา้ จึงนิยมใชป้ริมาณของกรดแอลฟาเป็นตวับ่งช้ีความขมของฮอปส์ชนิดนั้น ๆ (Cattoor et al., 2013)                 

โดยงานวิจยัของ Rybka et al., (2018) พบวา่ กรดแอลฟาท่ีมาจากต่อมลูพูลิน (Lupulin) ของดอกฮอปส์ ซ่ึงเป็นปัจจยั

หลักท่ีทําให้เบียร์มีรสขม จะข้ึนอยู่กับสภาพแวดล้อมท่ีปลูก ระยะเวลาท่ีใช้เก็บเ ก่ียว และสายพันธ์ุของ 

ฮอปส์  นอกจากฮอปส์จะใหค้วามขมแลว้ยงัใหก้ล่ินหอมเฉพาะท่ีเกิดจากนํ้ามนัหอมระเหย เช่น เบตา้-แคริโอฟิลลีน 

(Beta-caryophyllene) แอลฟา-ฮิวมิลีน (Alpha-humulene) และ เบตา้-ไมร์ซีน (Beta-Myrcene)  ซ่ึงสารเหล่าน้ีทาํให้ 

ฮอปส์แต่ละสายพนัธ์ุแตกต่างกนั (Katono et al., 2018) กล่ินดงักล่าว เช่น กล่ินส้ม ดอกไม ้สมุนไพรกล่ินไมส้น 

และผลไม ้นอกจากฮอปส์จะใหก้ล่ินรสในเบียร์แลว้ ยงัมีความสามารถในการยบัย ั้งการเจริญของเช้ือจุลินทรียท่ี์อาจ

ส่งผลเสียต่อคุณภาพของเบียร์ไดอี้กดว้ย จากการรายงานของ Natarajan et al., (2008) พบวา่สารปฏิชีวนะจากฮอปส์

มีผลต่อการยบัย ั้งการเจริญของจุลินทรียไ์ด ้โดยใชวิ้ธี agar disk diffusion method เน่ืองจากงานวิจยัส่วนใหญ่ใน

ประเทศไทยยงัไม่พบว่ามีการวิจยัหรือมีการประเมินคุณภาพของฮอปส์มากนกั ซ่ึงในอดีตท่ีผ่านมาฮอปส์ยงัไม่เป็น

ท่ีนิยมเพาะปลูกในประเทศไทยเพราะตน้ฮอปส์จะเติบโตไดดี้ท่ีสุดท่ีละติจูด 35–55 ทาํให้สภาพแวดลอ้ม และ

ภูมิอากาศของประเทศไทยไม่เอ้ืออาํนวยให้ปลูกได้ แต่อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันมีผูใ้ห้ความสนใจจาํนวนมาก           

เร่ิมเพาะปลูกพืชชนิดน้ีมากข้ึน เน่ืองจากหลายปีท่ีผ่านมาตลาดคราฟท์เบียร์ในประเทศไทยเติบโตเป็นอย่างมาก     

ในการเลือกฮอปส์ Comet สายพนัธ์ุแทก้บั ZU-007 และ CM-003 ท่ีเป็นพนัธ์ุผสมท่ีฟาร์มคดัเลือกสายพนัธ์ุ เน่ืองจาก

ต้องการเปรียบเทียบปริมาณสารท่ีให้ความขมและกล่ินว่าเม่ือนําสายพนัธ์ุแท้จากประเทศสหรัฐอเมริกา และ        

สายพนัธ์ุท่ีฟาร์มคดัเลือกท่ีปลูกในประเทศไทย โดยในการปลูกมีการควบคุมในสภาวะโรงเรือนทั้งในส่วนของดิน 

นํ้าปุ๋ย ค่า พีเอช และอุณหภูมิท่ีมีผลต่อปริมาณสารของฮอปส์ท่ีตอ้งการทั้งความขมและกล่ิน ซ่ึงจงัหวดันนทบุรีเป็น

ศูนยก์ลางในการกระจายฮอปส์ไดง่้าย รวดเร็ว และเหมาะกบัการผลิตเบียร์ท่ีตอ้งการใชด้อกฮอปส์สดในการผลิต

เบียร์ท่ีควรใช้ภายใน 24 ชั่วโมง นับตั้ งแต่เก็บเก่ียว ดังนั้นงานวิจัยน้ีจึงมุ่งเน้นศึกษาวิจัย เก่ียวกับการประเมิน

คุณภาพฮอปส์ทางเคมีท่ีปลูกในจงัหวดันนทบุรี ของประเทศไทย ไดแ้ก่ ฮอปส์ 3 สายพนัธ์ุ คือ Comet  ZU-007 และ         

CM-003 เพ่ือนาํไปพฒันางานวิจยัดา้นการพฒันาสายพนัธ์ุฮอปส์ท่ีปลูกในประเทศไทย และพฒันาอุตสาหกรรมการ

ผลิตเบียร์ของประเทศไทยต่อไปในอนาคต 

 

อุปกรณ์และวธีิการ 

 

ตัวอย่างท่ีใช้วิเคราะห์ 

ดอกฮอปส์สดไดรั้บอนุเคราะห์จากบริษทันนทบุรี บรูอ้ิง จาํกดั ท่ีปลูกในจงัหวดันนทบุรี ในช่วงเดือน

สิงหาคมถึงพฤศจิกายน พ.ศ. 2564 โดยใชด้อกฮอปส์สดท่ีโตเต็มท่ีพร้อมในการวิเคราะห์ ในระยะการเก็บเก่ียวการ
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คดัเลือกทาํโดยการส่องกลอ้งจุลทรรศน์เพ่ือสังเกตถุงนํ้ามนัในดอกฮอปส์ เม่ือนํ้ามนัเต็มพร้อมในการวิเคราะห์ก่อน

ทาํการเกบ็เก่ียว แสดงดงั Fig. 1 

      
                                                                                   (A)                                               (B)                                       (C) 

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

 

การวิเคราะห์เรซ่ินด้วยเคร่ืองโครมาโทกราฟีของเหลวสมรรถนะสูง (High Performance Liquid Chromatography 

(HPLC)) 

                   การวิเคราะห์เรซ่ินของดอกฮอปส์สด 10 กรัม ทาํการผสมกบัเมทานอล, ไดเอทิลอีเทอร์ และ 0.1 M       

กรดไฮโดรคลอริก ดว้ยอตัราส่วน 2:10:4 ทาํให้เกิดการแยกชั้นเป็นสองส่วน จากนั้นดูดส่วนของเรซ่ินส่วนใส        

เจือจางสิบเท่าดว้ยเมทานอล กรองดว้ยตวักรองท่ีมีขนาด 0.22 ไมโครเมตร เพ่ือใชใ้นการวิเคราะห์ดว้ยเคร่ือง HPLC 

โดยใชค้อลมัน์ C18 ท่ีอุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส ดว้ยอตัราการไหล 2 มิลลิลิตรต่อนาที และมีเฟสเคล่ือนท่ี 2 ชนิด 

คือ นํ้ าต่อกรดฟอสฟอริก 0.1% และอะซิโตไนไตด ์100% ท่ีเวลา 0–12 นาที 52% อะซิโตไนไตด,์ 12–14 จาก 52% 

เป็น 70% อะซิโตไนไตด์ และ 14–20 นาที ใช ้70% อะซิโตไนไตด์ ความยาวคล่ืน 314 นาโนเมตร เทียบกบัสาร

มาตรฐาน ICE-4 (International Calibration Extract 4) อา้งอิงตามข้อกาํหนดของ European Brewery Convention 

(EBC) (Forteschi et al., 2019) 

 

การวิเคราะห์นํา้มันหอมระเหย ด้วยเคร่ืองแก๊สโครมาโทรกราฟี-แมสสเปคโทรมิเตอร์ (Gas Chromatograph-

Mass Spectrometer (GC-MS)) 

   การวิเคราะห์นํ้ามนัหอมระเหยท่ีไดจ้ากดอกฮอปส์สด 50 กรัม สกดัดว้ยเคร่ือง Clevenger apparatus ท่ีมี

นํ้ าเป็นส่วนในการควบแน่น ใช้เวลา 5 ชั่วโมง จากนั้นนาํนํ้ ามนัหอมระเหยท่ีได ้50 ไมโครลิตร มาเจือจางดว้ย

สารละลายไดคลอโรมีเทน 200 ไมโครลิตร และนาํมาวิเคราะห์ดว้ยเคร่ือง GC-MS โดยในการวิเคราะห์ใชค้อลมัน์ 

VF-5 ms ใชน้ํ้ ามนัหอมระเหยในการฉีด 1 ไมโครลิตร สารประกอบของนํ้ ามนัหอมระเหยถูกแยกดว้ยก๊าซฮีเลียม     

ท่ีอตัราการไหล 1 มิลลิลิตรต่อนาที ท่ีอุณหภูมิ 250 องศาเซลเซียส ความเร็วในการไหล 1:300 เป็นเวลา 7 นาที 

ขณะท่ีอุณหภูมิ 35 องศาเซลเซียส อุณหภูมิจะเพ่ิมข้ึนทุก ๆ 5 องศาเซลเซียส จนถึง 200  องศาเซลเซียส แสดงใหเ้ห็น

ผลท่ีไดใ้นรูปกราฟโครมาโตแกรม (Forteschi et al., 2019) 

 

 

 

Hops oil bag 
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ผลและวจิารณ์ผลการทดลอง 

 

การวิเคราะห์ด้วยเคร่ืองโครมาโทกราฟีของเหลวสมรรถนะสูง (High Performance Liquid Chromatography 

(HPLC)) 

 การวิเคราะห์เพ่ือประเมินคุณภาพของฮอปส์ในดา้นของความขม จะมีการวิเคราะห์สารใหค้วามขมชนิด    

เรซ่ิน โดยจะแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ กรดอัลฟา (alpha acid) ท่ีประกอบไปด้วย co-alpha ซ่ึงมีหน่วยย่อยเป็น                    

co-humulone และ n+ad-alpha มีหน่วยยอ่ยเป็น n-humulone และ ad-humulone  และกรดเบตา้ (Beta acid) ประกอบ

ไปด้วย co-beta มีหน่วยย่อยเป็น co-lupulone และ n+ad-beta มีหน่วยย่อยเป็น n-lupulone และ ad-lupulone               

ในการศึกษาคร้ังน้ีพบว่าปริมาณเรซ่ินในดอกฮอปส์ชนิด co-alpha ในฮอปส์ 3 สายพนัธ์ุ คือ Comet ZU-007 และ 

CM-003 อยู่ในช่วงร้อยละ 2.86–4.23 และ สายพนัธ์ุ Comet มีปริมาณสาร co-alpha มากท่ีสุด มีค่าเท่ากบัร้อยละ 

4.23 รองลงมาคือ CM-003 และ ZU-007 มีปริมาณสารร้อยละ 3.65 และ 2.86 ตามลาํดบั สําหรับสาร n+ad-alpha               

ในฮอปส์ 3 สายพนัธ์ุ อยู่ในช่วงร้อยละ 12.58–13.44 และสายพนัธ์ุ Comet มีปริมาณสาร n+ad-alpha มากท่ีสุด มีค่า

เท่ากบั ร้อยละ 13.44 รองลงมาคือ CM-003 และ ZU-007 มีปริมาณสารร้อยละ 12.61 และ 12.58 ตามลาํดบั ในส่วน

ของสาร co-beta ในฮอปส์ 3 สายพนัธ์ุ อยูใ่นช่วงร้อยละ 1.84–2.95 และสายพนัธ์ุ Comet มีปริมาณสาร co-beta มาก

ท่ีสุด มีค่าเท่ากบั ร้อยละ 2.95 รองลงมาคือ CM-003 และ ZU-007 มีปริมาณสารร้อยละ 2.13 และ 1.84 ตามลาํดบั 

และสาร n+ad-beta ในฮอปส์ 3 สายพนัธ์ุ อยูใ่นช่วงร้อยละ 1.59-2.11 และสายพนัธ์ุ Comet มีปริมาณสาร n+ad-beta 

มากท่ีสุด มีค่าเท่ากับ ร้อยละ 2.11 รองลงมาคือ CM-003 และ ZU-007 มีปริมาณสารร้อยละ 1.73 และ 1.59 

ตามลาํดบั จากปริมาณเรซ่ินในฮอปส์ชนิดต่าง ๆ สามารถหาค่าร้อยละของกรดแอลฟาทั้งหมด (Total alpha acid) 

และค่าร้อยละของกรดเบตา้ทั้งหมด (Total beta acid) ซ่ึงค่าร้อยละกรดแอลฟาทั้งหมด เป็นค่าท่ีบ่งบอกความขม

ของฮอปส์สายพนัธ์ุนั้น ๆ โดยร้อยละกรดแอลฟาทั้งหมดของฮอปส์ทั้งสาม 3 พนัธ์ุ จะอยู่ในช่วง 15.44–17.67 และ

พบว่าสายพนัธ์ุ Comet มีค่าร้อยละกรดแอลฟาทั้งหมดสูงท่ีสุด มีค่าเท่ากบัร้อยละ 17.67 รองลงมาคือ คือ CM-003 

และ ZU-007 มีปริมาณสารร้อยละ 16.26 และ 15.44 ตามลาํดบั และในทาํนองเดียวกนั ค่าร้อยละของกรดเบตา้

ทั้งหมดของฮอปส์ทั้งสาม 3 สายพนัธ์ุ จะอยู่ในช่วง 3.43–5.06 และพบว่าสายพนัธ์ุ Comet มีค่าร้อยกรดแอลฟา

ทั้งหมดสูงท่ีสุดมีค่าเท่ากบัร้อยละ 5.06 รองลงมา คือ CM-003 และ ZU-007 มีปริมาณสารร้อยละ 3.86 และ 3.43 

ตามลาํดบั ฮอปส์ท่ีเหมาะต่อการนาํไปผลิตเบียร์ท่ีมีความขมสูง ตอ้งมีร้อยละของกรดแอลฟาทั้งหมดมากกวา่ 15 ข้ึน

ไป (Kunze, 2019) ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการประเมินร้อยละของกรดแอลฟาทั้งหมด พบว่าฮอปส์ทั้ง 3 สายพนัธ์ุ มีค่า

ร้อยละกรดแอลฟามากกว่า 15 จึงเหมาะนาํไปผลิตเบียร์ท่ีมีความขมสูง เม่ือสงัเกตปริมาณเรซ่ิน คือ ค่าร้อยละของ

กรดแอลฟาทั้งหมด และกรดเบตา้ทั้งหมดจากฮอปส์ 3 สายพนัธ์ุ เห็นไดว้่าแมจ้ะปลูกในสภาวะแวดลอ้มเดียวกนั 

ฮอปส์ทั้ง 3 สายพนัธ์ุ ก็ยงัมีค่าต่าง ๆ ท่ีไม่เหมือนกนัตามแต่ละสายพนัธ์ุ โดยงานวิจยัของ Forteschi et al., (2019) 

แสดงให้เห็นว่าค่าร้อยละทั้งหมดของกรดอลัฟา และกรดเบตา้ท่ีไดจ้ากดอกฮอปส์แต่ละสายพนัธ์ุมีค่าร้อยละท่ี

แตกต่างกนั ไม่เพียงแต่สายพนัธ์ุเดียวกัน แต่ปีของการเพาะปลูกท่ีไม่เหมือนกัน สามารถทาํให้ค่าร้อยละท่ีได้

แตกต่างกนั เน่ืองจากปัจจยัต่าง ๆ คือ อุณหภูมิ ค่า pH ของนํ้าปุ๋ย และศตัรูพืช 
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Fig. 2 shows the percentage of the substance found in 3 hops compared to the ICE-4 standard. 

Alpha acid: Group co-alpha contains co-humulone as subunits. 

                    Group n+ad-alpha contains n-humulone and ad-humulone as subunits. 

Beta acid: Group co-beta contains co-lupulone as subunits.                                                                                                 

                   Group n+ad-beta contains n-lupulone and ad-lupulone as subunits.       

 

การวิเคราะห์ด้วยเคร่ืองแก๊สโครมาโทรกราฟี-แมสสเปคโทรมิเตอร์ (Gas Chromatograph-Mass Spectrometer 

(GC-MS)) 

   การศึกษาคร้ังน้ี ใชวิ้ธีการสกดันํ้ามนัหอมระเหยโดยการใชชุ้ดกลัน่สกดันํ้ามนัหอมระเหยชนิดนํ้ามนัเบา

กว่านํ้ าท่ีมีตัวทาํละลายเป็นนํ้ าปริมาตร 500 มิลลิลิตรต่อดอกฮอปส์สดนํ้ าหนัก 50 กรัม ใช้เวลากลัน่ทั้ งหมด                  

5 ชัว่โมง เม่ือส้ินสุดการสกดัแลว้ไดน้ํ้ ามนัหอมระเหยท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ดว้ยเคร่ือง GC-MS โดยผลท่ีไดแ้สดงใน 

Table 1 พบวา่สายพนัธ์ุท่ีมีองคป์ระกอบของเบตา้-ไมร์ซีน มากท่ีสุด คือ CM-003 ร้อยละ 79.59 รองลงมาคือ Comet 

ร้อยละ 52.73 น้อยสุดคือ ZU-007 ร้อยละ 47.92 ส่วนขององค์ประกอบเบต้า-คาร่ีโอฟิลลีน สายพนัธ์ุ Comet มี

ค่าสูงสุดร้อยละ 29.99 รองลงมาคือ ZU-007 ร้อยละ 19.50 และ CM-003  ร้อยละ 14.50  องค์ประกอบสุดทา้ยใน

ส่วนการวิเคราะห์ แอลฟา-ฮิวมูนลีน สูงสุดคือ ZU-007 ร้อยละ 32.58 รองลงมาคือ Comet ร้อยละ 17.28  สายพนัธ์ุท่ี

มีค่านอ้ยสุดคือ CM-003 ร้อยละ 5.91 แสดงดงั Fig. 3 

สารใหก้ล่ินจากนํ้ามนัหอมระเหยประกอบไปดว้ยเบตา้-ไมร์ซีน มีกล่ินคลา้ยดอกไม ้ส่วนเบตา้-คาร่ีโอฟิล

ลีนใหก้ล่ินกานพลู และนอกจากน้ีแอลฟา-ฮิวมูนลีนใหก้ล่ินไมส้น (Palmer, 2012)  จาก Fig. 3 แสดงร้อยละของสาร

ให้กล่ินของฮอปส์ทั้ง 3 สายพนัธ์ุ ท่ีใชไ้ดคลอโรมีเทนเป็นตวัทาํละลายในการวิเคราะห์ พบว่าสายพนัธ์ุ CM-003 

มีเบตา้-ไมร์ซีนสูงท่ีสุด ฮอปส์สายพนัธ์ุน้ีจึงเหมาะสมท่ีจะนาํไปผลิตเบียร์ท่ีตอ้งการกล่ินของดอกไมไ้ดเ้ป็นอย่างดี 

เบตา้-คาร่ีโอฟิลลีน มีปริมาณสูงท่ีสุดในสายพนัธ์ุ Comet จึงเหมาะสาํหรับการผลิตเบียร์ท่ีใหก้ล่ินรสแบบเผด็ร้อน

ของกานพลู และพบว่าฮอปส์สายพนัธ์ุ ZU-007 มีสารแอลฟา-ฮิวมูนลีนสูงท่ีสุด จึงเหมาะสมในการนาํไปผลิตเบียร์

ท่ีตอ้งการเอกลกัษณ์เฉพาะ 
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Table 1 The analysis of the essential oil of the three hops with GC-MS was compared with the NIST library 

database (%) 

Varieties Peak Identification MF Tr (min) Content (%) Similarity 

 1 Beta-myrcene C10H16 11.853 52.73 93 

Comet 2 Beta-caryophyllene C15H24 24.381 29.99 99 

 3 Alpha-humulene  C15H24 26.119 17.28 96 

 1 Beta-myrcene C10H16 11.860 79.59 96 

CM-003 2 Beta-caryophyllene C15H24 24.362 14.50 99 

 3 Alpha-humulene  C15H24 26.106 5.91 95 

 1 Beta-myrcene C10H16 11.838 47.92 94 

ZU-007 2 Beta-caryophyllene C15H24 24.366 19.50 99 

 3 Alpha-humulene  C15H24 25.284 32.58 99 

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

 
Fig. 3 shows percent of the constituents in 3 hops varieties by using a solution Dichloromethane As a solvent for  

dilution of extracts in analysis. 

 

Duarte et al. (2020) ไดศึ้กษาฮอปส์ท่ีมีการจาํหน่ายในประเทศบราซิล พบว่าฮอปส์หลายสายพนัธ์ุ เช่น 

Amarillo, Fuggle, Target, Saaz, Cascade, Amarillo, Mosaic, Mittelfruh, El dorado, Er Golding, Northern, Brewer,  

Hersbrucker, Magnum, Columbus, Citra, Nugget, Columbus, Herkules, Simcoe, Saaz, Tradition, S. Golding, Perle, 

Fuggle และ Tettnang โดยวิเคราะห์นํ้ ามนัหอมระเหยดว้ยเคร่ือง GC-MS ซ่ึงใชต้วัทาํละลายในการสกดัท่ีต่างกนั     

3 ชนิด ไดแ้ก่ นํ้ า เฮกเซน และไดคลอโรมีเทน จากการวิเคราะห์พบว่ากราฟโครมาโตแกรมของสารท่ีพบในการใช้

นํ้ าและเฮกเซนในการสกดัสามารถพบองคป์ระกอบของสาร 4 สารดว้ยกนั คือ เบตา้-ไมร์ซีน, เบตา้-คาร่ีโอฟิลลีน, 

แอลฟา-ฮิวมูนลีน และแอลฟา-ฟาร์เนสซีน ซ่ึงจากการวิเคราะห์ส่วนของการใชไ้ดคลอโรมีเทน กราฟโครมาโตแก

รมพบ 3 สารเท่านั้น คือ เบตา้-ไมร์ซีน, เบตา้- คาร่ีโอฟิลลีน และแอลฟา-ฮิวมูนลีน ผลท่ีไดบ่้งบอกถึงลาํดบัของสาร

ท่ีใชไ้ดคลอโรมีเทนเป็นตวัทาํละลาย ลาํดบัท่ี 1 คือ เบตา้-ไมร์ซีน ลาํดบัท่ี 2 คือ เบตา้-คาร่ีโอฟิลลีน และลาํดบัท่ี 3 
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คือ แอลฟา-ฮิวมูนลีน และเห็นไดว้่าค่าของสารในฮอปส์แต่ละสายพนัธ์ุมีปริมาณท่ีแตกต่างกนั ผลการวิเคราะห์

แสดงดงั Fig. 4 
 

 
Fig. 4 Chromatograms of hop extracts obtained by hydro-distillation and dilute with dichloromethane. The dashed 

rectangle represents an expansion of the region from 10 to 28 min for all approaches. Identified terpenes in sample: 

1: Beta-myrcene; 2: Beta-caryophyllene; 3: Alpha-humulene 

 

สรุป 

 การวิเคราะห์ประสิทธิภาพของนํ้ ามนัหอมระเหยและเรซ่ินจากดอกฮอปส์ 3 สายพนัธ์ุ Comet, ZU-007         

และ CM-003 โดยประเมินจากร้อยละของกรดอลัฟาและกรดเบตา้ซ่ึงเป็นสารท่ีให้ความขม ดว้ยเคร่ือง HPLC ทั้ง    

3 สายพนัธ์ุ พบร้อยละของกรดอลัฟาเท่ากบั 17.67, 15.44 และ 16.62 ตามลาํดบั ร้อยละของกรดเบตา้เท่ากบั 5.06, 

3.43 และ 3.86 ตามลาํดบั การประเมินสารใหก้ล่ินดว้ยนํ้ามนัหอมระเหยท่ีวิเคราะห์ดว้ยเคร่ือง GC-MS พบสายพนัธ์ุ 

ฮอปส์ท่ีมีเบตา้-ไมร์ซีนสูงท่ีสุด คือ CM-003 ร้อยละ 79.59 รองลงมา คือ Comet ร้อยละ 52.73 ตํ่าท่ีสุด คือ ZU-007 

ร้อยละ 47.92 ปริมาณเบตา้-แคริโอฟิลลีนของสายพนัธ์ุ Comet มีค่าสูงสุดร้อยละ 29.99 รองลงมาคือ ZU-007 ร้อย

ละ 19.50 และตํ่าท่ีสุด คือ CM-003 ร้อยละ 14.50 ปริมาณแอลฟา-ฮิวมูลีนสูงสุด คือ ZU-007 ร้อยละ 32.58 รองลงมา 

คือ Comet ร้อยละ 17.28 ตํ่าท่ีสุด คือ CM-003 ร้อยละ 5.91 ผลจากการศึกษาวิจยัน้ีเป็นประโยชนต่์อการนาํฮอปส์ไป

ใชป้ระโยชนท์ั้งในแง่ของการผลิตเบียร์หรือนาํไปใชป้ระโยชนใ์นการพฒันางานวิจยัดา้นสายพนัธ์ุของฮอปส์ท่ีปลูก

ในประเทศไทย เพ่ือส่งเสริมพฒันาอุตสาหกรรมการผลิตเบียร์ของประเทศไทย ผลจากการศึกษาวิจยัน้ีไดศึ้กษาฮ

อปส์ท่ีปลูกในจังหวดันนทบุรีในสภาวะโรงเรือนท่ีมีการควบคุมปัจจัยในการเจริญเติบโตท่ีมีผลต่อปริมาณ

สารสําคญัท่ีให้ความขม รวมถึงปริมาณสารเบตา้-มายซีน เบตา้-คาร่ีโอฟิลลีน และแอลฟา-ฮิวมูลีน เป็นสารท่ีให้

กล่ินดอกไม ้กานพลู และไมส้น ตามลาํดบั ซ่ึงมีประโยชน์ต่อการนาํฮอปส์ ไปใชป้ระโยชน์ทั้งในแง่ของการผลิต

เบียร์หรือนาํไปใชป้ระโยชนใ์นการพฒันางานวิจยัดา้นสายพนัธ์ุของฮอปส์ท่ีปลูกในประเทศไทยเพ่ือส่งเสริมพฒันา

อุตสาหกรรมการผลิตเบียร์ของประเทศไทย 
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บทคัดย่อ 

โครงการปรับปรุงพนัธ์ุขา้วฟ่าง ไดท้ดสอบพนัธ์ุขา้วงฟ่างไมก้วาดท่ีปรับปรุงข้ึนมาใหม่จากโครงการปรับปรุง

พนัธ์ุขา้วฟ่างของมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ จาํนวน 10 สายพนัธ์ุ ในพ้ืนท่ีจังหวดันครราชสีมา นครสวรรค์ อุทัยธานี 

กาํแพงเพชร และบุรีรัมย ์รวม 5 แหล่งปลูกต่อปี ในระหว่างเดือนพฤษภาคม ถึง เดือนธนัวาคม ปี 2561 และ 2562 โดยมี

วตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาและคดัเลือกพนัธ์ุท่ีใหผ้ลผลิตช่อดอกสูง และมีศกัยาภาพในการปรับตวัต่อสภาพแวดลอ้มท่ีแตกต่าง

กนัในไร่เกษตรกร วางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ภายในบล็อค จาํนวน 3 ซํ้ า ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลรวม พบวา่ ขา้ว

ฟ่างไมก้วาดพนัธ์ุรวงเรียว 1 ให้ผลผลิตช่อดอกไม่แตกต่างกบัสายพนัธ์ุท่ีปรับปรุงพนัธ์ุข้ึนมาใหม่  คือ สายพนัธ์ุ KBr 5916, 

KBr 5919 และ KBr 5939 และขา้วฟ่างไมก้วาดท่ีปรับปรุงพนัธ์ุข้ึนมาใหม่มีศกัยภาพท่ีจะนาํไปทาํเป็นไมก้วาด เน่ืองจากวา่

ทุกสายพนัธ์ุมีความยาวช่อมากกว่า 30 เซนติเมตร และขา้วฟ่างไมก้วาดสายพนัธ์ุ KBr 5906, KBr 5911, KBr 5919, KBr 

5939, KBr 5962, และ KBr 5964 มีความยาวกา้นช่อท่ีเหมาะสม  

คาํสําคญั: การทดสอบพนัธ์ุในไร่เกษตรกร, ขา้วฟ่างไมก้วาด 

 

Abstract 

Ten newly developed broomcorn sorghum lines from Sorghum Breeding Program of Kasetsart University were 

tested as regional trials in Nakhon Ratchasim, Nakorn Sawan, Uthai Thani, Kampang Phet and Burirum provinces, across 

5 locations per year in farmers’ field during May to December 2018 and 2019.  The objective was to evaluate and select 

the broomcorn sorghum lines which had high panicle yield potential and adaptability under various condition of farmers’ 

field. The trials were laid out in RCBD with 3 replications. The result from combined analysis revealed that Ruang-riew 1 

gave the panicle yield but not significant different from 3 new broomcorn sorghum line, KBr 5916, KBr 5919 and KBr 

5939. Improved broomcorn sorghum lines have the potential to be used for marking broom, because their panicle length 

longer than 30 cm. And the KBr 5906, KBr 5911, KBr 5919, KBr 5939, KBr 5962, and KBr 5964 had an appropriate 

exertion length.  

Keywords: broomcorn sorghum, on-farm trial 
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คํานํา 

ข้าวฟ่างไมก้วาด (Sorghum bicolor var. technicum) เป็นข้าวฟ่างชนิดหน่ึงท่ีมีแส้หรือช่อ (fibrous seed 

branch) ท่ีแตกออกมาจากกา้นช่อจุดเดียวกนั แส้มีความเหนียวสปริงตวัไดดี้ ไม่เปราะหรือหักง่าย เมลด็มีขนาด

ค่อนขา้งเลก็ มีเปลือกหุม้สีดาํหรือสีนํ้าตาลเป็นมนัวาว หุม้เมลด็ไวเ้กือบมิด (bicolor type) มีกา้นรวงเหนียว เหมาะ

สําหรับใช้ทาํไมก้วาดหรือแปรงปัดฝุ่ น ขา้วฟ่างไมก้วาดควรเก็บเก่ียวเม่ือมีอายุ 15 วนัหลงัออกดอก ซ่ึงระยะน้ี

เปลือกหุม้เมลด็จะเร่ิมเปล่ียนจากสีเขียวเป็นสีนํ้าตาลอ่อนๆ ส่วนกา้นรวงและแส้ยงัมีสีเขียวเขม้อยู่ เม่ือนาํไปทาํไม้

กวาดจะไดไ้มก้วาดสีเขียวธรรมชาติ แสเ้หนียวและยืดหยุ่นไดดี้ ถา้เกบ็เก่ียวชา้แสจ้ะแหง้เปราะเป็นสีนํ้าตาล และไม่

สวยงามเท่าท่ีควร ถา้นาํไปทาํไมก้วาดตอ้งยอ้มสีเพ่ือใหส้วยงามข้ึน การเก็บเก่ียวขา้วฟ่างไมก้วาดทาํไดโ้ดยใชเ้คียว

หรือมีดตดักา้นใหย้าวประมาณ 50 เซนติเมตร แลว้มดัเป็นกาํนาํไปเขา้เคร่ืองตดักา้นยาว 30 เซนติเมตร เพ่ือจาํหน่าย

ใหแ้ก่โรงงาน ซ่ึงผลผลิตรวงขา้วฟ่างไมก้วาดท่ีเกษตรกรเพาะปลูกจะอยูร่ะหวา่งไร่ละ 500–1,000 กิโลกรัม (การุณย,์ 

2553) ทั้งน้ีข้ึนอยู่กบัพนัธ์ุท่ีใชป้ลูกและการปฏิบติัดูแลรักษาของเกษตรกร โดยท่ีโรงงานรับซ้ือรวงขา้วฟ่างจาก

เกษตรกรในราคากิโลกรัมละ 2.00–2.50 บาท ปัจจุบนัมีโรงงานรับซ้ือรวงขา้วฟ่างไมก้วาดเพ่ือผลิตไมก้วาด หรือส่ง

รวงขา้วฟ่างไมก้วาด ไปจาํหน่ายต่างประเทศหลายแหล่ง ทั้งท่ีจงัหวดันครราชสีมา บุรีรัมย ์อุทยัธานี และนนทบุรี 

(อานานนนนน, 2550) นอกจากนี้ยังมีไมกวาดแสงจันทร ซึ่งผลิตภณัฑชุ์มชนของอาํเภอขนุตาล จงัหวดัเชียงราย ท่ีใช้

ขา้วฟ่างไมก้วาดในการผลิตไมก้วาดและแปรงปัดฝุ่ นท่ีใหร้าคาถึงอนัละ 100–250 บาท สามารถใชไ้ดน้านถึง 2–3 ปี 

ซ่ึงมีราคาแพงและใชไ้ดท้นกว่าไมก้วาดท่ีผลิตจากหญา้ตองกง ท่ีมีราคาอยู่ท่ีอนัละ 30–50 บาท ใชไ้ดเ้พียงสามส่ี

เดือน (เกษร, 2545)  

ในฤดูแลง้ปี พ.ศ. 2554 ธาํรงศิลป และคณะ (2555) ไดท้าํการคดัเลือกพนัธ์ุขา้วฟ่างไมก้วาด ชัว่ท่ี 8 (F8) 

จาํนวน 100 สายพนัธ์ุ ท่ีไดจ้ากการผสมพนัธ์ุและคดัเลือกพนัธ์ุแบบจดประวติั ท่ีศูนยวิ์จยัขา้วโพดและขา้วฟ่าง

แห่งชาติ พบวา่ สามารถคดัเลือกได ้64 สายพนัธ์ุ ลกัษณะท่ีใชพิ้จารณาคือ ความยาวช่อตั้งแต่ 30 ซม. ข้ึนไป ซ่ึงมี  35 

สายพนัธ์ุท่ีผา่นการคดัเลือกมีช่อยาวตั้งแต่ 40 ซม. ข้ึนไป เกิดโรคทางใบนอ้ย 1.0–2.0 คะแนน ความแขง็แรงของตน้

กลา้ดีถึงดีมาก และผลผลิตเมล็ดสูง และ อาํไพ และคณะ (2560) ไดค้ดัเลือกขา้วฟ่างไมก้วาดในฤดูแลง้ปี 2559 

(ก.พ.–พ.ค. 2559) จาก 249 สายพนัธ์ุ ได ้66 สายพนัธ์ุ ท่ีมีลกัษณะท่ีดี คือ มีความแขง็แรงของตน้กลา้ดีถึงดีมาก 1.0–

2.0 คะแนน อายวุนัออกดอก 51–57 วนั สามารถเกบ็เก่ียวช่อดอกเพ่ือทาํไมก้วาดไดภ้ายใน 80 วนั มีจาํนวนใบต่อตน้ 

6–9 ใบ ความสูง 129–205 เซนติเมตร ความยาวกา้นช่อดอกแตกต่างกนัตั้งแต่ 4.2–39 เซนติเมตร ความยาวแส ้35.3–

46.2 เซนติเมตร จาํนวนแสต่้อรวง 23–37 แส ้และเกิดโรคทางใบนอ้ยถึงปานกลาง 

 โครงการวิจยัน้ีไดท้าํการพฒันาขา้วฟ่างไมก้วาดแลว้ทาํการทดสอบพนัธ์ุในไร่เกษตรกร โดยมีวตัถุประสงค์

เพ่ือเพ่ือคดัเลือกขา้วฟ่างไมก้วาดท่ีใหผ้ลผลิตช่อดอกสูง มีแส ้(ช่อ) ยาว มีลกัษณะทางการเกษตรท่ีดี และมีศกัยภาพ

ในการปรับตวัต่อสภาพแวดลอ้มใหเ้หมาะสมกบัพ้ืนท่ีจงัหวดันครราชสีมา นครสวรรค ์อุทยัธานี กาํแพงเพชร และ

บุรีรัมย ์
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อุปกรณ์และวธีิการ 

 

พันธ์ุข้าวฟ่างไม้กวาด 

 เมล็ดพนัธ์ุขา้วฟ่างไมก้วาดท่ีปรับปรุงพนัธ์ุข้ึนมาใหม่จากโครงการปรับปรุงพนัธ์ุขา้วฟ่าง ของศูนยวิ์จยั

ข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ คณะเกษตร มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ จาํนวน 10 สายพนัธ์ุ ได้แก่ สายพนัธ์ุ 

KBr5906, KBr5911, KBr5915, KBr5916, KBr5919, KBr5927, KBr5937, KBr5939, KBr5962 และ KBr5964 โดย

ใชพ้นัธ์ุรวงเรียว 1 (Ruang-riew 1) เป็นพนัธ์ุเปรียบเทียบ 

 

การปลกูและวางแผนการทดลอง 

วางแผนการทดลองแบบสุ่มภายในบล็อค (Randomized Complete Block Design, RCBD) จาํนวน 3 ซํ้ า 

ปลูกในพ้ืนท่ี 12 ตารางเมตรต่อแปลงย่อย มี 4 แถวต่อ 1 แปลงย่อย แถวยาว 4 เมตร ระยะห่างระหว่างแถว 75 

เซนติเมตร ระหว่างตน้ 8 เซนติเมตร ใส่ปุ๋ยรองพ้ืนสูตร 15-15-15 อตัรา 30 กิโลกรัมต่อไร่ พร้อมปลูก โดยกรีดร่อง

ลึก 5 เซนติเมตร หยอดเมล็ดลงในร่อง จาํนวน 100 เมล็ดต่อแถว กลบเมล็ดแลว้ให้นํ้ าชลประทาน หลงัจากให้นํ้ า

แลว้ ฉีดพ่นดว้ย อะทราซีน เพ่ือควบคุมวชัพืช อตัรา 400 กรัมสารออกฤทธ์ิ ต่อไร่ เม่ือขา้วฟ่างอาย ุ7 วนั และ 14 วนั 

พ่นดว้ยคาร์โบซัลแฟน (carbosulfan) เพ่ือป้องกนัหนอนแมลงวนัเจาะยอด (shoot fly, Atherigana soccata Rond.) 

เม่ือขา้วฟ่างอายุ 15–21 วนั ทาํการถอนแยกให้ระยะห่างระหว่างตน้ 8 เซนติเมตร หรือ 51 ตน้ต่อแถว กาํจดัวชัพืช

โดยใช้แรงงานคน และใส่ปุ๋ยยูเรียแต่งหน้าสูตร 46-0-0 อัตรา 30 กิโลกรัมต่อไร่ เม่ือข้าวฟ่างอายุ 21–30 วนั 

ดาํเนินการทดลองระหว่างเดือนพฤษภาคม ถึง เดือนธันวาคม ปี พ.ศ. 2561 และ 2562 ในพ้ืนท่ี 1) อ.ตาคลี จ.

นครสวรรค์ 2) อ.บา้นไร่ จ.อุทยัธานี 3) อ.คลองขลุง จ.กาํแพงเพชร 4) อ.หนองก่ี จ.บุรีรัมย ์และ 5) อ.ปากช่อง จ.

นครราชสีมา รวม 5 แหล่งปลูก (location) ต่อปี 

 

การบันทึกข้อมลูการวิจัย ดงันี ้

1. ความสูงตน้ (plant height) วดัความสูงตน้จากระดบัพ้ืนดินท่ีโคนตน้จนถึงใบธง ในระยะท่ีขา้วฟ่างติด

เมลด็ จาํนวน 10 ตน้ แลว้หาค่าเฉล่ีย วดัเป็นเซนติเมตร  

2. ความยาวกา้นช่อดอก (panicle exertion length) ความยาวตั้งแต่รอยต่อของใบธงจนถึงฐานของช่อดอก

เฉล่ียจาก 10 ตน้ แลว้หาค่าเฉล่ีย วดัเป็นเซนติเมตร  

3. ความยาวช่อดอก (panicle length) วดัความยาวช่อจากฐานช่อจนถึงปลายช่อขา้วฟ่าง ในระยะท่ีขา้วฟ่าง

ติดเมลด็แลว้ จาํนวน 10 ตน้ แลว้หาค่าเฉล่ีย วดัเป็นเซนติเมตร  

4. จาํนวนแส ้นบัจาํนวนแสข้องช่อขา้วฟ่างในระยะเกบ็เก่ียว จาํนวน 10 ช่อ แลว้หาค่าเฉล่ีย 

5. ผลผลิตช่อดอก (panicle weight) ชัง่นํ้ าหนกัช่อดอกแห้งท่ีเอาเมลด็ออกเรียบร้อยแลว้ และตดักา้นช่อ

ดอกยาว 30 เซนติเมตร จากขา้วฟ่างไมก้วาด จาํนวน 2 แถว แลว้นาํมาคาํนวณเป็น กิโลกรัม/ไร่ 

นําข้อมูลมาวิเคราะห์ความแปรปรวนและเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ียโดยวิธี LSD (Least 

Significant Difference) 
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ผลและวจิารณ์ผลการทดลอง 

นาํขา้วฟ่างไมก้วาดท่ีผา่นการคดัเลือกจากศูนยวิ์จยัขา้วโพดและขา้วฟ่างแห่งชาติ จาํนวน 10 สายพนัธ์ุ และ

พนัธ์ุเปรียบเทียบ 1 พนัธ์ุ ไดแ้ก่ พนัธ์ุรวงเรียว 1 ไปปลูกทดสอบผลผลิต จาํนวน 5 สภาพแวดลอ้มต่อปี เม่ือนาํมา

วิเคราะห์ขอ้มูลร่วม พบวา่ ใหผ้ลผลิตและมีลกัษณะทางการเกษตร ดงัน้ี 

 

1. ปี 2561    

การวิเคราะห์ขอ้มูลร่วม 5 สภาพแวดลอ้ม พบวา่ ขา้วฟ่างไมก้วาดพนัธ์ุรวงเรียว 1 ใหผ้ลผลิตช่อดอกสูงสุด 

237 กิโลกรัม/ไร่ สูงกว่าสายพนัธ์ุท่ีปรับปรุงพนัธ์ุข้ึนมาใหม่ 3.34-14.96 เปอร์เซ็นต ์แต่ไม่แตกต่างอย่างมีนยัสาํคญั

ทางสถิติ สายพนัธ์ุ KBr 5906, KBr 5916, และ KBr 5927 โดยให้ผลผลิตช่อดอก 221, 229, และ 221 กิโลกรัม/ไร่ 

ตามลาํดบั ซ่ึงสูงกว่าค่าเฉล่ียงของแปลงทดลองท่ี 219 กิโลกรัม/ไร่ และสายพนัธ์ุ KBr5915 ให้ผลผลิตตํ่าสุด 201 

กิโลกรัม/ไร่  

สาํหรับลกัษณะทางการเกษตร และองคป์ระกอบผลผลิตของขา้วฟ่างไมก้วาด พบว่า จาํนวนแส้ ขา้วฟ่าง

ไม้กวาด อยู่ระหว่าง 27-28 แส้ ซ่ึงไม่แตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ความยาวแส้อยู่ระหว่าง 38.7–40.7 

เซนติเมตร ซ่ึงสายพนัธ์ุ KBr 5911, KBr 5916, KBr 5919, KBr 5927 และ KBr 5939 มีความยาวแสย้าวกวา่ความยาว

แส้เฉล่ีย คือ 40.0, 40.7, 39.9, 39.9 และ 39.6 เซนติเมตร ตามลาํดบั ซ่ึงสายพนัธ์ุ KBr 5916 มีความยาวแส้สูงสุด 

ในขณะท่ีพนัธ์ุรวงเรียว 1 มีความยาวช่อ 39.0 เซนติเมตร และสายพนัธ์ุ KBr 5962 สั้นท่ีสุด 38.7 เซนติเมตร แต่ไม่

แตกต่างอยา่งมีนยัสคญัทางสถิติ ดา้นความสูงตน้อยูร่ะหวา่ง 197–202 เซนติเมตร และความยาวกา้นช่อดอก มีความ

ยาวตั้งแต่ 17.8-23.1 เซนติเมตร  ซ่ึงสายพนัธ์ุท่ีมีความยาวกา้นช่อดอกสั้นท่ีสุดคือ สายพนัธ์ุ KBr5919 และสายพนัธ์ุ

ท่ีมีความยาวกา้นช่อยาวท่ีสุด คือ KBr5937 (Table 1) 

 

Table 1 Combined analysis for yield and agronomic characters of 11 broomcorn sorghum from 5 locations in 2018 

    Plant Panicle Panicle  No. of Panicle Rel. to 

Entry Variety height  exertion  length  branch  weight  check  

  (cm) (cm) (cm) (no.) (kg/rai) (%) 

1 KBr 5906 197 20.2 39.5 27 221 93.49 

2 KBr 5911 199 18.6 40.0 28 218 91.88 

3 KBr 5915 198 21.1 39.3 28 201 85.04 

4 KBr 5916 202 19.9 40.7 28 229 96.66 

5 KBr 5919 200 17.8 39.9 28 218 92.08 

6 KBr 5927 201 20.3 39.9 27 221 93.32 

7 KBr 5937 200 23.1 38.9 28 216 91.19 

8 KBr 5939 199 18.7 39.6 28 210 88.55 

9 KBr 5962 197 19.3 38.7 27 217 91.71 

10 KBr 5964 199 18.4 39.3 28 216 91.26 

11 Ruang riew 1 199 19.7 39.0 28 237 100.00 
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Table 1 (continued). 

    Plant Panicle Panicle  No. of Panicle Rel. to 

Entry Variety height  exertion  length  branch  weight  check  

  (cm) (cm) (cm) (no.) (kg/rai) (%) 

Mean 199 19.7 39.5 28 219  

CV (%) 1.71 6.75 2.53 3.91 13.14  

F-test ns ** ns ns  ns   

LSD 0.05 5.81 2.27 1.71 1.84 48.91  

LSD 0.01 7.92 3.10 2.33 2.51 66.70  

** Significant at the 0.01 probability levels. ns= nonsignificant 

 

2. ปี 2562   

การวิเคราะห์ขอ้มูลร่วม 5 สภาพแวดลอ้ม พบว่า ขา้วฟ่างไมก้วาดพนัธ์ุรวงเรียว 1 ให้ผลผลิตช่อดอกสูง

ท่ีสุด 199 กิโลกรัม/ไร่ สูงกว่าสายพนัธ์ุท่ีปรับปรุงพันธ์ุข้ึนมาใหม่ 5.36–25.00 เปอร์เซ็นต์ ซ่ึงแตกต่างอย่างมี

นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 สายพนัธ์ุ KBr 5911, KBr 5916, KBr 5919, KBr 5939 และ KBr 5964 ใหผ้ลผลิตช่อ

ดอก 169, 172, 187, 188 และ 171 กิโลกรัม/ไร่ ตามลาํดบั ซ่ึงสูงกว่าค่าเฉล่ียงของแปลงทดลองท่ี 168 กิโลกรัม/ไร่ 

และสายพนัธ์ุ KBr5937 ใหผ้ลผลิตตํ่าท่ีสุด 137 กิโลกรัม/ไร่  

สาํหรับลกัษณะทางการเกษตร และองคป์ระกอบผลผลิตของขา้วฟ่างไมก้วาด พบว่า จาํนวนแส้ ขา้วฟ่าง

ไม้กวาด อยู่ระหว่าง 23-25 แส้ ซ่ึงไม่แตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ความยาวแส้อยู่ระหว่าง 32.8–36.2 

เซนติเมตร ซ่ึงสายพนัธ์ุ KBr 5906, KBr 5911, KBr 5937, KBr 5962 และ พนัธ์ุรวงเรียว 1 มีความยาวแส้ยาวกว่า

ความยาวแส้เฉล่ีย คือ 35.1, 36.2, 35.0, 35.4, และ 35.1 เซนติเมตร ตามลาํดบั ซ่ึงสายพนัธ์ุ KBr 5911 มีความยาวแส้

สูงท่ีสุด ในขณะท่ีพนัธ์ุรวงเรียว 1 มีความยาวแส้ 35.1 เซนติเมตร และสายพนัธ์ุ KBr 5939 มีความยาวแส้สั้นท่ีสุด 

32.8 เซนติเมตร และแตกต่างอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ความสูงตน้อยูร่ะหวา่ง 205-211 เซนติเมตร และ

ความยาวกา้นช่อดอก มีความยาวตั้งแต่ 18.2-21.7 เซนติเมตร  ซ่ึงสายพนัธ์ุท่ีมีความยาวกา้นช่อดอกสั้นท่ีสุดคือ สาย

พนัธ์ุ KBr 5906 และสายพนัธ์ุท่ีมีความยาวกา้นช่อดอกยาวท่ีสุด คือ พนัธ์ุรวงเรียว 1 (Table 2) 

 

Table 2 Combined analysis for yield and agronomic characters of 11 broomcorn sorghum from 5 locations in 2019 

    Plant Panicle Panicle  No. of Panicle Rel. to 

Entry Variety height  exertion  length  branch  weight  check  

  (cm) (cm) (cm) (no.) (kg/rai) (%) 

1 KBr 5906 208 18.2 35.1 24 162 81.25 

2 KBr 5911 209 19.6 36.2 24 169 84.82 

3 KBr 5915 207 20.3 34.6 23 156 78.57 

4 KBr 5916 206 20.5 34.6 24 172 86.61 

5 KBr 5919 211 19.8 34.3 24 187 93.75 
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Table 2 (continued). 

    Plant Panicle Panicle  No. of Panicle Rel. to 

Entry Variety height  exertion  length  branch  weight  check  

  (cm) (cm) (cm) (no.) (kg/rai) (%) 

6 KBr 5927 205 20.2 34.5 23 160 80.36 

7 KBr 5937 206 21.1 35.0 24 137 68.75 

8 KBr 5939 206 19.3 32.8 25 188 94.64 

9 KBr 5962 205 19.7 35.4 25 149 75.00 

10 KBr 5964 208 19.9 33.9 25 171 85.71 

11 Ruang riew 1 207 21.7 35.1 25 199 100.00 

Mean 207 20.0 34.7 24 168  
CV (%) 2.60 5.07 3.15 5.40 6.00  
F-test ns * * ns **  

LSD 0.05 9.17 1.73 1.86 2.22 17.20  
LSD 0.01 12.51 2.36 2.54 3.03 23.45  

*, ** Significant at the 0.05 and 0.01 probability levels, respectively. ns= nonsignificant. 

  

เม่ือเปรียบเทียบกบัผลการวิจยัของ อาํไพ และคณะ (2561) พบว่า ขา้วฟ่างไมก้วาดท่ีปลูกทดสอบในไร่

เกษตรกรในปี พ.ศ. 2560 พบว่า ขา้วฟ่างไมก้วาดสายพนัธ์ุ KBr 5916 ให้ผลผลิตช่อดอก เท่ากบั 164 กิโลกรัม/ไร่ 

ในขณะท่ีพนัธ์ุรวงเรียว 1 ใหผ้ลผลิตช่อดอก 154 กิโลกรัม/ไร่ ซ่ึงในการทดสอบขา้วฟ่างไมก้วาดในไร่เกษตรกรใน

ปี พ.ศ. 2561 และ 2562 พบวา่ สายพนัธ์ุ KBr 5916 ท่ีใหผ้ลผลิตช่อดอกใกลเ้คียงกบัพนัธ์ุรวงเรียว 1 เท่ากบั 229 และ 

172 กิโลกรัม/ไร่ ตามลาํดบั ในขณะท่ีพนัธ์ุรวงเรียว 1 ท่ีปลูกในปี พ.ศ. 2561 และ 2562 ให้ผลผลิต 237 และ 199 

กิโลกรัม/ไร่ ตามลาํดบั  

 

สรุป 

ขา้วฟ่างไมก้วาดพนัธ์ุรวงเรียว 1 ซ่ึงเป็นพนัธ์ุแนะนาํ และเป็นพนัธ์ุเปรียบเทียบในการทดลองน้ี ใหผ้ลผลิต

ช่อดอกไม่แตกต่างกบัสายพนัธ์ุท่ีปรับปรุงพนัธ์ุข้ึนมาใหม่  คือ สายพนัธ์ุ KBr 5916, KBr 5919 และ KBr 5939 และ

ขา้วฟ่างไมก้วาดท่ีปรับปรุงพนัธ์ุข้ึนมาใหม่มีศกัยภาพท่ีจะนาํไปทาํเป็นไมก้วาด เน่ืองจากวา่ทุกสายพนัธ์ุมีความยาว

ช่อมากกวา่ 30 เซนติเมตร ซ่ึงจะนาํไปทาํเป็นไมก้วาดท่ีใชใ้นบา้นเรือน (ธาํรงศิลป, 2531) และขา้วฟ่างไมก้วาดสาย

พนัธ์ุ KBr 5906, KBr 5911, KBr 5919, KBr 5939, KBr 5962, และ KBr 5964 มีความยาวกา้นช่อเหมาะท่ีเหมาะสม 

ซ่ึงความยาวกา้นช่อท่ีเหมาะสมคือขา้วฟ่างไมก้วาดท่ีมีความยาวกา้นช่อไม่เกิน 20 เซนติเมตร หากกา้นช่อยาวมากว่า 

20 เซนติเมตรอาจทาํใหก้า้นช่อหกัไดง่้ายถา้ช่อมีขนาดใหญ่  

ทั้งน้ีการท่ีคดัเลือกพนัธ์ุท่ีเหมาะสมสาํหรับแต่ละพ้ืนท่ีเพ่ือส่งเสริมใหเ้กษตรกรปลูกนั้น ยงัตอ้งมีการศึกษา

ถึงเสถียรภาพของพนัธ์ุวา่พนัธ์ุใดท่ีสามารถตอบสนองต่อสภาพแวดลอ้มต่างๆ ไดดี้ หรือสายพนัธ์ุใดท่ีตอบสนองได้

ดีในบางสภาพแวดลอ้มต่อไป ซ่ึงการปฏิบติัดูแลรักษา และปัจจยัแวดลอ้มท่ีแปรปรวน อาจมีผลกระทบต่อการ



การประชุมทางวชิาการของมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ คร้ังท่ี 59 สาขาพืช 

285 

คดัเลือกและทดสอบพนัธ์ุ ดงันั้นการคดัเลือกหรือทดสอบพนัธ์ุในช่วงปลายฤดูฝน ซ่ึงเป็นช่วงท่ีเหมาะสมสําหรับ

ปลูกขา้วฟ่างจะช่วยใหก้ารคดัเลือกพนัธ์ุมีประสิทธิภาพ  

 

กติติกรรมประกาศ 
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Evaluation of OP leaf mulberry lines suitable for Sakon Nakhon cultivation area 
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บทคัดย่อ 

การศึกษาน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือคดัเลือกสายพนัธ์ุหม่อนใบ ท่ีเหมาะต่อสภาพพ้ืนท่ีปลูกในจงัหวดัสกลนคร โดยทาํ

การประเมินหม่อนสายพนัธ์ุผสมเปิดจาํนวน 17 สายพนัธ์ุ เทียบกบัพนัธ์ุสกลนคร (พนัธ์ุควบคุม) ทาํการปลูกท่ี ศูนยศึ์กษา

การพฒันาภูพาน อนัเน่ืองมาจากพระราชดาํริ จงัหวดัสกลนคร ในช่วงเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562 ถึง พฤษภาคม พ.ศ. 2563 

พบวา่ผลผลิตหม่อนใบสายพนัธ์ุลูกผสมเปิดทั้ง 17 สายพนัธ์ุ มีความยาวก่ิงต่อตน้อยูใ่นช่วง 170–300 เซนติเมตร จาํนวนตา

ต่อก่ิงอยู่ในช่วง 45.67–64.67 ตาต่อก่ิง จาํนวนก่ิงต่อตน้อยู่ในช่วง 5–16 ก่ิง จาํนวนใบต่อตน้อยู่ในช่วง 35–195 ใบต่อตน้ 

ผลผลิตใบสดอยู่ในช่วง 87.44–363.22 กรัมต่อต้น ผลผลิตใบแห้งอยู่ในช่วง 25.31–159.11 กรัมต่อต้น โดยสายพนัธ์ุ 

ACC3019 ใหผ้ลผลิตสูงสุด 

คาํสําคญั: การประเมิน, ผลผลิต, หม่อนใบ, สายพนัธ์ุลูกผสมเปิด 

 

Abstract 

This study aimed to select a mulberry line that suitable for Sakon Nakhon cultivation area. Seventeen OP mulberry 

lines were compared with Sakon Nakhon variety (control variety). The research was studied at the center of development 

of the Phu phan, Sakon Nakhon Province during October 2019–May 2020. The results found that 17 OP mulberry lines 

gave 170–300 cm branches length per plant, number buds per branch was ranging as 45.67–64.67 buds per plant, number 

of branches per plant was ranging from 5-16 branches, total number of leaves per plant was ranging as 35–195 leaves per 

plant, fresh leaves yield as 87.44–363.22 g. per plant and dried leaves yield as 25.31–159.11 g. per plant. In addition, 

ACC3019 gave the highest total yield. 

Keywords: evaluation, leaf mulberry, OP line, yield 
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คํานํา 

หม่อน (Morus sp.) มีถ่ินกาํเนิดในประเทศจีน โดยประเทศไทยพบมีการปลูกมากในพ้ืนท่ีภาคเหนือและ

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือท่ีมีการปลูกหม่อนเล้ียงไหมเพ่ือการผลิตเส้นไหม และผา้ไหม ผลหม่อนอุดมไปดว้ยสาร

ตา้นอนุมูลอิสระ ทั้งกลุ่มวิตามินซี ฟลาโวนอยด ์ฟินอลิค โปรตีน ไขมนั สารเหล่าน้ีช่วยบาํรุงรักษาร่างกาย และมี

ประโยชน์อย่างมาก อีกทั้งยงัมีกรดโฟลิกหรือโฟเลทท่ีช่วยบาํรุงเซลล์ประสาท ส่วนของใบหม่อน นอกจากจะ

นาํไปใชใ้นการเล้ียงไหมแลว้ยงัสามารถนาํมาแปรรูปเป็นอาหารเพ่ือสุขภาพของมนุษยไ์ด ้ เน่ืองจากใบหม่อนมี

คุณค่าทางโภชนาการสูงไม่ว่าจะเป็นชาหม่อน ปัจจุบนัผลิตภณัฑจ์ากใบหม่อนไดรั้บความนิยมเป็นอย่างมาก ซ่ึง

ปัจจุบนัมีการผลิตชาจากใบหม่อนเพ่ือเป็นเคร่ืองด่ืมสุขภาพ ชาใบหม่อนมีคุณสมบติัในการปรับระดบัความดนั

โลหิตและลดการอกัเสบในสมองของผูไ้ดรั้บอุบติัเหตุทางสมอง  การขยายพนัธ์ุมีหลายวิธี เช่น การปักชาํ การตอน

ก่ิง     การติดตา การเพาะเมลด็ และการเพาะเล้ียงเน้ือเยื่อ (ศูนยห์ม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ ตาก, 2556; ศูนยศึ์กษา

การพฒันาภูพานอนัเน่ืองมาจากพระราชดาํริฯ จงัหวดัสกลนคร, 2562) หม่อนใบเป็นหม่อนชนิดหน่ึงท่ีมีการนาํใบ

มาใชป้ระโยชน์ในดา้นต่างๆ โดยเฉพาะการนาํมาชงชา หม่อนใบลูกผสมเปิดเป็นพนัธ์ุหม่อนท่ีมีคุณภาพและให้ผล

ผลิตสูง ใบมีรูปร่างแตกต่างกนัทั้งท่ีเป็นแฉกและไม่เป็นแฉก (กรมหม่อนไหม, 2558)  อุดมไปดว้ยวิตามิน แร่ธาตุ 

และสารตา้นอนุมูลอิสระ เช่น เควอซิตนั (Quercetin) ท่ีลดความเส่ียงในการเกิดโรคมะเร็ง และลดการเส่ียงของ

หลอดเลือดอนัเป็นสาเหตุของโรคหวัใจและหลอดเลือด จากความสาํคญัดงักล่าวหม่อนใบจึงมีคุณค่าแก่การพฒันา

ปรับปรุงสายพนัธ์ุ และคดัเลือกสายพนัธ์ุท่ีเหมาะสมกบัการเพาะปลูก เพ่ือใหเ้กิดประโยชนสู์งสุดในการเจริญเติบโต

และใหผ้ลผลิตท่ีดีต่อไป  

 ดงันั้นการศึกษาคร้ังน้ีเพ่ือประเมินการใหผ้ลผลิตของสายพนัธ์ุหม่อนใบลูกผสมเปิด จาํนวน 17 สายพนัธ์ุ

ร่วมกบัพนัธ์ุสกลนคร (พนัธ์ุควบคุม) เพ่ือคดัเลือกสายพนัธ์ุท่ีดีใหผ้ลผลิตสูงในพ้ืนท่ีเพาะปลูกจงัหวดัสกลนคร 

 

อุปกรณ์และวธีิการ 

หม่อนใบสายพนัธ์ุลูกผสมเปิดจาํนวน 17 สายพนัธ์ุ อายุ 2 ปี ท่ีไดม้าจากการผสมขา้มแบบเปิดของแม่สาย

พนัธ์ุคุณไพ ดงั Table 1 ปลูกเทียบกบัหม่อนพนัธ์ุสกลนคร ทาํการทดลองท่ีแปลงปลูก ศูนยศึ์กษาการพฒันาภูพาน   

อนัเน่ืองมาจากพระราชดาํริ จงัหวดัสกลนคร พิกดั17°05´58´´ N, 104°02´20´´E 

ทาํการตดัแต่งตน้หม่อนอายุ 2 ปี โดยการตดัสูงจากดิน 30 เซนติเมตร แลว้ทาํการศึกษาขอ้มูล จาํนวนก่ิง

เกิดใหม่ต่อตน้ โดยนบัจาํนวนก่ิงท่ีเป็นแบบ Primary ท่ีเกิดใหม่หลงัการตดัแต่งก่ิง (ก่ิง) ความยาวก่ิง วดัจากโคนก่ิง

จนถึงปลายยอด (เซนติเมตร) จาํนวนตาต่อก่ิง (ตา) ความกวา้ง และความยาวของใบ จาํนวนใบต่อตน้ ผลผลิตใบสด

ต่อตน้ เก็บผลผลิตใบจากแต่ละก่ิง โดยนับจากยอดใบลงมา 5 ใบของแต่ละก่ิง จากนั้นทาํการชั่งนํ้ าหนักใบสด 

ผลผลิตใบแห้งต่อตน้ นาํผลผลิตใบสดไปอบในตูอ้บแห้ง จากนั้นทาํการชัง่นํ้ าหนักใบแห้ง (กรัม) วางแผนการ

ทดลองแบบ CRD, completely randomized design ทําการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของข้อมูล ด้วยวิธีการ DMRT, 

duncan’s multiple range test จํานวน 5 ซํ้ า  และหาค่าความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะ (Phenotypic correlation 

coefficients between traits) ดว้ยวิธี (Johnson and Kuby, 2004)  
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ผลและวจิารณ์ผลการทดลอง 

     จากการศึกษาพบว่าความยาวก่ิงต่อตน้มีความแตกต่างกนัทางสถิติท่ีระดบันยัสําคญั 95% มีความยาวก่ิง 

131.00–300.00 เซนติเมตร โดยสายพนัธ์ุท่ีมีความยาวก่ิงต่อตน้มากท่ีสุดคือสายพนัธ์ุ 3019 เท่ากบั 300 เซนติเมตร 

รองลงมา คือ สายพนัธ์ุ 3009 เท่ากบั 255.00 เซนติเมตร ส่วนพนัธ์ุสกลนคร มีความยาวก่ิงต่อตน้นอ้ยท่ีสุด เท่ากบั 

131.00 เซนติเมตร จาํนวนตาต่อก่ิง พบว่ามีความแตกต่างกนัทางสถิติท่ีระดบันยัสาํคญั 95% มีค่าอยู่ในช่วง 39.33–

64.67 ตา โดยสายพนัธ์ุท่ีมีจาํนวนตาต่อก่ิงมากท่ีสุดคือสายพนัธ์ุ 3019 เท่ากบั  64.67 ตา รองลงมา คือ สายพนัธ์ุ 3025 

เท่ากบั 60.67 ตา ส่วนพนัธ์ุสกลนคร มีจาํนวนตาต่อก่ิงนอ้ยท่ีสุด เท่ากบั 39.33 ตา การศึกษาในคร้ังน้ีดา้นความกวา้ง

ใบ พบวา่มีความแตกต่างกนัทางสถิติท่ีระดบันยัสาํคญั 95% มีค่าอยูใ่นช่วง 8.34–16.60 เซนติเมตร โดยสายพนัธ์ุท่ีมี

ความกวา้งใบมากท่ีสุดคือพนัธ์ุสกลนคร เท่ากบั  16.60 เซนติเมตร รองลงมาคือสายพนัธ์ุ  3002  เท่ากบั 12.22 

เซนติเมตร ส่วนพนัธ์ุ 3009 มีความกวา้งใบนอ้ยท่ีสุด เท่ากบั 8.34 เซนติเมตร ความยาวใบ พบวา่มีความแตกต่างกนั

ทางสถิติท่ีระดบันยัสําคญั 95% มีค่าอยู่ในช่วง 12.18–26.68 เซนติเมตร โดยสายพนัธ์ุท่ีมีความยาวใบมากท่ีสุดคือ

พนัธ์ุสกลนคร เท่ากบั  26.68 เซนติเมตร รองลงมาคือสายพนัธ์ุ  3004  เท่ากบั 17.58 เซนติเมตร ส่วนพนัธ์ุ 3005 มี

ความยาวใบนอ้ยท่ีสุด เท่ากบั 12.18 เซนติเมตร (Table 1) 

จาํนวนก่ิงต่อตน้ พบวา่มีอยูใ่นช่วง 5.00-16.00 ก่ิงต่อตน้ โดยสายพนัธ์ุท่ีมีจาํนวนก่ิงต่อตน้มากท่ีสุดคือสาย

พนัธ์ุ 3019 เท่ากบั 16 ก่ิง รองลงมาคือสายพนัธ์ุ  3021 และ 3024  เท่ากบั 14 ก่ิง ส่วนสายพนัธ์ุ 3001 และ 3002 มี

จาํนวนก่ิงต่อตน้นอ้ยท่ีสุด เท่ากบั 5.00 ก่ิง จาํนวนใบต่อตน้ พบว่ามีค่าอยู่ในช่วง  35–195  ใบต่อตน้ โดยสายพนัธ์ุ  

ท่ีมีจาํนวนใบต่อตน้มากท่ีสุดคือ สายพนัธ์ุ  3019 เท่ากบั 195 ใบต่อตน้ รองลงมาคือสายพนัธ์ุ  3008  เท่ากบั 145  ใบ

ต่อตน้ ส่วนสายพนัธ์ุท่ีมีจาํนวนใบต่อตน้นอ้ยท่ีสุดคือสายพนัธ์ุ  3015 เท่ากบั 35 ใบต่อตน้ จาํนวนผลผลิตใบสดต่อ

ตน้ของหม่อนจาํนวน 18 สายพนัธ์ุ/พนัธ์ุ พบว่ามีค่าอยู่ในช่วง 87.44–363.22 กรัมต่อตน้ โดยสายพนัธ์ุท่ีมีจาํนวน

ผลผลิตใบสดต่อตน้มากท่ีสุดคือ สายพนัธ์ุ  3019 เท่ากบั 363.22 กรัมต่อตน้ รองลงมา คือสายพนัธ์ุ  3023  เท่ากบั  

225.18  กรัมต่อตน้ สายพนัธ์ุท่ีมีจาํนวนผลผลิตใบสดต่อตน้นอ้ยท่ีสุดคือ สายพนัธ์ุ 3015 เท่ากบั 87.44 กรัมต่อตน้ 

จาํนวนผลผลิตใบแหง้ต่อตน้ของหม่อนจาํนวน 18 สายพนัธ์ุ/พนัธ์ุ พบว่ามีค่าอยู่ในช่วง  25.31–159.11  กรัมต่อตน้ 

โดยสายพนัธ์ุท่ีมีจาํนวนผลผลิตใบแหง้ต่อตน้มากท่ีสุดคือสายพนัธ์ุ  3019  เท่ากบั 159.11 กรัมต่อตน้ รองลงมาคือ 

สายพนัธ์ุ 3006 เท่ากบั 65.05 กรัมต่อตน้ สายพนัธ์ุท่ีมีจาํนวนผลผลิตใบแห้งต่อต้นน้อยท่ีสุดคือสายพนัธ์ุ 3015 

เท่ากบั 26.18 กรัมต่อตน้  (Table 2) 

โดยหม่อนมีลกัษณะท่ีแตกต่างกนัไปตามลกัษณะของแต่ละสายพนัธ์ุ ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากหม่อนแต่ละ

สายพนัธ์ุมีลกัษณะทางพนัธุกรรมท่ีแตกต่างกนั จึงทาํให้ตน้หม่อนมีลกัษณะท่ีแตกต่างกนัไปซ่ึงสอดคลอ้งกับ

งานวิจยัของ สุจารี (2561) ทาํการประเมินลกัษณะสายพนัธ์ุหม่อนผล จาํนวน 100 สายพนัธ์ุ บนพ้ืนฐานเกณฑ์การ

คดัเลือกสายพนัธ์ุหม่อน ท่ีพบวา่มีลกัษณะท่ีแตกต่างกนัไปเน่ืองจากพนัธุกรรมท่ีแตกต่างกนั จากผลการทดลองนั้น 

พบวา่สายพนัธ์ุ 3019 มีความยาวก่ิงต่อตน้ จาํนวนตาต่อก่ิง จาํนวนก่ิงต่อตน้ และ จาํนวนใบต่อตน้มากท่ีสุด ทั้งน้ีอาจ

เน่ืองมาจากหม่อนสายพนัธ์ุ 3019 มีความยาวก่ิงท่ีมากจึงทาํใหมี้จาํนวนตาต่อก่ิงเฉล่ียมากตามไปดว้ย และยงัส่งผล

ให้ สายพนัธ์ุ 3019 มีผลผลิตใบสด และผลผลิตใบแห้งท่ีมากตามไปดว้ย ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานทดลองของ ณัฐพร 

และทดัดาว (2562) ท่ีไดศึ้กษาการเจริญเติบโตและผลผลิตใบในหม่อนลูกผสมเปิด ท่ีพบว่าผลผลิตของใบมาก 

สอดคลอ้งกบัความสูงของตน้ ความยาวก่ิง จาํนวนตาต่อก่ิง และจาํนวนใบต่อตน้มาก จึงส่งผลใหมี้ผลผลิตใบมาก
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เช่นเดียวกนั ส่วนพนัธ์ุสกลนคร (skn) จะมีความยาวก่ิง และจาํนวนตาต่อก่ิงท่ีน้อยท่ีสุด เม่ือเทียบกบัพนัธ์ุอ่ืนท่ี

ทาํการศึกษา แต่พบวา่พนัธ์ุสกลนคร (skn) จะมีขนาดใบท่ีใหญ่กวา่สายพนัธ์ุอ่ืน  

จาก Table 3 เป็นการศึกษาความสมัพนัธ์ของลกัษณะ 8 ลกัษณะ ไดแ้ก่ ความยาวก่ิงต่อตน้ จาํนวนตาต่อก่ิง 

ความกวา้งใบ ความยาวใบ จาํนวนก่ิงต่อตน้ จาํนวนใบต่อตน้ ผลผลิตใบสดต่อตน้ และ ผลผลิตใบแหง้ต่อตน้  

ผลการทดลอง พบวา่ ความยาวก่ิง มีค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ทางบวกกบัจาํนวนตาต่อก่ิง (r = 0.81, 

α<0.01) , จาํนวนใบต่อก่ิง (r = 0.69, α < 0.01) , ผลผลิตใบสด (r = 0.59, α < 0.01) , ผลผลิตใบแหง้ (r = 0.65, α < 

0.01) ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานทดลองของ Banerjee et al. (2007); Rahman and Islam (2020) พบวา่ ความยาวของก่ิง มี

ความสมัพนัธ์กนัอยา่งมากกบัผลผลิตของใบหม่อน นอกจากนั้นความยาวก่ิง มีค่าสมัประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ทางลบ

กบัความกวา้งใบ (r = -0.49, α < 0.05) , ความยาวใบ (r = -0.47, α < 0.05) จาํนวนตาต่อก่ิง มีค่าสมัประสิทธ์ิ

สหสมัพนัธ์ทางบวกกบัจาํนวนใบต่อตน้ (r = 0.80, α < 0.01) , ผลผลิตใบแหง้ (r = 0.50, α < 0.05) และจาํนวนตาต่อ

ก่ิง มีค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ทางลบกบัความกวา้งใบ (r = -0.72, α < 0.01) , ความยาวใบ (r = -0.63, α < 0.01) 

ความกวา้งใบ มีค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ทางบวกกบัความยาวใบ (r = 0.84, α < 0.01) และมีค่าสมัประสิทธ์ิ

สหสมัพนัธ์ทางลบกบัจาํนวนใบต่อตน้ (r = -0.53, α < 0.05) จาํนวนก่ิงต่อตน้ มีค่าสมัประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ทางบวก

กบัจาํนวนใบต่อก่ิง (r = 0.53, α < 0.05) , ผลผลิตใบสด (r = 0.63, α < 0.01) , ผลผลิตใบแหง้ (r = 0.54, α < 0.05) 

จาํนวนใบต่อตน้ มีค่าสมัประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ทางบวกกบั ผลผลิตใบสด (r = 0.73, α < 0.01) , ผลผลิตใบแหง้ (r = 

0.73, α < 0.01) ผลผลิตใบสด มีค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ทางบวกกบัผลผลิตใบแหง้ (r = 0.95, α < 0.01) สอดคลอ้ง

กบังานทดลองของ Prakash et al. (2004) พบวา่ จาํนวนก่ิงแขนง และจาํนวนใบของหม่อน มีความสมัพนัธ์ทางบวก

กบัผลผลิตใบหม่อนอยา่งมีนยัสาํคญั 

 

Table 1 Branch length, bud number, leaf width and leaf length of 17 OP mulberry lines and control variety   

OP lines/  

control variety 

Branches length 

(cm) 

Bud number  

(buds) 

Leaf width  

(cm) 

Leaf length  

(cm) 

3001 230.00cd 54.33b-e 11.80c-d 13.90e-g 

3002 218.33d-g 53.67b-f 12.92bc 16.36b-d 

3004 203.33f-i 46.33e-g 12.22b-d 17.58b 

3005 206.67e-h 54.67b-d 10.16e-g 12.18g 

3006 253.33b 56.00b-d 11.24c-f 16.62bc 

3007 200.00g-i 53.67b-f 10.58d-f 15.72b-e 

3008 216.67d-g 57.67a-c 9.50fg 13.76e-g 

3009 255.00b 57.00a-c 8.34g 13.28fg 

3013 173.33jk 54.00b-e 10.04e-g 16.58bc 

3014 216.67d-g 51.33c-f 12.82bc 17.22b 

3015 170.00k 45.67fg 13.98b 17.04b 
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Table 1 (continued). 

OP lines/  

control variety 

Branches length 

(cm) 

Bud number  

(buds) 

Leaf width  

(cm) 

Leaf length  

(cm) 

3018 183.33i-k 53.00b-f 9.92e-g 14.22d-g 

3019 300.00a 64.67a 11.12c-f 17.12b 

3021 191.67h-j 51.00c-f 10.08e-g 14.60c-f 

3023 225.00c-f 48.67d-f 11.28c-f 16.00b-e 

3024 226.67c-e 58.67a-c 10.60d-f 15.96b-e 

3025 243.33bc 60.67ab 9.42fg 14.12d-g 

Skn 131.00l 39.33g 16.60a 26.68a 

Mean 213.57 53.35 11.26 16.05 

CV% 5.53 7.96 11.55 9.92 

Pr>F 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 

In a column, figures with same letter or without letter do not differ significantly whereas figures with dissimilar 

letters differ significantly 

 

Table 2 Branch number, leaf number, fresh weight and dry weight of 17 OP mulberry lines and control variety 

OP lines/ 

control variety 

Branch number 

(branches) 

Leaf number 

(leaves) 

Fresh weight 

(g) 

Dry weight  

(g) 

3001 5 59 116.96 34.64 

3002 5 61 117.34 31.98 

3004 7 46 103.11 30.35 

3005 13 63 97.79 27.45 

3006 9 129 216.08 65.05 

3007 13 120 180.69 51.1 

3008 6 145 133.89 46.86 

3009 9 95 115.95 30.81 

3013 7 60 89.72 25.31 

3014 7 49 98.74 29.7 

3015 8 35 87.44 26.18 

3018 7 93 96.12 28.17 

3019 16 195 363.22 159.11 
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Table 2 (continued). 

OP lines/ 

control variety 

Branch number 

(branches) 

Leaf number 

(leaves) 

Fresh weight 

(g) 

Dry weight  

(g) 

3021 14 95 185.67 46.93 

3023 10 82 225.18 60.93 

3024 14 137 142.42 37.2 

3025 12 138 180.44 47.26 

Skn 12 43.3 156.48 37.80 

Mean 9.7 91.4 150.4 45.4 

 

Table 3 Correlation among different yield and yield attributing characters on mulberry 

Characters BP LW LL NBP NLP TFW TDW 

LBP 0.81** -0.49* -0.47* 0.21 0.69** 0.59** 0.65** 
 0.0001 0.0369 0.0478 0.4031 0.0015 0.0092 0.0037 

BP  -0.72** -0.63** 0.25 0.80** 0.41 0.50* 
  0.0007 0.0053 0.3082 0.0001 0.0882 0.0354 

LW   0.84** -0.13 -0.53* -0.06 -0.07 
   0.0001 0.6114 0.0225 0.8008 0.7793 

LL    0.09 -0.28 0.13 0.08 
    0.72 0.2643 0.5992 0.7497 

NBP     0.53* 0.63** 0.54* 
     0.0248 0.0049 0.0213 

NLP      0.73** 0.73** 
      0.0006 0.0006 

TFW       0.95** 
       0.0001 

LBP = branches length per plant, BP = buds per branch, LW = leaf width, LL = leaf length, NBP = number of 

branches per plant, NLP = number of leaves per plant, TFW = fresh weight per plant (g), TDW = dry weight per 

plant (g) 

** Correlation is significant at the 0.01 level  

* Correlation is significant at the 0.05 level 

 

  



การประชุมทางวชิาการของมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ คร้ังท่ี 59 สาขาพืช 

292 

สรุป 

ผลผลิตหม่อนใบสายพนัธ์ุลูกผสมเปิดทั้ง 17 สายพนัธ์ุ มีความยาวก่ิงต่อตน้อยูใ่นช่วง 170–300 เซนติเมตร 

จาํนวนตาต่อก่ิงอยู่ในช่วง 45.67–64.67 ตาต่อก่ิง จาํนวนก่ิงต่อตน้อยู่ในช่วง 5-16 ก่ิง จาํนวนใบต่อตน้อยู่ในช่วง 35-

195 ใบต่อตน้ ผลผลิตใบสดอยู่ในช่วง 87.44–363.22 กรัมต่อตน้ ผลผลิตใบแห้งอยู่ในช่วง 25.31–159.11 กรัมต่อ

ตน้ โดยสายพนัธ์ุ ACC3019 ใหผ้ลผลิตสูงสุด 
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การพฒันาเทคนิคการฟอกฆ่าเช้ืออะเคเซียลูกผสม 

Development of Acacia hybrid sterilization techniques  
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บทคัดย่อ 

อะเคเซียลูกผสมเป็นไมโ้ตเร็วท่ีมีการปลูกในสวนป่าเพ่ือพลงังานในแถบเอเชียตะวนัออกเฉียงใตร้วมทั้งประเทศ

ไทย วิธีการขยายพนัธ์ุท่ีมีประสิทธิภาพสาํหรับปลูกสวนป่าคือใชเ้ทคโนโลยีการเพาะเล้ียงเน้ือเยื่อซ่ึงเป็นวิธีการเพ่ิมจาํนวน

ตน้พนัธ์ุไดอ้ยา่งรวดเร็ว การฟอกฆ่าเช้ือเป็นขั้นตอนหน่ึงท่ีสาํคญัในการเพาะเล้ียงเน้ือเยื่อ การทดลองน้ีจึงมีวตัถุประสงค์

เพ่ือทดสอบชนิด ความเขม้ขน้ และระยะเวลาของสารฟอกฆ่าเช้ือท่ีต่างกนั 6 ชุดการทดลอง ต่อเปอร์เซ็นตก์ารรอดชีวิตและ

การเจริญเติบโต โดยใชต้าขา้งของอะเคเซียลูกผสมมาฟอกฆ่าเช้ือและเล้ียงบนอาหาร ½ MS เป็นเวลา 4 สัปดาห์ พบว่า

เน้ือเยือ่ท่ีฟอกฆ่าเช้ือมีเปอร์เซ็นตก์ารรอด การปนเป้ือน การตาย และการเจริญเติบโตท่ีแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 

(p < 0.05) กระบวนการฟอกฆ่าเช้ือท่ีเหมาะสมคือ การลา้งนํ้ าไหล 5 นาที + แอลกอฮอล์ 70% 30 วินาที + HgCl2 0.1% 10 

นาที และลา้งดว้ยนํ้ าปลอดเช้ืออีก 4 คร้ัง วธีิน้ีเน้ือเยือ่มีเปอร์เซ็นตก์ารรอดชีวติ 87% ความยาวยอด 3.40±0.20 ซม. ความยาว

ใบ 5.04±0.70 ซม. และมีใบ 3.3±0.48 ใบต่อช้ินเน้ือเยือ่ 

คาํสําคญั: การเพาะเล้ียงเน้ือเยือ่, ฟอกฆ่าเช้ือ, ไมโ้ตเร็ว, อะเคเซีย 

 

Abstract 

Acacia hybrid is a fast-growing tree species which plants in the forest plantation for energy in Southeast Asia, 

including Thailand. The efficient method for rapid propagation for forest plantation is tissue culture technology. A 

sterilization is one of the most important steps in tissue culture. This experiment aimed to examine the effects of 

type, concentration, and duration of disinfectants. Lateral buds were used as explants. The procedures for sterilization were 

conducted 6 treatments and cultured in ½MS for 4 weeks. There was significantly different for all treatments in the 

percentage of survival, contamination, dead explants, and growth performance (p < 0.05). The optimal sterilization 

procedure was rinsing with tap water for 5 min + 70% (v/v) Ethanol for 30 sec + 0.1% HgCl2 for 10 min and rinsing with 

sterile water for 4 times. The results showed 87% survival rate. The shoot length, leaf length and leaf number were 

3.40±0.20cm., 5.04±0.70 cm. and 3.3±0.48 no./explant, respectively. 

Keywords: Acacia, fast-growing tree, sterilization, tissue culture  
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คํานํา 

ไมโ้ตเร็วสกุลอะเคเซียเป็นพืชท่ีมีศกัยภาพในการปลูกเป็นเช้ือเพลิงชีวมวล มีการปลูกในสวนป่าเพ่ือ

พลงังานในแถบเอเชียตะวนัออกเฉียงใตร้วมทั้งประเทศไทย และยงัเป็นท่ีตอ้งการของตลาดต่างประเทศท่ีมีความ

ตอ้งการนาํไปผลิตเช้ือเพลิงอดัเมด็จาํนวนมาก ไมอ้ะเคเซียมีทั้งชนิดและสายตน้ท่ีแตกหน่อดีและไม่แตกหน่อซ่ึงมี

ผลอย่างมากกบัตน้ทุนและผลตอบแทนในระยะยาวของผูป้ลูก โดยไมท่ี้มีการแตกหน่อดีจะใหผ้ลตอบแทนสูงกวา่

ไม่แตกหน่อ ดงันั้นจึงตอ้งมุ่งพฒันาคดัเลือกชนิดพนัธ์ุและสายต้นท่ีมีการแตกหน่อดีมาขยายพนัธ์ุส่งเสริมให้

เกษตรกรปลูก อะเคเซียลูกผสมหรือกระถินลูกผสมระหว่างกระถินเทพาและกระถินณรงค์เป็นพนัธ์ุท่ีไดรั้บการ

ยอมรับว่าให้ผลผลิตดี โตเร็ว และมีศกัยภาพในการแตกหน่อไดดี้ (มะลิวลัย,์ 2560) ซ่ึงสถาบนัคน้ควา้และพฒันา

ผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มีแปลงรวบรวมอะเคเซียลูกผสมท่ีแตกหน่อไดดี้มาขยายพนัธ์ุเพ่ือ

ส่งเสริมใหเ้กษตรกรปลูก อย่างไรก็ตามท่ีผ่านมาการขยายพนัธ์ุไมอ้ะเคเซียหรือไมโ้ตเร็วชนิดต่างๆ ในอดีตจะใช้

เมลด็เป็นหลกัซ่ึงมีโอกาสทาํใหต้น้พืชท่ีไดมี้ลกัษณะผนัแปรไปจากตน้แม่และใหผ้ลผลิตชา้ (กรมป่าไม,้ 2557; มะลิ

วลัย ์และคณะ, 2559) ในปัจจุบนัมีเทคโนโลยีและวิทยาการใหม่ๆ จึงไดเ้ปล่ียนมาใชวิ้ธีการขยายพนัธ์ุแบบไม่อาศยั

เพศแทน เช่น การตอน การติดตา การต่อก่ิง ทาบก่ิง เสียบก่ิง ปักชาํ และการเพาะเล้ียงเน้ือเยื่อ (รังสฤษด์ิ, 2540) เป็น

ตน้ ดงันั้นการท่ีจะผลิตกลา้ไมโ้ตเร็วให้ไดผ้ลผลิตท่ีดีและมีความสมํ่าเสมอ ปัจจุบนัจึงนิยมใช้วิธีการเพาะเล้ียง

เน้ือเยื่อเพ่ือนาํมาใชใ้นการขยายพนัธ์ุ เน่ืองจากสามารถผลิตกลา้ไมไ้ดใ้นระยะเวลาอนัสั้น และไดป้ริมาณมาก 

เพียงพอต่อความตอ้งการในอนาคต อีกทั้งยงัสามารถควบคุมปริมาณไดต้ามตอ้งการ 

อยา่งไรกต็ามการเพาะเล้ียงเน้ือเยื่อพืชมีขอ้จาํกดัในเร่ืองความสะอาดและการทาํใหพื้ชอยูใ่นสภาวะปลอด

เช้ือ การฟอกฆ่าเช้ือจึงเป็นขั้นตอนหน่ึงท่ีสาํคญัและเป็นขั้นตอนแรกในการเพาะเล้ียงเน้ือเยื่อ จึงยงัตอ้งทดสอบหา

วิธีและเทคนิคท่ีเหมาะสมในการฟอกฆ่าเช้ือกบัพืชแต่ละชนิด (ประศาสตร์, 2538) ดงันั้นการพฒันาเทคนิคและวิธี

ฟอกฆ่าเช้ืออะเคเซียลูกผสมจึงมีความสําคญัท่ียงัตอ้งมีการศึกษาเพ่ิมเติม เพ่ือให้การเพาะเล้ียงเน้ือเยื่ออะเคเซีย

ลูกผสมประสบความสาํเร็จ เน่ืองจากเป็นขั้นตอนเร่ิมตน้ในการเพาะเล้ียงเน้ือเยื่อเพ่ือผลิตกลา้ไมใ้นสภาวะปลอด

เช้ือใหไ้ดจ้าํนวนมาก เพ่ือรองรับความตอ้งการในอนาคตท่ีอาจมีเพ่ิมมากข้ึน การศึกษาในคร้ังน้ีจึงมีวตัถุประสงค์

เพ่ือทดสอบชนิด ความเขม้ขน้ และระยะเวลาของสารฟอกฆ่าเช้ือแต่ละวิธีท่ีมีผลต่อเปอร์เซ็นตก์ารรอดชีวิตและการ

เจริญเติบโตของอะเคเซียลูกผสม โดยผลจากการศึกษาคร้ังน้ีจะทาํใหไ้ดต้น้พนัธ์ุปลอดเช้ือและมีลกัษณะตรงตาม

พันธ์ุท่ีต้องการเพ่ือใช้ในการขยายพันธ์ุและผลิตต้นกล้าขยายผลให้เกษตรกรไปปลูกเพ่ือเป็นวัตถุดิบใน

อุตสาหกรรมพลงังานชีวภาพและเคมีชีวภาพต่อไป  

 

อุปกรณ์และวธีิการ 

 

วิธีการฟอกฆ่าเชือ้ 

ขั้นตอนนอกตูป้ลอดเช้ือ นาํตวัอย่างก่ิงท่ีไดจ้ากการคดัเลือกตน้แม่ท่ีมีลกัษณะดี ไม่มีโรค มาปักชาํใหแ้ตก

ยอดอ่อนในโรงเรือน เป็นเวลา 2 เดือน เพ่ือให้ก่ิงพนัธ์ุแตกยอดใหม่ท่ีมีความยาว 15 ถึง 20 ซม. หรือมีขอ้จาํนวน               

3–4 ขอ้ต่อยอด จากนั้นตดัท่ีโคนห่างจากขอ้สุดทา้ยของแต่ละยอด 3 ซม. เพ่ือนาํมาทาํความสะอาดดว้ยการลา้งนํ้ า

ไหลผ่าน 5 นาที ขณะเดียวกนัใชพู้่กนัปัดจากโคนไปท่ีปลายยอดและจากปลายยอดไปท่ีโคนจนกระทัง่สะอาดไม่มี
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ส่ิงปนเป้ือน จากนั้นลา้งดว้ยนํ้ายาลา้งจาน 15% เป็นเวลา 1 นาที และใชพู้่กนัและมือทาํความสะอาด เปิดนํ้าไหลผา่น

จนกว่าฟองหมด และลา้งดว้ยนํ้าท่ีผ่านการอบฆ่าเช้ือแลว้ (Sterilized dH2O) 1 คร้ัง และตดัแยกระหว่างยอดกบัขอ้ 

โดยแยกแต่ละขอ้ใส่ลงในขวดแกว้ เติม Sterilized dH2O จนท่วม เขย่าจนกว่าฟองหมด เปล่ียนนํ้า 2–3 คร้ัง เช็ดขวด

เน้ือเยื่อดว้ยแอลกอฮอล ์70% (v/v) ก่อนนาํเขา้ตูป้ลอดเช้ือ 

ขั้นตอนในตูป้ลอดเช้ือ นาํตวัอย่างท่ีผ่านการทาํความนอกตูป้ลอดเช้ือเรียบร้อยแลว้ มาเติม 70% Ethanol 

(v/v) จนท่วมตวัอย่างในแต่ละขวดแลว้เขย่าเป็นเวลา 30 วินาที จากนั้นเทสารละลายท้ิงแลว้ลา้งออกดว้ย Sterilized 

dH2O อีก 3 คร้ัง เติมสารฟอกฆ่าเช้ือชนิดและความเขม้ขน้ต่างกนั โดยใชน้ํ้ ายาฟอกขาวคลอร็อกซ์ (ประกอบดว้ย 

Sodium hypochlorite 6%) และเมอคิวริคลอไรด์ (HgCl2) โดยทาํการทดลอง 6 ชุด ชุดละ 10 ซํ้ า ซํ้ าละ 8 ข้อ ใช้

จาํนวนขอ้ทั้งหมด 480 ขอ้ แต่ละชุดการทดลองมีชนิดและความเขม้ขน้ของสารต่างกนั ดงัน้ี 

ชุดการทดลองท่ี 1 ฟอกดว้ยคลอร็อกซ์ 2 คร้ัง คร้ังท่ี 1 ใชค้วามเขม้ขน้ 10% และคร้ังท่ี 2 ใชค้วามเขม้ขน้ 

5% คร้ังละ 10 นาที ชุดการทดลองท่ี 2 ฟอกดว้ยคลอร็อกซ์ 2 คร้ัง คร้ังท่ี 1 ใชค้วามเขม้ขน้ 15% และคร้ังท่ี 2 ใช้

ความเขม้ขน้ 10% คร้ังละ 10 นาที ชุดการทดลองท่ี 3 ฟอกดว้ยเมอคิวริกคลอไรด์ 1 คร้ัง ใชค้วามเขม้ขน้ 0.05% 

HgCl2 เป็นเวลา 5 นาที ชุดการทดลองท่ี 4 ฟอกดว้ยเมอคิวริกคลอไรด ์1 คร้ัง ใชค้วามเขม้ขน้ 0.05% HgCl2 เป็นเวลา 

10 นาที ชุดการทดลองท่ี 5 ฟอกดว้ยเมอคิวริกคลอไรด ์1 คร้ัง ใชค้วามเขม้ขน้ 0.1% HgCl2 เป็นเวลา 5 นาที และชุด

การทดลองท่ี 6 ฟอกดว้ยเมอคิวริกคลอไรด ์1 คร้ัง ใชค้วามเขม้ขน้ 0.1% HgCl2 เป็นเวลา 10 นาที 

นาํขวดตวัอย่างท่ีฟอกด้วยชุดการทดลองต่างๆ มาลา้งดว้ย Sterilized dH2O อีก 4 คร้ัง หลงัจากนั้นคีบ

ตวัอยา่งใส่ในขวดเปล่าท่ีผา่นการอบฆ่าเช้ือแลว้ เพ่ือเตรียมนาํไปเพาะเล้ียง 

 

วิธีการเตรียมอาหารและการเพาะเลีย้ง 

เตรียมอาหารสังเคราะห์สูตร ½ MS (Murashige and Skoog, 1962) ท่ีเติมนํ้ าตาลซูโครส 30 กรัมต่อลิตร 

เติมไรโบเฟลวิน 0.015 กรัมต่อลิตร ปรับ pH ท่ี 5.8 ดว้ย NaCl 1 N หรือ NaOH 1 N แลว้เติมผงวุน้ 7 กรัมต่อลิตร 

และนําไปต้มจนวุน้ละลาย เม่ือต้มเรียบร้อยแลว้เทอาหารใส่ขวดใสท่ีมีฝาปิด ขนาด 4 ออนซ์ จาํนวน 15–20 

มิลลิลิตร ปิดฝาแลว้นาํไปฆ่าเช้ือท่ีอุณหภูมิ 121 องศาเซลเซียส ความดนั 15 ปอนดต่์อตารางน้ิว เป็นเวลา 20 นาที 

ท้ิงไวใ้หเ้ยน็และวางอาหารท่ีเตรียมไวใ้นหอ้งปลอดเช้ือเป็นเวลา 1 สัปดาห์ก่อนการยา้ยเน้ือเยื่อ เพ่ือตรวจสอบการ

ปนเป้ือนของอาหาร จากนั้นนาํเน้ือเยื่อท่ีผา่นการฟอกฆ่าเช้ือทั้ง 6 ชุดการทดลอง มาเพาะเล้ียงบนอาหารสูตร ½ MS 

(Fig.1) ท่ีไดเ้ตรียมไวข้า้งตน้เป็นเวลา 4 สัปดาห์ และนาํไปวางบนชั้นเพาะเล้ียงเน้ือเยื่อในห้องเพาะเล้ียงท่ีควบคุม

อุณหภูมิ 25±2 องศาเซลเซียส ให้แสง 16 ชั่วโมงต่อวนั บนัทึกผลการฟอกฆ่าเช้ือหลงัจากเพาะเล้ียง 4 สัปดาห์ 

ดงัต่อไปน้ี 

บนัทึกเปอร์เซ็นตก์ารรอดชีวิต โดยบนัทึกช้ินส่วนขอ้ท่ีไม่ปนเป้ือนจากเช้ือจุลินทรีย ์และไม่ตายจากการถูก

ทาํลายดว้ยสารฟอกฆ่าเช้ือ โดยใชสู้ตรคาํนวน ดงั Equation 1 

 

   

(1) 
 % Survival =  

Number of Survived explants 
× 100 

Total number of explants 
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บันทึกเปอร์เซ็นต์การตาย โดยบันทึกช้ินส่วนข้อท่ีตายหรือถูกทาํลายด้วยสารฟอกฆ่าจนไม่สามารถ

เจริญเติบโตต่อไปได ้โดยใชสู้ตรคาํนวน ดงั Equation 2 

 

 

(2) 

 

บนัทึกเปอร์เซ็นตก์ารปนเป้ือน โดยบนัทึกช้ินส่วนขอ้ท่ีเกิดการปนเป้ือนจากเช้ือจุลินทรีหลงัผ่านการฟอก

ฆ่าเช้ือ โดยใชสู้ตรคาํนวน ดงั Equation 3 

 

 

(3) 

 

 
Fig. 1 Surface sterilization method of Acacia hybrid, tissue selection (A), surface sterilization (B), tissue culture (C) 

 

 บนัทึกการเจริญเติบโตของเน้ือเยื่อโดยวดัความยาวยอด ความยาวใบ และนบัจาํนวนใบ หลงัเพาะเล้ียงใน

สูตรอาหาร ½MS เป็นเวลา 7, 14, 21, และ 28 วนั เพ่ือตรวจสอบพฒันาการของเน้ือเยื่อท่ีผ่านการฟอกฆ่าเช้ือทั้ง 6 

ชุดการทดลอง 

 

การวิเคราะห์ทางสถิติ 

 วางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ (Completely Randomized Design, CRD) และใชโ้ปรแกรม SPSS ใน

การวิเคราะห์ขอ้มูลและวิเคราะห์ความแปรปรวนดว้ยตาราง ANOVA เปรียบเทียมความแตกของค่าเฉล่ียดว้ยวิธี 

DMRT ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% 

 

ผลและวจิารณ์ผลการทดลอง 

จากการฟอกฆ่าเช้ืออะเคเซียลูกผสม (Acacia hybrid) ดว้ยชนิด ความเขม้ขน้ และระยะเวลาของสารฟอก

ฆ่าเช้ือท่ีต่างกนั 6 ชุดการทดลอง ไดแ้ก่ ชุดการทดลองท่ี 1 ฟอกฆ่าเช้ือ 2 คร้ัง ดว้ย Clorox ความเขม้ขน้ 10% และ 

5% นานคร้ังละ 10 นาที ตามลาํดบั ชุดการทดลองท่ี 2 ฟอกฆ่าเช้ือ 2 คร้ัง ดว้ย Clorox ความเขม้ขน้ 15% และ 10% 

นานคร้ังละ 10 นาที ตามลาํดบัและชุดการทดลองท่ี 3-6 ฟอกฆ่าเช้ือคร้ังเดียวดว้ยเมอคิวริคคลอไรด์ (HgCl2) คือ 

0.05% นาน 5 นาที, 0.05% นาน 10 นาที, 0.1% นาน 5 นาที และ 0.1% นาน 10 นาที ตามลาํดบั พบว่าเน้ือเยื่อท่ีผา่น

% Dead explant = 
Number of dead explants 

× 100 
Total number of explants 

% Contamination = 
Number of contaminated explants 

× 100 
Total number of explants 
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การฟอกฆ่าเช้ือมีเปอร์เซ็นต์การรอด การปนเป้ือน และการเจริญเติบโตท่ีแตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ 

(P<0.05) การฟอกฆ่าเช้ือท่ีเหมาะสมท่ีสุดคือชุดการทดลองท่ี 6 ใชส้ารฟอกฆ่าเช้ือ HgCl2 ซ่ึงไดส้รุปขั้นตอนการ

ฟอกฆ่าเช้ือตั้งแต่ขั้นตอนนอกตูป้ลอดเช้ือจนถึงขั้นตอนสุดทา้ยในตูป้ลอดเช้ือไวใ้น Fig. 2 

  

 
Fig. 2 Procedure of the optimum method for explant surface sterilization of Acacia hybrid 

 

จากผลการทดลองแสดงใหเ้ห็นวา่ชุดการทดลองท่ีฟอกฆ่าเช้ือดว้ย HgCl2  ความเขม้ขน้ 0.1% นาน 10 นาที

นั้น มีประสิทธิภาพสูงสุด คือเน้ือเยื่อมีเปอร์เซ็นต์การรอดชีวิต (เน้ือเยื่อท่ีไม่มีการปนเป้ือนและไม่ตายจากการถูก

สารฟอกฆ่าเช้ือทาํลาย) 87% (86.50±9.26) และพบการปนเป้ือนจากจุลินทรียต์ ํ่าท่ีสุด เพียง 13% (13.50±9.26) การ

ฟอกฆ่าเช้ืออะเคเซียลูกผสมตามวิธีการ ความเขม้ขน้ และชนิดของสารตามกระบวนการขา้งตน้ คือชุดการทดลองท่ี 

6 นั้นพบว่าสามารถลดระยะเวลาในการฟอกฆ่าเช้ือไดถึ้ง 2 เท่า เม่ือเทียบกบัวิธีการฟอกฆ่าเช้ือ Acacia chundra 

(Rout et al., 2008) ซ่ึงไดใ้ช ้HgCl2 ความเขม้ขน้เดียวกนั คือ 0.1% ในการฟอกฆ่าเช้ือพ้ืนผิว แต่ใชร้ะยะเวลาในการ

ฟอกฆ่าเช้ือนานถึง 20 นาที อย่างไรก็ตามจากรายงานวิธีการฟอกฆ่าเช้ือ Acacia ในงานวิจยัท่ีผ่านมาพบว่ามกัใช ้

สาร HgCl2 ความเข้มข้นไม่เกิน 0.1% และใช้เพียง 5-10 นาที (Rathore et al., 2012; Banerjee, 2013; Monteuuis                  

et al., 2013; Nagashree et al., 2015) แต่มีกระบวนการเตรียมเน้ือเยื่อและขั้นตอนการฟอกฆ่าเช้ือท่ีแตกต่างกัน 

นอกจากน้ียงัพบว่ากระบวนการฟอกฆ่าเช้ือ A. auriculiformis ตอ้งมีการแช่ตวัอย่างเน้ือเยื่อใน Benlate (fungicide) 

ความเขม้ขน้ 0.1% ร่วมกบั Boric acid ความเขม้ขน้ 1% เป็นเวลา 24 ชัว่โมง ก่อนเขา้สู่กระบวนการฟอกฆ่าเช้ือดว้ย 

HgCl2 ความเขม้ขน้ 0.1% อีก 10 นาที และฟอกคร้ังท่ี 2 ดว้ย Clorox ความเขม้ขน้ 10% อีก 5 นาที จึงไดเ้น้ือเยื่อ

ปลอดเช้ือมาใช้ในการขยายพันธ์ุ (Ismail et al, 2016) ซ่ึงเป็นกระบวนการท่ีมีหลายขั้นตอนและใช้ระยะเวลา

ค่อนขา้งนาน จึงแสดงใหเ้ห็นว่าในการฟอกฆ่าเช้ือพืชแต่ละชนิดให้มีประสิทธิภาพสูงสุดนั้นไม่ไดข้ึ้นอยู่กบัชนิด

หรือระยะเวลาของสารฟอกฆ่าเช้ือเพียงอยา่งเดียวเท่านั้น แต่ยงัรวมไปถึงขั้นตอนตั้งแต่การเตรียมเน้ือเยื่อพืช การทาํ

ความสะอาดในขั้นตน้ จนกระทั้งเสร็จส้ินกระบวนการฟอกฆ่าเช้ือ ส่วนผลการฟอกฆ่าเช้ือรองลงมาจากชุดการ
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ทดลองท่ี 6 คือชุดการทดลองท่ี 4 ชุดการทดลองท่ี 5 ชุดการทดลองท่ี 3 ชุดการทดลองท่ี 2 และชุดการทดลองท่ี 1 

ซ่ึงไดผ้ลการทดลองแสดงดงั Table 1 เม่ือติดตามการเจริญเติบโตพบว่าตน้อ่อนท่ีผ่านการฟอกฆ่าเช้ือดว้ย HgCl2 ท่ี

ความเขม้ขน้และระยะเวลาต่างกนั (ชุดการทดลองท่ี 3–6) ไม่มีความแตกต่างกนัทางสถิติ ในขณะท่ีเน้ือเยื่อท่ีผ่าน

การฟอกฆ่าเช้ือดว้ยชุดการทดลองท่ี 1 และ 2 ซ่ึงใชค้ลอร็อกซ์เป็นสารฟอกฆ่าเช้ือ พบวา่ความยาวยอด ความยาวใบ 

และจาํนวนใบ มีการพฒันาตํ่ากวา่การใช ้HgCl2 (Table 2) แมว้า่การใชค้ลอร็อกซ์จะไม่ส่งผลใหเ้น้ือเยื่อถูกทาํลายแต่

ดว้ยความเขม้ขน้และระยะเวลาท่ีใชใ้นการฟอกฆ่าเช้ือคร้ังน้ีส่งผลใหเ้น้ือเยื่อมีแนวโนม้การเจริญท่ีนอ้ยลง การฟอก

ฆ่าเช้ือจึงจาํเป็นตอ้งใชค้วามเขม้ขน้ของสาร ชนิดสาร และระยะเวลาท่ีเหมาะสมกบัพืชแต่ละชนิด (ประศาสตร์, 

2538) เพ่ือใหไ้ดเ้ทคนิคและกระบวนการท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุด เพ่ือลดทั้งตน้ทุนและระยะเวลาในการปฏิบติังาน 

จากการเพาะเล้ียงเน้ือเยื่อหลงัจากฟอกฆ่าเช้ือดว้ยชุดการทดลองท่ี 6 เป็นระยะเวลา 4 สัปดาห์ พบว่าเน้ือเยื่อมีความ

ยาวยอด ความยาวใบ และจาํนวนใบสูงสุดคือ 3.40±0.20 ซม., 5.04±0.70 ซม. และ 3.3±0.48 ใบต่อช้ินเน้ือเยื่อ 

ตามลาํดบั (Table 2) และพบว่าความยาวใบมีแนวโนม้เพ่ิมสูงข้ึนตามระยะเวลาท่ีใชเ้พาะเล้ียง (Fig. 3 และ Fig. 4) 

รองลงมาคือชุดการทดลองท่ี 4 เน้ือเยื่อมีความยาวยอด ความยาวใบ และจาํนวนใบสูงสุดคือ 3.40±0.21 ซม., 

5.03±0.69 ซม. และ 3.1±0.31 ใบต่อช้ินเน้ือเยื่อ ตามลาํดบั โดย 2 ชุดการทดลองดงักล่าวใชส้าร HgCl2ในการฟอก

ฆ่าเช้ือระยะเวลา 10 นาทีเหมือนกนัแต่ความเขม้ขน้ต่างกนั พบว่าเน้ือเยื่อมีการพฒันาท่ีใกลเ้คียงกนั ขณะท่ีชุดการ

ทดลองท่ี 3 และ 5 ซ่ึงใช้สาร HgCl2ในการฟอกฆ่าเช้ือระยะเวลา 5 นาที พบว่าเน้ือเยื่อมีการพฒันาดีกว่าแต่มี

เปอร์เซ็นตก์ารปนเป้ือนสูงกว่าการฟอก 10 นาที การใชส้าร HgCl2 ในการฟอกฆ่าเช้ือท่ีระยะเวลานานข้ึนอาจส่งผล

กระทบต่อการฟ้ืนตวัของเน้ือเยื่ออะเคเซียลูกผสม อย่างไรก็ตามผลการทดลองดงักล่าวไม่มีความแตกต่างกนัทาง

สถิติเน่ืองจากมีความแตกต่างกนัเลก็นอ้ย (Table 2) 

 

Table 1 Percentage of survived explants, contaminated explants and dead explants after sterilization using various 

concentrations of sterilizing agents for 4 weeks on ½ MS medium  

Treatments First sterilization Second sterilization 
%Survived 

explants 

%Contaminated 

explants 

%Dead 

explants 

T1 10% Clorox for 10 min.  5% Clorox for 10 min. 12.50±8.33d 87.50±8.33d 0 

T2 15% Clorox for 10 min.  10% Clorox for 10 min. 30.00±6.45c 70.00±6.45c 0 

T3 0.05% HgCl2 for 5 min. - 72.50±7.90b 27.50±7.90b 0 

T4 0.05% HgCl2 for 10 min. - 80.00±8.74ab 20.00±8.74ab 0 

T5 0.1% HgCl2 for 5 min. - 76.50±12.34b 23.50±12.34b 0 

T6 0.1% HgCl2 for 10 min. - 86.50±9.26a 13.50±9.26a 0 

*Means±SD values within a column followed by the different superscript letters are significantly different (p < 0.05) 
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Table 2 Shoot and leaf developments of Acacia hybrid for 4 weeks on ½ MS medium 

Treatments Sterilizing agents Shoot length (mm) Leaf length (mm) Leaves (no./plant) 

T1 10% Clorox + 5% Clorox 3.31±0.16b 4.68±0.48 b 3.0±0.47 a 

T2 15% Clorox + 10%Clorox 3.20±0.09c 3.74±0.38 c 2.6±0.69 b 

T3 0.05% HgCl2  3.41±0.17a 5.04±0.67 a 3.2±0.42 a 

T4 0.05% HgCl2  3.40±0.21a 5.03±0.69 a 3.1±0.31 a 

T5 0.1% HgCl2  3.44±0.23a 5.10±0.71 a 3.1±0.56 a 

T6 0.1% HgCl2  3.40±0.20a 5.04±0.70 a 3.3±0.48 a 

*Means±SD values within a column followed by the different superscript letters are significantly different (p < 0.05) 

 

 
Fig. 3 Acacia hybrid on ½ MS medium after surface sterilization using 0.1% HgCl2 for 10 minutes (T6), after 1 

week (A), after 2 weeks (B), after 3 weeks (C), after 4 weeks (D) 

 

 
Fig. 4 Leaf development of Acacia hybrid after surface sterilization for 28 days (4 weeks) 

 

จากผลการศึกษาแสดงใหเ้ห็นว่าหากใช ้HgCl2 ท่ีมีความเขม้ขน้สูงและใชร้ะยะเวลาการฟอกฆ่าเช้ือท่ีนาน

ข้ึนมีผลต่อพฒันาการของพืช ซ่ึงหากใช้ความเขม้ขน้หรือระยะเวลาท่ีนานกว่าการทดลองคร้ังน้ีอาจส่งผลต่อ

เปอร์เซ็นตก์ารรอดชีวิตของเน้ือเยื่อ เน่ืองจากไดรั้บอนัตรายจาก HgCl2 ถึงแมจ้ะควบคุมการปนเป้ือนไดสู้ง แต่กอ็าจ

ทาํอนัตรายต่อเน้ือเยื่อท่ีจะนาํมาเพาะเล้ียงได ้ซ่ึงโดยทัว่ไปแลว้การใชส้าร HgCl2 ในการทาํความสะอาดตวัอย่าง

เน้ือเยื่อท่ีจะนาํเพาะเล้ียงเน้ือเยื่อใหป้ราศจากเช้ือราและแบคทีเรียนั้น มกัใชค้วามเขม้ขน้ประมาณ 0.1–1.0 % เท่านั้น 
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และใชร้ะยะเวลาในการฟอกไม่เกิน 10 นาที ทั้งน้ีเน่ืองจาก HgCl2 เป็นสารปรอทอนินทรีย์ชนิดหน่ึงท่ีมีกลไกทาง

เคมีในการไประงับการทาํงานของเอนไซม์ในส่ิงมีชีวิต จึงเรียกสารปรอทท่ีอยู่ในกลุ่มน้ีว่า Non Competitive 

Inhibitor โดยการไปทาํลายกลุ่มซัลฟ์ไฮดริล (-SH) ของเอนไซม์เส่ือมฤทธ์ิ ส่งผลให้เอนไซม์หลายชนิดของ

ส่ิงมีชีวิตเส่ือมสภาพ จึงมกัใชใ้นการควบคุมโรคท่ีเกิดจากแบคทีเรียและราในพืชและยงัถูกใชเ้ป็นส่วนผสมของยา

ฆ่าแมลงและฆ่าเช้ือราบางชนิดอีกดว้ย (ไพโรจน์, 2525) จากการทดลองคร้ังน้ีใชค้วามเขม้ขน้ไม่เกิน 0.1% และใช้

เวลาเพียง 10 นาที ก็พบว่ามีประสิทธิภาพในการฆ่าเช้ือไดดี้กว่าการใช ้Clorox ฟอกฆ่าเช้ือถึง 2 คร้ัง ซ่ึงสามารถลด

ขั้นตอนการฟอกและลดระยะเวลาในการทาํงานใหเ้ร็วข้ึน อยา่งไรกต็ามหากมีการศึกษาเพ่ิมเติมถึงความเขม้ขน้และ

ระยะเวลาในการฟอกฆ่าเช้ือใหต่้างจากน้ีอาจยืนยนัผลการใชส้าร HgCl2 ต่อการฟอกฆ่าเช้ืออะเคเซียลูกผสมไดอ้ย่าง

มีประสิทธิภาพสูงสุด และไม่ส่งผลต่อการเจริญเติบโตของอะเคเซียลูกผสม ซ่ึงอาจทาํใหไ้ดก้ระบวนการฟอกฆ่า

เช้ือท่ีสามารถลดการปนเป้ือนได้น้อยกว่า 13% หรืออาจเป็น 0% เพ่ือลดการสูญเสียตัวอย่างต้นพนัธ์ุจากการ

ปนเป้ือนในกระบวนการฟอกฆ่าเช้ือไดใ้นอนาคต  

 

สรุป 

เทคนิคการฟอกฆ่าเช้ืออะเคเซียลูกผสมท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุดประกอบดว้ย ขั้นตอนนอกตูป้ลอดเช้ือคือ

ลา้งนํ้าไหลผา่น 5 นาที ลา้งดว้ยนํ้ายาลา้งจาน 15% 1 นาที ขั้นตอนในตูป้ลอดเช้ือคือแช่ในแอลกอฮอล ์70% เวลา 30 

วินาที ลา้งดว้ยนํ้ ากลัน่ปลอดเช้ือ 3 คร้ัง แช่ใน HgCl2  ความเขม้ขน้ 0.1% เป็นเวลา 10 นาที 1 คร้ัง และลา้งดว้ยนํ้า

ปลอดเช้ืออีก 4 คร้ัง พบเปอร์เซ็นต์การรอดชีวิต 87% มีการปนเป้ือนจุลินทรีย ์13% และเน้ือเยื่อมีความยาวยอด 

3.40±0.20 ซม. ความยาวใบ 5.04±0.70 ซม. และจาํนวนใบ 3.3±0.48 ใบต่อช้ินเน้ือเยื่อ หลงัเพาะเล้ียง 4 สปัดาห์ 
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ผลของบรรจุภัณฑ์ต่ออายุการวางจําหน่ายและคุณภาพของไมโครกรีนไควาเระ (Raphanus sativus L.) 

Effect of packaging on shelf life and quality of Kaiware-microgreens (Raphanus sativus L.) 
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บทคัดย่อ 

 งานวิจัยน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาผลของบรรจุภณัฑ์ต่ออายุการวางจาํหน่ายและคุณสมบติัทางกายภาพและ

ชีวเคมีหลงัการเก็บเก่ียวของไมโครกรีนไควาเระโดยใชบ้รรจุภณัฑ์ 3 ชนิด ไดแ้ก่ถุงซิปชนิด LDPE ถุง Active และกล่อง 

Clamshell (ชุดควบคุม) เก็บรักษาท่ีอุณหภูมิ 10 องศาเซลเซียส วเิคราะห์คุณภาพทุก 2 วนั เป็นเวลา 8 วนั พบวา่การเก็บรักษา

ไมโครกรีนในถุงซิปชนิด LDPE มีอายกุารวางจาํหน่ายนานท่ีสุด 8 วนั และสามารถชะลอการเหลืองของใบซ่ึงสอดคลอ้งกบั

ค่า L*  b* และ Hue angle ท่ีมีการเปล่ียนแปลงน้อยกว่าการใช้บรรจุภัณฑ์ชนิดอ่ืนๆ อย่างไรก็ตามพบว่าการเก็บรักษา                    

ไมโครกรีนในกล่อง Clamshell มีปริมาณวติามินซีและปริมาณกลูโคซิโนเลตมากท่ีสุด ในขณะท่ีชนิดบรรจุภณัฑไ์ม่มีผลต่อ

ความแตกต่างของปริมาณคลอโรฟิลลท์ั้งหมด ความสามารถในการตา้นอนุมูลอิสระดว้ยวธีิ DPPH และ FRAP และปริมาณ

สารประกอบฟีนอลิกทั้งหมดในไมโครกรีน จากผลการทดลองแสดงให้เห็นวา่ถุงซิปชนิด LDPE ชะลอการเปล่ียนแปลง

ลกัษณะปรากฎของไมโครกรีนไควาเระไดดี้แต่ไม่มีผลต่อการรักษาปริมาณสารสาํคญั  

คาํสําคญั: กลูโคซิโนเลต, กล่อง Clamshell, ถุงซิปชนิด LDPE, ถุง Active, วติามินซี 

   

Abstract 

 The objective of present study was conducted to investigate the effects of packaging on shelf life and postharvest 

physio-biochemical properties of ‘Kaiware’ microgreens by using three packaging types:  LDPE zip bag, active bag, and 

clamshell box (control), and stored at 10°C. Microgreens were sampled 2 days intervals until 8 days for analysis. The 

results showed that microgreens in LDPE zip bag had longest shelf life for 8 days. In addition, LDPE zip bag retarded the 

yellowing of leaves which corresponded with less changes of L*, b* and hue angle values. However, microgreens packed 

in clamshell box showed the highest vitamin C and glucosinolate contents. While, total chlorophyll content, antioxidant 

activity by DPPH assay and FRAP assay, and total phenolic compounds were not significantly difference among the 

packaging types. From these results showed that LDPE zip bag could preserve the external appearance of ‘Kaiware’ 

microgreens but no effect on maintaining the bioactive compounds.  

Keywords: active bag, clamshell box, glucosinolates, LDPE Zip bag, vitamin C 
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คํานํา 

ไมโครกรีนไควาเระหรือตน้อ่อนหัวไชเทา้เป็นตน้อ่อนชนิดหน่ึงท่ีไดรั้บความนิยมมากในต่างประเทศ

โดยเฉพาะประเทศญ่ีปุ่น (อดิศกัด์ิ, 2559) เพราะไควาเระมีรสชาติท่ีเป็นเอกลกัษณ์คือรสเผด็คลา้ยวาซาบิสามารถ

นาํมาประกอบอาหารไดห้ลากหลายทั้งรับประทานสด ปรุงสุก ผสมนํ้าป่ัน หรือรูปแบบของผลิตภณัฑเ์สริมอาหาร 

และมีอาหารท่ีมีประโยชน์ต่อร่างกายท่ีหลากหลาย เช่น ไฟโตนิวเทรียนท ์ท่ีเป็นสารตา้นอนุมูลอิสระ รูติน ท่ีช่วย

ตา้นการอกัเสบ เควอซิทิน ท่ีช่วยป้องกนัโรคหลอดเลือดและหัวใจ ยบัย ั้งวงจรการเกิดมะเร็ง วิตามินเอ ช่วยบาํรุง

สายตา วิตามินบี ช่วยเสริมสร้างสารส่ือประสาทสมอง และ วิตามินซีท่ีเป็นสารต่อตา้นอนุมูลอิสระท่ีมีประสิทธิภาพ

สูง (Kopsell and Sams, 2013) อยา่งไรกต็ามสารสาํคญัชนิดต่างๆ มีการสูญเสียไดง่้ายหลงัจากการเก็บเก่ียวเน่ืองจาก

ปัจจยัจากสภาพแวดลอ้ม (สายชล, 2528) ดงันั้นวิธีการเก็บรักษาไมโครกรีนจึงเป็นประเด็นท่ีสาํคญั สาํหรับวิธีการ

ในการรักษาปริมาณสารสําคญัในผลิตผลสดทางการเกษตรมีอยู่หลายวิธีด้วยกัน (ภาณุมาศ, 2558) ซ่ึงการใช้                       

บรรจุภัณฑ์เป็นวิธีการหน่ึงท่ีนิยมใช้กันอย่างแพร่หลายเน่ืองจากเป็นวิธีการท่ีง่ายต่อการปฏิบัติในระดับ

อุตสาหกรรม จากการวิจยัท่ีผา่นมาพบว่าการใชถุ้งพลาสติกชนิดต่างๆ สามารถยืดอายกุารเก็บรักษาผลิตผลทางการ

เกษตรได ้(Han, 2014) ซ่ึงฟิลม์พลาสติกแต่ละชนิดมีความเหมาะสมกบัพืชแต่ละชนิดแตกต่างกนัข้ึนอยูก่บัอตัราการ

หายใจ (Exama et al., 1993) อย่างไรก็ตามยงัไม่มีการรายงานเร่ืองผลของชนิดถุงพลาสติกต่อการเปล่ียนแปลง

คุณภาพและปริมาณสารสําคญัและความสามารถในการตา้นสารอนุมูลอิสระในระหว่างการวางจาํหน่ายของ                

ไมโครกรีนไควาเระ ดงันั้นงานวิจยัน้ีจึงศึกษาผลของถุงพลาสติกชนิดต่างๆ ต่อการเปล่ียนแปลงปริมาณสารสาํคญั 

และกิจกรรมการตา้นอนุมูลอิสระระหวา่งการวางจาํหน่ายของไมโครกรีนหลงัการเกบ็เก่ียว 

 

อุปกรณ์และวธีิการ 

 

การเพาะเมลด็ 

 ทาํการแช่เมลด็ไควาเระในอตัราส่วน 80 กรัมต่อนํ้า 1 ลิตร เป็นเวลา 6 ชัว่โมง ทาํการกรองเมลด็และสะเดด็

นํ้า หลงัจากนั้นบ่มเมลด็ใหง้อกท่ีอุณหภูมิ 21±2 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 1 คืน ทาํการโรยเมลด็ไควาเระลงถาดเพาะ

ท่ีมีวสัดุปลูก แลว้เพาะตน้อ่อนในท่ีมืดท่ีมีอุณหภูมิ 21±2 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 4 วนั หลงัจากนั้นให้แสง LED              

สีขาว เป็นเวลา 3 วนั แลว้ทาํการเกบ็เก่ียวไมโครกรีนไควาเระ 

 

การเตรียมตัวอย่าง 

 นาํไมโครกรีนไควาเระตดัส่วนรากท่ีติดกบัวสัดุปลูกและเปลือกเมลด็ออก โดยบรรจุไมโครกรีนไควาเระ 

ปริมาณ 35 กรัม ในบรรจุภณัฑช์นิดต่างๆ ดงัน้ี 

 Treatment 1: กล่อง Clamshell ชนิด PET, ขนาด 9.5 × 13 × 6 เซนติเมตร  

          (ไม่สามารถระบุผูผ้ลิตเน่ืองจากจะมีผลในทางการคา้) 

 Treatment 2: ถุงซิปชนิด LDPE (Low Density Polyethylene), ขนาด 15 × 23 เซนติเมตร  

             (ไม่สามารถระบุผูผ้ลิตเน่ืองจากจะมีผลในทางการคา้) 
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 Treatment 3: ถุง Active ชนิด Oxygen transmission rate 50,000 ขนาด 15 × 23 เซนติเมตร  

                      (ไม่สามารถระบุผูผ้ลิตเน่ืองจากจะมีผลในทางการคา้) 

ทาํการเกบ็รักษาไมโครกรีนไควาเระท่ีอุณหภูมิ 10 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 8 วนั ในระหวา่งการเก็บรักษา

ทาํการสุ่มตวัอยา่งทุกๆ 2 วนั เพ่ือวิเคราะห์การเปล่ียนแปลงคุณภาพในระหวา่งการเกบ็รักษา 

 

การวิเคราะห์ผลด้านคุณภาพ 

- การเปล่ียนแปลงสีใบ 

 วดัค่าการเปล่ียนแปลงสีใบดว้ยเคร่ืองใช้เคร่ืองวดัสียี่ห้อ KONICA MINOLTA รุ่น CHROMA METER 

CR-400 รายงานผลออกมาเป็นค่า L* a* b* และ Hue angle 

- ปริมาณวิตามินซี (ดดัแปลงจาก Roe และคณะ, 1948) 

 นาํตวัอย่าง 1.5 กรัม ผสมกบั 10 มิลลิลิตรของ Metaphosphoric acid 5% และทาํการป่ันบดตวัอย่างดว้ย 

Homogenizer จากนั้นนาํไปป่ันเหว่ียงดว้ยเคร่ือง Centrifuge ความเร็วรอบ 15,000 rpm เป็นเวลา 20 นาที ท่ีอุณหภูมิ 

4 องศาเซลเซียส จากนั้นนาํส่วนใส ปริมาตร 0.4 มิลลิลิตร ใส่ในหลอดทดลอง เติม Indophenol 0.02% ปริมาตร 0.2 

มิลลิลิตรลิตร จะเกิดสีชมพูแดง ให้เติม Thiourea 2% ปริมาตร 0.4 มิลลิลิตร และ 2,4-DNP 2% ปริมาตร 0.2 

มิลลิลิตร จากนั้นนาํไปบ่มท่ีอุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 1 ชัว่โมง (ยกเวน้ Blank) เติม H2SO4 85% ปริมาตร 

1 มิลลิลิตร และเติม 2,4-DNP 2% ปริมาตร 0.2 มิลลิลิตร ในหลอด Blank ทาํการวดัการดูดกลืนแสงดว้ยเคร่ือง 

Spectrophotometer ท่ีความยาวคล่ืน 540 นาโนเมตร และนาํค่าท่ีไดไ้ปคาํนวณหาปริมาณวิตามินซี โดยเปรียบเทียบ

กบักราฟมาตรฐานของ Ascorbic acid ความเขม้ขน้ 20, 40, 60, 80 และ 100 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร 

- ปริมาณกลูโคซิโนเลต (ดดัแปลงจาก Ippoushi และคณะ, 2007) 

 นาํตวัอยา่ง 1.5 กรัม ผสมกบั 10 มิลลิลิตรของ MeOH 70%  และทาํการป่ันบดตวัอยา่งดว้ย Homogenizer 

นาํไปบ่มท่ีอุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 30 นาที นาํไปป่ันเหว่ียงดว้ยเคร่ือง Centrifuge ท่ีความเร็ว 15,000 

rpm เป็นเวลา 30 นาที ท่ีอุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส นาํส่วนใสปริมาตร 240 ไมโครลิตร มาเติมดว้ย Sodium 

tetrachloropalladate (II) 0.58% ปริมาตร 1.2 มิลลิลิตร นาํไปบ่มในท่ีมืดท่ีอุณหภูมิหอ้ง เป็นเวลา 30 นาที ทาํการวดั

การดูดกลืนแสงดว้ยเคร่ือง Spectrophotometer ท่ีความยาวคล่ืน 450 นาโนเมตร นาํค่าการดูดกลืนแสงท่ีอ่านไดม้า

คาํนวณเทียบกบักราฟมาตรฐานของ Sinigrin ท่ีความเขม้ขน้ 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140 และ 160 ไมโครกรัมต่อ

มิลลิลิตร 

- ปริมาณคลอโรฟิลลท์ั้งหมด (Moran, 1982; Wellburn, 1994) 

 นาํตวัอยา่ง 1 กรัม ผสมกบั 20 มิลลิลิตรของ N,N-Dimethylformamide (DMF) นาํไปบ่มในท่ีมืดท่ีอุณหภูมิ 

4 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 ชัว่โมง จากนั้นนาํสารละลายไปวดัค่าการดูดกลืนแสงดว้ยเคร่ือง Spectrophotometer ท่ี

ความยาวคล่ืน 664, 647 และ 440 นาโนเมตร นาํค่าท่ีไดม้าคาํนวณตามสมการ ดงัน้ี 

 สูตรคํานวณปริมาณคลอโรฟิลล์ เอ 

  คลอโรฟิลล ์เอ (Ca) (ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร) = 11.65A664 – 2.69A647 

 สูตรคํานวณปริมาณคลอโรฟิลล์ บี 

  คลอโรฟิลล ์บี (Cb) (ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร) = 20.81A647 – 4.53A664 
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 สูตรคํานวณปริมาณคลอโรฟิลล์ทั้งหมด  

  คลอโรฟิลลท์ั้งหมด (ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร) = Ca + Cb 

- ความสามารถในการตา้นอนุมูลอิสระ DPPH  (ดัดแปลงจาก Pintatum et al., 2014) 

 นาํตวัอย่าง 1.5 กรัม ผสมกบั 10 มิลลิลิตรของ Ethanol 80% แลว้ป่ันบดตวัอย่างดว้ย Homogenizer นาํไป

ป่ันเหว่ียงดว้ยเคร่ือง Centrifuge ท่ีความเร็วรอบ 12,000 rpm เป็นเวลา 20 นาที ท่ีอุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส ให้นาํ

ส่วนใส ปริมาตร 50 ไมโครลิตร มาเติมดว้ย DPPH 0.8 mM ปริมาตร 200 ไมโครลิตร และ Ethanol 80% ปริมาตร 

2.25 มิลลิลิตร จากนั้นนาํไปบ่มในท่ีมืดท่ีอุณหภูมิหอ้ง เป็นเวลา 30 นาที จากนั้นนาํสารละลายไปวดัค่าการดูดกลืน

แสงดว้ยเคร่ือง Spectrophotometer ท่ีความยาวคล่ืน 517 นาโนเมตร แสดงผลเป็นความสามารถตา้นอนุมูลอิสระ

เทียบกบัโทลอกซ์ (Trolox Equivalent Antioxidant Capacity; TEAC) ท่ีความเขม้ขน้ 0–1.0 มิลลิโมลาร์ 

- ความสามารถในการรีดิวซ์เฟอร์ริกของสารต้านออกซิเดชัน (Ferric ion reducing antioxidant power; 

FRAP assay) (ดดัแปลงจาก Lado และคณะ, 2004) 

 นาํตวัอยา่ง 1.5 กรัม ผสมกบั 10 มิลลิลิตรของ Ethanol 80% และทาํการป่ันบดตวัอยา่งดว้ย Homogenizer 

นาํไปป่ันเหว่ียงดว้ยเคร่ือง Centrifuge ท่ีความเร็วรอบ 12,000 rpm เป็นเวลา 20 นาที ท่ีอุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส นาํ

ส่วนใส ปริมาตร 50 ไมโครลิตร เติม FRAP working solution (Acetate 300 mM buffer pH 3.6: TPTZ 1M: FeCl3 20 

mM, 10:1:1) ปริมาตร 1.5 มิลลิลิตร เขยา่ใหเ้ขา้กนั นาํไปบ่มท่ีอุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 30 นาที จากนั้น

นาํไปวดัการดูดกลืนแสงท่ีความยาวคล่ืน 593 นาโนเมตร แสดงผลเป็นความสามารถตา้นอนุมูลอิสระเทียบกบัโท

ลอกซ์ (Trolox Equivalent Antioxidant Capacity; TEAC) ท่ีความเขม้ขน้ 0–0.5 มิลลิโมลาร์ 

- ปริมาณฟีนอลิกทั้งหมด (ดดัแปลงจาก ปิยาภรณ์ และคณะ, 2559) 

 นาํตวัอย่าง 1.5 กรัมต่อ 10 มิลลิลิตรของ Ethanol 80% และทาํการป่ันบดตวัอย่างดว้ย Homogenizer นาํไป

ป่ันเหว่ียงดว้ยเคร่ือง Centrifuge ท่ีความเร็วรอบ 12,000 rpm เป็นเวลา 20 นาที ท่ีอุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส นาํส่วน

ใส ปริมาตร 300 ไมโครลิตร เติมนํ้ากลัน่ ปริมาตร  1.2 มิลลิลิตร และเติม Folin & Ciocalteu’s phenol reagent 62.5 

ไมโครลิตร ท้ิงไวเ้ป็นเวลา 6 นาที จากนั้นเติม 625 ไมโครลิตร ของ Sodium carbonate (Na2CO3) 7.5% นาํไปบ่มท่ี

อุณหภูมิหอ้งเป็นเวลา 90 นาที จากนั้นนาํไปวดัค่าการดูดกลืนแสงดว้ยเคร่ือง Spectrophotometer ท่ีความยาวคล่ืน 

725 นาโนเมตร นาํค่าการดูดกลืนแสงท่ีอ่านไดม้าคาํนวณเทียบกบักราฟมาตรฐานของ Gallic acid ความเขม้ขน้ 20, 

40, 60, 80 และ 100 มิลลิกรัมต่อลิตร 

 

การวิเคราะห์ข้อมลูสถิติ 

ผลการทดลองท่ีไดเ้ปรียบเทียบความแตกต่าง ของค่าเฉล่ียระหว่างกลุ่มทดลองโดยใช้ สถิติ One Way 

ANOVA โดยทาํการวางแผนการทดลองแบบ Completely randomized design (CRD) จาํนวน 4 ซํ้ าๆ ละ 1 ถุง ทาํ

การวิเคราะห์ ดว้ยวิธี Duncan’s multiple-range test โดยใชโ้ปรแกรม SAS version 9 ในการวิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติ 
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ผลและวจิารณ์ผลการทดลอง 

 การศึกษาการใชบ้รรจุภณัฑท่ี์แตกต่างกนั 3 ชนิดคือ กล่อง Clamshell ถุงซิปชนิด LDPE และ ถุง Active 

เพ่ือศึกษาผลของบรรจุภณัฑต่์ออายุการวางจาํหน่ายในการเปรียบเทียบทางกายภาพและทางเคมีหลงัการเก็บเก่ียว

ของไมโครกรีนไควาเระ พบว่าในวนัท่ี 8 ของการเก็บรักษา ไมโครกรีนไควาเระในกล่อง Clamshell มีการ

เปล่ียนแปลงสีใบเป็นสีเหลืองมากกวา่บรรจุภณัฑช์นิดอ่ืนๆ (Fig. 1) ซ่ึงสอดคลอ้งกบัค่า L* b* และ Hue angle ของ

ใบไมโครกรีน (Fig. 2) โดยค่า L* และ b* ของไมโครกรีนท่ีบรรจุในกล่อง Clamshell มีค่าเพ่ิมข้ึน และค่า Hue 

angle มีค่าลดลงมากกวา่การใชบ้รรจุภณัฑช์นิดอ่ืนๆ ทั้งน้ีการลดลงของค่า Hue angle ท่ีเขา้ใกล ้90 องศาเป็นการบ่ง

บอกถึงการเปล่ียนแปลงไปเป็นสีเหลือง สาํหรับการเปล่ียนแปลงค่าสีของไมโครกรีนไควาเระในถุง Active  ใหผ้ล

ใกลเ้คียงกนักบัการบรรจุในกล่อง Clamshell ส่วนไมโครกรีนไควาเระบรรจุในถุงซิปชนิด LDPE มีแนวโนม้การ

เปล่ียนแปลงค่าสีท่ีค่อนขา้งคงท่ีเม่ือเปรียบเทียบกบัการใชบ้รรจุภณัฑช์นิดอ่ืนๆ ตลอดการเก็บรักษา ผลการวิจยั

สอดคลอ้งกบัรัตนาภรณ์ และมยุรี (2561) ท่ีพบว่าการใช้บรรจุภณัฑ์พลาสติกสามารถชะลอการเหลืองและการ

สลายตวัของคลอโรฟิลลใ์นใบตองไดเ้น่ืองจากมีการสร้างสภาพบรรยายกาศดดัแปลงภายในถุง ซ่ึงต่างกบัการใช้

กล่อง Clamshell ท่ีมีช่องเปิดทาํให้ไมโครกรีนยงัคงไดรั้บออกซิเจนและมีการเปล่ียนแปลงไปสู่การเส่ือมสภาพ 

อย่างไรก็ตามการเก็บรักษาไมโครกรีนไควาเระในบรรจุภณัฑท์ั้ง 3 ชนิด มีปริมาณคลอโรฟิลลไ์ม่แตกต่างกนัทาง

สถิติตลอดระยะเวลาในการเกบ็รักษา เม่ือพิจารณาลกัษณะปรากฎภายนอกบรรจุภณัฑพ์บวา่ถุงซิปชนิด LDPE มีไอ

นํ้ามากกว่าถุง Active (Fig. 1) สอดคลอ้งกบั นิตยา และคณะ (2560) ท่ีพบว่าการรักษาผกักาดหอมตดัแต่งโดยใชถุ้ง 

LDPE มีไอนํ้าเกาะภายในถุงมากกว่าบรรจุภณัฑช์นิดอ่ืน เน่ืองจากถุง LDPE มีคุณสมบติัการซึมผา่นของไอนํ้านอ้ย

กวา่ฟิลม์พลาสติกชนิดอ่ืนๆ สาํหรับถุง Active ท่ีใชใ้นการวิจยัน้ีมีการใชพ้ลาสติก PET ท่ีมีคุณสมบติัในการป้องกนั

การซึมผ่านของก๊าซไดเ้ป็นอย่างดี ซ่ึงพบการสะสมของก๊าซคาร์บอนไดออกไซดภ์ายในถุง Active มากกว่าการใช้

ถุงซิปชนิด LDPE ส่งผลให้พบเกิดกล่ินผิดปกติเม่ือเปิดถุง สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ Makhlouf et al. (1989) ท่ี

พบวา่ปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซดท่ี์เพ่ิมข้ึนทาํใหเ้กิดกล่ินผิดปกติในระหวา่งการเกบ็รักษาบร็อคโคลี ในขณะท่ี

ไมโครกรีนท่ีบรรจุในกล่อง Clamshell และ ถุงซิปชนิด LDPE ไม่พบกล่ินท่ีผิดปกติเม่ือเปิดถุงตลอดการเก็บรักษา 

การเก็บรักษาไมโครกรีนในกล่อง Clamshell ยงัพบลกัษณะเห่ียว (Fig. 1) เน่ืองจากกล่อง Clamshell มีช่องระบาย

อากาศไม่ปิดสนิทเหมือนบรรจุภณัฑช์นิดอ่ืนๆ ทาํใหเ้กิดการถ่ายเทอากาศไดม้ากกว่าและทาํใหเ้กิดการคายนํ้าและ

สูญเสียนํ้ามากกวา่  

ปริมาณสารสาํคญัและการตา้นอนุมูลอิสระในไมโครกรีนไควาเระ ไดแ้ก่ ปริมาณวิตามินซี ปริมาณกลูโค

ซิโนเลต ปริมาณคลอโรฟิลลท์ั้งหมด ความสามารถในการตา้นอนุมูลอิสระ และปริมาณฟีนอลิก พบว่า ปริมาณ

วิตามินซี มีแนวโนม้ลดลงตลอดระยะเวลาในการเก็บรักษา (Fig. 3A) โดยไมโครกรีนไควาเระในกล่อง Clamshell 

และถุงซิปชนิด LDPE มีปริมาณวิตามินซีมากท่ีสุดตั้งแต่วนัท่ี 2 ของการเก็บรักษาจนถึงวนัท่ี 8 ของการเก็บรักษา 

ในขณะท่ีปริมาณวิตามินซีของไมโครกรีนในถุง Active มีแนวโนม้ลดลงและนอ้ยกว่าการใชบ้รรจุภณัฑช์นิดอ่ืนๆ 

ตลอดระยะเวลาในการเก็บรักษา  จากการศึกษาของ Agar et al. (1999) พบว่าการ เ พ่ิม ข้ึนของปริมาณ                             

ก๊าซคาร์บอนไดออกไซดใ์นบรรยากาศมีผลต่อการลดลงของปริมาณวิตามินซี เช่นในกีวีตดัแต่งพร้อมบริโภค ซ่ึง

อาจเกิดจากการยบัย ั้งการเปล่ียนรูปของ dehydroascorbic acid ไปเป็นวิตามินซี โดยสอดคลอ้งกบังานวิจยัน้ีท่ีพบว่า
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Day 0 

 

Day 8 

 

Day8 

การใชถุ้งชนิด Active มีการสะสมก๊าซคาร์บอนไดออกไซดม์ากกว่าบรรจุภณัฑช์นิดอ่ืนจึงทาํใหมี้ปริมาณวิตามินซี

ในไมโครกรีนไควาเระลดลง อยา่งรวดเร็ว 

สาํหรับปริมาณกลูโคซิโนเลตในไมโครกรีนไควาเระในบรรจุภณัฑแ์ต่ละชนิดมีแนวโนม้คงท่ีตั้งแต่วนัท่ี 2 

ของการเก็บรักษาจนถึงวนัท่ี 8 ของการเก็บรักษา (Fig. 3B) โดยปริมาณกลูโคซิโนเลตของไมโครกรีนไควาเระใน

ถุง Active ลดลงอย่างรวดเร็วหลงัจากวนัท่ี 4 จนถึงวนัท่ี 8 ของการเก็บรักษาซ่ึงพบการลดลงอย่างมีนัยสําคัญ 

Verkerk et al. (2009) ไดร้ายงานว่าการยอ่ยสลายของกลูโคซิโนเลตมีสาเหตุมาจากการเสียหายของเน้ือเยื่อหรือการ

สูญเสียของเซลล์จากการเส่ือมอายุ ซ่ึงเป็นไปไดว้่าการเก็บรักษาไมโครกรีนในถุง Active เกิดความเครียดของ

เน้ือเยื่อจากสภาวะท่ีมีการสะสมของก๊าซคาร์บอนไดออกไซดซ่ึ์งอาจมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการลดลงของกลูโคซิโนเลต

ในช่วงทา้ยของการเก็บรักษา ในขณะท่ีปริมาณกลูโคซิโนเลตของไมโครกรีนไควาเระในกล่อง Clamshell และถุง

ซิปชนิด LDPE ไม่มีความแตกต่างกนัทางสถิติตลอดระยะเวลาในการเกบ็รักษาและมีปริมาณใกลเ้คียงกบัค่าเร่ิมตน้ 

 สําหรับปริมาณคลอโรฟิลลท์ั้งหมด ความสามารถในการตา้นอนุมูลอิสระ และ ปริมาณฟีนอลิกของไม

โครกรีนไควาเระในบรรจุภณัฑช์นิดต่างๆ (Figs. 4A, 4B, 4C, 5A, 5B and 5C) พบวา่ไม่มีความแตกต่างกนัทางสถิติ

ตลอดระยะเวลาในการเก็บรักษาเม่ือเปรียบเทียบระหว่างการใชบ้รรจุภณัฑ์ชนิดต่างๆ โดยปริมาณคลอโรฟิลล์

ทั้งหมดมีแนวโน้มลดลงตลอดอายุการเก็บรักษา ในขณะท่ีความสามารถในการตา้นอนุมูลอิสระและปริมาณ

สารประกอบฟีนอลทั้งหมดมีแนวโนม้เพ่ิมข้ึนเลก็นอ้ยจากวนัเร่ิมตน้ของการเก็บรักษา จากผลการทดลองสามารถ

อธิบายไดว้า่การใชบ้รรจุภณัฑต่์างชนิดกนัไม่มีผลต่อการเปล่ียนแปลงค่าต่างๆ ดงัท่ีไดก้ล่าวมา อยา่งไรกต็ามผลการ

ทดลองพบว่าความสามารถในการตา้นอนุมูลอิสระท่ีวิเคราะห์โดยวิธี DPPH scavenging และ FRAP มีแนวโน้ม

เพ่ิมข้ึนตามปริมาณสารประกอบฟีนอลท่ีเพ่ิมข้ึน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาท่ีพบวา่กิจกรรมการตา้นอนุมูลอิสระใน

ผกัมีความสมัพนัธ์อยา่งยิ่งกบัปริมาณสารประกอบฟีนอล (Aryal et al., 2019)   

 

Clamshell       LDPE Zip bag      Active bag 

Fig. 1 Appearance of Kaiware-microgreen before and after storage at 10°C in clamshell box, LDPE zip bag and 

active bag. Upper row and middle row represent external quality of microgreen on day 0, and day 8 whereas the 

lower row represents an internal quality of microgreen on day 8. 
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Fig. 2 The relationship between the color value: L* value (A), a*value (B), b* value (C) and hue angle (D) of 

Kaiware-microgreen during storage at 10◦C in clamshell box, LDPE zip bag and active bag 

 

 

Fig. 3 The content of ascorbic acid (A) and glucosinolate (B) in Kaiware-microgreen during storage at 10°C in 

clamshell box, LDPE zip bag and active bag. * indicates a significant level at p < 0.05 and ** indicates 

significant level at p < 0.01 
 

Fig. 4 The content of total chlorophyll (A), chlorophyll a (B) and chlorophyll b (C) in Kaiware-microgreen during 

storage at 10°C in clamshell box, LDPE zip bag and active bag 

 

(A) (B) 

(A) (B) (C) 

(A) (B) 

(C) (D) 
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Fig. 5 Antioxidant content of DPPH radical scavenging activity (A), Ferric reducing antioxidant power (B) and 

Total phenolic content (C) in Kaiware-microgreen during storage at 10◦C in clamshell box, LDPE zip bag and 

active bag 

 

สรุป 

 ผลของบรรจุภณัฑ์ต่ออายุการวางจาํหน่ายและคุณภาพของไมโครกรีนไควาเระในบรรจุภณัฑ์  3 ชนิด 

ไดแ้ก่ กล่อง Clamshell (ชุดควบคุม) ถุงซิปชนิด LDPE และ ถุง Active ท่ีเก็บรักษาท่ีอุณหภูมิ 10 องศาเซลเซียส 

พบวา่ ถุงซิปชนิด LDPE สามารถชะลอการเหลืองของใบไมโครกรีน และชะลอการเปล่ียนแปลงค่า L* b* และ Hue 

angle ไดดี้ท่ีสุด โดยปริมาณคลอโรฟิลลท์ั้งหมด ความสามารถในการตา้นอนุมูลอิสระและปริมาณฟีนอลิกของไม

โครกรีนไควาเระในบรรจุภณัฑแ์ต่ละชนิดไม่มีความแตกต่างกนัทางสถิติ อย่างไรก็ตามการบรรจุไมโครกรีนไควา

เระในถุงทั้งสองชนิดพบการลดลงของวิตามินซีและกลูโคซิโนเลตมากกว่าการใชก้ล่อง Clamshell ดงันั้นการเก็บ

รักษาไมโคร กรีนไควาเระในถุงซิปชนิด LDPE จึงมีประสิทธิภาพในการคงคุณภาพดา้นลกัษณะปรากฏมากกว่า

การรักษาปริมาณสารสาํคญั 
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บทคัดย่อ 

 การปลูกผกัสลดัใบแดงในแพลนท์แฟคทอร่ีมกัประสบปัญหาสีของใบไม่แดง ซ่ึงอาจเป็นเพราะความเขม้แสงตํ่า

เกินไป การทดลองน้ีจึงไดศึ้กษาผลของความเขม้แสงต่อการเจริญเติบโตและสีใบของผกัสลดัเรดโอ๊คท่ีปลูกในแพลนท์

แฟคทอร่ี วางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ ประกอบดว้ยความเขม้แสงจากหลอดแอลอีดี 2 ระดบั คือ 200 และ 300 

µmol·m-2·s-1 4 ซํ้ า ซํ้ าละ 5 ตน้ ยา้ยปลูกตน้กลา้ลงระบบปลูกไฮโดรพอนิกส์แบบนํ้ าลึกหมุนเวียน เปิดไฟ 16 ชัว่โมงต่อวนั 

ควบคุมอุณหภูมิห้อง  25±1 องศา เซลเ ซียส ความ ช้ืนสัมพัท ธ์  70±10 เปอร์ เ ซ็นต์  และความเข้มข้นของก๊าซ

คาร์บอนไดออกไซด์ 1,000±100 µmol·mol-1 บนัทึกผลทุก 5 วนัและเก็บเก่ียวหลงัยา้ยปลูก 30 วนั จากการศึกษาพบว่าการ

ปลูกผกัสลดัเรดโอ๊คท่ีปลูกภายใตค้วามเขม้แสง 300 µmol·m-2·s-1 มีนํ้ าหนักสด 245.09 กรัมต่อตน้ และนํ้ าหนักแห้ง 8.89 

กรัมต่อตน้ สูงกวา่การปลูกภายใตค้วามเขม้แสง 200 µmol·m-2·s-1 อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ นอกจากน้ียงัส่งผลให้ค่าความ

สวา่งใบ (L*) ลดลง และมีค่าเขา้หาสีแดง (a*) และนํ้ าเงิน (b*) เพ่ิมข้ึน 

คาํสําคญั: ค่าสี, ผกัสลดัเรดโอค๊,โรงงานผลิตพืช, หลอดไฟแอลอีดี 

 

Abstract 

 Growing red-leaf lettuce in the plant factory often found a problem of leaf color does not turn red. The low light 

intensity may be a related factor. The objective of this experiment is to study effects of different LEDs intensities on growth 

and leaf color of red oak lettuce cultivated in plant factory. The experimental design was a completely randomized design 

which included 2 levels of LED light intensity; those were 200 and 300 µmol·m-2·s-1 with 4 replications and 5 plants in each 

replication. Lettuce seedlings were transplanted into DFT hydroponic system, with a 16-h photoperiod at 25 ±1°C, 70 ±10% 

relative humidity and 1,000 ±100 µmol·mol-1 CO2 enrichment. The data were collected every 5 days and plants were 

harvested at 30 days after transplanting. The results showed red oak lettuce grown under 300 µmol·m-2·s-1 of light intensity 

had a significantly higher fresh weight (245 g/plant) and dry weight (8.89 g/plant) than those grown under 200 µmol·m-2·s-

1 of light intensity. In addition, the leaf color of lettuces grown under higher light intensity showed lower lightness (lower 

L* value), and it was approached to be red (higher a* value) and blue (lower b* value). 

Keywords: color value, light emitting diode, plant factory, red oak lettuce 

 



การประชุมทางวชิาการของมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ คร้ังท่ี 59 สาขาพืช 

313 

คํานํา 

 ปัจจุบนัทัว่โลกต่างไดรั้บผลกระทบจากความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศ ซ่ึงเป็นสาเหตุสาํคญัท่ีทาํให้

ผลผลิตทางการเกษตรส่วนใหญ่ไดรั้บความเสียหายจากปัจจยัสภาพแวดลอ้มท่ีเปล่ียนแปลง และไม่เป็นไปตาม

ฤดูกาล แมปั้ญหาน้ีมีแนวโนม้จะทวีความรุนแรงข้ึนอยา่งต่อเน่ือง แต่ขณะเดียวกนัความตอ้งการบริโภคอาหารและ

สินคา้การเกษตรกลบัเพ่ิมข้ึนพร้อม ๆ กบัการเพ่ิมข้ึนจาํนวนประชากรท่ีคาดว่าในอีก 30 ปีขา้งหนา้ (พ.ศ. 2593)  

โลกจะมีประชากรมากกว่าปัจจุบนัอีก 25% หรือประมาณ 9.9 พนัลา้นคน (Kaneda et al., 2020) โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

ในเขตเมือง นบัเป็นแรงผลกัดนัสําคญัให้เกิดการพฒันาเทคโนโลยีและนวตักรรม เพ่ือแกปั้ญหาการผลิตพืชใหมี้

ปริมาณและคุณภาพมากเพียงพอตลอดทั้งปีภายใตพ้ื้นท่ีจาํกดั โดยลดการพ่ึงพาธรรมชาติ 

 ไม่นานมาน้ีในแวดวงธุรกิจการเกษตรของไทยเกิดกระแสความสนใจเก่ียวกบัเทคโนโลยีขั้นสูงของการ

ผลิตพืชในระบบปิดท่ี เ รียกว่า  “Plant factory with artificial lighting; PFAL” ซ่ึงแปลความหมายตรงตัวว่า 

“โรงงานผลิตพืชโดยใชแ้สงเทียม” แต่เน่ืองจากตน้ทุนก่อสร้างเร่ิมตน้ค่อนขา้งสูงราว 4,700 USD (141,000 บาท) 

ต่อพ้ืนท่ีโรงงานผลิตพืช 1 ตารางเมตร (Liu and Teng, 2017) จึงเป็นข้อจํากัดใหญ่ของผู ้ลงทุน แต่ข้อดีของ

โรงงานผลิตพืชคือสามารถควบคุมปัจจยัการผลิตไดอ้ย่างค่อนขา้งสมบูรณ์ เช่น แสง อุณหภูมิ ความช้ืน ธาตุอาหาร

และคาร์บอนไดออกไซด์ ทาํให้ไดผ้ลผลิตท่ีมีความสมํ่าเสมอตลอดปี และมีการใช้พ้ืนท่ีอย่างมีประสิทธิภาพ 

เน่ืองจากเป็นการปลูกพืชในแนวตั้ง (vertical farming) อีกทั้งยงัสามารถป้องกนัและลดความเสียหายของผลผลิตท่ี

เกิดจากแมลงศตัรูพืช ทาํใหไ้ดผ้ลผลิตท่ีสด สะอาดและปลอดภยัต่อผูบ้ริโภค (Kozai et al., 2020) 

 “ผกัสลดั” เป็นพืชท่ีนิยมปลูกในโรงงานผลิตพืชมากท่ีสุด (Azad et al., 2020) เน่ืองจากใหผ้ลตอบแทนสูง 

ความสูงตน้เหมาะสมกบัความสูงของชั้นปลูก เจริญเติบโตเร็ว และมีความตอ้งการของตลาดมาก (Moriyuki et al., 

2018) จากการศึกษาพบว่าผกัสลดัท่ีนิยมปลูกในประเทศไทยมีอยู่หลายชนิดโดย เรดโอ๊ค (Lactuca sativa L. var. 

crispa) คือหน่ึงในผกัสลดัท่ีไดรั้บความนิยมสูงท่ีสุด (นฤมล และธีระ, 2558; ศิริรัตน์ และคณะ, 2562) ซ่ึงปกติแลว้

การปลูกผกัสลดัระบบไฮโดรพอนิกส์ใชเ้วลาถึง 40–45 วนั (อภิชาติ และณฏัฐช์ญามนต,์ 2558) จึงสามารถเก็บเก่ียว

ได ้แต่สาํหรับโรงงานผลิตพืชใชเ้วลาเพียง 30 วนัหลงัยา้ยปลูกกส็ามารถเร่ิมเกบ็เก่ียวผลผลิต (Okamura et al., 2014) 

และยงัสามารถกระตุ้นให้ผกัสลดัมีคุณค่าทางอาหารบางชนิดเพ่ิมข้ึน จากการสร้างสารเมแทบอไลต์ทุติยภูมิ 

(secondary metabolite) จากความเครียดของพืช (Shao et al., 2020) 

 โดยปกติแลว้โรงงานผลิตพืชจะนิยมใช้หลอด LED แทนแหล่งพลงังานแสงจากแสงอาทิตย ์เน่ืองจาก

ประหยดัพลงังาน อายุการใชง้านยาวนานและเกิดความร้อนตํ่า อย่างไรก็ตามขอ้จาํกดัของระดบัความเขม้แสงของ

ห ล อ ด  LED เ พี ย ง  200–300 µmol·m-2·s-1 ซ่ึ ง อ า จ น้อ ย เ กิ น ไ ป เ ม่ื อ เ ป รี ย บ เ ที ย บ กับ แ ส ง ต า ม ใ น ธ ร ร ม ช า ติ                                          

(2,000 µmol·m-2·s-1) ส่งผลทาํใหผ้กัสลดัใบแดงมีสีใบจางกว่าปกติ (จริญญา และอารักษ,์ 2562; พิชญสิ์นี และธรรม

ศกัด์ิ, 2560) ไม่แดงตรงตามพนัธ์ุและไม่เป็นไปตามความตอ้งการของตลาดเหมือนกบัผกัสลดัเรดโอ๊คท่ีปลูกลง

แปลงปลูกและระบบไฮโดรพอนิกส์โดยทัว่ไป แมจ้ะมีงานวิจยัยืนยนัว่าอิทธิพลของสัดส่วนสเปกตรัมของแสงท่ี

แตกต่างกนัจากหลอด LED มีส่วนช่วยเพ่ิมความแดงของสีใบผกัสลดั (Son, K.-H. et al., 2016) แต่ก็ยงัไม่ประสบ

ความสาํเร็จดี ซ่ึงเป็นไปไดว้า่อาจเกิดจากอิทธิพลของระดบัความเขม้แสงท่ีไม่เพียงพอ 

การศึกษาคร้ังน้ีจึงมีวตัถุประสงคใ์นการติดตามและตรวจสอบผลของความเขม้แสงสองระดบัต่อการเจริญ

ทางนํ้ าหนกัและสีแดงของผกัสลดัเรดโอ๊ค ตั้งแต่เร่ิมยา้ยกลา้เรดโอ๊คตลอดจนเก็บเก่ียวในโรงงานผลิตพืชโดยใช้
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หลอดแอลอีดีสีขาว (full-spectrum white LED) ตาม Fig. 1 เพ่ือเป็นแนวทางในการแกไ้ขปัญหาผกัสลดัใบแดงไม่

แสดงสีแดงในช่วงการเจริญเติบโตท่ีเหมาะสม 

 

อุปกรณ์และวธีิการ 

 

การเตรียมต้นกล้าผักสลดัเรดโอ๊ค 

 เพาะเมลด็ผกัสลดัชนิดพอก (pelleted seed) พนัธ์ุเรดโอ๊คมอนได (Red Oak Mondai) ของ Rijk Zwaan ลง

ฟองนํ้าท่ีอ่ิมตวัไปดว้ยนํ้า 300 หลุมบนถาดโฟม จาํนวน 4 ชุด และครอบปิดฝาดว้ยถาดโฟมรองปลูกเป็นเวลา 2 วนั 

ก่อนเปิดออก และนาํมาอยู่ใตห้ลอดไฟแอลอีดี สีขาวท่ีความเขม้แสง 200 µmol·m-2·s-1   ในสัดส่วนกลางวนัต่อ

กลางคืน 12:12 ชัว่โมง ภายใตอุ้ณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส โดยไม่ใหส้ารละลายธาตุอาหาร หลงัเพาะเมลด็เป็นเวลา 

10 วนั จึงเลือกตน้กลา้ท่ีสมบูรณ์และใบจริงกางเตม็ท่ีเฉพาะตน้ท่ีมีความสูงสมํ่าเสมอมาใชใ้นการทดลอง 

 

การควบคุมปัจจัยสภาพแวดล้อมหลงัการย้ายปลกู 

 ทํางานทดลอง ณ แพลนท์แฟคทอร่ี อาคาร Innovation Cluster 2 (INC2) ศูนย์พันธุวิศวกรรมและ

เทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ อุทยานวิทยาศาสตร์ฯ จงัหวดัปทุมธานี สารละลายธาตุอาหารท่ีใชใ้นการทดลองคือ 

Enshi's nutrient solution (Shinohara and Suzuki, 1988) ความเขม้ขน้ 50 เท่า นาํมาเจือจางใหไ้ดค้วามเขม้ขน้ 0.5 เท่า

หรือมีค่าการนาํไฟฟ้า (electrical conductivity; EC) ประมาณ 1.2 mS/cm ควบคุมค่า pH ของสารละลายตลอดการ

ทดลองให้ได ้6.0 ดว้ยกรดไนตริก (HNO3) สั่งการจ่ายและปรับค่า EC และ pH อตัโนมติัดว้ยระบบคอมพิวเตอร์ 

ผา่นกระบวนการตรวจสอบทุก 1 นาที เพ่ือปรับปริมาตรนํ้า RO (Reverse Osmosis) ในระบบปลูกความจุ 2,592 ลิตร 

วดัความเขม้แสง จากหลอดแอลอีดีแสงขาว (400-780 nm) ดว้ยอุปกรณ์ Light Meter รุ่น Spectromaster C-7000 

(Sekonic, Japan) ท่ีความเขม้แสงเฉล่ีย 202.2 ± 66.5 µmol·m-2·s-1 (T200) และ 303.7±35.5 µmol·m-2·s-1 (T300) โดย

ปรับอุปกรณ์ควบคุมระดบัการจ่ายพลงังาน (dimmer) และบนัทึกท่ีระยะห่างจากหลอดไฟลงมา 10 เซนติเมตร เพ่ือ

เป็นตวัแทนของความสูงเหนือทรงพุ่มท่ีไดรั้บแสงก่อนการเก็บเก่ียว โดยแบ่งคร่ึงของชั้นปลูกออกเป็นสองส่วน

แนวราบท่ีมีความเขม้แสงต่างกนั อยูบ่นชั้นปลูกเดียวกนั เวน้ระยะห่างจากกนัดว้ยแผน่โฟมเปล่าความยาว 0.9 เมตร 

เปิดหลอดไฟแอลอีดีเป็นเวลา 16 ชั่วโมงต่อวนั (05.00–21.00 น.) ภายใตอุ้ณหภูมิห้องคงท่ี 25±1 องศาเซลเซียส 

ระดบัความช้ืนสัมพทัธ์ 70±10 เปอร์เซ็นต ์และควบคุมความเขม้ขน้ของคาร์บอนไดออกไซดใ์นหอ้งปลูกท่ี 1,000± 

100 µmol·mol-1 

 คัดเลือกต้นกล้าผกัสลัดท่ีมีขนาดเท่ากันและความสูงสมํ่าเสมอ ยา้ยลงแผ่นโฟมปลูกขนาด 60 x 90 

เซนติเมตร จาํนวน 12 ตน้ต่อแผ่น (22.2 ตน้/ม.2) ในระบบปลูกชนิดก่ึงนํ้ าลึกหรือ DRFT (Dynamic Root Floating 

Technique) และใหท้รีตเมนตค์วามเขม้แสง 2 ระดบัคือ T200 และ T300 แต่ละทรีตเมนตแ์บ่งเป็น 4 ซํ้ า จดัแยกตาม

ชั้นปลูก 4 ชั้น วางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ สุ่มเกบ็ตวัอยา่งพืชจาํนวน 5 ตน้ต่อซํ้า โดยเกบ็ขอ้มูลนํ้าหนกัสด

และนํ้าหนกัแห้งของส่วนตน้และราก ทุก 5 วนั จนครบระยะเวลาการเก็บเก่ียว 30 วนั คาํนวณหาอตัราการเติบโต

สัมพทัธ์ (Relative growth rate; RGR) ตามวิธีการของ Evan (1972) ซ่ึงคาํนวณไดจ้ากสูตร RGR = (lnW2 - lnW1) / 

(T2-T1) โดยท่ี ln แทน natural logarithm, W1 และ W2 แทน นํ้าหนกัแหง้ของพืช (กรัมต่อตน้) ท่ีวดัไดค้ร้ังก่อนและ
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คร้ังหลงั ส่วน T1 และ T2 แทน ค่ากาํหนดช่วงเวลา (วนั) เร่ิมตน้และส้ินสุดตามลาํดบั ตรวจวดัค่าสีดว้ย Colorimeter 

รุ่น CR-300 (Konica Minolta, Thailand) ในระบบสี CIELAB 

 

 
Fig.1 The spectral distribution of the white LED 

 

ผลและวจิารณ์ผลการทดลอง 

 

ผลของความเข้มแสงต่อการเจริญเติบโตของผักสลดัเรดโอ๊ค 

 จากการศึกษาการเจริญเติบโตทางนํ้าหนกัของผกัสลดัเรดโอ๊คในระบบแพลนทแ์ฟคทอร่ีภายใตค้วามเขม้

แสงท่ีแตกต่างกนั พบวา่มีเพียงตน้กลา้ท่ีอาย ุ5 วนัหลงัจากการยา้ยปลูกท่ีไม่มีความแตกต่างทางสถิติของนํ้าหนกัสด

ส่วนยอด ระหว่างความเขม้แสง 200 และ 300 µmol·m-2·s-1 แต่เม่ือเขา้สู่วนัท่ี 10 เป็นตน้ไป ผกัสลดัเรดโอ๊คมีความ

แตกต่างอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติ (Table 1) จนครบกาํหนดเก็บเก่ียว (30 DAP) โดยท่ีความเขม้แสง 300 µmol·m-2·s-1 

มีนํ้ าหนักสดส่วนยอดสูงกว่าการปลูกภายใตค้วามเขม้แสง 200 µmol·m-2·s-1 คือ 245.09 และ 168.04 กรัมต่อตน้ 

ตามลาํดบั ซ่ึงมากกวา่ถึง 45.85 เปอร์เซ็นต ์สอดคลอ้งกบั พิชญสิ์นี และธรรมศกัด์ิ (2560) ซ่ึงรายงานวา่อิทธิพลของ

ความเขม้แสงท่ีเพ่ิมข้ึนมีผลต่อการเจริญเติบโตทางนํ้าหนกัของผกักาดหอม นอกจากน้ีการปลูกในแพลนทแ์ฟคทอร่ี

ทาํใหไ้ดน้ํ้าหนกัสดส่วนยอดสูงกวา่การปลูกในสภาพแสงธรรมชาติ เม่ือเปรียบเทียบกบัการปลูกผกัสลดัเรดโอ๊คใน

ระบบไฮโดรพอนิกส์ของเกษตรกร ท่ีอาย ุ42 วนัหลงัเพาะเมลด็ ไดน้ํ้าหนกัสดส่วนยอดเพียง 120 กรัมต่อตน้ (พรคิด 

อั้นขาว, 2562) ดงันั้นการปลูกในแพลนท์แฟคทอร่ีแมจ้ะใชค้วามเขม้แสงเพียง 200 µmol·m-2·s-1 อาจสามารถเก็บ

เก่ียวไดเ้ร็วกว่า 30 วนัหลงัยา้ยกลา้ก็ทาํให้ไดน้ํ้ าหนกัสดส่วนยอดไม่นอ้ยไปกว่าการปลูกในสภาพแสงธรรมชาติ 

ส่วนนํ้าหนกัสดส่วนราก รวมถึงนํ้าหนกัแหง้ส่วนยอดและราก มีความแตกต่างทางสถิติตั้งแต่ 5 วนัหลงัการยา้ยปลูก

จนถึงครบกาํหนดเก็บเก่ียว จะเห็นไดว้่าการเพ่ิมข้ึนของนํ้ าหนกัแห้งส่วนยอดและรากมีความสัมพนัธ์ในทิศทาง

เดียวกนั ยิ่งส่วนยอดมีนํ้าหนกัแหง้มากนํ้าหนกัแหง้ส่วนรากก็จะมากข้ึนตามไปดว้ย นอกจากน้ีผกัสลดัเรดโอค๊จะมี

การสะสมความช้ืน (water content) ส่วนยอด เพ่ิมข้ึนต่อเน่ืองใน 20 วนัแรกหลงัการยา้ยกลา้และคงท่ีในช่วง 20–30 

วนัหลงัการยา้ยกลา้ (Fig. 2)  

 ผกัสลดัเรดโอ๊คท่ีปลูกภายใตค้วามเขม้แสง 300 µmol·m-2·s-1  มีอตัราการเจริญเติบโตสัมพทัธ์ (RGR) ส่วน

ยอด ของวนัท่ี 5 และ 10 หลงัการยา้ยกลา้ คือ 0.41 และ 0.44 g/g/5 days ซ่ึงสูงกวา่การปลูกภายใตค้วามเขม้แสง 200 

µmol·m-2·s-1  คือ 0.37 และ 0.42 g/g/5 days ตามลาํดบั และมี RGR เท่ากนัในวนัท่ี 15 20 25 และ 30 หลงัยา้ยปลูก 

(Fig. 2) เม่ือพิจารณา RGR ในแต่ละช่วงเวลาพบว่าถึงแมผ้กัสลดัเรดโอ๊คจะไดรั้บความเขม้แสงท่ีแตกต่างกนั แต่
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กลบัมี RGR แตกต่างกนันอ้ยมากแค่เฉพาะในช่วงแรกคือ 5–10 วนัหลงัการยา้ยกลา้เท่านั้น โดยมีค่า RGR สูงสุดใน

วนัท่ี 10 และค่อย ๆ ลดตํ่าลงจนมีอตัราตํ่าสุดในวนัท่ี 30 หลงัการยา้ยกลา้  

 

Table 1 Fresh and dry weights of red oak lettuces under different light intensities every 5 days after transplanting 

Data are presented as means ± SE within a column by row under 2 different light intensities, * and ** indicate significance at p < 0.05 and 

0.01 respectively. Different letters indicated significant differences between treatments according to independent sample T-Test. 

 

ความแตกต่างของความเขม้แสงส่งผลต่อการเร่งอตัราการเจริญเติบโตโดยเฉพาะในช่วงแรกทาํใหก้ารเพ่ิม

นํ้ าหนักแบบทบตน้ มีผลต่อการสะสมนํ้ าหนกัเม่ือผกัสลดัมีอายุเพ่ิมข้ึน การเปล่ียนแปลงอตัราการเจริญเติบโต

ภายใตค้วามเขม้แสงท่ีแตกต่างเป็นเพียงปัจจยัจาํกดัท่ีควรมีการตรวจสอบจุดอ่ิมตวัของแสง (light saturation point) 

ท่ีส่งผลต่อความสามารถในการตรึงคาร์บอนไดออกไซดข์องพืชท่ีแตกต่างกนั 

 

 
Fig. 2 Relative growth rate (left) and shoot water content (right) of red oak under different light intensities 
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  Light intensity Day after transplanting (DAT) 

  (µmol m-2 s-1) 5 10 15 20 25 30 

Fr
es

h 
w

ei
gh

t (
g)

 

Sh
oo

t 

200 0.18 ± 0.01 2.23 ± 0.23b 15.21 ± 0.80b 49.36 ± 4.14b 100.09 ± 4.51b 168.04 ± 7.12b 

300 0.21 ± 0.01 2.70 ± 0.22a 20.92 ± 1.06a 69.91 ± 3.71a 139.24 ± 2.09a 245.09 ± 4.40a 

p-Value ns * ** ** ** ** 

R
oo

t 

200 0.07 ± 0.01b 0.53 ± 0.04b 2.69 ± 0.11b 5.48 ± 0.54b 10.97 ± 1.08b 14.42 ± 1.74b 

300 0.09 ± 0.01a 0.84 ± 0.06a 4.20 ± 0.12a 7.82 ± 0.71a 16.53 ± 2.31a 21.61 ± 1.57a 

p-Value ** ** ** ** ** ** 

D
ry

 w
ei

gh
t (

m
g)

 

Sh
oo

t 

200 16.67 ± 1.12b 137.14 ± 8.71b 779.27 ± 39.96b 1993.64 ± 162.01b 3908.51 ± 135.99b 6420.93 ± 276.96b 

300 20.74 ± 1.87a 190.8 ± 11.87a 1085.44 ± 22.33a 2760.83 ± 187.75a 54773.25 ± 98.31a 8893.32 ± 164.76a 

p-Value * ** ** ** ** ** 

R
oo

t 

200 3.59 ± 0.16b 21.99 ± 2.78b 108.11 ± 5.44b 213.01 ± 23.51b 395.96 ± 23.41b 513.74 ± 39.25b 

300 4.52 ± 0.50a 37.91 ± 2.67a 166.88 ± 3.54a 306.93 ± 19.78a 571.46 ± 13.39a 780.46 ± 48.68a 

p-Value * ** ** ** ** ** 

https://www.researchgate.net/figure/Relative-growth-rate-RGR-in-L-chinensis-L-c-and-C-virgata-C-v-grown-in_fig11_7561009
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ผลของความเข้มแสงต่อค่าสีของผักสลดัเรดโอ๊ค 

 ค่าความสว่าง (L*) ของใบผกัสลดัเรดโอ๊คท่ีปลูกภายใตค้วามเขม้แสง 200 µmol·m-2·s-1 มีค่าสูงกว่าการ

ปลูกภายใตค้วามเขม้แสง 300 µmol·m-2·s-1 ทุกช่วงอายุตั้งแต่ 5 วนัหลงัยา้ยกลา้ลงระบบปลูกจนกระทัง่เก็บเก่ียว ยิ่ง

ใบผกัสลดัเรดโอค๊มีค่า L* สูง หมายถึงมีความสวา่งของสีสูงข้ึน สอดคลอ้งกบัสีของใบท่ีสงัเกตไดว้า่ ผกัสลดัท่ีปลูก

ภายใตค้วามเขม้แสง 200 µmol·m-2·s-1 มีความสว่างหรือสีอ่อนกว่า การปลูกภายใตค้วามเขม้แสง 300 µmol·m-2·s-1 

โดยเฉพาะท่ีอาย ุ5 10 และ 15 วนั สีของใบผกัสลดัเรดโอค๊มีแนวโนม้ของค่า L* ตํ่ากวา่ท่ีอาย ุ20 25 และ 30 วนัหลงั

ยา้ยกลา้ซ่ึงมีค่าความสวา่งค่อนขา้งคงท่ี (Table 2) นอกจากน้ียงัพบวา่ การปลูกภายใตค้วามเขม้แสง 300 µmol·m-2·s-

1 มีค่า a* สูงกว่าการปลูกภายใตค้วามเขม้แสง 200 µmol·m-2·s-1 อย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติ ซ่ึงค่า a* ในทิศทางบวก 

แสดงวา่ตวัอยา่งใบผกัสลดัเรดโอค๊ยิ่งมีสีแดงมาก แต่ท่ีระดบัความเขม้แสงทั้งสองมีค่า a* ติดลบ (เป็นสีเขียว) และมี

แนวโนม้ของลดลง เม่ือเวลาเพ่ิมข้ึน ส่วนค่า b* พบว่ามีความแตกต่างกนัทางสถิติระหว่างทรีตเมนต ์ตั้งแต่อายุ 10 

วนัหลงัยา้ยกลา้ โดยการปลูกภายใตค้วามเขม้แสง 300 µmol·m-2·s-1 มีค่าเป็นสีเหลืองนอ้ยกว่าและเขา้ใกลสี้นํ้ าเงิน

มากกวา่การปลูกภายใตค้วามเขม้แสง 200 µmol·m-2·s-1 หากเทียบกบัค่าสีของผกัสลดัเรดโอค๊ท่ีปลูกในระบบไฮโดร

พอนิกส์ของเกษตรกรภายใตแ้สงธรรมชาติ ท่ีอายเุกบ็เก่ียว 45 วนัหลงัเพาะเมลด็ มีค่า L* และ a* ท่ี 48.08 และ 0.48 

ตามลาํดบั ตามลาํดบั (อดิศกัด์ิ และนารท, 2559) ซ่ึงผกัสลดัเรดโอ๊คท่ีมีสีตามปกติควรมีค่า L* ตํ่า ค่า a* สูงในทิศ

ทางบวกหรือค่าเขา้หาสีแดง และค่า b* ตํ่าหรือมีค่าสีเหลืองนอ้ย แต่มีทิศทางเขา้หาสีนํ้าเงิน โดยท่ีการแสดงสีแดง

ของใบผกัสลดันั้นจะมีความสมัพนัธ์กบัปริมาณสารแอนโทไซยานินท่ีเพ่ิมข้ึนดว้ย (Massa et al., 2015) 

 

Table 2 Color value of red-oak lettuce under different light intensities every 5 days after transplanting 

 
Data are presented as means ± SE within a column by row under 2 different light intensities, * and ** indicate significance at p < 0.05 and 

0.01 respectively. Different letters indicated significant differences between treatments according to independent sample T-Test. 

 

Color 

parameter 

Light intensity 

(µmol m-2 s-1) 

Day after transplanting 

5 10 15 20 25 30 

L* 
200 45.08 ± 1.67a 44.04 ± 1.46a 43.23 ± 0.88a 47.36 ± 0.95a 48.85 ± 0.48a 46.83 ± 1.97a 

300 40.00 ± 2.46b 38.82 ± 0.56b 38.26 ± 0.75b 43.51 ± 0.49b 43.98 ± 1.69b 43.28 ± 0.68b 

 p-Value * ** ** ** ** * 

a* 
200 -7.78 ± 2.39b -14.84 ± 0.88b -15.64 ± 0.74b -18.12 ±0.71b -16.72 ±0.43b -19.01 ±0.36b 

300 -1.84 ± 2.31a -6.48 ± 1.30a -9.25 ± 0.49a -13.64 ±0.30a -13.68 ±0.41a -13.16 ±0.65a 

 p-Value * ** ** ** ** ** 

b* 
200 12.59 ± 1.12 22.31 ± 1.80a 21.98 ± 1.92a 24.14 ± 0.85a 21.19 ± 0.70a 24.36 ± 0.44a 

300 9.63 ± 2.67 13.23 ± 1.45b 14.95 ± 1.96b 18.34 ± 0.51b 17.61 ± 0.78b 15.85 ± 1.33b 

 p-Value ns ** ** ** ** ** 

Hue angle 

(ho) 

200 121.14 ± 5.90a 123.69 ± 2.09a 125.49 ± 1.08a 126.90 ± 0.72 128.28 ± 0.34 127.60 ± 0.67 

300 89.85 ± 7.38b 115.91 ± 2.76b 121.90 ± 1.99b 126.64 ± 0.38 127.85 ± 1.05 129.76 ± 1.49 

 p-Value * ** * ns ns ns 

Chroma 

(Co) 

200 14.86 ± 2.14a 26.81 ± 1.75a 26.98 ± 1.99a 30.19 ± 1.04a 26.99 ± 0.81a 31.07 ± 0.25a 

300 9.98 ± 2.80b 14.74 ± 1.83b 17.58 ± 1.92b 22.86 ± 0.57b 22.31 ± 0.78b 20.61 ± 1.38b 

 p-Value * ** ** ** ** ** 



การประชุมทางวชิาการของมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ คร้ังท่ี 59 สาขาพืช 

318 

ส่วนค่า Hue angle พบว่า การปลูกภายใตค้วามเขม้แสง 300 µmol·m-2·s-1 ส่งผลทาํใหใ้บผกัสลดัเรดโอ๊คมี

เฉดสีในองศาท่ีตํ่ากว่าการปลูกภายใตค้วามเขม้แสง 200 µmol·m-2·s-1 อย่างมีนยัสําคญัท่ีอายุ 5 10 และ 15 วนัหลงั

ยา้ยกลา้ หลงัจากนั้นไม่พบความแตกต่างกนัทางสถิติ (Fig. 3) เม่ือเปรียบเทียบเฉดสีในทุก 5 วนั สงัเกตไดว้า่เฉดสีมี

แนวโนม้ไล่จากนอ้ยไปมากและคงท่ี โดยเม่ือผกัสลดัมีเฉดสีคงท่ีแลว้จะไม่มีความแตกต่างกนัของเฉดสีท่ีวดัไดจ้าก

ผกัสลดัเรดโอค๊ท่ีไดรั้บความเขม้แสงท่ีแตกต่างกนั นอกจากน้ีค่าความอ่ิมตวัของสี (Chroma) ของใบผกัสลดัเรดโอค๊

ท่ีการปลูกภายใตค้วามเขม้แสง 200 µmol·m-2·s-1 มีค่าสูงกว่าการปลูกภายใตค้วามเขม้แสง 300 µmol·m-2·s-1 อย่างมี

นยัสาํคญั ทั้ง 6 ช่วงอายุ ตั้งแต่ 5 วนัหลงัยา้ยกลา้จนถึงเก็บเก่ียว อย่างไรก็ตามสังเกตไดว้่าสีของใบผกัสลดัเรดโอ๊ค

ไม่มีความสมํ่าเสมอกนั โดยเฉพาะตน้ท่ีปลูกภายใตค้วามเขม้แสง 300 µmol·m-2·s-1 พบว่าท่ีขอบของใบท่ีอยู่บริเวณ

รอบนอกทรงพุ่มมีสีแดงปรากฏข้ึนเลก็นอ้ย (Fig. 3) อาจเพราะเป็นบริเวณท่ีไดรั้บความเขม้แสงสูงกว่าบริเวณใบท่ี

อยูด่า้นใน ซ่ึงไดรั้บการบดบงัแสงตามระยะการเจริญเติบโตท่ีเพ่ิมข้ึน (Shao et al., 2020)  

 

                            
Fig. 3 Color converter from L* a* and b* by nixsensor.com of red oak lettuce every 5 days after transplanting (left) 

and red oak lettuce at 30 days after transplanting (right) under 200 and 300 µmol·m-2·s-1 respectively 

 

สรุป 

 การปลูกผกัสลดัเรดโอ๊คในโรงงานผลิตพืชภายใตค้วามเขม้แสงท่ีแตกต่างกนัสองระดบั พบว่าการปลูก

ภายใตค้วามเขม้แสง 300 µmol·m-2·s-1 ทาํใหผ้กัสลดัมีนํ้าหนกัสดและนํ้าหนกัแห้งทั้งส่วนยอดและรากสูงกว่าการ

ปลูกภายใตค้วามเขม้แสง 200 µmol·m-2·s-1 นอกจากน้ีระดบัความเขม้แสงทั้งสองระดบัมีผลต่อการสะสมปริมาณ

ความช้ืนและมีอตัราการเจริญเติบโตสัมพทัธ์ในส่วนยอดแตกต่างกนัเฉพาะ 5 และ 10 วนัหลงัยา้ยกลา้ ส่วนค่าสีใบ

ผกัสลดัเรดโอ๊คท่ีปลูกภายใตค้วามเขม้แสง 300 µmol·m-2·s-1 มีแนวโนม้แสดงสีแดงมากกว่าการปลูกภายใตค้วาม

เขม้แสง 200 µmol·m-2·s-1 ในวนัท่ี 5 10 และ 15 หลงัจากนั้นมีเฉดสีไม่แตกต่างกนัในวนัท่ี 20 25 และ 30 วนัหลงัยา้ย

กลา้ จากผลสรุปท่ีไดส้ามารถเป็นแนวทางในการทดลองต่อยอดและปรับใชใ้นการแกไ้ขปัญหาผกัสลดัใบแดงไม่

แสดงสีแดงเม่ือปลูกในโรงงานผลิตพืชดว้ยแสงเทียมต่อไป 

 

กติติกรรมประกาศ 

 ขอขอบคุณโครงการ P1951788 การทดสอบระบบบริหารจดัการการผลิตพืชดา้นคุณภาพ ประสิทธิภาพ 

และการประเมินตน้ทุนการผลิต ผกั 4 ชนิด ในโรงงานผลิตพืช และศูนยพ์นัธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพ

แห่งชาติ ท่ีสนบัสนุนสถานท่ีสาํหรับการทดลองและเอ้ือเฟ้ือวสัดุการวิจยั รวมทั้งการอาํนวยความสะดวกในการ

ปฏิบติังานสาํหรับทาํงานวิจยัในคร้ังน้ี 
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The growth and yield of Asiatic pennywort from five locations in hydroponic system 
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บทคัดย่อ 

 ศึกษาการเจริญเติบโตและผลผลิตของบวับกจาก 5 แหล่งปลูก ไดแ้ก่ เชียงใหม่ อุบลราชธานี ระยอง ปราจีนบุรี 

และกระบ่ี โดยปลูกเล้ียงในระบบไฮโดรโปนิกส์ แบบ Deep Flow Technique (DFT) ใชส้ารละลายธาตุอาหารพืช Stock 

Solution A และ Stock Solution B ในพ้ืนท่ีทดลองของสถาบนัวิจยัวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ต. คลองห้า อ. คลองหลวง 

จ. ปทุมธานี วางแผนการทดลองแบบ Randomized Complete Block Design (RCBD) ซ่ึงประกอบดว้ย 5 ตาํรับทดลองๆ ละ 

3 ซํ้ า ซํ้ าละ 10 ตน้ พบวา่ บวับกจากแหล่งปลูกอุบลราชธานีมีจาํนวนใบต่อตน้ พ้ืนท่ีใบต่อตน้ และผลผลิตเฉล่ียต่อพ้ืนท่ีมาก

ท่ีสุด เท่ากบั 17.50 ใบ 32.22 ตารางเซนติเมตร และ 46.98 กรัม ตามลาํดบั ส่วนบวับกจากแหล่งปลูกปราจีนบุรีมีความยาว

ไหล จาํนวนไหลต่อตน้และจาํนวนตน้ต่อไหลมากท่ีสุด เท่ากบั 71.55 เซนติเมตร 3.95 ไหล และ 8.40 ตน้ ตามลาํดบั  

คาํสําคญั: การเจริญเติบโต, บวับก, ผลผลิต, แหล่งปลูก, ไฮโดรโปนิกส์  

 

Abstract 

Studying growth and yield of Asiatic pennywort obtained from 5 locations, including those from Chiang Mai, 

Ubon Ratchathani, Rayong, Prachinburi and Krabi. The plants were cultivated in a deep flow technique (DFT) hydroponic 

system using commercial nutrient solution, Stock Solution A and Stock Solution B. The experiments were conducted at 

Thailand Institute of Scientific and Technological Research, Khlong Ha, Khlong Luang, Pathum Thani. The experimental   

plan was a randomized complete block design (RCBD) consisting of 5 treatments with 3 replications of 10 plants in each 

replicate. The results showed that the highest number of leaves, leaf area and average yield was found in Asiatic pennywort 

from Ubonratchathani which were 17.50 leaves, 32.22 cm2 and 46.98 g, respectively. Whereas, Asiatic pennywort from 

Prachinburi provided the highest stolon length, number of stolons per plant and number of plants per stolon which were 

71.55 cm, 3.95 stolon and 8.40 plants, respectively 

Keywords: Asiatic pennywort, growth, hydroponics, locations, yield 
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คํานํา 

บัวบก (Asiatic pennywort) มีช่ือวิทยาศาสตร์ Centella asiatica (Linn.) Urban. อยู่ในวงศ์ Umbelliferae 

เป็นพืชเขตร้อน พบข้ึนทัว่ไปตามท่ีช้ืนแฉะ เป็นพืชลม้ลุกอายหุลายปี ลาํตน้เล้ือยไปตามพ้ืนดิน แตกรากฝอยตามขอ้ 

ใบเด่ียวเรียงสลบัหรือออกเป็นกระจุกๆ ละ 3–5 ใบ ใบรูปไต ขอบใบหยกั กา้นใบยาวชูข้ึน ดอกสีม่วง ออกดอกเป็น

ช่อตามซอกกา้นใบ ช่อหน่ึงมี 2-3 ดอก มีดอกประดบัรูปรีหุม้อยู ่ดอกมีขนาดเลก็ กลีบดอกรูปไข่สีม่วงเขม้ กา้นดอก

สั้น ผลสีเขียวหรือขาว ค่อนขา้ง กลม ขนาดเลก็ ยาวประมาณ 2.5 มิลลิเมตร เม่ือแก่แตกได ้ขยายพนัธ์ุโดยการเพาะ 

เมลด็ และปักชาํไหล (สถาบนัวิจยัพืชสวน, 2545) 

  บวับกปลูกไดใ้นพ้ืนท่ีท่ีมีความอุดมสมบูรณ์ เก็บเก่ียวไดร้วดเร็วและสามารถให้ผลผลิตไดต้ลอดปี เป็น

พืชสมุนไพรท่ีมีโอกาสพฒันาได ้เน่ืองจากมีราคาสูงสุดท่ีเกษตรกรจาํหน่ายได ้(บาท/กิโลกรัม) สูงกวา่พืชการเกษตร

หลกับางชนิด เช่น ขา้ว สร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่เกษตรกรไดห้ลากหลายรูปแบบ ทั้งการผลิตเพ่ือจาํหน่ายผลผลิตสด 

แปรรูปเป็นสินคา้ เพ่ือบาํรุงสุขภาพ ผลิตเพ่ือเป็นยารักษาโรค หรือแมแ้ต่นาํไปสกดัในรูปแบบเคร่ืองประทินผิวและ

ความงาม บวับกสกดัให้สารสําคญัเป็นสารกลุ่ม triterpenoid เป็นสารท่ีกระตุน้การสร้างคอลลาเจน (collagen) ใน

เน้ือเยื่อผิวหนังกลบัคืนสู่สภาพปกติ จึงนิยมนาํไปใส่ในเคร่ืองประทินผิวและความงาม รวมทั้งจากมีบาดแผล 

เสริมสร้างเน้ือเยื่อใหแ้ข็งแรงและมีความยืดหยุ่น สารสกดัจากบวับกจึงจดัว่าเป็นสารท่ีปลอดภยัเม่ือรับประทาน 

(บุษกร, 2559) 

การผลิตบวับกในเชิงการคา้มีตน้ทุนการผลิตรวม 19,530 บาทต่อไร่ ไดผ้ลผลิตรวม 8,000 กิโลกรัมต่อไร่ 

เกษตรกรขายไดกิ้โลกรัมละ 40 บาท ทาํใหมี้รายไดสุ้ทธิ 300,470 บาทต่อไร่ (บุษกร, 2559) 

การปลูกพืชแบบไฮโดรโปนิกส์ พืชจะไดรั้บธาตุอาหารในรูปสารละลาย เรียกว่า “สารละลายธาตุอาหาร

พืช” ซ่ึงพืชสามารถนาํไปใชไ้ดท้นัทีเพราะมีการปรับค่าการนาํไฟฟ้า (Electrical Conductivity, EC) และ pH ใหอ้ยู่

ในระดบัท่ีเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืชอยู่ตลอดเวลา ขอ้ดีของการปลูกผกัไฮโดรโปนิกส์ คือ สามารถทาํ

การปลูกผกัในบริเวณ ท่ีพ้ืนดินไม่เหมาะสมหรือสภาพแวดลอ้มท่ีไม่เหมาะสมต่อการปลูกผกั ใช้พ้ืนท่ีในการ

เพาะปลูกน้อยและสามารถทาํการผลิตได้อย่างสมํ่าเสมอ ควบคุม สภาพแวดล้อมต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการ

เจริญเติบโตได ้เช่น การควบคุมปริมาณ ธาตุอาหาร และ pH เป็นการปลูกผกัท่ีใชน้ํ้ าและธาตุอาหารพืชไดอ้ย่างมี

ประสิทธิภาพ อีกทั้งประหยดัเวลา แรงงาน และค่าใชจ่้าย ในการเตรียมดินและกาํจดัวชัพืช (กรมส่งเสริมการเกษตร, 

2558)  

ในปัจจุบนัประเทศไทยยงัขาดการวิจยัและพฒันาควบคุมประสิทธิภาพ มาตรฐาน และขาดการทดสอบ

ประสิทธิภาพเชิงวิทยาศาสตร์ ซ่ึงถือเป็นปัจจยัสาํคญัท่ีจะทาํใหส้มุนไพรไทยไดรั้บการรับรองมาตรฐานเพ่ือใหเ้ขา้สู่

ตลาดโลก (บุษกร, 2559) และจากการศึกษา พบว่าการเพาะปลูกบวับกในประเทศไทย จะปลูกโดยใชวิ้ธีการปลูก

แบบทัว่ๆ ไป คือ ปลูกในกระถางและปลูกในแปลง นิยมใช้พนัธ์ุพ้ืนบา้นท่ีมีอยู่ในแต่ละทอ้งถ่ิน ส่วนการปลูก

ในทางการคา้ยงัมีนอ้ย มีเพียงบางพ้ืนท่ี เน่ืองจากบวับกแต่ละสายพนัธ์ุ (accession) มีความแตกต่างกนัตั้งแต่ลกัษณะ

ทางสรีรวิทยา การเจริญเติบโต รวมทั้งปริมาณสารเอเซียติโคไซดท่ี์มีอยู่ภายในใบบวับก ผูวิ้จยัจึงไดค้ดัเลือกบวับก

จาก 5 แหล่งปลูกท่ีมีปริมาณสารเอเชียติโคไซด์สูงสุดจากการศึกษาท่ีผ่านมา (อนันต์, 2562) ไดแ้ก่ แหล่งปลูก

เชียงใหม่ อุบลราชธานี ระยอง ปราจีนบุรี และกระบ่ี มาปลูกเล้ียง อีกทั้งยงัไม่มีงานศึกษาการปลูกบวับกในระบบ
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ไฮโดรโปนิกส์ งานวิจยัคร้ังน้ี จึงมีวตัถุประสงค์เพ่ือคดัเลือกแหล่งปลูกบวับกท่ีเหมาะสมต่อการพฒันาการผลิต

บวับก ใหไ้ดบ้วับกท่ีมีผลผลิตและคุณภาพท่ีดี เพ่ือส่งเสริมใหเ้กษตรกรต่อไป 

 

อุปกรณ์และวธีิการ 

 

พืชทดลอง  

บวับกท่ีมีปริมาณสารเอเชียติโคไซดสู์งสุดจาํนวน 5 แหล่งปลูก ท่ีคดัเลือกจากแหล่งปลูกต่าง ๆ ในประเทศ

ไทยจาํนวน 16 แหล่งปลูก จากการศึกษาท่ีผ่านมา (อนนัต,์ 2562) ไดแ้ก่ บวับกจากแหล่งปลูกเชียงใหม่ บวับกจาก

แหล่งปลูกอุบลราชธานี บวับกจากแหล่งปลูกจงัหวดัระยอง บวับกจากแหล่งปลูกปราจีนบุรี บวับกจากแหล่งปลูก

กระบ่ี  

 

การปลกูเลีย้งบัวบก  

ปลูกในระบบไฮโดรโปนิกส์ ภายนอกโรงเรือนปลูกพืชโดยให้สารละลายธาตุอาหารไหลผ่านรากผกัใน

ระดบัลึก Deep Flow Technique (DFT) ในวงท่อซีเมนต์ขนาด 40×60 เซนติเมตร ใส่นํ้ าในบ่อปลูกให้มีความสูง

ขนาด  40 เซนติเมตร เตรียมป๊ัมออกซิเจน เพ่ือเพ่ิมปริมานออกซิเจนในนํ้า เติมสารละลายธาตุอาหาร ยา้ยกลา้บวับก 

ลงระบบปลูก ท่ีสถาบนัวิจยัวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ตั้งแต่เดือนเมษายน จนถึงเดือน

สิงหาคม 2562 วางแผนการทดลองแบบสุ่มบลอ็กสมบูรณ์ ประกอบดว้ย 3 ซํ้ า ซํ้ าละ 10 ตน้  

 

สูตรสารละลายธาตอุาหาร Stock Solution A และ Stock Solution B 

ปลูกในระบบไฮโดรโปนิกส์ โดยใช้สารละลายธาตุอาหาร A (X g/L MgSO4 2,000 g, KNO3 3,200 g, 

(NH4)H2PO4 500 g, KH2PO4 320 g, Mn 20 g และจุลธาตุรวม 40 g) และสารละลายธาตุอาหาร B ((Ca(NO3)2 4,000 

g, Fe-EDTA 13% 240 g และจุลธาตุรวม 80 g) ความเขม้ขน้ 200 เท่า (ผสมอตัราส่วน 1 ลิตร ต่อนํ้า 20 ลิตร) 

 

การบันทึกข้อมลู 

บนัทึกการเจริญเติบโตเม่ืออาย ุ1, 2 เดือน ดงัน้ี จาํนวนใบต่อตน้ ความยาวกา้นใบ ความยาวไหล จาํนวน

ไหลต่อตน้ จาํนวนตน้ต่อไหลและความยาวราก รวมทั้งวดัพ้ืนท่ีใบต่อตน้ดว้ยเคร่ืองวดัพ้ืนท่ีใบ (leaf area meter) 

ของบริษทั LI-COR Inc., U.S.A. และบนัทึกผลผลิตสดเฉล่ียต่อพ้ืนท่ี  

 

การวิเคราะห์ข้อมลูทางสถิติ  

หาค่าเฉล่ีย วิเคราะห์ความแปรปรวน (analysis of variance, ANOVA) และเปรียบเทียบค่าเฉล่ียดว้ยวิธี 

Tukey ดว้ยโปรแกรม SPSS 15.0 (SPSS, Inc, 2006) 
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ผลและวจิารณ์ผลการทดลอง 

จากการเปรียบเทียบการเจริญเติบโตของบัวบกแต่ละแหล่งปลูก มีความแตกต่างกันทางสถิติอย่างมี

นยัสาํคญั คือ เม่ือปลูกเล้ียงแบบไฮโดรโปนิกส์ ระยะเวลา 1 เดือน พบวา่ บวับกแหล่งปลูกอุบลราชธานี มีจาํนวนใบ

ต่อตน้มากท่ีสุด เฉล่ีย 13.80 ใบ รองลงมา คือ บวับกแหล่งปลูกปราจีนบุรี กระบ่ี และเชียงใหม่ ค่าเฉล่ียเท่ากบั 11.80 

11.00 และ 9.90 ใบ ตามลาํดบั ส่วนบวับกแหล่งปลูกระยอง มีจาํนวนใบต่อตน้นอ้ยท่ีสุด เฉล่ีย 7.85 ใบ เม่ือวดัความ

ยาวกา้นใบ พบว่า บวับกแหล่งปลูกอุบลราชธานี มีความยาวกา้นใบมากท่ีสุด เฉล่ีย 11.23 เซนติเมตร รองลงมา คือ 

บวับกแหล่งปลูกปราจีนบุรี เชียงใหม่ และระยอง ค่าเฉล่ียเท่ากบั 9.93 7.35 และ 6.61 เซนติเมตร ตามลาํดบั ส่วน

บวับกแหล่งปลูกกระบ่ี มีความยาวกา้นใบสั้นท่ีสุด เฉล่ีย 5.75 เซนติเมตร  

เม่ือนบัจาํนวนไหล พบว่า บวับกแหล่งปลูกเชียงใหม่และแหล่งปลูกปราจีนบุรี มีจาํนวนไหลมากท่ีสุด 

เฉล่ีย 3.20 ไหล รองลงมา คือ บวับกแหล่งปลูกอุบลราชธานี และแหล่งปลูกระยอง ค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.93 และ 1.75 

ไหล ตามลาํดบั เม่ือวดัความยาวไหล พบว่า บวับกแหล่งปลูกอุบลราชธานี มีความยาวไหลยาวท่ีสุด เฉล่ีย 36.81 

เซนติเมตร รองลงมา คือ แหล่งปลูกปราจีนบุรี แหล่งปลูกเชียงใหม่ และแหล่งปลูกระยอง ค่าเฉล่ียเท่ากบั 33.10 

19.53 และ 17.65 เซนติเมตรตามลาํดบั สาํหรับนบัจาํนวนตน้ต่อไหล พบวา่ บวับกแหล่งปลูกอุบลราชธานี มีจาํนวน

ตน้มากท่ีสุด เฉล่ีย 3.00 ตน้ต่อไหล รองลงมา คือ แหล่งปลูกปราจีนบุรี แหล่งปลูกเชียงใหม่ และแหล่งปลูกระยอง 

ค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.95 2.55 และ 1.45 ไหล ตามลาํดบั ในทางตรงกนัขา้ม พบวา่บวับกแหล่งปลูกกระบ่ีเป็นพนัธ์ุเดียวท่ี

ยงัไม่เกิดไหล  

เม่ือเกบ็ความยาวราก พบวา่ บวับกแหล่งปลูกอุบลราชธานี มีความยาวรากมากท่ีสุด เฉล่ีย 11.23 เซนติเมตร 

รองลงมา คือ บวับกแหล่งปลูกปราจีนบุรี แหล่งปลูกเชียงใหม่ และแหล่งปลูกระยอง ค่าเฉล่ียเท่ากบั 9.92 9.43 และ 

6.61 เซนติเมตร ตามลาํดบั ในขณะท่ีบวับกแหล่งปลูกกระบ่ี มีความยาวรากสั้นท่ีสุด เฉล่ีย 5.75 เซนติเมตร (Table 1) 

Table 1 The growth of Asiatic Pennywort When cultivated in a hydroponic system for a period of 1 month 

Locations  

Number 

of leaves 

Petiole 

length (cm) 

No. of 

stolons per 

plant 

No. of 

plants per 

stolon 

Stolon 

length (cm) 

Root length 

(cm) 

Chiang Mai 9.90bc 7.35c 3.20a 2.55a 19.53b 9.43b 

Ubon Ratchathani 13.80a 11.23a 2.93a 3.00a 36.81a 11.23a 

Rayong 7.85c 6.61cd 1.75b 1.45b 17.65b 6.61c 

Prachin Buri 11.80ab 9.93b 3.20a 2.95a 33.10a 9.92ab 

Krabi 11.00ab 5.75d 0d 0d 0d 5.75d 

F-test * * * * * * 

%CV 44.04 21.62 33.17 35.76 39.76 27.22 

Note: *There was a statistically significant difference at a 95 percent confidence level.                                             
a, b, c Comparison of mean by means of Least Significant Difference (LSD) 
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เม่ือบนัทึกขอ้มูลการเจริญเติบโต เดือนท่ี 2 พบว่า บวับกแหล่งปลูกอุบลราชธานี มีจาํนวนใบต่อตน้มาก

ท่ีสุด เฉล่ีย 17.50 ใบ รองลงมา คือ บวับกแหล่งปลูกกระบ่ี เชียงใหม่ และปราจีนบุรี ค่าเฉล่ียเท่ากบั 13.70 13.30 

และ12.60 ใบ ตามลาํดบั ส่วนบวับกแหล่งปลูกระยอง มีจาํนวนใบต่อตน้นอ้ยท่ีสุด เฉล่ีย 7.90 ใบ วดัความยาวกา้น

ใบ พบว่า บวับกแหล่งปลูกอุบลราชธานี มีกา้นใบยาวท่ีสุด เฉล่ีย 17.35 เซนติเมตร รองลงมา คือ บวับกแหล่งปลูก

ปราจีนบุรี เชียงใหม่ และระยอง ค่าเฉล่ียเท่ากบั 10.90 7.76 และ 7.22 เซนติเมตร ตามลาํดบั ในขณะท่ีบวับกแหล่ง

ปลูกกระบ่ี มีกา้นใบสั้นท่ีสุดเฉล่ีย 6.46 เซนติเมตร สอดคลอ้งกบัอนนัต์และคณะ (2552) รายงานว่า จากการศึกษา

การผลิตบวับกในระบบเกษตรอินทรีย ์พบวา่ เม่ือนบัจาํนวนใบและวดัพ้ืนท่ีใบต่อตน้ พบวา่ บวับกทุกสายตน้อาย ุ2 

เดือน มีจาํนวนใบต่อตน้แตกต่างกนัทางสถิติ เฉล่ีย 11.69 ใบ ส่วนพ้ืนท่ีใบ พบวา่ บวับกสายตน้ปราจีนบุรี มีค่าเฉล่ีย

พ้ืนท่ีใบต่อตน้มากท่ีสุด เท่ากบั 105.54 ตารางเซนติเมตร ทั้งน้ีเน่ืองจากสภาพแวดลอ้มของการปลูก ซ่ึงมีอุณหภูมิ

เฉล่ีย 22.80 องศาเซลเซียส ปริมาณนํ้าฝน เฉล่ีย 15.3 มิลลิเมตร และความช้ืนสัมพทัธ์ 75.90 เปอร์เซ็นต ์อาจมีความ

เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของต้นและใบ ส่งผลให้บวับกสายตน้ดังกล่าวมีใบขนาดใหญ่ ดงันั้นพ้ืนท่ีใบจึง

มากกวา่ทุกสายตน้ 

เม่ือนบัจาํนวนไหล พบว่า บวับกแหล่งปลูกปราจีนบุรี มีจาํนวนไหลมากท่ีสุด เฉล่ีย 3.95 ไหล รองลงมา 

คือ แหล่งปลูกเชียงใหม่ อุบลราชธานี และระยอง ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.60 3.45 และ 2.44 ไหล ตามลาํดบั วดัความยาว

ไหล พบว่า บวับกแหล่งปลูกปราจีนบุรี มีความยาวไหลยาวท่ีสุด เฉล่ีย 71.55 เซนติเมตร รองลงมา คือ แหล่งปลูก

อุบลราชธานี ระยอง และเชียงใหม่ ค่าเฉล่ียเท่ากบั 67.65 51.59 และ 47.80 เซนติเมตรตามลาํดบั ส่วนบวับกแหล่ง

ปลูกกระบ่ี มีไหลสั้นท่ีสุด เฉล่ีย 6.77 เซนติเมตร และเม่ือนบัจาํนวนตน้ต่อไหล พบว่า บวับกแหล่งปลูกแหล่งปลูก

ปราจีนบุรี มีจาํนวนตน้ต่อไหลมากท่ีสุด เฉล่ีย 71.55 ตน้ รองลงมา คือ แหล่งปลูกระยอง อุบลราชธานี และเชียงใหม่ 

ค่าเฉล่ียเท่ากบั 6.35 6.20 และ 5.55 ตน้ ตามลาํดบั ในขณะท่ีบวับกแหล่งปลูกกระบ่ี มีความจาํนวนตน้ไหลนอ้ยท่ีสุด 

เฉล่ีย 1.00 ตน้ สอดคลอ้งกบั อนนัตแ์ละคณะ (2552) รายงานวา่ จากการศึกษาการผลิตบวับกในระบบเกษตรอินทรีย์

พบว่า ในช่วงเดือนแรกจาํนวนไหลต่อตน้ของบวับกมีการเจริญเติบโตค่อนขา้งชา้ จึงมีผลทาํใหจ้าํนวนไหลต่อตน้

ไม่ต่างกนัแต่เร่ิมเห็นความแตกต่างตั้งแต่เดือนท่ี 2 ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะบวับกมีการฟ้ืนตวัจากการปลูกโดยวิธีปักชาํ 

ไหลจึงเจริญเติบโตและแตกไหลมากข้ึน และสอดคลอ้งกบัการทดลองของ สมชาย (2544) พบว่า บวับกแต่ละสาย

ตน้สามารถเจริญเติบโต และมีจาํนวนไหลต่อต้นเพ่ิมข้ึนมากในช่วงเดือนท่ี 2 หลงัปลูก ซ่ึงจากการทดลองได้

รายงานวา่ บวับกสายตน้ปราจีนบุรี และอุบลราชธานี มีจาํนวนไหลต่อตน้มากท่ีสุด เฉล่ียเท่ากบั 4.72 ไหล ส่วนสาย

ต้นนครศรีธรรมราช และระยอง มีจาํนวนไหลต่อต้นน้อยท่ีสุด เม่ือวดัความยาวราก พบว่า บัวบกแหล่งปลูก

เชียงใหม่ มีความยาวรากมากท่ีสุด เฉล่ีย 22.02 เซนติเมตร รองลงมา คือ บวับกแหล่งปลูกอุบลราชธานี ปราจีนบุรี 

และระยอง ค่าเฉล่ียเท่ากบั 18.30 17.57 และ 11.85 เซนติเมตร ตามลาํดบั ในขณะท่ีบวับกแหล่งปลูกกระบ่ี มีความ

ยาวรากสั้นท่ีสุดเฉล่ีย 9.57 เซนติเมตร (Table 2) 

 

Table 2 The growth of Asiatic Pennywort When cultivated in a hydroponic system for a period of 2 months 

Locations  
Number 

of leaves 

Petiole 

length (cm) 

No. of stolons 

per plant 

No. of plants 

per stolon 

Stolon 

length (cm) 

Root length 

(cm) 

Chiang Mai 13.30b 7.76c 3.60a 5.55b 47.80b 22.02a 
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Table 2 (continued). 

Locations  
Number 

of leaves 

Petiole 

length (cm) 

No. of stolons 

per plant 

No. of plants 

per stolon 

Stolon 

length (cm) 

Root length 

(cm) 

Ubon Ratchathani 17.50a 17.35a 3.45a 6.20b 67.65a 18.30b 

Rayong 7.90c 7.22c 2.44b 6.35b 51.59b 11.85c 

Prachin Buri 12.60b 10.90b 3.95a 8.40a 71.55a 17.57b 

Krabi 13.70b 6.46c 1.62c 1.00c 6.77c 9.57c 

F-test * * * * * * 

% CV 43.54 23.85 48.17 35.40 47.58 28.03 

Note: * There was a statistically significant difference at a 95 percent confidence level. 

            a, b, c Comparison of mean by means of Least Significant Difference (LSD) 

 

นอกจากน้ียงัพบว่า บวับกแหล่งปลูกอุบลราชธานีมีพ้ืนท่ีใบต่อตน้ เฉล่ียมากท่ีสุด เท่ากบั 32.22 ตาราง

เซนติเมตร รวมทั้งมีผลผลิตเฉล่ียต่อพ้ืนท่ีมากท่ีสุด เท่ากบั 46.98 กรัม รองลงมา คือ บวับกแหล่งปลูกปราจีนบุรี 

เชียงใหม่ และระยอง ค่าเฉล่ียเท่ากบั 27.64 17.39 และ 8.60 กรัม ตามลาํดบั และบวับกแหล่งปลูกกระบ่ีท่ีมีนํ้ าหนกั

สดเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด เท่ากบั 3.85 กรัม (Table 3) สอดคลอ้งกบัอนนัตแ์ละคณะ (2552) รายงานวา่ การศึกษามวลสดตน้

และรากของบัวบกแต่ละสายต้นพบว่า เม่ือบัวบกมีอายุ 3 เดือน สายต้นนครศรีธรรมราช ปราจีนบุรี และ

อุบลราชธานี มีค่าเฉล่ียมวลสดตน้แตกต่างกนัทางสถิติ ส่วนสายตน้ระยอง มีค่าเฉล่ียดงักล่าวนอ้ยท่ีสุด เท่ากบั 5.70 

กรัม อาจเป็นเพราะบวับกสายตน้ระยองมีกา้นใบสั้น และพ้ืนท่ีใบต่อตน้นอ้ยกว่าสายตน้อ่ืนๆ จึงส่งผลใหค่้าเฉล่ีย

มวลสดตน้มีค่านอ้ยท่ีสุด 

 

Table 3 The yield of Asiatic Pennywort at harvest age is 75–80 days 

Locations Fresh weight (g) 

Chiang Mai 17.39c 

Ubon Ratchathani 46.98a 

Rayong 8.60d 

Prachin Buri 27.64b 

Krabi 3.85e 

F-test * 

% CV 32.43 

Note: * There was a statistically significant difference at a 95 percent confidence level. 

          a, b, c, d Comparison of mean by means of Least Significant Difference (LSD) 
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สรุป 

 จากการปลูกเล้ียงบวับก แต่ละแหล่งปลูกในระบบไฮโดรโปนิกส์ พบวา่ บวับก 3 แหล่งปลูก คือ แหล่ง

ปลูกอุบลราชธานี ปราจีนบุรี และเชียงใหม่ มีจาํนวนใบต่อตน้ จาํนวนไหลต่อตน้และจาํนวนตน้ต่อไหลมากท่ีสุด 

นอกจากน้ียงัพบวา่ บวับกทั้ง 3 แหล่งนั้น สามารถเจริญเติบโตในระบบไฮโดรโปนิกส์ไดดี้ มีผลผลิตเพ่ิมมากข้ึน 

ดงันั้นถา้จะปลูกบวับกในระบบไฮโดรโปนิกส์ เพ่ือจาํหน่ายผลผลิตของใบสด ควรเลือกปลูกบวับกทั้ง 3 แหล่งน้ี 

แต่สาํหรับเกษตรกรท่ีตอ้งการปลูกบวับกเพ่ือขายผลผลิตแหง้เพ่ือใชเ้ป็นวตัถุดิบสาํหรับผลิตยาสมุนไพรอาจตอ้ง

คาํนึงถึงปริมาณสาระสาํคญัดว้ย จึงควรมีการศึกษาและพฒันาต่อไป 
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บทคัดย่อ 

 ศึกษาอตัราการติดผลและการพฒันาของผลเสาวรสสีม่วง (P. edulis) กบัสุคนธรส (P. quadrangularis) โดยใชพื้ช

สกลุเสาวรส  2 ชนิด ไดแ้ก่ เสาวรสสีม่วง และสุคนธรส พบวา่เสาวรสสีม่วง มีอตัราการผสมติดมากท่ีสุด 70 เปอร์เซ็นต ์เม่ือ

เปรียบเทียบขอ้มูลการพฒันาของผล พบวา่ สุคนธรสมีขนาดความกวา้งผลมากท่ีสุด 9.86 เซนติเมตร ขนาดความยาวผลมาก

ท่ีสุด 14.34 เซนติเมตร มีนํ้ าหนักหลงัการเก็บเก่ียวมากท่ีสุด 1,009.0 กรัม ความหนาเปลือก พบว่าสุคนธรสมีความหนา

เปลือกมากท่ีสุด 1.90 เซนติเมตร จาํนวนเมล็ด/ผลไม่มีความแตกต่างทางสถิติ เสาวรสสีม่วงมีค่าปริมาณของแข็งทั้งหมดท่ี

ละลายนํ้ าไดม้ากท่ีสุด 15.68°บริกซ์  

คาํสําคญั: ลูกผสม, วธีิการผสมเกสร, เสาวรสสีม่วง, สุคนธรส 

 

Abstract  

 A study of the fruit setting rate and the development of purple maracuja and giant granadilla. By using 2 species 

of the genus passion fruit, purple maracuja (P. edulis) and giant granadilla (P. quadrangularis). The result found that purple 

maracuja has the highest fruit setting rate of 70%. When collecting data on fruit growth. Found that the giant granadilla 

was the largest width was 9.86%. Maximum fruit length 14.34 cm. The giant granadilla was heavy post-harvest most of the 

average 1,009.0 g, Giant granadilla has the highest shell thickness in all 1.90 cm. Number of seeds / fruit not significantly 

different. Total soluble solids found that purple maracuja was the highest total dissolved solids, averaging 15.68°brix.  

Keywords: giant granadilla, hybrids, pollination approach, purple maracuja 
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คํานํา 

เสาวรสสีม่วงและสุคนธรส จดัอยู่ในพืชสกุล Passiflora ประเทศไทยมีการนาํเขา้สายพนัธ์ุเสาวรสเขา้มา

ปลูกตั้งแต่ปี พ.ศ. 2498 (ธิดารัตน,์ 2532)  เสาวรสสีม่วง (P. edulis) เป็นไมผ้ลประเภทเถาเล้ือย มีอายุหลายปี ใบมีสี 

เขียวเขม้หรือเขียวแซมแดงม่วงข้ึนอยู่กบัชนิด ผลมีหลายลกัษณะคือ ผลกลม รูปไข่ และผลรียาว เม่ือผลสุกจะมีสี

ม่วงเขม้ ม่วงแดงสม้ เมลด็จะมีรกเป็นเยื่อเมือก สีเหลืองหรือสีสม้ มีกล่ินหอมเฉพาะตวั สามารถรับประทานสดหรือ

ใชผ้สมทาํเป็นอาหารและเคร่ืองด่ืมได ้นบัว่าเป็นผลไมท่ี้สร้างอนาคตให้กบัเกษตรกรไดเ้ป็นอย่างดี (ประเสริฐ, 

2531)  ส่วนสุคนธรส (P. quadrangularis) เป็นไมผ้ลเถาเล้ือยมีอายุหลายปีเช่นกนั ผลมีขนาดใหญ่กว่าเสาวรสมาก 

รูปทรงของผลเป็นทรงกระบอกแกมรี หรือรูปไข่ ผลแก่เปลือกจะเป็นสีเหลืองหรือสีส้มอมนํ้ าตาล เมล็ดแบนมี

ถุงคพัภะ ท่ีเป็นเน้ือเยื่อห่อหุ้มเมล็ดสีเหลืองอมส้ม ในส่วนเน้ือเยื่อสีเหลืองอมส้มของสุคนธรส นาํมาคั้นเป็นนํ้ า      

สุคนธรสสดได ้(ศูนยส่์งเสริมการเกษตรท่ีสูง จงัหวดักาญจนบุรี, มปป) แต่สุคนธรสยงัไม่มีการนาํไปใชป้ระโยชน์ 

เน่ืองจากสุคนธรสยังไม่เป็นท่ีรู้จัก และอาจไม่มีข้อมูลการสนับสนุนเก่ียวกับสุคนธรส ดังนั้น ผูวิ้จัยจึงได้

ทาํการศึกษาเก่ียวกบัสุคนธรส โดยเร่ิมจากศึกษาอตัราการติดผลและการพฒันาของผลเสาวรสสีม่วง (P. edulis) กบั

สุคนธรส(P. quadrangularis)  จนกระทั้งถึงการเก็บเก่ียวผลผลิต เพ่ือตรวจสอบเปรียบเทียบเปอร์เซ็นตก์ารติดผล

ของเสาวรสสีม่วงกบัสุคนธรส 

 

อุปกรณ์และวธีิการ 

 

พืชทดลอง 

 เสาวรสสีม่วง (P. edulis) และสุคนธรส (P. quadrangularis) จากแหล่งจงัหวดัน่าน ณ อาํเภอทุ่งชา้ง ซ่ึงมี

ขนาดและอายุของตน้สมํ่าเสมอกนั จาํนวน 2 ชนิด ชนิดละ 20 ซํ้ า ระยะเวลาทดลองช่วงเดือนตุลาคม ถึงเดือน

พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 โดยวางแผนการทดลองแบบบลอ็กสุ่ม (Randomized Completely Block Design: RCBD) 

 

วิธีการ  

 - ทาํการตอนเกสรเพศผู ้(emasculation) ช่วงเวลา 9.00–11.00 น. โดยใชป้ากคีบหรือกรรไกรตดัออก และ

เก็บเกสรพ่อพนัธ์ุใส่กล่องพลาสติก ใช้ถุงตาข่ายครอบดอก เพ่ือรอทาํการผสม เม่ือดอกบานเต็มท่ี ในช่วงเวลา        

12.00–18.00 น.  

 -นาํเกสรพ่อพนัธ์ุท่ีตดัเก็บไวใ้นกล่องพลาสติกมาทาํการผสมเกสรโดยใชพู้่กนัแตะใส่ปลายยอดเกสรตวั

เมีย และใชถุ้งตาข่ายครอบดอกท่ีทาํการผสมไว ้ทาํสัญลกัษณ์ดอกท่ีทาํการผสมเกสร ระบุวนัท่ีผสมเกสร และใช้

ป้ายผกูทาํเคร่ืองหมาย 

 

การบันทึกข้อมลู 

 บนัทึกเปอร์เซ็นตก์ารติดผล และการพฒันาของผล, วดัการขยายขนาดผล โดยวดัความกวา้ง และความยาว

ของผล และบนัทึกผลการทดลองหลงัการเกบ็เก่ียว เช่น นํ้าหนกัของผล, วดัความหนาของเปลือก จาํนวนเมลด็ และ

ปริมาณของแขง็ทั้งหมดท่ีละลายนํ้าได ้
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การวิเคราะห์ข้อมลูทางสถิติ 

 หาค่าเฉล่ีย วิเคราะห์ความแปรปรวน (analysis of variance, ANOVA) และเปรียบเทียบค่าเฉล่ียดว้ยวิธี 

Tukey ดว้ยโปรแกรม SPSS 15.0 (SPSS, Inc, 2006) 

 

ผลและวจิารณ์ผลการทดลอง 

 จากการศึกษาเปอร์เซ็นตก์ารติดผลของเสาวรสสีม่วง (P. edulis) สุคนธรส (P. quadrangularis) ทั้ง 2 ชนิด 

พบวา่ เสาวรสสีม่วง มีเปอร์เซ็นตก์ารติดผลมากท่ีสุดท่ี 70 เปอร์เซ็นต ์และสุคนธรสมีเปอร์เซ็นตก์ารติดผลนอ้ยท่ีสุด

ท่ี 60 เปอร์เซ็นต์ ปัจจุบนัส่วนใหญ่การผสมเกสรดว้ยมือยงัไม่พบเห็นมากนกักบัการผสมพืชชนิดต่างๆ เน่ืองจาก

เกษตรกรไม่มีเวลาในการลงมือทาํการผสมเอง หรือสภาพอากาศไม่เอ้ือ อาํนวย มีการติดผลนอ้ยหรือผสมไม่ติด 

โดยส่วนใหญ่แลว้การผสมเกสรของพืชอาศยัลมและแมลงช่วยในการกระจายละอองเรณู (Table 1) 

 

Table 1 Fruit setting rate of P. quadrangularis and P. edulis 

Species Fruit setting rate (percent) 

P. quadrangularis 60b 

P. edulis 70a 

F-test * 

CV(%) 25.86 

Note: * There was a statistically significant difference at a 95 percent confidence level. 

          a, b  Comparison of mean by means of Least Significant Difference (LSD) 

  

Table 2 Fruit width size of P. quadrangularis and P. edulis 

Species 
Fruit width size (cm) during fruit development period (week) 

1 2 3 4 5 6 

P. quadrangularis 6.94a 7.48a 8.08a 8.62a 9.16a 9.66a 

P. edulis 1.80b 2.48b 3.08b 4.28b 5.12b 5.48b 

F-test * * * * * * 

CV(%) 6.85 8.32 6.26 7.41 5.40 5.26 

Note: *There was a statistically significant difference at a 95 percent confidence level. 

          a, b Comparison of mean by means of Least Significant Difference (LSD) 

 

เม่ือบันทึกข้อมูลการพัฒนาขนาดความกว้างผล และขนาดความยาวผล ของผลสุคนธรส และเสาวรสสีม่วง ครบ      

6 สัปดาห์     

 พบวา่ สุคนธรส มีขนาดความกวา้งผลมากกวา่เสาวรสสีม่วงในแต่ละช่วงสปัดาห์ โดยมีค่าขนาดความกวา้ง

ผลมากท่ีสุด ในช่วง 1–6 สัปดาห์  เท่ากบั 6.94, 7.48, 8.08, 8.62, 9.16 และ 9.66 (เซนติเมตร) ตามลาํดบั (Table 2)
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 ทางดา้นขนาดความยาวผล ครบ 6 สัปดาห์ พบว่า สุคนธรสมีขนาดความยาวผลมากท่ีสุด ในแต่ละช่วง

สัปดาห์ เท่ากบั   14.34, 15.28, 15.68, 16.10, 16.26 และ16.68 (เซนติเมตร) ตามลาํดบั และเสาวรสสีม่วงมีขนาด

ความยาวผลนอ้ยท่ีสุด เท่ากบั 2.24, 2.50, 3.26, 4.62, 5.06, 6.36 และ 6.36 (เซนติเมตร) ตามลาํดบั (Table 3) 

 

Table 3 Fruit length size of P. quadrangularis and P. edulis 

Species 
Fruit length size (cm) during fruit development period (week) 

1 2 3 4 5 6 

P. quadrangularis 14.34a 15.28a 15.68a 16.10a 16.26a 16.68a 

P. edulis 2.24b 2.50b 3.26b 4.62b 5.06b 6.36b 

F-test * * * * * * 

CV(%) 10.67 5.71 4.57 3.57 3.22 5.26 

Note: *There was a statistically significant difference at a 95 percent confidence level. 

           a, bComparison of mean by means of Least Significant Difference (LSD) 

   

หลงัจากการเก็บเก่ียวไดท้าํการเปรียบเทียบ นํ้ าหนกั(กรัม) ความหนาเปลือก(เซนติเมตร) จาํนวนเมล็ด/ผล และ

ปริมาณของแขง็ทั้งหมดท่ีละลายนํ้าไดข้อง สุคนธรส และเสาวรสสีม่วง  

 นํ้ าหนกัหลงัการเก็บเก่ียวของ พบว่า สุคนธรส มีนํ้ าหนกัเฉล่ียมากท่ีสุด เท่ากบั 1,009.0 กรัม และเสาวรส  

สีม่วง มีขนาดความกวา้งผลเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด เท่ากบั 59.9 กรัม (Table 4) 

 ความหนาเปลือกหลงัการเก็บเก่ียวของ สุคนธรส และเสาวรสสีม่วง พบว่า สุคนธรส มีนํ้ าหนกัเฉล่ียมาก

ท่ีสุด เท่ากบั 2.40 เซนติเมตร และเสาวรสสีม่วง มีขนาดความกวา้งผลเฉล่ียน้อยท่ีสุด เท่ากบั 0.80 เซนติเมตร   

(Table 4) 

 จาํนวนเมลด็/ผลของ สุคนธรส และเสาวรสสีม่วง พบว่า เสาวรสสีม่วงมีจาํนวนเมลด็/ผล เฉล่ียมากท่ีสุด 

เท่ากบั 99.60 เมล็ด โดยสุคนธรสมีจาํนวนเมล็ด/ผล เฉล่ียนอ้ยท่ีสุด เท่ากบั 94.20 เมล็ด (Table 4) และค่าปริมาณ

ของแขง็ทั้งหมดท่ีละลายนํ้าไดข้อง สุคนธรส และเสาวรสสีม่วง พบวา่ เสาวรสสีม่วง มีค่าปริมาณของแขง็ทั้งหมดท่ี

ละลายนํ้ าเฉล่ียไดม้ากท่ีสุด 15.68°บริกซ์ และสุคนธรสมีค่าปริมาณของแข็งทั้งหมดท่ีละลายนํ้ าเฉล่ียไดน้อ้ยท่ีสุด         

11.20°บริกซ์ ซ่ึงสอดคลอ้งกบั (มยุรา, 2561) รายงานว่าการสูญเสียนํ้าไประหว่างการเก็บรักษาทาํใหค้วามเขม้ขน้

ของนํ้าตาลสูงข้ึน 
 

Table 4 Weight after harvest, Shell thickness, Number of seeds / fruit, total dissolved solids of P. quadrangularis 

and P. edulis for 80 days 

Species 
Weight after 
harvest (g) 

Shell thickness 
(cm) 

Number of seeds / 
fruit(seeds) 

total dissolved 
solids (0brix) 

P. quadrangularis 1,009.0a 1.90a 94.20b 11.20b 
P. edulis 59.9b 0.84b 99.60 a 15.68a 

F-test * * * * 

CV(%) 19.45 10.70 29.99 22.33 

Note: *There was a statistically significant difference at a 95 percent confidence level. 

           a, bComparison of mean by means of Least Significant Difference (LSD) 
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สรุป 

 อตัราการผสมติดและการพฒันาของผลเสาวรสสีม่วงกบัสุคนธรส พบว่าสุคนธรสมีอตัราการผสมติดจะ

นอ้ยกว่า เสาวรสสีม่วง แต่ระยะการพฒันาของผล เช่น ขนาดความกวา้ง ขนาดความยาว นํ้าหนกัหลงัการเก็บเก่ียว 

ความหนาเปลือก และจาํนวนเมลด็/ผล นั้นมีมากกว่าเสาวรสสีม่วง แต่ในทางตรงกนัขา้ม เสาวรสสีม่วง มีรสชาติท่ี

หวานกว่า เม่ือเทียบปริมาณของแข็งทั้งหมดท่ีละลายนํ้ าได ้อย่างไรก็ตามหากเปรียบเทียบ ดงัขอ้มูลในตาราง              

สุคนธรสใหป้ริมาณทางผลผลิต ทางดา้นนํ้าหนกัหลงัการเกบ็เก่ียว ความหนาเปลือกมากวา่เสาวรสสีม่วง  

 

กติติกรรมประกาศ 

 ขอขอบคุณ โครงการ “การสร้างภาคีในการผลิต บณัฑิตระดบัปริญญาโท-เอก” รวมทั้งการเอ้ือเฟ้ือ สถานท่ี

วสัดุ และอุปกรณ์ในการทาํวิจยั ณ ห้องปฏิบติัการเทคโนโลยีหลงัการเก็บเก่ียว ศูนยเ์ช่ียวชาญนวตักรรมเกษตร

สร้างสรรค ์สถาบนัวิจยั วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)และขอขอบคุณ คุณ ศรีสวลยั คาํรังษี 

อาํเภอทุ่งชา้ง จงัหวดัน่าน ท่ีเอ้ือเฟ้ือสถานท่ีในการทาํการวิจยัในคร้ังน้ี 
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บทคัดย่อ 

ศึกษาวิธีการทาํลายการพกัตวัของเมล็ดเท้ายายม่อมโดยการใช้กรดซัลฟูริกความเขม้ขน้ 98 เปอร์เซ็นต์ เป็น

ระยะเวลา 0, 10, 20 และ 30 นาที ยา้ยเล้ียงบนอาหารสูตร MS พบว่า เม่ือแช่กรดซัลฟูริกในระยะเวลา 10 นาที ทาํให้มี

เปอร์เซ็นตก์ารงอกของเมลด็ไดม้ากสุดเท่ากบั 97.33 เปอร์เซ็นต ์ซ่ึงมีความแตกต่างอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ จากนั้นยา้ยตน้

กลา้ลงบนอาหารสูตร MS ท่ีเติม Kinetin (0, 0.1, 0.5, 1, 2, 4 และ 8 มิลลิกรัมต่อลิตร) BA (0, 0.1, 0.5, 1 และ 2 มิลลิกรัมต่อ

ลิตร) และ 2,4-D (0, 0.05 และ 0.1 มิลลิกรัมต่อลิตร) เพ่ือชกันาํใหเ้กิดแคลลสั เม่ือเพาะเล้ียงเป็นระยะเวลา 90 วนั พบวา่ ตน้

กลา้เท้ายายม่อมท่ีเพาะเล้ียงบนอาหาร MS ท่ีเติม Kinetin ความเขม้ขน้ 0.1 มิลลิกรัมต่อลิตร มีค่า 2.98±0.28 เซนติเมตร 

แคลลสัมีลกัษณะแบบเกาะตวักนัแน่นเป็นกอ้น สามารถนาํไปขยายหรือชกันาํใหเ้กิดตน้ต่อไปได ้

คาํสําคญั: การชกันาํแคลลสั, การทาํลายการพกัตวัของเมลด็, เทา้ยายม่อม 

 

Abstract  

 This study aimed to break seed dormancy of the arrowroot by using sulfuric acid 98%, For a period of 0, 10, 20 

and 30 minutes transferred to the MS formula. When soaking in sulfuric acid for 10 minutes, the highest seed germination 

percentage was 97.33%, which was a statistically significant difference. The seedlings were then transferred to an MS 

formula containing Kinetin (0, 0.1, 0.5, 1, 2, 4 and 8 mg / l), BA (0, 0.1, 0.5, 1 and 2 mg / l) and 2,4-D (0, 0.05 and 0.1 mg 

/ l) to induce calluses. When cultured for 90 days, it was found that arrowroot seedlings cultured on MS diet containing 0.1 

mg / l of Kinetin were 2.98 ± 0.28 cm. Compact callus appearance. Can be extended or induced to continue 

Keywords: breaking of seed dormancy, callus induction, Tacca leontopetaloides (L.) kuntze.  
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คํานํา 

เทา้ยายม่อม Tacca leontopetaloides (L.) kuntze เป็นพืชในวงศเ์ดียวกบัเนระพูสีไทย บุกฤษี และหนวดเสือ 

เป็นพืชท่ีมีหวั มีใบ 1–3 ใบ ดอกเป็นช่อยาว ผลกลม หวัของพืชชนิดน้ีนาํไปทาํแป้ง เรียกแป้งเทา้ยายม่อม มีลกัษณะ

เบา นุ่ม เป็นละออง เม่ือไดรั้บความร้อนจะมีความหนืดพอเหมาะ ใส และแวววาว นิยมใชท้าํขนมหวาน และใชเ้ป็น

ส่วนประกอบของอาหารคาวชนิดต่างๆ ส่วนแป้งมนัสาํปะหลงัทาํมาจากหวัมนัสาํปะหลงั มีลกัษณะเป็นผงสีขาว 

จบัผิวสมัผสัของแป้งจะเนียน ล่ืนมือ เม่ือทาํใหสุ้กจะเหลวเหนียวหนืด เม่ือพกัใหเ้ยน็จะมีลกัษณะเหนียวเหนอะหนะ

คงตวั นิยมนาํมาผสมกบัอาหารท่ีตอ้งการความเหนียวหนืดและใส ในการทาํขนมหวานนิยมนาํแป้งมนัสาํปะหลงั

มาผสมกบัแป้งชนิดอ่ืน เพ่ือใหข้นมมีความเหนียวนุ่มกวา่การใชแ้ป้งชนิดเดียว (ทศันยั, 2546) 

ตน้เทา้ยายม่อมมีเพียงการผลิตเชิงอนุรักษ์ตามภูมิปัญญาท้องถ่ินทางแถบภาคตะวนัออก และประสบ

ปัญหาไม่เพียงพอกบัความตอ้งการของตลาด เน่ืองจากตน้เทา้ยายม่อมเจริญเติบโตจนเกบ็ผลผลิตไดเ้พียงปีละ 1 คร้ัง 

ช่วงเดือน สิงหาคม–กนัยายน และ 1 ตน้ จะใหผ้ลผลิตเพียง 1 หวั การปลูกตน้เทา้ยายม่อมดว้ยเมลด็จะตอ้งให้ตน้

เติบโตอยา่งนอ้ย 2 ปี ก่อนเกบ็หวั เพราะหวัเจริญชา้กวา่การปลูกดว้ยหวัยอ่ย แต่การใชห้วัยอ่ยสามารถเกบ็หวัมาแปร

รูปหลงัปลูก 1 ฤดูปลูก หรือ 1 ปี ทั้งน้ี การปลูกเทา้ยายม่อมควรปลูกในตน้ฤดูฝน ประมาณตน้เดือนพฤษภาคม 

เพ่ือใหต้น้ไดง้อก และเติบโตในช่วงฝน และการเกบ็หวัของตน้เทา้ยายม่อมจะเก็บในช่วงปลายฤดูหนาว-ตน้ฤดูแลง้ 

ประมาณเดือนธนัวาคม-กุมภาพนัธ์ ซ่ึงใบจะเร่ิมเหลือง และเห่ียวหรือยุบตวัแหง้ตาย การขยายพนัธ์ุตน้เทา้ยายม่อม

สามารถขยายพนัธ์ุได ้2 วิธี คือ 1. การเพาะดว้ยเมล็ด โดยใชเ้มล็ดแก่หลงัตน้แห้งตายแลว้ แต่ควรเก็บเมล็ดไวส้ัก

ระยะ 2–3 เดือน เพ่ือใหเ้มลด็พกัตวัก่อน 2. การใชห้วั โดยใชห้วัลูกหรือหวัย่อยท่ีเจริญออกจากหวัแม่ โดยหวัหลกั

จะใชท้าํแป้ง ส่วนลูกหวัหรือขนาดเลก็จะเกบ็ไวป้ลูกในปีถดัไป (กนิษฐิกา, 2542) 

แต่การขยายพนัธ์ุโดยการใชเ้มลด็ในพืชหลายชนิด พบวา่หลงัการเกบ็เก่ียวเมลด็เกิดการพกัตวัทาํใหเ้มลด็มี

เปอร์เซ็นตค์วามงอกตํ่าและงอกชา้ ซ่ึงการพกัตวัของเมลด็อาจมีสาเหตุเน่ืองมาจากเปลือกหุม้เมลด็ เอม็บริโอหรือ

ส่วนประกอบภายในเกิดการพกัตวัการพกัตวัเน่ืองมาจากมีสารยบัย ั้งการงอก เช่น กรดแอบไซสิก ไซยาไนด ์คูมาริน 

สะสมอยูบ่ริเวณเปลือกหุม้เมลด็หรือเยื่อหุม้เมลด็ และการพกัตวัของเมลด็ท่ีเกิดจากหลายสาเหตุร่วมกนั (วสุ, 2546) 

ซ่ึงสาเหตุของการพกัตวัของเมล็ดเหล่าน้ีเป็นปัญหาท่ีสําคญัในการปลูกพืช ทาํให้ตอ้งเสียเวลาในการ

ทาํลายการพกัตวัของเมลด็เทา้ยายม่อมก่อนนาํออกปลูก เพ่ือใหไ้ดต้น้พนัธ์ุเทา้ยายม่อมสาํหรับออกปลูกและผลิตหวั 

สาํหรับแปรรูปเป็นแป้งมากข้ึน ในงานวิจยัน้ีจึงนาํเทคนิคการเพาะเล้ียงเน้ือเยื่อพืช ซ่ึงเป็นวิธีการหน่ึงท่ีใชใ้นการ

ขยายพนัธ์ุพืช โดยชกันาํใหเ้กิดแคลลสั เพ่ือขยายพนัธ์ุและเตรียมตน้พนัธ์ุเทา้ยายม่อมสาํหรับออกปลูกไดใ้นปริมาณ

ท่ีมากข้ึน และได้ต้นพันธ์ุท่ีปลอดโรค เม่ือนําออกปลูกในสภาพธรรมชาติ ต้นพันธ์ุมีอัตราการรอดชีวิตสูง                            

(สมิทธิชยั, 2560) 

 

อุปกรณ์และวธีิการ 

 

การฟอกฆ่าเชือ้ชิน้ส่วนพืช 

นาํเมล็ดเทา้ยายม่อมมาลา้งนํ้ าสบู่ซันไลท์เอาคราบฝุ่ นละอองออก จากนั้นนาํมาฟอกฆ่าเช้ือดว้ยยากนัรา 

(Captan) 1 คร้ัง เป็นระยะเวลา 30 นาที จากนั้นฟอกฆ่าเช้ือด้วยสารละลายคลอรอกซ์ (Clorox, 1.4% sodium 
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hypochlorite) ความเขม้ขน้ 10 เปอร์เซ็นต ์เป็นเวลา 10 นาที ความเขม้ขน้ 5 เปอร์เซ็นต ์เป็นเวลา 10 นาที ลา้ง 3 คร้ัง 

ดว้ยนํ้ากลัน่ท่ีผา่นการน่ึงฆ่าเช้ือ 

 

ศึกษาการเพ่ิมอัตราการงอกของเมลด็เท้ายายม่อม 

นาํเมลด็ท่ีผ่านการฟอกฆ่าเช้ือแช่กรดซลัฟูริกความเขม้ขน้ 98 เปอร์เซ็นต ์เป็นระยะเวลา 0, 10, 20 และ 30 

นาที มาเพาะบนอาหารสูตรอาหาร MS โดยวางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ (CRD, completely randomized 

design) นาํไปวางเล้ียงภายใตแ้สงสีขาวความเขม้แสง 60±5 ไมโครโมลต่อตารางเมตรต่อวินาที ใหแ้สงเป็นเวลา 16 

ชัว่โมงต่อวนั ท่ีอุณหภูมิ 25±2 องศาเซลเซียส บนัทึกขอ้มูลดงัต่อไปน้ี 

1) เปอร์เซ็นตค์วามงอก (germination percentage) และประเมินผลของความงอกหลงัเพาะเม่ืออายุ 45 วนั 

โดยการตรวจนบัตน้กลา้ท่ีงอกปกติ (normal seedling) (ISTA, 2013) 

2) ความเร็วในการงอก (speed of germination index) สามารถคาํนวณไดจ้าก Equation 1 

 

     ความเร็วในการงอก = Σ �จาํนวนตน้กลา้ปกติในวนัท่ีตรวจนบั

จาํนวนวนัหลงัเพาะท่ีตรวจนบั
�      (1) 

 

3) เวลาเฉล่ียในการงอก (mean germination time; MGT) ตรวจนบัตน้กลา้ปกติเป็นเวลา 45 วนั นาํขอ้มูลมา

คาํนวณหาเวลาเฉล่ียใน การงอกจาก Equation 2 (Ellis and Roberts, 1980) 

 

    MGT = (G1D1)+(G2D2)+(G3D3)+⋯+(GnDn)
Total normal seedling

      (2) 

 

G1,2,…n คือ จาํนวนตน้กลา้ปกติท่ีงอกในวนัท่ี 1, 2, ..., n (n=45) 

D1,2,…n คือ จาํนวนวนัท่ี 1, 2, ..., n (n=45) นบัหลงัจากวนัเพาะเมลด็ 

 

ศึกษาการชักนาํแคลลสัจากต้นกล้าเท้ายายม่อม 

 นาํตน้กลา้ท่ีไดจ้ากกรรมวิธีท่ี 1 (แช่กรดซลูัริก) มาเพาะบนอาหารสูตรต่างๆ ประกอบดว้ย 13 ทรีตเมนต์ 

ทรีตเมนต์ละ 10 ซํ้ า คือ อาหาร MS ท่ีเติม Kinetin (0, 0.1, 0.5, 1, 2, 4 และ 8 มิลลิกรัมต่อลิตร) BA (0, 0.1, 0.5, 1 

และ 2 มิลลิกรัมต่อลิตร) หรือ 2,4-D (0, 0.05 และ 0.1 มิลลิกรัมต่อลิตร) นาํไปวางเล้ียงภายใตค้วามเขม้แสง 60±5 

ไมโครโมลต่อตารางเมตรต่อวินาที ใหแ้สงเป็นเวลา 16 ชัว่โมงต่อวนั ท่ีอุณหภูมิ 25±2 องศาเซลเซียส เป็นระยะเวลา 

3 เดือน บนัทึกผล ขนาดแคลลสั และสีแคลลสั  
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ผลและวจิารณ์ผลการทดลอง 

 

ความเร็วในการงอก เวลาเฉลีย่ในการงอก 

จากการศึกษาผลของวิธีการทาํลายการพกัตวัของเมล็ดเท้ายายม่อมต่อเปอร์เซ็นต์ความงอกท่ี

ระยะเวลาแตกต่างกนั โดยใชว้ิธีท่ีแช่เมล็ดในกรดซลัฟูริก (sulfuric acid) ท่ีความเขม้ขน้ 98 เปอร์เซ็นต ์พบวา่ 

เม่ือแช่กรดซลัฟูริกเป็นระยะเวลา 10 นาที มีเปอร์เซ็นตก์ารงอกมากท่ีสุด คือ 97.33 เปอร์เซ็นต ์(Table 1, Fig. 1) 

การใชก้รดซลัฟูริกท่ีมีความเขม้ขน้สูงแช่เมล็ด เป็นการกร่อนเปลือกหุม้เมล็ด ทาํใหน้ํ้าสามารถซึมผา่นเขา้ไป

ในเมล็ดไดม้ากข้ึน (มนทนา, 2536) 

 
Fig. 1 Arrowroot seedlings after destruction of seed dormancy by soaking in sulfuric acid for 10 minutes. 

 

Table 1 Germination of arrowroot seeds after seed destruction for 45 days 

Treatment Germination percentage 
Speed of germination 

index 
Mean germination time 

1. control 56.00b 28.00b 7.16b 

2. 10 minutes 97.33a 48.66a 12.01a 

3. 20 minutes 88.66a 44.33a 11.38a 

4. 30 minutes 77.33ab 38.66ab 9.68ab 

F-test * * * 

%CV 16.24 16.24 16.27 

Note: * There was a statistically significant difference at a 95 percent confidence level. 

          a, b Comparison of mean by means of Least Significant Difference (LSD) 

 

ผลของการชักนาํแคลลสัจากต้นกล้าเท้ายายม่อม 

เม่ือนาํตน้กลา้เทา้ยายม่อมมาเพาะเล้ียงบนสูตรอาหารสูตร MS เติม Kinetin ความเขม้ขน้ 0.1, 0.5, 1, 2, 4 

และ 8 มิลลิกรัมต่อลิตร เป็นระยะเวลา 90 วนั พบว่าการเกิดแคลลสัจากตน้กลา้เทา้ยายม่อมมากท่ีสุดบนอาหาร MS 

ท่ีเติม Kinetin ความเข้มข้น 0.1 มิลลิกรัมต่อลิตร ก้อนแคลลสัมีขนาด 1.17 เซนติเมตร มีลกัษณะแคลลสัแบบ

คอมแพค (Compact callus) เกาะตวักนัแน่นเป็นกอ้น มีสีเขียว ซ่ึงสามารถนาํไปขยาย หรือชกันาํใหเ้กิดตน้ต่อไปได ้
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เม่ือนาํตน้กลา้เทา้ยายม่อมมาเพาะเล้ียงบนสูตรอาหารสูตร MS เติม BA ความเขม้ขน้ 0.1, 0.5, 1 และ 2 

มิลลิกรัมต่อลิตร เป็นระยะเวลา 3 เดือน พบว่า ระยะเวลา 60 วนั เกิดแคลลสัมากท่ีสุดบนสูตรอาหาร MS ท่ีเติม BA 

0.1 มิลลิกรัมต่อลิตร กอ้นแคลลสัมีขนาด 1.31 เซนติเมตร มีลกัษณะแคลลสัแบบคอมแพค (Compact callus) เป็น

แคลลสัท่ีเกาะกนัแน่นเป็นกอ้น มีสีเขียว แต่ระยะเวลาท่ี 90 วนั พบว่า MS ท่ีเติม BA ความเขม้ขน้ 1 มิลลิกรัมต่อ

ลิตร ลกัษณะแคลลสัแบบคอมแพค มีสีเขียว ซ่ึงสามารถนาํไปขยาย หรือชกันาํใหเ้กิดตน้ต่อไปได ้

เม่ือนาํตน้กลา้เทา้ยายม่อมมาเพาะเล้ียงบนสูตรอาหารสูตร MS เติม 2,4-D ความเขม้ขน้ 0.05 และ 0.1 

มิลลิกรัมต่อลิตร เป็นระยะเวลา 3 เดือน พบว่า ระยะเวลา 30 วนั การเกิดแคลลสับนสูตรอาหาร MS ท่ีเติม 2,4-D 

ความเขม้ขน้ 0.05 มิลลิกรัมต่อลิตร มีค่า 1.48 เซนติเมตรสูตรอาหาร MS ท่ีเติม 2,4-D ความเขม้ขน้ 0.1 มิลลิกรัมต่อ

ลิตร กอ้นแคลลสัมีขนาด 3.13 เซนติเมตร และในระยะเวลาท่ี 90 วนั พบว่าแคลลสัเจริญไดดี้ในสูตรอาหาร MS ท่ี

เติม 2,4-D ความเขม้ขน้ 0.05 มิลลิกรัมต่อลิตร กอ้นแคลลสัมีขนาด 3.47 เซนติเมตร มีลกัษณะแคลลสัแบบไฟรเอ

เบิล (Friable callus) เป็นแคลลสัท่ีเกาะตวัแบบหลวมและฟู มีสีแคลลสั คือ สีเขียว ซ่ึงแคลลสัแบบน้ีไม่นิยมนาํไป

ยา้ยเล้ียงต่อเน่ืองจากแคลลสัไม่สามารถพฒันาไปเป็นตน้ได ้

ลกัษณะของแคลลสัท่ีเป็นท่ีตอ้งการ คือ แคลลสัแบบคอมแพค็ เน่ืองจากมีลกัษณะเกาะกนัแน่นเป็นกอ้น มี

สีเขียว สามารถชกันาํใหเ้กิดตน้ต่อไปได ้แต่แคลลสัไฟรเอเบิล มีลกัษณะเกาะตวัแบบหลวมและฟู ฉํ่านํ้า ซ่ึงแคลลสั

แบบน้ีไม่นิยมนาํไปยา้ยเล้ียงต่อเน่ืองจากแคลลสัไม่สามารถพฒันาไปเป็นตน้ได ้(สุชาดา, 2546) ดงันั้น จะเห็นไดว้่า

สูตรอาหารท่ีดีท่ีสุดท่ีทาํให้ไดแ้คลลสัตามท่ีตอ้งการ คือ MS ท่ีเติม Kinetin และ BA ตามลาํดบั แต่จะเห็นว่าสูตร 

MS ท่ีเติม Kinetin มีการใช้ปริมาณ Kinetin ท่ีน้อยกว่า แต่ปริมาณแคลลสัท่ีไดใ้กลเ้คียงกนั จึงใช้ Kinetin ความ

เขม้ขน้ 0.1 มิลลิกรัมต่อลิตร (Table 2, Fig. 2) 

 

   
                     (A)                                            (B)                                             (C)                                              (D)                                  

Fig. 2 Characteristics of arrowroots after culturing on MS formula fed with various growth regulators for 90 days 

(A) No growth regulators (B) added Kinetin at a concentration of 0.1 mg/L (C) added BA. 0.1 mg/L (D) add 2,4-

D with concentration 0.05 mg/L 
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Table 2 Callus characteristics of arrowroot after cultured on different food formulas for 90 days 

Treatment  

  Callus size (cm) 

Callus color 
Callus 

characteristics 
30 days 60 days 90 days 

1 MS  Green Compact  1.11±0.27bcde 1.45±0.46ef 2.15±0.86c 

2 MS + Kinetin 0.1 (mg/L) Green Compact  1.17±0.24bcd 2.55±0.35bc 3.41±0.14a 

3 MS + Kinetin 0.5 (mg/L) Green Compact  0.97±0.17def 2.03±0.63cd 3.12±0.38ab 

4 MS + Kinetin 1 (mg/L) Green Compact  1.01±0.29cdef 1.51±0.99de 2.06±1.27c 

5 MS + Kinetin 2 (mg/L) Green Compact 1.11±0.15bcde 2.29±0.55bc 2.73±0.21bc 

6 MS + Kinetin 4 (mg/L) Yellowish white Friable  0.89±0.12ef 0.92±0.36fg 1.14±0.47d 

7 MS + Kinetin 8 (mg/L) Brownish white Friable  0.86±0.15ef 0.74±0.11g 0.74±0.11d 

8 MS + BA 0.1 (mg/L) Green Compact  1.31±0.41ab 2.35±0.84bc 2.91±0.96ab 

9 MS + BA 0.5 (mg/L) Yellowish green Compact  0.79±0.17f 2.33±0.46bc 3.12±0.41ab 

10 MS + BA 1 (mg/L) Yellowish green Compact 1.25±0.42abc 2.65±0.41ab 2.98±0.28ab 

11 MS+BA 2 (mg/L) Green Compact 1.32±0.32ab 2.32±0.65bc 2.70±0.40bc 

12 MS+2,4-D 0.05 (mg/L) Green Friable 1.48±0.18a 2.52±0.65bc 3.47±0.05a 

13 MS+2,4-D 0.1 (mg/L) Green Friable  0.92±0.29def 3.13±0.22a 3.10±0.46ab 

F-test   ** ** ** 

%CV   23.93 27.44 21.85 

Note: **There was a statistically significant difference at a 95 percent confidence level. 

           a, b Comparison of mean by means of Least Significant Difference (LSD) 

Friable callus is loose and fluffy.  

Compact callus are sticking together as a pack. 

 

สรุป 

การแช่กรดซัลฟูริกท่ีความเขม้ขน้ 98 เปอร์เซ็นต์ เป็นระยะเวลา 10 นาที สามารถทาํลายการพกัตวัของ

เมลด็เทา้ยายม่อมไดดี้ ช่วยใหอ้ตัราการงอกของเมลด็เทา้ยายม่อมเพ่ิมข้ึนประมาณ 97.33 เปอร์เซ็นต ์และสามารถชกั

นาํแคลลสัชนิดคอมแพคจากตน้กลา้เทา้ยายม่อมสาํหรับนาํไปชกันาํเป็นตน้ต่อไปไดด้ว้ยการยา้ยตน้กลา้และเล้ียงใน

อาหารสูตร MS ท่ีเติม Kinetin ความเขม้ขน้ 0.1 มิลลิกรัมต่อลิตร นาํไปวางเล้ียงภายใตแ้สงสีขาวความเขม้แสง 60±5 

ไมโครโมลต่อตารางเมตรต่อวินาที ใหแ้สงเป็นเวลา 16 ชัว่โมงต่อวนั ท่ีอุณหภูมิ 25±2 องศาเซลเซียส เป็นระยะเวลา 

90 วนั  
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บทคัดย่อ 

 ศึกษาระยะเก็บเก่ียวเมลด็พนัธ์ุท่ีเหมาะสมของดาวเรืองพนัธ์ุ 112 ดาํเนินการทดลอง ในเดือนตุลาคม 2559 ถึงเดือน

มีนาคม 2560 ณ โรงเรือนทดลอง สถาบนัวจิยัพืชสวน กรมวชิาการเกษตร โดยผกูดอกดาวเรืองดว้ยไหมพรมสีต่างกนัทุก 3 วนั 

โดยเร่ิมจากวนัท่ีดอกบาน ถึง 36 วนัหลงัดอกบาน โดยวางแผนการทดลองแบบ CRD มี 3 ซํ้ า พบวา่ ดาวเรืองพนัธ์ุ 112 

เร่ิมงอกไดเ้ม่ืออายุ 9 วนัหลงัดอกบาน มีนํ้ าหนกัเมล็ดสดสูงสุดคือ 0.70 กรัม/100 เมล็ด และนํ้ าหนกัเมล็ดแห้งสูงสุด 0.34 

กรัม/100 เมลด็ เม่ือ 21 หลงัดอกบาน ซ่ึงเป็นระยะแก่ทางสรีรวทิยาของเมลด็ โดยมีความงอก 96.0 เปอร์เซ็นต ์และความช้ืน 

9.5 เปอร์เซ็นต ์หลงัจากนั้นเมลด็จะมีความช้ืนและความงอกลดลง โดยท่ี 36 วนัหลงัดอกบาน เมลด็มีความงอก 86.6 เปอร์เซ็นต ์

ความช้ืน 3.8 เปอร์เซ็นต ์ดงันั้น ระยะท่ีเหมาะสมในการเก็บเก่ียวเมลด็พนัธ์ุดาวเรืองพนัธ์ุ 112 คือ 21 วนัหลงัดอกบาน 

คาํสําคญั: สุกแก่ทางสรีรวทิยา, ระยะเก็บเก่ียวเมลด็พนัธ์ุ 

 

Abstract 

 The optimum harvesting time of marigold seeds cv. ‘112’ was studies during October 2016 to March 2017 at the 

experimental greenhouse, Horticultural Research Institute, Department of Agriculture. Flowers were tagged at three-day 

intervals, started from first day after anthesis to 36 days after anthesis (DAA). The result revealed that marigold seeds cv. 

‘112’ started to germinated at 9 DAA, the highest seed fresh weight was 0.70 g/100 seed and highest seed dry weight was 

0.34 g/100 seed at 21 DAA which reached its physiological maturity (PM). Seed germination and moisture content was 

96.0% and 9.5 %, respectively. After that, seed germination and moisture content were decreased at 36 DAA with 86.6% 

and 3.8%, respectively. Therefore, the optimum harvesting time of marigold seed cv. ‘112’ was 21 DAA. 

Keywords: harvesting index, physiological maturity 
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คํานํา 

 ดาวเรือง (Tagestes erecta L.) เป็นพืชในวงศ์ Asteraceae ดอกมีสีสันสวยงาม คนไทยนิยมปลูกกนัมาก

เน่ืองจากปลูกเล้ียงง่าย (กรมส่งเสริมการเกษตร, 2560; Manoj et al., 2018) ใชป้ระโยชนเ์ป็นไมต้ดัดอก จดัสวน ร้อย

พวงมาลยั และในปัจจุบนัยงัมีการสกดัสารสาํคญัเพ่ือใชเ้ป็นส่วนผสมของเคร่ืองสําอางและอาหารสัตว ์ดาวเรือง

เป็นไมด้อกท่ีมีความสาํคญัทางเศรษฐกิจของประเทศไทย โดยในปี พ.ศ. 2562 ประเทศไทยมีการส่งออกเมลด็พนัธ์ุ

ดาวเรือง ปริมาณ 5,333 กิโลกรัม มูลค่า 141 ลา้นบาท   (สาํนกัควบคุมพืชและวสัดุการเกษตร, 2563) ทั้งประเทศมี

พ้ืนท่ีปลูกดาวเรือง 3,876 ไร่ คลอบคลุม 40 จังหวัด โดยจังหวัดท่ีมีการปลูกมากใน 3 อันดับแรก ได้แก่ 

ประจวบคีรีขนัธ์ จนัทบุรี และตาก (ศูนยเ์ทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร กรมส่งเสริมการเกษตร, 2562) 

ดาวเรืองเป็นพืชท่ีขยายพนัธ์ุดว้ยเมลด็ ซ่ึงภายในตน้เดียวกนัจะมีการบานของดอกไม่พร้อมกนั ซ่ึงหากตอ้ง

เก็บเก่ียวเป็นรุ่น จาํเป็นตอ้งหาระยะท่ีเหมาะสมต่อการเก็บเก่ียวเมลด็พนัธ์ุ เน่ืองจากหากเก็บเก่ียวเมล็ดท่ีอายุนอ้ย

เกินไป การพฒันาของเมลด็ยงัไม่สมบูรณ์จะทาํใหคุ้ณภาพเมลด็พนัธ์ุลดลง (วชัราภรณ์, 2554) ซ่ึงจากการศึกษาของ 

Bhaskaran and Ranjeet (2016) พบว่าการใชเ้มลด็พนัธ์ุท่ีมีคุณภาพจะทาํใหพื้ชมีการเจริญเติบโตดี มีผลผลิตเพ่ิมข้ึน 

10–20 เปอร์เซ็นต์ โดยปัจจยัท่ีมีความสําคญัอย่างมากต่อคุณภาพเมล็ดพนัธ์ุ คือ การเก็บเก่ียวเมล็ดพนัธ์ุท่ีระยะแก่

ทางสรีรวิทยา ซ่ึงเป็นระยะท่ีเหมาะสม เน่ืองจากหากเก็บเก่ียวเร็วเกินไป จะทาํใหก้ารพฒันาของเมลด็ไม่สมบูรณ์ 

ซ่ึงนอกจากจะทาํใหผ้ลผลิตลดลงแลว้ ยงัส่งผลใหผ้ลผลิตมีคุณภาพตํ่า และหากมีการเกบ็เก่ียวชา้เกินไป อาจจะเพ่ิม

ความเส่ียงในการทาํใหคุ้ณภาพของเมลด็พนัธ์ุลดลง ดงันั้น การศึกษาคร้ังน้ีจึงมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาระยะเวลาท่ี

เหมาะสมต่อการเกบ็เก่ียวเมลด็พนัธ์ุดาวเรืองเพ่ือใหไ้ดเ้มลด็พนัธ์ุท่ีมีคุณภาพดี 

 

อุปกรณ์และวธีิการ 

 1) ปลูกดาวเรืองพนัธ์ุ 112 โดยการเพาะเมลด็ในถาดหลุม ในเดือน ธนัวาคม 2559 เม่ือตน้กลา้อาย ุ20 วนั ยา้ย

ปลูกลงในกระถางขนาด 8 น้ิว จาํนวน 60 กระถาง โดยแบ่งเป็น 3 ซํ้ าๆ ละ 20 กระถาง เม่ือดาวเรืองมีใบจริง 4 คู่ เดด็

ยอดใหเ้หลือใบจริง 3 คู่ ใหปุ๋้ยเคมีสูตร 15-15-15 อตัรา 10 กรัมต่อกระถางทุก 10 วนั ใหน้ํ้าทุกวนั และพ่นสาร

ป้องกนักาํจดัเพล้ียไฟและไรแดงทุกสปัดาห์หลงัออกดอก 

 2) วางแผนการทดลองแบบ CRD มี 3 ซํ้ า โดยเม่ือถึงระยะออกดอก ทาํการผกูดอกดาวเรืองท่ีดอกยอ่ย

ชั้นนอกเร่ิมบาน ทุกๆ 3 วนั จาํนวน 13 คร้ัง ไดแ้ก่ 0 (วนัท่ีดอกบาน), 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33 และ 36 

วนัหลงัดอกบาน ทาํเคร่ืองหมายโดยการผกูไหมพรมสีต่างกนัในแต่ละวนั แลว้ครอบดอกดว้ยซองกระดาษเพ่ือให้

เกิดการผสมตวัเองภายในดอก เม่ือครบอายเุกบ็เก่ียว ทาํการเกบ็เก่ียวดอกในแต่ละอายมุาบนัทึกขอ้มูล จาํนวนเมลด็

ทั้งหมดต่อดอก จาํนวนเมลด็สมบูรณ์ต่อดอก นํ้าหนกัเมลด็สด นํ้าหนกัเมลด็แหง้ ความช้ืนเมลด็ และความงอกของ

เมลด็ 

 3) ศึกษาความงอกของเมลด็ โดยการนาํเมลด็จากดอกแต่ละระยะมาเพาะดว้ยวิธี top of paper ทาํ 3 ซํ้ าๆ ละ 

100 เมลด็ ท่ีอุณหภูมิหอ้ง (25 องศาเซลเซียส) ประเมินความงอกคร้ังแรกโดยการนบัตน้กลา้ท่ีปกติท่ีอายุ 8 วนัหลงั

เพาะ (first count) และคร้ังสุดทา้ย (final count) ท่ีอายุ 14 วนัหลงัเพาะเมล็ด นบัตน้กลา้ปกติ ตน้กลา้ผิดปกติ และ

เมลด็ตาย  
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ผลและวจิารณ์ผลการทดลอง 

 

 ลกัษณะดอกและเมลด็ 

กลีบดอกของดาวเรืองพนัธ์ุ 112 จะเร่ิมเห่ียวเม่ือมีอายุ 12 วนัหลงัดอกบาน และเปล่ียนเป็นสีนํ้าตาลเขม้

มากข้ึนเม่ืออายุ 15–36 วนัหลงัดอกบาน (Fig. 1) ส่วนลกัษณะเมล็ด พบว่า ในช่วงวนัท่ีดอกบาน เมลด็จะมีสีขาว 

ถึงขาวอมเทา ส่วนปีกจะมีสีเขียวอ่อน ในช่วง 6 วนัหลงัดอกบาน เมล็ดจะมีสีเทาและพบเมล็ดท่ีมีสีดาํมากข้ึน         

โดยเมลด็จะเปล่ียนเป็นสีดาํทั้งหมดเม่ืออาย ุ12 วนัหลงัดอกบาน (Fig. 2) 

 

จาํนวนเมลด็ 

 ดาวเรืองพนัธ์ุ 112 ในช่วงท่ีดอกบานจนถึงอายุ 9 วนัหลงัดอกบาน มีจาํนวนเมล็ดทั้ งหมดภายในดอก 

อยูร่ะหวา่ง 88.9–99.8 เมลด็ต่อดอก และในช่วง 12–36 วนัหลงัดอกบาน มีปริมาณเมลด็เพ่ิมข้ึน โดยอยูร่ะหวา่ง 108.2–

130.7 เมลด็ต่อดอก ส่วนจาํนวนเมลด็สมบูรณ์ พบวา่ ในช่วงท่ีดอกบานจนถึงอาย ุ6 วนัหลงัดอกบาน ยงัไม่มีการพฒันา

เป็นเมลด็ท่ีสมบูรณ์ แต่เม่ือดอกดาวเรืองมีอาย ุ9 วนัหลงัดอกบาน จะพบวา่มีเมลด็สมบูรณ์จาํนวน 18 เมลด็ต่อดอก 

และมีความงอก 25.7 เปอร์เซ็นต ์และเม่ืออายุ 12–36 วนั มีจาํนวนเมลด็สมบูรณ์อยู่ระหวา่ง 32.0–43.3 เมลด็ต่อดอก 

(Fig. 3) 

 

นํา้หนักเมลด็ 

 ดาวเรืองพนัธ์ุ 112 จะมีการสะสมนํ้าหนักสดและนํ้าหนักแห้งเพ่ิมข้ึนตามอายุดอกหรืออายุของเมล็ด 

โดยในวนัท่ีดอกบาน เมลด็สดจะมีนํ้าหนกั 0.57 กรัม/100 เมลด็ และเพ่ิมข้ึนสูงสุดเป็น 0.70 กรัม/100 เมลด็ เม่ือ            

9 วนัหลงัดอกบาน และหลงัจากนั้นนํ้าหนกัจะลดลงอยา่งรวดเร็ว จนมีนํ้าหนกั 0.33 กรัม/100เมลด็ และเร่ิมคงท่ีไป

จนถึงอาย ุ36 วนัหลงัดอกบาน ซ่ึงจะสมัพนัธ์กบัเปอร์เซ็นตค์วามช้ืนของเมลด็ โดยเมลด็จะมีเปอร์เซ็นตค์วามช้ืนสูง

ท่ีสุด คือ 79.0 เปอร์เซ็นต ์และจะลดลงอยา่งรวดเร็วจนถึง 13.6 เปอร์เซ็นต ์เม่ือ 18 วนัหลงัดอกบาน และเร่ิมคงท่ีไป

จนถึงอาย ุ36 วนัหลงัดอกบาน ส่วนนํ้าหนกัแหง้ พบวา่ เมลด็มีนํ้าหนกัแหง้ตํ่าท่ีสุดคือ 0.10 กรัม/100 เมลด็ เม่ืออายุ 

0 วนั (ดอกบานวนัแรก) และเพ่ิมข้ึนสูงสุดเป็น 0.34 กรัม/100 เมลด็ ในวนัท่ี 21 หลงัดอกบาน และคงท่ีไปจนถึง 36 วนั

หลงัดอกบาน (Fig. 4) 

 

เปอร์เซ็นต์ความงอก 

 ในช่วงแรกของการพฒันาเมล็ดดาวเรือง พบว่า เมล็ดเร่ิมงอกเม่ือมีอายุ 9 วนัหลงัดอกบาน โดยมีความงอก 

25.7 เปอร์เซ็นตห์ลงัจากนั้นจะค่อยๆ เพ่ิมข้ึนและมีความงอกสูงสุดเป็น 96.0 เปอร์เซ็นต ์เม่ืออาย ุ21 วนัหลงัดอกบาน 

และเร่ิมลดลงเม่ือเมลด็มีอาย ุ36 วนัหลงัดอกบาน โดยมีความงอกของเมลด็ 86.6 เปอร์เซ็นต ์(Fig. 4) 

 ในช่วง 0–18 วนัหลงัดอกบาน เมลด็ดาวเรืองจะมีนํ้าแหง้เพ่ิมข้ึนเร่ือยๆ และมีนํ้าหนกัแหง้สูงสุดเม่ือ 21 วนั

หลงัดอกบาน และคงท่ีไปจนถึงอาย ุ36 วนัหลงัดอกบาน ทั้งน้ีเน่ืองจากหลงัการปฏิสนธิ เมลด็มีการสะสมอาหารไว้

ภายในเน้ือเยื่อ ในขณะเดียวกนัเมล็ดมีการใชอ้าหารท่ีสะสมไว ้แต่ปริมาณท่ีสะสมไวมี้มากกว่า จึงมีนํ้ าหนกัแห้ง

เพ่ิมข้ึนเร่ือยๆ จนเมลด็เมลด็มีนํ้าหนกัแหง้สูงสุด เน่ืองจากมีการพฒันาเขา้สู่ระยะแก่ทางสรีรวิทยา ซ่ึงในระยะน้ีการ
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สะสมอาหารจากส่วนต่างๆ ของลาํตน้มาท่ีเมลด็หยุดชะงกั ประกอบกบัอตัราการสะสมอาหารเท่ากบัอตัราการใช ้

หลงัจากระยะน้ีไป เมลด็จึงมีนํ้ าหนกัแหง้ลดลง เน่ืองจากไม่มีอาหารส่งไปสะสม แต่เมลด็ยงัมีการใชอ้าหารไปเพ่ือ

กิจกรรมทางชีวเคมีภายในเมลด็ (จวงจนัทร์, 2529) 

ในช่วง 0–6 วนัหลงัดอกบาน ไม่มีการงอกของเมล็ดดาวเรือง แต่เร่ิมงอกเม่ือดอกอายุ 9 วนัหลงัดอกบาน 

และมีความงอกสูงสุดเป็น 96 เปอร์เซ็นต ์เม่ือ 21 วนัหลงัดอกบาน และคงท่ีไปจนถึงอายุ 27 วนัหลงัดอกบาน ทั้งน้ี

เน่ืองจากเมลด็พืชทุกชนิดสามารถงอกไดก่้อนท่ีเมลด็จะแก่ทางสรีรวิทยา พืชบางชนิดสามารถงอกไดห้ลงัปฏิสนธิ

เพียงไม่ก่ีวนั  ซ่ึงหลงัการปฏิสนธิแลว้เมลด็จะมีอตัราการงอกเพ่ิมข้ึนอยา่งรวดเร็ว และมีความงอกสูงสุดในระยะแก่

ทางสรีรวิทยา โดยจะคงอยู่ชัว่ระยะเวลาหน่ึง แลว้จะค่อยๆ ลดลง เน่ืองจากเมลด็มีการเส่ือมคุณภาพ (deterioration) 

(จวงจนัทร์, 2529) ดงัเช่นการศึกษาของ วชัราภรณ์ และสุดสงวน (2554) เมลด็ถัว่พร้าท่ีอายุ 110 หลงัปลูก มีความงอก

เพียง 1 เปอร์เซ็นต ์แต่เม่ือถึงอายุ 160 หลงัปลูก ซ่ึงเป็นระยะท่ีเหมาะสมต่อการเก็บเก่ียว มีความงอกเพ่ิมข้ึนเป็น 60 

เปอร์เซ็นต์ การศึกษาของ ธวชัชัย (2543) เมล็ดถัว่ฝักยาวไร้คา้งพนัธ์ุสุรนารี 1 ในช่วง 6–8 วนัหลงัดอกบานมี

เปอร์เซ็นตค์วามงอกตํ่า แต่มีเปอร์เซ็นตค์วามงอกสูงสุดเม่ือ 20 วนัหลงัดอกบาน ซ่ึงเป็นระยะแก่ทางสรีรวิทยา โดย

มีนํ้าหนกัแหง้สูงสุด 163.37 มิลลิกรัม/เมลด็ นอกจากน้ีจากการศึกษาของ ชนนัดา และคณะ (2559) พบวา่ เมลด็ของ

กระเจ๊ียบแดงในช่วง 3–15 วนัหลงัดอกบาน มีเปอร์เซ็นต์ความงอกตํ่ามาก และ 18 วนัหลงัดอกบานเป็นตน้ไป 

มีความงอกเพ่ิมข้ึนเร่ือยๆ จนถึง 39 วนัหลงัดอกบาน กระเจ๊ียบแดงมีเปอร์เซ็นตค์วามงอกสูงสุด 80.5 เปอร์เซ็นต ์ 

หลงัระยะแก่ทางสรีรวิทยา เมลด็จะเร่ิมเส่ือมคุณภาพ เน่ืองจากไม่มีอาหารสะสมเพ่ิมข้ึน ในขณะท่ีภายใน

เมลด็ยงัมีการหายใจ จึงมีการเผาผลาญอาหารท่ีเก็บสะสมไว ้(จวงจนัทร์, 2529) ซ่ึงจากการทดลอง เมลด็ดาวเรือง

พนัธุ์ 112 เม่ือ 36 วนัหลงัดอกบาน จะมีความงอกลดลง และจากการศึกษาของ ชนนัดา และคณะ (2559) พบวา่ 

เม่ือ 45 วนัหลงัดอกบาน กระเจ๊ียบแดงมีเปอร์เซ็นต์ความงอกลดลง ดงันั้น การเก็บเก่ียวเมล็ดพนัธ์ุท่ีระยะแก่ทาง

สรีรวิทยา และลดความช้ืนดว้ยวิธีการท่ีเหมาะสม จะทาํใหไ้ดเ้มลด็พนัธ์ุท่ีมีคุณภาพดีท่ีสุด 

 

    
0 DAA 6 DAA 9 DAA 12 DAA 
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27 DAA 30 DAA 33 DAA 36 DAA 

Fig. 1 Flower development of marigold cv. ‘112’ 
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15 DAA 18 DAA 21 DAA 24 DAA 
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Fig. 2 Seed development of marigold cv. ‘112’ 

 
Fig. 3 Total seed and mature seed per flower of marigold cv. ‘112’ at 36 DAA 

0

50

100

150

200

0 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39

N
um

be
r o

f s
ee

d

Day after anthesis (DAA)

Total seed



การประชุมทางวชิาการของมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ คร้ังท่ี 59 สาขาพืช 

345 

 
Fig. 4 Changes of fresh weight, dry weigh, seed moisture content and germination of marigold cv. ‘112’ 

at 36 DAA 

 

สรุป 

ดาวเรืองเร่ิมงอกเม่ือดอกมีอายุ 9 วนัหลงัดอกบาน และเมล็ดแก่ทางสรีรวิทยาเม่ือ 21 วนัหลงัดอกบาน 

โดยมีนํ้าหนกัเมลด็แหง้สูงสุด 0.34 กรัม/100 เมลด็ และมีความงอกสูงสุด 96.0 เปอร์เซ็นต ์ดงันั้น ระยะท่ีเหมาะสม

สาํหรับเกบ็เก่ียวเมลด็พนัธ์ุดาวเรืองพนัธ์ุ 112 คือ ท่ีอาย ุ21 วนัหลงัดอกบาน 
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transiens 

Effect of low dose of acute gamma irradiation on rate of callus induction of Haworthia transiens  
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บทคัดย่อ 

Haworthia transiens เป็นพืชอวบนํ้ าท่ีไดรั้บความนิยมปลูกเป็นไมป้ระดบั นิยมขยายพนัธ์ุแบบไม่อาศยัเพศ โดย

การชาํใบ การแยกหน่อ หรือการชาํยอด ซ่ึงใชร้ะยะเวลานานในการเกิดยอดใหม่และไดจ้าํนวนนอ้ย งานวิจยัน้ีจึงใชเ้ทคนิค

เพาะเล้ียงเน้ือเยื่อร่วมกบัการฉายรังสีแกมมาแบบเฉียบพลนัในปริมาณรังสีตํ่า เพ่ือศึกษาผลจากการไดรั้บรังสีต่อการชกันาํ

ให้เกิดแคลลสั โดยนาํใบของ H. transiens ขนาด 2.5 เซนติเมตรในสภาพปลอดเช้ือ ไปฉายรังสีแกมมาแบบเฉียบพลนัท่ี

ปริมาณรังสี 0 (ชุดควบคุม) และ 10 เกรย ์(Gy) เพาะเล้ียงใบบนอาหารก่ึงแข็งสูตร MS ท่ีมีนํ้ าตาล 30 กรัมต่อลิตร หลงัจาก

ไดรั้บรังสี 60 วนั พบวา่ใบท่ีไดรั้บปริมาณรังสี 10 Gy มีอตัราการเกิดแคลลสัเฉล่ียเร็วกวา่ชุดควบคุม 4.35 วนั มีการพฒันา

ของแคลลสัเป็นหน่อใหม่จากใบท่ีไดรั้บปริมาณรังสี 10 Gy จาํนวนมากกว่าชุดควบคุมอยา่งมีนัยสําคญัทางสถิติ และราก

ของหน่อท่ีเกิดจากใบท่ีไดรั้บปริมาณรังสี 10 Gy มีจาํนวนรากเฉล่ียนอ้ยกวา่ชุดควบคุมอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 

คาํสําคญั: การฉายรังสีแกมมา, การฉายรังสีท่ีปริมาณรังสีตํ่า, การสร้างแคลลสั, ฮาโวเทีย 

 

Abstract 

 Haworthia transiens is one of succulent plant, which often uses as an ornamental plant. Asexual propagation i.e., 

leaf cutting, offset division or shoot cutting is generally used for propagating this plant, though it takes time and less shoot 

number. Therefore, this research aimed to study the effects of using tissue culture technique gathering with low dose of 

acute gamma irradiation on callus induction. The 2.5 cm size leaves of in vitro H. transiens were acute gamma irradiated 

at dose 0 (control) and 10 Gy. The irradiated leaves were cultured on MS semi-solid media supplemented with sucrose 30 

g/l for 60 days. The results showed that 10 Gy gamma irradiated leaves produced callus faster than control for 4.35 days. 

The inducing callus from 10 Gy gamma irradiated leaves was developed to new shoots with statistically significantly higher 

average number of new shoots than control. Average number of roots producing from new shoots deriving from 10 Gy 

gamma irradiated leaves was significantly less than control. 

