The 60th KU Annual Conference
การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครัง้ ที่ 60

วันที่ 21-23 กุมภาพั นธ์ 2565
ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

“เกษตรศาสตร์วถ
ิ ถ
ี ด
ั ไป พลิกวิกฤติสค
ู่ วามยัง่ ยืน”
“Next Normal KASETSART: Turning Crisis into Sustainability”

Proceedings No. 1
AGRICULTURAL SCIENCES
สาขาพื ช
Plants
สาขาสัตว์
Animals
สาขาสัตวแพทยศาสตร์
Veterinary Medicine
สาขาประมง
Fisheries
สาขาส่งเสริมการเกษตรและคหกรรมศาสตร์
Agricultural Extension and Home Economics

เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 60 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

The Proceedings of the 60th Kasetsart University Annual Conference
21-23 กุมภาพันธ 2565 (February 21-23, 2022)

เลมที่ 1
สาขาพืช
(Subject: Plants)
สาขาสัตว
(Subject: Animals)
สาขาสัตวแพทยศาสตร
(Subject: Veterinary Medicine)
สาขาประมง
(Subject: Fisheries)
สาขาสงเสริมการเกษตรและคหกรรมเกษตร
(Subject: Agricultural Extension and Home Economics)

จัดโดย (Organized by)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (Kasetsart University)

รวมกับ (in cooperation with)
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม
(Ministry of Education, Science, Research and Innovation)
กระทรวงเกษตรและสหกรณ (Ministry of Agriculture and Cooperatives)
กระทรวงศึกษาธิการ (Ministry of Education)
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (Ministry of Natural Resource and Environment)
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (Ministry of Digital Economy and Society)
สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม
(Thailand Science Research and Innovation)
สํานักงานการวิจัยแหงชาติ (National Research Council of Thailand)
เครือขายวิจัยประชาชื่น (Prachacheun Research Network)

การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ครั้งที่ 60

The Proceedings of the 60th Kasetsart University Annual Conference
วันที่ 21-23 กุมภาพันธ 2565 (February 21-23, 2022)

จัดโดย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

พิมพครั้งที่ 1 เดือน เมษายน 2565
จัดทําโดย
สถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

ลิขสิทธิ์เปนของ
สถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
50 ถนนงามวงศวาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท 0-2579-5548

ISBN (e-book) (ชุด): 978-616-278-689-1

คํานํา
มหาวิ ทยาลั ย เกษตรศาสตร ไ ด จั ด การประชุ มวิช าการอย างต อเนื่ องเปน ประจํ าทุ ก ป โดยร วมกั บ
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ กระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สํานักงานคณะกรรมการ
สงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม สํานักงานการวิจัยแหงชาติ และเครือขายวิจัยประชาชื่น จัดใหมีการ
ประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 60 ระหวางวันที่ 21-23 กุมภาพันธ พ.ศ. 2565 ภายใต Theme “เกษตรศาสตรวิถี
ถั ด ไป พลิ ก วิ ก ฤติ สู ค วามยั่ ง ยื น ” (Next Normal KASETSART : Turning Crisis into Sustainability)
เพื่อมุงสงเสริมใหนักวิชาการและคณาจารยจากสาขาตางๆ นําเสนอผลงานวิจัย แลกเปลี่ยนความคิดเห็ น
ประสบการณ และความชํานาญ ระหวางนักวิชาการ คณาจารยของภาครัฐและภาคเอกชน ซึ่งจะนําไปสูความ
รวมมือทางการวิจัยและยังเปดโอกาสใหนิสิต นักศึกษา ไดแสดงผลงานทางวิชาการ โดยความรูและวิทยาการ
ใหมๆ ดังกลาว ยังไดถายทอด เผยแพรสูสาธารณชน อันจะนํามาซึ่งความกินดี อยูดี และการพัฒนาประเทศ
อยางยั่งยืน
การนําเสนอผลงานวิชาการประกอบดวยภาคบรรยายจํานวน 142 เรื่อง และภาคโปสเตอรจํานวน
79 เรื่อง รวม 221 เรื่อง แบงออกเปน 12 สาขา ไดแก สาขาพืช สาขาสัตว สาขาสัตวแพทยศาสตร สาขา
ประมง สาขาส ง เสริ ม การเกษตรและคหกรรมศาสตร สาขาวิ ท ยาศาสตร สาขาวิ ศ วกรรมศาสตร แ ละ
สถาปตยกรรมศาสตร สาขาอุตสาหกรรมเกษตร สาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม สาขาศึกษาศาสตร
สาขาเศรษฐศาสตรและบริหารธุรกิจ สาขามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร โดยไดรับการพิจารณาใหตี พิมพ
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ทางวิชาการในครั้งนี้ ขอขอบคุณคณะกรรมการทุกฝายที่สละเวลา แรงกาย แรงใจและความคิด รวมมือกัน
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ในนํา้ และสารละลายโพแทสเซียมไนเตรต
นลินรัตน์ อึง้ สายเชือ้ , รักศักดิ์ เสริมศักดิ,์ นิตยา ชูเกาะ,
พิจิตรา แก้วสอน
ผลของนํา้ คัน้ กระเทียมต่อปริมาณการปนเปื ้อนของ
สารอะฟลาทอกซินในพริกแห้ง
รัตตา สุทธยาคม, ศุภรา อัคคะสาระกุล, วีรภรณ์ เดชนําบัญชาชัย
การประเมินปริมาณสารคาเฟอีนในเมล็ดกาแฟคั่วโดยใช้เทคนิค
Near infrared spectroscopy
ภัทระ ลูกรักษ์, นฤเทพ เวชภิบาล, โกเมศ สัตยาวุธ,
เฉลิมวุธ สมปาก
III
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ลําดับ
รหัสผลงาน
9
พช.19/P44

10

พช.20/P45

11

พช.21/P46

12

พช.22/P50

13

พช.24/P56

14

พช.31/P65

15

พช.38/P79

16

พช.39/P84

ชื่อผลงาน
การประเมินลักษณะประจําพันธุ์ และการทนทานต่อสภาพ
หนาวเย็นในเชือ้ พันธุกรรมถั่วเขียว
กัณฐิ กา เจริญราษฎร์, ธนพร ขจรผล, เจนจิรา ศรีศกั ดา,
ชลธิรา แสงศิริ
การประมวลผลภาพเพื่อประเมินพืน้ ที่รากดาวเรืองพันธุป์ ลูก
คาน่าโกลด์เอ็กซ์ตร้า
หทัยวรรณ ใหมศรี, ถวัลย์ศกั ดิ์ เผ่าสังข์, เกรียงไกร แก้วตระกูลพงษ์,
รักศักดิ์ เสริมศักดิ,์ สิทธิพร มณีวรรณ
ประสิทธิภาพของสารเคมีในการควบคุมโรคใบร่วงของยางพารา
ในสภาพห้องทดลอง
อุดมศักดิ์ เลิศสุชาตวนิช, สุพรรณี ม่วงอ่อนพะเนา
การเปรียบเทียบวิธีการให้นาํ้ ที่แตกต่างกันต่อการเจริญเติบโต
ของกล้วยหอมทอง
กฤษฎา ลิม้ ชูวงศ์, อารยา อาจเจริญ เทียนหอม,
ทัศไนย จารุวฒ
ั นพันธ์, เจนจิรา ชุมภูคาํ
การปรับปรุงพันธุข์ า้ วหอมให้ทนทานต่ออุณหภูมิสงู ในระยะ
สืบพันธุ์
สุรางคณา ฉิมไทย, ศิวเรศ อารีกิจ, ชเนษฎ์ ม้าลําพอง
การประเมินและคัดเลือกขัน้ ต้นพันธุล์ กู ผสมมะขามเปรีย้ วไทย
เรืองศักดิ์ กมขุนทด, ดรุณี ถาวรเจริญ, ภาสันต์ ศารทูลทัต,
เกรียงศักดิ์ ไทยพงษ์, สุขะวัฒน์ ทองเหลี่ยว
การชักนําแคลลัสและยอดจากฐานใบเบญจมาศ
พันธุก์ รีนบัทเทินในสภาพปลอดเชือ้
พันทิพา ลิม้ สงวน, ชลดา ปานประเสริฐ, เนติมา มะลิทอง,
อัมพร แตงโต, ธีรยุทธ คลํา้ ชื่น
การยับยัง้ กิจกรรมของเอนไซม์ peroxidase ในสารสกัดบรอกโคลี
ด้วยนํา้ มันหอมระเหย
อนัญญา ศรีจนั ทร์, นิภาพร ยลสวัสดิ,์ มณทินี ธีรารักษ์
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224

232

ลําดับ
รหัสผลงาน
17 พช.42/P90

ชือ่ ผลงาน
ผลของนํา้ หมักชีวภาพที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของ
ผักกวางตุง้ ดอก
ปิ ยะภรณ์ จิตรเอก, พราวมาส เจริญรักษ์, พิมพรรณ พิมลรัตน์,
สุวรรณกาญจน์ สุพมาตรา, อัครภัทร์ เที่ยงตรง,
ดาวรุง่ วัชรินทร์รตั น์

หน้า
240

สาขาสัตว์ (Oral Presentation)
ลําดับ
1

รหัสผลงาน
สต.2/O40

2

สต.14/O160

3

สต.9/O72

4

สต.10/O113

5

สต.5/O62

ชือ่ ผลงาน
Effects of zinc source supplements on productive
performance, carcass quality, meat quality, and
pododermatitis of broiler chickens
Nahathai Singhasenee, Chaiyapoom Bunchasak,
Choawit Rakangthong, Kanokporn Poungpong
ผลของการใช้ผีเสือ้ ไหม (Bombyx mori) เป็ นแหล่งโปรตีนทดแทน
ปลาป่ นต่อสมรรถภาพการผลิตและคุณภาพไข่
ของนกกระทาไข่ (Coturnix japonica)
ธนกฤต กาลวิบลู ย์, นนทศักดิ์ เปี่ ยมผล, พิทกั ษ์พล พรเอนก,
ชํานาญวิทย์ พรมโคตร
ความผันแปรของนํา้ หนักมีชีวิต นํา้ หนักซาก และนํา้ หนักชิน้ ส่วน
ตัดแต่งของไก่ดาํ นิลเกษตร
สโรชิตา แสงจง, ธนาทิพย์ สุวรรณโสภี, ศกร คุณวุฒิฤทธิรณ,
ดนัย จัตวา
ผลของการเสริมกรดกัวนิดีนแอซิติกในอาหารโปรตีนและพลังงาน
ตํ่าต่อประสิทธิภาพการเจริญเติบโต ผลผลิตซาก และคุณภาพเนือ้
ของสุกรระยะรุน่ และขุน
กุลธิดา ศิลมั่น, ธีรวิทย์ เป่ ยคําภา, วิรยิ า ลุง้ ใหญ่, สมบัติ ประสงค์สขุ
การศึกษาเปรียบเทียบองค์ประกอบทางเคมีและ
ความสามารถในการย่อยได้ของต้นข้าวหมัก 3 สายพันธุ์
ด้วยเทคนิคถุงไนลอน
นพดล ชัยวิสตู ร, อัญชลี คงประดิษฐ์, ภูมพงศ์ บุญแสน,
ภัสราพร ธีรสัพพัญ�ู, สุรยิ ะ สะวานนท์
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ลําดับ รหัสผลงาน
6
สต.15/O163

7

สต.3/O49

8

สต.12/O139

ชื่อผลงาน
ผลของนํา้ มันปาล์มในอาหารข้นที่ระดับแตกต่างกัน
ต่อการผลิตแก๊สในหลอดทดลอง และการย่อยได้ในกระเพาะหมัก
โดยวิธีถงุ ไนล่อน
พงษ์เทพ วงษ์ชมภู, อัญชลี คงประดิษฐ์, วิสตู ร ไมตรีจิตต์,
ศิรริ ตั น์ บัวผัน, สุรยิ ะ สะวานนท์, ภูมพงศ์ บุญแสน
การตรวจนับจํานวนจิง้ หรีดด้วยวิธีการประมวลผลภาพดิจิทลั
สําหรับใช้ในวิสาหกิจชุมชนการเลีย้ งจิง้ หรีด
ภาวิต ชุตชิ ยั เมธา, เกรียงไกร แก้วตระกูลพงษ์,
ถวัลย์ศกั ดิ์ เผ่าสังข์, รักศักดิ์ เสริมศักดิ,์
สมพงษ์ เจษฎาธรรมสถิต
การเจริญเติบโต ผลผลิต และโปรตีนในหญ้าเนเปี ยร์ 4 สายพันธุ์
ดุจดาว คนยัง, มรกต วงศ์หน่อ, พิชิตร์ วรรณคํา,
วรศิลป์ มาลัยทอง, สุรพงษ์ ทองเรือง, ศุกรี อยูส่ ขุ ,
วันทนีย ์ แพงศรี, ธัญญรัตน์ เชือ้ สะอาด
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302

309

สาขาสัตว์ (Poster Presentation)
ลําดับ
รหัสผลงาน
1
สต.8/P57

2

สต.4/P42

ชือ่ ผลงาน
ผลของการเสริมสารสกัดกระเจีย๊ บแดงในอาหารต่อประสิทธิภาพ
การผลิตและลักษณะซากของไก่เนือ้
นววรรณ พรหมภักดี, กันต์ฤทัย คําน้อย,
กรรณิกา ฮามประครม, บัวเรียม มณีวรรณ์,
กฤดา ชูเกียรติศริ ิ, จุฬากร ปานะถึก
ความแตกต่างของวัสดุรองรังไข่ตอ่ ความชอบและคุณภาพ
ภายนอกของไข่ในไก่แม่พนั ธุพ์ ืน้ เมือง
ยุทธนา สุนนั ตา, สุรีรตั น์ อุน่ วิเศษ, จิราวรรณ์ สอนพิชยั ,
อาทิตย์ ปั ญญาศักดิ,์ จําเริญ เที่ยงธรรม, สุภารักษ์ คําพุฒ
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สาขาสัตวแพทยศาสตร์ (Oral Presentation)
ลําดับ
รหัสผลงาน
1
สพ.6/O46

ชื่อผลงาน
Isolation and cryopreservation of embryonic cells from
local Thai chicken
Suparat Chaipipat, Yanika Piyasanti, Kornkanok Sritabtim,
Sukumal Prukudom, Rungthiwa Sinsiri, Kannika
Siripattarapravat

หน้า
331

สาขาสัตวแพทยศาสตร์ (Poster Presentation)
ลําดับ
รหัสผลงาน
1
สพ.3/P17

2

สพ.4/P22

3

สพ.5/P37

4

สพ.9/P85

ชือ่ ผลงาน
ผลของการฉี ดมีลอกซิแคมต่อค่าโลหิตวิทยา และค่าเคมีคลินิก
ในนกนักล่าไทย: การศึกษาเบือ้ งต้น
ยสินทร เดชอภิรตั น์กลุ , รติวรรณ สิทธิบตุ ร์,
รวีวรรณ พลอยพันธ์, ไชยยันต์ เกษรดอกบัว
การผลิตรีคอมบิแนนท์โปรตีน ApxII จาก E. coli เพื่อใช้ใน
การทดสอบหาภูมิคมุ้ กันต่อท็อกซินของ Actinobacillus
pneumonia ในซีรมั สุกร
พลอยภัสสร หอมกลิ่นแก้ว, อุมาพร อินทะจร,
ปรีดา เลิศวัชระสารกุล, สิรลิ กั ษณ์ จาละ
ปั จจัยที่เกี่ยวข้องต่อความไวยาต้านจุลชีพของเชือ้
Pseudomonas spp. จากตัวอย่างปั สสาวะและบาดแผล
ของสุนขั และแมว
รัชภูมิ นาคชัง, ชัญญมนต์ จิราธรอภิวชั ร์, ชนิสรา รอดปรีชา,
ธนาพร ช่วยพยุง, จันทิมา พฤกษากร, สุปภาดา คณานับ,
ปฐมาพร เอมะวิศษิ ฎ์
กรณีศกึ ษา: การรักษาเต้านมขยายใหญ่ในแมวด้วย
อะกลีพรีสโตน
ชื่นสุมน ลิม้ มานนท์, เกษกนก ศิรินฤมิตร
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339

345

353
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สาขาประมง (Oral Presentation)
ลําดับ
1

รหัสผลงาน
ปม.1/O14

2

ปม.2/O16

3

ปม.8/O59

4

ปม.6/O39

5

ปม.7/O47

6

ปม.12/O108

ชื่อผลงาน
การศึกษาเบือ้ งต้นการเลีย้ งปลากะพงแดง (Lutjanus
argentimaculatus) ในบ่อดินเพื่อผลิตพ่อแม่พนั ธุท์ ่ีรูปแบบ
การเลีย้ งต่างกัน (เลีย้ งแบบเดี่ยว และแบบผสมผสาน)
อนุรกั ษ์ สุขดารา, รุง่ ทิวา คนสันทัด, วาสนา อากรรัตน์,
วุฒิชยั อ่อนเอี่ยม
การเลีย้ งแม่ปทู ะเล (Scylla spp.) ไข่ในกระดองระยะที่ 2
ไปสูร่ ะยะที่ 4 ด้วยรูปแบบการเลีย้ งแบบเดี่ยวและรวม
รุง่ ทิวา คนสันทัด, อนุรกั ษ์ สุขดารา, วาสนา อากรรัตน์,
วุฒิชยั อ่อนเอี่ยม, จิตมิ า สุวรรณมาลา
ผลของสารสกัดนํา้ มันหอมระเหยจากสะระแหน่ตอ่
การเจริญเติบโต อัตรารอดตาย ระบบภูมิคมุ้ กัน
และความต้านทานการติดเชือ้ Vibrio parahaemolyticus
ในกุง้ ขาวแวนนาไม
พัชราภรณ์ ธันวงศ์, ถิรวัฒน์ รายรัตน์, อรุโณทัย คีตะนนท์,
พุธสุชา พันธ์สวัสดิ,์ นิติ ชูเชิด
ผลของการใช้ฮอร์โมนสังเคราะห์ LHRHa ในการเพาะพันธุ์
ปลาชะโอน Ompok bimaculatus (Bloch, 1974) โดยใช้
พ่อแม่พนั ธุท์ ่ีเลีย้ งในระบบนํา้ หมุนเวียนแบบปิ ดขนาดเล็ก
เดชปรีชา ก๋าซุม้ , ชินดนัย ลีเจีย๊ ะ, จอมสุดา ดวงวงษา
การศึกษาความไวของยาต้านจุลชีพในหลอดทดลองต่อ
แบคทีเรียก่อโรคที่แยกได้จากสัตว์นาํ้
สุนิศา กุมพาภัต,ิ ถิรวัฒน์ รายรัตน์, ประพันธ์ศกั ดิ์ ศีรษะภูมิ,
พุทธรัตน์ เบ้าประเสริฐกุล, นิติ ชูเชิด
องค์ประกอบของชนิดแพลงก์ตอนในกระเพาะอาหารของ
ปลาทู, Rastrelliger brachysoma (Bleeker, 1851)
ไพลิน จิตรชุม่ , ทิฆมั พร ลาภส่งผล, สมหมาย เจนกิจการ
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ลําดับ
7

รหัสผลงาน
ปม.14/O126

ชือ่ ผลงาน
สภาพทางอุทกพลศาสตร์และการคาดการณ์การกระจายตัวอ่อน
ปูมา้ (Portunus pelagicus) ในบริเวณอ่าวบ้านดอน จังหวัด
สุราษฎร์ธานี
กฤตภาส สุชาโต, ธนัสพงษ์ โภควนิช, สมชาย ชนวัฒนา,
อมรศักดิ์ สวัสดี
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418

สาขาประมง (Poster Presentation)
ลําดับ
รหัสผลงาน
1
ปม.5/P18

2

ปม.16/P81

3

ปม.17/P82

4

ปม.3/P11

5

ปม.4/P13

ชือ่ ผลงาน
ผลของการเสริมสาหร่ายช่อพริกไทย (Caulerpa lentillifera)
ในอาหารสําเร็จรู ปต่อการเจริญเติบโตของหอยหวาน (Babylonia
areolata) ระยะวัยรุน่
กรณ์รวี เอี่ยมสมบูรณ์, พรรณวสา สรรพประเสริฐ,
นฤชล ภัทราปั ญญาวงศ์
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บทคัดย่อ
จํานวนผลผลิตทุเรียนในกิ่งทิศตะวันตกมีปริมาณตํ่ากว่ากิ่งทิศตะวันออก จึงตัง้ สมมติฐานว่าเกิดจากอัตราการ
สังเคราะห์แสงที่แตกต่างกัน จึงเก็บข้อมูลการสังเคราะห์แสง การแลกเปลี่ยนแก๊ส และจุลภูมิอากาศของใบ 3 รู ปแบบ
ประกอบด้วย ใบอ่อนกิ่งตะวันออก (EI) ใบแก่ก่ิงตะวันออก (EM) และใบแก่ก่ิงตะวันตก (WM) พบว่าทรงพุ่มทัง้ สองทิศมี
อุณหภูมิท่ีผิวใบประมาณ 30°C แต่ความชืน้ สัมพัทธ์ของกิ่งตะวันออกมีค่าสูงกว่ากิ่งตะวันตก อัตราการสังเคราะห์แสงของ
ใบ EM มีค่าสูงสุด รองลงมาคือ EI และ WM ตามลําดับ นอกจากนีท้ เุ รียนมีอตั ราการสังเคราะห์แสงสูงสุดในช่วง 9.00–
12.00 น. ผลการทดลองแสดงให้เ ห็น ว่ า อัต ราการสัง เคราะห์แ สงที่ แ ตกต่า งกัน ระหว่า งทั้ง สองทิ ศ เกิ ด จากสภาพจุล
ภูมิอากาศภายในต้น ดังนัน้ การปรับสภาพจุลภูมิอากาศของกิ่ง อาจเพิ่มอัตราการสังเคราะห์แสงของใบทุเรียนและปริมาณ
ผลผลิตภายในกิ่งตะวันตกได้
คําสําคัญ: การตอบสนองในรอบวัน, เส้นตอบสนองต่อแสง, อัตราการสังเคราะห์แสงสุทธิ
Abstract

Production of durian in the west branches was lower than the east. We hypothesized that low yield was
caused by the difference in photosynthetic rate. Therefore, leaf photosynthetic gas exchange and microclimate
data of 3 leaf type including of immature (EI) and mature leaves in the east (EM) and mature leaves in the west
(WM) were collected. The result shows that the leaf temperature of both canopies was approximately 30°C,
whereas relative humidity of the east was higher than the west. The maximum photosynthetic rate of EM was
the highest followed by EI and WM, respectively. Leaf photosynthesis was highest at 9.00–12.00 am. The result
indicated that the difference of the photosynthetic rate of both branches caused by the canopy microclimate.
Therefore, an adjustment of the canopy microclimate might increase the photosynthetic rate and production
yield in west branches.
Keywords: Diurnal response, Light response curve, Photosynthetic rate
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คํานํา
ทุเรียน (Durio zibethinus L.) เป็ นไม้ผลที่จดั อยูใ่ นวงศ์ Malvaceae และเป็ นผลไม้ท่ีมีความสําคัญทางเศรษฐกิจ
ของไทย การส่งออกทุเรียนมีมลู ค่าเพิ่มมากขึน้ อย่างรวดเร็วตัง้ แต่ปี 2557 และในปี 2563 ทุเรียนเป็ นสินค้าที่มีมลู ค่าการ
ส่งออกสูงถึง 65,631 ล้านบาท ซึ่งจัดเป็ นสินค้าที่มีมลู ค่าส่งออกสูงที่สดุ ในกลุ่มผลไม้และผลิตภัณฑ์ (สํานักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร, 2564)
ระหว่างการพัฒนาของผล พืชมีการสะสมคาร์โบไฮเดรตจํานวนมากเพื่อใช้ในการสร้างโครงสร้างคํา้ จุนและ
อาหารสะสมในเซลล์พืช เช่น เซลลูโลส เพกทิน และแป้ง โดยเฉพาะในพืชกลุม่ ผลไม้บ่มสุก (climacteric fruit) ที่จะสะสม
อาหารในรู ปของแป้งจนกว่าจะเข้าสู่กระบวนการสุก (Yahia et al., 2019) ส่งผลให้ระหว่างการพัฒนาของผลมีความ
จําเป็ นต้องใช้พลังงานและสารอาหารจํานวนมากจากกระบวนการสังเคราะห์แสง ส่งผลให้ประสิทธิภาพของกระบวนการ
สังเคราะห์แสงมีผลต่อคุณภาพและปริมาณของผลผลิตพืช โดยประสิทธิ ภาพของกระบวนการสังเคราะห์แสงของพืชนัน้
ขึน้ กับหลากหลายปั จจัย เช่น ความเข้มแสง (Liu et al., 2019) อัตราส่วนของใบต่อผล (Zhang et al., 2019) การตัดแต่ง
ทรงพุ่ม ความเข้มข้นของแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ (Simkin et al., 2019) และปริมาณนํา้ ที่พืชได้รบั (Faria-Silva et al.,
2019) เป็ นต้น
จากการสัมภาษณ์เกษตรผูป้ ลูกทุเรียนในพืน้ ที่จงั หวัดจันทบุรพี บว่า จํานวนผลผลิตที่ได้จากกิ่งแต่ละกิ่งในทุเรียน
ต้นเดี ยวกันมี ปริมาณแตกต่า งกัน โดยเฉพาะในกิ่ งทิศ ตะวันตกมี ปริมาณผลผลิตน้อ ยกว่า ผลผลิตที่ ไ ด้รับจากกิ่ ง ทิ ศ
ตะวันออก จึงทําให้ผวู้ ิจยั ตัง้ สมมติฐานว่าผลผลิตที่ลดตํ่าลงของกิ่งทิศตะวันตกเกิดจากประสิทธิภาพในการสังเคราะห์แสง
ของใบในกิ่งที่ลดตํ่าลง ซึง่ อาจเกิดจากอายุใบที่แตกต่างกัน เนื่องจากกิ่งทิศตะวันออกมีการแตกใบใหม่ในขณะที่ไม่พบการ
แตกใบอ่อนในกิ่งทิศตะวันตก หรืออาจเกิดจากจุลภูมิอากาศที่แตกต่างกันของทัง้ สองกิ่ง โดยเฉพาะความเข้มแสงและ
ช่วงเวลาที่รบั แสงที่แตกต่างกัน อาจส่งผลถึงอุณหภูมิ ความชืน้ สัมพัทธ์ และค่าแรงดึงระเหยของนํา้ ในบริเวณผิวใบ ดังนัน้
งานวิจยั นีม้ ีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาการสังเคราะห์แสงของใบทุเรียนที่มีอายุต่างกัน และอยู่ในทิศต่างกัน โดยศึกษาการ
ตอบสนองต่อความเข้มแสง การเปลี่ยนแปลงของอัตราการสังเคราะห์แสงและการเรืองแสงของคลอโรฟิ ลล์ภายในรอบวัน
และอัตราการสังเคราะห์แสงสุทธิ รวมทัง้ สภาพแวดล้อมที่ส่งผลต่อความสามารถในการสังเคราะห์แสง เช่น ความชืน้
สัมพัทธ์และความเข้มแสง เพื่อเป็ นแนวทางในการศึกษาสรีรวิทยาและประยุกต์ใช้ในการผลิตทุเรียนให้มีคณ
ุ ภาพแม่นยํา
ต่อไป
อุปกรณ์และวิธีการ
การวางแผนงานวิจยั
งานวิจยั นีเ้ ก็บข้อมูลจากต้นทุเรียนพันธุห์ มอนทอง (Durio zibethinus L. cv. Monthong) อายุ 9 ปี จํานวน 4 ต้น
ในสวนทุเรียน อําเภอเขาคิชกูฏ จังหวัดจันทบุรี โดยแบ่งออกเป็ น 3 ทรีตเมนท์ ประกอบด้วยใบอ่อนในกิ่งทิศตะวันออก (EI)
ใบแก่ในกิ่งทิศตะวันออก (EM) และใบแก่ในกิ่งทิศตะวันตก (WM)
อัตราการสังเคราะห์แสงสุทธิ
คัดเลือกใบทุเรียนที่จะใช้ในการทดลอง โดยแบ่งออกเป็ นกิ่งทิศตะวันออก จํานวน 12 ใบ ประกอบด้วยใบอ่อน
จํานวน 6 ใบ และใบแก่จาํ นวน 6 ใบ และกิ่งทิศตะวันตก จํานวน 10 ใบเป็ นใบแก่ทงั้ หมด เนื่องจากกิ่งทิศตะวันตกไม่มีการ
แตกใบใหม่ ศึกษาความสามารถในการสังเคราะห์แสงของใบทุเรียนทัง้ 3 ทรีตเมนท์ ด้วยการวัดการแลกเปลี่ยนแก๊สของใบ
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ด้วยเครื่อง LI-6400XT Portable Photosynthesis System (LiCor Inc., USA) เก็บข้อมูลงานตัง้ แต่เวลา 9.00–12.00 น.
โดยใช้แ สงความยาวคลื่ น 400–700 นาโนเมตร ด้ว ยความเข้ม แสง 1800 µmolm-2s-1 อัต ราการไหลของอากาศ 500
µmols-1 และควบคุมความเข้มข้นของแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ท่ี 400 ppm ความชืน้ สัมพัทธ์ท่ี 40–70% อุณหภูมิระหว่าง
27–30°C เพื่อหาความสามารถในการสังเคราะห์แสงสุทธิของใบทุเรียน
การเปลีย่ นแปลงของอัตราการสังเคราะห์แสงและการเรืองแสงของคลอโรฟิ ลล์ภายในรอบวัน
คัดเลือกใบที่ใช้ในการทดลอง โดยเลือกใบจํานวน 1 ใบ ในแต่ละทรีตเมนท์ ศึกษาข้อมูลการแลกเปลี่ยนแก๊สและ
การเรือ งแสงของคลอโรฟิ ลล์ทุกๆ 1 ชั่ว โมง ตั้งแต่เวลา 8.00–16.00 น. วัดการแลกเปลี่ย นแก๊ สของใบพื ช ด้ว ยเครื่ อ ง
Li-6400XT Portable Photosynthesis System (LiCor Inc., USA) โดยใช้เงื่อนไขเดียวกับการวัดอัตราการสังเคราะห์แสง
สุ ท ธิ และวั ด การเรื อ งแสงของคลอโรฟิ ลล์ ด ้ ว ยเครื่ อ ง Portable Chlorophyll Fluorometer รุ ่ น PAM-2500 (Walz,
Germany) โดยทํา dark adaptation เป็ นเวลา 30 นาที และ light adaptation ด้วยแสงความเข้ม 1666 µmolm-2s-1 เป็ น
เวลา 30 วินาที ก่อนการเก็บข้อมูล
ศึกษาข้อมูลความเข้มแสงของแต่ละช่วงเวลาในรอบวันด้วยเครื่อง LI-191R Line Quantum Sensor ซึ่งเชื่อมต่อ
กับ LI-1400 DataLogger (LiCor Inc., USA) เก็บข้อมูลทุกๆ 1 ชั่วโมง ตัง้ แต่เวลา 8.00–16.00 น. บริเวณด้านบนของใบที่
ศึกษา
การตอบสนองต่อแสง
คัดเลือกใบที่ใช้ในการทดลอง โดยเลือกใบจํานวน 1 ใบจากแต่ละทรีตเมนท์ วัดการแลกเปลี่ยนแก๊สของใบด้วย
เครื่ อ ง LI-6400XT portable photosynthesis system (LiCor Inc., USA) โดยใช้ เ งื่ อ นไขเดี ย วกั บ การวั ด อั ต ราการ
สัง เคราะห์แ สงสุ ท ธิ ยกเว้น ความเข้ม แสงที่ 2000, 1800, 1500, 1200, 1000, 800, 500, 300, 200, 100, 50 และ 0
µmolm-2s-1 จากนั้นนําข้อมูลที่ ได้มาคํานวณเพื่ อ สร้างกราฟการตอบสนองต่อแสงโดยใช้สมการจาก nonrectangular
hyperbola model ด้วยโปรแกรม Microsoft excel (de Lobo et al., 2013)
การวิเคราะห์ขอ้ มูลทางสถิติ
คํานวณความแตกต่างของอัตราการสังเคราะห์แสงสุทธิและตัวแปรต่าง ๆ จากสมการการตอบสนองต่อแสงของ
แต่ละชุดทดลองด้วยวิธี analysis of variance (ANOVA) และทดสอบด้วย Duncan's new multiple range test หากมี
ความแตกต่างอย่างมีนยั สําคัญ (p < 0.05) งานวิจยั นีใ้ ช้โปรแกรม rstudio และ R version 4.0.3 ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
ทางสถิติ
ผลและวิจารณ์ผลการทดลอง
อัตราการสังเคราะห์แสงสุทธิ
อัตราการสังเคราะห์แสงของใบทุเรียนพันธุห์ มอนทองทัง้ สามชุดคือ ใบอ่อนในกิ่งทางทิศตะวันออก ใบแก่ในกิ่ง
ทางทิศตะวันออก และใบแก่ในกิ่งทางทิศตะวันตก พบว่าอายุใบไม่มีผลต่ออัตราการสังเคราะห์แสง แต่ก่ิงที่อยูต่ า่ งทิศกันมี
ผลต่ออัตราการสังเคราะห์แสงอย่างมีนยั สําคัญ โดยใบอ่อนและใบแก่ในกิ่งทางทิศตะวันออกมีอตั ราการสังเคราะห์แสง
สุทธิเฉลี่ยที่ 7.99 และ 8.35 µmolm-2s-1 ตามลําดับ ขณะที่ใบแก่ทางทิศตะวันตกมีอตั ราการสังเคราะห์แสงสุทธิเพียง 5.99
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µmolm-2s-1 (Fig. 1A) ซึ่งสอดคล้องกับค่านําไหลปากใบที่แสดงถึงความสามารถในการเปิ ดปากใบของพืช โดยใบแก่ทาง
ทิ ศ ตะวัน ออกมี ค่ า สูง สุด ที่ 0.328 molm-2s-1 รองลงมาคื อ ใบอ่ อ นฝั่ งตะวัน ออกและใบแก่ ฝ่ ั งตะวัน ตกที่ 0.277 และ
0.165molm-2s-1 ตามลํา ดับ (Fig. 1B) ซึ่งค่า นํา ไหลปากใบของพื ช นั้นมี ค่า แปรผันตามจุลภูมิอ ากาศของใบพื ช แม้ว่า
อุณหภูมิท่ีผิวใบของใบทัง้ สามชุดจะมี ค่าใกล้เคี ยงกันประมาณ 30°C แต่ค่าความชื น้ สัมพัทธ์ของใบแต่ละชุดมีความ
แตกต่างกัน โดยใบอ่อนและใบแก่ของกิ่งทิศตะวันออกมีค่าความชืน้ สัมพัทธ์เท่ากับ 73.92% และ 73.48% ในขณะที่ใบแก่
ของกิ่ ง ทางทิ ศ ตะวันตกมี ค วามชื น้ สัม พัท ธ์เ พี ย ง 68.25% (Fig. 1C) โดยการเปลี่ ย นแปลงของความชื น้ สัม พัท ธ์เ พี ยง
เล็กน้อ ยสามารถส่งผลถึงค่า แรงดึงระเหยของนํา้ ของใบ (VPD) ที่ แ สดงถึง ความสามารถในการรับ ไอนํา้ ของอากาศ
สามารถคํานวณได้จากอุณหภูมิและความชืน้ สัมพัทธ์ โดยการเปิ ดปิ ดปากใบพืชมีการเปลี่ยนแปลงตามค่าแรงดึงระเหย
ของนํา้ เพื่อควบคุมการคายนํา้ และค่าศักย์ของนํา้ ในใบ (Oren et al.,1999; Patanè, 2011) นอกจากนีก้ ารที่ค่า VPD ของ
ใบ WM มีค่าสูง (Fig. 1D) ส่งผลให้ค่านําไหลปากใบมีค่าตํ่า เมื่อเปรียบเทียบกับใบ EI และ EM เนื่องจากการเพิ่มขึน้
ค่าแรงดึงระเหยของนํา้ ส่งผลให้ความเต่งของเซลล์พืชมีการเปลี่ยนแปลงไป ทําให้พืชมีการสังเคราะห์ ABA เพิ่มมากขึน้
และชักนําให้เกิดการปิ ดปากใบของพืช (McAdam and Brodribb, 2016)

Fig. 1 Photosynthetic parameters of three treatments including immature leaves in the east (EI), mature leaves
in the east (EM) and mature leaves in the west (WM) of durian leaves: (A) photosynthetic rate; (B) stomatal
conductance; (C) relative humidity; (D) Air vapor pressure deficit. Means±SE
การเปลีย่ นแปลงของอัตราการสังเคราะห์แสงและการเรืองแสงของคลอโรฟิ ลล์ภายในรอบวัน
อัตราการสังเคราะห์แสงในรอบวันของพืชมีการเปลี่ยนแปลงตามสภาพแวดล้อม โดยใบทุเรียนทัง้ สามชุดมี
ลักษณะการเปลี่ยนแปลงของอัตราการสังเคราะห์แสงที่คล้ายกันคือ ในช่วงเช้าอัตราการสังเคราะห์แสงมีค่าเพิ่มขึน้ จนถึง
จุดที่มีค่าสูงสุด โดยในใบอ่อนและใบแก่ทเุ รียนในกิ่งทางทิศตะวันออกมีอตั ราการสังเคราะห์แสงสูงสุดที่ 9.76 และ 7.62
µmolm-2s-1 ในช่วง 9.00 น. แต่ใบในกิ่งทิศตะวันตกมีอตั ราการสังเคราะห์แสงสูงสุดที่ 7.64 µmolm-2s-1 ในช่วง 12.00 น.
(Fig. 2A) ซึ่งใกล้เคียงกับความเข้มแสงที่พืชได้รบั โดยกิ่งทิศตะวันออกได้รบั แสงสูงสุดที่ 579 µmolm-2s-1 ในช่วง 10.00 น.
ในขณะที่ก่ิงทิศตะวันตกได้รบั แสงสูงสุดที่ 516 µmolm-2s-1 ในช่วง 12.00 น. (Fig. 2B) เมื่อพิจารณาถึงอัตราการสังเคราะห์
5

ภาคบรรยาย

การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครัง้ ที่ 60

สาขาพืช

แสงในรอบวันของใบทัง้ สามชุดพบว่า ในช่วง 8.00–9.00 น. ใบอ่อนและใบแก่ของกิ่งทางทิศตะวันออกมีความสามารถใน
การสังเคราะห์แสงที่ดีกว่าใบแก่ในกิ่งทางทิศตะวันตก แต่หลังจาก 9.00 น. เป็ นต้นไป ใบแก่ของกิ่งทางทิศตะวันออกมี
ความสามารถในการสังเคราะห์แสงที่ต่าํ กว่าใบแก่ในกิ่งทางทิศตะวันตก ส่วนใบอ่อนของกิ่งทางทิศตะวันออกมีอตั ราการ
สังเคราะห์แสงที่สงู กว่าใบแก่ของกิ่งทางทิศตะวันตกตลอดทัง้ วันซึ่งแตกต่างจากประสิทธิภาพการใช้แสงของระบบแสงสอง
(Fv/Fm) ของใบทุเรียนทั้งสามชุดที่ แทบไม่มีความแตกต่า งในรอบวัน โดยมี ค่า เฉลี่ยอยู่ระหว่า ง 0.72–0.79 (Fig. 2C)
ซึ่งแสดงว่าพืชมีความเครียดและเกิดการเรืองแสงของคลอโรฟิ ลล์ เนื่องจากพืช C3 ควรมีค่า Fv/Fm เฉลี่ยเท่ากับ 0.832
(Björkman and Demmig, 1987) นอกจากนีก้ ารเปลี่ยนแปลงของความเข้มแสงในรอบวันยังส่งผลให้อตั ราการสังเคราะห์
แสงมีค่าลดลงด้วย (Kimura et al., 2020; Yamori et al., 2020) โดยเฉพาะกิ่งทิศตะวันออกที่มีการลดลงของความเข้ม
แสงในช่วง 11.00–13.00 น. อย่างรวดเร็ว แตกต่างจากกิ่งทิศตะวันตกที่ความเข้มแสงมีคา่ ค่อย ๆ เพิ่มขึน้ ถึง 12.00 น. และ
ลดลงเพียงเล็กน้อยในเวลา 13.00 น. ส่งผลให้ใบในทิศตะวันออกมีอตั ราการสังเคราะห์แสงที่ลดตํ่าลง ทําให้ใบ EI และ
EM มีอตั ราการสังเคราะห์แสงที่ใกล้เคียงกับใบ WM

Fig. 2 The diurnal response of three treatments including immature leaves in the east (EI), mature leaves in the
east (EM) and mature leaves in the west (WM) of durian leaves and the light intensity in the east (E) and west
(W): (A) photosynthetic rate; (B) the light intensity in photosynthesis data collection date; (C) maximum quantum
yield of PSII; (D) the light intensity in chlorophyll fluorescence data collection date. Means±SE
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การตอบสนองต่อแสง
การตอบสนองต่อแสงของอัตราการสังเคราะห์แสงสุทธิของใบทุเรียนทัง้ สามชุดมีลกั ษณะเหมือนกัน (Fig. 3) คือ
มีค่าเป็ นลบในช่วงที่ไม่มีแสงและมีค่าเพิ่มขึน้ เรื่อยๆ เมื่อความเข้มแสงเพิ่มขึน้ จนถึงจุดอิ่มแสง (light saturation point)
หลังจากนัน้ จึงมีค่าคงที่หรือเพิ่มขึน้ เพียงเล็กน้อย เมื่อพิจารณาอัตราการสังเคราะห์แสงสุทธิสงู สุด (Pmax) พบว่ามีความ
แตกต่างอย่างมีนยั สําคัญระหว่างกิ่งทางทิศตะวันออก (EI และ EM) และตะวันตก (WM) โดยอัตราการสังเคราะห์แสงสุทธิ
สูงสุดของใบอ่อนทางทิศตะวันออกมีค่าสูงสุด รองลงมาคือใบแก่ทางทิศตะวันออกและใบแก่ทางทิศตะวันตก ซึ่งมีค่า
เท่ากับ 10.2, 8.6 และ 5.8 µmolm-2s-1 ตามลําดับ เมื่อพิจารณาค่าตัวแปรจากสมการการตอบสนองต่อแสง พบว่าอายุใบ
และทิศทางของกิ่งไม่มีผลต่อค่าตัวแปร โดยจุดอิ่มแสงมีค่าเฉลี่ยระหว่าง 683–1144 µmolm-2s-1 ค่าความชันเริ่มต้นของ
กราฟการตอบสนองต่อแสง (ØI0) หรือประสิทธิภาพการใช้แสงของพืชมีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 0.07–0.08 µmolCO2 mol-1PPF
ค่าควบคุมความโค้งของเส้นกราฟ (Θ) มีค่าเฉลี่ยระหว่าง 0.09-0.35 และอัตราการหายใจในความมืด (RD) มีค่าเฉลี่ย
ระหว่าง 1.35–1.99 µmolm-2s-1 (Table 1)
การตอบสนองต่อแสงของใบทุเรียนพันธุห์ มอนทองทัง้ สามชุด มีลกั ษณะเป็ นโค้งอิ่มตัว คืออัตราการสังเคราะห์แสง
เพิ่มขึน้ อย่างรวดเร็วในช่วงแรกที่มีการเพิ่มขึน้ ของความเข้มแสง หลังจากนัน้ เมื่อเข้าใกล้จดุ อิ่มแสง อัตราการสังเคราะห์แสง
จะเพิ่มขึน้ เพียงเล็กน้อย และคงที่หรือลดลงเพียงเล็กน้อยเมื่อมีความเข้มแสงที่มากเกินพอ โดยจุดอิ่มแสงเฉลี่ยของแต่ละชุด
ใบมีค่าระหว่าง 683–1144 µmolm-2s-1 ซึ่งใกล้เคียงกับการศึกษาก่อนหน้าที่มีค่าไม่เกิน 1000 µmolm-2s-1 (Ogawa et al.,
2003) และมีค่าระหว่าง 800–1000 µmolm-2s-1 (เจษฎา และคณะ, 2558) นอกจากนี พ้ บว่าอัตราการสังเคราะห์แสงสุทธิ
สูงสุดและจุดอิ่มแสงของใบในกิ่งทางทิศตะวันออกมีค่าสูงกว่ากิ่งทางทิศตะวันตก แสดงให้เห็นว่าใบในทิศตะวันตกอยู่ใน
สภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม อาจเกิดจากการได้รบั แสงที่ไม่เพียงพอ เช่นเดียวกับในใบยาสูบที่ใบที่ได้รบั แสงเต็มที่มีอตั รา
การสังเคราะห์แสงสุทธิสงู สุดและจุดอิ่มแสงสูงกว่าใบที่โดนบังแสง (Huang et al., 2014)

Fig. 3 Light response curve of three treatments including immature leaves in the east (EI), mature leaves in the
east (EM) and mature leaves in the west (WM) of durian leaves. Means±SE
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Table 1 Parameters from light response curve of three treatments including immature leaves in the east (EI),
mature leaves in the east (EM) and mature leaves in the west (WM) of durian leaves
Isat (µmolm-2s-1) ØI0 (µmolCO2 mol-1PPF)
RD (µmolm-2s-1)
Pmax (µmolm-2s-1)
Θ (0 < Θ < 1)
EI
10.16±0.92a
1144±508
0.074±0.006
0.300±0.173
1.993±0.302
a
EM
8.63±0.53
1123±293
0.082±0.008
0.090±0.081
1.641±0.467
b,
WM
5.79±1.06 *
683±365
0.073±0.010
0.357±0.202
1.347±0.337
*Means±SE in the same column followed by different superscripts are significantly different (p < 0.05)
สรุ ป
การศึกษาอัตราการสังเคราะห์แสงของใบอ่อนและใบแก่และกิ่งทางทิศตะวันออกและทิศตะวันตกของทุเรียน
พันธุห์ มอนทอง พบว่า อายุใบไม่มีผลต่อความสามารถในการสังเคราะห์แสง แต่ทิศทางของกิ่งมีผลต่ออัตราการสังเคราะห์
แสงของใบทุเรียน โดยใบอ่อนและใบแก่ในกิ่งทางทิศตะวันออกมีอตั ราการสังเคราะห์แสงสุทธิสงู กว่าใบแก่ทางทิศตะวันตก
เนื่องจากความแตกต่างของค่าแรงดึงระเหยของนํา้ ที่สง่ ผลต่อการเปิ ดปิ ดปากใบพืช จึงสรุ ปได้ว่ากิ่งทิศตะวันตกอาจได้รบั
แสงไม่เพี ยงพอและมีสภาพจุลภูมิอากาศที่ ไม่เหมาะสม ดังนั้นการปรับจุลภูมิอากาศภายในทรงพุ่มทิศตะวันตก เช่น
การตัดแต่งทรงพุม่ อาจเพิ่มความสามารถในการสังเคราะห์แสงตลอดจนผลผลิตทุเรียนได้
การศึกษาอัตราการสังเคราะห์แสงของใบอ่อนและใบแก่และกิ่งทางทิศตะวันออกและทิศตะวันตกของทุเรียน
พันธุห์ มอนทอง พบว่า อายุใบไม่มีผลต่อความสามารถในการสังเคราะห์แสง แต่ทิศทางของกิ่งมีผลต่ออัตราการสังเคราะห์
แสงของใบทุเรียน โดยใบอ่อนและใบแก่ในกิ่งทางทิศตะวันออกมีอัตราการสังเคราะห์แสงสุทธิ เฉลี่ยที่ 7.99 และ 8.35
µmolm-2s-1 ตามลําดับ ขณะที่ใบแก่ทางทิศตะวันตกมีค่าเพี ยง 5.99 µmolm-2s-1 ซึ่งคาดว่าเกิดจากความแตกต่างของ
ความชืน้ สัมพัทธ์ของกิ่งในทิศตะวันออกและตะวันตก ซึ่งส่งผลต่อค่าแรงดึงระเหยของนํา้ และการเปิ ดปิ ดปากใบพืช เมื่อ
พิจารณาการเปลี่ยนแปลงในรอบวันพบว่า ใบในกิ่งทิศตะวันออกและตะวันตกมีอตั ราการสังเคราะห์สงสูงสุดในช่วง 9.00
น. และ 12.00 น.ซึ่งสอดคล้องกับความเข้มแสงที่พืชได้รบั การศึกษาการตอบสนองต่อความเข้มแสงของใบทุเรียนพบว่า
ใบทุเรียนทัง้ สามชุดมีอตั ราการสังเคราะห์แสงสูงสุดที่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญ จึงสามารถสรุ ปได้ว่ากิ่งทิศตะวันตก
อาจได้รบั แสงไม่เพียงพอและมีสภาพจุลภูมิอากาศที่ไม่เหมาะสม ดังนัน้ การปรับจุลภูมิอากาศภายในทรงพุ่มทิศตะวันตก
เช่น การตัดแต่งทรงพุม่ อาจเพิ่มความสามารถในการสังเคราะห์แสงตลอดจนผลผลิตทุเรียนได้
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บทคัดย่อ
การประเมินอิทธิพลของวิธีการปลูกที่มีผลต่อค่าความร้อนสะสม (Growing Degree Days; GDD) ในแต่ละระยะ
การพัฒนา การเจริญเติบโต และผลผลิตของข้าวที่ปลูกในฤดูแล้ง ดําเนินการโดยใช้แผนการทดลองแบบสตริปในบล็อกสุ่ม
สมบูรณ์ ทํา 4 ซํา้ ปั จจัยหลักคือ ข้าว 2 พันธุ์ ได้แก่ กข49 และปทุมธานี 1 ปั จจัยรอง คือ วิธีการปลูกร่วมกับการใช้อตั รา
เมล็ดพันธุต์ ่างกัน 3 วิธี ได้แก่ วิธีการหว่าน การหยอด และการดํา ผลการทดลองแสดงให้เห็นว่า ข้าวทัง้ สองพันธุท์ ่ีปลูก
ด้วยวิธีการดําเข้าสู่ระยะการเจริญเติบโตต่าง ๆ และสุกแก่เร็วที่สดุ มีค่า GDD ตํ่าที่สดุ และให้ผลผลิตสูงสุดในข้าวพันธุ์
ปทุมธานี 1 ส่วนการปลูกข้าวพันธุก์ ข49 ด้วยวิธีการดําและการหยอดให้ผลผลิตไม่แตกต่างกัน และสูงกว่าวิธีการหว่าน
คําสําคัญ: ข้าว, ความร้อนสะสม, ดัชนีพืน้ ที่ใบ, ผลผลิต, วิธีการปลูก
Abstract
The evaluation of planting-method effects on Growing Degree Days (GDD) for each developmental
stage, growth and yield of ‘RD49’ and ‘Pathum Thani 1’ rice grown in dry season was conducted using strip plot
design in RCBD with four replications. Main factors were two rice cultivars: ‘RD49’ and ‘Pathum Thani 1’ (‘PTT1’).
Sub plots were three planting methods with different seeding rates: broadcast, sowing using paddy drum
seeder and transplant. The results suggested that transplanted rice of the two cultivars reached each
developmental stage and maturity earlier with lower GDD than those from broadcast and paddy drum seeder
methods. The transplanted ‘PPT1’ rice provided the highest yield, whereas the ‘RD49’ yields from transplant
and paddy drum seeder were not different and higher than those of the broadcast method.
Keywords: Growing degree days, Leaf area index, Planting method, Rice, Yield
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คํานํา
เกษตรกรไทยส่วนใหญ่ ปลูกข้าวด้วยวิธีนาหว่านนํา้ ตมและนาหว่านสํารวย คิดเป็ น 96 เปอร์เซ็นต์ของพืน้ ที่
เพาะปลูกในประเทศ โดยใช้อตั ราเมล็ดพันธุ์ 24–27 กิโลกรัมต่อไร่ แต่อตั ราแนะนํา คือ 10–15 กิโลกรัมต่อไร่ (กรมการข้าว,
2562) การใช้อตั ราเมล็ดพันธุส์ งู เกินไป ส่งผลต่อการระบาดของโรคและแมลงศัตรู ขา้ ว (กรมการข้าว, 2551) และผลผลิต
ลดลง (Sharif et al., 2016) การปลูกข้าวด้วยระยะที่เหมาะสมช่วยเพิ่มผลผลิตได้ 25–40 เปอร์เซ็นต์ ลดค่าใช้จ่ายและ
ปั จจัยการผลิต (IRRI, 2007) ทัง้ นี ก้ ารปลูกด้ว ยระยะห่างทํา ให้ข ้าวแตกกอได้ดีกว่า การปลูกถี่ (Krishna et al., 2009)
นอกจากนี ้ วิธีการปลูกข้าวยังมีผลต่อการเจริญเติบโตและผลผลิต เช่น การปลูกโดยการหยอดเมล็ดให้ผลผลิตสูงกว่าการ
หว่าน (ศราวุธ, 2561) และการใช้เครื่องหว่านข้าวงอกแบบนั่งขับให้ผลผลิตสูงกว่าการใช้เครื่องพ่นสะพายหลัง (นริศรา
และคณะ, 2550) อุณหภูมิอากาศเป็ นอีกปั จจัยหนึ่งที่มีผลต่อการเจริญเติบโต ผลผลิตข้าว และอายุสกุ แก่หรือวันเก็บเกี่ยว
(Arthi and Maragatham, 2013) จึงมีการประยุกต์ใช้ค่าความร้อนสะสม (Growing Degree Day, GDD) ประเมินระยะ
การเจริญเติบโตของพืชแทนการนับจํานวนวันตามปฏิทิน เช่น ทานตะวัน (Robinson, 1971) ข้าวโพด (Andrade et al.,
2000) ฝ้าย (Viator et al., 2005) และข้าว (Sahu et al., 2018) ในการศึกษานีจ้ ึงมีวตั ถุประสงค์เพื่อประเมินผลของวิธีการ
ปลูกข้าวที่เกษตรกรนิยมปฏิบตั ิคือนาหว่าน เปรียบเทียบกับนาดําและนาหยอด ที่มีต่อการเจริญเติบโต ผลผลิต ค่า GDD
ในแต่ละระยะการพัฒนาของข้าวและอายุสกุ แก่ เพื่อใช้เป็ นแนวทางในการจัดการแปลงปลูกข้าวต่อไป
อุปกรณ์และวิธีการ
วางแผนการทดลองแบบสตริปในบล็อกสุ่มสมบูรณ์ (Strip plot design in RCBD) ปั จจัยหลักคือ ข้าว 2 พันธุ์
ได้แก่ กข49 และปทุมธานี 1 ปั จจัยรองคือ วิธีการปลูกร่วมกับการใช้อตั ราเมล็ดพันธุต์ ่างกัน 3 วิธี ได้แก่ วิธีการหว่าน (25
กิโลกรัมต่อไร่) การหยอด (15 กิโลกรัมต่อไร่) และการดํา (6 กิโลกรัมต่อไร่) โดยใช้ตน้ กล้าอายุ 20 วัน และระยะปลูก
25×25 เซนติเมตร ทํา 4 ซํา้ ทดลองที่ศนู ย์วิจยั ข้าวปทุมธานี (ธันวาคม 2562 ถึง เมษายน 2563) และศูนย์เรียนรูโ้ ครงการ
พระราชดําริ โรงเรียนข้าวและชาวนา กรมการข้าว กรุ งเทพมหานคร (ธันวาคม 2563 ถึง เมษายน 2564) มีการไถปรับ
แปลงนาให้เรียบสมํ่าเสมอก่อนปลูกข้าว เมื่อข้าวอายุ 7 วัน ฉีดพ่นสารบิวทาคลอร์ในอัตรา 100 มิลลิลิตรต่อนํา้ 25 ลิตร
เพื่อควบคุมวัชพืช ใส่ปยครั
ุ๋ ง้ ที่ 1 หลังปั กดํา 7–10 วัน หรือหลังหว่านเมล็ด 25–30 วัน โดยใช้ปยเคมี
ุ๋
สตู ร 46-0-0 ร่วมกับ
16-20-0 และ 0-0-60 ในอัตรา 4.00, 7.25 และ 0.83 กิโลกรัมต่อไร่ และใส่ปุ๋ยครัง้ ที่ 2 เมื่อข้าวอายุ 40–50 วัน โดยใช้
ปุ๋ ยเคมีสตู ร 46-0-0 ปริมาณ 4 กิโลกรัมต่อไร่ ฉีดพ่นนํา้ ส้มควันไม้ 300 มิลลิลิตรต่อนํา้ 25 ลิตร และคุมตาข่ายกันนกเมื่อ
ข้าวอายุ 70–80 วัน ระบายนํา้ ออกจากแปลงเมื่อข้าวอายุ 90 วัน และเก็บเกี่ยวผลผลิตเมื่อข้าวสุกแก่
สุ่มเก็บตัวอย่างต้นข้าวจากแปลงทดลองขนาด 0.16 ตารางเมตร จํานวน 4 จุดต่อซํา้ ทุก 2 สัปดาห์หลังปลูก
จนถึงเก็บเกี่ยว เพื่อนับจํานวนกอต่อต้น วัดพืน้ ที่ใบด้วยเครื่อง LI-3100C Area Meter และคํานวณค่าดัชนีพืน้ ที่ใบโดยใช้
อัตราส่วนของพืน้ ที่ใบต่อพืน้ ที่ปลูก วัดปริมาณคลอโรฟิ ลล์ในใบข้าวจากที่ส่มุ จํานวน 1 ใบต่อ 1 ซํา้ เจาะตัวอย่างใบด้วย
Cork borer ขนาดพืน้ ที่ 0.4 ตารางเซนติเมตร ใส่ในหลอดที่เติมสาร N, N-dimethylformamide (DMF) ปริมาณ 4 มิลลิลิตร
เก็ บ ในที่ มื ด อุณ หภูมิ 4 องศาเซลเซี ย ส เป็ น เวลา 24 ชั่ว โมง นํา สารละลายที่ ไ ด้ไ ปวัด ค่า การดูด กลื น แสงด้ว ยเครื่ อ ง
Spectrophotometer ที่ความยาวคลื่น 664 นาโนเมตรและ 647 นาโนเมตร คํานวณปริมาณคลอโรฟิ ลล์เอ บี และทัง้ หมด
ุ หภูมิ 70
(mg dm-2 ) ตามสมการที่ระบุใน Moran (1982) และวัดนํา้ หนักแห้งของต้นข้าวหลังจากอบในตูอ้ บลมร้อนที่อณ
องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 72 ชั่วโมง เมื่อรวงข้าวสุกแก่ เก็บเกี่ยวในพืน้ ที่ 6 ตารางเมตร รายงานผลผลิตเมล็ดที่ความชืน้ 14
เปอร์เซ็นต์ นอกจากนีน้ บั จํานวนวันหลังปลูกเมื่อข้าวเข้าสู่ระยะแตกกอ แตกกอสูงสุด ออกดอก 50 เปอร์เซ็นต์ และสุกแก่
ทางสรีรวิทยา พร้อมทัง้ คํานวณค่า GDD (Equation 1) ที่ระยะการเจริญเติบโตต่าง ๆ ดังกล่าว โดยใช้ขอ้ มูลรายวันของ
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อุณหภูมิสงู สุด (Tmax) และอุณหภูมิต่าํ สุด (Tmin) (องศาเซลเซียส; oC) จากสถานีอุตุนิยมวิทยาปทุมธานี (14.116527
o
N, 100.620601 oE) และเครื่องตรวจวัดอากาศอัตโนมัติ ภาควิชาพืชไร่นา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุ งเทพมหานคร
(13.850171 oN, 100.571888 oE) และอุณหภูมิฐาน (Tbase) 10 oC
Tmax(o C) - Tmin(o C)

GDD= ∑ �

2

� - Tbase(o C)

(1)

ผลและวิจารณ์ผลการทดลอง
ข้าวพันธุ์ กข49 และปทุมธานี 1 ที่ปลูกด้วยวิธีการปั กดําที่ปทุมธานี มีการพัฒนาในแต่ละระยะการเจริญเติบโต
และสุกแก่เร็วกว่าการปลูกด้วยวิธีการหยอดและการหว่าน ซึ่งสอดคล้องกับค่า GDD ในแต่ละระยะการเจริญเติบโตที่ต่าํ
กว่าการปลูกด้วยวิธีการอื่น และให้ผลเช่นเดียวกับการปลูกที่กรุ งเทพมหานคร โดยประเมินได้ว่า ข้าวพันธุ์ กข49 ที่ปลูก
ด้วยวิธีการหว่าน การหยอด และการดํา ณ สองสถานที่ทดลอง สุกแก่ทางสรีรวิทยาเมื่อมีค่า GDD เท่ากับ 1957.40–
2009.50 oC, 1989.00–2029.60 oC และ 1690.05–1882.50 oC ตามลําดับ ส่วนข้าวพันธุ์ปทุมธานี 1 ที่ปลูกด้วยวิธีการ
หว่าน การหยอด และการดํา สุกแก่ทางสรีรวิทยาเมื่อค่า GDD เท่ากับ 2271.00–2229.00 oC, 2150.11–2184.50 oC และ
1916.50–1903.50 oC ตามลําดับ (Table 1, 2) ทัง้ นีข้ า้ วที่ปลูกที่ปทุมธานีพฒ
ั นาและสุกแก่ชา้ กว่าที่กรุ งเทพมหานคร ซึ่ง
สัมพันธ์กบั แปลงปลูกที่มีอณ
ุ หภูมิต่าํ กว่าปกติและค่า GDD ที่สงู (Jasti et al., 2017) ด้วยค่า GDD แปรปรวนตามวิธีการ
ปลูกและสิ่งแวดล้อม จึงไม่อาจใช้ GDD อย่างเดียวในการประเมินระยะการพัฒนาต่าง ๆ ของข้าว
Table 1 GDD (oC) and days after planting (DAP) at each developmental stage of ‘RD49’ rice planted using
broadcast, paddy drum seeder and transplant methods at Pathum Thani province and Bangkok
Developmental
stages
Maximum tillering
Panicle initiation
50% flowering
Maturity

Broadcast
813.5 (43 DAP)
927 (49 DAP)
1482 (78 DAP)
2009.5 (103 DAP)

Pathum Thani
Paddy drum
seeder
813.5 (43 DAP)
927 (49 DAP)
1403.5 (74 DAP)
1989 (102 DAP)

Transplant

Broadcast

675 (36 DAP)
694.5 (37 DAP)
1173.5 (62 DAP)
1882.5 (97 DAP)

1139.7 (66 DAP)
1176.3 (68 DAP)
1483.6 (84 DAP)
1957.4 (107 DAP)

Bangkok
Paddy drum
seeder
972.6 (54 DAP)
1013.75 (56 DAP)
1558.35 (82 DAP)
2029.6 (105 DAP)

transplant
683 (40 DAP)
884.1 (52 DAP)
1157.8 (67 DAP)
1690.05 (94 DAP)

Table 2 GDD (oC) and days after planting (DAP) at each developmental stage of ‘PTT1’ rice planted using
broadcast, paddy drum seeder and transplant methods at Pathum Thani province and Bangkok
Developmental stages
Maximum tillering
Panicle initiation
50% flowering
Maturity

Broadcast
813.5 (43 DAP)
940.5 (50 DAP)
1607 (83 DAP)
2229 (113 DAP)

Pathum Thani
Paddy drum
seeder
813.5 (43 DAP)
940.5 (50 DAP)
1544.5 (81 DAP)
2184.5 (111 DAP)

Transplant

Broadcast

675 (36 DAP)
813.5 (43 DAP)
1308.0 (69 DAP)
1903.5 (98 DAP)

1253.4 (72 DAP)
1288.15 (74 DAP)
1670.45 (93 DAP)
2271 (122 DAP)

Bangkok
Paddy drum
seeder
1178.95 (64 DAP)
1239.65 (67 DAP)
1624.85 (85 DAP)
2150.5 (111 DAP)

transplant
919.75 (54 DAP)
1086.05 (63 DAP)
1525.2 (86 DAP)
1916.9 (105 DAP)

ข้าวทัง้ สองพันธุท์ ่ีปลูก ณ ปทุมธานี ด้วยวิธีการปั กดํา มีดชั นีพืน้ ที่ใบสูงกว่าข้าวที่ปลูกด้วยวิธีการหยอดและการ
หว่านตามลําดับ โดยข้าวที่ ปลูกทัง้ สามวิธี มี ดัชนี พืน้ ที่ใบเพิ่มขึน้ อย่างต่อเนื่ องและสูง สุดในช่วงอายุ 84 วันหลังปลูก
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หลังจากนัน้ ค่าดัชนีพืน้ ที่ใบลดลง (Figs. 1A, 1B) สอดคล้องกับการปลูกทดสอบ ณ กรุงเทพมหานคร ยกเว้นข้าวนาดําที่มี
ค่าดัชนีพืน้ ที่ใบสูงสุดในช่วงอายุ 70 วันหลังปลูก (Figs. 1C, 1D) ซึ่งเร็วกว่าข้าวที่ปลูกที่ ปทุมธานี ในทํานองเดียวกัน
นํา้ หนักแห้งของต้นข้าวทัง้ สองพันธุท์ ่ีปลูกด้วยวิธีการดําที่ปทุมธานี สูงกว่านํา้ หนักแห้งของต้นข้าวที่ปลูกด้วยวิธีการหยอด
และการหว่านตามลําดับ ต้นข้าวจากนาดําและนาหว่านมีการสะสมนํา้ หนักแห้งเพิ่มขึน้ อย่างต่อเนื่องและสูงสุดเมื่ออายุ
84 วันหลังปลูก แล้วลดลง ในขณะที่นาํ้ หนักแห้งของข้าวนาหยอดมีแนวโน้มคงที่ (Figs. 2A, 2B) สําหรับข้าวนาดําที่ปลูกที่
กรุ งเทพมหานคร มีการสะสมนํา้ หนักแห้งใกล้เคียงกับข้าวนาหยอดแต่สงู กว่านํา้ หนักแห้งของข้าวนาหว่าน ทัง้ นี ้ ข้าวนาดํา
พันธุก์ ข49 สะสมนํา้ หนักแห้งสูงสุด (84 วัน) เร็วกว่าข้าวนาหยอดและนาหว่าน (98 วัน) ส่วนข้าวพันธุป์ ทุมธานี 1 ที่ปลูก
ด้วยวิธีการดําและการหยอดมีเวลาสะสมนํา้ หนักแห้งสูงสุดใกล้เคียงกันคือ 84 วันหลังปลูก (Figs. 2C, 2D) ผลที่สอดคล้อง
กันระหว่างค่าดัชนีพืชที่ใบกับนํา้ หนักแห้ง แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของประชากรพืชและระยะปลูกต่อประสิทธิภาพใน
การรับแสง (light interception) และการแก่งแย่งธาตุอาหาร ซึ่งส่งผลต่อการเจริญเติบโตของพืชที่ต่างกันเมื่อปลูกต่างวิธี
กัน (Thakur and Patel, 1998; Baloch et al., 2006) ทัง้ นี ก้ ารเพิ่มขึน้ ของดัชนี พืน้ ที่ใบช่วยเพิ่มพืน้ ที่ รบั แสงสําหรับ การ
สังเคราะห์ดว้ ยแสงและการสะสมอาหารเพื่อสร้างผลผลิต (Li et al., 2014)
ใบข้าวพันธุ์ กข49 จากนาดํามีปริมาณคลอโรฟิ ลล์มากที่สุด รองลงมาคือ ใบข้าวจากนาหยอดและนาหว่าน
ตามลําดับ ซึง่ ปริมาณคลอโรฟิ ลล์เพิ่มขึน้ อย่างต่อเนื่องจนถึงอายุ 70 วันหลังปลูก และลดลงจนถึงเก็บเกี่ยว (Fig. 3A) ส่วน
ข้าวพันธุป์ ทุมธานี 1 จากนาหยอดมีปริมาณคลอโรฟิ ลล์สงู ที่สดุ รองลงมาคือ การปลูกแบบนาหว่านและนาดํา ตามลําดับ
โดยปริมาณคลอโรฟิ ลล์สูงสุดที่อายุ 84 วันหลังปลูก (Fig. 3B) ทัง้ นี จ้ ากการวิเคราะห์สหสัมพันธ์ ไม่พบความสัมพันธ์
ระหว่างปริมาณคลอโนฟิ ลล์กบั ค่าดัชนีพืชที่ใบและค่านํา้ หนักแห้ง ซึ่งแตกต่างจากรายงานผลการวิจยั อื่นที่แสดงให้เห็นว่า
ผลรวมของปริมาณคลอโรฟิ ลล์เอและบี มีความสัมพันธ์ในเชิงบวกกับการสะสมนํา้ หนักแห้ง ดัชนีพืน้ ที่ใบ และผลผลิต
เมล็ด เช่นในข้าวสาลี (Guendouz et al., 2016) และถั่วเหลือง (Liu et al., 2004)
พันธุข์ า้ วและวิธีปลูกต่างกันให้ปริมาณผลผลิตที่แตกต่างกัน โดยข้าวพันธุก์ ข49 ที่ปลูกที่ปทุมธานี ด้วยวิธีการ
หยอด ให้ผลผลิตสูงสุด (349 กิโลกรัมต่อไร่) รองลงมาคือนาดํา ( 213 กิโลกรัมต่อไร่) และนาหว่าน (120 กิโลกรัมต่อไร่)
ส่วนข้าวพันธุ์ปทุมธานี 1 ที่ปลูกด้วยวิธีการปั กดําให้ผลผลิตสูงสุด (633.2 กิโลกรัมต่อไร่) รองลงมาคือนาหยอด (418
กิโลกรัมต่อไร่) และนาหว่าน (310 กิโลกรัมต่อไร่) (Fig. 4A) ที่กรุ งเทพมหานคร ปรากฏว่า ผลผลิตข้าวพันธุก์ ข49 ที่ปลูก
ด้วยวิธีการหยอด (898 กิโลกรัมต่อไร่) และวิธีการดํา ( 868 กิโลกรัมต่อไร่) ไม่แตกต่างกัน ซึง่ สูงกว่าการปลูกด้วยการหว่าน
(484 กิโลกรัมต่อไร่) ส่วนข้าวพันธุป์ ทุมธานี 1 ที่ปลูกโดยวิธีการดํา ให้ผลผลิตสูงสุด คือ 1,258 กิโลกรัมต่อไร่ ในขณะที่ขา้ ว
นาหยอดและนาหว่ า นให้ผ ลผลิ ต ไม่แ ตกต่ า งกัน คื อ 717 และ 594 กิ โ ลกรัม ต่อ ไร่ ตามลํา ดับ (Fig. 4B) ซึ่ง ผลผลิ ต มี
ความสัมพันธ์กบั นํา้ หนักแห้งและดัชนีพืน้ ที่ใบ (Ghosh and Singh, 1998) และข้าวที่ปลูกด้วยความหนาแน่นตํ่าให้ผลผลิต
สูงกว่าแปลงข้าวที่มีความหนาแน่นสูง (Zhimomi et al., 2021) นาหว่านมีจาํ นวนประชากรข้าวหนาแน่นกว่านาดําและนา
หยอด อาจเกิดการแย่งแสงและธาตุอาหาร ส่งผลต่อการเจริญเติบโต ขนาดและจํานวนเมล็ดต่อต้น และผลผลิต (Sun et
al., 1999; Baloch et al., 2006) นอกจากนีผ้ ลผลิตข้าวจากพันธุ์และวิธีปลูกเหมือนกันให้ผลผลิตต่างกันในสองสถานที่
ปลูก เนื่องจากสภาพแวดล้อมของแปลงปลูกที่แตกต่างกันในด้านสภาพอากาศ คุณสมบัติทางกายภาพและเคมีของดิน
และศัตรูพืช รวมทัง้ การตอบสนองของพันธุข์ า้ วต่อสภาพแวดล้อมและการจัดการในแปลงที่แตกต่างกัน
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Fig. 1 Leaf area index at different ages (day after planting; DAP) of ‘RD49’ and ‘PTT1’ rice planted using
broadcast, paddy drum seeder and transplant methods at Pathum Thani province (A, B) and Bangkok (C, D)

Fig. 2 Total dry weights at different ages (day after planting; DAP) of ‘RD49’ and ‘PTT1’ rice planted using
broadcast, paddy drum seeder and transplant methods at Pathum Thani province (A, B) and Bangkok (C, D)
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Fig. 3 Leaf chlorophyll content of (A) ‘RD49’ and (B) ‘PTT1’ rice planted using broadcast, paddy drum seeder
and transplant methods at Pathum Thani province

Fig. 4 Grain yields of ‘RD49’ and ‘PTT1’ rice planted using broadcast, paddy drum seeder and transplant
methods at (A) Pathum Thani province and (B) Bangkok. Means among bar charts followed by the same
lowercase letters are not significantly different at p < 0.05 by LSD
สรุ ป

พันธุแ์ ละวิธีการปลูก 3 วิธี ได้แก่ วิธีการหว่าน (อัตราเมล็ดพันธุ์ 25 กิโลกรัมต่อไร่) วิธีการหยอด (อัตราเมล็ดพันธุ์
15 กิโลกรัมต่อไร่) และวิธีการดํา (อัตราเมล็ดพันธุ์ 6 กิโลกรัมต่อไร่) มีผลต่อการพัฒนาเข้าสู่ระยะต่าง ๆ และปริมาณ
ผลผลิตของข้า ว โดยข้า วทั้ง สองพัน ธุ์ท่ี ปลูกด้ว ยวิธีการดํามี การเข้า สู่ระยะการเจริญ เติบโตต่างๆ และสุกแก่เร็วที่สุด
สอดคล้องกับค่า GDD ตํ่าที่สดุ เมื่อเปรียบเทียบกับวิธีการหยอดและการหว่าน การปลูกข้าวพันธุป์ ทุมธานี 1 ด้วยวิธีการดํา
ให้การเจริญเติบโตและผลผลิตสูงกว่าวิธีการหยอดและการหว่าน ส่วนการปลูกข้าวพันธุ์กข49 ด้วยวิธีการดําและการ
หยอดให้ผลผลิตไม่แ ตกต่างกัน และสูงกว่าวิธี การหว่า น แสดงให้เห็น ว่าวิธี การปลูกที่ใ ช้อัตราเมล็ดพันธุ์ต่ าํ เป็ นวิธีท่ี
เหมาะสมในด้านการเจริญเติบโตและผลผลิตข้าว อย่างไรก็ตามอาจต้องมีการพัฒนาใช้เครื่องปั กดําต้นกล้าที่มีตน้ ทุนใน
การดําเนินการตํ่าเพื่อลดข้อจํากัดในด้านการใช้แรงงานคน
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การประเมินความต้องการนํา้ ของมะเขือเทศและมะระจีนทีป่ ลูกในพืน้ ทีจ่ ังหวัดพิจติ รโดยใช้
ข้อมูลสภาพอากาศ
Assessment of water requirements of tomato and bitter gourd grown in Phichit province using
climate data
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บทคัดย่อ
การศึกษาเปรียบเทียบความต้องการใช้นาํ้ ของมะเขือเทศและมะระจีน ที่ปลูกในพืน้ ที่จงั หวัดพิจิตร กับปริมาณ
นํา้ ที่ให้ตามวิธีของเกษตรกร โดยใช้ขอ้ มูลสภาพอากาศในช่วงปี พ.ศ. 2554–2562 เพื่อประเมินปริมาณการใช้นาํ้ ของพืช
อ้างอิง (ETo) ด้วยวิธีของ Hargreaves สําหรับเป็ นแนวทางในการให้นาํ้ แก่มะเขือเทศ และมะระจีน จากการศึกษาพบว่า
ค่า ETo มีค่ามากที่สดุ อยู่ช่วงเดือนเมษายน ( 4.0 มม./วัน) และตํ่าสุด ได้แก่ ช่วงเดือนสิงหาคม (2.4 มม./วัน) และเมื่อ
ประเมินความต้องการใช้นาํ้ ของพืช (ETcrop) พบว่า ปริมาณนํา้ ที่ให้แก่มะเขือเทศตามวิธีเกษตรกรมีคา่ มากกว่าการให้นาํ้
ตามค่า ETcrop เท่ากับ 1,362 ลิตร/ไร่/วัน สําหรับการให้นาํ้ แก่มะระจีน ตามวิธีของเกษตรกรมีปริมาณการให้นาํ้ มากกว่า
การให้นาํ้ ตามค่า ETcrop ถึง 36,250 ลิตร/ไร่/วัน นอกจากนีย้ งั พบว่าการให้นาํ้ ตามวิธีของเกษตรกรในพืชทัง้ สองชนิดมี
ปริมาณมากกว่าความต้องการใช้นาํ้ ของพืชตามค่า ETcrop ในทุกระยะการเจริญเติบโต
คําสําคัญ: การใช้นาํ้ ของพืชอ้างอิง, การให้นาํ้ , ปริมาณนํา้
Abstract
Crop water requirement using climate data for tomato and bitter gourd grown in Phichit province were
compared to the amount of water provided by farmer's practice. Reference evapotranspiration (ETo) was
assessed by Hargreaves method during 2011–2019 as an irrigation guideline for tomatoes and bitter gourds in
each growing stages. This study found that, ETo appeared to be highest in April (4.0 mm/Day) and lowest in
August (2.4 mm/Day). Then, crop water requirement based on crop evapotranspiration (ETcrop) was
determined. It was found that, the irrigation method for tomatoes by farmer’s practice was higher than irrigate
by ETcrop approximately 1,362 L/Rai/Day. In bitter gourd, it was found that irrigation according to farmer’s
practice was also higher than irrigate by ETcrop approximately 36,250 L/Rai/Day. This research found that
irrigate by farmer’s practice was higher amount of water than using ETcrop as a guideline in all growth stages
of tomato and bitter gourd.
Keywords: Amount of water, Irrigation, Reference crop evapotranspiration
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คํานํา
จังหวัดพิจิตร เป็ นจังหวัดที่ตงั้ อยู่ในภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทย เป็ นที่ราบลุ่มแม่นาํ้ ยม และมีแม่นาํ้ น่าน
ขนานจากทิศเหนือสูท่ ิศใต้ ในปั จจุบนั มีพืน้ ที่เกษตรกรรมประมาณ 80 เปอร์เซ็นต์ของพืน้ ที่ทงั้ หมด มีการทํานาเป็ นหลักทัง้
นาปี และนาปรัง (สํานักงานเกษตรและสหกรณ์จงั หวัดพิจิตร, 2564) แต่เมื่อมีการทํานาซํา้ ในพืน้ ที่เดิม ทําให้เกิดปั ญหาดิน
เสื่อมโทรม นอกจากนีใ้ นพืน้ ที่ยงั ประสบปั ญหาภัยแล้ง เนื่องจากสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงสูงขึน้ จากอดีต ทําให้เกษตรกร
มีการปรับตัวเพิ่มทางเลือกในการปลูกพืชที่ให้ราคาสูงทดแทนการทํานาปรัง ได้แก่ พืชผักอายุสนั้ เช่น มะเขือเทศ มะระจีน
โดยพื ช ทั้ง สองชนิ ด เป็ น พื ช ที่ ใ ช้น ํ้า น้อ ย โดยใช้น ํ้า ตลอดการปลูก จนเก็ บ ผลผลิ ต เพี ย ง 500 ลบ.ม./ไร่ (สํา นั ก งาน
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2562) โดยทําการปลูกพืชเหล่านีห้ ลังฤดูกาลทํานา ตัง้ แต่เดือนพฤศจิกายนจนถึงเดือน
พฤษภาคม การบริหารจัดการนํา้ อย่างมีประสิทธิภาพจึงมีความสําคัญยิ่ง หากได้รบั นํา้ มากหรือน้อยเกินความต้องการ
อาจส่งผลถึงการเจริญเติบโตของพืช ดังเช่นการศึกษาผลของการขาดนํา้ ในข้าวสาลี โดยมีการงดให้นาํ้ ในช่วงที่ขา้ วตัง้ ท้อง
และช่วงเมล็ดเป็ นนํา้ นม พบว่าผลผลิตของข้าวสาลีลดลง โดยเฉพาะในการงดนํา้ ข้าวสาลีช่วงเมล็ดเป็ นนํา้ นม ส่งผลให้
ผลผลิตลดลงกว่า 50 เปอร์เซ็นต์ (สาวิตร, 2528) นอกจากนีก้ ารให้นาํ้ มากไป อาจทําให้เกิดการชะล้างธาตุอาหารจากดิน
ลงไปสูด่ ินด้านล่างจนเลยเขตราก ทําให้เกิดการขาดธาตุอาหารบางส่วน ส่งผลให้พืชเจริญเติบโตได้ไม่ดี
การหาปริมาณความต้องการใช้นาํ้ ของพืช (Crop evapotranspiration; ETcrop) สามารถทําได้โดยอาศัยข้อมูล
สภาพอากาศในพืน้ ที่นนั้ ๆ เพื่อประเมินค่าการคายระเหยนํา้ อ้างอิง (Reference crop evapotranspiration; ETo) ตรวจวัด
ได้จากถังวัดการใช้นาํ้ ของพืช (Lysimeter) สําหรับคํานวณหาปริมาณนํา้ ที่สญ
ู เสียไปจากพืน้ ที่เพาะปลูกในขณะที่มีพืช
ปลูกปกคลุมอยู่ ร่วมกับการใช้ค่าสัมประสิทธิ์การใช้นาํ้ พืช (Crop coefficient; Kc) ซึ่งเป็ นค่าคงที่แตกต่างตามชนิดของ
พืชได้จากความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณการใช้นาํ้ ของพืช (กรมชลประทาน, 2554) ซึ่งปั จจุบนั สภาพอากาศส่งผลให้ความ
ต้องการนํา้ ของพืชเปลี่ยนไป มีการศึกษาในทุเรียนพันธุห์ มอนทองโดยสุมิตร (2561) ที่ได้ประเมินปริมาณความต้องการนํา้
ช่วงเดือนเมษายน ในพืน้ ที่จงั หวัดจันทบุรี โดยใช้คา่ ETo และค่าสัมประสิทธิ์พืช (Kc) จากข้อมูลสภาพอากาศ ที่ได้จากการ
ติดตัง้ สถานีอากาศภายในแปลงปลูก เปรียบเทียบกับการประเมินการใช้นาํ้ จากการติดตัง้ หัวตรวจวัดการเคลื่อนที่ของนํา้
(Sap flow) ผลปรากฏว่า ปริมาณนํา้ ที่ได้จากค่า ETo สัมพันธ์กบั ปริมาณการใช้นาํ้ ต่อวันที่วดั ได้จาก Sap flow โดยมีการ
ใช้นาํ้ อยูท่ ่ี 100–270 ลิตร/วัน สามารถทําให้ประหยัดนํา้ ที่ให้แก่ทเุ รียนได้ นอกจากนีย้ งั มีการศึกษาความต้องการนํา้ ของพืช
สามชนิด ได้แก่ ข้าวโพด พริกไทย และมะเขือเทศ ของพืน้ ที่ประเทศไนจีเรีย โดยใช้ขอ้ มูลอุตนุ ิยมวิทยา 21 ปี (1990–2010)
ในพืน้ ที่ทางตะวันตกเฉียงใต้ และ 10 ปี สําหรับพืน้ ที่ทางตะวันออกเฉียงใต้ พบว่าทัง้ สองพืน้ ที่มีคา่ ETcrop ต่างกัน โดยค่า
ETcrop ของพืน้ ที่ทางตะวันตกเฉียงใต้มากกว่าพืน้ ที่ตะวันออกเฉียงใต้ในพืชทัง้ สามชนิด ในด้านพืน้ ที่ตะวันออกเฉียงใต้
พบว่ามีปริมาณนํา้ ฝนเพียงพอโดยไม่ตอ้ งให้นาํ้ เสริม การมีนาํ้ เพียงพอสําหรับพืชผลในทางตะวันออกเฉี ยงใต้ในช่วงฤดู
ปลูกจะทําให้ผลผลิตดีและพืชผลคุณภาพดีเมื่อเปรียบเทียบกับทางตะวันตกเฉียงใต้ (Adebola et al., 2017) จะเห็นได้ว่า
ความต้องการใช้นาํ้ ของพืชขึน้ อยู่กบั สภาพอากาศ และยังขึน้ อยู่กบั ชนิดพืช สภาพดิน ความลาดเทของพืน้ ที่ เนื่องจากดิน
แต่ละชนิด มีอตั ราการซึมผ่านของนํา้ ที่แตกต่างกัน การศึกษาในครัง้ นีจ้ ึงมีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาเปรียบเทียบระหว่าง
ปริมาณการให้นาํ้ ตามวิธีเดิมของเกษตรกร และปริมาณนํา้ ที่ประเมินจากการใช้ขอ้ มูลสภาพอากาศ เพื่อเป็ นแนวทางใน
การจัดการนํา้ ให้มีความเหมาะสมต่อสภาพพืน้ ที่ตอ่ ไป
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อุปกรณ์และวิธีการ
1. ประเมินความต้องการนา้ํ ของพืช (ETcrop) โดยวิธีการคาํ นวณตามค่า ETo
1.1 คาํ นวณค่าการคายระเหยนา้ํ อ้างอิง (ETo)
ทําการคํานวณค่า ETo ตามวิธีของ Hargreaves (Hargreaves and Samani, 1985) จากข้อมูลสภาพอากาศใน
พืน้ ที่อาํ เภอเมือง จังหวัดพิจิตร ที่ตรวจวัดโดยกรมอุตุนิยมวิทยา ข้อมูลที่ตอ้ งการประกอบด้วย อุณหภูมิสงู สุดอุณหภูมิ
ตํ่าสุด อุณหภูมิเฉลี่ย ซึ่งรายงานในหน่วยองศาเซลเซียส (°C) และค่ารังสีดวงอาทิตย์ (MJ/m-2) ตรวจวัดโดยกระทรวง
พลังงานในช่วงปี พ.ศ. 2554–2562 เดือนมกราคมถึงเดือนธันวาคม ดัง Equation 1:
ETo = 0.0023(0.408)(Tmean+ 17.8)(Tmax- Tmin)0.5Ra

(1)

เมื่อ ETo = การคายระเหยนํา้ อ้างอิง (มม./วัน)
Tmean = อุณหภูมิเฉลี่ยต่อเดือน (°C)
Tmax = อุณหภูมิสงู สุดต่อเดือน (°C)
Tmin = อุณหภูมิต่าํ สุดต่อเดือน (°C)
Ra = รังสีอาทิตย์ (MJ/m-2)
1.2 คาํ นวณปริมาณความต้องการนา้ํ ของพืช (ETcrop)
พืชที่ใช้ทดสอบได้แก่ มะเขือเทศสีดา (Srida pink egg tomato) และมะระจีนพันธุล์ กู ผสมเขียวหยก 16 F1 โดย
ใช้ค่า ETo ที่คาํ นวณได้จากข้อ 1.1 และค่าสัมประสิทธิ์พืช (Kc) ซึ่งมีความแตกต่างกันไปในแต่ละชนิดพืช และตามระยะ
การเจริญเติบโต (Table 1) โดยระยะการเจริญเติบโต มีดงั นี ้ (1)ระยะเริม่ งอก (Germination stage), (2) ระยะเจริญเติบโต
ทางต้นและใบ (Vegetative growth), (3) ระยะออกดอกและพัฒนาผล (Flowering and Fruit setting stage), (4) ระยะ
พัฒ นาและขยายขนาดผล (The First phase of fruit size developed), (5) ระยะเริ่ ม ต้น เก็ บ เกี่ ย ว (Early harvesting
stage) และ (6) ระยะสมบูร ณ์พ ร้อ มเก็ บ เกี่ ย ว (Harvesting stage) นํา มาคํา นวณปริม าณความต้อ งการนํา้ ของพื ช
(ETcrop) โดยใช้ Equation 2
ETcrop (ลิตร/ไร่/วัน) = (ETo×Kc) × 1,600
เมื่อ ETcrop = ความต้องการนํา้ ของพืช (ลิตร/ไร่/วัน)
ETo = ปริมาณการใช้นาํ้ ของพืชอ้างอิง (มม./วัน)
Kc = ค่าสัมประสิทธ์พืช
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Table 1 Crop Coefficient (Kc) of tomato and bitter gourd calculated by the Hargreaves method from the
beginning of germination to the harvesting stage
Weeks
Growth Stage
Kc of tomato Weeks
Growth Stage
Kc of bitter gourd
1
Germination stage
0.66
1
Germination stage
0.93
2
0.82
2
1.07
Vegetative growth
Vegetative growth
3
0.83
3
1.28
Flowering and Fruit
4
0.90
4
1.23
setting stage
Flowering and Fruit
5
0.98
5
1.33
setting stage
The First phase of
6
0.96
6
1.31
fruit size developed
7
1.05
7
1.19
Early harvesting
8
1.03
8
1.26
stage
9
1.15
9
1.24
Early harvesting
stage
10
1.14
10
1.3
Harvesting stage
11
1.11
11
1.24
12
1.02
13
0.98
Harvesting stage
14
0.88
15
0.76
2. ประเมินปริมาณนา้ํ โดยวิธีการให้นา้ํ ของเกษตรกร
ทําการสํารวจจากเกษตรที่ปลูกมะเขือเทศและมะระจีน ภายในพืน้ ที่จงั หวัดพิจิตร ชนิดละ 3 ราย มีการเตรียม
แปลงปลูกโดยทําการยกร่อง ไม่มีการคลุมแปลงปลูก มะเขือเทศ ใช้ระยะปลูกระหว่างต้น 30 ซม. ระหว่างแถว 120 ซม.
มีการให้นาํ้ โดยใช้ระบบนํา้ หยด วันละ 2 ครัง้ เวลาเช้าและเย็น เปิ ดรดประมาณ 10 นาที หัวนํา้ หยดมีอตั ราการจ่ายนํา้
สูงสุด 7.8 ลิตร/ชั่วโมง ใช้หวั นํา้ หยด 1 หัวต่อตารางเมตร ส่วนในด้านของมะระจีน ระยะปลูกระหว่างต้น 50 ซม. ระหว่าง
แถว 100 ซม. มีการให้นาํ้ ทุกวัน วันละ 2 ครัง้ จนต้นกล้าตัง้ ตัวได้ ให้นาํ้ ครัง้ ละประมาณ 10 นาที โดยใช้ระบบนํา้ หยด โดย
ใช้หวั ผีเสือ้ ที่มีอตั ราการจ่ายนํา้ อยู่ท่ี 120 ลิตร/นาที ระยะการวางหัวอยู่ท่ี 2 หัวต่อตารางเมตร สามารถคํานวณปริมาณนํา้
ต่อไร่ ได้ดงั Equation 3
ปริมาณนํา้ (ลิตร/ไร่/วัน) =

(AxBxCx1,600)
1000

เมื่อ A = อัตราการจ่ายนํา้ ของอุปกรณ์ให้นาํ้ (ลิตร/ชั่วโมง)
B = เวลาที่มีการให้นาํ้ (นาที)
C = จํานวนหัวนํา้ หยดต่อตารางเมตร
D = จํานวนครัง้ ที่ให้นาํ้ ต่อวัน
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หลังจากนัน้ นํามาประเมินความแตกต่างระหว่างปริมาณนํา้ ที่ได้จากการคํานวณค่า ETcrop โดยการใช้ค่า ETo
และการให้น าํ้ โดยวิธี ท่ ัวไปของเกษตรกรในพื ชทั้ง สองชนิ ด โดยเปรียบเที ยบปริมาณนํา้ รวมทัง้ หมด ตลอดระยะการ
เจริญเติบโตของพืช เพื่อดูความเหมาะสมที่จะเป็ นแนวทางการจัดการนํา้ อย่างมีประสิทธิภาพ ลดต้นทุนการผลิตและเพิ่ม
มูลค่าต่อหน่วยผลผลิต
ผลและวิจารณ์ผลการทดลอง
จากการคํานวณปริมาณการใช้นาํ้ ของพื ชอ้างอิง โดยใช้ขอ้ มูลสภาพอากาศปี พ.ศ.2554–2562 ตามวิธีของ
Hargreaves พบว่าค่า ETo มีความแตกต่างกันในแต่ละเดือน โดยค่ามากที่สดุ อยู่ช่วงเดือนเมษายน เท่ากับ 4.0 มม./วัน
ซึ่งเป็ นช่วงเดือนที่มีอณ
ุ หภูมิสงู สุด จึงส่งผลให้ค่า ETo สูง และช่วงที่มีค่า ETo ตํ่าสุด ได้แก่ เดือนสิงหาคม มีค่าเท่ากับ 2.4
มม./วัน (Table 2) เมื่อคํานวณปริมาณความต้องการนํา้ (ETcrop) จากข้อมูลสภาพอากาศ เปรียบเทียบกับปริมาณนํา้
โดยวิธีการให้นาํ้ ของเกษตรกร พบว่าตลอดระยะการเจริญเติบโตจนถึงระยะเก็บเกี่ยว มะเขื อเทศมีความต้องการนํา้
61,038 ลิตร/ไร่/วัน ขณะที่ปริมาณนํา้ ที่ให้โดยวิธีของเกษตรกร มีคา่ 62,400 ลิตร/ไร่/วัน ซึง่ มีความแตกต่างกันเพียง 1,362
ลิ ต ร/ไร่/ วัน (Table 3) ส่ว นการศึก ษาในมะระจี น พบว่า การให้น าํ้ โดยวิ ธี ข องเกษตรกรกับ การให้น าํ้ ตามค่ า ETcrop
มี ปริมาณนํา้ ที่ให้แก่มะระจีนแตกต่างกัน ถึง 36,250 ลิตร/ไร่/วัน โดยความต้องการนํา้ ของมะระจีนตามค่า ETcrop มีค่า
55,270 ลิตร/ไร่/วัน ซึง่ ใช้ปริมาณนํา้ น้อยกว่าการให้ตามวิธีของเกษตรกร ที่มีคา่ เท่ากับ 91,520 ลิตร/ไร่/วัน (Table 4)
Table 2 Monthly temperature, radiation and reference crop evapotranspiration in Muang district Phichit province
during 2011–2019
Temperature (°C)
ETo
Ra(MJ/m-2)
Months
(mm/day)
Mean
Max
Min
Jan
24.8
33.9
15.6
14.9
2.5
Feb
26.5
36.1
16.9
17.1
3.1
Mar
28.9
38.1
19.8
18.5
3.5
Apr
30.9
39.8
24.1
20.5
4.0
May
31.3
39.3
23.2
20.7
3.8
Jun
30.1
36.7
23.5
18.3
3.0
Jul
29.4
35.8
23.0
16.6
2.6
Aug
29.0
34.8
23.0
16.1
2.4
Sep
29.2
35.2
23.1
17.1
2.6
Oct
28.8
35.1
22.5
17.3
2.7
Nov
27.8
35.0
20.5
16.1
2.6
Dec
25.0
34.3
15.6
14.9
2.6
เมื่อพิจารณาตามระยะการเจริญเติบโต หากวางแผนการเพาะปลูกหลังการทํานา เริ่มปลูกเดือนพฤศจิกายน
พบว่ามะเขือเทศมีความต้องการนํา้ มากที่สดุ ในระยะก่อนเก็บเกี่ยว เนื่องจากเป็ นช่วงที่มีการพัฒนาผลอย่างเต็มที่ ซึ่งตรง
กับช่วงปลายเดือนธันวาคม ถึงเดือนมกราคม ซึ่งมีค่า ETo เท่ากับ 2.6 และ 2.5 mm. ตามลําดับ และเมื่อประเมินความ
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ต้อ งการใช้น าํ้ ของมะเขื อ เทศ พบว่า มี ค่า เท่า กับ 18,053 ลิตร/ไร่/วัน ขณะที่ วิ ธี การของเกษตรกรให้น าํ้ ในระยะนี อ้ ยู่ท่ี
ประมาณ 16,640 ลิตร/ไร่/วัน ซึ่งน้อยกว่าการให้นาํ้ ตามค่า ETcrop เท่ากับ 1,413 ลิตร/ไร่/วัน (Table 3 และ 4) เนื่องจาก
เกษตรกรเชื่อว่าการลดปริมาณนํา้ ลงตามอัตราปกติ จะช่วยทําให้มะเขือเทศเข้าสูร่ ะยะบริบรู ณ์เร็วขึน้ เก็บเกี่ยวได้เร็ว และ
มีรสชาติดี สอดคล้องกับการศึกษาของธานี และคณะ (2561) พบว่าการให้นาํ้ ที่ระดับความชืน้ 60% FC (508 มม./วัน) ทํา
ให้ผลมะเขือเทศมีปริมาณของแข็งที่ละลายนํา้ ได้สงู ที่สดุ คือ 8.60°Brix และอัตราส่วนของ TSS/TA มากที่สดุ คือ 25.14
Table 3 Crop evapotranspiration ( ETcrop) and amount of water by farmer's irrigation method of tomato in
different growing stage based on weather data (the first week starts from November until February)
Tomato
Weeks
ETcrop
Farmer's irrigation method
Growth Stage
L/Rai/Day
L/Rai/Day
Germination stage
1
2,777
4,160
(7 Days)
2
Vegetative growth
3,451
4,160
3
(14 Days)
3,493
4,160
Flowering and Fruit
4
3,787
4,160
setting stage (7 Days)
5
The First phase of fruit
4,030
4,160
6
size developed
3,948
4,160
7
(21 Days)
4,318
4,160
8
4,235
4,160
9
4,674
4,160
Early harvesting stage (28
Days)
10
4,633
4,160
11
4,511
4,160
12
4,145
4,160
13
4,876
4,160
Harvesting stage
(28 Days)
14
4,379
4,160
15
3,782
4,160
Total
61,038
62,400
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Table 4 Crop evapotranspiration (ETcrop) and amount of water by farmer's irrigation method of bitter gourds in
different growing stage based on weather data (the first week starts from November until February)
Bitter Gourd
Weeks
ETcrop
Farmer's irrigation method
Growth Stage
(L/Rai/Day)
(L/Rai/Day)
Germination stage
1
3,913
8,320
(7 Days)
2
4,503
8,320
Vegetative growth
(14 Days)
3
5,386
8,320
4
Flowering and Fruit
5,176
8,320
5
setting stage (21
5,469
8,320
6
Days)
5,387
8,320
7
4,893
8,320
Early harvesting stage
8
5,181
8,320
(21 Days)
9
5,039
8,320
10
5,283
8,320
Harvesting stage
(7 Days)
11
5,039
8,320
Total
55,270
91,520
อย่ า งไรก็ ต ามการให้น าํ้ ลดลงหรื อ การทํา ชลประทานแบบให้น าํ้ น้อ ยอาจส่ง ผลเสี ย กับ พื ช บางชนิ ด ดัง เช่ น
การศึกษาในถั่วลิสงโดยการให้นาํ้ ด้วยวิธี PRD (Partial root drying) เป็ นการลดการให้นาํ้ ทําให้รากบางส่วนแห้ง พบว่าถั่ว
ลิสงมีอตั ราการเกิดโรคมากกว่าในถั่วลิสงที่ได้รบั นํา้ อย่างเต็มที่ ซึ่งหมายความว่าการให้นาํ้ มากกว่าและตํ่ากว่าความชืน้ ใน
ดินให้ผลดีและเสียแตกต่างกันไปในแต่ละชนิดพืช (Sezen et al., 2019) เมื่อทราบความต้องการนํา้ ของพืชแต่ละช่วงการ
เจริญเติบโตแล้ว สิ่งที่ตอ้ งคํานึงถึงในการเพาะปลูกเพิ่มเติม คือ ปริมาณฝนใช้การ อัตราการซึมผ่านของดิน และการเตรียม
แปลง (รุ จินดา, 2550) ซึ่งอัตราการซึมผ่านของดินแต่ละชนิดนัน้ ขึน้ อยู่กบั โครงสร้างของดิน ดินที่มีความโปร่งร่วนซุยอัตรา
การซึมผ่านของดินก็จะมากกว่าดินที่มีเนือ้ ละเอียดและแน่น ซึง่ หมายความว่าดินร่วนจะมีการกักเก็บนํา้ ไว้ได้นอ้ ยกว่าและ
จะสูญเสียนํา้ ลงไปยังดินชัน้ ล่างได้มากกว่าดินเหนียว นอกจากนีก้ ารสูญเสียนํา้ ยังสามารถสูญเสียได้ในรู ปของการระเหย
หากเกษตรกรมีการคลุมแปลงปลูกก็จะทําให้ดินมีการสูญเสียนํา้ น้อยลง ดังนัน้ การประเมินปริมาณนํา้ ตามความต้องการ
ของพืชก่อนทําการเพาะปลูกภายใต้สภาพแวดล้อมต่างๆ จึงเป็ นแนวทางที่จะทําให้สามารถกําหนดปริมาณการให้นาํ้ ต่อ
พืชได้อย่างแม่นยําและเพียงพอ ทัง้ ยังเป็ นการบริหารจัดการใช้นาํ้ ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึน้
สรุ ป
การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิสง่ ผลต่อค่า ETo ในทุกช่วงเดือน ปริมาณนํา้ ที่ประเมินได้มีความแตกต่างกันในทัง้ สอง
วิธี โดยที่ปริมาณนํา้ ตามวิธีของเกษตรกรมีค่ามากกว่าการใช้ค่า ETo ทัง้ ในมะเขือเทศและมะระจีน และเมื่อพิจารณาตาม
ระยะการเจริญเติบโต พบว่า มะเขือเทศในช่วงระยะก่อนเก็บเกี่ยว การให้นาํ้ ตามวิธีของเกษตรมีค่าน้อยกว่าปริมาณนํา้
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จากการคํานวณ ETcrop ในด้านมะระจีน พบว่าการให้นาํ้ ตามวิธีของเกษตรกร มีค่ามากกว่าการคํานวณ ETcrop ในทุก
ระยะการเจริญเติบโต
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บทคัดย่อ
งานวิจยั ครัง้ นีม้ ีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาการพัฒนาแอปพลิเคชันสําหรับบันทึกข้อมูลเชิงพืน้ ที่อิเล็กทรอนิกส์กล้วย
หอมทองบนโทรศัพท์มือถื อระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ โดยใช้ MIT App Inventor โดยแสดงตําแหน่งพิกัดแปลงปลูก
กล้วยหอมทองบนแผนที่กเู กิล ผลที่ได้จากการพัฒนาทําให้สามารถบันทึกข้อมูลแปลงเกษตรกรและข้อมูลเกษตรกรรวมถึง
ข้อมูลพืน้ ฐาน และนําไปให้ผใู้ ช้ทดลองใช้และประเมินความพึงพอใจจากแบบสอบถามโดยกลุ่มตัวอย่างเป็ นเกษตรกรใน
พืน้ ที่อาํ เภอหนองเสือจํานวน 15 ราย และพ่อค้าตลาดไทจํานวน 15 ราย ผลการศึกษาพบว่าเกษตรกรมีความพึงพอใจ
ระดับปานกลางทุกหัวข้อ สําหรับหัวข้อความเร็วในการเข้าถึงข้อมูลได้ต่าํ สุด (X̅ = 3.53) เนื่องจากมีขอ้ จํากัดของความเร็ว
ของเครือข่ายโทรศัพท์มือถื อส่วนพ่อค้ามี ระดับความพึงพอใจระดับมากและปานกลาง หัวข้อการรับรู ข้ อ้ มูลและการ
แสดงผลตําแหน่งพืน้ ที่ได้ค่าสูงเท่ากัน (X̅ = 4.60) และเสนอแนะเพิ่มช่องทางในการสื่อสารระหว่างผูใ้ ช้แอปพลิเคชันให้
สามารถสื่อสารได้ดว้ ยกันอย่างเบ็ดเสร็จในแอปพลิเคชันเดียว
คําสําคัญ: ข้อมูลเชิงพืน้ ที่อิเล็กทรอนิกส์, แอปพลิเคชัน
Abstract
This research aimed to study for the development of an application to storage electronic spatial data
of the HomTong Banana on a mobile phone using MIT App Inventor and show that location on google map as
a result of the development, it was possible to store plantation location and farmer data, including basic
information. It was used to test and assess satisfaction from a questionnaire sample group of 15 farmers in
Nong Suea District and 15 Thai market traders. The results showed that farmers had moderate satisfaction on
all topics. The topic access speed was lowest (X̅ = 3.53), which had limitations on mobile phone and network
usage, and merchants had high and moderate satisfaction levels. The topic of sensing information and
displaying the area's position was equally high ( X̅ = 4. 60) and suggesting more communication channels
between application users to be able to communicate together in this application
Keywords: Application, Electronic spatial data
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คํานํา
กล้ว ยหอมทองเป็ นพื ชเศรษฐกิ จที่ ไ ด้รับความนิ ยมปลูกมากในปั จ จุบันเพราะมี แ นวโน้มความต้อ งการสูง มี
ปริมาณตลาดที่รองรับทัง้ ในประเทศและตลาดต่างประเทศทัง้ ตลาดยุโรป เอเซีย โดยเฉพาะจี นและญี่ ปุ่น (สํานักงาน
เศรษฐกิจการเกษตร, 2563) ประกอบกับจุดเด่นของกล้วยหอมทองที่มีสีเหลือง รสชาติดี กลิ่นหอมชวนรับประทานและมี
สารอาหารที่เป็ นประโยชน์ต่อร่างกาย รวมถึงเป็ นผลไม้มงคลตามความเชื่อของชาวจีนและใช้ในทางพิธีการทางศาสนา ใน
เทศกาลต่างๆ สามารถสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรในภาคครัวเรือน ภาคธุรกิจ และระดับประเทศ เป็ นเหตุให้มีผลผลิต
เพิ่มขึน้ ในทุกๆ ปี
จากข้อมูลของสํานักงานเศรษฐกิจพบว่าพืน้ ที่ปลูกกล้วยหอมทองของจังหวัดปทุมธานีเพิ่มขึน้ อย่างต่อเนื่องตัง้ แต่
ปี 2560 (สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2563) และจังหวัดปทุมธานีเป็ นจังหวัดที่มีเกษตรกรปลูกกล้วยหอมทองมากที่สดุ
ด้วยศักยภาพของทางภูมิศาสตร์ท่ีเป็ นพืน้ ที่ล่มุ ดินดํา นํา้ ดี อยู่ในทําเลตลาดการค้าส่งของประเทศ(สํานักงานเกษตรและ
สหกรณ์ จังหวัดปทมุธานี, 2563) ทําให้เกษตรกรหันมาสนใจปลูกเพิ่มมากขึน้ ประกอบกับจังหวัดปทุมธานี มีสถานที่
ศึกษาระดับอาชี วศึกษาและอุดมศึกษารวมทัง้ สิน้ 18 แห่ง (สํานักงานจังหวัดปทุมธานี , 2563) ซึ่งสามารถให้ความรู ้
เกี่ยวกับการปลูกกล้วยหอมทองแก่ผทู้ ่ีสนใจได้ จากการขยายตัวของพืน้ ที่ปลูกกล้วยหอมทองดังกล่าวทําให้การจัดเก็บ
ข้อมูลด้วยวิธีดงั้ เดิมเกิดปั ญหาเพราะข้อมูลเพิ่มขึน้ และมีการเปลี่ยนแปลงรวดเร็วมากขึน้ เมื่อมีความจําเป็ นต้องใช้ขอ้ มูล
สําหรับบริหารจัดการ ต้องใช้เวลาในการรวบรวมและตรวจสอบ นอกจากนั้นหากผูส้ นใจทั่วไปต้องการใช้ขอ้ มูล เช่น
ตําแหน่งที่ตงั้ ของแหล่งปลูกกล้วยหอมทอง หรือข้อมูลเพื่อติดต่อสื่อสารกับเกษตรกร ทําได้ยากและไม่สะดวก ดังนัน้ หากมี
การวิเคราะห์และออกแบบให้ขอ้ มูลดังกล่าวมีการจัดเก็บที่เป็ นระบบและมีช่องทางในการเข้าถึงที่เหมาะสมรวมถึงการ
ปรับปรุ งข้อมูลให้ถกู ต้องทันสมัยโดยตัวเจ้าของข้อมูลเองจะทําให้สามารถแก้ไขปั ญหาดังกล่าวข้างต้นได้ นอกจากนัน้ ถ้า
ผนวกกับเทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์จะทําให้มีการใช้งานที่ หลากหลายและกว้างขวางมากขึน้ ด้วยเหตุนีผ้ ูว้ ิจัย
ออกแบบระบบให้สามารถจัดเก็บข้อ มูลเกษตรกร ข้อมูลพิกัดภูมิศาสตร์ของพื น้ ที่แ ปลงปลูกกล้ว ยหอมทอง สถานที่
รายละเอียดของเกษตรกรเพื่อการติดต่อสื่อสาร รวมไว้อย่างเป็ นระบบ
เหตุท่ี พัฒ นาในรู ป แบบของ Mobile Application เนื่ อ งจากโทรศัพ ท์มื อ ถื อ เป็ น อุป กรณ์ส่ื อ สารที่ ใ ช้กัน อย่า ง
แพร่หลาย รวมถึงความสามารถที่เพิ่มขึน้ ของโทรศัพท์มือถือ ที่ผูผ้ ลิตได้พัฒนาระบบปฏิบัติการและสร้างเครื่องมือให้
นักพัฒนาระบบสามารถพัฒนาแอปพลิเคชันที่ ท าํ งานในระบบปฏิ บัติการของโทรศัพท์มือ ถื อ ให้มีความซับซ้อ นและ
หลากหลายมากยิ่งขึน้ ทําให้ผใู้ ช้โทรศัพท์มือถือใช้โปรแกรมต่าง ๆ เพื่อดําเนินกิจกรรมในชีวิตประจําวันมากยิ่งขึน้ ทําให้
Mobile Application กลายเป็ นส่วนหนึ่งในการดํารงชีวิตของคนในสังคม (ธนกฤต, 2560) การศึกษาครัง้ นีเ้ พื่อพัฒนาแอป
พลิเคชันสําหรับจัดเก็บข้อมูลดังกล่าวในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ท่ีสามารถใช้กบั โทรศัพท์มือถือระบบปฏิบตั ิการแอนดรอยด์
เวอร์ชนั 4.4 ขึน้ ไป ที่เอือ้ ต่อการเข้าถึงข้อมูลของเกษตรกรผูป้ ลูกกล้วยหอมทองและผูท้ ่ีสนใจ ตลอดจนสามารถนําข้อมูล
ดังกล่าวไปขยายผลต่อในด้านบริหารจัดการของผูท้ ่ีเกี่ยวข้องอีกทัง้ สนับสนุนนโยบายการพัฒนาเกษตรกรไทยให้เข้ากับยุค
ประเทศไทย 4.0 ตามการขับเคลื่อนของนโยบายรัฐบาล
อุปกรณ์และวิธีการ
ศึกษาค้นคว้าและรวบรวมข้อมูล
ศึกษาระบบฐานข้อมูลที่ใช้ในการเก็บข้อมูลและระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์เพื่อแสดงข้อมูลเกษตรกรและ
ตําแหน่งพื น้ ที่ปลูกกล้ว ยหอมทองและ รู ปแบบการใช้งานและเครื่อ งมื อที่ จะนํา มาใช้ในการพัฒนาแอปพลิเคชัน บน
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โทรศัพท์มือถือโดยศึกษาจากแหล่งต่างๆ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และรวบรวมข้อมูล พิกัดภูมิศาสตร์และรู ปภาพพืน้ ที่
แปลงปลูกกล้วยหอมทอง ข้อมูลเกษตรกร และข้อมูลทั่วไปของสมาชิก
การวิเคราะห์ระบบ
ในการวิเคราะห์ระบบแบ่งฟั งก์ชนั การทํางานออกเป็ น 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 ส่วนของผูใ้ ช้งาน User สามารถระบุ
ตําแหน่งพิกดั ภูมิศาสตร์แปลงปลูกกล้วยหอมทอง ค้นหาข้อมูลตําแหน่งที่บนั ทึก สามารถใช้รว่ มกับระบบนําทาง สามารถดู
ราคากล้วยหอมทอง และสภาพอากาศ และสามารถเพิ่ม แก้ไขข้อมูล และสมัครสมาชิก และส่วนที่ 2 ส่วนของผูด้ แู ลระบบ
Admin สามารถ เพิ่ม แก้ไขข้อมูล ควบคุมฐานข้อมูล
การออกแบบระบบ
ด้า นแผนที่ สามารถนํา แผนที่ ฐ านจาก Google Map Server โดยใช้ Map Android API มาแสดงบนอุป กรณ์
สมาร์ทโฟนสามารถค้นหาสถานที่จากหน้าแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์สมาร์ทโฟนได้ เบือ้ งต้นแอปพลิเคชันจะแสดงสถานที่
ทัง้ หมดจากฐานข้อมูลทัง้ หมด พร้อมพิกดั ของสถานที่ และรายละเอียดต่างๆ แอปพลิเคชันผูใ้ ช้สามารถค้นหาและแสดง
เส้นทางเพื่อนําทางได้ โดยแอปพลิเคชันจะส่งค่าพิกดั ตําแหน่งที่อยู่ปัจจุบนั ของผูใ้ ช้จากระบบ GPS และพิกดั ของสถานที่
ปลายทางที่ ผูใ้ ช้เลือ กไปยัง Google Map Server โดยผ่านการทํางานของ Google Map Direction และส่งค่าเส้น ทาง
พร้อมระยะทางและเวลาในการเดินทางกลับมายังแอปพลิเคชัน เพื่อนําไปแสดงผลต่อไปในส่วนข้อมูลพืน้ ฐาน แอปพลิเค
ชันสามารถแสดงข้อมูลราคาผลผลิตการเกษตร กล้วยหอม ซึ่งเป็ นราคาปั จจุบนั นอกจากนัน้ สามารถแสดงข้อมูลสภาพ
อากาศของพืน้ ที่ได้
การพัฒนาระบบ
การพัฒนาระบบเพื่อให้ระบบที่พัฒนามีฟังก์ชันการทํางานที่สอดคล้องกับคุณสมบัติของระบบที่ได้วิเคราะห์
มาแล้วข้างต้น จึงใช้เครื่องมือในการเขียนด้วย APP Inventor เวอร์ชนั 2 (สมชาติ, 2556) ซึ่งเหมาะสําหรับผูท้ ่ีไม่ชาํ นาญ
การเขียนโปรแกรม โดยแบ่งระบบที่พฒ
ั นาขึน้ เป็ น 4 ส่วน
ส่วนของฐานข้อมูลเป็ นส่วนที่ใช้ในการจัดเก็บข้อมูลรายละเอียดของสถานที่ เช่น ชื่อเกษตรกร ที่อยู่ พิกดั ทาง
ภูมิศาสตร์ รู ปภาพของสถานที่ต่างๆ และข้อมูลผลผลิต โดยฐานข้อมูลดังกล่าวมีระบบจัดการฐานข้อมูล firebase ของ
google ทําหน้าที่ดแู ลจัดการฐานข้อมูล ทัง้ นีห้ ากมีการติดต่อกับฐานข้อมูลสามารถกระทําได้โดยผ่านเครื่องมือมาตรฐาน
ของระบบจัดการฐานข้อมูล firebase google
ส่วนของหน้าจอแอปพลิเคชันผูว้ ิจยั ได้ออกแบบแอปพลิเคชันให้ง่ายต่อการใช้งาน ไม่ซบั ซ้อน การออกแบบจึงเน้น
ให้ดาํ เนินการผ่านอินเตอร์เฟชบนหน้าจอของแอปพลิเคชันที่พฒ
ั นาขึน้
ส่วนของการค้นหาตําแหน่งและนําทาง สามารถเลือกสถานที่จาก รายการจุดหมายปลายทางที่ระบบแสดงให้ใน
หน้าจอเมื่อผูใ้ ช้เลือกสถานที่แล้วระบบจะแสดงพิกดั ของสถานที่ดงั กล่าวบนแผนที่ สําหรับการนําทางระบบจะนําค่าพิกดั
ของสถานที่ดงั กล่าวที่อยู่ในฐานข้อมูลส่งไปยัง Google Map Direction เพื่อกําหนดเป็ นจุดหมายปลายทางและนําค่า
พิกดั ปั จจุบนั ของผูใ้ ช้มากําหนดเป็ นจุดตัง้ ต้นมากําหนดเส้นทางและนําทาง
ส่วนของข้อมูลพืน้ ฐานการเกษตร ผูใ้ ช้งานสามารถแก้ไข ปรับปรุ งข้อมูลพื น้ ฐานด้วยตนเองโดยกดปุ่ มบัญชี
ผูใ้ ช้งานจากหน้าจอเพื่อให้แอพปลิเคชันแสดงข้อมูลเดิมที่จดั เก็บในฐานข้อมูลเพื่อให้ผใู้ ช้ปรับปรุงแก้ไข และบันทึกกลับเข้า
ไปยังฐานข้อมูลสําหรับใช้งานต่อไป
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การทดสอบระบบ
การทดสอบฟั งก์ชนั การใช้งานแอปพลิเคชัน “ Banana HomTong” ที่พฒ
ั นาขึน้ ผูว้ ิจยั ได้บนั ทึกข้อมูลแปลงปลูก
กล้วยหอมทองและข้อมูลที่เกี่ยวข้องของเกษตรกรในเบือ้ งต้นจํานวน 60 ราย พร้อมทัง้ แลกเปลี่ยนข้อมูลราคากล้วยหอม
ทอง ข้อมูลสภาพอากาศ จากการให้บริการข้อมูลสาธารณะของกรมการค้าภายใน และข้อมูลสภาพอาการของกรม
อุตนุ ิยมวิทยา เพื่อใช้เป็ นกรณีศกึ ษาและเป็ นตัวอย่างตัง้ ต้นในการทดลองใช้งาน
ประเมินความพึงพอใจ
การประเมินความพึงพอใจต่อแอปพลิเคชันผ่านระบบแบบสอบถามเขียนคําถามตามที่กาํ หนดไว้โดยให้คาํ ถามมี
ความชัดเจนแบ่งการประเมินออกเป็ น 5 ระดับ (ภัทชญา, 2561) โดยการเรียงค่าคะแนนค่าพึงพอใจจากระดับที่ 5 คือมาก
ที่สดุ ระดับ 4 มาก ระดับ 3 ปานกลาง ระดับ 2 น้อย และระดับ 1 น้อยที่สดุ โดยแบ่งกลุ่มประชากรในการประเมินเป็ น 2
ส่วนคือ กลุ่มเกษตรกรผูป้ ลูกกล้วยหอมทองจํานวน 15 คน ในอําเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี และพ่อค้าที่จาํ หน่าย
กล้วยหอมทองในตลาดไทจํานวน 15 คน รวมทัง้ สิน้ 30 คน โดยกลุ่มตัวอย่างเหล่านี ไ้ ด้มาจากการสุ่มประชากรแบบ
บังเอิญ (Accidental Sampling)
ผลและวิจารณ์ผลการศึกษา
ผลการศึกษาในการออกแบบแอปพลิเคชันบันทึกข้อมูลเชิงพืน้ ที่อิเล็กทรอนิกส์กล้วยหอมทอง ได้แบ่งผลออกเป็ น
2 ส่วนคือผลจากพัฒนาแอปพลิเคชันบันทึกข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์กล้วยหอมทอง และผลจากการประเมินความพึงพอใจ
จากการใช้งานโดยมีรายละเอียดดังนี ้
ผลการพัฒนา Mobile Application บันทึกข้อมูลเชิงพืน้ ทีอ่ เิ ล็กทรอนิกส์กล้วยหอมทอง
แอปพลิเคชัน ที่ ไ ด้จากการพัฒนาในครัง้ นี ส้ ามารถใช้งานบนโทรศัพท์มือ ถื อที่ ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์
เวอร์ชนั 4.4 ขึน้ ไป โดยผูใ้ ช้จะต้องเชื่อมต่อกับระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตผ่านโครงข่ายโทรศัพท์มือถือและติดตัง้ แอปพลิเค
ชันบนโทรศัพท์มือถือที่ตอ้ งการใช้งานระบบ การเข้าถึงข้อมูลของระบบสามารถทําได้ผ่านหน้าจอของระบบที่ได้ออกแบบ
ตามบทบาทของผูใ้ ช้งาน ซึง่ ผูใ้ ช้งานจะต้องลงทะเบียนเป็ นสมาชิกต่อจากนัน้ ระบบจึงกําหนดบทบาทการเข้าถึงข้อมูลตาม
ประเภทของสมาชิก รายละเอียดหน้าจอปรากฏดังนี ้
หน้าจอเข้าระบบ
ก่อนที่จะเข้าสูห่ น้าจอหลักของระบบ ระบบจะแบ่งกลุม่ ผูใ้ ช้ออกเป็ น 2 ส่วน คือบุคคลทั่วไปและสมาชิก (Fig.1 A)
เพื่อให้ง่ายต่อการค้นหาและการใช้งาน โดยที่ระบบจะให้เลือกรู ปแบบการเข้าใช้ และหากผูใ้ ช้งานต้องการสมัครสมาชิก
สามารถเลือกปุ่ มสมัครสมาชิกได้ (Fig.1 B) และกรอกข้อมูลและทําการยืนยัน (Fig.1 C)

29

ภาคบรรยาย

การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครัง้ ที่ 60
(A)

สาขาพืช
(B)

(C)

Fig. 1 Home screen of application Banana HomTong
หน้าจอสาํ หรับการค้นหาพืน้ ที่
เมื่อเข้าสู่หน้าจอหลักแล้ว จะพบหัวข้อพืน้ ที่เพาะปลูก หัวข้อพืน้ ที่เพาะปลูกเป็ นหัวข้อสําหรับการดําเนินการ
เกี่ยวกับพืน้ ที่แปลงเกษตรกรโดยผูใ้ ช้งานสามารถค้นหาพืน้ ที่แปลงเกษตรจากแผนที่ในระบบ (Fig. 2A) หรือเลือกจากเมนู
รายการจุดหมายปลายทาง ระบบจะนํารายชื่อข้อมูลเกษตรกรที่ลงทะเบียนไว้ ขึน้ มาแสดง (Fig. 2B) เมื่อเลือกรายชื่ อ
เกษตรกรแล้ว ระบบจะแสดงเส้นทางการนําทางโดยแสดงเส้นทางการเดินทาง จากตําแหน่งที่ผใู้ ช้งานอยู่ในปั จจุบนั ไปยัง
จุดหมายปลายทางที่ผใู้ ช้เลือก (Fig. 2C)
(A)

(B)

(C)

Fig. 2 Search and navigation screen
หน้าจอสาํ หรับการดูขอ้ มูลพืน้ ฐาน
เป็ นหน้าจอที่สร้างเพื่ออํานวยความสะดวกสําหรับผูใ้ ช้งาน โดยผูใ้ ช้งานเข้าสูห่ น้าจอหลัก (Fig. 3A) เลือกหัวข้อที่
ต้องการดูได้แก่ ราคากล้วยหอมทอง (Fig. 3B) สําหรับเข้ามาตรวจสอบราคากลางกล้วยหอมทองซึ่งข้อมูลที่ได้มาจาก
แหล่งที่มากรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ (กระทรวงพาณิชย์, 2564) และสภาพอากาศวันนี ้ (Fig. 3C) เป็ นข้อมูล
ติดตามสภาพอากาศ ณ ตําแหน่งปั จจุบนั ซึง่ ข้อมูลที่ได้มาจากแหล่งที่มา กรมอุตนุ ิยมวิทยา (กรมอุตนุ ิยมวิทยา, 2564)
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(A)

สาขาพืช
(B)

(C)

Fig. 3 Basic information Screen
หน้าจอสาํ หรับการบันทึก แก้ไขข้อมูล
ในการใช้งานระบบ จําเป็ นต้องมีสว่ นที่เพิ่มเติมข้อมูลในการบันทึกตําแหน่งที่ตงั้ พืน้ ที่ และการแก้ไขข้อมูลหากมี
การปรับเปลี่ยนพืน้ ที่ ดังนัน้ ผูว้ ิจยั จึงออกแบบระบบ ให้ผใู้ ช้งานที่เป็ นสมาชิกสามารถทํารายการในส่วนนีไ้ ด้ดว้ ยตนเอง โดย
จํากัดเฉพาะข้อมูลที่เป็ นของตนเองเท่านัน้ ที่สามารถเข้าไปเพิ่ม แก้ไข แล้วทําการบันทึกข้อมูลกลับเข้าสูร่ ะบบซึ่งจะมีผลทํา
ให้ขอ้ มูลถูกตรวจสอบและแก้ไขให้ถกู ต้องโดยตัวของเจ้าของข้อมูลโดยตรง ไปแสดงในส่วนของหน้าแผนที่ทนั ที (Fig. 4)

Fig. 4 Add and edit area information screen
ผลการประเมินความพึงพอใจ
ในส่ว นของผลการประเมินความพึงใจของผูใ้ ช้งานระบบบันทึกข้อ มูลอิเล็กทรอนิ ก ส์กล้ว ยหอมทอง แบ่งผู้
ประเมินออกเป็ น 2 กลุ่มคือ กลุ่มตัวอย่างเกษตรกรปลูกกล้วยหอมทอง และกลุ่มของพ่อค้าแม่คา้ ที่จาํ หน่ายกล้วยหอมใน
ตลาดไท กลุม่ ละ 15 คน รวมจํานวน 30 คน ได้ผลการประเมินดังนี ้
ข้อมูลทั่วไปของผูต้ อบแบบสอบถาม มีเพศชายจํานวน 13 คน เพศหญิง จํานวน 17 คน ช่วงอายุของผูท้ าํ การ
ประเมิน 20–35 ปี จํานวน 6 คน อายุ 36–50 จํานวน 17 คน และอายุมากว่า 50 ปี ขึน้ ไป จํานวน 7 คน มีระดับการศึกษา
ตํ่ากว่าปริญญาตรีจาํ นวน 8 คน ระดับปริญญาตรีจาํ นวน 18 คน สูงกว่าปริญญาตรีจาํ นวน 4 คน และมีประสบการณ์ใน
การใช้แอปพลิเคชันบนมือถือจํานวน 26 คน และไม่มีประสบการณ์ในการใช้แอปพลิเคชันบนมือถือ จํานวน 4 คน ในส่วน
ของการประเมินระบบแอปพลิเคชัน
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Table 1 The results of the evaluation part 2, famers’ opinions of using the application
Level Satisfaction
Evaluation Topic
SD
Meaning
X̅
Beauty of the screen
3.93
0.70
Moderate
Easy to read font
3.87
0.83
Moderate
Interpretation and pictures
3.87
0.74
Moderate
Difficulty in use
3.80
0.86
Moderate
Data access speed
3.53
0.64
Moderate
Awareness of general background information
3.80
0.68
Moderate
System clearly displays the location of the
3.67
0.72
Moderate
farmland

CV
18.00
21.56
19.22
22.68
18.11
17.79
19.74

ผลจาก Table 1 การศึกษาความพึงพอใจในการใช้งานแอปพลิเคชันของเกษตรกรในภาพรวมผมว่ามีความพึง
พอใจในระดับปานกลางทุกหัวข้อ โดยหัวข้อความเร็วในการเข้าถึงข้อมูลมีค่าเฉลี่ยตํ่าสุดอยู่ท่ีระดับ 3.53 และหัวข้อความ
สวยงามของหน้าจอมีคา่ เฉลี่ยสูงสุดอยูท่ ่ี 3.93
Table 2 The results of the evaluation part 2, merchants’ opinions of using the application
Level Satisfaction
Evaluation Topic
SD
Meaning
X̅
Beauty of the screen
4.47
0.52
Much
Easy to read font
4.20
0.68
Moderate
Interpretation and pictures
4.47
0.52
Much
Difficulty in use
3.93
0.70
Moderate
Data access speed
4.07
0.59
Moderate
Awareness of general background
4.60
0.51
Much
information
4.60
0.51
Much
System clearly displays the location of the
farmland

CV
11.56
16.10
11.56
17.89
14.60
11.02
11.02

ผลจาก Table 2 การศึกษาความพึงพอใจในการใช้งานแอปพลิเคชันของพ่อค้าในภาพรวมผมว่ามีความพึงพอใจ
ในระดับปานกลางและระดับพอใจมากซึ่งมีค่าเฉลี่ยสูงสุด 2 หัวข้อคือ หัวข้อรับรู ข้ อ้ มูลพืน้ ฐานทั่วไป และหัวข้อระบบ
แสดงผลตําแหน่งพืน้ ที่เพาะปลูก มีคา่ เฉลี่ยที่ 4.60 และน้อยสุดอยูท่ ่ีหวั ข้อความยากง่ายในการใช้งานมีคา่ เฉลี่ยอยูท่ ่ี 3.93
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วิจารณ์ผลการศึกษา
ความพึงพอใจในการใช้งานของแอปพลิเคชัน Banana HomTong ของผูป้ ระเมิน จํานวน 30 คน มีทงั้ หมด 7
หัวข้อ โดยที่หวั ข้อความสวยงามขอหน้าจอเกษตรกรให้คะแนนสูง จากการวิเคราะห์พบว่าเกษตรกรบางส่วนไม่สะดวกใน
การใช้งานเนื่องจากข้อจํากัดของโทรศัพท์มือถือ ซึง่ ไม่สามารถติดตัง้ แอปพลิเคชันได้ และปั ญหาการเชื่อมต่อของเครือข่าย
สัญญาณอินเตอร์เน็ตค่อนข้างช้า และในส่วนของตัวอักษรไม่ชดั เจน เนื่องจากโทรศัพท์มือถือมีขนาดเล็กจึงทําให้ตวั อักษร
หรือข้อความเล็กเกินไป ซึง่ ตรงกับคะแนนที่ได้จากความพึงพอใจในหัวข้อความยากง่ายในระดับน้อยที่สดุ สําหรับพ่อค้าให้
ความคิดเห็นว่าแอปพลิเคชันน่าใช้งาน สามารถสืบค้นข้อมูลพืน้ ที่แปลงเกษตรและนําทางได้ รวมถึงมีขอ้ มูลอื่นๆ เช่นข้อมูล
ราคา ทําให้เขาทราบราคากล้วยหอมทองและประเมินราคาในอนาคตได้ อยากให้มีในส่วนการสนทนาคุยกันกับทาง
เกษตรกรได้เลยในแอปพลิเคชัน สอดคล้องกับการศึกษาของ ฉัตรนภา และดวงกลม (2564) ความพึงพอใจในการใช้งาน
แอปพลิเคชัน Thai Organic Platform ของผูค้ า้ ในตลาดสุขใจ ได้กล่าวว่า การใช้ประโยชน์จากแอปพลิเคชันซึง่ เป็ นการใช้
งานยังไม่ได้จบในแอปพลิเคชันเดียว ต้องมีการใช้แอปพลิเคชันไลน์หรือโทรศัพท์นอกเหนือจากแอปที่เปิ ดใช้งานอยู่
สรุ ป
การพัฒนา Mobile application บันทึกข้อมูลเชิงพืน้ ที่อิเล็กทรอนิกส์กล้วยหมอทอง จังหวัดปทุมธานี สรุ ปได้ว่า
สามารถแก้ปัญหาของผูใ้ ช้งานในกลุ่มพ่อค้าเรื่องการเข้าถึงข้อมูลโดยอ้างอิงจากค่าเฉลี่ย ซึ่งมีความพึงพอใจอยูในระดับ
ปานกลางและมาก จากแบบสํารวจหัวข้อการรับรู ข้ อ้ มูลและการแสดงผลตําแหน่งพืน้ ที่เพาะปลูกในส่วนของเกษตรกร
ค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับดีถงึ ดีมากแต่ยงั มีประเด็นเรื่องข้อจํากัดในการใช้งานของโทรศัพท์มือถือและเครือข่าย
ข้อเสนอแนะ
จากการศึกษาความพึงพอใจของการใช้แอปพลิเคชันของ Banana HomTong ควรปรับปรุ งช่องทางในการ
สื่อสารระหว่างผูใ้ ช้แอปพลิเคชันให้สามารถสื่อสารได้อย่างเบ็ดเสร็จในแอปพลิเคชัน Banana HomTong โดยไม่ตอ้ ง
กระทําผ่านสื่อสังคมออนไลน์อ่ืนๆ ที่มีใช้กนั อยูใ่ นปั จจุบนั
เอกสารอ้างอิง
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บทคัดย่อ
ศึกษาผลของการใช้ปยอิ
ุ๋ นทรีย ์ 4 ชนิดต่อสมบัติทางเคมีของดินและการเจริญเติบโตของกล้วยหอมทองที่ปลูกใน
อําเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี วางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ (Completely Randomized Design; CRD)
ประกอบด้วย 4 ทรีตเมนต์จาํ นวน 3 ซํา้ ได้แก่ 1) มูลวัว 500 กรัม/ต้น 2) มูลไก่แกลบ 500 กรัม/ต้น 3) มูลไส้เดือนดิน 300
กรัม/ต้น และ 4) มูลสุกร 500 กรัม/ต้น เก็บข้อมูลการเจริญเติบโตจนครบอายุ 6 เดือน ผลการศึกษาพบการใส่ปุ๋ยมูล
ไส้เดือนดินส่งผลให้การเจริญเติบโตของกล้วยหอมทองหลังปลูกไปแล้ว 6 เดือน ด้านความสูง เส้นรอบวง ความยาวใบ
และความกว้างใบ มากที่สดุ เท่ากับ 46.33 ซม. 16.06 ซม. 49.11 ซม. และ 23.00 ซม. ตามลําดับ ส่วนการใส่มูลวัวจะ
ส่งผลต่อจํานวนใบมากที่สดุ (20 ใบ)
คําสําคัญ: กล้วยหอมทอง, การเจริญเติบโต, ปุ๋ ยคอก
Abstract
The effect of animal manures on soil chemical properties and growth of Hom Thong bananas grown in
Lat Lum Kaeo District, Pathum Thani Province. The experiment was design in Completely Randomized Design
(CRD) with 4 treatments and 3 replications. The treatments were 1) cow manure 500 g/plant 2) chicken manure
+ rice husk 500 g/plant 3) vermicompost 300 g/plant and 4) swine manure 500g/plant. The results of this study
revealed that application of vermicompost had the greatest effect on the growth of Hom Thong bananas with in
6 months after planting, the height, circumference, leaf length and leaf width were 46.33 cm 16.06 cm
49.11 cm and 23.00 cm, respectively. Adding cow manure was found to result in the maximum number of
leaves, (20 leaves).
Keywords: Animal manure, Growth, Musa (AAA Group) ‘Kluai Hom Thong'
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คํานํา
กล้วยหอมทองเป็ นพืชเจริญเติบโตเร็ว ดูแลรักษาไม่ยาก เจริญเติบโตได้ทกุ ภาคของประเทศไทย และเป็ นพืชที่มี
คุณค่าทางโภชนาการสูง (กัลยาณี , 2558; เบญจมาศ, 2558) เป็ นพืชที่เจริญเติบโตเร็วหากได้รบั ปริมาณธาตุอาหารที่
เพียงพอ กล้วยหอมทองมีความต้องการธาตุอาหารค่อนข้างสูงในช่วงการเจริญเติบโตทางลําต้น (vegetative growth)
โดยเฉพาะไนโตรเจน (N) ฟอสฟอรัส (P2O5) และโพแทสเซียม (K2O) ต้องการประมาณ 15.3 4.0 และ 49.6 กิโลกรัม/ไร่ต่อ
ปี ตามลําดับ (สรสิทธิ์, 2527) ซึ่งหากปลูกกล้วยหอมทองในพืน้ ที่เดิมติดต่อกันเป็ นระยะเวลานาน อาจทําให้ดินมีความ
อุดมสมบูรณ์ลดลง และสมบัติทางกายภาพบางประการแย่ลง เช่น การระบายนํา้ และอากาศ ดังนัน้ การปรับปรุ งบํารุ งดิน
บริเวณรอบ ๆ กอจะส่งผลต่อการดูดธาตุอาหาร และทําให้ดินโปร่ง ร่วนซุยมีการระบายนํา้ และอากาศดีขึน้ ซึ่งปั จจุบนั มี
การปรับปรุ งดินด้วยปุ๋ ยคอก เพราะสามารถปรับปรุ งสมบัติทางเคมี ทางกายภาพ และทางชีวภาพของดินดีขึน้ เช่น ช่วย
ปลดปล่อยธาตุอาหารหลักของพืชในดิน ช่วยปรับปรุงโครงสร้างของดิน เพิ่มการดูดซับนํา้ ในดิน เพิ่มการระบายอากาศ ลด
อัตราการชะล้างพังทลายและช่วยให้จุลินทรียใ์ นดินทํางานได้ดีขึน้ ทัง้ นีไ้ ด้มีการศึกษาผลของการใส่ปยคอก
ุ๋
เช่น มูลโค
กระบือ สุกรและสัตว์อ่ืน ๆ เพื่อช่วยเพิ่มปริมาณอินทรียวัตถุในดิน ส่งเสริมให้ดินมีสมบัติเหมาะกับการเจริญเติบโตของพืช
มากขึน้ (ธงชัย, 2550; มุกดา, 2560) ซึง่ มีการศึกษาการใช้ปยมู
ุ๋ ลไก่ ปุ๋ ยเคมี และปุ๋ ยมูลไก่รว่ มกับปุ๋ ยเคมีตอ่ การเจริญเติบโต
และคุณภาพผลผลิตของกล้วยไข่ พบว่าการให้ปยมู
ุ๋ ลไก่ปริมาณ 1 กิโลกรัมต่อต้น โดยวิธีการหว่านรอบโคนต้นเดือนละครัง้
ทําให้กล้วยไข่มีการเจริญเติบโตและมีคณ
ุ ภาพผลผลิตดีไม่ต่างจากการให้ปยเคมี
ุ๋
(นฤชิต และคณะ, 2558) จากที่กล่าวมา
จึงมีความสนใจที่จะศึกษาผลของปุ๋ ยคอกประเภทต่างๆต่อการเปลี่ยนแปลงสมบัติเคมีของดินและการเจริญเติบโตของ
กล้วยหอมทอง ที่ปลูกในชุดดินรังสิต
อุปกรณ์และวิธีการ
ทําการทดลองที่แปลงปลูกกล้วยหอมทองของเกษตรกร ตําบลระแหง อําเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี
ตัง้ แต่เดือนมิถนุ ายน–ธันวาคม พ.ศ. 2562 โดยวางแผนการทดลองแบบสุม่ สมบูรณ์ (Completely Randomized Design;
CRD) ประกอบด้วย 4 ทรีตเมนต์ ทรีตเมนต์ละ 3 ซํา้ ได้แก่ 1) ใส่มลู ไก่แกลบ 500 กรัม/ต้น 2) ใส่มลู วัว 500 กรัม/ต้น 3) ใส่
มูลไส้เดือนดิน 300 กรัม/ต้น และ 4) ใส่มลู สุกร 500 กรัม/ต้น
การเตรียมแปลงวิจยั เริ่มจาก ขุดหลุมปลูกขนาด 50×50×50 เซนติเมตร รองก้นหลุมด้วยปุ๋ ยคอกตามทรีทเมนต์
ข้างต้น คลุกเคล้าปุ๋ ยคอกกับดินชัน้ บนให้เข้ากัน นําหน่อกล้วยขนาดประมาณ 30×50 เซนติเมตร ที่เตรียมไว้วางตรงกลาง
หลุม จากนั้นทําการกลบ โดยให้ยอดหน่อกล้วยสูง กว่า ระดับ ดินประมาณ 10 เซนติเมตร โดยมี ระยะปลูก 2×2 เมตร
หลังจากย้ายปลูกได้ 1 เดือน ใส่ปยคอกตามทรี
ุ๋
ตเมนต์ขา้ งต้น เดือนละ 1 ครัง้ รวม 6 ครัง้ โดยการหว่านรอบโคนต้น ให้หา่ ง
จากโคนต้นประมาณ 20–30 เซนติเมตร การดูแลและกําจัดวัชพืชในแปลงกล้วยโดยการตัดหญ้าร่วมกับการฉีดสารกําจัด
วัชพืช ฉีดพ่นไตรโครเดอร์ม่าเพื่อกําจัดและป้องกันเชือ้ ราที่เป็ นสาเหตุก่อโรคพืชอัตรา 25 กรัม/นํา้ 20 ลิตร และฉีดเมธาไร
เซียมผสมบิวเวอร์เรียอัตรา 50 กรัม/นํา้ 20 ลิตร เพื่อกําจัดด้วง เพลีย้ และแมลงศัตรูพืช สําหรับการให้นาํ้ ในแปลงทดลองใช้
ระบบสมาร์ทฟาร์ม โดยการติดตัง้ เซนเซอร์วดั ระดับความชืน้ ดินที่ระดับความลึก 30 เซนติเมตร ควบคุมการจ่ายนํา้ ผ่านหัว
มินิสปริงเกอร์ อัตราการไหล 40 ลิตร/ชั่วโมง โดยระบบจะจ่ายนํา้ เมื่อระดับความชืน้ ดินน้อยกว่าร้อยละ 50 โดยปริมาตร
และหยุดจ่ายนํา้ เมื่อความชืน้ ดินอยู่ท่ีรอ้ ยละ 70 โดยปริมาตร บันทึกข้อมูลด้านสมบัติทางเคมีดินก่อนและหลังทดลอง
ได้แก่ ปฏิกิริยาดิน อินทรียวัตถุในดิน ปริมาณไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียมในดิน และบันทึกข้อมูลด้านการ
เจริญเติบโตของกล้วยหอมที่อายุ 6 เดือนหลังปลูก ได้แก่ ความสูงต้นของลําต้นเทียม (เซนติเมตร) เส้นรอบวงลําต้นเทียม
(เซนติเมตร) ความยาวใบ (เซนติเมตร) ความกว้างใบ (เซนติเมตร) และจํานวนใบ วิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติ
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(analysis of variance, ANOVA) และทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยด้วยวิธีทางสถิติแบบ Fisher’s Least Significant
Difference (LSD)
ผลและวิจารณ์ผลการทดลอง
การศึกษาผลของปุ๋ ยคอกแต่ละชนิดต่อสมบัติทางเคมีดิน พบว่า ก่อนการใส่ปยคอก
ุ๋
ดินมีปฏิกิรยิ าดิน อยู่ท่ี 6.63
(เป็ นกลาง) ปริมาณอินทรียวัตถุ 0.81 เปอร์เซ็นต์ (อยู่ในระดับตํ่ามาก) ปริมาณไนโตรเจนทัง้ หมด 0.06 เปอร์เซ็นต์ (อยู่
ระดับตํ่ามาก) ปริมาณฟอสฟอรัสที่เป็ นประโยชน์ 6.67 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม (อยู่ในระดับตํ่า) ปริมาณโพแทสเซี ยมที่
แลกเปลี่ยนได้ 132.67 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม (อยู่ในระดับสูงมาก) หลังจากใส่ปยคอกชนิ
ุ๋
ดต่าง ๆ เป็ นระยะเวลา 6 เดือน
พบว่า ดินมีปฏิกิรยิ าดินเพิ่มขึน้ มากกว่า 7.00 (เป็ นกลาง) การใส่ปยหมั
ุ๋ กมูลไส้เดือนดินทําให้ดินมีปริมาณอินทรียวัตถุ และ
ไนโตรเจนทัง้ หมดเพิ่มขึน้ มากที่สดุ คิดเป็ น 1.46 เปอร์เซ็นต์ (อยู่ในระดับตํ่า) และ 0.08 เปอร์เซ็นต์ ตามลําดับ การใส่ปยุ๋
คอกจากมูลวัวทําให้ดินมีปริมาณฟอสฟอรัสที่เป็ นประโยชน์และปริมาณโพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนได้เพิ่มขึน้ มากที่สดุ คือ
153.00 และ 220.00 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม (อยู่ในระดับสูงมาก) ตามลําดับ (Table 1) ด้านการเจริญเติบโตของกล้วยหอม
ทองหลังย้ายปลูกได้ 6 เดือน พบว่า การใส่ปยคอกแต่
ุ๋
ละชนิดไม่มีความแตกต่างทางสถิติ แต่การใส่มลู ไส้เดือนดินทําให้
ความสูงของลําต้นเทียม เส้นรอบวงลําต้นเทียม ความยาวใบและความกว้างใบมากที่สดุ คือ 46.33, 16.06, 49.11 และ
23.00 เซนติเมตร ตามลําดับ (Table 2) และ (Fig. 1) เป็ นเพราะปุ๋ ยไส้เดือนดินเหมาะสําหรับบํารุ งต้นและราก ในช่วงที่พืช
กําลังเติบโต และยังช่วยให้ดินมีโครงสร้างดีขนึ ้ ระบายนํา้ และอากาศได้ดี และเก็บความชืน้ ได้มากขึน้ ช่วยให้ระบบรากพืช
กระจายตัวได้ดีขึน้ (มุกดา, 2560) สอดคล้องกับงานวิจยั ของ พงศธร (2561) ที่รายงานว่าการใช้ปยมู
ุ๋ ลไส้เดือนดินทําให้
การเจริญเติบโตของ ความสูงของลําต้นเทียม เส้นรอบวงของลําต้นเทียมและขนาดก้าน มากที่สดุ ในกล้วยนํา้ ว้า พันธุป์ าก
ช่อง 50 นอกจากนี ้ เบ็ญจวรรณ และคณะ (2562) รายงานว่าการใส่มลู ไส้เดือนดิน 3000 กิโลกรัม/ไร่ ให้ผลการทดลอง
ใกล้เคียงกับการใส่ปยเคมี
ุ๋
สตู ร 12-8-8 อัตรา 75 กิโลกรัม/ไร่ โดยมีการเจริญเติบโตด้านความสูงของลําต้นเทียม เส้นรอบ
วงลํา ต้นเที ยมและจํา นวนใบมากที่ สุด เนื่ อ งจากมูลไส้เ ดื อ นมี ปริมาณอิน ทรียวัตถุแ ละไนโตรเจนที่ สูง ส่งผลต่อ การ
เจริญเติบโตทางด้านลําต้นและใบ และยังพบว่ามีปริมาณฟอสฟอรัสอยู่ในระดับสูง (40.03 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม) ซึ่ง
ฟอสฟอรัสมีสว่ นช่วยในการส่งเสริมการเจริญเติบโตของรากและลําต้น ช่วยในการสังเคราะห์แสง การหายใจและการแบ่ง
เซลล์ ช่วยให้รากดูดธาตุอาหารจากดินมาใช้เป็ นประโยชน์ได้มากขึน้ และช่วยให้ลาํ ต้นแข็งแรงและปริมาณโพแทสเซียมที่
พบอยู่ใ นระดับ ที่ สูง มาก (187.67 มิลลิกรัมต่อ กิ โ ลกรัม) ซึ่ง โพแทสเซี ยมช่ว ยในการสัง เคราะห์ดว้ ยแสง ส่ง เสริม การ
เจริญเติบโตของราก ทําให้รากดูดนํา้ และธาตุอาหารได้ดีขึน้ มีบทบาทต่อการขยายขนาดของเซลล์และการพัฒนาด้านลํา
ต้น (ยงยุทธ, 2558) จึงเป็ นผลให้กล้วยหอมทองที่ใส่มลู ไส้เดือนดินมีการเจริญเติบโตได้ดีท่ีสดุ ส่วนการใส่มลู ไก่แกลบทํา
ให้การเจริญเติบโตช้าที่สดุ คือ ด้านความสูงของลําต้นเทียม (27.77 เซนติเมตร) เส้นรอบวงลําต้นเทียม (10.55 เซนติเมตร)
ความยาวใบ (34.11 เซนติเมตร) และความกว้างใบ (16.89 เซนติเมตร) และการใส่มลู วัว พบว่า ทําให้จาํ นวนใบมากที่สดุ
(20.00 ใบ) รองลงมาคือ การใส่มลู ไส้เดือนดิน (19.89 ใบ) การใส่มลู สุกร (17.89 ใบ) และการใส่มลู ไก่แกลบ (17.22 ใบ)
(Table2) จากการศึกษาพบว่า ปุ๋ ยคอกสามารถปรับปรุ งบํารุ งดินให้มีความอุดมสมบูรณ์เพิ่มขึน้ แต่ควรใช้รว่ มกับปุ๋ ยทาง
ใบหรือปุ๋ ยประเภทอื่น เพื่อให้กล้วยหอมทองเจริญเติบโตได้ดีขนึ ้ ทัง้ นีก้ ารเจริญเติบโตของกล้วยหอมทองที่ดีนนั้ ควรมีความ
สูงของลําต้นเทียม 2.5–3.5 เมตร และเส้นรอบวงลําต้นเทียม 20 เซนติเมตร ซึ่งจากการทดลองนีจ้ ะเห็นว่าการใส่มลู ใส้
เดือนดิน ส่งผลดีต่อทัง้ ความสูงของลําต้นเทียมและเส้นรอบวงลําต้นเทียม ซึง่ มีความสําคัญต่อการพัฒนาของกล้วยที่แข็ง
เรงและเจริญเติบโจจนให้ผลผลิตที่ดีได้
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Table 1 Chemical properties of the soil before and after experiment
Period
Before planting
6 months after
planting

Treatment
(manure)
Chicken manure
+ rice husk
Cow manure
Vermicompost
Swine manure

pH
6.63
7.07

pH
Level
Natural pH
Natural pH

Organic matter
%
Level
0.81
Very low
0.80
Low

N
%
0.06
0.06

mg/kg.
6.67
17.58

Avail. P
Level
Low
Medium

7.13
7.02
6.97

Natural pH
Natural pH
Natural pH

1.12
1.46
1.29

0.07
0.08
0.08

153.00
40.03
19.20

Very high
High
Medium

Low
Low
Low

Exch. K
mg/kg.
Level
132.67
Very high
188.67
Very high
220.00
187.67
194.00

Very high
Very high
Very high

*Samples were analyzed at Department of Soil Science, Faculty of Agriculture, Kasetsart University
Table 2 Average vegetative growth parameter of Hom Thong banana treated by different animal manures
Pseudostem
height (cm)

Treatments

Pseudostem
circumference (cm)

Leaf length
(cm)

Chicken manure + rice husk
27.77
10.55
34.11
Cow manure
42.00
13.78
45.44
Vermicompost
46.33
16.06
49.11
Swine manure
46.22
15.28
46.56
F - test
ns
ns
ns
C.V. (%)
19.25
6.12
24.31
ns Means in the same column are not significantly different (p > 0.05)
(A)

20 cm

(B)

(C)

20 cm

20 cm

Leaf width
(cm)

Number of
leaves

16.89
22.72
23.00
21.44
ns
11.23

17.22
20.00
19.89
17.89
ns
5.06

(D)

20 cm

Fig. 1 Hom Thong bananas growth using different organic fertilizers: vermicompost (A); Swine manure (B); cow
manure (C); and chicken manure (D) after 6 months

สรุ ป

การใส่ปยอิ
ุ๋ นทรียไ์ ด้แก่ มูลวัว มูลไก่แกลบ มูลไส้เดือนดินและมูลสุกร ส่งผลให้ปริมาณอินทรียวัตถุในดิน ปริมาณ
ไนโตรเจน ปริมาณฟอสฟอรัสที่เป็ นประโยชน์และปริมาณโพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนได้ เพิ่มสูงขึน้ และแม้วา่ จะไม่พบความ
แตกต่ า งอย่ า งมี นัย สํา คัญ ทางสถิ ติ แต่ ก ล้ว ยหอมทองที่ ไ ด้รับ ปุ๋ ยอิ น ทรี ย ์จ ากมูล ไส้เ ดื อ นดิ น มี แ นวโน้ม ส่ ง เสริม การ
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เจริญเติบโตด้านความสูงของลําต้นเทียม เส้นรอบวงลําต้นเทียม ความยาวใบและความกว้างใบมากที่สดุ หลังปลูกไปแล้ว
เป็ นเวลา 6 เดือน
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ผลของการเติมปูนโดโลไมท์ในดินบนต่อการเปลี่ยนแปลงสมบัตขิ องดินในชั้นดินลึกเขตรากพืช
และนํา้ ชะดินในสวนทุเรียนภาคตะวันออกภายใต้การจําลองสภาพในไลซิมิเตอร์
Effects of surface-applied lime (dolomite) on soil characteristics of soil profile and leachates
under durian orchard soil in eastern Thailand using soil simulation in a lysimeter
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บทคัดย่อ
งานวิจยั นีศ้ ึกษาผลการเติมปูนโดโลไมท์ ต่อสมบัติของดินและนํา้ ชะดินภายใต้การจําลองโดยใช้ไลซิมิเตอร์ เก็บ
ดินจากสวนทุเรียนจํานวน 2 พืน้ ที่การศึกษา โดยเป็ นดินต่างกัน คือ เนือ้ ละเอียด (SC) และดินเนือ้ ปานกลาง (SCL) บรรจุ
ในไลซิมิเตอร์ ตามความลึก 0–5, 5–15, 15–30 และ 30–50 ซม. เติมปูนโดโลไมท์บนผิวดินในอัตรา 0, 0.5, 1.0 และ 1.5
เท่าของความต้องการปูน (LR) ชะดินด้วยนํา้ ประปา 10 ครัง้ แต่ละครัง้ ห่างกัน 10 วัน เก็บตัวอย่างดินและนํา้ ชะดินทุกครัง้
เพื่อวิเคราะห์สมบัติทางเคมี จากผลการทดลองพบว่าการเติมโดโลไมท์ส่งผลต่อระดับความเป็ นกรด-ด่างของดินที่เพิ่มขึน้
จาก 5.80 เป็ น 6.13 และ จาก 4.91 เป็ น 5.51 สําหรับในดินเนือ้ ละเอียด และดินเนือ้ ปานกลางตามลําดับ นอกจากนีย้ งั
สามารถเพิ่มแคลเซียมและแมกนีเซียมในดินได้ 1.85 และ 2.6 เท่าเมื่อเปรียบเทียบกับดินก่อนการทดลอง โดยส่วนใหญ่
สะสมอยู่ดินชัน้ บน (0–5 ซม.) การเติมปูนในอัตราที่สงู ขึน้ ส่งผลให้มีปูน ไอออนของเกลือ และอะลูมินมั ที่แลกเปลี่ยนได้
ถูกชะละลายไปกับนํา้ และลงไปในชัน้ ดินลึกได้มากขึน้
คําสําคัญ: การใส่ปนู ในดินบน, ดินกรด, ปูนโดโลไมท์, สวนทุเรียน
Abstract
The purpose of the experiment was to investigate the effect of dolomite application on soil properties
and leachate under lysimeter simulation. Soils with sandy clay (SC) and sandy clay loam (SCL) were collected
from 2 durian orchards and packed in a lysimeter according to soil depth: 0–5, 5–15, 15–30, and 30–50 cm.
Dolomite was applied to the soil surface at the rates of 0, 0.5, 1.0 and 1.5 fold of lime requirement (LR). Leach
the soil 10 times with tap water at each 10-day interval. Soil samples and leachates were collected each time
for chemical analysis. The result indicated that the application of dolomite raised the soil pH of SC soil from
5.80 to 6.13 and SCL soil from 4.91 to 5.51. The surface applied lime resulted in an increase in Ca and Mg of
1.85 and 2.6 times, respectively, with the majority of the increase accumulating on the topsoil (0–5 cm). The
higher rate of applied dolomite resulted of lime, salt ions and exchangeable Al being leached into the soil's
deeper layer by leachate.
Keywords: Acid soil, Dolomite, Durian orchard, Surface-applied lime
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คํานํา
ทุเรียนเป็ นไม้ผลที่เจริญเติบโตได้ดีในดินที่มีความเป็ นกรด-ด่าง อยู่ในช่วง 5.5–6.5 (กรมวิชาการเกษตร, 2547)
อย่างไรก็ตามกลับพบว่าดินในสวนทุเรียนในเขตภาคตะวันออกส่วนใหญ่ มีความเป็ น กรด-ด่าง อยู่ในช่วง 4.31–5.60
(สุมิตรา และคณะ, 2544) นอกจากนี ้ Jaisue et al. (2021) ยังพบว่า 60–70% ของตัวอย่างดินในสวนทุเรียนเป็ นดินกรด
จัด ซึ่งอาจส่งผลต่อความเป็ นประโยชน์ของธาตุอาหารพืช และธาตุบางธาตุละลายออกมามากจนอาจเป็ นพิษต่อพืช
การแก้ปัญหาความเป็ นกรดทําได้โดยการเติมปูน ซึ่งนอกจากจะช่วยปรับปรุ งสมบัติทางเคมีและกายภาพของดินแล้ว ยัง
สามารถเพิ่มธาตุอาหารให้แก่ดินได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งปูนโดโลไมท์ (CaMg(CO3)2) ที่ให้ทงั้ ธาตุแคลเซียมและแมกนีเซียม
จึงเหมาะสมอย่างมากกับดินกรดในพืน้ ที่ภาคตะวันออกของประเทศไทยที่มีการขาดทัง้ แคลเซียมและแมกนีเซียม (สุมิตรา
และคณะ, 2544; Jaisue et al., 2021) อัตราการเปลี่ยนแปลงความเป็ นกรด-ด่าง ของดินจากการใส่ปนู ขึน้ กับหลายปั จจัย
โดยเนือ้ ดินนับว่าเป็ นปั จจัยที่สาํ คัญ เนื่องจากดินเนือ้ ละเอียดมีความสามารถในการต้านทานการเปลี่ยนแปลงความเป็ น
กรด-ด่าง ได้มากกว่าดินเนือ้ หยาบ (เทียนชัย, 2539) Danilo et al. (2018) พบว่าการใส่แมกนีเซียมออกไซด์ในกลุม่ ดินเนือ้
ละเอียด ระยะเวลา 24 ปี สง่ ผลให้มีการยกระดับความเป็ นกรด-ด่าง ในดินช้ามาก โดยสามารถยกระดับได้เพียง 20% เมื่อ
เทียบกับการไม่ใส่ปนู
ในสวนผลไม้ท่ีมีระบบรากลึก เกษตรกรนิยมใส่ปนู ในบริเวณผิวดินรอบทรงพุ่มเพื่อยกระดับความเป็ นกรด-ด่าง
ในเขตรากพืชทัง้ ดินบนและดินล่าง ซึ่งระยะเวลาการเคลื่อนย้ายของปูนจากผิวดินลงไปยังดินล่างจะใช้เวลาค่อนข้างนาน
ขึน้ กับหลายปั จจัย เช่นอัตราการเติมปูน (Danilo et al, 2018) ชนิดของปูน อัตราการซึมซาบนํา้ ความเป็ นด่างในชัน้ ดินบน
จํานวนประจุบวกในดิน และช่องว่างในดิน (Doug and Anna, 2003) ดังนัน้ อัตราการเคลื่อนย้ายปูนจากผิวดินลงสู่ชนั้ ดิน
ล่างในดินแต่ละชนิดจึงแตกต่างกัน Whitten et al. (2000) ศึกษาการเติมแคลเซียมคาร์บอเนตในอัตรา 2-15 ตันต่อเฮกตาร์
ในความลึก 0–40 ซม. พบว่าความเป็ นกรด-ด่าง เพิ่มขึน้ อย่างมีนยั สําคัญในระดับความลึก 20 ซม. และ 30 ซม. เมื่อเทียบ
กับพืน้ ที่ท่ีไม่ใส่ปนู อย่างไรก็ตามแคลเซียมคาร์บอเนตจะสะสมอยู่บนผิวดินเป็ นส่วนใหญ่ และจะเคลื่อนย้ายลงสู่เขตราก
พืชอย่างช้าๆ Guangdi et al. (2019) เปรียบเทียบการใส่ปนู และไม่ใส่ปนู เป็ นระยะเวลา 18 ปี ในดินที่ปลูกไม้ยืนต้น พบว่า
ดินมีความเป็ นกรด-ด่าง เพิ่มขึน้ อย่างน้อย 0.09 หน่วยต่อปี ในระดับความลึก 10 ซม. และ 0.005 หน่วยต่อปี ในระดับ
ความลึก 10–20 ซม. แต่ไม่สง่ ผลต่อดินที่มีระดับความลึกมากกว่า 30 ซม. Belkacem and Nys (1997) ศึกษาการเติมปูน
ในดิน acid brown soil พบว่าการใส่ CaCO3 ร่วมกับ MgO ส่งผลให้ความเป็ นกรด-ด่าง ของดินเพิ่มขึน้ มากกว่าการใส่
CaCO3 เพียงอย่างเดียว และพบปริมาณแคลเซียมสูงขึน้ ในช่วง 6 ซม. และลดลงในชัน้ ดินที่ลึกลงไป การศึกษาเรื่องการ
เคลื่ อ นย้า ยปูน ไปยัง เขตรากพื ช ในสวนผลไม้ ยัง มี ก ารศึก ษาค่อ นข้า งน้อ ยโดยเฉพาะอย่า งยิ่ ง ในสวนทุเ รีย น ดัง นั้น
จุดประสงค์ของการศึกษาครัง้ นี ค้ ือเพื่อศึกษาผลการเติมปูนโดโลไมท์ต่อการยกระดับความเป็ นกรด-ด่าง (ตามความ
ต้องการของเกษตรกร) และการเปลี่ยนแปลงสมบัติของดินและนํา้ ชะดิน ทัง้ ดินบนและดินล่างในเขตรากของทุเรียนและ
ความเป็ นประโยชน์ของธาตุอาหารในกลุม่ ดินเนือ้ ละเอียด และกลุม่ ดินเนือ้ ปานกลาง ภายใต้การจําลองโดยใช้ไลซิมิเตอร์
อุปกรณ์และวิธีการ
แผนการทดลอง
จัดกลุ่มทดลองแบบ 2×4 Factorial in CRD ทําการทดลอง 3 ซํา้ โดยปั จจัยที่ 1 คือกลุ่มเนือ้ ดิน 2 กลุ่ม คือกลุ่ม
ดินเนือ้ ละเอียด (sandy clay) และกลุ่มดินเนือ้ ปานกลาง (sandy clay loam) ปั จจัยที่ 2 คืออัตราการเติมโดโลไมท์มี 4
อัตรา คือ 0.0, 0.5, 1.0 และ 1.5 เท่าของความต้องการปูน (LR) โดยเฉลี่ยจากความต้องการปูนของทุกชัน้ ดิน (0–50 ซม.)
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ซึ่งในกลุ่มดินเนือ้ ละเอียด (SC) เติมโดโลไมท์ในอัตรา 0.00, 0.95, 1.90 และ 2.58 กก./ตร.ม. (เกษตรกรต้องการปรับค่า
ความเป็ นกรด-ด่าง ไปที่ 6.5) กลุ่มดินเนือ้ ปานกลาง (SCL) เติมโดโลไมท์ในอัตรา 0.00, 0.39, 0.78 และ 1.15 กก./ตร.ม.
(เกษตรกรต้องการปรับค่าความเป็ นกรด-ด่าง ไปที่ 5.5) ดังนัน้ จึงมีตาํ รับการทดลองทัง้ หมด 8 ตํารับทดลอง
การเก็บดินจากสวนเกษตรกรและเตรียมปูนโดโลไมท์สาํ หรับการทดลอง
เก็บดินจากสวนทุเรียนของเกษตรกรในเขตภาคตะวันออก 2 สวน คือสวนที่มีดินเนือ้ ละเอียด (จังหวัดจันทบุรี)
และสวนที่มีดินเนือ้ ปานกลาง (จังหวัดตราด) ทําการเก็บดินที่ 4 ระดับความลึก ได้แก่ 0–5, 5–15, 15–30 และ 30–50 ซม.
ส่วนปูนโดโลไมท์ท่ีใช้ในการทดลองมีค่าการทําให้เป็ นกลาง (CCE%) 110% มีปริมาณแคลเซียมออกไซด์ (CaO) และ
แมกนีเซียมออกไซด์ (MgO) 31.1% และ 21.1% ตามลําดับ มีความเป็ นกรด-ด่าง 9.8 มีความชืน้ 0.08% และ 99% ผ่าน
ตะแกรงขนาด 80 เมช ดังนัน้ จึงมีปนู 25% ที่สามารถทําปฏิกิรยิ าได้อย่างรวดเร็ว (คณาจารย์ภาควิชาปฐพีวิทยา, 2548)
การเตรียมไลซิมเิ ตอร์และการชะดิน
ไลซิมิเตอร์ทาํ จากท่อ PVC ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 25 ซม. ความยาว 50 ซม. เคลือบผิวภายในด้วยทราย ปิ ด
ด้านล่างของท่อ โดยใช้แผ่นอะคริลิคเจาะรู โดยเว้นระยะห่างแต่ละรู 2 ซม. รองพืน้ ด้านล่างโดยใช้ตาข่ายพลาสติกและผ้า
ขาวบาง บรรจุดินในแต่ละชัน้ ให้มีความหนาแน่นใกล้เคียงกับสภาพจริงในสวนทุเรียน โดยใส่ดินเรียงตามความลึกจาก
ด้านล่างคือ 30–50, 15–30, 5–15 และ 0–5 ซม. ไล่อากาศออกจากดินโดยให้นาํ้ ซึมผ่านดินในไลซิมิเตอร์จากด้านล่าง และ
เติมโดโลไมท์โดยใส่ให้กระจายทั่วบริเวณผิวหน้าดินของไลซิมิเตอร์ หลังจากนัน้ ทําการชะดินด้วยนํา้ ประปา ซึ่งคํานวณ
ตามปริมาณนํา้ ฝนเฉลี่ยระยะ 10 ปี (พ.ค.-ต.ค.) ของแต่ละพืน้ ที่ ตามวิธีของ Belkacem and Nys (1997) สําหรับดินเนือ้
ละเอียด (SC) คือ 27.8 มม. และดินเนือ้ ปานกลาง (SCL) คือ 17.9 มม. ตามลําดับ (กรมอุตนุ ิยมวิทยา, 2563) ดัง้ นัน้ ในแต่
ละครัง้ จึงชะดินด้วยนํา้ ประปา 1.4 ลิตร สําหรับดินเนือ้ ละเอียด (SC) และ 0.9 ลิตร สําหรับดินเนือ้ ปานกลาง (SCL) โดย
คํานวณจากพืน้ ที่หน้าตัดของไลซิมิเตอร์ (0.049 ตร.ม.)
การเก็บตัวอย่างดินและนา้ํ ชะดินจากไลซิมเิ ตอร์
เก็บตัวอย่างดินในไลซิมิเตอร์และนํา้ ชะดินทุกๆ 10 วัน จํานวน 10 ครัง้ รวมระยะเวลาทัง้ หมด 100 วัน เก็บ
ตัวอย่างดินโดยใช้หลอดเจาะดินที่ความลึก 0–5, 5–15, 15–30 และ 30–50 ซม. หลังจากเก็บตัวอย่างดิน นําท่อ PVC
ขนาดเท่ากับหลอดเจาะดินที่เคลือบด้วยทรายมาใส่แทนช่องว่างที่เก็บตัวอย่างดิน เพื่อรักษาความหนาแน่นของดินไว้
หลังจากการเก็บตัวอย่างดินในแต่ละครัง้ ทําการชะดินและเก็บตัวอย่างนํา้ ชะดินในวันถัดไป กรองตัวอย่างนํา้ ชะดินด้วย
กระดาษกรองเบอร์ 1 หลังจากสิน้ สุดการทดลองเก็บตัวอย่างดินทัง้ หมดโดยแยกแต่ละชัน้ ดิน เพื่อวิเคราะห์ดินหลังการ
ทดลอง
การวิเคราะห์ดนิ และนา้ํ ชะดิน
ดินจากสวนทุเรียนเกษตรกรทําการวิเคราะห์ความหนาแน่นรวมของดิน (soil core method) อัตราการซึมผ่านนํา้
ของดินโดยใช้ double ring infiltrometer (ธนพจน์, 2560) วิเคราะห์ความต้องการปูนของดินโดยใช้วิธีของ Vietch (Blair
and Prince, 1920 ) และวิเคราะห์สมบัติดินทางเคมีในแต่ละชัน้ ดินคือ ความเป็ นกรด-ด่าง ค่าการนําไฟฟ้า สภาพกรดของ
ดิน (Soil acidity) อินทรียวัตถุ ฟอสฟอรัสที่เป็ นประโยชน์ เบสที่แลกเปลี่ยนได้ (Exchangeable K, Ca, Mg) และจุลธาตุท่ี
สกัดได้ (Extractable Fe, Mn, Zn, Cu) วิเคราะห์นาํ้ ชะดินคือ ความเป็ นกรด-ด่าง ค่าการนําไฟฟ้า และเบสที่ละลายนํา้ ได้
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(Water soluble Ca, Mg) ตามวิธีของกรมพัฒนาที่ดิน (2547) ข้อมูลที่ได้ ทําการวิเคราะห์ความแปรปรวนของข้อมูลโดย
ANOVA วิเคราะห์ความแตกต่างของข้อมูลโดย DMRT ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% และเปรียบเทียบข้อมูลดินก่อนและหลัง
การทดลอง โดย paired sample t-test
ผลและวิจารณ์ผลการทดลอง
สมบัตขิ องดินก่อนการทดลอง
ดินเป็ นกรดปานกลางถึง กรดจัดมาก อินทรียวัตถุอยู่ในช่ว งสูงถึง สูง มาก ฟอสฟอรัสที่ เป็ นประโยชน์สูง มาก
แคลเซียมและแมกนีเซียมอยู่ในระดับตํ่า จุลธาตุอยู่ในระดับเกินพอ ยกเว้นสังกะสีอยู่ในระดับเหมาะสม ส่วนอะลูมินมั ที่
แลกเปลี่ยนได้อยู่ในระดับตํ่ามาก ความหนาแน่นรวมของดิน (Bd) อยู่ในช่วงที่ไม่ส่งผลต่อการเจริญเติบโตต่อรากพืช
เนื่องจากมี Bd ตํ่ากว่า 1.58 และ 1.75 กรัม/ลบ.ซม. ในดินเนือ้ ละเอียด (SC) และเนือ้ ปานกลาง (SCL) ตามลําดับ (USDA,
1987) และอัตราการซึมผ่านของนํา้ (infiltration rate) ทัง้ สองเนือ้ ดินอยูใ่ นช่วงปานกลาง ดังแสดงใน Table 1
Table 1 Selected physico-chemical properties of soils
Soil
Texture

depth
(cm)
0-5
sandy
5-15
clay
15-30
30-50
0-5
sandy
5-15
clay loam 15-30
30-50
1/

pH
EC
OM P1/ K Ca Mg Fe Mn Cu Zn Al
SA2/
Bd
IR3/
(cmol/kg) (g/cm3) (cm/hr)
(1:1) (dS/m) (%)
<--------------------- (mg/kg) ---------------------->
5.93 0.29 3.22 190 206 814 56.8 82.5 24.3 0.95 7.2 78.1 0.25
1.64
10
5.93 0.29 3.14 340 184 829 70.6 98.2 34.0 0.95 6.1 108 0.21
1.51
5.88 0.33 3.01 187 190 728 84.8 85.4 20.9 0.64 4.4 109 0.22
1.38
5.47 0.15 2.78 232 144 526 68.1 93.0 26.2 1.10 5.7 98.2 0.24
1.43
4.99 0.33 4.32 22.1 104 313 52.8 69.3 16.1 1.04 4.5 0.73 0.67
1.57 8.61
4.90 0.32 3.74 21.9 83.7 317 48.5 81.3 29.6 0.86 4.5 0.73 0.83
1.73
4.87 0.18 3.62 22.5 65.3 207 36.1 84.6 23.8 0.69 3.0 073 0.75
1.57
4.86 0.99 3.64 27.3 48.3 239 33.1 93.8 8.49 0.94 4.8 0.87 0.62
1.84

P = available P (Bray II), 2/SA = Soil acidity, 3/ IR = Soil infiltration rate

ผลของการเติมโดโลไมท์ตอ่ สมบัตขิ องดิน
ความเป็ นกรด-ด่างของดิน (pH) การเติมโดโลไมท์สง่ ผลให้ความเป็ นกรด-ด่าง ของดินเนือ้ ละเอียด (SC) สูงกว่า
ดินเนือ้ ปานกลาง (SCL) อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (p < 0.01) เพราะเติมปูนในดินเนือ้ ละเอียดมากกว่าดินเนือ้ ปานกลาง
เนื่องจากเป้าหมายของการยกระดับความเป็ นกรด-ด่าง ต่างกัน โดยดินเนือ้ ละเอียด (SC) มีค่าเฉลี่ยนความเป็ นกรด-ด่าง
เพิ่มจาก 5.80 เป็ น 6.13 ในขณะที่ดินเนือ้ ปานกลาง (SCL) เพิ่มจาก 4.91 เป็ น 5.51 (Table 2) ส่วนอัตราการเติมโดโลไมท์
พบว่าส่งผลให้ความเป็ นกรด-ด่าง เพิ่มขึน้ ตามอัตราปูนที่เพิ่มขึน้ โดยเพิ่มขึน้ สูงสุดใน 1.5 LR (เพิ่ม 0.63 หน่วยเทียบกับ
0.0 LR) (Table 2) เมื่อเปรียบเทียบความเป็ นกรด-ด่าง ตามระดับความลึกและเป้าหมายที่เกษตรกรต้องการปรับ พบว่าใน
ดินเนือ้ ละเอียด (SC) การเติมปูนทุกอัตราส่งผลให้ดินมีความเป็ นกรด-ด่าง ที่ระดับความลึก 0–5 ซม. สูงกว่าเป้าหมายที่
เกษตรกรต้องการคือ 6.5 อย่างไรก็ตามในระดับความลึกมากกว่า 5 ซม. ความเป็ นกรด-ด่าง มีคา่ ลดลงยกเว้นใน 1.5 LR ที่
ยังสูงกว่า 6.5 (Fig. 1A) ส่วนในดินเนือ้ ปานกลาง (SCL) พบในทํานองเดียวกันคือที่ระดับ 0–5 ซม. การเติมปูนทุกอัตรา
ส่งผลให้ความเป็ นกรด-ด่าง สูงกว่าเป้าหมายที่เกษตรกรต้องการคือ 5.5 และลดลงในชัน้ ดินลึกลงไป การใส่ปนู ที่ 1 LR
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สามารถยกระดับความเป็ นกรด-ด่าง ได้ 5.5 ในขณะที่การเติมปูนในอัตรา 1.5 LR จะยกระดับได้มากกว่าเกิน 5.5 ขึน้ ไป
(Fig. 1D) สอดคล้องกับการศึกษาของ Belkacem and Nys (1997) ที่พบว่าหลังเติมปูนในระยะเริ่มต้นส่งผลให้มีการ
เปลี่ยนแปลงทางเคมีในชัน้ ดินบนมากกว่าชัน้ ดินล่าง
ค่าการนาํ ไฟฟ้าของดิน (EC) ดินในสวนทุเรียนทัง้ 2 สวนมีค่าการนําไฟฟ้าตํ่ามาก จึงไม่มีปัญหาเกี่ยวกับความ
เค็ม หรือการสะสมเกลือเนื่องจากการใส่ปุ๋ย อย่างไรก็ตามพบว่าการเติมปูนในอัตราที่สงู ขึน้ ส่งผลให้ มีค่าการนําไฟฟ้า
สูงขึน้ อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (p < 0.01) แต่ยงั คงไม่ได้สง่ ผลกระทบต่อพืช (Table 2)
Table 2 Effect of dolomite application to chemical properties of soils and leachates
Soil / Leachate
Parameters
(Unit)
Soil texture
- sandy clay (SC)
- sandy clay loam (SCL)
Rate of dolomite 0.0 LR
0.5 LR
1.0 LR
1.5 LR
F-test
- Soil texture
- Rate of dolomite
- Soil texture x rate of LR
CV (%)

pH
(1:1)
6.13 A4/
5.51 B
5.47 D
5.81 C
5.90 B
6.10 A
**1/
**
ns3/
7.0

Soil properties
EC
Ca
Mg
Al
dS/m
<------ mg/kg ------>
B
0.147 1,266 A 170 A 97.0A
0.171A 519 B 117 B 1.1B
0.139C 666 D 104 C 49.7AB
0.154B 827 C 138 B 63.1A
0.170A 973 B 167 A 38.3B
0.175A 1105 A 164 A 45.0B
**
**
**
**
**
**
**
*2/
*
ns
ns
*
34.5
48.4 58.0 53.2

pH
6.34 A
5.87 B
5.78 C
6.01 B
6.27 A
6.36 A
**
**
**
6.08

Leachate
EC
Ca
Mg
dS/m
<--- mg/kg --->
A
1.39
14.32 A 0.602 A
0.821 B 7.75 B 0.295 B
1.00 B 9.37 B 0.332 C
1.18 A 11.9 A 0.481AB
1.04 B 10.2 B 0.457 B
1.18 A 12.7 A 0.525 A
**
**
**
**
**
**
ns
ns
ns
25.8
43.4
32.0

**1/ and *2/ significant differences at p < 0.01 and < 0.05, 3/ns = nonsignificant differences, 4/means followed by

same letter are not significantly differently by DMRT
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Fig. 1 Effect of dolomite to soil pH ([A] = SC [D] = SCL) Ca ([B] = SC [E] = SCL) and Mg ([C] = SC [F] = SCL)
แคลเซียมและแมกนีเซียม การเติมโดโลไมท์ส่งผลให้ดินมีปริมาณแคลเซียมและแมกนีเซียมเพิ่มขึน้ ประมาณ
1.85 และ 2.6 เท่าเมื่อเทียบกับดินก่อนการเติมปูน โดยในดินเนือ้ ละเอียด (SC) พบปริมาณแคลเซียมและแมกนีเซียมอยู่
ในระดับที่ เหมาะสม (1,266 และ 170 มล./กก.) แต่กลับพบในระดับตํ่า (519 และ 117 มล./กก.) ในดินเนื อ้ ปานกลาง
(SCL) (Table 2) การเติมปูนทุกอัตราในดินเนือ้ ดินทัง้ 2 ชนิดส่งผลให้มีแคลเซียมและแมกนีเซียมสูงขึน้ อย่างมีนยั สําคัญ
ทางสถิติ (p < 0.01) ตัง้ แต่ดินบนถึงดินล่าง อย่างไรก็ตามพบว่าทัง้ แคลเซียมและแมกนีเซียมส่วนใหญ่สะสมอยู่บนผิวดิน
(0–5 ซม.) ตัง้ แต่การชะดินครัง้ ที่ 2 ถึงครัง้ ที่ 10 (Figs. 1B, 1C, 1E และ 1F) ซึ่งให้ผลคล้ายกับงานทดลองของ Belkacem
and Nys (1997) ที่พบว่าการเติมปูน CaCO3 ส่งผลให้แคลเซียมที่แลกเปลี่ยนได้สงู ขึน้ ในช่วง 6 ซม. และลดลงในชัน้ ดินที่
ลึก ลงไป Robert et al. (2015) พบว่ า โดโลไมท์ท่ี ไ ม่ล ะลายจะตกค้า งบนดิ น ได้น านมากกว่า 15 ปี และส่ง ผลต่อ การ
เปลี่ยนแปลงสมบัติทางเคมีของดินในดินลึกได้มากกว่า 20 ปี
อะลูมินมั ทีแ่ ลกเปลีย่ นได้ ดินในสวนทุเรียนทัง้ 2 สวนพบปริมาณอะลูมินมั ที่แลกเปลี่ยนได้ในระดับตํ่ามาก โดย
ในดินเนือ้ ปานกลาง (SCL) ที่พบเพียง 0.73–0.87 มก./กก. เท่านัน้ (Table 1) ซึ่งแตกต่างจากดินเนือ้ ละเอียด (SC) อย่าง
ชัดเจน ดังนัน้ ความแตกต่างของอะลูมินมั ที่แลกเปลี่ยนได้น่าจะเกิดจากสมบัติพืน้ ฐานของดินเป็ นหลักมากกว่าเกิดจากผล
ของการเติมปูน อย่างไรก็ตามพบว่าการเติมปูนส่งผลให้อะลูมินัมที่แลกเปลี่ยนได้ลดลงตามอัตราปูนที่ใส่เพิ่มขึน้ (p <
0.05) (Table 2) ซึ่งสอดคล้องกับการทดลองของ Syed-Omer et al. (1991) ที่พบว่าการเติมโดโลไมท์สง่ ผลให้อะลูมินมั ที่
แลกเปลี่ยนได้ลดลงจาก 39.6 เป็ น 26.4 เซนติโมล/กก.
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ผลของการเติมโดโลไมท์ตอ่ นา้ํ ชะดิน
ความเป็ นกรด-ด่าง (pH) การเติมโดโลไมท์สง่ ผลให้นาํ้ ชะดินจากดินเนือ้ ละเอียด (SC) มีค่าความเป็ นกรด-ด่าง
สูงกว่าดินเนือ้ ปานกลาง (SC) อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (p < 0.01) คล้ายกับความเป็ นกรด-ด่าง ของดิน และพบว่ามี
ปฏิสมั พันธ์รว่ มระหว่างเนือ้ ดินและอัตราการเติมโดโลไมท์ นอกจากนีย้ งั พบว่าเติมโดโลไมท์ในอัตราที่สงู ขึน้ ส่งผลให้ความ
เป็ นกรด-ด่าง ของนํา้ ชะดินสูงขึน้ จนถึงระดับกรดเล็กน้อย (6.3–6.4) โดยเฉพาะการเติมปูนในอัตรา 1.0 LR และ 1.5 LR
แสดงว่ามีปนู บางส่วนถูกชะไปกับนํา้ ลงไปในชัน้ ดินลึกได้ (Table 2) สอดคล้องกับการศึกษาของ Ahmad et al. (2013) ซึง่
เก็บนํา้ ชะดิน 101 วัน พบว่าความเป็ นกรด-ด่าง จากการเติมปูนเพิ่มจาก 5.65 เป็ น 6.39
ค่าการนาํ ไฟฟ้าของนา้ํ ชะดิน (EC) การเติมโดโลไมท์สง่ ผลให้นาํ้ ชะดินของดินเนือ้ ละเอียด (SC) สูงกว่าดินเนือ้
ปานกลาง (SCL) อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (p < 0.01) และพบว่าการเติมปูนในอัตราที่สงู ขึน้ ส่งผลให้มีค่าการนําไฟฟ้า
สูงขึน้ อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (p < 0.01) (Table 2) แสดงว่ามีเกลือถูกชะมาพร้อมกับนํา้ ชะดินมากขึน้ แต่ยงั อยูใ่ นระดับ
ที่ไม่เค็ม (1.00–1.18 เดซิซีเมน/ม.) ทัง้ นีอ้ าจเกิดจากการบรรจุดินในไลซิมิเตอร์มีความหนาแน่นไม่สมํ่าเสมอ นอกจากนี ้
การเก็บตัวอย่างดินแต่ละครัง้ ทําให้เกิดช่องว่างที่นาํ้ ชะผ่านได้ถึงแม้จะใส่ท่อ PVC เข้าไปแทนที่หลอดเจาะดินแล้วก็ตาม
อย่างไรก็ตามในสภาพดินในสวนทุเรียนการชะละลายเกลือน่าจะเกิดได้นอ้ ยกว่าในไลซิมิเตอร์
แคลเซียมและแมกนีเซียม การเติมโดโลไมท์สง่ ผลให้นาํ้ ชะดินมีแคลเซียมและแมกนีเซียมในดินเนือ้ ละเอียด (SC)
สูงกว่าดินเนือ้ ปานกลาง (SCL) อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (p < 0.01) (Table 2) สาเหตุท่ีสาํ คัญน่าจะเกิดจากการเติมปูน
ในดินเนือ้ ละเอียด (SC) มีปริมาณสูงกว่าดินเนือ้ ปานกลาง (SCL) ดังที่กล่าวมาแล้ว นอกจากนีย้ งั พบว่าการเติมปูนใน
อัตราที่สงู ขึน้ ส่งผลให้มีแคลเซียมและแมกนีเซียมในนํา้ ชะดินสูงขึน้ มีโอกาสสะสมในเขตรากของพืชในชัน้ ดินลึก หรือไม่ก็
อาจถูกชะละลายเลยเขตรากของพืชได้ ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ Syed-Omer et al. (1991) พบว่าการเติมปูนโดโลไมท์ ส่งผลให้มีปริมาณแคลเซียมและแมกนีเซียมในนํา้ ชะดินสูงกว่าการไม่เติมปูน 10% และ 110% ตามลําดับ
ผลของการเติมโดโลไมท์ตอ่ สมบัตดิ นิ ก่อนและหลังการทดลอง
การเติมโดโลไมท์ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงสมบัติทางเคมีของดินทัง้ ก่อนและหลังการทดลองเป็ นไปในลักษณะ
เดียวกันทัง้ ดินเนือ้ ละเอียด (SC) และดินเนือ้ ปานกลาง (SCL) (Table 3) โดยพบว่าปริมาณอินทรียวัตถุ ฟอสฟอรัสที่เป็ น
ประโยชน์ และโพแทสเซี ย มที่ ส กัด ได้ร วมถึ ง จุล ธาตุ (Fe Mn และ Cu) ลดลงอย่ า งมี นัย สํา คัญ ทางสถิ ติ (p < 0.05,
p < 0.01) ทัง้ นีอ้ าจเกิดจากการชะดินติดต่อกันถึง 10 ครัง้ ส่งผลให้ธาตุอาหารเหล่านีถ้ กู ชะละลายไปด้วย ส่วนสภาพกรด
ของดิน (soil acidity) พบว่า ลดลงอย่า งมี นัย สํา คัญ ทางสถิ ติ (p < 0.01) หลัง จากการเติมปูน ตรงข้า มปริมาณเบสที่
แลกเปลี่ยนได้
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Table 3 A comparisons of soil properties before and after the experiment
Soil texture
sandy clay
F-test (SC)
sandy clay
loam
F-test (SCL)

Before
After
Before
After

OM
(%)
3.03 A 4/
2.67 B
**1/
3.83 A
3.31 B
**

P5/

K
Fe
Mn
Cu
Zn
<----------------------------- (mg/kg) ------------------------------>
237 A
180 A
89.7 A
25.2 A
0.908 A
5.85
B
B
B
B
B
153
145
46.5
8.60
0.607
4.44
2/
*
**
**
**
**
ns3/
23.4 A
71.2 A
82.2 A
20.0 A
0.881 A
4.18
B
B
B
B
B
7.93
37.8
44.3
6.51
0.548
2.77
**
**
**
**
**
ns

SA6/
(cmol/kg)
0.223 A
0.102 B
**
0.718 A
0.306 B
**

**1/ and *2/ significant differences at p < 0.01 and < 0.05, 3/ns = nonsignificant differences, 4/means followed
by same letter are not significantly differently by Pair sample T-test, 5/ P = available P, 6/SA = Soil acidity
สรุ ป
ดินในสวนทุเรียนเป็ นดินกรดปานกลางถึงกรดจัดมาก มีแคลเซียมและแมกนีเซียมตํ่ามาก การเติมโดโลไมท์สง่ ผล
ต่อการเปลี่ยนแปลง ความเป็ นกรด-ด่าง เพิ่มจาก 5.80 เป็ น 6.13 ในดินเนือ้ ละเอียด (SC) และเพิ่มจาก 4.91 เป็ น 5.51 ใน
ดินเนือ้ ปานกลาง (SCL) การเติมปูนในอัตรา 1 LR ส่งผลให้ดินมีความเป็ นกรด-ด่าง ในระดับเป้าหมายที่เกษตรกรต้องการ
ตลอดความลึก (0–50 ซม.) แต่ถา้ เติม 1.5 LR พบว่าดินมีความเป็ นกรด-ด่าง สูงกว่าระดับที่เกษตรกรต้องการแต่ยงั ไม่อยู่
ในสภาพเกินปูน ผลของการเติมปูนส่งผลให้ดินมีแคลเซียมและแมกนีเซียมเพิ่มขึน้ ประมาณ 1.85 และ 2.6 เท่า ซึ่งส่วน
ใหญ่สะสมอยูบ่ นชัน้ ผิวดิน (0–5 ซม.) อย่างไรก็ตามในดินเนือ้ ปานกลาง (SCL) ยังพบปริมาณแคลเซียมและแมกนีเซียมใน
ระดับตํ่า การเติมปูนในอัตราที่สูงขึน้ ส่งผลให้มีปูน รวมถึงแคลเซียมและแมกนีเซียม ไอออนของเกลือ และอะลูมินัมที่
แลกเปลี่ยนได้ ถูกชะละลายไปกับนํา้ และลงไปในชัน้ ดินลึกได้มากขึน้ หลังการทดลองพบว่าปริมาณอินทรียวัตถุในดิน
ฟอสฟอรัสที่เป็ นประโยชน์ โพแทสเซียมที่สกัดได้ และจุลธาตุลดลงอย่างชัดเจน เช่นเดียวกับความเป็ นกรดที่แลกเปลี่ยนได้
ของดินซึง่ ตรงข้ามกับปริมาณเบสที่แลกเปลี่ยนได้ (แคลเซียมและแมกนีเซียม) ที่พบว่าเพิ่มขึน้
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บทคัดย่อ
ศึกษาผลของการใส่ตอซังข้าวและใบอ้อยต่อการเปลี่ยนแปลงสมบัติดินหลังปลูกข้าว วางแผนการทดลองแบบ
2×3+1 Factorial in Randomized Complete Block Design 3 ซํา้ ปั จจัย A การใส่เศษซากพืช 2 ชนิด 1) ตอซังข้าว 2)
เศษใบอ้อย ปั จจัย B อัตราการใส่เศษซากพืช 3 ระดับ 1) 2.5% 2) 5% 3) 7.5% และทรีตเมนต์ควบคุม (ไม่ใส่เศษซากพืช)
พบว่า การใส่ตอซังข้าวมีการดูดใช้ธาตุอาหารสูงกว่าการใส่ใบอ้อยอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ อย่างไรก็ตามการไม่ใส่เศษ
ซากพืช (ทรีตเมนต์ควบคุม) แต่มีการใส่ปยเคมี
ุ๋
ไนโตรเจนดูดใช้ธาตุอาหารสูงกว่าการใส่เศษซากพืชอย่างมีนยั สําคัญทาง
สถิติ เนื่องจากพืชได้รบั ไนโตรเจนเพียงพอทําให้เจริญเติบโตได้ดี การใส่ตอซังข้าวส่งผลให้มีค่าฟอสฟอรัสในรู ปที่เป็ น
ประโยชน์ใ นดินหลังการทดลอง และโพแทสเซี ยมที่ แ ลกเปลี่ ยนได้สูง ในขณะที่ การใส่ใ บอ้อ ยส่งผลให้มีค่า Loss on
ignition แคลเซียม และแมกนีเซียมที่แลกเปลี่ยนได้ในดินแตกต่างอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติจากการใส่ตอซังข้าว ค่า Loss
on ignition ไนโตรเจนทัง้ หมด ซัลเฟอร์ทงั้ หมด ฟอสฟอรัสในรู ปที่เป็ นประโยชน์ และโพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนได้เพิ่มขึน้
ตามอัตราการใส่เศษซากพืช
คําสําคัญ: ตอซังข้าว, ใบอ้อย, สมบัติดิน
Abstract

To study the effect of rice stubble and sugarcane leaf application on soil properties changed after rice
planting. The experiment was 2×3+1 factorial in Randomized Complete Block Design with three replications.
Factor A consisted of two residues from rice stubble (R) and sugarcane leaf (S). Factor B consisted of three
application rates e.g. 2.5%, 5%, and 7.5% and treatment control (without residues). The results revealed the
nutrients uptake was significantly higher in rice stubble application than sugarcane leaf application. However,
the nutrient uptake in the without residues application (treatment control) was significantly higher than residues
application treatments due to chemical nitrogen fertilizer was applied in control treatment as provide sufficient
nitrogen for rice growth. Rice stubble application resulted in the highest available phosphorus and
exchangeable potassium in soil after the experiment. Whereas sugarcane leaf application resulted in Loss on
ignition, exchangeable calcium and magnesium in soil were significantly different from rice stubble application.
Loss on ignition, total nitrogen, total sulfur, available phosphorus, and exchangeable potassium increased with
the level of application rate of residues.
Keywords: Rice stubble, Sugarcane leaf, Soil properties
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คํานํา
ข้าวและอ้อยเป็ นพืชเศรษฐกิจที่สาํ คัญของประเทศไทย ในปี เพาะปลูก 2562/63 มีพืน้ ที่เพาะปลูกข้าวรวมทัง้
ประเทศประมาณ 68.54 ล้านไร่ คิดเป็ น 45.92% ของพืน้ ที่การเกษตร (สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2563) และปี การ
ผลิต 2563/64 มีพืน้ ที่เพาะปลูกอ้อยรวมทัง้ ประเทศประมาณ 10.86 ล้านไร่ คิดเป็ น 7.28% ของพืน้ ที่การเกษตร (สํานักงาน
คณะกรรมการอ้อยและนํา้ ตาลทราย, 2564) ทัง้ นีข้ า้ วและอ้อยถือเป็ นพืชเศรษฐกิจที่สาํ คัญของจังหวัดสุพรรณบุรี โดยใน
ปี พ.ศ. 2562/63 จังหวัดสุพรรณบุรีมีพืน้ ที่เพาะปลูกข้าวเป็ นอันดับ 1 ของภาคกลาง มีพืน้ ที่เพาะปลูก 1.80 ล้านไร่ และปี
การผลิต 2563/64 มีพืน้ ที่เพาะปลูกอ้อย เป็ นอันดับที่ 3 ของภาคกลาง มีพืน้ ที่เพาะปลูก 0.59 ล้านไร่ ซึ่งเกษตรกรใน
จังหวัดสุพรรณบุรีมกั ปลูกข้าวแล้วอ้อยสลับกันในพืน้ ที่เดียวกัน หรือปลูกในพืน้ ที่ใกล้เคียงกัน ขึน้ อยู่กบั ระบบชลประทาน
และปริมาณนํา้ ฝนในแต่ละปี การจัดการวัสดุเหลือทิง้ ของข้าวและอ้อยหลังการเก็บเกี่ยว ในจังหวัดสุพรรณบุรีจึงเป็ นเรื่อง
น่าสนใจซึ่งตามปกติเกษตรกรมักใช้วิธีการเผา โดยในพืน้ ที่เพาะปลูกข้าว 1 ไร่ หลังการเก็บเกี่ ยวจะเหลือมวลชีวภาพ
ประมาณ 0.86–1.08 ตัน /ไร่ ซึ่ ง ประกอบด้ว ยธาตุอ าหารพื ช ได้แ ก่ ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โพแทสเซี ย ม แคลเซี ย ม
แมกนี เซี ยม และซัลเฟอร์ เท่ากับ 5.32–7.46, 0.50–0.66, 0.66–18.50, 2.60–3.08, 1.16–2.11 และ 1.90–2.99 กรัมต่อ
กิโลกรัม ตามลําดับ (นันทนัช และคณะ, 2562) และในพืน้ ที่ปลูกอ้อย 1 ไร่ หลังจากเก็บเกี่ยวอ้อยจะมีเศษเหลือใบอ้อย ที่
ประกอบด้วย ยอดอ้อย ใบอ้อยสด และใบอ้อยแห้ง เป็ นเศษเหลือทิง้ อยู่ในแปลงอ้อยประมาณ 0.63–1.51 ตัน/ไร่ (กรม
วิชาการเกษตร, 2556) ซึ่งหากปล่อยทิง้ ไว้ในแปลง ในช่วงฤดูแล้งใบอ้อยอาจเกิดการเสียดสีกนั ทําให้เกิดไฟลุกไหม้ได้ แต่
หากนํามาใช้ประโยชน์โดยการใส่ในดินนาก็จะช่วยในการเพิ่มธาตุอาหารในดิน เนื่องจากใบอ้อยประกอบด้วยธาตุอาหาร
พืช ได้แก่ ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม แคลเซียม แมกนีเซียม และซัลเฟอร์ เท่ากับ 6.2–11.5, 0.6–3.6, 5.6–28.0,
1.4–12.9, 0.9–4.1 และ 1.1–2.4 กิ โลกรัม/ไร่ ตามลําดับ (Oliveira et al., 2002; Meier et al., 2006; Hemwong et al.,
2009) จากงานทดลองของ Saothongnoi et al. (2014) พบว่ า ฟางข้า วช่ ว ยเพิ่ ม ความอุด มสมบูร ณ์ข องดิ น ได้แ ก่
อินทรียวัตถุ (OM), อินทรียค์ าร์บอน (OC) และโพแทสเซียม (K) นอกจากนีก้ ารใส่ฟางข้าวลงไปในดิน ทําให้ความหนาแน่น
ของดินตํ่า ซึ่งเป็ นประโยชน์สาํ หรับการเตรียมดิน แต่ในช่วงเก็บเกี่ยวเกษตรกรมักนิยมเผาตอซังข้าวและใบอ้อย เนื่องจาก
ง่ายต่อการจัดการ ประหยัดแรงงาน และลดต้นทุนการผลิต แต่การเผาส่ง ผลเสียอย่างยิ่งในหลายๆ ด้าน เช่น ด้าน
สิ่งแวดล้อมทําให้เกิดมลพิษทางอากาศ โดยการเผาตอซังข้าวในพืน้ ที่การเกษตรทําให้เกิด PM2.5 ประมาณ 24.6-37.8%
(Kim Oanh, 2017) ส่งผลเสียต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน และเป็ นอีกสาเหตุหนึ่งของการเกิดภาวะโลกร้อน (วิรตั น์
และคณะ, 2557) ด้านผลผลิตของพืช ทําให้สญ
ู เสียธาตุอาหารจากเศษซากพืช ธาตุอาหารในดินลดลง และเกิดความไม่
สมดุลของธาตุอาหาร ดินเสื่อมสภาพเร็วขึน้ ส่งผลกระทบต่อการเจริญเติบโตทําให้ผลผลิตลดลง และด้านเศรษฐกิจทําให้
เกษตรกรต้องพึง่ พาการใช้ปยเคมี
ุ๋
และสารเคมีมากขึน้ เพื่อทดแทนธาตุอาหารที่สญ
ู เสียไป ปั จจุบนั รัฐบาลได้ให้ความสําคัญ
ในการป้องกันและแก้ไขปั ญหาการเผาในพืน้ ที่การเกษตร โดยได้จดั ทําโครงการส่งเสริมการหยุดเผาในพืน้ ที่เกษตร และ
โครงการส่งเสริมการไถกลบและผลิตปุ๋ ยอินทรียเ์ พื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เป็ นต้น เพื่อให้ความรู ้ และความเข้าใจ
ให้แก่เกษตรกรตระหนักถึงผลกระทบที่จะเกิดขึน้ จากการเผาเศษซากพืช และประโยชน์จากการนําเศษซากพืชกลับมาใช้
ดังนัน้ การทดลองนีจ้ ึงมีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของการใส่ตอซังข้าวและใบอ้อยต่อการเปลี่ยนแปลงสมบัติดินหลังปลูก
ข้าว ซึ่งสามารถนําผลการทดลองที่ได้มาใช้เป็ นข้อมูลในการจัดการเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรของพืน้ ที่ปลูกข้าวหลัง
การเก็บเกี่ยวต่อไป
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อุปกรณ์และวิธีการ
สถานทีท่ าํ การทดลอง
ทําการทดลองในกระถางในโรงเรือน ชัน้ 5 อาคารเจ้าคุณทหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ระหว่างเดือน กุมภาพันธ์–กรกฎาคม พ.ศ. 2564 วางแผนการทดลองแบบ 2×3 +1
Factorial in Randomized Complete Block Design 3 ซํา้ ประกอบไปด้วย ปั จจัย A เศษซากพืช 2 ชนิด คือ 1) ตอซังข้าว
และ 2) เศษใบอ้อย ปั จจัย B อัตราการใส่เศษซากพืช 3 ระดับ คือ 1) อัตราเศษซากพืช 2.5% (นํา้ หนักแห้งเศษซากพืช/
นํา้ หนักดินแห้ง) 2) อัตราเศษซากพืช 5% (นํา้ หนักแห้งเศษซากพืช/นํา้ หนักดินแห้ง) 3) อัตราเศษซากพืช 7.5% (นํา้ หนัก
แห้งเศษซากพืช/นํา้ หนักดินแห้ง) และ ทรีตเมนต์ควบคุม (ไม่ใส่เศษซากพืช)
การเตรียมตัวอย่างดินและเศษซากพืช
เก็บตัวอย่างดินจากแปลงนาใน ตําบลเดิมบาง อําเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี เป็ นชุดดินชัยนาท
อ้างอิงจากแผนที่กรมพัฒนาที่ดินมาตราส่วน 1: 25,000 (กรมพัฒนาที่ดิน, 2564) โดยการสุ่มเก็บตัวอย่างทั่วทัง้ แปลง
เก็บที่ความลึก 0–15 เซนติเมตร คลุกเคล้าดินให้เข้ากัน แบ่งดินออกเป็ น 2 ส่วน ส่วนที่ 1 สําหรับการวิเคราะห์สมบัติดิน
เบือ้ งต้น โดยนําดินมาผึ่งให้แห้ง ในที่รม่ ก่อนนํามาบดแล้วร่อนผ่านตะแกรงขนาด 2 มิลลิเมตร ส่วนที่ 2 สําหรับการปลูก
ข้าว วิเคราะห์สมบัติดินเบือ้ งต้น ได้แก่ เนือ้ ดินเป็ นดินเหนียวปนทรายแป้ง ดินมีค่า pH เป็ นกลาง ค่าการนําไฟฟ้า เท่ากับ
0.08 mS/cm แสดงว่ า ดิ น ไม่ เ ค็ ม มี ค่ า Loss on ignition และไนโตรเจนทั้ง หมดปานกลาง ซัล เฟอร์ทั้ง หมด ปริม าณ
ฟอสฟอรัสที่เป็ นประโยชน์และแคลเซียมที่แลกเปลี่ยนได้สงู โพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนได้ต่าํ แมกนีเซียมที่แลกเปลี่ยนได้
ปานกลาง โซเดียมที่แลกเปลี่ยนได้สงู (Table 1)
Table 1 Soil physical and chemical properties before planting
Soil properties

Chainat soil series (Cn)

Texture
pH (soil : water = 1:1)
EC (soil : water = 1:5) (mS/cm)
Loss on ignition (%)
Total N (g/kg)
Total S (g/kg)
Available P (mg/kg)
Exchangeable K (mg/kg)
Exchangeable Ca (mg/kg)
Exchangeable Mg (mg/kg)
Exchangeable Na (mg/kg)

Silty Clay
6.80
0.08
2.52
1.20
0.50
16.51
51.60
2,405
288
251
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เก็บตัวอย่างตอซังข้าว (ตัดส่วนเหนือดินหลังจากเกษตรกรเก็บเกี่ยวข้าว) และใบอ้อย (เก็บตัวอย่างใบที่แห้งจาก
ต้น) จากแปลงเกษตรกรในตําบลเดิมบาง อําเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี โดยการสุ่มเก็บตัวอย่างทั่วทัง้ แปลง
นําตัวอย่างมาตัดให้ขนาดความยาวประมาณ 2 เซนติเมตร สําหรับใช้ในงานทดลอง และทําการสุ่มตัวอย่างเพื่อนําไป
วิเคราะห์ความเข้มข้นของธาตุอาหาร (Table 2) โดยนําตัวอย่างพืชไปอบที่อณ
ุ หภูมิ 70 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 48 ชั่วโมง
และบดด้วยเครื่องบดตัวอย่างพืช
ความเข้มข้นของธาตุอาหารทัง้ หมดในตอซังข้าว มี คาร์บอน ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม แคลเซียม
แมกนีเซียม และซัลเฟอร์ในรูปทัง้ หมด เท่ากับ 383, 6.41, 1.38, 11.81, 2.27, 0.83 และ 1.84 g/kg ตามลําดับ ส่วนความ
เข้มข้นของธาตุอาหารทัง้ หมดในใบอ้อย มีคาร์บอน ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม แคลเซียม แมกนีเซียม และซัลเฟอร์
ในรูปทัง้ หมด เท่ากับ 419, 2.80, 0.57, 4.25, 4.36, 1.59 และ 2.36 g/kg ตามลําดับ (Table 2)
Table 2 Total concentration of plant macronutrient (Total C, N, P, K, Ca, Mg and S) in plant residues
Residues

Total C Total N

Total P

Total K

Total Ca

Total Mg

Total S

C:N ratio

-------------------------------------------------(g/kg)-----------------------------------------

Rice stubble

383

6.41

1.38

11.81

2.27

0.83

1.84

60:1

Sugarcane leaf

419

2.8

0.57

4.25

4.36

1.59

2.36

150:1

วิธีการปลูกพืชและการเก็บตัวอย่างดินหลังปลูก
ปลูกข้าวพันธุป์ ทุมธานี 1 ในกระถาง โดยชั่งดินใส่ในกระถาง กระถางละ 10 กิโลกรัม และใส่ตอซังและใบอ้อย
ตามทรีตเมนต์ท่ีกาํ หนด หมักดินที่ผสมกับตอซังและใบอ้อยก่อนปลูกข้าวเป็ นเวลา 30 วัน เมื่อต้นกล้ามีอายุ 14 วัน ปั กดํา
กระถางละ 6 ต้น ทุกทรีตเมนต์ใส่ปยไนโตรเจนเมื
ุ๋
่อ 7 วัน หลังจากย้ายปลูกเป็ นปุ๋ ยพืน้ ฐานในอัตรา 13 กก. ไนโตรเจน/ไร่
และเมื่อ 40 วัน หลังจากย้ายปลูก ในอัตรา 13 กก. ไนโตรเจน/ไร่ (ใส่ปยตามค่
ุ๋
าวิเคราะห์ดิน) (สถาบันวิจยั ข้าว, 2547) เก็บ
ตัวอย่างส่วนเหนือดินที่ระยะเก็บเกี่ยว แยกเมล็ดและตอซัง นําส่วนตอซังชั่งนํา้ หนักสด ก่อนนําไปอบที่อณ
ุ หภูมิ 70 องศา
เซลเซียส เป็ นเวลา 48 ชั่วโมง นําไปชั่งเพื่อหานํา้ หนักแห้ง และนํามาบดด้วยเครื่องบดตัวอย่างพืช เพื่อนําไปวิเคราะห์
ปริมาณธาตุอาหาร การเก็บตัวอย่างดิน สุม่ เก็บตัวอย่างในกระถางโดยใช้หลอดเจาะดิน (Soil tube) จํานวน 3 จุด จากนัน้
นําดินมาผึง่ ให้แห้งในที่รม่ ก่อนนํามาบดแล้วร่อนผ่านตะแกรงขนาด 2 มิลลิเมตร เพื่อนําไปวิเคราะห์สมบัติดิน
วิธีวเิ คราะห์สมบัตขิ องดินก่อนและหลังการทดลอง
วิเคราะห์เนือ้ ดิน โดยวิธีปิเปต (Gee and Bauder, 1986) วิเคราะห์ค่าความเป็ นกรด-ด่าง (pH) ในอัตราส่วนดิน
ต่ อ นํ้า ที่ 1:1 วัด ด้ว ยเครื่ อ ง pH meter วิ เ คราะห์ก ารนํา ไฟฟ้ า ในอัต ราส่ ว นดิ น ต่ อ นํ้า 1:5 วัด ด้ว ยเครื่ อ ง EC meter
(Richards, 1954) วิเคราะห์ค่า Loss on ignition (Buchanan, 1984) วิเคราะห์ไนโตรเจนทัง้ หมด และซัลเฟอร์ทงั้ หมด
วัดด้วยเครื่อง CNS analyzer (LECO Corporation, 2016) วิเคราะห์ฟอสฟอรัสที่เป็ นประโยชน์ สกัดด้วย Bray II วัดด้วย
เครื่อง Spectrophotometer wavelength 882 nm (Bray and Kurtz, 1945) วิเคราะห์เบสที่แลกเปลี่ยนได้ในดิน สกัดด้วย
1 N NH4COOH (pH 7) (Soil Chemical Research Center, 2001) วัดความเข้มข้นของธาตุอาหารด้วยเครื่อง Inductively
couple plasma-optical emission spectrometer (ICP-OES )
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วิธีวเิ คราะห์ตวั อย่างเศษซากพืชและพืช
วิเคราะห์ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม แคลเซียม และ แมกนีเซียม ในรู ปทัง้ หมด ด้วยวิธี Dry ashing เผาที่อณ
ุ หภูมิ
550°C เป็ นเวลา 6 ชั่วโมง ละลายเถ้าด้วยกรด aqua regia (HNO3:HCl ; 1:3) วัดความเข้มข้นของธาตุอาหารด้วยเครื่อง
Inductively couple plasma-optical emission spectrometer (ICP-OES) (สุกญ
ั ญา, 2556) วิเคราะห์ไนโตรเจนทัง้ หมด
และซัลเฟอร์ทงั้ หมด ด้วยวิธี Dry combustion โดยใช้เครื่อง CNS analyzer (LECO Corporation, 2016) แล้วนําข้อมูล
มาคํานวณการดูดใช้ธาตุอาหารพืช คํานวณจากสูตร % ความเข้มข้นของธาตุอาหารคูณกับนํา้ หนักแห้งพืชหาร 100
(Kabir et al., 2011)
การวิเคราะห์ขอ้ มูลทางสถิติ
วิเคราะห์ความแปรปรวนของข้อมูลโดยใช้ Analysis of Variance (ANOVA) ประเมินความแตกต่างของค่าเฉลี่ย
ระหว่างทรีตเมนต์โดยวิธี Ducan’s multiple range test ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05
ผลและวิจารณ์ผลการทดลอง
การดูดใช้ธาตุอาหารในตอซังข้าว
การดูดใช้ธาตุอาหารในตอซังข้าว พบว่า การใส่เศษซากพืชทัง้ 2 ชนิด และอัตราการใส่เศษซากพืชแตกต่าง
ส่ง ผลให้ก ารดูด ใช้ทุก ธาตุอ าหารแตกต่ า งอย่า งมี นัย สํา คัญ ทางสถิ ติ ซึ่ง การดูด ใช้ไ นโตรเจน ฟอสฟอรัส แคลเซี ย ม
แมกนีเซียม และซัลเฟอร์ มีค่าสูงในทรีตเมนต์ควบคุม และในอัตรา 0% (ควบคุม) เท่ากับ 0.74, 0.16, 0.46, 0.27 และ
0.20 g/pot ยกเว้น การดูดใช้โพแทสเซียมมีค่าสูงในการใส่ตอซังข้าว เท่ากับ 0.66 g/pot และการดูดใช้ธาตุอาหารหลัก
และธาตุอาหารรองของทรีตเมนต์ท่ีใส่ใบข้าวสูงกว่าใบอ้อยอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ เนื่ องจากความเข้มข้นของธาตุ
อาหารในตอซังข้าวสูงกว่าใบอ้อย (Table 2) และอาจเกิดจากใบอ้อย (C:N ratio อยู่ระหว่าง 80–110:1) (Calcino et al.,
2018) มีค่า C:N ratio ที่สงู กว่าตอซังข้าว (C:N ratio 67:1) (Wang et al., 2021) จึงส่งผลให้อตั ราการย่อยสลายของใบ
อ้อยช้ากว่าตอซังข้าว ทําให้ปลดปล่อยธาตุอาหารที่เป็ นประโยชน์ต่อพืชและดูดใช้ธาตุอาหารได้นอ้ ยกว่า การใส่เศษซาก
พืชในอัตรา 2.5% มีแนวโน้มทําให้มีการดูดใช้ธาตุอาหารสูงกว่าการใส่เศษซากพืชมากกว่าการใส่ในอัตราอื่น อย่างไรก็
ตามการไม่ใส่เศษซากพืช (ทรีตเมนต์ควบคุม) มีการดูดใช้ธาตุอาหารสูงสุด อาจเนื่องจากการใส่เศษซากพืชในอัตราตัง้ แต่
2.5 % โดยนํา้ หนักเป็ นอัตราที่สงู เศษซากพืชอาจย่อยสลายไม่สมบูรณ์ (สุปรานี และคณะ, 2556) ทําให้ทรีตเมนต์ท่ีมีการ
ใส่เศษซากพืชเจริญเติบโตตํ่ากว่า ทรีตเมนต์ควบคุม และอาจเกี่ยวข้องกับกระบวนการ immobilization โดยจุลินทรียท์ ่ีทาํ
การย่อยสลายเศษซากพืชดึงดูดธาตุอาหารจากดินและไนโตรเจนจากการใส่ปยเคมี
ุ๋
ไนโตรเจนมาใช้ในการย่อยสลายเศษ
ซากพื ช ทํา ให้ก ารดูด ใช้ธ าตุอ าหารของข้า วตํ่า กว่ า ทรีต เมนต์ค วบคุม ทั้ง นี เ้ นื่ อ งจากเศษซากพื ช มี ค่า C:N ratio สูง
โดยทั่วไป C/N ratio ของซากพืชที่ต่าํ กว่า 25:1 จะเหมาะสมต่อการเกิดกระบวนการ N mineralization แต่ถา้ มากกว่า
30:1 มักจะเกิดกระบวนการ N immobilization (Trinsoutrot et al., 2000) ซึ่งจะทําให้พืชขาดธาตุไนโตรเจนชั่วคราวได้ ซึ่ง
เศษซากพืชทัง้ สองชนิดมีค่า C:N ratio สูงมากกว่า 30:1 (Table 2) พบปฏิสมั พันธ์ระหว่างชนิดเศษซากพืชและอัตราการ
ใส่เศษซากพืชมีผลต่อการดูดใช้ฟอสฟอรัสและโพแทสเซียม แต่ไม่มีปฏิสมั พันธ์ตอ่ การดูดใช้ธาตุอาหารอื่นๆ (Table 3)
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Table 3 Total uptake of plant macronutrient (Total N, P, K, Ca, Mg, and S) in rice stubble.
Uptake N
Uptake Ca
Uptake Mg
Uptake P
Uptake K
Factor

Uptake S

-------------------------------------------(g/pot)-----------------------------------------

Residues (Res)
Control
Rice stubble
Sugarcane leaf
Average
Rate (R)
0%
2.5%
5%
7.5%
Average
F-test

0.74a
0.46b
0.26c
0.46
0.74A
0.53B
0.33C
0.24D
0.46

0.16a
0.11b

0.34b

0.46a

0.27a

0.20a

0.66a

0.12b

0.10b

0.15b

0.07c
0.11

0.39b
0.48

0.08c

0.06c

0.07c

0.19

0.13

0.14

0.16A
0.13B
0.08C
0.06C
0.11

0.34C
0.55A
0.55A
0.42B
0.48

0.46A

0.27A

0.20A

0.19B

0.13B

0.19A

0.09C

0.07C

0.10B

0.06D

0.05D

0.07B

0.19

0.13

0.14

**
**
**
**
**
**
Res
**
**
**
**
**
**
R
*
ns
**
ns
ns
ns
Res x R
8.06
10.01
10.67
15.89
CV (%)
16.16
6.77
** and * are significantly differenced at p < 0.01 and 0.05, respectively. ns is not significantly differenced at
p < 0.05. values followed by the same uppercase and lowercase letter in the column of each factor