Keywords: callus induction, gamma irradiation, Haworthia, low dose-irradiation 
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คํานํา 

ฮาโวเทีย (Haworthia) เป็นสกลุของพืชอวบนํ้าขนาดเลก็ถูกจดัจาํแนกอยูใ่นวงศ ์Asphodelaceae (APG IV, 

2016) มีความหลากหลายทางชีวภาพมากถึง 74 ชนิด 123 พนัธ์ุ (POWO, 2019) กระจายพนัธ์ุอยู่ในทวีปแอฟริกาใต ้

แถบประเทศนามิเบีย ประเทศสวาซิแลนด ์และประเทศโมซมับิกฮาโวเทียเป็นพืชท่ีมีความสัมพนัธ์ใกลชิ้ดกบัพืช

สกุล Aloe, Gasteria, Kniphofia, Poellnitzia และ Astroloba ฮาโวเทียเป็นพืชใบเล้ียงเด่ียว และเป็นพืชหลายฤดู 

(perennial plant) (Bayer, 1982) ท่ีนิยมใชเ้ป็นไมป้ระดบัอยา่งแพร่หลายในหลายประเทศ เน่ืองจากฮาโวเทียสามารถ

ปรับตวัไดดี้ใน สภาวะแวดลอ้มท่ีหลากหลาย เช่น ความเขม้แสงสูง สภาพแหง้แลง้ สามารถปลูกเล้ียงไดท้ั้งภายใน

และภายนอกอาคาร อีกทั้งยงัมีความหลากหลายของรูปทรงตน้ สีสนั และลวดลายบนผิวใบ (Roberts, 2019) 

Haworthia transiens (Poelln.) M. Hayashi หรือท่ี รู้จักอีก ช่ือคือ Haworthia cymbiformis var. transiens 

(Poelln.) M.B.Bayer เป็นอีกหน่ึงชนิดท่ีเป็นท่ีนิยมในกลุ่มนกัสะสมของพืชกลุ่มน้ีเน่ืองจากปลายใบโปร่งแสง มีลาย

บนผิวใบคลา้ยตาข่ายซ่ึงเป็นพืชท่ีมีการเจริญเติบโตชา้และไดจ้าํนวนหน่อเกิดใหม่นอ้ย โดยการขยายพนัธ์ุฮาโวเทีย

แบบดั้งเดิมสามารถขยายพนัธ์ุไดท้ั้งแบบอาศยัเพศและไม่อาศยัเพศ โดยการขยายพนัธ์ุแบบอาศยัเพศ คือ วิธีการ

เพาะเมลด็ ส่วนการขยายพนัธ์ุแบบไม่อาศยัเพศ คือ การชาํใบ การชาํราก การยกยอด การแยกหน่อจากตน้แม่ หรือ

แยกหน่อท่ีเจริญบนช่อดอก (Pilbeam, 1983) ซ่ึงการขยายพนัธ์ุแบบดั้งเดิมน้ีใชร้ะยะเวลานาน และไดจ้าํนวนนอ้ย 

ดงันั้นปัจจุบนัการใชเ้ทคนิคการเพาะเล้ียงเน้ือเยื่อจึงเป็นทางเลือกท่ีน่าสนใจในการเพ่ิมจาํนวนพืชสกุลน้ี เน่ืองจาก

วิธีการน้ีเป็นวิธีการท่ีสะดวกและรวดเร็ว สามารถปลูกพืชไดใ้นทุกฤดูกาล สามารถควบคุมสภาพแวดลอ้มได ้และ

สามารถผลิตพืชไดจ้าํนวนมากในระยะเวลาอนัสั้น โดยมีการใชเ้ทคนิคน้ีกบัพืชอวบนํ้าสกุลต่าง ๆ เช่น Kalanchoe 

(Jaiswal and Sawhney, 2006), Aloe (Bairu et al., 2007), Notocactus (Seol et al., 2008), Cotyledon (Kumari et al., 

2016), Pelecyphora (Badalamenti et al., 2016) และฮาโวเทียหลายชนิด เช่น Haworthia turgida (Liu et al., 2017), 

H. retusa (Kim et al., 2019) และ H. ‘Sansenjyu’ (H. obtusa × H.comptoniana) (Chen et al., 2019) โดยสามารถใช้

ช้ินส่วนต่าง ๆ ของฮาโวเทียได ้เช่น วงของเกสรเพศเมีย (gynoecium) (Mycock et al., 1997) ช่อดอก(inflorescences) 

(Pandey et al., 1979; Richwine et al., 1995) ตาดอก (flower buds) (Ogihara and Tsunewaki 1978; Sun et al.,1987) 

และใบ (leaves) (Wessels et al., 1976; Beyl and Sharma, 1983) 

มีการศึกษาการใช้สารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช (plant growth regulators:;PGRs) ในการเพ่ิม

ศักยภาพของการเพ่ิมจาํนวนฮาโวเทียหลายชนิด เช่น Haworthia variegata, H. chloracantha, H. truncata x H. 

setata, H. atrofusca, H. angustifolia var. albensis, H. maughanii, H. turgida var. pallidifolia และ H. retusa (Kaul 

แ ล ะ  Sabharwal, 1972) H. ‘Sansenjyu’ (H. obtusa × H.comptoniana) (Chen et al., 2019), Haworthia turgida                      

(Liu et al., 2017) ทั้งน้ียงัมีการรายงานของ Kim et al. (2019) พบว่าการใช ้PGRs กลุ่ม auxin เช่น 2,4-D, IAA, IBA 

และ NAA กบั H. retusa ยงัสามารถก่อให้เกิดความแปรผนัทางสัณฐานวิทยาได ้ เช่น เกิดใบสีเขียวอ่อน ใบด่างสี

ขาว ตน้ด่างมีแถบใบด่างสีขาว ตน้ด่างมีแถบใบด่างสีแดง 

ปัจจุบนัมีการนาํรังสีมาใชใ้นการชกันาํให้เกิดแคลลสั และจาํนวนยอดท่ีเพ่ิมข้ึนในพืชหลายชนิดร่วมกบั

วิธีการเพาะเล้ียงเน้ือเยื่อ เช่น การศึกษาของ Valencia-Botín และคณะ (2020) โดยการนาํ Agave tequilana ฉายรังสี

ท่ีปริมาณ  รังสี 10, 20 และ 30 Gy พบว่าการฉายรังสีแกมมาดว้ยปริมาณรังสีตํ่า (10–20 Gy) ชกันาํให้เกิดแคลลสั 

ในทางกลบักันท่ีปริมาณรังสีท่ีสูงข้ึน (30 Gy) พบว่ายบัย ั้งการชักนําให้เกิดแคลลสั ในพืชสกุลอ่ืน เช่น Pisum 
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sativum (Zaka et al., 2004) และ Moghaddam et al. (2011) พบว่าการฉายรังสีแกมมาด้วยปริมาณรังสีท่ีตํ่ าใน 

Centella asiatica ยงัมีผลต่อการกระตุน้การแบ่งเซลล ์และการเจริญและพฒันาของ  

Haworthia เ กิดแคลลัสโดยกระบวนการเกิดและพัฒนาของเอมบริโอจากเซลล์ร่างกาย (somatic 

embryogenesis) ก่อนพฒันาเป็นยอด (Kim et al., 2019) ปัจจุบนัยงัไม่มีการรายงานผลของรังสีแกมมาปริมาณตํ่าต่อ

การเกิดแคลลสัของฮาโวเทีย จึงเป็นท่ีมาของงานวิจยัเพ่ือศึกษาผลของการฉายรังสีแกมมาแบบเฉียบพลนัด้วย

ปริมาณรังสีตํ่าในสภาพเพาะเล้ียงเน้ือเยื่อต่อการชกันาํใหเ้กิดแคลลสัของ H. transiens  

 

อุปกรณ์และวธีิการ 

 

การฉายรังสีแกมมาแบบเฉียบพลนั 

 นาํตน้ฮาโวเทียท่ีเตรียมจาก clean culture อาย ุ1 ปีไปฉายรังสีแกมมาแบบเฉียบพลนั ณ ศูนยบ์ริการฉาย

รังสี แกมมาและนิวเคลียร์เทคโนโลยี มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน กรุงเทพฯ ดว้ยเคร่ือง Mark-I 

Gamma irradiation โดยมี Cs-137 เป็นแหล่งกาํเนิดรังสี ฉายรังสีแบบเฉียบพลนัท่ีปริมาณรังสี 0 และ 10 Gy และ

วางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ (CRD, completely randomized design) โดยแบ่งออกเป็น 2 ทรีตเมนต ์ทรีต

เมนตล์ะ 15 ซํ้ า (15 ขวด) โดยเพาะเล้ียงช้ินพืชในขวดขนาด 4 ออนซ์ 1 ขวด วางใบพืช 3 ใบ และวิเคราะห์ผลการ

ทดลองดว้ยโปรแกรม Microsoft® Excel® 2019 

 หลงัจากไดรั้บรังสีนาํช้ินส่วนพืชทั้งหมดมาตดัปลายใบออกเพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีผิวสัมผสัในการดูดซึมอาหาร

ของพืชก่อนยา้ยลงอาหารก่ึงแข็งสูตร MS (Murashige and skoog, 1962) ท่ีมีนํ้ าตาลซูโครสปริมาณ 30 กรัมต่อลิตร

และวุน้ผง (agar) ปริมาณ 8 กรัมต่อลิตร โดยปราศจากการเติมสารควบคุมการเจริญเติบโตพืช เพาะเล้ียงภายใต้

อุณหภูมิ 25±2 องศาเซลเซียส ใหแ้สงเป็นระยะเวลา 16 ชัว่โมงต่อวนั เป็นระยะเวลา 60 วนั เพ่ือดูผลของรังสีแกมมา

ต่อ H. transiens เก็บขอ้มูลของระยะเวลาท่ีใช้ในการสร้างแคลลสั จาํนวนยอด จาํนวนราก โดยเก็บขอ้มูลเม่ือ

เพาะเล้ียงเป็นระยะเวลา 30 และ 60 วนั โดยไม่มีการเปล่ียนขวดอาหารเพาะเล้ียง 

 

ผลและวจิารณ์ผลการทดลอง 

ผลการทดลองพบว่าใบ H. transiens ในรุ่น M1V1ท่ีได้รับปริมาณรังสี 0 Gy ใช้ระยะเวลาในการสร้าง

แคลลสัเฉล่ียอยู่ท่ี 17.71 วนั และใบท่ีไดรั้บปริมาณรังสี 10 Gy ในรุ่น M1V1 ใชร้ะยะเวลาในการสร้างแคลลสัเฉล่ีย

อยูท่ี่ 13.36 วนั (Table 1) หลงัจาก 60 วนั พบวา่มีการสร้างแคลลสัครบทุกใบในทุกซํ้า  

ผลของจาํนวนยอดท่ีเกิดใหม่พบวา่ ใบของชุดควบคุม มียอดเกิดใหม่จาํนวนเฉล่ีย 3 ยอด และใบท่ีฉายรังสี

ปริมาณ 10 Gy มียอดเกิดใหม่เฉล่ียจาํนวน 4.33 ยอด (Fig. 1) ซ่ึงมีจาํนวนเฉล่ียของยอดใหม่มากกวา่ชุดควบคุมอย่าง

มีนยัสาํคญัทางสถิติ และผลของจาํนวนรากเฉล่ียพบว่าใบของชุดควบคุมมีจาํนวนรากอยู่ท่ี 2.4 ราก และใบท่ีไดรั้บ

รังสีปริมาณ 10 Gy มีจาํนวนรากเฉล่ีย 1.49 ราก ซ่ึงจาํนวนรากเฉล่ียของใบท่ีไดรั้บรังสีนั้นมีจาํนวนน้อยกว่าชุด

ควบคุมอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ (Table 1) 

โดยปกติแลว้รังสีก่อไอออน เช่น รังสีแกมมานั้นมีผลต่อการเจริญเติบโตและพฒันาของพืช โดยเป็นท่ี

ทราบกนัว่า หากฉายรังสีก่อไอออนดว้ยปริมาณรังสีตํ่าจะมีผลไปกระตุน้ฮอร์โมนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเจริญเติบโต
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ของพืช การแบ่งเซลล ์และการเจริญเติบโตของพืช ในทางกลบักนัท่ีการฉายรังสีแกมมาดว้ยปริมาณรังสีสูง มีผลชกั

นําให้เกิดผลท่ีเป็นอันตรายต่อการเจริญเติบโตของพืช เช่นเดียวกับการลดลงอย่างชัดเจนของผลผลิตและ

ประสิทธิภาพในการสืบพนัธ์ุแบบอาศยัเพศ (Dehgahi and Joniyasa, 2017) เม่ือดูความสัมพนัธ์ระหว่างปริมาณรังสี

แกมมาท่ีตํ่ากับอตัราการสร้างแคลลสัของ H. transiens พบว่าปริมาณรังสีท่ีตํ่า (10 Gy) กระตุ้นให้ใบพืชสร้าง

แคลลสัเร็วข้ึน 4.35 วนั เม่ือเปรียบเทียบกบัชุดควบคุม และเม่ือเปรียบเทียบผลของจาํนวนหน่อใหม่ท่ีเกิดข้ึน พบว่า

ใบของ H. transiens ท่ีได้รับรังสีท่ีปริมาณ 10 Gy มีจํานวนหน่อท่ีเกิดข้ึนมากกว่าชุดควบคุม 1.33 หน่อ ซ่ึง

สอดคลอ้งกนักบั Valencia-Botín et al. (2020)  ใชป้ริมาณรังสีตํ่า (10 และ20 Gy) ในการฉายรังสีให้กบัตน้ Agave 

tequilana พบว่าเกิดการชกันาํใหเ้กิดแคลลสัอย่างมีนยัสาํคญั Kapare et al. (2017) ใชป้ริมาณรังสีตํ่า 10 Gy ในการ

ฉายรังสีใหก้บั Sesuvium portulacastrum พบวา่เปอร์เซ็นตย์อดท่ีเกิดใหม่สูงกวา่ชุดควบคุม 70 เปอร์เซ็นต ์อีกทั้งผล

การทดลองน้ียงัสนบัสนุน Sakr et al. (2013) ท่ีกล่าวว่าการฉายรังสีแกมมาท่ีปริมาณรังสีตํ่านั้นเพ่ิมจาํนวนยอดใน 

Dracaena surculose และ สอดคลอ้งกบัการรายงานของ Hasbullah et al. (2012) ท่ีกล่าวว่าผลของรังสีแกมมาต่อ

การเกิดยอดใหม่ภายหลงัจากการฉายรังสีของ Gerbera jamesonii พบว่าจาํนวนหน่อลดลงอย่างมากเม่ือพืชถูกฉาย

รังสีท่ีปริมาณรังสีสูง ในขณะท่ีปริมาณรังสีตํ่านั้นมีผลกระตุน้ให้เกิดการสร้างหน่อใหม่เฉล่ีย 6.6 หน่อ อีกทั้งการ

ฉายรังสีแกมมาท่ีปริมาณรังสีตํ่าใน Cucumis melo นั้นมีประสิทธิภาพในการชกันาํใหเ้กิดยอดในกระบวนการการ

เพ่ิมจาํนวนยอด ในขณะท่ีปริมาณรังสีท่ีสูงมีผลในการลดการสร้างยอดใหม่ ซ่ึงช้ีให้เห็นว่าพืชมีความไวต่อรังสี

แกมมา (Venkateshwarlu, 2008) แมว้่าในการเพาะเล้ียงเน้ือเยื่อพืชแต่ละชนิดจะมีการฉายรังสีท่ีปริมาณแตกต่างกนั 

Kumari et al. (2013) รายงานวา่ จาํนวนของการเกิดยอดใหม่นั้นลดลงเร่ือย ๆ เม่ือมีการเพ่ิมปริมาณรังสีแกมมา และ

หน่อท่ีเจริญพฒันาข้ึนมาไดน้ั้นมีขนาดเลก็ แขง็แรงนอ้ยกวา่และมีการเจริญเติบโตท่ีชา้กวา่ชุดควบคุม 

 

Table 1 Period of callus formation, shoot and root number of M1V1 of H. transiens explants after culturing for 60       

days 

Gamma irradiation doses 

(Gy) 

Number of date for 

callus formation (day) 

Average shoot number 

(cm) 

Average root number 

(cm) 

0 (control) 17.71 ± 4.03 3.00 ± 1.17 2.40 ± 1.08 

10 Gy 13.36 ± 1.95 4.33 ± 1.64 1.49 ± 0.63 

T-test * * * 

C.V. (%) 19.25 38.26 43.89 

*Mean values superscripted with different uppercase superscripts within each column indicate significant 

differences (p < 0.05) between time points; different lowercase superscripts within each row indicate significant 

differences (p < 0.05) between treatments 
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Fig. 1 Plantlet formation of H. transiens after 0 Gy and 10 Gy gamma irradiation and culturing for 30 days and 

60 days. Scale bar: 0.5 cm  

 

สรุป 

 ใบท่ีไดรั้บปริมาณรังสีแกมมา 10 Gy มีอตัราการเกิดแคลลสัเฉล่ียเร็วกว่าชุดควบคุม 4.35 วนั มีการพฒันา

หน่อใหม่จากใบท่ีไดรั้บปริมาณรังสี 10 Gy โดยมีจาํนวนหน่อ 4.33 หน่อ ซ่ึงมากกวา่ชุดควบคุมอยา่งมีนยัสาํคญัทาง

สถิติท่ีมีจาํนวนหน่อ 3 หน่อ และรากของใบท่ีไดรั้บรังสี 10 Gy มีจาํนวน 1.49 ราก ซ่ึงนอ้ยกว่าจาํนวนรากของชุด

ควบคุมซ่ึงมี 2.4 ราก ดงันั้นหากตอ้งการชกันาํให ้H. transiens เกิดแคลลสัเร็วข้ึนและจาํนวนยอดมากข้ึน ควรฉาย

รังสีแกมมาท่ีปริมาณรังสี 10 Gy 
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The opportunity of pesticide residue in peel and flesh of durian from Chumphon Province 
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บทคัดย่อ 

 การใช้สารเคมีเพ่ือควบคุมศัตรูพืชเป็นเร่ืองท่ีหลีกเล่ียงได้ยาก และส่งผลให้พบสารพิษตกคา้งตามประกาศ

กระทรวงสาธารณสุข เลขท่ี 387 พ.ศ. 2560 เร่ือง อาหารท่ีมีสารพิษตกคา้ง จากการตรวจสารพิษตกคา้งในทุเรียน ทาํการ

สกดัสารพิษตกคา้งดว้ยวิธี QuEChERS และตรวจสอบสารพิษตกคา้งดว้ยเคร่ือง Gas chromatography mass spectrometry 

เทียบผลสารพิษตกคา้งจาํนวน 116 พารามิเตอร์ ผลการวเิคราะห์ทุเรียนแบบแยกระหวา่งเปลือกและเน้ือ พบสารพิษตกคา้งท่ี

เกินค่าในเปลือกของทุเรียนชนิด cypermethrin 2 ตวัอย่าง (1.23 และ 2.62 ppm) และ fipronil 1 ตวัอย่าง (0.045 ppm) จาก

เกณฑ ์1 ppm และ 0.005 ppm สาํหรับเน้ือของทุเรียนไม่พบสารตกคา้ง โอกาสการตรวจพบสารพิษตกคา้งท่ีสะสมบริเวณ

เปลือกมีมากกวา่ท่ีพบบริเวณเน้ือของทุเรียน ทั้งน้ีทุเรียนท่ีพบสารตกคา้งเกินมาจากสวนท่ีใชส้ารเคมีก่อนเก็บเก่ียว 10 วนั 

และการพบสารตกคา้งท่ีตํ่ากวา่เกณฑก์าํหนดเป็นทุเรียนจากสวนท่ีงดการใชส้ารกาํจดัศตัรูพืชแลว้ 25 วนั 

คาํสําคญั: คุณภาพสินคา้, ทุเรียน, สารพิษตกคา้ง  

 

Abstract 

 Avoid pesticide spraying to crop is difficult, and it can cause a higher pesticide residue against the Ministry of 

Public Health Notification No. 387 B.E. 2560. In our works, durian fruit samples were collected from Chumphon province. 

QuEChERS was used for the extraction and clean-up process. Extractant was analyzed with Gas chromatography mass 

spectrometry for 116 pesticides residue detection. Result of durian residue analysis of rind and flesh showed two durian 

rind samples were found with cypermethrin (1.23 and 2.62 ppm) and one sample for fipronil (0.045 ppm) at over the limit 

of residue control on 1 ppm and 0.005 ppm, respectively. While the durian flesh samples showed lower or not detection of 

pesticide residue. Samples of higher residue were sought for the origin and found be collect from a field that apply the 

pesticide 10 days before harvest. The lower pesticide residue resulted from a longer pre-harvest interval after pesticide 

spraying for more than 25 days. 

Keywords: durian, pesticide residue, product quality  
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คํานํา 

คุณภาพของสินคา้เกษตรเป็นปัจจยัหลกัท่ีทาํใหต้ลาดสินคา้ของประเทศไทย ยงัคงเป็นท่ีตอ้งการของคู่คา้ 

ทุเรียน เป็นไมผ้ลสาํคญัท่ีประเทศไทยมีการจาํหน่ายสู่ต่างประเทศ ทุเรียนเป็นผลไมท่ี้จดัอยู่ในกลุ่มไมผ้ลเขตร้อน 

ประกอบไปดว้ยพืชอ่ืน เช่น  ฝร่ัง ลองกอง ทุเรียน เงาะ และมงัคุด โดยพ้ืนฐานของทุเรียนซ่ึงเป็นไมย้ืนตน้ขนาด

ใหญ่ ท่ีเจริญเติบโตและให้ผลผลิตไดดี้ในสภาพอากาศร้อนช้ืน มีปริมาณนํ้ าฝนไม่นอ้ยกว่า 2,000 มิลลิเมตรต่อปี 

และมีการกระจายตวัของฝนดี  นอกเหนือจากการใชบ้ริโภคในประเทศแลว้ ยงัสามารถส่งออกทาํรายไดมู้ลค่าสูง

ใหก้บัประเทศ โดยในปี 2562 ประเทศไทยมีพ้ืนท่ีเพาะปลูกทุเรียนรวม 937,607 ไร่ ใหผ้ลผลิต 724,730 ไร่ มีผลผลิต

รวม 1,017,097 ตนั ประมาณการผลผลิตเฉล่ียต่อไร่เท่ากบั 1,403 กิโลกรัม/ไร่ พ้ืนท่ีท่ีมีการปลูกทุเรียนมากท่ีสุดใน

ภาคใต ้รองลงมา คือ ภาคตะวนัออก ภาคเหนือ และภาคกลาง แต่พ้ืนท่ีท่ีให้ผลผลิตเฉล่ียต่อไร่สูงท่ีสุด คือ ภาค

ตะวนัออก รองลงมาคือ ภาคใต ้(กลุ่มพฒันาเศรษฐกิจฐานราก, 2563) 

ตลาดทุเรียนเป็นตลาดผลไมข้นาดใหญ่ ปัญหาท่ีพบในการจาํหน่าย ไดแ้ก่ คุณภาพความสุกแก่ของผลท่ี

ส่งผลต่อคุณภาพกบัลูกคา้ การพบปัญหาแมลงศตัรูพืชท่ีติดไปกบัผลผลิตชนิด เพล้ียแป้ง เพล้ียหอย รวมถึง หนอน

เจาะเมล็ด การเกิดโรคในผลผลิตหลงัการเก็บเก่ียว และรวมไปถึงโอกาสการปนเป้ือนจากสารตกคา้งในผลผลิต 

สภาพการแข่งขนัในการจาํหน่ายทุเรียนไปยงัประเทศจีนค่อนขา้งสูง โดยการส่งออกของทุเรียน อาจตอ้งเผชิญกบั

คู่แข่งท่ีเพ่ิมข้ึนในอนาคต เน่ืองจากเม่ือเดือนพฤษภาคม 2562 ทางประเทศจีนไดอ้นุมติัการนาํเขา้ทุเรียนพนัธ์ุมูซังคิง 

(Musan King) ในรูปการส่งออกทุเรียนแช่แขง็แบบมีเปลือกทั้งลูกจากมาเลเซียได ้ในขณะท่ีเวียดนาม และฟิลิปปินส์

ยงัไม่ไดรั้บอนุมติัจากจีน แต่มีรายงานว่า แหล่งปลูกทุเรียนในฟิลิปปินส์ เมืองดาเวา (Davao) ไดเ้พ่ิมพ้ืนท่ีปลูก

ทุเรียน ดงันั้นการพฒันาเร่ืองคุณภาพผลผลิตจึงเป็นเร่ืองท่ีประเทศไทยพึงระวงั (กลุ่มพฒันาเศรษฐกิจฐานราก, 

2563) 

ทั้งน้ีสอดคลอ้งกบัการแจง้ของทางภาครัฐ นายชลธี นุ่มหนู ผูอ้าํนวยการสาํนกัวิจยัและพฒันาการเกษตร

เขตท่ี 6 จนัทบุรี (สวพ.6) กรมวิชาการเกษตร กล่าวว่า ปัจจุบนัสาธารณรัฐประชาชนจีนไดเ้พ่ิมความเขม้งวดในการ

ตรวจสอบการนาํเขา้ผลไมส้ดไทย 5 ชนิด คือ ทุเรียน มงัคุด ลาํไย ล้ินจ่ี และมะม่วงมากข้ึน พร้อมกาํชบัใหท้างการ

ไทยปฏิบติั พิธีสารวา่ดว้ยขอ้กาํหนดการตรวจสอบและกกักนัโรคสาํหรับผลไมเ้มืองร้อนส่งออกไปจีนตอ้งเขม้งวด

ในการข้ึนทะเบียนและไดรั้บการปฏิบติัทางการเกษตรท่ีดีสําหรับพืชอาหาร (GAP) และโรงคดับรรจุตอ้งผ่าน

มาตรฐานหลกัเกณฑแ์ละวิธีการท่ีดีในการผลิต (GMP) มากข้ึน (ฐานเศรษฐกิจ, 2563) 

 มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ โดยศูนยวิ์จยัและพฒันามาตรฐานสินคา้เกษตร ร่วมมือกบัภาควิชาโรคพืช คณะ

เกษตร กาํแพงแสน ไดเ้ล็งเห็นความสําคญัในการติดตามปัญหาการใชส้ารเคมี และการจดัการคุณภาพผลผลิต

ทุเรียน จึงไดร่้วมมือกบัสมาคมชาวสวนผลไมจ้งัหวดัชุมพร ในการศึกษาโอกาสของการปนเป้ือนสารกาํจดัศตัรูพืช

ท่ีตกคา้งในทุเรียนท่ีนาํออกมาจาํหน่าย เพ่ือให้ทราบขอ้มูลพ้ืนฐานในการนาํไปจดัการในระบบควบคุมคุณภาพ

ทุเรียน 
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อุปกรณ์และวธีิการ 

 

การคัดเลือกแปลงเป้าหมาย 

 ประสานงานกบัสมาคมชาวสวนผลไมจ้งัหวดัชุมพร เพ่ือติดตามขอ้มูลการปฏิบติัของสมาชิกในพ้ืนท่ีปลูก

จงัหวดัชุมพร และสุ่มตรวจผลผลิตทุเรียน เพ่ือใชเ้ป็นขอ้มูลพ้ืนฐานการจดัการของระบบ ทาํใหท้ราบความเส่ียงใน

ผลิตผล โดยคดัเลือกผลผลิตจากแปลงท่ีผ่านการขอระบบการปฏิบติัทางการเกษตรท่ีดีสําหรับพืชอาหาร (GAP) 

และไม่มีการขอระบบการปฏิบติัทางการเกษตรท่ีดีสําหรับพืชอาหาร (GAP) โดยเลือกจากแปลงท่ีมีการติดผล

ทุเรียนระยะเดียว และแปลงท่ีติดผลหลายระยะในแปลง ก่อนการเก็บตวัอย่างไดส้อบถามขอ้มูลการจดัการพ่น

สารเคมี เพ่ือนาํขอ้มูลการปฏิบติัของเกษตรกรและขอ้มูลสารตกคา้งมาเปรียบเทียบกนั 

 

การเกบ็ตัวอย่างทุเรียนจากแปลง เพ่ือนาํมาวิเคราะห์สารพิษตกค้าง  

 นาํตวัอย่างบรรจุในถุงพลาสติกระบุรายละเอียดและส่งห้องปฏิบติัการ โดยทางห้องปฏิบติัการทาํชัก

ตัวอย่างตามวิธีมาตรฐาน มกษ. 9025-2551 (สํานักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ, 2551) การ

วิ เครา ะห์สา รพิษตกค้า งในผักและผลไม้ประยุกต์ใช้ วิ ธีสกัดแบบ QuEChERS ด้วย  EN 15662 method  

(Anastassiades et al., 2003) ทําการวิ เคราะห์สารเค มีกํา จัดศัต รู พืชจํา นวน 116 ชนิด โดยใช้ เค ร่ือง Gas 

chromatograph mass spectrometry เตรียมตวัอย่างโดย แยกตวัอย่างทุเรียนเป็นส่วนของเปลือกและเน้ือพร้อมเมล็ด  

นาํตวัอย่างมาหั่นและบดละเอียดเป็นเน้ือเดียวกนั ชัง่ตวัอย่าง 10 กรัม ใน centrifuge tube ขนาด 50 มิลลิลิตร เติม 

acetonitrile 10 มิล ลิ ลิตร  ปิดฝา แล้ว  เขย่ า นา น 1 นา ที  เ ติม  QuEChERS extract pouch, EN Method (Agilent 

Technology, USA) เขย่านาน 1 นาที หลงัจากผสมกนัดีแลว้นาํไปป่ันเหว่ียงท่ีความเร็ว 4,000 รอบต่อนาที นาน 5 

นาที จากนั้นดูด ส่วนใสดา้นบน 6 มิลลิลิตร ใส่ลงใน dispersive 15 mL, Hight Pigment (Agilent Technology, USA) 

เขยา่นาน 1 นาที ป่ันเหว่ียงท่ีความเร็ว 4,000 รอบต่อนาที นาน 5 นาที จากนั้นของเหลวส่วนบนไประเหยใหเ้หยดว้ย 

N2-evaporator และละลายกลบัดว้ย acetone:ethyl acetate:cyclohexane (2:1:1) และนาํไปตรวจวิคราะห์ดว้ยเคร่ือง 

Gas chromatograph mass spectrometry รุ่ น  Agilent 7000D Triple Quadrupole Mass Spectrometer (Agilent 

Technology, USA) ทาํการตรวจสอบสารพิษตกค้างโดยใช้ GC/MS/MS multiple reaction monitoring (MRM) ท่ี

เทียบสัญญาณโครมาโทแกรมการแตกตัวของมวลหลักเทียบกับมวลหลักของสารมาตรฐานท่ีกําหนด เพ่ือ

กาํหนดการติดตามชนิดของสารและเทียบความเขม้ของสัญญาณแปรผลเป็นปริมาณสารพิษตกคา้งท่ีพบ ก่อนนาํไป

คาํนวณกบัค่าสัดส่วนการสกดัไดจ้ากตวัอย่าง แลว้จึงสรุปค่าออกมาเป็นปริมาณสารพิษตกคา้งท่ีพบ มีหน่วยเป็น

มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม เพ่ือไปเทียบกบัปริมาณสารพิษตกคา้งสูงสุด (Maximum Residue Limit; MRL) ตามประกาศ

กระทรวงสาธารณสุข เลขท่ี 387 พ.ศ. 2560  เร่ือง อาหารท่ีมีสารพิษตกคา้ง (ราชกิจจานุเบกษา, 2560) 

 

ผลและวจิารณ์ผลการทดลอง 

การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาขอ้มูลพ้ืนฐานเพ่ือใหผู้บ้ริโภคไดท้ราบถึง โอกาสการตรวจพบสารตกคา้งใน

ทุเรียน และเพ่ือเตรียมรับมือความเขม้งวดของการตรวจสอบดา้นคุณภาพสารพิษตกคา้งจากประเทศลูกคา้ของ

ทุเรียนท่ีส่งออก จากความร่วมมือของมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาํแพงแสน จงัหวดันครปฐม โดย
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ศูนยวิ์จยัและพฒันามาตรฐานสินคา้เกษตร และภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร กาํแพงแสน ในการดาํเนินการร่วมกบั

สมาคมชาวสวนผลไมจ้งัหวดัชุมพร ท่ีไดมี้ความร่วมมือในการให้ความรู้ในการจดัการผลผลิตทุเรียนและการ

ปรับตวัตามระบบมาตรฐานเกษตรดีท่ีเหมาะสม (GAP) ตั้งแต่ปี 2561 เป็นตน้มา การตรวจสอบผลผลิตทุเรียนใน

คร้ังน้ี เพ่ือเป็นการประเมินสถานการณ์และการเตรียมการปรับตวัในนโยบายการคา้ท่ีเขม้ขน้ข้ึน 
 

Table 1 Raw data of pesticide residues (ppm) from peel and flesh of durian sample harvested from different orchard 

management. The data output received from GC/MS/MS which was referred to pesticide content in the extraction 

sample 

*Days after spray 

Pesticide type 

Non GAP orchard With GAP orchard 

One fruit stage Multi fruit stage One fruit stage One fruit stage Multi fruit stage 

20 DAS* 10 DAS* 15 DAS* 25 DAS* 10 DAS* 

Peel Flesh Peel Flesh Peel Flesh Peel Flesh Peel Flesh 

Bifenthrin  0.002 0.007 0.004 0.008 0.005 0.002 0.005 0.009 0.004 0.010 

Chloroneb  0.027 0.019 0.032 0.037 0.045 0.035 0.042 0.074 0.017 0.035 

Cyfluthrin  - 0.001 0.014 0.005 - - - 0.005 0.379 0.008 

Cypermethrin 0.014 0.002 2.621 0.018 - 0.002 0.003 0.003 1.230 0.011 

Fipronil - - 0.045 - - - - - 0.009 - 

Flusilazole  - - - - 0.004 - - - - - 

Flutriafol  - 0.058 - - 0.001 0.211 0.004 0.097 - 0.439 

Isazofos - - - - - 0.002 - 0.002 - - 

Lambda-cyhalothrin - - 0.008 - - - - - - - 

Malathion - 0.033 0.004 - - -  0.036  0.010 

Metalaxyl  0.140 - 0.153 0.002 0.228 0.020 - - - - 

Permethrin 0.002 0.022 0.011 0.022 0.011 0.005 0.013 0.026 0.003 0.032 

Prochloraz  0.341 0.351 - 0.354 - 0.248 - 0.294 - - 

Procymidone  0.002 - - - - - - - 0.004 - 

Propisochlor - - - - 0.002 - - - - - 

Prothiofos  - 0.004 - 0.148 0.001 0.015 0.006 0.004 - 0.001 

Pyridaben - - - - - - 0.002 - - - 

Quinalphos - - - 0.004 - - - - - 0.003 

Tebuconazole - - - - - - 0.007 - - - 

Tetradifon - - - - - - - - - 0.001 

Tetramethrin  - 0.002 0.002 0.003 0.005 0.004 - - - - 

Triadimenol - 0.003 - 0.021 - - - 0.007 - 0.017 

Triazophos - - 0.407 - - - 0.053 - - - 
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จากผลการตรวจสอบการตกคา้งโดยใชวิ้ธีสกดัแบบ QuEChERS และตรวจสอบสารกาํจดัศตัรูพืชตกคา้ง

โดยการจดจาํมวลของสารกาํจดัศตัรูพืชหลกัเม่ือเกิดการแตกตวัหรือการตรวจสอบค่า MRM (Multiple Reaction 

Monitoring) วิธีน้ีทาํใหมี้โอกาสตรวจพบสารตกคา้งของสารกาํจดัแมลงจาํนวนหลายชนิดไดจ้ากการฉีดตรวจสอบ

เพียงคร้ังเดียว เม่ือพิจารณาขอ้มูลจาก Table 1 พบว่าเคร่ืองมือการตรวจวิเคราะห์ชนิด GC/MS/MS  ไดจ้าํแนกการ

ตรวจพบสารกาํจดัศตัรูพืชตกคา้งไดห้ลายชนิดดงัท่ีกล่าวไวใ้น Table 1 ซ่ึงมีโอกาสพบการตกคา้งของสารในกลุ่ม

ออร์กาโนฟอสเฟต ชนิด malathion, prothiofos และสารในกลุ่มไพรีทรอยด์ ชนิด tetramethrin, bifenthrin, 

cyfluthrin และ cypermethrin สําหรับสารกําจัดโรคพืชท่ีพบในหลายตัวอย่างได้แก่ chloroneb, metalaxyl และ 

prochloraz ในผลผลิตทุเรียนจากทุกพ้ืนท่ี แต่อย่างไรก็ตามในการสรุปผลของสารดงักล่าวดงัขอ้มูลการวิเคราะห์ 

Table 1 จาํเป็นท่ีผูวิ้จยัตอ้งพิจารณาขอ้มูลความเหมือนหรือต่างของการแตกตวัจากสารตกคา้งแต่ละชนิดอีกคร้ัง เพ่ือ

เป็นการยืนยนัการตรวจพบสารเคมีกาํจดัศตัรูพืชแต่ละชนิด ทั้งน้ีขอ้มูลท่ีผ่านการตรวจสอบปริมาณสารเคมีกาํจดั

ศตัรูพืชตกคา้งในทุเรียนไดแ้สดงไวใ้น Table 2   

 

Table 2 Analytical report of pesticide residues after compare to food regulations notification No. 387, 2017 

Pesticide type 

(MRL in durian) 

Non GAP orchard With GAP orchard 

One fruit stage Multi fruit stage One fruit stage One fruit stage Multi fruit stage 

20 DAS* 10 DAS* 15 DAS* 25 DAS* 10 DAS* 

Peel Flesh Peel Flesh Peel Flesh Peel Flesh Peel Flesh 

Cyfluthrin  

(MRL 0.02 ppm) 
ND ND 0.014 ND ND ND ND ND ND ND 

Cypermethrin 

(MRL 1.0 ppm)  
0.014 ND 2.621 0.018 ND ND ND ND 1.230 0.011 

Fipronil 

(MRL 0.005 ppm) 
ND ND 0.045 ND ND ND ND ND ND ND 

Lambda-cyhalothrin 

(MRL 0.5 ppm) 
ND ND 0.008 ND ND ND ND ND ND ND 

Metalaxyl  

(MRL 0.5 ppm) 
0.140 ND 0.153 0.002 0.230 0.020 ND ND ND ND 

 *: Days after spray 

ND: non detect or lower than limit of quantification (LOQ) 

 

ขอ้มูลการตรวจพบสารเคมีกาํจดัศตัรูพืชตกคา้งในทุเรียนท่ีแสดงใน Table 2 พบว่าเปลือกของทุเรียนมี

โอกาสพบการตกคา้งของสารเคมีกาํจดัศตัรูพืชตกคา้งไดม้ากกว่าส่วนของเน้ือทุเรียนจากผลทุเรียนเดียวกนั โดย

พบวา่สารกาํจดัโรคพืช metalaxyl มีโอกาสตรวจพบไดบ่้อยคร้ัง ทั้งน้ีเน่ืองจากเกษตรกรมีการใช ้metalaxyl อยูเ่สมอ

ในพ้ืนท่ีเพ่ือการควบคุมโรครากเน่าท่ีเกิดจากเช้ือรา Phytophthora palmivora ทาํใหมี้โอกาสตรวจพบสารดงักล่าว
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ไดโ้ดยการตกคา้งพบท่ีเปลือกของทุเรียนมากกว่าส่วนของเน้ือ แต่อย่างไรก็ตามปริมาณสารตกคา้งท่ีพบไม่เกินค่า 

MRL (maximum residue limit) ท่ีประกาศโดยกระทรวงสาธารณสุข  

สาํหรับสารท่ีพบตกคา้งในทุเรียนรองลงมาไดแ้ก่ cypermethrin ซ่ึงเป็นสารกาํจดัแมลง มีการพบไดม้ากใน

บริเวณเปลือกเช่นเดียวกบัสาร metalaxyl แต่ปริมาณสารตกคา้งท่ีพบของ cypermethrin ในส่วนของเปลือกมีการ

ตรวจพบเกินค่าความปลอดภยัท่ีกฎหมายกาํหนด สําหรับบริเวณเน้ือผลพบ cypermethrin ในปริมาณท่ีนอ้ยกว่าท่ี

กฎหมายกาํหนด สาํหรับการตรวจพบ cypermethrin ท่ีตกคา้งเกินค่าเป็นตวัอย่างทุเรียนท่ีมีการเวน้ระยะปลอดภยั

ประมาณ 10 วนั หากพิจารณาจากขอ้มูลของคณะกรรมการพิจารณาสารพิษตกคา้ง (Joint FAO/WHO Meeting on 

Pesticide Residues) ของ FAO/WHO (FAO, 2008; FAO and WHO, 2010) พบวา่ ในทุเรียนมีการกาํหนดค่าการเวน้

ระยะปลอดภยัหลงัการเกบ็เก่ียวของ cypermethrin ไวท่ี้ 14 วนั  

สารท่ีมีโอกาสพบการตกคา้งตํ่า ไดแ้ก่ cyfluthrin และ lambda-cyhalothrin ท่ีพบเพียงหน่ึงคร้ังจากตวัอย่าง

ท่ีสุ่มเดียวกนั คือจากเปลือกทุเรียนท่ีมีการเวน้ระยะปลอดภยัจากสารเคมีนอ้ยเพียง 10 วนั โดยการตกคา้งท่ีพบไม่

เกินค่าความปลอดภัย จากการติดตามชนิดของสารกาํจัดศัตรูพืชท่ีเกษตรกรใช้ พบว่าสารหลายชนิดยงัไม่ได้

กาํหนดค่าการเวน้ระยะปลอดภยัหลงัการเก็บเก่ียวใหเ้กษตรกรทราบ นอกจากน้ีในตวัอย่างเดียวกนัยงัตรวจพบสาร

กาํจดัแมลง fipronil ในระดบัท่ีเกินค่าความปลอดภยั ถึงแมก้ารพบ fipronil ในทุเรียนมีปริมาณท่ีตํ่า แต่เน่ืองจาก 

fipronil ในทุเรียนไม่ไดมี้การกาํหนดค่า MRL โดยตรง แต่เป็นการกาํหนดโดยใชค่้าตํ่าสุดท่ีพึงตรวจพบหรือ default 

limit แทนจึงทาํใหมี้ค่านอ้ยมากในระดบั 0.005 ppm 

จากวิธีการตรวจสอบสารกาํจดัศตัรูพืชตกคา้งดงักล่าว แสดงให้เห็นว่าสามารถตรวจพบสารตกคา้งใน

ผลผลิตท่ีส่งจาํหน่ายไดใ้นระดบัตํ่าอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งน้ีประสิทธิภาพในการตรวจข้ึนอยู่กบัวิธีการท่ีเลือกใช้

ตรวจและวิธีการสกดัสารตกคา้งออกจากตวัอย่าง ในการศึกษาคร้ังน้ีการใชล้กัษณะตรวจสอบโดยติดตามรูปแบบ

การแตกตวัและมวลสารเป้าหมายทาํใหเ้ห็นไดว้า่มีสารตกคา้งอยู่หลายชนิดในตวัอยา่ง เพียงแต่ความเขม้ขน้ท่ีตรวจ

พบอยู่ในระดบัตํ่า อย่างไรก็ตามการจดัตารางการพ่นสารกาํจดัศตัรูพืชในผลผลิตมีโอกาสเป็นอย่างมากในการทาํ

ใหผ้ลผลิตเกษตรลดคุณภาพลงอนัเน่ืองมาจากการตรวจพบสารตกคา้ง ทั้งน้ีเน่ืองจากสารตกคา้งสามารถพบไดใ้น

ทุกระยะแต่ปริมาณสารตกคา้งจะแปรเปล่ียนไปตามระยะเวลา  การตรวจสอบสารตกคา้งในผลผลิตเกษตรไดมี้การ

ดาํเนินการมาเป็นระยะโดยหน่วยวิจยัท่ีสงักดัสถาบนัการศึกษา หน่วยงานอิสระ และหน่วยงานราชการท่ีรับผิดชอบ 

การตกคา้งของสารพิษตกคา้งในผลผลิตมีรายงานเม่ือเกิดเหตุปนเป้ือนในปริมาณสูง หรือจากกรณีองค์กรอิสระ

ภาคเอกชนเช่น เครือข่ายเตือนภยัสารเคมีกาํจดัศตัรูพืช (2563) ท่ีไดต้รวจติดตามเพ่ือประเมินสภาพความเส่ียงให้

ผูบ้ริโภคไดรั้บทราบ และมีรายงานใหส้าธารณชนทราบอยา่งต่อเน่ือง  

สาํหรับคุณภาพของทุเรียนดา้นการตรวจพบสารตกคา้งพบว่างานวิจยัของ Wanwimolruk et al. (2015) ได้

รายงานถึงความปลอดภยัในการบริโภคทุเรียน ซ่ึงผลการวิเคราะห์สารตกคา้งดงักล่าวเม่ือเทียบกบัผลงานวิจยัน้ีมีผล

การตรวจพบไปในทิศทางเดียวกนั เน่ืองจากวิธีการตรวจสอบมาตรฐานไดมี้การตรวจทุเรียนทั้งเปลือกและเน้ือ

ผลรวมกนั การตรวจพบสารตกคา้งท่ีพบในเปลือกมากกวา่เน้ือผลนบัเป็นส่ิงสาํคญัท่ีบ่งบอกสภาพสภาพการจดัการ

ผลผลิตเกษตร จากผลของการศึกษาโดย Holland et al. (1994); Rawn et al. (2008); Ahmed et al. (2011) ท่ีพบ

โอกาสการปนเป้ือนของผลไมไ้ดท้ั้งผล แต่พบวา่ผลไมท่ี้ตอ้งปอกเปลือกรับประทาน เช่น อะโวคาโด กลว้ย สม้ กีวี 

มะม่วง และสับปะรด สามารถลดสารตกคา้งไปสู่ผูบ้ริโภคได ้เน่ืองจากไม่สามารถตรวจไดพ้บในเน้ือผล แต่สาร
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กาํจดัศตัรูพืชสามารถตกคา้งไดท่ี้เปลือกแทน ซ่ึงแสดงให้เห็นว่าสารตกคา้งท่ีเกษตรกรใชส้ะสมอยู่ท่ีผิวมากกว่า

ส่วนของเน้ือผล ดงันั้นการกาํหนดค่าของสารตกคา้งแบบทั้งผลสามารถเปล่ียนแปลงกฎเกณฑ ์ในการกาํหนดค่า

ความปลอดภยัในอาหารไดห้ากสามารถนาํเสนอขอ้เทจ็จริงในความปลอดภยัของเน้ือผล  

การตรวจพบสารกาํจดัศตัรูพืชท่ีพบเกินค่ามาตรฐานมีโอกาสเกิดได ้เน่ืองจากการเวน้ระยะหลงัการเก็บ

เก่ียว (pre harvest interval; PHI) ของเกษตรกร และการจดัการผลผลิตบนตน้ท่ีมีผลหลายระยะท่ีมีโอกาสเส่ียงใน

การตรวจพบสารตกคา้งมากกวา่เม่ือเทียบกบัการไวผ้ลเพียงระยะเดียว ทั้งน้ีเน่ืองจากเกษตรกรตอ้งมีการดูแลผลผลิต

อย่างต่อเน่ืองในรุ่นถดัมา ทาํให้การจดัการเวน้ระยะปลอดภยัหลงัการเก็บเก่ียวยงัไม่เพียงพอ สภาพการจดัการ

ผลผลิตนบัว่ามีผลอย่างสูงต่อการตกคา้งของสารกาํจดัศตัรูพืช ทั้งน้ีจากขอ้มูลวิจยัพบว่าการเวน้ระยะสารเคมีใน

แปลงเพ่ิมข้ึนมีส่วนช่วยในการลดการตกคา้งในผลผลิตได ้เช่น ในตวัอยา่งท่ีเวน้ระยะปลอดจากสารเคมีเป็นเวลา 20 

หรือ 25 วนั แต่อยา่งไรกต็ามข้ึนกบัการสลายตวัของสารพิษในผลผลิตเกษตรแต่ละชนิด ทั้งน้ีค่า PHI ของสารแต่ละ

ชนิดยงัสามารถเปล่ียนแปลงไปตามค่า MRL ท่ีแต่ละประเทศกาํหนด แนวทางหน่ึงท่ีสามารถดาํเนินการไดคื้อ การ

เวน้ระยะหลงัการพ่นสารกาํจดัศตัรูพืชให้นานท่ีสุดสามารถลดการปนเป้ือนของสารตกคา้งในทุเรียนหรือผลผลิต

เกษตรได ้

แนวทางในการตรวจสอบสารพิษตกคา้งในผลผลิตเกษตรท่ียงัคงมีการพฒันาอย่างต่อเน่ือง จากความ

พยายามของนกัวิจยัในการตรวจสอบสารพิษตกคา้งในผลผลิตโดย Zheng et al. (2014) และ Shintaro et al. (2016) 

ไดพ้ฒันาแนวทางการตรวจวิเคราะห์โดยใช ้surface enhanced raman spectroscopic (SERS) เพ่ือการยืนยนัผลการ

ตรวจวิเคราะห์ในระบบการผลิตไมผ้ล ซ่ึงในแนวโน้มวิธีการท่ีสะดวกกว่าในการตรวจสอบผลผลิตท่ีผิวอาจ

เปล่ียนแปลงระบบการตรวจวดัสารตกคา้งในผลผลิตเกษตรไดห้ากวิธีการดงักล่าวมีความแม่นยาํ รวดเร็ว และ

ค่าใชจ่้ายนอ้ยกวา่ 

 

สรุป 

การตรวจสอบสารกําจัดศัตรูพืชท่ีพบตกค้างบ่อยในผลทุเรียน ได้แก่ metalaxyl เช่นเดียวกับสาร 

cypermethrin แต่พบว่าสาร cypermethrin มีโอกาสพบการตกคา้งไดเ้กินค่าความปลอดภยัท่ีกฎหมายกาํหนด ทั้งน้ี

การปนเป้ือนของสารกาํจดัศตัรูพืชมีโอกาสพบไดท่ี้เปลือกผลมากกวา่ส่วนของเน้ือผลทุเรียน สารตกคา้งในผลผลิต

ทุเรียนอาจมีมากกว่าเกณฑท่ี์กฎหมายกาํหนด ซ่ึงสามารถจดัการไดโ้ดยการเวน้ระยะหลงัการพ่นสารกาํจดัศตัรูพืช

บนทุเรียน การติดผลของทุเรียนชุดเดียวมีโอกาสทาํใหผ้ลผลิตทุเรียนปลอดภยัไดม้ากกวา่การใหทุ้เรียนติดผลหลาย

ระยะ  โดยเกษตรกรสามารถทาํใหทุ้เรียนปลอดภยัโดยการเวน้ระยะปลอดภยัอย่างนอ้ย 28 วนั จากการการฉีดพ่น

คร้ังสุดทา้ย  

 

กติติกรรมประกาศ  

 ขอขอบคุณสมาคมชาวสวนผลไมจ้งัหวดัชุมพร ท่ีใหค้วามร่วมมือในการประสานงานกบัเกษตรกร และ

อนุเคราะห์ตวัอย่างทุเรียนในการทาํงานวิจยั ขอขอบคุณห้องปฏิบติัการสรีรวิทยาดา้นโรคพืช ภาควิชาโรคพืช  

คณะเกษตร กาํแพงแสน มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาํแพงแสน ท่ีอาํนวยความสะดวกในดา้นการปฏิบติั

งานวิจยั และสถานท่ีในการปฏิบติังาน 



การประชุมทางวชิาการของมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ คร้ังท่ี 59 สาขาพืช 

361 

เอกสารอ้างองิ 

กลุ่มพฒันาเศรษฐกิจฐานราก กองนโยบายการสร้างความเขม้แข็งทางการคา้ สํานกังานนโยบายและยุทธศาสตร์

การคา้.  2563.  ทุเรียน ราชาแห่งผลไมไ้ทย ถูกใจคนต่างแดน http://www.tpso.moc.go.th/sites/default/files/ 

thueriiyn_240863.pdf, 15 ธนัวาคม 2563. 

เค รือ ข่ า ย เ ตือนภัยสา ร เค มีกํา จัดศัต รู พืช . 2563. ผลกา ร เ ฝ้ า ระวังสา รพิษตกค้า ง  ในผักผลไม้ ปี  2563. 

https://www.thaipan.org/wp-content/uploads/2020/12/thaipan_press_4-12-2563-last.pdf, 5 กุ ม ภ า พัน ธ์  

2564. 

ฐานเศรษฐกิจ. 2563. การคา้-การเกษตร; ปี63 เล็งส่งออกผลไมไ้ปจีน 6 แสนตนั. ข่าวจากฐานเศรษฐกิจฉบบั 4 

มกราคม 2563.  https://www.thansettakij.com/content/418095, 11 สิงหาคม 2563. 

ราชกิจจานุเบกษา.  2560.  อาหารท่ีมีสารพิษตกคา้ง. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เลขท่ี 387 พ.ศ. 2560. 

สํานกังานมาตรฐานสินคา้เกษตรและอาหารแห่งชาติ. 2551. มาตรฐานสินคา้เกษตรและอาหารแห่งชาติ มกอช. 

9025–2551 วิธีชกัตวัอยา่งเพ่ือตรวจหาสารพิษตกคา้ง. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, กรุงเทพฯ. 

Ahmed, A., Randhawa, M.A., Yusuf, M.J., Khalid, N. 2011. Effect of processing on pesticide residues in food 

crops. Processing effect on pesticide residues in food crops.  J. Agric. Res. 49: 379–330. 

Anastassiades, M., Lehotay, S.J., Stajnbaher, D, Schenck, F.J.  2003. Fast and easy multiresidue method employing 

acetonitrile extraction/partitioning and “dispersive solid-phase extraction” for the determination of 

pesticide residues in produce. J. AOAC Int. 86: 412–431. 

FAO and WHO. 2010. Summary Report from the 2010 Joint FAO/WHO Meeting on Pesticide Residues (JMPR) 

Rome, Issued October 2010.  

FAO. 2008. Cypermethrins (118). http://www.fao.org/fileadmin/templates/agphome/documents/Pests_Pesticides/ 

JMPR/Report08/Cypermethrin.pdf, 8 February 2021. 

Holland, P.T., Hamilton, D., Ohlin, B., Skidmore, M.W. 1994. Effect of storage and processing on pesticides 

residues in plant products. Pure & Appl. Chem.  66: 335–356.  

Rawn, D.F.K., Quade, S.C., Sun, W., Fouguet, A., Belanger. A., Smith, M.  2008. Captan residue reduction in 

apples as a result of rinsing and peeling. Food Chem. 109: 790–796.  

Shintaro, P., Yang, T., Lili, H.  2016. Review of surface enhanced raman spectroscopic (SERS) detection of 

synthetic chemical pesticides. Trac-Trend Anal. Chem. 85: 73–82.  

Wanwimolruk, S., Kanchanamayoon, O., Boonpangrak, S., Prachayasittikul, V. 2015. Food safety in Thailand 1: 

it is safe to eat watermelon and durian in Thailand. Environ. Health Prev. 20: 204–215. 

Zheng, J., Lili, H.  2014.  Surface-enhanced raman spectroscopy for the chemical analysis of food. Compr. Rev. 

Food Sci. F. 13: 317–328. 

 
 
 
 



การประชุมทางวชิาการของมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ คร้ังท่ี 59 สาขาพืช 

362 

การเปลีย่นแปลงสารสําคัญของเหง้ากระชายดําภายหลงัการเกบ็เกีย่วทีส่ภาพการเกบ็รักษาแตกต่างกนั 

Changes in Bio-active compounds of black ginger (Kaempferia parviflora Wallich ex Baker) 

rhizomes incubated under different storage conditions 

 

เศวกิา จนัตะปะต,ุ เบญญา มะโนชัย*, ปริยานุช จุลกะ 

Sawigar Juntapatu, Benya Manochai*, Pariyanuj Chulaka 

ภาควชิาพืชสวน คณะเกษตร มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ 10900 

Department of Horticulture, Faculty of Agriculture, Kasetsart University, Bangkok 10900, Thailand. 

* Corresponding author. E-mail address: sawigar.ju@ku.th 

 

บทคัดย่อ 

การศึกษาน้ีมีวตัถุประสงค์เ พ่ือศึกษาการเปล่ียนแปลงสารสําคัญของเหง้ากระชายดําภายหลังการเก็บท่ี

อุณหภูมิห้องเป็นระยะเวลา 10 เดือน วางแผนการทดลองแบบ 6×3 Factorial in CRD โดยมีปัจจยัระยะเวลา (0 2 4 6 8 10 

เดือน) และสภาพการเก็บรักษา (เก็บไวใ้นสภาพห้องได้รับแสงธรรมชาติ เก็บไวใ้นท่ีมืด และการให้แสงเสริมสีขาว)  

ผลการทดลองพบว่าทุกสภาพการเก็บรักษาเหง้ากระชายดาํมีเปอร์เซ็นตก์ารสูญเสียนํ้ าหนักสดเพ่ิมข้ึน, เปอร์เซ็นต์สาร 

สกดัหยาบเพ่ิมข้ึนเม่ือเปรียบเทียบก่อนเก็บรักษา ปริมาณแอนโทไซยานินลดลงอย่างมากและต่อเน่ืองตลอดการทดลอง 

สารประกอบฟีนอลิกรวมมีแนวโนม้ลดลงสาํหรับกระชายดาํท่ีสภาพไดรั้บแสงธรรมชาติ แต่กระชายดาํท่ีเก็บภายใตก้ารให้

แสงเสริมช่วยคงปริมาณสารไดน้าน 6 เดือน ปริมาณสาร 5,7-dimethoxyflavone ค่อนขา้งคงท่ีตลอดอายกุารเก็บและสภาพ

การเก็บไม่มีผลต่อปริมาณสาร เม่ือพิจารณาการเปล่ียนแปลงสารสาํคญัในภาพรวมสรุปไดว้า่เหงา้กระชายดาํภายหลงัการ

เก็บเก่ียวสามารถเก็บไวไ้ม่เกิน 6 เดือน และการใหแ้สงเสริมในระหวา่งการเก็บรักษาช่วยคงสารสาํคญัไวไ้ด ้

คาํสําคญั: สภาพการเก็บรักษา, สารสาํคญั, แสงเสริมสีขาว  

 

Abstract 

 This study aimed to monitor the change in active compounds of black ginger after harvested under  

room temperature for 10 months. The experimental design was conducted as 6×3 factorial in CRD, when factor A was the 

storage periods (month 0, 2, 4, 6, 8 and 10) and factor B was the storage conditions (natural light, dark and supplemental 

white-light LED). The results showed that during all storage conditions, the percentage of weight loss was increased, and 

the percentage of crude extract was increased comparing before storage. Anthocyanin content was highly decreased and 

continuous during storage. Phenolic compounds (PNC) were decreased in natural light treatment whereas supplemental 

white-light LED could maintain PNC for 6 months. The 5,7-dimethoxyflavone in black ginger did not change during 

storage. Considering the change in active compounds overall, it was concluded that black ginger after harvest could be 

stored not more than 6 months under room temperature and using supplemental white-light LED during storage could 

maintain active compounds.  

Keywords: active compounds, storage conditions, supplemental LED   
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คํานํา 

 กระชายดาํ (Black ginger: Kaempferia parviflora Wall. ex Baker) อยูใ่นวงศ ์Zingiberaceae ซ่ึงเป็นพืชวงศ์

เดียวกบั กระชาย ข่า ขิง และขม้ิน เน้ือขา้งในมีสีม่วงดาํ สารสําคญัคือสารกลุ่มฟลาโวนอยด์ มีฤทธ์ิทางยาช่วย

กระตุน้การไหลเวียนโลหิต ฤทธ์ิตา้นอกัเสบ ตา้นมะเร็ง และความสามารถเป็นสารตา้นออกซิเดชัน่ (จริยา, 2561) 

สารประกอบฟลาโวนอยดท่ี์พบมากในกระชายดาํไดแ้ก่ 5,7-dimethoxyflavone, 5,7,4’-trimethoxyflavone เป็นสารหลกั 

สารอ่ืนๆ 5,7,3’,4’-tetramethoxyflavone และ 3,5,7,3’,4-entamethoxyflavone เป็นตน้ (อรัญญา, 2556) กระชายดาํ

เป็นพืชพ้ืนเมืองเขตร้อนของเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้มีส่วนของลาํตน้ใตดิ้นท่ีเรียกว่าเหงา้และพกัตวัเม่ือเขา้สู่ฤดู

หนาวโดยลาํตน้บนดินจะแหง้เห่ียวและตายไปแต่ลาํตน้ใตดิ้นยงัคงมีชีวิตอยู่ เม่ือพน้สภาพการพกัตวัจะงอกและ

เจริญเติบโตในฤดูกาลถดัไป ดงันั้นภายหลงัจากการเกบ็เก่ียวผลผลิตเพ่ือรอการจาํหน่ายหรือการแปรรูป อาจมีผลต่อ

ปริมาณสารสาํคญัภายในเหงา้ เน่ืองจากปัจจยัท่ีมีผลต่อการเปล่ียนแปลงสารสาํคญัของพืชสมุนไพรภายหลงัจากการ

เกบ็เก่ียวคือ อุณหภูมิ แสง ความช้ืน ท่ีเป็นตวัเร่งใหเ้กิดกระบวนการหายใจและมีการเปล่ียนแปลงสารสาํคญัภายใน 

โดยทัว่ไปปัจจยัทางสภาพแวดลอ้มมีผลต่อการสังเคราะห์แสงและการหายใจต่อคุณภาพผลิตหลงัการเก็บเก่ียว เม่ือ

อุณหภูมิสูงข้ึนทาํใหพื้ชมีอตัราการหายใจท่ีสูงข้ึนส่งผลใหผ้ลผลิตมีการคายนํ้า (จริงแท,้ 2542) ดงันั้นหากเกิดการ

สูญเสียนํ้าอาจมีผลต่อปริมาณสารสาํคญัในพืช จากการสาํรวจของ เสริมสกุล และคุณเชวง (2548) พบว่าเกษตรกร

ส่วนใหญ่หลงัจากเก็บเก่ียวผลผลิตเหงา้กระชายดาํมาแลว้มกัเก็บไวใ้นกระสอบตาข่ายและผึ่งไวใ้นบริเวณบา้น

ระหว่างรอจาํหน่ายหรือรอปลูกในฤดูถดัไป ดว้ยสภาพการเก็บรักษาดงักล่าวระหว่างรอจาํหน่ายหรือการแปรรูป

อาจทาํใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงสารสาํคญัและเม่ือนาํไปแปรรูปเป็นวตัถุดิบสมุนไพรส่งผลต่อประสิทธิภาพในการ

รักษา ซ่ึงขอ้มูลเก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงสารสาํคญัภายหลงัการเก็บเก่ียวมีนอ้ยมากโดยเฉพาะกระชายดาํทาํให้ไม่

สามารถคาดเดาไดว้่าปริมาณสารสาํคญัสูญหายไปมากนอ้ยเพียงใดภายหลงัการเก็บเก่ียว หรือสามารถเก็บผลผลิต

ไวไ้ดน้านเพียงใดก่อนการแปรรูป หากทราบขอ้มูลดงักล่าวจะทาํใหป้ระเมินไดว้่าภายหลงัการเก็บเก่ียวมีปริมาณ

สารสาํคญัเปล่ียนแปลงไปอยา่งไร สามารถเกบ็เหงา้ไวไ้ดน้านเพียงใดในสภาพธรรมชาติ อนันาํไปสู่การหากรรมวิธี

การเพ่ือชะลอการสูญเสียปริมาณสารสาํคญัเพ่ือรักษาคุณภาพวตัถุดิบสมุนไพรไวใ้ห้นานท่ีสุดก่อนถึงมือผูบ้ริโภค 

ทั้งน้ีการเกบ็รักษาเหงา้กระชายดาํเป็นปัจจยัท่ีสาํคญัเพ่ือชะลอการสูญเสียสารสาํคญั ซ่ึงหลกัการเกบ็รักษาโดยทัว่ไป

มกัเก็บไวใ้นสภาพอุณหภูมิตํ่าเพ่ือลดการหายใจอนันําไปสู่การสูญเสียสารสําคญัในพืช จากรายงานวิจยัของ 

Zuniega (2562) พบว่าการเก็บรักษาท่ีอุณหภูมิ 12–14 องศาเซลเซียส สามารถชะลอการสูญเสียนํ้ าหนักและมี

ปริมาณสารสําคญัเพ่ิมข้ึน แต่การเก็บไวใ้นห้องเย็นจะทาํให้มีต้นทุนท่ีสูงข้ึนจากเดิมหากสามารถประยุกต์ใช้

เทคโนโลยีการเกบ็รักษาเหงา้กระชายดาํตน้ทุนตํ่าจะเป็นการลดภาระค่าใชจ่้ายแก่เกษตรกร 

เทคนิคหน่ึงท่ีน่าสนใจนาํมาใชรั้กษาคุณภาพสารสาํคญัในเหงา้กระชายดาํภายหลงัจากการเก็บเก่ียวคือการ

ใชแ้สง ปัจจุบนัมีการศึกษาเก่ียวกบัการนาํหลอด Light-emitting diode (LED) มาเป็นปัจจยัหน่ึงในการใหแ้สงเสริม

เพ่ือการเพ่ิมผลิตของพืช โดยการใหแ้สงเสริมนั้นจะทาํใหพื้ชมีการสังเคราะห์ดว้ยแสงเพ่ิมข้ึน ทาํใหมี้สาร primary 

metabolite มากข้ึน (Arnason et al., 1955) จากงานวิจยัของ กษิด์ิเดช (2259) ไดศึ้กษาการให้แสงเสริมจากหลอด 

LED สีต่าง ๆ พบว่าการใช้แสงเสริมจากหลอด LED สามารถชะลอการสูญเสียนํ้ าหนัก และปริมาณสารสําคญั

เพ่ิมข้ึน โดยพืชมีการตอบสนองต่อแสงจากหลอด LED สีขาว ไดดี้กว่าแสงสีอ่ืน ๆ หากสามารถประยุกตใ์ชก้ารให้

แสงเพ่ือชะลอการสูญเสียสารสาํคญัจะเป็นการช่วยรักษาคุณภาพเหงา้กระชายดาํท่ีประหยดัตน้ทุนการผลิต ชดเชย
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การเก็บรักษาแบบใช้ห้องเย็นท่ีมีมูลค่าสูงและอาจไม่คุ้มค่ากับการลงทุน ดังนั้ นหากมีข้อมูลเก่ียวกับการ

เปล่ียนแปลงสารสาํคญัในเหงา้กระชายดาํภายหลงัการเก็บเก่ียวในสภาพต่าง ๆ จะสามารถใชเ้ป็นแนวทางควบคุม

ปริมาณสารสาํคญัใหค้งท่ีและทราบถึงระยะเวลาการเกบ็รักษาท่ีเหมาะสม สาํหรับการนาํกระชายดาํไปใชป้ระโยชน์

เป็นวตัถุดิบสมุนไพรต่อไป 

 

อุปกรณ์และวธีิการ 

 

การเตรียมตัวอย่างพืช  

ใช้เหงา้กระชายดาํจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสมุนไพร ตาํบลนาอาน อาํเภอเมือง จงัหวดัเลย เร่ิมทาํการ

ทดลองเดือนกุมภาพนัธ์ 2561 จนถึงเดือนธนัวาคม 2561 คดัเลือกเหงา้กระชายดาํ 400 กรัมสุ่มลงในตะกร้า จาํนวน 

54 ใบขนาดตะกร้า 26×36.6×8.4 เซนติเมตร นาํไปวางบนชั้นวาง เก็บท่ีอุณหภูมิห้องเป็นระยะเวลา 10 เดือน วาง

แผนการทดลองแบบ 6x3 Factorial in CRD โดยมีปัจจยัระยะเวลา (0 2 4 6 8 และ 10 เดือน) และในสภาพการเก็บ

รักษา (เกบ็ไวใ้นสภาพหอ้งไดรั้บแสงธรรมชาติ เกบ็ไวใ้นท่ีมืด และการใหแ้สงเสริมสีขาว) จาํนวน 3 ซํ้ า การใหแ้สง

เสริมสีขาวโดยให้แสงเป็นจาํนวน 3 ชัว่โมงก่อนเวลา 06.00 น. และ 3 ชัว่โมงหลงั 18.00 น. ตามวิธีของกษิด์ิเดช 

(2559) หลอดไฟฟ้าท่ีใช้ในการทดลองคือ หลอด LED สีขาว ความยาว 120 เซนติเมตร ยี่ห้อ FSL (LED T8 

FITTING 18W AC180-265 V) ระยะห่างหลอด LED กบัตะกร้าประมาณ 30 เซนติเมตรโดยนํ้ าเหงา้กระชายดาํมา

ชัง่นํ้ าหนกัสด จากนั้นแบ่งกระชายดาํเป็น 2 ส่วน 1. บนัทึกนํ้าหนกัแหง้โดยอบท่ีอุณหภูมิ 60°C เป็นเวลา 1 สัปดาห์ 

นาํไปหาสารสกดัหยาบ 2.สไลดเ์หงา้กระชายดาํสดนาํไปวิเคราะห์ฤทธ์ิทางชีวภาพโดยประเมินปริมาณสารแอนโท

ไซยานินสารประกอบฟีนอลิกรวมและปริมาณ 5,7–dimethoxyflavone ตรวจสอบในตวัอยา่งกระชายดาํสดสกดัดว้ย

เอทานอล (1:5) ส่วนปริมาณแอนโทไซยานิน ตรวจสอบจากตวัอย่างสดสกดัดว้ย 1% HCl ในเมทธานอล (1:10) 

การสกดัสาร นาํตวัอย่างใส่ตวัทาํละลาย ท้ิงไว ้1 วนัท่ีอุณหภูมิหอ้ง จากนั้นนาํมาป่ันเหว่ียง 8000 rpm นาน 5 นาที 

เพ่ือเกบ็ส่วนสารละลายนาํไปวิเคราะห์ 

 1. ปริมาณสารสกดัหยาบ (% yield crude extract) นาํเหงา้กระชายดาํมาสไลดใ์ห้มีขนาดเท่า ๆ กนั นาํไป

อบในตูอ้บท่ีอุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 1 สัปดาห์ บดใหเ้ป็นผงละเอียดสกดัดว้ยเอทานอล ในอตัราส่วน 

1:4 (เหงา้กระชายดาํบด:เอทานอล) ท้ิงไว ้2 วนั ท่ีอุณหภูมิห้อง เม่ือครบกาํหนดนาํไปกรองแยกสารสกดัหยาบ 

จากนั้ นนําสารละลายปริมาตร 1.2 มิลลิลิตรใส่ใน microtube ระเหยแห้งด้วยเคร่ือง centrifugal evaporator 

(SCANVAC, LaboGeneTM, denmark) 3–4 ชั่วโมง  ท่ี อุณหภู มิห้องและความเ ร็วรอบ 2000 rpm (Allison and 

Simmons, 2018; Zhao et al., 2017)  ชั่งนํ้ าหนักของสารท่ีสกัดได ้จากนั้นคาํนวณหา ปริมาณสารสกดั (% Yield 

Crude Extract) จาก Equation 1 ดดัแปลงมาจากวิธีของณพฐัอร และ ปิยะพฒัน ์(2558) 

 

                  Yield Crude Extract = (a/b) × 100        (1) 

 

โดยท่ี a = นํ้าหนกัสารท่ีสกดัได ้(กรัม) และ b = ปริมาณตวัอยา่งท่ีใชใ้นการสกดั (กรัม) 
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 2. การวิเคราะห์ปริมาณสารแอนโทไซยานิน (Total anthocyanin; AN) ตามวิธีการของ Mizukami et al. 

(1988) และ Zhong et al. (1991) โดยวดัค่าการดูดกลืนแสงดว้ยเคร่ืองสเปกโทรโฟโตมิเตอร์ ท่ีความยาวคล่ืน 530 

นาโนเมตร แลว้นาํไปคาํนวณหาปริมาณแอนโทไซยานินทั้งหมด ดงั Equation 2 ต่อไปน้ี  

 

            ปริมาณแอนโทไซยานิน (mg/gFW) = ((27.208A+0.0591)D × (10/1000×FW)                                (2) 

 

โดยท่ี A = ค่าดูดกลืนแสงท่ีความยาวคล่ืน 530 นาโนเมตร, D = ปริมาตรสารละลายท่ีใชเ้จือจาง (มิลลิลิตร) 

และ FW = นํ้าหนกัสดตวัอยา่ง (กรัม) 

 

 3. การวิเคราะห์สารประกอบฟีนอลิกรวม (Phenolic compound; PNC) ดดัแปลงจากวิธีการของ Gao et al. 

(2000) โดยใชส้ารสกดั 0.1 มิลลิลิตร เติมลงในหลอดท่ีมีนํ้ ากลัน่ 2 มิลลิลิตร และเติม Folin & Ciocalteu’s Phenol 

Reagent 0.2 มิลลิลิตร ผสมใหเ้ขา้กนัท้ิงไวท่ี้อุณหภูมิห้อง 3 นาที จากนั้นเติม 20% โซเดียมคาร์บอเนต 1 มิลลิลิตร 

ผสมให้เขา้กนัตั้งท้ิงไวท่ี้อุณหภูมิห้อง 60 นาทีในท่ีมืด นาํไปวดัค่าการดูดกลืนแสงท่ี 765 นาโนเมตร ดว้ยเคร่ือง 

Spectrophotometer นาํค่าท่ีไดไ้ปเปรียบเทียบกบักราฟมาตรฐานของกรดแกลลิก รายงานผลในหน่วย mg GAE/g FW 

 4. วิเคราะห์สาร 5,7-dimethoxyflavone ดว้ย High Performance Liquid Chromatography (HPLC) ดดัแปลง

จากวิธีการของ Ang et al. (2014) ในตวัอยา่งโดยเปรียบเทียบกบัปริมาณสารละลายมาตรฐาน 5,7-dimethoxyflavone 

Agilent model 1100 ด้วย  Luna C18 ยี่ห้อ  Phenomenex (ขนา ด  25 เซนติ เมตร× 4.6 มิล ลิ เมตร  และขนา ด

เส้นผ่าศูนยก์ลาง 5 ไมโครมิลลิเมตร) ใชต้วัทาํละลายคือ Acetonitrile (40%) และ 2% Acetic acid (60%) (pH 2.4) 

อตัราการไหล 1 มิลลิลิตรต่อนาที โดยสารจะถูกแยกท่ี 262 นาโนเมตร โดยปริมาณ 5,7-dimethoxyflavone จะ

คาํนวณโดยการเปรียบเทียบกบัค่าการดูดกลืนแสงของสารมาตรฐาน 5,7-dimethoxyflavone รายงานในหน่วย mg/g FW 

 

การวิเคราะห์ทางสถิติ 

ข้อมูลท่ีรายงานผลเป็นค่าเฉล่ีย± Standard deviation (s.d.) การวิเคราะห์ความแปรปรวนของค่าเฉล่ีย 

(ANOVA) เปรียบเทียบค่าเฉล่ียตามวิธี Least Significant Difference (LSD) ท่ีระดบันยัสาํคญั 0.05 ดว้ยโปรแกรม R 

 

ผลและวจิารณ์ผลการทดลอง 

จากการทดลองการเก็บรักษาเหงา้กระชายดาํหลงัการเก็บเก่ียวท่ีระยะเวลาและสภาพการเก็บรักษาท่ี

แตกต่างกนัเป็นระยะเวลา 10 เดือน พบว่าเปอร์เซ็นตก์ารสูญเสียนํ้าหนกัสดของเหงา้กระชายดาํมีแนวโนม้เพ่ิมข้ึน

ตลอดการเก็บรักษา (Fig. 1A) ซ่ึงสอดคลอ้งกับงานทดลอง Del Pilar Paz (2003) เม่ือเก็บรักษาเหง้า Curcuma 

alismatifolia Gagnep., Curcuma roscoeana Wallich, Globba winittii C.H. Wright and Kaempferia galanga 

L. เป็นระยะเวลา 4 เดือน ท่ีอุณหภูมิ 15  20 และ 25 องศาเซลเซียล พบว่าเปอร์เซ็นตก์ารสูญเสียนํ้าหนกัสดเพ่ิมข้ึน 

ซ่ึงอุณหภูมิมีผลต่อการการสูญเสียนํ้ าหนกั เน่ืองจากหลงัการเก็บเก่ียวเซลล์ในเหงา้กระชายดาํยงัมีชีวิตอยู่ มีการ

หายใจ และมีการคายนํ้ าตลอดเวลา เม่ือพืชเกิดกระบวนการหายใจจะเกิดการสลายอาหารท่ีสะสมเพ่ือการสร้าง

พลงังานไปใชใ้นการเจริญเติบโต ส่งผลใหเ้กิดการสูญเสียนํ้าหนกัสด เม่ืออาหารสะสมถูกใชไ้ปจนหมดและไม่มี
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การสังเคราะห์มาทดแทนเพ่ิมใหม่ไดจึ้งทาํใหค้วามมีชีวิตของพืชส้ินสุดลง (สังคม, 2547) ในเดือนสุดทา้ย (เดือนท่ี 

10) ของการเก็บรักษาพบว่าเปอร์เซ็นต์การสูญเสียนํ้ าหนักสดท่ีให้แสงเสริมสีขาวจาํนวน 2 หลอดสามารถช่วย

ชะลอการสูญเสียนํ้ าหนกัไดดี้กว่าการเก็บไวใ้นสภาพห้องไดรั้บแสงธรรมชาติและเก็บไวใ้นท่ีมืด เปอร์เซ็นตก์าร

สูญเสียนํ้าหนกัสดคือ 60.67±2.94 61.89±3.10 และ 64.51±1.53 เปอร์เซ็นต ์ตามลาํดบั (Table 1) ในขณะท่ีเปอร์เซ็นต์

การสูญเสียนํ้ าหนกัแห้งของเหงา้กระชายดาํมีแนวโนม้ลดลง (Fig. 1B) โดยนํ้ าหนกัก่อนเก็บรักษาจนถึงเดือนท่ี 4 

การสูญเสียนํ้าหนกัแหง้คงท่ีและหลงัจากนั้นเร่ิมลดลงเน่ืองจากเหงา้กระชายดาํเร่ิมมีหน่อเลก็นอ้ยในเดือนท่ี 2 ซ่ึงอยู่

ในช่วงเดือนเมษายน สอดคลอ้งกบัรายงานของ เสริมสกลุ และ เชวง (2548) รายงานวา่ปกติเหงา้กระชายดาํเร่ิมแทง

หน่อช่วงเดือนเมษายนหรือพฤษภาคม  นอกจากน้ีผลการทดลองแสดงให้เห็นว่าการสูญเสียนํ้ าหนกัแห้งเพ่ิมข้ึน

อย่างชา้ ๆ จนส้ินสุดการเก็บรักษา ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานทดลองของกญัตนา (2560) ท่ีศึกษาปริมาณหลอดของแสง

เสริมสีขาวท่ีต่างกนัในการเก็บรักษากบักระชายดาํหลงัการเก็บเก่ียวพบว่าอายุการเก็บรักษาในสัปดาห์ท่ี 4 ซ่ึงอยู่

ในช่วงเดือนพฤษภาคมเหง้ากระชายดําเ ร่ิมแทงหน่อ จากรายงานของ Jayakumar et al. (2001) ศึกษาการ 

เปล่ียนแปลงปริมาณโปรตีนและ RNA ในเหงา้ขม้ินชนัภายหลงัการเก็บเก่ียวจนถึงระยะแตกหน่อ พบวา่ในช่วงแรก

การเก็บรักษาปริมาณโปรตีนและ RNA เพ่ิมข้ึนอย่างชา้ ๆ และเพ่ิมข้ึนอย่างรวดเร็วเม่ือเหงา้ขม้ินชนัเร่ิมแตกหน่อ 

โดยภายหลงัจากการเก็บเก่ียวประมาณ 45 วนั จึงทาํให้นํ้ าหนกัแห้งของเหงา้กระชายดาํเพ่ิมข้ึน และเกิดจากการ

เปล่ียนแปลงผนงัเซลลภ์ายในพืช โดยผนงัเซลลช์ั้นแรกของไมโครไฟบริลมีการจดัเรียงตวัไม่เป็นระเบียบ แต่ชั้นท่ี

สองมีการจดัเรียงตวัขนานกนัอย่างมีระเบียบ ซ่ึงผนงัเซลลมี์การสะสมสารไม่สมํ่าเสมอทาํให้บริเวณผนงับางส่วน

เป็นช่องรู (ลิลล่ี, 2559) เม่ือพืชเกิดการคายนํ้ าอาจจะทาํให้ไมโครไฟบริลชั้นแรกเกิดการลดการขยายตวัของพืช

ส่งผลใหเ้หงา้กระชายดาํมีเปอร์เซ็นตน์ํ้ าหนกัแหง้ท่ีเพ่ิมข้ึนตามระยะการเก็บรักษา ส่วนเปอร์เซ็นตส์ารสกดัหยาบมี

แนวโนม้ตรงขา้มกบัเปอร์เซ็นต์การสูญเสียนํ้ าหนกัแห้ง เม่ือเก็บรักษาเป็นระยะเวลานานสารสกดัหยาบของเหงา้

กระชายดาํเพ่ิมข้ึน (Fig. 1C) โดยเปอร์เซ็นตส์ารสกดัหยาบท่ีเก็บไวใ้นสภาพหอ้งไดรั้บแสงธรรมชาติและเก็บไวใ้น

ท่ีมืดเดือนท่ี 10 เปอร์เซ็นต์สารสกัดหยาบเท่ากันคือ 2.90 เปอร์เซ็นต์ เม่ือวิเคราะห์ค่าทางสถิติทั้ งเปอร์เซ็นต์              

การสูญเสียนํ้าหนกัแหง้และเปอร์เซ็นตส์ารสกดัหยาบพบวา่ระยะเวลาการเก็บรักษามีความแตกต่างอยา่งมีนยัสาํคญั 

(p < 0.05) แต่สภาพการเกบ็รักษาไม่มีความแตกต่างกนัทางสถิติเช่นกนั (Table 1) 

เม่ือวิเคราะห์สารสาํคญัของเหงา้กระชายดาํภายหลงัการเก็บเก่ียวพบว่าปริมาณแอนโทไซยานินของเหงา้

กระชายดาํภายหลงัการเก็บรักษาหลงัจากก่อนเก็บรักษา พบว่าปริมาณสารลดลงอย่างรวดเร็วในเดือน 2 (Fig. 2A) 

โดยค่าก่อนเก็บรักษาเท่ากบั 14.25±0.33 mg/gFW  และตั้งแต่เดือนท่ี 2 จนถึงเดือนท่ี 4 ปริมาณสารแอนโทไซยานิน

ค่อย ๆ ลดลง เม่ือเปรียบเทียบการเก็บรักษาโดยการให้แสงเสริมสามารถช่วยชะลอสารได้ดีท่ีสุด มีค่าเท่ากบั 

5.61±0.77 และ 4.53±0.14 mg/gFW  และมีความแตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญัแสดงดงั Table 2 ปัจจยัท่ีทาํใหป้ริมาณ

สารแอนโทไซยานินลดลงอย่างรวดเร็วนั้นอาจจะเกิดจากช่วงเวลาท่ีเก็บรักษาซ่ึงเดือนท่ี 2 อยู่ในช่วงเดือนเมษายน

ของการทดลอง กระชายดาํจะเร่ิมงอกในช่วงเดือนเมษายนของทุกปี (เสริมสกุล และ เชวง, 2548) เม่ือถูกนาํมาเก็บ

รักษานานอาหารท่ีสะสมจะถูกสลายและนาํมาใช้ในกระบวนการงอกจึงทาํให้เหงา้เกิดการสูญเสียสารสําคัญ  

(กญัตนา, 2562) ซ่ึงอุณหภูมิอาจมีผลต่อความคงตวัของแอนโทไซยานิน เม่ืออุณหภูมิสูงข้ึนจะส่งผลต่อการเส่ือม

สลายของแอนโทไซยานิน (Rein, 2005) และเม่ือพิจารณาพารามิเตอร์ค่าสีความเป็นสีแดงของปริมาณสาร 

แอนโทไซยานิน ภายในเหงา้กระชายดาํ ซ่ึงสารแอนโทไซยานินเป็นรงควตัถุท่ีใหสี้ม่วงในเน้ือของเหงา้กระชายดาํ 
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(Horigome et al., 2014) เม่ือระยะเก็บรักษาท่ีนานข้ึน สีภายในเหงา้มีการเปล่ียนแปลง สีม่วงแดงลดลงและซีดข้ึน 

จึงทาํให้พบสารแอนโทไซยานินตํ่าท่ีสุด แต่การเก็บรักษาเป็นเวลา 4 เดือน (Fig.2A) โดยการใหแ้สงเสริมสีขาว

จํานวน 2 หลอดมีปริมาณแอนโทไซยานินมากกว่าการเก็บรักษาอ่ืน ๆ เช่นเดียวกับปริมาณสารประกอบ 

ฟีนอลิกรวม(PNC) และ 5,7 dimethoxyflavone โดยการใหแ้สงเสริมสีขาวจาํนวน 2 หลอด สามารถช่วยชะลอการ

สูญเสียได้ ในเดือนท่ี 2 PNC (Fig. 2B)  และ 5,7 dimethoxyflavone (Fig. 2C) เพ่ิมข้ึนจากก่อนการเก็บรักษา คือ 

192.21±33.96 mgGAE/gFW และ 3.08±0.39 mgDMF/gFW  (Table 2) หลงัจากนั้น PNC ลดลงอย่างต่อเน่ือง ในขณะท่ี

อตัราการเปล่ียนแปลงของสาร 5,7 dimethoxyflavone คงท่ีจนส้ินสุดการเก็บรักษา เม่ือวิเคราะห์ค่าทางสถิติพบว่า 

PNC มีความแตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทั้ง 2 ปัจจยั แต่ 5,7 dimethoxyflavone ทั้ง 2 ปัจจยัไม่มีความแตกต่างกนั

ทางสถิติ (Table 2) ซ่ึงการเปล่ียนแปลงของปริมาณสารทั้ ง 2 ท่ีเพ่ิมข้ึนในเดือนท่ี 2 อาจเกิดจากอุณภูมิท่ีสูงข้ึน 

สอดคลอ้งกบัรายงานของ (Tummanichanont et al., 2017) การไดรั้บความร้อนจะทาํให้ผนังเซลล์พืชถูกทาํลาย 

วตัถุดิบจะมีอนุภาคท่ีเลก็ลง เกิดโพรงและช่องวา่งระหวา่งเซลลม์ากข้ึน จึงส่งผลต่อประสิทธิภาพสารสกดัท่ีเพ่ิมข้ึน

เพราะมีพ้ืนท่ีผิวของพืชท่ีมากข้ึน ดงันั้น PNC และ 5,7 dimethoxyflavone ของเหงา้กระชายดาํจึงสูงข้ึน และเหงา้

กระชายดาํสามารถเกบ็รักษาไดน้านเป็นระยะเวลา 6 เดือน เน่ืองจากเหงา้กระชายดาํเร่ิมมีลกัษณะผิวเห่ียวย่น สีของ

เน้ือในเหงา้กระชายดาํสีอ่อนลง ซ่ึงไม่เป็นท่ีตอ้งการของตลาด 

 

Table 1 Percent weight loss, percent dry weight and percent crude extract yield of Black Ginger after harvested 

under different storage periods and storage conditions 

 

 

 

 

 

 

 

 



การประชุมทางวชิาการของมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ คร้ังท่ี 59 สาขาพืช 

368 

Table 2 Anthocyanin content, total phenolic content and 5,7-dimethoxyflavone of Black Ginger after harvested 

under different storage periods and storage conditions. 

 
*mean within each column followed by the same letter is not significant differences (p < 0.05); NL = natural light, 

D = dark, WL = supplemental white-light LED 

 

 

Fig. 1 Percent weight loss (A), percent dry weight (B) and percent crude extract yield (C) of Black Ginger after 

harvested under different storage periods and storage conditions 

 

 

Fig. 2 Anthocyanin content (A), total phenolic content (B) and 5,7-dimethoxyflavone (C) of Black Ginger after 

harvested under different storage periods and storage conditions.  

 

 

 
 

(A) (B) (C) 

(B) (C)(A) 
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สรุป 

การเกบ็รักษาเหงา้กระชายดาํหลงัการเกบ็เก่ียวโดยมีปัจจยัของระยะเวลาและสภาพการเก็บรักษาท่ีแตกต่าง

กนัเม่ือเปรียบเทียบก่อนเก็บรักษาเปอร์เซ็นตก์ารสูญเสียนํ้าหนกัสดและเปอร์เซ็นตส์ารสกดัหยาบเพ่ิมข้ึน ในขณะท่ี

ปริมาณแอนโทไซยานินลดลงอย่างมากและต่อเน่ืองตลอดการทดลอง เหงา้กระชายดาํท่ีเก็บสภาพไดรั้บแสง

ธรรมชาติสารประกอบฟีนอลิกรวมมีแนวโนม้ลดลง แต่กระชายดาํท่ีเก็บภายใตก้ารใหแ้สงเสริมช่วยคงปริมาณสาร

ไดน้าน 6 เดือน ปริมาณสาร 5,7-dimethoxyflavone ค่อนขา้งคงท่ีตลอดอายุการเก็บและสภาพการเก็บไม่มีผลต่อ

ปริมาณสาร เม่ือพิจารณาการเปล่ียนแปลงสารสําคญัในภาพรวมสรุปไดว้่าเหงา้กระชายดาํภายหลงัการเก็บเก่ียว

สามารถเกบ็ไวไ้ม่เกิน 6 เดือน และการใหแ้สงเสริมในระหวา่งการเกบ็รักษาช่วยคงสารสาํคญัไวไ้ด ้
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บทคัดย่อ 

 การปลูกพืชแนวตั้งสามารถเพ่ิมผลผลิตต่อพ้ืนท่ี แต่ความเขม้แสงท่ีลดลงในชั้นล่างอาจมีผลกระทบต่อพืช ซ่ึง

กระชายดาํเป็นพืชทนร่มมีศกัยภาพในการผลิตดว้ยระบบดงักล่าวจึงศึกษาการเจริญเติบโตและสารสําคญัในกระชายดาํท่ี

ปลูกในชั้นปลูกแตกต่างกนั โดยปลูกลงในกระถาง 15 น้ิว บนชั้นปลูก 4 ระดบั ภายใตส้ภาพโรงเรือน วางแผนการทดลอง

แบบ CRD 4 ทรีทเมนต ์24 ซํ้ า (ความเขม้แสงของชั้นล่างจนถึงชั้นบนเฉล่ียเท่ากบั 50.01, 90.60, 235.23, 608.59 µmol/m²/s 

ตามลาํดบั) ผลการทดลองพบวา่ชั้นปลูกบนสุด มีจาํนวนกอ (33.42±6.08 กอ) นํ้ าหนกัสด (85.22±7.44 กรัม) และนํ้ าหนัก

แห้ง (28.37±0.49 กรัม) สูงกวา่ชั้นปลูกอ่ืน แต่มีสารสาํคญัตํ่ากวา่กระชายดาํท่ีปลูกในชั้นล่างสุดท่ีให้ฤทธ์ิตา้นอนุมูลอิสระ 

(EC50 = 26.63±2.38 g/L) แอนโทไซยานิน (19.70±1.66 mg/g FW) และสารประกอบฟีนอลิกรวม (1.70±0.23 mg GAE/g FW) สูง

กว่าชั้นบนสุด ขณะท่ี 5,7–dimethoxyflavone ไม่แตกต่างกัน (ค่าระหว่าง 1.23–1.36 mg/g FW) จากขอ้มูลแสดงให้เห็นว่า

กระชายดาํมีแนวโนม้ผลิตในระบบแนวตั้งไดห้ากจดัการสภาวะในการปลูกใหมี้จาํนวนผลผลิตต่อพ้ืนท่ีเพ่ิมข้ึน 

คาํสําคญั: 5,7–dimethoxyflavone, กระชายดาํ, ระบบปลูกแนวตั้ง, สารสาํคญั 
 

Abstract 

Vertical farming could increase yield per unit area, but the lower light intensity in the layer might affect the plants. 

Black galingale is a shade-tolerant plant which the potency grows in this system. Therefore, this study aimed to study the 

growth and active compounds in black galingale grown in different shelf layers. The plants were grown in 15 inch-pot and 

placed in 4 layers of the growing shelf under greenhouse. The experimental design was CRD 4 treatments, 24 replications 

(light intensities from the base to the top were 50.01, 90.60, 235.23, 608.59 µmol/m²/s respectively). The results showed 

black galingale at the top layer had the number of clumps (33.42±6.08 clumps), fresh weight (85.22±7.44 g), and dry weight 

(28.37±0.49 g) higher than that of other layers, but had lower active compounds. The active compounds of black galingale 

at the basal layer showed the highest antioxidant activity (EC50 = 26.63±2.38 g/L), anthocyanin content (19.70±1.66 mg/g 

FW), and total phenolic compound content (1.70±0.23 mg GAE/g FW) while 5,7–dimethoxyflavone contents were not different 

(approximately 1.23–1.36 mg 5,7-DMF/g FW). The experiment revealed the possibility of producing black galingale in vertical 

farm but the conditions of production should be manipulated to increase productivity per unit area. 

Keywords: 5,7–dimethoxyflavone, black galingale, the active compounds, vertical farming 
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คํานํา 

 กระชายดาํ (Kaempferia parviflora Wall. Ex Baker) เป็นพืชสมุนไพรในวงศ์ Zingiberaceae ส่วนท่ีใช้

ประโยชน์ คือ ลาํตน้ใตดิ้น (rhizomes) ส่วนใหญ่พบการกระจายตวัในแถบเอเชียตะวนัออกเฉียงใตแ้ละเอเชียใตใ้น

บางประเทศ (Labrooy et al., 2016) ในประเทศไทยกระชายดาํถูกนาํมาใชใ้นยาแผนโบราณ เน่ืองจากมีฤทธ์ิตา้นการ

อักเสบ (Tewtrakul et al., 2009) และฤทธ์ิกระตุ้นระบบสืบพนัธ์ุเพศชาย (Lert-Amornpat et al., 2017) โดยสาร

สํ า คัญ ห ลัก ป ร ะ ก อ บ ไ ป ด้ว ย อ นุ พัน ธ์ ใ น ก ลุ่ ม  methoxyflavone เ ช่ น  5,7,4’-trimethoxyflavone แ ล ะ  5,7-

dimethoxyflavone (Pitakpawasutthi et al., 2018) วิธีการปลูกกระชายดําโดยทั่วไปปลูกในพ้ืนท่ีเชิงเขา และไม่

สามารถปลูกซํ้ าท่ีเดิมไดเ้น่ืองจากมีความเส่ียงต่อการเกิดโรคเหงา้เน่า (rhizome rot) ซ่ึงเกิดจากเช้ือราในกลุ่มของ 

Pythium spp. และ Fusarium sp. หรือเช้ือแบคทีเรีย Ralstonia solanacearum ปัญหาจากโรคเหล่าน้ีมีผลต่อการเพ่ิม

การปนเป้ือนเช้ือก่อโรคในดิน อีกทั้งทาํใหผ้ลผลิตเสียหาย และสารสาํคญัลดลง (Dohroo, 2007; บูรณี, 2556) ส่งผล

ให้ไม่สามารถกาํหนดปริมาณผลผลิตออกสู่ท้องตลาดท่ีแน่นอนได้ ทาํให้ราคามีความผนัผวน และปริมาณ

สารสาํคญัท่ีอยูใ่นเหงา้มีความผนัผวนตามพ้ืนท่ีเพาะปลูกและการดูแลรักษาท่ีแตกต่างกนัทาํใหเ้กิดแนวคิดเก่ียวกบั

ระบบปลูกแนวตั้ง (vertical farming) เขา้มาใชเ้พ่ือผลิตพืชในพ้ืนท่ีจาํกดั โดยปลูกพืชซอ้นข้ึนไปในแนวตั้ง เพ่ือให้

ไดผ้ลผลิตพืชต่อพ้ืนท่ีแบบทวีคูณ ซ่ึงสามารถผลิตพืชไดต้ลอดทั้งปี ในทุกสภาพพ้ืนท่ี (Al-Kodmany, 2018) แต่การ

ผลิตพืชในระบบปลูกแนวตั้งภายในโรงเรือนโดยอาศยัแสงจากธรรมชาติเพียงอยา่งเดียวมกัทาํใหพื้ชไดรั้บความเขม้

แสงไม่เพียงพอต่อการเจริญเติบโต เน่ืองจากความเขม้แสงท่ีลดลงจากชั้นดา้นบนลงสู่ดา้นล่าง ทาํให้ผลผลิตพืช

ลดลงตามระดบัชั้นปลูก (Touliatos et al., 2016) การศึกษาก่อนหน้าน้ีแสดงให้เห็นว่ากระชายดาํเป็นพืชทนร่ม 

สามารถปลูกในสภาพการพรางแสง 70% แต่ยงัคงสามารถใหป้ริมาณสารสาํคญัมากกวา่การปลูกในสภาพกลางแจง้ 

(Labrooy et al., 2016) ดังนั้นเพ่ือเป็นแนวทางในการผลิตกระชายดาํในโรงเรือนจึงศึกษาการเจริญเติบโตและ

สารสาํคญัในกระชายดาํท่ีปลูกในชั้นปลูกแตกต่างกนั 

 

อุปกรณ์และวธีิการ 

 เหงา้กระชายดาํจากอาํเภอหนองหิน จงัหวดัเลย ปลูกช่วงเดือนพฤษภาคม 2562 จนถึงเดือนกุมภาพนัธ์ 

2563 ใชเ้หงา้นํ้าหนกัประมาณ 25 กรัม ปลูกลงในกระถางขนาด 15 น้ิว วสัดุปลูก คือ ขยุมะพร้าวผสมกบัปุ๋ยอินทรีย ์

(2:1 ส่วน โดยปริมาตร) ทาํการรดนํ้าวนัเวน้วนั 

 ระบบปลูกแนวตั้งใชช้ั้นเหลก็ฉาก 4 ชั้น จาํนวน 2 ชุด ท่ีมีขนาด (กวา้ง×ยาว×สูง) 60×300×260 เซนติเมตร 

เวน้ระยะความสูงจากพ้ืนดิน 20 เซนติเมตร ระยะห่างระหว่างชั้น 60 เซนติเมตร ระดบัชั้นปลูก 1 ชั้นสามารถวาง

กระถาง 15 น้ิว ได้จาํนวน 12 กระถาง ติดตั้ งภายในโรงเรือน (บริษทั บุณย ไลฟ์ ไซอนัซ์ จาํกัด, เขตจตุจักร, 

กรุงเทพฯ) โดยมีสภาพแวดลอ้มเฉล่ียตลอดการทดลองไดแ้ก่ อุณหภูมิ 30.4±1.8°C ความช้ืนสัมพทัธ์ 73.5±5.0% 

ปริมาณคาร์บอนไดออกไซด ์502.2±65.7 ppm และความเขม้แสงเฉล่ียตั้งแต่ชั้นดา้นล่างไปจนถึงชั้นบนสุดเท่ากบั 

50.01  90.60  235.23 และ 608.59 µmol/m²/s ตามลาํดบั วางแผนการทดลองแบบ Completely randomized design 

(CRD) ประกอบดว้ย 4 ทรีทเมนต ์ไดแ้ก่ ระดบัชั้นปลูกท่ีไดรั้บความเขม้แสงแตกต่างกนั 4 ระดบั กาํหนดให ้F1 คือ 

ชั้นล่างสุด F2 คือ ชั้นท่ี 2 นบัจากดา้นล่าง F3 คือ ชั้นท่ี 3 นบัจากดา้นล่าง และ F4 คือ ชั้นบนสุด โดยแต่ละทรีทเมนต์

มีจาํนวน 24 ซํ้ า หน่วยทดลองทั้งหมด 96 ตน้  
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 บนัทึกการเจริญเติบโตของตน้กระชายดาํวดัในช่วงตน้กระชายดาํอายุ 6 เดือน ประกอบดว้ย ความสูงตน้ 

จาํนวนกอต่อกระถาง ค่าความเขียวใบ (SPAD) และพารามิเตอร์อตัราการแลกเปล่ียนแก๊ส ไดแ้ก่ ค่าการสังเคราะห์

แสงสุทธิ (Pn) stomatal conductance (gs) intercellular CO2 concentration (Ci) และการคายนํ้ า (E) วดัดว้ยเคร่ืองวดั

อตัราสังเคราะห์แสง (LI-COR 6400XT, LI-COR, USA) ทาํการสุ่มจาํนวน 8 ซํ้ าในใบกระชายดาํท่ีแผ่ขยายเต็มท่ี

และเป็นใบสมบูรณ์ ใช ้chamber แบบ sun-sky กาํหนดความเขม้ขน้ของ CO2 400 ppm ทาํการวดัในช่วงเวลา 9.00– 

11.00 น. และ 13.30–15.00 น. 

 เกบ็เก่ียวกระชายดาํเม่ืออาย ุ269 วนัภายหลงัการปลูก และนาํไปประเมินผลผลิตและสารสาํคญัโดยการเก็บ

ขอ้มูลนํ้าหนกัสด นํ้าหนกัแหง้โดยอบท่ีอุณหภูมิ 60°C เป็นเวลา 7 วนั ส่วนปริมาณสารสาํคญั ไดแ้ก่ ฤทธ์ิตา้นอนุมูล

อิสระ ปริมาณสารประกอบฟีนอลิกรวม และปริมาณ 5,7 – dimethoxyflavone ตรวจสอบในตวัอย่างกระชายดาํสด

สกดัดว้ยเอทานอล (1:5) ส่วนปริมาณแอนโทไซยานิน ตรวจสอบจากตวัอย่างสดสกดัดว้ย 1% HCl ในเมทานอล 

(1:10) การสกดัสาร นาํตวัอยา่งใส่ตวัทาํละลาย ท้ิงไว ้1 วนัท่ีอุณหภูมิหอ้ง จากนั้นนาํมาป่ันเหว่ียง 4500 rpm นาน 10 

นาที เพ่ือเกบ็ส่วนสารละลายนาํไปวิเคราะห์สารสาํคญัดงัต่อไปน้ี 

 ฤทธ์ิตา้นอนุมูลอิสระ ใชวิ้ธี ABTS radical cation scavenging activity assay การเตรียมสารละลาย ABTS•+ 

ตามวิธีการของ Re et al. (1999) การวิเคราะห์ตวัอย่างดดัแปลงจาก Ingkasupart et al. (2015) สารละลายตวัอยา่ง 20 

ไมโครลิตร ผสมกบัสารละลาย ABTS•+ ท่ีเจือจาง 200 ไมโครลิตร ท้ิงไวใ้นท่ีมืด ท่ีอุณหภูมิหอ้งนาน 4 นาที วดัค่า

ดูดกลืนแสงดว้ยเคร่ือง microplate reader (SPECTROstarNano, USA.) ท่ีความยาวคล่ืน 734 นาโนเมตร รายงานผล

ในหน่วย EC50 g/L 

 ปริมาณสารประกอบฟีนอลิกรวมใช้วิธีการเปล่ียนสีของสารละลาย Folin-Ciocalteu ตามวิธีการของ 

Müller et al. (2010) สารละลายตัวอย่าง 20 ไมโครลิตร ผสมกับ Folin & Ciocalteu’s Phenol Reagent ท่ีเจือจาง 

(1:10) 100 ไมโครลิตร และโซเดียมคาร์บอเนต (75 g/L) 75 ไมโครลิตร ท้ิงไวท่ี้อุณหภูมิห้อง 2 ชั่วโมงในท่ีมืด 

นาํไปวดัค่าการดูดกลืนแสงท่ี 740 นาโนเมตร ดว้ยเคร่ือง microplate reader นาํค่าท่ีไดไ้ปเปรียบเทียบกบักราฟ

มาตรฐานของกรดแกลลิก รายงานผลในหน่วย mg GAE/g FW 

 ปริมาณแอนโทไซยานิน ดดัแปลงจาก Mizukami et al. (1988) และ Zhong et al. (1991) สารละลายตวัอยา่ง

วดัค่าดูดกลืนแสงดว้ยเคร่ือง Spectrophotometer (PG Instruments Ltd.) ท่ีความยาวคล่ืน 530 นาโนเมตร นาํค่าท่ีได้

คาํนวณในสมการดงัน้ี ปริมาณแอนโทไซยานิน (mg/gFW) = (27.208A+ 0.0591) D × (10/1000×FW) โดยท่ี A คือ 

ค่าการดูดกลืนแสงท่ีความยาวคล่ืน 530 nm, D คือ ปริมาตรสารละลายท่ีใชเ้จือจาง (มิลลิลิตร), FW คือ นํ้ าหนกัสด

ตวัอยา่ง (กรัม) 

 ปริมาณ 5,7-dimethoxyflavone ใชเ้ทคนิค High-performance liquid chromatography ดดัแปลงจากวิธีการ

ของ Ang et al. (2014) โดยใช้ Prominence UFLC LC-20 series, Shimadzu, Japan ส่วนการแยก Chromatographic 

ใชค้อลมัน ์C18 ขนาด 4.6 มิลลิเมตร×150 มิลลิเมตร เสน้ผา่นศูนยก์ลาง 5 ไมโครเมตร (Shimadzu, Japan) ใช ้mobile 

phase ไดแ้ก่ acetonitrile และ 2% v/v acetic acid (pH 2.71) (36%:64% v/v) ท่ีอตัราการไหล 1.3 มิลลิลิตรต่อนาที 

อุณหภูมิคอลัมน์ 25 °C ท่ีความยาวคล่ืน 262 นาโนเมตร ปริมาตรในการฉีดตัวอย่าง 10 ไมโครลิตร ค่าท่ีได้

เปรียบเทียบกบักราฟมาตรฐานของสารมาตรฐาน 5,7-dimethoxyflavone รายงานในหน่วย mg/g FW 
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ขอ้มูลท่ีรายงานผลเป็นค่าเฉล่ีย ± Standard deviation วิเคราะห์ความแปรปรวนของค่าเฉล่ีย (ANOVA) 

และเปรียบเทียบค่าเฉล่ียตามวิธี Least Significant Difference (LSD) ท่ีระดบันยัสาํคญั 0.01 ดว้ยโปรแกรม R 

 

ผลและวจิารณ์ผลการทดลอง 

 ความเขม้แสงท่ีแตกต่างกนั 4 ระดบับนชั้นปลูกส่งผลต่อการเจริญเติบโตของตน้กระชายดาํ พบว่า ชั้น F2 

และ F3 ใหค้วามสูงตน้กระชายดาํ เท่ากบั 51.83±3.79 และ 50.85±3.36 เซนติเมตร ตามลาํดบั มากกว่า F4 ท่ีมีความ

สูง 46.58±4.23 เซนติเมตร (p < 0.01) (Fig. 1A) แต่ F4 ให้จาํนวนกอต่อกระถางมากท่ีสุด คือ 33.42±6.08 กอ โดย

ความเขม้แสงท่ีลดลงในแต่ละชั้นปลูกทาํใหจ้าํนวนกอต่อกระถางลดลงอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ (Fig. 1B) ส่วนค่า

ความเขียวใบจากชั้นบนสู่ชั้ นล่างมีค่าเพ่ิมข้ึน โดยในชั้น F4 มีค่าความเขียวใบเท่ากับ 20.33±2.93 น้อยกว่า                        

(p < 0.01) ชั้น F1 และ F2 มีค่าความเขียวใบเท่ากับ 25.88±3.78 และ 26.98±4.43 ตามลาํดับ (Fig. 1C) และทุก

พารามิเตอร์การแลกเปล่ียนแก๊ส ไดแ้ก่ Pn, gs, Ci, และ E มีความแตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ โดยค่า Pn 

ลดลงจากชั้นบนลงสู่ชั้นล่าง จากชั้น F4 ถึง F1 มีค่าเท่ากบั 2.52±0.34, 1.46±0.10, 1.32±0.19, และ 0.36±0.11 µmol 

CO₂/m²/s ตามลาํดบั (Fig. 1D) โดยชั้น F2 และ F3 ไม่แตกต่างทางสถิติ สอดคลอ้งกบัค่า E ชั้น F4 ใหค่้า E มากท่ีสุด 

คือ 0.64±0.03 mmol H₂O/m²/s ส่วน F1 และ F3 ใหค่้า E ตํ่าท่ีสุด เท่ากบั 0.27±0.06 และ 0.27±0.04 mmol H₂O/m²/s 

ตามลาํดบั (Fig. 1G) ในขณะท่ีค่า Ci มีแนวโนม้ตรงกนัขา้มกบัค่า Pn และ E ในชั้น F1 มีค่า Ci มากท่ีสุด และมีค่า

ลดลงเม่ือความเขม้แสงในแต่ละระดบัชั้นปลูกเพ่ิมข้ึน ซ่ึงค่า Ci .เป็นค่าความเขม้ขน้ของ CO2 ท่ีอยูร่ะหวา่งเซลลเ์พ่ือ

ใชส้าํหรับการสงัเคราะห์แสง (Tominaga et al., 2018) ในการทดลองมีการใหค้วามเขม้ขน้ของ CO2 เขา้ไปในใบพืช

เท่ากบั 400 ppm ดงันั้นในชั้น F1 มีความเขม้ขน้ของ CO2 เหลืออยู่ตามช่องว่างระหว่างเซลลเ์ท่ากบั 365.27±13.53 

µmol CO₂/mol แสดงถึงพืชนาํ CO2 ไปใชใ้นกระบวนการสังเคราะห์แสงในปริมาณนอ้ยมาก (Fig. 1F) และค่า gs 

สูงสุดใน F2 เท่ากบั 0.029±0.006 mol H₂O/m²/s ส่วนระดบัชั้นปลูกอ่ืน ๆ ไม่แตกต่างกนั (Fig. 1E) 

 ภายหลงัการเก็บเก่ียวเหงา้กระชายดาํ พบว่า กระชายดาํท่ีชั้น F4 มีค่านํ้าหนกัสดและนํ้าหนกัแห้งสูงท่ีสุด 

เท่ากบั 85.22±7.44 และ 28.37±0.49 กรัม ตามลาํดบั ส่วนระดบัชั้นอ่ืน ๆ ไม่แตกต่างกนั (Fig. 2A, B) ถึงแมว้่าชั้น

บนสุดใหป้ริมาณนํ้าหนกัสดและนํ้าหนกัแหง้มากกว่าชั้นดา้นล่าง แต่เม่ือเปรียบเทียบปริมาณสารสาํคญั พบว่า ใน

ชั้น F4 มีฤทธ์ิต้านอนุมูลอิสระตํ่าท่ีสุด (EC50 = 33.81±3.26 g/L) ส่วนระดับชั้นอ่ืน ๆ ไม่แตกต่างกัน (Fig. 2C) 

ปริมาณแอนโทไซยานินสูงท่ีสุดในชั้น F1 เท่ากบั 19.70±1.66 mg/gFW เม่ือเปรียบเทียบกบัชั้นอ่ืน ๆ (Fig. 2D) และ

ปริมาณสารประกอบฟีนอลิกรวมในชั้น F1 เท่ากบั 1.70±0.23 mgGAE/gFW มากกว่า (p < 0.01) ชั้น F3 และ F4 ท่ีมีค่า 

1.06±0.09 และ 1.29±0.09 mgGAE/gFW ตามลาํดบั (Fig. 2E) ส่วนปริมาณ 5,7 – dimethoxyflavoneไม่แตกต่างกนัใน

แต่ละระดบัชั้นปลูก โดยมีค่าอยูใ่นช่วง 1.23 – 1.36 mg/g FW (Fig. 2F) 

 การปลูกพืชสภาพความเขม้แสงตํ่า ทาํใหพื้ชมีการเปล่ียนแปลงทางสรีรวิทยา เช่น การลดลงของค่า Pn ทาํ

ให้พืชเพ่ิมความหนาของใบและปริมาณคลอโรฟิลด์ภายในใบ (Huang et al., 2004) สอดคลอ้งกบัผลการทดลอง

ความเขม้แสงท่ีลดลง ทาํใหต้น้กระชายดาํมีค่า Pn ลดลง จาํนวนการแตกกอลดลง และค่าความเขียวใบเพ่ิมข้ึนในชั้น

ปลูกดา้นล่าง (Fig. 1) พารามิเตอร์การแลกเปล่ียนแก๊สโดยทัว่ไปการเพ่ิมข้ึนของปริมาณผลผลิตมาจากการเพ่ิมข้ึน

ของค่า Pn, gs และ E ภายใตส้ภาวะความเขม้แสงสูง ซ่ึงค่า Pn และ gs เป็นค่าท่ีมีความสัมพนัธ์กนัในเชิงบวก การ

เปล่ียนแปลงของค่า gs เกิดไดจ้ากการเปล่ียนแปลงของความเข้มแสง นํ้ า อุณหภูมิ และความเขม้ขน้ของ CO2 
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(Farquhar and Sharkey, 1982; Labrooy et al., 2016) แต่จากการทดลองน้ีให้ผลท่ีต่างกันออกไป เน่ืองจากต้น

กระชายดาํมีค่า gs ท่ีไม่มีความสัมพนัธ์กบัค่า Pn หรือพารามิเตอร์การแลกเปล่ียนแก๊สอ่ืน ๆ และขอ้มูลปริมาณ

ผลผลิตและสารสําคญั การลดการสะสมของมวลของพืช เช่น นํ้ าหนักสด และนํ้ าหนักแห้ง แต่เพ่ิมการสะสม

สารสาํคญั (Fig. 2) หรือ สารจาํพวก secondary metabolite ทั้งน้ีเป็นผลจากกลไกทางสรีรวิทยาของพืชท่ีเพ่ือให้พืช

เกิดความตา้นทานต่อความเครียด และทาํให้พืชสามารถเจริญเติบโตไดใ้นสภาพความเขม้แสงตํ่าได ้(Bussotti, 

2008) โดยสภาพความเข้มแสงตํ่าเป็นปัจจัยสภาพแวดล้อมหน่ึงท่ีสามารถกระตุ้นให้พืชบางชนิดมีการผลิต

สารสาํคญัเพ่ิมข้ึน เช่น การเพ่ิมข้ึนของ glycyrrhizic acid และ liquiritin ในชะเอมเทศท่ีปลูกภายใตค้วามเขม้แสงตํ่า 

(Hou et al., 2010)  

 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของการผลิตกระชายดาํในระบบปลูกแนวตั้งกบัการปลูกกระชายดาํใน

แนวราบ ทาํการเปรียบเทียบจากรายงานวิจยัของ กญัตนา (2563) พบว่าปริมาณนํ้ าหนักสดและนํ้ าหนักแห้งต่อ

กระถางในชั้นบนสุดเทียบเท่ากบัการปลูกกระชายดาํในแนวราบ เม่ือเปรียบเทียบในหน่วยต่อตารางเมตร พบว่า

ระบบปลูกแนวตั้งใหจ้าํนวนตน้ต่อตารางเมตรมากกว่าการปลูกในแนวราบ 1.16 เท่า ระบบปลูกแนวตั้งสามารถให้

ผลผลิตนํ้าหนกัสดและแหง้ต่อตารางเมตรเท่ากบั 0.47 และ 0.16 กิโลกรัมต่อตารางเมตร ตามลาํดบั ซ่ึงเทียบเท่ากบั

การปลูกในแนวราบ (0.48 และ 0.15 กิโลกรัมต่อตารางเมตร ตามลาํดับ) ส่วนปริมาณสารสําคัญ เช่น 5,7 – 

dimethoxyflavone การปลูกดว้ยระบบปลูกแนวตั้งใหป้ริมาณ 5,7–dimethoxyflavone ต่อตารางเมตรมากกว่า 2 เท่า

เม่ือเทียบกบัการผลิตในแนวราบ  

 จากผลการทดลองแสดงใหเ้ห็นว่าระบบปลูกแนวตั้งสามารถเป็นระบบปลูกทางเลือกหน่ึงท่ีนาํมาปรับใช้

เพ่ือการผลิตกระชายดาํได ้แต่ควรมีการพฒันาปรับปรุงระบบปลูกให้มีปริมาณผลผลิตและสารสําคญัต่อพ้ืนท่ี

เพ่ิมข้ึน และมีความสมํ่าเสมอกนัในแต่ละระดบัชั้นปลูก 
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Fig. 1 Black galingale growth parameters on 4 layers growing shelf. Plant height (A), number of clumps (B), SPAD 

(C), photosynthesis rate; Pn (D), stomatal conductance; gs(E), intercellular CO2 concentration; Ci (F) and 

transpiration rate (E). Vertical bars represent s.d. (n = 8). Different letters indicated significant at p < 0.01; F1 = 

the bottom of shelf, F2 = the second shelf from the bottom, F3 = the third shelf from the bottom and F4 = the top 

of shelf. 

 

 
Fig. 2 Black galingale yields and active compounds on 4 layers growing shelf. Fresh weight; FW (A), dry weight; 

DW (B), antioxidant activity (C), anthocyanin content; ANC (D), total phenolic compound content; TPC (E) and 

5,7 – dimethoxyflavone contents; 5,7 - DMF (F). Vertical bars represent s.d. (n = 6). Different letters indicated 

significant at p < 0.01; F1 = the bottom of shelf, F2 = the second shelf from the bottom, F3 = the third shelf from 

the bottom and F4 = the top of shelf. 

 

สรุป 

 การปลูกกระชายดาํภายใตส้ภาวะของชั้นปลูกท่ีความเขม้แสงลดลงจากชั้นบนลงสู่ชั้นล่าง พบว่าชั้นปลูก

บนสุดให้การเจริญเติบโตทางส่วนเหนือดิน และปริมาณนํ้ าหนกัสดและนํ้ าหนกัแห้งสูงกว่าระดบัชั้นปลูกอ่ืน ๆ 

ขณะท่ีชั้นปลูกด้านล่างให้ปริมาณนํ้ าหนักสดและนํ้ าหนักแห้งน้อยกว่าชั้นปลูกบนสุด แต่สามารถให้ปริมาณ

สารสาํคญัสูงกวา่ชั้นบนสุด ดงันั้นการพฒันาการผลิตกระชายดาํในระบบปลูกแนวตั้ง คือ การเพ่ิมจาํนวนผลผลิตต่อ

พ้ืนท่ีและทาํใหผ้ลผลิตมีความสมํ่าเสมอกนัในแต่ละชั้นปลูกเพ่ือใหมี้ปริมาณสารสาํคญัเพ่ิมข้ึน 

 

กติติกรรมประกาศ 

 งานวิจยัน้ีไดรั้บทุนอุดหนุนจากสาํนกังานนวตักรรมแห่งชาติ (NIA) ขอขอบคุณบริษทั บุณย ไลฟ์ ไซอนัซ์ 

จาํกดั ท่ีให้การเอ้ือเฟ้ือสถานท่ีในการดาํเนินงานวิจยั และขอขอบคุณศูนยค์วามร่วมมือทางวิชาการไทย-ฝร่ังเศส 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ท่ีสนบัสนุนอุปกรณ์สาํหรับงานวิจยัในคร้ังน้ี 
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Abstract 
 Physiological parameters are an essential indicator to determine how plant growth and 
response to environment. They could be able to apply its correlation to predict a production as 
an outcome. The conventional plant growth analysis is the most fundamental and principal 
practice performing to maximize its efficacy to further experiment unless time consuming of 
the first data set is crucial. Hot pepper is a potential and strategic crop in Thai market. The 
conventional cultivation is based on grower’s experience. Hence, the initial data are obliged to 
be a starting milestone of hot pepper criterion. Two hot pepper cultivars, Chia Tai 
‘Duangsetthee’ and comparative 01 were trimmed and grown in an open field, while data 
collection was performed fortnightly after transplanting. Height, leaf area, and plant weight 
were determined in particular. The initial data were used to calculated for net assimilation rate 
and plant health index. Light transmission ratio was illustrated the underneath shrub condition 
received adequate light. This implies that trimming might be indispensable. Besides, leaf nitrate 
content was included for fertilizer management. Overview of this experiment can be extended 
to in-field management hereafter.  
Keywords: Chili, Conventional production system, Cultivation research, Traditional 
cultivation, Trimming 
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Introduction  
 Hot pepper is considered one of the most economical and important crops in Thailand. 
Countries with the highest volume of hot pepper consumption in 2018 are Viet Nam, India, and 
the U.S. with a combined 41% share of global consumption (Research and market, 2020). 
Thailand has shown a potential fresh production to share with the global market. A hot pepper 
fruit is utilized, mostly, in the forms of fresh and/or dried fruits, and, in addition, mixed 
preservative products such as sauces, pickled, food coloring and seasoning. Hot pepper extracts 
are also used in medicinal products (Shin et al., 2013). In Thailand, a cultivation area of this 
plant is approximately 0.05 % from the total land area. Many types of hot pepper have been 
produced, e.g., large-sized hot peppers, garden hot peppers, bell peppers, and sweet peppers 
throughout the country. Among them, the large-sized type is of interest. Its production is greater 
than 50% from the total hot pepper production of which worth more than 5,000 million baht. 
Nonetheless, the cultivation is less than 1 kilogram per m2. It affects production cost, despite, 
an import product from China and India is less expensive than domestic production 
(Department of Agriculture, 2020). One advantage, nowadays, of domestic production is better 
quality due to shorter transportation compared from the oversea. Thus, domestic hot pepper 
cultivation should be improved desperately. 
 Generally, cultivation techniques are based on growers’ lifetime experience which 
might cause an unstable production quality and quantity. Any technique is expected to increase 
production while physiological growth is affected. Data analysis, in this article, is a first 
millstone for a next step of plant growth and efficiency improvement. Using conventional plant 
growth analysis as a standard approach to study hot pepper physiological through a certain time 
could improve quality of plant production (Jolliffe et al., 1982). The physiological parameters, 
e.g., leaf area; and total dry and fresh weights were computed, i.e., to net assimilation rate 
(NAR), plant health index (PHI), and etc. This fundamental will be, later, applied to improve 
in-field management of which increasing an ability to accelerating fresh production. Hence, 
objective of this study is solely to establish the first milestone of physiological data and growth 
of 2 hot pepper cultivars under the open field condition. 
 
Materials and Methods  
 
Plant materials and growing condition 
 Two hot pepper cultivars, ‘Duangshethee’ and comparative 01, were cultivated at 
Kanchanaburi during May to November 2020. The seeds were soaked with tap water a night 
before sowing. All the seeds were sown into 60-cell trays containing peat moss as a substrate. 
The seedlings were grown in a greenhouse for a month, then, transplanted into an open field 
condition. All plants were supplied with granular fertilizers. The first harvest started at 66 days 
after sowing (DAS). Pepper fruits were harvested between 2 to 3 times per week. The 
cultivation timeline was shown in Table 1. 
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Table 1 Hot pepper cultivation timeline in 2020. All stages are elucidated by days after sowing 
(DAS), and weeks after transplanting (WAT). The plants were cultivated in an open field at 
Kanchanaburi 

Date 
(2020) Stage Days after sowing 

(DAS) 
Weeks after transplanting 

(WAT) 
Jun -02 Sowing n/a n/a 
Jul-07 Transplanting 35 n/a 
Jul-22 First flowering 52 7 
Jul-31 First data recording 58 8 
Sep-08 
Nov-04 

First harvest 
Final data recording  

66 
113 

9 
18 

Dec-12 Final harvest 160 22 
 
Data collections 
 Data collection was initiated at 8 WAT and recorded fortnightly until 18 WAT. At the 
harvesting dates, a tape measurer was used to assess plant height from the bottom (above 
ground level) to its top of the plant canopy. After having the height, light intensity was 
measured with a quantum light meter (Li-250A; LI-COR Inc, Lincoln, NE, USA.). Light 
transmission ration (LTR) were collected at above, middle, and bottom of the plant canopy. 
Calculation of LTR was concisely by divided light intensity received at the bottom level to 
light intensity received at the above canopy of the plant which is well explained by Ewel 
(1982).  
 The plants were cut down and carefully separated their leaves, flowers, fruits, and 
stems. Initially, fruit fresh weight was recorded. Then, the identical leaves from LTR were 
disparated to measure nitrate content. All the leaves were sliced and blended in a mortar 
altogether. The sap sample was added with distilled water. Sample preparation and the nitrate 
content was measured by RQflect reflectometer modified method from Pantelidis et al. (2007). 
 Others parameters had initiated with leaf area which evaluated using a freeware 
program namely ImageJ (Easlon et al., 2014). The planted were dried with an oven before 
measuring its weight at 70°C (LDO-060E; Labtech, Kyonggi-Do, Korea). The leaf area and 
the dry weight were used to calculate net assimilation rate (NAR) by the rate of dry weight 
increased (W) per unit of leaf area (L; Vernon, 1963). Lastly, plant health index (PHI) was 
calculated (Fan et al., 2013). All the equations were illustrated in Table 2. 
 
Table 2 Equations of physiological parameters: light transmission ration (LTR), net 
assimilation rate (NAR), and plant health index (PHI) were utilized to determine hot pepper 
growth 

No. Parameters Equation Reference 

1 Light transmission ratio (LTR) 𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿 (%) =  
𝑙𝑙𝑖𝑖
𝑙𝑙𝑜𝑜

 x 100 
Dhandayuthapani (2015) 

2 Net assimilation rate (NAR) 𝐸𝐸 =  1
L
 dW
dt

 Vernon (1963) 

3 Plant health index (PHI) 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 =  
Stem diameter

Stem height
 x Dry weight 

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

                                                                  (A) 

 

                                                                           (B) 

 
                                                               (C) 

 

                                                                               (D) 

 
Fig. 1 Physiological parameters change of two hot-pepper cultivars after transplanting in an 
open field: (A) plant height; (B) light transmission ratio; (C) fresh production including green 
and red fruits; (D) nitrate content in leaves of two hot pepper cultivars 
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Net assimilation rate (NAR) 
 Between 8 to 12 WAT, NAR of both cultivars hot pepper were similar, but it became 
inapposite afterward (Fig. 2A). The NAR of ‘Duangsetthee’ was risen. This was related to its 
own fresh production (Fig.1C). NAR, by chance, is considered to be a photosynthetic rate or 
photosynthetic productivity. The rate is calculated by plant biomass and its leaf area to illustrate 
the photosynthetic efficiency (Vernon, 1963). Tendency of NAR drop on 17 WAT. One point 
to be noticed whether trimming might alleviate light dissipation throughout canopy as well as 
diffuse light effect in plant canopy under greenhouse cultivation (Li et al., 2014). The greater 
light transmission leaves received, the more NAR is expected (Bruggink et al., 1987). The LTR 
should be paid more attention to see whether the light is a trigger on fresh production. This 
might lead to a greater production for its management in the future. 
 
Plant health index 

PHI of two cultivars increased since 8 WAT. This parameter emphasizes the harvesting 
time especially in comparative 01. It was fluctuated even the overall tendency is increasing 
(Fig. 2C). Since health index is measured from the size of the plant, height, and dry weight of 
which, connected to the production (Fan et al., 2013). Comparative 01 had less total production 
compared with ‘Duangsetthee’ (Fig. 1C). This imply that some cultivars may not be suitable 
to continue its production as of the perennial type. The index should be one of the indicators to 
evaluate hot pepper unless the plant needs to be destructive.   

       
                                                                           (A) 

 

                                                                          (B) 

 
Fig. 2 Physiological parameters change of two hot-pepper cultivars after transplanting in an 
open field: (A) net assimilation rate; (B) plant health index                                                        
 

Physiological parameters analysis could be a predictable trend of plant production, in 
this case, ‘Duangsetthee’ and comparative 01 hot peppers. The parameters lead the idea of in-
field management. Observation can be initiated from plant height and light transmission ratio. 
The stem diameter could be illustrated by its size instead of cutting the plant down, unless the 
full parameters’ analysis is required. Leaf nitrate content is determined to limit its fertilizer 
usage which cope the operation cost manipulation. 
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บทคัดย่อ 

 การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือพฒันาตวัแบบพยากรณ์ปริมาณผลผลิตรายปีของพืชเศรษฐกิจ 5 ชนิด ไดแ้ก่ ขา้ว

นาปี ขา้วนาปรัง ออ้ย มนัสาํปะหลงั และขา้วโพดเล้ียงสัตว ์ในเขตภาคกลางของประเทศไทย โดยใชข้อ้มูลปัจจยัการผลิต

ในช่วงปี พ.ศ. 2524 ถึง 2562 จากสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร สํานักงานคณะกรรมการอ้อยและนํ้ าตาลทราย และ

สาํนกังานทรัพยากรนํ้ าแห่งชาติ โดยไดน้าํวิธีการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Linear Regression Analysis: 

MLR) และวธีิโครงข่ายประสาทเทียม (Artificial Neural Network: ANN)  มาใชใ้นการพฒันาตวัแบบพยากรณ์ และทดสอบ

ตวัแบบดว้ยเทคนิค 10-Fold Cross-Validation แบบทาํซํ้ าจาํนวน 5 คร้ัง พร้อมทั้งเปรียบเทียบความแม่นยาํโดยใชค้่ารากท่ี

สองของค่าคลาดเคล่ือนกาํลงัสองเฉล่ีย (Root Mean Square Error: RMSE) จากผลการศึกษาพบว่าการพยากรณ์ปริมาณ

ผลผลิตรายปีดว้ยวิธี ANN ให้ค่า RMSE ตํ่ากวา่ วิธี MLR ในพืชทุกชนิด โดยค่า RMSE การพยากรณ์ปริมาณผลผลิตรายปี

ดว้ยวิธี ANN ของขา้วนาปี ขา้วนาปรัง ออ้ย มนัสาํปะหลงั และขา้วโพดเล้ียงสัตว ์มีค่าเท่ากบั 84,543.57 ตนั 27,434.01 ตนั 

184,138.64 ตนั 77,965.65 ตนั และ 49,547.99 ตนั ตามลาํดบั 

คาํสําคญั: การพยากรณ์, วธีิการวเิคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณ, วธีิโครงข่ายประสาทเทียม 

   

Abstract 

Yield forecasting models of five economic crops comprised of in-season rice, off-season rice, sugarcane, cassava 

and maize were developed in this study. Data related to input factors and yields of each crop cultivated in central region of 

Thailand for the period of 1981–2019 were used and obtained from the Office of Agricultural Economics, the Office of 

Cane and Sugar Board and the Office of National Water Resources. The multiple linear regression analysis (MLR)  

and Artificial Neural Network (ANN) were applied for developing the forecasting models. The Repeated 10-Fold Cross-

Validation technique with 5 replications was used to evaluate the developed models. The results showed that the prediction 

by using the ANN approach provides higher accuracy for all crops. The root mean square error (RMSE) values obtained 

from the ANN approach were lower than RMSE values obtained from the MLR analysis. According to computational test, 

the lowest RMSE obtained from the ANN approach were 84,543.57 ton, 27,434.01 ton, 184,138.64 ton, 77,965.65 ton and 

49,547.99 ton for in-season rice, off-season rice, sugarcane, cassava, and maize, respectively.  
Keywords: artificial neural network, forecasting, multiple linear regression analysis 
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คํานํา 

ภาคเกษตรกรรมในประเทศไทยมีส่วนสําคญัในการขบัเคล่ือนเศรษฐกิจของประเทศ โดยจะเห็นไดว้่า  

ในปี พ.ศ. 2562 มีเกษตรกรกวา่ 18 ลา้นราย ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 27.10 ของประชากรในประเทศทั้งหมด (กรมส่งเสริม

การเกษตร, 2563) และมีพ้ืนท่ีถือครองทางการเกษตรมากถึง 149.25 ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ 46.53 ของพ้ืนท่ี 

ทั้งประเทศ (สาํนกังานปลดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2562) นอกจากน้ีมูลค่าผลิตภณัฑม์วลรวมภายในประเทศ 

(GDP) ในปี พ.ศ. 2562 มีมูลค่า 1,351 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 8 ของมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ 

(สํานักงานสภาพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2562) ประเทศไทยมีอตัราการขยายตวัทางเศรษฐกิจ 

อยา่งต่อเน่ืองจึงจาํเป็นตอ้งปรับเปล่ียนรูปแบบการพฒันา เพ่ือใหเ้กิดความสอดคลอ้งกบัเป้าหมายการพฒันาท่ีย ัง่ยืน 

(SDGs) ซ่ึงเป็นหลกัสาํคญัในการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมและประเทศไทยดว้ยการใชโ้มเดลเศรษฐกิจท่ีเรียกว่า  

“BCG Model” ซ่ึงเป็นการพฒันา 3 เศรษฐกิจ คือ เศรษฐกิจชีวภาพ (Bioeconomy) เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular 

Economy) และเศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) ไปพร้อม ๆ กนั ซ่ึงมูลค่าพืชเศรษฐกิจ 5 อนัดบัแรกของประเทศ

ไทย คือ ขา้ว ยางพารา ออ้ย มนัสาํปะหลงั และปาลม์นํ้ามนั มีมูลค่ารวมกวา่ 7.4 แสนลา้นบาท ซ่ึงเพ่ิมข้ึนจากปี 2560  

3.3 หม่ืนลา้นบาท (ศูนยวิ์เคราะห์เศรษฐกิจ ทีเอม็บี, 2561)  

ปัจจุบนัมีเทคนิคต่าง ๆ ท่ีนาํมาใช่ในการพยากรณ์ เช่น การวิเคราะห์ความถดถอยพหุคูณ (Multiple Linear 

Regression Analysis: MLR) วิธีโครงข่ายประสาทเทียม (Artificial Neural Network: ANN) การจาํลองการพยากรณ์

โดยใช้นิวโรฟัชซี และการใช้อลักอริทึมพนัธุกรรม (Genetic Algorithm) เป็นตน้ จากการศึกษาเทคนิคของการ

พยากรณ์ต่าง ๆ พบว่าการวิเคราะห์การถดถอยในการพยากรณ์ปริมาณผลผลิตของขา้วสาลี ตวัแปรอิสระท่ีใชคื้อ 

อุณหภูมิ  ความช้ืนในดิน และอตัราการระเหย ซ่ึงพบว่าตวัแบบท่ีใชใ้หผ้ลการพยากรณ์ท่ีดี (Qiam และคณะ, 2009) 

วิธีโครงข่ายประสาทเทียม (Artificial Neural Network: ANN) อรนงค์ บุเกตุ และพุธษดี รวบรวมปัจจยัต่าง ๆ ท่ีมี

ความสัมพนัธ์กบัผลผลิตออ้ยซ่ึงประกอบดว้ยขอ้มูลจงัหวดั ปีการผลิต ปริมาณนํ้าฝนเฉล่ีย ผลผลิตออ้ยเฉล่ียต่อไร่ 

และพ้ืนท่ีปลูกออ้ย พบว่าตัวแบบ ANN แบบ 8:4:1 ให้ผลพยากร์แม่นยาํท่ีสุด (อรนงค์ และพุธษดี, 2556) และ                  

การคาดการณ์ผลผลิตของพืชสาํหรับขา้วโพดและถัว่เหลือง โดยใชโ้ครงข่ายประสาทเทียม (Kaul et al., 2005) 

งานวิจยัน้ีจึงมีวตัถุประสงค์เพ่ือพยากรณ์ปริมาณผลผลิตพืชเศรษฐกิจ 5 ชนิด ไดแ้ก่ ขา้วนาปี ขา้วนาปรัง 

ออ้ย มนัสําปะหลงั และขา้วโพดเล้ียงสัตว ์ซ่ึงเป็นพืชเศรษฐกิจหลกัของประเทศ โดยเลือกพ้ืนท่ีศึกษาอยู่ในเขต 

ภาคกลางของประเทศ โดยเปรียบเทียบความแม่นยาํของตวัแบบพยากรณ์ 2 วิธี ไดแ้ก่ 1. MLR และ 2. วิธีโครงข่าย

ประสาทเทียม (Artificial Neural Network: ANN) เพ่ือใหไ้ดเ้คร่ืองมือท่ีจะช่วยในการพยากรณ์ปริมาณผลผลิตพืช

เศรษฐกิจดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพซ่ึงจะนําไปสู่การบริหารจัดการอย่างถูกต้อง เหมาะสม และทันต่อ

สถานการณ์ ช่วยใหภ้าครัฐสามารถวางแผน นโยบายต่าง ๆ ท่ีเหมาะสม เกษตรกรสามารถการวางแผนการเพาะปลูก 

และภาคเอกชน ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งสามารถวางแผนบริหารจดัการต่อไป 

 

อุปกรณ์และวธีิการ 

1. การเก็บรวบรวมขอ้มูล งานวิจยัน้ีใชข้อ้มูลจากศูนยส์ารสนเทศการเกษตร สาํนกังานคณะกรรมการออ้ย

และนํ้ าตาลทราย และสํานักงานทรัพยากรนํ้ าแห่งชาติ โดยใช้ข้อมูลปริมาณผลผลิตรายปีของพืช 5 ชนิด  

คือ ขา้วนาปี ขา้วนาปรัง ออ้ย มนัสําปะหลงั และขา้วโพดเล้ียงสัตว ์ในเขตภาคกลาง จาํนวน 22 จงัหวดั ไดแ้ก่ 
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กรุงเทพมหานคร กาํแพงเพชร ชยันาท นครนายก นครปฐม นครสวรรค์ นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา 

พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ ลพบุรี สมุทรปราการ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สระบุรี สิงห์บุรี สุโขทยั สุพรรณบุรี 

อ่างทอง และอุทัยธานี ส่วนข้อมูลปัจจัยการผลิตท่ีเก่ียวข้องกับปริมาณผลผลิต ได้แก่ จาํนวนพ้ืนท่ีเพาะปลูก  

ราคาขายของพืชท่ีศึกษา และปริมาณนํ้าฝน โดยใชข้อ้มูลตั้งแต่ปี พ.ศ. 2524 ถึง 2562  

2. การวิเคราะห์สหสัมพนัธ์ (Correlation Analysis) เป็นการศึกษาระดบัความสัมพนัธ์ของ X กบั Y ว่า  

มีความสัมพนัธ์กนัมากนอ้ยเพียงใด และมีทิศทางความสัมพนัธ์อย่างไร เม่ือ X เป็นตวัแปรอิสระ และ Y เป็นตวัแปรตาม 

กํา ห น ด ใ ห้  P คื อ  สั ม ป ร ะ สิ ท ธ์ิ ส ห สั ม พัน ธ์ อ ย่ า ง ง่ า ย ข อ ง ป ร ะ ช า ก ร  เ ม่ื อ  -1 < P < 1 เ น่ื อ ง จ า ก ใ น 

การวิเคราะห์สหสมัพนัธ์ ไม่ไดเ้กบ็ขอ้มูลจากประชากรแต่เป็นการเกบ็ขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่ง ดงันั้น ค่าสมัประสิทธ์ิ

ท่ีได ้จึงเป็นค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์อยา่งง่ายของตวัอยา่ง โดยใชส้ญัลกัษณ์ วา่ 𝑟𝑟 เม่ือ -1< r < 1 ดงั Equation 1 

 

                           𝑟𝑟 = ∑𝑥𝑥𝑥𝑥−𝑛𝑛�̅�𝑥𝑥𝑥�

�∑�𝑥𝑥𝑖𝑖2−𝑛𝑛𝑥𝑥2������∑�𝑥𝑥𝑖𝑖2−𝑛𝑛𝑥𝑥2�����
                                                                         (1) 

 

 โดยท่ี 𝑛𝑛 แทน จาํนวนตวัอยา่ง �̅�𝑥 แทน ค่าเฉล่ียของตวัแปร 𝑥𝑥 และ 𝑦𝑦� แทน คา่เฉล่ียของตวัแปร 𝑦𝑦 

 

3. วิธีการวิเคราะห์ความถดถอยพหุคูณ (Multiple Linear Regression Analysis: MLR) เป็นวิธีการทางสถิติ

ท่ีใช้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ (Independent Variable) กับตัวแปรตาม (Dependent Variable)  

เพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์เชิงเส้นตรง (Linearity) โดยท่ีตัวแปรอิสระมีมากกว่าหน่ึงตวั โดยเขียนความสัมพนัธ์ 

ในรูปแบบของสมการตาม Equation 2  

 

𝑦𝑦 = 𝑏𝑏0 + 𝑏𝑏1𝑥𝑥1 + 𝑏𝑏2𝑥𝑥2 + ⋯+ 𝑏𝑏𝑘𝑘𝑥𝑥𝑘𝑘                     (2) 

 

โดยท่ี  𝑦𝑦 คือ  ค่าของตัวแปรตาม 𝑏𝑏0 คือ  ค่าคงท่ีของสมการถดถอย  𝑏𝑏1,𝑏𝑏2, … , 𝑏𝑏𝑘𝑘  คือ  ค่าสัมประสิทธ์ิ 

การถอถอยของตัวแปรอิสระ 𝑥𝑥𝑘𝑘  แต่ละตัว และ 𝑥𝑥1, 𝑥𝑥2, … , 𝑥𝑥𝑘𝑘  คือ ค่าของตัวแปรอิสระแต่ละตัว สําหรับ 

การวิเคราะห์ความถดถอยพหุคูณจะต้องหาสมการถดถอยเพ่ือพยากรณ์ค่าของตัวแปรตาม (Y) และหาค่า

คลาดเคล่ือนมาตรฐาน (Standard Error) รวมทั้งหาค่าสหสัมพนัธ์พหุคูณ (Multiple Correlation) (สาํราญ, 2554) เพ่ือหา

ความสมัพนัธ์ท่ีเป็นไปไดร้ะหวา่งตวัแปรอิสระกบัตวัแปรตาม  

 การคํานวณเกณฑ์ต่าง ๆ ของแต่ละตัวแบบการถดถอย ได้แก่ ค่าความคลาดเคล่ือนมาตรฐาน (𝑆𝑆)  

โดย 𝑆𝑆 = √𝑀𝑀𝑆𝑆𝐸𝐸,  ค่าสมัประสิทธ์ิการกาํหนดพหุคูณ (𝐿𝐿2), ค่าสมัประสิทธ์ิการกาํหนดพหุคูณปรับแก ้(𝐿𝐿𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎2 ) และ

ค่ า  Mallow’s 𝑐𝑐𝑝𝑝  ซ่ึ ง ส า ม า ร ถ เ ขี ย น ต า ร า ง ห รื อ ก ร า ฟ แ ส ด ง ค่ า เ ก ณ ฑ์ ต่ า ง  ๆ  ข อ ง แ ต่ ล ะ ตั ว แ บ บ 

การถดถอยสาํหรับใชใ้นการเปรียบเทียบและการคดัเลือก โดยพิจารณาว่ามีตวัแบบการถดถอยใดบา้งท่ีอยู่ในข่าย

ของการถูกเลือก อาจพิจารณาจากเกณฑเ์ดียวหรือใชห้ลายเกณฑป์ระกอบกนั ตวัแบบท่ีเลือกอาจมีตวัแบบเดียวหรือ

หลายตวัข้ึนอยู่กบัความเหมาะสมในการใชง้าน เช่น เม่ือใชเ้กณฑข์องค่า (𝐿𝐿2) จะเลือกตวัแบบท่ีใหค่้า 𝐿𝐿2 สูงสุด 

หากใชเ้กณฑค่์า (𝑆𝑆) จะเลือกตวัแบบท่ีใหค่้า 𝑆𝑆 ตํ่าสุดหรือใกลเ้คียงตํ่าสุด เป็นตน้ (นนัทชยั, 2555) 
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 4. วิธีโครงข่ายประสาทเทียม (Artificial Neural Network: ANN) เป็นตวัแบบทางคณิตศาสตร์ สําหรับ

ประมวลผลดว้ยปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI) เพ่ือจาํลองการทาํงานของเครือข่ายประสาทในสมอง

มนุษย ์โดยสามารถแบ่งอลักอริทึมโครงข่ายประสาทเทียมเป็น 4 แบบ คือ โครงข่ายการส่งขอ้มูลแบบไม่ยอ้นกลบั 

(Feedforward Network) โครงข่ายการส่งขอ้มูลแบบยอ้นกลบั (Feedback Network) โครงข่ายประสาทเทียมอย่างง่าย 

(Perceptron) และโครงข่ายประสาทเทียมแบบแพร่ยอ้นกลบั (Back Propagation) โดยงานวิจยัน้ีเลือกใชอ้ลักอริทึม

ของโครงข่ายประสามเทียมแบบการแพร่ยอ้นกลบัในการสร้างแบบจาํลอง เน่ืองจากขอ้มูลท่ีใชเ้ป็นปัจจยัจะถูก

นาํเขา้เป็นขอ้มูลยอ้นหลงั ซ่ึงอาศยัการเรียนรู้หลาย ๆ รอบเพ่ือให้ไดข้อ้มูลผลลพัธ์ท่ีมีความน่าเช่ือถือ และเป็น

โครงสร้างท่ีนิยมใชใ้นการพยากรณ์ สถาปัตยกรรมของโครงข่ายประสาทเทียมแบบแพร่ยอ้นกลบัประกอบไปดว้ย 

3 ชั้ น ได้แก่ ชั้ นข้อมูลนํา เข้า  (Input Layer) ชั้ นข้อมูลส่งออก (Output Layer) และชั้ นซ่อน (Hidden Layer)  

และการปรับสอนโครงข่ายประสาทเทียมแบบแพร่ยอ้นกลบัประกอบด้วย 3 ขั้นตอน คือ 1) ขั้นตอนการคํานาณ 

ไปขา้งหน้า (Feed forward) จากชั้นขอ้มูลนํ้ าเขา้ไปยงัชั้นซ่อนและไปสู่ชั้นขอ้มูลส่งออก 2) ขั้นตอนการคาํนวณและ 

การแทนค่ากลับของผลรวมความผิดพลาดของผลลัพธ์กับค่าเป้าหมาย 3) ขั้นตอนการปรับค่านํ้ าหนัก (Weight)  

ไปเร่ือย  ๆขั้นตอนน้ีจะข้ึนอยูก่บัการคาํนวณไปขา้งหนา้เพียงขั้นตอนเดียว โดยจะนาํค่านํ้าหนกัท่ีไดจ้ากการเรียนรู้ไปใช้

ในการพยากรณ์ต่อไป ซ่ึงสถาปัตยกรรมของโครงข่ายประสาทเทียมแบบแพร่ยอ้นกลบั (นรวฒัน์ และนนัทชยั, 2559)  

ดงัแสดง ใน Fig. 1 

 

 
 

Fig. 1 Back-propagation training algorithm (Law, 2000) 

 

จาก Fig. 1 อกัษร X  แทนเวกเตอร์ (Vector) ของขอ้มูลนาํเขา้ซ่ึงฟังก์ชันท่ีใช้ในโมเดลน้ีคือ เรคติไฟต์ 

ลิเนียร์ ยูนิท (Rectified Linear Unit - ReLU) ท่ีจะหยุดไม่ให้มีการส่งผลลพัธ์ตลอดเวลา เม่ือเข้าฟังก์ชัน ReLU  

ดว้ยค่าท่ีเป็นลบจะแปลงค่าเป็น 0 ซ่ึงเป็นผลลพัธ์ท่ีทาํใหโ้มเดลไม่ทาํงาน ทาํใหก้ารฝึกการเรียนรู้ทาํงานไดร้วดเร็ว 

ยกเวน้หากค่าเป็นบวกจะใหผ้ลลพัธ์ตามค่าท่ีส่งเขา้มา  

5. ทดสอบชุดข้อมูล (Modal Validation) ปัจจัยการผลิตในช่วงปี พ.ศ. 2524 ถึง 2562 โดยตัวแบบ 

ท่ีไดจ้ะอยู่ในรูปของกฎการจาํแนกประเภทขอ้มูลการเรียนรู้ดว้ยชุดการเรียนรู้ (Training Set) แลว้นาํไปทดสอบ 

ดว้ยชุดทดสอบ (Test Data) โดยใชวิ้ธีการตรวจสอบไขว ้(k-fold Cross-validation) ซ่ึงเป็นการแบ่งขอ้มูลแบบสุ่ม
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ออกเป็นจาํนวนกลุ่มตามเลข เช่น หากกาํหนดให้ k มีค่าเท่ากบั 5 หมายความว่ามีการแบ่งขอ้มูลออกเป็น 5 กลุ่ม  

จะมีการแบ่งขอ้มูลเพ่ือเรียนรู้และทดสอบดงัแสดงใน Fig. 2 

 

Iteration 1: Train on 2 3 4 5 , test on 1 

Iteration 2: Train on 1 3 4 5 , test on 2 

Iteration 3: Train on 1 2 4 5 , test on 3 

Iteration 4: Train on 1 2 3 5 , test on 4 

Iteration 5: Train on 1 2 3 4 , test on 5 

Fig. 2 Five-fold cross-validation for evaluating a modal’s performance 

 

6. เกณฑท่ี์ใชใ้นการเปรียบเทียบความแม่นยาํในการพยากรณ์ของวิธีการวิเคราะห์ความถดถอยพหุคูณ และ

วิธีโครงข่ายประสาทเทียม คือ ค่าเฉล่ียความคลาดเคล่ือนสมบูรณ์ (Mean Absolute Error: MAE) และค่าราก 

ท่ีสองของค่าคลาดเคล่ือนกาํลงัสองเฉล่ีย (Root Mean Square Error: RMSE) ซ่ึงสามารถคาํนวณได ้ดงัแสดงใน 

Equation 3 และ 4 

 

 𝑀𝑀𝑀𝑀𝐸𝐸 = 1
𝑛𝑛
∑ |𝑓𝑓𝑖𝑖 − 𝑦𝑦𝑖𝑖|𝑛𝑛
𝑖𝑖=1        (3) 

 

เม่ือ 𝑓𝑓𝑖𝑖    คือ ค่าประมาณจากแบบจาํลองค่าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการพยากรณ์ 

       𝑦𝑦𝑖𝑖   คือ ค่าท่ีแทจ้ริงของขอ้มูลจริงท่ีไดจ้ากการคาํนวณ 

         𝑛𝑛   คือ จาํนวนขนาดตวัอยา่งท่ีใชใ้นการประมาณ 

 

   𝐿𝐿𝑀𝑀𝑆𝑆𝐸𝐸 = �� ((𝑥𝑥𝑖𝑖−𝑥𝑥�𝑖𝑖)2)𝑘𝑘
𝑖𝑖=1

𝑘𝑘
      (4) 

 
      เม่ือ 𝑘𝑘   คือ   จาํนวนจุดทดสอบ 

        𝑦𝑦𝑖𝑖  คือ  ตวัแปรตามท่ีเป็นจริงสาํหรับจุดทดสอบท่ี 𝑖𝑖, 𝑖𝑖 = 1, 2, … ,𝑘𝑘 

         𝑦𝑦�𝑖𝑖 คือ  ผลลพัธ์จากการพยากรณ์สาํหรับจุดทดสอบท่ี 𝑖𝑖, 𝑖𝑖 = 1, 2, … ,𝑘𝑘 

 
7. เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วยภาษาไพทอน (Python) เพ่ือวิเคราะห์และพฒันาตัวแบบสมการ

พยากรณ์ดว้ยวิธีการวิเคราะห์ความถดถอยพหุคูณ (Multiple Linear Regression Analysis: MLR) และวิธีโครงข่าย

ประสาทเทียม (Artificial Neural Network: ANN) 
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ผลและวจิารณ์ผลการทดลอง 

 

ผลการวิเคราะห์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร 

 จากการนําตัวแปรอิสระท่ีมีต่อปริมาณผลผลิตของพืชเศรษฐกิจ คือ จํานวนพ้ืนท่ีเพาะปลูก (Land)  

ราคาขายของพืชท่ีศึกษา (Price) และปริมาณนํ้ าฝน (Rain) มาวิเคราะห์ดว้ยวิธีสหสัมพนัธ์ พบว่าตวัแปรอิสระทั้ง  

3 ตวัมีความสัมพนัธ์เชิงบวกกับปริมาณผลผลิต โดยตวัแปรจาํนวนพ้ืนท่ีเพาะปลูก มีความสัมพนัธ์กบัปริมาณ

ผลผลิตมากท่ีสุด ตวัแปรราคาขายของพืชท่ีศึกษา และตวัแปรปริมาณนํ้ าฝนมีความสัมพนัธ์มากเป็นลาํดบัถดัมา  

ดงัแสดงใน Fig. 3 

 

 
Fig. 3 Correlation coefficients among crop yield (amout), cultivated area (land), crop price (price), and amount of 

rainfall (rain) of in-season rice (A), off-season rice (B), sugarcane (C), cassava (D) and maize (E) 

 

ผลการพัฒนาตัวแบบสมการพยากรณ์ด้วยวิธีการวิเคราะห์ความถดถอยพหุคูณ (Multiple Linear Regression 

Analysis: MLR) 

คณะผูวิ้จัยได้แบ่งชุดข้อมูลตัวแปรอิสระและตัวแปรตามออกเป็น 2 ชุด คือ ชุดข้อมูลสําหรับเรียนรู้ 

(Training set) และชุดข้อมูลทดสอบ (Testing set) โดยในการวิเคราะห์ความถดถอยพหุคูณคร้ังน้ี ได้ทดสอบ 

โดยการปรับค่าความถูกต้องของตัวแบบพยากรณ์ (Model Validation) ด้วยวิธีการตรวจสอบแบบไขว้  

(k-fold Cross-validation) ท่ีตรวจสอบความคลาดเคล่ือนของตวัแบบสมการพยากรณ์ดว้ยการแบ่งชุดขอ้มูลสาํหรับ

เรียนรู้ออกเป็น 10 ชุดย่อย และทาํการตรวจสอบเพ่ือปรับค่าความถูกตอ้ง จาํนวน 5 ซํ้ า (10-fold Cross-validation 

with 5 replication) ดัง Fig. 4 ผลการตรวจสอบดังกล่าวทาํให้ได้ตัวแบบพยากรณ์ท่ีเหมาะสมกับการนําไปใช้งาน  

โดยไดแ้สดงค่า RMSE ของตวัแบบพยากรณ์ของพืชเศรษฐกิจทั้ง 5 ชนิดไวใ้น Table 1  

(D) (E) 

(A) (B) (C) 
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Fig. 4 Prediction value compared with exact value of crop yield for in-season rice (A), off-season rice (B),  

sugarcane (C), cassava (D) and maize (E) 

 

ผลการพัฒนาตัวแบบสมการพยากรณ์ด้วยวิธีโครงข่ายประสาทเทียม (Artificial Neural Network: ANN) 

คณะผูวิ้จัยได้แบ่งชุดข้อมูลตัวแปรอิสระและตัวแปรตามออกเป็น 2 ชุด คือ ชุดข้อมูลสําหรับเรียนรู้ 

(Training set) และชุดขอ้มูลทดสอบ (Testing set) และพฒันาตวัแบบสมการพยากรณ์ดว้ยวิธีโครงข่ายประสาทเทียม 

(Artificial Neural Network: ANN) โดยกาํหนดให้จาํนวนโหนด (Node) ของชั้นขอ้มูลนาํเขา้ จาํนวนโหนดของ 

ชั้นซ่อน และจาํนวนโหนดของชั้นขอ้มูลส่งออก มีค่าเท่ากบั 3, 32 และ 1 ตามลาํดบั 

จากนั้นป้อนขอ้มูลสาํหรับเรียนรู้เขา้สู่โครงข่ายประสาทเทียมดงักล่าวและปรับการสอนโครงข่ายประสาทเทียม

แบบแพร่ย ้อนกลับ เพ่ือปรับค่านํ้ าหนักของแต่ละโหนดท่ีผ่านค่าไปยังแต่ละชั้ นของโครงข่ายประสาทเทียม  

โดยได้ปรับสอนจํานวน 500 รอบ เพ่ือทําให้ตัวแบบสมการพยากรณ์ด้วยวิธีโครงข่ายประสาทเทียมมีค่า 

ความคลาดเคล่ือนนอ้ยท่ีสุด ผลจากการปรับสอนทาํใหก้ารพยากรณ์ดว้ยวิธีโครงข่ายประสาทเทียมมีค่า RMSE ตํ่า

กวา่ค่า RMSE ของวิธีวิเคราะห์ความถดถอยแบบพหุคูณ ดงัแสดงใน Table 1  

 

Table 1 Model performance for each of the proposed algorithm (MLR: Multiple Linear Regression Analysis and 

ANN: Artificial Neural Network) based on RMSE (ton/rai) and R2 

Economic crops 
MLR ANN 

RMSE  R2 RMSE 

In-season rice 76,189.384 0.9103 38,039.1388 

Off-season rice 15,142.04 0.9928 12,217.5101 

Sugarcane 231,734.9764 0.9900 106,183.0703 

Cassava 61,942.7088 0.9792 11,976.1768 

Maize 33,873.705 0.9410 11,679.8222 

(D) (E) 

(A) (B) (C) 
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 ซ่ึงจากการนาํตวัแบบสมการพยากรณ์ท่ีไดจ้ากการวิธีวิเคราะห์ความถดถอยแบบพหุคูณ และวิธีโครงข่าย

ประสาทเทียม นาํมาทดสอบกบัชุดขอ้มูลทดสอบ พบว่าวิธีการโครงข่ายประสาทเทียมใหผ้ลการพยากรณ์ปริมาณ

ผลผลิตของพืชเศรษฐกิจท่ีแม่นยาํกว่าวิธีการวิเคราะห์ความถดถอยแบบพหุคูณ ดังแสดงผลการทดสอบ 

การพยากรณ์ปริมาณผลผลิตของพืชเศรษฐกิจทั้ง 5 ชนิด ใน Table 2 และ Fig. 5 

 

Table 2 Comparison of Root Mean Square Error (RMSE) and Mean Absolute Error (MAE) obtained from  

Multiple Linear Regression Analysis (MLR) and Artificial Neural Network (ANN) 

Economic crops 
MLR  ANN  

RMSE MAE  RMSE MAE 

In-season rice 94,925.5307 69,130.0313  84,543.5718 53,205.5062 

Off-season rice 27,989.3536 15,189.9460  27,434.0106 17,850.8100 

Sugarcane 489,610.1715 303,177.3979  184,138.6495 140,166.7014 

Cassava 96,879.6234 63,196.6779  77,965.6557 42,612.9411 

Maize 57,381.4778 38,195.6353  49,547.9965 8,170.7315 

 

 
Fig. 3 Prediction value compared with exact value of crop yield, land, crop price, and amount of rain in-season  

rice (A), off-season rice (B), sugarcane (C), cassava (D) and maize (E) 

 

สรุป 

 จากการพฒันาตวัแบบการพยากรณ์ปริมาณผลผลิตของพืชเศรษฐกิจ 5 ชนิด ไดแ้ก่ ขา้วนาปี ขา้วนาปรัง 

ออ้ย มนัสาํปะหลงั และขา้วโพดเล้ียงสตัว ์โดยอาศยัขอ้มูลพ้ืนท่ีปลูก ขอ้มูลราคา และขอ้มูลปริมาณฝน และจากการ

ปรับค่าความถูกตอ้งของตวัแบบพยากรณ์ (Model Validation) ดว้ยเทคนิค 10-Fold Cross-Validation แบบทาํซํ้ า

จาํนวน 5 คร้ัง เพ่ือลดโอกาสการเกิด overfitting  พบว่า ตัวแบบพยากรณ์ท่ีได้จากวิธีโครงข่ายประสาทเทียม 

สามารถพยากรณ์ปริมาณผลผลิตไดแ้ม่นยาํมากกว่าวิธีการวิเคราะห์ความถดถอยพหุคูณในทุกพืช  ซ่ึงแนวทางใน

การพฒันาตวัแบบพยากรณ์ท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี สามารถนาํไปประยกุตใ์ชใ้นการพฒันาตวัแบบพยากรณ์ปริมาณ

(D) (E) 

    (A)     (B)     (C) 
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ผลผลิตพืชเศรษฐกิจอ่ืนๆ ไดต่้อไป รวมถึงแนวทางการวิจยัในอนาคต ท่ีควรมีการทดสอบเพ่ิมชุดขอ้มูลอ่ืน ๆ 

ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพยากรณ์ เพ่ือใหไ้ดต้วัแบบพยากรณ์ ท่ีใหค่้าความแม่นยาํของการพยากรณ์สูงมากยิ่งข้ึนต่อไป 
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บทคัดย่อ 

 งานวจิยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาการใชน้ํ้ าและผลผลิตของขา้วเจา้หอมนิลสายพนัธ์ุกลาย 4 สายพนัธ์ุท่ีมีลกัษณะ

ปากใบแตกต่างกนั ร่วมกบัพนัธ์ุเปรียบเทียบในสภาพให้นํ้ าปกติเปรียบเทียบกบัสภาพขาดนํ้ าในระยะตั้งทอ้ง พบวา่ พนัธ์ุ

เปรียบเทียบทนแลง้ DH212 มีความหนาแน่นปากใบปานกลางและขนาดเลก็ ส่วนพนัธ์ุเปรียบเทียบไม่ทนแลง้ IR64 มีความ

หนาแน่นปากใบสูงและขนาดปานกลาง ในขณะท่ี สายพนัธ์ุ MU352 มีความหนาแน่นปากใบตํ่าแต่มีขนาดใหญ่ ส่วนสาย

พนัธ์ุ MU3117 มีความหนานแน่นปากใบปานกลางและขนาดเล็ก ซ่ึงทั้ ง 2 สายพนัธ์ุมีการใช้นํ้ าตลอดการปลูกเพียง                

16.8–17.4 ลิตรและใหผ้ลผลิตลดลงในสภาพขาดนํ้ า 54–59% เม่ือเปรียบเทียบกบัการใหน้ํ้ าปกติ ส่วน MU826 และ MU2447 

มีความหนาแน่นปากใบสูงและขนาดปานกลาง มีปริมาณการใชน้ํ้ าตลอดการปลูก 18.3–18.4 ลิตร และให้ผลผลิตในสภาพ

ขาดนํ้ าลดลงถึง 75–76% เม่ือเปรียบเทียบกบัการให้นํ้ าปกติ ดงันั้นความหนาแน่นปากใบมีอิทธิพลต่อสภาพการขาดนํ้ า

มากกวา่ขนาดของปากใบ โดยความหนานแน่นปากใบมีสหสมัพนัธ์เชิงลบต่อการใหผ้ลผลิตในสภาพขาดนํ้ า (r = -0.70)  

 คาํสําคญั: ขนาดปากใบ, ขา้วสายพนัธ์ุกลาย, ความหนาแน่ปากใบ, สภาพแลง้ 

 

Abstract 

 The objective of this research was to study water use and yield of four Jao Hom Nin mutant lines with different 

stomata characters with control varieties in normal and drought conditions at booting stage. The result found that drought 

tolerance variety; DH212 had medium stomata number with small size and the susceptible variety IR64 had high stomata 

density with medium size. While, MU352 had low stomata density with large size and MU3117 had medium stomata 

density with small size. The water used in both lines was 16.8–17.4 liters and yield were decreased 54–59% when compared 

with normal condition. On the other hand, MU826 and MU2447 that showed high stoma density with medium size were 

used water from 18.2–18.4 liters and then yield was decreased 75–76% when compared with normal condition. Therefore, 

the stomata density has more affect than that of stoma size in drought condition and the stomata density had negative 

correlation with yield in drought condition (r = -0.70) 

Keywords: drought stress, mutant rice, stomata density, stomata size 
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คํานํา 

 ขา้วเป็นพืชเศรษฐกิจสําคญัของประเทศ การปลูกขา้วมีความเส่ียงท่ีจะไดผ้ลกระทบจากภยัแลง้ทุกระยะ 

โดยเฉพาะในระยะตั้งทอ้งซ่ึงเป็นช่วงวิกฤต (Zhang et al., 2018) ในสภาพปกติเม่ือขา้วอาย ุ120 วนั จะใชน้ํ้าปริมาณ

มากถึง 1,200 ลูกบาศก์เมตรต่อไร่ต่อวนั และขา้วอายุสั้นจะใชน้ํ้ า 1,080 ลูกบาศก์เมตรต่อไร่ต่อวนั (กรมส่งเสริม

การเกษตร, 2558) จากสถานการณ์ภยัแลง้ท่ีรุนแรงทาํใหป้ริมาณน้้ าไม่เพียงพอต่อการเพาะปลูกจนกระทบต่อการ

เจริญเติบโตและผลผลิตของขา้ว (สาํนกังานเศรษฐกิจการเกษตร, 2563) ปัญหาดงักล่าวจึงมีความจาํเป็นอย่างยิ่งท่ี

ตอ้งศึกษาและพฒันาสายพนัธ์ุขา้วให้มีความทนทานต่อสภาพขาดนํ้ าเพ่ือช่วยลดความเสียหายจากภยัแลง้และให้

ผลผลิตขา้วมีเสถียรภาพมากยิ่งข้ึน  

 ปากใบ เป็นลกัษณะท่ีสาํคญัทาํหนา้ท่ีควบคุมการแลกเปล่ียนก๊าซในบรรยากาศเขา้สู่เน้ือเยื่อของพืชเพ่ือใช้

ในกระบวนการสังเคราะห์แสง และช่วยในการคายนํ้า ทาํใหก้ารดึงนํ้าและธาตุอาหารเป็นไปอย่างต่อเน่ือง เป็นผล

ใหเ้กิดการหมุนเวียนนํ้าระหว่างพืชและส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงความหนาแน่นและขนาดของปากใบท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อ

ปริมาณการใชน้ํ้าท่ีแตกต่างดว้ยเช่นกนั (พวงผกา, 2557) การตายของใบเกิดข้ึนเน่ืองจากขาดนํ้า (Hsiao et al., 1984) 

และการฟ้ืนตวัเป็นกลไกท่ีสาํคญัทาํใหข้า้วไดผ้ลผลิตหลงัจากไดรั้บนํ้า ลกัษณะเหล่าน้ีสามารถนาํไปใชเ้ป็นเกณฑ์

ในการประเมินความทนแลง้ได ้ส่วนผลผิลต และองคป์ระกอบผลผลิต จะใชพิ้จารณาในการคดัเลือกขา้วทนแลง้ 

(กิตติชยั และคณะ, 2556)  

 งานทดลองคร้ังน้ีจึงทาํการประเมินประชากรขา้วเจา้หอมนิลสายพนัธ์ุกลายท่ีมีลกัษณะปากใบแตกต่างกนั 

ท่ีถูกพฒันาข้ึนโดยศูนยวิ์ทยาศาสตร์ขา้วและหน่วยคน้ควา้และใชป้ระโยชน์จากยีนขา้ว มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

เพ่ือศึกษาขา้วลกัษณะของปากใบ และปริมาณการใชน้ํ้าของขา้วและการใหผ้ลผลิตในสภาพแลง้ 

 

อุปกรณ์และวธีิการ 

 ทาํการทดลองในโรงเรือนปรับสภาพให้แลง้ ณ ศูนยวิ์ทยาศาสตร์ขา้ว มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วาง

แผนการทดลองแบบ Split Plot in CRD จาํนวน 3 ซํ้ า กาํหนดหน่วยทดลองหลกั (main plot) คือ สภาพให้นํ้ าปกติ

และขาดนํ้า หน่วยทดลองรอง (sub plot) คือ เจา้หอมนิลสายพนัธ์ุกลาย 4 สายพนัธ์ุท่ีมีปากใบแตกต่างกนั และพนัธ์ุ

เปรียบเทียบ ไดแ้ก่ พนัธ์ุเจา้หอมนิล (JHN) พนัธ์ุทนแลง้ DH212 และพนัธ์ุอ่อนแอ IR64 

 เพาะเมลด็ขา้วในถาดเพาะ เม่ือตน้กลา้อายุ 21 วนั ยา้ยปลูกในกระถางพลาสติกท่ีไม่มีรูระบายนํ้าบรรจุดิน 

4.5 กิโลกรัม ดูแลรักษาในสภาพปกติดว้ยการเติมนํ้ าปริมาณ 3.5 ลิตรต่อกระถาง บนัทึกการใชน้ํ้ าโดยชัง่นํ้ าหนกั

กระถางในสภาพปกติทุก 5 วนั ปฏิบติัตลอดอายุการปลูก เม่ือขา้วเขา้สู่ระยะตั้งทอ้งแบ่งงานทดลองออกเป็น 2 

สภาพ โดยสภาพขาดนํ้ า งดนํ้ าเป็นระยะเวลา 7 วนั วดัความช้ืนดินโดยใช้เคร่ืองมือ Field Scout รุ่น TDR 150 

(Spectrum Technologies Inc. ประเทศสหรัฐอเมริกา) ท่ีความลึก 12 เซนติเมตร ในวนัท่ี 3, 5 และ 7 หลงังดการให้

นํ้า ประเมินการความเสียหายของใบ และเม่ือครบกาํหนด 7 วนั จึงใหน้ํ้าปกติเพ่ือประเมินการฟ้ืนตวั ตามวิธีการของ 

IRRI (2002) บนัทึกลกัษณะทางการเกษตร ผลผลิตและองคป์ระกอบผลผลิต 

 ศึกษาขนาดของช่องปากใบ (stomatal pore length) และความหนาแน่น (stomatal density) โดยเกบ็ตวัอยา่ง

ใบธงของขา้วท่ีปลูกในสภาพปกติ ตดับริเวณกลางใบแปะดา้นทอ้งใบลงบนแผ่นสไลดท่ี์ทาดว้ยกาวเอทิล-2- ไซยา

โนอะคริเลต 96 เปอร์เซนต์ (ตราเคนจิ ประเทศญ่ีปุ่น) รอให้แห้งสนิทแลว้ลอกใบท่ีแปะออก นาํตวัอย่างท่ีไดไ้ป
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ถ่ายภาพภายใตก้ลอ้งจุลทรรศน ์(Leica รุ่น DM750 ประเทศเยอรมนันี) ใชก้าํลงัขยายขนาด 40x โดยใชโ้ปรแกรม 

LAS EZ Version 3.4.0 นบัจาํนวนปากใบและวดัขนาดดว้ยโปรแกรม ImageJ Version 1.52a 

 

ผลและวจิารณ์ผลการทดลอง 

 การศึกษาขนาดของช่องปากใบ พบว่า ขา้วแต่ละสายพนัธ์ุมีความแตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติ       

(p < 0.01) โดยช่องปากใบมีขนาดอยู่ระหว่าง 12.8–16.5 µm ค่าเฉล่ียเท่ากบั 14.4 µm โดย MU352 (16.5 µm) มีช่อง

ปากใบใหญ่ท่ีสุด ในขณะท่ี MU826 (14.9 µm), MU2447 (14.7 µm), IR64 (14.6 µm), JHN (13.7 µm) และ MU3117 

(13.5 µm) ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ ส่วนสายพันธ์ุท่ีมีขนาดช่องปากใบเล็กท่ีสุดได้แก่ DH212 (12.8 µm) 

MU3117 (13.5 µm) และ JHN (13.7 µm) ตามลาํดบั (Table 1)  

 เม่ือนบัความหนาแน่นของปากใบ พบว่า มีความแตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติ (p < 0.01) มีค่าอยู่

ระหว่าง 481–704 mm2 เฉล่ียเท่ากบั 618 mm2 โดย MU2447 ( 704 mm2), MU826 (673 mm2) และ IR64 (668 mm2) 

มีความหนาแน่นมากท่ีสุดตามลาํดับ แตกต่างกับ MU3117 (624 mm2) DH212 (606 mm2) และ JHN (551 mm2) 

ส่วนสายพนัธ์ุท่ีมีความหนาแน่นนอ้ยสุดไดแ้ก่ MU352 (481 mm2 ) (Table 1) เช่นเดียวกบัรายงานของ Ohsumi et al. 

(2007) ท่ีระบุวา่ขา้ว indica และ japonica มีความหนาแน่นปากใบอยูร่ะหวา่ง 962–1052 mm2 และ Luo et al. (2012) 

รายงานว่าความหนาแน่นของปากใบจะเพ่ิมจาํนวนเม่ือขา้วมีอายุมากข้ึน โดยในระยะตั้งทอ้ง (ใบธง) จะมีความ

หนาแน่นของปากใบมากท่ีสุด 

 เม่ือเปรียบเทียบปริมาณการใชน้ํ้ า พบว่า มีความแตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติ (p < 0.01) มีค่าอยู่

ระหว่าง 16.6–18.4 ลิตรต่อกอ ขา้วท่ีใชน้ํ้ ามากสุดไดแ้ก่ MU826 (18.4 ลิตร), MU2447 (18.3 ลิตร) และ JHN (17.8 

ลิตร) ตามลาํดบั แตกต่างกบั IR64 (17.5 ลิตร), MU3117 (17.4 ลิตร) และ MU352 (16.8 ลิตร) ส่วน DH212 (16.1 

ลิตร) มีปริมาณการใชน้ํ้ านอ้ยสุด (Table 1) จากขอ้มูลแสดงใหเ้ห็นว่าสายพนัธ์ุท่ีมีปากใบใหญ่และความหนาแน่น

ปากใบสูง จะมีปริมาณการใชน้ํ้ ามากกว่าสายพนัธ์ุท่ีมีปากใบเลก็และความหนาแน่นปากใบตํ่า การใชน้ํ้ าท่ีแตกต่าง

กนัส่วนหน่ึงข้ึนอยู่กบัขนาดและความหนาแน่นของปากใบ (กิตติภูมิ และสิริวฒัน,์ 2558) สอดคลอ้งกบัรายงานของ 

Li et al. (2017) ระบุว่า พืชท่ีมีปากใบใหญ่และความหนาแน่นของปากใบสูง จะมีช่องและพ้ืนท่ีผิวสําหรับการ

ระเหยของนํ้ามาก ทั้งน้ีการระเหยของนํ้าอาจมีปัจจยัอ่ืนท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้ง เช่น สภาพแวดลอ้ม และลกัษณะทางการ

เกษตรไดแ้ก่ ความสูง ขนาดลาํตน้ และราก (เอกสิทธ์ิ, 2552)  

 

Table 1 Stomata length, stomata density and water use of Jao Hom Nin, Jao Hom Nin mutant 4 lines and check 

varieties under control condition 

Lines Stomata pore length (µm) stomata density (mm2) Water use (lite/plant) 

JHN 13.7bc 551d 17.8abc 

IR64 14.6b 686a 17.5bcd 

DH212 12.8c 606c 16.6e 

MU3117 13.5bc 624bc 17.4cde 

MU2447 14.7b 704a 18.3ab 
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Table 1 (continued). 

Lines Stomata pore length (µm) stomata density (mm2) Water use (lite/plant) 

MU826 14.9b 673ab 18.4a 

MU352 16.5a 481e 16.8de 

Mean 14.4 618 17.5 

F-test ** ** ** 

CV(%) 5.6 4.5 3.3 

Note: Significant level of p < 0.01 denoted by ** Different letters in each column show significant difference                        

(p < 0.05) by means of LSD (Least Significant Difference Test) 

 

 เม่ือวดัความช้ืนดินโดยใช้เคร่ืองมือ Field Scout รุ่น TDR 150 สามารถวดัค่าความช้ืนดินตั้งแต่ 0–50% 

(50% ดินอ่ิมตวัดว้ยนํ้ า) ปรับเปล่ียนตามวิธีการของ Dobes (2015) ความช้ืนดินในสภาพปกติมีค่าอยู่ระหว่าง 50–

57% ส่วนในสภาพขาดนํ้ าค่าจะลดลงเม่ือจาํนวนวนัท่ีเพ่ิมข้ึน ในวนัท่ี 3, 5 และ 7 วนัหลงังดการให้นํ้ า โดยมีค่า

ความช้ืนดิน 26, 16 และ 11% ตามลาํดบั และจะเพ่ิมข้ึนใกลเ้คียงกบัสภาพใหน้ํ้าปกติหลงัเติมนํ้า (Table 2)  

 

Table 2 Percent volumetric water Content (VWC) at 3 5 and 7 day after Treatment and 7 day after Recovery under 

control and drought conditions 

Conditions 
Volumetric Water Content (VWC) (%) 

3DAT 5DAT 7DAT 7 DAR 

Control 50±2 51±3 50±3 57±1 

Drought 29±5 16±5 11±3 56±2 

  

 การประเมินคะแนนความเสียหายของใบในสภาพขาดนํ้ า หลงัขาดนํ้ า 3 วนั พบว่า ขา้วเร่ิมแสดงอาการ

ปลายใบแหง้เล็กนอ้ย แสดงความเสียหายท่ีระดบั 1 ซ่ึงไม่มีความแตกต่างระหว่างสายพนัธ์ุ ส่วนในวนัท่ี 5 และ 7 

หลงัขาดนํ้ า มีความแตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ (p < 0.01) โดยหลงัขาดนํ้ า 5 วนั ขา้วพนัธ์ุ IR64 และ 

MU826 แสดงอาการเสียหายมากสุดท่ีระดบั 4 ในขณะท่ีสายพนัธ์ุอ่ืนแสดงอาการท่ีระดบั 1-2 และหลงัจากขาดนํ้า 7 

วนั พนัธ์ุ IR64 แสดงอาการความเสียหายของใบสูงท่ีสุดท่ีระดบั 6 ในขณะท่ีพนัธ์ุ DH212, MU3117 และ MU826 

แสดงอาการท่ีระดบั 5 ส่วน JHN และ MU2447 แสดงอาการท่ีระดบั 4 ส่วน MU352 แสดงความเสียหายของใบนอ้ย

ท่ีสุดท่ีระดบั 3 (Table 3)  

 การฟ้ืนตวั 7 วนัหลงัจากการใหน้ํ้ าตามปกติ พบว่า สายพนัธ์ุขา้วมีความแตกต่างอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติ 

(p < 0.01) โดยพนัธ์ุ IR64 และ MU826 มีคะแนนการฟ้ืนตวันอ้ยท่ีสุดท่ีระดบั 6 ในขณะท่ีพนัธ์ุ MU2447 JHN และ 

MU3117 มีคะแนนประเมินการฟ้ืนตวัระดบั 5, 4 และ 3 ตามลาํดบั ส่วน MU352 และ DH212 มีคะแนนประเมินการ

ฟ้ืนตวัมากท่ีสุด คือ ระดบั 2 (Table 3) 
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Table 3 Leaf drying score and recovery score at 3, 5 and 7 day after treated drought condition and 7 day after 

recovery under control and drought conditions 

Conditions Lines 
Leaf drying score Recovery score 

3DAT 5DAT 7DAT 7 DAR 

Control 

JHN 0 0c 0e 1f 

IR64 0 0c 0e 1f 

DH212 0 0c 0e 1f 

MU3117 0 0c 0e 1f 

MU2447 0 0c 0e 1f 

MU826 0 0c 0e 1f 

MU352 0 0c 0e 1f 

Drought 

JHN 1 2b 4bc 4c 

IR64 1 4a 6a 6a 

DH212 0 2b 5b 2ef 

MU3117 1 2b 5b 3d 

MU2447 0 1b 4cd 5bc 

MU826 1 4a 5b 6ab 

MU352 1 1b 3d 2de 

Mean 
Control 0B 0B 0B 1B 

Drought 1A 2A 5A 4A 

F-test      

Condition(A)  ** * ** ** 

Lines(B)  ns ** * ** 

A x B   ns ** * ** 

CV(%)  32.5 40.3 16.9 16.3 

Note: DAT= Day after Treatment, DAR= Day after Recovery, Significant level of p < 0.01 denoted by **. ns 

indicate not significant difference. Different letters in each column show significant difference (p < 0.05) by means 

of LSD (Least Significant Difference Test) 

 

 การเปรียบเทียบผลผลิตและองค์ประกอบผลผลิต ระหว่างสภาพให้นํ้ าปกติและสภาพขาดนํ้ า พบว่า

นํ้าหนกั 100 เมลด็ ไม่มีความแตกต่างกนัทางสถิติ โดยมีนํ้าหนกัเมลด็เฉล่ียเท่ากบั 1.8 และ 1.6 กรัม ตามลาํดบั ส่วน

ผลผลิตต่อกอ และเปอร์เซ็นตก์ารลดลงของผลผลิต มีความแตกต่างอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติ (p < 0.01) ผลผลิตต่อ

กอในสภาพให้นํ้ าปกติมีค่าเฉล่ีย 12.8 กรัม มากกว่าในสภาพขาดนํ้ าท่ีมีค่าเฉล่ียเพียง 3.7 กรัม สอดคลอ้งกับ                   
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พิเชษฐและคณะ (2560) พบว่า ขา้วพ้ืนเมืองท่ีปลูกในสภาพปกติและสภาพขาดนํ้ าจะให้ผลผลิตท่ีแตกต่างกนั ใน

สภาพปกติใหผ้ลผลิตต่อกอสูงตั้งแต่ 17–19.3 กรัม  

  เม่ือเปรียบเทียบเปอร์เซ็นตก์ารลดลงของผลผลิตในสภาพขาดนํ้ามีค่าระหวา่ง 54–91% โดย JHN, DH212 

และ IR64 มีค่าลดลง 72, 73 และ 91% ตามลาํดบั ส่วนสายพนัธ์ุกลาย MU352 และ MU3117 ใหผ้ลผลิตลดลงนอ้ย

สุดเท่ากับ 54 และ 59% ตามลาํดับ ส่วน MU826 และ MU2447 ให้ผลผลิตลดลงมากสุดเท่ากับ 75 และ 76% 

ตามลาํดบั (Table 4) สอดคลอ้งกบั Zhang et al. (2018) พบว่า การขาดนํ้ าท่ีระยะการเจริญเติบโตส่งผลให้ผลผลิต

ลดลง 21–51 เปอร์เซ็นต ์ส่วนในระยะออกดอกมีผลทาํใหผ้ลผลิตลดลง 42–84 เปอร์เซ็นต ์และท่ีระยะสืบพนัธ์ุลดลง

มากท่ีสุดคือ 51–90 เปอร์เซ็นต ์

 

Table 4 100 grain weight, yield and % grain yield reduction at 3, 5 and 7 day after treated drought condition and 7 

day after recovery of Jao Hom Nin, Jao Hom Nin mutant 4 lines and check varieties under control and drought 

conditions 

Conditions Lines 100 grain weight (g) Yield (g) % grain yield reduction 

Control 

JHN 1.9 13.2b 0f 

IR64 1.8 11.8c 0f 

DH212 2 13.5ab 0f 

MU3117 1.9 13b 0f 

MU2447 1.8 14.1a 0f 

MU826 1.8 11.2c 0f 

MU352 1.7 13.1b 0f 

Drought 

JHN 1.7 3.6e 72c 

IR64 1.4 1g 91a 

DH212 1.8 3.6e 73bc 

MU 3117 1.8 5.4d 59d 

MU 2447 1.6 3.3ef 76b 

MU826 1.6 2.9f 75bc 

MU352 1.6 6d 54e 

Mean 
Control 1.8 12.8A 0B 

Drought 1.6 3.7B 72A 

F-test     

Condition (A)  ns ** ** 

Lines (B)  * ** ** 

A x B ns ** ** 

CV(%) 6.5 3.6 3.6 

Note: Significant level of p < 0.05 or p < 0.01 denoted by * and ** respectively. ns indicate not significant 

difference. Different letters in each column show significant difference (p < 0.05) by means of LSD (Least 

Significant Difference Test) 
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 การศึกษาสหสัมพนัธ์ระหว่างความหนาแน่นของปากใบต่อการฟ้ืนตวั และผลผลิต พบว่า ความหนาแน่น

ปากใบมีสหสัมพนัธ์เชิงลบต่อการฟ้ืนตัว (r = -0.60) และผลผลิต (r = -0.70) แต่มีสหสัมพนัธ์เชิงบวกต่อความ

เสียหายใบ (r = 0. 52) เน่ืองจากสายพนัธ์ุท่ีมีความหนาแน่นปากใบสูง จะมีการใชน้ํ้ าท่ีมากกว่า เม่ือขาดนํ้าจึงทาํให้

แสดงอาการท่ีรุนแรงและมีการฟ้ืนตวัชา้ ส่งผลกระทบต่อผลผลิต ทาํใหผ้ลผลิตลดลง ส่วนความเสียหายของใบมี

สหสัมพนัธ์เชิงลบกบัผลผลิต (r = -0.55) กล่าวคือ หากแสดงความเสียหายของใบมาก จะทาํใหผ้ลผลิตลดลง การ

ฟ้ืนตวั มีสหสัมพนัธ์เชิงบวกกบัผลผลิต (r = 0.72) และนํ้ าหนัก 100 เมล็ด มีสหสัมพนัธ์เชิงบวกกบัผลผลิต (r = 

0.49) ดว้ยเช่นกนั (Table 5) 

   

Table 5 Correlation of stomata density, stomata length, water used, leaf drying, % recovery, panicle/plant and 100 

grain weight 

Parameters 

Stomata 

density 

Stomata 

length 

Water 

used 

Leaf 

drying 

%Recov

ery 

Panicle/pl

ant 

100 grain 

weight 

Stomata size -0.29             

Water used 0.29 0.02           

Leaf drying 0.52** -0.42* -0.21         

%Recovery  -0.60** 0.11 0.45* 0.42       

Panicle/plant -0.28 0.01 0.14 0.00 0.06     

100 grain 

weight -0.19 -0.31 0.12 -0.27 0.37 0.12   

Yield -0.70** 0.19 -0.14 -0.55** 0.72** 0.39* 0.49** 

 

สรุป 

 การทดลองน้ีสามารถแบ่งขา้วเจา้หอมนิลสายพนัธ์ุกลายไดเ้ป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มท่ีมีศกัยภาพในการฟ้ืนตวั

และใหผ้ลผลิตท่ีดีกว่าพนัธ์ุเจา้หอมนิลดั้งเดิม คือ MU352 และ MU3117 ซ่ึงจดัอยู่ในกลุ่มมีปากใบในระดบัตํ่า และ

ปานกลาง เช่นเดียวกบัพนัธ์ุเปรียบเทียบทนแลง้ DH212 และกลุ่มท่ีมีศกัยภาพในการฟ้ืนตวัและใหผ้ลผลิตท่ีตํ่ากวา่

พนัธ์ุเจา้หอมนิลดั้งเดิม คือ MU826 และ MU2447 ซ่ึงจดัอยู่ในกลุ่มท่ีมีความหนาแน่นของปากใบสูง เช่นเดียวกบั

พนัธ์ุเปรียบเทียบไม่ทนแลง้ IR64  ดงันั้น ความหนาแน่นปากใบมีอิทธิพลต่อสภาพการขาดนํ้ามากกว่าขนาดของ

ปากใบ จึงสรุปไดว้่า สายพนัธ์ุท่ีมีความหนาแน่นของปากใบตํ่ากว่าจะมีการฟ้ืนตวัหลงัจากขาดนํ้า และใหผ้ลผลิต

ในสภาพขาดนํ้าสูงกวา่สายพนัธ์ุท่ีท่ีความหนาแน่นของปากใบท่ีสูง 
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Abstract 

Native chicken has low egg production, but it has unique meat texture. Using Betong 
cock (KU line) as terminal sire breed crossed with layer hens could increase productivity and 
remain carcass and meat quality of Betong chicken (KU line). The 2×2 factorial design was 
randomized completely with 3 replications in this study. The main factors were breed group 
namely Betong chicken (KU line) progeny (BT) and crossbred progeny (CR) from Betong 
cocks (KU line) with layer hens and sex namely male and female. Three from ten chickens 
were randomly sampled from each experimental unit. The results showed that at 12 weeks of 
age, the breed group effect was not significant, but the sex effect was significant for all carcass 
traits namely live weight, hot and cold carcass, breast meat, wing, thigh, drumstick, and shank 
weights.  Moreover, the interaction effect between breed group and sex was important for some 
carcass yield traits except breast meat and thigh weights. Live weight in BT was as similar as 
CR (1,440.78 and 1,449.33 g, respectively). For meat quality traits, pH at 0 and 24 hr post-
mortem measured in breast meat, drip loss percentage were not significantly different between 
groups. The BT meat was slightly lighter in color than the CR meat because the L* value 
measured from breast meat of CR was significantly less than that of BT (52.20 and 53.77, 
respectively). The a* and b* values were not significantly different. Drip loss percentage of 
female was less than male (p < 0.05). The L* and b* values of female were higher than those 
of male (p < 0.05).  It can be concluded that the carcass yield and some meat quality of BT and 
CR were similar. Using Betong cock (KU line) as terminal sire breed crossed with layer hens 
can increase number of progeny and meat of progeny might be potential for niche market. 
Keywords: Betong chicken (KU line), Carcass, Crossbred chicken, Layer hen 
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Introduction 

Thai native chickens have been increased demand in niche market in Thailand.  Betong 
chicken (KU line) was developed from the Betong chicken breed in southern Thailand by 
Kesetsart University and its meat was suitable for boiled meat and cooked Thai cuisine as well 
as unique taste and texture (Bungsrisawat et al., 2018). However, indigenous chickens were 
low growth performance and egg production.  Many previous studies found that crossbred 
native chicken with layers could improve performance and remain for meat characteristic of 
indigenous chicken (Jaturasitha et al., 2008; Promket et al., 2016). Furthermore, the crossbred 
chicken could reach market weight around 1.38 to 1.51 kg at 12 weeks of age. (Promket et al., 
2016). 

On the other hand, commercial layer breeds have high egg production around 300 eggs 
per year.  Crossbred chickens using Betong cock (KU line) as terminal sire breed crossed with 
layer hens may increase number of progeny and they may keep unique taste and texture from 
Betong chicken (KU line). Thus, the aim of this study was to compare carcass and meat quality 
traits in the progeny of Betong chicken (KU line) and the progeny of crossbred chickens 
between Betong cocks (KU line) and layer hens. 
 
Materials and Methods 
 
 The experiment was established from Betong cock (KU line) using as terminal sire 
breed crossed with Betong (KU line) and layer hens in order to produce 2 progeny groups; BT 
and CR, respectively. The 2×2 factorial design was randomized completely with 3 replications 
(10 chickens per replication); the main factors were breed group namely BT and CR as well as 
sex namely male and female.  All chickens were fed the same diets; 21% crude protein (CP) 
and 3,000 kcal/kg metabolizable energy (ME) for 1 day to 6 weeks of age and 19% CP and 
3,000 kcal/kg ME for 7 to 12 weeks of age. Carcass yields and meat quality traits were 
randomly sampled in each breed and sex group. Three from ten chickens were randomly 
sampled from each experimental unit. The slaughtering process was in accordance with the 
good manufacturing practices for poultry abattoirs (Thai Agricultural Standard, 2006). The 
cutting parts were cut according to the standards for chicken meat (Thai Agricultural Standard, 
2005). Carcass traits were collected including live weight (LW), hot carcass weight (HCW), 
cold carcass weight (CW), breast meat weight (BMW) including breast and fillet, thigh weight 
(TW), drumstick weight (DW), and shank weight (SW). Meat quality traits were collected 
including pH at 0 hr post-mortem (pH0), pH at 24 hr post-mortem (pH24), drip loss percentage 
(DL), lightness to darkness (L*), redness to greenness (a*), and yellowness to blueness (b*). 
 

The statistical model is yijk = μ + Bi + Sj + Bi * Sj + eijk.  The terms in the models are:  
yijk = individual performance for carcass (LW, HCW, CW, BMW, TW, DW, and SW), meat 
quality traits (pH 0, pH 24, DL, L*, a*, and b*), μ = the overall mean, Bi = the fixed effect of 
breed (i = BT and CR), Sj = the fixed effect of sex (j = male and female), Bi * Sj =  interaction 
between breed and sex, eijk = random residual effect (eijk~𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁(0,𝜎𝜎𝑒𝑒2).  Descriptive statistics 
for carcass and meat quality traits were analyzed using the UNIVARIATE procedures. The 
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level of significance of main (breed and sex) and interaction factors (between breed and sex) 
were computed using ANOVA procedures in SAS® University Edition (Institute Inc., 2017). 

 
Results and Discussion 
 
 Descriptive statistics of carcass and meat quality traits are presented in Table 1.  The 
results showed that at 12 weeks of age, the percentages of HCW, CW, BMW, WW, TW, DW 
and SW were 80.94, 80.89, 14.04, 9.31, 14.19, 11.24, and 4.66, respectively in BT, whereas 
those percentages were 80.64, 80.91, 14.11, 9.16, 13.70, 11.12, and 4.50, respectively in CR.  
Both BT and CR chickens were reached to market size 1.44 kg at 12 week of age which was 
in the range of previous report around 1.38 to 1.51 kg at 12 weeks of age (Promket et al., 2016).  
In this study, the pH0 in BT and CR were above the ranges of crossbred native chicken, as 6.60 
and 6.71, respectively and the pH24 were low the ranges of crossbred native chicken, as 5.02 
and 5.07, respectively.  Previous study reported that the range for pH0 was 6.38 to 6.56 and 
the range for pH24 was 5.58 to 5.80 (Promket et al., 2016).  Drip loss percentages within 24 
hours in BT and CR were in the range of normal meat (less than 3%) following Honikel and 
Hamm (1994).  Meat color values (L*, a*, and b*) both of BT and CR were lower than previous 
report in BT by Bungsrisawat et al. (2018). 
 

The effects of breed and sex are shown in Table 2.  The results showed that the breed 
effect was not significant in all carcass yields and meat quality traits except meat color.  The 
L* value of CR was significantly less than that of BT (52.20 and 53.77, respectively).  
Therefore, meat of BT was slightly lighter in color than that of CR.  The a* and b* values were 
not significantly different.  In addition, the effect of sex was significantly different in HCW, 
CW, BMW, WW, TW, DW and SW.  All carcass yields of male progeny was higher than those 
of female progeny.  Meanwhile, the effect of sex was significantly different in DL and meat 
color.  Drip loss percentage of female was less than that of male besides L* and b* values of 
female were higher than those of male. 

 
The interaction between breed group and sex effects are shown in Table 3.  Some 

carcass yield traits namely LW, HCW, CW, WW, DW, and SW were significantly different, 
whereas the BMW and TW were not significant.  The carcass yield traits namely LW, HCW, 
CW, WW, DW, and SW both BT and CR female were similar as well as those traits both BT 
and CR male were the same.  The size of breast meat and thigh were the same in all progeny 
groups.  Meat quality traits namely pH0, pH24, DL, L*, a* and b* were not significant. 
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Table 1 Descriptive statistics of carcass and meat quality traits in Betong chicken (KU line) 
progeny (BT) and crossbred progeny (CR) (n = 18/group) 

Breed Trait* Mean ± SD Min Max 
BT Carcass    
 LW, g 1,440.78 ± 235.64 1,161.00 1,842.00 
 HCW, g 1,166.17 ± 200.91 937.00 1,511.00 
 CW, g 1,165.44 ± 199.88 934.00 1,511.00 
 BMW, g 202.28 ± 30.52 165.00 276.00 
 WW, g 134.17 ± 21.91 106.00 164.00 
 TW, g 204.39 ± 42.03 156.00 275.00 
 DW, g 162.00 ± 33.60 124.00 216.00 
 SW, g 67.11 ± 16.66 47.00 90.00 
 Meat quality    
 pH0 6.60 ± 0.16 6.27 6.93 
 pH24 5.02 ± 1.74 4.75 5.37 
 DL (%) 2.21 ± 0.70 1.08 3.56 
 L* 53.77 ± 2.80 49.46 57.02 
 a* 3.48 ± 0.72 1.89 4.81 
 b* 0.77 ± 1.78 -2.16 4.70 
CR Carcass    
 LW, g 1,449.33 ± 284.48 1,104.00 1,853.00 
 HCW, g 1,168.78 ± 251.19 856.00 1,513.00 
 CW, g 1,172.67 ± 256.03 853.00 1,539.00 
 BMW, g 204.50 ± 33.70 152.00 264.00 
 WW, g 132.78 ± 27.44 100.00 168.00 
 TW, g 198.61 ± 48.31 145.00 265.00 
 DW, g 161.11 ± 41.01 117.00 222.00 
 SW, g 65.28 ± 19.87 44.00 92.00 
 Meat quality    
 pH0 6.71 ± 0.25 6.30 7.36 
 pH24 5.07 ± 0.24 4.54 5.35 
 DL 2.70 ± 1.23 0.49 6.48 
 L* 52.20 ± 1.82 48.86 55.62 
 a* 3.38 ± 0.41 2.58 4.25 
 b* 0.75 ± 1.31 -2.19 3.33 

* LW = live weight; HCW = hot carcass weight; CW = cold carcass weight; BMW = breast 
meat weight; WW = wing weight; TW = thigh weight; DW = drumstick weight; SW = shank 
weight; pH0 = pH at 0 hr post-mortem; pH24 = pH at 24 hr post-mortem; DL = drip loss 
percentage; L* = lightness to darkness; a* = redness to greenness; b* = yellowness to blueness. 
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Table 2 Carcass and meat quality in Betong chicken (KU line) progeny (BT) and crossbred 
progeny (CR) 

Trait* Breed  Sex SE† BT CR  Female Male 
Carcass       
LW, g 1,440.78 1,449.33  1,202.00b 1,688.00a 17.04 
HCW, g 1,166.17 1,168.78  956.39b 1,378.56a 14.78 
CW, g 1,165.44 1,172.67  956.28b 1,381.83a 15.01 
BMW, g 202.28 204.50  176.89b 229.89a 4.04 
WW, g 134.17 132.78  110.56b 156.39a 1.73 
TW, g 204.39 198.61  160.78b 242.22a 4.06 
DW, g 162.00 161.11  126.83b 196.28a 2.56 
SW, g  67.11 65.28  48.78b 83.61a 0.86 
Meat quality      
pH0 6.60 6.71  6.60 6.72 0.05 
pH24 5.02 5.07  4.99 5.09 0.05 
DL 2.21 2.70  1.94b 2.97a 0.20 
L* 53.77a 52.20b  53.63a 52.35b 0.43 
a* 3.48 3.38  3.30 3.57 0.13 
b* 0.77 0.75  1.71a -0.18b 0.29 

a-b Means within a row in each factor with different lowercase superscript letters differ at  
p < 0.05. 

* LW = live weight; HCW = hot carcass weight; CW = cold carcass weight; BMW = breast 
meat weight; WW = wing weight; TW = thigh weight; DW = drumstick weight; SW = 
shank weight; pH0 = pH at 0 hr post-mortem; pH24 = pH at 24 hr post-mortem; DL = drip 
loss percentage; L* = lightness to darkness; a* = redness to greenness; b* = yellowness to 
blueness. 

† SE = standard error of the mean. 
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Table 3 The interaction between breed and sex effect for carcass and meat quality in Betong 
chicken (KU line) progeny (BT) and crossbred progeny (CR) 

Trait* BT CR SE† 
Female Male Female Male  

Carcass      
LW, g 1,225.00b 1,656.56a 1,179.11b 1,719.56a 24.11 
HCW, g 983.44b 1,348.89a 929.33b 1,408.22a 20.90 
CW, g 983.33b 1,347.56a 929.22b 1,416.11a 21.23 
BMW, g 179.33 225.22 174.44 234.56 5.71 
WW, g 114.22b 154.11a 106.89b 158.67a 2.45 
TW, g 167.44 241.33 154.11 243.11 5.74 
DW, g 131.33b 192.67a 122.33b 199.89a 3.63 
SW, g 51.22b 83.00a 46.33b 84.22a 1.22 
Meat quality      
pH0 6.59 6.63 6.61 6.82 0.07 
pH24 5.01 5.12 4.97 5.06 0.07 
DL 1.81 2.62 2.07 3.33 0.29 
L* 54.57 52.97 52.68 51.73 0.61 
a* 3.20 3.76 3.77 3.36 0.19 
b* 2.01 -0.46 1.41 0.10 0.41 

a-b Means within a row with different lowercase superscript letters differ at p < 0.05. 
* LW = live weight; HCW = hot carcass weight; CW = cold carcass weight; BMW = breast 

meat weight; WW = wing weight; TW = thigh weight; DW = drumstick weight; SW = shank 
weight; pH0  

It can be co= pH at 0 hr post-mortem; pH24 = pH at 24 hr post-mortem; DL = drip loss 
percentage; L* = lightness to darkness; a* = redness to greenness; b* = yellowness to 
blueness. 

† SE = standard error of the mean. 
 

ncluded that the carcass yield and some meat quality of BT and CR were similar. Using 
Betong cock (KU line) as terminal sire breed crossed with layer hens can increase number of 
progeny and meat of progeny might be potential for niche market. 
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ผลการเสริม Clostridium butyricum ในอาหารต่อสมรรถภาพการเจริญเติบโต ปริมาณเช้ือ Salmonella ser. 

Enteritidis และการตอบสนองต่อภูมิคุ้มกนัในไก่เน้ือทีเ่ลีย้งภายใต้สภาพการเลีย้งหนาแน่น 

Effect of Clostridium butyricum supplementation in diets on growth performance Salmonella ser. 

Enteritidis population and immune response in broiler chicken reared under high stocking density 
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บทคัดย่อ 

 การศึกษาผลของ Clostridium butyricum ต่อสมรรภาพการเจริญเติบโต ปริมาณเช้ือ Salmonella ser. Enteritidis (S. 

Enteritidis) และการตอบสนองภูมิคุม้กันของไก่เน้ือ ใช้ไก่เน้ือเพศผูพ้นัธ์ุ Ross 308 จาํนวน 312 ตวั แบ่งเป็น 4 กลุ่มใน

แผนการทดลองแบบ 2×2 Factorial in CRD โดยประเมินผลของอาหาร 2 สูตร (ไม่เสริมและเสริม C. butyricum 5×108 

CFU/kg.) และพ้ืนท่ีการเล้ียง 2 แบบ (แบบปกติและแบบหนาแน่น) รวมเป็น 4 กลุ่มทดลอง กลุ่มละ 6 ซํ้ า ท่ีอาย ุ10 วนั สุ่ม

ไก่ 50% ของทุกหน่วยทดลองป้อนเช้ือ S. Enteritidis (106 CFU/ตวั) ผลการศึกษาไม่พบอิทธิพลร่วมระหวา่งสูตรอาหารและ

พ้ืนท่ีการเล้ียงต่อทุกลกัษณะท่ีประเมิน (p > 0.05) การใช ้C. butyricum ไม่มีผลต่อการเพ่ิมนํ้ าหนักตวั ประสิทธิภาพการ

เปล่ียนอาหารเป็นนํ้ าหนกัตวั และปริมาณเช้ือ S. Enteritidis อย่างไรก็ตามระดบัแอนติบอด้ีไตเตอร์ของเช้ือ S. Enteritidis 

เพ่ิมข้ึนในไก่กลุ่มท่ีไดรั้บอาหารเสริม C. butyricum ในสภาพการเล้ียงหนาแน่น (p < 0.05) สรุปไดว้า่การเสริม C. butyricum 

สามารถปรับปรุงภูมิคุม้กนัโดยไม่ส่งผลเสียต่อสมรรถภาพการผลิตของไก่เน้ือ 

คาํสําคญั: เช้ือ C. butyricum, ปริมาณ S. Enteritidis, สมรรถภาพการเจริญเติบโต  

 

Abstract 

 This study aimed to evaluate the effect of Clostridium butyricum on growth performance, Salmonella ser. 

Enteritidis (S. Enteritidis) population and immune response of broiler chickens. A total of 312 male Ross 308 chicks were 

distributed into four groups in completely randomized design with treatments arranged in a 2×2 factorial scheme to evaluate 

effects of two diets (without or with C. butyricum 5×108 CFU/kg) and two stocking density (normal or higher density), 

totaling 4 treatments with 6 replications. On day 10, a random 50% of the chicks in each replication were inoculated via 

oral drop with S. Enteritidis (106 CFU/bird). The results showed that there were no interaction effects (p > 0.05) between 

diet and stocking density on any parameter evaluation. The weight gain, feed conversion ratio and S. Enteritidis population 

were not affected by the using of C. butyricum. However, the antibody titer of S. Enteritidis was increased in broiler fed C. 

butyricum supplemented diets under high stocking density (p < 0.05). It could be concluded that supplementation of C. 

butyricum can improve the immunity without negative effects on performance of broiler chickens. 

Keywords: C. butyricum, growth performance, S. Enteritidis population  
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คํานํา 

การเล้ียงไก่เน้ือในระดบัอุตสาหกรรมนิยมเล้ียงแบบหนาแน่นเน่ืองจากให้ผลผลิตปริมาณมาก แต่อาจ

ส่งผลใหมี้ปัญหาเร่ืองของโรคติดเช้ือในไก่ตามมา ซ่ึงอาจมีสาเหตุจากเช้ือไวรัส แบคทีเรีย รา และโปรโตซวั ทาํให้

ตอ้งมีการจดัการฟาร์มท่ีดีและจาํเป็นตอ้งใชย้าปฏิชีวนะ เพ่ือการรักษาและป้องกนัโรคติดเช้ือ (กนกภรณ์, 2554) 

โดยปกติสัตวท่ี์มีสุขภาพดีจะสามารถย่อยและดูดซึมอาหารไดดี้ทาํใหส้ัตวมี์การเจริญเติบโตและใหผ้ลผลิตสูง  แต่

ในช่วงท่ีสัตวเ์ครียดและร่างกายอ่อนแอ จุลินทรียท่ี์เป็นโทษจะเขา้สู่ร่างกายไดง่้ายและเจริญเติบโตไดเ้ร็ว การเสริม

จุลินทรียท่ี์เป็นประโยชนจึ์งแข่งขนักบัจุลินทรียท่ี์เป็นโทษไดม้ากข้ึน สตัวจึ์งมีสุขภาพและสมรรถภาพการผลิตดีข้ึน 

เพราะวา่จุลินทรียท่ี์เป็นประโยชนจ์ะเขา้ไปเพ่ิมจาํนวนในระบบทางเดินอาหารและช่วยกาํจดัจุลินทรียท่ี์เป็นโทษทาํ

ใหก้ารดูดซึมอาหารดีข้ึน (สุชน และคณะ, 2546) จุลินทรียท่ี์คดัเลือกมาใชเ้ป็นโปรไบโอติกในอาหารสัตวต์อ้งไม่

สร้างสารพิษ และไม่ฉวยโอกาสในการก่อโรคกบัสัตว ์(Lin et al., 2007)  และสามารถทนกบัสภาวะแวดลอ้มต่างๆ

ได ้เช่น ความร้อนในกระบวนการอดัเมด็อาหาร สภาวะความเป็นกรดในกระเพาะอาหารสัตว ์และทนต่อปฏิกิริยา

ของนํ้าดี (Tsai et al., 2005) 

C. butyricum เป็นแบคทีเรียแกรมบวก สร้างสปอร์ได้ มีลกัษณะเป็นรูปแท่ง  เจริญได้ในภาวะท่ีไม่มี

ออกซิเจน สามารถผลิตกรดบิวทิริก ซ่ึงเป็นกรดไขมนัสายสั้น จากการหมกัโดยใช ้amylopectin-like α - polyglucan 

เป็นสารตั้งตน้ พบไดท้ัว่ไปในระบบทางเดินอาหารของคนและสัตว ์ไม่มีรายงานความเป็นเช้ือก่อโรคในมนุษย ์

ปัจจุบนัถูกนาํมาใชเ้ป็นโปรไบโอติกอย่างแพร่หลายสาํหรับมนุษยแ์ละสัตว ์(Takahashi et al., 2004 ;  Cassir et al., 

2015) ทาํหนา้ท่ีช่วยป้องกนัลาํไส้และระบบทางเดินอาหารจากจุลินทรียก่์อโรค กระตุน้ภูมิคุม้กนั และส่งเสริมการ

ย่อยอาหาร C. butyricum สามารถอยู่รอดในสภาวะ pH ตํ่า และอุณหภูมิสูง จึงสามารถนาํมาใชเ้ป็นสารเสริมชีวนะ

ในอาหารสตัวไ์ดดี้ (Zhang et al., 2016) 

โรคซลัโมเนลโลซิส  (Salmonellosis) เป็นโรคอาหารเป็นพิษ  (Foodborne  disease) และจดัเป็นปัญหาทาง

สาธารณสุขท่ีสําคญัท่ีพบไดใ้นทุกประเทศทัว่โลก รวมทั้งประเทศไทย  มีสาเหตุจากเช้ือ แบคทีเรียช่ือในกลุ่ม 

Salmonella spp.  ซ่ึงเป็นโรคติดต่อ จากสัตว ์สู่คน (Zoonosis) พบไดใ้นสัตวห์ลายชนิด โดยเฉพาะสัตวท่ี์นํามา

บริโภคเป็นอาหาร เช่น สุกร โค และสัตวปี์ก เป็นตน้ อย่างไรก็ดี เช้ือ Salmonella มกัพบในระบบทางเดินอาหาร

ของสัตว์ โดยสัตว์ท่ีติดเช้ือมักไม่แสดงอาการรุนแรงให้เห็น อย่างชัดเจน แต่จะเป็นพาหะของโรคในการ

แพร่กระจายของเช้ือไปยงัสตัวต์วัอ่ืนๆ (ยทุธนา และคณะ, 2555) โดยปริมาณเช้ือท่ีสามารถก่อโรคได ้ประมาณ 106- 

108 CFU เม่ือเช้ือเขา้สู่ร่างกาย ปริมาณเช้ือจะลดลงบางส่วนเน่ืองจากถูกทาํลายดว้ยกรดในกระเพาะอาหาร ส่วนเช้ือ

อีกส่วนหน่ึงท่ีสามารถทนกรดไดเ้พราะมียีน acid tolerance response (Guthrie, 1992)  ในสตัวปี์กติดเช้ือ Salmonella 

spp. ผ่านทางการกินอาหารและนํ้าท่ีมีการปนเป้ือนของเช้ือจากส่ิงแวดลอ้มหรือสัตวพ์าหะ เช่น หนู แมลงสาบ นก 

เป็นตน้ ในสัตวปี์กเช้ือยงัสามารถติดต่อผ่านทางฟองไข่ได ้อาการของสตัวปี์กคือ ทอ้งเสีย เบ่ืออาหาร มีไข ้นํ้ าหนกั

ลด ซูบผอม เช่ืองซึม เล้ียงไม่โต ขนหยาบ มกัก่อโรครุ่นแรงในสัตวอ์ายุนอ้ย บางคร้ังอาจเกิดการติดเช้ือในกระแส

เลือด หรือทางระบบทางเดินหายใจ (Wray and Wray, 2000) 

การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาผลการเสริม C. butyricum ในอาหารไก่เน้ือต่อสมรรถภาพการ

เจริญเติบโต ปริมาณเช้ือ S. Enteritidis และการตอบสนองต่อภูมิคุ ้มกันในไก่เน้ือท่ีเล้ียงภายใต้สภาพการเล้ียง

หนาแน่น  
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อุปกรณ์และวธีิการ 

 

สัตว์และการจัดการ 

ใชไ้ก่เน้ือเพศผูพ้นัธ์ุ Ross 308 อายุ 0 วนั จาํนวน 312 ตวั แบ่งกลุ่มการทดลองออกเป็น 4 กลุ่ม กลุ่มการ

ทดลองละ 6 ซํ้ า วางแผนการทดลองแบบ 2×2 Factorial in CRD ปัจจยัท่ีศึกษาคือ 1. อาหาร 2 สูตร คือ สูตรท่ีไม่

เสริมเช้ือ C. butyricum และ สูตรท่ีเสริมเช้ือ C. butyricum 5×108 CFU/kg 2. พ้ืนท่ีการเล้ียง 2 แบบ คือ แบบปกติคอก

ละ 12 ตวั (31.13 กก./ตร.ม.) และแบบหนาแน่น คอกละ 14 ตวั (36.32 กก./ตร.ม.) เล้ียงไก่เน้ือในโรงเรือนแบบปิด

ควบคุมสภาพแวดลอ้มดว้ยระบบระเหยไอนํ้ า (evaporative cooling house system) บนพ้ืนแกลบ ใช้ระบบให้นํ้ า

อตัโนมติัแบบหัวหยด (nipple)  ให้อาหารแบบถาดท่ีอายุ 0–10 วนั และเปล่ียนเป็นถงัแขวนเม่ืออายุ 11–35 วนั 

ระยะเวลาการเล้ียง 35 วนั ใหอ้าหารและนํ้าแบบเตม็ท่ี (ad libitum) 

 

อาหารทดลอง 

ใชอ้าหารสูตรทางการคา้ ตามมาตรฐานสายพนัธ์ุ Ross 308 (Aviagen,2014) Table 1  แบ่งอาหารออกเป็น 

3 ระยะ คือ 1. ระยะเล็ก (Starter) ชนิดเกล็ด  ท่ีอายุ 0–10 วนั 2. ระยะรุ่น (Grower) ชนิดเม็ด  ท่ีอายุ 11–24 วนั                       

3. ระยะขนุ (Finisher) ชนิดเมด็  ท่ีอาย ุ25–35 วนั  

 

การป้อนเชือ้ S. Enteritidis 

 เม่ือไก่อายุครบ 10 วนั สุ่มไก่ 50% จากไก่ทุกคอก ทุกกลุ่มการทดลอง ป้อนเช้ือ S.  Enteritidis ท่ีความ

เขม้ขน้ของ 106 CFU/ตวั หรือ 1 ml/ตวั นาํไก่ท่ีไดรั้บการป้อนเช้ือ S.  Enteritidis กลบัมาเล้ียงยงัคอกเดิม เพ่ือใหเ้กิด

การแพร่กระจายของเช้ือ S.  Enteritidis ไปยงัไก่ตวัอ่ืนท่ีไม่ไดรั้บเช้ือ ผา่นทางมูลไก่เสมือนการติดเช้ือตามธรรมชาติ 

หลงัจากป้อนเช้ือ 2 วนั สุ่มลูกไก่เก็บตวัอย่างซีกัม่ (cecum) มาวิเคราะห์หาปริมาณเช้ือ S.  Enteritidis (Wendy et al., 

1997) ดว้ยเทคนิค Quantitative polymerase chain reaction (qPCR) เพ่ือวิเคราะห์ปริมาณเช้ือ S.  Enteritidis ใหอ้ยูใ่น

ระดับ 106 CFU ท่ีเป็นปริมาณท่ีก่อโรคได้ (ยุทธนา และคณะ, 2555) ซ่ึงผลวิเคราะห์ปริมาณเช้ือ S.  Enteritidis 

หลงัจากไก่ไดรั้บ 2 วนั อยูใ่นระดบั 106 CFU  

 

วิธีการทดลองและเกบ็ข้อมูลสมรรถภาพการผลิต 

 วดัสมรรถภาพการเจริญเติบโตของไก่เน้ือ ท่ีอายุ 10 , 24 และ 35 วนั ตามลาํดบั บนัทึกนํ้ าหนักโดยชั่ง

นํ้ าหนกัไก่เน้ือรายตวัทุกคอก และชัง่นํ้ าหนกัอาหารเหลือทุกคอก เพ่ือนาํมาคาํนวณสมรรถภาพการเจริญเติบโต 

ไดแ้ก่  นํ้ าหนกัตวั (Body weight ; BW) นํ้าหนกัตวัท่ีเพ่ิมข้ึน (Body weight gain ; BWG) ปริมาณอาหารท่ีกิน (Feed 

intake; FI) ประสิทธิภาพการเปล่ียนอาหารเป็นนํ้าหนกัตวั (Feed conversion ratio; FCR) อตัราการเจริญเติบโตเฉล่ีย

ต่อวนั (Average Daily Growth; ADG) กรณีท่ีมีไก่ตายระหวา่งการเล้ียงใหท้าํการชัง่นํ้าหนกัของไก่ตายและปริมาณ

อาหาร ณ วนัท่ีไก่ตายเพ่ือใชค้าํนวนสมรรถภาพการผลิต 
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การตรวจระดับแอนติบอดีไตเตอร์และปริมาณ เชือ้  S. Enteritidis 

 เกบ็ตวัอยา่งเลือดเม่ือไก่เน้ืออายคุรบ 35 วนั จาํนวน 6 ซํ้ า ซํ้ าละ 2 ตวั รวมทั้งหมด 48 ตวั วิเคราะห์หาระดบั

แอนติบอดีต่อเช้ือ S. Enteritidis ดว้ยเทคนิค Enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) และนาํไปอ่านผลท่ี

เคร่ือง Microplate reader ท่ีความยาวคล่ืน 405 นาโนเมตร และเก็บตวัอย่างซีกัม่ (cecum) นาํตวัอย่างท่ีไดไ้ปสกดั 

DNA จากนั้นวิเคราะห์หาปริมาณเช้ือ S. Enteritidis ดว้ยเทคนิค Quantitative polymerase chain reaction (qPCR) 

 

Table 1 Experiment diets and nutrients composition 

Items Starter 

  

Grower 

  

Finisher 

  Ingredients (g kg-1, as fed basis)    

Corn 31.65 33.23 34.83 

Wheat 20.00 20.00 20.00 

Full Fat Soy 12.50 11.26 12.00 

Wheat bran - - 2.00 

DDGS - 5.00 5.00 

SBM 48% 28.78 23.54 18.03 

Acid Oil 2.50 3.00 4.50 

Limestone 1.32 1.25 1.15 

MCP 22% 1.77 1.46 1.26 

Salt 0.46 0.25 0.25 

Sodium sulphate 0.10 0.19 0.20 

L-Lysine 0.20 0.19 0.19 

DL-Methionine 0.34 0.29 0.27 

L-threonine 0.11 0.08 0.06 

Mineral 1 0.10 0.10 0.10 

Vitamin 2 0.04 0.04 0.04 

Biocholine 0.03 0.03 0.03 

C. butyricum (5×108 CFU/kg) 0.05 0.05 0.05 

Corn cob 0.05 0.05 0.05 

Total (Kg) 100 100 100 
 Calculated nutrient content    

Metabolizable Energy, Kcal kg-1 3,000 3,100 3,200 

Crude protein, % 23.00 21.50 19.50 

Dry mater, % 89.35 89.37 89.56 

Fiber, % 3.27 3.55 3.61 

Fat, % 6.64 7.28 9.00 

Methionine, % 0.64 0.58 0.54 

Methionine + Cystine, % 0.95 0.87 0.80 

Lysine, % 1.29 1.15 1.02 
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Table 1 (continued). 

Items Starter 

  

Grower 

  

Finisher 

  Threonine, % 0.86 0.77 0.68 

Tryptophan, % 0.26 0.23 0.21 

Calcium, % 0.96 0.87 0.78 

Total phosphorus, % 0.89 0.81 0.74 

Available phosphorus, % 0.48 0.43 0.39 

Na, % 0.24 0.20 0.20 

DEB (mEq/kg) 256.39 254.35 238.87 
1Provided per kg of complete diet : Fe, 20 mg.; Co, 2 mg.; Mn, 120 mg.;  Cu ,15 mg.;  Zn, 100 mg.;  I, 1.25 mg.; 

Se, 0.30 mg. 2 Provided per kg of complete diet : Vitamin A, 9,000 IU ; Vitamin D3, 3,000 IU ; Vitamin E, 30 

mg. ; Vitamin B1, 1.8 mg. ; Vitamin B2, 6.25 mg.; Vitamin B6, 3 mg.; Vitamin B12, 0.03 mg.; Biotin, 0.125, 

mg. ; Pantothenic, acid 10 mg.; Folic acid, 1.5 mg.; Niacin, 45 mg. 

 

การวิเคราะห์ข้อมลูทางสถิติ 

 ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการทดลองนาํไปวิเคราะห์ความแปรปรวน (Analysis of variance)และเปรียบเทียบความ

แตกต่างของค่าเฉล่ียระหวา่งกลุ่มดว้ยวิธี Duncan’s Multiple Range Test ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95 เปอร์เซ็นต ์โดยใช้

โปรแกรมสาํเร็จรูป SAS version 9.0 (1990) 

 

ผลและวจิารณ์ผลการทดลอง 

 ผลการศึกษาอิทธิพลของ 2 ปัจจยั คือ อาหาร 2 สูตร คือ สูตรท่ีไม่เสริม C. butyricum และ สูตรท่ีเสริม C. 

butyricum และ พ้ืนท่ีการเล้ียง 2 แบบ คือ แบบปกติ และแบบหนาแน่น ตลอดอายุการทดลอง 0-35 วนั แสดงใน 

Table 5 ไม่พบอิทธิพลร่วม และอิทธิพลจากปัจจยัหลกั (p > 0.05) คือ อาหารและความหนาแน่นท่ีส่งผลต่อนํ้าหนกั

ตวั นํ้ าหนกัตวัท่ีเพ่ิมข้ึน อตัราการเจริญเติบโตเฉล่ียต่อวนั ปริมาณอาหารท่ีกินและประสิทธิภาพการเปล่ียนอาหาร

เป็นนํ้าหนกัตวั สอดคลอ้งกบังานทดลองของ Yang et al. (2012) พบว่าท่ีอายุ 0–42 วนั กลุ่มท่ีไดรั้บอาหารสูตรไม่

เสริม C. butyricum และเสริมดว้ย C. butyricum 1×107CFU/kg มีนํ้าหนกัตวัและอตัราการเจริญเติบโตเฉล่ียต่อวนัไม่

แตกต่างกนั ซ่ึงประสิทธิภาพของการใชโ้ปรไบโอติกอาจข้ึนอยู่กบั สายพนัธ์ุ อายุไก่เน้ือ สภาพแวดลอ้ม  และ 

Zhang et al. (2011) รายงานว่า การเสริม C. butyricum ในอาหารไก่เน้ือไม่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการเจริญเติบโต

ของไก่เน้ือ เน่ืองจากกลไกลการส่งเสริมการเจริญเติบโตยงัมีความซับซ้อน แต่ C. butyricum  สามารถผลิตกรด

ไขมนัสายสั้นได ้เช่น บิวทิเรตและอะซิเตต ซ่ึงเป็นแหล่งพลงังานสําหรับสัตว ์และมีประโยชน์ต่อเยื่อบุผิวลาํไส้ 

(Cassir et al., 2015)  การเล้ียงไก่เน้ือในพ้ืนท่ีการเล้ียงท่ีหนาแน่น การเสริมโปรไบโอติกอาจถูกนาํมาช่วยบรรเทา

ความเครียดท่ีเกิดจากความร้อน ไม่มีรายงานเก่ียวขอ้งกบัผลของโปรไบโอติกท่ีส่งผลต่อพ้ืนท่ีการเล้ียงท่ีหนาแน่น

โดยตรง (Cengiz et al., 2015) 

 ระดบัแอนติบอด้ีไตเตอร์ของเช้ือ S. Enteritidis เพ่ิมข้ึนสูงสุดในไก่กลุ่มท่ีไดรั้บอาหารเสริม C. butyricum 

เล้ียงในสภาพการเล้ียงปกติและแบบหนาแน่น (p < 0.05) Table 6 เช้ือ S. Enteritidis ส่งผลให้เกิดการอกัเสบใน
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ลาํไส้ส่วนซีกัม่ (cecum) กระตุน้ใหมี้การหลัง่สารไซโตไคน์ (cytokines) เพ่ิมข้ึนท่ีบริเวณเยื่อเมือกกระตุน้ให้เซลล์

เม็ดเลือดขาวลิมโฟไซด์ (lymphocytes)  สร้างแอนติบอดี (antibody) เพ่ือมาต่อตา้นเช้ือโรค (Beal et al., 2004) ซ่ึง 

Yang et al. (2012) รายงานว่า โปรไบโอติกท่ีอาศยัอยู่บริเวณผิวลาํไส้ จะไปกระตุน้ให้ลิมโฟไซด์ (lymphocytes) 

สร้างแอนติบอดี (antibody) ใหก้บัตวัสัตวใ์นระดบัสมดุล เม่ือมีเช้ือโรคเขา้สู่ตวัสัตวจ์ะทาํใหแ้อนดีบอดีจบักบัเช้ือ

โรคไดดี้ข้ึน โดยผลการทดลองสอดคลอ้งกบั Li et al. (2009) ทดลองเสริมโปรไบโอติกในอาหารไก่เน้ือพบวา่ช่วย

เพ่ิมแอนติบอดีไตเตอร์ต่อโรคนิวคาสเซิล ซ่ึงมีบทบาทสําคญัในการทาํงานของระบบภูมิคุม้กนั  ทั้งน้ีโปรไบโอ

ติกหลายสายพนัธ์ุยงัเพ่ิมระดบัอิมมูโนซีร่ัม เช่น L. acidophilus, B. subtilis และ C. butyricum สามารถเพ่ิมระดบั

ซีร่ัมของ IgA และ IgM .ในไก่เน้ือ (Zhang and Kim, 2014) 
 

Table 2 Effects of C. butyricum on growth performance in broiler chickens at 0–10 days 

Items BW (g) BWG (g) ADG(g) FI(g) FCR 

Normal Density      

Non 272.84±18.99 232.88±19.21 23.29±1.92 288.89±18.37 1.24±0.05 

C. butyricum 5×108CFU/kg 279.49±8.82 239.56±8.67 23.96±0.87 289.81±9.62 1.21±0.06 

High Density      

Non 269.33±9.24 229.39±9.21 22.94±0.92 280.23±15.60 1.22±0.09 

C. butyricum 5×108CFU/kg 276.22±8.11 236.37±8.07 23.64±0.81 293.92±26.26 1.24±0.09 

SEM 2.44 2.45 0.24 3.66 0.07 

Statistics      

Density 0.50 0.51 0.51 0.76 0.87 

Supplement 0.18 0.18 0.18 0.34 0.82 

Density*Supplement 0.98 0.97 0.97 0.40 0.41 
 

Table 3 Effects of C. butyricum on growth performance in broiler chickens at 11–24 days 

Items BW (g) BWG (g) ADG(g) FI(g) FCR 

Normal Density      

Non 1284.09±58.20 1011.25±39.70 72.23±2.84 1213.73±55.55 1.20±0.03 

C. butyricum 5×108CFU/kg 1300.85±37.63 1021.36±32.53 72.95±2.29 1230.00±36.59 1.20±0.02 

High Density      

Non 1246.38±37.30 977.05±32.50 69.79±2.32 1177.92±62.78 1.21±0.03 

C. butyricum 5×108CFU/kg 1296.75±34.94 1020.53±33.03 72.90±2.36 1240.85±48.89 1.22±0.03 

SEM 9.33 7.56 0.54 11.04 0.005 

Statistics      
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Table 3 (continued) 

Items BW (g) BWG (g) ADG(g) FI(g) FCR 

Density 0.24 0.22 0.22 0.56 0.48 

Supplement 0.07 0.07 0.07 0.07 0.58 

Density*Supplement 0.35 0.25 0.24 0.28 0.81 

Table 4 Effects of C. butyricum on growth performance in broiler chickens at 25–35 days 

Items BW (g) BWG (g) ADG(g) FI(g) FCR 

Normal Density      

Non 2234.95±89.25 950.86±55.86 86.44±5.08 1550.58±64.06 1.63±0.08 

C. butyricum 5×108CFU/kg 2278.37±47.03 977.51±55.96 88.86±5.09 1566.78±65.31 1.60±0.06 

High Density      

Non 2208.74±94.44 962.36±64.00 87.49±5.82 1537.21±84.02 1.59±0.07 

C. butyricum 5×108CFU/kg 2248.39±80.84 951.64±64.77 86.51±5.89 1521.18±85.45 1.60±0.09 

SEM 16.11 11.69 1.06 14.80 0.01 

Statistics      

Density 0.40 0.78 0.77 0.30 0.47 

Supplement 0.21 0.75 0.74 0.92 0.72 

Density*Supplement 0.95 0.45 0.45 0.67 0.54 

 

Table 5 Effects of C. butyricum on growth performance in broiler chickens at 0–35 Days 

Items BW (g) BWG (g) ADG(g) FI(g) FCR 

Normal Density      

Non 2234.95±89.25 2194.99±89.49 62.71±2.56 3053.19±122.94 1.39±0.04 

C. butyricum 5×108CFU/kg 2278.37±47.03 2238.44±46.96 63.96±1.34 3086.60±90.11 1.38±0.02 

High Density      

Non 2208.74±94.44 2168.8±94.47 61.97±2.70 2989.37±156.19 1.38±0.04 

C. butyricum 5×108CFU/kg 2248.39±80.84 2208.54±80.84 63.10±2.31 3055.95±123.18 1.38±0.04 

SEM 16.11 16.12 0.46 24.97 0.007 

Statistics      

Density 0.40 0.40 0.40 0.37 0.77 

Supplement 0.22 0.22 0.22 0.34 0.86 

Density*Supplement 0.95 0.96 0.96 0.75 0.52 
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Table 6 Effect of Titer and S. Enteritidis population at 35 days 

Items Titer S. Enteritidis (103 CFU/g) 

Normal Density   

Non 45.81±31.21b 3.43 ± 0.32 

C. butyricum 5×108 CFU/kg 63.94±35.40 a 3.22 ± 0.10 

High Density   

Non 70.37±43.85 B 3.32 ± 0.25 

C. butyricum 5×108 CFU/kg 152.11±121.65 A 3.27 ± 0.31 

SEM 13.69 0.05 

Statistics   

Density 0.028 0.812 

Supplement 0.049 0.237 

Density*Supplement 0.201 0.488 
a,b Mean within columns with different superscripts are significantly different  (p < 0.05) 
A,BMean within columns with different superscripts are significantly different  (p < 0.05) 

 

 จากการทดลองจะเห็นไดว้่าท่ีอายุ 35 วนั ปริมาณเช้ือ S. Enteritidis ในทุกกลุ่มการทดลองไม่แตกต่างกนั 

สอดคลอ้งกบังานทดลองของ Zhao et al. (2017) พบว่าการเสริม โปรไบโอติก ไม่ส่งผลต่อปริมาณเช้ือ Salmonella 

ในระบบทางเดินอาหารไก่เน้ือ อาจเก่ียวขอ้งกบัประเภทของโปรไบโอติกท่ีใช ้สายพนัธ์ุ อายไุก่ ตลอดจนการเล้ียงดู

และสภาพแวดลอ้ม และเช้ือ S. Enteritidis เป็นจุลินทรียท่ี์เป็นโทษในไก่เน้ือมกัไม่แสดงอาการรุนแรงใหเ้ห็นอย่าง

ชดัเจน แต่จะเป็นพาหะของโรคในการแพร่กระจายของเช้ือไปยงัสตัวต์วัอ่ืนๆผา่นทางอุจาระ แมว้า่ S. Enteritidis จะ

พบในตวัสัตว ์แต่บริเวณท่ีพบอาจมีมากนอ้ยแตกต่างกนั  S. Enteritidis ท่ีอยู่ในระบบทางเดินอาหารสามารถเขา้สู่

กระแสเลือดและแพร่กระจายไปยงัอวยัวะต่างๆ เช่น ตบัและมา้ม (Tanedjeu et al., 2016) 

 

สรุป 

 อิทธิพลร่วมและอิทธิพลของปัจจยัหลกัจากสูตรอาหารและพ้ืนท่ีการเล้ียงไม่ส่งผลต่อลกัษณะท่ีประเมิน 

การเสริม C. butyricum ในอาหาร ช่วยให้ระดบัแอนติบอด้ีไตเตอร์ของเช้ือ S. Enteritidis เพ่ิมข้ึนอย่างมีนยัสําคญั

ทางสถิติ ในกลุ่มท่ีเล้ียงในพ้ืนท่ีการเล้ียงแบบปกติและหนาแน่น ดงันั้นการทดลองน้ีช้ีให้เห็นว่า C. butyricum 

สามารถใชเ้ป็นโปรไบโอติกอีกทางเลือกหน่ึงโดยไม่ส่งผลเสียต่อสมรรถภาพการผลิตของและช่วยเพ่ิมภูมิคุม้กนัใน

ไก่เน้ือได ้

 

กติติกรรมประกาศ 

 ขอบขอบคุณ บริษทั ฮูเวฟาร์มา (ประเทศไทย) จาํกดั ท่ีสนบัสนุนทุนในการวิจยั และหอ้งปฏิบติัการกลาง 

คณะเกษตร มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน กรุงเทพฯ ท่ีเอ้ือเฟ้ือสถานท่ีในการทาํวิจยั 



การประชุมทางวชิาการของมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ คร้ังท่ี 59  สาขาสัตว ์

421 

เอกสารอ้างองิ 

กนกภรณ์  ศรียิม้. 2554. การคดัเลือกสายพนัธ์ุและการผลิตโปรไบโอติกบาซิลสั สาํหรับไก่กระทง. วิทยานิพนธ์

 ปริญญาโท, สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมชีวภาพ ภาควิชาเทคโนโลยอุีตสาหกรรมเกษตร 

 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้พระนครเหนือ. 

ยทุธนา ชยัศกัดานุกลู, นิดารัตน ์ไพรคณะฮก, อุบลวรรณ จตุรพาหุ. 2555. การเฝ้าระวงัโรค Salmonellosis ใน

 สินคา้ปศุสตัว.์ สาํนกัควบคุม ป้องกนัและบาํบดัโรคสตัว.์ กรุงเทพฯ. 

สุชน ตั้งทวีวิวฒัน์, สุมาลี พฤกษากร, พิเชษฐ แสงศรีจนัทร์, บุญลอ้ม ชีวะอิสระกลุ. 2546. ผลการเสริมแลคโตบาซิลสั  

ในไก่ไข่. ใน: การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ คร้ังท่ี 41. มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์, 

กรุงเทพฯ. 

Aviagen Ross Broiler Management Handbook. 2014. Broiler Management. Aviagen Inc. Huntsville, Alabama, 

 USA. 

Beal, R.K., Powers, C., Wigley, P., Barrow, P.A., Smith, A.L. 2004. Temporal dynamics of the cellular, humoral 

and cytokine responses in chickens during primary and secondary infection with Salmonella enterica 

serovar  Typhimurium. Avian Pathol. 33: 25–33. 

Cassir, N., Benamar, S., Scola, B.L. 2015. Clostridium butyricum: from beneficial to a new emerging pathogen. 

 Clin. Microbiol Infect. 1: 37–45. 

Cengiz, O., Bekir, H.k., Onur, T., et al. 2015 Effect of dietary probiotic and high stocking density on the 

performance, carcass yield, gut microflora, and stress indicators of broilers. Poult. Sci. 94: 2395–2403. 

Guthrie R.K. 1992. Salmonella. CRC Press Inc. USA. 

Li, S.P., Zhao, X.J., Wang, J.Y. 2009. Synergy of astragalus polysaccharides and probiotics (Lactobacillus and 

Bacillus cereus) on immunity and intestinal microbiota in chicks. Poult. Sci. 88: 519–525. 

Lin, W.H., Yu, B., Jang, S.H., Tser, H.Y. 2007. Diffence probiotics properties for Lactobacillus fermentum 

strains isolater form swine and poultry. Anaerobe 13: 107–113. 

Takahashi, M., Taguchi, H., Yamguchi, H., et al. 2004. The effect of probiotic treatment with Clostridium 

butyricum on enterohemorrhagic Escherichia coli O157:H7 infection in mice. FEMS Immunol. Med. 

Microbiol. 41: 219–226. 

Tanedjeu, S.K., Suman, K., Venkatesa, P.S., Srinu, R., Rajeev, K. 2016. Fermented milk with probiotic 

 Lactobacillus rhamnosus S1K3 (MTCC5957) protects mice from Salmonella by enhancing immune and 

 nonimmune protection mechanisms at intestinal mucosal level. J. Nutr. Biochem. 30: 62–73. 

Tsai, C.C., Hsih, H.Y., Chiu, H.H., Lai, Y.Y., Liu, J.H., Yu, B., Tser, H.Y. 2005. Antagonistic activity against 

 Salmonella infection in vitro and in vivo for two Lactobacillus strains from swine and poultry. Int. J. 

 Food. Microbiol. 102: 185–194.  

Wendy, I.M., Bryden, W.L., Husband, A.J. 1998. Comparison of Salmonella typhimurium challenge models  in 

chickens. Avian. Dis. 42: 257–264. 



การประชุมทางวชิาการของมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ คร้ังท่ี 59  สาขาสัตว ์

422 

Wray, C., Wray, A. 2000. Salmonella in domestic animals. Wallingford, Oxon, UK. 

Yang, C.M., Cao, G.T., Ferket, P.R., Liu, T.T., Zhou, L., Zhang, L., Xiao, Y.P., Chen, A.G. 2012. Effects of 

probiotic, Clostridium butyricum, on growth performance, immune function, and cecal microflora in 

broiler chickens.  Poult. Sci. 91: 2121–2129. 

Zhang, B., Yang, X., Guo, Y.M., Long, F.Y. 2011. Effects of dietary lipids and Clostridium butyricum on the 

performance and the digestive tract of broiler chickens. Arch. Anim. Nutr. 65: 329–339. 

Zhang, L., Zhan, X., Zeng, X., Zhou, L., Cao, G., Chen, A., Yang, C. 2016 Effects of dietary supplementation of 

 probiotic, Clostridium butyricum, on growth performance, immune response, intestinal barrier function, 

 and digestive enzyme activity in broiler chickens challenged with Escherichia coli K88. J. Anim. Sci. 

 Biotechno. 2016: 1–9. 

Zhang, Z., Kim, I. 2014. Effects of multistrain probiotics on growth performance, apparent ileal nutrient 

 digestibility, blood characteristics, cecal microbial shedding, and excreta odor contents in broilers. 

Poult. Sci. 93: 364–370. 

Zhao, X., Yang, J., Wang, L., Lin, H., Sun, S. 2017. Protection mechanism of Clostridium butyricum against 

 Salmonella Enteritidis infection in broilers. Front. Microbiol. 8: 15–23. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



การประชุมทางวชิาการของมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ คร้ังท่ี 59  สาขาสัตว ์

423 

ผลของการเสริมแทนนินในอาหารต่อสมรรถภาพการเจริญเติบโต คุณภาพซาก และแบคทีเรียในซีกัมของ            

ไก่เน้ือภายใต้สภาพการเลีย้งหนาแน่น 

Effect of tannin supplement in diets on growth performance, carcass quality and bacteria in cecum of 

broiler chickens under high stocking density 
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บทคัดย่อ 

การศึกษาประเมินผลการเสริมแทนนินในอาหารไก่เน้ือต่อการเจริญเติบโต คุณภาพซาก และแบคทีเรียในซีกัม                

ในสภาพการเล้ียงหนาแน่น ใชไ้ก่เพศผูท้ั้ งหมด 492 ตวั (Ross308) ในแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ แบ่งเป็น 5 กลุ่มๆ ละ              

6 ซํ้ า ดงัน้ี 1) ความหนาแน่นปกติ (NSD, 29.59 กก./ตร.ม. อาหารสูตรควบคุม) 2) ความหนาแน่นสูง (HSD, 35.94 กก./ตร.ม.

อาหารสูตรควบคุม) 3) ความหนาแน่นสูงเสริมแทนนิน 0.05% (HSD1) 4) ความหนาแน่นสูงเสริมแทนนิน 0.10% (HSD2)                

5) ความหนาแน่นสูงเสริมโคลิสติน 0.012% (HSD3) ท่ีอายุ 35 วนั ศึกษา พบว่านํ้ าหนักตวัและปริมาณอาหารท่ีกินของไก่            

กลุ่ม HSD HSD1 และ HSD2 ตํ่ากวา่กลุ่ม NSD (p < 0.05) ขณะท่ีอตัราการแลกเน้ือระหวา่งกลุ่ม NSD และ HSD ไม่แตกต่างกนั 

การเสริมแทนนินไม่ส่งผลต่อคุณภาพซาก ปริมาณแบคทีเรียรวมและ Lactobacillus spp. ในซีกมัไม่แตกต่างกนัระหว่างกลุ่ม

ทดลอง อยา่งไรก็ตามเช้ือ E. coli ลดลงในไก่กลุ่มท่ีเสริมแทนนินและโคลิสตินในอาหาร (p < 0.05) สรุปไดว้า่การเสริมแทนนิน

ในสภาพการเล้ียงหนาแน่นส่งผลต่อเช้ือ E. coli ในลาํไสล้ดลง 

คาํสําคญั: ความหนาแน่น, แทนนิน, แบคทีเรียในซีกมั, สมรรถภาพการเจริญเติบโต 

 

Abstract 

 This study evaluated the effect of tannin supplementation in diets on the growth performance, carcass quality and 

bacterial population under high stocking density (HSD) conditions in broilers. A total of 492 male broilers (Ross 308) were 

used in a completely randomized design with five treatments and six replicates. Treatments were as follows: 1) normal 

stocking density (NSD; 29.59 kg/m2 fed basal diets); 2) HSD (35.94 kg/m2 fed basal diets); 3) HSD + 0.05% tannin 

(HSD1), 4) HSD + 0.10% tannin (HSD2), and 5) HSD + 0.012% colistin (HSD3). At 35 days of age, the results showed 

that body weight and feed intake of HSD HSD1 and HSD2 were lower than NSD group (p < 0.05), whereas the feed 

conversion ratio between NSD and HSD group was not significant different. There were no significant effects of tannin 

supplementation for the carcass quality. The total bacteria and Lactobacillus spp. in the cecum were not significant different 

among treatment groups. However, E. coli was reduced by adding tannin and colistin in diet (p < 0.05). It can be concluded 

that the supplementation of tannin in diet of broiler reared under high stocking density had a decreased effect 

on E. coli in gut. 

Keywords: cecum bacteria, growth performance, stocking density, tannin 
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คํานํา 

ไก่เน้ือเป็นสัตวเ์ศรษฐกิจท่ีสาํคญัมาก เน่ืองจากเป็นแหล่งโปรตีนท่ีมีราคาถูก (Tayeb et al., 2011) ปัจจุบนั

ความตอ้งการบริโภคเน้ือไก่เพ่ิมมากข้ึนแต่พ้ืนท่ีการเล้ียงมีจาํกดัส่งผลใหไ้ก่เน้ืออยูภ่ายใตส้ภาพการเล้ียงท่ีหนาแน่น 

(Guardia et al., 2011) และเกษตรกรมีความตอ้งการเพ่ิมความหนาแน่นในการเล้ียงเพ่ือตอ้งการลดตน้ทุนการผลิต 

(Hecker et al., 2002) คณะกรรมการสหภาพยุโรปเผยแพร่มาตรฐานขั้นตํ่าเก่ียวกบัสวสัดิภาพของไก่เน้ือท่ีความ

หนาแน่นสูงสุด 30 กิโลกรัมต่อตารางเมตรหรือ 0.073 ตารางเมตรต่อตวั (Abudabos et al., 2013) มีการศึกษาหา

ความหนาแน่นท่ีเหมาะสมในการเล้ียงไก่เน้ือสูงสุด 14 ตวัต่อตารางเมตร (Kang et al., 2016) ความหนาแน่นทาํให้

เกิดความเครียด (Tayeb et al., 2011) ส่งผลต่อการเกิดอนุมูลอิสระ (free radicals) ในร่างกายเพ่ิมข้ึน (papadopoulou 

et al., 2017) ทาํใหเ้ซลลเ์สียหายจาํนวนมาก (Akbarian et al., 2016 ) จุลินทรียท่ี์มีประโยชนช์นิด Lactobacillus spp. 

ลดลง และจุลินทรียท่ี์ก่อโทษชนิด Escherichia coli และ Salmonella spp. เพ่ิมข้ึน (Zhang et al., 2014) ดงันั้นจึง         

มีการนาํยาปฏิชีวนะ เช่น โคลิสติน (Colistin) มาใชผ้สมอาหารเพ่ือกระตุน้การเจริญเติบโตและเพ่ิมประสิทธิภาพ

การใชอ้าหารใหดี้ข้ึน (Barton, 2000) อยา่งไรกต็ามการใชย้าปฏิชีวนะเป็นเวลานานทาํใหเ้กิดเช้ือด้ือยา และเกิด  สาร

ตกคา้งในเน้ือไก่ก่อเกิดเป็นสารก่อมะเร็ง (Chopra and Roberts., 2001) สหภาพยุโรป (European union: EU)  จึง

ออกกฎหมายหา้มใชย้าปฏิชีวนะในอาหารสตัว ์(Cogliani et al., 2011) ส่งผลใหมี้การหาสารเสริมท่ีมีประสิทธิภาพ

เพ่ือใช้ทดแทนยาปฏิชีวนะในอาหารสัตว์ (Patterson and Burkholder, 2003) การใช้แทนนินเป็นอีกทางเลือก 

เน่ืองจากเป็นสารประกอบพอลิฟีนอล (Polyphenol compound) ท่ีสังเคราะห์ข้ึนตามธรรมชาติมีคุณสมบติัในการ

ตา้นเช้ือจุลินทรีย ์(Antimicrobial) ยบัย ั้งการเจริญเติบโตของเช้ือก่อโรค เช่น Escherichia coli และ Salmonella spp. 

(Liu et al., 2013) และเป็นสารต้านอนุมูลอิสระ (Antioxidant) ช่วยลดความเครียด (Cowan, 1999) กระตุ้นการ

เจริญเติบโตและประสิทธิภาพการใชอ้าหาร อยา่งไรกต็ามแทนนินมีคุณสมบติัเป็นสารตา้นการใชป้ระโยชนไ์ดข้อง

สารอาหาร (Antinutritional factor) จับและตกตะกอนโปรตีน ยบัย ั้งการสร้างเอนไซม์ท่ีช่วยย่อยอาหาร ไดแ้ก่ 

Trypsin, α-Amylase และ Lipase ทาํให้การย่อยและดูดซึมของสารอาหารลดลง ส่งผลให้การเจริญเติบโตและ

ประสิทธิภาพการใชอ้าหารลดลง ซ่ึงแทนนินมีคุณสมบติัเป็นประโยชน์หรือโทษข้ึนอยู่กบัระดบัการใช ้(Dosage) 

ดงันั้นการทดลองน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาผลของการเสริมแทนนินในอาหารต่อสมรรถภาพการเจริญเติบโต 

คุณภาพซาก และแบคทีเรียในซีกมัของไก่เน้ือภายใตส้ภาพการเล้ียงหนาแน่น  

 

อุปกรณ์และวธีิการ 

 

สัตว์และการจัดการสัตว์ทดลอง 

 ใช้ไก่เน้ือเพศผูส้ายพันธ์ุ Ross 308 ท่ีอายุ 1 วนั จํานวน 492 ตัว วางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์             

แบ่งออกเป็น 5 กลุ่มๆ ละ 6 ซํ้ า โดยกลุ่มการทดลองท่ี 1ความหนาแน่นปกติ 29.59 กก./ตร.ม. (จาํนวนไก่ 14 ตวั)  

และไดรั้บอาหารสูตรควบคุม (NSD) กลุ่มการทดลองท่ี 2 ความหนาแน่นสูง 35.94 กก./ตร.ม. (จาํนวนไก่ 17 ตวั) 

และได้รับอาหารสูตรควบคุม (HSD) กลุ่มการทดลองท่ี 3 ความหนาแน่นสูงเสริมแทนนิน 0.05% (HSD1)                    

กลุ่มการทดลองท่ี 4 ความหนาแน่นสูงเสริมแทนนิน 0.10% (HSD2) กลุ่มการทดลองท่ี 5 ความหนาแน่นสูงเสริม 

โคลิสติน 0.012% (HSD3) ท่ีอายุ 10 วนั ไก่เน้ือทุกตวัไดรั้บวคัซีนป้องกนัโรคนิวคาสเซิล โรคกมัโบโร และหลอดลม
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อกัเสบ ตลอดการทดลองเล้ียงในโรงเรือนระบบปิดท่ีควบคุมสภาพแวดลอ้มภายในโรงเรือนดว้ยระบบระเหยไอนํ้ า 

(evaporative cooling system) โรงเรือนทดลองขนาด 10 × 30 × 2.35 เมตร (กวา้ง×ยาว×สูง) และเล้ียงในคอกท่ีมีพ้ืนท่ี

ขนาด 1.08 ตารางเมตร ใชพ้ดัลมระบายอากาศขนาดเส้นผา่นศูนยก์ลาง 36 น้ิว จาํนวน 7 ตวั ติดอยูด่า้นทา้ยของโรงเรือน

มีการให้อาหารและนํ้ าแบบเต็มท่ี (ad libitum) โดยผูท้าํการทดลองมีใบอนุญาตใช้สัตวเ์พ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ 

เลขท่ีคาํขอใบอนุญาตใชส้ตัว ์U1-06208-2560 

 

อาหารทดลอง 

อาหารทดลองใช้วตัถุดิบหลกัเป็นขา้วโพดและกากถัว่เหลือง มีระดับโภชนะของอาหารเพียงพอต่อ              

ความตอ้งการของไก่เน้ือตามคาํแนะนาํของสายพนัธ์ุ Ross308 ปี 2014 (Avigen, 2014) แบ่งอาหารทดลองออกเป็น               

3 ระยะ ได้แก่ ระยะ Starter (อายุ 0-10 วนั) ระยะ Grower (อายุ 11–24 วนั) และระยะ Finisher (อายุ 25–35 วนั) 

แสดงใน Table 1  
 

Table 1 Composition and nutrient levels of the experiment diet 

Broiler trial Starter Grower Finisher 
Ingredients, g kg-1    
Corn 49.26 52.36 57.13 
Soybean meal (48% CP) 33.27 29.69 24.50 
Full Fat Soy 10.00 10.00 10.00 
Rice bran oil 2.77 3.71 4.37 
Limestone 1.34 1.22 1.13 
Monocalcium phosphate (22% P) 1.63 1.43 1.27 
Salt  0.59 0.60 0.46 
Sodium bicarbonate - - 0.20 
L-Lysine 0.23 0.16 0.16 
L-threonine 0.09 0.06 0.04 
DL-Methionine 0.38 0.33 0.30 
Vitamin & Mineral Premix 0.24 0.24 0.24 
Corncob/ Tannin  0.20 0.20 0.20 
Calculated nutritive values    
Metabolizable energy, Kcal kg-1 3000.00 3100.00 3200.00 
Crude protein, % 23.00 21.50 19.50 
Fiber, % 3.75 3.61 3.42 
Fat, % 6.94 7.91 8.64 
Lysine, % 1.44 1.29 1.16 
Methionine, % 0.73 0.66 0.61 
Methionine+Cystine, % 1.08 0.99 0.91 
Threonine, % 0.97 0.88 0.78 
Tryptophan, % 0.26 0.24 0.22 
Calcium, % 0.96 0.87 0.79 
Total Phosphorus, % 0.74 0.68 0.63 
Available phosphorus, % 0.48 0.43 0.39 
Na, % 0.25 0.25 0.25 
DEB, mEq kg-1 263 246 246 
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1Provided per kg of complete diet: 20 mg of Fe, 2 mg of Co, 120 mg of Mn, 15 mg Cu, 100 mg of Zn, 1.25 mg of 
I and 0.30 mg of Se. 
2 Provided per kg of complete diet: 9000 IU of vitamin A, 3000 IU of vitamin D3, 30 mg of vitamin E, 1.18 mg of 
vitamin B1, 6.25 mg of vitamin B2, 3 mg of B6, 0.03 mg of vitamin B12, 0.125 mg of Biotin, 10 mg of Pantothenic 
acid, 1.5 mg of Folic acid and 45 mg of Niacin 

 

การบันทึกข้อมลูสมรรถภาพการผลิต 

เม่ืออายุ 10 24 และ 35 วนัของการทดลอง ชัง่นํ้ าหนกัไก่เน้ือทุกกลุ่มการทดลองแบบรายตวัทุกคอกและ            

ชั่งนํ้ าหนักอาหารท่ีเหลือของทุกคอก เพ่ือนําไปคํานวณนํ้ าหนักตัว (body weight) นํ้ าหนักท่ีเพ่ิมข้ึนต่อตัว                     

(body weight gain; BWG) อตัราการเจริญเติบโตเฉล่ียต่อวนั (average daily growth; ADG) ปริมาณอาหารท่ีกิน 

(feed intake; FI) ประสิทธิภาพการเปล่ียนอาหารเป็นนํ้ าหนักตัว (feed conversion ratio; FCR) กรณีท่ีมีไก่ตาย              

ไก่ป่วย และไก่คดัท้ิงระหว่างการทดลองให้ทาํการบนัทึกจาํนวนตวัและชั่งนํ้ าหนักตวัไก่รวมทั้งปริมาณอาหาร                

ณ วนัท่ีไก่ตาย ไก่ป่วยและไก่คดัท้ิงกิน 

 

การบันทึกคุณภาพซาก 

เม่ืออายุ 35 วนั ทําการอดอาหารไก่เน้ือเป็นเวลา 6 ชั่วโมง จากนั้นสุ่มไก่เน้ือทุกคอก คอกละ 3 ตัว                    

รวมทั้งหมด 90 ตวั ท่ีมีนํ้ าหนกัตวัใกลเ้คียงกนั จากนั้นทาํใหส้ลบดว้ยการรมแก๊สคาร์บอนไดออกไซดก่์อนทาํการ

ฆ่าเพ่ือชาํแหละช้ินส่วนเพ่ือคาํนวณเปอร์เซ็นตซ์าก โดยบนัทึกขอ้มูลดงัน้ี นํ้ าหนกัมีชีวิต (live weight) เน้ือหนา้อก 

(breast meat) สนัใน (fillet) น่อง (drum stick) สะโพก (thigh) ปีก (wings) ตบั (liver) ตบัอ่อน (pancreas) ไขมนัช่อง

ทอ้ง (abdominal fat)  

 

การบันทึกหาปริมาณเชือ้แบคทีเรียในซีกัม 

 เม่ืออายุ 35 วนั ทําการอดอาหารไก่เน้ือเป็นเวลา 6 ชั่วโมง จากนั้นสุ่มไก่เน้ือทุกคอก คอกละ 3 ตัว                    

รวมทั้งหมด 90 ตวั ท่ีมีนํ้ าหนกัตวัใกลเ้คียงกนั จากนั้นทาํใหส้ลบดว้ยการรมแก๊สคาร์บอนไดออกไซดก่์อนทาํการ

ฆ่า เพ่ือทาํการเก็บซีกมัเพ่ือนาํไปวิเคราะห์หาปริมาณเช้ือแบคทีเรียดว้ยเทคนิคการเพ่ิมปริมาณสารพนัธุกรรม 

(quantitative polymerase chain reaction; qPCR) 

 

การวิเคราะห์ข้อมลูทางสถิติ 

 นาํขอ้มูลท่ีไดม้าวิเคราะห์ความแปรปรวน (analysis of variance) ตามแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ 

และวิเคราะห์ค่าความแตกต่างระหว่างค่าเฉล่ียในแต่ละกลุ่มการทดลองเพ่ือเปรียบเทียบโดยวิธี Duncan’s multiple 

range test ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95 เปอร์เซ็นต ์โดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูป SAS version 9.0 (1990) 
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ผลและวจิารณ์ผลการทดลอง 

 

ผลต่อสมรรถภาพการผลิต 

 ผลการเสริมแทนนินในอาหารต่อสมรรถภาพการเจริญเติบโตของไก่เน้ือภายใตส้ภาพการเล้ียงหนาแน่น

แสดงผลใน Table 2 ในช่วงอายุ 0–35 วนั พบว่า นํ้ าหนกัตวั นํ้ าหนกัตวัท่ีเพ่ิมข้ึน อตัราการเจริญเติบโตต่อวนั และ

ปริมาณการกินอาหารของไก่เน้ือกลุ่มท่ีเล้ียงหนาแน่นสูง (HSD) ตํ่ากว่ากลุ่มท่ีเล้ียงหนาแน่นปกติ (NSD) แตกต่าง

อย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติ (p < 0.05) ) โดยนํ้าหนกัตวัและปริมาณการกินอาหารของกลุ่ม HSD ลดลงจากกลุ่ม NSD 

เท่ากบั 8.43% และ 8.51% ตามลาํดบั และเม่ือมีการเสริมแทนนินท่ีระดบั 0.05% ในกลุ่มท่ีเล้ียงหนาแน่นสูง (HSD1) 

พบว่า นํ้ าหนักตวั นํ้ าหนักตวัท่ีเพ่ิมข้ึน อตัราการเจริญเติบโตต่อวนั และปริมาณการกินอาหารมีแนวโน้มดีข้ึน                

เม่ือเปรียบเทียบกบักลุ่ม HSD โดยนํ้ าหนกัตวัและปริมาณการกินอาหารของกลุ่ม HSD1 ดีกว่ากลุ่ม HSD เท่ากบั 

2.89% และ 3.31% ตามลาํดบั อย่างไรก็ตามการเสริมแทนนินท่ีระดบั 0.05% (HSD1) ถึงแมจ้ะให้ผลท่ีดีข้ึนเม่ือ

เปรียบเทียบกบักลุ่ม HSD แต่เม่ือเปรียบเทียบกบักลุ่มท่ีเล้ียงหนาแน่นปกติ (NSD) พบว่า นํ้ าหนกัตวั นํ้ าหนกัตวัท่ี

เพ่ิมข้ึน อตัราการเจริญเติบโตต่อวนั และปริมาณการกินอาหารของกลุ่ม HSD1 ตํ่ากว่ากลุ่ม NSD โดยนํ้ าหนกัตวั

และปริมาณการกินอาหารของกลุ่ม HSD1 ลดลงจากกลุ่ม NSD เท่ากบั 5.78% และ 5.49% ตามลาํดบั และเม่ือมีการ

เสริมแทนนินท่ีระดบัสูงข้ึน คือ 0.10% ในกลุ่มท่ีเล้ียงหนาแน่นสูง (HSD2) พบว่า นํ้ าหนกัตวั นํ้ าหนกัตวัท่ีเพ่ิมข้ึน 

และอตัราการเจริญเติบโตต่อวนั ตํ่ากว่ากลุ่ม HSD โดยนํ้ าหนักตวัของกลุ่ม HSD2 ลดลงจากกลุ่ม HSD เท่ากบั 

1.06% และเม่ือเปรียบเทียบกบักลุ่ม NSD พบว่า นํ้ าหนกัตวั นํ้ าหนกัตวัท่ีเพ่ิมข้ึน อตัราการเจริญเติบโตต่อวนั และ

ปริมาณการกินอาหารของกลุ่ม HSD2 ตํ่ากว่ากลุ่ม NSD โดยนํ้าหนกัตวัและปริมาณการกินอาหารของกลุ่ม HSD2 

ลดลงจากกลุ่ม NSD เท่ากบั 8.88% และ 7.54% ตามลาํดบั เน่ืองจากการเล้ียงภายใตค้วามหนาแน่นสูงส่งผลเชิงลบต่อ

ตวัสตัว ์ทาํใหส้ตัวกิ์นนํ้าและอาหารไดอ้ยา่งไม่ทัว่ถึง (Cengiz et al., 2015) ส่งผลใหเ้กิดความเครียด (Kridtayopas et al., 

2019) และจุลินทรียภ์ายในลาํไส้ไม่สมดุล จุลินทรียก่์อโรคเพ่ิมจาํนวนข้ึน ส่งผลใหส้มรรถภาพเจริญเติบโตและสุขภาพ

ของไก่เน้ือลดลงดว้ย (Verbrugghe et al., 2012) และเม่ือมีการเสริมแทนนินท่ีระดบั 0.05% ในกลุ่มท่ีเล้ียงหนาแน่นสูง 

พบวา่ มีแนวโนม้ช่วยปรับปรุงนํ้าหนกัตวัและปริมาณการกินอาหารไดดี้ข้ึนกวา่กลุ่มท่ีเล้ียงหนาแน่นสูง ท่ีไม่ไดรั้บการ

เสริมแทนนิน อยา่งไรกต็ามเม่ือมีการเสริมแทนนินท่ีระดบัสูง คือ 0.10% .ในกลุ่มท่ีเล้ียงหนาแน่นสูง พบวา่ไม่สามารถ

กระตุน้การเจริญเติบโตและปริมาณการกินอาหารได ้เน่ืองจากการใชแ้ทนนินในระดบัสูงจะมีคุณสมบติัเป็นสารตา้น

การใชป้ระโยชน์ไดข้องสารอาหาร (Antinutritional factor) จบัและตกตะกอนโปรตีน และยบัย ั้งการสร้างเอนไซม์

ต่างๆท่ีช่วยยอ่ยอาหาร ทาํใหเ้อนไซมย์อ่ยอาหารทาํงานไดน้อ้ยลง ส่งผลต่อการยอ่ยและดูดซึมของสารอาหารลดลง 

ทาํใหก้ารเจริญเติบโตและปริมาณการกินอาหารลดลง (Mcsweeney and Krause, 2001)  
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Table 2 Effect of tannin supplement on growth performance of broiler chickens during 0–35 days of age 

Item NSD HSD HSD1 HSD2 HSD3 p-value SEM 
Starter phase (0 to 10 day) 
BW (g) 344.54±11.43 340.83±9.31 345.50±9.85 340.30±12.47 357.86±13.236 0.08 1.96 
BWG (g) 299.59±11.33 295.84±9.47 300.49±9.83 295.31±12.48 312.89±13.16 0.07 1.96 
ADG (g) 29.96±1.13 29.58±0.95 30.05±0.98 29.53±1.25 31.29±1.32 0.08 0.20 
FI (g) 275.38±7.86 276.16±6.07 274.47±3.13 274.61±7.42 293.39±3.49 0.08 1.14 
FCR  0.92±0.02 0.93±0.04 0.91±0.02 0.93±0.02 0.93±0.01 0.26 0.01 
Grower phase (11 to 24 day) 
BW (g) 1483.43A±38.36 1416.54AB±19.62 1426.09AB±32.93 1383.27B±28.93 1443.25AB±28.32 <0.05 6.90 
BWG (g) 1138.90A±31.85 1075.70AB±24.10 1080.58AB±25.39 1042.96B±31.53 1085.39AB±35.58 <0.05 6.41 
ADG (g) 81.35A±2.27 76.84AB±1.72 77.18AB±1.81 74.50B±2.25 77.53AB±2.54 <0.05 0.46 
FI (g) 1386.58AB±40.44 1324.05C±35.37 1347.95BC±25.72 1357.83B±21.25 1412.64A±34.28 <0.05 6.29 
FCR  1.22C±0.01 1.23BC±0.01 1.26B±0.02 1.32A±0.03 1.33A±0.02 <0.05 0.01 
Finisher phase (25 to 35 day) 
BW (g) 2365.95A±56.62 2166.37CD±50.38 2229.09BC±99.58 2115.65D±93.91 2314.80AB±84.86 <0.05 16.81 
BWG (g) 882.52A±59.76 753.91CD±71.27 815.38BC±77.61 745.75D±74.83 898.01A±92.60 <0.05 13.77 
ADG (g) 80.23A±5.43 68.54CD±6.48 74.13BC±7.06 67.80D±9.53 81.64A±8.42 <0.05 1.25 
FI (g) 1653.77A±102.71 1433.08B±23.74 1491.38B±81.95 1433.26B±91.18 1541.36AB±65.50 <0.05 15.14 
FCR  1.88±0.07 1.91±0.16 1.84±0.12 1.94±0.16 1.73±0.18 0.24 0.02 
Overall phase (0 to 35 day) 
BW (g) 2365.95A±56.62 2166.37CD±50.38 2229.09BC±99.58 2115.65D±93.91 2314.80AB±84.86 <0.05 16.81 
BWG (g) 2321.01A±56.65 2121.38CD±50.51 2184.08BC±99.54 2070.65D±93.93 2269.83AB±84.95 <0.05 16.82 
ADG (g) 66.31A±1.62 60.61CD±1.44 62.40BC±2.84 59.16D±2.68 64.85AB±2.43 <0.05 0.48 
FI (g) 3315.73A±103.14 3033.29B±40.77 3133.80B±92.83 3065.70B±92.28 3247.39A±89.10 <0.05 18.29 
FCR  1.43±0.02 1.43±0.04 1.42±0.04 1.48±0.02 1.44±0.06 0.26 0.01 

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

 

ผลต่อคุณภาพซาก 

ผลการเสริมแทนนินในอาหารต่อคุณภาพซากของไก่เน้ือภายใตส้ภาพการเล้ียงหนาแน่น แสดงผล Table 3 

พบว่า คุณภาพซากของกลุ่ม NSD และ HSD ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ (p > 0.05) สอดคลอ้งกับงานทดลองของ 

Chamorro et al. (2015) รายงานวา่ การเสริมแทนนินไม่ส่งผลต่อคุณภาพซากของไก่เน้ือ 

Table 3 Effect of tannin supplement on carcass quality of broiler chickens at-35 days of age (% of live weight) 

Item NSD HSD HSD1 HSD2 HSD3 p-value SEM 
Breast  21.43±1.14 21.71±0.83 22.32±1.31 22.72±0.94 21.97±1.01 0.27 0.16 
Fillet    4.38±0.20   4.42±0.18   4.40±0.31   4.42±0.16   4.33±0.27 0.86 0.04 
Thigh  15.62±0.56 14.98±0.74 14.80±0.65 14.96±0.71 15.07±0.84 0.34 0.11 
Drumstick  12.13±0.44 12.59±0.43 12.15±0.43 12.14±0.27 12.33±0.53 0.22 0.07 
Wings   9.33±0.24   9.10±0.34   9.10±0.35   9.13±0.19   8.99±0.35 0.40 0.04 
Abdominal Fat   1.42±0.15   1.38±0.29   1.36±0.26   1.32±0.16   1.36±0.15 0.29 0.03 
Liver    2.51±0.12   2.57±0.14   2.47±0.18   2.47±0.10   2.42±0.13 0.40 0.03 
Spleen   0.11±0.02   0.13±0.03   0.13±0.02   0.10±0.01   0.11±0.04 0.22 0.00 

Normal stocking density (NSD; 29.59 kg/m2 fed basal diets), high stocking density (HSD; 35.94 kg/m2 fed basal 
diets), HSD supplement with 0.05% tannin (HSD1), HSD supplement with 0.10% tannin (HSD2),                            
HSD supplement with 0.012% colistin (HSD3) 
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ผลต่อปริมาณเชือ้แบคทีเรียในซีกัม 

ผลการเสริมแทนนินในอาหารต่อปริมาณแบคทีเรียในซีกมัของไก่เน้ือภายใตส้ภาพการเล้ียงหนาแน่น 

แสดงผลใน Table 4 พบว่า ปริมาณแบคทีเรียรวมและ Lactobacillus spp. ในซีกมัไม่แตกต่างกนัระหว่างกลุ่มทดลอง 

อยา่งไรกต็าม กลุ่มท่ีเล้ียงหนาแน่นสูง (HSD) มีปริมาณของเช้ือ E. coli เพ่ิมข้ึนเม่ือเปรียบเทียบกบักลุ่มท่ีเล้ียงหนาแน่น

ปกติ (NSD) (p < 0.05) และเม่ือมีการเสริมแทนนินและโคลิสตินในกลุ่มท่ีเล้ียงหนาแน่นสูง พบว่า ปริมาณของเช้ือ 

E.coli ลดลงใกลเ้คียงกบักลุ่มท่ีเล้ียงหนาแน่นปกติ (p < 0.05) ซ่ึงกลุ่มท่ีเสริมแทนนินมีประสิทธิภาพในการลดเช้ือ 

E.coli ไดใ้กลเ้คียงกบัยาปฏิชีวนะ เน่ืองจากแทนนินเป็นสารกลุ่มพอลิฟีนอลมีคุณสมบติัในการตา้นเช้ือจุลินทรีย ์

(Antimicrobial) ยบัย ั้งการเจริญเติบโตของเช้ือแบคทีเรียก่อโรคไดดี้ เช่น E. coli และ Salmonella spp. คลา้ยกบั                      

ยาปฏิชีวนะ (Liu et al., 2013) โดยแทนนินมีกลไกยับยั้ งการสังเคราะห์โปรตีน ทําให้ให้แบคทีเรียหยุด                             

การเจริญเติบโตและตาย และมีกลไกขดัขวางการสร้างผนงัเซลลโ์ดยการเปล่ียนแปลงคุณสมบติัของเยื่อหุม้เซลล ์          

ทาํใหโ้ครงสร้างของเยื่อหุม้เซลลผ์ิดปกติ ส่งผลใหก้ารผา่นเขา้ออกของสารต่างๆ ภายในและภายนอกเซลลผ์ิดปกติ 

ส่งผลใหเ้ซลลแ์บคทีเรียแตกและตาย (Smith and Mackie, 2004) และทุกกลุ่มการทดลองไม่พบเช้ือ Salmonella spp. 

 

Table 4 Effect of tannin supplement on bacteria in cecum of broiler chickens at 35 days of age (Log10 CFU/g) 

Item NSD HSD HSD1 HSD2 HSD3 p-value SEM 

Total Bacteria 11.56±0.13 11.57±0.05 11.51±0.08 11.42±0.19 11.46±0.14 0.24 0.02 

Escherichia coli 7.61B±0.10 8.66A±0.20 7.63B±0.08 7.76B±0.40  7.57B±0.11 <0.05 0.06 

Lactobacillus spp. 10.96±0.22 10.79±0.25 10.99±0.07 10.84±0.20 10.83±0.17 0.32 0.03 

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

 

สรุป  

การเสริมแทนนินในอาหารของไก่เน้ือภายใตส้ภาพการเล้ียงหนาแน่น มีประสิทธิภาพช่วยลดปริมาณ             

เช้ือแบคทีเรียก่อโรคชนิด E.coli ไดดี้ใกลเ้คียงกบัยาปฏิชีวนะ โดยการเสริมแทนนินท่ีระดบั 0.05% ให้ผลดีท่ีสุด

และการเสริมแทนนินท่ีระดบั 0.05% มีแนวโน้มช่วยปรับปรุงนํ้ าหนักตวัและปริมาณการกินอาหารของไก่เน้ือ               

แต่การเสริมแทนนินท่ีระดบั 0.10% ส่งผลเชิงลบต่อสมรรถภาพการผลิตของไก่เน้ือ 
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บทคัดย่อ 

การทดลองเพ่ือศึกษาผลของการเสริมยาตา้นเช้ือบิดในอาหารไก่เน้ือต่อสมรรถภาพการเจริญเติบโต โอโอซิสตใ์น

มูลและการเกิดอุง้เทา้อกัเสบในไก่เน้ือ วางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ ใชไ้ก่เน้ือเพศผูส้ายพนัธ์ุ Ross308 จาํนวน 448 

ตวั สุ่มแบ่งเป็น 4 กลุ่มๆ ละ 8 ซํ้ าๆ ละ14 ตวั อาหารทดลอง 4 กลุ่มดงัน้ี 1) กลุ่มควบคุม 2) เสริมลาซาโลซิด 100 ppm 3) 

เสริมนาราซิน+นิคราบาซิน 40+40 ppm และ 4) เสริมโมเนนซิน+นิคราบาซิน 40+40 ppm ไก่ทุกตวัรับวคัซีน Livacox T ท่ี

อายุ 1 วนั ผลการศึกษาพบว่าประสิทธิภาพการเปล่ียนอาหารเป็นนํ้ าหนักตัวในช่วงอายุ 0–10 วนั ดีข้ึนจากการเสริม                   

ลาซาโลซิด, โมเนนซิน+นิคราบาซิน (p < 0.05) โอโอซีสตใ์นมูลของกลุ่มท่ีเสริมยาตา้นเช้ือบิดมีปริมาณไข่บิดนอ้ยกว่ากลุ่ม

ควบคุม (p < 0.05) คะแนนอุง้เทา้ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ (p > 0.05) สรุปไดว้า่การเสริมยาตา้นเช้ือบิดช่วย

ลดโอโอซิสตใ์นมูล แต่ไม่มีผลต่อการเจริญเติบโต 

คาํสําคญั: ไก่เน้ือ, ยาตา้นเช้ือบิด, สมรรถภาพการผลิต, อุง้เทา้อกัเสบ, โอโอซิสต ์

 

Abstract 

An experiment was conducted to study the effect of anticoccidial drug as dietary supplementation on growth 

performance, faecal oocysts and footpad dermatitis in broilers. Four hundred forty-eight male broiler chicks (Ross 308) 

were randomly divided into four treatment groups with eight replications of 14 chicks each. The experimental design was 

a completely randomized design. There were four experimental diet, unmedicated diet (T1), supplement with Lasalocid 

100 ppm diet (T2), supplement with Narasin+Nicarbazin 40+40 ppm diet (T3) and supplement with Monensin+Nicarbazin 

40+40 ppm. (T4). All chickens were challenged with coccidial vaccines Livacoox T by oral inoculation on day 1 of age. 

The results shown that feed conversion ratio of broiler during 0–10 day of age improved by Lasalocis, 

Monensin+Nicarbazin supplementation (p < 0.05). The results indicated that using all anticoccidial drug decreased number 

of coccidial oocysts in feces (p < 0.05). However, the footpad dermatitis score was not significant differences between the 

treatment groups (p > 0.05). It could be indicated that anticoccidial drug medicines in this study decline coccidial oocysts 

in feces without negative customer on negative growth performance. 

Keywords: anticoccidial drug, broiler chickens, footpad dermatitis, growth performance, oocysts 
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คํานํา 

โรคบิด (Coccidiosis) เป็นโรคท่ีเกิดจากโปรโตซวัในสกลุอยัเมอเรีย (Eimeria spp.) การติดปรสิตจะทาํลาย

เน้ือเยื่อลาํไส้ส่งผลให้การกินและการดูดซึมสารอาหารลดลง กินนํ้ ามากข้ึน ทอ้งเสีย (Shivaramaiah et al. 2014) 

และไวต่อการติดเช้ือแบคทีเรีย แทรกซอ้นทาํใหก้ารป้องกนัเช้ือปรสิตดงักล่าวจึงมีความสาํคญัในอุตสาหกรรมการ

ผลิตสัตวปี์ก (Kheirabadi et al., 2014) การติดเช้ือบิดจะทาํลายเซลลเ์ยื่อบุลาํไส้เล็กในบริเวณต่างๆ ตามชนิดเช่น 

Eimeria acervulina ทาํลายลาํไส้เล็กส่วนต้น, Eimeria maxima ทาํลายลาํไส้เล็กส่วนกลาง และ Eimeria tenella 

ทาํลายซีกมั หรือกระเพาะหมกั (Abdisa et al., 2019) โรคบิดในสัตวปี์กสามารถติดต่อกนัไดจ้ากการกินนํ้ า กิน

อาหาร และจากพ้ืนคอกท่ีเปียกและปนเป้ือนไข่บิดจากมูลสัตวท่ี์ติดเช้ือ ซ่ึงความช้ืนของวสัดุรองพ้ืนยงัเป็นปัจจยั

เส่ียงทาํใหเ้กิดการอกัเสบของอุง้เทา้ (footpad dermatitis) เส่ียงต่อการติดเช้ือแทรกซอ้น หรือเช้ือเขา้กระแสเลือดซ่ึง

ส่งผลต่อภาพของสัตว ์(Mayne et al., 2007 ; Heitmann et al., 2018) การควบคุมโรคบิดในปัจจุบนันิยมใช้วิธีการ

ผสมยาตา้นบิดลงในอาหาร หรือการทาํโปรแกรมวคัซีน (Cowieson et al., 2020) โดยยาท่ีใชค้วบคุมโรคบิดแบ่ง

ออกเป็น 2 กลุ่ม ไดแ้ก่ 1) ยากลุ่มไอโอโนฟอร์ (Ionophore) เช่น Lasalocid,  Monensin และ Narasin (Antoszczak et 

al., 2019) ผลิตจากการหมกัเช้ือ Streptomyces ssp. มีฤทธ์ิยบัย ั้งแบคทีเรียแกรมบวก โดยรบกวนกระบวนถ่ายเท

ไอออนขา้มผนงัเซลลเ์ป็นยาปฏิชีวนะชนิดแรกท่ีอุตสาหกรรมสตัวปี์กนิยมใชมี้ประสิทธิภาพในการควบคุมโรคบิด 

เพ่ิมอตัราการกินอาหารและการเจริญเติบโต (Henderson et al., 1981) และ 2) ยากลุ่มเคมีสังเคราะห์ (Synthetic 

agents) เช่น Nicarbazin จดัไดว้่าเป็นยาตา้นบิดตวัแรกท่ีออกฤทธ์ิกวา้งและถูกใชอ้ย่างแพร่หลาย โดยเช่ือว่ามีกล 

ไกลการออกฤทธ์ิทาํให้มีฤทธ์ิต่อการสะสมของแคลเซียมเพ่ือสร้างเป็นพลงังาน และรบกวนการทาํงานใน 

succinate-linked nicotinamind adenine dinucleotind reduction ของเช้ือบิด (ณัฐสิทธ์ิ, 2557) แต่อย่างไรก็ตามยาน้ีมี

ขอ้เสียเม่ือนาํไปใชใ้นไก่ไข่เป็นยาท่ีมีประสิทธิภาพในการป้องกนัโรคบิดและเน้ือเยื่อลาํไสข้องสตัวปี์ก (Pattison et 

al., 1996) การควบคุมโรคบิดจะช่วยอาการทอ้งเสียจากการติดเช้ือ ช่วยลดความช้ืนในมูล และพ้ืนคอก (Shepherd 

and Fairchild, 2010) ท่ีเป็นสาเหตุของการเกิดอุง้เทา้อกัเสบ ดงันั้นการทดลองน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือประเมินเพ่ือ

ประเมินผลของการเสริมยาตา้นเช้ือบิดในอาหารต่อสมรรถภาพการเจริญเติบโต โอโอซิสตใ์นมูล และการเกิดอุง้เทา้

อกัเสบในไก่เน้ือ 

 

อุปกรณ์และวธีิการ 

 

สัตว์และการจัดการสัตว์ทดลอง 

 ใชไ้ก่เน้ือเพศผูส้ายพนัธ์ุ Ross 308 เพศผูท่ี้อายุ 1 วนัจาํนวน 448 ตวั วางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์

แบ่งออกเป็น 4 กลุ่มๆ ละ 8 ซํ้ า ดงัน้ี กลุ่มท่ี 1 กลุ่มควบคุม, กลุ่มท่ี 2 เสริมลาซาโลซิด, กลุ่มท่ี 3 เสริมนาราซิน+                 

นิคราบาซิน และ กลุ่มท่ี 4 เสริมโมเนนซิน+นิคราบาซิน และไดรั้บอาหารทดลองเป็นระยะเวลา 39 วนั เล้ียงท่ีความ

หนาแน่น 35 กก./ตร.ม. (จาํนวนไก่ 14 ตวั) เม่ือไก่อายุ 1 วนั ไก่ทุกตวัจะไดรั้บวคัซีนเช้ือเป็น Livacox T  ปริมาณ                  

3 โดส (1โดสมีโอโอซิสตข์องเช้ือ E.acervalina 300, E.maxima 300 และE.tenella 300 โอโอซิสต)์ ทางปากเพ่ือเป็น

การจาํลองการติดเช้ือบิด ท่ีอาย ุ10 วนั ไก่เน้ือทุกตวัไดรั้บวคัซีนป้องกนัโรคนิวคาสเซิล โรคกมัโบโร และหลอดลม
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อกัเสบ ตลอดการทดลองเล้ียงในโรงเรือนระบบปิดพร้อมระบบควบคุมสภาพแวดลอ้มภายในโรงเรือนดว้ยระบบ

ระเหยไอนํ้า (evaporative cooling system) มีการใหอ้าหารและนํ้าแบบเตม็ท่ี (ad libitum)  

 

อาหารทดลอง 

 อาหารทดลองใชว้ตัถุดิบหลกัเป็นขา้วโพดและกากถัว่เหลือง ตามความตอ้งการไก่เน้ือพนัธ์ุ Ross 308 

(Aviagen, 2014) แบ่งอาหารในการทดลองออกเป็น 3 ระยะไดแ้ก่ Stater (อายุ 1 ถึง 10 วนั), Grower (อายุ 11 ถึง 24 

วนั) และ Finisher (อาย ุ25 ถึง 39) วนั ส่วนประกอบและองคป์ระกอบทางเคมีแสดงใน Table 1 

Table 1 Ingredients and calculated chemical composition of the starter grower and finisher diets 

Items Starter Grower Finisher 

Ingredients, g kg -1, as fed basis 
Corn 50.61 53.55 58.57 
Soybean meal (48% CP) 40.34 36.48 31.64 
Rice bran oil 4.34 5.33 5.91 
Monocalcium phosphate (22% P) 1.64 1.47 1.26 
Limestone 1.35 1.22 1.13 
Salt 0.56 0.46 0.28 
Sodium bicarbonate - 0.15 0.30 
DL-Methionine 0.40 0.34 0.30 
L-Lysine 0.25 0.17 0.16 
L-Threonine 0.11 0.07 0.05 
Vitamin & Mineral Premix1,2 0.24 0.24 0.24 
Antioxidant & Toxin Binder 0.06 0.06 0.06 
Corn cob / Anticoccidial drug 0.10 0.10 0.10 
Calculated chemical composition    
        Metabolizable Energy, Kcal/Kg-1 3000 3100 3200 
        Crude protein, % 23 21.50 19.50 
        Fiber, % 3.60 3.50 3.36 
        Fat, % 6.89 7.91 8.55 
        Methionine, % 0.74 0.67 0.61 
        Methionine+Cystine, % 1.08 0.99 0.90 
        Lysine, % 1.44 1.29 1.15 
        Threonine, % 0.97 0.88 0.78 
        Valine, % 1.10 1.00 0.89 
        Calcium, % 0.96 0.87 0.78 
        Total phosphorus, % 0.74 0.69 0.62 
        Available phosphorus, % 0.48 0.44 0.39 
        Na, % 0.23 0.23 0.20 
        Dietary electrolyte balance (mEq/kg) 255.21 256.13 249.38 

1Provided per kg of complete diet: 20 mg of Fe, 2 mg of Co, 120 mg of Mn, 15 mg Cu, 100 mg of Zn, 1.25 mg of I and 0.30 mg of Se. 
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2 Provided per kg of complete diet: 9000 IU of vitamin A, 3000 IU of vitamin D3, 30 mg of vitamin E, 1.18 mg of vitamin B1, 6.25 

mg of vitamin B2, 3 mg of B6, 0.03 mg of vitamin B12, 0.125 mg of Biotin, 10 mg of Pantothenic acid, 1.5 mg of Folic acid and 45 

mg of Niacin 

 

การบันทึกข้อมลูสมรรถภาพการผลิต 

 เม่ืออายุ 10 และ 39 วนั ของการทดลอง ชัง่นํ้ าหนกัไก่เน้ือทุกกลุ่มการทดลองแบบรายตวั และชัง่นํ้ าหนกั

อาหารและนํ้ าท่ีเหลือของทุกคอก ส่วนการบนัทึกจาํนวนไก่ตายทุกวนัเพ่ือนาํไปคาํนวณนํ้ าหนกัตวัสุดทา้ย (final 

weight) นํ้ าหนกัท่ีเพ่ิมข้ึนต่อตวั (body weight gain; BWG), ปริมาณอาหารท่ีกิน (feed intake; FI), ปริมาณนํ้ าท่ีกิน 

(water intake; WI), อตัราส่วนการกินนํ้ าต่ออาหาร (water feed ratio, WFR) และประสิทธิภาพการเปล่ียนอาหาร

เป็นนํ้าหนกัตวั (feed conversion ratio; FCR)  

 

การบันทึกข้อมลูปริมาณโอโอซิสต์ในมลูและปริมาณความชืน้ในมูล 

เม่ือไก่อายุ 24 และ 39 วนั ของการทดลองสุ่มเก็บมูลไก่ (pooled sample) ภายในคอก ปริมาณคอกละ 20 

กรัม เพ่ือนาํไปวิเคราะห์หาปริมาณโอโอซีสตใ์นมูลดว้ยวิธีของ McMaster technique (Chandrawathani et al., 2015) 

และวิเคราะห์หาปริมาณความช้ืนในมูลดว้ยวิธีของ AOAC (1995) 

 

การประเมินคะแนนการอักเสบของอุ้งเท้า 

เม่ือไก่อายุ 24 และ 39 วนัของการทดลองนาํมาใหค้ะแนนการอกัเสบของอุง้เทา้ตามคะแนนท่ีกาํหนดโดย

แบ่งคะแนนออกเป็น 3 ระดบั ไดแ้ก่ ระดบั 0 ไม่มีบาดแผล, ระดบั 1 แสดงบาดแผลไม่รุนแรง มีบาดแผลต้ืนมีตุ่มท่ี

อุง้เทา้เป็นสีคลํ้า และระดบั 2 แสดงบาดแผลรุนแรงเกิดการตกสะเก็ด มีเลือดออกและแผ่นเทา้บวม (Flores et al., 

2016) 

 

การวิเคราะห์ข้อมลูทางสถิติ 

นาํขอ้มูลท่ีไดม้าวิเคราะห์ความแปรปรวน (analysis of variance) ตามแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์และ

วิเคราะห์ค่าความแตกต่างระหว่างค่าเฉล่ียในแต่ละกลุ่มการทดลองเพ่ือเปรียบเทียบโดยวิธี Duncan’s Multiple 

Range Test และวิเคราะห์ระดบัคะแนนการอกัเสบของอุง้เทา้โดยวิธี Chi-square ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95 เปอร์เซ็นต ์

ดว้ยโปรแกรมสาํเร็จรูปทางสถิติ SAS version 9.0 (1990) 

 

ผลและวจิารณ์ผลการทดลอง 

 

สมรรถภาพการผลิต 

ผลการทดลองสมรรถภาพการผลิตของไก่เน้ือท่ีไดรั้บอาหาร 4 กลุ่มแสดงใน Table 2 ในช่วงอาย ุ1–10 วนั

พบวา่ BW, BWG และ WI ของทั้ง 4 กลุ่มการทดลองไม่แตกต่างกนั (p > 0.05) ปริมาณการกินอาหารของ Monensin 

มีค่านอ้ยกวา่กลุ่มการทดลองอ่ืนๆ WFR ของ Monensin มีค่ามากกวา่กลุ่มการทดลองอ่ืนๆ และ FCR ของ Lasalocid 

และ Monensin มีค่านอ้ยกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติ (p < 0.05) Monensin เป็นสารท่ีอยู่ในกลุ่มของ        

ไอโอโนฟอร์ ซ่ึงเป็นสารท่ีช่วยเพ่ิมอตัราการเจริญเติบโตของสัตว ์Monensin มีผลต่อแบคทีเรียแกรมบวก เช้ือรา 
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และโปโตซวั ทาํใหล้ดและหยดุการเจริญเติบโต ส่งผลใหส้ัตวเ์อาอาหารไปใชป้ระโยชนไ์ดดี้ข้ึน (Henderson et al., 

1981) สอดคลอ้งกบัการทดลองของ Bampidis et al. (2018) รายงานว่าการเสริม Monensin ทาํให้ FCR ดีข้ึนเม่ือ

เทียบกบักลุ่มควบคุม และสอดคลอ้งกบัการทดลองของ Keshavarz and Mcdougald (1982) ท่ีรายงานว่า Monensin 

สามารถช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพการเปล่ียนอาหารเป็นนํ้าหนกัตวัได ้และ WFR ของMonensin มีค่ามากกว่ากลุ่มการ

ทดลองอ่ืนเน่ืองจากการทาํงานของ Monensin มีคุณสมบติัขนยา้ยประจุบวกเขา้สู่ภายในเซลล ์และเม่ือแตกตวัแลว้

จะให้โซเดียมไอออน (Na+) ทาํให้ดูดซึมนํ้ าเขา้สู่เซลลม์ากข้ึนโดยมีผลต่อเช้ือบิดระยะ sporozoite ส่งผลให้เซลล์

แตก (Chapman et al., 2010) Monensin จึงสามารถช่วยควบคุมโรคบิดและเพ่ิม FCR ดีข้ึน (Schelling, 1984) ช่วง

อาย ุ11–24 วนัพบวา่สมรรถภาพการเจริญเติบโตทั้ง 4 กลุ่มการทดลองไม่แตกต่างกนั (p > 0.05)  

ตลอดช่วงการทดลอง (1–39 วนั) พบว่านํ้ าหนกัตวัสุดทา้ย, BWG, FI, WI, และ FCR ของทั้ง 4 กลุ่มการ

ทดลองไม่แตกต่างกนั (p > 0.05) แต่ WFR มีค่าสูงกวา่กลุ่มทดลองอ่ืนๆ อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ (p < 0.05) สาํหรับ

ท่ีก ลุ่ม เส ริ ม  Monensin+Nicarbazin, เ ทียบกับก ลุ่ ม คว บคุ ม มีผลคล้า ยกับ ช่ ว ง อา ยุ  1–10 ว ันพบว่ า ก ลุ่ ม 

Monensin+Nicarbazin มีปริมาณการกินอาหารนอ้ยกวา่กลุ่มทดลองอ่ืน ประสิทธิภาพการเปล่ียนอาหารเป็นนํ้าหนกั

ตัวพบว่าทั้ ง 4 กลุ่มการทดลองไม่แตกต่างกัน (p > 0.05) แต่กลุ่มท่ีเสริม Lasalocid และ Monensin+Nicarbazin 

ดีกว่ากลุ่มควบคุมเพียงเล็กนอ้ย แต่อตัราส่วนการกินนํ้ าต่ออาหารมีค่าสูงกว่ากลุ่มทดลองอ่ืนเน่ืองจาก Monensin 

แตกตวัแลว้จะให้โซเดียมไอออน (Na+) ทาํให้ดูดซึมนํ้ าเขา้สู่เซลล์มากข้ึนส่งผลให้เซลล์แตก (Chapman et al., 

2010)  

Table 2 Effect of different anticoccidial drugs supplement on growth performances of broiler chickens 

AB Means within the same row without the same superscript letter are significant different at p < 0.05. 