สมบัตดิ นิ หลังการทดลอง
จากผลการทดลองพบว่ า การใส่เ ศษซากพื ช ทั้ง 2 ชนิ ด ส่ ง ผลให้ ค่ า ความเป็ น กรด-ด่ า ง ค่ า การนํา ไฟฟ้า
ไนโตรเจนทัง้ หมด ซัลเฟอร์ทงั้ หมด และโซเดียมที่แลกเปลี่ยนได้ไม่แตกต่างกันทางสถิติ ขณะที่ค่า LOI ฟอสฟอรัสในรู ปที่
เป็ นประโยชน์ โพแทสเซียม แคลเซียม และแมกนีเซียมที่แลกเปลี่ยนได้แตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ โดยค่า LOI
แคลเซี ย ม และแมกนี เ ซี ย มที่ แ ลกเปลี่ ย นได้ ในทรี ต เมนต์ท่ี ใ ส่ ใ บอ้อ ยมี ค่ า เท่ า กับ 5.62% 2,772 และ 396 mg/kg
ตามลําดับ มีค่าสูงกว่าทรีตเมนต์อ่ืนอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ ซึ่งสอดคล้องกับงานทดลองของ วิชญ์ภาส และวรรณวิภา
(2563) พบว่า การจัดการใบอ้อยแบบไม่เผาใบ เหลือเศษซากใบอ้อยไว้คลุมแปลง ส่งผลทําให้ปริมาณอินทรียวัตถุในดิน
เพิ่มขึน้ และส่งผลให้ปริมาณมวลชีวภาพจุลนิ ทรียค์ าร์บอนที่อยูใ่ นรูปของอินทรียค์ าร์บอนส่วนที่เปลี่ยนแปลงง่ายเพิ่มสูงขึน้
ตามไปด้วย และการที่แคลเซียมและแมกนีเซียมสูงในดินที่ใส่ใบอ้อย อาจมีผลมาจากธาตุอาหารในใบอ้อยที่ใส่ลงไปใน
ดิน เนื่องจากมีแนวโน้มสูงไปในทิศทางเดียวกันกับความเข้มข้นในเศษซากพืช (Table 2) ฟอสฟอรัสในรู ปที่เป็ นประโยชน์
และโพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนได้ มีค่าสูงในการใส่ตอซังข้าว เท่ากับ 36.98 และ 284 mg/kg ตามลําดับ สอดคล้องกับงาน
ทดลองของเครือมาศ (2554) พบว่า หลังจากการปลูกข้าวในดินผสมฟางข้าวแห้งทําให้มีฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมในดิน
สูงกว่าการไม่ใส่ฟางข้าว
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ในด้านอัตราการใส่เศษซากพืชส่งผลให้ ค่าการนําไฟฟ้า แคลเซียม และแมกนีเซียมที่แลกเปลี่ยนได้ไม่แตกต่าง
กันทางสถิติ ขณะที่ค่าความเป็ นกรด-ด่าง ค่า LOI ไนโตรเจนทัง้ หมด ซัลเฟอร์ทงั้ หมด ฟอสฟอรัสในรู ปที่เป็ นประโยชน์
โพแทสเซียม และโซเดียมที่แลกเปลี่ยนได้แตกต่างอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ โดยค่าความเป็ นกรด-ด่าง มีค่าสูงในอัตรา
0% (ควบคุม) เท่ากับ 6.51 โซเดียมที่แลกเปลี่ยนได้มีค่าสูงในอัตรา 2.5% เท่ากับ 365 mg/kg ส่วนค่า LOI ไนโตรเจน
ทัง้ หมด ซัลเฟอร์ทงั้ หมด ฟอสฟอรัสในรู ปที่เป็ นประโยชน์ และโพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนได้ มีค่าสูงในอัตรา 7.5% เท่ากับ
5.79%, 0.20%, 0.11%, 39.28 และ 349 mg/kg ตามลําดับ สอดคล้องกับงานทดลองของ Darunsontaya et al. (2020)
พบว่า การใส่ฟางข้าวในดิน ในอัตราที่แตกต่างกัน (0, 3,125, 6,250 และ 9,375 kg/ha) มีผลต่อปริมาณโพแทสเซียม ใน
รู ปต่างๆ ที่ 120 วันหลังจากการบ่ม โดยพบว่าปริมาณโพแทสเซียมในรู ปที่ละลายนํา้ ได้ และในรู ปที่แลกเปลี่ยนได้ในดิน
เพิ่มขึน้ อย่างมีนยั สําคัญ ตามอัตราการใส่ฟางข้าวที่เพิ่มขึน้ ผลลัพธ์นีบ้ ่งชีว้ ่าโพแทสเซียมที่ละลายนํา้ ได้อาจปลดปล่อย
จากเศษฟางข้าวที่ยอ่ ยสลายได้ในช่วงระยะการบ่ม
ทั้งนี ป้ ฏิ สัมพันธ์ระหว่า งการใส่เ ศษซากพื ช ทั้ง 2 ชนิ ดกับ อัตราการใส่ท่ี แ ตกต่า งกัน พบว่า มี ป ฏิ สัมพัน ธ์ต่ อ
ไนโตรเจนทัง้ หมด ซัลเฟอร์ทงั้ หมด โพแทสเซียม แมกนีเซียม และโซเดียมที่แลกเปลี่ยนได้ แต่ไม่มีปฏิสมั พันธ์ตอ่ สมบัติอ่ืนๆ
(Table 4)
Table 4 The soil pH, electrical conductivity, loss on ignition (LOI), total N, S, available P and exchangeable K,
Ca, Mg, and Na content after harvest
Factor
pH EC
LOI Total N Total S Available P
Exchangeable (mg/kg)
K
Ca
Na
(mS/cm) (%)
(%)
(%)
(mg/kg)
Mg
Residues (Res)
6.51 0.32 4.33c 0.17
0.02
26.69c
38.6c 2,579b 343c
301
Control
Rice stubble
6.24 0.42 5.34b 0.19
0.10
36.98a
284a 2,650b 372b
310
Sugarcane leaf
Average
Rate (R)
0%
2.5%
5%
7.5%
Average
F-test

6.21

0.37

6.31

0.38

6.51A

0.32

6.21B

0.46

6.28B

0.36

6.20B

0.37

6.31

0.38

5.62a
5.20

0.19

0.09

32.44b

186b

2,772a

0.19

0.07

32.74

186

2,669

4.33D
5.08C
5.39B
5.97A
5.20

0.17C

0.02C

26.69C

38.61D

2,579

0.18B

0.09B

31.39B

122C

2,774

0.20A

0.07B

33.46B

233B

2,713

0.20A

0.11A

39.28A

349A

2,646

0.19

0.07

32.74

186

2,679

395a
374

301

343
381
388
380
374

301B

304

365A
300B
251C
304

ns
ns
**
ns
ns
**
**
**
**
ns
Res
*
ns
**
**
**
**
**
ns
ns
**
R
ns
ns
ns
**
*
ns
**
ns
**
**
Res x R
0.91 18.82 3.05
3.29 17.11
5.56
10.34 3.30
CV (%)
2.13 8.93
** and * are significantly differenced at p < 0.01 and 0.05, respectively. ns is not significantly differenced at
p < 0.05. values followed by the same uppercase and lowercase letter in the column of each factor
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สรุ ป
การใส่ตอซังข้าวและใบอ้อยมีผลต่อการดูดใช้ธาตุอาหารของตอซังข้าว และการเปลี่ยนแปลงสมบัติดิน โดย
พบว่า การดูดใช้โพแทสเซียมจากทรีตเมนต์ท่ีใส่ตอซังข้าว และการใส่เศษซากพืชที่อตั รา 2.5% มีค่าสูงกว่าการใส่ใบอ้อย
และทรีตเมนต์ควบคุมอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ อย่างไรก็ตามการไม่ใส่เศษซากพืช (ทรีตเมนต์ควบคุม) ทําให้มีการดูดใช้
ธาตุไนโตรเจน ฟอสฟอรัส แคลเซียม แมกนีเซียม และซัลเฟอร์ ได้สงู เนื่องมาจากการได้รบั ไนโตรเจนอย่างเพียงพอจาก
การใส่ปุ๋ ยเคมี ส่ว นในด้า นสมบัติดินพบว่า ค่า Loss on ignition ซึ่งแสดงถึงปริมาณคาร์บอนในดิน แคลเซี ยม และ
แมกนีเซียมที่แลกเปลี่ยนได้ จากการใส่ใบอ้อยมีค่าสูงกว่าการใส่ตอซังข้าว อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ ฟอสฟอรัสในรู ปที่
เป็ นประโยชน์ และโพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนได้ จากการใส่ตอซังข้าวมีค่าสูงกว่าการใส่ใบอ้อยอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
การใส่เศษซากพืชในอัตรา 7.5% ส่งผลให้มีค่า Loss on ignition ไนโตรเจนทัง้ หมด ซัลเฟอร์ทงั้ หมด ฟอสฟอรัสในรู ปที่
เป็ นประโยชน์ และโพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนได้สงู ซึง่ มีแนวโน้มสูงขึน้ ตามอัตราการใส่ท่ีเพิ่มขึน้ ดังนัน้ การใส่ตอซังข้าวและ
ใบอ้อยในดินนาแทนการเผาจึงถือเป็ นทางเลือกหนึ่งสําหรับเกษตรกร ในการช่วยเพิ่มธาตุอาหารในดิน และลดการใช้
ปุ๋ ยเคมี ทัง้ นีก้ ารย่อยสลายตอซังข้าวและใบอ้อยจะต้องใช้ระยะเวลาเพื่อการย่อยสลายที่สมบูรณ์
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ผลของการจัดการตอซังข้าวต่อการกักเก็บคาร์บอน ปริมาณคาร์บอนและไนโตรเจนทัง้ หมดในดินนา
Effects of rice straw management on carbon sequestration, total carbon and nitrogen content
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บทคัดย่อ
ศึกษาผลการกักเก็บคาร์บอน คาร์บอนทัง้ หมดในดิน คาร์บอนที่ย่อยสลายได้ง่าย (KMnO4-C) และไนโตรเจน
ทัง้ หมด (TN) ที่ ได้รบั อิทธิ พลจากการการไถกลบตอซังและการเผาตอซังข้าว โดยเก็บตัวอย่างดินจาก 4 จังหวัด ได้แก่
นครราชสีมา ชัยภูมิ นครสวรรค์ และสุพรรณบุรี ที่มีการจัดการตอซังข้าวแบบเผาและไถกลบตอซังหลังการเก็บเกี่ยว จํานวน
8 แปลง โดยเก็บตัวอย่างดินที่ 2 ระดับความลึก คือ 0–15 และ 15–30 ซม. พบว่า การเผาตอซังข้าวมีแนวโน้มทําให้ pH สูง
กว่าการไถกลบ แต่การกักเก็บคาร์บอนมีแนวโน้มตํ่ากว่าการไถกลบตอซัง ในขณะที่ปริมาณคาร์บอน (TC) ค่า loss on
ignition (LOI) อินทรียค์ าร์บอนที่วิเคราะห์ดว้ ยวิธี wet oxidation (OC), KMnO4-C และ TN ไม่แตกต่างทางสถิติ ปริมาณ
TC, OC, KMnO4-C, TN และการกักเก็บคาร์บอนในดินที่ ระดับความลึก 0–15 ซม. สูงกว่าที่ ระดับความลึก 15–30 ซม.
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ ในขณะที่คา่ LOI ไม่แตกต่างกันทางสถิติทงั้ สองระดับความลึก
คําสําคัญ: การจัดการเศษซากพืช, การวิเคราะห์คาร์บอนในดิน, รูปของคาร์บอนในดิน
Abstract
Study on the effect of burning rice stubble on carbon sequestration, total carbon, labile organic carbon
(KMnO4-C), and total nitrogen (TN) influenced by rice stubble plowing and burning. Soil samples were collected
in 4 provinces there were Nakhon Ratchasima, Chaiyaphum, Nakhon Sawan, and Suphanburi provinces with
rice stubble plowing and burning management for 8 plots. The soil samples were collected at 2 depths of 0–15
and 15–30 cm. The result shows that rice stubble burning tended to indicate higher pH than rice stubble
plowing. But carbon sequestration tends to be lower than stubble plowing. While, total carbon (TC), loss on
ignition (LOI), organic carbon analyzed by wet oxidation (OC), KMnO4-C, and TN were not statistically different.
However, TC, OC, KMnO4-C, TN, and carbon stock at a depth of 0-15 cm were significantly different higher
than 15–30 cm while the LOI was not significantly different at both depths.
Keywords: Residual managements, Soil carbon analysis, Soil organic carbon fraction
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อิ น ทรี ย ์ค าร์บ อนเป็ น หนึ่ ง ในดัช นี บ่ ง บอกความอุด มสมบูร ณ์ข องดิ น โดยมี ค วามเกี่ ย วข้อ งกับ สมบัติ ดิ น ทั้ง
ทางกายภาพ ทางชีวภาพ และทางเคมีของดิน (Sahoo et al., 2019) มีส่วนช่วยทําให้เกิดเม็ดดิน สนับสนุนกิจกรรมของ
จุลินทรีย ์ และการหมุนเวียนธาตุอาหาร (Kaye and Hart, 1997; Li et al., 2018) ข้าวเป็ นพืชเศรษฐกิจหลักของประเทศ
ไทยมีพืน้ ที่ปลูกคิดเป็ น 45.92% ของพืน้ ที่การเกษตร ในปี เพาะปลูก 2562/63 โดยมีพืน้ ที่เพาะปลูกข้าวรวมทัง้ ประเทศ
ประมาณ 68.54 ล้านไร่ (สํานักงานเศรษฐกิ จการเกษตร, 2563) ซึ่งเกษตรกรในประเทศไทยมี การจัดการตอซัง ข้า ว
หลังจากเก็บเกี่ยวที่แตกต่างกัน เช่น การไถกลบตอซังข้าวทัง้ หมดในแปลง การนําตอซังข้าวออกจากแปลงโดยใช้รถอัดตอ
ซังเพื่อขายหรือนําไปเป็ นอาหารสัตว์ และการเผาตอซังข้าว เป็ นต้น ซึง่ การจัดการตอซังข้าวที่แตกต่างกันที่เกษตรกรปฏิบตั ิ
อาจส่งผลต่อ การกักเก็บคาร์บอน (carbon sequestration) ปริมาณคาร์บอนทัง้ หมด ความเข้มข้นของอินทรียค์ าร์บอน
และคาร์บอนในรูปที่ย่อยสลายตัวได้ง่าย เช่น การไถกลบตอซังข้าวไว้ในดิน มีแนวโน้มส่งผลให้มีปริมาณอินทรียค์ าร์บอน
และการเกิดเม็ดดินสูงกว่าการตอซังข้าว และนําตอซังข้าวออกจากแปลง ตามลําดับ (Singh et al., 2005) และการศึกษา
ของ เครือมาศ (2554) พบว่า ดินที่ไถกลบตอซังข้าวแห้งมีแนวโน้มของปริมาณอินทรียค์ าร์บอนสูงกว่าการเผาตอซังข้าว
และทําให้ดินมีความหนาแน่นรวมน้อยกว่าการเผาตอซังข้าว เป็ นต้น การทราบถึงปริมาณอินทรียค์ าร์บอนในดินจึงเป็ น
ประโยชน์ท่ีแสดงถึงสมบัติของดินทัง้ ด้านเคมี กายภาพ และชีวภาพของดิน รวมทัง้ ไนโตรเจนทัง้ หมดในดิน ซึ่งเป็ นธาตุ
อาหารหลักที่สาํ คัญของพืช และส่วนใหญ่อยู่ในรู ปที่เป็ นสารประกอบอินทรีย ์ (Supsuan et al., 2018) วิธีวิเคราะห์อินทรีย ์
คาร์บอนจึงมีความสําคัญมาก โดยปกติมกั วิเคราะห์ในรู ปคาร์บอนทัง้ หมดซึ่งอาจวัดความแตกต่างของการเปลี่ยนแปลง
ของคาร์บอนที่มาจากการจัดการเศษซากพืชได้ยากโดยเฉพาะในกลุ่มดินที่มีเนือ้ ละเอียด วิธีวิเคราะห์คาร์บอนทัง้ หมดใน
ดินที่นิยมใช้มากที่สดุ คือ wet acid dichromate oxidation เนื่องจากเป็ นวิธีท่ีสะดวกและรวดเร็ว แต่สาร K2Cr2O7 สามารถ
ออกซิไดซ์ (oxidizable) คาร์บอนได้ประมาณ 75% ของคาร์บอนทัง้ หมดในดิน จึงอาจวิเคราะห์คาร์บอนไม่ได้ทงั้ หมด ส่วน
วิธีท่ีได้รบั การยอมรับว่าเป็ นวิธีท่ีดีท่ีสดุ ในการวิเคราะห์คาร์บอนทัง้ หมด คือ วิธี dry combustion โดยจะเปลี่ยนคาร์บอนใน
ดินเป็ น CO2 ด้วยความร้อนสูงแต่เครื่องมือการวิเคราะห์มีราคาสูง (Grewal et al., 1991) และนอกจากนีย้ งั มีการวิเคราะห์
ค่ า loss on ignition (LOI) เป็ น ค่ า ที่ แ สดงนํ้า หนัก ที่ ห ายไปของอิ น ทรี ย ์ค าร์บ อนหลัง จากเผาดิ น ที่ อุ ณ หภู มิ 400°C
(Buchanan, 1984) แต่การเผาดินที่อุณหภูมิเกิน 150°C อาจส่งผลให้นาํ้ หรือในองค์ประกอบแร่ในระหว่างอนุภาคดิน
(inter layer) หายไปด้วย จึงทําให้ค่าวิเคราะห์อาจเกิดความคลาดเคลื่อนใด้ในดินบางชนิด แต่การวิเคราะห์สามารถทําได้
ง่ายในห้องปฏิบตั ิการทั่วไป (Grim, 1967; Grewal et al., 1991) นอกจากนีย้ งั มีการวิเคราะห์คาร์บอนที่สลายตัวได้ง่าย
(labile organic carbon) เช่ น คาร์ บ อนในรู ป permanganate oxidized carbon (KMnO4-C; Blair et al., 1995) โดย
KMnO4-C เป็ นส่วนของคาร์บอนที่ย่อยสลายได้ง่ายทัง้ คาร์บอนที่อยู่ในสารฮิวมิก รวมถึงสารโพลีแซคคาร์ไรด์ ซึ่งในการ
วิเคราะห์มีการใช้สารเคมีท่ีปลอดภัย และประหยัดกว่า วิธี wet acid dichromate oxidation นอกจากนี ค้ าร์บอนในรู ป
KMnO4-C ซึง่ มีความสัมพันธ์กบั การหมุนเวียนธาตุอาหาร มีความสัมพันธ์กบั คาร์บอนทัง้ หมดในดิน และสามารถใช้ในการ
ประเมินความอุดมสมบูรณ์ของดินที่มีการจัดการที่แตกต่างกัน (Grewal et al., 1991; Lal et al., 2001; ศุภธิดา และคณะ,
2562) จะเห็นได้ว่าการจัดการเศษซากพืชที่แตกต่างกันส่งผลต่อคาร์บอนในดิน และอาจส่งผลคาร์บอนที่ย่อยสลายได้ง่าย
ซึ่งเป็ นรู ปที่มีความสําคัญต่อการเปลี่ยนแปลงธาตุอาหารและความอุดมสมบูรณ์ของดิน รวมทัง้ ไนโตรเจนทัง้ หมด ซึ่งยัง
ขาดการศึกษาในประเด็นดังกล่าว ดังนัน้ ในการศึกษานีม้ ีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาผลจากการจัดการตอซังข้าวต่อการกักเก็บ
คาร์บอน คาร์บอนทัง้ หมดในดิน อินทรียค์ าร์บอนทัง้ หมดด้วยวิธี wet oxidation รู ปของคาร์บอนที่สกัดด้วย KMnO4 และ
สมบัติดินบางประการ
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อุปกรณ์และวิธีการ
พืน้ ทีศ่ กึ ษาและการวิเคราะห์ดนิ
เก็บตัวอย่างดินจากพืน้ ที่ปลูกข้าวจังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ นครสวรรค์ และสุพรรณบุรี ที่มีการจัดการแบบเผา
ตอซังและไถกลบตอซังข้าวหลังการเก็บเกี่ยวต่อเนื่องมากกว่า 1 ปี แบบละ 1 แปลงต่อจังหวัด โดยเก็บแต่ละการจัดการใน
พืน้ ที่ใกล้เคียงกันมากที่สดุ ในแต่ละจังหวัด รวมทัง้ หมด 8 แปลง โดยพิกดั ตําบล อําเภอ และชุดดินของแต่ละแปลงแสดง
ใน Table 1 ตรวจสอบข้อมูลชุดดินจาก Agri-map online ที่ความละเอียดของแผนที่มาตราส่วน 1:25,000 (กรมพัฒนา
ที่ดิน, 2564) การเก็บตัวอย่างดินเก็บ 2 ระดับความลึก ได้แก่ 0–15 และ 15–30 ซม. เพื่อใช้สาํ หรับวิเคราะห์สมบัติดินใน
ห้องปฏิบตั ิการ นําตัวอย่างดินมาผึ่งให้แห้งในที่รม่ ทําการบดและร่อนผ่านตะแกรงขนาด 2, 0.5 และ 0.149 มม. และเก็บ
ตัวอย่างดินแบบไม่รบกวนดิน (undisturbed soil) โดยใช้กระบอกเก็บดิน (soil core) ด้วยวิธี core sample เพื่อวิเคราะห์
ความหนาแน่นรวมของดิน (soil bulk density, BD) ที่ระดับความลึก 0–15 และ 15–30 ซม. จํานวน 2 ซํา้ ต่อแปลง
ตัวอย่างดินที่รอ่ นผ่านตะแกรงขนาด 2 มม. ใช้สาํ หรับวิเคราะห์ความเป็ นกรดด่างของดินด้วยเครื่อง pH meter ที่
สัดส่ว นดินต่อ นํา้ 1:1 วิเคราะห์เนื อ้ ดินโดยวิธี pipette method (Gee and Baunder, 1986) และวิเคราะห์ค่า loss on
ignition method (LOI; Buchanan, 1984) ตัว อย่า งดิ น ที่ ร่อ นผ่ า นตะแกรงขนาด 0.5 มม. ใช้ส าํ หรับ วิ เ คราะห์อิ น ทรี ย ์
คาร์บอนในดินโดยวิธี wet oxidation (OC) และ อินทรียค์ าร์บอนรู ปที่สกัดโดยเพอร์แมงกาเนตออกซิไดซ์เซเบิล (KMnO4C) โดยวิธีของ Blair et al. (1995) และตัวอย่างดินที่รอ่ นผ่านตะแกรงขนาด 0.100 มม. ใช้สาํ หรับวิเคราะห์คาร์บอนทัง้ หมด
ในดินด้วยวิธี dry combustion โดยเครื่อง CNS analyzer (LECO, Trumac CNS) โดยตัวอย่างดินแต่ละตัวอย่างและแต่
ละวิธีทาํ การวิเคราะห์จาํ นวน 3 ซํา้
วิธีคาํ นวณการกักเก็บคาร์บอนในดิน
C sequestration (Mg/rai) = (C conc. in soil (%) ×area (1,600 m2)×BD (kg/m3)×soil depth (m))/100 (1)
C conc. in soil (%) คือปริมาณความเข้มข้นของคาร์บอนทัง้ หมดในดิน วัดด้วยวิธี dry combustion, BD (กก./ลบ.ม.) คือ
ความหนาแน่นรวมของดิน (soil bulk density) ที่ระดับความลึก 0–15 หรือ 15–30 ซม.
การวิเคราะห์ขอ้ มูล
วิเคราะห์ความแปรปรวนของข้อมูล Analysis of Variances (ANOVA) แบบ 2×2 แฟคทอเรียล (Factorial) และ
เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยโดย Duncan's new multiple range test ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 โดยใช้โปรแกรม
สําเร็จรูปทางสถิติ
ผลและวิจารณ์ผลการทดลอง
ตัวอย่างดินจากจังหวัดนครราชสีมาทัง้ แปลงไถกลบตอซัง (non-burn) และเผาตอซัง (burn) เป็ นดินคล้ายชุดดิน
หนองกุงที่เป็ นดินทรายแป้งละเอียด (Nkg-fsi) (กรมพัฒนาที่ดิน, 2564) โดยที่ระดับความลึก 0–15 และ 15–30 ซม. มีเนือ้
ดินเป็ นดินร่วนเหนียวปนทรายและดินร่วนเหนียวตามลําดับ ในแปลงไถกลบตอซัง และมีเนือ้ ดินเป็ นดินร่วนและดินร่วน
เหนียวตามลําดับ ในพืน้ ที่เผาตอซัง (Table 1 และ Table 2) ตัวอย่างดินจากจังหวัดชัยภูมิตามพิกดั พืน้ ที่แปลงข้าวไถกลบ
ตอซังเป็ นชุดดินธวัชบุรี (Th) มีและแปลงข้าวเผาตอซังเป็ นชุดดินหนองกุง (Nkg) (กรมพัฒนาที่ดิน, 2564) โดยทัง้ สอง
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ระดับความลึกมีลกั ษณะดินร่วนเหนียวในพืน้ ที่ไถกลบตอซัง และลักษณะดินเหนียวปนทรายแป้งในพืน้ ที่เผาตอซังข้าวซึ่งมี
ลักษณะเนือ้ ดินตามชุดดิน (Table 1 และ Table 2) จังหวัดนครสวรรค์ทงั้ สองพืน้ ที่เป็ นชุดดินชุมแสง (Cs) (กรมพัฒนา
ที่ดิน, 2563) มีลกั ษณะตรงกับการวิเคราะห์เนือ้ ดินคือมีลกั ษณะเนือ้ ดินเป็ นดินเหนียวทัง้ สองการจัดการและทุกระดับความ
ลึก (Table 1 และ Table 2) สํา หรับจังหวัด สุพ รรณบุรีทั้ง สองพื น้ ที่ เป็ น ชุด ดิ น เดิ ม บาง (Db) (กรมพัฒนาที่ ดิ น , 2564)
มีลกั ษณะตรงกับการวิเคราะห์เนือ้ ดิน คือ มีลกั ษณะเนือ้ ดินร่วนเหนียวปนทรายในทุกระดับความลึกของพืน้ ที่ไถกลบตอซัง
และที่ระดับความลึก 15–30 ซม. ในพืน้ ที่เผาตอซัง ในขณะที่ระดับความลึก 0–15 ซม. มีลกั ษณะเนือ้ ดินแบบดินร่วนปน
ทราย (Table 1 และ Table 2) จะเห็นได้วา่ ตัวอย่างดินที่ใช้ในการทดลองเนือ้ ดินอยูใ่ นกลุม่ เนือ้ ปานกลางถึงเนือ้ ละเอียด
Table 1 Location, sub district, district, and soil series of soil samples
Management
Non-burn

Burn

Location
Latitude
Longitude
14.3965675 102.4872108
15.7459250 101.8795200
15.6390440 100.3704420
14.6288360 99.9696250
14.3957715 102.4872199
15.7271430 101.8749300
15.6427940 100.3463440
14.6308190 99.9685990

Sub
district
Sa Takhian
Talat Raeng
Wang Mahakon
Don Chedi
Sa Takhian
Talat Raeng
Wang Mahakon
Don Chedi

District

Province

Soeng Sang
Ban Khwao
Tha Tako
Don Chedi,
Soeng Sang
Ban Khwao
Tha Tako
Don Chedi,

Nakhon Ratchasima (NR)
Chaiyaphum (CP)
Nakhon Sawan (NS)
Suphanburi (SP)
Nakhon Ratchasima (NR)
Chaiyaphum (CP)
Nakhon Sawan (NS)
Suphanburi (SP)

Soil
series
Nkg-fsi
Th
Cs
Db
Nkg-fsi
Nkg
Cs
Db

Nkg-fsi and Nkg = Nong Kung soil series, Th = Thawatburi soil series, Cs = Chum Saeng soil series, Db =
Doem Bang soil series
ดินคล้ายชุดดินหนองกุงที่เป็ นดินทรายแป้งละเอียด (Nkg-fsi) มี pH เป็ นกรดจัดมาก ในพืน้ ที่ชดุ ดินธวัชบุรี (Th)
และชุดดินหนองกุง (Nkg) ที่ระดับความลึก 0–15 ซม. มีสภาพความเป็ นกรดจัดทัง้ 2 การจัดการ ขณะที่ระดับความลึก
15–30 ซม. มีสภาพความเป็ นกรดอ่อนในพืน้ ที่ไถกลบตอซังข้าว และเป็ นกลางในพืน้ ที่เผาตอซังข้าว ชุดดินชุมแสง (Cs) มี
สภาพความเป็ นกรดจัดมากในพืน้ ที่ไถกลบตอซังข้าวทัง้ 2 ระดับความลึก ขณะที่พืน้ ที่เผาตอซังข้าวมี pH สูงกว่า โดยที่
ระดับความลึก 0–15 ซม. มีสภาพเป็ นกรดจัด และ 15–30 ซม. มีสภาพเป็ นกรดปานกลาง ในพืน้ ที่ชุดดินเดิมบาง (Db)
มีค่า pH อยู่ในระดับปานกลาง โดยพบว่า ในการจัดการแบบเผาตอซังข้าวมีแนวโน้มค่า pH สูงกว่าการไถกลบตอซัง
แต่ไ ม่แ ตกต่า งทางสถิ ติ (Table 3) อาจเนื่ อ งมาจากการเผาทํา ให้เกิ ดเถ้า ที่ เป็ น สารแขวนลอยที่ มีอัลคาไลน์อ อกไซด์
(alkaline oxide) หรือ basic cation ที่สามารถปลดปล่อย OH- เมื่อมีความชืน้ ในดิน ทําให้มี pH สูงขึน้ ในดินที่มีการเผาตอ
ซังข้าว (Molina et al., 2007) โดยสอดคล้องกับการศึกษาของ ณัฐพล และเครือมาศ (2556) พบว่า ดินหลังปลูกข้าวของ
การจัด การดิ น ที่ มี ก ารใส่ต อซัง ข้า วแบบเผามี ค่ า pH สูง กว่ า ดิ น ที่ ใ ส่ ต อซัง ข้า วไม่ เ ผา และดิ น ไม่ ใ ส่ต อซัง ข้า วอย่ า ง
มีนยั สําคัญทางสถิติ
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Table 2 Soil properties including %sand, %silt, %clay, and soil texture of different straw rice managements at
two soil depths
Depth
Sand
Silt
Clay
Management
Site
Soil texture
(cm)
(%)
(%)
(%)
Non-burn
NR
0–15
47
26
27
Sandy clay loam
15–30
41
28
31
Clay loam
CP
0–15
32
32
36
Clay loam
15–30
25
41
34
Clay loam
NS
0–15
2
28
70
Clay
15–30
3
28
69
Clay
SP
0–15
63
16
21
Sandy clay loam
15–30
65
15
20
Sandy clay loam
Burn
NR
0–15
36
40
24
Loam
15–30
37
36
27
Clay loam
CP
0–15
10
44
46
Silty clay
15–30
9
44
47
Silty clay
NS
0–15
7
37
56
Clay
15–30
7
39
54
Clay
SP
0–15
64
16
20
Sandy loam
15–30
62
16
22
Sandy clay loam
NR = Nakhon Ratchasima province, CP = Chaiyaphum province, NS = Nakhon Sawan province,
SP = Suphanburi province
การเผาตอซังข้าวและไถกลบตอซังข้าว พบว่า ปริมาณคาร์บอนและไนโตรเจนทัง้ หมด (TC และ TN) ค่า loss on
ignition (LOI) อินทรียค์ าร์บอนโดยวิธีวิเคราะห์ wet oxidation (OC) อินทรียค์ าร์บอนที่สกัดด้วยเพอร์แมงกาเนต (KMnO4C) ความหนาแน่นรวมของดิน และการกักเก็บคาร์บอนในดินไม่แตกต่างทางสถิติ แต่การจัดการตอซังข้าวแบบเผาตอซังมี
แนวโน้มสูงกว่าแบบไถกลบตอซัง ยกเว้นการกักเก็บคาร์บอนในดิน พบว่าการไถกลบมีแนวโน้มสูงกว่าการเผาตอซังข้าว
(Table 3) สอดคล้องกับการศึกษาการกักเก็บคาร์บอนในดินนาของบังอร และคณะ (2555) เปรียบเทียบการเผาและไถ
กลบตอซังข้าวในพืน้ ที่ไถพรวนปกติและไถพรวนน้อย พบว่า TC และ LOI หลังเก็บเกี่ยว และการกักเก็บคาร์บอนในดินของ
การเผาและไถกลบตอซังข้าวไม่แตกต่างทางสถิติ แต่มีแนวโน้มการกักเก็บคาร์บอนในแปลงที่ไถกลบตอซังสูงกว่าการเผา
ตอซัง อาจเนื่องมาจากการเหลือและไถกลบตอซังถือเป็ นวิธีกักเก็บคาร์บอนอินทรีย ์ (ศุภธิ ดาและปวีณน์ ุช, 2560) และ
Wang et al. (2012) รายงานว่าการใส่และไม่ใส่เศษซากพืชของข้าวสาลีและข้าวโพดมีปริมาณอินทรียค์ าร์บอนทัง้ หมดใน
ดิน และปริมาณไนโตรเจนทัง้ หมดในดินไม่แตกต่างทางสถิติ อาจเนื่องมาจากมีปัจจัยหลายอย่างที่แตกต่างกัน เช่น การไถ
พรวน ระดับความลึกของดิน และเนื อ้ ดิน เป็ นต้น อย่างไรก็ตามในการศึกษาของ Xu et al. (2011) พบว่าการกักเก็บ
คาร์บอนในดินจากการเหลือและการไถกลบตอซังไว้ในแปลงเป็ นเวลา 2 ปี ไม่แตกต่างทางสถิติกบั การไม่ใส่ตอซัง แต่จะ
แตกต่างทางสถิติเมื่อใส่ตอซังต่อเนื่องเป็ นเวลา 10 ปี
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Table 3 Soil pH, amount of total carbon (TC), nitrogen (TN), loss on ignition (LOI), organic carbon by wet
oxidation (OC) and KMnO4-C fraction, bulk density, and C sequestration of different rice straw management at
2 soil depth
Factors

pH

TC

TN

LOI

OC

(g/kg)

KMnO4 -C

BD

C
sequestration

(g/cm3)

(Mg/rai)

Management
Non burn
5.6
11.81
1.00
25.66
8.95
1.31
1.50
4.32
Burn
5.9
11.89
1.07
25.91
9.80
1.53
1.45
4.00
Soil Depth
0–15 cm
5.5
14.5a
1.24a 31.05 12.31a
1.75a
1.50
4.96a
15–30 cm
5.9
9.2b
0.83b 20.52 6.45b
1.10b
1.50
3.37b
Average
5.7
11.85
1.04
25.78
9.37
1.42
1.51
4.16
F-test
Management (M) ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
Soil Depth (D)
ns
*
**
ns
*
*
ns
*
M*D
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
CV (%)
20.00 33.56 25.66 47.47 46.28
38.41
28.34
34.99
Means in the same column followed by different superscripts are significantly different followed * are significant
at p < 0.05, ** is significant at p < 0.01 and ns letter is not significantly difference
TC, TN, OC, KMnO4-C และการกักเก็บคาร์บอนในดินที่ระดับความลึก 0–15 ซม. สูงกว่าดินที่ระดับความลึก
15–30 ซม. อย่างมี นัยสําคัญทางสถิ ติ (Table3) สอดคล้องกับการศึกษาของ Li et al. (2019) พบว่า การไม่ใส่แ ละใส่
เศษซากพืชของข้าวสาลีมีแนวโน้มทําให้ปริมาณอินทรียค์ าร์บอนในดินและ KMnO4-C ในชัน้ ดินบน (0–10 ซม.) สูงกว่าชัน้
ดินล่าง (10–20 ซม.) ในขณะที่ Mi et al. (2019) พบว่า ปริมาณอินทรียค์ าร์บอนและไนโตรเจนทัง้ หมดในดินในชัน้ ดินบน
(0–10 ซม.) มีแนวโน้มสูงกว่าชัน้ ดินล่าง (10–20 ซม.) ในการปลูกพืชสภาพขังนํา้ และมีปริมาณอินทรียค์ าร์บอนทัง้ หมดใน
ดินไม่แตกต่างทางสถิติในทัง้ สองชัน้ ระดับความลึก (0–10 และ 10–20 ซม.) ในขณะที่ค่า LOI ทัง้ สองระดับความลึกไม่มี
ความแตกต่างกันอย่างมีระดับนัยสําคัญทางสถิติเพียงตัวแปรเดี ยว อาจเนื่ องมาจาก LOI มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับ
ปริมาณแร่ดินเหนียว โดยเป็ นผลมาจากการเผาที่ อุณหภูมิ 400°C อาจส่งผลให้นาํ้ ในอนุภาคแร่ดินเหนียวหายไปจึงทําให้
ไม่พบความแตกต่างในระดับความลึกที่แตกต่างกัน (Tuffour et al., 2014)
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สรุ ป
การจัดการตอซังข้าวแบบเผาหลังการเก็บเกี่ยวส่งผลให้ pH ของดินสูงกว่าแบบไถกลบ ในขณะที่ปริมาณคาร์บอน
และไนโตรเจนทั้งหมด (TC และ TN) ค่ า loss on ignition (LOI) อิ นทรีย ์คาร์บ อนโดยวิ ธี วิ เคราะห์ wet oxidation (OC)
อินทรียค์ าร์บอนที่สกัดโดยเพอร์แมงกาเนต (KMnO4-C) และการกักเก็บคาร์บอนในดินไม่แตกต่างทางสถิติอาจเป็ นเพราะ
เนือ้ ดินที่ใช้ในการทดลองอยูใ่ นกลุม่ ดินเนือ้ ปานกลางถึงเนือ้ ละเอียดจึงทําให้อิทธิพลจากการจัดการเศษซากพืชไม่ชดั เจน แต่
เมื่อเปรียบเทียบระดับความลึก 2 ชัน้ ดิน พบว่าปริมาณ TC, TN, OC, KMnO4-C และการกักเก็บคาร์บอนในดินในชัน้ ดินบน
(0–15 ซม.) สูงกว่าชัน้ ดินล่าง (15–30 ซม.) ในขณะที่ LOI ไม่แตกต่างกันทางสถิติทงั้ สองระดับความลึก ซึ่งแตกต่างจากการ
วิเคราะห์คาร์บอนด้วยวิธีอ่ืน แสดงให้เห็นว่า KMnO4-C ที่สกัดได้มีความสอดคล้องกับวิธีวิเคราะห์คาร์บอนทัง้ หมดโดยวิธี
dry combustion และ wet oxidation แต่การใช้ LOI อาจไม่เหมาะสม เนื่องจากอาจขึน้ อยู่กบั เนือ้ ดิน และนํา้ ระหว่างอนุภาค
ดิน อาจส่งผลต่อการความเข้มข้นของคาร์บอนในดินซึ่งเป็ นดัชนีชีว้ ดั ความอุดมสมบูรณ์ดินที่แตกต่างกัน
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การตรวจสอบเอนไซม์และสภาพความคงทนของเชือ้ Bacillus spp. ทีค่ ัดเลือกสําหรับการผลิตพริก
Enzyme activity and stress test to screen the Bacillus spp. for the chili crop production
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บทคัดย่อ
เชือ้ Bacillus spp. แยกมาจากดินปลูกที่แตกต่างกัน ทําการระบุชนิดของเชือ้ โดยใช้ขอ้ มูล 16S rRNA ด้วยไพร
เมอร์ 27F/1492R พบว่ า เป็ น B. subtilis (M1, DOA33, B01 และ M5) B. amyloliquefaciens (BS2, 329-1, Z01 และ
Z03) B. valenziensis (Z04) B. cereus (BS3) และ B. aryabhattai (Z02) ผลการตรวจสอบกิ จ กรรมการผลิตเอนไซม์
พบว่า เชือ้ ไอโซเลท B01 มีการผลิตเอนไซม์ amylase และ phytase อยู่ในระดับดีมาก การทดสอบความคงทนของเชือ้
Bacillus spp. ในสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม พบว่า B01 และ M1 สามารถดํารงชีวิตอยู่ได้ในสภาวะอุณหภูมิ 50oC,
สภาวะความเค็มที่ 7% NaCl และ สภาวะขาดนํา้ 32.6% polyethylene glycol 6000 ที่ -1.2 MPa ได้ กิจกรรมการยับยัง้
การเจริญเชือ้ ราโดยวิธี dual culture พบว่า B. subtilis B01 สามารถเชือ้ ราสาเหตุโรค Colletotrichum truncatum และ
Curvularia lunata ได้ท่ี 69.18% และ 67.62% ตามลํา ดับ เมื่ อ นํา Bacillus spp. ทดสอบด้ว ยวิ ธี ก ารแช่ เ มล็ด พบว่ า
สามารถเพิ่มการเจริญของต้นกล้าพริกเมื่ออายุ 28 วัน ผลจากข้อมูลดังกล่าวทําให้สามารถคัดเลือก Bacillus subtilis B01
เพื่อใช้กระตุน้ ต้นกล้าพริกในระยะแรกได้ และมีแนวโน้มจะสามารถนํามาใช้ในการควบคุมแบบชีววิธี
คําสําคัญ: Bacillus subtilis, แบคทีเรียปฏิปักษ์, ต้นกล้าพริก
Abstract
Bacillus spp. were isolated from different cultivated soil. The sequence data of 16S rRNA with 27F/1492R
primer showed likely to Bacillus subtilis (M1, DOA33, B01, and M5) B. amyloliquefaciens (329-1, BS2, Z01, and
Z03), B. valenziensis (Z04), B. cereus (BS3) and B. aryabhattai (Z02). The excellent clear zone result was found
on the amylase and phytase activity from bacterial isolates B01 also. The bacterial isolates B01 and M1 growth
showed on a stress test: warmer at 50oC, salinity tolerance with 7% NaCl, and drought tolerance at -1.2 MPa
with 32.6% PEG6000. The antagonistic activity on the chili fungal phytopathogens as Colletotrichum truncatum
and Curvularia lunata to isolate Bacillus subtilis B01 revealed the mycelium inhibition at 69.18% and 67.62%
respectively. Also, the bacterial B01 after soaking to seed showed the excellent chili seedling height and
number of leaves after 28 days of seedling preparation. The result referred to the bacterial Bacillus subtilis B01
expresses a potential as a biocontrol agent and plant growth promoting.
Keywords: Bacillus subtilis, Antagonistic bacteria, Chili seedling

67

ภาคบรรยาย

การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครัง้ ที่ 60

สาขาพืช

คํานํา
พริก (Capsicum annuum L.) จัดอยู่ในวงศ์ Solanaceae เป็ นพืชที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจ กรมส่งเสริม
การเกษตร ปี 2562 รายงานว่า ประเทศไทยมีพืน้ ที่ปลูกพริกประมาณ 167,443 ไร่ ให้ผลผลิต 258,515 ตัน คิดเป็ นมูลค่า
12,833.5 ล้านบาท พริกเป็ นผลผลิตทางการเกษตรที่สาํ คัญสําหรับการประกอบอาหาร มีแร่ธาตุ วิตามิน และกรดอะมิโนที่
จํา เป็ น ต่ อ มนุษ ย์ (Saleh et al., 2018) ปั ญ หาสํา คัญ ในการผลิ ต พริ ก คื อ ความเสี ย หายทางศัต รู พื ช โดยเฉพาะโรค
แอนแทรคโนสจากเชือ้ รา Colletotrichum spp. (Pongpitsutta et al., 2013) ที่สามารถเข้าทําลายส่วนใบ ลําต้น ดอกและ
ผลพริก แนวคิดการจัดการศัตรู พืชโดยลดการใช้สารเคมีมีความสําคัญมากขึน้ เห็นได้จากการนําเชือ้ จุลินทรียป์ ฏิปักษ์
มาร่วมในการผลิต โดยเฉพาะแบคทีเรียแกรมบวกในกลุ่ม Bacillus spp. ในการควบคุมโรคพืชที่พบได้ในดิน (soil-borne
pathogen) และในอากาศ (air-borne pathogen) ศักยภาพของแบคทีเรียปฏิปักษ์มีการควบคุมศัตรู พืชตัง้ แต่การยับยัง้
เชือ้ สาเหตุโรคพืชในลักษณะการแข่งขัน (competition) หรือ การสร้างสารยับยัง้ (antibiosis) ซึง่ สามารถนําไปใช้ประโยชน์
ร่วมกับในระบบการผลิตพืช งานวิจยั มีวตั ถุประสงค์นาํ แบคทีเรีย กลุม่ Bacillus spp. มาทดสอบศักยภาพการผลิตเอนไซม์
ศักยภาพการปรับตัวในสภาพแวดล้อมไม่เหมาะสม ศักยภาพในการยับยัง้ เชือ้ สาเหตุโรคพืชในพริก และศักยภาพการ
ส่งเสริมการเจริญเติบโต เพื่อเตรียมนํามาใช้ในการยกระดับคุณภาพผลผลิตของพริกต่อไปในอนาคต
อุปกรณ์และวิธีการ
การแยกเชือ้ แบคทีเรีย Bacillus spp.
เชือ้ Bacillus spp. แยกได้จากตัวอย่างดินโดย soil dilution plate technique บนอาหาร nutrient glucose agar
(NGA) คัดเลือกแบคทีเรียที่มีโคโลนีกลม ผิวหยาบ สีขาวครีม และเป็ นชนิดแกรมบวก ก่อนนําไปใช้ทาํ การ re-streak ให้ได้
single colony เก็บเชือ้ ไว้ในกลีเซอรอล 20% ภายใต้อณ
ุ หภูมิ -20oC
ศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยาของแบคทีเรีย
นํา loop แตะบนโคโลนีเชือ้ และนํามาวนในหยดของ 3% KOH เพื่อดูความหนืดและการยืดของแบคทีเรีย และ
การตรวจสอบการย้อมแกรม (Gram’s strain) ของแบคทีเรียที่นาํ มาทดสอบ ดูลกั ษณะรู ปร่างของเชือ้ แบคทีเรียภายใต้
กล้องจุลทรรศน์ (Sandle, 2004)
การระบุชนิดของเชือ้ แบคทีเรีย
ทํา การสกัด ดี เ อ็ น เอโดยใช้ชุ ด geneJET genomic DNA purification kit (Thermo scientificTM) จากนั้น เพิ่ ม
ปริ ม าณของดี เ อ็ น เอบริ เ วณ 16S rRNA โดยใช้เ ทคนิ ค polymerase chain reaction (PCR) ด้ว ยไพรเมอร์ 27F 5’AGAGTTTGATCMTGGCTCAG-3’ แ ล ะ 1492R 3’-TACGGYTACCTTGTTACGACTT-5’ (Heuer et al., 1997)
ตรวจสอบขนาด PCR product บน 1.2% agarose gel electrophoresis และส่งวิเคราะห์ลาํ ดับนิวคลิโอไทด์ นําข้อมูล
เปรียบเทียบในฐานข้อมูล National Center for Biotechnology Information (NCBI) ด้วยโปรแกรม BLASTn
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การคัดเลือก Bacillus spp. ในสภาพหลอดทดลอง โดยการตรวจสอบกิจกรรมเอนไซม์และสภาพความคงทน
การตรวจสอบกิจกรรมของเอนไซม์ amylase
ดัดแปลงมาจาก Latorre et al. (2016) เลีย้ งเชือ้ แบคทีเรีย Bacillus spp. อายุ 24 ชั่วโมง วัดความขุ่นของเชือ้
ด้วยเครื่อง spectrophotometer ที่ OD600 เท่ากับ 0.2 และหยดเชือ้ ลงบนกระดาษ Whatman no.1 ขนาด 0.4 เซนติเมตร
ที่ผ่านการนึ่งฆ่าเชื อ้ แล้ว วางลงตรงกลางของอาหารเลีย้ งเชื อ้ starch agar (tryptone 10 กรัม, soluble starch 3 กรัม,
KH2PO4 5 กรั ม , yeast extract 10 กรั ม และ วุ้ น 15 กรั ม ต่ อ นํ้า ปริ ม าตร 1,000 มิ ล ลิ ลิ ต ร) บ่ ม เชื ้ อ ที่ อุ ณ หภู มิ 37
องศาเซลเซียส เป็ นระยะเวลา 48 ชั่วโมง เททับด้วย สารละลายไอโอดีน (0.4% KI และ 0.2% I2 ผสมกับนํา้ กลั่นนึ่งฆ่าเชือ้ )
จากนัน้ วัดขนาดของ clear zone โดยใช้การหยด nutrient broth บนกระดาษ Whatman no.1 เป็ นชุดควบคุม
การตรวจสอบกิจกรรมของเอนไซม์ phytase
ดัดแปลงมาจาก Latorre et al. (2016) ทํา การหยดเชื อ้ แบคที เรีย Bacillus spp. อายุ 24 ชั่ว โมง ค่า OD600
เท่ากับ 0.2 ลงบนกระดาษ Whatman no.1 ขนาด 0.4 เซนติเมตร ที่ผ่านการนึ่งฆ่าเชือ้ แล้ว วางลงตรงกลางของอาหาร
เลีย้ งเชือ้ ที่ประกอบด้วย 40% phytic acid 2.88 กรัม, CaCO3 0.44 กรัมและ วุน้ 15 กรัมต่อนํา้ ปริมาตร 1,000 มิลลิลิตร
ปรับ pH ด้วย NH4OH ให้ได้ 5.5–5.8 อาหารจะเป็ นตะกอนขาวขุ่น บ่มเชือ้ ที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เป็ นระยะเวลา
120 ชั่วโมง ตรวจสอบขนาด clear zone เพื่อระบุกิจกรรมของเอนไซม์ phytase เทียบกับการหยด nutrient broth บน
กระดาษ Whatman no.1
การตรวจสอบคุณสมบัตกิ ารสร้างไบโอฟิ ลม์
เลีย้ งเชื อ้ แบคที เรียบน rotary shaker ที่ 24 ชั่ว โมง จากนั้น วัดค่า OD600 เท่า กับ 0.2 ย้า ยเชื อ้ ปริมาตร 100
ไมโครลิ ต รลงอาหาร casein-mannitol broth ที่ มี ป ริ ม าตร 10 มิ ล ลิ ลิ ต รในหลอดทดลอง บ่ ม เชื ้อ ไว้ท่ี อุ ณ หภู มิ 37
องศาเซลเซียส เป็ นระยะเวลา 24 ชั่วโมง เทส่วนของเหลวออก ล้างด้วยนํา้ กลั่นนึ่งฆ่าเชือ้ เติมสารละลาย 1% w/v crystal
violet ลงในหลอดทดลอง ทิง้ ไว้ 30 นาที รินสารออก ล้างเบาๆ ด้วยนํา้ กลั่นนึ่งฆ่าเชื อ้ ประเมินความเข้มของสี crystal
violet ที่บริเวณขอบหลอดอาหาร (Latorre et al., 2016) ด้วยการเปรียบเทียบความเข้มของการติดสีบริเวณขอบหลอด
อาหาร ดัดแปลงมาจาก Fall et al. (2014) และกําหนดให้ nutrient broth เป็ นชุดควบคุม
การตรวจสอบการเจริญในสภาพอุณหภูมิ 50oC
เลีย้ งเชือ้ แบคทีเรียบน rotary shaker ที่ 24 ชั่วโมง ปรับปริมาตรเริ่มต้นให้ได้ OD600 เท่ากับ 0.2 ลงในอาหาร
NB บ่มเชือ้ ไว้ท่ีอณ
ุ หภูมิ 50oC เป็ นระยะเวลา 24 ชั่วโมง ตรวจสอบค่า OD600 ที่แสดงถึงระดับการเจริญของเชือ้ แบคทีเรีย
ถ้าหาก OD600 มากกว่า 0.1 บันทึกผลเป็ น บวก กําหนดให้ nutrient broth เป็ น blank (Kumar et al., 2014)
การตรวจสอบการเจริญในสภาวะความเป็ นเค็มที่ 7% NaCl
เลีย้ งเชือ้ แบคทีเรียบน rotary shaker ที่ 24 ชั่วโมง ปรับปริมาตรเริ่มต้นให้ได้ OD600 เท่ากับ 0.2 ลงในอาหาร
NB ที่ผสม 7% NaCl ปริมาตร 10 มิลลิลิตร บ่มเชือ้ ไว้ท่ีอณ
ุ หภูมิ 28 องศาเซลเซียส เป็ นระยะเวลา 24 ชั่วโมง ตรวจสอบ
การเจริญของเชือ้ แบคทีเรียโดยการวัดค่า OD600 มากกว่า 0.1 บันทึกผลเป็ น บวก กําหนดให้ nutrient broth เป็ น blank
(Kumar et al., 2014)
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การตรวจสอบการเจริญในสภาวะลดความต่างศักย์ของนา้ํ ที่ 32.6% polyethylene glycol 6000
เลีย้ งเชือ้ แบคทีเรียบน rotary shaker ที่ 24 ชั่วโมง ปรับปริมาตรเริ่มต้นให้ได้ OD600 เท่ากับ 0.2 ลงในอาหาร
NB ที่ผสม 32.6% PEG6000 ปริมาตร 10 มิลลิลิตร (คิดเป็ นความดันออสโมติกที่ -1.2 Mpa) บ่มเชื อ้ ไว้ท่ีอุณหภูมิ 28
องศาเซลเซียส เป็ นระยะเวลา 24 ชั่วโมง ตรวจสอบการเจริญของเชือ้ แบคทีเรียโดยการวัดค่า OD600 มากกว่า 0.1 บันทึก
ผลเป็ น บวก กําหนดให้ nutrient broth เป็ น blank (Kumar et al., 2014)
ทดสอบเชือ้ แบคทีเรีย Bacillus spp. ในการควบคุมเชือ้ สาเหตุโรคทีพ่ บบนพริก
ทดสอบความเป็ นปฏิปักษ์ของเชื อ้ Bacillus spp. ในการควบคุมการเจริญของเส้นใยเชื อ้ รา Colletotrichum
truncatum และ Curvularia lunata ที่ทาํ การแยกเชือ้ จากเมล็ดพริกด้วย blotter method และมีการทดสอบการเกิดโรค
ด้วยวิธี Detached chili fruit พบว่าสามารถก่อให้เกิดโรคบนผลพริกได้ จากนัน้ นํามาทดสอบด้วยวิธีการ dual culture บน
อาหาร potato dextrose agar (PDA) (Morton and Stroube, 1995) ประเมินผลวัดขนาดของโคโลนีท่ีถูกยับยัง้ จากเชื อ้
Bacillus spp. เปรียบเทียบขนาดกับขนาดโคโลนีปกติเพื่อคํานวณหาเปอร์เซ็นต์การยับยัง้ การเจริญของโคโลนีเชือ้ รา ดัง
สมการของ Kabir et al. (2012) คื อ Inhibition percentage = (R1 – R2)/R1*100 เมื่ อ R1 = ความยาวรัศมี โ คโลนี ของ
เชื อ้ รา C. truncatum และ C. lunata ในจานอาหารควบคุม และ R2 = ความยาวรัศมีโคโลนีของเชื อ้ รา C. truncatum
และ C. lunata ในจานอาหารทดสอบ
ประสิทธิภาพของเชือ้ แบคทีเรีย Bacillus spp. ในการส่งเสริมการเจริญเติบโตของพริกจินดา กาํ แพงแสน
ทดสอบการส่งเสริมการเจริญเติบโตตัง้ แต่ระยะเมล็ดพริกงอกจนถึงระยะต้นกล้า โดยนําเมล็ดพริกมาแช่ ใน
สารแขวนลอยแบคทีเรียโดยวัดค่าความขุ่นของเชือ้ ด้วยเครื่อง Spectrophotometer ที่ OD600 เท่ากับ 0.2 เป็ นระยะเวลา
3 ชั่วโมง ย้ายเมล็ดพริกลงในพีทมอส (peat moss) ที่ผ่านการนึ่งฆ่าเชือ้ ทําการปลูกบนภาชนะกะบะเพาะปลูก ตรวจวัด
ผลของความงอกและการตอบสนองต่อต้นกล้าพริกเป็ นเวลา 28 วัน กรรมวิธีละ 6 ซํา้ ซํา้ ละ 3 ต้น นํามาวิเคราะห์ค่าความ
แปรปรวนและเปรียบเทียบความแตกต่างทางสถิติ
ผลและวิจารณ์ผลการทดลอง
เชือ้ Bacillus spp. ทีใ่ ช้ทดสอบ และการจาํ แนกชนิดของเชือ้ แบคทีเรีย
เชือ้ แบคทีเรีย จํานวน 11 ไอโซเลต แยกได้จากแปลงข้าวโพดคือ 329-1,Z01, Z02, Z03 และ Z04 ไอโซเลตที่แยก
ได้จากแปลงข้าวคือ DOA33, BS2 และ BS3 ไอโซเลตที่แยกจากแปลงพริกคือ B01 ในส่วนของไอโซเลต M1 แยกได้จาก
แปลงผัก และ M5 จากแยกได้จากแปลงอ้อย ผลการย้อมแกรมพบว่าแบคทีเรียทุกไอโซเลตย้อมติดสีม่วงของ crystal
violet จึงยืนยันว่าเป็ นแบคทีเรียแกรมบวก และมีรูปร่างเชือ้ เป็ นแบบ bacilli ผลการทดสอบด้วย 3% KOH ไม่พบความ
หนืด และเมื่อเทียบข้อมูลลําดับนิวคลิโอไทด์ในส่วนของ 16S rRNA ด้วยไพรเมอร์ 27F/1492R กับฐานข้อมูล NCBI ด้วย
โปรแกรม BLASTn พบว่าเชือ้ แบคทีเรียไอโซเลต Z04 มีความใกล้เคียงกับเชือ้ B. velenziensis เชือ้ แบคทีเรีย M01, B01,
DOA33 และ M5 มีความใกล้เคียงกับเชือ้ B. subtilis สําหรับไอโซเลต BS2, 329-1, Z01 และ Z03 มีความใกล้เคียงกับ
เชื ้อ B. amyloliquefaciens ไอโซเลต BS3 มี ค วามใกล้เ คี ย งกับ B. cereus และไอโซเลต Z02 มี ค วามใกล้เ คี ย งกั บ
B. aryabhattai (Table 1)
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Table 1 Characterization of bacterial isolates from different soil source and result of 16S rRNA similarity
Result of 16S rRNA
Isolates Soil source 3% KOH 1/ Shape Gram staining
% identity
BLAST
M1
Vegetable
Bacilli
Positive
B. subtillis
100
B01
Chili
Bacilli
Positive
B. subtillis
100
DOA33
Rice
Bacilli
Positive
B. subtillis
99
BS2
Rice
Bacilli
Positive
B. amyloliquefaciens
99
BS3
Rice
Bacilli
Positive
B. cereus
99
M5
Sugarcane
Bacilli
Positive
B. subtillis
100
329-1
Maize
Bacilli
Positive
B. amyloliquefaciens
98
Z01
Maize
Bacilli
Positive
B. amyloliquefaciens
100
Z02
Maize
Bacilli
Positive
B. aryabhattai
100
Z03
Maize
Bacilli
Positive
B. amyloliquefaciens
100
Z04
Maize
Bacilli
Positive
B. velenziensis
100
1/
Lysis and string formation; represent (+) and absence of lysis and string formation; represent (-)
การใช้กจิ กรรมเอนไซม์และความคงทนเชือ้ แบคทีเรีย Bacillus ในสภาพห้องปฏิบตั กิ ารทีใ่ ช้คดั เลือกในการผลิตพริก
ผลการทดสอบด้านเอนไซม์ของเชือ้ Bacillus spp. ทัง้ 11 ไอโซเลต พบว่า B01, M1, M5, DOA33, 329-1, BS2,
Z01, Z02, Z03 และ Z04 มี ก ารผลิ ต เอนไซม์ amylase ดี ม าก (มี ก ารสร้า ง clear zone > 5.0 มิ ล ลิ เ มตร) และ BS3 มี
ประสิทธิภาพดี (มีการสร้าง clear zone > 2.0–5.0 มิลลิเมตร) (Figure 1A, Table 4) ในส่วนของกิจกรรมเอนไซม์ phytase
พบว่า ไอโซเลต B01, M1, M5, DOA33, 329-1 และ Z03 มีคณ
ุ สมบัติของกิจกรรมเอนไซม์ดีมาก (มีการสร้าง clear zone
> 5.0 มิลลิเมตร) และ BS2, BS3, Z01,Z02 และ Z04 มีประสิทธิ ภาพดี (มีการสร้าง clear zone > 2.0–5.0 มิลลิเมตร)
(Fig. 1B, Table 2) แสดงให้เ ห็ น ว่ า กิ จ กรรมเอนไซม์ใ น Bacillus spp. มี ค วามแตกต่ า งกัน และผลการทดสอบการ
สังเคราะห์ไบโอฟิ ล์ม โดยประเมินจากความเข้มวงแหวนที่ติดสีในหลอดทดลองพบว่า B01, M1, 329-1, Z02, Z04, BS2,
BS3 และ DOA33 มีการสร้างไบโอฟิ ล์มมาก ไอโซเลตที่สร้างไบโอฟิ ล์มปานกลาง ได้แก่ M5 และ Z03 และไอโซเลตที่
สร้างไบโอฟิ ลม์ น้อย คือ ไอโซเลต Z01 (Fig. 1C, Table 2)
เอนไซม์ amylase มีสามารถสลายแป้งหรือสาร glycogen ให้เป็ นนํา้ ตาล โดยเฉพาะ beta amylase ที่พบได้ใน
จุลินทรียท์ ่ีสลาย 1,4-D-glucanmaltohydrolase สารในกลุ่ม beta glucan ได้ สําหรับเอนไซม์ phytase มีคุณสมบัติใน
การย่ อ ย phytate (inositol hexaphosphate) และช่ ว ยในการดู ด จั บ ไอออนของแร่ ธ าตุ ก ลุ่ม แคลเซี ย มและสัง กะสี
Singh et al. (2014) พบว่าแบคทีเรียที่สามารถผลิตเอนไซม์ phytase มีประสิทธิภาพในการส่งเสริมการเจริญเติบโตของ
พืช ยังมีการสํารวจพบเอนไซม์ในนํา้ หมักชีวภาพ (liquid biofertilizer) และพบการสร้างเอนไซม์ phytase ได้ในกลุ่มของ
Bacillus spp. บางไอโซเลต (Heafner et al., 2005) สําหรับการสร้างไบโอฟิ ล์มโดย Bacillus spp. มีความแตกต่างกัน
และมีความเกี่ยวข้องกับการสร้างpolysaccharide ที่ช่วยให้ Bacillus spp. มีความอยูร่ อดในสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม
(Latorra et al., 2016) โดยไบโอฟิ ล์มสามารถป้องกันเซลล์ทาํ ให้จลุ ินทรียด์ าํ รงชีวิตอยู่ได้ (Hall-Stoodley, Costerton and
Stoodley, 2004)
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การเจริญของแบคทีเรียในสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมในระยะเวลา 24 ชั่วโมง พบว่า แบคทีเรียที่สามารถทนใน
สภาวะความอุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส ได้แก่ M1, DOA33, B01 และ 329-1 แบคทีเรียที่สามารถทนต่อสภาพความเค็ม
ที่ 7% NaCl ได้แก่ ไอโซเลต M1, B01, 329-1, BS2 และ BS3 แบคทีเรียที่สามารถทนต่อสภาวะลดความต่างศักย์ของนํา้
ได้แก่ ไอโซเลต M1, DOA33, B01, BS2 และ Z02 การคงทนของเชือ้ Bacillus spp. ในสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมเกิด
ได้จาก Bacillus spp. มีการปรับตัวได้ดี และสามารถอยูข่ า้ มฤดูจากการสร้างเอนโดสปอร์ได้ การคัดเลือกแบคทีเรียโดยใช้
สภาพความทนต่อสภาวะที่ไม่เหมาะสมตัง้ แต่สภาพความร้อน ความเค็มหรือสภาพแล้ง รวมถึงการปรับตัวต่อสารรอบตัว
จากการผลิตเอนไซม์และการยึดเกาะจะสามารถคัดเลือกจุลนิ ทรียท์ ่ีมีศกั ยภาพในการแข่งขันได้ดีเมื่อนําไปใช้บริเวณรอบ
รากพืช (rhizosphere) (Kumar et al., 2014)
Table 2 Enzyme activity produced by Bacillus spp. strains, biofilm performing and Bacillus spp. after 24 hours
under laboratory tested condition for bacterial growth
Enzyme activity produced
In vitro bacterial growth screening4/
by Bacillus spp. strains1/, /2
Biofilm
Bacillus spp. isolates
High
Drought
Performing3/
Phytase
Amylase
Salinity
temperature
tolerance
(millimeter) (millimeter)
(1.2 M)
o
50 C
(-1.2 MPa)
Control
0.00e
0.00f
abc
cd
B. subtilis M1
5.33
8.00
+++
0.15 (+) 0.13 (+) 0.12 (+)
a
a
B. subtilis B01
6.67
10.67
+++
0.16 (+) 0.10 (+) 0.16 (+)
a
ab
B. subtilis DOA33
5.67
10.00
+++
0.30 (+)
0.05 (-) 0.10 (+)
abc
d
B. amyloliquefaciens BS2
5.33
7.67
+++
0.08 (-)
0.12 (+) 0.07 (-)
cd
e
B. cereus BS3
3.67
5.00
+++
0.03 (-)
0.11 (+) 0.05 (-)
ab
bc
B. subtilis M5
5.67
9.00
++
0.08 (-)
0.06 (-) 0.01 (-)
ab
ab
B. amyloliquefaciens329-1
6.00
10.00
+++
0.27 (+) 0.12 (+) 0.04 (-)
B. amyloliquefaciens Z01
4.67ab
9.33b
+
0.03 (-)
0.09 (-) 0.02 (-)
d
bc
B. aryabhattai Z02
3.33
9.00
+++
0.09 (-)
0.06 (-) 0.12 (+)
abc
bc
B. amyloliquefaciens Z03
5.33
9.00
++
0.04 (-)
0.02 (-) 0.01 (-)
bcd
e
B. velenziensis Z04
4.67
5.33
+++
0.07 (-)
0.04 (-) 0.01 (-)
C.V. (%)
10.70
7.75
1/
Means followed by the same letter are not significantly different according to Duncan’s multiple range test
(p < 0.05)
2/
Enzyme activity was calculated from diameter of clear zone from Bacillus colony. Result was classified as
excellent (clear zone more than 5 mm), good (clear zone between 2–5 mm) or poor (clear zone less than 2 mm)
3/
Measurement of biofilm synthesis was based on color intensity after crystal violet treated with a score
ranging from negative (-), slightly (+), strong (++), very strong (+++). (data from triplicate test)
4/
Evaluated of Bacillus spp. to the stress tolerant test by spectrophotometer OD600, if an OD of 0.1 was
recorded positive (+) and negative (-) if an OD lower than 0.1
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ศักยภาพของ Bacillus spp. ในการควบคุมเชือ้ สาเหตุโรคทีพ่ บในพริก
การทดสอบความสามารถในการยับ ยั้ง เชื อ้ ราสาเหตุโ รคที่ พ บในพริก พบว่า Bacillus spp. สามารถยับ ยั้ง
Colletotrichum truncatum และ Curvularia lunata ได้ โดยเฉพาะเชือ้ Bacillus spp. ไอโซเลต 329-1 และ B01 สามารถ
ควบคุม Colletotrichum truncatum ได้ดีท่ี 70.83% และ 69.17% และการยับยัง้ Curvularia lunata ได้ดี พบในไอโซเลต
B01, M5, Z01, 329-1 และ BS2 ที่ แ สดงผล 67.62%, 67.62%, 67.62%, 66.66% และ 66.66% ตามลํา ดับ (Table 3)
ทัง้ นีแ้ สดงให้เห็นว่า Bacillus spp. มีศกั ยภาพในการควบคุมเชือ้ ราสาเหตุโรคพืชได้เช่นเดียวกัน Rong et al. (2020) กล่าว
ว่า Bacillus spp. สามารถยับยัง้ การเจริญเติบโตของเส้นใยเชือ้ รา Colletotrichum gloeosporioides และเชือ้ ราสาเหตุ
โรคพืชอื่นๆ ได้ดี (Keunpech et al., 2014; Huang et al., 2020)

Fig. 1 Enzyme activity, biofilms forming and anti-plant pathogen activity of Bacillus spp. (A) amylase (B) phytase
(C) biofilm synthesis (D) Curvularia lunata and (E) Colletotrichum truncatum
ประสิทธิภาพของ Bacillus spp. ในการส่งเสริมการเจริญเติบโตของพริก
การทดสอบประสิทธิภาพในการส่งเสริมการเจริญเติบโตโดยการแช่เมล็ดและสังเกตการพัฒนาต้นเป็ นต้นกล้า
พริกภายในช่วง 28 วันพบว่า B. subtilis B01 มีประสิทธิภาพในการส่งเสริมการเจริญเติบโตที่ดีท่ีสดุ รองลงมาคือ ไอโซ
เลต B. velenziensis 329-1และ B. amyloliquefaciens BS2 โดยมีความสูงต้นกล้าพริก 11.22, 9.00 และ 8.00 เซนติเมตร
และมี จ าํ นวนใบ 6.00, 5.78 และ 5.11 ตามลํา ดับ ทั้ง นี ม้ ี ค วามแตกต่า งทางสถิ ติ เ มื่ อ เที ย บกับ ชุด ควบคุม (Table 3)
ศักยภาพของเชือ้ Bacillus spp. เช่นเดียวกับ Hatayama et al. (2005) ที่พบว่าการแช่หรือคลุกด้วย Bacillus spp. เป็ น
แบคทีเรียปฏิปักษ์ช่วยส่งเสริมการเจริญเติบโตของต้นพืชมากกว่าชุดควบคุม
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Table 3 Plant pathogenic mycelium inhibition and chili crop performance after 28 days of chili seedling growth1/
Plant pathogenic mycelium
chili seedling after 28 days of seed
inhibition (%)
treated
Bacillus spp. isolates
Colletotrichum
Curvularia
Height (cm)
Number of
truncatum
lunata
leaves
f
Control
5.28
4.67bc
B. subtilis M1
61.67cd
60.96ab
5.22f
4.56c
B. subtilis B01
69.17ab
67.62a
11.22a
6.56a
B. subtilis DOA33
67.50abc
53.33b
5.64ef
5.56abc
B. amyloliquefaciens BS2
68.33ab
66.66a
8.00bc
5.11bc
B. cereus BS3
59.83d
20.00c
5.78ef
4.5c
B. subtilis M5
66.66abc
67.62a
4.89f
4.44c
B. amyloliquefaciens329-1
70.83a
66.66a
9.00b
5.78ab
B. amyloliquefaciens Z01
58.17d
67.62a
7.00cde
5.33bc
B. aryabhattai Z02
63.17bcd
56.18b
9.22b
5.56abc
B. amyloliquefaciens Z03
58.00d
55.24b
5.78ef
4.57bc
B. velenziensis Z04
63.33bcd
64.75a
7.41cd
5.00bc
C.V. (%)
5.46
8.43
23.04
20.64
1/
Means followed by the same letter are not significantly different according to Duncan’s multiple range test
(p < 0.05)
สรุ ป
ผลการคัดเลือกแบคทีเรียเพื่อนําไปใช้ในระบบการผลิตพริก พบว่า ไอโซเลท B01 ที่ระบุชนิดด้วยเทคนิคทางชีว
โมเลกุล ด้ว ยไพรเมอร์ 27F/1492R คื อ Bacillus subtilis สามารถคงทนในสภาพความเค็ ม (7% NaCl) สภาพความ
แตกต่างศักย์ของนํา้ (-1.2 MPa) และที่อุณหภูมิ 50oC และมีสามารถสร้างไบโอฟิ ล์มได้ดี นอกจากนี ก้ ิจกรรมการผลิต
เอนไซม์จากการทดสอบบน selective media พบว่า ไอโซเลท B01 สามารถผลิต เอนไซม์ amylase และ phytase ได้ใน
ระดับดีมาก และสามารถส่งเสริมการเจริญเติบโตของต้นกล้าพริกได้ดี นอกจากนีเ้ ชือ้ แบคทีเรีย Bacillus subtilis ไอโซเลต
B01 ยังมีคุณสมบัติในการยับยัง้ การเจริญของเส้นใยเชือ้ รา Colletotrichum truncatum สาเหตุโรคแอนแทรคโนส และ
เชือ้ รา Curvularia lunata สาเหตุโรคใบจุดที่พบในพริกและสามารถติดมากับเมล็ดพันธุพ์ ริกได้
กิตติกรรมประกาศ
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การประเมินความต้านทานโรคเหีย่ วจาก Ralstonia solanacearum ในมะเขือยาว
Evaluation resistance to bacterial wilt cause by Ralstonia solanacearum in eggplant
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บทคัดย่อ
การศึกษานีม้ ีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาความหลากหลายของ Ralstonia solanacearum และเลือกใช้ตวั แทนเชือ้ ที่
ต่าง sequevar ในพืชตระกูลพริกมะเขือมาคัดเลือกสายพันธุต์ า้ นทานโรคในมะเขือยาว โดยรวบรวมเชือ้ 21 ไอโซเลท จาก
พืน้ ที่ปลูกภาคเหนือ (เชียงใหม่ น่าน แพร่) ภาคอีสาน (อุบลราชธานี) และ ภาคใต้ (นครศรีธรรมราช) แล้วปลูกเชือ้ ลงใน
พริก และมะเขือยาว จัดจําแนกเป็ นไบโอวาร์ 3 ได้ 19 ไอโซเลท และไบโอวาร์ 4 ได้ 2 ไอโซเลท โดยพบไอโซเลทที่รุนแรง 9
ไอโซเลท การจําแนก phylotype ด้วยเทคนิค Pmx-PCR พบว่าทุกไอโซเลท คือ phylotype I จัดอยู่ใน sequevar 13, 14,
17, 34 และ 47 เมื่อเปรียบเทียบความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมที่จาํ เพาะกับยีน egl และ hrpB ไอโซเลท PE-UB1-15 และ
EPP26 ถูกนํามาใช้เพื่อประเมินความต้านทานในมะเขือยาว 10 สายพันธุ์ แล้วพบว่ามะเขือยาวสายพันธุ์ EP-001 ซึง่ เป็ น
พันธุต์ า้ นทานมาตรฐาน และ EP-010 มีความต้านทานต่อเชือ้ ทัง้ 2 ไอโซเลท โดยมีความต่างของ sequevar แต่จาํ แนกอยู่
ใน Phylotype เดียวกัน
คําสําคัญ: Endoglucanase (egl), hrpB, Phylotpye, Sequevar
Abstract
The objective was to study the diversity of Ralstonia solanacearum to select representative pathogens
that showed different sequevar to evaluate the eggplants resistant cultivar. The total of 21 isolates were
collected from planting areas in Northern (Chiang Mai, Nan and Phrae), Northeastern (Ubon Ratchathani) and
Southern (Nakhon Si Thammarat). Biovar determination confirmed that 19 isolates belonged to biovar 3, while
2 isolates belonged to biovar 4. Pathogenicity tests exhibited that 9 isolates were highly virulent to pepper and
eggplant. Phylotype analysis using Pmx-PCR assay revealed that all isolates are phylotype I, sequevar 13, 14,
17, 34 and 47 corresponding based on partial egl and hrpB genes sequences. The PE-UB1-15 and EPP26
isolates were used for resistant evaluation in 10 line of eggplant. The results show that EP-001, resistant
standard check and EP-010 line are highly resistant to both PE-UB1-15 and EPP26 isolates, a different sequevar
but the same phylotype I.
Keywords: Endoglucanase (egl), hrpB, Phylotpye, Sequevar
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คํานํา
มะเขือยาว (eggplant) เป็ นพืชที่อยู่ในวงศ์ Solanaceae มีช่ือวิทยาศาสตร์วา่ Solanum melongena Linn. เป็ น
พืชผักเมืองร้อนที่ใช้สว่ นผลบริโภคเป็ นอาหาร สามารถปลูกได้ท่ วั ทุกภูมิภาคของประเทศไทย ปั จจุบนั เกษตรกรได้ให้ความ
สนใจในการปลูกมะเขือยาวเพิ่มมากขึน้ หลายพืน้ ที่มีการปลูกซํา้ ในที่เดิมอย่างต่อเนื่อง ทําให้พบปั ญหาเรื่องโรค และแมลง
ศัตรู พืช เป็ นสาเหตุทาํ ให้ผลผลิตลดลง ซึ่งหนึ่งสาเหตุโรคที่สาํ คัญ ทําให้เกิดความเสียหายกับเกษตรกรผูป้ ลูกมะเขือ คือ
โรคเหี่ยวเขียว (bacterial wilt disease) ซึ่งมีสาเหตุจากแบคทีเรีย Ralstonia solanacearum ที่สามารถแพร่ระบาดไปกับ
นํา้ ได้ดีโดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนที่มีฝนตกชุกจะมีการระบาดของโรครุ นแรงและรวดเร็ว เชือ้ มีชีวิตอยู่ได้ทงั้ ในดิน และ ในนํา้
ได้เป็ นระยะเวลานาน สามารถเข้าทําลายพืชได้ทุกระยะการเจริญเติบโต ตัง้ แต่ระยะกล้าจนให้ผลผลิตและเก็บเกี่ ยว
ปั จจุบนั พบว่าโรคเหี่ยวเขียวก่อความเสียหายกับพืชปลูกหลายชนิดทัง้ ที่เป็ นพืชเศรษฐกิจของประเทศไทย เช่น มะเขือ พริก
มะเขือเทศ มันฝรั่ง ยาสูบ ขิง และ ไม้ดอก เช่น ปทุมมา ดาวเรือง เป็ นต้น (Hayward, 1991; Vanitha et al., 2009) เชือ้
R. solanacearum พบกระจายในพืน้ ที่เขตร้อน และ เขตอบอุ่น ของพืน้ ที่ท่ ัวโลกมีความหลากหลายทางสายพันธุ์มาก
มีการจัดจําแนกลักษณะของเชือ้ ออกเป็ น 5 race ตามการเกิดโรคบนพืชอาศัย และ 5 ไบโอวาร์ตามความสามารถในการ
ใช้นาํ้ ตาลของเชือ้ (Buddenhagen et al., 1962) นอกจากนีย้ งั มีการจัดจําแนกออกเป็ น 4 phylotypes ด้วยเทคนิคทางชีว
โมเลกุลโดยที่ phylotype I เป็ นเชือ้ มาจากทวีปเอเชีย phylotype II เป็ นเชือ้ มาจากทวีปอเมริกา phylotype III เป็ นเชือ้ มา
จากทวีปแอฟริกา และphylotype IV เป็ นเชื อ้ มาจากประเทศอินโดนี เซียซึ่งแต่ละ phylotype ประกอบด้วยจํานวนของ
sequevar ซึง่ เป็ นตัวกําหนดกลุม่ ของสายพันธุใ์ นตําแหน่ง conserved sequence (Fegan and Prior, 2005) การลดความ
เสียหายของโรคนี ้ ได้มีการศึกษาในหลายวิธี เช่น การเขตกรรม การปลูกพืชหมุนเวียน การใช้สารเคมี ซึ่งยังไม่สามารถ
ควบคุมการระบาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ งานวิจยั นีจ้ ึงมุ่งเน้นเพื่อศึกษาความสัมพันธ์ และ ความหลากหลายของเชือ้ R.
solanacearum ด้วยเทคนิคทางชีวโมเลกุล และคัดเลือกสายพันธุม์ ะเขือยาวที่มีความต้านทานโรคเหี่ยวเขียว เพื่อใช้เป็ น
แหล่งพันธุกรรมในการพัฒนาปรับปรุงพันธุต์ า้ นทานโรคต่อไป
อุปกรณ์และวิธีการ
การสาํ รวจเก็บรวบรวม และแยกเชือ้ บริสทุ ธิ์
สํารวจและเก็บรวบรวมตัวอย่างพืชที่มีลกั ษณะอาการโรคเหี่ยวเขียวจาก พริก มะเขือยาว และมะเขือเทศ จาก
พืน้ ที่ปลูกภาคเหนือ (เชียงใหม่ น่าน แพร่) ภาคอีสาน (อุบลราชธานี) และ ภาคใต้ (นครศรีธรรมราช) นําตัวอย่างพืชมาแยก
เชือ้ ในอาหาร TZC (triphenyl tetrazolium chloride) และบ่มไว้ท่ีอณ
ุ หภูมิ 28–30°C เป็ นเวลา 24 ชั่วโมง เลือกโคโลนีเดี่ยว
ที่มีสีชมพูและมีสีขาวล้อมรอบซึ่งเป็ นลักษณะของเชือ้ ที่มีความรุนแรงในการก่อโรคและเก็บเชือ้ ไว้ในนํา้ กลั่นและ Glycerol
30% ที่น่งึ ฆ่าเชือ้ บรรจุในขวดฝาเกลียวเก็บที่อณ
ุ หภูมิ -20°C เพื่อใช้ในการศึกษาต่อไป
การทดสอบความสามารถในการเกิดโรค และตรวจสอบความรุนแรงของเชือ้ สาเหตุ
การทดสอบความสามารถในการเกิดโรคในต้นกล้าพริก และมะเขือยาว ที่อายุ 21 วัน ปลูกเชือ้ ด้วยวิธีการตัดราก
และราดด้วยเซลล์แขวนลอยโดยปรับความเข้มข้นของเชือ้ ในนํา้ กลั่นนึ่งฆ่าเชือ้ ที่ OD (optical density) = 0.3 เมื่อใช้คลื่น
แสง 600 nm ด้วยเครื่อง Spectrophotometer ทําการราดนํา้ เชือ้ ลงบริเวณโคนรากพืชปริมาตร 15 ml ต่อต้น บันทึกผล
หลังจากปลูกเชื อ้ เป็ นเวลา 3 สัปดาห์ โดยประเมินความรุ นแรงเป็ น 4 ระดับ ได้แ ก่ H = เกิ ดโรครุ น แรง (76–100%),
M = เกิดโรครุนแรงปานกลาง (51–75%), L = เกิดโรครุนแรงตํ่า(10–50%) และ 0 = ไม่เกิดโรค
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การจัดจาํ แนกไบโอวาร์ของ R. solanacearum
เพิ่มปริมาณเชือ้ บนอาหาร TZC บ่มไว้ท่ีอณ
ุ หภูมิ 30°C เป็ นเวลา 24–48 ชั่วโมง และจัดจําแนกไบโอวาร์ตามวิธี
ของ Rahman et al. (2010) บันทึกผลหลังจากทําการทดลอง 7 วัน
การจัดจาํ แนก R. solanacearum โดยเทคนิคทางชีวโมเลกุล
การสกัด DNA ของ R. solanacearum
นํา R. solanacearum ทั้ง 21 ไอโซเลท เลี ย้ งในอาหารเหลว LB (Luria & Bertani medium) เขย่ า เชื ้อ ด้ว ย
ความเร็ว 130 รอบต่ อ นาที ที่ อุณ หภูมิ 28°C เป็ น เวลา 24 ชั่ว โมง ทํา การสกัด DNA ตามขั้น ตอนของชุด สกัด DNA
Extraction Kit Wizard® Genomic DNA Purification Kit (Promega, USA)
การจาํ แนก phylotype ด้วยเทคนิค Phylotype specific multiplex PCR (Pmx-PCR)
จําแนก phylotype ของ R. solanacearum จํานวน 21 ไอโซเลท โดยใช้ไพร์เมอร์ 759R, 760F ซึ่งจําเพาะกับ
R. solanacearum และ ไพร์เมอร์ ที่ จาํ เพาะ กับ phylotype คื อ Nmult22:RR, Nmult21:1F, Nmult21:2F, Nmult23:AF
และ Nmult22:InF (Fegan and Prior, 2005) ส่วนผสมปฏิกิริยา PCR ในหลอดไมโครทิวป์ ขนาด 0.2 mL ประกอบด้วย
DNA ของ R. solanacearum เข้ ม ข้ น 50 ng ปริ ม าตร 2 µL, 1X GoTaq Green Master Mix (Promega) ปริ ม าตร
12.5 µL, ไพรเมอร์ 759R และ 760F ความเข้ม ข้น 0.5 mM ปริ ม าตร 1 µL ต่ อ ไพรเมอร์, ไพรเมอร์ Nmult21:1F,
Nmult21:2F, Nmult23:AF และ Nmult22:InF ความเข้มข้น 6 pmol ปริมาตร 1 µL ต่อไพรเมอร์ และไพรเมอร์ Nmult22:RR
ความเข้มข้น18 pmol ปริมาตร 3.5 µL เติมนํา้ กลั่นฆ่าเชือ้ ให้ได้ปริมาตรสุดท้าย 25 µL ทําปฏิกิรยิ า PCR ในเครื่องควบคุม
อุณหภูมิ (BioMetra thermal cycler) โดยปฏิกิรยิ าที่อณ
ุ หภูมิ 96°C เป็ นเวลา 10 นาที จํานวน 1 รอบ จากนัน้ ทําปฏิกิรยิ า
แบบวนซํา้ ที่อณ
ุ หภูมิ 96°C เป็ นเวลา 15 วินาที อุณหภูมิ 59°C เป็ นเวลา 30 วินาที และ อุณหภูมิ 72°C เป็ นเวลา 30 วินาที
ทัง้ หมด 30 รอบ และรอบสุดท้ายที่อณ
ุ หภูมิ 72°C เป็ นเวลา 10 นาที จากนัน้ นํา PCR product ที่ได้ ทําการตรวจวิเคราะห์
แถบ DNA ด้วยเทคนิค electrophoresis ใน 1.5% agarose gel ใน 1xTAE buffer
การจาํ แนก sequevar ของ R. solanacearum
จํา แนกความสัม พัน ธ์ท างพัน ธุ ก รรมที่ มี ค วามจํา เพาะกับ ตํา แหน่ ง Endoglucanase, egl gene เพื่ อ จํา แนก
sequevar ของ R. solanacearum โดยใช้ไพรเมอร์ท่ีจาํ เพาะได้แก่ Endo-R และ Endo-F (Fegan and Prior, 2005) ส่วนผสม
ปฏิกิริยา PCR ในหลอดไมโครทิวป์ ขนาด 0.2 ml ประกอบด้วย DNA ของเชื อ้ R. solanacearum เข้มข้น 50 ng ปริมาตร
5 µL, 1X GoTaq Green Master Mix (Promega) ปริมาตร 12.5 µl และไพรเมอร์ Endo-R, Endo-F ความเข้มข้น 0.5 mM
ปริมาตร 2 µL ต่อไพรเมอร์ เติมนํา้ กลั่นฆ่าเชื อ้ ให้ได้ปริมาตรสุดท้าย 25 µL ทําปฏิกิริยา PCR ในเครื่องควบคุมอุณหภูมิ
ุ หภูมิ
(BioMetra thermal cycler) โดยปฏิกิรยิ าที่อณ
ุ หภูมิ 94°C เป็ นเวลา 4 นาที 1 รอบ จากนัน้ ทําปฏิกิรยิ าแบบวนซํา้ ที่อณ
94°C เป็ นเวลา 1 นาที อุณหภูมิ 69°C เป็ นเวลา 1 นาที อุณหภูมิ 72°C เป็ นเวลา 1 นาที ทัง้ หมด 30 รอบ และรอบสุดท้ายที่
อุณหภูมิ 72°C เป็ นเวลา 10 นาที การจัดจําแนกความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมที่มีความจําเพาะกับตําแหน่งยีน hrpB โดยใช้
ไพรเมอร์ hrpBR และ hrpBF (She et al., 2017) ปฏิกิริยา PCR ประกอบด้วย DNA ของเชือ้ R. solanacearum เข้มข้น 50
ng ปริมาตร 5 µL, 1X GoTaq Green Master Mix (Promega)ปริมาตร 12.5 µL และไพรเมอร์ hrpBR, hrpBF ความเข้มข้น
0.5 mM ปริมาตร 2 µL ต่อไพรเมอร์ เติมนํา้ กลั่นฆ่าเชือ้ ให้ได้ปริมาตรสุดท้าย 25 µL ทําปฏิกิรยิ า PCR ที่อณ
ุ หภูมิ 96°C เป็ น
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เวลา 5 นาที จํานวน 1 รอบ จากนัน้ ทําปฏิกิรยิ าแบบวนซํา้ ที่อณ
ุ หภูมิ 94°C เป็ นเวลา 1 นาที อุณหภูมิ 62°C เป็ นเวลา 1 นาที
อุณหภูมิ 72°C เป็ นเวลา 3 นาที เป็ นวงจรลูกโซ่ทงั้ หมด 30 รอบ และรอบสุดท้ายที่อณ
ุ หภูมิ 72°C เป็ นเวลา 10 นาที นํา PCR
product ที่ได้ตรวจวิเคราะห์แถบ DNA ด้วย 1.5% agarose gel electrophoresis และส่งวิเคราะห์ลาํ ดับ นิวคลีโอไทด์ของ
egl และ hrpB gene ส่ ง วิ เ คราะห์ โ ดยบริ ษั ท BIOGENOMED CO., LTD. เมื่ อ ได้ ล ํา ดั บ นิ ว คลี โ อไทด์ ท ํา การศึ ก ษา
ความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมของแบคทีเรียโดย BLAST ลําดับนิวคลีโอไทด์เปรียบเทียบฐานข้อมูลที่มีรายงานใน GenBank
(www.ncbi.nlm.nih.gov) ดัง นี ้ egl gene;EF439743, KM188491,KP967660, EU407270, AF295270, HQ245077,
HQ245038, LC155061, KP967605, AB911443, MG136851, EF439740, EU407292, MG136855, DQ657614,
EF371804, GQ907150 แ ล ะ hrpB gene; AF295604, AF295611, AF295622, AF295623, EF523212, EF523206
จากนั้ น นํา ข้ อ มู ล alignment มาสร้า ง Phylogenic tree โดยจั ด กลุ่ ม ด้ว ยวิ ธี neighbor-joining method (NJ) ด้ว ยค่ า
bootstrap จํานวน 1000 ซํา้ ด้วยโปรแกรม MEGA7
ทดสอบปลูกเชือ้ และประเมินความต้านทานโรคเหีย่ วเขียวในสายพันธุ์มะเขือยาวภายใต้สภาพโรงเรือน
ได้รบั ความอนุเคราะห์มะเขือยาวจํานวน 10 สายพันธุ์ จาก บริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด จํากัด จังหวัดเชียงใหม่ และ
ดําเนินการทดลองระหว่างเดือน สิงหาคม–ตุลาคม 2564 เตรียมต้นกล้าโดยเพาะเมล็ดลงในถาดเพาะขนาด 72 หลุม ด้วย
พี ทมอส (Klasmann®) เมื่ อต้นกล้าอายุ 14 วัน ย้ายลงในกระถางขนาด 2 นิ ว้ โดยบรรจุดินทรายที่ผ่านการนึ่งฆ่า เชื อ้
อุณหภูมิ 100°C เป็ นเวลา 3 ชั่วโมง ผสมกับพีทมอส (Klasmann®) ในอัตราส่วน 1:1 เมื่อต้นกล้าอายุ 21 วัน นําไปปลูกเชือ้
ภายใต้ส ภาพโรงเรื อ นโดยวางแผนการทดลองแบบ RCBD จํา นวน 3 ซํา้ ใช้ต ้น กล้า ซํา้ ละ 8 ต้น ต่ อ การปลูก เชื ้อ
1 ไอโซเลท โดยเลือกตัวแทน R. solanacearum 2 ไอโซเลท คือ EPP26 และ PE-UB1-15 เป็ นตัวแทนของเชือ้ ในพืน้ ที่ปลูก
ภาคเหนือ และ ภาคอีสาน ตามลําดับ การปลูกเชือ้ โดยใช้ใบมีดตัดรากข้างใดข้างหนึ่งของต้นกล้าพันธุท์ ดสอบโดยให้ห่าง
จากโคนต้นประมาณ 1 cm และลึกประมาณ 3 cm แล้วราดด้วยเซลล์แขวนลอยของเชื อ้ ซึ่งแต่ละไอโซเลท ปรับความ
เข้มข้น 0.3 OD ปริมาตร 15 mL ต่อต้น โดยมีพนั ธุ์ EP-001 จาก AVRDC (Asian Vegetable Research and Development
Center ) เป็ นพันธุเ์ ปรียบเทียบต้านทาน และ พันธุ์ EP-002 คือ มะเขือยาวพันธุท์ ็อปกัน เป็ นพันธุอ์ ่อนแอเปรียบเทียบชุด
ควบคุมปลูกเชือ้ ด้วยนํา้ กลั่นฆ่าเชือ้ บันทึกผลการประเมินความรุ นแรงของโรคหลังจากปลูกเชือ้ 21 วัน โดยแบ่งเป็ น 5
ระดับ ได้แก่ ระดับ 0 = ไม่แสดงอาการเหี่ยว, ระดับ 1 = แสดงอาการเหี่ยว 1–25%, ระดับ 2 = แสดงอาการเหี่ยว 26-50%,
ระดับ 3 = แสดงอาการเหี่ยว 51–75% และ ระดับ 4 = แสดงอาการเหี่ยว 76–100% (Suga et al., 2013) นําข้อมูลมา
คํานวณดัชนีการเกิดโรค (Disease index, DI) โดยค่าดัชนีการเกิดโรคจะแสดงจากช่วง 0 (ไม่มีอาการของโรค) – 100 (พืช
ตายเนื่องจากเชือ้ เข้าทําลาย) โดยคํานวนตาม Equation 1

% Disease index = Σ(Ni×Vi)
N×V

(1)

× 100

เมื่อ Ni = จํานวนต้นที่แสดงอาการเกิดโรคในแต่ละระดับ, Vi = ระดับการเกิดโรค (0,1,2,3 หรือ 4 ), V = ระดับการเกิดโรค
สูงสุดN = จํานวนต้นทัง้ หมดที่ นาํ มาทดสอบ นําค่าดัชนี การเกิ ดโรคมาจัดอันดับปฏิ กิริยาความต้านทานโรคโดยแบ่ง
ลักษณะความต้านทานไว้ 6 ลักษณะ ได้แก่ ต้านทานมาก (highly resistant, HR =0%DI), ต้านทาน (resistant, R = 0.120 %DI), ต้านทานปานกลาง (moderate resistant, MR = 20.1-40 %DI), อ่อนแอปานกลาง (moderate susceptible,
MS = 40.1-60%DI), อ่อนแอ (susceptible, S = 60.1-80 %DI) และอ่อนแอมาก (highly susceptible, HS = 80.1-100
% DI) (Li et al. , 2016)
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ผลและวิจารณ์ผลการทดลอง
การสํา รวจและเก็ บ รวบรวมตัว อย่า งพื ช และแยกเชื อ้ ได้ร วมทั้ง หมด 21 ไอโซเลท จากพื น้ ที่ ป ลูก ภาคเหนื อ
(เชียงใหม่ น่าน แพร่) ภาคอีสาน (อุบลราชธานี) และ ภาคใต้ (นครศรีธรรมราช) โดยเลือกจากลักษณะโคโลนี virulent ที่
เจริญบนอาหาร TZC และเมื่อตรวจสอบความรุ นแรงของเชือ้ โดยปลูกเชือ้ ลงในพริกสายพันธุ์หยกเทพ และ มะเขือยาว
สายพันธุท์ ็อปกัน พบว่าแบคทีเรียทัง้ 21 ไอโซเลท สามารถทําให้ตน้ พริก และ มะเขือยาว มีอาการเหี่ยวและตายหลังจาก
ปลูกเชือ้ 21 วัน โดยมีระดับความรุ นแรงที่ต่างกัน ผลการทดสอบสามารถแบ่งกลุ่มเชือ้ ไอโซเลทที่รุนแรงได้ 9 ไอโซเลท
(Table 1 ) เมื่ อจัดจําแนกไบโอวาร์ของเชื อ้ ทัง้ 21 ไอโซเลท พบว่ามี 19 ไอโซเลท จําแนกได้เป็ นไบโอวาร์ 3 และอีก 2
ไอโซเลท ถูกจําแนกเป็ น ไบโอวาร์ 4 (Table 1) จากการจัดจําแนกเชื อ้ 21 ไอโซเลท ด้วยเทคนิค Pmx-PCR พบว่าเชื อ้
ทัง้ หมดจัดเป็ น R. solanacearum ใน phylotype I การจัดจําแนก sequevar โดยเปรียบเทียบจากลําดับนิวคลีโอไทด์ท่ี
จําเพาะกับยีน egl และ hrpB จัดอยูใ่ น sequevar 13, 14, 17 ,34 และ 47 (Table 1 และ Fig. 1) ซึง่ สอดคล้องกับรายงาน
ของ Fegan and Prior (2005) ที่ระบุว่า phylotype I เป็ น strain ที่มีแหล่งกําเนิดจากทวีปเอเชีย สําหรับในประเทศไทย
วารุ ณี และคณะ (2557) ได้จาํ แนก R. solanacearum จํานวน 41 สายพันธุ์ ซึ่งทัง้ หมดถูกจําแนกได้เป็ น phylotype I
เช่ น กั น นอกเหนื อ จากนี ้ Thano and Akarapisan (2018) รายงานการตรวจพบ R. solanacearum ใน phylotype II
sequevar 1 จาก มันฝรั่ง และ phylotype I sequevar 13 จากพริก sequevar 15 จากมะเขื อ และ sequevar 48 จาก
ปทุมมา ในพืน้ ที่จงั หวัดเชียงใหม่
(A)

(B)

Fig. 1 Phylogenetic tree based on partial egl gene (A); and hrpB gene (B) sequences of Ralstonia
solanacearum. The tree was constructed with MEGA7using the neighbor joining method. Bootstrap values of
1,000 replicates are represented as a percentage. The sequences in this study were labelled with a star (*)
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Table 1 Pathogenicity and characterization of 21 Ralstonia solanacearum isolates
No.

Region

Isolate
name

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Northern

PEP-FLP
TOM-FLP
TOM-SF1
TOM-SF7
TOM-SF3
TOMMC7
PENA6
PENA9
PE-N3
PE-N4
EPP26
EPP29
EP-NST3

Southern

14
15
16
17
18
19
20
21

North
Eastern

Source area

San sai, Chiang mai
San sai, Chiang mai
San sai, Chiang mai
San sai, Chiang mai
San sai, Chiang mai
Mae Chaem, Chiang mai
Tha Wang Pha, Nan
Tha Wang Pha, Nan
Tha Wang Pha, Nan
Tha Wang Pha, Nan
Song , Phrae
Song , Phrae
Ronphiboon, Nakhon Si
Thammarat
EP-NST4
Ronphiboon, Nakhon Si
Thammarat
EP-NST6
Ronphiboon, Nakhon Si
Thammarat
EP-NST8
Ronphiboon, Nakhon Si
Thammarat
EP-NST9
Ronphiboon, Nakhon Si
Thammarat
EP-NST10 Ronphiboon, Nakhon Si
Thammarat
PE-UB1-6 Muang Sam Sip, Ubon
Ratchathani
PE-UB1-15 Muang Sam Sip, Ubon
Ratchathani
PE-UB1-16 Muang Sam Sip, Ubon
Ratchathani

pepper
tomato
tomato
tomato
tomato
tomato
pepper
pepper
pepper
pepper
eggplant
eggplant
eggplant

Pathogenicity test*
Pepper Eggplant
(Yok
(Top
thep)
gun)
H
H
H
H
L
L
L
L
L
L
H
H
L
L
H
M
H
H
L
L
H
H
H
H
H
M

eggplant

L

eggplant

Host

Biovar

3
4
3
3
3
4
3
3
3
3
3
3
3

Phylotype
/
sequevar
I /14
I/47
I/17
I/17
I/17
I/47
I/47
I/47
I/14
I/34
I/34
I/34
I /13

L

3

I /13

M

H

3

I /13

eggplant

L

L

3

I /13

eggplant

L

M

3

I /13

eggplant

H

H

3

I /13

pepper

H

H

3

I/17

pepper

H

H

3

I/17

pepper

L

L

3

I/17

* H = high (76–100% plants wilted), M = medium (51–75 % plants wilted), L = low (10–50 % plants wilted) and
0 = no wilt symptoms (0% plants wilted
การประเมินลักษณะความต้านทานต่อ R. solanacearum โดยใช้ ไอโซเลท PE-UB1-15 และ EPP26 พบว่า
มะเขือยาวสายพันธุ์ EP-001 ซึ่งเป็ นพันธุเ์ ปรียบเทียบต้านทาน และ EP-010 มีความต้านทานกับเชือ้ ทัง้ 2 ไอโซเลทที่ใช้
ทดสอบ (Table 2) โดยผลการทดสอบกับเชือ้ ไอโซเลท PE-UB1-15 พบว่า 2 สายพันธุ์ แสดงความต้านทาน (resistant,
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R) ได้แก่ EP-001 และ EP-010 ส่วนสายพันธุ์ EP-008 มีความต้านทานปานกลาง (moderate resistant, MR) สายพันธุท์ ่ี
เหลือจัดอยู่ในกลุ่มอ่อนแอปานกลาง (moderate susceptible, MS) 1 สายพันธุ์, อ่อนแอ (susceptible, S) 4 สายพันธุ์
และ อ่อนแอมาก (highly susceptible, HS) 2 สายพันธุ์ รวมถึงสายพันธุอ์ ่อนแอเปรียบเทียบ คือ EP-002 (Table 4) และ
ผลการทดสอบกับเชือ้ ไอโซเลท EPP26 พบว่ามี 1 สายพันธุ์ มีความต้านทานมาก (highly resistant, HR) ได้แก่ EP-001
ซึ่งเป็ นพันธุเ์ ปรียบเทียบต้านทาน และ 1 สายพันธุ์ มีความต้านทาน (resistant, R) คือ EP-010 สายพันธุท์ ่ีเหลือจัดอยู่ใน
กลุม่ อ่อนแอปานกลาง (moderate susceptible, MS) 1 สายพันธุ,์ อ่อนแอ (susceptible, S) 2 สายพันธุ์ และ อ่อนแอมาก
(highly susceptible, HS) 5 พันธุ์ (Table 2)
Table 2 Resistance evaluation of 10 cultivated eggplant accessions against Ralstonia solanacearum isolate
PE-UB1-15 and EPP26 at 21 day after inoculation
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LSD0.05
%CV

Accession code
EP-001**
EP-002***
EP-003
EP-004
EP-005
EP-006
EP-007
EP-008
EP-009
EP-010

Generations
%DI
2.9d
82.3ab
90.6a
76.8ab
79.9ab
74.0ab
52.5ab
23.8cd
67.6ab
16.7cd
21.05
21.65

Line
F1
F1
F1
Line
F1
F1
F1
F1
Line

Isolate PE-UB1-15
(sequevar 17)
Resistant reaction
R
HS
HS
S
S
S
MS
MR
S
R

%DI
0.0b
80.2a
87.5a
84.4a
81.4a
67.7a
54.0a
62.8a
81.1a
0.4b
25.62
24.92

Isolate EPP26
(sequevar 34)
Resistant reaction
HR
HS
HS
HS
HS
S
MS
S
HS
R

*Means in the same column followed by a same letter are not significantly difference at p < 0.05 by LSD
**Germplasm source from AVRDC used for resistance standard check
***Top Gun cultivated used for susceptible standard check
สรุ ป
จากการศึกษา R. solanacearum จํานวน 21 ไอโซเลท ซึ่งแยกเชือ้ จากพริก มะเขือ และ มะเขือเทศ จากพืน้ ที่
ปลูกภาคเหนือ (เชียงใหม่ น่าน แพร่) ภาคอีสาน (อุบลราชธานี) และ ภาคใต้ (นครศรีธรรมราช) เมื่อนํามาปลูกเชือ้ กลับลง
ในพริกสายพันธุ์หยกเทพ และ มะเขือยาวสายพันธุท์ ็อปกัน พบว่าสามารถแบ่งกลุ่มเชือ้ ไอโซเลทที่รุนแรง (virulent) ได้
จํา นวน 9 ไอโซเลท ได้แ ก่ ไอโซเลท PEP-FLP, PE-N3, EP-NST10, PE-UB1-6, PE-UB1-15, TOMMC7, TOM-FLP,
EPP26 และ EPP29 โดยทําให้เกิดโรคกับพริกและมะเขือในระดับความรุ นแรงสูง เมื่อนําเชือ้ ทัง้ หมดจัดจําแนกไบโอวาร์
พบว่าโดยส่วนใหญ่ คือ ไบโอวาร์ 3 จํานวน 22 ไอโซเลท มีเพียง 2 ไอโซเลท จําแนกเป็ นไบโอวาร์ 4 ทุกไอโซเลทนํามา
จําแนกได้เป็ น R. solanacearum ใน phylotype I ซึ่งเป็ นเชือ้ จากทวีปเอเชีย จากการจัดจําแนก sequevar ของเชือ้ จัดอยู่
ใน sequevar 13, 14, 17, 34 และ 47 เชื อ้ ไอโซเลท PE-UB1-15 และ EPP26 ถูก เลื อ กมาใช้ป ระเมิ น ลัก ษณะความ
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ต้านทานในมะเขือ จํานวน 10 สายพันธุ์ พบว่าสายพันธุ์ EP-001 และ EP-010 ต้านทานกับเชือ้ ทัง้ 2 ไอโซเลทที่ใช้ทดสอบ
ซึ่ง เป็ นเชื อ้ phylotye I sequevar 17 และ 34 ตามลํา ดับส่ว นสายพันธุ์อ่ื นๆรวมทั้งพันธุ์อ่อ นแอมาตรฐานแสดงความ
อ่อนแอต่อทัง้ 2 ไอโซเลท แต่มีความแตกต่างเล็กน้อยในสายพันธุ์ EP-008 ดังนัน้ ความแตกต่างของระดับความต้านทาน
โรคอาจขึน้ อยูก่ บั ปั จจัยอื่น เช่น กลุม่ Phylotype หรือสิ่งแวดล้อมต่างๆ เช่นอุณหภูมิ ความชืน้ แสง เป็ นต้น
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การจัดกลุ่มเฮตเทอโรซิสของสายพันธุท์ ่พ
ี ัฒนาจากข้าวโพดเลีย้ งสัตว์พันธุก์ ารค้าโดยใช้ลักษณะ
ผลผลิตเมล็ดร่วมกับลักษณะและชนิดของเมล็ด
Heterotic grouping of lines derived from commercial field corn hybrids using grain yield together
with seed traits and types
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บทคัดย่อ
พันธุก์ ารค้าเป็ นหนึ่งในแหล่งพันธุกรรมดีและมีความหลากหลายทางพันธุกรรม งานวิจยั นีม้ ีวตั ถุประสงค์เพื่อจัดกลุม่
เฮตเทอโรซิสของสายพันธุท์ ่ีพฒ
ั นามาจากข้าวโพดเลีย้ งสัตว์พนั ธุก์ ารค้าโดยใช้ลกั ษณะผลผลิตเมล็ดร่วมกับลักษณะและ
ชนิดของเมล็ด นําสายพันธุ์ S1 ของพันธุ์การค้า 44 พันธุ์ผสมกับตัวทดสอบ 4 สายพันธุ์ และผสมตัวเองได้ฝัก S2 ปลูก
ประเมินผลผลิตเมล็ดของลูกผสมทดสอบและจําแนกชนิด สี ขนาด และรู ปร่างของเมล็ดจากฝั ก S2 ผลการทดลองพบว่า
สามารถจัดกลุ่มเฮตเทอโรซิสของสายพันธุไ์ ด้ 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่ม Suwan (26 กลุ่มสายพันธุ)์ กลุ่ม Non-Suwan (10 กลุ่ม
สายพันธุ)์ และกลุม่ Intermediate (8 กลุม่ สายพันธุ)์ ดังนัน้ สามารถจัดกลุม่ เฮตเทอโรซิสของสายพันธุโ์ ดยใช้ลกั ษณะผลผลิต
เมล็ด และใช้ขอ้ มูลขนาด รูปร่าง และชนิดของเมล็ดประกอบการตัดสินใจเลือกคูผ่ สมเพื่อพัฒนาสายพันธุแ์ ละพันธุล์ กู ผสมได้
คําสําคัญ: ข้าวโพดเลีย้ งสัตว์, ชนิดของเมล็ด, พันธุล์ กู ผสมทางการค้า, ลักษณะเมล็ด, สายพันธุท์ ดสอบ
Abstract
Commercial hybrids are one of good sources of germplasm with genetic diversity. The objective of this
research was to assign lines developed from commercial field corn hybrids into heterotic groups using grain
yield together with seed traits and types. S1 lines from 44 commercial hybrids were crossed with four inbred
testers, and selfed for S2 ears. The testcrosses were then grown for grain yield evaluation, simultaneously, seed
types, colors, sizes and shapes were classified from S2 ears. The results showed that the lines were assigned
into three heterotic groups, i.e., Suwan (26 line groups), Non-Suwan (10 line groups) and Intermediate (8 line
groups). Therefore, grain yield can be used for assigning heterotic groups for the lines. Data for seed size,
shape and type can also help for making decision on choosing crosses for line and hybrid development.
Keywords: Commercial hybrid, Field corn, Inbred tester, Seed trait, Seed type
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คํานํา
ข้าวโพดเลีย้ งสัตว์ (Zea mays L.) มีบทบาทสําคัญในอุตสาหกรรมการผลิตอาหารสัตว์ของประเทศไทย ไม่ว่าจะ
เป็ นอาหารไก่ อาหารหมู อาหารเป็ ด อาหารโคนม อาหารกุง้ และอาหารปลา โดยในปี 2563/64 พืน้ ที่เพาะปลูกข้าวโพด
เลีย้ งสัตว์รวมทัง้ ประเทศมีแนวโน้มเพิ่มขึน้ เล็กน้อยจากปี 2562/63 ประมาณ 7.02 ล้านไร่ สําหรับผลผลิตต่อไร่เพิ่มขึน้ จาก
646 กิโลกรัมในปี 2562/63 เป็ น 684 กิโลกรัม ในปี 2563/64 เนื่องจากมีการจัดการควบคุมและกําจัดหนอนกระทูข้ า้ วโพดลาย
จุดได้ดีขึน้ ทําให้การระบาดลดลง อย่างไรก็ตาม ในปี 2563 ความต้องการใช้ขา้ วโพดเลีย้ งสัตว์ท่ีผลิตได้ภายในประเทศ
ลดลงจากปี ท่ีผ่านมาเล็กน้อยตามการลดลงของภาคอุตสาหกรรมการเลีย้ งปศุสตั ว์ แต่ผลผลิตข้าวโพดเลีย้ งสัตว์ท่ีใช้เป็ น
วัตถุดิบอาหารสัตว์ยงั คงไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้ในประเทศ (สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2564) การใช้ขา้ วโพด
เลีย้ งสัตว์พนั ธุ์ลูกผสมเดี่ยว (single-cross hybrid) เป็ นแนวทางหนึ่งในการเพิ่มผลผลิต เนื่องจากพันธุ์ลกู ผสมเดี่ยวให้
ผลผลิตสูง มีความสมํ่าเสมอของลักษณะทางการเกษตรและมีเสถียรภาพของพันธุส์ งู ดังนัน้ การพัฒนาพันธุล์ กู ผสมเดี่ยว
จึงเป็ นเป้าหมายสูงสุดในการพัฒนาพันธุ์ขา้ วโพด ซึ่งพันธุ์ลกู ผสมเดี่ยวทางการค้า (commercial single-cross hybrid)
เป็ นหนึ่งในแหล่งพันธุกรรมดี และมี ความหลากหลายทางพันธุกรรม (Jompuk et al., 2000; Phumichai et al., 2008;
Suwanatape et al., 2020) ที่มกั จะนํามาใช้ในการพัฒนาสายพันธุพ์ ่อแม่สาํ หรับการพัฒนาพันธุล์ กู ผสม โดยสายพันธุท์ ่ีดี
ต้องพัฒนามาจากแหล่งพันธุกรรมดีและมีการจําแนกกลุ่มเฮตเทอโรซิส (heterotic group) การจัดกลุ่มเฮตเทอโรซิสของ
สายพันธุข์ า้ วโพดเลีย้ งสัตว์โดยมากใช้การปลูกทดสอบคู่ผสมหรือเครื่องหมายโมเลกุล โดย Melchinger (1999) แนะนําว่า
หากมีจีโนไทป์ ที่ตอ้ งการจําแนกกลุ่มเฮตเทอโรซิสจํานวนมากและมีตวั ทดสอบ (tester) ที่เชื่อถือได้ ควรใช้สมรรถนะของ
ลูกผสมทดสอบ (testcross hybrid performance) เป็ นเกณฑ์หลักในการจัดกลุ่มเฮตเทอโรซิส ซึ่งลักษณะที่ใช้ในการจัด
กลุ่มเฮตเทอโรซิสมักใช้ผลผลิตเมล็ดและลักษณะทางการเกษตรเป็ นลักษณะหลักในการจัดกลุ่ม (Bari et al., 2016)
นอกจากนีย้ งั มีการใช้ลกั ษณะเมล็ดของข้าวโพดเลีย้ งสัตว์ ได้แก่ ความยาวเมล็ด ความกว้างเมล็ด ความหนาเมล็ด และ
นํา้ หนัก 100 เมล็ด ในการศึกษาเฮตเทอโรซิสและจัดกลุ่มเฮตเทอโรซิสของสายพันธุ์ (Wang et al., 2018) ซึ่งลักษณะ
ดังกล่าวมีความสัมพันธ์กับขนาดของเมล็ด (seed size) ได้แก่ ขนาดใหญ่มาก ขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และ ขนาดเล็ก
(Popp and Brumm, 2003) ดังนัน้ การใช้ลกั ษณะผลผลิตเมล็ดร่วมกับลักษณะและชนิดของเมล็ดในการจัดกลุม่ เฮตเทอโรซิส
ของสายพันธุ์ จึงเป็ นแนวทางหนึ่งที่จะช่วยให้สามารถจัดกลุ่มเฮตเทอโรซิสของสายพันธุส์ าํ หรับการพัฒนาสายพันธุแ์ ละ
พันธุ์ลูกผสมได้ชัดเจนยิ่งขึน้ การศึกษาครัง้ นี จ้ ึงมีวัตถุประสงค์เพื่ อจัดกลุ่มเฮตเทอโรซิสของสายพันธุ์ท่ี พัฒนามาจาก
ข้าวโพดเลีย้ งสัตว์พนั ธุก์ ารค้าโดยใช้ลกั ษณะผลผลิตเมล็ดร่วมกับลักษณะและชนิดของเมล็ด เพื่อการพัฒนาสายพันธุแ์ ละ
พันธุล์ กู ผสม
อุปกรณ์และวิธีการ
การวิจยั นีศ้ ึกษาการจัดกลุ่มเฮตเทอโรซิสของสายพันธุท์ ่ีพฒ
ั นามาจากข้าวโพดเลีย้ งสัตว์พนั ธุก์ ารค้าจากภาครัฐ
และเอกชน จํานวน 44 พันธุ์ (พันธุ์ลูกผสมเดี่ ยว) ได้แก่ CP201, CP301, CP303, CP508, CP518, CP639, CP640,
CP888 3G, CP888 New, CP906, KKK Super, PAC139, PAC339, PAC559, PAC777, PAC779, PAC789,
DK9898C, DK9901, DK9919C, DK9955, DK6818, P30B80, P4084, P4181, P4311, P4546, P4554, NK20, NK48,
NK6248, NK6253, NK7328, TF222, SA282, LG36769, GT709, ทับ ทิ ม แดง, NS2, NS3, SW4452, KSX5720,
KSX5731 และ KSX5819 ในฤดูแล้ง ปี 2562/63 ปลูกสายพันธุ์ช่ ัวที่ 1 (S1) ของแต่ละพันธุ์ จํานวน 8 แถว/แปลงย่อย
ระยะปลูก 0.75×0.20 m แถวยาว 5 เมตร โดยผสมกับสายพันธุ์ทดสอบ (inbred tester) จํานวน 4 แถว 1 แถวผสมกับ
สายพันธุท์ ดสอบ 1 สายพันธุ์ สายพันธุท์ ดสอบ จํานวน 4 สายพันธุ์ ได้แก่ Tak Fa 1 (Pedigree: Pio.3003-3-2-B-3-1-486
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BBBB), Tak Fa 3 (Pedigree: C-5124001-21-2-B-2-1-2-BBBB), Ki 48 (Pedigree: Pioneer 3013-S8-57-2) และ Ki
60 (Pedigree: (Agron 12 x Ki 49)-F2-S9-2-1-3-1-1 (Kei 1102)) โดยสายพันธุท์ ดสอบ Tak Fa 1 และ Tak Fa 3 พัฒนา
โดยกรมวิชาการเกษตร สายพันธุท์ ดสอบ Ki 48 และ Ki 60 พัฒนาโดยศูนย์วิจยั ข้าวโพดและข้าวฟ่ างแห่งชาติ คณะเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่ง Tak Fa 1 และ Ki 48 ได้รบั การจัดกลุ่มเฮตเทอโรซิสเป็ นกลุ่ม Suwan (Suwan group) มี
ชนิดของเมล็ดเป็ นแบบหัวแข็ง (จุฑามาศ และคณะ, 2564) สําหรับ Tak Fa 3 และ Ki 60 ได้รบั การจัดกลุ่มเฮตเทอโรซิส
เป็ นกลุ่ม Non-Suwan (Non-Suwan group) มีชนิดของเมล็ดเป็ นแบบกึ่งหัวบุบ (จุฑามาศ และคณะ, 2564) อีก 4 แถวที่
เหลือของสายพันธุช์ ่วั ที่ 1 ของแต่ละพันธุ์ ดําเนินการผสมตัวเองสายพันธุด์ งั กล่าวได้เป็ นสายพันธุช์ ่วั ที่ 2 (S2)
ในฤดูฝน ปี 2563 แบ่งงานออกเป็ น 2 ส่วน ได้แก่ 1) การปลูกทดสอบลูกผสมทดสอบ (testcross) ที่ได้จากฤดูแล้ง ปี
2562/63 จํา นวน 176 คู่ผ สม ร่ว มกับ พัน ธุ์เ ปรี ย บเที ย บ (hybrid check) จํา นวน 20 พัน ธุ์ โดยแบ่ ง เป็ น พัน ธุ์ท่ี ม าจาก
สายพันธุ์ทดสอบที่ดีเด่น จํานวน 1 พันธุ์ ได้แก่ KSX5402 (Ki 48 x Ki 60) พันธุ์การค้าของกรมวิชาการเกษตร (DOA
commercial check) จํา นวน 3 พัน ธุ์ ได้แ ก่ NS3, NS4 และ NS5 พัน ธุ์ก ารค้า ของมหาวิ ท ยาลัย เกษตรศาสตร์ (KU
commercial check) จํานวน 5 พันธุ์ ได้แก่ SW4452, SW5720, SW5821, SW5819 และ SW5731 และพันธุก์ ารค้าของ
ภาคเอกชน (private sector’s commercial check) จํา นวน 11 พัน ธุ์ ได้แ ก่ S6253, S7328, DK9979C, PAC339,
PAC789, 30B80, P4546, LG38778, CP639, WS8414 และ WS8520 โดยใช้แผนการทดลอง 14×14 Simple Lattice
ปลูก 2 แถว/แปลงย่อย แถวยาว 5 เมตร ใช้ระยะปลูก 0.75×0.20 เมตร จํานวน 1 ต้น/หลุม ดําเนินการที่ศนู ย์วิจยั ข้าวโพด
และข้าวฟ่ างแห่งชาติ และคํานวณผลผลิตเมล็ด (grain yield, กิโลกรัม/ไร่) ของแต่ละแปลงย่อยที่ความชืน้ 15% จากสูตร
Grain yield (kg/rai) = [field weight x (100 – %grain moisture) x %grain shelling x 1,600]/[85 x harvested area x 100]
Harvested area = No. of rows x ((row length + distance between plant hills) x distance between rows)
2) นําฝั กของสายพันธุ์ช่ ัวที่ 2 (S2 ears) ของแต่ละพันธุ์มาจําแนกชนิดของเมล็ด (seed type) ออกเป็ นหัวแข็ง
(flint, F) และกึ่งหัวแข็ง (semi-flint, SF) และนํามาคํานวณเปอร์เซ็นต์ flint : semi-flint พร้อมทัง้ ระบุสี (seed color) ของ
เมล็ด เช่น OY = orange-yellow OY^ = orange-yellow with yellow cap หลังจากนัน้ สุม่ เมล็ดตรงกลางฝักจากฝั กของ
แต่ละกลุม่ (กลุม่ flint และกลุม่ semi-flint) ฝักละ 20 เมล็ด ชั่งนํา้ หนัก (กรัม) และนํามาแยกขนาดด้วยตะแกรงร่อนขนาด
เมล็ด จํานวน 6 ขนาด ได้แก่ 24/64, 22/64, 20/64, 18/64, 16/64 และ 14/64 โดยแยกได้ขนาดเมล็ดจํานวน 7 ขนาด
ได้แ ก่ >24/64 (ขนาดใหญ่ ม าก, extra large) 24/64 และ 22/64 (ขนาดใหญ่ , large) 20/64 และ 18/64 (ขนาดกลาง,
medium) 16/64 และ 14/64 (ขนาดเล็ก, small) พร้อมบันทึกรูปร่างเมล็ด (seed shape) ได้แก่ กลม (round) หรือ แบน (flat)
ผลและวิจารณ์ผลการทดลอง
ผลการปลูกทดสอบลูกผสมทดสอบ (44 hybrids-S1 × 4 testers) ณ ศูนย์วิจยั ข้าวโพดและข้าวฟ่ างแห่งชาติ ใน
ฤดูฝน ปี 2563 พบว่า ผลผลิตเมล็ดมีความแตกต่างอย่างมีนยั สําคัญยิ่งทางสถิติ (p < 0.01) โดยมีค่าเฉลี่ยผลผลิตเมล็ด
ของการทดลองเท่ากับ 1,280 กิ โลกรัม/ไร่ ลูกผสมทดสอบ จํานวน 176 คู่ผสม มี ค่าเฉลี่ยผลผลิตเมล็ดเท่ากับ 1,267
กิโลกรัม/ไร่ (ไม่ได้แสดงข้อมูลในตาราง) พันธุเ์ ปรียบเทียบ จํานวน 20 พันธุ์ มีคา่ เฉลี่ยผลผลิตเมล็ดเท่ากับ 1,396 กิโลกรัม/
ไร่ แบ่งเป็ น KSX 5402 ให้ผลผลิต 1,714 กิโลกรัม/ไร่ พันธุก์ ารค้าของกรมวิชาการเกษตร มีค่าเฉลี่ยผลผลิตเมล็ดเท่ากับ
1,058 กิโลกรัม/ไร่ พันธุก์ ารค้าของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีค่าเฉลี่ยผลผลิตเมล็ดเท่ากับ 1,400 กิโลกรัม/ไร่ และพันธุ์
การค้าของภาคเอกชน มี ค่าเฉลี่ยผลผลิตเมล็ดเท่ากับ 1,458 กิ โลกรัม/ไร่ (Table 1) โดยมีคู่ผสมที่ ให้ผลผลิตเมล็ดสูง
ไม่แ ตกต่า งจาก KSX5402 (ซึ่งเป็ นพันธุ์เปรียบเที ยบที่ ใ ห้ผลผลิตเมล็ดสูงสุดในการทดลองนี )้ ที่ LSD 0.05 (246.76
กิ โ ลกรัม /ไร่) จํา นวน 23 คู่ผ สม ซึ่ ง ให้ผ ลผลิ ต อยู่ใ นช่ ว ง 1,484–1,658 กิ โ ลกรัม /ไร่ โดยมี เ ปอร์เ ซ็ น ต์ผ ลผลิ ต เมล็ ด
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เปรียบเทียบกับ KSX5402 อยู่ในช่วง 87–97% (ไม่ได้แสดงข้อมูลในตาราง) ซึ่งแสดงให้เห็นว่า สายพันธุท์ ่ีพฒ
ั นาจากพันธุ์
การค้าดังกล่าวมีศกั ยภาพในการนําไปพัฒนาสายพันธุต์ อ่ ไปสําหรับการพัฒนาพันธุล์ กู ผสมที่ดีเด่น
Table 1 Mean grain yield from 44 hybrids-S1 x 4 testers tested at National Corn and Sorghum Research Center
in the 2020 rainy season
Tester

S1 Line
CP201-S1
CP301-S1
CP303-S1
CP508-S1
CP518-S1
CP639-S1
CP640-S1
CP888 3G-S1
CP888 New-S1
CP906-S1
KKK Super-S1
PAC139-S1
PAC339-S1
PAC559-S1
PAC777-S1
PAC779-S1
PAC789-S1
DK9898C-S1
DK9901-S1
DK9919C-S1
DK9955-S1
DK6818-S1
P30B80-S1
P4084-S1
P4181-S1
P4311-S1
P4546-S1
P4554-S1
NK20-S1
NK48-S1
NK6248-S1
NK6253-S1
NK7328-S1
TF222-S1
SA282-S1
LG36769-S1
GT709-S1
Tubtimdaeng-S1
NS2-S1
NS3-S1
SW4452-S1
KSX5720-S1
KSX5731-S1
KSX5819-S1
Hybrid check mean (20 hybrids)
KSX 5402 (Ki 48 x Ki 60)
DOA commercial check mean (3 hybrids)
KU commercial check mean (5 hybrids)
Private sector’s commercial check mean (11 hybrids)
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Tak Fa 1
Tak Fa 3
Ki 48
Ki 60
-------------------------------------- kg/rai -----------------------------1,175
802
1,099
1,359
1,135
762
1,305
1,309
1,094
1,233
1,008
1,448
853
994
1,313
1,385
1,324
999
1,369
1,500
1,484
993
1,349
1,324
1,275
1,267
1,407
1,440
882
922
857
1,570
1,251
856
1,123
1,385
1,294
1,152
1,066
1,307
1,379
803
1,303
1,375
1,402
1,162
1,509
1,393
1,359
1,282
1,313
1,509
1,425
1,338
1,387
1,496
1,281
1,258
1,318
1,518
1,557
1,200
1,452
1,536
1,355
1,342
1,262
1,531
1,276
977
1,218
1,362
1,259
832
1,376
1,244
1,445
951
1,333
1,213
1,387
766
1,369
1,218
1,376
893
1,341
1,497
1,185
1,330
1,207
1,410
1,283
1,303
1,235
1,534
1,316
1,238
1,308
1,454
1,287
1,190
1,207
1,515
1,337
1,201
1,360
1,336
1,382
1,308
1,244
1,406
1,403
1,106
1,342
1,355
1,409
1,181
1,431
1,500
1,501
1,038
1,385
1,427
1,264
1,346
1,394
1,318
1,322
1,104
1,248
1,447
1,320
1,038
1,233
1,596
1,199
774
1,193
1,347
1,393
1,063
1,503
1,609
1,269
1,293
1,339
1,541
851
1,036
1,315
1,281
827
1,224
1,140
1,440
866
1,195
1,228
1,458
1,353
1,560
884
1,367
1,529
1,402
1,409
911
1,256
1,337
787
1,216
1,501
1,318
1,658
822
1,396
1,714
1,058
1,400
1,458
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จากข้อมูลผลผลิตเมล็ดของลูกผสมทดสอบใน Table 1 สายพันธุท์ ่ีผสมกับพันธุท์ ดสอบที่ทราบกลุม่ เฮตเทอโรซิส
แล้วให้ผลผลิตสูง แสดงว่าอยู่คนละกลุม่ เฮตเทอโรซิสกัน โดยสายพันธุท์ ่ีให้ผลผลิตสูงกับพันธุท์ ดสอบทัง้ กลุม่ Suwan และ
กลุม่ Non-Suwan จัดเป็ น กลุม่ Intermediate สามารถจัดกลุม่ เฮตเทอโรซิสของสายพันธุท์ ่ีพฒ
ั นามาจากพันธุก์ ารค้าได้ 3
กลุ่ม และจํา แนกกลุ่มเฮตเทอโรซิสดังแสดงใน Table 3 ได้แ ก่ กลุ่ม Suwan จํา นวน 26 กลุ่มสายพัน ธุ์ ประกอบด้ว ย
CP201-S1, CP303-S1, CP518-S1, CP888 3G-S1, CP888 New-S1, CP906-S1, PAC339-S1, PAC777-S1, PAC789-S1,
DK9898C-S1, DK6818-S1, P30B80-S1, P4084-S1, P4181-S1, P4311-S1, P4554-S1, NK48-S1, NK7328-S1, TF222-S1,
SA282-S1, LG36769-S1, GT709-S1, NS2-S1, NS3-S1, SW4452-S1 และ KSX5731-S1 กลุ่ม Non-Suwan จํานวน 10
กลุ่มสายพันธุ์ ประกอบด้วย CP639-S1, PAC139-S1, DK9901-S1, DK9919C-S1, DK9955-S1, NK20-S1, NK6248-S1,
Tubtimdaeng-S1, KSX5720-S1 และ KSX5819-S1 และกลุม่ Intermediate (ซึง่ เป็ นกลุม่ เฮตเทอโรซิสที่ให้เฮตเทอโรซิสสูง
กับทัง้ กลุ่ม Suwan และกลุ่ม Non-Suwan) จํานวน 8 กลุ่มสายพันธุ์ ประกอบด้วย CP301-S1, CP508-S1, CP640-S1,
KKK Super-S1, PAC559-S1, PAC779-S1, P4546-S1 และ NK6253-S1
เมื่อนําฝั ก S2 ของแต่ละกลุ่มสายพันธุม์ าจําแนกขนาดเมล็ด รู ปร่าง และชนิดของเมล็ด (Table 2) พบว่า ขนาด
เมล็ดของแต่ละกลุ่มสายพันธุส์ ่วนใหญ่เป็ นขนาดใหญ่และขนาดกลาง ตามลําดับ ยกเว้นกลุ่มสายพันธุ์ จํานวน 6 กลุ่ม
ได้แก่ PAC339-S2, PAC779-S2, DK9901-S2, P4084-S2, P4181-S2 และ P4554-S2 ที่มีขนาดเมล็ดส่วนใหญ่เป็ นขนาด
กลางและขนาดใหญ่ ตามลําดับ สําหรับรูปร่างของเมล็ดของแต่ละกลุม่ สายพันธุส์ ว่ นใหญ่มีรูปร่างแบน ยกเว้น CP301-S2
และ P4554-S2 ที่มีอตั ราส่วนเมล็ดรู ปร่างกลมและแบนใกล้เคียงกัน โดยมีเมล็ดรู ปร่างแบนมากกว่าเล็กน้อย และฝั ก S2
จากแต่ละกลุ่มสายพันธุม์ ีอตั ราส่วนชนิดของเมล็ดที่แตกต่างกันอย่างชัดเจน โดยแบ่งได้เป็ น 4 กลุ่ม ได้แก่ flint > semi-flint,
flint < semi-flint, flint = semi-flint และ flint 100% นอกจากนี ้ เมื่อพิจารณาการจัดกลุ่มเฮตเทอโรซิสจากข้อมูลผลผลิต
เมล็ดร่วมกับค่าเฉลี่ยขนาดเมล็ด รู ปร่างเมล็ด และชนิดเมล็ดจากฝั ก S2 (Table 3) พบว่า ค่าเฉลี่ยขนาดเมล็ดของกลุ่ม
Suwan มีทงั้ ขนาดเมล็ดใหญ่ และขนาดเมล็ดกลาง รู ปร่างเมล็ดแบน และชนิดของเมล็ดส่วนใหญ่ เป็ นหัวแข็ง ค่าเฉลี่ย
ขนาดเมล็ดของกลุ่ม Non-Suwan ส่วนใหญ่ มีขนาดเมล็ดใหญ่ รู ปร่างเมล็ดแบน และชนิดของเมล็ดมีทงั้ หัวแข็งและกึ่ง
หัวแข็ง ค่าเฉลี่ยขนาดเมล็ดของกลุม่ Intermediate ส่วนใหญ่มีขนาดเมล็ดใหญ่ รู ปร่างเมล็ดแบน และชนิดของเมล็ดมีทงั้
หัวแข็งและกึ่งหัวแข็ง ซึง่ การที่ทงั้ 3 กลุม่ เฮตเทอโรซิสมีรูปร่างเมล็ดแบนอาจเนื่องจากเมล็ดที่สมุ่ มาจากตรงกลางฝัก

89

ภาคบรรยาย

การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครัง้ ที่ 60

สาขาพืช

Table 2 Seed traits and types from S2 ears developed from 44 commercial field corn hybrids
S2 Ear
CP201-S2
CP301-S2
CP303-S2
CP508-S2
CP518-S2
CP639-S2
CP640-S2
CP888 3G-S2
CP888 New-S2
CP906-S2
KKK Super-S2
PAC139-S2
PAC339-S2
PAC559-S2
PAC777-S2
PAC779-S2
PAC789-S2
DK9898C-S2
DK9901-S2
DK9919C-S2
DK9955-S2
DK6818-S2
P30B80-S2
P4084-S2
P4181-S2
P4311-S2
P4546-S2
P4554-S2
NK20-S2
NK48-S2
NK6248-S2
NK6253-S2
NK7328-S2
TF222-S2
SA282-S2
LG36769-S2
GT709-S2
Tubtimdaeng-S2
NS2-S2
NS3-S2
SW4452-S2
KSX5720-S2
KSX5731-S2
KSX5819-S2

Seed trait
Seed size
Extra Large Large Medium Small
------------------- % by weight ------------------7.95
52.55
38.88
0.62
2.11
61.41
35.86
0.62
12.50
53.42
15.12 18.96
18.12
64.09
17.60
0.19
12.00
71.07
16.92
0.01
15.97
69.82
13.97
0.24
3.36
48.33
28.01 20.30
4.52
91.86
3.62
0.00
1.03
57.63
40.51
0.83
10.49
66.90
22.28
0.33
3.53
52.11
37.28
7.08
10.33
44.48
38.70
6.49
11.71
36.18
45.74
6.37
2.39
52.80
42.08
2.73
4.77
47.08
39.86
8.29
2.99
35.06
49.83 12.12
7.97
58.50
33.43
0.10
35.01
51.69
13.23
0.07
0.00
27.38
66.36
6.26
6.35
75.06
18.52
0.07
7.62
56.99
33.72
1.67
13.98
69.26
16.51
0.25
12.18
53.41
31.01
3.40
8.10
37.05
51.74
3.11
0.19
19.43
65.68 14.70
10.57
77.08
12.35
0.00
14.67
76.24
8.92
0.17
0.71
31.49
40.61 27.19
9.97
77.65
11.82
0.56
12.80
78.92
8.24
0.04
22.87
67.56
9.53
0.04
6.15
53.22
40.62
0.01
31.52
64.94
3.54
0.00
36.13
41.95
21.70
0.22
6.59
58.36
33.90
1.15
12.91
62.39
24.01
0.69
6.71
69.38
22.81
1.10
8.55
59.01
32.42
0.02
12.95
57.79
29.02
0.24
12.22
79.82
7.96
0.00
18.13
65.26
16.54
0.07
2.30
61.64
35.86
0.20
28.91
60.61
10.38
0.10
3.60
47.80
23.32 25.28
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Seed shape
Round
Flat
---------- % --------18.76 81.24
46.42 53.58
6.46 93.54
6.54 93.46
16.96 83.04
14.98 85.02
3.74 96.26
5.02 94.98
27.34 72.66
15.07 84.93
24.93 75.07
14.94 85.06
2.81 97.19
10.33 89.67
8.63 91.37
8.46 91.57
7.12 92.88
6.30 93.70
10.49 89.51
19.82 80.18
24.43 75.57
18.51 81.49
12.95 87.05
11.07 88.93
22.36 77.64
9.38 90.62
8.27 91.73
42.36 57.64
13.40 86.60
17.42 82.58
11.16 88.84
1.89 98.11
3.06 96.94
10.57 89.43
18.56 81.44
15.24 84.76
6.98 93.02
3.59 96.41
16.22 83.78
1.69 98.31
22.67 77.33
24.32 75.68
14.10 85.90
9.65 90.35

ภาคบรรยาย

Seed type
Flint Semi-flint
(F)
(SF)
Seed color
------- % -------33
67
OY^
83
17
OY^
87
13
OY^
44
13
OY^
44
56
OY^
40
60
OY^
59
41
OY
80
20
OY
50
50
OY^
75
25
OY
30
70
OY^
81
19
OY
69
31
OY
43
57
OY^
93
7
OY
35
65
OY^
80
20
OY
75
25
OY
60
40
OY^
64
36
OY^
41
59
OY^
59
41
OY
86
14
OY^
77
23
OY^
94
6
OY
76
24
OY
40
60
OY^
82
12
OY^
69
31
OY
70
30
OY
100
0
OY
34
66
OY^
59
41
OY^
95
5
OY
75
25
OY^
68
32
OY
39
61
OY^
92
8
OY^
98
2
OY
71
29
OY^
94
6
OY
80
20
OY^
53
47
OY
44
56
OY^
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Table 3 Heterotic group identification for S1 lines and average seed traits and types from S2 ears developed
from 44 commercial field corn hybrids
Heterotic group
S2 Ear
S1 Line
Seed
Seed
Suwan
Non-Suwan Intermediate
Seed size
shape
type
CP201-S1

L
Flat
SF
CP301-S1

L
Flat
F
CP303-S1

L
Flat
F
CP508-S1

L
Flat
F
CP518-S1

L
Flat
SF
CP639-S1

L
Flat
SF
CP640-S1

L
Flat
F
CP888 3G-S1

L
Flat
F
CP888 New-S1

L
Flat
F/SF
CP906-S1

L
Flat
F
KKK Super-S1

L
Flat
SF
PAC139-S1

L
Flat
F
PAC339-S1

M
Flat
F
PAC559-S1

L
Flat
SF
PAC777-S1

L
Flat
F
PAC779-S1

M
Flat
SF
PAC789-S1

L
Flat
F
DK9898C-S1

L
Flat
F
DK9901-S1

M
Flat
F
DK9919C-S1

L
Flat
F
DK9955-S1

L
Flat
SF
DK6818-S1

L
Flat
F
P30B80-S1

L
Flat
F
P4084-S1

M
Flat
F
P4181-S1

M
Flat
F
P4311-S1

L
Flat
F
P4546-S1

L
Flat
SF
P4554-S1

M
Flat
F
NK20-S1

L
Flat
F
NK48-S1

L
Flat
F
NK6248-S1

L
Flat
F
NK6253-S1

L
Flat
SF
NK7328-S1

L
Flat
F
TF222-S1

L
Flat
F
SA282-S1

L
Flat
F
LG36769-S1

L
Flat
F
GT709-S1

L
Flat
SF
Tubtimdaeng-S1

L
Flat
F
NS2-S1

L
Flat
F
NS3-S1

L
Flat
F
SW4452-S1

L
Flat
F
KSX5720-S1

L
Flat
F
KSX5731-S1

L
Flat
F
KSX5819-S1

L
Flat
SF
L= Large, M = Medium, F = Flint, SF = Semi-flint
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จากงานวิจยั นีแ้ สดงให้เห็นว่า การจัดกลุม่ เฮตเทอโรซิสของสายพันธุโ์ ดยใช้ผลผลิตเมล็ดของลูกผสมทดสอบ โดย
ตัวทดสอบเป็ นตัวทดสอบที่ดีเด่น ได้จาํ แนกกลุ่มเฮตเทอโรซิสไว้ชดั เจน และมีการใช้กนั อย่างกว้างขวางนัน้ สามารถจัด
กลุม่ เฮตเทอโรซิสของสายพันธุไ์ ด้ นอกจากนีเ้ มื่อมีขอ้ มูลขนาดเมล็ด รูปร่างของเมล็ด และชนิดของเมล็ด จะสามารถใช้เป็ น
ข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการเลือกคูผ่ สมเพื่อการพัฒนาสายพันธุแ์ ละพันธุล์ กู ผสมได้
สรุ ป
สายพันธุท์ ่ีพฒ
ั นามาจากข้าวโพดเลีย้ งสัตว์พนั ธุก์ ารค้ามีศกั ยภาพในการนําไปพัฒนาสายพันธุส์ าํ หรับการพัฒนา
พันธุล์ กู ผสมที่ดีเด่น ซึ่งสามารถจัดกลุ่มเฮตเทอโรซิสของสายพันธุโ์ ดยใช้ลกั ษณะผลผลิตเมล็ด และใช้ขอ้ มูลขนาดเมล็ด
รูปร่างของเมล็ด และชนิดของเมล็ด ประกอบการตัดสินใจในการเลือกคูผ่ สมเพื่อการพัฒนาสายพันธุแ์ ละพันธุล์ กู ผสมได้
กิตติกรรมประกาศ
คณะผูว้ ิจยั ขอขอบคุณ อาจารย์ธวัชชัย ประศาสน์ศรีสภุ าพ ผูท้ รงคุณวุฒิพิเศษภาควิชาพืชไร่นา ที่ช่วยพัฒนา
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SCAR marker analysis on male sterility in American marigold (Tagetes erecta L.) breeding
program
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Abstract

In African marigolds, genetic male sterility system is being used for F1 hybrid seed production. The
objectives of this study were to 1) identify SCAR markers that were associated with sterility phenotype and 2)
Identify genotypes among parental lines and progeny. SCAR marker namely SC-4 primers linked with male
sterility was used to identify a male-sterile female and ten fertile males and also analyze the genetic relationships
between parental lines and progeny. The results showed that the SC-4 primers could be used to distinguish
male sterile from the fertile one. In addition, it could check the genotype among female parent: msms, male
parent: MSMS, and F1 hybrid: MSms. In conclusion, SC-4 primers could be used for marker-assisted selection
of male-sterile plants in the marigold improvement program to save time and cost.
Keywords: Breeding, Marker-assisted selection (MAS), Seed production
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Introduction
Marigold is commercially grown all over the world as ornamental, industrial crops, and medicinal
purposes. Flower production of marigolds usually used F1 hybrid seeds in order to obtain good quality flowers.
Therefore, parental lines for seed production are very important. Due to the flower morphology of the marigold
flower, capitulum type, is very difficult and costly to control proper pollination. Male sterility is one of the
characteristics that can benefit seed production in marigolds (Tejaswini et al., 2016). Male sterility in marigolds
is controlled by a recessive gene (ms) (Gupta et al., 1999).
In Thailand, the breeding program is conducted conventionally way. Thus, MAS might be able to assist
in detecting interested characters i.e., male sterile, and ease breeding program to develop faster. Wang et al.
(2010) developed a reliable system for identifying the genes involved in sterility in a total of 100 T. erecta plants
including sterile and fertile plants of W205 and a two-type male sterile line. A total of 288 bands using Random
amplification of polymorphic DNA (RAPD) primers was obtained, with one band of 980 bp co-segregated from
fertile plants by primer G-02 (5'-GGCACTGAGG-3'). G-02-980 primer was an RAPD marker that could be used
to distinguish between male and fertile seedlings. He et al. (2010) published an Amplified fragment length
polymorphisms (AFLP) and Sequence characterized amplified region (SCAR)-based linkage map, they
reported that the SCAR 4 marker was linked to male sterility in marigold and it was located at a distance of 0.3
cM from the sterility locus on the linkage map, indicating that it was tightly linked to the sterility gene. The use
of molecular markers that provide for the genetic separation of progeny at each generation accelerates the
selection process, resulting in more genetic advances per unit of time. Ability to significantly speed up that
process of the breeding program (Kim et al., 2017).
Thus, this experiment aimed to 1) apply SCAR markers linked to sterility genes in the marigold
population used in the breeding program at Ameriseed (International) company, Chiang Mai, Thailand, and 2)
Identify genotypes among parental lines and progeny. The results could be an advantage in the breeding
program and F1 hybrid seed production.
Materials and Methods
Plant materials
Plant materials for the present study were selected from the marigold population resulting from
breeding programs at Ameriseed company, Chiang Mai, Thailand. To detect genetic differences in sterility,
apetaloid female ‘FY1502AP’ and ten fertile male parents were used. In addition, the genotypic identified among
parental lines, female (‘FY1502AP’), and male (‘MY1502’), with progeny (‘FY1502APxMY1502’), were analyzed
(Fig. 1).
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Fig. 1 Flowers of parental lines and their progeny
DNA amplification using SCAR markers
The molecular experiment was carried out at the Center of Excellence on Agricultural Biotechnology
and Central Lab, Faculty of Agriculture, Chiang Mai University. Seeds from all plant materials were sown. On
14-day after germination, the leaves of each plant were collected for DNA extraction (Doyle and Doyle, 1987).
The SCAR primers (SC-4); SC-4F:5’-CGTCTAGTCCATGAAGGATGACTCT–3' and SC4R:5’CGAGCGGTATATGCTTGCATGT–3' (Integrated DNA technologies) linked to male sterility were employed
(He et al., 2009). DNA from male fertile, female plants and their progenies was subjected to SCAR analysis.
PCR was carried in 25 µL volume containing, 50ng DNA template, 1 µM forward primer (10 pmoL/µL), 1 µM
reverse primer (10 pmoL/µL), 0.2 mM dNTP mixture, 0.5 U Taq polymerase (Invitrogen, USA), 0.3 mM MgCl2
2.5 µL 10xPCR buffer, and made to volume with DD H2O. PCR conditions included an initial pre-denaturation
step of 2 minutes at 94°C and followed by 34 cycles of amplification; each cycle was programmed for 94°C for
45 seconds, 60°C for 45 seconds, and 72°C for 45 seconds with a final extension step at 72°C for 10 minutes.
Amplified DNA fragments were resolved by submerged horizontal electrophoresis in 1.8% agarose gel and
visualized by staining with ethidium bromide. PCR amplification products were viewed under UV light then the
results were analyzed.
Data analysis
The SCAR marker linked to sterility genes in the apetaloid female (‘FY1502AP’) and ten fertile male
plants were tested. In addition, the relationship analysis among female (‘FY1502AP’), male (‘MY1502’), and
progenies (‘FY1502APxMY1502’), were analyzed by comparing DNA fragment sizes on agarose gel with 1000
bp DNA size markers (Solis BioDyne, Estonia).
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Results
A molecular marker, SCAR primers (SC-4) derived from Sequence-related amplified polymorphism
(SRAP) primers (He et al., 2009), was used to identify genetic differences among apetalous male-sterile and
ten males fertile. The results showed that SC-4 primers could identify differences between male-sterile and
male-fertile flowers. The primer produced a 500 bp amplification product for the male-sterile plant and a 330
bp for male-fertile plants shown in Fig. 2.

Fig. 2 DNA bands of male-fertile and female (male-sterile) plants using SC-4; (lane M) 1000bp DNA ladder
(Solis BioDyne, Estonia); (lane 1) male-sterile ‘FY1502AP’; and (lanes 2 to 11) male-fertile plants
Relationships among parental lines and progenies, apetaloid female parent (‘FY1502AP’), male-fertile
parent (‘MY1502’), and petaloid progeny (‘FY1502APxMY1502’), were analyzed using the SCAR technique. The
results showed differences among parent lines and their progenies using SC-4 primers, female ‘FY1502AP’,
gave an amplification DNA size 500 bp band whereas male parent ‘MY1502’ yielded DNA band at 330 bp,
progenies derived ‘FY1502APxMY1502’ presented 2 bands shared from both parents (Fig. 3).

Fig. 3 DNA band of parental plants and progenies using SC-4 primers; (lane M)1000 bp ladder (Solis
BioDyne, Estonia); (lane 1) female ‘FY1502AP’; (lane) 2 males fertile ‘MY1502’; and (lines 3 to 7) individual
progeny ‘FY1502APxMY1502’
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Discussion
Male sterility is necessary for breeding and seed production. It is essential to identify genes controlling
male sterility (Hou et al., 2016). In this study, the molecular marker could assist in identifying genetic differences
among male-sterile and ten males fertile of marigold using SCAR primers (SC-4) derived from SRAP primers in
the company material (He et al., 2009). The results confirmed SC-4 primers could detect sterility genes as He
et al. (2009) and Asha et al. (2019) described.
Relationship analysis among parental lines and progenies was evaluated. The results showed
differences among parental lines and their progenies. This indicated that the SC-4 primers could be used as a
marker to separate homozygous male sterile, the homozygous male is fertile and heterozygous sterility genes
within the population (He et al., 2010). This primer could be used as marker-assisted selection for the recurrent
parent without repeat self-pollination step, therefore, reducing the cost of improvement programs.
Conclusion
SC-4 primers could be used as a marker-assisted selection in the marigold improvement program.
This primer could distinguish a male-sterile plant from the fertile one and determine genotypes within
populations.
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บทคัดย่อ
ประสิทธิภาพของสารกําจัดวัชพืชประเภทก่อนและหลังงอกแบบผสมรวมถังในการควบคุมวัชพืชในแปลงอ้อย ณ
อ.อู่ท อง จ.สุพ รรณบุ รี วางแผนการทดลองแบบสุ่ม ในบล็ อ กสมบูร ณ์ พบว่ า การใช้ส ารกํา จัด วัช พื ช แบบก่ อ นงอก
indaziflam+sulfentrazone อัต รา 12+124.7, 16+124.7 และ 24+124.7 กรัม สารออกฤทธิ์ ต่ อ ไร่ สาร indaziflam +
hexazinone/diuron อัตรา 12+300 และ 16+300 กรัมสารออกฤทธิ์ต่อไร่ และสาร indaziflam+triafamone อัตรา 12+30
และ 12+40 กรั ม สารออกฤทธิ์ ต่ อ ไร่ และการใช้ ส ารกํา จั ด วั ช พื ช ประเภทหลั ง งอก tembotrione&isoxadifen +
hasten+atrazine อัต รา40+80+150 กรัม สารออกฤทธิ์ ต่อ ไร่ และสาร indaziflam+tembotrione&isoxadifen+hasten
อัตรา 12+40+80 และ 16+40+80 กรัมสารออกฤทธิ์ต่อไร่ มีประสิทธิภาพในการควบคุมวัชพืชได้ดีในระดับเดียวกันนาน
ถึง 60 วันหลังพ่นสาร สามารถควบคุมหญ้านกสีชมพู และโคกกระสุน และสารกําจัดวัชพืชแสดงอาการเป็ นพิษเล็กน้อยต่อ
ต้นอ้อยในระยะแรก
คําสําคัญ: ควบคุมวัชพืช, สารป้องกันกําจัดวัชพืช, ผสมรวมถัง, อ้อย
Abstract

Efficacy of pre-emergence and post-emergence herbicides of tank-mixed for weed control in
sugarcane field was studied at U-Thong District, Suphan buri Province. The experimental design was used to
randomized complete block. The results showed that efficiency of pre-emergence herbicides of indaziflam +
sulfentrazone rate 12+124.7, 16+124.7 and 24+124.7 g ai/rai indaziflam+hexazinone/diuron rate 12+300 and
16+300 g ai/rai and indaziflam+triafamone rate 12+30 and 12+40 g ai/rai and post-emergence herbicide of
tembotrione&isoxadifen+hasten+atrazine rate 40+80+150 g ai/rai and indaziflam + tembotrione&isoxadifen +
hasten rate 12+40+80 and 16+40+80 g ai/rai were good weed control at the same level for 60 days after
application. It can control Echinochloa colona and Tribulus terrestris L. These herbicides were show slightly
toxicity to sugarcane in the early stages.
Keywords: Herbicides, Sugarcane, Tank mix, Weed control
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คํานํา
อ้อยเป็ นพืชเศรษฐกิจที่สาํ คัญชนิดหนึ่งต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศไทย เนื่องจากเป็ นวัตถุดิบในการผลิต
นํา้ ตาลทราย พืชพลังงานทดแทนใช้ในการผลิตเอทานอล และอุตสาหกรรมต่อเนื่ องอื่นๆ อีกมากมาย โดยปี การผลิต
2563/64 ประเทศไทยมีพืน้ ที่ปลูกอ้อยเกือบทั่วทุกภาคของประเทศ แหล่งปลูกอ้อยที่สาํ คัญอยู่ในเขตภาคกลาง ภาคเหนือ
ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือและภาคตะวันออก มีพืน้ ที่เพาะปลูกอ้อย 10.86 ล้านไร่ ปริมาณ ผลผลิตอ้อย 78.81 ล้านตัน
และผลผลิตเฉลี่ย 7.21 ตันต่อไร่ (สํานักงานคณะกรรมการอ้อยและนํา้ ตาล, 2564) วัชพืชเป็ นศัตรู พืชที่สาํ คัญของการปลูก
อ้อยที่สง่ ผลต่อการเจริญเติบโตและทําให้ผลผลิตของอ้อยลดลง โดยวัชพืชจะขึน้ แก่งแย่งแข่งขันปั จจัยการเจริญเติบโต ทํา
ให้ออ้ ยได้ความเสียหายทัง้ ทางตรงและทางอ้อมมากมาย ช่วงวิกฤตสําหรับการควบคุมวัชพืชควรอยู่ระหว่าง 3 ถึง 12
สัปดาห์หลังปลูกเพื่ อป้องกันการสูญเสียผลผลิตอ้อยและนํา้ ตาลอย่างมากจากการแข่งขันของวัชพืช (Firehun et al.,
2012) การใช้สารกําจัดวัชพืชเป็ นวิธีการจัดการที่สาํ คัญต่อระบบการปลูกอ้อย เนื่องจากมีประสิทธิ ภาพในการควบคุม
วัชพืชได้ดีและสามารถควบคุมวัชพืชได้เป็ นระยะเวลานานกว่าวิธีการอื่น ๆ และนอกจากนีส้ ามารถทดแทนการขาดแคลน
แรงงานและค่าแรงสูงได้ ปั ญหาวัชพืชในการปลูกอ้อย โดยทั่วไปมี 2 ลักษณะ คือ ปั ญหาวัชพืชที่เกิดขึน้ มาจากการปลูกใน
อ้อยที่ปลูกใหม่ และปั ญหาวัชพืชที่งอกขึน้ มาใหม่ในแปลงอ้อยไว้ตอ ภายหลังเก็บเกี่ยวอ้อยแล้ว ถ้าหากขาดการจัดการ
วัชพืชที่เหมาะสม และปล่อยให้มีการแข่งขันของวัชพืช อาจทําให้ผลผลิตอ้อยลดลงได้มากกว่า 60 เปอร์เซ็นต์ (กลุ่มวิจยั
วัชพืช, 2554) ปั จจุบนั เกษตรกรนิยมใช้สารกําจัดวัชพืชในไร่ออ้ ยเป็ นจํานวนมากการเลือกใช้ชนิดสารกําจัดวัชพืชอย่าง
ถูกต้องและตรงตามชนิดของวัชพืชที่ขนึ ้ ภายในแปลงทําให้สามารถจัดการวัชพืชได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึน้ โดยเฉพาะ
สารกําจัดวัชพืชที่ใช้ทางดินซึง่ สารเหล่านัน้ ควบคุมวัชพืชได้ในระยะเวลา 1–2 เดือน อ้อยที่ขนึ ้ อยูใ่ นไร่ควรจะให้ปลอดวัชพืช
3–4 เดือน นับจากเริ่มปลูก และไม่ควรให้วชั พืชขึน้ เบียดเบียนนานถึง 2 เดือน มิฉะนัน้ ผลผลิตอ้อยจะสูญเสียตัง้ แต่ 50
เปอร์เซ็นต์ ขึน้ ไปจนถึงมากกว่า 80 เปอร์เซ็นต์ (เกลียวพันธ์, 2546) จากการศึกษาประสิทธิภาพของสารกําจัดวัชพืชแบบ
ก่ อ นงอกสํา หรับ การควบคุม วัช พื ช ในแปลงปลูก อ้อ ยของอภิ รัฐ (2562) พบว่า การใช้ส าร diuron/hexazinone อัต รา
210.6+59.4 กรัมสารออกฤทธิ์ต่อไร่ สาร indaziflam อัตรา 8 กรัมสารออกฤทธิ์ต่อไร่ สาร imazapic + pendimethalin
อัตรา 12+148.5 กรัมสารออกฤทธิ์ตอ่ ไร่และสาร sulfentrazone อัตรา 76.8 กรัมสารออกฤทธิ์ตอ่ ไร่ สามารถควบคุมวัชพืช
ได้ดีในระดับเดียวกันและไม่มีผลต่อ การเจริญเติบโตของพืช ปลูกภายใต้วิธี การปลูกอ้อ ยทัง้ แบบแถวเดี่ ยวและแถวคู่
อย่า งไรก็ ตาม การใช้สาร diuron/hexazinone และสาร indaziflam ควบคุมวัช พื ช ได้ห ลายชนิ ด มากที่ สุด การใช้ส าร
indaziflam ควบคุมวัชพืชได้หลายชนิดโดยใช้สารอัตราที่ต่าํ กว่าการใช้สาร diuron/hexazinone ดังนัน้ สาร indaziflam จึง
สามารถใช้เ ป็ น สารทางเลื อ กชนิ ด ใหม่ใ นแปลงปลูก อ้อ ยได้ ปรัช ญา และคณะ (2562) รายงานว่ า การใช้ส ารคู่ผ สม
indaziflam+sulfentrazone อัตรา12+150 กรัมสารออกฤทธิ์ตอ่ ไร่ ควบคุมวัชพืชได้ดีท่ี 90–120 วัน หลังพ่นสาร จึงนํามาใช้
ร่วมกับการจัดการวัชพืชแบบผสมผสานในไร่ออ้ ย นอกจากนี ก้ ารใช้สารเพิ่มประสิทธิ ภาพ (adjuvants) เช่น สารจับใบ
(surfactant) หรือสารเปี ยกใบ (wetting agent) ร่วมกับสารป้องกันกําจัดวัชพืชจะช่วยเพิ่มการซึมเข้าสูภ่ ายในใบ ทําให้ใบ
เปี ยกมากยิ่งขึน้ และใบสามารถรับเอาสารมากยิ่งขึน้ สารจับผิวซึ่งทําหน้าที่เป็ นสารลดการระเหย (Humectant) ทําให้สาร
เข้าสูใ่ บพืชได้มากขึน้ เพราะทําให้ละอองสารแห้งช้าลง (รังสิต, 2547) การกําจัดวัชพืชในแปลงอ้อยอย่างมีประสิทธิภาพนัน้
ต้องใช้หลายวิธีการร่วมกันตัง้ แต่การปลูก การเขตกรรม การเก็บเกี่ยว และการดูแลรักษาตออ้อย เป็ นต้น และการใช้สาร
ป้องกันกําจัดวัชพืชอาจทําให้เกิดปั ญหาในภายหลังหากใช้ไม่ถกู ต้องหรือเกิดความผิดพลาด ย่อมทําให้มีความสูญเสีย
เกิดขึน้ ตามมา โดยทั่วไปเกิดจาก ไม่ปฏิบัติตามคําแนะนําที่กาํ หนดไว้ และขาดความระมัดระวังขณะใช้งาน ดังนัน้ จึง
จําเป็ นต้องศึกษาประสิทธิ ภาพของสารกําจัดวัชพืชประเภทก่อนและหลังงอกและอัตราการใช้แบบผสมรวมถังในการ
ควบคุมวัชพืชในแปลงอ้อย เพื่อให้ได้วิธีการจัดการวัชพืชที่มีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
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อุปกรณ์และวิธีการ
ดําเนินการในแปลงเกษตรกร อําเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี เดือน พฤษภาคม 2563 ถึง กุมภาพันธ์ 2564
เตรียมแปลงโดยการ ไถดะ 1 ครัง้ ด้วยผาน 3 และไถแปร 1 ครัง้ ด้วยผาน 7 และยกร่อง ขนาดร่องอ้อยกว้าง 1.5 เมตร ปลูก
อ้อยโดยใช้คนปลูก ขนาดแปลงย่อย กว้าง 7.5 เมตร (ร่องอ้อย 5 ร่อง) ยาว 5 เมตร เว้นทางเดิน 1 เมตร ปลูกอ้อยพันธุ์
ขอนแก่น 3 ใส่ปุ๋ยรองพืน้ สูตร 16-8-8 อัตรา 30 กิโลกรัมต่อไร่ และที่ 90 วันหลังปลูก อัตรา 30 กิโลกรัมต่อไร่ พ่นสาร
ป้องกันกําจัดวัชพืชหลังปลูกอ้อย 1 วัน และหลังปลูกอ้อย 21 วัน วัชพืชมีใบ 3–5 ใบ วางแผนการทดลองแบบสุม่ ในบล็อก
สมบูรณ์ (Randomized Complete Block Design) จํานวน 12 กรรมวิธี 3 ซํา้ พ่นสารกําจัดวัชพืชประเภทก่อนงอกหลัง
ปลูก อ้อ ย 1 วัน (8 กรรมวิ ธี ) ได้แ ก่ indaziflam 50% SC+sulfentrazone 48% SC อัต รา 12+124.7, 16+124.7 และ
24+124.7 กรัมสารออกฤทธิ์ต่อไร่ ตามลําดับ สาร indaziflam 50% SC+ hexazinone/diuron 13.2+ 46.8% WP อัตรา
12+300, 16+300 และ 24+300 กรัม สารออกฤทธิ์ ต่ อ ไร่ และสาร indaziflam 50% SC+triafamone 20% SC อัต รา
12+30 และ 12+40 กรัมสารออกฤทธิ์ต่อไร่ ตามลําดับ และพ่นสารกําจัดวัชพืชประเภทหลังงอกที่ 15 วันหลังปลูก (3
กรรมวิธี) ได้แก่ สาร tembotrione&isoxadifen 63%SC+hasten+atrazine 90% WC อัตรา 40+80+150 กรัมสารออก
ฤทธิ์ต่อไร่ ตามลําดับและสาร indaziflam 50% SC+tembotrione&isoxadifen 63% SC+hasten อัตรา 12+40+80 และ
16+40+80 กรัมสารออกฤทธิ์ ต่อไร่ ตามลําดับ เปรียบเทียบกับไม่มีการใช้สารกําจัดวัชพื ช ฉี ดพ่นสารด้วยถังโยกแบบ
สะพายหลัง (knapsack sprayer) อัตรานํา้ ที่ใช้ 80 ลิตรต่อพืน้ ไร่ หัวพ่นแบบผ่า (T-jet)
การบันทึกข้อมูล
1. ความเป็ นพิษของสารกําจัดวัชพื ชต่อต้นอ้อย โดยประเมินความเป็ นพิษด้วยสายตา มีเกณฑ์ประเมิน คือ
0 = ไม่เป็ นพิษ 10–30 = เป็ นพิษเล็กน้อย 40–60 = เป็ นพิษปานกลาง 70–90 = เป็ นพิษรุนแรง และ 100 = พืชปลูกตาย ที่
15, 30 และ 60 วัน หลังจากพ่นสาร (พ่นสารแบบก่อนงอก) และที่ 15, 30 และ 60 วันหลังพ่นสาร (พ่นสารแบบหลังงอก)
ในแต่ละกรรมวิธี
2. ประสิทธิ ภาพของสารป้องกันกําจัดวัชพืช โดยประเมินผลของประสิทธิ ภาพการควบคุมวัชพืชด้วยสายตา
มี เ กณฑ์ป ระเมิ น คื อ 0 = ควบคุม วัช พื ช ไม่ ไ ด้ 10–30 = ควบคุม วัช พื ช ได้เ ล็ก น้อ ย 40–60 = ควบคุวัช พื ช ได้ป านกลาง
70–90 = ควบคุวชั พืชได้ดี และ 100 = ควบคุมวัชพืชได้สมบูรณ์ หลังจากพ่นสารกําจัดวัชพืชที่ 15, 30, 60 และ 90 วัน (พ่น
สารแบบก่อนงอก) และที่ 15, 30 และ 60 วันหลังพ่นสาร (พ่นสารแบบหลังงอก)
3. การเจริญเติบโตของอ้อย
3.1 ความสูงของต้น วัดความสูงโดยสุม่ ตัวอย่าง 10 ต้น ในแต่ละแปลงย่อยที่ 30 และ 90 วันหลังปลูก
3.2 จํานวนลําต่อกอ โดยนับจํานวนลําต่อกอของต้นอ้อย 10 ต้น ในแต่ละแปลงย่อย ที่ 30 และ 90 วัน
หลังปลูก
4. นํา้ หนักแห้งและจํานวนวัชพืชหลังฉีดพ่นสาร ที่ระยะ 90 วันหลังพ่นสารกําจัดวัชพืช สุม่ นับจํานวนต้นวัชพืช ใน
แต่ละแปลงย่อย โดยใช้กรอบสี่เหลี่ยม (quadrat) ขนาด 0.5×0.5 เมตร สุม่ เก็บวัชพืช 2 จุด และชั่งนํา้ หนักแห้งของวัชพืช
5. ผลลิตอ้อย
เก็บเกี่ยวผลผลิตอ้อย โดยสุม่ ผลผลิตของต้นอ้อย โดยสุม่ จํานวน 2 ร่องกลาง ยาว 1.5 เมตร ชั่งนํา้ หนัก ในแต่ละ
แปลงย่อย คํานวณผลผลิตเป็ นตันต่อไร่
6. วิเคราะห์ผลการทดลองโดยใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวน (analysis of variance) ของข้อมูล และเปรียบเทียบ
ค่าเฉลี่ยโดยวิธี Duncan's multiple range test (DMRT) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% โดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูป R Stat
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ผลและวิจารณ์ผลการทดลอง
การทดสอบประสิทธิภาพของสารป้องกันกําจัดวัชพืชคู่ผสมแบบก่อนงอกและหลังงอกเพื่อควบคุมวัชพืชในไร่
อ้อย พบวัชพืชในแปลงประเภทวัชพืชใบกว้าง ได้แก่ โคกกระสุน (Tribulus terrestris L.) วัชพืชใบแคบวงศ์หญ้า คือ หญ้า
นกสีชมพู (Echinochloa colana L.) และวัชพืชใบแคบวงศ์กก ได้แก่ แห้วหมู (Cyperus rotundus L.)
ความเป็ นพิษของสารกําจัดวัชพืชต่อต้นอ้อยจากการประเมินด้วยสายตา ที่ระยะ 15 และ30 วันหลังพ่นสาร
พบว่าสารกําจัดวัชพืชคู่ผสมทัง้ แบบก่อนงอกและหลังงอกที่ใช้ทดสอบมีความเป็ นพิษต่ออ้อยเล็กน้อย และเมื่อที่ระยะ 60
วันหลังพ่นสาร อ้อยเจริญเติบโตเป็ นปกติ ไม่แสดงอาการได้รบั พิษจากสารกําจัดวัชพืช (Table 1)
ประสิทธิภาพการควบคุมวัชพืช ที่ระยะ 15 วันหลังพ่นสารกําจัดวัชพืช พบว่าการใช้สารกําจัดวัชพืชคู่ผสมแบบ
ก่ อ นงอกมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพในการควบคุม วัช พื ช ระดับ ดี เ มื่ อ ประเมิ น ด้ว ยสายตา โดยการใช้ส ารคู่ผ สมแบบก่ อ นงอก
indaziflam+sulfentrazone อัตรา 12+124.7, 16+124.7 และ 24+124.7 กรัมสารออกฤทธิ์ตอ่ ไร่ สาร indaziflam+hexazinone/
diuron อัตรา 12+300, 16+300 และ 24+300 กรัมสารออกฤทธิ์ ต่อไร่ และสาร indaziflam+triafamone อัตรา 12+30
และ 12+40 กรัมสารออกฤทธิ์ ต่อไร่ มีประสิทธิ ภาพในการควบคุมวัชพื ชได้ดีเมื่อประเมินด้ว ยสายตาที่ 70.00–83.33
เปอร์เซ็นต์ เช่นเดียวกับการใช้สารกําจัดวัชพืชคูผ่ สมแบบหลังงอก คือ การใช้สาร tembotrione&isoxadifen+hasten+atrazine
อัตรา 40+80+150 กรัมสารออกฤทธิ์ ต่อไร่ และสารindaziflam+tembotrione&isoxadifen+hasten อัตรา 12+40+80
และ 16+40+80 กรัมสารออกฤทธิ์ ต่อ ไร่ มี ป ระสิท ธิ ภาพในการควบคุมวัช พื ช ได้ดีถึงดี มากเมื่ อ ประเมิ นด้ว ยสายตาที่
80.00–96.00 เปอร์เซ็นต์ เปรียบเทียบกับกรรมวิธีท่ีไม่มีการป้องกันกําจัดวัชพืชที่ไม่สามารถควบคุมวัชพืชได้ (Table 1) ที่
ระยะ 30 วันหลังพ่นสาร การใช้สารกําจัดวัชพืชคูผ่ สมแบบก่อนงอก indaziflam+sulfentrazone อัตรา 24+124.7 กรัมสาร
ออกฤทธิ์ ต่ อ ไร่ สาร indaziflam+ hexazinone/diuron อัต รา12+300 และ 16+300 กรัม สารออกฤทธิ์ ต่ อ ไร่ และสาร
indaziflam+triafamone อัตรา 12+30 กรัมสารออกฤทธิ์ต่อไร่ มีประสิทธิภาพในการควบคุมวัชพืชในระดับดีเมื่อประเมิน
ด้วยสายตาที่ 70.00–79.33 เปอร์เซ็นต์ ในขณะที่การใช้สาร indaziflam+sulfentrazone 16+124.7 และ 24+124.7 กรัม
สารออกฤทธิ์ ต่อไร่ สาร indaziflam+hexazinone/diuron อัตรา 24+300 กรัมสารออกฤทธิ์ ต่อไร่ และสารindaziflam+
triafamone อัตรา 12+40 กรัมสารออกฤทธิ์ต่อไร่ มีประสิทธิภาพในการควบคุมวัชพืชในระดับปานกลางเมื่อประเมินด้วย
สายตาที่ 65.76–69.76 เปอร์เ ซ็ น ต์ สํา หรับ การใช้ส ารกํา จั ด วั ช พื ช คู่ ผ สมแบบหลัง งอก indaziflam+tembotrione&
isoxadifen+hasten อัตรา 16+40+80 กรัมสารออกฤทธิ์ต่อไร่ มีประสิทธิภาพในการควบคุมวัชพืชได้ดี เมื่อประเมินด้วย
สายตาที่ 75 เปอร์เซ็นต์ ในขณะที่ การใช้สาร tembotrione&isoxadifen+hasten+atrazine อัตรา 40+80+150 กรัมสาร
ออกฤทธิ์ ต่ อ ไร่ และสาร indaziflam+tembotrione& isoxadifen+hasten อัต รา 12+40+80 กรัม สารออกฤทธิ์ ต่ อ ไร่ มี
ประสิทธิภาพในการควบคุมวัชพืชได้ปานกลางเมื่อประเมินด้วยสายตาที่ 66.67–69.33 เปอร์เซ็นต์ เปรียบเทียบกับกรรมวิธี
ที่ไม่มีการป้องกันกําจัดวัชพืชที่ไม่สามารถควบคุมวัชพืชได้ (Table 1) ที่ระยะ 60 และ 90 วันหลังพ่นสาร การใช้สารกําจัด
วัชพืชคู่ผสมแบบก่อนงอก indaziflam+sulfentrazone อัตรา 12+124.7, 16+124.7 และ 24+124.7 กรัมสารออกฤทธิ์ต่อ
ไร่ สาร indaziflam+hexazinone/diuron อั ต รา 12+300, 16+300 และ 24+300 กรั ม สารออกฤทธิ์ ต่ อ ไร่ แ ละสาร
indaziflam+triafamone อัตรา 12+30 และ 12+40 กรัมสารออกฤทธิ์ต่อไร่ มีประสิทธิ ภาพในการกําจัดวัชพืชในระดับ
ปานกลางเมื่อประเมินด้วยสายตาที่ 40.00–66.00 เปอร์เซ็นต์ เช่นเดียวกับการใช้สารกําจัดวัชพืชคู่ผสมแบบหลังงอก คือ
ส า ร tembotrione&isoxadifen+hasten+atrazine อั ต ร า 40+80+150 ก รั ม ส า ร อ อ ก ฤ ท ธิ์ ต่ อ ไ ร่ แ ล ะ ส า ร
indaziflam+tembotrione&isoxadifen+hasten อัตรา 12+40+80 และ 16+40+80 กรัมสารออกฤทธิ์ตอ่ ไร่ มีประสิทธิภาพ
ในการควบคุมวัชพืชระดับปานกลางเมื่อประเมินด้วยสายตาที่ 46.76–61.76 เปอร์เซ็นต์ เปรียบเทียบกับกรรมวิธีท่ีไม่มีการ
ป้องกันกําจัดวัชพืชที่ไม่สามารถควบคุมวัชพืชได้ (Table 1) สอดคล้องกับรายงานของ ปรัชญา และคณะ (2562) ว่าการใช้
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สารกําจัดวัชพืชประเภทพ่นก่อนวัชพืชงองกแบบคู่ผสม indaziflam+sulfentrazone อัตรา 12+148 กรัมสารออกฤทธิ์ต่อไร่
สามารถควบคุมวัชพืชได้ดีนาน 90–120 วัน หลังพ่นสาร ในอ้อยปลูกพันธุข์ อนแก่น 3
จํานวนต้นและนํา้ หนักแห้งของวัชพืช การใช้สารกําจัดวัชพืชแบบก่อนงอกมีผลต่อจํานวนต้นและนํา้ หนักแห้งของ
วัชพืช ที่ระยะ 90 วันหลังพ่นสาร พบว่าสารป้องกันกําจัดวัชพืชคู่ผสมทัง้ แบบก่อนงอกและหลังงอกที่ใช้ทดสอบมีจาํ นวน
ต้นและนํา้ หนักแห้งของวัชพืชน้อยกว่าอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติเมื่อเทียบกับกรรมวิธีท่ีไม่มีการพ่นสารป้องกันกําจัดวัชพืช
โดยการใช้สารกําจัดวัชพืชคู่ผสมแบบก่อนงอก indaziflam+sulfentrazone อัตรา 16+124.7 และ 24+124.7 กรัมสารออก
ฤทธิ์ต่อไร่ สาร indaziflam+hexazinone/diuron อัตรา 12+300 กรัมสารออกฤทธิ์ต่อไร่ และสาร indaziflam+triafamone
อั ต รา 12+30 กรัม สารออกฤทธิ์ ต่ อ ไร่ และการใช้ส ารกํา จั ด วัช พื ช คู่ ผ สมแบบหลัง งอก indaziflam+tembotrione&
isoxadifen+hasten อัตรา 16+40+80 กรัมสารออกฤทธิ์ต่อไร่ ไม่พบหญ้านกสีชมพูและโคกกระสุน แต่พบหญ้านกสีชมพู
ในการใช้สารกําจัดวัชพืชคู่ผสมแบบก่อนงอก indaziflam+sulfentrazone อัตรา 12+124.7 กรัมสารออกฤทธิ์ ต่อไร่ สาร
indaziflam+hexazinone/diuron อัตรา 24+300 กรัมสารออกฤทธิ์ต่อไร่ สาร indaziflam+triafamone อัตรา 12+40 กรัม
สารออกฤทธิ์ต่อไร่ และการใช้สารกําจัดวัชพืชคู่ผสมแบบหลังงอก indaziflam+tembotrione&isoxadifen+hasten อัตรา
12+40+80 กรั ม สารออกฤทธิ์ ต่ อ ไร่ และพบโคกกระสุ น ในการใช้ ส ารกํ า จั ด วั ช พื ช คู่ ผ สมแบบก่ อ นงอก สาร
indaziflam+hexazinone/diuron อัตรา 16+300 และ 24+300 กรัมสารออกฤทธิ์ต่อไร่ สาร indaziflam+triafamone อัตรา
12+40 กรัมสารออกฤทธิ์ ต่อไร่ และการใช้สารกําจัดวัชพื ชคู่ผสมแบบหลังงอก indaziflam+tembotrione&isoxadifen+
hasten อัตรา 12+40+80 กรัมสารออกฤทธิ์ต่อไร่ ซึ่งมีจาํ นวนวัชพืชและนํา้ หนักแห้งน้อยกว่ากรรมวิธีการไม่พ่นสารป้องกัน
กําจัดวัชพืช สําหรับวัชพืชแห้วหมูพบว่าสารป้องกันกําจัดวัชพืชคู่ผสมทัง้ แบบก่อนงอกและหลังงอกที่ใช้ทดสอบมีจาํ นวนต้น
และนํา้ หนักแห้งของวัชพืชไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติเมื่อเทียบกับกรรมวิธีท่ีไม่มีการพ่นสารป้องกันกําจัด
วัชพืช (Table 2) สอดคล้องกับการศึกษาของ Amit et al. (2013) ว่าการเติมสารกําจัดวัชพืช indaziflam ร่วมกับสารกําจัด
วัชพืชชนิดอื่นแบบผสมรวมถังจะช่วยให้ควบคุมวัชพืชได้หลากหลายชนิดและมีระยะเวลาในการควบคุมวัชพืชนานมากขึน้
ความสูง ของต้น อ้อ ย พบว่ า การใช้ส ารกํา จัด วัช พื ช ประเภทก่ อ นและหลัง งอกทุก คู่ผ สม และทุก อัต รา ไม่ มี
ผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญทางสถิ ติต่อการเจริญเติบโตของอ้อย เมื่อประเมินที่ 30, 60 และ 90 วันหลังพ่นสาร และ
จํานวนลําต่อกอของอ้อยที่ระยะ 30 และ 60 วันหลังพ่นสาร พบว่า ทุกกรรมวิธีในการพ่นสารป้องกันกําจัดวัชพืชทัง้ แบบ
ก่อนงอกและหลังงอกมีจาํ นวนลําอ้อยต่อกอไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติเมื่อเทียบกับกรรมวิธีท่ีไม่มีการพ่น
สารป้ อ งกัน กํา จัด วัช พื ช ซึ่ ง มี จ ํา นวนลํา ของอ้อ ยใกล้เ คี ย งกัน อยู่ร ะหว่ า ง 1.31–1.89 และ4.53–6.20 ลํา ต่ อ กออ้อ ย
ตามลําดับ แสดงให้เห็นว่าชนิดและอัตราการใช้สารกําจัดวัชพืช ไม่มีผลต่อจํานวนลําต่อกอของอ้อย (Table 2)
การใช้สารกําจัดวัชพืชคู่ผสมต่อผลผลิตอ้อย พบว่าทุกกรรมวิธีในการพ่นสารป้องกันกําจัดวัชพืชคู่ผสมทัง้ แบบ
ก่อนงอกและหลังงอกมีผลผลิตอยู่ระหว่าง 8.79–6.22 ตัน/ไร่ มากกว่าอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติกบั กรรมวิธีท่ีไม่มีการพ่น
สารป้องกันกําจัดวัชพืชที่มีผลผลิต 5.57 ตัน/ไร่ ซึ่งการควบคุมวัชพืชควรอยู่ระหว่าง 3 ถึง 12 สัปดาห์หลังปลูกเพื่อป้องกัน
การสูญเสียผลผลิตอ้อยอย่างมากจากการแข่งขันของวัชพืช (Firehun et al., 2012) โดยการใช้สารกําจัดวัชพืชคู่ผสมแบบ
หลังงอก indaziflam+tembotrione&isoxadifen+hasten อัตรา 16+40+80 กรัมสารออกฤทธิ์ต่อไร่ ให้ผลผลิตอ้อย 8.79
ตันต่อไร่ มากกว่าอย่างมีนยั สําคัญและแตกต่างทางสถิติกบั การใช้สารกําจัดวัชพืชคู่ผสมแบบก่อนงอก การใช้สารกําจัด
วั ช พื ช คู่ ผ ส ม แ บ บ ก่ อ นง อก indaziflam+sulfentrazone อั ต ร า 16+124.7 ก รั ม ส า ร อ อ ก ฤ ท ธิ์ ต่ อ ไ ร่ แ ล ะ ส าร
indaziflam+hexazinone/diuron อัต รา 16+300 กรัม สารออกฤทธิ์ ต่ อ ไร่ ที่ ใ ห้ผ ลผลิ ต อ้อ ย 6.85 และ 6.22 ตัน ต่ อ ไร่
ตามลําดับ (Table 2)
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Table 1 Toxicity of herbicide and efficiency herbicides of weed on sugarcane at 15, 30 and 60 days in U-Thong District, Suphan buri Province
Treatment
1. Indaziflam+Sulfentrazone
2. Indaziflam+Sulfentrazone
3. Indaziflam+Sulfentrazone
4. Indaziflam+Hexazinone/diuron
5. Indaziflam+Hexazinone/diuron
6. Indaziflam+Hexazinone/diuron
7. Indaziflam+Triafamone
8. Indaziflam+Triafamone
9. Tembotrione&isoxadifen+Hasten+Atrazine
10. Indaziflam+Tembotrione&isoxadifen+Hasten
11. Indaziflam+Tembotrione&isoxadifen+Hasten

12. Untreated Control
C.V. (%)

Rate
(g ai/rai)
12+124.7
16+124.7
24+124.7
12+300
16+300
24+300
12+30
12+40
40+80+150
12+40+80
16+40+80
-

Timing
application
PRE
PRE
PRE
PRE
PRE
PRE
PRE
PRE
POST
POST
POST
-

15 DAA3/
20.00 a4/
20.00 a
13.33 ab
20.00 a
16.67 a
20.00 a
13.33 ab
16.67 a
13.33 ab
13.33 ab
16.67 a
0.00 b
44.16

Toxicity1/
30 DAA 60 DAA
10.00 a
0.00
13.33 a
0.00
10.00 a
0.00
13.33 a
0.00
10.00 a
0.00
10.00 a
0.00
10.00 a
0.00
10.00 a
0.00
10.00 a
0.00
10.00 a
0.00
10.00 a
0.00
0.00 b
0.00
23.12
0.00

1/

Visual Phytotoxicity: 0 = no toxic, 100 = dead plant
2/
Herbicide Efficiency; Visual rating : 0 = no control ;100 = completely
3/
DAA = days after application, PRE = pre-emergence, POST = post-emergence
4/
Means within the same column followed by the same letter are not significantly different at 95% by DMRT
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90 DAA
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

15 DAA
73.33 a
70.00 a
83.33 a
83.33 a
79.67 a
75.67 a
80.00 a
76.67 a
80.00 a
96.00 a
96.00 a
0.00 b
26.49

Herbicide Efficiency2/
30 DAA 60 DAA
65.67 a
58.33 a
66.67 a
56.67 a
70.00 a
56.00 a
79.33 a
63.33 a
76.00 a
66.00 a
68.33 a
59.00 a
76.00 a
63.33 a
69.67 a
59.33 a
69.33 a
55.67 a
66.67 a
56.67 a
75.00 a
61.67 a
0.00 b
0.00 b
22.71
40.03

90 DAA
46.67 a
40.00 a
45.00 a
50.00 a
58.33 a
46.67 a
56.67 a
46.67 a
46.67 a
46.67 a
50.00 a
0.00 b
53.56
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Table 2 Number of weed by species, dry weight, Plant height, tiller at 30 and 90 days after application and yield of sugarcane in U-Thong District, Suphan buri Province
Treatment
1.Indaziflam+Sulfentrazone
2.Indaziflam+Sulfentrazone
3.Indaziflam+Sulfentrazone
4.Indaziflam+Hexazinone/diuron
5.Indaziflam+Hexazinone/diuron
6.Indaziflam+Hexazinone/diuron
7.Indaziflam+Triafamone
8.Indaziflam+Triafamone
9. Tembotrione&isoxadifen+Hasten+Atrazine
10. Indaziflam+Tembotrione&isoxadifen+Hasten
11. Indaziflam+Tembotrione&isoxadifen+Hasten
12. Untreated Control
C.V. (%)

Rate
(g ai/rai)

Timing
application

12+124.7
16+124.7
24+124.7
12+300
16+300
24+300
12+30
12+40
40+80+150
12+40+80
16+40+80
-

PRE
PRE
PRE
PRE
PRE
PRE
PRE
PRE
POST
POST
POST
-

Number of weed (plant)

Dry weight of weed (g)

ECHCO TRITE

CYPRO

ECHCO

TRITE CYPRO

5.00b1/
0.00b
0.00b
0.00b
0.00b
1.00b
0.00b
1.00b
0.00b
4.00b
0.00b
15.00a
198.27

10.00ns
20.00
14.00
15.00
14.00
10.67
21.00
16.67
23.00
13.33
10.00
11.67
79.51

6.40b
0.00b
0.00b
0.00b
0.00b
0.05b
0.00b
0.41b
0.00b
3.26b
0.00b
18.74a
310.38

0.00b
0.00b
0.00b
0.00b
1.15b
0.09b
0.00b
1.46b
1.33b
1.17b
0.00b
5.0 a
284.63

0.00b
0.00b
0.00b
0.00b
1.00b
1.00b
0.00b
2.00b
2.00b
1.00b
0.00b
5.00a
196.43

1/

26.93ns
40.45
28.30
27.21
31.96
20.18
37.99
35.81
48.93
19.02
18.74
28.16
89.46

Plant height (cm)
30
DAA
7.60 ns
7.74
7.38
8.38
7.89
7.12
7.34
8.38
7.74
7.79
8.13
7.36
11.27

Means within the same column followed by the same letter are not significantly different at 95% by DMRT
ns = non-significant, DAA = days after application, PRE = pre-emergence, POST = post-emergence
Grassy Weed: ECHCO=Echinochloa colana L., Broadleaves weeds: TRITE=Tribulus terrestris L. Sedge: CYPRO=Cyperus rotundus L.
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Tiller

90 DAA

30 DAA

63.87 ns
64.87
65.13
66.13
61.33
68.00
64.67
63.67
61.33
61.33
69.67
62.00
6.38

1.47 ns
1.53
1.40
1.89
1.78
1.31
1.51
1.47
1.67
1.56
1.75
1.67
24.83

90
DAA
4.93 ns
5.53
5.67
6.20
5.87
4.53
5.27
5.00
5.33
5.30
5.73
5.47
19.94

Yield
ton/rai
7.98ab
6.85b
8.35ab
7.62ab
6.22b
7.11ab
8.25ab
7.55ab
7.80ab
7.19ab
8.79a
5.57c
15.92
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สรุ ป
การใช้สารกําจัดวัชพืชประเภทก่อนงอกและหลังงอกในการควบคุมวัชพืชในแปลงอ้อย พบว่าการใช้สารกําจัด
วัชพืชประเภทก่อนงอก indaziflam+sulfentrazone อัตรา 12+124.7, 16+124.7 และ 24+124.7 กรัมสารออกฤทธิ์ต่อไร่
ส า ร indaziflam+hexazinone/diuron อั ต ร า 12+300 แ ล ะ 16+300 ก รั ม ส า ร อ อ ก ฤ ท ธิ์ ต่ อ ไ ร่ แ ล ะ ส า ร
indaziflam+triafamone อัตรา 12+30 และ 12+40 กรัมสารออกฤทธิ์ต่อไร่ และการใช้สารกําจัดวัชพืชประเภทหลังงอก
tembotrione&isoxadifen+hasten+atrazine อั ต ร า 40+80+150 ก รั ม ส า ร อ อ ก ฤ ท ธิ์ ต่ อ ไ ร่ แ ล ะ ส า ร
indaziflam+tembotrione&isoxadifen+hasten อัตรา 12+40+80 และ 16+40+80 กรัมสารออกฤทธิ์ตอ่ ไร่ มีประสิทธิภาพ
ในการควบคุมวัชพืชได้ดีในระดับเดียวกันนานถึง 60 วันหลังพ่นสารกําจัดวัชพืช โดยสามารถควบคุมวัชพืชประเภทใบแคบ
วงศ์หญ้าและใบกว้างได้คือ หญ้านกสีชมพู (Echinochloa colana) และโคกกระสุน (Tribulus terrestris L.) สารกําจัด
วัชพืชทุกคู่ผสมแสดงอาการเป็ นพิษเล็กน้อยต่อต้นอ้อยในระยะแรกหลังจากนัน้ อ้อยจะเจริญเติบโตเป็ นปกติไม่แสดงอาการ
ได้รบั พิษ และมีผลผลิตอ้อยมากกว่าเมื่อเทียบกับกรรมวิธีท่ีไม่มีการพ่นสารป้องกันกําจัดวัชพืช และการใช้สารกําจัดวัชพืช
ทุกกรรมวิธีไม่มีผลกระทบต่อความสูง และจํานวนลําต่อกออ้อย ดังนัน้ การใช้สารกําจัดวัชพืชทุกคู่ผสมดังกล่าวแบบผสม
รวมถังจึงสามารถใช้เป็ นทางเลือกใหม่เพื่อควบคุมวัชพืชในแปลงปลูกอ้อยได้
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ความสามารถในการเก็บรักษาเมล็ดมะระทีไ่ ด้รับผลของอุณหภูมิและระยะเวลาในการเก็บรักษา
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บทคัดย่อ
การศึกษาผลของอุณหภูมิและระยะเวลาการเก็บรักษาต่อคุณภาพเมล็ดพันธุม์ ะระเพื่อประเมินอายุการเก็บรักษา
โดยบรรจุเมล็ดในถุงซิปอะลูมิเนียมฟอยล์ปิดสนิท และเก็บรักษาที่อณ
ุ หภูมิ 25±2°C และ 30±2°C เป็ นเวลา 24 เดือน จัด
สิ่งทดลองแบบ 2×9 แฟคทอเรียลในแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ มี 2 ปั จ จัย ได้แ ก่ ปั จ จัย A คื อ อุณ หภูมิ ได้แก่
25±2°C และ 30±2°C ตามลําดับ และปั จจัย B คื อ ระยะเวลาการเก็บรักษา ได้แก่ 0, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 และ 24
เดือน ตามลําดับ ผลการทดลองพบว่าอุณหภูมิและระยะเวลาในการเก็บรักษามีผลต่อคุณภาพเมล็ดพันธุม์ ะระ การเก็บ
รักษาเมล็ดที่อณ
ุ หภูมิ 25±2°C สามารถเก็บรักษาได้นานถึง 24 เดือน โดยเมล็ดมีความงอก 71.0% เวลาที่ใช้ในการงอกถึง
50% คือ 10.00 วัน และเวลาเฉลี่ยในการงอก 10.51 วัน ในขณะที่เก็บรักษาเมล็ดที่อณ
ุ หภูมิ 30±2°C สามารถเก็บรักษาได้
นาน 15 เดือน โดยเมล็ดมีความงอก 73.0% เวลาที่ใช้ในการงอกถึง 50% คือ 9.42 วัน และเวลาเฉลี่ยในการงอก 10.26 วัน
คําสําคัญ: ความงอก, ถุงซิปอะลูมิเนียมฟอยล์ปิดสนิท, เวลาเฉลี่ยในการงอก, อายุการเก็บรักษาเมล็ด
Abstract
The effects of temperature and storage period on seed quality of bitter gourd were studied in order to
evaluate the seed storability. Seeds were packed in sealed aluminum foil bags and stored at 25±2°C and
30±2°C for 24 months. The experiment was arranged in 2x9 factorial in the completely randomized design,
which was 2 factors including factor A was the temperature: 25±2°C and 30±2°C as well as factor B was storage
period: 0, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 and 24 months. The results showed that temperatures and storage periods
affected on seed quality of bitter gourd. Bitter gourd stored seeds at 25±2°C could be stored up to 24 months,
which had 71.0% germination, 10.00 days of time to reach 50% germination (T50) and 10.51 days of mean
germination time (MGT). In contrast, stored seeds at 30±2°C could be stored up to 15 months, which had 73.0%
germination was, 9.42 days of T50 and 10.26 days of MGT.
Keywords: Germination, Mean germination time, Sealed aluminum foil bags, Seed storability
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คํานํา
คุณภาพเมล็ดพันธุ์เป็ นสิ่งสําคัญในการกําหนดความสามารถในการงอกหรือความสามารถในการเก็บรักษา
(Copeland and McDonald, 1995) ปั จจุบนั ผูป้ ลูกผักนิยมเลือกซือ้ เมล็ดพันธุจ์ ากร้านจําหน่ายเมล็ดพันธุ์ โดยเมล็ดที่วาง
จําหน่ายจะอยู่ในรูปแบบซองบรรจุในอะลูมิเนียมฟอยล์ (aluminum foil) (รัชวรรณ, 2558) แต่รา้ นจําหน่ายเมล็ดพันธุส์ ว่ น
ใหญ่มกั วางเมล็ดพันธุไ์ ว้บริเวณหน้าร้าน ซึ่งเป็ นสภาพการเก็บรักษาที่ไม่ได้ควบคุมอุณหภูมิและความชืน้ สัมพัทธ์ เป็ นผล
ให้เมล็ดพันธุเ์ สื่อมคุณภาพได้ หรือบางครัง้ ผูป้ ลูกเก็บรักษาเมล็ดพันธุไ์ ม่เหมาะสมก่อนจะนําไปปลูก ส่งผลให้คณ
ุ ภาพและ
การงอกของเมล็ดลดลง ชีพสุมล (2534) ศึกษาการเก็บรักษาเมล็ดพันธุม์ ะระจีนพันธุพ์ ืน้ เมือง ในซองอะลูมิเนียมฟอยล์ท่ี
อุณหภูมิ 10°C, 20°C และอุณหภูมิหอ้ ง (30–35°C) เป็ นเวลา 14 เดือน พบว่า การเก็บรักษาเมล็ดพันธุท์ ่ีอณ
ุ หภูมิ 10°C
และ 20°C ทําให้เมล็ดมีความงอกในห้องปฏิบัติการสูงกว่าการเก็บรักษาเมล็ดที่อุณหภูมิหอ้ ง (86%, 79% และ 59%
ตามลําดับ) ดังนัน้ งานวิจยั นีจ้ ึงมีวตั ถุประสงค์เพื่อจําลองสภาพการเก็บรักษาเมล็ดพันธุม์ ะระที่วางจําหน่ายในร้านค้า โดย
บรรจุเมล็ดในถุงอะลูมิเนียมฟอยล์ปิดสนิทที่อณ
ุ หภูมิ 25±2°C (ห้องปรับอากาศ) และ 30±2°C (ห้องปกติ) เป็ นเวลา 24
เดือน เพื่อประเมินอายุการเก็บรักษาของเมล็ดพันธุแ์ ละลดความเสี่ยงจากการเสื่อมคุณภาพของเมล็ดพันธุม์ ะระ
อุปกรณ์และวิธีการ
ุ ภาพเริ่มต้น ได้แก่ ความงอก 97% มาบรรจุในถุงซิปอะลูมิเนียม
นําเมล็ดมะระพันธุล์ กู ผสม (F1 hybrid) ที่มีคณ
ฟอยล์ปิดสนิท และเก็บรักษาที่อณ
ุ หภูมิ 2 ระดับ ได้แก่ อุณหภูมิ 25±2°C และ 30±2°C เป็ นเวลา 24 เดือน จัดสิ่งทดลอง
แบบ 2x9 แฟคทอเรียลในแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ มี 2 ปั จจัย ได้แก่ ปั จจัย A คื อ อุณหภูมิ มี 2 ระดับ ได้แก่
25±2°C และ 30±2°C และปั จจัย B คือ ระยะเวลาเก็บรักษา มี 9 ระดับ ได้แก่ 0, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 และ 24 เดือน
จากนัน้ นําเมล็ดมาทดสอบคุณภาพเมล็ดพันธุท์ กุ ๆ 3 เดือน ดังนี ้
บันทึกข้อมูล
1. ความงอก เพาะเมล็ดมะระด้วยวิธีการเพาะเมล็ดระหว่างกระดาษชืน้ (between paper; BP) จํานวน 4 ซํา้ ซํา้
ละ 50 เมล็ด นําไปไว้ในตูเ้ พาะเมล็ด (germinator) ที่อณ
ุ หภูมิสลับ 20⇔30°C ประเมินความงอกครัง้ แรก (first count) ที่
4 วันหลังเพาะเมล็ด โดยนับเฉพาะต้นอ่อนปกติ และนับครัง้ สุดท้าย (Final count) ที่ 14 วันหลังเพาะเมล็ด โดยประเมินต้น
อ่อนปกติ ต้นอ่อนผิดปกติ เมล็ดสดไม่งอก เมล็ดแข็ง และเมล็ดตาย (ISTA, 2018) คํานวณความงอกตาม Equation 1
Germination (%) = (

Total normal seedlings
Total seeds

) × 100

(1)

2. เวลาที่ใช้ในการงอกถึง 50% (time to reach 50% germination; T50) นับจํานวนต้นอ่อนปกติทกุ วัน เป็ นเวลา
14 วัน คํานวณ T50 มีหน่วยเป็ น วัน (Coolbear et al., 1984) ตาม Equation 2
T50 = ti + {

N+1
)×(tj-ti)
2

(

nj - ni

}

(2)

โดย ti = เวลาก่อนที่เมล็ดงอกได้ครึง่ หนึ่ง, ti = เวลาที่ถดั จากเวลา tj, ni = จํานวนเมล็ดงอก ณ เวลาที่ ti, nj = จํานวนเมล็ดที่
งอก ณ เวลา tj, N = จํานวนเมล็ดที่งอกทัง้ หมด
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3. เวลาเฉลี่ ย ในการงอก (mean germination time; MGT) นับ จํา นวนต้น อ่อ นปกติ ทุก วัน เป็ น เวลา 14 วัน
คํานวณ MGT มีหน่วยเป็ น วัน (Ellis and Roberts, 1980) ตาม Equation 3
MGT =

∑(nd)
∑n

(3)

โดย n = จํานวนต้นอ่อนปกติในวันที่ 1, 2, …, 14 วันหลังเพาะเมล็ด, d = จํานวนวันที่เมล็ดงอกเป็ นต้นอ่อนปกติ
การวิเคราะห์ขอ้ มูลทางสถิติ
จัดสิ่งทดลองแบบแฟคทอเรียลในแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ วิเคราะห์ความแปรปรวนของข้อมูลด้วยวิธี
analysis of variance เพื่อหาค่า F-test และเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยโดยวิธี Duncan’s multiple range test (DMRT) ที่ระดับ
ความเชื่อมั่น 95% โดยใช้โปรแกรมสถิติ R
ผลและวิจารณ์ผลการทดลอง
ความงอก
การเก็บรักษาเมล็ดมะระที่อณ
ุ หภูมิ 25±2°C และ 30±2°C มีผลทําให้เมล็ดมีความงอกแตกต่างทางสถิติ (Table
1) โดยเมล็ดที่เก็บรักษาในอุณหภูมิต่าํ 25±2°C มีความงอกสูงกว่าการเก็บรักษาที่อณ
ุ หภูมิสงู 30±2°C คือ 84.3% และ
79.4% ตามลําดับ เพราะการเก็บรักษาเมล็ดที่อณ
ุ หภูมิต่าํ จะช่วยชะลอปฏิกิริยาทางชีวเคมีภายในเมล็ด กระบวนการทาง
สรีรวิทยา และกระบวนการเมแทบอลิซึม เช่น การหายใจ และการทํางานของเอนไซม์ท่ีต่าํ เมล็ดมีการใช้อาหารสะสม
น้อยลง ส่งผลให้เมล็ดเสื่อมคุณภาพช้ากว่าการเก็บเมล็ดที่อณ
ุ หภูมิสงู (วันชัย, 2553)
การเก็บรักษาเมล็ดมะระเป็ นเวลา 0, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 และ 24 เดือน มีผลทําให้เมล็ดมีความงอกแตกต่าง
ทางสถิ ติ (Table 1) โดยเมล็ดก่อ นเก็ บ รักษา (0 เดื อ น) มี ความงอกสูง ที่ สุด คื อ 97.0% เมื่ อ เก็บรักษาเมล็ดเป็ นระยะ
เวลานานขึน้ มีผลทําให้เมล็ดมีความงอกลดลงตามระยะเวลาในการเก็บรักษา ซึ่งเมล็ดที่เก็บรักษาเป็ นเวลา 24 เดือน มี
ความงอกตํ่าที่สดุ คือ 64.8% เพราะการเก็บรักษาเมล็ดเป็ นระยะเวลานานส่งผลต่อการเสื่อมสภาพของเมล็ด โดยเมล็ดจะ
สะสมสารที่ เป็ น อัน ตราย เช่น โอลีฟิ น (olefin) แอลเคน (alkane) แอลกอฮอล์ (alcohol) และสารประกอบคาร์บ อนิ ล
(carbonyl compounds) (วันชัย, 2553) นอกจากนี เ้ มล็ดมะระมีองค์ประกอบทางเคมีเป็ นไขมัน 40% (Yoshime et al.,
2016) เมื่อเก็บรักษาเมล็ดเป็ นเวลานานจะมีผลทําให้เกิดสารอนุมลู อิสระ เช่น Superoxide radical, Hydrogen peroxide
และ Hydroxyl radical ที่จะส่งผลให้เซลล์เกิดความเสียหาย เนื่องจากกิจกรรมของสารอนุมลู อิสระ ซึ่งมักเกิดขึน้ ที่เยื่อหุม้
เซลล์ (Benech-Arnold and Sanchez, 2004) จึงส่งผลให้เมล็ดเสื่อมสภาพ ดังนัน้ ความงอกของเมล็ดจึงลดลง
เมื่อพิจารณาอิทธิ พลร่วมระหว่างอุณหภูมิและระยะเวลาในการเก็บรักษาเมล็ดมะระต่อความงอก พบว่ามี
อิทธิพลร่วมกัน (Table 1) แสดงว่าการเก็บรักษาเมล็ดที่อณ
ุ หภูมิ 25±2°C หรือ 30±2°C เป็ นระยะเวลาเป็ นเวลา 24 เดือน
มีผลทําให้เมล็ดมีความงอกแตกต่างทางสถิติ โดยเมล็ดก่อนเก็บรักษามีความงอกสูงที่สดุ (0 เดือน) คือ 97.0% รองลงมา
คือการรักษาที่อณ
ุ หภูมิ 25±2°C เป็ นเวลา 3 และ 9 เดือน คือ 93.5% และ 92.0% ตามลําดับ และไม่แตกต่างกับเมล็ดที่
เก็บรักษาที่อณ
ุ หภูมิ 30±2°C เป็ นเวลา 3 เดือน คือ 91.5% ส่วนการเก็บรักษาที่อณ
ุ หภูมิ 30±2°C เป็ นเวลา 24 เดือน เมล็ด
มีความงอกลดลงอย่างรวดเร็วและมีความงอกตํ่าที่สดุ คือ 58.0% ซึ่งตํ่ากว่ามาตรฐาน พ.ร.บ. พันธุพ์ ืช ฉบับปรับปรุง พ.ศ.
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2556 กําหนดไว้ว่าเมล็ดต้องมีความงอกไม่นอ้ ยกว่า 70% (ราชกิจจานุเบกษา, 2556) ซึ่งการเก็บรักษาเมล็ดพันธุม์ ะระใน
สภาพที่เหมาะสม ควรเก็บรักษาที่อณ
ุ หภูมิ 25±2°C สามารถเก็บรักษาได้นาน 24 เดือน หากเก็บรักษาเมล็ดที่อุณหภูมิ
30±2°C สามารถเก็บรักษาได้นานเพียง 15 เดือน โดยเมล็ดยังคงมีความงอก 71.0% และ 73.0% ตามลําดับ ซึง่ มีอายุการ
เก็บรักษาเมล็ดน้อยกว่าประกาศมาตรฐานอายุการเก็บรักษาของสมาคมการค้าเมล็ดพันธุไ์ ทย โดยกําหนดการเก็บรักษา
เมล็ดมะระไม่เกิน 18 เดือน ในสภาพการเก็บรักษาทั่วไป (อุณหภูมิประมาณ 30°C) (สมาคมการค้าเมล็ดพันธุไ์ ทย, 2564)
ทัง้ นีเ้ นื่องจาก การเก็บรักษาเมล็ดในสภาพอุณหภูมิสงู ส่งผลกระทบต่อการเสื่อมของเมล็ด โดยอุณหภูมิจะไปกระตุน้ การ
หายใจ และการทํางานของเอนไซม์ให้สงู ขึน้ มีผลให้เมล็ดสลายอาหารที่เก็บสะสมไว้ ทําให้เมล็ดมีความแข็งแรงและความ
งอกลดลง (วันชัย, 2553) เช่นเดียวกับ ชีพสุมล (2534) รายงานถึงการเก็บรักษาเมล็ดมะระจีนที่บรรจุในถุงอะลูมิเนียม
ฟอยล์ปิดสนิทที่ อุณหภูมิ 10°C และ 20°C สามารถเก็บรักษาได้นาน 14 เดือน โดยมีความงอกสูงถึง 86% และ 79%
ตามลําดับ เมื่อเปรียบเทียบกับการเก็บรักษาที่อณ
ุ หภูมิหอ้ ง เป็ นเวลา 14 เดือน มีความงอกเพียง 59% โดยเมล็ดก่อนเก็บ
รักษามีความงอก 89%
เวลาทีใ่ ช้ในการงอกถึง 50%
การเก็บรักษาเมล็ดมะระที่อณ
ุ หภูมิ 25±2°C และ 30±2°C ทําให้เมล็ดใช้เวลาในการงอกถึง 50% แตกต่างทาง
สถิติ (Table 1) โดยเมล็ดที่เก็บรักษาในอุณหภูมิ 25±2°C ใช้เวลาในการงอกถึง 50% เร็วกว่าการเก็บรักษาเมล็ดที่อณ
ุ หภูมิ
30±2°C (9.41 และ 9.59 วัน ตามลําดับ) แสดงว่าการเก็บรักษาเมล็ดที่อณ
ุ หภูมิต่าํ 25±2°C เมล็ดยังคงความแข็งแรงและ
งอกได้เร็ว เพราะการเก็บรักษาที่อณ
ุ หภูมิต่าํ ช่วยชะลอการทํางานของปฏิกิรยิ าต่างๆ ภายในเมล็ดได้ เช่น การหายใจ และ
การทํา งานของเอนไซม์ ซึ่งส่งผลให้เมล็ดมี การเสื่ อ มคุณ ภาพช้า ลง (Copeland and McDonald, 1995) เช่นเดี ยวกับ
พิจิตรา และปริยานุช (2562) รายงานการเก็บรักษาเมล็ดบวบเหลี่ยมที่บรรจุในถุงอะลูมิเนียมฟอยล์ในอุณหภูมิ 25±2°C
เป็ นเวลา 12 เดื อ น ทํา ให้เมล็ดมี เวลาเฉลี่ยในการงอกเร็ว กว่า การเก็บ รักษาที่ อุณ หภูมิ 30±2°C (3.49 และ 3.79 วัน
ตามลําดับ)
การเก็บ รักษาเมล็ดมะระเป็ น เวลา 24 เดื อ น มี ผลทํา ให้เมล็ดใช้เวลาในการงอกถึง 50% แตกต่า งทางสถิติ
(Table 1) แสดงว่าระยะเวลาในการเก็บรักษามีผลต่อความเร็วในการงอกของเมล็ดหรือความแข็งแรงของเมล็ด โดยเมล็ด
ก่อนเก็บรักษา (0 เดือน) ใช้เวลาในการงอกถึง 50% เร็วที่สดุ คือ 8.68 วัน เมื่อเก็บรักษาเมล็ดเป็ นเวลานานขึน้ 21 และ 24
เดือน พบว่าเมล็ดใช้เวลาในการงอกถึง 50% ช้าที่สดุ คือ 10.23 และ 10.42 วัน ตามลําดับ แสดงว่าการเก็บรักษาเมล็ด
นานขึน้ มีผลทําให้เมล็ดมีความแข็งแรงลดลง ซึ่งสอดคล้องกับ สิรริ ตั น์ (2553) รายงานการเก็บรักษาเมล็ดแตงกวาที่บรรจุ
ในถุงพลาสติกซิปที่อณ
ุ หภูมิ 20±2°C สามารถเก็บรักษาได้นาน 6 เดือน โดยมีค่าดัชนีการงอก (Germination index; GI)
น้อยที่สดุ คือ 11.82 เมื่อเปรียบเทียบกับเมล็ดก่อนเก็บรักษา ค่าดัชนีการงอกสูง 14.29
เมื่อพิจารณาอิทธิพลร่วมระหว่างอุณหภูมิและระยะเวลาในการเก็บรักษาเมล็ดมะระต่อเวลาที่เมล็ดใช้ในการงอก
ถึง 50% พบว่ามีอิทธิพลร่วมกัน (Table 1) แสดงว่าการเก็บรักษาเมล็ดที่อณ
ุ หภูมิ 25±2°C หรือ 30±2°C เป็ นเวลา 0, 3, 6,
9, 12, 15, 18, 21 และ 24 เดือน มีผลทําให้เมล็ดใช้ในการงอกถึง 50% แตกต่างทางสถิ ติ โดยเมล็ดก่อนเก็บรักษา (0
เดือน) ใช้เวลาในการงอกถึง 50% เร็วที่สดุ คือ 8.68 วัน ส่วนการเก็บรักษาเมล็ดที่อณ
ุ หภูมิ 30±2°C เป็ นเวลา 24 เดือน ใช้
ุ หภูมิสงู และระยะเวลาในการเก็บรักษา
เวลาในการงอกถึง 50% ช้าที่สดุ คือ 10.84 วัน แสดงว่าการเก็บรักษาเมล็ดที่อณ
นานขึน้ มีผลทําให้เมล็ดมีความแข็งแรงลดลง เช่นเดียวกับ ชีพสุมล (2534) รายงานการเก็บรักษาเมล็ดมะระจีนที่บรรจุใน
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ถุงอะลูมิเนียมฟอยล์ปิดสนิทในอุณหภูมิ 10°C และ 20°C สามารถเก็บรักษาได้นาน 14 เดือน โดยมีค่าดัชนีการงอก (GI)
สูง 5.54 และ 5.53 ตามลําดับ แสดงว่าเมล็ดงอกได้เร็วกว่าการเก็บรักษาที่อณ
ุ หภูมิหอ้ งมีคา่ ดัชนีการงอกเพียง 3.15
เวลาเฉลีย่ ในการงอก
การเก็บรักษาเมล็ดมะระที่อณ
ุ หภูมิ 25±2°C และ 30±2°C มีผลทําให้เวลาเฉลี่ยในการงอกของเมล็ดแตกต่างกัน
ทางสถิติ (Table 1) โดยเมล็ดที่เก็บรักษาในอุณหภูมิ 25±2°C มีเวลาเฉลี่ยในการงอกเร็วกว่าการเก็บรักษาที่อุณหภูมิ
30±2°C (10.04 และ 10.26 วัน ตามลําดับ) แสดงว่าการเก็บรักษาเมล็ดที่อณ
ุ หภูมิต่าํ เมล็ดยังคงความแข็งแรงและงอกได้
เร็ว เพราะการเก็บรักษาเมล็ดที่อณ
ุ หภูมิต่าํ สามารถลดกิจกรรมต่างๆ ภายในเมล็ดได้ เช่น กระบวนการหายใจและการ
ทํา งานของเอนไซม์ใ ห้น ้อ ยลง ทํา ให้เ มล็ ด ใช้อ าหารสะสมน้อ ยลง ส่ง ผลให้เ มล็ ด ชะลอกระบวนการเสื่ อ มคุณ ภาพ
(Copeland and McDonald, 1995)
การเก็บรักษาเมล็ดมะระเป็ นเวลา 24 เดือน มีผลทําให้เวลาเฉลี่ยในการงอกของเมล็ดแตกต่างกันทางสถิติ
(Table 1) โดยเมล็ดก่อนเก็บรักษา (0 เดือน) ใช้เวลาเฉลี่ยในการงอกเร็วที่สดุ คือ 9.37 วัน เมื่อเก็บรักษาเป็ นเวลานาน 24
เดือน มีผลทําให้เมล็ดใช้เวลาเฉลี่ยในการงอกช้าที่สดุ คือ 11.10 วัน แสดงว่าการเก็บรักษาเมล็ดมะระเป็ นเวลานานมีผล
ทําให้เมล็ดมีความแข็งแรงลดลง เช่นเดียวกับ Yeh et al. (2005) รายงานการเก็บรักษาเมล็ดมะระที่บรรจุในถุงอะลูมิเนียม
ฟอยล์ท่ีเคลือบด้วยพลาสติกพอลิเอทิลีนที่มีสภาพแบบสุญญากาศในอุณหภูมิ 25°C เป็ นเวลา 12 เดือน ทําให้เมล็ดมีเวลา
เฉลี่ยในการงอกช้าลงเป็ น 4.4 วัน เมื่อเปรียบเทียบกับเมล็ดก่อนเก็บรักษาใช้เวลาเฉลี่ยในการงอกเร็ว 3.3 วัน สอดคล้อง
กับ พิจิตรา และรักศักดิ์ (2563) รายงานการเก็บรักษาเมล็ดแตงกวาที่บรรจุในถุงอะลูมิเนียมฟอยล์ปิดสนิท ในอุณหภูมิ
25±2°C เป็ นเวลา 18 เดือน ทําให้เมล็ดมีเวลาเฉลี่ยในการงอกช้าลงตามระยะเวลาในการเก็บรักษาที่นานขึน้ โดยเมล็ดที่
เก็บรักษาเป็ นเวลา 18 เดือน มีเวลาเฉลี่ยในการงอกช้าที่สดุ คือ 7.08 วัน ส่วนเมล็ดก่อนเก็บรักษามีเวลาเฉลี่ยในการงอก
เร็วที่สดุ คือ 3.38 วัน
เมื่อพิจารณาอิทธิพลร่วมระหว่างอุณหภูมิและระยะเวลาในการเก็บรักษาเมล็ดมะระต่อเวลาเฉลี่ยในการงอก
พบว่ามีอิทธิพลร่วมกัน (Table 1) แสดงว่าการเก็บรักษาเมล็ดทัง้ ในอุณหภูมิ 25±2°C และ 30±2°C เป็ นเวลา 24 เดือน มี
ผลทําให้เมล็ดมีเวลาเฉลี่ยในการงอกแตกต่างกัน โดยเมล็ดก่อนเก็บรักษา (0 เดือน) มีเวลาเฉลี่ยในการงอกเร็วที่สดุ คือ
9.37 วัน ส่วนเมล็ดที่เก็บรักษาที่อณ
ุ หภูมิ 30±2°C เป็ นเวลา 24 เดือน พบว่าเวลาเฉลี่ยในการงอกช้าที่สดุ คือ 11.69 วัน
แสดงว่าการเก็บรักษาในอุณหภูมิสงู และระยะเวลาในการเก็บรักษานานขึน้ มีผลทําให้เมล็ดงอกได้ชา้ ลง เมล็ดมีความ
แข็งแรงลดลง สอดคล้องกับ สุภัทร (2539) รายงานการเก็บรักษาเมล็ดบวบเหลี่ยมที่ บ รรจุใ นถุงอะลูมิเนี ยมฟอยล์ท่ี
อุณหภูมิ 15–18°C สามารถเก็บรักษาได้นาน 14 เดือน โดยเมล็ดมีความงอกในการนับครัง้ แรก (first count) ที่ 4 วันหลัง
หลังเพาะเมล็ด คือ 76.12% ซึ่งสูงกว่าการเก็บรักษาที่อณ
ุ หภูมิหอ้ ง (25–30°C) โดยมีความงอกในการนับครัง้ แรกเพียง
50.00%
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Table 1 Germination, time to reach 50% germination (T50) and mean germination time (MGT) of bitter gourd
seeds after stored at different temperatures and storage periods
Factor
Germination (%)
T50 (days)
MGT (days)
Temperature (A)
25±2°C
84.3a1/
9.41b
10.04b
30±2°C
79.4b
9.59a
10.26a
F-test
*
*
*
Storage period (B)
0 month
97.0a
8.68d
9.37f
3 months
92.5b
9.03c
9.69e
6 months
90.5b
9.49b
10.13c
9 months
90.3b
9.40b
9.96d
12 months
84.0c
9.44b
9.91d
15 months
76.8d
9.37b
10.14c
e
b
18 months
71.0
9.43
10.23c
21 months
70.0e
10.23a
10.83b
24 months
64.8f
10.42a
11.10a
F-test
*
*
*
A
B
25±2°C
0 month
8.68g
9.37j
97.0a
3 months
93.5ab
9.07ef
9.60i
6 months
91.0b
9.34de
10.02efg
ab
d
9 months
92.0
9.39
9.91gh
12 months
88.0b
9.39d
9.97gh
15 months
80.5c
9.32de
10.03efg
18 months
73.0d
9.41d
10.26d
21 months
72.5d
10.07c
10.69c
24 months
71.0d
10.00c
10.51c
30±2°C
0 month
97.0a
8.68g
9.37j
3 months
91.5ab
8.99f
9.78hi
b
d
6 months
90.0
9.65
10.24de
9 months
88.5b
9.41d
10.01fgh
12 months
80.0c
9.49d
9.85gh
15 months
73.0d
9.42d
10.26d
18 months
69.0d
9.45d
10.21def
21 months
67.5d
10.38b
10.97b
24 months
58.0e
10.84a
11.69a
F-test
*
*
*
CV (%)
4.39
2.15
1.44
*= significantly different at p < 0.05
1/
means within a column followed by the same letter are not significantly at p < 0.05 by DMRT
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สรุ ป
การเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์มะระในถุงอะลูมิเนี ยมฟอยล์ปิดสนิทที่อุณหภูมิ 25±2°C หรือ 30±2°C เป็ นเวลา 24
เดือน มีผลต่อคุณภาพเมล็ดพันธุ์ โดยการเก็บรักษาเมล็ดพันธุท์ ่ีอณ
ุ หภูมิ 25±2°C (ห้องปรับอากาศ) สามารถเก็บรักษาได้
นานถึง 24 เดือน โดยมีความงอก 71.0% เวลาที่ใช้ในการงอกถึง 50% 10.00 วัน และเวลาเฉลี่ยในการงอก 10.51 วัน ส่วน
การเก็บรักษาเมล็ดพันธุท์ ่ีอณ
ุ หภูมิ 30±2°C (ห้องปกติ) สามารถเก็บรักษาได้นาน 15 เดือน โดยมีความงอก 73.0% เวลาที่
ใช้ในการงอกถึง 50% 9.42 วัน และเวลาเฉลี่ยในการงอก 10.26 วัน
กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณบริษัท ที เอส เอ จํากัด ที่สนับสนุนเมล็ดพันธุเ์ พื่อการวิจยั และการทําวิจยั ในครัง้ นีไ้ ด้รบั ทุนอุดหนุน
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การประเมินปริมาณเคอร์คูมินอยด์ในผลิตภัณฑ์ขมิน้ ผงโดยใช้เทคนิคเนียร์อนิ ฟราเรดสเปกโตรสโคปี
Evaluation of curcuminoids in turmeric powder by near infrared spectroscopy
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บทคัดย่อ
รวบรวมตัวอย่างขมิน้ ชันผงจํานวน 200 ตัวอย่าง นําไปวัดปริมาณเคอร์คมู ินอยด์ดว้ ยเครื่อง High Performance
Liquid Chromatography(HPLC) เปรียบเทียบกับวิธีวดั ด้วยเครื่อง Near Infrared spectrometer(NIRS) โดยนําตัวอย่าง
ไปวัดค่าการดูดกลืนแสงด้วยเครื่อง Near Infrared spectrometer รุน่ 6500 ที่ความยาวคลื่น 400–2500 นาโนเมตร ใช้ระบบ
สะท้อนแสง วิเคราะห์หาปริมาณสารเคอร์คมู ินอยด์ นํามาหาความสัมพันธ์ระหว่างค่าการดูดกลืนแสงของขมิน้ ชันผงกับ
ปริ ม าณสารเคอร์คูมิ น อยด์ โดยหาสมการถดถอยเชิ ง สมการเส้น ด้ว ยวิ ธี Partial Least Square (PLS) Regression
ตรวจสอบสมการแบบ Full cross validation โดยใช้สเปกตรัมต้นแบบ พบว่า สมการสามารถประเมินปริมาณสารเคอร์คมู ิ
นอยด์ในขมิน้ ชันผงได้ มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (correlation coefficient, R) สูง 0.93 มีค่าความคลาดเคลื่อนในการ
ประเมิน (Standard Error of Prediction, SEP) 2.82 เปอร์เซ็นต์ ซึง่ ตํ่ากว่าค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation,
SD) ที่วิเคราะห์ดว้ ยวิธี In-house's method คือ 6.77 เปอร์เซ็นต์ ค่า ความคลาดเคลื่ อ นในการวิ เ คราะห์ (Standard
Error of Calibration, SEC) 2.44 เปอร์เซ็นต์ ผลการศึกษาสรุ ปว่าสมการสามารถใช้ในการประเมินปริมาณสารเคอร์คมู ินอยด์ใน
ขมิน้ ชันผงได้ในช่วง 0.76–43.18 เปอร์เซ็นต์
คําสําคัญ: ขมิน้ ชันผง, เคอร์คมู ินอยด์, เนียร์อินฟราเรดสเปกโตรสโคปี
Abstract
Two hundred samples of turmeric powder were collected.Turmeric powder samples were evaluated
for curcuminoids using HPLC and NIRS. The samples were scan with NIRS Model 6500 at wavelength 400–
2500 nanometer using a reflectance system for analysis of curcuminoids content. The relationship between the
light absorption of turmeric powder and the curcuminoids content was evaluated. The partial Least Square
( PLS) Regression method and full cross validation was examined using the original spectra. Equation of
curcuminoids determination in turmeric powder had high correlation coefficient (R = 0.93) with standard error
of prediction (SEP = 2.82%) which was lower than standard deviation (SD = 6.77%) of the In-house's method
(HPLC) and also low standard error of calibration (SEC = 2.44 %). The model from NIRS method can predict
the amount of curcuminoids content in turmeric powder in the range of 0.76–43.18%.
Keywords: Curcuminoids, Turmeric Powder, Near infrared spectroscopy
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คํานํา
ขมิน้ ชัน (Tumeric : Curcuma longa Linn.) นับเป็ นพืชสมุนไพร 1 ใน 6 ของยาบัญชีหลัก และเป็ นพืชสมุนไพรที่
รัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนให้มีการผลิต และแปรรู ป ส่วนของขมิน้ ชันที่นาํ มาใช้ประโยชน์ ได้แก่ เหง้า ทัง้ สด แห้ง และบด
เป็ นผงละเอียด ขมิน้ ชันมีสารสําคัญในการออกฤทธิ์ 2 กลุม่ คือ กลุม่ นํา้ มันหอมระเหย (volatile oil) และกลุม่ สารสีเหลือง
ส้มที่เรียกว่า เคอร์คมู ินอยด์ (curcuminoids) สารทัง้ 2 กลุม่ จะออกฤทธิ์เสริมกันในการรักษาอาการแน่น จุก เสียด สารใน
กลุ่ ม เคอร์คู มิ น อยด์ ป ระกอบด้ ว ยสารหลั ก 3 ตั ว คื อ เคอร์ คู มิ น (curcumin; 75–81%), ดี เ มทอกซี่ เ คอร์ คู มิ น
(demethoxycurcumin; 15–19%) และ บิสดีเมทอกซี่เคอร์คมู ิน (bisdemethoxycurcumin; 2.2–6.6%) (Jayaprakasha
et al., 2005) ในทางการแพทย์ใช้รกั ษาอาการท้องอืด ท้องเฟ้อ จุกเสียด รักษาผื่นคัน สมานแผล รวมถึงรักษาอาการ
อักเสบ เป็ นต้น (ภาควิชาเภสัชวินิจฉัย, 2560)
Near Infrared Spectroscopy (NIRS) เป็ นเทคนิคไม่ทาํ ลายตัวอย่าง ใช้ระยะเวลาตรวจวิเคราะห์สนั้ รู ผ้ ลเร็ว
ไม่ตอ้ งใช้สารเคมี โดยใช้หลักการดูดกลืนแสงย่านใกล้อินฟราเรดของสารประกอบอินทรีย ์ และนํา้ เมื่ อคลื่นแสงจาก
แหล่งกําเนิดแสง (light source) ส่องมายังวัตถุหรือสารละลายบนตัวอย่าง (sample) จะทําให้โมเลกุลของสารตัวอย่างเกิด
การสั่นสะเทือน และดูดกลืนแสง ส่วนแสงที่เหลือจะมีการสะท้อน และส่องผ่านจากตัวอย่างไปยังอุปกรณ์สาํ หรับตรวจวัด
(detector) โดยจะบันทึกปริมาณแสงที่ตวั อย่างดูดกลืนไว้เทียบกับความยาวคลื่นต่างๆ แล้วนํามาจับคู่กบั ค่าการวิเคราะห์
ทางเคมีจากห้องปฏิบตั ิการเพื่อสร้างสมการ เป็ นการสร้างสมการจากค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (correlation coefficient,
R) สมการที่มีประสิทธิภาพต้องสามารถนําไปประเมินลักษณะที่ตอ้ งการได้อย่างถูกต้อง แม่นยํา
วิธีการตรวจสอบปริมาณสารเคอร์คูมินอยด์ ในปั จจุบัน ได้แก่ วิธียูวีวิสิเบิลสเปคโทรโฟโตมิเตอร์ และ High
performance liquid chromtograpy (HPLC) ซึง่ ทัง้ 2 วิธี เป็ นวิธีท่ีตอ้ งใช้สารเคมีในการสกัดตัวอย่าง ขัน้ ตอนการวิเคราะห์
ต้องใช้ผทู้ ่ีมีความรู ้ และความชํานาญสูงในการตรวจสอบ ใช้ระยะเวลานาน 2–3 วัน และมีค่าใช้จ่ายสูงประมาณ 6,000
บาท ต่อ 1 ตัวอย่าง ปั จจุบนั มีการนําเอาเทคนิค NIRS มาใช้ในการตรวจสอบปริมาณสารสําคัญในตัวอย่างสมุนไพรมาก
ขึน้ และพบว่าใช้ได้ผลดี ศุมาพรและคณะ (2557) ตรวจสอบปริมาณเคอร์คมู ินในยาสมุนไพรขมิน้ ชันแบบรูผ้ ลเร็วด้วยเนียร์
อินฟราเรด สเปกโตรสโคปี โดยใช้ฟลูเรียทรานฟอร์ม พบว่าค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (R2) เป็ น 0.97 ค่าเฉลี่ยความคลาด
เคลื่อนในการวิเคราะห์ปริมาณของตัวอย่างชุดทดสอบ (RMSEP) 0.19% โดยนํา้ หนักแห้ง และอัตราส่วนของค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐานปริมาณเคอร์คมู ินในชุดทดสอบต่อค่า RMSEP (RPD) เป็ น 6.11 ค่าสถิติเหล่านีย้ ืนยันประสิทธิภาพของ FT-NIR
สเปกโทรสโกปี ระดับการประกันคุณภาพในการวิเคราะห์ปริมาณเคอร์คมู ินในยาสมุนไพรขมิน้ ชันได้อย่างรวดเร็วและไม่
ทําลายตัวอย่าง และ นฤเทพ (2559) ประเมินองค์ประกอบในใบชาโดยเทคนิคสเปกโตรสโกปี อินฟราเรดย่านใกล้ ใช้ในการ
ทํานายปริมาณสารสําคัญจํานวน 3 ชนิด ได้แก่ อิพิแกลโลคาเทชิน 3-แกลเลต (EGCG) คาเฟอีน (Caf) และอิพิแกลโลคา
เทชิน (EGC) ในใบชา ด้วยเครื่อง NIR Systems 6500 ในช่วงความยาวคลื่น 800-2500 นาโนเมตร โดยวัดการสะท้อน
กลับของแสง (reflectance) บนสเปกตรัมดัง้ เดิม และวิเคราะห์ปริมาณสารสําคัญในใบชาโดยเทคนิคโครมาโทกราฟี แบบ
ของเหลวสมรรถนะสูง (HPLC) นําค่าที่ได้มาสร้างสมการทํานายด้วยเทคนิค Partial Least Squares Regression (PLSR)
ค่า สัม ประสิท ธิ์ ส หสัมพัน ธ์ (R) ของสาร EGCG, Caf และ EGC เท่ า กับ 0.954, 0.938 และ 0.938 mg/kg ตามลํา ดับ
ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการทํานายปริมาณสารสําคัญในกลุ่มสร้างสมการ (SEC) ของสาร EGCG, Caf และ
EGC เท่ากับ 6.973, 2.762 และ 7.606 mg/kg ตามลําดับ ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการทํานายปริมาณปริมาณ
องค์ประกอบในกลุ่มทดสอบสมการ (SEP) ของสาร EGCG, Caf และ EGC เท่ากับ 8.224, 2.907 และ 8.099 mg/kg
ตามลําดับ
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วัตถุประสงค์ของการทดลองนีเ้ พื่อประเมินประสิทธิ ภาพการใช้เทคนิค NIRS ในการตรวจสอบหาปริมาณสาร
เคอร์คมู ินอยด์ในขมิน้ ชันผง เพื่อลดระยะเวลา ต้นทุน และการใช้สารเคมี
อุปกรณ์และวิธีการ
อุปกรณ์