Item Control Lasalocid Narasin/nicarbazin Monensin/nicarbazin p-value 
Starter phase (1 to 10 day) 
BW (g) 330.14±10.87 340.05±4.26 337.29±13.87 331.41±9.84 0.19 
BWG (g) 284.04±11.35 293.72±4.31 290.94±13.95 285.01±9.79 0.21 
FI (g) 300.63±10.38A 297.32±15.48A 298.75±6.65A 280.63±3.77B <0.01 
WI (ml) 967.35±18.88 983.69±13.81 966.25±26.40 976.88±17.43 0.25 
WFR 3.22±0.11B 3.32±0.16B 3.23±0.10B 3.48±0.09A <0.01 
FCR 1.06±0.04A 1.01±0.04B 1.03±0.06AB 0.99±0.01B 0.02 
Grower phase (11 to 24 day) 
BW (g) 1336.75±43.31 1370.61±59.36 1347.92±40.77 1327.34±50.50 0.34 
BWG (g) 1006.60±34.72 1030.55±57.62 1010.63±36.31 995.93±44.48 0.47 
FI (g) 1265.52±80.50 1282.23±32.78 1277.50±70.29 1243.57±60.32 0.62 
WI (ml) 3243.26±116.73 3228.62±102.98 3229.42±157.26 3272.61±87.95 0.86 
WFR 2.52±0.10 2.52±0.05 2.53±0.05 2.61±0.08 0.06 
FCR 1.26±0.05 1.25±0.056 1.27±0.09 1.25±0.05 0.95 
Overall phase (1 to 39 day) 
BW (g) 2896.62±125.74 2967.34±199.53 2864.49±93.58 2824.21±197.40 0.35 
BWG (g) 2850.52±125.79 2921.01±199.73 2818.14±93.71 2777.81±197.47 0.35 
FI (g) 4137.82±153.32 4094.05±148.08 4096.28±183.18 3966.08±224.31 0.27 
WI (ml) 10216.87±410.33 10372.67±304.96 10126.25±642.08 10161.08±528.48 0.75 
WFR 2.47±0.07B 2.53±0.05AB 2.47±0.09B 2.56±0.08A 0.03 
FCR 1.45±0.02 1.41±0.07 1.45±0.04 1.43±0.05 0.19 
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ปริมาณโอโอซีสต์ในมลู 

การเสริมยาตา้นเช้ือบิดในอาหารไก่เน้ือต่อปริมาณโอโอซิสตใ์นมูลแสดงใน Table 3 ปริมาณโอโอซิสตใ์น

มูลท่ีอายุ 24 วนัพบว่ากลุ่มท่ีเสริมยากันบิดทุกชนิดแตกต่างกับกลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ (p<0.05) 

สอดคลอ้งกบัการรายงานของ Kheirabadi et al. (2014) การเสริม Monensin ช่วยใหป้ริมาณโอโอซิสต์ในมูลลดลง

และสอดคลอ้งกบัการรายงานของ Chapman and Shirley (1989) ยาตา้นเช้ือบิดมีผลต่อการลดลงของปริมาณโอโอ

ซีสต์ในมูลเม่ือเปรียบเทียบกบักลุ่มควบคุม แต่ไม่มียาตา้นเช้ือบิดชนิดใดท่ีสามารถยบัย ั้งเช้ือบิดไดอ้ย่างสมบูรณ์ 

การเสริมยาตา้นเช้ือบิดในอาหารสัตวจ์ะเสริมในอาหารระยะไก่เล็ก และระยะรุ่น แต่สัตวส์ามารถติดเช้ือได้อีก

หลงัจากการหยดุยาโดยการสมัผสักบัมูลสตัวท่ี์ติดเช้ือตามพ้ืนคอก (Chapman, 2001) 

 

Table 3 Effect of different anticoccidial drugs supplement on faecal oocysts of broiler chickens at 24 days of age 

AB Means within the same row without the same superscript letter are significant different at p < 0.05. 

 

ปริมาณความชืน้ในมลูและคะแนนการอักเสบของอุ้งเท้า 

การเสริมยาตา้นเช้ือบิดในอาหารไก่เน้ือต่อปริมาณความช้ืนในมูลและการเกิดอุง้เทา้อกัเสบแสดงใน Table 

4 และ Table 5 ปริมาณความช้ืนในมูลและคะแนนการอกัเสบของอุง้เทา้ในไก่เน้ือท่ีอายุ 24 และ 39 วนัมีค่าไม่

แตกต่างกนั (p > 0.05) ไก่ท่ีติดเช้ือบิดจะมีอาการ ขาดนํ้ า ทอ้งเสีย (สมบูรณ์ และคณะ, 2552) และกินอาหารได้

นอ้ยลงแต่กินนํ้าในปริมาณท่ีมากข้ึนเพ่ือรักษาสมดุลของร่างกาย (LaVorgna et al., 2014) การเสริมยากลุ่มไอโอโน

ฟอร์เม่ือแตกตวัแลว้จะใหโ้ซเดียมไอออน (Na+) ทาํใหดู้ดซึมนํ้าเขา้สู่เซลลม์ากข้ึน (Chapman et al., 2010) ทาํใหไ้ก่

ตอ้งกินนํ้ าในปริมาณท่ีมากข้ึนเพ่ือชดเชยนํ้ าท่ีหายไป ส่งผลให้ปริมาณความช้ืนสูง ปริมาณความช้ืนในวสัดุรอง

พ้ืนท่ีสูงข้ึนส่เป็นปัจจยัสาํคญัท่ีทาํใหเ้กิดอุง้เทา้อกัเสบและเกิดเป็นบาดแผล ทาํใหเ้ช้ือโรคเขา้สู่ร่างกายไดง่้ ซ่ึงมีผล

กบัสวสัดิภาพและสุขภาพของไก่เน้ือ (Michel et at., 2012) สอดคลอ้งกบัการทดลองของ Heitmann et al. (2018) 

รายงานวา่วสัดุรองพ้ืนท่ีมีปริมาณความช้ืนสูงเป็นสาเหตุหลกัท่ีทาํใหเ้กิดอุง้เทา้อกัเสบในไก่เน้ือ ท่ีมีความสาํคญัต่อ

สวสัดิภาพของไก่เน้ือการเกิดแผลท่ีอุง้เทา้ทาํให้ไก่เกิดความเจ็บปวดมีผลต่อการเดิน ส่งผลให้ไก่กินอาหารได้

นอ้ยลงและมีนํ้าหนกัตวัลดลง ซ่ึงมีผลต่อความสูญเสียใจอุตสาหกรรมการผลิตสตัวปี์ก 

Table 4 Effect of different anticoccidial drugs supplement on feccal moisture (%) of broiler chickens at 24 and 39 days of age 

 

Table 5 Effect of different anticoccidial drugs supplement on footpad score of broiler chickens at 24 and 39 days of age 

Treatment 
footpad dermatitis score 24 day footpad dermatitis score 39 day 
0 1 2 0 1 2 

Control 3 67 34 2 29 57 
Lasalocid 2 57 45 4 28 56 
Narasin/nicarbazin 2 58 44 3 35 50 
Monensin/nicarbazin 3 75 26 4 40 44 
p-value 0.11 0.45 

Item Control Lasalocid Narasin/nicarbazin Monensin/nicarbazin p-value 

Day 24 226.13±267.48A 35.38±28.70B 38.29±28.96B 58.88±67.96B 0.04 

Item Control Lasalocid Narasin/nicarbazin Monensin/nicarbazin p-value 
Day 24 85.51±1.72 85.16±1.50 84.57±1.74 83.92±0.85 0.18 
Day 39 82.88±1.03 82.59±1.16 82.59±1.96 81.88±1.52 0.57 
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สรุป 

การใชย้าตา้นเช้ือบิด Monensin+Nicarbazin 40+40 ppm. ช่วยลดปริมาณโอโอซิสตใ์นมูลอย่างมีนยัสาํคญั

ทางสถิติ (p<0.05) แต่อย่างไรก็ตามคะแนนการเกิดอุง้เทา้อกัเสบไม่มีความแตกต่างอย่างมีนยัสาํคญั ระหว่างกลุ่ม

การทดลอง (p>0.05)  อาจบ่งช้ีไดว้่ายาตา้นเช้ือบิดสามารถช่วยลดปริมาณไข่บิดในมูล และปรับปรุงประสิทธิภาพ

การใชอ้าหารของไก่เน้ือในระยะเร่ิมตน้ (1-10 วนั) แต่ไม่พบความแตกต่างในดา้นประสิทธิภาพการผลิตระหว่าง

กลุ่มการทดลองตลอดการทดลอง 

 

กติติกรรมประกาศ  

ขอขอบคุณ บริษทั ฮูเวฟาร์มา (ประเทศไทย) จาํกดั ท่ีสนบัสนุนทุนในการวิจยั และขอขอบคุณภาควิชา

สตัวบาล มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน ท่ีเอ้ือเฟ้ือสถานท่ี และอุปกรณ์ในการทาํงานวิจยัคร้ังน้ี 
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บทคัดย่อ 

 การศึกษาการเสริมเซลโลไบโอสในอาหารต่อสมรรถภาพการเจริญเติบโต และคุณภาพซากของไก่เน้ือท่ีเล้ียง

ภายใตค้วามหนาแน่นสูง แผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ แบ่งกลุ่มออกเป็น 3 กลุ่ม กลุ่มละ 6 ซํ้ า ไดแ้ก่ กลุ่มไก่เน้ือท่ีเล้ียง

ความหนาแน่นปกติ  (29.32 กก./ตร.ม.) ไดรั้บอาหารทดลองสูตรควบคุม (normal stocking density; NSD) กลุ่มไก่เน้ือท่ี

เล้ียงความหนาแน่นสูง (35.19 กก./ตร.ม.) ไดรั้บอาหารทดลองสูตรควบคุม (high stocking density; HSD) และกลุ่มไก่เน้ือท่ี

เล้ียงความหนาแน่นสูงไดรั้บอาหารสูตรควบคุมเสริมเซลโลไบโอส 0.025 เปอร์เซ็นต์ (HSD+CB) ตลอดทั้งการทดลอง 

พบว่านํ้ าหนักตวั อตัราการเจริญเติบโตเฉล่ียต่อวนั และปริมาณการกินไดข้องกลุ่ม HSD+CB ไม่แตกต่างกบักลุ่ม HSD               

(p > 0.05)  แต่อยา่งไรก็ตามกลุ่ม HSD+CB สามารถเพ่ิมนํ้ าหนกัตวั อตัราการเจริญเติบโตเฉล่ียต่อวนั และปริมาณการกินได ้

เทียบเท่ากบักลุ่ม NSD (p > 0.05) ส่วนคุณภาพซากพบว่ากลุ่ม HSD+CB มีเปอร์เซ็นต์ไขมนัช่องทอ้งและตบัตํ่ากว่ากลุ่ม 

HSD (p < 0.05) ดงันั้นการเสริมเซลโลไบโอสในอาหารไก่เน้ือท่ีเล้ียงในความหนาแน่นสูงสามารถปรับปรุงสมรรถภาพ

เจริญเติบโตและปรับปรุงการสงัเคราะห์ไขมนั 

คาํสําคญั: ไก่เน้ือ, ความหนาแน่นในการเล้ียง, เซลโลไบโอส, สมรรถภาพเจริญเติบโต 

 

Abstract 

This study was conducted to evaluate the effects of supplementing cellobiose in diet on performance and carcass 

trait of broiler chickens reared in high stocking density. Broiler chickens were used in a completely randomized design. 

The experimental groups were divided into 3 treatments and 6 replicates. The experimental diets were provided as follow; 

1) Normal stocking density (NSD; 29.32 kg/m2 fed basal diets), 2) High stocking density (HSD; 35.19 kg/m2 fed basal 

diets), and 3) HSD chickens fed 0.025% cellobiose (HSD+CB). During 1 to 35 day, the body weight, body weight gain 

and feed intake of the HSD+CB group did not significantly differ from the HSD group (p > 0.05), while the HSD+CB 

group was increased the body weight, body weight gain and feed intake consequently it did not significantly differ from 

the NSD group (p > 0.05). However, the HSD+CB group significantly decreased the abdominal fat and liver size (p < 0.05). 

Therefore, the cellobiose supplementation improve growth performance and lipid metabolism under high stocking density. 

Keywords: broiler, cellobiose, growth performance, stocking density 
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คํานํา 

สมรรถภาพการเจริญเติบโตและสุขภาพของไก่เน้ือในปัจจุบนัถูกควบคุมดว้ยหลายปัจจยั ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้น

อาหาร ปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้ม ปัจจยัทางดา้นการจดัการ และปัจจยัทางดา้นพนัธุกรรม ซ่ึงปัจจยัท่ีส่งผลอยา่งมาก

ต่อตวัสัตว ์ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นอาหารและปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้ม (Dozier et al., 2006) โดยในปัจจุบนัพบว่าความ

ตอ้งการบริโภคไก่เน้ือเพ่ิมมากข้ึนส่งผลใหพ้ื้นท่ีต่อการเล้ียงไก่เน้ือ (กิโลกรัมต่อตารางเมตร; กก./ตร.ม) สูงข้ึนเพ่ือ

เพ่ิมผลกาํไรในการผลิต ทาํใหไ้ก่เน้ือในปัจจุบนัถูกเล้ียงภายใตส้ภาพการเล้ียงท่ีหนาแน่นสูง (high stocking density) 

(Puron et al., 1995) จากการศึกษางานวิจยัพบว่าไก่เน้ือท่ีเล้ียงในความหนาแน่นสูง ส่งผลให้เพ่ิมอตัราการตาย 

(Dozier et al., 2005) ลดสมรรถภาพเจริญเติบโตและส่งผลเสียต่อสุขภาพสตัว ์(Kridtayopas et al., 2019) 

ยาปฏิชีวนะในอุตสาหกรรมไก่เน้ือได้ถูกใช้อย่างแพร่หลายเพ่ือเพ่ิมสมรรถภาพการเจริญเติบโตและ

ควบคุมโรคแต่ในปัจจุบนัพบวา่การใชย้าปฏิชีวนะไดถู้กควบคุม (Waldroup et al., 2003) โดยสหภาพยโุรปมีการสั่ง

หา้มใชย้าปฏิชีวนะในอาหารเพ่ือเร่งอตัราการเจริญเติบโตและควบคุมโรค (Bauer and Wolf, 2005) เน่ืองจากมีการ

ตกคา้งในผูบ้ริโภคและตวัสัตว ์ (Diarra et al., 2010) ส่งผลให้มีการหาสารเสริมทางเลือกเพ่ือทดแทนการใช้ยา

ปฏิชีวนะ ไดแ้ก่ พรีโบโอติกส์ (prebiotic) และ โปรไบโอติกส์ (probiotic) (Patterson and Burkholder, 2003) จาก

การศึกษางานวิจยัพบว่า พรีไบโอติกส์และโปรไบโอติกส์สามารถเพ่ิมสมรรถภาพอตัราการเจริญเติบโต (Gibson 

and Roberfroid, 1995) ลดอตัราการตาย และไม่ส่งผลเสียต่อผูบ้ริโภค (Mehdi et al., 2018) 

เซลโลไบโอส (cellobiose) มีคุณสมบติัเป็นพรีไบโอติกส์ ประกอบดว้ยกลูโคส 2 โมเลกุล (disaccharide) 

จบักนัดว้ยพนัธะเบตา 1-4 ไกลโคซิดิกส์ (Moré et al., 2020) โดยกระบวนการสังเคราะห์เซลโลไบโอสเกิดจาก

นํ้ าตาลซูโคสและนํ้ าตาลกลูโคสโดยใชเ้อมไซม ์sucrose phosphorylase และ cellobiose phosphorylases (Brucher 

and Häßler, 2019) จากการศึกษางานวิจยัการเสริมเซลโลไบโอสในหลอดทดลอง (fecal inoculum) พบวา่มีการเพ่ิม

จุลินทรีย ์Lactobacillus spp. (Tran et al., 2016) Bifidobacteria และเพ่ิมการผลิตกรดไขมนัระเหยง่าย (short-chain 

fatty acid; SCFA) (Sanz et al., 2005) และจากการศึกษาของ Heinritz et al. (2017) รายงานวา่เซลโลไบโอสสามารถ

ส่งเสริมสุขภาพลาํไสโ้ดยเฉพาะสภาวะ osmotic stress  ถึงแมมี้รายงานวา่ในสภาวะท่ีสตัวเ์กิดความเครียด ประชากร

จุลินทรียใ์นลาํไส้ท่ีมีประโยชน ์ (beneficial bacteria) ลดจาํนวนลง จุลินทรียก่์อโรค (pathogen) เพ่ิมมากข้ึน ส่งผล

ใหส้มรรถภาพเจริญเติบโตและสุขภาพลาํไสข้องไก่เน้ือลดลงเช่นกนั (Verbrugghe et al., 2012)  

ดังนั้น การศึกษาคร้ังน้ีมีแนวความคิดท่ีจะเสริมเซลโลไบโอสลงในอาหารไก่เน้ือต่อสมรรถภาพ

เจริญเติบโตและคุณภาพซากภายใตค้วามหนาแน่นสูง โดยผลท่ีไดจ้ากการศึกษาคร้ังน้ีอาจใชเ้ป็นแนวทางในการ

เพ่ิมสมรรถภาพเจริญเติบโตและคุณภาพซาก กรณีท่ีผูผ้ลิตตอ้งการเพ่ิมพ้ืนท่ีต่อการเล้ียงไก่เน้ือใหสู้งข้ึน การสัง่หา้ม

ใชย้าปฏิชีวนะ และทั้งน้ียงัปลอดภยัต่อผูบ้ริโภคและต่อส่ิงแวดลอ้มมากยิ่งข้ึน 

 

อุปกรณ์และวธีิการ 

 

สัตว์ทดลอง และการจัดการสัตว์ทดลอง 

 การทดลองใชไ้ก่เน้ือเพศผู ้สายพนัธ์ุ Ross 308 จาํนวน 306 ตวั แบ่งกลุ่มการทดลองออกเป็น 3 กลุ่มการ

ทดลอง กลุ่มการทดลองละ 6 ซํ้ า ดงัน้ี กลุ่มการทดลองท่ี 1 เป็นกลุ่มการทดลองท่ีมีไก่เน้ือ 15 ตวั (29.32 กก./ตร.ม.) 
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และไดรั้บอาหารสูตรควบคุม (basal diets) ซ่ึงจาํนวนไก่เน้ือกลุ่มการทดลองท่ี 1 มีความหนาแน่นในการเล้ียงตรง

ตามมาตรฐานและไม่กระทบต่อสวสัดิภาพสัตว ์(European Commission, 2018) กลุ่มการทดลองท่ี 2 เป็นกลุ่มการ

ทดลองท่ีมีไก่เน้ือจาํนวน 18 ตวั (35.19 กก./ตร.ม.) และไดรั้บอาหารสูตรควบคุม กลุ่มการทดลองท่ี 3 เป็นกลุ่มการ

ทดลองท่ีมีไก่เน้ือจาํนวน 18 ตวั  (35.19 กก./ตร.ม.) และไดรั้บอาหารสูตรควบคุมเสริมดว้ยพรีไบโอติกส์ชนิดเซล

โลไบโอส (cellobiose) ในปริมาณ 0.025 เปอร์เซ็นต ์โดยจาํนวนไก่เน้ือกลุ่มท่ี 2 และ 3 มีความหนาแน่นในการเล้ียง

สูงกวา่ปกติ แต่ไม่เกินมาตรฐานสวสัดิภาพสตัว ์

 

อาหารทดลอง 

อาหารทดลองใชว้ตัถุดิบหลกัเป็นขา้วโพดและกากถัว่เหลือง ตามความตอ้งการโภชนะของไก่เน้ือพนัธ์ุ 

Ross 308 (Aviagen, 2014) แบ่งอาหารในการทดลองออกเป็น 3  ระยะ ไดแ้ก่  Starter  (อายุ 1 ถึง10 วนั) Grower 

(อาย ุ11 ถึง 24 วนั) และ Finisher (อาย ุ25 ถึง 35 วนั) ซ่ึงแสดงใน Table 1 และ Table 2 โดยตลอดการทดลองไก่เน้ือ

ทุกตวัไดรั้บอาหารและนํ้ าอย่างเต็มท่ี (ad libitum) ซ่ึงการทดลองน้ีได้ทาํการเล้ียงในโรงเรือนปิด (Evaporative 

cooling system; EVAP) 

 

การบันทึกข้อมลูสมรรถภาพการเจริญเติบโต 

 วนัท่ี 10 24 และ 35 ของการทดลองทาํการชัง่ไก่เน้ือทุกตวั และอาหารในแต่ละหน่วยการทดลองเพ่ือนาํไป

คาํนวณนํ้าหนกัตวั (body weight)  อตัราการเจริญเติบโตเฉล่ียต่อวนั (average dairy gain; ADG) ปริมาณการกินได ้

(feed intake; FI) และประสิทธิภาพการเปล่ียนอาหารเป็นนํ้าหนกัตวั (feed conversion ratio; FCR) และในกรณีท่ีไก่

เน้ือตาย (mortality) ทาํการบนัทึกขอ้มูล 

 

การบันทึกข้อมลูคุณภาพซาก 

 วนัท่ี 35 ของการทดลอง ทาํการอดอาหารไก่เน้ือเป็นเวลา 6 ชัว่โมง จากนั้นสุ่มไก่เน้ือจาํนวน 3 ตวัในแต่

ละหน่วยทดลอง (กลุ่มทดลองละ 18 ตวั) จากนั้นนาํมาฆ่าและชาํแหละช้ินส่วนเพ่ือคาํนวณนํ้าหนกัเปอร์เซ็นตซ์าก

โดยการบันทึกข้อมูล นํ้ าหนักมีชีวิต (live weight) นํ้ าหนักเน้ือหน้าอก (breast meat) นํ้ าหนักตับ (liver weight) 

นํ้ าหนักไขมันช่องท้อง (abdominal fat weight) นํ้ าหนักม้าม (spleen weight) นํ้ าหนักต่อมเบอร์ซ่า (bursa of 

Fabricius weight)  นํ้าหนกัต่อมไทมสั (thymus gland weight)  และนํ้าหนกัซีกมั (caecum weight) 

 

การวิเคราะห์ข้อมลูทางสถิติ 

 นาํขอ้มูลท่ีไดจ้ากการทดลองไดแ้ก่ขอ้มูลสมรรถภาพการเจริญเติบโตและคุณภาพซาก วิเคราะห์ความ

แปรปรวน (analysis of variance) และเปรียบเทียบค่าเฉล่ียระหว่างกลุ่มแบบ Duncan’s multiple range test โดยใช้

โปรแกรมคอมพิวเตอร์สาํเร็จรูป SAS version 9.0 (1990) 
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Table 1 Ingredients composition of experimental diets 

Items 1 to 10 day 11 to 24 day 25 to 35 day 

Ingredients, g kg-1, as fed basis     

Corn 31.65 33.23 34.83 
Wheat 20.00 20.00 20.00 
Full Fat Soy 12.50 11.26 12.00 
Wheat bran - - 2.00 
Dry distillers grians with solubles - 5.00 5.00 
SBM 48% 28.78 23.54 18.03 
Acid Oil 2.50 3.00 4.50 
Limestone 1.32 1.25 1.15 
Monodicalciumphosphate 1.77 1.46 1.26 
Salt  0.46 0.25 0.25 
Sodium sulphate 0.10 0.19 0.20 
L-Lysine HCl 0.20 0.19 0.19 
DL-Methionine 0.34 0.29 0.27 
L-Threonine 0.11 0.08 0.06 

Mineral premix1 0.10 0.10 0.10 
Vitamin premix2 0.04 0.03 0.03 
Biocholine 0.03 0.03 0.03 
Corn cob / Cellobiose  0.10 0.10 0.10 

1Provided per kg of complete diet: 20 mg of Fe, 2 mg of Co, 120 mg of Mn, 15 mg Cu, 100 mg of Zn, 1.25 mg of I and 0.30 mg of 

Se.2 Provided per kg of complete diet: 9000 IU of vitamin A, 3000 IU of vitamin D3, 30 mg of vitamin E, 1.18 mg of vitamin B1, 

6.25 mg of vitamin B2, 3 mg of B6, 0.03 mg of vitamin B12, 0.125 mg of Biotin, 10 mg of Pantothenic acid, 1.5 mg of Folic acid 

and 45 mg of Niacin 

 

Table 2 Calculated nutritive values of experimental diets 

Items 1 to 10 D 11 to 24 D 25 to 35 D 

Calculated nutritive values       

Metabolizable Energy, Kcal kg-1 3,000.00 3,100.31 3,200.37 
Crude protein, % 23.00 21.50 19.51 
Dry mater, % 89.35 89.37 89.56 
Fiber, % 3.27 3.55 3.61 
Fat, % 6.64 7.28 9.00 
Methionine, % 0.64 0.58 0.54 
Methionine+Cystine, % 0.95 0.87 0.8 
Lysine, % 1.29 1.15 1.02 
Threonine, % 0.86 0.77 0.68 
Tryptophan, % 0.26 0.23 0.21 

Valine 0.96 0.90 0.81 
Calcium, % 0.96 0.87 0.78 
Available phosphorus, % 0.48 0.43 0.39 
DEB (mEq/kg) 256.39 254.35 238.87 
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ผลและวจิารณ์ผลการทดลอง 

 

ผลการทดลองสมรรถภาพการเจริญเติบโต 

ผลการเสริมเซลโลไบโอสในอาหารต่อสมรรถภาพการเจริญเติบโตของไก่เน้ือท่ีเล้ียงภายใต้ความ

หนาแน่นสูง แสดงผลใน Table 3 ช่วงไก่เน้ืออายุ 1–10 วนั พบว่านํ้ าหนกัตวัและอตัราการเจริญเติบโตเฉล่ียต่อวนั 

ของไก่เน้ือกลุ่ม HSD+CB สูงกว่าเม่ือเทียบกับไก่เน้ือกลุ่ม HSD (p < 0.05) สอดคล้องกับการรายงานของ                           

Silva et al. (2010) ท่ีกล่าวว่าการเสริมพรีไบโอติกส์ในอาหารไก่เน้ือท่ีเล้ียงในสภาวะท่ีเกิดความเครียดจากความ

ร้อน ช่วยปรับปรุงสมรรถภาพการเจริญเติบโตในช่วงไก่เลก็ของการทดลอง และพบว่าสมรรถภาพการผลิตไก่เน้ือ

กลุ่ม NSD และ HSD ไม่แตกต่างกนั (p > 0.05) สอดคลอ้งกบัรายงานของ Dozier et al. (2005) และ Cengiz et al. 

(2015) การเพ่ิมความหนาแน่นในการเล้ียงใหสู้งข้ึนทาํให้สัตวเ์ขา้ถึงพ้ืนท่ีในการกินอาหารและนํ้ามีอย่างจาํกดั แต่

เน่ืองดว้ยตวัสัตวมี์ขนาดเล็กส่งผลให้การเขา้ถึงพ้ืนท่ีในการกินอาหารและนํ้ าเป็นปกติทาํให้ไม่ส่งผลกระทบต่อ

สมรรถภาพการเจริญเติบโต 

ช่วงอายุ 11–24 วนั พบว่านํ้ าหนกัตวั อตัราการเจริญเติบโตเฉล่ียต่อวนั และปริมาณการกินได ้ของไก่เน้ือ

กลุ่ม HSD+CB และ NSD สูงกวา่เม่ือเทียบกบัไก่เน้ือกลุ่ม HSD (p < 0.05) ช่วงอาย ุ25–35 วนั พบวา่นํ้าหนกัตวั ของ

ไก่เน้ือกลุ่ม NSD สูงกว่าไก่เน้ือกลุ่ม HSD (p < 0.05) แต่อย่างไรก็ตามพบว่า ไก่เน้ือกลุ่ม HSD+CB สามารถเพ่ิม

นํ้าหนกัตวัไดเ้ทียบเท่ากบักลุ่ม NSD (p > 0.05) ส่วนปริมาณการกินได ้พบว่าไก่เน้ือกลุ่มท่ีเล้ียงในความหนาแน่น

สูง (HSD และ HSD+CB) กินได้ตํ่ากว่าเม่ือเทียบกับกลุ่มไก่เน้ือท่ีเล้ียงในความหนาแน่นปกติ NSD (p < 0.05)  

สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ Chegini et al. (2018) และ Kridtayopas et al. (2019) ท่ีพบว่าการเล้ียงไก่เน้ือภายใต้ใน

ความหนาแน่นสูง หรือ การท่ีนํ้ าหนกัตวัต่อพ้ืนท่ีสูงข้ึน ส่งผลใหไ้ก่เน้ือเกิดความเครียด ซ่ึงความเครียดกระตุน้การ

หลัง่ฮอร์โมนคอร์ติโคสเตอโรน ส่งผลใหมี้การลดลงของนํ้าหนกัตวั อตัราการเจริญเติบโต และปริมาณการกินได ้

อยา่งไรกต็ามจากการวิจยัของ Sohail et al. (2012) รายงานวา่การเสริมพรีโอติกส์ในอาหารไก่เน้ือท่ีเกิดความเครียด 

สามารถปรับปรุงนํ้าหนกัตวัสตัวใ์หดี้ข้ึนได ้แต่ไม่ปรับปรุงปริมาณการกินไดข้องสตัว ์ 

ตลอดทั้งการทดลอง (1–31 วนั) พบวา่นํ้าหนกัตวั อตัราการเจริญเติบโตเฉล่ียต่อวนั และปริมาณการกินได ้

ของไก่เน้ือกลุ่ม HSD+CB ไม่แตกต่างกบัไก่เน้ือกลุ่ม HSD (p > 0.05) แต่ไก่เน้ือกลุ่ม HSD+CB สามารถเพ่ิมนํ้าหนกั

ตวั อตัราการเจริญเติบเฉล่ียต่อวนั และปริมาณการกินได ้ไดเ้ทียบเท่ากบัไก่เน้ือกลุ่ม NSD (p > 0.05) โดยผลการ

ทดลองในคร้ังน้ีมีความสอดคลอ้งกบัการายงานของ (Otsuka et al., 2004) อธิบายว่าเซลโลไบโอส ส่งผลให ้อตัรา

การเจริญเติบโตสูงข้ึน และมีแนวโนม้เพ่ิมปริมาณการกินไดข้องตวัสัตว ์แต่ไม่ส่งผลต่อการเปล่ียนอาหารเป็น

นํ้าหนกัตวั ดงันั้นเซลโลไบโอสอาจจะไม่เก่ียวขอ้งกบัการย่อยไดข้องอาหาร (digestibility processes) แต่ส่งผลต่อ

กลไกควบคุมการกินไดข้องตวัสัตว ์(voluntary feed intake) อีกทั้งพบว่า ตลอดทั้งการทดลอง การเพ่ิมพ้ืนท่ีความ

หนาแน่นในการเล้ียงประมาณ 20 เปอร์เซ็นต ์(29.32 และ35.19 กก./ตร.ม.) ส่งผลทาํใหมี้การลดลงของนํ้าหนักตวั 

อตัราการเจริญเติบโตเฉล่ียต่อวนั และปริมาณการกินได้ของไก่เน้ือประมาณ 5.80 5.93 และ 5.54 เปอร์เซ็นต์ 

ตามลาํดบัเม่ือเทียบกบัไก่เน้ือเล้ียงในความหนาแน่น เน่ืองจากความหนาแน่นท่ีเพ่ิมข้ึนอาจจะส่งผลให้สัตว์เกิด

ความเครียด และส่งผลใหก้ระทบสมรรถภาพการเจริญเติบโต 
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Table 3 Effects of cellobiose on growth performance in broiler chickens 

Items NSD HSD HSD+CB p-value SEM 

Starter phase (1 to 10 day)         
Body weight, g 299.03±12.15AB 292.96±5.19B 307.99±9.94A 0.04 2.59 
ADG, g day-1 25.36±1.19AB 24.75±0.51B 26.25±0.99A 0.04 0.26 
FI, g bird-1 300.83±12.90 290.16±14.13 307.33±15.95 0.15 3.61 
FCR 1.19±0.09 1.17±0.05 1.17±0.06 0.88 0.02 
Mortality, bird 0 0 0     
Grower phase (11 to 24 day)         
Body weight, g 1,296.97±24.82A 1,252.43±10.03B 1,300.63±18.56A <0.01 6.75 
ADG, g day-1 71.28±1.49A 68.53±0.56B 70.90±1.03A <0.01 0.38 
FI, g bird-1 1,268.98±32.74A 1,225.46±29.17B 1,273.35±27.49A 0.02 8.44 
FCR 1.27±0.01 1.27±0.02  1.28±0.02 0.54 0.004 
Mortality, bird 2 1 1     
Finisher phase (25 to 35 day)         
Body weight, g 2,255.68±90.66A 2,131.78±36.31B 2,193.48±94.12AB 0.04 21.23 
ADG, g day-1 87.15±6.62 79.94±3.29 81.17±7.73 0.13 1.57 
FI, g bird-1 1,687.38±63.66A 1,570.52±36.44B 1,574.10±114.56B 0.03 21.81 
FCR 1.76±0.08 1.79±0.10 1.76± 0.04 0.84 0.02 
Mortality, bird 3 3 3     
Overall phase (1 to 35 day)         
Final Body weight, g 2,255.67±90.66A 2,131.78±36.31B 2,193.48±94.12AB 0.04 21.23 
ADG, g day-1 63.15±2.58A 59.61±1.03B 61.37±2.68AB 0.04 0.60 
FI, g bird-1 3257.13±97.05A 3086.08±60.59B 3154.57±132.85AB 0.03 28.16 
FCR 1.47±0.02 1.47±0.04 1.46±0.01 0.83 0.01 
Mortality, bird 5 4 4     

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

 

ผลการทดลองคุณซาก 

ผลการเสริมเซลโลไบโอสในอาหารต่อคุณภาพซากของไก่เน้ือท่ีเล้ียงภายใตค้วามหนาแน่นสูง แสดงผล

ใน Table 4 ผลการทดลองพบว่าเปอร์เซ็นต์ไขมนัช่องทอ้งและเปอร์เซ็นตต์บัของไก่เน้ือกลุ่ม HSD มีนํ้ าหนกัสูง

ท่ีสุด แต่เม่ือเสริมเซลโลไบโอสเขา้ไปในอาหารพบว่าเปอร์เซ็นตไ์ขมนัช่องทอ้งและตบัลดลง เม่ือเทียบกบัไก่เน้ือ

กลุ่ม HSD (p<0.05) ในส่วนของเปอร์เซ็นตเ์น้ือหนา้อก มา้ม ต่อมเบอร์ซ่า ต่อมไทมสัและซีกมัไม่มีความแตกต่าง

ทางสถิติ สอดคลอ้งกบัรายงานของ Tong et al. (2004) ท่ีพบว่าการเพ่ิมความหนาแน่นในการเล้ียงไม่ส่งผลต่อ

เปอร์เซ็นเน้ือหนา้อก ไขมนัช่องทอ้ง และอวยัวะท่ีเก่ียวขอ้งกบัระบบภูมิคุม้กนั  
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Table 4 Effects of cellobiose on carcass traits in broiler chickens 

A-B Mean bearing different superscripts within the same row are significantly different (p < 0.05). 

 

อย่างไรก็ตาม งานวิจยัของ Satouchi et al. (1996) และ Umeki et al. (2005) พบว่า เซลโลไบโอสส่งผลต่อ

กระบวนการสังเคราะห์ไขมนัและมีการลดไขมนัท่ีสะสมในร่างกายในหนูทดลองลดลง ซ่ึงเซลโลไบโอสสามารถ

เพ่ิมแบคทีเรียท่ีมีประโยชน์ และผลิต SCFA มากข้ึน (Tran et al., 2016) ซ่ึงงานวิจัยของ Canfora et al. (2015) 

อธิบายว่า SCFA ส่งสัญญาณไปยงั GPR43 ท่ีตาํแหน่งเซลล์ไขมนั (adipose tissue) เพ่ือกระตุน้ให้ลดการสะสม

ไขมนัในร่างกาย อีกทั้งมีงานวิจยัในมนุษยพ์บว่าเซลโลไบโอสมีคุณสมบติัเป็นสารเสริมดชันีนํ้าตาลตํ่า (glycemic 

index) และมีความทนทานต่อการปลดปล่อยฮอร์โมนอินซูลิน (insulinemic effect) (Moré et al., 2020) ดังนั้ น                  

เซลโลไบโอสส่งผลให้ปลดปล่อยกลูโคสเขา้กระแสเลือดไดช้า้ ดว้ยเหตุน้ีฮอร์โมนอินซูลินจึงเปล่ียนกลูโคสใน

กระแสเลือดเป็นไขมนัสะสมในตวัสตัวล์ดลง (lipid and glucose homeostasis) 

 

สรุป 

 การเพ่ิมความหนาแน่นในการเล้ียงไก่เน้ือ ส่งผลให้สมรรถภาพการเจริญเติบโตลดลง แต่เม่ือเสริมเซลโล

ไบโอสในอาหารสามารถปรับปรุงสมรรถภาพการเจริญเติบโตใหดี้ข้ึน และเซลโลไบโอสทาํใหล้ดเปอร์เซ็นตไ์ขมนั

ช่องทอ้งและเปอร์เซ็นตต์บัลดลง ดงันั้น การทดลองน้ีจึงช้ีใหเ้ห็นว่าเซลโลไบโอสสามารถปรับปรุงสมรรถภาพการ

เจริญเติบโตและส่งผลต่อการสงัเคราะห์ไขมนัของไก่เน้ือภายใตก้ารเล้ียงในความหนาแน่นสูง 
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บทคัดย่อ 

สดัส่วนไขมนัต่อโปรตีน (Fat to Protein Ratio; FPR) ของนํ้ านมรวมถงัระดบัฟาร์ม (216 ฟาร์ม) ท่ีวเิคราะห์เดือน

ละ 2 คร้ัง (มกราคม 2560 ถึง สิงหาคม 2563; 14,646 ขอ้มูล) เพ่ือประเมินคุณภาพและกาํหนดราคานํ้ านมดิบถูกใชใ้นการ

พิจารณาโอกาสการเกิดภาวะคีโตซิส (FPR > 1.50) และแอซิโดซิส (FPR < 1.10) ขอ้มูลถูกพรรณนาเชิงสถิติและวเิคราะห์

ดว้ยหุ่นจาํลองเชิงเสน้ตรงแบบผสมท่ีพิจารณาปี-ฤดูกาลท่ีผลิต ขนาดฟาร์ม (โครีดนม < 10, 10–29 และ > 29 ตวั) เป็นปัจจยั

กาํหนด และพิจารณาฟาร์มและความคลาดเคล่ือนเป็นปัจจยัสุ่ม ผลการศึกษาพบวา่ฝงูโครีดนมส่วนใหญ่ (ร้อยละ 81) มี

โอกาสเกิดภาวะแอซิโดซิสและคีโตซิสในบางช่วงของการผลิตมโดย FPR ในฝงูโครีดนมของเกษตรกร (0.70–1.90) ผนัแปร

ตามปีและฤดูกาลท่ีผลิต (p < 0.01) แต่แตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติตามขนาดฟาร์ม ความสมัพนัธ์ระหวา่งความ

ผนัแปรของฟาร์มและความผนัแปรของ FPR มีค่าร้อยละ 30 ขอ้มูลองคป์ระกอบนํ้ านมสามารถนาํมาใชป้ระโยชน์เพ่ิมในการ

เฝ้าระวงัสุขภาพของฝงูโครีดนม 

คาํสําคญั: การจดัการ,โคนม, ฝงูโครีดนม, โรคเมทาบอลิค, องคป์ระกอบนํ้ านม 

 

Abstract 

Fat to protein ratio (FPR) in bulk tank milk at farm level (216 farms), that were evaluated twice a month (January 

2017 to August 2020; 14,646 records) for quality evaluation and price determination, were considered likelihood of ketosis 

(FPR > 1.50) and acidosis (FPR < 1.10). The data were statistically described and analyzed using a mixed linear model that 

considered production year–season and farm size (milking cows < 10, 10 to 29 and > 29) as fixed effects, and farms and 

residuals were random effects. The results showed that most milking dairy herds (81%) were likely to have both acidosis 

and ketosis at some periods of production. The FPR in the milking herds of farmers (0.70–1.90) varied by year-season of 

production (P < 0.01), but they were not statistically significant with farm size. The relationship between farms and FPR 

variances was 30%. Milk composition data can be used to enhance health surveillance of milking dairy herds. 

Keywords: dairy cattle, management, metabolic disease, milk composition, milking herd 
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คํานํา 

ภาวะกรดในกระแสเลือดหรือแอซิโดซิส (Acidosis) เกิดจากแม่โคไดรั้บอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตท่ี

แตกตวัเร็วในปริมาณมาก ส่งผลใหเ้กิดกรดแลคติกจาํนวนมากในกระเพาะรูเมน เม่ือกรดถูกดูดซึมเขา้สู่กระแสเลือด

จึงส่งผลให้แม่โคเกิดอาการอกัเสบท่ีบริเวณกีบและข้อขา (Laminitis) ถ่ายมูลเหลวและมีมูกเลือด และกระวน

กระวาย (Owens et al., 1998; Enemark, 2008) ในทางกลับกัน หากแม่โคได้รับอาหารพลังงานไม่เพียงพอ 

โดยเฉพาะในช่วงระยะหลงัคลอด ซ่ึงเป็นช่วงท่ีแม่โคตอ้งการพลงังานมาก แม่โคจึงนาํพลงังานในรูปของไขมนัท่ี

สะสมไวใ้นร่างกายออกมาใช้ประโยชน์ เม่ือไขมันถูกดึงออกมามากเกินไป ส่งผลให้ไขมันถูกเปล่ียนเป็น                         

อะซิติลโคเอ (Acetyl–CoA) เขา้สู่วฏัจกัรเครบส์ไม่ไดท้ั้งหมด อะซิติลโคเอจึงถูกขบัออกทางกระแสเลือดในรูป

ของคีโตน และเกิดเป็นภาวะคีโตซิส (Ketosis) แม่โคท่ีมีภาวะดงักล่าวมกัมีร่างกายผอม กินอาหารลดลง และผลิต

นํ้านมลดลง (Negussie et al., 2013) ภาวะเหล่าน้ีส่งผลเสียต่อสุขภาพและความสามารถในการใหผ้ลผลิตของโครีด

นม เกษตรกรจึงจาํเป็นตอ้งเฝ้าระวงั และบริหารจดัการฟาร์มเพ่ือป้องกนัการเกิดทั้งภาวะแอซิโดซิสและคีโตซิสใน

ฝงูโครีดนมของตน 

โดยทัว่ไปแม่โคนมสุขภาพปรกติมกัรักษาสมดุลของพลงังานภายในร่างกาย ซ่ึงสามารถพิจารณาไดจ้าก

สดัส่วนของโปรตีนและไขมนั (Fat to protein ratio, FPR) ท่ีปรากฏในนํ้านมท่ีผลิตไดจ้ากโคนมแต่ละตวั โดยโครีด

นมท่ีมีสุขภาพปรกติ มกัมีสัดส่วนไขมนัต่อโปรตีนในนํ้านมเฉล่ียอยู่ในช่วง 1.10 ถึง 1.50 โดยถา้สัดส่วนไขมนัต่อ

โปรตีนในนํ้านมเฉล่ียตํ่ากว่า 1.10 แม่โคนมมีความเส่ียงอยู่ในภาวะแอซิโดซิส และถา้สัดส่วนไขมนัต่อโปรตีนใน

นํ้านมเฉล่ียสูงกว่า 1.50 แม่โคนมมีความเส่ียงอยู่ในภาวะคีโตซิส (Heuer et al., 1999; Enemark, 2008; Paura et al., 

2012; Vlcek et al., 2016) การพิจารณาสดัส่วนไขมนัต่อโปรตีนในนํ้านมเพ่ือประเมินสุขภาพของโครีดนมถูกใชใ้น

หลายประเทศ แต่ยงัไม่พบการใชป้ระโยชนใ์นโคนมระดบัฟาร์ม หรือระดบัสหกรณ์ภายในประเทศไทย 

ในปัจจุบนั นํ้ านมรวมถงัรายฟาร์มของเกษตรกรท่ีส่งให้กบัสหกรณ์หรือศูนยร์วบรวมนํ้ านมดิบถูกสุ่ม

ตรวจองค์ประกอบของนํ้ านมและการปนเป้ือน เพ่ือใช้ในการกาํหนดราคาหรือปฏิเสธการรับซ้ือนํ้ านมดิบเป็น

ประจาํทุก 10–15 วนั การนาํขอ้มูลสดัส่วนไขมนัและโปรตีนจากรายงานผลการวิเคราะห์ดงักล่าวมาประเมินสถานะ

สุขภาพของฝงูโครีดนม (ปรกติ เส่ียงต่อการเกิดภาวะแอซิโดซิส หรือเส่ียงต่อการเกิดภาวะคีโตซิส) อาจช่วยให้การ

เฝ้าระวงัและบริหารจดัการฟาร์มเพ่ือป้องกนัปัญหาสุขภาพของโครีดนมของเกษตรกรและสหกรณ์สามารถทาํได้

อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน งานวิจยัน้ีจึงมีวตัถุประสงค์เพ่ือประเมินสถานภาพขององคป์ระกอบและสัดส่วน

ไขมนัต่อโปรตีนในนํ้านมและจาํแนกปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อสดัส่วนไขมนัต่อโปรตีนในนํ้านมรวมถงัระดบัฟาร์ม 

ท่ีบ่งช้ีถึงภาวะสุขภาพปรกติ และโอกาสในการเกิดภาวะแอซิโดซิสและภาวะคีโตซิสในฝงูโครีดนมของเกษตรกร 

 

อุปกรณ์และวธีิการ 

ขอ้มูลไขมนันม (ร้อยละ) โปรตีนนม (ร้อยละ) และสัดส่วนไขมนัต่อโปรตีนในนํ้านม (FPR; คาํนวณจาก

ไขมนันมหารดว้ยโปรตีนนม) ของตวัอย่างนํ้ านมท่ีสุ่มเก็บเดือนละ 2 คร้ัง (ระหว่างเดือนมกราคม พ.ศ. 2560 ถึง

เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2563) จากนํ้ านมรวมถงัรายฟาร์มของเกษตรกร จาํนวน 216 ราย (จาํนวน 14,646 ขอ้มูล) ถูก

นาํมาใชใ้นการศึกษา ฤดูกาลผลิตถูกจาํแนกเป็นฤดูร้อน (เดือนมีนาคม ถึง เดือนมิถุนายน) ฤดูฝน (เดือนกรกฎาคม 

ถึง เดือนตุลาคม) และฤดูหนาว (เดือนพฤศจิกายน ถึง เดือนกุมภาพนัธ์) ขนาดฟาร์มถูกพิจารณาตามจาํนวนโครีด
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นมเฉล่ียท่ีใหผ้ลผลิตนํ้านมในช่วงเวลาท่ีศึกษา ไดแ้ก่ ฟาร์มขนาดเลก็ (จาํนวนโครีดนมนอ้ยกวา่ 10 ตวั) ฟาร์มขนาด

กลาง (จาํนวนโครีดนมระหวา่ง 10 ถึง 29 ตวั) และฟาร์มขนาดใหญ่ (จาํนวนโครีดนมมากกวา่ 29 ตวั) 

ขอ้มูลไขมนันมและโปรตีนนมถูกจาํแนกคุณภาพ ตามเกณฑ์มาตรฐานของสํานักงานมาตรฐานสินคา้

เกษตรและอาหารแห่งชาติ (2548) โดย (1) คุณภาพนํ้านมดีมาก (P) มีไขมนันมมากกว่าร้อยละ 4.00 และมีโปรตีน

นมมากกว่าร้อยละ 3.40 (2) คุณภาพนํ้านมดี (G) มีไขมนันมระหว่างร้อยละ 3.61 ถึง 4.00 และโปรตีนนมระหว่าง

ร้อยละ 3.21 ถึง 3.40 (3) คุณภาพนํ้ านมมาตรฐาน (S) มีไขมนันมระหว่างร้อยละ 3.20 ถึง 3.60 และโปรตีนนม

ระหวา่งร้อยละ 3.00 ถึง 3.20 และ (4) คุณภาพนํ้านมตํ่า (L) มีไขมนันมนอ้ยกวา่ร้อยละ 3.20 และโปรตีนนมนอ้ยกว่า

ร้อยละ 3.00 ขอ้มูลสดัส่วนไขมนัต่อโปรตีนในนํ้านมถูกนาํมาพิจารณา ถึง ภาวะสุขภาพปรกติ (FPR อยูใ่นช่วง 1.10 

ถึง 1.50) โอกาสในการเกิดภาวะแอซิโดซิส (FPR ตํ่ากว่า 1.10; Paura et al., 2012) และโอกาสในการเกิดภาวะคีโต

ซิสในฝูงโครีดนม (FPR สูงกว่า 1.50; Heuer et al., 1999) ขอ้มูลทั้งหมดถูกนาํมาสร้างเป็นภาพการกระจายตวัของ

ขอ้มูลเพ่ือแสดงใหเ้ห็นถึง สัดส่วนคุณภาพของผลผลิตนํ้านมและภาวะสุขภาพของโคนมท่ีเล้ียงดูโดยเกษตรกรใน

ช่วงเวลาท่ีศึกษา โอกาสในการเกิดภาวะแอซิโดซิส ภาวะปรกติ และภาวะคีโตซิสของแต่ละฟาร์มในช่วงเวลาท่ี

ศึกษาถูกคาํนวณค่าและนาํมาสร้างเป็นภาพ ดว้ย Microsoft Excel 365® 

ขอ้มูลทั้งหมดถูกนาํไปวิเคราะห์ค่าสถิติเชิงพรรณนา และศึกษาความมีอิทธิพลของปัจจยัท่ีมีต่อสัดส่วน

ไขมนัต่อโปรตีนในนํ้านมดว้ยหุ่นจาํลองทางสถิติเชิงเสน้ตรงแบบผสม (Mixed linear model) ท่ีพิจารณาปี–ฤดูกาล

ท่ีผลิตและขนาดฟาร์มเป็นปัจจัยกาํหนด และพิจารณาฟาร์มและความคลาดเคล่ือนเป็นปัจจัยสุ่ม ดังสมการ  

y ijkl = YSi + FSizej + FarmIDk + eijkl  โดย yijkl เป็นสดัส่วนไขมนัต่อโปรตีนในนํ้านมรวมถงั  µ เป็นค่าเฉล่ียรวม YSi 

เป็นปี–ฤดูกาลท่ีผลิตนํ้านม FSizej เป็นขนาดฟาร์ม FarmIDk เป็นหมายเลขฟาร์ม [~NID (0, σFarmID2 )] และ eijkl เป็น

ความคลาดเคล่ือน [~NID (0, σe2)] ค่าเฉล่ียลีสแควร์สาํหรับแต่ละระดบัของปัจจยักาํหนดท่ีศึกษาถูกคาํนวณค่าและ

นาํมาเปรียบเทียบทีละคู่ ดว้ยวิธี t–test ท่ีระดบันยัสาํคญั 0.05 สัดส่วนความผนัแปรระหว่างฟาร์ม (Farm variance) 

และสดัส่วนไขมนัต่อโปรตีนในนํ้านม (FPR variance) ถูกนาํมาพิจารณาถึงระดบัความสมัพนัธ์ 

 

ผลและวจิารณ์ผลการทดลอง 

ในช่วงเวลาท่ีศึกษา นํ้านมดิบท่ีผลิตไดจ้ากเกษตรกรมีไขมนันมเฉล่ียร้อยละ 3.73 ± 0.33 มีโปรตีนนมเฉล่ีย

ร้อยละ 3.06 ± 0.21 และมีสัดส่วนไขมนัต่อโปรตีนในนํ้านมเฉล่ีย 1.22 ± 0.11 ซ่ึงอยู่ในช่วงท่ีแสดงถึงภาวะสุขภาพ

ปรกติ อย่างไรก็ตาม การกระจายตวัของสัดส่วนคุณภาพของผลผลิตนํ้ านมและภาวะสุขภาพของโคนม (Fig. 1) 

ช้ีใหเ้ห็นว่า ผลผลิตนํ้านมรวมถงัรายฟาร์มของเกษตรกรส่วนใหญ่มีไขมนันมอยู่ในระดบัดี (ร้อยละ 46) รองลงมา

เป็นระดบัมาตรฐาน (ร้อยละ 30) ดีมาก (ร้อยละ 19) และตํ่า (ร้อยละ 5) ตามลาํดบั ซ่ึงแตกต่างจากโปรตีนนมอย่าง

ชดัเจน โดยผลผลิตนํ้านมรวมถงัรายฟาร์มของเกษตรกรส่วนใหญ่มีโปรตีนนมอยูใ่นระดบัตํ่า (ร้อยละ 40) รองลงมา

เป็นระดบัมาตรฐาน (ร้อยละ 37) ระดบัดี (ร้อยละ 18) และดีมาก (ร้อยละ 5) ตามลาํดบั ลกัษณะการกระจายตวัเช่นน้ี

คลา้ยคลึงกบัคุณภาพนํ้านมรวมถงัระดบัฟาร์มในเขตภาคกลางท่ีศึกษาโดย ธนาทิพย ์และคณะ (2559) ทั้งน้ี อาจเป็น

เพราะอุตสาหกรรมโคนมในประเทศไทยใหค้วามสาํคญัต่อไขมนันมมากกวา่โปรตีนนม ดงัท่ีปรากฏในรายละเอียด

การกาํหนดราคารับซ้ือผลผลิตนํ้านม (มาตรฐานสินคา้เกษตรและอาหารแห่งชาติ, 2548) และแนวทางการส่งเสริม

การผลิตของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ดว้ยเหตุน้ี เกษตรกรจึงเนน้การจดัการท่ีช่วยใหไ้ดผ้ลผลิตนํ้านมท่ีมีไขมนั
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นมสูงมากกว่าโปรตีนนม ลกัษณะเช่นน้ี ไม่ส่งผลดีต่อคุณสมบติัและคุณภาพของนํ้านมดิบท่ีจะนาํไปใชป้ระโยชน์

ในการแข่งขนัทางธุรกิจ และการพฒันาผลิตภณัฑน์ม ซ่ึงจาํเป็นตอ้งไดรั้บการแกไ้ข 

 

 
Fig. 1 Distributions of fat to protein ratio (A), fat (B), and protein (C) classified for P = premium grade, G = good 

grade, S = standard grade and L = lower grade) 

 

ผลผลิตนํ้ านมรวมถงัรายฟาร์มของเกษตรกรส่วนใหญ่ (Fig. 1) ช้ีให้เห็นว่า สุขภาพของฝูงโคนมอยู่ใน

ภาวะปรกติ (ร้อยละ 90) และมีความเส่ียงในการเกิดภาวะแอซิโดซิส (ร้อยละ 9) มากกว่าภาวะคีโตซิส (ร้อยละ 1) 

โดยผลผลิตนํ้านมรวมถงัรายฟาร์มท่ีบ่งช้ีถึงความเส่ียงในการเกิดภาวะแอซิโดซิส (FPR 0.70 ถึง 1.09) มีไขมนันม

อยู่ในช่วงร้อยละ 2.23 ถึง 4.60 และโปรตีนนมอยู่ในช่วงร้อยละ 2.40 ถึง 4.06 ในขณะท่ี ผลผลิตนํ้ านมรวมถงัราย

ฟาร์มท่ีบ่งช้ีถึงสุขภาพของฝูงโคนมในภาวะปรกติ (FPR 1.10 ถึง 1.50) มีไขมนันมอยู่ในช่วงร้อยละ 2.71 ถึง 5.58 

และโปรตีนนมอยู่ในช่วงร้อยละ 2.38 ถึง 4.06 และ ผลผลิตนํ้ านมรวมถงัรายฟาร์มท่ีบ่งช้ีถึงความเส่ียงในการเกิด

ภาวะคีโตซิส (FPR 1.51 ถึง 1.90) มีไขมนันมอยู่ในช่วงร้อยละ 3.38 ถึง 5.89 และโปรตีนนมอยู่ในช่วงร้อยละ 2.38 

ถึง 3.47 และหากพิจารณาโอกาสในการเกิดภาวะแอซิโดซิส ภาวะปรกติ และภาวะคีโตซิสของแต่ละฟาร์ม (Fig. 2) 

พบว่า ฝูงโครีดนมของฟาร์มส่วนใหญ่ (ร้อยละ 81) มีโอกาสเกิดความเส่ียงไดท้ั้งภาวะแอซิโดซิสและคีโตซิส โดย

ฟาร์มส่วนใหญ่มีโอกาสเส่ียงต่อภาวะแอซิโดซิส (159 ฟาร์ม; 1,369 คร้ัง) มากกว่า ภาวะคีโตซิส (64 ฟาร์ม; 116 

คร้ัง) อย่างไรก็ตาม ฝูงโคของเกษตรกร 31 ราย (ร้อยละ 19) มีสัดส่วนไขมนัต่อโปรตีนในนํ้ านมอยู่ในช่วงปรกติ

ตลอดระยะเวลาท่ีศึกษา ช้ีใหเ้ห็นถึงความเป็นไปไดใ้นการจดัการฟาร์มใหแ้ม่โคมีสุขภาพท่ีดีตลอดระยะการรีดนม 

การส่งเสริมความเขา้ใจและพฒันาทกัษะของเกษตรกรในการจดัการฟาร์มเพ่ือลดความเส่ียงต่อภาวะแอซิโดซิส

และคีโตซิส (Owens et al., 1998; Lock et al., 2012; Vlcek et al., 2016) จึงเป็นส่ิงจาํเป็นและสาํคญัต่อการลดตน้ทุน

และเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตนํ้านม  
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Fig. 2 Percentage of risk in acidosis, normal, and risk in ketosis of the farms 

 

สัดส่วนไขมนัต่อโปรตีนในนํ้ านมผนัแปรไปตามปีและฤดูกาลท่ีผลิตอย่างมีนัยสําคญั (p < 0.01) โดย

ค่าเฉล่ียลีสแควร์สาํหรับสัดส่วนไขมนัต่อโปรตีนในนํ้านมผนัแปรอยู่ในช่วง 1.17 ± 0.01 (ฤดูหนาว พ.ศ. 2562) ถึง 

1.27 ± 0.01 (ฤดูหนาว พ.ศ. 2561) อยู่ในช่วงของค่าท่ีบ่งช้ีถึงความมีสุขภาพปรกติของฝูงโคนม (FPR อยู่ในช่วง 

1.10 ถึง 1.50) อย่างไรก็ตาม สัดส่วนไขมนัต่อโปรตีนในนํ้ านมในภาพรวมมีแนวโนม้เพ่ิมสูงข้ึน (Fig. 3) ซ่ึงมีค่า

ตํ่าสุดในช่วงฤดูร้อนของทุกปี และมีค่าสูงสุดในช่วงฤดูหนาวของทุกปี ยกเวน้ปี พ.ศ. 2561 ความผนัแปรท่ีเกิดข้ึนน้ี

เป็นผลมาจากความผนัแปรของไขมนันมและโปรตีนนมท่ีผลิตไดจ้ากโคนมภายในฝูง อนัเป็นผลมาจากการจดัการ

อาหารข้นและอาหารหยาบท่ีมกัผนัแปรไปตามความอุดมสมบูรณ์ของดินและปริมาณนํ้ า และส่ิงแวดลอ้มท่ี

เกษตรกรแต่ละรายปฏิบติัต่อฝูงโครีดนมแตกต่างกนัในแต่ละฤดูกาล ตามความอุดมสมบูรณ์ของพืชและวตัถุดิบ

อาหารสตัว ์(สุทธิศกัด์ิ และคณะ, 2546; ธนาทิพย ์และคณะ, 2559; Walker et al., 2001)  

 

 
Fig. 3 Changes in means of fat to protein ratio from winter 2017 to rainy 2020 
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ขนาดฟาร์มไม่มีผลต่อสัดส่วนไขมนัต่อโปรตีนในนํ้ านม (p = 0.85) โดย สัดส่วนไขมนัต่อโปรตีนใน

นํ้ านมรวมถงัรายฟาร์มของฟาร์มขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก มีค่า 1.22 ± 0.01 1.23 ± 0.01 และ 1.23 ± 

0.01 ตามลาํดบั ช้ีให้เห็นถึง ความไม่แตกต่างกันในคุณภาพการจดัการฟาร์มท่ีเก่ียวข้องกับสุขภาพของโคนม

ระหว่างฟาร์มท่ีมีขนาดต่างกนั อย่างไรก็ตาม สัดส่วนความผนัแปรระหว่างฟาร์ม (Farm variance) และสัดส่วน

ไขมนัต่อโปรตีนในนํ้านม (FPR variance) มีค่า 0.30 แสดงใหเ้ห็นวา่ ความแตกต่างของสดัส่วนไขมนัต่อโปรตีนใน

นํ้ านมมีความสัมพนัธ์กบัความแตกต่างระหว่างฟาร์มร้อยละ 30 ลกัษณะเช่นน้ีย ํ้าให้เห็นถึงความสําคญัและความ

จาํเป็นในการให้ความรู้ สร้างความเขา้ใจ และพฒันาทกัษะในการจดัการฟาร์มให้กบัเกษตรกรแต่ละรายท่ียงัคงมี

ความหลากหลายและแตกต่างกนั เพ่ือลดปัญหาในการจดัการสุขภาพฝูงโคนมใหเ้ป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรและ

อุตสาหกรรมการผลิตโคนมต่อไป 

 

สรุป   

ผลผลิตนํ้ านมรวมถงัรายฟาร์มของเกษตรกรส่วนใหญ่มีไขมนันมในระดบัดี มีโปรตีนนมตํ่า และ มี

สดัส่วนไขมนัต่อโปรตีนในนํ้านมอยูใ่นช่วง 1.17 ± 0.01 ถึง 1.27 ± 0.01 ช้ีใหเ้ห็นวา่ สุขภาพของฝงูโคนมส่วนใหญ่

อยูใ่นภาวะปรกติ สดัส่วนไขมนัต่อโปรตีนในนํ้านมผนัแปรไปตามปีและฤดูกาลท่ีผลิต (เน่ืองจากความแตกต่างของ

สภาพแวดลอ้มในแต่ละฤดูกาล) ไม่ผนัแปรตามขนาดฟาร์ม แต่มีความสัมพนัธ์กบัความแตกต่างระหว่างฟาร์มร้อย

ละ 30 ผลการศึกษาช้ีใหเ้ห็นถึงโอกาสในการใชป้ระโยชน์จากขอ้มูลไขมนันมและโปรตีนนมท่ีใชใ้นการกาํหนด

ราคาและปฏิเสธการรับซ้ือนํ้านมดิบมาใชใ้นการประเมินและเฝ้าระวงัปัญหาสุขภาพของฝูงโคนมของเกษตรกร

แต่ละราย 
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บทคัดย่อ  

จาํนวนเซลลโ์ซมาติก (Bulk Tank Somatic Cell Count; BSC) และแลคโตสในนํ้ านมรวมถงัระดบัฟาร์ม (14,867 

ขอ้มูล) ของเกษตรกร (227 ฟาร์ม) ท่ีถูกสุ่มตวัอยา่งและวเิคราะห์ (มกราคม 2560 ถึงสิงหาคม 2563) เพ่ือการประเมินคุณภาพ

และกาํหนดราคานํ้ านมถูกนาํมาศึกษาแนวโน้มความผนัแปร และจาํแนกความสัมพนัธ์เชิงเส้นตรงด้วยหุ่นจาํลองเชิง

เสน้ตรงแบบผสมท่ีพิจารณาปี-ฤดูกาล ขนาดฟาร์ม (โครีดนม <10, 10–29 และ >29 ตวั) และแลคโตส (%) เป็นปัจจยักาํหนด

และพิจารณาฟาร์มและปัจจยัอ่ืนเป็นปัจจยัสุ่ม ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่า BSC (50,000-1,500,000 เซลล์/มิลลิลิตร) ผนั

แปรไปตามปี-ฤดูกาล (p <0.0001) โดยมกัพบค่า BSC สูงสุดในฤดูฝนของแต่ละปี ขนาดของฟาร์มมีอิทธิพลอย่างไม่มี

นัยสําคัญต่อ  BSC (p = 0.67) แลคโตสลดลง (1%) ส่งผลให้  BSC เ พ่ิม ข้ึน (476,250 เซลล์ / มิล ลิ ลิตร; p < 0.0001; 

R2 = -0.29) ความสัมพนัธ์ระหว่างความผนัแปรของฟาร์มและ BSC มีค่าร้อยละ 37.13 ผลการศึกษาเหล่าน้ียืนยนัถึงความ

เป็นประโยชน์ขององคป์ระกอบนํ้ านมในการเฝ้าระวงัสุขภาพและการจดัการฝงูโครีดนม 

คาํสําคญั: โคนม, จาํนวนเซลลโ์ซมาติก, นํ้ าตาลแลคโตส, นํ้ านมรวมถงั 

  
Abstract 

Bulk tank somatic cells count (BSC) and lactose at farm level (14,867 data) of farmers (227 farms) that were 

randomly sampled and analyzed (January 2017 to August 2020) for milk quality and price determination were used to 

identify variation, and linear relationship using a mixed linear model considered year-season of production, farm size 

(milking cows; <10, 10 to 29 and > 29), and lactose (%) as fixed effects, and considered farms and residuals as random 

effects. The results indicated that BSC (50,000–1,500,000 cells/ml) varied by the year-season of production (p < 0.0001). 

The highest BSC was often found in the rainy season of each year. Farm size had no significant influenced on BSC (p = 

0.67). The reduction of lactose content (1%) resulted in increasing of BSC (476,250 cells/ml; p <0.0001; R2 = -0.29). The 

relationship between farms and BSC variances was 37.13%. These study results confirmed the usefulness of milk 

composition for health monitoring and management of milking cows. 

Keywords: bulk tank milk, dairy cattle, lactose, somatic cell count 
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คํานํา 
การผลิตและการบริโภคนํ้านมในประเทศไทยมีแนวโนม้เพ่ิมสูงข้ึน นํ้านมท่ีมีคุณภาพดีจึงเป็นท่ีตอ้งการ

และมีความสาํคญัมากต่อโอกาสในการแข่งขนัทางธุรกิจ ท่ีผ่านมา จาํนวนเซลลโ์ซมาติกในนํ้านมดิบยงัเป็นปัญหา

สําคญัในอุตสาหกรรมการผลิตโคนม โดยจาํนวนเซลลโ์ซมาติกในนํ้ านมดิบท่ีมากกว่าปกติมกัเกิดข้ึนจากปัญหา

สุขภาพของโคนมและคุณภาพในการจัดการผลิตของเกษตรกร ปัญหาดังกล่าวนอกจากจะส่งผลกระทบต่อ

คุณสมบติัของนํ้านมโดยตรงแลว้ยงัอาจส่งผลกระทบต่อความน่าเช่ือถือทางธุรกิจ รายได ้และโอกาสในการไดผ้ล

กาํไรของเกษตรกร เน่ืองจากในปัจจุบันจาํนวนเซลล์โซมาติกในนํ้ านมถูกนํามาใช้เป็นเกณฑ์ (มกอช., 2548) 

สาํหรับการกาํหนดราคาและปฏิเสธการรับซ้ือนํ้านมดิบ โดยสหกรณ์ ศูนยร์วบรวมนํ้านมดิบ และโรงงานแปรรูป

ผลิตภณัฑน์ม 

เซลลโ์ซมาติก (Somatic cell) คือ เซลลท่ี์ร่างกายสร้างข้ึน ส่วนใหญ่ประกอบดว้ยเซลลเ์ม็ดเลือดขาวและ

เซลลส์งัเคราะห์นํ้านม (อรัญ, 2552) โดยปกติ จาํนวนเซลลโ์ซมาติกในนํ้านมควรมีนอ้ยกวา่ 200,000 เซลล/์มิลลิลิตร 

และเม่ือร่างกายโคมีการติดเช้ือโรคและอกัเสบ เซลลโ์ซมาติกในนํ้านมอาจมีจาํนวนสูงกวา่ 400,000 เซลล/์มิลลิลิตร 

(Reinemann et al., 1997) จาํนวนเซลลโ์ซมาติกในนํ้านมจึงมีความสัมพนัธ์กบัการเกิดโรคเตา้นมอกัเสบ (Mastitis) 

ในโครีดนมและในฝูงโคนม ในขณะเดียวกนั แลคโตสซ่ึงเป็นนํ้าตาลโมเลกุลคู่ เป็นองคป์ระกอบหลกัของเน้ือนม 

และมีบทบาทสําคญัในการควบคุมแรงดนัออสโมติก และความสามารถในการยอมให้เซลลต่์าง ๆ ผ่านจากเส้น

เลือดฝอยเขา้สู่อลัวีโอไล (Alveoli) มกัมีปริมาณตํ่าในนํ้านมท่ีผลิตจากเตา้นมท่ีติดเช้ือทั้งหมดหรือบางส่วน (Kelly 

et al., 2018) การเปล่ียนแปลงปริมาณความเขม้ขน้ของแลคโตสในนํ้านมจึงสามารถใชเ้ป็นตวับ่งช้ีโรคเตา้นมอกัเสบ 

(Sharif et al., 2007) 

โดยทั่วไป นํ้ านมรวมถงั (Bulk tank milk yield) ท่ีเกษตรกรแต่ละรายผลิต มกัถูกสุ่มตรวจคุณภาพทั้ง

องคป์ระกอบนํ้านมและการปนเป้ือนแบคทีเรีย เพ่ือนาํมาใชใ้นการกาํหนดราคาหรือปฏิเสธการรับซ้ือนํ้านมในชุด

นั้น ๆ หลายสหกรณ์และศูนยร์วบรวมนํ้านมดิบยงัใชป้ระโยชน์จากขอ้มูลท่ีรายงานดงักล่าว เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ

ในการส่งเสริมการผลิตของเกษตรกรท่ีเป็นสมาชิก และความแม่นยาํในการวางแผนการผลิตในภาพรวมของ

สหกรณ์หรือหน่วยงานไม่เต็มท่ี การวิจยัคร้ังน้ีจึงมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาแนวโนม้ความผนัแปรของเซลลโ์ซมาติก

ในนํ้ านมรวมถงัระดบัฟาร์ม และจาํแนกความสัมพนัธ์ระหว่างเซลลโ์ซมาติก แลคโตส และปัจจยัอ่ืนๆ สําหรับ

ช้ีใหเ้ห็นถึงโอกาสในการใชป้ระโยชน์จากขอ้มูลท่ีมีอยู่ ในการเพ่ิมประสิทธิภาพงานส่งเสริมการผลิตและบริหาร

จดัการธุรกิจของสหกรณ์และศูนยร์วบรวมนํ้านมดิบ 

 

อุปกรณ์และวธีิการ 

ขอ้มูลท่ีใชใ้นการศึกษา ประกอบดว้ย หมายเลขฟาร์ม วนัท่ีผลิต (วนัท่ีสุ่มตรวจคุณภาพนํ้ านม) จาํนวน

เซลลโ์ซมาติก และแลคโตส ท่ีสุ่มตรวจจากนํ้านมรวมถงัของเกษตรกรผูเ้ล้ียงโคนม จาํนวน 227 ฟาร์ม ท่ีเป็นสมาชิก

ของสหกรณ์โคนมแห่งหน่ึงในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ระหว่างเดือนมกราคม พ.ศ. 2560 ถึง 

เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2563 ชุดขอ้มูลท่ีผ่านการตรวจสอบความถูกตอ้ง จาํนวน 14,687 ขอ้มูล (Table 1) ถูกนาํมาจดั

กลุ่มคุณภาพนํ้านมโดยพิจารณาจากจาํนวนเซลลโ์ซมาติกตามเกณฑม์าตรฐานท่ีกาํหนดของ มกอช. (2548) ซ่ึงแบ่ง

ออกเป็น 4 กลุ่ม ไดแ้ก่ 1) คุณภาพนํ้านมระดบัดีมาก (Premium grade; P) มีจาํนวนเซลลโ์ซมาติก ไม่เกิน 200,000 
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เซลล์/มิลลิลิตร 2) คุณภาพนํ้ านมระดบัดี (Good grade; G) มีจาํนวนเซลล์โซมาติก ระหว่าง 200,000 ถึงไม่เกิน 

350,000 เซลล์/มิลลิลิตร 3) คุณภาพนํ้ านมระดบัมาตรฐาน (Standard grade; S) มีจาํนวนเซลลโ์ซมาติก ระหว่าง 

350,000 ถึง 500,000 เซลล/์มิลลิลิตร และ 4) คุณภาพนํ้ านมท่ีไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน (Lower grade; L) มีจาํนวน

เซลลโ์ซมาติก มากกวา่ 500,000 เซลล/์มิลลิลิตร 

 

Table 1 Descriptive statistics of somatic cell count and lactose in bulk tank milk 

Traits Number of records Mean ± SD Minimum Maximum 

Somatic cell count (×103 cell/ml) 14,687 377.16 ± 261.95 50.00 1,500.00 

Lactose (%) 14,687 4.73 ± 0.24 3.79  5.58 

 

กลุ่มปัจจยัท่ีศึกษาประกอบดว้ยปี-ฤดูกาลท่ีผลิตนํ้านม แลคโตสในนํ้านมดิบ (ไดจ้ากการสุ่มตรวจคุณภาพ

นํ้ านม) และขนาดฟาร์ม โดยฤดูกาลผลิตจาํแนกเป็นฤดูหนาว (เดือนพฤศจิกายน ถึง เดือนกุมภาพนัธ์) ฤดูร้อน 

(เดือนมีนาคม ถึง เดือนมิถุนายน) และฤดูฝน (เดือนกรกฎาคม ถึง เดือนตุลาคม) ขนาดฟาร์มพิจารณาตามจาํนวนแม่

โครีดนมเป็น 3 กลุ่ม ไดแ้ก่ ฟาร์มขนาดเลก็ (จาํนวนโครีดนม ไม่เกิน 10 ตวั) ฟาร์มขนาดปานกลาง (จาํนวนโครีด

นม ระหวา่ง 10 ถึง 29 ตวั) และฟาร์มขนาดใหญ่ (จาํนวนโครีดนม  มากกวา่ 29 ตวั)  

หุ่นจาํลองทางสถิติแบบผสม (Mixed linear model) ถูกใชใ้นการจาํแนกความสัมพนัธ์เชิงเส้นตรงระหวา่ง

เซลลโ์ซมาติกกบัแลคโตสกบัปัจจยัต่างๆ โดยกาํหนดให้ปี-ฤดูกาล ขนาดฟาร์ม และแลคโตส เป็นปัจจยักาํหนด 

(fixed effect) และพิจารณาฟาร์มและปัจจยัอ่ืนๆ เป็นปัจจยัสุ่ม (random effects) โดยมีรายละเอียดดงั Equation 1  

 

BSCi = µ + YSj + Fsizek + b(Lactose)l + FarmIDm + eijklm    (1) 

เม่ือ 

BSCi  =  จาํนวนเซลลโ์ซมาติก (×103 เซลล/์มิลลิลิตร) 

µ =  ค่าเฉล่ีย 

YSj  =  ปี-ฤดูกาลท่ีผลิต 

Fsizek  =  ขนาดฟาร์ม 

b(Lactose)l  =  แลคโตส 

FarmIDm  =  หมายเลขฟาร์ม 

eijklm  =  ความคลาดเคล่ือนท่ีเกิดจากปัจจยัอ่ืน ๆ  

 

การทดสอบเบ้ืองตน้ช้ีให้เห็นว่า นยัสําคญัของปัจจยั (ปี-ฤดูกาล ขนาดฟาร์ม และแลคโตส) ต่อจาํนวน

เซลลโ์ซมาติก และเซลลโ์ซมาติกท่ีถูกแปลงค่าใหก้ระจายตวัปรกติ (Transformed, lnBSC) ดว้ยหุ่นจาํลองทางสถิติ

แบบผสมไม่แตกต่างกนั ค่าแทจ้ริงจึงถูกนาํเสนอแทนค่าแปลง ค่าเฉล่ียแบบลีสแควร์ของจาํนวนโซมาติกเซลลแ์ละ              
แลคโตสในนํ้านมรวมถงัท่ีผลิตไดถู้กคาํนวณและเปรียบเทียบความแตกต่างทางสถิติระหวา่งกลุ่มย่อยท่ีละคู่ดว้ยวิธี                 

t-test ท่ีระดบันยัสาํคญั 0.05 
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ผลและวจิารณ์ผลการทดลอง 
ในช่วงเวลาท่ีศึกษา นํ้ านมรวมถงัรายฟาร์มของเกษตรกร มีจาํนวนเซลลโ์ซมาติกเฉล่ีย 377.16 ± 261.95 

×103 เซลล/์มิลลิลิตร เม่ือพิจารณาการแบ่งเกณฑม์าตรฐานตาม มกอช. (2548) ผลผลิตนํ้านมส่วนใหญ่มีคุณภาพใน

ระดบัดี (G, ร้อยละ 33.07) รองลงมา มีคุณภาพในระดบัมาตรฐาน (S, ร้อยละ 20.82) และมีคุณภาพในระดบัดีมาก 

(P, ร้อยละ 23.74) ทั้งน้ี มีคุณภาพไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน (L) ร้อยละ 22.37 (Fig. 1) ซ่ึงอาจเป็นผลมาจากปัญหา

สุขภาพของโครีดนมภายในฟาร์ม คุณภาพในการบริหารจดัการเล้ียงดู และการตดัสินใจของเกษตรกร อยา่งไรกต็าม 

เกษตรกรกลุ่มน้ีควรเฝ้าระวงัและป้องกนัไม่ให้เกิดโรคเตา้นมอกัเสบ และมีมาตรการควบคุมโรคท่ีเกิดจากโคนม

ภายในฟาร์มของตน (ธชัฎาพร และคณะ, 2548) เกษตรกรในกลุ่มท่ีผลิตนํ้านมผา่นเกณฑม์าตรฐานอาจมีการจดัการ

ฟาร์มท่ีเก่ียวขอ้งกบัสุขภาพของโคนมและตดัสินใจไดอ้ย่างเหมาะสม คุณภาพและการตดัสินใจในการบริหาร

จดัการภายในฟาร์มมีความสัมพนัธ์ต่อคุณภาพนํ้านมท่ีผลิตได ้และสามารถเพ่ิมโอกาสในการไดร้ายไดแ้ละผลกาํไร

มากยิ่งข้ึนของเกษตรกรผูเ้ล้ียงโคนม (ธนาทิพย ์และคณะ, 2558)  

 

 
Fig. 1 Distribution of somatic cell count in bulk tank milk produced by 227 farms (January 2017 to August 2020) 

 

จาํนวนเซลลโ์ซมาติกในนํ้านมรวมถงัผนัแปรไปตามปี-ฤดูกาลท่ีผลิต และปริมาณแลคโตส (p < 0.0001) 

แต่ไม่แตกต่างกนัตามขนาดของฟาร์ม จาํนวนเซลลโ์ซมาติกในนํ้านมรวมถงัมีแนวโนม้ลดลงตลอดช่วงเวลาท่ีศึกษา 

ด้วยอตัรา 11,984 เซลล์/มิลลิลิตร (Fig. 2) โดยในแต่ละปี ฤดูฝนมกัมีจาํนวนเซลล์โซมาติกสูงกว่าฤดูกาลอ่ืน 

ลกัษณะเช่นน้ี สอดคลอ้งกบั ศีลธรรม และคณะ (2539) ท่ีรายงานว่า เกิดโรคเตา้นมอกัเสบสูงท่ีสุดอยู่ในเดือน

กรกฎาคมซ่ึงเป็นช่วงของฤดูฝน ซ่ึงดว้ยขอ้จาํกดัภายในฟาร์มและส่ิงแวดลอ้ม หากเกษตรกรไม่สามารถเตรียมความ

พร้อมในการรองรับปัญหาไดดี้เพียงพอ ก็อาจทาํให้โคท่ีกาํลงัรีดนมมีโอกาสติดเช้ือแบคทีเรียจากสภาพแวดลอ้ม

มากข้ึน ในฤดูร้อนของบางปี (2559) อาจพบจาํนวนเซลลโ์ซมาติกในนํ้านมรวมถงัรายฟาร์มไดม้าก เน่ืองจากโคเกิด

ภาวะเครียดจากสภาพอากาศร้อน ส่งผลต่อการทาํงานของระบบภูมิคุม้กนัในร่างกายทาํใหเ้ช้ือโรคมีโอกาสเขา้ไป

เพ่ิมจาํนวนและก่อใหเ้กิดการอกัเสบในเตา้นมมากข้ึน (ศิริชยั, 2554) 

 

0

10

20

30

40

50

60

50 14
2

23
4

32
6

41
8

51
0

60
2

69
4

78
6

88
3

98
5

11
13

12
56

Fr
eq

ue
nc

y 
(r

ec
or

ds
)

Somatic cells count (×103 cell/ml)

Good

(33.07%)

Standard

(20.82%)

Premium

(23.74%)

Low

(22.37%)



การประชุมทางวชิาการของมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ คร้ังท่ี 59  สาขาสัตว ์

460 

 
Fig. 2 Trend of bulk tank somatic cell count in winter (W), summer (S) and rainy (R) during 2016 to 2020 

 

ขนาดฟาร์มไม่มีอิทธิพลต่อจาํนวนเซลลโ์ซมาติกในนํ้ านมรวมถงั (p = 0.67) ฟาร์มขนาดใหญ่มีค่าเฉล่ีย

แบบลีสแควร์สําหรับจาํนวนเซลลโ์ซมาติกสูงท่ีสุด (399,370 ± 28,580 เซลล/์มิลลิลิตร) รองลงมาคือ ฟาร์มขนาด

กลาง (375,280 ± 12,750 เซลล์/มิลลิลิตร) และฟาร์มขนาดเล็ก (367,750 ± 22,480 เซลล์/มิลลิลิตร) ตามลาํดับ 

ลกัษณะเช่นน้ี สอดคลอ้งกบั Rhone et al. (2008) และ Yaemkong et al. (2010) ท่ีพบว่า ฟาร์มขนาดใหญ่และฟาร์ม

ขนาดเล็กมีคุณภาพในการเล้ียงดูและจดัการสุขภาพโคนมไม่แตกต่างกนั ฟาร์มขนาดใหญ่อาจมีความเส่ียงจาก

คุณภาพของแรงงาน ส่วนฟาร์มขนาดเล็กอาจมีความเส่ียงจากการขาดความสามารถในการเขา้ถึงเทคโนโลยี 

เคร่ืองมือ ยาหรือเวชภณัฑท่ี์เก่ียวขอ้งกบัการบริหารจดัการดูแลฝงูโครีดนม ทั้งน้ี Skrzypek et al. (2004) รายงานวา่ 

จาํนวนโคนมภายในฝูงท่ีมากกว่า 15 ตวั มกัมีความเส่ียงในจาํนวนเซลลโ์ซมาติกท่ีสูงข้ึน เน่ืองจากการเพ่ิมขนาด

ของฝงูโคทาํใหค้วามสามารถในการดูแล คุณภาพในการจดัการ และการควบคุมการแพร่เช้ือโรคลดลง  

ความผันแปรของจํานวนเซลล์โซมาติกมีความสัมพันธ์กับปริมาณแลคโตสในนํ้ านม (p < 0.0001;                           

R2 = -0.29) ปริมาณแลคโตสลดลงร้อยละ 1 ส่งผลใหจ้าํนวนเซลลโ์ซมาติกเพ่ิมข้ึน 476,250 ± 14.16 เซลล/์มิลลิลิตร 

สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ Jattawa et al. (2012) และ Malek dos Reis et al. (2013) โรคเตา้นมอกัเสบ (Mastitis) 

มกัทาํให้เกิดการอกัเสบของเซลลส์ร้างนํ้ านมในต่อมนํ้ านม และส่งผลต่อการสังเคราะห์โปรตีน ไขมนั และแลค

โตส ซ่ึงเป็นองค์ประกอบท่ีสาํคญัในนํ้านม ตลอดจนปริมาณผลผลิตนํ้านม (Sharif and Muhammad, 2008; วิทยา, 

2559) โดยทัว่ไป แลคโตสท่ีสงัเคราะห์ข้ึนภายในเตา้นมมีสมบติัเป็นตวัควบคุมเน้ือเยื่อเลือกผา่น เม่ือเกิดการอกัเสบ

ท่ีเตา้นมส่งผลให้เซลลเ์ม็ดเลือดขาวในกระแสเลือดเคล่ือนเขา้สู่เตา้นมมากข้ึน (Suriyasathaporn et al., 2000) เป็น

ผลใหใ้นนํ้านมมีจาํนวนเซลลโ์ซมาติกเพ่ิมสูงข้ึน 
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Fig. 3 Bulk tank somatic cell count (BSC) of dairy farms separated by proportion of having BSC < 200, 200 to               

< 350, 350 to 500 and > 500 × 103 cells/ml. 

 
ตลอดระยะเวลาท่ีศึกษา ค่าเฉล่ียของจาํนวนเซลลโ์ซมาติกในนํ้านมรวมถงัของแต่ละฟาร์ม แสดงใหเ้ห็นว่า 

ฟาร์มท่ีผลิตนํ้ านมได้คุณภาพในระดับดีมาก (P) มีจาํนวน 9 ฟาร์ม (ร้อยละ 4) ระดับดี (G) จาํนวน 183 ฟาร์ม                  

(ร้อยละ 81) และระดบัมาตรฐาน (S) จาํนวน 35 ฟาร์ม (ร้อยละ 15) โดยไม่พบฟาร์มท่ีมีคุณภาพนํ้ านมท่ีไม่ผ่าน

เกณฑม์าตรฐาน (L) อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาสัดส่วนจาํนวนเซลลโ์ซมาติกในนํ้านมรวมถงั (ไดแ้ก่ ไม่เกิน 200, 

200 ถึง ไม่เกิน 350, 350 ถึง 500 และ มากกว่า 500 × 103 เซลล/์มิลลิลิตร) ท่ีผลิตไดใ้นช่วงเวลาท่ีศึกษาจากฟาร์มโค

นมทั้งหมดพบการกระจายตวั ดงั Fig. 3 ซ่ึงช้ีใหเ้ห็นวา่ นํ้านมรวมถงัท่ีเกษตรกรแต่ละรายส่งมายงัสหกรณ์หรือศูนย์

รวบรวมนํ้านมดิบนั้น มีทั้งท่ีมีจาํนวนเซลลโ์ซมาติกผนัแปรไปตามฟาร์มแต่ละฟาร์ม สอดคลอ้งกบั สัดส่วนความ

ผนัแปรระหวา่งฟาร์มและจาํนวนเซลลโ์ซมาติกในนํ้านมรวมถงั (ร้อยละ 37.13) ท่ีช้ีใหเ้ห็นวา่ จาํนวนเซลลโ์ซมาติก

ในนํ้ านมรวมถงัท่ีแตกต่างกนันั้น มีความสัมพนัธ์กบัความแตกต่างระหว่างฟาร์มแต่ละฟาร์ม ซ่ึงยืนยนัให้เห็นถึง 

ความสาํคญัในการพฒันาความรู้ ความเขา้ใจ และการตดัสินใจของเกษตรกรแต่ละรายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการผลิตนํ้านม

ดิบท่ีมีคุณภาพจากการบริหารจดัการเล้ียงดูโคนมใหมี้สุขภาพดี 

 
สรุป 

 จาํนวนเซลลโ์ซมาติกในนํ้านมรวมถงัผนัแปรไปตามปัจจยัปี-ฤดูกาลท่ีผลิต และปริมาณแลคโตส ยกเวน้

ขนาดฟาร์ม จาํนวนเซลลโ์ซมาติกในนํ้ านมรวมถงัมกัมีค่าสูงในฤดูฝน การเปล่ียนแปลงของปริมาณแลคโตสมี

ความสัมพนัธ์เชิงลบกบัการเปล่ียนแปลงของจาํนวนเซลลโ์ซมาติกในนํ้านมรวมถงั ความแตกต่างระหว่างฟาร์มมี

ความสมัพนัธ์กบัความแตกต่างของจาํนวนเซลลโ์ซมาติกในนํ้านมรวมถงั ขอ้มูลคุณภาพนํ้านมรวมถงัรายฟาร์มท่ีใช้

ในการกาํหนดราคาและปฏิเสธการรับซ้ือนํ้านมดิบ สามารถนาํมาใชป้ระโยชนใ์นการประเมินและบริหารจดัการ

ฟาร์มใหเ้ป็นประโยชนต่์อการผลิตนํ้านมดิบท่ีมีคุณภาพจากโคนมท่ีมีสุขภาพดีไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
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บทคัดย่อ 

 การศึกษาระยะเวลาขนส่งท่ีต่างกนัต่อประสิทธิภาพของผลผลิตในไก่เน้ือ โดยใชลู้กไก่คณะเพศ จาํนวน 10,000 ตวั 

(Ross 308) อาย ุ1 วนั มาจากระยะเวลาในการเดินทางท่ีแตกต่างกนั (1.5 และ 3.5 ชัว่โมง) นํ้ าหนกัลูกไก่จะทาํการชัง่หลงัจาก

ท่ีลูกไก่มาถึง ช่วงการเจริญเติบโตของไก่ทําการชั่งนํ้ าหนัก วดัปริมาณการกินอาหาร อัตราการแลกเน้ือ อัตราการ

เจริญเติบโต และอตัราการการตาย ทุกสปัดาห์ก่อนเขา้โรงชาํแหละ ผลการทดลองพบวา่ นํ้ าหนกัของไก่ในช่วงอาย ุ0, 7, 14, 

21, 28, 35 และ 38 วนั นํ้ าหนกัท่ีเปล่ียนแปลง ปริมาณการกินอาหาร อตัราการแลกเน้ือ อตัราการเจริญเติบโต และอตัราการ

การตายของไก่ทั้งสองกลุ่ม ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ (p > 0.05) ผลการทดลองแสดงใหเ้ห็นวา่ ระยะเวลาใน

การขนส่งลูกไก่ 1.5 และ 3.5 ชัว่โมง ไม่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการผลิต 

คาํสําคญั: ไก่เน้ือ, ประสิทธิภาพการผลิต, ระยะเวลาในการขนส่ง 

 

Abstract 

 This experiment studied the effect of transportation duration of first day chick on performance of broilers. Total 

of 10,000 mixed-sex chick (Ross 308) at 1 day old were received different duration of transportation (1.5 and 3.5 hour of 

duration). Chick body weight were measured on sample after transportation. During the growth out period, bird weight, 

feed uptake, feed conversion ratio, average daily gain and mortality (%) were measured weekly until slaughter. The results 

showed that chick weight at 1, 7, 14, 21, 28, 35 and 38 (slaughter) day old, body weight change, feed uptake, feed conversion 

ratio, average daily gain and mortality (%) of birds in all groups were not significantly different (p > 0.05). This study 

demonstrates that transportation of chicks during 1.5 and 3.5 hour had no effect on performance of chicken. 

Keywords: broiler, performance, transport of duration 
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คํานํา 

 ไก่เน้ือเป็นสัตวเ์ศรษฐกิจเพ่ือบริโภคภายในประเทศและส่งออกท่ีสาํคญัของไทย ซ่ึงถือว่าการเล้ียงไก่เน้ือ

เป็นอุตสาหกรรมท่ีสาํคญัอีกส่วนหน่ึงของประเทศไทย การเล้ียงไก่เน้ือใหมี้ประสิทธิภาพสูงตอ้งคาํนึงถึงปัจจยัของ

หลายๆ ส่วน ตั้งแต่คุณภาพของพ่อแม่พนัธ์ุ การจดัการโรงฟัก การจดัการหลงัลูกไก่เกิด การขนส่งลูกไก่ และการ

จดัการลูกไก่ในระยะกก เป็นตน้ ซ่ึงทุกส่วนลว้นเป็นปัจจยัท่ีส่งผลต่อคุณภาพลูกไก่ และประสิทธิภาพการผลิต 

 การขนส่งลูกไก่จดัเป็นปัจจยัหน่ึงท่ีมีความเก่ียวเน่ืองจากการจดัการลูกไก่ในระยะกก (Bergoug et al., 

2013) ถ้าการจัดการในระหว่างการขนส่งลูกไก่อย่างถูกต้อง เม่ือมาถึงฟาร์มเป้าหมายลูกไก่จะบอบชํ้ าน้อย 

ความเครียดในระหวา่งการขนส่งลดลง และมีการปรับตวัเพ่ือกินนํ้าและอาหารไดเ้ร็วข้ึน ส่งผลทาํใหลู้กไก่มีนํ้ าหนกั

ตวัท่ีเพ่ิมข้ึน และไดน้ํ้ าหนกัตรงตามเป้าหมายในวนัท่ีปลดไก่ (Jayaprakash et al., 2016) การจดัการในระหว่างการ

ขนส่งมีหลายๆ ขั้นตอนท่ีควรคาํนึง ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัการเกิดความเครียดของลูกไก่ เช่น ขนาดของกล่องท่ีบรรจุลูกไก่ 

ความหนาแน่นของลูกไก่ อุณหภูมิ ความช้ืนในระหวา่งการขนส่ง และระยะเวลาหรือระยะทางในการขนส่ง เป็นตน้

(Batal and Parsons, 2002) โดยเฉพาะในระบบอุตสาหกรรมการเล้ียงไก่เน้ือ การจดัการลูกไก่ในระหว่างการขนส่ง

ไดถู้กควบคุมตามมาตรฐานการขนส่งลูกไก่ของสาํนกัมาตรฐานสินคา้เกษตร กรมปศุสตัว ์แต่อยา่งไรกต็ามยงัคงพบ

อีกสาเหตุหน่ึง คือ ระยะเวลาหรือระยะทางในการขนส่ง โดยเฉพาะฟาร์มท่ีอยู่ห่างจากพ้ืนท่ีโรงฟัก จากการสังเกต

ลูกไก่เม่ือมาถึงฟาร์ม พบว่าลูกไก่ท่ีใชร้ะยะเวลาในการขนส่งท่ีนานจะมีสภาพท่ีอ่อนเพลีย และส่งผลใหอ้ตัราการ

ตายสูง และนํ้าหนกัของลูกไก่ตํ่ากวา่เกณฑม์าตรฐาน (Batal and Parsons, 2002 และ Jayaprakash et al., 2016) ดงันั้น

วตัถุประสงคข์องการทดลองในคร้ังน้ีเพ่ือศึกษาระยะเวลาในการขนส่งต่อประสิทธิภาพการผลิตของไก่เน้ือตั้งแต่

ลูกไก่จนถึงปลดไก่ 

 

อุปกรณ์และวธีิการ 

 ไก่เน้ือทางการคา้สายพนัธ์ุ Ross 308 คละเพศ อายุ 1 วนั จาํนวน 10,000 ตวั (1,250 ตวัต่อซํ้ า) โดยจากการ

สุ่มไก่จาํนวน 5% จากจาํนวนไก่โรงเรือนละ 25,000 ตวั ทั้งหมด 8 โรงเรือน ท่ีมาจากระยะการขนส่งท่ีแตกต่างกนั 

ไก่ถูกเล้ียงในระบบอุตสาหกรรมตามระบบการผลิตแบบปกติ ลูกไก่อายุ 1 วนั มาจากโรงฟักภายในบริษทัเครือ

เดียวกนั ภายใตก้ารจดัการเดียวกนั แต่ระยะเวลาในการขนส่งแตกต่างกนั คือ 1.) ระยะเวลาจากโรงฟักมายงัโรงเรือน

ระบบอุตสาหกรรมใชเ้วลาเดินทาง 1.5 ชัว่โมง และ 2.) ระยะเวลาจากโรงฟักมายงัโรงเรือนระบบอุตสาหกรรมใช้

เวลาเดินทาง 3.5 ชัว่โมง อายพุ่อแม่พนัธ์ุของลูกไก่ทั้งสองกลุ่ม อยูร่ะหวา่ง 36–43 สปัดาห์ 

 การขนส่งลูกไก่มายงัโรงเรือนระบบอุตสาหกรรมดว้ยรถขนส่งของบริษทั (รถปรับอากาศ) การขนส่ง

ลูกไก่จะถูกบรรจุดว้ยกล่องกระดาษโดยคละเพศ ระหว่างการเดินทางมีการควบคุมอุณหภูมิภายในรถเฉล่ีย 25.6°C 

และความช้ืน 55% การวางกล่องของลูกไก่ห่างกนั 10 เซนติเมตร เม่ือลูกไก่มาถึงโรงเรือนระบบอุตสาหกรรมมีการ

จดัเตรียมอุปกรณ์การใหอ้าหาร นํ้า วสัดุรองพ้ืน และการจดัการทั้งสองกลุ่มท่ีเหมือนกนัซ่ึงเป็นไปตามรูปแบบการ

เล้ียงของบริษทั 

 การเล้ียงไก่ในระบบโรงเรือนปิด ขนาดของโรงเรือนท่ีทาํการเล้ียง กวา้ง 16 น้ิว ยาว 120 น้ิว สูง 2 เมตร พดัลม

ขนาด 50 น้ิว ระบบการให้นํ้ าและอาหารแบบอตัโนมติั อาหารท่ีใชใ้นการทดลองเป็นอาหารสาํเร็จรูปทางการคา้ 



การประชุมทางวชิาการของมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ คร้ังท่ี 59  สาขาสัตว ์

467 

โปรแกรมการให้อาหาร นํ้า แสงสว่างและการจดัการเป็นไปตามรูปแบบการเล้ียงของบริษทั ตลอดระยะเวลาการ

เล้ียงอุณหภูมิเฉล่ีย 29°C และค่าความช้ืนสมัพทัธ์ 75% 

 ทาํการบนัทึกขอ้มูลเม่ือลูกไก่มาถึงโรงเรือนระบบอุตสาหกรรมมีการสุ่มชัง่นํ้ าหนักไก่ 5% (1,250 ตวั/

โรงเรือน) เม่ือลูกไก่มาถึง และสุ่มชัง่นํ้ าหนกัไก่ในวนัท่ี 7, 14, 21, 28, 35 และวนัท่ีส้ินสุดการเล้ียง (38 วนั) ขอ้มูล

ประสิทธิภาพการผลิตทาํการบนัทึกทุกวนั เม่ือส้ินสุดการเล้ียงนาํขอ้มูลมาทาํการคาํนวณหาค่าประสิทธิภาพการ

ผลิตของไก่เน้ือ คือ นํ้ าหนกัตวัท่ีเพ่ิมข้ึน อตัราการเจริญเติบโตเฉล่ียต่อวนั ปริมาณการกินอาหาร อตัราการแลกเน้ือ 

และอตัราการการตาย 

 การศึกษาคร้ังน้ีเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างระยะเวลาในการขนส่งของลูกไก่ต่อประสิทธิภาพการ

ผลิตดว้ยวิธี T-Test (Independent T-Test) ดว้ยโปรแกรมสาํเร็จรูป SAS University Edition 

 

ผลการทดลอง 

 ไก่ท่ีมาจากโรงฟักดว้ยระยะเวลาในการขนส่ง 1.5 และ 3.5 ชัว่โมง นํ้ าหนกัของไก่ในช่วงอายุ 0, 7, 14, 21, 

28, 35 และ 38 วนั ไม่แตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติ (p > 0.05; Table 1) แต่นํ้ าหนกัไก่หลงัจากผ่านการเล้ียง

ในวนัท่ี 7 เป็นตน้ไปของกลุ่มท่ีใชเ้วลาในการขนส่ง 1.5 ชัว่โมงมีค่ามากกวา่ แต่ไม่แตกต่างอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 

 

Table 1 Effect of chick transportation duration on body weight in different age (Mean±SE) 

Age of broilers (day) 
Treatment 

p-value 
T1 (1.5 h.; g) T2 (3.5 h.; g) 

0 35.20±0.40 36.01±0.25 0.0771 

7 154.50±0.03 148.50±0.02 0.2089 

14 429.30±0.04 424.50±0.06 0.5674 

21 870.00±0.07 858.24±0.06 0.6530 

28 1,275.00±0.17 1,200.50±0.11 0.1707 

35 1,990.32±0.15 1,970.00±0.12 0.2366 

38 2,150.50±0.19 2,125.80±0.12 0.1210 

T1 = transport in truck for 1.5 hour and T2 = transport in truck for 3.5 hour 

 

 ค่านํ้ าหนักตวัท่ีเพ่ิมข้ึน (body weight change) ปริมาณอาหารท่ีกินได ้(FI) อตัราการเจริญเติบโตต่อวนั 

(ADG) อตัราการเปล่ียนอาหารเป็นเน้ือ (FCR) อตัราการตาย และอตัราการตายในระหว่างการขนส่งลูกไก่ท่ีมาจาก

โรงฟักดว้ยระยะเวลาในการขนส่ง 1.5 และ 3.5 ชัว่โมง ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ (p > 0.05; Table 2) 
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Table 2 Effect of chick transportation duration on performance (38 day; Mean±SE) 

Items 
Treatment 

p-value 
T1 (1.5 hr) T2 (3.5 hr) 

Body weight change (kg) 2,115.30±0.50 2,109.79±0.34 0.1131 

FI (kg/bird) 2.57±0.06 2.69±0.14 0.4528 

ADG (g/b/d) 49.00±0.27 47.75±0.25 0.1466 

FCR 1.33±0.06 1.40±0.02 0.2569 

Mortality (%) 2.51±0.18 2.54±0.13 0.8847 

T1 = transport in truck for 1.5 hour and T2 = transport in truck for 3.5 hour 

 

วจิารณ์ผลการทดลอง 

 ระยะเวลาในการขนส่งลูกไก่ไม่ส่งผลต่อนํ้าหนกัในช่วงแรก และช่วงสุดทา้ย ประสิทธิภาพการเล้ียงและ

อตัราการตาย เช่นเดียวกบั Gonzales et al. (2003); Almeida et al. (2006); Vargas et al. (2009) และ Bergoug et al. 

(2013) ไดท้าํการศึกษาระยะเวลาในการขนส่ง 4 ชัว่โมง และ 10 ชัว่โมงในไก่เน้ือ พบวา่อตัราการเจริญเติบโตต่อวนั 

(ADG) และอตัราการเปล่ียนอาหารเป็นเน้ือ (FCR) และนํ้าหนกัของถุงไข่แดงของลูกไก่ทั้งสองกลุ่มไม่แตกต่างกนั 

โดย EFSA (2011) ไดเ้สนอการแบ่งระยะเวลาในการขนส่งเป็น 2 ช่วง คือ การขนส่งท่ีเร็ว เป็นการใชร้ะยะเวลา

มากกว่า 3 ชัว่โมง และระยะเวลาในการขนส่งท่ีนาน เป็นการใชร้ะยะเวลามากกว่า 10 ชัว่โมง การขนส่งลูกไก่ท่ีใช้

ระยะเวลามากกวา่ 10 ชัว่โมง ส่งผลต่อนํ้าหนกัลูกไก่ในวนัแรกนอ้ยกวา่ลูกไก่ท่ีขนส่งในระยะเวลาท่ีเร็ว (มากกวา่ 3 

ชัว่โมง) และอตัราการตายในช่วง 7 วนัแรกของลูกไก่ท่ีใชร้ะยะเวลาขนส่งนานมีการสูญเสียมากกว่า (Jacobs et al., 

2016) เน่ืองจากการขาดนํ้ าและอาหารในระยะเวลาท่ีนาน ประกอบกบัในระหว่างการขนส่งลูกไก่เกิดการสะสม

ความเครียด (Decuypere et al., 2001 และ Jayaprakash et al., 2016) และปรับตัวต่อสภาพแวดล้อมใหม่ได้ช้า 

(Vargas et al., 2009) จึงทําให้ลูกไก่กินนํ้ าและอาหารได้น้อยลงในช่วงสัปดาห์แรก และส่งผลกระทบต่อ

ประสิทธิภาพการผลิตในช่วงก่อนปลด (Batal and Parsons, 2002) ดงันั้นในการทดลองพบว่าระยะเวลาในการ

ขนส่งลูกไก่ (1.5 และ 3 ชัว่โมง) ไม่ส่งผลต่อนํ้าหนกั และประสิทธิภาพการผลิต อาจเน่ืองมาจากระยะเวลาในการ

ขนส่งท่ีไม่นานมากนกัตามการแบ่งระยะเวลาในการขนส่ง (EFSA, 2011) และระยะเวลาในการขนส่งของลูกไก่ทั้ง

สองมีความห่างของช่วงเวลาเพียง 2 ชัว่โมง จึงอาจจะไม่ส่งผลต่อนํ้าหนกัตวั ประสิทธิภาพการผลิตในช่วงแรกของ

ลูกไก่และช่วงก่อนปลดไก่ และอตัราการตายไม่แตกต่างกนั 

 ในทางตรงกนัขา้ม การขนส่งท่ีระยะเวลาต่างกนัส่งผลต่อนํ้าหนกัในช่วงสัปดาห์แรก นํ้าหนกัไก่ในช่วงปลด 

และประสิทธิภาพของผลผลิต (Gonzales et al., 2003; Juul et al., 2004) เช่นเดียวกับ Chou et al. (2004) พบว่า

ระยะทางท่ีใชใ้นการขนส่งลูกไก่ท่ีนาน ส่งผลกระทบต่อค่านํ้ าหนกัตวัท่ีเพ่ิมข้ึน (BWD) และลดลงของลูกไก่ใน

สัปดาห์แรก ตามธรรมชาติลูกไก่จะมีถุงไข่แดงซ่ึงเป็นแหล่งสารอาหารให้กับลูกไก่ 2-3 ว ัน (Mitchell and 

Kettlewell, 2004) หรือ 24–48 ชัว่โมง (Yassin et al., 2009) หลงัจากเจาะเปลือกไข่ ระยะเวลาของลูกไก่ท่ีออกจาก

เปลือกไข่ตวัแรกกบัตวัสุดทา้ยต่างกนั (Ozlu et al., 2018) และการขนส่งลูกไก่ท่ีใชร้ะยะเวลานาน ส่งผลใหลู้กไก่ท่ี

ฟักออกเป็นตวัก่อนมีสารปริมาณอาหารในถุงไข่แดงนอ้ยกว่าลูกไก่ท่ีฟักออกมาตวัสุดทา้ย (Decuypere et al., 2001 
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และ Mitchell and Kettlewell, 2004) ประกอบกับความเครียดในระหว่า งการขนส่งท่ีใช้ระยะเวลา นา น                      

(Yerpes et al., 2021) จึงอาจทาํให้ลูกไก่เม่ือมาถึงฟาร์มเข้าถึงนํ้ าและอาหารได้ช้ากว่าลูกไก่ท่ีมีระยะทางหรือ

ระยะเวลาขนส่งท่ีสั้นกว่า ส่งผลต่อการปรับตวัของลูกไก่เม่ือมาถึงฟาร์มและผลกระทบต่อการกินนํ้ าและอาหาร 

(EFSA, 2012) ซ่ึงช่วงระยะเวลาในการกกเป็นช่วงท่ีสําคญัของลูกไก่ ถา้การเขา้ถึงนํ้ าและอาหารไดช้า้ของลูกไก่

ในช่วงสปัดาห์แรกเป็นอีกปัจจยัหน่ึงท่ีอาจส่งผลกระทบต่อนํ้าหนกัตวัในช่วงปลดไก่ (Freeman, 1984) 

 นอกจากน้ีอายุของพ่อแม่พันธ์ุ เป็นอีกปัจจัยหน่ึงท่ีมีผลกระทบร่วมกับระยะเวลาในการขนส่ง                          

(Bergoug et al., 2013) พ่อแม่พนัธ์ุท่ีมีอายุท่ีเหมาะสมจะผลิตลูกไก่ท่ีมีนํ้ าหนกัตวัท่ีเยอะ แข็งแรง ภูมิตา้นทานดีกวา่

พ่อแม่พนัธ์ุท่ีมีอายุนอ้ยหรือแก่เกินไป ซ่ึงลูกไก่มีนํ้าหนกัตวัท่ีมาก นํ้าหนกัของถุงไข่แดงจะมีนํ้าหนกัมากข้ึน ส่งผล

ใหเ้ม่ือใชร้ะยะเวลาในการขนส่งท่ีนาน ลูกไก่ไดรั้บสารอาหารท่ีเพียงพอ ทาํใหลู้กไก่ไดรั้บผลกระทบนอ้ยกวา่ลูกไก่

ท่ีมาจากพ่อแม่พนัธ์ุท่ีมีอายนุอ้ยหรือแก่เกินไป (Hulet et al., 2007) 

 ดงันั้นการขนส่งลูกไก่จะตอ้งคาํนึงถึงปัจจยัหลายๆ อย่างเขา้ร่วมกนั เช่น ระยะเวลาตั้งแต่ลูกไก่เกิดหรือ

ออกจากตูฟั้ก การจดัการลูกไก่ก่อนการขนส่ง การจบัไก่ อายุพ่อแม่พนัธ์ุ ระยะเวลา การจดัการระหว่างในรถขนส่ง 

และระยะเวลาหรือระยะทางท่ีเหมาะสมเพ่ือให้ลูกไก่มีสวสัดิภาพสัตวท่ี์ดี และส่งผลไปถึงการลดความเครียดใน

ระหวา่งการขนส่ง นํ้าหนกัตวัท่ีเพ่ิมข้ึน และประสิทธิภาพของผลผลิตท่ีดี ถึงแมว้า่ในการทดลองคร้ังน้ีระยะเวลาใน

การขนส่งไม่ต่างกนัมากนกั การทดลองคร้ังต่อไปควรจะทาํการวดัดชันีความเครียด เช่น ค่า H/L และระดบัฮอร์โมน

ของความเครียดเพ่ือนาํมาเป็นตวัช้ีวดัอีกส่วนหน่ึง นอกจากน้ีอาจจะตอ้งมีการบนัทึกหรือเก็บขอ้มูลช่วงเวลาตั้งแต่

ลูกไก่ตวัแรกเกิดจนกระทัง่ลูกไก่ตวัสุดทา้ย ซ่ึงขอ้มูลในส่วนน้ีอาจทาํใหเ้ห็นถึงความเครียดของลูกไก่ก่อนท่ีจะทาํ

การขนส่ง 

 

สรุป 

 ระยะเวลาในการขนส่งลูกไก่ 1.5 ชัว่โมง และ 3.5 ชัว่โมง ไม่ส่งผลต่อนํ้าหนกัตวั ปริมาณอาหารท่ีกินได ้

(FI) อตัราการเจริญเติบโตต่อวนั (ADG) อตัราการเปล่ียนอาหารเป็นเน้ือ (FCR) อตัราการตาย และอตัราการตายใน

ระหว่างการขนส่ง แต่อย่างไรก็ตามการขนส่งลูกไก่ควรคาํนึงถึงปัจจยัหลายๆ ส่วน เช่น ระยะเวลาการเกิด การ

จัดการในระหว่างการขนส่ง และหลกัสวสัดิภาพในการขนส่งลูกไก่ เพ่ือความเป็นอยู่ของลูกไก่ท่ีดี และเพ่ิม

ประสิทธิภาพการผลิตท่ีดียิ่งข้ึน 
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บทคัดย่อ 

วตัถุประสงคข์องการศึกษาน้ีเพ่ือการพฒันาสูตรอาหารเสริมชนิดนํ้ าใหส้ามารถใชร่้วมกบัอาหารหลกั โดยทาํให้

สุนขัยอมรับและกินอาหารหลกัไดม้ากข้ึน การศึกษาแบ่งเป็น 2 ระยะ ระยะท่ี 1 เป็นการคิดคน้สูตรอาหารเสริมชนิดนํ้ าท่ีมี

ความน่ากินสูง แลว้นาํมาทดสอบความน่ากินในสุนขั ผลการทดสอบความชอบของสุนขัจาํนวน 19 ตวั สุนขัเลือกอาหาร

หลกัท่ีมีการเพ่ิมอาหารเสริมชนิดนํ้ ามากกว่าอาหารหลกัอย่างเดียวในสัดส่วนร้อยละ 97 ต่อ 3 (p-value < 0.001) ทั้ งสอง

ช่วงเวลาของการทดสอบ ระยะท่ี 2 ทดสอบความปลอดภยัของอาหารในสุนขั 15 ตวัเป็นเวลา 28 วนัโดยให้ผสมกบัอาหาร

หลกั เจาะเก็บเลือดก่อนเร่ิมการทดลอง วนัท่ี 3 และวนัท่ี 28 หลงัไดรั้บอาหาร พบวา่ค่าโลหิตวิทยาและเคมีโลหิตไม่มีค่าใด

ตํ่าหรือสูงเกินกวา่ค่าปกติ แมมี้บางค่าท่ีมีความแตกต่างอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติแต่ยงัอยูใ่นเกณฑค์่าปกติ จากการวจิยัคร้ังน้ี

สามารถคิดคน้พฒันาอาหารเสริมชนิดนํ้ าท่ีช่วยเพ่ิมความน่ากินของอาหารสาํเร็จรูปไดอ้ยา่งปลอดภยั 

คาํสําคญั: การทดสอบความปลอดภยั, ความน่ากิน, อาหารเสริมชนิดนํ้ า 
 

Abstract 

Objective of this study was to develop a liquid nutritional supplement to facilitate the main diet consumption. 
The liquid nutritional supplement helped dogs to accept and consume more main diet.  The study was divided into two 
phases.  In the first phase, the recipe formulation of the liquid nutritional supplement was developed and performed a 
preference test in 19 dogs. The result showed that diet added with the liquid nutritional supplement was higher palatability 
than the diet alone at the intake ratio of 97% to 3% in the first and second tested periods (p-value < 0.001). In the second 
phase, the safety of the liquid nutritional supplement was tested in 15 dogs. All dogs were given the main diet mixed with 
the liquid nutritional supplement for 28 days and blood samples were collected at day 0, 3, 28 after diet consumption. The 
result showed that all blood parameters were in normal range, even though some may be statistically significant differences. 
However, all parameters are in normal intervals.  In conclusion, the liquid nutritional supplement was developed, and it 
could help dogs to consume more the main diet with high palatability and safety 
Keywords: liquid nutritional supplement, palatability, safety test  
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คํานํา  

 ในทางคลินิกมกัประสบปัญหาในการท่ีสุนขัจาํเป็นตอ้งปรับเปล่ียนสูตรอาหารตามคาํแนะนาํของสัตว

แพทย ์เช่น สุนขัท่ีมีภาวะอว้นตอ้งปรับสูตรอาหารไปกินอาหารท่ีมีกากใยสูงข้ึน โปรตีนสูงและไขมนัลดลง สุนขัท่ี

มีภาวะไตวายตอ้งปรับเปล่ียนอาหารเป็นสูตรท่ีมีปริมาณเกลือและโปรตีนลดลง (Hand and Novotny, 2002) ทาํให้

ความน่ากินของอาหารนั้นไม่เป็นท่ียอมรับของสุนัข หรือบางคร้ังสุนัขมีภาวะเบ่ืออาหารจากความแก่หรือการ

เจบ็ป่วย สุนขัจะไม่ยอมกินอาหารชนิดเดิมท่ีเคยกิน และอาจปฏิเสธอาหารเหล่านั้น การสาํรวจรูปแบบการใหอ้าหาร

พบว่า การให้อาหารปรุงเองนั้นมีค่าเฉล่ียของปริมาณไขมนัมากกว่าและโปรตีนตํ่ากว่า เทียบกบัการให้อาหาร

สาํเร็จรูป ซ่ึงอาจเป็นปัญหาตามมาไดเ้พราะ สารอาหารต่าง ๆ อาจไม่สมดุล และส่งผลกระทบกบัสุขภาพสุนขัใน

ระยะยาว อาหารเสริมชนิดนํ้ าจะเพ่ิมความน่ากิน จึงเป็นทางออกท่ีช่วยแกไ้ขปัญหา ความไม่น่ากินของอาหาร

สาํเร็จรูปได ้และมีโภชนาการท่ีเพ่ิมเติมลงในอาหารหลกัทาํใหสุ้นขัไดรั้บสารอาหารต่าง ๆ ครบถว้น 

เน่ืองจากสุนขัไม่สามารถพูดหรือบรรยายความรู้สึกได ้จึงมีการศึกษาวิเคราะห์ความรู้สึกรับรู้ในรสชาติ 

และความชอบโดยแบ่งเป็นการศึกษาทั้งลกัษณะของเมด็ สี ขนาด รูปทรง ผิวสมัผสั กล่ิน ต่อมรับรส ความรู้สึกเม่ือ

เค้ียว เพ่ือคน้ควา้และปรับปรุงอาหารท่ีสุนขัชอบ ความน่ากินมีความสาํคญัมาก จึงตอ้งพฒันาผลิตภณัฑข้ึ์นมาเพ่ือ

เพ่ิมความน่ากินใหก้บัอาหารหลกัท่ีถูกสุนขัปฏิเสธ ทาํใหสุ้นขักลบัมากินอาหารไดง่้ายข้ึนและลดปัญหาความกงัวล

ใจและความยุง่ยากของเจา้ของสตัวเ์ล้ียงในการหาอาหารหลกัท่ีสุนขัช่ืนชอบ 

อาหารเสริมชนิดนํ้าอาจใชเ้ป็นเคร่ืองมือเพ่ือช่วยใหสุ้นขัท่ีมีภาวะเบ่ืออาหารหรือมีปัญหาไม่ยอมรับอาหาร

ทางการสัตวแพทยย์อมรับอาหารไดง่้ายข้ึน สูตรท่ีพฒันาข้ึนควรจาํกดัปริมาณโซเดียมและฟอสฟอรัสใหมี้ปริมาณ

ตํ่าเพ่ือการนาํไปประยุกตใ์ชใ้นอนาคต เพราะอาหารทางการแพทยอ์าจถูกจาํกดั โปรตีน ไขมนั โซเดียม ฟอสฟอรัส 

หรืออ่ืน ๆ ตามหลกัโภชนบาํบดั 

วตัถุประสงคข์องการศึกษาน้ีเพ่ือการพฒันาสูตรอาหารเสริมชนิดนํ้าใหส้ามารถใชร่้วมกบัอาหารหลกัโดย

ทาํให้สุนขัยอมรับและกินอาหารหลกัไดม้ากข้ึน (Preference test)โดยท่ีอาหารเสริมชนิดนํ้ าน้ีไม่ก่ออนัตรายใด ๆ 

ต่อตบัและไต (Safety test)  

 

อุปกรณ์และวธีิการ 

 

การพัฒนาอาหารเสริมชนิดนํา้ 

อาหารเสริมชนิดนํ้าท่ีพฒันาข้ึนมีส่วนประกอบดงัน้ี เน้ือปลาทูน่า เน้ือเลาะโครงแกะ แป้งมนัสาํปะหลงัดดั

แปร ไฮโดรไลซ์โปรตีน นํ้ามนัเมลด็ทานตะวนั ผนงัเซลลย์ีสต ์ไกลซีน นํ้ามนัปลาทูน่า สารเพ่ิมความหนืด (กวัร์กมั 

เจลล่ีผง) สารสกดัจากพืช Macleaya cordata แอล-อาร์จีนีน โคลีนคลอไรด ์ทอรีน ไตรโพแทสเซียมซิเทรต วิตามิน 

แร่ธาตุ วิตามินซี วิตามินอี กรดโฟลิก โดยนาํวตัถุดิบทั้งหมดเขา้กระบวนการผลิตเป็นอาหารกระป๋อง (Canning 

process) ซ่ึงสามารถเก็บรักษาไวท่ี้อุณหภูมิหอ้งไดน้าน 2 ปี อาหารท่ีไดมี้คุณภาพอาหารสัตวท์างเคมี (%as fed) คือ 

ความช้ืนไม่มากกวา่ร้อยละ 86.5, โปรตีนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 6, ไขมนัไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 2.5,  เยื่อใยไม่มากกว่าร้อย

ละ 0.5, โซเดียมไม่มากกวา่ร้อยละ 0.02, ฟอสฟอรัสไม่มากกวา่ร้อยละ 0.07 ความหนาแน่นพลงังาน 527 Kcal Gross 
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energy (GE) /kg อาหาร จากการส่งตรวจหอ้งปฏิบติัการของ บริษทั  เอแอลเอส แลบบอราทอรี กรุ๊ป (ประเทศไทย) 

จาํกดั 

 

การทดสอบความน่ากิน (Preference test) 

1) คดัเลือกสุนขัสุขภาพดีท่ีโตเต็มวยัแลว้ท่ีมีเจา้ของในเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร จาํนวน 19 ตวั ไม่จาํกดั

เพศ พนัธ์ุ อายแุละไดรั้บการลงนามยินยอมจากเจา้ของ (Consent form) เขา้ร่วมการทดสอบอาหาร  

2) คาํนวณนํ้ าหนักสุนัขเพ่ือหาปริมาณการกินอาหารต่อวนั โดยให้พลงังาน 25% ของพลงังานท่ีสุนัข

ตอ้งการในแต่ละวนั (Daily energy requirement; DER) โดยคาํนวนจากสูตร 1.4 x 70 x (นํ้าหนกัตวัเป็นกิโลกรัม)0.75 

(Hand and Novotny, 2002) 

3) สุ่มให้สุนขัแต่ละตวัไดรั้บอาหารหลกั (A) อยู่ทางซ้ายหรือขวา อีกขา้งเป็นอาหารหลกั + อาหารเสริม

ชนิดนํ้า (B) โดยอาหารหลกัท่ีใชท้ดสอบมีคุณภาพทางเคมี (%as fed) คือ โปรตีนไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 18, ไขมนัไม่

นอ้ยกว่าร้อยละ 5, กากไม่มากกว่าร้อยละ 8, ความช้ืนไม่มากกว่าร้อยละ 11 ความหนาแน่นพลงังาน 3,015 Kcal 

GE/kg อาหาร โดยท้ิงอาหารไวจ้นกระทัง่สุนขัเลิกสนใจชามอาหาร 

4) ทาํการบนัทึกวา่สุนขักินชามไหนก่อน บนัทึกปริมาณท่ีกิน จากนั้นนาํมาคาํนวณหาค่าอตัราส่วนการกิน

อาหาร (Intake ratio) โดยจะคาํนวณไดจ้าก ปริมาณการกินอาหารชนิดนั้นและหารดว้ยปริมาณอาหารท่ีใส่ในชาม

คูณดว้ย 100 (Aldrich and Koppel, 2015) 

5) ทาํการพกัสุนขัประมาณ 4 ชัว่โมง ทาํซํ้ าในขั้นตอนท่ี 3 อีกคร้ังแต่ทาํการสลบัอาหาร A และ B ไปยงั

ชามดา้นตรงขา้มจากท่ีสุ่มไวใ้นขั้นตอนท่ี 3 ทาํการบนัทึกดงัขอ้ 4 อีกคร้ัง 

 

การทดสอบความปลอดภัย 

1) คดัเลือกสุนขัโตเต็มวยัแลว้สุขภาพดี จาํนวน 15 ตวั ไม่จาํกดัเพศ พนัธ์ุ อาย ุท่ีไดรั้บการลงนาม ยินยอม

จากเจา้ของ (consent form) เขา้ร่วมการทดสอบอาหาร 

2) ใหกิ้นอาหารท่ีเคยกินอยู่ตามปริมาณ DER โดยใชส้ัดส่วนพลงังานจากอาหารเดิม ร้อยละ 90 ของ DER 

และพลงังานจากอาหารเสริมชนิดนํ้า ร้อยละ 10 ของ DER 

3) ใหสุ้นขักินอาหารติดต่อกนัเป็นเวลา 28 วนั 

4)  ตรวจเ ลือด  Complete blood count (CBC) , Blood urea nitrogen (BUN) , Serum creatinine (SCR) , 

Alanine aminotransferase (ALT), Alkaline phosphatase (ALP) ในวนัท่ี 0, 3, 28 ทาํการบนัทึกผล 

 

การวิเคราะห์ทางสถิติ 

ใชโ้ปรแกรม R version 4.0.3 ในการวิเคราะห์ขอ้มูลความน่ากิน โดยสถิติ Fisher's Exact Test เพ่ือดูความ

แตกต่างสัดส่วนความชอบ ใชส้ถิติ Wilcoxon Signed-Rank Test วิเคราะห์ปริมาณการกินได ้และในการวิเคราะห์

การทดสอบความปลอดภยั ใชส้ถิติ repeated measure ANOVA ดว้ยวิธี Generalized linear model (GLM) ในการดู

ความแตกต่างของค่าเลือดในวนัท่ียงัไม่ไดรั้บอาหารเสริมชนิดนํ้า วนัท่ี3 และวนัท่ี 28 ภายหลงัจากการใหอ้าหารท่ี

ออกแบบไวข้า้งตน้ 
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ผลและวจิารณ์ผลการทดลอง 

 

การทดสอบความน่ากิน 

สุนขัท่ีใชท้ดสอบจาํนวน 19 ตวั ประกอบดว้ยพนัธ์ุ พุดเด้ิล 1 ตวั, ปอมเมอเรเนียน 2 ตวั, บีเก้ิล 1 ตวั, ลา

บาดอร์ 1 ตวั, เยอรมนัเชฟเพิร์ด 1 ตวัและพนัธ์ุผสม 13 ตวั เป็นเพศผูจ้าํนวน 10 ตวั เพศเมีย จาํนวน 9 ตวั อายุเฉล่ีย 

4.5±1.3 ปี และมีนํ้าหนกัเฉล่ีย 15.3±9.6 กิโลกรัม 

จากการทดสอบความน่ากินซ่ึงไดผ้ลการทดสอบตาม Table 1 พบวา่สุนขัเลือกอาหารหลกัท่ีมีการเพ่ิมอาหารเสริม

ชนิดนํ้ า (B) ก่อนอาหารหลกั (A) ทั้งช่วงแรกและช่วงท่ีสองในสดัส่วนร้อยละ 97 ต่อ 3  (p-value < 0.001) ส่วนเปอร์เซ็นต์

การกินไดข้องอาหารชนิด A และอาหารชนิด B ในสุนขัแต่ละตวัในช่วงแรกแสดงไวใ้น Fig.1 และช่วงท่ีสองแสดงไวใ้น 

Fig.2 ส่วนปริมาณค่าเฉล่ีย±ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของเปอร์เซ็นตก์ารกินไดแ้สดงไวใ้น Table 2 จากการทดสอบพบวา่ 

สุนขักินอาหาร B มากกวา่อาหาร A อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ ทั้งการทดสอบคร้ังท่ี 1และคร้ังท่ี 2 (p-value < 0.001) อาหาร

ชนิด A มีค่าเฉล่ียปริมาณการกินได ้48.42 เปอร์เซ็นต ์อาหารชนิด B มีค่าเฉล่ียปริมาณการกินได ้81.51 เปอร์เซ็นต ์สรุป

ค่าเฉล่ียเปอร์เซ็นตก์ารกินไดข้องทั้งสองกลุ่มพบวา่ กลุ่มท่ีกินอาหาร B มีค่าเฉล่ียเปอร์เซ็นตก์ารกินไดม้ากกวา่อาหาร A อยู ่

33.11 เปอร์เซ็นต ์

 

Table 1 Showed the results of preference test of 2 diets (A=main diet, B= main diet+liquid nutritional supplement) 

in 2 periods and combination 

First choice Period I Period II Total 

Diet A 1 0 1 

Diet B 18 19 37 

p-value* < 0.001 < 0.001 < 0.001 

*The values of the preference test of diet A and diet B were compared using Fisher's Exact Test 

 

Fig. 1 Comparison of the percentage of diet intake between diet A and diet B for each dog in the first period 

(A=main diet, B= main diet+liquid nutritional supplement) 
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Fig. 2 Comparison of the percentage of diet intake between diet A and diet B for each dog in the second period 

(A=main diet, B= main diet+liquid nutritional supplement) 

 

Table 2 Showed number of dog (N), mean and standard deviation (SD) of the percentage of diet intake from diet 

A and diet B in period I, period II and combination (A=main diet, B= main diet+liquid nutritional supplement) 

 

การทดสอบความปลอดภัย 

การทดสอบความปลอดภยัของอาหารเสริมชนิดนํ้าในสุนขัจาํนวน 15 ตวั ประกอบดว้ยพนัธ์ุผสม 12 ตวั 

และเยอรมนัเชฟเพิร์ด 3 ตวั เป็นเพศผูจ้าํนวน 7 ตวั เพศเมียจาํนวน 8 ตวั อายุเฉล่ีย 3.66±0.89 ปี และมีนํ้าหนกัเฉล่ีย 

20.17±10.09 กิโลกรัม พบว่าค่าโลหิตวิทยาและเคมีโลหิตไม่มีค่าใดตํ่าหรือสูงเกินกว่าค่าปกติ (Table 3) และเม่ือ

นาํไปทดสอบทางสถิติดว้ยวิธี GLM พบว่ามีบางค่าท่ีมีความแตกต่างอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติแต่ยงัอยู่ในเกณฑค่์า

ปกติ ตามหลกัสถิติของ Bonferroni การทดสอบหลายคู่อาจมีโอกาสพบความแตกต่างทางสถิติโดยบงัเอิญได ้และ

ค่าความเขม้ขน้ของสารต่าง ๆ ในเลือดของแต่ละวนัจะข้ึนอยู่กบัปริมาณนํ้าในเลือดของวนันั้น ๆ พบว่าค่าท่ีตรวจ

ทุกตวัมีแนวโนม้สูงข้ึนในวนัท่ี 28 อาจเน่ืองมาจากสุนขัทุกตวัอาจไดรั้บปริมาณนํ้านอ้ยกว่าปกติในวนัท่ี 28 แต่ค่า

ทั้งหมดยงัอยูใ่นเกณฑป์กติ บ่งช้ีวา่สุนขัยงัคงมีสุขภาพปกติดี 

ค่า BUN เป็นการวดัปริมาณไนโตรเจนในเลือด จากการท่ีร่างกายไดรั้บโปรตีนจากอาหาร และโปรตีนถูก

ย่อยไดเ้ป็น amine group ร่างกายจะนาํสารน้ีเขา้วฏัจกัรยูเรียท่ีตบักลายเป็นยูเรียและกาํจดัผ่านทางไต ค่า BUN จึง

เป็นค่าท่ีบ่งบอกว่าอาหารท่ีกินเขา้ไปนั้นมีโปรตีนสูงหรือตํ่า ค่า SCR เกิดจาการสลายของกลา้มเน้ือและเป็นสารท่ี

ไตกรองออกทางปัสสาวะ เม่ือไตสูญเสียหนา้ท่ีการขบัออกของ BUN และ creatinine จะลดลง ทาํใหค่้าทั้งสองเพ่ิม
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   Period I  Period II  Total 

%Diet intake  Mean SD Mean SD Mean SD 

Diet A 65.19 46.36 31.65 43.66 48.42 47.56 

Diet B 92.35 16.23 70.72 33.60 81.54 28.24 

p-value  < 0.001  < 0.001  < 0.001 
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สูงข้ึนในเลือด การศึกษาน้ีจึงใชค่้า BUN และ SCR บ่งบอกความเป็นพิษต่อไต ซ่ึงพบว่าสูตรอาหารท่ีพฒันาข้ึน

ปลอดภยัต่อไต ส่วนความเป็นพิษต่อตบัดูจากค่า ALT หากเซลลต์บัเกิดการถูกทาํลาย เอนไซม ์ALT จะเพ่ิมสูงข้ึน

ในเลือด ส่วนค่า ALP เป็นเอนไซม์ท่ีอยู่ท่ีเยื่อหุ้มเซลล์ของหลายอวยัวะ เช่น ตบั ไต ลาํไส้ กระดูกและท่อนํ้ าดี 

ในทางคลินิกมกัใชค่้า ALP เป็นตวับ่งช้ีการคัง่ของท่อนํ้าดี (Lorenz et al., 2009) 

 

Table 3 Showed blood parameters from 15 dogs in safety test during day 0, 3, 28 after diet B consumption 

 [White blood cell (WBC) , Hematocrit (HCT) , Platelet (PLT) , Blood urea nitrogen (BUN) , Serum creatinine 

(SCR), Alanine aminotransferase (ALT), Alkaline phosphatase (ALP), Total protein (TP)] 

Blood parameters 

Normal 

reference 

intervals* 

Unit 
Mean±SD 

Day 0 

Mean±SD 

Day 3 

Mean±SD 

Day 28 
p-value 

WBC 6-17 x103/cumm 14.61ab±4.01 12.77a±4.15 16.61b±8.55 0.0119 

HCT 35-55 % 53.32±10.26 53.14±7.11 50.30±7.39 0.3838 

PLT 200-500 x103/µl 142.80±54.57 158.93±72.26 142.30±71.08 0.5602 

BUN 10-26 mg% 12.67 a ±3.35 10.93 b ±2.46 13.66 a ±2.41 0.0002 

SCR 0.5-1.3 mg% 0.92 a ±0.15 0.84 a ±0.18 1.05 b ±0.14 <0.0001 

ALT 6-70 37 ̊ C IU/L 25.87 ab±12.16 24.86 a±11.77 31.4 b ±16.29 0.0144 

ALP 8-76 37 ̊ C IU/L 69.40±27.63 59.53±15.30 70.73±22.16 0.2635 

TP 5.3-7.8 gm% 5.95 ab ±0.40 5.58 a ±0.64 6.12 b ±0.52 0.0110 
a, b, c different letters showed significant difference at p < 0.05 with Tukey method among days 

*These normal reference intervals are from the Kasetsart University Veterinary Teaching Hospital and not 

appropriate for interpretation of data from other laboratories. 

  

อาหารเสริมชนิดนํ้ าท่ีพฒันาน้ีมีเน้ือสัตวท่ี์เป็นส่วนประกอบคือ ทูน่าและแกะ ซ่ึงเป็นโปรตีนแหล่งใหม่

(novel protein) ช่วยลดความเส่ียงของการแพอ้าหารของสุนขัได ้สูตรอาหารน้ีเพ่ิม tuna oil เพ่ือเสริมระดบั omega-3 

fatty acid ช่วยทาํใหก้ล่ินอาหารดึงดูดมากข้ึน และยงัไดป้รับปรุงความน่ากินโดยการเพ่ิมกรดอะมิโนท่ีมีโครงสร้าง

รูป L-form 100% ได้แก่ Arginine, Aspartic acid, Serine, Glutamic acid, Glycine, Histidine, Threonine, Alanine, 

Proline, Cystine, Tyrosine, Valine, Methionine, Lysine, Isoleucine, Leucine และ Phenylalanine นอกจากนั้ นย ัง

ผสมกบัสารสกดัจากพืช Macleaya cordata ท่ีประกอบไปดว้ย สารไบโอแอคทีฟอคัคาลอยด์ ซ่ึงเป็นท่ีรู้จักกันดี

ในทางการแพทยส์มุนไพรแผนจีนเป็นระยะเวลานานมาแลว้ โดยใชส้ําหรับลดปวดและลดการอกัเสบในมนุษย ์

Macleaya cordata อยู่ในรายการความปลอดภยัดา้นอาหารแห่งยุโรป (European Food Safety Authority) อีกทั้งยงั

ถูกนาํมาใชใ้นทางสัตวแพทยแ์ละสัตวน์ํ้ าดว้ย (Kosina et al., 2010) โดย isoquinoline alkaloid เป็นสารอลัคาลอยด์

หลกัท่ีอยู่ในพืชชนิดน้ี เป็นสารตา้นการอกัเสบท่ีจะยบัย ั้งปฏิกิริยาการถอดรหัส DNA ของการตอบสนองต่อการ
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อกัเสบในสตัวเ์ล้ียงลูกดว้ยนม เม่ือมีการอกัเสบจะมีการถอดรหสั Nuclear Factor Kappa B (NF-kB) และไม่มีผลลบ

กบัระบบภูมิคุม้กนัในสุนขัสุขภาพดี (Faehnrich et al., 2019) การศึกษาผลของสาร quaternary benzophenantridine 

(QBA) และ protopine alkaloids (PA) พบว่าช่วยเพ่ิมสุขภาพของทางเดินอาหารโดยเพ่ิมความสูงและขนาดของ

เซลล ์villi ในไก่เน้ือ (Reansoi et al., 2015) อาหารเสริมชนิดนํ้ าท่ีพฒันาน้ีมีค่าพลงังานในอาหารเสริมชนิดนํ้ าท่ี

ค่อนขา้งตํ่าและความช้ืนท่ีสูง ก่อผลดีใหต้วัเน้ืออาหารเสริมนั้นสามารถคลุกเคลา้กบัอาหารหลกัไดอ้ย่างทัว่ถึงและ

ไม่รบกวนค่าพลงังานรวมท่ีสุนขัจะไดรั้บ ซ่ึงอาจทาํให้เกิดโรคอว้นตามมาหากมีการนาํไปใช้จริงในอนาคตใน

ปริมาณมาก 

 

สรุป 

 อาหารเสริมชนิดนํ้ าท่ีพัฒนาข้ึนมีความน่ากินและมีความปลอดภัย ช่วยทาํให้สุนัขท่ีอาจจะไม่ชอบ

อาหารเม็ดสําเร็จรูปกินอาหารไดม้ากข้ึน โดยเฉพาะอาจนาํไปใชร่้วมกบัอาหารเฉพาะโรคท่ีมีความน่ากินลดลง

เน่ืองจากควบคุมสารอาหารบางตวั เช่น โปรตีน ไขมนั เป็นตน้ จึงควรทาํการศึกษาดูว่ามีผลขา้งเคียงใด ๆ หรือไม่ 

ในอนาคต 
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บทคัดย่อ 

 การศึกษาในคร้ังน้ีมีจุดประสงคเ์พ่ือประเมินความรู้ ทศันคติและการปฏิบติัตวัของเจา้ของแมวท่ีสัมพนัธ์กบัการ

ป้องกนัและควบคุมโรคแมวข่วนจาํนวน 400 คน ระหวา่งเดือนตุลาคม 2561 ถึงพฤศจิกายน 2562 โดยใชแ้บบสมัภาษณ์ จาก

การศึกษาพบว่าส่วนใหญ่เจา้ของแมวมีระดบัการปฏิบติัตวัในการควบคุมและป้องกนัโรคแมวข่วนในระดบัตํ่า (ร้อยละ 

65.5) โดยเฉพาะในดา้นของสุขอนามยัส่วนบุคคลและการเล้ียงดูแมว  มีความรู้ในระดบัตํ่า (ร้อยละ 83.0) โดยส่วนใหญ่จะ

ไม่ทราบวา่โรคน้ีสามารถติดต่อระหวา่งสตัวแ์ละคน และมีสตัวข์าขอ้เป็นพาหะนาํโรคท่ีสาํคญั มีการสนบัสนุนของทศันคติ

ในระดับตํ่ า (ร้อยละ 90.0) ของความเช่ือเร่ืองความเส่ียงในการติดโรคจากแมว นอกจากน้ียงัพบว่าระดับความรู้มี

ความสมัพนัธ์กบัการปฎิบติัตวัของเจา้ของแมวอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ (r = .391, p < 0.05) ผลการศึกษาในคร้ังน้ีไดน้าํไปสู่

ขอ้เสนอแนะให้ควรมีการปรับปรุงการปฏิบติัตวัของเจา้ของแมวท่ีเก่ียวขอ้งการป้องกนัและควบคุมโรคโดยการพฒันา

ความรู้ใหก้บัเจา้ของแมวเพ่ือสร้างความตระหนกัในเร่ืองความเส่ียงของโรคติดต่อระหวา่งสตัวแ์ละคน   

คาํสําคญั: การปฏิบติัตวั, ความรู้, ทศันคติ, โรคแมวข่วน 

 

Abstract  

 The objectives of this study are to assess the knowledge, attitude and practices related to prevention and control 

of Cat Scratch Disease. A total of 400 cats owners were selected for face-to-face interview using a structured questionnaire 

between October, 2018 to November, 2019. These finding showed most of respondents had a poor level of practices 

(65.5%), mainly in personal hygiene and husbandry management. They also had a poor level of knowledge (83.0%), most 

of respondents did not know CSD is zoonoses and transmitted via arthropods. Additionally, a less supporting attitude level 

(90%) in believed the risk of acquiring zoonotic diseases from cats. Moreover, there was a correlation between knowledge 

level and practices with statistically significance difference (r = .391, p < 0.05). The results suggest that the practices 

regarding to prevention and control would be improve by develop the educational for cat owners to make awareness of the 

risk of zoonoses. 

Keywords: attitude, cat scratch disease, knowledge, practices  
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คํานํา 

 โรคแมวข่วน (Cat Scratch Disease, CSD) เ ป็นโรคอุบัติใหม่ในไทย (Emerging disease) และเป็น

โรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน (Zoonoses)  โรคน้ีมีความสําคญัทางสาธารณสุขและมีแนวโน้มท่ีจะก่อให้เกิด

ผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนทั้ งทางร่างกาย จิตใจ และสังคม โรคน้ีมีสาเหตุจากเช้ือแบคทีเรียชนิด 

Bartonella spp. ซ่ึงในปัจจุบันพบว่าแบคทีเรียชนิดน้ีมากกว่า 22 สายพนัธ์ุ แต่ชนิดท่ีเป็นสาเหตุสําคัญในการ

ก่อให้เกิดโรคแมวข่วนได้แก่ Bartonella henselae  โดยทั่วไปแล้วโรคน้ีจะมีสัตว์เล้ียงลูกด้วยนมเป็นรังโรค

ธรรมชาติ (natural reservoir)  ดงันั้นจึงสามารถพบการติดเช้ือไดใ้นมนุษย ์สัตวเ์ล้ียง สัตวป่์า หนู สัตวเ์ค้ียวเอ้ือง แต่

แมวจะเป็นรังโรคหลกัท่ีสาํคญั สามารถพบไดท้ั้งแมวบา้นและแมวจรจดั โรคน้ีมีพาหะนาํเช้ือเป็นพวกสัตวข์าขอ้ 

เช่น หมดั, ร้ินฝอยทรายและยงุ แมวท่ีติดเช้ือมกัไม่แสดงอาการ (subclinical) หรือมีอาการป่วยเลก็นอ้ย มีการศึกษา

พบว่าในช่วงชีวิตหน่ึงของแมวมีโอกาสเป็นโรคน้ีประมาณร้อยละ 40  (Chomel, 2000) มีรายงานการพบโรคน้ีใน

แมวกระจายในหลายๆประเทศ เช่น ในสหรัฐอเมริกา ทวีปเมริกาเหนือ อเมริกาใต ้ยุโรป เอเซียและโอเซียเนีย                 

เป็นตน้ อตัราความชุก (prevalence rate) อยู่ท่ี ร้อยละ 4-8 มีความแตกต่างในแต่ละพ้ืนท่ี (Abbott et al., 1997) ใน

สหรัฐอเมริกาพบอตัราความชุกของโรคน้ีในแมวเท่ากบัร้อยละ 39.5 ทั้งแมวท่ีมีเจา้ของและแมวจรจดั ในประเทศ

ไทยมีรายงานความชุกของโรคน้ีในแมวท่ีมีเจา้ของท่ีมารับการตรวจรักษาในโรงพยาบาลสัตวใ์นกรุงเทพมหานคร 

พบความชุกของโรคน้ีในตัวอย่างเลือดแมวร้อยละ 17 (25/153 ตัว) และในหมัดแมวร้อยละ 32 (16/50 ตัว) 

(Assarasakorn et al., 2012) นอกจากน้ีแลว้มีรายงานความชุกของโรคน้ีในแมวจรจดัร้อยละ 53 จากการสาํรวจในวดั

ต่างๆ ในกรุงเทพมหานคร (เสาวลกัษณ์ และคณะ, 2552)   

 คนสามารถติดโรคน้ีไดจ้ากการถูกแมวท่ีมีเช้ือน้ีอยู่ข่วน กดั เลีย สัมผสักบัขนแมว หรือถูกสัตวพ์าหะกดั 

ในคนส่วนใหญ่จะแสดงอาการหลงัจากไดรั้บเช้ือประมาณ 3–10 วนั อาการท่ีพบคือ ไขสู้ง อ่อนเพลีย ปวดหวั ปวด

หลงั  พบผื่นแดง ตุ่มนูนแดงหรือตุ่มหนองขนาด 3–5 มิลลิเมตร มีแผลหลุมท่ีบริเวณบาดแผล ต่อมนํ้าเหลืองโตเป็น

กอ้น (granulomatous lymphadenitis) ใกลก้บับริเวณท่ีติดเช้ือ กลุ่มเส่ียงท่ีสามารถติดโรคน้ี ไดแ้ก่ เจา้ของหรือผูท่ี้

สัมผสักบัแมวเน่ืองจากความใกลชิ้ดและคลุกคลีกบัแมวประกอบกบันิสัยของแมวเองท่ีชอบคลอเคลียและเล่น

เจา้ของ กลุ่มท่ีมีระบบภูมิคุม้กนัอ่อนแอ เช่น เดก็ ผูสู้งอาย ุกลุ่มคนท่ีมีระบบภูมิคุม้กนับกพร่อง เช่น ผูป่้วยเบาหวาน 

ผูป่้วยมะเร็งท่ีได้รับการบาํบัดรักษาด้วยเคมีบาํบัด ผูป่้วยท่ีมีการเปล่ียนถ่ายอวยัวะ ผูป่้วยโรคเอดส์ เป็นต้น  

โดยทัว่ไปผูท่ี้ป่วยดว้ยโรคน้ีสามารถหายภายใน 4–8 สัปดาห์ แต่พบว่าโรคจะมีความรุนแรงมากข้ึนในกลุ่มท่ีระบบ

ภูมิคุม้กนัอ่อนแอและภูมิคุม้กนับกพร่องซ่ึงจะทาํใหเ้กิดการติดเช้ือในกระแสเลือด มีไข ้ ติดเช้ือท่ีตา ระบบประสาท 

หรือมีตุ่มนูนท่ีผิวหนงั นอกจากน้ียงัพบรายงานการติดเช้ือแทรกซอ้นท่ีหวัใจ ตบั ในร้อยละ 5–16 ของคนท่ีติดเช้ือ  

ในคนท่ีมีภูมิคุม้กนับกพร่องโดยเฉพาะผูป่้วยโรคเอดส์จะพบอาการของโรค bacillary angiomatosis ซ่ึงเป็นโรคท่ี

เกิดจากการเจริญแบบผิดปกติของหลอดเลือดท่ีผิวหนงัและอวยัวะภายใน อาการท่ีเด่นชดัคือมีตุ่มนูนหรือตุ่มหนอง

ท่ีผิวหนงัตั้งแต่หน่ึงถึงหลายร้อยจุดโดยอาจมีขนาดหลากหลายตั้งแต่หัวเข็มหมุดไปจนถึงเส้นผ่านศูนยก์ลาง 10 

มิลลิเมตร และอาจพบไดภ้าวะน้ีไดใ้นอวยัวะภายในอ่ืนๆ เช่น หวัใจ สมอง ตบั มา้ม กล่องเสียง ต่อมนํ้าเหลืองและ

อวยัวะของระบบทางเดินอาหาร  

 ในคนพบว่ามีการกระจายของโรคน้ีในหลายพ้ืนท่ี เช่น ในสหรัฐอเมริกา ยุโรป ญ่ีปุ่น นิวซีแลนด์ 

ออสเตรเลีย และเอเซีย ในประเทศสหรัฐอเมริกาคาดว่าในแต่ละปีจะมีผูป่้วยใหม่ด้วยโรคแมวข่วนประมาณ          
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22,000–24,000 ราย อตัราการพบผูป่้วยใหม่เท่ากบั 0.77–0.86 คน ต่อประชากร 100,000 คนต่อปี โดยร้อยละ 55 ของ

ผูป่้วยพบในเด็กอายุตํ่ากว่า 18 ปี ประมาณค่าใชจ่้ายในการดูแลสุขภาพต่อผูป่้วยเหล่าน้ีมากกว่า 12 ลา้นดอลลาร์

สหรัฐต่อปี (Jackson et al., 1993)  นอกจากน้ีแลว้ยงัมีรายงานผูป่้วยในโรงพยาบาลเด็กจาํนวน 437 รายเท่ากบั 0.6 

คนต่อประชากร 100,000 คน ค่าเฉล่ียในการรักษาของผูป่้วยดว้ยโรคน้ีเท่ากบั 6,140 ดอลล่าร์สหรัฐต่อคนและ

ประมาณการค่ารักษาพยาบาลทั้งหมดเท่ากบั 3.5 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ (Raynolds, 2005 ) ในประเทศไทยจดัใหโ้รคน้ี

อยู่ในกลุ่มอาการท่ีเรียกว่ามีไขโ้ดยไม่ทราบสาเหตุ (Pyrexia of Unknown Origin; PUO)  อาการท่ีสาํคญัของผูป่้วย

ไดแ้ก่ การตรวจพบอุณหภูมิร่างกายมากกว่า 38.3 องศาเซลเซียส หรือ มากกว่า 101 องศาฟาเรนไฮต์ ต่อเน่ือง

มากกว่า 7 วนั  (สาํนกัโรคติดต่ออุบติัใหม่, 2554)  สถานการณ์ผูป่้วยดว้ยโรคไขห้รือไขไ้ม่ทราบสาเหตุ พบว่าเป็น

ปัญหาสาธารณสุขท่ีสําคญัโดยพบว่ามีแนวโน้มสูงข้ึน จากการเปรียบเทียบขอ้มูลระหว่างปี พ.ศ. 2555–2556 มี

รายงานผูป่้วยไขไ้ม่ทราบสาเหตุโดยมีอตัราป่วย 541.02 และ 803.17 ต่อประชากร 100,000 คนตามลาํดบั (สํานกั

ระบาดวิทยา, 2560)  ส่วนผูป่้วยในปี 2562 มีรายงานเท่ากบั 918.98 คนต่อประชากร 100,000 คน (สํานักระบาด

วิทยา, 2564) ในประเทศไทยมีรายงานการแยกเช้ือ B. henselae  จากผูป่้วยท่ีมีอาการของ Bacillary angiomatosis ใน

หญิงอาย ุ40 ปีมาจากประเทศพม่าท่ีไดรั้บการวินิจฉยัวา่เป็นโรคเอดส์  (Paitoonpong et al., 2008) มีรายงานในญ่ีปุ่น

พบผูป่้วยส่วนใหญ่อายุนอ้ยกว่า 18 ปีและใน 468 ราย (ร้อยละ 75.6) พบประวติัสัมผสักบัแมวมาก่อน (Tsukahara, 

2002)  นอกจากน้ีมีการศึกษาของ Tappero et al. (1993) รายงานความสัมพันธ์ระหว่างผู ้ป่วยโรค bacillary 

angiomatosis-bacillary peliosis (BAP) โดยพบว่าผูป่้วยมีประวติัเป็นเจา้ของแมว (OR = 2.8; 95% CI= 1.4- 5.8) ถูก

แมวเลีย (OR = 1.95; 95% CI =1.0-3.8), ถูกแมวข่วน (OR = 3.7; 95 %CI = 1.7-8.0), และถูกแมวกดั (OR = 3.9; 95% CI 

= 1.8- 8.9)   

 จากข้อมูลข้างต้นจะเห็นว่าโรคน้ีมีความสําคญัและก่อให้เกิดปัญหาทางสาธารณสุขอย่างต่อเน่ืองใน

ปัจจุบนั  จงัหวดัชลบุรีเป็นหน่ึงในจงัหวดัท่ีมีประชากรแมวเป็นจาํนวนมาก จากการสาํรวจพบว่ามีประชากรแมว

ทั้ งหมด 77,985 ตัว ประกอบด้วยแมวท่ีมีเจ้าของจาํนวน 52,985 ตัวและแมวท่ีไม่มีเจ้าของจาํนวน 25,000 ตัว                

(สาํนกัควบคุมป้องกนับาํบดัโรคสัตว,์ 2564) ประกอบกบัการศึกษาในเร่ืองพฤติกรรมการป้องกนัโรคแมวข่วนยงั

ไม่มีขอ้มูลท่ีชดัเจน ดงันั้นในการศึกษาคร้ังน้ีจึงมีวตัถุประสงคเ์พ่ือ ประเมินความสัมพนัธ์ระหว่าง ความรู้ ทศันคติ

กบัการปฏิบติัตวัของเจา้ของแมวท่ีสมัพนัธ์กบัการป้องกนัและควบคุมโรคแมวข่วนตามกรอบแนวคิดในการทาํวิจยั

แสดงดัง Diagram 1 ผลการศึกษาท่ีได้สามารถนําไปเป็นข้อมูลสําหรับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องอันท่ีก่อให้เกิด

ประโยชน์ในการวางแผนในการพฒันาระบบสุขภาพของชุมชนในการรับมือกบัปัจจยัท่ีเส่ียงอาจส่งผลต่อสุขภาพ

ต่อไป 

 
Fig. 1 Conceptual framework  

-  ความรู้ (Knowledge) 

-  ทศันคติ (Attitude)  

 

การปฏิบติัตวัของเจา้ของแมวท่ีสมัพนัธ์กบัการป้องกนั

และควบคุมโรคแมวข่วนในดา้นต่างๆไดแ้ก่ 

- ดา้นอนามยัส่วนบุคคล  

- ดา้นการเล้ียงแมว  

- ดา้นการดูแลสุขภาพแมว  

- ดา้นสุขาภิบาลส่ิงแวดลอ้มท่ีอยูอ่าศยัของแมว  
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วธีิการวจัิย 

 

รูปแบบการศึกษา 

 การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงพรรณนา ณ จุดเวลาใดเวลาหน่ึง  (Cross-sectional descriptive study)  

 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  

 ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ีคือเจ้าของแมวท่ีอาศยัอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตาํบลบางพระ              

ตาํบลบางพระ อาํเภอศรีราชา จงัหวดัชลบุรีจาํนวนทั้งหมด 14,741 คน ใน 10 หมู่บา้น จาํนวน 7,704 ครัวเรือนโดยมี

เกณฑก์ารคดักลุ่มตวัอย่างคือ ครัวเรือนท่ีเจา้ของแมวอายุ 18 ปีข้ึนไปถา้ใน 1 ครัวเรือนมีสมาชิกหลายคนให้เลือก

สัมภาษณ์คนท่ีดูแลแมว สามารถส่ือสารภาษาไทยและยินดีใหค้วามร่วมมือในการใหส้ัมภาษณ์ กาํหนดขนาดกลุ่ม

ตวัอยา่งโดยใชสู้ตรของ Daniel  (Daniel,1987) (Equation 1) ไดแ้ก่  

 

n = Z2
α/2 NP (1-P)                           (1) 

          Z2
α/2 P (1-P) + (N-1) E2 

 n   = ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง 

 Z   = ระดบัความเช่ือมัน่ท่ีผูวิ้จยักาํหนดไว ้Z มีค่าเท่ากบั 1.96 ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95  

        (ระดบั.05) (Zα/2 = 1.96) 

E   = ค่าความคาดเคล่ือนในการสุ่ม = 4% = 0.04  

 P  =  ค่าสัดส่วนของเจา้ของแมวท่ีคาดว่าจะมีการปฎิบติัตวัในป้องกนัโรคแมวข่วนเหมาะสม 

          ร้อยละ 80 (P=0.8) 

N  = จาํนวนประชากร  

แทนค่าในสูตร 

n =        (1.96)2x 14,741x0.8 (1-0.8) 

  (1.96)2x 0.8 (1-0.8) + (14,741-1) (0.04)2 

n =  374 

  

 จากการคาํนวณจะไดก้ลุ่มตวัอย่างทั้งหมด 374 คน เพ่ือป้องกนัความไม่สมบูรณ์ของขอ้มูล ผูวิ้จยัไดเ้พ่ิม

ขนาดกลุ่มตวัอยา่งเพ่ิมร้อยละ 10 รวมขนาดกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด 400 คนจากนั้นใชวิ้ธีสุ่มอยา่งง่ายโดยการจบัฉลาก

จากครัวเรือนทั้ง 10 หมู่บา้นใหไ้ดก้ลุ่มตวัอยา่งตามจาํนวนท่ีคาํนวณไว ้

 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย  

 ใช้แบบสัมภาษณ์ท่ีผ่านการตรวจสอบความตรงของเน้ือหา (Content Validity) จากผูเ้ช่ียวชาญจาํนวน                 

3 คน โดยหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง IOC (Index of Item Objective Congruence) ใชเ้กณฑพิ์จารณาค่า IOC ตั้งแต่ 
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0.5 ข้ึนไป และมีการวิเคราะห์หาคุณภาพของแบบสอบถามด้านความเช่ือมั่น (Reliability) โดยผู ้วิจัยนํา

แบบสอบถามท่ีปรับปรุงแกไ้ขแลว้ ไปทดลองใช ้(Try out) กบัเจา้ของแมวในเขตเทศบาลตาํบลบางพระ อาํเภอศรี

ราชา จังหวัดชลบุรีซ่ึงเป็นกลุ่มตัวอย่างท่ีมีลักษณะคล้ายกับกลุ่มประชากรท่ีศึกษา จํานวน 30 ชุดก่อนนํา

แบบสอบถามไปสมัภาษณ์จริงกบักลุ่มตวัอยา่ง โดยแบบสมัภาษณ์ท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีแบ่งออกเป็น 4 ส่วนไดแ้ก่  

 ส่วนท่ี 1 คุณลกัษณะส่วนบุคคลของเจา้ของแมว จาํนวน 7 ขอ้ ลกัษณะขอ้คาํถามปลายปิดให้เลือกตอบ

ไดแ้ก่ เพศ สถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา อาชีพ รายไดเ้ฉล่ียของครอบครัว/เดือน  ลกัษณะขอ้คาํถามปลายเปิด

ไดแ้ก่ อายแุละ จาํนวนแมวท่ีเล้ียงต่อครัวเรือน 

 ส่วนท่ี 2  ความรู้เร่ืองโรคแมวข่วน ลกัษณะขอ้คาํถามปลายปิดครอบคลุมเน้ือหาทางระบาดวิทยา ช่องทาง

ติดต่อของโรค อาการของโรค จาํนวน 13 ขอ้ ลกัษณะขอ้คาํถามเป็นลกัษณะใหเ้ลือกตอบ ใช่ (1 คะแนน)  ไม่แน่ใจ 

( 0 คะแนน ) และไม่ใช่ (0 คะแนน) แปลผลเป็น 4 ระดบั โดยใชพิ้สยัของคะแนนไดแ้ก่ มีความรู้ระดบัดี ( มีคะแนน

ร้อยละ 80 ข้ึนไป ช่วงคะแนนเท่ากบั 11–13)  ความรู้ระดบัปานกลาง ( มีคะแนนร้อยละ 60–79  ช่วงคะแนนเท่ากบั 9–

10) ความรู้ระดบัตํ่า ( มีคะแนนตํ่ากว่าร้อยละ 60 ช่วงคะแนนเท่ากบั 1–8) และไม่ทราบอะไรเลย ( มีคะแนนเท่ากบั 

0)   โดยประยุกต์จากทฤษฎีของ Bloom, 1971 ตรวจสอบความเท่ียงโดยวิธีของ Kuder-Richardson Formula 20ได้

ค่า KR-20 เท่ากบั 0.859 

 ส่วนท่ี 3 ทัศนคติเก่ียวกับโรคแมวข่วน ลกัษณะข้อคาํถามปลายปิดครอบคลุมถึงความเช่ือ ความเช่ือ 

ความรู้สึก ต่อโอกาสเส่ียงของการเป็นโรคแมวข่วนหรือไดรั้บเช้ือและความรุนแรงของโรคแมวข่วน จาํนวน 12 ขอ้ 

ลกัษณะขอ้คาํถามเป็นลกัษณะใหเ้ลือกตอบ เห็นดว้ย (3 คะแนน) ไม่แน่ใจ (2 คะแนน) และไม่เห็นดว้ย (1 คะแนน) 

แปลผลเป็น 3 ระดบั ไดแ้ก่ มีระดบัการสนบัสนุนดี ( มีคะแนนร้อยละ 80 ข้ึนไป ช่วงคะแนนเท่ากบั 29–36)  ระดบั

การสนับสนุนปานกลาง ( มีคะแนนร้อยละ 60–79 ช่วงคะแนนเท่ากับ 21–28) และมีระดับการสนับสนุนตํ่า                       

(มีคะแนนนอ้ยกวา่ร้อยละ 60 ช่วงคะแนนเท่ากบั 12–20) โดยประยกุตจ์ากทฤษฎีของ Bloom, 1971 ตรวจสอบความ

เช่ือมัน่โดยวิธีของ Cronbach ’s Alpha Reliability ไดค่้าความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.724 

 ส่วนท่ี 4 การปฏิบติัติตวัท่ีสัมพนัธ์กบัการป้องกนัและควบคุมโรคแมวข่วน ขอ้คาํถามปลายปิดจาํนวน 15 

ขอ้แบ่งเป็น 4 ส่วน ไดแ้ก่ 1) การปฏิบติัติตวัดา้นอนามยัส่วนบุคคล จาํนวน 5 ขอ้ 2) การปฏิบติัตวัดา้นการเล้ียงแมว

จาํนวน 6 ขอ้  3) การปฏิบติัตวัดา้นการดูแลสุขภาพแมวจาํนวน 2 ขอ้  และ 4) การปฏิบติัตวัดา้นการสุขาภิบาล

ส่ิงแวดลอ้มท่ีอยูอ่าศยัของแมวจาํนวน 2 ขอ้ ลกัษณะขอ้คาํถามใหต้อบ เป็นปฏิบติัประจาํ (2 คะแนน) ปฏิบติับางคร้ัง   

(1 คะแนน) และไม่เคยปฏิบติั (0 คะแนน ) โดยแปลผลเป็น 3 ระดบั โดยพิจารณาจากค่าเฉล่ีย (x̅) ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน (SD) และค่าพิสัยของคะแนนพฤติกรรม ได้แก่ มีการปฏิบัติตัวในระดับดี  (คะแนน 21–30)                                 

ระดบัปานกลาง (คะแนน 11–20) และระดบัตํ่า (คะแนน 0–10) โดยประยกุตจ์ากทฤษฎีของ Best (1979) ตรวจสอบ

ความเช่ือมัน่โดยวิธีของ Cronbach ’s Alpha Reliability ไดค่้าความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.733 

 

การวิเคราะห์ข้อมลู 

 

 โดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูปทางสถิติ ดงัน้ี  
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 1. วิเคราะห์ลักษณะข้อมูลคุณลักษณะส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่างและตัวแปรท่ีศึกษาด้วยสถิติเชิง

พรรณนาตวัแปรเชิงกลุ่มโดยการแจกแจงความถ่ี ร้อยละ และตวัแปรต่อเน่ืองโดยใช้ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน ค่าตํ่าสุด และค่าสูงสุด    

 2. วิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างตัวแปรไดแ้ก่ ความรู้, ทศันคติ กบัการปฏิบติัติตวัท่ีสัมพนัธ์กบัการ

ป้องกันและควบคุมโรคแมวข่วน โดยใช้ค่าสถิติสหสัมพนัธ์ของเพียร์สัน (Pearson’s Correlation Coefficient) 

กาํหนดค่าแอลฟ่าเท่ากบั 0.05 เกณฑ์การแปลความหมายค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ โดยใช้เกณฑ์การวดัระดบั

ความสมัพนัธ์ 5 ระดบั ดงัน้ี (Hinkle D. E., 1998)  

 ค่า r ระดบัของความสมัพนัธ์ 

 ค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์มีค่า 0.90–1.00 มีความสมัพนัธ์กนัในระดบัสูงมาก   

 ค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์มีค่า 0.70–0.90 มีความสมัพนัธ์กนัในระดบัสูง  

 ค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์มีค่า 0.50–0.70 มีความสมัพนัธ์กนัในระดบัปานกลาง  

 ค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์มีค่า 0.30–0.50 มีความสมัพนัธ์กนัในระดบัตํ่า 

 ค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์มีค่า 0.00–0.30 มีความสมัพนัธ์กนัในระดบัตํ่ามาก 

   

ผลและวจิารณ์ผลการศึกษา  

 

1. คุณลกัษณะส่วนบคุคลของเจ้าของแมว 

 จากการสอบถามเจา้ของแมวในกลุ่มตวัอย่างจาํนวน 400 คน พบว่าส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 65.0)  

ส่วนใหญ่อายุนอ้ยกว่าหรือเท่ากบั 30 ปี (ร้อยละ 28.8) สถานภาพสมรสส่วนใหญ่แต่งงานแลว้ (ร้อยละ 48.5) ส่วน

ใหญ่จบการศึกษาระดบัปริญญาตรี (ร้อยละ 42.0) ประกอบอาชีพรับจา้ง (ร้อยละ 28.5) รายไดค้รอบครัวเฉล่ียต่อ

เดือนมากกวา่ 30,000 บาท (ร้อยละ 29.8) เล้ียงแมวเฉล่ีย 2 ตวัต่อครัวเรือน ซ่ึงไดผ้ลการศึกษาแสดงดงั Table 1   

 

Table 1 Demographic characteristic of cat owners in number and percentage (n = 400)   

Demographic characteristic of cat owners Number Percentage 

Gender   
 Female 260 65.0 

 Male 140 35.0 
Age (years)   
 < 30 115 28.8 
 31-40 92 23.0 
 41-50 96 24.0 
 51-60 97 24.2 
 Mean = 39.4 , SD = 12.2, Min = 18, Max = 60 
Marital status   
 Single 164 41.0 
 Married 194 48.5 
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Table 1 (continued). 

Demographic characteristic of cat owners Number Percentage 

 Divorced 24 6.0 
 Widows 18 4.5 
Education attainment    
 Primary school 87 21.8 
 Secondary school 40 10.0 
 Senior high school/vocationary 

certificate 
51 12.7 

 High vocationary certificate 37 9.2 
 Bachelor’s degree 168 42.0 
 Graduate degree or higher   17 4.3 
Occupation   
 Employee 114 28.5 
 Entrepreneur 95 23.8 
 Governmental 65 16.2 
 Farmer 49 12.2 
 Student 45 11.3 
 Homemaker 32 8.0 
Total household income/month (Baht)   
  < 10,000  74 18.5 
 10,001-20,000  118 29.5 
 20,001-30,000  

> 30,000 
89 

119 
22.2 
29.8 

Total number of cats/households   
 1 139 34.8 
 2 154 38.5 
 3 66 16.5 
 4 34 8.5 
 5 4 1.0 

 7 2 0.5 

 11 1 0.2 

 Mean=2.0, SD = 1.2, Min=1, Max=11   

 

2.  ความรู้เก่ียวกับโรคแมวข่วน  

 ในดา้นระบาดวิทยาพบวา่ส่วนใหญ่กลุ่มตวัอยา่งไม่ทราบวา่โรคน้ีสามารถติดต่อระหวา่งสตัวแ์ละคนได ้ 

(ร้อยละ 66.0) ไม่ทราบว่าโรคน้ีสามารถพบได้ในแมวทุกช่วงอายุและในแมวจรจัด (ร้อยละ 58.8 และ 58.7 

ตามลาํดบั)  ความรู้ในดา้นวิธีการติดต่อของโรคกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ไม่ทราบว่าโรคน้ีมีพาหะนาํโรคเป็นจาํพวก

สัตว์ขาข้อ เช่น หมัด ร้ินฝอยทราย และยุงเป็นต้น (ร้อยละ72.2) ซ่ึงให้ผลการศึกษาในทํานองเดียวกับ                     
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Awosanya and Akande (2015) ไดก้ล่าวไวว้่ามีสัดส่วนของเจา้ของสัตวเ์ล้ียงในจาํนวนนอ้ย (ร้อยละ 19.1) ท่ีเคยได้

ยินเก่ียวกบัโรคติดต่อระหวา่งสตัวแ์ละคน และยงัสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ Stull (2012) ไดร้ายงานวา่คนท่ีสมัผสั

หรือทาํงานเก่ียวขอ้งกบัสัตวเ์ล้ียงมีความรู้และการตระหนกัถึงความเส่ียงจากโรคติดต่อระหว่างคนและสัตวจ์าก

สตัวเ์ล้ียงอยูใ่นระดบัตํ่า ความรู้ในดา้นอาการของโรคน้ีในแมวและคน ส่วนใหญ่กลุ่มตวัอยา่งไม่ทราบวา่แมวท่ีเป็น

โรคส่วนใหญ่จะไม่แสดงอาการและคนท่ีติดโรคน้ีจะมีอาการไขสู้งต่อเน่ืองและต่อมนํ้าเหลืองโต (ร้อยละ 91.5 และ 

97.0 ตามลาํดบั) ซ่ึงให้ผลการศึกษาในทาํนองเดียวกบั Bagaria  and Sharma (2014) ไดร้ายงานว่าคนดูแลสัตวใ์น

สวนสตัวส่์วนใหญ่รู้จกัและรับรู้ถึงความเส่ียงท่ีจะไดรั้บอนัตรายจากโรคหลายชนิดท่ีติตมาจากสัตว ์เช่น ไขห้วดันก 

วณัโรคหรือการบาดเจบ็เน่ืองจากการจบับงัคบัสตัว ์เป็นตน้ อยา่งไรกต็ามคนดูสตัวด์งักล่าวในสดัส่วนท่ีสูง (ร้อยละ 

89.4) ไม่รู้จกัโรคแมวข่วน เม่ือนาํมาวิเคราะห์จะพบว่ากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีความรู้เก่ียวกบัโรคน้ีในภาพรวมอยู่

ในระดบัตํ่า (ร้อยละ 83.0)  ซ่ึงไดผ้ลการศึกษาแสดงดงั Table 2  
 

Table 2   Overall level of Knowledge on CSD of cat owners in number and percentage (n = 400)  

Level  Number Percentage 

Good (11–13 points) 4 1.0 

Fair (9–10 points) 19 4.8 

Poor (1–8 points) 

Do not know at all (0 point) 

332 

45 

83.0 

11.2 

Mean = 3.76, SD = 2.71, Min = 0.0,  Max = 11.0    

 

3. ทัศนคติเก่ียวกับโรคแมวข่วน 

 เม่ือศึกษาถึงทศันคติหรือความเช่ือ ความรู้สึกถึงความเส่ียงของการเป็นโรคแมวข่วนหรือไดรั้บเช้ือและความ

รุนแรงของโรคแมวข่วน ท่ีจะก่อให้เกิดความโนม้เอียงในการสนบัสนุนเพ่ือให้แสดงพฤติกรรมการป้องกนัและควบคุม

โรคแมวข่วนท่ีถูกตอ้ง จากการศึกษาพบว่ากลุ่มตวัอย่างมีความไม่แน่ใจและไม่เห็นดว้ยว่าการเก็บแมวจรจดัมาเล้ียง

ไม่เส่ียงต่อการติดเช้ือโรคแมวข่วน (ร้อยละ 55.7 และ 5.3 ตามลาํดบั) ไม่แน่ใจและไม่เห็นดว้ยกบัขอ้คาํถามว่าการ

เล้ียงแมวรวมกนัหลายตวัในบา้นจะทาํให้แมวมีความเส่ียงในการติดโรคน้ี (ร้อยละ 50.7 และ 21.0 ตามลาํดบั) 

นอกจากน้ีแลว้กลุ่มตวัอย่างยงัไม่แน่ใจว่าการเล่นอย่างรุนแรงกับแมวจะทาํให้มีความเส่ียงในการติดโรคน้ีได้             

(ร้อยละ 42.5) จากการสอบถามกลุ่มตวัอย่างท่ีเป็นผูช้ายจะชอบเล่นรุนแรงกบัแมวและเช่ือว่าแมวของตนไม่น่าจะ

เป็นโรคน้ีเพราะไม่ป่วย มีสุขภาพแข็งแรงดี ของผลการศึกษาดงักล่าวเม่ือนาํมาวิเคราะห์จะพบว่ากลุ่มตวัอย่างส่วน

ใหญ่มีระดบัทศันคติของการสนับสนุนในการแสดงพฤติกรรมในการป้องกนัและควบคุมโรคแมวข่วนในภาพ

รวมอยูใ่นระดบัตํ่า (ร้อยละ 90.0)  ซ่ึงไดผ้ลการศึกษาแสดงดงั Table 3 
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Table 3 Overall level of Attitude on CSD of cat owners in number and percentage (n = 400)  

Level  Number Percentage 

Fair supportive (22–28 points) 

Less supportive (12–21 points) 

40 

360 

10.0 

90.0 

Mean = 20.34, SD = 2.46, Min =14.0, Max = 31.0   

 

4. การปฏิบัติตัวท่ีสัมพันธ์กับการป้องกันและควบคุมโรคแมวข่วน 

 จากการศึกษาผลการปฏิบติัติตวัท่ีสัมพนัธ์กบัการป้องกนัและควบคุมโรคแมวข่วนในภาพรวมทั้ง 4 ดา้น 

พบวา่ 1) การปฏิบติัตวัในดา้นอนามยัส่วนบุคคลพบวา่อยูใ่นระดบัตํ่า (ร้อยละ 36.3) โดยส่วนใหญ่กลุ่มตวัอยา่งไม่มี

การล้างมือหรือล้างมือเป็นบางคร้ังหลังจากเล่น/สัมผสั/ถูกแมวเลียในสัดส่วนท่ีสูง (ร้อยละ 40.0 และ 31.0 

ตามลาํดบั) นอกจากน้ีแลว้ยงัพบวา่กลุ่มตวัอยา่งยอมใหแ้มวเลียแผลหรือรอยผิวหนงัท่ีถลอกของตวัเองในสดัส่วนท่ี

สูงเช่นกนั (ร้อยละ 48.8) ซ่ึงจะส่งผลใหเ้จา้ของมีความเส่ียงในการติดโรคน้ีไดง่้ายข้ึน ผลการศึกษาดงักล่าวเป็นไป

ในทาํนองเดียวกบั Westgarth et al. (2008) ท่ีระบุว่าเจา้ของสุนขัเพียงร้อยละ 15 เท่านั้นท่ีลา้งมือหลงัจากสัมผสักบั

สัตวเ์ล้ียงตวัเอง ซ่ึงความแตกต่างของการใหค้วามสาํคญัหรือความสมํ่าเสมอในการปฏิบติั เกิดจากการขาดความรู้

เก่ียวกบัช่องทางการติดโรคและมีความเช่ือว่าสัตวเ์ล้ียงของตนไม่มีเช้ือโรคเน่ืองจากไม่ป่วยและสุขภาพดี 2) การ

ปฏิบติัตวัดา้นการเล้ียงแมวพบวา่อยู่ในระดบัตํ่า (ร้อยละ 83.2) เช่นเดียวกนั พบวา่กลุ่มตวัอยา่งไม่ไดใ้หค้วามสาํคญั

กบัแหล่งท่ีมาของแมว ส่วนใหญ่จะรับแมวจรจดัมาเล้ียง (ร้อยละ 81.5) จากการสัมภาษณ์พบว่าส่วนหน่ึงเกิดจาก

ความสงสาร การปฏิบติัดงักล่าวอาจจะส่งผลทาํให้เจา้ของมีโอกาสติดโรคแมวข่วนไดเ้น่ืองจากในแมวจรจดัมี

โอกาสพบเช้ือโรคแมวข่วนสูง ซ่ึงสอดคลอ้งจากการศึกษาของ Chomel et al. (1995) ระบุว่ามีโอกาสพบเช้ือ                       

B. henselae ในแมวแมวจรจดัมากกว่าเม่ือเปรียบเทียบกบัแมวท่ีมีเจา้ของ (RR = 2.86; 95% CI= 1.94, 4.22) ในดา้น

การเล้ียงดูแมวยงัพบเพ่ิมเติมว่ากลุ่มตวัอย่างมกัเล้ียงแบบให้ปล่อยออกนอกบา้น (ร้อยละ 49.3) ซ่ึงทาํให้แมวมี

โอกาสไปสมัผสักบัสตัวต์วัอ่ืนหรือไปกินสตัวพ์าหะชนิดอ่ืน ทาํใหมี้โอกาสในการติดโรคเช่นเดียวกนั ผลการศึกษา

น้ีเป็นไปในทาํนองเดียวกบั Matibag et al. (2007) รายงานไวว้่าการปล่อยให้สุนขัออกไปนอกบา้นหรือเล้ียงแบบ

ปล่อยเพ่ิมโอกาสท่ีสุนขัจะติดเช้ือโรคพิษสุนขับา้มากข้ึน  3) การปฏิบติัติตวัดา้นการดูแลสุขภาพแมวพบว่าส่วน

ใหญ่อยู่ในระดบัตํ่า (ร้อยละ 54.2) เช่นกนั สัดส่วนของการนาํแมวตวัเองไปถ่ายพยาธิภายนอกอย่างสมํ่าเสมอตาม

โปรแกรมท่ีสัตวแพทย์แนะนําอยู่เพียงร้อยละ 25.5 จากการสอบถามกลุ่มตัวอย่างอธิบายว่าเน่ืองจากทําให้มี

ค่าใช้จ่ายท่ีเพ่ิมสูงข้ึนส่วนใหญ่จะนิยมไปซ้ือยามาถ่ายพยาธิเองตามคลินิกหรือโรงพยาบาลสัตวแ์ละเช่ือว่าแมว

ตวัเองมีสุขภาพดีไม่จาํเป็นตอ้งพาไปพบสัตวแพทยต์ามนดั และ 4) การปฏิบติัติตวัดา้นสุขาภิบาลส่ิงแวดลอ้มท่ีอยู่

อาศยัของแมวพบว่าส่วนใหญ่กลุ่มตวัอย่างมีการดูแลและรักษาความสะอาดส่ิงแวดลอ้มท่ีแมวอาศยัอยู่ในระดบัตํ่า 

(ร้อยละ 70.0) ถึงแมว้่ากลุ่มตวัอย่างมีการทาํความสะอาดส่ิงแวดลอ้มท่ีแมวอาศยัอย่างสมํ่าเสมอเพราะว่ามีพ้ืนท่ี

บางส่วนใชร่้วมกนักบัคน (ร้อยละ 74.5) แต่ว่าไม่ไดใ้ชผ้ลิตภณัฑท่ี์สามารถฆ่าพยาธิภายนอกได ้(ร้อยละ 65.3) ทาํ

ใหส้ัตวพ์าหะดงักล่าวยงัอยู่ในส่ิงแวดลอ้มส่งผลทาํให้มีโอกาสเกิดการแพร่กระจายของโรค ผลการศึกษาดงักล่าว

เป็นในทาํนองเดียวกบัการศึกษาของ Stull et al. (2012) ระบุวา่ไม่ใช่เร่ืองท่ีน่าแปลกใจท่ีเจา้ของไม่ไดใ้หค้วามสาํคญั

โรคติดต่อระหว่างคนและสัตว ์ เพราะว่าไม่ไดมี้การรับรู้มาก่อน เม่ือนาํมาวิเคราะห์ขอ้มูลในภาพรวมทั้ง 4 ดา้น
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พบว่าส่วนใหญ่กลุ่มตวัอยา่งจะมีคะแนนของการปฏิบติัติตวัในการป้องกนัและควบคุมโรคแมวข่วนอยูใ่นระดบัตํ่า 

(ร้อยละ 65.5) ซ่ึงไดผ้ลการศึกษาแสดงดงั Table 4 

  

Table 4 Overall level of Practices related to prevention and control of CSD in number and percentage (n = 400)  

Level  Number Percentage 

Good ( 24–30 points)  12 3.0 

Fair (18–23 points) 126 31.5 

Poor (0–17 points) 262 65.5 

Mean = 15.12 , SD = 4.97 , Min = 3, Max = 28    

 

5. ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ ทัศนคติกับการปฏิบัติตัวท่ีสัมพันธ์การป้องกันและควบคุมโรคแมวข่วน 

 เม่ือวิเคราะห์ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการปฏิบติัตวัท่ีสัมพนัธ์กบัการป้องกนัโรคแมวข่วนในภาพรวม

ไดแ้ก่ การปฎิบติัตวัดา้นอนามยัส่วนบุคคล การปฏิบติัตวัดา้นการเล้ียงแมว การปฏิบติัตวัดา้นการดูแลสุขภาพแมว  

และการปฏิบติัตวัดา้นการสุขาภิบาลส่ิงแวดลอ้มท่ีอยู่อาศยัของแมว ของกลุ่มตวัอย่างโดยวิธีหาค่าสัมประสิทธ์ิ

สหสมัพนัธ์ พบวา่ ระดบัความรู้เร่ืองมีความสัมพนัธ์เชิงเส้นในทางบวกและเป็นไปในทิศทางเดียวกนักบัการปฏิบติั

ตวัท่ีสัมพนัธ์กบัการป้องกนัและควบคุมโรคแมวข่วนอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั p-value < 0.05 โดยมีขนาด

ความสัมพนัธ์  r = 0.391 ซ่ึงผลการศึกษาน้ีเป็นไปในทาํนองเดียวกนักบั Akai et al. (2015) ไดศึ้กษาถึงพฤติกรรม

การป้องกนัโรคพิษสุนัขบา้ในจงัหวดันครปฐม ระบุว่าผูเ้ล้ียงสุนัขท่ีมีความรู้ในระดบัดีมีความสัมพนัธ์กบัการ

พฤติกรรมป้องกันโรคพิษสุนัขบา้อย่างนัยสําคัญทางสถิติ  นอกจากน้ีแลว้ผลการศึกษาพบในทาํนองเดียวกัน 

Sayavong et al. (2015) ไดศึ้กษาถึงความสัมพนัธ์ระหว่างความรู้, เจตคติกบัพฤติกรรมการป้องกนัโรคไขเ้ลือดออก

ของชุมชนในนครหลวงเวียงจนัทร์สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว พบว่า กลุ่มตวัอย่างท่ีมีระดบัความรู้ดี

และเจตคติในเชิงบวกมีระดบัพฤติกรรมการป้องกนัโรคไขเ้ลือดออกในระดบัดีอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ แต่อยา่งไร

ก็ตามค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์มีขนาดตํ่า (r = 0.391) อาจเน่ืองมาจากว่าระดบัความรู้ท่ีดีอาจไม่ใช่ปัจจยัเดียวท่ี

ส่งผลทาํให้มีการปฏิบติัตวัในการป้องกนัและควบคุมโรคแมวข่วนท่ีดีข้ึนไปในทิศทางเดียวกนั ซ่ึงการวิเคราะห์

ดงักล่าวไดผ้ลการศึกษาแสดงดงั Table 5 

 

Table 5 The correlation analysis between Knowledge and Attitude with Practices related to CSD prevention and 

control (n = 400)  

Factors  Practices related to CSD prevention and control 

r p-value 

Knowledge 0.391 < 0.05 

Attitude -0.025 0.616 
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สรุป 

 การศึกษาความรู้ ทศันคติ และการปฏิบติัติตวัท่ีสัมพนัธ์กบัการป้องกันและควบคุมโรคแมวข่วนของ

ประชาชนในเขตองคก์ารบริหารส่วนตาํบลบางพระ จงัหวดัชลบุรี ไดผ้ลการศึกษาวา่กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีระดบั

ความรู้ ทศันคติการปฏิบติัตวัท่ีสัมพนัธ์กบัการป้องกนัโรคแมวข่วนในระดบัตํ่า  และพบว่าระดบัความรู้มีขนาด

ความสัมพนัธ์เชิงเส้นตรงทางบวกในระดับตํ่ากับการปฏิบติัตวัท่ีสัมพนัธ์กับการป้องกันโรคแมวข่วน จากผล

การศึกษาดงักล่าวผูวิ้จยัไดข้อ้เสนอใน 2 ดา้ นไดแ้ก่การนาํผลวิจยัไปใชแ้ละขอ้เสนอแนะในการวิจยัคร้ังต่อไปดงัน้ี 

สาํหรับการนาํผลวิจยัไปใชโ้ดยการเผยแพร่ผลการศึกษาต่อหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งและรณรงคใ์หเ้จา้ของแมวรวมถึง

ประชาชนใหมี้ความรู้และความเขา้ใจเก่ียวกบัโรคติดต่อระหว่างสัตวแ์ละคนเพ่ือเกิดความตระหนกัถึงความสาํคญั

ของโรคดงักล่าวซ่ึงจะส่งผลให้เกิดการปฏิบติัตวัในการป้องกนัและควบคุมโรคท่ีถูกตอ้งต่อไป ส่วนขอ้เสนอแนะ

ในการวิจยัในคร้ังต่อไป  ควรศึกษาเพ่ิมเติมตวัแปรปัจจยัดา้นอ่ืนๆ ท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการป้องกนัและควบคุมโรค

แมวข่วน เช่น การเขา้ถึงส่ือต่างๆท่ีใหค้วามรู้ การไดรั้บความรู้จากบุคลากรทางสาธารณสุข การไดรั้บแรงสนบัสนุน

จากบุคคลใกลชิ้ด และการเขา้ถึงแหล่งทรัพยากรท่ีเอ้ือต่อการป้องกนัและควบคุมโรค เป็นตน้  
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Abstract 
 A 6-year-old neutered bitch was presented with all mammary glands enlargement. She 
had no history of the presenting signs of heat and male attraction. The dark brown discharge 
was detected from all nipples. Complete blood count and blood chemistry profiles were 
unremarkable. A number of the parabasal cell were presented from vaginal cytology. Serum 
estradiol and progesterone were 16.3 pg/mL, and 1 ng/mL, respectively. Abdominal 
ultrasonography revealed an anechoic cystic like at caudal part next to the right kidney, and 
tubular organ with hypoechoic above the urinary bladder. Computerized Tomography Scan 
revealed no demonstrable of nodule in the lung field. Multiple small cystic lesions and 
hypodense tissue were near at right kidney position. The tentative diagnosis of mammary gland 
enlargement was pseudopregnancy with right ovarian remnant syndrome (ORS). Surgical 
treatment was abdominal midline celiotomy. The right ovarian remnant was thickened, 
vascularization and non-adhered with the omentum. The histopathological diagnosis was 
ovarian granulosa cell tumor. Mammary glands were decreased to normal size within 10 days 
after removed retained-ovary. In conclusion, mid to old age of neutered dogs with mammary 
gland enlargement are usually diagnosed with mammary gland tumors. However, in this case 
was ORS which developed granulosa cell tumor and pseudopregnancy. 
Keywords: Dog, Mammary gland enlargement, Ovarian remnant syndrome, Pseudopregnancy 
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Introduction 

 Mammary gland enlargement in dogs is classified either physiological or pathological 
conditions. Physiological condition is mammary gland hyperplasia in late-term of the luteal 
phase, including in pregnant and pseudopregnant dog. The pathological conditions are mastitis 
and mammary gland tumors. The sex hormones are effected to either physiological or 
pathological conditions. In mid to old age of neutered dogs with mammary gland enlargement 
are usually diagnosed with mammary gland tumors (Johnston et al., 2001). 

Pseudopregnancy, also known as false pregnancy, pseudocyesis, or phantom 
pregnancy, is a common physiological phenomenon in the luteal phase bitch. It specifically 
referred to the nonpregnant luteal phase. The serum progesterone level is high and sudden 
decline, resulting in an increased level of prolactin at the end of the luteal phase (Singh et al., 
2018; Garai et al., 2020). Endocrine mechanisms are not well understood. Bitches with covert 
pseudopregnancy have no clinical signs, and usually does not require treatment. Observable 
signs such as behavior change, presenting maternal behavior, enlargement of the mammary 
glands, and lactation can be found in bitches with overt pseudopregnancy that require treatment 
(Thangamani et al., 2018). The treatment are categorized as 1) conventional treatment; 
Elizabethan collars and T-shirts can be used to prevent licking or nursing of the mammary 
gland, 2) medical treatment; dopamine agonist and 3) surgical treatment; removal of ovaries. 
Ovariohysterectomy (OVH) is recommenced for non-breeding dog (Thangamani et al., 2018). 

Ovarian remnant syndrome (ORS) is a retained piece of ovarian tissue revascularization 
and function responded on endogenous reproductive hormone after a history of OVH 
(Limmanont et al., 2018). The most common causes are iatrogenic condition (Sontas et al., 
2007). Dog with ORS might show typical proestrus or estrus signs such as vulvar swelling, 
serosanguinous discharge, attractiveness to male dogs, copulation and/or signs of 
pseudopregnancy, and also presents chronic diseases such as chronic vaginitis and stumped 
pyometra (Sontas et al., 2007). Diagnosing ORS is based on clinical history, clinical signs, 
vaginal cytology, sex hormonal analysis with or without hormone challenge, ultrasonography, 
and exploratory laparotomy (Johnston et al., 2001). Surgical removal of residual ovarian tissue 
is the recommended treatment for ORS; however, it can be difficult to identify residual ovarian 
tissue (Ball et al., 2010). 

The reproductive status (intact or neuter) is also important for mammary gland 
enlargement diagnosis. Pseudopregnancy is impossible in a long period after neutering except 
that there is a remnant of ovarian tissue. This case report was a good demonstrated case to 
approach for mammary gland enlargement. The multiple types of the diagnostic tools were 
supported for tentative diagnosis. 
 
Materials and Methods 
 

A 6-year old, 25.55 kilograms, spayed female, crossbreed dog was detected an 
enlargement of the mammary glands while she was being admitted for cutaneous 
pyogranulomatous treatment at the right popliteal area.  
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History taking  
The dog was usually raised outdoor. She had never been pregnant. She was spayed 

when she was approximate age for 4 years old. After she was spayed, she had no history of any 
presenting signs of heat and male attraction. Her enlarged mammary glands have been noticed 
by her owner for a year. 
 
Physical examination 

The dog was normal in heart sound, lung sound and body temperature. The superficial 
lymph nodes were not enlargement. By palpation, the patient exhibited abdominal pain. All 
mammary glands were enlargement without pain in Fig.1. The dark brown discharge was 
detected from all her nipples. Swollen vulva and vaginal discharge were not presented. 

 

 

Fig.1 The enlargement of bilateral caudal abdominal and inguinal mammary glands 
 
Clinical examination 

Complete blood count and blood chemistry profiles were in the normal range, except 
pack cell volume (33%) was slightly decreased in Table 1, and alkaline phosphatase (203.5 
IU/L) was slightly increased in Table 2. There were a few vaginal epithelial cells that were 
parabasal cells revealed from vaginal cytology. Serum estradiol and progesterone were 16.3 
pg/mL, and 1 ng/mL, respectively (BRIA, Bangkok R.I.A. GroupTM, Thailand). The cytology 
of dark brown discharge from nipples presented numerous exfoliated glandular cells, admixed 
with inflammatory cells, especially neutrophils in secretory background in Fig.2. The 
microbiology report of discharge was no bacterial growth.  

 
Table 1 Hematology result from Mythic 22 automated hematology analyzer, OrpheeTM, 
Switzerland 

Parameters Result Reference range Unit 
HGB 11.3 10–18 gm% 
PCV 33 35–45 % 
RBC 5.74 5–9 106/cumm 
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Table 1 (continued). 
Parameters Result Reference range Unit 
MCV 59.7 60–77 fl 
MCHC  32.6 32–36 gm% 
WBC 15,000 6000–17000 /cumm 

Band neutrophil 150 0–300 /cumm 
Segment neutrophil 12,600 3000–11400 /cumm 
Lymphocyte 1050 1000–4800 /cumm 
Monocyte 900 150–1350 /cumm 
Eosinophil 300 100–750 /cumm 

Platelet 380 200–900 103/uL 
Plasma protein 8.2 6–7.5 mg% 

HGB; hemoglobin, PCV; pack cell volume, RBC; red blood cell, MCV; mean corpuscular 
volume, MCHC; mean corpuscular hemoglobin concentration, WBC: white blood cell 
 
Table 2 Blood chemistry profile result from semi-automatic biochemistry photoanalyzer Jolly 
102, Crony Instruments SRLTM, Italy 

Parameters Result Reference range Unit 
BUN 8.45 10–26 mg% 
Creatinine 1.00 1.0–2.2 mg% 
ALT (SGPT) 12.29 6–70 37°C IU/L 
ALKP  203.5 8–76 U/L 

BUN; blood urea nitrogen, ALT; Alanine aminotransferase, ALKP; alkaline phosphatase 
 

  

Fig. 2 Mastitis: effusive sample from mammary gland depicts several glandular epithelium 
(black arrow), red blood cells, neutrophils and macrophages (white arrow). Modified Giemsa 
stain (Bar = 100 µm) 
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Ultrasonography was presented an anechoic cystic like at the caudal part next to the 
right kidney (white arrow) in Fig. 3 and tubular organ above the urinary bladder (UB) with 
hypoechoic fluid inside the organ. Computerized Tomography Scan (CT Scan) in 2.5 mm 
thickness of thoracic and abdomen with pre-contrast imaging and post-contrast imaging were 
performed. There was no demonstrable of nodule in lung field. Abdominal CT Scan revealed 
1) hypodense tubular organ presented above UB, measurable diameter size as 1 cm, 2) multiple 
small cystic lesions and hypodense tissue presented near at the right kidney position (red circle) 
in Fig. 4, 3) hyperdense sludge in the gall bladder, and 4) medial iliac lymph node appeared 
enlargement. 

 

 

Fig. 3 Transabdominal ultrasonography (MindrayTM DC70, China) reveals an anechoic cystic 
like (white arrow) at the caudal part next to the right kidney.  
 

 

Fig. 4 Coronal CT view of abdominal reveals multiple small cystic lesions and hypodense 
tissues (red circle) present near at the right kidney position (RK: right kidney, LK: left kidney). 
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Diagnosis 
Based on vaginal cytology and low levels of both serum estradiol and progesterone, the 

dog was anestrus stage or neutered bitch. The cytology and bacterial culture results of dark 
brown discharge from nipples diagnosed non-septic mastitis. The impressions from 
ultrasonography were right ovarian remnant and uterine stump. There was no demonstrable of 
nodule in lung field diagnosed from the CT Scan. Multiple small cystic lesions and hypodense 
tissues were near at right kidney position without organ adhesion. The tentative diagnosis of 
mammary gland enlargement was pseudopregnancy with non-septic mastitis and right ORS. 
 
Surgical treatment 

The dog was administrated premedication with diazepam 0.55 mg/kg, IV (Diazepam 
10 mg/2 mL; the Govt. Pharm. Org., Thailand), and an anesthetic protocol was induced with 
propofol 3.68 mg/kg, IV (TropofolTM

 
1% w/v; Tjroikaa Pharmaceuticals Ltd., India). After 

endotracheal intubation, she was connected to an appropriate breathing system and 
anesthetized with 2% isoflurane (Aerrane Isoflurane USPTM, Baxter Healthcare Corporation, 
Puerto Rico) in 100% oxygen for anesthetic maintenance. The analgesics were combined of 
morphine sulfate 0.4 mg/kg, IM (Morphine sulfate pentahydrate 10 mg/mL; FDA 
manufacturing Co., Ltd., Thailand), carpofen 4.2 mg/kg, SC (RimadylTM 50 mg/mL, 
Laboratories Pfizer LTDA, Brazil) and gabapentin 3.68 mg/kg, PO (Unison Laboratories Co., 
Ltd., Thailand) . Amoxicillin-clavulanic acid 23.02 mg/kg, PO (AmoxclamedTM 625, BIC 
Chemical Co., Ltd., Thailand) was a prophylaxis antimicrobial. Fluid therapy during anesthesia 
was 0.9% normal saline (NSS, General Hospital Products Public Co., Ltd, Thailand) at 10 
mL/kg/hr, IV. The surgical area was cleaned with chlorhexidine diluted with normal saline and 
70% alcohol before surgery. Surgical treatment for the right ovarian remnant was abdominal 
midline celiotomy. The right ovarian remnant was thickened and non-adhered with the 
omentum in Fig. 5A. Right ovarian remnant with vascularization was submitted for biopsy in 
Fig. 5A-B. The cross mattress suture with an absorbable suture 2/0 Polydioxanone ( PDSTM, 
Ethicon LLC, United State)  was used for muscle sheath, subcutaneous, and subcutis tissues. 
The cross mattress suture with a non-absorbable suture material 2/0 Nylon (BiolonTM, Sutcon, 
Indonesia) was used for the external skin layer.  

 

 

Fig. 5 Right ovarian remnant is in the abdominal cavity (A). Right ovarian tissue is submitted 
for biopsy (A–B). 
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Results and Discussion 
 

The histopathological diagnosis was ovarian granulosa cell tumor (GCT) in Fig. 6. Ten 
days after the surgical removal of the remnant ovary, the size of mammary glands was 
substantially reduced in Fig. 7.  

 

 

Fig 6. Granulosa cell tumor: The large sized areas of apparent luteinization characterized by 
accumulations of polyhedral cells with abundant vacuolated eosinophilic cytoplasm (inlet). 
They are separated by thick connective tissue (*) and are usually prominent adjacent to the 
margins of follicular structures (black arrow). H&E stain. Bar = 500 µm 

 

 

Fig. 7 Mammary glands are decreased size within 10 days after remove retained ovary. 
 

Pseudopregnancy was a rare complication in the ORS case. Mostly, complications of 
ORS were prolonged or intermitted estrogen influence, including vaginal hyperplasia, vaginal 
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mass, cystic endometrium hyperplasia, stumped pyometra, and mammary gland tumor. 
However, progesterone was also influenced in OSR that depended on the type of retained 
ovarian tissues and stage of the estrous cycle. The ovarian tissue was needed for 
histopathological diagnosis. Not only ovarian tissue was confirmed, but also diagnosed for 
corpus luteum, ovarian cyst, and tumors.  

Granulosa cell tumor (GCT) was reported as one of the most frequent ovarian neoplasia 
in intact female dogs (Johnston et al., 2001). Granulosa cell tumor arises from the granulosa 
cells in the tertiary follicles that related to estrogen hormone (Oviedo-Peñata, Hincapie, Riaño-
Benavides, & Maldonado-Estrada, 2020). The related of estrogen and progesterone pattern was 
possible varied among period of mammary gland enlargement and retained ovarian function 
(Oviedo-Peñata et al., 2020). However, GCT and concurrent pseudopregnancy was rare case. 

This case presentation was mammary gland enlargement, and there were no signs of 
heat which mean she was out of estrogen influence. Vaginal cytology and based line of serum 
estradiol and progesterone were related in anestrus stage, non-functional ovarian function, or 
neutered bitch. As in our case, serum estradiol, progesterone, and LH concentrations were not 
helpful in confirming ORS in the bitch (Ball et al., 2010). A more reliable preoperative 
diagnosis of ORS was performed by using hormone stimulation tests by gonadotropin-
releasing hormone or human chorionic gonadotropin (Ball et al., 2010). Hormone stimulation 
tests were not performed in this study because there was any evidence of suspected ovarian 
remnant detected by other tools. In this case, transabdominal ultrasonography was supported 
ORS diagnosis and provided the location of retained ovarian tissue. The success or failure to 
identify ovarian tissue by ultrasonography may be related to the expertise of the practitioner, 
stage of the estrous cycle of the animal at the time of examination, and size of the residual 
ovarian tissue (Ball et al., 2010). 

Abdominal CT Scan was useful for scanning the organ adhesion. Thoracic CT Scan 
was performed to confirm any small lesion of lung metastasis when mammary gland tumor 
was not ruled out from differential diagnosis. 
 Mammary gland enlargement includes pregnancy, pseudogrenancy, mastitis and 
mammary gland tumor. The differential diagnosis requires a complete history taking, physical 
examination, ultrasonography of the affected glands and pregnancy scan.  A complete history 
should include the sex, age, reproductive status (intact/neuter, mating, 
pregnancy/nonpregnancy), age at spay, duration of clinical signs and the growth rate of the 
mass. On clinical examination, location, shape and size of the mass, number of affected 
glands,  presence of trauma, inflammation, and ulceration of the lesions, lymph node 
enlargement  and evidence of distant metastasis should be evaluated (Johnston et al., 2001). In 
this case, the dog was covert pseudopregnancy and non-septic mastitis that were not serious 
signs. Pseudopregnancy signs were normally self-improved when bitches entered in anestrus. 
However, other complications of ORS were possibly developed, surgical treatment was 
recommended. 

In conclusion, mid to old age of neutered dogs with mammary gland enlargement are 
usually diagnosed with mammary gland tumors. Ovarian remnant syndrome should also be 
considered in mammary gland enlargement in neutered dog. This case presentation was a rare 
case that ORS developed GCT and pseudopregnancy. 
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Abstract 

A novel of cancer therapy is developed for effective eradiation of cancer cells and 
reduced side effect of drug. There are many modern methods for cancer therapy such as 
antibodies, fusion protein and cytokines. This study aimed to evaluate toxicity of bacterial toxin 
streptonigrin on solid tumor growth. The bacterial toxin Streptonigrin was introduced for 
testing against growth rate of solid tumor mass isolated from dogs which treated with surgical 
therapy. The Primary culture of skin tumor has high growth cell densities in Dulbecco’s 
modified Eagle’s medium (DMEM) supplement with 10% L-glutamine, 10% Penicillin-
Streptomycin and 30% fetal bovine serum. Then, cells were treated with streptonigrin on the 
concentrations of 0.2, 0.02 and 0.002 mg/ml to observe for toxic effect compared with cell 
control after 24, 72 and 144 h exposure. The inhibition efficiency was evaluated by several 
criteria, including the time of death, cell appearance, cell morphology and capability of 
proliferation. Notably, primary skin cancer cells treated with streptonigrin concentrations of 
0.2, 0.02 and 0.002 mg/ml showing the mortality rate of 69.74% 8.33% and 8.83%, 
respectively. These findings suggested that streptonigrin has a high ability to inhibit the growth 
rate of skin cancer cell and can lead to further beneficial study in field of cancer-therapy-
related toxicity. 
Keywords: Bacterial toxin, Squamous cell carcinoma, Streotonigrin 
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Introduction  

 Cancers are one cause of death in dogs. Common cancer found in dogs such as mast 
cell tumors, lymphoma, squamous cell carcinoma. Squamous cell carcinoma (SCC) is 
important cancer found in Pekingese, Scottish Terriers, Poodles, Boxer Dogs. The morphology 
of squamous cell carcinoma is present by a single mass, firm, cauliflower like lesion. The 
successful treatment of SCC is surgical removal. Combine therapy may be required with 
radiation or chemotherapy in the case of invasion of SCC. In case of SCC presented in an oral, 
nasal or deep part of the body surgical treatment cannot perform, radiation or chemotherapy is 
the better choice for treatment. There are many drugs that can use to treat SCC, Cemiplimab, 
Keytruda (Pembrolizumab), Libtayo (Cemiplimab), Pembrolizumab. Previous studies compare 
single drug treatment and combined drug treatment therapy and showed the use of combined 
drugs had more effective than single drug but no different overall survival rate (Bolzán et al., 
2001). Streptonigrin is a bacterial toxin isolated from Streptomyces flocculus act as 
antibacterial activities and also used as an anticancer. Streptonigrin was used in a capsule 
containing 0.2 mg for the oral route (Ganjibakhsh et al., 2017). Side effects of streptonigrin 
administer by oral route can found nausea, vomit, bone marrow suppression. These side effects 
were diminished after withdrawing from drug treatment. Even though, the toxicity of 
streptonigrin but no case report of the lethal case in human due to streptonigrin toxicity. In this 
study, we have testedthe effects of streptonigrin on growth of canine SCC and antitumor 
effects. 
 
Materials and Methods 
 
Primary cell culture 

Tumor mass was obtained from the Veterinary clinic and hospital with diagnostic SCC. 
Small pieces of tumor mass were collected in tissue culture medium Dulbecco’s Modified 
Eagle’s Medium (DMEM) immediately after surgical, storage in 4°C, and transport to the 
laboratory. Tumor mass was trimed and choped to small pieces. 500 µl. trypsin was added into 
15 ml. conical tube and incubated in 37°C for 30 minutes, the DMEM containing 10% FBS 
was added to inhibit the reaction. Cells were resuspended and transfered the supernatant into 
the new tube with DMEM containing 10% FBS.  The isolated cell was washed 3 times, 
transfered to tissue culture flask with culture medium supplemented with 30% FBS, penicillin 
(500U/ml) and streptomycin (500µg/ml), L-glutamine 10 μg/ml and incubated at 37°C with 
5% CO2 in the complete culture medium for approximately two weeks. After the expansion of 
the cells for 70–80% confluence, trypsin-EDTA was used to subculture the cells, cells were 
diluted in 2×103 cells/ml into the culture medium and seeding 50 µl/well in 96 well plates. 
Culture medium was changed every 2 days and morphology of cell were observed every day. 
Polygonal cells, large nuclei according to a description by Maysem were propagated and 
expanded until 4–5 passages. 

  
Chemical preparation 

Streptonigrin (Sigma-Aldrich®) were dilute in DMSO to make a stock solution at 
concentration 0.1 g/ml and storage at 4°C, light protection. To determine cell toxicity, 



การประชุมทางวชิาการของมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ คร้ังท่ี 59 สาขาสัตวแพทยศาสตร์ 

504 

streptonigrin were diluted with complete culture medium to make concentration 0.2, 0.02, 
0.002 mg/ml and fresh preparation before use.  

 
Determination of cell growth 

Confluent cells reach 80–90% were trypsinized and counted in a Neubauer 
hemacytometer at 1:2 dilution with trypan blue dye exclusion. To determine the cell growth, 
the cells were resuspended in Gibco Dulbecco's Modified Eagle Medium (DMEM) containing 
30% FBS, penicillin, and streptomycin seeded into 24 well plates at a density of 2×104 cells/ml. 
and incubated at 37°C with 5% CO2. The culture medium was changed every 2 days and the 
morphology of the cell was observed every day. A cell in each well was collected and counted 
in a Neubauer hemacytometer at 1:2 dilution with trypan blue dye exclusion every 24 hr for 7 
days. Count the number of viable (seen as bright cells) and non-viable cells (stained blue). 
Ideally >100 cells should be counted in order to increase the accuracy of the cell count (Harris 
et al., 1965). 
 
Evaluation of streptonigrin toxicity in SCC 

Cells were plate in 96 well plates with a density of 2×103 cells per well and incubated 
at 37°C with 5% CO2. After 24 hours. Streptonigrin was diluted at 0.2, 0.02, 0.002 mg/ml with 
complete medium and added in 100 µl/well, incubate for 24 hr. in a CO2 incubator. The next 
day, the culture medium were removed and washed 3 times with PBS. Gibco Trypsin-EDTA 
(0.25%) was used to remove the attach the cells. Then, cells were diluted in trypan blue for 
study cell viability. The total number of 200 cells were counted under the microscopy and 
calculated for cell viability using the Equation 1 below. 

 
                        % Cell viability = (viable cell/total number) x 100    (1) 

 
Results and Discussion 
 
Determination of cell growth   

The primary cell was evaluated for growth performance and growth rate of tumor cells. 
Condition of culture medium was adjusted for cell survival and growth performance. A cell at 
passage 4–5 was used to determine the growth rate of the cell. We found that the growth rate 
of cells was started after 3–4 days in 24 well plates. The growth rate in the early-stage showed 
a slow proliferation rate. After that, the growth rate of the primary cell was increased to double 
or triple time within 2 days. The morphology of the cell was presented in culture plate as shown 
in Fig. 1. 
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Fig. 1 Growth rate curve of canine SCC in culture condition and associated with days 
 
Evaluation of streptonigrin toxicity in SCC 
 Evaluation toxicity of streptonigrin against primary SCC was determined in the cell 
culture system. The concentration of streptonigrin at 0.2, 0.02, 0.002 mg/ml with the complete 
medium were co-incubation with primary SCC for 24 hrs. The concentration of streptonigrin 
at 0.2 mg/ml can cause cell death in 69.74% of the population while 0.02 and 0.002 mg/ml can 
inhibit cell development of cancer cells with a mortality rate of 8.3% and 8.83% respectively 
within 7 days. Morphology of primary SCC was shrinkage, detachment from the bottom, and 
death are shown in Fig. 2 
 

 
Fig. 2 Canine SCC growth without toxin (A). Cell detachment from plate after treatment with 
streptonigrin 0.2 mg/ml. for 24 hr. (B) 

 
The established of canine SCC for testing anticancer of new pharmacological product 

and study cancer biology in the dog is useful for veterinary medicine. (Hassan et al., 1977) 
Isolation of canine SCC was isolated by dilution of cell and grown in 96 well plates, epithelial-
like cell was selected for expansion and used in this study. 

A novel of cancer therapy is important for curative treatment. Drugs or herbal extract 
were trying to test for anticancer properties and develop the modern structure to enhance the 
efficacy of drugs. Streptonigrin is one of the choices to treat cancer because they have fewer 
side effects in animal models. Mode of action of streptonigrin caused alteration of 
heterochromatin formation and resulted in induce cell death. Moreover, streptonigrin has been 
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used as an antibiotic against E. coli and B. subtilis (Louis et al., 2011). In this study, we found 
the effect of streptonigrin can inhibit cell growth and proliferation of canine SCC at a 
concentration of 0.2 mg/ml while lower concentrations were less effectived. Previous study 
shown streptonigrin can  negative control of β-catenin/Tcf signaling and interfere cell 
proliferation by inhibit β-catenin in cancer cells Also, it can interrupt DNA and RNA synthesis 
resulted in DNA damage 8 derivative 7-(1-methyl-2-oxopropyl) streptonigrin is potentiate to 
induce apoptosis in human neuroblastoma SH-SY5Y cells via a p53-dependent pathway. 
(Testoni et al., 1995) The mode of action of streptonigrin is potentiated to inhibit cancer cells 
as shown in a previous study and related to my result. Streptonigrin can develop into a 
pharmacological product and used as skin cancer therapy and replace the surgical movement 
of cancer cell in the future. 
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Abstract 

Feline hemotropic Mycoplasma species cause infectious anemia in cats that were 
transmitted by flea, cat fight and blood transfusion. Three species in cats reported in Thailand 
include Mycoplasma haemofelis (Mhf), Candidatus Mycoplasma haemominutum (CMhm), and 
Candidatus Mycoplasma turicensis (CMtc). Variable pathogenicity has been reported among 
the three species. Identification of identified Mycoplasma species are performed using species-
specific PCR and DNA sequencing which require 5–7 working days. However, screenings of 
blood donor contaminations need a rapid test. The study aims to investigate feline hemoplasma 
in healthy cats that are the candidates as blood donors. DNA extracted from blood samples of 
45 healthy cats were detected Mycoplasma species using a genus-specific nested PCR and 
sequencing. The positive results were 10/45 (22.22%) including, CMhm 8, Mhf 1, and CMtc 1. 
The gel electrophoresis and DNA sequencing results revealed that length of the PCR products 
of CMhm were approximately 580 bp (CMtc and Mhf; approximately 560 bp). Without 
sequencing process, the genus-specific PCR used in this study could classify CMhm (likely less 
pathogenicity) due to the different size of the PCR products. The high infection rate in healthy 
cats made more concern of transmission by blood transfusion from asymptomatic healthy cats 
as blood donors. 
Keywords: Blood donor, Hemotropic mycoplasma, Nested polymerase chain reaction 
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Introduction 

Hemotropic mycoplasma bacteria are known as hemoplasmas that infect a wide range 
of mammals (Neimark et al., 2001; Willi et al., 2007). Recently, three feline hemoplasma 
species cause diseases in domestic cats in Thailand, including Mycoplasma haemofelis (Mhf), 
Candidatus Mycoplasma haemominutum (CMhm), and Candidatus Mycoplasma turicensis 
(CMtc) (Do et al., 2020, Kaewmongkol et al., 2020). Hemotropic Mycoplasma species are 
Gram-negative bacteria without cell walls and unculturable (Foley and Pedersen, 2001; 
Gentilini et al., 2009; Willi et al., 2007). The surface of cats’ red blood cells are targets of these 
bacteria. These agents are also called feline hemoplasmas as cause of the diseases, feline 
hemotropic mycoplasmosis. The main clinical sign is anemia (Barker and Tasker, 2013). 
Clinical signs could be different from absence of illness to acute hemolytic anemia, and could 
be severe in some cases. The infected cats show pale mucous membrane, depression, lethargy, 
weight loss, anorexia, dehydration, and even sudden death (Tasker, 2010). Disease 
transmissions are hematophagous arthropods such as fleas, aggressive interactions (cat fights), 
and blood transfusion (Museux et al., 2009). Cytological examinations of blood smears are low 
sensitivity and specificity (Ghazisaeedi et al., 2014; Tasker and Lappin, 2002). Main diagnostic 
methods are molecular assays (Tasker et al., 2003; Tasker et al., 2004; Wengi et al., 2008; Willi 
et al., 2009).  

In Bangkok Thailand, the studies of feline hemoplasmas were performed in both stray 
and pet cats (Do et al., 2020; Kaewmongkol et al., 2020). The PCR detected 2 7 . 7 %  (64/231) 
positive for feline hemotropic Mycoplasma spp. in the pet cats (Kaewmongkol et al., 2020) and 
found 38.05% (180/473) positive in stray cats (Do et al., 2020). CMhm was the most prevalent 
species in both studies.  

Hemoplasmas can be transmitted via intravenous inoculation of blood and are 
sometimes related with clinical sickness in experimentally inoculated or naturally exposed cats 
(Hackett et al., 2006). Hemoplasmas can be transmitted between cats with as few as 1 to 2 ml 
of blood administered IV (Hackett et al., 2006). The Consensus statement was published for 
feline blood donor screening for blood-borne pathogens in 2016 (Wardrop et al., 2016). This 
statement recommended that the highly pathogenicity Mhf should be screened in all cat donors 
prior to blood transfusions. Those Mhf positive cats should be rejected from the list of blood 
donor candidates. Screening of CMhm and CMtc infections were suggested as optional tests 
for cat blood donors. There is lack of strong evidences to support that these two species could 
be the causes of diseases in cats. Regularly fleas control should be continued in the hemoplasma 
negative cats as blood donor candidates. (Foley et al., 1998; Reine, 2004; Westfall et al., 2001).  

This study aims to investigate feline hemoplasma infections in healthy cats 
(asymptomatic cats) that are the candidates as blood donors. This study detects hemotropic 
Mycoplasma species in healthy cats using a genus-specific nested PCR and DNA sequencing.  

 
Materials and Methods 
 
Samples and data collection 

Blood samples of 45 cats were collected from various veterinary clinics in Bangkok, 
Thailand. All blood samples were taken by a qualified veterinarians or veterinary technicians. 
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Information was recorded for each animal (age, sex, breed, clinical sign, healthy status). The 
inclusion criteria of theses asymptomatic cats included age from 1–7 years old, body weight 
over 4 kg, HCT >35%, normal liver enzyme level, and no azotemia. These cats have never 
been blood donors before and there was no history of any major surgery in the past 3 months 
with annual core vaccine program. The female cats were not in the estrous period, pregnant or 
post-natal care. Blood samples in EDTA tubes were kept at -20°C until DNA extraction.  
 
DNA extraction  

Total DNA was extracted from 50–200 µl of peripheral whole blood using the 
E.Z.N.A® Tissue DNA kit (Omega Bio-tex Inc., Norcross, Georgia, USA) following the 
manufacturer's instructions. The elution volume was 20–40 µl, and the extracted DNA were 
stored at -20°C.  

 
Polymerase chain reaction (PCR) 

A nested PCR for feline hemotropic Mycoplasma was performed following a previous report 
in Thailand (Kaewmongkol et al., 2020). A forward primer Myco184-F1 (ACCAAGSC 
RATGATRGRTAGCTGG) was used for a primary PCR and a reverse primer was Myco1310-R1 
(ACRGGATTACTAGTGATTCCAACTTCAA) that the length of the PCR product from a primary 
PCR was approximately 1,127 bp. The amplification was carried out in 20 µl reaction mix 
containing 2 µl template DNA, 1X PCR buffer, 2 mM MgCl2, 0.2 mM dNTPs, 1 pmol of each 
primer and 2 units of Taq DNA polymerase. Nuclease-free water was added to make a total volume 
of 20 µl. PCR amplification was performed with an initial denaturing step at 95 °C for 3 min, 
followed by 40 cycles at 95°C for 1 min, 55°C for 1 min, 72°C for 1.30 min and final extension step 
of 72°C for 10 min. The primers used in a secondary PCR included Myco322-F2 
(GCCCATATTCCTACGGGAAGCAGCAGT) and Myco938-R2 (CTCCACCACTTGTTCAGG 
TCCCCGTC) and produced approximately 500 bp PCR products. The second round of PCR 
consisted of initial denaturing step at 95 °C for 5 min, followed by 40 cycle at 95°C for 1 min, 60°C 
for 1 min, 72°C for 45 sec. and final extension step of 72°C for 10 min. The electrophoresis was 
performed using 100V for 25 min on a 1.5% agarose gel. DNA bands were visualized under Dark 
Reader Transilluminators (Labtech International Ltd, UK).   
 
DNA sequencing  

An UltraCleanTM15 DNA Purification Kit was used for the purification of the PCR 
products from the agarose gel. DNA sequencings were performed using an ABI PrismTM 
Terminator Cycle Sequencing kit in an Applied Biosystem 3730 DNA Analyzer, according to 
the manufacturer’s instructions. The DNA sequences were analyzed by BLAST algorithm 
provided on the NCBI database. 
 
Results and Discussion 
 
Hemoplasma spp. infections 

Hemotropic mycoplasmas were detected that the PCR products have length 
approximately 500 bp. The PCR positive samples were 10 of 45 samples (22.22%). BLAST 
results revealed that 8/45 (17.78%) of cats were positive for CMhm, 1/45 (2.22%) for Mhf, and 
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1/45 (2.22%) for CMt (Table 1). Of the 10 infected cats, the PCR-positive cats consist of, 6 
cats with age between 1-5 years, and 4 cats with age older than 5 years. The 10 PCR-positive 
cats included 7 males and 3 females. The gel electrophoresis and DNA sequencing results 
revealed that length of the PCR products of CMhm were approximately 580 bp. The PCR 
products of CMtc and Mhf were approximately 560 bp.  

 
Table 1 PCR result for cat hemoplasma positives of 45 domestic cats from Bangkok Thailand 

PCR result Number of infected cats Percentage (%) 
Hemoplasma positive 10 22.22% 
CMhm 8 17.78% 
Mhf 1 2.22% 
CMt 1 2.22% 

 
High prevalence of the hemoplasmas found in our study demonstrated high 

transmission rate among cats without clinical signs. Infection of hemotropic mycoplasmas was 
22.22% in asymptomatic healthy cats that was higher than the prevalence reported in other 
studies in domestic and healthy cats worldwide (ranged from 9% to 16%) (Bergmann et al., 
2016; Díaz-Regañón et al., 2018; Ravagnan et al., 2017; Tanahara et al., 2010). The higher 
positive rate in domestic cats may reflect the higher possibility of exposure to blood-sucking 
arthropods or cat-bites. Both factors could increase infection risk for hemoplasma. The region 
of Southeast Asia has a tropical climate throughout the year, which may impact number and 
diversity of blood-sucking arthropods. This climate enhances habitat areas of the arthropods 
that promotes continuous exposure between cats. The lower prevalence was observed in non-
tropical regions (Miceli et al., 2013; Willi et al., 2006) which could partly explain our results. 
Our cats were selected without predilection for sex, breed, and age. Interestingly, all parameters 
for the inclusion criteria were used as the condition of healthy cats that are the candidates for 
blood donors. Higher prevalence of Mhf is frequently found in studies in which the cats selected 
are sick, regardless of the presence or absence of anemia (Ghazisaeedi et al., 2014; Jansen et 
al., 2001; Kewish et al., 2004). In our study, Mhf was detected in one cat without any clinical 
signs and all blood parameters were in reference ranges. The asymptomatic healthy cats 
infected by CMhm have been reported to be the most prevalent species worldwide (Fujihara et 
al., 2007; Inokuma et al., 2004; Macieira et al., 2008). The detection of CMhm was predominant 
in our results that the selected cats were categorized as in the healthy cat status. The different 
forms of transmission could occur between Mhf and CMhm caused by low potential of CMhm 
for causing sick and death in cats (Tanahara et al., 2010). However, CMhm has been reported 
that it has a longer duration period of infection than other feline hemoplasmas (Barker and 
Tasker, 2013).  

In the present study, a high number of healthy cats as carriers of feline hemoplamas 
were detected. Commonly, carrier cats with hemoplasma do not show clinical signs unless their 
health deteriorates as any immunocompromised condition (Barker and Tasker, 2013; George 
et al., 2002). Consequently, blood transfusion contaminated with CMhm could cause health 
problems to recipient cats with immunocompromised diseases. Without sequencing process, 
the genus-specific PCR used in this study could classify CMhm due to the different size of the 
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PCR products that CMhm is likely less pathogenicity than Mhf. Therefore, hemoplasmas should 
be screened in periodically healthy cats as blood donors.  

This survey demonstrates the infection and distribution of feline hemoplasmas in 
healthy cats which are the candidates for blood donors. Such information can contribute to 
developing effective screening, prevention, and control programs in cat blood donors. This 
study also prove that asymptomatic healthy cats could be infected with feline hemoplasmas. 
Therefore, the tests for hemoplasmas should be optimally performed in healthy cats as blood 
donors screening program for blood-borne pathogens. The high infection rate in healthy cats 
made more concern of transmission by blood transfusion from asymptomatic healthy cats as 
blood donors. 
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Abstract            
 Total 127 leptospiral LRR DNA fragments from our laboratory LRR database were 
mined from 7 species, 23 serovars and then aligned with 88 genes of Leptospira interrogans 
serovar Lai and Copenhageni, and L. borgpetersenii serovar Hardjo strain L550 and JB197, 
serovar Javanica strain MK146, and serovar Mini. LRR genes which had nucleotide sequence 
similarity of fragments more than 70%, were selected. 6 LRR genes of L. interrogans serovar 
Lai (LA3323 and LA2448) and L. borgpetersenii serovar Hardjo str. L550 (LBJ2245 and 
LBJ1970), serovar Javanica (LEP1GSC090_2765) and serovar Mini (LRR locus of accession 
number JX522459.1) were used for primer design. Over 90 primer pairs of LRR genes were 
predicted by PRIMER-BLAST (NCBI) and manually curated. All primers were analyzed by 
NetPrimer. 13 primer pairs from 4 LRR genes were selected for in silico PCR and in vitro PCR 
amplification with leptospiral genomic DNA in same species from design. For in vitro PCR, 
12 of 13 primer pairs gave PCR products, which PCR amplicon size of in vitro conformed the 
homology genes alignment results and in silico results. So, these LRR primers can detect 
leptospiral DNA in same species. Testing with crossing species and serovars of Leptospira may 
be useful for classifying Leptospira by LRR genes. 
Keywords: In silico PCR, Leptospiral, Leptospirosis, Leucine-rich repeat (LRR), Primer 
design detection 
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Introduction 

Leptospirosis is a global important zoonotic disease that causes by bacterial genus 
Leptospira. Severity of this disease depends on serotype and host species. Leptospira can be 
classified by serology and genomospecies. Nowadays, there are over 260 serovars that can be 
grouped into 24 serogroups. For genotypic classification by using nucleotide sequences of 16S 
rRNA, 23 species of Leptospira can be divided into 3 groups which correlate with disease 
severity: pathogenic species, intermediate species and saprophytic species. However, the 
genotypic classification does not correlate with the serological classification because the same 
serogroups can be found in the different species. Furthermore, the same serovar can be found 
in both pathogenic and non-pathogenic species of genotypic classification (Levett, 2001). The 
serological classification is useful for clinic and epidemiology (Picardeau, 2020). Microscopic 
agglutination test (MAT) is a gold standard method for sero-diagnosis of leptospirosis but this 
method require live antigens and it is difficult to perform.  

Leucine-rich repeats or LRRs are domians that involve with ligand-protein interaction 
(Helft et al., 2011), bacterial host-pathogen interaction, invasion and stimulation of host 
immune responses (Sritrakul et al., 2017). There are many LRR genes of  Leptospira species 
were found. Interestingly, pathogenic leptospiral strains have more abundant of LRR genes 
than non-pathogenic strains (Hniman and Prapong, 2007).  

Due to the functions of LRRs, classification of Leptospira by using LRRs genes and 
detecting of Leptospira by using LRR genes as DNA target are novel and interesting. In this 
study, we selected LRR genes from L. interrogans and L. borgpetersenii that had similarity to 
many serovars and then designed primers from leptospiral LRR genes. After that, the selected 
primers were testing with in silico and in vitro PCR.  

 
Materials and Methods 
 
Leptospiral DNA          
 Leptospiral DNA samples that were used in this study were DNA of L. interrogans 
serovar Canicola strain Hound Utrecht IV and Icterohaemorrhagiae strain RGA, L. 
borgpetersenii serovar Javanica strain Veldrat Batavia 46, serovar Mini strain Sari and serovar 
Ballum strain MUS127. The DNA samples were obtained from culture. 
 
LRR genes selection          
 From LRR databases of Prachumwan (2009) and Wilairat (2011), 127 leptospiral LRR 
DNA fragments from 7 species, 23 serovars (Table 1) were aligned with 88 LRR genes of L. 
interrogans serovar Lai and Copenhageni, and L. borgpetersenii serovar Hardjo str. L550 and 
JB197. LRR genes that nucleotide sequence had similarity to fragments more than 70% were 
used for primer design. The best two LRR genes of L. interrogans serovar Lai strain 56601 
(LA3323 and LA2248), and L. borgpetersenii serovar Hardjo strain JB197 (LBJ_2245 and 
LBJ_1970) were selected. Moreover, two LRR genes of L. borgpetersenii serovar Javanica str. 
MK146 (LEP1GSC090_2765) and serovar Mini (accession number JX522459.1) were also 
used for primer design. 
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Table 1 Leptospiral strains in databases of Prachumwan (2009) and Wilairat (2011) 
Genomospecies Serovar strain 
L. interrogans Autumnalis 

Bataviae 
Bratislava 
Canicola 
Djasiman 
Hebdomadis 
Icterohaemorrhagiae 
Pomona 
Pyrogenes 

Akiyami A 
Swart 
Jez Bratislava 
Houd Utrecht IV 
Djasiman 
Hebdomadis 
RGA 
Pomona 
Salinem 

L. kischneri Cynopteri 
Grippotyphosa 

3522 C 
Moskva V 

L. borgpetersenii Ballum 
Javanica 
Mini 
Tarassovi 
Sejroe 

MUS 127 
Veldrat Batavia 46 
Sari 
Perepelitsin 
M 84 

L. noguchii Louisiana 
Panama 

LSU 1945 
CZ 214K 

L. weilii Celledoni 
Sarmin  
Manhao 

Celledoni 
Sarmin  
L 105 

L. meyeri Ranarum ICF 
L. santarosai Shermani 1342K 

 
Primer design           
 All 6 LRR genes were used for primer design by using Primer-BLAST 
(https://www.ncbi. nlm.nih.gov/tools/primer-blast/index.cgi). All primers were analyzed by 
NetPrimer (http://www. premierbiosoft.com/NetPrimer/AnalyzePrimer.jsp). Criteria for 
primer selection in this study were following, size of PCR products was around 70–500 base 
pairs, primer length was around 18–30 bases, ΔTm between forward and reverse primers was 
less than 5°C, GC content was around 40–60%, ΔG of self-dimer was greater than -6 kcal/mol, 
ΔG of cross dimer was greater than -5 kcal/mol, ΔG of hairpin was greater than -2 kcal/mol 
and the last five bases of 3’end of primer had at least 2 bases of G or C. Some LRR genes that 
didn’t give good primer results from Primer-BLAST were cut out, but some LRR genes were 
designed again by manually curated. Primers were designed from consensus sequences of LRR 
genes and analyzed again by NetPrimer. Primers that had good characteristics and could bind 
with many serovars were selected for in silico and in vitro PCR. All primers were synthesized 
by Integrated DNA Technologies (IDT).  The selected primers were aligned with homologous 
sequences of other serovars. Similar nucleotide of LRR genes were identified by BLAST 
(https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi). LRR nucleotides sequences of many serovars were 
aligned with Clustal Omega (https://www.ebi.ac.uk/Tools/ msa/clustalo/).  
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PCR amplification          
 In silico PCR, primers were run with 7 leptospiral DNA sequences, L. interrogans 
serovar Copenhageni strain Fiocruz L1–130, L. interrogans serovar Lai strain IPAV and strain 
55601, L. borgpetersenii serovar Hardjo-bovis L550 and JB197, L. biflexa serovar Patoc strain 
Patoc 1 (Ames) and Patoc 1 (Paris) by using in silico PCR amplification 
(http://insilico.ehu.es/PCR/index. php?mo=Leptospira). Number of mismatches were set at 0, 
1 and 2, but mismatch did not allow in last 1 nucleotide in 3' end. 
 

In vitro PCR, PCR reactions were performed by using MJ Mini Personal Thermal 
Cycler (Bio-rad, Singapore). 25 µl of PCR reaction composed of 1X PCR buffer, 0.2 mM 
dNTP, 1.5 mM MgCl2, 0.025 U/µl Taq DNA polymerase, 0.4 µM each of forward and reverse 
primer, and 10–40 ng of DNA template. DNA templates for each pair of primer were showed 
in Table 2. Two PCR conditions were used according to the Tm of the primers. PCR condition 
A started with initial denaturation 94°C for 3 min, followed by 34 cycles of denaturation at 
94°C for 30 sec, annealing for 20 sec at 58°C for the first 2 cycles, then decrease to 57°C for 2 
cycles, and 56°C for 30 cycles, and extension at 72°C for 20 sec. The final extension was 
performed at 72°C for 5 min. PCR condition B started with initial denaturation 94°C for 3 min, 
followed by 34 cycles of denaturation at 94°C for 30 sec, annealing for 20 sec at 60°C for the 
first 2 cycles, then decrease to 59°C for 2 cycles, and 58°C for 30 cycles, and extension at 72°C 
for 20 sec. The final extension was performed at 72°C for 5 min. Water was used as negative 
control. PCR products were electrophoresed using 2% agarose and PicoGreen dye. 
 
Table 2 Primers and DNA templates of design and in vitro PCR 

Primer pair Design In vitro PCR PCR 
condition 

LA3323_P5 L. interrogans 
serovar Lai strain 
56601 

L. interrogans serovar 
Canicola and 
Icterohaemorrhagiae 

A 

LA3323_P6 L. interrogans serovar 
Canicola 

A 

LBJ2245_P7 
LBJ2245_P8 L. borgpetersenii 

serovar Hardjo 
strain JB197 

L. borgpetersenii serovar 
Mini 

B 
B 

LBJ2245_P9 
LBJ2245_P10 

L. borgpetersenii serovar 
Ballum 

B 
B 

LEP1GSC0902765_P11 
LEP1GSC0902765_P12 

L. borgpetersenii 
serovar Javanica 
str. MK146 

L. borgpetersenii serovar 
Javanica 

A 
B 

JX522459.1_P15 
JX522459.1_P16 
JX522459.1_P17 
JX522459.1_P18 
JX522459.1_P19 

L. borgpetersenii 
serovar Mini 
(accession number 
JX522459.1) 

L. borgpetersenii serovar 
Javanica 

A 
B 
B 
B 
B 
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Results and Discussion 

 
LRR genes and primers 

Six LRR genes were selected and used to design primers. One hundred pairs of primer 
were designed by Primer-BLAST and analyzed by NetPrimer. LBJ_2245 gave 4 pairs of good 
primer and LEP1GSC090_2765 gave one pair of good primer within the criteria. Primers of 
LA3323, LA2248, LBJ_1970 and LRR gene of L. borgpetersenii serovar Mini (accession 
number JX522459.1) didn’t meet the criteria. The LA2248 and LBJ_1970 primers were cut 
out. LA3323, LEP1GSC090_2765 and LRR gene of Mini were designed primers again by 
manually curated and analyzed with NetPrimer. Thirteen primer pairs that were in the criteria 
were showed in Table 3. 
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Table 3 Selected primers, NetPrimer and in vitro PCR results 

Primer pair  5’-3’ Sequence Size (bp) Tm 
(°C) %GC 

Self-
dimer 
(ΔG) 

Hairpin 
(ΔG) 

Cross 
dimer 
(ΔG) 

Product 
size 
(bp) 

Tool In vitro 
results 

LA3323_P5 Forward GCAATCGTTGGGTTTGGAT 19 57.95 47.37 -4.9 -0.7 - 113/ 
182 Manual  + Reverse GTGGAAGAGTTGTGAGTCGGT 21 56.28 52.38 - - 

LA3323_P6 Forward GCGTAATAACCGACTCACTACTCT 24 57.22 45.83 -3.3 - - 182 Manual + Reverse ATTGTCCGATTCCCTCTGG 19 56.86 42.63 - - 

LBJ2245_P7 Forward CATCTGAAGAACTTGCGGCG 20 61.66 55 - - - 120 Primer-
BLAST + Reverse TCTGCGTCGTAACAACTCCC 20 58.42 55 - - 

LBJ2245_P8 Forward AGAACTTGCGGCGTTTGGTT 20 62.2 50 -4.29 - - 112 Primer-
BLAST + Reverse CTGCGTCGTAACAACTCCCC 20 60.4 60 - - 

LBJ2245_P9 Forward AAGAACTTGCGGCGTTTGGT 20 62.2 50 - - - 117 Primer-
BLAST + Reverse GCGTCTGCGTCGTAACAACT 20 58.57 55 - - 

LBJ2245_P10 Forward CTGAAGAACTTGCGGCGTTTG 21 63.35 52.38 -4.29 -0.19 - 118 Primer-
BLAST + Reverse GTCTGCGTCGTAACAACTCCC 21 59.63 57.14 - - 

LEP1GSC0902765_P11 Forward TTAGAATGGTCGGGATTAGATC 22 55.68 40.91 -5.62 - - 73 Manual - Reverse ACTTGAGGTAGGGGAGTTGCT 21 57.26 52.38 - - 

LEP1GSC0902765_P12 Forward TCGCTGGATTGGATTTGGTGA 21 63.47 47.62 - - - 168 Primer-
BLAST + Reverse TCCTTTACTTTGGTCCCGCTT 21 60.69 47.62 - - 

JX522459.1_P15 Forward TTATCGGAGAATGTAAACGC 20 53.34 40 - - - 393 Primer-
BLAST + Reverse TATTTGGAAGAATCGCCTG 19 53.66 42.11 - - 

JX522459.1_P16 Forward TTTATCGGAGAATGTAAACGCC 22 59.16 40.91 -4.58 -0.55 - 394 Manual + Reverse TATTTGGAAGAATCGCCTGC 20 58.05 45 - - 

JX522459.1_P17 Forward TTATCGGAGAATGTAAACGCC 21 57.45 42.86 - - - 391 Manual + Reverse TTTGGAAGAATCGCCTGC 18 56.68 50 - - 

JX522459.1_P18 Forward TTATCGGAGAATGTAAACGCC 21 57.45 42.86 - - - 393 Manual + Reverse TATTTGGAAGAATCGCCTGC 20 58.05 45 - - 

JX522459.1_P19 Forward TTATCGGAGAATGTAAACGCCTTG 24 62.82 41.67 - - -4.54 395 Manual + Reverse GGTATTTGGAAGAATCGCCTGC 22 62.8 50 - - 
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Alignment with homologous genes 
Primers were aligned with homologous genes of many serovars, LA3323_P5 had 

perfect matches with L. interrogans serovars Lai, Autumnalis, Australis, Bataviae, Canicola, 
Copenhageni, Djasman, Grippotyphosa, Icterohaemorrhagiae, Manilae, Madanensis and 
Pomona. LA3323_P5 amplicon size was 113 base pair (bp) except serovar Australis, 
Copenhageni and Icterohaemorrhagiae that gave 182 bp. LA3323_P6 had perfect matches with 
L. interrogans serovars Lai, Australis, Bataviae, Canicola, Copenhageni, Djasman, Hardjo, 
Hardjo-prajitno, Icterohaemorrhagiae, Linhai, Manilae, Madanensis, Pomona and Pyrogenes. 
Amplicon size of LA3323_P6 was 182 bp. LBJ2245_P7, LBJ2245_P8, LBJ2245_P9 and 
LBJ2245_P10 had perfect matches with L. borgpetersenii serovar Hardjo, Hardjo-bovis, 
Ballum, Mini, Javanica and Castellonis. Amplicon size of LBJ2245_P7, LBJ2245_P8, 
LBJ2245_P9 and LBJ2245_P10 was 120, 112, 117 and 118 bp, respectively.  
LEP1GSC0902765_P11 had perfect matches with L. borgpetersenii serovar Javanica, Mini, 
Castellonis, Ceylonica, Ballum, Hardjo and Hardjo-bovis, L. mayottensis, L. alexanderi 
serovar Manhao. LEP1GSC0902765_P12 had perfect matches with L. borgpetersenii serovar 
Javanica, Mini, Castellonis, Ceylonica, Ballum, Hardjo, Hardjo-bovis and Pomona. Amplicon 
size of LEP1GSC0902765_P11 and LEP1GSC0902765_P12 was 73 and 168 bp, respectively.  
JX522459.1_P15, JX522459.1_P16, JX522459.1_P17 and JX522459.1_P18 had perfect 
matches with L. borgpetersenii serovar Mini, Ballum, Hardjo, Hardjo-bovis, Sejroe and 
Ceylonica. JX522459.1_P19 had perfect matches with L. borgpetersenii serovar Mini, Hardjo, 
Hardjo-bovis, Sejroe and Ceylonica. Amplicon size of JX522459.1_P15, JX522459.1_P16, 
JX522459.1_P17, JX522459.1_P18 of JX522459.1_P19 was 393, 394, 391, 393 and 395, 
respectively.  
 
In silico and in vitro PCR  

“In silico PCR amplification” is a tool for prediction of PCR product which allows a 
maximum of 2 mismatches between primers and template. There are many genera and species 
of prokaryote that can be used as DNA templates in this tool. The result of in silico PCR 
amplification conformed with alignment results. All of 13 primer pairs could not bind with L. 
biflexa. Primer LA3323_P5 and LA3323_P6 can bind with L. interrogans serovars 
Copenhageni and Lai. LA3323_P5 gave 2 different sizes of PCR products at 113 and 182 bp 
same with alignment result. Primer pairs LBJ2245_P7, LBJ2245_P8, LBJ2245_P9, 
LBJ2245_P10 can bind with sequence of L. borgpetersenii serovar Hardjo-bovis. Primer pairs 
LEP1GSC0902765_P11 and LEP1GS C0902765_P12 can bind with sequence of L. 
borgpetersenii serovar Hardjo-bovis. Primer pairs JX522459.1_P15, JX522459.1_P16, 
JX522459.1_P17, JX522459.1_P18 and JX522459.1_P19 can bind with sequence of L. 
borgpetersenii serovar Hardjo-bovis. The amplicon size of all primers remained the same even 
after changing mismatch number from 0 to 2, except LA3323_P5 that amplicon sizes were 
changed when set mismatch number as 2. At 2 mismatches, LA3323_P5 testing with L. 
interrogans serovar Copenhageni strain Fiocruz L1–130 gave PCR products size at 527 bp, and 
serovar Lai strain IPAV and 56601 gave PCR products size at 44 bp. 
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In vitro PCR, primers were tested with leptospiral DNA in the same species used 
to design its. Twelve of thirteen primer pairs showed positive results which amplicon size 
conformed with in silico results. Primer pairs LA3323_P5 and LA3323_P6 can amplify 
the DNA template of Canicola and Icterohaemorrhagiae. Primer pair LA3323_P5 showed 
2 PCR products size of 113 and 182 bp for the amplification of Icterohaemorrhagiae (Fig. 
1A). Nucleotide sequence of Icterohaemorrhagiae may have two similar sites that primer 
can bind. Primer pairs LBJ2245_P7, LBJ2245_P8, LBJ2245_P9 and LBJ2245_P10 can 
amplify the DNA template of L. borgpetersenii serovar Mini and Ballum (Fig. 1B). Primer 
pair LEP1GSC0902765_P12 can amplify the DNA template of L. borgpetersenii serovar 
Javanica but Primer pair LEP1GSC0902765_P11 didn’t give PCR products (Fig. 2A). The 
PCR products of primer pair LEP1GSC0902765_P11 may be too small (73 bp) for the 
detection by PCR assay. Melting temperature (Tm) of LEP1GSC0902765 _P11 forward 
and revere primers from Netprimer were 55.68 and 57.26°C, respectively. However, Tm 
calculated by IDT primer synthetic company were 51.5 and 57.8°C, respectively. Tm of 
primer pair LEP1GSC0902765_P11 forward and revere primers may be too different. 
Primer pairs JX522459.1_P15, JX522459.1_P16, JX522459.1_P17, JX522459.1_P18 and 
JX522459.1_P19 that were designed from L. borgpetersenii serovar Mini, can amplify the 
DNA template of L. borgpetersenii serovar Javanica which had one mismatch between 
reverse primer and template (Fig. 2B). Primer pair JX522459.1_P17 had a fade band under 
PCR product that may be caused by similar sequences. Some pairs of primer, LA3323_P5, 
LBJ2245_P8 and LBJ2245_P10 showed band in negative control which size was 
approximately to the specific PCR products. However, the specific band had more 
intensity than negative control. These bands in negative control may be the formation of 
primer dimers or trimers. 
  

 
 
Fig. 1 Amplified PCR products of primers: (A) LA3323_P5 and P6, (Lane M, 100 bp DNA 
ladder; Lane 1, 2 and 3: LA3323_P5 testing with L. interrogans serovar Canicola, 
Icterohaemorrhagiae and water, respectively; Lane 4 and 5, LA3323_P6 testing with L. 
interrogans serovar Canicola and water, respectively); (B) LBJ2245_P7, P8, P9 and P10 (Lane 
M, 100 bp DNA ladder; Lane 1 and 3, LBJ2245_P7 and P8 testing with L. borgpetersenii 
serovar Mini, respectively; Lane 5 and 7, LBJ2245_P9 and P10 testing with L. borgpetersenii 
serovar Ballum, respectively; Lane 2, 4, 6 and 8, negative control of LBJ2245_P7, P8, P9 and 
P10, respectively) 
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Fig. 2 Amplified PCR products of primers: (A) LEP1GSC0902765_P11 and P12 (Lane M, 100 
bp DNA ladder; Lane 1 and 3 , LEP1GSC0902765_P11 and P12 testing with L. borgpetersenii 
serovar Javanica, respectively; Lane 2 and 4, negative control of  LEP1GSC0902765_P11 and 
P12, respectively); (B) JX522459.1_P15, P16, P17, P18 and P19 (Lane M, 100 bp DNA ladder; 
Lane 1, 3, 5, 7 and 9, JX522459.1_P15, P16, P17, P18 and P19 testing with L. borgpetersenii 
serovar Javanica, respectively; Lane 2, 4, 6, 8 and 10, negative control of JX522459.1_P15, 
P16, P17, P18 and P19, respectively) 
  

In conclusion, these LRR primers can detect leptospiral DNA in same species as these 
LRR primers designed. PCR amplicon size of in vitro PCR conformed the in silico PCR results. 
Testing these LRR primer pairs with different Leptospira species and serovars showed the 
promising results for using these LRR primers to differentiate Leptospira species and serovars. 
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Abstract 

An avian trematode, Thapariella anastomusa, has been known to parasitize viviparid 
snails and birds for their metacercarial and adult stages, respectively. This study aimed to 
investigate the prevalence and mean intensity, as well as morphological characteristics of T. 
anastomusa metacercariae parasitizing viviparid snails. Viviparid snails were collected from 
canals and ponds, including 59 study sites in Bangkok. Total 6,516 viviparid snails examined, 
168 individuals (123 of Filopaludina martensi martensi, 44 of F. sumatrensis polygramma and 
1 of Idiopoma umbilicata) were infected by metacercarial stage of T. anastomusa, which was 
identified based on morphological characters. Interestingly, snail I. umbilicata was recorded as 
a novel intermediate host of this trematode. Overall prevalence and mean intensity of the 
infection were 2.58% and 2.27, respectively. The T. anastomusa metacercariae were elliptically 
elongated in shape and seemed to vary in size, 2.35–6.10 (3.85±1.09) mm × 0.77–2.07 
(1.36±0.40) mm of the body dimension. General descriptive morphology of T. anastomusa 
metacercariae was similar to several previous studies in Thailand, particularly with the first 
record study. Small differences of some measured morphological characteristics were observed 
between the current and the first record studies, such as pharynx, ventral sucker, testes and 
ovary; it is possible to be a result of the staining process during specimen preparation. 
Keywords: Avian parasite, Freshwater snails, Snail-borne trematode, Thapariella, Trematode 
larva 
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Introduction 

 Thapariella anastomusa, an avian trematode species, belongs to family Thapariellidae 
of class Trematoda. This trematode species parasitizes aquatic birds for their adult stage and 
viviparid snails for their metacercarial stage (Pojmańska, 2002); a comprehensive description 
of this trematode life cycle remains scarce. Thapariella anastomusa was first discovered in the 
gap-bill stork (Anastomus oscitans) from India by Srivastava (1953). Five years later, Agarwal 
(1958) revealed that metacercarial stage of T. anastomusa was found in the mouth cavity of 
Anastomus; meanwhile, snail tissue was also observed in the mouth cavity. Noticeably, Rai 
and Pande (1967) showed a distinctive characteristic of T. anastomusa metacercariae, which 
could be found as a non-encysted form; the same form, free-living larva, of T. anastomusa 
metacercariae was also observed in a pallial complex organ of snail Bellamya bengalensis 
(Agrawal et al., 2002). In Thailand, T. anastomusa was recorded in two viviparid snails 
(Filopaludina martensi martensi and F. doliaris) from Phitsanulok Province for the first time 
by Phalee et al. (2018); the infection rate and general morphological characteristics of their 
metacercarial stage were mentioned. This avian trematode species has usually been mentioned 
to be harbored within viviparid snails from several previous studies (Anucherngchai and 
Chontananarth, 2016; Chantima and Rika, 2020; Chantima et al., 2018; Phalee et al., 2018; 
Wiroonpan and Purivirojkul, 2018), especially in northern and central Thailand. However, T. 
anastomusa is seemed to be known as an unimportant trematode species in terms of human 
public health and livestock or veterinary concerns. 

Bangkok, the capital and highly urbanized area of Thailand, is situated in central plain 
and separated into two sides by the Chao Phraya River. Canals connecting to the main river 
penetrate throughout almost all areas of Bangkok, leading to wide dispersion and high diversity 
of aquatic fauna. Viviparid snails, a group of freshwater gastropods belonging to family 
Viviparidae of phylum Mollusca, are a common group of aquatic fauna that usually found to 
inhabit various microhabitat types, such as crawling at the bottom ground surface under the 
water, climbing on the rocks, attaching to aquatic plants or sunk objects, etc. Interestingly, 
viviparid snails are usually utilized to be consumed by humans. Even though no infection or 
disease of T. anastomusa in humans has been known, general biological features of this parasite 
are important to know for their additional fundamental data. Therefore, infection patterns in 
terms of prevalence and mean intensity of T. anastomusa metacercariae infecting natural 
viviparid snails in Bangkok areas were aimed to investigate, as well as their morphological 
characteristics and their host range. 
 
Materials and Methods 
 
Ethical approval 
 The current study was approved by the ethics committee of Kasetsart University 
(approval No. ACKU61-SCI-033) for rearing and studying parasitic infection of the freshwater 
snail specimens. 
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Viviparid snail collection and their parasitic investigation 
 Freshwater viviparid snails were randomly collected from canals and ponds in 59 study 
sites within 32 districts of Bangkok (Fig. 1) during May 2018 – March 2019. The viviparid 
snails were collected by hand picking and hand net, spending approximately 15–20 minutes to 
collect the snail specimens in each study sites following Olivier and Schneiderman (1956). All 
collected snail specimens were identified based on their shell morphological characteristics 
following identification keys of Brandt (1974) and Upatham et al. (1983). For the investigation 
of the metacercarial infection, shell of the viviparid snails was eliminated and their body was 
pressed within a couple of petri dishes (Caron et al., 2008) to search for the metacercarial stage 
of T. anastomusa under a stereomicroscope with high magnification. Alive specimens of T. 
anastomusa metacercariae were fixed using 70% ethyl alcohol and stained with Semichon’s 
carmine for the thorough examination of their morphology. The T. anastomusa specimens were 
individually photographed using an Olympus BX51 compound light microscope with a DP70 
camera (Olympus Corporation, Japan). Several characteristics of the trematode morphology 
were measured from the photomicrographs using an ImageJ software (Abramoff et al., 2004). 
Prevalence of the metacercarial infection was calculated by dividing the number of infected 
snails by the number of examined snails and then multiplying this number with 100. Mean 
intensity was calculated by dividing the number of metacercaria individuals by the number of 
infected snails.  
 

 
Fig. 1 Bangkok map represented 59 study sites in 32 districts 
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Results and Discussion 
 
Infections of the trematode metacercariae in viviparid snails 
 Viviparid snails were randomly collected from canals and ponds in 59 study sites of 32 
districts of Bangkok (Fig. 1). Total 6,516 viviparid snails were examined for the infection of 
T. anastomusa metacercariae. All examined snails belonged to 6 species/subspecies (4 of F. 
martensi cambodiensis, 2,769 of F. martensi martensi, 53 of F. sumatrensis peninsularis, 3,487 
of F. sumatrensis polygramma, 131 of F. sumatrensis speciosa and 72 of Idiopoma umbilicata). 
Of these, 168 viviparid snails (123 of F. martensi martensi, 44 of F. sumatrensis polygramma 
and 1 of I. umbilicata) (Fig. 2) were observed to be infected by T. anastomusa metacercariae 
with 2.58% and 2.27 of an overall prevalence and mean intensity of the infection, respectively 
(Table 1). This study exhibited relatively low infection in comparison with previous studies 
performed in rural areas. For example,  Phalee et al. (2018) demonstrated the T. anastomusa 
metacercariae infecting viviparid snails from paddy field of Phitsanulok Province with 22.3% 
and 17 of prevalence and mean intensity of the infection, respectively; also, Chantima et al. 
(2018) performed the same manner in agricultural areas from Chiang Rai Province and revealed 
the prevalence and mean intensity of the infection of 2.73% and 8.00, respectively. Difference 
of the study areas in terms of urban and rural areas may be a reason for the low infection in 
urban areas as the current study because of lacking diversity of the trematode definitive hosts 
(aquatic birds) in urban areas when compared with the rural areas. Besides, Melles et al. (2003) 
described that the species richness of birds declined in increasing urbanization. Nevertheless, 
high infection of T. anastomusa metacercariae in viviparid snails demonstrating in the urban 
areas was reported by two previous studies, including Anucherngchai and Chontananarth 
(2016) with  25.56% of the prevalence and Wiroonpan and Purivirojkul (2018) with 40.34% of 
the prevalence and 3.42 of the mean intensity. These two previous studies investigated the 
infection with low number of the viviparid snail taxa examined, two and only one species of 
snails examined for the former and latter, respectively. It is possible that the higher diversity 
of snails examined in the current study (6 species/subspecies) comparing with these two 
previous studies leads to low infection observed in the current study, according to Johnson et 
al. (2012) that they revealed negative correlation between snail species richness and infection 
rate of trematode larvae in snail hosts.  
 

 
 
Fig. 2 Viviparid snails infected with T. anastomusa metacercariae. (A) F. martensi martensi, 
(B) F. sumatrensis polygramma and (C) I. umbilicata. (scale bars: 1 cm) 
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Table 1 Numbers of the viviparid snails investigated and their parasitic infection rates 

Snail taxa 
Number of  Prevalence 

(%) 
Mean 

intensity examined 
snails 

infected 
snails 

parasite 
individuals 

F. martensi cambodiensis 4 - - - - 
F. martensi martensi  2769 123 295 4.44 2.40 
F. sumatrensis peninsularis 53 - - - - 
F. sumatrensis polygramma 3487 44 83 1.26 1.89 
F. sumatrensis speciosa 131 - - - - 
I. umbilicata 72 1 3 1.39 3.00 

Total 6516 168 381 2.58 2.27 
 

The highest prevalence and mean intensity of the metacercarial infection were found in 
snail F. martensi martensi (4.44%) and snail I. umbilicata (3.00), respectively; however, this 
intensity value was calculated based on only one individual of the infected snail I. umbilicata. 
In contrast, the snail F. sumatrensis polygramma was observed to be the lowest prevalence and 
mean intensity of the infection with 1.26% and 1.89, respectively (Table 1). In comparison to 
previous studies, prevalence and mean intensity of the metacercarial infection seem to vary 
among snail host species/subspecies. Snail F. sumatrensis polygramma exhibited the highest 
prevalence and mean intensity in the study of Anucherngchai and Chontananarth (2016), 
whereas Phalee et al. (2018) revealed the highest of prevalence and mean intensity in snail F. 
martensi martensi. Chantima et al. (2018) and Chantima and Rika (2020) reported the highest 
prevalence of the metacercarial infection in snail F. doliaris, meanwhile the highest mean 
intensity was observed in snail F. doliaris and snail F. martensi martensi, respectively. 
Interestingly, the snail I. umbilicata was further recorded to be an intermediate host of T. 
anastomusa metacercariae for the first time in Thailand, indicating the broad spectrum of snail 
hosts of the avian trematode T. anastomusa. Based on both previous and current studies, snails 
F. martensi martensi and F. sumatrensis polygramma were possible to be common snail hosts 
of the metacercarial stage of this avian trematode. 

About the metacercarial infection among study sites, T. anatomusa metacercariae in 
viviparid snails were found from 30 of all 59 study sites (Table 2, Fig. 3). Khan Na Yao 1 
demonstrated the highest prevalence of the infection with 30.23%, followed by Nong Chok 3 
and Khlong Sam Wa 2 with 13.79% and 11.54%, respectively. Whereas, the lowest prevalence 
was found in Lak Si 2 with 0.61% (Fig. 3A). In terms of mean intensity, the highest was Thawi 
Watthana 2 with 5.00, followed by Khan Na Yao 1 and Min Buri 2 with 4.85 and 3.75, 
respectively. The lowest mean intensity (1.00) was found in 9 study sites, including Bang Khen 
3, Bang Na 2, Bang Phlat 1, Chom Thong 1, Lat Krabang 1, Lat Phrao 1, Rat Burana 1, Sai 
Mai 1 and Taling Chan 1 (Fig. 3B). Among the study sites with high infections, the Khan Na 
Yao 1 represented the high infection of both prevalence and mean intensity (although slightly 
lower than the Thawi Watthana 2 for the mean intensity). Based on field investigation, the 
Khan Na Yao 1 is characterized as a public pond provided with free-grazing ducks that they 
inhabited and used this pond as their foraging area. An availability of these aves served as the 
definitive host of T. anastomusa in the pond may further provide an opportunity for trematode 
transmission between intermediate hosts and definitive hosts, leading to be convenient for 
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completing the trematode life cycle and then high infection of the trematode in the animal hosts 
observed. The same reason (having the definitive hosts of the trematode in the habitat) could 
support the high prevalence of the infection in Nong Chok 3 and Khlong Sam Wa 2 because 
these two study sites were observed as canals that located as foraging areas of several groups 
of aquatic birds. 
 
Table 2 Prevalence and mean intensity of T. anastomusa metacercarial infection with numbers 
of examined and infected snails and number of parasite individuals based on each infected 
study site 

Study sites 
Number of 

Prevalence 
(%) 

Mean 
intensity examined 

snails 
infected 
snails 

parasites 
individuals 

Bang Khae 2 119 5 9 4.20 1.80 
Bang Khen 3 150 1 1 0.67 1.00 
Bang Na 2 136 2 2 1.47 1.00 
Bang Phlat 1 88 2 2 2.27 1.00 
Bangkok Noi 1 127 6 8 4.72 1.33 
Bueng Kum 2 229 2 3 0.87 1.50 
Chom Thong 1 148 2 2 1.35 1.00 
Don Mueang 2 279 2 5 0.72 2.50 
Don Mueang 3 89 1 2 1.12 2.00 
Khan Na Yao 1 43 13 63 30.23 4.85 
Khlong Sam Wa 1 92 6 8 6.52 1.33 
Khlong Sam Wa 2 26 3 7 11.54 2.33 
Lak Si 1 114 9 11 7.89 1.22 
Lak Si 2 165 1 2 0.61 2.00 
Lat Krabang 1 89 5 5 5.62 1.00 
Lat Krabang 2 175 15 43 8.57 2.87 
Lat Phrao 1 162 1 1 0.62 1.00 
Min Buri 1 145 9 28 6.21 3.11 
Min Buri 2 96 4 15 4.17 3.75 
Nong Chok 1 188 17 47 9.04 2.76 
Nong Chok 3 58 8 22 13.79 2.75 
Phasi Charoen 2 261 10 16 3.83 1.60 
Rat Burana 1 106 4 4 3.77 1.00 
Rat Burana 3 23 1 2 4.35 2.00 
Sai Mai 1 120 2 2 1.67 1.00 
Sai Mai 2 217 6 9 2.76 1.50 
Saphan Sung 1 234 5 12 2.14 2.40 
Taling Chan 1 104 2 2 1.92 1.00 
Thawi Watthana 2 16 1 5 6.25 5.00 
Thung Khru 2 272 23 43 8.46 1.87 
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Fig. 3 Maps of study sites with gradient levels of (A) prevalence and (B) mean intensity of the 
metacercarial infection in viviparid snails based on each study site. Abbreviations; BKn3: Bang 
Khen 3, BN2: Bang Na 2, BP1: Bang Phlat 1, CT1: Chom Thong 1, KNY1: Khan Na Yao 1, 
KSW2: Khlong Sam Wa 2, LS2: Lak Si 2, LKB1: Lat Krabang 1, LP1: Lat Phrao 1, MBR2: 
Min Buri 2, NC3: Nong Chok 3, RBN1: Rat Burana 1, SM1: Sai Mai 1, TLC1: Taling Chan 1 
and TWTN2: Thawi Watthana 2. 
 
Morphological characteristics of the trematode metacercariae 
 General morphological characteristics of T. anastomusa metacercariae were 
qualitatively and quantitatively described based on sixteen individuals. Alive specimens of the 
trematode metacercariae can be visible by naked eyes as a non-encysted form and they were 
usually observed to be reddish-brown (Fig. 4A); besides, they were usually found in the brood 
pouch of the viviparid snails. Their body shape is elliptically elongated. Both oral sucker and 
ventral sucker are available and well-developed; the oral sucker is located at the anterior end 
of the body and distinctively smaller than the ventral sucker that locates at the one-third body 
part measured from the anterior end. Pharynx is quite large-sized, placing between the oral 
sucker and caeca. Esophagus was not observed. The caeca are long and extend to terminate 
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near the almost posterior end of the body, situating along both lateral sides of the body. Both 
of male and female reproductive organs appear. Testes, ovary and vitelline glands are filled in 
the third part of the body measured from the anterior end. The testes are almost globular in 
shape and distinctively larger than the ovary. The ovary is round-shaped and located among 
groups of the vitelline glands. The vitelline glands are clumped as free-shaped, dispersing 
around the ovary. Excretory bladder is elliptical-shaped, usually horizontal with the body 
length and located at the posterior end of the body (Fig. 4B). The measurement of several 
morphological characteristics of the trematode metacercaria specimens was shown in Table 3. 
General descriptive characteristics of T. anastomusa metacercaria morphology, such as shape, 
position and arrangement of organs, were not different in comparison to several previous 
studies (Anucherngchai and Chontananarth, 2016; Chantima and Rika, 2020; Chantima et al., 
2018; Wiroonpan and Purivirojkul, 2018), especially the study of first record in Thailand 
(Phalee et al., 2018). Comparing the measured characteristics of T. anastomusa metacercaria 
morphology between the current study and the previous study (Phalee et al., 2018) (Table 3), 
two characteristics (body size and oral sucker size) were observed to be quite similar in ranges 
between these two studies. Pharynx size of the current study seemed to be slightly larger than 
the previous study. Conversely, ventral sucker, testes and ovary of the parasite of the current 
study were quite smaller than the previous study. Nevertheless, the small differences of the 
measured morphological characteristics between the two studies compared may be due to the 
staining process of specimen preparation. 
 

 
 
Fig. 4 General morphology of T. anastomusa metacercariae from viviparid snails, (A) alive 
specimens (arrowheads) dissected from the snail tissue (scale bar: 5 mm) and (B) stained 
specimen and its schematic drawing (scale bar: 1 mm). Abbreviations as follows; OS: Oral 
sucker, P: Pharynx, VS: Ventral sucker, C: Caecum, T: Testis, VG: Vitelline glands, O: Ovary 
and EB: Excretory bladder. 
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Table 3 Morphological characteristics measured of T. anastomusa metacercariae between the 
current and the previous studies in Thailand 

Author  The current study  Phalee et al. (2018) 
Study area  Bangkok  Phitsanulok 

Snail host  F. martensi martensi 
F. sumatrensis polygramma 
I. umbilicata 

 F. doliaris 
F. martensi martensi 

Body  2.35–6.10 (3.85±1.09) mm ×  
0.77–2.07 (1.36±0.40) mm 

 3.00–6.00 mm ×  
1.70–2.20 mm  

Oral sucker  0.32–0.58 (0.45±0.07) mm ×  
0.36–0.65 (0.50±0.08) mm 

 0.30–0.50 mm ×  
0.40–0.70 mm 

Ventral sucker  0.49–1.00 (0.75±0.16) mm ×  
0.47–0.97 (0.75±0.17) mm 

 0.60–1.30 mm ×  
0.70–1.20 mm 

Pharynx  0.16–0.36 (0.25±0.05) mm ×  
0.19–0.39 (0.28±0.06) mm 

 0.10–0.20 mm ×  
0.10–0.30 mm 

Caeca length  1.69–5.35 (3.21±1.09) mm  - 
Testes  0.14–0.46 (0.28±0.08) mm ×  

0.09–0.34 (0.23±0.07) mm 
 0.20–0.60 mm ×  

0.20–0.70 mm 
Ovary  0.08–0.25 (0.17±0.05) mm ×  

0.06–0.21 (0.15±0.05) mm 
 0.10–0.50 mm ×  

0.10–0.40 mm 
Excretory bladder  0.10–0.33 (0.19±0.07) mm ×  

0.03–0.26 (0.11±0.06) mm 
 - 

each morphological character of the current study was shown in dimension of range (minimum-
maximum) followed by an average ± standard deviation within parentheses. 
 

Infection of T. anastomusa metacercariae in freshwater viviparid snails performing in 
Bangkok, Thailand revealed a comprehensive investigation in terms of the study areas and 
represented a relatively low infection in comparison to previous studies. Interestingly, the snail 
I. umbilicata was further found to be infected by T. anastomusa metacercariae for the first time 
in Thailand, indicating a broad range of snail hosts of this avian trematode. This avian 
trematode, T. anastomusa, seems to be known as an unimportant parasite in case of medical, 
veterinary and livestock concerns in Thailand. Nevertheless, for more understanding and 
additional fundamental knowledge of this trematode, a comprehensive description of their life 
cycle should be further redescribed in the future. Moreover, biological and physical factors of 
environments, such as water quality parameters, habitat types of hosts, snail host size, that may 
importantly relate to the infection patterns in terms of prevalence and mean intensity of the 
infection should be further analyzed. 
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บทคัดย่อ 

การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือหาผลกระทบของคุณภาพนํ้ าและระยะเวลาในการเล้ียงต่ออตัราการตายในการ

เล้ียงปลานิลโดยใช้การเรียนรู้จากเคร่ือง ทาํการเก็บขอ้มูลการเล้ียงจากฟาร์มเล้ียงปลานิลจาํนวน 3 บ่อ 1 รุ่นการเล้ียง                 

(105 วนั) ซ่ึงปัจจยัดา้นคุณภาพนํ้ าท่ีทาํการศึกษาทุกวนัประกอบดว้ย ปริมาณออกซิเจนท่ีละลายในนํ้ า ความเป็นกรดเป็นด่าง 

อุณหภูมินํ้ า แอมโมเนียรวม ไนไตรท์-ไนโตรเจน ความเป็นด่างและความโปร่งแสง มีการบนัทึกการตายของปลาทุกวนั                 

นาํขอ้มูลท่ีไดม้าทาํการวิเคราะห์โดยใชก้ารเรียนรู้ของเคร่ืองดว้ยการจาํแนกประเภทขอ้มูลแบบมีผูส้อน ผลการศึกษาพบวา่

แบบจาํลอง Random forest มีความแม่นยาํมากท่ีสุดเท่ากบั 90.00±14.90% 

คาํสําคญั: การตาย, การทาํเหมืองขอ้มูล, การเรียนรู้จากเคร่ือง, คุณภาพนํ้ า, ปลานิล 

 

Abstract 

This study aimed to find out effects of water quality and culture period on mortality rate of tilapia using machine 

learning algorithms. It was determined in 3 ponds of a private tilapia farm for 1 crop (105 days). Water quality parameters, 

i.e., dissolved oxygen, pH, temperature, total ammonia nitrogen, nitrite-nitrogen, alkalinity and transparency were 

monitored every day. Number of daily fish deaths were recorded. All data were analyzed using machine learning techniques 

with supervised learning classification. The results showed that the Random forest model obtained the highest accuracy of 

90.00±14.90 %. 

Keywords: data mining, machine learning, mortality, tilapia, water quality 
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คํานํา 

การทาํเหมืองข้อมูล (Data mining) คือกระบวนการท่ีกระทาํหรือจัดการข้อมูลจาํนวนมากเพ่ือค้นหา

รูปแบบและความสัมพนัธ์เชิงลึกท่ีซ่อนอยู่ในชุดขอ้มูลนั้น ซ่ึงขอ้มูลหรือผลลพัธ์ท่ีไดจ้ะช่วยให้ผูวิ้เคราะห์ขอ้มูล

สามารถเขา้ใจและคาดการณ์ถึงส่ิงท่ีจะเกิดข้ึนได ้(Dunren et al., 2013) ในปัจจุบนัการทาํเหมืองขอ้มูลไดถู้กนาํไป

ประยุกต์ใชใ้นงานหลายประเภททั้งในดา้นธุรกิจท่ีช่วยในการตดัสินใจในดา้นการบริหาร ดา้นวิทยาศาสตร์ ดา้น

การแพทย ์ดา้นเศรษฐกิจและสังคม ดา้นเกษตร รวมทั้งดา้นประมง ยกตวัอย่างเช่น Souza et al. (2016) ศึกษาการ

พฒันารูปแบบการตรวจสอบฝูงปลาเพ่ือการดกัจบัโดยใชเ้ทคนิคเหมืองขอ้มูล (Data mining) และการเรียนรู้ขอ้มูล

จากเคร่ือง (Machine Learning) และ Al-Hatali (2018) ศึกษาเปรียบเทียบกระบวนการและประสิทธิภาพของ

แบบจาํลองจากการทาํเหมืองขอ้มูล  

อยา่งไรกต็ามสาํหรับการประยกุตใ์ชเ้ทคนิคการทาํเหมืองขอ้มูล และการใชเ้ทคนิคการเรียนรู้จากเคร่ือง ใน

การเพาะเล้ียงสตัวน์ํ้าในประเทศไทยยงัคงไม่ไดรั้บการศึกษา จึงเป็นท่ีมาของการศึกษาในคร้ังน้ี โดยในการศึกษาจะ

นาํขอ้มูลการเล้ียงปลานิลมาทาํการวิเคราะห์ดว้ยเหมืองขอ้มูล เน่ืองจากว่าปลานิลเป็นปลาท่ีมีความสําคญัทาง

เศรษฐกิจและ Global Aquaculture Advocate คาดว่าผลผลิตจะเพ่ิมสูงข้ึน 1.5–2.5 ลา้นตนั ในอีก 7 ปีขา้งหน้าน้ี                

ทาํให้อุตสาหกรรมการเล้ียงปลานิลกลายเป็นภาคธุรกิจท่ีเขา้มามีบทบาทสําคญัต่อการดาํรงชีวิตทั้งภาคเศรษฐกิจ

และสังคมของคนทัว่โลก (Paiboon et al., 2018) การศึกษาในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือท่ีจะพฒันาระบบสนับสนุน

ทางการเพาะเล้ียงสัตวน์ํ้ าท่ีมีความแม่นยาํและประมวลผลไดใ้นเชิงลึกในระยะเวลาท่ีรวดเร็วเพ่ือเป็นตวัช่วยในการ

หาเส้นทางหรือความสัมพนัธ์เชิงลึกท่ีซ่อนอยู่ในชุดขอ้มูลท่ีไดจ้ากการเล้ียงเป็นแนวทางในการลดหรือหลีกเล่ียง

ปัจจยัท่ีก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อระบบการเล้ียงได ้ 

 

อุปกรณ์และวธีิการ 

 

ปัจจัยท่ีใช้ในการศึกษา 

การศึกษาคร้ังน้ีทาํการวิเคราะห์ขอ้มูลการเล้ียงจากฟาร์มเล้ียงปลานิล จงัหวดับุรีรัมย ์ขนาดบ่อ 0.16 เฮกตาร์ 

(1 ไร่) จาํนวน 3 บ่อ นํ้าหนกัปลาเฉล่ียเร่ิมตน้ 195.00±0.50 กรัม/ตวั จาํนวนท่ีปล่อยทั้งหมด 18,000 ตวั/บ่อ (ประมาณ 

11 ตัว/ตารางเมตร) นํ้ าหนักปลาเฉล่ีย ณ วันท่ีทําการจับ 888.00±0.50 กรัม/ตัว อัตรารอดเฉล่ีย 95.00±0.50 

เปอร์เซ็นต ์ทาํการเก็บขอ้มูลการเล้ียงทั้งหมด 105 วนั (1 รุ่นการเล้ียง) ขอ้มูลท่ีทาํการวิเคราะห์คือ จาํนวนเดือนใน

การเล้ียงและปัจจยัดา้นคุณภาพนํ้ าไดแ้ก่ ปริมาณออกซิเจนท่ีละลายในนํ้ า, อุณหภูมินํ้ า, ความเป็นกรดเป็นด่าง, 

แอมโมเนียรวม, ไนไตรท-์ไนโตรเจน, ความเป็นด่าง, ความโปร่งแสงและจาํนวนปลาตายต่อวนัเพ่ือหาว่ามีปัจจยั

ใดบา้งท่ีมีผลต่อการตายท่ีเกิดข้ึนและแบบจาํลองตวัใดสามารถอธิบายส่ิงท่ีเกิดข้ึนไดแ้ม่นยาํมากท่ีสุด โดยการ

ตรวจวดัปัจจยัดา้นคุณภาพนํ้ าต่าง ๆ มีวิธีการดงัน้ีคือ ออกซิเจนท่ีละลายในนํ้ าและอุณหภูมิตรวจวดัโดยใชเ้คร่ือง 

YSI 550A ความเป็นกรดเป็นด่างใช้เคร่ือง YSI pH100A ในส่วนของแอมโมเนียรวม, ไนไตรท์-ไนโตรเจนและ

ความเป็นด่างใชวิ้ธีของ APHA (2017). 
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การทาํเหมืองข้อมลูและการประมวลผล 

การทาํเหมืองขอ้มูลในการศึกษาคร้ังน้ีจะใช้หลกัการท่ีดดัแปลงมาจากกระบวนการหลกัในการจดัทาํ

เหมืองข้อมูลเพ่ือการวิเคราะห์และใช้ประโยชน์ในทางธุรกิจท่ีเรียกว่า CRISP-DM (Cross-Industry Standard 

Process for Data mining) ซ่ึงมีการทาํงาน 6 ขั้นตอน คือ 1. ทาํความเขา้ใจความตอ้งการและปัญหา 2. ทาํความเขา้ใจ

ขอ้มูลท่ีมีอยู่หรือตอ้งเก็บเพ่ิมเติม 3. เป็นการจดัการขอ้มูลเพ่ือใหพ้ร้อมต่อการวิเคราะห์ ขั้นตอนน้ีใชเ้วลานานท่ีสุด 

ซ่ึงจะประกอบไปดว้ย การคดัเลือกขอ้มูล, การกลัน่กรองขอ้มูล, แปลงรูปแบบขอ้มูล 4. การวิเคราะห์ขอ้มูล 5. การ

วดัผลประเมินผล และ 6. การพฒันาและนาํไปใชป้ระโยชน์ ในขั้นตอนท่ี 4 ในการศึกษาคร้ังน้ีจะใชเ้ทคนิคการ

เรียนรู้ของเคร่ืองแบบมีผูส้อนโดยจะใช้การจาํแนกประเภทขอ้มูลแบบใช้ตวัแบบอตัโนมติั (Auto model) ผ่าน

โปรแกรม RapidMiner studio version 9.7 โดยขั้นตอนในการประมวลผลไฟล์ท่ีใช้ต้องทาํความสะอาดข้อมูล

เรียบร้อยแลว้จากนั้นเลือกส่วนท่ีตอ้งการวิเคราะห์ใหเ้ป็น label โดยกาํหนดเป็น 2 กรณี ประกอบดว้ย 1) อตัราการ

ตายสูง คือ มีการตายมากกว่า 10 ตวั/วนั เป็น High และ 2) อตัราการตายตํ่า คือ มีการตายนอ้ยกว่า 10 ตวั/วนั เป็น 

Low จากนั้นทาํการวิเคราะห์โดยใช ้Auto Model ซ่ึงประกอบไปดว้ย Random Forest, Generalized Linear Model, 

Fast Large Margin, Deep Learning, Gradient Boosted Trees, Support Vector Machine, Naïve Bayes, Decision tree 

และ Logistic Regression จากนั้นทาํการกดประมวลผล (Fig.1) ทั้งน้ีปัจจยัจะถูกปรับให้เหมาะสมแบบอตัโนมติั 

(Automatically optimize)  สาํหรับการประเมินประสิทธิภาพของแต่ละโมเดลจะทาํการแบ่งขอ้มูล (Split validation) 

ออกเป็น 60:40 (ขอ้มูลท่ีนาํไปทาํการสอน : ขอ้มูลท่ีนาํไปทดสอบ) และค่าประสิทธิภาพท่ีใชใ้นการทดสอบในคร้ัง

น้ีคือ ค่าความถูกต้อง (Accuracy) ค่า พ้ืนท่ีใต้กราฟ (Area Under <ROC> Curve, AUC) และกราฟ Receiver 

Operating Characteristic (ROC) Curve 

 

 

Fig. 1 Flow chart showing basic step in the RapidMiner software for generated the auto model 

 

ผลและวจิารณ์ผลการทดลอง 

 ผลการทดลองแบบจาํลองพบว่า แบบจาํลองท่ีมีค่าเฉล่ียความถูกตอ้งมากท่ีสุด ไดแ้ก่ Random forest มี

ค่าเฉล่ียความถูกต้อง (Accuracy) เท่ากับ 90.00±14.90 เปอร์เซ็นต์ รองลงมาคือ Generalized Linear Model, Fast 
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Large Margin, Deep Learning, Gradient Boosted Trees, Support Vector Machine, Naïve Bayes, Decision tree และ 

Logistic Regression ตามลาํดบั อตัราของเวลาในการเรียนรู้และประเมินผลต่อ 1,000 แถวของขอ้มูลของ Random 

forest จะเร็วท่ีสุดโดยมีค่าเท่ากบั 886, 762 มิลลิวินาที ตามลาํดบั และในส่วนของค่า AUC Value และ ROC Curve 

ของ Random forest มีค่ามากกวา่ 0.9 และเขา้ใกล ้1 ตามลาํดบั แสดงไวด้งั Table 1 และ Fig. 2 

 

Table 1 The result from Auto model 

Model 
Accuracy 

(%) 

AUC 

value 
Gains Total Time (s) 

Training Time 

(1,000 Rows) (ms) 

Scoring Time 

(1,000 Rows) (ms) 
Deploy 

Naïve Bayes 76.70±9.10 0.900 0 10 2000 3000 Deploy 

Generalized Linear Model 86.70±13.90 0.863 6 4 2000 786 Deploy 

Logistic Regression 

Fast Large Margin 

Deep Learning 

70.00±13.90 

86.70±13.90 

80.00±7.50 

0.810 

0.875 

0.825 

-4 

6 

8 

2 

3 

6 

2000 

952 

6000 

857 

571 

810 

Deploy 

Deploy 

Deploy 

Decision Tree 

Gradient Boosted Trees 

Support Vector Machine 

76.70±9.10 

80.00±13.90 

80.00±13.90 

0.525 

0.810 

0.950 

0 

8 

4 

9 

53 

7 

3000 

3000 

1000 

976 

500 

810 

Deploy 

Deploy 

Deploy 

Random Forest 90.00±14.90 0.925 4 14 886 762 Deploy 

 

 
Fig. 2 Receiver Operating Characteristics (ROC) Curve 

 

สําหรับรายละเอียดการใชง้านแบบจาํลอง Random forest พบว่า แบบจาํลอง Random forest ไดท้าํการ

เลือกตวัแบบท่ีดีท่ีสุด โดยพารามิเตอร์ท่ีเหมาะสม (Optimal Parameter) ในการใช้ คือ ท่ีระดบัความลึกของการ
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วิเคราะห์  7 ระดบั และมีชุดขอ้มูลโครงสร้างตน้ไม ้20 ชุด ซ่ึงจะมีความผิดพลาดในการทาํนายอยู่ท่ี 6.3 เปอร์เซ็นต ์

แสดงไวด้งั Table 2 และ Fig. 3 โดยขอ้มูลคุณภาพนํ้าตลอดการเล้ียงมีความเหมาะสมสาํหรับการเพาะเล้ียงสัตวน์ํ้ า 

แสดงไวด้งั Table 3 

 

 Table 2 Random forest-Optimal Parameters 

Maximal Depth Number of Trees Error Rate 

2 20 14.3 

2 60 12.7 

2 100 14.3 

2 140 12.7 

4 20 9.5 

4 60 9.5 

4 100 7.9 

4 140 7.9 

7 20 6.3 

7 60 7.9 

7 100 9.5 

7 140 9.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3 Random forest 
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Table 3 Water Quality  

Water Quality Max Min Mean 

DO average (mg/L) 8.15 3.10 6.70 

DO different (mg/L) 3.02 0.10 1.76 

pH average 7.50 6.00 6.73 

pH different 1.20 -0.60 0.39 

Water temp average (°C) 29.45 20.00 26.25 

Water temp different (°C) 5.90 0.06 2.44 

Total ammonia nitrogen (mg/L) 2.50 0.00 1.26 

Nitrite-Nitrogen (mg/L) 2.00 0.00 1.55 

Alkalinity (mg/L as CaCO3) 110.00 32.00 43.39 

Transparency (Centimeter) 60.00 25.00 35.90 

 

จากการศึกษาคร้ังน้ี ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชแ้บบจาํลอง Random forest พบว่าปัจจยัท่ีส่งผลต่ออตัรา

การตายของปลานิล ไดแ้ก่ ระยะเวลาในการเล้ียงและคุณภาพนํ้าทางเคมี โดยระยะเวลาในการเล้ียงจะแบ่งไดเ้ป็น                

2 กรณี คือ 1. เม่ือระยะเวลาในการเล้ียงนอ้ยกว่า 1.5 เดือน (นอ้ยกว่า 45 วนั) หรือปลานิลมีนํ้ าหนกัเฉล่ียนอ้ยกว่า 

493.50 กรัม/ตวั และ 2. เม่ือระยะเวลาในการเล้ียงมากกว่า 1.5 เดือน (มากกว่า 45 วนั) หรือปลานิลท่ีมีนํ้ าหนกัเฉล่ีย

มากกวา่ 493.50 กรัม/ตวั  

ระยะเวลาในการเล้ียงนอ้ยกวา่ 1.5 เดือน ค่าเฉล่ียความเป็นกรดเป็นด่างจะมีผลต่ออตัราการตายท่ีเกิดข้ึนใน

รอบวนั กล่าวคือ ในวนัท่ีมีค่าเฉล่ียความเป็นกรดเป็นด่างมากกวา่ 7.463 ปลานิลจะมีการตายต่อวนัอยูใ่นระดบัท่ีสูง 

เน่ืองจากค่าความเป็นกรดเป็นด่างสูงส่งผลใหค้วามเป็นพิษของแอมโมเนียและไนไตรทรุ์นแรงข้ึน โดยนํ้าท่ีมีสภาพ

ความเป็นกรดเป็นด่างสูงกว่า 7 จะส่งผลให้สัดส่วนของแอมโมเนียไม่แตกตวัต่อแอมโมเนียทั้งหมด (TAN) มีค่า

สูงข้ึนทาํใหเ้กิดความเป็นพิษต่อสัตวน์ํ้ าท่ีเล้ียงมากข้ึน (Boyd, 1982; อุธร ,2553) ในกรณีของค่าเฉล่ียความเป็นกรด

เป็นด่างท่ีมีค่าตํ่ากว่าหรือเท่ากับ 7.463 ตอ้งพิจารณาท่ีระดบัไนไตรท์-ไนโตรเจน หากมีค่าเฉล่ียท่ีสูงกว่า 0.05 

มิลลิกรัม/ลิตร พบวา่ปลานิลจะมีการตายเฉล่ียต่อวนัอยู่ในระดบัท่ีตํ่า เน่ืองมาจากวา่ค่าไนไตรท-์ไนโตรเจนยงัไม่สูง

ถึงระดบัท่ีส่งผลกระทบต่อปลา (สูงสุดไม่เกิน 0.25 มิลลิกรัม/ลิตร) (Lawson, 1994) ในกรณีของค่าเฉล่ียไนไตรท์-

ไนโตรเจนท่ีตํ่ากว่าหรือเท่ากบั 0.05 มิลลิกรัม/ลิตร ให้พิจารณาต่อท่ีค่าความเป็นด่าง ถา้ค่าความเป็นด่างนอ้ยกว่า 

78.50 มิลลิกรัม/ลิตรของแคลเซียมคาร์บอเนต ควรพิจารณาเติมปูนกลุ่มคาร์บอเนต (CaCO3) เพราะจะช่วยควบคุม

ค่าความเป็นกรดเป็นด่างในรอบวันไม่ให้แตกต่างกันมากนัก ซ่ึงสอดคล้องกับ Boyd (1990) กล่าวว่า 

คาร์บอนไดออกไซด์และการควบคุมความเป็นกรดเป็นด่างจะเช่ือมโยงโดยตรงกับการเปล่ียนแปลงในระบบ

บัฟเฟอร์ของคาร์บอเนต (CaCO3) และสําหรับค่าเฉล่ียปริมาณออกซิเจนท่ีละลายในนํ้ า ในกรณีของปริมาณ

ออกซิเจนท่ีละลายในนํ้ ามีค่าเฉล่ียตํ่ากว่า 7.775 มิลลิกรัม/ลิตร จะพบอตัราการตายสูงในวนัดงักล่าว ทั้งน้ีอาจ

เน่ืองมาจากการเล้ียงท่ีความหนาแน่นสูง ดงันั้นจึงตอ้งการปริมาณออกซิเจนท่ีสูงซ่ึงปริมาณออกซิเจนจะส่งผลต่อ

กระบวนการเมตาบอลิซึมและการกินอาหารของปลา สอดคลอ้งกบั An Tran-Duy et al. (2008, 2012) ศึกษาพบว่า 
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ปลาท่ีอยู่ในนํ้ าท่ีมีค่าเฉล่ียปริมาณออกซิเจนละลายในนํ้ าตํ่ าจะมีค่าเฉล่ียการกินอาหารต่อวนัและอัตราการ

เจริญเติบโตท่ีตํ่ากวา่ปลาท่ีอยูใ่นนํ้าท่ีมีค่าเฉล่ียปริมาณออกซิเจนท่ีละลายในนํ้าสูง  

ในกรณีท่ี 2 ระยะเวลาในการเล้ียงมากกวา่ 1.5 เดือน ปัจจยัคุณภาพนํ้าทางเคมีท่ีส่งผลต่ออตัราการตายของ

ปลานิล ไดแ้ก่ อุณหภูมินํ้าท่ีแตกต่างระหว่างช่วงเชา้และเยน็ต่อวนัมากกว่า 5.20 องศาเซลเซียส ส่งผลใหป้ลานิลมี

อตัราการตายสูงเน่ืองจากอุณหภูมิท่ีเปล่ียนไปอย่างรวดเร็วซ่ึงส่งผลต่อการใช้พลงังานในการปรับตวัและระดบั

ภูมิคุม้กนัท่ีลดตํ่าลงของสตัวน์ํ้า (Nion, 2021) 

 

สรุป 

 ผลการทดลองแสดงให้เห็นว่าการเลือกใช้แบบจาํลอง Random forest มีความถูกต้องมากท่ีสุด โดยมี

ค่าเฉล่ียความถูกตอ้ง 90.00±14.90 เปอร์เซ็นต์ รายละเอียดการใชง้านแบบจาํลองพบว่าท่ีระดบัความลึกของการ

วิเคราะห์ 7 ระดับและมีชุดข้อมูลโครงสร้างต้นไม้ 20 ชุด มีความผิดพลาดในการทํานายน้อยท่ีสุดอยู่ท่ี 6.3 

เปอร์เซ็นต ์

ปัจจยัท่ีส่งผลใหป้ลานิลมีอตัราการตายสูง ในกรณีท่ีมีระยะเวลาการเล้ียงนอ้ยกว่า 1.5 เดือน ไดแ้ก่ ความ

เป็นกรดเป็นด่างเฉล่ียมากกวา่ 7.463, ค่าความเป็นด่างนอ้ยกวา่ 78.50 มิลลิกรัม/ลิตรของแคลเซียมคาร์บอเนตและค่า

ออกซิเจนท่ีละลายในนํ้านอ้ยกว่า 7.775 มิลลิกรัม/ลิตร และในกรณีของปลานิลท่ีมีระยะเวลาการเล้ียงมากกว่า 1.5 

เดือน ไดแ้ก่ อุณหภูมินํ้าท่ีแตกต่างระหวา่งช่วงเชา้และเยน็ต่อวนัมากกวา่ 5.20 องศาเซลเซียส 

 ผลการศึกษาในคร้ังน้ีสามารถนาํไปปรับปรุงการเล้ียงปลานิลโดยเฉพาะการจดัการคุณภาพนํ้าเพ่ือลดอตัรา

การตายของปลา ซ่ึงจะทาํใหผ้ลการเล้ียงประสบผลสาํเร็จยิ่งข้ึนต่อไป 
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ประยุกต์ใช้โปรไบโอติกในอาหารกุ้งขาวแวนนาไม (Litopenaeus vannamei) ทีเ่ลีย้งในระบบนํา้เขียวทีใ่ช้ 

Tetraselmis sp.  