1. ขมิน้ ชันผง
2. เครื่อง Near Infrared spectrometer รุน่ 6500 ของบริษัท FOSS ที่ความยาวคลื่น 400–2500 นาโนเมตร
3. อุปกรณ์และสารเคมีในการวิเคราะห์หาสารเคอร์คมู ินอยด์ในห้องปฏิบตั ิการ

วิธีการ

1. เก็บตัวอย่าง และเตรียมตัวอย่างผลิตภัณฑ์ขมิน้ ผงที่มีจาํ หน่ายในตลาดจํานวน 200 ตัวอย่าง
2. นําตัวอย่างผลิตภัณฑ์ขมิน้ ผงไปวัดค่าการดูดกลืนแสงด้วยเครื่อง Near Infrared Spectroscopy ที่ความยาว
คลื่น 400–2500 นาโนเมตร และนําตัวอย่างไปวิเคราะห์ปริมาณสารเคอร์คมู ินอยด์ในผลิตภัณฑ์ขมิน้ ผงด้วยวิธีอา้ งอิงใน
ห้อ งปฏิ บัติ ก าร คื อ วิ ธี วิ เ คราะห์ In-house's method (HPLC) ดัด แปลงจาก Pei-Yin Zhan (High-efficient column
chromatographic extraction of curcumin from Curcuma longa.) Food Chemistry 129 (2011) 700-703
3. นํา สเปกตรัม และค่ า ปริ ม าณสารเคอร์คู มิ น อยด์ใ นผลิ ต ภัณ ฑ์ข มิ น้ ผงไปสร้า งสมการแบบจํา ลองทาง
คณิ ตศาสตร์ดว้ ยวิธี Partial Least Square (PLS) regression แบบ Full cross validation จากโปรแกรมสําเร็จรู ป The
Unscrambler ® version 9.7 ของบริษัท Camo Oslo ของประเทศนอร์เวย์
4. ทําการคัดเลือกสมการโดยพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (correlation coefficient, R) ที่มีคา่ สูงใกล้เคียง
1 ค่าความคลาดเคลื่อนในการวิเคราะห์ (Standard Error of Calibration, SEC) และค่าความผิดพลาดมาตรฐานในการ
ทํานายของกลุม่ ตัวอย่างที่ใช้ในการทดสอบสมการ (Standard Error of Prediction, SEP) ที่มีคา่ ตํ่า
5. ตรวจสอบความถูกต้องแม่นยําของสมการที่คดั เลือก โดยนําสมการไปประเมินปริมาณสารเคอร์คมู ินอยด์ใน
ผลิตภัณฑ์ขมิน้ ผง จํานวน 20 ตัวอย่าง เปรียบเทียบกับค่าการวิเคราะห์ในห้องปฏิบตั ิการ โดยใช้ Paired sample t-test
ผลและวิจารณ์ผลการทดลอง
วัดค่าการดูดกลืนแสงด้วยเครื่อง Near Infrared spectrometer รุ ่น 6500 ของบริษัท FOSS ที่ ความยาวคลื่น
400–2500 นาโนเมตร ใช้ระบบสะท้อนแสง ได้เส้นสเปกตรัมของตัวอย่างขมิน้ ชันผง 200 ตัวอย่าง (Fig. 1) และวิเคราะห์
หาปริมาณสารเคอร์คมู ินอยด์ในห้องปฏิบตั ิการด้วยวิธีวิเคราะห์ In-house's method (HPLC) ดัดแปลงจาก Pei-Yin Zhan
(Table 1) เมื่อนําสเปกตรัมต้นแบบและค่าวิเคราะห์ท่ีได้ไปสร้างแบบจําลองทางคณิตศาสตร์ดว้ ยวิธี Partial Least Square
(PLS) regression แบบ Full cross validation จากโปรแกรมสํา เร็จ รู ป The Unscrambler ® version 9.7 พบว่า
สมการจาก 157 ตัวอย่าง มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (R) 0.93 มีค่าความคลาดเคลื่อนในการประเมิน (Standard Error
of Prediction, SEP) 2.82 เปอร์เ ซ็ น ต์ (Fig. 2) ค่า ความคลาดเคลื ่ อ นในการวิเ คราะห์ (Standard Error of
Calibration, SEC) 2.44 เปอร์เซ็นต์ และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation, SD) ที่วิเคราะห์ดว้ ยวิธี In-house's
method (HPLC) คือ 6.77 เปอร์เซ็นต์ และมีปัจจัยที่เกี่ยวข้อง 8 ปั จจัย (Table 2) มีค่า regression coefficient สูง ที่ความยาว
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คลื่น 1143, 1460, 1685, 1900 และ 2242 นาโนเมตร เป็ นความยาวคลื่นที่มีความสัมพันธ์กบั ปริมาณ Aromatic CONH2
Aromatic Starch และ Amino acid (Osborne, 1986) (Fig. 3) ของสารเคอร์คมู ินอยด์ในตัวอย่างขมิน้ ชันผง
1.4
Absorbance log (1/R)

1.2
1
0.8
0.6
0.4
0

400
518
636
754
872
990
1108
1226
1344
1462
1580
1698
1816
1934
2052
2170
2288
2406

0.2

Wavelenght (nm)

Fig. 1 The original NIR spectra of Turmeric powder samples at wavelength 400–2500 nm
Table 1 The characteristics of samples used in model construction for curcuminoids contents in turmeric
powder samples
Items
Curcuminoids
Min-Max
0.76-43.18
Mean
23.71
SD
6.77
Number
157
%
Unit
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Fig. 2 Scatter plots for calibration model of curcuminoids contents in Turmeric powder
Table 2 The statistical analysis of NIRS models to predict curcuminoids contents in Turmeric powder samples
by The Unscrambler® program
Qualitity

Sample

Math
methods

Wavelength
(nm)

Curcuminoids

powder

Original

400–2500

N

SD

R

SEC SEP Bias

F

157 6.77 0.93 2.44 2.82 0.04

8

R: Coefficient of correlation, SEC: Standard error of calibration, SEP: Standard error of prediction; Bias: The
average difference between actual value and NIRS value, F: The number of factors used in the calibration
equation, SD: Standard Deviation
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Fig. 3 Regression coefficient for calibration model to predict curcuminoids contents in Turmeric powder samples
ทดสอบความถูกต้องแม่นยาํ ของสมการประเมินปริมาณ
นําสมการที่ได้ไปทดสอบประสิทธิภาพในการประเมินปริมาณสารเคอร์คมู ินอยด์ในตัวอย่างขมิน้ ชันผงจํานวน 20
ตัวอย่าง และนําผลที่ได้จากเทคนิค NIRS ไปเปรียบเทียบค่าที่ได้จากวิธีอา้ งอิง พบว่า ค่าความแตกต่างของปริมาณสาร
เคอร์คู มิ น อยด์จ ากทั้ง 2 วิ ธี อยู่ ร ะหว่ า ง –0.23–5.02 เปอร์เ ซ็ น ต์ (Table 3) และเมื่ อ ใช้ส ถิ ติ ท ดสอบปริ ม าณสาร
เคอร์คูมินอยด์ท่ีได้จากทัง้ 2 วิธี โดย Paired sample t-test ที่ระดับความเชื่ อมั่น 95 เปอร์เซ็นต์ พบว่า วิธีการประเมิน
ปริมาณสารเคอร์คมู ินอยด์ในตัวอย่างขมิน้ ชันผงด้วยเทคนิค NIRS และวิธีอา้ งอิง ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติท่ี (Table
4) ดังนัน้ สมการที่ได้นีจ้ ึงสามารถนําไปใช้ในการประมาณค่าเบือ้ งต้นของปริมาณสารเคอร์คมู ินในตัวอย่างขมิน้ ชันผงได้
สอดคล้องกับศุมาพร (2557) ใช้เทคนิคฟูเรียร์ทรานฟอร์มเนียอินฟาเรดสเปกโทรสโกปี ในการวัดปริมาณสารเคอร์คมู ินใน
ยาสมุน ไพรขมิ น้ ชัน ที่ ข ายในร้า นขายยา พบว่ า สามารถใช้ไ ด้ใ นระดับ การประกัน คุณ ภาพในการวิ เ คราะห์ป ริม าณ
เคอร์คมู ินในยาสมุนไพรขมิน้ ชันได้อย่างรวดเร็วและไม่ทาํ ลายตัวอย่าง
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Table 3 Method validation between reference measurement and NIRS prediction of curcuminoids contents in
Turmeric powder samples
Method to determine curcuminoids contents
d
d2
Samples
Reference Method
NIR Prediction
(x-y)
(x-y)2
X
Y
1
19.58
21.53
-1.95
3.80
2
19.31
21.92
-2.62
6.85
3
24.34
24.58
-0.23
0.06
4
29.26
27.81
1.45
2.09
5
29.56
27.34
2.22
4.93
6
25.38
25.69
-0.31
0.10
7
21.70
21.05
0.65
0.42
8
16.64
19.35
-2.71
7.37
9
22.84
27.19
-4.36
18.97
10
25.61
24.76
0.84
0.71
11
15.65
16.63
-0.98
0.96
12
18.57
16.32
2.25
5.08
13
17.42
16.44
0.98
0.95
14
23.60
21.19
2.41
5.80
15
15.46
18.57
-3.11
9.70
16
31.53
27.49
4.04
16.33
17
24.14
23.98
0.16
0.03
18
11.99
10.99
1.01
1.01
19
25.47
20.45
5.02
25.24
20
24.95
20.57
4.39
19.23
Total
442.99
433.85
9.14
129.62
Average
22.15
21.69
0.46
6.48
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Table 4 Compare method validation between reference measurement and NIRS prediction of curcuminoids
contents in Turmeric powder samples
Method

Mean

SD

df

t

Reference Method

22.15

5.22

19

0.22ns

NIR Prediction

21.69

4.52

ns: non significant
สรุ ป
สมการประเมินปริมาณสารเคอร์คมู ินอยด์ในขมิน้ ชันผง ที่ช่วงคลื่น 400–2500 นาโนเมตร ใช้ระบบสะท้อนแสง
โดยใช้เครื่อง Near Infrared spectrometer รุ ่น 6500 ของบริษัท FOSS มีค่า R 0.93 SEP 2.82 เปอร์เซ็นต์ และ SEC 2.44
เปอร์เซ็นต์ และมีปัจจัยที่เกี่ยวข้อง 8 ปั จจัย สามารถใช้ในการประเมินปริมาณสารเคอร์คมู ินอยด์ในขมิน้ ชันผงได้ในระดับ
เพื่องานวิจยั และงานทั่วไปได้ ในช่วง 0.76-43.18 เปอร์เซ็นต์
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การยืดอายุการเก็บรักษาพริกขีห้ นูสดและการลดการปนเปื้ อนของเชือ้ ราและโรคแอนแทรคโนส
Prolonging shelf life of fresh chili and controlling fungal contamination and anthracnose Disease
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บทคัดย่อ
งานวิจยั นีศ้ ึกษาวิธียืดอายุการเก็บรักษาร่วมกับวิธีลดการปนเปื ้อนของเชือ้ ราและโรคแอนแทรคโนสบนผลพริก
ขีห้ นู พบว่า การจุ่มผลพริกในนํา้ ร้อน 52 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 3 นาที เป็ นวิธีท่ีมีประสิทธิภาพดีในการลดการปนเปื ้อน
เชือ้ ราและโรคแอนแทรคโนสของพริกขีห้ นู เมื่อนําวิธีการจุ่มผลพริกในนํา้ ร้อนมาใช้รว่ มกับวิธีการยืดอายุการเก็บรักษาที่มี
ประสิทธิภาพ ทําให้ผลพริกมีคณ
ุ ภาพดี สามารถทําได้ 2 วิธี ขึน้ อยู่กบั ชนิดของบรรจุภณ
ั ฑ์ วิธีท่ี 1 ผลพริกจุ่มในนํา้ ร้อน 52
องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 3 นาที แล้วนํามาจุ่มต่อในสารละลายแคลเซียมคลอไรด์ 1.5 เปอร์เซ็นต์ บรรจุในถุงพลาสติกพอลิ
โพรไพลีน (PP) และวิธีท่ี 2 ผลพริกจุ่มในนํา้ ร้อน 52 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 3 นาที บรรจุในถาดพลาสติกพอลิโพรไพลีน
(PP) หุม้ ด้วยฟิ ล์มพลาสติกพอลิเอทิลีน (PE) ทัง้ 2 วิธี เก็บที่อณ
ุ หภูมิ 10 องศาเซลเซียส สามารถรักษาความแน่นเนือ้ ของ
ผล คงสภาพสีเปลือกได้ดี ยืดอายุการเก็บรักษาได้นานขึน้ เป็ นเวลา 28 วัน
คําสําคัญ: การปนเปื ้อนเชือ้ รา, นํา้ ร้อน, บรรจุภณ
ั ฑ์, โรคแอนแทรคโนส
Abstract
This research examined methods for shelf-life extension of fresh chilies, and to reduce fungal
contamination and anthracnose disease in fresh chilies. Dipping fresh chilies in hot water at 52°C water for
3 minutes was found to be effective in reducing fungal contamination and anthracnose disease. The hot water
dip treatment could be used in combination with one of the following packaging processes: 1) polypropylene
(PP) plastic bag after harvest 1.5% calcium chloride dip treatment; and 2) polypropylene (PP) punnet with
polyethylene (PE) plastic wrap. In these processes, the storage temperature was set at 10 degree celsius. Both
packaging methods could preserve firmness and color of fresh chilies, as well as extend their shelf life. Thus,
producers can use the hot water dip treatment in conjunction with either packaging processes identified above
in order to maintain the quality of their fresh chili products for 28 days.
Keywords: Anthracnose, Fungal contamination, Hot water, Package
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คํานํา
การผลิตพริกประสบปั ญหาหลายประการ โดยเฉพาะการขาดความรู แ้ ละวิธีการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว เช่น
การใช้บ รรจุภัณ ฑ์ท่ี เหมาะสมต่ อ การยื ด อายุก ารเก็ บ รัก ษาผลพริก สด การควบคุม โรคแอนแทรคโนส เชื อ้ ราสาเหตุ
Colletotrichum capsici และการปนเปื ้อนของเชือ้ ราบริเวณขัว้ และก้านผลพริกหลังการเก็บเกี่ยว สิ่งเหล่านีล้ ดคุณภาพ
ของผลพริกขีห้ นู ทําให้อายุการเก็บรักษาสัน้ ถึงแม้ว่ามีการคัดเลือกผลพริกที่ดี ไม่แสดงอาการของโรคแอนแทรคโนส ไม่
พบเส้นใยของเชือ้ ราก่อนการบรรจุก็ตาม หลังจากเก็บรักษาผลพริกในช่วงระหว่างการรอจําหน่าย โดยเฉพาะในบรรจุ
ภัณฑ์ท่ีไม่เหมาะสม อาจพบการเจริญของเส้นใยเชือ้ รา และโรคแอนแทรคโนสบนผลพริก เนตรา และคณะ (2560) ได้
ศึกษาบรรจุภณ
ั ฑ์ท่ีเหมาะสมในการเก็บรักษาคุณภาพ ของผลพริกขีห้ นู พบว่าถาดพลาสติกพอลิโพรไพลีน (PP) หุม้ ด้วย
ฟิ ลม์ พลาสติกพอลิเอทิลีน (PE) เป็ นบรรจุภณ
ั ฑ์ท่ีมีประสิทธิภาพ และเหมาะสําหรับนําไปใช้งานเชิงพาณิชย์ สามารถชะลอ
การสูญเสียนํา้ หนัก รักษาความแน่นเนือ้ คงสภาพสีเปลือกได้ดี นอกจากการใช้บรรจุภณ
ั ฑ์ท่ีเหมาะสม ยังมีสารที่นาํ มาใช้
หลังการเก็บเกี่ยวเพื่อช่วยยืดอายุการเก็บรักษา ได้แก่ แคลเซียมคลอไรด์ท่ีช่วยในการรักษาความเต่งของเซลล์ ความ
สมบูรณ์ของเยื่อหุม้ เซลล์ ความแน่นเนือ้ และชะลอการเสื่อมสภาพของเซลล์ ซึง่ มีผลช่วยยืดอายุการเก็บรักษาผลิตผลสด
การใช้ความร้อนเป็ นแนวทางที่ให้ผลดีในการควบคุมโรคแอนแทรคโนสและลดการปนเปื ้อนของเชือ้ ราที่ขวั้ และ
ก้านของผลพริกหลังการเก็บเกี่ยว การจุ่มผลพริกในนํา้ ร้อน 50–52 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 3 นาที และการเก็บรักษาที่
อุณหภูมิ 5–10 องศาเซลเซียส สามารถลดการเข้าทําลายของเชือ้ รา Fusarium sp. และ Alternaria sp. ที่เกิดจากการ
ปลูกเชือ้ ราบนผลพริกได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็ นเชือ้ ราที่พบปนเปื ้อนบนขัว้ และก้านของพริกขีห้ นูแดง (บุญญวดี และ
คณะ, 2562) และสามารถควบคุมโรคแอนแทรคโนสได้ดี และไม่ทาํ ให้คุณภาพของผลพริกเสียหาย (รัตตา และคณะ,
2562) งานวิจยั นีม้ ีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาวิธีการยืดอายุการเก็บรักษาผลพริกขีห้ นูรว่ มกับวิธีการลดการปนเปื ้อนของเชือ้ รา
และโรคแอนแทรคโนสของพริกขีห้ นูหลังการเก็บเกี่ยว
อุปกรณ์และวิธีการ
การศึกษาผลของการจุ่มนา้ํ ร้อนร่วมกับวิธีการยืดอายุการเก็บรักษาต่อการควบคุมโรคแอนแทรคโนส
คัดเลือกผลพริกขีห้ นูแดงพันธุจ์ ินดาที่สมบูรณ์ ปลูกเชือ้ รา Colletotrichum capsici โดยวิธีการทําแผลแล้วหยด
สปอร์แขวนลอยของเชือ้ รา 5 ไมโครลิตร คลุมด้วยถุงพลาสติกที่พ่นด้วยนํา้ กลั่น เก็บไว้ท่ีอณ
ุ หภูมิหอ้ ง เป็ นเวลา 24 ชั่วโมง
หลังจากนัน้ นําผลพริกมาทดสอบกับกรรมวิธีต่างๆ ผึ่งผลพริกให้แห้ง กรรมวิธีท่ี 1–4 บรรจุในถาดพลาสติกพอลิโพรไพลีน
(PP) หุม้ ด้วยฟิ ล์มพลาสติกพอลิเอทิลีน (PE) ส่วนกรรมวิธีท่ี 5 บรรจุในถุงพลาสติกพอลิโพรไพลีน (PP) เก็บไว้ท่ีอณ
ุ หภูมิ
10 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 28 วัน วางแผนการทดลองแบบสุม่ ตลอด (CRD) เปรียบเทียบ 5 กรรมวิธี จํานวน 5 ซํา้ ๆ ละ
10 ผล
กรรมวิธีท่ี 1 นํา้ (อุณหภูมิหอ้ ง) เป็ นเวลา 3 นาที (กรรมวิธีควบคุม)
กรรมวิธีท่ี 2 โพรคลอราช 100 มก./ล. เป็ นเวลา 3 นาที
กรรมวิธีท่ี 3 นํา้ ร้อน 52°C เป็ นเวลา 3 นาที
กรรมวิธีท่ี 4 นํา้ ร้อน 52°C เป็ นเวลา 3 นาที ร่วมกับแคลเซียมคลอไรด์ 1.5% เป็ นเวลา 3 นาที
กรรมวิธีท่ี 5 นํา้ ร้อน 52°C เป็ นเวลา 3 นาที ร่วมกับแคลเซียมคลอไรด์ 1.5% เป็ นเวลา 3 นาที บรรจุใน
ถุงพลาสติกพอลิโพรไพลีน (PP)
บันทึกข้อมูล วันที่ 14, 21 และ 28 ของการเก็บรักษา
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ความรุนแรงของโรคแอนแทรคโนส โดยวัดขนาดของแผลที่มีการเข้าทําลายของเชือ้ รา (เซนติเมตร) และการเกิด
โรคแอนแทรคโนส (%) โดยนับจํานวนผลที่เป็ นโรค
การศึกษาผลของการจุ่มนา้ํ ร้อนร่วมกับวิธีการยืดอายุการเก็บรักษาต่อการเปลีย่ นแปลงคุณภาพบนผลพริกขีห้ นูหลังการ
เก็บเกีย่ ว
คัดเลือกผลพริกขีห้ นูแดงที่สมบูรณ์ จุ่มนํา้ ร้อนที่อณ
ุ หภูมิ 52 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 3 นาที เปรียบเทียบกับผล
พริกขีห้ นูจ่มุ นํา้ เป็ นเวลา 3 นาที (กรรมวิธีควบคุม) และผลพริกที่จ่มุ สารเคมีโพรคลอราช 100 มิลลิกรัม/ลิตร เป็ นเวลา 3
นาที ผึ่งผลพริกให้แห้ง กรรมวิธีท่ี 1–4 บรรจุในถาดพลาสติกพอลิโพรไพลีน (PP) หุม้ ด้วยฟิ ล์มพลาสติกพอลิเอทิลีน (PE)
และกรรมวิ ธี ท่ี 5 บรรจุ ใ นถุง พลาสติ ก พอลิ โ พรไพลี น (PP) เก็ บ ไว้ท่ี อุ ณ หภู มิ 10 องศาเซลเซี ย ส เป็ น เวลา 28 วัน
วางแผนการทดลองแบบสุม่ ตลอด (CRD) เปรียบเทียบ 5 กรรมวิธี (กรรมวิธีเช่นเดียวกับการทดลองที่ 1) จํานวน 5 ซํา้ ๆ ละ
25 ผล
บันทึกข้อมูล วันที่ 7, 14, 21 และ 28 ของการเก็บรักษา
1. จํานวนผลพริกที่มีเชือ้ ราที่กา้ นผล (%)
2. คุณภาพของผลพริกขีห้ นูหลังการเก็บรักษา ได้แก่
- การสูญเสียนํา้ หนัก โดยชั่งนํา้ หนักของผลพริกขีห้ นูในบรรจุภณ
ั ฑ์ก่อนและหลังการเก็บรักษา
คํานวณ weight loss (%) ตาม Equation 1
Weight loss (%) = (Initial weight – Final weight) x 100
Initial weight

สหรัฐอเมริกา

(1)

- ความแน่ น เนื ้อ (นิ ว ตั น ) โดยใช้ เ ครื่ อ ง texture analyzer ยี่ ห ้ อ Chatillon รุ ่ น 10 LBF ประเทศ

- การเปลี่ยนแปลงสีเปลือกของผลพริก ด้วยเครื่องวัดสีย่ีหอ้ Hunter lab รุ ่น Miniscan EZ รายงานผล
เป็ นค่า L เป็ นค่าที่รายงานถึงความสว่างของสี ค่า a เป็ นค่าของสีในช่วงสีเขียว-แดง และ ค่า b เป็ นค่าของสีในช่วงสีนาํ้
เงิน-เหลือง
ผลและวิจารณ์ผลการทดลอง
การศึกษาผลของการจุ่มนา้ํ ร้อนร่วมกับวิธีการยืดอายุการเก็บรักษาต่อการควบคุมโรคแอนแทรคโนส
การใช้นาํ้ ร้อนอุณหภูมิ 52 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 3 นาที มีประสิทธิภาพในการควบคุมโรคแอนแทรคโนสบน
ผลพริกขีห้ นูท่ีปลูกเชือ้ รา C. capsici ร่วมกับวิธีการยืดอายุโดยเลือกบรรจุภณ
ั ฑ์ท่ีเหมาะสม 2 ชนิด คือ ถาดพลาสติกพอลิ
โพรไพลีน (PP) หุม้ ด้วยฟิ ล์มพลาสติกพอลิเอทิลีน PE) และถุงพลาสติกพอลิโพรไพลีน(PP) ร่วมกับแคลเซียมคลอไรด์ 1.5
เปอร์เซ็นต์ ซึง่ เป็ นสารกลุม่ ปลอดภัยที่มีคณ
ุ สมบัติในการยืดอายุผลพริกช่วยรักษาความแน่นเนือ้ ของผลพริก เพื่อให้ผลพริก
มีอายุการเก็บรักษาได้นานขึน้ และควบคุมโรคแอนแทรคโนสได้ดี โดยพบว่า ผลพริกที่ปลูกเชือ้ รา C. capsici ทุกกรรมวิธี
หลังจากเก็บรักษาที่อณ
ุ หภูมิ 10 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 7 วัน ยังไม่พบอาการของโรคแอนแทรคโนสและเริ่มพบการเกิด
โรคบางเล็กน้อยหลังจากเก็บรักษาครบ 14 วัน ซึง่ ไม่มีความแตกต่างทางสถิติในทุกกรรมวิธี เมื่อเก็บผลพริกครบ 28 วัน ผล
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พริก ที่ จุ่ม นํา้ ร้อ น 52 องศาเซลเซี ย ส มี ข นาดแผล 0.15–0.19 เซนติ เ มตร และการเกิ ด โรค 56.67–65.00 เปอร์เ ซ็ น ต์
เมื่อเปรียบเทียบกับผลพริกที่จ่มุ นํา้ มีขนาดแผล 0.57 เซนติเมตร และการเกิดโรค 100.00 เปอร์เซ็นต์ (Table 1) สอดคล้อง
กับงานวิจยั ของรัตตาและคณะ (2562) ผลพริกที่ปลูกเชือ้ รา C. capsici จุ่มในนํา้ ร้อน 52 องศาเซลเซียส นาน 3, 4 และ 5
นาที มีขนาดแผล 0.13–0.17 เซนติเมตร เมื่อเปรียบเทียบกับผลพริกที่ไม่จ่มุ นํา้ ร้อน มีขนาดแผล 0.49 เซนติเมตร
Table 1 Efficacy of treatment on controlingl anthracnose of Colletotrichum capsici inoculated chili fruits and
stored at 10ºC for 14, 21 and 28 days
Symptom lesion (1) (cm)
Disease incidence (1) (%)
Treatment
14 days 21 days 28 days 14 days 21 days 28 days
Control (water for 3 min)
0.05
0.17b
0.57b
41.67
81.67c
100.00b
Prochloraz 100 mg/l for 3 min
0.04
0.13ab
0.21a
36.67
70.00bc
98.33b
Hot water 52 ºC
0.05
0.12ab
0.19a
35.00
66.67b
65.00a
Hot water 52 ºC + Ca2Cl 1.5%
0.03
0.08a
0.15a
18.30
48.33a
56.67a
Hot water 52 ºC + Ca2Cl 1.5%
0.05
0.09a
0.16a
36.67
65.00b
56.67a
packed in PP plastic bag
F-test
ns
**
**
ns
**
**
CV (%)
65.44
37.04
36.82
48.93
17.71
16.58
(1)
Means followed by a same letters are not significantly different at the 95% level by DMRT
การศึกษาผลของการจุ่มนา้ํ ร้อนร่วมกับวิธีการยืดอายุการเก็บรักษาต่อการเปลีย่ นแปลงคุณภาพบนผลพริกขีห้ นูหลังการ
เก็บเกีย่ ว
การปนเปื ้อนเชือ้ ราบนขัว้ และก้านของผลพริกเริ่มพบหลังจากการเก็บรักษาที่อุณหภูมิ 10 องศาเซลเซียส เป็ น
เวลา 14 วัน บริเวณขัว้ และก้านของผลพริกที่จุ่มในนํา้ (กรรมวิธีควบคุม) มีการปนเปื ้อนของเชื อ้ รา 36.00 เปอร์เซ็นต์
รองลงมาผลพริกจุ่มสารเคมีโพรคลอราช 100 มิลลิกรัม/ลิตร มีการปนเปื ้อนของเชือ้ รา 4.80 เปอร์เซ็นต์ ส่วนผลพริกที่จ่มุ ใน
นํา้ ร้อน 52 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 3 นาที พบการปนเปื ้อนเชือ้ ราในกรรมวิธีท่ีมีการจุ่มนํา้ ร้อน 52 องศาเซลเซียส ร่วมกับ
การจุ่มในแคลเซียมคลอไรด์ 1.5 เปอร์เซ็นต์ แล้วนํามาบรรจุในถาดพลาสติกพอลิโพรไพลีน (PP) และหุม้ ด้วยฟิ ล์ม PE พบ
การปนเปื ้อนของเชือ้ รา 0.80 เปอร์เซ็นต์ และไม่มีความแตกต่างทางสถิติกบั กรรมวิธีอ่ืนๆ ที่จ่มุ ผลพริกในนํา้ ร้อน 52 องศา
เซลเซียส หลังเก็บรักษาผลพริกเป็ นเวลา 21 และ 28 วัน พบว่า ผลพริกที่จุ่มในนํา้ ร้อน 52 องศาเซลเซียส ทุกกรรมวิธี
มีการปนเปื ้อนของเชือ้ รา 0.80–6.40 และ 4.00–13.60 เปอร์เซ็นต์ เมื่อเปรียบเทียบกับผลพริกที่จ่มุ นํา้ (กรรมวิธีควบคุม) มี
การปนเปื ้อนของเชือ้ รา 77.6 และ 97.6 เปอร์เซ็นต์ และมีเส้นใยของเชือ้ ราบริเวณก้านและขัว้ ผลจํานวนมาก (Table 2)
สอดคล้องกับงานวิจัยของบุญญวดี และคณะ (2562) พบว่าการจุ่มผลพริกในนํา้ ร้อน 50–52 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา
3 นาที ร่วมกับการเก็บรักษาที่อณ
ุ หภูมิ 10 องศาเซลเซียส สามารถลดการเข้าทําลายของเชือ้ ราบริเวณขัว้ และก้านของผล
พริกระหว่างการเก็บรักษา
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Table 2 Effect of treatments on contaminated fungi on chili storage at 10ºC for 7, 14, 21 and 28 days
Contaminated fungi(1) (%)
Treatment
7 days
14 days
21 days
28 days
b
c
Control (water for 3 min)
0.00
36.00
77.60
97.60 c
Prochloraz 100 mg/l for 3 min
0.00
4.80 a
52.80 b
80.00 b
Hot water 52ºC
0.00
0.00 a
3.20 a
6.40 a
Hot water 52ºC + Ca2Cl 1.5%
0.00
0.80 a
6.40 a
13.60 a
Hot water 52ºC + Ca2Cl 1.5%
0.00
0.00 a
0.80 a
4.00 a
packed in PP plastic bag
F-test
**
**
**
CV (%)
94.70
34.60
19.80
(1)
Means followed by a same letters are not significantly different at the 95% level by DMRT
การเก็บรักษาผลพริกขีห้ นูในบรรจุภณ
ั ฑ์ตา่ งชนิดกัน มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงนํา้ หนักของผลพริก พบว่า ผลพริกที่
จุ่มในนํา้ ร้อน 52 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 3 นาที แล้วนํามาจุ่มในสารละลายแคลเซียมคลอไรด์ 1.5 เปอร์เซ็นต์ เป็ นเวลา 3
นาที นํามาบรรจุในถุงพลาสติกพอลิโพรไพลีน (PP) มีการสูญเสียนํา้ หนักน้อยที่สดุ หลังเก็บรักษา 7, 14, 21 และ 28 วัน มี
การสูญเสียนํา้ หนัก 0.80, 0.22, 0.44 และ 0.74 เปอร์เซ็นต์ ตามลําดับ ส่วนกรรมวิธีท่ีผลพริกบรรจุในถาดพอลิโพรไพลีน
(PP) หุม้ ด้วยฟิ ล์มพลาสติกพอลิเอทิลีน (PE) มีการสูญเสียนํา้ หนัก 0.28–0.37, 0.44–0.68, 1.20–1.63 และ 1.80–2.79
เปอร์เซ็นต์ ตามลําดับ และการสูญเสียนํา้ หนักของผลพริกจะเพิ่มขึน้ เมื่อระยะเวลาการเก็บรักษานานขึน้ (Table 3) ผลพริก
ที่บรรจุในถุงพลาสติก PP มีการสูญเสียนํา้ หนักน้อย อาจเนื่องมากจากพลาสติกชนิดพอลิโพรไพลีน (PP) มีอตั ราการซึม
ผ่านของไอนํา้ 100–300 กรัม.ไมโครเมตร/ตารางเมตร.วัน ซึง่ ตํ่ากว่าพลาสติกชนิดพอลิเอทิลีน(LDPE) มีอตั ราการซึมผ่าน
ของไอนํา้ 375–500 กรัม.ไมโครเมตร/ตารางเมตร.วัน (Mangaraj et al., 2009) ทําให้เปอร์เซ็นต์การสูญเสียนํา้ หนักของผล
พริกบรรจุถงุ พลาสติก PP น้อยกว่าผลพริกบรรจุถาดพอลิโพรไพลีน (PP) หุม้ ด้วยฟิ ลม์ พลาสติกพอลิเอทิลีน (PE)
Table 3 Values of weight loss (%) of treated chili after 7, 14, 21 and 28 days of storage at 10°C
Change of weight loss (%) (1)
Treatment
7 days
14 days
21 days
28 days
b
b
c
Control (water for 3 min)
0.28
0.68
1.63
2.25 bc
Prochloraz 100 mg/l for 3 min
0.36 b
0.63 b
1.20 b
1.80 b
Hot water 52ºC
0.35 b
0.44 ab
1.36 bc
2.07 bc
Hot water 52ºC + Ca2Cl 1.5%
0.37 b
0.57 b
1.27 bc
2.79 c
Hot water 52ºC + Ca2Cl 1.5%
0.08 a
0.22 a
0.44 a
0.74 a
packed in PP plastic bag
F test
**
**
**
**
CV (%)
38.66
35.70
25.04
29.26
(1)
Means followed by a same letters are not significantly different at the 95% level by DMRT
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ความแน่นเนือ้ ของผลพริกหลังการเก็บรักษาครบ 7, 14 และ 28 วัน ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ ส่วนผลพริกหลัง
การเก็บรักษา 21 วัน มีความแตกต่างกันทางสถิติ พบว่า ผลพริกทุกกรรมวิธีท่ีจ่มุ ในนํา้ ร้อน 52 องศาเซลเซียส มีค่าความ
แน่นเนือ้ 19.05–20.37 นิวตัน เมื่อเปรียบเทียบกับผลพริกที่จ่มุ นํา้ (กรรมวิธีควบคุม) มีความแน่นเนือ้ 22.23 นิวตัน ซึ่งผล
พริกที่จ่มุ ในนํา้ ร้อนเมื่อเก็บรักษานานขึน้ จะทําให้คา่ ความแน่นเนือ้ ลดลง แต่อย่างไรก็ตามสามารถเพิ่มความแน่นเนือ้ ให้ผล
พริ ก ได้ โดยการนํา ผลพริ ก ที่ จุ่ ม ในนํ้า ร้อ น 52 องศาเซลเซี ย ส แล้ว จุ่ ม ผลพริ ก ในสารละลายแคลเซี ย มคลอไรด์
1.5 เปอร์เซ็นต์ บรรจุในถุงพลาสติก PP ทําให้ผลพริกมีค่าความแน่นเนื อ้ 20.37 นิวตัน (Table 4) ใกล้เคียงกับกรรมวิธี
ควบคุม การใช้สารประกอบแคลเซียม เช่น CaCl2 สามารถช่วยรักษาคุณภาพของผลิตผล ป้องกันความผิดปกติทาง
สรีรวิทยา ช่วยลดอัตราการหายใจ ชะลอการละลายของสารประกอบแพกทินบริเวณผนังเซลล์พืช ทําให้ผนังเซลล์ของพืชมี
ความแข็งแรง และทําให้กระบวนการสุกแก่ของผลเกิดช้าลง (Salunkhe and Desai, 1984; Burns and Pressey, 1987)
Table 4 Values of firmness (N) of treated chili after 7, 14, 21 and 28 days of storage at 10°C
Change Firmness (N) (1)
Treatment
7 days
14 days
21 days
Control (water for 3 min)
21.03
22.10
22.23 a
Prochloraz 100 mg/l for 3 min
21.11
22.10
21.97 ab
Hot water 52 ºC
22.27
21.72
19.05 c
Hot water 52 ºC + Ca2Cl 1.5%
20.86
21.45
19.32 c
Hot water 52 ºC + Ca2Cl 1.5%
22.66
21.62
20.37 bc
packed in PP plastic bag
F test
ns
ns
**
CV (%)
5.14
5.93
6.38
(1)

28 days

20.92
19.41
19.84
19.48
20.51
ns
9.66

Means followed by a same letters are not significantly different at the 95% level by DMRT

การเปลี่ยนแปลงสีเปลือกของผลพริก สามารถวัดการเปลี่ยนแปลงสีของผลพริกโดยดูจากค่าความสว่าง (L)
ค่าการเปลี่ยนแปลงของสีในช่วงสีเขียว-แดง (a) และค่าการเปลี่ยนแปลงของสีในช่วงสีนาํ้ เงิน-เหลือง (b) หลังจากการเก็บ
รักษาผลพริกครบ 7 วัน พบว่า ค่า L และ ค่า b มีความแตกต่างทางสถิติ ผลพริกทุกกรรมวิธีท่ีจุ่มในนํา้ ร้อน 52 องศา
เซลเซียส เป็ นเวลา 3 นาที มีค่า L อยู่ในช่วง 33.92–34.52 และค่า b อยู่ในช่วง 31.93–34.16 สูงกว่าผลพริกที่จุ่มในนํา้
(กรรมวิธีควบคุม) มีค่า L 32.90 และค่า b 29.74 ส่วนค่า a ของทุกกรรมวิธีไม่มีความแตกต่างทางสถิติ แต่อย่างไรก็ตาม
ค่า a ของผลพริกทุกกรรมวิธีท่ีจ่มุ ในนํา้ ร้อนมีค่าสูงกว่าผลพริกที่จุ่มในนํา้ และเมื่อเก็บรักษาผลพริกครบ 14, 21 และ 28
วัน ค่า L ค่า a และ ค่า b มีความแตกต่างทางสถิติ และพบว่าผลพริกทุกกรรมวิธีท่ีจ่มุ ในนํา้ ร้อน 52 องศาเซลเซียส มีค่า L
ค่า a และ ค่า b สูงกว่าผลพริกที่จ่มุ ในนํา้ (กรรมวิธีควบคุม) ผลพริกทุกกรรมวิธีท่ีจ่มุ ในนํา้ ร้อน 52 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา
3 นาที มี ค่ า L อยู่ใ นช่ ว ง 34.25–35.81 ค่ า a อยู่ใ นช่ ว ง 42.12–45.03 และค่ า b อยู่ใ นช่ ว ง 30.01–34.17 (Table 5)
สีเปลือกของผลพริกใกล้เคียงกับสีเปลือกของผลพริกหลังเก็บเกี่ยวก่อนวันเก็บรักษา โดยวันที่ 0 ผลพริกมีสีเริ่มต้นเป็ นสีสม้
แดงสว่า ง มี ค่ า L, a, b = 34.72, 42.29, 32.05 ตามลํา ดับ เมื่ อ เปรีย บเที ย บกับ ผลพริก ที่ จุ่ม ในนํา้ (กรรมวิ ธี ค วบคุม )
หลังจากเก็บรักษาครบ 14, 21 และ 28 วัน มีค่า L อยู่ในช่วง 30.21–32.36 ค่า a อยู่ในช่วง 39.84–40.71 และค่า b อยู่
ในช่วง 24.78–26.93 สีเปลือกของผลพริกจะเปลี่ยนเป็ นสีแดงคลํา้ มากขึน้ เมื่อระยะเวลาในการเก็บรักษานานขึน้
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Table 5 Values of skin color (L, a, b) of treated chili after 7, 14, 21 and 28 days storage at 10°C
28
30.21c
30.99c
34.35b
34.25b

Change of color of peel (1)
a
7
14
21
28
b
c
42.22 40.71 39.84 39.93b
42.35 40.18b 41.33b 39.74b
43.17 42.12ab 43.89a 44.29a
43.46 43.00a 45.03a 44.13a

7
29.74b
29.92b
31.93ab
32.59a

33.99a 34.33a 35.81a 35.38a

44.16 43.16a 44.29a 44.29a

34.16a 31.90a 33.87a 34.17a

Ttreatment
Control (water for 3 min)
Prochloraz 100 mg/l for 3 min
Hot water 52 ºC
Hot water 52 ºC + Ca2Cl 1.5%
Hot water 52 ºC + Ca2Cl 1.5%
packed in PP plastic bag
F test
CV (%)
(1)

L
7
32.90b
32.88b
33.92a
34.52a

14
32.36b
32.08b
34.67a
34.89a

**
**
1.95 2.46

21
31.63b
31.88b
35.58a
35.46a

**
2.48

**
2.09

ns
2.78

**
3.38

**
2.05

**
2.17

b
14
26.93b
26.17b
30.01a
31.81a

**
5.27

**
6.05

21
24.78b
26.69b
31.98a
33.76a

**
4.90

28
24.82c
24.93c
31.88b
32.39ab

**
5.58

Means followed by a same letters are not significantly different at the 95% level by DMRT

สรุ ป
วิธีการยืดอายุการเก็บรักษาผลพริกขีห้ นูร่วมกับการลดการปนเปื ้อนของเชือ้ ราและโรคแอนแทรคโนสของพริก
ขีห้ นูหลังการเก็บเกี่ยว สามารถทําได้ 2 วิธี ขึน้ อยู่กับชนิดของบรรจุภัณฑ์ คือ วิธีท่ี 1 ผลพริกจุ่มในนํา้ ร้อนอุณหภูมิ 52
องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 3 นาที แล้วนํามาจุ่มต่อในสารละลายแคลเซียมคลอไรด์ 1.5 เปอร์เซ็นต์ บรรจุในถุงพลาสติก
พอลิโพรไพลีน(PP) และ วิธีท่ี 2 ผลพริกจุ่มในนํา้ ร้อนอุณหภูมิ 52 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 3 นาที บรรจุในถาดพลาสติก
พอลิโพรไพลีน (PP) หุม้ ด้วยฟิ ล์มพลาสติกพอลิเอทิลีน (PE) เก็บผลพริกที่อณ
ุ หภูมิ 10 องศาเซลเซียส ผลพริกมีคณ
ุ ภาพดี
สามารถยื ด อายุก ารเก็ บ รัก ษาและการวางจํา หน่ า ยผลพริก ได้น านมากขึ น้ ถึ ง 28 วัน ผลพริก บรรจุใ นถุง พลาสติ ก
พอลิโพรไพลีนมีการสูญเสียนํา้ หนักน้อย การจุ่มผลพริกจุ่มในสารละลายแคลเซียมคลอไรด์ 1.5 เปอร์เซ็นต์ ช่วยเพิ่มความ
แน่นเนือ้ ให้ผลพริกที่จ่มุ ในนํา้ ร้อน และยังพบว่าผลพริกที่จ่มุ ในนํา้ ร้อนสามารถคงสภาพสีเปลือกของผลพริกใกล้เคียงกับสี
เปลือกของผลพริกหลังการเก็บเกี่ยว แต่อย่างไรก็ตามขึน้ อยูก่ บั คุณภาพของผลพริกก่อนนํามาเก็บรักษาด้วย
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ผลของสารปลอดภัยในควบคุมโรคผลเน่าหลังการเก็บเกี่ยวของส้มจากเชือ้ รา Penicillium digitatum
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บทคัดย่อ
โรคผลเน่า ของส้มเกิ ด จากเชื อ้ รา Penicillium digitatum มี ความสํา คัญ ก่ อ ให้เกิ ด การสูญ เสี ยหลัง เก็ บ เกี่ ย ว
การควบคุมโรคส่วนใหญ่ยงั คงใช้สารเคมีซ่งึ เป็ นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตและสภาพแวดล้อม วัตถุประสงค์ของการทดลองเพื่อ
ทดสอบสารปลอดภัยที่ควบคุมโรคผลเน่าของส้ม โดยทดสอบประสิทธิภาพสารปลอดภัย 2 ชนิด คือ กรดซาลิไซลิก ความ
เข้มข้น 0.01% 0.05% และ 0.10% และโซเดียมไบคาร์บอเนต ความเข้มข้น 1.00% 2.00% และ 3.00% ด้วยวิธี poisoned
food บนอาหารเลีย้ งเชือ้ potato dextrose agar เปรียบเทียบกับไม่ผสมสาร (กรรมวิธีควบคุม) และสารเคมีโพรคลอราซ
พบว่ากรดซาลิไซลิก ความเข้มข้น 0.10% และโซเดียมไบคาร์บอเนต ความเข้มข้น 2.00% และ 3.00% ยับยัง้ การเจริญของ
เส้นใยและการงอกของสปอร์ของเชือ้ รา P. digitatum ของส้มได้ 100% และเมื่อทดสอบประสิทธิภาพสารปลอดภัยในการ
ควบคุมโรคผลเน่าในส้มที่ปลูกเชือ้ รา P. digitatum บนผลส้ม ด้วยการทําแผลแล้วหยดสปอร์แขวนลอย ความเข้มข้น
1×106 สปอร์ต่อมิลลิลิตร จํานวน 20 ไมโครลิตร นาน 24 ชั่วโมง พบว่าผลส้มที่แช่ในโซเดียมไบคาร์บอเนต ความเข้มข้น
3.00% นาน 5 นาที ลดการเกิดโรคได้ดีท่ีสดุ เท่ากับ 50.00% และลดความรุ นแรงของโรค โดยมีดชั นีการเกิดโรค เท่ากับ
12.50%
คําสําคัญ: กรดซาลิไซลิก, การควบคุมโรคหลังการเก็บเกี่ยว, โซเดียมไบคาร์บอเนต, ส้ม
Abstract

Green mold caused by Penicilium digitatum is considered as a major postharvest disease of citrus
fruit. Current control of the said disease depends on chemical fungicides which are harmful to health of living
things and environment. The objective of this study was to control postharvest rot of citrus using generally
recognized as safe (GRAS) substances. The effectiveness of salicylic acid at concentrations of 0.01, 0.05 and
0.1% and sodium bicarbonate at concentration of 1, 2 and 3% were in vitro tested to inhibit growth of P.
digitatum using poisoned food method comparing PDA alone (control) and treated with prochloraz. The results
showed that 0.1%salicylic acid, and 2 and 3%sodium bicarbonate completely inhibited mycelium growth and
spore germination of P. digitatum. To control the green mold disease of citrus fruit was studied. Orange fruits
were wounded and inoculated with 1x106 spore/mL of spore suspension of P. digitatum at 20 µL for 24 hr before
soaked in GRAS treatments at different concentrations. The disease incidence of green mold showed highest
reduced at 50% after treated by soaking fruit in 3.00% sodium bicarbonate solution for 5 minute and also
reduced disease severity with disease index at 12.5%.
Keywords: Citrus, Postharvest disease control, Salicylic acid, Sodium bicarbonate
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คํานํา
โรคหลังการเก็บเกี่ยวที่สาํ คัญของส้ม คือโรคผลเน่าที่เกิดจากเชือ้ รา Penicillium digitatum สามารถแพร่ระบาด
จากผลหนึ่งไปสูอ่ ีกผลหนึ่งได้โดยการสัมผัสระหว่างผลที่ปกติกบั ผลที่เป็ นโรคในระหว่างการเก็บรักษาและการขนส่ง แม้ว่า
จะพบอาการเฉพาะที่เปลือกเท่านัน้ แต่คณ
ุ ภาพของเนือ้ และนํา้ ในผลส้มจะเสียไปด้วย การควบคุมโรคส่วนใหญ่ยงั คงใช้
สารเคมี เช่น สารเคมีโพรคลอราซ และคาร์เบนดาซิม ซึ่งพบรายงานการตกค้างในผลผลิตส้ม (เครือข่ายเตือนภัยสารเคมี
ศัตรูพืช, 2559) นอกจากจะเป็ นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตและสภาพแวดล้อมแล้ว มักเป็ นข้อจํากัดของการส่งออกผลไม้ ดังนัน้
การใช้สารปลอดภัยเพื่อทดแทนการใช้สารเคมีท่ีมีอนั ตรายจึงเป็ นสิ่งที่จาํ เป็ นอย่างมาก สารปลอดภัยที่นาํ มาใช้ในงานวิจยั
ครัง้ นีม้ ี โซเดียมไบคาร์บอเนตซึ่งสารปลอดภัยที่ให้ผลดีในการควบคุมโรคเน่าราสีเขียวจากเชือ้ P. digitatum ที่เข้าทําลาย
ผลส้มเปลือกหนา (Smilanick et al., 1999) เนื่องจากโซเดียมไบคาร์บอเนต มีความเป็ นพิษต่อเชือ้ จุลินทรียโ์ ดยตรง ทําให้
เซลล์สญ
ู เสียนํา้ (cell dehydration) จึงหยุดการเจริญเติบโต (กล้าณรงค์, 2521) และกรดซาลิไซลิก ซึง่ เป็ นสารประกอบ
ฟี นอล มีผลต่อกระบวนการเจริญของพืช และยังเกี่ยวข้องกับกลไกของการชักนําความต้านทานในพืช (Castafier et al.,
1997) โดยการสร้า งสารต่ า งๆ เช่ น โพลี ฟี นอล หรื อ Pathogenesis-related protein (PR-protein) (Hahlbrock and
scheel, 1989) เช่น เอนไซม์ไคติเนส และกูลคาเนส ย่อยองค์ประกอบหลักของผนังเซลล์เชือ้ รา ทําให้เซลล์ของเชือ้ ราตาย
ในที่สดุ (Bowles, 1990) วัตถุประสงค์ของงานวิจยั นีเ้ พื่อศึกษาการใช้สารโซเดียมไบคาร์บอเนตและกรดซาลิไซลิกซึ่งเป็ น
สารปลอดภัยเพื่อควบคุมโรคผลเน่าหลังการเก็บเกี่ยวของส้มสายนํา้ ผึง้ ทดแทนการใช้สารเคมีปอ้ งกันกําจัดเชือ้ รา
อุปกรณ์และวิธีการ
ทดสอบประสิทธิภาพของสารกลุม่ ปลอดภัยต่อการยับยัง้ การเจริญของเส้นใยเชือ้ รา
ทดสอบประสิทธิภาพของสารกลุ่มปลอดภัย 2 ชนิด ได้แก่ คือ กรดซาลิไซลิก และโซเดียมไบคาร์บอเนต ด้วยวิธี
Poisoned food technique เตรียมอาหารเลีย้ งเชือ้ potato dextrose agar (PDA) ผสมกับสารกลุ่มปลอดภัย 2 ชนิด คือ
กรดซาลิไซลิก ความเข้มข้น 0.01% 0.05% และ 0.10% และโซเดียมไบคาร์บอเนต ความเข้มข้น 1.00% 2.00% และ
3.00% เปรียบเทียบกับอาหารเลีย้ งเชื อ้ PDA ที่ไม่ผสมสาร (กรรมวิธีควบคุม) และสารเคมี โพรคลอราซ ความเข้มข้น
0.025% เทอาหารที่ ผ สมสารลงในจานเลี ย้ งเชื ้อ รอจนอาหารเลี ย้ งเชื ้อ แข็ ง จากนั้น หยดสปอร์แ ขวนลอย (spore
suspension) ความเข้มข้น 1×106 สปอร์ต่อมิลลิลิตร ของเชือ้ ราสาเหตุโรคผลเน่าของส้มจํานวน 5 ไมโครลิตร ตรงกลาง
ผิวหน้าอาหาร บ่มที่อณ
ุ หภูมิหอ้ ง เป็ นเวลา 10 วัน วางแผนการทดลองแบบสุม่ ตลอด (completely randomized design:
CRD) เปรียบเทียบ 8 กรรมวิธี จํานวน 8 ซํา้
กรรมวิธีท่ี 1 อาหารเลีย้ งเชือ้ PDA ที่ไม่ผสมสาร (กรรมวิธีควบคุม) กรรมวิธีท่ี 5 โซเดียมไบคาร์บอเนตเข้มข้น 1.00%
กรรมวิธีท่ี 2 กรดซาลิไซลิกเข้มข้น 0.01%
กรรมวิธีท่ี 6 โซเดียมไบคาร์บอเนตเข้มข้น 2.00%
กรรมวิธีท่ี 3 กรดซาลิไซลิกเข้มข้น 0.05%
กรรมวิธีท่ี 7 โซเดียมไบคาร์บอเนตเข้มข้น 3.00%
กรรมวิธีท่ี 4 กรดซาลิไซลิกเข้มข้น 0.10%
กรรมวิธีท่ี 8 สารเคมีโพรคลอราซ 0.025%
บันทึกข้อมูล การยับยัง้ การเจริญของเชือ้ รา (%) โดยวัดเส้นผ่านศูนย์กลางโคโลนีของเชือ้ รา โดยใช้สตู รดังต่อไปนี ้
(Equation 1)
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= ( A-BA ) × 100

(1)

A คือค่าเฉลี่ยของการงอกของสปอร์เชือ้ ราบนอาหาร PDA (กรรมวิธีท่ี 1 ควบคุม)
B คือค่าเฉลี่ยของการงอกของสปอร์เชือ้ ราบนอาหาร PDA ผสมสารกรรมวิธีท่ี 2–8
ทดสอบประสิทธิภาพของสารกลุม่ ปลอดภัยในการยับยัง้ การงอกของสปอร์เชือ้ รา
เตรียมอาหารที่ผสมสารทัง้ 8 กรรมวิธี (กรรมวิธีเช่นเดียวกับการทดสอบสารปลอดภัยต่อการยับยัง้ การเจริญของ
เส้นใย) เทลงในจานเลีย้ งเชื อ้ รอจนอาหารเลีย้ งเชื อ้ แข็ง จากนั้นหยดสปอร์แขวนลอย ความเข้มข้น 1×106 สปอร์ต่อ
มิลลิลิตร ของเชือ้ ราสาเหตุโรคผลเน่าของส้ม 5 ไมโครลิตร บนผิวหน้าอาหาร 8 จุด บ่มที่อณ
ุ หภูมิหอ้ ง เป็ นเวลา 12 ชั่วโมง
วางแผนการทดลองแบบสุม่ ตลอด เปรียบเทียบ 8 กรรมวิธี จํานวน 8 ซํา้ ๆ 8 จุด
บันทึกข้อมูล การงอกของสปอร์เชือ้ ราสาเหตุโรคผลเน่าของส้ม ในแต่ละกรรมวิธีดว้ ยกล้องจุลทรรศน์ชนิด compound นํา
ค่า จํา นวนสปอร์ท่ี งอกมาคํา นวณเปอร์เซ็นต์ของการยับยั้งการงอกของสปอร์เปรียบเที ยบกับชุดควบคุม โดยใช้สูตร
ดังต่อไปนี ้ (Equation 2)
% Spore germination = ( A-B
A ) × 100

(2)

A คือค่าเฉลี่ยของการงอกของสปอร์เชือ้ ราบนอาหาร PDA (กรรมวิธีท่ี 1 ควบคุม)
B คือค่าเฉลี่ยของการงอกของสปอร์เชือ้ ราบนอาหาร PDA ผสมสารกรรมวิธีท่ี 2–8
ทดสอบประสิทธิภาพการใช้สารกลุม่ ปลอดภัย ในการควบคุมโรคผลเน่าบนผลส้ม
คัดเลือกส้มสายนํา้ ผึง้ จากสวนในอําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ โดยคัดเลือกลักษณะผลที่มีขนาดใกล้เคียงกัน ไม่
มีตาํ หนิหรือบาดแผล ผิวสีเหลืองสมํ่าเสมอ ล้างทําความสะอาดด้วยนํา้ เปล่า ผึ่งให้แห้ง นํามาเรียงใส่ตะกร้าพลาสติก
จากนัน้ ปลูกเชือ้ ราสาเหตุโรคผลเน่าลงบนผลส้ม โดยทําแผลผลส้มด้วยเข็มที่ผา่ นการฆ่าเชือ้ แล้วเจาะลงบนผลส้ม ห่างจาก
ขัว้ ผล 1 เซนติเมตร ทัง้ สองข้างของผลส้ม ลึกประมาณ 0.2 มิลลิเมตร หยดสปอร์แขวนลอยความเข้มข้น 1×106 สปอร์ต่อ
มิลลิลิตร จํานวน 20 ไมโครลิตรต่อ 1 แผล ทําการหยดสปอร์แขวนลอยครัง้ ละ 10 ไมโครลิตร รอจนแห้งแล้วหยดซํา้ อีก 10
ไมโครลิตร คลุมด้วยถุงพลาสติกที่พน่ ด้วยนํา้ กลั่น เก็บไว้ท่ีอณ
ุ หภูมิหอ้ ง เป็ นเวลา 24 ชั่วโมง เมื่อครบกําหนดเวลานําผลส้ม
จุ่มในสารกลุม่ ปลอดภัย เป็ นเวลา 5 นาที ผึ่งให้แห้ง จากนัน้ นําผลส้มเรียงใส่ตะกร้าพลาสติก เก็บไว้ท่ีอณ
ุ หภูมิ 20°C เป็ น
เวลา 14 วัน วางแผนการทดลองแบบสุม่ ตลอด เปรียบเทียบ 8 กรรมวิธี จํานวน 4 ซํา้ ๆละ 12 ผล
กรรมวิธีท่ี 1 กรรมวิธีควบคุม (นํา้ เปล่า )
กรรมวิธีท่ี 5 โซเดียมไบคาร์บอเนตเข้มข้น 1.00%
กรรมวิธีท่ี 2 กรดซาลิไซลิกเข้มข้น 0.01%
กรรมวิธีท่ี 6 โซเดียมไบคาร์บอเนตเข้มข้น 2.00%
กรรมวิธีท่ี 3 กรดซาลิไซลิกเข้มข้น 0.05%
กรรมวิธีท่ี 7 โซเดียมไบคาร์บอเนตเข้มข้น 3.00%
กรรมวิธีท่ี 4 กรดซาลิไซลิกเข้มข้น 0.10%
กรรมวิธีท่ี 8 สารเคมีโพรคลอราซ 0.025%
บันทึกข้อมูล 1) การเกิดโรค disease incidence (%) โดยนับจํานวนผลส้มที่แสดงอาการโรคต่อจํานวนผลส้มทัง้ หมด นํา
ค่าที่ได้มาคํานวณโดยใช้สตู รดังนี ้ (Equation 3)
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% Disease incidence = No. of infected orange × 100
Total no. of orange

(3)

2) ความรุนแรงของโรค โดยวัดพืน้ ที่ผิวที่แสดงอาการของโรคเทียบกับพืน้ ที่ผิวทัง้ หมด
ประเมินการเกิดโรค โดยแบ่งระดับความรุนแรง เป็ น 5 ระดับ ดังนี ้
ระดับ 0 = ผลส้มที่ไม่แสดงอาการของโรค
ระดับ 1 = ผลส้มที่มีระดับการเกิดโรคเน่าราสีเขียว 1–25%
ระดับ 2 = ผลส้มที่มีระดับการเกิดโรคเน่าราสีเขียว 26–50% ระดับ 3 = ผลส้มที่มีระดับการเกิดโรคเน่าราสีเขียว 51–75%
ระดับ 4 = ผลส้มที่มีระดับการเกิดโรคเน่าราสีเขียว 76–100%
จากนัน้ คํานวณดัชนีการเกิดโรค (Disease index) ตามสูตรดังนี ้ (Equation 4)
+ (nd × 3) + (ne × 4) × 100
) × 100
% Disease Index = ( na × 0) + (nb × 1) + (nc × 2)
N×4

เมื่อ na = จํานวนผลส้มที่มีระดับความรุนแรงเท่ากับ 0
nc = จํานวนของผลส้มที่มีระดับความรุนแรงเท่ากับ 2
ne = จํานวนผลส้มที่มีระดับความรุนแรงเท่ากับ 4

(4)

nb = จํานวนของผลส้มที่มีระดับความรุนแรงเท่ากับ 1
nd = จํานวนของผลส้มที่มีระดับความรุนแรงเท่ากับ 3
N = จํานวนผลส้มทัง้ หมด

ผลและวิจารณ์ผลการทดลอง
ทดสอบประสิทธิภาพของสารกลุม่ ปลอดภัยต่อการยับยัง้ การเจริญของเส้นใยเชือ้ รา
สารกลุ่มปลอดภัย 2 ชนิด คือ กรดซาลิไซลิกและโซเดียมไบคาร์บอเนตที่ความเข้มข้นต่างๆ สามารถยับยัง้ การ
เจริญของเส้นใยเชือ้ รา P. digitatum ได้แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ โดยกรดซาลิไซลิกความเข้มข้น 0.10%
โซเดี ย มไบคาร์บ อเนตที่ ค วามเข้ม ข้น 2.00 และ 3.00% มี ป ระสิท ธิ ภ าพในการยับ ยั้ง การเจริญ ของเส้น ใยเชื อ้ รา P.
digitatum ได้ 100.00% รองลงมาคือ โซเดียมไบคาร์บอเนต ความเข้มข้น 1.00% ยับยัง้ การเจริญของเส้นใยเชือ้ รา P.
digitatum ได้ 70.84% ในขณะที่ ส ารเคมี โ พรคลอราซ ความเข้ม ข้น 0.025% ยับ ยั้ง เส้น ใยเชื ้อ ราได้เ พี ย ง 65.79%
(Table 1, Fig 1) ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ บุญญวดี และคณะ (2554) พบว่ากรดซาลิไซลิก ความเข้มข้น 0.10%
สามารถยับยัง้ การเจริญของเส้นใยเชือ้ รา Fusarium oxysporum และ Colletotrichum musae ได้ 100.00% ในกล้วยหอม
ทอง ในขณะที่โซเดียมไบคาร์บอเนต ความเข้มข้น 0.350 0.85 และ 1.35% สามารถยับยัง้ การเจริญเส้นใยของเชื อ้ รา
Alternaria alternata Fusarium spp. และ Rhizopus stolonifer ได้ตามลําดับ (Aharoni and Stadelbacher, 1997)
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Table 1 Inhibition of Penicillium digitatum on mycelial growth after treated with salicylic acid and sodium
bicarbonate using poison food method on potato dextrose agar and incubated at 25±2°C for 10 days
Treatment
Inhibition of mycelia growth (%)(1)
control (PDA)
0.00e
0.01% salicylic acid
2.21e
0.05% salicylic acid
10.81d
0.10% salicylic acid
100.00a
1.00% sodium bicarbonate
70.84b
2.00% sodium bicarbonate
100.00a
3.00% sodium bicarbonate
100.00a
0.025% prochloraz
65.79c
CV (%)
4.06
(1)
Mean followed by common letters are not significantly different at the 95% level by DMRT

A

B

C

DD

E

F

G

H

Fig. 1 Inhibition of Penicillium digitatum on mycelial growth after treated with salicylic acid and sodium
bicarbonate using poison food method on potato dextrose agar and incubated at 25±2°C for 10 days
A. control (PDA)
B. 0.01% salicylic acid
C. 0.05% salicylic acid
D. 0.10% salicylic acid
E. 1.00% sodium bicarbonate
F. 2.00% sodium bicarbonate
G. 3.00% sodium bicarbonate
H. 0.025% prochloraz
ทดสอบประสิทธิภาพของสารกลุม่ ปลอดภัยต่อการยับยัง้ การงอกของสปอร์เชือ้ รา
สารกลุ่มปลอดภัย 2 ชนิดคือ กรดซาลิไซลิกและโซเดียมไบคาร์บอเนต สามารถยับยัง้ การงอกของสปอร์เชือ้ P.
digitatum ได้แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ เมื่อบ่มที่อณ
ุ หภูมิหอ้ ง เป็ นเวลา 12 ชั่วโมง พบว่ากรดซาลิไซลิก ความ
เข้มข้น 0.10% โซเดียมไบคาร์บอเนต ความเข้มข้น 1.00 2.00 และ 3.00% และสารเคมีโพรคลอราซ ความเข้มข้น 0.025%
สามารถยับยัง้ การงอกของสปอร์เชือ้ รา P. digitatum ได้ 100% ในขณะที่กรรมวิธีควบคุม (อาหารเลีย้ งเชือ้ PDA ที่ไม่ผสม
สาร) กรดซาลิกไซลิก ความเข้มข้น 0.01 และ 0.05% ไม่สามารถยับยัง้ การงอกของสปอร์เชื อ้ ราได้ สปอร์ขอเชื อ้ รา P.
digitatum งอกทุกสปอร์ แต่เมื่อวัดขนาดความยาวของเส้นใยที่งอกจากสปอร์ (germ tube) ของกรรมวิธีควบคุมพบว่ามี
ความยาวมากกว่ากรดซาลิกไซลิก ความเข้มข้น 0.01 และ 0.05% วัดความยาวของ germ tube ได้ 33.25 31.40 และ
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15.25 ไมครอน ตามลําดับ (Table 2, Fig 2) ซึ่งสอดคล้องกับรายงานของ Neto et al., (2015) พบว่ากรดซาลิไซลิกสามา
รถยับยัง้ การงอกสปอร์ของเชื อ้ สาเหตุโ รคในพืช อื่น เช่นแอปเปิ ้ล เมื่อใช้กรดซาลิไซลิก ความเข้มข้น 2.5 มิลลิโ มลาร์
(0.035%) โดยสามารถยับยัง้ การงอกของเชือ้ รา Penicillium expansum สาเหตุโรคผลเน่าสีนาํ้ เงินของแอปเปิ ้ล ได้ 90%
เนื่ องจากกรดซาลิไซลิกจะไปทําลายเยื่อหุม้ เซลล์ของสปอร์เชื อ้ ราทําให้มีการรั่วไหลของโปรตีน และยังสามารถจับกับ
โปรตีนที่ทาํ หน้าที่สลายไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ภายในเซลล์ทาํ ให้เกิดการสะสมสารเหล่านีอ้ ยูเ่ ป็ นจํานวนมากภายในเซลล์
ส่งผลต่อกระบวนการงอกของสปอร์เชือ้ ราได้ (Chen et al., 1993) และพบว่า การใช้โซเดียมไบคาร์บอเนต ความเข้มข้น
0.6% โดยบ่มที่อณ
ุ หภูมิ 25°C เป็ นเวลา 10 ชั่วโมง ลดการงอกของสปอร์เชือ้ รา P. expansum สาเหตุโรคผลเน่าในผลสาลี่
ได้ 80% เมื่อเปรียบเทียบกับกรรมวิธีควบคุม เนื่องจากโซเดียมไบคาร์บอเนตจะไปทําลายในส่วนของเยื่อหุม้ เซลล์ (plasma
membrane) ของสปอร์เชื อ้ รา (Lai et al., 2015) นอกจากนี ้ โซเดียมไบคาร์บอเนต เป็ นสารละลายที่มีฤทธิ์ เป็ นด่าง มี
ส่วนประกอบคือโซเดียมและไบคาร์บอเนต ซึ่งในโซเดียมหรือเกลือนัน้ มีความเป็ นพิษต่อเชือ้ จุลินทรียโ์ ดยตรง ทําให้เซลล์
สูญเสียนํา้ (cell dehydration) เชือ้ จุลินทรียเ์ กิดการเสียนํา้ อย่างมาก (plasmolysis) จึงหยุดการเจริญเติบโต (กล้าณรงค์,
2521)
Table 2 Spore inhibition of Penicillium digitatum after treated with salicylic acid and sodium bicarbonate using
poison food method on potato dextrose agar and incubated at 25±2°C for 12 hr observed under compound
microscope
Treatment
Inhibition of spore germination (%) (1)
Germ tube (micron) (1)
control (PDA)
0.00
33.25a
0.01% salicylic acid
0.00
31.40b
0.05% salicylic acid
0.00
15.25c
0.10% salicylic acid
100.00
0.00d
1.00% sodium bicarbonate
100.00
0.00d
2.00% sodium bicarbonate
100.00
0.00d
3.00% sodium bicarbonate
100.00
0.00d
0.025% prochloraz
100.00
0.00d
CV (%)
12.73
(1) Mean followed by common letters are not significantly different at the 95% level by DMRT
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Fig. 2 Spore inhibition of Penicillium digitatum after treated with salicylic acid and sodium bicarbonate using
poison food method on potato dextrose agar and incubated at 25±2°C for 12 hr observed under compound
microscope (40X)
A. control (PDA)
B. 0.01% salicylic acid
C. 0.05% salicylic acid
D. 0.10% salicylic acid
E. 1.00% sodium bicarbonate
F. 2.00% sodium bicarbonate
G. 3.00% sodium bicarbonate
H. 0.025% prochloraz
ทดสอบประสิทธิภาพการใช้สารกลุม่ ปลอดภัย ในการควบคุมโรคผลเน่าบนผลส้ม
เมื่อทดสอบประสิทธิ ภาพสารปลอดภัยในการควบคุมโรคผลเน่าในส้มที่มีการปลูกเชือ้ รา P. digitatum บนส้ม
นาน 24 ชม. หลังการเก็บรักษา 14 วัน พบว่าส้มที่แช่ในโซเดียมไบคาร์บอเนต ความเข้มข้น 3.00% และกรดซาลิไซลิก
ความเข้มข้น 0.10% นาน 5 นาที ให้ผลในการควบคุมโรคผลเน่าไม่แตกต่างกันทางสถิติ สามารถลดความรุ นแรงของโรค
ได้ดีท่ีสดุ การเกิดโรค 50.00% และ 52.08% ดัชนีการเกิดโรค 12.50% และ 13.02% เมื่อเปรียบเทียบกับกรรมวิธีท่ีแช่ผล
ส้มในนํา้ เพียงอย่างเดียว (กรรมวิธีควบคุม) พบการเกิดโรค 100.00% และดัชนีการเกิดโรค 77.08% และเมื่อเปรียบเทียบ
กับกรรมวิธีท่ีใช้สารเคมีโพรคลอราซ ความเข้มข้น 0.025% พบว่าโซเดียมไบคาร์บอเนต ความเข้มข้น 3.00% และกรด
ซาลิไซลิกความเข้มข้น 0.10% มีประสิทธิภาพในการควบคุมโรคผลเน่าได้ดีกว่าสารเคมีโพรคลอราซแต่ไม่แตกต่างกันทาง
สถิติ โดยสารเคมีโพรคลอราซ ความเข้มข้น 0.025% พบการเกิดโรค 60.42% และดัชนีการเกิดโรค 15.11% ดังนัน้ สามารถ
ใช้สารปลอดภัยโซเดียมไบคาร์บอเนตความเข้มข้น 3.00% และกรดซาลิไซลิกความเข้มข้น 0.10% ทดแทนสารเคมีโพร
คลอราซได้ เนื่องจากสารเคมีโพรคลอราซเป็ นสารเคมีท่ีเป็ นอันตรายต่อผูบ้ ริโภค (Table 3, Fig. 3) สอดคล้องกับรายงาน
ของ Lai (2015) การใช้โซเดียมไบคาร์บอเนต ความเข้มข้น 0.6% หลังการเก็บรักษา 8 ลดการเกิดโรค และขนาดแผลในผล
สาลี่ได้ 43.33% และ 1.12 เซนติเมตร ตามลําดับ เมื่อเปรียบเทียบกับกรรมวิธีควบคุม
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Table 3 Disease incidence and disease index of wound-inoculated citrus fruit with spore suspension of
Penicillium digitatum at 1×106 spore/mL for 24 hr then treated with salicylic acid and sodium bicarbonate by
soaking for 5 mins and stored at 20°C for 14 days
Treatment
Disease incidence (%)
Disease index (%)
control (distilled water)
100.00 c
77.08 e
0.01% salicylic acid, soak 5 min
100.00 c
34.38 d
0.05% salicylic acid, soak 5 min
87.50 b
26.04 c
0.10% salicylic acid, soak 5 min
52.08 a
13.02 a
1.00% sodium bicarbonate, soak 5 min
85.42 b
29.69 c
2.00% sodium bicarbonate, soak 5 min
77.09 b
21.36 b
3.00% sodium bicarbonate, soak 5 min
50.00 a
12.50 a
0.025% prochloraz, soak 5 min
60.42 a
15.11 a
CV (%)
9.94
10.60
(1)
Mean followed by a common letters are not significantly different at the 95% level by DMRT
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Fig. 3 Control green mold rot disease on wound-inoculated citrus fruit with spore suspension of Penicillium
digitatum at 1×106 spore/mL for 24 hr then treated with salicylic acid and sodium bicarbonate by soaking for 5
mins and stored at 20°C for 14 days
A. control (distilled water)
B. 0.01% salicylic acid
C. 0.05% salicylic acid
D. 0.10% salicylic acid
E. 1.00% sodium bicarbonate
F. 2.00% sodium bicarbonate
G. 3.00% sodium bicarbonate
H. 0.025% prochloraz
สรุ ป

กรดซาลิไซลิก ความเข้มข้น 0.10% และโซเดียมไบคาร์บอเนต ความเข้มข้น 2.00% และ 3.00% สามารถยับยัง้
การเจริญของเส้นใยและสปอร์ของเชือ้ รา P. Digitatum สาเหตุโรคผลเน่าของส้มได้อย่างสมบรูณ์ (100%) และเมื่อทดสอบ
ประสิทธิภาพสารปลอดภัยในการควบคุมโรคผลเน่าในส้มที่มีการปลูกเชือ้ รา P. digitatum บนส้ม นาน 24 ชั่วโมง พบว่า
ส้มที่แช่ในโซเดียมไบคาร์บอเนต ความเข้มข้น 3.00% และกรดซาลิไซลิกความเข้มข้น 0.10% นาน 5 นาที ลดความรุ นแรง
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ของโรคได้ดีท่ีสดุ การเกิดโรค 50.00% และ 52.08% ดัชนีการเกิดโรค 12.50% และ 13.02% เมื่อเปรียบเทียบกับกรรมวิธีท่ี
แช่ผลส้มในนํา้ เพียงอย่างเดียว (กรรมวิธีควบคุม) พบการเกิดโรค 100% และดัชนีการเกิดโรค 77.08%
เอกสารอ้างอิง
กล้าณรงค์ ศรีรอต. 2521. เกลือ คุณสมบัติและการใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร. ภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร. คณะ
เกษตร. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ.
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ผลของวิธีการลดความชืน้ ร่วมกับระยะเวลาการเก็บรักษาต่อการปนเปื้ อนสารอะฟลาทอกซิน บี1
ในเมล็ดถั่วลิสง
Effect of drying method and storage time on the contamination of Aflatoxin B1 in peanut kernel
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บทคัดย่อ
ถั่วลิสงมักพบปั ญหาการปนเปื ้อนสารอะฟลาทอกซิน บี1 (AFB1) ซึ่ง AFB1 มีความเป็ นพิษที่ก่อให้เกิดมะเร็งตับ
งานวิจยั นีม้ ีวตั ถุประสงค์ในการศึกษาวิธีการลดความชืน้ ร่วมกับระยะเวลาการเก็บรักษาถั่วลิสงที่เหมาะสม เพื่อลดการ
ปนเปื ้อน AFB1 และคงคุณภาพของเมล็ด โดยมีวิธีการลดความชืน้ 3 วิธี คือ 1)ใช้เครื่องอบลมร้อน 2)ตากบนตะแกรงตาก
ในโรงเรือน 3)ตากบนลานปูน นํา ถั่ว ลิสงมาเก็บรักษาที่อณ
ุ หภูมิหอ้ ง เป็ นระยะเวลา 4 เดือน และสุ่มตัวอย่างมาทดสอบ
ทุก 1 เดือน พบว่า ถั่ว ลิสงที่ได้มีความชืน้ เมล็ดตํ่ากว่า 9% ระยะเวลาการเก็บรักษามีผลต่อการปนเปื ้อน AFB1 ปริมาณ
โปรตีน และไขมัน โดยทุกกรรมวิธีท่ีทาํ การทดสอบพบการปนเปื ้อน AFB1 ตํ่ากว่าข้อกําหนดปริมาณ AFB1 (20 µg/kg)
ในช่วงแรกถั่วลิสงมีการปนเปื ้อน AFB1 ไม่แตกต่างกัน แต่ในเดือนที่ 4 ของการเก็บรักษา พบการปนเปื ้อน AFB1 สูงขึน้
9.5–13.0% รวมทัง้ ปริมาณโปรตีนและไขมันในเมล็ดลดลง
คําสําคัญ: ถั่วลิสง, ระยะเวลาเก็บรักษา, วิธีการลดความชืน้ , อะฟลาทอกซิน บี1
Abstract
Aflatoxin B1 (AFB1) contamination is often found in peanut, which is the most toxic and induces primary
liver cancer. This study aimed to determine the appropriate drying method for peanut in conjunction with storage
time to minimize the contamination of AFB1 and maintain quality of peanut. Peanuts were dried using three
different methods viz. 1) dried with hot air oven 2) dried in green house, and 3) dried on cement ground. After
that, peanuts were stored at ambient temperature for 4 months and determined for AFB1 contamination,
moisture content, and contents of protein and lipid at 1 month interval. The results showed that moisture
contents were below 9%. There were significantly different in amount of AFB1, protein and lipid between peanut
from different storage time. AFB1 contamination from all treatments did not exceed the Thailand maximum
permitted level (20 µg/kg). Although there were no different in AFB1 level at the initial storage time, AFB1
contaminations in treated peanut were higher at the levels of 9.5–13.0% after 4 months storage. In addition, the
contents of protein and lipid were decreased during storage.
Keywords: Aflatoxin B1, Peanut, Drying method, Storage time
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คํานํา
ถั่วลิสงเป็ นพืชที่มีปลูกอยูใ่ นประเทศต่างๆ มากกว่า 80 ประเทศทั่วโลก มีคณ
ุ ค่าทางโภชนาการมากมาย ประการ
แรกมีโปรตีนชัน้ สูง มีไขมันชนิดไม่อ่ิมตัวเชิงเดี่ยวสูงกว่าถั่วชนิดใดๆ ช่วยหล่อลื่น กระเพาะ ลําไส้ การขับถ่าย ป้องกัน
โรคหัวใจ เบาหวาน หลอดเลือ ดอุด ตัน ลดโคเลสเตอรอลร้า ย เพิ่ม โคเลสเตอรอลดี และป้อ งกัน โรคมะเร็ง อีก ด้ว ย
นอกจากโปรตีนและไขมันแล้ว ถั่วลิสงยังมีวิตามินอี ไนอะซิน โฟเลต และไธอะมีน (วิตามินบี1) และกรดอะมิโนที่จาํ เป็ นต่อ
ร่า งกายหลายชนิ ด (Savage and Keenan,1994; ทัก ษิ ณ า, 2560) ถั่ ว ลิ ส งมี ค วามสํา คัญ ต่ อ อุ ต สาหกรรมการผลิ ต
ผลิตภัณฑ์อาหารของประเทศ และอุตสาหกรรมในด้านนีข้ องไทยยังมีศกั ยภาพอีกมากในการผลิตเพื่อบริโภคและส่งออก
แต่สถานการณ์การผลิต ณ ปั จจุบันมีการผลิตลดลงอย่า งต่อ เนื่อ ง ทํา ให้ประเทศไทยต้อ งนํา เข้า ถั่ว ลิสงในปริมาณที่
เพิ่มขึน้ ปั จจุบ นั ประเทศไทยพึ่งพาการนําเข้าถั่วลิสงจากประเทศ จีน อินเดีย พม่า ลาว และกัมพูชา ซึ่งหากประเทศ
เหล่านีป้ ระสบปั ญหาไม่สามารถส่งผลผลิตถั่วลิสงที่ มีคุณภาพให้ไทยได้ในอนาคต อาจก่อให้เกิดความขาดแคลนต่อ
ภาคอุตสาหกรรมของไทย (สํา นักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร, 2559) เนื่ อ งจากปั จจุบันประเทศไทยมี การกําหนด
มาตรฐานสินค้าเกษตร มกษ. 4702-2557 เรื่องเมล็ดถั่วลิสง: ข้อกําหนดปริมาณอะฟลาทอกซิน เป็ นมาตรฐานบังคับ โดย
กําหนดให้มีการควบคุมปริมาณสารพิษจากเชื อ้ ราอะฟลาทอกซินทัง้ หมดในถั่วลิสงต้องไม่เกิ น 20 µg/kg (สํานักงาน
มาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ, 2558) ทัง้ นีผ้ นู้ าํ เข้าต้องมีการควบคุมการผลิตเพื่อให้ได้ถ่ วั ลิสงที่มีคุณภาพ
มาตรฐานตามที่กาํ หนด
อะฟลาทอกซิน เป็ นสารพิษจากเชือ้ ราซึ่งถูกสร้างขึน้ โดยเชือ้ ราหลายชนิด แต่ชนิดที่มีความสําคัญ คือ เชือ้ รา
Aspergillus flavus ซึง่ สร้างสารอะฟลาทอกซิน บี1 (AFB1) ที่มีความเป็ นพิษสูง เมื่อผูบ้ ริโภคได้รบั AFB1 เข้าไปในร่างกาย
จะถู ก ดู ด ซึ ม และไปสะสมอยู่ บ ริ เ วณตั บ หลัง จากนั้น จะถู ก เปลี่ ย นโครงสร้า งให้ก ลายเป็ น B1 8, 9-epoxide ซึ่ ง มี
ความสามารถสูงในการจับตัวเข้ากับโปรตีน ดีเอ็นเอ และอาร์เอ็นเอ เป็ นสาเหตุสาํ คัญที่ทาํ ให้เนือ้ เยื่อตับถูกทําลาย ซึ่ง
รวมถึงการก่อให้เกิดเซลล์มะเร็งในเซลล์ตบั (โสภณ และสนั่น, 2554) A. flavus เป็ นเชือ้ ราที่พบในดิน และถั่วลิสงเป็ นพืชที่
มีการเจริญของฝั กในดิน ทําให้โอกาสที่จะพบการเข้าทําลายของแมลงศัตรู พืชและการปนเปื ้อนเชือ้ รา A. flavus ที่อยู่ใน
ดินสูงเมื่อเทียบกับพืชชนิดอื่น ๆ ซึง่ มีโอกาสที่จะก่อให้เกิดการสูญเสียผลผลิตและพบการปนเปื ้อนสารพิษจากเชือ้ ราได้ง่าย
การจัดการหลังการเก็บเกี่ยวที่ไม่เหมาะสมเป็ นอีกหนึ่งขัน้ ตอนที่เป็ นปั ญหาที่อาจก่อให้เกิดการปนเปื ้อนเชือ้ รา A. flavus
และสารอะฟลาทอกซิน ซึ่งเป็ นอันตรายต่อผูบ้ ริโภคเนื่องจากเป็ นสารก่อมะเร็ง ทําให้ในขัน้ ตอนการผลิตถั่วลิสงเมล็ดแห้ง
ต้องมีการคํานึงถึงความปลอดภัยต่อผูบ้ ริโ ภคมากยิ่ง ขึ น้ ทัง้ วิธี การลดความชื น้ ในเมล็ด รวมทัง้ ระยะเวลาในการเก็บ
รักษาผลผลิต เนื่องจากเป็ นขัน้ ตอนที่สาํ คัญ ต้องลดความชืน้ ของเมล็ดลงให้เร็วที่สดุ เท่าที่จะทําได้ เพื่อไม่เปิ ดโอกาสให้
เชือ้ ราเข้าทําลายและสร้างสารพิษได้ง่าย รวมทัง้ การเก็บรักษาเมล็ดถั่วลิสงเป็ นเวลานานก่อนนําไปจําหน่ายหรือแปรรู ป
อาจทําให้คุณภาพของถั่วลิสงลดลง บุญมี และคณะ (2546) ได้ศีกษาวิธีการลดความชื น้ เมล็ดพันธุ์ถ่ ัวลิสงด้วยเครื่อง
อบแห้งชนิดลมร้อน ทําให้เมล็ดพันธุท์ ่ีมีความชืน้ 27% ลดลงเหลือ 5.7% ภายในระยะเวลา 36 ชั่วโมง ขณะที่การตากแดด
และผึง่ ในร่มต้องใช้เวลา 60 และ 90 ชั่วโมง ตามลําดับจึงจะทําให้ความชืน้ อยูใ่ นระดับเดียวกัน
ดังนัน้ ในการทดลองนีจ้ ึงทําการศึกษาเมล็ดถั่วลิสงสําหรับการบริโภค โดยศึกษาผลของวิธีการลดความชืน้
เมล็ดถั่วลิสงร่วมกับระยะเวลาการเก็บรักษาต่อการปนเปื ้อนสาร AFB1 รวมทัง้ วิเคราะห์ปริมาณโปรตีนและไขมัน เพื่อให้
ได้ข ้อ มูลวิ ธี การที่ เหมาะสมในการลดความชื น้ ในเมล็ดให้อยู่ใ นระดับ ที่ ป ลอดภัยและระยะเวลาเก็บ รัก ษาผลผลิต ที่
เหมาะสมให้ยัง คงคุณ ภาพเมล็ดในแต่ละช่วงระยะเวลาการเก็บรักษา ได้เมล็ดถั่วลิสงยังคงคุณภาพดีแ ละปลอดภัย ต่อ
ผูบ้ ริโภค
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อุปกรณ์และวิธีการ
คัดเลือกถั่วลิสงพันธุข์ อนแก่น 5 จากแปลงทดสอบใน อ.นํา้ พอง จ.ขอนแก่น โดยใช้ถ่ วั ลิสงฝั กสดสําหรับนํามา
ทดสอบแต่ละกรรมวิธี 150–200 kg นํามาทดสอบวิธีการลดความชืน้ ร่วมกับระยะเวลาการเก็บรักษาต่อคุณภาพของเมล็ด
วางแผนการทดลองแบบ Split plot จํานวน 4 ซํา้ โดยมีปัจจัย 2 ปั จจัย ดังนี ้
ปั จจัยหลัก คือ วิธีการลดความชืน้ 3 กรรมวิธี
กรรมวิธีท่ี 1 (T1) ปลิดฝักถั่วลิสง นําไปอบแห้งด้วยเครื่องอบลดความชืน้ แบบอบลมร้อน ที่อณ
ุ หภูมิ 40°C
โดยถั่วลิสงที่ใช้ในการทดลอง 197 กิ โลกรัม ใช้เวลาในการอบนาน 34 ชั่วโมง (ตามคุณสมบัติของเครื่องอบลมร้อนจาก
ศูนย์วิจยั เกษตรวิศวกรรมขอนแก่น)
กรรมวิธีท่ี 2 (T2) ปลิดฝักถั่วลิสง นําไปตากบนตะแกรงตากในโรงเรือน ใช้เวลาในการตากนาน 18 วัน
(เนื่ องจากไม่โดนแสงแดดโดยตรง และมี ฝนตกในช่วงทําการทดลอง ทําให้ใช้เวลาในการลดความชื น้ นานกว่าปกติ )
ช่วงเวลาทําการทดลองมีอณ
ุ หภูมิในช่วงกลางวันเฉลี่ย 26–38°C ความชืน้ สัมพัทธ์เฉลี่ย 64–85%
กรรมวิธีท่ี 3 (T3) ปลิดฝั กถั่วลิสง ใส่ตะกร้านําไปล้างนํา้ และตากบนตาข่ายมุง้ ไนลอนบนพืน้ ปูน นาน
7 วัน (เป็ นกรรมวิธีท่ีเกษตรกรปฏิบตั ิ) ช่วงเวลาทําการทดลองมีอณ
ุ หภูมิในช่วงกลางวันเฉลี่ย 29–36oC ความชืน้ สัมพัทธ์
เฉลี่ย 64–73%
ปั จจัยรอง คือ ระยะเวลาการเก็บรักษาถั่วลิสงก่อนการกะเทาะเปลือก 5 ระยะ คือ 0, 1, 2, 3 และ 4 เดือน
นําถั่วลิสงแห้งทั้งฝั กที่ ผ่ านขั้นตอนลดความชื น้ ในแต่ละกรรมวิ ธี มาบรรจุใส่กระสอบพลาสติ ก ความหนา
ประมาณ 0.4–0.5 มิลลิเมตร (กระสอบละ 3 kg/1 ซํา้ ) และนํามาเก็บรักษาที่อณ
ุ หภูมิหอ้ ง (ช่วงกลางคืน 27±2oC, กลางวัน
34±2oC) ในอาคารที่มีอากาศถ่ายเทได้ดี นาน 0, 1, 2, 3 และ 4 เดือน เมื่อครบระยะเวลาในแต่ละเดือนสุ่มตัวอย่างถั่วลิสง
กรรมวิธีละ 12 kg มากะเทาะเปลือก แกะเมล็ดด้วยมือ และตรวจสอบคุณภาพเมล็ดในทุกกรรมวิธีดงั นี ้
- หาเปอร์เซ็นต์เมล็ดดี-เสีย (โดยนํา้ หนัก) ด้วยการคัดแยกเมล็ดดี และเมล็ดเสีย (เมล็ดที่ขนึ ้ รา เมล็ดลีบ
แบน มีตาํ หนิ) นําไปชั่งนํา้ หนัก พร้อมทัง้ วัดความชืน้ เมล็ดในทุกกรรมวิธี
- ตรวจการปนเปื ้ อนเชื อ้ ราโดยการสุ่มตัวอย่ างเมล็ดในทุกกรรมวิ ธี มาทดสอบด้วยวิ ธี direct plating
ตัวอย่างละ 3 ซํา้ โดยสุม่ เมล็ดถั่วลิสงในทุกกรรมวิธีวางบนอาหาร Dichloran 18% Glycerol (DG 18) agar จํานวน 5 เมล็ด
ต่อจานเลีย้ งเชือ้ รวม 60 เมล็ด/กรรมวิธี บ่มทิง้ ไว้ท่ีอณ
ุ หภูมิหอ้ งนาน 7 วัน เพื่อตรวจสอบเปอร์เซ็นต์การปนเปื ้อนเชือ้ ราที่พบ
- วิ เ คราะห์ป ริ ม าณการปนเปื ้ อ น AFB1 ในทุก กรรมวิ ธี ด้ว ยวิ ธี Enzyme-Linked Immunosorbent
Assay (ELISA) โดยใช้ชดุ ตรวจสอบ DOA-Aflatoxin ELISA test kit ตามวิธีการที่ระบุในคูม่ ือชุดตรวจสอบฯ
- วิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีของเมล็ดถั่วลิสง โดยวิเคราะห์โปรตีน (Protein) ด้วยเครื่องวิเคราะห์
โปรตี น Nitrogen Combustion (Nitrogen CN-628) และวิ เคราะห์ไ ขมัน (Crude Fat) ด้ว ยเครื่อ งสกัดไขมัน SoxtecTM
8000
ผลและวิจารณ์ผลการทดลอง
เมล็ดที่ผ่านการลดความชืน้ ตามกรรมวิธีต่างๆ บรรจุในกระสอบพลาสติกนํามาเก็บรักษาที่อุณหภูมิหอ้ งเป็ น
ระยะเวลา 4 เดือ น และนํา มาตรวจสอบคุณ ภาพของเมล็ดในทุกเดือนของการเก็บรักษา พบว่า ถั่วลิสงที่ผ่านการลด
ความชืน้ ตามกรรมวิธีต่างๆ ในแต่ละเดือนส่วนใหญ่มีปริมาณเมล็ดดีมากกว่า 90% แต่ในช่วงเดือนที่ 4 ของการเก็บรักษา
ถั่วลิสงในกรรมวิธีท่ี 2 (T2) มีเมล็ดดีลดลง เหลือ 57.7% มีเมล็ดเสียสูงถึง 42.3% โดยนํา้ หนัก เนื่องมาจากพบการเข้าทําลาย
ของด้วงขาโต (Caryedon serratus) กัดกินเมล็ดจนเป็ นรู พรุน ซึ่งคาดว่าน่าจะเกิดจากการตากบนตะแกรงตากในโรงเรือน
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นานเกินไป เนื่องจากตะแกรงตากไม่โดนแสงแดดโดยตรงและช่วงทําการทดลองมีฝนตก ความชืน้ ในอากาศสูง ความชืน้
เมล็ดจึงลดลงได้ชา้ ทําให้แมลงศัตรู พืชเข้ามาวางไข่ในช่วงระยะเวลาการตาก และเจริญเติบโตทําความเสียหายในช่วง
เดือนที่ 4 ของการเก็บรักษา (Fig.1)
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Fig.1 Percentage of good- and defected kernels (by weight) of peanuts after treated with drying methods and
storage at ambient temperature for 4 months (T1: treatment no.1, T2: treatment no.2, T3: treatment no.3)
ถั่วลิสงที่เก็บเกี่ยวใหม่จากแปลงมีความชืน้ สูงถึง 44.6–49.5% เมื่อลดความชืน้ ด้วยกรรมวิธีต่างๆ ความชืน้ เมล็ด
ลดลงเหลือ 5.9–6.0% มีความชืน้ เมล็ดเพิ่มขึน้ เล็กน้อยในเดือนที่ 1 และ 2 ของการเก็บรักษา เป็ น 6.4–6.8% และ 6.1–
6.2% ตามลําดับ ในเดือนสุดท้ายของการเก็บรักษา เมล็ดมีความชืน้ 6.0–6.3% ซึ่งทุกกรรมวิธีทดลองมีเปอร์เซ็นต์ความชืน้
เมล็ดตํ่ากว่ามาตรฐานถั่วลิสงเมล็ดแห้งกําหนด (9%) (Fig. 2) โสภณ และสนั่น (2554) แนะนําว่า การนําถั่วลิสงไปใช้ใน
รู ปของถั่วเมล็ดแห้ง จําเป็ นต้องมีวิธีการลดความชื น้ ของเมล็ดให้ลดตํ่าจาก 30% จนถึง 12% ภายในระยะเวลาไม่เกิน
3 วัน จึงจะปลอดภัยจากการปนเปื ้ อ นของสารอะฟลาทอกซิ น เนื่ อ งจากช่ ว งที่ เ มล็ด มี ค วามชื น้ 12–30% เหมาะแก่
การเจริญ และการสร้า งอะฟลาทอกซินของเชือ้ รา A. flavus และ A. parasiticus มากที่สดุ Okello et al. (2010) รายงาน
ว่า ความชืน้ สําหรับการเก็บรักษาเมล็ดถั่วลิสงที่ไม่ได้กะเทาะเปลือกอยูท่ ่ี 9% เมล็ดที่กะเทาะเปลือกแล้ว 7% ซึง่ ที่ความชืน้
เมล็ดระดับนี ้ ถ้ามีความชืน้ สัมพัทธ์ 70% และอุณหภูมิ 25–27°C เป็ นสภาพการเก็บรักษาที่เหมาะสมสําหรับเก็บรักษา
เมล็ดได้ประมาณ 1 ปี
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Fig. 2 Percentage of moisture content of peanuts after treated with drying methods and storage at ambient
temperature for 4 months
การทดสอบการปนเปื ้อนเชือ้ ราในเมล็ดถั่วลิสงในระยะเวลาการเก็บรักษา พบว่า ก่อนการเก็บรักษา (เดือน 0) ทัง้
3 กรรมวิ ธี พบการปนเปื ้ อ นเชื ้อ รา Penicillium sp. สูง 36.7–83.3% รองลงมาคื อ เชื ้อ รา A. niger 3.3–25.0% และ
Eurotium sp. 1.7–6.7% ตามลําดับ หลังเก็บรักษาเป็ นระยะเวลา 1 เดือน ยังคงพบการปนเปื ้อนของเชือ้ รา Penicillium sp.
และ A. niger มาก 28.3–58.3% และ 10.0–16.7% ตามลําดับ นอกจากนี ม้ ี การปนเปื ้ อนเชื อ้ รา Fusarium sp. เล็กน้อย
1.7% ในกรรมวิ ธี ท่ี 1 และ 3 ส่ว นเดือ นที ่ 2 ของการเก็บ รัก ษา กรรมวิธีที ่ 2 มีก ารปนเปื ้อ นเชื อ้ ราหลายชนิด พบ
Penicillium sp. 60.0% A. niger 16.7% A. terreus 6.7% และ Eurotium sp. 1.7% ในเดือนที่ 3 ของการเก็บรักษา พบ
การปนเปื ้อนของเชือ้ รา A. flavus เล็กน้อยในกรรมวิธีท่ี 2 และ 3 มีการปนเปื ้อน 3.3% และ 1.7% ตามลําดับ ส่วนเดือน
สุดท้ายของการเก็บรักษาพบการปนเปื ้อนของเชือ้ ราหลังการเก็บเกี่ยวชนิดต่างๆ ลดลง แต่ในกรรมวิธีท่ี 3 มีการพบเชือ้ รา
Eurotium sp. เพิ่มสูงขึน้ 21.7% (Fig. 3) Eurotium เป็ นระยะการสืบพันธุแ์ บบอาศัยเพศของเชือ้ ราในกลุม่ Aspergillus ที่
มักพบในกลุ่มอาหารแห้งชนิดต่างๆ นอกจากนี ก้ ารพบเชือ้ รา A. niger สูง เนื่ องจากเป็ นเชื อ้ ราที่เจริญได้ดีทงั้ ในสภาพ
อากาศค่อนข้างเย็นและร้อนชืน้ อีกทัง้ เป็ นเชือ้ ราที่พบปนเปื ้อนได้ทงั้ ในดินและผลิตผลเกษตรหลายชนิด ในส่วนของเชือ้ รา
Penicillium sp. ที่พบปนเปื ้อนสูงมากกว่าเชือ้ ราชนิดอื่นๆ ในช่วงแรกของการเก็บรักษาเป็ นผลมาจากการปนเปื ้อนจาก
ดินในแปลงปลูก เนื่องจากการสํารวจดินในแปลงปลูกถั่วลิสงที่ทาํ การทดลองพบมีเชือ้ ราในกลุ่ม Penicillium มาก จาก
รายงานของ Ding et al. (2015) ได้ศกึ ษาความแตกต่างของเชือ้ ราและสารอะฟลาทอกซินในถั่วลิสงที่เก็บรักษาใน 4 พืน้ ที่
ของประเทศจีน พบว่า พืน้ ที่ท่ีมีอณ
ุ หภูมิและความชืน้ สัมพัทธ์ในอากาศสูงอาจจะเพิ่มความเสี่ยงต่อการปนเปื ้อนเชือ้ รา
Aspergillus และสารอะฟลาทอกซินในถั่วลิสง เช่นมณฑลหูเป่ ย์ตอนกลางของประเทศมีการปนเปื ้อนเชือ้ รา Penicillium,
Eurotium และ Aspergillus สูง ส่วนมณฑลชานตงทางภาคตะวันออกพบ Rhizopus, Emericella และ Clonostachys
เป็ นส่วนใหญ่ และมณฑลกวางตุง้ ทางตอนใต้ของจีนพบเชือ้ รา Eurotium, Aspergillus และ Emericella
ทดสอบวิธีการลดความชืน้ และระยะเวลาในการเก็บรักษา พบว่า วิธีการตากเพื่อลดความชืน้ ร่วมกับระยะเวลาการ
เก็บรักษาไม่มีปฏิสมั พันธ์ต่อการปนเปื ้อน AFB1 ปริมาณโปรตีน และไขมัน แต่ระยะเวลาการเก็บรักษามีผลต่อการปนเปื ้อน
AFB1 ปริมาณโปรตีน และไขมัน โดยทุก กรรมวิธี ที่ ทาํ การทดสอบพบการปนเปื ้อ น AFB1 ไม่ค่า เกิน มาตรฐานตาม
ข้อ กํา หนดปริม าณอะฟลาทอกซิน สํา หรับ เมล็ด ถั่ว ลิส ง (20 µg/kg) ในช่วง 3 เดือนแรกของการเก็บรักษาถั่วลิสงมีการ
ปนเปื ้อน AFB1 ไม่แตกต่างกัน เฉลี่ย 4.1–8.6 µg/kg แต่ในเดือนที่ 4 ของการเก็บรักษา ถั่วลิสงมีการปนเปื ้อน AFB1 สูงขึน้
ในทุกกรรมวิธีการลดความชื น้ พบการปนเปื ้อ น AFB1 เฉลี่ย 9.5–13.0 µg/kg (Table 1) ซึ่ง อาจเกิด จากการพบการ
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ปนเปื ้อนเชือ้ รา A. flavus ในเดือนที่ 3 ของการเก็บรักษา และเมล็ดถูกแมลงเข้าทําลายทําให้เชือ้ ราเจริญและสร้างสารพิษ
ในเมล็ดได้ง่ายขึน้ และจากงานวิจยั ของ Ding et al. (2015) พบว่า ในระหว่างการเก็บรักษา Aspergillus มีการปนเปื ้อนสูง
ในช่วง 7–12 เดือนของการเก็บรักษา มากกว่าช่วง 0–6 เดือน ซึง่ บ่งบอกถึงความเสี่ยงที่เพิ่มขึน้ ตามระยะเวลาที่จดั เก็บ โดยมี
การปนเปื ้อน AFB1 ในถั่วลิสง เพิ่มขึน้ ในช่วงการเก็บรักษา 7–10 เดือน งานวิจยั ของ Kaaya and Kyamuhangire (2006)
พบว่า ปั จ จัย ที่ สาํ คัญ อี ก ประการหนึ่ง ที่ มี ผ ลต่อ การปนเปื ้ อ นสารพิษ อะฟลาทอกซิ น คื อ ขัน้ ตอนการเก็บรักษา เมล็ดที่
ถูกเข้าทําลายโดยเชื อ้ รากลุ่มที่สร้างสารพิษได้จากในแปลงปลูก จะสร้างสารพิษได้อย่างรวดเร็วหากมีสภาพแวดล้อ มที่
เหมาะสม ซึ่งในการเก็บรักษาเมล็ดควรเก็บในโรงเก็บที่สะอาด อุณหภูมิ และความชืน้ สัมพัทธ์ต่าํ รวมทัง้ มีการถ่ายเทอากาศ
ได้ดี
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Fig. 3 Percentage of A. flavus and other post-harvest fungi contamination in dried peanut after treated with
drying methods and storage at ambient temperature for 4 months
นอกจากนีน้ าํ เมล็ดถั่วลิสงมาวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมี ได้แก่ โปรตีน และไขมัน พบว่า เมล็ดถั่วลิสงจากการ
ลดความชืน้ ทุกกรรมวิธีมีปริมาณโปรตีนไม่แตกต่างกัน แต่ในเดือนสุดท้ายของการเก็บรักษาถั่วลิสงมีโปรตีนลดลง โดยมี
โปรตีนเฉลี่ย 22.7–23.4% (Table 2) ในการวิเคราะห์ปริมาณไขมันพบว่า การลดความชืน้ ทุกกรรมวิธีมีปริมาณไขมันใน
เมล็ดไม่แตกต่างกัน แต่ในเดือนที่ 4 ของการเก็บรักษา ถั่วลิสงจากกรรมวิธีท่ี 2 และ 3 มีปริมาณไขมันลดลงตํ่าสุดเฉลี่ย
36.3% และ 36.6% ตามลําดับ (Table 3) สภาเกษตรกร (2561) รายงานคุณค่าทางโภชนาการว่า ถั่วลิสงเป็ นพื ช ที่ มี
คุณค่าทางโภชนาการสูง เป็ นแหล่งของอาหารประเภทโปรตีนและพลังงาน เพราะมีโปรตีนประมาณร้อยละ 25–30 ไขมัน
ร้อยละ 45-50 และคาร์โบไฮเดรต ร้อยละ 20 โปรตีนในถั่วลิสงมีปริมาณเทียบเท่ากับถั่วเขียว ถั่วแดง และถั่วดํา แต่ต่าํ กว่า
ถั่วเหลือง และมีกรดอะมิโน ไลซีน ทรีโอนีน และ เมไทโอนีน ซึง่ จําเป็ นต่อร่างกาย
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Table 1 Aflatoxin B1 contamination (µg/kg) in peanuts after treated with different drying methods and storage
time
Storage time (month)
Mean of AFB1
Drying method
(µg/kg)
0
1
2
3
4
T1 dried with hot air oven (40°C)
6.9b AB 6.2b AB 7.8b B 5.0b A 10.8ab C
7.3
T2 dried on drying rack in green house 7.0b AB 5.1b A
8.6b B 7.5b AB 13.0b C
8.2
T3 dried on cement ground
4.1a A
7.4b BC 7.3b BC 4.9b AB 9.5a C
6.6
Mean
6.0
6.3
7.9
5.8
11.1
C.V.(a) = 30.3% C.V.(b) = 23.5%
In a column, means followed by the same common letter are not significantly different at the 5% level by DMRT
In a row, means followed by the same capital letter are not significantly different at the 5% level by DMRT
Table 2 Protein content (%) in peanuts after treated with different drying methods and storage time
Storage time (month)
Mean of
Drying method
protein (%)
0
1
2
3
4
T1 dried with hot air oven (40°C)
27.7a B 27.5a B 27.2a B 28.6a A 23.3a C
26.9
T2 dried on drying rack in green house 27.5a B 27.5a B 27.4a B 28.4a A 23.4 a C
26.8
T3 dried on cement ground
27.0a B 27.0a B 27.1a B 27.9a A 22.7 a C
26.3
26.7
Mean
27.4
27.3
27.2
28.3
23.1
C.V. (a) = 2.5% C.V.(b) = 1.5%
In a column, means followed by the same common letter are not significantly different at the 5% level by DMRT
In a row, means followed by the same capital letter are not significantly different at the 5% level by DMRT
Table 3 Fat content (%) in peanuts after treated with different drying methods and storage time
Storage time (month)
Mean of
Drying method
fat (%)
0
1
2
3
4
T1 dried with hot air oven (40°C)
41.9a A 41.4a A 38.2a B 40.4a AB 39.8a AB
40.3
T2 dried on drying rack in green house 41.2a AB 41.5a A 39.4a AB 38.0a BC 36.3b C
39.3
T3 dried on cement ground
39.4a A 41.0a A 38.8a AB 39.8a A
36.6b B
39.1
39.6
Mean
40.8
41.3
38.8
39.4
37.6
C.V.(a) = 5.9% C.V.(b) = 4.3%
In a column, means followed by the same common letter are not significantly different at the 5% level by DMRT
In a row, means followed by the same capital letter are not significantly different at the 5% level by DMRT
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สรุ ป
ระยะเวลาการเก็บรักษามีผลต่อการปนเปื ้อน AFB1 ปริมาณโปรตีน และไขมัน โดยทุกกรรมวิธีที่ทาํ การทดสอบ
พบการปนเปื ้อ น AFB1ไม่เกิน ค่า มาตรฐาน 20 µg/kg โดยในช่วง 3 เดือนแรกของการเก็บรักษาถั่วลิสงมีการปนเปื ้อน
AFB1 ไม่แ ตกต่า งกัน แต่ใ นเดือ นที่ 4 ของการเก็บ รัก ษา คุณ ภาพเมล็ด ถั่ว ลิส งลดลงในทุก กรรมวิธี ถั่ว ลิส งมีก าร
ปนเปื ้อ น AFB1 สูงขึน้ เฉลี่ย 9.5–13.0 µg/kg ปริมาณโปรตีนและไขมันในเมล็ดลดลงกว่าในช่วงแรกของการเก็บรักษา
และวิธีการลดความชืน้ โดยตากบนตะแกรงในโรงเรือน พบการเข้าทําลายของแมลงศัตรู ในโรงเก็บทําให้เมล็ดเกิดความ
เสียหาย ซึ่งเกิดจากการตากนานเกินไป ดังนัน้ วิธีการลดความชืน้ ที่ดีควรลดความชืน้ ให้เร็วและควรระวังการเข้ามาวางไข่
ของแมลงศัตรูในโรงเก็บ และในการเก็บรักษาถั่วลิสงควรเก็บในที่โล่งระบายอากาศได้ดี และไม่ควรเก็บนานเกินไปจะทําให้
คุณภาพของเมล็ดลดลง
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บทคัดย่อ
การแช่เมล็ดพันธุเ์ ป็ นการกระตุน้ การงอก ดังนัน้ การศึกษารู ปแบบการดูดนํา้ ของเมล็ดจึงเป็ นสิ่งสําคัญ งานวิจยั นี ้
มี วัตถุป ระสงค์เพื่ อ ศึกษารู ป แบบการดูดนํา้ และระยะเวลาการดูดนํา้ ของเมล็ดพันธุ์มะเขื อ เปราะ 2 พัน ธุ์ ได้แ ก่ พันธุ์
เจ้า พระยาและพัน ธุ์ห ยาดทิ พ ย์ (ความชื น้ ของเมล็ ด 9.4% เท่ า กัน ) โดยแช่ เ มล็ ด ในนํา้ reverse osmosis (RO) และ
สารละลายโพแทสเซียมไนเตรต (KNO3) ความเข้มข้น 3% เป็ นเวลา 6, 12, 18 และ 24 ชั่วโมง พบว่าเมล็ดมะเขือเปราะทัง้
สองพันธุด์ ดู นํา้ อย่างรวดเร็วในระยะที่ 1 ของรูปแบบการดูดนํา้ โดยการดูดนํา้ ของเมล็ดมะเขือเปราะพันธุเ์ จ้าพระยาที่แช่ใน
นํา้ RO และสารละลาย KNO3 3% เริ่มเข้าสู่ระยะที่ 2 เป็ นเวลา 10.21 และ 9.88 ชั่วโมง ตามลําดับ การดูดนํา้ ของเมล็ด
มะเขื อเปราะพันธุ์หยาดทิพย์ท่ีแช่เมล็ดในนํา้ RO และสารละลาย KNO3 3% เริ่มเข้าสู่ระยะที่ 2 เป็ นเวลา 10.00 และ
10.17 ชั่วโมง ตามลําดับ ดังนัน้ การแช่เมล็ดทัง้ สองพันธุใ์ นนํา้ RO และสารละลาย KNO3 3% เป็ นเวลา 12 ชั่วโมง ทําให้
เมล็ดมีความชืน้ 44–48% ซึง่ อยูใ่ นระยะที่ 2 ของรูปแบบการดูดนํา้ ของเมล็ด
คําสําคัญ: การแช่เมล็ด, ความชืน้ ของเมล็ด, ระยะงัน
Abstract

Seed soaking is a technique for enhancing seed germination. Therefore, the pattern of seed imbibition
is important for studying. The aim of this study was to investigate the imbibition pattern and duration of eggplant
seeds 2 cultivars including ‘Chao Pha Ya’ and ‘Yard Thip’ [the same moisture content (MC) of 9.4%]. Seeds
were soaked in reverse osmosis (RO) water and 3% potassium nitrate (KNO3) solution for 6, 12, 18 and 24 hr.
The results showed that eggplant seeds of both cultivars were rapidly imbibed water in phase I of the imbibition
pattern. The imbibition of ‘Chao Pha Ya’ eggplant seeds in RO water and 3% KNO3 solution were entered into
phase II at 10.21 and 9.88 hr, respectively, while the imbibition of ‘Yard Thip’ eggplant seeds soaked in RO
water and 3% KNO3 solution were entered into phase II at 10.00 and 10.17 hr, respectively. Thus, seed soaking
of both cultivars in RO water and 3% KNO3 solution for 12 hr resulted in a MC of 44–48% phase II, which is
sufficient for seed germination.
Keywords: Lag phase, Seed moisture content, Seed soaking
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คํานํา
มะเขือเปราะ (Solanum melongena L.) เป็ นผักในวงศ์ Solanaceae ที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจของประเทศ
ไทย โดยมี มูลค่า การส่ง ออกเมล็ดพัน ธุ์ใ นปี 2563 ประมาณ 3.3 ล้า นบาท (สํา นักควบคุมพื ช และวัสดุเกษตร, 2564)
มี ห ลากหลายพัน ธุ์ทั้ง พัน ธุ์ผ สมเปิ ด (open-pollinated variety; OP) และพัน ธุ์ลูก ผสม (F1 hybrid variety; F1 hybrid)
ซึ่งพันธุผ์ สมเปิ ดที่นิยมปลูกกันมากในประเทศไทย เช่น มะเขือเปราะพันธุเ์ จ้าพระยา นิยมใช้แกงป่ า ส่วนมะเขือเปราะพันธุ์
ลูกผสม เช่น พันธุห์ ยดนํา้ หรือหยาดทิพย์ นิยมรับประทานผลดิบและใช้แกงเขียวหวาน เพราะเนือ้ มาก เปลือกหนา ผลใหญ่
ขนส่งได้ระยะทางไกล (เฉลิมชัย, 2556) เมล็ดพันธุ์เป็ นปั จจัยพืน้ ฐานสําคัญสําหรับการผลิตพื ช ความงอกและความ
แข็งแรงของเมล็ดเป็ นลักษณะคุณภาพทางสรีรวิทยาของเมล็ดพันธุท์ ่ีมีความสําคัญที่สดุ เพราะเป็ นลักษณะรวมของเมล็ด
พันธุท์ ่ีทาํ ให้งอกและให้ตน้ กล้าที่แข็งแรงสมบูรณ์ มีการตัง้ ตัวอย่างรวดเร็ว และสมํ่าเสมอในแปลงปลูก (จวงจันทร์, 2529)
เมล็ดมะเขือมักมีปัญหาความงอกตํ่า เนื่องจากการพักตัวของเมล็ดที่มีความสัมพันธ์กบั ปริมาณสารยับยัง้ การงอกจากกรด
แอบซิซิก (abscisic acid; ABA) ที่อยู่ในเอ็มบริโอขัดขวางกระบวนการงอกของเมล็ด (Copeland and McDonald, 1985;
Yogeesha et al., 2006; Zdrakovic et al., 2013) นํา้ เป็ นสิ่งสําคัญที่จาํ เป็ นต่อการงอก โดยทําให้เมล็ดมีความชืน้ สูงขึน้
เปลือกที่หมุ้ เมล็ดอ่อนนุ่ม จึงทําให้ออกซิเจนซึมผ่านเข้าสูเ่ มล็ด ช่วยเป็ นตัวกลางในการขนย้ายสารเคมีและย่อยสลายสาร
โมเลกุลอาหารสะสมภายในเมล็ด (บุญมี, 2546) โดยรู ปแบบการดูดนํา้ ของเมล็ดทั่วไปแบ่งออกเป็ น 3 ระยะ (triphasic
imbibition pattern) คื อ ระยะที่ 1 (phase I) หรื อ ระยะดูด นํา้ (imbibition phase) เมล็ด แห้ง เมื่ อ ได้รับ นํา้ จะดูด ซับ นํา้
เพิ่มขึน้ อย่างรวดเร็วโดยการแพร่ (diffusion) โมเลกุลของนํา้ เข้าสู่เมล็ดโดยแรง imbibition force ซึ่งจะลดลงเมื่อนํา้ ใน
เมล็ดมากขึน้ จากนัน้ จะมีการดูดนํา้ ผ่านกระบวนการ osmosis force ขณะสิน้ สุดระยะเมล็ดจะมีเมล็ดจะมีความชืน้ ที่ 30–
60% (วันชัย, 2553) ขึน้ อยู่กบั ชนิดพืช เนื่องจากลักษณะของเปลือกที่หมุ้ เมล็ด องค์ประกอบทางเคมีภายในเมล็ด ขนาด
ของเมล็ด และค่าชลย์ศักย์ (Obroucheva, 1999) ระยะที่ 2 (phase II) หรือระยะงัน (lag phase) เมล็ดจะดูดนํา้ เข้าสู่
เซลล์อย่างช้า ๆ โดยนํา้ จะไปกระตุน้ เอนไซม์ทาํ ให้เกิ ดกระบวนการทางชี วเคมี แล้วเกิดการย่อยสลายสารอาหารและ
ลําเลียงอาหารสะสมไปยังเอ็มบริโอ และระยะที่ 3 (phase III) หรือระยะการเจริญเติบโตของเอ็มบริโอ (embryo growth
phase) เมล็ดจะกลับมาดูดนํา้ อย่างรวดเร็วอีกครัง้ เกิดการแบ่งเซลล์ท่ีจดุ เจริญและมีการแทงรากแรกเกิด (radicle) (วันชัย
, 2553) ซึ่งรวินทร์นิภา (2563) ได้รายงานการดูดนํา้ ของเมล็ดพริกพันธุห์ ว้ ยสีทนในระยะที่ 2 เมล็ดมีความชืน้ 41.5% ใช้
เวลา 12 ชั่วโมง วิวรรณยา (2560) รายงานการดูดนํา้ ของเมล็ดมะเขือยาวสีม่วง 2 พันธุ์ ได้แก่ ‘E13’ และ ‘E14’ โดยเมล็ด
ดูดนํา้ และเข้าสูร่ ะยะที่ 2 หรือระยะงันของรูปแบบการดูดนํา้ ใช้เวลา 12 ชั่วโมง โดยมีความชืน้ ภายในเมล็ดของทัง้ สองพันธุ์
ประมาณ 44–47% ซึ่ง ในการเตรี ย มพร้อ มเมล็ด พัน ธุ์ห รื อ การไพร์มิ ง เมล็ด พัน ธุ์ (seed priming) เป็ น วิ ธี ก ารปรับ ปรุ ง
คุณภาพของเมล็ดพันธุ์ เมล็ดจะดูดนํา้ ในระยะที่ 1 และระยะที่ 2 ให้เพียงพอสําหรับกระตุน้ กระบวนการงอก แต่ยงั ไม่ทาํ ให้
รากแรกเกิด (radicle) ปรากฏ (Copeland and McDonald, 1995; McDonald, 2000) เพื่อให้เมล็ดมีพฒ
ั นาการงอกขึน้ มา
อยู่ในระดับเดียวกันหรือใกล้เคียงกัน (Heydeck and Coolbear, 1977) เมล็ดที่ผ่านการเตรียมพร้อมเมล็ดพันธุ์แล้วเมื่อ
นําไปดูดนํา้ อีกครัง้ จะทําให้เมล็ดงอกได้อย่างรวดเร็วและสมํ่าเสมอ (Bewley and Black, 1978) การแช่เมล็ดพันธุม์ ีหลาย
วิธี เช่น การแช่เมล็ดพันธุด์ ว้ ยนํา้ เป็ นการแช่เมล็ดในนํา้ สะอาดหรือนํา้ บริสทุ ธิ์เป็ นระยะเวลาหนึ่ง และการแช่เมล็ดพันธุ์
ด้วยสารควบคุมแรงดันออสโมซิส เป็ นการแช่เมล็ดในสารละลายที่มีคา่ ชลศักย์ (water potential; Ψ) ตํ่า เพื่อชะลอการดูด
นํา้ ของเมล็ดให้ชา้ ลง (Bewley et al., 2013) สารเคมีท่ีนิยมใช้ เช่น KNO3 เพราะมีคุณสมบัติส่งเสริมการงอกของเมล็ด
(Heydecker and Coolbear, 1977) และทําลายการพักตัวของเมล็ด (ISTA, 2018) โดยคุณสมบัติของสารละลาย KNO3
จะแตกตัว ได้ K+ ทํา หน้า ที่ รักษาค่า osmotic potential กระตุน้ การทํา งานของเอนไซม์กับกระบวนการหายใจรวมทัง้
เอนไซม์ท่ีใช้ในกระบวนการสังเคราะห์แป้งและโปรตีน (บุญมี, 2558) และ NO3- ซึ่งเป็ นตัวรับอิเล็กตรอนในกระบวนการ
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หายใจ (respiration) ทําหน้าที่แทนออกซิเจนในกระบวนการหายใจ จึงสามารถทําลายการพักตัวของเมล็ดได้ (วันชัย,
2553) มีรายงานการเตรียมเมล็ดพันธุ์มะเขือ ‘Ciça’ ด้วยสารละลาย KNO3 ความเข้มข้น 3% เมล็ดมีความงอกสูงที่สุด
96% ตามลําดับ เมื่ อเปรียบเทียบกับเมล็ดที่ ไม่ได้เตรียมความพร้อมมีความงอกเพียง 83% (Nascimento and Lima,
2008) ดังนัน้ งานวิจัยนีม้ ีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษารู ปแบบการดูดนํา้ และระยะเวลาในการดูดนํา้ ของเมล็ดมะเขือเปราะ 2
พันธุใ์ นนํา้ RO และสารละลาย KNO3 เพื่อใช้สาํ หรับการเตรียมพร้อมเมล็ดพันธุต์ อ่ ไป
อุปกรณ์และวิธีการ
การดูดนา้ํ ของเมล็ดมะเขือเปราะ
นําเมล็ดมะเขือเปราะ 2 พันธุ์ ได้แก่ พันธุเ์ จ้าพระยา ซึ่งเป็ นพันธุผ์ สมเปิ ด (OP) และพันธุห์ ยาดทิพย์ ซึ่งเป็ นพันธุ์
ลูกผสม (F1 hybrid) ที่มีความชืน้ ของเมล็ด 9.4% เท่ากัน มาศึกษารู ปแบบและระยะเวลาการดูดนํา้ ของเมล็ดในนํา้ RO
และสารละลาย KNO3 เพื่อได้ระยะเวลาการดูดนํา้ ห้องปฏิบตั ิการหน่วยวิจยั วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวและเทคโนโลยี
เมล็ดพันธุพ์ ืช 1, 2 ห้อง 622 อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุ งเทพฯ โดยแช่เมล็ด
ในนํา้ reverse osmosis (RO) และสารละลาย KNO3 ความเข้มข้น 3% เป็ นเวลา 6, 12, 18 และ 24 ชั่วโมง ที่อุณหภูมิ
30±2°C จํานวน 2 ซํา้ ซํา้ ละ 50 เมล็ด ทดสอบความชืน้ ของเมล็ดด้วยวิธีการอบด้วยความร้อนแห้งที่อณ
ุ หภูมิต่าํ คงที่ (low
constant temperature oven method) ที่ อุณ หภูมิ 103°C เป็ น เวลา 17±1 ชั่ว โมง (ISTA, 2018) คํา นวณความชื น้ ของ
เมล็ด มีหน่วยเป็ น % ตาม Equation 1
Seed moisture content (%) =

Fresh seed weight - Dry seed weight
Fresh seed weight

× 100

(1)

คํานวณหาระยะเวลาการเข้าสู่ระยะที่ 2 หรือระยะงัน (lag phase) ของรู ปแบบการดูดนํา้ ของเมล็ด (triphasic
pattern of imbibition) จากความชันของเส้นกราฟความชืน้ เมล็ด
ผลและวิจารณ์ผลการทดลอง
การดูดนา้ํ ของเมล็ดมะเขือพันธุ์เจ้าพระยา
จากการศึก ษาระยะเวลาในการดูด นํา้ RO และสารละลาย KNO3 ความเข้ม ข้น 3% ของเมล็ด มะเขื อ พัน ธุ์
เจ้า พระยา โดยเมล็ดมี ความชื น้ เริ่มต้น 9.4% หรือ ก่อ นแช่เมล็ด (0 ชั่ว โมง) (Fig. 1) หลังจากแช่เมล็ดในนํา้ RO และ
สารละลาย KNO3 ความเข้มข้น 3% เป็ นเวลา 6 ชั่วโมง เมล็ดมีความชืน้ เพิ่มขึน้ อย่างรวดเร็วในระยะที่ 1 จาก 9.4% เป็ น
42.5% และ 42.3% ตามลําดับ เนื่องจากเมล็ดแห้ง (dry seed) มีความชืน้ ตํ่าจะมีคา่ ชลศักย์ภายในตํ่ามาก ซึง่ อาจตํ่ามาก
ถึง -100 MPa เมื่อได้รบั นํา้ จึงทําให้เมล็ดมีการดูดนํา้ อย่างรวดเร็วในระยะที่ 1 โดยผ่านกระบวนการแพร่ (diffusion) (วันชัย
, 2553) เมื่อแช่เมล็ดมะเขือพันธุเ์ จ้าพระยาในนํา้ RO และสารละลาย KNO3 ความเข้มข้น 3% เป็ นเวลา 12, 18 และ 24
ชั่วโมง พบว่าความชืน้ ของเมล็ดเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย โดยเมล็ดที่แช่ในนํา้ RO มีความชืน้ 48.9% 48.5% และ 49.6%
ตามลําดับ ซึ่งมากกว่าเมล็ดที่แช่ในสารละลาย KNO3 ความเข้มข้น 3% ที่มีความชืน้ ในเมล็ด 48.4% 47.9% และ 46.3%
ตามลําดับ (Fig. 1) นํา้ RO มีค่าชลศักย์ 0 MPa ซึ่งมากกว่าสารละลาย KNO3 ความเข้มข้น 3% ที่มีค่าชลศักย์ -1.5 MPa
ซึง่ อัตราการดูดนํา้ ของเมล็ดจะลดลงเมื่อค่าชลศักย์เป็ นลบภายนอกเมล็ด (Woodstock, 1988)
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เมื่อพิจารณาความชันของเส้นกราฟความชืน้ ของเมล็ดมะเขือพันธุเ์ จ้าพระยาก่อนแช่เมล็ด (0 ชั่วโมง) และหลัง
แช่เมล็ดในนํา้ RO และสารละลาย KNO3 ความเข้มข้น 3% เป็ นเวลา 6 และ 12 ชั่วโมง เพื่อคํานวณหาระยะเวลาการเข้าสู่
ระยะที่ 2 ของรู ปแบบการดูดนํา้ ของเมล็ด (Fig. 1) พบว่าการแช่เมล็ดในนํา้ ได้สมการเชิงเส้น คือ yRO = 1.0667x + 36.5
และการแช่ เมล็ดในสารละลาย KNO3 ความเข้มข้น 3% ได้สมการเชิ งเส้น คื อ yKNO3 = 1.0833x + 35.5 และเมื่ อ แทน
ค่าเฉลี่ยความชืน้ ของเมล็ดในนํา้ และสารละลาย KNO3 ความเข้มข้น 3% ในระยะที่ 2 ตัง้ แต่ 12–24 ชั่วโมง คือ 47.4%
และ 46.2% ตามลําดับ พบว่าการดูดนํา้ ของเมล็ดมะเขือเปราะพันธุ์เจ้าพระยาที่แช่เมล็ดในนํา้ และสารละลาย KNO3
ความเข้มข้น 3% เริม่ เข้าระยะที่ 2 ตัง้ แต่ 10.21 และ 9.88 ชั่วโมง ตามลําดับ โดยเมล็ดที่แช่ในนํา้ และในสารละลาย KNO3
เข้าสูร่ ะยะที่ 2 ใช้เวลาใกล้เคียงกัน

Seed moisture content (%)
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Fig. 1 Seed moisture content of ‘Chao Pha Ya’ eggplant after soaking with RO water and 3% KNO3 solution at
various soaking duration
การดูดนา้ํ ของเมล็ดมะเขือพันธุ์หยาดทิพย์
การศึกษาเมล็ดมะเขือเปราะพันธุห์ ยาดทิพย์ก่อนแช่เมล็ด (0 ชั่วโมง)มีความชืน้ เริม่ ต้นของเมล็ดที่ 9.4% (Fig. 2)
ซึง่ หลังจากแช่เมล็ดเป็ นเวลา 6 ชั่วโมง เมล็ดที่ดดู นํา้ และสารละลาย KNO3 ความเข้มข้น 3% เมล็ดมีความชืน้ เพิ่มขึน้ อย่าง
รวดเร็วในระยะที่ 1 จาก 9.4% เป็ น 41.9% และ 37.2% ตามลําดับ เนื่องจากความแตกต่างของค่าชลศักย์ระหว่างภายใน
และภายนอกเมล็ดและคุณสมบัติเปลือกหุม้ เมล็ดทําให้นาํ้ เคลื่อนที่เข้าสู่เมล็ดอย่างรวดเร็ว (Copeland and McDonald,
1995) เมื่อแช่เมล็ดมะเขือพันธุ์หยาดทิพย์ในนํา้ RO และสารละลาย KNO3 ความเข้มข้น 3% เป็ นเวลา 12, 18 และ 24
ชั่วโมง เมล็ดที่ แช่ในนํา้ RO มีความชื น้ 44.6% 43.4% และ 44.9% ตามลําดับ พบว่าความชื น้ ของเมล็ดเปลี่ยนแปลง
เล็กน้อ ย โดย ซึ่ง มากกว่า เมล็ดที่ แ ช่ในสารละลาย KNO3 ความเข้มข้น 3% ที่ มีความชื น้ ในเมล็ด 44.4% 42.8% และ
44.3% ตามลําดับ (Fig. 2) เนื่องจากสารละลาย KNO3 เป็ นสารควบคุมแรงดันออสโมซิสที่มีค่าชลศักย์ต่าํ ทําให้เมล็ดดูด
นํา้ อย่างช้าๆ (McDonald, 2000)
เมื่อพิจารณาความชันของกราฟความชืน้ ของเมล็ดมะเขือพันธุห์ ยาดทิพย์ก่อนแช่ 0 ชั่วโมง และเมล็ดหลังแช่ใน
นํา้ และสารละลาย KNO3 ความเข้มข้น 3% เป็ นเวลา 6 ชั่วโมง เพื่อคํานวณหาระยะเวลาการเข้าสู่ระยะที่ 2 ของรู ปแบบ
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Seed moisture content (%)

การดูดนํา้ ของเมล็ด (Fig. 2) พบว่า การแช่เมล็ดในนํา้ ได้สมการเชิ ง เส้น คื อ yRO = 0.45x + 39.2 และการแช่ เมล็ด ใน
สารละลาย KNO3 ความเข้มข้น 3% ได้สมการเชิงเส้น คือ yKNO3 = 1.2x + 30 และเมื่อแทนค่าเฉลี่ยความชืน้ ของเมล็ดใน
นํา้ และสารละลาย KNO3 ความเข้มข้น 3% ในระยะที่ 2 ตัง้ แต่ 6–24 ชั่วโมง คือ 43.7% และ 42.2% ตามลําดับ พบว่าการ
ดูดนํา้ ของเมล็ดมะเขือเปราะพันธุ์หยาดทิพย์ท่ีแช่เมล็ดในนํา้ และสารละลาย KNO3 ความเข้มข้น 3% เริ่มเข้าระยะที่ 2
ตัง้ แต่ 10.00 และ 10.17 ชั่วโมง ตามลําดับ โดยเมล็ดที่แช่ในนํา้ เข้าสู่ระยะที่ 2 ได้เร็วกว่าเมล็ดที่แช่ในสารละลาย KNO3
เนื่องจากกระบวนการออสโมซิส (osmosis) เมล็ดจะดูดนํา้ ตามค่าชลศักย์ท่ีแตกต่างกันระหว่างภายในและภายนอกเมล็ด
โดยมีทิศทางการเคลื่อนที่จากบริเวณที่สารละลายที่มีความเข้มข้นสูงไปยังบริเวณที่สารละลายมีความเข้มตํ่า (วันชัย,
2553) โดยความดันออสโมซิสแปรผันตรงกับความเข้มข้นของสารละลาย (Shull, 1913) ซึ่งนํา้ มีค่าชลศักย์ (0 MPa) สูง
กว่าสารละลาย KNO3 ค่าชลศักย์ (-1.5 MPa) จึงส่งผลให้เกิดความดันออสโมซิสสูงกว่าสารละลาย KNO3 การแช่เมล็ดใน
นํา้ บริสทุ ธิ์ไม่สามารถควบคุมการดูดนํา้ ของเมล็ดได้ เนื่องจากมีคา่ ชลศักย์สงู กว่าภายในเมล็ด เมล็ดบางชนิดอาจดูดนํา้ เร็ว
เกินไป ทําให้กระบวนการทางชีวเคมีเกิดไม่พร้อมกัน เนื่องจากองค์ประกอบทางเคมีของเมล็ดต่างกัน ทําให้เกิดความ
เสียหายกับเมล็ดได้ ซึ่งสารละลาย KNO3 มีค่าชลศักย์ต่าํ กว่าจึงทําให้เมล็ดดูดนํา้ อย่างช้า ๆ ในระดับที่เกิดกระบวนการ
ทางชีวเคมีได้ แต่ไม่ทาํ ให้เมล็ดแทงรากแรกเกิด (radicle) ออกมา (McDonald, 2000) สอดคล้องกับ Reis et al. (2012)
รายงานการแช่เมล็ดมะเขือ ‘Embu’ ในนํา้ และสารละลาย KNO3 ที่ค่าชลศักย์ -0.8 MPa ที่อุณหภูมิ 25°C เป็ นเวลา 48
ชั่วโมง ทําให้เมล็ดที่แช่ในนํา้ มีความชืน้ ภายในเมล็ด 35.1% ซึ่งสูงกว่าเมล็ดที่แช่ในสารละลาย KNO3 ความเข้มข้น 1% มี
ความชืน้ ภายในเมล็ด 32.7% สอดคล้องกับ กุลธิดา (2559) รายงานการดูดนํา้ ของเมล็ดพริกพันธุบ์ างช้างในนํา้ RO และ
สารละลาย KNO3 ความเข้มข้น 3% เป็ นเวลา 8 ชั่วโมง ทําให้เมล็ดที่แช่ในนํา้ RO มีความชืน้ ภายในเมล็ด 47.0% เมื่อ
เปรียบเทียบกับเมล็ดที่แช่ในสารละลาย KNO3 ที่มีความชืน้ ภายในเมล็ด 43.0% แสดงว่าความชืน้ ของเมล็ดที่แช่ในนํา้ RO
มีความชืน้ มากกว่าเมล็ดที่แช่ในสารละลาย KNO3
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Fig. 2 Seed moisture content of ‘Yard Thip’ eggplant after soaking with RO water and 3% KNO3 solution at
various soaking duration
เมื่อเปรียบเทียบระหว่างความชืน้ ของเมล็ดมะเขือเปราะทัง้ สองพันธุท์ ่ีแช่ในนํา้ RO และสารละลาย KNO3 ความ
เข้มข้น 3% (Fig. 3) พบว่า เมล็ดมะเขื อ เปราะพันธุ์เจ้า พระยาและพันธุ์หยาดทิพ ย์มีความชื น้ เริ่มต้นเท่า กัน คื อ 9.4%

154

ภาคโปสเตอร์

การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครัง้ ที่ 60

สาขาพืช

Seed moisture content (%)

หลังจากแช่เมล็ดในนํา้ เป็ นเวลา 6–24 ชั่วโมง พบว่าเมล็ดมะเขือเปราะพันธุเ์ จ้าพระยามีความชืน้ เป็ น 42.5–49.6% ส่วน
พันธุห์ ยาดทิพย์มีความชืน้ 41.9–44.9% ซึง่ ความชืน้ ของเมล็ดมะเขือเปราะพันธุเ์ จ้าพระยาสูงกว่าเมล็ดพันธุห์ ยาดทิพย์ ซึง่
ผลการทดลองเป็ นไปทางเดียวกันกับเมล็ดมะเขือเปราะพันธุเ์ จ้าพระยาและพันธุห์ ยาดทิพย์หลังจากแช่เมล็ดในสารละลาย
KNO3 ความเข้มข้น 3% เป็ นเวลา 6–24 ชั่วโมง มีความชืน้ เป็ น 42.3–46.3% และ 37.2–44.3% ตามลําดับ ซึ่งความชืน้
ของเมล็ดมะเขื อเปราะพันธุ์เจ้าพระยาสูงกว่าเมล็ดพันธุ์หยาดทิพย์ โดยมีความชื น้ แตกต่างกัน 3.0–7.1% รวินทร์นิภา
(2563) รายงานการดูดนํา้ RO และนํา้ หมักชีวภาพจากมูลหนอนไหมความเข้มข้น 0.1% 1% 10% 50% และ 100% ใน
พริกพันธุ์หว้ ยสีทน เมล็ดมีความชื น้ เป็ น 41.5% และ 37.9–40.2% ตามลําดับ โดยมีความชื น้ แตกต่างกัน 1.3–3.6% ที่
เวลา 12 ชั่วโมง มีความชืน้ เพียงพอที่อยู่ในระยะที่ 2 แล้ว เมล็ดพันธุช์ นิดเดียวกันแต่ต่างสายพันธุม์ ีระยะเวลาการแช่เมล็ด
ที่เหมาะสมแตกต่างกัน เนื่องจากความสามารถในการดูดซึมนํา้ ของเปลือกเมล็ดต่างกัน เช่น เปลือกที่หนาของเมล็ดทําให้
นํา้ ผ่านได้ยากกว่าเมล็ดที่มีเปลือกบาง ขนาดของเมล็ด โครงสร้างและองค์ประกอบของเมล็ดที่แตกต่างกัน (วันชัย, 2553)
การดูดนํา้ RO และสารละลาย KNO3 ความเข้มข้น 3% ของเมล็ดมะเขือเปราะพันธุเ์ จ้าพระยาและพันธุห์ ยาดทิพย์ เป็ น
เวลา 12 ชั่วโมง มีความชืน้ ภายในเมล็ดประมาณ 44–48% ซึ่งอยู่ในระยะที่ 2 เป็ นระยะเวลาที่เมล็ดจะดูดนํา้ เข้าสู่เซลล์
อย่างช้าๆ โดยนํา้ จะไปกระตุน้ เอนไซม์ทาํ ให้เกิดกระบวนการทางชีวเคมีแล้วเกิดการย่อยสลายสารอาหารและลําเลียง
อาหารสะสมไปยังเอ็มบริโอ เพียงพอสําหรับกระบวนการงอกของเมล็ด สอดคล้องกับ วิวรรณยา (2560) รายงานการดูดนํา้
ของเมล็ดพันธุ์มะเขื อ ยาวสีม่ว ง ‘E13’ และ ‘E14’ ในนํา้ RO และสารละลาย KNO3 ความเข้มข้น 3% ในระยะที่ 2 ใช้
ระยะเวลา 12 ชั่วโมง ทําให้เมล็ดมีความชืน้ ประมาณ 44–47%
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Fig. 3 Seed moisture content of ‘Chao Pha Ya’ and ‘Yard Thip’ eggplants after soaking with RO water and 3%
KNO3 solution at various soaking duration
สรุ ป
การดูดนํา้ ของเมล็ดมะเขือเปราะพันธุเ์ จ้าพระยาหลังแช่เมล็ดในนํา้ RO และสารละลาย KNO3 ความเข้มข้น 3%
เริ่มเข้าสูร่ ะยะที่ 2 ตัง้ แต่ 10.21 และ 9.88 ชั่วโมง ตามลําดับ ส่วนการดูดนํา้ ของเมล็ดมะเขือเปราะพันธุห์ ยาดทิพย์หลังแช่
ในนํา้ และสารละลาย KNO3 ความเข้มข้น 3% เริม่ เข้าสูร่ ะยะที่ 2 ตัง้ แต่ 10.00 และ 10.17 ชั่วโมง ตามลําดับ อย่างไรก็ตาม
155

ภาคโปสเตอร์

การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครัง้ ที่ 60

สาขาพืช

การแช่เมล็ดของมะเขือทัง้ สองพันธุ์ในนํา้ RO และสารละลาย KNO3 ความเข้มข้น 3% เป็ นเวลา 12 ชั่วโมง มีความชืน้
ภายในเมล็ดประมาณ 44–48% ซึง่ อยูใ่ นระยะที่ 2 ของรูปแบบการดูดนํา้ ของเมล็ด ซึง่ เพียงพอสําหรับกระบวนการงอกของ
เมล็ด เป็ นระยะเวลาที่เหมาะสมเพื่อนําไปปรับปรุงคุณภาพเมล็ดพันธุต์ อ่ ไป
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บทคัดย่อ
การศึกษาผลของนํา้ คัน้ กระเทียมสดต่อปริมาณการปนเปื ้อนของสารอะฟลาทอกซินในพริกแห้ง โดยการทดสอบ
ระดับความเข้มข้นของนํา้ คัน้ กระเทียม พบว่านํา้ คัน้ กระเทียม 100% มีผลยับยัง้ การเจริญของเชือ้ รา Aspergillus flavus
บนอาหารพีดีเอได้ดี ทําการตรวจปริมาณสารอะฟลาทอกซินในพริกแห้งโดยวิธี ELISA จากพริกแห้งเติมสารแขวนลอย
สปอร์ของเชือ้ รา A. flavus เก็บรักษาที่อณ
ุ หภูมิหอ้ ง นาน 21วัน พบสารอะฟลาทอกซิน 35.20 µg/kg เปรียบเทียบกับพริก
ไม่เติมเชือ้ รา พบ 8.82 µg/kg และเมื่อเก็บรักษาพริกแห้งที่อณ
ุ หภูมิ 29.7°C ความชืน้ สัมพัทธ์ 66.8% นาน 35 วัน ผลการ
ทดลอง พบว่าพริกแห้งที่เติมนํา้ คัน้ กระเทียมก่อนเติมเชือ้ รา A. flavus มีสารอะฟลาทอกซิน 6.19 µg/kg ส่วนพริกที่ไม่เติม
นํา้ คัน้ กระเทียม มีคา่ เท่ากับ 7.23 µg/kg แสดงถึงนํา้ คัน้ กระเทียมยับยัง้ เชือ้ รา A. Flavus และการสร้างสารอะฟลาทอกซิน
ทําให้ปริมาณสารอะฟลาทอกซินลดลง 14.38% นอกจากนี ้ นํา้ คัน้ กระเทียมยังมีผลต่อการสร้างสารอะฟลาทอกซินในพริก
แห้ง ที่ เ ติ ม เชื อ้ รา A. flavus ให้มี ค วามแตกต่ า งกัน อย่า งมี นัย สํา คัญ พบการสร้า งสารอะฟลาทอกซิ น ลดลง 34.93%
ผลการศึกษาพบว่านํา้ คัน้ กระเทียมสดสามารถควบคุมการเจริญของเชือ้ ราและลดการสร้างสารอะฟลาทอกซินได้ ดังนัน้
นําวิธีการมาใช้เพื่อเก็บรักษาพริกแห้งให้มีความปลอดภัยต่อผูบ้ ริโภค
คําสําคัญ: นํา้ คัน้ กระเทียม, พริกแห้ง, อะฟลาทอกซิน
Abstract

The effect of fresh garlic extract on aflatoxin contamination in dried chili was studied. For this purpose,
by testing the concentration of garlic extract, it was found that 100% garlic extract had a good inhibitory effect
on the growth of Aspergillus flavus on PDA. Determination of aflatoxin content in dried chili by ELISA method
from dried chili with added spore suspensions of A. flavus stored at room temperature for 21 days showed that
aflatoxin content was 35.20 µg/kg as compared to dried chili without adding A. flavus was 8.82 µg/kg. Storage
of dried chilies at 29.7°C and 66.8% relative humidity for 35 days showed that dried chili added with garlic
extract before adding A. flavus had aflatoxin of 6.19 µg/kg, dried chili without garlic extract was found at 7.23
µg/kg, which was indicated that garlic extract inhibited A. flavus and aflatoxin production decreased aflatoxin
content by 14.38%. In addition, garlic extract had a significantly different effect on aflatoxin production in dried
chili with A. flavus, which found aflatoxin production was reduced by 34.93%. The results showed that fresh
garlic extract was able to control fungal growth and reduce aflatoxin production. Therefore, the method has
been applied to preserve dried chili to be safe for consumers.
Keywords: Aflatoxin, Dried chili, Garlic extract
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คํานํา
พริกแห้งเป็ นพืชเศรษฐกิจชนิดหนึ่ง จากสถิติการนําเข้าและการส่งออกของสํานักงานเศษฐกิจการเกษตร ปี 2564
ปริมาณการนําเข้าพริกแห้ง 72,556 ตัน มูลค่า 5,409 ล้านบาท และปริมาณการส่งออก 9,539 ตัน มูลค่า 413 ล้านบาท
การปนเปื ้อนของเชือ้ ราและสารพิษในผลิตผลเกษตร มักพบการปนเปื ้อนของเชือ้ รากลุม่ Aspergiillus โดยเชือ้ รา A. flavus
สามารถสร้างสารพิษอะฟลาทอกซิน และเจริญบนผลิตผลเกษตรหลังการเก็บเกี่ยวหลายชนิด สารอะฟลาทอกซินพบครัง้
แรกในปี ค.ศ. 1960 เป็ นสารพิษที่สร้างโดยเชือ้ ราหลายชนิด ได้แก่ A. flavus, A. parasiticus, A. tamarii และ A. nomius
ในประเทศไทยพบ A. flavus เป็ น เชื อ้ ราสาเหตุส าํ คัญ ที่ ส ร้า งสารอะฟลาทอกซิ น ปนเปื ้ อ นในผลิ ต ผลเกษตร และใน
ผลิตภัณฑ์แปรรู ปที่ใช้วตั ถุดิบที่มีเชือ้ ราชนิดนี ป้ นเปื ้อนอยู่ก่อน สารอะฟลาทอกซินที่พบตามธรรมชาติ มี 4 ชนิด ได้แก่
สารอะฟลาทอกซิน บี1 (AFB1) บี2 (AFB2) จี1 (AFG1) และ จี2 (AFG2) โดยอะฟลาทอกซิน บี1 มีความเป็ นพิษสูงสุด
รองลงมาได้แก่ อะฟลาทอกซิน จี1, บี2 และจี2 ตามลําดับ สําหรับสารอะฟลาทอกซิน บี1 ทําให้เกิดเซลล์ผิดปกติขยาย
ใหญ่กลายเป็ นเนือ้ งอกและมะเร็งในที่สดุ ซึ่งส่วนใหญ่จะเกิดขึน้ ที่ตบั (กองวิจยั และพัฒนาวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวและ
แปรรูปผลิตผลเกษตร, 2560) เนื่องจากความเป็ นพิษที่รา้ ยแรงจึงได้มีการกําหนดให้มีปริมาณการปนเปื ้อนของสารอะฟลา
ทอกซินในอาหารได้ไม่เกิน 20 ไมโครกรัมต่อกิโลกรัม (µg/kg) หรือ 20 พีพีบี ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2529
การลดการปนเปื ้อนของเชือ้ ราและสารพิษในผลิตผลเกษตรด้วยสารสกัดจากพืชสมุนไพร เป็ นวิธีการที่ปลอดภัย
และลดการใช้สารเคมี กระเทียม (Allium sativum) เป็ นพืชสมุนไพรที่มีคณ
ุ สมบัติทางเภสัชวิทยาในการต้านการอักเสบ
ต้านเชือ้ แบคทีเรีย และต้านเชือ้ จุลชีพต่างๆ เมื่อหัวกระเทียมสด ถูกบด สับ หรือคัน้ เอนไซม์แอลลิเนสที่อยูภ่ ายในเซลล์จะ
เปลี่ ย นสารแอลลิ อิ น ให้ก ลายเป็ น สารแอลลิซิ น ซึ่ง สารแอลลิซิ น นี จ้ ะทํา ให้เ กิ ด กลิ่ น เฉพาะของกระเที ย ม (Stoll and
Seebeck, 1951) เนื่ อ งจากสารแอลลิ ซิ น เป็ น องค์ป ระกอบทางเคมี ท่ี ส าํ คัญ ของกระเที ย มที่ มี ผ ลในการยับ ยั้ง การ
เจริญเติบโตของเชือ้ จุลชีพ ได้มีการศึกษาเกี่ยวกับสารแอลลิซินในกระเทียมที่มีฤทธิ์ยบั ยัง้ การเจริญของเชือ้ ราหลายชนิด
บุญญวดี และคณะ (2558) รายงานประสิทธิภาพของนํา้ คัน้ กระเทียมที่ความเข้มข้นตัง้ แต่ 2.5% ขึน้ ไป สามารถยับยัง้ การ
งอกของสปอร์เชือ้ รา A. flavus ได้สมบูรณ์ และเมื่อนําพริกป่ นมาคลุกกับนํา้ คัน้ กระเทียม ความเข้มข้น 100% และ 75%
สามารถลดปริมาณสารอะฟลาทอกซินที่ปนเปื ้อนอยู่ในพริกป่ นได้ 73.67% และ 69.71% ตามลําดับ ดังนัน้ ในงานวิจยั นี ้
จึงศึกษาการใช้นาํ้ คัน้ กระเทียมสดเพื่อป้องกันการเจริญของเชือ้ รา A. flavus ซึง่ ส่งผลต่อปริมาณการปนเปื ้อนของสารอะฟ
ลาทอกซินในพริกแห้ง
อุปกรณ์และวิธีการ
การเตรียมพริกแห้ง
พริกขีห้ นูแดงพันธุซ์ ปุ เปอร์ฮอท เก็บเกี่ยวจากแปลงปลูกในเขต อ.หนองหงส์ จ.บุรรี มั ย์ คัดเลือกผลเน่าเสียทิง้ เด็ด
ขัว้ ล้างนํา้ ทําความสะอาด ผึง่ ให้สะเด็ดนํา้ ตากในโรงอบพลังงานแสงอาทิตย์ (solar drying house) ที่ จ.นครราชสีมา เป็ น
เวลา 5 วัน ได้พริกแห้งที่มีปริมาณการปนเปื ้อนของสารอะฟลาทอกซิน 4.48 µg/kg และความชืน้ 12.36% สําหรับใช้ใน
การทดลอง
การเตรียมนา้ํ คัน้ กระเทียมสด
กระเทียมไทย จาก จ.ศรีสะเกษ นํามาแกะเปลือก ล้างนํา้ สะอาด ผึ่งให้สะเด็ดนํา้ นําไปคัน้ นํา้ ด้วยเครื่องคัน้ นํา้
ชนิดแยกกาก และกรองด้วยผ้าขาวบางอีกครัง้ จะได้นาํ้ คัน้ กระเทียมสดไว้ใช้ในการทดลอง เตรียมเมื่อต้องการใช้งาน
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ระดับความเข้มข้นของนา้ํ คัน้ กระเทียมในการยับยัง้ การเจริญของเชือ้ รา Aspergillus flavus บนอาหารพีดเี อ
วางแผนการทดลองแบบ CRD เปรียบเทียบ 5 กรรมวิธี จํานวน 6 ซํา้
กรรมวิธีท่ี 1 ชุดควบคุม (ไม่เติมนํา้ กระเทียม)
กรรมวิธีท่ี 2 นํา้ คัน้ กระเทียม 25%
กรรมวิธีท่ี 3 นํา้ คัน้ กระเทียม 50%
กรรมวิธีท่ี 4 นํา้ คัน้ กระเทียม 75%
กรรมวิธีท่ี 5 นํา้ คัน้ กระเทียม 100%
เตรียมสารแขวนลอยสปอร์เชือ้ รา A. flavus ความเข้มข้น 1×108 สปอร์ตอ่ มิลลิลิตร ปริมาตร 1 มิลลิลติ ร ผสมใน
อาหารเลีย้ งเชือ้ พีดีเอ (Potato Dextrose Agar, PDA) ปริมาตร 400 มิลลิลติ ร จากนัน้ เทอาหารพีดีเอ ปริมาตร 20
มิลลิลติ ร ต่อจานเลีย้ งเชือ้ วางชิน้ กระดาษวงกลมที่น่งึ ฆ่าเชือ้ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.5 เซนติเมตร ลงบนผิวหน้า
อาหาร จํานวน 4 จุด ต่อจานเลีย้ งเชือ้ หลังจากนัน้ นํานํา้ คัน้ กระเทียมหยดลงบนกระดาษ ปริมาตร 5 ไมโครลิตร ตาม
กรรมวิธีท่ีกาํ หนด เก็บที่อณ
ุ หภูมิหอ้ ง
บันทึกผลเมื่อครบเวลา 24 ชั่วโมง และ 48 ชั่วโมง โดยวัดขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของการยับยัง้ การเจริญของ
เชือ้ รา A. flavus (เซนติเมตร) บนผิวหน้าอาหาร
ศึกษาความสามารถของเชือ้ รา A. flavus ในการสร้างสารอะฟลาทอกซินในพริกแห้ง
วิเคราะห์ผลด้วยการทดสอบ t-test เปรียบเทียบ 2 กรรมวิธี จํานวน 10 ซํา้ ดังนี ้
กรรมวิธีท่ี 1 ชุดควบคุม (เติมนํา้ นึ่งฆ่าเชือ้ ปริมาตร 1มิลลิลติ ร)
กรรมวิธีท่ี 2 เติมสารแขวนลอยสปอร์เชือ้ รา A. flavus ความเข้มข้น 1×108 สปอร์ตอ่ มิลลิลติ ร ปริมาตร 1 มิลลิลิตร
ชั่งพริกแห้งใส่ถุงพลาสติก ถุงพลาสติก PP (Polypropylene) นํา้ หนัก ถุงละ 100 กรัม จํานวน 60 ถุง ทําตาม
กรรมวิธีท่ีกาํ หนด มัดปากถุงให้แน่นด้วยยางวง เก็บรักษาที่อณ
ุ หภูมิหอ้ ง บันทึกผลเมื่อครบเวลา 7 วัน 14 วัน และ 21 วัน
1. วัดความชืน้ โดยบดตัวอย่างพริกแห้งให้ละเอียดด้วยเครื่องปั่ นอาหาร นํามาวัดค่าความชืน้ (%)
2. ตรวจปริ ม าณสารอะฟลาทอกซิ น โดยวิ ธี Enzyme-Linked Immunosorbent Assay (ELISA) ด้ ว ยชุ ด
ตรวจสอบสารอะฟลาทอกซินสําเร็จรูปของกรมวิชาการเกษตร
ผลของนา้ํ คัน้ กระเทียมต่อคุณภาพของพริกแห้ง
วางแผนการทดลองแบบ Split plot design จัดเรียงตัวอย่างแบบ RCB จํานวน 4 ซํา้ แต่ละซํา้ มีจาํ นวน 3 ถุง
Main plot = 4 (M1 = นํา้ M2 = นํา้ คัน้ กระเทียม 100% M3 = สารแขวนลอยสปอร์เชือ้ รา A. flavus 1×106
สปอร์ตอ่ มิลลิลิตร และ M4 = นํา้ คัน้ กระเทียม + เชือ้ รา A. flavus)
Sub plot = 5 อายุการเก็บรักษา (S1 = 7 วัน S2 = 14 วัน S3 = 21 วัน S4 = 28 วัน และ S5 = 35 วัน)
กรรมวิธีท่ี 1 เติมนํา้ นึ่งฆ่าเชือ้ ปริมาตร 1 มิลลิลติ ร
กรรมวิธีท่ี 2 เติมนํา้ คัน้ กระเทียม 100% ปริมาตร 1 มิลลิลติ ร
กรรมวิธีท่ี 3 เติมสารแขวนลอยสปอร์เชือ้ รา A. flavus 1×106 สปอร์ตอ่ มิลลิลติ ร ปริมาตร 1 มิลลิลติ ร
กรรมวิธีท่ี 4 เติมนํา้ คัน้ กระเทียม 100% ปริมาตร 1 มิลลิลิตร คลุกให้ท่ วั หลังจากนัน้ เติมสารแขวนลอยสปอร์
เชือ้ าA. flavus 1×106 สปอร์ตอ่ มิลลิลติ ร ปริมาตร 1 มิลลิลติ ร
ชั่งพริกแห้งใส่ถุงพลาสติก PP นํา้ หนัก ถุงละ 50 กรัม จํานวน 240 ถุง ทําตามกรรมวิธีท่ีกาํ หนด มัดปากถุงให้
แน่นด้วยยางวง เก็บรักษาที่อณ
ุ หภูมิหอ้ ง บันทึกผล เมื่อครบเวลา 7 วัน 14วัน 21 วัน 28 วัน และ 35 วัน
1. วัดความชืน้ โดยบดตัวอย่างพริกแห้งให้ละเอียด นํามาวัดค่าความชืน้ (%)

160

ภาคโปสเตอร์

การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครัง้ ที่ 60

สาขาพืช

2. ตรวจปริมาณการปนเปื ้อนสารอะฟลาทอกซิน โดยวิธี ELISA
ผลของนา้ํ คัน้ กระเทียมต่อการสร้างสารอะฟลาทอกซินในพริกแห้ง
วิเคราะห์ผลด้วยการทดสอบ t-test เปรียบเทียบ 2 กรรมวิธี จํานวน 10 ซํา้ ในแต่ละซํา้ มีจาํ นวน 2 ถุง
กรรมวิธีท่ี 1 เติมสารแขวนลอยสปอร์เชือ้ รา A. flavus ความเข้มข้น 1×108 สปอร์ตอ่ มิลลิลติ ร ปริมาตร 1 มิลลิลิตร
กรรมวิธีท่ี 2 เติมนํา้ คัน้ กระเทียม 100% ปริมาตร 1 มิลลิลิตร คลุกให้ท่ วั หลังจากนัน้ เติมสารแขวนลอยสปอร์
เชือ้ รา A. flavus ปริมาตร 1 มิลลิลติ ร
ชั่งพริกแห้งใส่ถุงพลาสติก PP นํา้ หนัก ถุงละ 30 กรัม จํานวน 200 ถุง ทําตามกรรมวิธีท่ีกาํ หนด มัดปากถุงให้
แน่นด้วยยางวง เก็บรักษาที่อณ
ุ หภูมิหอ้ ง บันทึกผล เมื่อครบเวลา 7 วัน 14 วัน 21 วัน 28 วัน และ 35 วัน
ตรวจปริมาณสารอะฟลาทอกซิ นโดยวิธี ELISA นําค่าที่ ได้มาคํา นวณ % Inhibition of aflatoxin production
ตาม Equation 1
% Inhibition = (aflatoxin of dried chili with A. flavus - aflatoxin of dried chili with garlic extract + A. flavus) × 100
aflatoxin of dried chili with A. flavus
(1)
ผลและวิจารณ์ผลการทดลอง
ระดับความเข้มข้นของนา้ํ คัน้ กระเทียมสดในการยับยัง้ การเจริญของเชือ้ รา A. flavus บนอาหารพีดเี อ
ความสามารถในการยับยัง้ การเจริญของเชื อ้ รา A. flavus บนอาหารพีดีเอ เพิ่มขึน้ ตามความเข้มข้นของนํา้
กระเทียมดังนี ้ นํา้ กระเทียมความเข้มข้น 100% ยับยัง้ การเจริญของเชือ้ ราได้ดี 1.89 และ 1.01 ซม. นํา้ กระเทียม 25%
ยับยัง้ การเจริญได้ต่ าํ สุด 1.07 และ 0.66 ซม. ที่ เวลา 24 ชั่วโมง และ 48 ชั่วโมง ตามลําดับ เมื่ อเปรียบเทียบระหว่า ง
ช่วงเวลา จะพบว่าที่ 24 ชั่วโมง สามารถยับยัง้ การเจริญของเชื อ้ ราได้ดีกว่าที่ เวลา 48 ชั่วโมง ผลการทดลองแสดงใน
Table 1 จากผลการทดลองนี ้ หลังบ่มเชือ้ 48 ชั่วโมง สปอร์ของเชือ้ รา A. flavus ที่ผสมอยู่ในอาหารพีดีเอจะยังไม่เจริญถึง
กระดาษที่หยดนํา้ กระเทียม แต่เจริญอยู่รอบนอกบริเวณที่มีการยับยัง้ การเจริญของเชือ้ ซึ่งบริเวณที่มีการยับยัง้ นี จ้ ะมี
ขนาดเล็กลงเมื่อเปรียบเทียบกับที่เวลา 24 ชั่วโมง โดยปกติบนอาหารพีดีเอ สปอร์ของเชือ้ รา A. flavus จะเริม่ งอก หลังบ่ม
ไว้ 6 ชั่วโมง และจะสร้าง conidial head หลังบ่ม 24 ชั่วโมง และจาก Fig. 1 พบว่าหลังบ่มเชือ้ 72 ชั่วโมง เชือ้ รา A. flavus
สามารถเจริญเข้ามาถึงกระดาษที่หยดนํา้ กระเทียม แสดงถึงประสิทธิ ภาพที่ลดลงของนํา้ คัน้ กระเทียมในการยับยัง้ การ
เจริญของเชือ้ รา A. flavus ซึ่งสอดคล้องกับ บุญญวดี และคณะ (2558) ทดสอบการยับยัง้ การงอกของสปอร์เชือ้ รา A.
flavus บนอาหารพีดีเอ บ่มเชือ้ 24 ชั่วโมง พบว่า นํา้ คัน้ กระเทียม ความเข้มข้น 2.5% 5% และ 10% สามารถยับยัง้ การ
งอกของสปอร์เชือ้ รา A. flavus ได้สมบูรณ์ รวมถึงรายงานสารสกัดกระเทียมสามารถยับยัง้ การเจริญของเชือ้ รา A. flavus
ได้ 61.94% (Bilgrami et al., 1992) จากผลการทดลองนี จ้ ึงคัดเลือกนํา้ คัน้ กระเทียมสด ความเข้มข้น 100% ใช้ในการ
ทดสอบต่อไป
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ศึกษาความสามารถของเชือ้ รา A. flavus ในการสร้างสารอะฟลาทอกซินในพริกแห้ง
พริกแห้งที่เติมสารแขวนลอยสปอร์เชือ้ รา A. flavus มีปริมาณสารอะฟลาทอกซินสูงแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญ
ยิ่ง เมื่อเปรียบเทียบกับพริกแห้งที่เติมนํา้ (ชุดควบคุม) เก็บที่อณ
ุ หภูมิหอ้ ง 7 วัน 14 วัน และ 21 วัน ดังนี ้ พริกแห้งเติมเชือ้
A. flavus พบสารอะฟลาทอกซิน 27.70 µg/kg 24.63 µg/kg และ 35.20 µg/kg พริกชุดควบคุมพบสารอะฟลาทอกซิน
10.08 µg/kg 6.10 µg/kg และ 8.82 µg/kg ตามลําดับ และที่ 21 วัน มีค่า t-test สูงสุด เท่ากับ 17.9 เป็ นช่วงเวลาที่มีการ
สร้างสารอะฟลาทอกซินสูงสุดเช่นกัน ผลการทดลองแสดงใน Table 2 จากผลการทดลองพริกแห้งชุดควบคุมพบสารอะฟ
ลาทอกซิน สาเหตุอาจเกิดจากในพริกแห้งมีเชือ้ ราปนเปื ้อนอยู่ก่อนแล้ว เมื่อมีการเติมนํา้ ทําให้มีความชืน้ เพิ่มขึน้ ส่งผลให้
เชือ้ ราที่พกั ตัวเกิดการสร้างสารอะฟลาทอกซินได้ เนื่องจากเชือ้ รา A. flavus เป็ นเชือ้ ราที่สามารถทนแล้งได้ในระดับปาน
กลาง (moderately xerophilic) ระดับความชืน้ ตํ่าสุดที่เชือ้ รา A. flavus จะเจริญได้ใน ถั่วลิสง เมล็ดทานตะวัน เท่ากับ 1112% และในสภาวะที่มีความชืน้ ตํ่ามากจนสปอร์ของเชือ้ A. flavus ไม่สามารถเจริญได้ แต่สปอร์ของเชือ้ ราก็สามารถพัก
ตัวอยูไ่ ด้บนผลิตผลแห้ง เป็ นเวลานานหลายวันจนถึงหลายเดือนโดยที่สปอร์ยงั คงมีชีวิต (Houbraken, 2022)
สําหรับความชืน้ ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติระหว่างพริกแห้งเติมเชือ้ A. flavus กับชุดควบคุม แต่ความชืน้ จะ
มีค่าเพิ่มขึน้ เมื่อเก็บรักษาไว้นานขึน้ ดังนี ้ เก็บ 21 วัน มีค่าความชืน้ สูงสุด ในพริกแห้งเติมเชือ้ 15.98% พริกชุดควบคุม
15.95% รองลงมาที่ 14 วัน และ 7 วัน ตามลําดับ ผลการทดลองแสดงใน Table 3 ความชื น้ ที่เพิ่มขึน้ เกิดจากการเติม
เชือ้ รา 1 มิลลิลติ ร และนํา้ 1 มิลลิลติ ร ก่อนการบ่มเชือ้ และอีกส่วนจากความชืน้ ในสภาพแวดล้อมเนื่องจากพริกแห้งเก็บใน
ถุงพลาสติกชนิดโพลีโพรพิลีน หรือถุงร้อน ซึ่งเป็ นพลาสติกชนิดความหนาแน่นตํ่า 0.90–0.91 กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร
ทนความร้อนสูงถึง 90°C มีความใส ไอนํา้ และออกซิเจนซึมผ่านได้บา้ ง
ผลของนา้ํ คัน้ กระเทียมต่อคุณภาพของพริกแห้ง
พริ ก แห้ง เก็ บ รัก ษาครบกํา หนด 35 วัน ที่ อุ ณ หภู มิ เ ฉลี่ ย 29.7°C ความชื ้น สัม พัท ธ์ 66.8% มี ป ริ ม าณสาร
อะฟลาทอกซิน แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญ ดังนี ้ กรรมวิธีท่ี 3 (เชือ้ A. flavus) สารอะฟลาทอกซินสูงที่สดุ 7.23 µg/kg
รองลงมากรรมวิธีท่ี 4 (นํา้ คัน้ กระเที ยม + เชื อ้ A. flavus) 6.19 µg/kg ส่วนกรรมวิธีท่ี 1 (นํา้ ) และกรรมวิธีท่ี 2 (นํา้ คัน้
กระเทียม) ปริมาณสารอะฟลาทอกซินไม่แตกต่างกัน 4.56 µg/kg และ 4.50 µg/kg ตามลําดับ เมื่อพิจารณาตามช่วงเวลา
ในการเก็บรักษามี ผลให้ป ริมาณสารอะฟลาทอกซินมี ค่าแตกต่างกัน พบมีค่าสูงสุด 6.67 µg/kg เมื่ อเก็บนาน 35 วัน
ผลการทดลองแสดงใน Table 4 จากผลการทดลองกรรมวิธีท่ี 1 และกรรมวิธีท่ี 2 มีสารอะฟลาทอกซินไม่แตกต่างกัน ซึ่ง
เป็ นปริมาณสารอะฟลาทอกซินเริ่มต้น (4.48 µg/kg) ในตัวอย่างพริกแห้ง และเนื่องจากพริกแห้งทัง้ สองกรรมวิธีนีไ้ ม่มีการ
เติมเชือ้ A. flavus ซึ่งเป็ นเชือ้ ราที่สามารถสร้างสารอะฟลาทอกซินในผลิตผลเกษตร สําหรับกรรมวิธีท่ี 4 พริกแห้งเติมนํา้
คัน้ กระเทียมก่อนเติมเชือ้ A. flavus (6.19 µg/kg) มีผลให้สารอะฟลาทอกซินเกิดขึน้ ตํ่ากว่าในกรรมวิธีท่ี 3 พริกแห้งเติม
เชือ้ เพียงอย่างเดียว (7.23 µg/kg) คิดเป็ นเปอร์เซ็นต์การยับยัง้ การสร้างสารอะฟลาทอกซินได้ 14.38% จากผลการทดลอง
นี ้ แสดงให้เห็นว่านํา้ คัน้ กระเทียมไม่ทาํ ลายสารอะฟลาทอกซิน แต่มีผลต่อเชือ้ ราที่สร้างสารอะฟลาทอกซิน ซึ่งสอดคล้อง
กับ อมรา และคณะ (2551) ทดสอบประสิทธิ ภาพของสมุนไพรที่สามารถยับยัง้ การสร้างสารอะฟลาทอกซิน โดยวิธี Tip
Culture Method พบว่ า กระเที ย ม จัด อยู่ใ นกลุ่ม สมุน ไพรที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพในการยับ ยั้ง การเจริ ญ ของเส้น ใยเชื อ้ รา
A. flavus สูง ทําให้ปริมาณสารอะฟลาทอกซินที่สร้างลดลง
ค่าความชืน้ ของพริกแห้งที่เก็บครบ 35 วัน มีความแตกต่างกันทางสถิติ ดังนี ้ กรรมวิธีท่ี 4 (นํา้ คัน้ กระเทียม + เชือ้
A. flavus) ความชืน้ สูงสุด 16.33% รองลงมาคือกรรมวิธีท่ี 3 (เชือ้ A. flavus) และกรรมวิธีท่ี 1 (นํา้ ) มีค่าเท่ากับ 15.65%
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และ 15.54% ตามลําดับ กรรมวิธีท่ี 2 (นํา้ คัน้ กระเทียม) มีค่าตํ่าสุด 15.27% ซึ่งสอดคล้องกับชนิดของสาร และปริมาตรที่
เติมในช่วงเริม่ การทดลอง ผลการทดลองแสดงใน Table 5
ผลของนา้ํ คัน้ กระเทียมต่อการสร้างสารอะฟลาทอกซินในพริกแห้ง
พริ ก แห้ง กรรมวิ ธี ท่ี 1 เชื ้อ A. flavus และกรรมวิ ธี ท่ี 2 นํ้า คั้น กระเที ย ม + เชื ้อ A. flavus มี ป ริ ม าณสาร
อะฟลาทอกซินแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญ เมื่อเก็บที่อณ
ุ หภูมิเฉลี่ย 29.83°C ความชืน้ สัมพัทธ์ 69.7% ครบ 14 วัน 21
วัน 28 วัน และ 35 วัน มีค่า t-test เท่ากับ 8.15, 2.78, 8.11และ 6.64 ตามลําดับ ดังค่าแสดงใน table 6 และจาก Fig. 2
แสดงปริมาณสารอะฟลาทอกซินในกรรมวิธีท่ี 1 มีค่าสูงกว่ากรรมวิธีท่ี 2 ที่ทุกช่วงเวลา คํานวณตาม Equation 1 จะได้
เปอร์เซ็นต์การยับยัง้ การสร้างสารอะฟลาทอกซินในพริกแห้งที่เติมนํา้ คัน้ กระเทียมก่อนเติมเชือ้ รา A. flavus ดังนี ้ 5.86%
34.93% 27.0% 23.14% และ 19.48% ตามเวลาที่ บ่มเชื อ้ 7 วัน 14 วัน 21 วัน 28 วัน และ 35 วัน ตามลําดับ ผลการ
ทดลองเช่นเดียวกับ อมรา และคณะ (2551) ทดสอบประสิทธิ ภาพของนํา้ คัน้ กระเทียม พบว่ามีประสิทธิภาพในการลด
ปริมาณสารอะฟลาทอกซินในข้าวโพดที่มีการปลูกเชือ้ ก่อนเติมนํา้ กระเทียม ได้ 56.60% 58.70% 78.00% และ 76.34% ที่
เวลา 7 วัน 10 วัน 15 วัน และ 20 วัน ตามลําดับ และมีรายงานสารสกัดหยาบของกระเทียมมีผลลดการสร้างสารอะฟลา
ทอกซินในเมล็ดข้าวที่เติมเชือ้ A. flavus เช่นกัน (Thanaboripat et al., 1997) จากผลการทดลองที่เวลา 21 วัน พริกแห้งมี
ปริมาณสารอะฟลาทอกซินสูงสุดในกรรมวิธีท่ี 1 เท่ากับ 20.74 µg/kg และกรรมวิธีท่ี 2 เท่ากับ 15.14 µg/kg โดยสารอะฟ
ลาทอกซินมีแนวโน้มจะค่อยๆ ลดลงตามลําดับเวลาที่บ่มเชือ้ สอดคล้องกับ Kheiralla et al. (1992) ศึกษาระยะเวลาและ
อุณหภูมิท่ีมีผลต่อการเจริญของเชือ้ A. flavus และการสร้างสารอะฟลาทอกซินบนผลิตผลเกษตร พบว่าที่อณ
ุ หภูมิ 30°C
นาน 14 วัน เป็ นอุณหภูมิท่ีเหมาะสมต่อการเจริญของเชือ้ A. flavus และเป็ นเวลาที่มีการสร้างสารอะฟลาทอกซินสูงสุด
โดยที่ระดับการสร้างสารอะฟลาทอกซินจะลดลงเมื่อเก็บไว้นานขึน้ สาเหตุเกิดจากการดูดซับกลับ (re-adsorption) หรือ
การเสื่อมสลายของสารอะฟลาทอกซินเอง (degradation)
Table 1 Inhibition zone of Aspergillus flavus on paper disc with garlic extract on potato dextrose agar at 24 hr
and 48 hr of incubation
Inhibition zone of Aspergillus flavus (cm)
Concentration of garlic extract (%)
24 hr **
48 hr **
Control (0% garlic extract)
0e
0e
25% garlic extract
1.071d
0.658d
50% garlic extract
1.627c
0.825c
75% garlic extract
1.740b
0.904b
100% garlic extract
1.896a
1.010a
CV (%)
10.49
18.42
** = significant at p < 0.01.; Means in the same column followed by different superscripts are significantly
different (p < 0.05)
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Table 2 Aflatoxin content in dried chilies after storage in polypropylene bag at room temperature for 7 to 21
days
Aflatoxin content
Day 7
Day 14
Day 21
after storage (µg/kg)
control
control
control
A. flavus
A. flavus
A. flavus
Mean
10.08
27.70
6.10
24.63
8.82
35.20
t-test
17.6**
16.4**
17.9**
** = significant at p < 0.01
Table 3 Moisture content (%) in dried chilies after storage in polypropylene bag at room temperature for 7 to
21 days
Moisture content
Day 7
Day 14
Day 21
after storage (%)
control
control
control
A. flavus
A. flavus
A. flavus
Mean
14.46
14.61
15.43
15.50
15.95
15.98
ns
ns
ns
t-test
1.20
0.79
0.44
ns = not significant
Table 4 Aflatoxin content in dried chilies after storage in polypropylene bag at room temperature for 35 days
Aflatoxin content in dried chilies after storage for 7 to 35 days
(µg/kg)
Treatment
T-Mean**
7 days
14 days
21 days
28 days
35 days
Control (water)
4.13
4.27
4.58
4.80
5.03
4.56a
Garlic extract
3.94
4.76
4.10
4.50
5.20
4.50a
7.18
7.35
6.30
6.85
8.48
7.23c
A. flavus
Garlic extract + A. flavus 5.94
6.48
5.14
5.42
7.96
6.19b
D-Mean**
5.29ab
5.71b
5.03a
5.39ab
6.67c
5.62
cv (a) = 22.8%; cv (b) = 15.2%
Means in the same column; the same row followed by different superscripts are significantly different
(p < 0.05)
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Table 5 Moisture content (%) in dried chilies after storage in Polypropylene bag at room temperature for 35
days
Treatment
Control (water)
Garlic extract
A. flavus
Garlic extract + A. flavus
D-Mean**

Moisture content (%) in dried chilies after storage for 7 to 35 days.
7 days
14 days
21 days
28 days
35 days
14.81
15.37
15.35
15.85
16.29
14.57
14.99
15.12
15.77
15.91
14.95
15.46
15.69
15.89
16.27
15.93
16.09
16.42
16.44
16.75
d
c
c
b
15.06
15.48
15.65
15.99
16.30a

T-Mean**
15.54b
15.27c
15.65b
16.33a
15.70

cv (a) = 1.5%; cv (b) = 1.6%
Means in the same column; the same row followed by different superscripts are significantly different
(p < 0.05)
Table 6 Comparison of aflatoxin content in dried chilies amended with and without garlic extract
Storage day

7 Days

14 Days

21 Days

28 Days

35 Days

T-test

1.19ns

8.15**

2.78*

8.11**

6.64**

** = significant at p < 0.01; * = significant at p < 0.05; ns = not significant
0% garlic extract

25% garlic extract

50% garlic extract

75% garlic extract

100% garlic extract

24hr

48hr

72hr

Fig. 1 Inhibition zone of paper disc at 0%; 25%; 50%; 75% and 100% of garlic extract on the growth of
Aspergillus flavus on PDA for 24 hr, 48 hr and 72 hr
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Aflatoxin content in dried chilies (µg/kg)

40

13.80
0
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19.32

20.74

12.99

12.57

15.14

7 Days

14 Days

21 Days

T1= A. flavus

Inhibition of aflatoxin
production %

15.64

13.60

12.02

10.95

28 Days

35 Days

T2= garlic extract + A. flavus

7 days = 5.86%
14 days = 34.93%
21 days = 27.0%
28 days = 23.14%
35 days = 19.48%

Fig. 2 Aflatoxin content in dried chilies storage in polypropylene bags at room temperature for 35 days
สรุ ป
นํา้ คัน้ กระเทียมสด ความเข้มข้น 100% สามารถยับยัง้ การเจริญของเชือ้ รา A. flavus บนอาหารพีดีเอได้ดี และมี
ผลลดการสร้างสารอะฟลาทอกซินในพริกแห้งที่มีการเติมเชือ้ รา A. flavus เมื่อบ่มเชือ้ 14 วัน ลดการสร้างสารอะฟลาทอก
ซินในพริกแห้งได้ 34.93% จากการทดลองนี ้ ผูบ้ ริโภคสามารถนํานํา้ คัน้ กระเทียมสดมาคลุกพริกแห้งก่อนการเก็บรักษาไว้
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การประเมินปริมาณสารคาเฟอีนในเมล็ดกาแฟคั่วโดยใช้เทคนิค Near infrared spectroscopy
Evaluation of caffeine content in roasted coffee bean by using near infrared spectroscopy
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บทคัดย่อ
งานวิจัยนี ศ้ ึกษาการนําเทคนิ ค Near Infrared Spectroscopy (NIRS) มาใช้ประเมินหาปริมาณสารคาเฟอี น
ในเมล็ดกาแฟคั่ว โดยรวบรวมตัวอย่างเมล็ดกาแฟคั่วจากแหล่งต่างๆ จํานวน 164 ตัวอย่าง นําไปวัดค่าการดูดกลืนแสงที่ความ
ยาวคลื่น 400–2500 นาโนเมตร ด้วยเครื่อง NIRSystems 6500 และวิเคราะห์ปริมาณสารคาเฟอีนด้วยวิธี HPLC นําค่าที่
ได้มาสร้า งสมการทํา นายด้วยเทคนิ ค Partial Least Square Regression (PLSR) โดยมี ค่า สัมประสิทธิ์ สหสัมพัน ธ์ (r)
เท่ากับ 0.98 ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการทํานายปริมาณสารคาเฟอีนของกลุม่ ตัวอย่างสร้างสมการ calibration
(SEC) ของเมล็ดกาแฟคั่ว และค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการทํานายปริมาณสารคาเฟอีนของกลุ่ม validation
(SEP) ของเมล็ดกาแฟคั่ว เท่ากับ 0.08 และ 0.09 g/100g DW ตามลําดับจากผลการทดสอบพบว่า สามารถนําสมการไป
ใช้ในการประเมินปริมาณสารคาเฟอีนในเมล็ดกาแฟคั่วในช่วง 0.013–2.191 g/100g DW ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
คําสําคัญ: คาเฟอีน, เทคนิคเนียร์อินฟราเรดสเปกโตรสโคปี , เมล็ดกาแฟคั่ว
Abstract
In this study, near infrared spectroscopy (NIRS) was assessed to determine the caffeine content of
roasted coffee bean. The light reflectance of 164 roasted coffee bean samples were measured by NIR spectrometer
(NIRSystems 6500) in the wavelength of 400–2500 nm followed by determination of caffeine content using HPLC
method. Calibration of NIR spectra and the caffeine content was carried out using Partial Least Square
Regression (PLSR) method. The correlation coefficient (r) of caffeine content in roasted coffee bean was 0.98.
The standard error of calibration (SEC) and standard error of prediction (SEP) of caffeine content in roasted
coffee bean were 0.08 and 0.09 g/100g DW, respectively. These results indicating that this model was effective
for predict caffeine content ranging from 0.013–2.191 g/100g DW in roasted coffee bean.
Keywords: Caffeine, Near Infrared Spectroscopy (NIRS), Roasted coffee bean
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คํานํา
กาแฟ (coffee) เป็ น เครื่ อ งดื่ ม ที่ ไ ด้รับ ความนิ ย มอย่ า งแพร่ห ลายและได้เ ข้า มามี บ ทบาทหรื อ เป็ น ส่ว นหนึ่ง
ในชี วิตประจําวัน สายพันธุ์หลักของกาแฟที่ปลูกกันทั่วไปมี 2 สายพันธุ์ ได้แก่ กาแฟอะราบิกา (Coffea arabica) และ
กาแฟโรบัสตา (Coffea canephora) คาเฟอีน (1, 3, 7-Trimethylxanthines) เป็ นองค์ประกอบหนึ่ง ที่ สาํ คัญของเมล็ด
กาแฟ เป็ นสารเคมีประเภทอัลคาลอยด์ จัดอยูใ่ นกลุม่ แซนทีน (Xanthines) ตระกูลเมทิลแซนทีน (Methylxanthines) มีสตู ร
ทางเคมีคือ C8H10N4O2 มีลกั ษณะเป็ นผงสีขาว ไม่มีกลิ่น แต่มีรสขม มีผลต่อร่างกายของมนุษย์ ช่วยกระตุน้ ประสาท ช่วย
ให้เกิดความตื่นตัว ทําให้ไม่รูส้ กึ ง่วง ประสาทรับรูไ้ ด้ดี ถ้าร่างกายได้รบั ปริมาณน้อย จะทําให้รา่ งกายกระปรีก้ ระเปร่าไม่ง่วง
นอนหายจากอาการอ่อนเพลีย แต่ถา้ ได้รบั ปริมาณมากจะทําให้ปวดศรีษะ กระวนกระวาย มือสั่น และนอนไม่หลับ ใน
กาแฟอะราบิกาคั่วมีปริมาณคาเฟอีนประมาณ 11.15 กรัมต่อลิตร และในกาแฟโรบัสตาคั่วมีปริมาณคาเฟอีนประมาณ
22.55 กรัมต่อลิตร (โกเมศ และคณะ, 2559) ผูด้ ่ืมที่มีขอ้ จํากัดเกี่ยวกับสุขภาพ เช่น คนที่เป็ นโรคหัวใจ โรคแผลในกระเพาะ
อาหาร คาเฟอีนจะไปทําให้เกิดการกระสับกระส่าย หัวใจเต้นเร็ว กระเพาะอาหารหลั่งกรดและนํา้ ย่อยมากขึน้ นอกจากนี ้
ยัง มี ผู้ท่ี ช่ื น ชอบกลิ่ น รสของกาแฟ แต่ ไ ม่ ส ามารถดื่ ม กาแฟที่ มี ค าเฟอี น ตามปกติ ไ ด้ ผลิ ต ภัณ ฑ์ก าแฟสกัด คาเฟอี น
(Decaffeinated coffee) จึงเป็ นทางเลือกในการบริโภคที่ได้รบั ความนิยมสูงขึน้ เรื่อยๆ (พัชนี, 2542) กระทรวงสาธารณสุข
ได้ประกาศให้กาแฟที่ค่ วั แล้ว เป็ นอาหารที่กาํ หนดคุณภาพหรือมาตรฐาน โดยกําหนดว่ากาแฟที่ค่ วั แล้วต้องมีคาเฟอีนไม่
น้อยกว่าร้อยละ 1.0 ของนํา้ หนัก และกาแฟที่สกัดเอาคาเฟอีนออก ต้องมีคาเฟอีนไม่เกินร้อยละ 0.1 ของนํา้ หนัก (กระทรวง
สาธารณสุข, 2543)
ปั จจุบันการวิเคราะห์ปริมาณคาเฟอีนในเมล็ดกาแฟคั่วมี วิธีวิเคราะห์และใช้เครื่องมือหลายชนิ ด เช่น High
performance liquid chromatography (HPLC), UV-Vis spectroscopy, Gas chromatography เป็ นต้น HPLC เป็ นวิ ธี
ที่นกั วิจยั ส่วนใหญ่ เลือกใช้ในการวิเคราะห์ปริมาณคาเฟอีนในเครื่องดื่ม ใบชา และเมล็ดกาแฟ อย่างไรก็ตามวิธี HPLC
เป็ นวิธี ท่ี ตอ้ งใช้ตน้ ทุนสูง ใช้สารเคมี และผูป้ ฏิ บัติงานวิเคราะห์ตอ้ งมีความชํา นาญ ปั จ จุบัน ได้มีการนําเทคนิคเนี ยร์
อินฟราเรดสเปกโตรสโคปี มาใช้ประเมินคุณภาพผลิตผลทางการเกษตร เนื่องจากเป็ นเทคนิคที่ไม่ทาํ ลายตัวอย่าง ให้ผล
การวิเคราะห์ท่ีรวดเร็ว แม่นยํา และไม่ใช้สารเคมี
วัตถุประสงค์ของการทดลองนี ค้ ือเพื่อหาความเป็ นไปได้ท่ี จะใช้วิธีท่ีช่วยลดขั้นตอน ลดความยุ่งยากซับซ้อน
ไม่ทาํ ลายตัวอย่าง และไม่ใช้สารเคมี เทคนิค Near Infrared Spectroscopy (NIRS) จึงเป็ นวิธีหนึ่งที่ตรงกับวัตถุประสงค์
ของการทดลอง โดยอาศัยหลักการสร้างสมการเทียบมาตรฐานเพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างค่าการดูดกลืนแสงที่ได้จาก
การวัดตัวอย่างด้วยเทคนิค NIRS และค่าปริมาณสารคาเฟอีนที่ได้จากการวิเคราะห์ตวั อย่างในห้องปฏิบตั ิการด้วยเทคนิค
HPLC แล้วนําสมการที่ได้มาประเมินค่าปริมาณสารคาเฟอีนต่อไป
อุปกรณ์และวิธีการ
การเตรียมตัวอย่าง และการวัดค่าการดูดกลืนแสง
1.1 รวบรวมตัวอย่างเมล็ดกาแฟคั่วพันธุอ์ ะราบิกา และโรบัสตา จากเกษตรกร และร้านค้า จํานวน 164 ตัวอย่าง
1.2 คัด เลื อ กตัว อย่ า งเมล็ ด กาแฟคั่ว ให้มี ค วามหลากหลายของปริม าณคาเฟอี น โดยเลื อ กตัว อย่ า งที่ ผ่า น
กระบวนการสกัดคาเฟอีนออก (Decaffeinated coffee) และไม่ผา่ นกระบวนการสกัดคาเฟอีนออก (Regular coffee)
1.3 นําเมล็ดกาแฟคั่วที่ผ่านการคัดเลือกแล้ว ตัวอย่างละ 60 กรัม มาบรรจุในเซลล์บรรจุตวั อย่าง ชนิด Coarse
sample cell
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1.4 นําตัวอย่างเมล็ดกาแฟคั่วไปวัดค่าการดูดกลืนแสงด้วยเครื่อง Near Infrared Spectroscopy ที่ความยาว
คลื่น 400–2500 นาโนเมตร ในระบบการวัดแบบสะท้อนกลับ (Reflectance mode) เพื่อเก็บข้อมูลเป็ นตัวเลขและเส้น
สเปคตรัม
การวิเคราะห์ปริมาณสารคาเฟอีน
การวิเคราะห์ปริมาณสารคาเฟอีนในเมล็ดกาแฟคั่ว ดัดแปลงตามวิธีของ Hagos et al. (2018) โดยนําตัวอย่าง
เมล็ดกาแฟคั่วมาบดด้วยเครื่องบดเมล็ดกาแฟ ชั่งตัวอย่าง จํานวน 0.2 กรัม ใส่ในหลอดปั่ นเหวี่ยง ขนาด 15 มิลลิลิตร
นํา ไปสกัดคาเฟอี น ออกด้ว ยนํา้ กลั่น 2 รอบ โดยรอบที่ 1 เติมนํา้ กลั่น 5.0 มิลลิลิตร นํา ไปต้มในเครื่อ งล้า งความถี่ สูง
(Sonicator bath, 40 kHz, 120W) ที่อณ
ุ หภูมิ 70 องศาเซลเซียส โดยผ่านคลื่นเสียงความถี่สงู เป็ นเวลา 10 นาที เขย่าและ
ตัง้ ทิง้ ไว้ให้เย็น แล้วนําไปปั่ นเหวี่ยงที่ความเร็ว 4600 รอบต่อนาที เป็ นเวลา 15 นาที ณ อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส เพื่อให้
ผงกาแฟตกตะกอน จากนัน้ แยกสารละลายส่วนบน (1st Supernatant) ออกมาใส่หลอดปั่ นเหวี่ยงที่เตรียมไว้ จากนัน้ นํา
กากกาแฟที่ เ หลื อ จากการสกั ด รอบที่ 1 ไปสกั ด คาเฟอี น ออกด้ ว ยนํ้า กลั่ น รอบที่ 2 แยกสารละลายส่ ว นบน
(2 nd Supernatant) ออกมารวมกับ 1st Supernatant แล้วปรับปริมาตรให้เป็ น 10 มิลลิลิตร (Final Supernatant) เขย่า
สารละลายให้เข้ากัน เติมสารละลาย 20% (w/v) Lead Acetate จํานวน 200 ไมโครลิตร เขย่าให้เข้ากัน ตัง้ ทิง้ ไว้ 10 นาที
เพื่อรอให้สารทําปฏิกิริยา และนําไปปั่ นเหวี่ยงที่ความเร็ว 4600 รอบต่อนาที เป็ นเวลา 30 นาที ณ อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส
เพื่อให้ตกตะกอน จากนัน้ กรองสารละลายส่วนบนผ่านกระดาษกรองชนิดเซลลูโลสอะซิเตท ขนาดรู พรุ น 0.45 ไมครอน
ใส่ ข วดสี ช า ขนาด 1.5 มิ ล ลิ ลิ ต ร และนํา ไปวิ เ คราะห์ค่ า ปริม าณสารคาเฟอี น ด้ว ยเครื่ อ ง High-performance liquid
chromatography (HPLC) Agilent 1260 infinity series โดยใช้ column Agilent Zorbax Eclipse XDB C-18 วัฏภาคเคลื่อนที่
เป็ นสารผสมของอะซิโตรไนไตรล์ 10% และนํา้ 90% (ปรับสภาพนํา้ ให้เป็ นกรดที่ความเข้มข้น 0.1% ด้วยกรดฟอร์มิก)
โดยใช้ DAD detector ที่ความยาวคลื่น 274 นาโนเมตร อัตราการไหล 1.0 มิลลิลิตรต่อนาที และคํานวณ % Caffeine
content ตาม Equation 1 (กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์, 2560)
% Caffeine content (g/100g DW) = concentration (µg/ml) × dilution volume (ml)
sample weight (g) × 104

(1)

การสร้างสมการเทียบมาตรฐานเพือ่ ทาํ นายปริมาณสารคาเฟอีนด้วยเทคนิค NIR
นําค่าการดูดกลืนแสงของตัวอย่างเมล็ดกาแฟคั่วที่ได้จากการวัดโดยเครื่อง NIR Spectrometer และค่าปริมาณ
สารคาเฟอีนจากการวิเคราะห์ทางเคมีในห้องปฏิบตั ิการ มาสร้างสมการเทียบมาตรฐานทํานายปริมาณสารคาเฟอีนด้วย
วิ ธี Partial Least Square Regression (PLSR) โดยใช้ โ ปรแกรม The Unscrambler® version 9.7 (Kazeminy et al.,
2009) คัด เลื อ กสมการที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพในการประเมิ น โดยพิ จ ารณาจากค่ า สัม ประสิ ท ธิ์ ส หสัม พัน ธ์ (Correlation
coefficient: r) ให้มีคา่ ใกล้เคียง 1 ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการทํานายของกลุม่ ตัวอย่างสร้างสมการ calibration
(Standard error of calibration: SEC) และค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการทํานายของกลุ่ม validation (Standard
error of prediction: SEP) มีค่าตํ่า ซึ่งในการสร้างสมการเทียบมาตรฐานตัวอย่างเมล็ดกาแฟคั่วจะถูกแบ่งออกเป็ น 2 กลุ่ม
คือ กลุ่มที่ใช้สร้างสมการเทียบมาตรฐาน (Calibration set) จํานวน 152 ตัวอย่าง และกลุ่มที่ใช้ทดสอบความถูกต้องของ
สมการเทียบมาตรฐาน (Validation set) จํานวน 12 ตัวอย่าง ซึง่ กลุม่ ที่ใช้ทดสอบความถูกต้องของสมการจะเป็ นอิสระจาก
กลุม่ ที่ใช้ในการสร้างสมการอย่างชัดเจน ซึง่ เรียกว่า separated test set (รณฤทธิ์ และคณะ, 2564)
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ผลและวิจารณ์ผลการทดลอง
เมื่อวัดค่าการดูดกลืนแสงของตัวอย่างเมล็ดกาแฟคั่วในระบบการวัดแบบสะท้อนกลับ (Reflectance mode) ที่
ความยาวคลื่น 400–2500 นาโนเมตร ด้วยเครื่อง NIR Spectrometer รุ ่น NIRSystem6500 ได้เส้นสเปคตรัมของเมล็ด
กาแฟคั่ว (Fig. 1) จากเส้นสเปคตรัมมีลกั ษณะเป็ นพีค (Peak) ที่ความยาวคลื่นต่าง ๆ โดยพีคที่ความยาวคลื่น 1540 และ
1940 นาโนเมตร มีความสัมพันธ์กบั พันธะ O-H ซึ่งบ่งบอกถึงการดูดกลืนแสงของโมเลกุลนํา้ พีคที่ความยาวคลื่น 1210
และ 1780 นาโนเมตร บ่งบอกถึงการดูดกลืนแสงของโมเลกุลคาร์โบไฮเดรทและไขมันตามลําดับ (Budiastra et al., 2018)
จากกราฟค่าสัมประสิทธิ์การถดถอย (Regression coefficient plots) ของสมการเทียบมาตรฐานปริมาณสารคาเฟอีนของ
ตัวอย่าง พบว่ามีค่าสูงที่ความยาวคลื่น 1128, 1672, 2250 และ 2332 นาโนเมตร ซึ่งเป็ นค่าการดูดกลืนแสงของโมเลกุล
คาเฟอีน (Downey and Boussion, 1996) (Fig. 2)
1.6
1.4
1.2

Log 1/R

1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2000

2200

2400

Wavelength (nm)

Fig. 1 The original spectra of roasted coffee bean in wavelength 400–2500 nm
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Fig. 2 Regression coefficient plots to evaluate caffeine content of roasted coffee bean
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ตัวอย่างเมล็ดกาแฟคั่วที่นาํ มาใช้ในการสร้างสมการมาตรฐานทํานายปริมาณสารคาเฟอีนจํานวน 152 ตัวอย่าง
มีระดับปริมาณสารคาเฟอีนในระดับต่างๆ ในช่วง 0.013–2.191 g/100g DW (Table 1) สร้างสมการโดยสร้างแบบจําลอง
ทางคณิตศาสตร์ดว้ ยวิธี Partial Least Square Regression (PLSR) แบบ Full cross validation จากโปรแกรมสําเร็จรู ป
The Unscrambler® version 9.7 โดยพิจารณาจากความสัมพันธ์ระหว่างค่าการวิเคราะห์สารคาเฟอีนด้วยวิธีทางเคมีใน
ห้องปฏิบตั ิการ และค่าการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 400–2500 นาโนเมตร พบว่าได้สมการมาตรฐานทํานายปริมาณ
สารคาเฟอีนที่มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) 0.98 (Table 2) ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการทํานายปริมาณสาร
คาเฟอีนของกลุ่มตัวอย่างสร้างสมการ calibration (SEC) ของเมล็ดกาแฟคั่ว เท่ากับ 0.08 g/100g DW ค่าความคลาด
เคลื่อนมาตรฐานในการทํานายปริมาณสารคาเฟอีนของกลุ่ม validation (SEP) ของเมล็ดกาแฟคั่ว เท่ากับ 0.09 g/100g
DW ค่าเฉลี่ยของผลต่างระหว่างค่าที่ได้จากวิธีอา้ งอิงกับค่าที่ได้จาก NIRS (Bias) เท่ากับ -0.002 g/100g DW มีปัจจัย
เกี่ยวข้องจํานวน 12 ปั จจัย และพบว่าข้อมูลส่วนใหญ่กระจายอยูร่ อบเส้นทแยงมุม (Target line) แสดงให้เห็นว่าค่าสมการ
ที่สร้างขึน้ มีประสิทธิภาพในการทํานายสารคาเฟอีนในเมล็ดกาแฟคั่วได้ในช่วง 0.013–2.191 g/100g DW (Fig. 3)
Table 1 The characteristics of samples used in NIRS calibration model for caffeine content of roasted coffee bean
Items
Caffeine
Min-Max
0.013–2.191
Mean
1.18
SD
0.45
Number
152
Unit
g/100 g DW
Table 2 The statistical analysis of NIRS calibration model to predict caffeine content in roasted coffee bean by
the Unscrambler program
Quality
Wavelength (nm)
r
SEC
SEP
Bias
F
N
SD
Caffeine
400–2500
0.98
0.08
0.09
-0.002
12
152
0.45
R: Coefficient of correlation, SEC: Standard error of calibration, SEP: Standard error of prediction, Bias: The
average different between actual value and NIR value, F: The number of factors used in the calibration equation, N:
Number of sample, SD: Standard deviation
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Fig. 3 Scatter plots of calibration model between predicted and actual caffeine content of roasted coffee bean in
(A) Calibration set and (B) Validation set

173

ภาคโปสเตอร์

การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครัง้ ที่ 60

สาขาพืช

เมื่อนําสมการเทียบมาตรฐานมาใช้ประเมินปริมาณสารคาเฟอีนในเมล็ดกาแฟคั่ว โดยเปรียบเทียบค่าที่ได้จาก
การประเมินโดยใช้เทคนิค NIRS กับค่าที่ได้จากการวิเคราะห์ในห้องปฏิบตั ิการ มีคา่ ความแตกต่าง -0.19 ถึง 0.11 (Table 3)
และทําการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของทัง้ สองวิธีดว้ ย Paired t-Test พบว่าค่าที่ได้จากการประเมินโดยใช้เทคนิค NIRS กับ
ค่า ที่ ไ ด้จากการวิ เคราะห์ใ นห้อ งปฏิ บัติการไม่มีความแตกต่า งกัน ทางสถิ ติอ ย่า งมี นัย สํา คัญ ที่ ระดับ ความเชื่ อ มั่น 95
เปอร์เซ็นต์ ดังนัน้ จึงสามารถนําเทคนิค NIRS มาใช้ประเมินปริมาณสารคาเฟอีนในเมล็ดกาแฟคั่วได้
Table 3 Comparison of predicted and actual values when used NIR model to evaluate caffeine content in
roasted coffee bean samples
Actual value
Predicted value
Differential
Sample
(g/100 g DW)
(g/100 g DW)
1

0.02

-0.13

-0.15

2

0.07

0.07

0.00

3

0.40

0.48

0.08

4

0.23

0.24

0.01

5

1.15

1.22

0.07

6

1.05

1.10

0.05

7

1.53

1.43

-0.10

8

1.61

1.53

-0.08

9

1.86

1.90

0.04

10

2.10

2.21

0.11

11

2.01

1.82

-0.19

12

2.13

2.12

-0.01

สรุ ป

จากการนําเทคนิคเนียร์อินฟราเรดสเปกโตรสโคปี มาใช้ทาํ นายปริมาณสารคาเฟอีนในเมล็ดกาแฟคั่วสามารถ
ตรวจวัดได้โดยไม่ตอ้ งทําลายตัวอย่าง และสามารถทํานายค่าปริมาณสารคาเฟอีนในช่วง 0.013–2.191 g/100g DW ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณ สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิท ยาศาสตร์ วิ จัยและนวัตกรรม (สกสว.) ที่ สนับ สนุน ทุน วิจัย
ปี งบประมาณ 2564
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บทคัดย่อ
การศึกษาการเจริญเติบโต ผลผลิต ในสภาพแปลงทดลอง และประเมินความทนทานต่อความเย็นของถั่วเขียว
จํานวน 25 สายพันธุใ์ นห้องปฏิบตั ิการ วัตถุประสงค์เพื่อคัดเลือกสายพันธุท์ ่ีทนต่อระดับอุณหภูมิ 10 องศาเซลเซียส ใน
สภาวะต้นกล้า ผลการทดลองพบว่าทุกสายพันธุ์จาํ นวนฝั กต่อต้น นํา้ หนัก 100 เมล็ดต่อต้น และผลผลิตเมล็ดต่อต้นไม่
แตกต่างกันทางสถิติ จากการประเมินความทนทานต่อความเย็น ที่อณ
ุ หภูมิ 10 องศาเซลเซียส เป็ นระยะเวลา 24, 48, และ
72 ชั่วโมงพบว่า แตกต่างกันทางสถิ ติท่ี นัยสําคัญ 0.05 โดยสายพันธุ์ท่ีให้ความยาวรากสูงสุดจํานวน 6 สายพันธุ์ คื อ
VR203, VR599, VR623, CN3, CN84-1, KU1และ KUML8 ที่ ระยะเวลา 24, 48, และ 72 ชั่ว โมง นอกจากนี ้ สายพัน ธุ์
VR599 ยังมีค่าการรั่วไหลของอิเล็กโทรไลต์นอ้ ยที่สดุ ซึ่งเหมาะสําหรับการคัดเลือกเป็ นสายพันธุท์ ่ีทนต่อสภาพอุณหภูมิ
เย็นในระยะต้นกล้างอก
คําสําคัญ: การทดสอบในสภาพหนาว, ระยะต้นกล้างอก, อุณหภูมิต่าํ
Abstract
To study on growth, yield in the field and evaluate in cold tolerance of 25 mungbean accessions in
laboratory. The objective was to select for cold tolerance accessions under 10°C at seed germination stage.
The result found that all accessions were no statistically difference in pod plant-1, 100 seeds plant -1 and total
yield plant-1. The evaluation of cold tolerance of all accessions at 10°C for 24, 48 and 72 h found that root length
of seed germination were significantly difference at 0.05. Six accessions as VR203, VR599, VR623, CN3, CN841, KU1 and KUML8 gave the highest root length at 24, 48 and 72 hr. Moreover, VR599 has the lowest %EC that
the suitable to select for cold tolerance accession at seed germination stage.
Keywords: Cold test, Low temperature, Seed germination stage
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คํานํา
ถั่วเป็ นพืชเศรษฐกิจที่สาํ คัญเหมาะสําหรับเป็ นพืชหมุนเวียนในระบบการปลูกพืชด้วยเป็ นพืชอายุสนั้ ใช้นาํ้ น้อยซึ่ง
ทนแล้งได้ดี (สุวิมล และคณะ, 2558) สามารถใช้ความชืน้ ที่เหลืออยู่ในดินภายหลังเก็บเกี่ยวพืชหลักได้โดยไม่กระทบต่อ
ผลผลิตมากนักปลูกก่อนหรือหลังการทํานาหรือพืชไร่ เพื่อตัดวงจรการระบาดของแมลงศัตรู พืชและเพิ่มความอุดมสมบูรณ์
ของดิน ถั่วเขียว (Vigna radiata L. Wilczek) เป็ นพืชตระกูลถั่วที่มีความสําคัญและมีการปลูกมากชนิดหนึ่งในประเทศไทย
อีกทัง้ ยังมีคณ
ุ ค่าทางโภชนาการสูง เป็ นแหล่งโปรตีนที่สาํ คัญของมนุษย์ นอกจากนีถ้ ่ วั เขียวยังเป็ นพืช ช่วยบํารุ งดินและ
รักษาความอุดมสมบูรณ์ให้กบั ดิน เพราะสามารถตรึงไนโตรเจนจากอากาศได้ดี โดยทํางานร่วมกับไรโซเบียมทําให้เกิดปม
ที่ราก สามารถตรึงไนโตรเจนได้ 10–56 กก.N/ไร่/ปี และต้นถั่วเขียว สามารถทําเป็ นปุ๋ ยพืชสดได้ดีซ่งึ ให้ปริมาณไนโตรเจน
สูงถึง 5–6 กก.N/ไร่ (สํานักงานพัฒนาการวิจยั การเกษตร, 2559) การปลูกถั่วเขียวส่วนใหญ่อยู่ในพืน้ ที่ภาคเหนือตอนล่าง
และภาคกลางตอนบน ปี 2562 มีพืน้ ที่ปลูกประมาณ 803,522 ไร่ (ศูนย์วิจยั พืชไร่ชยั นาท, 2561) สภาพอากาศที่อณ
ุ หภูมิ
ตํ่ากว่า 10 องศาเซลเซียส หรืออุณหภูมิต่าํ เกินไปมีผลต่อการเจริญเติบโต และขบวนการสรีระวิทยาของถั่ว เช่น อุณหภูมิ
ตํ่าจะทําให้ตน้ ถั่วเจริญเติบโตช้า ถ้าอากาศมีอณ
ุ หภูมิต่าํ กว่า 10 องศาเซลเซียส จะทําให้เมล็ดไม่งอกหรือทําให้เมล็ดพันธุ์
งอกช้ากว่าปกติ มีผลให้การปลูกล่าช้ายืดระยะเวลาในการเก็บเกี่ยว ผลผลิตเมล็ดพันธุเ์ สี่ยงโดนฝนขณะดําเนินการเก็บ
เกี่ ยวทําให้ผลผลิตพันธุ์ลดลงถึงร้อยละ 60 และเมล็ดพันธุ์มีคุณภาพตํ่า การพัฒนาพืชวงศ์ถ่ ัวที่ทนต่ออุณหภูมิต่าํ จึงมี
ความสําคัญอย่างยิ่ง ในการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชทางภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือในฤดูแล้งจะประสบปั ญหา
เมล็ดต้นถั่วงอกช้า และต้นถั่วชะงักการเจริญเติบโต
สภาพอากาศที่หนาวเย็นส่งผลต่อการจํากัดการเจริญเติบโตของพืช ทําให้พืชสูญเสียผลผลิต การตอบสนองต่อ
ความเครียดได้รบั อิทธิพลมาจากระยะเวลา สายพันธุ์ (Carvallo et al., 2011) และขัน้ ตอนในการปรับตัวของพืช (Ohnishi
et al., 2010) พืชที่มีถ่ินกําเนิดในเขตอบอุ่นจะมีระดับความทนทานต่อความหนาวเย็นแตกต่างกันไป พืชเขตร้อนและกึ่ง
เขตร้อนจะค่อนข้างบอบบางต่ออากาศหนาวเย็น สภาพอากาศหนาวส่งผลให้เกิดการกระจัดกระจายของ vacuole ทําให้
grana ไม่เรียงตัวซ้อนกัน เกิดการแตกตัวของเยื่อ thylakoid ใน mesophyll จนเป็ นรูพรุ น อากาศหนาวทําให้เกิดการสร้าง
ถุงขนาดเล็กในคลอโรพลาสต์และเกิดการสะสมของก้อนไขมัน และที่สาํ คัญส่งผลให้เยื่อหุม้ เซลล์ใน mesophylls แตก
สร้างความเสียหายให้กบั การสังเคราะห์แสงของต้นกล้าถั่วเขียว (Chen et al., 2017) ในการประเมินความงอกของต้นกล้า
ที่อณ
ุ หภูมิต่าํ นัน้ พบว่าอุณหภูมิต่าํ ก่อให้เกิดความเครียด โดยก่อให้เกิดการรั่วไหลของสารละลายภายในเซลล์ เนื่องจาก
ความไม่เป็ นระเบียบของเยื่อหุม้ เซลล์ ความแข็งแรงของเมล็ดจะแปรผันตรงกับระดับความอยู่รอดของเมล็ดเมื่อสัมผัสกับ
สภาพแวดล้อมที่ไม่เอือ้ อํานวย (Marcos-Filho., 2015)
ดังนัน้ ในการเพิ่มประสิทธิภาพผลผลิตถั่วเขียวที่ปลูกในฤดูหนาวสามารถทําได้โดย การคัดเลือกสายพันธุถ์ ่ วั ให้
เหมาะสมกับพืน้ ที่ท่ีเป็ นแหล่งปลูก การทดสอบความแข็งแรงด้วยวิธีการทดสอบในสภาพหนาว Cold test (Chen et al.,
2017) จึงเป็ นวิธีการหนึ่งที่ จะช่วยทดสอบการงอกของถั่วเขียวในสภาพอากาศหนาว เพื่ อคัดเลือกสายพันธุ์ท่ี มีความ
ต้านทานต่อสภาพอากาศที่หนาวเย็น หากสามารถคัดเลือกสายพันธุถ์ ่ วั ที่มีความต้านทานต่อสภาพอากาศหนาวเย็นได้ จะ
ทําให้ผลผลิตที่ได้มีคณ
ุ ภาพดี ให้ผลผลิตสูง ทําให้เกษตรกรมีรายได้จากการปลูกถั่วเป็ นการเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรและ
ช่วยปรับปรุงคุณภาพดินให้ดีขนึ ้
อุปกรณ์และวิธีการ
ทําการปลูกถั่วเขียวจํานวน 25 สายพันธุ์ลงกระถางขนาด 12 นิว้ ประกอบด้วย 0063, MJ1, MJ3, MJ4, MJ6,
CN3, CN84, KPS1, KPS2, VR186, VR203, VR213, VR596, VR598, VR599, VR623, VR643, VR648, VR654,
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KUML2, KUML3, KUML4, KUML5, KUML8 และ KU1 ทํา การทดลองที่ ม หาวิ ท ยาลัย มหิ ด ล วิ ท ยาเขตกาญจนบุ รี
จังหวัดกาญจนบุรี พิกัด 14.12 N, 99.15 E วางแผนการทดลองแบบ CRD, completely randomized design ทําการ
เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของข้อมูล ด้วยวิธีการ DMRT, duncan’s multiple range test จํานวน 5 ซํา้ ทําการบันทึกลักษณะ
ทางสัณฐานวิทยา ได้แก่ ความสูงของต้นที่ระยะเก็บเกี่ ยว ความยาวฝั ก สีฝักระยะอ่อน สีฝักระยะสุกแก่ รู ปร่างฝั กแก่
รูปร่างเมล็ด สีเมล็ด จํานวนฝักต่อต้น จํานวนเมล็ดต่อฝัก และนํา้ หนัก 100 เมล็ด
จากนัน้ นําเมล็ดถั่วเขียวจํานวน 25 สายพันธุ์ ทําการทดสอบใน growing chamber ภายใต้สภาพอุณหภูมิต่าํ
เป็ นเวลา 72 ชั่วโมง แล้วนํามาวางไว้ในอุณหภูมิปกติ (33 องศาเซลเซียส) เป็ นเวลา 3 วัน (Chen et al., 2017) โดยทําการ
เพาะเมล็ดถั่วเขียวแบบ Between Paper (BP) จํานวน 6 ซํา้ ซํา้ ละ 5 เมล็ด และนําไปเข้าตู้ growing chamber อุณหภูมิ
10 องศาเซลเซียส และวางไว้ในอุณหภูมิปกติ (33 องศาเซลเซียส) เป็ นเวลา 3 วัน ทําการบันทึกความยาวราก 0, 4, 24, 48
และ 72 ชั่วโมง และเมื่อครบ 72 ชั่วโมง ทําการทดสอบการรั่วไหลของอิเล็กโทรไลต์ของถั่วเขียวที่ไว้ในสภาพอุณหภูมิ 10
องศาเซลเซียส (Chen et al., 2017)
ผลและวิจารณ์ผลการทดลอง
จากการศึกษาลักษณะสัณฐานวิทยา และด้านผลผลิตดังแสดงใน Table 1 พบว่าความสูงในระยะเก็บเกี่ยว ไม่มี
ความแตกต่างกันทางสถิติ มีคา่ เฉลี่ยอยู่ในช่วง 26.23–48.00 เซนติเมตร ด้านความยาวฝั ก ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ
มีค่าเฉลี่ยอยู่ในช่วง 7.94–12.10 เซนติเมตร สีของฝักอ่อน พบว่า ถั่วเขียวทุกสายพันธุม์ ีสีฝักอ่อนเป็ นสีเขียว ส่วนสีของฝั ก
แก่ พบว่า สายพันธุ์ 0063 และ VR643 มีสีนาํ้ ตาลอ่อน ส่วนสายพันธุอ์ ่ืนมีสีฝักแก่เป็ นสีดาํ รู ปร่างฝั กของถั่วเขียวทุกสาย
พันธุ์ เป็ นแบบเส้น (Linear) รู ปร่างเมล็ดของถั่วเขียวทุกสายพันธุเ์ ป็ นแบบกลม (Rounded) ถั่วเขียวสายพันธุ์ 0063 มีสี
เมล็ดเป็ นสีเหลือง ส่วนอีก 24 สายพันธุม์ ีสีเมล็ดเป็ นสีเขียว ด้านจํานวนฝักต่อต้น ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ มีคา่ เฉลี่ย
อยู่ในช่วง 8.83–33.66 ฝั กต่อต้น ด้านจํานวนเมล็ดต่อฝั ก ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในช่วง 11.00–
13.00 เมล็ดต่อฝั ก นํา้ หนัก 100 เมล็ด ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในช่วง 4.28–7.52 กรัม ด้านนํา้ หนัก
เมล็ดต่อต้น ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในช่วง 6.28–22.87 กรัมต่อต้น ในการศึกษาครัง้ นีม้ ีค่าเฉลี่ยและ
ลักษณะประจําพันธุท์ ่ีไม่แตกต่างกันอาจเนื่องมาจากลักษณะพันธุท์ ่ีนาํ มาใช้อาจอยู่ในกลุม่ พันธุกรรมที่ใกล้เคียงกัน และมี
จํานวนไม่มากที่แสดงให้เห็นถึงความแตกต่างของสายพันธุ์ ดังเช่นในการศึกษาของ Win et al. (2020) พบว่าในการศึกษา
จากการใช้ลักษณะสัณ ฐานวิท ยาและองค์ป ระกอบผลผลิตจากสายพัน ธุ์ถ่ ัว เขี ยว พบว่า ภายในกลุ่ม 1 มี ลักษณะไม่
แตกต่างกันภายในกลุ่ม ซึ่งแสดงถึงสายพันธุ์ในกลุ่มนั้นมี ความใกล้ชิดทางพันธุกรรมค่อนข้างมาก จึงไม่แสดงความ
แตกต่างกันในลักษณะความสูง ความยาวฝัก จํานวนฝักต่อต้น จํานวนเมล็ดต่อฝัก นํา้ หนัก 100 เมล็ด และผลผลิตต่อต้น
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Table 1 Morphological character of 25 mungbean genotypes
Plant
Pod
Pod color
Pod color
Mature
Genotypes
height(cm) length (cm) at immature stage at mature stage pod shape
MJ1
35.30
11.35
Green
Black
Linear
MJ3
31.30
10.29
Green
Black
Linear
MJ4
39.80
10.16
Green
Black
Linear
MJ6
36.90
10.37
Green
Black
Linear
OO63
36.20
8.76
Green
Light brown
Linear
VR186
26.23
9.10
Green
Black
Linear
VR203
34.58
9.49
Green
Black
Linear
VR213
36.80
8.85
Green
Black
Linear
VR596
32.70
10.81
Green
Black
Linear
VR598
33.90
9.29
Green
Black
Linear
VR599
39.80
9.91
Green
Black
Linear
VR623
32.20
9.94
Green
Black
Linear
VR643
45.00
8.38
Green
Light brown
Linear
VR648
48.00
10.52
Green
Black
Linear
VR654
43.00
7.94
Green
Black
Linear
CN3
30.70
10.08
Green
Black
Linear
CN84-1
35.90
9.26
Green
Black
Linear
KU1
41.00
10.12
Green
Black
Linear
KUML 2
37.90
10.21
Green
Black
Linear
KUML 3
33.80
12.10
Green
Black
Linear
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Seed
shape
Rounded
Rounded
Rounded
Rounded
Rounded
Rounded
Rounded
Rounded
Rounded
Rounded
Rounded
Rounded
Rounded
Rounded
Rounded
Rounded
Rounded
Rounded
Rounded
Rounded