Application of probiotics in feed for white shrimp (Litopenaeus vannamei) cultivation under green 

water by Tetraselmis sp.  
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บทคัดย่อ   

งานวิจยัน้ีศึกษาการประยุกตใ์ชโ้ปรไบโอติกในอาหารกุง้ท่ีเล้ียงในระบบนํ้ าเขียว ท่ีใช ้Tetraselmis sp. เพ่ือเป็น

ขอ้มูลพ้ืนฐานสาํคญัในการนาํไปประยกุตใ์ชท้างดา้นการเพาะเล้ียงสัตวน์ํ้ า ช่วยเพ่ิมอตัราการรอด และเพ่ิมผลผลิตจากการ

เพาะเล้ียงกุง้ โดยออกแบบการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ (Completely Randomized Design: CRD ) ศึกษาอาหารผสมโปร

ไบโอติก 4 รูปแบบ ไดแ้ก่ อาหารสาํเร็จรูป อาหารสาํเร็จรูปผสมโยเกิร์ต อาหารสาํเร็จรูปผสม Photosynthetic bacteria (PSB) 

และอาหารสาํเร็จรูปผสมโยเกิร์ตและ PSB ทดลองในกุง้ขาวแวนนาไมระยะ PL29 นํ้ าหนกัเร่ิมตน้ 1.09 กรัม จาํนวน 20 ตวั

ต่อตู ้จาํนวน 12 ตู ้เติมนํ้ าเขียวทุกตู ้ให้อาหาร 6% จากนํ้ าหนักตวั วนัละ 4 ม้ือ คือ เวลา 09.00 13.00 17.00 และ 24.00 น. 

ระยะเวลา 8 สัปดาห์ จากการศึกษาพบวา่ กุง้ท่ีเล้ียงดว้ยอาหารสาํเร็จรูปผสมโยเกิร์ต มีอตัราการเจริญเติบโตจาํเพาะสูงสุดท่ี 

4.38±0.77 % ลาํดบัถดัมาคือ เล้ียงดว้ยอาหารสําเร็จรูปผสมโยเกิร์ตกบั PSB และอาหารสําเร็จรูปผสม PSB มีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 

4.25±1.11% และ4.09±1.48% ตามลาํดบั และชุดควบคุมมีอตัราการเจริญเติบโตจาํเพาะและอตัราการรอดตายตํ่าท่ีสุด คือ 

3.50±1.38%  และ15.00±5.00 % มีความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (p < 0.05) ไม่พบเช้ือก่อโรคกลุ่ม Vibrio 

parahaemolyticus ในกุง้ทุกชุดการทดลอง 

คาํสําคญั: กุง้ขาวแวนนาไม, โปรไบโอติก, Tetraselmis sp., Vibrio parahaemolyticus 
 

 

Abstract 

 This research study on the application of probiotics in feed for culture shrimp in green water system by using 

Tetraselmis sp. These provides significant basic information in the aquaculture field to improve survival rates and increase 

the productivity of shrimp culture. This is assigned Completely Randomized Design: CRD by studying four levels of 

probiotic mixed with feed, including commercial feed without any probiotic supplementation, commercial feed mixed with 

yogurt, commercial feed mixed with Photosynthetic bacteria (PSB), and commercial feed mixed with yogurt and PSB. 

White shrimp PL29, 1.09 grams initial weight, 20 shrimps per container, total of the container is twelve. and add green 

water in every container. Feed is applied 6% of body weight, four times per day at 09.00 am, 1.00 pm, 5.00 pm, and 24.00 

am for eight weeks. The study found that shrimp fed commercial feed mixed with yogurt was the highest average growth 

rate (4.38±0.77%) and the next were commercial feed mixed with yogurt and PSB and commercial feed mixed with PSB, 

4.25±1.11% and 4.09±1.48%, respectively. The Control group has the lowest growth and survival rates of 3.50% and 15%. 

There was a statistically significant difference (P <0.05). No pathogenic Vibrio parahaemolyticus was found in all shrimp 

experiments. 

Keywords: Litopenaeus vannamei, probiotic, Tetraselmis sp., Vibrio parahaemolyticus 
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คํานํา 

 กุง้ขาวแวนนาไม (Litopenaeus vannamei) เป็นสายพนัธ์ุท่ีนิยมเพาะเล้ียงกนัทัว่โลก (Jiang et al., 2019) 

เป็นสินคา้ดา้นการประมงท่ีสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจสูง และมีราคาค่อนขา้งคงท่ี (Suwoyo et al., 2014) แมว้า่จะเกิด

การระบาดของโรคในช่วงไม่ก่ีปีท่ีผ่านมา ซ่ึงก่อใหเ้กิดความสูญเสียในอุตสาหกรรมการเพาะเล้ียงกุง้เป็นอย่างมาก 

(Su et al., 2020) เม่ือเร็วๆน้ีมีโรคท่ีเรียกว่า Acute Hepatopancreatic Necrosis Disease (AHPND) เดิมเรียกว่า Early 

Mortality Syndrome (EMS) ท่ีเกิดจากเช้ือ Vibrio parahaemolyticus สร้างความเสียหายในระบบการเล้ียงกุง้ ท่ีทาํ

ใหกุ้ง้ตายสูง และรวดเร็วในระยะเร่ิมตน้ของการเล้ียงหลงัจากปล่อยลงบ่อมากถึง 100% (Yu et al., 2020) ท่ีผ่านมา

ไดมี้การใชย้าปฏิชีวนะ และสารเคมีเพ่ือป้องกนัการติดโรคของกุง้ แต่การรักษาดว้ยวิธีเหล่าน้ีส่งผลต่อสตัวน์ํ้ า และ

ผูบ้ริโภครวมทั้ งส่งผลเสียต่อระบบนิเวศในขณะเดียวกันมีการหันมาใช้วิธีทางชีวภาพกันมากข้ึนเช่น การ

ประยกุตใ์ชส้าหร่ายเป็นส่วนผสมของอาหารสตัวน์ํ้าหรือใชเ้ล้ียงร่วมกบัสตัวน์ํ้า เน่ืองจากมีสารออกฤทธ์ิทางชีวภาพ

ท่ีมีคุณค่า ช่วยในการตา้นอนุมูลอิสระ ตา้นการอกัเสบ และกิจกรรมทางชีวภาพอ่ืนๆ โดยเฉพาะสาหร่ายขนาดเลก็

สกลุ Tetraselmis ยงัช่วยเสริมสร้างระบบนิเวศในบ่อกุง้ สาหร่ายจะเพ่ิมอาหารธรรมชาติสาํหรับเป็นอาหารใหแ้ก่ลูก

กุง้ในบ่อ และพบว่าช่วยในการบาํบดัของเสียท่ีเกิดข้ึนภายในบ่อเล้ียงกุง้ (สถาบนัส่ิงแวดลอ้มไทย, 2550) วิธีทาง

ชีวภาพอีกทางเลือกหน่ึงคือการใชแ้บคทีเรียกลุ่มโปรไบโอติก ซ่ึงเป็นแนวทางใหม่ในการผลิตกุง้สามารถช่วย

ประหยดัตน้ทุน เป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม และยงัลดการเจริญเติบโตของเช้ือโรค และเพ่ิมการเจริญเติบโตของ

แบคทีเรียท่ีมีประโยชนส่์งผลดีต่อสุขภาพของกุง้ได ้(Lukwambe et al., 2015) ไม่ก่ีปีท่ีผา่นมาโปรไบโอติก พรีไบโอ

ติก และซินไบโอติก เป็นส่วนสาํคญัของการเพาะเล้ียงสัตวน์ํ้ าในการเพ่ิมประสิทธิภาพการเจริญเติบโต และความ

ตา้นทานโรค ซ่ึงโปรไบโอติกมีส่วนสาํคญัในการเปล่ียนอาหาร การเจริญเติบโต การเพ่ิมนํ้าหนกั การตอบสนอง

ของระบบภูมิคุม้กนั และความตา้นทานโรค (Das et al., 2017) ปัจจุบนัไดมี้การรายงานรูปแบบของโปรไบโอติก

และการประยุกต์ใชใ้นการเพาะเล้ียงสัตวน์ํ้ า มีโปรไบโอติกหลายชนิดท่ีใชใ้นอุตสาหกรรมการเพาะเล้ียงสัตวน์ํ้ า 

กลุ่ม Lactobacillus มีการนาํมาใชม้ากท่ีสุด (Perumal et al., 2015) โดยมีการนาํมาใชก้บัอาหารสัตว ์(Parker, 1974) 

เน่ืองจากเป็นจุลินทรียมี์ชีวิตท่ีใหป้ระโยชน์แก่เจา้บา้น (Host) สามารถเพ่ิมคุณค่าทางโภชนาการของอาหารสัตวน์ํ้า 

กระตุน้ระบบภูมิคุม้กนั (Jamili et al., 2015) Villasenor และคณะ (2012) ท่ีรายงานว่าเช้ือ Bacillus sp. ปรับสมดุล

ของแบคทีเรียในลาํไส้กุง้ขาว เพ่ิมความตา้นทานต่อเช้ือ Vibrio parahaemolyticus ทาํใหมี้อตัราการรอดเพ่ิมข้ึน การ

เติมแบคทีเรียท่ีมีประโยชนส์ามารถลดสารอินทรียท่ี์มีผลเสียต่อการเจริญเติบโตของกุง้ได ้นอกจากกลุ่ม Bacillus แลว้

แบคทีเรียสงัเคราะห์แสงยงัมีสมบติัเป็นโปรไบโอติกจากธรรมชาติ ท่ีมีประโยชนใ์นการเพาะเล้ียงสตัวน์ํ้าอีกดว้ย  

 สาหร่ายขนาดเลก็ และโปรไบโอติกแบคทีเรีย น่าสนใจเป็นอยา่งมากในการเพาะเล้ียงสัตวน์ํ้าเน่ืองจากเป็น

แหล่งผลิตสารธรรมชาติท่ีมีประโยชน์ และมีความเป็นไปไดท้างเศรษฐกิจท่ีจะดึงดูดความสนใจมากข้ึนเพ่ือรับมือ

กบัการติดโรคของกุง้ (Cadenas et al., 2014: Kuo et al., 2015) การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการทดลองเล้ียงกุง้ขาวแวนนาไม

โดยไม่ใชส้ารเคมีในระบบการเล้ียง นํ้าทะเลท่ีใชเ้ล้ียงกุง้ไม่มีการฆ่าเช้ือดว้ยสารเคมี ใชก้ารพกันํ้าใหต้กตะกอนแลว้

จึงนาํมาใชเ้ล้ียงกุง้ และไดน้าํ Tetraselmis sp. แบคทีเรียสังเคราะห์แสง (Photosynthetic bacteria, PSB) และโยเกิร์ต 

มาประยุกตใ์ชใ้นระบบการเล้ียงกุง้ขาวแวนนาไม เพ่ือเป็นขอ้มูลพ้ืนฐานสาํคญัท่ีจะนาํไปประยุกต์ใชท้างดา้นการ
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เพาะเล้ียงสัตวน์ํ้ า ช่วยเพ่ิมโอกาสในการรอดตาย ลดความเส่ียงในการเกิดโรค และเพ่ิมผลผลิตจากการเพาะเล้ียงกุง้

ต่อไป  

 

อุปกรณ์และวธีิการ 

 จากการทดลองสามารถแบ่งจุลินทรียไ์ดท้ั้งหมด 2 ชนิดคือ โยเกิร์ตท่ีเป็นเศษเหลือจากกระบวนการแปรรูป

นมไดจ้ากโรงงานผลิตนม บริษทั แดร่ีโฮม จาํกดั และแบคทีเรียสังเคราะห์แสง (Photosynthetic bacteria) ท่ีแยกได้

จากแหล่งนํ้ าบริเวณมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี และไดน้าํสาหร่ายขนาดเล็กชนิด Tetraselmis sp. 

มาใชใ้นกระบวนการเล้ียงกุง้ ช่วยเพ่ิมโอกาสในการรอดตาย และเพ่ิมผลผลิตจากการเพาะเล้ียงกุง้ 

 

การเตรียมอาหารสาํหรับเลีย้งกุ้ง 

อาหารท่ีใชเ้ล้ียงกุง้เป็นอาหารสําเร็จรูปยี่ห้อซีพี 9702 โดยนาํอาหารสําเร็จรูปผสมกบัโยเกิร์ตท่ีมี (lactic 

acid bacteria) เป็นองค์ประกอบ และPhotosynthetic bacteria (PSB) ในรูปแบบนํ้ า เพ่ือเป็นการเสริมโปรไบโอติก

ในอาหารกุง้ อาหารท่ีใชท้ดลองจะทาํการเตรียมวนัต่อวนั ขั้นตอนการเตรียมอาหารมีดงัน้ี 

Treatments Food preparation process 

Control None probiotic supplement 

Treatment 1 Yogurt dissolving with distilled water ratio1:1. Mixed with commercial feed 5 ml : 5 g 

Coated with fish oil, and desiccated. 

Treatment 2 PSB dissolving with 5 ml : 5 g Coated with fish oil, and desiccated. 

Treatment 3 Yogurt dissolving with PSB ratio1:1. Mixed with commercial feed 5 ml : 5 g Coated 

with fish oil, and desiccated. 

 

การทดลองเลีย้งกุ้ง 

 เตรียมตูก้ระจกขนาด 30×60×30 เซนติเมตร จาํนวน 12 ตู ้เติมนํ้ าเค็ม 30 ppt ให้อากาศ เติม Tetraselmis sp. 

500 มิลลิลิตรต่อตู ้เซลลเ์ร่ิมตน้เฉล่ียอยู่ท่ี 0.05×105 เซลล/์มล. ทุกตู ้จากนั้นสุ่มกุง้ขาวแวนนาไมใส่ในตู ้ตูล้ะ 20 ตวั 

ก่อนและส้ินสุดการทดลองทาํการชัง่นํ้าหนกั และวดัความยาวกุง้ทุกตวั ระหวา่งการทดลองทาํการชัง่นํ้าหนกักุง้ทุก

ตวั และนาํนํ้าในชุดท่ีมี Tetraselmis sp. วดัค่าการดูดกลืนแสง ทุก 1 สปัดาห์ โดยใหอ้าหาร 6 เปอร์เซ็นตจ์ากนํ้าหนกั

ตวั วนัละ 4 ม้ือคือ เวลา 09.00 13.00 17.00 และ 24.00 น. เปล่ียนถ่ายนํ้ า 50 เปอร์เซ็นต์ ตรวจวดัคุณภาพนํ้ า ไดแ้ก่ 

อุณหภูมิ pH ความเคม็ ทุก 1 สปัดาห์  

สปัดาห์ท่ี 8 เร่ิมทดสอบการตา้นเช้ือ Vibrio sp. โดยนาํกุง้แต่ละตูแ้ช่เช้ือ Vibrio parahaemolyticus  

ท่ีมีความเขม้ขน้ 106 CFU/ml เป็นเวลา 1 ชัว่โมง จากนั้นนาํกุง้ท่ีแช่ใส่ในตูท้าํการทดลองเป็นเวลา 1 สัปดาห์ เม่ือ

ส้ินสุดการทดลองนาํกุง้มาวิเคราะห์ปริมาณเช้ือ Vibrio sp. ดว้ยวิธี Spread plate โดยใชวิ้ธีของศูนยวิ์จยัและพฒันา

สุขภาพสัตวน์ํ้ า สงขลา มีวิธีการดงัน้ี 1. ใช ้forceps คีบตบั และกระเพาะอาหาร ตวัอย่างละ 5 ตวั ลงบนกระดาษ

ฟอยด ์ตดัใหล้ะเอียด 2. นาํมาชัง่ใส่หลอด microcentrifuge 0.1 กรัม เติมนํ้าเกลือ 0.9 มิลลิลิตร ทาํการเจือจาง 10 เท่า 



การประชุมทางวชิาการของมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ คร้ังท่ี 59  สาขาประมง 

548 

ท่ี 10-1 10 -2 และ 10-3 หยดลงบนอาหารเล้ียงเช้ือ TCBS Plate 0.1 มิลลิลิตร ระดบัการเจือจางละ 2 ซํ้ า 3.ใชแ้ท่งแกว้

สามเหล่ียมท่ีฆ่าเช้ือโดยการจุ่มแอลกอฮอลแ์ลว้ลนไฟ และตั้งท้ิงใหเ้ยน็แลว้เกล่ีย ตวัอยา่งใหท้ัว่จานอาหาร คว ํ่าจาน

แลว้นาํไปบ่มท่ี 30 ◦C นาน 18–24 ชัว่โมง สงัเกตลกัษณะและสีของโคโลนี นบัจาํนวนแลว้นาํมาคาํนวณ  

 

การเกบ็ข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมลู  

การตรวจสอบการเจริญเติบโตของกุง้ขาวแวนนาไม 

ทาํการชัง่นํ้ าหนกักุง้ทุกๆ 1 สัปดาห์ ดว้ยเคร่ืองชัง่ไฟฟ้าทศนิยม 2 ตาํแหน่ง โดยชัง่ทุกตวั  สังเกตลกัษณะ

อาการกุง้ตลอดการทดลอง พร้อมทั้งจดบนัทึก จนส้ินสุดการทดลอง 8 สัปดาห์ นาํขอ้มูลท่ีไดม้าคาํนวณหา (Brett, 

1979) 

- คาํนวณอตัราการเจริญเติบโต โดยพิจารณาจากนํ้าหนกัท่ีเพ่ิมข้ึน (Weight gain %) 

   = 
นํ้ าหนกักุง้เม่ือส้ินสุดการทดลอง−นํ้าหนกักุง้เม่ือเร่ิมตน้การทดลอง 

นํ้าหนกักุง้เม่ือเร่ิมตน้
 ×100 (1) 

 

  - การเจริญเติบโตต่อวนั Average Daily Gain, ADG (%) 

   = 
จาํนวนกุง้เม่ือส้ินสุดการทดลอง 

จาํนวนกุง้เม่ือเร่ิมตน้
 ×100     (2) 

 

  - อตัราการเจริญเติบโตจาํเพาะ (Specific growth rate, SGR %)  

= 
ln(W2)−ln(W1)

t
×100      (3) 

เม่ือ ln(W2) คือ นํ้าหนกัท่ีเวลา t และln(W1) คือ นํ้าหนกัเร่ิมตน้ 

 

- อตัราการรอดตาย (Survival rate %) โดยสมการ 

   = 
จาํนวนกุง้เม่ือส้ินสุดการทดลอง 

จาํนวนกุง้เม่ือเร่ิมตน้
 ×100     (4) 

 

 การนบัจาํนวนโคโลนี เช้ือ Vibrio โดยวิธี Spread plate 

- นบัโคโลนีในช่วง 25 – 250 โคโลนี  

   CFU/g หรือ CFU/ml =  
∑c

(v1n1+0.1n2)d
     (5) 

 

 เม่ือ  ΣC = ผลรวมของโคโลนีท่ีนบัไดท้ั้งหมดจากจานเพาะเช้ือท่ีนบัไดใ้นช่วง 25–250 โคโลนี 

  v1  = ปริมาณของ inoculum ท่ีใชใ้นการตรวจวิเคราะห์ 

  n1  = จาํนวนจานเพาะเช้ือท่ีพบในช่วง 25–250 โคโลนี ในระดบัความเขม้ขน้แรก 
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  n2  = จาํนวนจานเพาะเช้ือท่ีนบัไดใ้นช่วง 25–250 โคโลนี ในระดบัความเขม้ขน้ท่ี 2 

  d   = ระดบัความเขม้ขน้แรกท่ีสามารถนบัเช้ือไดใ้นช่วง 25–250 โคโลนี   

  

ผลและวจิารณ์ผลการทดลอง 

จากการศึกษาอตัราการเจริญเติบโตจาํเพาะต่อวนัและอตัราการรอดตายของกุง้ขาวแวนนาไมท่ีเล้ียงใน

ระบบนํ้ าเขียว โดยการใชโ้ปรไบติกผสมในอาหารท่ีแตกต่างกนั 4 ระดบั ไดแ้ก่ อาหารสําเร็จรูป อาหารสาํเร็จรูป

ผสมโยเกิร์ต อาหารสาํเร็จรูปผสม PSB และอาหารสาํเร็จรูปผสมโยเกิร์ต กบัPSB ทาํการทดลองเล้ียงกุง้ขาวแวนนา

ไมจาํนวน 20 ตวั ในตูก้ระจกขนาด 30×60×30 เซนติเมตร จาํนวน 3 ซํ้ า รวมเป็น 12 หน่วยการทดลอง ระยะเวลาใน

การศึกษา 8 สัปดาห์ พบว่า กุง้ท่ีเล้ียงดว้ยอาหารสําเร็จรูปผสมโยเกิร์ต มีอตัราการเจริญเติบโตจาํเพาะสูงสุดท่ี 

4.38±0.77% ลาํดบัถดัมาคือ เล้ียงดว้ยอาหารสาํเร็จรูปผสมโยเกิร์ตกบั PSB และอาหารสาํเร็จรูปผสม PSB มีค่าเฉล่ีย

อยู่ท่ี 4.25±1.11% และ4.09±1.48% ตามลาํดบั และชุดควบคุมมีอตัราการเจริญเติบโตจาํเพาะและอตัราการรอดตาย

ตํ่าท่ีสุด คือ 3.50±1.38%  และ15.00±5.00% ซ่ึงไดผ้ลการทดลองแสดงดงั Table 1 และไดเ้ปรียบเทียบตวัช้ีวดัการ

เจริญเติบโตของกุง้ เห็นไดช้ดัวา่ Treatment 1 มีตวัช้ีวดัการเจริญเติบโตสูงท่ีสุด และชุดควบคุมมีค่าตํ่าสุดทุกตวัช้ีวดั 

แสดงดงั Fig 1. เม่ือส้ินสุดการทดลองไดน้าํกุง้มาตรวจเช้ือพบว่าเกิดโคโลนีสีเหลืองบนผิวหนา้อาหารเล้ียงเช้ือ ไม่

พบเช้ือก่อโรคกลุ่ม Vibrio parahaemolyticus ในกุง้ทุกชุดการทดลอง แสดงดงั Fig 2. เป็นไปไดว้่า มีการเล้ียงกุง้ใน

ระบบนํ้าเขียวท่ีใช ้Tetraselmis sp. ก่อนการทดสอบการตา้นเช้ือ จึงทาํใหกุ้ง้ไม่มีการติดเช้ือก่อโรค มีการรายงานว่า

กรดไขมนัของสาหร่ายTetraselmis sp. มีความสามารถในการผลิตสารชีวโมเลกุลในการยบัย ั้งความสามารถการ

เจริญเติบโตของเช้ือ Vibrio (Kuo et al., 2015) จึงทาํใหกุ้ง้ไม่มีการติดเช้ือก่อโรค 

Table 1 The growth performance of all shrimp experiments 

 *Means ± SD values in each column followed by different superscript letters are significantly different (p < 0.05) 

 

 

 

 

Treatments Weight gain (%) ADG (g) SGR (%) Survival (%) 

Control 649.80±632.00b 0.12±0.10b 3.50±1.38b 15.00±5.00b 

Treatments 1 1021.20±414.20a 0.19±0.10a 4.38±0.77a 25.00±13.23a 

Treatments 2 920.50±623.10a 0.18±0.11a 4.09±1.48a 23.33±7.64a 

Treatments 3 990.00±539.00a 0.18±0.08a 4.25±1.11a 25.00±13.23a 

No V. parahaemolyticus - - - - 
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                                                                                                                   (A)                                                                                                                           (B) 

    

                                                                                                                   (C)                                                                                                                       (D) 

    
Fig. 1 The Weight gain (%), Average Daily Gain, ADG(%), Specific Growth Rate, SGR (%) and Specific growth 

rate (SGR) of shrimp 

 

        

Fig. 2 Colonies on the surface of the TCBS culture medium 

 

สรุป  

 จากการเล้ียงกุง้ขาวในระบบนํ้ าเขียวท่ีใช ้Tetraselmis sp. โดยประยุกต์ใชโ้ปรไบติกในอาหารท่ีเล้ียงกุ้ง

พบว่า กุง้ท่ีเล้ียงดว้ยอาหารผสมโยเกิร์ตท่ีมี (lactic acid bacteria) เป็นองคป์ระกอบ มีตวัช้ีวดัการเจริญเติบโต และ

อตัราการรอดตายสูงท่ีสุด เม่ือเปรียบเทียบกบัชุดควบคุมแต่กุง้ท่ีเล้ียงดว้ยอาหารผสมโปรไบโอติกแต่ละชนิดมี

ตวัช้ีวดัการเจริญเติบโต และอตัราการรอดตายไม่แตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติ (p > 0.05) เม่ือทดสอบการ

ตา้นเช้ือ V. parahaemolyticus ไม่พบการเจริญเติบโตของเช้ือก่อโรคทุกชุดการทดลอง  
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 จากการทดลองคร้ังน้ีสรุปไดว้่ากุง้ท่ีเล้ียงในระบบนํ้าเขียวท่ีมี Tetraselmis sp. มีความสามารถในการตา้น

เช้ือ V. parahaemolyticus เน่ืองจากชุดควบคุมท่ีไม่มีการเสริมโปรไบโอติกในอาหารก็ไม่พบการเจริญเติบโตของ

เช้ือ V. parahaemolyticus ดว้ยเช่นกนั จากการศึกษาแสดงใหเ้ห็นวา่การเล้ียงกุง้ดว้ยอาหารเสริมโปรไบโอติกมีส่วน

ในการเพ่ิมการเจริญเติบโตของกุง้ทุกตวัช้ีวดัแต่การเล้ียงในระบบนํ้าเขียวสามารถตา้นเช้ือก่อโรคได ้สอดคลอ้งกบั 

Wang et al. (2020) ท่ีรายงานวา่โปรไบโอติกมีผลต่อการพฒันาตวัอ่อน Litopenaeus vannamei โดยช้ีใหเ้ห็นว่ากลุ่ม

ท่ีไดรั้บโปรไบโอติกมีอตัราการรอดสูงกว่ากลุ่มควบคุม นอกจากน้ียงัยืนยนัว่า โปรไบโอติกสามารถส่งเสริมการ

เจริญเติบโตและการพฒันาของตวัอ่อนกุง้ และป้องกนัการลอกคราบท่ีไม่สมบูรณ์ได ้ยงัสอดคลอ้งกบัรายงานของ 

Villasenor et al. (2012) ท่ีรายงานว่าโปรไบโอติกในกลุ่ม Bacillus มีผลในการปรับสมดุลของแบคทีเรียในลาํไสกุ้ง้

ขาว ซ่ึงเพ่ิมความตา้นทานต่อเช้ือ V. parahaemolyticus ซ่ึงในการศึกษาคร้ังน้ีไดใ้ชโ้ยเกิร์ต ในชุดการทดลองดว้ย 

โยเกิร์ตมีองคป์ระกอบของแบคทีเรียกลุ่ม Lactobacillus ซ่ึงอยู่ในกลุ่มเดียวกนักบักลุ่ม Bacillus ดงันั้นหากตอ้งการ

เล้ียงกุง้ให้ไดผ้ลผลิตดี และตา้นทานเช้ือ V. parahaemolyticus จึงควรท่ีจะเล้ียงกุง้ขาวแวนนาไมในระบบนํ้ าเขียว

โดยการใหอ้าหารเสริมโปรไบโอติกท่ีเหมาะสมร่วมดว้ย 
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บทคัดย่อ  

 สาหร่ายทะเลมีคุณค่าทางอาหารหลายชนิดและเป็นแหล่งของซัลเฟตพอลิแซ็กคาไรด ์ซ่ึงเป็นสารออกฤทธ์ิทาง

ชีวภาพชนิดหน่ึง ดงันั้นงานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาเปรียบเทียบผลผลิตของสารสกดัซัลเฟตพอลิแซ็กคาไรด์และ

คุณค่าทางโภชนาการของสาหร่ายทะเล 4 ชนิด ไดแ้ก่ Gracilaria fisheri, Caulerpa corynephora, Chaetomorpha sp. และ 

Caulerpa lentillifera โดยเก็บสาหร่ายทะเลจากฟาร์มในพ้ืนท่ีจงัหวดัสงขลา สตูล และปัตตานี จากนั้นนาํมาสกดัดว้ยนํ้ าใน

อตัราส่วนของสาหร่ายแห้ง:นํ้ า คือ 1:50 (w/v) ท่ีอุณหภูมิ 90 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 60 นาที พบว่าปริมาณสารสกัด     

ซัลเฟตพอลิแซ็กคาไรด์จากสาหร่าย Gracilaria fisheri มีค่าสูงสุดคือ 17.77±0.95 เปอร์เซ็นต์ของนํ้ าหนกัแห้ง (p < 0.05) 

รองลงมาคือสารสกัดจากสาหร่าย Chaetomorpha sp., Caulerpa lentillifera และ Caulerpa corynephora มีค่าเ ท่ากับ 

8.69±1.24, 2.65±1.28 และ 1.89±0.66 เปอร์เซ็นตข์องนํ้ าหนกัแห้ง ตามลาํดบั และเม่ือนาํมาวิเคราะห์คุณค่าทางโภชนาการ

ไดแ้ก่ ความช้ืน เถา้ โปรตีน ไขมนั เยื่อใย และคาร์โบไฮเดรต พบวา่สาหร่าย Chaetomorpha sp. มีความช้ืน โปรตีน ไขมนั 

และเยื่อใย สูงท่ีสุดเท่ากับ 18.10±0.26, 21.59±0.10, 2.17±0.33 และ 20.22±0.06 เปอร์เซ็นต์ของนํ้ าหนักแห้ง นอกจากน้ี

สาหร่าย  Caulerpa corynephora มีปริมาณเถ้าสูงท่ีสุดเท่ากับ 58.77±0.99 เปอร์เซ็นต์ของนํ้ าหนักแห้ง และสาหร่าย 

Gracilaria fisheri มีปริมาณคาร์โบไฮเดรตสูงท่ีสุดเท่ากบั 51.63±0.47 เปอร์เซ็นตข์องนํ้ าหนกัแหง้ 

 คาํสําคญั: ซลัเฟตพอลิแซ็กคาไรด,์ สาหร่ายทะเล, คุณค่าทางโภชนาการ 
 

Abstract 

 Seaweeds are rich source of nutritious and natural sulfated polysaccharide that exhibited beneficial biological 

activities. Therefore, the objective of this study was aimed to compare the sulfate polysaccharide yield and nutritional 

composition of Gracilaria fisheri, Caulerpa corynephora, Caulerpa lentillifera and Chaetomorpha sp. The seaweeds were 

directly collected from commercial farms along coastal area in Songkhla, Satun, and Pattani provinces, Thailand. The dry 

seaweeds were extracted using water as follows: raw materials to water 1:50 (w/v) at temperature 90°C for 60 minutes. The 

result found that the highest sulfate polysaccharide (17.77±0.95%) was obtained from Gracilaria fisheri (p<0.05), whereas 

Chaetomorpha sp., Caulerpa lentillifera and Caulerpa corynephora were 8.69±1.24, 2.65±1.28 and 1.89±0.66%, 

respectively. Additionally, analysis of nutritional composition showed that Chaetomorpha sp. had the highest content of 

moisture (18.10±0.26% DW), protein (21.59±0.10% DW), fat (2.17±0.33% DW) and fiber (20.22±0.06% DW). Caulerpa 

corynephora contained the maximum content of ash (58.77±0.99% DW), while G. fisheri showed the highest carbohydrate 

content of 51.63±0.47 % DW.  

Keywords: nutritional composition, seaweeds, sulfated polysaccharide 
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คํานํา 

 สาหร่ายทะเลถูกนาํมาใชเ้ป็นอาหารซ่ึงมีประโยชน์แก่ร่างกาย โดยมีองค์ประกอบทางเคมีไดแ้ก่โปรตีน 

ไขมนั คาร์โบไฮเดรต ใยอาหาร และแร่ธาตุไดแ้ก่ แคลเซียม โซเดียม และไอโอดีนในปริมาณสูง นอกจากน้ียงัมี

ซลัเฟตพอลิแซ็กคาไรด์ท่ีมีคุณสมบติัสาํคญัในการเป็นสารออกฤทธ์ิทางชีวภาพ เช่น เป็นสารตา้นการแข็งตวัของ

เลือด (anticoagulant) ต้านไวรัส ต้านการอักเสบ (anti-inflammatory) สารต้านอนุมูลอิสระ (antioxidant) และ

กระตุน้ระบบภูมิคุม้กนัของร่างกาย (Pereira et al., 2005; Mohsen et al., 2007; de Sousa et al., 2011; Souza et al., 

2012) ผนงัเซลลข์องสาหร่ายทะเลประกอบดว้ยซัลเฟตพอลิแซ็กคาไรดจ์าํนวนมากซ่ึงเกิดจาก neutral sugars และ 

acid sugars ซ่ึงไม่พบในพืชท่ีอยูบ่นบก (Percival, 1979; Kloareg and Quatrano, 1988)  

 สาหร่ายกลุ่มสีแดง เช่น Gracilaria พบแพร่หลายกระจายอยู่ตามชายฝ่ังของอ่าวไทยและฝ่ังมหาสมุทร

อินเดีย บริเวณจงัหวดัตราด จนัทบุรี ระยอง ชลบุรี ประจวบคีรีขนัธ์ ชุมพร สุราษฎร์ธานี พทัลุง สงขลา ระนอง 

ปัตตานี และนราธิวาส เป็นต้น (สุรภีร์, 2543) คุณค่าทางอาหารท่ีได้จากสาหร่ายกลุ่มสีแดง ได้แก่ โปรตีน 

คาร์โบไฮเดรต เกลือแร่ และวิตามิน ท่ีมีประโยชน์สามารถใชเ้ป็นอาหารโดยตรงของมนุษยแ์ละสัตว ์Mazumder et 

al. (2002) รายงานว่า สาหร่าย Gracilaria corticata มีสารอาหารพวกพอลิแซ็กคาไรด ์คือ Sulfated, Galactans และ 

Fucoidans ท่ีเป็นสารต้านอนุมูลอิสระ (antioxidant agent) และปรับปรุงภูมิคุ ้มกันของร่างกาย (body immunity 

improvement) เ ช่นเดียวกับการศึกษาของ Zhang et al. (2020) รายงานว่าซัลเฟตพอลิแซคคาไรด์ (sulfated 

polysaccharides) ท่ีสกัดจากสาหร่ายสีแดง (Gracilaria lemaneiformis) ส่งเสริมการเจริญของจุลินทรีย์กลุ่มท่ีมี

ประโยชน์ในระบบทางเดินอาหารของมนุษยแ์ละมีปริมาณกรดไขมนัสายสั้นชนิดบิวทิเรทเพ่ิมสูงข้ึน นอกจากน้ี

สาหร่ายกลุ่มสีเขียวเช่น Caulerpa  corynephora, Chaetomorpha sp. และ Caulerpa lentillifera นิยมนาํมาบริโภคใน

รูปแบบสดหรือนาํมาใชใ้นการเพาะเล้ียงสตัวน์ํ้า นอกจากนั้นสารสกดัจากสาหร่ายในจีนสั Caulerpa ยงัมีคุณสมบติั

ในการยับย ั้ ง จุ ลินทรีย์ท่ี ก่อโรค (pathogenic bacteria) และช่วยลดการอักเสบ (anti-inflammatory activity) 

(Nagappan and Vairappan, 2014) ไดอี้กดว้ย 

 แต่อย่างไรก็ตามสาหร่ายทะเลบางสายพนัธ์ุ ในประเทศไทยยงัมีมูลค่าทางเศรษฐกิจตํ่ากว่าเม่ือเทียบกบั

ผลผลิตทางการประมงตวัอ่ืนๆ ดงันั้นงานวิจยัน้ีจะศึกษาองคป์ระกอบทางเคมี ไดแ้ก่ ความช้ืน เถา้ ไขมนั โปรตีน 

คา ร์โบไฮเดรต และเยื่ อใยของสาหร่าย  Gracilaria fisheri, Caulerpa  corynephora, Chaetomorpha sp. และ 

Caulerpa lentillifera  และสกดัซลัเฟตพอลิแซ็กคาไรด ์ซ่ึงอาจมีองคป์ระกอบสารพรีไบโอติกในระดบัสูง เพ่ือนาํไป

ประยุกตใ์ชเ้ป็นส่วนผสมในอาหารเพ่ือสุขภาพ เป็นการเพ่ิมมูลค่าให้กบัผูป้ระกอบการเพาะเล้ียงสาหร่ายทะเลซ่ึง

เป็นวตัถุดิบท่ีมีอยูใ่นประเทศ 

 

อุปกรณ์และวธีิการ 

 

แหล่งท่ีมาและการเตรียมตัวอย่างสาหร่าย 

 สาหร่าย Gracilaria fisheri  จากฟาร์มในจงัหวดัสงขลา สาหร่าย Caulerpa corynephora, Chaetomorpha sp. 

จากฟาร์มในจงัหวดัสตูล และ สาหร่าย Caulerpa lentillifera  จากฟาร์มในจงัหวดัปัตตานี ลา้งทาํความสะอาดนาํ
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เศษหินหรือลูกสัตวน์ํ้ าท่ีติดมากบัสาหร่ายออก และถูกนาํมาอบแห้งท่ีอุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 

ชัว่โมงหรือจนกวา่แหง้ บดละเอียดเกบ็ใส่พลาสติกปิดสนิทจนกวา่จะนาํไปสกดัซลัเฟตพอลิแซ็กคาไรด ์

 

การวิเคราะห์คุณค่าทางโภชนาการของสาหร่าย 

 ศึกษาคุณค่าทางโภชนาการของสาหร่ายทั้ง 4 ชนิด โดยทาํการศึกษาคุณค่าทางโภชนาการต่างๆ ดงัต่อไปน้ี 

องคป์ระกอบพ้ืนฐานไดแ้ก่ ปริมาณความช้ืน โปรตีน ไขมนั เถา้และคาร์โบไฮเดรตตามวิธีการของ AOAC (2000) 

เยื่อใยตามวิธีการของ AOAC (1990)  

 

การสกัดซัลเฟตพอลิแซ็กคาไรด์จากสาหร่าย 

 นาํสาหร่ายแหง้ท่ีเตรียมไวม้าสกดัซลัเฟตพอลิแซ็กคาไรดโ์ดยดดัแปลงวิธีการของ Yun et al. (2013) ดว้ย

ตวัทาํละลายคือ ใชน้ํ้ าสกดัท่ีอตัราส่วน 1:50 (w/v) อุณหภูมิ 90 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 60 นาที เม่ือครบเวลานาํ

ส่วนใสมาตกตะกอนดว้ย 95% เอทานอล ปริมาตร 9 เท่าของสารสกดั ท้ิงไวเ้ป็นเวลา 1 คืน แยกตะกอนโดยนาํเขา้

ป่ันเหว่ียงท่ีความเร็วรอบ 8000 รอบ/นาที เป็นเวลา 5 นาที ระเหยเอทานอลออก เก็บใส่พลาสติกปิดสนิทและนาํไป

ทาํแห้งดว้ยเคร่ืองทาํแห้งแบบแช่เยือกแข็งก่อนท่ีจะนาํไปคาํนวณหาเปอร์เซ็นต์ Yield ของสารสกดัหยาบพอลิ

แซ็กคาไรด ์(Santad et al., 2011)  

 

  เปอร์เซ็นต ์Yield     =  นํ้าหนกัของสารสกดั (กรัม) x 100     (1) 

                     นํ้าหนกัตวัอยา่ง (กรัม) 

 

การวิเคราะห์ทางสถิติ 

 วิเคราะห์ความแปรปรวน Analysis of Variance, ANOVA และเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ีย

ปริมาณผลผลิตซลัเฟตพอลิแซ็กคาไรด ์และคุณค่าทางโภชนาการของสาหร่ายแต่ละชนิดโดยใช ้Duncan’s Multiple 

Range Test (DMRT) (p < 0.05) 

 

ผลและวจิารณ์ผลการทดลอง 

 

คุณค่าทางโภชนาการของสาหร่ายทะเล 

 จากการศึกษาคุณค่าทางโภชนาการของสาหร่ายทะเลทั้ง 4 ชนิดไดแ้ก่ Caulerpa corynephora, Caulerpa 

lentillifera, Chaetomorpha sp. และ Gracilaria fisheri  โดยทาํวิเคราะห์หาปริมาณความช้ืน โปรตีน ไขมนั เถา้ เยื่อ

ใย และคาร์โบไฮเดรต พบว่าสาหร่าย Chaetomorpha sp. มีปริมาณความช้ืน โปรตีน ไขมนั และเยื่อใยสูงท่ีสุด

เท่ากบั 18.10±0.35, 21.59±0.39, 2.17±0.25 และ 20.22±0.35  เปอร์เซ็นต์ต่อนํ้ าหนกัแห้ง ตามลาํดบั และเม่ือนาํมา

วิเคราะห์ความแตกต่างทางสถิติพบว่าปริมาณความช้ืนและปริมาณโปรตีนของสาหร่ายทั้ง 4 ชนิดมีความแตกต่าง

กันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับความเช่ือมั่น (p < 0.05)  ผลการทดลองท่ีได้สอดคลอ้งกับการศึกษาของ    
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Tsutsui et al. (2015) พบว่าสาหร่าย Chaetomorpha sp. มีปริมาณโปรตีน ไขมนั เยื่อใยเท่ากบั 20.4, 0.8 และ 14.0  

เปอร์เซ็นต์ต่อนํ้ าหนกัแห้ง ตามลาํดบั จากการวิเคราะห์ปริมาณไขมนั พบว่าปริมาณไขมนัของสาหร่าย Caulerpa 

corynephora และ Caulerpa lentillifera  มีค่าเท่ากับ 1.08±0.14  และ 0.69±0.33 เปอร์เซ็นต์ต่อนํ้ าหนักแห้ง  ซ่ึง                 

ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับความเช่ือมั่น (p < 0.05) ปริมาณเยื่อใยของสาหร่าย Caulerpa 

lentillifera และ Gracilaria  fisheri  มีปริมาณเท่ากับ 3.57±0.06  และ 4.42±0.78   เปอร์เซ็นต์ต่อนํ้ าหนักแห้ง ซ่ึง

สอดคลอ้งกบัการศึกษาของนพรัตน ์และคณะ (2562) พบวา่สาหร่ายพวงองุ่นมีปริมาณไขมนัและเยื่อใยเท่ากบั  0.04  

และ 2.15  เปอร์เซ็นตต่์อนํ้าหนกัแหง้ ตามลาํดบั จากการวิเคราะห์ปริมาณคาร์โบไฮเดรต พบว่าสาหร่าย Gracilaria 

fisheri  มีปริมาณคาร์โบไฮเดรตท่ีสูงเท่ากบั 51.63±0.47 เปอร์เซ็นต์ต่อนํ้ าหนักแห้ง สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ 

Chirapart et al. (2014) พบว่า Gracilaria  tenuistipitata  มีปริมาณคาร์โบไฮเดรตสูงท่ีสุดเท่ากบั 54.89 เปอร์เซ็นต์ 

และ Nunraksa et al. (2019) ศึกษาคุณค่าทางโภชนาการของสาหร่าย Gracilaria  fisheri  พบว่ามีปริมาณไขมนั เยื่อ

ใย และโดยเฉพาะคาร์โบไฮเดรตท่ีมีปริมาณท่ีสูงเท่ากบั 0.01, 8.73 และ 63.01 เปอร์เซ็นต์ ตามลาํดบั ในขณะท่ี

สาหร่าย Caulerpa  corynephora มีปริมาณเถา้สูงท่ีสุดเท่ากับ 58.77±0.99 เปอร์เซ็นต์ต่อนํ้ าหนักแห้ง เม่ือนํามา

วิเคราะห์ความแตกต่างทางสถิติพบวา่ปริมาณคาร์โบไฮเดรตและเถา้ของสาหร่ายทั้ง 4 ชนิดมีความแตกต่างกนัอย่าง

มีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ (p<0.05)  แสดงดงั Table ซ่ึงปริมาณองค์ประกอบทางเคมีของสาหร่าย

ทะเล พบว่าข้ึนอยู่กบัหลายปัจจยั เช่น สายพนัธ์ุ แหล่งท่ีอยู่ และสภาพแวดลอ้ม เช่น อุณหภูมิ และสภาพอากาศ 

(Chirapart et al., 2014) เป็นตน้  

 

Table 1 Nutritional composition of seaweeds 

Species of 

seaweeds 

 Content (%) 

Moisture Ash Fat Protein Fiber Carbohydrates 

C. corynephora 7.97±0.21c 58.77±0.99a 1.08±0.14b 10.54±0.27d 2.22±0.49c 21.64±1.15c 

C. lentirifera 9.07±0.26b 51.10±0.49b 0.69±0.33b 14.03±0.10c 3.57±0.06b 25.11±0.29b 

Chaetomorpha sp. 18.10±0.35a 38.77±0.30c 2.17±0.25a 21.59±0.39a 20.22±0.35a 19.37±0.67d 

G. fisheri 5.70±0.17d 25.58±0.51d 0.25±0.00c 16.84±0.96b 4.42±0.78b 51.63±0.47a 

Values are the mean± SD  

Mean within each column not sharing a common superscript are significantly different (p < 0.05) 

 

สารสกัดซัลเฟตพอลิแซ็กคาไรด์จากสาหร่ายทะเล 

 การสกัดซัลเฟตพอลิแซ็กคาไรด์ดว้ยนํ้ าท่ีอตัราส่วน 1:50 (w/v) อุณหภูมิ 90 องศาเซลเซียส เป็นเวลา           

60 นาที จากสาหร่าย Gracilaria  fisheri,  Chaetomorpha sp., Caulerpa  lentillifera  และ Caulerpa corynephora  

พบว่าสาหร่าย Gracilaria  fisheri มีปริมาณสารสกดัซัลเฟตพอลิแซ็กคาไรด์สูงสุดเท่ากบั 17.77±0.78 เปอร์เซ็นต์ 

เม่ือนาํมาวิเคราะห์ความแตกต่างทางสถิติพบว่าปริมาณสารสกดัซลัเฟตพอลิแซ็กคาไรด์ของสาหร่ายทั้ง 4 ชนิดมี

ความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับความเช่ือมั่น (p < 0.05)  ซ่ึงสอดคล้องกับการศึกษาของ                
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Khan et al. (2019) พบว่าการสกดัซัลเฟตพอลิแซ็กคาไรด์ดว้ยนํ้ าจากสาหร่าย  Gracilaria  chouae ไดป้ริมาณสาร

สกดัเท่ากบั 24.2 เปอร์เซ็นต ์แต่การทดลองน้ีพบว่าปริมาณสารสกดัซลัเฟตพอลิแซ็กคาไรดข์องสาหร่าย Caulerpa  

lentillifera  และ Caulerpa  corynephora  มีปริมาณเท่ากบั 2.65±1.04  และ 1.89±0.54  ซ่ึงไม่มีความแตกต่างอย่างมี

นยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ (p < 0.05)  แสดงดงั Table 2 แตกต่างจากการศึกษาของ Chaiklahan et al. 

(2020) สารสกัดพอลิแซ็กคาไรด์ท่ีสกัดจากสาหร่าย Caulerpa lentillifera มีปริมาณเท่ากับ 25% และสาหร่าย                      

Caulerpa  racemosa มีปริมาณพอลิแซ็กคาไรดเ์ท่ากบั 68.15 % (นพรัตน และคณะ, 2553)  ซ่ึงค่าท่ีแตกต่างไปจาก

การทดลองอาจเน่ืองมาจากปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีส่งผลต่อปริมาณและคุณภาพของสารสกดั ตวัอย่างเช่น ชนิดของสาหร่าย 

ฤดูกาล ปัจจยัทางส่ิงแวดลอ้ม ช่วงชีวิตของสาหร่าย และวิธีในการสกดั (Yousefi et al., 2013; Praiboon et al., 2012) 

เป็นตน้ นอกจากน้ี มีรายงานว่าวิธีการสกดัท่ีแตกต่างกนั เวลาในการสกดัและอุณหภูมิท่ีใชส้กดั ส่งผลถึงปริมาณ

และองคป์ระกอบทางเคมีภายในของสารสกดัพอลิแซ็กคาไรด ์(Kumar and Fotedar, 2009) 

 

Table 2 Extraction yield of seaweeds 

Crude polysaccharides extracts Yield (%) 

Caulerpa corynephora 1.89±0.54c 

Caulerpa lentillifera 2.65±1.04c 

Chaetomorpha sp. 8.69±1.01b 

Gracilaria fisheri 17.77±0.78a 

Values are the mean± SD  

Mean within each column not sharing a common superscript are significantly different (p < 0.05) 

 

สรุป 

 จากการศึกษาสายพันธ์ุของสาหร่ายทะเล 4 ชนิดได้แก่ Gracilaria fisheri, Caulerpa corynephora, 

Chaetomorpha sp. และ Caulerpa  lentillifera ต่อปริมาณซลัเฟตพอลิแซ็กคาไรด ์เม่ือทาํการสกดัดว้ยนํ้ าท่ีอุณหภูมิ 

90 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 60 นาที และปริมาณองคป์ระกอบทางเคมี พบวา่สาหร่ายทะเลสีแดง Gracilaria  fisheri  มี

ปริมาณซัลเฟตพอลิแซ็กคาไรด์และคาร์โบไฮเดรตสูงท่ีสุดเท่ากับ 17.77± 0.78 และ51.63±0.47 เปอร์เซ็นต์ต่อ

นํ้าหนกัแหง้ ซ่ึงแตกต่างจากสาหร่ายทะเลชนิดอ่ืนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ (p < 0.05)  
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Biogenic amine contents in fermented fish (Pla-Ra) products determined by High Performance 

Liquid Chromatographic method 
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บทคัดย่อ 

ไบโอจีนิกเอมีนเป็นสารประกอบอินทรียท่ี์พบในอาหารหลากหลายชนิด โดยเฉพาะในอาหารหมกั ซ่ึงอาจทาํให้

เกิดอาการแพ ้ไบโอจีนิกเอมีนในผลิตภณัฑ์หมกัอาจทาํให้เป็นปัญหาการส่งออกปลาร้า วตัถุประสงค์งานวิจยัน้ีเพ่ือหา

สภาวะท่ีเหมาะสมในการวิเคราะห์ปริมาณไบโอจีนิกเอมีนในตวัอยา่งปลาร้า เพ่ือเป็นขอ้มูลทางดา้นความปลอดภยัในการ

บริโภค โดยวเิคราะห์ไบโอจีนิกเอมีน 3 ชนิด คือ พิวทรีซีน คาร์ดาเวรีน และฮีสตามีน โดยสกดัดว้ยสารละลายกรดเปอร์คลอ

ริก และสร้างอนุพนัธ์กบัแดนซิลคลอไรด ์วเิคราะห์ดว้ยเคร่ืองโครมาโทกราฟีของเหลวสมรรถนะสูง (HPLC) โดยใชว้ฏัภาค

เคล่ือนท่ี คือ นํ้ า และเมทานอล วิเคราะห์แบบเปล่ียนแปลงอตัราส่วนวฏัภาคเคล่ือนท่ีระหว่างการวิเคราะห์ เม่ือวิเคราะห์     

ไบโอจีนิกเอมีนในตวัอยา่งปลาร้าจาํนวน 50 ตวัอยา่ง ตวัอยา่งละ 2 ซํ้ า พบพิวทรีซีน 0.73-181.36 มก./กก. คาร์ดาเวรีน 6.05–

97.04 มก./กก. และฮีสตามีน 6.38–69.40 มก./กก. ซ่ึงทุกตวัอยา่งมีปริมาณฮีสตามีนเป็นไปตามขอ้กาํหนดของสหภาพยโุรป 

คาํสําคญั: คาร์ดาเวรีน, ไบโอจีนิกเอมีน, ปลาร้า, พิวทรีซีน, ฮีสตามีน 

 

Abstract 

Biogenic amines (BAs) are organic compounds that can be found in various foods, especially in fermented foods. 

BAs may cause allergic reactions and may result in a problem with the export of fermented fish products (Pla-Ra). 

Therefore, this research was interested in analyzing biogenic amines in Pla-Ra in order to establish food safety information. 

Fermented fish samples were extracted with perchloric acid solution, derivatized with dansyl chloride, and determined for 

cadaverine, histamine and putrescine by high performance liquid chromatographic method. Liquid chromatographic 

separations were performed by using deionize water-methanol gradient elution program. This method was applied to 

analyze biogenic amine contents in 50 fermented fish products in duplicate. It was found that the fermented fish samples 

contained putrescine 0.73-181.36 mg/kg, cadaverine 6.05-97.04 mg/kg and histamine 6.38-69.40 mg/kg, which would be 

following European Union regulations. 

Keywords: biogenic amines, cadaverine, fermented fish, histamine, putrescine  
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คํานํา 

ไบโอจีนิกเอมีน (Biogenic Amines) คือ สารประกอบไนโตรเจน ท่ีมีนํ้ าหนกัโมเลกุลตํ่าสามารถสะสมใน

อาหารไดใ้นปริมาณสูง ซ่ึงเกิดจากกิจกรรมของจุลินทรียท่ี์สามารถสร้างเอนไซมดี์คาร์บอกซิเลส (Decarboxylase) 

โดยเอนไซมน้ี์จะดึงหมู่คาร์บอกซิลออกจากกรดอะมิโน เกิดเป็นไบโอจีนิกเอมีน และก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 

(CO2) ความเป็นพิษของไบโอจีนิกเอมีนอาจทาํให้เกิดอาการแพ ้เช่น ผื่นคนั คล่ืนไส้ อาเจียน ทอ้งร่วง วิงเวียน       

หัวใจเตน้เร็ว และความดนัโลหิตตํ่า เป็นตน้ ข้ึนอยู่กบัปริมาณของไบโอจีนิกเอมีนและภูมิตา้นทานของร่างกาย 

(Ladero et al., 2010) ไบโอจีนิกเอมีนท่ีทําให้เกิดความเป็นพิษท่ีพบบ่อยท่ีสุด คือฮีสตามีน ส่วนคาร์ดาเวรีน 

และพิวทรีซีน ยงัไม่มีข้อมูลเก่ียวกับความเป็นพิษต่อสุขภาพ แต่สามารถกระตุ้นความเป็นพิษของฮีสตามีน 

นอกจากน้ีอาจทาํปฏิกิริยากบัไนไตรตเ์กิดไนโตรโซมีน (Zhai et al., 2012) 

การเกิดไบโอจีนิกเอมีนในอาหารตอ้งมีสารตั้งต้น คือ กรดอะมิโน จุลินทรีย์ท่ีสามารถผลิตเอนไซม์            

ดีคาร์บอกซิเลส (decarboxylases) และมีสภาวะท่ีเหมาะสมสาํหรับการเจริญเติบโตของจุลินทรียแ์ละการทาํงานของ

เอนไซมดี์คาร์บอกซิเลส จุลินทรียท่ี์สามารถทาํใหเ้กิดไบโอจีนิกเอมีนได ้มีทั้งแบคทีเรียแกรมบวก แกรมลบ และ

ยีสต์ รวมถึงแบคทีเรียกลุ่มแลคติก (Alvareza and Moreno-Arribas, 2014) สามารถพบไบจีนิกเอมีนในอาหาร       

เช่น ปลา ผลิตภณัฑจ์ากปลา ไส้กรอก ผกัดอง ไวน์ และชีส (Valsamaki et al. 2000; Mah et al., 2002; Moret et al., 

2005; Latorre-Moratalla et al., 2008; Proestos et al., 2008). โดยปลาเป็นแหล่งโปรตีน วิตามิน และแร่ธาตุท่ีสาํคญั 

อย่างไรก็ตามโปรตีนในปลาจะถูกย่อยอยา่งรวดเร็วดว้ยเอนไซมท่ี์เกิดจากการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย ดงันั้นการ

หาปริมาณไบโอจีนิกเอมีนในปลาถือเป็นดชันีคุณภาพและสามารถใชเ้ป็นเคร่ืองมือสาํคญัสาํหรับการเฝ้าระวงัดา้น

สุขลกัษณะ ตามมาตรฐานของกลุ่มประเทศในสหภาพยโุรปกาํหนดใหส้ามารถพบฮีสตามีนในผลิตภณัฑป์ระมงได้

ไม่เกิน 200 มิลลิกรัม/กิโลกรัม ยกเวน้ผลิตภณัฑจ์ากปลาท่ีมีปริมาณฮีสติดีนสูง พบไดไ้ม่เกิน 100 มิลลิกรัม/กิโลกรัม 

และในนํ้ าปลาไม่เกิน 400 มิลลิกรัม/กิโลกรัม (กองตรวจสอบคุณภาพสินคา้ประมง, 2563) องค์การอาหารและยา

แห่งสหรัฐอเมริกา (United States Food and Drug Administration, USFDA) กาํหนดปริมาณฮีสตามีนท่ีพบตอ้งไม่

เกิน 50 มิลลิกรัม/กิโลกรัม ในปลากลุ่ม Scrombroid เช่น ปลาแมคเคอเรล ปลาทูน่า (Food and Drug Administration, 

2020) 

ปลาร้า เป็นผลิตภณัฑห์มกัดองท่ีมีการบริโภคกนัอย่างแพร่หลายในประเทศไทย โดยนาํปลามาคลุกเคลา้

กบัเกลือ เติมขา้วคัว่หรือรําขา้วในอตัราส่วนท่ีเหมาะสม มกันิยมทาํจากปลานํ้าจืด เช่น ปลากระด่ี ปลาสร้อย ปลาซิว 

ปลานิล หรือปลาเบญจพรรณ โดยส่วนใหญ่จะหมกัปลาร้าไวป้ระมาณ 6 เดือน ถึง 1 ปี แลว้จึงนาํมารับประทาน  

ซ่ึงการเติมคาร์โบไฮเดรต (ข้าวคั่ว หรือรําข้าว) เข้าไปเพ่ือช่วยเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาให้จุลินทรีย์ท่ีมีบทบาท 

ในกระบวนการหมกัปลาร้า โดยจุลินทรียจ์ะยอ่ยสลายคาร์โบไฮเดรตท่ีเติมลงไป เกิดเป็นกรดแลคติก ซ่ึงทาํให้ปลาร้า

มีค่า pH ลดลง และมีกล่ินรสเฉพาะของปลาร้า (อุษณีย,์ 2556) โดยวตัถุประสงคใ์นงานวิจยัน้ีจะทาํการศึกษาสภาวะท่ี

เหมาะสมในการวิเคราะห์ไบโอจีนิกเอมีน 3 ชนิด คือ พิวทรีซีน คาร์ดาเวรีน และฮีสตามีน ดว้ยเทคนิคโครมาโทราฟี

ของเหลวสมรรถนะสูง และการประยุกตใ์ชส้ภาวะดงักล่าว วิเคราะห์ปริมาณสารไบโอจีนิกเอมีนในตวัอยา่งปลาร้า

ท่ีไดจ้ากตลาดในจงัหวดัต่างๆ ของภาคกลาง และภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ จาํนวน 50 ตวัอยา่ง 
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อุปกรณ์และวธีิการ 

 

ตัวอย่าง 

ผลิตภณัฑป์ลาร้าจากตลาดในจงัหวดัต่าง ๆของภาคกลาง ไดแ้ก่ จงัหวดักรุงเทพฯ กาํแพงเพชร ปทุมธานี 

นครสวรรค์ สิงห์บุรี และอยุธยา และภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ได้แก่ จังหวดักาฬสินธ์ุ ขอนแก่น บึงกาฬ

มหาสารคาม และอุดรธานี จาํนวน 50 ตวัอย่าง โดยตวัอย่างปลาร้าท่ีใชเ้ป็นปลาร้าปลากระด่ี (Fermented Gourami) 

20 ตวัอยา่ง ปลาร้าปลาสร้อย (Fermented Siamese Mud Carp) 20 ตวัอยา่ง และปลาร้าปลารวม10 ตวัอยา่ง  

 

สารเคม ี

คาร์ดาเวรีนไดไฮโดรคลอไรด ์(ความบริสุทธ์ ≥ 99.0%), พิวทรีซีนไดไฮโดรคลอไรด ์(ความบริสุทธ์ ≥ 98 

%),  ฮีสตามีนไดไฮโดรคลอไรด ์(ความบริสุทธ์ ≥ 99.0%), กรดเปอร์คลอริก (AR grade) แดนซิลคลอไรด ์(HPLC 

grade), แอล-โพรลีน (HPLC grade), อะซีโตไนไตรล ์(HPLC grade), โซเดียมคาร์บอเนต (AR grade), โทลูอีน (AR 

grade), อะซิโตน (AR grade), กรดไฮโดรคอลริก (AR grade) 

 

อุปกรณ์ 

เคร่ืองโครมาโทกราฟีของเหลวสมรรถนะสูง (HPLC) ยี่ห้อ Waters รุ่น 2695 โดยใชเ้คร่ืองตรวจวดัแบบ 

Photodiode Array Detector ท่ีความยาวคล่ืน 254 nm. และประมวลผลโดย Empower software, คอลัมภ์ C18      

(ขนาด 3.9 × 150 mm., 5 µm. รุ่น symmetry), เคร่ืองผลิตนํ้ าปราศจากไอออน, เคร่ืองป่ันผสม ยี่ห้อ Ystral รุ่น X 

10/20, เคร่ืองเหว่ียงตกตะกอน ยี่ห้อ Tomy รุ่น MX - 301 และเคร่ืองชั่งแบบละเอียด 4 ตาํแหน่ง ยี่ห้อ Sartorius       

รุ่น AC 210 S 

 

การวิเคราะห์ปริมาณคาร์ดาเวรีน พิวทรีซีน และฮีสตามนีในตัวอย่างปลาร้า 

1. ศึกษาสภาวะท่ีเหมาะสมในการวิเคราะห์ปริมาณคาร์ดาเวรีน พิวทรีซีน และฮีสตามีน โดยศึกษา 2 ปัจจยั คือ 

1.1 ชนิดของวฏัภาคเคล่ือนท่ี (mobile phase) คือ นํ้ า D.I. (mobile phase 1) กบั อะซีโตไนไตรล ์(mobile phase 

2) และนํ้า D.I. (mobile phase 1) กบั เมทานอล (mobile phase 2)  

1.2 อตัราส่วน mobile phase 2 แบบ คือ  

- สภาวะการวิเคระห์ Gradient program 50:50 คือ mobile phase 1 และ mobile phase 2 เร่ิมตน้นาทีท่ี 0 ดว้ย

อตัราส่วน 50:50 และเปล่ียนเป็น 10:90 ในนาทีท่ี 19 และเปล่ียนกลบัมาเป็น 50:50 ในนาทีท่ี 22-30 

- สภาวะการวิเคระห์ Gradient program 30:70 คือ mobile phase 1 และ mobile phase 2 เร่ิมตน้นาทีท่ี 0 ดว้ย

อตัราส่วน 30:70 และเปล่ียนเป็น 10:90 ในนาทีท่ี 19 และเปล่ียนกลบัมาเป็น 30:70 ในนาทีท่ี 22-30 

รวมทั้งหมด 4 สภาวะการวิเคราะห์ โดยใช ้Injection volume 25 ไมโครลิตร เวลาในการวิเคราะห์ 30 นาที ดงัน้ี 

- สภาวะ A = mobile phase คือ นํ้า D.I. กบั อะซีโตไนไตรล ์และอตัราส่วนของ mobile phase แบบ 50:50  

- สภาวะ B = mobile phase คือ นํ้า D.I. กบั อะซีโตไนไตรล ์และอตัราส่วนของ mobile phase แบบ 30:70  

- สภาวะ C = mobile phase คือ นํ้า D.I. กบั เมทานอล และอตัราส่วนของ mobile phase แบบ 50:50  
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- สภาวะ D = mobile phase คือ นํ้า D.I. กบั เมทานอล และอตัราส่วนของ mobile phase แบบ 30:70 

นาํสภาวะท่ีเลือกมาวิเคราะห์ไบโอจีนิกเอมีนเชิงปริมาณ ดงัน้ี 

- สร้างกราฟมาตรฐาน (Standard curve) โดยเตรียมสารมาตรฐานท่ีความเขม้ขน้ 7.5, 15, 30, 60, 125, 250, 

500 และ 1,000 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร สกดัและสร้างอนุพนัธ์กบัแดนซิลคลอไรด ์ 

- ปริมาณไบโอจีนิกเอมีนแต่ละชนิด =   
C×V

W
  

โดย C = ความเขม้ขน้ของสารแต่ละชนิดท่ีไดจ้ากการเทียบกบั Standard curve (ไมโครกรัม/มิลลิลิตร) 

        V = ปริมาตรสุดทา้ยท่ีเจือจางตวัอยา่ง (มิลลิลิตร) 

       W = นํ้าหนกัตวัอยา่ง (กรัม)  

2. วิเคราะห์ปริมาณคาร์ดาเวรีน พิวทรีซีน และฮีสตามีนในตวัอยา่งปลาร้า 50 ตวัอยา่ง 

เก็บตวัอย่างปลาร้าปลากระด่ี ปลาสร้อย และปลารวม โดยบรรจุถุงพลาสติก ถุงละ 1 กิโลกรัม จากตลาด  

ในจงัหวดัต่าง ๆ ของภาคกลาง จาํนวน 25 ตวัอยา่ง และภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ จาํนวน 25 ตวัอยา่ง นาํตวัอยา่งมา

ป่ันละเอียด บรรจุในถุงซิปพลาสติก เกบ็รักษาท่ี 4 ºC และทาํการวิเคราะห์ภายใน 1 สปัดาห์ 

 

ผลและวจิารณ์ผลการทดลอง 

 

1. สภาวะท่ีเหมาะสมในการวิเคราะห์ปริมาณคาร์ดาเวรีน พิวทรีซีน และฮีสตามนี 

จาก Fig. 1A และ 1B แสดงผลการศึกษาชนิดและอตัราส่วนของ mobile phase คือ นํ้า: อะซีโตไนไตรล ์ใน 

2 สภาวะ โดยในสภาวะ A พบวา่ พิวทรีซีน สามารถแยกออกท่ีเวลา 10.077 นาที คาร์ดาเวรีนและฮีสตามีนแยกออก

ท่ีเวลา 10.929 และ 11.176 นาที ตามลาํดบั ดงั Fig. 1A และค่า Resolution (Rs) เป็นค่าท่ีบ่งบอกถึงพีคของสารทั้ง

สองชนิดท่ีอยู่ติดกนั แยกออกจากกนัดีเพียงใด หากค่า Rs เท่ากบัหรือมากกว่า 1.5 แสดงว่าสารทั้งสองถูกแยกออก

จากกนัได ้(Chromacademy, n.d.) ซ่ึงคาร์ดาเวรีนและฮีสตามีนยงัไม่สามารถแยกออกจากกนัไดอ้ย่างเด็ดขาด มีค่า 

Rs = 0.98 ดงั Table 1 จึงทาํการปรับอตัราส่วน นํ้ า: อะซีโตไนไตรล์ เป็นสภาวะ B พบว่าเม่ือปรับปริมาณของ                 

อะซีโตไนไตรลม์ากข้ึน ทาํใหส้ารถูกชะออกจากคอลมัภเ์ร็วข้ึน พิวทรีซีน คาร์ดาเวรีนและฮีสตามีน ถูกชะออกท่ี

เวลา 4.130, 4.607 และ 4.926 นาที ตามลาํดบั ซ่ึงในสภาวะ B ทาํให้คาร์ดาเวรีนและฮีสตามีนแยกออกจากกนัได้

มากข้ึน โดยมีค่า Rs = 1.10 แต่มีผลทาํใหพิ้วทรีซีน แยกไดน้อ้ยกวา่สภาวะ A จากผลการทดลองท่ีใชอ้ตัราส่วนของ 

นํ้า : อะซีโตไนไตรล ์นั้นโครมาโทแกรมท่ีไดมี้ลกัษณะใกลเ้คียงกบังานวิจยัของ Chen et al. (2010) ซ่ึงใช ้mobile 

phase คือ นํ้ า: อะซีโตไนไตรล ์เช่นกนั คือ สารทั้ง 3 ยงัไม่สามารถแยกออกจากกนัไดอ้ย่างเด็ดขาด ซ่ึงสภาวะ A 

และ B นั้น ค่า Rs ของระหว่างพีคคาร์ดาเวรีนและฮีสตามีน มีค่านอ้ยกว่า 1.5 จึงทดลองเปล่ียน mobile phase จาก  

อะซีโตไนไตรลเ์ป็นเมทานอล ซ่ึง Fig. 1(C) และ 1(D) แสดงผลการวิเคราะห์ดว้ยสภาวะ C และ D พบวา่ การเปล่ียน

มาใช้เมทานอล สามารถแยกฮีสตามีนออกจากคาร์ดาเวรีนได้ดีข้ึน โดยในสภาวะ C พิวทรีซีน คาร์ดาเวรีน 

และฮีสตามีน แยกออกท่ีเวลา 14.212, 14.818 และ 16.339 นาที ตามลาํดบั ซ่ึงสารทั้ง 3 สามารถแยกออกจากกนัได้

อย่างเด็ดขาด มีค่า Rs คือ 2.49 และ 6.23 (Table 1) และสภาวะ D พบว่า เม่ือปรับปริมาณของเมทานอลเพ่ิมข้ึน       

ทาํใหส้ารถูกชะออกจากคอลมัภเ์ร็วข้ึน โดยพิวทรีซีน คาร์ดาเวรีนและฮีสตามีน ถูกชะออกท่ีเวลา 6.265, 6.929 และ 
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8.951 นาที ตามลาํดบั เป็นลกัษณะเช่นเดียวกบัการปรับอะซีโตไนไตรลเ์พ่ิมข้ึน จากผลการทดลองท่ีได ้เปรียบเทียบ

กับงานวิจยัของ Jeya Shakila et al. (2001) ท่ีมีการใช้ mobile phase คือ นํ้ า : เมทานอล แต่ทาํการวิเคราะห์แบบ 

isocratic program มีลกัษณะของโครมาโทแกรมท่ีใกลเ้คียงกนั เม่ือพิจารณาลกัษณะของโครมาโทแกรมจาก Fig. 1 

และค่า Rs ของสภาวะการวิเคราะห์ต่าง ๆ จาก Table 1 จึงเลือกสภาวะ C ท่ีใช ้นํ้า : เมทานอล เป็น mobile phase ใน

อตัราส่วน 50:50 มาใช้ในการวิเคราะห์ปริมาณไบโอจีนิกเอมีนในตวัอย่างปลาร้า และเม่ือทาํ External standard 

พบวา่ ค่า R2 ของ Standard curve ของพิวทรีซีน, คาร์ดาเวรีนและฮีสตามีน เท่ากบั 0.999, 0.999 และ 0.993 ตามลาํดบั 

 

        (A)       (B) 

 
              (C)       (D) 

 

Fig. 1 Chromatographic separations of biogenic amines in standard mixture using the modified HPLC methods 

(A) = D.I. Water and Acetonitrile, Condition 50:50  (B) = D.I. Water and Acetonitrile, Condition 30:70 

(C) = D.I. Water and Methanol, Condition 50:50  (D) = D.I. Water and Methanol, Condition 30:70 

Peaks: 1 = putrescine, 2 = cadaverine and 3 = histamine 

 

Table 1 The resolution of two closely eluting peaks 

Condition Resolution of Peak 1 and 2 Resolution of Peak 2 and 3 

A 3.44 0.98 

B 1.63 1.10 

C 2.49 6.23 

D 1.84 5.60 

Peaks: 1 = putrescine, 2 = cadaverine and 3 = histamine 
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2. ปริมาณคาร์ดาเวรีน พิวทรีซีน และฮีสตามนีในตัวอย่างปลาร้า 50 ตัวอย่าง 

 
 

Table 2 Biogenic amines in fermented fish samples (mg/kg) from local markets in central and northeastern regions 

Samples (n)  Putrescine Cadaverine Histamine 

Central regions     

Fermented Gourami (11) Range 9.80-53.44 13.91-56.07 16.58-49.43 

 Mean 22.56 30.72 28.45 

 SD 13.27 13.27 13.27 

Fermented Siamese Mud Carp (10) Range 0.73-71.86 6.05-66.37 18.36-52.04 

 Mean 29.97 32.73 29.46 

 SD 22.38 21.18 12.19 

Fermented Mixed species (4) Range 19.06-55.17 26.79-62.45 24.73-37.66 

 Mean 35.02 48.92 30.07 

 SD 16.77 15.55 5.96 

Northeastern regions     

Fermented Gourami (9) Range 7.29-81.62 6.85-62.44 9.92-46.55 

 Mean 37.55 40.70 26.22 

 SD 25.72 19.51 11.23 

Fermented Siamese Mud Carp (10) Range 13.29-181.36 9.21-97.04 6.38-69.40 

 Mean 49.25 40.70 27.52 

 SD 54.92 28.02 21.07 

Fermented Mixed species (6) Range 16.99-104.97 23.47-71.02 14.44-43.73 

 Mean 48.58 43.26 31.87 

 SD 31.21 19.13 11.84 

 

Table 2 แสดงถึงปริมาณไบโอจีนิกเอมีนในตวัอย่างปลาร้า จาํนวน 50 ตวัอย่าง พบปริมาณฮีสตามีนใน

ตวัอย่างปลาร้าปลากระด่ี ปลาร้าปลาสร้อย และปลาร้าปลารวม จากภาคกลางอยู่ในช่วง 16.58–49.43, 18.36–52.04

และ 24.73–37.66 มก./กก. ตามลาํดับ และตัวอย่างปลาร้าปลากระด่ี ปลาร้าปลาสร้อย และปลาร้าปลารวม               

จากภาคอีสานอยู่ในช่วง 9.92–46.55, 6.38–69.40 และ 14.44–43.73 มก./กก. ตามลาํดบั เม่ือพิจารณาถึงปริมาณ     

ฮีสตามีนในมาตรฐานความปลอดภยัทางดา้นอาหารของสหภาพยุโรปนั้น มีเกณฑก์าํหนดในผลิตภณัฑ์ประมง 

ยกเวน้ นํ้ าปลา และผลิตภัณฑ์จากปลาในกลุ่มท่ีมีฮีสติดีนสูง ต้องไม่พบฮีสตามีนเกิน 200 มก./กก. โดยจาก      

งานวิจยัน้ี พบว่า ตวัอย่างปลาร้าทุกตวัอยา่งมีปริมาณฮีสตามีนไม่เกินเกณฑม์าตรฐานของสหภาพยุโรป นอกจากน้ี              

ผลการศึกษาจากงานวิจยัของจิรวฒัน์ และสุรีลกัษณ์ (2547) ถึงปริมาณไบโอจีนิกเอมีนในตวัอย่างปลาร้าจาก       
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ปลานํ้าจืด จาํนวน 6 ตวัอย่าง พบ 2 ตวัอย่าง มีปริมาณฮีสตามีนสูงกว่า 200 มก./กก. และงานวิจยัของอาํนาจ (2544)                  

ทาํการวิเคราะห์ฮีสตามีนในปลาร้าปลากระด่ีจาํนวน 13 ตวัอย่าง พบ 5 ตวัอย่าง มีปริมาณฮีสตามีนเกินเกณฑ์

มาตรฐานของสหภาพยโุรป 

สําหรับพิวทรีซีน และคาร์ดาเวรีนในตวัอย่างปลาร้าทั้งหมด พบว่าปลาร้าปลากระด่ี มีปริมาณพิวทรีซีน 

7.29–81.62 มก./กก. และคาร์ดาเวรีน 6.85–62.44 มก./กก. ปลาร้าปลาสร้อย พบพิวทรีซีน 0.73–181.36 มก./กก.       

คาร์ดาเวรีน 6.05–97.04  มก./กก. และปลาร้าปลารวม พบพิวทรีซีน 16.99–104.97 มก./กก. และคาร์ดาเวรีน            

23.47–71.02 มก./กก. จากงานวิจัยของ Wang et al. (2014) รายงานว่า Aeromonas สามารถสร้างพิวทรีซีน และ    

คาร์ดาเวรีนไดม้าก และ Acinetobacter สามารถสร้างไบโอจีนิกเอมีนในปลานํ้ าจืด จึงมีความเป็นไปไดท่ี้จะพบ

ปริมาณพิวทรีซีน และคาร์ดาเวรีนในตวัอยา่งปลาร้าจากปลานํ้าจืด  

 

สรุป 

 การศึกษาปริมาณพิวทรีซีน คาร์ดาเวรีน และฮีสตามีน โดยการสร้างอนุพนัธ์กบัแดนซิลคลอไรด์ และ

วิเคราะห์ด้วยเคร่ืองโครมาโทกราฟีของเหลวสมรรถนะสูง (HPLC) สภาวะท่ีเหมาะสมในการวิเคราะห์ คือ            

การใชว้ฏัภาคเคล่ือนท่ี คือ นํ้ า และเมทานอล วิเคราะห์โดยเปล่ียนแปลงอตัราส่วนของวฏัภาคเคล่ือนท่ีระหว่างการ

วิเคราะห์ แบบ 50:50 ให้ผลการแยกสารทั้ง 3 ชนิด ไดดี้ท่ีสุด และเม่ือตรวจวิเคราะห์ตวัอย่างปลาร้า 50 ตวัอย่าง 

พบพิวทรีซีน คาร์ดาเวรีน และฮีสตามีน ในทุกตวัอย่าง ซ่ึงในตวัอย่างปลาร้าปลาสร้อย พบสารทั้ง 3 ชนิดน้ีสูงท่ีสุด 

คือ พิวทรีซีน 181.36 มก./กก. คาร์ดาเวรีน 97.04 มก./กก. และฮีสตามีน 69.40 มก./กก. โดยทุกตวัอย่างมีปริมาณ

ฮีสตามีนอยูใ่นเกณฑม์าตรฐานของสหภาพยโุรป 
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บทคัดย่อ 

 คาร์โนซีนและแอนเซอรีนเป็นไดเพปไทดท่ี์มีฤทธ์ิทางชีวภาพใชเ้ป็นสารตา้นอนุมูลอิสระได ้โดยทัว่ไปนิยมใชว้ิธี

โครมาโทกราฟีของเหลวสมรรถนะสูง (HPLC) ในการวเิคราะห์โดยส่วนใหญ่ใชค้อลมัน์ C18  แต่มีขอ้จาํกดัในการแยกสาร

ท่ีมีขั้ วสูงและมีความซับซ้อน งานวิจัยน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือคัดเลือกสภาวะเบ้ืองต้นในการวิเคราะห์คาร์โนซีนและ                  

แอนเซอรีน โดยเปรียบเทียบประสิทธิภาพของคอลัมน์ 2 ชนิด ได้แก่ Zorbax C18 (5 µm, 4.6×250 mm) และ Shodex 

Asahipak NH2P-50 4E (5 µm, 4.6×250 mm)  ท่ีสภาวะอุณหภูมิต่างกัน (25 และ 40°C) และ mobile phase 2 ชนิด (0.1% 

CF3COOH: CH3CN (98:2) และ 50 mM NaH2PO4: CH3CN (40:60) ท่ีอตัราการไหล 1.0 mL/min ผลการทดลองพบว่าการ

ใ ช้ค อ ลัม น์  Shodex Asahipak NH2P-50 4E ท่ี  40°C แ ล ะ  mobile phase คื อ  50 mM NaH2PO4: CH3CN (40:60) ใ ห้

ประสิทธิภาพในการแยกท่ีดีกวา่สภาวะอ่ืนๆ ซ่ึงจากผลท่ีไดมี้การตรวจสอบความน่าเช่ือถือดว้ยประสิทธิภาพการแยกโครมา

โทแกรมระหวา่งสารสองชนิดท่ีสูงและชดัเจน สามารถนาํไปประยกุตใ์ชเ้พ่ือวเิคราะห์ปริมาณคาร์โนซีนและแอนเซอรีนใน

ตวัอยา่งผลิตภณัฑอ์าหารต่างๆ ต่อไป 

คาํสําคญั: คาร์โนซีน, โครมาโทกราฟี, แอนเซอรีน  
 

Abstract 

Carnosine and anserine are bioactive dipeptides with antioxidant function. High performance liquid 

chromatography (HPLC) is generally used for carnosine and anserine analysis. C18 column is mostly used but limited in 

the separation of highly polar and complex substances. The objective of this study was to choose the basic condition analysis 

for commercially available carnosine and anserine nitrate by HPLC. The performance of two HPLC columns; that is Zorbax 

C18 columns (5 µm, 4.6×150 mm and 5 µm, 4.6×250 mm) and Shodex Asahipak NH2P-50 4E (5 µm, 4.6×250 mm), at 

different temperatures (25 and 40°C) and 2 type of mobile phase solvent systems (0.1% CF3COOH: CH3CN (98:2), and 50 

mM NaH2PO4: CH3CN (40:60)) at a flow rate of 1.0 ml/min were evaluated. It was found that the use of Shodex Asahipak 

NH2P-50 4E (5 µm, 4.6×250 mm) at 40°C with a mobile phase of 50 mM NaH2PO4: CH3CN (40:60) showed the best 

separation resolution. The method was validated with high and clear peak between two solution and further applied to 

analyze the amount of carnosine and anserine in food products. 

Keywords: anserine, carnosine, chromatography 
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คํานํา 

 คาร์โนซีนและแอนเซอรีนเป็นไดเพปไทด์ท่ีประกอบดว้ยกรดอะมิโนสองชนิดคืออะลานีน (alanine) 

และฮีสติดีน (histidine) ท่ีมีฤทธ์ิทางชีวภาพ คาร์โนซีน (ß-alanyl-L-histidine) นํ้ าหนกัโมเลกุล 226.23 Da และแอน

เซอรีน (ß-alanyl-N-methyl histidine) นํ้ าหนกัโมเลกุล 303.27 Da สามารถพบไดใ้นทั้งสตัวบ์ก และสัตวน์ํ้ าโดยพบ

มากบริเวณกลา้มเน้ือและเน้ือเยื่อกระดูก (Boldyrev et al., 2013) มีคุณสมบติัช่วยปรับความสมดุลของกรดด่าง (pH) 

ของร่างกาย สมบติัการตา้นอนุมูลอิสระ สามารถคีเลตโลหะหนกั ชะลอการเกิดร้ิวรอย และป้องกนัโรคอลัไซเมอร์ 

(Mori et al., 2015) โดยนํามาประยุกต์ใช้เป็นสารท่ีมีสมบัติเชิงฟังก์ชั่นสําหรับผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และ

เคร่ืองสาํอางค ์เป็นตน้ (Xiong, 2010; Boldyrev et al., 2013) กระบวนการแยกคาร์โนซีน และแอนเซอรีนจากแหล่ง

โปรตีนดงักล่าว ทาํไดโ้ดยการทาํใหโ้ปรตีนมีขนาดเลก็ลง ดว้ยกระบวนการยอ่ยสลายพนัธะโปรตีนทางชีวภาพโดย

เอนไซม ์และกระบวนการทางเคมีโดยใชก้รด (Kang, 2008; Abdelkadera et al., 2015) ต่อมาผ่านกระบวนการแยก

โปรตีนท่ีมีขนาดเลก็ดว้ยกระบวนการต่างๆ เช่นการใชเ้มมเบรน เป็นตน้  

 การวิเคราะห์ปริมาณคาร์โนซีนและแอนเซอรีน โดยทัว่ไปนิยมใชวิ้ธีโครมาโทกราฟีของเหลวสมรรถนะ

สูง (High performance liquid chromatography; HPLC) ดว้ยคอลมัน์ C18 ชนิด Reverse-phase อย่างไรก็ตาม พบว่า

จากการศึกษาเบ้ืองตน้ไม่สามารถแยกไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ เน่ืองจากการใช้คอลมัน์ C18 เป็นแบบ reversed-

phase จะทาํใหส้ารท่ีมีขั้วสูงออกมาก่อน ซ่ึงจะรวมถึงสารอ่ืนๆ ทาํใหพี้คของสารมี retention time ใกลเ้คียงกนัอีก

ทั้ ง mobile phase ท่ีใช้คือ CF3COOH มีความเป็นพิษซ่ึงอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มได้มากจึงได้มี

แนวคิดท่ีจะใช้คอลัมน์ Shodex Asahipak NH2P-50 4E เพราะเป็น normal phase ท่ีเป็น Hydrophilic Interaction 

Liquid Chromatography (HILIC) มีโครงสร้างหลกัในรูป polymer เพ่ือใชแ้ยกสารท่ีมีขั้วสูงมาก และมีขั้วใกลเ้คียง

กนัออกจากกนัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ และเพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัเคร่ืองมือท่ีผูวิ้จยัสามารถวิเคราะห์ท่ีไดใ้ชเ้คร่ืองตวั

ตรวจวดัชนิด UV-detector โดยปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีส่งผลต่อการวิเคราะห์ปริมาณคาร์โนซีนและแอนเซอรีน ไดแ้ก่ เคร่ือง

ตรวจวดั (Detector) ความยาวคล่ืน (wave length) ความเขม้ขน้ของสาร ปริมาตรการฉีดสาร รวมถึงชนิดและอตัรา

การไหล (flow rate) ของ Mobile phase งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือคดัเลือกสภาวะเบ้ืองตน้ในการวิเคราะห์คาร์

โนซีนและแอนเซอรีนเพ่ือประยกุตใ์ชวิ้เคราะห์ปริมาณคาร์โนซีนและแอนเซอรีนในตวัอยา่งผลิตภณัฑอ์าหารต่อไป 

 

อุปกรณ์และวธีิการ 

 

สารเคม ี

 สารมาตรฐาน และตวัทาํละลายท่ีใชเ้ป็นเกรดของ HPLC Acetonitrile (CH3CN) จากบริษทั Thermo Fisher 

Scintific (U.S.A.), Water จากบริษทั Thermo Fisher Scintific (U.S.A.), 99%Trifluoroacetic acid (CF3COOH) จาก

บริษทั Thermo Fisher Scintific (U.S.A.), Sodium dihydrogen phosphate dihydrate (NaH2PO4) จากบริษทั Thermo 

Fisher Scintific, (U.S.A.), L-Carnosine จากบริษัท Sigma-Aldrich (Singapore), L-anserine nitrate salt จากบริษัท 

Wako (Japan) และตวัทาํละลายเกรดวิเคราะห์ 37% Hydrochloric acid (HCl) จากบริษทั QRëC (New zealand)   
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การเตรียมสารละลายมาตรฐานเพ่ือทาํกราฟมาตรฐาน 

 การเตรียมสารละลายมาตรฐานคาร์โนซีนและแอนเซอรีน (แอนเซอรีนไนเตรท) เพื่อทาํกราฟมาตรฐาน

แบบ External standard ทาํโดยวิธีการท่ีดดัแปลงจากวิธีของ Mora et al. (2007) โดยเตรียมสารละลายคาร์โนซีน

และแอนเซอรีนมาตรฐานท่ีความเขม้ขน้ 100, 150, 200, 250, 500 และ 1000 µg/mL ดว้ยนํ้ า และกรองดว้ย nylon 

syring filter membrane ขนาด 0.22 µm ก่อนนาํไปวิเคราะห์ดว้ยเคร่ือง HPLC โดยฉีดทีละสารต่อไป 

 

การศึกษาและคัดเลือกสภาวะท่ีเหมาะสมในการวิเคราะห์คาร์โนซีนและแอนเซอรีนด้วย HPLC 

 ศึกษาสภาวะท่ีเหมาะสมในการวิเคราะห์คาร์โนซีนและแอนเซอรีนด้วยวิธีโครมาโทกราฟีของเหลว

สมรรถนะสูง โดยวิธีท่ีดดัแปลงจากวิธีของ Abdelkadera et al. (2015), Agustí et al. (2008) และ Mora et al. (2007) 

ด้วยเคร่ือง HPLC (รุ่น LC 1200 Series, Agilent, U.S.A.)  ป๊ัมรุ่น 1260 Quat pumpVL (G1311C) เคร่ืองตรวจวดั 

UV-detector รุ่น 1260 MWD VL (G1365D) ช่วงความยาวคล่ืน 220 nanometer (nm) ปริมาตรตวัอย่างท่ีฉีด 5 µL 

โดยศึกษาเปรียบเทียบคอลมัน์ 2 ชนิด ได้แก่ คอลมัน์ A (ZorbaxC18; 5 µm, 4.6×250) และคอลมัน์ B (Shodex 

Asahipak NH2P-50 4E; 5µm, 4.6×250mm) ท่ี เ ป็นช นิด  reverse-phase และ  mobile phase 2 ช นิด  ได้แ ก่  0.1% 

CF3COOH: CH3CN (98:2), pH 2.3 และ 50 mM NaH2PO4: CH3CN (40:60), pH 5.5 ท่ีอตัราการไหล 1.0 mL/min ท่ี

อุณหภูมิ 25 และ 40 ºC ประมวลผลโครมาโทแกรมดว้ยซอฟท์แวร์ของ Agilent (U.S.A.) คาํนวณหาปริมาณคาร์

โนซีนและแอนเซอรีนโดยเทียบกบักราฟมาตรฐานของสารคาร์โนซีนและแอนเซอรีนท่ีมีความเขม้ขน้ในช่วง 100-

1,000 µg/mL 

 

การทดสอบความถกูต้องของวิธีวิเคราะห์ (Method validation) 

 ดดัแปลงจากวิธีของ Tavernier et al. (2004)  

- การทดสอบความเป็นเสน้ตรง และช่วงของการวิเคราะห์ (Linearity and Range) 

- การทดสอบความแม่น (Accuracy) และความเท่ียง (Precision) 

 

การวิเคราะห์ปริมาณคาร์โนซีนและแอนเซอรีนในตัวอย่างผลิตภัณฑ์อาหาร 

 เตรียมตวัอย่างผลิตภณัฑ์อาหาร ได้แก่ นํ้ าน่ึงปลาทูน่าและซุปไก่สกัด โดยวิธีท่ีดัดแปลงจากวิธีของ                    

Mora et al. (2007) โดยนาํตวัอย่าง 1 g มาละลายดว้ย HCl ความเขม้ขน้ 0.01 N ปริมาตร 3 mL แลว้นาํไปป่ันเหว่ียง

ดว้ยความเร็ว 10,000 g ท่ีอุณหภูมิ 4°C เป็นเวลา 20 min นาํส่วนใสมากรองดว้ยกระดาษกรอง Whatman เบอร์ 1 เติม 

CH3CN ปริมาตร 3 mL ป่ันเหว่ียงท่ี 10,000 g ท่ีอุณหภูมิ 4°C เป็นเวลา 20 min นาํส่วนใสมากรองดว้ยกระดาษกรอง 

Whatman เบอร์ 1 กรองอีกคร้ังด้วยกระดาษกรองไนลอนขนาด 0.22 µm วิเคราะห์ปริมาณคาร์โนซีนและ                            

แอนเซอรีนดว้ยเคร่ือง HPLC 
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 ผลและวจิารณ์ 

 

การศึกษาสภาวะท่ีเหมาะสมในการวิเคราะห์คาร์โนซีนและแอนเซอรีนด้วย HPLC 

ผลของการใช ้คอลมัน์ A (ZorbaxC18; 5 µm, 4.6×250) และ และคอลมัน ์B (Shodex Asahipak NH2P-50 

4E; 5 µm, 4.6×250 mm)ในการวิเคราะห์คาร์โนซีนและแอนเซอรีน ท่ีสภาวะต่างๆ ไดค่้า Retention time (tR) แสดง

ไดด้งั Table 1 

 

Table 1 Retention time (tR) of anserine and carnosine obtained from various conditions of analysis using HPLC 

Treatment 

(T) 
Column* Conditions 

Retention time, tR(min) 

Carnosine Anserine 

T1 A 0.1% CF3COOH:CH3CN (98:2), 25 ºC 4.013 2.543 

T2 A 0.1% CF3COOH:CH3CN (98:2), 40 ºC 4.294 - 

T3 A 50 mM NaH2PO4:CH3CN (40:60), 25 ºC - - 

T4 A 50 mM NaH2PO4:CH3CN (40:60), 40 ºC - - 

T5 B 0.1% CF3COOH:CH3CN (98:2), 25 ºC 4.673 4.359 

T6 B 0.1% CF3COOH:CH3CN (98:2), 40 ºC 4.655 4.275 

T7 B 50 mM NaH2PO4:CH3CN (40:60), 25 ºC 19.267 12.984 

T8 B 50 mM NaH2PO4:CH3CN (40:60), 40 ºC 18.855 12.944 

*Column A = ZorbaxC18 (5µm, 4.6×250 mm), Column B = Shodex Asahipak NH2P-50 4E (5µm, 4.6×250 mm) 
   

จาก Table 1 ผลการใชค้อลมัน์ ZorbaxC18 ท่ีสภาวะ T1 พบว่า tR คาร์โนซีนเท่ากบั 4.013 min และ tR แอน

เซอรีนเท่ากับ 2.543  min นอกจากน้ีพบว่าท่ีสภาวะ T2 พบว่า tR คาร์โนซีนเท่ากับ 4.294 min และไม่สามารถ

วิเคราะห์แอนเซอรีนไดเ้น่ืองจากเกิดการซอ้นทบัของโครมาโทแกรมทาํใหไ้ม่สามารถระบุโครมาโทแกรมท่ีถูกตอ้ง

ไดอี้กทั้งขอ้จาํกดัของคอลมัน ์reversed phase ท่ีจะแยกสารมีขั้วสูงจะถูกแยกออกมาก่อนจึงทาํใหไ้ม่สามารถแยกได้

ดี และ0.1% CF3COOH เป็นสารท่ีมีความเป็นพิษซ่ึงอาจก่อใหเ้กิดผลกระทบต่อสารละลายไดม้ากอีกดว้ย (กิตติพงศ์

, 2560) การใชส้ภาวะท่ี  T3 และ T4 ไม่สามารถวิเคราะห์ปริมาณคาร์โนซีนและแอนเซอรีนไดเ้น่ืองจากระหวา่งการ 

run baseline เกิด noise จาํนวนมาก เม่ือลดความเขม้ขน้สารมาตรฐานตํ่าลงทาํใหไ้ม่สามารถวิเคราะห์ค่าได ้ 

ในสภาวะ T1 ได ้สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ Abdelkadera et al. (2015) ท่ีใชค้อลมัน์ C18 ท่ีอุณหภูมิ 25°C  

mobile phase ชนิดเดียวกนัคือ 0.1% CF3COOH: CH3CN (98:2)  และ อตัราการไหลของ mobile phase ท่ี 1 mL/min 

เคร่ืองตรวจวดัชนิด UV และตวัทาํละลายสารมาตรฐานคือ 0.1% CF3COOH พบว่า tR คาร์โนซีนอยูใ่นช่วง 3-4 min 

โดยงานวิจัยของ Agustí et al. (2008) ใช้คอลัมน์ C18 ท่ีอุณหภูมิ 25°C  mobile phase 0.10 M anionic surfactant 

sodium dodecyl sulphate pH 7 และตวัทาํละลายสารมาตรฐานใช ้methanol เคร่ืองตรวจวดัชนิด UV พบวา่ค่า tR คาร์

โนซีนอยูใ่นช่วง 8–10 min  
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จาก Table 1 ผลการใช้คอลมัน์ Shodex Asahipak NH2P-50 4E (5µm, 4.6×250mm) ท่ีสภาวะ T5 และ T6 

พบว่า tR คาร์โนซีนเท่ากบั 4.673 และ 4.655 ตามลาํดบั และ tR แอนเซอรีนเท่ากบั 4.359 และ 4.275 ตามลาํดบั ท่ี

สภาวะ T7 และ T8 พบวา่ tR คาร์โนซีนเท่ากบั 19.267 และ 18.855 ตามลาํดบั และ tR แอนเซอรีนเท่ากบั 12.984 และ 

12.944 ตามลาํดบั  เม่ือเทียบกบั mobile phase ท่ีต่างกนัส่งผลใหค่้า tR แตกต่างกนัซ่ึงอุณหภูมิในการใหค้วามร้อนแก่

คอลมันช์นิด HILIC ท่ีเป็น polymer จะทาํใหก้ารเกิดปฎิกิริยาใหส้มบูรณ์เพ่ือตอบสนองในการวิเคราะห์มากกว่าการ

ไม่ใชอุ้ณหภูมิ (กิตติพงศ,์ 2560) 

โดยคอลมัน์ Shodex Asahipak NH2P-50 4E แยกเพปไทด์ท่ี pH เป็นกรดและกรดอ่อนได้ดีกว่าคอลัมน์ 

ZorbaxC18 ท่ีมีซิลิกาบรรจุในคอลมัน์ นอกจากน้ีการใช ้mobile phase ท่ีเป็นบพัเฟอร์สามารถแยกเพปไทด์ดีกว่า

การใชส้ารละลายกรดร่วมกบัอตัราส่วนของ CH3CN (Mora et al. 2012) และเม่ือทาํ External standard พบว่าค่า R2 

ของสภาวะ T8 พบค่าคาร์โนซีน และแอนเซอรีน เท่ากบั 0.9904 และ 0.9961 ตามลาํดบั 

 

Table 2 % Recovery obtained for the analysis of carnosine and anserine 

Concentration 

(µg/mL) 

Carnosine (µg/mL) Anserine (µg/mL) 

Mean %Recovery %RSD* Mean %Recovery %RSD* 

100 117.27 117.27 0.94 83.63 83.63 1.16 

150 169.84 113.23 0.87 117.68 88.45 0.34 

200 227.67 113.84 1.05 181.2 90.60 0.38 

250 273.43 109.37 1.14 256.94 102.78 0.39 

500 508.59 101.72 1.66 527.7 105.54 0.45 

1000 979.68 97.97 1.43 994.37 99.44 0.72 

* RSD% =The relative standard deviation among the concentration values achieved from consecutive injections. 
  

จาก Table 2 การประเมินจากร้อยละของการคืนกลบั (%Recovery) ของคาร์โนซีนจะพบในช่วง 97–117 และ

แอนเซอรีนพบในช่วง 88–105 ซ่ึงคาร์โนซีน และแอนเซอรีนอยู่ในช่วงร้อยละ 80–120 (Tavernier et al., 2004) 

%RSD < ร้อยละ 2 ซ่ึงเป็นค่า predicated ท่ีอยู่ในเกณฑ์ท่ียอมรับได้ของ International Council of Harmonization 

(ICH) guidelines (Shah et al., 1992; Pucciarini et al., 2019) 
 

การวิเคราะห์ปริมาณคาร์โนซีนและแอนเซอรีนในตัวอย่างผลิตภัณฑ์อาหาร 

ผลการวิเคราะห์ภายใตส้ภาวะ T8 ศึกษาปริมาณคาร์โนซีนและแอนเซอรีนในตวัอย่างผลิตภณัฑอ์าหารท่ี

สามารถแยกพีคในรูปโครมาโทแกรม ของคาร์โนซีน(tR=18.855) แอนเซอรีน (tR=12.944) แอนเซอรีนไนเตรท 

(anserine nitrate ; tR=15.602) นํ้ าน่ึงปลาทูน่าสกดัพบปริมาณแอนเซอรีน (tR=12.952)  นํ้ าน่ึงปลาทูน่าสกดัท่ี spike 

คาร์โนซีนและแอนเซอรีน 30 µg/mL พบปริมาณคาร์โนซีนและแอนเซอรีน (tR=19.290 และ tR=13.002 ตามลาํดบั) 

และซุปไก่สกัดทางการค้าพบปริมาณแอนเซอรีน (tR=13.052) แสดงได้ดัง Fig. 1 โดยการทาํ spike จะนําสาร

มาตรฐานของคาร์โนซีนและแอนเซอรีน 30 µg/mL ในอตัราส่วนของคาร์โนซีนต่อแอนเซอรีนต่อตวัอย่าง (1:1:1 
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v/v) ก่อนนําไปฉีดวิเคราะห์ทาํให้ความเขม้ข้นท่ีแท้จริงในการ spike เท่ากับ 10 µg/mL ทั้ งน้ีค่า tR ท่ีได้ต่างกัน

เล็กนอ้ยอาจเป็นเพราะตวัทาํละลายของสารมาตรฐานไดใ้ชน้ํ้ าเป็นตวัทาํละลาย แต่สําหรับตวัอย่างไดใ้ช ้0.01 N 

HCl ร่วมกบั CH3CN ทาํให ้mobile phase ท่ีเป็นตวัชะจะวิเคราะห์ปริมาณคาร์โนซีนและแอนเซอรีนต่างกนัเล็กนอ้ย 

แต่สภาวะ T8 น้ีสามารถแยกสารท่ีเป็นส่ิงเจือปนออกท่ีเป็นสารไม่มีขั้วออกมากก่อนและค่อนขา้งมีปริมาณสูงใน

ตวัอย่าง (กิตติพงศ์, 2560) มาจากคาร์โนซีนและแอนเซอรีนไดเ้ป็นส่วนมากทาํใหส้ามารถเห็นพีคไดอ้ย่างชดัเจน 

และปริมาณคาร์โนซีนและแอนเซอรีนในตวัอย่างนํ้าน่ึงปลาท่ี spike คาร์โนซีนและแอนเซอรีน 10 µg/mL และซุป

ไก่สกดัทางการคา้ท่ีวิเคราะห์ได ้แสดงไดด้งั Table 3 
 

 

 

 
Fig. 1 Chromatogram corresponding to the separation of anserine (A); carnosine (B); tuna soluble extract (C); 

tuna soluble extract spiked with 10 µg/mL anserine and carnosine (D); and chicken essence (E) 
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Table 3 Anserine and carnosine contents in tuna soluble extract and chicken essence (n = 7) 

Samples Carnosine 

(µg/mL) 

Anserine 

(µg/mL) 

Tuna soluble extract  - 78.43±0.89 

Tuna soluble extract spiked with 10 µg/mL anserine and 

carnosine  

4.19±1.62 83.87±1.47 

Chicken essence - 25.20±1.06 

 

 จาก Table 3 พบว่าการใชส้ภาวะ T8 วิเคราะห์ปริมาณคาร์โนซีนและแอนเซอรีนตวัอยา่งนํ้าน่ึงปลาไม่พบ

ค่าคาร์โนซีน และพบแอนเซอรีนเท่ากบั 78.43±0.89 µg/mL ในตวัอย่างนํ้าน่ึงปลาท่ี spike แอนเซอรีนและคาร์โน

ซีน 10 µg/mL พบวา่มีปริมาณแอนเซอรีน 83.87±1.47 µg/mL และคาร์โนซีน 4.19±1.62 µg/mL และในตวัอย่างซุป

ไก่สกดัทางการคา้พบปริมาณมีแอนเซอรีน 25.20±1.06 µg/mL  

 

สรุปและวจิารณ์ผลการทดลอง  

 สภาวะท่ีเหมาะสมในการวิเคราะห์คาร์โนซีนและแอนเซอรีนดว้ยวิธีโครมาโทกราฟีของเหลวสมรรถนะ

สูง  คือกา รใช้คอลัมน์  Shodex Asahipak NH2P-50 4E mobile phase 50 mM NaH2PO4: CH3CN (40:60), pH 5.1 ท่ี

อุณหภูมิ 40°C ไดส้มการเส้นตรงของคาร์โนซีนคือ x=(y-342.21)/4.6201 (R2 = 0.9904) และแอนเซอรีนคือ x=(y-

119.7)/7.7992 (R2 = 0.9961) ปริมาณพ้ืนท่ีใตก้ราฟ และค่าความแม่นยาํอยู่ในเกณฑท่ี์ยอมรับได ้เม่ือนาํสภาวะน้ีไป

วิเคราะห์ปริมาณแอนเซอรีนและคาร์โนซีน ในตวัอย่างนํ้ าน่ึงปลาไม่พบค่าคาร์โนซีน และพบแอนเซอรีนเท่ากบั 

78.43±0.89 µg/mL  ตวัอย่างนํ้ าน่ึงปลาท่ี spike คาร์โนซีน และแอนเซอรีน 10 µg/mL พบว่ามีปริมาณคาร์โนซีน

เท่ากับ 4.19±1.62 µg/mL และแอนเซอรีนเท่ากับ 83.87±1.47 µg/mL และในตัวอย่างซุปไก่สกัดทางการค้าพบ

ปริมาณมีแอนเซอรีนเท่ากบั 25.20±1.06 µg/mL ดงันั้นวิธีการวิเคราะห์ดงักล่าวมีประโยชน์ในการวิเคราะห์ปริมาณ

คาร์โนซีนและแอนเซอรีนในผลิตภณัฑอ์าหารประเภทของเหลวได ้
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ผลการจับสัตว์นํา้ต่อหน่วยลงแรงประมง สัตว์นํา้พลอยจับได้ และสัตว์นํา้ทีถู่กทิง้ไปของลอบปูม้าแบบพบัได้  

ระหว่างตาอวนหุ้มลอบสองขนาดทีแ่ตกต่างกนั บริเวณชายฝ่ังบางพระ จังหวดัชลบุรี 

The Catch per Unit Effort, bycatch and discards of collapsible crab pot between two different 

covered mesh sizes around Bang Phra Coast, Chonburi Province 
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บทคัดย่อ 

การศึกษาน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือหาผลการจบัปูมา้ต่อหน่วยลงแรงประมง (The Catch per Unit Effort : CPUE) และ

สตัวน์ํ้ าพลอยจบัไดท่ี้ถูกท้ิงไปของลอบปูแบบพบัไดท่ี้มีขนาดตาอวนหุ้มลอบต่างกนั โดยลงเรือร่วมกบัชาวประมงบริเวณ

ชายฝ่ังบางพระ จงัหวดัชลบุรี จาํนวน 1 ราย ในวนัท่ี 23 ส.ค. และ 10 ต.ค. 2563 ในเดือน ส.ค. ใชข้นาดตาอวนผสมกัน

ระหว่าง 1.5 และ 2.5 น้ิว และเดือน ต.ค. ใชข้นาดตาอวน 2.5 น้ิวเพียงขนาดเดียว จากการวิเคราะห์พบว่า CPUE ในเดือน 

ส.ค. และ ต.ค. มีค่า 82.9 และ 35.4 กรัม/ลอบ มีจาํนวนตวัเฉล่ีย 1.33 และ 0.53 ตวั/ลอบ ตามลาํดบั พบสัตวน์ํ้ าพลอยจบัได ้

จาํนวน 19 และ 8 ชนิด มีอตัราเฉล่ียของสัตว์นํ้ าท่ีถูกท้ิงไป 0.37 และ 0.34 และมีอตัราส่วนท่ีถูกท้ิงไป 0.59 และ 0.52 

ตามลาํดบั การใชต้าอวนขนาด 2.5 น้ิว พบวา่ CPUE และชนิดสตัวน์ํ้ าท่ีถูกท้ิงไปลดลงอยา่งเห็นไดช้ดั ในขณะท่ีปูมา้ท่ีจบัได้

ระหวา่งเดือน ส.ค. และ ต.ค. ขนาดกระดองมีความแตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบันยัสาํคญั 0.05 (t = 1.734, 

p = 0.432)  

คาํสําคญั: ขนาดตาอวน, ผลการจบัสตัวน์ํ้ าต่อหน่วยลงแรงประมง, ลอบปู, สตัวน์ํ้ าท่ีถูกท้ิงไป, สตัวน์ํ้ าพลอยจบัได ้
 

Abstract 

This study aimed to describe the catch per unit effort (CPUE) of blue swimming crab and investigate the bycatch 

and discards of collapsible crab pot between two different covered mesh sizes around Bang Phra Coast, Chonburi province. 

Onboard surveys were conducted with a fisher. The results were catches on 23 Aug. and 10 Oct. 2020. In Aug., the mixing 

mesh sizes of 1.5 and 2.5 inches were used while in Oct. the mesh size only 2.5 inches was used. In Aug and Oct, The 

CPUE were 82.9 and 35.4 g/pot (by weight), 1.33 and 0.53 crab/pot (by No.) respectively. There were 19 and 8 species 

founded as the bycatch. The discard rates were 0.37 and 0.34, discard ratios were 0.59 and 0.52 respectively. Use of 2.5 

inches covered mesh size, the results showed that the CPUE and discards were decreased, while crab carapace width 

between Aug. and Oct. were not significantly different (p > 0.05). 

Keywords: bycatch, CPUE, crab pot, discards, mesh size  
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คํานํา 

ลอบปูแบบพบัไดเ้ป็นลอบท่ีนิยมใชใ้นการทาํประมงปูมา้ในปัจจุบนั เน่ืองจากตวัลอบสามารถพบัไดท้าํให้

ใช้พ้ืนท่ีในการบรรทุกน้อย เรือประมงจึงสามารถบรรทุกลอบเพ่ือนาํไปทาํการประมงไดเ้ป็นจาํนวนมาก ปูมา้ 

(Portunus pelagicus Linnaeus, 1758) เป็นทรัพยากรสัตวท์ะเลท่ีมีความสาํคญัทางเศรษฐกิจชนิดหน่ึงของประเทศ

ไทยโดยสถิติการประมงของปูมา้ ปี พ.ศ. 2560 ในประเทศไทยมีปริมาณการจบัอยูท่ี่ 28,900 ตนั คิดเป็นมูลค่า 4,980 

ลา้นบาท (กรมประมง, 2562) หรือคิดเป็นผลการจับและมูลค่าอนัดับท่ี 11 และ 3 เม่ือเทียบกบัสัตว์นํ้ ากลุ่มอ่ืน 

ตามลาํดบั การศึกษาปริมาณการจบัสตัวน์ํ้าต่อหน่วยลงแรงประมง (Catch per Unit Effort : CPUE) เป็นค่าบ่งช้ีความ

ชุกชุมของสัตวน์ํ้ า เพ่ือบ่งช้ีการเปล่ียนแปลงของสตัวน์ํ้ าว่ามีความอุดมสมบูรณ์ข้ึนหรือเส่ือมโทรมลง (กรมประมง, 

2553) สัตวน์ํ้ าพลอยจบัไดช้นิดอ่ืนท่ีติดเขา้มาในลอบ (Bycatch) บางชนิดมีมูลค่าและมีความสําคญัทางเศรษฐกิจ 

และบางส่วนท่ีถูกท้ิงไป (Discards) ดว้ยสาเหตุต่าง ๆ เช่น ไม่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจ จบัไดเ้ป็นปริมาณนอ้ย เช่น ปู

กา้มยาว ปูเสฉวน และปลาววัจมูกสั้นเป็นตน้ (สันติพงษ,์ 2556) เน่ืองจากประเทศไทยตั้งอยู่ในเขตร้อนและมีความ

หลากของชนิดสตัวน์ํ้าสูง ดว้ยเหตุน้ีเคร่ืองมือประมงหน่ึงประเภทจึงสามารถจบัสตัวน์ํ้าไดห้ลากหลายชนิด (กญัญา

รัตน,์ 2563) และอีกปัญหาสาํคญัท่ีพบในการทาํประมงเขตชายฝ่ังคือเร่ืองของการจบัสตัวน์ํ้ าขนาดเลก็ ในการเลือก

จบัสัตวน์ํ้ าควรจะจบัสัตวน์ํ้ าท่ีมีขนาดใหญ่กว่าขนาดวยัแรกสืบพนัธ์ุเพ่ือใหส้ัตวน์ํ้ าไดมี้โอกาสขยายพนัธ์ุ และเพ่ือ

เป็นการแกปั้ญหาเร่ืองสัตวน์ํ้าขนาดเลก็ และการจบัสตัวน์ํ้านอกเป้าหมาย ในทางกฎหมายจึงมีการออกประกาศจาก

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยหา้มมิใหช้าวประมงทาํการประมงลอบปูแบบพบัไดโ้ดยใชล้อบท่ีมีขนาดตาอวน

โดยรอบเลก็กวา่ 2.5 น้ิว (กรมประมง, 2560)   

การศึกษาในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาผลการจบัสัตวน์ํ้ าต่อหน่วยลงแรงประมง (CPUE) สัตวน์ํ้ า

พลอยจบัได ้และสตัวน์ํ้าท่ีถูกท้ิงไปของลอบปูมา้แบบพบัได ้เพ่ือเปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่งลอบท่ีมีขนาดตา

อวนสองรูปแบบ คือลอบท่ีขนาดตาอวนผสมกนั 1.5 น้ิว และ 2.5 น้ิวในลูกเดียว และลอบท่ีมีขนาดตาอวน 2.5 น้ิว 

เพ่ือเป็นการศึกษาเบ้ืองตน้และผลการศึกษาน้ีอาจใชเ้ป็นส่วนหน่ึงในการกาํหนดแนวทางสําหรับการศึกษาวิจยั

ต่อไปในอนาคต ในเร่ืองการบริหารจดัการการประมงใหแ้ก่หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง นาํไปใชป้ระกอบในการพิจารณา

ปรับปรุงการกาํหนดมาตรการ และการหาข้อตกลงในการทาํประมง ทาํให้เกิดรูปแบบการประมงท่ีมีความ

รับผิดชอบและการอนุรักษท์รัพยากรสตัวน์ํ้าท่ีเหมาะสมและยัง่ยืน 
 

 

อุปกรณ์และวธีิการ 

 ศึกษาโดยการออกสํารวจและรวบรวมขอ้มูลการทาํการประมงลอบปูแบบพบัได ้ขนาด 30×50×20 ซม. 

บริเวณชายฝ่ังบางพระ จงัหวดัชลบุรี โดยลงเรือร่วมกบัชาวประมงคนเดียวกนัในแหล่งประมงเดียวกนั (Fig. 2) แต่มี

ขนาดตาอวนของลอบท่ีแตกต่างกนั 2 ขนาด ในเดือนสิงหาคม และเดือนตุลาคม ปี พ.ศ. 2563 โดยการทาํประมง 

รูปแบบ A เป็บการใชล้อบปูแบบพบัไดท่ี้มีขนาดตาอวนผสมกนัคือ 1.5 น้ิว (38 มม.) และ 2.5 น้ิว (64 มม.)ในลูก

เดียว (Fig. 1) จาํนวน 214 ลอบ เก็บขอ้มูลในวนัท่ี 23 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เร่ิมวางลอบตั้งแต่เวลา 04.30–10.00 น. 

และการทาํประมงรูปแบบ B เป็นการใชล้อบปูแบบพบัไดท่ี้มีขนาดตาอวนโดยรอบ 2.5 น้ิวทั้งลูก (ภาพท่ี 1)  จาํนวน 

230 ลอบ เก็บขอ้มูลในวนัท่ี 10 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เร่ิมวางลอบตั้งแต่เวลา 03.30–08.30 น. ทาํประมงใกลฝ่ั้งวางเป็น

ลอบเด่ียวเรียงเป็นแถวขนานฝ่ัง มีทุ่นลอยบอกตาํแหน่ง ท้ิงลอบไวข้า้มคืน (12–14 ชั่วโมง) จึงกูล้อบ การเก็บ
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รวบรวมขอ้มูลตวัอย่างสัตวน์ํ้ าโดยบนัทึกสัตวน์ํ้ าทุกลอบอย่างละเอียด โดยบนัทึกแยกชนิดองคป์ระกอบสัตวน์ํ้ าท่ี

จบัได ้นบัจาํนวน และสุ่มตวัอย่างปูมา้จาํนวน 20 ตวั (ประมาณ 10% ของผลจบั) จากปูมา้ทั้งหมดท่ีชาวประมงจบั

ได ้เป็นการเลือกแบบสุ่ม (random) จากนั้นนาํไปวดัขนาดความกวา้งกระดอง (mm.) และชัง่นํ้ าหนกั (Kg.) แลว้ทาํ

การบนัทึกขอ้มูล ถ่ายรูป บนัทึกขอ้มูลพิกดัโดยใชเ้คร่ืองมือบอกตาํแหน่ง (Global Positioning System: GPS) เพ่ือ

ทราบถึงแหล่งท่ีทาํประมง ใชอุ้ปกรณ์วดัระดบัความลึกนํ้าเพ่ือบนัทึกความลึกนํ้าในจุดท่ีทาํประมงลอบปูมา้ รวมถึง

การบนัทึกขอ้มูลจาํนวนของลอบท่ีสูญหายไปในระหว่างการทาํประมง และสัมภาษณ์ชาวประมงถึงผลกระทบ

ต่างๆ ของการเปล่ียนแปลงขนาดตาอวนหุม้ลอบปูมา้แบบพบัได ้
  

  

Fig.1 Crab pot size 30x50x20 cm, pot A (mesh size mixed between 1. 5 and 2.5 inch) and B (mesh size 2.5 inch) 

 

 
Fig. 2 Study sites around the coastal of Bang Phra, Chonburi province : Crab pot A (Aug.) and B (Oct.) 2020 

 

การวิเคราะห์ปริมาณการจบัสัตวน์ํ้ าต่อหน่วยลงแรงประมง (Catch per Unit Effort : CPUE) ดงัสูตรใน

ตารางท่ี 2 เป็นค่าบ่งช้ีความชุกชุมของสัตวน์ํ้ า เพ่ือบ่งช้ีการเปล่ียนแปลงของสัตวน์ํ้ าว่ามีความอุดมสมบูรณ์ข้ึนหรือ

เส่ือมโทรมลง (กรมประมง, 2553) โดยเปรียบเทียบค่า CPUE ของลอบปูมา้แบบพบัได้ท่ีมีขนาดแตกต่างกัน                       

2 รูปแบบ โดยใชต้วัแปรท่ีต่างกนัวิเคราะห์ความแตกต่างของจาํนวนและขนาดของปูมา้โดยการใชส้ถิติทดสอบ               

T-test  ในการแยกสตัวน์ํ้านอกเป้าหมายจะใชค้วามสาํคญัของสตัวน์ํ้าทางเศรษฐกิจวิเคราะห์ความรุนแรงของปัญหา

ของสัตวน์ํ้ าท่ีจะถูกท้ิงไปดว้ยสัดส่วนของการท้ิงไป (Discard ratio) และอตัราของการท้ิงไป (Discard rate) ดงัสูตร

ในตารางท่ี 4 โดยการวิเคราะห์จะคิดจากจาํนวณปูมา้ท่ีจบัไดท้ั้งหมดรวมถึงปูมา้ท่ีมีขนาดเลก็ 

บางพระ 

แพหอย 

ท่าเทียบเรือ

ส่งสินคา้ 
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พ้ืนท่ีทาํการศึกษาในคร้ังน้ีคือชายฝ่ังทะเล บริเวณบางพระ จงัหวดัชลบุรี โดยเป็นการศึกษาจากการทาํ

ประมงของชาวประมง จาํนวน 1 ราย การเดินเรือจากสะพานข้ึนสัตวน์ํ้ าบางพระถึงแหล่งทาํประมง มีระยะทาง

ประมาณ 8 กิโลเมตร ระยะห่างของแหล่งทาํประมงและชายฝ่ังประมาณ 1.3–2.3 กิโลเมตร (ภาพท่ี 2) และมีระดบั

ความลึกของนํ้า 4.7–8.9 เมตร 

 

ผลและวจิารณ์ผลการทดลอง 

 จากการศึกษาสัตวน์ํ้ าท่ีไดจ้ากการทาํประมงลอบปูมา้แบบพบัไดร้ะหว่างลอบปูมา้แบบพบัไดท่ี้มีขนาดตา

อวนแตกต่างกนั 2 รูปแบบ คือลอบปูแบบพบัไดที้มีขนาดตาอวนผสมกนัระหวา่ง 1.5 น้ิวและ 2.5 น้ิวในลูกเดียว (A) 

และลอบปูมา้แบบพบัไดท่ี้มีขนาดตาอวนเท่ากบั 2.5 น้ิว (B) ในเดือนสิงหาคม และเดือนตุลาคม พ.ศ. 2563 โดย

จาํนวนชนิดของสัตวน์ํ้ าทั้งหมด 20 ชนิด เป็นสัตวน์ํ้ าเป้าหมาย 1 ชนิด และสัตวน์ํ้ าพลอยจบัได ้19 ชนิด สัตวน์ํ้ า

พลอยจบัไดท่ี้พบจากเคร่ืองมือประมงลอบปูมา้แบบพบัได ้(A) และ (B) เท่ากบั 19 และ 8 ชนิด ตามลาํดบั (Table 1) 

สัตวน์ํ้ าเป้าหมายคือ ปูมา้ (Blue swimming crab, BSC) พบว่า มีความแตกต่างกนัอย่างไม่มีนัยสําคญัทางสถิติท่ี

ระดบันยัสําคญั 0.05 (t=1.734, p= 0.432) โดยปูมา้ท่ีไดจ้ากเคร่ืองมือประมงลอบปูมา้แบบพบัได ้(A) จาํนวน 284 

ตวั นํ้ าหนกัเฉล่ีย 62.5 กรัม นํ้ าหนกัรวมทั้งส้ิน 17.75 กิโลกรัม แยกเป็นปล่อยกลบัทะเลและนาํข้ึนฝ่ัง 8.75 และ 9 

กิโลกรัม ตามลาํดบั มีอตัราการจบัเฉล่ีย (CPUE) เท่ากบั 1.33  ตวั/ลอบ หรือ 82.9 กรัม/ลอบ (Table 2) และผลการ

จบัปูมา้จากเคร่ืองมือประมงลอบปูมา้แบบพบัได ้(B) จาํนวน 122 ตวั นํ้ าหนกัเฉล่ีย 66.7 กรัม นํ้ าหนกัรวมทั้งส้ิน 

8.13 กิโลกรัม แยกเป็นปล่อยกลบัทะเลและนาํข้ึนฝ่ัง 0.63 และ 7.5 กิโลกรัมตามลาํดบั มีอตัราการจบัเฉล่ีย (CPUE) 

เท่ากบั 0.53 ตวั/ลอบ หรือ 35.4 กรัม/ลอบ (Table 2) โดยการศึกษาของทั้ง 2 เดือนน้ี พบวา่มีอตัราส่วนระหวา่งเพศผู ้

ต่อเพศเมียของปูมา้เท่ากนัคือ 1:1.5 โดยสตัวน์ํ้าพลอยจบัไดท่ี้ไดจ้ากการทาํประมงลอบปูมา้แบบพบัไดใ้นรูปแบบ A 

และ B ท่ีพบมากท่ีสุดไดแ้ก่ กั้ง (Oratosquilla sp.) และปูกะตอย (Charybdis affinis) ตามลาํดบั และองค์ประกอบ

สัตวน์ํ้ าของปูมา้ ในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2563 คิดเป็นร้อยละ 62.83 สัตวน์ํ้ าพลอยจบัไดร้้อยละ 37.17 ในขณะท่ี

องค์ประกอบสัตวน์ํ้ าของปูมา้ในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2563 คิดเป็นร้อยละ 65.59 สัตวน์ํ้ าพลอยจบัไดร้้อยละ 34.41 

(โดยจาํนวน) ตามลาํดบั (Fig. 3)  

 

Table 1 The catch species found from crap pot, surveyed in Aug. and Oct. 2020  
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Table 2 Catch per unit effort (CPUE) and size of crab pot, surveyed in Aug. and Oct. 2020 

Date 
No. of 

pot 
No. of 
BSC  

Weigh of 

BSC 
CPUE 

Carapace Width 

(mm) 

Sex 

Ratio 

(m:f) (Kg) 

Ind./pot g/pot x̅±SD 

23 Aug 20 214 284 9 1.33 83 100.6+9.3 1:1.5 

10 Oct 20 230 122 7.5 0.53 35 101.1+7.4 1:1.5 

 

 

Fig.3 Catch compositions (% by number) from crab pot, surveyed in Aug. and Oct. 2020, A (mesh size mixed 1.5 

and 2.5 inch), and B (mesh size 2.5 inch) 

 

Table 3 The catch, bycatch, catch compositions (% by number), discard ratio and discard rate (BSC = Blue 

Swimming Crab, D = Discards, R = Retention) 

  

Date 

  BSC 
% of 

BSC 

Bycatch 

(Retained) 
Bycatch Discard 

Total catch (Retained) (No.) (Discarded)  Ratio            Rate 

  (No.) (No.)   (No.) (D/R)  D/(D+R) 

23-Aug-20 452 284 62.83 44 124 0.59 0.37 

10-Oct-20 186 122 65.59 5 59 0.52 0.34 

 

จากการศึกษาพบว่าลอบปูแบบพบัไดท้ั้งสอง 2 รูปแบบมีผลการศึกษาแตกต่างกนัอย่างชดัเจนในเร่ืองของ

องคป์ระกอบทางชนิดของสตัวน์ํ้ าและปริมาณสตัวน์ํ้ าท่ีจบัได ้จากการศึกษาโดยลอบรูปแบบ A พบว่า มีผลจบัปูมา้

และสตัวน์ํ้าพลอยจบัไดน้อ้ยกวา่ ลอบรูปแบบ B ซ่ึงพบวา่มีความสอดคลอ้งกบัรายงานของกญัญารัตน ์ในเร่ืองสัตว์
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นํ้ าพลอยจบัไดท่ี้พบมากท่ีสุดคือ ปูกะตอย (Charybdis affinis) โดยใชล้อบปูมา้แบบพบัไดท่ี้มีขนาดตาอวน 2.5 น้ิว 

(กญัญารัตน์, 2563) จากการเกบ็ตวัอยา่งเดือนสิงหาคมพบสัตวน์ํ้ าพลอยจบัไดคื้อ กั้ง (Oratosquilla sp.) เป็นสัตวน์ํ้ า

ขนาดใหญท่ีพบมากท่ีสุด แต่ในเดือนตุลาคมใช้ลอบปูมา้แบบพบัไดท่ี้มีขนาดตาอวน 2.5 น้ิว ซ่ึงเป็นตาอวนท่ีมี

ขนาดใหญ่กว่าในเดือนสิงหาคม จึงไม่สามารจบัสัตวน์ํ้ าท่ีมีขนาดเลก็กว่าตาอวนได ้เป็นเพราะขนาดตาอวนท่ีใหญ่

ข้ึนทาํใหส้ตัวน์ํ้าขนาดเลก็กวา่ช่องตาอวนสามารถหลุดออกจากลอบได ้

จาํนวนปูมา้ท่ีจบัไดใ้นเดือนสิงหาคม และเดือนตุลาคม มีความแตกต่างกนัเป็น 2.3 เท่าของจาํนวนผลการ

จบัท่ีจบัได ้ค่าเฉล่ียความกวา้งของกระดองปูมา้จากการศึกษามีค่าเท่ากบั 100.6±9.3 มิลลิเมตร และ 101.1±7.4 

มิลลิเมตร ตามลาํดบั โดยห่างจากชายฝ่ังประมาณเพียง 2.3 กม. ซ่ึงมากกว่าช่วงความกวา้งของกระดองของรายงาน

การวิจยัของสุดารัตน์ ท่ีกล่าวไวว้่าปูมา้จะมีความกวา้งกระดองในช่วง 61-90 มม. จะกระจายตวัห่างจากชายฝ่ังไม่

เกิน 3 ไมล ์(4.8 กม.) (สุดารัตน์, 2562) จากการศึกษาขนาดตาอวนท่ีแตกต่างกนัมีผลทาํใหป้ริมาณ CPUE ของปูมา้

ท่ีจบัไดแ้ตกต่างกนั โดยจากการลงเรือสาํรวจร่วมชาวประมงจะสังเกตไดว้่าเหยื่อภายในลอบท่ีมีขนาดตาอวน 2.5 

น้ิว จะถูกสัตวน์ํ้ ากดักินไปจนหมด จึงคาดว่าสัตวน์ํ้ าสามารถหลุดรอดออกจากลอบไปได ้เหตุเน่ืองมาจากการท่ี

รัฐบาลออกกฎหมายและกาํหนดมาตรการใหช้าวประมงใชล้อบปูแบบพบัไดท่ี้มีขนาดตาอวนไม่นอ้ยกว่า 2.5 น้ิว 

(กรมประมง, 2560) เพ่ือใหเ้ป็นการเลือกจบัสัตวน์ํ้าท่ีมีขนาดใหญ่กว่าวยัแรกสืบพนัธ์ุเพ่ือใชใ้นการแกไ้ขปัญหาการ

ทาํประมงปูมา้วยัอ่อน เพ่ือให้เป็นการทาํประมงอย่างย ัง่ยืน และเร่ืองของขนาดของปูมา้ท่ีจับได้พบว่ามีความ

แตกต่างกนัอย่างไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบันยัสาํคญั 0.05 (t=1.734, p= 0.432) เหตุน้ีอาจเป็นผลมาจากการทาํ

ประมงในบริเวณแหล่งประมงเดียวกนัซ่ึงทาํใหไ้ดข้นาดปูท่ีไม่แตกต่างกนั  

จากการออกเก็บตวัอย่างพบว่าบริเวณแหล่งประมงท่ีใกลส้ะพานของท่าเทียบเรือขนส่งสินคา้จะไดปู้มา้

เป็นจาํนวนมากกว่าบริเวณแพเล้ียงหอยแมลงภู่ เน่ืองจากในบริเวณสะพานท่าเทียบเรือขนส่งสินคา้มีชาวประมง

นอ้ยรายท่ีมาทาํการประมงในบริเวณน้ี เน่ืองจากเส่ียงต่อการสูญหายของลอบเพราะว่าเป็นบริเวณน้ีมีเรือขนส่ง

สินคา้ขนาดใหญ่สัญจรเขา้ออกอยู่ตลอดเวลา เป็นไปไดว้่าจึงทาํให้มีประชากรปูมา้อยู่กนัอย่างหนาแน่น ส่วนใน

บริเวณแพหอยมีชาวประมงหลายรายท่ีทาํการประมงในบริเวณน้ีจึงอาจเป็นเหตุผลส่วนหน่ึงท่ีทาํใหไ้ดปู้มา้นอ้ยกว่า

บริเวณสะพานเทียบเรือขนส่งสินคา้ และจากการลงพ้ืนท่ีในการเก็บตวัอย่างพบว่านอกจากการปล่อยสตัวน์ํ้ าพลอย

จบัได ้หากพบปูมา้ท่ีมีขนาดเลก็ชาวประมงกท็าํการปล่อยคืนกลบัไปเช่นเดียวกนั จากการรายงานท่ีผา่นมาวา่บริเวณ

ฝ่ังอ่าวไทยปูมา้มีความกวา้งกระดองเฉล่ียเล็กสุดของจงัหวดัชลบุรีเท่ากบั 85 มม. (กรวิทย,์ 2555) และจากการ

คน้ควา้พบว่าปูมา้บริเวณใกลช้ายฝ่ัง ในขนาดแรกสืบพนัธ์ุท่ีคาํนวณไดจ้ะมีขนาดความกวา้งกระดองประมาณ 87 

มม. (จินตนา, 2554) แต่จากการศึกษาในคร้ังน้ีมีความกวา้งกระดองเฉล่ียประมาณ 101 มม. ซ่ึงมากกวา่ในการศึกษา

ของกรวิทยแ์ละจินตนา จากรายงานการศึกษาชีววิทยาปูมา้เบ้ืองตน้ในบริเวณอ่าวบา้นดอน จงัหวดัสุราษฏร์ธานี

พบวา่ ขนาดตวัเลก็ท่ีสุดท่ีปูมา้สามารถสืบพนัธ์ุได ้มีความกวา้งกระดองเท่ากบั 45 มม.ซ่ึงมีขนาดเลก็ลงเม่ือเทียบกบั

รายงานการศึกษาจากในอดีต (สุดารัตน,์ 2562)  

 จากการวิเคราะห์หาอตัราของสัตวน์ํ้ าท่ีถูกท้ิงไป (Discard ratio) ของการทาํประมงจากเคร่ืองมือประมง

ลอบปูมา้แบบพบัไดรู้ปแบบ A และ B พบว่าอตัราเฉล่ียของสัตวน์ํ้ าท่ีถูกท้ิงไป มีความแตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญั

ทางสถิติท่ีระดบันยัสาํคญั 0.05 (t=1.734, p= 0.026) เป็น 0.59 และ 0.52 ตามลาํดบั ในเดือน ส.ค. ลอบ A มีอตัราส่วน

ท่ีถูกท้ิงไป (discard ratio) 0.59 แสดงให้เห็นว่าจะมีสัตว์นํ้ า ท่ีถูกท้ิงไป 0.59 กก. ต่อการจับปูม้า 1 กก. เม่ือ
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เปรียบเทียบระหวา่งลอบ A กบั B มีความแตกต่างของอตัราส่วนฯ เพียง 0.03 คิดเป็นจาํนวนท่ีถูกท้ิงไปไดร้้อยละ 37 

และ 34 ตามลาํดับ (ตารางท่ี 3) แสดงให้เห็นว่าขนาดตาอวนท่ีแตกต่างกันท่ีทาํการศึกษาในคร้ังน้ีไม่มีผลต่อ

อตัราส่วนของสัตวน์ํ้ าท่ีถูกท้ิงไป จากการสัมภาษณ์ชาวประมงพบวา่สัตวน์ํ้ าเหล่าน้ีถูกท้ิงไปเป็นเน่ืองมาจากสาเหตุ 

3 ประการคือ สัตว์นํ้ ามีขนาดเล็ก (สัตว์นํ้ าเป้าหมายและสัตว์นํ้ าพลอยจับได้) สัตว์นํ้ าบางชนิดไม่มีมูลค่าหรือ

ความสาํคญัทางเศรษฐกิจ และจบัไดเ้ป็นปริมาณท่ีนอ้ย เช่น ปูหิน (Thalamita crenata), ปูใบ ้(Menippe rumphii), 

ปลาขา้งตะเภา (Terapon sp.), ปูแมงมุม (Doclca tetraptera), ปลาปักเป้า (Lagocephalus sp.) และปลาววัจมูกสั้ น 

(Tripodichthys blochii) 

จากการศึกษาของ กรวิทย์ และเสาวนีย์ (2552) พบว่าในบริเวณอ่าวไทยตอนในชาวประมงจะได้

ผลตอบแทนสุทธิเฉล่ียจากการทาํประมงประมาณ 1,786 บาท/วนั/ลาํ แต่ในปัจจุบนัน้ีจากการสาํรวจรายไดคิ้ดเป็น

ผลตอบแทนสุทธิเฉล่ียจากการทาํประมงในคร้ังน้ีจะไดป้ระมาณ 660 บาท/วนั นั้นเห็นไดว้่ารายไดข้องชาวประมง

ลดลงเป็นอย่างมาก การศึกษาในคร้ังน้ีจึงตอ้งการท่ีจะเสนอขอ้มูลท่ีจะช่วยในการกาํหนดมาตรการท่ีจะนาํมาใชใ้น

การบริหารจดัการทรัพยากรปูมา้ เน่ืองจากการใชข้อ้บงัคบัทางกฎหมายนั้นจาํเป็นตอ้งศึกษาหาแนวทางในการ

จดัการท่ีเหมาะสมในแต่ละแหล่งการทาํการประมง เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการประกอบการตดัสินใจและวาง

แผนการจดัการทรัพยากรปูมา้ไดอ้ยา่งเหมาะสม เน่ืองจากสภาพแวดลอ้มมีความแตกต่างกนัไปในแต่ละพ้ืนท่ีศึกษา 

(สุดารัตน์, 2562) จากการลงเรือร่วมกบัชาวประมงในคร้ังน้ีพบว่าในการจบัสัตวน์ํ้ าโดยลอบปูมา้แบบพบัไดจ้ริงอยู่

ท่ีสัตวน์ํ้ าท่ีไดอ้าจมีสัตวน์ํ้ าชนิดอ่ืน ๆ ท่ีนอกเหนือจากสัตวน์ํ้ าเป้าหมาย หากแต่เม่ือชาวประมงกูล้อบข้ึนมาจากนํ้ า

จะพบวา่สตัวน์ํ้าทุกชนิดท่ีติดมากบัลอบนั้นลว้นแลว้แต่เป็นสัตวน์ํ้าท่ียงัมีชีวิตอยูท่ ั้งส้ิน เน่ืองจากมีการวางลอบและ

กูล้อบวนัต่อวนั และในการกูล้อบน้ีชาวประมงกไ็ดท้าํการคดัเลือกสัตวน์ํ้าเฉพาะสตัวน์ํ้าเป้าหมายและกลุ่มสัตวน์ํ้ าท่ี

มีมูลค่าทางเศรษฐกิจเท่านั้น หากมีการจบัสัตวน์ํ้ากลุ่มอ่ืนหรือหากไดส้ัตวน์ํ้ าเป้าหมายแต่มีขนาดเลก็ ชาวประมงจะ

ปล่อยสตัวน์ํ้าเหล่านั้นกลบัคืนสู่ธรรมชาติขณะกูอ้วนและสตัวน์ํ้าท่ีปล่อยไปนั้นส่วนใหญ่ยงัมีชีวิตและอยูใ่นสภาพท่ี

แขง็แรง  

  

สรุป 

จากการศึกษาสัตวน์ํ้ าท่ีไดจ้ากการทาํประมงลอบปูมา้แบบพบัไดบ้ริเวณชายฝ่ังบางพระ จงัหวดัชลบุรี 

ระหวา่งลอบปูมา้แบบพบัไดท่ี้มีขนาดตาอวนแตกต่างกนั พบวา่ในเดือน ส.ค. เป็นการใชล้อบขนาดผสมกนัระหว่าง 

1.5 น้ิว และ 2.5 น้ิวในลอบเดียวกนั และ เดือน ต.ค. เป็นการใชล้อบปูมา้แบบพบัไดท่ี้มีขนาดตาอวน 2.5 น้ิว มีผล

การจบัสัตวน์ํ้ าต่อหน่วยลงแรงประมง (CPUE) โดยมีจาํนวนตวัเท่ากบั 1.33 ตวั/ลอบ และ 0.53 ตวั/ลอบ ตามลาํดบั 

หรือคิดเป็นนํ้าหนกัเท่ากบั 83 กรัม/ลอบ และ 35 กรัม/ลอบ ตามลาํดบั โดยขนาดของปูมา้ในเดือน ส.ค. และ ต.ค. 

ความกวา้งกระดองมีค่าเท่ากบั 100.6±9.3 มิลลิเมตร และ 101.1±7.4 มิลลิเมตร ตามลาํดบั พบสัตวน์ํ้ าทั้งหมด 20 

ชนิด เป็นสัตวน์ํ้ าเป้าหมาย 1 ชนิด และสัตว์นํ้ าพลอยจับได้ 19 ชนิด สัตว์นํ้ าพลอยจับได้ท่ีพบมากท่ีสุดคือกั้ง 

(Oratosquilla sp.) และปูกะตอย (Charybdis affinis) ตามลาํดบั สาเหตุของการท้ิงสัตวน์ํ้ าไดแ้ก่ สัตวน์ํ้ าบางชนิดไม่

มีความสาํคญัทางเศรษฐกิจ เช่น ปูแมงมุม (Doclca tetraptera), ปลาปักเป้า (Lagocephalus sp.) สัตวน์ํ้ ามีขนาดเล็ก 

เช่น ปลาววัจมูกสั้น (Tripodichthys blochii) และสัตวน์ํ้ าบางชนิดจบัไดน้้อย เช่น ปูใบ ้(Menippe rumphii) อตัรา

เฉล่ียของสตัวน์ํ้าท่ีถูกท้ิงไป 0.37 และ 0.34 ตามลาํดบั อตัราส่วนท่ีถูกท้ิงไป 0.59 และ 0.52 ตามลาํดบั พบวา่ สตัวน์ํ้า
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ท่ีถูกท้ิงไปมีความแตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบันยัสาํคญั 0.05 (t = 1.734, p = 0.026)  จากการศึกษา

ผลการจบัสตัวน์ํ้าโดยการใชล้อบท่ีมีขนาดตาอวนแตกต่างกนัสองรูปแบบไม่มีผลต่อขนาดปูมา้ท่ีจบัได ้โดยพบว่ามี

ความแตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบันยัสาํคญั 0.05 (t = 1.73, p = 0.43) แต่มีผลต่อประสิทธิภาพใน

การจบัสตัวน์ํ้าดา้นปริมาณมีจาํนวนลดลง ดว้ยเหตุน้ีรายไดข้องชาวประมงจึงลดลงเช่นกนั ปัญหาน้ีจึงควรไดรั้บการ

พิจารณาและทบทวนถึงสาเหตุอ่ืนๆ เพ่ือการกาํหนดแนวทางการจดัการหรือการกาํหนดมาตรการต่างๆ ท่ีเหมาะสม

ร่วมดว้ยเพ่ือใหเ้กิดการใชท้รัพยากรประมงอย่างย ัง่ยืนควบคู่กบัความอยูร่อดของชาวประมง และเพ่ือประโยชนต่์อ

การบริหารจดัการการประมงใหเ้หมาะสมต่อการพฒันาเคร่ืองมือในการจบัปูมา้ต่อไปในอนาคต อน่ึงการศึกษาน้ี

เป็นแนวทางพ้ืนฐานของการศึกษาขอ้มูลเพ่ือการวิจยัต่อยอดในอนาคต อยา่งไรกต็ามการเกบ็ตวัอยา่งและจาํนวนซํ้ า

ของการศึกษาน้ียงัไม่มากพอ ท่ีจะสามารถสรุปใหช้ดัเจนเพ่ือจะนาํไปใชใ้นการพิจารณากาํหนดขนาดตาอวนหรือ

มาตรการต่างๆ ในการบริหารทรัพยากรได ้จาํเป็นตอ้งมีการศึกษาและเกบ็ขอ้มูลและวิเคราะห์เพ่ิมเติม 
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Abstract 
 Snakehead fish (Channa striata) in Myanmar have been highly exploited, leading to 
production declination. This paper is the first study of snakehead fish’s fishing activities to 
gather information for support long-term sustainable utilization of this species in Yegyi 
Township, Myanmar. The study focused on current status of snakehead fishing activities and 
its management issues in Yegyi Township. The research was conducted by field survey with 
total of 180 fishers in 6 fishing villages in 2019. The result showed that between 2015 and 
2019, catch of snakehead fish reduced from 123.6 ton/year to 105 ton/year in this area, 
decreasing about 5% every year. Fishers used steel or wooden fishing boats with 13–15 ft long 
and powered by 3.5–7.5 hp engines and non-powered boats. The 69% of sampled fishers used 
bamboo traps as the primary fishing gears. Fishers operated their fishing for 20 days/month 
through the year according to lunar cycle. Production was 14.92±0.99 ton/month during low 
season (December to February) and 8.43±2.55 ton/month during high season (August to 
November). The average fishing cost and benefit for snakehead fish were 3,444±684 USD/year 

and 2,960±1,584 USD/year respectively. SWOT analysis result showed that Myanmar has a 
restricted Freshwater Fishery law and announced seasonal closure (May to July), but there is 
some weakness on implementation due to low awareness and participation in conservation of 
fishers. Together with the driven force from very high demand of the market for dried 
snakehead fish, it was found that during seasonal closure, fishers still operated their fishing 
with the catch of 6.02±1.47 ton/month, and total length ranged from 20-35 cm. Improvement 
of fisher’s livelihood and sustainable fisheries supported by the international organization are 
opportunities for Myanmar government to consider the alternative fishery management 
measure in accordance with the realities of fishers. Awareness of fishers on snakehead fish 
conservation should be strengthen.  
Keywords: Exploitation, Inland fisheries, Myanmar, Snakehead fish, Sustainable 
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Introduction 
 Myanmar is rich in natural resources such agriculture, forests and fisheries that 
contribute the largest portion of Myanmar’s economy (FAO, 2010). In fisheries sector, the 
inland freshwater bodies cover 8.1 million hectares (Hsu et al., 2020) Therefore, inland capture 
fisheries provide a valuable contribution to food security of people in the country. The fisheries 
sector is vitally important for socio-economic development in Myanmar.  

Fish is one of the most important sources of animal protein and micronutrients in 
Myanmar, with average consumption levels estimated to be approximately 60 kg/person in 
2018. Total national fish production in 2018 was 5,877.46 thousand metric tons. Inland 
fisheries make up nearly 27% of Myanmar’s fish production at 1,595 thousand metric tons to 
the national fish supply (DOF, 2018). Fish caught from inland waters are multi-species and 
vary in abundance depending on the productive status of water bodies. Fish are mainly traded 
fresh and, some of the cases are alive. Artisanal freshwater fishery products primarily consist 
of dried fish and minced fish. Common species made into dried fish are the snakehead, eel, and 
rasbora (ILO, 2015).  

Snakehead fish (Channa striata) is a popular freshwater fish in Myanmar due to very 
high demand because of its delicate flesh, well-accepted flavor. In the local market, snakehead 
fish get the price ranged from 4,500 to 15,000 MMK (Myanmar Kyat)/kg (3.4 to 11.1 USD/kg) 
(From field survey). It is a prized fish eaten in various way. Snakehead fish is one of the most 
consumed fish in the country and dried snakehead fish is very famous. But in recent year, the 
snakehead population has been declining due to overfishing (Bai et al., 2014).  

Generally, Myanmar government plays an important role to conserve natural fish 
species. The main organization which response in conservation and rehabilitation of fishery 
resources is the Department of Fisheries (DOF), Ministry of Agriculture, Livestock and 
Irrigation (DOF, 2018). However, it was found that reporting the production of capture 
fisheries statistics has been responded by the Planning Division of DOF and fisheries 
production were estimated at the township level rather than being actually measured (Xavier 
et al., 2018). Weakness on monitoring and data collecting systems led to having no scientific 
evidences for snakehead fish in Yegyi Township. It also led to insufficient policy attention and 
poor management across this sector (Wai et al., 2018). Beside the above problem, there is high 
demand for snakehead fish in the local market, which could be driving force to overfishing.  
To conserve snakehead fish species, an assessment of the snakehead fisheries’ status is 
necessary.  

Yekyi Township located in Ayeyarwady Region and has the highest freshwater fish 
production in Myanmar. The livelihood of people in Yegyi Township depends on fishing, 
agriculture, artisanal human food production and transportation. Most people in this area are 
either riverine fishers or fish processing workers. This study therefore aimed to investigate 
current status of snakehead fishing activities and management issues in Yegyi Township. The 
results of this study could provide useful information for related agencies and fishers to set up 
further appropriate management measures in this area.  
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Yegyi 
Townshi

Materials and Methods 
 
Study area 

Yegyi Township is located between the latitude 17.3406° N, longitude 95.1093° E and 
1,297 km² of total area in the lower part of Myanmar. There are tributaries of the Ayeyarwady 
river such as Ngawun river, Pathine river, and Toe river in this area. There are 39 villages with 
a total population of 105,070 in the Yegyi Township in 2019. Normal temperature in Yegyi 
Township is 33.5°C, higher temperature is 41.5°C and lower temperature is 15.3°C. Fishing is 
one of the main occupations of people in Yegyi Township and fishing ground is located around 
the Ngwun river (Fig. 1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fig. 1 Location of study Area (Google Map, 2021) 
 
Data collection 

In this study, multistage sampling was used for the field survey, and sample villages 
were chosen using the cluster sampling method. After that, in each village, respondents were 
selected by random sampling from the fishing household list of DOF. Simplified formula for 
proportions (Taro Yamane, 1967), as below, was used to get the sample size of household 
which main income came from fishing by using 90% of confidence level. Number of samples 
showed in Table 1. 

     
𝑛𝑛 = 𝑁𝑁

1+𝑁𝑁(𝑒𝑒)2
           (1) 

n = sample size, N= total number (population) of fishing household 
e = precision level (90% of confidence level) 

    
 
 
 
 
 

Daung gyi 

Sate thar 

Ba yar kone 
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Table 1 Number of samples  

No Villages Number of 
households 

Number of fishing 
households 

Number of 
samples 

household 
1 Tat sate 174 87 24 
2 Kywon done 184 62 36 
3 Sate thar 109 57 30 
4 Phayar kone 132 79 30 
5 Tite sone 186 82 30 
6 Tharyar kone 152 74 30 
Total number of samples                      937                        450 180 

 
A total of 180 fishing households were interviewed by using structured questionnaire. 

The contents of questionnaire composed of demographic data of fishers fishing gears, fishing 
boats and fishing activities, production, marketing in the Yegyi Township and fisher’s opinion 
about management issues. Prior to use the questionnaire for data collection, it was tested for 
the validity with DOF officers and fishers. In-depth interview to get opinions on laws and 
regulations was also conducted with the officers from DOF, Yegyi Township. The statistic of 
production, management aspects, laws and regulations, government policy that involved to this 
study was gathered from DOF.  

 
Data analysis 

The demographic data of fishers, fishing ground, fishing gear and utilization of 
snakehead fish, fisher’s opinion about management issues and fishery law were analyzed by 
using descriptive statistics analysis such as mean, standard deviation and frequency. Analysis 
of variance (ANOVA) was used to study variations of the opinion on the law based on 
education level of fisher when education level was classified into four levels. SWOT analysis 
was conducted to synthesize the results of study and generate possible recommendation for 
related personnel and organization.  

 
Results and Discussion  

 According to the field survey results within 180 households, the respondents were 76% 
of male and 24% of female. Fishing is male dominated activity in Yegyi Township but it 
appeared that women could assist their husbands during actual fishing operation. The age of 
respondents in this field survey ranged between 27 years and 71 years of age.  
 
Fishing gear, boat and activities in the Yegyi Township 
 The main fishing ground was along Ngawun river and also known as an important 
tributary of the Ayeyarwady river. The other fishing grounds were inundated area, rice/field 
and stream. 

Fishers used steel or wooden fishing boats with 13–15 ft long and powered by 3.5–7.5 
hp engines or non-powered boats. Several fishing gears were found such as bamboo trap, gill 
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net, cast net, hook and line, horizontal cylinder trap, bamboo fence. However, bamboo trap, 
gill net, hook and line were commonly used in the study area. The 69% of sampled households 
mainly used bamboo trap as fishing gear, followed by gill net 17% and hook and line 14%. 
Generally, an average annual cost of bamboo trap (2,130.6 USD) was highest. Meanwhile, an 
average annual maintenance cost was 354.3 USD. Other fishing gears such as gillnet, cast net, 
hook and line were also used depend on season and fishing ground.  
 
Production of snakehead fish capture in Yegyi Township 
 According to Myanmar Freshwater Fishery law, there are seasonal closure for inland 
capture fisheries, called closed season, during May to July. But the results indicated that during 
the closed season, fishers operated fishing activities illegally for their daily income. During 
open season (August to April), it could be subdivided into high season and low season 
according to production. According to the result of the study, it showed that the high season of 
snakehead was from December to February and low season was August to November. 

According to data from the Department of Fisheries in Yekyi Township, the production 
of the snakehead fish reduced from 2015 to 2019 was 123.6 ton/year to 105 ton/year. The field 
survey result showed that the average annual changing rate of snakehead production was 5% 
decreasing every year during 2015 to 2019.  

The livelihood of sampled fishing households in the six selected fishing villages 
depended on fishing activities and fishing was the main occupation. The result showed that 
snakehead fish caught was 14.92±0.99 ton/month during high season and 8.43±2.55 ton/month 
during low season. While, the average income form fishing activities with all species were 
262.63 USD/month, ranged from 66.67 to 566.57 USD/month.  Average income from 
snakehead fish caught was 37.28 USD/month, ranged from 4.20 USD to 70.88 USD/month in 
high season. 

Size of snakehead fish caught by fishers was not different between open and closed 
season. The average size of fish was 30 cm/0.4 kg, minimum size was 20 cm/0.28 kg, maximum 
size 45 cm/1.40 kg. About 69% of samples pointed out that the size of snakehead fish has 
decreased, 24% of respondents informed that the size of snakehead fish was unchanged while 
only 7% said that snakehead fish size was bigger than before. 

Over half of the fishers, who informed that the size of snakehead fish decreased, 
believed that the reasons of this declination were due to: (i) number of fishers was increasing 
(53%), (ii) illegal fishing (21%), (iii) fishers operated fishing illegally during closed season 
(17%) and (iv) very high demand for consumption (9%). Contentiously, only 7% of fishers 
said that size of snakehead fish was bigger.  
 
Major operating cost for snakehead fishing activities 

Major operating cost in fishing activities composed of fuel/oil, food expenditure, hired 
labor, interest on borrowed money, taxed and other expenses. The average major operating cost 
and benefit on fishing activities for snakehead fish per year was 3,444±684 USD and 
2,960±1,584 USD, respectively. Average total cost on fishing activities per day per household 
was 14.35 USD. An average number of family labors were around 3 persons. If they hire labor, 
it would cost about 3.5 USD per day per person in the study area. 
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 Borrowing and lending money were common in the rural areas in Myanmar. However, 
majority of small-scale fishers (92%) had to borrowed money for fishing and only 8% of fishers 
used their own money for fishing activities. Fishers in the study area were received loan form 
government bank, micro finance NGOs, local money lenders and fish collector/trader. The 
purpose of loan was mostly for fishing gears, boat engine, fuels etc. besides the loans could be 
used for buying daily living. 
 
Marketing of snakehead fish in Yegyi Township 

An average price of snakehead fish got by fishers was lower than wholesaler price. 
Selling prices of snakehead fish were 8.9 USD/kg in open season and 6.7 USD/kg in closed 
season. This indicated that average price of snakehead fish was not too much different between 
open and closed season. Considered to tendency of fish price, the result showed that about 82% 
of the sample fishing households mentioned that not only the snakehead fish but also all species 
of freshwater fish price were increased during the recent years. The reason of increasing price 
due to decreasing of stock in the natural water from day by day, very high consumption demand 
and high fishing operating cost. 

Generally, production of captured snakehead fish was sold to local fish collectors 
(27%), local processors (15%) and fish retailers (35%) and sell by themselves at local market 
(16%) and the remain kept for household consumption (7%).  
 

Fishers’ opinions on fishery management in Yegyi Township 
According to geographical situation, plenty of natural aquatic resources can increase 

the number of workers in the fishing industry. This is only the way to get income and one of 
the main reasons why people are choosing the fishing business as their daily subsistence. This 
situation is already created by nature for these communities. 

According to the extensive knowledge sharing activities from DOF Myanmar, the 
results indicated that most of the fishers known about freshwater fisheries law. When 
investigating about the opinion on the freshwater fisheries law, it was found that 89% of sample 
fishing households strongly agreed on freshwater fisheries law. The reasons why the sample 
fishing households strongly agreed on the law such as: (i) to manage and take action of the 
fisheries accordance with the law (45%), (ii) to protect freshwater fishery water and 
environment form damage (20%), (iii) to develop systematic fisheries and community-based 
fisheries groups (15%), (iv) freshwater fishery law is needed for sustainable development 
(10%) and (v) to support livelihood of the fishers (10%).  

Throughout the survey, it was noticed that the several reasons examine destructive to 
natural resources in this study area such as fishing during spawning season, using illegal fishing 
gear, using smaller mesh size of fishing net. Most of the fishers also pointed out problems 
relating to plastics and poison, forest depletion, erosion, which contribute to changes in fish 
migration, habitat degradation, and moving in people from other area.  
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SWOT analysis of snakehead fisheries in Yegyi Township  
In general, education status in rural communities is lower than the urban communities. 

Most of the sample fishing households were educated until primary school. When they were 
growing up, the rural communities only focused on daily consumption. So, most of the people 
in this community did not encourage education due to their required daily income. They needed 
to help their parent in jobs and finally they were far away from school. According to the survey 
result, the education levels of the sample fishers were as follow: (i) monastery education (1%), 
(ii) primary school (62%), (iii) high school (28%) and (iv) graduated (9%).  

As the result of statistical analysis on this study, it was found that opinions of the fishers 
were varied depending on education level (p < 0.05, F-7.16 > Fcrit-2.26 = P-3.8) and education 
of fishers among villages were not different (p > 0.5, F-3.11 < Fcrit-3.87 = P-0.03). Fishers 
with higher level of education were better in knowledge and skills and could affect to the 
management issue (Rinda et al., 2015). In addition, during the survey the authors noticed that 
self-capacity of fishers based on knowledge skill, ability, awareness of individual was better in 
highly educated fishers. Fishers who had higher education level tended to think systematically, 
this finding was similar to the report of Rinda et al. (2015).  

After analyzing the data from survey result and in-depth interview with the officer from 
DOF in Yegyi Township, the major strengths, weaknesses, opportunities and threads in the 
study area are as follows: 

 
(1) Strengths 

Strict freshwater fishery law: DOF has already strict freshwater fisheries law that 
set out the terms and conditions. 
Various fisheries resources: Abundant freshwater fisheries resources are 
remaining in the natural water.  
Healthy and unpolluted water body: There are still a lot of healthy and unpolluted 
water bodies in the study area. 

(2) Weaknesses 
Lower education level fishers: Most of the fisher in the study area finished primary 
school. They had to help parent’s job since they were young. 
Lower living standard of fishers: Income of the fishers in the study area was 
insufficient and irregular.  
Low value-added fish processing: Fishers in the study area did not make effort 
into value-added fish processing and sold the fish at landing site. 
Over fishing: Due to lower daily income, for daily consumption and high demand 
in local market, fishers tended to overfished.  
Insufficient political regulations regarding fishery sector: The freshwater 
fisheries law needed to be adjusted according to the realities of fishers’ conditions. 
Lack of people awareness and participation: Fishers did not obey the law and 
did not participate in fishery resources sustainable processes. 
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(3) Opportunities 
Increasing fish demand: Freshwater fish was needed as one of main consumption 
commodities for rural people.  
Potential for food security and reducing poverty: Fisheries played an important 
role as part of improving rural livelihood. 
Assistance from NGOs: Currently, DOF had many offers from NGOs to promote 
Myanmar’s freshwater fisheries sector such as SEAFDEC, FAO and JICA. 

(4) Threats  
Very high demand: Snakehead fish had higher demands in the market comparing 
to marine fish because of its flavor and smell. It was important driven force on 
fishing this species. 
Increasing illegal fishing gears: Fishers used small mesh size net and operated 
prohibited fishing method to catch more fish. 

 According to the major strengths, weaknesses, opportunities and threads on fishery 
management in the study area, the strategics for snakehead fisheries are shown in the following 
Table 2. 
 

Table 2 Strategics for snakehead fisheries in Yegyi Township 

SO strategy  WO strategy 

1. Developing fisheries survey to conserve 
fisheries resources by collaboration 
with other international organizations 

2. Collecting data of species and status of 
fisheries resources by government 
organization at the fishing ground. 

1. Organizing a training on value-
added fishery product production 
for local fisher. 

2. Assisting fisher through funding 
from NGOs 

3. Investigating about the status of 
fisher’s social economic during 
closed season 

ST Strategy WT Strategy 

1. Implementing good policy on the 
realities of rural fishermen 

2. Collecting data on fish species at 
landing site from commercial fishing 
boats every year 

3. Prohibiting all environmentally 
destructive fishing gear and practices, 
such as dynamite, cyanide and 
debearding 

1. Cooperating DOF, boat owners, 
fishers to reduce overfishing 

2. Reducing overfishing by imposing 
on illegal fishing gears 

3. Implementing specific species 
protect areas and restricted fishing   

 

According to the result, due to the carefully laid down policies and active cooperation 
among public and private sectors, the fishery sector is steadily developed year by year. In this 
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place, the people who are participating in policy implementation are important as significant 
players. Thus, it is important to create a reasonable and enjoyable environment for them. 
Enjoyable environment can accelerate the velocity of work and to improve the country’s 
economic development within a short time. 

The majority of fishing households were living in challenging socio-economic 
condition. Although they got loan, livelihood modify, and migrating in order to manage their 
daily living. One of the major constraints for fishing households was insufficient and irregular 
income. Myanmar has one of the least developed financial systems in the world and so these 
informal systems will continue to play a crucial role for some time (GIZ, 2013). Although most 
of these households derived the majority of their income from fishing, many of them had one 
or more other livelihood activities to support themselves during closed seasons and through the 
year. 

Awareness of declining in snakehead abundance was 76% among survey respondents. 
They blamed this mostly on large-scale fishers, small mesh sizes, and illegal fishing gear, and 
seemed aware of the impacts of habitat degradation on snakehead populations. Yet they did not 
seem so aware of the potential impacts of their own actions, such as fishing for juvenile 
snakehead fish about to spawn, and using nets that block river channels (Wae et al., 2018). 
Efforts to raise awareness on the importance and status of the snakehead fishery and how 
specific regulations can benefit stocks have great potential to improve fishing regulations and 
spatial closures (Mariana et al., 2014). Fishery associations could also help to raise awareness 
at the community level. Socioeconomic conditions varied significantly between surveyed 
townships, which means that not all of these solutions will be equally suitable or effective in 
all communities. 

 
Conclusion and Recommendation 

 The result showed that between 2015 and 2019 catch of snakehead fish has reduced due 
to high demand in the local market. Despite Myanmar government announced seasonal closure 
during May to July, fishers still operated fishing activities during closed season due to their 
needs for daily livelihood. According to the result, snakehead fish capture production was 
decreasing 5% every year. SWOT analysis result showed that Myanmar has a restricted 
freshwater fishery law but there were weaknesses on implementation due to low awareness and 
participation in conservation of fishers. This led to raising need for conservation and 
management for this species. The results indicated that market demand played a key role as 
influencer on harvesting this fish from nature, government should put their emphasis not only 
on the control section but also on investigating the market trends for the products. Improvement 
of fisher’s livelihood and sustainable fisheries supported by the international organization are 
opportunities for Myanmar government to consider the alternative fishery management 
measure in accordance with the realities of fishers. Awareness of fishers on snakehead fish 
conservation should be strengthen.  
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Abstract 

Myanmar has very limited information on hatchery and farmed tilapia in the country. 
Therefore, base-line information is needed to promote tilapia culture. This study aimed to 
investigate the current situation of hatchery and tilapia farms in Khayan Township, Southern 
Yangon Region. Data has collected from a hatchery and 70 fish farms from 7 villages in 2019. 
Besides, participatory rural appraisal with focus group discussion and in-depth interviews were 
also conducted. The result showed that there was only one hatchery producing mono-sex tilapia 
fry. With a seed survival rate of 70%, the hatchery-produced 110,000 fries/week or 5.28 million 
fries/year for sale directly to farms with the size of 2 cm (TL) and 0.3 g in weight at 0.018 
USD/pcs. Meanwhile, the result from the farm survey found that 96% of the sampled farms 
practiced polyculture and only 4% was a monoculture of tilapia or rohu. The total production 
of the two culture systems was 5,338 kg/acre/year. The main production from the polyculture 
with 4,603±3,656 kg/acre/year was much productive than the 735±458 kg/acre/year of the 
monoculture. Production of monoculture was accounting for only 14% of the total production. 
According to the results, the average annual income per acre from tilapia was 11% of total 
income. The income of tilapia, rohu, pangasius, mrigal, pacu, and calta were 909±405, 
4,169±1,548, 1,423±475, 1,037±477, 629±410, and 535±358 USD/acre/year, respectively. 
SWOT analysis result indicated that hatchery farmers faced off serious problems on quantity 
and quality of broodstock, and less-skilled workers. Meanwhile, fish farmers' constraints were 
insufficient tilapia seeds, high costs of seed and feed, and poor management skills. Overcoming 
these limitations is possible when the government has a clear policy to support development of 
broodstock and mono-sex tilapia fry. However, a pre-requisite might be needed to be developed 
to have enough good quality fry to support the demand of grow-out farm. To promote tilapia 
farming, preparing good quality broodstock, training of farmers and workers on tilapia hatchery 
and farm practice, gradually change consumer perception by promoting tilapia consumption 
should be conducted. 
Keywords: Farm, Hatchery, Khayan Township, Tilapia 
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Introduction 

 Tilapia farming is popular worldwide due to many advantages such as ease of breeding, 
rapid growth rate, the ability to efficiently convert organic and domestic wastes into high-
quality protein, and good taste (Fitzsimmons et al., 2011). Moreover, tilapia is one of the most 
important fish in the many countries in Asian for domestic demand and export. The global 
aquaculture production of tilapia has been increasing steadily by 9.3 fold over the past 20 years 
(Belton et al., 2017a). 

Tilapia is the main freshwater fish cultured in many countries. However, in Myanmar, 
tilapia (Oreochromis niloticus) contributes only 11% of production, meanwhile the 
predominant cultured species are rohu (Labeo rohita) (Belton et al., 2017b). According to the 
Department of Fisheries record, government hatcheries produced tilapia seed production 15.70 
million fries in 2018–2019 which accounted for 3% of the total multi-species seed production.  
The current tilapia harvest is around 45,000 metric tons per year. Most of the production is sold 
on the domestic market due to the high demand of household consumers, restaurants, and 
barbecue shops (DOF, 2019). 

Myanmar government has tried to promote tilapia farmed fish as an alternative species 
for farmers and has expected these to become more important commodity for domestic 
consumption. These fish product diversification will help to meet local demand, especially 
among poorer consumers. In addition, it will improve farm income, rural development and 
possibility to export, eventually. However, the country has very limited information on 
hatchery and farmed tilapia operations. Therefore, baseline information is a basic requirement. 
This is the first study on these issues that aimed to investigate the production of hatchery and 
farmed tilapia in Myanmar. The study was conducted in Khayan Township, Southern Yangon 
region, where is one of the main aquaculture fish production, especially tilapia production area 
of Myanmar. The analysis and synthesis of those gathered information benefit not only farmer 
who intends to operate tilapia culture business but also crucial for the government to set up 
suitable strategic planning to promote tilapia culture. 

 
Materials and Methods 
 
Study area  

The study area is located in Khayan Township, Southern Yangon region (latitude 16° 
54′ 18″ N and longitude 96° 33′ 37″ E). It is one of the main aquaculture pond fishery 
production regions and most of the tilapia production area of Myanmar (Figure 1). The 
township is subdivided into 53 villages with a total land area of 636 km2. The minimum and 
maximum temperatures vary between 12°C–40.5°C. The normal yearly precipitation is about 
3,185.16 mm. The livelihood of people in Khayan Township depends on fishing, fish 
processing, and agriculture and most of the economic activities in the area are at subsistence 
level (DOP, 2017).  
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Fig. 1 Location of 1. Thet Kei Kone, 2. Thet Kei Kone, 3. Moung Ma, 4. Oke Hpo, 5. Ka Mar 
Mat,6. Kyone Kyone Kya,7. Ka Ma Ka Lu villages in Khayan Township, Yangon Region, 
Myanmar. Source: http://www.themimu.info 
 
Sampling  
  In Khayan Township, Southern Yangon region, where 8 hatcheries and 270 fish farms 
were operating. Purposive sampling was applied for hatchery since, among 8 hatcheries, only 
one hatchery-produced only tilapia seed, and then it was selected as a sample for hatchery 
studying. Based on the results of preliminary survey, the questionnaires were developed and 
tested for validity and its compatibility with local situation. The number of farms was identified 
as the population for farm studying and multistage sampling was used for farms. To select 
targeted villages, cluster sampling was used, and then the farms were selected randomly. Some 
samples of the farm (Table 1) were calculated by using the Taro Yamane formula (Equation 1) 
(Yamane, 1967): 
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                                                    (1) 

      n = sample size, N= total number (population) of farms 
      e = precision level, (5% of error or, 95 confidence coefficient level) 
 
Table 1 Distribution of the number of hatchery and farms in the study area 

Village            No. of population                                     No. of sample 
Hatchery Farm  Hatchery  Farm 

Thet Kei Kone 1 28  - 8 

Kyaw Da Lin 1 27  - 8 
Moung Ma - 19  - 6 
Oke Hpo - 79  - 14 
Ka Mar Mat 4 25  1 7 
Kyone Kyone Kya 1 72  - 21 
Ka Ma Ka Lu 1 20  - 6 

Total  8  270  1 70 
 
Data collection 

A field survey was conducted during 2019. Data was collected from a hatchery which 
hatchery-produced tilapia seed and 70 fish farms in 7 villages of Khayan township namely Thet 
Kei Kone, Kyaw Da Lin, Moung Ma, Oke Hpo, Ka Mar Mat, Kyone Kyone Kya, and Ka Ma 
Ka Lu (Table 1) by using an interview with the constructed questionnaire. The content of the 
questionnaire is composed of tilapia hatchery and farm characteristics, production, income, 
cost, problem, and concerns in the study area. The secondary data obtained from the 
Department of Fisheries (DOF) of Myanmar. The participatory rural appraisal (PRA) approach 
with focus group discussion (FGD) and in-depth interview was also conducted involving the 
representative of hatcheries, culture farms, and DOF officers with a total number of 10 
participants to gather information on the situation of seed production and fish farming practice. 
FGD session was held at farmer’s houses where there were spontaneous gatherings and were 
easily observed. 

 
Data analysis  

Descriptive statistics such as mean, frequency and standard deviation were used to 
analyze data. The ANOVA analysis was also used for statistical analysis to determine the 
difference in production, income, and cost among the interviewed farms in different villages.  
SWOT analysis was conducted to investigate strengths, weaknesses, opportunities, and threats 
of tilapia hatchery and farm practices by using data gathered from PRA, FGD, and 
questionnaire results. 
 

Results and Discussion  
 
1. Hatchery  
 The investigation of the situation of tilapia hatchery in Khayan Township, Southern 
Yangon region was conducted with a hatchery, it was found that the hatchery producing mono-
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sex tilapia seed and other fish species seed (Table 2). For tilapia hatchery, farmer prepared their 
broodstock by imported fry of mixed-sex tilapia (Oreochromis niloticus, Chitralada strain with 
the size of 1.5 cm (TL) and price of 0.07 USD/pcs from Nam Sai Farm, Thailand. After the fry 
was nursed for about 5 months, the farmer then used it as broodstock in the hatchery. The 
results found that the farmer used a sex ratio is 1:1 for breeding. With a tilapia seed survival 
rate of 70%, the hatchery-produced about 110,000 fries/week or 5.28 million fries/year for sale. 
Tilapia seeds were sold directly to fish farms with the size of 2 cm (TL) and 0.3 g in weight at 
0.018 USD/pcs (Table 2).  Tilapia mono-sex seed income is more than other fish seed income 
because mono-sex tilapia seed production is rare in the study area. The result indicated that 
there were inadequate seed production and seed quality, as well as other hatchery management 
problems.   
 
Table 2 The fish seed production of hatcheries in the study area 

Fish seed Eggs obtained 
(millions/crop) 

Survival 
rate (%) 

Production 
(pcs/crop) 
(million) 

Harvest size 
(cm/pcs) 

Price 
(USD/pcs) 

Total 
income 

(USD/year) 
Tilapia 0.15 70% 0.11 2 cm 0.018 95,040 
Rohu 0.5 50% 0.25 3 cm 0.004 24,000 

Pangasius 0.3 50% 0.15 3 cm 0.004 14,400 
Pacu 0.3 50% 0.15 3 cm 0.004 14,400 

Common carp 0.3 50% 0.15 3 cm 0.004 14,400 
 

2. Farms  
 

2.1 Farm characteristic 
 According to data collection from farms, results show that more than 57% of the farm 
had fish pond areas ranged from 1 to10 acre. Meanwhile, 24 % of the farm had pond areas less 
between 10-30 acres and the rest had more than 30 acres. Most fish farmers practiced 
polyculture by rearing major carps with tilapia. 84.28 % of farm cultured only fish, meanwhile 
15.72% of farm cultured fish and livestock in the farm. For daily fish feeding, 55.78 % of 
farmers used rice bran and peanut meal as feed while 44.22 % used pelleted feed. The feeding 
rate provided up to 2% to 5% of fish body weight.  

Since most fish farms are located beside the irrigation canal, 52.86% of farms obtained 
water supply directly from an irrigation canal, the rest 27.14% drawn water from a reservoir in 
the farm, 17.14% from river and stream, and 2.86% used groundwater, respectively (Table 3). 
However, water resource from the irrigation canal was limited because of poor rainfall during 
September to April. According to the result, the farmer also concerned about the water quality 
aspect since there is an opportunity for contamination of chemical agents from agriculture 
activities. The water quality required regular monitoring because it affects the growth and well-
being of fish. Water quality determines to a great extent the success or failure of a fish cultural 
operation (Das et al., 2015). Thus, these would require to follow by good aquaculture practices 
(GAP) for fisheries development and consumer safety. 

 
 
 



การประชุมทางวชิาการของมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ คร้ังท่ี 59  สาขาประมง 

600 

Table 3 Summary of the key characteristics for farmed tilapia production in Khayan Township, 
Myanmar 

Farm characteristics % (n =70) 

Farm area 

       10 acres or less 

 

57.14 (n=40) 

        > 10 -30 acres  24.29 (n=17) 

        > 30 acres 18.57 (n=13) 

Crop  

        1 crop per year  90.00 (n=63) 

        2 crops per year 10.00 (n=7) 

Type of culture  

       polyculture  97.14 (n=68) 

       Monoculture   2.96 (n=2) 

Farm practice  

       fish culture 84.28 (n=59) 

       fish and livestock culture 15.72 (n=11) 

Feed  

        pelleted feed   55.72 (n=39) 

        rice bran and oilcake 44.28 (n=31) 

Water supply source  

        surface water (river, stream) 17.14 (n=12) 

        irrigation canal 52.86 (n=37) 

        reservoir in farm 27.14 (n=19) 

        ground water                 2.86 (n=2) 
 

2.2. Farm production and income  
 The 96% of farm focused on producing many fish species. Production of Rohu (Labeo 
Rohita) accounted for more than 38% of the total production, meanwhile others production 
from tilapia (Oreochromis niloticus) 14%, pangasius (Pangasianodon hypophthalmus) 16%, 
mrigal (Cirrhinus cirrhosis) 12%, pacu (Colossoma macropomum) 11% and catla (Catla 
Catla) 9%. Only 4% of the studied farm's cultured single species of either tilapia or rohu. The 
culture period ranged from 6-12 months with a mean weight of 0.48 ± 0.20 kg/pcs. Table 4.  
 
Table 4 Fish harvesting period and weight 

Fish Species 
Culture Period (month)  Harvest weight (kg) 

Min Max Mode  Min Max Mean SD 
Tilapia 6 12 8  0.32 0.56 0.48 0.20 
Rohu 8 12 12  1.14 1.63 1.45 0.21 
Pangasius 8 12 12  1.30 1.95 1.59 0.32 
Pacu 8 12 12  0.97 1.30 1.20 0.12 
Mrigal 8 12 12  1.30 1.63 1.39 0.48 
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The total tilapia production from the farm is 735.07±458.58 kg/acre/cycle. The total 
return from one acre per one crop cycle is 909.15±405.28 USD/acre/cycle. Meanwhile, the 
production of rohu, pangasius, mrigal, pacu and calta were 1,950.54±1,048.46, 830.22±579.99, 
640.34±733.59, 550.54±855.90, and 450.34±605.51 while the income was 4,169.14±1,548.26, 
1,423.24±475.06, 1,037.38±477.65, 628.86±410.39 and 534.98±358.10 USD/acre/year, 
respectively. The average farm-gate prices of tilapia varied between USD 1.47 and USD 1.79 
per kg as shown in Table 5. 
 
Table 5 Farm fish production and income in the study area 

Item Price (USD/kg) Production (kg/Acre) Income (USD/Acre) 
Average ± SD Average ± SD 

Tilapia 1.47 – 1.79            735.07 ± 458.58 909.15 ± 405.28 
Rohu 1.84 – 2.13          1,950.54 ± 1,048.46 4,169.14 ± 1,548.26 

Pangasius 1.62 – 1.86             830.22 ± 579.99       1,423.24 ± 475.06 
Mrigal 1.62 – 2.15             640.34 ± 733.59       1,037.38 ± 477.65 
Pacu 1.14 – 1.85             550.54 ± 855.90 628.86 ± 410.39 
Catla 1.18 – 1.85             450.34 ± 605.51 534.98 ± 358.10 

Total fish           4,602.66 ± 3,656.15 6,577.69 ± 1,759.21 
 
2.3. Tilapia production, income, and cost by the village  
 Tilapia farms of different 7 villages had different production, income, and cost. The 
highest average tilapia production (kg/acre) was found in Kywe Da Linn (784.70) followed by 
Kyone Kyone Kya (630.40), Moung Ma (598.46), Ka Mar Ka Lu (522.32), That Kaw Khone 
(521.41), Oke Hpo (456.95) and Ka Mar Met village (421.27) (Table 6). There was not a 
significant difference of tilapia production among villages (p > 0.05, F (1,12) = 141.13, p = 
5.40). The average tilapia production was higher in Kywe Da Linn and Kyone Kyone Kya 
villages than in the other five villages, due to high demand from consumers. However, 
production from Kywe Da Linn and Moung Ma villages are exported to Yangon San Pya fish 
market, while production from other villages was sold locally.  
 The income from tilapia was quite low, with an average of 718.72 (527.81-920.49) 
USD/acre/crop. Results from a one-way ANOVA indicated that there was not significant 
difference of tilapia income among villages (p > 0.05, F (1,12) = 116.99, p =1.52), the highest 
average income was found in Kywe Da Linn (920.49) followed by Moung Ma (900.16), Kyone 
Kyone Kya (843.80), Ka Mar Ka Lu (733.92), That Kaw Khone (719.98), Oke Hpo (584.91), 
and Ka Mar Met (527.82) USD/acre/crop (Table 6).  
 The average fish culture cost in Kywe Da Linn village was 14,937.77 USD/acre/year, 
while in Moung Ma, Ka Mar Met, That Kaw Khone, Ka Mar Ka Lu, Kyone Kyone Kya, and 
Oke Hpo were 13,379.49, 13,208.96, 13,139.80, 12,740.77, 11,199.95 and 8,585.95 
USD/acre/year, respectively (Table 6). There was not significant difference in fish culture cost 
among villages (p > 0.05, F (1,12) = 49.89, p = 1.31). The fish culture cost was including the 
capital cost, operation cost, and maintenance cost. According to the survey results, capital cost 
for land and pond construction was the main investment for fish farmers. The average cost of 
Oke Hpo village was lower than that of the other six villages since most of the fish farms in 
this village had an area under 10 acres.  
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Table 6 Averaged tilapia production, income and cost 

Village 
Tilapia 

production 
(kg/acre) 

Tilapia income 
(USD/acre) 

Fish farm cost 
(USD/acre/year) 

That Kaw Khone (n= 8) 521.41 719.98 13,139.80 
Kywe Da Linn (n= 8) 784.70 920.49 14,937.77 
Moung Ma (n= 6) 598.46 900.16 13,379.49 
Oke Hpo (n= 14)   456.95 584.91 8,585.95 
Ka Mar Met (n= 7)  412.27 527.81 13,208.96 
Kyone Kyone Kya (n= 21) 630.40 843.80 11,199.95 
Ka Mar Ka Lu (n= 6) 522.32 733.92 12,740.77 

 
According to the above results, tilapia production and income in study area were still 

lower than the estimated  numbers reported by Pensupara et al. (2015).  Pensupara et al. (2015) 
studied on the investment potentials for the tilapia production in Myanmar and reported that 
the total production and income from farm was 6,400 kg/hectare/crop and 8,343.83 
USD/hectare/crop when monoculture tilapia farmed was operated. 

 
3. SWOT analysis of tilapia hatchery and farm  

According to data gathered from PRA, FGD, and in-depth interviews, SWOT analysis 
was conducted to investigate strength, weakness, opportunity, and threat on promoting tilapia 
hatchery and farm in the study area. It was found that the important strengths of promoting 
tilapia hatchery and farm in the study area are 1) site accessibility due to favorable climatic 
condition and excellent fertile land available for further advancement of fish seed production 
and farming and 2) availability of local laborers with low costs. Meanwhile, irregular supply 
of good quantity brooder and fry were main weaknesses. These weaknesses were also found in 
other Asian countries (El-Sayed, 2019).  

There is only one hatchery-produced mono-sex tilapia in the study area. Hatchery 
owners, therefore, have to imported tilapia seed from Thailand to prepare for broodstock. Other 
weaknesses were farmer's attitude on cultural practice since they do not want to change from 
traditional farming practice to use new technology and unavailability of synthetic hormones in 
the local market for the hatchery. Also, there was fewer skilled-worker and poor extension 
service due to various constraints such as the insufficient number and knowledge of extension 
staff, undeveloped rural extension system, and limited budget from the government, the 
extension services were not well delivered in the study area.  

According to the above results, hatchery operators are facing many problems and other 
studies have generated similar findings (Ahmed et al., 2012; Nasr-Allah et al., 2014).  Since 
hatchery owners had difficulty finding high-quality broodstock, therefore, imported it from 
Thailand. It resulted in a high price of mono-sex tilapia seed compared to other fish species 
seed in Myanmar. The study found that tilapia seed quality and quantity studies were 
fundamentally needed to promote tilapia culture. Good quality seed production is an important 
factor for sustainable fish production. A similar issue was also reported by Mohan (2007) and 
Pensupara et al. (2015) that the quality seed is a fundamental pre-requisite for sustainable and 
successful aquaculture both in small-scale or commercial farming.  
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The main opportunities to promote tilapia hatchery and farm in the study area were the 
following 1) increasing demand for fish seed and marketable fish both domestic and 
international market due to increasing of fish consumption and 2) tilapia culture is being 
promoted by the government. This was a good opportunity for farmers who were interested in 
cultural tilapia. The results indicated that an average annual tilapia production was only 14% 
of the total production meanwhile income per acre from tilapia was 11% of the total income. 
Fish farmers still pay more interest in traditional rohu fish farming because rohu fish has a high 
demand from both the domestic and export markets. It is difficult to change consumer 
perception and behavior.  

Also, the cost of main fish feed ingredients like rice bran, broken rice, and groundnut 
cake has been increasing. The cost of pelleted feed is even more expensive than rice bran and 
groundnut cake but more benefit for fish growth and good pond water quality maintenance. 
The land cost has also increased, especially in peri-urban areas due to urbanization. These can 
be considered as threats for promoting tilapia hatchery and farm. The results were in Table 7. 

 
Table 7 SWOT analysis results of tilapia hatchery and farm in Khayan Township, Southern 
Yangon, Myanmar 

Strengths % of 
responses Weakness % of 

responses 
Site accessibility is high 90% Irregular supply of quality 

brood and fry  
90% 

Tilapia can be cultivated with 
other carp fish  

70% Use the same brooder for 
many years, never restock the 
new brooder from other 
sources for hatchery  

90% 

Laborers with low labor costs 
are locally available 

70% Not want to change from 
traditional practice to use new 
technology 

90% 

High interest of farmer on for 
seed production 

60% Unavailability of synthetic 
hormones in the local market 
for hatchery 

80% 

  Fewer skilled-workers  80% 

   Infrastructure was late 
developed   and have a 
limitation on electricity 

80% 

  Poor extension services                      80% 

More demand for fish seed 90% Rohu is ruling consumption 90% 
Greater employment 
opportunities   

90% Implementation of 
international standards and 
certification 

90% 

High demand for the domestic 
market as well as international 
market   

80% The increasing cost of fish 
feed 

60% 

Good government support 70% Increasing expense of culture 
practice 

60% 

Farmer wants to culture mono-
sex tilapia 

60% Increasing land cost 60% 
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The PRA, FGD, and in-depth interview results showed that there was low productivity 
of tilapia culture in the study area. This because involved many factors; lack of proper stocking 
density, feed and feeding regime, farm design, and layout of ponds, knowledge of best 
management practices (BMPs) regarding feed and fish health management. Similar tilapia 
culture problems were reported by Eltholth et al. (2015). Another constraint for tilapia 
production was the competition by the low price of imported fish and the lack of exportation. 
The main constraints to tilapia exports in Myanmar were due to its inability to compete with 
other countries in terms of market, packaging, and international standard certification. 
According to Ahmed et al. (2012) and Eltholth et al. (2015), these constraints affect the success 
of commercial tilapia farming. Therefore, to promote tilapia culture in this area, focusing on 
domestic consumption will be the priority. 
  
Conclusion 
 
 Tilapia hatchery and farming in Khayan Township of Myanmar are at the early 
development stage and need to further improve capability. Tilapia was not the main production 
fish due to limitations of broodstock, knowledge and skill on-farm practices, and consumer 
perception. Overcoming these limitations is possible when the government has a clear policy 
to support. Development of broodstock and mono-sex tilapia fry, however, might be a pre-
requisite needed to be developed to have enough good quality fry to support the demand of 
grow-out farm. This improvement should be conducted simultaneously with many other 
programs. SWOT analysis results revealed that to promote tilapia farming, preparing good 
quality broodstock, training of farmers and workers on tilapia hatchery and farm practice, 
gradually change consumer perception by promoting tilapia consumption should be conducted. 
The sustainable development of mono-sex tilapia culture will further improve the supply of 
fish for local people, improve the livelihood of fish farmers and ensure future food security in 
Khayan Township, Southern Yangon region, Myanmar. 
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บทคัดย่อ 

 งานวิจัยน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาองค์ประกอบของอาหารท่ีพบในกระเพาะอาหารของเม่นแต่งตัวนํ้ าตาล  

T. toreumaticus ในอ่าวปัตตานี ทาํการศึกษาโดยเก็บตวัอยา่งเม่นแต่งตวันํ้ าตาลจาํนวน 144 ตวั แบ่งตวัอยา่งออกเป็น 4 ขนาด 

ได้แก่ ขนาดเล็ก (2.33–3.52 cm.), กลาง (3.53–3.81 cm.), ใหญ่ (3.82–4.01 cm.) และใหญ่มาก (4.02–4.92 cm.) นํามาผ่าตดั

กระเพาะอาหารเพ่ือศึกษาและประเมินปริมาณอาหาร พบวา่องคป์ระกอบหลกัของอาหารในกระเพาะอาหาของเม่นแต่งตวั

นํ้ าตาลประกอบดว้ย ไส้เดือนทะเล (29.82%) ครัสเตเชียน (24.26%)  และ หอยทะเล (23.16%) ดัชนีการเต็มกระเพาะของ

อาหารของเม่นแต่งตวันํ้ าตาลทั้ง 4 ขนาด แตกต่างอยา่งไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติ (p > 0.05) ในขณะท่ีจาํนวนชนิดอาหารแตกต่าง

อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ (p < 0.001) โดยเม่นแต่งตวันํ้ าตาลขนาดเล็กมีจาํนวนชนิดของอาหารในกระเพาะอาหารสูงท่ีสุด 

(3.79±1.21) และขนาดใหญ่มากมีจาํนวนชนิดอาหารน้อยท่ีสุด (2.39±1.18) จากการวิเคราะห์ดชันีการซ้อนทบัของอาหาร 

พบว่ามีการทับซ้อนของอาหารระหว่างเม่นแต่งตวันํ้ าตาลแต่ละขนาดสูง ขอ้มูลน้ีจะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจดัการ

ทรัพยากรเม่นแต่งตวันํ้ าตาลและการประยกุตใ์ชส้าํหรับการเพาะเล้ียงเม่นแต่งตวันํ้ าตาลในอนาคต 

คาํสําคญั: การซอ้นทบัของอาหาร, ดชันีการเตม็กระเพาะ, เม่นทะเลแต่งตวันํ้ าตาล, องคป์ระกอบของอาหารในกระเพาะ 

 

Abstract 

This study is aimed to analyze stomach content of the brown decorated sea urchin T. toreumaticus found in Pattani 

bay. Altogether, 144 samples of live sea urchins were collected. They were categorized into four groups based on size; 

small (2.33–3.52 cm.), medium (3.53–3.81 cm.), large (3.82–4.01 cm.) and extra-large (4.02–4.92 cm.). The stomachs were 

cut and the food items contained were counted and identified and the data was statistically analyzed. It was found that 

polychaete (29.82%) crustacean (24.26%) and mollusc (23.16%) were the main food items found in the stomachs. Fullness 

index between the four size-classes of sea urchin were not significant difference (p > 0.05), but the numbers of food item 

were significant difference (p < 0.001). The highest number of food item was found in the small size class and the lowest 

was in the extra-large size class. Diet overlap between size classes was clearly observed. This scientific information is 

helpful for the management of sea urchin resources and their application for future sea urchin culture.   

Keywords: diet overlap, fullness index, stomach content, T. toreumaticus   
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คํานํา 

เม่นทะเล (Sea urchin) เป็นสัตวน์ํ้ ากลุ่มเอคไคโนเดิร์มท่ีมีความสําคัญต่อระบบนิเวศและมีคุณค่าทาง

เศรษฐกิจมีการนาํมาใชบ้ริโภคอยา่งแพร่หลาย โดยเฉพาะไข่ของเม่นทะเล Roe หรือ Uni ในภาษาญ่ีปุ่น (Kaneniwa 

and Takagi, 1986) สําหรับประเทศในแถบเอเชีย เมดิเตอร์เรเนียน และซีกโลกตะวนัตก เช่น บาร์เบโดส และชิลี     

ไข่เม่นทะเลนบัวา่เป็นอาหารมีราคาแพง เน่ืองจากมีรสชาติอร่อยและหาบริโภคยาก (Lawrence et al., 1997) ในบาง

ประเทศของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกพบว่ามีการนาํไข่เม่นทะเลมาใชใ้นการรักษาโรคและเพ่ิมสมรรถภาพทางเพศ 

(Yur’eva et al., 2003) นอกจากนั้นไข่ของเม่นทะเลยงัอุดมไปดว้ยสารออกฤทธ์ิทางชีวภาพทั้งท่ีเป็นกรดไขมนัไม่

อ่ิมตัว (polyunsaturated fatty acids; PUFAs) เบต้าแคโรทีน (beta-carotene) (Dincer and Cakli, 2007) มีสารต้าน

อนุมูลอิสระ ไดแ้ก่ polyhydoxylated, naphthoquinone และechinochrome A (Lebedev et al., 2001) เปลือกของเม่น

ทะเลมีสารออกฤทธ์ิทางชีวภาพหลายชนิด ไดแ้ก่ polyhydroxylated, naphtoquinone และ spinochromes 

(Anderson et al., 1969) แ ล ะ ห น า ม ข อ ง เ ม ่น ท ะ เ ล ม ีส า ร อ อ ก ฤ ท ธ์ิ ท า ง ช ีว ภ า พ ก ลุ ่ม  echinochrome A, 

polyhydroxylated แ ล ะ  napthoquinone (Pena-Cabrera et al., 2002) เ ป็ น ต น้  เ ม ่น ท ะ เ ล ส า ม า ร ถ กินอา หา ร                  

ไดห้ลากหลายรูปแบบ ไดแ้ก่ กินทั้งพืชและสตัว ์(omnivorous) กินซากพืชซากสตัว ์(scavenger) และกินอินทรียส์าร

ท่ีย่อยสลาย (detritus feeder) ดว้ยการขูดสาหร่ายหรือหญา้ทะเลท่ีพบแพร่กระจายอยู่ตามบริเวณพ้ืนทะเล (สถาบนั

วิทยาศาสตร์ทางทะเล, 2553) โดยใชฟั้นท่ีมีลกัษณะพิเศษ ท่ีเรียกว่า Aristotle’s lantern ใชบ้ดเค้ียวอาหาร มีรายงาน

ว่าเม่นทะเลชนิด Salmacis sphaeroides กินอาหารจาํพวก ไบรโอซัว สายหร่ายทะเล และเศษซากอินทรีย์สาร 

(Miskelly, 2002) นอกจากน้ี Nam and Jae (2012) ศึกษาชนิดของสาหร่ายท่ีพบในแหล่งท่ีอยู่อาศยัของเม่นทะเล   

สองชนิด คือ Anthocidaris crassispina และ Hemicentrotus pulcherrimus บริเวณหาดหินทงยอง ประเทศเกาหลีใต ้

โดยพบสาหร่ายทะเลในแหล่งอาศยัของเม่นทะเลจาํนวน 35 ชนิด และพบสาหร่ายทะเลและสัตวไ์ม่มีกระดูก        

สนัหลงัในกระเพาะอาหารของเม่นทะเลชนิด A. crassispina จาํนวน 17 ชนิด พบชนิดของสาหร่ายทะเลและสตัวไ์ม่

มีกระดูกสันหลงัในกระเพาะอาหารของเม่นทะเลชนิด H. pulcherrimus จาํนวน 13 ชนิด การศึกษาเม่นทะเลใน

ประเทศไทยยงัมีอยูอ่ยา่งจาํกดั โดย Putchakarn and Sonchaeng (2004) รายงานวา่ในน่านนํ้าไทยพบเม่นทะเลทั้งส้ิน 

67 ชนิด เม่นแต่งตวันํ้าตาล T. toreumaticus เป็นเม่นทะเลท่ีสามารถพบไดใ้นอ่าวปัตตานี ซ่ึงเป็นอ่าวท่ีมีความสาํคญั

ทางนิเวศวิทยา การประมง และการเพาะเล้ียงสัตวน์ํ้ าแห่งหน่ึงของประเทศ อย่างไรก็ตามไม่พบรายงานการศึกษา

ทางดา้นอาหารและพฤติกรรมการกินอาหารของเม่นทะเลชนิดน้ีเลย การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือวิเคราะห์

องคป์ระกอบของอาหารท่ีพบในกระเพาะอาหารของเม่นแต่งตวันํ้าตาลในอ่าวปัตตานีเพ่ือใชเ้ป็นความรู้พ้ืนฐานท่ี

สามารถนาํไปใชป้ระโยชนท์ั้งทางดา้นการสร้างองคค์วามรู้ใหม่ทางวิชาการ การจดัการทรัพยากรหรือการเพาะเล้ียง

เม่นแต่งตวันํ้าตาลในอนาคต  

 

วธีิการศึกษา 

 

สถานท่ีเกบ็ตัวอย่าง 

บริเวณท่ีใชใ้นการศึกษาในคร้ังน้ี คือ บริเวณอ่าวปัตตานี โดยการเกบ็ตวัอยา่งเม่นตวัแต่งนํ้าตาลครอบคลุม

พ้ืนท่ีต่างๆ ดังต่อไปน้ี จุดท่ี 1 (a) บริเวณละติจูด 6° 53.652' ลองจิจูด 101° 17.241' เป็นพ้ืนท่ีบริเวณด้านหน้า                    
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แนวชายฝ่ังของหมู่บา้นแหลมนก โดยลกัษณะพ้ืนท่ีทัว่ไปเป็นโคลนละเอียดปนทรายในบางจุด และมีการทบัถม          

ของซากเปลือกหอย ความเค็มเฉล่ียของนํ้ าทะเลบริเวณน้ีอยู่ท่ี 25.05 ส่วนในพนั จุดท่ี 2 (b) บริเวณละติจูด 6° 

55.037' ลองจิจูด 101° 17.514' เป็นบริเวณท่ีค่อนไปทางกลางอ่าว หรือ บริเวณดอนหอย โดยลกัษณะพ้ืนท่ีทัว่ไป

เป็นโคลนปนทรายละเอียด และเป็นบริเวณท่ีมีการทบัถมของซากเปลือกหอยจาํนวนมาก และหอยนานาชนิดอาศยั

อยู่บริเวณน้ีอย่างหนาแน่น บางบริเวณจะมีลกัษณะเป็นดอนใตน้ํ้ า ท่ีมีหอยอาศยัอยู่อย่างหนาแน่น ความเค็มเฉล่ีย

ของนํ้าทะเลบริเวณน้ีอยู่ท่ี 25.07 ส่วนในพนั จุดท่ี 3 (c) บริเวณละติจูด 6° 56.011' ลองจิจูด 101° 16.561' เป็นพ้ืนท่ี

บริเวณดา้นหนา้แนวชายฝ่ัง โดยลกัษณะพ้ืนท่ีทัว่ไปเป็นโคลนปนทรายละเอียด ความเคม็เฉล่ียของนํ้าทะเลบริเวณน้ี

อยูท่ี่ 24.81 ส่วนในพนั (Fig. 1) 

 

Fig. 1 Sites sampling in Pattani bay, Thailand 

 

วิธีการเกบ็ตัวอย่าง 

 ทาํการเกบ็ตวัอยา่งเม่นแต่งตวันํ้าตาล T. toreumaticus ในอ่าวปัตตานี เดือนละ 2 คร้ัง ระหวา่งเดือนเมษายน 

2563–กรกฎาคม 2563 จาํนวนทั้งหมด 144 ตวั โดยใชค้ราดหอยแครงในการเกบ็ตวัอยา่ง 

1. นาํตวัอยา่งเม่นแต่งตวันํ้าตาลมีชีวิตท่ีเกบ็ไดแ้ช่ในนํ้าเยน็จดัทนัทีเพ่ือทาํใหเ้ม่นแต่งตวันํ้าตาลตายโดยเร็ว

ท่ีสุดและหยดุการยอ่ยอาหาร 

 2. นําตัวอย่างเม่นแต่งตัวนํ้ าตาลกลับไปยังห้องปฏิบัติการของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ทาํการวดัขนาดเสน้ผา่ศูนยก์ลาง และบนัทึกขอ้มูล 

3. ผ่าตดัเม่นแต่งตวันํ้าตาลเพ่ือแยกเอากระเพาะอาหารออกและนาํกระเพาะอาหารของเม่นแต่งตวันํ้ าตาล

แช่ในสารละลายฟอร์มาลีน 10% เป็นระยะเวลา 1 สปัดาห์  

4. นาํกระเพาะอาหารของเม่นทะเลมาลา้งนํ้ าจืดและแช่ในนํ้ าจืดเป็นเวลา 1 คืน เพ่ือลา้งฟอร์มาลีนออก

เน่ืองจากขณะทาํการศึกษาวิเคราะห์ชนิดอาหาร ฟอร์มาลีนอาจจะระเหยเป็นก๊าซฟอร์มาลดีไฮด ์ซ่ึงทาํใหเ้กิดอาการ

ระคายเคืองต่อผิวหนงัและดวงตาได ้ 
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5. นํากระเพาะอาหารของเม่นแต่งตัวนํ้ าตาลท่ีล้างด้วยนํ้ าจืดแล้วไปเก็บรักษาในสารละลายเอทธิล

แอลกอฮอล ์70% เพ่ือรอการผา่ตดักระเพาะอาหารต่อไป 

 

การวิเคราะห์องค์ประกอบของอาหารในกระเพาะอาหาร 

นาํกระเพาะอาหารของเม่นแต่งตวันํ้าตาล T. toreumaticus ท่ีเก็บรักษาไวใ้นสารละลายเอทธิลแอลกอฮอล ์

70% มาผ่าตดัใตก้ลอ้งจุลทรรศน์แบบเสตอริโอใช้เข็มเข่ียอาหารออกจากกระเพาะ เพ่ือศึกษาจาํนวนชนิดและ

ปริมาณของอาหารดว้ยวิธีดงัน้ี  

1.  การศึกษาชนิดของอาหารในกระเพาะอาหารของเม่นแต่งตวันํ้าตาลแต่งตวันํ้าตาล T. toreumaticus โดย

การจาํแนกชนิดอาหารท่ีพบในกระเพาะออกเป็นกลุ่ม ๆ 

 2. การศึกษาปริมาณของอาหารในกระเพาะอาหารของเม่นแต่งตวันํ้าตาล T. toreumaticus ประเมินปริมาณ

อาหารแต่ละกลุ่มท่ีพบดว้ยวิธีการประเมินปริมาตรสัมพทัธ์ของอาหาร (volumetric method หรือ %V) (Hyslop, 

1980) บนัทึกขอ้มูลทั้งหมด  

2.1 ดัชนีกระเพาะอาหารว่าง (Vacuity index) หมายถึง สัดส่วนของจาํนวนของกระเพาะอาหารของเม่น

แต่งตวันํ้าตาลท่ีวิเคราะห์แลว้ไม่พบอาหารต่อจาํนวนกระเพาะท่ีศึกษาทั้งหมด คาํนวณไดจ้าก Equation 1 

 

𝑉𝑉 =  𝐸𝐸 100
𝑇𝑇𝑇𝑇

                                                                                                   (1) 

          V = ค่าดชันี vacuity index; E = จาํนวนกระเพาะอาหารท่ีไม่มีอาหาร; TL = จาํนวนกระเพาะอาหารทั้งหมด 

 

2.2 ดัชนีการเตม็กระเพาะอาหาร (Fullness index; FL) หมายถึง ค่าดชันีการเต็มกระเพาะอาหารของเม่น

แต่งตวันํ้ าตาล โดยพิจารณาจากปริมาณอาหารทั้งหมดท่ีพบในกระเพาะ โดยกาํหนดพิสัยของตวัเลข ตั้งแต่ 0-8            

โดยท่ี 0 หมายถึง กระเพาะอาหารท่ีไม่มีอาหารอยู่เลย และ 8 หมายถึง การมีอาหารโป่งเต็มกระเพาะ คาํนวณไดจ้าก 

Equation 2 

 

    𝐹𝐹 =  ∑ 𝐹𝐹𝐹𝐹
𝑇𝑇𝑇𝑇

 𝑛𝑛
𝑖𝑖=1                                                                                                                  (2) 

          F = ดชันีการเตม็กระเพาะ; Fs = ค่าความเตม็กระเพาะอาหารแต่ละตวั ; TL = จาํนวนกระเพาะอาหารทั้งหมด 

 

2.3 ค่าความกว้างของอาหาร (Diet Breadth) หมายถึง ค่าความกวา้งหรือหลากหลายของอาหารท่ีเม่น

แต่งตัวนํ้ าตาลบริโภคเข้าไป คํานวณโดยใช้สมการ Levin’s Standardised index (Krebs, 1989) โดยมีสูตรดัง 

Equation 3 

 

𝐵𝐵𝑖𝑖 = � 1
𝑛𝑛−1

� �� 1
∑ 𝑃𝑃𝑖𝑖

2𝑛𝑛
𝑖𝑖,𝑗𝑗=1

� − 1�      (3) 

            Bi = ดชันี Levin’s Standardised index สาํหรับ “i”; Pij = สดัส่วนของอาหารในกระเพาะเม่นแต่งตวันํ้าตาล 

“i” ท่ีมีอาหาร “j”; n = จาํนวนชนิดของอาหารทั้งหมด 
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 2.4 การซ้อนทับของอาหาร (Diet Overlap) หมายถึง ค่าท่ีระบุถึงการซ้อนทบัของอาหารสําหรับตวัอย่าง

เม่นแต่งตวันํ้าตาลสองกลุ่ม หรือสองขนาดท่ีอาศยัอยู่ในพ้ืนท่ีใดๆ คาํนวณโดยใชส้มการของ Morisita Horn index 

ซ่ึงมีค่าอยูร่ะหวา่ง 0-1 (Horn, 1966 อา้งโดย ซุกรี, 2551) คาํนวณไดจ้าก Equation 4 

 

𝐶𝐶𝐻𝐻 =  2(∑𝑃𝑃𝑖𝑖𝑖𝑖𝑃𝑃𝑖𝑖𝑖𝑖)
∑𝑃𝑃𝑖𝑖𝑗𝑗

2+∑𝑃𝑃𝑖𝑖𝑖𝑖
2                                                                                                      (4) 

           CH = Morisita Horn index ระหวา่งกลุ่มปลา “j” และ “k”; pij  = สดัส่วนของอาหารในกระเพาะเม่นแต่งตวั        

นํ้าตาล “i” ต่ออาหารทั้งหมดท่ีบริโภคโดยกลุ่มเม่นแต่งตวันํ้าตาล “j” 

            pik = สดัส่วนของอาหารในกระเพาะเม่นแต่งตวันํ้าตาล “i” ต่ออาหารทั้งหมดท่ีบริโภคโดยกลุ่มเม่นแต่งตวั

นํ้าตาล “k”; n = จาํนวนชนิดของอาหารทั้งหมด 

 

การวิเคราะห์ข้อมลูทางสถิติ 

 ใชส้ถิติ Analysis of variance (ANOVA) ทดสอบวา่ขนาดของเม่นแต่งตวันํ้าตาลทั้ง 4 ขนาดมีค่าดชันีการเต็ม

กระเพาะของอาหาร (Fullness index) และจาํนวนชนิดของอาหารท่ีพบในกระเพาะอาหารของเม่นแต่งตวันํ้ าตาล

แตกต่างกันหรือไม่ ทั้ งน้ีมีการแปลงรูปข้อมูลดิบโดยใช้รากท่ีสอง (Square Root Transformation, SQRT) ก่อน

วิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติเพ่ือใหข้อ้มูลมีการแพร่กระจายแบบปกติ (normal distribution)  

 

ผลและวจิารณ์ผลการทดลอง 

จากการศึกษาพบวา่ในกระเพาะอาหารของเม่นแต่งตวันํ้าตาล T. toreumaticus ทั้ง 4 ขนาด ไดแ้ก่ ขนาดเลก็ 

(2.33–3.52 cm.) จาํนวน 38 ตวั, ขนาดกลาง (3.53–3.81 cm.) จาํนวน 36 ตวั, ขนาดใหญ่ (3.82–4.01 cm.) จาํนวน      

34 ตวั และขนาดใหญ่มาก (4.02–4.92 cm.) จาํนวน 36 ตวั มีอาหารอยู่ 7 กลุ่มดว้ยกนั คือ ไส้เดือนทะเล (29.82%) 

ครัสเตเชียน (24.26%) หอย (23.16%) ทราย (11.65%) ปลา (4.08%) กลุ่มพืช (3.80%) และฟองนํ้ า  (3.23%) 

ตามลาํดบั ค่าดชันีทางอาหารของเม่นแต่งตวันํ้าตาลท่ีพบประกอบดว้ย จาํนวนชนิดอาหารเฉล่ียต่อกระเพาะอาหารท่ี

แสดงถึงจาํนวนชนิดของอาหารเฉล่ียท่ีพบในกระเพาะอาหารของเม่นแต่งตวันํ้าตาล แต่ละตวัมีค่าเท่ากบั 2.85±1.33 

ค่าดชันีการเต็มกระเพาะ 1.98±0.64 แสดงว่าเม่นแต่งตวันํ้าตาลท่ีศึกษามีปริมาณอาหารในกระเพาะอาหารนอ้ย ค่า

ดชันีกระเพาะอาหารว่าง 15.90 แสดงว่าเม่นแต่งตวันํ้าตาล ร้อยละ 15.90 ไม่พบอาหารใดๆ ในกระเพาะอาหารและ

เม่นแต่งตวันํ้าตาล ร้อยละ 84.1 มีอาหารอยูใ่นกระเพาะอาหารขณะกาํลงัศึกษา ค่าความกวา้งของอาหาร 0.59 แสดง

วา่เม่นแต่งตวันํ้าตาล กินอาหารท่ีไม่หลากหลายมากนกั (Table 1) จากการศึกษาเปรียบเทียบผลของขนาดท่ีมีต่อการ

กินอาหารของเม่นแต่งตวันํ้าตาล พบว่าค่าดชันีการเต็มกระเพาะอาหารของเม่นแต่งตวันํ้าตาลทั้ง 4 ขนาด แตกต่าง

อย่างไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติ (p > 0.05) ในขณะท่ีจาํนวนชนิดอาหารของเม่นแต่งตวันํ้าตาล 4 ขนาด แตกต่างอย่างมี

นยัสาํคญัทางสถิติ (p < 0.001) โดยท่ีเม่นแต่งตวันํ้าตาล ขนาดเลก็มีจาํนวนชนิดของอาหารในกระเพาะอาหารมาก

ท่ีสุด (3.79±1.21) และเม่นแต่งตวันํ้ าตาล ขนาดใหญ่มากมีจาํนวนชนิดอาหารนอ้ยท่ีสุด (2.39±1.18) ซ่ึงแสดงว่า

ขนาดของเม่นแต่งตวันํ้าตาลมีผลต่อจาํนวนชนิดอาหารท่ีเม่นแต่งตวันํ้าตาลเลือกกินแมว้า่เม่นแต่งตวันํ้าตาลทั้งหมด

อาศยัอยู่บริเวณเดียวกนั ผลจากการศึกษาพบว่าเม่นแต่งตวันํ้ าตาลขนาดเล็กมีทรายเป็นองค์ประกอบในกระเพาะ

อาหารสูงมาก (19.69%) และสัดส่วนของทรายในกระเพาะอาหารลดลงเม่ือเม่นแต่งตวันํ้ าตาลมีขนาดใหญ่ข้ึน 
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(19.69%, 6.82%, 6.34% และ 4.72%) เม่นแต่งตวันํ้ าตาลมีแนวโน้มท่ีจะเลือกกินครัสเตเชียน (21.56%, 18.42%, 

25.82% และ33.07%) และกลุ่มหอย (16.78%, 25.84%, 32.16 % และ 25.53%) ในสดัส่วนท่ีเพ่ิมข้ึนเม่ือมีขนาดใหญ่

ข้ึน นอกจากนั้นผลจากการวิเคราะห์ดชันีการซอ้นทบัของอาหาร พบวา่มีการซอ้นทบัของอาหารระหวา่งเม่นแต่งตวั

นํ้าตาลแต่ละขนาดสูงมาก (Table 2) แสดงว่าเม่นแต่งตวันํ้าตาลทุกขนาดท่ีพบในบริเวณน้ีกินอาหารคลา้ยคลึงกนั

มาก เพียงแต่เม่นแต่งตวันํ้าตาลขนาดเลก็แต่ละตวัมีความสามารถในการกินอาหารท่ีหลากหลายกว่า อย่างไรก็ตาม

อาหารท่ีเม่นแต่งตวันํ้าตาลขนาดเล็กเลือกกินเป็นกลุ่มอาหารท่ีเม่นแต่งตวันํ้าตาลขนาดใหญ่เลือกกินเกือบทั้งหมด

เช่นกนัโดยพิจารณาจากค่าการซอ้นทบัของอาหารในระหวา่งเม่นแต่งตวันํ้าตาลแต่ละขนาด 

ผลการศึกษาในคร้ังน้ีนบัว่าเป็นรายงานองค์ประกอบชนิดของอาหารท่ีพบในกระเพาะอาหารของเม่น

แต่งตวันํ้ าตาลชนิด T. toreumaticus เป็นคร้ังแรก เม่ือเปรียบเทียบองค์ประกอบของอาหารท่ีเม่นทะเลชนิดอ่ืนกิน    

จะเห็นไดว้่าอาหารส่วนใหญ่ท่ีพบในกระเพาะอาหารของเม่นแต่งตวันํ้าตาลชนิดน้ีคลา้ยคลึงกบัอาหารในกระเพาะ

ของเม่นทะเล Paracentrotus gaimardi ไดแ้ก่ ไบรโอซวั, ครัสเตเชียน, หอยฝาเดียว, ฟองนํ้า, เศษซากอินทรีย ์และ

เม็ดทราย(Villaça, 1991) นอกจากนั้ น Nam and Jae (2012) รายงานว่าในกระเพาะอาหารของเม่นทะเล A. 

crassispina และ H. pulcherrimus พบสัตวไ์ม่มีกระดูกสันหลงัในกลุ่มครัสเตเชียนสองชนิด คือ Caprella mutica 

และ Balanus trigonus ในขณะท่ีการศึกษาของ Vaıtilingon et al. (2003) พบว่าเม่นทะเล Tripneustes gratilla เลือก

กินหญา้ทะเล Syringodium isoetifolium เป็นอาหารหลกั  

 

Table 1 Values of diet attributes and food composition of different size-classes of T. toreumaticus   

Size of sea 
urchin
  

Small 
(2.333.52 cm) 

Medium 
(3.53-3.81 cm) 

Large 
(3.82-4.01 cm) 

Extra large 
(4.02-4.92 cm) 

Overall 
(2.33-4.92 cm) 

Number of sample 38 36 34 36 144 
Total food items 7 7 7 7 7 
Number of food 
items (Mean±SD) 3.79±1.21 2.47±1.21 2.68±1.25 2.39±1.18 2.85±1.33 
Fullness index 
(Mean±SD) 2.16±0.63 1.95±0.68 2.01±0.54 1.81±0.70 1.98±0.64 
Vacuity index (VI) 5.41 16.67 19.05 22.50 16.13 
Diet breadth (Bi) 0.67 0.51 0.53 0.44 0.59 

Food items (%V)      
Fish 
Crustaceans 
Mollusc 
Plant 
Sand 
Polychaete 
Sponge 

5.87 3.23 5.05 0.50 4.08 
21.56 18.42 25.82 33.07 24.26 
16.78 25.84 32.16 25.53 23.16 
4.16 6.94 2.00 2.01 3.80 

19.69 6.82 6.34 4.72 11.56 
28.31 36.72 24.88 31.16 29.82 

3.64 2.03 3.76 3.02 3.23 
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Table 2 Value of diet overlap of different size-classes of T. toreumaticus  in Pattani bay 

Diet overlap  

Size Small 

(2.33-3.52 cm.) 

Medium 

(3.53-3.81 cm.) 

Large 

(3.82-4.01 cm.) 

Extra large 

(4.02-4.92 cm.) 

Small - - - - 

Medium 0.92 - - - 

Large 0.90 0.95 - - 

Extra large 0.90 0.95 0.97 - 

 

สรุป 

อาหารท่ีพบในกระเพาะอาหารของเม่นแต่งตวันํ้าตาล T. toreumaticus ในอ่าวปัตตานี มีองคป์ระกอบหลกั 

ไดแ้ก่ ไส้เดือนทะเล (29.82%) ครัสเตเชียน (24.26%) และหอยทะเล (23.16%) ขนาดของเม่นแต่งตวันํ้าตาลไม่มีผล

ต่อค่าดชันีการเต็มกระเพาะอาหาร (p > 0.05) แต่ส่งผลต่อจาํนวนชนิดอาหารท่ีพบในกระเพาะอาหาร (p < 0.001)    

โดยท่ีเม่นแต่งตวันํ้าตาลขนาดเลก็มีจาํนวนชนิดของอาหารในกระเพาะอาหารสูงท่ีสุด และมีการซอ้นทบัของอาหาร

ระหว่างเม่นแต่งตวันํ้ าตาลทั้งส่ีขนาดสูงมาก ขอ้มูลน้ีสามารถใชเ้ป็นพ้ืนฐานสําหรับการบริหารจดัการทรัพยากร    

เม่นทะเลและการประยกุตใ์ชส้าํหรับการเพาะเล้ียงเม่นทะเลในอนาคต 

 

กติติกรรมประกาศ 

 ขอขอบคุณอาจารยท่ี์ปรึกษาท่ีคอยให้คาํแนะนาํ ขอบคุณชาวประมงหมู่บา้นแหลมนก จงัหวดัปัตตานีท่ี

คอยช่วยเหลือเร่ืองการเก็บตวัอยา่ง ขอบคุณสาขาวิชาวิทยาการเกษตรและประมง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ท่ีเอ้ือเฟ้ือสถานท่ีและอุปกรณ์ต่างๆ ขอบคุณทุนยกเวน้ค่าธรรมเนียมการศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ขอบคุณโครงการวิจยันิเวศวิทยา ความหลากหลาย และความชุกชุม

ของสตัวพ้ื์นทะเลกลุ่มเอคไคโนเดิร์มในอ่าวปัตตานี และขอบคุณโครงการวิจยัการใชฐ้านทรัพยากรชีวภาพของอ่าว

ปัตตานีสู่การใชป้ระโยชน์โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนอยา่งมีประสิทธิภาพและยัง่ยืน ท่ีสนบัสนุนทาํใหก้ารศึกษา

ในคร้ังน้ีสาํเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยดี 
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การศึกษาเบื้องต้นเพ่ือการเพาะพนัธ์ุปลาพลวงชมพ ู
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บทคัดย่อ 

 ปลาพลวงชมพ ูTor douronensis เป็นปลานํ้ าจืดชนิดหน่ึงท่ีมีความสาํคญัทางเศรษฐกิจของประเทศไทย ซ่ึงพบได้

เฉพาะทางภาคใตต้อนล่างของประเทศไทย เป็นปลาท่ีอยูใ่นวงศป์ลาตะเพียน มีลกัษณะโดดเด่นท่ีเกลด็เป็นสีชมพ ูการศึกษา

เร่ืองการเพาะพนัธ์ุปลาพลวงชมพจูากแม่พนัธ์ุปลาจาํนวน 5 ตวั ท่ีมีค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของนํ้ าหนกัตวัเฉล่ีย 

1,080±130 กรัม และมีความยาวลาํตวัทั้งส้ินเฉล่ีย 43.70±2.20 เซนติเมตร พบว่าแม่ปลาท่ีสมบูรณ์เพศมีความดกไข่เฉล่ีย 

6,974±1,647 ฟอง มีค่าดชันีความสมบูรณ์เพศเฉล่ียร้อยละ 4.10±1.51 และมีค่าดชันีของตบัเฉล่ียร้อยละ 2.59±0.41 หลงัจาก

การฉีดฮอร์โมนเพ่ือกระตุน้แม่พนัธ์ุปลาพลวงชมพท่ีูมีค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของนํ้ าหนกัตวัเฉล่ีย 940±151.66 

กรัม และมีความยาวลาํตวัทั้งส้ินเฉล่ีย 43.20±2.25 เซนติเมตร โดยใชฮ้อร์โมนสังเคราะห์ (BUS) ปริมาณ 30 ไมโครกรัม

ร่วมกบัยาเสริมฤทธ์ิ (DOM) 10 มิลลิกรัม/แม่ปลา 1 กิโลกรัม พบว่าไข่ท่ีไดรั้บการผสมกบันํ้ าเช้ือมีอตัราการปฏิสนธิ

เฉล่ียร้อยละ 89.56 มีระยะเวลาในการฟักไข่ปลาเฉล่ียเท่ากบั 90 ชัว่โมง 40 นาที ท่ีอุณหภูมิของนํ้า 25–27 °C แม่ปลา

มีอตัราส่วนการขยายของช่องทอ้งเม่ือสมบูรณ์เพศก่อนฉีดเท่ากบั 6.29±0.53 มิลลิเมตร หลงัฉีดฮอร์โมนเท่ากบั 6.46±0.58 

มิลลิเมตร และพบวา่แม่ปลาท่ีพร้อมวางไข่มีอตัราการขยายช่องทอ้งเพ่ิมข้ึนร้อยละ 4.70  

คาํสําคญั: ความดกไข่, ดชันีความสมบูรณ์เพศ, ดชันีตบั, ปลาพลวงชมพ,ู อตัราการขยายช่องทอ้ง 
 
 

Abstract 

 Tor douronensis is a type of freshwater fish in the family Cyprinidae that is the economic fish of Southern-

Thailand. They can be found only in the lower Southern of Thailand. The fish has a distinctive appearance by pink scale. 

Preliminary study for the propagation of T. douronensis was studied from 5 female broodstock. The average±standard 

variation of the broodstock weight and total length were ranged 1,080±130 g. and 43.70±2.17 cm, respectively. The result 

showed that the fecundity, gonadosomatic index and hepatosomatic index were 6,973±1,646 eggs, 4.10±1.51% and 

2.59±0.41%, respectively. Moreover, the average±standard variation of the broodstock weight and total length were ranged 

940±151.66g. and 43.20±2.25 cm, respectively. The females stimulated by 30 µg of (BUS) with (DOM) 10 mg/1 kg. It was 

found that the average fertilization rate of 89.56% and the hatching out was 90 hours 40 minutes at the water temperature 

of 25–27 ° C. of female fish showed the abdomen width increased from 6.29±0.53 mm to 6.46±0.58 mm or around 4.70% 

increment.  

Keywords: abdomen increment, fecundity, gonadosomatic index, hepatosomatic index, Tor douronensis  

mailto:hanan22559@gmail.com


การประชุมทางวชิาการของมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ คร้ังท่ี 59  สาขาประมง 

615 

คํานํา 

ปลาพลวงชมพู (Tor douronensis) เป็นปลานํ้าจืดชนิดหน่ึงท่ีมีความสาํคญัทางเศรษฐกิจของประเทศไทย 

มีช่ือเรียกภาษาถ่ินหรือภาษามลายูว่า “กือเลาะฮ” ซ่ึงพบได้เฉพาะทางภาคใต้ตอนล่างของประเทศไทย                              

(Chesoh et al., 2018) ปลาพลวงชมพูเป็นปลาท่ีอยู่ในวงศป์ลาตะเพียน (Cyprinidae) มีรูปร่างคลา้ยปลาเวียน (Tor 

tambroides) แต่ปลาพลวงชมพูมีลักษณะโดดเด่นท่ีเกล็ดเป็นสีชมพู และมีขนาดใหญ่ ลําตัวเพรียว รูปร่าง

ทรงกระบอก ลาํตวัดา้นบนมีสีคลํ้าอมนํ้าตาลและดา้นขา้งลาํตวัสีเงินเหลือบชมพูหรือทอง ลกัษณะหวัค่อนขา้งมน 

ริมฝีปากหนา ปากกวา้งเลก็นอ้ย ใตค้างมีต่ิงเน้ือสั้นๆ มีหนวด 2 คู่ อยา่งเห็นไดช้ดั ลกัษณะเด่นคือมีหนวด 1 คู่ ท่ีริม

ฝีปากก่อนถึงมุมปาก หนวดยาวเป็น 2 เท่าของความยาวตา ริมฝีปากล่างมีพูตรงกลางยาว แต่ไม่ถึงมุมปาก (Kottelat, 

2013) เป็นปลาท่ีมีถ่ินอาศยัอยู่ในลาํธารหรือบริเวณท่ีมีปริมาณออกซิเจนสูง นํ้ าค่อนขา้งเย็น บริเวณนํ้ าตกหรือ

บริเวณตน้นํ้าสายหลกั พบมากโดยเฉพาะในนํ้าตกฮาลา-บาลา ภายในอุทยานฮาลา-บาลา จงัหวดัยะลา ปลาพลวง

ชมพูจึงเป็นปลาประจาํถ่ินท่ีมีช่ือเสียงของจงัหวดัยะลา (Lal et al., 2013) 

 ในปัจจุบันปลาพลวงชมพูมีภาวะใกลสู้ญพนัธ์ุ เน่ืองจากการสร้างเข่ือนบางลางในอาํเภอบันนังสตา 

จงัหวดัยะลา ทาํให้สูญเสียแหล่งท่ีอยู่อาศยัจึงมีจาํนวนน้อยลง ศูนยวิ์จยัและพฒันาประมงนํ้ าจืดยะลาได้มีการ

รวบรวมพ่อแม่พันธ์ุปลาจากนํ้ าตกฮาลา-บาลา นํามาขยายพนัธ์ุโดยใช้วิธีการผสมเทียมด้วยการใช้ฮอร์โมน

สังเคราะห์ (BUS) อตัรา 5-8 ไมโครกรัมร่วมกับยาเสริมฤทธ์ิ (DOM) อตัรา 10 มิลลิกรัม/แม่ปลา 1 กิโลกรัม 

จนกระทัง่สามารถขยายพนัธ์ุปลาและนาํไปปล่อยพนัธ์ุปลาลงในเข่ือนบางลางได ้แต่ก็ยงัขยายพนัธ์ุไดป้ริมาณนอ้ย 

เน่ืองจากปลาพลวงชมพูเป็นปลาท่ีอาศยัอยู่ในป่าลึก ตอนตน้แม่นํ้าซ่ึงเป็นพ้ืนท่ีมีความเส่ียงภยัสูง โดยพ้ืนท่ีดงักล่าว

ในปัจจุบนัเกิดปัญหาความไม่สงบในพ้ืนท่ี 3 จงัหวดัชายแดนภาคใต ้อีกทั้งการลาํเลียงมีระยะทางค่อนขา้งไกล  พ่อ

แม่พนัธ์ุท่ีรวบรวมจากแหล่งนํ้ าธรรมชาติมกับอบชํ้ า เกล็ดหลุด และตายง่าย จึงมีปัญหาในการขนยา้ยปลาพลวง

ชมพูจากธรรมชาติ เพ่ือนํามาขยายพันธ์ุเป็นไปได้ค่อนข้างยาก จึงถือว่าข้อมูลทางชีววิทยาสืบพันธ์ุเพ่ือการ

ขยายพนัธ์ุปลาพลวงชมพูยงัเป็นปัญหาเร่งด่วนท่ีควรมีการศึกษาเพ่ือลดปัญหาการสูญพนัธ์ุของปลาพลวงชมพูใน

อนาคต (Musikarune et al., 2016) หากไม่เร่งรีบศึกษาวิจยัเพ่ือคน้หาวิธีเพาะขยายพนัธ์ุปลาพลวงชมพูเพ่ือส่งเสริม

อาชีพและการอนุรักษแ์ลว้ ในอนาคตปลาพลวงชมพูในพ้ืนท่ี 3 จงัหวดัชายแดนภาคใตอ้าจเส่ียงต่อการสูญพนัธ์ุได ้

(Chesoh et al., 2018) 

เพ่ือเป็นขอ้มูลและการพฒันาการขยายพนัธ์ุเพ่ือไม่ให้ปลาชนิดน้ีสูญพนัธ์ุไปในอนาคต งานวิจยัน้ีจึงได้

ดาํเนินการศึกษาถึงชีววิทยาการสืบพนัธ์ุ และมุ่งเนน้ถึงลกัษณะการสืบพนัธ์ุของปลาชนิดน้ี เพ่ือเป็นแนวทางสาํหรับ

การขยายพนัธ์ุ อนุบาลลูกปลาใหมี้เพียงพอต่อการบริโภคสาํหรับอนาคต และเพ่ือปล่อยลงสู่แหล่งนํ้าธรรมชาติ หรือ

สามารถผลิตในเชิงพาณิชยต่์อไป 

 

อุปกรณ์และวธีิการ 

 

การเตรียมปลาเพ่ือการศึกษา 

 พ่อแม่พนัธ์ุปลาพลวงชมพูท่ีนาํมาใชใ้นการศึกษาอยู่ในช่วงอายุระหว่าง 2–3 ปี แม่พนัธ์ุปลามีค่าเฉล่ีย±

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของนํ้ าหนักตัวเฉล่ีย 1,080±130 กรัม และมีความยาวลําตัวทั้ งส้ินเฉล่ีย 43.70±2.20 
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เซนติเมตร และปลาเพศผูมี้ค่าเฉล่ีย±ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของนํ้ าหนักตวัเฉล่ีย 870±112 กรัม และมีความยาว

ลาํตวัทั้งส้ินเฉล่ีย 46.20±3.00 เซนติเมตร นาํมาเล้ียงในบ่อซีเมนต์ท่ีมีขนาด 50 ตารางเมตร ระบบหมุนเวียนแบบ

ระบบปิด และเล้ียงดว้ยอาหารเมด็สาํเร็จรูปลอยนํ้าท่ีมีโปรตีนไม่ตํ่ากว่า 30 เปอร์เซ็นต ์วนัละ 2 ม้ือ เม่ือพ่อแม่พนัธ์ุ

ปลามีความสมบูรณ์เพศจะทาํการคดัพ่อแม่พนัธ์ุท่ีสมบูรณ์เพศ โดยจะทาํการตรวจเช็คความสมบูรณ์เพศของแม่ปลา

โดยการใชส้ายยางสอดเขา้ไปในช่องเพศของปลาและดูดไข่ออกมาบางส่วน ไข่ปลาท่ีนาํมาเพาะตอ้งมีการพฒันาถึง

ระยะ Germinal vesicle หลงัจากนั้นนาํไข่ปลาตรวจดูการเคล่ือนท่ีของ Germinal vesicle สาํหรับปลาเพศผูจ้ะทาํการ

คดัเลือกโดยใชวิ้ธีการรีดนํ้ าเช้ือออกมา โดยใชน้ิ้วมือกดออกมาบริเวณส่วนทอ้งเหนือช่องเพศเบาๆ จะมีนํ้ าเช้ือ

ลกัษณะสีขาวขุ่นไหลออกมาจากช่องเพศ (Musikarune et al., 2016) 

 

การผสมเทียม 

 การผสมเทียมใชวิ้ธีการผสมแบบแห้ง (Dry method) (อุทยัรัตน์, 2538) หลงัจากท่ีทาํการการฉีดฮอร์โมน

และปล่อยใหพ่้อแม่พนัธ์ุรัดกนัเองตามธรรมชาติ โดยใชร้ะยะเวลา 15 ชัว่โมงหลงัจากฉีดฮอร์โมน เม่ือปลาเพศเมีย

พร้อมท่ีจะวางไข่ จะนาํผา้สะอาดมาเช็ดตวัปลาใหแ้หง้ หลงัจากนั้นจะทาํการรีดไข่ลงไปในกะละมงักน้เรียบ ส่วน

ปลาเพศผูจ้ะทาํการรีดนํ้าเช้ือลงในบีกเกอร์ขนาด 500 ซี.ซี. หลงัจากนั้นทาํการผสมไข่ปลาและนํ้าเช้ือ โดยใชข้นไก่

ท่ีสะอาดคนใหเ้ขา้กนัประมาณ 1 นาที จากนั้นทาํความสะอาดโดยเติมนํ้าท่ีสะอาดพอท่วมไข่ และรินนํ้าท้ิงทาํเช่นน้ี

ประมาณ 2–3 คร้ัง (Musikarune et al., 2016) จากนั้นทาํการโรยไข่ท่ีผสมกบันํ้าเช้ือแลว้บนตะแกรงฟักไข่ท่ีเตรียม

ไว ้ซ่ึงตะแกรงฟักไข่มีขนาด 80×120 เซนติเมตร ทาํกรอบดว้ยท่อพีวีซีขนาด ½ น้ิว ขนาดตาอวน 16 ช่อง/น้ิว แขวน

ตะแกรงฟักเหนือพ้ืนบ่อประมาณ 0.2 เมตร ภายในบ่อฟักไข่มีการให้อากาศและนํ้ าหมุนเวียนตลอดเวลาในอตัรา                 

9 ลิตรต่อนาที 

 

การศึกษาความดกของไข่ 

 ทาํการศึกษาความดกของไข่โดยการชัง่นํ้ าหนกั (Gravimetric method) โดยการนาํแม่พนัธ์ุปลาพลวงชมพู

ท่ีมีความสมบูรณ์เพศ นาํมาชัง่นํ้ าหนกั วดัความยาวลาํตวั และทาํการผ่าทอ้งเพ่ือนาํรังไข่มาชัง่นํ้ าหนกัทั้งหมด แลว้

ทาํการสุ่มตวัอย่างไข่ จาํนวน 1% ของนํ้ าหนักไข่ทั้งหมด หลงัจากนั้นนาํมานับจาํนวนแลว้เทียบกบันํ้ าหนักไข่

ทั้งหมด ทาํการคาํนวณหาค่าความดกของไข่ ซ่ึงคาํนวณไดจ้าก Equation 1 (วิทย,์ 2521) 

 

 

 

Fecundity = Weight of ovary x Number of egg
1% weight of ovary

      (1) 
 
 

 

 

 

การศึกษาดัชนีความสมบูรณ์เพศ 

 ศึกษาดชันีความสมบูรณ์เพศ ซ่ึงดชันีความสมบูรณ์เพศของแม่พนัธ์ุปลาท่ีพร้อมจะผสมพนัธ์ุ เพ่ือเป็น

ขอ้มูลเบ้ืองตน้ทางชีววิทยา โดยการนาํแม่พนัธ์ุปลาท่ีมีความสมบูรณ์เพศ มาชัง่นํ้ าหนกั วดัความยาวลาํตวั และทาํ

การผ่าทอ้งเพ่ือนาํรังไข่ออกมาชัง่นํ้ าหนัก หลงัจากนั้นนาํมาคาํนวณหาค่าดชันีความสมบูรณ์เพศ (Amornsakun                

et al., 2018) 
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Gonadosomatic index (%) = Weight of ovary
Weight of body

x100     (2) 

 

 

การศึกษาค่าดัชนีของตับ 

 ศึกษาค่าดชันีของตบัโดยวิธีการชั่งนํ้ าหนัก (Gravimetric method) นาํแม่ปลาพลวงชมพูท่ีสมบูรณ์เพศ

จาํนวน 5 ตวั ทาํการผ่าทอ้งปลาและนาํตบัมาชัง่นํ้ าหนกัทั้งหมด บนัทึกผลและนาํมาคาํนวณหาค่าดชันีของตบัดงั 

Equation 3 
 
 

 

 

 

 Hepatosomatic index (%) = Weight of liver
Weight of fish

x100     (3) 
  

 

การศึกษาอัตราส่วนการขยายตัวของช่องท้องของแม่ปลา 

 นาํแม่ปลาท่ีไม่สมบูรณ์เพศ (รังไข่อยูร่ะยะ Virgin หรือระยะ Maturing virgin) จาํนวน 5 ตวั นาํมาวดัความ

ยาวลาํตวั ความกวา้งช่องทอ้ง ทาํการฉีดฮอร์โมนกระตุน้การวางไข่ ซ่ึงฮอร์โมนท่ีนิยมนาํมาใชใ้นการกระตุน้ คือ

ฮอร์โมนสังเคราะห์ มีช่ือทางการคา้ว่า Suprefact การใชฮ้อร์โมนสังเคราะห์ตอ้งใชร่้วมกบัยาเสริมฤทธ์ิ มีช่ือทาง

การคา้ว่า Domperidone  เพ่ือช่วยให้ฮอร์โมนท่ีฉีดเขา้ไปมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน (Amornsakun et al., 2018) ใน

การขยายพนัธ์ุปลาพลวงชมพูจะใชฮ้อร์โมนสังเคราะห์ (BUS) ปริมาณ 30 ไมโครกรัมร่วมกบัยาเสริมฤทธ์ิ (DOM) 

10 มิลลิกรัมต่อแม่ปลา 1 กิโลกรัม (Musikarune et al., 2016) และทาํการตรวจสอบแม่ปลาท่ีผ่านการฉีดฮอร์โมนท่ี

สมบูรณ์เพศพร้อมผสมพนัธ์ุจาํนวน 5 ตวั นาํมาวดัความยาวลาํตวัและความกวา้งช่องทอ้งจดบนัทึกขอ้มูล หลงัจาก

ฉีดกระตุน้ขยายพนัธ์ุปลาแลว้ จะนาํไปปล่อยลงในบ่อซีเมนตท่ี์มีขนาด 2.5×4.0×0.5 ลูกบาศกเ์มตร ระดบันํ้าลึก 20 

เซนติเมตร ระบบนํ้าเป็นระบบไหลเวียนตลอดเวลาในปริมาณ 3 ลิตรต่อนาที   

 

ผลการศึกษา 

 จากการศึกษาปลาพลวงชมพูเพศเมียจาํนวน 5 ตวั นํ้ าหนักลาํตวัเฉล่ีย 1,080±130 กรัม ความยาวลาํตวั

ทั้งส้ินเฉล่ีย 43.70±2.20 เซนติเมตร โดยปลาขนาดเลก็ท่ีสุดนํ้าหนกั 900 กรัม ความยาวลาํตวัทั้งส้ิน 41 เซนติเมตร 

และปลาขนาดใหญ่ท่ีสุดมีนํ้าหนกั 1,200 กรัม ความยาวลาํตวัทั้งส้ิน 46 เซนติเมตร พบว่าแม่พนัธ์ุปลาพลวงชมพูมี

ความดกของไข่เฉล่ีย 6,974±1,647 ฟอง มีค่าดชันีความสมบูรณ์เพศร้อยละ 4.10±1.51 มีค่าดชันีของตบัเฉล่ียร้อยละ 

2.59 และมีอตัราส่วนการขยายช่องท้องก่อนฉีดฮอร์โมนเฉล่ีย 6.17 และอตัราส่วนการขยายช่องท้องหลังฉีด

ฮอร์โมนเฉล่ีย 6.46 ร้อยละการขยายตวัของช่องทอ้งเท่ากบั 4.70 (Table 1, Table 2) 

จากการศึกษาความสมัพนัธ์ระหวา่งความดกของไข่ต่อนํ้าหนกัลาํตวัพบวา่มีค่าตามสมการดงัน้ี (Fig. 1) 

 Y= 10.72x-4599.40 โดยมีค่า R2= 0.72, n=5   

จากการศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างความดกของไข่ต่อความยาวลาํตวัทั้งส้ินพบว่ามีค่าตาสมการดงัน้ี (Fig. 2)

 Y= 663.52x-22022 โดยมีค่า R2= 0.76, n=5 
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การผสมเทียม 

 ในการขยายพนัธ์ุปลาพลวงชมพูจะใชฮ้อร์โมนสังเคราะห์ (BUS) ปริมาณ 30 ไมโครกรัมร่วมกบัยาเสริม

ฤทธ์ิ (DOM) 10 มิลลิกรัมต่อแม่ปลา 1 กิโลกรัม แม่ปลาวางไข่หลงัจากฉีดฮอร์โมนแลว้ประมาณ 15 ชัว่โมง พบว่า

ไข่ท่ีไดรั้บการผสมกบันํ้าเช้ือมีอตัราการปฏิสนธิ (Fertilization rate) เฉล่ียร้อยละ 89.56 และมีระยะเวลาในการฟัก

ไข่ปลา (Hatching out) เฉล่ียเท่ากบั 90 ชัว่โมง 40 นาที ท่ีอุณหภูมิของนํ้า 25–27 °C (Table 3)  

 

Table 1 Total length, body weight, weight of ovary, weight of liver, fecundity, GSI and HSI of T. douronensis (n = 5) 
 

No. 
Total length 

(cm.) 

Body weight 

(g.) 

Weight of ovary 

(g.) 

Weight of liver 

(g.) 

Fecundity 

(egg) 

GSI 

(%) 

HSI 

(%) 

1 46 1200 62.10 24.20 7891 5.18 2.01 

2 42 1000 20.30 31.40 4803 2.03 3.14 

3 44 1100 40.20 29.50 7361 3.65 2.68 

4 46 1200 71.10 30.10 8951 5.92 2.50 

5 41 900 33.30 23.80 5863 3.70 2.64 

Mean 43.70 1080 45.40 27.80 6974 4.09 2.59 

SD 2.20 130 20.87 3.54 1647 1.51 0.41 
 

 
 
 

 
        

Fig. 1 Relationship between fecundity and body weight of Tor douronensis 
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Fig. 2 Relationship between fecundity and total length of Tor douronensis 

 

  Table 2 Ratio abdomen increasing of maturity female fish (n = 5) 
 

No. of fish Abdomen increasing before injection Abdomen increasing after injection 

1 5.95 6.10 

2 6.05 6.15 

3 7.20 7.45 

4 6.30 6.50 

5 5.95 6.10 

Mean 6.17 6.46 

SD 0.53 0.58 

Percentage 4.70 
 

   

Table 3 Fertilization rate of T. douronensis (n=300) 
 

Repeat No. of eggs unfertilized No. of eggs fertilized Fertilization (%) 

1 28 272 90.67 

2 19 281 93.67 

3 47 253 84.33 

Mean 31.33 268.67 89.56 

SD 14.29 14.29 4.77 
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สรุปและวจิารณ์ผลการศึกษา 

 แม่พนัธ์ุปลาพลวงชมพูมีนํ้ าหนกัตวัเฉล่ีย 1,080 กรัม และมีความยาวลาํตวัทั้งส้ินเฉล่ีย 43.70 เซนติเมตร มี

ความดกของไข่เฉล่ีย 6,974 ฟอง นอ้ยกว่าปลาตะเพียนทองท่ีมีนํ้ าหนกัเฉล่ีย 65.70 กรัม ขนาดความยาวเฉล่ีย 16.70 

เซนติเมตร มีความดกไข่เฉล่ีย 11,163 ฟอง (ณิชารินทร์ และชไมพร, 2557) พบว่าไข่ของปลาพลวงชมพูเป็นไข่

ประเภทไข่จมไม่ติดกบัวตัถุ (Demersal egg) ลกัษณะรูปร่างเป็นรูปกลมสีใส ปลาพลวงชมพูเป็นปลาท่ีมีความดกไข่

น้อยกว่า 10,000 ฟอง ซ่ึงจดัเป็นปลาชนิดท่ีมีพฤติกรรมการดูแลไข่และตวัอ่อน (Amornsakun et al., 2011) ปลา

พลวงชมพูมีค่าดชันีความสมบูรณ์เพศเท่ากบัร้อยละ 4.10 สูงกวา่ปลา Capoeta damascina ท่ีมีค่าดชันีความสมบูรณ์

เพศร้อยละ 2.48 (Siami et al., 2017) ค่าดชันีความสมบูรณ์เพศปลาพลวงชมพูมีค่าตํ่าเม่ือเปรียบเทียบกบัขนาดของ

ตวัปลาท่ีมีนํ้ าหนกัตวัเฉล่ีย 1,080 กรัม และมีความยาวลาํตวัทั้งส้ินเฉล่ีย 43.70 เซนติเมตร ทั้งน้ีเพราะขนาดของรัง

ไข่ของปลาพลวงชมพูไม่แปรผนัตามนํ้ าหนักของตัวปลาและความยาวลาํตัวทั้งส้ินของตัวปลา ค่าดัชนีความ

สมบูรณ์เพศจึงไม่เพ่ิมข้ึนเม่ือนํ้ าหนกัของตวัปลาและความยาวลาํตวัทั้งส้ินของตวัปลาเพ่ิมข้ึน ความสมบูรณ์เพศ

ของปลาพลวงชมพูสามารถตรวจสอบไดช้ดัเจนจากลกัษณะภายนอก โดยเพศเมียจะมีอวยัวะเพศอูม และมีสีชมพู 

เพศผูเ้ม่ือใชมื้อแตะเบาๆ บริเวณทอ้งเหนือช่องเพศจะมีนํ้าเช้ือสีขาวขุ่นไหลออกมา การเพาะพนัธ์ุปลาพลวงชมพู

โดยวิธีฉีดกระตุน้ให้แม่ปลาพลวงชมพูวางไข่จะใชฮ้อร์โมนสังเคราะห์ (BUS) ปริมาณ 30 ไมโครกรัมร่วมกบัยา

เสริมฤทธ์ิ (DOM) 10 มิลลิกรัมต่อแม่ปลา 1 กิโลกรัม ปล่อยใหพ้่อแม่พนัธ์ุรัดกนัเองในอตัราส่วนเพศผูต่้อเพศเมีย 

1:1 แม่ปลาวางไข่หลงัจากฉีดฮอร์โมนแลว้ประมาณ 15 ชั่วโมง พบว่าไข่ท่ีไดรั้บการผสมกบันํ้ าเช้ือมีอตัราการ

ปฏิสนธิเฉล่ียร้อยละ 89.56 เม่ือเปรียบเทียบกบัปลามูดหนา้นอ Garra fuliginosa ท่ีใชก้ารฉีดกระตุน้ดว้ยฮอร์โมน

สังเคราะห์ (BUS) ปริมาณ 20 ไมโครกรัมร่วมกบัยาเสริมฤทธ์ิ (DOM) 10 มิลลิกรัมต่อแม่ปลา 1 กิโลกรัม มีอตัรา

การปฏิสนธิเฉล่ียร้อยละ 46.24 พบว่าปลาพลวงชมพูมีอตัราการปฏิสนธิสูงกว่าปลามูดหนา้นอ G. fuliginosa จึงถือ

วา่ปลาพลวงชมพูมีความเหมาะสมในอตัราส่วนเพศผูต่้อเพศเมีย 1:1 ท่ีจะใชใ้นการฉีดกระตุน้การวางไข่ ปลาพลวง

ชมพูมีระยะเวลาในการฟักไข่เฉล่ีย 90 ชัว่โมง 40 นาที ท่ีอุณหภูมิของนํ้า 25–27°C ซ่ึงใชร้ะยะเวลานานกว่าปลามูด

หนา้นอ G. fuliginosa ท่ีมีระยะเวลาในการฟักไข่เฉล่ีย 28 ชัว่โมง 45 นาที ท่ีอุณหภูมิของนํ้ า 25.5–27.5°C (จรดล 

และพรโสภิณ, 2549) และปลาเลียหินท่ีมีระยะเวลาในการฟักไข่เฉล่ีย 15 ชัว่โมง 48 นาที (พรโสภิณ และจรดล, 

2549) โดยท่ีปลาพลวงชมพูมีอตัราส่วนการขยายช่องทอ้งก่อนฉีดฮอร์โมนเฉล่ีย 6.17 และหลงัจากฉีดฮอร์โมนมี

อตัราส่วนการขยายช่องทอ้งเฉล่ีย 6.46 ร้อยละการขยายตวัของช่องทอ้งเท่ากบั 4.70 และปลาพลวงชมพูมีค่าดชันี

ของตบัร้อยละ 2.59 ซ่ึงมีค่าใกลเ้คียงกบัค่าดชันีของตบัปลา C. damascina ท่ีมีค่าดชันีตบัร้อยละ 2.25 มีค่าดชันีตบั

สูงสุดในเดือนมีนาคม (Siami et al., 2017) ปลาพลวงชมพูมีค่าความสมบูรณ์เพศสูงสุดในช่วงเดือนตุลาคมถึงเดือน

ธนัวาคม (Musikarune et al., 2016) และโดยทัว่ไปมีความสัมพนัธ์ผกผนัระหวา่ง GSI และ HSI ประมาณหน่ึงเดือน

ก่อนท่ี GSI จะถึงจุดสูงสุด HSI จะลดลงเน่ืองจากการบริโภคไขมนัในการสร้างเซลลสื์บพนัธ์ุ 
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ดาํเนินการศึกษาในคร้ังน้ี และขอขอบคุณศูนยวิ์จยัและพฒันาประมงนํ้ าจืดสงขลาท่ีอนุเคราะห์พ่อแม่พนัธ์ุปลา

พลวงชมพูท่ีใชใ้นการดาํเนินการศึกษาในคร้ังน้ีจนสาํเร็จลุล่วงดว้ยดี   
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บทคัดย่อ 

พรมมิ Bacopa monnieri เป็นพรรณไม้นํ้ าสวยงามและพืชสมุนไพร ท่ีมีความโดดเด่นด้านสรรพคุณทางยา 

เทคโนโลยีการเพาะเล้ียงเน้ือเยื่อเป็นวิธีการเพ่ิมจาํนวนตน้พนัธ์ุในระยะเวลาสั้น ให้เพียงพอต่อการนาํไปใชป้ระโยชน์ดา้น

เภสัชกรรม ซ่ึงขั้นตอนการฟอกฆ่าเช้ือเป็นขั้นตอนแรกท่ีมีความสําคญัในการเพาะเล้ียงเน้ือเยื่อพืช จึงทาํการศึกษาเพ่ือหา

ชนิด ความเขม้ขน้ และระยะเวลาของการฟอกฆ่าเช้ือท่ีเหมาะสมสาํหรับพรมมิ โดยทดลองนาํช้ินส่วนตาขา้งมาฟอกฆ่าเช้ือ

ด้วย 3% PVP-I, 10% NaOCl และ 5% NaOCl ระยะเวลาการฟอกคร้ังท่ีหน่ึง นาน 15 นาที และคร้ังท่ีสองนาน 10 นาที 

ทั้งหมด 6 ชุดการทดลอง การทดลองละ 30 ซํ้ า แลว้นาํไปเล้ียงบนอาหารก่ึงแขง็สูตร MS เป็นระยะเวลา 4 สปัดาห์ พบวา่การ

ฟอกฆ่าเช้ือจุลินทรียท่ี์ผิวภายนอกตาขา้งของพรมมิท่ีเหมาะสม ไดแ้ก่ การฟอกฆ่าเช้ือคร้ังแรกดว้ย 10% NaOCl นาน 15 

นาที และฟอกฆ่าเช้ือคร้ังท่ีสองดว้ย 5% NaOCl นาน 10 นาที มีอตัราการรอดสูงสุด (20%) และพบอตัราการปนเป้ือน

เช้ือจุลินทรีย ์(80%) นอ้ยกวา่ชุดการทดลองอ่ืนอยา่งมีนยัสาํคญั (p < 0.05) จากการศึกษาประสิทธิภาพของสารฟอกฆ่าเช้ือ

จึงควรมีการศึกษาทดลองในเร่ืองอ่ืน ๆ เพ่ิมเติม เช่น ชนิดสารฟอกในกลุ่มอ่ืน ๆ ชนิดของเน้ือเยือ่เร่ิมตน้ และการพฒันาของ

เน้ือเยื่อเพ่ือใชเ้ป็นขอ้มูลในการพฒันาวิธีการสร้างตน้พนัธ์ุปลอดเช้ือให้ไดป้ริมาณเพียงพอต่อการนาํไปใชป้ระโยชน์ดา้น

อ่ืนๆ ต่อไป 

คาํสําคญั: การฟอกฆ่าเช้ือ, พรมมิ 

 

Abstract 

Brahmi Bacopa monnieri are aquarium plants and herbs which are outstanding in medicinal properties. Tissue 

culture technology is a method for increasing plant numbers in a short period and sufficient for pharmaceuticals. The 

sterilization process is the first step which is important for plant tissue culture process. This experiment aimed to examine 

the effects of type, concentration and duration of disinfectants surface sterilization of Brahmi. The experiments were 

conducted to sterilize the lateral buds with 3% PVP-I, 10% NaOCl and 5% NaOCl, by the first sterilization for 15 minutes 

and the second sterilization for 10 minutes were conducted 6 treatments (30 replication/treatment) and were cultured on 

MS (Murashige and Skoog, 1962) medium for 4 weeks. The results showed that the suitable sterilization process for Brahmi 

was, the first sterilization with 10% NaOCl for 15 minutes and the second sterilization with 5% NaOCl for 10 minutes. It 

obtained the highest survival rate (20%) and the contamination rate (80%) which were less than the other experiments 

significantly (p < 0.05). Therefore, the further experiments should perform such as other disinfectants agents, types of 

explants and regeneration of tissues. These data will support the information for developing methods for produce sterile 

plants to serve sufficient quantities for their further utilization. 

Keywords: Bacopa monnieri, sterilization 
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คํานํา 

พรมมิ Bacopa monnieri เป็นพรรณไมน้ํ้าสวยงามท่ีนิยมนาํมาประดบัในตูป้ลา รวมทั้งเป็นพืชสมุนไพรท่ีมี

สรรพคุณทางยา โดยมีสารทุติยภูมิท่ีสาํคญัหลายชนิดและมีฤทธ์ิตา้นอนุมูลอิสระ (antioxidant) (Russo and Borrelli, 

2005) ซ่ึงสารทุติยภูมิเหล่านั้นมีคุณสมบติัช่วยในการเรียนรู้และจดจาํ เสริมสร้างการทาํงานของสมองและระบบ

ประสาท ดว้ยสรรพคุณทางยาท่ีเป็นคุณลกัษณะเด่นดงักล่าว ทาํใหน้กัวิทยาศาสตร์เลง็เห็นถึงคุณค่าของพรมมิ จึงได้

มีการคน้ควา้และวิจยัสารสกดัต่างๆ จากพรรณไมน้ํ้ าชนิดน้ี ซ่ึงการใชเ้ทคนิคการเพาะเล้ียงเน้ือเยื่อ (tissue culture) 

เป็นวิธีท่ีสําคญัท่ีช่วยให้การศึกษาวิจยัเก่ียวกบัชนิดและปริมาณสารทุติยภูมิท่ีมีอยู่ในพรรณไมน้ํ้ าไดร้วดเร็วข้ึน 

เทคนิคการเพาะเล้ียงเน้ือเยื่อพืชบกถูกนาํมาใช้ในการขยายพนัธ์ุพืชนํ้ าหรือพรรณไมน้ํ้ ามาเป็นเวลานาน โดยใช้

เน้ือเยื่อพรรณไมน้ํ้ าท่ีเหมาะสม สะอาดปราศจากเช้ือโรคมาเล้ียงบนอาหารสังเคราะห์ ในห้องท่ีมีการควบคุม

อุณหภูมิและแสงสว่าง นอกจากการเลือกเน้ือเยื่อเร่ิมต้น (explant selection) ท่ีเหมาะสมแลว้ การฟอกฆ่าเช้ือ 

(surface sterilization) เป็นส่ิงสาํคญัมากอย่างหน่ึงในการเพาะเล้ียงเน้ือเยื่อ ซ่ึงถา้หากไม่สามารถใชวิ้ธีการฟอกฆ่า

เช้ือท่ีเหมาะสมแลว้ ก็ไม่สามารถทาํการเพาะเล้ียงเน้ือเยื่อพรรณไมน้ํ้ าให้ประสบความสําเร็จได ้ดงันั้นการศึกษา

เทคนิคการเพาะเล้ียงเน้ือเยื่อโดยการทดสอบประสิทธิภาพชนิดของสารฟอกฆ่าเช้ือความเขม้ขน้ของสารฟอกฆ่าเช้ือ 

และระยะเวลาการฟอกท่ีเหมาะสมต่อสภาพปลอดเช้ือของการเพาะเล้ียงเน้ือเยื่อพรมมิ จะเป็นวิธีการหน่ึงท่ีพฒันา

รูปแบบการเพาะเล้ียงใหส้ามารถผลิตตน้พนัธ์ุพรมมิไดป้ริมาณมาก ในระยะเวลาอนัสั้น ใหเ้พียงพอต่อการนาํไปใช้

ประโยชนต่์อการวิจยัทางเภสชักรรม และงานวิจยัดา้นอ่ืนๆ ต่อไป 

 

อุปกรณ์และวธีิการ 

 

พรรณไม้นํา้ท่ีใช้ในการทดลอง 

พรมมิ Bacopa monnieri จากแปลงปลูกพรรณไมน้ํ้ าของโรงเรือนเพาะชาํพรรณไมน้ํ้ ากลุ่มวิจยัและพฒันา

สถานแสดงพนัธ์ุสตัวน์ํ้าจืด กองวิจยัและพฒันาประมงนํ้าจืด กรมประมง 

 

วางแผนการทดลอง 

วางแผนการทดลองเเบบสุ่มสมบูรณ์ (Complete Randomized Design; CRD) โดยใชช้นิดของสารฟอกฆ่า

เช้ือพรรณไม้นํ้ าพรมมิ ในอัตราความเข้มข้นต่าง ๆ กัน 6 ชุดการทดลอง (treatment) การทดลองละ 30 ซํ้ า 

(replication) โดยชุดควบคุม (control) คือ ฟอกฆ่าเช้ือคร้ังแรกดว้ยโซเดียมไฮโปคลอไรท์ 10% นาน 15 นาที แลว้

ฟอกฆ่าเช้ือคร้ังท่ีสองดว้ยโซเดียมไฮโปคลอไรท์ 5% นาน 10 นาที (Table 1) ตามรายงานการวิจยัของสุรียา และ

คณะ (2545) 
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Table 1 Treatments of sterilization process for Bacopa monnieri  

Treatments 
First sterilization 

(15 min.) 
Second sterilization 

(10 min.) 

1 3% PVP-I - 

2 10% NaOCl - 

3 5% NaOCl - 

4 3% PVP-I 10% NaOCl 

5 3% PVP-I 5% NaOCl 

6 (control) 10% NaOCl 5% NaOCl 

 

วิธีการฟอกฆ่าเชือ้ชิน้ส่วนเนือ้เย่ือพรรณไม้นํา้พรมมิ 

1. นาํพรรณไมน้ํ้าพรมมิลา้งทาํความสะอาด แลว้นาํไปฟอกฆ่าเช้ือตามชุดการทดลองต่าง ๆ ท่ีมีการเติมสารลด

แรงตึงผิวของนํ้ า คือ tween-20 จํานวน 1 หยด เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการฟอกฆ่าเช้ือในโพวิโดนไอโอดีน และ

โซเดียมไฮโปคลอไรท ์เม่ือฟอกฆ่าเช้ือในสารแต่ละชนิดใหล้า้งดว้ยนํ้ากลัน่ท่ีน่ึงฆ่าเช้ือ 3 คร้ัง คร้ังละ 2 นาที 

2. ใชมี้ดท่ีคมและผ่านการฆ่าเช้ือแลว้ ตดัรอยแผลท่ีสัมผสักบัสารฟอกฆ่าเช้ือ แลว้ตดัช้ินส่วนพรรณไมน้ํ้ า

พรมมิให้มีขนาดประมาณ 1 เซนติเมตร โดยมีส่วนขอ้จาํนวน 1 ขอ้ จากนั้นนาํมาเล้ียงในอาหารก่ึงแข็งสูตร MS 

(Murashige and Skoog, 1962) และนาํไปเล้ียงท่ีอุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส ความเขม้แสง 2,500 ลกัซ์ ช่วงการให้

แสง 12 ชัว่โมงต่อวนั 

 

การบันทึกข้อมลูและวิเคราะห์ข้อมลู 

บนัทึกขอ้มูลช้ินเน้ือเยื่อโดยสังเกตการปนเป้ือนเช้ือจุลินทรีย ์(contamination of microbial) อตัราการตาย 

(dead tissue) และอตัรารอด (survival rate) ทุกๆ สปัดาห์ เป็นเวลา 4 สัปดาห์ รวมทั้งถ่ายภาพการเปล่ียนแปลงของ

เน้ือเยื่อ นาํขอ้มูลทั้งหมดมาวิเคราะห์ความแปรปรวนของขอ้มูล (analysis of variance; ANOVA) และเปรียบเทียบ

ความแตกต่างของค่าเฉล่ียระหวา่งชุดการทดลองดว้ยวิธี Duncan’s new multiple range test ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95 

เปอร์เซ็นต ์ดว้ยโปรแกรมสาํเร็จรูป SPSS for window version 16.0  

 

ผลและวจิารณ์ผลการทดลอง  

จากการทดลองนาํช้ินส่วนตาขา้งของพรมมิมาทาํการฟอกฆ่าเช้ือ โดยใชช้นิดและปริมาณสารฟอกฆ่าเช้ือ

ต่างกนั 6 ชุดการทดลอง แลว้นาํไปเล้ียงบนอาหาร MS เป็นระยะเวลา 4 สัปดาห์ พบว่าการฟอกฆ่าเช้ือคร้ังแรกดว้ย

โซเดียมไฮโปคลอไรท ์10% นาน 15 นาที แลว้ฟอกฆ่าเช้ือคร้ังท่ี 2 ดว้ยโซเดียมไฮโปคลอไรท ์5% นาน 10 นาที ซ่ึง

กําหนดเป็นชุดควบคุม (control) เป็นกระบวนการฟอกฆ่าเช้ือท่ีเหมาะสมสําหรับพรมมิ โดยมีอัตรารอด 

20.00±7.43% มากกว่าชุดการทดลองอ่ืนอย่างมีนัยสําคัญ (p < 0.05) ซ่ึงพบการปนเป้ือนจากเช้ือจุลินทรีย์ 

80.00±7.43% และไม่พบอตัราการตายท่ีมีผลมาจากการไดรั้บอนัตรายจากสารฟอกฆ่าเช้ือ เช่น เน้ือเยื่อตายซีดจนไม่

พฒันาเป็นตน้ใหม่ (Table 2) โดยทุกชุดการทดลองไม่พบอตัราการตายเช่นกนั ส่วนประสิทธิภาพการใชส้ารฟอก

ฆ่าเช้ือ พบวา่การใชโ้พวิโดนไอโอดีน 3% เพียงอยา่งเดียวในการฟอกไม่สามารถยบัย ั้งเช้ือจุลินทรียไ์ดต้ั้งแต่สัปดาห์
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แรก และอตัราการปนเป้ือนยงัเพ่ิมข้ึนจนถึงสัปดาห์สุดทา้ยของการทดลองจึงมีผลทาํใหไ้ม่พบอตัรารอดในชุดการ

ทดลองน้ี แมว้่าโพวิโดนไอโอดีน เป็นสารฆ่าเช้ือท่ีมีส่วนประกอบของไอโอดีน มีประสิทธิภาพดีในการฆ่าเช้ือ

แบคทีเรีย เช้ือรา เช้ือไวรัส และโปรโตซวั แต่ชนิดสารละลายท่ีมีจาํหน่ายในประเทศไทยมีความเขม้ขน้ของโพวิ

โดนไอโอดีน 10% ซ่ึงเทียบเท่ากบัไอโอดีนความเขม้ขน้ 1% ดงันั้นในการทดลองใชโ้พรวิโดนไอโอดีน 3% จึง

เท่ากบัความเขม้ขน้ของไอโอดีนเพียง 0.3% เท่านั้น โดยทัว่ไปแลว้การฟอกฆ่าเช้ือเน้ือเยื่อพืชนั้นใชส้ารละลาย

ไอโอดีน (iodine water) ความเขม้ขน้ 3% นาน 30 นาที (รังสฤษด์ิ, 2540) ซ่ึงทั้งความเขม้ขน้และระยะเวลาการฟอก

ฆ่าเช้ือพรมมิในการทดลองน้ีมีความเขม้ขน้นอ้ยและใชเ้วลาการฟอกท่ีสั้น ทาํให้มีผลต่อประสิทธิภาพการฟอกท่ี

ลดลงดว้ยเช่นกนั รวมถึงประสิทธิภาพการฟอกของสารโพรวิโดนไอโอดีนและโซเดียมไฮโปรคลอไรท ์ท่ีความ

เขม้ขน้ และระยะเวลาการฟอกต่าง ๆ ในทุกชุดการทดลองมีอตัราการปนเป้ือนสูง (Table 2) และอตัราการรอดตํ่า 

(Table 3) ซ่ึงนอกจากชนิด ความเขม้ขน้ของสาร และระยะเวลา ท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพการฟอกแลว้ (บุญยืน, 2547) 

ชนิดและแหล่งท่ีมาของพรรณไมน้ํ้ามีความสาํคญัมากเช่นกนั โดยตน้พนัธ์ุของพรมมิไดม้าจากแปลงดินท่ีมีปริมาณ

การปนเป้ือนจุลินทรียสู์งมาก นอกจากจุลินทรียท่ี์ติดอยู่ตามพ้ืนผิวของพรรณไม ้ยงัมีจุลินทรียท่ี์อาศยัอยู่ตามท่อ

ลาํเลียงนํ้าและอาหารท่ีอยู่ภายในลาํตน้ของพรรณไมน้ํ้ า ซ่ึงระหว่างการทดลองสามารถพบการปนเป้ือนของเช้ือรา

และแบคทีเรียไดต้ลอดระยะเวลาการทดลอง (Fig. 1) ส่งผลต่อเน่ืองให้อตัราการรอดของพรมมิมีแนวโนม้ลดลง

เร่ือยๆ จากสปัดาห์แรกจนส้ินสุดการทดลอง (Table 4) หากเม่ือพิจารณาลกัษณะการพฒันาของเน้ือเยื่อตาขา้ง พบวา่

เน้ือเยื่อพรมมิท่ีรอดตายสามารถพฒันาไปเป็นตน้ใหม่ท่ีสมบูรณ์ แขง็แรง ลกัษณะตรงตามสายพนัธ์ุ (Fig. 2)  

อย่างไรก็ตามจากการทดลองจะเห็นได้ว่า พรรณไมน้ํ้ าเป็นพืชท่ีทาํให้ปลอดเช้ือได้ค่อนข้างยาก และ

โซเดียมไฮโปคลอไรท์ (NaOCl) เป็นสารฟอกฆ่าเช้ือท่ีเหมาะสมท่ีสุดสําหรับพรรณไมน้ํ้ าพรมมิ สอดคลอ้งกับ

รายงานการฟอกฆ่าเช้ือเน้ือเยื่อปลายยอดและตาขา้งของพรรณไมน้ํ้ าขาไก่ด่าง (Hygrophila polysperma) ท่ีฟอกฆ่า

เช้ือเน้ือเยื่อดว้ยโซเดียมไฮโปคลอไรท์ 10% นาน 15 นาที และตามดว้ยโซเดียมไฮโปคลอไรท์ 5% นาน 10 นาที 

พบว่าเน้ือเยื่อของขาไก่ด่างไม่มีการปนเป้ือนของจุลินทรีย ์และมีอตัราการรอดของเน้ือเยื่อ 100% (สุรียา และคณะ, 

2545) และรายงานการฟอกฆ่าเช้ือเน้ือเยื่อตาขา้งของพรรณไมน้ํ้าดาวนอ้ย (Pogostemon helferi) ท่ีฟอกฆ่าเช้ือคร้ังท่ี 

1 ดว้ยโซเดียมไฮโปคลอไรท ์4% นาน 15 นาที และคร้ังท่ี 2 ดว้ยโซเดียมไฮโปคลอไรท ์2% นาน 10 นาที สามารถ

ลดการปนเป้ือนของจุลินทรียถึ์ง 50% และมีอตัราการพฒันาเป็นตน้ใหม่ได ้80% (ทิพวรรณและคณะ, 2555) รวมถึง

การฟอกฆ่าเช้ือผิวของผลหญา้ชะเงาเต่า (Thalassia hemprichii) ท่ีฟอกฆ่าเช้ือดว้ยโซเดียมไฮโปคลอไรท ์20% นาน 

15 นาที มีประสิทธิภาพมากท่ีสุด (กฤติยา และคณะ, 2557) ดงันั้นการใชส้ารฟอกฆ่าเช้ือจึงข้ึนอยู่กบัชนิดและช้ิน

เน้ือเยื่อของพืช รวมถึงชนิดสารฟอก ความเขม้ขน้ และระยะเวลาการฟอกฆ่าเช้ือ ท่ีจะทาํใหมี้ผลต่อประสิทธิภาพ

การปลอดเช้ือ 
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Table 2 Percentage of contamination of microbial, dead tissue and survival rate of Bacopa monnieri after 4 weeks 

of culturing on MS medium 

First sterilization 

(15 min.) 

Second sterilization 

(10 min.) 

Contamination of microbial 

(%) 

Dead tissue 

(%) 

Survival rate 

(%) 

3% PVP-I - 100.00±0.00a 0.00±0.00 0.00±0.00b 

10% NaOCl - 90.00±5.57ab 0.00±0.00 10.00±5.57ab 

5% NaOCl - 96.67±3.33a 0.00±0.00 3.33±3.33b 

3% PVP-I 10% NaOCl 86.67±6.31ab 0.00±0.00 13.33±6.31ab 

3% PVP-I 5% NaOCl 93.33±4.63ab 0.00±0.00 6.67±4.63ab 

10% NaOCl 5% NaOCl 80.00±7.43b 0.00±0.00 20.00±7.43a 

Means±SE values in each column followed by different superscript letters are significantly different (p < 0.05) 

 

Table 3 Percentage of contamination of microbial of Bacopa monnieri was cultured on MS medium for 4 weeks 

First sterilization 

(15 min.) 

Second sterilization 

(10 min.) 
Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 

3% PVP-I - 36.67±8.95a 96.67±3.33a 96.67±3.33a 100.00±0.00a 

10% NaOCl - 20.00±7.43a 76.67±7.85ab 86.67±6.31ab 90.00±5.57ab 

5% NaOCl - 43.33±9.20a 96.67±3.33a 96.67±3.33a 96.67±3.33a 

3% PVP-I 10% NaOCl 26.67±8.21a 83.33±6.92ab 86.67±6.31ab 86.67±6.31ab 

3% PVP-I 5% NaOCl 46.67±9.26a 83.33±6.92ab 90.00±5.57ab 93.33±4.63ab 

10% NaOCl 5% NaOCl 33.33±8.75a 70.00±8.51b 73.33±8.21b 80.00±7.43b 

Means±SE values in each column followed by different superscript letters are significantly different (p < 0.05) 

 

Table 4 Percentage of survival rate of Bacopa monnieri was cultured on MS medium for 4 weeks 

First sterilization 

(15 min.) 

Second sterilization 

(10 min.) 
Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 

3% PVP-I - 60.00±9.10a 3.33±3.33b 3.33±3.33b 0.00±0.00b 

10% NaOCl - 80.00±7.43a 23.33±7.85ab 13.33±6.31ab 10.00±5.57ab 

5% NaOCl - 56.67±9.20a 3.33±3.33b 3.33±3.33b 3.33±3.33b 

3% PVP-I 10% NaOCl 73.33±8.21a 16.67±6.92ab 13.33±6.31ab 13.33±6.31ab 

3% PVP-I 5% NaOCl 53.33±9.26a 16.67±6.92ab 10.00±5.57ab 6.67±4.63ab 

10% NaOCl 5% NaOCl 66.67±8.75a 30.00±8.51a 26.67±8.21a 20.00±7.43a 

Means±SE values in each column followed by different superscript letters are significantly different (p < 0.05) 
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Fig. 1 Contamination of microbial that occurs during tissue culture of Bacopa monnieri 

 

 
Fig. 2 The development of Bacopa monnier tissue after sterilization (A) 10% NaOCl (B) 5% NaOCl (C) 3% 

PVP-I, 10% NaOCl (D) 3% PVP-I, 5% NaOCl and (E) 10% NaOCl, 5% NaOCl for 4 weeks 

 

สรุป 

การฟอกฆ่าเช้ือท่ีเหมาะสมต่อเน้ือเยื่อตาข้างของพรรณไม้นํ้ าพรมมิ คือ การฟอกฆ่าเช้ือคร้ังท่ี 1 ด้วย

โซเดียมไฮโปคลอไรท ์10% นาน 15 นาที และฟอกฆ่าเช้ือคร้ังท่ี 2 ดว้ยโซเดียมไฮโปคลอไรท ์5% นาน 10 นาที โดย

มีอตัราการรอด 20.00±7.43% และพบอตัราการปนเป้ือนจากเช้ือจุลินทรีย ์80.00±7.43% 

 

ข้อเสนอแนะ 

จากการศึกษาประสิทธิภาพของสารฟอกฆ่าเช้ือ จึงควรมีการศึกษาทดลองในเร่ืองอ่ืน ๆ เพ่ิมเติม เช่น ชนิด

สารฟอกกลุ่มอ่ืนๆ ชนิดของเน้ือเยื่อเร่ิมตน้ และการพฒันาของเน้ือเยื่อ เพ่ือใชเ้ป็นขอ้มูลในการพฒันาวิธีการสร้าง

ตน้พนัธ์ุปลอดเช้ือใหไ้ดป้ริมาณเพียงพอต่อการนาํไปใชป้ระโยชนด์า้นอ่ืนๆ ต่อไป  
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การกาํจัดไนโตรเจนอนินทรีย์และฟอสเฟตจากนํา้ทิง้ในการอนุบาลปลากะพงขาว (Lates calcarifer) ด้วย

สาหร่ายผักกาดทะเล (Ulva rigida)  

Removal of inorganic nitrogen and phosphate in effluent from sea bass (Lates calcarifer) nursery 

using sea lettuce (Ulva rigida) 
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บทคัดย่อ 

 นํ้ าท้ิงจากการเล้ียงสัตวน์ํ้ ามกัมีปริมาณสารอาหารสูง หากไม่มีการบาํบดัอาจก่อให้เกิดการเน่าเสียได ้งานวิจยัคร้ังน้ีจึง

ศึกษาประสิทธิภาพของสาหร่ายผกักาดทะเล (Ulva rigida) ในการบาํบดันํ้ าท้ิงจากการอนุบาลปลากะพงขาว (Lates calcarifer) 

ก่อนนาํกลบัมาหมุนเวียนใชใ้นบ่อเล้ียง ในการทดลองไดใ้ส่นํ้ าท้ิงจากการอนุบาลปลากะพงขาวในโหลทดลองโหลละ 10 ลิตร 

โดยมีจาํนวน 5 ชุดทดลอง ในแต่ละชุดทดลองแบ่งออกเป็น 3 ซํ้ า ชุดท่ี 1 ไม่ใส่สาหร่าย ชุดท่ี 2-5 ใส่สาหร่ายในความหนาแน่น 

0.1, 0.5, 1.0 และ 1.5 กรัมต่อลิตร ตามลาํดบั ทาํการวิเคราะห์คุณภาพนํ้ าปริมาณแอมโมเนียรวม ไนไตรท์ ไนเตรท และฟอสเฟต

ก่อนเร่ิมและหลงัเร่ิมการทดลองทุกวนัเป็นระยะเวลา 5 วนั เพ่ือให้นาํนํ้ ากลบัมาใชใ้หม่ในการอนุบาลปลากะพงขาวไดเ้ร็วท่ีสุด 

พบวา่ สาหร่ายผกักาดทะเลท่ีความหนาแน่น 1.5 กรัมต่อลิตร มีประสิทธิภาพในการบาํบดันํ้ าท้ิงไดดี้กว่าความหนาแน่น 1.0, 0.5 

และ 0.1 กรัมต่อลิตร ท่ี 2 วนัโดยมีประสิทธิภาพสูงสุดในการลดปริมาณแอมโมเนียรวม มีค่าเท่ากบั 86, 75, 61 และ 29% ตามลาํดบั 

และใน 1 วนัมีประสิทธิภาพสูงสุดในการลดลงของปริมาณฟอสเฟต มีค่าเท่ากับ 45, 33, 24 และ 20% ตามลาํดับ อัตราการ

เจริญเติบโตเฉล่ียต่อวนั (ADG) ของสาหร่ายผกักาดทะเลท่ีความหนาแน่น 1.5 กรัมต่อลิตร แตกต่างอยา่งไม่มีนยัสําคญัทางสถิติ  

(p>0.05) กับสาหร่ายทะเลท่ีความหนาแน่น 0.5 กรัมต่อลิตร (0.75 ± 0.08 และ 0.55 ± 0.17 กรัมต่อวนั ตามลาํดับ) แต่อตัราการ

เจริญเติบโตเฉล่ียต่อวนั (ADG) ของสาหร่ายผกักาดทะเลท่ีความหนาแน่น 1.5 กรัมต่อลิตร แตกต่างอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ               

(p<0.05) กับสาหร่ายทะเลท่ีความหนาแน่น 1.0 และ 0.1 กรัมต่อลิตร (0.75 ± 0.08, 0.49 ± 0.15 และ 0.27 ± 0.08 กรัมต่อวัน 

ตามลาํดบั)  

คาํสําคญั: นํ้าท้ิง, ไนโตรเจนรวม, ฟอสเฟต, ผกักาดทะเล, สาหร่าย  
 

Abstract 
Effluents from aquaculture ponds are often loaded with nutrients, requiring proper treatment before releasing them to the 

environment or recirculating back in the culture system. This study aims at evaluating the nutrient removal efficiency of sea lettuce 

(Ulva rigida) in order to treat the effluent from sea bass nursery. The experimental containers were filled with 10 liters of effluent 

from a sea bass nursery. There were 5 treatments done in triplicates. Treatment 1 contained no seaweed while treatments 2-5 had 

seaweeds with densities of 0.1, 0.5, 1.0, and 1.5 g/l, respectively. After the seaweed were added, water quality in each experiment tank 

was monitored daily for its total ammonia, nitrite, nitrate and phosphate for the total duration of 5 days. We found that the highest 

seaweed density 1.5 g/l worked better at nutrient removal than 1.0, 0.5, and 0.1 g/l at 2 days with the most efficient treatment based 

on the percentage decrease of total ammonia at 86, 75, 61, and 29%, respectively and on the first day, it was the most efficient treatment 

based on the percentage decrease of phosphate at 45, 33, 24, and 20%, respectively. The average daily growth (ADG) of sea lettuce 

seaweed of 1.5 g/l density did not differ significantly (p>0.05) from 0.5 g/l (0.75 ±0.08 และ 0.55 ±0.17 g/day respectively) but the 

rate at density of 1.5 g/l were significantly (p<0.05) better than 1.0 and 0.1 g/l (0.75±0.08, 0.49±0.15 and 0.27±0.08 g/day 

respectively). 