Seed
color
Green
Green
Green
Green
Yellow
Green
Green
Green
Green
Green
Green
Green
Green
Green
Green
Green
Green
Green
Green
Green

Pod/
plant
14.83
17.16
18.00
21.50
18.33
8.83
22.00
26.00
14.00
14.50
17.83
18.67
16.17
27.50
29.66
33.66
31.66
21.17
18.83
22.00

Seed/
100
Yield /plant
pod Seed weight (g)
(g)
11.00
6.18
10.08
12.00
6.46
13.30
11.00
6.43
12.72
11.00
6.45
15.26
12.00
4.28
9.42
13.00
5.47
6.28
13.00
4.75
13.58
11.00
4.57
13.08
11.00
5.56
8.56
12.00
6.37
11.08
11.00
6.14
12.05
13.00
7.01
17.02
11.00
4.99
8.87
12.00
5.68
18.75
12.00
4.64
16.52
12.00
5.66
22.87
12.00
5.29
20.11
11.00
6.11
14.23
13.00
6.32
15.48
13.00
6.54
18.72
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Table 1 (Continued)
Plant
Pod
Pod color
Pod color
Mature
Genotypes
height (cm) length (cm) at immature stage at mature stage pod shape
KUML 4
32.40
9.90
Green
Black
Linear
KUML 5
31.30
9.47
Green
Black
Linear
KUML 8
39.10
11.43
Green
Black
Linear
KPS1
34.00
9.47
Green
Black
Linear
KPS2
41.40
10.48
Green
Black
Linear
Mean
36.37
9.91
CV (%)
24.59
0.92
F-test
ns
ns
-

180

ภาคโปสเตอร์

Seed
shape
Rounded
Rounded
Rounded
Rounded
Rounded
-

Seed
color
Green
Green
Green
Green
Green
-

Pod/
plant
23.33
18.83
21.17
29.50
14.66
20.79
37.16
ns

Seed/
100
Yield /plant
pod Seed weight (g)
(g)
12.00
6.29
17.62
12.00
6.42
14.51
12.00
7.52
19.11
11.00
5.08
16.47
11.00
5.02
8.10
11.80
5.81
14.15
0.58
0.68
17.81
ns
ns
ns
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จากการศึกษาเปรียบเทียบความยาวรากภายหลังการเพาะเมล็ดเป็ นเวลา 24 ชั่วโมง เมล็ดที่ผ่านอุณหภูมิ 10
องศาเซลเซียส มีความยาวราก แตกต่างกันทางสถิติ (Table 2) มีคา่ เฉลี่ยอยูช่ ่วง 4.43–8.75 เซนติเมตร สายพันธุท์ ่ีมีความ
ยาวรากมากที่สุด คือ VR623 มีความยาวรากเท่ากับ 8.75 เซนติเมตร แต่ไม่แตกต่างกันทางสถิติกับสายพันธุ์ VR203,
VR599, CN3, CN84-1, KU1, KUML8 ส่วนความยาวรากเป็ นเวลา 24 ชั่วโมงที่อณ
ุ หภูมิ 33 องศาเซลเซียส พบว่าแตกต่าง
กันทางสถิติ อยู่ในช่วง 5.63–9.29 เซนติเมตร สายพันธุ์ท่ีมีความยาวรากมากที่สุด คือ KUML8 มีความยาวรากเท่ากับ
9.29 เซนติเมตร แต่ไม่แตกต่างกันทางสถิติกบั สายพันธุ์ VR203, VR599, VR623, CN3, CN84-1, KU1
ความยาวรากภายหลังการเพาะเมล็ด เป็ นเวลา 48 ชั่วโมง เมล็ดที่ผ่านอุณหภูมิ 10 องศาเซลเซียส (Table 2)
พบว่าแตกต่างกันทางสถิติ อยูใ่ นช่วง 4.68–8.84 เซนติเมตร สายพันธุท์ ่ีมีความยาวรากมากที่สดุ คือ CN3 มีความยาวราก
เท่ากับ 8.84 เซนติเมตร แต่ไม่แตกต่างกันทางสถิติกับสายพันธุ์ VR203, VR599, VR623, CN84-1, KU1, KUML8 ส่วน
ความยาวรากหลังการเพาะเมล็ดเป็ นเวลา 48 ชั่วโมงที่อณ
ุ หภูมิ 33 องศาเซลเซียส พบว่าแตกต่างกันทางสถิติ อยู่ในช่วง
6.34–9.89 เซนติเมตร สายพันธุ์ท่ีมีความยาวรากมากที่สดุ คือ KUML8 มีความยาวรากเท่ากับ 9.89 เซนติเมตร แต่ไม่
แตกต่างกันทางสถิติกบั สายพันธุ์ VR203, VR599, VR623, CN3, KU1
ความยาวรากภายหลังการเพาะเมล็ด เป็ นเวลา 72 ชั่วโมง เมล็ดที่ผ่านอุณหภูมิ 10 องศาเซลเซียส (Table 2)
พบว่าแตกต่างกันทางสถิติ อยูใ่ นช่วง 4.76–9.01 เซนติเมตร สายพันธุท์ ่ีมีความยาวรากมากที่สดุ คือ CN3 มีความยาวราก
เท่ากับ 9.01 เซนติเมตร แต่ไม่แตกต่างกันทางสถิติกับสายพันธุ์ VR203, VR599, VR623, CN84-1, KUML8 ส่วนความ
ยาวรากหลังการเพาะเมล็ดเป็ นเวลา 72 ชั่วโมงที่อณ
ุ หภูมิ 33 องศาเซลเซียส พบว่าแตกต่างกันทางสถิติ อยู่ในช่วง 6.47–
10.70 เซนติ เมตร สายพัน ธุ์ท่ี มีความยาวรากมากที่ สุด คื อ KUML8 มี ความยาวรากเท่า กับ 10.70 เซนติเมตร แต่ไ ม่
แตกต่างกันทางสถิติกบั สายพันธุ์ VR203, VR599, VR623, CN3, CN84-1, KU1
จากการทดลองผลของความยาวของรากต้นกล้าถั่วเขียวที่ผ่านอุณหภูมิ 10 องศาเซลเซียส (Table 2) อาจกล่าว
ได้ว่าอุณหภูมิมีผลต่อการเจริญเติบโตถั่วเขียว ซึ่งสอดคล้องกับ Hanif et al. (2019) ที่ทดลองใช้นาํ้ ที่อณ
ุ หภูมิ 10, 20 และ
30 องศาเซลเซียส มาเพาะเมล็ดถั่วเขียวในเวลา 72 ชั่วโมง พบว่า อุณหภูมิมีผลต่อการงอก และความยาวของลําต้น โดย
พบว่ า ที่ อุณ หภูมิ 10 องศาเซลเซี ย ส มี เ ปอร์เ ซ็ น ต์ก ารงอกอยู่ท่ี 2.1 เปอร์เ ซ็ น ต์ และ ความยาวของลํา ต้น อยู่ท่ี 0.11
เซนติเมตร นอกจากนัน้ แล้วอัตราส่วนของความยาวรากที่อุณหภูมิ 10 องศาเซลเซียส ต่อความยาวรากที่อุณหภูมิ 33
องศาเซลเซียส พบว่าแต่ละสายพันธุม์ ีค่าอัตราส่วนที่ระยะเวลา 72 ชั่วโมง น้อยที่สดุ เมื่อเทียบกับช่วงระยะเวลา 24 และ
48 ชั่วโมง โดย KUML5 ให้คา่ อัตราส่วนแนวโน้มลดลงน้อยที่สดุ เมื่อเทียบกับสายพันธุอ์ ่ืนๆ
การทดสอบการรั่วไหลของอิเล็กโทรไลต์ในสภาพอุณหภูมิ 10 องศาเซลเซียสของถั่วเขียว 25 สายพันธุ์ (Table 2)
พบว่าแตกต่างกันทางสถิติ อยู่ในช่วง 37.38–70.93 เปอร์เซ็นต์ สายพันธุ์ท่ีมีการรั่วไหลของอิเล็กโทรไลต์นอ้ ยที่สุด คือ
VR599 มีการรั่วไหลของอิเล็กโทรไลต์เท่ากับ 37.38 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งเป็ นค่าที่บ่งบอกถึงการรั่วไหลของปริมาณสารละลายใน
เซลล์ท่ีนอ้ ยที่สดุ จากสภาพอากาศหนาว โดยสภาพอากาศหนาวเย็นทําให้เกิดความเครียดในถั่วเขียว และทําให้เกิดการ
เสื่อมสภาพของเยื่อหุม้ เซลล์ก่อให้เกิดการรั่วไหลของสารละลายภายในเซลล์ขึน้ ได้ สอดคล้องกับการทดลองของ IwayaInoue (2004) พบว่า ค่าการรั่วไหลของอิเล็กโทรไลต์ของรากหญ้าไรย์ ภายใต้สภาวะ -15 องศาเซลเซียส ให้ค่าการรั่วไหล
ของอิเล็กโทรไลต์ เท่ากับ 93 เปอร์เซ็นต์ มากกว่าที่อณ
ุ หภูมิ 20 องศาเซลเซียส มีค่าการรั่วไหลของอิเล็กโทรไลต์ เท่ากับ
30.5 เปอร์เซ็นต์ และในการวัดปริมาณสารด้วย NMR พบว่ามีสารที่ร่วั ไหลออกจากเซลล์ผ่านเยื่อหุม้ เซลล์ได้มากขึน้ เมื่อต้น
กล้าถูกเพาะเลีย้ งภายใต้สภาวะอุณ
ุ หภูมติ ่าํ
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Table 2 Root length of Mungbean at 10°C and 33°C and Electrolyte leakage (%EC)
Genotypes
0063
VR186
VR203
VR213
VR596
VR598
VR599
VR623
VR643
VR648
VR654
CN3
CN84-1
MJ1
MJ3
MJ4
MJ6
KU1
KPS1
KPS2
KUML2
KUML3
KUML4
KUML5
KUML8
Mean
CV (%)
F-test

24 hr
10ºC
7.18 E-G
7.83D-F
8.57A-F
7.63D-F
7.00E-G
7.31E-G
8.40A-F
8.75A-F
7.88B-F
5.55F-L
6.12E-K
8.63A-F
7.67A-F
4.43F-M
5.79E-J
6.16E-K
5.23F-M
7.99A-F
6.95E-G
7.28D-F
7.47C-F
6.20F-I
7.12E-G
7.16E-H
7.40A-F
7.11
1.22
**

33ºC
7.31C-G
7.39C-F
8.80A-C
7.53D-F
7.25C-G
7.18C-G
9.18A-C
8.72A-C
8.87B-C
6.16C-L
6.45C-K
8.80A-C
8.98A-C
5.89 C-M
7.20C-J
6.28C-K
5.63C-M
8.63A-C
7.33C-G
8.05C-E
8.36CD
7.17C-I
7.19C-G
6.84C-H
9.29A-C
7.62
1.18
**

Ratio
0.98
1.06
0.97
1.01
0.97
1.02
0.92
1.00
0.89
0.90
0.95
0.98
0.85
0.75
0.80
0.98
0.93
0.93
0.95
0.90
0.89
0.86
0.99
1.05
0.80
0.93
-

Root length (cm)
48 hr
10ºC
33ºC
D-G
7.34
7.91E-G
7.96 D-F 7.85B-F
8.79A-E 9.39AB
7.77D-F 7.92B-F
7.15D-G 7.62B-G
7.42D-G 7.46B-G
8.50A-E 9.70AB
8.83A-E 9.02AB
8.03B-E 9.18BC
5.69D-L 6.34B-L
6.30D-K 6.84B-K
8.84A-E 9.04AB
7.81A-E 9.66A-C
4.68D-M 6.47 B-M
5.89D-J 7.82B-J
6.29D-K 6.70B-K
5.40D-M 6.35B-M
8.08A-E 9.56AB
7.16D-G 8.45B-G
7.43DE 9.05B-E
7.66C-E 9.09B-D
6.33D-I 7.64B-I
7.35D-G 8.12B-G
7.47D-H 7.21B-H
7.56A-E 9.89AB
7.27
8.17
1.20
1.29
**
**

72 hr
Ratio
0.93
1.01
0.94
0.98
0.94
0.99
0.88
0.98
0.87
0.90
0.92
0.98
0.81
0.72
0.75
0.94
0.85
0.85
0.85
0.82
0.84
0.83
0.91
1.04
0.76
0.89
-

10ºC
7.45C-G
8.03C-F
8.95A-D
7.86C-F
7.23C-G
7.52C-G
8.60A-D
8.92A-D
8.09B-D
5.81C-L
6.35C-K
9.01A-D
7.88A-D
4.76C-M
5.95C-J
6.40C-K
5.51C-M
8.21A-C
7.34C-G
7.56C-E
7.86CD
6.44C-I
7.57C-G
7.69C-H
7.69A-D
7.39
1.22
**

33ºC
8.69 A-G
8.09 A-F
10.03AB
8.28A-F
8.11A-G
7.83A-G
10.28AB
9.19AB
9.52 A-C
6.47A-L
7.17A-K
9.28 AB
10.31AB
6.65 A-M
8.39A-G
6.97A-K
6.90A-M
10.36AB
9.41A-G
9.85A-E
9.73 A-D
8.12A-I
8.75A-G
7.70A-H
10.70AB
8.67
1.61
**

%EC
Ratio
0.86
0.99
0.89
0.95
0.89
0.96
0.84
0.97
0.85
0.90
0.89
0.97
0.76
0.72
0.71
0.92
0.80
0.79
0.78
0.77
0.81
0.79
0.87
1.00
0.72
0.86
-

68.23NO
70.56PQ
65.13L-N
52.48F-H
58.59IJ
57.41IJ
37.38A
46.59CD
63.99L-N
50.36D-F
44.18BC
51.91F-H
66.75NO
60.33J-L
63.66I-K
42.70B
48.99DE
65.68M-O
61.81K-M
54.09F-H
55.35HI
57.27IJ
70.93Q
52.79GH
39.42AB
56.26
92.16
**

สรุ ป
จากการศึกษาลักษณะประจําพันธุ์ ด้านผลผลิต พบว่ามีลกั ษณะที่เหมือนกันทัง้ 25 สายพันธุ์ แต่พบว่ามีระดับ
การทนต่อสภาพอุณหภูมิ 10 องศาเซลเซียส ที่ระยะเวลา 24, 48, และ 72 ชั่วโมงแตกต่างกัน โดยมีสายพันธุท์ ่ีให้ความยาว
รากสูงสุดจํานวน 6 สายพันธุ์ คือ VR203, VR599, VR623, CN3, CN84-1, KU1และ KUML8 ระยะเวลา 24, 48, และ 72
ชั่ ว โมง KUML5 ให้ค่ า อั ต ราส่ ว นความยาวรากที่ อุ ณ หภู มิ 10 องศาเซลเซี ย ส เที ย บกั บ ความยาวรากที่ อุ ณ หภู มิ
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33 องศาเซลเซียส ลดลงน้อยที่สดุ สายพันธุ์ VR599 พบว่ามีค่าการรั่วไหลของอิเล็กโทรไลต์นอ้ ยที่สดุ จากผลการศึกษาจึง
สรุ ปได้ว่า สายพันธุ์ VR599 เหมาะสําหรับเป็ นสายพันธุท์ ่ีทนต่อสภาพอุณหภูมิเย็นในระยะต้นกล้างอก เมื่อพิจารณาจาก
ด้านผลผลิต และค่าการรั่วไหลของอิเล็กโทรไลต์
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การประมวลผลภาพเพือ่ ประเมินพืน้ ที่รากดาวเรืองพันธุป์ ลูกคาน่าโกลด์เอ็กซ์ตร้า
Using image processing for estimate root area of marigold (Tagetes erecta L. cv. Cana gold extra)
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บทคัดย่อ
พื น้ ที่ ร ากและความยาวรากเป็ น ดัช นี ห นึ่ ง ที่ ส าํ คัญ มากในการวัด การเจริ ญ เติ บ โตของพื ช การศึ ก ษานี ม้ ี
วัตถุประสงค์เพื่อใช้การประมวลผลภาพประเมินพืน้ ที่รากดาวเรืองพันธุ์ “คาน่าโกลด์เอ็กซ์ตร้า” โดยใช้โปรแกรม ImageJ
วางแผนการทดลองแบบ 4×2 แฟคทอเรียลแบบสุม่ สมบูรณ์ ประกอบด้วย T1 ดินสําเร็จรูปและการให้นาํ้ หยดบนดิน T2 ดิน
สําเร็จรู ปและการให้นาํ้ หยดใต้ดิน T3 กากกาแฟและการให้นาํ้ หยดบนดิน T4 กากกาแฟและการให้นาํ้ หยดใต้ดิน T5
ทะลายปาล์มสับและการให้นาํ้ หยดบนดิน T6 ทะลายปาล์มสับและการให้นาํ้ หยดใต้ดิน T7 ขุยมะพร้าวและการให้นาํ้ หยด
บนดิน, T8 ขุยมะพร้าวและการให้นาํ้ หยดใต้ดิน เตรียมตัวอย่างภาพถ่ายรากดาวเรือง นํามาวิเคราะห์สมการการถดถอย
ระหว่างความยาวรากจากภาพถ่าย และพืน้ ที่รากดาวเรือง ผลการศึกษาพบว่า มีความสัมพันธ์กนั อย่างมีนยั สําคัญยิ่งทาง
สถิติ (p-value = 0.00) โดยมีสมการคือ Y = -33.9509 + 9.2959X, R2 = 0.7547 สัมประสิทธิ์การถดถอยมีค่าเป็ นบวก
แสดงว่าสมการที่ได้สามารถใช้ประเมินพืน้ ทีร่ ากของดาวเรืองได้
คําสําคัญ: การประมวลผลภาพ, ดาวเรือง, พืน้ ที่ราก
Abstract

Root area and root length are one of the most important indices to measure plant growth. The objective
of the study was to using image processing for estimate root area of marigold (Tagetes erecta L. cv. Cana gold
extra) by image processing ImageJ software. The experimental was 4×2 factorial in completely randomized
design as T1 planting soil and surface-drip irrigation, T2 planting soil and subsurface-drip irrigation, T3 coffee
grounds and surface-drip irrigation, T4 coffee grounds and subsurface-drip irrigation, T5 Shredded empty fruit
bunches and surface-drip irrigation, T6 shredded empty fruit bunches and subsurface-drip irrigation, T7
coconut coir and surface-drip irrigation, T8 coconut coir and subsurface-drip irrigation. Prepared of marigold
root image from the experiment to regression analysis between image root length and root area. The estimate
results found that the highly significant relationship (p-value = 0.00). The simple linear regression analysis
equation was found as Y = -33.9509 + 9.2959X, R2 = 0.7547 in which a regression coefficient indicated in
positive value. It showed that the equation can be used to estimate the root area of the marigold.
Keywords: Image Processing, Marigold, Root area
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คํานํา
ประเทศไทยมีการผลิตดาวเรือง (marigold) เพื่อใช้ประโยชน์หลากหลาย กล่าวคือ ผลิตเป็ นไม้ประดับ ไม้ตดั ดอก
เป็ นส่วนผสมของอาหารสัตว์ อีกทัง้ ยังส่งออกกลีบดอกดาวเรืองอบแห้งไปยังต่างประเทศประมาณ 300–400 เมตริกตัน
ต่อปี (ขวัญหทัย และคณะ, 2561) ความต้องการดาวเรืองเพิ่มขึน้ จึงทําให้เกษตรกรหันมาปลูกดาวเรืองเป็ นจํานวนมาก
และปั จจัยที่มีผลต่อการปลูกพืชคือวัสดุปลูก ซึ่งมีการใช้วตั ถุดิบหลายชนิดเป็ นส่วนผสมสําหรับปลูกพืช (มุกดา, 2560)
การนําวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรหรือวัสดุเหลือทิง้ จากโรงงานอุตสาหกรรมมาทําเป็ นวัสดุปลูกเป็ นทางเลือกหนึ่งที่ช่วย
หลีกเลี่ยงการเผาทําลายเปลีย่ นวัสดุดงั กล่าวให้เป็ นผลิตภัณฑ์ที่มีประโยชน์ (Suo et al., 2011) วัสดุปลูกที่ดีจะทําให้ราก
พืชเจริญได้ดี เมื่อรากพืชเจริญเติบโตดีจะส่งผลให้การเจริญเติบโต และผลผลิตดีตามมาด้วย ผูว้ ิจยั ได้เลือกนํา กากกาแฟ
เหลือทิง้ ที่ได้จากร้านกาแฟในพืน้ ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทะลายปาล์มสับที่ไม่ได้รบั ความนิยมในการนําไปใช้
ประโยชน์จากโรงงานรับซือ้ ปาล์มนํา้ มัน และขุยมะพร้าวที่ได้รบั ความนิยมในส่วนผสมของวัสดุปลูกมาเป็ นส่วนผสมของ
วัสดุปลูกเพื่อใช้ทดสอบและเปรียบเทียบการเจริญเติบโตทางด้านรากของดาวเรือง การวิเคราะห์การเจริญเติบโตด้านราก
นัน้ ส่วนใหญ่มีวิธีการเก็บข้อมูลเพื่อใช้ในการวิเคราะห์ เช่น ความยาวราก จํานวนราก นํา้ หนักสดและนํา้ หนักแห้งรากเป็ น
ต้นมีงานวิจยั ไม่มากนักที่ศกึ ษาเกี่ยวกับพืน้ ที่รากของดาวเรืองซึง่ มีความสําคัญกับการเจริญเติบโตของพืชเช่นกัน ผูว้ ิจยั จึง
ได้หาวิธีการเก็บข้อมูลพืน้ ที่รากโดยพบว่า ปั จจุบันได้มีการพัฒนาโปรแกรมเพื่อประเมินคํานวณหาพืน้ ที่และปริมาณ
จุดภาพ (pixel) เพื่อมาใช้งานในการวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ โปรแกรมดังกล่าวมีช่ือว่า โปรแกรม ImageJ (ธนิต และ
คณะ, 2559) อ้างอิงโปรแกรมจาก ImageJ User Guide ซึ่งเป็ นโปรแกรมวิเคราะห์ภาพถ่ายรหัสเปิ ด (Open sources)
พัฒนาโดย National Institutes of Health (NIH) ประเทศสหรัฐอเมริกา เขียนมาเพื่ออํานวยความสะดวกในการวิเคราะห์
ข้อมูลจากรู ปภาพ เช่น การศึกษาเทคนิคการประเมินพัฒนาการของรากต้นกล้ายางพาราในไรโซบอกโดยการประมวล
ภาพถ่ายดิจิทลั ด้วยโปรแกรม Rootfly และ ImageJ เป็ นต้น โปรแกรมนีใ้ ช้ได้กบั เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคล (Personal
Computer) ทํางานได้โดยมีคาํ สั่ง Analyze, Process และคําสั่งอื่น สามารถบันทึกไฟล์ในรู ปแบบ 8-bit, 16-bit, 32-bit
ไฟล์ที่โปรแกรมอ่านได้ตอ้ งบันทึกด้วยนามสกุลเหล่านีค้ ือ TIFF, GIF, JPEG, BMP, DICOM, FITS และ Raw สามารถเปิ ด
ภาพเพื่อใช้ในการวิเคราะห์หลายภาพพร้อม ๆ กัน อีกทัง้ ยังคํานวณ Fraction Area หรือสัดส่วนพืน้ ที่ หาพืน้ ที่ในการวัด
จัดทําค่าต่างๆ ในรู ปสถิติ วัดระยะความยาวของเซลล์ วัดความหนาแน่นของรู ปภาพแล้วแสดงในรู ปแบบแผนภูมิแท่งหรือ
Histograms และ Plugin ได้อีกด้วย (เบ็ญจมาศ และคณะ, 2555) ดังนัน้ ในการศึกษาครัง้ นีจ้ ึงได้นาํ เทคนิคดังกล่าวมา
คํานวณพืน้ ที่ของภาพรากดาวเรืองด้วยโปรแกรมสําเร็จรู ป ImageJ โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อประมวลผลภาพเพื่อประเมิน
พืน้ ที่รากดาวเรืองพันธุป์ ลูก “คาน่าโกลด์เอ็กซ์ตร้า” พิจารณาการคัดเลือกสายพันธุด์ าวเรืองจากการแนะนําโดย“คุณ กิ่ง
ทอง เสถี ยรคมสรไกร” เจ้าของธุระกิจผลิตดาวเรืองตัดดอกรายใหญ่ ของประเทศไทยผ่านการสัมภาษณ์ โดยแนะนํา
ดาวเรืองพันธุ“์ คาน่าโกลด์เอ็กซ์ตร้า” ให้แก่ผวู้ ิจยั เนื่องจากเหมาะสําหรับกับการปลูกทุกฤดูกาล ปลูกได้ตลอดทัง้ ปี ดอกสี
ทอง ดก ก้านยาว ดอกมีขนาดใหญ่และเป็ นที่นิยมในท้องตลาด
อุปกรณ์และวิธีการ
การวางแผนการทดลอง
ทําการทดลองระหว่างเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2564 อุณหภูมิเฉลีย่ 35.41±2 องศาเซลเซียส และ
ความชืน้ สัมพัทธ์ 79.49% ณ อาคารปฏิบตั ิการภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยการ
จัดการทดลองแบบแฟคทอเรียลที่ทาํ ในแผนการทดลองแบบสุม่ อย่างสมบูรณ์ (factorial experiments in CRD) มีปัจจัย
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สองชนิด คือ ปั จจัยที่ 1 มี 4 ระดับ ปั จจัยที่ 2 มี 2 ระดับ มีจาํ นวนซํา้ ทัง้ หมด 4 ซํา้ ๆ ละ 1 ต้น และมีทรีตเมนต์คอมบิเนชั่น
ดังนี ้
T1 = ดินสําเร็จรูป อัตรา 100/ ปริมาตร + ให้นาํ้ หยดบนดิน อัตรา 1,500 มล./ วัน
T2 = ดินสําเร็จรูป อัตรา 100/ ปริมาตร + ให้นาํ้ หยดใต้ดิน อัตรา 1,500 มล./ วัน
T3 = กากกาแฟ: ดินสําเร็จรูป: ปุ๋ ยหมักมูลไส้เดือนอัตรา 60: 20: 20/ ปริมาตร + ให้นาํ้ หยดบนดิน อัตรา 1,500 มล./ วัน
T4 = กากกาแฟ: ดินสําเร็จรูป: ปุ๋ ยหมักมูลไส้เดือน อัตรา 60: 20: 20/ ปริมาตร + ให้นาํ้ หยดใต้ดิน อัตรา 1,500 มล./ วัน
T5 = ทะลายปาล์มสับ: ดินสําเร็จรูป: ปุ๋ ยหมักมูลไส้เดือน อัตรา 60: 20: 20/ ปริมาตร + ให้นาํ้ หยดบนดิน อัตรา 1,500 มล./ วัน
T6 = ทะลายปาล์มสับ: ดินสําเร็จรูป: ปุ๋ ยหมักมูลไส้เดือน อัตรา 60: 20: 20/ ปริมาตร + ให้นาํ้ หยดใต้ดิน อัตรา 1,500 มล./ วัน
T7 = ขุยมะพร้าว: ดินสําเร็จรูป: ปุ๋ ยหมักมูลไส้เดือน อัตรา 60: 20: 20/ ปริมาตร + ให้นาํ้ หยดบนดิน อัตรา 1,500 มล./ วัน
T8 = ขุยมะพร้าว: ดินสําเร็จรูป: ปุ๋ ยหมักมูลไส้เดือน อัตรา 60: 20: 20/ ปริมาตร + ให้นาํ้ หยดใต้ดิน อัตรา 1,500 มล./ วัน
การเพาะกล้าและการย้ายปลูก
เพาะเมล็ดดาวเรืองพันธุป์ ลูกคาน่าโกลด์เอ็กซ์ตร้า (ความบริสทุ ธิ์รอ้ ยละ 98 อัตราความงอกร้อยละ 90) เพาะใน
ถาดหลุมที่บรรจุดว้ ย พีทมอสหลุมละ 1 เมล็ด รดนํา้ ให้ช่มุ ทุกวันเมื่ออายุครบ 20 วันหลังเพาะเมล็ดจึงย้ายปลูก คัดเลือก
ต้นกล้าที่มีขนาดสมํ่าเสมอกัน ลงปลูกในถุงปลูกสีดาํ ขนาด 7×14 ซม. ซึ่งบรรจุวสั ดุปลูกตามทรีทเมนต์ที่กาํ หนด ตาม
อัตราส่วนที่กล่าวมาข้างต้น โดยปลูก 1 ต้น/ ถุง วางถุงปลูกไว้กลางแจ้งหลังจากนัน้ ติดตัง้ ระบบให้นาํ้ 2 ระบบ คือ ระบบนํา้
หยดบนดินและระบบนํา้ หยดใต้ดินดูแลรักษาโดยการใส่ปยเคมี
ุ๋
ชนิดเม็ดแบบละลายนํา้ สูตร 16-16-16 อัตราส่วน 15 กรัม
แบ่งใส่ 2 ครัง้ เมื่อดาวเรืองมีอายุ 30 และ 50 วันหลังเพาะเมล็ด
ปริมาตรที่ใช้สามารถคํานวณได้จากการวัดขนาดถุงเพาะชําเมื่อบรรจุดินผสมแล้ว โดยวัดค่าเฉลีย่ ของความกว้าง
ปากถุง และความสูงของถุงเพื่อคํานวณหาปริมาตรของดินในถุงเพาะชําขนาด 7×14 นิว้ โดยอาศัยค่าที่วดั แล้วนํามา
คํานวณโดยใช้สตู รดังต่อไปนี ้ (สัจจาพร, 2554)
V = πr2 h

(1)

เมื่อ V = ปริมาตรของดินในถุง
r = เส้นผ่าศูนย์กลางปากถุง
h = ความสูงของถุง

แทนค่า
V = 3.142 x 10.52 ซม. × 20 ซม.
ดังนัน้ ปริมาตรของดินในถุงเพาะชําเท่ากับ V = 6,928 ลบซ.
การติดตัง้ ระบบนา้ํ
ใช้หวั นํา้ หยดขนาด 2 ลิตร/ชม. ต่อเข้ากับท่อนํา้ หยดขนาด 20 มม. นําท่อไมโครต่อเข้ากับสี่ทางโดยปลายท่ออีก
ข้างเสียบเข้ากับขาปั กนํา้ หยดกระถางและนําทัง้ หมดต่อเข้ากับหัวนํา้ หยดที่กล่าวมาข้างต้น การให้นาํ้ หยดบนดินจะให้โดย
ปั กขานํา้ หยดลงในถุงปลูกเหนือดิน ส่วนการให้นาํ้ ใต้ดินจะใช้ไม้ทิ่มลงดินให้เกิดรู แล้วนําหลอดนํา้ ขนาดใหญ่ปักลงในรูลกึ
ประมาณ 5 ซม. และนําขาปั กนํา้ หยดหย่อนลงในหลอดเพื่อให้นาํ้ ไหลลงใต้ดินโดยไม่ผา่ นชัน้ ดินด้านบน แบ่งการให้นาํ้ เป็ น
8 ครัง้ /วัน แต่ละครัง้ ให้นาํ้ ปริมาตร 187.50 มล. รวมปริมาตรนํา้ วันละ 1,500 มล./ วัน เป็ นระยะเวลาทัง้ หมด 50 วันหลัง
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ย้ายปลูก หรือสิน้ สุดการทดลอง ปริมาณนํา้ ที่ใช้พิจารณาจากการระเหยจากดิน และค่าการคายนํา้ ของพืชมีค่ารวมกัน
เท่ากับ 8 มม. หรือ 8 ลิตรต่อตารางเมตรต่อวัน (ดิเรก, 2526)
วิธีการเก็บตัวอย่างราก
เก็บตัวอย่างเมื่อดาวเรืองอายุ 70 วันหลังเพาะเมล็ด ตัดลําต้นของดาวเรืองออก ให้เหลือลําต้นนับจากพืน้ ดิน
ประมาณ 1 นิว้ หลังจากนัน้ ฉีกถุงปลูกออกแล้วล้างทําความสะอาดส่วนที่เป็ นรากให้เหลือรากมากที่สดุ ซับรากดาวเรืองที่
เปี ยกด้วยผ้าอย่างเบามือเพื่อป้องกันไม่ให้รากขาด วัดความยาวรากและถ่ายภาพรากด้วยกล้องโทรศัพท์มือถือ เก็บเป็ น
ไฟล์ภาพเพื่อนํามาประมวลผลภาพพืน้ ที่รากด้วยโปรแกรม ImageJ
วิธีการวัดความยาว
ใช้ไม้บรรทัดในการวัดความยาวของรากโดยวัดจากส่วนบนสุดของรากจนถึงปลายรากที่ยาวที่สดุ
วิธีถา่ ยภาพ
นําตัวอย่างรากดาวเรือง 1 ตัวอย่าง วางลงบนผ้าสีดาํ ในแนวราบ จัดรากให้เรียงตัวเป็ นระเบียบ วางไม้บรรทัด
เพื่อเป็ นสเกล (มีหน่วยเป็ นเซนติเมตร) ทําการถ่ายภาพให้ครอบคลุมพืน้ ที่ทงั้ หมด (เบ็ญจมาศ และคณะ, 2555) โดยระยะ
ความสูงจากวัตถุเท่ากับ 42 ซม. ความละเอียดภาพ 3120×4160 นําภาพถ่ายที่ได้เข้าโปรแกรม ImageJ (Fig. 1)
การประมวลผลการวิจยั
หาสมการความสัมพันธ์ระหว่างการวัดความยาวรากและพืน้ ที่รากของดาวเรือง ด้วยวิธีวิเคราะห์ความถดถอย
(Regression analysis) ที่ ร ะดับ ความเชื่ อ มั่น 95% และวัด ความสามารถในการพยากรณ์ของสมการวิเคราะห์ความ
ถดถอยโดยโปรแกรม R ตามวิธีของ Crawley (2005) อ้างอิงโปรแกรมจาก ImageJ User Guide
(T1)

(T3)

(T5)

(T2)

(T4)

(T6)

(T7)

(T8)

Fig. 1 Image data of Marigold root grew in various pot-plant medium of Marigold (Tagetes erecta L. cv. Cana
gold extra): ( T1) Planting soil incorporated with surface-drip irrigation; ( T2) Planting soil incorporated with
subsurface-drip irrigation; (T3) Coffee grounds incorporated with surface-drip irrigation; (T4) Coffee grounds
incorporated with subsurface-drip irrigation; (T5) Shredded empty fruit bunches incorporated with surface-drip
irrigation; (T6) Shredded empty fruit bunches incorporated with subsurface-drip irrigation; (T7) Coconut coir
incorporated with surface-drip irrigation T8) Coconut coir incorporated with subsurface-drip irrigation
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ผลและวิจารณ์ผลการทดลอง
จากการประมวลผลภาพเพื่ อ ประเมิ น พื ้น ที่ ร ากของดาวเรื อ ง “คาน่ า โกลด์เ อ็ ก ซ์ต ร้า ” โดยเปรี ย บเที ย บ
ความสัมพันธ์ระหว่างความยาวและพืน้ ที่รากดาวเรือง พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร X คือ ความยาวราก และตัว
แปร Y คือพืน้ ที่ราก มีลกั ษณะเป็ นสมการเส้นตรง สมการเส้นตรงที่ใช้ในการหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรทัง้ สอง คือ Y
= a + bx ดังนัน้ สมการที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร X กับตัวแปร Y หรือสมการแสดงความสัมพันธ์ระหว่างความ
ยาวรากและพืน้ ที่รากดาวเรือง คือ Y = -33.9509 + 9.2959X เป็ นการค้นพบครัง้ ใหม่สาํ หรับความสัมพันธ์ความยาวราก
และพืน้ ที่รากของดาวเรืองจะพบว่า b มีค่า 9.2959 ซึ่ง b ก็คือค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยโดยมีค่าเป็ นบวก แสดงว่าเมื่อ
ดาวเรืองมีความยาวรากเพิ่มขึน้ พืน้ ที่รากหลังการเก็บเกี่ยวก็จะมีค่าเพิ่มขึน้ โดยเฉลี่ย 9.2959 ตารางเซนติเมตร (Fig. 2)
สอดคล้องกับการศึกษาของเบ็ญจมาศ และคณะ (2555) ที่พบในสาหร่ายช่อพริกไทย จากสมการถดถอยสามารถนําไป
คํานวณหาค่าความคลาดเคลื่อนของตัวแปร Y ได้โดยแทนค่าลงในสมการและเขียนลงในตารางเพื่อเปรียบเทียบค่าที่ได้
จากการพยากรณ์กับค่าที่แทนจริง (Y) เมื่อพิจารณาจากตาราง การพยากรณ์โดยใช้สมการถดถอย Y = -33.9509 +
9.2959X พบว่าเกิดความคลาดเคลือ่ นแตกต่างกันไปความคลาดเคลือ่ นที่เกิดขึน้ น้อยที่สดุ คือ ดาวเรืองที่ปลูกในวัสดุปลูก
ดินสําเร็จรู ปร่วมกับการให้นาํ้ หยดบนดิน (T1) ซึ่งมีความยาวราก 26.65 เซนติเมตร และพืน้ ที่รากที่ได้หลังการเก็บเกี่ยว
217.30 ตารางเซนติเมตร ซึง่ ค่าที่ได้จากการพยากรณ์พนื ้ ที่รากหลังการเก็บเกี่ยวโดยใช้สมการถดถอยก็คอื 213.79 ตาราง
เซนติเมตร แสดงว่าเกิดความคลาดเคลื่อนไปจากข้อมูลจริง 3.52 ตารางเซนติเมตร ในขณะที่ดาวเรืองที่ปลูกด้วยวัสดุ
ปลูกขุยมะพร้าวร่วมกับการให้นา้ํ หยดบนดิน (T7) เกิดความคลาดเคลื่อนมากที่สดุ ถึง 46.29 ตารางเซนติเมตร มีความ
ยาวราก 36.38 เซนติเมตร และพืน้ ที่รากที่ได้หลังการเก็บเกี่ยวเท่ากับ 350.53 ตารางเซนติเมตร เกิดความคลาดเคลื่อน
จากข้อมูลจริงเท่ากับ 46.29 ตารางเซนติเมตร (Table 1) การประมวลผลภาพถ่ายเพื่อประเมินหรือวัดการเจริญเติบโตช่วย
ประหยัดค่าใช้จ่ายและเพิ่มความแม่นยําในการเก็บข้อมูลซึง่ ณัฐวิทย์ และระวี (2560) ได้ทาํ การศึกษาเทคนิคการประเมิน
พัฒนาการของรากต้นกล้ายางพาราในไรโซบอกโดยการประมวลภาพถ่ายดิจิทลั ด้วยโปรแกรม Rootfly และ ImageJ เพื่อ
เปรียบเทียบกับวิธีการวัดแบบดัง้ เดิมที่ตอ้ งทําลายตัวอย่าง พบว่า มีความสัมพันธ์เชิงเส้นตรง ดังสมการ y = 1.0479x (R2
= 0.720) การใช้ภาพถ่ายดิจิทลั สามารถใช้ประเมินพัฒนาการของระบบรากยางพาราแทนวิธีวดั แบบดัง้ เดิมได้ และเป็ น
ทางเลือกหนึ่งสําหรับการศึกษาลักษณะสรีรวิทยาของรากยางพาราได้ นอกจากนีก้ ารประมวลภาพถ่ายยังใช้ได้กบั การ
ประเมินพืน้ ที่รากของดาวเรืองแสดงให้เห็นจากผลการประเมินพืน้ ที่รากดาวเรืองข้างต้น ซึ่งอาจจะใช้เป็ นทางเลือกหนึ่ง
สําหรับการศึกษาลักษณะสรีรวิทยาของรากดาวเรืองได้เช่นกัน
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Table 1 Showed expected data compared with raw data (Y) of Marigold (Tagetes erecta L. cv. Cana gold extra)
Raw data of Root
Expected data
Treatment
Root length (X)
Error
area (Y)
Y = -33.9509 + 9.2959X
1
26.65
217.30
213.79
3.52
2
25.19
197.72
200.21
-2.50
3
23.69
152.71
186.27
-33.56
4
14.22
140.29
98.24
42.05
5
26.26
221.36
210.16
11.20
6
25.89
150.53
206.72
-56.19
7
36.38
350.53
304.23
46.29
8
33.03
262.27
273.09
-10.82

Fig. 2 Demonstrated relationship between root length and root area value of Marigold (Tagetes erecta L. cv.
Cana gold extra)
สรุ ป
จากการประมวลผลภาพเพื่อประเมินพืน้ ที่รากของดาวเรืองพันธุค์ าน่าโกลด์เอ็กซ์ตร้าที่ปลูกด้วยวัสดุที่แตกต่าง
กัน แสดงให้เห็นว่า วิธีการวัดพืน้ ที่รากด้วยภาพถ่ายมีความสัมพันธ์กบั วิธีการวัดความยาวราก ข้อมูลมีการกระจายในเชิง
เส้นตรงได้สมการวิเคราะห์ความถดถอยที่แสดงความสัมพันธ์ของพืน้ ที่รากและวามยาวรากดาวเรือง คือ Y = -33.9509 +
9.2959X การประมวลผลภาพพืน้ ที่รากด้วยโปรแกรมสําเร็จรูป ImageJ สามารถนํามาใช้วดั พืน้ ที่รากของดาวเรืองได้
กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่อนุเคราะห์สถานที่ เพื่อทําการวิจยั ใน
ครัง้ นี ้
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ประสิทธิภาพของสารเคมีในการควบคุมโรคใบร่วงของยางพาราในสภาพห้องทดลอง
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บทคัดย่อ
วัต ถุ ป ระสงค์เ พื่ อ ทํา การทดสอบประสิ ท ธิ ภ าพของสารป้ อ งกัน กํา จั ด เชื ้อ รา carbendazim, mancozeb,
propiconazole และ prochloraz+propiconazole ในการควบคุม เชื ้อ Neopestalotiopsis sp. สาเหตุโ รคใบร่ว งของ
ยางพาราในสภาพห้องปฎิบตั ิการ ผลการทดลองพบว่าสาร carbendazim ที่อตั รา 20, 30 และ 40 มิลลิลิตร ต่อนํา้ 20
ลิตร มีประสิทธิภาพดีที่สดุ โดยสามารถยับยัง้ การเจริญของโคนิเดียและเส้นใยของเชือ้ ในห้องปฏิบตั ิการได้อย่างสมบูรณ์
รวมทัง้ สามารถควบคุมการก่อโรคบนใบได้ 100% แตกต่างจากชุดควบคุมอย่างมีนยั ยะสําคัญจากการทดสอบด้วยเทคนิค
detached leaf assay นอกจากนีพ้ บว่าสาร propiconazole ที่อตั รา 40 และ 50 มิลลิลติ ร ต่อนํา้ 20 ลิตร ก่อให้เกิดอาการ
ใบไหม้ (phytotoxicity) กับใบยางพาราในการทดสอบ detached leaf assay ซึ่งจากผลการทดลองนี ้ ควรมีการทดสอบ
ประสิทธิ ภาพของสาร carbendazim ที่อัตรา 20, 30 และ 40 มิลลิลิตร ต่อนํา้ 20 ลิตร ในระดับแปลงปลูกทดลองเพื่อ
ยืนยันประสิทธิภาพก่อนแนะนําสูส่ าธารณะและเผยแพร่สเู่ กษตรกร
คําสําคัญ: Neopestalotiopsis sp., ยางพารา, สารป้องกันกําจัดเชือ้ รา
Abstract
The aim of this study was determined efficacy of fungicides including carbendazim, mancozeb,
propiconazole and prochloraz+propiconazole to control Neopestalotiopsis sp. causal agent of leaf fall disease
of rubber tree. The results showed that carbendazim at 20, 30 and 40 mL/ 20 L of water can completely inhibited
conidia germination and mycelial growth of Neopestalotiopsis sp. In detached leaf assay carbendazim also
gave highest efficacy to control the disease by 100% inhibition significantly different from control treatment with.
Phytotoxicity on rubber tree leaves were occurred in treatment of propiconazole at 40 and 50 mL/ 20 L of water.
Therefore, the results indicated that carbendazim at 20, 30 and 40 ml/ 20L of water should be tested for control
efficacy in the field experiment to confirm their performance before introduction to public and extension to the
farmer.
Keywords: Fungicides, Neopestalotiopsis sp., Rubber tree
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คํานํา
ยางพาราเป็ นพืชที่เศรษฐกิจที่สาํ คัญพืชหนึง่ ของประเทศไทย โดยในปี พ.ศ. 2563 มีมลู ค่าการส่งออกยางพารา
รวม 287,230.28 ล้านบาท (Rubber Intelligence Unit, 2564) ปั จจุบนั การปลูกยางพาราประสบปั ญหาการเข้าทําลาย
ของศัตรู พืชต่างๆ มากขึน้ โดยมีการพบโรคใบร่วงชนิดใหม่ในยางพาราระบาดครัง้ แรกเมื่อปี พ.ศ. 2559 ในพืน้ ที่ปลูก
ยางพาราทางตอนเหนือของเกาะสุมาตรา ประเทศอินโดนีเซีย และระบาดไปยังพืน้ ที่ปลูกต่างๆ ในประเทศใกล้เคียง
ประเทศไทยมีรายงานการระบาดโรคใบร่วงชนิดใหม่ครัง้ แรกในเดือนกันยายนปี พ.ศ. 2562 ในพืน้ ที่จังหวัดนราธิ วาส
ต่อมา พ.ศ. 2563 พบการระบาดของโรคในพืน้ ที่ปลูกยางพารา 9 จังหวัดภาคใต้ ได้แก่ นราธิวาส ยะลา ตรัง พังงา ปั ตตานี
สุราษฎร์ธานี สงขลา กระบี่และสตูล รวมพืน้ ที่ประมาณ 771,171.12 ไร่ (กฤษดา และคณะ, 2563) อาการของโรคเกิดบน
ใบแก่ เริ่มจากใต้ใบมีลกั ษณะเป็ นรอยชํา้ จากนัน้ ขยายใหญ่ขนึ ้ จนเปลี่ยนเป็ นสีคลํา้ ขอบแผลสีดาํ และต่อมาเนือ้ เยื่อจะ
แห้งเป็ นสีนาํ้ ตาลจนถึงขาวซีด ลักษณะแผลค่อนข้างกลม แผลสามารถลุกลามซ้อนกันจนเป็ นแผลขนาดใหญ่ ระยะที่โรค
แสดงอาการรุนแรงใบจะเหลืองและร่วงในที่สดุ และเชือ้ ราสามารถเข้าทําลายกิ่งจากปลายยอด ทําให้ยอดเกิดอาการแห้ง
ตายได้ (อารมณ์ , 2562) ในปั จ จุ บั น พบรายงานเชื ้อ สาเหตุ โ รคใบร่ ว งชนิ ด ใหม่ ว่ า มี ค วามเกี่ ย วข้อ งกั บ เชื ้อ รา
Neopestalotiopsis cubana และ N. formicarum (Pornsuriya et al., 2020) การใช้ส ารป้ อ งกัน กํา จั ด โรคพื ช เป็ น อี ก
แนวทางหนึ่งที่นิยมใช้ในการควบคุมการระบาดของโรคพืชต่างๆ เนื่องจากสามารถทําได้อย่างสะดวกรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ งานทดลองนีจ้ ึงมีวตั ถุประสงค์ที่จะทําการศึกษาประสิทธิภาพของสารป้องกันกําจัดเชือ้ ราต่างๆ เพื่อจะเป็ น
แนวทางในการควบคุมโรคใบร่วงของยางพารา
อุปกรณ์และวิธีการ
การเก็บตัวอย่างและการแยกเชือ้ รา
ทําการเก็บตัวอย่างใบยางพาราพันธุ์ RRIM600 ที่เป็ นโรคใบร่วง ซึง่ มีลกั ษณะอาการแผลจุดกลม สีนาํ้ ตาลจนถึง
ขาวซีดขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 1–3 เซนติเมตร จากพืน้ ที่ ต.เอราวัณ อ.แว้ง จ.นราธิวาส (Fig. 1A) นํามาแยก
เชื ้อ โดยใช้วิ ธี tissue transplanting method โดยตัด ส่ ว นอาการแผลขนาดประมาณ 0.5 ตารางเซนติ เ มตร แช่ ใ น
สารละลาย 10% clorox® นาน 3 นาที จากนัน้ ล้างด้วยนํา้ กลั่นนึง่ ฆ่าเชือ้ นาน 5 นาที จํานวน 2 ครัง้ ซับเนือ้ เยื่อให้แห้งด้วย
กระดาษทิชชูนึ่งฆ่าเชือ้ นํามาวางบนอาหาร potato dextrose agar (PDA) ตัง้ บ่มไว้ในสภาพอุณหภูมิหอ้ งเป็ นเวลา 3–5
วัน แยกเชือ้ ราที่เจริญออกมาจากชิน้ ส่วนพืชให้บริสทุ ธิ์บนอาหารเลีย้ งเชือ้ PDA ตรวจสอบลักษณะเส้นใยโคโลนี และการ
สร้างสปอร์ หรือโคนิเดียเพื่อตรวจสอบชนิดของเชือ้ ในเบือ้ งต้นภายใต้กล้องจุลทรรศน์ชนิด compound microscope
การทดสอบการก่อโรค
นําเชือ้ ราบริสทุ ธิ์ที่แยกได้ขา้ งต้นมาทดสอบการก่อโรคตามหลักของ Koch’s Postulates กับต้นกล้ายางพารา
พันธุ์ RRIM600 อายุประมาณ 1 ปี ที่สมบูรณ์ไม่เป็ นโรคและมีขนาดต้นเท่าๆ กัน ทําการปลูกเชื อ้ แบบ attached leaf
assay บนใบอ่อน ทําแผลที่ใบด้วยเข็มฉีดยา 3 จุด นําชิน้ วุน้ ของเชือ้ ราสาเหตุโรค ขนาดส้นผ่าศูนย์กลาง 0.5 เซนติเมตร ที่
เลีย้ งบนอาหาร PDA อายุ 7 วันวางบนใบที่ทาํ แผลไว้ ทําการบันทึกลักษณะอาการโรคที่เกิดขึน้
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การทดสอบประสิทธิภาพของสารป้องกันกาํ จัดเชือ้ ราในการยับยัง้ การเจริญของโคนิเดียและเส้นใยของเชือ้ ราสาเหตุโรคใบ
ร่วงในห้องปฏิบตั กิ าร
การทดสอบการยับยัง้ การเจริญของโคนิเดีย เตรียมสปอร์แขวนลอยของเชือ้ ราสาเหตุโรคใบร่วงที่ความเข้มข้น
105 สปอร์ต่อมิลลิลิตร ในหลอดทดลอง ดูดสารป้องกันกําจัดเชือ้ ราใส่ในสปอร์แขวนลอยอัตรา 1:10 มิลลิลิตร โดยให้มี
ความเข้ม ข้น ในอัต ราต่ อ นํ้า 20 ลิ ต ร ดัง นี ส้ าร carbendazim 50%SC ที่ 20, 30 และ 40 มิ ล ลิ ลิ ต ร สาร mancozeb
8 0 % WP ที่ 30, 40 แ ล ะ 50 ก รั ม ส า ร propiconazole 2 5 % EC ที่ 30, 40 แ ล ะ 50 มิ ล ลิ ลิ ต ร แ ล ะ ส า ร
prochloraz+propiconazole 40+9%EC ที่ 10 มิลลิลิตร และมีนาํ้ กลั่นเป็ นชุดควบคุม ตัง้ ไว้ที่อณ
ุ หภูมิหอ้ งเป็ นเวลา 5 วัน
หลังจากนัน้ ทําการตรวจการเจริญของสปอร์โดยดูดสปอร์แขวนลอยที่ผสมสารป้องกันกําจัดเชือ้ ราชนิดต่างๆ ปริมาณ 100
ไมโครลิตร มาเกลีย่ บนอาหาร PDA จํานวน 2 ซํา้ บ่มที่อณ
ุ หภูมิหอ้ ง 5 วัน บันทึกผลโดยนับจํานวนโคโลนีของเชือ้ ราที่เจริญ
บนอาหาร
การทดสอบการยับยัง้ การเจริญของเส้นใยเชือ้ รา ทําการทดสอบการยับยัง้ การเจริญของเชือ้ ราสาเหตุโรคใบร่วง
กับสารป้องกันกําจัดเชือ้ ราต่างๆ ข้างต้น ด้วยวิธี poisoned food technique โดยดูดสารป้องกันกําจัดเชือ้ ราแต่ละชนิด
ปริมาณ 1 มิลลิลิตร ผสมลงในอาหาร PDA 9 มิลลิลิตร ผสมให้เข้ากันแล้วเทใส่จานเลีย้ งเชือ้ ทํากรรมวิธีละ 3 ซํา้ แล้วนํา
mycelial plug ของเชือ้ ราที่อายุ 7 วัน ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.5 เซนติเมตร วางบนอาหารเลีย้ งเชือ้ ที่เตรียมไว้ขา้ งต้น
บ่มที่อุณหภูมิหอ้ ง บันทึกการเจริญเติบโตของเชือ้ ราที่ 7 วันหลังการทดลอง ด้วยการวัดเส้นผ่านศูนย์กลางของโคโลนี
คํานวณหาเปอร์เซ็นต์การยับยัง้ (percent inhibition of radial growth; PIRG) จาก Equation 1
(เส้นผ่าศูนย์กลางโคโลนีเชือ้ ของชุดควบคุม - เส้นผ่าศูนย์กลางโคโลนีเชือ้ ของแต่ละกรรมวิธี) × 100
เส้นผ่าศูนย์กลางโคโลนีเชือ้ ของชุดควบคุม

(1)

การทดสอบประสิทธิภาพของสารป้องกันกาํ จัดเชือ้ ราในการควบคุมโรคใบร่วงยางพาราด้วยวิธี detached leaf assay
เตรียมสารป้องกันกําจัดเชือ้ ราจํานวน 4 ชนิด ในอัตราความเข้มข้นต่อนํา้ 20 ลิตร ได้แก่ 1) carbendazim 50%
SC ที่ 20, 30 และ 40 มิลลิลิตร 2) mancozeb 80%WP ที่ 30, 40 และ 50 กรัม 3) propiconazole 25%EC ที่ 30, 40
และ 50 มิลลิลิตร และ 4) prochloraz+propiconazole 40+9%EC ที่ 10 มิลลิลิตร นําใบยางพาราพันธุ์ RRIM600 แช่ใน
สารป้องกันกําจัดเชือ้ ราที่ความเข้มข้นต่างๆ นาน 3 นาที ผึง่ ให้แห้ง ตัดชิน้ วุน้ ของเชือ้ ราอายุ 7 วัน ด้วย cork borer วางบน
ใบยางพาราที่อยูใ่ นในกล่องชืน้ (moist chamber) ทําการทดลอง 3 ซํา้ เปรียบเทียบผลการทดลองกับชุดควบคุมที่แช่ในนํา้
กลั่นนึ่งฆ่าเชือ้ บันทึกเส้นผ่านศูนย์กลางของแผลโรคใบร่วง นําข้อมูลที่ได้จากการทดลองมาวิเคราะห์ผลทางสถิติดว้ ยวิธี
วิเคราะห์ความแปรปรวน (Analysis of variance) จากนัน้ ทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยด้วยวิธี Duncan’s Multiple
Range Test (DMRT) ที่ระดับความเชื่อมั่น 99 เปอร์เซ็นต์
ผลและวิจารณ์ผลการทดลอง
การแยกเชือ้ ราสาเหตุโรคและการทดสอบการก่อโรค
การแยกเชือ้ สาเหตุโรคใบร่วงชนิดใหม่ยางพารา ด้วยเทคนิค tissue transplanting method บนอาหาร PDA
สามารถแยกเชือ้ ราบริสทุ ธิ์มีลกั ษณะเส้นใยโคโลนีสีขาว สร้างกลุม่ โคนิเดียสีดาํ ทําการตรวจสอบกลุม่ โคนิเดียพบมีรูปร่าง
เหมือนเชือ้ ราใน genus Neopestalotiopsis (Figs. 1B และ 1C) โดยสอดคล้องตามรายงานของ Pornsuriya และคณะ
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(2020) เมื่อนําไปทดสอบการก่อโรคกับต้นกล้ายางพาราด้วยเทคนิค attached leaf assay พบว่าใบยางที่ปลูกเชือ้ เริ่ม
แสดงอาการโรคที่ 2 วันหลังการปลูกเชือ้ ลักษณะแผลชํา้ สีดาํ กลม จากนัน้ เนือ้ เยื่อจะเริ่มตายเป็ นสีนาํ้ ตาลถึงขาวซีด แผล
ขยายเป็ นวงกลม ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.5 เซนติเมตรภายในระยะเวลาเพียง 5 วัน หลังปลูกเชือ้ (Fig. 2)
(A)

(B)

(C)

Fig. 1 Symptoms of leaf fall disease on rubber trees cultivar RRIM600 from Erawan sub district, Waeng district,
Narathiwat Province (A). Colony and conidia of Neopestalotiopsis sp. on PDA at 7 days (B, C)

Fig. 2 Pathogenicity test of Neopestalotiopsis sp. on rubber tree cultivar RRIM600 at 5 days after inoculation
การทดสอบประสิทธิภาพของสารป้องกันกาํ จัดเชือ้ ราในการยับยัง้ การเจริญของโคนิเดียและเส้นใยของเชือ้ ราสาเหตุโรค
ใบร่วงในห้องปฏิบตั กิ าร
การทดสอบประสิ ท ธิ ภ าพของสารป้ อ งกั น กํ า จั ด เชื ้อ ราในการยั บ ยั้ ง การเจริ ญ ของโคนิ เ ดี ย ของเชื ้อ
Neopestalotiopsis sp. พบว่าสาร carbendazim ที่ 20, 30 และ 40 มิลลิลิตร/ 20 ลิตร , mancozeb ที่ 30, 40 และ 50
กรัม/ 20 ลิตร และ prochloraz+propiconazole ที่ 10 มิลลิลิตร/ 20 ลิตร สามารถยับยัง้ การเจริญของโคนิเดียของเชื อ้
Neopestalotiopsis sp. ได้ 100% โดยไม่พบการเจริญของโคนิเดียของเชือ้ Neopestalotiopsis sp. (Table 1, Fig. 3) ส่วน
สาร propiconazole ที่ 30, 40 และ 50 มิ ล ลิ ลิ ต ร/ 20 ลิ ต ร ไม่ ส ามารถยั บ ยั้ ง การเจริ ญ ของโคนิ เ ดี ย ของเชื ้ อ
Neopestalotiopsis sp. ได้ทงั้ หมด โดยมีจาํ นวนโคนิเดียเจริญบน PDA เท่ากับ 8.9×102, 1.8×102 และ 0.9×102 โคโลนี
ต่อมิลลิลติ ร ตามลําดับ เปรียบเทียบกับชุดควบคุมที่มีจาํ นวนโคนิเดีย เท่ากับ 2.1×105 โคโลนีตอ่ มิลลิลติ ร (Table 1)
ส่ ว นประสิ ท ธิ ภ าพในการยั บ ยั้ง การเจริ ญ ของเส้น ใยเชื ้อ Neopestalotiopsis sp. พบว่ า carbendazim
mancozeb propiconazole และ prochloraz+propiconazole ที่ทกุ อัตราในการทดลองสามารถยับยัง้ การเจริญของเส้น
ใยได้ 100% เมื่อเปรียบเทียบกับชุดควบคุม (Table 1)
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Table 1 Efficacy of fungicides for control growth of spore and mycelium of Neopestalotiopsis sp. in laboratory.
Mycerial growth inhibition
Number of spore
Mycelial
Treatment
germination (CFU/ml)
growth
%Inhibition
(cm)
1.Carbendazim 50%SC 20cc/ 20L
0
0.0
100
2.Carbendazim 50%SC 30cc/ 20L
0
0.0
100
3.Carbendazim 50%SC 40cc/ 20L
0
0.0
100
4.Mancozeb 80%WP 30g/ 20L
0
0.0
100
5.Mancozeb 80%WP 40g/ 20L
0
0.0
100
6.Mancozeb 80%WP 50g/ 20L
0
0.0
100
2
7.Propiconazole 25%EC 30cc/20L
8.9×10
0.0
100
2
8.Propiconazole 25%EC 40cc/20L
1.8×10
0.0
100
2
9.Propiconazole 25%EC 50cc/20L
0.9×10
0.0
100
10.Prochloraz+propiconazole 40+9%EC 10cc/20L
0
0.0
100
11.Control (water)
2.1×105
8.0
การทดสอบประสิทธิภาพของสารป้องกันกาํ จัดเชือ้ ราในการควบคุมโรคใบร่วงยางพาราด้วยวิธี detached leaf assay
การทดสอบประสิทธิ ภาพของสารป้องกันกําจัดเชื อ้ ราในการควบคุมการเกิ ดโรคใบร่วงยางพาราจากเชือ้ รา
Neopestalotiopsis sp. พบว่าสาร carbendazim ที่ 20, 30 และ 40 มิลลิลิตร/ 20 ลิตร มีประสิทธิ ภาพสูงที่สดุ สามารถ
ควบคุ ม การเกิ ด โรคบนใบได้ดี ที่ สุ ด โดยไม่ พ บอาการของโรคปรากฎ เมื่ อ เปรี ย บเที ย บกั บ ชุ ด ควบคุ ม ที่ มี ข นาด
เส้นผ่าศูนย์กลางแผลเฉลีย่ 0.83 เซนติเมตร โดยแตกต่างอย่างมีนยั ยะสําคัญ (Table 2, Fig. 4) สอดคล้องกับรายงานของ
Thaochan และคณะ (2020) ที่ พ บว่า สาร carbendazim สามารถลดการพัฒ นาของโรคและช่ ว ยชัก นํา ให้ย างพารา
ต้ า นทานต่ อ โรคใบร่ ว งที่ เ กิ ด จากเชื ้ อ Neopestalotiopsis cubana ส่ ว นสาร mancozeb ที่ 50 กรั ม / 20 ลิ ต ร
มีประสิทธิภาพการควบคุมการเกิดโรครองลงมาเท่ากับ 87.95% (Table 2) โดยสาร carbendazim เป็ นสารป้องกันกําจัด
โรคพืชในกลุม่ bezimidazoles ที่มีกลไกการควบคุมเชือ้ ราโดยยับยัง้ การแบ่งเซลล์แบบ mitosis แต่เป็ นสารที่มีความเสีย่ ง
ต่ อ การดื ้อ ยาสู ง ในทางปฏิ บั ติ จึ ง อาจใช้ ส ลั บ กั บ สาร mancozeb ซึ่ ง เป็ นสารป้ อ งกั น กํ า จั ด โรคพื ช ในกลุ่ ม
dithiocarbamate ที่มีกลไกการควบคุมเชือ้ ราหลายกลไก เป็ นสารที่มีความเสีย่ งต่อการดือ้ ยาตํ่า เหมาะที่จะนําไปใช้สลับ
กับสาร carbendazim (Oliver and Hevitt, 2014) จากการทดลองยังพบว่าสาร propiconazole ที่ 40 และ 50 มิลลิลิตร/
20 ลิตร ทําให้ใบยางพาราเกิดอาการใบไหม้ (phyototoxicity) และส่งผลให้อาการของโรครุ นแรงมากขึน้ โดยมีขนาดแผล
ใหญ่กว่าชุดควบคุม 24.10% ในกรรมวิธีที่ใช้ propiconazole ที่ 50 มิลลิลติ ร/ 20 ลิตร (Fig. 4)
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Fig. 3 Efficacy of fungicides for control mycelial growth of Neopestalotiopsis sp. by poison food technique.
carbendazim 50%SC at 20, 30, 40cc per 20L of water (a-c); mancozeb 80%WP at 30, 40, 50 g per 20L of water
(d-f) propiconazole 25%EC at 30, 40, 50cc per 20L of water (g-i); prochloraz+propiconazole 40+9%EC 10 cc
per 20L of water (j) and control (k)
Table 2 Efficacy of fungicides for control leaf fall disease caused by Neopestalotiopsis sp. by detached leaf
technique at 7 days after inoculation
Treatment
1.Carbendazim 50%SC 20cc/20L
2.Carbendazim 50%SC 30cc/20L
3.Carbendazim 50%SC 40cc/20L
4.Mancozeb 80%WP 30g/20L
5.Mancozeb 80%WP 40g/20L
6.Mancozeb 80%WP 50g/20L
7.Propiconazole 25%EC 30cc/20L
8.Propiconazole 25%EC 40cc/20L
9.Propiconazole 25%EC 50cc/20L
10.Prochloraz+Propiconazole 40+9%EC 10cc/20L
11.Control
%CV

Lesion diameter (cm)
0.00d
0.00d
0.00d
0.30c
0.18cd
0.10cd
0.12cd
0.22cd
1.03a
0.12cd
0.83b
43.9

Means with the same letter are not significantly different (p < 0.05)
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% Inhibition
100.00
100.00
100.00
63.86
78.31
87.95
85.54
73.49
-24.10
85.54
-
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Fig. 4 Efficacy of fungicides for control leaf fall disease caused by Neopestalotiopsis sp. by detached leaf
technique at 7 days after inoculation. carbendazim 50%SC at 20, 30, 40cc per 20L of water (a-c); mancozeb
80%WP at 30, 40, 50 g per 20L of water (d-f) propiconazole 25%EC at 30, 40, 50cc per 20L of water (g-i);
prochloraz+propiconazole 40+9%EC 10 cc per 20L of water (j) and control (k)
กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณ คุณอับดะห์ มามะ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญ ที่ให้ความอนุเคราะห์ตวั อย่างโรคใบร่วง
ยางพารา และ บริษัท เอสทีม อินเตอร์เทรด จํากัด ที่ให้ความอนุเคราะห์สารป้องกันกําจัดเชือ้ ราและต้นพันธุย์ างพาราใน
การทดลอง
สรุ ปและเสนอแนะ
จากผลการทดสอบประสิทธิ ภาพของสารป้องกันกําจัดเชือ้ รา carbendazim mancozeb propiconazole และ
prochloraz+propiconazole ในการควบคุม เชื อ้ Neopestalotiopsis sp. สาเหตุโ รคใบร่ว งยางพาราในการทดลองนี ้
พบว่าสาร carbendazim 50%SC ที่อตั รา 20, 30, 40 มิลลิลิตร ต่อนํา้ 20 ลิตร มีประสิทธิภาพดีที่สดุ โดยมีประสิทธิภาพ
ในการยับยัง้ การเจริญของโคนิเดีย การเจริญของเส้นใย รวมทัง้ ควบคุมการเกิดโรคได้ 100% โดยสารป้องกันกําจัดเชือ้ รา
อื่นส่วนใหญ่มีฤทธิ์ยบั ยัง้ การเจริญของเส้นใยหรือการเจริญของโคนิเดียได้ แต่ไม่สามารถควบคุมการเกิดโรคได้ 100%
เหมือน carbendazim นอกจากนีส้ าร propiconazole 25%EC ที่อตั รา 40 และ 50 มิลลิลติ ร ต่อนํา้ 20 ลิตร ยังมีผลทําให้
เกิด phytotoxicity ต่อใบยางพาราทําให้เกิดอาการใบไหม้และทําให้อาการโรครุ นแรงมากขึน้ ผลการทดลองนีเ้ ป็ นข้อมูล
ประสิทธิ ภาพเบือ้ งต้นของสาร carbendazim ในการควบคุมโรคใบร่วงยางพาราจากเชื อ้ Neopestalotiopsis sp. ใน
ห้องปฏิบตั ิการ ซึ่งในอนาคตควรมีการทดลองในสภาพแปลงปลูกเกษตรกรต่อไปเพื่อจะทําให้ทราบถึงประสิทธิภาพเมื่อ
นําไปควบคุมโรคใบร่วงยางพาราในสภาพแวดล้อมจริง
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การเปรียบเทียบวิธีการให้นาํ้ ทีแ่ ตกต่างกันต่อการเจริญเติบโตของกล้วยหอมทอง
Comparison of different irrigation methods effect on growth of banana (Musa (AAA group) ‘Kluai
Hom Thong’)
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บทคัดย่อ
ในปั จจุบนั เกษตรกรไม่สามารถผลิตกล้วยหอมทองได้เพียงพอต่อความต้องการของตลาด เนื่องจากไม่สามารถ
จัดการนํา้ ในแปลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผลผลิตที่ได้จึงไม่ตรงตามมาตรฐานการค้า ดังนัน้ การนําเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ
(Smart farm) มาใช้ในการผลิตพืช จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตได้อย่างเหมาะสม จึงมีการศึกษาผลของรูปแบบการให้นาํ้
ในระบบที่แตกต่างกันต่อการเจริญเติบโตของกล้วยหอมทอง โดยเปรียบเทียบการให้นาํ้ 2 ระบบ ได้แก่ การให้นาํ้ ด้วยระบบ
ดัง้ เดิม (Traditional irrigation: TI) โดยให้นาํ้ ไปตามร่อง และการให้นาํ้ ในระบบสมาร์ทฟาร์ม (Smart farm irrigation: SF–I) ที่
ควบคุมการให้นาํ้ ตามค่าเซนเซอร์วดั ความชืน้ ในดินที่กาํ หนดจากการทดลองเป็ นระยะเวลา 13 เดือน พบว่าระบบ SF–I ส่งผล
ให้กล้วยหอมทองมีการเจริญเติบโตด้านลําต้น ได้แก่ ด้านความสูง เส้นรอบวง จํานวนใบ ความกว้าง ความยาวใบ และ
จํานวนหน่อมากกว่าระบบTI อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ อีกทัง้ ระบบ SF–I สามารถลดปริมาณการให้นาํ้ ลง 50% จากระบบ TI
คําสําคัญ: เกษตรอัจฉริยะ, กล้วย, เทคโนโลยีเซนเซอร์, ระบบนํา้ แบบดัง้ เดิม
Abstract
Nowadays, farmers are unable to produce enough Hom Thong’ bananas to support the market
demand. Due to the inappropriate water management in the field, resulting in a production that does not meet
trade standards. Therefore, smart agricultural technology will help increase production efficiency appropriately.
Therefore, the effect of different irrigation systems on the growth of ‘Hom Thong’ bananas were studied. The
experiment compared two irrigation systems, namely traditional irrigation (TI) which water was applied to furrow
and smart farm irrigation (SF-I) which irrigation system was controlled by soil moisture sensor. From the
experiment for 13 months, it was found that SF–I resulted in statistically significantly higher height,
circumference, leaf number, leaf width, leaf length, and sucker number than the TI. In addition, SF-I can reduce
the amount of watering by 50% from the TI.
Keywords: Banana, Sensor technology, Smart farm, Traditional irrigation
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คํานํา
กล้วยหอมทอง (Musa (AAA Group) ‘Kluai Hom Thong’) เป็ นกล้วยที่ประเทศไทยส่งออกมาเป็ นอันดับ สอง
รองจากกล้วยนํา้ ว้า (เบญจมาศ, 2558) ในปี 2563 มีผลผลิตทัง้ หมด 136,067 ตัน มีมลู ค่าการส่งออก 103.70 ล้านบาท
ประเทศไทยสามารถส่งออกได้เพียงประมาณ 3,000 ตันต่อปี เนื่องจากคุณภาพของผลผลิตไม่ได้มาตรฐานตามที่กาํ หนด
ไว้ อีกทัง้ ปริมาณการบริโภคกล้วยหอมทองภายในประเทศมีแนวโน้มเพิ่มขึน้ ทําให้ผลผลิตมีไม่เพียงพอต่อการบริโภค
(วารินทร์, 2558 ;สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2564) ในการปลูกกล้วยให้ได้ผลผลิตที่ดีขนึ ้ นอกจากการจัดการแปลงที่
ดีแล้ว การให้นาํ้ เป็ นหนึ่งในปั จจัยสําคัญต่อการเจริญเติบโตของกล้วยหอมทอง เนื่องจากกล้วยหอมทองเป็ นพืชที่ออ่ นแอ
ต่อสภาพขาดนํา้ เมื่ออยู่ในสภาวะที่ได้รบั นํา้ ไม่เพียงพอ ทําให้ขนาดของใบและพืน้ ที่ใบเล็กลง การสังเคราะห์ดว้ ยแสง
ลดลง ส่งผลกระทบต่อปริมาณผลผลิต เนื่องจากปริมาณอาหารสะสมไม่เพียงพอต่อการนําไปใช้ในการพัฒนาส่วนของผล
กล้วย (Surendar et al., 2013a)
โดยทั่วไปเกษตรกรรายย่อยในเขตภาคกลาง มักนิยมปลูกไม้ผลแบบร่องคูเพื่อช่วยกักเก็บและระบายนํา้ แต่ตอ้ ง
อาศัยแรงงานในการวักนํา้ หรือใช้เรือยนต์ติดเครือ่ งสูบนํา้ เพื่อรดนํา้ (กรมพัฒนาที่ดิน, 2563) เป็ นวิธีการให้นาํ้ ที่ง่ายต่อการ
จัดการ แต่มีการใช้นาํ้ ปริมาณมาก ในปี 2562 พบว่า ประเทศไทยมีปริมาณนํา้ ฝนน้อยที่สดุ ในรอบ 30 ปี (ทวีศกั ดิ์ และ
คณะ, 2563) ทําให้มีนาํ้ ไม่เพียงต่อการทําการเกษตรกรรมและส่งผลต่อการเจริญเติบโตของพืช ดังนัน้ จึงแก้ปัญหาด้วยการ
ใช้นาํ้ อย่างประหยัดด้วยการติดตัง้ ระบบนํา้ ที่ใช้นาํ้ ปริมาณน้อยลง และเพียงพอต่อความต้องการของพืช (เกรียงศักดิ์,
2562) การทําเกษตรอัจฉริยะหรือสมาร์ทฟาร์ม โดยการใช้เทคโนโลยีเซนเซอร์ และระบบอินเทอร์เน็ตของสรรพสิง่ (Internet
of Things; IoT) มาควบคุมระบบการให้นาํ้ ที่เพียงพอต่อความต้องการนํา้ ของพืช เป็ นการนําเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการ
ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากช่วยลดปริมาณการใช้นาํ้ และลดระยะเวลาการทํางานลง (จรวด และคณะ, 2564)
การเลือกรูปแบบนํา้ ที่เหมาะสมกับการใช้งานร่วมกับระบบสมาร์ทฟาร์มจะส่งเสริมประสิทธิภาพของระบบให้ดียิ่งขึน้ โดย
การติดตัง้ ระบบมินิสปริงเกอร์ซี่งเป็ นระบบการให้นาํ้ ที่ใช้นาํ้ น้อย เป็ นการให้นาํ้ แก่พืชโดยนํา้ ถูกฉีดพ่นฝอยผ่านทางหัวฉีด
กระจายทั่วพืน้ ที่เพาะปลูกคล้ายฝนตกตามธรรมชาติ หัวฉี ดถูกติดตัง้ ไว้ใกล้พืชทําให้รากพืชที่อยู่ในรัศมีได้รบั นํา้ และ
ความชืน้ โดยตรง ความชืน้ ในดินเป็ นหนึง่ ในปั จจัยที่สาํ คัญต่อการกําหนดปริมาณการให้แก่พืช โดยความชืน้ ที่พืชสามารถ
ดูดนํา้ ขึน้ ไปใช้ได้ จะอยู่ในช่วงของระดับ ความจุความชืน้ ในสนาม (field capacity) ถึง ระดับความชืน้ ที่จุดเหี่ยวถาวร
(permanent wilting point) ในแต่ละพืชจะมีความต้องการที่แตกต่างกัน (โลหัช, 2553) หากพืชได้รบั นํา้ ในปริมาณไม่
เพียงพอต่อความต้องการ ส่งผลต่อระดับความชืน้ ในดิน ค่าศักย์ความชืน้ ในดิน (Soils Moisture Potential; SAM) ที่อยูใ่ น
ระดับน้อยกว่าความจุความชืน้ สนามที่ -10 kPa พืชจะเริ่มเข้าสูส่ ภาวะเครียดเมื่อมีคา่ SAM ระหว่าง -20 kPa ถึง -25 kPa
ส่งผลให้ความสามารถในการใช้นาํ้ ในดินของพืชลด ซึ่งควรรักษาค่าศักย์ความชืน้ ในดิน ให้อยู่ในระดับที่มากกว่า -20 kPa
โดยการให้นาํ้ ทุก 2 วัน (Robinson and Bower, 1987) ซึ่งการรักษาระดับความชืน้ ในดินให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมส่งผล
ให้กล้วยสามารถเจริญเติบโตได้ดี จึงมีการพัฒนาระบบการให้นาํ้ อัตโนมัติดว้ ยการติดตัง้ เซนเซอร์ตรวจวัดความชืน้ ในดิน
ส่งสัญญาณในการควบคุม และสั่งการการให้นาํ้ ผ่านสมาร์ทโฟนด้วยแอพพลิเคชัน ช่วยให้พืชได้รบั ปริมาณนํา้ ที่เหมาะสม
ต่อการเจริญเติบโต สามารถลดต้นทุนและวางแผนควบคุมการผลิตได้ (ธนศิษฎ์ และคณะ, 2559; อาทิตยา และคณะ,
2563) การทดลองนีม้ ีวตั ถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบรูปแบบของการให้นาํ้ ผ่านการควบคุมด้วยระบบสมาร์ทฟาร์มกับการให้
นํา้ ในรู ปแบบดัง้ เดิม ต่อการเจริญเติบโตของกล้วยหอมทอง เพื่อเป็ นแนวทางในการใช้นาํ้ ซึ่งเป็ นทรัพยากรที่มีอยู่จาํ กัด
อย่างมีประสิทธิภาพ
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อุปกรณ์และวิธีการ
วิธีการทดลอง
คัดเลือกหน่อกล้วยหอมทองอายุหน่อ 4 เดือน ปาดหน่อให้มีขนาด 30×50 เซนติเมตร ขุดหลุมขนาด 50×50×50
เซนติเมตร จํานวน 72 ต้น/ทรีตเมนต์ รองก้นหลุมด้วยปุ๋ ยมูลโค 1 กิโลกรัม/หลุม มีระยะห่างระหว่างต้น 2 เมตร ระยะห่าง
ระหว่างแถว 6 เมตร ร่องปลูกมีขนาด กว้าง 8 เมตร ยาว 42 เมตร วางระบบนํา้ ร่องละ 1 ทรีตเมนต์ ดินมีลกั ษณะเป็ นดิน
เหนียว ค่าความเป็ นกรด-ด่าง มีคา่ 6–7 ในด้านการดูแลรักษา ใส่ปยมู
ุ๋ ลโค 0.5 กิโลกรัม/ต้น ทุกเดือน กําจัดวัชพืชและสาง
ใบกล้วย ทุก 2 สัปดาห์ แบ่งการให้นาํ้ เป็ น 2 ทรีตเมนต์ ได้แก่ 1) การให้นาํ้ ด้วยระบบดัง้ เดิม โดยให้นาํ้ ที่ผิวดินผ่านท่อ
กําหนดระยะเวลาการให้นาํ้ 1 ครัง้ /สัปดาห์ เป็ นเวลา 30 นาที/ครัง้ 2) การให้นาํ้ ในระบบสมาร์ทฟาร์ม ที่มีการติดตัง้
เซนเซอร์วดั ความชืน้ ในดินที่ระดับความลึก 30 เซนติเมตร เซนเซอร์สง่ ข้อมูลแบบreal time ไปยังระบบควบคุมการให้นาํ้
ผ่านหัวมินิสปริงเกอร์ (Fig. 1) อัตราการไหล 40 ลิตร/ชั่วโมง รัศมี 2 เมตร โดยกําหนดให้ระบบเริม่ ให้นาํ้ เมื่อระดับความชืน้
ในดินตํ่ากว่า 50% และหยุดการให้นาํ้ เมื่อความชืน้ ในดินอยูท่ ี่ระดับ 70% (เบญจมาศ, 2558) บันทึกข้อมูลการเจริญเติบโต
โดยสุม่ เก็บข้อมูลทรีตเมนต์ละ 15 ต้น ทําการทดลองระหว่างเดือนมิถนุ ายน 2562 ถึงเดือนกรกฎาคม 2563 ข้อมูลสภาพ
อากาศภายในแปลง มี อุณ ภูมิ เ ฉลี่ ย ระหว่ า ง 25.12–31.46°C โดยอุณ หภูมิ สูง สุด และตํ่า สุด คื อ 41.12 และ 16.3°C
ความชืน้ สัมพัทธ์เฉลีย่ ระหว่าง 61.42–77.58%

Application

Soil moisture sensor

Water controller
Water pump

Mini sprinkler irrigation

Solenoid valve

Fig. 1 Diagram of smart farm irrigation controlling by soil moisture sensor
การบันทึกผล
1. การเจริญเติบโตด้านลําต้น ประกอบด้วย 1) ความสูงลําต้นเทียม (เซนติเมตร) 2) เส้นรอบวงลําต้นเทียม
(เซนติเมตร) 3) จํานวนใบ (ใบ) 4) ความยาวใบ (เซนติเมตร) 5) ความกว้างใบ (เซนติเมตร) 6) จํานวนหน่อ (หน่อ) เก็บ
ข้อมูลการเจริญเติบโตทางลําต้นทุก 30 วัน ตัง้ แต่หลังปลูก 1 เดือน และหยุดเก็บข้อมูลเมื่อถึงระยะแทงช่อดอก
2. ปริมาณการให้นาํ้ บันทึกจากมิเตอร์ภายในแปลงทดลอง เก็บปริมาณการให้นาํ้ ทุก 30 วัน ตัง้ แต่เดือนมกราคม
ถึงเดือนกรกฎาคม 2563
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3. วิเคราะห์ความแตกต่างทางสถิติดว้ ยวิธีการ Two–sample t-test ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%โดยใช้โปรแกรม
Statistix (Version 8.0)
ผลและวิจารณ์ผลการทดลอง
การศึกษาผลจากการให้ระบบนํา้ ที่แตกต่างกันในการปลูกกล้วยหอมทองพบว่า ที่ระยะการพัฒนาด้านลําต้น
ในช่วง 6 เดือนแรกของการปลูก (เดือนกรกฎาคมถึงเดือนธันวาคม 2562) เป็ นช่วงที่มีฝนตกอยูต่ ลอดทําให้ยงั ไม่มีการให้
นํา้ ผ่า นระบบนํา้ อี ก ทั้ง ในช่วงแรกของการปลูกกล้ว ยหอมทองด้วยหน่อ หน่อ กล้ว ยมีการพัก ตัวและเจริญเติบโตช้า
เนื่องจากมีการสะสมอาหารภายในหน่อก่อนนํามาสร้างลําต้นเหนือดิน รวมไปถึงระบบรากยังไม่พฒ
ั นา (Eckstein et al.,
1995) ส่งผลให้ความสูงลําต้นเทียม เส้นรอบวงลําต้นเทียม ความยาวใบ ความกว้างใบ และจํานวนใบของทัง้ 2 ทรีตเมนต์
มีคา่ ไม่แตกต่างกันทางสถิติ
ตัง้ แต่เดือนมกราคม 2563 เริ่มต้นการให้นาํ้ พร้อมกันทัง้ 2 ทรีตเมนต์ เมื่อเปรียบเทียบการเจริญเติบโตของกล้วย
หอมทองที่ทงั้ 2 ทรีตเมนต์ มีความแตกต่างกัน โดยการให้นาํ้ ในระบบสมาร์ทฟาร์ม กล้วยหอมทองสามารถตอบสนองได้ดี
มีความสูง และขนาดเส้นรอบวงลําต้นเทียมมากกว่าการให้นาํ้ ด้วยระบบดัง้ เดิม ตลอดถึงระยะแทงช่อดอกในเดื อ น
กรกฎาคม 2563 โดยในเดือนกรกฎาคม 2563 การให้นาํ้ ในระบบสมาร์ทฟาร์ม มีค่าความสูงลําต้นเทียมเฉลี่ย 127.15
เซนติเมตร และเส้นรอบวงลําต้นเทียมมีขนาดเฉลี่ย 44.85 เซนติเมตร แต่การให้นาํ้ ด้วยระบบดัง้ เดิมมีค่าความสูงของลํา
ต้นเทียมเฉลี่ยเพียง 101.65 เซนติเมตร และเส้นรอบวงลําต้นเทีย มมีขนาดเฉลี่ย 36.05 เซนติเมตร แตกต่างอย่างมี
นัย สํา คัญ ทางสถิ ติ (Table 1 และ Fig. 2) โดยการให้น าํ้ ในระบบสมาร์ท ฟาร์ม ช่ ว ยรัก ษาระดับ ความชื น้ ในดินอย่าง
สมํ่าเสมอ ส่งผลให้มีการเจริญเติบโตทีด่ ีกว่า ซึง่ การรักษาความชืน้ ในดินอยูท่ ี่ระดับความจุความชืน้ สนาม (field capacity)
ช่วยให้กล้วยไม่อยู่ในสภาวะเครียดจากการขาดนํา้ ส่งผลให้กล้วยมีการเจริญทางด้านลําต้น ทัง้ ด้านความสูงและเส้น
รอบวงลําต้นเทียมมีความสูงมากกว่ากล้วยที่ได้รบั นํา้ เพียงพอและมีระดับความชืน้ ในดินตํ่ากว่า 50% (Mahouachi, 2009;
Surendar et al., 2013b) จากการศึ ก ษาของ Nyombi (2010) พบว่ า การเจริ ญ เติ บ โตทางด้า นลํา ต้น ของกล้ว ยมี
ความสัมพันธ์กบั ปริมาณผลผลิต โดยขนาดของเส้นรอบวงลําต้นเทียมที่มีขนาดใหญ่สง่ ผลให้มีปริมาณผลผลิตเพิ่มขึน้ ใน
กล้วยไฮแลนด์แอฟริกาตะวันออก (Wairegi, 2010)
จํานวนใบมีจาํ นวนเพิ่มขึน้ และขนาดของใหม่มีขนาดเพิ่มขึน้ ตามอายุของต้น ตามการเจริญของลําต้นเทียม
(เบญจมาศ, 2558) แต่การให้นาํ้ ด้วยระบบดัง้ เดิม สัปดาห์ละ 1 ครัง้ ตลอดการปลูก คาดว่าเป็ นการเว้นระยะเวลาการให้นาํ้
ต่อครัง้ ที่นานเกินไปทําให้ปริมาณนํา้ ที่ได้รบั ไม่สมดุลกับปริมาณการใช้นาํ้ ของกล้วย ซึ่งภายในแปลงของการให้นาํ้ แบบ
ดัง้ เดิมมีความชืน้ ในดินเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 47.8–55.6% ในช่วงที่มีอากาศร้อน ควรมีการให้นาํ้ ทุก 3–4 วัน (Mustaffa and
Kumar, 2012) การขาดนํา้ หรือได้รบั ปริมาณไม่เพียงพอส่งผลให้ใบที่เกิดใหม่มีขนาดเพิ่มขึน้ เล็กน้อย เนื่องจากการขาดนํา้
ต่อเนื่องเป็ นเวลา 5 วัน มีผลกระทบต่อการขยายตัว (expanding) ของเนือ้ เยื่อส่งผลให้ใบกล้วยที่เกิดใหม่มีขนาดเล็กลง
(Turner and Thomas, 1998) สอดคล้องกับผลการทดลองโดยการให้นาํ้ ในระบบสมาร์ทฟาร์มที่มีการรักษาระดับความชืน้
ในดิน ใบมีขนาดใหญ่กว่าการให้นาํ้ ด้วยระบบดัง้ เดิมอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ การให้นาํ้ ในระบบสมาร์ทฟาร์ม มีคา่ ความ
กว้างใบและความยาวใบคือ 129.80 และ 44.18 เซนติเมตร การให้นาํ้ ด้วยระบบดัง้ เดิมที่มีคา่ ความกว้างใบและความยาว
ใบเท่ากับ 94.30 และ 36.20 เซนติเมตร (Table 1) แต่อย่างไรก็ตาม จากผลการทดลองพบว่าในด้านของจํานวนใบทัง้ หมด
การให้นาํ้ ทัง้ 2 ทรีตเมนต์ ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ เนื่องจากการเกิดของใบเพิ่มขึน้ ตามอายุของกล้วยหอมทองที่
เพิ่ ม ขึน้ และมี ค วามสัม พัน ธ์กับ การเพิ่ มขึน้ ของความสูง และขนาดของเส้น รอบวงลําต้น เที ยม เนื่ อ งจากลําต้น เทียม
ประกอบด้วยกาบใบที่เรียงซ้อนกัน (มุจลินทร์, 2538; เบญจมาศ, 2558) การสร้างหน่อเกิ ดขึน้ ในเดือนมกราคม 2563
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ค่าเฉลี่ยของจํานวนหน่อของทัง้ 2 ทรีตเมนต์ มีแนวโน้มเพิ่มตัง้ แต่เดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนกรกฎาคม 2563 โดยการให้นาํ้
ในระบบสมาร์ทฟาร์มมีจาํ นวนหน่อเฉลีย่ 3.10 หน่อ มากกว่าการให้นาํ้ ด้วยระบบดัง้ เดิมมีจาํ นวนหน่อเฉลีย่ 2.55 หน่อ แต่
ไม่แตกต่างกันทางสถิติ (Table 1)
Table 1 Vegetative growth parameter of ‘Hom Thong’ banana at 13 months after transplanting under traditional
irrigation system and smart farm irrigation system
Pseudostem Number of
Number of
Leaf length
Leaf width
Irrigation Pseudostem
circumference
Leaves
sucker
(cm)
(cm)
system
height (cm)
(cm)
(leaves)
(suckers)
TI
101.65±7.24
36.05±2.43 41.50±1.04 94.30±4.87 36.20±2.15 2.55±0.37
SF-I
127.15±7.81
44.85±1.63 39.55±1.09 129.80±4.74 44.18±1.47 3.10±0.43
t-test
*
*
ns
*
*
ns
* = significant at p < 0.05; ns = non significant
TI = traditional irrigation; SF-I = smart farm irrigation
ในด้านปริมาณการให้นาํ้ ของทัง้ 2 ทรีตเมนต์ ตัง้ แต่เดือนมกราคมถึงเดือนกรกฎาคม 2563 พบว่า การให้นาํ้ ด้วย
ระบบดัง้ เดิม มีปริมาณการให้นาํ้ ทัง้ หมด 55.6 ลูกบาศก์เมตร มีปริมาณการให้นาํ้ เฉลีย่ 0.11 ลูกบาศก์เมตร/ต้น/เดือน และ
การให้นาํ้ ในระบบสมาร์ทฟาร์ม ตามความชืน้ ที่กาํ หนด มีปริมาณการให้นาํ้ ทัง้ หมด 25.8 ลูกบาศก์เมตร มีปริมาณการให้
นํา้ เฉลี่ย 0.05 ลูกบาศก์เมตร/ต้น/เดือน ตลอดการระยะเวลาการให้นาํ้ ทัง้ 2 ทรีตเมนต์ การให้นาํ้ ในระบบสมาร์ทฟาร์ม มี
ปริมาณการให้นาํ้ ลดลง 50% เมื่อเปรียบเทียบกับการให้นาํ้ ด้วยระบบดัง้ เดิม แต่มีผลการเจริญเติบโตที่ดีกว่า สอดคล้อง
กับผลการทดลองของ Kahlown et al. (2007) พบว่าการใช้หวั พ่นสปริงเกอร์ในการให้นาํ้ ในการปลูกข้าว เป็ นการให้นาํ้
อย่างสมํ่าเสมอ ช่วยให้มีปริมาณผลผลิตเพิ่มขึน้ 18% และมีปริมาณการให้นาํ้ ลดลง 35% จากการให้นาํ้ ด้วยระบบดัง้ เดิม
อีกทัง้ การให้นาํ้ ในระบบสมาร์ทฟาร์ม ที่มีการติดตัง้ หัวสปริงเกอร์ นํา้ มีการกระจายตัวที่บริเวณเขตรากซึมลงไปในดิน
โดยตรง ช่วยรักษาระดับความชืน้ ในดินให้อยู่ระหว่าง 50–60% ที่ชนั้ ดินด้านบนที่ระดับความลึก 0–30 เซนติเมตร เป็ น
ระดับความชืน้ ในดินที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของกล้วย (Chen, 1971; Hu et al., 2018) และอยู่ในระดับความลึก
ของระบบรากกล้วยหอมทองที่สามารถดูดนํา้ ไปใช้ในการเจริญเติบโตได้
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10 cm.
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Fig. 2 Comparison of ‘Hom Thong’ banana vegetative growth under traditional irrigation system and smart farm
irrigation system: (A) and (C) banana in traditional irrigation system; (B) and (D) banana in smart farm irrigation
system
สรุ ป
การใช้ระบบเกษตรอัจฉริยะควบคุมการให้นา้ กล้วยหอมทองอย่างเหมาะสมโดยการตรวจจับความชืน้ ในดินผ่าน
เซนเซอร์ ส่งผลให้การเจริญเติบโตทางด้านลาต้น ได้แก่ ความสูงลาต้นเทียม เส้นรอบวงลาต้นเทียม ความยาวใบ และ
ความกว้างใบ ของกล้วยหอมทองดีกว่าการให้นา้ แบบดัง้ เดิมของเกษตรกร อีกทัง้ ลดปริมาณการใช้นา้ ลง 50% จากการให้
นา้ ด้วยระบบดัง้ เดิม และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในพืน้ ที่ปลูกกล้วยหอมทองที่มีนา้ จากัดได้
กิตติกรรมประกาศ
งานวิจยั นีไ้ ด้รบั การสนับสนุนจากการไฟฟ้าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย
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บทคัดย่อ
ข้าวพันธุ์ ‘ปทุมธานี 1’ เป็ นข้าวหอมที่นิยมปลูกในประเทศไทยมีอตั ราการติดเมล็ดเพียง 41% เมื่อระยะการผสม
เกสรเมื่อกระทบกับอุณหภูมิสงู ในฤดูนาปรัง ดังนัน้ จึงนําพันธุ์ ‘ปทุมธานี 1’ ผสมกับสายพันธุ์ทนร้อน (highly tolerant)
‘M9962’ เพื่อปรับปรุงพันธุข์ า้ วหอมให้ทนทานต่ออุณหภูมิสงู และยังคงกลิ่นหอมและคุณภาพการหุงต้มที่ดี ทําการคัดเลือก
ในช่วงเจริญพันธุด์ ว้ ยวิธีจดประวัติภายใต้โรงเรือนควบคุมอุณหภูมิ 40–45 องศาเซลเซียส นอกจากนี ้ ยังใช้เครื่องหมาย
โมเลกุล (Marker-Assisted Selection: MAS) ในการตรวจสอบคุณภาพเมล็ด ได้แก่ ยีนหอม (badh2) อะไมโลส (wxb)
อุ ณ หภู มิ แ ป้ ง สุก (SSIIa) และตรวจสอบการถ่ า ยทอดอั ล ลี ล จากพ่ อ แม่ โ ดยใช้เ ครื่ อ งหมาย R08002257332 และ
เครื่องหมาย TBGI028468 ผลการทดลอง สามารถคัดเลือกประชากรชั่วที่ 3 ที่ มีอัตราการติดเมล็ดมากกว่า 70% ได้
จํานวน 14 สายพันธุ์ ซึ่งมี 3 สายพันธุท์ ่ีพบยีนหอมเป็ นโฮโมไซกัส และยีนเกี่ยวกับอะไมโลสและอุณหภูมิหงุ สุกเป็ นแบบ
โฮโมไซกัสอย่างละ 2 สายพันธุ์ ดังนัน้ สายพันธุ์ดังกล่าวจะได้นาํ ไปปลูกและคัดเลือกในชั่วต่อไปจนได้พนั ธุ์ขา้ วหอมที่
ทนทานต่ออุณหภูมิสงู
คําสําคัญ: การติดเมล็ด, ความหอม, สภาพเครียดร้อน
Abstract

The Aromatic rice, ‘Pathum Thani 1’ cultivar, the fragrant rice, grown in irrigated system in Thailand
had a seed seeding rate of only 41% when the pollination period was affected by high temperatures in the dry
season. Therefore, the Pathum Thani 1 was crossed with highly heat tolerant line namely M9962 to improve
aromatic rice to be tolerant to high temperatures and retain aroma and good cooking quality. The selection
during reproductive stage was performed using pedigree selection under 40–45°C controlled greenhouse.
Marker-Assisted Selection (MAS) for grain quality was also used to determine aromatic genes (badh2), amylose
(wxb), gelatinization temperature (SSIIa) and check allele from their parents using marker R0802257332 and
maker TBGI028468. The results showed that F3 population had high seed setting rate of more than 70% for 14
lines, of which 3 lines were found to have the homozygous gene of badh2. In addition, the genes related to
amylose and gelatinization temperature were homozygous in 2 lines. Therefore, these lines will be planted and
selected in the next generation until the aromatic rice varieties are tolerant to high temperatures.
Keywords: Aroma, Heat stress, Seed setting
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คํานํา
การเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศในปั จจุบนั นีส้ ง่ ผลกระทบที่รุนแรงโดยตรงต่อการเกษตรโดยเฉพาะการผลิตข้าว
ในหลายพืน้ ที่ท่ วั โลก ข้อมูลภูมิอากาศระดับโลกระบุว่าในปี พ.ศ. 2559 เป็ นปี ท่ีรอ้ นที่สดุ ของโลก อุณหภูมิเฉลี่ยของโลกสูง
กว่าอุณหภูมิเฉลี่ยช่วงก่อนยุคอุตสาหกรรม (พ.ศ.2423–2442) ถึง 1.1 องศาเซลเซี ยส ซึ่งยังคงสถิติอุณหภูมิสูง สุดใน
ประวัติศาสตร์มาจนถึงปี พ.ศ. 2563 สําหรับอุณหภูมิสงู ที่สดุ ของประเทศไทยในช่วงฤดูรอ้ นปี พ.ศ. 2563 วัดได้ 43.5 องศา
เซลเซี ยส (กรมอุตุนิยมวิทยา, 2564) ทําให้ขา้ วที่ปลูกในฤดูนาปรังในเขตชลประทานประสบกับปั ญหาการผสมเกสร
โดยตรงและส่ง ผลกระทบต่ อ ผลผลิ ต ข้า วที่ ล ดลง (Matsui and Omasa, 2002; Morita et al., 2005) ข้า วได้รับ ความ
เสียหายจากอุณหภูมิสงู มากสุดในระยะตัง้ ท้อง (booting; microsporogenesis) ดอกบานและผสมเกสร (flowering และ
fertilization) (Satake and Yoshida, 1978) โดยเมื่อข้าวได้รบั อุณหภูมิ 38 องศาเซลเซียส มากกว่า 1 ชั่วโมงขึน้ ไปทําให้
ความสมบูรณ์ของดอกย่อยข้าวลดลงถึงร้อยละ 71 ในพันธุข์ า้ วที่ไม่ทนทานต่ออุณหภูมิสงู (Jagadish et al., 2010)
ข้าว ‘ปทุมธานี 1’ มีจุดแข็งด้านการผลิตเนื่ องจากเป็ นข้าวหอมที่สามารถปลูกได้ทงั้ ฤดูนาปี และฤดูนาปรัง
สามารถขยายพืน้ ที่ปลูกได้ มีความต้านทานต่อเพลีย้ กระโดดสีนาํ้ ตาล เพลีย้ กระโดดหลังขาว โรคไหม้ และโรคขอบใบแห้ง
ได้ดี ใช้ปุ๋ยไนโตรเจนไม่มาก ด้านการตลาด ตลาดผูบ้ ริโภคภายในและต่างประเทศยังมีแนวโน้มความต้องการบริโภค
เพิ่มขึน้ โดยพืน้ ที่ปลูกข้าว ‘ปทุมธานี 1’ ส่วนใหญ่อยู่ในเขตภาคกลางที่อาศัยนํา้ ชลประทาน ซึ่งเกษตรกรในเขตพืน้ ที่จะ
ปลูกข้าวได้ปีละ 2 ครัง้ (สํานักวิจยั และพัฒนาข้าว, 2556) ซึ่งมีโอกาสกระทบกับอุณหภูมิสงู ในระยะตัง้ ท้องและผสมเกสร
ซึง่ มีรายงานว่า ภายใต้อณ
ุ หภูมิสงู ในฤดูนาปรังทําให้ขา้ วพันธุป์ ทุมธานี 1 เกิดเมล็ดลีบมากกว่า 40% (จีราภา, 2557)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยศูนย์วิทยาศาสตร์ขา้ ว วิทยาเขตกําแพงแสน ค้นพบสายพันธุ์ขา้ วที่มีความ
ทนทานต่ออุณหภูมิสงู คือ สายพันธุก์ ลาย ‘M9962’ ซึ่งเป็ นสายพันธุก์ ลายจากข้าวเจ้าหอมนิล (JHN) ที่สามารถติดเมล็ด
ได้สูงภายใต้สภาพเครียดต่ออุณหภูมิสูงที่ 40 องศาเซลเซียส (Cheabu et al. 2019) ดังนัน้ การวิจัยนี ้ จึงนําสายพันธุ์
ดังกล่าวมาผสมกับพันธุ์ ‘ปทุมธานี 1’ โดยวิธีจดประวัติ (pedigree selection) เพื่อปรับปรุ งพันธุเ์ พื่อให้ได้พนั ธุข์ า้ วหอมที่
สามารถทนทานต่ออุณหภูมิสงู
อุปกรณ์และวิธีการ
การปลูกและการคัดเลือกสายพันธุ์ทนทานต่ออุณหภูมสิ ูง
นําสายพันธุ์ ‘M9962’ (พ่อ) มาผสมกับพันธุ์ ‘ปทุมธานี 1’ (แม่) จนได้เมล็ดชั่วที่ 1 จํานวน 20 เมล็ด จากนัน้ ปล่อย
ให้ผสมตัวเองจนได้เมล็ดชั่วที่ 2 ปลูกประชากรข้าวชั่วที่ 2 และพันธุพ์ ่อและพันธุแ์ ม่ในกระถางขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 20
เซนติ เ มตร จํา นวน 1 ต้ น /กระถาง ในแปลงทดลองภายใต้ส ภาพธรรมชาติ ณ แปลงศู น ย์วิ ท ยาศาสตร์ข ้ า ว
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน จังหวัด นครปฐม เมื่อถึงระยะตัง้ ท้อง (R2) จึงย้ายเข้าสู่โรงเรือ นที่
ควบคุมอุณหภูมิจนถึงระยะเก็บเกี่ยว (R9) โดยควบคุมอุณหภูมิในโรงเรือนให้อยู่ระหว่าง 40–45 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา
6 ชั่วโมง (10.00–16.00 น.) ส่วนในเวลากลางคืนอุณหภูมิของโรงเรือนจะถูกปรับให้ใกล้เคียงกับสภาพธรรมชาติดา้ นนอก
โรงเรือน โดยศึกษาสภาพภูมิอากาศทัง้ ในสภาพโรงเรือนฯ และสภาพแปลงนา (Fig. 1) ทําการคัดเลือกพันธุโ์ ดยใช้ดัชนี
ความสามารถในการติดเมล็ด (IRRI, 2013) และใช้วิธีคดั เลือกแบบจดประวัติ จนถึงประชากรชั่วที่ 3 (Fig. 2)
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Fig. 1 Air temperature in temperature controllable greenhouse compared with field condition during selection
at reproductive stage experiment
แผนผังขัน้ ตอนการดําเนินงานการคัดเลือกพันธุข์ า้ วโดยวิธีจดประวัติและใช้เครื่องหมายโมเลกุลช่วยในการคัดเลือก
December 2016