Keywords: effluent, phosphate, sea lettuce, seaweed, total nitrogen 
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คํานํา 

 ประเทศไทยเป็นประเทศท่ีประสบความสาํเร็จในการเพาะเล้ียงสัตวน์ํ้ า โดยเฉพาะสัตวน์ํ้ ากร่อย เช่นปลา

กะพงขาวและปลากะรังดอกแดง เป็นตน้ ทาํใหก้ารเล้ียงสัตวน์ํ้ าขยายตวัเพ่ิมข้ึน และส่ิงท่ีตามมาก็คือการระบายนํ้า

ท้ิงจากการเล้ียงสัตวน์ํ้ าลงสู่แหล่งนํ้าธรรมชาติ จากการสาํรวจพบว่าส่วนใหญ่การเพาะเล้ียงชายฝ่ังมีการจดัการนํ้ า

เสียนอ้ยมาก ในอดีตการเพาะเล้ียงสตัวน์ํ้าชายฝ่ังอาจไม่ค่อยประสบปัญหามากนกัเน่ืองจากแหล่งนํ้าธรรมชาติยงัอยู่

ในสภาพดี แต่ในปัจจุบนัสภาพแหล่งนํ้าเส่ือมโทรมลง ซ่ึงอาจส่งผลต่อการทาํการเพาะเล้ียงในอนาคต (กรมควบคุม

มลพิษ, 2548) นอกจากน้ีการเพาะเล้ียงสัตว์นํ้ ามีการพฒันารูปแบบต่างๆ เพ่ือให้ได้ผลผลิตของสัตว์นํ้ าสูงข้ึน                       

ผูเ้พาะเล้ียงสัตวน์ํ้ าจึงให้ความสําคญักบัปริมาณผลผลิตและผลกาํไรสูงสุด จึงทาํให้การปล่อยลูกพนัธ์ุสัตว์นํ้ าใน

อตัราท่ีหนาแน่น แต่ส่ิงท่ีเกิดข้ึนคือการเน่าเสียของอาหารสัตวน์ํ้าในบ่อ และส่งผลทาํใหคุ้ณภาพนํ้าไม่เหมาะสมกบั

ความเป็นอยู่ของสัตวน์ํ้ าก่อให้เกิดก๊าซพิษต่างๆในนํ้ า เช่น แอมโมเนีย ไนไตรท์ ไนเตรท และซัลไฟด์ เป็นตน้ 

(เจษฎา, 2550) 

สาหร่ายทะเลเป็นพืชชนิดหน่ึงท่ีมีศักยภาพในการนํามาช่วยในการควบคุมและบาํบัดนํ้ าท้ิงจากการ

เพาะเล้ียงสัตวน์ํ้ าใหมี้คุณภาพดีข้ึน เกรียงไกร (2537) พบว่าสาหร่ายทะเล Gracilaria fisheri  สามารถบาํบดันํ้าโดย

ช่วยลดปริมาณสารประกอบไนโตรเจนและฟอสฟอรัสในนํ้าท้ิงจากการเพาะเล้ียงกุง้ได ้Schuenhoff et al. (2003) ได้

ทําการทดลองเล้ียงปลากะพง (gilthead sea bream; Sparus aurata) โดยใช้สาหร่าย Ulva lactuca เป็นตัวกรอง

ชีวภาพ (biofilter) ในระบบกรองสารอินทรียส์ามารถลดปริมาณธาตุอาหารท่ีละลายนํ้ าลงสู่ส่ิงแวดลอ้มได ้30 

เปอร์เซ็นต ์ 

การศึกษาในคร้ังน้ีมีแนวคิดท่ีจะนาํสาหร่ายผกักาดทะเล Ulva rigida ซ่ึงเป็นสาหร่ายท่ีสามารถพบไดใ้น

ประเทศไทยทาํการทดลองเพ่ือหาความหนาแน่นท่ีเหมาะสมและดีท่ีสุดในการลดปริมาณไนโตรเจนและฟอสเฟต

ในนํ้าท้ิงจากการอนุบาลปลากะพงขาว 

 

วธีิการทดลอง 

 

การเตรียมการทดลอง 

1.การเตรียมตวัอยา่งสาหร่าย 

 คดัเลือกสาหร่ายผกักาดทะเล(Ulva rigida)ท่ีมีความสมบูรณ์ แข็งแรง จากศูนยวิ์จยัและพฒันาประมง

ชายฝ่ังเพชรบุรี และทาํความสะอาดสาหร่ายดว้ยการนาํส่ิงแปลกปลอมและส่ิงท่ีเกาะติด เช่น เพรียง หอยขนาดเลก็ 

และสาหร่ายชนิดอ่ืนท่ีปะปนอยู่ออกไปให้หมด พกัสาหร่ายไวใ้นนํ้ าทะเลท่ีสะอาดความเคม็ 30 ส่วนในพนัส่วน 

เป็นเวลา 7 วนัก่อนท่ีจะนาํมาชัง่นํ้าหนกัก่อนนาํไปใชใ้นการทดลอง  

2.การเตรียมนํ้า 

นํ้ าทะเลจากบ่อพกั นาํมาพกัในบ่อคอนกรีตขนาด 5 ตนั นาํมาผสมดว้ยนํ้าจืดปรับใหมี้ความเค็ม 25 ส่วน

ในพนัส่วน ฆ่าเช้ือดว้ยคลอรีนความเขม้ขน้ 30 ส่วนในลา้นส่วน ใหอ้ากาศอยา่งแรง 3 วนั เพ่ือสลายคลอรีนท่ีตกคา้ง 

ก่อนปิดอากาศเพ่ือใหต้กะกอน นาํนํ้าท่ีผา่นการตรวจการตกคา้งของคลอรีนและมีคุณภาพนํ้าเหมาะสมไปพกัเก็บไว้

ใชใ้นการทดลองต่อไป 
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3.การเตรียมลูกปลากะพงขาวและการเตรียมนํ้าท่ีใชอ้นุบาลลูกปลากะพงขาว 

ปลาท่ีใชใ้นการทดลอง คือลูกปลากะพงขาว (Lates calcalifer) จากโรงเพาะฟักของศูนยวิ์จยัและพฒันา

ประมงชายฝ่ังเพชรบุรี ฝึกใหกิ้นอาหารสาํเร็จรูปวนัละ 2 คร้ัง เป็นเวลา 2  สปัดาห์ คดัขนาดปลาใหมี้ขนาดใกลเ้คียง

กนัเฉล่ีย 2.5-3 เซนติเมต และมีสุขภาพแขง็แรง  นาํลูกปลากะพงขาวท่ีไดม้าอนุบาลต่อในถงั 500 ลิตร โดยเติมนํ้า

ความเคม็ 25 ส่วนในพนัส่วนปริมาตร 300 ลิตรใชค้วามหนาแน่นของลูกปลากะพงขาว 1 ตวัต่อลิตร เล้ียงระยะเวลา 

1 สปัดาห์ใหอ้าหารวนัละ 2 คร้ังทาํการดูดตะกอนของเสียกน้ถงัโดยไม่มีการเปล่ียนถ่ายนํ้า 

 

วิธีการทดลองการกาํจัดแอมโมเนีย ไนเตรท และฟอสเฟต 

1. วางแผนการทดลอง 

วางแผนการทดลองแบบสุ่มตลอด (Completely randomized design CRD) โดยแบ่งการทดลอง

เป็น 5 ชุดการทดลอง แต่ละชุดการทดลองมี 3 ซํ้ า คือ 

ชุดการทดลอง A ไม่ใส่สาหร่าย (ชุดควบคุม) 

ชุดการทดลอง B ใส่สาหร่าย 0.1 กรัมต่อนํ้าจากการอนุบาลลูกปลากะพงขาว 1 ลิตร 

ชุดการทดลอง C ใส่สาหร่าย 0.5 กรัมต่อนํ้าจากการอนุบาลลูกปลากะพงขาว 1 ลิตร 

ชุดการทดลอง D ใส่สาหร่าย 1.0 กรัมต่อนํ้าจากการอนุบาลลูกปลากะพงขาว 1 ลิตร 

ชุดการทดลอง E ใส่สาหร่าย 1.5 กรัมต่อนํ้าจากการอนุบาลลูกปลากะพงขาว 1 ลิตร 

2. เตรียมโหลอะคริลิคขนาดความจุ 12 ลิตร จาํนวน 15 โหล และจดัเตรียมอุปกรณ์งานทดลอง พร้อม

ระบบใหอ้ากาศ 

3. ใส่นํ้าท้ิงจากการอนุบาลลูกปลากะพงขาวปริมาตร 10 ลิตร ในโหลอะคริลิคขนาดความจุ 12 ลิตร ทุก

ชุดการทดลอง ทาํการชัง่นํ้าหนกัสาหร่ายผกักาดทะเลตามแผนการทดลองขา้งตน้ พร้อมทั้งใหอ้ากาศ 

ใชเ้วลาในการทดลองรวม 5 วนั และระหวา่งการทดลองไม่มีการเปล่ียนถ่ายนํ้า 

4. การวดัคุณภาพนํ้าก่อนเร่ิมการทดลอง และหลงัจากการทดลองการเล้ียงสาหร่ายในการบาํบดัคุณภาพ

นํ้าแลว้ทุกวนัเป็นระยะเวลา 5 วนั โดยวดัคุณภาพนํ้าดงัน้ี 

4.1 ความเคม็ของนํ้า (Salinity) วดัดว้ย Refractosalinometer (ยี่หอ้ ATAGO รุ่น S/mill100) 

4.2 ปริมาณแอมโมเนียรวม (Total ammonia) ใชวิ้ธี modified indophenol blue (Strickland and 

Parsons, (1972 ) 

4.3 ไนไตรท ์(Nitrite)ใชวิ้ธี Diazotization Method (Strickland and Parsons,(1972 ) 

4.4 ไนเตรท (Nitrate) ใชวิ้ธี Brucine Colorimetric Method (Association of Official Analytical 

chemists, 1980) 

4.5 ฟอสเฟต (Phosphate) ใชวิ้ธี Ascorbic Acid Method (Strickland and Parsons,(1972 )   

5. การเกบ็รวบรวมและวิเคราะห์ขอ้มูล 

5.1 ทาํการวิเคราะห์คุณภาพนํ้า โดยทาํการวิเคราะห์หาปริมาณแอมโมเนียรวม (Total ammonia, 

TAN) ไนเตรท (Nitrate, NO3
-) และฟอสเฟต (Phosphate, PO4

3-) และหลงัเม่ือเวลาผา่นไป 5 

วนั มาวิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติโดยวิธี Analysis of Variance (ANOVA) แลว้
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เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ียหลงัการวิเคราะห์ความแปรปรวนดว้ยวิธี Duncan’s 

new multiple range test ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% 

ประสิทธิภาพการลดไนโตรเจนและฟอสเฟต 

ประสิทธิภาพ (%) = ( Ci – Cf ) ×100                   (1)                                                        

                                          Ci 

 หมายเหตุ (Ci) = ความเขม้ขน้ของธาตุอาหารเม่ือเร่ิมตน้การทดลอง 

   (Cf) = ความเขม้ขน้ของธาตุอาหารเม่ือส้ินสุดการทดลอง 

 

5.2 เกบ็ขอ้มูลนํ้าหนกัของสาหร่าย ก่อนและหลงัการทดลอง ทุกชุดการทดลองเพ่ือศึกษาการ

เจริญเติบโต 

 อตัราการเจริญเติบโต (Average Daily Growth) หรือ ADG (กรัมต่อวนั) = W2 - W1                       (2) 

                                         t 

เม่ือ W1 = นํ้าหนกัเม่ือเร่ิม 

       W2 = นํ้าหนกัสุดทา้ย (กรัม) 

        t = ระยะเวลาในการเล้ียง (วนั) 

อตัราการเจริญเติบโตจาํเพาะ (Specific Growth Rate) หรือ SGR คาํนวนโดยใชสู้ตรการหาอตัราการ

เจริญเติบโต (Lobban et al, 1985)   

 µ = 100 ln (Nt/N0)     (3) 

                                          t 

เม่ือ µ = อตัราการเจริญเติบโตจาํเพาะโดยนํ้าหนกัคิดเป็นเปอเซ็นตข์องนํ้าหนกัท่ีเพ่ิมข้ึนต่อ   

หน่วยเวลาเปรียบเทียบกบันํ้าหนกัเร่ิมตน้เล้ียง 

     N0 = นํ้าหนกัเม่ือเร่ิมเล้ียง (กรัม)  

     Nt = นํ้าหนกัสุดทา้ย (กรัม) 

      t = เวลาเป็นวนั 

 

ผลและวจิารณ์ผลการทดลอง 

 แอมโมเนียรวม ทุกชุดการทดลองปริมาณความเขม้ขน้ของแอมโมเนียรวมลดลงตั้งแต่วนัแรกของการ

ทดลองเม่ือเปรียบเทียบกบัชุดควบคุม และลดลงต่อเน่ืองจนส้ินสุดการทดลอง โดยชุดการทดลองสาหร่ายผกักาด

ทะเลท่ีความหนาแน่น 1.5 กรัมต่อลิตร ปริมาณความเขม้ขน้ของแอมโมเนียรวมลดลงอยา่งรวดเร็วตั้งแต่วนัแรกของ

การทดลอง  

 ไนเตรท ทุกชุดการทดลองปริมาณไนเตรทไม่มีการเปล่ียนแปลงในช่วงระยะเวลา 2 วนัแรก แต่พบว่าใน

วนัท่ี 3 ชุดการทดลองสาหร่ายผกักาดทะเลท่ีความหนาแน่น 0.5 และ 1.0 กรัมต่อลิตร ปริมาณไนเตรทมีแนวโนม้

เพ่ิมข้ึนอย่างต่อเน่ืองจนส้ินสุดการทดลอง ซ่ึงโดยทัว่ไปสาหร่ายจะดึงไนโตรเจนในรูปของแอมโมเนียมาใช้ก่อน

ไนโตรเจนในรรูปอ่ืน (Fong et al., 1996) 
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 ฟอสเฟต ทุกชุดการทดลองปริมาณความเขม้ขน้ของฟอสเฟตลดลงตั้งแต่วนัแรกของการทดลอง และลดลง

ต่อเน่ืองจนส้ินสุดการทดลอง โดยชุดการทดลองสาหร่ายผกักาดทะเลท่ีความหนาแน่น 1.5 กรัมต่อลิตร ปริมาณ

ความเขม้ขน้ของฟอสเฟตลดลงอยา่งรวดเร็วตั้งแต่วนัแรกของการทดลอง 

การเปล่ียนแปลงความเขม้ขน้ของสารประกอบไนโตรเจนและฟอสเฟต (Table 1)  

 

Table 1 Change in concentration of inorganic nitrogen and phosphate in effluent water over the course of 5 days 

after seaweed addition 

Water quality Treatment 
Time (days) 

Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 

 

 

Total Ammonia (mg/l) 

NO seaweed 

seaweed 0.1g/l 

seaweed 0.5g/l 

seaweed 1.0g/l 

seaweed 1.5g/l 

2.236±0.22c 

1.957±0.275c 

1.832±0.264bc 

1.436±0.229ab 

1.110±0.348a 

1.747±0.144c 

1.862±0.414c 

1.047±0.146b 

0.696±0.275ab 

0.353±0.088a 

1.172±0.166b 

1.549±0.113b 

0.459±0.227a 

0.313±0.114a 

0.206±0.078a 

1.192±0.133c 

0.624±0.08b 

0.046±0.053a 

0.091±0.03a 

0.037±0.033a 

0.856±0.140c 

0.435±0.080b 

0.015±0.017a 

0.016±0.009a 

0.029±0.029a 

 

 

Nitrite (mg/l) 

NO seaweed 

seaweed 0.1g/l 

seaweed 0.5g/l 

seaweed 1.0g/l 

seaweed 1.5g/l 

0.838±0.075a 

0.813±0.021a 

0.0838±0.071a 

0.801±0.057a 

0.827±0.050a 

0.773±0.071a 

0.7623±0.044a 

0.762±0.034a 

0.784±0.069a 

0.770±0.065a 

0.775±0.005a 

0.7832±0.045a 

0.802±0.047a 

0.839±0.050a 

0.830±0.053a 

0.822±0.035a 

0.799±0.058a 

0.809±0.039a 

0.807±0.089a 

0.821±0.021a 

0.817±0.081a 

0.804±0.063a 

0.693±0.129a 

0.829±0.038a 

0.845±0.058a 

 

 

Nitrate (mg/l) 

 

NO seaweed 

seaweed 0.1g/l 

seaweed 0.5g/l 

seaweed 1.0g/l 

seaweed 1.5g/l 

1.840±0.089c 

1.860±0.06c 

1.813±0.236bc 

1.853±0.130ab 

1.873±0.077a 

1.773±0.095c 

1.786±0.156c 

1.954±0.045b 

1.868±0.241ab 

1.803±0.119a 

1.712±0.104b 

2.026±0.140b 

2.441±0.301a 

2.097±0.322a 

1.888±0.058a 

1.635±0.184c 

1.948±0.228b 

2.507±0.354a 

2.484±0.252a 

1.894±0.070a 

1.814±0.161c 

2.156±0.166b 

2.746±0.284a 

2.623±0.386a 

1.774±0.184a 

 

 

Phosphate (mg/l) 

NO seaweed 

seaweed 0.1g/l 

seaweed 0.5g/l 

seaweed 1.0g/l 

seaweed 1.5g/l 

0.241±0.026c 

0.242±0.009c 

0.231±0.008bc 

0.204±0.019ab 

0.166±0.016a 

0.093±0.026c 

0.114±0.052c 

0.158±0.014b 

0.159±0.020ab 

0.105±0.022a 

0.026±0.006b 

0.051±0.026b 

0.104±0.09a 

0.125±0.028a 

0.065±0.025a 

0.016±0.017c 

0.014±0.014b 

0.052±0.018a 

0.091±0.031a 

0.043±0.035a 

0.001±0.010c 

0.001±0.002b 

0.015±0.019a 

0.052±0.029a 

0.029±0.029a 

Note: Different superscript letters in the same column each parameter of water quality indicate significant 

difference (p < 0.05). 

 

 การเปล่ียนแปลงของสาหร่ายผกักาดทะเลในแต่ละชุดการทดลองเม่ือส้ินสุดการทดลองสาหร่ายผกักาด

ทะเลในชุดการทดลองทุกความหนาแน่นมีนํ้ าหนักของสาหร่ายเพ่ิมสูงข้ึน และชุดการทดลองท่ีมีอตัราการ

เจริญเติบโตเฉล่ียดีท่ีสุดคือ ชุดการทดลองสาหร่ายผกักาดทะเลความหนาแน่น 1.5 กรัมต่อลิตร มีอตัราการ

เจริญเติบโตเฉล่ีย 0.75±0.08 กรัมต่อวนั รองลงมาคือท่ีความหนาแน่น 0.5, 1.0 และ 0.1 กรัมต่อลิตรตามลาํดับ 

(Table 2) 
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Table 2 The growth average weight, (ADG) and (SGR) of Ulva rigida  

Growth parameters 
Treatment 

 seaweed 0.1 g/l  seaweed 0.5 g/l  seaweed 1.0 g/l  seaweed 1.5 g/l 

Weight (before)/g 

Weight (after)/g 

ADG(g/day) 

SGR (%) 

1.04±0.017d 

2.43±0.45d 

0.27±0.08c 

16.78 

5.03±0.029c 

7.78±0.82c 

0.55±0.17ab 

8.66 

10.09±0.09b 

12.52±0.78b 

0.49±0.15bc 

4.28 

15.15±0.02a 

18.90±0.42a 

0.75±0.08a 

4.41 

Note: Different superscript letters in the same row indicate significant difference (p < 0.05). 

 

สรุป 

สาหร่ายผกักาดทะเลท่ีความหนาแน่น 1.5 กรัมต่อลิตร มีประสิทธิภาพในการบาํบดันํ้ าท้ิงไดดี้กว่าความ

หนาแน่น 1.0, 0.5 และ 0.1 กรัมต่อลิตร ใน 1 วนัหลงัจากท่ีเติมสาหร่ายในการทดลอง พบว่าการลดลงของปริมาณ

ฟอสเฟตมีค่าเท่ากบั 45, 33, 24 และ 20% ตามลาํดบั ในขณะท่ีหลงัจาก 2 วนัท่ีเติมสาหร่ายในการทดลองสามารถลด

ปริมาณแอมโมเนียรวม มีค่าเท่ากบั 86, 75, 61 และ 29% ตามลาํดบั จากการทดลองปริมาณไนเตรทผลค่อนขา้งจะ

คงท่ี ถึงแมว้า่ปริมาณแอมโมเนียจะลดลงไปมากแลว้กต็าม  

ปริมาณสารประกอบไนโตรเจนและฟอสเฟตในชุดควบคุมสามารถลดลงได ้เช่นเดียวกบัชุดการทดลอง

อ่ืนๆ แต่อาจตอ้งใชร้ะยะเวลาท่ีมากกว่า โดยดูจากผลของการลดลงของแอมโมเนียรวมเม่ือส้ินสุดการทดลองใน

วนัท่ี 5 ชุดการทดลองควบคุมยงัพบปริมาณแอมโมเนียรวมสูงกว่าชุดการทดลองท่ีมีการใส่สาหร่ายอยู่มาก ทั้งน้ี

กระบวนการดงักล่าวอาจจะยงัมีส่ิงมีชีวิตอ่ืนปะปนมาเก่ียวขอ้ง เช่น แพลงก์ตอน แบคทีเรีย ซ่ึงทาํหนา้ท่ีเหมือน

สาหร่ายแต่เน่ืองจากนํ้าท่ีใชท้ดลองไดผ้า่นการกรองมาระดบัหน่ึงแลว้จึงมีปริมาณนอ้ยทาํใหต้อ้งใชเ้วลาหลายวนัใน

การลดปริมาณแอมโมเนียรวม นอกจากนั้นยงัมียงัมีกระบวนการบาํบดัแอมโนนียรวม ไนเตรท โดยกระบวนการ 

Nitrification กเ็ป็นอีกกระบวนการหน่ึงท่ีสามารถเกิดควบคู่กนัไปได ้
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บทคัดย่อ 

การศึกษาชนิดและการกระจายของปลาหมึกในอ่าวไทย ดาํเนินรวบรวมปลาหมึกจากเคร่ืองมือประมงอวนลาก ใน

เวลากลางวนั ทาํการลากคร้ังละ 30 นาที โดยเรือ M.V.SEAFDEC 2 ระหว่างวนัท่ี 17 สิงหาคม ถึง 18 ตุลาคม พ.ศ. 2561 

ทั้งส้ิน 71 สถานีรอบอ่าวไทย ความลึกนํ้ าทะเลอยูร่ะหวา่ง 20.8–76.3 เมตร คุณภาพนํ้ าอยูใ่นเกณฑม์าตรฐาน พบปลาหมึก

ทั้งหมด 4 วงศ ์11 สกลุ 18 ชนิด กระจายอยูท่ัว่อ่าวไทย ไดแ้ก่ 1) วงศ ์Sepiidae พบ 7 ชนิด ไดแ้ก่ Metasepia tullbergi, Sepia 

aculeata, Sepia recurvirostra, Sepia pharaonis, Sepia brevimana, Sepia kobiensis, และSepiella inermis 2) วงศ ์Sepiolidae 

พบ 1 ชนิด Sepiola sp., 3) วงศ ์Loliginidae พบ 5 ชนิด ไดแ้ก่ Uroteuthis (Photololigo) duvaucelii, Uroteuthis (Photololigo) 

chinensis, Uroteuthis (Photololigo) sp., Sepioteuthis lessoniana, แ ล ะ Loliolus sp. แ ล ะ 4) วง ศ์  Octopodidae พ บ  5 ชนิ ด 

ไดแ้ก่ Amphioctopus aegina, Amphioctopus rex, Octopus sp., Cistopus indicus และ Hapalochlaena maculosa. โดยหมึกท่ี

พบมากท่ีสุดคือ หมึกกลว้ยชนิด U. duvaucelii รองลงมาคือ หมึกกระดองมือชนิด S. brevimana และหมึกกลว้ยชนิด U. 

chinensis จาํนวนทั้งส้ิน 2,353, 517 และ 490 ตวั ตามลาํดบั  

คาํสําคญั: ชนิดและการกระจาย, ปลาหมึก, อ่าวไทย, M.V.SEAFDEC 2 

 

Abstract 

The study on species and distribution of cephalopods in the Gulf of Thailand was collected during 17 August – 

18 October 2018 by M.V. SEAFDEC 2. There were trawling operation during the daytime for 30 minutes, 71 sampling 

stations with depth range between 20.8–76.3 m and the water quality within standard for alive aquatic animals of Thailand.  

The specimens of cephalopods were collected by trawl net and identified into 4 families 11 genus and 18 species.  There 

were distribution around the Gulf of Thailand such as 1) Family Sepiidae were 7 species such as Metasepia tullbergi, Sepia 

aculeata, Sepia recurvirostra, Sepia pharaonis, Sepia brevimana, Sepia kobiensis, and Sepiella inermis, 2) Family 

Sepiolidae was 1 species such as Sepiola sp., 3) Family Loliginidae were 5 species such as Uroteuthis (Photololigo) 

duvaucelii, Uroteuthis (Photololigo) chinensis, Uroteuthis (Photololigo) sp., Sepioteuthis lessoniana, and Loliolus sp., and 

4) Family Octopodidae were 5 species such as Amphioctopus aegina, Amphioctopus rex, Octopus sp., Cistopus indicus and 

Hapalochlaena maculosa.  The most common species were U. duvaucelii, S. brevimana and U. chinensis and there were 

2353, 517 and 490 specimens, respectively. 

Keywords: cephalopods, M.V. SEAFDEC 2, species and distribution, gulf of Thailand 
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คํานํา 

 ปลาหมึกเป็นสัตวน์ํ้าท่ีมีพบกระจายอยู่ในทะเลเท่านั้น จดัเป็นสตัวท่ี์อยู่ในกลุ่มเดียวกนักบัหอย เน่ืองจากมี

เน้ือเยื่อแมนเติล (mantle) แผงฟัน (radula) และเหงือก (gill) (จรัสศรี และคณะ, 2550; จรวย, 2558) ปลาหมึกเป็น

สตัวน์ํ้าท่ีมีกระจายอยูใ่นทะเลตามภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก มีการรายงานวา่ปลาหมึกท่ีคน้พบและไดรั้บการตั้งช่ือแลว้

มีไม่นอ้ยกว่า 1,000 ชนิด (Roper et al, 1984) ในประเทศไทยมีรายงานว่ามีปลาหมึกท่ีพบทั้งฝ่ังอ่าวไทย มหาสมุทร

แปซิฟิก และฝ่ังทะเลอนัดามนั มหาสมุทรอินเดีย มีรวมกนัไม่นอ้ยกวา่ 115 ชนิด (Nabhitabhata, 2009; Nabhitabhata 

et al., 2019) แบ่งเป็นเฉพาะท่ีพบในฝ่ังอ่าวไทย 16 ชนิด พบเฉพาะฝ่ังอนัดามนั 24 ชนิด และพบทั้งฝ่ังอ่าวไทยและ

อนัดามนัอีก 75 ชนิด (จรวย, 2558)  

 ปลาหมึกเป็นสัตวน์ํ้ าท่ีมีการนาํมาใชป้ระโยชน์ในหลากหลายรูปแบบ ทั้งการบริโภคสด หรือการแปรรูป  

เพ่ือให้ไดเ้มนูอาหารท่ีหลากหลาย (Boyle and Rodhouse, 2005) นอกจากน้ี ส่วนประกอบต่าง ๆ ของปลาหมึกยงั

สามารถนาํไปประกอบเป็นอาหารหรือใชป้ระโยชน์ไดอี้กดว้ย เช่น นํ้าหมึก ท่ีปัจจุบนันิยมทาํมาเป็นส่วนประกอบ

ของอาหารหลายประเภท หรือโครงร่างแขง็ท่ีเป็นสารประกอบของแคลเซียมคาร์บอเนต นาํมาใชเ้ป็นส่วนผสมของ

ยาแผนโบราณหรือนาํไปใชใ้นการเล้ียงสัตว ์เป็นตน้ ปลาหมึกจดัเป็นสัตวน์ํ้ าท่ีมีคุณค่าทางเศรษฐกิจของประเทศ

ไทย จากสถิติการประมงแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2560 รายงานว่ามีการจบัปลาหมึกทั้ งหมด จาํนวน 98,200 ตนั 

แบ่งเป็นหมึกกลว้ย 68,100 ตนั หมึกกระดอง 14,700 ตนั หมึกหอม 7,600 ตนั และหมึกสาย 7,800 ตนั คิดเป็นมูลค่า

รวม 11,727.2 ลา้นบาท แยกเป็นมูลค่าหมึกกลว้ย 8,343.1 ลา้นบาท มูลค่าหมึกกระดอง 1,631.7 ลา้นบาท มูลค่าหมึก

หอม 1,122.4 ลา้นบาท และมูลค่าหมึกสาย 630 ลา้นบาท (กรมประมง, 2562) 

 จรวย และปภสัวรรณ (2556) ไดร้ายงานชนิดและการกระจายของปลาหมึกบริเวณอ่าวไทยตอนกลาง 

ระหวา่งวนัท่ี 14 มีนาคม-12 เมษายน พ.ศ. 2556 โดยเรือ M.V.SEAFDEC โดยใชเ้คร่ืองมือประมง 4 ชนิด ไดแ้ก่ เบด็

ตกด้วยมือ  เคร่ืองตกหมึกอตัโนมติั ลอบ และคราด สามารถรวบรวมตัวอย่างได้ทั้ งหมด 478 ตัว แบ่งเป็น 4 

ครอบครัว 7 สกุล  10 ชนิด ได้แก่  หมึกศอก (Uroteuthis (Photololigo) chinensis) หมึกหลอด (Uroteuthis 

(Photololigo) duvaucelii) หมึกกลว้ย (Uroteuthis (Photololigo) singhalensis) หมึกหอม (Sepioteuthis lessoniana) 

หมึกกระดองลายเสือ (Sepia pharaonis) หมึกกระดองหางแหลม (Sepia aculeata) หมึกกระดองกน้ไหม ้(Sepiella 

inermis) หมึกสายขาว (Amphioctopus aegina) หมึกสาย (Octopus sp.)และหมึกการ์ตูน (Euprymna sp.) ตวัอย่าง

ปลาหมึกท่ีพบมากท่ีสุดคือ หมึกศอก ลองลงมาคือหมึกหลอด และหมึกหอมตามลาํดบั 

 การศึกษาชนิดและการกระจายของหมึกในน่านนํ้ าไทยนั้นยงัมีการศึกษาอยู่อย่างจาํกดั เน่ืองจากปัญหา

ต่างๆ ทั้ งเคร่ืองมือและอุปกรณ์ท่ีเหมาะสม ในปี 2561 ศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ 

(SEAFDEC) ไดด้าํเนินการสาํรวจอ่าวไทยข้ึนโดยเรือ M.V.SEAFDEC 2 ระหว่างวนัท่ี 17 สิงหาคม ถึง 18 ตุลาคม 

การสาํรวจในคร้ังน้ีครอบคลุมพ้ืนท่ีอ่าวไทยตั้งแต่จงัหวดัตราด ถึงจงัหวดันราธิวาส ซ่ึงนบัว่าครอบคลุมพ้ืนท่ีมาก

ท่ีสุดคร้ังหน่ึงเท่าท่ีเคยทาํการสาํรวจมา โดยการสาํรวจในคร้ังน้ีไดด้าํเนินการเก็บขอ้มูลส่ิงแวดลอ้ม คุณภาพนํ้า และ

ส่ิงมีชีวิตทั้ งกลุ่มแพลงก์ตอน สัตว์มีกระดูกสันหลงั และสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลงั การศึกษาวิจัยในคร้ังน้ีจึงมี
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วตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาชนิดและการกระจายของสัตวน์ํ้ ากลุ่มปลาหมึกท่ีพบในอ่าวไทย เพ่ือเป็นขอ้มูลพ้ืนฐานของ

สตัวไ์ม่มีกระดูกสนัหลงัในน่านนํ้าไทย 

 

อุปกรณ์และวธีิการ 

รวบรวมตวัอย่างปลาหมึกจากการเคร่ืองมืออวนลากโดยเรือ M.V.SEAFDEC 2 ระหว่างวนัท่ี 17 สิงหาคม 

ถึง 18 ตุลาคม พ.ศ. 2561 จาํนวนทั้งส้ิน 73 สถานี (Fig. 1) โดยดาํเนินการลากอวนเพ่ือเก็บตวัอย่างในเวลากลางวนั 

ทาํการลากคร้ังละ 30 นาที มีสถานีท่ีทาํการเก็บตวัอย่างสัตวน์ํ้ าจาํนวน 71 สถานี เก็บขอ้มูลสัตวน์ํ้ าแบ่งการเก็บ

ตวัอย่างออกเป็น 5 ช่วง เพ่ือความสะดวกในการเก็บและดูแลตวัอย่าง ตลอดจนการผลดัเปล่ียนนกัวิทยาศาสตร์ใน

การเก็บรวบรวมตวัอย่าง ไดแ้ก่ ช่วงท่ี 1 ระหว่างวนัท่ี 17-26 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ดาํเนินการสํารวจสถานีท่ี 1-13 

ช่วงท่ี 2 ระหว่างวนัท่ี 27 สิงหาคม ถึง 7 กนัยายน พ.ศ. 2561 ดาํเนินการสาํรวจสถานีท่ี 14-29 ช่วงท่ี 3 ระหว่างวนัท่ี 

8-16 กันยายน พ.ศ. 2561 ดําเนินการสํารวจสถานีท่ี 30-41 ช่วงท่ี 4 ระหว่างวนัท่ี 17-25 กันยายน พ.ศ. 2561 

ดาํเนินการสาํรวจสถานีท่ี 41-49 และช่วงท่ี 5 ระหว่างวนัท่ี 26 กนัยายน ถึง 16 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ดาํเนินการสาํรวจ

สถานีท่ี 50-73 ทาํการเก็บขอ้มูลคุณภาพนํ้า และความลึกในทุกสถานีท่ีสาํรวจ นาํตวัอย่างปลาหมึกท่ีรวบรวมไดแ้ช่

แข็งเพ่ือรักษาสภาพในตู ้แช่ที่อุณหภูมิ -20 องศาเซลเซียส และนํากลบัมาวิเคราะห์โดยการ ชั ่งนํ้ าหนัก 

(หน่วยเป็นกรัม) วดัขนาดความยาวลาํตัว (หน่วยเป็นเซนติเมตร) และจาํแนกชนิดตามหลักอนุกรมวิธาน

โดยอา้งอิงเอกสารของ FAO (Roper et al., 1984; Jereb and Roper, 2010) ณ ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทาง

ทะ เล  คณะประมง มหา วิทยา ลยั  เกษตรศา สตร์  นํา ข ้อมูล ที่ได ้มา สรุ ป กา รศึก ษา จํา น ว นช นิด  กา ร

แพร่กระจาย และจาํนวนท่ีพบปลาหมึกในแต่ละสถานี  

 
Fig. 1 Surveyed station around the Gulf of Thailand 
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ผลและวจิารณ์ผลการศึกษา 

 ขอ้มูลคุณภาพนํ้าในแต่ละสถานีท่ีทาํการสาํรวจโดยมีอุณหภูมิ ความเคม็ ความเป็นกรด-ด่าง และค่าความ

ลึกนํ้า มีค่า 28.21-30.04 °C, 26.71-32.82 psu., 7.80-8.30 และ 20.8-76.3 เมตร พบวา่อยูใ่นเกณฑม์าตรฐานคุณภาพ

นํ้าท่ีเหมาะสมต่อการดาํรงชีวิตของสตัวน์ํ้า (กรมควบคุมมลพิษ, 2563) โดยสถานีท่ีต้ืนท่ีสุดคือสุดคือสถานีท่ี 1 และ

สถานีท่ีลึกท่ีสุดคือสถานีท่ี 39 (Table 1) 

Table 1 Surveyed station and water quality at 5 meters above the surface 

Station 

Position for Bongo net Water quality (5 m. above surface) 

Latitude Longtitude Tepm. (C) Salinity 

(psu) 

pH Depth 

(m) 

1 13˚10.63´N 100˚19.82´E 29.07 26.71 - 20.8 

2 13˚10.58´N 100˚41.64´E 28.66 27.71 8.30 23.0 

3 12˚45.13´N 100˚16.07´E 28.96 30.71 8.09 23.9 

4 12˚45.06´N 100˚39.34´E 28.75 28.90 8.16 29.0 

5 12˚22.12´N 100˚14.14´E 28.59 31.90 7.98 33.0 

6 12˚16.06´N 100˚45.88´E 28.21 31.96 8.17 29.5 

7 12˚17.03´N 101˚11.12´E 28.42 32.13 8.16 32.8 

8 12˚16.02´N 101˚46.16´E 28.37 32.36 8.20 30.2 

9 11˚48.01´N 100˚19.96´E 28.65 27.71 8.19 41 

10 11˚44.69´N 100˚47.76´E 28.39 32.89 8.28 44 

11 11˚45.80´N 101˚17.83´E 28.51 32.60 8.25 57 

12 11˚44.27´N 101˚46.23´E 28.42 28.21 8.22 56.4 

13 11˚45.02´N 102˚16.34´E 28.52 28.34 8.22 46 

14 11˚15.25´N 99˚46.19´E - 32.21 7.86 42 

15 11˚15.11´N 100˚15.98´E 28.79 31.76 8.13 51.8 

16 11˚15.79´N 100˚46.41´E 28.94 32.32 - 54.7 

17 11˚15.54´N 101˚07.57´E 28.61 31.27 8.06 58.3 

18 10˚44.90´N 99˚46.12´E 29.42 32.87 8.14 50.2 

19 10˚45.05´N 100˚16.66´E 29.05 32.49 - 57 

20 - - - - - - 

21 10˚44.25´N 101˚06.92´E 29.06 31.47 8.16 67 

22 10˚22.59´N 99˚40.58´E 29.50 32.78 8.19 46.8 

23 10˚06.32´N 100˚11.62´E 29.30 32.66 8.02 54 
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Table 1 (continued). 

Station 

Position for Bongo net Water quality (5 m. above surface) 

Latitude Longtitude Tepm. (C) Salinity 

(psu) 

pH Depth 

(m) 

24 10˚12.25´N 100˚46.08´E 29.37 32.60 8.15 66.4 

25 10˚11.42´N 101˚06.13´E 28.90 31.91 7.89 70 

26 09˚55.69´N 99˚39.33´E 29.01 33.11 8.07 27.6 

27 09˚45.36´N 100˚16.84´E 29.44 32.55 8.07 30.4 

28 09˚47.42´N 100˚46.44´E 29.45 32.70 7.80 60.4 

29 09˚46.95´N 101˚04.98´E 29.23 32.40 7.97 68 

30 09˚13.53´N 100˚16.19´E 29.42 32.75 8.08 30.2 

31 09˚15.26´N 100˚43.39´E 29.65 32.46 8.19 39 

32 09˚14.48´N 101˚04.74´E 29.77 32.38 8.22 60 

33 08˚43.62´N 100˚18.94´E 29.97 32.82 8.19 24 

34 08˚44.40´N 100˚49.95´E 29.50 32.18 8.22 35 

35 08˚42.73´N 101˚04.04´E 29.63 32.36 8.22 53 

37 08˚16.34´N 101˚04.68´E 29.70 32.35 8.20 46 

38 08˚11.81´N 101˚40.26´E 29.06 32.44 8.21 60 

39 08˚21.98´N 102˚02.49´E 29.41 32.48 8.20 76.3 

40 07˚43.49´N 100˚46.36´E 29.83 32.51 8.19 27 

41 07˚43.88´N 101˚18.94´E 29.41 32.34 8.22 49.5 

42 07˚42.68´N 101˚48.11´E 29.11 32.34 8.14 58 

43 07˚44.36´N 102˚12.11´E 28.88 32.47 8.15 70 

44 07˚14.11´N 102˚39.61´E 29.00 32.48 8.15 53.5 

45 07˚14.46´N 100˚51.07´E 29.08 32.49 8.13 23 

46 07˚16.39´N 101˚17.00´E 29.44 32.33 8.13 42 

47 07˚14.21´N 101˚45.65´E 29.40 32.40 8.16 50.9 

48 07˚15.19´N 102˚17.67´E 29.40 32.41 8.16 51.9 

49 06˚44.47´N 102˚14.45´E 29.09 32.47 8.17 50.2 

50 - - - - - - 

51 11˚04.49´N 102˚40.27´E 29.89 31.49 8.14 46 

52 11˚02.41´N 102˚52.52´E 30.04 31.21 8.14 29 
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Table 1 (continued). 

Station 

Position for Bongo net Water quality (5 m. above surface) 

Latitude Longtitude Tepm. (C) Salinity 

(psu) 

pH Depth 

(m) 

53 10˚41.29´N 102_24.95´E 29.90 32.35 8.18 64 

54 10˚42.38´N 102_37.25´E 29.63 31.47 8.18 53 

55 10˚40.18´N 102˚59.48´E 29.90 29.63 8.14 34 

56 10˚37.14´N 103˚05.84´E 29.70 32.07 8.10 28 

57 10˚20.58´N 102˚20.54´E 29.43 32.35 8.16 67 

58 10˚24.18´N 102˚40.58´E 29.52 31.65 8.14 58 

59 10˚22.22´N 103˚01.38´E 29.74 31.39 8.15 38 

60 10˚27.24´N 103˚19.86´E 29.48 31.84 8.11 26 

61 10˚23.84´N 103˚36.27´E 29.07 32.28 8.20 26 

62 10˚00.54´N 102˚02.07´E 29.22 32.20 8.13 75 

63 10˚00.30´N 102˚19.16´E 29.26 31.96 8.14 69 

64 10˚00.67´N 102˚41.83´E 29.78 31.56 8.20 56 

65 10˚01.04´N 102˚58.70´E 29.41 31.89 8.21 39 

66 09˚40.27´N 102˚02.61´E 29.15 32.03 8.14 73 

67 09˚39.24´N 102˚19.97´E 29.31 31.44 8.10 70 

68 09˚43.40´N 102˚39.79´E 29.41 31.74 8.20 59 

69 09˚40.30´N 103˚00.00´E 29.49 31.95 8.20 52 

70 09˚22.74´N 102˚01.89´E 29.45 31.73 8.20 75 

71 09˚20.57´N 102˚19.17´E 29.18 32.13 8.21 70 

72 09˚20.51´N 102˚38.03´E 29.14 31.90 8.22 65 

73 09˚06.41´N 102˚27.80´E 29.13 32.05 8.21 69 

 

 การศึกษาชนิดและการกระจายของปลาหมึกบริเวณอ่าวไทย โดยเรือสาํรวจ M.V.SEAFDEC 2 จาํนวน 71 

สถานี สามารถรวบรวมปลาหมึกไดท้ั้งหมด 4,738 ตวั จาํแนกชนิดได ้4 วงศ ์11 สกุล 18 ชนิด ไดแ้ก่ วงศ ์Sepiidae 

เช่น Metasepia tullbergi, Sepia aculeata, Sepia recurvirostra, Sepia pharaonis, Sepia brevimana, Sepia kobiensis, 

Sepiella inermis วงศ์  Sepiolidae เ ช่ น  Sepiola sp., วงศ์  Loliginidae เ ช่ น  Uroteuthis (Photololigo) duvaucelii, 

Uroteuthis (Photololigo) chinensis, Uroteuthis (Photololigo) sp., Sepioteuthis lessoniana, Loliolus sp., และวง ศ์  

Octopodidae เ ช่ น  Amphioctopus aegina, Amphioctopus rex, Octopus sp., Cistopus indicus และ  Hapalochlaena 

maculosa รายละเอียดดงัต่อไปน้ี (Table 2) 
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Table 2 Species and distribution of Cephalopods around the Gulf of Thailand separated by family and species of 

each station 

Family Species Station Number 

Sepiidae Metasepia tullbergi 46, 62-63 3 

Sepia aculeata 1-3, 13, 15, 24, 26-27, 30, 33, 35-37, 40, 

51-52,58-59, 63, 69 

165 

Sepia recurvirostra 3-10, 13-14, 27, 31, 36, 38-40, 45, 49-54, 

56, 60-62, 64-68, 70-73 

179 

Sepia pharaonis 9 2 

Sepia brevimana 10-12, 14-19, 21, 23, 27-39, 41-43, 46-

49, 52-54, 57-58, 60-64, 66-68, 70-73 

502 

Sepia kobiensis 11, 15-19,23, 28, 32, 35, 37-39, 43, 46-

49, 62-64, 66-67, 70, 72  

77 

 Sepiella inermis 33 2 

Sepiolidae Sepiola sp. 27-28, 38-39, 47 6 

Loliginidae Uroteuthis (Photololigo) 

duvaucelii 

1-15, 17-18, 21, 23-30, 32-38, 40, 42-43, 

45-4951-73  

2,353 

Uroteuthis (Photololigo) 

chinensis 

2-6, 8-19, 21-23, 26-27, 30, 32-47, 49-68, 

70-73 

490 

Uroteuthis (Photololigo) sp. 14, 16, 18-19, 22-23, 27, 36-66 136 

Sepioteuthis lessoniana 3-6, 8, 10, 14, 19, 31, 36, 38-39, 41, 45-

46, 52, 55-56, 61, 65,  

45 

Octopodidae Amphioctopus aegina 1-4, 6-7, 9, 11, 33, 36, 40, 45, 51-52, 56, 

60-61 

26 

Amphioctopus rex 5, 7-19, 22-23, 26-28, 30-33, 35, 37-40, 

53, 63, 68, 70-71, 73 

119 

Octopus sp. 1 1 

Cistopus indicus 36-37 2 

Hapalochlaena maculosa 5 1 
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การศึกษาในคร้ังน้ีพบว่ามีจาํนวนวงศ์ของปลาหมึก 4 วงศ์ สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาในปี 2556 (จรวย 

และปภสัวรรณ, 2556) อย่างไรก็ตามการศึกษาในคร้ังน้ีพบว่ามีจาํนวนสกุลและชนิดมากข้ึนกว่าการศึกษาในปี 

2556 ทั้งน้ีอาจเน่ืองจากเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการรวบรวมตวัอยา่งปลาหมึกมีความแตกต่างกนั โดยการศึกษาในปี 2556 

เคร่ืองมือท่ีใชไ้ดแ้ก่ เบด็ เคร่ืองตกหมึกอตัโนมติั ลอบ และคราด ส่วนการศึกษาในคร้ังน้ีใชเ้คร่ืองมืออวนลาก ท่ีเป็น

เคร่ืองมือประสิทธิภาพสูงในการจบัสตัวน์ํ้า 

 ทั้งน้ีการศึกษาในคร้ังน้ีนบัว่าเป็นประโยชน์ต่อวงการวิชาการดา้นทรัพยากรสัตวน์ํ้ า โดยเฉพาะสัตวน์ํ้ า

กลุ่มปลาหมึกเป็นอย่างมาก เน่ืองจากการศึกษาและรวบรวมตวัอยา่งปลาหมึกพบว่ามีปลาหมึกชนิดต่าง ๆ กระจาย

อยู่ทั่วอ่าวไทย จาก Table 2 แสดงให้เห็นว่ามีปลาหมึกหลายชนิด เช่น หมึกกระดองชนิด Sepia aculeata, S. 

recruvirostra, S. brevimana, S. Kobiensis หมึกกลว้ยชนิด U. duvaucelii, U. chinensis หมึกหอมชนิด Sepioteuthis 

lessoniana หมึกสายชนิด A. aegina และA. rex มีการกระจายตวัในวงกวา้งโดยมีการพบปลาหมึกในแต่ละชนิด

มากกวา่ 10 สถานี ทั้งสถานีท่ีใกลฝ่ั้งและไกลฝ่ัง อีกทั้งการศึกษาในคร้ังน้ียงัพบจาํนวนปลาหมึกท่ีมีความสาํคญัทาง

เศรษฐกิจในปริมาณท่ีสูง เช่น หมึกศอก หมึกหลอด หมึกกระดอง และหมึกสาย โดยพบว่าหมึกหลอด (Uroteuthis 

(Photololigo) duvauvelii) มีจาํนวนท่ีถูกจบัมากท่ีสุด รองลงมาคือ หมึกกระดองมือสั้น (Shortclub cuttlefish: Sepia 

brevimana) และหมึกศอก (Mitre squid: Uroteuthis (Photololigo) chinensis จาํนวนทั้งส้ิน 2,353 ตวั 517 และ490 

ตามลาํดบั 

 

สรุป 

 การศึกษาชนิดและการกระจายของปลาหมึกบริเวณอ่าวไทย โดยเรือสํารวจ M.V.SEAFDEC 2 ระหว่าง

วนัท่ี ระหว่างวนัท่ี 17 สิงหาคม ถึง 18 ตุลาคม พ.ศ. 2561 จาํนวน 71 สถานี สามารถรวบรวมปลาหมึกไดท้ั้งหมด 

4,738 ตวั มีปลาหมึกแพร่กระจายอยูใ่น 4 วงศ ์11 สกลุ 18 ชนิด ไดแ้ก่ วงศ ์Sepiidae เช่น Metasepia tullbergi, Sepia 

aculeata, Sepia recurvirostra, Sepia pharaonis, Sepia brevimana, Sepia kobiensis, Sepiella inermis วงศ ์Sepiolidae 

เ ช่ น  Sepiola sp., วงศ์  Loliginidae เ ช่ น  Uroteuthis (Photololigo) duvaucelii, Uroteuthis (Photololigo) chinensis, 

Uroteuthis (Photololigo) sp., Sepioteuthis lessoniana, Loliolus sp., และวงศ์  Octopodidae เ ช่ น  Amphioctopus 

aegina, Amphioctopus rex, Octopus sp., Cistopus indicus และ Hapalochlaena maculosa .  

 การรวบรวมตวัอย่างชนิดและการกระจายตวัของปลาหมึกในคร้ังน้ี ไดด้าํเนินการเก็บรวมรวมคุณภาพนํ้า 

ไดแ้ก่ความลึก ความเค็ม ค่าความเป็นกรด-ด่าง และความลึกของนํ้ าในแต่ละสถานี รายละเอียดแสดงใน Table 1 

โดยพบวา่ ปลาหมึกท่ีรวบรวมไดส่้วนใหญ่ทั้งหมึกกลว้ย หมึกกระดอง และหมึกสาย มีการกระจายตวัในพ้ืนท่ีกวา้ง

ตั้งแต่ใกลก้บัชายฝ่ังจนถึงพ้ืนท่ีบริเวณกลางอ่าวไทย ซ่ึงจากขอ้มูลคุณภาพนํ้ าในแต่ละสถานีพบว่าปลาหมึกส่วน

ใหญ่สามารถอาศัยอยู่ในสภาพแวดลอ้มท่ีใกลเ้คียงกัน แต่อาจมีปลาหมึกบางชนิด เช่น หมึกกระดองดอกไม ้

(Metasepia tullbergi) ซ่ึงจดัเป็นหมึกกระดองขนาดเลก็และพบไดค่้อนขา้งยาก สามารถรวบรวมตวัอยา่งไดใ้นพ้ืนท่ี

ชายฝ่ังภาคใตแ้ละชายฝ่ังภาคตะวนัออกของประเทศไทยท่ีมีความลึกนํ้ามากกวา่ 40 เมตร 
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ผลของความเข้มแสงต่อการเจริญเติบโตของสาหร่ายผกักาดทะเล (Ulva rigida) 

Effect of light intensity on growth of sea lettuce (Ulva rigida) 
 

 

สิตานันท์ คงเวยีงa, พงษ์เชฏฐ์ พชิิตกลุa,*, อสิริยา วุฒิสินธ์ุa, ประพฒัน์ กอสวสัดิ์พฒัน์b 
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บทคัดย่อ 

 การศึกษาน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาการเจริญเติบโตของสาหร่ายผกักาดทะเลท่ีความเขม้แสงระดบัต่าง ๆ กนัโดย 

ใชร้ะยะเวลาในการเล้ียง 21 วนั ท่ีความเขม้แสง 4 ระดบั ไดแ้ก่ 2,000, 4,000, 6,000 ลกัซ์ และแสงธรรมชาติ (8,710±1,250 

ลกัซ์) สาหร่ายผกักาดทะเลนาํมาเล้ียงใน acrylic glass ท่ีความหนาแน่นเร่ิมตน้ 1 กรัม/ลิตร ความเค็ม 27 psu และช่วงมืด:

สว่าง 12:12 ชัว่โมง ผลการศึกษาพบว่าสาหร่ายผกักาดทะเลสามารถเจริญเติบโตไดดี้ท่ี ชุดการทดลองแสงธรรมชาติและ

ความเขม้แสง 6,000 ลกัซ์ โดยมีนํ้ าหนักท่ีเพ่ิมข้ึนเฉล่ียร้อยละ 75.25±4.73 และ73.51±1.83 ตามลาํดบัโดยนํ้ าหนักเฉล่ียท่ี

เพ่ิมข้ึนมีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ (p < 0.05) กบัท่ีระดบัความเขม้แสง 2,000 และ 4,000 ลกัซ์  ซ่ึงมีนํ้ าหนกั

ท่ีเพ่ิมข้ึนเฉล่ียร้อยละ 44.00±8.75 และ 60.70±8.56 อตัราการเจริญเติบโตสมัพทัธ์เฉล่ียของสาหร่ายท่ีเล้ียงดว้ยความเขม้แสง

ธรรมชาติและความเขม้แสง 6,000 ลกัซ์ มีค่าเท่ากบั 2.67±0.12และ 2.62±0.05 เปอร์เซ็นต/์วนั ตามลาํดบั จากผลการศึกษา

ปริมาณคลอโรฟิลล์เอและบี ของชุดการทดลองแสงธรรมชาติและความเขม้แสง 6,000 ลกัซ์ไม่แตกต่างกันทางสถิติมี

ปริมาณเท่ากบั 24.66±0.70, 29.50±3.18 mg/g DW และ 24.92±0.85, 29.88±1.90 mg/g DW ตามลาํดบั อยา่งไรก็ตาม ปริมาณ

แสงและระยะเวลาท่ีไดรั้บแสงมีความสาํคญัต่อการเจริญเติบโของสาหร่ายผกักาดทะเล 

คาํสําคญั: คลอโรฟิลล ์บี, คลอโรฟิลล ์เอ, ความเขม้แสง, สาหร่ายผดักาดทะเล, อตัราการเจริญเติบโต 

 

Abstract 

 The objective of this study was focused on light intensity on growth of Sea lettuce. Cultivations were done in 21 

days under 4 levels of various light intensity (fluorescent lamps light intensity of 2,000, 4,000, 6,000 lux and sunlight of 

(8,710±1,250 lux). Sea lettuce were cultured in acrylic glass with density of 1 g/l at salinity of 27 psu and light treatment 

with 12:12 h light and dark photoperiod. The results indicated that the growth rate of U. rigida cultured within condition 

in sunlight and in 6,000 lux intensity was higher than the others. At day 21 of culture, the average weight of seaweed 

cultured in sunlight and 6,000 lux conditions increased by 75.25±4.73% and 73.51±1.83% respectively. The percentage of 

weight increase were significantly different (p < 0.05) from light intensity of 2,000 and 4,000 lux treatments which showed 

just 44.00±8.75% and 60.70±8.56% of weight increase respectively. The relative growth rate average of sunlight and 6,000 

lux conditions were 2.67±0.12 and 2.62±0.05 %/day respectively. The results indicated chlorophyll a and chlorophyll b 

contents in sunlight and in light intensity 6,000 lux did not differ were 24.66±0.70, 29.50±3.18 mg/g DW and 24.92±0.85, 

29.88±1.90 mg/g DW respectively. However, quantity and light duration time are important for the growth in sea lettuce. 

Keywords: chlorophyll a, chlorophyll b, growth rate, light intensity, sea lettuce  
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คํานํา 

 ปัจจุบนัสาหร่ายทะเลมีบทบาทสาํคญัทั้งในแง่อาหารเพ่ือสุขภาพ มีคุณประโยชน์ทางโภชนาการ (หมัน่, 

2529) สาหร่ายทะเลเป็นแหล่งโปรตีนทางเลือก วิตามิน กรดไขมนัไม่อ่ิมตวั  แร่ธาตุ รวมทั้งเป็นสารออกฤทธ์ิทาง

ชีวภาพ (Ortiz et al., 2006) ตลอดจนมีคุณสมบติัในการออกฤทธ์ิทางภูมิคุม้กนั(Cruz-Suarez et al., 2008)  

 สาหร่ายผกักาดทะเล หรือ Sea Lettuce คือสาหร่ายสีเขียวสกุล Ulva ซ่ึงอยู่ในครอบครัว Ulvaceae พบ

แพร่กระจายอยู่ทัว่ไปตามชายฝ่ังทะเลของประเทศไทย สาเหตุท่ีเรียกว่าสาหร่ายผกักาดทะเลเน่ืองจากแผ่นใบของ

สาหร่ายชนิดน้ีแผ่กวา้งใบหยกัคลา้ยใบผกักาด การศึกษาก่อนหนา้น้ีรายงานการเกิดสาหร่าย Ulva บริเวณชายฝ่ัง

ทะเลของจงัหวดัภูเก็ต โดยเฉพาะในพ้ืนท่ีแหล่งหญา้ทะเลมกัพบสาหร่ายสกุลน้ีข้ึนปะปนอยู่ในแนวหญา้ทะเลหรือ

หลุดลอยตามผิวหาด และมกัพบเคลือบทบับนแนวหญา้ทะเลใน ช่วงเวลานํ้ าลงทางฝ่ังตะวนัออกของเกาะภูเก็ต 

(Buapet et al., 2008) สาหร่ายผกักาดทะเล มีคุณค่าทางโภชนาการสูง มีความทนทานต่อการเปล่ียนแปลงความเคม็

ไดดี้มีความสําคญัในการปรับปรุงคุณภาพนํ้ าในการเพาะเล้ียงสัตวน์ํ้ า (Msuya and Neori, 2002) สาหร่ายผกักาด

ทะเลมีทลัลสัเป็นแผน่แบนบางและมีรอยจีบอยู่ตรงขอบเจริญเติบโตโดยการแบ่งเซลลท์ั้งในแนวกวา้งและแนวยาว 

(Lewmanomont and Ogawa, 1995) Lüning (1973) รายงานว่าคุณภาพแสงนั้นมีความสาํคญัมากเป็นปัจจยัท่ีมีผลต่อ

การเจริญเติบโตมีอิทธิพลต่อการพัฒนาทางสรีรวิทยาด้วย (Lüning and Dring, 1985; McLachlan and Bidwell, 

2011) ความเขม้ของแสง วฏัจกัรของแสงตลอดจนปัจจยัดา้นอุณหภูมิยงัมีบทบาทสาํคญัในการเติบโตของสาหร่าย

การสะสมชีวมวล (Singh and Singh, 2015) 

ดงันั้นการศึกษาความเขม้แสงท่ีมีผลต่อการเจริญเติบโตของสาหร่ายผกักาดทะเล เพ่ือใหส้ามารถนาํมา

พฒันาการเล้ียงสาหร่ายผกักาดทะเลดว้ยแสงแดดเทียมเพ่ือนาํใชป้ระโยชนใ์นการเพาะเล้ียงสตัวน์ํ้า 

 

อุปกรณ์และวธีิการ 

1. การเตรียมการทดลอง 

เตรียมโหลอะคริลิคจาํนวน 12 โหล เตรียมสาหร่ายผกักาดทะเลท่ีมีความแขง็แรง กาํจดัส่ิงปนเป้ือน พกัใน

นํ้าทะเลความเค็ม 27 ส่วนในพนัส่วน ในถงัพลาสติก 200 ลิตร 7-10 ก่อนการทดลอง แบ่งส่วนทลัลสัของสาหร่าย

ผกักาดทะเลใหมี้ขนาด 5-6 เซนติเมตรเตรียมนํ้าทะเลปรับความเคม็ท่ีระดบั 27 ส่วนในพนัส่วน 

2. วิธีการทดลอง 

วางแผนการทดลองแบบสุ่มตลอด (Completely randomized design : CRD) ศึกษาความเขม้แสงท่ีแตกต่าง

กัน 4 ระดับ แบ่งการทดลองออกเป็น 4 ชุดการทดลอง (treatments) แต่ละชุดการทดลองละ 3 ซํ้ า (replicates) 

ควบคุมความเขม้แสงดว้ยหลอดไฟฟลูออเรสเซนต ์36 วตัต์ เพ่ือให้ความเขม้แสงอยู่ในระดบัท่ี 2,000, 4,000 และ

6,000 ลกัซ์ วดัดว้ยเคร่ืองวดัความเขม้แสง ยี่ห้อ TM-209M Multi-LED Light Mater ความเค็ม 27 psu โดยให้แสง

สวา่ง 12 ชัว่โมง และมืด 12 ชัว่โมง ปิดดว้ยพลาสติกสีขาวคุมดว้ยผา้สีดาํเพ่ือป้องกนัแสงจากภายนอก 

ชุดการทดลองท่ี 1 แสงธรรมชาติ 

ชุดการทดลองท่ี 2 ความเขม้แสง 2,000 ลกัซ์ 

ชุดการทดลองท่ี 3 ความเขม้แสง 4,000 ลกัซ์ 
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ชุดการทดลองท่ี 4 ความเขม้แสง 6,000 ลกัซ์ 

 โหลอะคริลิคจาํนวน 12โหลใส่นํ้าเค็ม 27 ส่วนในพนัส่วน ปริมาตร 10 ลิตร ใหอ้ากาศดว้ยหวัทรายเบาๆ 

ชัง่นํ้ าหนกัสาหร่ายเร่ิมตน้ 10 กรัมต่อโหล ระหว่างการทดลองมีการเปล่ียนถ่ายนํ้า 70 เปอร์เซ็นตทุ์กสัปดาห์ ใส่ปุ๋ย

TMRL ปริมาณ 0.1 ml สัปดาห์ละ 2 คร้ัง ชัง่นํ้ าหนกัสาหร่ายทุกชุดการทดลองทุกสัปดาห์ เป็นระยะเวลา 3 สัปดาห์ 

โดยพกัสาหร่ายในแต่ละซํ้า 3 นาที แลว้ชัง่นํ้าหนกัดว้ยเคร่ืองชัง่ไฟฟ้า บนัทึกผล 

3. การวดัการเจริญเติบโต 

วิเคราะห์หาอตัราการเจริญเติบโตสมัพทัธ์ (Relative Growth Rate : RGR) ในแต่ละสปัดาห์ จากวนัเร่ิมตน้ 

เพ่ือหาระยะการเล้ียงท่ีมีการเจริญเติบโต ตามสูตรการคาํนวณของ (Glenn & Doty, 1992) หน่วยเป็นเปอร์เซ็นต/์วนั                      

RGR = [100 ln (Wt/W0)] t-
1                         (1)  

 Wt = นํ้าหนกั ณ เวลาท่ีใชค้าํนวณ t 

 W0= นํ้าหนกั ณ เวลาเร่ิมตน้ 

4. การวิเคราะห์ปริมาณคลอโรฟิลล ์

   สกดัและวิเคราะห์คลอโรฟิลลโ์ดยวิธีการ (Arnon, 1949) ชัง่นํ้าหนกัสาหร่าย U. rigida  0.5 g  หลงัจาก

นั้นเติม 80% acetone 10 ml บดใหล้ะเอียดและป่ันเหว่ียง ท่ี 3,000 rpm เป็นเวลา 15 นาที นาํตวัอยา่งสารสกดัจาก

สาหร่ายมาวดัค่า absorbance ดว้ยเคร่ืองวดัค่าดูดกลืนแสงท่ีความยาว คล่ืน 645, 663 nm  

คาํนวณค่า Chlorophyll โดยใชส้มการต่อไปน้ี (Arnon, 1949)  

Chlorophyll a (mg/g) = 12.7 (A663) - 2.69 (A645)  

Chlorophyll b (mg/g) = 22.9 (A645) - 4.68 (A663)  

5. การวิเคราะห์ทางสถิติ 

       นาํขอ้มูลแต่ละชุดการทดลองวิเคราะห์ความแตกต่างของผลการทดลอง โดยวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบ

แจกแจงทางเดียว (One Way Analysis Variance ) และทดสอบความแตกต่างระหวา่งค่าเฉล่ียในแต่ละชุดการทดลอง 

เปรียบเทียบโดย Duncan’s New Multiple Range Test  ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% ดว้ยโปรแกรมสาํเร็จรูปทางสถิติ 

 

ผลและวจิารณ์ผลการทดลอง 

 สาหร่ายผกักาดทะเลท่ีเล้ียงในความเขม้แสงระดบัต่าง ๆ เป็นระยะเวลา 21 วนัผลการศึกษาพบวา่ในชุดการ

ทดลองแสงธรรมชาติระดับ 8,710±1,250 ลกัซ์ และความเขม้แสง 6,000 ลกัซ์ มีนํ้ าหนักท่ีเพ่ิมข้ึนเฉล่ียร้อยละ 

75.25±4.73 และ73.51±1.83 ตามลาํดบัโดยนํ้าหนกัเฉล่ียท่ีเพ่ิมข้ึนมีความแตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติ (p < 

0.05) กับท่ีระดับความเข้มแสง 2,000 และ 4,000 ลักซ์  ซ่ึงมีนํ้ าหนักท่ีเพ่ิมข้ึนเฉล่ียร้อยละ 44.00±8.75 และ 

60.70±8.56 ตามลาํดบั แสดงดงั Fig. 1 ซ่ึงสอดคลอ้งกบั Barr (2007) การเล้ียงสาหร่ายทะเล U. pertusa ท่ีอตัราการ

เจริญเติบโตในแสงธรรมชาติดีกวา่ในการเล้ียงท่ีมีร่มเงา ปริมาณและระยะเวลาท่ีไดรั้บแสงมีอิทธิพลต่อการเมแทบอ

ลิซึมและการพฒันาของสาหร่ายทะเล (Wu, 2016) จากการศึกษา Worasing (2017) รายงานวา่สาหร่ายผกักาดทะเลท่ี

เล้ียงความเขม้แสงในช่วง 12,120 ลกัซ์ การเจริญเติบโตมีอตัราสูงกว่า ซ่ึงสาหร่ายแต่ละชนิดจะตอ้งการแสงในการ

เจริญเติบโตต่างกนั (สรวิศ, 2543) อตัราการเจริญเติบโตสมัพทัธ์เฉล่ียของสาหร่ายในชุดการทดลองแสงธรรมชาติมี
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ค่าเฉล่ียสูงสุดท่ี  2.67±0.12 เปอร์เซ็นต/์วนั ขณะท่ีในชุดการทดลองท่ีความเขม้แสง 2,000, 4,000 และ 6,000 ลกัซ์ มี

อตัราการเจริญเติบโตสัมพทัธ์เฉล่ีย 1.73±0.29, 2.24±0.25 และ 2.62±0.05 เปอร์เซ็นต์/วนั ตามลาํดบั แสดงตาม 

Table 2  งานวิจยัของ Leliaert et al. (2012) รายงานว่าการทดลองในห้องปฏิบติัการพบว่าปัจจยัทางกายภาพ เช่น 

แสงและอุณหภูมิ มีความสาํคญัต่อการควบคุมเซลล ์และการเพ่ิมขยายของทลัลสัของสาหร่ายทะเลสีเขียวท่ีมีขนาด

ใหญ่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1 Average weight of Ulva rigida subjected to four different light intensity treatments 

 

Table 1 Relative growth rate of Ulva rigida subjected to four different light intensity treatments (sunlight, 2000 

Lux, 4000 Lux and 6000 Lux) for three weeks 

Duration 

(days) 

Relative growth rate ±SD (%/day) 

sunlight 2000 Lux 4000 Lux 6000 Lux p-value 

7 3.15±0.53b 1.87±0.59a 2.61±0.18ab 2.79±0.06b 0.028 

14 2.98±0.29c 2.01±0.08a 2.36±0.22ab 2.59±0.24bc 0.005 

21 2.67±0.12c 1.73±0.29a 2.24±0.25b 2.62±0.05bc 0.002 

Mean ± SD values within a row followed the different superscript were significantly at (p < 0.05) 

จากการศึกษาปริมาณคลอโรฟิลล์ เอ ในสาหร่ายผกักาดทะเลท่ีเล้ียงท่ีความเขม้แสงแตกต่างกนัพบว่า

ปริมาณคลอโรฟิลล ์เอ มีความแตกต่างกนัระหวา่งชุดการทดลอง (p < 0.05) แต่ในชุดการทดลองแสงธรรมชาติและ

ชุดการทดลองท่ีความเขม้แสง 6,000 ลกัซ์ มีค่าเฉล่ียท่ี 24.66±0.70 mg/g DW และ 24.92±0.85 mg/g DW ตามลาํดบั 

ซ่ึงไม่มีแตกต่างกนั อย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติ (p > 0.05) ส่วนชุดการทดลองท่ีความเขม้แสง 2,000 ลกัซ์ มีปริมาณ
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คลอโรฟิลล ์เอ ไม่แตกต่างกบัชุดการทดลองท่ีความเขม้แสง 4,000 ลกัซ์ (p > 0.05) โดยมีปริมาณคลอโรฟิลล ์เอ 

เฉล่ีย 8.70±2.26, 12.06±3.36 mg/g DW ตามลาํดบั (Fig. 2) 

 

Fig. 2 Chlorophyll- a of Ulva rigida subjected mg (g dw)-1to four different light intensity treatments (sunlight, 2000 

Lux, 4000 Lux and6000 Lux) Different letters indicate statistical significance (p < 0.05). Error bars are standard 

deviations 

 

จากการศึกษาปริมาณคลอโรฟิลล์ บี ในสาหร่ายผกักาดทะเลท่ีเล้ียงท่ีความเขม้แสงแตกต่างกันพบว่า

ปริมาณคลอโรฟิลล ์บี มีความแตกต่างกนัระหวา่งชุดการทดลอง (p < 0.05) แต่ในชุดการทดลองแสงธรรมชาติและ

ชุดการทดลองท่ีความเขม้แสง 6,000 ลกัซ์ มีค่าเฉล่ียท่ี 29.50±3.18 mg/g DW และ 29.88±1.90  mg/g DW ตามลาํดบั 

ซ่ึงไม่มีแตกต่างกนั อย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติ (p > 0.05) ส่วนชุดการทดลองท่ีความเขม้แสง 2,000 ลกัซ์  มีปริมาณ

คลอโรฟิลล ์บี ไม่แตกต่างกบัชุดการทดลองท่ีความเขม้แสง 4,000 ลกัซ์ (p > 0.05) โดยมีปริมาณคลอโรฟิลล ์บี 

เฉล่ีย 6.19±1.90, 12.92±4.25 mg/g DW ตามลาํดบั (Fig 3) ความเขม้ของแสงมาก อตัราการสังเคราะห์ดว้ยแสงจะ

เพ่ิมข้ึนมีผลต่อปริมาณคลอโรฟิลลแ์ละการสงัเคราะห์เมด็สีของสาหร่าย (Singh and Singh, 2015)  

 

Fig. 3 Chlorophyll- b of Ulva rigida subjected mg (g dw)-1to four different light intensity treatments (sunlight, 2000 

Lux, 4000 Lux and6000 Lux) Different letters indicate statistical significance (p < 0.05). Error bars are standard 

deviations 
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สรุป  

 จากการศึกษาคร้ังน้ีแสดงใหเ้ห็นว่าปัจจยัของความเขม้แสงท่ีมีผลต่อการเจริญเติบโตของสาหร่ายผกักาด

ทะเลพบว่าความเขม้แสงในช่วง 8,710±1,250 ลกัซ์ และความเขม้แสง 6,000 ลกัซ์ มีอตัราการเจริญเติบโตท่ีดีกว่า

ความเขม้แสง 2,000 และ 4,000 ลกัซ์ โดยมีนํ้าหนกัเฉล่ียเพ่ิมร้อย 75 และ73 ตามลาํดบั ดงันั้นควรเล้ียงสาหร่ายผดั

กาดทะเลท่ีความเขม้แสงในช่วง 6,000–8,710 ลกัซ์ เพ่ือใหผ้ลผลิตเท่ากบัแสงธรรมชาติ 
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บทคัดย่อ 

 เปรียบเทียบแพลงก์ตอนทะเลจากถุงกรองแพลงก์ตอนขนาดตา 21 และ 70 ไมโครเมตร ด้วยวิธีตกักรองนํ้ า

ปริมาตร 50 ลิตร 2 สถานี บริเวณอ่างศิลา จงัหวดัชลบุรี พบวา่เม่ือใชถุ้งกรองแพลงกต์อนท่ีมีขนาดตาใหญ่ข้ึน องคป์ระกอบ

ชนิดส่วนใหญ่ของแพลงก์ตอนพืช เปล่ียนจากกลุ่มเซนทริคเป็นกลุ่มเพนเนตไดอะตอม ส่วนแพลงก์ตอนสัตวเ์ปล่ียนจาก

กลุ่มโปรโตซัวเป็นกลุ่มอาร์โธรพอด ความหนาแน่นของแพลงก์ตอนพืชและแพลงก์ตอนสัตวล์ดลง จาก 43,756 ± 5,740 

×103 เป็น 8,965 ± 490×103 หน่วยต่อลูกบาศก์เมตร และจาก 1,334 ± 824×103  เป็น 16 ± 23×103 ตัวต่อลูกบาศก์เมตร 

ตามลาํดบั โดยมีกลุ่มเพนเนตไดอะตอมและโปรโตซวัเป็นกลุ่มเด่น แพลงกต์อนพืชชนิดเด่น เป็นชนิดเดียวกนั คือ Nitzschia 

longissima และ Chaetoceros pseudocurvisetus ค่าดัชนีความหลากหลายและความชุกชุมทางชนิดของแพลงก์ตอนพืช 

พบวา่ มีค่าลดลง จากค่าอยูใ่นช่วง 1.55–2.03 เป็น 1.21–1.41 และค่าอยูใ่นช่วง 0.75–1.02 เป็น 0.28–0.36 ตามลาํดบั ดงันั้น

การใชข้นาดตาถุงแพลงกต์อนท่ีแตกต่างกนัในการเก็บตวัอยา่งมีผลต่อค่าวเิคราะห์ทางนิเวศวทิยาของแพลงกต์อนทะเล  

คาํสําคญั: ถุงกรองแพลงกต์อน, แพลงกต์อนพืช, แพลงกต์อนสตัว,์ อ่างศิลา 

 

Abstract 

 This paper reveals the comparative results of marine plankton which was sampled from two stations at Angsila, 

Chonburi Province by filtering 50 liters of sea water with 21 and 70 µm mesh-sized plankton nets. The result showed that 

when using the plankton net with the larger mesh size, the majority of phytoplankton species composition was changed 

from centric diatom to pennate diatom group whereas the one of zooplankton samples was changed from protozoa to 

arthropod group. The density of phytoplankton and zooplankton was decreased from 43,756 ± 5,740×103 to 8,965 ± 490 

×103 units/m3and from 1,334 ± 824×103 to 16 ± 23×103 ind./m3, respectively. It was found that pennate diatom group and 

protozoa group could be defined as the dominant ones. Furthermore, the predominant phytoplankton species were the same 

species; Nitzschia longissima and Chaetoceros pseudocurvisetus. The species diversity and richness index of phytoplankton 

were also decreased. It ranged from 1.55–2.03, reduced to 1.21–1.41 and from 0.75–1.02, reduced to 0.28–0.36, 

respectively. Therefore, the choices of mesh size of plankton net effects the ecological indices of sampled marine plankton. 

Keywords: Angsila, phytoplankton, plankton net, zooplankton 
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 คํานํา 

แพลงกต์อนพืช เป็นส่ิงมีชีวิตท่ีล่องลอยอยู่ในมวลนํ้า มีรงควตัถุท่ีสามารถสังเคราะห์ดว้ยแสง สร้างอาหาร

ด้วยตนเอง จัดเป็นผูผ้ลิตของห่วงโซ่อาหารในระบบนิเวศทางทะเล (ลดัดา, 2544) สามารถใช้เป็นดัชนีบ่งช้ี

กระแสนํ้ าในมหาสมุทรและปรากฏการณ์ต่าง ๆในทะเลได ้หากนํ้ าเกิดมลภาวะอาจมีการเพ่ิมจาํนวนข้ึนอย่าง

รวดเร็ว เกิดการบลูม หรือนํ้ าทะเลเปล่ียนสี ส่งผลใหป้ริมาณออกซิเจนท่ีละลายในนํ้ าลดลง (กรมควบคุมมลพิษ, 

2546) แพลงกต์อนพืชบางชนิดมีความสามารถในการสร้างสารชีวพิษท่ีมีผลต่อสัตวน์ํ้ าหรือส่ิงมีชีวิตอ่ืน ซ่ึงอาจทาํ

ใหเ้กิดความเจ็บป่วยในมนุษยแ์ละทาํใหส้ัตวเ์ล้ียงลูกดว้ยนมตาย (Geraci et al., 1989) เช่น ไดอะตอมสกุล Pseudo-

nitzschia และ Nitzschia สามารถผลิตกรดโดโมอิกท่ีเป็นสาเหตุของ Amnesic shellfish poisoning (ASP) ซ่ึงเป็น

สารพิษท่ีส่งผลต่อระบบประสาท ส่งผ่านเขา้สู่มนุษยโ์ดยการบริโภคหอยและปลาท่ีปนเป้ือน (กรมควบคุมมลพิษ, 

2546; อรอิงค,์ 2560) 

 แพลงกต์อนสัตว ์เป็นส่ิงมีชีวิตท่ีล่องลอยตามกระแสนํ้า ไม่สามารถสร้างอาหารเอง ดาํรงชีวิตดว้ยการกิน

แพลงกต์อนพืชเป็นอาหาร ถือว่าเป็นผูบ้ริโภคอนัดบัแรกในระบบนิเวศ แพลงกต์อนสัตวมี์บทบาทในการถ่ายทอด

พลงังานในห่วงโซ่อาหาร โดยทาํหน้าท่ีเป็นตวักลางระหว่างผูบ้ริโภคขั้นตน้และผูบ้ริโภคระดบัสูงข้ึนไป หาก

แพลงกต์อนสัตวมี์การเปล่ียนแปลงไปย่อมส่งผลต่อผูบ้ริโภคลาํดบัสูง (ลดัดา, 2543) นอกจากน้ียงัเป็นดชันีบ่งช้ีถึง

ความอุดมสมบูรณ์ดา้นทรัพยากรทางประมงและสภาพแวดลอ้มทางทะเล (ณรงคฤ์ทธ์ิ และไพรินทร์, 2557) 

 แพลงก์ตอนทะเล แบ่งออกเป็นขนาดต่างๆ ไดด้งัน้ี คือ พิโคแพลงก์ตอน (Picoplankton) มีขนาด 0.2-2 

ไมโครเมตร นาโนแพลงกต์อน (Nanoplankton) มีขนาด 2–20 ไมโครเมตร ไมโครแพลงกต์อน (Microplankton) มี

ขนาด 20–200 ไมโครเมตร มีโซแพลงก์ตอน (Mesoplankton) มีขนาด 0.2–20 มิลลิเมตร มาโครแพลงก์ตอน 

(Macroplankton) มีขนาด 2–20 เซนติเมตร และ เมกาโลแพลงก์ตอน (Megaloplankton) มีขนาดใหญ่กว่า 20 

เซนติเมตร ข้ึนไป (Omori and Ikeda, 1992)  

 ชายฝ่ังทะเลบริเวณอ่างศิลา ตั้งอยูต่าํบลอ่างศิลา อาํเภอเมือง จงัหวดัชลบุรี มีพ้ืนท่ีประมาณ 11,625 ไร่ โดย

ในพ้ืนท่ีน้ีประกอบดว้ยหมู่บา้นประมงริมทะเลท่ีมีอายุเก่าแก่ มีสะพานท่าเทียบเรือเพ่ือใหช้าวบา้นนาํผลผลิตทาง

ประมงข้ึนมาจาํหน่าย จงัหวดัชลบุรีถือว่าเป็นพ้ืนท่ีท่ีมีป่าชายเลนมากท่ีสุดในภาคตะวนัออก (ศูนยศึ์กษาธรรมชาติ

และอนุรักษป่์าชายเลน เพ่ือการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ จงัหวดัชลบุรี) โดยในพ้ืนท่ีอ่างศิลามีพ้ืนท่ีป่าชายเลน 186.20 ไร่ 

ซ่ึงป่าชายเลนเป็นแหล่งอนุบาลสัตวน์ํ้ าวยัอ่อน จึงทาํใหใ้นพ้ืนท่ีมีความหลากหลายของแพลงกต์อนพืชและแพลงก์

ตอนสตัวม์าก ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีแสดงใหเ้ห็นถึงความอุดมสมบูรณ์ของพ้ืนท่ี 

 การศึกษาแพลงกต์อนทะเลในพ้ืนท่ีอ่างศิลาและพ้ืนท่ีใกลเ้คียง มีการเกิดปรากฏการณ์นํ้าทะเลเปล่ียนสี พบ 

Chaetoceros spp. ความหนาแน่น 1,480,024 เซลล/์ลิตร ส่งผลใหแ้มงดาทะเล ปลาล้ินหมาลอยหายใจท่ีผิวนํ้า ขอ้มูล

จาก http://www.mkh.in.th ในช่วง เดือนตุลาคม พ.ศ. 2551 บริเวณอ่างศิลา จงัหวดัชลบุรี พบ Noctiluca scintillans 

ส่งผลให้นํ้ าทะเลเป็นสีเขียวท่ีทะเลตราด จ.ตราด (กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง, 2560) และปี พ.ศ. 2553 

สุพตัรา และคณะ (2557) ศึกษาความหนาแน่นของแพลงกต์อนพืชในพ้ืนท่ีแหล่งเล้ียงหอยบริเวณอ่าวชลบุรี แพลงก์

ตอนพืชสกุลท่ีมีความหนาแน่นเซลล์เฉล่ียสูงสุด ได้แก่ Chaetoceros สุพัตรา และคณะ (2559) ศึกษาการ

แพร่กระจายของแพลงกต์อนพืชบริเวณหมู่เกาะสีชงั จงัหวดัชลบุรี และหมู่เกาะมนั เกาะสะเกด็ จงัหวดัระยอง สกุล

ท่ีมีการแพร่กระจายและความหนาแน่นสูงสุด คือ Skeletonema อลงกรณ์ (2556) บริเวณอ่าวไทยตอนใน พบแพลงก์
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ตอนสัตวใ์นไฟลมั Arthropoda มากท่ีสุด โดยมี copepod เป็นแพลงกต์อนสัตวท์ะเลกลุ่มเด่น อลงกรณ์และสมถวิล 

(2560) ในพ้ืนท่ีหาดวอนนภาถึงสะพานอ่างศิลา พบแพลงก์ตอนสัตวท์ะเล 4 กลุ่ม คือ ตวัอ่อนกุง้ ตวัอ่อนหอยฝา

เดียว ตวัอ่อนหอยสองฝา ตวัอ่อนปลากบัไข่ปลาและตวัอ่อนปู โดยบริเวณสะพานปลาอ่างศิลาจะพบตวัอ่อนกุง้และ

ตวัอ่อนปูมากท่ีสุด เบ็ญจมาศ (2561) ในช่วงฤดูหนาวบริเวณปากแม่นํ้าพงัราด จงัหวดัระยอง พบแพลงกต์อนสัตว์

ทะเล กลุ่ม copepod ตวัอ่อนกุง้ ปู และเพรียง 

 การวิจยัในคร้ังน้ี มุ่งเนน้เปรียบเทียบค่าวิเคราะห์ทางนิเวศวิทยาของแพลงก์ตอนทะเลท่ีไดจ้ากถุงกรอง

แพลงก์ตอนท่ีมีขนาดตาแตกต่างกนั เพ่ือใชเ้ป็นขอ้มูลพ้ืนฐานในการเลือกใชอุ้ปกรณ์ให้เหมาะสมกบังานวิจยั ท่ี

เก่ียวขอ้งกบังานทางดา้นนิเวศวิทยา หรือเพ่ือการนาํทรัพยากรทางทะเลไปใช้ประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพ 

นาํไปสู่การอนุรักษท์รัพยากรทางทะเลไดอ้ยา่งย ัง่ยืน 

 

อุปกรณ์และวธีิการ  

 

พืน้ท่ีศึกษาและวันเกบ็ตัวอย่าง 

 ศึกษาแพลงกต์อนทะเลจาก 2 บริเวณ ไดแ้ก่ บริเวณจุดชมวิวคา้งคาวแม่ไก่ (Pteropus iylei Bat Viewpoint,  

สถานี B) พิกดั 13° 20’ 19.84” N,  100° 55’ 56.28” E และบริเวณท่าเทียบเรือประมง (Fishing Port, สถานี P) พิกดั 

13° 20’ 8.77” N,  100° 55’ 20.50” E ตาํบลอ่างศิลา อาํเภอเมือง จงัหวดัชลบุรี  (Fig. 1) ในวนัท่ี 18 มกราคม พ.ศ.  

2563  

 

Fig. 1 Sampling stations of marine plankton at Angsila, Chonburi Province 

 

การเกบ็และวิเคราะห์ตัวอย่าง 

 สุ่มเกบ็ตวัอยา่งแพลงกต์อนทะเลจากสถานี B และสถานี P สถานีละ 4 ซํ้ า ดว้ยวิธีตกักรองนํ้าทะเลปริมาตร 

50 ลิตร ผา่นถุงกรองแพลงกต์อนท่ีมีขนาดช่องตา 21 และ 70 ไมโครเมตร เกบ็รักษาตวัอยา่งในสารละลาย

ฟอร์มาลดีไฮด ์ความเขม้ขน้ 4–6 เปอร์เซ็นต ์

 ศึกษาองค์ประกอบชนิดและความหนาแน่นของแพลงก์ตอนทะเลแต่ละตวัอย่าง ภายใตก้ลอ้งจุลทรรศน์

กาํลงัขยายสูง จาํแนกชนิดตามเอกสาร ดงัน้ี ลดัดา (2544) และเยาวลกัษณ์ (2562)  

 เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างกลุ่มตัวอย่าง วิเคราะห์ ANOVA ด้วยโปรแกรม Microsoft Excel 

วิเคราะห์ค่าดชันีทางนิเวศของแพลงกต์อนพืช ไดแ้ก่ ค่าดชันีความหลากหลาย (Shannon-Wiener’s diversity index; 
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H′) ค่าความมากชนิด (Species richness; d) และค่าความสมํ่าเสมอของชนิด (Species evenness; J’) วิเคราะห์โดยใช ้

log ฐาน e ดว้ยโปรแกรม PRIMER (Plymouth Routines In Multivariate Ecological Research) version 5.0 

 

ผลและวจิารณ์ผลการทดลอง 

 

องค์ประกอบชนิดของแพลงก์ตอนทะเล 

เม่ือใช้ถุงกรองแพลงก์ตอนท่ีมีขนาดตาใหญ่ข้ึน จาก 21 ไมโครเมตร เป็น 70 ไมโครเมตร ร้อยละของ

จาํนวนชนิดของแพลงก์ตอนพืชมีแนวโนม้เปล่ียนจากกลุ่มเซนทริคไดอะตอม (centric diatom) จากร้อยละ 67 ท่ี

สถานี B และร้อยละ 52 ท่ีสถานี P  เป็นกลุ่มเพนเนตไดอะตอม (pennate diatom) ร้อยละ 48 ท่ีสถานี B และร้อยละ 

50 ท่ีสถานี P (Fig. 2) โดยทัว่ไปไดอะตอมเป็นองคป์ระกอบหลกัของแพลงก์ตอนพืชทะเล (ภูริภทัร, 2551; วิชญา 

และคณะ, 2557; เสถียรพงษ ์ และคณะ, 2558; บุษยา และคณะ, 2559;  สุพตัรา และคณะ, 2559; Hoppenrath et al., 

2009) มีขนาดเซลลอ์ยู่ในช่วง 50–500 ไมโครเมตร (มาลินี และ ชิดชยั, 2548) กลุ่มเซนทริคไดอะตอมเป็นกลุ่มเด่น

และมีความหลากหลายทางชนิดสูงในนํ้าทะเล ชายฝ่ังทะเลและเขตนํ้ากร่อย (เฉลิมชยั และคณะ, 2549; เสถียรพงษ ์

และคณะ, 2558) สกลุเด่นท่ีพบในหลาย ๆ การศึกษาในน่านนํ้าไทย เช่น สกลุ Chaetoceros มีขนาดอยูใ่นช่วง 10-75 

ไมโครเมตร ข้ึนกบัชนิด (มาลินี และ ชิดชยั, 2548) โดย เฉลิมชยั และคณะ (2549) ใชถุ้งเกบ็แพลงกต์อนขนาดตา 22 

ไมโครเมตร บริเวณอ่าวศรีราชา จงัหวดัชลบุรี ได ้Chaetoceros เป็นสกลุเด่น และ เสถียรพงษแ์ละคณะ (2558) ใชถุ้ง

เก็บแพลงก์ตอนขนาดตา 20 ไมโครเมตร บริเวณแหลมผกัเบ้ีย มิถิลา และคณะ (2557) บริเวณปากแม่นํ้ าจนัทบุรี 

ระยอง ตราด อณัศยา และคณะ (2560) บริเวณเกาะสีชงั จงัหวดัชลบุรีได ้Chaetoceros เป็นสกุลเด่น เช่นกนั เพน

เนตไดอะตอม เช่นสกุล Nitzchia มีขนาดอยู่ในช่วง 5–700 ไมโครเมตร (มาลินี และ ชิดชยั, 2548) ทาํให้ เม่ือเก็บ

ตวัอย่างดว้ยถุงแพลงกต์อนท่ีมีขนาดช่องตาใหญ่ข้ึน ส่งผลใหพ้บกลุ่มเพนเนตไดอะตอมเป็นกลุ่มเด่น ส่วนแพลงก์

ตอนสัตวเ์ปล่ียนจากกลุ่มโปรโตซวั (protozoa) จากร้อยละ 57 ท่ีสถานี B และร้อยละ 50 ท่ีสถานี P เป็นกลุ่มอาร์โธ

รพอด (arthropod) ร้อยละ 58 ท่ีสถานี B และร้อยละ 40 ท่ีสถานี P (Fig. 3) โปรโตซัวส่วนใหญ่ขนาด 30–300 

ไมโครเมตร (ลดัดา, 2543) ส่วนอาร์โธรพอด เป็นกลุ่มท่ีมีความหลากหลายสูง ประกอบดว้ยสัตวใ์นหลายไฟลมั มี

ขนาดลาํตวัจากการสุ่มวดัในการศึกษาบริเวณอ่าวไทยตอนใน อยู่ในช่วง 191–2900 ไมโครเมตร (วรนทั, 2563) ซ่ึง

สอดคลอ้งกบัการศึกษาของมลธิรา (2560)  ไดเ้กบ็ตวัอยา่งดว้ยถุงแพลงกต์อนขนาดตา 20 ไมโครเมตร ในแม่นํ้าบาง

ปะกง จ.ฉะเชิงเทรา พบโปรโตซวั เป็นกลุ่มเด่น และเม่ือเก็บตวัอย่างดว้ยถุงแพลงก์ตอนขนาดตา 70 ไมโครเมตร 

พบอาร์โธร พอด (โคพีพอด) เป็นกลุ่มเด่น การศึกษาส่วนใหญ่ท่ีมีการเก็บตวัอย่างดว้ยถุงแพลงกต์อนขนาดตา 70 

ไมโครเมตร จะพบโคพีพอด ซ่ึงเป็นสตัวใ์นกลุ่มอาร์โธรพอด เป็นกลุ่มเด่น (ภูริภทัร, 2551; เตือนตา และคณะ, 2560

จิตรา, 2536) 
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Fig. 2 Percentage of phytoplankton species composition at 2 stations in 21 and 70 µm mesh size of plankton net 

 

 Fig. 3 Percentage of zooplankton species composition at 2 stations in 21 and 70 µm mesh size of plankton net 

 

ความหนาแน่นของแพลงก์ตอนทะเล 

เม่ือใชถุ้งกรองแพลงกต์อนท่ีมีขนาดตาใหญ่ข้ึน จาก 21 ไมโครเมตร เป็น 70 ไมโครเมตร ความหนาแน่น

ของแพลงกต์อนพืชและแพลงกต์อนสตัวล์ดลง จาก 43,756±5,740×103 เป็น 8,965±490×103 หน่วยต่อลบ.ม. และ

จาก 1,334±824×103 เป็น  16±23×103 หน่วยต่อลบ.ม. ตามลาํดบั โดยความหนาแน่นแพลงกต์อนพืชท่ีสถานี B และ 

P ลดลงจาก 14,763×103–65,631×103 เป็น 2,070×103–5,226×103
 

หน่วยต่อลบ.ม. และ 28,055×103–62,784×103
 

เป็น 

3,146×103–5,880×103
 

หน่วยต่อลบ.ม. ตามลาํดบั มีเพนเนตไดอะตอม เป็นกลุ่มเด่น (Fig. 4) เม่ือเปรียบเทียบความ

แตกต่างของความหนาแน่นของแพลงกต์อนพืช ในถุงกรองแพลงกต์อนขนาดตา 21 และ 70 ไมโครเมตร พบวา่มี

ความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญั (p < 0.05) ท่ีสถานี B และมีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัยิ่ง (p < 0.01) ท่ีสถานี 

P ส่วนความหนาแน่นแพลงกต์อนสตัว ์ ท่ีสถานี B และ P ลดลงจาก 929×103–2,662103 เป็น 135×103 ตวัต่อลบ.ม. 

และ 465×103–1,085×103
 

เป็น 0
 

ตวัต่อลบ.ม. ตามลาํดบั มีโปรโตซวัเป็นกลุ่มเด่น (Fig. 5) 
 

     

Fig. 4 Density of phytoplankton in 21 (left) and 70 µm (right) mesh size of plankton net at station B and P 
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Fig. 5 Density of zooplankton in 21 and 70 µm mesh size of plankton net at station B and P 

 

แพลงก์ตอนพืชชนิดเด่นในถุงกรองแพลงก์ตอนขนาดตา 21 และ 70 ไมโครเมตร เป็นชนิดเดียวกนั คือ 

Nitzschia longissima และ Chaetoceros pseudocurvisetus สอดคลอ้งกบั มิถิลา และคณะ (2557) บริเวณปากแม่นํ้ า

จันทบุรี ระยอง ตราด พบชนิด Chaetoceros pseudocurvisetus เด่น สกุล Chaetoceros มีขนาดเซลล์เล็กกว่าเม่ือ

เปรียบเทียบกบัสกลุ  Nitzchia (มาลินี และ ชิดชยั, 2548) แต่เป็นสกลุท่ีมีความหนาแน่นสูงในนํ้าทะเล (เฉลิมชยัและ

คณะ, 2549; เสถียรพงษ ์และคณะ 2558) ทาํใหเ้ม่ือเกบ็ตวัอยา่งดว้ยถุงแพลงกต์อนขนาดตา 70 ไมโครเมตร ยงัคงพบ

สกลุ Chaetoceros เป็นสกลุเด่น และ Chaetoceros pseudocurvisetus เป็นชนิดเด่น 

 

ค่าดัชนีทางนิเวศวิทยาของแพลงก์ตอนพืชทะเล 

เม่ือใชถุ้งกรองแพลงกต์อนท่ีมีขนาดตาใหญ่ข้ึน จาก 21 ไมโครเมตร เป็น 70 ไมโครเมตร ค่าดชันีความ

หลากหลาย (H′) และค่าความมากชนิด (d) มีค่าลดลง จากค่าอยูใ่นช่วง 1.55–2.03 เป็น 1.21–1.41 และค่าอยูใ่นช่วง 

0.75–1.02 เป็น 0.28–0.36 ตามลาํดบั ท่ีสถานี B ในถุงกรองแพลงกต์อนขนาดตา 21 และ 70 ไมโครเมตร มีค่า H′ 
1.55±0.58 และ 1.21±0.52 ค่า d 0.75±0.09 และ 0.28±0.17 ค่าความสมํ่าเสมอทางชนิด (J′) 0.59±0.22 และ 0.75±0.14 

ท่ีสถานี P มีค่า H′ 2.03±0.12 และ 1.41±0.21 ค่า d 1.02±0.09 และ 0.36±0.12 ค่า J′ 0.69±0.03 และ 0.77±0.04 

ตามลาํดบั การท่ีค่า H′ และ d มีค่าลดลง เม่ือใชถุ้งแพลงกต์อนขนาดตาใหญ่ข้ึน เป็นผลมาจากจาํนวนชนิดท่ีพบลดลง 

จาก 12-21 ชนิด เป็น 3–9 ชนิด และปริมาณความหนาแน่นลดลงจาก 43,756±5,740×103 เป็น 8,965±490×103 หน่วย

ต่อลบ.ม. 

 

สรุป 

ค่าวิเคราะห์ทางนิเวศวิทยาของแพลงกต์อนทะเลจากถุงกรองแพลงกต์อนขนาดตา 21 และ 70 ไมโครเมตร 

บริเวณอ่างศิลา จงัหวดัชลบุรี   มีความแตกต่างกนั ซ่ึงค่าวิเคราะห์ท่ีไดเ้ป็นผลมาจากความแตกต่างขององคป์ระกอบ

ชนิดและความหนาแน่นของแพลงก์ตอนทะเลท่ีพบในแต่ละตวัอย่าง ดงันั้นจากผลการศึกษาน้ี สามารถใชเ้ป็น

ขอ้มูลพ้ืนฐานในการตดัสินใจเลือกใชข้นาดตาของถุงแพลงกต์อนให้เหมาะสมกบัชนิด กลุ่ม ความหนาแน่นและ

พิกดัท่ีพบแพลงกต์อนทะเลท่ีตอ้งการได ้โดยเฉพาะนกัวิจยัดา้นการใชป้ระโยชนจ์ากแพลงกต์อนทะเล 
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บทคัดย่อ 

การศึกษาการแพร่กระจายของแพลงก์ตอนพืชบริเวณอ่าวศรีราชา จงัหวดัชลบุรี รวม 6 สถานี โดยเก็บตวัอยา่งทุก  

เดือนๆละ 1 คร้ัง รวมจาํนวน 12 คร้ัง  ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2562–กรกฎาคม 2563 พบแพลงก์ตอนพืชทั้งหมดรวม 115 สกุล 

325 ชนิด แบ่งออกเป็น 3 ดิวิชนั  ไดแ้ก่  ดิวิชนั Cyanophyta พบจาํนวน 11 สกุล 21 ชนิด ดิวิชนั Chlorophyta พบจาํนวน 6 

สกุล 8 ชนิด และดิวิชัน Chromophyta พบจาํนวน 98 สกุล 296 ชนิด โดยชนิดของแพลงก์ตอนท่ีพบมากท่ีสุดในบริเวณท่ี

ทาํการศึกษา ได้แก่ Noctiluca scintillans, Chaetoceros curvisetus  และ Karenia cf. mikimotoi โดยมีความหนาแน่นรวมอยู่

ในช่วง 3.18×106–1.96×108 เซลล์ต่อลูกบาศก์เมตร มีค่าดัชนีความหลากหลายอยู่ในช่วง 0.30–3.94 และมีค่าดัชนีความ

สมํ่าเสมออยู่ในช่วง 0.13-0.87 ซ่ึงในบางเดือนที่ทาํการศึกษามีการเกิดปรากฏการณ์นํ้ าทะเลเปลี่ยนสี โดยชนิดของ

แพลงกต์อนพืชท่ีมีการสะพร่ังข้ึนอยูก่บัปัจจยัของสารธาตุอาหารและอิทธิพลของนํ้ าจืดท่ีไหลลงสู่ทะเล  

คาํสําคญั: การแพร่กระจาย, แพลงกต์อนพืช, อ่าวศรีราชา 

 

Abstract 

The research aimed to study phytoplankton's distribution in Sriracha Bay, Chonburi Province, from 6 stations. 

Samples were collected once a month in a total of 12 times from August 2019 to July 2020. As a result, 115 genera 325 

species of phytoplankton were found. They included 3 Divisions, namely, Division Cyanophyta with 11 genera 21 species, 

Division Chlorophyta with six genera eight species, and Division Chromophyta with 98 genera 296 species. The dominant 

species were Noctiluca scintillans, Chaetoceros curvisetus and Karenia cf. mikimotoi. The density ranged from 3.18×106 

to 1.96×108 cell/m3. Furthermore, the diversity index and evenness index raged   0.30 to 3.94 and 0.13 to 0.87, respectively. 

However, in the study periods, red tide from phytoplanktons emerged depending on several environmental factors, 

particularly enriching nutrients and freshwater runoff.   

Keywords: distribution, phytoplankton, Sriracha bay 
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คํานํา 

 ในปัจจุบนับริเวณอ่าวศรีราชา จงัหวดัชลบุรี มีการใช้ประโยชน์จากกิจกรรมต่างๆ ทางทะเลมากมาย 

โดยเฉพาะมีการขยายพ้ืนท่ีในการเล้ียงหอยแมลงภู่กนัมากข้ึน เพราะอ่าวศรีราชาเป็นบริเวณหน่ึงในบริเวณชายฝ่ัง

ของไทยท่ีมีความพร้อมทั้งดา้นสภาพแวดลอ้มและปัจจยัการผลิตของแหล่งนํ้า ไดแ้ก่ ปริมาณอาหาร คุณภาพอาหาร 

พนัธ์ุสตัวน์ํ้า ความสนใจของผูป้ระกอบการ การคมนาคม และการตลาดต่อการเล้ียงหอยแมลงภู่ท่ีระดบัความพร้อม

ร้อยละ 83.33 (สาํนกังานวิจยัและพฒันาประมงชายฝ่ัง, 2546) จึงเป็นเหตุผลหน่ึงท่ีทาํใหบ้ริเวณอ่าวศรีราชาไดรั้บ

ความนิยมในการเล้ียงหอยแมลงภู่และมีการขยายพ้ืนท่ีการเล้ียงหอยแมลงภู่เพ่ิมมากข้ึน โดยเฉพาะการเล้ียง

หอยแมลงภู่แบบแพเชือก แต่ปัญหาอุปสรรคท่ีสาํคญัของเกษตรกรท่ีเล้ียงหอยแมลงภู่บริเวณอ่าวศรีราชาคือ การเกิด

ปรากฏการณ์นํ้าทะเลเปล่ียนสีซ่ึงผลกระทบท่ีเกิดข้ึนเน่ืองจากปรากฏการณ์นํ้าทะเลเปล่ียนสีท่ีมีแพลงกต์อนพืชชนิด

เด่นเป็นพวกท่ีไม่สร้างสารชีวพิษ เม่ือจาํนวนเซลลแ์พลงก์ตอนพืชเพ่ิมจาํนวนมากข้ึนและเขา้ไปอุดตนัในเหงือก

หรืออวยัวะแลกเปล่ียนออกซิเจนของสัตว์นํ้ าหรือแพลงก์ตอนพืชมีการใช้ออกซิเจนเพ่ิมข้ึนทําให้ปริมาณ      

ออกซิเจนในนํ้ าลดตํ่าลงแลว้ทาํให้สัตวน์ํ้ าตายเน่ืองจากขาดออกซิเจน ดงัรายงานของสมภพ รุ่งสุภาและจิรายุทธ               

บุญญประสิทธิ (2536) พบวา่เกิดนํ้าทะเลเปล่ียนสีเน่ืองจาก Noctiluca  scintillans แลว้ทาํใหอ้อกซิเจนในนํ้าลดตํ่าลง

เหลือ 0.5 มิลลิกรัมต่อลิตร และมีปริมาณแอมโมเนียสูงถึง 2.901 มิลลิกรัมต่อลิตร ซ่ึงทาํใหป้ลาตายเป็นจาํนวนมาก

ในบริเวณอ่าวศรีราชา จงัหวดัชลบุรี ตลอดจนผลกระทบท่ีเกิดข้ึนเน่ืองจากปรากฏการณ์นํ้ าทะเลเปล่ียนสีท่ีมี          

แพลงกต์อนพืชชนิดเด่นเป็นพวกท่ีสร้างสารชีวพิษ ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนเน่ืองจากแพลงก์ตอนพืชท่ีสร้างสารชีวพิษ

เพ่ิมจาํนวนมากข้ึนและถูกกรองกินดว้ยสัตวน์ํ้ าพวกหอยสองฝา พิษท่ีแพลงกต์อนพืชสร้างข้ึนจะถูกสะสมไวใ้นตวั

หอยโดยไม่ทาํอนัตรายกับหอย แต่ความเป็นพิษจะถูกถ่ายทอดไปสู่ผูบ้ริโภคตามลาํดับห่วงโซ่อาหาร ดังนั้น

การศึกษาองค์ประกอบชนิดและความหนาแน่นของแพลงก์ตอนพืชบริเวณอ่าวศรีราชาในคร้ังน้ีเพ่ือเป็นขอ้มูล

พ้ืนฐานการแพร่กระจายของแพลงกต์อนพืชซ่ึงอาจใชป้ระเมินผลกระทบต่างๆ ตลอดจนการติดตามและประเมินผล

การเกิดปรากฏการณ์นํ้าทะเลเปล่ียนสีท่ีเกิดข้ึนในรอบปีหรือในรอบฤดูกาลบริเวณอ่าวศรีราชาต่อไป 

 

อุปกรณ์และวธีิการ 

 เก็บตวัอย่างแพลงก์ตอนพืชบริเวณอ่าวศรีราชา จาํนวนทั้งส้ิน 6 สถานี (Fig. 1 และ Table 1) ในรอบ 1 ปี

เดือนละ 1 คร้ัง ตั้งแต่สิงหาคม 2562 -กรกฎาคม 2563 โดยเก็บแพลงก์ตอนพืชจากระดบัผิวนํ้ า 1 เมตร จาํนวน 20 

ลิตร กรองตวัอย่างผ่านถุงลากแพลงกต์อนขนาดช่องตา 22 ไมครอน เก็บรักษาดว้ยฟอร์มาลินเขม้ขน้ 4 เปอร์เซ็นต ์

(พรศิลป์, 2536) นาํตวัอย่าง 1 มิลลิลิตรใส่ลงในสไลดน์บัเซลล ์ทาํการนบัจาํนวนและจาํแนกชนิดแพลงก์ตอนพืช

ดว้ยกลอ้งจุลทรรศน์กาํลงัขยายสูง โดยใชเ้อกสารท่ีใช้จาํแนกชนิดแพลงก์ตอนพืช ไดแ้ก่ ลดัดา (2544), Yamaji 

(1984) และ Tomas (1993) 
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Table 1 Location of sampling stations 

Station Longitude (Degree) Latitude (Degree)  

S1 100.9219 13.22313 

S2 100.9211 13.18621 

S3 100.9019 13.15555 

S4 100.8672 13.16697 

S5 100.8863 13.19814 

S6 100.8925 13.23386 
 

 

Fig. 1 Location of study site and sampling stations at Sriracha Bay, Chonburi Province. 

Reference: http://www.google.co.th 

 

ผลและวจิารณ์การทดลอง 

 ผลการศึกษาชนิดและปริมาณของแพลงก์ตอนพืชบริเวณอ่าวศรีราชา จงัหวดัชลบุรี โดยกาํหนดสถานีเก็บ

ตวัอย่างทั้งหมดจาํนวน 6 สถานี  ระหว่างเดือนสิงหาคม 2562–เดือนกรกฎาคม 2563 พบแพลงกต์อนพืชทั้งหมด 3        ดิ

วิชัน่ (Division)  ประกอบดว้ย  ดิวิชัน่ Cyanophyta พบจาํนวน 11 สกุล 21 ชนิด ดิวิชัน่ Chlorophyta พบจาํนวน 6 สกุล 8 

ชนิด และดิวิชัน่ Chromophyta พบจาํนวน 98 สกุล 296 ชนิด รวมทั้งหมด 115 สกุล 325 ชนิด (Table 2) แพลงก์ตอนพืช

ส่วนใหญ่ท่ีพบอยู่ในกลุ่มไดอะตอม การท่ีพบไดอะตอมเป็นแพลงกต์อนพืชกลุ่มเด่นเน่ืองมาจากแพลงกต์อนพืชกลุ่มน้ี

สามารถปรับตวัใหเ้ขา้กบัสภาพแวดลอ้มไดดี้กว่าแพลงกต์อนพืชกลุ่มอ่ืน  ๆ(เชษฐพงษแ์ละคณะ, 2556) รองลงมาคือกลุ่ม

ไดโนแฟลเจลเลต (Fig. 3) โดยมีความหนาแน่นอยู่ในช่วงระหว่าง 3.18×106– 1.96×108 เซลลต่์อลูกบาศกเ์มตร มีค่าดชันี

ความหลากหลากอยูใ่นช่วงระหวา่ง 0.30-3.94 และมีค่าดชันีความสมํ่าเสมออยูใ่นช่วงระหวา่ง 0.13–0.87 มีความหนาแน่น

ของปริมาณแพลงก์ตอนพืชท่ีบริเวณสถานีชายฝ่ัง (สถานีท่ี 1–3) มากกว่าบริเวณสถานีนอกฝ่ัง (สถานีท่ี 4–6) ซ่ึงเป็นผล

มาจากการไดรั้บอิทธิพลปริมาณสารอาหารท่ีมาจากแผ่นดินมากกว่าดา้นนอกชายฝ่ังและมีการเล้ียงหอยแมลงภู่แบบแพ

เชือกกนัอยา่งหนาแน่น ระหวา่งการเก็บตวัอย่างในรอบ 1 ปี เกิดปรากฏการณ์นํ้าทะเลเปล่ียนสีทั้งหมด 5 คร้ัง ไดแ้ก่ ช่วง

เดือนสิงหาคม เกิดปรากฏการณ์นํ้ าทะเลเปล่ียนสีบริเวณอ่าวศรีราชาครอบคลุมทั้ง 6 สถานีเก็บตวัอย่าง โดยนํ้ าทะเลมี

ลกัษณะเปล่ียนเป็นสีเขียวและส่งกล่ินเหม็น ซ่ึงแพลงก์ตอนท่ีเกิดการสะพร่ัง ไดแ้ก่ Noctiluca  scintillans (กลุ่มไดโน
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แฟลเจลเลต) โดยพบมากท่ีสุดบริเวณสถานี S2 (บริเวณหนา้สถานีวิจยัประมงศรีราชา) ส่วนเดือนมีนาคม 2563 พบการ

สะพร่ังของ Chaetoceros curvisetus บริเวณสถานีชายฝ่ัง (สถานีท่ี 2 และ 3) ในเดือนมิถุนายน 2563 พบการสะพร่ังของ 

Karenia cf. mikimotoi (Fig. 2) บริเวณสถานีชายฝ่ัง (สถานีท่ี 1 และ 2) โดยการสะพร่ังของ Karenia cf. mikimotoi บริเวณ

สถานีท่ี 1 ต่อเน่ืองมาถึงเดือนกรกฎาคม 2563 ซ่ึงแพลงกต์อนพืชชนิดน้ีเป็นกลุ่มท่ีทีความสามารถในการสร้างสารชีวพิษ

ได ้และยงัไม่มีรายงานพบในน่านนํ้ าไทย ซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อการเล้ียงหอยแมลงภู่ได ้และควรเฝ้าระวงัติดตาม

ช่วงเวลาและปริมาณการแพร่กระจาย ตลอดจนผลกระทบท่ีเกิดข้ึน รวมถึงปัจจยัต่างๆ ท่ีมีผลต่อการเพ่ิมหรือลดปริมาณ

ของแพลงกต์อนพืชชนิดน้ีต่อไป ส่วนสถานีท่ี 2 ในเดือนกรกฎาคม 2563 พบการสะพร่ังของ Scrippsiella  trochoidea ซ่ึง

บางชนิดมีความสอดคลอ้งและแตกต่างกนัจากการติดตามตรวจสอบเพ่ือเฝ้าระวงัปรากฏการณ์นํ้ าทะเลเปล่ียนสีบริเวณ

จงัหวดัชลบุรีซ่ึงดาํเนินการโดยสถาบนัวิจยัทรัพยากรทางนํ้าร่วมกบักรมควบคุมมลพิษในปี 2544 ไดด้าํเนินการโดยการ

ติดตามตรวจสอบเพ่ือเฝ้าระวงัปรากฏการณ์นํ้าทะเลเปล่ียนสีแบบประจาํในบริเวณอ่างศิลา แหลมแท่น บางแสน และเกาะ

สีชงั จงัหวดัชลบุรีในช่วงเดือนพฤษภาคม–พฤศจิกายน 2544 รวมระยะเวลา 7 เดือนพบวา่มีการเกิดปรากฏการณ์นํ้าทะเล

เปล่ียนสีเกิดข้ึนบริเวณชายฝ่ังจงัหวดัชลบุรีรวมทั้งส้ิน 12 คร้ัง ไดโนแฟลกเจลเลต Ceratium furca เป็นแพลงก์ตอนพืช

ชนิดเด่นท่ีเป็นสาเหตุของปรากฏการณ์นํ้ าทะเลเปล่ียนสีบริเวณชายฝ่ังชลบุรีในช่วงท่ีทาํการศึกษาโดยพบ 8 คร้ัง ใน

จาํนวนปรากฏการณ์นํ้ าทะเลเปล่ียนสีท่ีพบทั้งหมด 12 คร้ัง รองลงมา ไดแ้ก่ กลุ่มไดอะตอม Skeletonema costatum พบ

เป็นสาเหตุของปรากฏการณ์นํ้ าทะเลเปล่ียนสีจาํนวน 2 คร้ัง นอกจากน้ียงัพบว่าเป็นสาเหตุนํ้ าทะเลเปล่ียนสีร่วมกับ 

Ceratium furca ดว้ย 2 คร้ังในเดือนสิงหาคม ส่วน Noctiluca scintillans พบทาํให้นํ้ าทะเลเปล่ียนสีเป็นสีเขียวเพียงคร้ัง

เดียวในช่วงเดือนกันยายนบริเวณเกาะสีชัง ซ่ึงการศึกษาคร้ังน้ีไดส้นับสนุนผลการศึกษาการเปล่ียนแปลงชนิดของ

แพลงกต์อนพืชท่ีเป็นสาเหตุของปรากฏการณ์นํ้าทะเลเปล่ียนสีในบริเวณจงัหวดัชลบุรี ระหว่างปี พ.ศ. 2500–2544 (ชลธ

ยา และสมภพ, 2545) ซ่ึงโดยปกติบริเวณอ่าวศรีราชาจะพบปรากฏการณ์นํ้าทะเลเปล่ียนสีท่ีเกิดจากแพลงกต์อนพืช 2 ชนิด 

ไดแ้ก่  Noctiluca scintillans (นํ้าทะเลเปล่ียนเป็นสีเขียว) และ Ceratium furca (นํ้าทะเลเปล่ียนเป็นสีนํ้าตาลแดง) แต่ในช่วง

ท่ีทาํการศึกษาจะพบการสะพร่ังของ Noctiluca  scintillans ในช่วงเดือนสิงหาคมแลว้ก็เกิดการสะพร่ังของ  Karenia cf. 

mikimotoi  (นํ้าทะเลเปล่ียนเป็นสีนํ้าตาล) ในช่วงเดือนต่อมาเป็นระยะๆ แลว้ก็พบ Noctiluca scintillans จาํนวนนอ้ยมาก

เพียงไม่ก่ีเซลลห์รือไม่พบเลย  อาจเป็นไดว้่ามีการแก่งแย่งพ้ืนท่ีและปัจจยัส่ิงแวดลอ้มในการเจริญเติบโตและเกิดการ

แทนท่ีครอบคลุมพ้ืนท่ีซ่ึงกนัและกนัของแพลงก์ตอนพืชสองชนิดน้ี จึงเป็นเร่ืองท่ีน่าสนใจและควรติดตามเฝ้าระวงั

ต่อไป  

 

Fig. 2 Karenia cf. mikimotoi  

Reference: Thaithaworn  Lirdwitayaprasit 
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Table 2 Dominant species and density of phytoplankton in Sriracha Bay 

Monthly 
Station Total DI 

Total Density 

(cell/m3) 
Dominant Species % 

Aug. 2019 S1 24 genus 21 species 1.88 1.90x107  46.95 

 S2 9 genus 11 species 0.30 1.96x108  93.31 

 S3 26 genus 40 species 1.62 1.72x107 Noctiluca  scintillans 60.39 

 S4 20 genus 28 species 1.82 8.80x106  53.52 

 S5 16 genus 22 species 1.81 5.36x106  45.11 

 S6 14 genus 17 species 1.12 6.79x106  53.75 

Sep. 2019 S1 41 genus 63 species 2.81 1.32x107  24.97 

 S2 26 genus 38 species 2.72 1.55x107 Nitzschia  longissima 20.54 

 S3 31 genus 52 species 2.63 3.59x107  18.46 

 S4 39 genus 65 species 3.33 1.06x107 Chaetoceros  curvisetus 11.65 

 S5 39 genus 63 species 3.18 1.52x107  21.61 

 S6 41 genus 66 species 3.56 1.45x107 Thalassionema  nitzschioides 8.97 

Oct. 2019 S1 36 genus 51 species 2.42 9.03x106 Peridinium  quinquecorne 34.18 

 S2 28 genus 42 species 2.41 1.32x107  37.52 

 S3 33 genus 53 species 2.25 2.83x107 Chaetoceros  curvisetus 39.67 

 S4 34 genus 57 species 3.44 3.89x106 Oscillatoria  tenuis 9.35 

 S5 34 genus 51 species 3.39 4.46x106 Chaetoceros  curvisetus 10.96 

 S6 45 genus 74 species 3.68 1.13x107 Pleurosigma  angulatum 6.66 

Nov. 2019 S1 27 genus 38 species 2.96 3.55x106 Chaetoceros  curvisetus 14.94 

 S2 31 genus 53 species 2.67 2.44x107 Pleurosigma  aestuarii 20.71 

 S3 42 genus 69 species 3.17 1.07x107 Pseudoguinardia  recta 18.37 

 S4 39 genus 62 species 3.51 4.06x106 Thalassionema  frauenfeldii 10.97 

 S5 28 genus 39 species 2.95 3.18x106 Pseudoguinardia  recta 19.89 

 S6 37 genus 57 species 3.07 9.68x106 Chaetoceros  curvisetus 22.42 

Dec. 2019 S1 25 genus 51 species 3.07 1.00x107  15.20 

 S2 33 genus 65 species 3.40 1.00x107 Chaetoceros  curvisetus 13.88 

 S3 30 genus 61 species 3.56 1.11x107  8.80 

 S4 36 genus 67 species 3.14 1.33x107 Thalassionema  frauenfeldii 14.85 

 S5 28 genus 54 species 3.30 5.28x106   

 S6 28 genus 51 species 3.37 4.11x106 Thalassionema  nitzschioides 12.47 

Jan. 2020 S1 47 genus 95 species 2.97 6.03x107 Chaetoceros  pseudocurvisetus 

Chaetoceros  curvisetus 

16.33 

16.08 

 S2 48 genus 91 species 2.90 4.71x107 Chaetoceros  curvisetus 24.43 

 S3 45 genus 97 species 3.63 3.12x107  14.07 

 S4 54 genus 106 species 3.77 2.70x107 Oscillatoria  tenuis 9.37 

 S5 49 genus 95 species 3.19 3.16x107 Pleurosigma angulatum 28.45 

 S6 49 genus 96 species 3.46 2.31x107 Hemiaulus  hauckii 17.65 
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Table 2 (continued). 

Monthly 
Station Total DI 

Density 

(cell/m3) 
Dominant Species % 

Feb. 2020 S1 46 genus 95 species 3.68 3.08x107 Chaetoceros  coarctatus 8.48 

 S2 40 genus 83 species 3.31 1.08x107 . 27.59 

 S3 46 genus 92 species 3.66 1.96x107 Alexandrium  sp 18.94 

 S4 44 genus 94 species 3.46 4.81x107  16.62 

 S5 46 genus 92 species 3.64 2.9 x107  11.22 

 S6 42 genus 90 species 3.65 4.39x107 Pleurosigma angulatum 9.82 

Mar. 2020 S1 56 genus 114 species 3.09 6.66x107  25.59 

 S2 52 genus 118 species 2.52 1.06x108 Chaetoceros  curvisetus 48.65 

 S3 49 genus 107 species 2.25 5.34x107  55.74 

 S4 53 genus 113 species 3.64 3.38x107 Karenia cf. mikimotoi 17.33 

 S5 54 genus 105 species 3.94 3.08x107  9.80 

 S6 47 genus 101 species 3.76 4.50x107 Pleurosigma angulatum 10.13 

Apr. 2020 S1 39 genus 69 species 2.60 1.62x107 Skeletonema costatum 35.80 

 S2 33 genus 56 species 2.32 7.31x106  33.47 

 S3 35 genus 57 species 2.20 1.50x107 Chaetoceros  curvisetus 43.32 

 S4 45 genus 82 species 2.69 3.46x107 
Eucampia  zodiacus 

Proboscia  alata 

25.72 

24.53 

 S5 39 genus 70 species 2.82 2.51x107 
Proboscia  alata 

Eucampia  zodiacus 

23.15 

22.01 

 S6 32 genus 71 species 3.05 4.14x107 Eucampia  zodiacus 17.56 

May 2020 S1 47 genus 100 species 2.79 6.11x107 
Nitzschia  longissima 

Karenia cf. mikimotoi 

24.10 

18.32 

 S2 39 genus 89 species 3.27 4.63x107 Karenia cf. mikimotoi 27.89 

 S3 43 genus 94 species 3.43 3.91x107 Chaetoceros  curvisetus 13.28 

 S4 49 genus 100 species 3.57 4.37x107 Chaetoceros  socialis 10.82 

 S5 49 genus 96 species 3.36 4.39x107  17.80 

 S6 36 genus 77 species 3.59 2.35x107 Chaetoceros  didymus 8.55 

June 2020 S1 34 genus 58 species 1.34 5.63x107  71.11 

 S2 29 genus 45 species 0.57 6.69x107  91.02 

 S3 42 genus 74 species 2.52 1.79x107 Karenia cf. mikimotoi 32.74 

 S4 38 genus 67 species 2.79 1.07x107  31.34 

 S5 33 genus 55 species 2.92 1.30x107  20.86 

 S6 32 genus 54 species 2.57 1.93x107  34.73 

July 2020 S1 36 genus 66 species 1.88 6.29x107 Karenia cf. mikimotoi 59.15 

 S2 30 genus 52 species 1.64 1.31x108 Scrippsiella  trochoidea 52.97 

 S3 28 genus 47 species 2.79 2.71x107 Karenia cf. mikimotoi 22.45 

 S4 27 genus 44 species 2.44 3.33x107  29.50 

 S5 23 genus 37 species 2.58 3.62x107 Coscinodiscus  granii 25.83 

 S6 21 genus 35 species 2.45 4.55x107  22.73 
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Fig. 3  Ratio of phytoplankton at sampling stations during August 2019–July 2020 
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สรุป 

 การศึกษาแพลงกต์อนพืชบริเวณระหว่างเดือนสิงหาคม 2562–เดือนกรกฎาคม 2563 ทั้งหมด 6 สถานี พบ

แพลงกต์อนพืชทั้งหมด 3 ดิวิชัน่  ไดแ้ก่  ดิวิชัน่ Cyanophyta พบจาํนวน 11 สกุล 21 ชนิด ดิวิชัน่ Chlorophyta พบ

จาํนวน 6 สกุล 8 ชนิด และดิวิชัน่ Chromophyta พบจาํนวน 98 สกุล 296 ชนิด รวมทั้งหมด 115 สกุล 325 ชนิด     

แพลงกต์อนส่วนใหญ่ท่ีพบอยู่ในกลุ่มไดอะตอม รองลงมาคือกลุ่มไดโนแฟลเจลเลต ระหว่างการเก็บตวัอย่างใน

รอบ 1 ปี เกิดปรากฏการณ์นํ้ าเปลี่ยนสีจาํนวน 5 คร้ัง โดยชนิดของแพลงก์ตอนพืชท่ีพบมากท่ีสุดในบริเวณท่ี

ทาํการศึกษา ไดแ้ก่ Noctiluca scintillans, Chaetoceros curvisetus  และ Karenia cf. mikimotoi โดยมีความหนาแน่น

อยูใ่นช่วง 3.18×106–1.96×108 เซลลต่์อลูกบาศกเ์มตร มีค่าดชันีความหลากหลากอยูใ่นช่วง 0.30–3.94 และมีค่าดชันี

ความสมํ่าเสมออยูใ่นช่วง 0.13–0.87 
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บทคัดย่อ 

การศึกษาคุณภาพนํ้ าและปริมาณสารอาหารท่ีผิวหนา้นํ้ าทะเลบริเวณอ่าวศรีราชา จงัหวดัชลบุรี โดยเก็บตวัอยา่งราย

เดือน ระหวา่งเดือนสิงหาคม 2562–กรกฎาคม 2563 จากสถานีเก็บตวัอยา่งทั้งหมดจาํนวน 6 สถานี พบวา่ความเคม็ของนํ้ ามีค่า

ระหวา่ง 27.00–32.87 psu อุณหภูมิมีค่าอยูร่ะหวา่ง 27.87–32.21°C ปริมาณออกซิเจนท่ีละลายนํ้ ามีค่าระหวา่ง 4.65–9.12 mg/l 

ปริมาณแอมโมเนีย-ไนโตรเจน มีค่าระหวา่ง 10.02–2,389.88 μg/l ปริมาณไนเตรท-ไนโตรเจน มีค่าระหวา่ง 0.00–131.54 μg/l 

ปริมาณไนไตรท์-ไนโตรเจน มีค่าระหว่าง 0.28–152.98 μg/l ปริมาณออร์โธฟอสเฟต-ฟอสฟอรัส มีค่าระหว่าง 3.20–200.29 

μg/l และปริมาณซิลิเกต-ซิลิคอน มีค่าระหวา่ง 107.96–924.27 μg/l ในเดือนสิงหาคม 2562 เกิดปรากฏการณ์นํ้ าเปล่ียนสีจาก

แพลงก์ตอนกลุ่มไดโนแฟลกเจลเลท ชนิด Noctiluca scintillans ในสถานีบริเวณชายฝ่ัง (สถานีท่ี 1–3) มีผลทาํให้ค่าของ

แอมโมเนีย ไนไตรท ์ฟอสเฟต สูงกวา่ในเดือนอ่ืนๆอยา่งมาก 

คาํสําคญั: คุณภาพนํ้ า, ธาตุอาหาร, นํ้ าทะเล, อ่าวศรีราชา 

 

Abstract 

Water qualities and dissolved nutrients of surface seawater in Sriracha bay, Chonburi Province were studied. 

Samples were collected monthly from 6 stations from August 2019 to July 2020. The results demonstrated that salinity, 

water temperature, and dissolved oxygen ranged between 27.00–32.87 PSU, 27.87–32.21°C and 4.65–9.12 mg/l, 

respectively. Regards nutrient concentrations of water surface, ammonium-nitrogen ranged between 10.02–2,389.88 μg/l, 

nitrate-nitrogen ranged between 0.00–131.54 μg/l, nitrite-nitrogen ranged between 0.28–152.98 μg/l, orthophosphate-

phosphorous ranged between 3.20–200.29 μg/l, and silicate-silicon ranged between 107.96–924.27 μg/l. There was a red 

tide incident in August 2020 with a large concentration of dinoflagelate (Noctiluca scintillans). For this reason, levels of 

Ammonia, Nitrate and Phosphate concentration at station 1, 2 and 3 were higher than other stations.   

 Keywords: nutrients, sea water, Sriracha bay, water quality 
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คํานํา 

 อ่าวศรีราชา เป็นบริเวณท่ีมีกิจกรรมต่างๆ ท่ีส่งผลต่อคุณภาพนํ้ าในทะเลอย่างมากมาย ทั้ งการเล้ียง

หอยแมลงภู่ท่ีทาํการอย่างแพร่หลาย  การคมนาคมในการท่องเท่ียว นิคมอุตสาหกรรม การขนถ่ายสินคา้ นํ้ าท้ิงจาก

ร้านอาหาร บา้นเรือน ชุมชน รวมถึงการขยายตวัของเมืองท่ีมีการก่อสร้างเพ่ิมข้ึน เป็นตน้  กิจกรรมต่างๆเหล่าน้ีต่าง

ส่งผลต่อคุณภาพนํ้ าทะเลบริเวณอ่าวศรีราชา เน่ืองจากทะเลเป็นแหล่งสุดทา้ยท่ีจะรองรับนํ้ าท้ิงและกากของเสีย

ต่างๆ จากกิจกรรมทั้งบนบกและในทะเล โดยตั้งใจและไม่ตั้งใจทั้งในรูปแบบของสารออินทรียแ์ละสารอินทรีย ์  
 ธาตุอาหาร หรือ สารอาหาร คือ สารประกอบทางเคมีท่ีพบไดใ้นส่ิงแวดลอ้มท่ีเป็นปัจจยัหลกัของพืชและ

ผูผ้ลิตเบ้ืองตน้ในแหล่งนํ้านาํไปใชใ้นการเติบโตและดาํรงชีวิต (เชษฐพงษ ์และคณะ, 2556) แอมโมเนีย-ไนโตรเจน

เป็นธาตุอาหารท่ีไม่พิษและมีความสาํคญัต่อการเติบโตของแพลงกต์อนพืช ไนเตรท-ไนโตรเจนเป็นธาตุท่ีสาํคญัอย่าง

หน่ึงของแพลงก์ตอนพืช และไนไตรท์มกัมีค่าสูงในบริเวณท่ีมีออกซิเจนตํ่า หรือบริเวณท่ีไดรั้บอิทธิพลของนํ้ าเสีย 

ไนไตรท์สามารถเกิดข้ึนได้จากกระบวนการ Oxidation ของแอมโมเนียโดยแบคทีเรีย หรือจากกระบวนการ 

Reduction ของไนเตรท (เชษฐพงษ,์ 2545) สาํหรับซิลิคอนเป็นธาตุอาหารท่ีมีปริมาณนอ้ยและมีค่าไม่คงท่ี เน่ืองจากมี

ความไวต่อปฏิกิริยาเคมี (เชษฐพงษ,์ 2545) ฟอสฟอรัสมีทั้งรูปสารอินทรียแ์ละอนินทรีย ์โดยปกติแพลงกต์อนพืชจะ

นาํไปใชใ้นรูปออร์โธฟอสเฟตในการเติบโต แพลงกต์อนพืชสามารถนาํไปใชไ้ดโ้ดยตรงและเป็นรูปหลกัท่ีมีอยู่ในนํ้า

ทะเล ถา้ความเขม้ขน้ของธาตุอาหารในมวลนํ้ ามีความเขม้ขน้น้อยเกินไปจะไม่เพียงพอต่อการสนับสนุนผลผลิต

ขั้นตน้ในแหล่งนํ้า (Marine primary production) ส่งผลต่อความอุดมสมบูรณ์ของสัตวน์ํ้า แต่ถา้มีความเขม้ขน้ของธาตุ

อาหารมากเกินไปหรือเกิดสภาวะยูโทรฟิเคชัน่ (Eutrophication) ท่ีเป็นเหตุใหเ้กิดการสะพร่ังแพลงกต์อนพืชจะส่งผล

ต่อปัญหาคุณภาพนํ้าซ่ึงไม่เหมาะสมกบัการดาํรงชีวิตของสัตว ์(เพญ็ใจ และปัทมา, 2556) ความอุดมสมบูรณ์ไปดว้ย

ธาตุอาหารของแหล่งนํ้ า หรือ Eutrophication เป็นปัญหาสําคญัในบริเวณชายฝ่ังในปัจจุบนั (Lapointe and Bedford, 

2007 อา้งถึงใน อนุกูล และประสาร, 2554) ซ่ึงในปัจจุบนับริเวณอ่าวศรีราชาประสบปัญหานํ้าทะเลเปล่ียนสีบ่อยคร้ัง

ในรอบปี (สถาบนัวิทยาศาสตร์ทางทะเล, 2549)     

การศึกษาคุณภาพนํ้าและปริมาณธาตุอาหารบริเวณอ่าวศรีราชาในคร้ังน้ี เพ่ือทราบลกัษณะของคุณภาพนํ้า 

และความเขม้ขน้ของธาตุอาหารในบริเวณอ่าวศรีราชาทั้งบริเวณชายฝ่ังและดา้นนอก เน่ืองจาก เป็นขอ้มูลพ้ืนท่ีฐาน

ท่ีสาํคญัในการเฝ้าระวงัการเปล่ียนแปลงของนํ้าทะเลท่ีอาจส่งผลต่อปรากฏการณ์นํ้าเปล่ียนสี เพ่ือเป็นแนวทางใน

การคาดการณ์และการบริหารจดัการคุณภาพส่ิงแวดลอ้มในอ่าวศรีราชาต่อไปในอนาคต 

 

อุปกรณ์และวธีิการ 

 1.  การตรวจวดัพารามิเตอร์พ้ืนฐานในการเก็บตวัอย่าง ทาํการตรวจวดัพารามิเตอร์พ้ืนฐานของนํ้ าทะเล 

ไดแ้ก่ ความลึก (Sounder depth meter) ความโปร่งแสง (Secchi disc)  อุณหภูมิ ความเค็ม และปริมาณออกซิเจน

ละลายในนํ้าทะเล ดว้ยเคร่ืองวดัคุณภาพนํ้าแบบหลายตวัแปร (YSI:  Model; EXO)  

2. การเก็บตวัอย่างนํ้ าทะเลเพ่ือนาํมาวิเคราะห์ในห้องปฏิบติัการ  ทาํการเก็บตวัอย่างท่ี ระดบัใตผ้ิวนํ้ า 

(surface depth) ดว้ยกระบอกเก็บนํ้าแบบแนวด่ิง เพ่ือนาํมาวิเคราะห์ ปริมาณสารแขวนลอยในนํ้าทะเล ปริมาณคลอ

โรฟิลด์ และปริมาณธาตุอาหารในนํ้ าทะเล ได้แก่ แอมโมเนีย ไนไตรท์ ไนเตรท ฟอสเฟต และ ซิลิเกต ใน

หอ้งปฏิบติัการของสถานีวิจยัประมงศรีราชา (APHA, AWWA and WEF, 2017) 
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Fig. 1  Location of study site and sampling stations at Sriracha Bay, Chonburi Province 

Reference:   http://www.google.co.th 

 

ผลและวจิารณ์การทดลอง 

 

คุณภาพนํา้และปริมาณธาตอุาหารบริเวณอ่าวศรีราชา 

 ผลการศึกษาคุณภาพนํ้ าทะเลทัว่ไป  จากทาํการเก็บตวัอย่างนํ้ าทะเลโดยใชก้ระบอกเก็บนํ้ า โดยเก็บ

ตัวอย่างนํ้ าท่ีระดบัผิวนํ้ า (Surface level) ทาํการเก็บตัวอย่างเดือนละ 1 คร้ังระหว่างเดือนสิงหาคม 2562–เดือน

มิถุนายน 2563 มีรายละเอียดดงัน้ี (Table 1, Fig. 2) 

 

Table 1  Water qualities and nutrients in Sriracha bay, Chonburi Province during August 2019 to July 2020 

Parameter unit 
Station Average 

+ SD S1 S2 S3 S4 S5 S6 

Depth Meter 1.9-4.0 3.4-5.8 3.6-6.0 11.6-18.0 9.6-15.1 8.2-16.3 8.32+4.82 

Transparency Meter 1.5-3.4 0.3-3.8 1.5-4.1 2.1-5.8 2.3-8.1 1.5-5.2 2.87+1.31 

Salinity psu 27.50-32.87               27.00-32.17 27.60-32.15 27.00-32.16 29.00-32.12 27.00-3208 31.31+1.26 

Temperature °C 28.10-32.16 28.55-32.21 28.59-31.79 28.13-31.58 27.90-31.56 27.87-31.62 30.10+1.29 

Dissolved Oxygen mg/l 5.32-8.90 4.65-7.07 4.86-7.70 5.75-6.98 5.70-7.78 4.90-9.12 6.41+0.77 

Suspended Solids mg/l 2.90-18.00 5.45-28.40 6.20-19.80 2.35-15.00 3.05-16.40 5.65-10.40 8.21+4.54 

Chlorophyll a mg/m3 0.80-29.64 0.93-118.55 1.20-42.19 0.53-11.21 0.40-14.69 0.53-18.69 7.79+15.77 

Si(OH)4-Si μg/l 113.64-884.50 107.96-803.06 117.43-751.92 155.31-924.27 149.63-924.27 159.10-897.76 360.70+217.67 

 NH3-N  μg/l 17.18-302.01 10.02-2,389.88 12.88-463.75 11.45-37.93 11.45-65.84 17.18-55.10 76.86+283.36 

 NO2
--N  μg/l  0.30-76.21  0.60-10.48  0.30-51.56  0.30-53.83 0.28-100.29 0.30-152.98 47.32+17.62 

NO3
--N  μg/l  0.00-70.48 14.47-67.75  3.43-58.62 17.89-55.58 16.37-60.53 17.51-55.59 7.69+24.11 

 PO4-P
 -  μg/l 8.01-157.63 3.20-200.29 4.81-161.83  4.81-57.68  6.41-46.47  6.41-67.30 25.53+34.06 
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Fig. 2  Water qualities and nutrients in Sriracha bay, Chonburi Province during August 2019 to July 2020  
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Fig. 2  (continued). 
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Fig. 2  (continued). 
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ค่าความเค็มของนํ้าทะเลในเดือนสิงหาคม 2562 มีค่าตํ่ากว่าในเดือนอ่ืนๆ อาจมาจากอิทธิพลของฤดูมรสุม

ตะวนัตกเฉียงใต้ ท่ีพดัพามวลนํ้ าจืดจากเจ้าพระยา กระจายลงสู่ฝ่ังตะวนัออกของอ่าวไทย ใน รูปแบบของการ

ไหลเวียนตามเขม็นาฬิกาของกระแสนํ้าอ่าวไทยตอนใน  

เน่ืองจากเป็นช่วงฤดูฝนมีนํ้าจืดจากฝนท่ีตกลงมาและนํ้าจากแม่นํ้า คลองท่ีไหลลงสู่ทะเล มีความสอดคลอ้ง

กบัปรากฏการณ์นํ้ าเปล่ียนเน่ืองจากในนํ้ ามีแร่ธาตุสูงจากนํ้ าจืดท่ีไหลพดัพาแร่ธาตุต่างๆ ลงสู่ทะเล  และในเดือน

มิถุนายน 2563 ความเคม็มีค่าลดตํ่าลงกวา่เดือนอ่ืนๆ อีกคร้ัง อุณหภูมิในเดือนธนัวาคม 2562 มีค่าตํ่ากวา่ในเดือนอ่ืนๆ 

เลก็นอ้ย เน่ืองจากเป็นช่วงท่ีอุณหภูมิของอากาศมีค่าลดลง  และเพ่ิมข้ึนมากกว่า 30 องศาเซลเซียส ในเดือนเมษายน-

เดือนมิถุนายน 2563 การศึกษาพบว่าปริมาณสารแขวนลอยในนํ้ าทะเลมีแนวโน้มของการเปล่ียนแปลงไปในทาง

เดียวกบัปริมาณคอลโรฟิลล์-เอ อาจเน่ืองมากจากองค์ประกอบของตะกอนแขวนลอยส่วนหน่ึงเป็นอนุภาคของ

แพลงก์ตอน (plankton particle material) ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาคุณภาพนํ้ าในอ่าวชลบุรี พ.ศ. 2551 ของอนุกูล 

และประสาท (2554)  

ในเดือนสิงหาคม 2562 เกิดปรากฏการณ์นํ้ าเปล่ียนสีจากแพลงก์ตอนพืช Noctiluca  scintilans  บริเวณ

สถานีชายฝ่ัง (สถานีท่ี 1-3) ส่งผลให ้ปริมาณธาตุอาหารในสถานีท่ีเกิดปรากฎการณ์นํ้าเปล่ียนสีมีค่ามากกว่าเดือน

อ่ืนๆ อย่างชัดเจน โดยเฉพาะบริเวณสถานี S2 ท่ีมีความหนาแน่นของแพลงก์ตอนพืชมากท่ีสุด  ไดแ้ก่ ปริมาณ

แอมโมเนีย-ไนโตรเจน ปริมาณไนไตรท-์ไนโตรเจน และปริมาณออร์โธฟอสเฟต-ฟอสฟอรัส  ซ่ึงมีความสอดคลอ้ง

กับการรายงานสถานการณ์การเกิดปรากฏการณ์นํ้ า เปล่ียนสี (Noctiluca  scintilans) การเกิดนํ้ าเปล่ียนสีมี

ความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกนักบัปริมาณออร์โธฟอสเฟต และปริมาณแอมโมเนียค่อนขา้งมาก (สมภพ และคณะ, 

2546)  

ปริมาณไนเตรท-ไนโตรเจน มีค่าไม่แตกต่างกนัมาก ยกเวน้ในเดือนสิงหาคม 2562 ท่ีสถานีท่ี S1 และ S5 

และในเดือนมิถุนายน 2563 ท่ีสถานี S1S และ S2S และปริมาณซิลิเกตในนํ้าทะเลของแต่ละเดือนแตกต่างกนัไม่มาก

นกั ยกเวน้ในเดือนมิถุนายน 2563 อาจเน่ืองมาจากไดรั้บอิทธิพลของฤดูมรสุมตะวนัตกเฉียงใต ้ท่ีพดัพามวลนํ้ าจืด

จากเจา้พระยา 

 

สรุป 

 การศึกษาปริมาณของธาตุอาหารในนํ้าทะเลและคุณภาพนํ้าบริเวณอ่าวศรีราชาในรอบปี  พบว่าฤดูกาลมีผล

ต่อปริมาณธาตุอาหารและการเปล่ียนแปลงของคุณภาพนํ้ า  เน่ืองจากปัจจยัของปริมาณมวลนํ้ าจืดจากเจา้พระยา 

กระจายลงสู่ฝ่ังตะวนัออกของอ่าวไทย  ซ่ึงส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงของความเคม็ท่ีลดลงในกลางฤดูนํ้าหลาก (High 

loading period) และการเพ่ิมข้ึนของปริมาณธาตุอาหารในทะเล ส่งผลต่อการสะพร่ังของแพลงก์ตอนพืชจนเกิด

ปรากฏการณ์นํ้ าเปล่ียนสีในบริเวณอ่าวศรีราชา ในช่วงเดือนสิงหาคม 2562 เดือนมิถุนายน และเดือนกรกฎาคม 

2563  ในช่วงเดือนมีนาคม-เดือนพฤษภาคม 2563 นอกจากนํ้ าทะเลมีอุณหภูมิสูงข้ึน และมีปริมาณของฟอสเฟต-

ฟอสฟอรัสท่ีสูงข้ึนดว้ย ส่งผลใหบ้ริเวณอ่าวศรีราชามีการสะพร่ังของแพลงกต์อนพืชในช่วงฤดูแลง้ (Low loading 

period)  ไดแ้ก่ เดือนมีนาคมและพฤษภาคม 2563 และในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2562- มกราคม 2563 ปริมาณธาตุ

อาหารในนํ้ าทะเลมีค่าค่อนขา้งตํ่าและมีการเปล่ียนปลงน้อยกว่าในฤดูอ่ืน  อาจเน่ืองมาจากมีปัจจยัท่ีส่งผลต่อ

คุณภาพนํ้าและปริมาณธาตุอาหารในนํ้าทะเลนอ้ยกวา่ในฤดูอ่ืน 
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บทคัดย่อ 

ศึกษาผลการเสริมกลีบดอกดาวเรืองในอาหารสําเร็จรูปต่อสีผิว ปริมาณแคโรทีนอยด์ การเติบโต และอตัรารอด

ของกุง้กา้มกราม ผสมกลีบดอกดาวเรืองลงในอาหาร 4 ระดบั ไดแ้ก่ 0, 2, 4 และ 6 เปอร์เซ็นต ์โดยทดลองเล้ียงกุง้กา้มกราม

นํ้ าหนกัเฉล่ีย 11.10±0.15 กรัม ในระบบแยกเล้ียงเด่ียวแนวตั้งพร้อมนํ้ าหมุนเวยีนแบบปิด เป็นระยะเวลา 45 วนั ผลการศึกษา

พบวา่ กุง้กา้มกรามท่ีไดรั้บอาหารผสมกลีบดอกดาวเรืองท่ีระดบั 2, 4 และ 6 เปอร์เซ็นต ์มีการเติบโตดีกวา่ 0 เปอร์เซ็นต ์(ชุด

ควบคุม) และพบวา่อาหารท่ีเสริมกลีบดอกดาวเรือง 4 เปอร์เซ็นต ์ใหผ้ลอตัราการเติบโตจาํเพาะดีท่ีสุด (p < 0.05) อตัรารอด

ของกุง้ท่ีไดรั้บอาหารเสริมกลีบดอกดาวเรืองทุกระดบัมีอตัรารอดไม่แตกต่างกนัทางสถิติ (p > 0.05) กุง้ท่ีไดรั้บอาหารเสริม

กลีบดอกดาวเรืองท่ีระดบั 6 เปอร์เซ็นต ์มีปริมาณแคโรทีนอยดส์ะสมในเน้ือสูงสุดแตกต่างจากกลุ่มอ่ืน (p < 0.05) สรุปไดว้า่ 

การเสริมกลีบดอกดาวเรืองในอาหารมีผลทาํใหกุ้ง้กา้มกรามมีสีผิวเขม้ข้ึนและสะสมแคโรทีนอยดใ์นเน้ือและเปลือกมากข้ึน 

คาํสําคญั: การเติบโต, กุง้กา้มกราม, แคโรทีนอยด,์ ดอกดาวเรือง, สีผิว 

 

Abstract 

 The purpose of this study was to investigate the effect of marigold addition in artificial feed on skin color, 

carotenoid content, growth rate and survival rate of giant river prawn Macrobranchium rosenbergii. Four levels of marigold 

petal 0, 2, 4 and 6 percent had been added in to prawn feed. The initial average weight of juvenile prawn was 11.10±0.15 

gram/ prawn.  Prawn were cultured use in an individual stack layer with closed water circulation and the experimental 

period was 45 days. Result demonstrated that prawn fed diet containing 2, 4 and 6 percent of marigold petal had 

significantly the growth performance (p > 0.05) than prawn fed control diet. Prawn fed diet containing 4 percent of marigold 

petal was significantly highest specific growth rate (p < 0.05). Shrimp fed all diets was not significantly different on survival 

rate (p > 0.05). Prawn fed diet containing 6 percent of marigold petal was significantly different highest carotenoid content 

(p < 0.05) than the others. In conclusion, it is suggested that diet contained marigold petal in artificial feed could improve 

the skin color and total carotenoid content in prawn. 

Keywords: carotenoids, giant river prawn, growth performance, marigold, skin color 
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คํานํา 

การเล้ียงกุง้กา้มกราม Giant river prawn, Macrobrachium rosenbergii (de Man, 1879) มีการเล้ียงแบบแยก

เล้ียงเด่ียวแนวตั้งในระบบนํ้ าหมุนเวียนเพ่ือให้กุง้กา้มกรามมีขนาดใหญ่ข้ึน มีอตัรารอดสูงกว่าการเล้ียงในบ่อดิน

แบบดั้งเดิม การเล้ียงแบบแยกเล้ียงเด่ียวจะใชน้ํ้ านอ้ยและใชพ้ื้นท่ีเล้ียงไม่มาก แต่กุง้ท่ีเล้ียงในโรงเรือน บ่อซีเมนต์ 

หรือภาชนะปิดทึบ เม่ือเล้ียงไประยะเวลาหน่ึงจะพบวา่สีผิวของกุง้ซีดลง (Menasveta et al., 1993) เน่ืองจากกุง้ไดรั้บ

อาหารท่ีมีสารสีไม่เพียงพอทาํให้มีสีของผิวและเน้ือกุง้ไม่เป็นไปตามความตอ้งการของผูบ้ริโภค ดงันั้นการเสริม

สารสีในอาหารเพ่ือเร่งให้มีการสะสมสารสีจึงจาํเป็นต่อการผลิตอาหารกุง้ สารสีในดอกดาวเรือง (Tagetes erecta 

Linn.) ไดแ้ก่ สารลูทีน (Lutein) จะให้สีเหลืองซ่ึงเป็นสารสีกลุ่มแคโรทีนอยด ์(Carotenoid) สามารถถูกเปล่ียนมา

เป็นแอสตาแซนทินท่ีจะช่วยเร่งสีในสัตว ์มีการนาํกลีบดอกดาวเรืองมาผสมอาหารเล้ียงกุง้กุลาดาํ พบว่ากุง้มีสี

เพ่ิมข้ึน การสะสมแคโรทีนอยดใ์นกลา้มเน้ือและเปลือกกุง้เพ่ิมมากข้ึน (สุกิจ และพูนสิน, 2538; ชลี และคณะ, 2559;  

Paibulkichakul et al., 2008) เช่นเดียวกบัการเสริมดอกดาวเรืองในอาหารเล้ียงกุง้ขาว พบว่าสารแซนโทรฟิลล์จาก

ดอกดาวเรืองช่วยเร่งสีในเปลือกกุง้ขาวและช่วยเพ่ิมการเติบโต (สุทธินนัท,์ 2555) นอกจากน้ี ดอกดาวเรืองมีราคา

ค่อนขา้งถูก หาซ้ือไดง่้าย จึงเหมาะนาํมาใชเ้ป็นวตัถุดิบเสริมในอาหารเพ่ือช่วยเร่งการเกิดสีในกุง้ ดงันั้นการศึกษาน้ี

มีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาผลของการเสริมกลีบดอกดาวเรืองในอาหารสาํเร็จรูปท่ีจะเร่งสีในกุง้กา้มกรามและมีผลต่อ

การเติบโตและการรอดตายของกุง้กา้มกราม  

 

อุปกรณ์และวธีิการ 

โครงการวิจยัไดผ้า่นการพิจารณาและอนุมติัการใชส้ตัวท์ดลองจากคณะกรรมการการควบคุมดูแลการเล้ียง 

และการใช้สัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ของคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั (Protocol Review 

No.1923005)  

การทดลองน้ีออกแบบแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ (Completely randomized design, CRD) แบ่ง

ออกเป็น 4 ชุดการทดลอง คือ อาหารผสมกลีบดอกดาวเรืองบดละเอียด 4 ระดบั คือ 0, 2, 4, และ 6 เปอร์เซ็นต์ 

(ระดบัโปรตีนเท่ากนั 40%) ส่วนประกอบของอาหารแสดงดงั Table 1 ใชเ้วลาในการทดลอง 45 วนั จดัชุดทดลอง

และซํ้ าโดยการสุ่ม ทดลองเล้ียงในระบบแยกเล้ียงเด่ียวแนวตั้ง ของบริษทั วิน วิชชัน่ จาํกดั เป็นกล่องพลาสติกมี

ขนาดกวา้ง 29 เซนติเมตร ยาว 45 เซนติเมตร และสูง 19 เซนติเมตร ปริมาตรนํ้าภายในกล่อง 7 ลิตร นาํนํ้าประปามี

ความเค็ม 0 ส่วนในพนั (psu)  เติมนํ้าลงในภาชนะพกันํ้าท่ีอยู่ดา้นล่างของแถวกล่องพลาสติก มีส่วนบาํบดันํ้ าทาง

ชีวภาพแบบใช้อากาศท่ีบรรจุ Bioballs ไว ้ทาํการเปิดป๊ัมเติมอากาศในถงัพกันํ้ า ท้ิงไวอ้ย่างน้อย 45 วนั เพ่ือให้

แบคทีเรียเกิดข้ึนบน Biloballs ในระบบบาํบดั และเปิดป๊ัมนํ้าใหดึ้งนํ้าหมุนเวียนข้ึนไปในระบบเล้ียง นาํกุง้กา้มกราม

เพศผู ้อาย ุ3 เดือน จากฟาร์มกุง้ในจงัหวดัราชบุรี มาเล้ียงดว้ยอาหารเมด็สาํเร็จรูปสาํหรับกุง้กา้มกรามเป็นเวลา 7 วนั 

คดักุง้กา้มกรามเพศผูมี้นํ้ าหนกัเร่ิมตน้ประมาณ 10.33-11.88 กรัม จาํนวน 24 ตวั นาํมาใส่กล่องพลาสติกกล่องละ 1 

ตวั ในแต่ละชุดการทดลองมีกุง้จาํนวน 5 ตวั จดักุง้ลงเล้ียงในกล่องโดยการสุ่ม เพ่ือลดผลกระทบจากการไดรั้บแสง

ท่ีแตกต่างกนั และใส่ท่อพีวีซีเป็นท่ีหลบซ่อน 

การผลิตอาหารทดลอง นาํกลีบดอกดาวเรืองอบแหง้ท่ีอุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส (ชลี และคณะ, 2559) 

นาํไปบดละเอียดผ่านตะแกรงขนาดตา 500 ไมครอน นาํมาผสมกบัวตัถุดิบอาหารใหเ้ขา้กนัแลว้นาํเขา้เคร่ืองอดัเมด็
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อาหาร California Pelleting Machine (CPM) ขนาดเส้นผ่านศูนยก์ลาง 2 มิลลิเมตร จากนั้นนาํเม็ดอาหารท่ีไดไ้ป

อบแหง้ท่ีอุณหภูมิ 60-80 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 6 ชัว่โมง (หบัเส๊าะ และคณะ, 2553) ท้ิงไวใ้หเ้ยน็แลว้นาํมาคดัแยก

ขนาดผ่านตะแกรงร่อนขนาด 1000, 850 และ 500 ไมครอน นาํอาหารเมด็มาวางท้ิงไวใ้หเ้ยน็ท่ีอุณหภูมิห้องก่อนท่ี

จะบรรจุในภาชนะปิดสนิทแลว้เก็บรักษาไวท่ี้อุณหภูมิ -20 องศาเซลเซียส ก่อนนาํไปใช้ในการทดลอง และนาํ

อาหารส่วนหน่ึงมาวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีโดยวิเคราะห์หาปริมาณไนโตรเจนรวมดว้ยเคร่ือง Kjeltec 8400 

Analyzer Unit ยี่หอ้ FOSS และวิเคราะห์หาปริมาณไขมนัรวม ความช้ืน และเถา้ ตามวิธีของ AOAC (2005) 

Table 1  Ingredients of M. rosenbergii feed  

Ingredient (%) 
Marigold petal (%) 

0 2 4 6 

Fish meal 35 35 35 35 

Soybean meal 16 16 16 16 

Shrimp meal 6 6 6 6 

Wheat powder 26 24 22 20 

Wheat gluten 5 3 3 3 

Tuna oil 4 4 4 4 

Mineral premix* 2 2 2 2 

Vitamin premix** 2 2 2 2 

Cholesterol 1 1 1 1 

Lecithin 1 1 1 1 

Alpha Tapioca starch 2 2 2 2 

Marigold petal 0 2 4 6 

Total 100 100 100 100 

* Mineral premix contains natural mineral chelate such as Ca, Mg, Cu, Fe, Zn, Se, Cr, P etc. 

** Vitamin premix contains Vitamin E 5000 IU, Vitamin C 35.00 g, Vitamin B1 5.50 g, Vitamin B2 5.50 g, 

Vitamin B6 15.00 g, Vitamin B12 0.10 g, Niacin 10.00 g, Folic acid 0.40 g, Inositol 20.00 g, Glucono Delta 

Lactone 50.00 g, Feed additives 0.50 g, Preservative 0.50 g, Carrier add to 1 kg 

 

ดาํเนินการทดลอง ชัง่นํ้าหนกั (กรัม) กุง้กา้มกรามเพศผูก่้อนลงเล้ียงโดยใชเ้คร่ืองชัง่ดิจิตอล 3 ตาํแหน่ง วดั

ความยาวลาํตวั (เซนติเมตร) โดยใชไ้มว้ดัความยาวกุง้ พร้อมถ่ายรูปสีบนลาํตวักุง้กา้มกรามก่อนเร่ิมเล้ียง ใหอ้าหาร

สูตรควบคุมประมาณ 3 วนั เพ่ือใหกุ้ง้ปรับสภาพและคุน้เคยกบัระบบทดลอง จากนั้นเร่ิมใหอ้าหารทดลอง วนัละ 2 

คร้ัง เวลา 09.00 น.และ 17.00 น. ในอตัรา 3–5 เปอร์เซ็นต์ของนํ้ าหนกัตวัต่อวนั ปริมาณอาหารจะปรับตามความ

ตอ้งการของกุง้โดยดูจากอาหารท่ีเหลือ ดูดตะกอนก่อนให้อาหารม้ือแรกและหลงัให้อาหารแต่ละม้ือ บนัทึกการ

เติบโตไดแ้ก่ นํ้ าหนกั และความยาว ทุก 2 สัปดาห์ จนครบ 6 สัปดาห์ โดยสลบกุง้ดว้ยวิธีแช่นํ้าแข็ง (rapid cooling) 

(นํ้าผสมนํ้าแขง็ในอตัราส่วน 1: 1) อุณหภูมิ 2–4 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 4–5 นาที สงัเกตวา่กุง้ไม่เคล่ือนไหวขาเดิน 
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(ดดัแปลงจาก Wilson et al., 2009) นาํมาชัง่วดัดว้ยความรวดเร็ว แลว้นาํกุง้ไปแช่ในนํ้าอุณหภูมิปกติใหฟ้ื้นก่อนท่ีนาํ

กุง้กลบัไปคืนในกล่องเล้ียง ตรวจสอบคุณภาพนํ้าระหว่างการทดลองทุกสัปดาห์ ไดแ้ก่ อุณหภูมิ ความเค็ม ปริมาณ

ออกซิเจนละลาย ความเป็นกรด-ด่าง (pH) ความเป็นด่าง (alkalinity) ปริมาณแอมโมเนียรวม ไนไตรท์ ปริมาณ

แคลเซียมและแมกซีเซียม เม่ือส้ินสุดการทดลองนบัจาํนวนกุง้ท่ีเหลือในกล่องเล้ียงทั้งหมด และนาํเน้ือและเปลือก

กุง้มาวดัปริมาณแคโรทีนอยดร์วม โดยนาํตวัอย่างอบแหง้ 30 มิลลิกรัม บดละเอียด สกดัดว้ยอะซีโตน 10 มิลลิลิตร 

เกบ็ไวใ้นตูเ้ยน็ 4 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 3 วนั นาํเขา้เคร่ืองป่ันเหว่ียงท่ี 500 rpm 5 นาที แลว้นาํไปวดัความยาวคล่ืน

แสงท่ี 474 nm นาํค่าการดูดกลืนแสงมาคาํนวณตามสมการ  E1% 1 cm = 1,900 หน่วยเป็นมิลลิกรัมต่ออาหาร 1 

กิโลกรัม (Foss et al., 1984) 

วิเคราะห์ขอ้มูลเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ียระหว่างชุดทดลอง ไดแ้ก่ นํ้ าหนกั ความยาวลาํตวั 

อตัราการเติบโตจาํเพาะ อตัรารอด และปริมาณแคโรทีนอยด์ ดว้ยวิธีวิเคราะห์ความแปรปรวน (Analysis of 

variance) และเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ียดว้ยวิธี Duncan’s new multiple range test (DMRT) ท่ีระดบั

ความเช่ือมัน่ 95% (p < 0.05) โดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูป SPSS V.20.0  

 

ผลและวจิารณ์ผลการทดลอง 

 กุง้กา้มกรามมีการเปล่ียนแปลงการเติบโในเวลาทดลอง 45 วนั แสดงดงั Fig. 1 และ Fig. 2 กุง้กา้มกรามท่ี

ไดรั้บอาหารทดลองเสริมกลีบดอกดาวเรืองมีนํ้าหนกัเพ่ิมข้ึน อตัราการเติบโตจาํเพาะ และอตัราการเติบโตต่อตวัต่อ

วนั ดีกว่าชุดควบคุมท่ีไม่มีการเสริมกลีบดอกดาวเรือง เม่ือส้ินสุดการทดลองกุ้งท่ีไดรั้บอาหารเสริมกลีบดอก

ดาวเรือง 4 เปอร์เซ็นต ์มีอตัราการเติบโตจาํเพาะสูงกวา่กุง้ท่ีไดรั้บอาหารเสริมกลีบดอกดาวเรือง 0 และ 2 เปอร์เซ็นต ์

อยา่งมีนยัสาํคญั (p < 0.05) สอดคลอ้งกบัการเสริมกลีบดอกดาวเรืองระดบั 4 เปอร์เซ็นตใ์นอาหารกุง้กลุาดาํทาํใหกุ้ง้

มีการเติบโตดา้นนํ้าหนกัมากกวา่การทดลองอ่ืนๆ และมีการสะสมแคโรทีนอยดใ์นเน้ือมากข้ึน (ชลี และคณะ, 2559) 

เช่นเดียวกบัผลของการเสริมกลีบดอกดาวเรืองในอาหารกุง้ขาวทาํใหกุ้ง้ขาวมีนํ้าหนกัเพ่ิมข้ึนและมีความเขม้สีลาํตวั

เพ่ิมข้ึน (สุทธินนัท,์ 2555) ซ่ึงจากการทดลองคร้ังน้ีกุง้กา้มกรามท่ีไดรั้บอาหารเสริมกลีบดอกดาวเรืองมีสีบนลาํตวั

เพ่ิมข้ึนมากกวา่ชุดควบคุม แสดงดงั Fig. 3 

 กุง้กา้มกรามท่ีเล้ียงมีอตัรารอดเฉล่ียระหว่าง 79–100 เปอร์เซ็นต์ เม่ือทาํการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียทางสถิติ

พบวา่ไม่มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ (p > 0.05) ทั้งน้ีกุง้ท่ีเล้ียงดว้ยอาหารสูตรควบคุมและสูตรเสริม

กลีบดอกดาวเรือง 4 เปอร์เซ็นต ์ไม่พบมีการตายของกุง้ในระหวา่งการเล้ียง ส่วนกุง้ท่ีเล้ียงดว้ยอาหารเสริมกลีบดอก

ดาวเรือง 2 และ 6 เปอร์เซ็นต ์พบการตายในระหวา่งการทดลองเล้ียง แต่ไม่มีความแตกต่างกนัทางสถิติ (p > 0.05)  
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Fig. 1 Weight gain of M. rosenbergii fed diet with marigold petal  

*The same letter above the bar are not significantly different 

 

 
Fig. 2 Specific growth rate of M. rosenbergii fed diet with marigold petal 

*The same letter above the bar are not significantly different 

 

 โดยการทดลองเล้ียงคร้ังน้ีเป็นระบบนํ้าหมุนเวียนแบบปิดซ่ึงปริมาณแร่ธาตุในนํ้าจะมีความสาํคญัต่อการ

เติบโต การลอกคราบ และอตัรารอดของกุง้กา้มกราม เน่ืองจากแร่ธาตุหลกัไดแ้ก่ แคลเซียมและแมกนีเซียมจาํเป็น

ต่อการสร้างเปลือกใหม่ของกุ้งในการลอกคราบเพ่ือการเติบโต (Singh, 1980) ทั้งน้ีระหว่างการเล้ียงตรวจพบ
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ปริมาณแคลเซียมลดลง (จาก 320 เป็น 240 ppm) และแมกนีเซียมลดลง (จาก 300 เป็น 150 ppm) ทาํให้แคลเซียม

และแมกนีเซียมในนํ้ ามีไม่เพียงพอทําให้กุ ้งขาดแร่ธาตุท่ีจะนําไปสร้างเปลือกใหม่และลอกคราบไม่ได้ 

(Haangsareurke et al., 2008) จึงทาํใหพ้บการตายของกุง้ในขณะกาํลงัลอกคราบ 

 

 
Fig. 3 Skin color of M. rosenbergii    

 

เม่ือส้ินสุดการทดลอง วิเคราะห์ปริมาณแคโรทีนอยดใ์นเน้ือกุง้และในเปลือกกุง้ พบวา่ กุง้ท่ีไดรั้บการเสริม

กลีบดอกดาวเรือง 6 เปอร์เซ็นต ์มีปริมาณแคโรทีนอยดส์ะสมในเน้ือกุง้สูงสุดเท่ากบั 24.58±0.15 มิลลิกรัมต่ออาหาร 

1 กิโลกรัม แตกต่างอยา่งมีนยัสาํคญั (P<0.05) กบัชุดการทดลองอ่ืน แสดงดงั Fig. 4 ปริมาณแคโรทีนอยดใ์นเน้ือกุง้

ท่ีไดรั้บอาหารเสริมกลีบดอกดาวเรือง 4, 2 และ 0 เปอร์เซ็นต์ มีค่าเท่ากบั 7.43±0.05, 6.74±0.13 และ 3.21±0.06 

มิลลิกรัมต่ออาหาร 1 กิโลกรัม ตามลาํดบั กุง้กา้มกรามท่ีไดรั้บอาหารเสริมกลีบดอกดาวเรือง 6 เปอร์เซ็นต ์มีปริมาณ

แคโรทีนอยดส์ะสมในเน้ือเยื่อสูงท่ีสุด โดยสารสีในดอกดาวเรืองท่ีผสมในอาหารทดลองจะช่วยเร่งการสะสมสีใน

ลาํตวัและเปลือกกุง้กา้มกราม สอดคลอ้งกบัการใชส้ารสกดัจากกลีบดอกดาวเรืองผสมอาหารกุง้ขาวสามารถช่วย

เพ่ิมสีในกุง้ได ้(Vemon-Carter et al., 1996) เช่นเดียวกบัการเสริมกลีบดอกดาวเรืองในอาหารกุง้กุลาดาํและกุง้ขาว 

(ชลี และคณะ, 2559; สุทธินันนท์, 2555) ทําให้กุ ้งมีสีลาํตัวเพ่ิมข้ึน ซ่ึงการเกิดสารสีหรือรงควตัถุในสัตว์นํ้ า

จาํพวกครัสเตเซียนจะไดรั้บมาจากแหล่งอาหาร ความเขม้สีท่ีเกิดข้ึนสัมพนัธ์กบัหลายปัจจยัไดแ้ก่ ปริมาณต่อหน่วย

ท่ีไดรั้บ ระยะเวลาการเล้ียง ส่วนผสมในอาหาร และปริมาณการตรึงแคโรทีนอยด ์(Carotenoid esterification) เป็น

ตน้ (วีรเทพ และคณะ, 2554) ทั้งน้ีกลีบดอกดาวเรืองมีรงควตัถุแคโรทีนอยด์กลุ่มแซนโทรฟิลล ์ไดแ้ก่ Lutein ซ่ึง

ช่วยเพ่ิมคุณภาพสี และแคโรทีนอยดส์ามารถเปล่ียนเป็นแอสตาแซนทินไปสะสมในกลา้มเน้ือของกุง้และเปลือกกุง้

โดยจบักบัโปรตีน Crustacyanin จึงสามารถเพ่ิมสีในกุง้ได ้(Yamada et al., 1990). 
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Fig. 4 Carotenoid content (mg/Kg) in M. rosenbergii at the end of experiment.   

*The same letter above the bar are not significantly different. 

 

องคป์ระกอบทางเคมีของอาหารสาํเร็จรูปท่ีใชใ้นการทดลอง แสดงดงั Table 2 ปริมาณโปรตีนในอาหารมี

ค่าระหวา่ง 38.38-40.05 และไขมนัมีค่าอยูร่ะหวา่ง 7.49–7.87 เปอร์เซ็นต ์สาํหรับคุณภาพนํ้าระหวา่งการทดลองเล้ียง 

ความเค็มมีค่า 0 ส่วนในพนั (psu)  อุณหภูมิ 28.0–30.0 องศาเซลเซียส ออกซิเจนละลายนํ้า 6.5–7.5 มิลลิกรัมต่อลิตร 

พีเอชมีค่าในช่วง 7.5–8.5 ความเป็นด่างมีค่าในช่วง 140–180 มิลลิกรัมต่อลิตร แอมโมเนียรวมมีค่าในช่วง 0–0.5 

มิลลิกรัมต่อลิตร ไนไตรทมี์ค่าในช่วง 0–0.3 มิลลิกรัมต่อลิตร แคลเซียม 240–320  พีพีเอม็ และแมกนีเซียม 150–300 

พีพีเอม็ ซ่ึงอยูใ่นระดบัมาตรฐานการเล้ียงกุง้กา้มกราม  
 

Table 2 Nutritional value of experimental diets 

Compositions 
Marigold petal (%) 

0 2 4 6 

Moisture (%) 3.50±0.02 3.63±0.15 4.69±0.11 4.04±0.001 

Ash (%) 11.33±0.26 10.88±0.09 10.46±0.05 10.53±0.06 

Lipid (%) 7.49±0.05 7.86±0.12 7.79±0.18 7.87±0.17 

Protein (%) 38.72±0.96 38.38±0.07 39.62±8.78 40.05±5.72 

 

ผลการทดลองพบว่า สารสีจากดอกดาวเรืองสามารถนาํมาใชเ้ป็นวตัถุดิบเสริมในอาหารกุง้กา้มกรามเพ่ือ

ช่วยเร่งสีและทาํใหกุ้ง้มีการเติบโตเพ่ิมข้ึน โดยระดบัการเสริมกลีบดอกดาวเรืองท่ีเหมาะสมอยู่ท่ี 4 เปอร์เซ็นต ์ซ่ึง

สอดคลอ้งกบัอตัราการเติบโตจาํเพาะของกุง้สูงสุดท่ีเสริมดอกดาวเรืองระดบั 4 เปอร์เซ็นต ์แต่เม่ือปริมาณกลีบดอก

ดาวเรืองเพ่ิมมากกว่า 4 เปอร์เซ็นต ์กุง้มีการเติบโตลดลง เน่ืองจากปริมาณกลีบดอกดาวเรืองท่ีมากเกินไปส่งผลต่อ

คุณภาพของอาหารอดัเมด็ทาํใหอ้าหารมีความแข็งแรงลดลงและละลายนํ้าไดง่้ายข้ึน (ชลี และคณะ, 2559) กุง้จึงจบั
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กินไดน้อ้ยลง และกุง้ยงัมีลาํไส้สั้นและตรง การเสริมกลีบดอกดาวเรืองในอาหารเพ่ิมมากข้ึนจะทาํให้มีเยื่อใยใน

อาหารมากเกินไปจึงมีกากสะสมอยู่ในลาํไส้กุง้มากส่งผลต่อการดูดซึมสารอาหารชนิดอ่ืน (Vemon-Carter et al., 

1996) ส่งผลต่อการเติบโตของกุง้กา้มกราม ดงันั้น การใชด้อกดาวเรืองเป็นแหล่งเพ่ิมสารสีแคโรทีนอยดใ์นอาหาร

กุง้กา้มกรามท่ีเหมาะสมควรใชท่ี้ระดบั 4 เปอร์เซ็นต ์และการใชร้ะบบนํ้าหมุนเวียนในการเล้ียงกุง้ควรใหมี้ปริมาณ

แคลเซียมและแมกนีเซียมเพียงพอต่อการลอกคราบและการเติบโตของกุง้ดว้ย 
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Infection of Echinoplectanum plectropomi (Monogenea: Diplectanidae) on the gills of the 
spotted coral grouper Plectropomus maculatus (Perciformes: Serranidae) from the 
Samaesarn Island in the Gulf of Thailand 
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Kasetsart University, Bang Khen Campus, Bangkok 10900, Thailand. 
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Abstract 

 Echinoplectanum is a genus of diplectanid monogenean and commonly found to infect 
in genus Plectropomus. This study aimed to investigate diversity, prevalence, mean intensity 
and morphological characters of monogenean in the spotted coral grouper from the Samaesarn 
Island, Chonburi province in the Gulf of Thailand. Eighteen specimens of Plectropomus 
maculatus (total length 300–400 mm, weight 300–800 g) were collected from May to July 
2020. Fish were immediately transported in a cool box to the laboratory, gills were removed 
from the fish samples and examined for gill parasite under a stereomicroscope. The 
identification of monogeneans based on morphological characters. Six spotted coral groupers 
were infected with only one species of monogenean, Echinoplectanum plectropomi with 33.3% 
of prevalence and 307.5 individuals/fish of mean intensity. Several morphological characters 
of the E. plectropomi were measured, following 0.353–0.644 mm (n = 15) of the body length; 
0.226–0.373 mm (n = 15) of the maximum width; 0.050–0.065 mm (n = 15) of the squamodisc 
diameter; 0.036–0.039 mm (n = 15) of the ventral anchor length; and 0.030-0.034 mm (n = 15) 
of the dorsal anchor length. This finding provides new record for E. plectropomi from                              
P. maculatus in the Gulf of Thailand. 
Keywords: Echinoplectanum plectropomi, Gulf of Thailand. Plectropomus maculatus, 
prevalence, mean intensity 
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Introduction 

 The spotted coral grouper Plectropomus maculatus (Bloch, 1790) (Perciformes: 
Serranidae) is coral-reef fish that occur in shallow tropical and subtropical waters, known from the 
western tropical Pacific: Singapore, Philippines, Indonesia, Papua New Guinea, Solomon Island, 
Australia, and Thailand. The spotted coral groupers are high value marine fish, commonly used for 
food (Heemstra and Randall, 1993) and are cultured in cages (Yashiro, 1997). In Thailand, the 
spotted coral grouper is common on the coastal reef in the Southern and Eastern part, along the 
Island in the Gulf of Thailand (Satapoomin, 2000), including Samaesarn Island, Chonburi 
province. Diplectanid monogenean parasitize on the gills of Plectropomus (Oken, 1817), mostly 
belong to genus Echinoplectanum Justine and Euzet ( 2006) , they mainly show strict host-
specificity (Justine & Euzet, 2006). The gills of fish represent one of the biotope mostly exploited 
by different ectoparasites (Rhode, 1982). Gills of infested fish were swollen and pale haemorrhagic 
with hypersecretion of mucus, the presence of thick mucus secretion leads to respiratory failure 
(Purivirojkul, 2013). Morphologically, Echinoplectanum is unique among Diplectanidae by having 
a male copulatory organ comprising a tubular sclerotised penis with a muscular reservoir at its 
proximal extremity and a protrusible cirrus and a female copulatory organ comprising a sclerotised 
vaginal sac (Justine & Euzet, 2006) and currently contains 7 valid species (Gibson, 2021) which 
have mostly been reported from Plectropomus (Justine and Euzet, 2006), but only one, E. 
echinophallus (Euzet and Oliver, 1965) Justine & Euzet, 2006 is parasite of Epinephelus 
marginatus (Lowe, 1834) (Perciformes: Serranidae). This study aimed to investigate diversity, 
prevalence, mean intensity and morphological characters of E. plectropomi in the spotted coral 
grouper from the Samaesarn Island, Chonburi province in the Gulf of Thailand. This finding 
provides new record for E. plectropomi from P. maculatus in Thailand. 
 
Materials and Methods 

 

 Eighteen specimens of Plectropomus maculatus (total length 300–400 mm, weight 
300–800 g) were obtained from a fish market in Chonburi province, Thailand between May 
and July 2020. The gills were removed and placed in Petri dishes containing seawater. The 
parasites were collected from the gills with a fine needle under a stereomicroscope, and were 
mounted in ammonium picrate-glycerine and some specimens were stained with neutral red. 
All specimens were observed using light microscope and some specimens were photographed 
using an Olympus DP 70 microscope (Olympus Corporation, Japan), the identification of 
monogeneans based on morphological characters. The measurements of the haptoral hard-part 
were conducted as described by Justine (2005). All measurements are in millimeters as the 
mean followed by the range and number of measurements in parentheses. The study of 
prevalence and mean intensity according to Bush et al. (1997); prevalence (%) is the number 
of hosts infected with one or more individuals of a particular parasite species divided by the 
number of hosts examined for that parasite species and mean intensity (individuals/fish) is the 
total number of parasites of a particular species found in a sample divided by the number of 
hosts infected with that parasite. 
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Results 
 
Diversity, Prevalence and mean intensity of parasites 
 Parasite diversity in the spotted coral grouper Plectropomus maculatus (Fig. 1) were 
collected from the Samaesarn Island in the Gulf of Thailand. The fish were infected with only 
one species of monogenean. The monogenean was identified as Echinoplectanum plectropomi 
(Fig. 2). The prevalence and mean intensity of E. plectropomi from P. maculatus was 33.3% 
(6/18) and 307.5 individuals/fish (1,845/6), respectively. 
 
Morphological study 
Family Diplectanidae Bychowsky, 1957 
Genus Echinoplectanum Justine & Euzet, 2006 
Echinoplectanum plectropomi (Young, 1969) Justine & Euzet, 2006 
 The specimens in the present study were compared with descriptions from the original 
paper and another paper (Young, 1969; Justine and Euzet, 2006). Body was fusiform, the shape 
of E. plectropomi were differentiated according to the coverslip pressure applied (Fig. 2A–B). 
Several morphological characters of the E. plectropomi were measured, Body length including 
haptor 0.437 (0.353-0.644; n = 15), maximum width 0.288 (0.226-0.373; n = 15). Tegument 
smooth. Anterior region with 3 pairs of head organ and 2 pairs of eyespots; anterior pair smaller 
than posterior pair. Pharynx median, spherical 0.036 (0.032-0.039; n = 15) in length, 0.036 
(0.032–0.039; n = 15) in width. Oesophagus very short; intestinal bifurcation immediately 
follows to pharynx. Caeca simple, terminate blindly at level of posterior margin of vitelline 
follicles. Haptor differentiated from rest of body (Fig. 2C), width 0.183 (0.160-0.220; n = 15), 
with 2 similar squamodiscs, 2 pairs of lateral anchors, 3 bars and 14 marginal hooklets. 
Squamodiscs round in shape, made up of rows of rodlets; rodlets interlocking and robust in 
innermost rows, becoming progressively thinner in peripheral rows, in certain rodlets with 
anteriorly directed spurs. Dorsal squamodisc length 0.057 (0.049–0.067; n = 15), diameter 
0.057 (0.050–0.065; n = 15), with 10-13 (n = 15) rows of rodlets including 2–4 innermost row 
forming closed circles. Ventral squamodisc length 0.062 (0.042–0.073; n = 15), diameter 0.058 
(0.049–0.067; n = 15), with 10–13 (n = 15) rows of rodlets including 2–4 innermost row 
forming closed circles. Ventral anchors with distinct guard and deep roots, outer length 0.038 
(0.036–0.039; n = 15), inner length 0.036 (0.033–0.039; n = 15). Dorsal anchors with indistinct 
guard and deep root, outer length 0.033 (0.032-0.034; n = 15), inner length 0.020 (0.019-0.023; 
n = 15). Dorsal (lateral) bars straight, elongate and roughly cylindrical lateral extremity, length 
0.054 (0.049-0.058; n = 15), maximum width 0.015 (0.011–0.020; n = 15). Ventral bar 
elongate, with constricted median portion with broad anteromedial process and pointed 
extremities, length 0.068 (0.059–0.074; n = 15), maximum width 0.012 (0.010–0.014; n = 15); 
groove visible on its ventral side.  
 Male copulatory organ: a thinly sclerotised cylinder penis, longer than wide, wider at 
its proximal (anterior) extremity (Fig. 2A, 2B, 2D), length 0.038 (0.033-0.040; n = 15), 
proximal diameter 0.019 (0.017–0.022; n = 15), distal diameter 0.012 (0.010-0.015; n = 15); 
muscular reservoir at proximal (anterior) extremity of penis with muscular layers indistinct; 
thin protrusible cirrus within penis; no spine seen. Testis subspherical, intercaecal. Ovary 
dextral, intercaecal, encircles right intestinal caecum. Vitelline fields lateral to the body 
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coextensive with intestinal caeca and confluent posterior to the testis region and terminate 
anterior to the peduncle.  
 Sclerotised vagina sinistral, located posterior to male copulatory organ, a slightly 
sclerotised sac (Fig. 2A, 2B, 2D), length 0.050 (0.040-0.057; n = 15), width 0.037 (0.034-
0.041; n = 15). No tubes seen in vagina. Single mature egg with filament (Fig. 2B) was seen 
on right side of the body, apparently oval, 0.052×0.086 mm (n = 1). 
 

 
Fig. 1 The spotted coral grouper Plectropomus maculatus (Bloch, 1790) 
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Fig. 2 Echinoplectanum plectropomi (Young, 1969) Justine & Euzet, 2006 from Plectropomus 
maculatus. A: ventral view of a whole worm. Observe head organ (HO), two pairs of eyespots 
(EY), pharynx (P), male copulatory organ (CO), sclerotised vagina (V), intestine (IT), ovary 
(O), testis (T), squamodiscs (SQ). B: dorsal view of a whole worm. Observe the egg (E), 
filament (F). C: Haptor. Observe ventral bar (VB), dorsal bar (DB), ventral anchor (VA), dorsal 
anchor (DA). D: Male and Female organs, ventral view. Observe prostatic reservoir (PR), 
prostatic gland (PG), scale bars: A, 200 µm; B, 100 µm; C-D, 50 µm. 
 
Discussion 

 Echinoplectanum currently contains 7 valid species (Gibson, 2021), i.e. two species are 
from Plectropomus laevis (Lacépède, 1801): E. leave Justine and Euzet, 2006 and E. chauvetorum 
Justine and Euzet, 2006; three species are from P. leopardus (Lacépède, 1802): E. leopardi Justine 
and Euzet, 2006; E. pudicum Justine and Euzet, 2006 and E. rarum Justine and Euzet, 2006; E. 
echinophallus (Euzet and Oliver, 1965) Justine and Euzet, 2006 from Epinephelus marginatus 
(Lowe, 1834) and E. plectropomi (Young, 1969) Justine and Euzet, 2006 from P. maculatus 
(Bloch, 1790) (Justine and Euzet, 2006). The genus Echinoplectanum Justine and Euzet, 2006 is 
characterized by having a male copulatory organ comprising a tubular sclerotised penis with a 
muscular reservoir at its proximal extremity and a protrusible cirrus, which is sometimes spiny at 
its distal extremity and a female copulatory organ comprising a sclerotised vagina sac, which is 
sometimes two thin tubes. The members of genus Echinoplectanum are mainly specific to grouper, 
members of Plectropomus (family Serranidae, subfamily Epinephelinae), with a strict species 
specificity (Justine and Euzet, 2006). Young (1969) had described Diplectanum plectropomi Young, 
1969 collected from P. maculatus from Heron Island, Queensland, Australia. Subsequently, Justine 
and Euzet (2006) is erected the genus Echinoplectanum and transferred 2 species from genus 
Diplectanum, i.e. D. plectropomi Young, 1969 and D. echinophallus Euzet and Oliver, 1965 to 
genus Echinoplectanum, as E. plectropomi (Young, 1969) Justine & Euzet, 2006 and E. 
echinophallus (Euzet and Oliver, 1965) Justine & Euzet, 2006, respectively. Echinoplectanum 
plectropomi is distinguished from other species within the genus by the shape and size of its male 
copulatory organ and the shape of sclerotised vagina (Justine and Euzet, 2006). In the present study, 
E. plectropomi was collected from the gills of the spotted coral grouper P. maculatus from the 
Samaesarn Island in the Gulf of Thailand. Similarity to Young (1969) who reported D. plectropomi 
infection in P. maculatus from Heron Island, Queensland, Australia. The specimens of E. 
plectropomi described by Young (1969) was found to have shorter body and less width sclerotised 
vagina sac than this study. These differences could be due to the geographical location of fish hosts 
and the methods used in measuring fresh and fixed specimens (Bu et al., 1999). The distribution 
varied from one habitat to another which probably due to host-parasite relationship, abiotic factors, 
e.g. temperature, pH (Anderson, 1992). The monogeneans, E. plectropomi are prevalent in wild the 
spotted coral groupers from the Samaesarn Island in the Gulf of Thailand, with the infection rate 
varying according to, e.g. habitat, season, host density, temperature, water levels and precipitation 
(Dobson and Carper, 1992; Marcogliese, 2001; Erazo-Pagador and Cruz-Lacierda, 2010). The result 
of this study showed that the prevalence of gill monogenean was lower than reported of Young 
(1969) (71.4%). Contrary, mean intensity was higher than reported of Young (1969) (4.2 
individuals/host). We can stated that this species of monogenean often found in this fish species but 
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mean intensity can differ from environment, e.g. season and show strictly host-specific even when 
widely distributed. This is the first report of E. plectropomi from Thailand. 
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บทคัดย่อ 

งานวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษา 1) ชนิดของพืชอินทรียท่ี์กลุ่มเกษตรกรตอ้งการปลูก 2) ความตอ้งการการ

ถ่ายทอดความรู้ก่อนเขา้ร่วมโครงการปลูกพืชอินทรีย ์3) ขอ้เสนอแนะก่อนเขา้ร่วมโครงการปลูกพืชอินทรีย ์โดยใชแ้บบ

สัมภาษณ์เก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่าง จาํนวน 94 ราย ในพ้ืนท่ีอาํเภอภูซาง และอาํเภอเชียงคาํ จงัหวดัพะเยา ผลการศึกษา

พบวา่ เกษตรกรเป็นเพศชาย อายรุะหวา่ง 45–59 ปี อาชีพหลกัคือทาํนา จากตวัเลือกพืชในโครงการปลูกพืชอินทรีย ์20 ชนิด 

เกษตรกรมีความตอ้งการปลูกพริกมากท่ีสุด รองลงมาคือมะเขือยาวร้อยละ 89.36 และ 10.64 ตามลาํดบั และพบวา่เกษตรกร

มีความตอ้งการด้านการถ่ายทอดความรู้ก่อนเขา้ร่วมโครงการปลูกพืชอินทรียภ์าพรวมอยู่ในระดับมากมีค่าเฉล่ีย 4.14 

ขอ้เสนอแนะจากงานวิจยัคือ เกษตรกรตอ้งการการอบรม ช้ีแจง แนะนาํวิธีการจดัการพ้ืนท่ี รวมทั้งมีการทาํสัญญาเพ่ือรับ

ปัจจยัการผลิตก่อนการเพาะปลูก และเพ่ิมจาํนวนเจา้หนา้ท่ีส่งเสริมการเกษตรในพ้ืนท่ี 

คาํสําคญั: เกษตรกร, ความตอ้งการ,โครงการปลูกขา้วอินทรีย,์ โครงการปลูกพืชอินทรีย ์

 

Abstract 

This research aimed to study: 1) types of organic plants that farmers want to grow. 2) requirements for knowledge 

transfer before joining the organic crop project. 3) suggestion before joining the organic crop project. Data were collected 

by using questionnaire. Samples consisted 94 famers in the area at Phu Sang and Chiang Kham District, Phayao Province. 

The study found that the sample was male aged 45–59 years the main occupation is rice farming. The 20 sample of plants 

collected from organic crop project. farmers want to grow chili, followed by the eggplant at 89.36% and 10.64%, 

respectively and found that the farmers had a need for knowledge transfer before joining the organic crop project. Overall 

was a high level with an average of 4.14. The recommendations from this research were farmers need to training and advice 

for area management, having a contract for obtaining inputs before planting and increasing the number of agricultural 

extension officers in the area. 

Keywords: farmer, needs, organic crop project, organic rice project  
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คํานํา  

บริษทั อูรมตั จาํกดั เป็นผูป้ระกอบธุรกิจเก่ียวกบัผลิตภณัฑข์า้ว และผลิตภณัฑท่ี์แปรรูปมาจากขา้วเพ่ือ  

การส่งออก และไดก่้อตั้งบริษทัในเครือซ่ึงลว้นเป็นผูผ้ลิตอาหารปลอดสารพิษทั้งส้ิน โดยยึดถือภารกิจหลกัอนัเป็น

ผูผ้ลิตอาหารปลอดสารพิษ เพ่ือมุ่งหวงัให้คนไทย และผูบ้ริโภคทั่วโลกมีสุขภาพท่ีดี และยงัมีนโยบายในการ

สนับสนุนและช่วยเหลือส่งเสริมกลุ่มชุมชนและเกษตรกรผูมี้รายได้น้อยให้มีชีวิต และความเป็นอยู่ท่ีดีข้ึน                       

โดยลกัษณะการส่งเสริมเป็นแบบครบวงจรสามภาคส่วน ประกอบดว้ยบริษทั ภาคเกษตรกร และภาครัฐ บริษทัได้

ทาํสญัญากบัเกษตรกร สนบัสนุนปัจจยัการผลิต ใหค้วามรู้ดา้นวิชาการ ตรวจสอบติดตาม และรับซ้ือผลผลิตทั้งหมด 

ในราคาประกัน และสูงกว่าราคาท้องตลาดทั่วไปอีกด้วย นอกจากน้ีทีมวิจัยพัฒนา และส่งเสริมการเกษตร                        

ท่ีประกอบดว้ยนักวิชาการจากทั้งใน และต่างประเทศ มีการศึกษาวิจยัตลอดช่วงเวลา 30 ปี ก่อให้เกิดเป็นแนว

ทางการผลิตท่ีดี เหมาะสม และง่ายต่อการปฏิบติัของเกษตรกร ดว้ยเรามุ่งมัน่ท่ีจะมองเห็นโลก และส่ิงแวดลอ้มท่ีดี

ข้ึน (บริษทั อูรมตั จาํกดั, 2562) 

โดยบริษทั อูรมตั จาํกดั ไดมี้การส่งเสริมใหเ้กษตรกรปลูกพืชอินทรีย ์เช่น ข่า โหระพา พริก ขิง ใบมะกรูด 

ตะไคร้ ฯลฯ เพ่ือใชเ้ป็นส่วนประกอบของผลิตภณัฑใ์นเครือบริษทั (นิภาพร, 2563) โดยทางเจา้หนา้ท่ีส่งเสริมของ

บริษทัจะลงพ้ืนท่ีไปนาํเสนอโครงการปลูกพืชอินทรียใ์นพ้ืนท่ีท่ีกาํหนด เพ่ือทาํให้พ้ืนท่ีแปลงของเกษตรกรได้

มาตรฐานตรงตามระบบสากล ซ่ึงจะส่งผลใหก้ระบวนการผลิตพืชอินทรียเ์กิดคุณภาพตามมาตรฐานสากลท่ีตั้งไว ้

โดยในปี 2563 (ธนกฤต, 2563) ในพ้ืนท่ีอาํเภอภูซาง และอาํเภอเชียงคาํ จงัหวดัพะเยามีเกษตรกรท่ีเขา้ร่วมโครงการ

ปลูกขา้วอินทรีย ์จาํนวน 123 คน ประกอบไปดว้ยเกษตรกรอาํเภอภูซาง 89 เกษตรกรอาํเชียงคาํ 34 คน เกษตรกร

ส่วนใหญ่ทั้ ง 2 อาํเภอ มีอาชีพหลกัในการประกอบอาชีพทางการเกษตร นอกจากน้ีทางบริษทัยงัเล็งเห็นถึง

ความสําคญัทางดา้นอาชีพของเกษตรกรท่ียึดการปลูกขา้วอินทรียเ์ป็นอาชีพ และแหล่งรายไดห้ลกั จึงตอ้งการให้

เกษตรกรมีอาชีพเสริมเพ่ือสร้างรายไดอ้ยา่งย ัง่ยืน ซ่ึงมีความสาํคญัเป็นอยา่งมาก เม่ือเกษตรกรประสบปัญหาในการ

ทาํนา ก็ยงัมีรายไดจ้ากพืชอ่ืน อีกทั้งการท่ีเกษตรกรกระทาํผิดในเง่ือนไขสัญญาของบริษทั และส่งผลถึงการยกเลิก

สัญญากบัทางบริษทัในระหว่างการทาํนาอยู่ ดงันั้นการแบ่งพ้ืนท่ีปลูกพืชอินทรียจ์ากพ้ืนท่ีทาํนา จะเป็นการเพ่ิม

ทางเลือก และโอกาสทางดา้นราคาสินคา้ใหแ้ก่เกษตรกร ผูวิ้จยัจึงทาํการศึกษาโครงการน้ี โดยใชห้วัขอ้งานวิจยัเร่ือง 

ความตอ้งการเขา้ร่วมโครงการปลูกพืชอินทรียข์องกลุ่มเกษตรกรในโครงการปลูกขา้วอินทรีย ์บริษทั อูรมตั จาํกดั 

พ้ืนท่ีอาํเภอภูซาง และอาํเภอเชียงคาํ จงัหวดัพะเยา เพ่ือเป็นแนวทางศึกษาความตอ้งการของเกษตรกร ไปสู่การ

จดัทาํโครงการของบริษทัต่อไป 

 

อุปกรณ์และวธีิการ 

ประชากรในการศึกษาคร้ังน้ี คือ เกษตรกรท่ีเขา้ร่วมโครงการปลูกขา้วอินทรียท่ี์ข้ึนทะเบียนปลูกขา้วนาปี 

2563 ตามบญัชีรายช่ือเกษตรกรผูป้ลูกขา้วอินทรียจ์ากบริษทั อูรมตั จาํกดั ในอาํเภอภูซาง และอาํเภอเชียงคาํ จงัหวดั

พะเยา จาํนวน 123 คน (บริษทั อูรมตั จาํกดั, 2562) โดยกาํหนดขนาดตวัอยา่งโดยใชสู้ตรของยามาเน่ ท่ีระดบัความ

เช่ือมัน่ 95% (Yamane, 1973) ไดต้วัอย่างทั้งส้ินจาํนวน 94 ราย ทาํการคดัเลือกกลุ่มตวัอย่างโดยใช้การสุ่มแบบ

สัดส่วน (proportional stratified sampling) ตามจํานวนประชากรของแต่ละอําเภอ ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างจาก

ประชากรของแต่ละอาํเภอท่ีเขา้ร่วมโครงการ จาํนวน 2 อาํเภอ   
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เคร่ืองมือท่ีใช ้คือ แบบสัมภาษณ์ปลายปิด (Close-ended) และ แบบสัมภาษณ์ปลายเปิด (Open-ended) 

สร้างข้ึนตามวตัถุประสงคข์องการวิจยั แบ่งเป็น 4 ตอน วดัความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Content validity) โดยทาํการ

ตรวจสอบความเท่ียงตรงของเน้ือหาโดยนาํแบบสัมภาษณ์ท่ีสร้างข้ึนใหผู้เ้ช่ียวชาญ จาํนวน 3 ท่าน วดัความเช่ือมัน่ 

(Reliability) โดยดาํเนินการทดสอบความเช่ือมัน่กบัเกษตรกร ท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอย่าง จาํนวน 30 ชุด จากนั้นนาํขอ้มูล

มาหาความเช่ือมัน่ โดยการหาค่าสมัประสิทธ์ิ ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach’s alpha) ไดค่้าความเช่ือมัน่ 0.77  

การวิเคราะห์ขอ้มูล สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล คือ สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) ไดแ้ก่ 

ความถ่ี (Frequency) ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard deviation)                        

ดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สาํเร็จรูปทางสังคมศาสตร์ การวิเคราะห์ขอ้มูลสอดคลอ้งกบั (จิตร และบาํเพญ็, 2556) 

ความตอ้งการส่งเสริมอาชีพของเกษตรกร ตาํบลบางขนุทอง อาํเภอตากใบ จงัหวดันราธิวาส 

 

ผลและวจิารณ์ผลการทดลอง 

การศึกษาความตอ้งการเขา้ร่วมโครงการปลูกพืชอินทรียข์องกลุ่มเกษตรกรในโครงการปลูกขา้วอินทรีย ์

บริษทั อูรมตั จาํกดั พ้ืนท่ีอาํเภอภูซาง และอาํเภอเชียงคาํจงัหวดัพะเยา ผลการศึกษาแบ่งการนาํเสนอออกเป็น 

ขอ้มูลพ้ืนฐานของเกษตรกร ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ รายไดค้รอบครัวเฉล่ียรวม

ต่อปี ปัจจยัการผลิตดา้นแหล่งเงินทุน ดา้นแรงงาน ดา้นพ้ืนท่ีทาํการเกษตร ดา้นแหล่งนํ้า ดา้นเคร่ืองมือเคร่ืองจกัร

เกษตร และเหตุผลในการเลือกทาํเกษตรอินทรีย ์พบวา่ เกษตรกรท่ีเขา้ร่วมโครงการเป็นเพศชาย ร้อยละ 62.77 มีอายุ

ระหว่าง 45–59 ปี ร้อยละ 44.68 มีสถานภาพสมรส ร้อยละ 80.85 จบการศึกษาระดับประถมศึกษาหรือตํ่ากว่า                 

ร้อยละ 78.72 สมาชิกท่ีเขา้ร่วมโครงการทุกคนประกอบอาชีพหลกัคือทาํนา ร้อยละ 100.00 โดยมีอาชีพรองคือ

รับจา้งทัว่ไป ร้อยละ 60.64 มีระดบัรายไดข้องครอบครัวเฉล่ียต่อปี 50,001–100,00 บาท ร้อยละ 48.94 ปัจจยัการ

ผลิตดา้นเงินทุน เกษตรกรใชเ้งินกูใ้นระบบ ร้อยละ 51.06 ปัจจยัการผลิตดา้นแรงงาน เกษตรกรใชแ้รงงานภายใน

ครอบครัว ร้อยละ 75.53 มีแปลงทําการเกษตร 1–2 แปลง ร้อยละ 51.06 มีพ้ืนท่ีทําการเกษตรน้อยกว่า 20 ไร่                          

ร้อยละ 70.21 แหล่งนํ้ าท่ีเกษตรกรใช้มาจากแหล่งนํ้ าธรรมชาติ ร้อยละ 65.96 เคร่ืองมือและเคร่ืองจักรเกษตร 

เกษตรกรจา้งมาทาํการเกษตร คิดเป็นร้อยละ 67.02 เหตุผลท่ีเกษตรกรเลือกทาํเกษตรอินทรียม์ากท่ีสุด คือมีความ

ปลอดภยัต่อสุขภาพ ร้อยละ 67.02 

ขอ้มูลชนิดของพืชอินทรียท่ี์เกษตรกรมีความตอ้งการปลูก เกษตรกรท่ีเขา้ร่วมโครงการ มีความตอ้งการ

ปลูกพริก ร้อยละ 89.36 ซ่ึงเป็นพืชท่ีตอ้งการเป็นอนัดบัแรก รองลงมาอนัดบัท่ี 2 คือมะเขือยาว ร้อยละ 10.64 อนัดบั

ท่ี 3 คือกระเทียม ร้อยละ 9.57 และพืชท่ีเกษตรกรไม่มีความตอ้งการไดแ้ก่ เมล่อน ขา้วฟ่าง และเลม่อน ซ่ึงไดผ้ล

การศึกษาแสดงดงั Table 1 
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Table 1 Types of organic crops that farmers want to grow*  

Types of organic crops Number (n) Percent Rank 

   Hot pepper 84 89.36 1 

   Eggplant 10 10.64 2 

   Garlic 9   9.57 3 

   Lemon grass 8   8.51 4 

   Watermelon 5   5.32 5 

   Turmeric 4   4.26  

   Tomato 4   4.26  

   Galangal 4   4.26  

   Fingerroot 3   3.19  

   Kale 2   2.13  

   Basil 2   2.13  

   White pepper 1   1.06  

   Ginger 1   1.06  

   Shallot 1   1.06  

   Onion 1   1.06  

   Cucumber 1   1.06  

   Kaffir lime leaves 1   1.06  

   melon 0   0.00  

   Millet/Sorglum 0   0.00  

   Lamon 0   0.00  

*Multiple response 

ขอ้มูลความตอ้งการดา้นการถ่ายทอดความรู้ก่อนเขา้ร่วมโครงการ จาํนวน 94 ราย ผูวิ้จยัไดท้าํการศึกษา

ความตอ้งการ 3 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการอบรมการทาํเกษตรอินทรีย ์มีความตอ้งการรายขอ้ 5 ขอ้ ดา้นการทาํสัญญาเขา้

ร่วมโครงการ มีความตอ้งการรายขอ้ 5 ขอ้ ดา้นการส่งเสริมจากพนกังานส่งเสริมการเกษตร มีความตอ้งการรายขอ้ 

5 ขอ้ ผลการศึกษาพบว่า เม่ือ พิจารณารายดา้นเกษตรกรมีความตอ้งการในระดบัมาก และมากท่ีสุด โดยเรียงลาํดบั

จากมากไปนอ้ยดงัน้ี ดา้นการส่งเสริมจากพนกังานส่งเสริมการเกษตร ดา้นการอบรมการทาํเกษตรอินทรีย ์และ  

ดา้นการทาํสัญญาเขา้ร่วมโครงการ (ค่าเฉล่ีย 4.29, 4.09, และ 4.05 ตามลาํดบั) โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก มี

ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.14 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ดา้นการส่งเสริมจากพนกังานส่งเสริมการเกษตร มีความตอ้งการอยู่ใน

ระดบัมากท่ีสุดคือ มีเจา้หนา้ท่ีคอยตรวจเยี่ยมแปลงสมํ่าเสมอ (ค่าเฉล่ีย 4.48) มีเจา้หนา้ท่ีท่ีเช่ียวชาญสามารถให้

ความรู้ในการผลิตพืชอินทรีย ์(ค่าเฉล่ีย 4.36) มีการสาธิตการตรวจเยี่ยมแปลงเกษตรกร (ค่าเฉล่ีย 4.29) มีการให้

ข้อมูลมาตรฐานการส่งออกระดับสากล (ค่าเฉล่ีย 4.28) และมีความต้องการอยู่ในระดบัมากคือ มีการแนะนาํ 
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แลกเปล่ียนประสบการณ์ (ค่าเฉล่ีย 4.04) ดา้นการอบรมการทาํเกษตรอินทรีย ์ทุกขอ้มีความตอ้งการอยู่ในระดบัมาก

ตามลาํดบั ความรู้ดา้นการทาํปุ๋ยอินทรีย ์และนํ้ าหมกัป้องกนัศตัรูพืช (ค่าเฉล่ีย 4.17) ความรู้ดา้นการจดัการการ

เพาะปลูก ดูแลรักษา และเก็บเก่ียวพืชในโครงการ (ค่าเฉล่ีย 4.15) ความรู้ดา้นเทคโนโลยีเกษตรเพ่ือลดต้นทุน 

(ค่าเฉล่ีย 4.09) ความรู้เบ่ืองตน้ดา้นการดูแล และการจดัการแปลงตามมาตรฐานอินทรีย ์(ค่าเฉล่ีย 4.05) และความรู้

ดา้นโทษ และอนัตรายจากการใชส้ารเคมี (ค่าเฉล่ีย 4.00) ดา้นการทาํสัญญาเขา้ร่วมโครงการ มีความตอ้งการอยู่ใน

ระดบัมากท่ีสุดคือ มีการตกลงราคา และสถานท่ีรับช้ือผลผลิต (ค่าเฉล่ีย 4.57) มีความตอ้งการอยูใ่นระดบัมากคือ มี

การช้ีแจงเอกสารประกอบขอ้มูลในการทาํสัญญา (ค่าเฉล่ีย 4.14) มีการช้ีแจงกาํหนดการ และรูปแบบการเก็บเก่ียว

ก่อนช่วงเก็บเก่ียว (ค่าเฉล่ีย 4.02) มีการช้ีแจงรายละเอียดขอ้ปฏิบติัภายใตเ้ง่ือนไขของโครงการ (ค่าเฉล่ีย 4.01) และ

มีการช้ีแจงข้อบังคับ และบทลงโทษสําหรับผูท่ี้ไม่ปฏิบัติตามเง่ือนไขของโครงการ (ค่าเฉล่ีย 3.52)  ซ่ึงได้ผล

การศึกษาแสดงดงั Fig. 1 และ Table 2 

 

 
Fig. 1 Need of knowledge transfer before joining project 
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Table 2 The need for knowledge transfer before joining the project 

Items x̅ SD Level Rank 

1. Organic farming training     

1.1. Composting and biological agents to protect 

against pests. 

4.17 0.88 High 1 

1.2. Knowledge of the management of cultivating, 

maintaining, and harvesting plants in the 

project. 

4.15 0.90 High 2 

1.3. Knowledge of the use of agricultural 

technology to reduce costs. 

4.09 0.89 High 3 

1.4. Maintaining and managing plots according to 

basic organic agriculture standards. 

4.05 0.71 High 4 

1.5. Knowledge of the dangers and dangers of using 

chemicals 

4.00 0.98 High 5 

Average 4.09 0.87 High  

2. Terms and contract to join the program     

2.1. Price is agreed and place to buy produce 4.57 0.70 Highest 1 

2.2. There are documents supporting information in 

the contract. 

4.14 0.80 High 2 

2.3. The time-period is clarified. And patterns of 

harvest before the harvest 

4.02 0.83 High 3 

2.4. There are details of practice under the project 

conditions. 

4.01 0.82 High 4 

2.5. The regulations are clarified. And penalties for 

those who fail to comply with the conditions of 

the project 

3.52 1.28 High 5 

Average 4.05 0.89 High  

3. Agricultural promoter     

3.1. There are staff to regularly inspect the plot. 4.48 0.84 Highest 1 

3.2. There are skilled staff who can provide 

knowledge in the production of organic plants. 

4.36 0.72 Highest 2 

 



การประชุมทางวชิาการของมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ คร้ังท่ี 59                                      สาขาส่งเสริมการเกษตรและคหกรรมศาสตร์ 

701 

Table 2 (continued). 

Items x̅ SD Level Rank 

3.3. A demonstration of farm visitation 4.29 0.73 Highest 3 

3.4. Provide information on international export 

standards 

4.28 0.85 Highest 4 

3.5. There is an introduction and exchange of 

experiences. 

4.04 0.69 High 5 

Average 4.29 0.76 Highest  

Average Cumulative 4.14 0.84 High  

 

สรุป 

ขอ้มูลพ้ืนฐานของเกษตรกรท่ีเขา้ร่วมโครงการ พบว่า เกษตรกรท่ีเขา้ร่วมโครงการเป็นเพศชาย มีอายุ

ระหว่าง 45–59  ปี สถานภาพสมรส จบการศึกษาระดบัประถมศึกษาหรือตํ่ากว่า สมาชิกท่ีเขา้ร่วมโครงการทุกคน

ประกอบอาชีพหลกัคือทาํนา โดยมีอาชีพรองคือรับจา้งทัว่ไป มีระดบัรายไดข้องครอบครัวเฉล่ียต่อปี 50,001–

100,000 บาท ใชเ้งินทุนจากการกูเ้งินในระบบ มีการใชแ้รงงานภายในครอบครัว มีแปลงทาํการเกษตร 1–2 แปลง 

และพ้ืนท่ีทาํการเกษตรน้อยกว่า 20 ไร่ แหล่งนํ้ าท่ีเกษตรกรใช้มาจากแหล่งนํ้ าธรรมชาติ ส่วนเคร่ืองมือและ

เคร่ืองจกัรเกษตร เกษตรกรจา้งมาทาํการเกษตร ชนิดของพืชอินทรียท่ี์เกษตรกรมีความตอ้งการปลูกร่วมกบัขา้ว

อินทรีย ์พบว่าเกษตรกรท่ีเขา้ร่วมโครงการมีความตอ้งการปลูกพริกร่วมกบัการปลูกขา้วอินทรีย ์ร้อยละ 89.36                  

ซ่ึงเป็นพืชท่ีตอ้งการเป็นอนัดบัท่ี 1 รองลงมาอนัดบัท่ี 2 คือมะเขือยาว ร้อยละ 10.64 อนัดบัท่ี 3 คือกระเทียม ร้อยละ 

9.57 และพืชท่ีเกษตรกรไม่มีความตอ้งการไดแ้ก่  เมล่อน ขา้วฟ่าง และเลม่อน  ความตอ้งการดา้นการถ่ายทอด

ความรู้ก่อนเขา้ร่วมโครงการปลูกพืชอินทรียร่์วมกบัการปลูกขา้วอินทรีย ์พบว่า โดยภาพรวมความตอ้งอยูใ่นระดบั

มาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.14 เม่ือพิจารณารายดา้นพบวา่ ทุกดา้นมีผลรวมอยูใ่นระดบั มากท่ีสุดและมาก เรียงลาํดบั

จากมากไปนอ้ยดงัน้ี ดา้นการส่งเสริมจากพนกังานส่งเสริมการเกษตร ดา้นการอบรมการทาํเกษตรอินทรีย ์และ ดา้น

การทาํสัญญาเขา้ร่วมโครงการ (ค่าเฉล่ีย 4.29, 4.09, และ 4.05 ตามลาํดบั) เกษตรกรตอ้งการใหบ้ริษทัจดัการอบรม

ก่อนเร่ิมช่วงฤดูเพาะปลูก เพ่ือใหมี้ความรู้ มีการช้ีแจง แนะนาํวิธีการ การจดัการพ้ืนท่ีก่อนการเพาะปลูกพืชแต่ละ

ชนิด การทาํสญัญาเขา้ร่วมโครงการเกษตรกรตอ้งการรับรู้รายละเอียดขอ้ปฏิบติั มีการช้ีแจงกาํหนดการ และรูปแบบ

การเกบ็เก่ียวก่อนช่วงการเกบ็เก่ียว มีการช้ีแจงเอกสารประกอบขอ้มูลในการทาํสญัญา มีการตกลงราคา และสถานท่ี

รับช้ือผลผลิตขอ้เสนอแนะทางบริษทัจะตอ้งทาํสัญญาก่อนช่วงเตรียมพ้ืนท่ีเพาะปลูก เน่ืองจากเกษตรกรจาํเป็นตอ้ง

ใชปั้จจยัการผลิตเช่น ปุ๋ยอินทรีย ์และเมลด็พนัธ์ุ 
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กติติกรรมประกาศ 

ผูวิ้จยัขอขอบพระคุณ คุณอารวิน นารูลา ประธานบริษทั อูรมตั จาํกดั คุณธนกฤต ศิริพรสมบติั ผูจ้ดัการ 

ฝ่ายส่งเสริมการเกษตร บริษทั อูรมตั จาํกดัสํานักงาน สาขาเชียงราย ท่ีไดใ้ห้ความอนุเคราะห์ขอ้มูล และติดต่อ

ประสานงานในการเกบ็รวบรวมขอ้มูลในพ้ืนท่ีคร้ังน้ีเป็นอยา่งดียิ่ง 

ขอขอบคุณเกษตรกรในพ้ืนท่ี อาํเภอภูซาง อาํเภอเชียงคาํ จงัหวดัพะเยา ท่ีใหค้วามร่วมมือในการปฏิบติังาน

และใหค้วามช่วยเหลือตลอดระยะเวลาการปฏิบติังาน 

นอกจากน้ี ยงัมีบุคคลท่านอ่ืน ๆ อีกท่ีไม่ไดก้ล่าวไว ้ณ ท่ีน้ี ซ่ึงให้ความกรุณาแนะนาํในการศึกษาคร้ังน้ี 

ขา้พเจา้จึงใคร่ขอขอบคุณทุกท่านท่ีไดมี้ส่วนร่วมในการใหข้อ้มูล และใหค้วามเขา้ใจเก่ียวกบัชีวิตของการปฏิบติังาน 

รวมถึงเป็นท่ีปรึกษาในการจดัทาํงานวิจยัน้ีจนเสร็จสมบูรณ์ 
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บทคัดย่อ 

 งานวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาขอ้มูลพ้ืนฐานส่วนบุคคล และความพึงพอใจของผูเ้ขา้ร่วมโครงการท่ีมีต่อ

รูปแบบการส่งเสริมการปลูกขา้วอินทรีย ์ของบริษทั อูรมตั จาํกดั เก็บรวบรวมขอ้มูลโดยใชแ้บบสัมภาษณ์จากตวัอย่าง

ผูเ้ขา้ร่วมโครงการ ในพ้ืนท่ีอาํเภอจุน จงัหวดัเชียงราย จาํนวน 156 ราย วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช ้สถิติเชิงพรรณนา ไดแ้ก่ 

ความถ่ี ร้อยละ และค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษาพบว่า 1) ผูเ้ขา้ร่วมโครงการเป็นเพศหญิง ร้อยละ 

55.77 อายรุะหวา่ง 51–60 ปี ร้อยละ 44.87 จบการศึกษาระดบัประถมศึกษา ร้อยละ 49.36 ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็น

หลกัร้อยละ 85.90 มีสถานภาพสมรส ร้อยละ 87.18 เขา้ร่วมโครงการ 3–4 ปี ร้อยละ 52.56 ทั้งหมดมีความรู้เก่ียวกบัการปลูก

ขา้วอินทรีย ์2) ความพึงพอใจต่อรูปแบบการส่งเสริมการปลูกขา้วอินทรียใ์นภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.92) เม่ือ

พิจารณากบั ดา้นปัจจยัการผลิต การอบรม เจา้หนา้ท่ี เอกสาร และการรับซ้ือผลผลิต  (ค่าเฉล่ีย 3.96, 3.94, 3.93, 3.92 และ

3.88 ตามลาํดบั)  

คาํสําคญั: เกษตรกร, ขา้วอินทรีย,์ ความพึงพอใจ, รูปแบบการส่งเสริม 

 

Abstract 

This research were to study personal factors and satisfaction of participants towards agricultural extension system 

for organic rice cultivation of Urmat Company Limited. Data were collected by Interview with 156 participants in Jun 

District and analyzed by descriptive statistic:frequency, percentage,mean and standard deviation. The results revealed that 

1) 55.77% of the participants were  female, 44.87% aged between 51–60 years old and 49.36% completed school at 

elementary level. Most of them were farmers 85.90%, marital status 87.18%, 52.56% participated in project duration 3–4 

years. All participants were knowledgeable about growing organic rice. 2) The satisfaction towards agricultural extension 

system for organic rice cultivation was at a high level (mean 3.92), when considering each aspect was found at the high 

level in all aspects. In descending order as follows, production factors, training factors, staff factors, documentation factor 

and product purchase factors at mean 3.96, 3.94, 3.93, 3.92, and 3.88 respectively 

Keywords: farmer, organic rice, promotion model, satisfaction 
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คํานํา 

โครงการปลูกขา้วอินทรียบ์ริษทั อูรมตั จาํกดั มีการส่งเสริมการผลิตอย่างต่อเน่ืองตั้งแต่ปี 2543 มีการจดั

หลกัสูตรการฝึกอบรมสาธิตตรวจประเมินแปลงผลิต และตรวจรับรองมาตรฐานสินคา้เกษตรอินทรียข์องสหภาพ

ยุโรป (European Union หรือ EU) มาตรฐานระบบเกษตรอินทรียส์หรัฐอเมริกา (National Organic Program หรือ 

NOP) มาตรฐานระบบเกษตรอินทรีย์ญ่ีปุ่น(Japanese Agricultural Standard Organic หรือ JAS mark) มาตรฐาน

ระบบเกษตรอินทรีย์เยอรมัน Naturland) และมาตรฐานระบบเกษตรอินทรีย์เยอรมัน เพ่ือการค้าท่ียุติธรรม 

(NaturlandFairtrade) เป็นประจาํทุกปี (บริษทั อูรมตั จาํกดั, 2562)  

 บริษทั อูรมตั จาํกดั ไดมี้การส่งเสริมใหเ้กษตรกรทาํนาขา้วอินทรีย ์โดยทางเจา้หนา้ท่ีส่งเสริมการเกษตร

ของบริษทัจะลงพ้ืนท่ีไปนาํเสนอโครงการปลูกขา้วอินทรียใ์นพ้ืนท่ีท่ีกาํหนด และมีการเสนอราคารับซ้ือขา้วใน

ราคาท่ีสูงกว่าทอ้งตลาด แต่เกษตรกรจะตอ้งไม่ใชส้ารเคมีในแปลงนาของตนเองเป็นระยะเวลา 3 ปี นอกจากน้ียงัมี

ระบบมาตรฐานเกษตรอินทรียต่์าง ๆ เขา้มาเก่ียวขอ้งในการตรวจ เพ่ือทาํใหแ้ปลงนาของเกษตรกรไดม้าตรฐานตรง

ตามระบบสากล ซ่ึงจะส่งผลใหก้ระบวนการผลิตขา้วอินทรียเ์กิดคุณภาพตามมาตรฐานสากลท่ีตั้งไว ้โดยในปี 2563 

มีพ้ืนท่ีท่ีเกษตรกรเขา้ร่วมโครงการในพ้ืนท่ีอาํเภอจุนจาํนวน 6 หมู่บา้นประกอบไปดว้ยบา้นปงสนุกหมู่ 10 บา้นปง

สนุกหมู่ 8 บา้นหัวขวัหมู่ 7 บา้นแผ่นดินทองหมู่ 9  บา้นห้วยยางขามหมู่ 11  และบา้นดงเคียนหมู่ 3 รวมจาํนวน

เกษตรกรทั้ง 6 หมู่บา้น มีเกษตรกรท่ีเขา้ร่วมโครงการ 257 ราย (บริษทั อูรมตั จาํกดั 2562) 

 โดยจาํนวนของเกษตรกรท่ีทาํนาปีในปีน้ีมีจาํนวนนอ้ยลงจากการทาํนาปีในปีท่ีแลว้เป็นอย่างมาก และมี

เจา้หนา้ท่ีท่ีประจาํอยูใ่นพ้ืนท่ีมีจาํนวนท่ีนอ้ย อาจทาํใหก้ารดูแลเกษตรกรและการส่งเสริมเกษตรกรมีความบกพร่อง

ได ้จากขอ้มูลขา้งตน้ผูวิ้จยั จึงสนใจท่ีจะศึกษาความพึงพอใจของเกษตรกรท่ีมีต่อรูปแบบการส่งเสริม เพ่ือนาํขอ้มูล

มาปรับใชส้าํหรับการวางแผนการส่งเสริมและปรับปรุงแกไ้ขพฒันาโครงการใหเ้หมาะสมกบัเกษตรกรในการเขา้

ร่วมโครงการในคร้ังต่อไป 

 

อุปกรณ์และวธีิการ 

 

วิธีการศึกษา 

ประชากรของการศึกษาคร้ังน้ี ไดแ้ก่ เกษตรกรท่ีเขา้โครงการปลูกขา้วอินทรียใ์น อาํเภอจุน จงัหวดัพะเยา 

ไดแ้ก่ บา้นปงสนุกหมู่ 10 บา้นปงสนุกหมู่ 8  บา้นหวัขวัหมู่ 7 บา้นแผ่นดินทองหมู่ 9 บา้นหว้ยยางขามหมู่ 11  และ

บา้นดงเคียนหมู่ 3  จาํนวน 257 ราย 

 กลุ่มตวัอย่าง คาํนวณขนาดตวัอย่างจากประชากรโดยหลกัการของยามาเน่ (Yamane, 1973) ท่ีระดบัความ

เช่ือมัน่ร้อยละ 95 ยอมใหเ้กิดความคลาดเคล่ือน 0.05 ไดข้นาดตวัอยา่งจาํนวน 156 คน 

 การสุ่มตวัอย่าง ใชวิ้ธีการสุ่มแบบสัดส่วน (Proportional Stratified Random Sampling) ของหมู่บา้นท่ีเขา้

ร่วมโครงการ จากนั้นใชวิ้ธีการสุ่มตวัอยา่งแบบบงัเอิญ (Haphazard or Accidental Sampling) ในการเกบ็ขอ้มูล  

 

 

 



การประชุมทางวชิาการของมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ คร้ังท่ี 59                                      สาขาส่งเสริมการเกษตรและคหกรรมศาสตร์ 

705 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษา 

 แบบสัมภาษณ์ปลายปิด (Close Ended Question)  และ แบบสัมภาษณ์ปลายเปิด (Open Ended Question) 

และ ใชเ้กบ็ขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัความพึงพอใจของเกษตรกรท่ีมีต่อรูปแบบการส่งเสริมการปลูกขา้วอินทรีย ์ของ บริษทั 

อูรมตั จาํกดั เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์ผูด้าํเนินโครงการจึงทาํแบบสมัภาษณ์ออกมาเป็น 3 ตอน ดงัน้ี 

 ตอนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของเกษตรกร ประกอบดว้ยคาํถามเก่ียวกบั เพศ อายุ สถานภาพการศึกษา อาชีพ 

ระยะเวลาท่ีเขา้ร่วมโครงการ มีความรู้เก่ียวกบัการปลูกขา้วอินทรียห์รือไม่          

 ตอนท่ี 2 ความพึงพอใจของเกษตรกรท่ีเขา้ร่วมโครงการปลูกขา้วอินทรียท่ี์มีต่อรูปแบบการส่งเสริม บริษทั 

อูรมตั จาํกดั วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชม้าตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)  

 ตอนท่ี 3 ขอ้เสนอแนะท่ีมีต่อรูปแบบการส่งเสริมบริษทั อรูมตั จาํกดั ลกัษณะแบบสัมภาษณ์เป็นแบบ

ปลายเปิด (Open Ended Question) เพ่ือใชเ้ป็นขอ้มูลในการอภิปรายผล 

 

วิธีทดสอบเคร่ืองมือ 

 ความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) ทาํการตรวจสอบความเท่ียงตรงของเน้ือหาโดยนําแบบ

สมัภาษณ์ท่ีสร้างข้ึนใหผู้เ้ช่ียวชาญ จาํนวน 3 ท่าน 

 ความเช่ือมัน่ (Reliability) ดาํเนินการทดสอบความเช่ือมัน่กบัเกษตรกร ท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 30 ชุด 

จากนั้นนาํขอ้มูลมาหาความเช่ือมัน่ โดยการหาค่าสัมประสิทธ์ิ ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach’s alpha) ไดค่้า

ความเช่ือมัน่ 0.94 

 

การวิเคราะห์ข้อมลู 

 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล คือ สถิติที่ใช คือ สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) ไดแ้ก่ ความถ่ี

(Frequency) ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) ดว้ยโปรแกรม

คอมพิวเตอร์สําเร็จรูปทางสังคมศาสตร์ ส่วนในเร่ืองความคิดเห็นไดก้าํหนดให้ระดบัคะแนนเป็นอตัราส่วนตาม

แบบลิเคิร์ทสเกล ดงัน้ี ระดบัความพึงพอใจมากท่ีสุด 5 คะแนน ความพึงพอใจมาก 4 คะแนน ความพึงพอใจ                  

ปานกลาง 3 คะแนน ความพึงพอใจนอ้ย 2 คะแนน และความพึงพอใจนอ้ยท่ีสุด 1 คะแนน กาํหนดเกณฑใ์นการ

แปลความหมาย (วริศรา และสุพตัรา, 2559) คะแนนเฉล่ีย 4.21–5.00 หมายถึง ความพึงพอใจมากท่ีสุด คะแนนเฉล่ีย  

3.41–4.20 หมายถึง ความพึงพอใจมาก คะแนนเฉล่ีย 2.61–3.40 หมายถึง ความพึงพอใจปานกลางคะแนนเฉล่ีย

1.81–2.60 หมายถึง ความพึงพอใจนอ้ย คะแนนเฉล่ีย 1.00–1.80 หมายถึง ความพึงพอใจนอ้ยท่ีสุด 

 

ผลและวจิารณ์ผลการทดลอง 

 

ผลการศึกษา 

 

 ข้อมลูพืน้ฐานของเกษตรกรท่ีเข้าร่วมโครงการ 



การประชุมทางวชิาการของมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ คร้ังท่ี 59                                      สาขาส่งเสริมการเกษตรและคหกรรมศาสตร์ 

706 

 จากการศึกษาพบว่าเกษตรกรท่ีเขา้ร่วมโครงการเป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย โดยเป็นเพศหญิง ร้อยละ 

55.77 และเพศชาย ร้อยละ 44.23 เกษตรกรมีอายุระหว่าง 51–60 ปี มากท่ีสุด ร้อยละ 44.87 รองลงมาอายุระหว่าง 

41–50 ปี ร้อยละ 29.49 และน้อยท่ีสุดอายุระหว่าง 31–40 ปี ร้อยละ 5.13 เกษตรกรส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรส                 

ร้อยละ 87.18 รองลงมามีสถานภาพหย่าร้าง ร้อยละ 7.69 และมีสถานภาพโสด นอ้ยท่ีสุด ร้อยละ 5.13 เกษตรกร   

ส่วนใหญ่จบการศึกษาระดบัชั้นประถมศึกษา ร้อยละ 49.36 รองลงมาคือ ระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ ร้อยละ 

19.87 และน้อยท่ีสุดคือระดับชั้นปริญญาตรี ร้อยละ 2.56 สมาชิกท่ีเข้าร่วมโครงการส่วนมากประกอบอาชีพ

เกษตรกรร้อยละ 85.90 รองลงมาคืออาชีพขา้ราชการ ร้อยละ 9.62 และนอ้ยท่ีสุดคือพนกังานเอกชน ร้อยละ 1.28 

เกษตรกรส่วนใหญ่เขา้ร่วมโครงการ 3–4 ปี ร้อยละ 52.56 รองลงมาเขา้ร่วมโครงการระหว่าง 1–2 ปี ร้อยละ 47.44 

เกษตรกรท่ีเขา้ร่วมโครงการมีความรู้เก่ียวกบัการปลูกขา้วอินทรีย ์ร้อยละ 100 แสดงดงั Table 1 

 

Table 1 Personal information of farmers 

Characteristics Frequency Percentage 

Gender   
    Male Female      69 44.23 
    Female      87 55.77 
Age   
    31–40 years        8   5.13 

41–50 years      46 29.49 
51–60 years      70 44.87 
 > 60 years      32 20.51 

Marital status   
Single        8   5.13 
Married    136 87.18 
Divorced/separated      12   7.69 

Education   
Primary school      77 49.36 
Lower Secondary School      31 19.87 
High school      24 15.38 
Diploma or equivalent        6   3.85 
Bachelor degree        4   2.56 
Not Education      14   8.97 

Career   
Farmer    134 85.90 
Government / State Enterprises      15   9.62 
Sales / Business        5   3.21 
Employee / Private Employee        2   1.28 

Number year of participation   
1 – 2 years      74 47.44 
3 – 4 years      82 52.56 

Do you have knowledge about growing organic rice?   
Yes    156    100 
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ความพึงพอใจของเกษตรกรท่ีมต่ีอรูปแบบการส่งเสริมการปลกูข้าวอินทรีย์ ของบริษัทอูรมัต จาํกัด อาํเภอจุน 

จังหวัดพะเยา 

 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของเกษตรกรท่ีมีต่อรูปแบบการส่งเสริมการปลูกขา้วอินทรีย ์ของบริษทั 

อูรมตั จาํกดั อาํเภอจุน จงัหวดัพะเยา พบว่า ความพึงพอใจภาพรวมอยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.92 โดยเม่ือ

พิจารณารายดา้นพบว่าทุกดา้นเกษตรกรมีความพึงพอใจอยู่ในระดบัมาก โดยเรียงลาํดบัค่าเฉล่ียความพึงพอใจจาก

มากไปนอ้ยดงัน้ี ดา้นปัจจยัการผลิต ดา้นการอบรมท่ีเก่ียวกบัรูปแบบส่งเสริม ดา้นเจา้หนา้ท่ีส่งเสริม ดา้นเอกสาร

เก่ียวกบัรูปแบบส่งเสริม และดา้นการรับซ้ือผลผลิต (ค่าเฉล่ีย 3.96, 3.94, 3.93, 3.92, และ 3.88 ตามลาํดบั) ดงัแสดง

ใน Fig. 1  

 
Fig. 1 Satisfaction level of farmers towards the system of promoting organic rice cultivation in each area  

 

 ความพึงพอใจดา้นปัจจยัการผลิต ทุกขอ้มีระดบัความพึงพอใจในระดบัมากเรียงตามลาํดบัดงัน้ี คุณภาพปุ๋ย

ท่ีบริษทัจดัหาให ้(ค่าเฉล่ีย 4.16) คุณภาพนํ้าหมกัท่ีไดจ้ากบริษทั (ค่าเฉล่ีย 3.92) ราคาปัจจยัการผลิต (ค่าเฉล่ีย 3.90) 

และคุณภาพเมลด็พนัธ์ุขา้วท่ีไดรั้บจากบริษทั (ค่าเฉล่ีย 3.86) 

 ดา้นการอบรมท่ีเก่ียวกบัการส่งเสริมการปลูกขา้วอินทรีย ์  พิจารณรายขอ้พบว่า ทุกขอ้มีระดบัความพึง

พอใจท่ีระดบัมาก เรียงตามลาํดบัดงัน้ี การเขา้อบรมการใช้นํ้ าหมกั (ค่าเฉล่ีย 4.03) ช่วงเวลาท่ีใช้ในการอบรม 

(ค่าเฉล่ีย 3.95) การเขา้อบรมเก่ียวกบัการปลูกขา้วอินทรีย ์(ค่าเฉล่ีย 3.94) สถานท่ีท่ีใชใ้นการอบรม (ค่าเฉล่ีย 3.90) 

และจาํนวนคร้ังท่ีอบรม (ค่าเฉล่ีย 3.88) 

 ดา้นเจา้หน้าท่ีส่งเสริม มีความพึงพอใจอยู่ในระดบัมากในทุกประเด็นเรียงตามลาํดบั ค่าเฉล่ียดงัน้ี คือ 

ความถ่ีในการติดตาม/ส่งเสริมใหค้าํแนะนาํของเจา้หนา้ท่ี (ค่าเฉล่ีย 4.05) ความตั้งใจในการปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ี 

(ค่าเฉล่ีย 3.99) ความรู้ของเจา้หน้าท่ี (ค่าเฉล่ีย 3.96) การประสานงานของเจา้หน้าท่ีในการเขา้มาให้คาํแนะนํา 

3.96

3.94

3.93

3.92

3.88

3.84 3.86 3.88 3.9 3.92 3.94 3.96 3.98

Inputs

Training related to the

promotion system
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(ค่าเฉล่ีย 3.93) ความสามารถในการถ่ายถอดความรู้เร่ืองการปลูกขา้วอินทรียข์องเจา้หนา้ท่ี (ค่าเฉล่ีย 3.90) และ

ความสามารถในการช่วยแกไ้ขปัญหาเร่ืองศตัรูพืช/โรคขา้วของเจา้หนา้ท่ี (ค่าเฉล่ีย 3.79)  

 ดา้นเอกสาร ความพึงพอใจอยู่ในระดบัมากทุกขอ้ ดงัน้ี การเตรียมเอกสารเพ่ือสมคัรเขา้โครงการ (ค่าเฉล่ีย 

4.07) เอกสารท่ีใชใ้นการอบรมมาตรฐานเกษตรอินทรีย ์(ค่าเฉล่ีย 3.98) ทุกคร้ังท่ีติดต่อกบับริษทัจะตอ้งมียืนยนั

ตวัตน (ค่าเฉล่ีย 3.92) การนาํเอกสาร Farmer Book พกพาไปในแปลงนา(ค่าเฉล่ีย 3.86) การกรอกเอกสาร farmer 

book (ค่าเฉล่ีย 3.77)  

 และดา้นการรับซ้ือผลผลิต ทุกขอ้มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก ดงัน้ี รูปแบบการจ่ายเงินรับซ้ือขา้วของ

บริษทั (ค่าเฉล่ีย 3.96) การกาํหนดคุณภาพขา้วของบริษทั (ค่าเฉล่ีย 3.90) ราคารับซ้ือของบริษทั (ค่าเฉล่ีย 3.88) 

ขั้นตอนการจ่ายของบริษทัอยูใ่นระดบัใด (ค่าเฉล่ีย 3.81) แสดงดงั Fig. 2 

 

 

Fig. 2 Satisfaction level of farmers towards the system of promoting organic rice cultivation in each area  (per side) 

 

ข้อเสนอแนะท่ีมต่ีอรูปแบบการส่งเสริมบริษัท อรูมตั จาํกัด 

1)  ขอ้เสนอแนะในดา้นเอกสารเด่ียวกบัรูปแบบส่งเสริม พบว่า เกษตรกรเสนอแนะเก่ียวกบัการกรอก

เอกสารFarmer Book มีความซับซ้อน เอกสารไม่ชัดเจนเก่ียวกับการให้ความรู้แก่เกษตรกร และเก็บเอกสาร

ประจาํตวัเกินความจาํเป็น 
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2)  ขอ้เสนอแนะในดา้นการอบรมท่ีเก่ียวกบัรูปแบบส่งเสริม พบว่า เกษตรกรเสนอแนะเก่ียวกบัเพ่ิมการ

อบรมเก่ียวกบัการปลูกเมลด็พนัธ์ุขา้ว เพ่ิมจาํนวนคร้ังในการอบรม และจดัการอบรมการใชส้ารชีวภาพในการผลิต 

3)  ขอ้เสนอแนะในดา้นการรับซ้ือผลผลิตพบวา่ เกษตรกรเสนอแนะเก่ียวกบัการจ่ายเงินรับซ้ือขา้วเป็นเงิน

สด การจ่ายเงินท่ีตรงเวลา และการประกนัราคารับซ้ือขา้ว 

4)  ขอ้เสนอแนะในดา้นเจา้หนา้ท่ีส่งเสริม พบวา่ เกษตรกรเสนอแนะเก่ียวกบั มีความตอ้งการทาํความรู้จกั

กบัเจา้หน้าท่ี ให้เจา้หน้าท่ีแสดงตัวเวลาเขา้มาตรวจแปลง ตอ้งการให้เจา้หน้าท่ีตรวจแปลง และให้ความรู้แก่

เกษตรกรอยา่งสมํ่าเสมอ 

 5)  ขอ้เสนอแนะในดา้นปัจจยัการผลิต พบว่า เกษตรกรเสนอแนะเก่ียวกบัการจ่ายปุ๋ยมาชา้ ปุ๋ยมีราคาแพง 

และแจกนํ้าหมกัอินทรียอ์ยา่งต่อเน่ือง 

 

วิจารณ์ผลการศึกษา 

 จากผลการศึกษา เกษตรกรมีความพึงพอใจต่อรูปแบบส่งเสริมการปลูกขา้วอินทรีย ์ของ บริษทั อูรมตั 

จาํกดั อาํเภอจุน จงัหวดัพะเยา ในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.92 ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ 

วนัทนีย ์และคณะ (2560) การศึกษา เร่ืองความพึงพอใจของเกษตรกรผูป้ลูกกลว้ยหอมทองต่อการดาํเนินงาน

ส่งเสริมการเกษตรของสหกรณ์การเกษตรท่ายาง จาํกดั อาํเภอท่ายาง จงัหวดัเพชรบุรี ผลการศึกษาพบว่า เกษตรกร

ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายเุฉล่ีย 52.87 ปี มีระดบัการศึกษาในชั้นประถมศึกษาหรือตํ่ากวา่ มีประสบการณ์ในการ

ปลูกกลว้ยหอมทองเฉล่ีย 8.61 ปี มีพ้ืนท่ี ปลูกกลว้ยหอมทองเฉล่ีย 7.06 ไร่ มีแรงงานในการปลูกกลว้ยหอมทอง 4 

คน มีรายได้จากการปลูกกลว้ยหอมทองเฉล่ีย 38,213.10 บาท/ไร่ มีรายจ่ายจากการปลูกกลว้ยหอมทองเฉล่ีย 

13,712.86 บาท/ไร่ จาํนวนการเขา้รับการอบรมทางการ เกษตรของสหกรณ์เฉล่ีย 1.41 คร้ัง/ปี จาํนวนการพบปะ

เจา้หนา้ท่ีส่งเสริมการเกษตรของสหกรณ์เฉล่ีย 2.29 คร้ัง/ปี เคยไดรั้บ ข่าวสารทางการเกษตรจากส่ือบุคคล (ร้อยละ 

42.3)โดยมาจากผูน้าํชุมชนและเพ่ือนบา้น ส่วนส่ือมวลชน (ร้อยละ 60.1) โดยมาจากแผ่นพบั หนงัสือพิมพ ์วารสาร 

หนงัสือเก่ียวกบัการเกษตร และไดรั้บข่าวสารจากส่ือเฉพาะกิจ (ร้อยละ49.4) โดยมาจากการประชุม ความพึงพอใจ

ของเกษตรกรผูป้ลูกกลว้ยหอมทองต่อการดาํเนินงานส่งเสริมการเกษตร ของสหกรณ์โดยเฉล่ียรวมอยู่ในระดบัมาก 

(ค่าเฉล่ีย 2.36) ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า เพศและประสบการณ์ ในการปลูกกลว้ยหอมทองมีความสัมพนัธ์

ภาพรวมกบัความพึงพอใจของเกษตรกรผูป้ลูกกลว้ยหอมทองต่อการดาํเนิน งานส่งเสริมการเกษตรของสหกรณ์ท่ี

ระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 

 

สรุป 

 ขอมูลพื้นฐานเกษตรกรที่เขารวมโครงการ พบวาเกษตรกรที่เขารวมโครงการสวนใหญเปนเพศหญิง รอยละ 

55.77 อายรุะหวา่ง 51–60 ปี ร้อยละ 44.87 มีการศึกษาระดบัประถมศึกษามากท่ีสุด ส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรสแลว้  

และประกอบอาชีพอาชีพเกษตรกรเป็นหลกั ประมาณคร่ึงหนน่ึงของเกษตรกรทั้งหมดเขา้ร่วมโครงการมาแลว้ 3–4 

ปี และเกษตรกรทั้งหมด มีความรู้เก่ียวกบัการปลูกขา้วอินทรีย ์ 

 ความพึงพอใจของเกษตรกรท่ีมีต่อรูปแบบการส่งเสริมการปลูกขา้วอินทรีย ์ของบริษทัอูรมตั จาํกดั อาํเภอ

จุน จงัหวดัพะเยา ภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดบัมาก ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.92 โดยทุกดา้นไดแ้ก่  ดา้นปัจจยัการ
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ผลิต ดา้นการอบรมท่ีเก่ียวกบัระบบส่งเสริม ดา้นเจา้หนา้ท่ีส่งเสริม ดา้นเอกสารเก่ียวกบัระบบส่งเสริม และดา้นการ

รับซ้ือผลผลิต เกษตรกรมีความพึงพอใจในระดบัมาก 

 ขอ้เสนอแนะท่ีมีต่อรูปแบบการส่งเสริมการปลูกขา้วอินทรีย ์ของบริษทั อูรมตั จาํกดั อาํเภอจุน จงัหวดั

พะเยา พบว่าเกษตรกรส่วนใหญ่มีความประสงคใ์หมี้การจ่ายเงินเป็นเงินสด เพราะจะทาํใหเ้กษตรกรมีความเช่ือถือ

ในบริษทัมากข้ึน และ จ่ายเงินให้ตรงตามเวลาท่ีกาํหนด การจ่ายปุ๋ยควรนาํมาแจกจ่ายให้เกษตรกรอย่างรวดเร็ว

เพราะเกษตรกรตอ้งใส่ปุ๋ยเพ่ือเตรียมดินไวป้ลูกขา้ว ส่วนในเร่ืองของการอบรมท่ีเก่ียวกบัระบบส่งเสริมเกษตรกร

อยากมีความรู้เก่ียวกบัการเพาะเมลด็พนัธ์ุไวใ้ชเ้อง และเอกสารการอบรมควรไม่มีความซบัซอ้นจนเกินไป ส่วนตวั

เจา้หนา้ท่ีเอง ควรแสดงตวัเพ่ือใหเ้กษตรกรรู้ เพ่ือท่ีจะไดใ้หค้าํปรึกษาไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
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บทคัดย่อ 

การศึกษาน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือเปรียบเทียบผลของปุ๋ยเคมีต่อการเจริญเติบโตของขา้วพนัธ์ุแม่โจ ้2 ระหว่าง

เกษตรกรท่ีเขา้ร่วมและไม่เขา้ร่วมโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตขา้วนาปี ในอาํเภอเชียงแสน จงัหวดัเชียงราย เก็บ

บนัทึกขอ้มูลการเจริญเติบโตของขา้วจากเกษตรกรท่ีเขา้ร่วมโครงการท่ีใชปุ๋้ยสูตร 27-12-6 และ 20-8-20 (กลุ่ม 1) 10 ราย 

และเกษตรกรท่ีไม่เขา้ร่วมโครงการท่ีใชปุ๋้ยสูตรทัว่ไป (กลุ่ม 2) 10 ราย ทั้งนาหวา่นและนาปักดาํ วิเคราะห์เปรียบเทียบโดย

สถิติ t-test ผลการศึกษาพบวา่ การใชปุ๋้ยเคมีสูตรท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อนํ้ าหนกัผลผลิตต่อพ้ืนท่ี 1 ตารางเมตร ต่างกนัอยา่งมี

นยัสาํคญัทางสถิติ (p < 0.05) โดยกลุ่มท่ี 1 และกลุ่มท่ี 2 ทั้งนาหวา่นและนาปักดาํ พบวา่ มีนํ้ าหนกั  142.64, 116.66 กรัม และ 

188.47, 161.41 กรัม (ตามลาํดบั ) ส่วนความสูง จาํนวนตน้/รวงต่อกอ จาํนวนกอต่อพ้ืนท่ี ความยาวรวง จาํนวนเมลด็ต่อรวง 

และจาํนวนเมล็ดดี/ลีบต่อรวง ไม่แตกต่างกนัทางสถิติ และยงัส่งเสริมการใชปุ๋้ยเคมีของเกษตรกรกลุ่มท่ี 2 ให้มีผลผลิต

เพ่ิมข้ึน 

คาํสําคญั: การเจริญเติบโตของขา้ว, การใชปุ๋้ยเคมี, ขา้วพนัธ์ุแม่โจ ้2, ผลผลิตเพ่ิมข้ึน 
 

Abstract 

The objective of this study was to compare the effects of chemical fertilizers on the growth of Maejo2 rice variety 

between participating and non-participating farmers in the project to increase the efficiency of rice production in Chiang 

Saen District, Chiang Rai Province. Data of rice growing were recorded by 10 participating farmers in the project 27-12-6 

and 20-8-20 fertilizer formulas (Group1) and 10 non-participating farmers in the project using conventional fertilizer 

formulas (Group 2), both direct seeding and transplanting method. Comparative analysis was employed using t-test 

statistics. The results showed that the application of chemical fertilizers had a statistically significant difference in yield 

weight per square meter (p <0.05). Group 1 and Group 2 both in the direct seeding method, and transplanting method had 

a weight of 142.64 ,116.66 grams and 188.47, 161.41 grams respectively. Whereas the height, number of seedlings or 

panicle per hill, number of hills per cultivated area, length of panicle, number of grains per and number of good or withered 

seeds per panicle were not statistically different. Also, to promote the use of chemical fertilizers of group 2 farmers was to 

increase their productivity. 

Keywords: increase of productivity, Maejo 2 rice variety, rice growth, use of chemical fertilizers 
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คํานํา 

จังหวัดเชียงรายถือเป็นแหล่งผลิตพืชผลด้านเกษตรกรรมท่ีสําคัญของประเทศ มีสภาพแวดล้อม                          

ทางกายภาพและภูมิศาสตร์ท่ีเหมาะสมต่อการผลิต โดยเฉพาะดา้นการผลิตขา้วคุณภาพดี ไดแ้ก่ ขา้วหอมมะลิ

อินทรีย ์ขา้วหอมไทย และขา้วเหนียว (นิทศัน,์ 2550) มีพ้ืนท่ีเพาะปลูกขา้วเหนียวมากท่ีสุดในภาคเหนือตอนบน อยู่

ลาํดบัท่ี 19 ของประเทศ โดยมีพ้ืนท่ีเพาะปลูก เท่ากบั 786,401 ไร่ และไดผ้ลผลิต 443,548 ตนัขา้วเปลือก หรือ

ผลผลิตเฉล่ียเท่ากบั 572 กิโลกรัม/ไร่ และอาํเภอเชียงแสนมีผลผลิตลาํดบัท่ี 13 ของจงัหวดัเชียงราย โดยมีพ้ืนท่ี

เพาะปลูกขา้วเหนียว 44,848 ไร่ ไดผ้ลผลิต 25,070 ตนัขา้วเปลือก หรือผลผลิตต่อเฉล่ีย 560 กิโลกรัม/ไร่ (สาํนกังาน

เศรษฐกิจการเกษตร, 2563) ดว้ยสภาพภูมิศาสตร์ท่ีเหมาะสม บริษทั เจริญโภคภณัฑโ์ปรด๊ิวส จาํกดั จึงเลือกอาํเภอ

เชียงแสนในจงัหวดัเชียงราย เป็นแหล่งผลิตขา้วและส่งเสริมโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตขา้วนาปี 

ในปี 2563 มีเกษตรกรเขา้ร่วมโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตขา้วนาปี จาํนวน 41 ราย มีพ้ืนท่ีทั้งหมด 

711.5 ไร่ เร่ิมตน้ในการดาํเนินการในพ้ืนท่ีอาํเภอเชียงแสน โดยมีวตัถุประสงค ์เพ่ือเพ่ิมผลผลิตต่อไร่ใหก้บัเกษตรกร

ในพ้ืนท่ี เกษตรกรมีรายไดสุ้ทธิเพ่ิมข้ึน มีตลาดรองรับผลผลิตท่ีแน่นอน และส่งเสริมการใชปุ๋้ยตราซีพีหมอดิน ซ่ึง

เป็นการทาํงานร่วมกบัสหกรณ์เชียงแสน การทาํงานมีการแบ่งหนา้ท่ี คือ การรับสมคัรสมาชิก และการจาํหน่ายปุ๋ย 

การรับซ้ือผลผลิตของเกษตรกร เป็นหนา้ท่ีของสหกรณ์เชียงแสน ส่วนการให้ความรู้เร่ืองการดูแลแปลงขา้ว การ

เยี่ยมแปลงเกษตรกร การให้คาํปรึกษา และการหาพ่อคา้คนกลางในการรับซ้ือผลผลิต เป็นหนา้ท่ีของเจา้หน้าท่ี

ส่งเสริมขา้วของบริษทั เจริญโภคภณัฑโ์ปรด๊ิวส จาํกดั ทั้งน้ีเกษตรกรท่ีเขา้ร่วมโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต

ขา้วนาปี 2563 จะมีเจา้หนา้ท่ีส่งเสริมขา้วตรวจเยี่ยมแปลง ใหค้าํปรึกษาเร่ืองการดูแลแปลงขา้วตลอดการเก็บเก่ียว 

หลงัจากท่ีเกษตรกรไดผ้ลผลิตแลว้เกษตรกรจะไดเ้งินพิเศษจากโครงการเพ่ิมอีก คือ ผลผลิตขา้ว 1 ตนั เท่ากบั 50 

บาท หรือ 1 กิโลกรัม เท่ากบั 0.05 บาท ดงันั้นทางบริษทัมีความตอ้งการทราบประสิทธิภาพปุ๋ย ระหว่างเกษตรกรท่ี

เขา้ร่วมโครงการและไม่ไดเ้ขา้ร่วมโครงการวา่ผลต่อการเพ่ิมผลผลิตขา้วต่อไร่มากนอ้ยเพียงใด และวิธีการทาํนาขา้ว

มีผลต่อการเพ่ิมผลผลิตหรือไม่ เพ่ือเป็นแนวทางในการส่งเสริมการเพ่ิมประสิทธิภาพผลผลิตขา้วต่อไร่ (กลุ่มธุรกิจ

ฟาร์มโปรสาขาเชียงของ, 2563) 

สําหรับการศึกษาคร้ังน้ีเน้นศึกษาโครงการเก่ียวกับผลของปุ๋ยเคมีท่ีมีผลต่อผลผลิตข้าวพนัธ์ุแม่โจ้ 2 

เน่ืองจากเป็นพนัธ์ุท่ีนิยมกนัมากในอาํเภอเชียงแสน และมีนํ้าหนกัผลผลิตไดดี้ เพ่ือใหเ้กษตรกรทราบถึงผลจากการ

ท่ีเขา้ร่วมโครงการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งจะทาํให้ทราบว่า ประสิทธิภาพการใชปุ๋้ย ตรา ซี.พี. หมอดิน สูตร 27-12-6 

และสูตร 20-8-20 ในการทาํนาหว่านและนาปักดาํของเกษตรกรมีปัจจยัอะไรบา้งท่ีทาํใหผ้ลผลิตขา้วต่อไร่เพ่ิมข้ึน 

เพ่ือท่ีจะใชเ้ป็นขอ้มูลพ้ืนฐานสาํหรับโครงการในการแนะนาํส่งเสริมเกษตรกรไดอ้ย่างถูกตอ้งว่าจะตอ้งใส่ปุ๋ยสูตร

ใด ช่วงระยะขา้วใด ท่ีจะส่งผลใหไ้ดก้าํไรสูงสุด ซ่ึงผลของการวิจยัจะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงการผลิตของ

เกษตรกรในโครงการโดยตรง จากนั้นยงัอาจใช้เป็นข้อมูลพ้ืนฐานประกอบข้อมูลอ่ืน ๆ สําหรับหน่วยงานท่ี

เก่ียวขอ้งในการส่งเสริมการเพ่ิมผลผลิตขา้วนาปีต่อไป 
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อุปกรณ์และวธีิการ 

 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรและกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษา ทั้งหมด 20 ราย โดยมีการเลือกกลุ่มตวัอยา่งดว้ยวิธีเจาะจง ซ่ึง

แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ เกษตรกรท่ีเขา้ร่วมและไม่เขา้ร่วมโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตขา้วนาปี ในอาํเภอ

เชียงแสน จงัหวดัเชียงราย ท่ีปลูกขา้วพนัธ์ุแม่โจ ้2 แบบนาหว่านและนาปักดาํ โดยมีการเก็บตวัอยา่งขา้วพนัธ์ุแม่โจ ้

2 จาํนวน 5 จุดต่อแปลง ดงัแสดงใน Table 1 

 

Table 1 Sample size of farmer 

Planting method Participating Farmers in the project Non- Participating Farmers in the project 

Seeding method 5 5 

Transplanting method 5 5 

Total 10 10 

  

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 

1) เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บและรวบรวมขอ้มูล คือ แบบบนัทึกขอ้มูลเก่ียวกบัการเจริญเติบโตของขา้วพนัธ์ุ

แม่โจ2้ โดยเป็นช้ีวดัการเจริญเติบโตของขา้วพนัธ์ุแม่โจ ้2 ไดแ้ก่ ความสูง จาํนวนตน้ต่อกอ จาํนวนกอต่อพ้ืนท่ี 1 

ตารางเมตร จาํนวนรวงต่อกอ ความยาวรวง จาํนวนเมล็ดต่อรวง จาํนวนเมล็ดดีต่อรวง จาํนวนเมล็ดลีบต่อรวง 

นํ้าหนกัผลผลิตต่อพ้ืนท่ี 1 ตารางเมตร โดยทาํการเกบ็ขอ้มูลทั้ง 3 ระยะ คือระยะแตกกอ ระยะตั้งทอ้ง และระยะออก

รวง  

 2) ตลบัเมตร เพ่ือใชใ้นการวดัความสูง ความยาวรวง ของขา้วแม่โจ ้2 ระยะแตกกอ ระยะตั้งทอ้ง และระยะ

ออกรวง ของเกษตรกรท่ีเขา้ร่วมโครงการและเกษตรกรท่ีไม่ไดเ้ขา้ร่วมโครงการ 

  3) ไมก้รอบ (1×1 ตารางเมตร) เพ่ือใชใ้นการหาค่าเฉล่ียการเจริญเติบโตของขา้วแม่โจ ้2  

4) เคร่ืองชัง่ เพ่ือใชใ้นการวดันํ้าหนกัของผลผลิตขา้วแม่โจ ้2 

  5) โทรศพัท ์ใชใ้นการบนัทึกรูปภาพในแต่ละขั้นตอน 

6) สมุดจดบนัทึก เพ่ือจดรายละเอียดท่ีสาํคญั 

 

ตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถาม 

 1) ออกแบบบนัทึกแลว้นาํไปปรึกษา อาจารยท่ี์ปรึกษาจาํนวน 1 ท่าน และผูเ้ช่ียวชาญทางบริษทัจาํนวน 1 ท่าน 

2) นาํแบบบนัทึกไปทาํการทดสอบกบักลุ่มเกษตรกรท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่ง  

3) นาํแบบบนัทึกท่ีทดสอบนาํมาปรับปรุง และแกไ้ขก่อนนาํไปเกบ็กลุ่มตวัอยา่งจริง 
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การเกบ็รวบรวมข้อมลู 

เก็บรวบรวมขอ้มูล โดยใชแ้บบบนัทึกขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data) เป็นขอ้มูลท่ีไดจ้ากการเก็บรวบรวม

ขอ้มูลจากบนัทึกระยะการเจริญเติบโตของขา้วทั้ง 3 ระยะของเกษตรกรกลุ่มตวัอย่าง ไดแ้ก่ ระยะแตกกอ ระยะตั้ง

ทอ้ง และระยะออกรวง ซ่ึงเป็นเกษตรกรท่ีเขา้ร่วมและไม่เขา้ร่วมโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพขา้วนาปี แบบนาหว่าน

และแบบนาปักดาํ ในอาํเภอเชียงแสน จงัหวดัเชียงราย ทั้งหมดจาํนวน 20 ราย 

 

วิเคราะห์ข้อมลู 

1) นาํขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสุ่มเกบ็ตวัอยา่งขา้วพนัธ์ุแม่โจ2้ ของเกษตรกรท่ีเขา้ร่วมโครงการและไม่ไดเ้ขา้ร่วม

โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตขา้วนาปี จาํนวน 5 จุดต่อแปลง ท่ีระยะการเจริญเติบโต 3 ระยะ ไดแ้ก่ ระยะแตก

กอ ระยะตั้งทอ้ง และระยะออกรวง ทาํการวดัความสูง จาํนวนตน้ต่อกอ จาํนวนกอต่อพ้ืนท่ี 1 ตารางเมตร จาํนวน

รวงต่อกอ ความยาวรวง จาํนวนเมลด็ต่อรวง จาํนวนเมลด็ดีต่อรวง จาํนวนเมลด็ลีบต่อรวง นํ้าหนกัผลผลิตต่อพ้ืนท่ี 

1 ตารางเมตร โดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูปทางสถิติ  วิธี Independent Samples t-test ระดบัความเช่ือมัน่ 95 เปอร์เซ็นต ์

ดงัแสดง Fig. 1 

 

          
Fig. 1 Random sampling method  

 

2) วิเคราะห์ข้อมูลท่ีได้จาก 1) โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา คือ ค่าเฉล่ีย (Mean) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

(Standard Deviation: SD) และ 2) เปรียบเทียบความแตกต่างการเจริญเติบโตของขา้วดว้ยสถิติ t-test 

 

ผลการศึกษา 

เกษตรกรท่ีปลูกขา้วแม่โจ ้2 เกษตรกรท่ีเขา้ร่วมโครงการและไม่ไดร่้วมโครงการของอาํเภอเชียงแสน 

จงัหวดัเชียงราย ทั้งส้ิน 20 ราย ไดแ้ก่ การเจริญเติบโตของขา้วพนัธ์ุแม่โจ ้2 ทั้ง 3 ระยะ คือระยะแตกกอ ระยะตั้งทอ้ง 

และระยะออกรวงของเกษตรกรท่ีเขา้ร่วมโครงการและเกษตรกรท่ีไม่ไดร่้วมโครงการปลูกขา้วแม่โจ ้2 แบบนาหว่าน

และนาปักดาํ ดงัน้ี 

1) เปรียบเทียบการเจริญเติบโตของขา้วพนัธ์ุแม่โจ ้2 แบบนาหวา่น  

 ดงัแสดงใน Table 2โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

1.1) ระยะแตกกอ เกษตรกรท่ีเขา้ร่วมโครงการและไม่ไดร่้วมโครงการ ปลูกขา้วพนัธ์ุแม่โจ ้2 แบบนาหวา่น 

มีความสูง (x̅ = 34.41, 34.11 และ SD = 0.67, 0.67 ตามลาํดบั) จาํนวนตน้ต่อกอ (x̅ = 9.09, 9.29 และ SD = 0.69, 0.75 

ตามลาํดบั) จาํนวนกอต่อพ้ืนท่ี 1 ตารางเมตร (x̅ = 52.63, 43.13 และ SD = 5.83, 5.39 ตามลาํดบั) จะเห็นไดว้่า ระยะ
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แตกกอของเกษตรกรท่ีเขา้ร่วมโครงการ ความสูง จาํนวนตน้ต่อกอ จาํนวนกอต่อพ้ืนท่ี 1 ตารางเมตร ไม่แตกต่างจาก

เกษตรกรท่ีไม่ไดร่้วมโครงการอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ (p > 0.05) 

2) ระยะตั้งทอ้ง เกษตรกรท่ีเขา้ร่วมโครงการและไม่ไดร่้วมโครงการ ปลูกขา้วพนัธ์ุแม่โจ ้2 แบบนาหว่าน มี

ความสูง ( x̅  = 107.63, 107.70 และ SD = 2.61, 2.87) จํานวนต้นต่อกอ (x̅  = 12.04, 12.07 และ SD = 1.24, 1.25 

ตามลาํดบั) จาํนวนกอต่อพ้ืนท่ี 1 ตารางเมตร (x̅ = 52.63, 43.13 และ SD = 5.83, 5.39 ตามลาํดบั) จะเห็นไดว้า่ ระยะตั้ง

ทอ้งของเกษตรท่ีเขา้ร่วมโครงการ ความสูง จาํนวนตน้ต่อกอ จาํนวนกอต่อพ้ืนท่ี 1 ตารางเมตร ไม่แตกต่างจาก

เกษตรกรท่ีไม่ไดร่้วมโครงการอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ (p > 0.05) 

  3) ระยะออกรวง เกษตรกรท่ีเขา้ร่วมโครงการและไม่ไดร่้วมโครงการ ปลูกขา้วพนัธ์ุแม่โจ ้2 แบบนาหวา่น มี

ความสูง (x̅ = 113.56, 113.29 และ SD = 3.96, 3.52 ตามลาํดบั) จาํนวนตน้ต่อกอ (x̅ = 11.12, 10.71 และ SD = 1.13 

และ 1.17 ตามลาํดบั) จาํนวนกอต่อพ้ืนท่ี 1 ตารางเมตร (x̅ = 52.63, 43.13 และ SD = 5.83 และ 5.39 ตามลาํดบั) จาํนวน

รวงต่อกอ (x̅ = 9.86, 9.81 และ SD = 1.08, 1.25 ตามลาํดับ) ความยาวรวง (x̅ = 31.62, 31.29 และ SD = 1.84, 1.91 

ตามลาํดบั) จาํนวนเมลด็ต่อรวง (x̅ = 98.94, 95.47 และ SD = 4.35, 3.72 ตามลาํดบั) จาํนวนเมลด็ดีต่อรวง (x̅ = 75.58 , 

68.57 และ SD = 5.99, 3.30 ตามลาํดบั) จาํนวนเมลด็ลีบต่อรวง (x̅ = 23.36, 26.74 และ SD = 4.29, 5.32 ตามลาํดบั) นํ้าหนกั

ผลผลิตต่อพ้ืนท่ี 1 ตารางเมตร (x̅ = 142.64, 116.66 และ SD = 3.06 , 15.46 ตามลาํดบั) จะเห็นไดว้่า ระยะแตกกอของ

เกษตรท่ีเขา้ร่วมโครงการ ความสูง จาํนวนตน้ต่อกอ จาํนวนกอต่อพ้ืนท่ี 1 ตารางเมตร จาํนวนรวงต่อกอ ความยาวรวง 

จาํนวนเมลด็ต่อรวง จาํนวนเมลด็ดีต่อรวง จาํนวนเมลด็ลีบต่อรวง ไม่แตกต่างจากเกษตรกรท่ีไม่ไดร่้วมโครงการอย่างมี

นยัสาํคญัทางสถิติ (p > 0.05) แต่นํ้าหนกัผลผลิตต่อพ้ืนท่ี 1 ตารางเมตร แตกต่างกนัอยา่งนยัสาํคญัทางสถิติ (p < 0.05) 
 

Table 2 Tillering period, gestation period, and producing grains period of participating and non-participating 

farmers in the project Maejo2 rice planting by transplanting method (n = 10) 

 Participated farmers 
in the project   

Non-participated farmers 
in the project 

p-value 

Tillering period Mean SD Mean SD  
Height 34.41 0.67 34.11 0.67 0.83 
Number of panicles per hill 9.09 0.69 9.29 0.75 0.97 
Number of clusters per square meter  52.63 5.83 43.13 5.39 0.75 

Gestation period      
Height 107.63 2.61 107.70 2.87 0.88 
Number of panicles per hill 12.04 1.24 12.07 1.25 0.95 
Number of clusters per square meter 52.63  5.83 43.13 5.39 0.75 

Producing grains period      
Height 113.56 3.96 113.29 3.52 0.75 
Number of panicles per hill 11.12 1.13 10.71 1.17 0.88 
Number of clusters per square meter 52.63  5.83 43.13  5.39 0.75 
Number of panicles per hill 9.86 1.08 9.81  1.25 0.93 
Length of panicle 31.62 1.84 31.29  1.91 0.99 
Number of grains per panicle 98.94 4.35 95.47  3.72 0.63 
Number of good seeds per panicle 75.58  5.99 68.57  3.30 0.19 
Number of withered seeds per panicle 23.36  4.29 26.74 5.32 0.43 
Yield weight per square meter 142.64 3.06 116.66 15.46 0.02 
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2) เปรียบเทียบการเจริญเติบโตของขา้วพนัธ์ุแม่โจ ้2 แบบนาปักดาํ 

ดงัแสดงใน Table 3โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

2 1) ระยะแตกกอ เกษตรกรท่ีเขา้ร่วมโครงการและไม่ไดร่้วมโครงการ ปลูกขา้วพนัธ์ุแม่โจ ้2 แบบ                

นาปักดาํ มีความสูง (x̅ = 34.39, 32.16 และ SD = 1.17, 1.48 ตามลาํดบั) จาํนวนตน้ต่อกอ (x̅ = 12.65, 12.64 และ  

SD = 0.85, 1.27 ตามลาํดบั) จาํนวนกอต่อพ้ืนท่ี 1 ตารางเมตร (x̅ = 18.37, 18.44 และ SD = 0.73, 0.79 ตามลาํดบั)  

จะเห็นไดว้า่ ระยะแตกกอของเกษตรท่ีเขา้ร่วมโครงการ ความสูง จาํนวนตน้ต่อกอ จาํนวนกอต่อพ้ืนท่ี 1 ตารางเมตร 

ไม่แตกต่างจากเกษตรกรท่ีไม่ไดร่้วมโครงการอย่างมีนัยสําคญัทางเห็นไดว้่า ระยะตั้งทอ้งของเกษตรท่ีเขา้ร่วม

โครงการความสูง จาํนวนตน้ต่อกอ จาํนวนกอต่อพ้ืนท่ี 1 ตารางเมตร ไม่แตกต่างจากเกษตรกรท่ีไม่ไดร่้วมโครงการ

อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ (p > 0.05) 

2.2) ระยะตั้งทอ้ง เกษตรกรท่ีเขา้ร่วมโครงการและไม่ไดร่้วมโครงการ ปลูกขา้วพนัธ์ุแม่โจ ้2 แบบนา

ปักดาํ มีความสูง (x̅ = 109.10, 109.85 และ SD = 2.34, 3.74 ตามลาํดบั) จาํนวนตน้ต่อกอ (x̅ = 27.18, 24.78 และ              

SD = 1.64, 2.06 ตามลาํดบั) จาํนวนกอต่อพ้ืนท่ี 1 ตารางเมตร (x̅ = 18.37, 18.44 และ SD = 0.73, 0.79 ตามลาํดบั)   

จะเห็นไดว้า่ ระยะตั้งทอ้งของเกษตรท่ีเขา้ร่วมโครงการ ความสูง จาํนวนตน้ต่อกอ จาํนวนกอต่อพ้ืนท่ี 1 ตารางเมตร 

ไม่แตกต่างจากเกษตรกรท่ีไม่ไดร่้วมโครงการอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ (p > 0.05) 

2 3) ระยะออกรวง เกษตรกรท่ีเขา้ร่วมโครงการและไม่ไดร่้วมโครงการ ปลูกขา้วพนัธ์ุแม่โจ ้2 แบบ                

นาปักดาํ มีความสูง (x̅ =120.78, 119.78 และ SD = 1.38, 0.74 ตามลาํดบั) จาํนวนตน้ต่อกอ x̅ = 24.60, 22.84 และ 

SD = 1.37, 2.02 ตามลาํดบั) จาํนวนกอต่อพ้ืนท่ี 1 ตารางเมตร (x̅ = 18.37, 18.44 และ SD = 0.73, 0.79 ตามลาํดบั) จาํนวน

รวงต่อกอ (x̅ = 23.30, 22.41 และ SD = 2.14, 2.77 ตามลาํดบั) ความยาวรวง (x̅ = 31.29, 30.82 และ SD = 0.98, 0.54 

ตามลาํดบั) จาํนวนเมล็ดต่อรวง (x̅ = 108.85, 114.38 และ SD = 6.48, 6.22 ตามลาํดบั) จาํนวนเมล็ดดีต่อรวง (x̅ = 

81.09, 79.77 และ SD = 9.56, 6.07 ตามลําดับ) จํานวนเมล็ดลีบต่อรวง (x̅  = 27.76, 34.62 และ SD = 4.11, 2.45 

ตามลาํดบั) นํ้าหนกัผลผลิตต่อพ้ืนท่ี 1 ตารางเมตร (x̅ = 188.47, 161.41 และ SD = 7.46, 1.25 ตามลาํดบั) จะเห็นไดว้่า 

ระยะแตกกอของเกษตรท่ีเขา้ร่วมโครงการ ความสูง จาํนวนตน้ต่อกอ จาํนวนกอต่อพ้ืนท่ี 1 ตารางเมตร จาํนวนรวง

ต่อกอ ความยาวรวง จาํนวนเมลด็ต่อรวง จาํนวนเมลด็ดีต่อรวง จาํนวนเมลด็ลีบต่อรวง ไม่แตกต่างจากเกษตรกรท่ี

ไม่ไดร่้วมโครงการอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติ (p > 0.05) แต่นํ้ าหนกัผลผลิตต่อพ้ืนท่ี 1 ตารางเมตร แตกต่างกนัอย่าง

นยัสาํคญัทางสถิติ (p < 0.05) 

 

Table 3 Tillering period, gestation period, and producing grains period of participating and non-participating 

Farmers in the project Maejo 2 rice planting by direct seeding method (n = 10) 

 Participating farmers in 

the project   

Non-participating farmers 

in the project 

p-value 

Tillering period Mean SD Mean SD  

Height 34.39 1.17 32.16 1.48 0.71 

Number of panicles per hill 12.65 0.85 12.64 1.27 0.47 

Number of clusters per square meter  18.37 0.73 18.44 0.79 0.85 
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Table 3 (continued). 

 Participating farmers in 

the project   

Non-participating farmers 

in the project 

p-value 

Gestation period      

Height 109.10 2.34 109.85 3.74 0.17 

Number of panicles per hill 27.18 1.64 24.78 2.06 0.73 

Number of clusters per square meter 18.37 0.73 18.44 0.79 0.85 

Producing grains period      

Height 120.78 1.38 119.78 0.74 0.26 

Number of clusters per square meter 18.37 0.73 18.44 0.79 0.85 

Number of panicles per hill 23.30 2.14 22.41 2.77 0.34 

Length of panicle 31.29 0.98 30.82 0.54 0.16 

Number of grains per panicle 108.85 6.48 114.38 6.22 0.56 

Number of good seeds per panicle 81.09 9.56 79.77 6.07 0.14 

Number of withered seeds per panicle 27.76 4.11 34.62 2.45 0.06 

Yield weight per square meter 188.47 7.46 161.41 1.25 0.04 

 

สรุป 

ผลการศึกษา มีขอ้สรุปท่ีสาํคญั ดงัน้ี  

1) เปรียบเทียบผลของปุ๋ยเคมีผลต่อการเจริญเติบโตของขา้วพนัธ์ุแม่โจ ้2 ระหว่างเกษตรกรท่ีเขา้ร่วมและ

ไม่เขา้ร่วมโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตขา้วนาปี แบบนาหวา่น  

พบว่า ระยะแตกกอ เกษตรกรทั้งสองกลุ่มใส่ปุ๋ยตามความตอ้งการของขา้ว ส่งผลใหค้วามสูง จาํนวน

ตน้ต่อกอ จาํนวนกอต่อพ้ืนท่ี 1 ตารางเมตร ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ (p > 0.05)  

 ระยะตั้งทอ้ง เกษตรกรทั้งสองกลุ่มใส่ปุ๋ยตามความตอ้งการของขา้ว ส่งผลให้ความสูง จาํนวนตน้ต่อกอ 

จาํนวนกอต่อพ้ืนท่ี 1 ตารางเมตร ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ (p > 0.05) 

 ระยะออกรวง เกษตรกรทั้งสองกลุ่มใส่ปุ๋ยตามความตอ้งการของขา้ว ส่งผลใหค้วามสูง จาํนวนตน้ต่อกอ 

จาํนวนกอต่อพ้ืนท่ี 1 ตารางเมตร จาํนวนรวงต่อกอ ความยาวรวง จาํนวนเมลด็ต่อรวง จาํนวนเมลด็ดีต่อรวง จาํนวน

เมล็ดลีบต่อรวง ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (p > 0.05) แต่นํ้ าหนักผลผลิตต่อพ้ืนท่ี 1 ตารางเมตร 

แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ (p < 0.05) 

2) เปรียบเทียบผลของปุ๋ยเคมีผลต่อการเจริญเติบโตของขา้วพนัธ์ุแม่โจ ้2 ระหว่างเกษตรกรท่ีเขา้ร่วมและ

ไม่ขา้ร่วมโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตขา้วนาปี แบบนาปักดาํ 

พบวา่ ระยะแตกกอ เกษตรกรทั้งสองกลุ่มใส่ปุ๋ยตามความตอ้งการของขา้ว ส่งผลใหค้วามสูง จาํนวนตน้ต่อ

กอ จาํนวนกอต่อพ้ืนท่ี 1 ตารางเมตร ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ (p > 0.05)  

ระยะตั้งทอ้ง เกษตรกรทั้งสองกลุ่มใส่ปุ๋ยตามความตอ้งการของขา้ว ส่งผลให้ความสูง จาํนวนตน้ต่อกอ 

จาํนวนกอต่อพ้ืนท่ี 1 ตารางเมตร ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ (p > 0.05) 
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ระยะออกรวง เกษตรกรทั้งสองกลุ่มใส่ปุ๋ยตามความตอ้งการของขา้ว ส่งผลใหค้วามสูง จาํนวนตน้ต่อกอ 

จาํนวนกอต่อพ้ืนท่ี 1 ตารางเมตร จาํนวนรวงต่อกอ ความยาวรวง จาํนวนเมลด็ต่อรวง จาํนวนเมลด็ดีต่อรวง จาํนวน

เมล็ดลีบต่อรวง ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (p > 0.05) แต่นํ้ าหนักผลผลิตต่อพ้ืนท่ี 1 ตารางเมตร 

แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ (p < 0.05) 

ผลการศึกษาแสดงเห็นวา่ ผลผลิตท่ีไดข้องเกษตรกรท่ีเขา้ร่วมโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตขา้วนาปี 

ทั้งวิธีการปลูกแบบนาหว่านและนาปักดาํ มีนํ้ าหนกัผลผลิตท่ีมากกว่าเกษตรกรท่ีไม่ไดเ้ขา้ร่วมโครงการ เน่ืองจาก

เกษตรกรท่ีเขา้ร่วมโครงการมีเจา้หน้าท่ีจากบริษทั ค่อยให้คาํแนะนาํและดูแลการใส่ปุ๋ยของเกษตรกรท่ีเขา้ร่วม

โครงการ โดยมีการใส่ปุ๋ยท่ีเหมาะสมและตรงต่อช่วงระยะการเจริญเติบโตของขา้วตลอดการเก็บเก่ียว ไดแ้ก่ ระยะ

แตกกอจะใส่ปุ๋ยตราซี.พี หมอดิน สูตร 27-12-6 เป็นช่วงระยะท่ีขา้วตอ้งการไนโตรเจนมาก ระยะตั้งทอ้งจะใส่ปุ๋ย

ตราซี.พี หมอดิน สูตร 20-8-20 เป็นช่วงระยะท่ีขา้วตอ้งการทั้งไนโตรเจนและโพสแทสเซียม และเกษตรกรใน

โครงการใส่ปุ๋ยตรงตามระยะเวลาต่อความตอ้งการของขา้ว ส่งผลให้ตน้ขา้วมีความแข็งแรง เขียวนาน เมล็ดมี

นํ้าหนกั เมลด็ลีบนอ้ย เมลด็ในรวงขา้วมาก ทาํใหไ้ดผ้ลผลิตสูงและมีคุณภาพ ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ สยาม 

(2560) ท่ีไดท้าํการศึกษาการใชส้ารเคมีในการทาํนาขา้วของเกษตรกรในอาํเภอหนองเสือ จงัหวดัปทุมธานี พบว่า

เกษตรกรมีการใชส้ารเคมีในการทาํนาขา้วโดยใช ้ปุ๋ยเคมีในอตัราท่ีเหมาะสม สามารถเพ่ิมผลผลิตของขา้ว ทาํให้

รวงขา้วใหญ่ ขา้วงาม เขียวทน เขียวนาน ไดผ้ลผลิตสูงและมีคุณภาพ 
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ปัจจัยทีม่ีความสัมพนัธ์กบัแรงจูงใจในบทบาทการส่งเสริมวสิาหกจิชุมชนของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร

ในพืน้ทีภ่าคใต้ของประเทศไทย 

factors associated with motivations in roles of Small and Micro Community Enterprises (SMCEs) 

promotion of agricultural extension officers in the Southern Region of Thailand 
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บทคัดย่อ  

การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาแรงจูงใจและปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัแรงจูงใจในบทบาทการส่งเสริม

วิสาหกิจชุมชนของเจ้าหน้าท่ีส่งเสริมการเกษตรในพ้ืนท่ีภาคใตข้องประเทศไทย ใช้แบบสอบถามเชิงโครงสร้างกับ

ประชากรคือ เจา้หนา้ท่ีส่งเสริมการเกษตรท่ีรับผิดชอบงานวิสาหกิจชุมชน อาํเภอละ 1 ราย จาํนวน 111 อาํเภอ ครอบคลุม

ทุกจงัหวดัในภาคใต ้วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติเชิงพรรณนาและสถิติทดสอบไคสแควร์ ผลการศึกษา พบว่า เจา้หน้าท่ี

ส่งเสริมการเกษตรท่ีมีบทบาทในงานส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนส่วนใหญ่เป็นเพศชาย (ร้อยละ 82.9) อายุเฉล่ีย 40 ปี นับถือ

ศาสนาพุทธ (ร้อยละ 75.7) ดาํรงตาํแหน่งนกัวิชาการส่งเสริมการเกษตรระดบัปฏิบติัการ (ร้อยละ 53.2) มีประสบการณ์การ

ทาํงานดา้นการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนเฉล่ีย 4 ปี 1 เดือน แรงจูงใจในบทบาทการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนของเจา้หน้าท่ี

ส่งเสริมการเกษตรในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (µ = 3.89) โดยพบว่า มีแรงจูงใจในระดบัมากในดา้นความรับผิดชอบ               

(µ = 4.12) ดา้นนโยบายและการบริหารงาน (µ = 4.04) และแรงจูงใจเฉล่ียเท่ากนัในดา้นการไดรั้บการยอมรับนบัถือและ

ดา้นความมัน่คงในงาน (µ = 4.03) ส่วนแรงจูงใจระดบัปานกลาง คือ ดา้นสภาพการทาํงาน (µ = 3.37) นอกจากน้ี พบว่า

ปัจจยัดา้นอายรัุบราชการ ระดบัของตาํแหน่งท่ีดาํรงอยู่ เป็นปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัแรงจูงใจในบทบาทการส่งเสริม

วสิาหกิจชุมชนของเจา้หนา้ท่ีส่งเสริมการเกษตร อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

คาํสําคญั: เจา้หนา้ท่ีส่งเสริมการเกษตร, ภาคใต,้ บทบาท, แรงจูงใจ, วสิาหกิจชุมชน 

 

Abstract 
 This study aimed to examine factors associated with motivation in roles of small and micro community enterprises 
(SMCEs) promotion of agricultural extension officers in the southern Thailand. Structured questionnaire was used for 
agricultural extension officers responsible for SMCEs, which one was select from each district, were selected from 111 
districts which covered all provinces in the southern region of Thailand. Descriptive statistics and Chi-square test were 
used for data analysis. Results of the study shown that the most agricultural extension officers that performed roles as 
SMCEs were male (82.9%), had an average age at 40 years old, were Buddhists (75.7%), took positions as practitioner-
level agricultural extension officers (53.2%), had SMCEs working experiences at an average of 4 years 1 months. The study 

indicated that the motivation in roles of SMCEs in overall was associated at high level (µ = 3.89). The study revealed that 

motivations associated at the highest level were responsibility (µ = 4.12) and policy and working management (µ = 4.04), 

associated at the same averages were recognition and job security (µ = 4.03), and associated at a medium level was working 

situation (µ = 3.37). Moreover, the study found that factors namely official age and working position level were associated 

with motivations in roles of SMCEs of agricultural extension officers which had statistically significant level at 0.05.          

Keywords: agricultural extension officer, Southern Thailand, role, motivation, Small and Micro Community Enterprises 
(SMCEs)         
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คํานํา 

วิสาหกิจชุมชนของไทยเกิดข้ึนคร้ังแรกในปี พ.ศ. 2540 โดยรัฐบาลกาํหนดใหวิ้สาหกิจชุมชนเป็นนโยบาย

ของภาครัฐท่ีใชแ้กปั้ญหาความยากจน เพ่ือใหผู้ป้ระกอบการในระดบัชุมชนท่ีไม่พร้อมจะเขา้มาแข่งขนัทางการคา้ 

ไดรั้บการส่งเสริมความรู้ และภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน สร้างรายได ้และช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั เพ่ือใหเ้ศรษฐกิจชุมชนมี

ความเข้มแข็ง สามารถพัฒนาไปสู่การเป็นผูป้ระกอบการของหน่วยธุรกิจท่ีสูงข้ึน (เสรี, 2547)  รูปแบบการ

ดาํเนินงานของวิสาหกิจชุมชนเป็นการประกอบกิจการลกัษณะกลุ่มภายในชุมชนเก่ียวกบัการผลิตสินคา้ การ

ใหบ้ริการหรืออ่ืนๆ โดยการจดัการทุนของชุมชน รวมถึง ทรัพยากรภายในชุมชน  ผลผลิตทางการเกษตร ความรู้ 

ภูมิปัญญา และวฒันธรรมทอ้งถ่ิน กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นหน่วยงานรับผิดชอบ

การดาํเนินงานส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนตามพระราชบญัญติัวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 2548 โดยมีเจา้หน้าท่ีส่งเสริม

การเกษตรเป็นผูท่ี้มีบทบาทสาํคญัในการขบัเคล่ือนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนใหมี้ความเขม้แข็งและมีการดาํเนินงานอย่าง

ย ัง่ยืน (กรมส่งเสริมการเกษตร, 2549) 

 บทบาทของเจา้หนา้ท่ีส่งเสริมการเกษตรในงานวิสาหกิจชุมชน ประกอบไปดว้ย 4 บทบาท ไดแ้ก่ 1) จดัทาํ

ข้อมูลพ้ืนฐานของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน 2) ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยี 3) พยากรณ์และเตือนภัย และ  

4) ประสานงานหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง (สาํนกังานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน, 2548) ซ่ึงพบว่า

วิสาหกิจชุมชนในประเทศไทยบางกลุ่มมีความสาํเร็จในการดาํเนินงาน แต่มีกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบางส่วนท่ีประสบ

ปัญหาในการดาํเนินงาน เช่น การตลาด การผลิต และรวมถึงทกัษะอ่ืน ๆ (ธงพล, 2556) ปัจจยัท่ีทาํใหก้ลุ่มประสบ

ความสําเร็จมีทั้งปัจจยัในและปัจจยัภายนอก เช่น ความสามคัคีของกลุ่ม การดาํเนินงานในการผลิตท่ีมีการปฏิบติั

ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสามารถพ่ึงตนเองได ้และอีกหน่ึงปัจจยัท่ีเป็นส่วนสาํคญัในการพฒันาการดาํเนินงาน

ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน คือ การไดรั้บความช่วยเหลือจากหน่วยงานภาครัฐ หรือไดรั้บการส่งเสริมจากเจา้หนา้ท่ี

ส่งเสริมการเกษตร ดงันั้นแรงจูงใจในการปฏิบติังานของเจา้หน้าท่ีส่งเสริมฯ จึงมีส่วนสําคญัในการกระตุน้ให้

เจา้หนา้ท่ีไดมี้การปฏิบติังานอย่างสมํ่าเสมอ (ลดัดาวลัย,์ 2538) โดยปัจจยัของแรงจูงใจในการปฏิบติังานเกิดจาก

ปัจจยัภายใน หรือปัจจยัภายนอกท่ีเขา้มากระตุน้เพ่ือให้เกิดพลงัในการปฏิบติังาน ประกอบดว้ยปัจจยั 9 ดา้น คือ 

ดา้นความสาํเร็จของงาน ดา้นการไดรั้บการยอมรับนบัถือ ดา้นลกัษณะของงานท่ีปฏิบติั ดา้นความรับผิดชอบ ดา้น

ความกา้วหนา้ ดา้นความสัมพนัธ์ในหน่วยงาน ดา้นสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน ดา้นความมัน่คงในงาน และดา้น

นโยบายและการบริหารงาน ซ่ึงจะส่งผลต่อความสําเร็จในการปฏิบติังาน พร้อมทั้งทาํให้งานมีประสิทธิภาพมาก

ยิ่งข้ึน (โชติกา, 2555) 

การศึกษาในคร้ังน้ีจึงมุ่งเนน้ความสําคญัของปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัแรงจูงใจในบทบาทการส่งเสริม

วิสาหกิจชุมชนของเจา้หนา้ท่ีส่งเสริมการเกษตรในพ้ืนท่ีภาคใตข้องประเทศไทย ซ่ึงมีความจาํเป็นอย่างยิ่งเพ่ือใช้

เป็นแนวทางในการกระตุ้นการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีส่งเสริมการเกษตรในงานวิสาหกิจชุมชนให้มีความ

เหมาะสมตามนโยบายของภาครัฐต่อไป 

 

วธีิการศึกษา 

การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาประชากรทั้งหมด ซ่ึงประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี คือ เจา้หนา้ท่ีส่งเสริม

การเกษตรท่ีรับผิดชอบงานวิสาหกิจชุมชน โดยในทางปฏิบัติแลว้สํานักงานเกษตรอาํเภอมีการมอบหมายให้
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เจา้หนา้ท่ีส่งเสริมการเกษตรรับผิดชอบงานวิสาหกิจชุมชน อาํเภอละ 1 รายเท่านั้น พ้ืนท่ีภาคใตมี้ทั้งหมด 151 อาํเภอ 

ดงันั้นจาํนวนประชากร คือ 151 ราย ใช้แบบสอบถามแบบเชิงโครงสร้างในการเก็บรวบรวมขอ้มูลช่วงเดือน

กนัยายนจนถึงพฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ซ่ึงสามารถเกบ็รวบรวมขอ้มูลจากประชากรไดท้ั้งส้ิน 111 ราย ครอบคลุมทุก

จงัหวดัในพ้ืนท่ีภาคใตข้องประเทศไทย สาํหรับแรงจูงใจจะแบ่งออกเป็น 9 ดา้น ไดแ้ก่ 1) ดา้นความสาํเร็จของงาน 

2) ดา้นการไดรั้บการยอมรับนบัถือ 3) ดา้นลกัษณะของงานท่ีปฏิบติั 4) ดา้นความรับผิดชอบ 5) ดา้นความกา้วหนา้ 

6) ดา้นความสัมพนัธ์ในหน่วยงาน 7) ดา้นสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน 8) ดา้นความมัน่คงในงาน และ 9) ดา้น

นโยบายและการบริหารงาน รวมจาํนวนทั้งหมด 43 ประเด็น นาํขอ้มูลท่ีไดม้าวิเคราะห์ดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

เพ่ือหาค่าความถ่ี ค่าเฉล่ีย ค่าร้อยละ ค่าสูงสุด ค่าตํ่าสุด ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และทดสอบความสัมพนัธ์ของตวัแปร

โดยใชส้ถิติทดสอบไคสแควร์ สําหรับระดบัของแรงจูงใจไดก้าํหนดค่าคะแนนแรงจูงใจเป็น 3 ระดบั ไดแ้ก่ มาก 

ปานกลาง นอ้ย มีค่าคะแนนเท่ากบั 3, 2, 1 ตามลาํดบั มีการจดัระดบัเป็นช่วงคะแนนเพ่ือแปลความหมายของระดบั

แรงจูงใจ ดงัน้ี ค่าเฉล่ีย 3.68–5.00 แปลความหมายวา่ มาก ค่าเฉล่ีย 2.34–3.67 แปลความหมายวา่ ปานกลาง ค่าเฉล่ีย 

1.00–2.33 แปลความหมายว่า นอ้ย แลว้นาํมาวิเคราะห์ความสัมพนัธ์กบัปัจจยัต่าง ๆ ท่ีเป็นแรงจูงใจในบทบาทการ

ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนของเจา้หนา้ท่ีส่งเสริมการเกษตรในพ้ืนท่ีภาคใตข้องประเทศไทย  

 

ผลการศึกษา 

 

1. คุณลกัษณะและปัจจัยส่วนบุคคลของเจ้าหน้าท่ีส่งเสริมการเกษตรในงานวิสาหกิจชุมชนในพืน้ท่ีภาคใต้ 

เจา้หนา้ท่ีส่งเสริมการเกษตรท่ีปฏิบติังานส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนในภาคใต ้ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ร้อยละ 

82.9 อายุเฉล่ีย 40 ปี ส่วนใหญ่นบัถือศาสนาพุทธ คิดเป็นร้อยละ 75.7 สถานภาพสมรส พบว่า สมรส ร้อยละ 57.7 

การมีบุตรส่วนใหญ่ไม่มีบุตร/ธิดา ร้อยละ 51.4 โดยมีบุตรเฉล่ีย 2 คน สถานภาพของครอบครัวส่วนใหญ่อาศยัอยู่

บ้านเดียวกันทั้ งคู่สมรสและบุตร ร้อยละ 43.2 ระดับการศึกษาอยู่ในระดบัปริญญาตรี ร้อยละ 76.6 มีการดาํรง

ตาํแหน่งนกัวิชาการส่งเสริมการเกษตรระดบัปฏิบติัการ ร้อยละ 53.2 อายุรับราชการ เฉล่ีย 7 ปี 8 เดือน สูงสุด 35 ปี 

และตํ่าสุด 1 ปี มีประสบการณ์การทาํงานดา้นการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน เฉล่ียอยู่ท่ี 4 ปี 1 เดือน สูงสุด 23 ปี และ

ตํ่าสุด 1 เดือน จาํนวนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่ีเจา้หนา้ท่ีส่งเสริมการเกษตรรับผิดชอบ เฉล่ียอยู่คนละท่ี 55.61 กลุ่ม 

สูงสุด 119 กลุ่ม และตํ่าสุด 5 กลุ่ม ลกัษณะการดาํเนินงานของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่ีเจา้หนา้ท่ีส่งเสริมการเกษตร

รับผิดชอบส่วนใหญ่รับผิดชอบเก่ียวกบักลุ่มแปรรูปสินคา้บริโภค ร้อยละ 98.2 รองลงมา คือ กลุ่มเล้ียงสัตว ์ร้อยละ 

82.0 และกลุ่มผลิตปุ๋ย ร้อยละ 64.9 การไดรั้บฝึกอบรมเก่ียวกบัการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พบว่า เคยไดรั้บการ

ฝึกอบรม ร้อยละ 87.4 ไม่เคยไดรั้บการฝึกอบรม ร้อยละ 12.6 โดยมีความถ่ีในการฝึกอบรมอยูท่ี่ 2.5 คร้ังต่อปี สูงสุด 

5 คร้ังต่อปี และตํ่าสุด 1 คร้ังต่อปี 

 

2. แรงจูงใจในบทบาทการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนของเจ้าหน้าท่ีส่งเสริมการเกษตร 

แรงจูงใจในบทบาทการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนของเจา้หนา้ท่ีส่งเสริมการเกษตรในพ้ืนท่ีภาคใตข้องประเทศ

ไทย พบว่า แรงจูงใจในบทบาทการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนของเจา้หนา้ท่ีส่งเสริมการเกษตรโดยรวมเฉล่ียอยู่ใน

ระดบัมาก (µ = 3.89) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่าเจา้หนา้ท่ีส่งเสริมการเกษตรมีแรงจูงใจในระดบัมาก ไดแ้ก่ 
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ดา้นความรับผิดชอบ (µ = 4.12) ดา้นนโยบายและการบริหารงาน (µ = 4.04) ดา้นการไดรั้บการยอมรับนบัถือและ

ดา้นความมัน่คงในงาน (µ = 4.03) ดา้นความสัมพนัธ์ในหน่วยงาน (µ= 4.02) ดา้นความสําเร็จของงาน (µ= 3.96) 

และดา้นลกัษณะของงานท่ีปฏิบติักบัดา้นความกา้วหน้า (µ= 3.90) และมีแรงจูงใจระดบัปานกลาง ไดแ้ก่ ดา้น

สภาพแวดลอ้มในการทาํงาน (µ= 3.37) ดงัแสดงใน Table 1  
 

Table 1 The level of motivation in the role of community enterprise promotion of agricultural extension officers  

(n = 111) 

Motivations µ SD Motivation level 

Work success 3.96 0.05 high 

Recognition 4.03 1.43 high 

Nature of work performed 3.90 0.03 high 

Responsibility 4.12 0.08 high 

Work progress 3.90 0.08 high 

Colleague relationship 4.02 0.08 high 

Working environment 3.37 0.10 medium 

Job stability 4.03 1.38 high 

Policy and administration 4.04 0.03 high 

Overall  3.89 0.67 high 

 

3. ปัจจัยท่ีมคีวามสัมพันธ์กับแรงจูงใจในบทบาทการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนของเจ้าหน้าท่ีส่งเสริมการเกษตร 

จากการศึกษา พบวา่ อายรัุบราชการ และระดบัของดาํรงตาํแหน่งท่ีดาํรงอยู ่มีความสมัพนัธ์กบัแรงจูงใจใน

บทบาทการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนของเจา้หนา้ท่ีส่งเสริมการเกษตร ท่ีระดบันยัสําคญัทางสถิติ 0.05 ดงัแสดงใน 

Table 2 
 

Table 2 Factors associated with the motivation in the role of community enterprise promotion in southern 

Thailand (n = 111) 

Independent variable 
Motivations 

χ2 sig 

1. Sex .006 1.000 ns 

2. Religion .719 .457 ns 

3. Official age 6.140 .046* 
4. The working age responsible for promoting community enterprises 2.681 .262 ns 
5. Education level of agricultural extension officers 1.065 .587 ns 
6. Working position Level of agricultural extension officer 6.567 .037* 
7. Amount of responsible community enterprise groups .089 .956 ns 
8. Amount of SMCE training participation .019 1.000 ns 

หมายเหตุ: * หมายถึง มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.05, ns หมายถึง ไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติ 
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จาก Table 2 เม่ือพิจารณาในรายละเอียด พบว่า เจา้หนา้ท่ีส่งเสริมการเกษตรท่ีมีอายุการทาํงานส่งเสริม 

วิสาหกิจชุมชนเป็นเวลา 1–5 ปี มีแรงจูงใจในบทบาทการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนอยู่ในระดบัปานกลาง ในขณะท่ี

เจา้หนา้ท่ีส่งเสริมการเกษตรท่ีมีอายุรับราชการ ตั้งแต่ 11 ปีข้ึนไป มีแรงจูงใจในระดบัมาก ทั้งน้ีเน่ืองจากเจา้หนา้ท่ี

ส่งเสริมการเกษตรท่ีมีอายุงานนอ้ยมีความมุ่งมัน่และมีความตอ้งการสร้างประสบการณ์ในการทาํงาน สาํหรับปัจจยั

การดาํรงตาํแหน่งของเจา้หน้าท่ีส่งเสริมการเกษตร พบว่า เจา้หน้าท่ีส่งเสริมการเกษตรท่ีมีการดาํรงตาํแหน่ง

นกัวิชาการส่งเสริมเกษตรระดบัปฏิบติัการ ส่วนใหญ่มีแรงจูงใจในบทบาทการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนอยู่ในระดบั

มาก เน่ืองจากผลการปฏิบติังานส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนสามารถใชใ้นการยื่นขอการปรับตาํแหน่งท่ีสูงข้ึนได ้

 

สรุปและวจิารณ์ผล 

การศึกษาแรงจูงใจในบทบาทการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนของเจา้หนา้ท่ีส่งเสริมการเกษตรในพ้ืนท่ีภาคใต้

ของประเทศไทย มีวตัถุประสงค ์เพ่ือศึกษาคุณลกัษณะและปัจจยัส่วนบุคคลของเจา้หนา้ท่ีส่งเสริมการเกษตร ศึกษา

แรงจูงใจในการปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ีส่งเสริมการเกษตร และวิเคราะห์ปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธ์กบัแรงจูงใจในการ

ปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ีส่งเสริมการเกษตรสามารถสรุปและอภิปรายผลการวิจยัไดด้งัน้ี 

คุณลกัษณะและปัจจยัส่วนบุคคลของเจา้หนา้ท่ีส่งเสริมการเกษตรเป็นตวัแปรหน่ึงท่ีแสดงใหเ้ห็นถึงการมี

แรงจูงใจในบทบาทการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน การศึกษาคร้ังน้ีพบว่า เจา้หนา้ท่ีส่งเสริมการเกษตรในภาคใต ้ส่วน

ใหญ่เป็นเพศชาย ร้อยละ 82.9 ซ่ึงมีความแตกต่างกนักบังานวิจยัของ พชร และคณะ (2562) ท่ีศึกษาการเปรียบเทียบ

การปฏิบติังานกบัภาระงานท่ีกาํหนดไวข้องเจา้หนา้ท่ีส่งเสริมการเกษตรในภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย

พบวา่เจา้หนา้ท่ีส่งเสริมการเกษตรในภาคเหนือตอนบนส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  

เจา้หนา้ท่ีส่งเสริมการเกษตรท่ีปฏิบติังานส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนในภาคใตส่้วนใหญ่อายเุฉล่ีย 40 ปี นบัถือ

ศาสนาพุทธ ร้อยละ 75.5 ระดบัการศึกษาส่วนใหญ่อยู่ในระดบัปริญญาตรี ร้อยละ 76.6 และมีการดาํรงตาํแหน่ง

นกัวิชาการส่งเสริมการเกษตรระดบัปฏิบติัการ ร้อยละ 53.2 โดยท่ีเจา้หนา้ท่ีส่งเสริมการเกษตรมีระดบัแรงจูงใจใน

บทบาทการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก (µ = 3.89) เม่ือพิจารณารายดา้นพบวา่มีแรงจูงใจอยู่

ในระดบัมาก ไดแ้ก่ 1) ดา้นความสาํเร็จของงาน 2) ดา้นการไดรั้บการยอมรับนบัถือ 3) ดา้นลกัษณะของงาน 4) ดา้น

ความรับผิดชอบ 5) ด้านความก้าวหน้า 6) ด้านความสัมพนัธ์ในหน่วยงาน 7) ด้านความมัน่คงในงาน 8) ด้าน

นโยบายและการบริหารงาน ส่วนแรงจูงในดา้นสภาพการทาํงานมีแรงจูงใจในการปฏิบติังานในระดบัปานกลาง ซ่ึง

มีความสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ รัชนีกร (2552) ท่ีพบว่าปัจจยัดา้นการยอมรับนบัถือ ดา้นลกัษณะของงาน 

ดา้นความรับผิดชอบ ดา้นนโยบายและการบริหารงาน ดา้นความสมัพนัธ์ในหน่วยงาน และดา้นความมัน่คงในงาน 

ส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบติังานของขา้ราชการส่วนทอ้งถ่ินในเขตอาํเภอหนองแซง จงัหวดัสระบุรี  

สาํหรับปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัแรงจูงใจในบทบาทการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนของเจา้หนา้ท่ีส่งเสริม

การเกษตรในพ้ืนท่ีภาคใต ้พบว่า อายุรับราชการ และระดบัของตาํแหน่งท่ีดาํรงอยู่ มีความสัมพนัธ์กบัแรงจูงใจใน

บทบาทการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนของเจา้หนา้ท่ีส่งเสริมการเกษตร อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซ่ึงมี

ความสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ Bahua (2013) ท่ีศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการส่งเสริมการเกษตรการปฏิบติังานและ

ผลกระทบท่ีมีต่อเกษตรกรผูป้ลูกขา้วโพดเล้ียงสัตวใ์นจงัหวดัโกรอนตาโล ประเทศอินโดนีเซีย พบว่า ปัจจยัดา้น
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คุณลกัษณะของเจา้หนา้ท่ีส่งเสริมการเกษตร ไดแ้ก่ อายุ อายุการทาํงาน กลุ่มของเจา้หนา้ท่ีส่งเสริมการเกษตรได้

สร้างข้ึน มีความสมัพนัธ์กบัระดบัการปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ีส่งเสริมการเกษตร อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.05 

ข้อเสนอแนะ 
 จากการศึกษา พบว่า เจา้หนา้ท่ีส่งเสริมการเกษตรในภาคใตไ้ดรั้บการฝึกอบรมเก่ียวกบัการส่งเสริมงาน

วิสาหกิจชุมชนท่ีไม่สมํ่าเสมอ และมีเจา้หนา้ท่ีท่ีปฏิบติังานส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนไม่ไดรั้บการอบรมเลย คิดเป็น

ร้อยละ 12.6 ดังนั้น กรมส่งเสริมการเกษตรควรท่ีจะมีการจัดโครงการฝึกอบรมให้มากข้ึน และเจ้าหน้าท่ีท่ี

ปฏิบติังานทุกคนควรไดรั้บการอบรมอย่างนอ้ยปีละ 1 คร้ัง เพ่ือให้มีความเขา้ใจในนโยบายท่ีตรงกนั เพ่ือเพ่ิมพูน

ความรู้ และเพ่ือฝึกทกัษะในการปฏิบติังานใหมี้ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

 นอกจากน้ียงัพบว่าระดบัแรงจูงใจในการปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ีส่งเสริมการเกษตร ท่ีอยู่ในระดบัปาน

กลาง คือ สภาพแวดลอ้มการทาํงาน ดงันั้น การวิจยัคร้ังน้ีเสนอแนะใหห้น่วยงาน (เกษตรอาํเภอ) มีการปรับเปล่ียน

สภาพแวดลอ้มการทาํงาน และมีการสนับสนุนดา้นส่ิงอาํนวยความสะดวกให้กบัเจา้หน้าท่ีส่งเสริมการเกษตร 

เพ่ือใหเ้กิดแรงจูงใจในการปฏิบติังานส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนมากยิ่งข้ึน 
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บทคัดย่อ 

 การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษา 1) ขอ้มูลพ้ืนฐานของเกษตรกร 2) ความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อ

การตดัสินใจส่งออ้ยเขา้โรงงาน 3) ปัญหาในการส่งออ้ยเขา้โรงงาน เก็บรวบรวมขอ้มูลโดยการคดัเลือกตวัอยา่งแบบเจาะจง

กบัเกษตรกรท่ีส่งออ้ยเขา้โรงงานเป็นประจาํ จาํนวน 18 ราย  โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก วิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยการแจกแจง

ความถ่ี  ค่าร้อยละ  และ ค่าเฉล่ีย ผลการศึกษาพบวา่ เกษตรกรเป็นเพศชาย อาย ุ46–55 ปี (ร้อยละ 55.56) เกือบทั้งหมดจบ

การศึกษาระดบัประถมศึกษา (ร้อยละ 94.44) ความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจส่งออ้ยเขา้โรงงาน พบวา่ 

ปัจจยัท่ีมีความสาํคญัมากท่ีสุด คือ ปัจจยัดา้นความสัมพนัธ์ระหวา่งนกัส่งเสริมกบัชาวไร่ (ค่าเฉล่ีย 4.67) รองลงมา คือ ดา้น

การส่งเสริมการผลิตออ้ยมีความสาํคญัอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.22) และปัจจยัท่ีมีความสาํคญัในระดบัปานกลาง คือ ดา้น

ระยะทาง ดา้นราคา และดา้นระยะเวลารอคิวลงออ้ย (ค่าเฉล่ีย 3.05, 2.72 และ 2.56) ปัญหาในการส่งออ้ยเขา้โรงงาน คือ 

ค่าใชจ่้ายในการขนส่งสูงทาํใหมี้การบรรทุกนํ้ าหนกัเกินท่ีกฎหมายกาํหนด และการลดัคิวส่งออ้ยเขา้โรงงาน  
คาํสําคัญ: การตดัสินใจ, การส่งเสริม, เกษตรกรชาวไร่ออ้ย, ความคิดเห็น  

 

Abstract 

 This research aimed to study 1) basic information, 2) To factory opinion on factors affecting decision to send 

sugarcane to the factories, and 3) Problems in sending sugarcane. Data were collected by selecting specific 18 samples 

sugarcane farmers regularly sending sugarcane to the factory by in-depth interviews. Statistical analysis included frequency, 

percentage and mean.  Results of revealed that half of respording were male (55.56 %), age 46–55 years. Most of there 

completed at the primary school (94.44%). Opinion on factors affecting the decision to send sugarcane to the factory found 

that the most important factors were relationship between extension worker and farmers (mean 4.67), followed by 

promotion of sugarcane production at a high level (mean 4.22). Factors at moderate importance included distance, price, 

and the queuing time for the process of sending sugarcane (mean 3.05,2.72 respectively 2.56). Problems in sending 

sugarcane were: high cost of transportation leads to legal overloading and out of the queue to send sugarcane.  

Keywords: decision-making, extension, opinion, sugarcane farmer 
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คํานํา 

ปัญหาของอุตสาหกรรมออ้ยและนํ้าตาลทรายของประเทศไทยคือ ความแปรปรวนของผลผลิตและราคา

นํ้าตาลในตลาดโลก ซ่ึง 3 ใน 4 ของผลผลิตทั้งหมดจะส่งออกไปจาํหน่ายยงัตลาดต่างประเทศ ดงันั้นถา้ราคานํ้าตาล

ในตลาดโลกมีความผนัผวนมาก ก็จะส่งผลกระทบโดยตรงต่อราคาออ้ยในประเทศทนัที ในรอบ 10 ปีท่ีผ่านมาน้ี

ผลผลิตออ้ยของประเทศมีความแปรปรวนอย่างมาก โดยมีปริมาณออ้ยเขา้หีบอยู่ระหว่าง 66–134 ลา้นตนั ทาํให ้            

การวางแผนการผลิตและการคา้ขายนํ้าตาลเป็นไปดว้ยความยากลาํบาก เพราะเป็นตลาดล่วงหนา้ ในปัจจุบนัโรงงาน

นํ้าตาล 54 โรงทัว่ประเทศ มีกาํลงัการผลิตรวมกนัมากกว่า 100 ลา้นตนัออ้ย แต่วตัถุดิบมกัจะไม่เพียงพอโดยฉพาะ

ในปีท่ีประสบภาวะฝนแลง้ การระบาดของโรคใบขาวและหนอนกอ จะทาํใหผ้ลผลิตลดลงอย่างมาก ดงันั้นปัญหา

ความแปรปรวนของผลผลิตออ้ยท่ีจะป้อนใหโ้รงงาน จึงทาํใหป้ระสิทธิภาพการผลิตนํ้าตาลของโรงงานตกตํ่าตาม

ไปดว้ย เพราะขาดแคลนวตัถุดิบ ประกอบกบัพ้ืนท่ีปลูกออ้ยของประเทศไทยมีความผนัแปรอยูร่ะหวา่ง 10–11 ลา้น

ไร่ กระจายอยูใ่นเขตภาคกลางภาคตะวนัออก ภาคเหนือ และภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ผลผลิตออ้ยโดยรวมในระยะ 

5 ปีท่ีผ่านมาน้ีจะอยู่ระหว่าง 93–134 ลา้นตนั โดยมีผลผลิตเฉล่ียอยู่ระหว่าง 10–12 ตนั/ไร่ ซ่ึงสามารถเพ่ิมผลผลิต

เฉล่ียต่อไร่ไดอี้กมาก (สาํนกังานคณะกรรมการออ้ยและนํ้าตาลทราย, 2563) 

 โรงงานนํ้ าตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จาํกดั เป็นหน่ึงในหลายโรงงานท่ีไดรั้บปัญหาการขาดแคลนออ้ยอย่าง

หนกัในฤดูการผลิตท่ีผา่นมา อนัเน่ืองมาจากโรงงานตั้งอยู่ในพ้ืนท่ีภาคตะวนัออกเฉียงเหนือจึงเกิดปัญหาภยัแลง้เป็น

ประจาํ ทาํใหเ้กษตรกรมีออ้ยไม่เพียงพอในการส่งผลผลิตใหก้บัโรงงานต่าง ๆ ในพ้ืนท่ี ทาํใหโ้รงงานต่าง ๆ เกิดการ

แยง่ออ้ยในการทาํนํ้าตาล 

โรงงานนํ้ าตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จาํกดั เป็นโรงงานท่ีรับซ้ือออ้ยจากเกษตรกรเพ่ือนาํมาผลิตเป็นนํ้ าตาล

และส่งออก ตั้งอยู่ท่ี 11 หมู่ 6 ต.หนองสระปลา อ.หนองหาน จ.อุดรธานี 41130 ก่อตั้งข้ึนเม่ือปี พ.ศ. 2500 โดยคุณ

เงิน ชยัรัตนไ์ดเ้ดินทางไปไตห้วนั เพ่ือซ้ืออุปกรณ์และขอความร่วมมือในการ ติดตั้งเคร่ืองจกัรและฝึกสอนการเค่ียว

นํ้าตาลทรายขาว โดยก่อตั้งโรงงานในพ้ืนท่ี 80 ไร่ ซ่ึงคือท่ีตั้งโรงงานในปัจจุบนัท่ี โดยรับนํ้าเช่ือมจากโรงงานทั้ง  

8 สาขาเพ่ือมาเค่ียวนํ้ าตาลต่อมาใน ปี พ.ศ. 2519 ผูอ้าํนวยการโรงงาน คือคุณเงิน ชัยรัตน์ ไดเ้กษียณตนเองให้

บุตรชายคนโตมาบริหาร คือคุณปรีชา ชยัรัตน ์ดาํรงตาํแหน่งกรรมการผูจ้ดัการ คุณปรีชา ชยัรัตนไ์ดข้ยายสาํนกังาน

เพ่ิม 2 สาขา คือในกรุงเทพมหานครและสํานักงานโรงงานในปัจจุบัน ต่อมาบุตรชายอีก 2 คนของคุณเงิน คือ                   

คุณประชา ชัยรัตน์ และคุณธาดา ชัยรัตน์ได้เข้าร่วมบริหารกิจการจนพฒันา นําระบบการผลิตท่ีทันสมยัและ

มาตรฐานการจดัการต่าง ๆ มาพฒันาองค์กร จนเพ่ิมกาํลงัการผลิต เป็นวนัละ 20,582 ตนั ในปี พ.ศ. 2538–2539 

บริษทัเร่ิมทาํการผลิตนํ้ าตาลทรายขาวบริสุทธ์ิ ปีการผลิต 2545/2546 สามารถหีบออ้ยไดม้ากท่ีสุด 242,000 ตนั             

ในปี 2548 มีการนาํกากออ้ยมาเป็นเช้ือเพลิงผลิตไฟฟ้าเพ่ือจาํหน่ายให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิต และต่อมาไดเ้ปล่ียนไป

จาํหน่ายใหก้บัการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ฝ่ายไร่เร่ิมอุดม, 2560) 

 จากเหตุผลท่ีกล่าวมาขา้งตน้ ทาํให้ผูวิ้จยัสนใจท่ีจะทาํการศึกษาความคิดเห็นท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจส่ง

ออ้ยเขา้โรงงานของเกษตรกรผูป้ลูกออ้ยใน จงัหวดัสกลนคร ภายใตก้ารส่งเสริมของโรงงานนํ้ าตาลทรายขาวเร่ิม

อุดม จาํกดั ทั้งน้ีเพ่ือให้บริษทัโดยเฉพาะหน่วยงานท่ีทาํหนา้ท่ีในการจดัหาออ้ยเขา้โรงงานสามารถนาํขอ้มูลจาก

การศึกษา ไปปรับใชใ้นการวางแผนการจดัการออ้ยเขา้โรงงานต่อไป 
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อุปกรณ์และวธีิการ  

 การวิจยัคร้ังน้ีดาํเนินการตามระเบียบวิธีการดงัน้ี 

ประชากร ของการศึกษาคร้ังน้ี ไดแ้ก่ เกษตรกรท่ีไดรั้บการส่งเสริมจากโรงงานนํ้าตาลทรายขาวเร่ิมอุดม  

ในพ้ืนท่ี เขต 4 สกลนคร จาํนวน 140 ราย 

กลุ่มตวัอยา่งทาํการเลือกแบบเจาะจงจากเกษตรกรท่ีส่งออ้ยเขา้โรงงานเป็นประจาํในพ้ืนท่ีเขต 4 สกลนคร  

จาํนวน 18 ราย 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั งานวิจยัน้ีใชแ้บบสมัภาษณ์เชิงลึกท่ีมีขอ้คาํถามเป็นปลายปิด  

(Close-Ended Question) และ แบบสมัภาษณ์ปลายเปิด (Open- Ended Question) โดยแบ่งออกเป็น 3 ตอนดงัน้ี 

ตอนท่ี 1 ขอ้มูลพ้ืนฐานของเกษตรกรผูป้ลูกออ้ยท่ีไดรั้บการส่งเสริมจากโรงงานนํ้าตาลทรายขาวเร่ิมอุดม 

จาํกดั จงัหวดัสกลนคร  

ตอนท่ี 2 ความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจส่งออ้ยเขา้โรงงาน  

ตอนท่ี 3 ปัญหาในการส่งออ้ยเขา้โรงงาน 

 

การทดสอบเคร่ืองมือในการวิจัย 

การตรวจสอบเคร่ืองมือ โดยผูวิ้จยันาํแบบสัมภาษณ์ท่ีสร้างข้ึนไปปรึกษาผูเ้ช่ียวชาญช่วยตรวจสอบความ

ถูกตอ้งและความครอบคลุมของเน้ือหาและวตัถุประสงคข์องงานวิจยั โดยมีผูเ้ช่ียวชาญ 3 ท่าน 

      

วิธีเกบ็รวบรวมข้อมลู 

 เก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยแบบสัมภาษณ์ดว้ยตนเองจากกลุ่มตวัอย่างจาํนวน 18 ราย ทาํการเก็บขอ้มูลจาก

การทาํงานกบัเจา้หนา้ท่ีส่งเสริมโดยการเลือกเกษตรกรท่ีส่งออ้ยเขา้โรงงานเป็นประจาํ โดยทาํการเกบ็ขอ้มูลระหวา่ง

การฝึกงาน ในระหวา่งวนัท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ถึง 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 

 

การวิเคราะห์ข้อมลู 

 ผูศึ้กษาวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา ไดแ้ก่ ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

นาํมาวิเคราะห์ ความคิดเห็นเก่ียวกบัการตดัสินใจส่งออ้ยเขา้โรงงาน โดยใชแ้นวคิดของลิเคิรท (Likert Scale) เป็น

เกณฑว์ดัซ่ึงมีเกณฑใ์หค้ะแนนตามระดบัความสาํคญั 5 ระดบั (กชวรรณ, 2558) 

 

ผลและวจิารณ์ผลการทดลอง 

 การนาํเสนอผลการศึกษา สามารถแบ่งออกได ้เป็น 3 ส่วน ดงัน้ี 

 

1. ข้อมลูพืน้ฐานของเกษตรกร 

       พบว่า เป็นเพศชายร้อยละ 50 อายุช่วง 46–55 ปี  ร้อยละ 55.56  เ กือบทั้ งหมดจบการศึกษาระดับ

ประถมศึกษาร้อยละ 94.44 ดา้นกรรมสิทธ์ิในท่ีดินพบว่าเกษตรกรมีท่ีดินของตนเองและพ้ืนท่ีเช่าดว้ยร้อยละ 72.22 

ทาํเกษตรกรรมโดยอาศยันํ้ าฝนทั้งหมด ส่วนใหญ่ปลูกออ้ยพนัธ์ขอนแก่น 3 ร้อยละ 72.22 ประเภทออ้ย เป็นออ้ย
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ใหม่ร้อยละ 58.35 และเฉล่ียค่าเช่าท่ีดินไร่ละ 1138.89 บาทต่อไร่ ลักษณะการปลูก เกือบทั้ งหมดปลูกด้วย

เคร่ืองจกัรกล ร้อยละ 72.22 มีการเก็บเก่ียวช่วงเดือนธันวาคมถึงมีนาคมทั้งหมด และมากกว่าคร่ึงเก็บเก่ียวออ้ยสด

และออ้ยไฟไหมร้้อยละ 77.78 ประมาณคร่ึงหน่ึงใช้วิธีเก็บเก่ียวดว้ยวิธีแรงงานคนและรถตดัออ้ย ร้อยละ 55.56                

การขนส่งส่วนใหญ่ขนส่งดว้ยรถสิบลอ้ร้อยละ 72.22 และชาวไร่มีรถไถเป็นของตนเองร้อยละ 88.89 ระยะจากไร่ 

ไปสถานีขนถ่าย ประมาณ 21–40 กิโลเมตรร้อยละ 50 

ต้นทุนการปลูกอ้อยพบว่าเกือบคร่ึงของเกษตรกรคือร้อยละ 44.44 อยู่ในช่วง 1000–2000 บาทโดยมี

ค่าเฉล่ียท่ี 1261 บาท(x̅ = 1261.00 บาท)ส่วนในค่าวสัดุการปลูกออ้ยส่วนใหญ่ร้อยละ 61.11 อยู่ในช่วง 0–999 บาท

โดยมีค่าเฉล่ียท่ี 1053.05 บาท(x̅ =1053.05 บาท) และค่าแรงในการเก็บเก่ียวกว่าคร่ึงร้อยละ 49.99 ในช่วง 0–999 

บาท โดยมีค่าเฉล่ียท่ี 1247.78 บาท(x̅ =1247.78 บาท) ค่าขนส่งรถสิบลอ้เฉล่ีย 146.67 บาทต่อตนั รถหกลอ้เฉล่ีย 

151.11 บาทต่อตนั รถพ่วงเฉล่ีย 102.78 บาทต่อตนัรถลากเฉล่ีย 100 บาทต่อตนั พนัธ์ุออ้ย ค่าเฉล่ียพนัธ์ุออ้ย 1150 

บาท ค่าท่ีดินเฉล่ียไร่ละ 1138.89 บาทต่อไร่ 

ปัญหาการปลูกส่วนใหญ่ร้อยละ 77.78 พบปัญหาภยัแลง้ ปัญหาการเกบ็เก่ียวออ้ยพบวา่ปัญหาส่วนใหญ่คือ

การขาดแรงงานร้อยละ 61.11 และปัญหาการขนส่งออ้ยเขา้โรงงาน พบว่า การบรรทุกเกินกว่าท่ีกฎหมายกาํหนด

ร้อยละ 33.33 

 

2. ความคิดเห็นเก่ียวกับปัจจัยท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจส่งอ้อยเข้าโรงงาน 

จากการสาํรวจความคิดเห็นของเกษตรกรพบว่าปัจจยัดา้นความสัมพนัธ์กบัชาวไร่มีความสาํคญัระดบัมาก

ท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย = 4.67, SD = 0.48)  ความสัมพนัธ์ในท่ีน้ีเป็นไปในรูปแบบของความสัมพนัธ์ท่ีมีมาจากรุ่นสู่รุ่น                    

มีความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัโรงงานมาตลอดทาํให้เกิดความผูกพนั การจงรักภกัดีและการท่ีโรงงานดูแลลูกหลานของ

ชาวไร่ ไม่วา่จะเป็นการรับเขา้มาทาํงานพาร์ทไทม ์ในช่วงฤดูเปิดหีบท่ีทางโรงงานตอ้งการพนกังงานเพ่ิมข้ึน เพราะ

ออ้ยเป็นพืชท่ีไม่ไดเ้ปิดรับตลอดจะเปิดแค่ช่วง ธนัวาคม–มีนาคมของทุกปี และทางโรงงานจะเพ่ิมพ้ืนท่ีรับซ้ือออ้ย 

ท่ีเรียกกนัว่าลานรับซ้ือในแต่ละเขตเพราะทางโรงงาน ไม่มีพ้ืนท่ีรองรับเพียงพอต่อเกษตรกรท่ีมาส่งวตัถุดิบ ส่งผล

ใหต้อ้งรับพนกังานมาเพ่ิมจาํนวนมาก ในทางปฏิบติัหวัหนา้เขตจะเป็นคนคดัสรรคนท่ีมาสมคัรลูกหลานชาวไร่ท่ีมี

ความสัมพันธ์อันดีกับทางโรงงานส่งอ้อยเป็นประจําก็จะได้รับพิจารณาก่อน ทําให้เกษตรกรไม่อยากท่ีจะ

เปล่ียนแปลงถึงแมจ้ะไดรั้บขอ้เสนอท่ีดีจากโรงงานใหม่ก็ตาม ดา้นการส่งเสริมมีความสําคญัอยู่ในระดับมาก 

(ค่าเฉล่ีย = 4.22, SD = 0.73)  การส่งเสริมคือการช่วยเหลือถอ้ยทีถอ้ยอาศัยไม่คิดอตัราดอกเบ้ียท่ีแพงเกินจริง 

สนบัสนุนอุปกรณ์ท่ีเกษตรกรตอ้งการ หมัน่ตรวจเยี่ยมเกษตรกรวา่พบปัญหาใดบา้งในการเพาะปลูก และการแกไ้ข

ปัญหาเฉพาะหนา้ ไม่ว่าจะเป็นเกษตรกรท่ีขาดหลกัทรัพยค์ ํ้าประกนั นกัส่งเสริมก็จะใหมี้การคํ้าประกนักลุ่ม คือให้

ชาวไร่ท่ีมีหลกัทรัพยค์ ํ้ าประกนั 3 คนข้ึนไปมาเซ็นคํ้าประกนัให้ อีกทั้งนกัส่งเสริมยงัคอยแจง้นโยบายต่าง ๆ จาก

สมาคมชาวไร่ออ้ย เช่น ราคาออ้ยขั้นตน้-ขั้นสุดทา้ย เงินสนบัสนุนจากรัฐบาล เงินครบโควตาจากโรงงาน เพราะ

เกษตรกรบางคนอายุมากแลว้ใช้สมาร์ทโฟนไม่เป็น นักส่งเสริมจะคอยช่วยเหลือก่อให้เกิดความสัมพนัธ์อนัดี

ระหว่างเกษตรกรกบัทางโรงงาน ดา้นระยะทางไปโรงงาน/ระยะทางไปลานมีความสําคญัอยู่ในระดบัปานกลาง

(ค่าเฉล่ีย = 3.05, SD = 0.99)  ระยะทางเป็นอีกปัจจยัสาํคญัเพราะช่วยลดตน้ทุนในการขนส่ง ชาวไร่ท่ีอยูใ่กลโ้รงงาน

ก็ไม่อยากส่งไกล ถึงแมจ้ะไดเ้งินอุดหนุนดา้นออ้ยทางไกลแต่ก็มีความเส่ียงดา้นความเส่ือมโทรมของรถเกษตรกร 
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และจากความเห็นของเกษตรกรรายหน่ึงบอกว่าถา้ไปโรงงานใหม่ทางท่ีใกลก้็มี แต่ถนนไม่ได้ลาดยางทางมี

อุ ป ส ร ร ค เ ย อ ะ อ า จ ทํา ใ ห้ เ ค ร่ื อ ง ย น ต์ เ สี ย ห า ย ไ ด้  ด้ า น ร า ค า มี ค ว า ม สํ า คัญ อ ยู่ ใ น ร ะ ดับ ป า น ก ล า ง  

(ค่าเฉล่ีย = 2.72, SD = 0.75)  ราคาในกรณีออ้ยท่ีอยู่ในโควตาจะไม่ต่างกันมากเพราะถูกควบคุมโดยกระทรวง

อุ ต ส า ห ก ร ร ม เ พ ร า ะ อ้อ ย เ ป็ น พ้ื น ค ว บ คุม พิ เ ศ ษ ด้า น ร ะย ะ เว ล า ร อ คิว ข น ถ่ า ยอ ยู่ ใ น ร ะดับ ป า น ก ลา ง 

(ค่าเฉล่ีย = 2.56, SD = 0.88)  การรอคิวเป็นปัญหาดา้นการจดัการดา้นพ้ืนท่ี ท่ีมีขอ้จาํกดัเพราะออ้ยมีฤดูเปิดหีบแค่

ธนัวาคม-มีนาคม ทาํใหเ้กษตรกรมาส่งออ้ยในเวลาท่ีใกลเ้คียงกนั ส่งผลใหเ้กิดการไม่พอของพ้ืนท่ีได ้และปัญหา

ดา้นการใช้เส้นสายเพ่ือลดัคิวก็เป็นอีกปัจจยัเพราะเกษตรกรบางรายมีญาติพ่ีน้องท่ีทาํงานอยู่ในโรงงานทาํให้

บางคร้ังแอบช่วยเหลือกนัทาํใหผู้อ่ื้นไดรั้บความเดือดร้อนได ้ 

 

3. ปัญหาในการส่งอ้อยเข้าโรงงาน 

 ปัญหาการขนส่งออ้ยเขา้โรงงานพบว่า มีการบรรทุกเกินกว่าท่ีกฎหมายกาํหนดร้อยละ 33.33 เน่ืองมาจาก

ค่าใชจ่้ายในการขนส่งท่ีสูงทาํใหมี้การบรรทุกนํ้าหนกัเกินท่ีกฎหมายกาํหนด เน่ืองจากยิ่งพ้ืนท่ีห่างไกลโรงงานราคา

ค่าขนส่งก็จะสูงตามไปดว้ย รอคิวนาน คิดเป็นร้อยละ 22.22  อาจเป็นเพราะขอ้จาํกดัดา้นพ้ืนท่ีของโรงงานท่ีมีไม่

มากนกัและการใชเ้สน้สายรู้จกัคนในโรงงานและทาํการลดัคิวใหค้นท่ีรู้จกั 

 

วิจารณ์ผลการศึกษา 

จากผลการศึกษาความคิดเห็นของเกษตรกรท่ีให้ความสําคญั กบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อการส่งออ้ยเขา้โรงงาน

ดา้นความสมัพนัธ์กบัชาวไร่มากท่ีสุด(ค่าเฉล่ีย = 4.67, SD = 0.48) ดา้นการส่งเสริมอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย = 4.22, 

SD = 0.73) ดา้นระยะทางไปโรงงาน/ระยะทางไปลานอยู่ในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย = 3.05, SD = 0.99) ดา้นราคา

อยู่ในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย = 2.72, SD = 0.75) ดา้นระยะเวลารอคิวขนถ่ายอยู่ในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย=

2.56, SD = 0.88) จากผลการศึกษาจะเห็นไดว้า่  

ด้านของความสัมพันธ์ จะมากท่ีสุดจะเห็นไดว้่าความคิดเห็นของเกษตรกรนั้นตอ้งการ การดูแลเอาใจใส่

ของทางดา้นนกัส่งเสริม และทางโรงงานเป็นหลกั เพราะเกษตรกรหลายคนมีท่ีแต่ไม่มีทุนจึงจาํเป็นท่ีจะตอ้งไดรั้บ

การส่งเสริมจากทางโรงงานทั้งดา้นเคร่ืองมือการปลูก และเงินทุนจึงมีการพ่ึงพาและอาศยักนัอยูต่ลอดของเกษตรกร

และทางโรงงานถา้โรงงานไม่สนบัสนุนเกษตรกร โรงงานก็จะไม่มีวตัถุดิบในการผลิตนํ้าตาล และในทางกลบักนั

เกษตรกรกจ็ะไม่มีกาํลงัทรัพยใ์นการปลูกออ้ยเช่นเดียวกนัจึงเกิดเป็นความผูกพนัธ์กนัระหวา่งเกษตรกรและโรงงาน 

และก่อเกิดเป็นความภกัดีท่ีมีต่อโรงงานเพราะเคยผา่นช่วงเวลาท่ียากลาํบากมาดว้ยกนั 

ด้านของการส่งเสริม เกษตรกรส่วนใหญ่จะเป็นผูสู้งอายุบา้งก็ใชส้มาร์ทโฟนไม่เป็นก็ไดน้กัส่งเสริมช่วย

ดูแลไม่ว่าจะเป็นนโยบายของสาํนกังานคณะกรรมการออ้ยและนํ้าตาลทราย เช่นการดูราคาออ้ยขั้นตน้ เงินอุดหนุน

จากรัฐบาล ปัญหาเงินไม่เขา้ นักส่งเสริมของทางโรงงานก็จะช่วยดูในส่วนตรงน้ี และปัญหาขาดหลกัทรัพยค์ ํ้ า

ประกนั นกัส่งเสริมก็จะทางออกใหเ้ช่น การคํ้าประกนักลุ่ม คือการใหเ้กษตรกรท่ีมีหลกัทรัพยค์ ํ้าประกนั 3 คนข้ึน

ไปมาคํ้าประกนัใหเ้กษตรกรท่ีไม่มีหลกัทรัพย ์เป็นตน้ 

ด้านระยะทางไปโรงงาน/ระยะทางไปลาน อยู่ในระดบัปานกลาง เกษตรกรส่วนใหญ่จะบอกคลา้ย ๆ กนั

หมดวา่ใกลโ้รงงานไหนกจ็ะไปส่งโรงงานนั้นเพราะยิ่งระยะทางไกลกเ็ท่ากบัวา่เพ่ิมตน้ทุน ทุกคนตอ้งการลดตน้ทุน
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กนัอยู่แลว้เพ่ือท่ีจะไดก้าํไรสูงสุดดงันั้นทางโรงงานควรท่ีจะดูแลเกษตรกรท่ีอยูใ่นพ้ืนท่ีใหดี้ไม่ใหโ้รงงานใกลเ้คียง

ท่ีระยะทางอาจจะไม่ห่างกนัมากมาแยง่เกษตรกรของตนไป 

ด้านราคา อยู่ในระดบัปานกลางเน่ืองจากออ้ยเป็นพืชเศรษฐกิจชนิดพิเศษท่ีไดรั้บการควบคุมกาํหนดราคา

จากรัฐบาลทาํใหร้าคาในการรับซ้ือไม่ต่างกนัมากทาํใหใ้นแต่ละโรงงานมีราคาท่ีใกลเ้คียงกนั จุดท่ีจะเกิดการแข่งขนั

ในดา้นราคาก็จะเป็นกลุ่มเกษตรกรท่ีไม่ไดอ้ยู่ในโควตาของโรงงานขายออ้ยลอย พวกน้ีจะไดอี้กราคาอาจจะดู

เหมือนวา่ดีกวา่ แต่จะไม่ไดรั้บเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและเงินเตม็โควตาจากทางโรงงาน 

ด้านระยะเวลารอคิวขนถ่าย อยู่ในระดบัปานกลาง ปัญหาท่ีอาจเกิดข้ึนแน่นอนว่าอาจจะเกิดปัญหาการ

ล่าชา้สุดวิสยัอนัเน่ืองมาจากพ้ืนท่ี ท่ีจาํกดัของทางโรงงาน แต่ในบางกรณีท่ีล่าชา้เพราะเกิดการใช่เส้นสายในการลดั

คิวเกษตรกรบางคนอาจรู้จกักบัเจา้หนา้ท่ีลาํดบัคิวเขา้ลานขนถ่ายออ้ย ทางโรงงานควรท่ีจะคิดหาวิธีแกปั้ญหาน้ี

เพราะอาจทาํใหเ้สียเกษตรกรบางคนไปได ้

จากความคิดเห็นท่ีกล่าวมานั้นโรงงานควรท่ีจะเน้นจุดน้ีให้หนักเพ่ือท่ีจะเพ่ิมความสัมพนัธ์ระหว่าง

เกษตรกรและทางโรงงาน เพราะในปัจจุบันมีการแข่งขันท่ีค่อนข้างสูงโรงงานคู่แข่งอาจเอาราคาท่ีสูง ทาํให้

เกษตรกรอาจเปล่ียนโรงงานได้ จากความคิดเห็นเชิงลึกท่ีผูวิ้จัยได้สัมภาษณ์มา โรงงานควรท่ีจะเร่งสร้าง

ความสัมพนัธ์ให้มากยิ่งข้ึน อาทิเช่นการจดัเล้ียงเกษตรกรท่ีส่งออ้ยครบโควตาเป็นประจาํ ให้ทุนการศึกษาบุตร

หลานเป็นตน้ ส่วนในดา้นของการส่งเสริม ให้เพ่ิมของการติดตามเงินสนบัสนุนให้ไวข้ึนเพ่ือท่ีจะไดท้นัในช่วง

เพาะปลูก ถึงยงันั้นก็ไม่อาจมองขา้มในดา้นความสาํคญัท่ีอยู่ในระดบัปานกลางได ้เช่นในดา้นของระยะเวลารอขน

ถ่ายเกษตรกรบางคนอาจมีความจาํเป้นตอ้งใชร้ถเร่งด่วนไม่สามารถรอนาน ๆไดต้อ้งมีการจดัการระบบคิวเขา้ร้าน

ออ้ยใหม่ให้มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน และจากการท่ีผูวิ้จยัไดท้าํการศึกษาความคิดเห็นของเกษตรกรท่ีให้ความสาํคญั 

กบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อการส่งออ้ยเขา้โรงงานก็พบว่ามีลกัษณะการเก็บรวบรวมขอ้มูลท่ีคลา้ยคลึงและ สอดคลอ้งกบั

การศึกษาของ สุจรรยา วงษพ์นัธ์ (2548) ไดท้าํการศึกษาเร่ืองการส่งเสริม/บริการ พบว่าเกษตรกรมีความตอ้งการ 

ไดรั้บการ ส่งเสริมและการบริการเป็นอนัดบัตน้ๆ ไม่ว่าจะเป็นเร่ือง การจดัหาปัจจยัการผลิต ท่ีเกษตรกรมีความ

ตอ้งการมากในเร่ืองการจดัหาปุ๋ยและสารเคมีตลอดจนการส่งเสริมความรู้เก่ียวกบัออ้ย 

 

สรุป 

 ข้อมูลพื้นฐานเกษตรกร เกษตรกรท่ีส่งออ้ยเขา้โรงงาน เป็นเพศชายร้อยละ 50 อายุช่วง 46–55 ปี ร้อยละ  

55.56 เกือบทั้งหมดจบการศึกษาระดบัประถมศึกษาร้อยละ 94.44 ดา้นกรรมสิทธ์ิในท่ีดินพบวา่เกษตรกรมีท่ีดินของ

ตนเองและพ้ืนท่ีเช่าดว้ยร้อยละ 72.22 ทาํเกษตรกรรมโดยอาศยันํ้าฝนทั้งหมด ส่วนใหญ่ปลูกออ้ยพนัธ์ขอนแก่น 3 

ร้อยละ 72.22 

ความคิดเห็นเกี่ยบกับปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจส่งอ้อยเข้าโรงงานของเกษตรกรผู้ปลูกอ้อยใน จังหวัด

สกลนคร พบว่าปัจจยัดา้นความสัมพนัธ์กบัชาวไร่มีความสําคญัระดบัมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย = 4.67, SD = 0.48) ดา้น

การส่งเสริมมีความสําคัญระดับมาก (ค่าเฉล่ีย = 4.22, SD = 0.73) ด้านระยะทางไปโรงงาน/ระยะทางไปลาน                         

มีความสาํคญัระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย = 3.05, SD = 0.99) ดา้นราคามีความสาํคญัระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย = 2.72, 

SD = 0.75) ดา้นระยะเวลารอคิวขนถ่ายมีความสาํคญัระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย = 2.56, SD = 0.88) 
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 ปัญหาการขนส่งอ้อยเข้าโรงงาน ท่ีพบมากท่ีสุดคือ การบรรทุกเกินกว่าท่ีกฎหมายกาํหนดร้อยละ 33.33 

เน่ืองมาจากค่าใชจ่้ายในการขนส่งท่ีสูง ทาํใหมี้การบรรทุกนํ้าหนกัเกินท่ีกฎหมายกาํหนด และ  การรอคิวนาน คิด

เป็นร้อยละ 22.22    

  

ข้อเสนอแนะ  

 จากผลการวิจยัของผูวิ้จยัท่ีทาํแบบสัมภาษณ์กบัเกษตรกรและลงพ้ืนท่ีในการฝึกสหกิจศึกษาควรมีการ

วางแผนในการเก็บรวบรวมขอ้มูลใหไ้ดม้ากกว่าน้ีเช่น การเพ่ิมวนัทาํงานอาทิตยล์ะ 1 วนัเพ่ือเก็บขอ้มูลโดยเฉพาะ

ทั้งวนัอาจทาํใหไ้ดข้อ้มูลท่ีครบถว้นและสามารถสรุปออกมาไดเ้ป็นรูปธรรมและนาํไปแกปั้ญหาใหท้างโรงงานได้

จริง 

 

เอกสารอ้างองิ 

กชวรรณ ทาแกว้นอ้ย. 2558. ปัจจยัการตดัสินใจซ้ือปุ๋ยอินทรียข์องเกษตรกร ตาํบลผานอ้ย อาํเภอวงัสะพุง จงัหวดั 

เลย. วิทยานิพนธ์บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต, มหาวิทยาลยัราชภฏัเลย, เลย. 

เกษสุดา เดชภิมล. 2561. ขอ้มูลทัว่ไปของออ้ยและนํ้าตาลทราย. 

http://www.ocsb.go.th/upload/learning/fileupload/5336-7406.pdf, 23 กนัยายน 2563. 

มหาวิทยาลยัขอนแก่น. 2562. องคค์วามรู้สาํหรับการพฒันาดา้นออ้ย. ขอนแก่นการพิมพ,์ ขอนแก่น. 

วิชรัตน ์บุปผาพนัธ์ุ. 2554. ทฤษฎีและแนวคิดเก่ียวกบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจ. 

https://rtt.kku.ac.th/ejournal/pa_upload_pdf/772049.pdf, 23 กนัยายน 2563. 

วิชยั โถสุวรรณจินดา. 2535. ความหมายของการตดัสินใจ. 

http://www.researchsystem.siam.edu/images/independent/2561_MBA/5817103018/6.2_Chapter_2.pdf, 

23 กนัยายน 2563. 

สมาคมชาวไร่ออ้ยอีสานเหนือ. 2563. สถานการณ์ออ้ยในปัจจุบนั. ใน: การประชุมใหญ่ชาวไร่ออ้ยอีสานเหนือคร้ัง

ท่ี 15. อุดรธานี.  

สํานักงานคณะกรรมการอ้อยและนํ้ าตาลทราย กระทรวงอุตสาหกรรม. 2563ก. ความเป็นมานํ้ าตาลไทย. 

http://www.ocsb.go.th/, 15 กนัยายน 2563. 

สาํนกังานคณะกรรมการออ้ยและนํ้าตาลทราย กระทรวงอุตสาหกรรม. 2563ข. สถานการณ์ออ้ยในปัจจุบนั. 

กระทรวงอุตสาหกรรม. 

 http://www.ocsb.go.th/th/cms/detail.php?ID=5336&SystemModuleKey=learning, 23 กนัยายน 2563. 

อิษฏ ์อินทรภูมิ. 2553. ความพึงพอใจของเกษตรกรชาวไร่ออ้ยในจงัหวดัขอนแก่นท่ีมีต่อการดาํเนินงานและบริการ

ของสมาคมชาวไร่ออ้ยอีสานกลาง. https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/gskku/article/view/22562, 31 

ตุลาคม 2563. 

 

 

 



การประชุมทางวชิาการของมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ คร้ังท่ี 59                                      สาขาส่งเสริมการเกษตรและคหกรรมศาสตร์ 

733 

กลยุทธ์การตลาดผลติภัณฑ์นํ้าพริกเผาเห็ดของวสิาหกจิชุมชนศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาไทย                             

จังหวดัสมุทรปราการ 

Marketing strategies for mushroom chili paste of Thai Wisdom Learning Center Community 

Enterprise, Samut Prakan Province 

 

บุญญิสา งามเฉลยีว*, สุณีพร สุวรรณมณพีงศ์ 

Bunyisa Ngamchaleaw*, Suneeporn Suwanmaneepong 

ภาควชิานวตักรรมการส่ือสารและพฒันาการเกษตร คณะเทคโนโลยกีารเกษตร สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้                        

เจา้คุณทหารลาดกระบงั กรุงเทพฯ 10520  

Department of Innovative Communication and Agricultural Development, Faculty of Agricultural Technology,                       

King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang, Bangkok 10520, Thailand.  

* Corresponding author. E-mail address: 60040485@kmitl.ac.th 

 

บทคัดย่อ 

             งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือ 1) กาํหนดกลยุทธ์การตลาดผลิตภณัฑ์นํ้ าพริกเผาเห็ด ของวิสาหกิจชุมชนศูนยก์าร

เรียนรู้ภูมิปัญญาไทย จงัหวดัสมุทรปราการ และ 2) ศึกษาความพึงพอใจของลูกคา้ต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดของ

ผลิตภณัฑ์นํ้ าพริกเผาเห็ดโดยใชแ้บบสอบถามในการเก็บขอ้มูลจากลูกคา้กลุ่มตวัอย่าง 60 ราย และสัมภาษณ์เชิงลึกผูใ้ห้

ข้อมูลหลักจํานวน 7 ราย วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพรรณนา และ TOWS Matrix ในการกําหนดกลยุทธ์การตลาด                        

ผลการศึกษาพบวา่กลยทุธ์การตลาดท่ีสาํคญั ไดแ้ก่ การทาํกลยทุธ์เชิงรุก (SO strategy) โดยการบูรณาการภูมิปัญญาในการ

ทาํนํ้ าพริกเห็ดร่วมกบัการเทคโนโลยีในกระบวนการผลิตเพ่ือขยายธุรกิจไปสู่เชิงพาณิชยแ์ละสร้างช่องทางตลาดออนไลน์

เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัพฤติกรรมของกลุ่มลูกคา้เป้าหมาย และลูกคา้มีความพึงพอใจต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดของ

ผลิตภณัฑ์นํ้ าพริกเผาเห็ดโดยรวมอยู่ในระดับมาก (x̅ = 4.16, SD = 0.79) โดยมีความพึงพอใจด้านผลิตภณัฑ์มากท่ีสุด                  

(x̅ = 4.40, SD = 0.72) รองลงมา ได้แก่ ด้านราคา (x̅ = 4.14, SD = 0.73) ด้านช่องทางการจาํหน่าย (x̅ = 4.05, SD = 0.71) 

และดา้นการส่งเสริมการตลาด (x̅ = 3.91, SD = 0.79) ตามลาํดบั 

คาํสําคญั: กลยทุธ์การตลาดสินคา้เกษตร, ผลิตภณัฑน์ํ้ าพริกเผาเห็ด, วสิาหกิจชุมชน   

 

Abstract  

            This research aimed 1) to determine the marketing strategies for mushroom chili paste products of Thai Wisdom 

Learning Center Community Enterprise, Samut Prakan Province, and 2) to study customer satisfaction on the marketing 

mix factors of mushroom chili paste products. A survey questionnaire was collected data from 60 sample customers, and 

in-depth interviews were done with seven key informants. Data were analyzed by descriptive statistics and TOWS Matrix 

to identify appropriate marketing strategies. Results showed that the key marketing strategies identified is to create a 

proactive strategy (SO strategy) by integrating the wisdom of mushroom paste with technology in the production process 

to expand the business into a commercial scale and creating an online marketing channel to provide information consistent 

with target customer behaviors. And the customers were overall satisfied with the marketing mix factors of chili paste 

products at a high-level. Specifically, customers were mostly satisfied by the product (x̅  = 4.40, SD = 0.72), followed by 

the price (x̅ = 4.14, SD = 0.73), then the place or distribution channel (x̅ = 4.05, SD = 0.71), and the promotion (x̅ = 3.91, 

SD = 0.79), respectively.  

 Keywords: agricultural product marketing strategy, community enterprise, mushroom chili paste  
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 คํานํา 

              วิสาหกิจชุมชนศูนยก์ารเรียนรู้ภูมิปัญญาไทย จงัหวดัสมุทรปราการ เป็นศูนยก์ารเรียนรู้ท่ีเปิดกวา้งให้

ประชาชนทัว่ไป ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนสามารถเขา้ถึงได ้เพ่ือใชเ้ป็นสถานท่ีในการฝึกอบรมการเพาะเห็ดแบบ

ครบวงจรและการเพาะเห็ดถัง่เช่ารวมถึงการสอนแปรรูปจากเห็ด เพ่ือเป็นการเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรและ

ลดความเสียหายของผลผลิตทางการเกษตรท่ีมากเกินความจาํเป็นของผูบ้ริโภคในบางฤดูกาล เน่ืองจากเห็ดเป็น

ผลผลิตท่ีมีอายุค่อนขา้งสั้นไม่สามารถเก็บรักษาไดน้าน จึงนิยมนาํเห็ดมาแปรรูปเป็นอาหารหรือผลิตภณัฑต่์าง ๆ 

(กิตติยา, 2559) นอกจากน้ีเห็ดถือเป็นผลผลิตทางการเกษตรท่ีมีคุณค่าทางโภชนาการค่อนขา้งสูง  เน่ืองจากมีโปรตีน

กากใยอาหารสูง  ปราศจากไขมนั  ปริมาณนํ้ าตาลและเกลือค่อนขา้งตํ่า  รวมทั้งยงัอุดมไปดว้ยวิตามินหลายชนิด

รวมทั้ งวิตามินบีรวม เห็ดจึงจัดเป็นอาหารเพ่ือสุขภาพของมนุษย์มีคุณสมบัติเป็นยาป้องกันและรักษาโรค                    

(อลิสรา, 2560) ดว้ยเหตุน้ี วิสาหกิจชุมชนไดน้าํเห็ดมาแปรรูปเป็นผลิตภณัฑต่์างๆ ทาํให้มีผลิตภณัฑแ์ปรรูปเห็ด

หลากหลาย แต่ผลิตภณัฑท่ี์เป็นท่ีนิยมกบักลุ่มผูบ้ริโภค คือ นํ้ าพริกเผาเห็ด ซ่ึงนํ้าพริกเผาเห็ดของทางวิสาหกิจนั้นมี

ดว้ยกนั 4 ชนิด ไดแ้ก่ นํ้ าพริกเผาจกัรพรรดิ นํ้ าพริกเผาเห็ดหอม นํ้ าพริกเผาเห็ดโคน และนํ้ าพริกเผาเห็ดตระกูล

นางรม (การศึกษานอกระบบตาํบลบางโฉลง, ม.ป.ป.) โดยนํ้าพริกเผาเห็ดของทางวิสาหกิจชุมชนนั้นเร่ิมผลิตในปี 

2554 มีทั้งการผลิตเพ่ือการจาํหน่ายและการสอนอบรมการทาํนํ้ าพริกเผาเห็ดแก่ผูท่ี้สนใจ ในช่วงแรกของการวาง

จาํหน่ายทางวิสาหกิจชุมชนเร่ิมต้นจากการฝากขาย มีการนาํไปฝากขายท่ีร้านผลผึ้ งหลวง ร้านจาํหน่ายสินค้า

โครงการหลวง และบริษทัพลงับุญบุญนิยม โดยขายในราคากระปุกละ 45 บาท ต่อมาทางวิสาหกิจชุมชนได้นาํ

นํ้ าพริกเผาเห็ดมาวางขายในร้านคา้ของทางวิสาหกิจชุมชน รวมถึงมีการออกบูทตามงานนิทรรศการต่าง ๆ ดว้ย 

ลูกคา้ส่วนใหญ่คือผูท่ี้รักสุขภาพและทานมงัสวิรัติ เน่ืองจากนํ้าพริกเผาเห็ดนั้นมีส่วนผสมจากเห็ดท่ีมีสรรพคุณทาง

ยาหลากหลาย  

              ปัจจุบันสภาพแวดล้อมการตลาดของผลิตภัณฑ์นํ้ าพริกเผาเห็ดของทางวิสาหกิจชุมชนนั้ นมีการ

เปล่ียนแปลงไปมากทั้งในดา้นผูบ้ริโภค ช่องทางการจดัจาํหน่าย ราคา และในดา้นคู่แข่งทางการตลาดท่ีเพ่ิมข้ึน

รวมถึงผลกระทบทางเศรษฐกิจในอนาคต จึงจาํเป็นตอ้งมีการวิเคราะห์จุดแขง็ จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคทางการ

ตลาดของผลิตภณัฑน์ํ้ าพริกเผาเห็ด เพ่ือนาํไปสู่การกาํหนดกลยุทธ์ทางการตลาดเพ่ือใหวิ้สาหกิจชุมชนนั้นสามารถ

ดาํเนินไปไดอ้ย่างมีทิศทางและสอดคลอ้งกบัสภาพแวดลอ้มทางการตลาดท่ีเปล่ียนแปลงไปไดมี้ประสิทธิภาพมาก

ยิ่งข้ึน  

               ดว้ยเหตุน้ีจึงทาํการศึกษาความพึงพอใจท่ีมีต่อปัจจยัส่วนผสมทางการตลาดของผลิตภณัฑแ์ปรรูปเห็ดของ

วิสาหกิจชุมชนชุมชนศูนยก์ารเรียนรู้ภูมิปัญญาไทย จงัหวดัสมุทรปราการ โดยมุ่งเนน้ผลิตภณัฑน์ํ้าพริกเผาเห็ด เพ่ือ

เป็นขอ้มูลประกอบประกอบการดาํเนินธุรกิจนํ้าพริกเผาของวิสาหกิจชุมชนศูนยก์ารเรียนรู้ภูมิปัญญาไทย จงัหวดั

สมุทรปราการใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ทางการตลาดไดม้ากข้ึน 

 

อุปกรณ์และวธีิการ 

การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัแบบผสมระหวา่งการวิจยัเชิงปริมาณ และการวิจยัเชิงคุณภาพ ซ่ึงไดก้าํหนด

หวัขอ้วิธีดาํเนินการวิจยั ดงัน้ี 
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ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

               ทาํการเกบ็รวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่ง 2 กลุ่ม คือ 

               1. ลูกคา้ประจาํท่ีเคยซ้ือผลิตภณัฑน์ํ้าพริกเผาเห็ดของทางวิสาหกิจชุมชน 30 ราย และผูท่ี้มีแนวโนม้วา่จะ

ซ้ือผลิตภณัฑน์ํ้าพริกเผาเห็ดอีก 30 ราย โดยใชก้ารสุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจง (Purposive Sampling)  

               2. ผูป้ระกอบการและสมาชิกกลุ่มผลิตภณัฑน์ํ้าพริกเผาเห็ดของวิสาหกิจชุมชน จาํนวน 7 ราย 

 

การเกบ็รวบรวมข้อมลู 

               1.แบบสอบถาม เป็นการเกบ็รวบรวมขอ้มูลความพึงพอใจท่ีมีต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดของ

ผลิตภณัฑน์ํ้าพริกเผาเห็ด ทั้ง 4 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย และดา้นการ

ส่งเสริมการตลาดโดยเกบ็ขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่ง 2 กลุ่ม ไดแ้ก่ ผูท่ี้ซ้ือผลิตภณัฑน์ํ้าพริกเผาเห็ด จาํนวน 30 ราย และ

ผูท่ี้มีแนวโนม้วา่จะซ้ือผลิตภณัฑน์ํ้าพริกเผาเห็ดอีกจาํนวน 30 ราย โดยมีการกาํหนดประเดน็คาํถามแบ่งออกเป็น 3 

ตอน ดงัน้ี 

                ตอนท่ี 1 ขอ้มูลดา้นประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ เพศ อาย ุรายได ้ สถานภาพ ระดบัการศึกษา 

                ตอนท่ี 2 ขอ้มูลเก่ียวกบัพฤติกรรมการซ้ือผลิตภณัฑน์ํ้าพริกเผาเห็ดของวิสาหกิจชุมชนศูนยก์ารเรียนรู้ภูมิ

ปัญญาไทย จงัหวดัสมุทรปราการ 

                ตอนท่ี 3 ขอ้มูลเก่ียวกบัความพึงพอใจท่ีมีต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดของผลิตภณัฑน์ํ้าพริกเผาเห็ด

แต่ละดา้น ทั้ง 4 ดา้นของวิหากิจชุมชนศูนยก์ารเรียนรู้ภูมิปัญญาไทย จงัหวดัสมุทรปราการ ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ ์

(Product) ดา้นราคา (Price) ดา้นการจดัจาํหน่าย (Place) และดา้นการส่งเสริมการขาย (Promotion) 

โดยใชร้ะดบัการวดัขอ้มูลประเภทอนัตราภาคชั้น (Interval scale) ตามแบบ Likert scale  

แบ่งออกเป็นระดบั ดงัน้ี (ศิริวรรณ และคณะ, 2546) 

5 หมายถึง   ระดบัความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 

4 หมายถึง   ระดบัความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก 

3 หมายถึง   ระดบัความพึงพอใจอยูใ่นระดบัปานกลาง 

2 หมายถึง   ระดบัความพึงพอใจอยูใ่นระดบันอ้ย 

1 หมายถึง   ระดบัความพึงพอใจอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด 

               2. การสนทนากลุ่ม (Focus Group) เป็นการเก็บรวมรวมข้อมูลจาก ผูป้ระกอบการและสมาชิกกลุ่ม

ผลิตภณัฑ์นํ้ าพริกเผาเห็ดของวิสาหกิจชุมชน จาํนวน 5 ราย ประเด็นคาํถามในการจดัสนทนากลุ่ม ไดแ้ก่ การ

สอบถามขอ้มูลเก่ียวกบั จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ของวิสาหกิจชุมชนศูนยก์ารเรียนรู้ภูมิปัญญาไทย 

จงัหวดัสมุทรปราการ 

 

การวิเคราะห์ข้อมลู 

               ประกอบดว้ยการวิเคราะห์ขอ้มูล 3 ส่วน ดงัน้ี          

               ส่วนท่ี 1 การวิเคราะห์สภาพทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม โดยนาํขอ้มูลท่ีรวบรวมไดม้า วิเคราะห์หาค่า

ทางสถิติ สถิติท่ีใชคื้อการแจกแจงความถ่ี (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage)          
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              ส่วนท่ี 2 การวิเคราะห์ ความพึงพอใจท่ีมีต่อกลยทุธ์ทางการตลาดทั้ง 4 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ ์(Product) 

ดา้นราคา (Price) ดา้นการจดัจาํหน่าย (Place) และดา้นการส่งเสริมการขาย (Promotion) ของผลิตภณัฑน์ํ้ าพริกเผา

เห็ดของวิสาหกิจชุมศูนยก์ารเรียนรู้ภูมิปัญญาไทย จงัหวดัสมุทรปราการ สถิติท่ีใชคื้อ ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) นาํเสนอขอ้มูลในรูปแบบตารางและกบัการรายงานผลการศึกษา  

                ส่วนท่ี 3 วิเคราะห์กลยุทธ์การตลาดของผลิตภณัฑน์ํ้ าพริกเผาเห็ดโดย SWOT Analysis เป็นการวิเคราะห์

ท่ีนําข้อมูลท่ีได้จากการวิเคราะห์จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) โอกาส (Opportunity) และอุปสรรค 

(Threat) และนําเทคนิคท่ีเรียกว่า TOWS Matrix มาใช้ในการวิเคราะห์เพ่ือกาํหนดกลยุทธ์การตลาด โดยแบ่ง

ออกเป็น 4 กลยทุธ์ ไดแ้ก่ (ณฐัพร, 2555) 

  1. กลยุทธ์เชิงรุก (SO Strategy) ได้มาจากการนําข้อมูลการประเมินสภาพแวดลอ้มท่ีเป็นจุดแข็งและ

โอกาสมาพิจารณาร่วมกนั เพ่ือท่ีจะนาํมากาํหนดเป็นกลยทุธ์ในเชิงรุก 

               2. กลยุทธ์เชิงป้องกนั (ST Strategy) ไดม้าจากการนาํขอ้มูลการประเมินสภาพแวดลอ้มท่ีเป็นจุดแข็งและ

อุปสรรคมาพิจารณาร่วมกนั เพ่ือท่ีจะนาํมากาํหนดเป็นกลยทุธ์ในเชิงป้องกนั  

               3. กลยุทธ์เชิงแกไ้ข (WO Strategy) ไดม้าจากการนาํขอ้มูลการประเมินสภาพแวดลอ้มท่ีเป็นจุดอ่อนและ

โอกาสมาพิจารณาร่วมกนั เพ่ือท่ีจะนาํมากาํหนดเป็นกลยทุธ์ในเชิงแกไ้ข  

               4. กลยุทธ์เชิงรับ (WT Strategy) ไดม้าจากการนาํขอ้มูลการประเมินสภาพแวดลอ้มท่ีเป็นจุดอ่อนและ

อุปสรรคมาพิจารณาร่วมกนั เพ่ือท่ีจะนาํมากาํหนดเป็นกลยทุธ์ในเชิงรับ 

 

ผลและวจิารณ์ผลการทดลอง  

 

1. การวิเคราะห์ความพึงพอใจท่ีมต่ีอปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 

               1.1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 

               ผูต้อบแบบสอบถามจาํนวน 60 ราย พบว่าโดยส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 78.3 ซ่ึงมีอายุ 51 ปี

ข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 46.7 สถานภาพสมรส คิดเป็นร้อยละ 50.0 ดา้นระดบัการศึกษาส่วนใหญ่จบการศึกษาตํ่ากวา่

ระดบัปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 73.3 ประกอบอาชีพรับจา้งทัว่ไป คิดเป็นร้อยละ 46.7 และรายไดเ้ฉล่ียอยู่ท่ีต ํ่ากว่า

หรือเท่ากบั 15,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 71.7  

               1.2 พฤติกรรมการซ้ือผลิตภณัฑน์ํ้าพริกเผาเห็ด 

               1.2.1 พฤติกรรมการซ้ือผลิตภณัฑน์ํ้ าพริกเผาเห็ดของผูต้อบแบบสอบถามจาํนวน 60 ราย พบว่าโดยส่วน

ใหญ่ซ้ือผลิตภณัฑจ์ากร้านคา้ของทางวิสาหกิจชุมชน คิดเป็นร้อยละ 66.7 โดยส่วนใหญ่จะซ้ือในช่วงเวลาวนัจนัทร์– 

ศุกร์ คิดเป็นร้อยละ 35.0 โดยจะซ้ือเดือนละ 1 คร้ัง คิดเป็นร้อยละ 65.0 วตัถุประสงคห์ลกัคือซ้ือเพ่ือนาํมาบริโภคใน

ครอบครัว คิดเป็นร้อยละ 50.0 และส่วนใหญ่จะเป็นการตดัสินใจซ้ือดว้ยตนเอง คิดเป็นร้อยละ 65.0 

               1.2.2 จากการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑน์ํ้าพริกเผาเห็ด 3 ลาํดบั พบวา่ปัจจยัท่ีมีผลต่อ

การตดัสินใจซ้ือเป็นลาํดบัท่ี 1 ไดแ้ก่ รสชาติ คิดเป็นร้อยละ 46.7 รองลงมาเป็นลาํดบัท่ี 2 คือ ราคาท่ีเหมาะสม คิด

เป็นร้อยละ 31.7 และลาํดบัท่ี 3 คือ ผลิตภณัฑป์ลอดภยัไดม้าตรฐาน คิดเป็นร้อยละ 21.7 ตามลาํดบั 

                1.3 ความพึงพอใจท่ีมีต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 
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               จากการศึกษาความพึงพอใจท่ีมีต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดทั้ง 4 ดา้นความพึงพอใจต่อปัจจยัส่วน

ประสมทางการตลาดของผลิตภณัฑน์ํ้ าพริกเผาเห็ดโดยรวมอยู่ในระดบัมาก (x̅ = 4.16, SD = 0.79) โดยมีความพึง

พอใจดา้นผลิตภณัฑม์ากท่ีสุด (x̅ = 4.40, SD = 0.72) รองลงมา ไดแ้ก่ ดา้นราคา (x̅ = 4.14, SD = 0.73) ดา้นช่องทาง

การจาํหน่าย (x̅ = 4.05, SD = 0.71) และดา้นการส่งเสริมการตลาด (x̅ = 3.91, SD = 0.79) ตามลาํดบั ทาํการวิเคราะห์

แยกระหว่างผูท่ี้เป็นลูกคา้ประจาํกบัผูท่ี้มีแนวโนม้ว่าจะซ้ือในอนาคตแลว้ พบว่า ผูท่ี้เป็นลูกคา้ประจาํ (Group 1)                   

มีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก (x̅ = 4.29, SD = 0.29)  โดยมีความพึงพอใจด้านผลิตภัณฑ์มากท่ีสุด                   

(x̅  = 4.37, SD = 0.43) รองลงมาคือด้านราคา (x̅  = 4.16, SD = 0.43) ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย (x̅  = 4.00,                       

SD = 0.46) และดา้นการส่งเสริมการตลาด (x̅ = 3.83, SD = 0.55) ตามลาํดบั และผูท่ี้มีแนวโนม้ว่าจะซ้ือในอนาคต 

(Group 2) มีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดบัมาก (x̅ = 4.16, SD = 0.35) โดยมีความพึงพอใจในดา้นผลิตภณัฑ์

มากท่ีสุด (x̅  = 4.43, SD = 0.38) รองลงมาคือด้านราคา (x̅  = 4.12, SD = 0.55) ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย                          

(x̅ = 4.11, SD = 0.44) และดา้นการส่งเสริมการตลาด (x̅ = 4.00, SD = 0.51) ตามลาํดบั (Table 1)  

 

Table 1 Level of satisfaction towards marketing mix factors 

Items 
Overall (n = 60) Group 1 (n = 30) Group 2 (n = 30) 

x̅ SD Level x̅ SD Level x̅ SD Level 

Product 4.40 0.72 Highest 4.37 0.43 High 4.43 0.38 Highest 

Price 4.14 0.73 High 4.16 0.43 High 4.12 0.55 High 

Place 4.05 0.71 High 4.00 0.46 High 4.11 0.44 High 

Promotion 3.91 0.79 High 3.83 0.55 High 4.00 0.51 High 

Grand mean 4.16 0.79 High 4.09 0.29 High 4.16 0.35 High 

 

2. กลยทุธ์การตลาดผลิตภัณฑ์นํา้พริกเผาเห็ด  

                 วิสาหกิจชุมชนศูนยก์ารเรียนรู้ภูมิปัญญาไทย จงัหวดัสมุทรปราการเร่ิมการทาํนํ้ าพริกในปี 2554 นํ้ าพริก

ดว้ยกนั 4 รสชาติ คือ นํ้ าพริกเผาจกัรพรรดิ เป็นการนาํเห็ด 3 ชนิด ไดแ้ก่เห็ดถัง่เช่า เห็ดเป๋าฮ้ือ และเห็ดภูฐานมา                 

แปรรูปเป็นนํ้าพริกเผา อีกทั้งยงัมีนํ้าพริกเผาเห็ดหอม นํ้าพริกเผาเห็ดโคน และนํ้าพริกเผาเห็ดตระกลูนางรม ดงั Fig 1. 
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Fig. 1 Mushroom chili paste of Thai Wisdom Learning Center Community Enterprise 

Source: Thai Wisdom Learning Center Community Enterprise, Samut Prakan Province 

 

 โดยเห็ดท่ีนาํมาแปรรูปเป็นนํ้ าพริกนั้นเป็นเห็ดท่ีทางวิสาหกิจชุมชนปลูกเอง กระบวนการทาํเป็นการทาํ

แบบพ้ืนบา้นใชวิ้ธีกวนนํ้าพริกเอง มีทั้งการทาํขายและการสอนทาํ โดยเร่ิมแรกทางวิสาหกิจขายนํ้าพริกเผาโดยการ

ฝากขายกบัทางร้านผลผึ้งหลวง ร้านจาํหน่ายสินคา้โครงการหลวง และบริษทัพลงับุญบุญนิยม ขายในราคากระปุก

ละ 45 บาท ต่อมาทางวิสาหกิจชุมชนไดน้าํนํ้ าพริกเผาเห็ดมาวางขายในร้านคา้ของทางวิสาหกิจชุมชน รวมถึงมีการ

ออกบูทตามงานนิทรรศการต่างๆ ดว้ย 

 

               2.1 จุดแขง็ จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ของผลิตภัณฑ์นํา้พริกเผาเห็ด  

โดยวิธี SWOT Analysis ไดผ้ลการวิเคราะห์เป็นดงัน้ี 

               2.1.1 จุดแขง็ (Strength: S) 

               S1) ผูผ้ลิตมีความรู้และเช่ียวชาญในเร่ืองของการทาํนํ้าพริกเผาเห็ด 

               S2) วตัถุดิบเห็ดท่ีใชใ้นการทาํนํ้าพริกเผาเห็ดเป็นเห็ดท่ีมาจากแหล่งผลิตท่ีทางวิสาหกิจชุมชนปลูกเอง 

               S3) มีการบริหารจดัการดา้นการหมุนเวียนเงินท่ีดี มีสภาพคล่องทางดา้นการเงิน 

               S4) มีการปรับเปล่ียนรูปแบบบรรจุภณัฑใ์หเ้ขา้กบัรูปแบบการขนส่งไปยงักลุ่มลูกคา้ตลาดออนไลน์ 

               2.1.2 จุดอ่อน (Weakness: W) 

               W1) ช่องทางการจดัจาํหน่ายท่ียงัไม่หลากหลาย 

               W2) สถานท่ีผลิตยงัไม่ไดม้าตรฐาน เป็นการผลิตแบบดั้งเดิม 

               W3) การกาํหนดราคาขายยงัไม่สอดคลอ้งกบัตน้ทุนการผลิตท่ีเปล่ียนแปลง 

               2.1.3 โอกาส (Opportunity: O) 

               O1) ราคานํ้าพริกเผาของคู่แข่งมีราคาท่ีสูงกวา่โดยราคาของนํ้าพริกของคู่แข่งอยูท่ี่ 45–50 บาท 

               O2) มีหน่วยงาน (สาํนกังานพาณิชยจ์งัหวดั) เขา้มาช่วยเหลือในเร่ืองของการจดัหาตลาดใหน้าํผลิตภณัฑ์

ไปจาํหน่าย 

               O3) โครงการ ‘คนละคร่ึง’ ของทางรัฐบาลมีส่วนช่วยใหข้ายไดม้ากข้ึน 

               O4) มีการวางแผนนาํเทคโนโลยีเคร่ืองกวนนํ้าพริกมาใชใ้นกระบวนการผลิต 

               2.1.4 อุปสรรค (Threat: T)  
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               T1) พฤติกรรมผูบ้ริโภคเปล่ียนแปลงไปมีการทาํนํ้าพริกบริโภคเองภายในครัวเรือนทาํใหมี้การซ้ือ

ผลิตภณัฑน์ํ้าพริกเผาเห็ดท่ีนอ้ยลง 

               T2) สภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบนัส่งผลใหร้ายไดข้องผูบ้ริโภคนอ้ยลงมีผลทาํใหผู้บ้ริโภคซ้ือผลิตภณัฑ์

นํ้าพริกเผาเห็ดนอ้ยลง 

               T3) รายรับจากการขายนํ้าพริกท่ีนอ้ยลงเน่ืองจากการซ้ือท่ีนอ้ยลงของผูบ้ริโภค 

 

               2.2 กลยทุธ์การตลาด ของผลิตภัณฑ์นํา้พริกเผาเห็ด 

การวิเคราะห์กลยุทธ์การตลาดผลิตภณัฑน์ํ้ าพริกเผาเห็ด โดยการทาํ Focus group ร่วมกบัผูใ้ห้ขอ้มูลหลกั

โดยนาํจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคท่ีสาํคญัมาทาํกลยุทธ์ และวิเคราะห์โดยวิธีการ TOWS Matrix ผลการ

วิเคราะห์ไดก้ลยทุธ์การตลาดท่ีสาํคญั 4 กลยทุธ์ ดงัน้ี 

               2.2.1 กลยุทธ์เชิงรุก (Strength – Opportunity: SO) ไดแ้ก่ การบูรณาการภูมิปัญญาในการทาํนํ้ าพริกเห็ด

ร่วมกบัการใชเ้ทคโนโลยีในกระบวนการผลิตเพ่ือขยายธุรกิจไปสู่เชิงพาณิชยแ์ละสร้างช่องทางตลาดออนไลน์

เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัพฤติกรรมของกลุ่มลูกคา้เป้าหมาย 

               2.2.2 กลยทุธ์เชิงแกไ้ข (Weakness–Opportunity: WO) ไดแ้ก่ การนาํเทคโนโลยีเคร่ืองกวนนํ้าพริกมาใชใ้น

กระบวนการผลิต ปรับเปล่ียนจากการผลิตรูปแบบเดิมเพ่ือให้มีกระบวนการผลิตและสถานท่ีผลิตท่ีไดม้าตรฐาน

ยิ่งข้ึน 

               2.2.3 กลยุทธ์เชิงตั้งรับ (Strength–Threat: ST) ไดแ้ก่ ทาํการโฆษณา นาํจุดเด่นในเร่ืองของเห็ดท่ีปลูกเอง

รวมถึงสรรพคุณของเห็ดท่ีใชม้าเป็นจุดขายเพ่ือดึงดูดความสนใจทั้งลูกคา้รายใหม่และรายเก่าท่ีรักสุขภาพใหม้าซ้ือ

ผลิตภณัฑม์ากข้ึน 

               2.2.4 กลยทุธ์เชิงป้องกนั (Weakness–Threat: WT) ไดแ้ก่ เพ่ิมสถานท่ีจดัจาํหน่ายเพ่ือเพ่ิมช่องทางการตลาด

ในการดึงดูดลูกคา้รายใหม่ 

 

สรุป 

              การวิเคราะห์ SWOT Analysis พบว่า มีจุดแข็ง คือ วิสาหกิจชุมชนมีการปลูกเห็ดในการทาํนํ้าพริกเผาเอง               

มีการบริหารจดัการท่ีดีรวมถึงผูผ้ลิตมีความรู้ความเช่ียวชาญ จุดอ่อน คือ สถานท่ีผลิตยงัไม่ไดม้าตรฐาน ยงัเป็นการ

ผลิตแบบดั้งเดิมรวมถึงการตั้งราคาขายยงัไม่สอดคลอ้งกบัตน้ทุนการผลิต โอกาส คือ มีการวางแผนนาํเทคโนโลยี

เคร่ืองกวนนํ้าพริกมาใชใ้นกระบวนการผลิตรวมถึงโครงการของรัฐบาลมีส่วนช่วยใหข้ายนํ้าพริกเผาเห็ดไดม้ากข้ึน 

และอุปสรรค คือ พฤติกรรมผูบ้ริโภคเปล่ียนแปลงไปมีการทาํนํ้ าพริกบริโภคเองภายในครัวเรือนทาํให้มีการซ้ือ

ผลิตภณัฑน์ํ้าพริกเผาเห็ดท่ีนอ้ยลง จากการวิเคราะห์ขา้งตน้นาํมาวิเคราะห์ TOWS Matrix ไดก้ลยทุธ์การตลาด ทั้งน้ี 

กลยุทธ์การตลาดท่ีสําคญั ท่ีทางวิสาหกิจชุมชน ควรนาํไปปรับใช้ในการปรับปรุงผลิตภณัฑ์นํ้ าพริกเผาเห็ดให้

สอดคลอ้งกบัสถานการณ์ของตลาด ไดแ้ก่  

              1) กลยุทธ์เชิงรุก โดยการบูรณาการภูมิปัญญาในการทํานํ้ าพริกเห็ดร่วมกับการใช้เทคโนโลยีใน

กระบวนการผลิตเพ่ือขยายธุรกิจไปสู่เชิงพาณิชยแ์ละสร้างช่องทางตลาดออนไลน์เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัพฤติกรรม

ของกลุ่มลูกคา้เป้าหมาย โดยการพฒันาช่องทางการตลาดผา่น Social Media และ Digital Marketing  
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              2) กลยุทธ์เชิงแกไ้ข ไดแ้ก่ นาํเทคโนโลยีเคร่ืองกวนนํ้าพริกมาใชใ้นกระบวนการผลิตเพ่ือใหก้ระบวนการ

ผลิตไดม้าตรฐานมากยิ่งข้ึนรวมถึงเพ่ือใหผ้ลิตภณัฑน์ั้นไดส้ะอาด ปลอดภยัไดม้าตรฐานมากยิ่งข้ึน 

              3) กลยทุธ์เชิงตั้งรับ ไดแ้ก่ นาํจุดเด่นของผลิตภณัฑใ์นเร่ืองสรรพคุณของเห็ด รวมถึงในเร่ืองของเห็ดท่ีปลูก

เองนั้นมาโฆษณาเพ่ือดึงดูดความสนใจของลูกคา้ท่ีรักสุขภาพทั้งรายเก่าและรายใหม่ 

              4) กลยุทธ์เชิงป้องกนั ไดแ้ก่ การเพ่ิมสถานท่ีจดัจาํหน่ายเพ่ือเพ่ิมช่องทางการตลาดในการดึงดูดลูกคา้ราย

ใหม่เพ่ือใหวิ้สาหกิจชุมชนมีรายไดท่ี้เพ่ิมมากข้ึน 

             การศึกษาความพึงพอใจท่ีมีต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดผลิตภณัฑน์ํ้าพริกเผาเห็ดของวิสาหกิจชุมชน

ศูนยก์ารเรียนรู้ภูมิปัญญาไทย จงัหวดัสมุทรปราการ พบว่าลูกคา้มีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดบัมากโดยมี

ความพึงพอใจในดา้นผลิตภณัฑม์ากท่ีสุด รองลงมาคือดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย และดา้นส่งเสริมการ

ขาย ตามลาํดบั  ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ รภทัร และอมัพน (2557) ศึกษาเร่ืองกลยทุธ์การตลาดเพ่ือเพ่ิมยอดขาย

ฟาร์มเห็ดเกษตรอว้น พบว่าความพึงพอใจต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดโดยรวมอยู่ในระดบัมาก โดยปัจจยั

ย่อยท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ืออยู่ในระดบัมากท่ีสุดเป็นดา้นผลิตภณัฑเ์ช่นกนั จากขอ้มูลขา้งตน้สะทอ้นใหเ้ห็นว่า

ลูกคา้มีความพึงพอใจในดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา มากกว่าดา้นช่องทางการจัดจาํหน่าย และดา้นการส่งเสริม

การตลาดเน่ืองจากผลิตภณัฑน์ํ้ าพริกเผาเห็ดเป็นผลิตภณัฑท่ี์สามารถบริโภคกนัอยู่ทัว่ไป ดงันั้นเร่ืองรสชาติ ความ

สะอาดของผลิตภณัฑ ์และราคาท่ีเหมาะสมจึงเป็นส่ิงสาํคญั ประกอบกบัผลการศึกษาท่ีพบวา่ปัจจยัท่ีมีผลต่อการซ้ือ

ผลิตภณัฑน์ํ้าพริกเผามากท่ีสุด คือ รสชาติ ราคาท่ีเหมาะสม และผลิตภณัฑป์ลอดภยัไดม้าตรฐาน 
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บทคัดย่อ 

              งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษา 1) ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ และ 2) ความ

แตกต่างดา้นประชากรศาสตร์ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือโลชัน่ทามาของวสิาหกิจชุมชนศูนยก์ารเรียนรู้ภูมิปัญญาไทย จงัหวดั

สมุทรปราการ เก็บขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถามจากสมาชิกทั้งหมดของโครงการนวตักรรมอาหารเสริมเพ่ือสุขภาพของ

วิสาหกิจชุมชน ณ เดือน ตุลาคม 2563 จาํนวน 133 ราย วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติเชิงพรรณนาไดแ้ก่ ค่าเฉล่ีย ร้อยละ และ

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และสถิติ T-Test, F-Test ผลการศึกษาพบวา่ ในภาพรวมปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อ

การตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑโ์ลชัน่ทามาอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (x̅ = 4.34, SD = 0.37) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ปัจจยัดา้น

ผลิตภณัฑ์มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือมากท่ีสุด (x̅ = 4.41, SD = 0.45) รองลงมาไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นราคา (x̅ = 4.39, SD = 0.51) 

ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจําหน่าย (x̅  = 4.31, SD = 0.45) และปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด (x̅  = 4.21, SD = 0.48) 

นอกจากน้ี ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ไดแ้ก่ อายุ อาชีพ สถานภาพ ระดบัการศึกษาและรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนมีผลต่อการ

ตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑโ์ลชัน่ทามาของวสิาหกิจชุมชนแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
คาํสําคญั: การตดัสินใจซ้ือ, ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด, โลชัน่ทามา 

 

Abstract 

           This research aimed to investigate: 1) marketing mix factors affecting purchasing decision, and 2) demographic 

characteristics influencing a purchasing decision on Tama lotion products of Thai Wisdom Learning Center Community 

Enterprise, Samut Prakan Province. Questionnaires were employed to collect data from a total of 133 members of the 

Community Enterprise's Health Supplement Innovation Project as of October 2020.The data were analyzed using 

descriptive statistics, namely mean, percentage, standard deviation, T-Test, and F-Test. Overall, the result revealed that the 

marketing mix factors influencing the purchasing decision on the lotion products at the highest level (x̅ = 4.34, SD = 0.37). 

When considering each aspect, product factors had the most influence on the purchasing decision at (x̅ = 4.41, SD = 0.45), 

followed by price factor (x̅  = 4.39, SD = 0.51), distribution channel factor (x̅  = 4.31, SD = 0.45), and promotion factor              

(x̅ = 4.21, SD = 0.48). Additionally, different demographic characteristic factors such as age, occupation, status, education 

level, and average monthly income had significantly different effects on the purchasing decision on Tama lotion products 

of the Community Enterprise at p < 0.05 level. 

Keywords: purchasing decision, marketing mix factors, Tama lotion 
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คํานํา 

ผลิตภณัฑเ์คร่ืองสาํอางในประเทศไทยเติบโตอย่างต่อเน่ืองตั้งแต่ปี 2560 เป็นตน้มา โดยผลิตภณัฑดู์แลผิว 

(Skincare) มีส่วนแบ่งการตลาดมากท่ีสุดถึงประมาณร้อยละ 46.8 ของมูลค่าตลาดเคร่ืองสําอางในประเทศ ทั้งน้ี

ผลิตภณัฑดู์แลผิวหนา้มีสัดส่วนมากท่ีสุดถึงร้อยละ 84 และดูแลผิวร่างกายสัดส่วนร้อยละ 16 เป็นท่ีน่าสังเกตว่า

ตลาดเคร่ืองสําอางท่ีน่าสนใจคือผลิตภณัฑ์ดูแลผิวซ่ึงมีขนาดใหญ่ท่ีสุดและมีการเติบโตท่ีสูงกว่าเคร่ืองสําอาง

ประเภทอ่ืนๆ โดยเติบโตถึงร้อยละ 8.7 ซ่ึงเป็นผลจากสภาพอากาศมลภาวะต่าง ๆ ทาํใหค้วามตอ้งการเคร่ืองสาํอางท่ี

ช่วยปกป้องหรือซ่อมแซมผิวหรือร่างกายไดรั้บความนิยมโดยเฉพาะกลุ่มลูกคา้ท่ีหนัมาใชเ้คร่ืองสาํอางดูแลผิวตั้งแต่

วยัรุ่นท่ีมีเพ่ิมข้ึนประกอบกบัการพฒันาผลิตภณัฑท่ี์มีความหลากหลายเพ่ือใหเ้หมาะสมกบัผิวแต่ละประเภททาํให้

ตลาดขยายกวา้งมากข้ึน (ศูนยวิ์จยักสิกรไทย, 2561) 

              จากแนวโนม้และโอกาสทางการตลาดของผลิตภณัฑเ์คร่ืองสาํอางบาํรุงผิวดงักล่าว ทางวิสาหกิจชุมชนศูนย์

การเรียนรู้ภูมิปัญญาไทย จึงได้ริเร่ิมทาํธุรกิจประเภทน้ี โดยวิสาหกิจชุมชนแห่งน้ีตั้ งอยู่ท่ี 48/16 หมู่ 1 ตาํบล                

บางโฉลง อาํเภอบางพลี จงัหวดัสมุทรปราการโดยมีอาจารยบุ์ญเลิศ ไทยทตักุล เป็นประธาน วิสาหกิจชุมชนแห่งน้ี

ทาํการผลิตและจาํหน่ายผลิตภณัฑม์ากมายรวมไปถึงโลชัน่ทามา (การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั

บางโฉลง, ม.ป.ป) โลชัน่ทามาถูกคิดคน้โดยคุณลภสัรดา บางเทศธรรม ซ่ึงเป็นผูป้ระกอบการของวิสาหกิจชุมชน

ศูนยก์ารเรียนภูมิปัญญาไทย ไดน้าํเห็ดหลินจือและเห็ดถัง่เช่าท่ีเพาะปลูกอยู่ในวิสาหกิจชุมชนศูนยก์ารเรียนรู้ภูมิ

ปัญญาไทย มาแปรรูปเป็นผลิตภณัฑโ์ลชัน่ทามาท่ีช่วยในเร่ืองกาํจดัแบคทีเรียและเพ่ิมคอลลาเจนให้กบัผิวพรรณ

เพ่ือตอบโจทยส์าว ๆ ท่ีรักในการดูแลผิวพรรณ (ลภสัรดา บางเทศธรรม, สมัภาษณ์, 24 สิงหาคม 2563) 

              ผลิตภณัฑโ์ลชัน่ทามาของวิสาหกิจชุมชนศูนยก์ารเรียนรู้ภูมิปัญญาไทย จงัหวดัสมุทรปราการ ดาํเนินการ

ผลิตตั้ งแต่ ปี 2563 เป็นต้นมา จึงจาํเป็นต้องศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือ

ผลิตภณัฑโ์ลชัน่ทามาของวิสาหกิจชุมชนศูนยก์ารเรียนรู้ภูมิปัญญาไทย เน่ืองจากเป็นสินคา้ใหม่ท่ีกาํลงัทดลองเขา้สู่

ตลาด จึงตอ้งการพฒันาตวัผลิตภณัฑโ์ลชัน่ทามาให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภค โดยเร่ิมศึกษาจาก

สมาชิกของโครงการนวตักรรมอาหารเพ่ือสุขภาพของวิสาหกิจชุมชนศูนยก์ารเรียนรู้ภูมิปัญญาไทยเน่ืองจากเป็นผูท่ี้

ใชแ้ละคุน้เคยกบัผลิตภณัฑข์องวิสาหกิจชุมชนศูนยก์ารเรียนรู้ภูมิปัญญาไทยอยู่แลว้ เพ่ือนาํขอ้มูลมาปรับปรุงและ

พฒันาผลิตภณัฑใ์หต้รงกบัความตอ้งการของกลุ่มลูกคา้เป้าหมายต่อไป 

 

วธีิการศึกษา 

              งานวิจยัน้ีเป็นวิจยัเชิงปริมาณ กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี คือ สมาชิกในโครงการนวตักรรมอาหาร

เพ่ือสุขภาพของวิสาหกิจชุมชนศูนยก์ารเรียนรู้ภูมิปัญญาไทย โดยการคาํนวณจากสูตรของ ทาโร ยามาเน่ ท่ีระดบั

ความเช่ือมัน่ 95% กาํหนดความคลาดเคล่ือนเท่ากบั 0.05 ไดจ้าํนวนกลุ่มตวัอยา่ง 133 คน ใชวิ้ธีการสุ่มตวัอยา่งแบบ

เจาะจง เคร่ืองมือท่ีใชใ้นงานวิจยัคร้ังน้ีคือ แบบสอบถาม ประกอบดว้ย 3 ส่วน ดงัน้ี 

              ส่วนท่ี 1 : ขอ้มูลดา้นประชากรศาสตร์ เช่น เพศ อาย ุอาชีพ สถานภาพ ระดบัการศึกษา รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

              ส่วนท่ี 2 : ขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑโ์ลชัน่ทามา

ของวิสาหกิจชุมชนศูนยก์ารเรียนรู้ภูมิปัญญาไทย เช่น ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์ปัจจยัดา้นราคา ปัจจยัดา้นช่องทางการ

จดัจาํหน่าย ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด 



การประชุมทางวชิาการของมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ คร้ังท่ี 59                                      สาขาส่งเสริมการเกษตรและคหกรรมศาสตร์ 

744 

              ส่วนท่ี 3 : ปัญหา อุปสรรคและขอ้เสนอแนะ 

              ผูวิ้จยันาํขอ้มูลท่ีเก็บรวบรวมไดจ้ากแบบสอบถามมาวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ 

ดงัน้ี 

              1. วิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัลกัษณะทางดา้นประชากรศาสตร์ของกลุ่มตวัอย่าง และปัจจยัส่วนประสมทาง

การตลาด และระดบัการตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑโ์ลชัน่ทามา โดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี ค่าร้อย

ละ และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

              โดยในการวิเคราะห์ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด และระดบัการตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑโ์ลชัน่ทามา 

โดยกาํหนดค่าคะแนนออกเป็น 5 ระดบั ตามมาตรวดัของลิเคิร์ท (Likert rating Scale) ไดแ้ก่ 5 = มากท่ีสุด, 4 = มาก, 

3 = ปานกลาง, 2 = นอ้ย, 1 = นอ้ยท่ีสุด (สุนิชา, 2559)โดยคะแนนท่ีไดรั้บจะนาํมาวิเคราะห์และแปรผลของค่าเฉล่ีย

ตามระดบัความสาํคญัโดยมีเกณฑก์ารใหค้ะแนนแต่ละระดบัดงัน้ี (สุนิชา, 2559 อา้งอิงจาก อมัพร, 2554) คะแนน

ค่าเฉล่ียระหว่าง 4.21–5.00 = มากท่ีสุด, 3.41–4.20 = มาก, 2.61–3.40 = ปานกลาง, 1.81–2.60 = น้อย, 1.00–1.80 = 

นอ้ยท่ีสุด  

              2. วิเคราะห์ Independent-Sample T-test เพ่ือเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างตวัแปร 2 ตวัแปรท่ีเป็น

อิสระต่อกนั และวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) เพ่ือเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างตวั

แปรมากกวา่ 2 ตวั 

  

ผลและวจิารณ์ผลการทดลอง 

 

1. ข้อมลูด้านประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม 

              พบว่า ผูต้อบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 85.71) ช่วงอายุ 51 ปีข้ึนไป (ร้อยละ63.16) 

อาชีพ แม่บา้น เกษตรกร (ร้อยละ49.62) มีสถานภาพสมรส (ร้อยละ56.39) มีการศึกษาตํ่ากว่าปริญญาตรี (ร้อยละ

72.18) รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนคือนอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 10,000 บาท (ร้อยละ60.15 ) 

 

2. ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีมผีลต่อการตัดสินใจซื้อโลช่ันทามา 

              พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความคิดเห็นโดยรวมต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อ

การตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑโ์ลชัน่ทามาของวิสาหกิจชุมชนศูนยก์ารเรียนรู้ภูมิปัญญาไทยโดยรวมอยู่ในระดบัมาก

ท่ีสุด (x̅ = 4.34, SD = 0.37) โดยปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์มีผลมากท่ีสุด (x̅ = 4.41, SD = 0.45) รองลงไดไ้ดแ้ก่ ปัจจยั

ดา้นราคา (x̅ = 4.39, SD = 0.51) ปัจจยัดา้นช่องทางจดัจาํหน่าย (x̅ = 4.31, SD = 0.45) และปัจจยัดา้นการส่งเสริม

การตลาด (x̅ = 4.21, SD = 0.48) ตามลาํดบั ดงัแสดงใน Table 1  
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Table 1 Marketing mix factors affecting the purchasing decision of Tama lotion 

Marketing mix factors x̅ SD Level of Influence 

Product  4.41 0.45 extremely influential 

Price  4.39 0.51 extremely influential 

Place  4.31 0.45 extremely influential 

Promotion 4.21 0.48 extremely influential 

Total  4.34 0.37 extremely influential 

 

และเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่  

2.1 ดา้นผลิตภณัฑ ์(Product) มีผลต่อการตดัสินใจซ้ืออยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (x̅ = 4.41, SD = 0.45) โดยดา้น

ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจสูงสุด 3 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑไ์ม่ก่อใหเ้กิดอาการแพ ้และระคายเคืองผิว (x̅ = 4.54, SD 

= 0.63) การมีสถาบนัรับรองคุณภาพและมาตรฐานเช่น อย. GMP (x̅ = 4.52, SD = 0.62) และ เน้ือครีมมีความหอม

ติดทนนาน (x̅ = 4.45, SD = 0.72) ตามลาํดบั Table 2 

 

Table 2 The product factor affecting the purchasing decision of Tama lotion  

Product x̅ SD Level of Influence 

Lotion can absorb very quickly. 4.40 0.70 extremely influential 

Smelling lotion with a long-lasting scent 4.45 0.72 extremely influential 

Product does not cause allergic reactions, and skin 

irritation 

4.54 0.63 extremely influential 

Packaging is modern and beautiful. 4.23 0.73 extremely influential 

Having an institution certifying quality and 

standards such as the FDA, GMP, etc. 

4.52 0.62 extremely influential 

Packaging shown production and expiration date 

clearly. 

4.32 0.60 extremely influential 

Total 4.41 0.45 extremely influential 

 

2.2 ดา้นราคา (Price) มีผลต่อการตดัสินใจซ้ืออยู่ในระดบัมากท่ีสุด (x̅ = 4.39, SD = 0.51) โดยดา้นท่ีมีผล

ต่อการตดัสินใจสูงสุด 3 อนัดบัแรกไดแ้ก่ ราคามีความเหมาะสมกบัปริมาณของผลิตภณัฑ ์(x̅ = 4.51, SD = 0.60) 

ราคามีความเหมาะสมกบัคุณภาพของผลิตภณัฑ ์(x̅ = 4.46, SD = 0.62) และมีป้ายราคาของผลิตภณัฑร์ะบุชดัเจน               

(x̅ = 4.19, SD = 0.59) ตามลาํดบั แสดงดงั Table 3 
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Table 3 The price factor affecting the purchasing decision of Tama lotion 

Price x̅ SD Level of Influence 

Price is reasonable with the quantity of the product. 4.51 0.60 extremely influential 

Price is reasonable with the quality of the product. 4.46 0.62 extremely influential 

Price tag of the product is clearly stated. 4.19 0.59 very influential 

Total 4.39 0.51 extremely influential 

 

2.3 ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย มีผลต่อการตดัสินใจซ้ืออยู่ในระดบัมากท่ีสุด (x̅ = 4.31, SD = 0.45) โดย

ดา้นท่ีมีผลต่อการตดัสินใจสูงสุด 3 อนัดบัแรกไดแ้ก่ มีช่องทางการชาํระเงินท่ีหลากหลาย เช่น ชาํระดว้ยเงินสด 

ชาํระดว้ยบตัรเครดิต (x̅ = 4.43, SD = 0.55) มีบริการจดัส่งสินคา้ท่ีครอบคลุมทั้งกรุงเทพฯ และต่างจงัหวดั โดยผา่น

บริษัทขนส่ง เช่น Kerry, J&T (x̅  = 4.37, SD = 0.65) มีการขายผ่านช่องทางออนไลน์ (x̅  = 4.34, SD = 0.64) 

ตามลาํดบั แสดงดงั Table 4 

 

Table 4 The place factor affecting the purchasing decision of Tama lotion 

Place x̅ SD Level of Influence 

There is a delivery service that covers Bangkok 

Metropolitan, and urban area 

4.37 0.65 extremely influential 

Sales location is convenient and easy to find. 4.32 0.62 extremely influential 

There are various payment methods such as cash, 

credit card 

4.43 0.55 extremely influential 

Selling through an online marketplace 4.34 0.64 extremely influential 

Product placement in an easily accessible location 4.12 0.67 very influential 

Total 4.31 0.45 extremely influential 

 

2.4 ดา้นการส่งเสริมการตลาด มีผลต่อการตดัสินใจซ้ืออยู่ในระดบัมากท่ีสุด (x̅ = 4.21, SD = 0.48) โดย

ดา้นท่ีมีผลต่อการตดัสินใจสูงสุด 3 อนัดบัแรกไดแ้ก่ มีการจดักิจกรรมส่งเสริมการขายสมํ่าเสมอ เช่น การใหส่้วนลด

ช่วงเทศกาลต่าง ๆ ส่วนลดสําหรับสมาชิก (x̅ = 4.27, SD = 0.64) มีพนกังานคอยให้ขอ้มูลและคาํแนะนาํเก่ียวกบั

ผลิตภณัฑ ์(x̅ = 4.24, SD = 0.54) มีการโฆษณา ประชาสัมพนัธ์ผ่านทางโซเชียลมีเดีย เช่น Facebook (x̅ = 4.13, SD 

= 0.69) ตามลาํดบั แสดงดงั Table 5 
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Table 5 The promotion factor affecting the purchasing decision of Tama lotion 

Promotion x̅ SD Level of Influence 

There are advertisements through social media such 

as Facebook. 

4.13 0.69 very influential 

There are regular promotional activities such as 

giving discounts during various festivals, discounts 

for members. 

4.27 0.64 extremely influential 

Staff are willing to provide information and advice 

on products. 

4.24 0.54 extremely influential 

Total 4.21 0.48 extremely influential 

 

3. การเปรียบเทียบปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดมีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์โลช่ันทามาของวิสาหกิจ

ชุมชนศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาไทยจาํแนกตามด้านประชากรศาสตร์ 

 

              3.1 จาํแนกตามเพศ  

พบว่า เพศของผูต้อบแบบสอบถามท่ีแตกต่างกัน มีผลต่อการตัดสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์โลชั่นทามาของ

วิสาหกิจชุมชน ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) ด้านราคา (Price) ด้านช่องทางการจัดจาํหน่าย (Place) และด้านการ

ส่งเสริมการตลาด (Promotion) ไม่แตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 แสดงดงั Table 6 

 

Table 6 Comparison of marketing mix factors affecting the purchasing decision on the Tama lotion product of 

Thai Wisdom Learning Center Community Enterprise by gender 

Marketing mix factors Sex n x̅ SD t p 

Product 
male 19 4.47 0.54 

0.662 0.509 
female 114 4.40 0.44 

Price 
male 19 4.44 0.56 

0.484 0.629 
female 114 4.38 0.50 

Place 
male 19 4.33 0.53 

0.124 0.901 
female 114 4.31 0.44 

Promotion 
male 19 4.25 0.53 

0.321 0.748 
female 114 4.21 0.47 

Total 
male 19 4.37 0.49 

0.509 0.612 female 114 4.32 0.35 
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              3.2 จาํแนกตามอาย ุอาชีพ สถานภาพ ระดับการศึกษา และรายได้เฉลีย่ต่อเดือน 

โดยภาพรวมพบวา่ อาย ุอาชีพ สถานภาพ ระดบัการศึกษา รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ของผูต้อบแบบสอบถามท่ี

แตกต่างกนั มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์โลชั่นทามาของวิสาหกิจชุมชนศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาไทยท่ี

แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 แสดงดงั Table 7 

 

Table 7 Comparison of marketing mix factors affecting the purchasing decision on the Tama lotion product of Thai 

Wisdom Learning Center Community Enterprise by age, occupation, status, education level, and average monthly 

income 

Average personal factor Source variance SS df F p 

Age total 18.236 132 4.990* 0.003 

Occupation total 18.236 132 2.471* 0.048 

Status total 18.236 132 4.533* 0.013 

Educational level total 18.236 132 5.546* 0.001 

Average monthly income total 18.236 132 3.460* 0.006 

 

สรุป 

              จากผลการศึกษาพบว่า ขอ้มูลดา้นปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการซ้ือผลิตภณัฑโ์ลชัน่ทามา

ของวิสาหกิจชุมชนศูนยก์ารเรียนรู้ภูมิปัญญาไทยทั้ง โดยรวมมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  

              ดา้นผลิตภณัฑมี์ระดบัความคิดเห็นเร่ืองของผลิตภณัฑไ์ม่ก่อใหเ้กิดอาการแพ ้และระคายเคืองผิว รองลงมา

คือการมีสถาบนัรับรองคุณภาพและมาตรฐาน เช่น อย. หรือ GMP เป็นตน้ เน่ืองจากการใชผ้ลิตภณัฑโ์ลชัน่มีผลต่อ

ผิวของลูกคา้ ซ่ึงการไดรั้บรองมาตรฐานจะทาํใหผู้บ้ริโภคมีความัน่ใจ ซ่ึงสอดคลอ้งกบั จุฑารัตน์ และคณะ (2562) 

ท่ีพบวา่ ผลิตภณัฑไ์ม่ก่อใหเ้กิดการระคายเคืองเป็นปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑดู์แลผิวหนา้

ออร์แกนิกของผูบ้ริโภคท่ีอยูอ่าศยัในเขตกรุงเทพมหานคร  

              ดา้นราคามีระดบัความคิดเห็นในเร่ืองราคามีความเหมาะสมกบัปริมาณของผลิตภณัฑม์ากท่ีสุด รองลงมา

คือราคามีความเหมาะสมกบัคุณภาพของผลิตภณัฑ ์ซ่ึงใกลเ้คียงกบังานวิจยัของ กฤษฏ์ิ (2561) ไดศึ้กษาเร่ือง ปัจจยั

ส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑเ์วชสาํอางจากสารสกดัใบบวับกของผูบ้ริโภคในเขต

กรุงเทพมหานครพบว่าปัจจัยดา้นราคา ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด เม่ือ

พิจารณาปัจจยัดา้นราคา แต่ละ ประเภทพบว่า ราคาของผลิตภณัฑเ์วชสาํอางมีความเหมาะสมกบัคุณภาพ มีผลต่อ

ระดบัความคิดเห็น อยูใ่นเกณฑม์ากท่ีสุด  

              ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่ายมีระดบัความคิดเห็นในเร่ือง มีช่องทางการชาํระเงินท่ีหลากหลาย เช่น ชาํระ

ด้วยเงินสด ชําระด้วยบัตรเครดิตมากท่ีสุด รองลงมาคือมีบริการจัดส่งสินค้าท่ีครอบคลุมทั้ งกรุงเทพฯ และ

ต่างจงัหวดั โดยผา่นบริษทัขนส่ง เช่น Kerry, J&T เป็นตน้  

              ดา้นการส่งเสริมการตลาดมีระดบัความคิดเห็นในเร่ืองมีการจดักิจกรรมส่งเสริมการขายสมํ่าเสมอ เช่น การ

ใหส่้วนลดช่วงเทศกาลต่าง ๆ ส่วนลดสาํหรับสมาชิกมากท่ีสุด รองลงมาคือมีพนกังานคอยใหข้อ้มูลและคาํแนะนาํ
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เก่ียวกบัผลิตภณัฑ ์ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ นนัทวลัย ์(2554) ไดศึ้กษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือ

ครีมบาํรุงผิวกายเพ่ือป้องกนัแสงแดดของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานครพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ตอ้งการ

ใหมี้ส่วนลดในการซ้ือสินคา้  

              ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์พบว่า เพศของผูต้อบแบบสอบถามท่ีแตกต่างกนั ไม่มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ

ผลิตภณัฑโ์ลชัน่ทามาของวิสาหกิจชุมชนศูนยก์ารเรียนรู้ภูมิปัญญาไทย ในส่วนของอายุ อาชีพ สถานภาพ ระดบั

การศึกษา รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑโ์ลชัน่ทามาของวิสาหกิจชุมชนศูนย์

การเรียนรู้ภูมิปัญญาไทยอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

              จากผลการศึกษา มีขอ้เสนอแนะท่ีสาํคญั คือ  

              1. ด้านผลิตภัณฑ์ หากโลชั่นทามาของวิสาหกิจชุมชนศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาไทยมีสถาบันรับรอง

คุณภาพและมาตรฐาน เช่น อย. หรือ GMP จะช่วยให้ผูบ้ริโภคมัน่ใจและกลา้ใชผ้ลิตภณัฑ์มากยิ่งข้ึน เน่ืองจาก

ผูบ้ริโภคจะรู้สึกปลอดภยัเม่ือใชผ้ลิตภณัฑ ์

              2. ดา้นการส่งเสริมการตลาด ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นในเร่ืองการจดักิจกรรมส่งเสริมการขาย

สมํ่าเสมอ เช่น การใหส่้วนลดช่วงเทศกาลต่าง ๆ ส่วนลดสาํหรับสมาชิกมากท่ีสุด จึงควรจดัโปรโมชัน่อยูเ่สมอเพ่ือ

สร้างความสนใจและดึงดูดลูกคา้มากข้ึน 

              3. วิสาหกิจชุมชนศูนยก์ารเรียนรู้ภูมิปัญญาไทยควรเพ่ิมช่องทางการจดัจาํหน่ายผลิตภณัฑโ์ลชัน่ทามาให้

ครอบคลุมจะไดเ้ป็นท่ีรู้จกัมากยิ่งข้ึน 
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ต้นทุนและผลตอบแทนการปลูกผกัปลอดสารพษิของผู้ประกอบการธุรกจิเกษตรรุ่นใหม่                                  
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บทคัดย่อ 

               งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค์ เพ่ือวิเคราะห์ 1) ตน้ทุนและผลตอบแทน 2) ความเป็นไดใ้นการลงทุนปลูกผกัปลอด

สารพิษของผูป้ระกอบการธุรกิจเกษตรรุ่นใหม่ กรณีศึกษาเกษตรเลิฟเวอร์ฟาร์ม จงัหวดัชลบุรี เก็บขอ้มูลโดยสัมภาษณ์                  

ผูก่้อตั้งฟาร์มใชแ้บบสัมภาษณ์เชิงโครงสร้าง วิเคราะห์ขอ้มูลตน้ทุนและผลตอบและความเป็นไปไดท้างการเงิน ไดแ้ก่ 

ระยะเวลาคืนทุน (Payback Period: PB) มูลค่าปัจจุบนัสุทธิ (Net Present Value: NPV) อตัราผลตอบแทนภายในโครงการ 

(Internal Rate or Return: IRR) และอตัราผลตอบแทนต่อตน้ทุน (B/C ratio) ภายใตส้มมติฐานระยะเวลาโครงการ 5 ปี อตัรา

ผลตอบแทนร้อยละ 10 รายไดเ้พ่ิมข้ึนร้อยละ 10 ต่อปี ขณะท่ีตน้ทุนเพ่ิมข้ึนร้อยละ 5 ต่อปี  ผลการศึกษาพบว่า การลงทุน

ผลิตผกัปลอดสารพิษ 6 ชนิดในพ้ืนท่ี 1,180 ตารางเมตร ( 0.75 ไร่)  ตอ้งมีเงินลงทุนเร่ิมตน้ 113,340 บาท โดยในการปลูกผกั

ปลอดสารพิษ 6 รอบต่อปี มีตน้ทุนการผลิตเท่ากบั 149,640 บาท/ปี มีผลตอบแทนเท่ากบั 157,680 บาท/ปี สําหรับความ                

น่าลงทุนพบวา่ มีระยะเวลาคืนทุนเท่ากบั 3.71 ปี ค่า NPV  เท่ากบั 111,310.80 บาท ค่า IRR เท่ากบั 80% และ ค่า B/C ratio 

เท่ากบั 1.21 แสดงวา่ธุรกิจมีความน่าลงทุน  

คาํสําคญั: เกษตรเลิฟเวอร์ฟาร์ม, ความคุม้ค่าในการลงทุน, ตน้ทุนและผลตอบแทน, ผกัปลอดสารพิษ, ผูป้ระกอบธุรกิจรุ่น

ใหม่ 

 

Abstract 

This research aimed to analyze 1) cost and return 2) feasibility of investing in pesticide-free vegetables growing 

of young farmers, a case study of Kaset Lover Farm, Chonburi province. A structured survey questionnaire was used for 

data collection among farm owners. The study conducted a cost-return analysis and estimated the financial indicators- 

payback period (PB), net present value (NPV), internal rate of return (IRR), and benefit-cost ratio (B/C ratio). Under a 

scenario of : a project would be for five years, the estimated return rate was 10%., a 10% increase in income and 5% in cost 

per year. The result revealed that investing in the six types of pesticide-free vegetables with an area of 1,180 square meters 

(0.75 rai) required an initial investment of 113,340 Thai Baht (THB). The production cost for an pesticide-free vegetables 

with six cropping cycles per year amounted to 149,640 THB/year with a 157,680 THB/year return. The feasibility indicators 

revealed a payback period of 3.71 years, a net present value of 111,310 THB, an IRR of 80%, a B/C ratio of 1.21, indicating 

a viable investment.  

Keywords: cost-benefit, feasibility, Kaset Lover Farm, organic vegetables, young smart farmer 
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คํานํา 

              ในยุคปัจจุบนัน้ีในการเลือกซ้ืออาหารแต่ละชนิดตวัของผูบ้ริโภคนั้นจะคาํนึงถึงประโยชน์ของตวัสินคา้

ก่อนท่ีจะทําการเลือกซ้ือสินค้า จึงทําให้คนยุคใหม่หันมาใส่ใจในการรับประทานอาหารท่ีมีประโยชน์                            

ปลอดสารพิษ และสําคญัต่อสุขภาพ โดยเนน้ไปท่ีอาหารท่ีดีต่อสุขภาพ ผกัอินทรียห์รือผกัปลอดสารพิษจึงเป็น

ตวัเลือกท่ีสาํคญัและยงัเป็นตวัเลือกให้กบัคนรุ่นใหม่ คนวยัทาํงาน ผูสู้งวยั ท่ีตอ้งใส่ใจกบัสุขภาพของตวัเอง และ   

คนท่ีออกกาํลงักายดว้ยนัน่เอง ขณะท่ีโครงสร้างประชากรกา้วเขา้สู่สังคมสูงวยั ส่งผลให้กระแสการรักสุขภาพท่ี

กาํลงัเป็นท่ีนิยมไดเ้พ่ิมข้ึนอย่างรวดเร็ว ประชาชนสนใจหนัมาใส่ใจกบัสุขภาพมากข้ึน ส่งผลใหธุ้รกิจต่างๆ ไดรั้บ

ความนิยม และคนใส่ใจกบัการเลือกรับประทานอาหารท่ีปลอดภยัและมีประโยชน์มากข้ึน ผูบ้ริโภคหนัมาใส่ใจใน

การเลือกซ้ือผกัท่ีปลอดภยัและปราศจากสารเคมีตกคา้ง โดยเฉพาะพืชผกัปลอดสารเคมีและผกัปลอดสารพิษท่ีกาํลงั

ไดรั้บความนิยมอยา่งแพร่หลาย เพราะผูค้นใหค้วามสาํคญักบัการดูแลสุขภาพมากข้ึน จึงส่งผลใหเ้กิดแนวคิดในการ

ผลิตผกัปลอดสารพิษ เพราะเร่ิมมองถึงสุขภาพในระยะยาว (สุทธิดา และคณะ, 2562)  

              จากแนวโนม้ดงักล่าว จึงมีผูป้ระกอบการธุรกิจเกษตรรุ่นใหม่ การปลูกผกัปลอดภยั ในนามของ “เกษตร

เลิฟเวอร์ฟาร์ม (kaset lover farm) ก่อตั้งข้ึนมาโดยมี นายสันติสุข มหธัธญัณวาณิชยโ์ดยท่ีเป็นผูป้ระกอบการธุรกิจ

เกษตรรุ่นใหม่และเป็นผูก่้อตั้งฟาร์ม ตั้งอยู ่110/7 หมู่ 6 ตาํบล บางละมุง อาํเภอ บางละมุง จงัหวดั ชลบุรี ทั้งน้ีเกษตร

เลิฟเวอร์ฟาร์ม (kaset lover farm) ก็เป็นอีกหน่ึงฟาร์มท่ีใหค้วามสาํคญักบัการปลูกผกัปลอดสารพิษ ภายในฟาร์มมี

พ้ืนท่ีทั้งหมด 7 ไร่ แต่ทาํการปลูกผกัปลอดสารพิษและเล้ียงสัตว ์จาํนวน 3 ไร่ นายสนัติสุข เร่ิมตั้งแต่จากการท่ีอยาก

ทดลองการปลูกผกัดว้ยตวัเองจึงเร่ิมปลูกตั้งแต่ คะนา้ กวางตุง้ ผกับุง้ และนาํของท่ีปลูกไปขายจนมีรายไดเ้ขา้มาและ

ทาํใหเ้กิดความคิดว่าอยากปลูกผกัปลอดสารพิษชนิดต่าง ๆ มากข้ึนจึงเร่ิมหนัมาปลูกผกัสลดัเพราะมองว่าผูบ้ริโภค

ส่วนใหญ่เร่ิมหันมาดูแลสุขภาพตวัเองมากยิ่งข้ึนและกาํลงัเป็นท่ีตอ้งการทั้งกบักลุ่มผูบ้ริโภคโดยตรง รวมไปถึง

ร้านอาหารและโรงแรมต่าง ๆ ท่ีตอ้งใชผ้กัสลดัปลอดสารพิษในการประกอบอาหารใหก้บัลูกคา้มากข้ึน จึงเร่ิมปลูก

จากโรงเรือนเลก็ ๆ ก่อน จนมีลูกคา้มากข้ึนเลยทาํการขยายพ้ืนท่ีในการปลูกผกัสลดัจากในโรงเรือนไปทาํการเพาะ

ในถาดหลุดแลว้นําไปปลูกลงแปลงเพ่ือให้ได้ปริมาณของผกัสลดัท่ีเพ่ิมข้ึนมากกว่าเดิมและเพียงพอต่อความ

ตอ้งการของผูบ้ริโภค ผกัสลดัท่ีเพาะปลูกมีดว้ยกนั 6 ชนิด ไดแ้ก่ กรีนโอ๊ค เรดโอ๊ค มินิคอส เรดคอส บตัเตอร์เฮด 

และ ฟินเล่ สามารถทาํการปลูกไดต้ลอดทั้งปี (สนัติสุข, 2563) 

              ดว้ยเหตุน้ี การศึกษาคร้ังน้ีจึงสนใจทาํการศึกษาตน้ทุนและผลตอบแทนในการปลูกผกัปลอดสารพิษของ

เกษตรเลิฟเวอร์ฟาร์ม ความคุม้ค่าในการลงทุนปลูกผกัปลอดสารพิษ เพ่ือเป็นขอ้มูลเก่ียวกบัการการวางแผนการ

ผลิตตน้ทุนและผลตอบแทนในการผลิตผกัปลอดสารพิษใหก้บัผูป้ระกอบการและเกษตรกรท่ีสนใจทัว่ไป รวมทั้ง

เป็นขอ้มูลประกอบการตดัสินใจทาํฟาร์มปลูกผกัปลอดสารพิษใหก้บัผูป้ระกอบการธุรกิจรุ่นใหม่ รวมทั้งผูท่ี้สนใจ

ไดอ้ยา่งเป็นรูปธรรม 

 

วธีิการศึกษา 

              งานวิจยัเร่ืองตน้ทุนและผลตอบแทนการปลูกผกัปลอดสารพิษของผูป้ระกอบการธุรกิจเกษตรรุ่นใหม่ 

กรณีศึกษา เกษตรเลิฟเวอร์ฟาร์ม เป็นการวิจยัเชิงปริมาณ ประชากรเป้าหมายในการศึกษาคร้ังน้ี คือ นาย สันติสุข 
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มหธัธญัณวาณิชย ์ซ่ึงเป็นเกษตรกรท่ีเป็นคนก่อตั้งฟาร์มและเป็นเกษตรกรรุ่นใหม่ท่ีความตั้งใจท่ีจะทาํเกษตรและ

เป็นคนท่ีตระหนกัถึงความปลอดภยั คุณภาพของสินคา้ท่ีจะส่งออกไปยงัถึงมือผูบ้ริโภค และยงัมีองคค์วามรู้ในเร่ือง

ของการบริหารการจดัการผลิตและการตลาด ดว้ยความรู้เหล่าน้ีทาํใหส้ามารถมาปรับใชก้บัฟาร์มได ้เก็บรวบรวม

ขอ้มูลโดยใชแ้บบสมัภาษณ์ เคร่ืองมือท่ีใชเ้กบ็และรวบรวมขอ้มูลเพ่ือการวิจยัคร้ังน้ี คือ แบบสมัภาษณ์ ประกอบดว้ย 

4 ตอน ดงัน้ี 

              ตอนท่ี 1 การผลิตและการตลาดของผกัปลอดสารพิษ ประกอบดว้ยขอ้มูลการผลิต ประเภทผกัปลอด

สารพิษท่ีปลูก จาํนวนพ้ืนท่ีในการเพาะปลูก เทคนิคการปลูกผกัปลอดสารพิษ เป็นตน้ รวมทั้งขอ้มูลการตลาด 

เก่ียวกบัลกัษณะของสินคา้ท่ีจาํหน่าย ราคา สถานท่ีจาํหน่าย และการส่งเสริมการตลาด 

              ตอนท่ี 2 ตน้ทุนในการปลูกผกัปลอดสารพิษ ประกอบดว้ยขอ้มูลของตน้ทุนคงท่ี เก่ียวกบั ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบั

ท่ีดินค่าเคร่ืองมือและอุปกรณ์ทางเกษตร และตน้ทุนผนัแปร ไดแ้ก่ ค่าเมลด็พนัธ์ุผกั ค่าปุ๋ยและค่ายากาํจดัแมลง และ

ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ของการปลูกผกัปลอดสารพิษ และ เงินลงทุนเร่ิมตน้ในการทาํฟาร์มผกัปลอดสารพิษ 

              ตอนท่ี 3 ผลตอบแทน ประกอบดว้ย ปริมาณผลผลิต ราคาท่ีชายผกัได ้และรายไดจ้ากการผลิตผกัปลอด

สารพิษของ Kaset Lover Farm  

              ตอนท่ี 4 อุปสรรคและปัญหาในการปลูกผกัปลอดสารพิษ ประกอบดว้ย ปัญหาและอุปสรรคเก่ียวกบัดา้น

การปลูกผกัปลอดสารพิษ ตน้ทุนผลตอบแทนการปลูกผกัปลอดสารพิษ การจาํหน่าย ขอ้เสนอแนะเพ่ิมเติม 

 

วิธีการวิเคราะห์ข้อมลู 

1. การวิเคราะห์ตน้ทุนและผลตอบแทน ประกอบดว้ย (อุกฤษฎ,์ 2552) 

              ตน้ทุนทั้งหมด = ตน้ทุนคงท่ี + ตน้ทุนผนัแปร 

              รายไดทั้งหมด = รายไดท่ี้เป็นเงินสด + รายไดท่ี้ไม่เป็นเงินสด 

2. การวิเคราะห์ความคุม้ค่าในการลงทุน 4 ตวัช้ีวดั ไดแ้ก่ (ชูชีพ, 2544) 

              2.1 ระยะคืนทุน (PB : Payback Period) หมายถึง ระยะเวลาการดาํเนินงานท่ีมีผลทาํใหผ้ลตอบแทนสุทธิ มี

ค่าเท่ากบัค่าใชจ่้ายในการลงทุนพอดี โดยมีวิธีการดาํเนินการคาํนวณดงัน้ี 

 

 
              2.2 มูลค่าปัจจุบนัสุทธิ (Net Present Value: NPV) ซ่ึงการหามูลค่าปัจจุบนัสุทธิโดยใชสู้ตรการคาํนวณดงัน้ี 

(Equation 1) 

    NPV =  ∑ 𝐶𝐶𝐶𝐶𝑡𝑡
(1+𝑖𝑖)𝑡𝑡

− 𝐼𝐼𝑛𝑛
𝑡𝑡=          (1) 

ถา้มูลค่าปัจจุบนัสุทธิท่ีคาํนวณไดข้องโครงการมีค่ามากกวา่ 0 กต็ดัสินใจลงทุนหรือยอมรับโครงการนั้น 

ระยะเวลาคืนทุน = เงินสดจ่ายลงทุนสุทธิเม่ือเร่ิมโครงการ - กระแสเงินสดรับสุทธิรายปีสะสมไปเร่ือยๆ                  

    จนเงินจ่ายลงทุนสุทธิเม่ือเร่ิมโครงการเท่ากบัศูนย ์

  ระยะเวลาคืนทุนท่ีคาํนวณไดเ้ปรียบเทียบกบัระยะเวลาท่ียอมรับได ้
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             2.3 อตัราผลตอบแทนภายในของโครงการ (Internal Rate of Return: IRR) มีสมการ ดงัน้ี (Equation 2) 

    ∑ 𝐵𝐵𝑡𝑡−𝐶𝐶𝑡𝑡
(1+𝑖𝑖)𝑡𝑡

= 0𝑛𝑛
𝑡𝑡=0        (2) 

หาก IRR มีค่ามากกวา่  i  หรือ ตน้ทุนเงินทุน ของโครงการกต็ดัสินใจลงทุน 

              2.4 อตัราผลตอบแทนต่อตน้ทุน (Benefit-Cost Ratio: BCR) คาํนวนจาก Equation 3 

    BCR =  
∑ 𝐵𝐵𝑡𝑡(1−𝑖𝑖)−𝑡𝑡𝑛𝑛
𝑡𝑡=1

∑ 𝐶𝐶𝑡𝑡(1−𝑖𝑖)−𝑡𝑡𝑛𝑛
𝑡𝑡=0

       (3) 

 หากค่า BCR มีค่ามากกวา่ 1 กต็ดัสินใจลงทุนหรือยอมรับโครงการนั้น 

การวิเคราะห์ความเป็นไดใ้นการลงทุนโดยใช้เคร่ืองมือทางการเงิน 4 ประเด็น ดงัต่อไปน้ี 1. ระยะเวลาคืนทุน  

2. มูลค่าปัจจุบนัสุทธิ 3. อตัราผลตอบแทนภายในของโครงการ 4 อตัราผลตอบแทนต่อตน้ทุน ซ่ึงการวิเคราะห์ความ

เป็นไปไดใ้นทางการเงิน ซ่ึงมีสมมุติฐานในการวิเคราะห์ดงัต่อไปน้ี 

              1. ระยะเวลาโครงการท่ีทาํการวิเคราะห์ คือ 5 ปี 

              2. อตัราดอกเบ้ีย 4%โดยยึดอตัราดอกเบ้ียเงินฝากของธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 

(ธ.ก.ส.) 

              3. ใหต้น้ทุนและผลตอบแทนเพ่ิมข้ึนปีละ 5% ตามภาวะเศรษฐกิจ 

 

ผลและวจิารณ์ผลการทดลอง 

 

การผลิตและการตลาดผักสลดัปลอดสารพิษ 

              การผลิตผกัสลดัปลอดสารพิษของเกษตรเลิฟเวอร์ฟาร์ม (Fig. 1) มีพ้ืนท่ีในการเพาะปลูกผกัสลดัท่ีทาํการ

ปลูกตลอดทั้งปี จาํนวน 1,180 ตารางเมตร โดยใหผ้ลผลิตของผกัสลดัแต่ละชนิดต่อ 1 รอบการผลิต ไดแ้ก่ กรีนโอ๊ต

และเรดโอ๊ต อย่างละ 70 กิโลกรัม มินิคอส เรดคอส และบตัเตอร์เฮด อย่างละ 30 กิโลกรัม และ ฟินเล่ไดท้ั้งหมด              

10 กิโลกรัม โดยแรงงานท่ีใชใ้นการผลิตคือแรงงานภายในครัวเรือน ความโดดเด่นและเทคนิคในการปลูกผกัปลอด

สารพิษของเกษตรเลิฟเวอร์ฟาร์ม คือ ฟาร์มจะดูแลเร่ืองนํ้าเป็นหลกัทาํใหผ้กัมีความสดกรอบและมีรสชาติท่ีดีทาง

ฟาร์มจดัส่งตามออเดอร์ใหก้บัลูกคา้ท่ีมาสั่ง และจดัส่งใหก้บัโรงแรม ร้านอาหาร พ่อคา้แม่คา้ รวมถึงลูกคา้ท่ีมาซ้ือท่ี

หนา้ฟาร์ม ราคาขายผกัสลดัท่ีจาํหน่ายใหก้บัลูกคา้อยู่ท่ีกิโลกรัมละ 120 บาท นอกจากน้ีเกษตรเลิฟเวอร์ฟาร์มมีการ

ส่งเสริมการตลาดคือ มีการโฆษณาผ่านทาง Facebook เพ่ือเป็นการประชาสัมพนัธ์ใหก้บัคนท่ียงัไม่รู้จกัเกษตรเลิฟ

เวอร์ฟาร์มและผกัสลดัของทางฟาร์มไดรู้้จกั  
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                                                                                     (A)                                                                                         (B) 

  
Fig. 1 Kaset Lover Farm sign (A), packaging of Kaset Lover Farm (B) 

 

ต้นทุนและผลตอบแทนผักสลัดปลอดสารพิษ 

              ผลจากการศึกษาตน้ทุนพบว่า สินทรัพยถ์าวร มีเงินรวมเท่ากบั 13,340 ไดแ้ก่ โรงเรือนเพาะกลา้ผกัสลดั 

โรงเรือนเก็บของและปุ๋ย ถาดเพาะเมลด็ จอบ บวัรดนํ้า วสัดุคลุมดิน(ฟาง) และเงินทุนหมุนเวียน มีเงินรวมเท่ากบั 

100,000 บาท แสดงดงั Table 1 

 

Table 1 The initial investment of pesticide-free vegetables. 

list Number (unit) Number (THB) 

1. Fixed Assets 

1.1  Salad Vegetable Planting Plant 1 3,000 

1.2  Storage & Fertilizer 1 5,000 

1.3  Seed tray 100 2,500 

1.4  Hoe 10 2,000 

1.5  Watering can 2 240 

1.6  Straw mulches 10 600 

Total fixed assets  13,340 

2. Revolving funds 

2.1  Gross operating expenses 1 100,000 

Total Revolving funds  100,000 

Total initial funds  113,340 

 

              ผลจากการศึกษาตน้ทุนคงท่ีพบวา่ ค่าเคร่ืองมืออุปกรณ์การเกษตรในการผลิตผกัสลดัปลอดสารพิษ โดยจะ

แยกเป็นแต่ละประเภทดงัน้ี ไดโวสู่บนํ้า จอบ บวัรดนํ้า สายยาง ถาดเพาะเมลด็ กรรไกรตดัผกั เสียม รวมทั้งส้ิน  

9,400 บาท แสดงดงั Table 2  
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Table 2 The value of agricultural equipment to produce pesticide-free vegetables in the area per rai 

list 
Number 

(unit) 

Number (THB 

/unit)) 

Total amount 

(THB) 

Being in use 

(years) 

salvage value 

(THB) 

1. water pump 1 2800 2,800 2 300 

2. Hoe 10 200 2,000 2 50 

3. Watering cans 2 120 240 2 20 

4. rubber tubes 5 15 1,500 2 30/unit 

5. Seed trays 100 25 2,500 2 10/unit 

6. Vegetable scissors 2 30 60 2 5/unit 

7. spade 2 150 300 2 40 

Total   9,400   

 

              ผลจากการศึกษาผลตอบแทนพบวา่ รายไดจ้ากการจาํหน่ายผกัสลดัปลอดสารพิษของเกษตรเลิฟเวอร์ฟาร์ม

ทั้งหมด เป็นจาํนวน 210 กิโลกรัม คิดเป็นเงินเท่ากบั 26,280 บาท แสดงดงั Table 3 

 

Table 3 Revenue from sales of pesticide-free vegetables in one production cycle 

List of salad vegetables 
Number of Produces (kg) 

(THB/kg) Amount (THB) 
for sales for consumption 

1. Green Oak Lettuce 65 5 120 7,800 

2. Red Oak Lettuce 65 5 120 7,800 

3. Mini Cos 25 5 120 3,360 

4. Red Cos 25 5 120 3,360 

5. Butter head Lettuce 25 5 120 3,360 

6. Frillice 5 5 120 600 

Total 210 30  26,280 

 

              วิเคราะห์ขอ้มูลตน้ทุนและผลตอบและความเป็นไปไดท้างการเงิน ไดแ้ก่ ระยะเวลาคืนทุน (Payback 

Period: PB) มูลค่าปัจจุบนัสุทธิ (Net Present Value: NPV) อตัราผลตอบแทนภายในโครงการ (Internal Rate or 

Return: IRR) และอตัราผลตอบแทนต่อต้นทุน (B/C ratio) ภายใตส้มมติฐานระยะเวลาโครงการ 5 ปี อตัรา

ผลตอบแทนร้อยละ 10 รายไดเ้พิ่มข้ึนร้อยละ 10 ต่อปี ขณะท่ีตน้ทุนเพิ่มข้ึนร้อยละ 5 ต่อปี ผลจากการศึกษา

ความคุม้ค่าในการลงทุนพบวา่ ระยะเวลาคืนทุนของโครงการเท่ากบั 3.71 ปี ซ่ึงนอ้ยกวา่ระยะเวลาของโครงการท่ีตั้ง

ไว้ท่ี 5 ปี มูลค่าปัจจุบันสุทธิของโครงการเท่ากับ 111,310.80 บาท ซ่ึงมีค่าเป็นบวกแสดงว่าโครงการน้ีให้

ผลตอบแทนคุม้ค่าต่อการลงทุน อตัราผลตอบแทนภายในของโครงการเท่ากบั 80% และอตัราดอกเบ้ียเงินกู ้10% 



การประชุมทางวชิาการของมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ คร้ังท่ี 59                                      สาขาส่งเสริมการเกษตรและคหกรรมศาสตร์ 

757 

เน่ืองจากผลตอบแทนภายในของโครงการมีค่าสูงกว่าอันตราดอกเบ้ียเงินกู้ แสดงให้เห็นว่าโครงการน้ีให้

ผลตอบแทนท่ีคุม้ค่า และอตัราผลตอบแทนต่อตน้ทุนเท่ากบั 1.21 ซ่ึงมีค่ามากกว่า 1 แสดงวา่โครงการนั้นเหมาะสม

กบัการลงทุน โดยความคุม้ค่าในการลงทุนท่ีกล่าวมามีผลเป็นไปในทางบวกจึงทาํใหเ้กษตรเลิฟเวอร์ฟาร์มเป็นฟาร์ม

ท่ีเหมาะสมและน่าลงทุน แสดงดงัใน Table 4 

 

Table 4 Cash-flow and financial feasibility analysis of pesticide-free production of KASET LOVER FARM 

Project period 1st year 2nd year 3rd year 4th year 5th year 

Income (+ 10 % per year) 173,448 190,792.8 209,872.1 230,859.3 253,945.2 

Cost (+5 % per year) 157,122 164,978.1 173,227.01 181,888.36 190,982.77 

Net cashflow 16,326 25,814.7 36,645.08 48,970.93 62,962.44 

Payback period (year)                         =  3.71  year  

Net Present Value (NPV)                   =  111,310.80  THB 

Internal Rate of Return (IRR)             =  80% 

Benefit – Cost Ratio (BCR)                =  1.21 

 

อุปสรรคและปัญหาในการปลูกผักปลอดสารพิษ 

              จากการสัมภาษณ์พบว่า ปัญหาของเกษตรเลิฟเวอร์ฟาร์มจะมีทั้งหมด 2 ดา้น คือ ดา้นการผลิตและดา้นการ

ส่งเสริมการตลาด ทางดา้นการผลิตพบว่า ยงัขาดเคร่ืองจกัรทุ่นแรงในการผลิตผกัสลดัจึงทาํใหต้อ้งใชร้ะยะเวลาใน

การผลิตและยงัพบปัญหาของแมลงศตัรูท่ีมารบกวน ดา้นการส่งเสริมการตลาดพบวา่ เกษตรเลิฟเวอร์ฟาร์มยงัไม่ได้

เป็นท่ีรู้จกักบับุคลลภายนอกจึงตอ้งพฒันาในเร่ืองของการประชาสัมพนัธ์และแจง้ขอ้มูลข่าวสารใหเ้ป็นท่ีรู้จกัมาก

ข้ึน  

 

สรุป 

              ผลจากการวิจยัสรุปไดว้า่ ตน้ทุนและผลตอบแทนการผลิตผกัปลอดสารพิษของผูป้ระกอบการธุรกิจเกษตร

รุ่นใหม่กรณีศึกษา เกษตรเลิฟเวอร์ฟาร์มจากการสัมภาษณ์เชิงลึก นายสันติ มหัธธัญณวาณิชย ์พบว่า มีผลผลิต

ทั้งหมด 6 ชนิด คือ กรีนโอ๊ค เรดโอ๊ด มินิคอส เรดคอส บตัเตอร์เฮด และฟินเล่ ซ่ึงแต่ละชนิดใหผ้ลผลิตท่ีแตกต่าง

กนัออกไปโดยผกัสลดัท่ีมีผลผลิตมากท่ีสุดคือ กรีนโอ๊ตและเรดโอ๊ค ผลผลิตต่อรอบการผลิตเท่ากบั 70 กิโลกรัม 

รองลงมาคือ มินิคอส เรดคอสและบตัเตอร์เฮด มีผลผลิตต่อรอบการผลิตเท่ากบั 30 กิโลกรัม และผกัสลดัท่ีผลิตได้

นอ้ยท่ีสุดคือ ฟินเล่ มีผลผลิตต่อรอบการผลิตเท่ากบั 10 กิโลกรัม ในส่วนตน้ทุนการผลิตผกัปลอดสารพิษของเกษตร

เลิฟเวอร์ฟาร์มพบว่า มีเงินทุนรวมในการตั้งตน้ทาํฟาร์มเท่ากบั 113,340 บาท มีรายไดจ้ากการจาํหน่ายผกัสลดั

ปลอดสารพิษทั้งหมดจาํนวน 210 กิโลกรัม คิดเป็นเงินเท่ากบั 26,280 บาท ต่อหน่ึงรอบการผลิต ดา้นความคุม้ค่าใน

การลงทุน พบว่า ระยะเวลาคืนทุนของโครงการเท่ากบั 3.71 ปี ซ่ึงนอ้ยกว่าระยะเวลาของโครงการท่ีตั้งไวท่ี้ 5 ปี 

มูลค่าปัจจุบนัสุทธิของโครงการเท่ากบั 111,310.80 บาท มีค่าเป็นบวกแสดงว่าโครงการน้ีใหผ้ลตอบแทนคุม้ค่าต่อ

การลงทุน อตัราผลตอบแทนภายในของโครงการเท่ากบั 80% และอตัราดอกเบ้ียเงินกู ้10% เน่ืองจากผลตอบแทน
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ภายในของโครงการมีค่าสูงกว่าอตัราดอกเบ้ียเงินกู ้แสดงให้เห็นว่าโครงการน้ีให้ผลตอบแทนท่ีคุม้ค่า และอตัรา

ผลตอบแทนต่อตน้ทุนเท่ากบั 1.21 ซ่ึงมีค่ามากกว่า 1 แสดงว่าโครงการนั้นเหมาะสมกบัการลงทุน โดยความคุม้ค่า

ในการลงทุนท่ีกล่าวมามีผลเป็นไปในทางบวกจึงทาํใหเ้กษตรเลิฟเวอร์ฟาร์มเป็นฟาร์มท่ีเหมาะสมและน่าลงทุน 

ขอ้เสนอแนะผลการศึกษาพบว่าการลงทุนในธุรกิจการผลิตผกัปลอดสารพิษของเกษตรเลิฟเวอร์ฟาร์มมี

ความคุ้มค่าในการลงทุน แต่ปัจจุบันธุรกิจผกัปลอดสารพิษมีผูป้ระกอบการจํานวนมาก ผูป้ระกอบการท่ีมี

ความสามารถในการสร้างความแตกต่างของผลผลิต ตั้งแต่กระบวนการผลิต การแปรรูปและการตลาด มีการส่ือสาร

ความรู้เก่ียวกบัประโยชนข์องการบริโภคผกัปลอดสารพิษและเทคนิคการผลิตผกัปลอดสารพิษของฟาร์มไปยงักลุ่ม

ผูบ้ริโภคเป้าหมาย ให้มากข้ึน จะเป็นกลยุทธ์หน่ึงท่ีจะให้ผลผลิตของฟาร์มเป็นท่ีรู้จกัมากข้ึน นาํไปสู่การสร้าง

รายไดม้ากข้ึน และสามารถคืนทุนไดใ้นระยะเวลาท่ีรวดเร็วมากยิ่งข้ึนอีกดว้ย 
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บทคัดย่อ 

วตัถุประสงคใ์นการศึกษา เพ่ือศึกษาตวัช้ีวดัความยัง่ยนืในการจดัการสวนยางพาราไทย และความสมัพนัธ์ระหวา่ง

ตวัช้ีวดัความยัง่ยืนในการจดัการสวนยางพาราไทยกบัจดัการสวนยางอย่างย ัง่ยืนตามหลกั FSC เก็บขอ้มูลจากครัวเรือน

เกษตรกรชาวสวนยางพารา ใน 11 จงัหวดั จาํนวน 399 ครัวเรือน และ key informants จาํนวน 50 ราย โดยใชเ้คร่ืองมือ ไดแ้ก่ 

แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง และแบบสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง วิเคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณใชส้ถิติเชิงพรรณนา  

การวิเคราะห์เชิงคุณภาพใช้การวิเคราะห์หา Content Analysis ผลการศึกษาพบว่าตวัช้ีวดัความยัง่ยืนในการจดัการสวน

ยางพาราไทยประกอบดว้ยตวัช้ีวดัทางสังคม 10 ตวัช้ีวดัไดแ้ก่ เศรษฐกิจ 7 ตวัช้ีวดั และทางส่ิงแวดลอ้ม 10 ตวัช้ีวดั สาํหรับ

ความเช่ือมโยงระหวา่งตวัช้ีวดัการจดัการสวนยางพาราอยา่งย ัง่ยนืกบัหลกั FSC พบวา่หลกั FSC ขอ้ท่ี 1 มีความสัมพนัธ์กบั

ตวัช้ีวดัทางสังคม และส่ิงแวดลอ้ม หลกั FSC ขอ้ท่ี 2, 3, 5, 7, 8 และ 10 มีความสัมพนัธ์กบัตวัช้ีวดัทางสงัคม เศรษฐกิจ และ

ส่ิงแวดลอ้ม หลกั FSC ขอ้ท่ี 4 มีความสัมพนัธ์กบัตวัช้ีวดัทางสังคม เศรษฐกิจ และหลกั FSC ขอ้ท่ี 6, 9 ความสัมพนัธ์กบั

ตวัช้ีวดัทางส่ิงแวดลอ้ม 

คาํสําคญั: ตวัช้ีวดัความยัง่ยนื, สวนยางพาราไทย, มาตรฐาน FSC 

 

Abstract 

This study aimed to examine indicators of sustainability for Thai rubber plantation management (STRPM) and 

relationship between STRPM and sustainable rubber plantation management toward principles of FSC standards. Data 

collection was carried out in 11 provinces from 399 farmer households and 50 key informants. Structured interview and 

unstructured interview were used for data collection. Descriptive statistics was used for quantitative data analysis. 

Qualitative data analysis was used for content analysis synthesis. Relationship analysis was done by classifying major 

issues, coding, comparing, and interpreting to get and to connect some related ideas. The study found 10 social indicators, 

7 economic indicators, and 10 environmental indicators for STRPM. For the relationship between STRPM and sustainable 

rubber plantation management toward principles of FSC standards, the study found that FSC principle # 1 had relationships 

with indicators related to a social issue and environmental issue; FSC principles # 2, 3, 5, 7, 8, and 10 had relationships 

with indicators related to a social issue, economic issue, and environmental issue; FSC principle # 4 had relationships with 

indicators related to social issue and economic issue; and FSC principles # 6 and 9 had relationships with indicators related 

to the environmental issue.   

Keywords: indicators of sustainability for Thai rubber plantation management (STRPM), sustainable rubber plantation 

management, principles of FSC standards    
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คํานํา 

ยางพาราเป็นพืชเศรษฐกิจท่ีสาํคญัของประเทศไทย มีการผลิตเป็นอนัดบัหน่ึงมาตั้งแต่ พ.ศ. 2534 ปัจจุบนั  

ในปี พ.ศ. 2561 ประเทศไทยมีพ้ืนท่ีปลูกยางพาราทั้งส้ินกว่า 23.34 ลา้นไร่ เน้ือท่ีกรีดได ้19.55 ลา้นไร่ มีผลผลิต 

4.39 ลา้นตนั ผลผลิตต่อไร่เฉล่ีย 224 กิโลกรัม/ไร่ โดยกระจายไปทุกภูมิภาคของประเทศ ไดแ้ก่ ภาคใตมี้พ้ืนท่ีปลูก

ยางพารามากท่ีสุดและเป็นพ้ืนท่ีปลูกยางเดิมของประเทศ คือ 14.57 ลา้นไร่ หรือ ร้อยละ 62.53 ของพ้ืนท่ีปลูกยางทั้ง

ประเทศ ผลผลิตต่อไร่เฉล่ีย 242 กิโลกรัม ภาคเหนือซ่ึงเป็นพ้ืนท่ีปลูกยางใหม่มีพ้ืนท่ี 1.30 ลา้นไร่ หรือ ร้อยละ 5.58 

ของพ้ืนท่ีปลูกยางทั้งประเทศ มีผลผลิตต่อไร่เฉล่ีย 148 กิโลกรัม ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ซ่ึงเป็นพ้ืนท่ีปลูกยางใหม่

มีพ้ืนท่ี 4.89 ลา้นไร่ หรือ ร้อยละ 20.99 ของพ้ืนท่ีปลูกยางทั้งประเทศ มีผลผลิตต่อไร่เฉล่ีย 183 กิโลกรัม ภาคกลาง 

ภาคตะวนัตก (พ้ืนท่ีปลูกยางใหม่) และภาคตะวนัออก (พ้ืนท่ีปลูกยางเดิม) มีพ้ืนท่ีรวม 2.56 ลา้นไร่ หรือร้อยละ 

10.99 ของพ้ืนท่ีปลูกยางทั้งประเทศ มีผลผลิตต่อไร่เฉล่ีย 219 กิโลกรัม (สํานกังานเศรษฐกิจการเกษตร, 2561)                 

การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ไดมี้การสนบัสนุนการทาํสวนยางตามมาตรฐาน FSC เพ่ือพฒันาและสร้างเกณฑ์

การจัดสวนยางไทยให้ได้มาตรฐานในระดบัสากลและมีความยัง่ยืน กระตุ้นให้เกษตรกรชาวสวนยางเห็นถึง

ความสาํคญัในการจดัการสวนยางใหอ้ยู่ในระดบัมาตรฐานระดบัสากล ซ่ึงการทาํสวนยางตามมาตรฐาน FSC หาก

สวนยางในประเทศสามารถดาํเนินการจดัการสวนยางตามมาตรฐานดงักล่าวไดจ้ะเป็นการเพ่ิมโอกาสและรายได้

ใหก้บัเกษตรกรชาวสวนยางดว้ยการใชไ้มย้างพาราและผลิตภณัฑจ์ากไมย้างพาราในการจาํหน่ายในประเทศและ

ต่างประเทศ รวมถึงพฒันาธุรกิจอุตสาหกรรมและอุตสาหกรรมจากไมย้างพารา โดยคาํนึงถึงการอนุรักษ์ฟ้ืนฟู

ทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอ้ม 

การวิจยัคร้ังน้ีจึงไดเ้ลง็เห็นความสาํคญัของการจดัทาํตวัช้ีวดัความยัง่ยืนในการจดัการสวนยาง และปัจจยั

ใดบา้งท่ีมีความสัมพนัธ์ระหว่างตวัช้ีวดัการจดัการสวนยางอย่างย ัง่ยืนกบัหลกัการจดัการสวนยางอย่างย ัง่ยืนตาม

มาตรฐาน FSC โดยไดก้าํหนดวตัถุประสงคข์องการวิจยัไว ้2 ประการ คือ (1) เพ่ือศึกษาตวัช้ีวดัและความเหมาะสม

ของตวัช้ีวดัการจดัการสวนยางยัง่ยืนสาํหรับประเทศไทย และ (2) เพ่ือวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างตวัช้ีวดัการ

จดัการสวนยางอยา่งย ัง่ยืนสาํหรับประเทศไทยกบัหลกัการจดัการสวนยางอยา่งย ัง่ยืนตามมาตรฐาน FSC 

ซ่ึงในด้านแนวคิดเกษตรยัง่ยืน สุภาวดี (2547) ได้ให้แนวคิดเกษตรยัง่ยืนไวใ้น 5 ด้านได้แก่ (1) ด้าน

เศรษฐศาสตร์ (2) ดา้นระบบนิเวศ (3) ดา้นสงัคม (4) ดา้นวฒันธรรมและ (5) การมององคป์ระกอบหรือภาพองคร์วม 

โดยแนวคิดทั้งหมดจะตอ้งเป็นระบบท่ีมี ความสัมพนัธ์หลากหลายดา้นสอดคลอ้งกนั เป็นองคร์วมในเวลาเดียวกนั 

ไม่แยกส่วนจากกนัในการพิจารณา องค์ประกอบเกษตรยัง่ยืนท่ีแท้จริงไดแ้ก่ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 

(Resources-conserving) เช่น ท่ีดิน นํ้า เป็นตน้ ไม่ทาํลายส่ิงแวดลอ้ม (Environmentally non-degrading) ยอมรับได้

ทางเทคนิค (Technically appropriate) ยอมรับไดท้างเศรษฐกิจ (Economically acceptable) และ ยอมรับไดท้างสงัคม 

(Socially acceptable) มูลนิธิเกษตรยัง่ยืน (2546) ไดอ้ธิบายไวว้่ามีหลกัการสาํคญั 3 ประการคือ (1) ความยัง่ยืนทาง

เศรษฐกิจ (2) ความยัง่ยืนทางดา้นส่ิงแวดลอ้ม และ (3) ความยัง่ยืนทางดา้นสงัคม ซ่ึงในการจดัการสวนป่าอยา่งย ัง่ยืน

ตามหลกั FSC ไดน้าํแนวคิดดงักล่าว (Forest Stewardship Council, 2015) มากาํหนดเป็นหลกัในการดาํเนินการ และ 

ณรงค์ศกัด์ิ (2560) ไดน้าํหลกั FSC มาประยุกตใ์ชก้บัการทาํสวนยางพารา ซ่ึงหลกัการ FSC ประกอบดว้ยหลกั 10 

ประการไดแ้ก่ (1) ความสอดคลอ้งระหวา่งกฎหมาย กบัหลกัการต่างๆ ของ FSC (2) สิทธิในการถือครองและการใช้

ประโยชน์ท่ีดิน (3) สิทธิของชนพ้ืนเมือง (4) ความสัมพนัธ์ต่างๆ กบัชุมชน และสิทธิต่างๆ ของคนงาน (5) การ
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ไดรั้บผลประโยชน์จากสวนยางพารา (6) ผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม และการอนุรักษค์วามหลากหลายทางชีวภาพ (7) 

แผนการจดัการ แผนการจดัการสวนยาง (8) การตรวจตรากาํกบัดูแลและการศึกษาวิเคราะห์การจดัการสวนยางพารา 

(9) การฟ้ืนฟูป่าไมท่ี้มีคุณค่าสูงดา้นการอนุรักษ ์(10) สวนป่าจะตอ้งจดัการและวางแผนพ้ืนท่ีสวนป่าใหส้อดคลอ้ง

กบัหลกัการและรายละเอียดท่ี 1–9 

 

วธีิการวจัิย 

พ้ืนท่ีศึกษาในพ้ืนท่ีสวนยางพารา 5 ภาคใน 11 จงัหวดั ไดแ้ก่ ภาคใต ้จงัหวดั สุราษฎร์ธานี จงัหวดัตรัง 

จังหวัดกระบ่ี จังหวัดสงขลา จังหวัดยะลา ภาคกลาง จังหวัดเพชรบูรณ์ ภาคตะวันออก จังหวัดระยอง  

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ จงัหวดับุรีรัมย ์จงัหวดับึงกาฬ ภาคเหนือ จงัหวดัพิษณุโลก และจงัหวดัเชียงราย ประชากรท่ี

ใช้ในการศึกษาไดแ้ก่เกษตรกรชาวสวนยางพาราจาํนวน 539,471 คน ซ่ึงกลุ่มตวัอย่าง ดว้ยวิธีการสุ่มโดยใชสู้ตร  

ของ Taro Yamane โดยใหค่้าความคลาดเคล่ือนไม่เกิน 0.05 ไดก้ลุ่มตวัอย่าง 399 คนและ เกษตรกรชาวสวนยางพารา

ผูใ้หข้อ้มูลหลกัจาํนวน จาํนวน 110 คน (จงัหวดัละ 10 คน) จากการสุ่มตวัอยา่งแบบเฉพาะเจาะจงดว้ยเกณฑเ์ป็นผูท่ี้มี

ความรู้ความเขา้ใจและสามารถให้ขอ้มูลเก่ียวกบัการจดัการสวนยางอย่างย ัง่ยืนตามมาตรฐาน FSC เคร่ืองมือท่ีใช้

ไดแ้ก่แบบสมัภาษณ์แบบมีโครงสร้างใชใ้นการสาํรวจเชิงปริมาณ และแบบสมัภาษณ์ไม่มีโครงสร้างใชใ้นการสาํรวจ

เชิงคุณภาพด้วยการเสวนากลุ่มย่อย วิ เคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เชิงปริมาณ ใช้สถิติ เชิงพรรณนา  

(Descriptive Statistic) เพ่ืออธิบายขอ้มูลเก่ียวกบัลกัษณะส่วนบุคคล ปัจจยัทางดา้นเศรษฐกิจ และปัจจยัทางดา้นสังคม 

โดยใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าความถ่ี และ การวิเคราะห์เชิงคุณภาพเป็นการวิเคราะห์เน้ือหา Content Analysis  

โดยการวิเคราะห์ประเด็นท่ีสําคญัท่ีคน้พบจากผลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพมาสังเคราะห์เพ่ือกาํหนดตวัช้ีวดัการ

จัดการสวนยางพาราอย่างย ัง่ยืนสําหรับประเทศไทย สังเคราะห์ความสัมพันธ์โดยการจัดกลุ่มประเด็นหลัก  

การใส่รหสั เปรียบเทียบ แปรความหมายเพ่ือใหไ้ดแ้นวคิดและเช่ือมแนวคิดท่ีสมัพนัธ์กนั 

 

ผลการวจัิย 

 

สังคม เศรษฐกิจ ส่ิงแวดล้อมและการจัดการผลิตของครัวเรือนเกษตรกรสวนยางพาราในปัจจุบันของพืน้ท่ีศึกษา 

ภาพรวมลกัษณะทางสังคมของครัวเรือนเกษตรกรชาวสวนยางครัวเรือนท่ีไม่ได้จดัการสวนยางตาม

มาตรฐาน FSC ใน 5 ภาค จาํนวน 11 จงัหวดั พบว่าการประกอบอาชีพของครัวเรือนโดยภาพรวมทาํสวนยาง                  

ร้อยละ 50.77 ยางร่วมปลูกพืชอายุสั้นร้อยละ 31.67 ยางร่วมกบัทาํนาร้อยละ 32.41 ยางร่วมกบัไมผ้ลร้อยละ 32.74 

ยางร่วมกับการเล้ียงสัตว์ร้อยละ 3.14 ยางร่วมกับการประกอบอาชีพอ่ืนๆ นอกภาคเกษตรร้อยละ 20.04 

ประสบการณ์ในการทาํการเกษตรเฉล่ีย 21.23 ปี จาํนวนสมาชิกในครัวเรือนเฉล่ีย 3.95 คน ส่วนใหญ่เป็นสมาชิก

กลุ่มชาวสวนยาง กยท. ร้อยละ 72.03 การมีเอกสารสิทธ์ิพบว่าประเภทเอกสารสิทธ์ิในแปลงสวนยาง นส3 นส3ก 

ร้อยละ 35.20 โฉนดร้อยละ 24.11 ภบท 5 และ 6 ร้อยละ 40.21 มีการเสียภาษีท่ีดินสวนยางพาราร้อยละ 85.10 

ภาพรวมลกัษณะทางเศรษฐกิจ พบว่าแรงงานครัวเรือนเฉล่ีย 2.85 คนเป็นแรงงานในภาคเกษตรเฉล่ีย 2.41 

คนแรงงานนอกภาคเกษตร 0.69 คนแรงงานจา้งเฉล่ียรวม 2.05 คน เป็นแรงงานจา้งประจาํ 2.11 คน ประเภทของ

แรงงานกรีดยางพบว่าเป็นแรงงานจา้งกรีดเฉล่ียร้อยละ 34.20 และเป็นแรงงานต่างดา้วจา้งกรีดเฉล่ียร้อยละ 25.67 
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การแบ่งสรรผลประโยชน์ระหว่างเจา้ของสวนและแรงงานจา้งกรีดพบว่าส่วนใหญ่สัดส่วนรายไดแ้บ่งเป็น 50:50 

ร้อยละ 66.70 สาํหรับรายไดจ้ากสวนยางเฉล่ีย 147,814.24 บาทต่อปี ส่วนรายจ่ายพบว่ารายจ่ายจากสวนยางทั้งหมด 

53,396.03 บาทต่อปี จาํนวนเงินออมของครัวเรือนเฉล่ีย 36,633.59 บาทต่อปี และจาํนวนเงินกูโ้ดยเฉล่ีย 367,129.37 

บาท 

ภาพรวมลกัษณะทางส่ิงแวดลอ้มและการจดัการผลิต พบวา่ครัวเรือนถือครองท่ีดินสวนยางเฉล่ีย 19.19 ไร่

พนัธ์ุยางท่ีใชส่้วนใหญ่พนัธ์ุยางพารา RRIM600 ร้อยละ 83.60 ระยะปลูกส่วนใหญ่คือ 7×3 เมตรร้อยละ 60.96  

จาํนวนตน้ต่อไร่เฉล่ีย 74.65 ตน้ ปุ๋ยท่ีใชมี้การใชท่ี้หลากหลายสูตรแต่ส่วนใหญ่ใชสู้ตร 29-5-18 และ 16-8-16  

ร้อยละ 92.56 และ 84.21 ตามลาํดบั ระบบการกรีดท่ีใชส่้วนใหญ่ใชร้ะบบกรีด 1/3Sd/2 และระบบกรีด 1/3S3d/4  

ร้อยละ 77.10 และ ร้อยละ 40.78 ตามลาํดบั  

 

การสังเคราะห์ประเดน็สาํคัญทางเศรษฐกิจ สังคม เศรษฐกิจ ส่ิงแวดล้อมและการจัดการผลิตสู่ความยั่งยืนของสวน

ยางพาราไทย 

 จากผลการศึกษาขอ้มูลเชิงคุณภาพโดยการเสวนา กลุ่มยอ่ยในพ้ืนท่ีศึกษาสามารถสรุปผลไดด้งัน้ี (1) ความ

สอดคลอ้งกบักฎหมาย: ส่วนใหญ่มีการเสียภาษีอยา่งถูกตอ้ง การใชเ้ทคโนโลยี่ท่ีเป็นไปตามหลกัเกณฑท์างวิชาการ

ผ่านการส่งเสริมและการให้คาํแนะนาํจาก กยท. และพบว่าเกษตรกรทราบกฎหมายท่ีดิน พรบ. การปลูกแทน  

และกฎหมายว่าดว้ยแรงงานท่ีเก่ียวกบัประเด็นค่าจา้งละการจา้งแรงงาน (2) สิทธิการถือครองและการใชป้ระโยชน์

ท่ีดิน: ส่วนใหญ่เกษตรกรชาวสวนยางมากกว่าร้อยละ 50 ยงัใชป้ระโยชน์ในท่ีดินท่ีไม่ถูกตอ้งตามกฎหมาย เช่นใช้

ประโยชน์การถือครองในท่ีดินประเภท ภบท 5 และ 6 และท่ีดินประเภทอ่ืนท่ีไม่ถูกตอ้ง (ไม่มีเอกสารสิทธ์ิมากกวา่

ร้อยละ 20) (3) สิทธิผูป้ฏิบติังานและเง่ือนไขการจา้งงาน: การจา้งแรงงานพบว่าโดยส่วนใหญ่เป็นการใชแ้รงงาน

จา้งในกิจกรรมการเก็บเก่ียวไดแ้ก่การกรีดยาง สาํหรับสวสัดิการแรงงานและสุขอนามยัในสวนยางพบวา่ยงัไม่มีใน

เร่ืองน้ีในพ้ืนท่ีปลูกยางใหม่แต่ในพ้ืนท่ีปลูกยางเดิมภาคใตแ้ละภาคตะวนัออกพบบา้งในพ้ืนท่ีสวนยางพาราท่ีมีการ

จา้งแรงงานโดยมีท่ีพกัอาศยัในสวนยาง และการเจบ็ไขไ้ดป่้วยกไ็ดรั้บความช่วยเหลือจากเจา้ของสวนยาง (นายจา้ง) 

บา้ง สาํหรับการแบ่งสัดส่วนผลประโยชน ์ระหวา่งเจา้ของสวนยางกบัแรงงานจา้งพบวา่ส่วนใหญ่มีความเป็นธรรม 

(4) ประโยชน์ ความขดัแยง้ และสิทธิชุมชน ทอ้งถ่ิน: พบว่าเกษตรกรชาวสวนยางพารามีส่วนร่วมกิจกรรมของ

ชุมชนและ เป็นสมาชิกมากกว่า 1 กลุ่มในชุมชน ไม่มีความขดัแยง้ในการทาํสวนยางพารากบับุคคล และชุมชน (5) 

ผลผลิตและการจดัการผลผลิต และประโยชน์จากการทาํสวนยางพารา: พบว่าครัวเรือนเกษตรกรมีรายไดโ้ดยเฉล่ีย

สูงกวา่รายไดข้ั้นตํ่าของประเทศท่ีกาํหนด และครัวเรือนเกษตรกรมีความหลากหลายในอาชีพหรือหารายไดเ้พ่ิมโดย

มีอาชีพเสริมมากข้ึนในภาวะราคายางผนัผวน (6) ดา้นส่ิงแวดลอ้มและความหลากหลายทางชีวภาพ: พบวา่เกษตรกร

ชาวสวนยางพารายงัคงใชส้ารเคมีในการจดัการสวนยาง เช่นการใชปุ่้ยเคมีส่วนใหญ่ท่ีไม่ถูกตอ้งตามหลกัวิชาการ

และใชห้ลากหลายสูตร การใชส้ารเคมีกาํจดัวชัพืชและโรคพืช การทาํเกษตรอินทรียพ์บว่ายงัมีนอ้ย และพบว่ามี

ประมาณร้อยละ38 เท่านั้นท่ีมีกิจกรรมในสวนยางพาราหรือมีความหลากหลายทางชีวภาพในสวนยางพารา 

นอกจากน้ีการท่ีเกษตรกรโดยเฉพาะภาคใตย้งัใชร้ะบบกรีดท่ีมีความถ่ีสูงไม่เป็นไปตามหลกัวิชาการส่งผลให้เกิด

โรคง่ายทาํใหเ้กษตรกรตอ้งใชส้ารเคมีในการแกไ้ขปัญหา (7) การบริหารจดัการสวนยางพารา: สาํหรับการบริหาร

จดัการสวนยางพบว่าโดยส่วนใหญ่เกษตรกรท่ีไดรั้บการสังเคราะห์จะมีแผนในการปฏิบติังานโดย กยท. กาํหนด
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เท่านั้นแต่สาํหรับเกษตรกรในพ้ืนท่ีปลูกใหม่มีการใหค้าํแนะนาํจากเจา้หนา้ท่ี กยท. (8) ดาํเนินการสอดส่องดูแลและ

ประเมินผลการปฏิบติัตนเอง: พบว่าโดยส่วนใหญ่การประเมินผลการปฏิบติังานของตนเองยงัมีนอ้ยมากไม่ว่าจะ

เป็นการทาํบญัชีครัวเรือนหรือทดสอบใดๆแต่อย่างไรก็ตามเกษตรกรไดรั้บการอบรมและเพ่ิมพูนความรู้และ

ความสามารถจาก กยท.อยู่สมํ่าเสมอ (9) การรักษา ฟ้ืนฟู และจดัการทรัพยากรธรรมชาติ:พบว่าเกษตรกรในกลุ่มน้ี

ยงัไม่มีแนวคิดในเร่ืองน้ีเป็นไปไดว้่าราคายางพาราผนัผวนเกษตรกรจึงคิดแต่เพียงสถานะทางเศรษฐกิจเป็นส่วน

ใหญ่ อีกประการหน่ึงท่ีผ่านมา กยท.ไม่ไดมุ่้งเนน้ในประเด็นเท่าท่ีควร (10) จดัการสวนยางพาราเพ่ือสร้างระบบ

นิเวศ: พบวา่ยงัมีนอ้ยมากแต่อยา่งไรกต็ามเกษตรกรคาํนึงถึงระบบนิเวศในประเด็นการใชส้ารเคมีและการเพ่ิมความ

หลากหลายทางชีวภาพในสวนยาง กถื็อวา่เป็นการจดัการสวนยางเพ่ือสร้างระบบนิเวศ 

 

ตัวชีวั้ดการจัดการสวนยางอย่างยั่งยืนสาํหรับประเทศไทย 

จากการศึกษาเศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดลอ้มและการจัดการสวนยางในการศึกษาเชิงปริมาณจากกลุ่ม

ตวัอย่าง และขอ้มุลเชิงคุณภาพโดยการเสวนา สามารถสังเคราะห์ตวัช้ีวดัการจดัการสวนยางอย่างย ัง่ยืน สําหรับ

ประเทศไทย โดยตวัช้ีวดัทางสงัคมมีจาํนวน 10 ตวัช้ีวดั ไดแ้ก่ (1) การเขา้ถึงและการใชป้ระโยชนท่ี์ดินสวนยางพารา

ท่ีถูกตอ้งตามกฎหมาย (2) การเขา้ถึงความรู้เก่ียวกบัการจดัการสวนยางท่ีดีละถูกตอ้ง (3) การเขา้เป็นสมาชิกกลุ่ม

และกระบวนการพฒันากลุ่ม สหกรณ์รวมถึงการพฒันาเครือข่าย (4) กระบวนการแกไ้ขปัญหาความขดัแยง้และ

ความไม่เขา้ใจระหวา่งบุคคลต่อบุคคล และระหวา่งกลุ่มต่อกลุ่มและระหวา่งบุคคลกบัชุมชน (5) การเขา้ถึงและการ

สนบัสนุนการเป็นสมาชิกและเขา้ร่วมกิจกรรมกบักิจกรรมของหน่วยงานภาครัฐในพ้ืนท่ี (6) เขา้ถึงและมีความรู้

เก่ียวกบัระบบสารสนเทศทั้งการผลิตและการตลาด (7) ความสามารถในการหารายไดจ้ากรายไดอ่ื้นๆ (8) การเขา้ถึง

นวตักรรมการผลิตและการจดัการ และการแปรรูปเพ่ือเพ่ิมมูลค่า (9) ความสามารถในการปรับตวัเกียวกบัการผลิต

และการจดัการสวนยาง และ (10) การวางแผนการผลิตและประเมินผลตามวตัถุประสงค์ของแผนตัวช้ีวดัทาง

เศรษฐกิจมีจาํนวน 7 ตวัช้ีวดั ไดแ้ก่ (1) ระดบัของรายไดแ้ละรายไดสุ้ทธิจากการจดัการสวนยางและการประกอบ

อาชีพอ่ืนๆควบคู่กบัการทาํสวนยางของครัวเรือน (2) ระดบัหน้ีสินของครัวเรือนและการเขา้ถึงแหล่งเงินกูข้อง

ครัวเรือน (3) การลดตน้ทุนการผลิต (4) ระดบัเงินออมของครัวเรือนในปัจจุบนั (5) รายไดท่ี้เพ่ิมข้ึนจากการแปรรูป

ผลผลิต (6) จาํนวนเงินท่ีลงทุนเพ่ือการผลิตในอนาคต และ (7) การประเมินการสถานการณ์จดัการสวนยาง ตวัช้ีวดั

ทางส่ิงแวดลอ้มและการจดัการมีจาํนวน 10 ตวัช้ีวดั ไดแ้ก่ (1) สิทธิการครอบครองท่ีดินตามกฎหมาย และภาษีท่ีดิน 

(2) การจดัการสวนยางตามมาตรฐานอาชีพ (3) ระบบวนเกษตรและระบบพืชร่วมยาง (4) การตดัแต่งก่ิงยางและการ

ปราบวชัพืชในสวนยาง (5) การใชพ้นัธ์ุยางท่ีตา้นทานต่อโรคและใหผ้ลผลิตสูง (6) การเก็บเก่ียวผลผลิตตามหลกั

วิชาการ (7) เกบ็เก่ียวผลผลิตถูกตอ้งตามอายเุปิดกรีดและขนาดตน้ยางตามหลกัวิชาการ (8) ใชปุ๋้ยถูกตอ้งตามอายยุาง

และตามหลกัวิชาการกาํหนด (9) สุขอนามยัและความปลอดภยัในการจดัการสวนยาง (10) กิจกรรมการฟ้ืนฟูและ

อนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอ้ม 
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การประเมินความสัมพันธ์ระหว่างตัวชีวั้ดกับความเหมาะสมของการจัดการสวนยางอย่างยั่งยืนสาํหรับประเทศไทย  

 

                                                                                            (A)                                                                                                 (B) 

  
                                

                                                                                                                            (C) 

 
Fig. 1 The suitable assessment of SRMITS Social (A), Economics (B) and Environment and farm management 

(C) of Thai rubber smallholding farms 

 

จาก Fig. 1 พบวา่ ค่าเฉล่ียความเหมาะสมตวัช้ีวดัการจดัการสวนยางอยา่งย ัง่ยืน สาํหรับประเทศไทยทั้งสาม

ดา้นมีค่าเฉล่ีย 3.88 (เกณฑเ์หมาะสมมาก) โดย ค่าเฉล่ียรวมตวัช้ีวดัการจดัการสวนยางอยา่งย ัง่ยืนทางสงัคมมีค่า 4.00 

(เกณฑเ์หมาะสมมาก) ค่าเฉล่ียรวมตวัช้ีวดัการจดัการสวนยางอย่างย ัง่ยืนทางเศรษฐกิจมีค่า 3.68 (เกณฑเ์หมาะสม

มาก) และค่าเฉล่ียรวมตวัช้ีวดัการจดัการสวนยางอย่างย ัง่ยืนทางส่ิงแวดลอ้มและการจดัการสวนยาง มีค่า 3.95  

(เกณฑเ์หมาะสมมาก) ตามลาํดบั  

 

ความสัมพันธ์ระหว่างตัวชีวั้ดการจัดการสวนยางพารายั่งยืนสาํหรับประเทศไทยกับหลกัการจัดการสวนยาง                

อย่างยั่งยืนตามมาตรฐานสภาพิทักษ์ป่าหรือ FSC 

จาก Fig. 1 พบว่าความสัมพันธ์ระหว่างตัวช้ีว ัดการจัดการสวนยางพาราอย่างย ั่งยืนกับหลัก FSC  

โดยหลกั FSC ขอ้ท่ี 1 มีความสัมพนัธ์กบัตวัช้ีวดัทางสังคม และส่ิงแวดลอ้ม หลกั FSC ขอ้ท่ี 2, 3, 5, 7, 8 และ 10  

มีความสัมพนัธ์กบัตวัช้ีวดัทางสังคม เศรษฐกิจ และส่ิงแวดลอ้ม หลกั FSC ขอ้ท่ี 4 มีความสัมพนัธ์กบัตวัช้ีวดัทาง

สงัคม เศรษฐกิจ และหลกั FSC ขอ้ท่ี 6, 9 ความสมัพนัธ์กบัตวัช้ีวดัทางส่ิงแวดลอ้ม 
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Table 1 Relationship between SRMITS and FSC’s principle 

FSC ‘s Principle 
The Application FSC’s 

Principle to Natural Rubber 

MSRMC 

Social Economics 
Environmental and Farm 

Management Aspect 

1. Compliance 
with laws and FSC 
Principles 

Rubber Farmers who will 
manage rubber plantation must 
be approved for rubber forest 
management and have to 
respect and obey laws 
regulated by that country 

•   •  

2. Tenure and land 
use rights and 
responsibilities 

Rubber farmer needs to be 
specified for the right of land 
ownership, processing of 
work, and using benefits from 
the rubber plantation area 

•  •  •  

3. Indigenous 
peoples' rights 

Rubber farmer has to respect 
the rights of local people 
living in the community of 
local plantation without 
creating conflict 

•  •  •  

4. Maintain the 
social and 
economic 
wellbeing of local 
communities  

Rubber farmer must create 
relationships with community 
and maintain rights of working 
labor in their farms 

•  •   

5. Benefits from 
the forest 

Rubber farmer has to process 
the management of production 
and market effectively with 
also having sustainability and 
stability of the economic and 
social status 

•  •  •  

6. Environmental 
impact 

In managing rubber farm, the 
farmer needs to limit the effect 
that affects the environment by 
no using chemical but try to 
improve organic agriculture in 
their farms 

  •  

7. Management 
plan 

Rubber farmer has to be set 
the management plan such as 
written, implemented, and 
kept up to date, the long term 
objectives of management, and 
the means of achieving them 
shall be clearly stated. 

•  •  •  
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Table 1 (continued). 

FSC ‘s Principle 
The Application FSC’s 

Principle to Natural Rubber 

MSRMC 

Social Economics 
Environmental and Farm 

Management Aspect 

8. Monitoring and 
assessment 

Rubber farmer should be 
Monitoring and assessment 
conducted: appropriate to the 
scale and intensity of forest 
management, to assess the 
condition of the forest, yields 
of forest products, chain of 
custody, management 
activities, and their social and 
environmental impacts. 

•  •  •  

9. Maintenance of 
high conservation 
value forests 

Rubber farmers have to 
manage the activities in high 
conservation value forests 
shall maintain or enhance the 
attributes, which define such 
forests. Decisions regarding 
high conservation value 
forests shall always be 
considered in the context of a 
precautionary approach. 

  •  

10. Plantations 
shall be planned 
and managed by 
Principles and 
Criteria 1 - 9 and 
Principle 10 and 
its Criteria. 

Rubber farmers should 
complement the management 
of, reduce pressures on, and 
promote the restoration and 
conservation of natural forests. 

•  •  •  

 

สรุป 

ตวัช้ีวดัการจดัการสวนยางอย่างย ัง่ยืน สําหรับประเทศไทย โดยตวัช้ีวดัทางสังคมมีจาํนวน 10 ตวัช้ีวดั 

ตวัช้ีวดัทางเศรษฐกิจมีจาํนวน 7 ตวัช้ีวดั และตวัช้ีวดัทางส่ิงแวดลอ้มและการจดัการมีจาํนวน 10 ตวัช้ีวดั ซ่ึงตวัช้ีวดั

ดงักล่าวครอบคลุมหลกัการการจดัการอยา่งย ัง่ยืนทางเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึง ค่าเฉล่ียความเหมาะสม

ตวัช้ีวดัการจดัการสวนยางอย่างย ัง่ยืน สาํหรับประเทศไทยมีค่าเฉล่ียรวมมีค่า 3.88 (เกณฑเ์หมาะสมมาก) และเม่ือ

ศึกษาความสมัพนัธ์ระหวา่งตวัช้ีวดัการจดัการสวนยางยัง่ยืนสาํหรับ ประเทศไทยกบัหลกั 10 ซ่ึงพบวา่หลกั FSC ขอ้

ท่ี 1 มีความสัมพนัธ์กบัตวัช้ีวดัทางสังคม และส่ิงแวดลอ้ม หลกั FSC ขอ้ท่ี 2, 3, 5, 7, 8 และ 10 มีความสัมพนัธ์กบั

ตวัช้ีวดัทางสังคม เศรษฐกิจ และส่ิงแวดลอ้ม หลกั FSC ขอ้ท่ี 4 มีความสัมพนัธ์กบัตวัช้ีวดัทางสงัคม เศรษฐกิจ และ

หลกั FSC ขอ้ท่ี 6, 9 ความสัมพนัธ์กบัตวัช้ีวดัทางส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึง ตวัช้ีวดัการจดัการสวนยางอย่างย ัง่ยืนสําหรับ

ประเทศไทย และความสัมพนัธ์ดงักล่าวจะเป็นแนวทางในการสร้างตวัช้ีวดัการจดัการสวนยางพาราอย่างย ัง่ยืน
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รวมถึงเคร่ืองมือในการปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ีในหน่วยงานท่ีรับผิดชอบการพฒันายางพารา เช่น การยางแห่ง

ประเทศไทย (กยท.) เป็นตน้ 

 

กติติกรรมประกาศ 

ขอขอบคุณการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ท่ีไดใ้ห้ความอนุเคราะห์ความคิดเห็นและขอ้มูลในงานวิจยั 

พร้อมทั้งไดน้าํผลการวิจยัไปใชป้ระโยชน์ในการจดัทาํแผนการดาํเนินการจดัการสวนยางอยา่งย ัง่ยืนตามหลกั FSC 

สําหรับประเทศไทย ทั้งน้ีขอขอบคุณมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ท่ีอาํนวยความสะดวกในการบิการสถานท่ีใน

การศึกษาคน้ควา้ขอ้มูลและเอกสารในการทาํงานวิจยั 
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ผลกระทบการระบาดของโรค COVID-19 ต่อการปรับตัวเพ่ือการดํารงชีพของครัวเรือนเกษตรกร                 

ชาวสวนยางพารา: กรณศึีกษาจังหวดัสงขลา ภาคใต้ประเทศไทย 

The effects of COVID-19 pandemic to adjustment for livelihood of rubber farmer households: A case 

study in Songkhla Province in Southern Thailand 

 

กติตชัิย เหลีย่มวานิช*, บัญชา สมบูรณ์สุข, มลินิภัทท์ บุญคงมา 

Kittichai Lheamwanich*, Buncha Somboonsuke, Milinpat Boonkongma 

คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ วทิยาเขตหาดใหญ่ สงขลา 90110 

Faculty of Natural Resources, Prince of Songkla University, Songkhla 90110, Thailand. 

* Corresponding author. E-mail address: jumbogott@hotmail.com 

 

บทคัดย่อ 

วตัถุประสงคก์ารวจิยัเพ่ือศึกษาผลกระทบของโรค COVID-19 ต่อเศรษฐกิจ สงัคม การจดัการเทคโนโลยกีารผลิต

ยางพาราของครัวเรือนเกษตรกรชาวสวนยางพาราขนาดเล็กในจังหวดัสงขลาและสังเคราะห์ประเด็นการปรับตวัเพ่ือ                 

การดาํรงชีพของครัวเรือนเกษตรกรชาวสวนยางในจงัหวดัสงขลาจากการระบาดของ COVID-19 เก็บรวบรวมขอ้มูลทั้งใน

เชิงปริมาณดว้ยเคร่ืองมือ ได้แก่ แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง กับครัวเรือนเกษตรกรชาวสวนยางพารา จาํนวน 108 

ครัวเรือน ท่ีไดจ้ากการสุ่มดว้ยวิธี Simple Random Sampling Method และเชิงคุณภาพ กบัผูใ้ห้ขอ้มูลหลกั (key informant) 

จาํนวน 10 ราย โดยวิธีเจาะจง (Purposive Sampling Method) วิเคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณโดยใช้สถิติเชิงพรรณา ได้แก่                  

ค่าร้อยละ และเฉล่ีย และเชิงคุณภาพ ดว้ยวิธีการวิเคราะห์เน้ือหา ผลการศึกษาพบวา่ผลกระทบต่อสังคม ไดแ้ก่ การติดต่อ

สัมพนัธ์ และการทาํกิจกรรมลดลง ผลกระทบต่อเศรษฐกิจ ไดแ้ก่ รายไดค้รัวเรือนลดลง รายจ่ายและหน้ีสินสูงข้ึน และ

ผลกระทบต่อการจดัการเทคโนโลยีการผลิตยางพาราและการดาํรงชีพ ได้แก่ มีการปรับผลผลิตเป็นนํ้ ายางสดมากข้ึน 

สาํหรับการปรับตวัเพ่ือการดาํรงชีพพบวา่ ครัวเรือนเกษตรกรชาวสวนยางพารามีการปรับรูปแบบการบริโภค การใชจ่้าย

ครัวเรือน บริหารการเงินครัวเรือน และการเพ่ิมความหลากหลายในการทาํอาชีพ 

คาํสําคญั: COVID-19 กบัชาวสวนยางพารา, การปรับตวัเกษตรกรชาวสวนยางพารา, การดาํรงชีพชาวสวนยางพาราสงขลา 

 

Abstract 

The objectives of this study were to examine the effects of COVID-19 on economy, society, rubber production 

technology management, and synthesis the adaptation for livelihood of smallholding rubber households. Quantitative 

and Quantitative methods were used for this study with structured interviews with 108 smallholding rubber households and 

10 key informants. Simple random sampling was used data collection. Descriptive statistics such as percentage and mean 

were used for quantitative data analysis. Qualitative data analysis was carried out by content analysis by collecting, 

ordering, classifying, interpreting, separating, and connecting relationships. The study indicated effects on society that 

farmers had lower community interaction and social activities, effects on the economy as farmers had lower income, higher 

expenses, and more debts, effects on technology management and livelihood as farmers changed rubber production to more 

rubber latex. For the adaptation for livelihood of smallholding rubber households, there were found that they adjusted 

their consumption types and household expenses; managed household finance; and diversified production activities. 

Keywords: COVID-19 effects on rubber, rubber farmer livelihood, rubber farmer household adjustment 
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คํานํา 

การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเช้ือโคโรนาไวรัส 2019 (Corona Virus Disease 2019) หรือโควิด-19 

(COVID-19) ท่ีเร่ิมตน้แพร่ระบาดในประเทศจีนและแพร่กระจายสู่ประเทศต่าง ๆ ทัว่โลกพบวา่ในเดือนพฤษภาคม 

2563 มีผูติ้ดเช้ือโควิด-19 ทัว่โลกอย่างนอ้ย 215 ประเทศ มีผูติ้ดเช้ือทั้งส้ินทัว่โลก 6,175,290 ราย (ศูนยป์ฏิบติัการ

ภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค, 2563; Johns Hopkins University and Medicine, 2020; Worldometer, 2020) ไดส่้งผล

ต่อทั้งสภาพเศรษฐกิจของแต่ละประเทศในทุกดา้นทั้งในดา้นเกษตรอุตสาหกรรม ท่องเท่ียวและบริการ รวมทั้ง

สภาพสงัคมและความเป็นอยูข่องประชาชนในประเทศต่าง ๆ (คณะกรรมาธิการเกษตรและสหกรณ์, 2563) สาํหรับ

ประเทศไทย เร่ิมมีการระบาดของโควิด-19 ตั้งแต่เดือนมกราคม 2563 จากนกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางเขา้สู่ประเทศไทย 

หลงัจากนั้นมีการขยายตวัของผูติ้ดเช้ือเพ่ิมข้ึนเร่ือยๆ ในช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายน 2563 มีผูป่้วยประมาณ 

สามพนัคน เสียชีวิต 58 คน (คณะกรรมาธิการเกษตรและสหกรณ์, 2563) แมว้่าจาํนวนผูติ้ดเช้ือและผูเ้สียชีวิตใน

ประเทศไทย จะมีจาํนวนไม่มากนกัเม่ือเทียบกบัประเทศอ่ืน ๆ เช่น สาธารณรัฐประชาชนจีน ประเทศในยโุรป และ

สหรัฐอเมริกา แต่ผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ตลอดจนวิถีชีวิตของประชาชนก็มีความรุนแรงอย่างมี

นยัสาํคญั โดยเกษตรกรไทยมากกว่าคร่ึงหน่ึงตอ้งพ่ึงพารายไดจ้ากนอกภาคเกษตรคิดเป็นสัดส่วนสูงถึงร้อยละ 80 

อายเุกษตรกรท่ีมีแนว้โนม้มากข้ึนหน้ีสินหลกัแสน ตน้ทุนการผลิตสูงข้ึน (ไทยรัฐออนไลน,์ 2563) แมว้า่การระบาด

ของโควิด-19 จะไม่กระทบกบักระบวนการการผลิตของภาคเกษตรในส่วนตน้นํ้ามากนกั แต่ส่ิงท่ีทาํใหเ้กษตรกร

เจ็บหนกัคือ วิกฤติดงักล่าวทาํใหอุ้ตสาหกรรมกลางนํ้า คือการขนส่งและการแปรรูปตอ้งหยุดชะงกัไปชัว่ระยะเวลา

หน่ึง ประกอบกบัภาวะเศรษฐกิจถดถอยทัว่โลกท่ีทาํให้ความตอ้งการซ้ือสินคา้เกษตรบางชนิดมีแนวโนม้ลดลง 

ซํ้ าร้ายดว้ยภยัแลง้ตั้งแต่ปลายปีก่อน ผนวกกบัโรคระบาดทั้งพืชและสัตว ์เช่นเดียวกนัสําหรับเกษตรกรชาวสวน

ยางพารา ก็ไดรั้บผลกระทบจากการระบาดโควิค-19 ทั้งทางสังคมเศรษฐกิจ และการดาํรงชีพเหมือนเกษตรกรผู ้

ประกอบอาชีพทางเกษตรอ่ืนๆส่งผลใหเ้กษตรกรชาวสวนยางพาราจาํเป็นตอ้งปรับตวัให้เขา้กบัสถานการณ์เพ่ือ

ความอยู่รอด ซ่ึงวตัถุประสงคข์องการวิจยัเพ่ือศึกษาผลกระทบของโรค COVID-19 ต่อเศรษฐกิจ สังคม การจดัการ

เทคโนโลยีการผลิตยางพาราของครัวเรือนเกษตรกรชาวสวนยางพาราขนาดเลก็ในจงัหวดัสงขลาและจะสงัเคราะห์

ประเด็นการปรับตวัเพ่ือการดาํรงชีพของครัวเรือนเกษตรกรชาวสวนยางในจงัหวดัสงขลาจากการระบาดของ

COVID-19 เพ่ือเป็นแนวทางในการวางแผนการช่วยเหลือครัวเรือนเกาตรกรชาวสวนยางพาราในจงัหวดัสงขลาใน

อนาคต 

 

วธีิการวจัิย 

ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาได้แก่ ครัวเรือนเกษตรกรชาวสวนยางพาราในจังหวดัสงขลา จํานวน      

ครัวเรือน ทาํการสุ่มตวัอย่างดว้ยวิธี Simple Random Sampling Method (Yamane, 1967) ไดจ้าํนวนตวัอย่าง 108 

ครัวเรือนสําหรับทาํการศึกษาเชิงปริมาณ และจาํนวนตัวอย่างผูใ้ห้ขอ้มูลหลกั (key informant) จาํนวน 10 ราย

สาํหรับการศึกษาในเชิงคุณภาพ จากการสุ่มแบบเจาะจง (purposive sampling method) โดยเกณฑก์ารคดัเลือกตอ้ง

เป็นผูท่ี้สามารถใหข้อ้มูลในภาพรวมของพ้ืนท่ีเก่ียวกบัผลกระทบและการปรับตวัของครัวเรือนเกษตรกรชาวสวน

ยางพาราในภาพรวมได ้และเป็นผูป้ระกอบอาชีพการทาํสวนยางพาราในปัจจุบนั  เก็บรวบรวมขอ้มูลเชิงปริมาณ

โดยใชแ้บบสมัภาษณ์แบบมีโครงสร้าง และเกบ็รวบรวมขอ้มูลเชิงคุณภาพโดยใชแ้บบสมัภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง 
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วิเคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณโดยใชส้ถิติเชิงพรรณา ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ และเชิงคุณภาพ ดว้ยวิธีการวิเคราะห์เน้ือหา                 

ดว้ยการรวบรวม เรียบเรียง จดักลุ่ม  แปลความหมาย แยกแยะและเช่ือม  

 

ผลการวจัิย 

 

ผลกระทบ COVID-19 ด้านเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยีและการดาํรงชีพของครัวเกษตรกรชาวสวนยางพารา 

 สาํหรับผลการศึกษาจะนาํเสนอผลการศึกษาแยกออกเป็น 3 ส่วนไดแ้ก่ ผลกระทบ COVID-19 ดา้นสังคม 

ด้านเศรษฐกิจ และด้านเทคโนโลยีและการจัดการผลิตยางพาราของครัวเรือนเกษตรกรชาวสวนยางพารา                            

ดงัรายละเอียดดงัน้ี 

 

 ผลกระทบด้านสังคม  

 

    
(1)  Receiving Welfare/Social Policy form the Government     (2) Interaction in the Community During COVID-19 

 

   
(3)  Wellness of Rubber Farmers             (4)  Learning and Adaptation 
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(5)  Supporting Careers for More Incomes             (6) Getting Together for Cultural Activities in the Community 

      

Fig. 1 (1)–(6) The effects of COVID-19 to society of rubber households 

 

จากภาพท่ี 1 (1)–(6) แสดงผลกระทบ COVID-19 ดา้นสงัคมพบว่าผลกระทบดา้นการไดรั้บสวสัดิการตาม

นโยบายช่วยเหลือจากภาครัฐภาพท่ี1(1))ได้แก่ การได้รับค่านํ้ า/ค่าไฟ ได้รับผลกระทบมากท่ีสุด ร้อยละ 67 

รองลงมาการไดรั้บเงินจากมาตรการเยียวยา 5,000 บาท ร้อยละ 58.7 ผลกระทบดา้นสงัคมจากปฏิสัมพนัธ์ในชุมชน

ช่วง COVID-19 (ภาพท่ี 1 (2))ไดแ้ก่ มีระยะห่างทางสังคมมากท่ีสุด ร้อยละ 89 มีการพบกนัผ่านโลกออนไลน์มาก

ข้ึน ร้อยละ 72.5 การมีปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งคนในชุมชนลดลง ร้อยละ 71.6 ผลกระทบดา้นความเป็นอยูข่องเกษตรกร

ชาวสวนยางพารา (ภาพท่ี 1 (3))พบวา่ มีสุขภาวะทางกายทางจิตตํ่าลง ร้อยละ 73.4 รองลงมาความวิตกกงัวลในจิตใจ 

ร้อยละ 71.6 และความพอเพียงมีความเครียดจากการอยู่บา้นเฉยๆนอ้ยท่ีสุด ร้อยละ 58.7 ผลกระทบดา้นการเรียนรู้

และการปรับตวัของเกษตรกรชาวสวนยางพารา (ภาพท่ี 1(4)) ไดแ้ก่ เกษตรกรเรียนรู้การปรับตวัในการดาํรงชีพ    

ร้อยละ 80.7 รองลงมาแรงงานมีโอกาสเปล่ียนแปลงอาชีพเม่ือกลบัมาสู่ครัวเรือน ร้อยละ 78.9 ผลกระทบดา้นการทาํ

อาชีพเสริมรายได ้(ภาพท่ี1 (5))ไดแ้ก่ การหารายไดเ้สริมดว้ยการยึดหลกัเศรษฐกิจพอเพียงมากท่ีสุดอยู่ท่ี ร้อยละ 

60.6 มีการทาํอาชีพเสริมดว้ยการทาํกิจกรรมการเกษตรร่วมกบัการทาํสวนยางพารา ร้อยละ 56.9 และผลกระทบ

ดา้นการสังสรรคก์ารทาํกิจกรรมวฒันธรรมในชุมชน (ภาพท่ี 1(6))ไดแ้ก่การทาํกิจกรรมทางศาสนา เช่น การไปวดั

ทาํบุญมากท่ีสุดอยู่ท่ี ร้อยละ 63.3 มีการทาํกิจกรรมไปแจกถุงยงัชีพใหค้นยากไร้ในชุมชน ร้อยละ 41.3 และการทาํ

กิจกรรมการจดัตูปั้นสุขในชุมชนนอ้ยท่ีสุด ร้อยละ 30.3 
 

ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ 
 

        
                           (1) community Economic Status        (2) the household activities of increasing income and decreasing cost
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  (3) Household Income and Expense                                         (4) The supporting activity of household economy 

             

   
(5) Saving and sufficiency economy in community 

 Fig. 2 (1)–(5) Effects of COVID-19 to Economy of Rubber Households                            

 

จากภาทท่ี 2 (1)–(5) แสดงผลกระทบCOVID-19 ด้านเศรษฐกิจพบว่าผลกระทบด้านสถานภาพทาง

เศรษฐกิจของชุมชน (ภาพท่ี 2 (1)) ไดแ้ก่ ครัวเรือนหน้ีสินมากข้ึนเน่ืองจากค่าใชจ่้ายมากข้ึน ร้อยละ 74.3 ครัวเรือนมี

การออมลดลง การคมนาคมและการขนส่งมีปัญหา เท่ากนัในร้อยละ59.6 ผลกระทบดา้นกิจกรรมการเพ่ิมรายได้

และลดรายจ่าย (ภาพท่ี2 (2))ไดแ้ก่ เกษตรกรเลือกซ้ือสินคา้จากตลาดทอ้งถ่ินมากข้ึนเพ่ือประหยดัและสินคา้มีราคา

ถูกกว่าในห้างสรรพสินค้าร้อยละ 69.7 เกษตรกรหารายได้โดยขายสินค้าทางออนไลท์มากข้ึน ร้อยละ 55.0  

ผลกระทบดา้นรายไดแ้ละรายจ่ายของครัวเรือนเกษตรกรชาวสวนยางพารา (ภาพท่ี 2 (3))ไดแ้ก่ รายไดร้วมครัวเรือน

ลดลง (ผูซ้ื้อนอ้ย ราคาตกตํ่า) ร้อยละ 93.6 รองลงมารายจ่ายครัวเรือนเพ่ือการอุปโภคและบริโภคสูงข้ึน(สินคา้มีราคา

สูง และค่าใชจ่้ายนํ้าไฟสูง) ร้อยละ 79.8 ครัวเรือนมีหน้ีสิน ร้อยละ 73.4 ครัวเรือนมีตน้ทุนการผลิตและการดาํรงชีพ

สูง ร้อยละ 72.5 ครัวเรือนการไดรั้บความช่วยเหลือและการเยียวยาในการดาํรงชีพ ร้อยละ 62.4 แหล่งรับซ้ือยางหยุด

รับซ้ือ/พ่อคา้กดราคาและครัวเรือนมีการออมเงินมีสัดส่วนเท่ากันอยู่ท่ี ร้อยละ 54.1 ไดรั้บความช่วยเหลือจาก

สถาบนัการเงิน ร้อยละ 50.5 ความพอเพียงของรายจ่ายของครัวเรือน ครัวเรือนมีแรงงานส่วนเกินมากข้ึนและ

ครัวเรือนมีความสามารถในการชาํระหน้ี/แกปั้ญหาหน้ีสินเท่ากนัอยู่ท่ี ร้อยละ 49.5 ความพอเพียงของรายไดข้อง

ครัวเรือนและครัวเรือนมีความสามารถในการลงทุนในอนาคตเท่ากนัอยู่ท่ี ร้อยละ 47.7 มีการสร้างงานในทอ้งถ่ิน

ใหก้บัชุมชนและครัวเรือนมีการพึงพิงทางเศรษฐกิจ เช่น เงินกูน้อกระบบ การกูเ้งินเท่ากนัอยู่ท่ี ร้อยละ 38.5 และมี

การขายสินทรัพยข์องครัวเรือนเพ่ือการดาํรงชีพนอ้ยท่ีสุด 26.6 สาํหรับผลกระทบดา้นกิจกรรมเสริมความเขม้แข็ง
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ทางเศรษฐกิจครัวเรือน (ภาพท่ี 2 (4)) ไดแ้ก่ ครัวเรือนมีการประหยดัรู้จกัและระมดัระวงัการใชจ่้ายของครัวเรือน

มากข้ึน ร้อยละ 92.7 ครัวเรือนมีการหันมาใช้หลกัเศรษฐกิจพอเพียงในการดาํรงชีวิต ร้อยละ 86.2 มีการสร้าง

สถาบนัและวฒันธรรมการออมให้กบัครัวเรือนเกษตรกรชาวสวนยางพารา ร้อยละ 74.3 ครัวเรือนขวนขวายและ

กระตือรือร้นหารายไดเ้พ่ิมดว้ยการทาํอาชีพเสริม ร้อยละ 73.4 ชุมชนรู้จกัสร้างระบบเศรษฐกิจทอ้งถ่ินให้มีความ

เขม้แขง็จากขา้งใน ร้อยละ 70.6 และมีการสร้างระบบหลกัประกนัทางสงัคมใหค้รัวเรือนเกษตรกรชาวสวนยางพารา 

ร้อยละ 5 ผลกระทบการออมและการใชห้ลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชน (ภาพท่ี 2 (5)) ไดแ้ก่ ครัวเรือนใน

ชุมชนมีการออมและประหยดัในการใชจ่้ายมากข้ึนร้อยละ 78.9 รองลงมาครัวเรือนเกษตรกรลดค่าใชจ่้ายท่ีไม่จาํเป็น 

ในช่วง COVID-19 มากข้ึนตามไปดว้ยร้อยละ 77.1 
 

ผลกระทบด้านเทคโนโลยีและการจัดการผลิตยางพาราของครัวเรือนเกษตรกรชาวสวนยางพารา 

(1) Change Rubber-Producing Technique          (2) Increase in Production Efficiency 

   
(3) Reducing the Production Cost       (4) Expand production 

   
(5) Increase Varieties of the Production System      (6) Using Hired Labor in the Agricultural Sector 
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(7) Work Outside the Agricultural Sector 
Fig. 3 (1)–(7) Effect of Covid-19 to Livelihood Strategy for Adaptation of Rubber Farmer Households   

 

 จากการศึกษาผลกระทบ COVID-19 ดา้นเทคโนโลยีและการจดัการผลิตยางพาราของครัวเรือนเกษตรกร

ชาวสวนยางพารา ภาพท่ี 3(1)–(7) พบว่า (1) การปรับเทคนิคการผลิตยาง มีประเด็นสําคญั (ภาพท่ี 3 (1))ได้แก่ 

ครัวเรือนหยุดกรีดยางในบางช่วงเวลามากท่ีสุด ร้อยละ 45.9 รองลงมาคือลดจาํนวนวนักรีดยางของครัวเรือนลง  

ร้อยละ 25.7 เปล่ียนจากการผลิตยางแผน่ดิบเป็นนํ้ายางสด ร้อยละ 24.8 (2) การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต มีประเดน็

สําคญั (ภาพท่ี 3 (2))ไดแ้ก่ เกษตรกรมีการปรับเปล่ียนไปปลูกพนัธ์ุพืชมากท่ีสุด (พืชยืนตน้/ผกั) ท่ีให้ผลผลิตสูง

ทดแทนการปลูกยางพารามากท่ีสุด ร้อยละ 29.4 รองลงมาปรับเปล่ียนไปใชพ้นัธ์ุยางผลผลิตสูง 251 (ปลูกทดแทน) 

ร้อยละ 26.6 (3) การลดตน้ทุนการผลิต มีประเด็นสาํคญั(ภาพท่ี 3 (3))ไดแ้ก่ เกษตรกรมีการปรับลดปริมาณการใช้

ปุ๋ยเคมีสําหรับสวนยางพารามากท่ีสุด ร้อยละ 45.0 รองลงมาปรับใช้ปุ๋ยเคมีร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์ ร้อยละ 43.1                     

(4) การขยายการผลิต มีประเด็นสําคญั (ภาพท่ี 3 (4))ไดแ้ก่ เกษตรกรมีการขยายพ้ืนท่ีพืชเศรษฐกิจอ่ืนๆมากท่ีสุด 

ร้อยละ 29.4 รองลงมาเพ่ิมจาํนวนสัตวเ์ล้ียง/เพาะเล้ียงสัตวน์ํ้ า ร้อยละ 24 และขยายพ้ืนท่ีสวนยางพารานอ้ยท่ีสุด                

ร้อยละ 21.1 (5) การเพ่ิมความหลากหลายในระบบการผลิตมีประเด็นสําคัญ (ภาพท่ี 3 (5))ได้แก่เพ่ิมความ

หลากหลายระบบผลิตในแปลงสวนยาง (ร่วมแปลงยาง) ระบุช่ือพืช/สัตวม์ากท่ีสุด ร้อยละ 38.9 และเพ่ิมความ

หลากหลายระบบผลิตในฟาร์ม (แยกแปลง) ระบุช่ือพืช/สัตวน์อ้ยท่ีสุด ร้อยละ 24.8 (6) การใชแ้รงงานจา้งในภาค

เกษตรประเด็นสาํคญั (ภาพท่ี 3(6)) ไดแ้ก่ เกษตรกรมีการรับจา้งทาํงานภาคเกษตรเพ่ิมข้ึน (ปลูก ตดัหญา้) มากท่ีสุด 

ร้อยละ 21.1 รองลงมารับจา้งกรีดยางเพ่ิมข้ึนในหมู่บา้น/ตาํบลใกลเ้คียง  ร้อยละ 19.3 (7) การรับจา้งภายนอกภาค

เกษตรมีประเดน็สาํคญั (ภาพท่ี 3 (7))ไดแ้ก่ เกษตรกรทาํงานภายนอกภาคเกษตรไดแ้ก่ คา้ขายและ ทาํร้านอาหารมาก

ท่ีสุด ร้อยละ 30.3 รองลงมาทาํงานรับจา้งทัว่ไปในหมู่บา้น ร้อยละ 24.8  

 

สังเคราะห์ประเดน็การปรับตัวเพ่ือการดาํรงชีพของครัวเรือนเกษตรกรชาวสวนยาง 

 สําหรับการปรับตวัเพ่ือการดาํรงชีพของครัวเรือนเกษตรกรชาวสวนยางจากการระบาดของ COVID-19 

สามารถแบ่งได ้5 ประเดน็ ไดแ้ก่ (1) การปรับเปล่ียนรูปแบบการบริโภคใหส้อดคลอ้งกบัรายไดแ้ละสถานะการเงิน

ของครัวเรือน กลยุทธ์ท่ีเลือกใช้ เช่น ลดรายจ่ายท่ีไม่จาํเป็นในครัวเรือนและรายจ่ายฟุ่ มเฟ่ือย ทาํอาหารบริโภค

ภายในครัวเรือน ซ้ือเฉพาะส่ิงของอุปโภคเท่าท่ีจาํเป็น ปลูกพืชอาหาร/พืชสวนครัวในพ้ืนท่ีบริเวณบา้น แลกเปล่ียน

อาหารภายในชุมชน เป็นตน้ (2) การปรับแผนการเงินและการจดัการทางการเงิน เกษตรกรส่วนใหญ่มีหน้ีสิน

ค่อนขา้งสูงและพยายามรักษาระดบัการออม ส่วนใหญ่จึงเลือกวิธีการยืดระยะเวลาชาํระหน้ี ปรับโครงสร้างหน้ี และ
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วางแผนการชาํระหน้ีใหม่ รวมทั้งการเพ่ิมสภาพคล่องทางการเงินโดยขายสินทรัพยส์ภาพคล่องสูง เช่น ทองคาํ เป็น

ตน้และ (3) การเพ่ิมแหล่งสร้างรายไดแ้ละเพ่ิมความหลากหลายกิจกรรมการผลิต เกษตรกรบางส่วนไดริ้เริมวางแผน

ปรับระบบการผลิตท่ีมีกิจกรรมการเกษตรท่ีมีความหลากหลายเพ่ิมข้ึน เช่น เล้ียงสัตวปี์ก หมู ผึ้ง แพะ และววัใน

สวนยาง เพ่ือการลดการพ่ึงพารายไดจ้ากสวนยางเพียงอยา่งเดียว รวมทั้งหาช่องทางหารายไดน้อกภาคเกษตรเพ่ิมข้ึน 

เช่น ขายสินคา้ทัว่ไป ร้านอาหาร และรับจา้งทางการเกษตร (4) เพ่ิมมูลค่าผลผลิตดว้ยการแปรรูปผลผลิต และ (5) ใช้

แรงงานในครัวเรือนมากข้ึนพยายามลดการจา้งแรงงานจากภายนอกครัวเรือนเพ่ือลดค่าใชจ่้าย 

 

                           
Fig. 4 Synthesis issues of Farmers household adaptation for Livelihood 

Sources: from the result of In-debt interview 10 households 

 

สรุป 

ผลกระทบทางสังคมท่ีสําคัญได้แก่ การปฏิสัมพนัธ์ระหว่างครัวเรือนในชุมชนลดลง มีการพบทาง                 

ออนไลนม์ากข้ึนและมีระยะห่างทางสังคมของครัวเรือนมาก อยา่งไรกต็ามกิจกรรมทางสงัคมและวฒันธรรมก็ยงัคง

เดิมและมีกิจกรรมช่วยเหลือกนัในสงัคมมาก เช่นโครงการตูปั้นสุข เป็นตน้ และครัวเรือนเกษตรกรมีการเรียนรู้และ

ปรับตวั ในการทาํอาชีพเสริมรายไดม้ากข้ึนไดโ้ดยยึดหลกัเศรษฐกิจพอเพียง ส่วนผลกระทบทางเศรษฐกิจท่ีสาํคญั 

ไดแ้ก่ ครัวเรือนมีหน้ีสินมากข้ึน รายไดล้ดลง ครัวเรือนมีการเลือกซ้ือสินคา้ในทอ้งถ่ินมากข้ึน ประหยดัและรู้จกั

และระมดัระวงัในการใช้จ่าย ครัวเรือนมีการออมมากข้ึน และผลกระทบทางเทคโนโลยีและการจัดการผลิต

ยางพาราของครัวเรือนเกษตรกรท่ีสาํคญัไดแ้ก่ เกษตรกรกรมีความพยายามลดตน้ทุนการผลิตเพ่ือลดรายจ่ายในการ

ผลิต และทาํกิจกรรมการผลิตอ่ืนๆ เสริมรายไดใ้นครัวเรือนมากข้ึน และพยายามจา้งแรงงานภายในชุมชนมาช่วยใน

บางกิจกรรมการผลิตยางพารามากข้ึน สําหรับการปรับตวัเพ่ือการดาํรงชีพของครัวเรือนเกษตรกรสรุปไดว้่ามี                    

5 ประเดน็ท่ีสาํคญั ไดแ้ก่ ครัวเรือนมีการปรับเปล่ียนการบริโภคใหส้อดคลอ้งกบัสถานะการเงิน โดยยึดหลกั การลด

รายจ่ายในครัวเรือนลง ครัวเรือนมีการวางแผนการจดัการทางการเงินของครัวเรือน เช่นรักษาระดบัการออมการยึด

ระยะเวลาชาํระหน้ีครัวเรือน ครัวเรือนมีการเพ่ิมแหล่งสร้างรายไดแ้ละเพ่ิมความหลากหลายกิจกรรมการผลิต 
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ครัวเรือนมีความพยายามเพ่ิมมูลค่าผลผลิตดว้ยการแปรรูปผลผลิต และลดตน้ทุนดว้ยการใชแ้รงงานในครัวเรือน

ทดแทนการจา้งแรงงานจากภายนอกครัวเรือน 

 

ข้อเสนอแนะ 

สําหรับขอ้เสนอแนะแนวทางพฒันารับมือโควิด-19 โดยภาพรวมสําหรับครัวเรือนเกษตรกรชาวสวน

ยางพาราในอนาคต  ควรเพ่ิมความยืดหยุ่นของระบบการผลิตในระดบัครัวเรือนโดยเพ่ิมความหลากหลายของการ

ทาํเกษตรและกิจกรรมการผลิตทั้งในแปลงและนอกภาคเกษตร  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิตของครัวเรือน

พฒันาระบบเกษตรดิจิทลัในระดบัระบบการผลิตและเช่ือมโยงสู่ระบบตลาดดิจิทลัของยางพาราควรใหค้วามรู้แก่

เกษตรกร ตน้ทุนกรผลิตเป้นปัญหาท่ีสาํคญัดงันั้นความพยายามลดตน้ทุนการผลิตของเกษตรกรเช่นการจา้งแรงงาน

ครัวเรือน การผสมปุ๋ยใชเ้อง และการรวมกลุ่ม เป็นประเด็นท่ีครัวเรือนเกษตรกรชาวสวนยางพาราตอ้งปรับเปล่ียน

ภายใต ้COVID-19 และควรส่งเสริมการทาํอาชีพเสริมรายไดน้อกเหนือจากรายไดจ้ากสวนยางพาราใหม้ากข้ึน 

 

กติติกรรมประกาศ 

ขอขอบคุณ การยางแห่งประเทศไทยท่ีให้ความอนุเคราะห์ประสานงานในการเก็บขอ้มูลงานวิจยัน้ี และ

ขอขอบคุณเกษตรกรชาวสวนยางพารา สหกรณ์กองทุนสงเคราะห์การทาํสวนยางในเขตจงัหวดัสงขลาทุกคนท่ี

อนุเคราะห์ใหส้ัมภาษณ์ และทา้ยสุดขอขอบคุณ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ ท่ีอาํนวย

ความสะดวกในเร่ืองสถานท่ีวิจยัและวิเคราะห์ขอ้มูล 
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บทคัดย่อ 

 งานวิจัยน้ีมีวตัถุประสงค์หลกัเพ่ือศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อความสําเร็จของกิจกรรมด้านการเกษตรของโครงการ                 

ยุวเกษตรกรในโรงเรียนสันติสุข อาํเภอดอยหล่อ จังหวดัเชียงใหม่ โดยศึกษาจากบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งกับกิจกรรมดา้น

การเกษตรของโรงเรียน นกัเรียนและผูป้กครอง จาํนวน 86 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บขอ้มูลคือแบบสัมภาษณ์เชิงลึกและ

วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา ไดแ้ก่ ความถ่ี ร้อยละและความแปรปรวน ผลการศึกษาพบว่า ปัจจยัท่ีมีผลต่อ

ความสําเร็จของกิจกรรมการเกษตรของโครงการยุวเกษตรกร คือ ความร่วมมือและความพร้อมจากทุกฝ่าย ทางโรงเรียน

พร้อมสนบัสนุนโครงการยุวเกษตรกร ทั้งทางดา้นงบประมาณ บุคลากร วสัดุอุปกรณ์และสถานท่ีในการทาํกิจกรรมด้าน

การเกษตร การไดรั้บการสนบัสนุน ช่วยเหลือจากหน่วยงานภายนอก เช่น สาํนกังานเกษตรอาํเภอ เทศบาลตาํบลดอยหล่อ 

เป็นตน้ อีกทั้งตวันกัเรียนเองมีความพร้อมในการเขา้ร่วมโครงการยวุเกษตรกร กล่าวคือ มีความสนใจ ใส่ใจ อยากเรียนรู้ใน

ดา้นทกัษะวิชาชีพทางการเกษตร ตลอดจนผูป้กครองให้การสนบัสนุนบุตรหลานในการเขา้ร่วมโครงการยวุเกษตรกรเป็น

อยา่งดี ปัจจยัทั้งหมดน้ีส่งผลใหค้ณะผูบ้ริหารสถานศึกษา ครูผูรั้บผิดชอบโครงการยวุเกษตรกร นกัเรียนและผูป้กครอง ส่วน

ใหญ่มีทศันคติท่ีดีต่อโครงการยวุเกษตรกรภายในโรงเรียนสนัติสุขและใหค้วามร่วมมือในการดาํเนินกิจกรรมเป็นอยา่งดี 

คาํสําคญั: กลุ่มยวุเกษตรกร, กิจกรรมดา้นกานเกษตร, ความสาํเร็จ 
 

Abstract 

  The main purpose of the study was to study the factors affecting the success of agricultural activities of the 

Young Farmer Project in Santisuk School, Doi Lo District. Chiang Mai Province. The population consisted of 86 

participants, including personnel involving in the agricultural activities in the school, students, and their parents.  

An in-depth interview form was used as a tool to collect data and descriptive statistical analysis, including frequency, 

percentage, and variance was used to analyze the data. The result showed that factors affecting the success of the agricultural 

activities of the Young Farmers Project was the readiness from all parties. The school were corporate and to support the 

project in terms of budget, personnel, materials, equipment and place for agricultural activities. Support from outside 

agencies such as the District Agricultural Office, and Doi Lo Sub-District Municipality, was also necessary. The students 

themselves had to sufficiently encourage to join the Young Farmer Project. In other words, they had to be interested in 

learning and caring about agricultural profession. Moreover, the parents were also a key person who supported their 

children in participating in the Young Farmer Project as well. All factors combined together resulted in most participants, 

the school administrators, the teacher in charge of the project, and parents had the positive attitude towards the project at 

Santisuk School and all worked in close cooperation with each other. 

Keywords: agricultural activities, success, young farmers 
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คํานํา 

ยุวเกษตรกรหรือกลุ่มยุวเกษตร คือ เยาวชนท่ีมีอายุระหว่าง 10–25 ปี ท่ีรวมตวักนัขอจดทะเบียนจดัตั้งเป็น

กลุ่มยุวเกษตรกับสํานักงานเกษตรอาํเภอในพ้ืนท่ี ส่วนใหญ่มีสมาชิก 15–30 คน เพ่ือรับบริการความรู้ ฝึกหัด

การเกษตรพ้ืนฐานและการทาํงานเป็นกลุ่ม โดยมีเกษตรกร ครู หรือผูน้าํทอ้งถ่ิน อาสาสมคัรมาเป็นท่ีปรึกษายุว

เกษตรกร คอยดูแล บ่มเพาะยุวเกษตรในการฝึกปฏิบติังาน ปลูกพืช เล้ียงสัตวแ์ละเคหะกิจเกษตร ท่ีสอดคลอ้งกบั

อาชีพการเกษตรของชุมชน ยวุเกษตรกรกลุ่มแรกของไทย ก่อตั้งข้ึนคร้ังแรกในปี พ.ศ. 2496 โดยองคก์ารส่งเสริม

กา ร ศึกษา จังหวัดฉะ เ ชิ ง เทรา และคณะกรรมกา ร พ้ืนฟู กสิกรร มนิค มบา งประ กง  ก ลุ่มยุว เกษตร ก ร 

 มีระยะเวลาประมาณ 2–3 ปี แลว้จะสลายตวัหรือเร่ิมเป็นกลุ่มใหม่กไ็ด ้(กรมส่งเสริมการเกษตร, 2559) 

กรมส่งเสริมการเกษตร โดยสํานกังานเกษตรจงัหวดัเชียงใหม่ ไดต้ระหนกัถึงความสําคญัของบทบาท

เยาวชนชาวไทย ซ่ึงเป็นรากฐานสาํคญัในการพฒันาประเทศ จึงนบัว่าเป็นศูนยก์ลางในการพฒันาเกษตรกรรมไทย 

โดยริเร่ิมจากโรงเรียนซ่ึงถือเป็นหน่วยท่ีรวบรวมกลุ่มเยาวชนไดม้ากท่ีสุด และยงัเป็นหน่วยท่ีมีบทบาทในการ

ส่งเสริม ขดัเกลาเยาวชนใหมี้ประสิทธิภาพผ่านกระบวนการเรียนรู้ในหลายรูปแบบและเพ่ือใหเ้กิดการพฒันาไปยงั

หน่วยอ่ืนต่อไป เช่น ครอบครัว ชุมชน และประเทศชาติอนัเป็นหน่วยท่ีใหญ่ท่ีสุด ดว้ยงานยวุเกษตรกรท่ี จ.เชียงใหม่ 

จาํนวน 125 กลุ่ม แบ่งเป็นกลุ่มในระบบการศึกษา 123 กลุ่ม นอกระบบการศึกษา 1 กลุ่ม และระบบอุดมศึกษาแห่ง

แรกในประเทศไทย ท่ีมหาวิทยาลยัแม่โจ ้อีก 1 กลุ่ม มีจาํนวนสมาชิกทั้งหมด 2,500 คน (กรมส่งเสริมการเกษตร, 

2561) 

จงัหวดัเชียงใหม่มีกลุ่มยุวเกษตรกรทั้งหมด 186 กลุ่ม และมีสมาชิกยุวเกษตรกรทั้งหมด 6,013 คน มีการ

ดาํเนินกิจกรรมยวุเกษตรท่ีแตกต่างกนัออกไปตามความเหมาะสมของสภาพพ้ืนท่ีในแต่ละอาํเภอ และมีการประเมิน

สถานะของกลุ่ม ดงัน้ี สถานะดี 22 กลุ่ม สถานะปานกลาง 137 กลุ่ม และสถานะปรับปรุง 27 กลุ่ม จากการประเมิน

น้ีจะเห็นไดว้่าทุกกลุ่มไม่ไดป้ระสบความสาํเร็จทั้งหมด อาจเน่ืองมาจากหลายสาเหตุ เช่น ขาดการประสานงานท่ีดี 

กลุ่มไม่เขม้แข็ง ครูท่ีปรึกษาขาดความรู้ งบประมาณไม่เพียงพอ พ้ืนท่ีในการดาํเนินกิจกรรม หรือขาดความร่วมมือ

ของผูป้กครอง  เป็นตน้ แต่กมี็บางกลุ่มท่ีสามารถดาํเนินกิจกรรมยุวเกษตรกรใหป้ระสบความสาํเร็จได ้สมาชิกกลุ่ม

มีความเขม้แข็ง สร้างรายไดใ้หก้บัตนเองและครอบครัว ทาํใหมี้ผลงานระดบัประเทศ จนไดรั้บรางวลัยุวเกษตรกร

ดีเด่นและสมาชิกยวุเกษตรกรดีเด่น (สาํนกังานเกษตรจงัหวดัเชียงใหม่, 2561) 

โรงเรียนสันติสุขเป็นโรงเรียนมธัยมศึกษาขนาดเล็กประจาํตาํบลสันติสุข ตั้งอยู่เลขท่ี 89 หมู่ 6 ตาํบล                 

สันติสุข อาํเภอดอยหล่อ จงัหวดัเชียงใหม่ มีเน้ือท่ี 80 ไร่ โดยไดรั้บอนุญาตให้ใช้ประโยชน์เพ่ือการศึกษาจาก

สํานกังานปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม ปัจจุบนัมีนักเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้จาํนวน 170 คน นกัเรียน

ระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนปลายจาํนวน 194 คน และมีครูทั้งส้ิน 24 คน ภายในโรงเรียนมีการจดัตั้งกลุ่มยวุเกษตรกร

ข้ึนและมียุวเกษตรกรดีเด่น ท่ีเป็นตวัอย่างเด็กดีเด็กเก่ง สามารถดาํรงชีวิตดว้ยเจตนคติมุ่งมัน่ในการเรียน และ

การศึกษาเพ่ือการประกอบอาชีพ ดว้ยพ้ืนฐานทางภูมิสงัคม ครอบครัวท่ีเป็นชาติพนัธ์ุ ประกอบอาชีพเกษตรบนท่ีสูง 

ซ่ึงครอบครัวและชุมชนนั้นประกอบอาชีพเกษตรกรรมปลูกพืช เล้ียงสัตว ์ภายใตโ้ครงการหลวง ซ่ึงผลิตตามระบบ

GAP อยู่แลว้ พืชท่ีปลูกไดแ้ก่ พืชผกัเมืองหนาว โดยเฉพาะอย่างยิ่ง มะเขือเทศท่ีประสบปัญหาโรค อย่างโรคโคน

เน่า โรคเห่ียว ท่ีทาํให้ผลผลิตเสียหาย จึงไดน้าํความรู้ดา้นการใชส้ารชีวภณัฑ ์ในการป้อง กนัโรค แมลงศตัรูพืช              

เช้ือราไตรโคเดอร์มา บิวเวอร์เรีย โดยรับการถ่ายทอดจากสาํนกังานเกษตร อ.ดอยหล่อ ปฏิบติัในแปลงท่ีโรงเรียน
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สนัติสุขและรับการสนบัสนุนจาก นายณรงคศ์กัด์ิ จาํรูญหิน ผูอ้าํนวยการฯ ในโครงการอาหารกลางวนัของโรงเรียน

เห็นวา่ใชไ้ดผ้ลดี ก่อเกิดรายไดใ้นรูปแบบสหกรณ์ ไม่เป็นพิษ หรือตกคา้งในร่างกาย รวมถึงส่ิงแวดลอ้ม เป็นการลด

ตน้ทุนการผลิต จึงตั้งใจขยายสู่ครอบครัว และชุมชน โดยใชก้ระบวนการกลุ่มท่ีไดเ้รียนรู้จากกลุ่มยุวเกษตรกร จน

ทาํใหชุ้มชนเกิดการยอมรับในเทคโนโลยี นาํไปใชใ้นชุมชน และยงัไดรั้บรับเชิญเป็นวิทยากรถ่ายทอดองคค์วามรู้ ท่ี

เกิดจากการปฏิบติัจริงในการใชส้ารชีวภณัฑ ์ใหก้บัเกษตรกรครอบครัวอ่ืน ๆ ในชุมชนและประเทศชาติ ทาํใหผ้ล

งานเป็นท่ีประจักษ์จนเป็น 1 ใน 9 กลุ่มระดับประเทศและเป็นตัวอย่าง เป็นแรงบันดาลใจ แก่เยาวชนในยุค                   

ไทยแลนด ์4.0 ต่อไป (โรงเรียนสนัติสุข, 2561) 

จากการจดักิจกรรมดา้นการเกษตรของกลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนสันติสุขไดป้ระสบความสําเร็จ ดงันั้น

ผูวิ้จยัจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อความสาํเร็จของกิจกรรมการเกษตรของโครงการยุวเกษตรกร เพ่ือ

เป็นแนวทางในการพฒันาวางแผน แกไ้ข ปรับปรุงการดาํเนินงาน การจดักิจกรรมกลุ่มยวุเกษตรกรกลุ่มอ่ืนๆ ต่อไป

ในอนาคต 

 

อุปกรณ์และวธีิการ 

 การวิจยัคร้ังน้ีศึกษาจากประชากรทั้งหมดโดยไม่มีการสุ่มตวัอย่างเน่ืองจากทาํการศึกษาในโรงเรียนเดียว 

ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษา คือ คณะผูบ้ริหารสถานศึกษา จาํนวน 5 คน ครูผูรั้บผิดชอบกิจกรรมดา้นการเกษตร 

จาํนวน 1 คน นกัเรียนท่ีเขา้ร่วมกิจกรรมดา้นการเกษตรจาํนวน 40 คน และผูป้กครองนกัเรียนเขา้ร่วมกิจกรรมดา้น

การเกษตร จาํนวน 40 คน รวมประชากรทั้งส้ิน 86 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บขอ้มูลคือแบบสมัภาษณ์เชิงปริมาณ

และเชิงคุณภาพ วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติพรรณนา ไดแ้ก่ ความถ่ี (Frequency) ร้อยละ (Percentage) และความ

แปรปรวน (variance) และวเิคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพโดยการวิเคราะห์เน้ือหาร่วมดว้ย (Content analysis) 

 

ผลและวจิารณ์ผลการทดลอง 

จากการสัมภาษณ์ผู ้บริหารโรงเรียนและครูผู ้รับผิดชอบโครงการยุวเกษตรกรโรงเรียนสันติสุข  

ในเร่ืองของการดาํเนินงานของโครงการยุวเกษตรกร ภายใตก้รอบแนวคิดตามรูปแบบการประเมินของ Luther 

Gulick ( POSDCORB ) ไดข้อ้สรุป ดงัน้ี  

นกัเรียนภายในโรงเรียนสันติสุขส่วนใหญ่เขา้มาอาศยัอยู่ประจาํกินนอนในโรงเรียน ทางคณะผูบ้ริหารได้

เห็นความสําคญัของสภาพความเป็นอยู่และเด็กจาํนวนร้อยละ 50 จบไปแลว้ไม่มีโอกาสไดเ้รียนต่อ จึงอยากให้มี

กิจกรรมทางการเกษตรตลอดระยะเวลาท่ีไดอ้ยู่ในโรงเรียน เพ่ือใหน้กัเรียนมีความรู้ในดา้นวิชาการและเพ่ิมทกัษะ

ทางดา้นวิชาชีพ สามารถนาํความรู้ท่ีไดรั้บไปปฏิบติัให้เกิดผลดีต่อตนเองและครอบครัว สร้างงานสร้างอาชีพ 

ตลอดจนขยายผลใหส้มาชิกในหมู่บา้นใกลเ้คียงและชุมชนได ้

โครงการยุวเกษตรกรในโรงเรียนสันติสุขเร่ิมก่อตั้ งข้ึนเม่ือปี 2553 มีสมาชิกก่อตั้ งทั้ งหมด 40 คน  

ซ่ึงคดัเลือกจากนกัเรียนท่ีมีความสนใจและถนดัในวิชาชีพต่าง ๆ เช่น ปลูกพืชผกัสวนครัว เล้ียงสัตว ์โดยมีนกัเรียน

ระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย เป็นผูด้าํเนินการ  



การประชุมทางวชิาการของมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ คร้ังท่ี 59                                      สาขาส่งเสริมการเกษตรและคหกรรมศาสตร์ 

780 

ดา้นบุคลากรภายในโรงเรียนไดรั้บความช่วยเหลือจากทุกฝ่าย ตั้งแต่ระดบัผูบ้ริหาร ผูช่้วยผูบ้ริหารฝ่าย

ต่างๆ คณะครู และครูท่ีปรึกษายุวเกษตรกร หากตอ้งการขอความช่วยเหลือในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง ทุกฝ่ายจะใหค้วาม

สนบัสนุนและความร่วมมือเป็นอย่างดี ส่วนหน่วยงานภายนอกโรงเรียน ก็ไดรั้บการสนบัสนุนจากทุกหน่วยงาน

เช่นกนั ไม่วา่จะเป็น สาํนกังานเกษตรอาํเภอดอยหล่อ เทศบาลตาํบลดอยหล่อ เป็นตน้ 

ดา้นงบประมาณ งบประมาณส่วนใหญ่มาจากหน่วยงานภายนอก เช่น สาํนกังานเกษตรจงัหวดั สาํนกังาน

เกษตรอาํเภอ เทศบาลตาํบลดอยหล่อ เป็นตน้ โดยทางโรงเรียนจะเขียนโครงการข้ึนมาแลว้นาํไปเสนอให้กับ

หน่วยงานต่าง ๆ ทางหน่วยงานกจ็ะใหทุ้นสนบัสนุนเพ่ือใหโ้ครงการดาํเนินไปไดอ้ยา่งราบร่ืน ส่วนทางโรงเรียนจะ

มีงบประมาณบางส่วนท่ีคอยช่วยสนบัสนุนในโครงการยวุเกษตรกร 

ดา้นวสัดุ อุปกรณ์และสถานท่ี ในดา้นวสัดุและอุปกรณ์ในการทาํการเกษตรนั้น ทางโรงเรียนมีใหเ้พียงพอ

ต่อความตอ้งการของนักเรียน โดยบางส่วนทางโรงเรียนจดัหามาให้ตามความเหมาะสมและบางส่วนไดรั้บการ

สนบัสนุนจากหน่วยงานภายนอก ส่วนในดา้นสถานท่ี ทางโรงเรียนสันติสุขนั้น มีสถานท่ีทาํการเกษตรเพียงพอ

สําหรับทุก ๆ กิจกรรม เช่น มีการขุดสระเล้ียงปลา มีโรงเรือนเพาะกลา้พืช มีแปลงปลูกบริเวณหลงัโรงเรียน ซ่ึง

นกัเรียนและยวุเกษตรกรสามารถเขา้มาใชป้ระโยชนไ์ดต้ามความเหมาะสม  

การจดัการดา้นการวางแผนงาน ก่อนการทาํงานจะมีการประชุมหารือกบัฝ่ายบริหารก่อน หลงัจากได้

ขอ้สรุปแลว้จะนาํขอ้มูลไปปรึกษากบัเกษตรอาํเภอ เน่ืองจากเกษตรอาํเภอจะคอยให้คาํแนะนาํ ช้ีแจง แกไ้ข และ

สามารถดาํเนินงานไปตามแผนงานไดอ้ยา่งดี 

การจดัการดา้นโครงสร้างของโครงการ มีการกาํหนดบทบาทให้กบัคณะครูและนกัเรียน ก่อนท่ีจะเร่ิม

โครงการ ทุกคนมีหนา้ท่ีของตวัเองชดัเจน ไม่กา้วก่ายหนา้ท่ีของกนัและกนั  

การจดัการดา้นบุคคลในองคก์ร คณะผูบ้ริหารทาํการคดัเลือกท่ีปรึกษายุวเกษตรกรจากความเหมาะสม มี

ความรู้ในดา้นการเกษตรเป็นอยา่งดี มีประสบการณ์ในการทาํงานดา้นการเกษตร เป็นตน้ และเน่ืองจากทางโรงเรียน

มีครูเกษตรเพียงคนเดียว หนา้ท่ีอ่ืน ๆ ในโครงการนั้นกจ็ะดูตามความเหมาะสมวา่หนา้ท่ีไหน ใครสามารถทาํได ้เช่น 

หากนกัเรียนตอ้งไปนาํเสนอความรู้ทางวิชาการ กจ็ะใหค้รูภาษาไทยเขา้มาช่วยสอนในหลกัของการพูด การนาํเสนอ 

เป็นตน้  

การจดัการดา้นการมอบหมายงาน หลกัการ/ขั้นตอนในการมอบหมายงานนั้น คณะผูบ้ริหารจะกระจายงาน

ใหก้บับุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือใหง้านนั้นไม่คา้งอยู่ท่ีใครคนใดคนหน่ึง แต่หลกั ๆ จะใหค้รูท่ีปรึกษายุวเกษตรกรเป็น

คนจดัการเพราะเป็นคนท่ีเขา้ใจและรู้เร่ืองมากท่ีสุด ครูท่านอ่ืน ๆ จะคอยช่วยหลงัจากไดรั้บคาํสั่งจากคณะผูบ้ริหาร 

เท่านั้น และจะมีการกาํหนดส่งงาน โดยในแต่ละช่วงของการจดัทาํโครงการยุวเกษตรกรจะมีการประเมินจาก

หน่วยงานท่ีไดรั้บโครงการของทางโรงเรียน และจะส่งเจา้หน้าท่ีเขา้มาประเมินโครงการว่าโรงเรียนไดป้ฏิบติั

กิจกรรมตามท่ีเขียนมาจริงหรือไม่  

การจดัการดา้นการประสานงาน มีการประสานงานระหว่างหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอก โดย

คนประสานงานจะเป็นฝ่ายบุคคลของทางโรงเรียน และจะได้รับความร่วมมือและได้รับการสนับสนุนจาก

หน่วยงานภายนอกเป็นอยา่งดี 
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การจดัการดา้นการรายงานผลการปฏิบติังาน มีการจดบนัทึกการทาํกิจกรรมทุกคร้ัง ทั้งนกัเรียนท่ีเขา้ร่วม

โครงการและครูท่ีปรึกษายุวเกษตรกร เพ่ือรวบรวมและนาํไปเป็นแนวทางใหก้บัการจดัทาํโครงการยุวเกษตรกรใน

รุ่นต่อ ๆ ไป และส่งใหก้บัคณะผูบ้ริหาร 

การจดัการดา้นงบประมาณ เม่ือไดรั้บงบประมาณมาแลว้ จะมีการพิจารณาก่อนว่ากิจกรรมใดควรใช้

งบประมาณเท่าใด เพราะบางกิจกรรมจะใชง้บมากกว่า เช่น เล้ียงไก่จะใชง้บประมาณมากกว่าปลูกพืช เป็นตน้ และ

มีการจดัทาํบญัชีรายรับ รายจ่าย เพ่ือป้องกนัความผิดพลาดและจะไดรู้้ว่าเม่ือเราลงทุนไปแลว้ เราไดก้าํไรหรือ

ขาดทุน เพ่ือเป็นแนวทางในการนาํไปปฏิบติัจริงใหก้บันกัเรียนได ้

Table 1 Opinion of administrators, teachers, students and parents on factors affecting the success of 

agricultural activities of the Young Farmer Project 
 

Factors affecting the 

success of agricultural 

activities 

Level of opinion 

µ 
σ2 

Interpreted 

result 
Very 

High 

(%) 

High 

 (%) 

Moderate 

(%) 

Low 

(%) 

Very Low 

(%) 

1. Administrators (n = 5)        
Agricultural activities of the 

Young Farmer Group are in 

line with the mission, vision 

and goals of Santisuk 

School's education 

management. 

2 

(40.0) 

3 

(60.0) 

0 

(0.0) 

0 

(0.0) 

0 

(0.0) 

4.40 

(0.548) 

High 

There are agricultural 

extension office taking part in 

the implementation of the 

project, such as providing a 

training for students and 

providing plant and animal 

species. 

2 

(40.0) 

3 

(60.0) 

0 

(0.0) 

0 

(0.0) 

0 

(0.0) 

4.40 

(0.548) 

High 

Prior to the implementation of 

agricultural activities, the 

administrators had a meeting 

to discuss and collaboratively 

plan for the implementation 

of the activities. The meeting 

consisted of the 

administrators, the school 

committee, teachers, parents, 

students and the student 

committee. 

1 

(20.0) 

3 

(60.0) 

1 

(20.0) 

0 

(0.0) 

0 

(0.0) 

4.00 

(0.707) 

High 
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Table 1 (continued). 

Factors affecting the 

success of agricultural 

activities 

Level of opinion 

µ 
σ2 

Interpreted 

result 
Very 

High 

(%) 

High 

 (%) 

Moderate 

(%) 

Low 

(%) 

Very Low 

(%) 

2. Teacher (n = 1)        

Agricultural activities of the 

Young Farmer Program in the 

school are suitable for the 

area and climate. 

1 

(100.0) 

0 

(0.0) 

0 

(0.0) 

0 

(0.0) 

0 

(0.0) 

- Very High 

There are agricultural 

extension officials taking part 

in the implementation of the 

project, such as providing a 

training for students and 

providing plant and animal 

species. 

1 

(100.0) 

0 

(0.0) 

0 

(0.0) 

0 

(0.0) 

0 

(0.0) 

 

- 

Very High 

Teachers and students are 

involved in a selection of 

agricultural activities. 

1 

(100.0) 

0 

(0.0) 

0 

(0.0) 

0 

(0.0) 

0 

(0.0) 

- Very High 

3. Students (n = 40)        

Students gain equal 

knowledge of agricultural 

understanding, techniques, 

and skills. 

22 

(55.0) 

14 

(35.0) 

4 

(10.0) 

0 

(0.0) 

0 

(0.0) 

4.45 

(0.677) 

High 

Knowledge acquired in 

participating in the Young 

Farmer Project can be 

generally applied by students. 

21 

(52.5) 

14 

(35.0) 

5 

(12.5) 

0 

(0.0) 

0 

(0.0) 

4.40 

(0.709) 

High 

There are teachers 

responsible for providing 

necessary advice, support, 

and help with problems. 

18 

(45.0) 

18 

(45.0) 

4 

(10.0) 

0 

(0.0) 

0 

(0.0) 

4.35 

(0.662) 

 

High 

4. Parents (n = 40)        

Students develop relevant 

professional skills, are able to 

grow crops, raise animals and 

use agricultural equipment in 

a proper manner. 

14 

(35.0) 

22 

(55.0) 

4 

(10.0) 

0 

(0.0) 

0 

(0.0) 

4.25 

(0.630) 

High 
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Table 1 (continued). 

Factors affecting the 

success of agricultural 

activities 

Level of opinion 

µ 
σ2 

Interpreted 

result 
Very 

High 

(%) 

High 

 (%) 

Moderate 

(%) 

Low 

(%) 

Very Low 

(%) 

The school has sufficient 

number of personnel to carry 

out agricultural activities. 

15 

(37.5) 

19 

(47.5) 

6 

(15.0) 

0 

(0.0) 

0 

(0.0) 

4.23 

(0.698) 

High 

Schools and parents are 

continually in contact with 

agricultural activities such as 

participating in planning 

activities and student 

performance appraisals. 

16 

(40.0) 

15 

(37.5) 

9 

(22.5) 

0 

(0.0) 

0 

(0.0) 

4.18 

(0.781) 

 High 

 

 เ ม่ือศึกษาข้อมูลเชิงปริมาณโดยใช้แบบสัมภาษณ์ให้ผู ้ตอบแสดงความคิดเห็นตามมาตรวัดแบบ  

Likert Scale (กณุฑลี, 2551) และใชเ้กณฑก์ารแปลผลจากค่าเฉล่ียในแต่ละระดบั ดงัน้ี 

   ระดบั    ค่าเฉล่ีย 

มากท่ีสุด    4.50–5.00 

มาก    3.50–4.49 

ปานกลาง   2.50–3.49 

นอ้ย    1.50–2.49 

นอ้ยท่ีสุด   1.00–1.49 

 พบว่าผู ้ตอบแบบสัมภาษณ์ได้แสดงความคิดเห็นตามตารางท่ี 1 ดังน้ี จากการสัมภาษณ์ผู ้บริหาร

สถานศึกษาเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อความสําเร็จในการดาํเนินกิจกรรมดา้นการเกษตรของโครงการยุวเกษตรกร 

พบว่า ปัจจยัท่ีคณะผูบ้ริหารมีความเห็นว่ามีผลต่อความสาํเร็จอยู่ในระดบัมาก ไดแ้ก่ กิจกรรมดา้นการเกษตรของ

กลุ่มยุวเกษตรกรสอดคลอ้งกบัพนัธกิจ วิสัยทศัน์ เป้าหมายในการจดัการศึกษาของโรงเรียนสันติสุข (µ = 4.40)  

มีเจา้หนา้ท่ีส่งเสริมการเกษตรเขา้มามีส่วนร่วมในการดาํเนินโครงการ เช่น อบรมใหค้วามรู้แก่นกัเรียน จดัหาพนัธ์ุ

พืช พนัธ์ุสัตว ์(µ = 4.40) และก่อนการดาํเนินกิจกรรมดา้นการเกษตรทางฝ่ายบริหารไดป้ระชุมปรึกษาหารือและ

วางแผนร่วมกนัในการดาํเนินกิจกรรมซ่ึงประกอบดว้ยคณะผูบ้ริหารคณะกรรมการสถานศึกษาครูผูรั้บผิดชอบ

ผูป้กครองนกัเรียนและคณะกรรมการนกัเรียน (µ = 4.00) 

 ในด้านความคิดเห็นของครูต่อปัจจัยท่ีมีผลต่อความสําเร็จในการดาํเนินกิจกรรมด้านการเกษตรของ

โครงการยุวเกษตรกร พบว่า ปัจจยัท่ีครูมีความเห็นว่ามีผลต่อความสําเร็จในการดาํเนินกิจกรรมดา้นการเกษตร  

ในระดบัมากท่ีสุด ไดแ้ก่ การดาํเนินกิจกรรมดา้นการเกษตรของโครงการยวุเกษตรกรในโรงเรียนมีความเหมาะสม

กบัพ้ืนท่ีและสภาพภูมิอากาศ มีเจา้หนา้ท่ีส่งเสริมการเกษตรเขา้มามีส่วนร่วมในการดาํเนินโครงการ เช่น อบรมให้
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ความรู้แก่นกัเรียน จดัหาพนัธ์ุพืช พนัธ์ุสัตว ์ครูและนกัเรียนมีส่วนร่วมในการเลือกกิจกรรมดา้นการเกษตร และมี

การกาํกบัติดตามการทาํงานของนกัเรียน ทั้งระหวา่งและหลงัปฏิบติักิจกรรมทุกคร้ัง 

 สําหรับความคิดเห็นของผูป้กครองต่อปัจจยัท่ีมีผลต่อความสําเร็จในการดาํเนินกิจกรรมดา้นการเกษตร

ของโครงการยุวเกษตรกร พบว่า ปัจจยัท่ีผูป้กครองมีความเห็นว่ามีผลต่อความสําเร็จในการดาํเนินกิจกรรมดา้น

การเกษตร ในระดบัมาก ไดแ้ก่ นักเรียนเกิดทกัษะในการประกอบอาชีพ สามารถปลูกพืชเล้ียงสัตวแ์ละการใช้

อุปกรณ์ดา้นการเกษตรไดเ้ป็นอยา่งดี  (µ = 4.25) โรงเรียนมีบุคลากรท่ีเพียงพอในการดาํเนินกิจกรรมดา้นการเกษตร 

(µ = 4.23) และปัจจยัท่ีมีผลต่อความสาํเร็จในระดบัมากคือโรงเรียนและผูป้กครองมีการติดต่อประสานงานในการ

ปฏิบติักิจกรรมดา้นการเกษตรอย่างต่อเน่ืองเช่นการเชิญร่วมวางแผนการจดักิจกรรมการประเมินผลงานนกัเรียน               

(µ = 4.18) 

จากการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ จะเห็นไดว้่า ปัจจยัท่ีมีผลต่อความสาํเร็จของกิจกรรม

การเกษตรของโครงการยุวเกษตรกรนั้น มาจากความพร้อมจากทุกฝ่าย ไม่ว่าจะเป็นทางโรงเรียนใหก้ารสนบัสนุน

กบัโครงการเป็นอยา่งดีและสามารถเอ้ืออาํนวยในทุกดา้น ทั้งทางดา้นบุคลากร งบประมาณ วสัดุอุปกรณ์ พ้ืนท่ีท่ีใช้

ในการจดักิจกรรม มีการช่วยเหลือและสนบัสนุนจากหน่วยงานภายนอก เช่น สาํนกังานเกษตรจงัหวดั สาํนกังาน

เกษตรอาํเภอ เทศบาลตาํบลดอยหล่อ เป็นตน้ สอดคลอ้งกบั ณภทัร (2555) พบว่า สมาชิกยุวเกษตรกรส่วนมากให้

ความคิดเห็นต่อการไดรั้บการสนบัสนุนจากทางโรงเรียนในระดบัดีมาก โดยเฉพาะการสนบัสนุนดา้นความรู้แก่

กลุ่ม การสนบัสนุนดา้นการเงิน เช่นเดียวกบั ดุจเด่ียว (2536) กล่าวว่า การท่ีกลุ่มยุวเกษตรกรจะประสบความสาํเร็จ

หรือไม่นั้น การสนบัสนุนจากท่ีปรึกษาภายในทอ้งถ่ินก็มีผลมากเพราะท่ีปรึกษาจะใหค้วามช่วยเหลือทางดา้นปัจจยั

การผลิตและปัจจัยอ่ืนๆ รวมทั้ งคาํแนะนําในการทาํโครงการ ซ่ึงรวมทั้ งการสนับสนุนจากเจ้าหน้าท่ีส่งเสริม

การเกษตรดว้ย กลุ่มท่ีประสบความสําเร็จนั้นเจา้หนา้ท่ีส่งเสริมการเกษตรให้ความร่วมมือสนบัสนุน พร้อมกบัท่ี

ปรึกษายวุเกษตรกรประจาํทอ้งถ่ินดว้ย นอกจากน้ียงัไดรั้บการสนบัสนุนจากผูป้กครองใหน้กัเรียนเขา้ร่วมโครงการ

ยวุเกษตรกรเป็นอยา่งดี เน่ืองจากผูป้กครองนกัเรียนมีทศันคติท่ีดีต่อโครงการและมองเห็นถึงประโยชนท่ี์บุตรหลาน

จะไดรั้บ สามารถนาํความรู้ท่ีไดรั้บไปพฒันาเป็นอาชีพให้กบัตนเอง ครอบครัว และชุมชนได ้สามารถสร้างงาน 

สร้างรายได ้ใหก้บัครอบครัวได ้สอดคลอ้งกบัดุจเด่ียว (2536) กล่าวว่า กลุ่มยุวเกษตรกรจะประสบความสาํเร็จได้

นั้นจะตอ้งไดรั้บการสนบัสนุนจากผูป้กครองและผูป้กครองจะตอ้งให้ความสําคญัของกลุ่มยุวเกษตรกรในทุกๆ 

เร่ือง ในอนัดบัแรกผูป้กครองตอ้งอนุญาตบุตรหลานใหส้มคัรเป็นสมาชิกยุวเกษตรกรนั้นเอง ส่วนตวันกัเรียนเอง

สามารถสมคัรใจเขา้ร่วมโครงการฯ ไดด้ว้ยตนเองและเลือกทาํกิจกรรมตามท่ีตนเองถนดั สามารถเสนอกิจกรรม

เพ่ิมเติมตามความสนใจ มีส่วนร่วมในการดาํเนินงานของแต่ละกิจกรรม และตวันกัเรียนเองเป็นผูด้าํเนินกิจกรรม จะ

มีครูท่ีปรึกษาคอยใหค้าํปรึกษาและดูแลตลอดการทาํกิจกรรมนั้นๆ สอดคลอ้งกบัดุจเด่ียว (2536) กล่าววา่ การมีส่วน

ร่วมในงานกลุ่มของสมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกร การมีส่วนร่วมเป็นปัจจยัท่ีช่วยสนบัสนุนและกระตุน้ใหว้่าเกษตรกร

ใหค้วามสนใจและร่วมมือในโครงการรวมของกลุ่มทาํใหก้ลุ่มประสบความสาํเร็จ เช่นเดียวกบั ถวิล (2526) กล่าววา่ 

กลุ่มใดจะดาํเนินงานไปไดด้ว้ยดีและมีความกา้วหนา้ สมาชิกในกลุ่มตอ้งใหค้วามร่วมมือกนัเป็นอยา่งดี 
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สรุป 

 ผลการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อความสาํเร็จของกิจกรรมการเกษตรของโครงการยวุเกษตรกรโรงเรียนสนัติสุข 

อาํเภอดอยหล่อ จงัหวดัเชียงใหม่ ผูศึ้กษาไดท้าํการวิเคราะห์ขอ้มูลและสรุปผลตามวตัถุประสงคข์องการศึกษา ดงัน้ี  

คณะผูบ้ริหารสถานศึกษา ครูผูรั้บผิดชอบโครงการยวุเกษตรกร นกัเรียนและผูป้กครอง ในภาพรวมเห็นวา่ ปัจจยัท่ีมี

ผลต่อความสาํเร็จของกิจกรรมการเกษตรของโครงการยุวเกษตรกรโรงเรียนสันติสุข คือ กิจกรรมดา้นการเกษตร

ของกลุ่มยุวเกษตรกรสอดคล้องกับพันธกิจ วิสัยทัศน์ เป้าหมายในการจัดการศึกษาของโรงเรียนสันติสุข  

มีเจา้หนา้ท่ีส่งเสริมการเกษตรเขา้มามีส่วนร่วมในการดาํเนินโครงการ เช่น อบรมใหค้วามรู้แก่นกัเรียน จดัหาพนัธ์ุ

พืช พนัธ์ุสตัว ์ก่อนการดาํเนินกิจกรรมดา้นการเกษตรทางฝ่ายบริหารไดป้ระชุมปรึกษาหารือและวางแผนร่วมกนัใน

การดาํเนินกิจกรรมซ่ึงประกอบดว้ยคณะผูบ้ริหารคณะกรรมการสถานศึกษาครูผูรั้บผิดชอบผูป้กครองนกัเรียนและ

คณะกรรมการนกัเรียน มีการสนบัสนุนบุคลากร งบประมาณ เคร่ืองมือ วสัดุปกรณ์ต่าง ๆ ตลอดจนความร่วมมือ

จากหน่วยงานภายนอก โรงเรียนมีบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถในการดาํเนินกิจกรรม มีการจดัอบรมบุคลากร

ดา้นการเกษตรอย่างสมํ่าเสมอ นกัเรียนมีความกระตือรือร้นในการปฏิบติักิจกรรมดา้นการเกษตร ทั้งในเวลาและ

นอกเวลาเรียนและมีการจัดทาํบัญชี รายรับ รายจ่าย ของโครงการยุวเกษตรกร นอกจากน้ีผูป้กครองให้การ

สนบัสนุนยุวเกษตรกรในการทาํกิจกรรมดา้นการเกษตรและมองเห็นถึงประโยชน์ท่ีลูกหลานไดรั้บ และโรงเรียนมี

บุคลากรเพียงพอในการดาํเนินกิจกรรมดา้นการเกษตร พร้อมใหค้าํแนะนาํแก่นกัเรียนไดทุ้กเม่ือ  

 จากผลการศึกษาผูศึ้กษาจึงมีขอ้เสนอแนะดงัน้ี 1) ควรมีการส่งเสริมการดาํเนินงานของกลุ่มยวุเกษตรกรใน

กิจกรรมท่ีสามารถให้ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ เพ่ือทาํให้เกิดแรงจูงใจในการทาํกิจกรรม และเพ่ือเป็นการสร้าง

รายไดใ้หก้บักลุ่มยวุเกษตรกรในโรงเรียน 2) โรงเรียนควรรักษาความสมัพนัธ์ท่ีดีกบัผูป้กครองและชกัชวนใหเ้ขา้มา

มีส่วนร่วมในการดาํเนินงานของกลุ่มยุวเกษตรกร หรือเชิญผูป้กครองท่ีมีความเช่ียวชาญในดา้นต่างๆ เขา้มาเป็น

วิทยากรร่วม เพ่ือเป็นการสร้างความสามคัคีและความเขา้ใจอนัดี ระหวา่งผูป้กครองและสมาชิกยวุเกษตรกร 3) ควร

เพ่ิมจาํนวนครูท่ีปรึกษายวุเกษตรกรใหมี้จาํนวนมากข้ึน 

 

กติติกรรมประกาศ 

 ผูวิ้จยัขอขอบคุณผูบ้ริหาร คณะครู นกัเรียนและผูป้กครองนกัเรียนโรงเรียนสนัติสุข อาํเภอดอยหล่อ  

จงัหวดัเชียงใหม่ ท่ีสนบัสนุนขอ้มูลและช่วยประสานงานในการวิจยัคร้ังน้ี 
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บทคัดย่อ 

งานวิจัยน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาผลของการทดแทนแป้งสาลีด้วยแป้งข้าวกลอ้งหอมใบเตยในการพฒันา

ผลิตภณัฑคุ์กก้ีขา้วกลอ้ง โดยการทดแทนแป้งขา้วกลอ้งหอมใบเตยในปริมาณร้อยละ 0, 25, 35, 45, 55 และ 65 โดยนํ้ าหนกั

ของแป้งสาลี พบว่า ปริมาณแป้งขา้วกลอ้งหอมใบเตยท่ีเพ่ิมข้ึน ส่งผลให้ค่าสี: L*, a* และ b* ลดลง (p < 0.05) ในขณะท่ี

ปริมาณนํ้ าอิสระ (aw) ของคุกก้ีท่ีทดแทนแป้งขา้วกลอ้งหอมใบเตยทั้ง 5 ระดบั ไม่แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญั (p > 0.05) 

นอกจากน้ี คุกก้ีสูตรทดแทนแป้งขา้วกลอ้งหอมใบเตยทุกระดบั มีพลงังานและคุณค่าทางโภชนาการ ไดแ้ก่ โปรตีน ไขมนั 

ใยอาหาร และเถา้ สูงกวา่สูตรควบคุม (แป้งสาลี ร้อยละ 100) ดา้นการประเมินทางประสาทสัมผสั พบวา่คุกก้ีจากแป้งขา้ว

กลอ้งหอมใบเตยร้อยละ 35 โดยนํ้ าหนกัของแป้งสาลี มีคะแนนการความชอบดา้นสี กล่ิน รสชาติ เน้ือสมัผสั และความชอบ

โดยรวมสูงท่ีสุด เท่ากบั 7.57, 7.63, 8.07, 8.00 และ 8.13 คะแนน ตามลาํดบั จากการทดสอบผูบ้ริโภค จาํนวน 100 คน พบวา่ 

ผูบ้ริโภคร้อยละ 95 ใหก้ารยอมรับผลิตภณัฑคุ์กก้ีขา้วกลอ้ง สูตรท่ีใชแ้ป้งขา้วกลอ้งหอมใบเตยร้อยละ 35 

คาํสําคญั: ขา้วหอมใบเตย, คุกก้ี, แป้งขา้วกลอ้ง 

 

Abstract 

This research aimed to investigate the effect of wheat flour substitution with Hom Bai Toei brown rice flour on 

the development of brown rice cookies. The substitution of Hom Bai Toei brown rice flour at the level of 0, 25, 35, 45, 55 

and 65% by weight of wheat flour was carried out. The result was found that the increasing of Hom Bai Toei brown rice 

flour decreased color values as L*, a* and b* (p < 0.05). Whereas the water activity (aw) was no significant difference 

among five levels of Hom Bai Toei brown rice flour (p > 0.05). The energy and nutritional values of Hom Bai Toei brown 

rice cookies including protein, fat, crude fiber and ash were higher than the control formula (100% wheat flour). The brown 

rice cookies using 35% Hom Bai Toei brown rice flour had the highest acceptance score in terms of color, odor, taste, 

texture and overall liking. There were 7.57, 7.63, 8.07, 8.00 and 8.13, respectively. The result of consumers test (n = 100) 

showed that 95% of consumers were accepted the brown rice cookies using 35% Hom Bai Toei brown rice. 

Keywords: brown rice flour, cookies, Hom Bai Toei rice 
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คํานํา 

ข้าว (Oryza sativa L.) เป็นธัญพืชเศรษฐกิจท่ีสําคัญของประเทศไทย เป็นแหล่งสารอาหารประเภท

คาร์โบไฮเดรตท่ีใหพ้ลงังานแก่ร่างกาย ในประเทศไทย ส่วนใหญ่ใชข้า้วสาํหรับการบริโภคในรูปแบบขา้วสวยและ

ผลิตภณัฑจ์ากขา้ว เช่น การนาํแป้งไปใชใ้นการผลิตเส้นก๋วยเต๋ียว ผลิตภณัฑเ์บเกอร่ี ขนมขบเค้ียว และผลิตภณัฑ์

ขนมไทยอ่ืนๆ เป็นตน้ ขณะท่ีปัจจุบนักระแสการบริโภคอาหารเพ่ือสุขภาพมีแนวโนม้เพ่ิมสูงข้ึน ส่งผลใหผู้บ้ริโภค

มีการบริโภคขา้วในรูปแบบของขา้วกลอ้งเพ่ิมข้ึน เน่ืองจากขา้วกลอ้งอุดมไปดว้ยสารอาหารชนิดต่าง ๆ ท่ีสูงกว่า

ขา้วขดัขาว เช่นขา้วกลอ้งมีโปรตีนร้อยละ 7.6 วิตามินบีหน่ึง 0.34 มิลลิกรัม ในขณะท่ีขา้วขดัขาวมีปริมาณโปรตีน 

ร้อยละ 6.4 และวิตามินบีหน่ึง 0.07 มิลลิกรัม เป็นตน้ (สุดารัตน์, 2553) จึงมีการส่งเสริมการใชป้ระโยชน์จากขา้ว

กลอ้งเพ่ือเป็นอาหารเพ่ือสุขภาพอยา่งแพร่หลาย 

  ขา้วหอมใบเตย เป็นพนัธ์ุขา้วท่ีมีการส่งเสริมใหมี้การปลูกในพ้ืนท่ีจงัหวดัพทัลุง และกาํลงัเป็นท่ีนิยมใน

ปัจจุบนั มีผลผลิตเฉล่ีย 517 กิโลกรัมต่อไร่ จดัเป็นขา้วท่ีมีปริมาณอะไมโลส ร้อยละ 18.1 มีความคงตวัของแป้งสุก

อยู่ในระดบัอ่อน อุณหภูมิแป้งสุกตํ่า ขา้วมีกล่ินหอมใบเตย มีคุณค่าทางโภชนาการสูง ไดแ้ก่ โปรตีน ร้อยละ10.71 

ไขมนั ร้อยละ 2.89 ใยอาหาร ร้อยละ 0.32 และเถา้ ร้อยละ 1.51 นอกจากน้ีขา้วมีเน้ือสมัผสัท่ีอ่อนนุ่มหลงัจากการหุง 

(หทยัรัตน,์ 2560)  

คุกก้ีเป็นผลิตภณัฑข์นมอบท่ีมีลกัษณะเน้ือสัมผสักรอบร่วน รสหวาน มีรูปร่างแตกต่างกนัข้ึนอยู่กบัชนิด

ของคุกก้ี ส่วนประกอบหลกัของคุกก้ี ไดแ้ก่ แป้งสาลี นํ้ าตาล เนย และส่วนผสมอ่ืนๆ (จิตธนา และอรอนงค,์ 2539) 

ทั้งน้ีผลิตภณัฑก์ลุ่มขนมอบส่วนใหญ่จะใชแ้ป้งสาลี ซ่ึงเป็นวตัถุดิบท่ีตอ้งมีการนาํเขา้จากต่างประเทศ และมีกลูเตน

เป็นองคป์ระกอบ ซ่ึงอาจก่อใหเ้กิดอาการแพใ้นผูบ้ริโภคบางกลุ่ม ส่งผลใหมี้การนาํแป้งขา้วมาใชท้ดแทนแป้งสาลี

ในผลิตภณัฑต่์าง ๆ วิจยัน้ีจึงทาํการสร้างมูลค่าเพ่ิมใหก้บัขา้วกลอ้งหอมใบเตยในการพฒันาคุกก้ีขา้วกลอ้ง โดยการ

หาปริมาณท่ีเหมาะสมของแป้งขา้วกลอ้งหอมใบเตยเพ่ือทดแทนแป้งสาลี และวิเคราะห์คุณค่าทางโภชนาการของ

ผลิตภณัฑท่ี์ได ้รวมทั้งทาํการทดสอบผูบ้ริโภค เพ่ือเป็นการเพ่ิมมูลค่าใหก้บัขา้วกลอ้งหอมใบเตย และเป็นการช่วย

เพ่ิมทางเลือกผลิตภณัฑอ์าหารใหก้บัผูบ้ริโภคท่ีรักสุขภาพอีกดว้ย 

 

อุปกรณ์และวธีิการ 

 

การเตรียมแป้งข้าวกล้องหอมใบเตย 

การเตรียมแป้งขา้วกลอ้งหอมใบเตย ดดัแปลงจากวิธีการของ นรินทร์ (2561) โดยนาํขา้วกลอ้งหอมใบเตย 

จากกลุ่มเกษตรกรอาํเภอปากพะยูน จงัหวดัพทัลุง ท่ีเก็บเก่ียวในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2563 ป่ันขา้วให้ละเอียดดว้ย

เคร่ืองป่ันความเร็วสูง ร่อนผา่นตะแกรงขนาด 40 เมซ แลว้นาํส่วนกากหยาบป่ันอีกคร้ัง และร่อนผา่นตะแกรงขนาด 

60 เมซ จนไดแ้ป้งขา้วกลอ้งหอมใบเตยท่ีมีเน้ือละเอียด  

 

การคัดเลือกสูตรพืน้ฐานของคุกกี ้

 ทาํการคดัเลือกสูตรพ้ืนฐานของคุกก้ีจาก 3 สูตรไดแ้ก่ สูตรท่ี 1 (นภสัรพี และสวามินี, 2559)  สูตรท่ี 2 

(ปริทศัน์, 2560) และสูตรท่ี 3 (จินตนา, 2562)  ซ่ึงมีส่วนผสม แสดงดงั Table 1 นาํคุกก้ีมาประเมินความชอบทาง
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ประสาทสัมผสัดา้นสี กล่ิน รสชาติ เน้ือสัมผสั และความชอบโดยรวม ดว้ยวิธีการให้คะแนนความชอบ 9 ระดบั  

(9 point hedonic scale) โดยใชผู้ท้ดสอบในระดบัหอ้งปฏิบติัการ จาํนวน 30 คน คุกก้ีสูตรท่ีไดรั้บคะแนนความชอบ

สูงสุด จะถูกคดัเลือกเป็นสูตรพ้ืนฐาน  เพ่ือศึกษาในขั้นตอนต่อไป      

 

Table 1 The ingredients of cookies for 3 basic formulas 

Source: Formula 1 (Napatrapee and Sawaminee, 2559), Formula 2 (Paritat, 2560) and Formula 3 (Jintana, 2562) 

 

การหาปริมาณแป้งข้าวกล้องหอมใบเตยท่ีเหมาะสมในผลิตภัณฑ์คุกกี ้

 จากสูตรคุกก้ีพ้ืนฐานท่ีคดัเลือกได ้ทาํการศึกษาระดบัการทดแทนแป้งสาลีดว้ยแป้งขา้วกลอ้งหอมใบเตย 

ท่ีต่างกนั 6 ระดบั คือ ร้อยละ 0, 25, 35, 45, 55 และ 65 โดยนํ้ าหนักของแป้งสาลี จากนั้นประเมินความชอบทาง

ประสาทสัมผสัในดา้นสี กล่ิน รสชาติ เน้ือสัมผสั และความชอบโดยรวม ดว้ยวิธีการใหค้ะแนนความชอบ 9 ระดบั 

(9 point hedonic scale) โดยใชผู้ท้ดสอบในระดบัห้องปฏิบติัการ จาํนวน 30 คน คดัเลือกสูตรคุกก้ีท่ีผูท้ดสอบให้

คะแนนความชอบสูงท่ีสุด 

 

การวิเคราะห์คุณลกัษะของผลิตภัณฑ์คุกกี ้

 วิเคราะห์คุณลกัษณะของคุกก้ี ไดแ้ก่ ค่าสี โดยเคร่ืองวดัค่าสี (Color Flex EZ) รุ่น Hunter Lab และปริมาณ

นํ้ าอิสระ (aw) ตามวิธี A.O.A.C. (1999) คุณค่าทางโภชนาการ ได้แก่ ความช้ืน เถ้า  โปรตีน ไขมัน เส้นใย 

Ingredients 
Amount (%) 

Formula 1 Formula 2 Formula 3 

All-purpose wheat flour 38.46 - - 

Wheat flour (red lotus special flour) - 36.59 37.17 

Sugar - 18.29 - 

Icing sugar 19.23 - 21.07 

Salted butter - 31.71 - 

Unsalted Butter 32.05 - 16.11 

Margarine - - 11.15 

Whole egg 6.41 12.20 9.29 

Vanilla extract 0.38 0.73 0.37 

Baking powder 0.26 0.49 - 

Baking soda - - 0.25 

Milk powder 3.21 - - 

Milk - - 4.46 

Salt - - 0.12 
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คาร์โบไฮเดรต ตามวิธี A.O.A.C. (1999) วิเคราะห์ค่าพลงังานด้วยวิธีการคาํนวณตาม Equation 1 และประเมิน

ความชอบทางประสาทสัมผสัในดา้นสี กล่ิน รสชาติ เน้ือสัมผสั และความชอบโดยรวม ดว้ยวิธีการให้คะแนน

ความชอบ 9 ระดบั (9 point hedonic scale) โดยใชผู้ท้ดสอบในระดบัหอ้งปฏิบติัการ จาํนวน 30 คน  

Energy (kcal/100 g) = (4 x protein (g)) + (4 x carbohydrate (g)) + (9 x fat (g))    (1) 

 

การทดสอบการยอมรับของผู้บริโภค 

ทาํการทดสอบการยอมรับของผูบ้ริโภคต่อผลิตภณัฑคุ์กก้ีแป้งขา้วกลอ้งท่ีไดจ้ากการพฒันาขา้ง ซ่ึงเป็น

สูตรท่ีไดรั้บการยอมรับทางประสาทสมัผสัในระดบัหอ้งปฏิบติัการสูงท่ีสุด สุ่มตวัอย่างผูบ้ริโภคทัว่ไปท่ีมีอายุอยู่

ในช่วง 18–50 ปี โดยวิธีการสุ่มแบบบงัเอิญ จาํนวน 100 คน (วศินี, 2558) และประเมินการยอมรับทางประสาท

สัมผสัดา้นสี กล่ิน รสชาติ เน้ือสัมผสั และความชอบโดยรวม ดว้ยวิธีการให้คะแนนความชอบ 9 ระดบั (9 point 

hedonic scale) 

 

ผลและวจิารณ์ผลการทดลอง 

 ผลการคดัเลือกสูตรพ้ืนฐานของคุกก้ี จาํนวน 3 สูตร ไดแ้ก่ สูตรท่ี 1 (นภสัรพี และสวามินี, 2559)  สูตรท่ี 2 

(ปริทศัน,์ 2560) และสูตรท่ี 3 (จินตนา, 2562) โดยประเมินทางประสาทสัมผสัดา้นสี กล่ิน รสชาติ เน้ือสัมผสั และ

ความชอบโดยรวม  พบว่า คุกก้ีสูตรท่ี 2 ไดรั้บคะแนนความชอบดา้นสี กล่ิน รสชาติ เน้ือสัมผสั และความชอบ

โดยรวมสูงท่ีสุด (p < 0.05) แสดงดงั Table 2 ทั้งน้ีสูตรท่ี 2 มีส่วนผสมท่ีแตกต่างจากสูตรท่ี 1 และ 3 คือ เนยเคม็ และ

นํ้าตาลทราย ซ่ึงอาจส่งผลต่อรสชาติของคุกก้ีท่ีผูบ้ริโภคใหค้ะแนนความชอบมากกวา่สูตรอ่ืน ดงันั้นจึงคดัเลือกคุกก้ี

สูตรท่ี 2 เป็นสูตรพ้ืนฐานในการพฒันาสูตรผลิตภณัฑคุ์กก้ีต่อไป 

 

Table 2 The sensory score of cookies in basic formulas  

Formula 
Sensory score 

color odor taste texture overall 

1 6.80±1.32b 7.00±1.29b 6.63±1.22b 7.03±1.03b 6.97±1.13b 

2 7.63±1.00a 7.70±0.99a 7.67±1.15a 7.70±1.19a 8.03±0.93a 

3 7.53±1.14a 7.36±0.96ab 7.27±1.28a 7.37±0.96ab 7.57±0.90a 

Each value was expressed as the mean ± standard deviation (n = 3). a-b; different superscripts in the same column 

indicated significant differences (p < 0.05). 

 

จากการศึกษาผลของการทดแทนแป้งสาลีดว้ยแป้งขา้วกลอ้งหอมใบเตยในการพฒันาสูตรผลิตภณัฑคุ์กก้ี

ขา้วกลอ้ง โดยการทดแทนแป้งขา้วกลอ้งหอมใบเตยในปริมาณร้อยละ 0, 25, 35, 45, 55 และ 65 โดยนํ้ าหนกัของ

แป้งสาลี พบวา่ ค่าความสวา่ง (L*) ของคุกก้ีสูตรควบคุม (แป้งสาลี ร้อยละ 100) มีค่าสูงท่ีสุด และมีค่า L* ลดลง เม่ือ

ปริมาณแป้งขา้วกลอ้งหอมใบเตยเพ่ิมข้ึน นอกจากน้ีปริมาณแป้งขา้วกลอ้งหอมใบเตยเพ่ิมข้ึนส่งผลใหค่้าความเป็นสี

แดง (a*) และค่าความเป็นสีเหลือง (b*) มีค่าลดลง ทั้งน้ีเน่ืองจากลกัษณะแป้งสาลีมีสีขาว ในขณะท่ีแป้งขา้วกลอ้ง
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หอมใบเตยมีสีนํ้าตาลอ่อน ส่งผลใหคุ้กก้ีจากแป้งขา้วกลอ้งหอมใบเตยมีสีท่ีเขม้กว่าคุกก้ีสูตรควบคุมท่ีไม่มีแป้งขา้ว

กลอ้ง  

 

Table 3 The color values (L*, a*, b*) of cookies substituted with the different levels of Hom Bai Toei brown rice flour 

The ration of wheat flour :                          

Hom Bai Toei brown rice flour 

Color values 

L* a* b* 

100:0 (control) 69.70±0.25a 8.58±0.51a  35.04±0.22a 

75:25 65.03±0.57b 7.70±0.65b 31.57±0.81b 

65:35 63.60±1.32c 7.56±0.63b 31.54±0.70b 

55:45 62.41±1.00c 6.64±0.32c 28.92±0.67c 

45:55 62.30±1.07c 6.51±0.28c    28.87±0.63c 

35:65 62.13±1.51c 6.55±0.38c                                 28.72±1.21c 

Each value was expressed as the mean ± standard deviation (n = 3). a-c; Different superscripts in the same column 

indicated significant differences (p< 0.05). 

 

 คุณค่าทางโภชนาการของผลิตภณัฑคุ์กก้ีทดแทนแป้งขา้วกลอ้งหอมใบเตยทั้ง 6 ระดบั แสดงดงั Table 4 

พบว่า การเติมแป้งข้าวกล้องหอมใบเตยทดแทนแป้งสาลี ทําให้ปริมาณเถ้า ใยอาหาร โปรตีน ไขมัน และ

คาร์โบไฮเดรตของคุกก้ีท่ีได้สูงกว่าสูตรควบคุม (แป้งสาลี ร้อยละ 100) (p < 0.05) ทั้ งน้ีแป้งข้าวกล้องผ่าน

กระบวนการขดัสีบางส่วน ทาํใหมี้ปริมาณสารอาหารบางชนิดท่ีสูงกว่าแป้งสาลี สอดคลอ้งกบัการรายงานวิจยัของ 

หทยัรัตน์ (2560) พบว่า ขา้วกลอ้งหอมใบเตยมีปริมาณโปรตีน ร้อยละ 10 ไขมนั ร้อยละ 2.89 อะไมโลส ร้อยละ 

19.75 และใยอาหาร ร้อยละ 0.32 ในขณะท่ีแป้งสาลีมีปริมาณโปรตีน ร้อยละ 12.6 ไขมัน ร้อยละ 2.0 และ 

ใยอาหาร ร้อยละ 0.18 (Kuma et al., 2011) 
  

Table 4 The nutritional values of cookies substituted with the different levels of Hom Bai Toei brown rice flour  

Nutritional 

values 

(%wb) 

The ration of wheat flour : Hom Bai Toei brown rice flour 

100:0 

(control) 
75:25 65:35 55:45 45:55 35:65 

Moisture 3.52±0.01a 2.27±0.05b 2.26±0.02b 2.29±0.02b 2.32±0.03b 2.31±0.03b 

Ash 1.22±0.01e 1.35±0.03d 1.44±0.04c 1.51±0.04b 1.55±0.05ab 1.59±0.03a 

Crude fiber 0.84±0.06d 1.36±0.05c 1.46±0.08b 1.49±0.04b 1.54±0.05ab 1.60±0.02a 

protein 3.15±0.09d 3.65±0.03bc 3.73±0.09bc 3.77±0.04ab 3.82±0.07ab 3.86±0.01a 

Crude fat 7.19±0.06f 7.25±0.04e 7.36±0.01d 7.46±0.02c 7.53±0.03b 7.62±0.01a 

Carbohydrate 84.92±0.08cd 85.48±0.01a 85.21±0.14b 84.96±0.02c 84.78±0.16de 84.63±0.01de 

Energy (kcal) 417.02±0.46c 421.77±0.31b 422.00±0.29ab 422.10±0.16ab 422.17±0.18ab 422.51±0.07ab 
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Each value was expressed as the mean ± standard deviation (n=3). a-eDifferent superscripts in the same row 

indicated significant differences (p< 0.05). 

 

 ผลการประเมินทางประสาทสัมผสัท่ีผูท้ดสอบมีต่อคุกก้ีสูตรทดแทนแป้งสาลีดว้ยแป้งขา้วกลอ้งหอม

ใบเตยระดบัต่างๆ แสดงดงั Table 5 พบว่า คะแนนความชอบดา้นสี รสชาติ เน้ือสัมผสั และความชอบโดยรวมของ

คุกก้ีทดแทนแป้งขา้วกลอ้งหอมใบเตย ร้อยละ 35 มีคะแนนสูงท่ีสุด (p < 0.05)  และเม่ือปริมาณการทดแทนแป้งขา้ว

กลอ้งหอมใบเตยเพ่ิมข้ึน (มากกว่าร้อยละ 35) ส่งผลต่อคะแนนความชอบเฉล่ียมีแนวโน้มลดลง ทั้งน้ีคะแนน

ความชอบเฉล่ียดา้นสีท่ีลดลง เม่ือปริมาณแป้งขา้วกลอ้งหอมใบเตยเพ่ิมข้ึน เน่ืองจากแป้งขา้วกลอ้งหอมใบเตยมีสี

นํ้ าตาลอ่อน จึงส่งผลให้คุกก้ีมีสีนํ้ าตาลเขม้ข้ึน ซ่ึงผลการประเมินสอดคลอ้งกบัค่าสีของคุกก้ี โดยมีค่าความสว่าง 

(L*) ค่าความเป็นสีแดง (a*) และค่าความเป็นสีเหลือง (b*) ลดลง เม่ือปริมาณแป้งขา้วกลอ้งหอมใบเตยเพ่ิมข้ึน 

อย่างไรก็ตาม การเพ่ิมปริมาณแป้งขา้วกลอ้งหอมใบเตย ไม่มีผลต่อคะแนนความชอบดา้นกล่ินของคุกก้ีทั้ง 6 สูตร

การทดลอง (p > 0.05) แสดงให้เห็นว่าระดบัการทดแทนแป้งขา้วกลอ้งหอมใบเตยในผลิตภณัฑคุ์กก้ีมีผลต่อการ

ยอมรับของผูท้ดสอบทางประสาทสัมผสั นอกจากน้ีการทดแทนแป้งขา้วกลอ้งหอมใบเตย ร้อยละ 35 เป็นปริมาณท่ี

เหมาะสมท่ีผูท้ดสอบใหค้ะแนนความชอบทางประสาทสมัผสัสูงท่ีสุดในทุกคุณลกัษณะ 

 

Table 5 The sensory score of cookies with the different levels of Hom Bai Toei brown rice flour  

The ration of wheat flour: Hom 

Bai Toei brown rice flour 

Sensory acceptance score 

color odor taste texture overall 

100:0 (control) 7.30±0.75ab 7.60±0.81a 7.60±0.72ab 7.50±0.90ab 7.57±0.67b 

75:25 7.17±0.65ab 7.60±0.77a 7.67±0.61ab 7.53±0.68ab 7.67±0.61b 

65:35 7.57±0.82a 7.63±0.81a 8.07±0.94a 8.00±1.02a 8.13±1.01a 

55:45 6.93±1.39b 7.30±0.95a 7.23±1.14bc 7.07±0.94bc 7.20±1.00bc 

45:55 6.90±0.90b 7.31±0.54a 7.07±1.16c 6.69±1.00c 6.80±0.89c 

35:65 6.83±1.21b 7.37±1.07a 6.93±1.07c 6.60±1.04c 6.73±1.17c 

Each value was expressed as the mean ± standard deviation (n = 3). a-c; different superscripts in the same column 

indicated significant differences (p < 0.05). 

 

ผลการศึกษายอมรับของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อผลิตภณัฑคุ์กก้ีขา้วกลอ้งท่ีใชแ้ป้งขา้วกลอ้งหอมใบเตย ร้อยละ 35 

ท่ีไดจ้ากการพฒันา แสดงดงั Table 6 พบว่ากลุ่มตวัอย่างผูบ้ริโภคท่ีทดสอบผลิตภณัฑจ์าํนวน 100 คน แบ่งเป็นเพศ

หญิง ร้อยละ 54 และเพศชาย ร้อยละ 56 ส่วนใหญ่มีอายุ 20–30 ปี คิดเป็นร้อยละ 41 รองลงมาคือช่วงอายุ 31–40 ปี 

ร้อยละ 27 และอายุ 41 ปีข้ึนไป ร้อยละ 26 ตามลาํดบั  ดา้นการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑข์องผูบ้ริโภค พบว่า ผูบ้ริโภค

ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 95) ชอบรับประทานผลิตภณัฑคุ์กก้ีจากแป้งขา้วกลอ้งหอมใบเตย  โดยมีคะแนนการยอมรับต่อ

ผลิตภณัฑด์า้น สี กล่ิน รสชาติ เน้ือสัมผสั และความชอบรวม เท่ากบั 7.27, 7.56, 7.74, 7.28 และ 7.68 ตามลาํดบั 
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นอกจากน้ีมีการตดัสินใจซ้ือ คิดเป็นร้อยละ 95 ของกลุ่มตวัอยา่งท่ีทดสอบ เหตุผลท่ีผูบ้ริโภคตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์

คุกก้ีแป้งขา้วกลอ้งหอมใบเตย ร้อยละ 43.2 ระบุว่าเน่ืองจากรสชาติอร่อย รองลงมา คือ ร้อยละ 25.3 ระบุว่าดีต่อ

สุขภาพ 

 

Table 6 The consumer test of Hom Bai Toei brown rice cookies 

General information Amount (%) 

Gender  
Male 46 
Female 54 

Age  
Less than 20 years 6 
20–30 years 41 
31–40 years 27 
More than 40 years 26 

Purchase decision  
Buy 95 
Don’t buy 5 

The reason for purchase the product  
Good taste 43.2 
Good for health 25.3 
High nutritional value 15.8 
Others 15.7 

The acceptance  
Like 95 
Dislike 5 

The average acceptance score  
Color 7.27 
Odor 7.56 
Taste 7.74 
Texture 7.28 
Overall  7.68 

The number of consumers was 100 persons (n = 100). 

 

สรุป 

การศึกษาผลของการทดแทนแป้งสาลีดว้ยแป้งขา้วกลอ้งหอมใบเตยต่อคุณลกัษณะของผลิตภณัฑ์คุกก้ี 

ขา้วกลอ้ง พบว่า ปริมาณการทดแทนแป้งสาลีดว้ยแป้งขา้วกลอ้งหอมใบเตยร้อยละ 35 ในผลิตภณัฑคุ์กก้ีขา้วกลอ้ง 

มีคะแนนความชอบทางประสาทสมัผสัดา้นสี กล่ิน รสชาติ เน้ือสมัผสั และความชอบโดยรวมสูงท่ีสุด เท่ากบั 7.57, 

7.63, 8.07, 8.00 และ 8.13 คะแนน ตามลาํดบั และมีค่าสี ไดแ้ก่ ค่า L*, a* และ b* เท่ากบั 63.60, 7.56 และ 34.54 

นอกจากน้ีคุณค่าทางโภชนาการของผลิตภณัฑคุ์กก้ีแป้งขา้วกลอ้ง ไดแ้ก่ โปรตีน ไขมนั และใยอาหาร มีปริมาณ 
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สูงกว่าคุกก้ีสูตรควบคุม และการทดสอบการยอมรับของผูบ้ริโภค พบว่า กลุ่มตวัอย่างผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ (ร้อยละ 

95) ตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑคุ์กก้ีท่ีทดแทนแป้งขา้วกลอ้งหอมใบเตยร้อยละ 35 เน่ืองจากมีรสชาติอร่อย (ร้อยละ 43.2) 

และดีต่อสุขภาพ (ร้อยละ 25.3) และมีคะแนนเฉล่ียการยอมรับทางประสาทสัมผสัดา้นสี กล่ิน รสชาติ เน้ือสัมผสั 

และความชอบโดยรวม เท่ากบั 7.27, 7.56, 7.74, 7.28 และ 7.68 ตามลาํดบั จากผลการวิจยัขา้งตน้แสดงให้เห็นว่า

สามารถนาํแป้งขา้วกลอ้งหอมใบเตยทดแทนแป้งสาลีในผลิตภณัฑคุ์กก้ีได ้และเป็นแนวทางในการประยุกตใ์ชก้บั

ผลิตภณัฑข์นมอบประเภทอ่ืนท่ีตอ้งการทดแทนปริมาณแป้งสาลี รวมถึงเพ่ิมมูลค่าใหก้บัขา้วหอมใบเตย 
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บทคัดย่อ           

  งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาสภาวะการอบแห้งถัว่ทองท่ีแตกต่างกนั 4 สภาวะ ดว้ยการนาํถัว่ทองมาแช่นํ้ า

อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส นาน 8 ชัว่โมง (A) และนาํมาลวกนํ้ าเดือดท่ีอุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส นาน 2 นาที ตามดว้ย

การแช่นํ้ านาน 2 ชัว่โมง (B) อบแห้งดว้ยตูอ้บลมร้อนท่ีอุณหภูมิ 50 นาน 8 ชัว่โมง (1) และ 60 องศาเซลเซียส 6 ชัว่โมง (2) 

ผลการทดลอง พบวา่ ผงถัว่ทองสูตร A2 มีค่าความสวา่ง (L*) สูงสุด เม่ือเปรียบเทียบกบัชุดการทดลองอ่ืน (p < 0.05) เท่ากบั 

79.96 ค่าสีแดง (a*) และค่าสีเหลือง (b*) เท่ากับ 2.75 และ 3.92 ตามลาํดับ ทั้ ง 4 สภาวะการทดลองมีปริมาณนํ้ าอิสระ

ความช้ืนไม่แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ (p > 0.05) เม่ือนาํผงถัว่ทองมาทาํขนมถัว่กวน ประเมินการยอมรับทาง

ประสาทสมัผสัดว้ยวธีิใหค้ะแนนความชอบ 9 ระดบั (9-point hedonic scale) กบัผูท้ดสอบชิมในระดบัหอ้งปฏิบติัการ 30 คน 

พบว่า ขนมถัว่กวนท่ีทาํจากผงถัว่ทองสูตร A2 ได้รับคะแนนการยอมรับมากท่ีสุดด้านสี กล่ิน รสชาติ เน้ือสัมผสั และ                       

ความชอบรวมโดยรวม เท่ากบั 8.00, 8.60, 7.8, 7.86 และ 8.53 คะแนน ตามลาํดบั 

คาํสําคญั: การอบแหง้, ถัว่ทอง, ผงถัว่ทองก่ึงสาํเร็จรูป 

 

Abstract 

 The objective of this research was to study the optimum drying condition of mung beans with four different 

conditions. The mung beans were soaked in water at 25°C for 8 hours and dried with hot air oven at 50 and 60°C for 8 and 

6 hours were formula A1 and A2, respectively. The mung beans were blanched in water temperature 100°C for 2 minutes 

to 2 hours soaking and dried with hot air oven at 50 and 60°C for 8 and 6 hours were formula B1 and B2, respectively. The 

results showed that the lightness (L*) of A2 had the highest value (79.96). Its redness (a*) and yellowness (b*) were 2.15 

and 3.92 respectively. The water activity (Aw) and the moisture content were not significantly different (p > 0.05). The 

mung beans powder was cooked mung beans paste and a sensory evaluation using 9-point hedonic scale by 30 panelists 

was carried out. The results demonstrated that mung beans paste using formula A2 of mung beans powder had the highest 

scores in terms of colors, odor, taste, texture and overall liking, there were 8.00, 8.60, 7.8, 7.86, and 8.53, respectively.  

Keywords: drying, mung beans, mung bean powder 
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คํานํา             

 ถัว่เมล็ดแห้งหรือ Legume เป็นแหล่งอาหารสําคญัของมนุษย์ท่ีไดรั้บความนิยมในการบริโภคมากข้ึน       

ในปัจจุบนัเน่ืองจากมีคุณค่าทางโภชนาการ มีปริมาณโปรตีนและเส้นใยอาหารสูง รวมทั้งมีคาร์โบไฮเดรต แร่ธาตุ

และวิตามินท่ีมีประโยชน์ในการช่วยควบคุมและป้องกันโรค เช่น เบาหวาน หลอดเลือดหัวใจ มะเร็งลาํไส้            

และช่วยลดระดบัคอเลสเตอรอลในเลือด เป็นตน้ สามารถนาํมาแปรรูปเป็นผลิตภณัฑ์เพ่ือบริโภคไดห้ลายชนิด    

เป็นผลผลิตทางการเกษตรท่ีสามารถเพาะปลูกและหาซ้ือไดง่้ายในประเทศไทย ถัว่เมล็ดแหง้ท่ีนิยมรับประทาน        

มีหลายชนิด เช่น ถัว่เขียว ถัว่แดง ถัว่เหลือง ถัว่ดาํ เป็นตน้ 

 ถั่วเขียว หรือ mung bean (Vigna radiate L.) อยู่ในวงศ์ Leguminosae มีถ่ินกําเนิดอยู่ท่ีประเทศอินเดีย 

จัดเป็นพืชเศรษฐกิจท่ีสําคญัและนิยมปลูกกันอย่างแพร่หลายในประเทศไทย เกษตรกรนิยมปลูกถัว่เขียวเป็น          

พืชหมุนเวียนกบัขา้วและพืชไร่ต่างๆ (สิริการ, 2559) ในเมล็ดถัว่เขียว 100 กรัม ประกอบไปดว้ยปริมาณโปรตีน    

ร้อยละ 10.60 ปริมาณเสน้ใยร้อยละ 25.60  ปริมาณไขมนัร้อยละ 0.60 และแป้งร้อยละ 60.20 นอกจากน้ียงัประกอบ

ไปด้วยแร่ธาตุหลายชนิด ได้แก่ ฟอสฟอรัส แคลเซียม และเหล็ก ซ่ึงมีปริมาณสูงถึงร้อยละ 17 (Adsule, 1989)                           

จะเห็นไดว้่าถัว่เขียวมีปริมาณแป้งเป็นองค์ประกอบสูง จึงเหมาะท่ีจะนาํไปทาํแป้งและนาํไปใชใ้นอุตสาหกรรม

อาหารหรือใชท้าํขนมหรือนาํมากะเทาะเปลือกออกจนไดเ้มลด็สีเหลืองสามารถทาํอาหารหลายชนิด เช่น เตา้ส่วน

ขนมถัว่แปป ขนมเป๊ียะ ถัว่กวน (ทิพาวรรณ์, 2556) 

 ถั่วกวนจัดเป็นขนมหวานของไทยท่ีนิยมบริโภคหรือจัดเสิร์ฟเป็นอาหารว่างเน่ืองจากมีรสชาติดี

รับประทานง่าย ส่วนประกอบสาํหรับหรับการผลิตถัว่กวน ประกอบดว้ย ถัว่เขียวเลาะเปลือก โดยการนาํกะทิและ

นํ้าตาลทรายมากวนในกระทะทองเหลืองจนกระทัง่มีความขน้และหอม จากนั้นนาํไปวางท้ิงไวใ้หเ้ยน็ ถัว่กวนท่ีได้

มีความแน่นและสีเหลืองอ่อน พร้อมทั้งมีกล่ินหอมของกะทิ (ทศันีย,์ 2532) ลกัษณะถัว่กวนท่ีดีควรมีเน้ือเนียน

ละเอียดเป็นมนั แต่ไม่ถึงกบัมนัเยิ้ม รสออกหวานมนั แต่ไม่หวานจดัจนเกินไป (ชนิษฎา, 2553) ถัว่กวนสามารถ

นาํไปทาํขนมอ่ืน ๆ ต่อไดอี้ก เช่น โมจิ เมด็ขนุน ลูกชุบ เป็นตน้ นอกจากน้ียงันาํไปใชเ้ป็นไส้ในผลิตภณัฑอ์าหารได้

หลายชนิด ในการทาํไส้ขนมท่ีทาํจากถัว่เขียวหรือถัว่เขียวเลาะเปลือกมีความยุ่งยากและตอ้งใชเ้วลาในการเตรียม

นาน ผลิตภณัฑมี์อายุการเก็บสั้น การกวนแต่ละคร้ังเน้ือสัมผสั มีความน่ิม แข็งไม่เท่ากนั เน้ือถัว่กวนไม่ละเอียด 

(อินทิรา, 2563) ทางผูวิ้จยัจึงมีแนวคิดท่ีจะแกปั้ญหาดงักล่าวโดยการนาํถัว่เขียวเลาะเปลือกมาแปรรูปใหมี้ลกัษณะ

ผงก่ึงสําเร็จรูป เพ่ือช่วยลดเวลาในการเตรียมขนมไทย สะดวกต่อการนาํไปใช้งานและเพ่ิมมูลค่าให้กบัถัว่เขียว

สามารถผลิตเป็นสินคา้ระดบัอุตสาหกรรมได ้

 

อุปกรณ์และวธีิการ 

 

การอบแห้งและเตรียมผงถัว่ทองก่ึงสาํเร็จรูป 

 นําถัว่ทองมาลา้งทาํความสะอาดและนําไปแช่นํ้ า/ลวกนํ้ าเดือดตามด้วยแช่นํ้ า ดังตารางท่ี 1 (Table 1)

จากนั้นเม่ือทาํการอบแหง้ดว้ยตูอ้บลมร้อน (Binder FED 53 ประเทศสหรัฐอเมริกา) ตามท่ีอุณหภูมิกาํหนด แลว้นาํ

ถัว่ทองอบแห้งมาบดดว้ยเคร่ืองป่ันอเนกประสงค์ (Philips HR 2118 ประเทศจีน) นาํผงถัว่ทองแห้งมาร่อนดว้ย
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ตะแกรง  ร่อนแป้ง จากนั้นบรรจุในถุงซิปล็อคและนาํไปเก็บในโถดูดความช้ืน เพ่ือรอการวิเคราะห์และผลิตเป็น

ขนมถัว่กวน 

Table 1 The different conditions for processing of instant mung bean powder 

Conditions 
Treatment Drying conditions 

Pre-treatment 
condition 

Pre-treatment time Temperature (°C) Time (hr) 

A1 Soaking 25°C 8 50 8 

A2 Soaking 25°C 8 60 6 

B1 Blanching 100°C  2 minutes 
soak 2 hr 

50 8 

B2 Blanching 100°C  2 minutes 
soak 2 hr 

60 6 

 

การวิเคราะห์คุณภาพทางกายภาพของผงถัว่ทองก่ึงสาํเร็จรูป 

 นาํผงถัว่ทองก่ึงสําเร็จรูปท่ีผ่านการเตรียมและอบแห้งท่ีสภาวะแตกต่างกนัมาทาํการตรวจสอบคุณภาพ

เบ้ืองตน้ ดงัน้ี 

 1. ค่าสี ตามวิธี A.O.A.C. (1999) ดว้ยเคร่ืองวดัสี (Color Flex EZ รุ่น Hunter Lab ประเทศสหรัฐอเมริกา) 

ค่าท่ีวดั ไดแ้ก่ ค่า L* (ค่าความสว่างมีค่า 0 ถึง 100 โดย 0 หมายถึง ค่าความสว่างสีดาํ และ 100 หมายถึง วตัถุท่ีมีค่า

ความสวา่งสีขาว) ค่า a* (+ หมายถึง วตัถุท่ีมีสีแดง และ - หมายถึง วตัถุท่ีมีสีเขียว) และค่า b* (+ หมายถึง วตัถุท่ีมีสี

เหลืองและ - หมายถึง วตัถุท่ีมีสีนํ้าเงิน) โดยวดัสีของผงถัว่ทองก่ึงสาํเร็จรูปทั้ง 4 สูตรการทดลอง      

 2. ปริมาณนํ้าอิสระ (Water Activity) ตามวิธี A.O.A.C. (1999) ดว้ยเคร่ืองวดั (Aqua lab series 4TE ประเทศ

สหรัฐอเมริกา) ท่ีอุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส โดยชัง่ตวัอยา่งผงถัว่ทองก่ึงสาํเร็จรูปทั้ง 4 สูตรการทดลอง ตวัอยา่งละ 

3 กรัม ทาํการวดัปริมาณนํ้าอิสระตวัอยา่งละ 3 ซํ้ า 

 3. ปริมาณความช้ืน (Hot air oven) ตามวิธี A.O.A.C. (1999) ด้วยตู้อบแบบลมร้อน (Binder FED 53 

ประเทศสหรัฐอเมริกา)  

 

การประยกุต์ใช้ผงถัว่ทองก่ึงสาํเร็จรูปในการผลิตขนมถัว่กวน 

 

 1. การผลิตขนมถัว่กวน 

 นําผงถั่วทองก่ึงสําเร็จรูปมาผลิตขนมถั่วกวน โดยมีส่วนผสมประกอบด้วย ผงถั่วทองก่ึงสําเร็จรูป                      

(ร้อยละ 21 ) กะทิ (ร้อยละ 63) และนํ้ าตาลทราย (14) นาํส่วนผสมทั้งหมดเทผสมให้เขา้กนัในกระทะทองเหลือง 

และใหค้วามร้อนท่ีอุณหภูมิ 60 - 65 องศาเซลเซียส กวนจนขนมถัว่กวนร่อนไม่ติดกระทะ ยกออกจากเตา พกัไวใ้ห้

เยน็ (พิม, 2553)  
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 2. การประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส 

 ทาํการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผสัถัว่กวนท่ีเตรียมจากผงถัว่ทองก่ึงสาํเร็จรูปทั้ง 4 สูตรการทดลอง 

ดว้ยการให้คะแนนความชอบทางประสาทสัมผสัดว้ยวิธี 9 ระดบั (9 - point hedonic scale) ในคุณลกัษณะดา้นสี 

ก ล่ิ น  ร ส ช า ติ แ ล ะ ค ว า ม ช อ บ โด ย รว ม  โ ด ย ใ ช้ สุ่ ม ผู ้ท ด ส อ บ ใ น ร ะดับ ห้อ ง ป ฏิ บัติ ก า รจํา น ว น  30 ค น                                  

กาํหนดให ้คะแนน 9 หมายถึง ชอบมากท่ีสุด และคะแนน 1 หมายถึง ไม่ชอบมากท่ีสุด นาํเสนอตวัอย่างผลิตภณัฑ์

ถัว่กวน โดยกาํกบัดว้ยเลขสุ่ม 3 หลกั (ศศิธร, 2555)               

 

การวิเคราะห์ผลทางสถิติ          

 การวิเคราะห์คุณภาพทางกายภาพผงถั่วทองก่ึงสําเร็จรูปใช้แผนการทดลองแบบ CRD (Complete 

Randomized Design) ทาํการทดลอง 3 ซํ้ า คาํนวณค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ส่วนการทดสอบการยอมรับ

ทางประสาทสัมผสัใช้แผนการทดลองแบบสุ่มในบล็อคสมบูรณ์ RCBD (Randomized Complete Block Design) 

และวิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติ โดยใชโ้ปรแกรมสําเร็จรูป SPSS Version 17 วิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) 

และเปรียบเทียบค่าเฉล่ียโดยใชวิ้ธี Duncan’ s  New Multiple Range Test (DMRT) ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95  

 

ผลและวจิารณ์ผลการทดลอง 

 

1. สมบัติทางกายภาพและเคมขีองผงถัว่ทองก่ึงสาํเร็จรูปท่ีเตรียมจากสภาวะแตกต่างกัน 

 

  1) ค่าสี  

ภาพท่ี 1 (Fig. 1) แสดงลกัษณะและสีของผงถัว่ทองก่ึงสาํเร็จรูปท่ีผ่านสภาวะการเตรียมและอบแห้ง

แตกต่างกนั ผลการวิเคราะห์ค่าความสว่าง (L*) พบว่า ความสว่างของทุกตวัอย่างอยู่ในช่วง (79.39 ถึง 79.96) 

ผงถัว่ทองก่ึงสาํเร็จรูปท่ีแช่นํ้าอุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 8 ชั่วโมงและอบแห้งดว้ยตูอ้บแห้งแบบลม

ร้อนอุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 6 ชั่วโมง (A2) มีค่าความสว่างมากท่ีสุด เม่ือเปรียบเทียบกบัตวัอย่าง

อ่ืน (p < 0.05) ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ (อจัฉรา, 2556) ในการศึกษาปัจจยัการอบแห้งดว้ยพลงังานความ

ร้อนแบบพา กล่าวว่า  สภาวะการอบแห้งที่อุณหภูมิตํ่าจะมีอตัราการอบแห้งตํ่ากว่าสภาวะการอบแห้งท่ี

อุณหภูมิสูงดงัจะเห็นไดจ้ากค่าความสว่าง (L*) มีแนวโน้มมีค่าตํ่าเมื่ออบแห้งดว้ยอุณหภูมิตํ่า ขณะที่เมื่อ

อบแห้งดว้ยอุณหภูมิอบแห้งสูง แนวโน้มค่าความสว่างมีค่าสูงท่ีอุณหภูมิอบแห้งใกลเ้คียงกนั การเปล่ียนแปลง

ระหว่างการอบแห้งถัว่ทองเกิดปฏิกิริยาสีนํ้าตาลทั้งอาศยัเอนไซม์และไม่อาศยัเอนไซม ์เน่ืองจากถัว่ทองผลิต

จากถัว่เขียวเลาะเปลือกท่ีอุดมไปดว้ยโปรตีนจึงเกิดปฏิกิริยาระหว่างหมู่อะมิโนของกรดอะมิโนในโปรตีน

หรือในสายเปปไทด์ ซ่ึงสารประกอบเหล่าน้ีมีอยู ่ในถัว่เขียวโดยปฏิกิริยาน้ีมีพลงังานกระตุน้ (activation 

energy) ท่ีสูง ดงันั้นเม่ือให้ความร้อนปฏิกิริยาน้ีจึงเกิดข้ึนไดดี้ (Whistler, 1997) สาํหรับค่า a* บ่งบอกถึง ค่า

ความเขม้สี (เขียว-แดง) พบว่า ผงถัว่ทองก่ึงสาํเร็จรูปในตวัอย่างผงถัว่ทองก่ึงสาํเร็จรูปมีค่า a* อยู่ระหว่าง 2.48 

ถึง 2.75 ส่วนค่า b* ความเขม้ (สีนํ้ าเงิน-เหลือง)ของผงถัว่ทองก่ึงสําเร็จรูป มีค่าอยู่ในระหว่าง 32.90-32.92                
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ค่า a* และ b* ของตวัอย่าง A2 มีค่าสูงกว่าตวัอย่างอ่ืนอย่างมีนัยสําคญั (p < 0.05) ส่วนตวัอย่าง A1 B1 และ 

B2 นั้น มีค่า L* a* และ b* ไม่แตกต่างกนั (p > 0.05) 

  

 
                                  A1                                           A2                                   B1                                        B2 

Fig. 1 Appearance of instant mung bean powder from different pre-treatments and drying conditions (as 

mention in Table 1)  

 

 2) ปริมาณนํา้อิสระ Aw และปริมาณความชืน้ 

 ปริมาณนํ้ าอิสระ (aw ) และปริมาณความช้ืนของผงถั่วทองก่ึงสําเร็จรูปท่ีได้จากทั้ ง 4 สภาวะ พบว่า                       

ทุกตวัอย่างมีค่าไม่แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติ (p > 0.05) ผลดงัแสดงใน Table 2 โดยปริมาณนํ้ าอิสระ (aw )     

มีค่าอยู่ระหว่าง 0.52–0.53 ตามมาตรฐานผลิตภณัฑชุ์มชน เร่ือง ผลิตภณัฑถ์ัว่เหลือง (มผช. 688, 2547) และปริมาณ

ความช้ืนมีค่าอยูร่ะหวา่งร้อยละ 13.58–14.74  

Table 2 Physical and chemical properties of instant mung bean powder preparing from the different processing 

conditions (as mention in Table 2) 

a-b means within column with difference superscript are statistically difference (p < 0.05) 

 ns Non-significantly (p > 0.05) 

 

2. การประยุกต์ใช้ผงถั่วทองก่ึงสาํเร็จรูปต่อคุณภาพทางด้านประสาทสัมผัสขนมถั่วกวน   

 จากการนาํผงถัว่ทองท่ีผ่านการอบแหง้ทั้ง 4 สภาวะ มาผลิตเป็นขนมถัว่กวน ทาํการทดสอบทางประสาท

สัมผสักับผูท้ดสอบในระดับห้องปฏิบัติการจาํนวน 30 คน ในคุณลกัษณะด้านสี กล่ิน รสชาติ เน้ือสัมผสัและ

ความชอบโดยรวม พบว่า ขนมถัว่กวนท่ีทาํจากผงถัว่ทองก่ึงสําเร็จรูปท่ีการแปรรูปโดยการแช่นํ้ าอุณหภูมิ 25             

องศาเซลเซียส เป็นเวลา 8 ชัว่โมงและอบแห้งดว้ยตูอ้บแห้งแบบลมร้อน อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 6 

ชั่วโมง (A2) ไดค้ะแนนความชอบทางดา้นประสาทสัมผสัดา้นต่าง ๆ มากท่ีสุด เม่ือเปรียบเทียบกบัตวัอย่างอ่ืน                   

Treatment 
Color 

aw 
Moisture content 

(%) L* a* b* 

A1 79.62 ±1.10b 2.60 ± 0.39b 32.91±4.55b 0.53 ± 0.17ns 14.74± 0.08ns 

A2 79.96 ±0.70ª 2.75± 0.34ª 32.92±4.58ª 0.52 ±0.05ns 13.58± 0.14ns 

B1 79.39 ±0.54b 2.48± 0.44b 32.90±4.50b 0.53 ±0.20ns 13.84± 0.09ns 

B2 79.86 ±0.92b 2.49± 0.45b 32.90±4.57b 0.52 ±0.20ns 13.95±0.08ns 
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(p < 0.05) เน่ืองจากลกัษณะขนมถัว่กวนมีเน้ือสมัผสัท่ีดี เน้ือขนมมีความเนียนและละเอียดกวา่ขนมถัว่กวนท่ีทาํจาก

ผงถัว่ทองก่ึงสาํเร็จรูปในตวัอย่างอ่ืน โดยมีคะแนนเฉล่ียการยอมรับดา้น สี กล่ิน รสชาติ เน้ือสัมผสั และความชอบ

โดยรวมเท่ากบั 8.00, 8.60, 7.86, 7.86 และ 8.53 ตามลาํดบั ผลดงัแสดงใน Table 3  

 

Table 3 Sensory acceptance scores of mung-bean pastes 

Formulations 
Sensory attributes 

Color Odor Taste Texture Overall liking 

A1 6.86 ± 0.82b 6.90 ± 1.18b 7.00 ± 1.05b 6.56 ± 1.04b 7.20 ± 0.84b 

A2 8.00 ± 1.08ª 8.06 ± 1.08ª 7.86 ± 0.81ª 7.86 ± 1.07ª 8.53 ± 1.07ª 

B1 6.96 ± 0.99b 6.50 ± 0.93b 6.83 ± 1.01b 6.66 ± 0.99b 7.10 ± 0.92b 

B2 6.86 ± 0.97b 6.56 ± 0.77b 6.80 ± 0.69b 6.50 ± 0.77b 7.16 ± 0.69b 

a - b means within column with difference superscript are statistically difference (p < 0.05) 

 ns Non-significantly (p > 0.05) 

 

สรุป 

               การเตรียมถัว่ทองในผลิตผงถัว่ทองก่ึงสําเร็จรูปด้วยการแช่นํ้ าอุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส เป็นเวลา              

8 ชั่วโมง และอบแห้งด้วยตู้อบลมร้อนอุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 6 ชั่วโมง (A2) ส่งผลทาํให้สีของ           

ผงถัว่ทองก่ึงสาํเร็จรูปมีค่า L* สูงกว่าชุดการทดลองอ่ืน การเตรียมและการอบแหง้ดว้ยตูอ้บลมร้อนตวัอย่างผงถัว่

ทองก่ึงสาํเร็จรูปทั้ง 4 สภาวะนั้น มีค่า Aw และปริมาณความช้ืนไม่แตกต่างกนั เม่ือนาํผงถัว่ทองก่ึงสาํเร็จรูปมาผลิต

เป็นถัว่กวน พบวา่ ขนมถัว่กวนจากผงถัว่ทองก่ึงสาํเร็จรูป A2 ไดรั้บคะแนนการยอมรับทางประสาทสมัผสัในดา้นสี 

กล่ิน รสชาติ เน้ือสัมผสัและความชอบโดยรวมสูงกว่าขนมถัว่กวนจากตวัอย่างอ่ืน และอยู่ในระดบัความชอบมาก 

อย่างไรก็ตาม ควรมีการศึกษาเชิงลึกเก่ียวกบัการอบแหง้ถัว่ทองเพ่ือแปรรูปเป็นผงถัว่ทองก่ึงสาํเร็จรูปใหเ้หมาะสม

ต่อการผลิตอาหารชนิดอ่ืนต่อไป  

กติติกรรมประกาศ 

คณะผูวิ้จยัขอขอบคุณคณาจารย ์และผูท้รงคุณวุฒิในหลกัสูตรอาหารและโภชนาการ คณะศิลปศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชยั วิทยาเขตสงขลา สาํหรับคาํแนะนาํและขอ้เสนอแนะเพ่ือใหง้านวิจยัสาํเร็จ

ลุล่วงไปได้ด้วยดีและขอขอบคุณนักศึกษาและนักวิทยาศาสตร์ท่ีอาํนวยความสะดวกในการใช้อุปกรณ์และ

เคร่ืองมือวิทยาศาสตร์ในการทาํวิจยัคร้ังน้ี 
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บทคัดย่อ 

การศึกษาวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคห์ลกัเพ่ือศึกษาระดบัคุณภาพชีวิตของผูป้ลูกมนัเทศญ่ีปุ่นบนพ้ืนท่ีสูงในจงัหวดั

เชียงใหม่ กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการวิจยัคือ เกษตรกรผูป้ลูกมนัเทศญ่ีปุ่นบนพ้ืนท่ีสูง จาํนวน 90 ราย เก็บขอ้มูลโดยการใช้

แบบสอบถาม ใช้สถิติเชิงพรรณนาในการหาค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าสูงสุด ค่าตํ่าสุด และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ทดสอบ

สมมติฐานดว้ยการวเิคราะห์การถดถอยเชิงพหุ/พหุคูณ ผลการศึกษาพบวา่ เกษตรกรผูป้ลูกมนัเทศญ่ีปุ่นบนพ้ืนท่ีสูง โดยรวม

แลว้มีคุณภาพชีวิตอยูใ่นระดบัปานกลาง โดยพบวา่ ขอ้มูลพ้ืนฐานส่วนบุคคล เศรษฐกิจและสังคมของเกษตรกรผูป้ลูกมนั

เทศญ่ีปุ่นบนพ้ืนท่ีสูงในจังหวดัเชียงใหม่ มีผลต่อระดับคุณภาพชีวิต อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.01 (p < 0.01) 

นอกจากน้ียงัพบว่า ระยะเวลาในการทาํการเกษตร รายไดจ้ากการปลูกมนัเทศญ่ีปุ่น และความรู้สึกปลอดภยัในชีวิตและ

ทรัพยสิ์น เป็นปัจจยัท่ีมีผลต่อระดบัคุณภาพชีวิตของเกษตรกรผูป้ลูกมนัเทศญ่ีปุ่นบนพ้ืนท่ีสูงอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ี

ระดบั 0.01 (p < 0.01)   

คาํสําคญั: คุณภาพชีวติ, พ้ืนท่ีสูง, มนัเทศญ่ีปุ่น  

 

Abstract 

 The main objective of this research was to study the quality of life of Japanese sweet potato (Japanese yam) 

farmers in highland areas in Chiang Mai. The samples uses in this research were 90 highland Japanese growers and the 

data were collected using questionnaires. Descriptive statistics were used to obtain percentage, mean, maximum, minimum 

and standard deviation. According to the result from multiple regression analysis, the overall quality of life of Japanese 

yam growers in uplands was at a moderate level. Factors that affected the quality of life of farmer participants in this study. 

These factors had an effect on the quality of life of Japanese sweet potato growers in highlands, Chiang Mai, at a statistically 

significant level of 0.01 (p < 0.01). Moreover, it was found that the duration of farming, income from harvesting Japanese 

yam, and a sense of security in life and property were also statistically significant factors affecting the quality of life of 

Japanese sweet potato farmers at a level of 0.01 (p < 0.01). 

Keywords: highlands, Japanese sweet potato, quality of life 
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คํานํา 

 การพฒันาคุณภาพชีวิตเป็นเคร่ืองมือสําคญัท่ีจะนาํไปสู่เป้าหมายท่ีพึงปรารถนาทั้งในส่วนบุคคลและ

ครอบครัว จึงตอ้งมีการพฒันาในดา้นการศึกษาเพ่ือใหมี้แนวคิด  เจตคติท่ีดี รู้จกัการบริหารตนเอง การเอ้ืออาทรต่อ

บุคคลอ่ืน มีอาชีพและรายไดท่ี้เพียงพอต่อการดาํรงชีวิต มีคุณธรรม ศีลธรรม ถา้ปฏิบติัไดเ้ช่นน้ีเท่ากบัเป็นการ

ยกระดบัทั้งตนเองและสังคมทาํให้มีคุณค่า มีความเจริญงอกงาม ปัญหาต่าง ๆ ในสังคมก็จะลดนอ้ยลงเช่น ปัญหา

ครอบครัว ปัญหาอาชญากรรม ปัญหามลภาวะเป็นพิษ เป็นตน้ ประเทศไทยจึงพยายามอยา่งเตม็ท่ีในการพฒันาและ

ปรับปรุงคุณภาพชีวิตของประชากรให้มีคุณภาพชีวิตท่ีสูงข้ึน (สําราญ, 2554) หลกัการพฒันาประเทศท่ีสําคญัใน

ระยะแผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี 12 ยึดหลกั “คนเป็นศูนยก์ลางการพฒันา” มุ่งเนน้การยกระดบัคุณภาพทุนมนุษยข์อง

ประเทศโดยพฒันาคนใหเ้หมาะสมตามช่วงวยั เพ่ือใหเ้ติบโตอยา่งมีคุณภาพ การหล่อหลอมใหค้นไทยมีค่านิยมตาม

บรรทดัฐานท่ีดีทางสังคมเป็นคนดี มีสุขภาวะท่ีดี มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินยั และมีจิตสาํนึกท่ีดีต่อสังคม

ส่วนรวม การพฒันาทกัษะท่ีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการในตลาดแรงงานและทกัษะท่ีจาํเป็นต่อการดาํรงชีวิตใน

ศตวรรษท่ี 21 ของคนในแต่ละช่วงวยัตามความเหมาะสม การเตรียมความพร้อมของกาํลงัคนดา้นวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีท่ีจะเปล่ียนแปลงโลกในอนาคต ตลอดจนการยกระดบัคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ การสร้างเสริม

ใหค้นมีสุขภาพดีท่ีเนน้การปรับเปล่ียนพฤติกรรมทางสุขภาพและการลดปัจจยัเส่ียงดา้นสภาพแวดลอ้มท่ีส่งผลต่อ

สุขภาพ (สาํนกังานคณะกรรมการพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ, 2560) 

  การยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรเป็นการดําเนินงานสําคัญของมูลนิธิโครงการหลวง และ

สถาบนัวิจยัและพฒันาพ้ืนท่ีสูง (องค์การมหาชน) ซ่ึงไดมี้การส่งเสริมเกษตรกรให้ปลูกและดาํเนินงานวิจยัและ

พฒันาเก่ียวกบัมนัเทศญ่ีปุ่นในปี พ.ศ. 2558 เน่ืองจากเป็นพืชผกัชนิดใหม่ท่ีทางโครงการหลวงส่งเสริมใหป้ลูก มนั

เทศจึงเป็นพืชอีกชนิดหน่ึงท่ีได้รับความนิยมปลูกเป็นอย่างมาก เป็นพืชท่ีเจริญเติบโตและให้ผลผลิตของหัว

ค่อนขา้งสูง สามารถปรับตวัเขา้กบัสภาพแวดลอ้มไดดี้ อีกทั้งยงัเป็นพืชท่ีมีคุณค่าทางโภชนาการสูง เป็นพืชท่ีใชน้ํ้า

น้อยในการเพาะปลูกและสามารถทนแลง้ได้ดี ประกอบกบัตลาดในประเทศมีความต้องการสูง สามารถปลูก

ทดแทนผลผลิตพืชในพ้ืนท่ีท่ีมีราคาตํ่าได ้ซ่ึงการปลูกมนัเทศญ่ีปุ่นก็สามารถสร้างรายไดใ้หแ้ก่เกษตรกรเป็นอย่าง

มาก ช่วยแก้ปัญหาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรได้ในบางประการ อีกทั้ งยงัสามารถยกระดับคุณภาพชีวิตของ

เกษตรกรผูป้ลูกมนัเทศญ่ีปุ่นไดอี้กดว้ย มูลนิธิโครงการหลวงไดมี้การส่งเสริมการปลูกมนัเทศญ่ีปุ่น 2 พนัธ์ุ คือพนัธ์ุ

เน้ือสีขาว และพนัธ์ุเน้ือสีม่วงโดยในปี พ.ศ. 2559 มูลนิธิโครงการหลวงมีพ้ืนท่ีปลูกมนัเทศญ่ีปุ่น 6 พ้ืนท่ี ไดแ้ก่ ปาง

ดะ ทุ่งหลวง แม่ทาเหนือ หนองเขียว หมอกจ๋าม และแม่แพะ สามารถผลิตได ้149,000 กิโลกรัม คิดเป็นมูลค่า 4.16 

ลา้นบาท และในปี พ.ศ. 2560 สามารถผลิตได ้154,000 กิโลกรัม คิดเป็นมูลค่า 4.05 ลา้นบาท และในปี พ.ศ. 2561 

สามารถผลิตได ้194,518.40 กิโลกรัม คิดเป็นมูลค่า 5.26 ลา้นบาท โดยการทาํการเกษตรท่ีมีประสิทธิภาพ การปลูก

พืชท่ีเป็นท่ีต้องการของตลาด การทาํเกษตรหมุนเวียนเป็นอีกปัจจัยหน่ึงท่ีสามารถยกระดับคุณภาพชีวิตของ

เกษตรกรได ้(มูลนิธิโครงการหลวง, 2558) 

เกษตรกรในจงัหวดัเชียงใหม่นบัว่ามีจาํนวนมากท่ีสุดในภาคเหนือ (กรมส่งเสริมการเกษตร, 2560) แต่ยงั

พบว่ามีปัญหาคุณภาพชีวิตทั้งดา้นการมีงานทาํ รายได ้และหน้ีสิน อนัเน่ืองมาจากปัญหาทางเศรษฐกิจ การมีรายได้

ไม่พียงพอต่อรายจ่าย ปัญหาหน้ีสินทั้งในและนอกระบบ ปัญหาดา้นท่ีอยูอ่าศยั และส่ิงแวดลอ้ม ปัญหาดา้นสุขภาพ

อนามยัซ่ึงเป็นปัญหาท่ีสาํคญัท่ีสุดท่ีส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิต ไม่ว่าจะเป็นโรคมะเร็ง เบาหวาน ความดนั หวัใจ 
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โรคเอดส์ โรคเครียด การติดสุราเร้ือรัง โรคระบาด รวมถึงการเจ็บป่วยท่ีทาํใหไ้ม่สามสารถประกอบอาชีพได ้และ

ปัญหาดา้นความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์น (สาํนกังานพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษยจ์งัหวดัเชียงใหม่, 

2554) ความสาํคญัของการพฒันาคุณภาพชีวิต การส่งเสริมการปลูกมนัเทศญ่ีปุ่นในพ้ืนท่ีเป้าหมาย โดยในการศึกษา

คร้ังน้ีไดเ้ลือกพ้ืนท่ีศึกษา อาํเภอแม่อาย แม่ออน และ สะเมิง จงัหวดัเชียงใหม่ เน่ืองจากเป็นพ้ืนท่ีปลูกมนัเทศท่ี

สาํคญับนพ้ืนท่ีสูงของจงัหวดัเชียงใหม่และเป็นพ้ืนท่ีส่งเสริมการปลูกมนัเทศญ่ีปุ่นของมูลนิธิโครงการหลวงและ

สถาบนัวิจยัและพฒันาพ้ืนท่ีสูง (องคก์ารมหาชน) มีลกัษณะเป็นชุมชนก่ึงเมืองก่ึงชนบท ซ่ึงแรงงานในภาคเกษตร

ส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรรุ่นพ่อแม่ อายุมากกว่า 40–50 ปี ซ่ึงไม่มีผูรั้บช่วงรุ่นลูกเขา้มาช่วยงาน ตอ้งจา้งแรงงานจาก

ภายนอกเขา้มาทาํงาน มีการอพยพเขา้ไปทาํงานในเมืองจาํนวนมาก ส่งผลทาํใหคุ้ณภาพชีวิตตํ่าและเปล่ียนแปลงไป 

โดยมีความมุ่งหวงัต่อการช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรหลงัจากดาํเนินการไปแลว้ การศึกษาขอ้มูล

คุณภาพชีวิตเกษตรกรจึงเป็นขอ้มูลสาํคญัในการวางแผนพฒันาการส่งเสริมต่อไป 

ดงันั้นจึงไดศึ้กษาถึงคุณภาพชีวิตของผูป้ลูกมนัเทศญ่ีปุ่นในอาํเภอแม่อาย แม่ออน และสะเมิง จงัหวดั

เชียงใหม่ ซ่ึงเป็นพ้ืนท่ีหน่ึงท่ีมีประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมโดยเฉพาะการปลูกมนัเทศญ่ีปุ่น จึง

ทาํให้ผูวิ้จยัสนใจท่ีจะศึกษาถึงคุณภาพชีวิตของผูป้ลูกมนัเทศญ่ีปุ่น เพ่ือให้ไดข้อ้มูลท่ีเป็นประโยชน์เป็นแนวทาง

ของภาครัฐในการแกไ้ขและพฒันาคุณภาพชีวิตของเกษตรกร ผูเ้ป็นกระดูกสันหลงัของชาติใหมี้ความกินดีอยู่ดีซ่ึง

จะทาํใหร้ากฐานของเศรษฐกิจแขง็แกร่งและยัง่ยืนต่อไป 

 

อุปกรณ์และวธีิการ 

การวิจยัคร้ังน้ีประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคือ เกษตรกรบนพ้ืนท่ีสูงท่ีปลูกมนัเทศญ่ีปุ่นของจงัหวดัเชียงใหม่ 

จาํนวน 6 ศูนยฯ์ โดยเลือกศูนยฯ์ท่ีมีเกษตรกรปลูกมนัเทศญ่ีปุ่นมากท่ีสุดจาํนวนทั้งส้ิน 3 ศูนย ์ของจงัหวดัเชียงใหม่ 

จาํนวน 90 คน (มูลนิธิโครงการหลวง, 2561) ไดแ้ก่ สถานีเกษตรหลวงปางดะ ศูนยพ์ฒันาโครงการหลวงแม่ทา

เหนือ ศูนยพ์ฒันาโครงการหลวงหมอกจ๋าม ผูวิ้จยัไดท้าํการเก็บรวบรวมขอ้มูลตั้งแต่เดือน มกราคม–มีนาคม พ.ศ.

2563 รวมระยะเวลา 3 เดือน ส่วนเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีเป็นแบบสอบถามซ่ึงเป็นการเก็บรวบรวมขอ้มูล

ภาคสนามโดยใช้แบบสอบถามท่ีผูวิ้จยัสร้างข้ึนตามแนวทางวตัถุประสงค์ท่ีตั้งไว ้ ซ่ึงมีเน้ือหาจากเคร่ืองมือวดั

คุณภาพชีวิตขององคก์รอนามยัโลกชุดยอ่ฉบบัภาษาไทย (WHOQOL-BREF-THAI) 26 ตวัช้ีวดั ของกรมสุขภาพจิต

กระทรวงสาธารณสุข ซ่ึงมีการศึกษาค่าความเท่ียงตรงของเคร่ืองมือ เท่ากบั 0.6515 (สุวฒัน์, 2540) โดยมีการแปล

ผลตามหลกัเกณฑก์ารแบ่งค่าคะแนนเป็น 3 ระดบั ดงัน้ี 1) 1.00–2.33 การมีคุณภาพชีวิตท่ีไม่ดี 2) 2.34–3.66 การมี

คุณภาพชีวิตปานกลาง 3) 3.67–5.00 การมีคุณภาพชีวิตท่ีดี ผูวิ้จยัทาํการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา เพ่ือ

อธิบายลกัษณะของขอ้มูล ซ่ึงไดแ้ก่ ความถ่ี (Frequency) ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) ค่าสูงสุด (Maximum) 

ค่าตํ่าสุด (Minimum) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) และใชวิ้ธีวิเคราะห์ถดถอยพหุ (Multiple 

regression analysis)  
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ผลและวจิารณ์ผลการทดลอง 

 

ข้อมลูลักษณะพืน้ฐานส่วนบคุคล เศรษฐกิจ และสังคมบางประการของผู้ปลกูมนัเทศญ่ีปุ่นบนพืน้ท่ีสูงในจังหวัด

เชียงใหม่ 

ผูป้ลูกมันเทศญ่ีปุ่นร้อยละ 53.3 เป็นเพศชาย มีอายุเฉล่ีย 45.93 ปี จบการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษา 

เกษตรกรส่วนใหญ่ร้อยละ 90.0 มีสถานภาพสมรส จาํนวนร้อยละ 60.0 มีจาํนวนแรงงานเกษตรกรในครัวเรือน 2 คน 

มีระยะเวลาทาํการเกษตรเฉล่ีย 15.49 ปี มีรายไดเ้ฉล่ีย 7,703 บาท/เดือน มีรายไดจ้ากการปลูกมนัเทศญ่ีปุ่นเฉล่ีย 6,930 

บาท/เดือน เกษตรกรส่วนใหญ่ร้อยละ 67.8 มีหน้ีสิน แต่ยงัพบว่าจาํนวนร้อยละ 93.3 มีเงินออม เกษตรกรจาํนวนร้อย

ละ 95.6 มีท่ีดินเป็นของตนเอง เกษตรกรมีความเห็นว่าอาชีพเกษตรกรมีความมัน่คงมาก มีความภูมิใจท่ีเป็นเกษตรกร

หรือทาํงานดา้นการเกษตรมาก มีการติดต่อส่ือสารกบัเจา้หนา้ท่ีส่งเสริมฯเฉล่ีย 3 คร้ัง/เดือน มีการติดต่อส่ือสารกบั

เกษตรกรท่านอ่ืน 8.40 คร้ัง/เดือน เกษตรกรมีส่วนร่วมในการทาํกิจกรรมภายในชุมชนปานกลาง การขอความ

ช่วยเหลือจากคนในชุมชนไดม้าก เกษตรกรมีการออกกาํลงักายเฉล่ีย 2.10 คร้ัง/สัปดาห์ ไดรั้บการดูแลสุขภาพท่ีดีจาก

หน่วยงานปานกลาง และเกษตรกรมีความรู้สึกปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์นมาก ตามลาํดบั (Table 1) 

 

Table 1 The personal information economic and social status of Japanese Sweet Potato Growers in Highland 

Chiang Mai Province (n = 90) 

Factors  Number Percentage 

Gender (X1) Male 
Female 

48 
42 

53.3 
46.7 

Age (X2) 
 
 
 
x̅= 45.93 years, SD = 11.504 

< 30  
31–40 
41–50 
51–60 
 > 60 

6 
25 
27 
14 
18 

6.6 
27.7 
30.0 
15.5 
20.0 

Educational Level (X3) No Education 
Primary Education 
Junior High School 
Senior High School 
Vocational Certificate  
High Vocational 
Certificate  
Diploma or equivalent 
Bachelor’s degree 

9 
44 
14 
7 
5 
5 
2 
4 

10.0 
48.8 
15.6 
7.8 
5.6 
5.6 
2.2 
4.4 

Status (X4) Single 
Married 
Widowed 

8 
81 
1 

8.9 
90.0 
1.1 
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Table 1 (continued). 

Factors  Number Percentage 

Labors (X5) 
 
 
 
 
x̅ = 2.31 cases, SD = 1.002 

None 
1 
2 
3 
4 
5 

1 
11 
54 
11 
9 
4 

1.1 
12.2 
60.0 
12.2 
10.0 
4.4 

farming experience (X6) 
 
 
 
 
 
x̅ = 15.49 years, SD = 6.219 

< 5  
6–10  
11–15  
16–20  
21–25  
26–30 
> 30 

9 
34 
15 
9 
7 

10 
6 

10.0 
37.7 
16.6 
10.0 
7.7 

11.1 
6.6 

Net income (X7) 
 
x̅ = 7,703 baht/month, SD = 6.219 

< 5,000 
5,001–10,000 
> 10,000 

35 
40 
15 

38.8 
44.4 
16.6 

Income from Sweet Potato (X8) 
 
x̅ = 6,930 baht/month, SD = 
6589.257 

 < 1,000 
1,001–5,000 
 > 5,000 

1 
54 
35 

1.1 
60.0 
38.9 

Debt (X9) None 
Have  

29 
61 

32.2 
67.8 

Financial savings (X10) None 
Have 

6 
84 

6.7 
93.3 

Area (X11) 
 
*Multiple choice 

Hirer 
Owner 
Others 

11 
86 
4 

12.2 
95.6 
4.4 

Job Security (X12) Highest 
High 
Moderate 
Lower 
Least 

5 
42 
39 
4 
- 

5.6 
46.7 
43.3 
4.4 
- 

Proud to be a farmer or Working 
in Agriculture (X13) 

Highest 
High 
Moderate 
Lower 
Least 

12 
62 
16 
- 
- 

13.3 
68.9 
17.8 

- 
- 
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Table 1 (continued). 

Factors  Number Percentage 

Communication with 
Agricultural Extension 
Officers (X14) 
x̅ = 3 times/month, SD = 
2.006 

1–2 times/month 
3–4 times/month 
> 5 times/month 

46 
29 
15 

51.1 
32.3 
16.6 

Communication among 
farmers (X15) 
 
x̅ = 8.40 times/month, 
SD = 8.601 

  1–10 times/month 
11–20 times/month 
21–30 times/month 

68 
14 
 8 

75.5 
15.5 
 8.8 

Participation in family or 
community activities 
(X16) 

Highest 
High 
Moderate 
Lower 
Least 

9 
36 
45 
- 
- 

10.0 
40.0 
50.0 

- 
- 

Help from community 
members (X17) 

Highest 
High 
Moderate 
Lower 
Least 

6 
43 
39 
2 
- 

6.7 
47.8 
43.3 
2.2 
- 

Exercise (X18) 
 
 
 
x̅ = 2.10 day/week, SD = 
1.102 

None 
< 3 times a week 
3 times a week 
> 3 times a week 
Everyday 

25 
49 
5 
4 
7 

27.8 
54.4 
5.6 
4.4 
7.8 

Quality of healthcare 
provided by agencies 
(X19) 

Highest 
High 
Moderate 
Lower 
Least 

- 
27 
52 
11 
- 

- 
30.0 
57.8 
12.2 

- 

Willingness and 
satisfaction of serving 
the public (X20) 

Highest 
High 
Moderate 
Lower 
Least 

6 
41 
40 
3 
- 

6.7 
45.6 
44.4 
3.3 
- 
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ระดับคุณภาพชีวิตของผู้ปลกูมนัเทศญ่ีปุ่นบนพืน้ท่ีสูงในจังหวัดเชียงใหม่ 

ผูป้ลูกมนัเทศญ่ีปุ่นบนพ้ืนท่ีสูงในจงัหวดัเชียงใหม่ มีระดบัคุณภาพชีวิตอยู่ในระดบัปานกลาง (x̅ = 3.40) 

ทั้ง 4 ดา้น ซ่ึงแยกเป็นรายดา้นไดแ้ก่ ดา้นจิตใจ (x̅ = 3.52) ดา้นร่างกาย (x̅ = 3.43) ดา้นความสัมพนัธ์ทางสังคม  

(x̅ = 3.41) และดา้นส่ิงแวดลอ้ม (x̅ = 3.27) ตามลาํดบั (Table 2) 

 

Table 2 Quality of Life level of Japanese Sweet Potato Growers in Highland Chiang Mai Province 

Content Mean SD Translate 

1. Physical domain 3.43 0.37 Moderate quality of life 

2. Psychological domain 3.52 0.42 Moderate quality of life 

3. Social relationships 3.41 0.51 Moderate quality of life 

4. Environment 3.27 0.40 Moderate quality of life 

Summary of farmer’s quality of life level 3.40 0.42 Moderate quality of life 

Remark:  3.68 – 5.00 score mean good quality of life 2.34 – 3.67 score mean moderate quality of life 

 1.00 – 2.33 score mean not quality of life  

 

ปัจจัยท่ีมผีลต่อคุณภาพชีวิตของผู้ปลกูมนัเทศญ่ีปุ่นบนพืน้ท่ีสูงในจังหวัดเชียงใหม่ 

จากการวิเคราะห์ปัจจยัท่ีมีผลต่อคุณภาพชีวิตของผูป้ลูกมนัเทศญ่ีปุ่นบนพ้ืนท่ีสูงในจงัหวดัเชียงใหม่ท่ีทาํ

การวิเคราะห์ถดถอยพหุ (Multiple Regression Analysis) โดยวิธีคดัเลือกเขา้ทั้งหมด (Enter Selection) เพ่ือทดสอบ

สมมติฐาน ผลการศึกษาพบว่า มีตวัแปรอิสระจาํนวน 3 ตวัแปรท่ีมีผลต่อระดบัคุณภาพชีวิตของผูป้ลูกมนัเทศญ่ีปุ่น

บนพ้ืนท่ีสูงในจงัหวดัเชียงใหม่ อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 ไดแ้ก่ ระยะเวลาทาํการเกษตร รายไดจ้ากการ

ปลูกมนัเทศญ่ีปุ่น และความรู้สึกปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์น (Table 3) 

 

Table 3 Regression coefficient of independent variable with Quality of Life of Japanese Sweet Potato Growers in 

Highland Chiang Mai Province 

Variable Unstandardized Coefficients t Sig. 

(Constant) 1.783 4.053 0.000 

Agricultural period (X6) 0.011 2.376 0.020** 

Income from Sweet Potato (X8) 1.472E-5 2.069 0.042** 

Willingness and satisfaction of serving the public 

(X20) 

0.166 3.019 0.004** 

R = .704a  R2 = .496 SEE1 = .27768 F = 3.391 Sig.of F = 0.000a 

Remark: Significant at *0.05, Significant at **0.01 
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จากการทดสอบสมมติฐานพบว่า มีจาํนวน 3 ตวัแปร ท่ีมีผลต่อระดบัคุณภาพชีวิตของผูป้ลูกมนัเทศญ่ีปุ่น

บนพ้ืนท่ีสูงในจงัหวดัเชียงใหม่ ไดแ้ก่ ระยะเวลาในการทาํการเกษตร รายจากการปลูกมนัเทศญ่ีปุ่น และความรู้สึก

ปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์น โดยแต่ละตวัแปรสามารถอธิบายไดด้งัน้ี  

ระยะเวลาในการทาํการเกษตร มีผลเชิงบวกกบัคุณภาพชีวิตของเกษตรกรหมายความว่า เกษตรกรท่ีมี

ระยะเวลาทาํการเกษตรมากหรือมีประสบการณ์ในการทาํการเกษตรมานานจะมีระดบัคุณภาพชีวิตท่ีดีมากกว่า

เกษตรกรท่ีมีระยะเวลาทาํการเกษตรนอ้ยหรือเป็นเกษตรกรมือใหม่เน่ืองจากเกษตรกรท่ีมีระยะเลาทาํการเกษตรมา

นานนั้นมีประสบการณ์ท่ีมากกว่า มีการเรียนรู้จากขอ้ผิดพลาด มีการทดลอง มีองค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆ 

สามารถทาํการเกษตรไดอ้ยา่งถูกตอ้ง เช่ียวชาญ ส่งผลใหผ้ลผลิตท่ีไดมี้ปริมาณและคุณภาพสูง นาํไปสู่การมีคุณภาพ

ชีวิตท่ีดีมากกว่าเกษตรกรท่ีมีระยะเวลาทาํการเกษตรนอ้ยหรือเป็นเกษตรกรมือใหม่ สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ พา

นิษฐา และเพ็ญจนัทร์ (2542) อธิบายว่า ดา้นคุณภาพชีวิตในการทาํงานของอาชีพเกษตรกรรมนั้นจากการศึกษา

ผลงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งจะประกอบไปดว้ย การมีส่วนร่วมในการทาํงาน การว่างงาน ชัว่โมงในการทาํงาน จาํนวน

วนัท่ีใชใ้นการทาํงาน ความมัน่คงและความกา้วหนา้ในการทาํงาน สภาพการจา้งงาน ปัจจยัดา้นการผลิต การพฒันา

ตนเองในดา้นการประกอบอาชีพ และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ พานิษฐา และเพญ็จนัทร์ (2542) อธิบายวา่ คุณภาพ

ชีวิตของเกษตรกรไวว้่าหมายถึง ความสุข ความพึงพอใจในชีวิต ซ่ึงองค์ประกอบหลกัคือเร่ืองเศรษฐกิจหมายถึง 

การมีเงินทองจบัจ่ายใชส้อยในครอบครัวตามความตอ้งการการไม่มีหน้ีสิน 

รายไดจ้ากการปลูกมนัเทศญ่ีปุ่น มีผลเชิงบวกกบัคุณภาพชีวิตของเกษตรกรหมายความว่า เกษตรกรท่ีมี

รายไดจ้ากการปลูกมนัเทศญ่ีปุ่นมากจะมีระดบัคุณภาพชีวิตท่ีดีมากกวา่เกษตรกรท่ีมีรายไดจ้ากการปลูกมนัเทศญ่ีปุ่น

นอ้ยเน่ืองจากเกษตรกรท่ีมีรายไดจ้ากการปลูกมนัเทศญ่ีปุ่นมากนั้นสามารถนาํเงินท่ีไดไ้ปใชจ่้ายในชีวิตประจาํวนัได ้

มีสภาพคล่องในการใชจ่้ายเงิน สามารถนาํรายไดจ้ากการปลูกมนัเทศญ่ีปุ่นนั้นใชจ่้ายในปัจจยั 4 และส่ิงท่ีจาํเป็นใน

การดาํรงชีวิต นาํไปสู่การมีคุณภาพชีวิตท่ีดีกว่าเกษตรกรท่ีมีรายไดจ้ากการปลูกมนัเทศญ่ีปุ่นนอ้ย สอดคลอ้งกบั

งานวิจยัของ วรัทยา (2556) อธิบายว่า รายไดเ้ป็นปัจจยัหน่ึงท่ีสําคญัในการดาํรงชีวิตของมนุษย ์เพ่ือสนองความ

ตอ้งการต่าง ๆ และส่งผลต่อคุณภาพชีวิต และสอดคลอ้งกบังานวิจยัขอ้ง Rahman et al. (2003) อธิบายว่า สุขภาพ 

ซ่ึงการมีสุขภาพดีเป็นพ้ืนฐานของคุณภาพชีวิตท่ีดี สุขภาพของบุคคลส่งผลกระทบทั้งทางตรงและทางออ้มต่อ

คุณภาพชีวิต มีรายงานเร่ืองสุขภาพท่ีดีนาํมาซึงรายไดเ้พ่ิมข้ึน และในทางกลบักนัรายไดท่ี้ดีกส่็งผลใหสุ้ขภาพดี 

ความรู้สึกปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีผลเชิงบวกกับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรหมายความว่า 

เกษตรกรท่ีมีความรู้สึกปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์นมากจะมีระดบัคุณภาพชีวิตท่ีดีมากกวา่เกษตรกรท่ีมีความรู้สึก

ปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์นนอ้ยเน่ืองจากเกษตรกรท่ีมีความรู้สึกปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์นมากนั้นไม่เจอ

ผลกระทบจากความเครียด ความกดดนั มีคุณภาพส่ิงแวดลอ้มท่ีดี เช่น การไม่อยู่ในชุมชนแออดั ไม่มีมลพิษ ไม่มี

อาชญากรรม รวมไปถึงการไดรั้บสาธารณูปโภคท่ีดี นาํไปสู่การมีคุณภาพชีวิตท่ีดีกว่าเกษตรกรท่ีมีความรู้สึก

ปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์นนอ้ย สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ เทพฤทธ์ิ (2536) อธิบายวา่ ปัจจยัพ้ืนฐานท่ีจาํเป็นต่อ

การดาํรงชีพของเกษตรกร ผลการศึกษาพบว่าประกอบไปดว้ย ดา้นส่ิงแวดลอ้มซ่ึงเป็นองคป์ระกอบดา้นหน่ึงของ
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การมีคุณภาพชีวิตท่ีดีไดแ้ก่ การมีสถานท่ีอยู่อาศยั ซ่ึงสามารถวดัไดจ้ากหน่วยครัวเรือนท่ีมีบา้น และท่ีดินเป็นของ

ตวัเอง การไดรั้บสาธารณูปโภคท่ีวดัไดจ้ากสดัส่วนครัวเรือนท่ีมีนํ้าประปาบริโภค และเร่ืองท่ีเป็นปัจจยัภายนอกคือ

ความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์น ดงันั้นจะเห็นไดว้่าปัจจยัพ้ืนฐานในการดาํรงชีวิตของอาชีพเกษตรกรรมจึง

ไดแ้ก่ มีอาหารท่ีเพียงพอ มีบา้นท่ีอยู่อาศยั เคร่ืองนุ่งห่ม สภาพแวดลอ้มทางกายภาพทางธรรมชาติ สภาพแวดลอ้ม

รอบบา้น การเคหะสาธารณูปโภค ส่ิงอาํนวยความสะดวกในบา้น อุปกรณ์เคร่ืองใชท่ี้จาํเป็นขั้นพ้ืนฐาน รวมถึงความ

ปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์น และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ Rahman et al. (2003) อธิบายว่า ความปลอดภยัส่วน

บุคคลเป็นปัจจยัท่ีสาํคญัท่ีสุดสาํหรับคุณภาพชีวิตท่ีดี บุคคลหน่ึงสามารถอยู่อย่างมีความสุขในสังคมแต่การมีชีวิต

อยูอ่ยา่งไม่ปลอดภยัมีผลกระทบโดยตรงต่อคุณภาพชีวิต 

 

สรุป 

ผูป้ลูกมันเทศญ่ีปุ่นส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุเฉล่ีย 45.93 ปี จบการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษา 

เกษตรกรร้อยละ 90.0 มีสถานภาพสมรส จาํนวนร้อยละ 60.0 มีจาํนวนแรงงานเกษตรกรในครัวเรือน 2 คน มี

ระยะเวลาทาํการเกษตรเฉล่ีย 15.49 ปี มีรายไดเ้ฉล่ีย 7,703 บาท/เดือน มีรายไดจ้ากการปลูกมนัเทศญ่ีปุ่นเฉล่ีย 6,930 

บาท/เดือน เกษตรกรส่วนใหญ่ร้อยละ 67.8 มีหน้ีสิน จาํนวนร้อยละ 93.3 มีเงินออม จาํนวนร้อยละ 95.6 มีท่ีดินเป็น

ของตนเอง เกษตรกรมีความเห็นว่าอาชีพเกษตรกรมีความมัน่คงมาก มีความภูมิใจท่ีเป็นเกษตรกรหรือทาํงานดา้น

การเกษตรมาก มีการติดต่อส่ือสารกบัเจา้หนา้ท่ีส่งเสริมฯเฉล่ีย 3 คร้ัง/เดือน มีการติดต่อส่ือสารกบัเกษตรกรท่านอ่ืน 

8.40 คร้ัง/เดือน เกษตรกรมีส่วนร่วมในการทาํกิจกรรมภายในชุมชนปานกลาง การขอความช่วยเหลือจากคนใน

ชุมชนไดม้าก เกษตรกรมีการออกกาํลงักายเฉล่ีย 2.10 คร้ัง/สัปดาห์ ไดรั้บการดูแลสุขภาพท่ีดีจากหน่วยงานปาน

กลาง และเกษตรกรมีความรู้สึกปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์นมาก ในส่วนของคุณภาพชีวิตของปลูกมนัเทศญ่ีปุ่น

บนพ้ืนท่ีสูงในจงัหวดัเชียงใหม่ มีระดบัคุณภาพชีวิตอยู่ในระดบัปานกลาง (x̅ = 3.40) ทั้งในภาพรวมและรายดา้น 

คือ 1) ด้านจิตใจ (x̅  = 3.52) 2) ด้านร่างกาย (x̅  = 3.43) 3) ด้านความสัมพนัธ์ทางสังคม (x̅  = 3.41) และ 4) ด้าน

ส่ิงแวดลอ้ม (x̅ = 3.27) ตามลาํดบั ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า มีจาํนวน 3 ตวัแปร ท่ีมีผลต่อระดบัคุณภาพชีวิต

ของผูป้ลูกมนัเทศญ่ีปุ่นบนพ้ืนท่ีสูงในจงัหวดัเชียงใหม่ อย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติ (p < 0.01) ซ่ึงไดแ้ก่ ระยะเวลาใน

การทาํการเกษตร รายไดจ้ากการปลูกมนัเทศญ่ีปุ่น และความรู้สึกปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์น 

 

ข้อเสนอแนะจากงานวิจัย  

 จากการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อคุณภาพชีวิตของผูป้ลูกมนัเทศญ่ีปุ่นบนพ้ืนท่ีสูงในจงัหวดัเชียงใหม่ไดน้าํไปสู่

ข้อเสนอแนะบางประการท่ีอาจก่อให้เกิดประโยชน์ต่อภาครัฐ และผูส้นใจท่ีต้องการศึกษาในคร้ังต่อไปดงัน้ี  

1) เกษตรกรส่วนใหญ่ควรไดรั้บการดูแลและพฒันาคุณภาพชีวิตทั้ง 4 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นร่างกาย ดา้นจิตใจ ดา้น

ความสัมพนัธ์ทางสังคม และดา้นส่ิงแวดลอ้ม โดยเปิดโอกาสให้เกษตรกรผูสู้งอายุไดแ้สดงศกัยภาพในดา้นต่างๆ 

ไดช่้วยเหลือและดูแลตวัเองในการทาํกิจกรรมท่ีเหมาะสม เพ่ือทาํใหเ้กษตรกรรู้สึกว่าตนเองเป็นผูท่ี้มีคุณค่าและมี
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คุณภาพ เป็นเกษตรกรท่ีประสบความสาํเร็จ สามารถดาํรงชีวิตอยู่ในสังคมไดอ้ยา่งเหมาะสม รวมทั้งควรจะมุ่งเนน้

การทาํกิจกรรมท่ีสร้างความสมัพนัธ์ท่ีดีระหวา่งสมาชิกในครอบครัว โดยการรณรงคเ์พ่ือการดาํรงอยูข่องทศันคติท่ี

ดีของสมาชิกในครอบครัวและชุมชน 2) ควรจดัฝึกอบรมใหค้วามรู้พฒันาศกัยภาพเกษตรกรใหไ้ดม้าตรฐานอย่าง

ต่อเน่ือง เพ่ือแกปั้ญหาดา้นการเกษตรทั้งการผลิตและจาํหน่าย รวมทั้งควรส่งเสริมให้มีช่องทางการจาํหน่ายท่ี

หลากหลาย เช่น มีการจาํหน่ายผลผลิตผ่านช่องทางออนไลน ์เป็นตน้ ซ่ึงจะส่งผลใหส้ภาพเศรษฐกิจและสังคมของ

เกษตรกรมีความมัน่คงในอาชีพมากข้ึน 3) ควรสนบัสนุนใหเ้กษตรกรเขา้ไปมีบทบาทในกิจกรรมต่าง ๆ ในชุมชน

และสังคมมากข้ึน มีกิจกรรมพบปะกบัญาติๆอย่างสมํ่าเสมอ หรือมีกิจกรรมท่ีสร้างโอกาสใหไ้ดพู้ดคุยแลกเปล่ียน

เรียนรู้กบัเกษตรกรท่านอ่ืน โดยเนน้บทบาทในดา้นการถ่ายทอดภูมิปัญญา วฒันธรรมประเพณี ประสบการณ์ ท่ีมีอยู่

ไปสู่คนรุ่นหลงั 4) ควรมีการสร้างเสริมกิจกรรมท่ีส่งผลให้เกษตรกรมีสุขภาพท่ีดีข้ึน เช่น การออกกาํลงักาย การ

บริโภคอาหารให้ครบ 5 หมู่ เป็นตน้ ภาครัฐหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งควรให้ความสําคญักบัการบริการท่ีดีและ

สวสัดิการท่ีเหมาะสมสาํหรับเกษตรกร รวมถึงควรมีการจดัการในการดูแลดา้นสุขภาพของเกษตรกรไดง่้ายข้ึนละ

ทัว่ถึง 5) ควรมีการส่งเสริมใหเ้กษตรกรมีการรวมกลุ่ม หรือจดัโครงการฝึกอบรมเทคนิคต่าง ๆ เพ่ือใหเ้กษตรกรมี

ความรู้ต่อยอดจากการทาํการเกษตรมากข้ึน สร้างความเช่ือมัน่ให้กบัเกษตรกรท่ีจะพฒันาตนเองอย่างต่อเน่ือง มี

ความภาคภูมิใจในตนเองและในอาชีพเกษตรกรรมท่ีทาํอยู่ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงในการพฒันาคุณภาพชีวิตและพฒันา

ประเทศต่อไป 

 

ข้อเสนอแนะสาํหรับงานวิจัยคร้ังต่อไป  

 การศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อคุณภาพชีวิตควรมีการศึกษาเร่ืองท่ีเก่ียวกบัคุณภาพชีวิตของเกษตรกรในพ้ืนท่ี               

อ่ืน ๆ เพ่ิมเติมดว้ย เน่ืองจากเกษตรกรในแต่ละพ้ืนท่ี มีลกัษณะการดาํรงชีวิตและสภาพแวดลอ้มท่ีแตกต่างกนัทาํให้

ปัจจยัท่ีมีผลต่อคุณภาพชีวิตท่ีดีจึงแตกต่างกนั เพ่ือท่ีจะสามารถนาํขอ้มูลในแต่ละพ้ืนท่ีมาเปรียบเทียบ และพฒันา

คุณภาพชีวิตของเกษตรกรต่อไป 
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บทคัดย่อ 

 งานวิจยัเร่ืองน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาความคิดเห็นของนกัท่องเท่ียวต่อกระบวนการจดัการท่องเท่ียวและระดบั

ความสาํเร็จในการจดัการท่องเท่ียว และปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อความสําเร็จในการจดัการท่องเท่ียวเชิงเกษตรของสวน

พอเพียง ตาํบลบางเหรียง อาํเภอควนเนียง จงัหวดัสงขลา เก็บขอ้มูลจากนักท่องเท่ียว จาํนวน 240 คน ใชแ้บบสอบถาม 

วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา ไดแ้ก่ ร้อยละ และค่าเฉล่ีย และสถิติอา้งอิง ไดแ้ก่ สถิติทดสอบไคสแควส์ และ

สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์เพียร์สัน ผลการศึกษาพบวา่ ภาพรวมค่าเฉล่ียความคิดเห็นของนกัท่องเท่ียวต่อกระบวนการจดัการ

ท่องเท่ียว 3.77 (อยูใ่นระดบัมาก) และภาพรวมค่าเฉล่ียความสาํเร็จในการจดัการท่องเท่ียว 3.75 (อยูใ่นระดบัมาก) สาํหรับ

ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อความสําเร็จในการจดัการท่องเท่ียว พบว่า ปัจจยักระบวนการในการดาํเนินงานและการตลาด 

ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ ์ราคา ช่องทางการตลาด การส่งเสริมทางการตลาด บุคคล ลกัษณะทางกายภาพ กระบวนการบริการและ

ความพึงพอใจ มีความสมัพนัธ์กบัระดบัความสาํเร็จในการจดัการท่องเท่ียวเชิงเกษตรท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 

คาํสําคญั: การจดัการท่องเท่ียวเชิงเกษตร, ความสาํเร็จการจดัการท่องเท่ียวเชิงเกษตร 

 

Abstract 

The objectives are to study the opinion of tourists to agro-tourism management process and the achievement of 

agro-tourism management and to study factors related to the achievement of agro-tourism management of Porpiang Garden 

in Bangriang, Kuanniang, Songkhla Province. Data collection is from 240 tourists by used questionnaire. Data analysis is 

descriptive statistics including a percentage and an average, and inferential statistics including Chi-Square and Pearson 

Product-moment Correlation Coefficient. The result revealed that an overall average of opinion of tourist to agro-tourism 

management process is 3.77 (high level). and overall average of opinion of tourist to achievement of agro-tourism 

management is 3.75 (high level). For factors related to achievement of agro-tourism management, it was founded that agro-

tourism management process and market factor such as product, price, distribution channel, promote marketing, people, 

physical evidence, service process and satisfaction are related to the achievement level of agro-tourism management at 

significant level 0.05 

Keywords: agro-tourism management, tourism achievement 
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คํานํา 

 การท่องเท่ียวเชิงเกษตรเป็นรูปแบบการท่องเท่ียวท่ีมีบริหารจดักิจกรรมทางการเกษตรใหเ้ป็นส่วนหน่ึงใน

กิจกรรมการท่องเท่ียว โดยในปัจจุบนัการท่องเท่ียวเชิงเกษตรไดเ้ขา้มามีบทบาทในกระบวนการอนุรักษ ์รักษา 

ฟ้ืนฟู ทรัพยากรเกษตร อีกทั้งยงัเป็นการเพ่ิมศกัยภาพของเกษตรกรและชุมชนโดยอาศยักระบวนการมีส่วนร่วมของ

ชุมชน โดยการนาํทรัพยากรท่ีมีอยู่มาสร้างรายได ้ เพ่ิมมูลค่าให้กบัสินคา้และบริการ เพ่ือกระจายรายไดสู่้ชุมชน 

นักท่องเท่ียวจะได้รับความรู้ทางการเกษตร ช่ืนชมทัศนียภาพความสวยงาม ความเป็นอยู่ของชาวชนบท 

ขนบธรรมเนียม ประเพณี ซ่ึงรูปแบบกิจกรรม เช่น การชมสวนผลไม ้การชมไร่นา การชมฟาร์มปศุสตัว ์รวมถึงการ

เลือกซ้ือสินคา้ในแหล่งตลาดนดัเกษตร เป็นตน้ บนพ้ืนฐานความรับผิดชอบอย่างมีจิตสาํนึกของนกัท่องเท่ียวและ

เกษตรกร  

 ตาํบลบางเหรียง อาํเภอควนเนียง จงัหวดัสงขลา มีเน้ือท่ีโดยประมาณ 69.97 ตารางกิโลเมตร หรือ 43,731 

ไร่ (เทศบาลตาํบลบางเหรียง จงัหวดัสงขลา, ม.ป.ป.) สภาพพ้ืนท่ีโดยทัว่ไปเป็นเนินเขา ท่ีราบลุ่ม มีทรัพยากรท่ีอุดม

สมบูรณ์โดยเฉพาะแหล่งนํ้ า จึงเหมาะสําหรับการทาํเกษตรกรรม และเป็นพ้ืนท่ีท่ีมีแหล่งท่องเท่ียวหลากหลาย

รูปแบบ ไดแ้ก่ แหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศ เช่น ป่าชายเลนอ่าวทึง หาดปากบางภูมี ป่าชายเลนโคกเมือง แหล่งท่องเท่ียว

เชิงวฒันธรรมและภูมิปัญญา ไดแ้ก่ วดัป่ากนัตพงษ ์สํานกัสงฆค์ลองชา้ง ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินร้อยลูกปัด และแหล่ง

ท่องเท่ียวเชิงเกษตร ไดแ้ก่ บา้นสวนอว้นนอ้ย สวนแปลงเกษตรผกัปลอดภยันายประเสริฐ สวนศิญานนัท ์สวนศรี

เกษตรกลุ ฟาร์มทะเลบา้นโคกเมือ สวนเศรษฐกิจพอเพียง สวนสมรม และสวนพอเพียง 

 สวนพอเพียง ตั้งอยู่หมู่ท่ี 9 บา้นคลองชา้ง ตาํบลบางเหรียง อาํเภอควนเนียง จงัหวดัสงขลา จดัตั้งข้ึนโดย

คุณครูวิเชียร ขนุเพชร อดีตขา้ราชการครู มีความสนใจในเร่ืองของการทาํการเกษตรผสมผสานตามแนวพระราชดาํริ

ของพระบาทสมเด็กพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชการท่ี 9) ตามแนวคิด

ทฤษฎีใหม่หรือแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ในพ้ืนท่ี 6 ไร่ มีการแบ่งปลูกไมผ้ล ไดแ้ก่ สละ หมากเหลือง ผกักูด              

ผกัเหลียง กลว้ย สะตอ เนียง เสาวรส กาแฟสายพนัธ์ุโรบสัตา โกโก ้รวมทั้งมีการเล้ียงผึ้งอุงและชนัโรง แปลงสาธิต

ผกัปลอดสารพิษ อีกทั้งสวนพอเพียงยงัเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวเชิงเกษตรท่ีเปิดใหก้บับุคคลทัว่ไป หรือบุคคลท่ีมีความ

สนใจไดเ้ขา้เยี่ยมชม ถ่ายภาพ หาประสบการณ์ มีการถ่ายทอดความรู้ทางการเกษตร สาธิตการทาํการเกษตร เช่น 

การผสมเกสรดอกสละ การเก็บนํ้าผึ้ง การเพาะพนัธ์ุพืช เป็นตน้ ใหก้บันกัท่องเท่ียว หรือผูท่ี้มาศึกษาดูงานในสวน

พอเพียง ตาํบลบางเหรียง อาํเภอควนเนียง จงัหวดัสงขลา (วิเชียร ขุนเพชร สัมภาษณ์, 23 ตุลาคม 2562) อย่างไร                 

ก็ตามในการบริหารจดัการแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตรสวนพอเพียง ประสบปัญหาและขอ้จาํกดั เช่น โครงสร้าง

พ้ืนฐานท่ีขาดแคลน การสนบัสนุนจากภาครัฐ และส่ิงอาํนวยความสะดวกสาํหรับนกัท่องเท่ียวยงัไม่เพียงพอ เป็น

ตน้ ส่งผลใหก้ารท่องเท่ียวเชิงเกษตรสวนพอเพียงพฒันาไปไดช้า้ และไม่ย ัง่ยืน ดงันั้น ผูวิ้จยัจึงมีความสนใจศึกษา

ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อความสาํเร็จในการจดัการท่องเท่ียวเชิงเกษตรของสวนพอเพียง ตาํบลบางเหรียง อาํเภอ

ควนเนียง จงัหวดัสงขลา เพ่ือให้ทราบถึงปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อความสําเร็จในการจดัการท่องเท่ียวเชิงเกษตร 

เพ่ือใหเ้กษตรกร ชุมชน ผูป้ระกอบการธุรกิจการท่องเท่ียวเชิงเกษตร หน่วยงานภาครัฐ หรือหน่วยงานภาคเอกชน

สามารถนาํขอ้มูลการพฒันาและการจดัการการท่องเท่ียวเชิงเกษตรไปใช ้เพ่ือประกอบเป็นขอ้มูลพ้ืนฐาน กาํหนด

แนวทางการพฒันา นาํไปสู่การปรับเปล่ียนและการปรับตวัของการดาํเนินกิจกรรมของสวนพอเพียงให้เกิดความ

ยัง่ยืน อีกทั้งยงัเป็นเคร่ืองมือส่งเสริมการเกษตรไดอ้ยา่งเหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
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วัตถปุระสงค์ของงานวิจัย 

 1. เพ่ือศึกษาปัจจยัส่วนบุคคล และกระบวนการในการดาํเนินงานและการตลาดในการจดัการท่องเท่ียวเชิง

เกษตรของสวนพอเพียง ตาํบลบางเหรียง อาํเภอควนเนียง จงัหวดัสงขลา 

 2. เพ่ือศึกษาระดบัความสาํเร็จในการจดัการท่องเท่ียวเชิงเกษตรของสวนพอเพียง ตาํบลบางเหรียง อาํเภอ

ควนเนียง จงัหวดัสงขลา 

 3.  เพ่ือศึกษาปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อความสําเร็จในการจดัการท่องเท่ียวเชิงเกษตรของสวนพอเพียง 

ตาํบลบางเหรียง อาํเภอควนเนียง จงัหวดัสงขลา 

 

วธีิการศึกษา 

 การศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อความสําเร็จในการจดัการท่องเท่ียวเชิงเกษตรของสวนพอเพียง 

ตาํบลบางเหรียง อาํเภอควนเนียง จงัหวดัสงขลา โดยใชร้ะเบียบวิธีการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research)  

 ประชากรในการศึกษา คือ นกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวสวนพอเพียง ตาํบลบางเหรียง อาํเภอควนเนียง 

จงัหวดัสงขลา จาํนวนประมาณ 2,400 คน การกาํหนดกลุ่มตวัอย่างการคาํนวณขนาดของกลุ่มตวัอย่างใชเ้กณฑ์ใน

การประมาณขนาดของกลุ่มตวัอย่างจากจาํนวนประชากร โดยใชก้ลุ่มตวัอย่างร้อยละ 10 (บุญชม,  2535) จากการ

คาํนวณจะไดก้ลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 240 คน  

 เคร่ืองมือท่ีใชก้ารวิจยั คือ แบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 3 ตอน ประกอบดว้ย ตอนท่ี 1 ปัจจยัขอ้มูลส่วน

บุคคล ตอนท่ี 2 ปัจจยัดา้นกระบวนการในการดาํเนินงานและการตลาด ตอนท่ี 3 ระดบัความสําเร็จในการจดัการ

ท่องเท่ียวเชิงเกษตร และขอ้เสนอแนะของนกัท่องเท่ียว  

 การวิเคราะห์ขอ้มูลใชส้ถิติพรรณนา ประกอบดว้ย การแจกแจงความถ่ี ค่าร้อยละ (%) ค่าเฉล่ีย (Mean: x̅) 

และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: SD) สถิติท่ีใช้ในการทดสอบสมมุติฐานการวิจยัโดยใช้การ

วิเคราะห์ไคสแควส์ (Pearson Chi-Square) และการวิเคราะห์สัมประสิทธ์สหสัมพนัธ์เพียร์สัน (Pearson Product-

moment Correlation Coefficient)  

 เกณฑก์ารแปลค่าการประเมินระดบัความคิดเห็นกระบวนการในการดาํเนินงานและการตลาด และระดบั

ความสาํเร็จในการจดัการท่องเท่ียวเชิงเกษตรของสวนพอเพียง ตาํบลบางเหรียง อาํเภอควนเนียง จงัหวดัสงขลา 

          ระดบัคะแนน         ความหมาย 

  ค่าเฉล่ีย 4.21–5.00       ระดบัมากท่ีสุด 

  ค่าเฉล่ีย 3.41–4.20       ระดบัมาก  

  ค่าเฉล่ีย 2.61–3.40       ระดบัปานกลาง 

  ค่าเฉล่ีย 1.81–2.60       ระดบันอ้ย    

  ค่าเฉล่ีย 1.00–1.80       ระดบันอ้ยท่ีสุด 

 เกณฑก์ารแปลค่าสมัประสิทธ์สหสมัพนัธ์ โดยใชเ้กณฑก์ารวดัระดบัความสมัพนัธ์ 5 ระดบั (Hinkle, 1998) 

           ค่า r                                 ระดบัความสมัพนัธ์ 

 ค่าสมัประสิทธ์สหสมัพนัธ์ มีค่า 0.90–1.00        ระดบัสูงมาก 

 ค่าสมัประสิทธ์สหสมัพนัธ์ มีค่า 0.70–0.90        ระดบัสูง 
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 ค่าสมัประสิทธ์สหสมัพนัธ์ มีค่า 0.50–0.70        ระดบัปานกลาง 

 ค่าสมัประสิทธ์สหสมัพนัธ์ มีค่า 0.30–0.50         ระดบัตํ่า 

 ค่าสมัประสิทธ์สหสมัพนัธ์ มีค่า 0.00–0.30        ระดบัตํ่ามาก 

 

ผลการศึกษา 

 ผลการศึกษาข้อมูลเก่ียวกับปัจจัยส่วนบุคคลของนักท่องเท่ียว โดยคิดเป็นจาํนวนและร้อยละ พบว่า 

นกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 66.25 มีอายุเฉล่ีย 35.36 ปี นบัถือศาสนาพุทธ คิดเป็นร้อยละ 

87.08 มีสถานภาพสมรส คิดเป็นร้อยละ 47.92 ระดบัการศึกษาปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 19.58 ประกอบอาชีพ

รับจา้งทัว่ไป/อาชีพอิสระ ร้อยละ 27.92 และมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 13,311.07 บาท  

 ผลการศึกษากระบวนการในการดาํเนินงานและการตลาดในการจดัการท่องเท่ียวเชิงเกษตร โดยแสดงใน

ภาพรวมและรายดา้น รายละเอียดตารางท่ี 1 

 

Table 1 An average and rate opinion of agro-tourism management process and market 

Agro-tourism management process and market x̅ Rate opinions 

1. Product  3.87 high level 

2. Price 4.07 high level 

3. Distribution channel 3.58 high level 

4. Promote marketing 3.49 high level 

5. People 3.84 high level 

6. Physical evidence 3.75 high level 

7. Service and satisfaction 3.79 high level 

Total 3.77 high level 

  

 จาก Table 1 พบว่า นกัท่องเท่ียวมีความคิดเห็นต่อกระบวนการในการดาํเนินงานและการตลาดในการ

จดัการท่องเท่ียวเชิงเกษตร โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก (x̅ = 3.77) และเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ดา้นราคา  

มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดซ่ึงอยูใ่นระดบัมาก (x̅ = 4.07) รองลงมาดา้นผลิตภณัฑ ์( x̅  = 3. 87)  ด้ า น บุ ค ค ล  ( x̅  = 3. 84)                        

ดา้นกระบวนการบริการและความพึงพอใจ (x̅ = 3.79) ดา้นลกัษณะทางกายภาพ (x̅ = 3.75) ดา้นช่องทางการ                  

จดัจาํหน่าย (x̅ = 3.58) และดา้นส่งเสริมทางการตลาด (x̅ = 3.49) ตามลาํดบั 

 ผลการศึกษาระดับความสําเร็จในการจัดการท่องเท่ียวเชิงเกษตรโดยแสดงในภาพรวมและรายดา้น 

รายละเอียด Table 2 
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Table 2 An average and rate opinion of achievement of agro-tourism management 

Achievement of agro-tourism management x̅ Rate opinions 

1. Management of agro-tourism  3.85 high level 

2. The support of the agro-tourism 3.83 high level 

3. Services of the agro-tourism 3.45 high level 

4. The attractiveness of agro-tourism 3.87 high level 

Total 3.75 high level 

  

 จาก Table 2 พบว่า นกัท่องเท่ียวมีความคิดเห็นต่อระดบัความสาํเร็จในการจดัการท่องเท่ียวเชิงเกษตรโดย

ภาพรวมอยู่ในระดบัมาก (x̅ = 3.75) และเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ดา้นการดึงดูดใจของแหล่งท่องเท่ียว                 

เชิงเกษตร มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดซ่ึงอยู่ในระดบัมาก (x̅ = 3.87) รองลงมาดา้นการบริหารจดัการของแหล่งท่องเท่ียว            

เชิงเกษตร (x̅ = 3.85) ด้านการรองรับของแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตร (x̅ = 3.83) และการให้บริการของแหล่ง

ท่องเท่ียวเชิงเกษตร (x̅ = 3.45) ตามลาํดบั 

 ผลการศึกษาปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อความสําเร็จในการจดัการท่องเท่ียวเชิงเกษตรของสวนพอเพียง 

ตาํบลบางเหรียง อาํเภอควนเนียง จงัหวดัสงขลา พบวา่ 

 1. ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อายุ ศาสนา สถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดต่้อเดือน 

ไม่มีความสัมพนัธ์กบัระดบัความสาํเร็จในการจดัการท่องเท่ียวเชิงเกษตรของสวนพอเพียง ตาํบลบางเหรียง อาํเภอ

ควนเนียง จงัหวดัสงขลา อยา่งไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติ 

 2. ปัจจยักระบวนการในการดาํเนินงานและการตลาดท่ีมีความสัมพนัธ์กบัระดบัความสาํเร็จในการจดัการ

ท่องเท่ียวเชิงเกษตร รายละเอียด Table 3 
 

Table 3 Correlation between agro-tourism management process and market and achievement of agro-tourism 

management 

Agro-tourism management process and 

market 

Achievement of agro-tourism management 

Pearson 

Correlation (r) 

Level of 

Correlation 

1. Product 0.522** moderate 

2. Price 0.460** low 

3. Distribution channel 0.553** moderate 

4. Promote marketing 0.578** moderate 

5. People 0.615** moderate 

6. Physical evidence 0.634** moderate 

7. Service and satisfaction 0.649** moderate 

Total 0.776** high 

 ** significant at the 0.01 level 
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 จาก Table 3 พบว่า ปัจจัยกระบวนการในการดําเนินงานและการตลาดท่ีมีความสัมพันธ์กับระดับ

ความสาํเร็จในการจดัการท่องเท่ียวเชิงเกษตร โดยภาพรวม มีความสัมพนัธ์อยู่ในระดบัสูง (r = 0.776) เม่ือพิจารณา

รายดา้น ดงัน้ี 

 2.1. ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์พบวา่ มีความสมัพนัธ์กนักบัความสาํเร็จในการจดัการท่องเท่ียวเชิงเกษตร อยูใ่น

ระดบัปานกลาง (r = 0.522) ท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 0.01 

 2.2. ปัจจยัดา้นราคา พบวา่ มีความสมัพนัธ์กนักบัระดบัความสาํเร็จในการจดัการท่องเท่ียวเชิงเกษตร อยูใ่น

ระดบัตํ่า (r = 0.460) ท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 0.01 

 2.3. ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจาํหน่าย พบว่า มีความสัมพนัธ์กันกับระดับความสําเร็จในการจดัการ

ท่องเท่ียวเชิงเกษตร อยูใ่นระดบัปานกลาง (r = 0.553) ท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 0.01 

 2.4. ปัจจยัดา้นส่งเสริมทางการตลาด พบวา่ มีความสมัพนัธ์กนักบัระดบัความสาํเร็จในการจดัการท่องเท่ียว

เชิงเกษตร อยูใ่นระดบัระดบัปานกลาง (r = 0.578) ท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 0.01 

 2.5. ปัจจยัดา้นบุคคล พบว่า มีความสัมพนัธ์กนักบัระดบัความสาํเร็จในการจดัการท่องเท่ียวเชิงเกษตร อยู่

ในระดบัระดบัปานกลาง (r = 0.615) ท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 0.01 

 2.6. ปัจจยัดา้นลกัษณะทางกายภาพ พบวา่ มีความสมัพนัธ์กนักบัระดบัความสาํเร็จในการจดัการท่องเท่ียว

เชิงเกษตร อยูใ่นระดบัระดบัปานกลาง (r = 0.634) ท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 0.01 

 2.7. ปัจจยัดา้นกระบวนการบริการและความพึงพอใจ พบว่า มีความสัมพนัธ์กนักบัระดบัความสําเร็จใน

การจดัการท่องเท่ียวเชิงเกษตร อยูใ่นระดบัระดบัปานกลาง (r = 0.649) ท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 0.01 

 

วจิารณ์และสรุปผล 

 ปัจจยัส่วนบุคคล พบวา่ ส่วนใหญ่เป็นนกัท่องเท่ียวเพศหญิง มีอายเุฉล่ียเท่ากบั 35.36 ปี นบัถือศาสนาพุทธ 

และมีสถานภาพสมรส เน่ืองจากนกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจา้งทัว่ไป/อาชีพอิสระ ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะ

นกัท่องเท่ียวตอ้งการพาครอบครัวมาท่องเท่ียวในช่วงวนัหยุด เพ่ือตอ้งการหาความรู้เพ่ิมเติม ช่ืนชมความสวยงาม 

ถ่ายภาพและจบัจ่ายใชส้อยในแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตร นกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่จบการศึกษาในระดบัปริญญาตรี                 

มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 13,311.07 บาท 

 ปัจจยักระบวนการในการดาํเนินงานและการตลาดในการจดัการท่องเท่ียวเชิงเกษตร โดยภาพรวมอยู่ใน

ระดบัมาก พบว่า ปัจจยัดา้นราคา มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดซ่ึงอยู่ในระดบัมาก เน่ืองจากแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตร มีการ

ควบคุมและกาํหนดราคาสินคา้ ผลิตภณัฑ ์ผลผลิตทางการเกษตรหรือบริการท่ีมีความเหมาะสมต่อนกัท่องเท่ียว                

ไม่เอาเปรียบนกัท่องเท่ียว ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษา ยุภดี และคณะ (2562) เร่ืองการจดัการท่องเท่ียวเชิงเกษตรใน

จงัหวดัระยอง พบว่า ปัจจยัดา้นราคา นกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่จะให้ความสําคญัเร่ืองราคาท่ีเหมาะสม และมีความ

คุม้ค่ากบัประโยชนท่ี์ไดรั้บ 

 ความสาํเร็จในการจดัการท่องเท่ียวเชิงเกษตร โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก พบว่า ดา้นดึงดูดใจของแหล่ง

ท่องเท่ียวเชิงเกษตร มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดซ่ึงอยู่ในระดบัมาก เน่ืองจากแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตรมีความโดดเด่นดา้น

เทคโนโลยีการเกษตร และองค์ความรู้เฉพาะ มีการทาํการเกษตรแบบเศรษฐกิจพอเพียงและประกอบกับใช้                     

ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน มีแหล่งท่องเท่ียวท่ีเช่ือมโยงในบริเวณใกลเ้คียงของแหล่งท่องเท่ียว แหล่งท่องเท่ียวมีผลงาน                   
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การไดรั้บรางวลั ใบรับรองหรือประกาศเกียรติคุณ เพ่ือพิจารณาหรือตดัสินใจในการเดินทางมาท่องเท่ียว มีการ

เรียนรู้วิถีชีวิตหรือร่วมทาํกิจกรรมกบัเกษตรกร เพ่ือให้เกิดการแลกเปล่ียนความรู้และเพ่ิมประสบการณ์ระหว่าง

นักท่องเท่ียวและเกษตรกร มีความโดดเด่นและความหลากหลายของกิจกรรมของแหล่งท่องเท่ียว เพ่ือให้

นกัท่องเท่ียวไดร่้วมสนุกกบักิจกรรมและไม่ให้เกิดความเบ่ือหน่าย มีความโดดเด่นและมีความหลากหลายของ

ผลิตภณัฑเ์พ่ือจาํหน่ายให้กบันกัท่องเท่ียว มีพ้ืนท่ีสําหรับช่ืนชมธรรมชาติ ความสวยงามของแหล่งท่องเท่ียวเชิง

เกษตร พร้อมถ่ายภาพและเพลิดเพลินกบัสถานท่ีท่องเท่ียว ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ พีรชยั และกลัยาณี (2548) 

เร่ืองปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจในการท่องเท่ียวเชิงเกษตร พบว่า ปัจจยัท่ีสาํคญัในการตดัสินใจมา

ท่องเท่ียวเชิงเกษตรของนกัท่องเท่ียว ไดแ้ก่ ความสวยงามของสถานท่ี ความปลอดภยัของนกัท่องเท่ียว ส่ิงอาํนวย

ความสะดวก ความรู้ดา้นการเกษตรและภูมิปัญญาท่ีไดรั้บเพ่ิมเติม เพ่ือสร้างความน่าสนใจดึงดูดใจนกัท่องเท่ียว 

 ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อความสาํเร็จในการจดัการท่องเท่ียวเชิงเกษตร พบว่า ปัจจยัส่วนบุคคลกบัระดบั

ความสาํเร็จในการจดัการท่องเท่ียวเชิงเกษตร ไม่มีความสัมพนัธ์กนั และปัจจยักระบวนการในการดาํเนินงานและ

การตลาดกบัระดบัความสาํเร็จในการจดัการท่องเท่ียวเชิงเกษตร โดยภาพรวม มีความสัมพนัธ์กนัอยู่ในระดบัสูง 

เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ดา้นกระบวนการบริการและความพึงพอใจ มีความสัมพนัธ์มากท่ีสุด อยู่ในระดบั

ปานกลาง รองลงมาดา้นลกัษณะทางกายภาพ ดา้นบุคคล ดา้นส่งเสริมทางการตลาด ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย 

ดา้นผลิตภณัฑ์ และดา้นราคาอยู่ในระดบัตํ่า ตามลาํดบั สอดคลอ้งกบัการศึกษาของพิเชฐ (2546) เร่ืองปัจจยัท่ีมี

ความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการตดัสินใจของนักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวบริเวณชายหาดจงัหวดั

ระยอง พบว่า ปัจจยัส่วนผสมทางการตลาด ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ ช่องทางการจัดจาํหน่าย การส่งเสริมการตลาด                         

มีความสมัพนัธ์กนักบัพฤติกรรมการตดัสินใจของนกัท่องเท่ียวชาวไทย 

 

ข้อเสนอแนะ 

 1.  หน่วยงานภาครัฐควรให้การสนับสนุนและช่วยประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตรของ                      

สวนพอเพียง ตาํบลบางเหรียง อาํเภอควนเนียง จงัหวดัสงขลา ผ่านส่ือออนไลน์หรือเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เพ่ือให้

เป็นฐานขอ้มูลแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตร ทาํให้ผูท่ี้เดินทางมาท่องเท่ียวสามารถทราบและเขา้ถึงขอ้มูลของแหล่ง

ท่องเท่ียวไดม้ากยิ่งข้ึน 

 2. ควรมีการเพ่ิมจาํนวนห้องนํ้ า เพ่ือให้เพียงพอต่อความต้องการและอาํนวยความสะดวกให้กับนัก 

ท่องเท่ียวท่ีเดินทางมายงัแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตรของสวนพอเพียง ตาํบลบางเหรียง อาํเภอควนเนียง จงัหวดั

สงขลา 

 3. เพ่ิมช่องทางการจัดจําหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลาย เพ่ือให้กลุ่มลูกค้าหรือ

นกัท่องเท่ียวเขา้ถึงไดง่้าย เช่น ผา่นส่ือออนไลน ์ตวัแทนจาํหน่าย บูธหรืองานนิทรรศการ เป็นตน้ 
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บทคัดย่อ 

 งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษา 1) ความพึงพอใจในโครงการนวตักรรมอาหารเพ่ือสุขภาพ และ 2) ลกัษณะ

ประชากรศาสตร์ท่ีสมาชิกท่ีมาใช้บริการ โดยวิสาหกิจชุมชนศูนยก์ารเรียนรู้ภูมิปัญญาไทย จังหวดัสมุทรปราการ ใช้

แบบสอบถามเก็บขอ้มูลจากสมาชิกโครงการจาํนวนทั้งหมด 133 ราย วเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา ไดแ้ก่ ความถ่ี 

ร้อยละ และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และสถิติ T-Test, F-Test ผลการศึกษาพบว่า ในภาพรวมสมาชิกมีความพึงพอใจใน

บริการของโครงการฯ อยู่ในระดบัมากท่ีสุด (x̅ = 4.26, SD = 0.51)  เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า มีความพึงพอใจต่อ

บริการดา้นบุคลากรมากท่ีสุด (x̅ = 4.25, SD = 0.48) รองลงมาไดแ้ก่ บริการดา้นราคา (x̅ = 4.50, SD = 0.52) บริการดา้น

ผลิตภณัฑ ์(x̅ = 4.43, SD = 0.56) บริการดา้นกระบวนการให้บริการ (x̅ = 4.34, SD = 0.60) บริการดา้นสถานท่ี  (x̅ = 4.08, 

SD = 0.79) บริการด้านลกัษณะทางกายภาพ  (x̅ = 4.00, SD = 0.71) และบริการด้านส่งเสริมการตลาด  (x̅ = 3.93, SD = 

0.78)  และพบวา่ ลกัษณะประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนท่ีต่างกนัมีความ

พึงพอใจในการบริการโครงการนวตักรรมอาหารเพ่ือสุขภาพแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

คาํสําคญั: การใหบ้ริการ, ความพึงพอใจ, โครงการนวตักรรมอาหารเพ่ือสุขภาพ, วสิาหกิจชุมชน 

 

Abstract 

This research aimed to investigate: 1) satisfaction of the Healthy Food Innovation Project, and 2) demographic 

characteristics members who use the service of the Thai Wisdom Learning Center Community Enterprises, Samut Prakarn 

Province. Questionnaires were employed to gather data from a total of 133 members of the project. The data were analyzed 

using descriptive statistics, namely frequency, percent, standard deviation, T-test, and F-test. Overall, the result revealed 

that the members were satisfied with the project’s services at a highest level (x̅ = 4.26, SD = 0.51). Considering each factor, 

personnel services exhibited the highest satisfaction (x̅ = 4.254, SD = 0.48), followed by the price service (x̅ = 4.50, SD = 

0.52), product service (x̅ = 4.43, SD = 0.56), process service (x̅ = 4.34, SD = 0.60), distribution channel service (x̅ = 4.08, 

SD = 0.79), physical characteristics service (x̅ = 4.00, SD = 0.71), and promotion service (x̅ = 3.93, SD = 0.78). Moreover, 

the result exposed that demographic characteristics, namely gender, age, education level, occupation, and average monthly 

income, were statistically significant differences in service satisfaction of the Healthy Food Innovation Project at 0.05 level. 

Keywords: community enterprises, healthy food innovation project, satisfaction, service 
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คํานํา 

 เห็ดสมุนไพร เป็นเห็ดท่ีไดรั้บการเพาะปลูกเพ่ือให้มีโปรตีนสูง วิตามิน สารตา้นอนุมูลอิสระและกรด                  

อะมิโนเห็ดสมุนไพรเป็นท่ีรู้จกัสาํหรับการรักษาโรคภูมิแพ ้การอกัเสบ บรรเทาโรคหอบหืด โรค หลอดลมอกัเสบ 

และเพ่ิมการทาํงานของระบบประสาท เน่ืองจากความสนใจของผูบ้ริโภคท่ีเพ่ิมข้ึน สําหรับผลิตภณัฑอ์าหารเพ่ือ

สุขภาพ ผลิตภณัฑเ์ห็ดสมุนไพรจึงมีหลากหลายรูปแบบมากข้ึน รูปแบบการซ้ือของผูบ้ริโภคท่ีมีต่ออาหารท่ีเป็นยา

รักษาโรค (ถิรธนา, 2561) ในการน้ี วิสาหกิจชุมชนศูนยก์ารเรียนรู้ภูมิปัญญาไทย จงัหวดัสมุทรปราการ เป็นสถานท่ี

ในการฝึกอบรมการเพาะเห็ดแบบครบวงจร และการเพาะเห็ดถัง่เช่ารวมถึงการสอนแปรรูปจากเห็ดเพ่ือเป็นการเพ่ิม

มูลค่าผลผลิตทางการเกษตร วิสาหกิจชุมชนแห่งน้ีเกิดข้ึนได้จากการรวมตวัของคนในพ้ืนท่ี โดยมี ครูบุญเลิศ 

ไทยทตักุล เป็นประธาน (การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั บางโฉลง, ม.ป.ป) วิสาหกิจชุมชนศูนย์

การเรียนรู้ภูมิปัญญาไทย จงัหวดัสมุทรปราการ ร่วมกบัมูลนิธิศูนย์บูรณาการพฒันามนุษย ์ไดจ้ดัทาํโครงการ

นวตักรรมอาหารเพ่ือสุขภาพ ช่วยเหลือผูป่้วยทุก ๆโรค ท่ีขาดแคลนโดยไม่เสียค่าใชจ่้าย ครูบุญเลิศ ไทยทตักลุ เป็น

คิดคน้และแปรรูปเห็ดมาเป็นยารักษาโรค ท่ีสามารถรักษาไดทุ้กโรค โครงการนวตักรรมอาหารเพ่ือสุขภาพไดเ้ปิด

มานาน ถึง 2 ปี มีผูป่้วยท่ีเขา้มารักษาประมาณ 200 คน ส่วนใหญ่จะเป็นโรคมะเร็ง ความดนั เบาหวาน เป็นตน้                  

โดยในการเขา้มารักษา มีเง่ือนไขคือตอ้งมีใบแพทยเ์พราะจะไดท้ราบถึงอาการและจดัยารักษาตรงตามจุดของโรค 

ซ่ึงทางครูบุญเลิศ จะจดัยาท่ีสกดัจากเห็ด 100 เปอร์เซ็นใหค้น 500 เมด็ฟรี เพ่ือนาํไปรับประทานแต่ตอ้งจดอาการทุก

คร้ังเพ่ือเป็นขอ้มมูลของผูป่้วย ยาหมดหากยงัไม่หายทางครูบุญเลิศ จะไดรู้้วา่มีอาการหรือมีความเคล่ือนไหวอยา่งไร 

ของผูป่้วยแต่ละคน โดยทางครูบุญเลิศ จะเปิดรับผูป่้วยและรับยาต่อเน่ือง ทุกวนัพุธของตน้เดือนทุกเดือน (บุญเลิศ 

ไทยทตักลุ, สมัภาษณ์, 5 สิงหาคม พ.ศ. 2563)  

การศึกษาคร้ังน้ีศึกษาความพึงพอใจในการบริการโครงการนวตักรรมอาหารเพ่ือสุขภาพ วิสาหกิจชุมชน

ศูนยก์ารเรียนรู้ภูมิปัญญาไทย จงัหวดัสมุทรปราการ เพ่ือนาํมาปรับปรุงคุณภาพและบริการของโครงการนวตักรรม

อาหารเพ่ือสุขภาพ เพ่ือสร้างความพึงพอใจให้กบัผูป่้วยท่ีเขา้มารับการรักษา และสามารถนาํผลท่ีไดไ้ปวางแผน

พฒันารูปแบบการให้บริการของโครงการนวตักรรมอาหารเพ่ือสุขภาพ วิสาหกิจชุมชนศูนยก์ารเรียนรู้ภูมิปัญญา

ไทย จงัหวดัสมุทรปราการ 

 

อุปกรณ์และวธีิการ 

 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 ประชากรและกลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี คือ สมาชิกท่ีเขา้มาใชบ้ริการในโครงการนวตักรรม

อาหารเพ่ือสุขภาพ วิสาหกิจชุมชนศูนยก์ารเรียนรู้ภูมิปัญญาไทย จงัหวดัสมุทรปราการ จาํนวน 200 ราย โดยกาํหนด

ขนาดกลุ่มตวัอย่างดว้ยวิธีของ Yamane (1973) ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ท่ี 95% และความคลาดเคล่ือนไวท่ี้ 0.05 จึงได้

กลุ่มตวัอยา่ง 133 ราย วิธีการสุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จากผูท่ี้ไดม้าใชบ้ริการ 
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เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 

 การวิจยัคร้ังน้ีผูวิ้จยัใชแ้บบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล ซ่ึงมีคาํถาม

แบบปลายปิด (Closed-Ended Questionnaire) โดยสร้างข้ึนจากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องงานวิจยั สามารถแบ่งแบบสอบถามออกเป็น 2 ส่วน ดงัน้ี 

ส่วนท่ี 1 ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของสมาชิกท่ีเขา้มาใชบ้ริการโครงการ ไดแ้ก่ เพศ อาย ุ สถานภาพ 

ระดบัการศึกษา อาชีพ รายได ้ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ระยะเวลาท่ีเขา้มาใชบ้ริการ ช่วงเวลาท่ีเขา้มาใชบ้ริการ และ

เหตุผลท่ีเขา้มาใชบ้ริการ 

ส่วนท่ี 2 ความพึงพอใจของสมาชิกท่ีเขา้มาใชบ้ริการท่ีมีความคิดเห็นต่อปัจจยัสภาพแวดลอ้มดา้นต่าง ๆ 7 

ดา้น (ศิริวรรณ และคณะ, 2541) ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นสถานท่ี ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นบุคคล 

ดา้นลกัษณะทางกายภาพ และดา้นกระบวนการใหบ้ริการ โดยกาํหนดความพึงพอใจ 5 ระดบั โดยวิธี Likert Scale 

ดงัน้ี (สุนิชา, 2559) 

5 คะแนน หมายถึง             มากท่ีสุด 

4 คะแนน หมายถึง             มาก 

3 คะแนน หมายถึง             ปานกลาง 

2 คะแนน หมายถึง             นอ้ย 

1 คะแนน หมายถึง             นอ้ยท่ีสุด 

 

การวิเคราะห์ข้อมลู 

การวิเคราะห์ขอ้มูล หลงัจากผูวิ้จยัทาํการรวบรวมขอ้มูลจากคาํตอบในแบบสอบถาม จึงนาํขอ้มูลมา

ประมวลผล และวิเคราะห์ดว้ยโปรแกรมสาํเร็จรูปโดยใชค่้าสถิติอธิบายผลการวิจยัดงัน้ี 

1) สถิติเชิงพรรณนา (descriptive statistics) ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี (frequency) ค่าร้อยละ (percentage) ค่าเฉล่ีย 

(mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (standard deviation) ในการอธิบายลกัษณะทางประชากรศาสตร์และความ

พอใจต่อบริการของโครงการ 

2) สถิติอนุมาน (inferential statistics) ไดแ้ก่ สถิติ t-test และการวิเคราะห์ความแปรปรวน (One-way 

ANOVA) หรือ F-test เพ่ือเปรียบเทียบความพึงพอใจในการบริการโครงการ 

 

ผลการศึกษา 

 

ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ 

 ส่วนมากเป็นเพศหญิง (ร้อยละ 33.80) ซ่ึงมีอาย ุระหวา่ง 51–60 ปี (ร้อยละ 27.1) สถานภาพสมรส (ร้อยละ 

18.1) จบการศึกษาระดบัประถมศึกษา (ร้อยละ 33.1) ประกอบอาชีพ อ่ืนๆ (ร้อยละ 30.1) มีรายได ้5,001–10,000 บาท

ต่อเดือน (ร้อยละ 32.3) ระยะเวลาท่ีเขา้มาใชบ้ริการ นอ้ยกวา่ 1 ปี (ร้อยละ 61.6) ส่วนใหญ่เขา้มาใชบ้ริการในช่วง      

8.00 น.–12.00 น. (ร้อยละ 66.2) และเหตุผลท่ีเขา้มาใชบ้ริการ คือโครงการเป็นท่ียอมรับน่าเช่ือถือ (ร้อยละ26.3) 

 



การประชุมทางวชิาการของมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ คร้ังท่ี 59                                      สาขาส่งเสริมการเกษตรและคหกรรมศาสตร์ 

824 

ความพึงพอใจของสมาชิกท่ีเข้ามาใช้บริการของโครงการนวัตกรรมอาหารเพ่ือสุขภาพ 

ผลการศึกษาระดบัความพึงพอใจของสมาชิกท่ีเขา้มาใชบ้ริการโครงการนวตักรรมอาหารเพ่ือสุขภาพ 

ทั้งหมด 7 ดา้น พบวา่ สมาชิกท่ีเขา้มาใชบ้ริการโครงการนวตักรรมอาหารเพ่ือสุขภาพ มีความพึงพอใจในการบริการ

ของโครงการฯ  โดยรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด (x̅ = 4.26) โดยมีความพึงพอใจอยู่ในระดบัมากท่ีสุด 4 ดา้น ไดแ้ก่ 

ดา้นบุคลากร (x̅ = 4.54) ดา้นราคา (x̅ = 4.50) ดา้นผลิตภณัฑ ์(x̅ = 4.43) ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ (x̅ = 4.43) และ

มีความพึงพอใจอยู่ในระดบัมาก 3 ดา้น คือ ดา้นสถานท่ี (x̅ = 4.08) ดา้นลกัษณะทางกายภาพ (x̅ = 4.00) และดา้น

ส่งเสริมการตลาด (x̅ = 3.93) (Table 1)  

 

Table 1 Member satisfaction with healthy food innovation program 

 Member satisfaction 7 x̅ SD Satisfaction level 

1. 

2.     

3.    

4.    

5.      

6.     

7.      

Product 

Price 

Place 

Promotion 

People 

Physical Evidence 

Process 

4.43 

4.50 

4.08 

3.93 

4.54 

4.00 

4.34 

0.567 

0.523 

0.797 

0.785 

0.484 

0.717 

0.604 

Most 

Most 

More 

More 

Most 

More 

Most 

Total 4.26 0.517 Most 

 

เม่ือพิจารณา เป็นรายดา้นพบรายละเอียดดงัน้ี  

ดา้นผลิตภณัฑ ์(Product) โดยรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (x̅ = 4.43) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ สมาชิกมี

ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากท่ีสุด ในด้านการมีบริการให้คําแนะนําเก่ียวกับสินค้าเป็นอย่างดี (x̅  = 4.52)                        

การใหบ้ริการมีคุณภาพ (x̅ = 4.51) และมีการพฒันาการใหบ้ริการอยา่งต่อเน่ือง (x̅ = 4.48) (Table 2)   

 

Table 2 Satisfaction on product service aspect of the healthy food innovation programs 

 Marketing mix (Product) x̅ SD Satisfaction level 

1 

2 

3 

4 

 

5 

The healthy food innovation project is famous.  

Quality Service 

Continuous service development 

The benefits of the product can be used instead of modern 

medicine. 

The staff were very friendly and helpful. 

4.34 

4.51 

4.48 

4.34 

 

4.52 

0.695 

0.635 

0.647 

0.727 

 

0.635 

Most  

Most 

Most 

Most 

 

Most 

 Total 4.43 0.567 Most 
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ดา้นราคา (Price) โดยรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด (x̅ = 4.50) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า สมาชิกมีความ

พึงพอใจอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ในดา้นราคาเหมาะสมกบัการใหบ้ริการ (x̅ = 4.56) คุณภาพของการใหบ้ริการมีความ

เหมาะสมต่อราคาค่าใชบ้ริการ (x̅ = 4.56) และราคาถูกเม่ือเทียบกบัการรักษาในแบบอ่ืนๆ (x̅ = 4.41) (Table 3)  

 

Table 3 Satisfaction on price service aspect of the healthy food innovation programs 

 Marketing mix (Price) x̅ SD Satisfaction level 

1 

2 

3 

The price is reasonable for service. 

The quality of service is suitable for the price of the service. 

Cheap compared to other treatments 

4.56 

4.56 

4.41 

0.596 

0.621 

0.653 

Most  

 Most 

Most 

 Total 4.50 0.523 Most 

 

ดา้นสถานท่ี (Place) โดยรวมอยู่ในระดบัมาก (x̅ = 4.08) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า สมาชิกมีความ           

พึงพอใจอยู่ในระดบัมาก ในดา้นการเดินทางไปโครงการฯ ไดส้ะดวก (x̅ = 4.16) หลากหลายรูปแบบ (x̅ = 4.12)  

และสภาพแวดลอ้มโดยรอบมีความปลอดภยั (x̅ = 4.09) (Table 4) 

 

Table 4 Satisfaction on place service aspect of the healthy food innovation programs 

 Marketing mix (Place) x̅ SD Satisfaction level 

1 

 

2 

3 

4 

You can travel to healthy food innovation projects through a 

variety of channels, such as buses. Private Car.  

Easy access to healthy food innovation program. 

The surrounding environment is safe. 

Clear location and direction markers or markers. 

4.12 

 

4.16 

4.09 

3.98 

0.853 

 

0.886 

0.783 

0.900 

More  

 

 More  

More 

More 

 Total 4.08 0.797 More 

 

ดา้นส่งเสริมการตลาด (Promotion) โดยรวมอยู่ในระดบัมาก (x̅ = 3.93) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า 

สมาชิกมีความพึงพอใจอยู่ในระดบัมาก ไดแ้ก่ การประชาสัมพนัธ์โครงการทางช่องทางต่างๆ เช่น มีการบอกต่อ 

เวบ็ไซต ์(x̅ = 3.96) มีส่ือใหค้วามรู้เก่ียวกบัการใชย้าและสุขภาพทัว่ไปท่ีน่าเช่ือถือ (x̅ = 3.92) (Table 5) 

 

Table 5 Satisfaction on promotion service aspect of the healthy food innovation programs 

 Marketing mix (Promotion) x̅ SD Satisfaction level 

1 Reliable knowledge of medications and general health, such as 

Boards, Public Relations Badges 

3.92 0.798 More 

2 Health food innovation programs are promoted through 

various channels such as website telling. 

3.96 0.839 More 

 Total 3.93 0.785 More 
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ดา้นบุคลากร (People) โดยรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด (x̅ = 4.54) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า สมาชิกมี

ความพึงพอใจอยู่ในระดบัมากท่ีสุด 3 อนัดบัท่ีสาํคญั ไดแ้ก่ แพทย ์และเจา้หนา้ท่ี ยิ้มแยม้ แจ่มใส สุภาพ (x̅ = 4.68)  

แพทย ์และเจา้หนา้ท่ีให้ความสําคญักบัผูท่ี้เขา้มาใชบ้ริการเท่าเทียมกนั (x̅ = 4.65) แพทย ์และเจา้หน้าท่ีมีความ

กระตือรือร้นในการใหบ้ริการ (x̅ = 4.62) (Table 6) 

 

Table 6 Satisfaction on people service aspect of the healthy food innovation programs 

 Marketing mix (People) x̅ SD Satisfaction level 

1 

 

Modernization of tools Medical equipment that is ready for 

treatment. 

4.28 0.689 Most 

 

2 Doctors and staff knowledge and ability to provide professional 

services 

4.44 0.621 Most 

3 Doctor scrutinized 4.52 0.598 Most 

4 Doctors and staff very good advice. 4.59 0.551 Most 

5 Doctors and staff were very friendly and helpful. 4.68 0.528 Most 

6 

 

Doctors and staff are equally focused on those who use the 

service. 

4.65 0.539 Most 

7 Doctors and staff enthusiasm for the service. 4.62 0.572 Most 

 Total 4.54 0.484 Most 

 

ดา้นลกัษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (x̅ = 4.00) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ 

พบว่า สมาชิกมีความพึงพอใจระดบับมากท่ีสุดในดา้นเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการให้บริการมีความสะอาด (x̅ = 4.27)  

และดา้นความสะอาดและสวยงามของสถานท่ี (x̅ = 4.26) และพึงพอใจระดบัมากในดา้นความสะอาดของห้องนํ้ า 

(x̅ = 4.09) (Table 7) 

 

Table 7 Satisfaction on physical evidence service aspect of the healthy food innovation programs 

 Marketing mix (Physical Evidence) x̅ SD Satisfaction level 

1 Cleanliness and beautiful of the place. 4.26 0.725 Most 

2 The tools used to provide the service are sanitary. 4.27 0.719 Most 

3 Cleanliness of the toilet. 4.09 0.821 More 

4 There are enough seats to accommodate. 3.82 0.968 More 

5 Facilities include drinking water, air conditioning. 4.05 0.791 More 

6 Place is cool, not hot. 4.08 0.813 More 

7 Suitability of the size of the place that supports the visitor. 3.80 0.975 More 

8 Parking Adequacy 3.66 0.920 More 

 Total 4.00 0.717 More 
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ดา้นกระบวนการให้บริการ (Process) โดยรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด (x̅ = 4.34) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ 

พบวา่ สมาชิกมีความพึงพอใจอยู่ในระดบัมากท่ีสุด ในมีขั้นตอนการบริการท่ีเขา้ใจง่าย (x̅ = 4.44) สามารถติดต่อได้

ง่ายเม่ือเกิดปัญหา หรือ ตอ้งการนดัหมาย (x̅ = 4.44) มีการให้บริการอย่างเสมอภาคตามลาํดบั ก่อนหลงั ไม่เลือก

ปฏิบติั (x̅ = 4.38) และช่วงเวลาเปิดบริการมีความเหมาะสม (x̅ = 4.38) (Table 8) 

 

Table 8 Satisfaction on process service aspect of the healthy food innovation programs 

 Marketing mix (Process) x̅ SD Satisfaction level 

1 Easy-to-understand service procedures 4.44 0.655 Most 

2 Staff were very friendly and helpful. 4.07 0.863 More 

3 There is an equitable service in order. First and for all, and do 

not discriminate. 

4.38 0.671 Most 

4 Can be easily contacted when problems occur or require an 

appointment. 

4.44 0.644 Most 

5 Opening hours are appropriate. 4.38 0.682 Most 

 Total 4.34 0.604 Most 

 

ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ท่ีมผีลต่อความพึงพอใจในบริการของโครงการนวัตกรรมอาหารเพ่ือสุขภาพ วิสาหกิจ

ชุมชนศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาไทย จังหวัดสมทุรปราการ  

ผลการศึกษา พบว่า  ระดบัการศึกษา และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อความพึงพอใจในการ

บริการโครงการนวตักรรมอาหารเพ่ือสุขภาพ  ส่วน เพศ อาย ุสถานภาพ และอาชีพ ท่ีแตกต่างกนั ไม่มีผลต่อความ

พึงพอใจในการบริการโครงการนวตักรรมอาหารเพ่ือสุขภาพ อยา่งมีนยัสาํคญัท่ีระดบั 0.05 (Table 9) 

 

Table 9 Compare demographic characteristics that affect service satisfaction of healthy food innovation programs 

 Member satisfaction factors Sex Age Status Education Career Income 

1 Product 0.405 0.714 0.420 0.032* 0.022* 0.440 

2 Price 0.577 0.075 0.512 0.023* 0.016* 0.055 

3 Place 0.620 0.061 0.284 0.000* 0.209 0.022 

4 Promotion 0.950 0.971 0.292 0.003* 0.374 0.282 

5 People 0.132 0.615 0.866 0.007* 0.010* 0.015* 

6 Physical Evidence 0.252 0.048* 0.448 0.728 0.391 0.017* 

7 Process 0.176 0.746 0.297 0.002* 0.232 0.037* 

 Total 0.402 0.524 0.395 0.001* 0.079 0.021* 

 

สรุปและวจิารณ์ผลการศึกษา 

การศึกษาความพึงพอใจในโครงการนวตักรรมอาหารเพ่ือสุขภาพของวิสาหกิจชุมชนศูนยก์ารเรียนรู้                  

ภูมิปัญญาไทย จงัหวดัสมุทรปราการ โดยเก็บขอ้มูลจากสมาชิกโครงการจาํนวนทั้งหมด 133 ราย โดยประเมินจาก
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ความพึงพอใจท่ีมีต่อโครงการฯ 7 ดา้น ผลการศึกษา พบว่า สมาชิกมีความพึงพอใจในการบริการของโครงการฯ  

โดยรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด (x̅ = 4.26) โดยมีความพึงพอใจอยู่ในระดบัมากท่ีสุด 4 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นบุคลากร             

(x̅  = 4.54) (x̅  = 4.54) ด้านราคา (x̅  = 4.50) ด้านผลิตภัณฑ์ (x̅  = 4.43) ด้านกระบวนการให้บริการ (x̅  = 4.34)                          

ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของ พรชยั (2557) ศึกษา ความคาดหวงัและการรับรู้ของผูรั้บบริการต่อคุณภาพบริการ

โรงพยาบาล พบว่า ระดับความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการพบว่าด้าน คุณภาพการให้บริการของ

บุคลากรมากท่ีสุด และมีความพึงพอใจอยู่ในระดบัมาก 3 ด้าน คือ ด้านสถานท่ี (x̅ = 4.08) ด้านลกัษณะทาง

กายภาพ (x̅ = 4.00) และดา้นส่งเสริมการตลาด (x̅ = 3.93) พอใจในคุณภาพการให้บริการ ซ่ึงความพึงพอใจทั้ง 3 

ดา้นน้ีทางโครงการควรมีการปรับปรุงการใหบ้ริการแก่สมาชิกเพ่ือใหส้มาชิกท่ีเขา้มาใชบ้ริการมีความพึงพอใจมาก

ข้ึน และเน่ืองจากสมาชิกท่ีมาใชบ้ริการโครงการของวิสาหกิจชชุมชนแห่งน้ีส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง สูงอายุ  จึงมี

ขอ้เสนอแนะในการปรับปรุงดงัน้ี  

ด้านสถานท่ี (Place) ควรปรับปรุงด้านการเดินทางไปโครงการฯ ได้สะดวก มีรูปแบบการเดินทางท่ี

หลากหลายรูปแบบ  และปรับปรุงสภาพแวดลอ้ม ภูมิทศันโ์ดยรอบมีความปลอดภยั  

ดา้นลกัษณะทางกายภาพ (Physical) ควรปรับปรุงดา้นความสะอาดและสวยงามของสถานท่ี ความสะอาด

ของห้องนํ้ าท่ีมีไวใ้ห้บริการแก่สมาชิก โดยอาจขอความร่วมมือของสมาชิกร่วมกนัทาํความสะอาดสถานท่ีและ

หอ้งนํ้า ในรูปแบบการอาสาสมคัร และขอความร่วมมือใหส้มาชิกท่ีเขา้มาใชบ้ริการร่วมกนัรักษษความสะอาดท้ิง

ขยะใหเ้ป็นท่ีเป็นทางในบริเวณท่ีทางโครงการจดัไวใ้หอ้ยา่งเคร่งครัด 

ดา้นการส่งเสริมการตลาด  (Promotion) ควรปรับปรุงการประชาสมัพนัธ์โครงการทางช่องทางต่าง ๆ เช่น 

การกระตุน้ให้สมาชิกมีการบอกต่อแบบปากต่อปาก การสร้างช่องทางการส่ือสารทาง online เช่น website หรือ 

facebook เพ่ือใหเ้ขา้ถึงกลุ่มลูกคา้ไดส้ะดวกรวดเร็วทนัสมยัเหมาะกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภคในปัจจุบนั นอกจากน้ีควร

มีการจดัทาํส่ือท่ีใหค้วามรู้เก่ียวกบัการใชย้าและสุขภาพทัว่ไปท่ีน่าเช่ือถือ  

ทั้งน้ี การดาํเนินการตามขอ้เสนอแนะขา้งตน้ ทางโครงการนวตักรรมอาหารเพ่ือสุขภาพของวิสาหกิจ

ชุมชนศูนยก์ารเรียนรู้ภูมิปัญญาไทย จงัหวดัสมุทรปราการ อาจมอบหมายให้นกัศึกษาท่ีเขา้มาฝึกงานทาํโครงการ

สหกิจ เพ่ือพฒันาต่อยอด และหรือสามารถขอความร่วมมือจากสถาบนัการศึกษา ในพ้ืนท่ี เขา้มาใหบ้ริการวิชาการ

เพ่ือช่วยทาํส่ือประชาสมัพนัธ์ หรือปรับปรุงภูมิทศัน์ต่างๆ ของสถานท่ีได ้โดยทางวิสาหกิจชุมชนมีส่วนร่วมในการ

แกปั้ญหาร่วมกนั กจ็ะทาํใหส้ามารถปรับปรุงการใหบ้ริการของโครงการมีประสิทธิภาพมากข้ึนได ้ 

 

 กติติกรรมประกาศ 

 ขอขอบพระคุณวิสาหกิจชุมชนศูนยก์ารเรียนรู้ภูมิปัญญาไทย จงัวดัสมุทรปราการ ท่ีใหค้วามร่วมมือในการ

เกบ็รวบรวมขอ้มูลจากแบบสอบเป็นอยา่งดี  
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The customers satisfaction towards service during COVID 19: A case study of Sookjai Market  
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บทคัดย่อ 
 การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษา 1) ขอ้มูลพ้ืนฐานของลูกคา้ 2) ความพึงพอใจในการใชบ้ริการตลาดสุข

ใจ ช่วงโควิด 19 เก็บรวบรวมขอ้มูลโดยใช้แบบสอบถามจากลูกคา้ จาํนวน 150 ราย สถิติในการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ 

ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษาพบวา่ ลูกคา้ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอาย ุ40–49 ปี รายได้

ต่อเดือน 20,001–30.000 บาท จบการศึกษาระดบัปริญญาตรี อาชีพรับราชการและรัฐวิสาหกิจ ลูกคา้มีความพึงพอใจในการ

ใชบ้ริการในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.11) โดยมีความพึงพอใจมากท่ีสุดในการจดัการตลาดในช่วงโควิด 19 

(ค่าเฉล่ีย 4.38) และดา้นสินคา้ (ค่าเฉล่ีย 4.25)  ความพึงพอใจมากดา้นราคาและการส่งเสริมการตลาด (ค่าเฉล่ีย 4.07 และ 

3.75ตามลาํดบั) ปัจจยัดา้นสถานท่ี มีความพึงพอใจอยู่ในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.20) และมีขอ้เสนอแนะให้เพ่ิมการ

ประชาสมัพนัธ์ใหลู้กคา้มีความตระหนกัในการป้องกนัตนเองจาก Covid 19   

คาํสําคญั: การบริการ, ความพึงพอใจ,โควดิ 19, ตลาดสุขใจ 

 

Abstract 

 The objectives of this research were to study 1)  basic information of  customer 2) customer’s satisfaction 

towards service of  Sookjai Market during COVID 19. Data were collected from 150 customers by using questionaire. 

Statistical analyses were frequency, percentage , mean and standard deviation. The results showed that most of customer 

w e r e  female, aged 40–49 years,  income 20,001–30,000 baht/m o n th ,  graduated with a bachelor's degree, occupation in 

government service and state enterprises . The overall customer satisfaction h a d  high  l e v e l  (mean 4.11).  T he highest 

satisfaction in market management  during Covid 19 (mean 4.38) and product (mean 4.25). Satisfaction in terms of pricing 

and marketing promotion at high level (mean 4.07 and 3.75 respectively). Term of  place had satisfaction at a moderate 

level (mean 3.20) . Suggestions to increase public relations to make customer aware of the self-defense from Covid 19. 

Keywords: Covid 19, satisfaction, service, Sookjai Market  
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คํานํา  

 ตลาดสุขใจเป็นสถานท่ีจาํหน่ายสินคา้ของกลุ่มเกษตรกรในเครือข่ายสามพรานโมเดลตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553  

โดยตั้งอยู่ในพ้ืนท่ีโรงแรมสวนสามพราน ซ่ึงถือว่าเป็นศูนยร์วมสินคา้เกษตรอินทรีย ์และอาหารปลอดภยั ท่ีมี 

พืชผกัเกษตรอินทรียว์างขายใหเ้ลือกซ้ือ ทั้งของสด พืชผกัผลไมข้องแปรรูป และอาหารปรุงสดอีกมากมายและ เป็น

แหล่งเรียนรู้แลกเปล่ียนสังคมอินทรีย ์ระบบอาหารสมดุล ท่ีมีแนวคิดในการขยายเครือข่ายสังคมอินทรียไ์ป ทัว่

ประเทศ ซ่ึงผูบ้ริโภคให้ความสนใจมาเลือกซ้ือสินคา้ท่ีตลาดเป็นจาํนวนมาก (ฐานเศรษฐกิจ, 2563)  จนกระทัง่

ในช่วงเดือนมีนาคมปี พ.ศ. 2563 ไดเ้กิดการระบาดหนกัของโรคโควิด 19 ในประเทศไทยทาํให ้รัฐบาลตอ้งประกาศ

สถานการณ์ฉุกเฉินทัว่ราชอาณาจกัร โดยอาศยัอาํนาจ ตามพระราชกาํหนด การบริหาร ราชการในสถานการณ์

ฉุกเฉินฯ เพ่ือควบคุมสถานการณ์ การระบาดของโรคติดต่ออนัตรายร้ายแรงตั้งแต่วนัท่ี  26 มีนาคม 2563 เป็นตน้ไป 

ส่งผลใหเ้กิดการหา้มประชาชนเขา้ไปในพ้ืนท่ีหรือสถานท่ีซ่ึงมีความเส่ียง ต่อการ ติดเช้ือโรคโควิด 19 ทาํใหส้ถาน

ประกอบการร้านคา้ต่างๆ ปิดให้บริการเป็นจาํนวนมาก แต่ตลาดสุขใจยงัคงเปิดให้บริการไดต้ามปกติ โดยมี

มาตรการป้องกนัการแพร่ระบาดภายในตลาดสุขใจ และมีการส่งเสริมการปฏิบติัอย่างเคร่งครัดและต่อเน่ืองโดยมี

การใหบ้ริการเจลแอลกอฮอลล์า้งมือ การคดักรองผูเ้ขา้มาตลาดสุขใจตรวจวดัอุณหภูมิลูกคา้ การคดักรองและการ

ดูแลสุขอนามยัของพ่อคา้แม่คา้และผูป้ฏิบติัหนา้ท่ีก่อนเขา้ตลาดการจาํกดัจาํนวนลูกคา้ในการเขา้ซ้ือสินคา้ และการ

การเวน้ระยะห่างจากสังคม (Social Distancing) ดว้ยรูปแบบท่ีเปล่ียนจากเดิมความพึงพอใจในการใชบ้ริการของ

ลูกคา้จึงถือว่าเป็นเร่ืองท่ีสําคญั เพราะจะทาํให้ตลาดสามารถแกไ้ขในส่ิงท่ีลูกคา้แนะนาํตามความเหมาะสมกบั

สถานการณ์ในปัจจุบนั 

 การวิจยัคร้ังน้ีจึงมุ่งเน้นไปในเร่ืองของความพึงพอใจของลูกคา้ในการใช้บริการของตลาดสุขใจ และ

ขอ้เสนอแนะของลูกคา้ท่ีมีต่อการใชบ้ริการของตลาดในช่วงโควิด 19 เพ่ือนาํขอ้มูลท่ีไดม้าเป็นขอ้มูลพ้ืนฐานในการ

ปรับปรุงพฒันาการใหบ้ริการและมาตรการป้องกนัโรคระบาดท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคต 

 

อุปกรณ์และวธีิการ 

 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษา ไดแ้ก่  ลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการตลาดสุขใจ อาํเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม  

 กลุ่มตวัอย่าง ทาํการเลือกกลุ่มตวัอย่างแบบเจาะจงเป็นลูกคา้จาํนวน 150 คน ท่ีมาใชบ้ริการท่ีตลาดสุขใจ 

อาํเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม ช่วง Covid 19  

 

เคร่ืองมือในการวิจัย 

 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มูล คือ แบบสอบถามท่ีผูวิ้จยัสร้างข้ึนโดยแบ่งเป็น 2 ตอน 

                     ตอน 1  ขอ้มูลทัว่ไปของผูใ้ชบ้ริการ โดยเป็นคาํถามปลายปิด มีทั้งหมด 5 ขอ้คือ เพศ อายุ รายไดต่้อ

เดือน ระดบัการศึกษา อาชีพ  

                     ตอน 2 ระดบัความพึงพอใจของผูบ้ริโภคในการใชบ้ริการของตลาดสุขใจในช่วงโควิด 19 โดยแบ่ง

ประเด็นในการสาํรวจความพึงพอใจเป็น 2 ดา้นคือ 1) ดา้นส่วนประสมทางการตลาด โดยแยกเป็น 1.1) ปัจจยัดา้น
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สินคา้ (Product) 1.2) ปัจจยัดา้นสถานท่ี (Place) 1.3) ดา้นราคา(Price) 1.4) ปัจจยัดา้นส่งเสริมการตลาด (Promotion) 

2) ดา้นการจดัการตลาดในช่วงโควิด 19 ในประเด็นของมาตรการของตลาดในเร่ืองความปลอดภยัในการเปิด

ใหบ้ริการช่วง Covid 19 

                     ตอน 3 ขอ้เสนอแนะท่ีมีต่อตลาดสุขใจในช่วงโควิด 19 

 

การตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ 

                     ตรวจสอบแบบสอบถามวา่ตรงตามวตัถุประสงคใ์นการดาํเนินงานหรือไม่โดยใหอ้าจารยท่ี์ปรึกษาและ

เจา้หนา้ท่ีมูลนิธิสงัคมสุขใจ ซ่ึงเป็นผูรั้บผิดชอบงานโดยตรงทาํการตรวจสอบความสมบูรณ์ 

 

การเกบ็รวบรวมข้อมลู 

                       ผูวิ้จยัไดท้าํการเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยการแจกแบบสอบถามใหก้บัลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการท่ีตลาดสุขใจ

ในช่วงวนัเสาร์และวนัอาทิตยข์องแต่ละสปัดาห์ซ่ึงเป็นวนัเปิดทาํการของตลาด เร่ิมเกบ็ขอ้มูลแบบสอบถามความพึง

พอใจของลูกคา้ในการใชบ้ริการของตลาดสุขใจ อาํเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม ช่วงโควิด 19 ระหว่างวนัท่ี 10

ตุลาคม 2563 ถึงวนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2563 

 

การวิเคราะห์ข้อมลู 

 วิเคราะห์ขอ้มูลโดยการใชส้ถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี (Frequency) ค่าร้อย

ละ (Percentage) และค่าเฉล่ีย (Mean) และวิเคราะห์ขอ้มูลในส่วนของระดบัความพึงพอใจในการใชบ้ริการแบบ

มาตราส่วนประมาณค่า ( Rating Scale) 5  ระดบั โดยใชม้าตราส่วนประมาณค่าของลิเคิร์ท (Likert) วิเคราะห์โดยหา

ค่าเฉล่ีย (x)̅ และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) (เพ็ญแข และคณะ, 2551) โดยใชเ้กณฑด์งัน้ีคะแนนเฉล่ีย 4.21–5.00 

หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดบั มากท่ีสุด คะแนนเฉล่ีย 3.41–4.20 หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดบัมาก 

คะแนนเฉล่ีย 2.61–3.40 หมายถึง มี ความพึงพอใจอยูใ่นระดบัปานกลางคะแนนเฉล่ีย 1.81–2.60 หมายถึง มีความพึง

พอใจอยูใ่นระดบันอ้ยคะแนน เฉล่ีย 1.00–1.80 หมายถึง มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด 

 

ผลและวจิารณ์ผลการทดลอง 

 

ข้อมลูพืน้ฐานของลกูค้า 

 จากการศึกษาขอ้มูลพ้ืนฐานของลูกคา้ท่ีมาใช้บริการตลาดสุขใจพบว่าส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ  

64.70 มีอาย ุ40–49 ปี มากท่ีสุด ร้อยละ 40.0 รองลงมาอาย ุ30–39 ปี ร้อยละ 44 และนอ้ยท่ีสุด อาย ุ20–29  ปี ร้อยละ 

10.00 รายไดต่้อเดือนคือ 20,001–30,000 บาท มากท่ีสุดร้อยละ 44.0 รองลงมารายไดม้ากกว่า 30,001 ข้ึนไปร้อยละ 

28.00  และนอ้ยท่ีสุด ตํ่ากว่า 10,000 บาท ร้อยละ 2.00 ระดบัการศึกษาปริญญาตรีมากสุด ร้อยละ 50.7 และนอ้ยสุด

คือ ประถมศึกษา ร้อยละ 0.70 อาชีพขา้ราชการ/รัฐวิสาหกิจมากท่ีสุดร้อยละ 34.0 นอ้ยท่ีสุดคือ รับจา้งทัว่ไปร้อยละ 

2.00 (Table1) 

 



การประชุมทางวชิาการของมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ คร้ังท่ี 59                                      สาขาส่งเสริมการเกษตรและคหกรรมศาสตร์ 

833 

Table 1 Basic information of Costumer 

Characteristics Frequency Percentage 

Gender   

Male 53 35.30 

Female 97 64.70 

Age   

20–29 years 15 10.00 

30–39 years 44 29.30 

40–49 years 60 40.00 

> 50 years 31 20.70 

Income   

< 10,000             baht 3 2.00 

10,001–20,000   baht 39 26.00 

20,001–30,000   baht 66 44.00 

> 30,001             baht 42 28.00 

Education level   

Primary education 1 .70 

Lower secondary education 2 1.30 

High school / vocational certificate 39 26.00 

Diploma / Diploma 2 1.30 

Bachelor's degree 76 50.70 

Postgraduate Primary education 30 20.00 

Career   

Government officials / state enterprises 51 34.00 

Personal business / trading 38 25.30 

Company employee 45 30.00 

Farmers 13 8.70 

Others (general contractor) 3 2.00 
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ความพึงพอใจด้านส่วนประสมทางการตลาด 

 ศึกษาดา้นส่วนประสมทางการตลาดดงัน้ี ปัจจยัดา้นสินคา้ (Product) ภาพรวมมีระดบัความพึงพอใจระดบั

มาก (x̅ = 4.25, SD = 0.66) โดยจากการศึกษากบัลูกคา้พบวา่ ประเดน็สินคา้มีความสะอาดปลอดภยั มีความพึงพอใจ

อยู่ในระดบัมากท่ีสุด  (x̅ = 4.49, SD = 0.564) โดยทางตลาดไม่อนุญาตให้ลูกคา้หยิบจบัสินคา้เอง แต่จะให้พ่อคา้

แม่คา้ท่ีสวมถุงมือหยิบสินคา้ให้ประเด็นอ่ืนๆ เช่น สินคา้มีความหลากหลาย ปริมาณสินคา้มีเพียงพอต่อความ

ตอ้งการ และสินคา้มีคุณภาพ มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมากทุกประเดน็ 

              ปัจจยัดา้นสถานท่ี (Place) อยู่ในระดบัพึงพอใจปานกลาง ( x̅ = 3.20, SD = 0.77) โดยจากการศึกษากบั

ลูกคา้พบว่า ประเด็นท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดคือมีการจดัเส้นทางเดินในการเลือกซ้ือสินคา้และทางเดินเขา้ออกตลาดท่ี

ชดัเจน (x̅ = 4.17, SD = 0.718) นอกจากน้ีตลาดยงัมีจุดในการยืนเลือกซ้ือสินคา้และจุดรอคิวในการซ้ือสินคา้โดยมี

การเว ้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ส่วนประเด็นท่ีมีค่าเฉล่ียน้อยสุดคือสถานท่ีจอดรถมีความ

สะดวกสบายและเพียงพอต่อจาํนวนลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการ (x̅ = 3.81, SD = 0.833) 

              ปัจจยัดา้นราคา (Price) อยูใ่นระดบัพึงพอใจมาก (x̅ = 4.07, SD = 0.70) โดยจากการศึกษากบัลูกคา้พบวา่ 

ประเดน็ท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดคือ สินคา้มีราคาหลายระดบัใหเ้ลือกซ้ือ (x̅ = 4.19, SD = 0.711) โดยในช่วงโควิด 19 

พ่อคา้แม่คา้ท่ีตลาดสุขใจไม่มีการข้ึนราคาสินคา้และมีราคาหลายระดบัใหเ้ลือกซ้ือและประเดน็ท่ีมีค่าเฉล่ียนอ้ยสุด

คือประเดน็การระบุราคาของสินคา้แต่ละชนิดอยา่งชดัเจน (x̅ = 3.98 , SD = 0.700)  

              ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด (Promotion) ภาพรวมอยู่ในระดบัพึงพอใจมาก(x̅ = 3.75, SD = 0.74) โดย

จากการศึกษากบัลูกคา้พบว่า ประเด็นท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดคือการกระจายเสียงประชาสัมพนัธ์หรือใหข้อ้มูลต่างๆ

ภายในตลาดสุขใจโดยในช่วงโควิดยงัคงมีการประชาสมัพนัธ์สินคา้ต่างๆ เช่นเดิมแต่มีการระมดัระวงัมากยิ่งข้ึนโดย

การใส่แมสในการพูด (x̅ = 3.87, SD = 0.762) และประเด็นท่ีมีค่าเฉล่ียนอ้ยสุดคือประเดน็กิจกรรมต่างๆ ท่ีตลาดจดั

ข้ึนเพ่ือส่งเสริมการตลาด (x̅ = 3.66, SD = 0.713) โดยตลาดเป็นห่วงเร่ืองความปลอดภยัของผูลู้กคา้จึงงดจดักิจกรรม

ต่างๆ Fig. 1 

 
Fig. 1 Average of customer satisfaction in marketing mix 

 

 

 

 

Marketing Mix   Mean 
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Fig. 1 (per)  

 

ด้านการจัดการตลาดในช่วงโควิด 19 

 การจดัการตลาดในช่วงโควิด 19 อยู่ในระดบัพึงพอใจมากท่ีสุด (x̅ = 4.38, SD = 0.66) โดยจากการศึกษา

กบัลูกคา้พบว่า ประเด็นท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดคือการตรวจวดัอุณหภูมิและใหลู้กคา้ Check-in และ Check-out และมี

จุดบริการเจลแอลกอฮอลล์า้งมือ (x̅ = 4.48, SD = 0.599) รองลงมาคือประเดน็ ภายในตลาดมีความสะอาดและไม่มี

จุดท่ีเส่ียงต่อการติดเช้ือโควิด (x̅ = 4.46, SD = 0.631) และประเด็นท่ีมีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุดคือ มีการประชาสัมพนัธ์

ข่าวสารเก่ียวกบัสถานการณ์โควิด 19 ใหผู้บ้ริโภคไดมี้การระมดัระวงัตวั (x̅ = 4.22, SD = 0.767) Fig. 2 

 

 
Mean 

Fig. 2 Average of customer satisfaction in market management during COVID 19 

 

ข้อเสนอแนะมต่ีอตลาดสุขใจช่วงโควิด 

 ผลการศึกษาพบวา่ขอ้เสนอแนะท่ีลูกคา้ใหคื้อตอ้งการใหสิ้นคา้ภายในตลาดมีความหลากหลายมากกวา่เดิม

ซ่ึงลูกคา้บางท่านคาดหวงัถึงสินคา้ท่ีมีหลากหลายชนิดและเป็นสินคา้ท่ีดีต่อสุขภาพซ่ึงตลาดสุขใจเป็นตลาดสินคา้

  Mean 
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อินทรียท่ี์เดียวท่ียงัเปิดใหบ้ริการในช่วงโควิด 19 และในเร่ืองของสินคา้บางชนิดไม่เพียงพอต่อความตอ้งการ ส่วน

ในเร่ืองของสถานท่ีจอดรถอยากใหมี้เพียงพอต่อลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการและตอ้งการใหร้ะบุราคาของสินคา้แต่ละชนิด

อยา่งชดัเจน 

 

วิจารณ์ผลการศึกษา 

 จากการศึกษาพบว่า ภาพรวมความพึงพอใจในทุกดา้นอยู่ในระดบัพึงพอใจมากมีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 4.11 ดา้น

สินคา้ (Product) ประเดน็ในเร่ืองของปริมาณสินคา้เพียงพอต่อความตอ้งการมีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด เน่ืองจากสินคา้บาง

ชนิดมีนอ้ยเกินไปซ่ึงลูกคา้บางท่านมีความคาดหวงัท่ีจะมาซ้ือสินคา้ท่ีตลาดและอาจเป็นเพราะตลาดทัว่ไปปิดลูกคา้

จึงมีความคาดหวงัสูง ในดา้นของสถานท่ี (Place) ประเดน็ในเร่ืองของความกวา้งของทางเดินในตลาดมีค่าเฉล่ียนอ้ย

ท่ีสุด เน่ืองจากในช่วงของโควิด 19 ทางตลาดไดมี้การปรับร้านและช่องทางเดินในตลาดใหม่ซ่ึงทาํใหค้วามกวา้งใน

ช่องทางเดินลดลงไม่สะดวกต่อการเดินเลือกซ้ือสินคา้ ดา้นราคา (Price) ประเดน็การระบุราคาของสินคา้แต่ละชนิด

อย่างชดัเจนมีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด เน่ืองจากสินคา้บางชนิดลูกคา้ไม่ทราบราคาและทางร้านไม่มีการติดราคาสินคา้ท่ี

ชดัเจน ดา้นการส่งเสริมการตลาด (Promotion) ประเดน็กิจกรรมต่างๆ ท่ีตลาดจดัข้ึนเพ่ือส่งเสริมการตลาดมีค่าเฉล่ีย

นอ้ยท่ีสุดเน่ือง จากมีการงดจดักิจกรรมท่ีมีผูค้นเขา้ร่วมจาํนวนมาก และในดา้นของการจดัการตลาดในช่วงโควิด 19 

ประเดน็มีการประชาสมัพนัธ์ข่าวสารเก่ียวกบัสถานการณ์โควิด 19 ใหผู้บ้ริโภคไดมี้การระมดัระวงัตวัมีค่าเฉล่ียนอ้ย

ท่ีสุดเน่ืองจากลูกคา้ตอ้งการทราบข่าวเก่ียวกบัโควิด 19 และการแจง้เตือนต่างๆ ภายในตลาดและจากท่ีกล่าวมาใน

ส่วนของขอ้เสนอแนะของลูกคา้สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ วิรุฬ (2542) ท่ีไดท้าํการศึกษาเร่ืองความพึงพอใจของ

ประชาชนต่อการใหบ้ริการของหน่วยงานกระทรวงมหาดไทยในอาํเภอเมือง จงัหวดัแม่ฮ่องสอน โดยใชเ้คร่ืองมือ

คือแบบสอบถามกบักลุ่มตวัอย่างไดแ้ก่ ประชาชนท่ีมาใชบ้ริการจาํนวน 160 ราย ผลการศึกษาพบว่าประชาชน

จาํนวน 70 รายคิดเป็นร้อยละ 43.8 ไม่พึงพอใจในการทาํงานของเจา้หนา้ท่ีและประชาชนจาํนวน 90 ราย ร้อยละ 

56.2 พึงพอใจในการทาํงานของเจา้หนา้ท่ีและในส่วนทา้ยไดมี้การเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงการทาํงานแก่

เจา้หนา้ท่ี 

 

สรุป 

 ลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการตลาดสุขใจในช่วงโควิด 19 ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายรุะหวา่ง 40–49 ปี มีรายไดต่้อ

เดือนอยู่ท่ี 20,001–30,000 บาท มีระดบัการศึกษาในระดบัปริญญาตรี และประกอบอาชีพขา้ราชการ/รัฐวิสาหกิจ

เป็นส่วนใหญ่ ผลสรุปความพึงพอใจท่ีมากท่ีสุดในแต่ละดา้นของการใชบ้ริการตลาดสุขใจในดา้นส่วนประสมทาง

การตลาด ปัจจยัดา้นสินคา้ (Product) คือสินคา้มีความสะอาดและปลอดภยัโดยไม่อนุญาตใหลู้กคา้หยิบจบัสินคา้เอง

แต่พ่อคา้แม่คา้ท่ีสวมถุงมือและแมสหยิบสินคา้ให้เพ่ือความปลอดภยั ปัจจยัดา้นสถานท่ี (Place) มีการจดัเส้นทาง

เดินในการเลือกซ้ือสินคา้และทางเดินเขา้ออกตลาดอยา่งชดัเจนมีการเวน้ระยะห่างทางสงัคม (Social Distancing) มี

การจาํกดัจาํนวนลูกคา้ท่ีเขา้ไปซ้ือสินคา้ภายในตลาดรอบละ 50 ท่าน ปัจจยัดา้นราคา (Price) สินคา้มีราคาหลาย

ระดบัให้เลือกซ้ือโดยในช่วงโควิด 19 ไม่มีการข้ึนราคาสินคา้ ปัจจยัดา้นส่งเสริมการตลาด (Promotion) มีการ

กระจายเสียงประชาสัมพนัธ์และการใหข้อ้มูลต่างๆ ภายในตลาดเก่ียวกบัสินคา้ภายในตลาดและมีการป้องกนัโดย

ประชาสัมพนัธ์ตลาดจะใส่แมสป้องกัน ในส่วนของดา้นการจัดการตลาดในช่วงโควิด 19 คือมีการดูแลความ
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ปลอดภยัในตลาดอย่างรัดกุมโดยมีการตรวจวดัอุณหภูมิและใหลู้กคา้สแกน QR code หรือลงช่ือในสมุด Check-in 

ก่อนเขา้และ ออกจากบริเวณตลาดละมีจุดบริการเจลแอลกอฮอลล์า้งมือทุกจุดในตลาดและดูแลจดัการไม่ให้มีจุด

เส่ียงในตลาดซ่ึงจะมีการ์ดคอยตรวจตราอย่างสมํ่าเสมอซ่ึงจากท่ีกล่าวมาขา้งตน้ทาํให้ตลาดสุขใจสามารถเปิด

ใหบ้ริการไดใ้นช่วงโควิด 19 และลูกคา้มีความเช่ือมัน่และพึงพอใจกบัการมาใชบ้ริการท่ีตลาด 

 

ข้อเสนอแนะ 

 จากการศึกษา ประเด็นท่ีมีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุดคือจากดา้นส่วนประสมทางการตลาดคือประเด็นกิจกรรม

ต่างๆ ท่ีตลาดจดัข้ึนเพ่ือส่งเสริมการตลาดซ่ึงและประเดน็ท่ีมีค่าเฉล่ียนอ้ยในดา้นของการจดัการตลาดช่วงโควิด 19 

คือมีการประชาสมัพนัธ์ข่าวสารเก่ียวกบัสถานการณ์โควิด 19 ใหผู้บ้ริโภคไดมี้การระมดัระวงัตวัดงันั้นส่ิงท่ีควรตอ้ง

ปรับปรุงคือทางตลาดสุขใจ จะตอ้งมีกิจกรรมส่งเสริมการตลาดเพ่ือเป็นการเพ่ิมความสนใจใหก้บัสินคา้และจะตอ้ง

มีการประชาสมัพนัธ์ข่าวสารเก่ียวกบัสถานการณ์โควิด 19 ใหผู้บ้ริโภคไดมี้การระมดัระวงัตวัใหม้ากกวา่เดิม 
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บทคัดย่อ 

การวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาการใชง้านและความพึงพอใจในการใชแ้อปพลิเคชนั Thai Organic Platform 

เก็บขอ้มูลดว้ยแบบสอบถามจากผูค้า้ท่ีเคยใชแ้อปพลิเคชนั จาํนวน 31 ราย ประกอบไปดว้ยผูค้า้ฝ่ังตน้นํ้ า 23 ราย และผูค้า้ฝ่ัง

กลางนํ้ า 8 รายสถิติวิเคราะห์ข้อมูล คือ ความถ่ี ร้อยละ และค่าเฉล่ีย ผลการศึกษา พบว่า ผูค้ ้าฝ่ังต้นนํ้ า ร้อยละ 43.48                           

มีระยะเวลาการใชง้าน 4 เดือน ใชง้านมากกวา่ 6 คร้ังต่อเดือน ประมาณคร้ังละ 15–30 นาที ช่วงเวลา 18:00–00:00 น. ส่วน

ใหญ่เขา้ใชง้านดว้ยสมาร์ทโฟน ส่วนฝ่ังกลางนํ้ ามีระยะเวลาการใชง้าน 2 เดือน ใชง้าน 3–4 คร้ังต่อเดือน และใชง้านนอ้ยกวา่ 

15 นาทีต่อคร้ัง ช่วงเวลา 12:00–18:00 น. ทั้งหมดเขา้ใชง้านดว้ยสมาร์ทโฟน ความพึงพอใจการใชง้านภาพรวม พบวา่ ผูค้า้

ฝ่ังตน้นํ้ ามีความพึงพอใจระดบัมาก (x̅ = 3.51) ผูค้า้ฝ่ังกลางนํ้ ามีความพึงพอใจระดบัปานกลาง (x̅ = 3.28) อุปสรรคท่ีพบคือ

แอปพลิเคชนัมีขั้นตอนการใชง้านท่ีซบัซอ้น ดงันั้นจึงควรมีการพฒันาใหง่้ายต่อการใชง้าน และจดัการอบรมใหก้บัผูใ้ชง้าน

แอปพลิเคชนั 

คาํสําคญั: ความพึงพอใจ, ตลาดสุขใจ, แพลตฟอร์ม, สารสนเทศ, แอปพลิเคชนั 

 

Abstract 

This research aimed to study usage and satisfaction i n  using The Thai Organic Platform Applications. D a t a 

c o l l e c t e d  by using questionnaires from 31 Traders who used the a pplication. There were 23 Upstream Traders and 8 

Midstream Traders. Statistical analyses were frequency, percentage and mean. The results found that Upstream Traders 

43.48 percent had a period of u s e  4 months, used more than 6 times per month, about 15–30 minutes per time, during 

18:00–00:00. Almost of them accessed with a smartphone. In the Midstream Traders had a period of use 2 month, used 3–

4 time per month, used less than 15 minutes per time, during 12:00–18:00 and all of midstream traders accessed with a 

smartphone. The results of the overall showed that the u pstream t raders’ satisfaction were h ig h  l e v e l  (x̅  = 3.51) while 

m idstream t raders’satisfaction were moderate l e v e l  (x̅  = 3.28). Therefore, it should be developed to be easy to use and 

provided application training for users. 

Keywords: application, information, platform, satisfaction, Sookjai Market  
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คํานํา 

ไทยออร์แกนิกแพลตฟอร์ม (Thai Organic Platform : TOP) เป็นแอปพลิเคชนัท่ีสมาคมผูบ้ริโภคอินทรีย์

และสามพรานโมเดลพฒันาข้ึนในช่วงเกิดการระบาดของ Covid 19 และเร่ิมเปิดให้มีการใชง้านเม่ือ 30 มีนาคม 

2563 เ พ่ือใช้เป็นแพลตฟอร์มในการเช่ือมระบบห่วงโซ่คุณค่าอินทรีย์ ตั้ งแต่ผู ้ผลิต คือเกษตรกรอินทรีย์ 

ผูป้ระกอบการ และผูบ้ริโภค ซ่ึงจะทาํให้ผูบ้ริโภคสามารถเขา้ถึงแหล่งผลิตอาหาร และสินคา้ออร์แกนิก ไดอ้ย่าง

มัน่ใจในคุณภาพ เพราะสามารถตรวจสอบยอ้นกลบัถึงแหล่งท่ีมาของสินคา้ได ้(ฐานเศรษฐกิจ, 2563) นอกจากน้ี

การใชง้านแอปพลิเคชนัยงัช่วยส่งเสริมให้เกษตรกรอินทรียท์ัว่ประเทศ หรือในเครือข่ายสมาพนัธ์เกษตรอินทรีย์

ไทยพีจีเอสมีระบบการจดัการแปลง วางแผนการผลิตให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของตลาด สามารถจาํหน่าย

ผลผลิตผ่านช่องทางออนไลน์ได ้สร้างการมีส่วนร่วมใหก้บัผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งไดเ้รียนรู้ และสามารถเป็นผูน้าํในการ

เปล่ียนแปลงได ้(Nat, 2563)  

อยา่งไรกต็ามการใชง้านแอปพลิเคชนัน้ีมีความเก่ียวขอ้งกบัผูค้า้ในตลาดสุขใจ ซ่ึงบางส่วนเป็นเกษตรกรท่ี

เป็นแหล่งเร่ิมตน้ของผลผลิตอินทรีย ์(ตน้นํ้า) ท่ีเป็นผูข้ายสินคา้ลงขอ้มูลการเพาะปลูกในแอปพลิเคชนั และบางส่วน

เป็นผูค้า้ท่ีซ้ือสินคา้เพ่ือนาํไปปรุงอาหาร (กลางนํ้า) และนาํมาขายในตลาดสุขใจ ทั้งน้ีตั้งแต่เปิดใชง้านแอปพลิเคชนั 

พบว่า ผูค้า้ไม่ไดมี้การใชง้านอย่างสมํ่าเสมอ ผูวิ้จยัจึงสนใจท่ีจะศึกษาขอ้มูลในการใชง้านแอปพลิเคชนั และความ

พึงพอใจในการใชง้านแอปพลิเคชนัเพ่ือนาํขอ้มูลไปเป็นแนวทางในการพฒันาและปรับปรุงแอปพลิเคชนัไทยออร์

แกนิกแพลตฟอร์ม ใหมี้รูปแบบเหมาะสม และสะดวกต่อการใชง้านของผูค้า้ในตลาดมากข้ึน 

 

วธีิการศึกษา 

 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรคือผูค้า้ในตลาดสุขใจ อาํเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม จาํนวนทั้งหมด 47 ร้านคา้ ซ่ึงแบ่ง

ออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มผูค้า้ฝ่ังตน้นํ้า และกลุ่มผูค้า้ฝ่ังกลางนํ้า ทาํการเลือกกลุ่มตวัอย่างแบบเจาะจงเฉพาะผูเ้คยใช้

งานแอปพลิเคชนั Thai Organic Platform ซ่ึงมีจาํนวน 31 ร้านคา้ แบ่งเป็นผูค้า้ฝ่ังตน้นํ้า 23 คน และผูค้า้ฝ่ังกลางนํ้า 8 

คน 

 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษา 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มูล คือ แบบสอบถามปลายปิดและปลายเปิด 4 ตอน คือ  

ตอนท่ี 1 ขอ้มูลพ้ืนฐานของผูค้า้ในตลาดสุขใจ  

ตอนท่ี 2 ขอ้มูลในการใชง้านแอปพลิเคชนั Thai Organic Platform 

ตอนท่ี 3 ความพึงพอใจในการใช้งานแอปพลิเคชัน Thai Organic Platform เป็นแบบ

มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ของลิเคิร์ท แบ่งเกณฑก์ารใหค้ะแนนเป็น 5 ระดบั คือ มากท่ีสุด (5 คะแนน) 

มาก (4 คะแนน) ปานกลาง (3 คะแนน) นอ้ย (2 คะแนน) และนอ้ยท่ีสุด (1 คะแนน) (ชูศรี, 2549 อา้งอิงจาก บุญชม, 

2535) 

ตอนท่ี 4 ขอ้เสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงแอปพลิเคชนั Thai Organic Platform  

https://www.greenery.org/author/grwriter30/
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การตรวจสอบเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 

ทาํการตรวจสอบความตรงในวตัถุประสงคข์องงานวิจยั จากอาจารยท่ี์ปรึกษาและเจา้หนา้ท่ีมูลนิธิสงัคมสุข

ใจ ซ่ึงเป็นผูรั้บผิดชอบงานโดยตรง 

 

การเกบ็รวบรวมข้อมลู 

 ผูวิ้จยัดาํเนินการเก็บขอ้มูลดว้ยตนเอง ในวนัเสาร์ และวนัอาทิตย ์ซ่ึงเป็นวนัเปิดดาํเนินการของตลาดสุขใจ 

ช่วงเวลา 13:00–15:00 น. ระหวา่งวนัท่ี 3 ตุลาคม พ.ศ. 2563–18 ตุลาคม พ.ศ. 2563 

 

การวิเคราะห์ข้อมลู 

สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าร้อยละ และกาํหนดเกณฑแ์ปลผล

ระดบัความพึงพอใจ  

เกณฑ์คะแนนเฉลีย่ (เพญ็แข และคณะ, 2551) มีรายละเอียดดงัน้ี  

คะแนนเฉล่ีย 4.21–5.00 (พึงพอใจมากท่ีสุด) คะแนนเฉล่ีย 3.41–4.20 (พึงพอใจมาก) คะแนน

เฉล่ีย 2.01–3.40 (พึงพอใจปานกลาง) คะแนนเฉล่ีย 1.81–2.00 (พึงพอใจนอ้ย) คะแนนเฉล่ีย 1.00–1.80 (พึงพอใจ

นอ้ยท่ีสุด) 

 

ผลและวจิารณ์ผลการศึกษา 

 นาํเสนอผลการศึกษาออกเป็น 4 ตอน ดงัน้ี 

 

ตอนท่ี 1 ข้อมลูพืน้ฐานของผู้ค้าในตลาดสุขใจ 

ผลการศึกษา พบว่าผูค้า้ทั้งฝ่ังตน้นํ้ าและกลางนํ้ าเป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชายคิดเป็นร้อยละ 54.17 และ

ร้อยละ 75.00 ตามลาํดบั 

ส่วนใหญ่มีอาย ุ41 ปีข้ึนไป โดยผูค้า้ฝ่ังตน้นํ้าคิดเป็นร้อยละ 56.52 และผูค้า้ฝ่ังกลางนํ้าคิดเป็นร้อยละ 62.50  

ส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรส/อยู่ดว้ยกนั โดยผูค้า้ฝ่ังตน้นํ้าคิดเป็นร้อยละ 65.22 และผูค้า้ฝ่ังกลางนํ้าคิดเป็น

ร้อยละ 62.50  

ระดบัการศึกษาของผูค้า้ฝ่ังตน้นํ้า มีระดบัการศึกษาปริญญาตรีมากท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 43.48 และผูค้า้ฝ่ัง

กลางนํ้า คร่ึงหน่ึงมีระดบัการศึกษามธัยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. คิดเป็นร้อยละ 50.00 

มีรายไดต่้อเดือน 10,001-20,000 บาทมากท่ีสุด โดยผูค้า้ฝ่ังตน้นํ้าคิดเป็นร้อยละ 47.83 และผูค้า้ฝ่ังกลางนํ้า

คิดเป็นร้อยละ 62.50  

ประเภทร้านคา้ของผูค้า้ฝ่ังตน้นํ้าร้อยละ 50.00 มีประเภทร้านคา้เป็นพืชผกั ผลไม ้และผูค้า้ฝ่ังกลางนํ้าร้อย

ละ 50.00 มีประเภทร้านคา้เป็นสินคา้แปรรูปและอาหารปรุง 

 

ตอนท่ี 2 ข้อมลูการใช้งานแอปพลิเคชัน Thai Organic Platform 
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ผลการศึกษา พบว่าประสบการณ์ในการใชง้าน ผูค้า้ฝ่ังตน้นํ้ามากท่ีสุดมีประสบการณ์ในการใชง้านแอป

พลิเคชนั Thai Organic Platform 4 เดือน คิดเป็นร้อยละ 43.48 และผูค้า้ฝ่ังกลางนํ้าร้อยละ 50.00 มีประสบการณ์ใน

การใชง้านแอปพลิเคชนั Thai Organic Platform 2 เดือน  

ความถ่ีในการใชง้าน ผูค้า้ฝ่ังตน้นํ้ามีความถ่ีในการใชง้านแอปพลิเคชนั Thai Organic Platform มากกว่า 6 

คร้ังต่อเดือนมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 43.48 และผูค้า้ฝ่ังกลางนํ้าส่วนใหญ่มีความถ่ีในการใชง้านแอปพลิเคชนั Thai 

Organic Platform 3–4 คร้ังต่อเดือนคิดเป็นร้อยละ 62.50  

ระยะเวลาเฉล่ียของการใชง้าน ผูค้า้ฝ่ังตน้นํ้ ามีระยะเวลาเฉล่ียของการใชง้านแอปพลิเคชนั Thai Organic 

Platform 15–30 นาทีมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 43.48 และผูค้า้ฝ่ังกลางนํ้าส่วนใหญ่มีระยะเวลาเฉล่ียของการใช้งาน

แอปพลิเคชนั Thai Organic Platform นอ้ยกวา่ 15 นาที คิดเป็นร้อยละ 75.00  

ช่วงเวลาท่ีใชง้าน ผูค้า้ฝ่ังตน้นํ้ ามีช่วงเวลาท่ีใชง้านแอปพลิเคชนั Thai Organic Platform 18.00–00.00 น. 

(เยน็–กลางคืน) มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 56.52 และผูค้า้ฝ่ังกลางนํ้าส่วนใหญ่มีช่วงเวลาท่ีใชง้านแอปพลิเคชนั Thai 

Organic Platform 12.00–18.00 น. (เท่ียง–เยน็) คิดเป็นร้อยละ 75.00  

อุปกรณ์ท่ีเขา้ใชง้าน เกือบทั้งหมดมีอุปกรณ์ท่ีเขา้ใชง้านแอปพลิเคชนั Thai Organic Platform เป็นสมาร์ท

โฟน โดยผูค้า้ฝ่ังตน้นํ้าคิดเป็นร้อยละ 91.30 และผูค้า้ฝ่ังกลางนํ้าคิดเป็นร้อยละ 100 

 

ตอนท่ี 3 ความพึงพอใจในการใช้งานแอปพลิเคชัน Thai Organic Platform 

ผูค้า้ฝ่ังตน้นํ้าในตลาดสุขใจมีความพึงพอใจในการใชง้านแอปพลิเคชนั ดงัน้ี 

 

Table 1 Satisfaction in using the Thai Organic Platform application of upstream traders 

Satisfaction 
Level Satisfaction 

x̅ SD Meaning 

Efficiency in using 
1. Various menus are easy to use. 3.26 0.94 Moderate 
2. Activity lish, individual menu, schedule and production factor, clear categories 

easy to search for information. 
3.30 0.69 Moderate 

3. Can use by yourself without needing help from the authorities. 3.00 1.22 Moderate 
4. Can using smoothly and continuous. 3.00 1.06 Moderate 
5. Reliability of data. 3.57 0.97 Much 

Design 
1. Logo is beautiful and modern. 3.78 0.83 Much 
2. Appropriate and attractive of Image (Cultivated Product). 3.65 0.87 Much 
3. The alphabet used are appropriate, colorful and attractive. 3.78 0.78 Much 

Benefits in using 
1. Build the confidence to the customer. 3.70 1.04 Much 
2. Make it easy to communicate with consumers. 3.52 1.25 Much 
3. Can be traceable to the source of the produce. 3.87 0.90 Much 
4. Can be made an Organic Tourism destination/bring consumers to visit at farm. 3.70 1.04 Much 
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จาก Table 1 การศึกษาความพึงพอใจในการใชง้านของผูค้า้ฝ่ังตน้นํ้าในภาพรวมพบว่าดา้นประสิทธิภาพ

ในการใชง้านผูค้า้ฝ่ังตน้นํ้ามีความพึงพอใจมากใน ประเดน็ความน่าเช่ือถือของขอ้มูลบนแอปพลิเคชนั Thai Organic 

Platform มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.57 ประเดน็ท่ีเหลือมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัปานกลาง และค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด 3.00 อยู่

ในประเด็นความสามารถใชง้านแอปพลิเคชนั Thai Organic Platform ไดด้ว้ยตนเอง โดยไม่ตอ้งขอความช่วยเหลือ

จากเจา้หนา้ท่ี และแอปพลิเคชนั Thai Organic Platform ใชง้านไดร้าบร่ืน ต่อเน่ือง  

ดา้นการออกแบบมีความพึงพอใจมากในทุกประเด็น โดยมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดเท่ากบั 3.78 ในประเด็นแอป

พลิเคชนั Thai Organic Platform มีการออกแบบโลโกท่ี้สวยงาม ทนัสมยั และตวัอกัษรท่ีใชมี้ความเหมาะสม สีสัน

สวยงาม ดึงดูดใจ ในส่วนของประเด็นภาพเมนูต่าง ๆ มีความเหมาะสมกบัเน้ือหาท่ีตอ้งการนาํเสนอ และดึงดูดใจ 

เช่น ภาพของผลผลิตท่ีเพาะปลูก มีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุดเท่ากบั 3.65  

ดา้นประโยชน์ในการใชง้านมีความพึงพอใจมากในทุกประเด็น โดยมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดเท่ากบั 3.87 ใน

ประเด็นสามารถตรวจสอบยอ้นกลบัถึงแหล่งท่ีมาของผลผลิตไดแ้ละค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุดเท่ากบั 3.52 อยู่ท่ีประเดน็ทาํ

ใหมี้การส่ือสารกบัผูบ้ริโภคไดง่้ายข้ึน 

ผูค้า้ฝ่ังกลางนํ้าในตลาดสุขใจมีความพึงพอใจในการใชง้านแอปพลิเคชนั ดงัน้ี 

 

Table 2 Satisfaction in using the Thai Organic Platform application of middle stream traders 

Satisfaction 
Level Satisfaction 

x̅ SD Meaning 

Efficiency in using 

1. Various menus are easy to use. 3.00 1.12 Moderate 

2. Goods / Service can be clear categories and easy to search for information. 3.25 0.97 Moderate 

3. Can use by yourself without needing help from the authorities. 3.00 0.71 Moderate 

4. Can using smoothly and continuous. 3.25 0.83 Moderate 

5. The reliability of the data. 3.38 1.22 Moderate 

Design 

1. Logo is beautiful and modern. 3.38 1.11 Moderate 

2. Appropriate and attractive of image (Goods and Service). 3.38 0.86 Moderate 

3. The alphabet used are appropriate, colorful and attractive. 3.38 0.99 Moderate 

Benefits in using 

1. Selling goods / Ordering goods. 3.13 1.27 Moderate 

2. Make it easy to communicate with source. 3.38 1.22 Moderate 

3. Can be traceable to the source of the produce. 3.38 0.70 Moderate 

4. Can be viewed basic data of organic farmer in the Sampran Model network. 3.50 0.87 Much 
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จาก Table 2 การศึกษาความพึงพอใจในการใชง้านของผูค้า้ฝ่ังกลางนํ้าในภาพรวมพบวา่ดา้นประสิทธิภาพ

ในการใชง้านผูค้า้ฝ่ังกลางนํ้ามีความพึงพอใจปานกลางในทุกประเด็น โดยมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด 3.38 ในประเดน็ความ

น่าเช่ือถือของขอ้มูลบนแอปพลิเคชนั Thai Organic Platform ในส่วนของประเด็นเมนูต่าง ๆ ในแอปพลิเคชนั Thai 

Organic Platform ใชง้านง่ายและสามารถใชง้านแอปพลิเคชนั Thai Organic Platform ไดด้ว้ยตนเอง โดยไม่ตอ้งขอ

ความช่วยเหลือจากเจา้หนา้ท่ี มีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด 3.00  

ดา้นการออกแบบมีความพึงพอใจปานกลางในทุกประเด็น โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากนัเท่ากบั 3.38 ทั้ง 3 ประเด็น

คือ แอปพลิเคชนั Thai Organic Platform มีการออกแบบโลโกท่ี้สวยงาม ทนัสมยัภาพของสินคา้/บริการ เลือกได้

เหมาะสมกบัเน้ือหาท่ีตอ้งการนาํเสนอ และดึงดูดใจและตวัอกัษรท่ีใชมี้ความเหมาะสม สีสนัสวยงาม ดึงดูดใจ 

ดา้นประโยชนใ์นการใชง้านมีความพึงพอใจมากในประเดน็สามารถดูขอ้มูลส่วนตวัเบ้ืองตน้ของเกษตรกร

อินทรียใ์นเครือข่ายสามพรานโมเดลไดบ้นแอปพลิเคชนั Thai Organic Platform มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.50 ประเด็นท่ี

เหลือมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัปานกลาง และค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด 3.13 อยูท่ี่ประเดน็ดา้นการขายสินคา้/สัง่ซ้ือสินคา้

บนแอปพลิเคชนั Thai Organic Platform 

 

ตอนท่ี 4 ข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงแอปพลิเคชัน 

ภาพรวมของผูค้า้ฝ่ังตน้นํ้ามีขอ้คิดเห็นวา่ แอปพลิเคชนัยงัไม่ไดมี้ความจาํเป็นท่ีจะตอ้งนาํมาใชง้าน และไม่

เหมาะสมกบัเกษตรกรสูงวยั เกษตรกรส่วนใหญ่จาํรหัสผ่านไม่ได ้อีกทั้งการเขา้ใชง้านแอปพลิเคชนับ่อยคร้ังท่ีมี

ปัญหา ไม่ราบร่ืน ขอ้เสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงดงัน้ี 

 1.แอปพลิเคชนัควรมีการออกแบบใหเ้ขา้ใจง่ายข้ึน ไม่ซบัซอ้น ไม่กรอกขอ้มูลซํ้า ๆ 

 2. ควรทาํวิธีการหรือขั้นตอนการใชง้านไวห้นา้หลกัของแอปพลิเคชนั 

 3. อยากใหท้างหน่วยงานมีการทดลองใชแ้อปพลิเคชนัก่อนท่ีจะใหเ้กษตรกรใชง้าน 

 ภาพรวมผูค้า้ฝ่ังกลางนํ้ ามีขอ้คิดเห็นคือ การใชป้ระโยชน์จากแอปพลิเคชนัThai Organic Platform ยงัไม่

จบในแพลตฟอร์มทีเดียว ยงัตอ้งมีการคุยกนัผา่นทางแอปพลิเคชนัไลน ์หรือโทรคุยกนัผา่นทางเบอร์โทรศพัทมื์อถือ 

ซ่ึงเป็นการทาํงานซํ้าซอ้น มีขอ้เสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงดงัน้ี  

 1. อยากใหจ้ดัหมวดหมู่ของกลุ่มเกษตรกรเพราะจะสะดวกกบัการคน้หาสินคา้มากกวา่ 

 2. ควรทาํใหผู้ค้า้ฝ่ังตน้นํ้าและฝ่ังกลางนํ้า สามารถซ้ือขายกนัผ่านแพลตฟอร์มจบภายในช่องทาง

เดียว ไม่ตอ้งเสียเวลาไปติดต่อกนัผา่นทางช่องทางอ่ืนเพ่ิม 

 

วิจารณ์ผลการศึกษา 

ความพึงพอใจการใชง้าน Thai Organic Platform ของผูค้า้ในตลาดสุขใจทั้ง 31 คน มีทั้งหมด 3 ดา้น คือ 

ดา้นประสิทธิภาพในการใชง้าน ดา้นการออกแบบ และดา้นประโยชนใ์นการใชง้าน จากการวิเคราะห์พบวา่ ผูค้า้ฝ่ัง

ตน้นํ้าและผูค้า้ฝ่ังกลางนํ้า มีคะแนนความพึงพอใจในระดบัปานกลางดา้นประสิทธิภาพในการใชง้าน โดยมีค่าเฉล่ีย

นอ้ยท่ีสุดจาก 3 ดา้น เน่ืองจาก Thai Organic Platform มีหลายขั้นตอน มีความยุ่งยากในการใชง้านจึงให้คะแนน

ความพึงพอใจปานกลาง อาจเป็นเพราะ Thai Organic Platform ได้พัฒนาและเปิดใช้งานช่วง Covid-19 ด้วย

ระยะเวลาท่ีไม่มากนกั และจากการท่ีไดศึ้กษามาพบว่าเกษตรกรบางรายเรียนรู้ไดช้า้ เน่ืองจากเป็นเกษตรกรสูงวยั 
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อีกทั้ งแอปพลิเคชันมีความซับซ้อนในการกรอกข้อมูลแต่ละคร้ัง เกษตรกรมีความคิดเห็นว่าแอปพลิเคชันไม่

จาํเป็นตอ้งมีกไ็ด ้รู้สึกวา่เม่ือทาํไม่ไดห้รือเจอปัญหาจะไม่อยากเขา้ใชง้านแอปพลิเคชนัอีก และเม่ือใชง้านแอปพลิเค

ชันน้ีในบางคร้ัง ตอ้งมีการใช้แอปพลิเคชนัไลน์หรือโทรศพัท์นอกเหนือจากการใชแ้อปพลิเคชนั Thai Organic 

Platform ซ่ึงเป็นการใชง้านท่ีไม่จบในแอปพลิเคชนัเดียว ทาํให้มีค่าใชจ่้ายเพ่ิม สอดคลอ้งกบัการศึกษาของณรัฐ 

(2552) กล่าวว่า ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกใชแ้อปพลิเคชนัผ่านทางโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีของเกษตรกร คือ ค่าใชจ่้ายใน

การใชบ้ริการ 

 

สรุป 

การศึกษาความพึงพอใจในการใชง้าน Thai Organic Platform ผลสรุปไดว้่าความพึงพอใจมาก อา้งอิงจาก

ค่าเฉล่ียมากท่ีสุดของผูค้า้ฝ่ังตน้นํ้าในแต่ละดา้นมีดงัน้ี ดา้นประสิทธิภาพในการใชง้านคือ ความน่าเช่ือถือของขอ้มูล 

(x̅ = 3.57) ดา้นการออกแบบคือ มีการออกแบบโลโกท่ี้สวยงาม ทนัสมยั (x̅ = 3.78) ตวัอกัษรท่ีใชมี้ความเหมาะสม 

สีสันสวยงาม ดึงดูดใจ (x̅ = 3.78) ดา้นประโยชน์ในการใชง้านคือ สามารถตรวจสอบยอ้นกลบัถึงแหล่งท่ีมาของ

ผลผลิตได ้(x̅ = 3.87)  ความพึงพอใจมาก อา้งอิงจากค่าเฉล่ียมากท่ีสุดของผูค้า้ฝ่ังกลางนํ้าในแต่ละดา้นมีดงัน้ี ดา้น

ประสิทธิภาพในการใชง้านคือ ความน่าเช่ือถือของขอ้มูล (x̅ = 3.38) ดา้นการออกแบบคือ มีการออกแบบโลโกท่ี้

สวยงาม ทนัสมยั (x̅ = 3.38) ภาพของสินคา้/บริการ น่าดึงดูด เลือกไดเ้หมาะสมกบัเน้ือหาท่ีตอ้งการนาํเสนอ และ

ดึงดูดใจ (x̅ = 3.38) ตัวอกัษรท่ีใช้มีความเหมาะสม สีสันสวยงาม (x̅ = 3.38) ด้านประโยชน์ในการใช้งานคือ 

สามารถดูขอ้มูลส่วนตวัเบ้ืองตน้ของเกษตรกรอินทรียใ์นเครือข่ายสามพรานโมเดลไดบ้น Thai Organic Platform  

(x̅ = 3.50) โดยสามารถนาํผลสรุปไปพฒันาแอปพลิเคชนัในส่วนท่ียงัตอ้งการการปรับปรุงเพ่ือตอบสนองความ

ตอ้งการของผูใ้ชง้านท่ีมากข้ึนกวา่เดิม 

 

ข้อเสนอแนะ 

จากการศึกษาความพึงพอใจในการใชง้าน Thai Organic Platform ของทั้งผูค้า้ฝ่ังตน้นํ้าและผูค้า้ฝ่ังกลางนํ้า 

พบว่า ดา้นประสิทธิภาพการใชง้านมีระดบัความพึงพอใจปานกลางอา้งอิงจากค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด 3.00 ดงันั้นส่ิงท่ี

ตอ้งเร่งแกไ้ขคือ  

1. ควรมีการพฒันาแอปพลิเคชนัให้ใชง้านง่ายข้ึน โดยปรึกษาผูเ้ช่ียวชาญหรือคนท่ีมีความรู้ทางดา้นการ

พฒันาแอปพลิเคชนั เช่น ทางดา้นแถบเมนูยอ้นกลบั ควรเป็นแถบเมนูยอ้นกลบัไปหนา้ก่อนหนา้ เพราะถา้เป็นแถบ

เมนูท่ียอ้นกลบัไปหนา้หลกัเม่ือเกษตรกรเผลอกดยอ้นกลบัขอ้มูลท่ีเคยไดเ้พ่ิมไวจ้ะหายไปในทนัที ตอ้งเร่ิมพิมพ์

ใหม่ ทาํใหเ้สียเวลาได ้

2. ควรมีการจดัอบรมการใชง้านแอปพลิเคชนัหรือทาํคู่มือการใช้งานให้กบัเกษตรกร เพ่ือให้เกษตรกร

สามารถใชง้านแอปพลิชนัไดด้ว้ยตนเอง 
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บทคัดย่อ 

     งานวจิยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาระดบัความคิดเห็น และเปรียบเทียบระดบัความคิดเห็นของผูเ้ขา้ฝึกอบรมอาชีพ

เกษตรกบัเฟรชวลิลฟ์าร์มจากการเก็บขอ้มูลแบบสอบถาม ทั้งหมด 120 ชุด (การจดัอบรมอาชีพเกษตรเฟรชวลิลฟ์าร์ม, 2563) 

ผลการศึกษาพบว่าผูเ้ขา้อบรมอาชีพเกษตรกับเฟรชวิลล์ฟาร์มส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 54.2 มีช่วงอายุ 46–60 ปี                  

ร้อยละ 40.0 มีสถานภาพสมรส ร้อยละ 48.3 อาชีพ ลูกจา้ง/พนกังานบริษทั ร้อยละ 34.2 รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 15,000–30,000 

บาท ร้อยละ 48.3 ระดบัการศึกษา ปริญญาตรี ร้อยละ 51.7 ประสบการณ์ทาํงาน 14  ปี (x̅ = 14.34 ) ความคิดเห็นต่อการ

อบรมอาชีพเกษตรกบัเฟรชวิลลฟ์าร์ม โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (x̅ = 4.24) เม่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นท่ีจาํแนกตามปัจจยั

ส่วนบุคคลพบว่า เพศ อาย ุอาชีพ สถานภาพการสมรส รายได ้ระดบัการศึกษา ไม่มีผลต่อความคิดเห็นในภาพรวม ส่วน

ปัจจยัดา้น ประสบการณ์การทาํงาน พบวา่ความคิดเห็นต่อการอบรมอาชีพเกษตรกบัเฟรชวลิลฟ์าร์มมีความแตกต่างกนัอย่าง

มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั p = 0.026 ส่วนปัญหาและขอ้เสนอแนะ พบวา่ มีความตอ้งการใหเ้ปิดอบรมและเพ่ิมช่องทางการ

ขายสินคา้เกษตร และตอ้งการใหมี้การปรับปรุงหอ้งนํ้ าในสถานท่ีอบรม  

คาํสําคัญ: ความคิดเห็น, เฟรชวิลลฟ์าร์ม, อบรมอาชีพเกษตร 

 

Abstract                                                                                                                                    

              The objective of this research was to study opinions level and compare the opinions of the participants in the 

agriculture vocational training course with Freshville Farm. The data from 120 (Freshville Farm Vocational Training, 2020) 

questionnaires were collected. The results of the study showed that of the agricultural occupation participants were female, 

54.2% of the age range from 46 to 60 years, 40.0% marital status, 48.3% occupation workers / company employees, 34.2% 

average income 15,000–30,000 baht/month, 48.3% eucated in bachelor's degree level, 51.7% 14 years work experience              

(x̅  = 14.34). Overall opinion on agricultural training course with Freshville Farm was at a high level (x̅  = 4.24). The 

comparison of overall opinions, there was not significantly different among gender, the factors of age, occupation, marital 

status, income, education level. However, experience was significantly different among opinions at p = 0.026 levels. 

Moreover, it also was found that participants were need more course in regarded to the distribution channels of agricultural 

products. And they wanted to improve the toilet in the training facility. 

Keywords: agricultural vocational training, Freshville farm, opinions 
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คํานํา 

     เฟรชวิลลฟ์าร์มเป็นฟาร์มสมยัใหม่เกิดข้ึนโดยรวมเอาแนวคิดสามอย่างมารวมกนัไว ้นัน่คือ งานวิจยัทาง

วิศวกรรม งานเกษตรกรรม งานสถาปัตยกรรม โดยมีรูปแบบเป็นเกษตรปลอดสารพิษท่ีมีฟาร์มผกัไร้ดิน ฟาร์มเห็ด

อตัโนมติั รวมถึงสามารถสร้างนวตักรรมทางการเกษตรในหลายช้ินงาน เช่น ตูเ้ห็ดอจัฉริยะท่ีไดรั้บความนิยมใน

หลายพ้ืนท่ี นอกจากน้ียงัเป็นพ้ืนท่ีศึกษาดูงานจากหลายหน่วยงาน ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงาน

ภาคเอกชน ตลอดจนสถาบนัการศึกษาหลายแห่ง ปัจจุบนัไดจ้ดัให้มีการอบรมสาํหรับผูท่ี้สนใจทาํการเกษตรแนว

ใหม่และเร่ิมต่อยอดเขา้สู่วงการปุ๋ยอินทรียแ์ละชีวภาพทางการเกษตรดว้ย (ทะนุพงศ,์ 2558) 

              การอบรมท่ีทาํอยู่โดยเฟรชวิลลฟ์าร์มในปัจจุบนั เปิดอบรมทัว่ไปสาํหรับผูส้นใจหาทกัษะใหม่ อาชีพใหม่ 

หรือหารายได้เสริมจากอาชีพท่ีทาํอยู่  โดยการอบรมมีการสอนทุกขั้นตอน เพ่ือให้สามารถนํากลับไปเพาะ

รับประทานเองหรือทาํเป็นอาชีพ ตวัอย่างการอบรมไดแ้ก่การทาํกอ้นเช้ือเห็ด การปลูกผกัไฮโดรโปนิกส์ ตลอดจน

การบาํรุง ดูแลรักษาดว้ยเทคนิคท่ีเป็นสูตรพิเศษเฉพาะเฟรชวิลล์ฟาร์ม นอกจากน้ียงัมีการเรียนรู้ช่องทางการทาํ

ตลาดจากผลผลิตท่ีไดใ้หมี้กาํไรมากท่ีสุด รวมไปถึง หลกัสูตรในการเรียนรู้ มีหลกัสูตรเร่ืองการทาํโรงเห็ด การทาํ

กอ้นเช้ือเห็ดและการเพาะเล้ียงเห็ดถัง่เช่า เทคนิคการทาํตลาดเห็ด เป็นประสบการณ์ตรงท่ีเฟรชวิลล์ฟาร์มได้

พฒันาข้ึน (ทะนุพงศ์, 2558) ในการดาํเนินการอบรมดงักล่าวจึงพบว่ามีผูส้นใจเขา้ร่วมอบรมในหลกัสูตรต่าง ๆ 

อยา่งสมํ่าเสมอ 

                จากท่ีกล่าวมาข้างต้นจึงเป็นท่ีสนใจว่าการฝึกอบรมท่ีจัดข้ึนโดยเฟรชวิลล์ฟาร์มเป็นการอบรมท่ีมี

ประสิทธิภาพมากนอ้ยแค่ไหน มีจุดใดท่ีควรจะดาํเนินการปรับปรุงเพ่ือใหก้ารฝึกอบรมเป็นไปตามวตัถุประสงค์ใน

การพฒันาทรัพยากรมนุษยท่ี์อยู่ท่ามกลางการเปล่ียนแปลงตลอดเวลา เน่ืองจากการฝึกอบรมเป็นกระบวนการ

เพ่ิมพูนความรู้ ทกัษะ ความชาํนาญ การพฒันาฝีมือ ทั้งยงัไดแ้ลกเปล่ียนความคิดเห็นในการทาํงานใหบุ้คคลเกิดการ

เรียนรู้การพฒันากาํลงัคนท่ีเป็นประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศ  ดว้ยเหตุน้ีจึงก่อใหเ้กิดการวิจยัเร่ือง “ความคิดเห็น

ท่ีมีต่อการจดัอบรมงานอาชีพเกษตรกบัเฟรชวิลลฟ์าร์ม” เพ่ือใชเ้ป็นขอ้มูลในการพฒันาการจดัการฝึกอบรมของ

เฟรชวิลลฟ์าร์มหรือการจดัอบรมทางการเกษตรในสถานท่ีอ่ืน ๆในอนาคตต่อไป 

 
 

วธีิการศึกษา 

     การวิจยัเร่ืองความคิดเห็นท่ีมีต่อการจดัอบรมอาชีพเกษตรกบัเฟรชวิลลฟ์าร์ม ผูวิ้จยัใชร้ะเบียบวิธีการวิจยั

แบบวิธีเชิงปริมาณ (Quantitative research) ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี คือ ผูท่ี้เขา้อบรมอาชีพเกษตรกบัเฟรช

วิลลฟ์าร์มจากกลุ่มตวัอย่าง จาํนวน 120 คน ในช่วงเดือน ตุลาคม  ถึงเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 (การจดัอบรม

อาชีพเกษตรเฟรชวิลลฟ์าร์ม, 2563) โดยใชแ้บบสอบถามในการเกบ็ขอ้มูลท่ีประกอบไปดว้ย 3 ตอน ดงัน้ี                                     

              ตอนที่ 1 แบบสอบถามเก่ียวกบัลกัษณะขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่  เพศ อายุ อาชีพ 

สถานภาพการสมรส รายได ้ระดบัการศึกษา ประสบการณ์ในการทาํงาน เลือกคาํตอบ (Check list)                       

ตอนที่ 2 แบบสอบถามขอ้มูลเก่ียวกบัความคิดเห็นท่ีมีต่อการจดัอบรมงานอาชีพเกษตรกบัเฟรชวิลลฟ์าร์ม 

ใน 3 ดา้น  ดา้นความสนใจในการฝึกอบรมอาชีพเกษตร ดา้นขั้นตอนและวิธีการฝึกอบรมอาชีพเกษตรกบัเฟรชวิลล์

ฟาร์ม ดา้นการใชป้ระโยชน์หรือการประยกุตใ์ชใ้นการฝึกอบรมอาชีพเกษตรกบัเฟรชวิลลฟ์าร์ม ในลกัษณะเป็นมา
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ตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ของลิเครท (Likert) เป็นแบบประมาณค่า 5 ระดบั โดยมีเกณฑก์ารใหค้ะแนน 

ดงัน้ี ระดบัมากท่ีสุดให ้ 5  คะแนน ,ระดบัมากให ้ 4  คะแนน ,ระดบัปานกลางให ้3คะแนน ,ระดบันอ้ย 2คะแนน ,

ระดบันอ้ยท่ีสุดให ้ 1  คะแนน                                                                                                                                                                                                          

ตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามส่วนของขอ้เสนอแนะ/ขอ้ปรับปรุงการจดัฝึกอบรมคร้ังต่อไป เป็นลกัษณะ

คาํถามปลายเปิด        

                                                                                                                                                                                

 การทดสอบคุณภาพเคร่ืองมือวิจัย     

              ความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) ทาํการตรวจสอบความเท่ียงตรงของเน้ือหาโดยนําแบบ

สมัภาษณ์ท่ีสร้างข้ึนใหผู้เ้ช่ียวชาญ จาํนวน 3 ท่าน 

               ความเช่ือมัน่ (Reliability) ดาํเนินการทดสอบความเช่ือมัน่กบัผูเ้ขา้อบรม ท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอย่าง จาํนวน 

30 ชุด จากนั้นนาํขอ้มูลมาหาความเช่ือมัน่ โดยการหาค่าสมัประสิทธ์ิ ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach’s alpha) ได้

ค่าความเช่ือมัน่ 0.94 

 

การวิเคราะห์ข้อมลู                                                                                                                                                                                  

              นําข้อมูลมาวิ เคราะห์โดยใช้โปรแกรมคํานวณสถิติสํา เ ร็ จ รูป  โดยคํานวณตามข้อมูล ดัง น้ี                                                                                                                                                                                                                                                                                          

ขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช ้ค่าความถ่ี ร้อยละ  ขอ้มูลเก่ียวกบัความคิดเห็น

ท่ีมีต่อการจดัอบรมงานอาชีพเกษตรกบัเฟรชวิลลฟ์าร์ม วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช ้ความถ่ี ร้อยละค่าเฉล่ียและส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน และขอ้มูลเปรียบเทียบระดบัความคิดเห็นผูท่ี้เขา้ฝึกอบรมอาชีพเกษตรกับเฟรชวิลล์ฟาร์ม

วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช ้t-test และ One-way ANOVA   

 

ผลการศึกษา                         

                                                                                                                                                                                  

ข้อมลูส่วนบคุคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 

             จากการศึกษาพบว่าผูเ้ขา้อบรมอาชีพเกษตรกบัเฟรชวิลลฟ์าร์ม ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 54.2 มีช่วง

อายุ 46–60 ปี ร้อยละ 40.0 มีสถานภาพสมรส ร้อยละ 48.3 อาชีพ ลูกจา้ง/พนกังานบริษทั ร้อยละ 34.2 รายไดเ้ฉล่ีย

ต่อเดือน 15,000–30,000 บาท ร้อยละ 48.3 ระดบัการศึกษา ปริญญาตรี ร้อยละ 51.7 ประสบการณ์ทาํงานประมาณ 

14 ปี (x̅ = 14.34) 

 

ข้อมลูเก่ียวกับความคิดเห็นท่ีมต่ีอการจัดอบรมงานอาชีพเกษตรกับเฟรชวิลล์ฟาร์ม  

             จาก Table 1 พบว่าความคิดเห็นท่ีมีต่อการจดัอบรมอาชีพเกษตรกบัเฟรชวิลลฟ์าร์มภาพรวมอยู่ในระดบั

มาก (x̅ = 4.24±0.05) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า ระดบัความคิดเห็นในทุกดา้นอยู่ใน ระดบัมากโดยเรียงลาํดบั

ตามความคิดเห็นจากมากไปนอ้ยไดด้งัน้ี ดา้นการใชป้ระโยชน์หรือการประยุกต์ใชใ้นการฝึกอบรมอาชีพเกษตร

กับเฟรชวิลล์ฟาร์ม ( x̅  = 4.31±0.48)  ด้านขั้ นตอนและวิธีการฝึกอบรมอาชีพเกษตรกับเฟรชวิลล์ฟาร์ม                             

(x̅ = 4.22±0.51) และสุดทา้ยดา้นความสนใจในการฝึกอบรมอาชีพเกษตร (x̅ = 4.19±0.51) โดยมีรายละเอียดดงัน้ี  
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              1) ดา้นความสนใจในการฝึกอบรมอาชีพเกษตรกบัเฟรชวิลลฟ์าร์ม พบว่า ความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก

ท่ีสุด คือ วิทยากรตอ้งมีความรู้ความเช่ียวชาญระดบัมากท่ีสุด (x̅ = 4.53±0.59) และใหค้าํปรึกษา ระหวา่งฝึกอาชีพมี

ความเหมาะสมระดบัมากท่ีสุด (x̅ = 4.53±0.68)   รองลงมา คือ สภาพแวดลอ้มภายใน/ภายนอกเอ้ืออาํนวยต่อการ

ฝึกอบรมระดบัมาก (x̅ = 4.10±0.71) เคร่ืองมือ วสัดุ อุปกรณ์ท่ีใชใ้นการฝึกความเหมาะสม และทนัสมยั ระดบัมาก 

(x̅ = 3.97±0.85) และ ตอ้งสะดวกในการเดินทาง อยูใ่นระดบัมาก (x̅ = 3.83±0.81) ตามลาํดบั 

              2) ดา้นขั้นตอนและวิธีการฝึกอบรมอาชีพเกษตรกบัเฟรชวิลลฟ์าร์ม พบว่า ความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก

ท่ีสุด คือ ผู ้จัดอบรมมีความยืดหยุ่นสามารถปรับขั้ นตอนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ ระดับมากท่ีสุด                              

(x̅ = 4.54±0.57)  รองลงมาคือ ระยะเวลาในการฝึกอบรมท่ีเหมาะสม ระดบัมากท่ีสุด (x̅ = 4.15±0.75)  กระบวนการ

ฝึกอบรมตรงตามวตัถุประสงค ์ระดบัมาก  (x̅ = 4.32±0.60)   การถ่ายทอดความรู้ของวิทยากรชดัเจน เน้ือหาเขา้ใจ

ง่าย ระดบัมาก  (x̅ =4.28±0.63)   เน้ือหามีความเหมาะสมในการประกอบอาชีพ ระดบัมาก  (x̅ = 4.22±0.62)  เน้ือหา

ส่งเสริมให้มีความคิดอย่างเป็นระบบทางการเกษตร ระดับมาก  (x̅ = 4.18±0.66)  มีความทันสมัยระดับมาก                    

(x̅ = 4.10±0.65) และวสัดุ/อุปกรณ์ท่ีใชเ้พียงพอต่อการจดัอบรมระดบัมาก  (x̅ = 3.99±0.76) ตามลาํดบั 

              3) ดา้นการใชป้ระโยชน์หรือการประยุกตใ์ชใ้นการฝึกอบรมอาชีพเกษตรกบัเฟรชวิลลฟ์าร์ม พบว่า ความ

คิดเห็นอยู่ในระดบัมากท่ีสุด คือ หลงัจากเขา้รับการอบรมมีความรู้ในการประกอบอาชีพยิ่งข้ึน ระดบัมากท่ีสุด                   

(x̅ = 4.57±0.59) รองลงมา คือ การฝึกอบรมสร้างความมัน่ใจในการประกอบอาชีพ ระดบัมาก (x̅ = 4.28±0.65) การ

ฝึกอบรมสามารถนาํขอ้มูลท่ีไดป้ระยุกตใ์ชไ้ดจ้ริง ระดบัมาก (x̅ = 4.21±0.63) และ ผูเ้ขา้ฝึกอบรมสามารถนาํความรู้

ท่ีไดไ้ปพฒันาต่อยอดในการประกอบอาชีพ ระดบัมาก (x̅ = 4.18±0.59) 

 

Table 1 Opinions on the Agricultural Vocational Training with Freshville Farm 

 Opinions                                                                                               x̅          SD            Level of opinion 

Infrastructure in Agricultural Training                                                                                                                                
1. The internal and external environment of training facilitates          4.10          0.71                   Very                                           
2. The lecturers are knowledgeable Expertise                                     4.53          0.59                The most                                
3. Convenient to travel                                                                         3.83          0.81                   Very                                     
4. The tools and materials used in the vocational training are             3.97          0.85                   Very                                                                       
appropriate and up to date                                                                                                                                           
5. Consulting during vocational training is appropriate                       4.53          0.68                The most 

                             Sum                                                                       4.19          0.51                    Very 

The aspects and methods of vocational agricultural                                                                                 
training with Freshview Farm                                                                                                                                          
1. The training process is depended on objective                               4.32          0.60                   Very                            
2. Clearly transfer the knowledge of lecturers and                             4.28          0.63                   Very                                                                                                          
the content is easy to understand                                                                                                                                             
___________________________________________________________________________________________                                  
    Sum                                                                    4.19          0.51                    Very 
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Table 1 (continued). 

                             Sum                                                                      4.22          0.51                   Very 

3. Duration of training                                                                         4.15          0.75                  Very                        

4. The lectures are flexible to adjust vocational training process       4.54          0.57               The most                               

5. Modern course                                                                                 4.10          0.65                  Very                                         

6. Content is suitable for a career                                                        4.22          0.62                  Very                                  

7. Content promotes systematic thinking                                            4.18          0.66                  Very                                     

8. Materials / equipment used sufficient for the training                    3.99          0.76                   Very    

                             Sum                                                                      4.22          0.51                   Very 

The field of utilization or application in agricultural                                                                                     
training with Freshview Farm                                                                                                                                
1. Trainees can apply the information to career practicing                 4.21          0.63                   Very                                              

2. After receiving the training, they have more                                   4.57          0.59                 The most                                                                               

professional knowledge.                                                                                                                                                    
3. Trainees gained to skill to develop their career                               4.18          0.59                   Very                                                       

4. Trainees increased the career confidence                                        4.28          0.65                   Very                
                             Sum                                                                      4.31           0.48                   Very   

                          Grand sum                                                              4.24           0.50                   Very 
 

การเปรียบเทียบข้อมลูส่วนบคุคลท่ีมผีลต่อความคิดเห็นท่ีมต่ีอการจัดอบรมอาชีพเกษตรกับเฟรชวิลล์ฟาร์ม 

              จากการเปรียบเทียบความคิดเห็นท่ีมีต่อการจดัอบรมอาชีพเกษตรกบัเฟรชวิลลฟ์าร์ม ในดา้นปัจจยัส่วน

บุคคล โดยจาํแนกตามเพศ พบว่าไม่มีความแตกต่างกันของความคิดเห็นท่ีมีต่อการจัดอบรมอาชีพเกษตรกบั                  

เฟรชวิลลฟ์าร์ม (Table 2) 
 

Table 2 Opinion of the trainees by gender 

Opinions                                                                Male                       Female                 T          p-value 

                                                                         x̅             SD               x̅         SD               

1.Interest in Agricultural Training                       4.21           0.528         4.17        0.514          1.070         0.506                        

2.The aspects and methods of vocational            4.23           0.485         4.21        0.542           0.197        0.453                                                                  

agricultural training with Freshview Farm                                                                                                                      

3. The field of utilization or application in          4.33           0.500         4.29        0.483           0.439         0.696                                               

agricultural training with Freshview Farm                                                                                                  
Grand mean                                                        4.25           0.504         4.22        0.513           0.568        0.551 

*0.05 level of significance 
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              เม่ือศึกษา เปรียบเทียบปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ อายุ อาชีพ สถานภาพการสมรส รายได ้ระดบัการศึกษา 

พบว่า  ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนั ไม่ทาํให้ความคิดเห็นท่ีมีต่อการจดัอบรมอาชีพเกษตรกบัเฟรชวิลล์ฟาร์ม

แตกต่างกนั ยกเวน้ปัจจยัดา้นประสบการณ์ในการทาํงาน มีความแตกต่างกนัของความคิดเห็นอย่างมีนยัสาํคญัทาง

สถิติท่ีระดบั 0.05 (Table 3) 

 

Table 3 comparison of personal factors affecting the opinion of trainees 

Average personal factors           Source variance            SS             DF                F               p-value 

Age                                                           total                   24.346           119              1.422              0.231                                                                                                       

Occupation                                               total                   24.346           119              0.155              0.978                                                                                       

Marital status                                            total                   24.346           119              0.774              0.463                                        

Income                                                      total                   24.346           119              0.725              0.539                                                                                                     

Education level                                         total                   24.346           119              0.141              0.966                                                                  

Work experience                                       total                   24.346           119             1.820               0.026*                       

*0.05 level of significance 

 

ข้อเสนอแนะท่ีมต่ีอการจัดอบรมอาชีพเกษตรกับเฟรชวิลล์ฟาร์ม          

              ข้อเสนอแนะทางด้านการส่งเสริมการอบรม พบว่า มีผูส้นใจในการอบรมมากแต่อยู่ต่างจงัหวดัและไม่

สะดวกมาอบรมท่ีฟาร์ม อยากใหมี้การเปิดอบรมและออกบูธใหค้วามรู้ในหลายพ้ืนท่ี   

               ข้อเสนอแนะทางด้านสถานที่ พบว่า ห้องนํ้ าค่อนขา้งสกปรก อยากให้มีการปรับปรุงห้องนํ้ าในสถานท่ี

อบรมใหมี้ความสะอาดสะดวกมากยิ่งข้ึน  
 

 

วิจารณ์ผลการศึกษา 

              จากผลการศึกษา ความคิดเห็นท่ีมีต่อการจดัอบรมอาชีพเกษตรกบัเฟรชวิลลฟ์าร์ม ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก 

(x̅ = 4.24) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า ระดบัความคิดเห็นในทุกดา้นอยู่ใน ระดบัมาก โดยเรียงลาํดบัจากความ

คิดเห็น ระดบัมากไปนอ้ย ไดด้งัน้ี ดา้นการใชป้ระโยชน์หรือการประยุกตใ์ชใ้นการฝึกอบรมอาชีพเกษตรกบัเฟรช

วิลลฟ์าร์ม (x̅ = 4.31±0.48)  ระดบัความคิดเห็น อยู่ในระดบัมาก เพราะ การประกอบอาชีพจาํเป็นตอ้งมีความรู้ใน

ดา้นเน้ือหาเพ่ือนาํเน้ือหาไปใชเ้ป็นพ้ืนฐานในการประกอบอาชีพดงันั้น หลกัสูตร เน้ือหา และการฝึกทกัษะในการ

ประกอบอาชีพจึงเป็นส่ิงท่ีจาํเป็นผูอ้บรมควรไดรั้บการถ่ายทอด เพ่ือนาํไปใชใ้นการทาํธุรกิจ และสามารถนาํไป

ประยกุตใ์ชใ้นการประกอบอาชีพไดอ้ยา่งเหมาะสม ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของ ณฐัอรียา (2553) ท่ีกล่าววา่การ

ท่ีจะประสบความสาํเร็จในการประกอบอาชีพอิสระจะตอ้งมีพ้ืนฐานความรู้ในเร่ืองท่ีจะประกอบอาชีพ ส่วนดา้น

ขั้นตอนและวิธีการฝึกอบรมอาชีพเกษตรกบัเฟรชวิลลฟ์าร์ม (x̅ = 4.22±0.51) ระดบัความคิดเห็น อยู่ในระดบัมาก  

เพราะ เฟรชวิลล์ฟาร์มมีการเตรียมความพร้อมในการอบรมท่ีดี ทั้งดา้นวสัดุอุปกรณ์ รวมถึงเน้ือหาความรู้ท่ีจะ

ถ่ายทอดในการทาํการเกษตร นอกจากน้ีการอบรมมีความยืดหยุ่นสามารถปรับขั้นตอนใหเ้หมาะสมกบัสถานการณ์
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ไดแ้ละยงัมีกระบวนการฝึกอบรมตรงตามวตัถุประสงคท่ี์ตอ้งการ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของ นริศรา (2561) ท่ี

กล่าววา่ การดาํเนินกิจกรรมของการกระทาํ บางส่ิงบางอยา่งท่ีไดถู้กเตรียมพร้อมเพ่ือใหเ้กิดความมัน่ใจและตั้งใจใน

การท่ีจะปฏิบติักิจกรรมนั้น ๆ ใหส้ามารถสาํเร็จลุล่วงไปไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ส่วนสุดทา้ย คือ ดา้นความสนใจใน

การฝึกอบรมอาชีพเกษตร (x̅ = 4.19±0.51) ระดบัความคิดเห็น อยู่ในระดบัมาก ท่ีเป็นเช่นน้ี เพราะความสามารถ

ของวิทยากรท่ีถ่ายทอดความรู้ทกัษะสร้างอาชีพใหก้บัผูเ้ขา้รับการอบรม ผูเ้ขา้อบรมจึงจาํเป็นตอ้งไดค้วามรู้ทกัษะท่ี

มีการเตรียมการอย่างดีรวมไปถึงวิทยากรควรมีความรู้ความสามารถและบุคลิกภาพท่ีดีน่าเช่ือถือ ซ่ึงสอดคลอ้งกบั

ผลงานวิจยัของ พชร (2559) ท่ีกล่าววา่ บุคคลท่ีจะประสบความสาํเร็จในกิจการโดยเฉพาะประกอบอาชีพอิสระหรือ

ธุรกิจขนาดย่อมเกิดจากการถ่ายทอดจากวิทยากรในการอบรมเก่ียวกบั เทคนิคอาชีพร่วมกบัการพฒันาการเรียนรู้

ดว้ยตนเอง 

เม่ือเปรียบเทียบปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อการจดัอบรมอาชีพเกษตรกบัเฟรชวิลลฟ์าร์มโดยเปรียบเทียบ

ตามความคิดเห็นของผูเ้ขา้ฝึกอบรมทางดา้น เพศ อาย ุอาชีพ สถานภาพการสมรส รายได ้ระดบัการศึกษา พบวา่ เพศ 

อายุ อาชีพ สถานภาพการสมรส รายได้ ระดับการศึกษา แตกต่างกัน มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน ส่วน

ประสบการณ์ในการทาํงานแตกต่างกนั มีความคิดเห็น แตกต่างกนั  อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั p = 0.026 

สอดคล้องกับ ผลงานวิจัยของ นิรมล (2558)  ท่ีกล่าวว่าประสบการณ์ในการทํางานส่งผลในการทํางานท่ีมี

ประสิทธิภาพต่างกนั และอรสา (2557)  ท่ีกล่าวว่าประสบการณ์ในการทาํงานแตกต่างกนั ส่งผลใหค้วามคิดเห็น 

แตกต่างกนั   

 

สรุป 

              ข้อมูลพื้นฐานทั่วไปของผู้ที่เข้าฝึกอบรมอาชีพเกษตรกับเฟรชวิลล์ฟาร์ม พบว่า ผูท่ี้เขา้อบรมอาชีพเกษตร

ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 54.2 มีช่วงอายุ 46–60 ปี ร้อยละ 40.0 มีสถานภาพสมรส ร้อยละ 48.3 อาชีพ ลูกจา้ง/

พนกังานบริษทั ร้อยละ 34.2 รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 15,000–30,000 บาท ร้อยละ 48.3 ระดบัการศึกษา ปริญญาตรี   

ร้อยละ 51.7 ประสบการณ์ทาํงานประมาณ 14  ปี (x̅ = 14.34) เม่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นท่ีจาํแนกตามปัจจยัส่วน

บุคคลพบว่า เพศ อายุ อาชีพ สถานภาพการสมรส รายได ้ระดบัการศึกษา ไม่มีผลต่อความคิดเห็นในภาพรวม ส่วน

ปัจจยัดา้น ประสบการณ์ทาํงาน พบวา่ความคิดเห็นต่อการอบรมอาชีพเกษตรกบัเฟรชวิลลฟ์าร์มมีความแตกต่างกนั

อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั p = 0.026 ช้ีให้เห็นว่าการอบรมท่ีจะประสบผลสําเร็จจะตอ้งมีการจดักลุ่มผูเ้ขา้

อบรมท่ีมีประสบการณ์การทาํงานท่ีใกลเ้คียงกนัเพ่ือท่ีจะทาํใหก้ารอบรมนั้นมีประสิทธิภาพและราบร่ืนมากยิ่งข้ึน                         

              นอกจากน้ีในการจดัการอบรมในอนาคตท่ีตอ้งการประสบผลสาํเร็จเหมือนเฟรชวิลลฟ์าร์ม วิทยากรตอ้งมี

ความรู้ความเช่ียวชาญและใหค้าํปรึกษาอยา่งเหมาะสม ผูจ้ดัอบรมมีความยืดหยุ่นสามารถปรับขั้นตอนใหเ้หมาะสม

กบัสถานการณ์ มีกระบวนการฝึกอบรมตามวตัถุประสงค ์มีการจดักลุ่มหลกัสูตรท่ีเหมาะสมกบัผูมี้ประสบการณ์ใน

การทาํงานต่างกนั นอกจากน้ีควรมีช่องทางการอบรมท่ีสะดวกมากยิ่งข้ึน และมีวสัดุอุปกรณ์จาํนวนพอเพียงกบัผู ้

อบรม รวมไปถึงการอบรมในหลกัสูตรท่ีสร้างองคค์วามรู้ท่ีใชต่้อยอดในอาชีพมากยิ่งข้ึน 
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บทคัดย่อ 

             การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษา 1) ขอ้มูลพ้ืนฐานของสมาชิกตวัแทนจาํหน่ายปุ๋ย และ 2) ความพึงพอใจของ

สมาชิกตวัแทนจาํหน่ายท่ีมีต่อบริการของบริษทัผูผ้ลิตปุ๋ย IAT 2016 จาํกดั  เก็บขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถามจากการสมัภาษณ์

สมาชิกตวัแทนจาํหน่าย 100 ราย ซ่ึงเป็นสมาชิก ณ ส้ินเดือนตุลาคม 2563 วเิคราะห์ขอ้มูลโดยสถิติเชิงพรรณนา ผลการศึกษา

พบวา่สมาชิกส่วนใหญ่เป็นเพศชายมีอายรุะหวา่ง 40–49 ปี ประกอบอาชีพเกษตรกร สถานะการเป็นสมาชิกนอ้ยกว่า 1 ปี

และอยูใ่นระดบัตน้ (m1-m3) มีรายไดจ้ากการเป็นตวัแทนจาํหน่ายเฉล่ียนอ้ยกวา่ 5,000 บาทต่อเดือน และพิจารณาผลิตภณัฑ์

ปุ๋ยก่อนสมคัรสมาชิก ส่วนความพึงพอใจต่อบริการของบริษทัผูผ้ลิตปุ๋ย IAT 2016 จาํกดั  พบวา่ โดยรวมสมาชิกมีความพึง

พอใจในบริการอยู่ในระดับมากท่ีสุด (x̅  = 4.26, SD = 0.10) โดยมีความพึงพอใจด้านผลิตภัณฑ์มากท่ีสุด (x̅  = 4.42,                    

SD = 0.14) รองลงมาคือ ดา้นบุคลากร (x̅ = 4.41, SD = 0.06) ดา้นบริษทั (x̅ = 4.27, SD = 0.07) ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย 

(x̅ = 4.23, SD = 0.19) ดา้นกระบวนการ (x̅ = 4.19, SD = 0.08) ดา้นราคา (x̅ = 4.18, SD = 0.09) และดา้นส่งเสริมการตลาด 

(x̅ = 4.16, SD = 0.17) ตามลาํดบั 

คาํสําคญั: ความพึงพอใจต่อบริการ, ตวัแทนจาํหน่ายปุ๋ย, บริษทั ไอเอที 2016 จาํกดั 

 

Abstract 

                This research aimed to study 1) general information of fertilizer dealer members and 2) satisfaction of dealer 

members towards fertilizer manufacturer's services: IAT 2016 company limited. Data was collected by interviews with 100 

dealers, who were members at the end of October 2020, and analyzed by descriptive statistics. The results showed that most 

of the members were male, aged between 40–49 years, and their occupation as farmers. Membership status is less than one 

year and is in the primary (m1-m3) level. They earn an average dealer income of fewer than 5,000 baht per month and 

consider fertilizer products before signing up. As for the service satisfaction of fertilizer manufacturer's IAT 2016 Co., Ltd., 

the result found that, overall, the members had the highest level of service satisfaction (x̅ = 4.26, SD = 0.10). The product 

satisfaction was the most (x̅  = 4.42, SD = 0.14), followed by personnel (x̅  = 4.41, SD = 0.06), company (x̅  = 4.27, SD = 

0.07), and distribution channels (x̅  = 4.23, SD = 0.19), process (x̅  = 4.19, SD = 0.08), price (x̅  = 4.18, SD = 0.09) and 

marketing promotion (x̅ = 4.16, SD = 0.17) respectively.  

Keywords: fertilizer dealer, IAT 2016 Company Limited, service satisfaction 
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คํานํา 

             การพฒันาการเกษตร เป็นการพฒันาทางเศรษฐกิจท่ีมีความสาํคญัต่อประเทศเป็นอยา่งมาก เพราะจะส่งผล

ให้ประชากรส่วนใหญ่ของประเทศมีรายไดสู้งข้ึน และมีความเป็นอยู่ท่ีดีข้ึน  การผลิตพืชจึงเป็นกิจกรรมทาง

การเกษตรท่ีเป็นพ้ืนฐานท่ีสาํคญัของกิจกรรมทางการเกษตรสาขาอ่ืนๆ และอุตสาหกรรมหลายแขนงและจดัเป็น

กิจกรรมท่ีประเทศเกษตรกรรมอย่างประเทศไทยจะตอ้งใหค้วามสนใจ รวมไปถึงอุตสาหกรรมปุ๋ยท่ีมีบทบาทต่อ

การเพ่ิมผลผลิตทางภาคเกษตรกรรมให้สูงข้ึน ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีจาํเป็นต่อการพฒันาประเทศเพราะในปัจจุบนันโยบาย

ของประเทศไทยมีเป้าหมายใหป้ระเทศไทยนั้นเป็นตวัแทนของการผลิตพืชพลงังานทดแทน ซ่ึงเป็นการเกษตรเพ่ือ

การพาณิชย ์ดงันั้น จึงมีความจาํเป็นอยา่งมากท่ีจะตอ้งใชปุ๋้ย เพ่ือพฒันาภาคเกษตรกรรมของประเทศ ทั้งน้ีบริษทั ไอ

เอที 2016 จาํกัด เป็นหน่ึงในผูจ้ ัดจาํหน่ายผลิตภณัฑ์ทางการเกษตร ดาํเนินการตั้ งแต่ปี 2561 มีลกัษณะในการ

ดาํเนินงานธุรกิจแบบขายตรงผา่นทางสมาชิกหรือตวัแทนจาํหน่ายของบริษทั มีเง่ือนไขในการสมคัรสมาชิกโดยเสีย

ค่าสมคัรสมาชิกแรกเขา้จาํนวน 299 บาท ปัจจุบนัมีสมาชิกของบริษทั ไอเอที 2016 จาํกดั จาํนวนทั้งหมด 4,840 คน 

โดยระดับของสมาชิกเร่ิมจากระดับสมาชิก m1-m3 นวตักร ผูจ้ ัดการ ผูอ้าํนวยการ ผูอ้าํนวยการอาวุโส และ                      

รองประธาน ตามลาํดบั เง่ือนไขการปรับตาํแหน่ง มีคลงัสินคา้ครอบคลุมทัว่ทุกภูมิภาค เพ่ือเป็นการเปิดโอกาส

ใหแ้ก่เกษตรกรท่ีเป็นลูกคา้สู่การเป็นเจา้ของธุรกิจ บริษทั ไอเอที 2016 จาํกดั เติบโตอยา่งกา้วกระโดดดว้ยระบบท่ีมี

มาตรฐาน ขบัเคล่ือนทีมงานทุกคน ทั้งทีมผูบ้ริหาร ทีมขาย และคลงัสินคา้ให้มีความเจริญกา้วหน้าเติบโตอย่าง

แข็งแรง สมาชิกไอเอทีท่ีเป็นตวัแทนจาํหน่ายไม่ตอ้งสต๊อกสินคา้เอง ทางบริษทัจะเป็นผูรั้บผิดชอบการจดัส่งสินคา้

ให้แก่สมาชิกบริษทัมีส่ือช่วยสนบัสนุนการขยายตลาดสําหรับสมาชิก เพ่ือสร้างแบรนด์ สร้างภาพลกัษณ์ สร้าง

ความเช่ือมัน่ในผลิตภณัฑ ์เช่น แค็ตตาล็อก แผ่นพบั แบนเนอร์ ไวนิล ฯลฯ และยงัมีการจดัโปรโมชั่นส่งเสริม

การตลาด โปรโมชัน่ประจาํเดือนการท่องเท่ียว ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพ่ือกระตุน้ยอดขายให้แก่สมาชิก 

สมาชิกไอเอทีท่ีมุ่งมัน่ กา้วหนา้ เติบโตอย่างมีระดบั จะไดรั้บการฝึกอบรมพฒันาศกัยภาพการเป็นนกัขายแบบมือ

อาชีพอยา่งต่อเน่ือง (บริษทั ไอเอที 2016 จาํกดั, 2563)  

             อยา่งไรกดี็จากการดาํเนินงานตั้งแต่ปี 2561 จนถึงปัจจุบนั พบวา่บริษทัฯยงัไม่มีการศึกษาความพึงพอใจของ

สมาชิกต่อบริการของ บริษทั ไอเอที 2016 จาํกดั ดงันั้น ผูวิ้จยัจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาความพึงพอใจของสมาชิก

ต่อบริการของ บริษทั ไอเอที 2016 จาํกดั เพ่ือนาํไปใชใ้นการปรับปรุงระบบการบริหารงานของบริษทัใหมี้ความ

สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของสมาชิกของ บริษทั ไอเอที 2016 จาํกดั ใหมี้การพฒันามากข้ึน 

 

อุปกรณ์และวธีิการ 

             ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี คือ สมาชิกบริษทั ไอเอที 2016 จาํกดั จาํนวน 4,840 คน โดยมีขั้นตอนใน

การกาํหนดขนาดกลุ่มตวัอย่าง จากสูตรการคาํนวณของ Yamane (1987) ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% โดยใชค่้าความ

คลาดเคล่ือนในการสุ่ม 10% ไดจ้าํนวนกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษา จาํนวน 98 คน และเพ่ือป้องกนัความผิดพลาด

จากการตอบแบบสอบถามอยา่งไม่สมบูรณ์ผูวิ้จยัไดส้าํรองแบบสอบถามเพ่ิมอีก 2 ชุดรวมแบบสอบถามทั้งส้ิน 100

ชุด 
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เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษา 

             เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มูลในคร้ังน้ี คือ แบบสอบถามสาํรวจความพึงพอใจของสมาชิก ต่อ

บริการของบริษทั ไอเอที 2016 จาํกดั โดยจะแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ประกอบดว้ย 

               ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของสมาชิก ประกอบดว้ย เพศ อาย ุอาชีพ อายกุารเป็นสมาชิก ระดบัสมาชิก รายได้

จากการเป็นตวัแทนต่อเดือน การพิจารณาก่อนสมคัรสมาชิก 

               ส่วนท่ี 2 ความพึงพอใจของสมาชิกต่อบริการ ของบริษทั ไอเอที 2016 จาํกดั ทั้ง 7 ดา้น คือ ดา้นผลิตภณัฑ ์

ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย ดา้นส่งเสริมการตลาด ดา้นกระบวนการ ดา้นบริษทั และดา้นบุคลากร 

               ส่วนท่ี 3 ปัญหาและขอ้เสนอแนะ 

 

การวิเคราะห์ข้อมลู 

               ผูวิ้จยัทาํการวิเคราะห์ขอ้มูลด้วยโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS (Statistical Package for the Social Science) 

โดยสถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลคือ สถิติพรรณนา (Descriptive Statistics) ไดแ้ก่ ความถ่ี (Frequency) ร้อยละ 

(Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) ส่วนในเร่ืองความคิดเห็นได้

กาํหนดใหร้ะดบัคะแนนเป็นอตัราส่วนตาม แบบลิเคิร์ทสเกล ดงัน้ี ระดบัความพึงพอใจมากท่ีสุด 5 คะแนน ความ

พึงพอใจมาก 4 คะแนน ความพึงพอใจปานกลาง 3 คะแนน ความพึงพอใจนอ้ย 2 คะแนน และความพึงพอใจนอ้ย

ท่ีสุด 1 คะแนน กาํหนดเกณฑใ์นการแปลความหมาย คะแนนเฉล่ีย 4.21–5.00 หมายถึง ความพึงพอใจมากท่ีสุด 

คะแนนเฉล่ีย 3.41–4.20 หมายถึงความพึงพอใจมาก คะแนนเฉล่ีย 2.61–3.40 หมายถึงความพึงพอใจปานกลาง

คะแนนเฉล่ีย 1.81–2.60 หมายถึง ความพึงพอใจน้อย คะแนนเฉล่ีย 1.00–1.80 หมายถึง ความพึงพอใจน้อยท่ีสุด 

(ยทุธ, 2545) 

 

ผลและวจิารณ์ผลการทดลอง 

 

ผลการศึกษาข้อมลูพืน้ฐานท่ัวไปของสมาชิกบริษัท ไอเอที 2016 จาํกัด  

              จากผลการศึกษาผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ เป็นเพศชาย (ร้อยละ 53) มีอายุระหว่าง 40–49 

ปี (ร้อยละ 30) เป็นสมาชิกระดบั m1-m3 (ร้อยละ 40) รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนจากบริษทั ไอเอที 2016 จาํกดั นอ้ยกว่า 

5,000บาท (ร้อยละ 35) มีระยะเวลาการเป็นสมาชิกนอ้ยกว่า 1 ปี (ร้อยละ 54) ประกอบอาชีพเกษตรกร (ร้อยละ 46) 

มีเหตุผลท่ีทาํใหต้ดัสินใจสมคัรสมาชิก เพราะผลิตภณัฑ ์(ร้อยละ 78)  

 

ความพึงพอใจของสมาชิกตัวแทนจาํหน่ายท่ีมต่ีอบริการของบริษัทผู้ผลิตปุ๋ย 

              ความพึงพอใจของสมาชิกต่อบริการ ทั้ง 7 ดา้น พบว่ากลุ่มตวัอย่างมีความพึงพอใจของสมาชิกของบริษทั 

ไอเอที 2016 จาํกดั โดยรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด เม่ือพิจารณารายดา้น พบวา่ มีความพึงพอใจมากท่ีสุด 4 ขอ้ ระดบั

มาก 3 ข้อ โดยด้านท่ีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด คือ ด้านผลิตภัณฑ์ (x̅ = 4.42, SD = 0.14) รองลงมาคือ ด้านบุคลากร                         

(x̅  = 4.41, SD = 0.06) ด้านบริษัท (x̅  = 4.27, SD = 0.07) ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย (x̅  = 4.23, SD = 0.19)                   
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ดา้นกระบวนการ (x̅ = 4.19, SD = 0.08) ดา้นราคา (x̅ = 4.18, SD = 0.09) และดา้นส่งเสริมการตลาด (x̅ = 4.16, SD 

= 0.17) ตามลาํดบั  

              ดา้นผลิตภณัฑ ์พบว่ากลุ่มตวัอย่างมีความพึงพอใจมากท่ีสุด เม่ือพิจารณารายขอ้ โดยขอ้ท่ีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด 

คือ คุณภาพของผลิตภณัฑ ์(x̅ = 4.62, SD = 0.63) ใชแ้ลว้เห็นผลจริง (x̅ = 4.59, SD = 0.64) ผลิตภณัฑต์รงกบัความ

ตอ้งการของลูกคา้ (x̅ = 4.50, SD = 0.63) บรรจุภณัฑข์องผลิตภณัฑน่์าใช ้(x̅ = 4.40, SD =0.67) ผลิตภณัฑมี์ความ

หลากหลาย (x̅ = 4.37, SD = 0.71) ความชดัเจนในรายละเอียดสินคา้ (x̅ = 4.27, SD = 0.71) และช่ือเสียงของสินคา้

ไอเอที (x̅ = 4.24, SD = 0.77) ตามลาํดบั ดงัแสดงใน Table 1 

 

Table 1 Product Satisfaction 

Product x̅ SD Satisfaction level 

1. Product quality 4.62 0.63 The most 

2. Used to see real results 4.59 0.64 The most 

3. Products that meet your needs 4.50 0.63 The most 

4. Nice product packaging 4.40 0.67 The most 

5. The products are diverse 4.37 0.71 The most 

6. Clarity in product details 4.27 0.71 The most 

7. IAT product reputation 4.24 0.77 The most 

Total 4.42 0.14 The most 

 

              ดา้นราคา พบวา่กลุ่มตวัอยา่งมีความพึงพอใจมาก เม่ือพิจารณารายขอ้ โดยขอ้ท่ีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด คือ ราคามี

ความเหมาะสมกบัคุณภาพ (x̅ = 4.31, SD = 0.68) รองลงมาคือ ราคามีความเหมาะสมกบัปริมาณ (x̅ = 4.19, SD = 

0.68)  การกําหนดราคาเป็นมาตรฐานเดียวกัน (x̅  = 4.17, SD = 0.70) และราคาเป็นท่ียอมรับของกลุ่มลูกค้า                   

(x̅ = 4.07, SD = 0.77)  ตามลาํดบั ดงัแสดงใน Table 2 

 

Table 2 Price Satisfaction 

Price x̅ SD Satisfaction level 

1. The price is reasonable with the quality 4.31 0.68 The most 

2. Price is reasonable with the quantity 4.19 0.68 Very 

3. The price is the same standard 4.17 0.70 Very 

4. Price is acceptable to customers 4.07 0.77 Very 

Total 4.18 0.09 Very 

 

              ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย พบว่ากลุ่มตวัอย่างมีความพึงพอใจมากท่ีสุด เม่ือพิจารณารายขอ้ โดยขอ้ท่ี

ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานมากท่ีสุด คือ การติดต่อส่ือสารกบัลูกคา้โดยการเขา้ถึงบา้น (x̅ = 4.57, SD = 

0.76) รองลงมาคือ คลงัสินคา้มีความพร้อมสะดวกและรวดเร็วในการจดัส่งสินคา้(x̅ = 4.25, SD = 0.90) คลงัสินคา้มี
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สินคา้ครบถว้นและเพียงพอต่อความตอ้งการ (x̅ = 4.24, SD = 0.85) การติดต่อส่ือสารกบัลูกคา้โดยผ่านช่องทาง

โทรศพัท ์(x̅ = 4.20, SD = 0.96) การติดต่อส่ือสารกบัลูกคา้โดยผา่นทางช่องทางไลน ์(x̅ = 4.15, SD = 0.89) และการ

ติดต่อส่ือสารกบัลูกคา้โดยผา่นช่องทางเฟซบุ๊ก (x̅ = 3.98, SD = 1.02) ตามลาํดบั ดงัแสดงใน Table 3 

 

Table 3 Channels Satisfaction 

Channels x̅ SD Satisfaction level 

1. Warehouse    

1.1) Convenient and fast delivery 4.25 0.90 The most 

1.2) The product is enough to meet the needs. 4.24 0.85 The most 

2. Communicating with customers    

2.1) Access home 4.57 0.76 The most 

2.2) Phone 4.20 0.96 Very 

2.3) Line 4.15 0.89 Very 

2.4) Facebook 3.98 1.02 Very 

Total 4.23 0.19 The most 

 

              ดา้นส่งเสริมการตลาด พบว่ากลุ่มตวัอย่างมีความพึงพอใจมาก เม่ือพิจารณารายขอ้ โดยขอ้ท่ีค่าเฉล่ียมาก

ท่ีสุด คือ นกัวิชาการใหค้วามรู้ทางการเกษตร (x̅ = 4.45, SD = 0.74) รองลงมา คือ โปรโมชัน่ประจาํเดือน (x̅ = 4.28, 

SD = 0.87) รางวลัเกียรติยศ นกัขายมืออาชีพ (x̅ = 4.28, SD = 0.91) การจดัฝึกอบรมพฒันาศกัยภาพนกัธุรกิจไอเอที 

NDO (x̅ = 4.20, SD = 0.77) การจดัฝึกอบรมพฒันาศกัยภาพนกัธุรกิจไอเอที OPP (x̅ = 4.12, SD = 0.94) ส่ือกระตุน้

การขาย (x̅  =  4.10, SD = 0.93) การจัดฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพนักธุรกิจไอเอที ASM (x̅  =3.97, SD = 0.95) 

โปรโมชัน่ท่องเท่ียวในและต่างประเทศ (x̅ = 3.90, SD = 1.02) ตามลาํดบั ดงัแสดงใน Table 4 

 

Table 4 Marketing Promotion Satisfaction 

Marketing Promotion x̅ SD Satisfaction level 

1. Agricultural educators 4.45 0.74 The most 

2. Promotion of the month 4.28 0.87 The most 

3. Honor award Professional salesperson 4.28 0.91 The most 

4. NDO Training 4.20 0.77 Very 

5. OPP training 4.12 0.94 Very 

6. Sales promotion materials 4.10 0.93 Very 

7. Arranging ASM training 3.97 0.95 Very 

8. Domestic / international travel promotion 3.90 1.02 Very 

Total 4.16 0.17 Very 
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              ดา้นกระบวนการ พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจมาก เม่ือพิจารณารายขอ้ โดยขอ้ท่ีมากท่ีสุด คือ 

คุณสมบติัในการสมคัรสมาชิก (x̅ = 4.29, SD = 0.81) รองลงมา คือ ระบบออนไลน์ของสมาชิกไอเอทีสะดวกต่อ

การใชง้าน (x̅ = 4.26, SD = 0.82) ระยะเวลาในการดาํเนินการสมคัรสมาชิก (x̅ = 4.25, SD =0.87) ราคาค่าสมคัร

สมาชิก (x̅ = 4.23, SD = 0.87) ระบบออนไลน์ของสมาชิกไอเอทีมีการอพัเดทข้อมูลท่ีถูกต้องอย่างสมํ่าเสมอ                     

(x̅  = 4.19, SD = 0.85) สิทธิประโยชน์จากบริษัท (x̅  = 4.16, SD = 0.90) ค่าตอบแทนเหมาะสมกับตําแหน่ง                          

(x̅ =4.13, SD = 0.91) และเง่ือนไขในการปรับตาํแหน่ง (x̅ = 4.04, SD =0.90) ตามลาํดบั ดงัแสดงใน Table 5 

 

Table 5 Process Satisfaction 

Process x̅ SD Satisfaction level 

1. Subscription features 4.29 0.81 The most 

2. Online system is easy to use 4.26 0.82 The most 

3. Application processing time 4.25 0.87 The most 

4. Subscription price 4.23 0.87 The most 

5. Always updated online system 4.19 0.85 Very 

6. Company benefits 4.16 0.90 Very 

7. Suitable compensation for the position 4.13 0.91 Very 

8. Position adjustment conditions 4.04 0.90 Very 

Total 4.19 0.08 Very 

 

              ดา้นบริษทัพบว่ากลุ่มตวัอย่างมีความพึงพอใจมากท่ีสุด เม่ือพิจารณารายขอ้ โดยขอ้ท่ีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด คือ 

บริษทัมีช่ือเสียงและมีความน่าเช่ือถือ (x̅ = 4.36, SD = 0.88) รองลงมา คือ บริษทัใหค้าํปรึกษา เสนอแนะทางเลือก 

และรักษาผลประโยชน์ของสมาชิก (x̅ = 4.33, SD =0.85) บริษทัมีความโปร่งใสในการดาํเนินธุรกิจ (x̅ = 4.27, SD 

= 0.93) มีกฎระเบียบข้อปฏิบัติสําหรับสมาชิก (x̅ = 4.21, SD =0.96) และโครงสร้างบริษัทมีความเหมาะสม                         

(x̅ = 4.19, SD =1.02) ตามลาํดบั ดงัแสดงใน Table 6 

 

Table 6 Company side Satisfaction 

Company side x̅ SD Satisfaction level 

1.The company is reputable and reliable 4.36 0.88 The most 

2.The company protects the interests of its members 4.33 0.85 The most 

3.The company is transparent 4.27 0.93 The most 

4.Rules and regulations of members 4.21 0.96 The most 

5.The company structure is reasonable 4.19 1.02 Very 

Total 4.27 0.07 The most 

 



การประชุมทางวชิาการของมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ คร้ังท่ี 59                                      สาขาส่งเสริมการเกษตรและคหกรรมศาสตร์ 

860 

              ดา้นบุคลากร พบว่ากลุ่มตวัอย่างมีความพึงพอใจมากท่ีสุด เม่ือพิจารณารายขอ้ โดยขอ้ท่ีค่าเฉล่ียและส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐานมากท่ีสุด คือ พนักงานดูแลเอาใจใส่ เต็มใจให้บริการ (x̅ = 4.51, SD = 0.73) รองลงมา คือ 

พนกังานมีบุคลิกภาพดี มารยาทดี และอธัยาศยัดี (x̅ = 4.46, SD = 0.81) พนกังานให้บริการดว้ยความสะดวกและ

รวดเร็ว (x̅ = 4.44, SD = 0.76) มีความซ่ือสัตย ์ซ่ือตรง (x̅ = 4.42, SD = 0.78) หวัหนา้ทีมมีการใหพ้ฒันาสายงานอยู่

เสมอ (x̅ = 4.37, SD = 0.80) สามารถให้ขอ้มูลรายละเอียดต่าง ๆ แนะนาํลูกคา้ได้ดี (x̅ = 4.35, SD = 0.83) และ

หวัหนา้ทีมมีการใหค้วามรู้ ความเขา้ใจ (x̅ = 4.33, SD = 0.88) ตามลาํดบัดงัแสดงใน Table 7 

 

Table 7 Personnel Satisfaction 

Personnel x̅ SD Satisfaction level 

1. Caring staff willing to serve 4.51 0.73 The most 

2. Employees have a good personality 4.46 0.81 The most 

3. Polishing service staff 4.44 0.76 The most 

4. Honest and upright 4.42 0.78 The most 

5. The line of work is always evolving. 4.37 0.80 The most 

6. Provide detailed information, good advice 4.35 0.83 The most 

7. The line of work is to provide knowledge  4.33 0.88 The most 

Total 4.41 0.06 The most 

  

              ปัญหาและอุปสรรคจากการศึกษา พบว่า ส่วนใหญ่มีปัญหาและอุปสรรคในการขาดความความชาํนาญใน

การทาํงาน รองลงมา คือ คู่แข่งทางการตลาดสูง และขาดความเป็นทีมในการทาํงาน  

              ขอ้เสนอแนะจากการศึกษา บริษทัควรมีการส่งเสริมดา้นการส่งเสริมการตลาดโดยการจัดโปรโมชั่น

สาํหรับผลิตภณัฑปุ๋์ยอินทรียเ์คมีและปุ๋ยเคมี ปีละ 1 คร้ัง ดา้นบุคลากรควรมีการสนบัสนุนในการจดัประชุมสาํหรับ

สายงานเพ่ือเรียนรู้และปรึกษาการทาํงานจากสายงานเพ่ือสร้างความชาํนาญในการทาํงานท่ีมากข้ึน และควรมีการ

ติดตาม และประเมินผลความพึงพอใจของสมาชิกไอเอทีท่ีใช้ผลิตภัณฑ์ไอเอที อย่างน้อยปีละ 1 คร้ังเพ่ือนํา

คาํแนะนาํไปพฒันาคุณภาพของผลิตภณัฑใ์หต้รงความตอ้งการของสมาชิกมากท่ีสุด 

 

วิจารณ์ผลการณ์ศึกษา 

              จากผลการศึกษา สมาชิกมีความพึงพอใจต่อยริการของบริษทั ไอเอที 2016 จาํกดั เน่ืองจากผลิตภณัฑ์                      

ไอเอทีมีคุณภาพ ใชแ้ลว้เห็นผลจริง ตรงต่อความตอ้งการของลูกคา้ บรรจุภณัฑข์องผลิตภณัฑน่์าใช ้สินคา้มีความ

หลากหลาย รายละเอียดสินคา้มีความชดัเจน และสินคา้มีช่ือเสียง ราคาเหมาะสมกบัคุณภาพและปริมาณ ทั้งยงัมีการ

กาํหนดราคาเป็นมาตรฐานเดียวกนั มีการติดต่อส่ือสารกบัลูกคา้โดยการเขา้ถึงบา้น หรือผ่านช่องทางต่าง ๆ ท่ี

หลากหลายไม่ว่าจะเป็นทางโทรศพัท ์ไลน์ หรือเฟซบุ๊ก คลงัสินคา้มีความพร้อมสะดวกและรวดเร็วในการจดัส่ง

สินคา้ อีกทั้งคลงัสินคา้ครบถว้นและเพียงพอต่อความตอ้งการของสมาชิก มีนกัวิชาการใหค้วามรู้ทางการเกษตร มี

การจดัโปรโมชั่นประจาํเดือน การมอบรางวลัเกียรติยศ นกัขายมืออาชีพ การจดัอบรมพฒันาศกัยภาพนกัธุรกิจ                
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ไอเอที OPP, NDO, และ ASM รวมถึงการใชส่ื้อกระตุน้การขายต่าง ๆ เช่น แคทตาลอ็ก, โบรชวัร์, แบนเนอร์ ฯลฯ 

และการจดักิจกรรมท่องเท่ียวทั้งในและต่างประเทศ มีความเหมาะสมในการสมคัรสมาชิกทั้งในดา้นราคาค่าสมคัร 

คุณสมบติัในการสมคัรเป็นสมาชิก และระยะเวลาในการดาํเนินการขั้นตอนการสมคัรสมาชิก ความเหมาะสมของ

โครงสร้างแผนการตลาดในดา้นค่าตอบแทน เง่ือนไขและสิทธิประโยชน์ท่ีไดรั้บจากบริษทั รวมไปถึงระบบ

ออนไลน์ของสมาชิกไอเอทีท่ีมีการอพัเดทขอ้มูลอย่างสมํ่าเสมอ และสะดวกต่อการใชง้าน บริษทัมีช่ือเสียงและมี

ความน่าเช่ือถือ ใหค้าํปรึกษา เสนอแนะทางเลือก และรักษาผลประโยชนข์องสมาชิก มีความโปร่งใสในการดาํเนิน

ธุรกิจ โครงสร้างบริษทัและกฎระเบียบขอ้ปฏิบติัสาํหรับสมาชิกมีความเหมาะสม ดา้นพนกังานบริษทั เน่ืองจากมี

การดูแลเอาใจใส่ เต็มใจให้บริการ มีบุคลิกภาพดี มารยาทดี และอธัยาศยัดี ให้บริการดว้ยความรวดเร็ว มีความ

ซ่ือสตัย ์ซ่ือตรง สามารถใหข้อ้มูลรายละเอียดต่าง ๆ แนะนาํลูกคา้ไดดี้ ส่วนดา้นสายงานหวัหนา้ทีมมีการพฒันาสาย

งานอยูเ่สมอ และมีการใหค้วามรู้ ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ สุภาพร (2554) ศึกษาความพึงพอใจของผูบ้ริโภคท่ีมี

ต่อคุณภาพการบริการของธุรกิจร้านเสริมสวยในเขตเทศบาลนครยะลาเพ่ือศึกษาปัญหาและขอ้เสนอแนะของ

ผูบ้ริโภคท่ีมีต่อธุรกิจร้านเสริมสวยในเขตเทศบาลนครยะลา ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษามีจาํนวนทั้งส้ิน 400 คน 

เคร่ืองมือท่ีใช ้ไดแ้ก่ แบบสอบถาม ผลการศึกษาพบว่า ในภาพรวมผูบ้ริโภคมีความพึงพอใจในคุณภาพบริการ เม่ือ

พิจารณารายดา้น พบว่า ผูบ้ริโภคมีความพึงพอใจในกระบวนการใหบ้ริการมากท่ีสุด (x̅ = 4.05) รองลงมาคือ ดา้น

ช่องทางการจดัจาํหน่าย (x̅ = 4.02) ดา้นส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพและดา้นบุคคล (x̅ = 3.91) ดา้นผลิตภณัฑ ์(x̅ =3.69) 

ดา้นราคา (x̅ = 3.48) และดา้นการส่งเสริมการตลาดผูบ้ริโภคมีความพึงพอใจนอ้ยท่ีสุด (x̅ = 2.96)  

 

สรุป 

              ผลการศึกษาพบว่าสมาชิกส่วนใหญ่เป็นเพศชายมีอายุระหว่าง 40–49 ปี ประกอบอาชีพเกษตรกร 

สถานะการเป็นสมาชิกนอ้ยกว่า 1 ปีและอยู่ในระดบัตน้ (m1-m3) มีรายไดจ้ากการเป็นตวัแทนจาํหน่ายเฉล่ียนอ้ย

กว่า 5,000 บาทต่อเดือน และพิจารณาผลิตภณัฑปุ๋์ยก่อนสมคัรสมาชิก สาํหรับความพึงพอใจต่อบริการของบริษทั 

ไอเอที 2016 จาํกดั ดา้นต่าง ๆโดยรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด เม่ือพิจารณารายดา้น พบวา่ มีความพึงพอใจมากท่ีสุด 4 

ขอ้ ระดบัมาก 3 ขอ้ โดยดา้นท่ีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด คือ ดา้นผลิตภณัฑ ์(x̅ = 4.42 ) รองลงมาคือ ดา้นบุคลากร (x̅ = 4.41) 

ดา้นบริษทั (x̅ = 4.27) ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย (x̅ = 4.23) ดา้นกระบวนการ (x̅ = 4.19) ดา้นราคา (x̅ = 4.18) 

และดา้นส่งเสริมการตลาด (x̅ = 4.16) ตามลาํดบั ทั้งน้ี เน่ืองจากผลิตภณัฑไ์อเอทีมีคุณภาพใชแ้ลว้เห็นผลจริง ตรง

ต่อความตอ้งการของลูกคา้ บรรจุภณัฑข์องผลิตภณัฑ์น่าใช ้สินคา้มีความหลากหลาย รายละเอียดสินคา้มีความ

ชดัเจน และสินคา้มีช่ือเสียง ราคาเหมาะสมกบัคุณภาพและปริมาณ ทั้งยงัมีการกาํหนดราคาเป็นมาตรฐานเดียวกนั  

มีการติดต่อส่ือสารกบัลูกคา้โดยการเขา้ถึงบา้น หรือผา่นช่องทางต่าง ๆ ท่ีหลากหลายไม่วา่จะเป็นทางโทรศพัท ์ไลน์ 

หรือเฟซบุ๊ก คลงัสินคา้มีความพร้อมสะดวกและรวดเร็วในการจดัส่งสินคา้ ขอ้เสนอแนะจากผลการวิจยัท่ีสาํคญั คือ 

บริษทัผูผ้ลิตควรมีการพฒันาผลิตภณัฑอ์ย่างต่อเน่ือง และเพ่ิมความหลากหลายของผลิตภณัฑเ์พ่ือสอดคลอ้งกบั

ความตอ้งการของสมาชิก ควรมีการสนบัสนุนการอบรมบุคลากรดา้นสายงานเพ่ือสร้างความชาํนาญในการทาํงาน

ท่ีมากข้ึน ควรมีการติดตาม และประเมินผลความพึงพอใจของสมาชิกไอเอทีท่ีใชผ้ลิตภณัฑไ์อเอที เพ่ือเป็นการสร้าง

ความน่าเช่ือถือใหแ้ก่บริษทั 
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บทคัดย่อ 

งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษา 1) ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ 2) พฤติกรรมการเลือกซ้ือผลิตภณัฑปุ๋์ยเคมี

ตราหัวววั–คนัไถ 3) ระดบัความสาํคญัของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือผลิตภณัฑปุ๋์ยเคมีตราหัว

ววั–คนัไถ โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากเกษตรกรผูป้ลูกขา้วท่ีซ้ือผลิตภณัฑ์ปุ๋ยเคมี                  

ตราหัวววั-คนัไถ ในอาํท่าตะโก จงัหวดันครสวรรค ์จาํนวน 75 คน จากการศึกษาพบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่เป็นเพศชาย               

อายตุั้งแต่ 51 ปีข้ึนไป การศึกษาระดบัประถมศึกษาหรือตํ่ากวา่ สถานภาพสมรส มีพ้ืนท่ีเพาะปลูกขา้ว 61–75 ไร่ รายไดจ้าก

การเพาะปลูกขา้ว 60,000–80,000 บาท/ปี ดา้นพฤติกรรม พบวา่ เกษตรกรซ้ือปุ๋ยเคมีเพราะตอ้งการเพ่ิมปริมาณผลผลิตขา้ว 

ซ้ือปุ๋ยเคมีจาํนวน 3–4 คร้ัง/ปี โดยเกษตรกรเลือกตดัสินใจเอง และชาํระเงินโดยเลือกใช้เงินเช่ือจาก ธ.ก.ส. นอกจากน้ี

เกษตรกรใหค้วามสาํคญักบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดโดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง โดยดา้นผลิตภณัฑมี์ความสําคญั

มากท่ีสุด รองลงมาคือ ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย และลาํดบัสุดทา้ยคือ ดา้นการส่งเสริมการตลาด 

คาํสําคญั: เกษตรกรผูป้ลูกขา้ว, ปุ๋ยตราหวัววั-คนัไถ, ส่วนประสมทางการตลาด, อาํเภอท่าตะโก 

 

Abstract 

This research aimed to study 1)  demographic characteristics and purchase behavior of OX- Brand chemical 

fertilizers, and 2)  level of marketing mix factors affected the choices of OX- Brand chemical fertilizer products. 

Questionnaires were used to collect data from 75 samples of Tha Tako District, Nakhon Sawan Province rice farmers, who 

purchased OX- Brand chemical fertilizer products.  The results showed that most of the farmers were male, aged 51 years 

and over, graduated from elementary school or lower, marital status, with 61–75 rai of rice planting area, 60,000–80,000 

baht/year income. Rice farmers showed purchasing behavior that they brought chemical fertilizers for rice yield increasing, 

3– 4 times/ year, depended on their decision and paid by credit from BACC bank.  Moreover, farmers emphasized in 

moderate level toward the overall market mix factors.  The aspects of the product quality, price, distribution channels and 

marketing promotion were the important marketing mix factor in this situation. 

Keywords: marketing mix, OX-Brand fertilizer, rice farmers, Tha Tako District 
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คํานํา 

“ขา้ว” เป็นพืชเศรษฐกิจหลกัท่ีสาํคญัชนิดหน่ึงของประเทศไทย เน่ืองจากชาวนาไทยปลูกขา้วเพ่ือบริโภค

และเพ่ือจาํหน่ายมาเป็นระยะเวลาท่ียาวนาน และถือไดว้่าประเทศไทยเป็นประเทศท่ีส่งออกขา้วเป็นอนัดบัตน้ๆ 

ของโลก แต่ทว่าในปีล่าสุด ขา้วไทยมีผลผลิตเฉล่ียท่ี 393 กิโลกรัมต่อไร่ ซ่ึงลดลงอย่างเห็นไดช้ดัเม่ือเทียบกับปี 

2559 2560 และ 2561 ท่ีมีผลผลิตเฉล่ีย คือ 430 421 และ 420 กิโลกรัมต่อไร่ ตามลาํดบั (สมาคมผูส่้งออกขา้วไทย, 

2563) การท่ีผลผลิตขา้วตํ่าลงเป็นผลสืบเน่ืองมาจากขอ้จาํกดัหลายประการ ทั้งความแปรปรวนของสภาพอากาศและ

ขาดการจดัการดินท่ีเหมาะสมติดต่อกนัเป็นระยะเวลานาน ทาํใหดิ้นขาดธาตุอาหารพืชท่ีสาํคญัและเส่ือมสภาพอย่าง

ต่อเน่ือง การเก็บเก่ียวผลผลิตในแต่ละปีทาํให้มีการเคล่ือนยา้ยธาตุอาหารออกจากพ้ืนท่ีเพาะปลูก ส่งผลทาํให้การ

ผลิตขา้วนั้นมีผลผลิตท่ีตํ่าลง  

ดงันั้นปุ๋ยจึงมีความสําคญั เพราะปุ๋ยเป็นหน่ึงในปัจจยัการผลิตท่ีสามารถใชเ้พ่ิมผลผลิตภาพดิน เพ่ิมธาตุ

อาหารท่ีดินขาดแคลนให้มีเพียงพอต่อการเจริญเติบโตของพืช (Corrective application) หรือเพ่ิมเติมธาตุอาหารท่ี

ลดลงเน่ืองจากสูญเสีย ไปในช่วงการปลูกพืช (Maintenance application) ใหไ้ดผ้ลผลิตสูง คุณภาพดี และคงระดบั

ความอุดมสมบูรณ์ของดินไวไ้ด้อย่างย ัง่ยืน โดยปุ๋ยเคมีเป็นสารประกอบอนินทรีย์ท่ีให้ธาตุอาหารพืชเป็น

สารประกอบ ท่ีผ่านกระบวนการผลิตทางเคมีเม่ือใส่ลงไปในดินท่ีมีความช้ืนท่ีเหมาะสม ปุ๋ยเคมีจะละลายใหพื้ชดูด

ไปใชป้ระโยชน์ไดอ้ย่างรวดเร็ว และปุ๋ยเคมีแบ่งไดเ้ป็น 2 ประเภท คือ ปุ๋ยเด่ียวหรือแม่ปุ๋ย คือ ปุ๋ยท่ีมีธาตุอาหารคือ

ไนโตรเจน (N) หรือ ฟอสฟอรัส (P) หรือ โพแทสเซียม (K) เป็นองคป์ระกอบอยูห่น่ึงหรือสองธาตุแลว้แต่ชนิดของ

สารประกอบท่ีเป็นแม่ปุ๋ยนั้น ๆ มีปริมาณของธาตุอาหารท่ีคงท่ี และมีความเขม้ขน้สูง อีกประเภท คือ ปุ๋ยผสม ไดแ้ก่ 

ปุ๋ยท่ีมีการนาํเอาแม่ปุ๋ย หลายชนิดมาผสมรวมกนั เพ่ือใหปุ๋้ยท่ีผสมไดมี้ปริมาณและสดัส่วนของธาตุอาหาร N P และ 

K ตามท่ีตอ้งการ เพ่ือใหไ้ดปุ๋้ยท่ีเหมาะท่ีจะใชก้บัพืชและดินท่ีแตกต่างกนั 

  บริษทั ไทยเซ็นทรัลเคมี จาํกดั (มหาชน)  เป็นบริษทัท่ีผลิตปุ๋ยเคมีมาอยา่งยาวนาน ทาํใหก้ารวิจยัตลาดจึงมี

ความสาํคญั เพราะช่วยให้ผูป้ระกอบการสามารถวางแผนงานในการดาํเนินงาน ตลอดจนพฒันาสินคา้ให้ธุรกิจ

บรรลุผลสําเร็จ ดงันั้น ผูวิ้จยัจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษา ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือ

ผลิตภณัฑปุ๋์ยเคมีของเกษตรกรผูป้ลูกขา้วในอาํเภอท่าตะโก จงัหวดันครสวรรค ์กรณีศึกษาปุ๋ยตราหวัววั-คนัไถ เพ่ือ

นาํขอ้มลูท่ีไดม้าปรับกลยุทธ์ทางการตลาด เพ่ิมยอดขาย และวางแผนการตลาดในการจาํหน่ายผลิตภณัฑ์ปุ๋ยเคมี

ต่อไป 

 

อุปกรณ์และวธีิการ 

 ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีคือ เกษตรกรผูป้ลูกขา้วท่ีซ้ือผลิตภณัฑปุ๋์ยเคมี ตราหวัววั–คนัไถ ในอาํเภอ

ท่าตะโก จงัหวดันครสวรรค ์ 

               กลุ่มตวัอย่าง คาํนวณจากสูตรตามวิธีของคอแครน (Cochran) กรณีไม่ทราบค่าสดัส่วนของประชากร โดย

กาํหนดระดบัความเช่ือมัน่ท่ีร้อยละ 90 ยอมใหมี้ความคลาดเคล่ือนในการประมาณค่าไม่เกินร้อยละ 10 ซ่ึงสามารถ

คาํนวณไดจ้าก Equation 1 (กลัยา, 2554) 

          n =  z
2

4e2
            (1) 
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                      เม่ือ        n   =  ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง 

                                    z   =  1.65 ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 90 

                                    e   =  ระดบัค่าความคลาดเคล่ือนท่ียอมรับได ้กาํหนดไวไ้ม่เกินร้อยละ 10 

                       แทนค่าในสูตร ไดด้งัน้ี      n =  (1.65)2

4(0.1)2
 

                               =     68.06 

จาํนวนของกลุ่มตวัอย่างท่ีไดจ้ากการคาํนวณ คือ 68.06 ตวัอย่าง ซ่ึงไดม้าโดยวิธีการคาํนวณโดยใชสู้ตร

ของคอแครน และเพ่ือป้องกนัการสูญเสียของแบบสอบถามเน่ืองจากอาจมีคุณสมบติัของแบบสอบถามไม่ครบถว้น

สมบูรณ์จึงทาํการเกบ็ตวัอยา่งเพ่ิมแบบสอบถาม เป็นตวัอยา่งทั้งหมด 75 ตวัอยา่ง 

การสุ่มตวัอย่าง ใชวิ้ธีการสุ่มตวัอย่างแบบตามสะดวก (Convenience Sampling) เป็นการเลือกแบบ ไม่มี

กฎเกณฑ ์อาศยัความสะดวกของผูวิ้จยัเป็นหลกั และเจาะจงเฉพาะเกษตรกรผูป้ลูกขา้วท่ีตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์

ปุ๋ยเคมี ตราหวัววั–คนัไถ 

 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษา 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มูลในการศึกษาคร้ังน้ีเป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นลกัษณะ

คาํถามปลายปิด (Close-Ended Questionnaires) สร้างข้ึนตามวตัถุประสงคข์องการวิจยั แบ่งเป็น 3 ตอน  

ตอนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของเกษตรกร มีลกัษณะเป็นแบบตรวจคาํตอบ  

ตอนท่ี 2 พฤติกรรมการซ้ือผลิตภณัฑปุ๋์ยเคมี ตราหัวววั–คนัไถ ของเกษตรกร มีลกัษณะเป็นแบบตรวจ

คาํตอบ (Check List) โดยสอบถามถึงพฤติกรรมต่างๆ ในดา้นการซ้ือผลิตภณัฑ์ปุ๋ยเคมี ตราหัวววั–คนัไถ ของ

เกษตรกร  

ตอนท่ี 3 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือผลิตภณัฑปุ๋์ยเคมี ตราหัวววั–คนัไถ ของ

เกษตรกร โดยแยกเป็นปัจจยัต่าง ๆ คือ ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่ายและดา้นการส่งเสริม

การตลาด เป็นแบบสอบถามประเภทมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั (Rating Scale)  

 

การตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือวิจัย          

จัดพิมพ์แบบสอบถาม จากนั้นพิจารณาความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหาของแบบสอบถาม โดยขอความ

อนุเคราะห์จากผูเ้ช่ียวชาญ 3 ท่าน เพ่ือตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) ก่อนท่ีจะนาํไปใช ้โดย

มีการพิจารณาตรวจสอบและแกไ้ขปรับปรุง เพ่ือให้อ่านแลว้มีความเขา้ใจง่ายและชดัเจน ตามวตัถุประสงค์ของ

การศึกษา 

 

การวิเคราะห์ข้อมลู 

สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล คือ สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) โดยใชค้วามถ่ี (Frequency) 

ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ด้วยโปรแกรม

คอมพิวเตอร์สาํเร็จรูปทางสังคมศาสตร์ ส่วนการวิเคราะห์ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ไดก้าํหนดการใหร้ะดบั

คะแนนเป็นอตัราส่วนตามแบบลิเคิร์ทสเกล ดงัน้ีคือ มีผลต่อการเลือกซ้ือมากท่ีสุด 5 คะแนน มีผลต่อการเลือกซ้ือ
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มาก 4 คะแนน มีผลต่อการเลือกซ้ือปานกลาง 3 คะแนน มีผลต่อการเลือกซ้ือนอ้ย 2 คะแนน มีผลต่อการเลือกซ้ือ

นอ้ยท่ีสุด 1 คะแนน โดยกาํหนดเกณฑก์ารแปลความหมายของคะแนน คือ คะแนนเฉล่ีย 4.21–5.00 หมายถึง มีผล

ต่อการเลือกซ้ืออยูใ่นระดบัมากท่ีสุด คะแนนเฉล่ีย 3.41–4.20 หมายถึง มีผลต่อการเลือกซ้ืออยูใ่นระดบัมาก คะแนน

เฉล่ีย 2.61–3.40 หมายถึง มีผลต่อการเลือกซ้ืออยู่ในระดบัปานกลาง คะแนนเฉล่ีย 1.81–2.60 หมายถึง มีผลต่อการ

เลือกซ้ืออยูใ่นระดบัระดบันอ้ย คะแนนเฉล่ีย 1.00–1.80 หมายถึง มีผลต่อการเลือกซ้ืออยูใ่นระดบัระดบันอ้ยท่ีสุด 

 

ผลและวจิารณ์ผลการศึกษา 

1) ขอ้มูลทัว่ไปของเกษตรกรผูป้ลูกขา้วท่ีซ้ือผลิตภณัฑปุ๋์ยเคมี ตราหวัววั-คนัไถ ในอาํเภอท่าตะโก จงัหวดั

นครสวรรค์ พบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ร้อยละ 72.0 มีอายุ 51 ปีข้ึนไป ร้อยละ 42.7 การศึกษา

ระดบัประถมศึกษาหรือตํ่ากวา่ ร้อยละ 45.3 สถานภาพสมรส ร้อยละ 74.6 มีอาชีพหลกัทาํเกษตรกรรม ร้อยละ 96.0 

มีพ้ืนท่ีเพาะปลูกขา้วอยู่ระหว่าง 61–75 ไร่ ร้อยละ 26.7 และมีรายไดจ้ากการเพาะปลูกขา้วอยู่ระหว่าง 60,000– 

80,000 บาท/ปี ร้อยละ 36.0 

 2) พฤติกรรมการซ้ือผลิตภณัฑปุ๋์ยเคมี ตราหวัววั–คนัไถ ของเกษตรกรผูป้ลูกขา้วในอาํเภอท่าตะโก จงัหวดั

นครสวรรค ์พบวา่ ส่วนใหญ่เกษตรกรเลือกซ้ือผลิตภณัฑปุ๋์ยเคมี เพราะตอ้งการเพ่ิมปริมาณผลผลิตขา้ว ร้อยละ 77.3 

ไดรั้บขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัปุ๋ยเคมี ตราหวัววั-คนัไถ จากร้านคา้ผูจ้าํหน่ายปุ๋ย ร้อยละ 77.3 ซ้ือปุ๋ยเคมีจาํนวน 3–4 

คร้ัง/ปี ร้อยละ 78.7 โดยเกษตรกรจะเลือกใชปุ๋้ยสูตร 16-20-0 ในช่วงท่ีขา้วมีอายุ 20–30 วนั ร้อยละ 45.3 และใชปุ๋้ย

สูตร 15-15-15 ในช่วงท่ีขา้วมีอาย ุ60–70 วนั ร้อยละ 48.0 โดยเกษตรกรเลือกตดัสินใจเองในการเลือกซ้ือปุ๋ย ร้อยละ 

72.0 และเลือกวิธีการชาํระเงินค่าปุ๋ยเคมี โดยเลือกใชเ้งินเช่ือจาก ธ.ก.ส. ในการซ้ือปุ๋ยเคมีในแต่ละคร้ัง ร้อยละ 53.3  

3) ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือผลิตภณัฑปุ๋์ยเคมี ตราหวัววั–คนัไถ ของเกษตรกร

ผูป้ลูกขา้วในอาํเภอท่าตะโก จงัหวดันครสวรรค ์พบวา่ เกษตรกรใหค้วามสาํคญักบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด

ในการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑปุ๋์ยเคมี ตราหวัววั-คนัไถ ในภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง มีค่าเฉล่ีย 3.22 โดยปัจจยัท่ี

มีระดบัค่าเฉล่ียสูงท่ีสุดคือ ดา้นผลิตภณัฑ ์มีค่าเฉล่ียโดยรวม 3.94 รองลงมาคือ ดา้นราคา มีค่าเฉล่ียโดยรวม 3.31 

ด้านช่องทางการจัดจาํหน่าย มีค่าเฉล่ียโดยรวม 2.96 และด้านการส่งเสริมการตลาด มีค่าเฉล่ียโดยรวม 2.67 

ตามลาํดบั 

เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ด้านผลิตภัณฑ์ เกษตรกรให้ความสําคัญด้านการให้ผลดีมากท่ีสุด มี

ค่าเฉล่ีย 4.48 รองลงมาคือ ตราสินคา้มีความน่าเช่ือถือ มีค่าเฉล่ีย 4.03 ไม่มีปัญหาเร่ืองฝุ่ นและการจบัตวัเป็นกอ้น มี

ค่าเฉล่ีย 3.99 บรรจุภัณฑ์ทนทานและสะดวกต่อการใช้งาน มีค่าเฉล่ีย 3.61 และสีกับขนาดของเม็ดปุ๋ยมีความ

เหมาะสม มีค่าเฉล่ีย 3.60 ตามลาํดบั 

ดา้นราคา พบวา่ เกษตรกรใหค้วามสาํคญัดา้นการตั้งราคาท่ีมีความเหมาะสมกบัคุณภาพของผลิตภณัฑม์าก

ท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 3.91 รองลงมาคือ ราคาถูกว่ายี่หอ้อ่ืน มีค่าเฉล่ีย 3.19 ทางร้านแจง้ราคาท่ีชดัเจน มีค่าเฉล่ีย 3.07 และ

ระดบัราคามีความหลากหลายใหเ้ลือกซ้ือ มีค่าเฉล่ีย 3.05 ตามลาํดบั  
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ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย พบวา่ เกษตรกรใหค้วามสาํคญัดา้นสถานท่ีจาํหน่ายสะดวกต่อการเดินทาง

มากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 3.27 รองลงมาคือ สามารถหาซ้ือไดส้ะดวก มีค่าเฉล่ีย 3.07 มีบริการจดัส่งถึงท่ีหมาย มีค่าเฉล่ีย 

3.05 และมีการจดัจาํหน่ายตามบูธตามงานการเกษตรต่าง ๆ มีค่าเฉล่ีย 2.44 ตามลาํดบั 

ดา้นการส่งเสริมการตลาด พบว่า เกษตรกรใหค้วามสาํคญัดา้นการจดักิจกรรมลด แลก แจก แถมมากท่ีสุด 

มีค่าเฉล่ีย 3.15 รองลงมาคือ มีตัวอย่างหรือแปลงสาธิตให้เห็นผลจากการใช้ มีค่าเฉล่ีย 2.65 การจัดอบรมให้

คาํแนะนาํหรือวิธีการใช ้มีค่าเฉล่ีย 2.64 การประชาสมัพนัธ์ผา่นส่ือต่าง ๆ เช่น แผน่ป้าย ใบปลิว มีค่าเฉล่ีย 2.60 และ

การส่งข่าวสารใหท้ราบผา่นทาง Facebook หรือส่ือออนไลน ์มีค่าเฉล่ีย 2.31 ตามลาํดบั แสดงดงั Table 1 
 

Table 1 Analysis of the level of importance of the four marketing mix factors 

Marketing Mix x̅ SD Level of importance 

Product 

High efficiency for plant production 

Appropriate color and size of fertilizer 

Reliable of Brand 

No dust and coagulation problems 

Sturdy and convenient to use of packaging  

Price  

Suitable price for the quality of the product 

Clear storefront price   

Various price level of the fertilizer 

Cheap than other brands 

Place 

Convenient to buy 

Convenient location to buy 

Delivery service 

Sale in agricultural events 

Promotion 

Public relations through various media 

Promotion event 

Business news on Facebook and other social media  

Available of demonstration plots  

Arranging training to give advice or how to use 

3.94 

4.48 

3.60 

4.03 

3.99 

3.61 

3.31 

3.91 

3.07 

3.05 

3.19 

2.96 

3.07 

3.27 

3.05 

2.44 

2.67 

2.60 

3.15 

2.31 

2.65 

2.64 

0.67 

0.67 

0.72 

0.62 

0.65 

0.68 

0.69 

0.68 

0.68 

0.66 

0.73 

0.68 

0.64 

0.60 

0.82 

0.66 

0.76 

0.75 

0.78 

0.89 

0.67 

0.73 

More 

Most 

More 

More 

More 

More 

Moderate 

More 

Moderate 

Moderate 

Moderate 

Moderate 

Moderate 

Moderate 

Moderate 

Low 

Moderate 

Low 

Moderate 

Low 

Moderate 

Moderate 
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วิจารณ์ผลการศึกษา 

ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของเกษตรกรผูป้ลูกขา้วท่ีซ้ือผลิตภณัฑปุ๋์ยเคมี ตราหวัววั-คนัไถ ในอาํเภอท่า

ตะโก จงัหวดันครสวรรค ์พบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุ 51 ปีข้ึนไป การศึกษาระดบัประถมศึกษา

หรือตํ่ากว่า สถานภาพสมรส มีอาชีพหลกัทาํเกษตรกรรม มีพ้ืนท่ีเพาะปลูกขา้วอยู่ระหว่าง 61–75 ไร่ และมีรายได้

จากการเพาะปลูกขา้วอยู่ระหว่าง 60,001–80,000 บาท/ปี สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ธทัธรรม และคณะ (2557) ได้

ศึกษาปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธ์ต่อการซ้ือปุ๋ยเคมีเพ่ือการปลูกขา้วของเกษตรกรในอาํเภออาจสามารถ จงัหวดัร้อยเอด็ 

พบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุ 51 ปีข้ึนไป การศึกษามีระดบัตํ่ากว่าประถมศึกษา และมีรายไดเ้ฉล่ีย

จากการทาํนา 50,000–100,000 บาท/ปี ซ่ึงจะเห็นไดว้่า จากลุ่มตวัอย่างเกษตรกรผูป้ลูกขา้วท่ีซ้ือผลิตภณัฑปุ๋์ยเคมี 

ตราหวัววั-คนัไถ ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย เพราะเพศชายเป็นผูน้าํของครอบครัว เน่ืองจากสงัคมเห็นวา่เพศชายสามารถ

คุม้ครองป้องกนัสมาชิกในครอบครัวได ้และอาชีพเกษตรกรเป็นอาชีพท่ีใชแ้รงงานค่อนขา้งหนกั จึงตอ้งอาศยักาํลงั

ของเพศชาย ซ่ึงแขง็แรงกวา่เพศหญิง  

พฤติกรรมการซ้ือผลิตภณัฑปุ๋์ยเคมี ตราหวัววั–คนัไถ ของเกษตรกรผูป้ลูกขา้วในอาํเภอท่าตะโก จงัหวดั

นครสวรรค์ พบว่า ส่วนใหญ่เกษตรกรเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์ปุ๋ยเคมี ตราหัวววั-คนัไถ เพ่ือเพ่ิมปริมาณผลผลิตขา้ว 

เพราะเป็นผลิตภณัฑ์ท่ีมีคุณภาพ ตราสินคา้มีความน่าเช่ือถือ เพราะคุณภาพของผลิตภณัฑเ์ป็นตวับ่งบอกถึงการ

ดาํเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพของผลิตภณัฑ ์(เกตุวดี และคณะ, 2561) และไดรั้บขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัปุ๋ยเคมี ตราหวั

ววั-คนัไถ จากร้านคา้ผูจ้าํหน่ายปุ๋ย โดยซ้ือปุ๋ยเคมีจาํนวน 3–4 คร้ัง/ปี เน่ืองจากเกษตรกรส่วนใหญ่ทาํนาปรัง ภายใน

หน่ึงปีสามารถทาํนาได ้2 รอบ โดยแต่ละรอบการปลูกจนถึงการเก็บเก่ียว เกษตรกรจะใส่ปุ๋ย 2 คร้ัง ในคร้ังแรก

เกษตรกรเลือกใชปุ๋้ยสูตร 16-20-0 ใส่ในช่วงท่ีขา้วมีอายุ 20–30 วนั และคร้ังท่ีสอง เกษตรกรใชปุ๋้ยสูตร 15-15-15  

ใส่ในช่วงท่ีขา้วมีอาย ุ60–70 วนั โดยเกษตรกรเลือกตดัสินใจดว้ยตวัเองในการเลือกซ้ือปุ๋ย และเลือกวิธีการชาํระเงิน

ค่าปุ๋ยเคมี โดยเลือกใชเ้งินเช่ือจาก ธ.ก.ส. จากบตัรสินเช่ือเกษตรกรในการซ้ือปุ๋ยเคมีในแต่ละคร้ัง เพราะเกษตรกร

ส่วนใหญ่ไม่มีเงินสดท่ีจะใชเ้ป็นตน้ทุนในการเพาะปลูกขา้วในแต่ละรอบ จึงเลือกใชบ้ตัรสินเช่ือเกษตรกร และผอ่น

ชาํระในภายหลงั   

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือผลิตภณัฑปุ๋์ยเคมี ตราหวัววั–คนัไถ ของเกษตรกรผู ้

ปลูกขา้วในอาํเภอท่าตะโก จงัหวดันครสวรรค ์พบว่า เกษตรกรใหค้วามสาํคญักบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด

ในการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑปุ๋์ยเคมี ตราหวัววั-คนัไถ ในภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง ดงัเช่น ทฤษฎีส่วนประสม

ทางการตลาด (Marketing Mix : 4P) ของศิริวรรณ และคณะ (2552) ท่ีกล่าวไวว้่า ส่ิงท่ีจะสนองความตอ้งการของ

ผูบ้ริโภค มี 4 ประการ คือ ผลิตภณัฑ ์ราคา ช่องทางการจดัจาํหน่าย และการส่งเสริมการตลาด ซ่ึงเกษตรกรผูป้ลูก

ขา้วในอาํเภอท่าตะโก จงัหวดันครสวรรค ์ท่ีเลือกซ้ือผลิตภณัฑปุ๋์ยเคมี ตราหวัววั–คนัไถ ให้ความสําคญักบัปัจจยั

ส่วนประสมทางการตลาด ดา้นผลิตภณัฑม์ากท่ีสุด รองลงมาคือ ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย และลาํดบั

สุดทา้ยคือ ดา้นการส่งเสริมการตลาด ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ นงรักษ ์(2556) ท่ีทาํการศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผล

ต่อการใชปุ๋้ยอินทรียข์องเกษตรกรในเขตจงัหวดับุรีรัมย ์พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามให้ความสําคญักบัปัจจยัส่วน
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ประสมทางการตลาด ดา้นผลิตภณัฑม์ากท่ีสุด รองลงมาคือ ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย และดา้นการ

ส่งเสริมการตลาด ตามลาํดบั 

ส่วนปัญหาและอุปสรรคท่ีพบจากการดาํเนินงานวิจยัน้ี คือ เร่ืองระยะเวลาท่ีมีค่อนขา้งจาํกดั ประกอบกบั

พ้ืนท่ีในการเกบ็รวบรวมขอ้มมูลหรือดาํเนินงานนั้นค่อนขา้งไกล จึงทาํใหก้ารดาํเนินงานไม่สะดวกและล่าชา้ 

 

สรุป 

ข้อมูลทั่วไปของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวที่ซ้ือผลิตภัณฑ์ปุ๋ยเคมี ตราหัววัว-คันไถ ในอําเภอท่าตะโก จังหวัด

นครสวรรค์ พบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุ 51 ปีข้ึนไป การศึกษาระดบัประถมศึกษาหรือตํ่ากว่า 

สถานภาพสมรส มีอาชีพหลกัทาํเกษตรกรรม มีพ้ืนท่ีเพาะปลูกขา้วอยู่ระหว่าง 61–75 ไร่ และมีรายไดจ้ากการ

เพาะปลูกขา้วอยูร่ะหวา่ง 60,001–80,000 บาท/ปี    

พฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑ์ปุ๋ยเคมี ตราหัววัว–คันไถ ของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวในอําเภอท่าตะโก จังหวัด

นครสวรรค์ พบว่า ส่วนใหญ่เกษตรกรเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์ปุ๋ยเคมี ตราหัวววั-คนัไถ เพ่ือเพ่ิมปริมาณผลผลิตขา้ว 

ไดรั้บขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัปุ๋ยเคมี ตราหัวววั-คนัไถ จากร้านคา้ผูจ้าํหน่ายปุ๋ย ซ้ือปุ๋ยเคมีจาํนวน 3–4 คร้ัง/ปี โดย

เกษตรกรจะเลือกใช้ปุ๋ยสูตร 16-20-0 ในช่วงท่ีขา้วมีอายุ 20–30 วนั และใช้ปุ๋ยสูตร 15-15-15 ในช่วงท่ีขา้วมีอายุ  

60–70 วนั โดยเกษตรกรเลือกตดัสินใจดว้ยตนเองในการเลือกซ้ือปุ๋ยเคมีและเลือกวิธีการชาํระเงินค่าปุ๋ยเคมี โดย

เลือกใชเ้งินเช่ือจาก ธ.ก.ส. ในการซ้ือปุ๋ยเคมีในแต่ละคร้ัง 

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดที่มผีลต่อการเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์ปุ๋ยเคม ีตราหัวววั–คันไถ ของเกษตรกรผู้

ปลูกข้าวในอําเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ พบว่า เกษตรกรใหค้วามสาํคญักบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด

ในการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑปุ๋์ยเคมี ตราหวัววั-คนัไถ ในภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง โดยปัจจยัท่ีมีระดบัค่าเฉล่ีย

สูงสุดคือ ดา้นผลิตภณัฑ ์รองลงมาคือ ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย และลาํดบัสุดทา้ยคือ ดา้นการส่งเสริม

การตลาด เม่ือพิจารณาถึงขอ้ยอ่ยในแต่ละดา้นสามารถสรุปไดด้งัต่อไปน้ี 

ดา้นผลิตภณัฑ ์พบว่า เกษตรกรให้ความสําคญัโดยรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า 

เกษตรกรใหค้วามสาํคญักบัการใชท่ี้ใหผ้ลผลิตดีมากท่ีสุด รองลงมาคือ ตราสินคา้มีความน่าเช่ือถือ ไม่มีปัญหาเร่ือง

ฝุ่ นและการจับตัวเป็นก้อน บรรจุภัณฑ์ทนทานและสะดวกต่อการใช้งาน และสีกับขนาดของเม็ดปุ๋ยมีความ

เหมาะสม ตามลาํดบั           

 ดา้นราคา พบว่า เกษตรกรให้ความสาํคญัโดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า 

เกษตรกรใหค้วามสาํคญัดา้นการตั้งราคาท่ีมีความเหมาะสมกบัคุณภาพของผลิตภณัฑม์ากท่ีสุด รองลงมาคือ ราคา

ถูกวา่ยี่หอ้อ่ืน ทางร้านแจง้ราคาท่ีชดัเจน และระดบัราคามีความหลากหลายใหเ้ลือกซ้ือ ตามลาํดบั 

ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย พบว่า เกษตรกรให้ความสําคญัโดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณา

เป็นรายดา้น พบวา่ เกษตรกรใหค้วามสาํคญักบัสถานท่ีจาํหน่ายสะดวกต่อการเดินทางมากท่ีสุด รองลงมาคือ หาซ้ือ

ไดส้ะดวก มีบริการจดัส่งถึงท่ีหมาย และมีการจดัจาํหน่ายตามบูธตามงานการเกษตรต่าง ๆ ตามลาํดบั 

และดา้นการส่งเสริมการตลาด พบวา่ เกษตรกรใหค้วามสาํคญัโดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณา

เป็นรายด้าน พบว่า เกษตรกรให้ความสําคญัด้านการจัดกิจกรรมลด แลก แจก แถมมากท่ีสุด มี รองลงมาคือ                          
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มีตวัอย่างหรือแปลงสาธิตใหเ้ห็นผลจากการใช ้มีการจดัอบรมใหค้าํแนะนาํหรือวิธีการใช ้การประชาสัมพนัธ์ผ่าน

ส่ือต่าง ๆ เช่น แผน่ป้าย ใบปลิว และการส่งข่าวสารใหท้ราบผา่นทาง Facebook หรือส่ือออนไลน ์ตามลาํดบั 

จากขอ้มูลขา้งตน้ แสดงให้เห็นว่า ดา้นผลิตภณัฑ ์เกษตรกรให้ความสําคญักบัการใชท่ี้ให้ผลผลิตดีมาก

ท่ีสุด ดา้นราคา เกษตรกรใหค้วามสาํคญักบัการตั้งราคาท่ีมีความเหมาะสมกบัคุณภาพของผลิตภณัฑม์ากท่ีสุด ดา้น

ช่องทางการจดัจาํหน่าย เกษตรกรใหค้วามสาํคญักบัการหาซ้ือไดส้ะดวกมากท่ีสุด และดา้นการส่งเสริมการตลาด 

เกษตรกรใหค้วามสาํคญักบัการจดักิจกรรมลด แลก แจก แถมมากท่ีสุด  
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การจัดการหนอนหัวดํามะพร้าวของเกษตรกรผู้ปลูกมะพร้าวในอาํเภอกุยบุรี จังหวดัประจวบคีรีขันธ์ 
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บทคัดย่อ 

 การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาขอ้มูลทัว่ไปทางเศรษฐกิจและสังคม ความรู้เก่ียวกบัหนอนหัวดาํมะพร้าว

และการจดัการ วิธีการจดัการหนอนหัวดาํมะพร้าวของเกษตรกร และปัญหาและขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัการจดัการหนอนหัวดาํ

มะพร้าวของเกษตรกรผูป้ลูกมะพร้าวในอาํเภอกุยบุรี จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ กลุ่มตวัอยา่งเป็นเกษตรกรผูป้ลูกมะพร้าวใน

พ้ืนท่ีท่ีมีการระบาดของหนอนหวัดาํมะพร้าวในปี 2557 จาํนวน 267 คน โดยคาํนวณหาขนาดของกลุ่มตวัอยา่งโดยใชสู้ตร

ของทาโร ยามาเน่และทาํการสุ่มตวัอยา่งแบบง่ายโดยวธีิจบัสลาก และเก็บขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถาม วเิคราะห์ขอ้มูลโดยใช้

สถิติเชิงพรรณนา ผลการวจิยัพบวา่ เกษตรกรส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายมุากกวา่ 60 ปีข้ึนไป เกษตรกรส่วนใหญ่รับทราบ

ขอ้มูลการจดัการหนอนหวัดาํมะพร้าวผา่นส่ือบุคคลจากนกัวชิาการเกษตรและนกัวชิาการส่งเสริมการเกษตร เกษตรกรส่วน

ใหญ่มีความรู้เก่ียวกบัหนอนหวัดาํมะพร้าวและวธีิการจดัการหนอนหวัดาํมะพร้าวอยูใ่นระดบัมาก มีวธีิการจดัการหนอนหวั

ดาํมะพร้าวมากท่ีสุดคือ การปล่อยแตนเบียน Bracon hebetor และรองลงมาใชส้ารเคมี emamectin benzoate 1.92% EC ฉีดเขา้  

ลาํตน้มะพร้าวท่ีมีความสูงมากกวา่ 12 เมตร เกษตรกรส่วนใหญ่มีขอ้เสนอแนะใหห้น่วยงานภาครัฐสนบัสนุนสารเคมีในการ

ป้องกันกําจัดหนอนหัวดํามะพร้าว รวมทั้ งสนับสนุนพ่อ–แม่พนัธ์ุ และวสัดุในการผลิตขยายพนัธ์ุแตนเบียนสําหรับ                       

แนวทางการจัดการหนอนหัวดาํมะพร้าว ควรมีการอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกรเก่ียวกับการป้องกันกาํจัดหนอนหัวดาํ

มะพร้าว ทั้งวธีิการเขตกรรม การใชชี้วภณัฑแ์ละชีววธีิ และการใชส้ารเคมี  

คาํสําคญั: การจดัการศตัรูพืช, ตน้มะพร้าว, หนอนหวัดาํมะพร้าว, อาํเภอกยุบุรี   
 

Abstract 
 The objectives of this research were to study economic and general social information, their knowledge 
concerning coconut black headed caterpillar management, the method of coconut black headed caterpillar management and 
their coconut black headed caterpillar management, problems, and suggestions of farmers in Kui Buri District, Prachuap Khiri 
Khan Province. The total of 267 informants were coconut farmers in Kui Buri District, Prachuap Khiri Khan Province, who 
grew coconuts during an outbreak of coconut black headed caterpillar in 2014. The sample size was calculated using Taro 
Yamane's formula.  Data sampling random sampling,  Lottery method was performed using questionnaires.  The data were 
analyzed using descriptive statistics. The research results were as follows: Most of the farmers were females over 60 years old 
and graduated from elementary school. Most farmers received information on the management of coconut blackhead worms 
through the media from agricultural and agricultural extension officers. Most farmers had a high level of knowledge about 
coconut black headed worms and methods of handling coconut worms. The release of wasps (Bracon hebetor) followed by 
injection of emamectin benzoate 1.92% EC into the coconut trees with the height above 12 meters.  There are suggestions for 
government agencies to support chemicals in the prevention of coconut worms, including support for the parent breeder 
and production materials for breeding the wasps.  For the management of coconut black headed caterpillar, there should be 
training to educate farmers about prevention the coconut black headed caterpillar, including cultural control, biological control, 
and chemical control. 
Keywords: coconut tree, coconut black headed caterpillar, pest management, Kui buri district 
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คํานํา 

 มะพร้าว (Cocos nucifera Linn.) เป็นพืชตระกูลปาล์มท่ีมีความสําคัญทางเศรษฐกิจของประเทศไทย                       

มีพ้ืนท่ีปลูกประมาณ 1.44 ลา้นไร่ แต่ในปี พ.ศ. 2560 เกษตรกรผูป้ลูกมะพร้าวบางรายปรับเปล่ียนพ้ืนท่ีไปปลูก

ปาลม์นํ้ามนัและยางพาราทดแทน และประสบปัญหาหนอนหัวดาํมะพร้าวระบาดรุนแรง ซ่ึงเป็นแมลงต่างถ่ินการ

เขา้ทาํลายมีความรุนแรงถึงระดบัท่ีทาํใหต้น้มะพร้าวยืนตน้ตายได ้และขยายพ้ืนท่ีระบาดอยา่งต่อเน่ือง และมีความ

เส่ียงท่ีการระบาดของหนอนหวัดาํมะพร้าวจะกระจายไปยงัพ้ืนท่ีปลูกปาลม์นํ้ามนัซ่ึงจะทาํใหเ้กิดความเสียหายทาง

เศรษฐกิจอยา่งร้ายแรง  

 หนอนหัวดาํมะพร้าว (Opisina arenosella Walker) มีถ่ินกาํเนิดอยู่ในเอเชียใต ้แถบประเทศอินเดียและ              

ศรีลงักา ทาํความเสียหายต่อมะพร้าวในระยะหนอนเท่านั้น ลกัษณะตวัเต็มวยัเป็นผีเส้ือกลางคืน ผีเส้ือหนอนหวัดาํ

มะพร้าวเพศเมียสามารถวางไข่ประมาณ 49–490 ฟอง วางไข่เป็นกลุ่ม ตวัหนอนเม่ือฟักออกจากไข่จะอยู่รวมเป็น

กลุ่มก่อนท่ีจะยา้ยไปกดักินทาํลายมะพร้าว หนอนท่ีเพ่ิงฟักออกจากไข่หวัจะมีสีดาํ ลาํตวัมีสีเหลือง เม่ืออายุมากข้ึน

หวัจะเปล่ียนเป็นสีนํ้าตาลเขม้ ตวัมีสีนํ้าตาลอ่อน และมีลายสีนํ้าตาลเขม้พาดตามยาวของลาํตวั  

 จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์เป็นแหล่งผลิตมะพร้าวมากท่ีสุดของประเทศไทย โดยมีพ้ืนท่ีปลูกมะพร้าวทั้งส้ิน 

469,340 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 32.59 ของพ้ืนท่ีปลูกทั้งประเทศ (กรมส่งเสริมการเกษตร, 2557) จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์

พบการระบาดของหนอนหัวดาํมะพร้าวคร้ังแรกในปี 2550 มีเน้ือท่ีประมาณ 50 ไร่ ต่อมาไดพ้บพ้ืนท่ีระบาดของ

หนอนหัวดาํมะพร้าวอย่างต่อเน่ือง ในปี 2560 พ้ืนท่ีระบาดเพ่ิมข้ึนเป็น 93,408 ไร่ จากพ้ืนท่ีการระบาดรวมทั้ ง

ประเทศ 109,409 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 85.38 ของพ้ืนท่ีระบาดทั้ งประเทศ (ข้อมูล ณ วนัท่ี 15 พฤษภาคม 2560)                    

(กรมส่งเสริมการเกษตร, 2560)  โดยอาํเภอกุยบุรีมีพ้ืนท่ีปลูกมะพร้าว 18,161 ไร่ ในปี 2560 พบหนอนหัวดาํ

มะพร้าวระบาด 7,237 ไร่ (กรมส่งเสริมการเกษตร, 2560) หน่วยงานราชการไดแ้นะนาํวิธีการควบคุมหนอนหวัดาํ

มะพร้าวใหเ้กษตรกร 7 วิธี คือ การตดัทางใบ การพ่นเช้ือ Bacillus thuringiensis การปล่อยแตนเบียน Trichogramma 

spp., Bracon hebetor และ Goniozus nephantidis การเจาะลาํตน้มะพร้าวฉีดสารเคมี emamectin benzoate 1.92% EC 

เขา้ลาํตน้มะพร้าวท่ีมีความสูงมากกวา่ 12 เมตร ยกเวน้มะพร้าวอ่อน (มะพร้าวนํ้าหอม มะพร้าวนํ้าตาล และมะพร้าว

กะทิ) และการใชส้ารเคมีพ่นทางใบมะพร้าวท่ีมีความสูงนอ้ยกว่า 12 เมตร หรือในมะพร้าวอ่อน (มะพร้าวนํ้าหอม 

มะพร้าวนํ้ าตาล และมะพร้าวกะทิ) สารเคมีท่ีแนะนาํ คือ flubendiamide 20% WG, chlorantraniliprole 5.17% SC, 

spinosad 12% SC และ lufenuron 5% EC เพ่ือเป็นแนวทางในการป้องกนักาํจดัพร้อมถ่ายทอดความรู้ โดยในปี 2563 

พบการระบาดในจังหวดัประจวบคีรีขันธ์ลดลงเหลือเพียง 4,058.50 ไร่ (ข้อมูล ณ วนัท่ี 16 ธันวาคม 2563)                      

(กรมส่งเสริมการเกษตร, 2563) แต่ยงัพบการระบาดของหนอนหวัดาํมะพร้าวในพ้ืนท่ีจงัหวดัอยูอ่ยา่งต่อเน่ือง 

 จากปัญหาดงักล่าวผูวิ้จยัจึงมีความสนใจเลือกพ้ืนท่ีอาํเภอกยุบุรี จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ เน่ืองจากเป็นพ้ืนท่ี

หน่ึงท่ีมีการระบาดของหนอนหัวดาํมะพร้าว และมีศูนย์การจัดการศัตรูพืชชุมชนท่ีเข้มแข็ง เพ่ือศึกษาข้อมูล                 

หนอนหัวดาํมะพร้าว และวิธีการจดัการหนอนหัวดาํมะพร้าวของเกษตรกรผูป้ลูกมะพร้าวในพ้ืนท่ีอาํเภอกุยบุรี 

จังหวดัประจวบคีรีขนัธ์ เพ่ือหาแนวทางการจัดการหนอนหัวดาํมะพร้าวท่ีเหมาะสม อนัจะเป็นประโยชน์ต่อ

เกษตรกรผูป้ลูกมะพร้าว และภาคอุตสาหกรรม รวมทั้งหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกบัการแกปั้ญหาศตัรูมะพร้าวได้

นาํไปใชว้างแผนจดัการหนอนหวัดาํมะพร้าวไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ เหมาะสม และยัง่ยืนต่อไป 
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วธีิการศึกษา 

 การวิจัยในคร้ังน้ีเป็นการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาวิจัยคร้ังน้ี คือ 

เกษตรกรผูป้ลูกมะพร้าวท่ีพบการระบาดของหนอนหวัดาํมะพร้าวทุกตาํบลในอาํเภอกยุบุรี จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 

จาํนวน 801 คน มีการกาํหนดขนาดกลุ่มตวัอย่าง โดยการใช้สูตรในการคาํนวณหาขนาดกลุ่มตวัอย่าง คือ Taro 

Yamane ท่ีความคลาดเคล่ือน 0.5 ไดก้ลุ่มตวัอยา่ง 267 คน และทาํการสุ่มแบบง่ายโดยจบัฉลากรายช่ือของเกษตรกร

ตามสดัส่วนท่ีกาํหนด 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่ แบบสอบถามแบบมีโครงสร้าง ประกอบดว้ยคาํถามปลายปิด และคาํถาม

ปลายเปิดเป็นเคร่ืองมือในการเก็บขอ้มูล ซ่ึงมีขั้นตอนในการสร้างแบบสอบถาม และการตรวจสอบแบบสอบถาม

ไดน้าํไปทดสอบกบัเกษตรกรผูป้ลูกมะพร้าวท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอย่าง จาํนวน 30 คน เพ่ือคาํนวณหาความเช่ือมัน่ของ

แบบสอบถาม โดยใชสู้ตรสัมประสิทธ์ิ แอลฟา (α-coefficient) โดยใชวิ้ธีของครอนบาช (Cronbach, 1970) มีค่า

ความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.942  

ซ่ึงแบ่งแบบสอบถามออกเป็น 4 ตอน ดงัน้ี ตอนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปทางเศรษฐกิจและสังคม ตอนท่ี 2 ความรู้

เก่ียวกบัหนอนหัวดาํมะพร้าวและวิธีการจดัการหนอนหวัดาํมะพร้าว ตอนท่ี 3 วิธีการจดัการหนอนหัวดาํมะพร้าว

ของเกษตรกร จาํนวน 2 ประเด็น ไดแ้ก่ การสํารวจติดตามสถานการณ์และประเมินระดบัการทาํลาย และการ

ป้องกนักาํจดัหนอนหวัดาํมะพร้าว ตอนท่ี 4 ปัญหาและขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัการจดัการหนอนหวัดาํมะพร้าว 

การวิเคราะห์ขอ้มูล โดยการนาํแบบสอบถามท่ีเก็บรวบรวมขอ้มูลต่างๆ ตามวตัถุประสงค์ของการวิจยั              

มาตรวจสอบความสมบูรณ์ของขอ้มูล จดัทาํรหสัขอ้มูล และวิเคราะห์ขอ้มูล โดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา ไดแ้ก่ ความถ่ี 

ค่าร้อยละ ค่าตํ่าสุด ค่าสูงสุด ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ดงัน้ี 

ตอนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปทางเศรษฐกิจและสงัคม เป็นคาํถามปลายปิดและปลายเปิด สถิติท่ีใชวิ้เคราะห์ขอ้มูล 

คือ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าตํ่าสุด ค่าสูงสุด ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เพ่ืออธิบายขอ้มูลพ้ืนฐานส่วน

บุคคล 

ตอนท่ี 2 ความรู้เร่ืองหนอนหวัดาํมะพร้าวและการป้องกนักาํจดั ประกอบดว้ยคาํถามปลายปิด มีเกณฑใ์น

การประเมิน คือ 

  ขอ้ท่ีตอบถูก คะแนนเท่ากบั 1 

  ขอ้ท่ีตอบผิด คะแนนเท่ากบั 0 

สาํหรับการแจกแจงความถ่ีและคะแนนของกลุ่มตวัอยา่งแบ่งระดบัช่วงคะแนนความรู้เป็น 5 ระดบั ดงัน้ี 

 ช่วงความกวา้งระหวา่งชั้น =    คะแนนสูงสุด – คะแนนตํ่าสุด 

          จาํนวนชั้น 

    =        20–0 

     5 

    =        4 

 จากเกณฑด์งักล่าวสามารถแปลความหมายของระดบัความรู้ ดงัน้ี 

 ช่วงคะแนน  17–20  คะแนน       หมายถึง    มีระดบัความรู้มากท่ีสุด 

 ช่วงคะแนน  13–16  คะแนน       หมายถึง    มีระดบัความรู้มาก 
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 ช่วงคะแนน  9– 12    คะแนน       หมายถึง    มีระดบัความรู้ปานกลาง 

 ช่วงคะแนน  5–8      คะแนน       หมายถึง    มีระดบัความรู้นอ้ย 

 ช่วงคะแนน  0–4      คะแนน       หมายถึง    มีระดบัความรู้นอ้ยท่ีสุด 

 สถิติท่ีใช้วิเคราะห์ขอ้มูล คือ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าตํ่าสุด ค่าสูงสุด ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

ตอนท่ี 3 ความคิดเห็นเก่ียวกบัปัญหาและขอ้เสนอแนะในการป้องกนักาํจดัหนอนหวัดาํมะพร้าว เป็น

คาํถามปลายปิด และปลายเปิดใหแ้สดงความคิดเห็นแต่ละคาํถามตามมาตรประมาณค่า 5 ระดบั คือ 

  5          =             มีปัญหาระดบัมากท่ีสุด 

  4          =             มีปัญหาระดบัมาก 

  3          =             มีปัญหาระดบัปานกลาง 

  2          =             มีปัญหาระดบันอ้ย 

  1          =             มีปัญหาระดบันอ้ยท่ีสุด 

สาํหรับการแจกแจงความถ่ีและคะแนนเฉล่ียของกลุ่มตวัอยา่งแบ่งระดบัปัญหา เป็น 5 ระดบั ดงัน้ี 

 ช่วงความกวา้งระหวา่งชั้น =    คะแนนสูงสุด – คะแนนตํ่าสุด 

          จาํนวนชั้น 

    =         5–1 

                   5 

    =        0.80 

 จากเกณฑด์งักล่าวสามารถแปลความหมายของระดบัคะแนน ดงัน้ี 

 ค่าเฉล่ีย  4.21–5.00    คะแนน       หมายถึง    ระดบัปัญหามากท่ีสุด 

 ค่าเฉล่ีย  3.41–4.20    คะแนน       หมายถึง    ระดบัปัญหามาก 

 ค่าเฉล่ีย  2.61–3.40    คะแนน       หมายถึง    ระดบัปัญหาปานกลาง 

 ค่าเฉล่ีย  1.81–2.60    คะแนน       หมายถึง    ระดบัปัญหานอ้ย 

 ค่าเฉล่ีย  1.00–1.80    คะแนน       หมายถึง    ระดบัปัญหานอ้ยท่ีสุด 

สถิติท่ีใชวิ้เคราะห์ขอ้มูล คือ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าตํ่าสุด ค่าสูงสุด ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

 

ผลและวจิารณ์ผลการศึกษา 

 ตอนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปทางเศรษฐกิจและสังคม พบวา่ เกษตรกรร้อยละ 64.79 เป็นเพศหญิง ส่วนใหญ่มีอายุ

มากกว่า 60 ปีข้ึนไป จบการศึกษาระดบัประถมศึกษา มีสมาชิกในครัวเรือนเป็นผูใ้ชแ้รงงานทางการเกษตรจาํนวน  

1–2 คน และไม่ไดจ้า้งแรงงานทางการ และปลูกมะพร้าวจาํนวนเฉล่ีย 23.87 ตน้ต่อไร่ เน่ืองจากเกษตรกรส่วนใหญ่

ประกอบอาชีพหลกัเป็นเกษตรกรมาตั้งแต่รุ่นบิดามารดา ไม่ไดรั้บการศึกษาในระดบัท่ีสูงเพราะมีขอ้จาํกดัดา้น

ค่าใช้จ่ายในการเรียน ระยะทางของสถานศึกษาท่ีห่างไกล ครอบครัวมีบุตรเป็นจาํนวนมาก โอกาสในการเข้าถึง

การศึกษาในพ้ืนท่ีชนบท ค่านิยมทางสังคมไทยแบบดั้งเดิมท่ีไม่ส่งเสริมให้บุตรสาวไดรั้บการศึกษา เป็นตน้ และ
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รูปแบบการทาํการเกษตรภายในครัวเรือน จึงไม่จา้งแรงงานเพ่ือลดตน้ทุนค่าใชจ่้าย ส่วนสมาชิกคนอ่ืนในครัวเรือน

กาํลงัอยูใ่นวยัเรียน และวยัทาํงานท่ีไปประกอบอาชีพอ่ืนไม่ไดเ้ก่ียวขอ้งทางดา้นการเกษตร 

 เกษตรกรส่วนใหญ่เป็นสมาชิกกลุ่มหรือองค์กรท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเกษตร คือ ธนาคารเพ่ือการเกษตรและ

สหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) และมีการรับทราบขอ้มูลการจดัการหนอนหวัดาํมะพร้าวมากท่ีสุดจากนกัวิชาการจาก

กรมวิชาการเกษตรหรือนกัวิชาการจากกรมส่งเสริมการเกษตร รองลงมารับทราบจากส่ือประชาสัมพนัธ์ประเภท

เอกสารวิชาการ (แผ่นพบั โปสเตอร์) โดยเกษตรกรส่วนใหญ่เคยเขา้ร่วมกิจกรรมเก่ียวกบัการป้องกนักาํจดัหนอน

หัวดาํมะพร้าวในกิจกรรมการฝึกอบรม เน่ืองจากในช่วงพบการระบาดของหนอนหัวดาํหน่วยราชการไดมี้การ

ประชาสมัพนัธ์ขอ้มูลเพ่ือสร้างการรับรู้ใหก้บัเกษตรกรสาํหรับการจดัการหนอนหวัดาํมะพร้าว และไดจ้ดัฝึกอบรม

เกษตรกรผูป้ลูกมะพร้าวอย่างต่อเน่ือง อีกทั้งเกษตรกรส่วนใหญ่เป็นสมาชิกศูนยจ์ดัการศตัรูพืชชุมชน (ศจช.) จึงได้

เป็นผูช่้วยนกัวิชาการจากกรมส่งเสริมการเกษตรในการเขา้ไปดาํเนินกิจกรรมในการควบคุมการระบาดหนอนหวัดาํ 

ดว้ยเหตุผลดงักล่าวจึงทาํใหเ้กษตรกรเกือบทั้งหมดไดรั้บรู้ขอ้มูลการจดัการหนอนหวัดาํมะพร้าว 

 ตอนที่ 2  ความรู้เกีย่วกบัหนอนหัวดาํมะพร้าวและวธีิการจดัการหนอนหัวดาํมะพร้าว พบวา่ เกษตรกรร้อย

ละ 48.31 มีความรู้ระดบัมาก รองลงมาร้อยละ 24.72 มีความรู้ระดบัปานกลาง รองลงมาร้อยละ 19.48 มีความรู้ระดบั

มากท่ีสุด และเกษตรกรส่วนนอ้ยร้อยละ 7.49 มีความรู้นอ้ย โดยขอ้ท่ีมีผูต้อบถูกมากท่ีสุด ร้อยละ 97.80 คือ หนอน

หวัดาํมะพร้าวระบาดมากในช่วงท่ีมีฝนชุก (เฉลย ไม่ใช่) โดยรวมเกษตรกรมีความรู้ท่ีถูกตอ้งเก่ียวกบัหนอนหัวดาํ

มะพร้าวและวิธีการจดัการหนอนหวัดาํมะพร้าวในระดบัมากร้อยละ 48.31 

 ตอนที่ 3  วิธีการจัดการหนอนหัวดํามะพร้าว พบว่า เกษตรกรปล่อยแตนเบียน Bracon hebetor มากท่ีสุด 

ร้อยละ 86.52 และรองลงมาร้อยละ 84.27 ใชวิ้ธีฉีดสารเคมี emamectin benzoate 1.92% EC เขา้ลาํตน้มะพร้าวท่ีมี

ความสูงมากกวา่ 12 เมตร ส่วนวิธีปฏิบติัท่ีเกษตรกรปฏิบติันอ้ยท่ีสุด คือ การปล่อยแตนเบียน Goniozus nephantidis 

ร้อยละ 17.98 

 ตอนที่ 4  ปัญหาและข้อเสนอแนะในการจัดการหนอนหัวดํามะพร้าว พบว่า เกษตรกรมีปัญหาในการ

จดัการหนอนหวัดาํมะพร้าวของเกษตรกรผูป้ลูกมะพร้าวอยู่ในระดบัปานกลาง ค่าเฉล่ีย 3.09 โดยมีปัญหาเร่ืองการ

ปล่อยแตนเบียน Goniozus nephantidis ระดบัมากท่ีสุด ค่าเฉล่ีย 4.48 และมีปัญหาเร่ืองการปล่อยแตนเบียน Bracon 

hebetor อยู่ในระดบันอ้ย ค่าเฉล่ีย 2.02 ส่วนขอ้เสนอแนะในการจดัการหนอนหวัดาํมะพร้าวเกษตรกรเสนอแนะให้

ปลูกพืชระบบวนเกษตร และใหใ้ชห้ลาย ๆ วิธีในการจดัการหนอนหวัดาํมะพร้าวร่วมกนั จึงจะแกปั้ญหาไดอ้ย่าง

ย ัง่ยืน 
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แนวทางการจัดการศัตรูส้มโอขาวแตงกวาของเกษตรกรกลุ่มแปลงใหญ่อาํเภอมโนรมย์ จังหวดัชัยนาท 

Guidelines for pomelo cv. Khao Taeng Gua (Citrus maxima (Burm.) Merrill) pest management by 

large scale farmers in Manorom District, Chai Nat Province 
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บทคดัย่อ 

 การวิจัยคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์ เพ่ือศึกษาแนวทางการจัดการศัตรูส้มโอขาวแตงกวาท่ีเหมาะสมของเกษตรกร               

แปลงใหญ่ส้มโอขาวแตงกวา ตาํบลศิลาดาน อาํเภอมโนรมย ์จงัหวดัชยันาท จาํนวน 107 ราย ผลการศึกษาพบวา่ เกษตรกร

ส่วนใหญ่มีอายเุฉล่ีย 53.32 ปี อยู่ในระดบัการศึกษาประถมศึกษา (ร้อยละ 52.05)  มีประสบการณ์ปลูกส้มโอขาวแตงกวา 

12.93 ปี เกษตรกรมีความรู้เก่ียวกับการจัดการโรค (ร้อยละ 84.38) แมลงและไร (ร้อยละ 83.90) และวชัพืชศัตรูส้มโอ                 

(ร้อยละ 84.10) อยู่ในระดบัความรู้มากท่ีสุด เกษตรกรให้ระดบัความสําคญัของศตัรูส้มโอขาวแตงกวา คือโรคแคงเกอร์  

แมลงและไรศตัรูส้มโอ คือ หนอนชอนใบส้ม และ ไรแดงแอฟริกนั วชัพืช คือ หญา้แห้วหมู แนวทางการจดัการศตัรูสม้โอ

ขาวแตงกวาท่ีเหมาะสม คือ ใชพ้นัธ์ุตา้นทานโรค หรือ พนัธ์ุปลอดโรค ตรวจแปลงปลูกส้มโออย่างสมํ่าเสมอ รักษาความ

สะอาดในแปลงปลูกส้มโอ ทาํลายส่วนของตน้ส้มโอท่ีถูกแมลงเขา้ทาํลาย ตดัแต่งก่ิงให้โปร่ง ประกอบกับสํารวจการ

แพร่กระจายของแมลง รวมทั้ งใช้สารเคมีและใช้สารชีวภณัฑ์ในการควบคุมและกาํจดัแมลง และจัดการวชัพืช โดยใช้

แรงงานหรือเคร่ืองมือกลใน การกาํจดัวชัพืชบริเวณรอบตน้สม้โอ  

คาํสําคญั: การจดัการศตัรูพืช, แปลงใหญ่สม้โอ, สม้โอขาวแตงกวา, อาํเภอมโนรมย ์
 

Abstract 

This research aimed to study Appropriate farmers' management for pomelo cucumber pests. The population of 

the study was 107 persons of pomelo farmers from Siladan farm in Manorom District, Chai Nat Province. The results 

showed that most of the farmers were average age of 53.32 years. Most of them had primary school education (52.05%) 

with 12.93 years of experience in growing pomelo. Farmers know pomelo disease (84.38%) pests and mites (83.90%) and 

weed management (84.10%). at the highest. The farmers levels of importance of the enemy type of pomelo categorized 

based on types of pests were as follows: Grapefruit diseases such as canker disease. Pomelo pests and mites such as orange 

leave worms and African red mites. Weeds, such as moose grass. Appropriate pest management guidelines for pomelo 

farmers from Siladan farm are Pomelo disease management, such as the use of disease-resistant or disease-free early 

varieties, regularly check the orange cultivated areas, and maintain cleanliness in the pomelo plantation, eliminating parts 

of the tree that has been destroyed by insects, pruning, exploring the spread of insects, use of chemicals, and 

biopharmaceuticals for insect control. And weed management using manual labor or machine tools to get rid of weeds 

around pomelo trees. 

Keywords: pest management, large scale pomelo, pomelo cv. Khao Taeng Gua, Manorom District 
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คํานํา 

 ประเทศไทยมีการปลูกสม้โอกนัอยา่งแพร่หลาย  เน่ืองจากสม้โอสามารถข้ึนไดดี้ในสภาพดินเกือบทุกชนิด 

พบว่าประเทศไทยมีพ้ืนท่ีปลูกส้มโอประมาณ 292,568 ไร่ เป็นพ้ืนท่ีท่ีใหผ้ลผลิตแลว้ จาํนวน 198,919 ไร่ สถิติการ

ส่งออกและมูลค่าการส่งออกของส้มโอ พบว่าในปี 2553 มีการส่งออกจาํนวน 12,149 ตนั คิดเป็นมูลค่าการส่งออก 

129.46 ล้านบาท ปี 2555 มีการส่งออกจํานวน 13,386 ตัน คิดเป็นมูลค่าการส่งออก 137.01 ล้านบาท พบว่ามี

แนวโน้มเพ่ิมข้ึน (สํานักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร, 2557) จังหวดัชัยนาท เป็นจังหวดัหน่ึงท่ีเป็นแหล่ง

เพาะปลูกส้มโอท่ีสาํคญัในภาคกลาง มีการผลิตส้มโอท่ีมีลกัษณะเฉพาะเจาะจง เป็นพนัธ์ุส้มโอท่ีปลูกมาก เรียกว่า 

ส้มโอพนัธ์ุขาวแตงกวา มีความสาํคญัเชิงการคา้ และไดรั้บรองเป็นส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ไทย (Thai Geographical 

Indication: GI) จากกรมทรัพยสิ์นทางปัญญา กระทรวงพาณิชย ์(สาํนกังานพาณิชยจ์งัหวดัชยันาท, 2550) ในปี พ.ศ. 

2561 เกษตรกรส่วนใหญ่ประสบปัญหาการระบาดของโรคกรีนน่ิงหรือโรคตน้โทรม โรคแคงเกอร์ และโรคยาง

ไหลเป็นอย่างมากจึงตอ้งมีการศึกษาวิธีการควบคุมโรคพืชดงักล่าวใหไ้ดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งประสบปัญหา

การระบาดของแมลงศตัรูส้มโอ เช่น หนอนชอนใบ แมลงค่อมทอง เพล้ียไฟ และเพล้ียไก่แจส้้ม เป็นตน้ ทาํใหผ้ล

ผลิตมีคุณภาพไม่ดี ราคาตกตํ่า และมีการใชส้ารเคมีเกษตรปริมาณมากในการควบคุมศตัรูพืช ส่งผลใหเ้กษตรกรใช้

ตน้ทุนในการผลิตสูง  

การระบาดโรคพืชท่ีสาํคญั คือ โรคแคงเกอร์ เกิดจากเช้ือแบคทีเรีย Xanthomonas citri subsp. citri เป็นเช้ือ

โรคพืชกกักนัท่ีร้ายแรงของการนาํเขา้พืชตระกูลส้ม ในต่างประเทศจึงมีกฎหมายและระเบียบควบคุมการนาํเขา้

อย่างเขม้งวด อีกทั้งเกษตรกรประสบปัญหา เช่น การขาดธาตุสังกะสี  โรครากเน่าโคนเน่า (Root and Foot Rot: 

Phytophthora parasitica Dastur) ซ่ึงโรคและอาการเหล่าน้ีเกิดกบัเซลลเ์น้ือเยื่อภายนอกสามารถแกไ้ขไดด้ว้ยการใช้

สารเคมี แต่โรคท่ีทาํใหต้น้สม้โอขาวแตงกวาทรุดโทรมเร็วและส่งผลกระทบต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตมาก คือ 

โรคฮวงลองบิง (Huanglongbing) หรือ กรีนน่ิง (Citrus Greening) ซ่ึงเกิดจากเช้ือแบคทีเรีย Candidatus Liberibacter 

asiaticus เช้ือโรคน้ีอาศยัในท่ออาหารของตน้ส้มเท่านั้น (ศรัญ�ู, 2560) และโรคทริสเตซ่า (Tristeza) ท่ีเกิดจากเช้ือ

ไวรัส (Citrus tristeza virus: CTV) ซ่ึงทั้ง 2 โรคมีเพล้ียไก่แจ ้และเพล้ียอ่อนส้ม เป็นแมลงพาหะในการแพร่กระจาย 

ซ่ึงในปัจจุบันยงัพบว่ามีการระบาดของโรคน้ีอย่างกวา้งขวาง เป็นโรคท่ีสําคัญและยากแก่การป้องกันกําจัด 

เน่ืองจากแบคทีเรียสาเหตุโรคน้ีจะอาศยัอยู่ในท่ออาหารของพืช และสามารถแพร่กระจายเช้ือไปไดท้ัว่ทุกส่วนของ

ตน้ อีกทั้งเกษตรกรยงัประสบปัญหาเก่ียวกบัโรค และแมลงอ่ืน ๆ ท่ีส่งผลต่อผลผลิตส้มโอขาวแตงกวาไดโ้ดยตรง 

ถือวา่เป็นปัญหาท่ีสาํคญัท่ีส่งผลกระทบต่อผลผลิต และการจาํหน่ายของสม้โอขาวแตงกวาในปัจจุบนั 

ดงันั้นการศึกษาในคร้ังน้ี มีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาแนวทางการจดัการสม้โอขาวแตงกวาของเกษตรกรกลุ่ม

แปลงใหญ่ อาํเภอมโนรมย์ จังหวดัชัยนาท เพ่ือเป็นองค์ความรู้และแนวทางให้เกษตรกรเกิดการปฏิบัติทาง

การเกษตรท่ีดี ถูกตอ้งตามหลกัวิชาการ 
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วธีิการศึกษา 

 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

  เกษตรกรกลุ่มแปลงใหญ่ ตาํบลศิลาดาน อาํเภอมโนรมย ์จงัหวดัชยันาท จาํนวน  107 คน  

 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 

การวิจยัคร้ังน้ีใช้แบบสอบถามแบบมีโครงสร้าง (structured interview) ประกอบด้วยคาํถามปลายปิด

(closed question) และคาํถามปลายเปิด  (open-ended question) ตรวจสอบความเท่ียงตรง (validity) ของเคร่ืองมือ

โดยใหน้กัวิชาการเกษตร จาํนวน 3 ท่านทดสอบและปรับปรุงแกไ้ข โดยแบ่งแบบสอบถามออกเป็น 5 ตอน ดงัน้ี 

 ตอนท่ี 1 ข้อมลูพืน้ฐานทางเศรษฐกิจและสังคมของเกษตรกรผู้ปลูกส้มโอขาวแตงกวา ประกอบดว้ยขอ้มูล 

เพศ อายุ การศึกษา แหล่งเงินทุน การเป็นสมาชิกกลุ่ม/สถาบนัเกษตรกร พ้ืนท่ีในการปลูก จาํนวนแรงงาน ผลผลิต

สม้โอขาวแตงกวา การอบรมและแหล่งขอ้มูลข่าวสารท่ีเกษตรกรไดรั้บเก่ียวกบัเร่ืองการจดัการศตัรูสม้โอ 

 ตอนท่ี 2 ความรู้เก่ียวกับการจัดการศัตรูส้มโอขาวแตงกวา  สอบถามเกษตรกรเก่ียวกบัความรู้การจดัการ

ศตัรูสม้โอขาวแตงกวา แบ่งเป็น 4 ตอน ไดแ้ก่ 1) การจดัการโรคส้มโอ 2) การจดัการแมลงศตัรูส้มโอ 3) การจดัการ

ไรสม้โอ  4) การจดัการวชัพืชท่ีสาํคญัของสม้โอ และคาํนวณเป็นร้อยละ ทาํการแปลผลดงัน้ี 

   ร้อยละ 81–100    แสดงวา่   มีระดบัความรู้มากท่ีสุด 

   ร้อยละ 61–80  แสดงวา่  มีระดบัความรู้มาก 

   ร้อยละ 41–60  แสดงวา่  มีระดบัความรู้ปานกลาง 

   ร้อยละ 21–40  แสดงวา่  มีระดบัความรู้นอ้ย 

   ร้อยละ 1–20  แสดงวา่  มีระดบัความรู้นอ้ยท่ีสุด 

 ตอนท่ี 3 ระดับความสําคัญของชนิดศัตรูส้มโอขาวแตงกวา สอบถามเกษตรกร โดยให้เกษตรกรให้

ระดบัความสาํคญัของศตัรูสม้โอขาวแตงกวา โดยแบ่งระดบัความสาํคญัเป็น 5 ระดบั ไดแ้ก่ 

   5 คะแนน   =    มีระดบัของความสาํคญัปัญหามากท่ีสุด  

   4 คะแนน   =     มีระดบัของความสาํคญัปัญหามาก 

    3 คะแนน  =   มีระดบัของความสาํคญัปานกลาง 

    2 คะแนน   =   มีระดบัของความสาํคญันอ้ย  

   1 คะแนน   =   มีระดบัของความสาํคญันอ้ยท่ีสุด  

โดยแบ่งประเด็นการวิเคราะห์ 4 ประเด็น ไดแ้ก่ 1. โรคส้มโอ 2.แมลงศตัรูส้มโอ 3. ไรศตัรูส้มโอ 4. วชัพืชท่ีสาํคญั

ของสม้โอ คาํนวณเป็นค่าเฉล่ีย และแปลผลดงัน้ี  

   4.21–5.00 คะแนน แสดงวา่   มีระดบัความสาํคญัของปัญหามากท่ีสุด 

   3.41–4.20 คะแนน  แสดงวา่  มีระดบัความสาํคญัของปัญหามาก 

   2.61–3.40 คะแนน แสดงวา่  มีระดบัความสาํคญัของปัญหาปานกลาง 
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   1.81–2.60 คะแนน แสดงวา่  มีระดบัความสาํคญัของปัญหานอ้ย 

   1.00–1.80 คะแนน แสดงวา่  มีระดบัความสาํคญัของปัญหานอ้ยท่ีสุด 

 ตอนท่ี 4 ระดับความสําคัญของวิธีการจัดการศัตรูส้มโอขาวแตงกวา โดยแบ่งการจดัการศตัรูดังน้ี                  

1) โรคส้มโอ 2) แมลงศตัรูส้มโอ 3) ไรศตัรูส้มโอ และ 4) วชัพืชท่ีสาํคญัของส้มโอ โดยใชม้าตรวดัแบบอนัตรภาค 

(Interval Scale) เป็นมาตรวดัตวัแปรท่ีบอกปริมาณความมากนอ้ย หรือความห่างของขอ้มูล โดยในแต่ละประเด็น

เกษตรกรจะเลือกจากระดบัความสาํคญัของวิธีการจดัการศตัรูส้มโอ คาํนวณเป็นค่าเฉล่ีย และแปลผล ตามตอนท่ี 3

 ตอนท่ี 5 แนวทางการจัดการศัตรูส้มโอขาวแตงกวาท่ีเหมาะสมของเกษตรกร รวบรวมขอ้มูลและทาํ

การวิเคราะห์ขอ้มูล สถานการณ์ท่ีเกษตรกรประสบความสาํเร็จดว้ยปัจจยัท่ีเอ้ืออาํนวย ทั้งปัจจยัภายใน และปัจจยั

ภายนอก รวมถึงวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแขง็ท่ีนาํไปสู่โอกาส หรือการแข่งขนัได ้

 การเกบ็รวมรวมข้อมูล โดยการติดต่อประสานงานกบัเจา้หนา้ท่ีสาํนกังานเกษตรจงัหวดัชยันาท และ

ดาํเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากเกษตรกรผูป้ลูกส้มโอในเกษตรกรกลุ่มแปลงใหญ่ส้มโอขาวแตงกวา ตาํบลศิลา

ดาน อาํเภอมโนรมย ์จงัหวดัชยันาท จาํนวน 107 ราย และมีการตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือโดยใหน้กัวิชาการ

เกษตร จาํนวน 3 ท่าน ทดสอบ และดาํเนินการปรับปรุงแกไ้ข 

 การวิเคราะห์ข้อมูล ใช้สถิติเชิงพรรณนา คือ ค่าตํ่าสุด ค่าสูงสุด ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน 

 

ผลและวจิารณ์ผลการศึกษา 

 

(1) สภาพพืน้ฐานทางเศรษฐกิจและสังคมของเกษตรกร 

 เกษตรกรส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 53.32 ปี ส่วนใหญ่จบการศึกษาในระดบัประถมศึกษา (ร้อยละ 

52.05)  ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ พิชญาพร และคณะ (2555) ศึกษาสภาพการผลิตส้มโอพนัธ์ุขาวแตงกวาของ

เกษตรกรในจงัหวดัชยันาท พบว่าเกษตรกรมีอายุเฉล่ีย 55.62 ปี และจบการศึกษาระดบัในประถมศึกษา ซ่ึงอยู่ใน              

วยักลางคน ค่านิยมในปัจจุบันทําให้ไม่มีผูม้ารับทําการเกษตรอย่างต่อเน่ือง เพราะให้ความสําคัญทางดา้น

ภาคอุตสาหกรรมมากว่าภาคการเกษตรท่ีมีรายไดสู้งกว่า ประสบการณ์ในการปลูกสม้โอขาวแตงกวาเฉล่ีย 12.93 ปี 

เคยผ่านการฝึกอบรมเก่ียวกบัการจดัการศตัรูส้มโอขาวแตงกวาตามมาตรฐานการปฏิบติัทางการเกษตรท่ีดี (GAP) 

ไดรั้บขอ้มูลการจดัการศตัรูส้มโอจากส่ือบุคคลเป็นส่วนใหญ่ ไดแ้ก่ เจา้หนา้ท่ีส่งเสริมการเกษตร (ร้อยละ 100)                 

ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ กมลวรรณ (2552) ทาํการศึกษาการยอมรับเทคโนโลยีการผลิตส้มโอ ตามระบบ

เกษตรดีท่ีเหมาะสมของเกษตรกรในจงัหวดัชยันาท พบวา่ เกษตรกรส่วนใหญ่ไดรั้บการส่งเสริมการผลิตส้มโอตาม

ระบบเกษตรดีท่ีเหมาะสมมาจากเจ้าหน้าท่ีส่งเสริมการเกษตรให้ความรู้เก่ียวกับการปฏิบัติทางการเกษตรดีท่ี

เหมาะสม (GAP) และการไปศึกษาดูงาน (ร้อยละ 75.34) และส่ือสังคมออนไลน์ (ร้อยละ 19.18) สาเหตุท่ีส่ือ

ออนไลน์มีร้อยละ 19.18 เพราะเกษตรกรส่วนใหญ่เขา้ถึงเทคโนโลยีโดยผ่านคนกลาง ตอ้งอาศยัลูกหลานช่วยหา

ข้อมูล หรือเจ้าหน้าท่ีส่งเสริมการเกษตรลงพ้ืนท่ีในการให้ความรู้ผ่านส่ือ ซ่ึงจากงานวิจัยของ Merrill and 

Lowenstein (1971) ให้ขอ้มูลว่าส่ือเฉพาะกิจ พบว่าเกษตรกรเคยไดรั้บข่าวสารดา้นส่ือเฉพาะกิจ คิดเป็นร้อยละ 

65.00 และส่ือออนไลน์ พบว่าเกษตรกรส่วนใหญ่ไม่เคยไดรั้บข่าวสารจากส่ือออนไลน์ ร้อยละ 82.50 สําหรับ
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แรงงานในแรงงานภาคการเกษตรในการผลิตส้มโอขวาแตงกวาเฉล่ีย 3.75 คน ซ่ึงสอดคลอ้งกบั Changjai (2555) 

พบว่า จาํนวนแรงงานท่ีใชอ้ย่างน้อย 3 คน แรงงานในครอบครัวจาํนวน 2 คน และมีการจา้งแรงงาน 1 คน และ

พบวา่ เกษตรกร ร้อยละ 100 มีเอกสารสิทธ์ิการถือครองท่ีดินและทาํการเกษตรบนท่ีดินของตนเอง   

 

(2) ความรู้เก่ียวกับการจัดการศัตรูส้มโอขาวแตงกวาของเกษตรกร  

จากงานวิจยัพบว่า เกษตรกรร้อยละ 84.38 มีความรู้เก่ียวกบัการจดัการโรคส้มโอ ร้อยละ 84.10  มีความรู้

เก่ียวกบัการจดัการวชัพืช และรองลงมา ร้อยละ 83.90  มีความรู้เก่ียวกบัการจดัการแมลงและไรศตัรูส้มโอ จาก

งานวิจยัพิชญาพร และคณะ (2555) พบวา่เกษตรกรยงัมีความตอ้งการการสนบัสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ ไดแ้ก่ การ

ใหค้วามรู้เร่ืองโรคและแมลง ควรจดัใหมี้การอบรมใหเ้หมาะสมกบัช่วงฤดูกาลท่ีมีการระบาดของแมลง หรือโรค

พืชตลอดเวลา เน่ืองจากสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไปตามสภาพภูมิอากาศ และโรคอุบติัใหม่ 

 

(3) ระดับความสาํคัญของชนิดศัตรูส้มโอขาวแตงกวาในพืน้ท่ีอาํเภอมโนรมย์  

เกษตรกรส่วนใหญ่ใหร้ะดบัความสาํคญัของโรคสม้โอ ไดแ้ก่ โรคแคงเกอร์ และโรคกรีนน่ิง/โรคฮวงลอง

บิง ระดบัมากท่ีสุด  คิดเป็นค่าเฉล่ีย 4.78 และ 4.71 ตามลาํดบั โรคสแคป และโรคทริสเตซ่า ระดบัมาก คิดเป็น

ค่าเฉล่ีย 3.52 และ 3.45 ตามลาํดบั  

แมลงศตัรูส้มโอ เกษตรกรส่วนใหญ่ใหร้ะดบัความสาํคญัของ หนอนชอนใบส้ม เพล้ียไก่แจส้้ม ระดบัมากท่ีสุด 

คิดเป็นค่าเฉล่ีย 4.75 และ 4.64  เพล้ียหอยสีแดงแคลิฟอร์เนีย และเพล้ียแป้ง ระดบัมาก คิดเป็นค่าเฉล่ีย 3.78 และ 3.68  

ไรศตัรูสม้โอ เกษตรกรใหร้ะดบัความสาํคญั ไรแดงแอฟริกนั ระดบัมาก คิดเป็นค่าเฉล่ีย 4.03 และ ไรสนิม

สม้ ไรขาวพริก ระดบัปานกลาง คิดเป็นค่าเฉล่ีย 3.25 และ 2.99 ตามลาํดบั 

วชัพืชสม้โอ เกษตรกรใหร้ะดบัความสาํคญั หญา้แหว้หมู ระดบัมาก คิดเป็นค่าเฉล่ีย 4.08  รองลงมา ลูกใต้

ใบ กระดุมใบใหญ่ หญา้สาบ สาบแร้งสาบกา ผกัแครด หญา้ตีนนก และบาหยา ระดบัปานกลาง คิดเป็นค่าเฉล่ีย  

2.96 2.93 2.82 2.77 2.73 2.75 และ 2.64 ตามลาํดบั หญา้นมหนอน ระดบันอ้ย คิดเป็นค่าเฉล่ีย 2.21 ผลการวิจยัดงั Table 1  

Table 1 The levels of importance of the enemy type of pomelo  

The levels of importance of the enemy type of pomelo Average SD Level of opinion 

1. Grapfruit disease    

     1.1 Canker 4.78 0.42 Highest 

     1.2 Black spot disease 3.36 0.63 Moderate 

     1.3 Greening disease / Huang Long Bing's disease 4.71 0.51 Highest 

     1.4 Trystesa 3.45 0.73 High 

     1.5 Root rot 2.97 0.74 Moderate 

     1.6 Scap 3.52 0.63 High 

     1.7 Melanose disease 1.97 0.67 Low 

     1.8 Pink mold disease 2.68 0.74 Moderate 
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Table 1 (continued). 

The levels of importance of the enemy type of pomelo Average SD Level of opinion 

     1.9 Rubber flow disease 2.78 0.80 Moderate 

     1.10 Black mold disease 2.95 0.76 Moderate 

2. Pomelo pests    

     2.1 Thrips 2.71 0.54 Moderate 

     2.2 Orange leaf worm 4.75 0.43 Highest 

     2.3 Grapefruit borer 3.08 0.62 Moderate 

     2.4 Orange worm 2.71 0.63 Moderate 

     2.5 California red clam aphid 3.78 0.77 High 

     2.6 Mealybug 3.68 0.64 High 

     2.7 range Bantam Aphid 4.64 0.54 Highest 

     2.8 Orange Glass Worm 2.26 0.71 Low 

    2.9 Sweet rolling butterfly 2.71 0.54 Moderate 

    2.10 Golden Humpback Insect 2.62 0.52 Moderate 

3. Pomelo enemy mite    

     3.1 Orange rust mite 3.25 0.72 Moderate 

     3.2 Chilli white mite 2.99 0.68 Moderate 

     3.3 African red mite 4.03 0.71 High 

4. Weed    

     4.1 Crad 2.73 0.65 Moderate 

     4.2 Worm milk grass 2.21 0.58 Low 

     4.3 Grass 2.82 0.59 Moderate 

     4.4 Big Button 2.93 0.51 Moderate 

     4.5 Big Buttons, Bird's Foot Grass 2.75 0.70 Moderate 

    4.6 Cock cockroach 2.77 057 Moderate 

    4.7 Child under the leaf 2.96 0.72 Moderate 

    4.8 Ba Ya 2.64 0.67 Moderate 

    4.9 Moose grass 4.08 0.49 High 

 

(4) ระดับความสาํคัญของวิธีการจัดการศัตรูส้มโอขาวแตงกวา  

 ความคิดเห็นของเกษตรกรเก่ียวกบัระดบัความสาํคญัของวิธีการจดัการศตัรูสม้โอชนิดต่าง ๆ จากการศึกษา

พบว่า เกษตรกรใหค้วามสาํคญัการใชส้ม้พนัธ์ุ ตน้ตอตา้นทานโรค หรือส้มโอพนัธ์ุปลอดโรค การตรวจแปลงปลูก

ส้มอย่างสมํ่าเสมอ เช่น ในช่วงส้มแตกใบอ่อน หรือติดผล และ รักษาความสะอาดในแปลงปลูกส้มโอ ระดบัมาก
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ท่ีสุด คิดเป็นค่าเฉล่ีย 4.56 4.51 และ 4.89  ตามลาํดบั รองลงมา ใชส้ารชีวภณัฑป้์องกนักาํจดัแมลงพาหะนาํโรค การ

ใช้สารเคมีควบคุมโรคส้มโอ การใช้เขตกรรม และการใช้สารเคมีป้องกันกาํจัดแมลงพาหะนาํโรค ระดบัมาก                   

คิดเป็นค่าเฉล่ีย 3.84  3.66 3.66 และ 3.63 ตามลาํดบั ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยั ศรัญ�ู และคณะ (2560) กล่าวว่า 

กระบวนการควบคุมโรคเพ่ือให้มีประสิทธิภาพจะตอ้งทาํการตดัแต่งก่ิงแห้งออกจากตน้ก่อนการฉีดสารปฏิชีวนะ 

เพ่ือเป็นการลดแหล่งของเช้ือโรค และทาํใหส้ารปฏิชีวนะมีประสิทธิภาพมากข้ึน  

 ความสาํคญัการจดัการแมลงศตัรูสม้โอ ดว้ยวิธีการรักษาความสะอาดในแปลงปลูกส้มโอ  ทาํลายส่วนของ

ตน้ส้มโอท่ีถูกแมลงเขา้ทาํลาย เช่น ผลอ่อน ใบอ่อนส้มโอ ควรหมัน่สํารวจการแพร่กระจายของแมลงศตัรูส้มโอ 

การใชส้ารเคมีในการควบคุมและกาํจดัแมลงศตัรูส้มโอ ระดบัมากท่ีสุด คิดเป็นค่าเฉล่ีย 4.89 4.71 4.55 และ 4.30 

ตามลาํดบั เกษตรกรใหค้วามสาํคญัการใชส้ารชีวภณัฑใ์นการควบคุมแมลงศตัรูส้มโอ และการกาํจดัวชัพืช และพืช

อาหารในแปลงสม้โอ ระดบัมาก คิดเป็นค่าเฉล่ีย 4.05 และ 3.52 ตามลาํดบั  

 เกษตรกรใหค้วามสาํคญัเก่ียวกบัการจดัการไรศตัรูส้มโอ ควรหมัน่สาํรวจการแพร่กระจายของไรศตัรูส้ม

โอ และตดัแต่งก่ิงใหโ้ปร่ง เน่ืองจากพบว่าไรสนิมส้มระบาดทาํความเสียหายใหก้บัผลสม้โอทางดา้นร่มเงามากกวา่

ทางดา้นท่ีรับแสงแดด ระดบัมากท่ีสุด คิดเป็นค่าเฉล่ีย 4.89 และ 4.66 ตามลาํดบั เกษตรกรให้ความสําคญัการใช้

สารเคมีในการควบคุมและกาํจดัไรศตัรูสม้โอ ระดบัมาก คิดเป็นค่าเฉล่ีย 3.47  

 เกษตรกรใหค้วามสาํคญัเก่ียวกบัการจดัการวชัพืชท่ี ดว้ยวิธีการใชแ้รงงานหรือเคร่ืองมือกล การใชแ้รงงานคน 

กาํจดับริเวณรอบตน้พืช หรือรอบทรงพุ่ม ระดบัมากท่ีสุด คิดเป็นค่าเฉล่ีย 4.89 ไดผ้ลการวิจยัแสดงดงั Table 2 

 

Table 2 The levels of importance pomelo pest management methods categorized by different types of pests 

 Importance pomelo pest management methods Average SD 
Level of 

opinion 

1. Grapfruit disease 
  

 

   1.1 Use of disease-resistant oranges or pomelo varieties 4.56 0.58 Highest 

   1.2 Regularly check oranges plantings, such as during citrus buds or 

fruiting. 

4.51 0.56 Highest 

   1.3 The use of action such as cutting diseased branches Destroy 

diseased trees 

3.66 0.63 Moderate 

   1.4 Plant a windproof plant to reduce the severity of the wind that 

carries the pathogen / insects that bring the disease. 

2.64 0.70 Moderate 

  1.5 Use chemicals to prevent insect vectors. 3.63 0.61 High 

  1.6 Use biological products to prevent disease vectors. 3.84 0.55 High 

  1.7 Maintain cleanliness in pomelo fields 4.89 0.36 Highest 

  1.8 Using chemicals to control grapefruit plant diseases 3.66 0.58 High 
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Table 2 (continued). 

 Importance pomelo pest management methods Average SD 
Level of 

opinion 

  1.9 Use of biologics to control pomelo plant diseases. 3.37 0.63 Moderate 

  1.10 Be careful not to allow the root to be wounded. Especially during 

the rainy season 

2.77 0.66 Moderate 

  1.11 Fertilize according to soil analysis cost or avoid adding fertilizers 

more than necessary 

3.27 0.75 Moderate 

2. Pomelo pests 
 

   

  2.1 Splitting control Flowering and fruiting at the same stage in each 

generation. 

2.71 0.86 Moderate 

  2.2 Always examine the spread of grapefruit pests. 4.55 0.50 Highest 

  2.3 Destroying parts of the grapefruit tree that has been damaged by 

insects, such as young fruit grapefruit leaves. 

4.71 0.51 Highest 

  2.4 Use chemicals to control and eliminate pests of grapefruit. 4.30 0.59 Highest 

  2.5 Using biologics to control grapefruit pests. 4.05 0.64 High 

  2.6 Use a flattened hump to control and kill pomelo pests. 2.39 0.66 Low 

  2.7 Maintain cleanliness in pomelo fields. 4.89 0.31 Highest 

  2.8 Eliminate weeds and food crops in the grapefruit field. 3.52 0.50 High 

  2.9 Use a black light trap to lure adult insects. 2.95 0.50 Moderate 

  2.10 Use poisonous baits to lure adult insects.  2.73 0.56 Moderate 

3. Pomelo enemy mite 
 

   

  3.1 Should regularly explore the spread of the enemy grapefruit mites. 4.89 0.31 Highest 

  3.2 Pruning Because it was found that the orange rust mites infested the 

grapefruit in the shade more than the sun-exposed side. 

4.66 0.51 Highest 

  3.3 Use chemicals to control and eliminate pests of grapefruit mites. 3.47 0.58 High 

  3.4 Once found, pomelo enemies begin to destroy the grapefruit, 

prevent it by giving water several times in a row. 

3.12 0.53 Moderate 

  3.5 Use the hitter to control and eliminate enemy pomelo mites. 2.04 0.64 Low 

4. Weed 
 

   

  4.1 Tilling to remove weeds in the middle of the row. 1.96 0.45 Low 

  4.2 Using labor or machine tools Manual labor Eliminate the area 

around the plant or around the canopy. 

4.89 0.31 Highest 

  4.3 Grow many plants. 2.14 0.71 Moderate 

  4.4 Mulching. 2.44 0.71 Moderate 

  4.5 Weed control using herbicides. 2.33 0.75 Moderate 
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(5) แนวทางการจัดการศัตรูส้มโอขาวแตงกวาท่ีเหมาะสมของเกษตรกร  

 แนวทางการจดัการศตัรูส้มโอขาวแตงกวาท่ีเหมาะสมกบัเกษตรกรกลุ่มแปลงใหญ่ส้มโอขาวแตงกวาศิลา

ดาน คือ 1) ใชส่ื้อบุคคล เช่น นกัวิชาการผ่านกระบวนการถ่ายทอดความรู้อบรมเชิงปฏิบติัการใหเ้กษตรกรจดัการ

ศตัรูส้มโอตามหลกัวิชาการไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ ซ่ึงสอดคลอ้งกบั De Fleur (1970) กล่าวคือกลุ่มปฐมภูมิซ่ึงเป็น

คนท่ีมีความใกลชิ้ด เพ่ือนร่วมงาน ญาติ หรือเจา้หน้าท่ีภาครัฐท่ีกลุ่มผูรั้บสารยอมรับ จะมีอิทธิพลต่อผูรั้บสาร

มากกว่ากลุ่มทุติยภูมิท่ีมีความสัมพนัธ์ใกลชิ้ดนอ้ยกว่า ข่าวสารต่างๆ ท่ีไดรั้บจากส่ือมกัถูกรับรู้หรือถูกตีความโดย

อิทธิพลของกลุ่มหรือบุคคลในกลุ่มเขา้มาเก่ียวขอ้งเสมอ เรียกว่า อิทธิพลของบุคคล (personal influence) 2) การ

บริหารจดัการความรู้ในชุมชนโดยจดัใหเ้กษตรกรตน้แบบ และเกษตรกรปราดเปร่ืองในชุมชนร่วมถ่ายทอดความรู้

และสาธิตวิธีการจดัการศตัรูส้มโอ 3) เกษตรกรพฒันาความรู้ดว้ยตนเองโดยใชก้ระบวนการเรียนรู้การจดัการศตัรู

สม้โอผา่นส่ือออนไลน์ท่ีสามารถเขา้ถึงไดง่้ายดว้ยแอพพลิเคชัน่ Line, Facebook และYouTube 4) หน่วยงานภาครัฐ 

เช่น กรมวิชาการเกษตรสนบัสนุนใหข้อ้มูลเชิงลึกเพ่ือขอรับรองมาตรฐาน GAP การผลิตสม้โอ 
 

ข้อเสนอแนะ 

 (1) ควรสนับสนุนให้เกษตรกรเขา้สู่ระบบการผลิตส้มโอเพ่ือคุณภาพตามมาตรฐานการส่งออกโดยให้

เกษตรกรมีความรู้ความเขา้ใจในกระบวนการ ขั้นตอน ขอ้กาํหนด วิธีปฏิบติัตามการเกษตรท่ีดี GAP อยา่งถูกตอ้ง 

 (2) ควรทาํการศึกษาประเด็นท่ีเนน้หนกัให้ลงรายละเอียด เชิงลึก เพ่ือสามารถบริหารจดัการไดจ้ริง และ

ตรงกบัสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึน 

 

สรุป 
 

(1)สภาพพืน้ฐานทางเศรษฐกิจและสังคมของเกษตรกร 

  เกษตรกรส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 53.32 ปี ส่วนใหญ่มีระดบัการศึกษาประถมศึกษา (ร้อยละ 52.05)  

ประสบการณ์ในการปลูกส้มโอขาวแตงกวา 12.93 ปี ไดรั้บขอ้มูลการจดัการศตัรูส้มโอจาก เจา้หน้าท่ีส่งเสริม

การเกษตร และจากการไปศึกษาดูงาน มีแรงงานในการผลิตสม้โอขวาแตงกวาจาํนวน 3.75 คน 
 

(2) ความรู้เก่ียวกับการจัดการศัตรูส้มโอขาวแตงกวาของเกษตรกร  

เกษตรกรมีความรู้การจดัการเก่ียวกบัส้มโอ ดา้นการจดัการโรค การจดัการแมลงไรศตัรูส้มโอ วชัพืช อยู่

ในระดบัท่ีมีความรู้มากท่ีสุด คิดเป็น 83.10%–84.38% ซ่ึงพบวา่ประสบการณ์ท่ีมากทาํใหเ้กษตรกรสามารถวิเคราะห์

สถานการณ์หรือการควบคุมโรค หรือกระบวนการต่าง ๆไดดี้ 
 

 (3) ระดับความสาํคัญของชนิดศัตรูส้มโอขาวแตงกวาในพืน้ท่ีอาํเภอมโนรมย์  

เกษตรกรให้ความสําคญัของชนิดศตัรูพืชท่ีพบมากท่ีสุด ดา้น โรคส้มโอ คือโรคแคงเกอร์  โรคกรีนน่ิง/

โรคฮวงลองบิง โรคสแคป และโรคทริสเตซ่า ดา้น แมลงและไรศตัรูส้มโอ คือ หนอนชอนใบส้ม เพล้ียไก่แจส้้ม 

เพล้ียหอยสีแดงแคลิฟอร์เนีย และ ไรแดงแอฟริกนั และวชัพืชท่ีพบมาก คือ หญา้แหว้หมู  
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(4) ระดับความสาํคัญของวิธีการจัดการศัตรูส้มโอขาวแตงกวา  

เกษตรมีความเห็นเก่ียวกบัระดบัความสาํคญัของวิธีการจดัการศตัรูสม้โอขาวแตงกวา ดงัน้ี การจดัการโรค

สม้โอ ควรใชพ้นัธ์ุตา้นทานโรค หรือ พนัธ์ุปลอดโรค มีการตรวจแปลงปลูกสม้โออยา่งสมํ่าเสมอ และรักษาความ

สะอาดในแปลงปลูกสม้โอ ทาํลายส่วนของตน้สม้โอท่ีถูกแมลงเขา้ทาํลาย ตดัแต่งก่ิงใหโ้ปร่ง สาํรวจการ

แพร่กระจายของแมลง ใชส้ารเคมีในการควบคุมและกาํจดัแมลง และใชส้ารชีวภณัฑใ์นการควบคุมแมลง ใช้

แรงงานหรือเคร่ืองมือกลใน การกาํจดัวชัพืชบริเวณรอบตน้สม้โอ 

 

(5) แนวทางการจัดการศัตรูส้มโอขาวแตงกวาท่ีเหมาะสมของเกษตรกร  

 นกัวิชาการถ่ายทอดความรู้ รูปแบบอบรมเชิงปฏิบติัการใหเ้กษตรกรจดัการศตัรูส้มโอตามหลกัวิชาการได้

อยา่งมีประสิทธิภาพ มีการบริหารจดัการความรู้โดยจดัใหเ้กษตรกรตน้แบบในชุมชนร่วมถ่ายทอดความรู้และสาธิต

วิธีการจัดการศัตรูส้มโอ เกษตรกรพัฒนาความรู้ด้วยตนเองโดยใช้ Line, Facebook และYouTube รวมทั้ งมี

หน่วยงานภาครัฐ สนบัสนุนใหข้อ้มูลเพ่ือขอรับรองมาตรฐาน GAP การผลิตสม้โอ  
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ปรึกษา และครอบครัวพิพฒัรังสรรค ์ท่ีมีส่วนช่วยสนบัสนุนงานวิจยัในคร้ังน้ีใหส้าํเร็จตามวตัถุประสงค ์
 

เอกสารอ้างองิ 

กมลวรรณ บุญรอด.  2552. การยอมรับเทคโนโลยีการผลิตส้มโอตามระบบเกษตรดีท่ีเหมาะสมของเกษตรกรใน 
            ชยันาท. วิทยานิพนธ์ปริญญาโท, มหาวิทยาลยัขอนแก่น. 
สาํนักส่งเสริมและจัดการสินคา้เกษตร. 2557. ขอ้มูลสถิติการผลิตจากรายงานภาวะการณ์ผลิตพืช (ส้มโอ).   
             กรมส่งเสริมการเกษตร. http://www.agriman.doae.go.th 

/home/news/Year%202013/010_Citrus%20maxima.pdf, 17 มกราคม 2564. 
สาํนกังานพาณิชยจ์งัหวดัชยันาท. 2550. รายงานการขอจดทะเบียนส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์กรมทรัพยสิ์นทางปัญญา. 
               ชยันาท. ใน: รายงานการขอจดทะเบียนส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์. สาํนกังานพาณิชยจ์งัหวดัชยันาท, ชยันาท. 
พิชญาพร สีเขม้ จินดา ขลิบทอง, ภรณี ต่างวิวฒัน.์ 2555. สภาพการผลิตสม้โอพนัธ์ุขาวแตงกวาของเกษตรกรใน

จงัหวดัชยันาท. ใน: รายงานการประชุมเสนอผลงานวิจยัระดบับณัฑิตศึกษา
มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช คร้ังท่ี 2. มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช, นนทบุรี, หนา้ 318–326.  

ศรัญ�ู ใจเข่ือนแกว้ อาํไพวรรณ ภาราดร์นุวฒัน,์ ศรีเมฆ ชาวโพงพาง. 2560. โรค Huanglongbing ของสม้โอและ
การใชส้ารปฏิชีวนะเพ่ือการควบคุมโรค: กรณีศึกษาในสม้โอ พนัธ์ุขาวแตงกวา จงัหวดัชยันาท.                        
ใน: รายงานการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ คร้ังท่ี 54 . มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์,  

               กรุงเทพฯ, หนา้ 108–115.  
De Fleur, M. L. 1970.  Theory of Mass Communication.  David McKay Company. New York, USA.  
Merrill, J.C., Lowenstein, R.L. 1971. Media Messages and Men: New Perspectives in Communication.      
          David Mckey Company. New York, USA. 
Changjai, R. 2555. Farmers’ opinions towards the good agricultural practice in pomelo source of production 

certification process in Chainat Province. M.Sc. thesis, Graduate School, Sukhothai Thammathirat Open 
University, Thailand. 

 



การประชุมทางวชิาการของมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ คร้ังท่ี 59                                      สาขาส่งเสริมการเกษตรและคหกรรมศาสตร์ 

887 

กรอบแนวคิดการพฒันาการเป็นผู้ประกอบการเกษตรดิจิทลั 

A conceptual framework of Digital Agri-entrepreneurship Development 

 

ภวตั เจยีมจณิณวตัร*, จริาพร ว่องไววริิยะ 

Bhawat Chiamjinnawat*, Jiraporn Wongwaiwiriya 

วชิาเอกธุรกิจการเกษตร แขนงวชิาการจดัการการเกษตร สาขาวชิาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ 

มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช นนทบุรี 11120 

Major of Agribusiness, Department of Agricultural Management, School of Agriculture and Cooperatives, Sukhothai 

Thammathirat Open University, Nonthaburi 11120, Thailand. 

* Corresponding author. E-mail address: bhawat.chi@stou.ac.th 

 

บทคัดย่อ 

 การพฒันาการเป็นผูป้ระกอบการในภาคการเกษตรในยุคดิจิทัลนั้นเป็นปัจจัยท่ีจาํเป็นต่อการพฒันาท่ีย ัง่ยืน 

การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือเสนอกรอบแนวคิดการพฒันาการเป็นผูป้ระกอบการเกษตรดิจิทลั โดยวิธีการสังเคราะห์

ความรู้จากการคดัเลือกวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงตีพิมพร์ะหวา่งปี 2553 ถึง 2563 ทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษ จาํนวน 81 

ช้ิน และรวบรวมเน้ือหาวิชาของหลกัสูตรท่ีเก่ียวขอ้งจากสถาบนัอุดมศึกษาทั้งไทยและต่างประเทศจาํนวน 40 หลกัสูตร 

วิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยการวิเคราะห์เน้ือหา และการวิเคราะห์กรอบการดาํเนินงาน ผลการศึกษาแสดงถึงองคป์ระกอบของการ

พฒันาการเป็นผูป้ระกอบการเกษตรดิจิทลั 5 ดา้น ประกอบดว้ย 1) ดา้นการเป็นผูป้ระกอบการเกษตร 2) ดา้นสภาวะแวดลอ้ม

ดิจิทลั 3) ดา้นเป้าหมายการพฒันาท่ีย ัง่ยนื 4) ดา้นการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวติ และ 5) ดา้นนโยบายการพฒันา  

คาํสําคญั: กรอบแนวคิดการพฒันา, การเป็นผูป้ระกอบการเกษตร, เกษตรดิจิทลั  

 

Abstract 

In the digital age, entrepreneurship development in the agriculture sector is an indispensable factor for sustainable 

development. The objective of this study is to propose a conceptual framework on digital agri-entrepreneurship 

development. In a knowledge synthesis approach, 81 relevant literature papers published in both Thai and English between 

2010 to 2020 were collected together with contents of 40 curricula from both Thai and foreign universities. The data was 

analyzed by using content analysis and framework analysis. The findings showed five elements of digital agri-

entrepreneurship development namely 1) agri-entrepreneurship, 2) digital environment, 3) sustainable development goals, 

4) education and lifelong learning, and 5) development policies.  

Keywords: conceptual framework of development, agri-entrepreneurship, digital agriculture 
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คํานํา 

 ทกัษะดา้นการเป็นผูป้ระกอบการจดัเป็นความจาํเป็นพ้ืนฐานต่อการใช้ชีวิตและการประกอบอาชีพใน

ศตวรรษท่ี 21 (World Economic Forum, 2016) พร้อมกบัความเจริญกา้วหนา้ทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

ส่ือสาร เกิดการเช่ือมต่อกนัอย่างไร้พรมแดน และการเปล่ียนผ่านสู่ดิจิทลั (Digital Transformation) ซ่ึงมีอิทธิพลต่อ

การดาํเนินชีวิตและการประกอบธุรกิจ ในการพฒันาภายใตก้ารเปล่ียนแปลงน้ีตอ้งอาศยัแผนกลยุทธ์ในการเปล่ียน

ผ่านสู่ดิจิทลัเพ่ือยกระดับการประกอบธุรกิจให้มีประสิทธิภาพและประสบผลสําเร็จ (เศรษฐพงค์, 2560) โดย

การเกษตรซ่ึงเป็นพ้ืนฐานสาํคญัต่อการพฒันาเศรษฐกิจของไทย จาํเป็นตอ้งมีการปรับตวัเพ่ือสร้างการเติบโตดว้ย

เทคโนโลยีและนวตักรรม จะตอ้งพฒันาทรัพยากรมนุษยใ์ห้มีความรู้และทกัษะดา้นการเป็นผูป้ระกอบการท่ีมี

ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยีและนวตักรรมเพ่ือการเพ่ิมผลิตภาพและการสร้างคุณค่าใหม่ในอนาคต (ราช

กิจจานุเบกษา, 2561) อย่างไรก็ตามการพฒันาการเป็นผูป้ระกอบการเกษตรอาจไม่สามารถดาํเนินการไดโ้ดยง่าย 

เน่ืองจากตอ้งอาศยัเวลาในการเสริมสร้างความรู้ความสามารถของผูมี้อาชีพท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเกษตร (Trendov, 

Varas and Zeng, 2019) โดยผูก้าํหนดนโยบายควรทราบถึงรายละเอียดขององค์ประกอบต่างๆ ท่ีจาํเป็นต่อการ

พฒันา อาทิ ประเด็นเน้ือหาท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเป็นผูป้ระกอบการเกษตร วิธีการเสริมสร้างการเป็นผูป้ระกอบการ

เกษตร และปัจจยัต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง การศึกษาคร้ังน้ีจึงมุ่งคน้ควา้และสังเคราะห์องค์ความรู้เพ่ือนาํเสนอเป็นกรอบ

แนวคิดการพฒันาการเป็นผูป้ระกอบการเกษตรดิจิทลัท่ีจะเป็นประโยชนต่์อผูก้าํหนดนโยบาย ผูวิ้จยั และนกัพฒันา

ภาคการเกษตรต่อไป 

 

วธีิดําเนินการวจัิย 

การศึกษาในคร้ังน้ีใชวิ้ธีการศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง (Documentary Study) ไดแ้ก่ เอกสารวิชาการ ขอ้มูล

เก่ียวกบัหลกัสูตรการศึกษา และนโยบายการพฒันาประเทศ โดยรวบรวมจากวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงตีพิมพ์

ระหว่างปี 2553 ถึง 2563 ทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษ จาํนวน 81 ช้ิน และรวบรวมเน้ือหาวิชาของหลกัสูตรท่ี

เก่ียวขอ้งกบัการเป็นผูป้ระกอบการและธุรกิจการเกษตรจากสถาบนัอุดมศึกษาทั้งไทยและต่างประเทศจาํนวน 40 

หลกัสูตร  

การวิเคราะห์ขอ้มูลใชก้ารวิเคราะห์เน้ือหา (Content Analysis) ดว้ยการจดัหมวดหมู่ของขอ้มูลดว้ยตาราง 

ประเมินแหล่งท่ีมาของเน้ือหา และใช้การวิเคราะห์กรอบการดาํเนินงาน (Framework Analysis) โดยมีขั้นตอน 

ไดแ้ก่ 1)  หากรอบประเด็นสาํคญั (Thematic Framework) 2) เขา้รหสัขอ้มูล และนาํมาแจกแจงโดยใชเ้มตริกซ์การ

สังเคราะห์ขอ้มูล (Synthesis Matrix) 3) สร้างแผนภาพ (Charting and Mapping) ท่ีแสดงถึงองค์ประกอบท่ีมาจาก

ประเด็นสาํคญั พร้อมทั้งหารูปแบบความเช่ือมโยงขององคป์ระกอบ และ 4) ตีความและแสดงผลจากการวิเคราะห์

ขอ้มูล 

 

ผลการวจัิย 

 การวิจยัน้ีไดก้ารสังเคราะห์ความรู้ท่ีเก่ียวขอ้ง ประกอบดว้ย การเป็นผูป้ระกอบการเกษตรดิจิทลั หลกัสูตร

การเรียนการสอนดา้นการเป็นผูป้ระกอบการและธุรกิจการเกษตร และประเดน็ดา้นยทุธศาสตร์การพฒันาทรัพยากร

มนุษยภ์าคการเกษตรของไทย  
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การเป็นผู้ประกอบการเกษตรดิจิทัล 

ผูป้ระกอบการ (Entrepreneur) คือ บุคคลท่ีมีบทบาทสําคญัในการดาํเนินธุรกิจ โดยเป็นผูมี้ความคิดริเร่ิม

สร้างสรรคเ์พ่ือก่อเกิดนวตักรรม เทคโนโลยี ผลิตภณัฑ ์และกระบวนการต่างๆ อีกทั้งเป็นผูท่ี้สามารถดาํเนินธุรกิจ

ภา ยใต้ภา วะความเ ส่ียงและสร้างกํา ไรให้กับ ธุร กิจ  (Schumpeter, 2017)  ส่วนกา ร เ ป็นผู ้ประกอบการ 

(Entrepreneurship) เป็นคุณลกัษณะของผูป้ระกอบการ (Entrepreneurial Orientation) ท่ีตอ้งการประสบความสาํเร็จ 

ใฝ่ใจในการเรียนรู้ มีความคิดสร้างสรรค ์ทาํใหมี้การตั้งเป้าหมาย และมีลกัษณะการทาํงานเชิงรุก นอกจากน้ียงัเป็น

ผูท่ี้มีความตอ้งการพฒันาดา้นคุณภาพและประสิทธิภาพของธุรกิจอยา่งสมํ่าเสมอ (Dess et al., 2005)  

นอกจากคุณลกัษณะของการเป็นผูป้ระกอบการแลว้ ปัจจยัสาํคญัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเป็นผูป้ระกอบการก็คือ 

ความรู้และทกัษะของผูป้ระกอบการเกษตร de Silva (2018)ไดช้ี้ว่าในการประกอบธุรกิจผูป้ระกอบการจะตอ้งมี

ความรู้พ้ืนฐานท่ีสาํคญัไดแ้ก่ ความรู้ดา้นการผลิต การตลาด การเงิน การบญัชี การจดัการทรัพยากรมนุษย ์และการ

จัดการความเส่ียง ในขณะท่ี Frank (2007) กล่าวว่าเจ้าของธุรกิจและผูบ้ริหารระดับสูงท่ีจะนําพาองค์การให้

เจริญเติบโตอย่างมัน่คงและยัง่ยืนจาํเป็นตอ้งมีทกัษะ ไดแ้ก่ 1) ทกัษะในการติดต่อส่ือสารกบัผูค้น 2) ความรู้ดา้น

การเงิน 3) ทกัษะและประสบการณ์ในวิชาชีพ 4) ทกัษะในการส่ือสารขอ้ความกบัผูอ่ื้นใหเ้ขา้ใจตรงกนั 5) ความรู้

ดา้นการตลาด 6) ทกัษะในการประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยี 

 เทคโนโลยีดิจิทลัมีบทบาทอย่างมากทั้งในชีวิตประจาํวนัของคนในสังคม และส่งผลต่อการเปล่ียนแปลง

ในการดาํเนินงานทางธุรกิจในการใชเ้ทคโนโลยีดิจิทลัเพ่ือช่วยให้ประสิทธิภาพและประสิทธิผลท่ีเพ่ิมสูงข้ึน ใน

ประเทศไทยเร่ิมใหค้วามสาํคญัในดา้นการเปล่ียนผา่นสู่ดิจทลั (Digital Transformation) โดยการกาํหนดยทุธศาสตร์

การพฒันาเพ่ือเสริมสร้างเกิดเศรษฐกิจดิจิทลั (Digital Economy) ท่ีใช้ในการขบัเคล่ือนระบบเศรษฐกิจของไทย 

(เศรษฐพงค์, 2560) โดยภาคการเกษตรเป็นส่วนสําคญัในยุทธศาสตร์การขบัเคล่ือนประเทศให้เกิดความมัง่คัง่                  

(ราชกิจจานุเบกษา, 2561) ดงันั้นการนาํเทคโนโลยีดิจิทลัมาเสริมสร้างการดาํเนินธุรกิจการเกษตรทั้งดา้นการผลิต

และการตลาดเพ่ือขบัเคล่ือนไปสู่การเกษตรดิจิทลั Trendov et al. (2019) ช้ีว่า การเกษตรดิจิทลัเป็นการสร้างโอกาส

ใหเ้กิดการกระจายความมัง่คัง่ไปสู่เกษตรกรรายเลก็ใหส้ามารถเช่ือมโยงไปสู่ตลาดได ้ 

โดยในปัจจุบันได้มีการพฒันารูปแบบการทาํการเกษตรท่ีผสมผสานความรู้ ความสามารถในการใช้

เทคโนโลยีดิจิทลักบัการเกษตร เพ่ือช่วยแกไ้ขปัญหาต่างๆ ในการเกษตร หรือเรียกว่า การเกษตรอจัฉริยะ (Smart 

Farming) เป็นการเกษตรแบบแม่นยาํสูง ทาํให้สามารถลดต้นทุนการผลิตและได้ประโยชน์สูงสุดจากการใช้

ทรัพยากร (อจัฉรา และคณะ, 2561) การเกษตรสมยัใหม่จึงมุ่งไปสู่การประกอบการในลกัษณะการเกษตรอจัฉริยะ 

โดยเนน้การผลิตสินคา้เกษตรท่ีมีคุณภาพสูง ผูป้ระกอบการเกษตรนอกจากจะตอ้งมีความรู้และทกัษะในดา้นการ

จดัการธุรกิจแลว้จะตอ้งใชเ้ทคโนโลยีต่างๆ ได ้และตอ้งสามารถเขา้ถึงแหล่งขอ้มูลข่าวสารท่ีเก่ียวขอ้งไดอี้กดว้ย 

 

การเรียนการสอนด้านการเป็นผู้ประกอบการเกษตรและธุรกิจการเกษตร 

 จากรายงานการประชุมของ World Economic Forum (2016) ระบุถึงการให้การศึกษาเพ่ือการพัฒนา

ทรัพยากรมนุษยใ์นศตวรรษท่ี 21 พบว่า ทกัษะพ้ืนฐานท่ีสําคัญนอกเหนือจากการใช้ภาษา (Literacy) และการ

คาํนวณ (Numeracy) แลว้ ทกัษะอ่ืนๆ ท่ีจาํเป็นกบัชีวิต ไดแ้ก่ การใชเ้ทคโนโลยี (ICT Literacy) การใชวิ้ทยาศาสตร์

กบัส่ิงรอบตวั (Scientific Literacy) การเป็นส่วนหน่ึงของสังคมและวฒันธรรม (Cultural And Civic Literacy) และ
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การจดัการดา้นการเงิน (Financial Literacy) รวมถึงวิธีการเป็นผูป้ระกอบการ (Entrepreneurship) จากการศึกษา

หลกัสูตรอุดมศึกษาผลจากการรวบรวมเน้ือหาจากหลกัสูตรอุดมศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศทางดา้นธุรกิจ

การเกษตร (Agribusiness) และการเป็นผูป้ระกอบการ (Entrepreneurship) รวมจาํนวน 40 หลกัสูตร พบว่า จาํนวน

รายวิชาของหลกัสูตรทั้งหมดไดเ้นน้การเรียนการสอนในดา้นความรู้และทกัษะทางการจดัการธุรกิจเป็นส่วนใหญ่ 

โดยมีการเรียนทางดา้นคุณลกัษณะของการเป็นผูป้ระกอบการ เช่น บุคลิกภาพ ทศันคติส่วนบุคคล คุณธรรมและ

จริยธรรมเพียงเลก็นอ้ย ดงัแสดงใน Fig. 1 

จากการศึกษาดงักล่าวสามารถสรุปภาพองค์ประกอบและความสัมพนัธ์ขององค์ประกอบท่ีเก่ียวขอ้ง 5 

ดา้น เพ่ือใชเ้ป็นกรอบแนวคิดการพฒันาการเป็นผูป้ระกอบการเกษตรดิจิทลั ไดแ้ก่ 1) การเป็นผูป้ระกอบการเกษตร 

(Agri-Entrepreneurship) 2) สภาวะแวดลอ้มดิจิทลั (Digital Environment) 3) การศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

(Education And Lifelong Learning) 4) เป้าหมายการพัฒนาท่ีย ั่งยืน (Sustainable Development Goals) และ 5) 

นโยบายการพฒันา (Development Policies) ดงัแสดงใน Fig. 2 

 

 
Fig. 1 A Comparison of Contents Taught in Entrepreneurship and Agribusiness Curriculums 

 

นอกจากการให้การศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาแลว้ Afzal et al. (2018) กล่าวว่า การสร้างทกัษะดา้นการ

เป็นผูป้ระกอบการควรเร่ิมตั้งแต่การศึกษาขั้นพ้ืนฐานไปสู่ระดบัอุดมศึกษา การไดรั้บความรู้และสร้างความรู้เป็นไป

ตามประสบการณ์ท่ีพบเห็นและเรียนรู้จากในชีวิตประจาํวนัของตนเองและมุ่งตอบสนองต่อความตอ้งการของ

บุคคลท่ีสอดคลอ้งกบัความสามารถเฉพาะตน จนกลายเป็นการศึกษาต่อเน่ืองไปตลอดชีวิต (กอบสุข, 2561) 

 

ยทุธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ภาคการเกษตรของไทย 

 การเสริมสร้างการเป็นผูป้ระกอบการเกษตรดิจิทัล เก่ียวข้องกับนโยบายการพัฒนาประเทศ ได้แก่ 

ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561-2580 แผนแม่บทภายใตยุ้ทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561–2580) นโยบายและแผนระดบัชาติ

ว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม (พ.ศ. 2561–2580) นโยบายและยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร์ วิจยัและนวตักรรม พ.ศ. 2563-2570 แผนพฒันาการเกษตรในช่วงแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติฉบบัท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564) โดยระบุประเดน็ยทุธศาสตร์และนโยบายในดา้นความสามารถในการแข่งขนั 
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การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ แผนแม่บทการพัฒนาการเกษตร โครงสร้างพ้ืนฐานด้านดิจิทัล การเสริมสร้าง

ผูป้ระกอบการ และวิสาหกิจเร่ิมตน้ (Start-up) 

จากการศึกษาเอกสารและนาํมาวิเคราะห์ขา้งตน้สามารถสรุปภาพองค์ประกอบและความสัมพนัธ์ของ

องค์ประกอบท่ีเก่ียวขอ้ง 5 ดา้น เพ่ือใชเ้ป็นกรอบแนวคิดการพฒันาการเป็นผูป้ระกอบการเกษตรดิจิทลั ไดแ้ก่ 1) 

การเป็นผู ้ประกอบการเกษตร (Agri-Entrepreneurship) 2) สภาวะแวดล้อมดิจิทัล (Digital Environment) 3) 

การศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Education And Lifelong Learning) 4) เป้าหมายการพฒันาท่ีย ัง่ยืน (Sustainable 

Development Goals) และ 5) นโยบายการพฒันา (Development Policies) ดงัแสดงใน Fig. 1 

 

 
Fig. 2 A Conceptual Framework of Digital Agri-entrepreneurship Development 

 

1. การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจการเกษตร (Agri-Entrepreneurship)  

ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเป็นผูป้ระกอบการเกษตร แบ่งได ้3 กลุ่ม โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

1.1 ปัจจยัประชากรศาสตร์ (Demographic) เป็นปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัจจยัส่วนบุคคลของผูป้ระกอบการ

และปัจจยัเก่ียวกับกิจการ ปัจจัยประชากรศาสตร์ส่งผลต่อการเป็นผูป้ระกอบการ ได้แก่ ปัจจัยด้านเพศ อายุ 

การศึกษา อาชีพของบิดามารดา ประสบการณ์ทางธุรกิจ แหล่งเงินทุน การยา้ยถ่ินฐาน และบรรทดัฐานทางสงัคม 

1.2 ปัจจยัคุณลกัษณะของการเป็นผูป้ระกอบการ (Entrepreneurial Orientation) เป็นปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบั

ความคิดและทศันคติท่ีจาํเป็นสําหรับผูป้ระกอบการ ประกอบดว้ย บุคลิกภาพ ทศันคติส่วนบุคคล การแสวงหา

โอกาส ความกลา้เส่ียง ความตอ้งการประสบความสาํเร็จ คุณธรรมและจริยธรรม 



การประชุมทางวชิาการของมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ คร้ังท่ี 59                                      สาขาส่งเสริมการเกษตรและคหกรรมศาสตร์ 

892 

1.3 ปัจจยัความรู้และทกัษะของการเป็นผูป้ระกอบการ (Knowledge and Skills) ขอ้งกบัความสามารถใน

นาํทรัพยากร มาดาํเนินงานในการจดัการธุรกิจ ประกอบดว้ยความรู้ดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ การสร้างนวตักรรม 

และการจดัการธุรกิจ  

 

2. สภาวะแวดล้อมดิจิทัล (Digital Environment)  

การประกอบการเกษตรอยูภ่ายใตปั้จจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัสภาวะแวดลอ้มดิจิทลั ดงัน้ี 

2.1 การเปล่ียนผ่านสู่ดิจิทลั (Digital Transformation) เป็นการนาํเทคโนโลยีดิจิทลัไปใชป้ระโยชน์ในทุก

ดา้น ทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม ในชีวิตประจาํวนั ตลอดจนการดาํเนินธุรกิจ เพ่ือใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงหรือปรับปรุง

ให้เกิดการพฒันาท่ีย ัง่ยืน โดยการเปล่ียนผ่านสู่ดิจิทลัจะช่วยขยายผลิตภาพการผลิตและการเช่ือมโยงผูผ้ลิตสินคา้

เกษตรสู่ตลาด 

2.2 การเกษตรอจัฉริยะ (Smart Farming) เป็นการทาํการเกษตรท่ีใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศท่ีมีความแม่นยาํ

สูง มีการเช่ือมข้อมูลอย่างเป็นระบบ นํามาช่วยในการทํางานโดยให้ความสําคัญกับปลอดภัยต่อผูบ้ริโภค 

ส่ิงแวดลอ้ม และประสิทธิภาพของการใชท้รัพยากร รวมทั้งการบริหารจดัการ การแปรรูป และการตลาดสินคา้

เกษตร 

 

3. การศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Education and Lifelong Learning)  

การศึกษาและการเรียนรู้เป็นปัจจยัท่ีสาํคญัในการผลกัดนัใหเ้กิดการพฒันาการเป็นผูป้ระกอบการ  

3.1 การศึกษาในการเป็นผูป้ระกอบการ (Entrepreneurship Education) เป็นการให้การศึกษามีบทบาท

สําคญัในการสร้างการเป็นผูป้ระกอบการ ทั้งควรเนน้การให้ความรู้และสร้างทกัษะแก่ผูเ้รียนอย่างเพียงพอทั้งใน

ดา้น บุคลิกภาพ ทศันคติ คุณธรรมจริยธรรม ทกัษะดา้นเทคโนโลยี การสร้างนวตักรรม และการจดัการธุรกิจ  

 3.2 การเรียนรู้การเป็นผูป้ระกอบการ (Entrepreneurship Learning) ผูป้ระกอบการท่ีมีสมรรถนะท่ีดีจะมี

คุณลกัษณะในดา้นการพฒันาตนเองอยา่งต่อเน่ือง ดงันั้นการเรียนรู้ตลอดชีวิตผา่นสงัคมและวฒันธรรมของการเป็น

ผู ้ประกอบจึงเป็นส่วนสําคัญในการบ่มเพาะทรัพยากรมนุษย์ภาคการเกษตรให้มีความพร้อมในการเป็น

ผูป้ระกอบการ  

 

4. เป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน (Sustainable Development Goals)   

การเป็นผูป้ระกอบการเกษตรนอกจากการคาํนึงถึงการสร้างสรรคคุ์ณค่าเชิงเศรษฐกิจแลว้ ยงัเก่ียวขอ้งกบั

การตระหนกัถึงความสัมพนัธ์กบัผูมี้ส่วนไดเ้สียตั้งแต่เกษตรกรสู่ผูบ้ริโภคสินคา้เกษตร และการประกอบการนั้นยงั

ตอ้งอาศยัพ้ืนฐานดา้นทรัพยากรธรรมชาติท่ีสมดุล โดยมุ่งสู่การพฒันาท่ีย ัง่ยืน (Sustainable Development)  

 

5. นโยบายการพัฒนา (Development Policies) 

ปัจจยัสนบัสนุนในการเสริมสร้างการเป็นผูป้ระกอบการธุรกิจการเกษตรในยุคดิจิทลั คือ นโยบายการ

พฒันาประเทศ โดยโยบายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาการเป็นผูป้ระกอบการเกษตรออกเป็น 2 กลุ่ม ไดแ้ก่  
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 5.1 นโยบายดึง (Pull Policies) เป็นนโยบายการพฒันาเพ่ือสนบัสนุนการพฒันาท่ีย ัง่ยืน ระบบนิเวศดิจิทลั

และนวตักรรม ซ่ึงเป็นการเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ ก่อให้เกิดการจูงใจในการ

พฒันาการเป็นผูป้ระกอบการเกษตรอนัเน่ืองจากการเห็นโอกาสท่ีเกิดข้ึนจากการพฒันา 

 5.2 นโยบายผลกั (Push Policies) เป็นนโยบายการพฒันาการเป็นผูป้ระกอบการธุรกิจการเกษตรโดยตรง

เพ่ือเสริมสร้างคุณลกัษณะ ความรู้/ทกัษะของการเป็นผูป้ระกอบการเกษตรโดยการให้การศึกษาและการเรียนรู้

ตลอดชีวิต 

 จากกรอบแนวคิดการพฒันาการเป็นผูป้ระกอบการเกษตรขา้งตน้เป็นผลมาจากการสงัเคราะห์วรรณกรรม

ท่ีเก่ียวขอ้ง โดยตวัอยา่งของเอกสารอา้งอิงในแต่ละองคป์ระกอบเป็นดงั Table 1 

 

Table 1 Examples of references in developing the conceptual framework 

Elements References 

1. Agri-Entrepreneurship  

 -Demographic Kerr and Kerr (2016); Afzal et al. (2018) 

 -Entrepreneurial Orientation มรกต และคณะ (2562); Afzal et al. (2018) 

 -Knowledge and Skills Bujor and Avasilcai (2016) 

2. Digital Environment  

 -Digital Transformation เศรษฐพงค ์(2560); Trendov et al. (2019) 

 -Smart Farming Wolfertab et al. (2017) 

3. Education and Lifelong Learning  

 -Entrepreneurship Education Kurotimi et al. (2017) 

 -Entrepreneurship Learning Afzal et al. (2018); Yaseen et al. (2018) 

4. Sustainable Development Goals Kurotimi et al. (2017); Trendov et al. (2019) 

5. Development Policies  

 -Pull Policies ราชกิจจานุเบกษา (2561) 

 -Push Policies ราชกิจจานุเบกษา (2561) 

 

สรุปและข้อเสนอแนะ 

 กรอบแนวคิดการพฒันาการเป็นผูป้ระกอบการเกษตรดิจิทัลตามองค์ประกอบ 5 ด้านข้างต้นจะเป็น

ประโยชน์ต่อผูป้ระกอบการเกษตรดิจิทัลในการพัฒนาความคิดและทัศนคติตามคุณลักษณะของการเป็น

ผูป้ระกอบการ ตลอดจนการแสวงหาความรู้และสร้างทกัษะท่ีจาํเป็นในการประกอบอาชีพทางการเกษตรโดยอาศยั

เทคโนโลยีดิจิทลัมาช่วยให้การดาํเนินงานมีผลิตภาพ นอกจากน้ีการศึกษาถึงรายละเอียดและความเช่ือมโยงของ

องค์ประกอบดงักล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาวิจยั ตลอดจนการกาํหนดนโยบายในดา้นการสนบัสนุนการ

เรียนรู้ การสร้างสภาวะแวดลอ้มท่ีเอ้ืออาํนวยต่อการเป็นผูป้ระกอบการเกษตรดิจิทลั เพ่ือใหเ้กิดการพฒันาท่ีย ัง่ยืน

ต่อไป 
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Effects of tapioca flour substitution with white kidney bean flour on physical properties, sensory 

and α-amylase inhibitory of tapioca pearl 
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บทคัดย่อ 

งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาผลของการทดแทนแป้งมนัสาํปะหลงัดว้ยแป้งถัว่ขาวท่ีระดบัร้อยละ 0, 10, 20, 

30 และ 40 ของนํ้ าหนกัแป้งทั้งหมดในผลิตภณัฑเ์มด็ไข่มุก ผลการทดลองพบวา่เม่ือปริมาณแป้งถัว่ขาวเพ่ิมข้ึน ส่งผลใหเ้มด็

ไข่มุกมีค่าสี (ทั้ งค่า L*, ค่า a* , ค่า b*) และค่าความแข็งเพ่ิมข้ึน แต่ค่าความยืดหยุ่น และความสามารถในการเกาะตวัของ

ผลิตภณัฑ์ลดลง (p < 0.05) ผลการประเมินทางประสาทสัมผสั พบว่าเม่ือปริมาณแป้งถัว่ขาวเพ่ิมข้ึน ส่งผลให้คะแนน

ความชอบลดลงในทุกคุณลกัษณะ แต่เม่ือบริโภคร่วมกบัชานม ทาํให้ไดรั้บคะแนนความชอบเพ่ิมข้ึนในทุกคุณลกัษณะ ผล

การทดสอบฤทธ์ิการยบัย ั้งกิจกรรมของเอนไซม์แอลฟา-อะไมเลส พบว่าเม่ือปริมาณแป้งถัว่ขาวเพ่ิมข้ึน ส่งผลให้ค่าการ

ยบัย ั้งการทาํงานของเอนไซมแ์อลฟา-อะไมเลสเพ่ิมข้ึน แต่มีค่าลดลงในเม็ดไข่มุก ท่ีผ่านกระบวนการตม้ การทดแทนแป้ง

มนัสาํปะหลงัดว้ยแป้งถัว่ขาว ท่ีร้อยละ 30 ในเม็ดไข่มุก ไดรั้บคะแนนความชอบโดยรวมสูงท่ีสุด ผลิตภณัฑท่ี์พฒันาไดมี้

ส่วนช่วยชะลออตัราการยอ่ยแป้งเป็นนํ้ าตาลกลูโคส 

คาํสําคญั: ถัว่ขาว, เมด็ไข่มุก, แอลฟา-อะไมเลส 

 

Abstract 

The objective of this research was to investigate the effect of tapioca flour was substituted with white kidney bean 

flour at 0, 10, 20, 30 and 40% of the total flour for tapioca pearl products. The results showed that the increasing of white 

kidney bean flour affected on the increasing color as in (L* value, a* value, b* value) and hardness but the decreased in 

the springiness and cohesiveness of the products (p < 0.05). A sensory evaluation showed that the increasing of white 

kidney bean flour resulted in the decreased sensory score for all attributes, whereas the increased sensory score of all 

attributes when served with milk tea. An investigation of the α -amylase inhibitory activities showed that an increased 

white kidney bean flour resulted in an increase of the enzyme inhibition of α-amylase, whereas it was decreased after a 

boiling process. The replacement tapioca flour with white kidney bean flour at 30% for bubble ball achieved the highest 

overall liking score. It can be helped to retard the digestion of starch into glucose. 

Keywords: α-amylase, bubble ball, white kidney bean  
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คํานํา 

 ชานมไข่มุกเป็นผลิตภณัฑเ์คร่ืองด่ืมยอดนิยมจากประเทศใตห้วนั ไดเ้ขา้มาแพร่หลายในประเทศไทยเม่ือ 

พ.ศ. 2544 ซ่ึงปัจจุบนัผูบ้ริโภคในประเทศไทยนิยมด่ืมชานมไข่มุกเพ่ิมมากข้ึน จากสถิติพบวา่ประชากรไทยบริโภค

ชานมไข่มุกเฉล่ียเดือนละ 6 แกว้ สูงท่ีสุดในประเทศอาเซียน ในปี พ.ศ. 2562 ตลาดชานมไข่มุกทัว่โลกมีมูลค่าอยูท่ี่

ประมาณ 76,900 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากปี พ.ศ. 2559 ร้อยละ 24 ธุรกิจของชานมไข่มุกยงัสามารถเติบโตไดอี้กมาก 

(ณัฐชานนท,์ 2563) ชานมไข่มุกมีส่วนผสมของนํ้าชา นํ้ าเช่ือม นมขน้หวาน ครีมเทียม และเมด็ไข่มุกซ่ึงทาํมาจาก

แป้งมนัสาํปะหลงั มีเน้ือสัมผสัท่ีเหนียว นุ่ม หนึบ เป็นคุณสมบติัท่ีผูบ้ริโภคช่ืนชอบ (สุภาพร, 2563) จากขอ้มูลทาง

โภชนาการระบุว่า ชานมไข่มุก 1 แกว้ ให้พลงังาน ประมาณ 240-360 กิโลแคลอรี ใกลเ้คียงกบัการรับประทาน

ก๋วยเต๋ียว 1 ชาม หรือเท่ากบัขา้วประมาณ 3–4 ทพัพี (มีคาร์โบไฮเดรต 45–62 กรัม ไขมนั 0–14 กรัม โปรตีน 0.42 

กรัม) ความแตกต่างของพลงังานและสารอาหารข้ึนอยูก่บัปริมาณนํ้าตาล (นํ้าเช่ือม) ไข่มุก นมผง และครีมเทียมท่ีใส่

ลงไป ซ่ึงเม็ดไข่มุกท่ีอยู่ในชานมไข่มุกนั้น ผลิตมาจากแป้งมนัสําปะหลงั จดัอยู่ในอาหารหมวดนํ้ าตาล โดยเม็ด

ไข่มุก 30 กรัม ให้พลงังาน 100 กิโลแคลอรี (สสส., 2562) การบริโภคชานมไข่มุกในปริมาณมาก เป็นระยะเวลา

นานๆ อาจส่งผลให้เกิดโรคไม่ติดต่อเร้ือรัง (Non-communicable diseases :NCDs) เช่น โรคเบาหวาน โรคหัวใจ 

โรคความดนัโลหิตสูง และโรคอว้น เป็นตน้ ซ่ึงเป็นสาเหตุการตายของประชากรไทยในแต่ละปีเกือบ 400,000 คน 

คิดเป็นร้อยละ 76 ของการตายทั้ งหมด และจากการสํารวจของสวนดุสิตโพล ในเดือนธันวาคม 2563 พบว่า

ประชากรไทยให้ความสาํคญักบัสุขภาพมากข้ึน ถึงร้อยละ 68.10 โดยมีส่ิงท่ีประชากรไทยดูแลเป็นพิเศษ คือเร่ือง

อาหารการกิน ร้อยละ 68.52 มีความใส่ใจในการเลือกอาหารการกินเพ่ือสุขภาพมากข้ึนถึงร้อยละ 79.28 โดยเฉพาะ

การใชชี้วิตท่ามกลางภาวะการระบาดของไวรัสโควิด-19 เน่ืองจากตอ้งการมีสุขภาพดี รักษาร่างกายใหอ้ยูก่บัตนเอง

ได้อย่างมีคุณภาพ และไม่เป็นภาระต่อผูอ่ื้น (สวนดุสิตโพล, 2563) ผูป้ระกอบการธุรกิจชานมไข่มุก จึงมีการ

ปรับเปล่ียนกลยุทธ์ทางการตลาดเพ่ือสุขภาพมากข้ึน เช่น ใชช้าสมุนไพร หรือการใชส้ารทดแทนความหวาน รวม

ไปถึงการพฒันาเม็ดไข่มุกเพ่ือสุขภาพ แคลอร่ีตํ่าในปัจจุบนั ทาํมาจากบุก ซ่ึงให้เน้ือสัมผสั กรุบ กรอบ (ผูจ้ดัการ

ออนไลน์, 2562) แต่เน้ือสัมผสัไม่มีความเหนียวนุ่มซ่ึงเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตวัของเมด็ไข่มุก งานวิจยัน้ีจึงมุ่งเป้าใน

การพฒันาเม็ดไข่มุกเพ่ือสุขภาพ ท่ียงัคงเอกลกัษณ์เฉพาะตัวของเม็ดไข่มุก ดว้ยการใช้ถัว่ขาวทดแทนแป้งมัน

สาํปะหลงั 

ถัว่ขาว (White Kidney Bean, Navy Bean) มีช่ือวิทยาศาสตร์วา่ Phaseolus vulgalis L. จากขอ้มูลของสาํนกั

โภชนาการ (2554) พบวา่ถัว่ขาว 100 กรัม จะมีคาร์โบไฮเดรตเป็นองคป์ระกอบสูงท่ีสุด อยูท่ี่ร้อยละ 61.10 รองลงมา

คือโปรตีน ร้อยละ 22.3 ความช้ืน เยื่อใยหยาบ ไขมนั และเถา้ อยู่ท่ีร้อยละ 11.20, 3.10, 2.80 และ 2.60 ตามลาํดบั 

ถัว่ขาวมีคุณสมบติัในการส่งเสริมสุขภาพ เช่น เป็นสารตา้นอนุมูลอิสระ (Anti-oxidant) เป็นแหล่งของโพลิฟีนอล 

(Ganesan and Xu, 2017) นอกจากน้ีในถั่วขาวมีสารสําคัญท่ีเรียกว่า ฟาสิโอลามีน (Phaseolamin) เป็นสารท่ีมี

ความสามารถในการยบัย ั้งการทาํงานของเอนไซมแ์อลฟา-อะไมเลส จึงช่วยชะลอปริมาณการเปล่ียนแป้งเป็นนํ้าตาล

กลูโคส ทาํใหช้ะลอการดูดซึมนํ้าตาลเขา้สู่ร่างกาย ช่วยลดความเส่ียงต่อการเกิดโรคไม่ติดต่อเร้ือรัง จากการศึกษาท่ี

ผา่นมาไดมี้การนาํถัว่ขาวไปประยกุตใ์ชใ้นผลิตภณัฑอ์าหารต่างๆ อยา่งหลากหลาย เช่น ขนมปัง (วิลาสินี, 2555) ถัว่

กวน (ศศิธร และคณะ, 2555) ขนมชั้น (เนตรนรินทร์ และคณะ, 2558) และพุดด้ิง (พรทิพย ์และคณะ, 2561) เป็นตน้ 

งานวิจยัน้ีจึงมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาผลของการทดแทนแป้งมนัสาํปะหลงัดว้ยแป้งถัว่ขาวในการผลิตเมด็ไข่มุก ต่อ
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คุณภาพทางกายภาพ ประสาทสัมผสั และศึกษาฤทธ์ิการยบัย ั้งกิจกรรม การทาํงานของเอนไซมแ์อลฟา-อะไมเลส 

เพ่ือเป็นแนวทางในการแปรรูปเมด็ไข่มุกเพ่ือสุขภาพ 

 

อุปกรณ์และวธีิการ 

 

วัตถดิุบท่ีใช้ในการผลิต 

เมล็ดถั่วขาว (Phaseolus vulgaris) ทางการค้าสายพันธ์ุ Pangda ซ้ือจากร้านค้ามูลนิธิโครงการหลวง 

ประเทศไทย แป้งมนัสําปะหลงั ตราปลามงักร ประเทศไทย นํ้ าตาลทรายแดง ตราวงัขนาย ประเทศไทย นํ้ าตาล

ทรายขาว ตราวงัขนาย ประเทศไทย นํ้าผึ้ง ตราสวนจิตรลดา ประเทศไทย และชานม ตรา มอมาร์ส บบัเบ้ิล ที บาร์ 

ประเทศไทย 

 

การเตรียมแป้งถัว่ขาว 

ดดัแปลงตามวิธีของ เนตรนรินทร์ และคณะ (2558); พรทิพย ์และคณะ (2561) โดยนาํเมล็ดถัว่ขาว 500 

กรัม ลา้งดว้ยนํ้ าสะอาด แช่นํ้ าปริมาตร 1000 มิลลิลิตร ท้ิงไวน้าน 24 ชัว่โมง แลว้เทนํ้ าท้ิง จากนั้นเติมนํ้ าปริมาตร 

1000 มิลลิลิตร ให้ความร้อนจนถึงอุณหภูมิท่ี 80 องศาเซลเซียส (°C) เป็นเวลา 5 นาที หลงัจากนั้นสะเด็ดนํ้ า และ

นาํไปอบดว้ยตูอ้บลมร้อนแบบถาดท่ีอุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส (°C) เป็นเวลา 5 ชัว่โมง แลว้นาํมาบดดว้ยเคร่ืองบด 

ยี่หอ้ Robot รุ่น Powder-MII397 ประเทศไทย ร่อนผา่นตะแกรง ไดข้นาดอนุภาค 100 เมช บรรจุใส่ถุงพลาสติกแบบ

สุญญากาศ มีดา้นนอกผลิตจากไนลอนและดา้นในเป็นโพลีเอทิลีน เก็บท่ีอุณหภูมิห้อง (30±2 องศาเซลเซียส) 

จนกวา่จะนาํมาใชง้าน 

 

การศึกษาสูตรและกรรมวิธีการผลิตสูตรไข่มกุพืน้ฐาน 

ทาํการผลิตเมด็ไข่มุกท่ีมีส่วนประกอบหลกั คือ แป้งมนัสาํปะหลงั นํ้ าตาลทรายแดง นํ้าตาลทรายขาว และ

นํ้าผึ้ง ซ่ึงมีสัดส่วนและวิธีการผลิตท่ีแตกต่างกนั จาํนวน 4 สูตร ไดแ้ก่ สูตร A ตามวิธีของ คิดส์ คุก (2561) สูตร B

จาก ครัวไทยในยูทูป (2562) สูตร C จาก Ariza (2016) และ สูตร D จาก Taiwancooking (2016) โดยท่ีสูตร A ไม่มี

การใส่นํ้ าตาลแต่ใชน้ํ้ าผึ้งแทน มีปริมาณแป้งมนัสําปะหลงั และนํ้ าสําหรับนวดแป้งสูงท่ีสุด ไม่มีการปิดฝาหมอ้

หลงัจากหยุดให้ความร้อน สูตร B ใชท้ั้งนํ้ าตาลทรายแดง และนํ้ าตาลทรายขาว ใชเ้วลาในการปิดฝาหมอ้หลงัให้

ความร้อน 10 นาที  สูตร C ใชน้ํ้าตาลทรายแดงเพียงอยา่งเดียว โดยแบ่งใส่เป็น 2 รอบ และมีปริมาณนํ้าสาํหรับนวด

แป้งนอ้ยท่ีสุด ใชเ้วลาในการปิดฝาหมอ้หลงัใหค้วามร้อน 20 นาที และสูตร D ใชท้ั้งนํ้ าตาลทรายแดง และนํ้าตาล

ทรายขาว แต่มีปริมาณแป้งมนัสาํปะหลงัในสูตรนอ้ยท่ีสุด นาํผลิตภณัฑไ์ข่มุกทั้ง 4 สูตรท่ีได ้ไปทาํการประเมินทาง

ประสาทสมัผสั ดว้ยวิธีการทดสอบใหค้ะแนนความชอบ 9 ระดบั (9-Point Hedonic Scale)  (กาํหนดให ้1 = หมายถึง

ไม่ชอบมากท่ีสุด และ 9 = หมายถึงชอบมากท่ีสุด) ใชผู้ท้ดสอบท่ีไม่ผา่นการฝึกฝน จาํนวน 50 คน ทาํการทดสอบ 2 

รูปแบบ คือ (1) การชิมเม็ดไข่มุกเพียงอย่างเดียว และ (2) การชิมร่วมกบัชาทางการคา้ เพ่ือคดัเลือกสูตรพ้ืนฐานท่ี

ผูบ้ริโภคยอมรับมากท่ีสุด 
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การศึกษาอัตราส่วนของแป้งมนัสาํปะหลงัและแป้งถัว่ขาวในการผลิตเมด็ไข่มกุ 

  ทาํการผลิตเมด็ไข่มุกจากสูตรท่ีไดรั้บเลือก ดว้ยอตัราส่วนของแป้งถัว่ขาวต่อแป้งมนัสาํปะหลงั ท่ีแตกต่าง

กนั 5 ระดบั คือ 0:100, 10:90, 20:70, 30:40 และ 40:60 โดยนํ้าหนกั นาํเมด็ไข่มุกท่ีได ้ไปวิเคราะห์คุณลกัษณะต่างๆ 

ดงัน้ี 

  ค่าสี  ตามระบบ CIE ด้วยเค ร่ือง Hunter Lab Colorimeter ยี่ห้อ Hunter Lab รุ่น Color Flex ประเทศ

สหรัฐอเมริกา โดยรายงานเป็นค่า L* บอกถึงความสว่าง มีค่าตั้งแต่ 0–100 โดย 0 หมายถึงสีดาํ และ 100 หมายถึงสี

ขาว, ค่า a* หมายถึงแกนสีเขียว (-a) ไปถึงแกนสีแดง (+a) และ ค่า b* หมายถึงแกนสีนํ้าเงิน (-b) ไปถึงแกนสีเหลือง 

(+b) ทาํการวดัค่าจาํนวน 3 ซํ้ า 

  ลกัษณะเน้ือสัมผสั ทาํการทดสอบโดยใชเ้คร่ือง Texture analyzer ยี่ห้อ Stable Micro System รุ่น TA.XT 

Plus ประเทศอังกฤษ ใช้วิธีการ Texture profile analysis (TPA) ทําการวัดด้วยหัววัดอะคลิริก SMS P/25 โดย

กาํหนดค่า pre-test speed = 1 mm./s, test speed = 5 mm./s, post-test speed = 5 mm./s, target mode = strain, strain = 

75%, time = 3s, trigger force = auto force 5 g. ทาํการวดัจาํนวน 10 ซํ้ า และรายงานผลในรูปแบบของค่า Hardness 

(ค่าความแข็งของอาหาร) Adhesiveness (แสดงการยึดติดของอาหารกบัวตัถุอ่ืน) Springiness (ความยืดหยุ่นของ

อาหารเม่ือออกแรงกดแลว้กลบัคืนรูปได)้ Cohesiveness (การเกาะติดท่ีบ่งบอกถึงการเกาะตวักนัเองของเน้ืออาหาร) 

Gumminess (ลกัษณะท่ีอาหารก่ึงแขง็แตกตวัออกจนพร้อมท่ีจะกลืนได)้ และ Chewiness (ความตา้นทานการเค้ียว)  

 

การทดสอบฤทธ์ิการยับยั้งกิจกรรมเอนไซม์แอลฟา-อะไมเลส ในเมด็ไข่มกุท่ีอัตราส่วนของแป้งมันสาํปะหลังและ

แป้งถัว่ขาวแตกต่างกัน 

   ทาํการสกดัสารสาํคญัจากแป้งถัว่ขาว และผลิตภณัฑเ์มด็ไข่มุกท่ีทดแทนแป้งมนัสาํปะหลงัดว้ยแป้งถัว่ขาว 

ดดัแปลงจากวิธีของ สิริชยั และคณะ (2555); Chutipanyaporn et al. (2014) โดยนาํตวัอยา่งท่ีบดแลว้ จาํนวน  1 กรัม

มาเขยา่เป็นเวลา 3 ชัว่โมง กบัสารละลายเอทานอลความเขม้ขน้ร้อยละ 75 ในอตัราส่วน 1:15 (นํ้าหนกั/ปริมาตร) นาํ

ตวัอยา่งท่ีไดม้าป่ันเหว่ียงท่ีความเร็วรอบ 10,000×g เป็นเวลา 50 นาที ท่ีอุณหภูมิ 10 องศาเซลเซียส (°C) เกบ็ส่วนใส

ท่ีได ้ไวท่ี้อุณหภูมิ -20 องศาเซลเซียส (°C) เร่ิมการทดลองโดยเตรียมหลอดทดลองใส่สารตามลาํดบัดงัต่อไปน้ี                

1) สารสกดัจากแป้งถัว่ขาว หรือสารสกดัจากผลิตภณัฑ์เม็ดไข่มุกท่ีทดแทนแป้งมนัสําปะหลงัด้วยแป้งถั่วขาว 

จาํนวน 10 ไมโครลิตร. 2) สารละลายแป้งความเขม้ขน้ร้อยละ 1 จาํนวน 165 ไมโครลิตร เร่ิมปฏิกิริยาโดยใส่

สารละลายเอนไซมแ์อลฟา-อะไมเลส จาํนวน 75 ไมโครลิตร จากนั้นนาํไปบ่มท่ีอุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส (°C)  

เป็นเวลา 10 นาที เม่ือครบเวลา ทาํการหยุดปฏิกิริยาโดยการเติมสารละลาย DNS (1% 3,5-dinitrosalicylic acid, 

0.2% phenol, 0.05% Na2SO3 and 1% NaOH in aqueous solution) จาํนวน 250 ไมโครลิตร นาํไปใหค้วามร้อนท่ี 100 

องศาเซลเซียส (°C)  เป็นเวลา 10 นาที หลงัจากนั้นเติมสารละลาย 40% sodium potassium tartrate จาํนวน 250 

ไมโครลิตร เพ่ือใหสี้ของสารละลายคงท่ีไม่เกิดการเปล่ียนแปลง จากนั้นท้ิงให้เยน็ และไม่เกิดการเปล่ียนแปลง ท่ี

อุณหภูมิหอ้ง (30±2 องศาเซลเซียส) เป็นเวลา 10 นาที นาํไปวดัค่าการดูดกลืนแสงท่ีความยาวคล่ืน 540 นาโนเมตร 

ด้วยเคร่ือง Microplate reader ยี่ห้อ BMG Labtech รุ่น Spectrostar nano ประเทศเยอรมันนี โดยทําการปิเปต

สารละลายตวัอยา่งจาํนวน 200 ไมโครลิตร ลงใน microplate ชนิด Flat bottle จาํนวน 200 ไมโครลิตร คาํนวณค่า % 

enzyme inhibition ของสารสกดัไดจ้าก Equation 1 
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                 % enzyme inhibition  = AbsBlank – AbsSample
AbsBlank

×100    (1) 

  

  โดยท่ี  AbsBlank               = ค่าดูดกลืนแสงเม่ือไม่มีตวัอยา่ง 

    AbsSample              = ค่าดูดกลืนแสงเม่ือมีตวัอยา่ง (สารสกดัจากเมด็ไข่มุก) 

 

การวิเคราะห์ข้อมลูทางสถิติ 

วางแผนการทดลองแบบ Randomized completely block design (RCBD) สาํหรับการประเมินคุณภาพทาง

ประสาทสัมผสั และการวางแผนการทดลองแบบ Completely randomized design (CRD) สําหรับการศึกษาสูตร

พ้ืนฐานและอตัราส่วนของแป้งมนัสาํปะหลงัและแป้งถัว่ขาวท่ีแตกต่างกนั นาํขอ้มูลท่ีไดจ้ากการทดลองมาวิเคราะห์

หาค่าความแปรปรวน Analysis of variance (ANOVA) เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ียดว้ยวิธี Duncan’s 

New Multiple Range Test (DMRT) ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 และวิเคราะห์ความแตกต่างของกิจกรรมการ

ยบัย ั้งเอนไซมแ์อลฟา-อะไมเลส ในเมด็ไข่มุกก่อนและหลงักระบวนการตม้ดว้ยวิธีการ Paired-Samples T-Test โดย

ใชโ้ปรแกรม IBM SPSS®
 version 23 software (Trials version) (IBM SPSS Inc., USA) 

 

ผลและวจิารณ์ผลการทดลอง 

 

ผลการศึกษาสูตรและกรรมวิธีการผลิตสูตรไข่มกุพืน้ฐาน 

  ผลประเมินทางประสาทสัมผสัพบว่า ผูท้ดสอบให้การยอมรับสูตร C มากท่ีสุด (p < 0.05) โดยมีคะแนน

ความชอบโดยรวมอยูใ่นระดบัชอบปานกลาง ในกรณีทดสอบชิมเมด็ไข่มุกเพียงอยา่งเดียว และมีคะแนนความชอบ

โดยรวมอยู่ในระดบัชอบมาก เม่ือชิมเมด็ไข่มุกร่วมกบัชานมทางการคา้ (Table 1) เน่ืองจากสูตร C มีระยะเวลาใน

การตม้ และระยะเวลาในการปิดฝาหมอ้พกัเม็ดไข่มุกหลงัจากให้ความร้อนท่ีนานกว่า จึงทาํให้มีเน้ือสัมผสัท่ี

ผูบ้ริโภคช่ืนชอบเพราะดา้นในของเม็ดไข่มุกไม่มีลกัษณะแข็งเป็นไต มีความเหนียว นุ่ม หนึบ ท่ีเป็นเอกลกัษณ์

เฉพาะตวัของเมด็ไข่มุก (สุภาพร, 2563) 

 

Table 1 Sensory scores of tapioca pearl with the different basic formulas 

Attribute 
Sensory score* 

Formula A Formula B Formula C Formula D 

Serve without milk tea    

Appearance 5.90±1.34c 6.40±1.55ab 6.55±1.47a 6.13±1.58bc 

Colorns 6.27±1.49 6.65±1.39 6.55±1.39 6.32±1.56 

Odor 5.98±1.49b 6.25a±1.50ab 6.67±1.36a 6.25±1.26ab 

Taste 5.43±1.58c 6.10±1.55b 6.58 ±1.50a 5.35±1.80c 

Texture (chewy) 5.57±1.75c 6.38±1.43b 7.08±1.53a 6.18±1.87b 

Overall liking 5.87±1.46c 6.53±1.38b 7.07±1.33a 6.22±1.67bc 
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Table 1 (continued) 

Attribute 
Sensory score* 

Formula A Formula B Formula C Formula D 

Serve with milk tea    

Appearancens 7.93±0.70 7.40±0.51 7.87±0.74 7.33±1.11 

Color 5.80±1.15c 7.67±0.90a 7.93±0.88a 6.87±0.74b 

Odorns 8.13±0.80 7.80±0.94 7.90±0.92 7.67±1.11 

Taste 6.53±0.74b 8.20±0.68a 8.00±0.65a 7.60±0.99a 

Texture (chewy) 6.13±0.74c 6.47±0.74bc 7.87±0.83a 7.00±0.76b 

Overall liking 6.07±0.70d 7.47±0.74c 8.13±0.74a 6.80±0.68b 

*Aคิดส์ คุก (2561), Bครัวไทยในยทููป (2562), CAriza (2016), DTaiwancooking (2016)  

a-d; Means within a row with difference superscripts are significantly different (p < 0.05); ns; Means with in a 

same row are not significantly different (p > 0.05) 

 

การศึกษาอัตราส่วนของแป้งมนัสาํปะหลงัและแป้งถัว่ขาวในการผลิตเมด็ไข่มกุ 

 แป้งมนัสําปะหลงัเป็นแป้งท่ีมีลกัษณะเป็นผงเน้ือละเอียด สีขาว (ฐิศิรักษ,์ 2555) ในขณะท่ีแป้งถัว่ขาวมี

ลกัษณะเป็นผงเน้ือละเอียดมีสีขาวนวลอมเหลือง (Hoxha et al., 2020) เม่ือปริมาณแป้งถัว่ขาวเพ่ิมข้ึน ส่งผลให้

ผลิตภณัฑเ์มด็ไข่มุกมีค่าความสวา่ง (ค่า L*) (Table 2) เพ่ิมสูงข้ึน เน่ืองจากเม่ือใหค้วามร้อนกบัแป้งมนัสาํปะหลงัจะ

เกิดการเจลาติไนซ์ (Gelatinization) เมด็แป้งจะพองตวัจากการดูดนํ้าท่ีอยูล่อ้มรอบทาํใหมี้ความหนืด และแป้งมีสีใส

เม่ือสุก (Shadrack et al., 2019) ในขณะท่ีเป็นถัว่ขาวเม่ือโดนความร้อนจนสุก สีจะยงัคงไม่มีการเปล่ียนแปลง ดงันั้น

การเติมแป้งถัว่ขาวซ่ึงมีสีขาวนวลอมเหลืองเขา้ไปเพ่ิม จึงทาํใหเ้มด็ไข่มุกมีสีท่ีสวา่งมากข้ึน เน้ือสมัผสัจะแขง็ข้ึน แต่

ก็จะไปลดวามยืดหยุ่น (Springiness) และความสามารถในการเกาะตวัของผลิตภณัฑล์ง (Cohesiveness) เน่ืองจาก

แป้งถัว่ขาวไม่มีคุณสมบัติทาํให้เกิดความหนืดและเกาะตัวเม่ือโดนความร้อนเช่นเดียวกับแป้งมนัสําปะหลัง 

(Maradudin et al., 2019) (Table 3) 

 

Table 2 L* a* and b* values of tapioca pearl using the different level of white kidney bean flour 

Color 
The ratio of white kidney bean flour and tapioca flour (w/w) 

0 : 100 10 : 90 20 : 80 30 : 70 40 : 60 

L*  14.38±0.29e 20.77±0.31d 26.81±0.80c 28.51±1.06b 29.79±0.58a 

a*  1.79±0.47c 1.92±0.15c 2.83±0.21b 3.41±0.73a 3.47±0.43a 

b*  4.58±0.48d 6.01±0.28c 7.82±0.16b 9.17±0.17a 9.17±0.50a 

a-e; Means within a row with difference superscripts are significantly different (p < 0.05) 
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Table 3 Textural properties of tapioca pearl using the different level of white kidney bean flour 

Attributes 
The ratio of white kidney bean flour and tapioca flour (w/w) 

0 : 100 10 : 90 20 : 80 30 : 70 40 : 60 

Hardness (g) 657.88±39.45b 682.08±43.04ab 691.86±26.03ab 695.46±46.23a 708.48±21.05a 

Adhesiveness(g.s) -2.37±0.53a -2.41±0.29a -2.60±0.24ab -2.61±0.49ab -3.01±0.68b 

Springiness 0.95±0.36a 0.92±0.31b 0.91±0.28b 0.84±0.33c 0.77±0.26d 

Cohesiveness 0.78±0.01a 0.70±0.01b 0.61±0.01c 0.52±0.01d 0.46±0.01e 

Gumminess (g) 543.41±37.82a 484.51±20.39b 398.93±26.07c 357.22±25.29d 328.95±13.22e 

Chewiness (g) 518.69±38.05a 446.52±26.84b 361.54±23.70c 302.24±28.73d 253.42±12.50e 

a-e Means within a row with difference superscripts are significantly different (p < 0.05) 

 

อีกทั้งปริมาณแป้งถัว่ขาวยงัส่งผลต่อคะแนนความชอบของผูบ้ริโภค (Table 4) พบว่าเม่ือปริมาณแป้ง

ถัว่ขาวเพ่ิมข้ึนในผลิตภณัฑจ์ะส่งผลให้คะแนนความชอบท่ีผูบ้ริโภคมีต่อเม็ดไข่มุกท่ีไดล้ดลงในทุกคุณลกัษณะ 

เน่ืองจากแป้งถัว่ขาวท่ีเพ่ิมข้ึน ส่งผลใหเ้มด็ไข่มุกมีกล่ินของถัว่ขาวเพ่ิมข้ึนตามไปดว้ย ซ่ึงเป็นคุณลกัษณะท่ีผูบ้ริโภค

มิไดใ้หค้วามช่ืนชอบ  อีกทั้งการเพ่ิมแป้งถัว่ขาวยงัส่งผลใหเ้น้ือสัมผสัของเมด็ไข่มุกเกาะตวักนัไดน้อ้ยลง จึงไปลด

ความนุ่ม หนึบ ของเม็ดไข่มุก ซ่ึงเป็นเอกลกัษณะท่ีผูบ้ริโภคให้ความช่ืนชอบ สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ พรทิพย ์

และคณะ (2561) เม่ือเพ่ิมปริมาณนํ้ านมถัว่ขาวมากข้ึนในผลิตภณัฑ์พุดด้ิง จะส่งผลต่อความชอบในดา้น กล่ิน 

รสชาติ เน้ือสัมผสั และความชอบโดยรวม เช่นเดียวกบัรายงานของวิลาสินี (2555) อาจเน่ืองจากกล่ินถัว่ท่ีเป็น

เอกลกัษณ์เฉพาะตวัของถัว่ขาว จะทาํใหข้นมปังมีกล่ินและรสชาติท่ีเปล่ียนแปลงไป แต่เม่ือนาํเมด็ไข่มุกไปบริโภค

ร่วมกบัชานมจะส่งผลใหค้ะแนนความชอบของผูบ้ริโภคเพ่ิมข้ึนในทุกคุณลกัษณะ เน่ืองจากชานมจะช่วยปรับปรุง

รสชาติ และกลบกล่ินเฉพาะตวัของถัว่ขาวไปได ้โดยการใชแ้ป้งถัว่ขาวแทนท่ีแป้งมนัสาํปะหลงัท่ีระดบัร้อยละ 30 

เป็นปริมาณแป้งถัว่ขาวสูงท่ีสุดท่ีผูบ้ริโภคใหก้ารยอมรับโดยมีคะแนนความชอบโดยรวมอยู่ในระดบัชอบเลก็นอ้ย

ถึงปานกลาง (6.15–7.07 คะแนน)  

 

Table 4 Sensory scores of tapioca pearl using the different level of white kidney bean flour 

Attribute 
The ratio of white kidney bean flour and tapioca flour (w/w) 

0 : 100 10 : 90 20 : 80 30 : 70 40 : 60 

Serve without milk tea     

Appearancens 7.22±0.89 7.20±0.84 7.17±0.87 7.12±0.92 7.05±1.00 

Color 7.08±1.21a 7.03±1.23a 7.00±1.34a 6.68±1.24a 5.83±1.59b 

Odor 7.12±0.85a 7.00±1.28ab 6.93±1.55ab 6.77±1.18ab 6.53±1.17b 

Taste 7.57±0.93a 6.98±1.26b 6.91±1.39b 6.83±1.20b 6.60±1.89b 

Texture (chewy) 7.15±1.13a 7.02±1.13a 7.00±1.13a 6.70±1.39ab 6.45±1.90b 

Overall liking 7.03±1.18a 6.68±1.48b 6.33±1.53b 6.15±1.70bc 5.65±2.10c 
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Table 4 (continued). 

Attribute 
The ratio of white kidney bean flour and tapioca flour (w/w) 

0 : 100 10 : 90 20 : 80 30 : 70 40 : 60 

Serve with milk tea     

Appearance 7.00±1.25a 5.67±1.50b 6.47±1.64ab 6.53±1.46ab 5.33±1.72b 

Colorns 6.87±1.06 7.13±1.19 7.20±1.27 7.27±1.49 6.67±1.45 

Odor 6.67±1.11b 7.00±0.93ab 7.13±0.92ab 7.33±1.23ab 7.73±1.28a 

Taste 7.00±1.00b 7.40±1.12ab 7.40±0.99ab 8.13±0.74a 7.67±1.05ab 

Texturens (chewy) 7.40±0.99 7.27±1.62 7.13±1.06 7.07±1.03 6.40±1.35 

Overall likingns 7.27±1.16 7.27±1.03 7.00±1.12 7.40±1.12 6.87±1.51 

a-d; Means within a row with difference superscripts are significantly different (p < 0.05), ns; Means with in a 

same row are not significantly different (p > 0.05) 

 

การทดสอบฤทธ์ิการยับยั้งกิจกรรมเอนไซม์แอลฟา-อะไมเลส ในเมด็ไข่มกุท่ีอัตราส่วนของแป้งมันสาํปะหลังและ

แป้งถัว่ขาวแตกต่างกัน 

จากการศึกษาประสิทธิภาพการยบัย ั้งการทาํงานของเอนไซมแ์อลฟา-อะไมเลส ในผลิตภณัฑเ์มด็ไข่มุกท่ี

ทดแทนแป้งมนัสาํปะหลงัดว้ยแป้งถัว่ขาวในระดบัต่างๆ พบวา่ปริมาณแป้งถัว่ขาวท่ีเติมลงในผลิตภณัฑท่ี์ระดบัร้อย

ละ 40 มีฤทธ์ิการยบัย ั้งเอนไซมแ์อลฟา-อะไมเลสไดสู้งท่ีสุด อยูท่ี่ร้อยละ 18.98±1.03 โดยประสิทธิภาพในการยบัย ั้ง

เอนไซมแ์อลฟา-อะไมเลส จะเพ่ิมสูงข้ึนเม่ือปริมาณแป้งถัว่ขาวเพ่ิมข้ึนในผลิตภณัฑ ์แต่จะลดลงเม่ือนาํเมด็ไข่มุกไป

ผ่านกระบวนการตม้สุก ทาํใหป้ระสิทธิภาพการยบัย ั้งเอนไซมแ์อลฟ่า-อะไมเลสลดลง (Table 5) เน่ืองจากฟาสซิโอ

ลามีน (Phaseolamin) ซ่ึงเป็นสารสําคญัในถัว่ขาว และมีคุณสมบติัในการยบัย ั้งเอนไซมแ์อลฟา-อะไมเลส จะถูก

ทําลายลงเม่ือโดนความร้อนมากกว่า 100 องศาเซลเซียส (รัชฎาพร, 2559) ซ่ึงสอดคล้องกับรายงานของ 

Chutipanyaporn et al. (2014) ท่ีรายงานฤทธ์ิตา้นการทาํงานของเอนไซมแ์อลฟา-กลูโคซิเดส จากสารสกดัถัว่ดิบ

และถัว่สุกแต่ละชนิด ไดแ้ก่ ถัว่เขียว ถัว่เหลือง ถัว่ดาํ ถัว่ขาว ถัว่แดง และถัว่ลิสง พบว่าสารสกดัจากถัว่ดิบสามารถ

ยบัย ั้งการเอนไซม์แอลฟา-กลูโคซิเดสไดสู้งกว่าถัว่สุก เน่ืองมาจากสารสําคญัท่ีทาํหน้าท่ียบัย ั้งการทาํงานของ

เอนไซมท่ี์พบในถัว่สุกถูกทาํลายดว้ยความร้อนในกระบวนการปรุงประกอบอาหาร (Chutipanyaporn et al., 2014) 

 

Table 5 The α-amylase inhibitory activities of uncooked and cooked tapioca pearl product from white kidney 

bean flour with different levels. 

Sample 
% inhibition of α-amylase inhibitory activities 

0 : 100 10 : 90 20 : 80 30 : 70 40 : 60 

Uncooked  

tapioca pearl 
-35.38±4.95Ad -8.48±0.86Ac 4.97±0.59Ab 15.27±2.23Aa 18.98±1.03Aa 

Cooked tapioca 

pearl 
-32.41±4.77Ad -18.45±1.78Bc 3.25±1.41Ab 8.97±0.71Aa 13.45±2.18Aa 
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a-b; Means within a row with difference superscripts are significantly different (p < 0.05), A-B; Means within a 

column with difference superscripts are significantly different (p < 0.05, NS; Mean values are not significantly different           

(p > 0.05) 

 

สรุป 

 การผลิตเมด็ไข่มุกโดยการทดแทนแป้งมนัสาํปะหลงัดว้ยแป้งถัว่ขาวท่ีระดบัแตกต่างกนั มีค่าสี เน้ือสัมผสั 

ความชอบของผูบ้ริโภค และฤทธ์ิการยบัย ั้งกิจกรรมของเอนไซมแ์อลฟ่า-อะไมเลสแตกต่างกนั พบว่าระดับท่ี

เหมาะสม คือร้อยละ 30 ทั้งการบริโภคเม็ดไข่มุกเพียงอย่างเดียว และการบริโภคร่วมกับชานม โดยมีคะแนน

ความชอบโดยรวมอยูท่ี่ระดบัชอบเลก็นอ้ยถึงปานกลาง และมีประสิทธิภาพในการยบัย ั้งเอนไซมแ์อลฟา-อะไมเลส

ไม่ต่างกบัท่ีระดบัร้อยละ 40 ซ่ึงจากขอ้มูลในการศึกษาคร้ังน้ีแสดงให้เห็นว่าถัว่ขาวสามารถนาํไปทดแทนแป้งมนั

สาํปะหลงัในเมด็ไข่มุกเพ่ือพฒันาใหเ้ป็นเคร่ืองด่ืมชานมไข่มุกเพ่ือสุขภาพได ้
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Taiwancooking. 2016. Home Made Tapioca Pearl for Bubble Tea, Bo-Ba Tea (Pearl Milk Tea) 

https://www.youtube.com/watch?v=6PXPBjQHR0&list=LLNtUkFLAIMeooHTxpmBnVfw&index=34 

&t=0s, 25 May 2019. 
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บทคัดย่อ 

งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาอตัราส่วนแป้งมะพร้าวทดแทนแป้งสาลีของผลิตภณัฑ์ทองมว้นรสปลา

กะตกั 2) เพ่ือศึกษาอตัราส่วนใบชะพลูท่ีเหมาะสมต่อผลิตภณัฑข์นมทองมว้นจากแป้งมะพร้าวทดแทนแป้งสาลีรสปลา กลุ่ม

ตวัอย่างคือ บุคคลทัว่ไปจาํนวน 50 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจัยคือ แบบประเมินความพึงพอใจของผูบ้ริโภค โดยเก็บ

รวบรวมขอ้มูลด้วยมาตราวดั 5 point hedonic scale สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูลได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน โดยนาํขนมทองมว้นตาํรับพ้ืนฐานมาศึกษาอตัราส่วนแป้งมะพร้าวท่ีแตกต่างกนั 4 ระดบั พบว่าขนม

ทองมว้นโดยใชแ้ป้งมะพร้าวทดแทนแป้งสาลีร้อยละ 20 ไดรั้บคะแนนเฉล่ียสูงท่ีสุดดา้นลกัษณะปรากฏ สี กล่ิน รสชาติ 

ความกรอบ และความชอบโดยรวม มีค่าเฉล่ีย 4.00 3.68 3.72 4.06 4.22 และ4.18ตามลาํดบั จากนั้นนาํขนมทองมว้นมาศึกษา

อตัราส่วนใบชะพลูท่ีแตกต่างกัน 5 ระดับ พบว่าขนมทองมว้นจากแป้งมะพร้าวเสริมใบชะพลูร้อยละ 5 ไดรั้บคะแนน

ความชอบสูงสุดดา้นลกัษณะปรากฏ สี กล่ิน รสชาติ ความกรอบ และความชอบโดยรวม เท่ากบั 4.26 4.12 4.10 4.04 4.14 

และ 4.24 ตามลาํดบั 

คาํสําคญั: ขนมทองมว้น, ใบชะพลู, แป้งมะพร้าว 

 

Abstract 

 The objectives of this research were 1) to study the ratio of coconut flour to replace wheat flour of Anchovy Thai 

crispy coconut roll products 2) to study the suitable ratio of wildbetal leafbush to Thai crispy coconut roll products from 

coconut flour instead of fish flavored wheat flour the sample is 50 people. The research instruments were Consumer 

satisfaction assessment form the data was collected using a 5 point hedonic scale. The statistics used for data analysis were 

percentage, mean and standard deviation the basic recipe for Thai crispy coconut roll dessert was used to study 4 levels of 

coconut flour ratios. It was found that Thai crispy coconut roll dessert coconut flour instead of wheat flour by 20% had the 

highest average score for appearance, color, smell, taste, crispness and overall liking the mean values were 4.00, 3.68, 3.72, 

4.06, 4.22 and 4.18, respectively. Then, the sensory evaluation of Thai crispy coconut roll supplemented with 5 different 

levels wildbetal leafbush was studied. It was found that Thai crispy coconut roll dessert from coconut flour supplemented 

with wildbetal leafbush at 5% showed the highest likeness scores for appearance, color, smell, taste, crispness and overall 

preference as 4.26, 4.12, 4.10, 4.04, 4.14, and 4.24 respectively. 

Keywords: coconut flour, Thai crispy coconut roll, wildbetal leafbush  
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คํานํา 

ขนมทองมว้น เป็นขนมไทยโบราณท่ีมีช่ือเรียกตามวิธีการมว้น หรือการพบั มีลกัษณะเป็น แผ่นมว้นเป็น

วงกลม มีลกัษณะกรอบ มีส่วนผสมหลกั คือ กะทิ แป้ง และนํ้ าตาล ชาติหวานอร่อย หอม มีความเป็นเอกลกัษณ์     

โดยมีตน้กาํเนิดจากการรับเอาวฒันธรรมของประเทศโปรตุเกสมาดดัแปลงเพ่ิมเติม เพ่ือใหเ้หมาะสมกบัวฒันธรรม

การดาํเนินชีวิตความเป็นอยู่ วตัถุดิบ เอกลกัษณ์ รสนิยมและอุปนิสัยในการบริโภคอาหารของประเทศไทย         

(ปรางทิพย,์ 2556) ขนมทองมว้นจดัเป็นประเภท ป้ิง ย่าง สีของขนมทองมว้น คือ สีเหลืองทองสมํ่าเสมอ พบัหรือ

มว้นไดข้นาด กรอบแต่ไม่แขง็กระดา้ง หอมไข่รวมกบักะทิและนํ้าตาล มีรสหวานพอดี ซ่ึงในปัจจุบนัขนมทองมว้น

มีการดดัแปลงใหม่ มีหลากหลายสูตรหลายรส เช่น ใส่ผกัชี และใส่หมูหยอง เป็นตน้ (จรูญศรี, 2536) แป้งมะพร้าว 

โดยแป้งมะพร้าวเป็นผลิตภณัฑท่ี์ไดจ้ากการบดเน้ือมะพร้าว สกดันํ้ามนัออกแลว้บดเป็นผงละเอียด ใหป้ระโยชนต่์อ

สุภาพ มีกล่ินหอม นาํมาทาํอาหารและขนมไดห้ลายชนิดเช่น เคก้และคุกก้ี เป็นตน้ (siamroommate.com, 2563)        

ใบชะพลูเป็นหน่ึงในจาํนวนผกัสมุนไพรพ้ืนบา้นของไทย เป็นแหล่งอาหารท่ีอุดมไปดว้ยโปรตีน และ แคลซียม     

ใยอาหารสูงช่วยนําพาสารพิษออกจากร่างกาย ช่วยให้ล ําไส้บีบตัวได้ดีไม่เป็นโรคท้องผูก และมีเบต้า  

แคโรทีนท่ีช่วยยบัย ั้งเซลลม์ะเร็ง (ณฐัภูมิ และคณะ, 2551)  

จากขอ้มูลขา้งตน้ผูวิ้จยัจึงนาํแป้งมะพร้าวทดแทนแป้งสาลี และเสริมใบชะพลูลงในขนมทองมว้น เพ่ือ

เสริมใยอาหารและแคลเซียมตามลาํดบั รวมไปถึงพฒันาผลิตภณัฑข์นมทองมว้นสูตรใหม่ ท่ีเป็นทางเลือกให้แก่

ผูบ้ริโภคท่ีใส่ใจสุขภาพ 

 

อุปกรณ์และวธีิการ  

 

1. วัตถดิุบท่ีใช้ในการทาํขนมทองม้วนเสริมแป้งมะพร้าวและใบชะพล ู 

แป้งสาลีอเนกประสงค์ ตราว่าว, แป้งมนัสําปะหลงั ตรามงักร, แป้งขา้วกลอ้ง B-Natural, แป้งมะพร้าว 

Nuttarin, ไข่ไก่เบอร์ 2 (ตลาดพรานก), กะทิ ตราอร่อยดี, นํ้ าตาลมะพร้าว (ตลาดพรานก), เกลือป่น ปรุงทิพย,์  

นํ้าเปล่า, งานดาํ ตราไร่ทิพย,์  นํ้าพริกเผาตราแม่ประนอม และปลากะตกัป่น 

 

2. อุปกรณ์ท่ีใช้ในการทาํขนมทองม้วนจากแป้งมะพร้าวเสริมใบชะพล ูชะพล ู 

อ่างผสม, ชอ้นตวง, เคร่ืองชัง่นํ้าหนกัดิจิตอล, ตะเกียบ สาํหรับมว้นทองมว้น, ถุงมือสาํหรับมว้นทองมว้น, 

พิมพท์าํขนมทองมว้น-ไฟฟ้า (รุ่นมีตวัปรับอุณหภูมิ) รุ่นขดลวดสปริง, เคร่ืองผสมอาหาร, กระทะปรุงอาหาร, เตา

แก๊ส, มีด, เขียง, ตะหลิว และเคร่ืองป่ัน 

 

3. อุปกรณ์ทดสอบทางประสาทสัมผัส ชะพล ู 

  แบบประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผสั, ปากกา, ถาดใส่อาหาร และเคร่ืองคอมพิวเตอร์โปรแกรม

สาํเร็จรูปทางสถิต 

ขั้นตอนการเตรียมใบชะพลู ก่อนนาํมาใส่ลงในผลิตภณัฑน์าํใบชะพลูไปลา้งใหส้ะอาดจากนั้นนาํมาเช็ดที

ละใบเพ่ือให้นํ้ าออกจากใบชะพลูมากท่ีสุด ไม่ฉะนั้นจะทาํให้ขนมทองมว้นมีความช้ืนมากจากนั้นนาํไปหั่นเป็น
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ฝอยๆ การเตรียมปลากะตกั นาํปลากระตกัไปคัว่ท่ีอุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียสเป็นเวลา 7 นาที จากนั้นพกัให้เย็น

แลว้นาํไปป่ันใหล้ะเอียดใชพิ้มพท์าํขนมทองมว้น-ไฟฟ้า (รุ่นมีตวัปรับอุณหภูมิ) รุ่นขดลวดสปริงในการทาํวิจยัคร้ัง

น้ี เทแป้งทองมว้นลงบนพิมพ ์4.3 กรัม อุณหภูมิ 152 องศาเซลเซียสเป็นเวลา 45 วินาที 

 

4. การศึกษาอัตราส่วนแป้งมะพร้าวทดแทนแป้งสาลใีนผลิตภัณฑ์ขนมทองม้วนรสปลากะตัก 

การศึกษาอตัราส่วนแป้งมะพร้าวทดแทนแป้งสาลีของผลิตภณัฑข์นมทองมว้นรสปลากะตกั โดยทาํการ

ดดัแปลงสูตรขนมทองมว้นพ้ืนฐาน (Table 1) จากสูตรของ สัมฤทธ์ิ (2560) แลว้ใชแ้ป้งมะพร้าวทดแทนแป้งสาลี 

โดยศึกษาอตัราส่วนระหว่างปริมาณแป้งมะพร้าวทดแทนแป้งสาลี ท่ีเหมาะสมในการผลิตทองมว้น ในอตัราส่วน

แป้งมะพร้าว : แป้งสาลี 4 ระดบั ไดแ้ก่  25 : 75,  20 : 80,  15 : 85 และ 10 : 90 เปรียบเทียบกบัสูตรควบคุมท่ีไม่มีการ

ใชแ้ป้งมะพร้าว  (0:100) และนาํผลิตภณัฑท์องมว้นท่ีไดม้าประเมินทางประสาทสัมผสั โดยสุ่มตวัแทนผูบ้ริโภค

จาํนวน 50 คน จากมหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี ทดสอบผลิตภณัฑจ์าํนวน 5 สูตรการทดลอง กาํหนดรหสัผลิตภณัฑ์

ดว้ยเลขสุ่ม 3 หลกั ใชวิ้ธีการประเมินโดยการใหค้ะแนนความชอบ 5 ระดบั (5-point hedonic scale) ในคุณลกัษณะ

ดา้น ลกัษณะท่ีปรากฏ สี กล่ิน รสชาติ ความกรอบ และความชอบโดยรวม 

 

Table 1 The formulations of Thai crispy coconut roll which using the different contents of coconut flour 

substituted to wheat flour  

Ingredients 

 Content (%) 

Basic 

Formula* 

Formula1 

25% coconut 
flour : 75 % 
wheat flour 

Formula2 

20% coconut 
flour : 80% 
wheat flour 

Formula3 

15% coconut 
flour : 85% 
wheat flour 

Formula4 

10% coconut 
flour : 90% 
wheat flour 

Coconut flour - 9.57 7.65 5.74 3.83 

Wheat Flour 38.26 28.69 30.61 32.52 34.43 

Brown rice flour 9.90 9.90 9.90 9.90 9.90 

Tapioca flour 3.80 3.80 3.80 3.80 3.80 

Egg 25 25 25 25 25 

Coconut milk 79.4 79.4 79.4 79.4 79.4 

Coconut sugar 31.6 31.6 31.6 31.6 31.6 

Salt 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 

Water 13.80 13.80 13.80 13.80 13.80 

Black sesames 5.80 5.80 5.80 5.80 5.80 

Anchovy 7.92 7.92 7.92 7.92 7.92 

Chilli paste 10.34 10.34 10.34 10.34 10.34 

Note: *Putthipanyaporn (2560) 
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5. การศึกษาอัตราส่วนใบชะพลท่ีูเหมาะสมต่อผลิตภัณฑ์ขนมทองม้วนรสปลากะตัก 

การศึกษาอตัราส่วนใบชะพลูต่อผลิตภณัฑข์นมทองมว้นรสปลากะตกั โดยทาํผลการทดสอบการประเมิน

คุณภาพทางประสาทสัมผสัของใบชะพลูท่ีเสริมเขา้ไปในขนมทองมว้นร้อยละ 25, 20, 15,10 และ 5 ของนํ้ าหนกั

ส่วนผสมทั้งหมด (Table 3) และนาํผลิตภณัฑท์องมว้นท่ีไดม้าประเมินทางประสาทสัมผสั โดยสุ่มตวัแทนผูบ้ริโภค

จาํนวน 50 คน จากมหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี ทดสอบผลิตภณัฑจ์าํนวน 5 สูตรการทดลอง กาํหนดรหสัผลิตภณัฑ์

ดว้ยเลขสุ่ม 3 หลกั ใชวิ้ธีการประเมินโดยการใหค้ะแนนความชอบ 5 ระดบั (5-point hedonic scale) ในคุณลกัษณะ

ดา้น ลกัษณะท่ีปรากฏ สี กล่ิน รสชาติ ความกรอบ และความชอบโดยรวม ขอ้เสนอแนะสาํหรับการทาํงานวิจยัคร้ัง

หนา้ คือ ควรมีชุดควบคุม ไดแ้ก่ ตวัอยา่งท่ีไม่มีการเติมใบชะพลู 

 

Table 2 The formulations of Thai crispy coconut roll supplement with the different levels of wildbetal  leafbush  

Ingredients 

 Content (%) 

Formula1 Formula2 Formula3 Formula4 Formula5 

25% by  

Weight of 

total flour 

20% by  

Weight of 

total flour 

15% by  

Weight of 

total flour 

10% by  

Weight of 

total flour 

5% by  

Weight of 

total flour 

Wheat Flour 30.61 30.61 30.61 30.61 30.61 

Coconut flour 7.65 7.65 7.65 7.65 7.65 

Brown rice flour 9.90 9.90 9.90 9.90 9.90 

Tapioca flour 3.80 3.80 3.80 3.80 3.80 

Egg 25 25 25 25 25 

Coconut milk 79.4 79.4 79.4 79.4 79.4 

Coconut sugar 31.6 31.6 31.6 31.6 31.6 

Salt 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 

Water 13.80 13.80 13.80 13.80 13.80 

Black sesames 5.80 5.80 5.80 5.80 5.80 

Anchovy 7.92 7.92 7.92 7.92 7.92 

Chilli paste 

Wildbetal  

Leafbush 

10.34 

12.98 

10.34 

10.39 

10.34 

7.79 

10.34 

5.19 

10.34 

2.59 

 

6. การประเมินคุณลกัษณะทางเคมแีละจุลินทรีย์ของผลิตภัณฑ์ท่ีได้จากการพัฒนา 

 นาํผลิตภณัฑท่ี์ไดจ้ากการพฒันาซ่ึงไดรั้บคะแนนจากการทดสอบทางประสาทสัมผสัสูงท่ีสุด มาวิเคราะห์

คุณภาพทางเคมีและจุลินทรีย ์ไดแ้ก่ องคป์ระกอบทางเคมี (ความช้ืน โปรตีน ไขมนั เถา้ และคาร์โบไฮเดรต) ตามวิธี

ของ AOAC (2016) ปริมาณแคลเซียม (AOAC, 2016) คาํนวณค่าพลงังานของผลิตภณัฑ์ และพลงังานท่ีได้จาก
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ไขมนัตามวิธีของ AOAC (2016) และคุณภาพจุลินทรีย ์ไดแ้ก่ ปริมาณจุลินทรียท์ั้งหมด ปริมาณยีส์และรา (AOAC, 

2016) โดยการวิเคราะห์เปรียบเทียบกบัสูตรควบคุม (ผลิตภณัฑข์นมทองมว้นรสปลากะตกั) 

 

7. การวิเคราะห์ข้อมลูทางสถิติ 

 การทดลองในขอ้ท่ี 1, 2, และ3 วางแผนการทดลองแบบสุ่มในบล็อกสมบูรณ์ (Randdomized Completely 

Block Design, RCBD) สําหรับการประเมินทางประสาทสัมผสั ทาํการวางแผนการทดลองแบบ สุ่มในบล็อก

สมบูรณ์ (Randdomized Completely Block Design, RCBD)นําข้อมูลท่ีจาการทดลองมาวิเคราะห์หาค่าความ

แปรปรวน Aanlysis of variance (ANOVA) เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ียดว้ยวิธี Duncan’s new Muitiple 

Range Test : DMRT ; LSR สาํหรับการทดลองท่ี 1 โดยการวิเคราะห์ทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 และใช้

โปรแกรม SPSS ในการวิเคราะห์สถิติ 

 

ผลและวจิารณ์ผลการทดลอง 

 

1. ผลการศึกษาอัตราส่วนแป้งมะพร้าวทดแทนแป้งสาลใีนผลิตภัณฑ์ขนมทองม้วนรสปลากะตัก 

ผลการศึกษาอตัราส่วนแป้งมะพร้าวทดแทนแป้งสาลีของผลิตภณัฑข์นมทองมว้นรสปลากะตกัท่ี  4 ระดบั

คือ 25 : 75,  20 : 80,  15 : 85 และ 10 : 90 ตามลาํดบั นาํไปผลิตขนมทองมว้นและทดสอบทางประสาทสมัผสัโดยผู ้

ทดสอบจาํนวน 50 คน โดยพิจารณาจาก ลกัษณะท่ีปรากฏ สี กล่ิน รสชาติ ความกรอบและความชอบโดยรวม สูตร

ท่ี 2 แป้งมะพร้าวร้อยละ 20 : 80 พบวา่ ดา้นความกรอบมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด (x̅= 4.22, SD = 0.73) รองลงมา คือความชอบ

โดยรวม (x̅ = 4.18, SD = 0.82)  และดา้นรสชาติ (x̅ = 4.06, SD = 0.81) ตามลาํดบั เน่ืองจากมีลกัษณะเน้ือสัมผสัของ

ทองมว้น กรอบและหอม ซ่ึงเป็นไปตามคุณลกัษณะท่ีดีของขนมทองมว้น สอดคลอ้งกบั (ธนา และคณะ, 2555) 

พบว่า เส้นหม่ีซั่วท่ีเติมแป้งมะพร้าวมีค่าความทนต่อแรงดึง ความเหนียว และผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ให้การยอมรับ

ผลิตภณัฑห์ม่ีซั้วท่ีทดแทนแป้งมะพร้าวร้อยละ 

 

Table 3 Sensory scores of Thai crispy coconut roll which using the different rations of coconut flour substituted 

to wheat flour   

Coconut flour : Wheat flour 

(%w/w) 
Appearancens Colorns Odourns Flavour Crispness 

Overall 

liking 

25 : 75 3.56 3.30 3.28 3.08 2.88 3.32 

20 : 80 4.00 3.68 3.72 4.06 4.22 4.18 

15 : 85 3.56 3.30 3.28 3.08 2.88 3.32 

10 : 90 4.00 3.68 3.72 4.06 4.22 4.18 

Note: (a-c) Means with in the same column with different letters are significantly different (p < 0.05) (ns) not 

significant 
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Fig. 1 Characteristics of Thai crispy coconut roll which using the different contents of coconut flour substituted to 

wheat flour  

 

2. ผลการศึกษาอัตราส่วนใบชะพลตู่อผลิตภัณฑ์ขนมทองม้วนรสปลากะตัก 

ผลการศึกษาอตัราส่วนของใบชะพลูท่ีเสริมเขา้ไปในขนมทองมว้นท่ี 5 ระดบัคือ ร้อยละ 25, 20, 15, 10 

และ 5 ตามลาํดบั นาํไปทดสอบทางประสาทสัมผสัโดยผูท้ดสอบจาํนวน 50 คน โดยพิจารณาจาก ลกัษณะท่ีปรากฏ 

สี กล่ิน รสชาติ ความกรอบและความชอบโดยรวม สูตรท่ี 5 ใบชะพลูร้อยละ 5  พบว่า ดา้นลกัษณะท่ีปรากฏมี

ค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด (x̅ = 4.26, SD = 0.85) รองลงมา คือความชอบโดยรวม (x̅ = 4.24, SD = 0.91)  และด้านความกรอบ                       

(x̅ = 4.14, SD = 1.06) ตามลาํดบั สอดคลอ้งกบั (สุธิดา, 2553) พบว่าการผสมใบชะพลูลงในผลิตภณัฑธ์ญัพืชผสมใบ

ชะพลูอดัแท่งผูบ้ริโภคใหก้ารยอมรับ ใบชะพลูร้อยละ 5 และเม่ือเพ่ิมปริมาณใบชะพลูอบแหง้มากข้ึนทาํใหก้ล่ินของ

ใบชะพลูค่อนขา้งแรง  

 

Table 4 Sensory characteristics of Thai crispy coconut roll supplement with coconut flour and wildbetal  leafbush 

Chaploo 

Leaves (% by 

weight of 

total flour) 

Appearancens Colorns Odourns Flavour Crispness 
Overall 

liking 

25  3.42 3.40 3.14 3.08 3.18 3.32 

20  3.58 3.54 3.38 3.36 3.26  3.42 

15  3.52 3.48 3.22 3.28 3.22 3.34 

10  3.72 3.52 3.38 3.28 3.22 3.42 

5 4.26
 

 4.12 4.10 3.08 3.18 3.30 

Note: (a-c) Means with in the same column with different letters are significantly different (p < 0.05) (ns) not 

significant 

 

 
   25% coconut flour : 

75 % wheat flour 
20% coconut flour : 

80% wheat flour 

15% coconut flour : 

85% wheat flour 

10% coconut flour : 

90% wheat flour 
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Fig. 2 Thai crispy coconut roll supplement with coconut flour and wildbetal leafbush 

 

3. คุณภาพทางกายภาพ เคม ีและจุลินทรีย์ 

ผลการศึกษาปริมาณของระหว่างแป้งมะพร้าวทดแทนแป้งสาลี 4 ระดบัคือ 25 : 75, 20 : 80, 15 : 85 และ 

10 : 90 ตามลาํดบั พบว่าอตัราส่วนของแป้งมะพร้าวทดแทนแป้งสาลีท่ีร้อยละ 20: 80 มีคุณลกัษณะท่ีเหมาะสมใน

ผลิตภณัฑข์นมทองมว้น จากนั้นนาํมา ศึกษาอตัราส่วนใบชะพลู 5 ระดบัคือร้อยละ 25, 20, 15,10 และ 5 ผูบ้ริโภค

ให้การยอมรับปริมาณใบชะพลูท่ีร้อยละ 5 จากนั้นนาํมาทดสอบทางกายภาพ เคมี และจุลินทรีย ์พบว่ามีปริมาณ

แคลเซียมท่ีเพ่ิมข้ึนเน่ืองจากในใบชะพลูมีแคลเซียมสูง และยงัพบวา่ปริมาณของยีสตแ์ละราอยู่ในเกณฑคุ์ณภาพทาง

จุลชีววิทยาของอาหารโดยมีค่า เถา้ คาร์โบไฮเดรตจากไขมนั ไขมนั ความช้ืน โปรตีน แคลเซียม จุลินทรียท์ั้งหมด 

ยีสตแ์ละรา ดงั Table 5 

 

Table 5 The chemical composition (gram per 100 g) and microbiological properties of Thai crispy coconut roll 

supplement with coconut flour and wildbetal leafbush 

Chemical composition 

Thai crispy roll from wheat-brown 

rice composite flour with anchovy 

chilli paste flavor 

Thai crispy coconut roll 

supplement with coconut flour and 

wildbetal  leafbush 

Ash,% 2.74 2.14 

Calories from fat, Kcal/100g 192.87 159.48 

Fat,% 21.43 17.72 

Moisture,% 5.32 8.50 

Protein,% 12.79 12.99 

Calcium, mg/100g 226.76 1940.194 

Total Aerobic Plate Count, cfu/g < 10 < 2.5x102EAPC 

Yeasts and Molds, cfu/g < 10 < 10est 

หมายเหตุ: ขนมทองมว้นแป้งขา้วกลอ้งทดแทนแป้งสาลีรสปลากะตกันํ้าพริกเผา สมัฤทธ์ิ (2560) 

 

25 % by  

Weight of 

total flour 

20% by  

Weight of 

total flour 

15% by  

Weight of 

total flour 

10% by  

Weight of 

total flour 

5% by  

Weight of 

total flour 
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สรุป 

จากการพฒันาผลิตภณัฑข์นมทองมว้นเสริมแป้งมะพร้าวและใบชะพลูพบว่า ปริมาณใบชะพลูมีผลต่อ

คุณลกัษณะของขนมทองมว้นโดยจะทาํใหผ้ลิตภณัฑมี์กล่ินใบชะพลูเพ่ิมข้ึนและมีปริมาณแคลเซียมท่ีเพ่ิมมากข้ึน

เน่ืองจากใบใบชะพลูมีแคลเซียมสูง แต่ไม่ควรรับประทานในปริมาณไม่เกิน 2022 กรัมต่อวนั (นฤมล, 2542) 

นอกจากน้ีปริมาณใบชะพลูส่งผลต่อความกรอบ และสีของผลิตภณัฑข์นมทองมว้น แต่เน่ืองจากในใบชะพลูยงัมี

ความช้ืนจึงส่งผลให้ปริมาณของใบชะพลูท่ีเพ่ิมข้ึนมีผลต่อความกรอบของขนมลดลง ดังนั้นผลิตภัณฑ์ขนม

ทองมว้นจากแป้งมะพร้าวเสริมใบชะพลูจึงเป็นขนมไทยท่ีมีคุณค่าทางโภชนาการ โดยไดรั้บแคลเซียมจากใบชะพลู 

จึงเหมาะสาํหรับบุคคลทุกเพศ ทุกวยั  
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บทคัดย่อ  

 การวจิยัเร่ือง การออกแบบเคร่ืองศิราภรณ์จากเทคนิคงานดอกไมไ้ทยท่ีไดแ้รงบนัดาลใจมาจาก “นางเบญจกาย” มี

วตัถุประสงคเ์พ่ือออกแบบเคร่ืองศิราภรณ์จากเทคนิคงานดอกไมไ้ทย และศึกษาความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมาย การศึกษา

คร้ังน้ีใชว้ิธีการวิจยัเชิงสาํรวจดว้ยแบบสอบถามแก่กลุ่มตวัอยา่ง เพ่ือนาํขอ้มูลมาวิเคราะห์รูปแบบผลิตภณัฑท่ี์เหมาะสมใน

การนาํมาเป็นผลิตภณัฑต์น้แบบ ดาํเนินการศึกษาโดย คน้ควา้ขอ้มูลเก่ียวกบัหลกัการสาํคญัของการออกแบบทางศิลปะเพ่ือ

เป็นแนวทางในการออกแบบ และนาํไปศึกษาความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายจาํนวน 30 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นงานวจิยัคือ 

แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการออกแบบเคร่ืองศิราภรณ์ และนาํมาวเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน ผลจากการศึกษาผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ศึกษาอยูใ่นระดบัชั้นปีท่ี 4 สาขาคหกรรม

ศาสตร์ ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลดา้นความพึงพอใจ พบวา่ ผลิตภณัฑข์องงานวจิยัโดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก 

(ค่าเฉล่ีย 4.45)  เม่ือพิจารณารายขอ้จากแบบสอบถามทั้ง 5 ดา้นพบวา่ ดา้นท่ีมีความพึงพอใจมากเป็นอนัดบัแรก คือ ความ

ละเอียด ประณีตในการสร้างสรรคผ์ลิตภณัฑ ์(ค่าเฉล่ีย 4.53) รองลงมาคือ ดา้นความคิดสร้างสรรค ์แปลกใหม่และน่าสนใจ 

(ค่าเฉล่ีย 4.50) ดา้นความเหมาะสมของวสัดุท่ีใชใ้นการออกแบบ (ค่าเฉล่ีย 4.46) องคป์ระกอบโดยรวมของช้ินงาน  และดา้น

ความสวยงามมีค่าเฉล่ียเท่ากนั คือ (ค่าเฉล่ีย 4.35) ตามลาํดบั ผลจากการตอบแบบสอบถามทั้งหมดท่ีไดแ้สดงให้เห็นว่า

ผลิตภณัฑ์น้ีสามารถตอบสนองความตอ้งการการใชง้านไดอ้ย่างดี และสามารถนาํไปใชเ้ป็นตน้แบบงานสร้างสรรคใ์ห้มี

ความเป็นเอกลกัษณ์ไดอี้กทางหน่ึง 

คาํสําคญั: เคร่ืองศิราภรณ์, นางเบญจกาย 
 

Abstract 

  The objectives of this research were: 1) to design headdress from Thai flower technique and 2) to investigate the 

satisfaction of Home Economics students toward the headdress design. This research employed survey research by using 

questionnaires in order to analyze obtained data for suitable product model of using as a prototype product. The researchers 

examined the guideline by researching information about the key principles of artistic design. The research samples were 

30 Home Economics students of Rajamangala University of Technology Srivijaya. The instrument used in this research 

was a questionnaire. The statistics used for analyzing the data were percentage, mean and standard deviation. The findings 

indicated that the most samples which were 4th year female students of Home Economics program satisfied at the high 

level (= 4.57) When considered in each aspect, it was revealed that the satisfaction was at high level on refinement 

exquisiteness of the headdress creation (= 4.50), creation, exoticization and fascinating (= 4.46), the suitability of the 

material used in the design (= 4.35) respectively. Moreover, the beauty of the headdress design and overall composition of 

the workpiece are equal mean (= 4.45) The results of all the questionnaires have shown that this product can response the 

needs of the user very well. Moreover, it can be used as a prototype for creative work to make it unique. 

Keywords: Benjakai, headdress  
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คํานํา 

 เคร่ืองประดบั คือ วตัถุส่ิงของสวยงามท่ีมนุษยน์าํมาสร้างสรรคข้ึ์นเพ่ือใชต้กแต่งร่างกาย นบัตั้งแต่บรรพ

กาลมนุษยใ์นแต่ละวฒันธรรมรู้การใชเ้คร่ืองประดบัเพ่ือเป็นสญัลกัษณ์ในมิติต่าง ๆ กนั ตั้งแต่การแสดงการเป็นพวก

พอ้ง การแสดงฐานะทางสังคมเศรษฐกิจ แสดงออกซ่ึงความเป็นตวัตนและรสนิยมดา้นความงาม นอกจากน้ีมนุษย์

ยงัใชเ้คร่ืองประดบัเพ่ือผลทางจิตใจไดแ้ก่ การใชเ้พ่ือเป็นส่ิงระลึกถึง แทนคุณค่า หรือยึดเหน่ียวจิตใจตามความเช่ือ 

การใชเ้พ่ือเสริมสร้างความมัน่ใจ เพ่ือส่งเสริมบุคลิกภาพ หรือแมแ้ต่เพ่ือดึงดูดความสนใจจากบุคคลอ่ืน เป็นตน้ 

(วฒันะ, 2545)  

ศิราภรณ์หรือเคร่ืองประดบั มาจากคาํว่า “ศีรษะ” และ “อาภรณ์” หมายความถึงเคร่ืองประดบัสาํหรับใช้

สวมใส่ศีรษะ เช่น ชฎามงกฎุ ซ่ึงเป็นช่ือเรียกเคร่ืองประดบัศีรษะละครตวัพระ ท่ีมีวิวฒันาการมาจากการโพกผา้ของ

พวกชฏิล ชฎาท่ีใชใ้นการแสดงโขนละครในปัจจุบนั ช่างผูช้าํนาญงานมกัจะนิยมทาํเป็นแบบมีเก้ียว 2 ชั้น มีกรอบ

หนา้ กรรเจียกจร ติดดอกไมท้ดั ในงานประเพณีไทยๆ มกัมีงานประดิษฐ์ดอกไมใ้บไมน้าํมาตกแต่งในบริเวณงาน

กระทัง่เคร่ืองประกอบอาหาร หวาน คาว เคร่ืองครอบ เคร่ืองคลุมฯลฯ เรียกไดว้่ามีประโยชน์เกือบทุกวาระ ทุก

โอกาส ศิลปะท่ีเกิดจากดอกไมส้ดและใบตอง ประดิษฐ์มีความสวยงาม มีเสน่ห์ยามสดจนกระทัง่ค่อยเห่ียวเฉา ก็มี

คุณค่าท่ีน่าประทบัใจ กระทัง่มีผูท่ี้รักงานดอกไมส้ดและใบตอง ตอ้งการยืดอายุใหย้าวนาน แต่ทาํไม่ไดจึ้งเกิดการ

พฒันามาเป็นงานผา้ งานกระดาษ งานดินป้ัน มาทดแทนงานดอกไมส้ดและใบตองจริง ๆ การจาํลองดงักล่าวเป็น

การเลียนแบบธรรมชาติสวยงาม ทนทาน แต่ราคาสูง หากเป็นผูท่ี้มีฝีมือจากงานดอกไมส้ดและใบตองอยู่แลว้ การ

พฒันามาเป็นวสัดุอ่ืน ๆ ย่อมไม่ยุ่งยากลาํบากประการใด แต่ขั้นตอนในการเรียนรู้ในขั้นแรกก็ยงัตอ้งเรียนรู้จากงาน

ใบตองก่อนเสมอ (เศรษฐมนตร์, 2552)  

ผูวิ้จยัจึงเลง็เห็นวา่ควรสร้างเคร่ืองศิราภรณ์ใหมี้ความแปลกใหม่ ใหมี้ดีไซนม์ากข้ึน ซ่ึงปัจจุบนัมีเคร่ืองศิรา

ภรณ์ท่ีใชใ้นงานโชวแ์ละใชป้ระกอบการแสดงมากข้ึน โดยการนาํงานเคร่ืองประดบัไทย งานประดิษฐ์ดอกไมไ้ทย 

และงานใบตองมาสร้างสรรค์เป็นช้ินงาน โดยได้นํารูปแบบช้ินงานท่ีสร้างสรรค์มาจากนางในวรรณคดีไทย 

ตน้แบบของช้ินงานในคร้ังน้ีคือ “นางเบญจกาย” เหตุผลในการเลือกนางเบญจกายมาประดิษฐ์เคร่ืองศิราภรณ์ 

เน่ืองจากนางเบญจกายท่ีถูกถ่ายทอดออกมาจะเป็นรูปลกัษณ์ของนางยกัษส์าว ท่ีมีความสวยงาม และมีบทบาท

สาํคญัในบทละครรามเกียรต์ิ โดยใชว้สัดุท่ีมีความกลมกลืนกบัธรรมชาติใหม้ากท่ีสุด เพ่ือท่ีจะทาํใหช้ิ้นงานมีความ

เป็นเอกลกัษณ์ โดยการใช้งานใบตองเขา้มาเป็นส่วนช่วยในการประดิษฐ์ ใช้ของประดบัตกแต่งเพ่ือเพ่ิมความ

สวยงาม ทั้งน้ีผูวิ้จยัไดศึ้กษาและวิเคราะห์นางเบญจกาย โดยจะใชแ้นวคิดเร่ืองอตัลกัษณ์ (identity) เขา้มาประยกุตใ์ช้

เพ่ือศึกษา ประกอบกบัการวิเคราะห์การแต่งกายเขา้มาเป็นเคร่ืองมือในการวิเคราะห์ช่วยทาํใหเ้ขา้ใจตวัละคร “นาง

เบญจกาย”  ไดช้ดัเจนข้ึน โดยใชแ้นวคิดมาจากการผสมผสานดดัแปลงระหว่างเคร่ืองประดบัและงานไทย จึงนาํ

เทคนิคและรูปแบบการทาํงานใบตอง การเยบ็แบบ การมดัดอกข่า มาประดบัเป็นโครงสร้างของเคร่ืองศิราภรณ์ใน

วรรณคดีไทย โดยช่ือช้ินงานคือ “นางเบญจกาย” เคร่ืองประดบัประกอบดว้ยกระบงัหนา้ ท่ีประดิษฐ์โดยการเยบ็

แบบเป็นหน้ายกัษ ์และรัดเกลา้เปลว กนก ประดิษฐ์โดยการนาํเย็บแบบใบตอง มาประกอบร่วมกัน  ซ่ึงผูวิ้จัย

มองเห็นว่าการนาํงานประดิษฐ์ดอกไมไ้ทยและงานใบตองมาสร้างสรรคเ์ป็นผลิตภณัฑป์ระดบัเป็นโครงสร้างของ

เคร่ืองศิราภรณ์เป็นอีกแนวทางหน่ึงในการสืบสานงานไทยใหมี้ความสวยงามและทรงคุณค่า  
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วัตถปุระสงค์ 

1. เพ่ือออกแบบเคร่ืองศิราภรณ์ท่ีไดแ้รงบนัดาลใจมากจาก “นางเบญจกาย” ในวรรณคดีไทย 

2. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายท่ีมีต่อการออกแบบเคร่ืองศิราภรณ์จากเทคนิคงานดอกไม้

ไทยท่ีไดแ้รงบนัดาลใจมาจาก “นางเบญจกาย” 

 

ขอบเขตการวิจัย 

 การศึกษาเร่ือง การออกแบบเคร่ืองศิราภรณ์จากเทคนิคงานดอกไมไ้ทยท่ีไดแ้รงบนัดาลใจมาจาก “นาง

เบญจกาย” ผูวิ้จยัไดก้าํหนดขอบเขตดงัน้ี 

1. ดา้นเน้ือหา  

1.1 ศึกษากระบวนการการออกแบบเคร่ืองศิราภรณ์ 

1.2 ศึกษาเทคนิคงานดอกไมส้ดและใบตองประณีตศิลป์ 

1.3 ศึกษาขอ้มูลเก่ียวกบัอตัลกัษณ์และการแต่งกายของ นางเบญจกาย เพ่ือใชเ้ป็นแรงบนัดาลใจ

ในการออกแบบ 

1.4 สาํรวจความพึงพอใจของการออกแบบเคร่ืองศิราภรณ์จากเทคนิคงานดอกไมไ้ทยท่ีไดแ้รง 

บนัดาลใจมาจาก “นางเบญจกาย” 

2. ดา้นการออกแบบ 

 ในการวิจยัคร้ังน้ีผูวิ้จยัเลือกออกแบบเคร่ืองศิราภรณ์ซ่ึงประกอบดว้ย กระบงัหนา้นาง กรรเจียกจร  

และเก้ียวยอด  

3. ขอบเขตของกลุ่มตวัอยา่ง 

 3.1 ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการออกแบบเคร่ืองประดบัและดา้นงานดอกไมไ้ทย จาํนวน 5 ท่าน 

 3.2 นกัศึกษาคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชยั จาํนวน 30 คน 

 

ผลการวจัิย 

ศึกษาขอ้มูลและออกแบบเคร่ืองศิราภรณ์จาํนวน 3 รูปแบบ คดัเลือกรูปแบบเพ่ือนาํไปสร้างสรรคผ์ลงาน

เพียง 1 รูปแบบจากผูเ้ช่ียวชาญ 5 ท่าน ซ่ึงไดผ้ลการพิจารณาในการเลือกรูปแบบท่ีเหมาะสมเพ่ือนาํไปเป็นแนวทาง

ในการสร้างสรรค์ผลงาน ผลการคดัเลือก พบว่า ผูเ้ช่ียวชาญ 5 ท่าน เลือกรูปแบบท่ี 3 โดยให้เหตุผลว่า เน่ืองจาก

รูปแบบมีลกัษณะแตกต่างจากตวัละครนางเบญจกายมากท่ีสุด มีเอกลกัษณ์ท่ีชดัเจน และเม่ือนาํมาสร้างสรรคผ์ลงาน

จะแสดงใหถึ้งเอกลกัษณ์อย่างเด่นชดั โดยสัดส่วน องคป์ระกอบหรือระยะการจดัวางตาํแหน่งมีความเหมาะสม มี

ความสมดุล  และส่ือถึงความเป็นไทยไดช้ดัเจน  
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Fig. 1 The draft of the royal ornaments from expert selection (Format 3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2 The design of handicrafts from Thai flower technique 

 

ผลวิเคราะห์ข้อมลูท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

จากการวิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมายโดยแสดงการแจกแจงความถ่ี

และหาค่าร้อยละ นาํเสนอในรูปแบบตารางประกอบความเรียง 

 

Table 1 General information of respondents (n = 3)   

General Information Number Percent 

Sex   

Female 25 83.00 

Male 5 17.00 

Education Level   

Year 1 7 23.00 

Year 2 8 27.00 

Year 3 8 27.00 

Year 4 7 23.00 
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จาก Table 1 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มผูต้อบแบบสอบถามจาํนวน 30 คน จาํแนกตามตวัแปร

ไดด้งัน้ี เพศ กลุ่มผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จาํนวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 83.00 เพศชาย  จาํนวน 

5 คน คิดเป็นร้อยละ 17.00 นักศึกษาระดบัชั้นปีท่ี 2 ระดบัชั้นปีท่ี 3 ระดบัชั้นปีท่ี 1 และระดบัชั้นปีท่ี 4 มีจาํนวน

ใกลเ้คียงกนั คือ จาํนวน 8 คน และ 7 คน คิดเป็นร้อยละ 27.00 และคิดเป็นร้อยละ 23.00 ตามลาํดบั 

 

ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถาม 

จากการวิเคราะห์ความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อการออกแบบเคร่ืองศิราภรณ์ 

Table 2 Satisfaction of respondents 

Specification x̅ SD Satisfaction Level 

Innovative and interesting ideas 4.50 0.50 high level 

Suitability of materials used in design 4.46 0.50 high level 

The overall composition of the product 4.35 0.49 high level 

Beauty 4.35 0.49 high level 

Fineness in product creation 4.57 0.50 highest level 

Total 4.45 0.50 high level 

  

 จาก Table 2 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลความพึงพอใจต่อการออกแบบเคร่ืองศิราภรณ์ กลุ่มผูต้อบแบบสอบถาม

จาํนวน 30 คน จาํแนกตามตวัแปรไดด้งัน้ี ความละเอียด ประณีตในการสร้างสรรคผ์ลิตภณัฑ ์มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.57 

รองลงมา ดา้นความคิดสร้างสรรค ์แปลกใหม่ น่าสนใจ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.50 ดา้นความเหมาะสมของวสัดุท่ีใชใ้น

การออกแบบ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.46 ดา้นองค์ประกอบโดยรวมของผลิตภณัฑ์และดา้นความสวยงาม มีค่าเฉล่ีย

เท่ากบัคือ 4.35 ตามลาํดบั ซ่ึงโดยภาพรวมไดรั้บความพึงพอใจในระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย 4.45          

 

อภิปรายผลการวิจัย 

 จากการศึกษา เร่ือง การออกแบบเคร่ืองศิราภรณ์จากเทคนิคงานดอกไมไ้ทยท่ีไดแ้รงบนัดาลใจมาจาก นาง

เบญจกาย ผูวิ้จยัไดอ้ภิปรายผลดงัน้ี  

 วตัถุประสงคข์อ้ท่ี 1 เพ่ือออกแบบเคร่ืองศิราภรณ์จากเทคนิคงานดอกไมไ้ทยท่ีไดแ้รงบนัดาลใจมาจาก นาง

เบญจกาย ผูวิ้จยัไดท้าํการศึกษา คน้ควา้ ขอ้มูลจากเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง และทาํการวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัเคร่ืองศิรา

ภรณ์ จึงนํามาทําการออกแบบท่ีได้แรงบนัดาลใจมาจาก นางเบญจกาย โดยนําเอาเอกลักษณ์ ลายเส้น และ

องค์ประกอบทางศิลปะ มาทาํการออกแบบ ตามความสวยงามและความเหมาะสม จาํนวน 3 รูปแบบว่ามีความ

เหมาะสมสาํหรับการนาํไปเป็นแนวทางในการสร้างสรรค์ผลิตภณัฑไ์ดจ้ริง ซ่ึงผลการคดัเลือกแบบร่างจากความ

คิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ พบว่า ผูเ้ช่ียวชาญทั้ง 5 ท่าน เลือกลวดลายท่ี 3 โดยใหเ้หตุผลประกอบ คือ องค์ประกอบ

โดยรวมการจดัวางมีความเหมาะสม ดึงเอกลกัษณ์ความเป็นไทยไดช้ดัเจน และสามารถส่ือความหมายไดต้รงจุด ซ่ึง

สอดคลอ้งกบั วรรณรัตน ์(2536) กล่าววา่ การออกแบบเคร่ืองประดบัในปัจจุบนัต่างจากการออกแบบเคร่ืองประดบั
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ในอดีตทั้งในดา้นรูปทรงและวสัดุท่ีนาํมาใช ้การออกแบบในปัจจุบนัเน้นความเรียบง่ายของรูปทรง มีรูปแบบท่ี

สมัพนัธ์กบัวสัดุเนน้ท่ีโครงสร้าง ใชว้สัดุท่ีแปลกใหม่มีประโยชนใ์ชส้อยมากข้ึน 

 ว ัตถุประสงค์ข้อท่ี 2 เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายจากวิเคราะห์ความพึงพอใจของ

กลุ่มเป้าหมายต่อการออกแบบเคร่ืองศิราภรณ์จากเทคนิคงานดอกไมไ้ทยท่ีไดแ้รงบนัดาลใจมาจาก นางเบญจกาย 

เม่ือพิจารณาค่าเฉล่ียรวมรายขอ้ของประเมิน พบว่า  ดา้นความคิดสร้างสรรค์ แปลกใหม่ และน่าสนใจ กล่าวคือ 

รูปแบบผลิตภณัฑแ์ละเทคนิคท่ีนาํมาใชมี้ความทนัสมยัและดูลงตวั ซ่ึงสอดคลอ้งกบั ศิริพรณ์ (2550) กล่าวว่า การ

ออกแบบ หมายถึง การสร้างสรรคผ์ลงานส่ิงหน่ึงอย่างมีวตัถุประสงค ์การออกแบบเป็นการสร้างสรรคผ์ลงานข้ึน

โดยไม่ลอกเลียนของเดิมหรือความคิดเดิมท่ีมีมาก่อน เพ่ือตอบสนองความตอ้งการทางดา้นประโยชน์ใชส้อยหรือ

ความตอ้งการดา้นอ่ืนๆ ดา้นความเหมาะสมของวสัดุท่ีใชใ้นการออกแบบ กล่าวคือ การเลือกวสัดุหลกัท่ีใชใ้นการ

ประดิษฐ์ มีความเหมาะสม โดดเด่นทาํใหเ้คร่ืองศิราภรณ์มีความสวยงาม ซ่ึงสอดคลอ้งกบั วรรณรัตน์ (2556) กล่าว

วา่ การเลือกวสัดุมาใชท้าํเคร่ืองประดบั ถา้คิดในดา้นประโยชนอ์ยา่งจริงจงัแลว้เคร่ืองประดบัใหป้ระโยชน์นอ้ย แต่

มีประโยชน์โดยตรงดา้นความสวยงามและความสุขทางใจแก่ผูเ้ป็นเจา้ของ ดงันั้นวสัดุท่ีนาํมาใชส่้วนใหญ่มกัจะใช้

ส่ิงของท่ีมีความสวยงาม หรือมีราคาแพงเป็นส่ิงของท่ีมีอายุการใชง้านยาวนาน ดา้นองค์ประกอบโดยรวมของ

ช้ินงาน กล่าวคือ โดยภาพรวมช้ินงาน มีสัดส่วนและความสมดุลมีความสําคัญต่อการออกแบบผลิตภณัฑ์ ซ่ึง

สอดคลอ้งกบั วรรณรัตน์ (2556) กล่าวว่า ความสมดุลหมายถึงการจดัองค์ประกอบใหส้ัมพนัธ์กนั มีนํ้ าหนกั หรือ

ความสมดุลกลมกลืนไปดว้ยกนั เพราะความสมดุลทาํให้เกิดความสวยงาม ดา้นความสวยงาม กล่าวคือ การนาํมา

ออกแบบเคร่ืองประดบั มีความละเอียด ประณีต ความสวยงามของเคร่ืองประดบั และองคป์ระกอบโดยรวม  

 

สรุป 

 จากผลการวิจยัสรุปไดว้่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ 83% เป็นเพศหญิง ศึกษาอยู่ในระดบัชั้นปีท่ี 4 

สาขา คหกรรมศาสตร์ เน่ืองจากผูต้อบแบบสอบถามมีความสนใจและศึกษาเก่ียวกบัการออกแบบเคร่ืองประดบั 

ดา้นความพึงพอใจในการออกแบบเคร่ืองศิราภรณ์จากเทคนิคงานดอกไมไ้ทยท่ีไดแ้รงบนัดาลใจมาจาก นางเบญจ

กาย เม่ือพิจารณาค่าเฉล่ียรวมแต่ละดา้นพบว่า ความละเอียด ประณีตในการสร้างสรรค์ผลิตภณัฑ ์ดา้นความคิด

สร้างสรรค ์แปลกใหม่ น่าสนใจ ดา้นความเหมาะสมของวสัดุท่ีใชใ้นการออกแบบ ดา้นองคป์ระกอบโดยรวมของ

ผลิตภณัฑ ์ดา้นความสวยงาม มีค่าเฉล่ีย 4.57, 4.50, 4.46, 4.35, 4.35  ตามลาํดบั  ซ่ึงมีความพึงพอใจในระดบัมาก  

 

กติติกรรมประกาศ 

งานวิจยัฉบบัน้ีสาํเร็จลุล่วงไปดว้ยดี ขอขอบพระคุณคณาจารย ์ผูเ้ช่ียวชาญท่ีสละเวลาในการตรวจทานแกไ้ข

ขอ้บกพร่องของ การออกแบบเคร่ืองศิราภรณ์ พร้อมทั้งใหค้าํแนะนาํท่ีเป็นประโยชน์และนาํมาปรับใชใ้นงานวิจยั 

นอกจากน้ียงัไดรั้บการช่วยเหลือจากคุณพิทกัษ ์หังสาจะระ เจา้ของกิจการร้านดอกไม ้Flower Décor Studio ท่ีให้

คําปรึกษาในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์จนสําเร็จลุล่วงไปด้วยดี ตลอดจนบุคคลต่าง ๆ ท่ีให้ความช่วยเหลือ 

ขอขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงไว ้ณ ท่ีน้ี 
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บทคัดย่อ 

การแปรรูปมะตูมอบแห้งของกลุ่มเกษตรกร มกัประสบปัญหาในดา้นประสิทธิภาพของเทคโนโลยีท่ีใชใ้นการ

ผลิต ส่งผลต่อตน้ทุนการผลิตท่ีสูงข้ึน ดงันั้นเพ่ือช่วยแกปั้ญหาใหก้บัเกษตรกร จึงไดท้าํการวจิยัคร้ังน้ีโดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือ

พฒันาประสิทธิภาพเคร่ืองฝานแบบไม่อตัโนมติัและเคร่ืองอบมะตูมอบแหง้แบบมีส่วนร่วมของกลุ่มเกษตรกร ดว้ยวิธีการ

วิจยัการพฒันาเทคโนโลยีแบบมีส่วนร่วมของกลุ่มแปรรูปสมุนไพรบา้นหัวหาด อาํเภอเมือง จงัหวดัหนองคาย จาํนวน          

45 คน ไดด้าํเนินการศึกษาปัญหา การออกแบบและการจดัสร้างเทคโนโลยี การทดลอง การปรับปรุง ตลอดจนการวดัและ

ประเมินผลแบบมีส่วนร่วม ใช้ระยะเวลาทั้ งส้ิน 6 เดือน จากการพฒันาเทคโนโลยีดังกล่าว พบว่า เคร่ืองฝานแบบไม่ 

อตัโนมติัสามารถฝานมะตูมได ้ประมาณ 20 กิโลกรัมต่อชัว่โมง (ความหนา 0.5–0.7 เซนติเมตรต่อช้ิน) ประสิทธิภาพดีข้ึน

กวา่เดิมประมาณ 3 เท่า ลดการเกิดอุบติัเหตุจากใบมีดบาด และความเม่ือยลา้ได ้ส่วนตูอ้บสามารถอบมะตูมสดท่ีฝานแลว้ได้

ประมาณ 200 กิโลกรัมต่อคร้ัง นาน 48–72 ชัว่โมง อบท่ีอุณหภูมิค่อนขา้งคงท่ี (60–70°C) สามารถลดเวลาการทาํใหแ้หง้ได ้    

2 เท่าของการตากแดด อีกทั้งยงัพบวา่ เกษตรกรมีความพึงพอใจและยอมรับการใชเ้ทคโนโลยีดงักล่าวทั้งดา้นความสะดวก

ในการใชง้าน ประสิทธิภาพ และการซ่อมบาํรุง ถึงร้อยละ 86 

คาํสําคญั: การพฒันาเทคโนโลยแีบบมีส่วนร่วม, กลุ่มแปรรูปสมุนไพรบา้นหวัหาด, จงัหวดัหนองคาย, มะตูม 
 

Abstract 
The processing for dried bael fruit of farmer often problems from the efficiency of the technology used in 

production, resulting in higher production costs. Therefore, to help solve this problem for farmers, this research was 

conducted to develop the efficiency of the non-automatic slicer and the oven of the farmers group. Using Participatory 

Technology Development research method of Herbs of Hua-had Group, Muang District, Nong Khai Province, 45 

farmers. Six months for a study problem, design and construction of experimental technology, improvement, 

participatory measurement and evaluation. The result showed that the non-automatic slicer can slice about 20 kilograms 

per hour. (Thickness approximately 0.5–0.7 cm. per piece), the efficiency of slicing is improved approximately 3 times 

and reducing the incidents of cut blades from slicing. As for the oven, about 200 kilograms of fresh bael fruit can be 

dried per time for 48–72 hours and dried at a relatively stable temperature (60–70°C) can reduce the drying time by twice 

that the sun dry. It also found that 86% of the farmers were satisfied and accepted the use of technology in terms of ease 

of use, efficiency and maintenance. 

Keywords: bael fruit, Hearb Processing Hua-had Group, Nong Khai Province, participatory technology development 
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คํานํา 

 มะตูม (bael fruit) มีช่ือวิทยาศาสตร์ว่า Aegle marmelos (L.) Correa พบไดทุ้กภาคของประเทศไทยตามป่า

เบญจพรรณและป่าแลง้ทัว่ไป ท่ีสูงจากระดบันํ้ าทะเล 50–700 เมตร มะตูมเป็นไมย้ืนตน้ขนาดเล็กถึงขนาดกลาง 

ผลดัใบ สูง 10–15 เมตร เรือนยอดรูปไข่ เปลือกตน้สีเทาเรียบหรือแตกเป็นร่องต้ืนๆตามยาว เน้ือไมแ้ขง็ มีสีขาวแกม

เหลือง และมีกล่ินหอม โคนตน้และก่ิงกา้นมีหนามแหลม ยาว แข็ง ออกเด่ียวหรือเป็นคู่ตามก่ิง ผลมะตูมมีลกัษณะ

รูปรีกลมหรือรียาว ขนาดกวา้ง 8–10 เซนติเมตร ยาวประมาณ 12–18 เซนติเมตร ผิวเรียบเกล้ียง เปลือกหนา แขง็มาก 

ไม่แตก ผลอ่อนมีสีเขียวพอสุกมีสีเหลือง เน้ือผลมีสีเหลือง น่ิม มีกล่ินหอม และมีเน้ือเยื่อสีส้มท่ีมียางเหนียวๆ  

ภายในมี 8–15 ช่อง เมล็ดมีสีนํ้ าตาลอ่อนจาํนวนมาก มียางใสเหนียวหุ้มเมล็ดอยู่ เมล็ดรูปรีๆ และแบน มีเส้นขน

หนาแน่นปกคลุม ออกดอกระหว่างเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคม และติดผลระหว่างเดือนธันวาคมถึงเดือน

กมุภาพนัธ์ ดว้ยเหตุท่ีมะตูมหาไดง่้ายในทอ้งถ่ินจึงไดมี้การนาํผลมะตูมดิบมาแปรรูปในหลายรูปแบบ เช่น นํ้ามะตูม 

มะตูมเช่ือม และมะตูมผง ซ่ึงสรรพคุณทางยาในตาํรับยาไทยของมะตูมดิบแหง้ชงนํ้าด่ืมแกท้อ้งเสีย แกบิ้ด มะตูมผล

อ่อนรสฝาดร้อนปร่าข่ืน บดเป็นผง ตม้กินแกธ้าตุพิการ แกท้อ้งเสีย แกบิ้ด แกโ้รคกระเพาะอาหาร ทาํใหเ้จริญอาหาร 

ขับลม บํา รุ งกํา ลัง  ส่วนมะตูมผลแก่  รสฝา ดหวา น ต้ม ด่ืมแก้เสมหะและลม บํา รุ งไฟธา ตุ  ช่ วยย่อย

อาหาร (มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี, 2563) และยงัพบวิตามินซี (ascorbic acid) ในปริมาณสูงถึง 66 มิลลิกรัม ต่อ       

100 กรัม (ศิริพร, 2561) 

จากการสัมภาษณ์กลุ่มเกษตรท่ีทาํการแปรรูปมะตูมบ้านหัวหาด ตาํบลบ้านเด่ือ อาํเภอเมือง จังหวดั

หนองคาย สมาชิกในกลุ่มฯ เป็นคนในพ้ืนท่ีบา้นหวัหาด ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพหลกัคือ การทาํนา หลงั

ฤดูเก็บเก่ียวผลผลิตมีการประกอบอาชีพเสริม เช่น รับจา้ง ปลูกผกั แปรรูปสมุนไพร คือ การทาํมะตูมแห้ง ได้

ดาํเนินการผลิตมามากกว่า 10 ปี เพ่ือส่งจาํหน่ายใหแ้ก่พ่อคา้ทั้งในจงัหวดัและต่างจงัหวดั มะตูมแหง้ท่ีแปรรูปไดน้ี้

ไม่เพียงพอกบัความตอ้งการของลูกคา้เน่ืองจากกลุ่มเกษตรกรบา้นหัวหาดใชวิ้ธีการแบบดั้งเดิม คือ ในการเตรียม

วตัถุดิบใชมี้ดฝานลูกมะตูมดว้ยมือ ซ่ึงลกัษณะรูปร่างของมะตูมและความแขง็ของผิวทาํใหมี้ความล่าชา้ในการฝาน

เป็นแว่นในขั้นตอนน้ีมกัทาํให้เกิดอุบติัเหตุจากใบมีดขณะทาํงาน และการทาํแห้งจะวางมะตูมท่ีฝานแลว้ไวก้ลาง

แดด ใช้เวลาในการทาํแห้งค่อนขา้งนาน (ประมาณ 4–5 วนั) ดงันั้นกลุ่มเกษตรกรจึงอยากให้ช่วยแกปั้ญหาใน

ขั้นตอนกระบวนการผลิต ลดระยะเวลาในการทาํแห้ง และเป็นผลิตภัณฑ์ท่ีได้ตามข้อกาํหนดของกระทรวง

สาธารณสุข ด้วยเหตุน้ีการใช้แนวคิดการพัฒนาเทคโนโลยีอย่างมีส่วนร่วม (Participatory Technology 

Development: PTD) ท่ีมีกระบวนการเช่ือมโยงองคค์วามรู้ทางวิทยาศาสตร์กบักระบวนการในทอ้งถ่ิน โดยคาดหวงั

วา่จะสามารถนาํมาแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนในกลุ่มแปรรูปสมุนไพรบา้นหวัหาด อาํเภอเมือง จงัหวดัหนองคายได ้

 

วัตถปุระสงค์ 

เพ่ือพฒันาประสิทธิภาพเคร่ืองฝานแบบไม่อตัโนมติัและเคร่ืองอบมะตูมอบแหง้แบบมีส่วนร่วมของกลุ่ม

เกษตรกร 
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อุปกรณ์และวธีิการ 

งานวิจยัน้ีใชก้ระบวนการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม โดยทาํการศึกษาจากการการสมัภาษณ์เชิงลึก 

สนทนากลุ่ม และการสังเกตแบบมีส่วนร่วม โดยผูวิ้จยัไดค้ดัเลือกกลุ่มกลุ่มเกษตรกรในตาํบลเทศบาลบา้นเด่ือ 

อาํเภอเมือง จงัหวดัหนองคาย คือ กลุ่มแปรรูปสมุนไพรบา้นหวัหาด อาํเภอเมือง จงัหวดัหนองคาย มีการแบ่งกลุ่ม

ย่อยออกเป็น 3 กลุ่มๆ ละ 25 คน และมีการบริหารจดัการโดยอิสระภายในแต่ละกลุ่ม ดงันั้นกลุ่มเป้าหมายท่ีใช ้มี

จํานวน  45  คน โดยเลือกจาก 1)  คณะทํางานบริหารการดําเนินการของกลุ่ม โดยเลือกจากตัวแทนจาก 

คณะกรรมการท่ีบริหารงานในกลุ่มย่อย กลุ่มละ 3 คน (คิดเป็น 9 คน), 2) ผูน้าํชุมชนท่ีเป็นทางการและไม่เป็น

ทางการ จาํนวน 3 คน, 3) กลุ่มปราชญ์ชาวบา้น และผูอ้าวุโสในชุมชน จาํนวน 1 คน, 4) ตวัแทนจากหน่วยงาน  

ภาครัฐ คือ เทศบาลตาํบลบ้านเด่ือ อาํเภอเมือง จังหัดหนองคาย จาํนวน 2 คน และ 5) สมาชิกในกลุ่มแปรรูป  

สมุนไพรบา้นหวัหาด อาํเภอเมือง จงัหวดัหนองคาย กลุ่มละ 10 คน (คิดเป็น 30 คน) ดาํเนินการเป็นระยะเวลาทั้งส้ิน 

6 เดือน (มิถุนายนถึงเดือนพฤศจิกายน 2563) 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั คือ การวิจยัแบบการพฒันาเทคโนโลยีแบบมีส่วนร่วม (Participatory Technology 

Development: PTD) โดยทาํการศึกษาจากการการสมัภาษณ์เชิงลึก สนทนากลุ่ม และการสงัเกตแบบมีส่วนร่วม ซ่ึงมี

การดาํเนินการดงัต่อไปน้ี 

 1. การศึกษาปัญหา ใชร้ะยะเวลา 2 เดือน (มิถุนายนถึงกรกฎาคม 2563) ดาํเนินการดงัน้ี 

1.1 การจดัประชุมช้ีแจงทาํความเขา้ใจร่วมกนั ระหว่างวิจยัและผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งในการพฒันาโจทยวิ์จยั

ร่วมกบักลุ่มแปรรูปสมุนไพรบา้นหัวหาด ซ่ึงประกอบดว้ย คณะทาํงานบริหารการดาํเนินการของกลุ่ม ผูน้าํชุมชน 

ปราชญช์าวบา้น ตวัแทนจากหน่วยงานภาครัฐ และสมาชิกของกลุ่มแปรรูปสมุนไพรบา้นหวัหาด  

1.2 การจดัเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ คร้ังท่ี 1 ในหวัขอ้ “เทคโนโลยีขนาดเลก็สาํหรับการหัน่ ฝาน ผลผลิตทาง

การเกษตร” เพ่ือเตรียมความพร้อมสําหรับการเตรียมวตัถุดิบ คือ การฝานมะตูม ในการแลกเปล่ียนประสบการณ์ 

และปัญหาท่ีเกิดข้ึน 

1.3 การจัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ คร้ังท่ี 2 ในหัวข้อ “เทคโนโลยีการทาํแห้งด้วยพลงังานความร้อน”         

เพ่ือเป็นแนวทางในการพฒันาการทาํมะตูมใหแ้หง้ เพ่ือแลกเปล่ียนประสบการณ์ รวมถึงปัญหาและอุปสรรคท่ีพบ   

2. การออกแบบและการจดัสร้างเทคโนโลย ีใชร้ะยะเวลา 1 เดือน (สิงหาคม 2563) ดาํเนินการดงัน้ี 

2.1 การระดมความคิดเห็นร่วมกับกลุ่มเกษตรกรเพ่ือออกแบบและพฒันาเคร่ืองฝาน และตู้อบมะตูม        

โดยเลือกใชว้สัดุและอุปกรณ์ท่ีมีในทอ้งถ่ิน หรือมีจาํหน่ายทัว่ไปตามทอ้งตลาด 

3. การทดลอง การปรับปรุงเทคโนโลย ีตลอดจนการวดัและประเมินผลแบบมีส่วนร่วม ใช้

ระยะเวลา 3 เดือน (กนัยายนถึงกพฤศจิกายน 2563) ดาํเนินการดงัน้ี 

3.1 การทดสอบประสิทธิภาพและการทาํงานของเคร่ืองฝาน และตูอ้บมะตูม แลว้ปรับปรุงจุดบกพร่องท่ี

พบจากการทดสอบประสิทธิภาพการใชง้าน และศึกษาความพึงพอใจของกลุ่มตวัอย่างท่ีไดใ้ชง้านและการซ่อม

บาํรุงเคร่ืองฝาน และตูอ้บมะตูมหลงัการปรับปรุง ความพึงพอใจของผูเ้ขา้ร่วมพฒันาเทคโนโลยี จะใช้คาํถาม                           

6 คาํถามเก่ียวกบัความพึงพอใจในการใชง้านเคร่ืองฝาน และตูอ้บมะตูม ซ่ึงจะให้คะแนนความพึงพอใจ 5 ระดบั       

(5-พอใจมาก, 4-พอใจ, 3-พอใจปานกลาง, 2-ไม่พอใจ และ 1-ไม่พอใจมาก) 
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3.2 จดัเวทีสรุปองคค์วามรู้ “การแปรรูปมะตูมแห้ง” เพ่ือรวบรวมและเรียบเรียงแนวทางปฏิบติัทั้งหมดท่ี

ไดม้าจากการปฏิบติัและประสบการณ์ของเกษตรกร และเพ่ือใชก้าํหนดทิศทางการทาํงานอย่างต่อเน่ืองในอนาคต 

และผลกัดนัผลิตภณัฑใ์หเ้ขา้สู่ OTOP ท่ีไดม้าตรฐานในระดบัจงัหวดัต่อไป  

การวิเคราะห์ขอ้มูลและสถิติท่ีใชเ้ป็นการประมวลขอ้มูลในแต่ละกิจกรรม และวิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติเชิง

บรรยาย (descriptive analysis) 

 

ผลการศึกษา 

จากขั้นตอนการดาํเนินการพฒันาประสิทธิภาพเคร่ืองฝานแบบไม่อตัโนมติัและเคร่ืองอบมะตูมอบแหง้

แบบมีส่วนร่วมของกลุ่มเกษตรกร ใชวิ้ธีการวิจยัการพฒันาเทคโนโลยีแบบมีส่วนร่วมของกลุ่มแปรรูปสมุนไพร

บา้นหวัหาด อาํเภอเมือง จงัหวดัหนองคาย จาํนวน 45 คน มีผลการศึกษาดงัต่อไปน้ี 

 

1. สภาพปัญหา  

จากการจดัประชุมทีมวิจยัร่วมกบักลุ่มแปรรูปสมุนไพรบา้นหวัหาด พบวา่ ปัญหาท่ีเกิดข้ึนในการแปรรูปท่ี

ตอ้งการการสนบัสนุนไดแ้ก่ 1) ลกัษณะรูปร่างของมะตูมและความแขง็ของผิวทาํใหมี้ความล่าชา้ในการฝานเป็น

แวน่ 2) ระยะเวลาในการทาํใหม้ะตูมแหง้นานเกินไป และ 3) การปรับรูปแบบการผลิตเพ่ือใหไ้ดม้าตรฐานตาม

ขอ้กาํหนดของกระทรวงสาธารณสุข  

การจดัเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ เร่ือง “เทคโนโลยีขนาดเล็กสําหรับการหั่น ฝาน ผลผลิตทางการเกษตร”      

เพ่ือเตรียมความพร้อมสาํหรับการเตรียมวตัถุดิบ ซ่ึงการฝาน หรือการสไลด ์(slicing) หมายถึงการหัน่เป็นแผ่นบางๆ 

เป็นการลดขนาด (size reduction) ดว้ยมีด และมีดท่ีใชฝ้านวตัถุดิบนัน่จะตอ้งไม่ทาํให้เซลลข์องวตัถุดิบถูกกดทบั

และแตก และอาหารท่ีถูกฝานอยา่งประณีตภาพลกัษณ์ท่ีออกมาก็จะสวยงามและน่ารับประทานดว้ย จะเห็นไดว้า่มีด

มีความสาํคญัอยา่งยิ่งในกระบวนการฝานวตัถุดิบน้ี ซ่ึงมีดสาํหรับการทาํครัวมีหลายชนิด โดยแบ่งตามประเภทของ

การใช้งาน เ ช่น มีดปังตอสําหรับสับกระดูก (Cleaver) มีดสําหรับแล่ปลา (Fillet knife) มีดสําหรับเลาะ

กระดูก (Boning knife) และมีดหัน่ขนมปัง (Bread knife) เป็นตน้ การเลือกมีดท่ีดีคือมีนํ้าหนกัและขนาดเหมาะมือ  

จะช่วยใหก้ารฝานของเราง่ายข้ึน แต่ว่ามีดท่ีมีเน้ือดีคุณภาพสูงราคาก็จะสูงตามไปดว้ย และในปัจจุบนัก็มีเคร่ืองหัน่ 

ฝาน ออกมาหลากหลายรูปแบบตามการใชง้าน ซ่ึงทางกลุ่มเกษตรกรมีความเห็นพอ้งตอ้งกนัว่า  ทางกลุ่มอยากได้

เคร่ืองมือท่ีไม่ตอ้งลงทุนมาก สามารถเคล่ือนยา้ยไดส้ะดวก และคนในกลุ่มสามารถหาหรือมีไดโ้ดยไม่ไดรั้บความ

เดือดร้อนมากนัก ซ่ึงกลุ่มก็ได้เสนอแนวคิดเคร่ืองฝานจากการใช้มีดฝานในรูปแบบเดิมจากมีดตดัหมากหรือ        

มีดสนากท่ีพบเห็นไดท้ัว่ไปในทอ้งถ่ินมาเป็นตน้แบบในการแกปั้ญหาการฝานมะตูม 

การจดัเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้เร่ือง “เทคโนโลยีการทาํแหง้ดว้ยพลงังานความร้อน” เพ่ือเป็นแนวทางในการ

พฒันาการทาํมะตูมใหแ้หง้ การอบแหง้หรือการทาํแหง้ (Drying หรือ Dehydration) จดัเป็นกระบวนการท่ีใชใ้นการ

แปรรูป หรือใชใ้นการถนอมอาหารมาเป็นเวลานาน เน่ืองจากมนุษยต์อ้งการเกบ็อาหารท่ีหามาไดเ้อาไวรั้บประทาน 

ในช่วงท่ีอาหารขาดแคลนหรือช่วงนอกฤดูเก็บเก่ียว วิธีง่ายท่ีสุด คือ การตากแหง้ วตัถุประสงคใ์นการทาํใหแ้หง้คือ 

เพ่ือยืดอายุการเก็บรักษาซ่ึงเป็นการลดปริมาณนํ้ าในอาหารเพ่ือยบัย ั้งการเจริญเติบโตของจุลินทรียทุ์กชนิดทาํให้

อาหารปลอดภยั อีกทั้งการทาํแหง้ยงัสามารถยบัย ั้งการทาํงานของเอนไซมห์รือชะลอปฏิกิริยาต่างๆ ซ่ึงมีนํ้าเป็นส่วน
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ร่วมท่ีเป็นสาเหตุให้อาหารเส่ือมเสียได ้เม่ือทาํให้อาหารแห้งแลว้จะทาํให้อาหารมีนํ้ าหนกัเบา ลดปริมาตร ทาํให้

สะดวกต่อการขนส่ง การบริโภค หรือการนาํไปเป็นวตัถุดิบในการแปรรูปต่อเน่ืองดว้ยวิธีอ่ืนๆ ซ่ึงจะเป็นการสร้าง

ผลิตภณัฑใ์หม่ท่ีเป็นทางเลือกแก่ผูบ้ริโภคมากข้ึน  ซ่ึงจะเห็นไดว้่ากระบวนการอบแห้งอาหารเก่ียวขอ้งกบัทั้งการ

ถ่ายเทมวลและการถ่ายเทความร้อน มวลท่ีถ่ายเทระหวา่งการทาํแหง้อาหารส่วนใหญ่คือนํ้าท่ีมีอยู่ในอาหาร ระหวา่ง

การอบแหง้ อาหารจึงเกิดการเปล่ียนแปลงต่างๆ ข้ึนมากมาย ทั้งท่ีตอ้งการและท่ีไม่ตอ้งการ การทาํแหง้อาหารท่ีมี

ประสิทธิภาพสูง ต้องคํานึงถึงคุณภาพของอาหารท่ีได้หลังจากการทําแห้ง คุณค่าทางโภชนาการ สี กล่ิน

รส รสชาติ เน้ือสมัผสั รูปทรง ทั้งยงัตอ้งคาํนึงถึงการประหยดัพลงังาน มีการนาํพลงังานกลบัมาใชใ้หเ้กิดประโยชน์

สูงสุด อีกดว้ย วิธีการทาํแหง้ไดแ้ก่ ตูอ้บแหง้ (cabinet drier) เคร่ืองอบแหง้แบบสายพาน (belt drier) เคร่ืองทาํแห้ง

แบบสุญญากาศ (vacuum drier) เคร่ืองอบแหง้แสงอาทิตย ์(solar drier) และการทาํแหง้แบบโฟม (foam mat drying) 

ซ่ึงแหล่งกาํเนิดพลงังานความร้อนท่ีใชมี้ 3 แหล่ง คือ พลงังานแสงอาทิตย ์พลงัานไฟฟ้า และพลงังานจากถ่าน แต่

เดิมการทาํมะตูมแหง้จะใชวิ้ธีการตากแดด ปัญหาท่ีพบคือ แหง้ชา้ มีการปนเป้ือนของฝุ่ นและละอองส่ิงสกปรกจาก

อากาศไดง่้าย และอยากจะใหมี้ระบบการผลิตท่ีไดม้าตรฐานตามท่ีกฎหมายกาํหนดไว ้จากเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้น้ี

ไดข้อ้สรุปเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกบักลุ่มคือ การใชพ้ลงังานความร้อนจากถ่านมาทาํใหแ้หง้โดยใชอ้งคค์วามรู้เร่ือง

การทาํเตาอบดว้ยดินซ่ึงเป็นภูมิปัญญาทอ้งถ่ินมาปรับใช ้และมีการสร้างตะแกรงตากท่ีมีความจาํเพาะกบัเตาอบ โดย

ทางกลุ่มมีความคาดหวงัว่าเคร่ืองมือน้ีจะช่วยลดระยเวลาในการทาํมะตูมแหง้ได ้และมีค่าใชจ่้ายในการสร้างตํ่า ซ่ึง

วสัดุท่ีใชส้ามารถหาไดง่้ายในพ้ืนท่ี 

 

2. การออกแบบและการจัดสร้างเทคโนโลย ี

ในการระดมความคิดเห็นร่วมกบักลุ่มเกษตรกรเพ่ือออกแบบและพฒันาเคร่ืองฝาน และตูอ้บมะตูม พบวา่ 

เคร่ืองฝานมะตูมแบบเดิมจะใชมี้ดฝานดว้ยมือ จึงพฒันาเคร่ืองฝานมะตูมแบบไม่อตัโนมติั (non-automatic slicer) 

จากรูปลกัษณ์มีดหนีบหมากหรือมีดสนาคท่ีผูสู้งอายุนิยมใชส้าํหรับตดัหมาก และบางคนนิยมใชใ้นการประกอบพิธี

มงคลต่างๆ ตามความเช่ือ ตวัมีดและดา้มจบัทาํจากเหล็กใบเล่ือยความยาวของตวัมีด 40 เซนติเมตร และดา้มจบัมี

ความยาว 30 เซนติเมตร ใบมีดสามารถลบัคมได ้มีความแข็งแรง ทนทาน ขนาดกะทดัรัด สะดวกต่อการเคล่ือนยา้ย 

และมีประสิทธิภาพสูง (Fig. 1) ตูอ้บมะตูมใชแ้นวคิดจากเตาอบโบราณท่ีใชถ่้านในการให้ความร้อน มีขนาดเส้น

ผา่นศูนยก์ลางประมาณ 100 เซนติเมตร และมีการทาํตะแกรงตากมะตูมท่ีฝานท่ีใชก้บัเตาอบน้ี เพ่ือใหค้วามร้อนจาก

ตูอ้บแผก่ระจายไปทัว่วตัถุดิบ (Fig. 2 and Fig. 3) 
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Fig. 1 Non-automatic slicer 

 

   
(a)                                                                       (b) 

Fig. 2 Oven (a): external structure; (b): internal structure) 

 
Fig. 3 Specific rack for oven 
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3. การทดลอง การปรับปรุงเทคโนโลยี ตลอดจนการวัดและประเมินผลแบบมส่ีวนร่วม  

การทดสอบประสิทธิภาพและการทาํงานของเคร่ืองฝาน และตูอ้บมะตูม พบว่า ประสิทธิภาพการทาํงาน

ของเคร่ืองฝานมะตูมสามารถฝานมะตูมได ้ประมาณ 20 กิโลกรัมต่อชัว่โมง ขนาดของช้ินมีความหนาประมาณ  

0.5–0.7 เซนติเมตร ประสิทธิภาพการฝานดีข้ึนกว่าเดิมประมาณ 3 เท่า ลดการเกิดอุบติัเหตุจากใบมีดบาดจากการ

ฝาน และความเม่ือยลา้ได ้ส่วนประสิทธิภาพการทาํงานของตูอ้บท่ีใชต้ะแกรงตากท่ีไดรั้บการพฒันาแลว้ อุณหภูมิท่ี

ใชอ้บจะอยู่ท่ีประมาณ 60–70°C ซ่ึงค่อนขา้งคงท่ี สามารถอบมะตูมสดท่ีฝานแลว้ไดป้ระมาณ 200 กิโลกรัม นาน 

48–72 ชัว่โมง ลดระยะเวลาการทาํใหแ้หง้ได ้2 เท่าของการตากดว้ยแดดในสภาพธรรมชาติ 

จากเวทีสรุปองคค์วามรู้ “การแปรรูปมะตูมแหง้” พบวา่ การจดัเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้การแปรรูปมะตูมแห้ง

ของกลุ่มแปรรูปสมุนไพรบา้นหัวหาด อาํเภอเมือง จงัหวดัหนองคายโดยวิธีการพฒันาเทคโนโลยีอย่างมีส่วนร่วม

ทั้ง 5 กิจกรรม การแปรรูปมะตูมแหง้จะตอ้งมีความรู้ความเขา้ใจในการเตรียมวตัถุดิบเพ่ือปรับเปล่ียนวิธีปฏิบติังาน

เน่ืองจากวิธีการปฏิบัติงานมีผลโดยตรงกับขั้นตอนการฝานมะตูม ซ่ึงจะใช้เวลาในการทาํงานมาก ส่งผลให้

ผูป้ฏิบติังานเกิดความเม่ือยลา้ จึงมีความจาํเป็นท่ีจะตอ้งมีการปรับเปล่ียนเคร่ืองมือหรืออุปกรณ์เพ่ือช่วยลดระยะเวลา

การทาํงาน มีความปลอดภยักบัผูท้าํงาน และลดความเม่ือยลา้ได ้ซ่ึงทางกลุ่มมีความตอ้งการอย่างชัดเจนว่าไม่

ตอ้งการใชเ้คร่ืองมือแบบอตัโนมติั หรือก่ึงอตัโนมติั ดว้ยเหตุผลท่ีวา่มะตูมไม่สามารถผลิตไดท้ั้งปี มีรอบการผลิตได้

เพียง 3–4 เดือนต่อปี เท่านั้น และทางกลุ่มตอ้งการใหส้มาชิกไดด้าํเนินการร่วมกนัอยา่งทัว่ถึง เพ่ือเป็นกลยทุธ์ุในการ

สร้างความสามคัคีและความเขม้แขง็ของกลุ่มในทางออ้ม ส่วนแปรรูปมะตูมโดยการทาํใหแ้หง้จะตอ้งมีความรู้ความ

เขา้ใจวา่การอบแหง้เป็นวิธีลดความช้ืนท่ีมีอยู่ในวตัถุดิบ โดยทัว่ไปใชอ้ากาศร้อนเป็นตวักลางในการอบแหง้วตัถุดิบ 

โดยการถ่ายเทความร้อนจากอากาศไปยงัวตัถุดิบ และการถ่ายเทมวลจากวตัถุดิบไปยงัอากาศ ซ่ึงการถ่ายเททั้งสอง

ลกัษณะจะเกิดข้ึนพร้อมๆ กนั ซ่ึงความร้อนส่วนใหญ่ถูกใชใ้นการระเหยนํ้ าออกจากผิววตัถุดิบ วิธีการทาํแห้งแต่

เดิมของกลุ่มจะใชก้ารตากแห้งดว้ยแสงอาทิตย ์ ซ่ึงหลกัสําคญัในการพฒันาเคร่ืองอบแห้งมะตูมของทางกลุ่มคือ 

จะตอ้งสามารถลดระยะเวลาการอบแหง้ สามารถใชว้สัดุท่ีหาไดใ้นทอ้งถ่ิน เป็นเคร่ืองท่ีใหพ้ลงังานความร้อนนอ้ย

แต่ใหผ้ลผลิตสูงเพ่ือลดตน้ทุนในการผลิต ซ่ึงเตาอบโดยใชถ่้านจึงสามารถตอบโจทยไ์ดดี้ และยงัสอดคลอ้งกบัหลกั

สุขาภิบาล และกฎหมายดา้นอาหารของกระทรวงสาธารณสุขดว้ย 

สําหรับการวดัและประเมินผลแบบมีส่วนร่วมโดยใชแ้บบวดัความพึงพอใจของกลุ่มตวัอย่างท่ีใชเ้คร่ือง

ฝานแบบไม่อตัโนมติัและเคร่ืองอบมะตูมอบแห้ง พบว่า กลุ่มตวัอย่างจาํนวน 45 คน มีความพึงพอใจในการใช้

เคร่ืองฝานแบบไม่อตัโนมติัและเคร่ืองอบมะตูมอบแห้งโดยเฉล่ียร้อยละ 86 ดงัแสดงตาม Table 1 และจากการ

สังเกตยงัพบอีกว่ากลุ่มแปรรูปสมุนไพรบา้นหวัหาด อาํเภอเมือง จงัหวดัหนองคายเมีความกระตือรือร้นในการเขา้

ร่วมทุกกิจกรรม ตลอดการดาํเนินกิจกรรมไม่เกิดความขดัแยง้ทางความคิดเห็นท่ีรุนแรงต่อความสามคัคี และการ

ร่วมมือกนัปฏิบติังาน  
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Table 1 Study participants’ satisfaction towards the non-automatic slicer and oven 

Variable Percentage of satisfaction 

Non-automatic slicer Oven 

1. The machine is easy to use. 86.7 88.0 

2. The machine is safe to use. 85.3 84.0 

3. Able to work according to objectives and efficiently. 85.8 87.6 

4. The structure is strong, beautiful and innovative. 81.3 80.4 

5. Can be used to pursue a career. 93.3 94.7 

6. Maintenance is easy / do it yourself. 85.8 83.1 

Mean overall 86.4 86.3 

 

วจิารณ์ผลการศึกษา 

การพฒันาเทคโนโลยีการฝานมะตูมท่ีไดน้าํเอาองค์ความรู้ทอ้งถ่ินมาปรับให้เกิดเคร่ืองมือฝานมะตูมน้ี

สามารถลดระยะเวลาการทาํงาน และลดอนัตรายท่ีเกิดกบัผูป้ฏิบติังานได ้ซ่ึงเคร่ืองมือท่ีไดจ้ะแรงงานคนในการหั่น 

ซ่ึงประสิทธิภาพของเคร่ืองดีกว่าการฝานมะตูมในช่วงก่อนการพฒันาเคร่ืองมือ วตัถุประสงคใ์นการพฒันาเคร่ือง

ฝานน้ีจะตอ้งดีกว่ารูปแบบการใชเ้ดิม และตอ้งเป็นท่ียอมรับของกลุ่มเกษตรกรเป็นสําคญั สอดคลอ้งกบั จีรวฒัน์ 

และคณะ (2557) ศึกษาการออกแบบและการสร้างเคร่ืองหัน่ใบยาสูบร่วมกบักลุ่มเกษตรกรบา้นเกา้ต้ือ อาํเภอแจห่้ม 

จงัหวดัลาํปาง พบว่า เคร่ืองหั่นใบยาสูบท่ีไดร่้วมกนัออกแบบกบักลุ่มเกษตรกรสามารถทาํการหั่นใบยาสูบได้

มากกวา่การหัน่ใบยาสูบดว้ยคน  

การพฒันาเคร่ืองอบแหง้เป็นนการนาํแนวคิดเตาอบดินท่ีเป็นภูมิปัญญาทอ้งถ่ินมาปรับใชแ้ละใชพ้ลงังาน

ความร้อนจากถ่านซ่ึงหาไดง่้ายในทอ้งถ่ิน ในการพฒันาเคร่ืองอบแหง้กลุ่มสมุนไพรน้ีมีการใชพ้ลงังานความร้อนท่ี

ใหก้บัเคร่ืองอบมาจากหลายแหล่ง ซ่ึงวตัถุประสงคห์ลกัส่วนใหญ่ในการหาพลงังานท่ีเหมาะสมมาใชเ้พ่ือคงคุณค่า

ทางโภชนาการของผลิตภณัฑใ์หไ้ดม้ากท่ีสุด และลดการส้ินเปลืองพลงังานในการอบ สอดคลอ้งกบัสุภวรรณ และ

คณะ (2556) ไดศึ้กษาการอบแหง้ใบเตยและตะไคร้เพ่ือผลิตเป็นชาชงสมุนไพรดว้ยแหล่งพลงังานความร้อนหลาย

รูปแบบ พบวา่ อตัราการอบแหง้ของทั้งใบเตยและตะไคร้จะเพ่ิมสูงข้ึนเม่ืออุณหภูมิอบแหง้สูงข้ึน และระยะเวลาการ

อบแหง้สั้นลง เม่ือพิจารณาความส้ินเปลืองพลงังานจาํเพาะท่ีใชใ้นการอบแหง้มีแนวโนม้ลดลง เน่ืองจากระยะเวลา

ท่ีใชใ้นการอบแหง้สั้นลง 

กระบวนการวิจยัแบบการพฒันาเทคโนโลยีแบบมีส่วนร่วมเป็นกลไกท่ีสามารถสร้างองคค์วามรู้ท่ีสําคญั

ในการพฒันากระบวนการแปรรูปผลผลิตร่วมกบักลุ่มแปรรูปสมุนไพรบา้นหวัหาด อาํเภอเมือง จงัหวดัหนองคาย 

เป็นอีกบทเรียนหน่ึงท่ีกระบวนการมีส่วนร่วม (Participation) เป็นกระบวนการท่ีสนบัสนุนใหเ้กิดปฏิสัมพนัธ์ของ

ผูเ้ก่ียวขอ้งหรือผูมี้ส่วนได ้ส่วนเสียกบัการดาํเนินการ ซ่ึงการมีปฏิสัมพนัธ์นั้นได ้นาํไปสู่การแลกเปล่ียนและสร้าง

ความเข้าใจร่วมกันของ ผู ้เ ก่ียวข้อง (Bouneaw, 2007) ทางด้านจิตใจ และอารมณ์ (Mental and Emotional 

Involvement) ของบุคคลในสถานการณ์กลุ่ม (Group Situation) ผลของการเก่ียวขอ้งดงักล่าวเป็นการกระตุน้ให้มี

การกระทาํการใดๆ จนบรรลุ จุดมุ่งหมายของกลุ่ม ดว้ยความรู้สึกรับผิดชอบร่วมกนักบักลุ่ม (Keith, 1972) ซ่ึงการท่ี
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จะนําเทคโนโลยีเข้ามาภายในกลุ่มจะต้องเป็นเทคโนโลยีท่ีมีความเหมาะสม กลุ่มยอมรับท่ีจะใช้หรือพฒันา

เทคโนโลยีเพ่ือนาํมาแกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึนของกลุ่ม ในการพฒันาเทคโนโลยกีารแปรรูปมะตูมแหง้ร่วมกนัน้ีมีส่วนช่วย

ส่งเสริมให้เกิดกระบวนการแลกเปล่ียนเรียนรู้ การมีส่วนร่วม การแสดงความคิดเห็น และเกิดการพฒันาจากองค์

ความรู้เดิมนาํไปสู่ผลลพัธ์การปฏิบติัท่ีเห็นเป็นอย่างรูปธรรม (Atchariyamontree, 2017) อีกทั้งยงัส่งผลต่อความ

สามคัคีของกลุ่ม และทิศทางการพฒันาของกลุ่มแปรรูปสมุนไพรบา้นหวัหาดในอนาคตต่อไป 
 

สรุป 

การวิจยัแบบการพฒันาเทคโนโลยีแบบมีส่วนร่วมของกลุ่มแปรรูปสมุนไพรบา้นหัวหาด อาํเภอเมือง 

จงัหวดัหนองคาย มีการยอมรับและใชป้ระโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม ซ่ึงเคร่ืองฝานมะตูมท่ีพฒันาแลว้จะสามารถใช้

งานไดมี้ประสิทธิภาพดีกว่าแบบเดิมถึง 3 เท่า ทาํให้ลดการเกิดอุบติัเหตุจากใบมีดบาดจากการฝาน และความ

เม่ือยลา้ได ้ส่วนตูอ้บสามารถอบมะตูมสดท่ีฝานแลว้ไดป้ระมาณ 200 กิโลกรัม นาน 48–72 ชัว่โมง ลดระยะเวลาการ

ทาํให้แห้งได้ 2 เท่าของการตากด้วยแดดในสภาพธรรมชาติ เกษตรกรมีความพึงพอใจและยอมรับการใช้

เทคโนโลยีดงักล่าวทั้งดา้นความสะดวกในการใช้งาน ประสิทธิภาพ และการซ่อมบาํรุง ถึงร้อยละ 86 ได้

ดาํเนินการในการพฒันาเทคโนโลยีแบบมีส่วนรร่วมเป็นระยะเวลาทั้งส้ิน 6 เดือน (มิถุนายนถึงเดือนพฤศจิกายน 

2563) 
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6. รองศาสตราจารยศกร  คุณวุฒิฤทธิรณ กรรมการ 

7. ผูชวยศาสตราจารยจําเริญ  เท่ียงธรรม กรรมการ 

8. ผูชวยศาสตราจารยธนาทิพย  สุวรรณโสภ ี กรรมการ 

9. ผูชวยศาสตราจารยอัจฉรา  ขยัน กรรมการ 

10. ผูชวยศาสตราจารยวิริยา  ลุงใหญ กรรมการ 

11. ผูชวยศาสตราจารยธีรวิทย  เปยคําภา กรรมการ 

12. ผูชวยศาสตราจารยพงศธร  คงม่ัน กรรมการ 



กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการและเลขานุการ 

กรรมการและผูชวยเลขานกุาร

13. ผูชวยศาสตราจารยกนกพร  พวงพงษ

14. ผูชวยศาสตราจารยชาญวิทย  แกวตาป

15. ผูชวยศาสตราจารยเชาววิทย  ระฆังทอง

16. นายดนัย  จัตวา

17. นางสาวพนัดดา  บึงศรีสวัสดิ์

18. นายสมบัติ  ประสงคสุข

19. นางสาวอัญชลี  บวดขุนทด

20. นางสาวสุภาพร  ยอนโคกสูง

21. นางสาวนิภารัตน  โคตะนนท

22. นางสาว ก.ทีปลักษณ  ระงับเหตุ

23. นางสาววัชราภรณ  ศรีพลนอย

10.3 สาขาประมง 

1. คณบดีคณะประมง ท่ีปรึกษา 

2. ศาสตราจารยอุทัยรัตน ณ นคร ท่ีปรึกษา 

3. รองคณบดีฝายวิจัย คณะประมง ประธานกรรมการ 

4. หัวหนาศูนยบริหารงานวิจัยและสนับสนุนวิชาการ กรรมการ 

5. รองศาสตราจารยวราห  เทพาหุดี กรรมการ 

6. ผูชวยศาสตราจารยเมธี  แกวเนิน กรรมการ 

7. ผูชวยศาสตราจารยจิราภรณ  ไตรศักดิ์ กรรมการ 

8. ผูชวยศาสตราจารยปรัชญา  มุสิกสินธร กรรมการ 

9. ผูชวยศาสตราจารยพัฒนพล  ขยันสํารวจ กรรมการ 

10. ผูชวยศาสตราจารยกังสดาลย  บุญปราบ กรรมการ 

11. ผูชวยศาสตราจารยอนุกรณ  บุตรสันติ์ กรรมการ 

12. ผูชวยศาสตราจารยสุชาย  วรชนะนันท กรรมการ 

13. นายประพันธศักดิ์  ศีรษะภูมิ กรรมการ 

14. นายถิรวัฒน  รายรัตน กรรมการ 

15. นายวชิระ  ใจงาม กรรมการ 

16. นายธนัสพงษ  โภควนิช กรรมการและเลขานุการ 

17. นางสาวกาญจนา  ทองเครือ ผูชวยเลขานุการ 

18. นางศุภินทรา  ภูเงิน ผูชวยเลขานุการ 



10.4 สาขาสัตวแพทยศาสตร 

1. ผูชวยศาสตราจารย นายสัตวแพทย คงศักดิ์  เท่ียงธรรม ท่ีปรึกษา 

2. ผูชวยศาสตราจารย สัตวแพทยหญิง สิริรัตน  นิยม   ท่ีปรึกษา 

3. ผูชวยศาสตราจารย นายสัตวแพทย เมธา  จันดา  ประธานกรรมการ 

4. รองศาสตราจารย สัตวแพทยหญิง สุนทรี  เพ็ชรดี  รองประธานกรรมการ 

5. ผูชวยศาสตราจารย นายสัตวแพทย นิรุตติ์  สุวรรณา  กรรมการ 

6. ผูชวยศาสตรตราจารยอรรถวิทย  โกวิทวที   กรรมการ 

7. สัตวแพทยหญิง นิอร  รัตนภพ    กรรมการ 

8. สัตวแพทยหญิง ยลยง  วุนวงษ    กรรมการ 

9. สัตวแพทยหญิง กานตสุดา  ลีฬหาพงศธร   กรรมการ 

10. นางสาววริศรา  มารยาท     กรรมการและเลขานุการ 

11. นางสาวญาดา  หาญปญญาพิชิต    กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

12. วาท่ีรอยตรีหญิง จรัสพิมพ  ทรงประเสริฐ   กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

 

10.5 สาขาสงเสริมการเกษตรและคหกรรมศาสตร 

1. อธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร    ท่ีปรึกษา 

2. คณบดีคณะเกษตร     ท่ีปรึกษา 

3. หัวหนาภาควิชาสงเสริมและนิเทศศาสตรเกษตร คณะเกษตร ท่ีปรึกษา 

4. หัวหนาภาควิชาคหกรรมศาสตร คณะเกษตร   ท่ีปรึกษา 

5. รองศาสตราจารยสาวิตรี  รังสิภัทร    ท่ีปรึกษา 

6. รองศาสตราจารยจํานงรักษ  อุดมเศรษฐ   ท่ีปรึกษา 

7. รองศาสตราจารยอบเชย  วงศทอง    ท่ีปรึกษา 

8. รองศาสตราจารยทัศนีย  ลิ้มสุวรรณ    ท่ีปรึกษา 

9. ผูชวยศาสตราจารยพัชราวดี  ศรีบุญเรือง   ประธานกรรมการ 

10. ผูชวยศาสตราจารยศิริพร  เรียบรอย คิม   รองประธานกรรมการ 

11. ผูชวยศาสตราจารยนองนุช  ศิริวงศ   รองประธานกรรมการ 

12. นางสาวนริศรา  อินทะสิริ    รองประธานกรรมการ 

13. รองศาสตราจารยพัฒนา  สุขประเสริฐ   กรรมการ 

14. รองศาสตราจารยพิชัย  ทองดีเลิศ    กรรมการ 

15. รองศาสตราจารยสุธีลักษณ  ไกรสุวรรณ   กรรมการ 

16. ผูชวยศาสตราจารยพนามาศ  ตรีวรรณกุล   กรรมการ 

17. ผูชวยศาสตราจารยสุพัตรา  ศรีสุวรรณ   กรรมการ 



18. ผูชวยศาสตราจารยอําพร  แจมผล   กรรมการ 

19. ผูชวยศาสตราจารยทวีศักดิ์  เตชะเกรียงไกร  กรรมการ 

20. ผูชวยศาสตราจารยมาริษา  ภูภิญโญกุล   กรรมการ 

21. ผูชวยศาสตราจารยปาริสุทธิ์  เฉลิมชัยวัฒน  กรรมการ 

22. ผูชวยศาสตราจารยกานตสุดา  วันจันทึก   กรรมการ 

23. ผูชวยศาสตราจารยรุงทิพย  ลุยเลา   กรรมการ 

24. ผูชวยศาสตราจารยชุติมา  ชวลิตมณเฑียร   กรรมการ 

25. ผูชวยศาสตราจารยศศิประภา  รัตนดิลก ณ ภูเก็ต  กรรมการ 

26. ผูชวยศาสตราจารยวัลภา  แตมทอง   กรรมการ 

27. ผูชวยศาสตราจารยสาวิตรี  พังงา    กรรมการ 

28. ผูชวยศาสตราจารยทิพวรรณ  ดวงปญญา   กรรมการ 

29. ผูชวยศาสตราจารยธานินทร  คงศิลา   กรรมการ 

30. นางสาวชลาธร  จูเจริญ     กรรมการ 

31. นางสาวเมตตา  เรงขวนขวาย    กรรมการ 

32. นางปพิชญา  จินตพิทักษสกุล    กรรมการ 

33. นายปรีดา  สามงามยา     กรรมการ 

34. นายเศกศักดิ์  เชยชม     กรรมการ 

35. นางสาวสุจิตตา  เรืองรัศมี    กรรมการ 

36. นางสุขกมล  ปญญาจันทร    กรรมการ 

37. นางสาววสพร  นิชรัตน     กรรมการ 

38. นายสถาพร  ประดิษฐพงษ    กรรมการ 

39. นางกรกฎ  แพทยหลักฟา    กรรมการ 

40. นายวิภูษณะ  ศุภนคร     กรรมการ 

41. นางทิพากร  มวงถึก     กรรมการ 

42. นายเสถียร  แสงแถวทิม     กรรมการและเลขานุการ 

43. วาท่ีรอยตรี สหภาพ  ศรีโท    กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

44. นางสาวมณินทร  เดชแหว    กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

45. นางสาวกรรณิกา  พุมสาหราย    กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

46. นายภูคิษฐคมณ  แสงตรีเพชรกลา    กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

47. นางสาวสวรรญา  แยมวันเพ็ง    กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

48. นางวลีรัตน  บรรจงจิต     กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

49. นางสาวภิญญาพัชญ  โทนหงสษา    กรรมการและผูชวยเลขานุการ 



50. นางธรรมสร  ทองดอนเกลื่อง    กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

51. นางสาวธนัชชา  กุญแจทอง    กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

 

11. กรรมการหมวดวิชาการวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและส่ิงแวดลอม 

11.1 สาขาวิทยาศาสตร 

1. รองศาสตราจารยอภิสิฏฐ  ศงสะเสน   ท่ีปรึกษา 

2. รองศาสตราจารยอรินทิพย  ธรรมชัยพิเนต   ประธานกรรมการ 

3. ผูชวยศาสตราจารยไพบูลย  เงินมีศรี   รองประธานกรรมการ 

4. รองศาสตราจารยวรรณวิภา  วงศแสงนาค   กรรมการ 

5. รองศาสตราจารยศิริกาญจนา  ทองมี   กรรมการ 

6. ผูชวยศาสตราจารยณัฐสมน  เพชรแสง   กรรมการ 

7. ผูชวยศาสตราจารยพันทิพย  โตแกว    กรรมการ 

8. ผูชวยศาสตราจารยธันวาวรรณ  ดวงทองอยู   กรรมการ 

9. ผูชวยศาสตราจารยอิงอร  กิมกง    กรรมการ 

10. ผูชวยศาสตราจารยพิชามญชุ  เกียรติวุฒินนท  กรรมการ 

11. ผูชวยศาสตราจารยสุดสวาสดิ ์ ดวงศรีไสย   กรรมการ 

12. ผูชวยศาสตราจารยปยะดา  จันทวงศ   กรรมการ 

13. ผูชวยศาสตราจารยมีนา  เลา    กรรมการ 

14. ผูชวยศาสตราจารยวชิรญาณ  ธงอาสา   กรรมการ 

15. ผูชวยศาสตราจารยพงศเทพ  ประจงทัศน   กรรมการ 

16. นายฤทธี  มีสัตย     กรรมการ 

17. นางสาวสุนทรี  คุมไพโรจน    กรรมการ 

18. นางสาวลัดดา  แตงวัฒนานุกุล    กรรมการ 

19. นางสาวพรทิพย  บุญมหามงคล    กรรมการและเลขานุการ 

20. นายรัฐพันธ  ตรงวิวัฒน     กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

21. นายสาธิต  ประเสริฐมานะกิจ    กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

22. นางสาวแพรวไพลิน  กังวานสุระ    กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

23. นางสาวภัสรา  นวะบุศย     กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

24. นายพิชัย  สิริแสงสวาง     กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

 

 

 



11.2 สาขาวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร 

1. ศาสตราจารยวันชัย  ยอดสุดใจ    ประธานกรรมการ 

2. ผูชวยศาสตราจารยนวลวรรณ  ทวยเจริญ   รองประธานกรรมการ 

3. ผูชวยศาสตราจารยจิตรทัศน  ฝกเจริญผล    รองประธานกรรมการ 

4. ศาสตราจารยเมตตา  เจริญพานิช    กรรมการ 

5. ศาสตราจารยนุชนารถ  ศรีวงศิตานนท   กรรมการ 

6. รองศาสตราจารยดวงฤดี  ฉายสุวรรณ   กรรมการ 

7. รองศาสตราจารยพงศศักดิ์  หนูพันธ   กรรมการ 

8. รองศาสตราจารยอภินิติ  โชติสังกาศ   กรรมการ 

9. รองศาสตราจารยวรดร  วัฒนพานิช    กรรมการ 

10. รองศาสตราจารยจันทรศิริ  สิงหเถ่ือน   กรรมการ 

11. รองศาสตราจารยกฤษณะ  ไวยมัย   กรรมการ 

12. ผูชวยศาสตราจารยวีรชัย  ชัยวรพฤกษ   กรรมการ 

13. นายพสิษฐ  สืบสุวงศ     กรรมการ 

14. นางสาวสุทัตตา พาหุมันโต    กรรมการและเลขานุการ 

15. นางชุติณัท  ขุนทอง     กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

16. นางสาวพัชรียา  บุบผาชาติ    กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

17. นางดารณี  ยงยืน     กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

 

11.3 สาขาอุตสาหกรรมเกษตร 

1. ผูชวยศาสตราจารยขนิษฐา  วัชราภรณ   ประธานกรรมการ 

2. รองศาสตราจารยสุนทรี  สุวรรณสิชณน   รองประธานกรรมการ 

3. รองศาสตราจารยพรธิภา  องคคุณารักษ   รองประธานกรรมการ 

4. รองศาสตราจารยเสาวณีย  เลิศวรสิริกุล   กรรมการ 

5. รองศาสตราจารยสุดสาย  ตรีวานิช   กรรมการ 

6. รองศาสตราจารยประกิต  สุขใย   กรรมการ 

7. ผูชวยศาสตราจารยธนิต  พุทธพงษศิริพร   กรรมการ 

8. ผูชวยศาสตราจารยกรทิพย  วัชรปญญาวงศ เตชะเมธีกุล กรรมการ 

9. นางสาวภัทรินทร  ลีลาภิวัฒน   กรรมการ 

10. นางสาวพรรณภัทร  พรหมเพ็ญ   กรรมการ 

11. นางสาวสุมัลลิกา  โมรากุล   กรรมการ 

12. นางสาวสุวิมล  เจริญสิทธิ ์   กรรมการ 



13. นายนิพัฒน  ลิ้มสงวน   กรรมการ 

14. นายประมวล  ทรายทอง   กรรมการ 

15. นางสาวนัฏพร  ขนุนกอน   กรรมการ 

16. นางสาวสุพนิดา  วินิจฉัย   กรรมการ 

17. รองศาสตราจารยณัฐดนัย  หาญการสุจริต   กรรมการและเลขานุการ 

18. นางดวงสมร  นามกระโทก   กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

19. นางศศิธร  พลโยธา   กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

 

11.4 สาขาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

1. ผูชวยศาสตราจารยกอบศักดิ์  วันธงไชย   ท่ีปรึกษา 

2. ผูชวยศาสตราจารยสุรัตน  บวัเลิศ    ท่ีปรึกษา 

3. ผูชวยศาสตราจารยสาพิศ  ดิลกสัมพันธ   ประธานกรรมการ 

4. นายณัฐวัฒน  คลังทรัพย     รองประธานกรรมการ 

5. รองศาสตราจารยวัฒนชัย  ตาเสน    กรรมการ 

6. ผูชวยศาสตราจารยอรอนงค  ผิวนิล    กรรมการ 

7. ผูชวยศาสตราจารยไตรรัตน  เนียมสุวรรณ   กรรมการ 

8. ผูชวยศาสตราจารยนฤมล  แกวจําปา   กรรมการ 

9. ผูชวยศาสตราจารยนิตยา  เม้ียนมิตร   กรรมการ 

10. ผูชวยศาสตราจารยประไพพิศ  ชัยรัตนมโนกร  กรรมการ 

11. ผูชวยศาสตราจารยพยัตติพล  ณรงคะชวนะ  กรรมการ 

12. ผูชวยศาสตราจารยพรเทพ  เหมือนพงษ   กรรมการ 

13. นางสาวแอน  กําภู ณ อยุธยา     กรรมการ 

14. นายกฤษฎาพันธุ  ผลากิจ    กรรมการ 

15. นายปวีร  คลองเวสสะ     กรรมการ 

16. นายวรงค  สุขเสวต     กรรมการ 

17. นายสุธี  จรรยาสุทธิวงศ     กรรมการ 

18. นางสาวละอองดาว  เถาวพิมาย    กรรมการและเลขานุการ 

19. นางสาวจินตลา  กลิ่นหวล    กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

20. นางสาวศิรภัสสร  ชมเชย     กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

 

 

 



12. กรรมการหมวดวิชาการมนุษยศาสตร สังคมศาสตร และศึกษาศาสตร 

12.1 สาขาเศรษฐศาสตรและบริหารธุรกิจ 

1. รองศาสตราจารยภัทรกิตติ์  เนตินิยม    ท่ีปรึกษา 

2. ผูชวยศาสตราจารยนุชนาถ  ม่ังค่ัง     ท่ีปรึกษา 

3. ผูชวยศาสตราจารยหฤทัย  นําประเสริฐชัย    ท่ีปรึกษา 

4. ผูชวยศาสตราจารยธีรารัตน  วรพิเชฐ    ท่ีปรึกษา 

5. ผูชวยศาสตราจารยพิทวัส  เอ้ือสังคมเศรษฐ    ท่ีปรึกษา 

6. ผูชวยศาสตราจารยกมลพรรณ  แสงมหาชัย   ปรึกษา 

7. ผูชวยศาสตราจารยศรายุทธ  เรืองสุวรรณ   ท่ีปรึกษา 

8. ผูชวยศาสตราจารยพลวัฒน  เลิศกุลวัฒน     ประธานกรรมการ 

9. รองศาสตราจารยประพิณวดี  ศิริศุภลักษณ   รองประธานกรรมการ 

10. รองศาสตราจารยทิพยรัตน  เลาหวิเชียร   กรรมการ 

11. ผูชวยศาสตราจารยณัฐวุฒิ  คูวัฒนเธียรชัย   กรรมการ 

12. ผูชวยศาสตราจารยธงชัย  ศรวีรรธนะ   กรรมการ 

13. ผูชวยศาสตราจารยศุภฤกษ  สุขสมาน   กรรมการ 

14. นางสาวกรรณิกา  มิตรปลอง    กรรมการ 

15. นางสาวปรารถนา  ประสงคสิน    กรรมการและเลขานุการ 

16. นางสาวอรการณ  วีระชยาภรณ    กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

17. นายทองปาน  ขันตีกรม     กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

18. นายฉัตรชัย  พวงพลับ     กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

19. นางสาวอารีย  สีแสงมุข     กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

20. นางลัดดา  ปญทะภูรีเวท     กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

 

12.2 สาขาศึกษาศาสตร 

1. คณบดีคณะศึกษาศาสตร     ท่ีปรึกษา 

2. คณบดีคณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร   ท่ีปรึกษา 

3. รองคณบดีฝายบริหาร คณะศึกษาศาสตร   ท่ีปรึกษา 

4. รองคณบดีฝายวิชาการ คณะศึกษาศาสตร   ท่ีปรึกษา 

5. รองศาสตราจารยพรทิพย  ไชยโส    ท่ีปรึกษา 

6. ผูชวยศาสตราจารยพิกุล  เอกวรางกูร   ประธานกรรมการ 

7. รองศาสตราจารยวรรณดี  สุทธินรากร   รองประธานกรรมการ 

8. รองศาสตราจารย นาวาอากาศโท สุมิตร  สุวรรณ  กรรมการ 



9. รองศาสตราจารยศศิเทพ  ปติพรเทพิน   กรรมการ 

10. รองศาสตราจารยจิตตินันท  บุญสถิรกุล   กรรมการ 

11. รองศาสตราจารยชาตรี  ฝายคําตา    กรรมการ 

12. ผูชวยศาสตราจารยสิทธิกร  สมุาลี    กรรมการ 

13. ผูชวยศาสตราจารยบุญเลิศ  อุทยานิก   กรรมการ 

14. ผูชวยศาสตราจารยวัตสาตรี  ดิถียนต   กรรมการ 

15. ผูชวยศาสตราจารยวารุณี  ลภันโชคด ี   กรรมการ 

16. ผูชวยศาสตราจารยฉัตรศิริ  ปยะพิมลสิทธิ์   กรรมการ 

17. ผูชวยศาสตราจารยอังคณา  ขันตรีจิตรานนท  กรรมการ 

18. นางสาวสถิดาพร  คําสด     กรรมการ 

19. นางสาวฐาปณีย  แสงสวาง    กรรมการ 

20. นางสาวธนนันท  ธนารัชตะภมิู    กรรมการ 

21. นายชูศักดิ์  เอ้ืองโชคชัย     กรรมการ 

22. นางสาวสุวรรณา  ปรมาพจน    กรรมการและเลขานุการ 

23. นายณรงคศักดิ์  หวังรัตนปราณี    กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

24. นายธีระภัณฑ  ศิริสุวรรณ     กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

 

12.3 สาขามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

1. คณบดีคณะมนุษยศาสตร     ท่ีปรึกษา 

2. คณบดีคณะสังคมศาสตร     ท่ีปรึกษา 

3. นางวัณณนา  สุนทรนฤรังษี     ประธานกรรมการ 

4. รองศาสตราจารยโกวิทย  พิมพวง    รองประธานกรรมการ 

5. รองศาสตราจารยวิไลศักดิ์  ก่ิงคํา    กรรมการ 

6. รองศาสตราจารยกังสดาล  เชาววัฒนกุล   กรรมการ 

7. ผูชวยศาสตราจารยบารมี  อริยะเลิศเมตตา   กรรมการ 

8. ผูชวยศาสตราจารยเทพทวี  โชควศิน    กรรมการ 

9. ผูชวยศาสตราจารยบุญเลิศ  วิวรรณ    กรรมการ 

10. ผูชวยศาสตราจารยมริสสา  พงษศิริกุล   กรรมการ 

11. ผูชวยศาสตราจารยปนันดา  เลอเลิศยุติธรรม  กรรมการ 

12. ผูชวยศาสตราจารยกิตตินาถ  เรขาลิลิต   กรรมการ 

13. ผูชวยศาสตราจารยนุชนารถ  รัตนสุวงศชัย   กรรมการ 

14. ผูชวยศาสตราจารยภูริวัจน  เดชอุม   กรรมการ 



15. ผูชวยศาสตราจารยเฉลิมขวัญ  สิงหว ี   กรรมการ 

16. ผูชวยศาสตราจารยณัฐวีร  บนุนาค    กรรมการ 

17. นางสาววิริยา  หลาเพชร     กรรมการ 

18. นายขจร  ฝายเทศ     กรรมการ 

19. นางวรรณา  ศิลามาตร     กรรมการ 

20. นางสาวฐิติรัตน  สุพลธวณิชย    กรรมการ 

21. นางสาวตรีสุคนธ  ศิริทรัพย    กรรมการ 

22. นายสัตยา  สวัสดิผล     กรรมการ 

23. นางสาวจริยา  สุพรรณ     กรรมการ 

24. นางสาวศรีวรรณ  บุญประเสริฐ    กรรมการ 

25. นางสาวผาณิตา  ชัยดิเรก     กรรมการ 

26. นายพรนริน  พูลภิรมย     กรรมการ 

27. นางรัชดาภรณ  เหงาพรหมมินทร    กรรมการ 

28. นางสาวนภาภรณ  หาญวิรุฬห    กรรมการ 

29. นางสุพิญญา  กาวไธสง     กรรมการ 

30. นายเกษม  ทับทิมศรี     กรรมการ 

31. นายวิริยะ  คงสมบูรณ     กรรมการ 

32. นายศักดา  นาคํา      กรรมการ 

33. นางสาวสมัย  สุวรรณทอง     กรรมการ 

34. นางสาวอภิชา  ชุติพงศพิสิฏฐ    กรรมการ 

35. นางสาวธีรพร  ชื่นพี     กรรมการ 

36. นางสาวพรพรรณ  เหมะพันธุ    กรรมการ 

37. นางสาวพรรณรัตน  ดิษฐเจริญ    กรรมการ 

38. นายภาณุพงศ  ปยาพันธ     กรรมการ 

39. นางสาวนันทิยา  อาภานันท      กรรมการ 

40. นางสาวกมลนิตย  ลิมปรังษี    กรรมการ 

41. นางสาวนภัสสร  รักวรนิต     กรรมการ 

42. นายสรศักดิ์  มงคลสมบูรณ    กรรมการ 

43. นางสาวนิภาพร  อินคะเณย    กรรมการ 

44. นางสาวพิทชญา  สารภิรมย    กรรมการ 

45. นายติโรธ  ทองนวล     กรรมการและเลขานุการ 

46. นางสาวสายทิพย  เหลาทองมีสกุล    กรรมการและผูชวยเลขานุการ 



รายช่ือผูทรงคุณวุฒิ 
สาขาพืช: ผูทรงคุณวุฒิภายใน 
1. ดร.กาญจนา บุญเรือง           ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร    
2. ดร.จรีรัตน ฉันทวุฒิพร          ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร    
3. ดร.จุติภรณ ทัสสกุลพนิช          ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร 
4. ผศ.ดร.จุฑามาศ รมแกว      ภาควิชาพืชไรนา คณะเกษตร กําแพงแสน 
5. ผศ.ดร.เจนจิรา ชุมภูคํา          ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร 
6. ดร.เฉลิมชาติ วงศลี้เจริญ   ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร   
7. รศ.ดร.เฉลิมพล ภูมิไชย          ภาควิชาพืชไรนา คณะเกษตร  
8. รศ.ดร.ชูศักดิ์ จอมพุก     ภาควิชาพืชไรนา คณะเกษตร กําแพงแสน 
9. ผศ.ดร.เฌอมาลย วงศชาวจันท          ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร    
10. ผศ.ดร.ดํารงวุฒิ ออนวิมล   ภาควิชาพืชไรนา คณะเกษตร 
11. ผศ.ดร.ทรงยศ โชติชุติมา   ภาควิชาพืชไรนา คณะเกษตร   
12. ผศ.ดร.ทัศไนย จารุวัฒนพันธ         ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร 
13. ผศ.ดร.ธนพล ไชยแสน   ภาควิชาพืชไรนา คณะเกษตร   
14. รศ.ดร.ธานี ศรีวงศชัย        ภาควิชาพืชไรนา คณะเกษตร   
15. รศ.ดร.ธิดา เดชฮวบ          ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร    
16. ผศ.ดร.เนตรนภิส เขียวขํา        ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร    
17. ผศ.ดร.เบญญา มะโนชัย          ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร   
18. ผศ.ดร.ปริยานุช จุลกะ          ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร 
19. ผศ.ดร.ปาริชาติ พรมโชติ   ภาควิชาพืชไรนา คณะเกษตร 
20. ผศ.ดร.ปติพงษ โตบันลือภพ   ภาควิชาพืชไรนา คณะเกษตร 
21. ผศ.ดร.ปยะ กิตติภาดากุล   ภาควิชาพืชไรนา คณะเกษตร    
22. ผศ.ดร.พิจิตรา แกวสอน         ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร    
23. ผศ.ดร.เพชรดา ปนใจ           ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร 
24. ผศ.ดร.ภัศจี คงศีล           ภาควิชาพืชไรนา คณะเกษตร 
25. ผศ.ดร.ภัสสร วรรณพินิจ   ภาควิชาพันธุศาสตร คณะวิทยาศาสตร   
26. ดร.รัชฎาวรรณ เงินกลั่น                             ภาควชิากีฏวิทยา คณะเกษตร 
27. รศ.ดร.วรชาติ วิศวพิพัฒน   ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร  
28. อ.ดร.วรรณสิริ วรรณรัตน   ภาควิชาพืชไรนา คณะเกษตร 
29. อ.ดร.วีรชัย มัธยัสถถาวร   ภาควิชาพืชไรนา คณะเกษตร  
30. ผศ.ดร.สมชัย อนุสนธิ์พรเพ่ิม        ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร    
31. ผศ.ดร.สราวุธ รุงเมฆารัตน          ภาควิชาพืชไรนา คณะเกษตร   
32. ผศ.ดร.สุจินต เจนวีรวัฒน   ภาควิชาพืชไรนา คณะเกษตร 
33. รศ.ดร.สุดเขตต นาคะเสถียร   ภาควิชาพืชไรนา คณะเกษตร   
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Subject: Veterinary medicine (External) 
1. Assoc.Prof.Dr.Jitkamol Thanasak   2. Asst.Prof.Dr.Wipawee Saengsoi 
3. Asst.Prof.Dr.Pariwat Poolperm 
 

รายช่ือผูทรงคุณวุฒิ 
สาขาประมง: ผูทรงคุณวุฒิภายใน 
1. ดร.ณัฎฐิกาฑ เหมภัทรสุวรรณ        ภาควิชาการจัดการประมง คณะประมง 
2. ผศ.ดร.มณชณิษาศ ศรีสมวงษ   ภาควิชาการจัดการประมง คณะประมง 
3. ผศ.ดร.จิราภรณ ไตรศักดิ์   ภาควิชาการจัดการประมง คณะประมง 
4. รศ.ดร.จารุมาศ เมฆสัมพันธ   ภาควิชาชีววิทยาประมง คณะประมง  
5. ผศ.ดร.ณรงคฤทธิ์ เมืองใหม   ภาควิชาชีววิทยาประมง คณะประมง   
6. ผศ.ดร.จันทนา ไพรบูรณ   ภาควิชาชีววิทยาประมง คณะประมง    
7. รศ.ชัชร ีแกวสุรลิขิต    ภาควิชาชีววิทยาประมง คณะประมง   
8. ผศ.ดร.สันต ิพวงเจริญ    ภาควิชาชีววิทยาประมง คณะประมง    
9. ผศ.ดร.พัชร ีครูขยนั    ภาควิชาชีววิทยาประมง คณะประมง   
10. ผศ.ดร.เกรียงไกร สถาพรวานิชย  ภาควิชาชีววิทยาประมง คณะประมง    
11. รศ.ดร.วันชัย วรวัฒนเมธกุีล   ภาควิชาผลิตภัณฑประมง คณะประมง    
12. ผศ.ดร.เยาวภา ไหวพริบ   ภาควิชาผลิตภัณฑประมง คณะประมง   
13. ผศ.ดร.กังสดาลย บุญปราบ   ภาควิชาผลิตภัณฑประมง คณะประมง    
14. ผศ.ดร.เปรมวดี เทพวงศ   ภาควิชาผลิตภัณฑประมง คณะประมง   
15. รศ.ดร.อรพินท จินตสถาพร   ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา คณะประมง    
16. ผศ.ดร.พงศเชฏฐ พิชิตกุล   ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา คณะประมง   
17. ดร.ประพันธศักดิ์ ศีรษะภูมิ   ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา คณะประมง  
18. ผศ.ดร.อิสริยา วุฒิสินธุ   ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา คณะประมง  
19. ผศ.ดร.พัฒนพล ขยันสํารวจ   ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา คณะประมง  
20. ศ.ดร.เชษฐพงษ เมฆสัมพันธ   ภาควิชาวิทยาศาสตรทางทะเล คณะประมง 
21. ผศ.ดร.จินตนา สและนอย   ภาควิชาวิทยาศาสตรทางทะเล คณะประมง  
22. ผศ.ดร.พันธุทิพย วิเศษพงษพันธ  ภาควิชาวิทยาศาสตรทางทะเล คณะประมง   
23. ผศ.ดร.ปริญญา ลิมปวิริยะกุล   ภาควิชาวิทยาศาสตรทางทะเล คณะประมง   
24. ดร.วชิระ ใจงาม    ภาควิชาวิทยาศาสตรทางทะเล คณะประมง   
25. ดร.สหภพ ดอกแกว    ศูนยบริหารงานวิจัยและสนับสนุนวิชาการ คณะประมง  
26. ผศ.ดร.กนฐิพร วังใน    ภาควิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร  

คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
 
 



สาขาประมง: ผูทรงคุณวุฒิภายนอก 
1. รศ.ดร.นนทวิทย อารียชน ขาราชการบํานาญ ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา คณะประมง 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
2. รศ.ดร.ไทยถาวร เลิศวิทยาประสิทธิ  ขาราชการบํานาญ  ภาควิชาวทิยาศาสตรทางทะเล  

คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย   
3. นายอัศนีย ม่ันประสิทธิ์ ขาราชการบํานาญ ศูนยพัฒนาการประมงแหงเอเชียตะวันออก 

เฉียงใต 
4. นายยุทธนา เทพอรุณรัตน  ขาราชการบํานาญ ศูนยพัฒนาการประมงแหงเอเชียตะวันออก 

เฉียงใต 
5. นายอนุวัฒน นทีวัฒนา    ขาราชการบํานาญ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง   
6. นางอรุณี รอดลอย    สถาบันวิจัยสัตวน้ําสวยงามและพรรณไมน้ํา กรมประมง 
7. นางเพราลัย นุชหมอน    กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล กรมประมง 
8. นายณัฐพงค วรรณพัฒน   กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืด กรมประมง 
9. นายธเนศ พุมทอง กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริและกิจกรรมพิเศษ  

กรมประมง 
10. ผศ.ดร.ไตรเทพ วิชยโกวิทเทน ภาควิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม คณะวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลย ีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  
11. ดร.ชวลิต เจริญพงษ    ภาควิชาวิทยาศาสตรทางทะเล คณะวิทยาศาสตร  

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
12. นางสาวภควรรณ ตาฬวัฒน   นักวิชาการอิสระดานการจัดการประมงอยางยั่งยืน 
13. รศ.ดร.นงนุช เลาหะวิสุทธิ์   สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 
14. ดร.วิชญา กันบัว    ภาควิชาวาริชศาสตร คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา  
15. ดร.สิริพงษ วงศพรประทีป   คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  

วิทยาเขตนครศรีธรรมราช  
16. ดร.กระสินธุ หังสพฤกษ คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ํา  

มหาวิทยาลัยแมโจ 
17. ผศ.ดร.สนธยา กูลกัลยา สาขาวิชาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 
18. ผศ.ดร.อุมารินทร มัจฉาเก้ือ   คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 
19. ศ.ดร.ทวนทอง จุฑาเกตุ   คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

 
Editorial Board 

Subject: Fisheries (Internal) 
1. Dr.Nuttiga Hempattarasuwan 2. Asst.Prof.Dr.Monissa Srisomwong 
3. Asst.Prof.Dr.Jiraporn Trisak    4. Assoc.Prof.Dr.Charumas Meksumpun 
5. Asst.Prof.Dr.Narongrit Muangmai   6. Asst.Prof.Dr.Jantana Praiboon 
7. Assoc.Prof.Chatcharee Kaewsuralikhit  8. Asst.Prof.Dr.Santi Poungcharean 
9. Asst.Prof.Dr.Patcharee Khrukhayan   10. Asst.Prof.Dr.Kriengkrai Satapornvanit 

https://www4.fisheries.go.th/local/index.php/main/view_activities/1309/94179


11. Assoc.Prof.Dr.Wanchai Worawattanamateekul 12. Asst.Prof.Dr.Yoawapha Waiprib 
13. Asst.Prof.Dr.Kangsadan Boonprab   14. Asst.Prof.Dr.Pramvadee Tepwong 
15. Assoc.Prof.Dr.Orapint Jintasataporn  16. Asst.Prof.Dr.Phongchate Pichitkul 
17. Dr.Prapansak Srisapoome    18. Asst.Prof.Dr.Idsariya Wudtisin 
19. Asst.Prof.Dr.Pattanapon Kayansamruaj  20. Prof.Dr.Shettapong Meksumpun 
21. Assoc.Prof.Dr.Jintana Salaenoi   22. Asst.Prof.Puntip Wisespongpand 
23. Asst.Prof.Dr.Parinya Limviriyakul   24. Dr.Wachirah Jaingam 
25. Dr.Sahabhop Dokkaew    26. Asst.Prof.Dr.Kanithaporn Vangnai 
 
Subject: Fisheries (External) 
1. Assoc.Prof.Dr.Nontawit Areechon   2. Assoc.Prof.Dr.Thaithaworn Lerdwithayaprasith 
3. Mr.Aussanee Munprasit     4. Mr.Yuttana Theparunrat 
5. Mr.Anuwat Nateewathana    6. Mrs.Arunee Rodloi 
7. Mrs.Praulai Nootmorn    8. Mr.Nutthapong Wannapat 
9. Mr.Thanet Pumthong    10. Asst.Prof.Dr.Tritep Vichkovitten 
11. Dr.Chawalit Charoenpong    12. Ms.Pakawan Tanawat 
13. Assoc.Prof.Dr.Nongnuch Laohavisuti  14. Dr.Vichaya Gunbua 
15. Dr.Siripong Wongpornprateep   16. Dr.Krasin Hunsapruerke 
17. Asst.Prof.Dr.Sontaya Koolkalya   18. Asst.Prof.Dr.Umarin Matchakuea 
19. Prof.Dr.Tuanthong Jutagate 

 
รายช่ือผูทรงคุณวุฒิ 

สาขาสงเสริมการเกษตร: ผูทรงคุณวุฒิภายใน 
1. รศ.ดร.พิชัย ทองดีเลิศ    ภาควิชาสงเสริมและนิเทศศาสตรเกษตร คณะเกษตร 
2. รศ.ดร.พัฒนา สุขประเสริฐ   ภาควิชาสงเสริมและนิเทศศาสตรเกษตร คณะเกษตร 
3. ผศ.ดร.พนามาศ ตรีวรรณกุล   ภาควิชาสงเสริมและนิเทศศาสตรเกษตร คณะเกษตร 
4. ผศ.ดร.ธานินทร คงศิลา   ภาควิชาสงเสริมและนิเทศศาสตรเกษตร คณะเกษตร 
5. ผศ.ดร.สุพัตรา ศรีสุวรรณ   ภาควิชาสงเสริมและนิเทศศาสตรเกษตร คณะเกษตร 
6. ผศ.ดร.สุภาภรณ เลิศศิริ   ภาควิชาสงเสริมและนิเทศศาสตรเกษตร คณะเกษตร 
7. อ.ดร.เมตตา เรงขวนขวาย   ภาควิชาสงเสริมและนิเทศศาสตรเกษตร คณะเกษตร 
8. อ.ดร.เศกศักดิ์ เชยชม    ภาควิชาสงเสริมและนิเทศศาสตรเกษตร คณะเกษตร 
9. อ.ดร.ชลาธร จูเจริญ    ภาควิชาสงเสริมและนิเทศศาสตรเกษตรคณะเกษตร 
10. อ.ดร.ปรีดา สามงามยา   ภาควิชาสงเสริมและนิเทศศาสตรเกษตร คณะเกษตร 
11. อ.ปพิชญา จินตพิทักษสกุล   ภาควิชาสงเสริมและนิเทศศาสตรเกษตร คณะเกษตร 
 
สาขาสงเสริมการเกษตร: ผูทรงคุณวุฒิภายนอก 
1. รศ.ดร.สาวิตรี รังสิภัทร    ภาควิชาสงเสริมและนิเทศศาสตรเกษตร คณะเกษตร 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

https://research.ku.ac.th/forest/Person.aspx?id=540105
https://research.ku.ac.th/forest/Person.aspx?id=310004
http://cop.car.chula.ac.th/%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%A3%20%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%A8%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4


2. รศ.ดร.จํานงรักษ อุดมเศรษฐ   ภาควิชาสงเสริมและนิเทศศาสตรเกษตร คณะเกษตร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

3. รศ.ดร.ประเดิม ฉํ่าใจ    ภาควิชาสงเสริมและนิเทศศาสตรเกษตร คณะเกษตร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

4. รศ.ดร.ยศ บริสุทธิ์    คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 
5. รศ.ดร.สมศักดิ์ คูหาสวรรคเวช   คณะเทคโนโลยีการเกษตร  

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 
6. ผศ.ดร.ดวงกมล ปานรศทิพ ธรรมาธิวัฒน คณะเทคโนโลยีการเกษตร  

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 
7. อ.ดร.ธนัท สมณคุปต    คณะเทคโนโลยีการเกษตร  

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 
 

Editorial Board 
Subject: Agricultural Extension (Internal) 
1. Assoc.Prof.Dr.Pichai Thongdeelert   2. Assoc.Prof.Dr.Patana Sukprasert  
3. Asst.Prof.Dr.Panamas Treewannakul  4. Asst.Prof.Dr.Tanin Kongsila 
5. Asst.Prof.Dr.Supattra Srisuwan   6. Asst.Prof.Dr.Supaporn Lertsir 
7. Dr.Metta Rengkounkway    8. Dr.Seksak Chouichom 
9. Dr.Chalathon Choocharoen    10. Dr.Preeda Samngamya 
11. Mrs.Parpitchaya Chintapitaksakul 
 
Subject: Agricultural Extension (External) 
1. Assoc.Prof.Dr.Savitree Rangsipaht   2. Assoc.Prof.Dr.Jumnongruk Udomsaed 
3. Assoc.Prof.Dr.Praderm Chumjai   4. Assoc.Prof.Dr.Yos Borisutdhi 
5. Assoc.Prof.Dr.Somsak Khuhasawanvej  6. Asst.Prof.Dr.Dungkamol Panrostip  
7. Dr.Thanat Samanakupt                                         Thunmatiwat 
 

ผูทรงคุณวุฒิ 
สาขาคหกรรมศาสตร: ผูทรงคุณวุฒิภายใน 
1. อ.ดร.กรกฎ แพทยหลักฟา   ภาควิชาคหกรรมศาสตร คณะเกษตร 
2. อ.ดร.ศรันยา เผือกผอง    ภาควิชาคหกรรมศาสตร คณะเกษตร 
3. ผศ.ดร.นองนุช ศิริวงศ    ภาควิชาคหกรรมศาสตร คณะเกษตร 
4. อ.ดร.วิภูษณะ ศุภนคร    ภาควิชาคหกรรมศาสตร คณะเกษตร 
5. ผศ.ดร.ปาริสุทธิ์ เฉลิมชัยวัฒน   ภาควิชาคหกรรมศาสตร คณะเกษตร 
6. ผศ.ดร.ศิริพร เรียบรอย คิม ภาควิชาคหกรรมศาสตร คณะเกษตร 

 
สาขาคหกรรมศาสตร: ผูทรงคุณวุฒิภายนอก 
1. ดร.กฤตลักษณ ปะสะกวี   สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย 



2. รศ.ดร.มนัส ชัยจนัทร    สํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 
 

Editorial Board 
Subject: Home Economics (Internal) 
1. Dr.Korakot Phaetlakfa    2. Dr.Sarunya Puakpong 
3. Asst.Prof.Dr.Nongnuch Siriwong    4. Dr.Wipoosana Supanakorn 
5. Asst.Prof.Dr.Parisut Chalermchaiwat  6. Asst.Prof.Dr.Siriporn Riebroy Kim  
 
Subject: Home Economics (External) 
1. Dr.Krittalak Pasakawee    2. Assoc.Prof.Dr.Manat Chaijan 
 
 



 

กรรมการฝายจัดทําเอกสารทางวิชาการ 
 

1. ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา    ท่ีปรึกษา 
แหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
(ผูชวยศาสตราจารย ดร. วราภา มหากาญจนกุล) 

2. รองผูอํานวยการฝายบริหาร    ท่ีปรึกษา 
สถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
(รองศาสตราจารย ดร. เอกไท วิโรจนสกุลชัย) 

3. รองผูอํานวยการฝายเผยแพรงานวิจัย    ประธานกรรมการ 
สถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
(อาจารย ดร. วราพรรณ อภิศุภะโชค) 

4. ผูชวยศาสตราจารย ดร. กิตตินาถ เรขาลิลิต    กรรมการ 
5. ผูชวยศาสตราจารย ดร. นัทธชนัน นาถประทาน  กรรมการ 
6. ผูชวยศาสตราจารย ดร. ศรัณยธร  ศศิธรากรแกว  กรรมการ 
7. อาจารย ดร. ดลฤทัย  เจียรกุล    กรรมการ 
8. อาจารย ดร. ศิริพร เลิศไพศาลวงศ    กรรมการ 
9. อาจารยศุภพงศ ตันเงิน     กรรมการ 
10. วาท่ีรอยตรี ปยะภัทร  คงแสนคํา    กรรมการ 
11. นางสาวทิสยา  ทิศเสถียร     กรรมการ 
12. นางสาววนิดา  รัตตมณี     กรรมการ 
13. นายวิทวัส  ยุทธโกศา     กรรมการ 
14. นายวิโรตม เอ๊ียะตะกูล     กรรมการ 
15. นางสาวศุภิสรา  เกียรติสันติสุข    กรรมการ 
16. นายนันทิศักดิ์  ประทีปสุข     กรรมการ 
17. นางสาวรติกร  สมิตไมตรี     กรรมการ 
18. นางสาวพิชชาอรฐ  สิริชีวเกษร    กรรมการและเลขานุการ 
19. นางสาวกัญญารัตน  สุวรรณทีป    กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
20. นางสาวพัชราภา  รัตนวิญูภิรมย    กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

 





“มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เปน็สถาบันท่ีมีปณิธานมุ่งม่ันในการส่ังสม เสาะแสวงหา

และพัฒนาความรู้ให้เกิดความเจริญงอกงามทางภูมิปญัญา
ท่ีเพียบพร้อมด้วยวิชาการ จริยธรรม และคุณธรรม

ตลอดจนเปน็ผู้ช้ีนําทิศทาง สืบทอดเจตนารมณ์ท่ีดีของสังคม
เพ่ือความคงอยู่ ความเจริญ
และความเปน็อารยะของชาติ”

จัดโดย

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ร่วมกับ

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม
สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

สํานักงานการวิจัยแห่งชาติ

ฝา่ยเลขานุการคณะกรรมการดําเนินการจัดการประชุมทางวิชาการ คร้ังท่ี 59
สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

kuannualconf@gmail.com
http://annualconference.ku.ac.th       http://www.rdi.ku.ac.th
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