Pathum Thani 1 × M9962

January 2017 – April 2017

F1 progenies

20 Plants

October 2017 – January 2018

F2 progenies

240 lines
Check KASP markers

August 2018 – December 2018

F3 progenies

21 lines

Fig. 2 Schematic of breeding process by pedigree selection method from F1 to F3 generation
การบันทึกลักษณะทางการเกษตร
ทําการเก็บข้อมูลการติดเมล็ดเป็ นรายต้น โดยสุม่ รวง 3 รวงต่อต้น แล้วนับจํานวนเมล็ดดีและเมล็ดเสีย เพื่อนํามา
คํานวณอัตราการติดเมล็ดตามสูตรดังนี ้ Equation 1
อัตราการติดเมล็ด =[

เมล็ดดี

]×100

(เมล็ดดี+เมล็ดเสีย)

(1)

แล้วนําข้อมูลอัตราการติดเมล็ดมาทํากราฟการกระจายตัวและใช้คดั เลือกสายพันธุ์ โดยการคัดเลือกจะใช้เกณฑ์การติด
เมล็ด ดังนี ้ อัตราการติดเมล็ดตํ่ากว่า 11% อ่อนแอมาก 11–40% ไม่ทนต่ออุณหภูมิสงู 41–60% คือ ทนอุณหภูมิสงู ปาน
กลาง 61–80% ทนต่ออุณหภูมิสงู และอัตราการติดเมล็ดมากกว่า 80% ขึน้ ไป คือ ทนต่ออุณหภูมิสงู มาก (IRRI, 2013)
นอกจากนี ้ ยังบันทึกข้อมูลลักษณะทางการเกษตรของประชากรข้าว ได้แก่ วันดอกบาน และวัดความสูงต้น ความยาวใบ
ธง ความยาวรวง และจํานวนต้นต่อกอ
การใช้เครือ่ งหมาย Kompettitive Allele Specific PCR (KASP) SNP/InDel ในการคัดเลือกลักษณะทีส่ าํ คัญ
สกัดดีเอ็นเอให้ได้ความเข้มข้น 2–10 ng/µL จากใบของสายพันธุ์ขา้ วที่ผ่านการคัดเลือก พร้อมด้วยสายพันธุ์
‘M9962’ และพั น ธุ์ ‘ปทุ ม ธานี 1’ โดยใช้ Kleargene plant 384 -well DNA extraction kit (LGC Group, 2016) แล้ว
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ตรวจสอบเครื่องหมาย SNP/InDel โดยใช้ KASP markers ตาม Table 1 ซึง่ ใช้ตรวจสอบความหอม ปริมาณอะไมโลส และ
อุณหภูมิแป้งสุก และทําปฏิกิรยิ า PCR ด้วยเครื่อง Hydrocycler16 และวิเคราะห์ผล genotype ด้วยเครื่อง PHERAstarPlus
SNP
Table 1 Three SNP/InDel markers for selection of grain quality as ‘Pathum Thani 1’ cultivar and 2 markers for
checked allele from ‘Pathum Thani 1’ and ‘M9962’
Genotype/cultivar
Phenotype
Pathum Thani 1
Mut9962
Aroma (BADH2)
TATAT:TATAT
AAAAGATTATGGC:AAAAGATTATGGC
b
Amylose (wx )
T:T
G:G
Cooked dough temperature (SSIIa)
TT:TT
GC:GC
R08002257332
G:G
A:A
TBGI028468
T:T
C:C
ผลและวิจารณ์ผลการทดลอง
ผลการศึกษาการกระจายตัวและลักษณะทางการเกษตร
การติดเมล็ดภายใต้อณ
ุ หภูมิสงู ที่ 40–45 องศาเซลเซียส ในประชากรชั่วที่ 2 (F2) จํานวน 240 ต้น พบว่า มีการติด
เมล็ดเฉลี่ย 59% โดยพันธุป์ ทุมธานี1 มีอตั ราการติดเมล็ดเฉลี่ย 41% และสายพันธุ์ M9962 มีอตั ราการติดเมล็ด 72% และ
สามารถคัดเลือกต้นชั่วที่ 2 ได้ 30 ต้น โดยคัดเลือกต้นที่มีการติดเมล็ดตัง้ 70% ขึน้ ไป (Fig. 3) แต่ละต้นที่คดั เลือกได้จะ
ปลูกในประชากรชั่วที่ 3 ต้นละ 30 เมล็ด รวมประชากรในประชากรชั่วที่ 3 ทัง้ สิน้ 900 ต้น และคัดเลือกต้นที่มีการติดเมล็ด
เกิน 70% และมีเครื่องหมายโมเลกุลที่ตอ้ งการ จํานวน 21 ต้น (สายพันธุ)์ อย่างไรก็ตาม การกระจายตัวชั่วที่ 2 ของการติด
เมล็ดไม่สอดคล้องกับ พลประชา (2558) เนื่องจากพันธุป์ ทุมธานี 1 เป็ นพันธุท์ ่ีทนทานทนต่ออุณหภูมิสงู ปานกลาง ในขณะ
ที่ขา้ วพันธุ์ ‘สินเหล็ก’ จากการทดลองของ พลประชา (2558) เป็ นพันธุข์ า้ วที่ไม่ทนทานต่ออุณหภูมิสงู
ประชากรชั่วรุ น่ ที่ 2 มีความสูงเฉลี่ย 87.48 เซนติเมตร เมื่อเทียบกับพันธุป์ ทุมธานี 1 เฉลี่ย 95.3 เซนติเมตร และ
สายพันธุ์ M9962 มีความสูงเฉลี่ย 83.6 เซนติเมตร ซึ่งความสูงประชากรชั่วรุ ่นที่ 2 อยู่ระหว่างความสูงของพ่อแม่ ส่วน
ความยาวใบธงพบว่ามีการกระจายตัวค่อนข้างสูง ร้อยละ 24.7 ของประชากรมีความยาวใบธงอยูท่ ่ี 26.85 เซนติเมตร และ
ร้อยละ16 ของประชากรความยาวใบธงอยูท่ ่ี 24.22 เซนติเมตร ซึง่ พันธุป์ ทุมธานี 1 และสายพันธุ์ M9962 มีความยาวใบธง
ที่ 30.9 เซนติเมตร และ 22.6 เซนติเมตร ตามลําดับ ข้อมูลความยาวรวงของประชากรชั่วรุ น่ ที่ 2 พันธุป์ ทุมธานี1 และสาย
พันธุ์ M9962 มีความยาวเฉลี่ยอยูท่ ่ี 24.61, 25.3 และ 22.5 เซนติเมตร ตามลําดับ ซึง่ ความยาวรวงของประชากรชั่วรุน่ ที่ 2
ใกล้เคียงกับพันธุ์ปทุมธานี1 และข้อมูลต้นต่อกอของประชากรชั่วรุ ่นที่ 2 และสายพันธุ์ M9962 มีจาํ นวนต้นต่อกอเฉลี่ย
เท่ากันคือ 8 ต้นต่อกอ ตามลําดับ ส่วนพันธุป์ ทุมธานี 1 มีจาํ นวนต้นต่อกอเฉลี่ยตํ่าสุด 7 ต้นต่อกอ (ไม่แสดงข้อมูล)
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Fig. 3 Segregation of seed setting in 240 F2 progenies population compared with M9962 (72%) and Pathum
Thani1 (32–37%)
ในประชากรชั่วที่ 3 จํานวน 900 ต้น พบว่า ยังมีการกระจายตัวของการติดเมล็ดภายใต้อณ
ุ หภูมิสงู อยู่ และต้นที่
ผ่านการคัดเลือกมีอตั ราการติดเมล็ดเฉลี่ย 71.46% และพบว่ามี 14 สายพันธุท์ ่ีมีอตั ราการติดเมล็ดมากกว่า 70% โดยใช้
เครื่องหมายช่วยในการคัดเลือกร่วมด้วย ได้แก่ F3 -15-7 (81.74%), F3-15-11 (78.00%), F3-43-9 (74.07%), F3-77-1
(73.45%), F3-83-6 (80.75%), F3-83-7 (78.51%), F3-83-8 (75.70%), F3-84-6 (76.84%), F3-84-7 (82.41%), F3-103-2
(74.63%), F3-134-2 (71.55%), F3-159-2 (80.20%), F3-159-3 (76.04%) และ F3-163-3 (70.89%) ในขณะที่ พัน ธุ์
ปทุมธานี 1 มีอตั ราการติดเมล็ด 44.63% และ สายพันธุ์ M9962 มีอตั ราการติดเมล็ด 74.25% (Table 2) ดังนัน้ ประชากร
ดังกล่าวจะนําไปปลูกเพื่อคัดเลือกในชั่วต่อไป
ในส่วนลักษณะทางการเกษตร ได้แก่ วันดอกบาน พบว่า พันธุข์ า้ วปทุมธานี1 มีวนั ดอกบาน 50% อยู่ท่ี 107
วัน และ สายพันธุ์ M9962 มีวนั ดอกบาน 50% อยู่ท่ี 93 วัน ซึ่งมีความแตกต่างกัน 14 วัน ในขณะประชากรชั่วที่ 3 ที่ผ่าน
การคัดเลือกมีวนั ดอกบาน 50% เฉลี่ยอยู่ท่ี 98 วัน ซึ่งอยู่ระหว่างค่าเฉลี่ยของพ่อแม่ นอกจากนีย้ งั พบว่าประชากรชั่วที่ 3
จํานวน 2 สายพันธุ์ มีวนั ดอกบาน 50% วันเดียวกับพันธุป์ ทุมธานี1 คือ F3-134-2 และ F3-134-9 ส่วนความสูงต้น พบว่า
ประชากรชั่วที่ 3 ที่คดั เลือกมีความสูงอยู่ระหว่าง 74 เซนติเมตร ถึง 104 เซนติเมตร และมีคา่ เฉลี่ย 93 เซนติเมตร ในขณะที่
พันธุป์ ทุมธานี1 มีความสูง 112 เซนติเมตร และ สายพันธุ์ M9962 มีความสูง 94 เซนติเมตร เห็นได้ว่าประชากรชั่วที่ 3 มี
ความสูงต้นใกล้เคียงกับสายพันธุ์ M9962 (Table 2) ความยาวใบธง พันธุป์ ทุมธานี 1 มีความยาวใบธง 29 เซนติเมตร และ
สายพันธุ์ M9962 มีความยาวใบธง 19 ซม. ในประชากรชั่วที่ 3 ส่วนใหญ่มีความยาวใบธงเฉลี่ย 26 เซนติเมตร ซึ่งมีค่าอยู่
ระหว่างค่าเฉลี่ยพ่อแม่ ความยาวรวงของประชากรชั่วที่ 3 มีความยาวรวงเฉลี่ยที่ 26 เซนติเมตร ในขณะที่ปทุมธานี 1 และ
สายพันธุ์ M9962 มีความยาวรวงที่ 31 เซนติเมตร และ 20 เซนติเมตร ตามลําดับ ซึ่ง F3-154-12 ที่มีความยาวรวง 30
เซนติเมตร ความยาวใกล้เคียงกับพันธุป์ ทุมธานี 1
ผลการตรวจสอบเครือ่ งหมายโมเลกุล
ผลการประเมินเครื่องหมายโมเลกุล KASP ใน 3 ลักษณะ ได้แก่ ความหอม ปริมาณอะไมโลส และอุณหภูมิแป้ง
สุก ในส่วนเครื่องหมาย R08002257332 และ TBGI028468 ใช้สาํ หรับแยกความแตกต่างระหว่างสายพันธุพ์ ่อแม่ ซึ่งเป็ น
เครื่องหมายที่จาํ เพาะกับ M9962 (donor-specific marker) ซึง่ ไม่มีสว่ นเกี่ยวข้องกับลักษณะทนร้อน จากผลการวิเคราะห์
ในประชากรชั่วที่ 2 พบว่า เครื่องหมาย badh2 ซึ่งควบคุมลักษณะความหอม มี 70 ต้น ที่มีอลั ลีลจําเพาะกับพันธุป์ ทุมธานี
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1 (homozygous recessive) ซึ่ ง มี ลัก ษณะความหอม และมี 50 ต้น ที่ จ ํา เพาะกับ สายพัน ธุ์ M9962 (homozygous
dominance) ซึง่ จะไม่มีกลิ่นหอม และมี 121 ต้น ที่มีอลั ลีลแบบเฮตเทอโรไซกัส (heterozygous) ส่วนเครื่องหมาย wxb (อะ
ไมโลส) และ SSIIa (อุณภูมิแป้งสุก) มีการกรระจายตัวของอัลลีลในรู ปแบบเดียวกับ badh2 (Fig. 4) การกระจายตัวของ
ชั่วที่ 2 เป็ นแบบเบ้ซา้ ย ไม่เหมือนของ พลประชา, (2558) เพราะข้าวพันธุ์ ‘สินเหล็ก’ เป็ นพันธุข์ า้ วที่มีอตั ราการติดเมล็ดที่
ตํ่ากว่าพันธุ์ ‘ปทุมธานี 1’ค่อนข้างมาก ในส่วนยีน 5 ลักษณะที่ใช้ควบคู่ในการคัดเลือก ตามทฤษฎีจะพบเครื่องหมายทัง้ 5
ลักษณะพร้อมกันจําเป็ นต้องปลูกข้าวจํานวน 4,096 ต้น ซึ่งงานวิจยั นีไ้ ม่ตรงตามทฤษฎีเนื่องจากมีขอ้ จํากัดเรื่องพืน้ ที่ทาํ
การทดสอบในโรงเรือนและจํานวนเมล็ดชั่วที่ 2 มีจาํ กัด
เมื่อนําสายพันธุท์ ่ีผา่ นการคัดเลือกในชั่วที่ 3 จํานวน 14 สายพันธุ์ มาตรวจสอบเครื่องหมายโมเลกุลเพื่อยืนยันผล
การคัดเลือกจากชั่วที่ 2 พบว่า สายพันธุ์ F3-77-1, F3 -92-1 และ F3-103-2 ยังคงพบยีนความหอมเหมือนพันธุป์ ทุมธานี 1
และมี เปอร์เซ็นต์การติดเมล็ดในสภาพอุณ หภูมิสูง เท่า กับ 73.45, 64.80 และ 74.63 % ตามลํา ดับ และมี สายพัน ธุ์ท่ี
ลัก ษณะความหอมเป็ น เฮตเทอโรไซกัส อี ก จํา นวน 7 สายพัน ธุ์ (Table 3) การตรวจชั่ว ที่ 3 เพื่ อ ยื น ยัน การได้รับ การ
ถ่ายทอดอัลลีลที่จาํ เพาะกับสายพันธุท์ นร้อน M9962 ด้วย เครื่องหมาย R08002257332 พบว่า ได้รบั การถ่ายทอดอัลลีลที่
จําเพาะกับสายพันธุ์ M9962 (A:A) มีจาํ นวน 1 สายพันธุ์ และจํานวน 7 สายพันธุท์ ่ีได้รบั การถ่ายทอดอัลลีลเป็ นแบบเฮต
เทอโรไซกัส (A:G) และ เครื่องหมาย TBGI208468 พบว่า ได้รบั การถ่ายทอดอัลลีลที่จาํ เพาะกับสายพันธุ์ M9962 (C:C) มี
จํานวน 5 สายพันธุ์ และจํานวน 7 สายพันธุท์ ่ีได้รบั การถ่ายทอดอัลลีลเป็ นแบบเฮตเทอโรไซกัส (C:T) จากการคัดเลือกจะ
พบว่ า มี เ พี ย งสายพัน ธุ์ F3 -84-6 ที่ ต าํ แหน่ ง เครื่ อ งหมาย R08002257332 และ TBGI208468 ที่ จ าํ เพาะกับ สายพัน ธุ์
M9962 หายไป แสดงว่า เครื่อ งหมายทัง้ สองที่ ใ ช้ระบุค วามจํา เพาะกับ สายพัน ธุ์ M9962 นั่น ไม่มีความเกี่ ย วข้อ งกับ
ความสามารถในการติดเมล็ดภายใต้อณ
ุ หภูมิสงู แต่ยงั สามารถใช้เพื่อยืนยันความสําเร็จในการผสมข้ามสําหรับการสร้าง
ลูกผสมชั่วที่ 1
Table 2 Characteristics of 50% flowering date, flag leaf length, panicle length, plant height and seed setting
rate of the F3 population under high temperature conditions
Selected line from
F3
F3 -15-11
F3 -43-9
F3-46-3
F3-57-1
F3-77-1
F3-79-6
F3 -83-8
F3 -84-6
F3-92-1
F3-103-2
F3 -134-2
F3 -154-1
F3 -159-2
F3 -163-2

Day to flowering
(days)
94
94
92
94
93
93
93
100
100
94
107
106
106
90

Agronomic traits
Flag leaf length
Panicle length
(cm)
(cm)
27
25
27
25
26
27
17
26
28
26
28
26
29
27
22
25
24
25
32
20
24
24
29
28
29
28
31
26
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Plant height
(cm)
83
83
97
98
95
96
97
98
97
74
94
94
95
101

Seed setting
(%)
81.74
78.00
74.07
80.75
73.45
78.51
75.70
76.84
64.80
74.63
71.55
80.20
76.04
74.63
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PTT1
M9962

107
93

29
19

29
19

112
94

44.63
74.25

Average
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การปรับปรุงพันธุข์ า้ วหอมให้ทนทานต่ออุณหภูมิสงู โดยใช้ขา้ วพันธุป์ ทุมธานี1 ผสมกับสายพันธุ์ M9962 โดยใช้
วิธีการคัดเลือกแบบจดประวัติและการตรวจสอบยีนหอมและคุณภาพแป้งโดยใช้เครื่องหมายโมเลกุล พบว่า ในประชากร
ชั่วที่ 3 จํานวน 30 สายพันธุ์ มี 14 สายพันธุท์ ่ีมีอตั ราการติดเมล็ดมากกว่า 70% และมีจาํ นวน 3 สายพันธุท์ ่ีมียีนหอมแบบ
โฮโมไซกัส ในส่วนอะไมโลส (wxb) มี 2 สายพันธุท์ ่ีเป็ นโฮโมไซกัส และมียีนอุณหภูมิแป้งสุก (SSIIa) อีกจํานวน 2 สายพันธุ์
ที่เป็ นโฮโมไซกัส ดังนัน้ สายพันธุท์ ่ีมีการติดเมล็ดสูงภายใต้อณ
ุ หภูมิสงู พร้อมทัง้ มียีนหอม อะไมโลส และอุณหภูมิแป้งสุก
จะได้นาํ ไปปลูกและคัดเลือกในชั่วต่อไป ได้แก่ F3 -15-7 (81.74%), F3-15-11 (78.00%), F3-43-9 (74.07%), F3-77-1
(73.45%), F3-83-6 (80.75%), F3-83-7 (78.51%), F3-84-7 (82.41%), F3-159-2 (80.20%) และ F3-159-3 (76.04%)
Table 3 Molecular marker analyses of aromatic, cooking quality and 2 markers for checked alleles from
M9962 in F3 generation
No. sample
F3 -15-11
F3 -43-9
F3-46-3
F3-57-1
F3-77-1
F3-79-6
F3 -83-8
F3 -84-6
F3-92-1
F3-103-2
F3 -134-2
F3 -154-1
F3 -159-2
F3 -163-2
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Fig. 4 Distributions of 5 markers in F2 population (240 plants)
กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณการสนับสนุนทุนวิจยั บัณฑิตศึกษาด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรจาก สํานักงานพัฒนาการ
วิจยั การเกษตร (องค์การมหาชน) ประจําปี งบประมาณ 2563
เอกสารอ้างอิง
ศูนย์ภมู ิอากาศ กองพัฒนาอุตนุ ิยมวิทยา กรมอุตนุ ิยมวิทยา. 2564. ความผันแปรและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
พ.ศ. 2563. http://www.climate.tmd.go.th/content/file/2104, 22 กันยายน 2021.
สํานักวิจยั และพัฒนาข้าว. 2556. แนะนําพันธุข์ า้ วรายตําบล ฤดูนาปรัง. กรมการข้าว. กรุงเทพฯ.
จีราภา อินธิแสง. 2557. สภาวะโลกร้อนกับเศรษฐกิจการเกษตร. www.oae.co.th
พลประชา วงศ์ชาลี, ศิวเรศ อารีกิจ, วินิตชาญ รื่นใจชน, อภิชาติ วรรณวิจิตร, ชเนษฎ์ ม้าลําพอง. 2558. ผลกระทบของ
อุณหภูมิสงู ต่อการติดเมล็ดในระยะสืบพันธุข์ องข้าวสายพันธุท์ นร้อนและอ่อนแอและการกระจายตัวของการติด
เมล็ด ในประชากรชั่ว ที่ 2. ใน: รายงานการประชุม ทางวิ ช าการของมหาวิ ท ยาลัย เกษตรศาสตร์ ครัง้ ที่ 53.
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. กรุงเทพ, หน้า 17–24.
Cheabu, S., Panichawong, N., Rattanametta, P., Wasuri, B., Kasemsap, P., Arikit, S., Malumpong, C. 2019.
Screening for spikelet fertility and validation of heat tolerance in a large rice mutant population. Rice
Sci. 26: 229–238.
IRRI. 2013. Heat Tolerance. Standard Evaluation System for Rice (SES). International rice research institute.
Philippines
Jagadish, S.V.K., Mathurajan, R., Oane, R., Wheeler, T.R., Heuer, S., Bennett, J., Craufurd, P.Q. 2010.
Physiological and proteomic approaches to address heat tolerance during anthesis in rice (Oryza
sativa L.). J. Exp. Bot. 61: 143–156.
LGC Group. 2016. SNPline genotyping automation. https://www.lgcgroup.com/products/genotypinginstruments/snpline/#. XFCv91xKhaQ., 5 January 2020.
Matsui, T., Omasa, K. 2002. Rice (Oryza sativa L.) cultivars tolerant to high temperature at flowering: Anther
characteristics. Ann. Bot. 89: 683–687.

214

ภาคโปสเตอร์

การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครัง้ ที่ 60

สาขาพืช

Morita, S., Yonemaru, J.I., Takanashi, J.I. 2005. Grain growth and endosperm cell size under high night
temperatures in rice (Oryza sativa L.). Ann. Bot. 95: 695–701.
Satake, T., Yoshida, S. 1978. High temperature induced sterility in indica rice at flowering. Jpn. J. Agron. Crop
Sci. 47: 6–17.

215

ภาคโปสเตอร์

การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครัง้ ที่ 60

สาขาพืช

การประเมินและคัดเลือกขั้นต้นพันธุล์ ูกผสมมะขามเปรีย้ วไทย
Evaluation and preliminary selection of hybrid Thai sour tamarind
เรืองศักดิ์ กมขุนทดa, ดรุ ณี ถาวรเจริญa,*, ภาสันต์ ศารทูลทัตb, เกรียงศักดิ์ ไทยพงษ์b, สุขะวัฒน์ ทองเหลีย่ วb
Ruangsak Komkhuntoda, Darunee Thawornchareona,*, Parson Saradhuldhatb, Kriengsak Thaipongb,
Sukhawat Tongleawb
a
สถานีวิจยั ปากช่อง ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ 10900
b
ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร กําแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน นครปฐม 73140
a
Pakchong Research Station, Department of Horticulture, Faculty of Agriculture, Kasetsart University, Bangkok
10900, Thailand
b
Department of Horticulture, Faculty of Agriculture at Kamphaeng Saen, Kasetsart University, Kamphaeng
Saen Campus, Nakhon Pathom 73140, Thailand
*Corresponding author. E-mail address: fagrdnth@ku.ac.th
บทคัดย่อ
โครงการปรับปรุ งพันธุล์ กู ผสมมะขามเปรีย้ วไทย เพื่อให้ได้ลกู ผสมที่มีคณ
ุ ภาพฝั กสุกใช้ในการแปรรู ป ทัง้ ฝั กดิบ
และฝั กสุกในพันธุเ์ ดียวกันการผสมข้ามพันธุแ์ บบพบกันหมดจํานวน 12 คู่ผสม จากพันธุพ์ ่อ-แม่ จํานวน 4 พันธุค์ ือพันธุ์
ปากช่อง 1 สระแก้ว ดกกิ่งหัก และฝั กตรงราชบุรี เพื่อให้ได้ลกู ผสมที่มีคณ
ุ ภาพฝั กเหมาะสําหรับใช้ในการแปรรู ปทัง้ ฝั กดิบ
และฝั กสุกในพันธุ์เดียวกัน ได้จาํ นวน 100 ต้นต่อคู่ผสมรวม 1,200 ต้น มีลูกผสมที่ออกดอกและติดฝั กได้ 7 พันธุ์ จาก
คู่ผสมดกกิ่งหัก × ปากช่อง 1 และดกกิ่งหัก × ฝั กตรงราชบุรี จึงได้ประเมินลักษณะฝั กสุกเปรียบเทียบกับพันธุพ์ ่อ-แม่ 13
ลักษณะ พบว่า มีความแปรปรวนแตกต่างกันทางสถิติในทุกลักษณะ จึงได้คดั เลือกลูกผสมที่มีลกั ษณะดีเด่นตามเกณฑ์
การคัดเลือกคือพันธุ์ G1 ซึ่งมีลกั ษณะดีเด่นคือ ความกว้าง ความยาว ความหนา นํา้ หนักฝั ก นํา้ หนักเนือ้ จํานวนเมล็ด
ค่าสีเนือ้ เปอร์เซ็นต์กรดทาร์ทาริกสูง และมีเนือ้ สีนาํ้ ตาลแดง
คําสําคัญ: การคัดเลือกพันธุ,์ การประเมินพันธุ,์ มะขามเปรีย้ วลูกผสม
Abstract
The crop improvement program of Thai sour tamarind has been conducted in order to obtain sour
tamarind hybrids with high yield and quality suitable for mature, ripe and processing uses, 12 hybrids were
derived from 12 Di-allele crossing among 4 parent varieties as ‘Pakchong1’, ‘Sakaew’, ‘Dok kinghug’ and
‘Fuktrong Ratchaburi’, resulting in 100 plants/crossing and 1200 plants totally. There are 7 hybrids able to
flowering and fruiting composing of 4 hybrids from ‘Dok kinghug’ × ‘Pakchong1’ and 3 hybrids from ‘Dok
kinghug’ × ‘Fuktrong Ratchaburi’. Thirteen internal and external fruit traits evaluation revealed the significant
variation in all traits. The best promising lines were selected as G1. The G1 line (‘Dok kinghug’ ×
‘Pakchong1’#20) is excellent in fruit width, length, pod thickness, pod weight, pulp weight, seed number, pulp
color, tartaric acid and greyed-red.
Keywords: Evaluation, Selection, Sour tamarind hybrids
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คํานํา
สายพันธุ์มะขามเปรีย้ วในไทยสามารถแบ่งออกได้ 2 กลุ่ม คือมะขามกระดาน และมะขามขี แ้ มว (ประเสริฐ,
2522) โดยมะขามกระดานมีลกั ษณะฝั กใหญ่ และยาวแต่ฝักแบนเปลือกบาง มีปริมาณเนือ้ 41% ส่วนมะขามขีแ้ มวมี
ลักษณะฝั กเล็กรู ปฝั กกลมแต่สัน้ เปลือ กหนามี ปริมาณเนื อ้ 27% ของฝั ก จึงได้คัดเลือ ก ต้นแม่พันธุ์ดีท่ี ใ ห้ผลผลิตสูง
คุณภาพดี ตรงตามความต้องการของตลาดและแนะนําให้เกษตรกรปลูกเป็ นการค้าคือพันธุ์ ศรีสะเกษ 014 และศรีสะเกษ
019 (ชูศกั ดิ,์ 2533) นอกจากนีม้ ีรายงานการรวบรวมพันธุก์ ารค้าในไทยจํานวน 15 พันธุค์ ือ พันธุพ์ ระเจ้าตาก, ศรีปากช่อง,
สะทิงพระ, สระแก้ว, ดกกิ่งหัก, หนองสาหร่าย, ฤทธิศร, ฝั กตรง, กระดาน, ไชยโกมินทร์, เนือ้ แดง, ปากช่อง1, ปากช่อง3,
ปากช่อง4, และปากช่อง5 ซึ่งพันธุท์ งั้ หมดเกิดจากเมล็ดที่คาดว่าเกิดจากการผสมเกสรตามธรรมชาติแล้วมีการกระจายตัว
จากพันธุพ์ ืน้ เมืองเดิมคือ มะขามกระดานและมะขามขีแ้ มว (เรืองศักดิ์ และคณะ, 2557) โดยมีรายงานการศึกษาลักษณะ
ประจําพันธุ์ 5 พันธุ์ คือ โชคชัยพัฒนาหรือปากช่อง 1, พระเจ้าตาก, เบอร์ 11, ฤทธิ ศร และศรีปากช่อง มี ลักษณะที่
แตกต่างกันคือลักษณะฝัก ขนาดฝัก ความหนาเปลือก นํา้ หนักเนือ้ จํานวนฝักต่อกิโลกรัม และเปอร์เซ็นต์กรด (กวิศร์ และ
คณะ, 2552) มีความต้องการมะขามเปรีย้ วของตลาดทัง้ ใน และต่างประเทศสูงขึน้ อย่างต่อเนื่อง (กรมส่งเสริมการเกษตร,
2549) ในช่วงปี 2556–2559 ประเทศไทยส่งออกมะขามประมาณ 30,000–40,000 ตัน คิดเป็ นมูลค่ามากกว่าพันล้านบาท
(ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมส่งเสริมการเกษตร, 2560) โดยมีตลาดส่งออกอยู่ในกลุ่มประเทศอาหรับ
และการบริโภคภายในประเทศปริมาณมาก แม้ว่าเป็ นพืชยืนต้นที่สามารถปลูกได้ท่ วั ทุกภาคของประเทศไทยแต่ผลผลิตก็
ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาด (ชูศกั ดิ์, 2544) นอกจากนัน้ ความไม่สมํ่าเสมอของคุณภาพมะขามเปรีย้ วที่เก็บ
จากต้นตามธรรมชาติก็เป็ นปั ญหาสําคัญมากยิ่งขึน้ ด้วย เนื่องจากมีความแปรปรวนของพันธุม์ าก ส่วนพันธุท์ ่ีเกษตรกร
คัดเลือกปลูกหลายๆ พันธุก์ ็มีความหลากหลายทัง้ ในด้านขนาดของฝักที่สว่ นมากมีฝักขนาดเล็ก ฝักแบน ด้านคุณภาพของ
ฝั กที่เนือ้ น้อย ไม่ฉ่าํ นํา้ เปลือกบางทําให้แตกง่ายเมื่อเก็บเกี่ยว พันธุท์ ่ีพบส่วนมากไม่ตรงตามความต้องการของตลาด และ
มีขอ้ จํากัดในการใช้ประโยชน์ เช่นกลุ่มพันธุม์ ะขามกระดานมีลกั ษณะฝั กใหญ่แต่แบนโค้ง เปอร์เซ็นต์เนือ้ น้อย เมื่อสุกเนือ้
แห้งตายซากไม่ฉ่าํ นํา้ ทําให้ไม่เหมาะในการทําเป็ นมะขามเปี ยก ส่วนกลุม่ พันธุม์ ะขามขีแ้ มวมีลกั ษณะฝั กกลมตรงแต่ขนาด
ฝักเล็ก และผลผลิตตํ่า ปั ญหาเหล่านีส้ ามารถแก้ไขได้ดว้ ยการปรับปรุ งพันธุใ์ ห้ได้พนั ธุใ์ หม่ท่ีเหมาะสม ทัง้ การใช้ฝักดิบเพื่อ
การแปรรู ป และฝั กสุก โครงการวิจยั นีจ้ ึงได้ทาํ การปรับปรุ งพันธุเ์ พื่อให้ได้ลกั ษณะตามต้องการดังกล่าว คือ ขนาดฝักใหญ่
รูปทรงฝักกลม และตรง (ฝักดิ่ง) หรือแบนเกือบกลม และโค้งเล็กน้อย(ฝักดาบ) มีเนือ้ มาก เปลือกหนา เมล็ดมาก เนือ้ สีเข้ม
และมีคณ
ุ ภาพของเนือ้ ฝักสุกสูงสามารถแปรรูปเป็ นผลิตภัณฑ์
อุปกรณ์และวิธีการ
การสร้างลูกผสม
การสร้างลูกผสมจากพ่อ และแม่ท่ีคดั เลือก โดยมีลกั ษณะดีเด่นตามที่ตอ้ งการจํานวน 4 พันธุค์ ือ 1)พันธุป์ ากช่อง
1 มีลกั ษณะฝักกลมโค้ง เปลือกหนา เนือ้ มากสีนาํ้ ตาลเข้ม 2)พันธุส์ ระแก้ว มีลกั ษณะฝักใหญ่แต่แบน การเจริญเติบโตดี ให้
ผลผลิตสูง 3)พันธุด์ กกิ่งหัก มีลกั ษณะฝักกลม และตรง (ฝักดิ่ง) แต่ฝักเล็ก และ 4)พันธุฝ์ ักตรงราชบุรี มีลกั ษณะฝักใหญ่โค้ง
เล็กน้อยแต่แบน (ฝั กดาบ) ให้ผลผลิตสูง โดยผสมข้ามพันธุ์ และผสมกลับได้รวม 12 คู่ผสม หลังจากนัน้ ปลูกในแปลง
ทดสอบพันธุส์ ถานีวิจยั ปากช่องตัง้ แต่ปี 2556 จํานวนคูผ่ สมละ 100 ต้น โดยมีการปฏิบตั ิดแู ลรักษาเพื่อให้ออกดอกและติด
ฝักประยุกต์ตามหลักการปลูกมะขามเปรีย้ วของชูศกั ดิ์ (2544) ได้รายงานว่า การให้นาํ้ สัปดาห์ละครัง้ ครัง้ ละ 200 ลิตรต่อ
ต้นเฉพาะในช่วงเร่งออกดอก และการเจริญเติบโตของฝัก การกําจัดวัชพืชโดยใช้สารเคมีฉีดพ่นเดือนละครัง้ การให้ปยโดย
ุ๋
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ใช้ปยเคมี
ุ๋
รว่ มกับปุ๋ ยอินทรีย ์ เช่นใส่มลู ไก่ตน้ ละ 20 กิโลกรัมร่วมกับปุ๋ ยสูตร 16-16-8 อัตรา 1 กิโลกรัมต่อต้น ในช่วงเร่งการ
ออกดอก (เดือนเมษายน) ปุ๋ ยสูตร 15-15-15 อัตรา 1 กิโลกรัมต่อต้นในช่วงการเจริญเติบโตของฝั ก (เดือนมิถนุ ายน) ปุ๋ ย
สูตร 13-13-21 อัตรา 1 กิโลกรัมต่อต้นในช่วงฝั กเริ่มแก่เมล็ดเริ่มเปลี่ยนสี (เดือนตุลาคม) การป้องกันกําจัดโรค และแมลง
โดยการฉีดพ่นสารเคมีตามอาการของโรคและชนิดแมลงที่พบตามอัตราที่แนะนํา โดยเก็บเกี่ยวและบันทึกข้อมูลในช่วง
มกราคม-กุมภาพันธ์ 2563 เมื่อฝั กสุกทัง้ ฝั กโดยทยอยเก็บทีละฝั กแล้วประเมินและคัดเลือกพันธุด์ ีเด่น โดยทําการคัดเลือก
สายพันธุท์ ่ีมีลกั ษณะฝักดีเด่นตรงตามเกณฑ์มากที่สดุ
เกณฑ์การคัดเลือก (criteria)
1. ขนาดและลักษณะของฝัก โดยขนาดฝั กต้องใหญ่ รูปร่างฝั กเป็ นฝักดิ่ง หรือฝั กดาบ วัดความกว้างฝัก (ไม่นอ้ ย
กว่า 3 เซนติเมตร) ความยาวฝั ก (ไม่นอ้ ยกว่า 16 เซนติเมตร) ความหนาฝั ก (ไม่นอ้ ยกว่า 2 เซนติเมตร) โดยวัดขนาดด้วย
Vernier calipers และศึกษารู ปร่างของฝั ก โดยการให้คะแนน ฝั กตรงรู ปกลม (ฝั กดิ่ง) เท่ากับ 5.00 คะแนน (Fig. 1) โค้ง
เล็กน้อย (ฝักดาบ) เท่ากับ 3.00 คะแนน (Fig. 2) และฝักโค้งเท่ากับ 1.00 คะแนน (Fig. 3) โดยพันธุท์ ่ีคดั เลือกต้องมีคะแนน
ไม่ต่าํ กว่า 3 คะแนน ตามลําดับ

Fig. 1 5 score

Fig. 2 3 score

Fig. 3 1 score

2. ลักษณะทางปริมาณของฝัก โดยต้องมีนาํ้ หนักฝักสูง (ไม่นอ้ ยกว่า 38.00 กรัม) นํา้ หนักเนือ้ (ไม่นอ้ ยกว่า 19.00
กรัม/ฝั ก) จํานวนเมล็ด (ไม่นอ้ ยกว่า 9 เมล็ด/ฝั ก) และมีความหนาเปลือก (ไม่นอ้ ยกว่า 1 มิลลิเมตร) ชั่งนํา้ หนักของฝั ก
(กรัม) นํา้ หนักเนือ้ ต่อฝัก (กรัม) นับจํานวนเมล็ดต่อฝัก และวัดความหนาเปลือก ด้วย Vernier calipers
3. เนือ้ และคุณภาพของเนือ้ ฝั กสุก โดยเนือ้ ฝักสุกต้องมีสีนา้ํ ตาลเข้มหรือโทนสีแดง มีความฉํ่านํา้ สูง ปริมาณกรด
และวิตามินซีสงู การวัดสีเนือ้ ใช้การเทียบสีดว้ ยแผ่นเทียบสีของ The Royal Horticultural Society รุน่ New Sixth Edition
in 2015 ค่าสีเนือ้ โดยการให้คะแนน เนือ้ สีนาํ้ ตาลแดงเท่ากับ 5 คะแนน และสีนาํ้ ตาลเข้มเท่ากับ 1 คะแนน โดยพันธุ์ท่ี
คัดเลือกต้องมีคะแนนไม่ต่าํ กว่า 3.00 คะแนน ค่าความฉํ่าเนือ้ โดยการให้คะแนน ฉํ่าเนือ้ สูงเท่ากับ 5.00 คะแนน และฉํ่า
เนือ้ น้อย (แห้ง) เท่ากับ 1.00 คะแนน โดยพันธุท์ ่ีคดั เลือกต้องมีคะแนนไม่ต่าํ กว่า 3.00 คะแนน กรดทาร์ทาริก (TA) (%)
(ไม่ต่าํ กว่า 12%) และปริมาณวิตามินซี
การวิเคราะห์ขอ้ มูล
วางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ (completely randomized design; CRD) กําหนดให้สายพันธุ์เป็ นทรีท
เมนต์ เปรียบเทียบกับพันธุพ์ ่อ-แม่ 4 พันธุ์ รวมจํานวน 11 ทรีทเมนต์ ทรีทเมนต์ ละ 10 ซํา้ (ฝั ก) วิเคราะห์ขอ้ มูลทางสถิติ
โดยตาราง ANOVA และทดสอบค่าเฉลี่ยด้วยวิธี DMRT
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ผลและวิจารณ์ผลการทดลอง
ขนาดและลักษณะของฝัก
- ขนาดความกว้างฝัก มะขามลูกผสมเมื่อเปรียบเทียบกับพันธุพ์ อ่ -แม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ โดยพันธุท์ ่ีมี
ความกว้างมากที่สดุ คือพันธุ์ G2 มีคา่ เท่ากับ 3.64 เซนติเมตร ซึง่ ไม่แตกต่างทางสถิติกบั พันธุ์ G1, I2, สระแก้ว, ปากช่อง1,
ฝักตรงราชบุรี, G3 และ I3 โดยมีคา่ เท่ากับ 3.59, 3.58, 3.53, 3.50, 3.44, 3.43 และ 3.36 เซนติเมตร ตามลําดับ และ
พันธุท์ ่ีมีความกว้างน้อยที่สดุ คือพันธุ์ ดกกิ่งหัก มีคา่ เท่ากับ 2.69 เซนติเมตร (Table 1)
- ขนาดความยาวฝัก มะขามลูกผสมเมื่อเปรียบเทียบกับพันธุพ์ อ่ -แม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ โดยพันธุท์ ่ีมี
ความยาวมากที่สดุ คือพันธุ์ สระแก้ว มีคา่ เท่ากับ 22.40 เซนติเมตร ซึง่ ไม่แตกต่างทางสถิติกบั พันธุ์ G1 ฝักตรงราชบุรี G3
I1 และ G2 โดยมีคา่ เท่ากับ 22.20, 21.00, 19.90, 19.90 และ 19.60 เซนติเมตร ตามลําดับ และพันธุท์ ่ีมีความยาวน้อย
ที่สดุ คือพันธุ์ I3 มีคา่ เท่ากับ 14.75 เซนติเมตร (Table 1)
- ขนาดความหนาฝัก มะขามลูกผสมเมื่อเปรียบเทียบกับพันธุพ์ อ่ -แม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ โดยพันธุท์ ่ีมี
ความหนามากที่สดุ คือพันธุ์ ปากช่อง 1 มีคา่ เท่ากับ 2.24 เซนติเมตร ซึง่ ไม่แตกต่างทางสถิติกบั พันธุ์ G2, G1, I2, I3, G3
และ I1 โดยมีค่าเท่ากับ 2.16, 2.04, 2.19, 2.15, 2.02 และ 2.00 เซนติเมตร ตามลําดับ และพันธุท์ ่ีมีความหนาน้อยที่สดุ
คือพันธุ์ ฝักตรงราชบุรี มีคา่ เท่ากับ 1.70 เซนติเมตร (Table 1)
- รูปร่างฝัก มะขามลูกผสมเมื่อเปรียบเทียบกับพันธุพ์ อ่ -แม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ โดยพันธุท์ ่ีมีคะแนนรูป
ร่างฝักมากที่สดุ คือพันธุ์ ดกกิ่งหักที่มีรูปร่างฝักกลม และตรง (ฝักดิ่ง) มีคา่ เท่ากับ 4.90 คะแนน ซึง่ ไม่แตกต่างทางสถิติกบั
พันธุ์ G4, I3 และ I2 ซึง่ มีรูปร่างเป็ นฝักดาบ โดยมีคา่ เท่ากับ 4.50, 4.50 และ 4.00 คะแนน ตามลําดับ และพันธุท์ ่ีมีคะแนน
น้อยที่สดุ คือพันธุ์ ปากช่อง 1 ที่มีรูปร่างฝักโค้งครึง่ วงกลม มีคา่ เท่ากับ 2.90 คะแนน (Table 1)
Table 1 The fruit characteristics of Hybrid Thai Sour Tamarind at Pakchong Research Station
Cultivars
Fruit width (cm) Fruit length (cm) Pod Thickness (cm)
Pod shape
‘Pakchong1’
3.50ab
16.10c-e
2.24a
2.90d
‘Sakaew’
3.53ab
22.40a
1.97bc
3.50bd
‘Dok kinghug’
2.69d
16.10c-e
1.81cd
4.90a
‘Fuktrong Ratchaburi’
3.44ab
21.00ab
1.70d
4.00 a-d
G1
3.59ab
22.20a
2.04a-c
3.60b-d
G2
3.64a
19.60a-d
2.16ab
3.60b-d
G3
3.43ab
19.90a-c
2.02a-c
4.20 a-c
G4
2.99cd
17.25b-e
1.83cd
4.50ab
I1
3.26bc
19.90a-c
2.00a-c
3.10cd
I2
3.58ab
15.50de
2.19ab
4.00a-d
I3
3.36ab
14.75e
2.15ab
4.50ab
**
**
**
**
F-test
CV (%)
7.49
16.00
8.22
21.92
*Mean with different letters in the same column are significantly different at p < 0.01 by DMRT
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ลักษณะทางปริมาณของฝัก

- นา้ํ หนักของฝัก มะขามลูกผสมเมื่อเปรียบเทียบกับพันธุพ์ อ่ -แม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ โดยพันธุท์ ่ีมีนาํ้ หนัก
มากที่สดุ คือพันธุ์ G1 มีค่าเท่ากับ 51.40 กรัม ซึ่งไม่แตกต่างทางสถิติกบั พันธุ์ สระแก้ว, G3, H2, I1 และ ฝั กตรงราชบุรี
โดยมีค่าเท่ากับ 49.50, 44.10, 43.90, 43.90 และ 42.90 กรัม ตามลําดับ และพันธุท์ ่ีมีนาํ้ หนักน้อยที่สดุ คือพันธุ์ ดกกิ่งหัก
มีคา่ เท่ากับ 23.20 กรัม (Table 2)
- น้าํ หนักเนือ้ ต่อฝัก มะขามลูกผสมเมื่อเปรียบเทียบกับพันธุ์พ่อ-แม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ โดยพันธุ์ท่ีมี
นํา้ หนักมากที่สดุ คือพันธุ์ G1 มีค่าเท่ากับ 25.90 กรัม ซึ่งไม่แตกต่างทางสถิติกบั พันธุ์ I1, G3, สระแก้ว, G2, I2 และ ปาก
ช่อง 1 โดยมีค่าเท่ากับ 24.40, 23.30, 21.89, 21.70, 20.50 และ 20.17 กรัม ตามลําดับ และพันธุท์ ่ีมีนาํ้ หนักน้อยที่สดุ คือ
พันธุ์ ดกกิ่งหัก มีคา่ เท่ากับ 12.20 กรัม (Table 2)
- จาํ นวนเมล็ดต่อฝัก มะขามลูกผสมเมื่อเปรียบเทียบกับพันธุพ์ ่อ-แม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ โดยพันธุท์ ่ีมี
จํานวนเมล็ดมากที่สดุ คือพันธุ์ สระแก้ว มีค่าเท่ากับ 10.00 เมล็ด ซึ่งไม่แตกต่างทางสถิติกบั พันธุ์ G1, G3, ฝั กตรงราชบุรี,
G2, I1, I2, ปากช่อง 1, ดกกิ่งหัก และ G4 โดยมีค่าเท่ากับ 9.90, 9.70, 9.67, 8.30, 8.20, 8.00, 8.00, 7.90 และ 6.75
กรัม ตามลําดับ และพันธุท์ ่ีมีเมล็ดน้อยที่สดุ คือพันธุ์ I3 มีค่าเท่ากับ 5.50 เมล็ด (Table 2) จุฑาภรณ์ (2549) ได้รายงานว่า
เมล็ดในแต่ละพันธุม์ ีความแตกต่างกันด้านขนาด รูปทรง และจํานวน ขึน้ อยูก่ บั ขนาดของฝัก และระยะข้อของฝัก
- ความหนาเปลือก มะขามลูกผสมเมื่อเปรียบเทียบกับพันธุ์พ่อ-แม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ โดยพันธุ์ท่ีมี
ความหนาเปลือกมากที่สดุ คือพันธุ์ ปากช่อง 1 มีคา่ เท่ากับ 1.00 มิลลิเมตร ซึ่งไม่แตกต่างทางสถิติกบั พันธุ์ สระแก้ว ซึ่งมี
ค่าเท่ากับ 0.87 มิลลิเมตร และพันธุท์ ่ีนอ้ ยที่สดุ คือพันธุ์ ดกกิ่งหัก มีคา่ เท่ากับ 0.51 มิลลิเมตร (Table 2)
ลักษณะประจําพันธุภ์ ายนอกของฝักในด้าน ความกว้าง ความยาว และความหนา พบว่าพันธุล์ กู ผสมส่วนมาก
มีขนาดอยู่ในเกณฑ์การคัดเลือกที่ตงั้ ไว้ และ รู ปร่างของฝักมีลกั ษณะอยู่ก่งึ กลางระหว่างฝักโค้งกับฝักตรงที่เรียกว่าฝั กดาบ
ซึง่ เป็ นลักษณะที่ตอ้ งการด้วย
ลักษณะทางปริมาณของฝั กที่ตอ้ งการนํา้ หนักฝั กสูง ปริมาณเนือ้ เยอะ เมล็ดมาก ลูกผสมส่วนมากมีลกั ษณะ
ใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ยของพันธุพ์ ่อแม่ซ่ึงเป็ นที่ตอ้ งการ แต่มีความหนาเปลือกน้อยกว่า 1 มิลลิเมตร ซึ่งลูกผสมทัง้ หมดไม่
ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกในด้านความหนาของเปลือก ส่วนจํานวนเมล็ดของลูกผสมพันธ์ G1 มีจาํ นวนเมล็ดมากที่สดุ ซึ่ง
เป็ นที่ตอ้ งการเนื่องจากจํานวนเมล็ดมากมีความสอดคล้องกับความยาวของฝั ก รวมทัง้ ระยะข้อของฝักหรือความกว้างของ
เมล็ดของแต่ละพันธุ์
เนือ้ และคุณภาพของเนือ้ ฝักสุก
- ค่าสีเนือ้ มะขามลูกผสมเมื่อเปรียบเทียบกับพันธุพ์ ่อ-แม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ โดยพันธุท์ ่ีมีคะแนนค่าสี
เนือ้ มากที่สดุ คือพันธุ์ ฝักตรงราชบุรี มีคา่ เท่ากับ 4.78 คะแนน แต่ไม่แตกต่างกับพันธุ์ G1 ที่มีคา่ เท่ากับ 4.60 คะแนน และ
พันธุท์ ่ีมีคะแนนน้อยที่สดุ คือพันธุ์ ปากช่อง 1 มีคา่ เท่ากับ 1.40 คะแนน (Table 3)
- สีเนือ้ สีของเนือ้ ฝั กสุกของมะขามลูกผสมเมื่อเปรียบเทียบกับพันธุพ์ ่อ-แม่ มีสีใกล้เคียงกันคือสีนาํ้ ตาลแดงจน
ถึงนํา้ ตาลเข้ม โดยพันธุท์ ่ีมีสีนาํ้ ตาลแดงคือพันธุ์ ฝักตรงราชบุรี และสีนาํ้ ตาลเข้มที่สดุ คือพันธุ์ ปากช่อง 1 ส่วนพันธุอ์ ่ืนๆ มีส
เนือ้ อยูร่ ะหว่างสีนาํ ตาลแดง-สีนาํ้ ตาลเข้ม (Table 3)
- ค่าความฉ่ าํ เนือ้ มะขามลูกผสมเมื่อเปรียบเทียบกับพันธุพ์ ่อ-แม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ โดยพันธุท์ ่ีมีคะ
แนน ค่าความฉํ่าเนือ้ มากที่สดุ คือพันธุ์ ปากช่อง 1 มีคา่ เท่ากับ 4.80 คะแนน ซึง่ แตกต่างทางสถิติกบั พันธุอ์ ่ืน ๆ โดยมีพนั ธุ์
I1 มีคา่ น้อยที่สดุ เท่ากับ 2.70 คะแนน (Table 3)
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- เปอร์เซ็นต์กรดทาร์ทาริก (Tartaric acid; TA) มะขามลูกผสมเมื่อเปรียบเทียบกับพันธุพ์ อ่ -แม่มีความ
แตกต่างกันทางสถิติ โดยพันธุท์ ่ีมีคา่ สูงที่สดุ คือพันธุ์ ดกกิ่งหัก มีคา่ เท่ากับ 13.65 เปอร์เซ็นต์ แต่ไม่แตกต่างกับพันธุ์ G1,
ปากช่อง 1 และ สระแก้ว โดยมีค่าเท่ากับ 12.70, 12.43 และ 11.15 ตามลําดับ โดยมีพนั ธุ์ G2 มีคา่ น้อยที่สดุ เท่ากับ 8.76
เปอร์เซ็นต์ (Table 3) พันธุล์ กู ผสมที่มีเปอร์เซ็นต์กรดมากที่สดุ คือพันธุ์ G1 ซึง่ ผ่านตามเกณฑ์การคัดเลือก ชูศกั ดิ์ (2544) ได้
รายงานไว้ในเนือ้ มะขามเปรีย้ วต้องมีปริมาณกรดทาร์ทาริกสูงกว่า 12 เปอร์เซ็นต์ ใกล้เคียงกับพันธุด์ กกิ่งหัก และปากช่อง 1
ซึง่ เป็ นพันธุพ์ อ่ -แม่ ส่วนลูกผสมอื่น ๆ ไม่ผา่ นเกณฑ์ในด้านนี ้
- ปริมาณวิตามินซี (Vitamin C) มะขามลูกผสมเมื่อเปรียบเทียบกับพันธุพ์ อ่ -แม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ โดย
พันธุท์ ่ีมีคา่ สูงที่สดุ คือ พันธุ์ G3 มีคา่ เท่ากับ 29.03 แต่ไม่แตกต่างกับพันธุ์ G2 ที่มีคา่ เท่ากับ 24.90 โดยมีพนั ธุ์ I3 มีคา่ น้อย
ที่สดุ เท่ากับ 16.98 (Table 3)
เนือ้ และคุณภาพของเนือ้ ฝักสุกตามเกณฑ์การคัดเลือก เนือ้ จากฝักสุกต้องมีสีนาํ้ ตาลเข้มหรือโทนสีแดง มีความ
ฉํ่าเนือ้ สูง ปริมาณกรด และวิตามินซีสงู ลูกผสมส่วนมากมีเนือ้ สีนาํ้ ตาลออกโทนสีแดงตามเกณฑ์การคัดเลือกที่ตงั้ ไว้ มี
ความฉํ่าเนือ้ ปานกลาง (ไม่ต่าํ กว่า 3.00 คะแนน) เปอร์เซ็นต์กรดค่อนข้างตํ่า (น้อยกว่า 12% ยกเว้นพันธุ์ G1 เท่านัน้ ที่มีคา่
เปอร์เซ็นต์กรดทาร์ทาริกถึง 12.70%) โดยปริมาณกรดในเนือ้ มีคณ
ุ สมบัติทางยา หากมีปริมาณกรดสูงก็สามารถนําไปใช้ใน
ด้านอุตสาหกรรมต่าง ๆ ได้สงู
จาการประเมินลักษณะฝักสุกของมะขามเปรีย้ วลูกผสม มีพนั ธุท์ ่ีมีลกั ษณะดีมากที่สดุ คือ พันธุ์ G1 (‘ดกกิ่งหัก’ ×
‘ปากช่อง 1’ # 20) (Fig. 4) ซึง่ มีลกั ษณะดีเด่น 9 ลักษณะ คือ ความกว้างฝัก 3.59 เซนติเมตร ความยาว 22.20 เซนติเมตร
ความหนา 2.04 เซนติเมตร และนํา้ หนัก 51.40 กรัม/ฝัก นํา้ หนักเนือ้ 25.90 กรัม/ฝัก จํานวนเมล็ด 9.90 เมล็ด/ฝัก ค่าสีเนือ้
4.60 คะแนน เปอร์เซ็นต์กรดทาร์ทาริกสูง 12.70 % และเนือ้ สีนาํ้ ตาลแดง
ส่วนลักษณะที่เหลืออยู่ในเกณฑ์ปานกลาง รู ปร่างฝั ก 3.60 คะแนน ความฉํ่าเนือ้ 3.90 คะแนน และมีปริมาณ
วิตามินซี 21.05 มิลลิกรัม/100 กรัม แต่มีความหนาเปลือกไม่ผ่านตามเกณฑ์การคัดเลือก เนื่องจากมีความหนาเปลือกไม่
ถึง 1 มิลลิเมตร
Table 2 Quantitative characteristics of pods of tamarind hybrids compared with 11 cultivars of their parents
Pod weight
Pulp weight
seed number
Peel thickness
Cultivars
(g/pod )
(g/pod )
(Seed/pod)
(mm)
‘Pakchong1’
33.70bc
20.17a-c
8.00ab
1.00a
‘Sakaew’
49.50a
21.89ab
10.00a
0.87ab
‘Dok kinghug’
23.20c
12.20d
7.90ab
0.51d
‘Fuktrong Ratchaburi’
42.90ab
18.14b-d
9.67a
0.68cd
G1
51.40a
25.90a
9.90a
0.72bc
G2
43.90ab
21.70ab
8.30ab
0.70b-d
G3
44.10ab
23.30ab
9.70a
0.63cd
G4
29.25c
15.00cd
6.75ab
0.68cd
I1
43.90ab
24.40ab
8.20ab
0.63cd
I2
35.5bc
20.50a-c
8.00ab
0.60cd
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I3
27.75c
14.50dc
5.50b
0.68cd
**
**
**
**
F-test
CV (%)
24.52
22.22
26.26
18.82
*Mean with different letters in the same column are significantly different at p < 0.01 by DMRT
Table 3 Texture and quality of the tamarind hybrids were compared with 11 cultivars of their parents
Juicy
Vitamin C
TA
Cultivars
Pulp color
Flesh color
(%)
texture
(mg/100g)
‘Pakchong1’
1.40f greyed-purple 183A
4.80a
12.43a-c
21.52b-e
‘Sakaew’
3.10de greyed-red 178A
2.90d
11.15a-d
22.71b-d
‘Dok kinghug’
2.70e greyed-red 179C
3.30cd
13.65a
18.93c-e
‘Fuktrong Ratchaburi’
4.78a greyed-red 179B
3.33cd
9.26d
17.26de
G1
4.60ab greyed-red 179A
3.90bc
12.70ab
21.05b-e
G2
2.80e greyed-red 180A
3.20cd
8.76d
24.90ab
G3
2.40e greyed-red 180A
3.30cd
9.79dc
29.03a
G4
3.75cd greyed-red 178A
3.25cd
10.11b-d
17.23dc
I1
2.70e greyed-red 178A
2.70d
10.58b-d
19.34c-e
I2
4.00be greyed-red 179B
4.00b
9.23d
23.84bc
I3
3.75cd greyed-red 178A
3.25cd
10.20b-d
16.98e
**
**
**
**
F-test
CV (%)
92.00
14.21
17.62
18.44
*Mean with different letters in the same column are significantly different at p < 0.01 by DMRT

Fig. 4 Characteristics of G1 hybrids (‘Dok kinghug’ × ‘Pakchong1’#20)
สรุ ป

พัน ธุ์ท่ี มีศักยภาพสูง ตามเกณฑ์การคัดเลื อ กมากที่ สุด คื อ พัน ธุ์ G1 ( ‘ดกกิ่ ง หัก’ × ‘ปากช่อ ง 1’ # 20 ) ซึ่ง มี
ลักษณะดี เด่น 9 ลักษณะ คื อ ความกว้า ง ความยาว ความหนา และนํา้ หนักฝั ก นํา้ หนักเนื อ้ จํา นวนเมล็ด ค่า สี เนื อ้
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เปอร์เซ็นต์กรดทาร์ทาริกสูง และเนือ้ สีนาํ้ ตาลแดง ส่วนรูปร่างฝัก ความฉํ่าเนือ้ และปริมาณวิตามินซี อยูใ่ นเกณฑ์ปานกลาง
แต่ความหนาเปลือกไม่ผา่ นตามเกณฑ์การคัดเลือก
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บทคัดย่อ
งานวิจยั นีศ้ กึ ษาการชักนํายอดจากใบเบญจมาศพันธุก์ รีนบัทเทินโดยนําฐานใบเบญจมาศ เพาะเลีย้ งบนอาหาร
แข็ ง สูต ร MS ที่ เ ติ ม 2,4–D ความเข้ม ข้น 0, 0.5 และ 1.0 มิ ล ลิ ก รัม ต่ อ ลิต ร ร่ว มกับ BA ความเข้ม ข้น 0, 1, 2 และ 3
มิลลิกรัมต่อลิตร วางแผนการทดลองแบบสุม่ สมบูรณ์ (Completely Randomized Design; CRD) ทรีทเมนต์ละ 10 ซํา้ ซํา้
ละ 2 ชิน้ พบว่า ความเข้มข้นของ 2,4-D และ BA มีผลต่อการเกิดแคลลัสโดยสูตรอาหารที่เติม 2,4-D หรือ BA เพียงชนิด
เดียวและที่ไม่เติมสารควบคุมการเจริญเติบโต ไม่สามารถชักนําให้เกิดแคลลัสได้ ส่วนอาหารที่เติมทัง้ 2,4-D และ BA
สามารถชักนําให้เกิดแคลลัสที่มีลกั ษณะเป็ นแบบเกาะกันแน่นสีเขียว เมื่อนําชิน้ พืชมาชักนําให้เกิดยอดบนอาหารแข็งสูตร
MS ที่เติม Kinetin 3 มิลลิกรัมต่อลิตร เป็ นเวลา 8 สัปดาห์ พบว่า สูตรอาหาร MS ที่เติม 2,4-D 0.5 มิลลิกรัมต่อลิตร ร่วมกับ
BA 1.0 มิลลิกรัมต่อลิตร สามารถชักนําให้เกิดยอด 3.75 ยอด และสูตรอาหาร MS ที่ เติม 2,4-D 1.0 มิลลิกรัมต่อลิตร
ร่วมกับ BA 1.0 มิลลิกรัมต่อลิตร สามารถชักนําให้เกิดยอด 2.25 ยอด ตามลําดับ
คําสําคัญ: การชักนํายอด, การเพาะเลีย้ งเนือ้ เยื่อ, สารควบคุมการเจริญเติบโต
Abstract
This research studied shoot regeneration from leaves of ‘Green Button’ chrysanthemum. By in vitro
culture of leaf-base chrysanthemum on solid MS medium containing 0, 0.5 and 1.0 mg/l 2,4-D in combination
with 0, 1, 2 and 3 mg/l BA. The experimental design was CRD with 10 replications, each of 2 pieces. The results
demonstrated that the hormone free medium and the medium containing only 2,4-D or BA were unable to
induced callus. Meanwhile, medium containing both 2,4-D and BA showed green and compact callus. The
explants were then subjected to shoot regeneration on MS solid medium containing 3 mg/l kinetin for 8 weeks.
The results revealed that callus induction medium containing 0.5 mg/l 2,4-D and 1.0 mg/l BA 3.75 shoots were
induced. And the MS medium containing 1.0 mg/l 2,4-D and 1.0 mg/l BA regenerated 2.25 shoots, respectively.
Keywords: Chrysanthemum, Plant growth regulator, Tissue culture
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คํานํา
เบญจมาศเป็ นไม้ดอกในวงศ์ Asteraceae (Compositae) ที่ได้รบั ความนิยมทั่วโลก ทัง้ ไม้ตดั ดอก และไม้กระถาง
เนื่องจากมีสีสนั สวยงาม อายุการปั กแจกันยาวนาน (สุภาวดี, 2549) ปั จจุบนั ประเทศไทยมีพืน้ ที่ปลูกเบญจมาศทั่วทุกภาค
ประมาณ 500 ไร่ ผลผลิตรวม 50,841,500 ดอก แต่ผลผลิตที่ได้ยงั คงไม่เพียงพอ กับความต้องการของผูบ้ ริโภค และยังมี
การปลูกเป็ นการค้าในประเทศคู่คา้ ที่สาํ คัญ ได้แก่ มาเลเซีย และเนเธอร์แลนด์โดยมีมลู ค่าการนําเข้าประมาณ 25 ล้าน
บาทต่อปี การขยายพันธุเ์ บญจมาศส่วนใหญ่มกั ใช้วิธีการปั กชํา แต่มกั พบปั ญหาโรคที่ติดมากับท่อนพันธุ์ ซึ่งส่งผลกระทบ
ต่อ ระบบการผลิตอย่า งมาก นอกจากนี ย้ ังพบว่า กิ่ ง ชํา ที่ ไ ด้จ ากต้นแม่ท่ี ไ ม่ส มบูรณ์แ ละอ่อ นแอ ทํา ให้ผลผลิตที่ ไ ด้ไ ม่
สมํ่าเสมอ ส่งผลให้เกษตรกรไม่สามารถวางแผนการผลิตที่แน่นอนได้ และเมื่อมีการปลูกเบญจมาศเพิ่มมากขึน้ ยังพบว่ามี
ปั ญหาจํานวนกิ่งชําที่ใช้สาํ หรับการขยายพันธุ์ไม่เพียงพอต่อความต้องการของเกษตรกร (สุภาพร และอํานวย, 2563)
ในการขยายพันธุพ์ ืชเพื่อให้ได้ตน้ พันธุท์ ่ีปราศจากโรคมักใช้เทคนิคการเพาะเลีย้ งเนือ้ เยื่อเข้ามาช่วย ซึ่งยังช่วยให้
ได้พืชที่มีลกั ษณะตรงตามพันธุเ์ ดิม ขนาดต้นสมํ่าเสมอ และสามารถขยายพันธุไ์ ด้รวดเร็วทําให้มีจาํ นวนต้นเพียงพอ และ
สําหรับการออกปลูกได้ตลอดปี อย่างไรก็ตามการพัฒนาเซลล์และเนือ้ เยื่อที่เพาะเลีย้ งภายใต้อาหารสังเคราะห์ ถูกควบคุม
ด้วยปั จจัยภายนอก เช่น องค์ประกอบของอาหารเพาะเลีย้ ง อุณหภูมิ แสง และปั จจัยภายในพืชเอง เช่น ชนิดพันธุแ์ ละพันธุ์
ปลูกของพื ช ซึ่งมี ผลต่อ การพัฒนาเป็ นต้นพื ชที่ สมบูรณ์ไ ด้ ในส่ว นของอาหารเพาะเลี ย้ งเนื อ้ เยื่ อ นั้น สารควบคุมการ
เจริญเติบโตก็เป็ นอีกปั จจัยหนึ่งที่มีอิทธิพลในการควบคุมการเจริญเติบโตของพืช โดยส่วนใหญ่การเพิ่มปริมาณต้นพันธุม์ กั
ใช้สารกลุม่ ไซไคนินเพื่อกระตุน้ ให้มีการเกิดยอดมากขึน้ (พันทิพา และคณะ, 2560) เช่น BA และ Kinetin ดังนัน้ ในงานวิจยั
นีจ้ ึงมีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของสารควบคุมการเจริญเติบโต BA และ 2,4-D ความเข้มข้นต่างๆ ที่มีผลต่อการพัฒนา
เป็ นแคลลัสจากเนือ้ เยื่อส่วนของฐานใบและไคเนตินที่มีผลต่อการเกิดยอดจากชิน้ พืขของเบญจมาศพันธุป์ ลูกกรีนบัทเทิน
ในสภาพปลอดเชือ้
อุปกรณ์และวิธีการ
การศึกษาผลของสารควบคุมการเจริญเติบโตต่อการชักนาํ แคลลัสจากฐานใบ
นํา ต้น เบญจมาศพัน ธุ์ป ลูก กรี น บัท เทิ น ที่ ไ ด้จ ากการเพาะเลี ย้ งเนื อ้ เยื่ อ ในสภาพปลอดเชื อ้ จากสูต รอาหาร
Murashige and Skoog (MS) (1962) ที่ไม่มีการเติมสารควบคุมการเจริญเติบโต ตัดส่วนปลายใบออกใช้เฉพาะส่วนฐาน
ใบที่มีกา้ นใบติดอยู่ เพาะเลีย้ งบนอาหารสูตร MS ที่เติม benzyl adenine (BA) 0, 1, 2 และ 3 มิลลิกรัมต่อลิตร ร่วมกับ
2,4-dichlorophenoxyacetic acid (2,4-D) 0, 0.5 และ 1 มิลลิกรัมต่อลิตร โดยอาหารแต่ละสูตรเติมนํา้ ตาลทราย 30 กรัม
ต่อลิตร และผงวุน้ 7 กรัมต่อลิตร ปรับให้มี pH 5.7 เพาะเลีย้ งในสภาพที่ให้แสงจากหลอดฟลูออเรสเซนต์ 16 ชั่วโมงต่อวัน
ความเข้มแสง 50 ไมโครโมลต่อตารางเมตรต่อวินาที ในห้องควบคุมอุณหภูมิ 25±2 องศาเซลเซียส เปลี่ยนย้ายอาหารทุก
4 สัปดาห์บนั ทึกผลการเกิดแคลลัสเมื่อเพาะเลีย้ งเป็ นเวลา 8 สัปดาห์ บันทึกนํา้ หนักและการเปลี่ยนแปลงอื่นๆ เช่น สีและ
ลักษณะของแคลลัส วางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ (Completely Randomized Design ; CRD) วิเคราะห์ความ
แปรปรวนโดยเปรี ย บเที ย บค่ า เฉลี่ ย ด้ว ยวิ ธี Duncan’s New Multiple Range Test (DMRT) ที่ ร ะดับ ความเชื่ อ มั่น 95
เปอร์เซ็นต์ ทําการทดลอง 10 ซํา้ ซํา้ ละ 2 ชิน้
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การชักนาํ ให้เกิดยอดจากแคลลัส
นําชิน้ พืชที่ผ่านชักนําแคลลัสจากการทดลองแรก จากแต่ละสูตรอาหารไปเพาะเลีย้ งต่อในอาหารสูตร MS ที่เติม
Kinetin 3 มิลลิกรัมต่อลิตร เปลี่ยนย้ายอาหารทุก 4 สัปดาห์ เป็ นเวลา 8 สัปดาห์ บันทึกลักษณะการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่
เกิดขึน้ กับชิน้ แคลลัส ได้แก่ ขนาดแคลลัส นํา้ หนักสดแคลลัส จํานวนยอด จํานวนราก และความยาวราก
ผลและวิจารณ์ผลการทดลอง
ผลของสารควบคุมการเจริญเติบโตต่อการเกิดแคลลัส
การนําส่วนฐานใบเพาะเลีย้ งบนอาหารแข็งสูตร MS ที่ที BA เข้มข้น 0, 1, 2 และ 3 มิลลิกรัมต่อลิตร ร่วมกับ
2,4-D เข้มข้น 0 0.5 และ 1 มิลลิกรัมต่อลิตร เป็ นเวลา 8 สัปดาห์ พบว่า เมื่อเพาะเลีย้ งเป็ นเวลา 2 สัปดาห์ในอาหารที่มี
BA และ 2,4-D ฐานใบเริ่มมีการม้วนงอและเริ่มเกิดแคลลัสสีเขียวบริเวณรอยตัด และเมื่อเพาะเลีย้ งเป็ นเวลา 4 สัปดาห์
แผ่ น ฐานใบด้า นในมี สี เ หลื อ งอ่ อ น ส่ว นแคลลัส มี ลัก ษณะเป็ น แบบเกาะกัน แน่ น สี เ ขี ย ว และมี ข นาดใหญ่ ขึน้ ซึ่ง เมื่ อ
เพาะเลีย้ งเป็ นเวลา 8 สัปดาห์ แคลลัสมีลกั ษณะเป็ นก้อนสีเขียวขนาดใหญ่ (Fig. 1)
สูตรอาหารที่ไม่เติมสารควบคุมการเจริญเติบโตและสูตรที่เติมสารควบคุมการเจริญเติบโตเพียงชนิดเดียว (BA
หรือ 2,4-D) ไม่สามารถชักนําให้เกิดแคลลัสได้ (Fig. 2) อาจเนื่องมาจากความสมดุลระหว่างออกซินและไซโตไคนินไม่
เหมาะสมสําหรับสูตรที่ชกั นําให้เกิดแคลลัสได้นนั้ พบว่า การเจริญเติบโตของแคลลัสแตกต่างกัน โดยเมื่อเมื่อเพาะเลีย้ ง
เป็ นเวลา 8 สัปดาห์ สูตรอาหารที่เติม BA 1 2 และ 3 มิลลิกรัมต่อลิตร ร่วมกับ 2,4-D 0.5 และ 1 มิลลิกรัมต่อลิตร สามารถ
ชักนําให้เกิดแคลลัสมีลักษณะเป็ นแบบเกาะกันแน่นสีเขี ยว (Fig. 2) ซึ่งผลที่ได้คล้ายกับการเกิ ดแคลลัสจากกลี บดอก
เบญจมาศจากงานวิ จั ย ของ Thangmanee and Kanchanapoom (2011) ที่ เ พาะเลี ้ ย งกลี บ ดอกเบญ จมาศ
[Chrysanthemum x grandiflorum (Ramat.) Kitam.] บนอาหารสูตร MS ที่เติม BA 13.3 ไมโครโมลาร์ (3 มิลลิกรัมต่อ
ลิตร) ร่วมกับ 2,4-D 0.5 ไมโครโมลาร์ (0.1 มิลลิกรัมต่อลิตร) ให้ประสิทธิ ภาพการเกิ ดแคลลัสสูงสุด ซึ่งวีรวรรณ และ
พรรณธิภา (2552) ศึกษาอิทธิพลของชิน้ ส่วนพืช ได้แก่ ก้านใบ และลําต้นใต้ใบเลีย้ งของต้นสบู่ดาํ (Jatropha curcas L.)
และความเข้มข้นของ BA และ IBA พบว่าผลของชิน้ ส่วนพืช และความเข้มข้นของสารควบคุมการเจริญเติบโตมีผลต่อการ
เกิดแคลลัสอย่างมีนยั สําคัญ

0 week

2 weeks

4 weeks

8 weeks

Fig. 1 Time course development of callus induction from leaf base of ‘Green Button’ chrysanthemum on MS
media supplemented with 3 mg/l BA and 0.5 mg/l 2, 4-D
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Fig. 2 The 8 weeks calli from Leaf bases of ‘Green Button’ chrysanthemum on MS media supplemented
with 0–1.0 mg/l 2,4-D in combination with 0–3.0 mg/l BA
การชักนาํ ให้เกิดยอด
เมื่อนําชิน้ พืชที่เพาะเลีย้ งบนอาหารแข็งสูตรชักนําแคลลัสเป็ นเวลา 8 สัปดาห์ มาเพาะเลีย้ งบนอาหารแข็งสูตร
MS ที่เติม Kinetin 3 มิลลิกรัมต่อลิตร พบว่า เมื่อเพาะเลีย้ งเป็ นเวลา 4 สัปดาห์ แคลลัสมีขนาดใหญ่และเริม่ มีจดุ สีเขียวเข้ม
เมื่อเพาะเลีย้ งต่อเป็ นเวลา 8 สัปดาห์ เนือ้ เยือ้ เริ่มพัฒนาเป็ นยอดและมีใบขนาดเล็กเกิดขึน้ และยอดมีการพัฒนาสมบูรณ์
และสามารถตัดแยกเป็ นต้นเดี่ยวได้ (Fig. 3)
นํา้ หนักของแคลลัสหลังจากเพาะเลีย้ งบนอาหารแข็งสูตร MS ที่เติม Kinetin 3 มิลลิกรัมต่อลิตร เป็ นเวลา 8
สัปดาห์ พบว่า แคลลัสที่เพาะเลีย้ งจากอาหารแข็งสูตร MS ที่เติม BA 3 มิลลิกรัมต่อลิตร ร่วมกับ 2,4-D 0.5 มิลลิกรัมต่อ
ลิตร ให้นาํ้ หนักมากที่ สุด 2.33 กรัม รองลงมา คื อ อาหารสูตร MS ที่ เติม BA 1.0 มิลลิกรัม ต่อลิตร ร่วมกับ 2,4-D 1.0
มิลลิกรัมต่อลิตร นํา้ หนักแคลลัส 2.09 กรัม ส่วนสูตรอาหารที่ไม่เติมสารควบคุมการเจริญเติบโตหรือที่เติมสารควบคุมการ
เจริญเติบโตเพียงชนิดเดียวให้นาํ้ หนักแคลลัสน้อยที่สดุ (Table 1) ขนาดของแคลลัส พบว่า แคลลัสที่เพาะเลีย้ งจากอาหาร
แข็งสูตร MS ที่ เติมสารควบคุมการเจริญเติบโต BA ความเข้มข้น 3 มิลลิกรัมต่อลิตร ร่วมกับ 2,4-D ความเข้มข้น 0.5
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มิลลิกรัมต่อลิตร มีขนาดของแคลลัสใหญ่ท่ีสดุ 6.45 ตารางเซนติเมตร รองลงมา คือ อาหารสูตร MS ที่เติมสารควบคุมการ
เจริญเติบโต BA ความเข้มข้น 3 มิลลิกรัมต่อลิตร ร่วมกับ 2,4-D ความเข้มข้น 1 มิลลิกรัมต่อลิตร ขนาดแคลลัส 5.44
ตารางเซนติเมตร ส่วนสูตรอาหารที่ไม่เติมสารควบคุมการเจริญเติบโตหรือที่เติมสารควบคุมการเจริญเติบโตเพียงชนิด
เดียวทําให้แคลลัสมีขนาดเล็กที่สดุ (Table 1) จํานวนรากและความยาวรากไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ
การชักนําให้เกิดยอดจากแคลลัสจากสูตรอาหารชักนําแคลลัสทัง้ 12 สูตร พบความแตกต่างในการตอบสนอง
ของแต่ละสูตรอาหาร เมื่อพิจารณาผลของไคเนติน 3 มิลลิกรัมต่อลิตร ต่อการเกิดยอดในสัปดาห์ท่ี 8 พบว่า แคลลัสที่
เพาะเลีย้ งจากอาหารแข็งสูตร MS ที่เติมสารควบคุมการเจริญเติบโต BA ความเข้มข้น 1 มิลลิกรัมต่อลิตร ร่วมกับ 2, 4-D
ความเข้มข้น 0.5 มิลลิกรัมต่อลิตร เกิดยอดสูงสุด 3.75 ยอดต่อชิน้ แคลลัส รองลงมาคือ อาหารแข็งสูตร MS ที่เติมสาร
ควบคุมการเจริญเติบโต BA ความเข้มข้น 1 มิลลิกรัมต่อลิตร ร่วมกับ 2, 4-D ความเข้มข้น 1 มิลลิกรัมต่อลิตร เกิดยอด
2.25 ยอดต่อชิน้ แคลลัส (Table 1 และ Fig. 3) ซึ่ง Gahan and George (2008) อธิบายไว้ว่า การเพาะเลีย้ งเนือ้ เยื่อพืชจะ
ประสบความสําเร็จได้นนั้ ต้องคํานึงถึงชนิดและชิน้ ส่วนพืชที่นาํ มาเพาะเลีย้ งด้วย ถึงแม้ว่าในอาหารเพาะเลีย้ งจะมีการ
ดัดแปลงโดยการเติมไซโตไคนินซึ่งสามารถชักนําให้เกิดยอดในสภาพการเพาะเลีย้ งได้ ดังนัน้ นอกจากสายพันธุ์และ
ชิน้ ส่วนพืชที่ต่างกันแล้วยังอาจเป็ นเพราะสัดส่วนของออกซินและไซโตไคนิน ทัง้ ที่มีอยู่ในเนือ้ เยื่อพืชเองและที่เติมลงใน
อาหารเพาะเลีย้ งที่ตอ้ งมีสดั ส่วนที่เหมาะสมต่อการพัฒนาของยอด George and Sherrington (1984)
จากการทดลองนี ้ พบว่าแคลลัสเบญจมาศที่เพาะเลีย้ งในอาหารต่างชนิดกัน มีการตอบสนองต่อการพัฒนายอด
ได้แตกต่างกัน ผลการทดลองดังกล่าวสอดคล้องกับงานวิจยั ของ พันทิพา และคณะ (2560) ที่รายงานว่าอาหารที่มีทงั้ 2,4D และ BA สามารถชักนําให้เกิดแคลลัสที่มีลกั ษณะเป็ นแบบเกาะกันแน่นสีเขียว เมื่อย้ายแคลลัสมาเพาะเลีย้ งบนอาหาร
แข็งสูตร MS ที่เติมไคเนติน 0-3 มิลลิกรัมต่อลิตรเป็ น 8 สัปดาห์ พบว่า เนือ้ เยื่อเกิดยอดและพัฒนาเป็ นต้นสมบูรณ์สามารถ
ตัดแยกเป็ นต้นเดี่ยวได้ หลังจากเลีย้ งในอาหารเป็ นเวลา 12 สัปดาห์ และพบว่าอาหารที่มีไคเนตินความเข้มข้นสูงสุดคือ 3
มิลลิกรัมต่อลิตร สามารถชักนําให้เกิดยอดได้มากที่สดุ ดังนัน้ ความเข้มข้นของออกซินและไซโตไคนินที่เติมลงในอาหาร
เพาะ เลีย้ งมีผลต่อการพัฒนาไปเป็ นยอดได้ (Dethvongsa, 2015) นอกจากนี ้ สุจรรยา และคณะ (2548) ยังพบว่าการที่ไม่
สามารถชักนําให้แคลลัสพัฒนาไปเป็ นยอดได้ อาจมีสาเหตุมาจากประสิทธิภาพของไซโตไคนินในรู ปที่ใช้ในการทดลองคือ
ไคเนตินที่อาจมีประสิทธิ ภาพในการชักนําให้เกิดยอดได้นอ้ ยกว่าไซโตไคนินในรู ปอื่น โดยมีรายงานการทดลองที่ บ่งชี ้
ประสิทธิภาพของสารในกลุ่มไซโตไคนิน 2 ชนิด ได้แก่ ไคเนตินและ BA โดย ฉัตรมณี (2552) ได้ทดลองเพาะเลีย้ งตาข้าง
ของกวาวเครือขาว พบว่า ในสูตรอาหาร MS ที่เติมไคเนตินตาข้างของกวาวเครือขาวมีการพัฒนาเป็ นยอดที่ไม่สมบูรณ์
ยอดมีขนาดเล็ก และยังพบว่าส่วนใหญ่พฒ
ั นาไปเป็ นแคลลัสอีกด้วย ส่วนสูตรอาหารที่เติม BA กลับพบว่าตาข้างพัฒนา
ไปเป็ นยอดที่สมบูรณ์ได้เป็ นจํานวนมาก
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Table 1 Average of weight, size, no. of roots, root length and no. of shoots from the calli derived from MS
medium supplemented with various concentrations of 2, 4-D and BA. Then, transformed to MS medium
supplemented with 3 mg/l kinetin for 8 weeks
Medium MS
(BA+2,4-D)
Weight (g)
Size (cm2)
No. of roots
Root length (cm.) No. of shoots
(mg/l)
(0+0)
0.25ef
1.92d
0.00
0.00
def
c
(0+0.5)
0.69
3.55
0.00
0.00
cde
c
(0+1.0)
0.95
3.97
0.00
0.00
(1.0+0)
0.15ef
2.21d
0.00
0.00
(1.0+0.5)
1.45bcd
4.43bc
1.40
0.34
(1.0+1.0)
2.09ab
4.24bc
1.50
0.71
(2.0+0)
0.00f
0.00f
0.00
0.00
(2.0+0.5)
1.52abc
4.76bc
0.00
0.00
ab
ab
(2.0+1.0)
1.89
5.60
0.10
0.11
f
f
(3.0+0)
0.00
0.00
0.00
0.00
a
a
(3.0+0.5)
2.33
6.45
0.10
0.14
abc
ab
(3.0+1.0)
1.75
5.44
0.00
0.00
F-test
*
*
ns
ns
*Means in the same column followed by different superscripts are significantly different (p < 0.05)
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0c
0c
0c
0c
3.75a
2.25b
0c
0c
0.5c
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*
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Fig. 3 Shoot regeneration from the calli derived from MS medium supplemented with various concentrations of
2, 4-D and BA after, transformed to MS medium supplemented with 3 mg/l kinetin for 8 weeks
สรุ ป
การชักนําแคลลัสและการชักนํายอดจากฐานใบเบญจมาศบนอาหารที่เติม 2,4-D หรือ BA เพียงชนิดเดียว และที่
ไม่มีการเติมสารควบคุมการเจริญเติบโตไม่สามารถชักนําให้เกิดแคลลัสได้ ส่วนอาหารที่เติมทัง้ 2,4-D และ BA สามารถ
ทําให้เกิดแคลลัสที่มีลกั ษณะเป็ นแบบเกาะกันแน่นสีเขียว การชักนําให้เกิดยอดจากชิน้ พืชบนอาหารแข็งสูตร MS ที่เติม
Kinetin 3 มิลลิกรัมต่อลิตร พบว่าเกิดยอดจากชิน้ พืชที่มาจากอาหาร สูตร MS ที่เติม BA 1.0 มิลลิกรัมต่อลิตร ร่วมกับ 2,4D ความเข้มข้น 0.5 หรือ 1 มิลลิกรัมต่อลิตร ได้จาํ นวนยอด 3.75 และ 2.25 ยอด ตามลําดับ
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บทคัดย่อ
การเกิดสีนาํ้ ตาลจากเอนไซม์เป็ นสาเหตุหลักของการสูญเสียคุณภาพในผักสดตัดแต่ง ซึ่งเอนไซม์ peroxidase
เกี่ยวข้องกับกระบวนการเกิดสีนาํ้ ตาลในผลิตผลสดที่ได้รบั การตัดแต่ง การวิจยั ครัง้ นีจ้ ึงมีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิ
ภาพของนํา้ มันหอมระเหยจากพืช ได้แก่ ผิวมะกรูด ใบมะกรูด ตะไคร้ ขิง และใบพลู ในการยับยัง้ กิจกรรมของ peroxidase
ในบรอกโคลี โดยใช้สารสกัดหยาบจากบรอกโคลีเป็ นแหล่งกิจกรรมของ peroxidase ผลการทดลองพบว่านํา้ มันหอม
ระเหยจากใบพลู ใบมะกรู ด และตะไคร้สามารถยับยัง้ กิจกรรม peroxidase ได้มาก โดยนํา้ มันหอมระเหยจากใบพลูมี
ประสิทธิ ภาพมากกว่านํา้ มันหอมระเหยชนิดอื่น และเมื่อประเมินประสิทธิ ภาพของนํา้ มันหอมระเหยจากใบพลูและใบ
มะกรูดที่ความเข้มข้นต่างๆ ต่อการยับยัง้ กิจกรรมของเอนไซม์ peroxidase พบว่านํา้ มันหอมระเหยจากใบพลูความเข้มข้น
10 mg/mL และนํา้ มันหอมระเหยจากใบมะกรู ดความเข้มข้น 7.5 mg/mL สามารถลดกิจกรรม peroxidase ได้ 34 และ
20.3% ตามลําดับ ผลการวิจยั แสดงให้เห็นว่านํา้ มันหอมระเหยจากใบพลูและใบมะกรู ดมีศกั ยภาพในการนําไปใช้ลดการ
เกิดสีนาํ้ ตาลจากกิจกรรมเอนไซม์ peroxidase ในบรอกโคลีตดั แต่ง
คําสําคัญ: การเกิดสีนาํ้ ตาล, บรอกโคลี, นํา้ มันหอมระเหย
Abstract

Enzymatic browning is the major cause of quality loss in fresh-cut vegetables. Peroxidase enzyme is
involved in the enzymatic browning of fresh-cut produce. The objective of this study was to determine the effect
of plant essential oils from kaffir lime (Citrus hystrix) peel, kaffir lime leaf, lemongrass (Cymbopogon citratus),
ginger (Zingiber officinale) and betel leaf (Piper betle L.) on peroxidase activity inhibition of broccoli (Brassica
oleracea var. italica). Crude broccoli extract was used as the source of peroxidase activity. Betel leaf, kaffir lime
leaf and lemongrass essential oils had high peroxidase activity inhibition, especially betel leaf which was more
effective than the other essential oils. To confirm the effect of betel and kaffir lime leaf essential oils on
peroxidase activity inhibition, both essential oils were evaluated at different concentrations. It was found that
betel leaf essential oil at 10 mg/mL and kaffir lime leaf essential oil at 7.5 mg/mL were effective in reducing
peroxidase activity by 34 and 20.3%, respectively. The results indicated that essential oils from betel and kaffir
lime leaves have the potential to be used to reduce the peroxidase-causing browning in minimally processed
broccoli.
Keywords: Broccoli, Browning, Essential oil
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คํานํา
บรอกโคลี (Brassica oleracea var. italica) เป็ นผักที่มีคณ
ุ ค่าทางโภชนาการสูงเนื่องจากอุดมไปด้วยวิตามินซี
และเอปริมาณมาก (Sanwal et al., 2006) เมื่อรับประทานบรอกโคลีอยูเ่ สมอจะช่วยลดความเสี่ยงต่อการเป็ นโรคความดัน
โลหิต โรคหัวใจ และโรคเบาหวานได้ นอกจากนีบ้ รอกโคลียงั มีสาร sulforaphan ซึ่งเป็ นสารต้านอุมลู อิสระที่มีผลต่อการ
ป้องกันโรคมะเร็งโดยเฉพาะอย่างยิ่งมะเร็งที่บริเวณปอด กระเพาะปั สสาวะ และมะเร็งที่ลาํ ไส้ใหญ่ (นิดดา และคณะ,
2548; Chuanphongpanich et al., 2006) จากคุณสมบัติท่ีอดุ มไปด้วยคุณประโยชน์มากมายบรอกโคลีจึงเป็ นผักที่ได้รบั
ความนิยมและความต้องการจากผูบ้ ริโภค ส่งผลต่อความต้องการทางตลาดและการผลิตอย่างมาก บรอกโคลีมีถ่ินกําเนิด
แถบเมดิเตอร์รเิ นียนแถบประเทศอิตาลี ประเทศไทยปลูกบรอกโคลีมากที่ภาคเหนือและได้ผลผลิตดี ปั จจุบนั มีการปรับปรุ ง
พันธุใ์ ห้เหมาะสมกับสภาพอากาศจึงปลูกที่ภาคใต้ได้มากขึน้ (คริษฐ์สพล และคณะ, 2557) บรอกโคลีเป็ นหนึ่งในผลิตผล
ทางการเกษตรที่ได้รบั การตัดแต่งก่อนวางจําหน่าย การตัดแต่งจะทําตัง้ แต่ขนั้ ตอนการเก็บเกี่ยวโดยตัดเอา ก้าน ใบ ราก
หรือตําหนิจากโรค และแมลง เพื่อความสวยงามและสะดวกต่อการจําหน่ายหรือนําไปแปรรูป
ปั จจุบนั อาหารพร้อมปรุ ง หรือพร้อมรับประทานได้รบั ความนิยมมากขึน้ เนื่องจากสะดวกในการเตรียม และการ
บริโภค ภัตตาคารส่วนใหญ่นิยมใช้ผกั ที่ตดั แต่งสําเร็จรู ปพร้อมปรุ ง ซึ่งผูผ้ ลิตมักประสบปั ญหาด้านอายุการเก็บรักษาของ
ผลิตภัณฑ์ท่ีสนั้ ผักที่ผ่านการปอกเปลือกและการตัดแต่งจะเกิดบาดแผล แสดงอาการสีนาํ้ ตาลอย่างรวดเร็ว ภายหลังการ
ตัด แต่ ง มัก จะพบปั ญ หาการเกิ ด สี น าํ้ ตาลที่ บ ริเ วณรอยตัด ซึ่ง มี ส าเหตุจ ากกิ จ กรรมของเอนไซม์ peroxidase (POD)
(E.C.1.11.1.7) ซึง่ เป็ นเอนไซม์ท่ีชกั นําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสีให้คลํา้ ขึน้ มีผลทําให้ผลิตผลได้รบั ความเสียหาย ปั จจุบนั มี
การใช้สารเคมีเพื่อรักษาคุณภาพและลดการเกิดสีนาํ้ ตาล เช่น การจุ่มในสารละลายกรดแอสคอร์บิกร่วมกับกรดซิตริกและ
แคลเซียมคลอไรด์ (จิตติมา และคณะ, 2553) การจุ่มในสารละลายกรดฟูมาริก (จุฑาทิพย์ และคณะ, 2557) การแช่ใน
สารละลายกรดแอสคอร์บิ ก (พนิ ด า และมยุรี , 2558) และการรมด้ว ย 1-methylcyclopropene (Krasaekoopt and
Bhandari, 2011) นอกจากการใช้สารเคมี สังเคราะห์เพื่ อรักษาคุณภาพและลดการเกิดสีนาํ้ ตาลในผลิตผลสดตัดแต่ง
นํา้ มันหอมระเหยเป็ นสารธรรมชาติท่ีมีความน่าสนใจและนํามาใช้ในการยืดอายุของผลิตผลทางการเกษตรเ นื่องจากมี
คุณสมบัติตา้ นเชือ้ จุลินทรีย ์ ต้านอนุมูลอิสระ และสามารถยับยัง้ การเกิดสีนาํ้ ตาลได้ Gao et al. (2014) ได้ศึกษาการ
ยับยัง้ การเกิดสีนาํ้ ตาลและการรักษาคุณภาพของเห็ดกระดุมโดยการรมนํา้ มันหอมระเหยจากพืช 3 ชนิด ได้แก่ กานพลู
อบเชย และไทม์ พบว่านํา้ มันหอมระเหยทัง้ 3 ชนิดสามารถชะลอการเสื่อมสภาพของเห็ดกระดุมได้ โดยยับยัง้ การทํางาน
ของเอนไซม์ polyphenol oxidase และ peroxidase ช่วยรักษาความแน่นเนื อ้ ตลอดการเก็บรักษา นอกจากนี ย้ ังทําให้
ปริมาณวิตามินซีและสารประกอบฟิ นอลิคเพิ่มขึน้ Chen et al. (2017) รายงานว่านํา้ มันหอมระเหยจากกานพลูยบั ยัง้ การ
เกิดสีนา้ํ ตาลในผักกาดหอมตัดแต่งสดได้ เนื่องจากมีสารต้านอนุมลู อิสระที่ลดกิจกรรมของเอนไซม์ peroxidase ซึ่งเป็ น
เอนไซม์ท่ีตอบสนองต่อการเกิดบาดแผลที่ทาํ ให้เกิดปฏิกิรยิ าออกซิเดชันกับสารประกอบฟิ นอลิคเกิดเป็ นสารสีนาํ้ ตาล และ
ชะลอการสูญเสียคลอโรฟิ ลล์ได้ ในการทดลองนีจ้ ึงนํานํา้ มันหอมระเหยจากพืชชนิดต่างๆ มาทดสอบประสิทธิภาพในการ
ยับยัง้ กิจกรรมของเอนไซม์ peroxidase ในสารสกัดบรอกโคลี เพื่อเป็ นข้อมูลเบือ้ งต้นในการนําไปใช้รกั ษาคุณภาพและลด
การเกิดสีนาํ้ ตาลในบรอกโคลีตดั แต่ง
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อุปกรณ์และวิธีการ
การประเมินประสิทธิภาพของนา้ํ มันหอมระเหยในการต้านกิจกรรมเอนไซม์ peroxidase ในหลอดทดลอง
นํานํา้ มันหอมระเหย 5 ชนิด ได้แก่ นํา้ มันหอมระเหยจากผิวมะกรู ด ใบมะกรู ด ตะไคร้ ขิง และใบพลู มาทดสอบ
นํา้ มันหอมระเหยที่มีประสิทธิภาพในการลดกิจกรรมของเอนไซม์ peroxidase ในสารสกัดบรอกโคลี วางแผนการทดลอง
แบบ Completely Randomized Design (CRD) โดยทําการทดลอง 7 กรรมวิธี กรรมวิธีละ 3 ซํา้ โดยกรรมวิธีท่ี1 มีนาํ้ กลั่น
เป็ นกรรมวิธีควบคุม กรรมวิธีท่ี 2 เป็ นกรรมวิธีท่ีใช้สารละลายกรดแอสคอร์บิกความเข้มข้น 0.17 mg/mL และกรรมวิธีท่ีใช้
นํา้ มันหอมระเหยจากผิวมะกรูด ใบมะกรูด ตะไคร้ ขิง และใบพลูความเข้มข้น 10 mg/mL เป็ นกรรมวิธีท่ี 3–7 ตามลําดับ
การเตรียมเอนไซม์สกัดหยาบ
หั่นบรอกโคลีเป็ นชิน้ เล็กๆ (ไม่พบการเกิดสีนาํ้ ตาลบริเวณรอยหั่น) ชั่งนํา้ หนัก 10 กรัม ปั่ นให้ละเอียดเป็ นเนือ้
เดี ยวกันในนํา้ กลั่น (อุณ หภูมิประมาณ 4°C) 30 มิลลิลิตร นํา ไปเหวี่ ยงแยกตะกอนด้ว ยเครื่องหมุนเหวี่ ยง (รุ ่น 352R
บริษั ท MPW ประเทศโปแลนด์) ด้ว ยแรง 10,000×g เป็ นเวลา 15 นาที ที่ อุณ หภูมิ 4°C ตามวิธี การของ Ponce et al.
(2008) เก็บสารละลายส่วนใสเป็ นแหล่งเอนไซม์และนําไปศึกษาต่อในการทดลองต่อไป
การทดสอบปฏิกริ ยิ าของเอนไซม์ peroxidase ในหลอดทดลอง
นําเอนไซม์สกัดหยาบจากบร็อกโคลี่ท่ีเตรียมไว้ มาตรวจสอบกิจกรรมของเอนไซม์ peroxidase โดยทําปฏิกิริยา
เคมีในหลอดทดลองตามวิธีการของ Cho et al. (2016) โดยเตรียมสารตัง้ ต้นที่ประกอบด้วย สาร guaiacol ความเข้มข้น
1% สาร hydrogen peroxide ความเข้มข้น 0.3% ในบัฟเฟอร์ sodium phosphate ความเข้มข้น 0.05 M (pH 6.5) นํา
เอนไซม์สกัดหยาบจากบร็อกโคลี่ 0.1 มิลลิลติ ร ผสมนํา้ กลั่น (ชุดควบคุม) หรือ กรดแอสคอร์บิก ความเข้มข้น 0.17 mg/mL
(สารมาตรฐาน) หรือนํา้ มันหอมระเหยความเข้มข้น 10 mg/mL (สารทดสอบ) ปริมาตร 0.03 มิลลิลติ ร และเติมสารตัง้ ต้นที่
เตรียมไว้ 2.87 มิลลิลิตร ผสมให้เข้ากันจากนัน้ นําไปวัดค่าดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 470 นาโนเมตร ทุก 15 วินาที เป็ น
เวลา 3 นาที คํานวณกิจกรรมของเอนไซม์ peroxidase รายงานค่าเป็ นหน่วย Units/mL เอนไซม์ โดยกิจกรรมเอนไซม์ 1
หน่ว ย (unit) เท่า กับการเปลี่ยนแปลงค่า การดูดกลืนแสง 0.001 หน่ว ยต่อ นาที ภายใต้สภาวะทดลอง และบัน ทึกผล
กิจกรรมของเอนไซม์ peroxidase ดังสมการ กิจกรรมของเอนไซม์ peroxidase (Units/mL เอนไซม์) = ( (AF470- AI470)/t ) /
( (0.001)(v) )
กําหนดให้ AF470 =
AI470 =
t
=
v
=
0.001 =

ค่าดูดกลืนแสงเมื่อสิน้ สุดปฏิกิรยิ าที่ความยาวคลื่น 470 นาโนเมตร
ค่าดูดกลืนแสงเมื่อเริม่ ต้นปฏิกิรยิ าที่ความยาวคลื่น 470 นาโนเมตร
เวลาที่ใช้ประเมินกิจกรรมเอนไซม์ (นาที)
ปริมาตร (mL) ของเอนไซม์สกัดหยาบที่ใช้ทาํ ปฏิกิรยิ าเคมี
การเปลี่ยนแปลงค่าดูดกลืนแสง 0.001 หน่วยต่อนาที

การศึกษาผลของนา้ํ มันหอมระเหยจากใบพลูและใบมะกรูดในการต้านกิจกรรมเอนไซม์ peroxidase
นํา นํา้ มันหอมระเหยจากใบพลู และใบมะกรู ดความเข้มข้น 5–20 mg/mL มาทดสอบการต้า นกิ จ กรรมของ
เอนไซม์ peroxidase ในหลอดทดลอง วางแผนการทดลองแบบ Completely Randomized Design (CRD) ชุดทดลอง
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ประกอบด้วย 7 กรรมวิธี กรรมวิธีละ 3 ซํา้ โดยกรรมวิธีท่ี1 มีนา้ํ กลั่นเป็ นกรรมวิธีควบคุม กรรมวิธีท่ี 2 เป็ นกรรมวิธีท่ีใช้
สารละลายกรดแอสคอร์บิกความเข้มข้น 0.17 mg/mL และกรรมวิธีท่ีใช้นา้ํ มันหอมระเหยจากใบมะกรู ด หรือใบพลูความ
เข้มข้น 5-20 mg/mL เป็ นกรรมวิธีท่ี 3-7 ตามลําดับ เตรียมเอนไซม์สกัดหยาบและศึกษากิจกรรมเอนไซม์ peroxidase
คํานวณกิจกรรมเอนไซม์ peroxidase และนําค่ากิจกรรมเอนไซม์มาคํานวณร้อยละการยับยัง้ กิจกรรมเอนไซม์ peroxidase
ดัง Equation 1
การยับยัง้ กิจกรรมของเอนไซม์ peroxidase (%) เปรียบเทียบกับชุดควบคุม =
(กิจกรรม peroxidase ในกรรมวิธีควบคุม - กิจกรรม peroxidase เมื่อเติมสารทดสอบ) x 100
กิจกรรม peroxidase ในกรรมวิธีควบคุม
(1)
ในกรณีท่ี ค่า (+) = มีการลดกิจกรรมเอนไซม์ peroxidase
ค่า (-) = มีการเพิ่มกิจกรรมเอนไซม์ peroxidase
ผลและวิจารณ์การทดลอง
การประเมินประสิทธิภาพของนา้ํ มันหอมระเหยในการต้านกิจกรรมของเอนไซม์ peroxidase ในหลอดทดลอง
จากการทดสอบประสิทธิภาพของนํา้ มันหอมระเหยทัง้ 5 ชนิด ได้แก่ นํา้ มันหอมระเหยจากผิวมะกรู ด ใบมะกรู ด
ตะไคร้ ขิง และใบพลู เปรียบเที ยบกับกรดแอสคอร์บิกในหลอดทดลองต่อการต้า นกิจ กรรมของเอนไซม์ peroxidase
(Table 1) ผลการศึกษาพบว่า กรรมวิธีควบคุม (นํา้ กลั่น) มีกิจกรรมเอนไซม์ peroxidase เท่ากับ 4,725.56 Units/mL เมื่อ
เติมกรดแอสคอร์บิกทําให้กิจกรรมเอนไซม์ลดลงและตํ่าว่ากรรมวิธีควบคุม สอดคล้องกับงานวิจัยของ Mousavizadeh
and Sedaghathoor (2011) ซึ่งทดสอบการยับยัง้ กิจกรรมของเอนไซม์ peroxidase จากเซเลอรี่ ผักโขม และผักกาดหอม
ในหลอดทดลอง โดยใช้กรดแอสคอร์บิกที่ความเข้มข้น 0.017% เป็ นสารเคมีท่ีใช้ในการยับยัง้ การเกิดสีนาํ้ ตาล พบว่ากรด
แอสคอร์บิกมีความสามารถในการยับยัง้ กิจกรรมเอนไซม์ peroxidase ในเซเลอรี่ ผักโขม และผักกาดหอม ได้ 88, 57 และ
44% ตามลําดับ แสดงให้เห็นว่า กรดแอสคอร์บิกมีประสิทธิภาพในการยับยัง้ กิจกรรมเอนไซม์ peroxidase ในผักแต่ละ
ชนิดแตกต่างกัน กรดแอสคอร์บิกมีบทบาทสําคัญในการจับไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์และป้องกันหมู่ไทออลของเอนไซม์และ
โปรตีนไม่ให้เกิดปฏิกิริยาออกซิเดชัน (Vina and Chaves, 2006) นอกจากนี พ้ นิดา และมยุรี (2558) พบว่าเมื่อนํากรด
แอสคอร์บิกไปประยุกต์ใช้กบั ผลไม้ กรดแอสคอร์บิกชะลอการเสื่อมสภาพของสับปะรดพันธุห์ ว้ ยมุ่นตัดแต่งพร้อมบริโภค
และยับยัง้ การเกิดสีนาํ้ ตาลในสับปะรดตัดแต่ง ส่วนกรรมวิธีท่ีใช้นาํ้ มันหอมระเหย พบว่านํา้ มันหอมระเหยจากใบพลู มี
ประสิทธิภาพในการต้านกิจกรรมของเอนไซม์ peroxidase ได้ดีกว่ากรรมวิธีท่ีใช้กรดแอสคอร์บิกอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
ส่วนนํา้ มันหอมระเหยจากใบมะกรู ดและตะไคร้มีประสิทธิภาพในการต้านกิจกรรมของเอนไซม์ peroxidase ไม่แตกต่าง
จากกรรมวิธีท่ีใช้กรดแอสคอร์บิก
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Table 1 Peroxidase activity in the presence of ascorbic acid and essential oils in broccoli extract
Peroxidase enzyme activity
Plant essential oils
(Units/mL)
Distilled water (control)
4,725.6±308a
0.17 mg/mL Ascorbic acid
4,111.1±105bc
10 mg/mL Kaffir lime peel
4,174.4±97ab
essential oil
10 mg/mL Kaffir lime leaf
3,806.7±145bc
essential oil
10 mg/mL Lemongrass essential
3,908.9±193bc
oil
10 mg/mL Ginger essential oil
4,181.1±253ab
10 mg/mL Betel leaf essential oil
3,522.2±66c
CV. (%)
5.2
F-test
*
*Means±SD in the same column followed by different superscripts are significantly different (p < 0.05)
การศึกษาผลของนา้ํ มันหอมระเหยจากใบพลูและใบมะกรูดในการต้านกิจกรรมของเอนไซม์ peroxidase
จากการทดสอบผลของนํา้ มันหอมระเหยที่ มีความสามารถในการต้านกิจกรรมของเอนไซม์ peroxidase ใน
บรอกโคลี พบว่า นํา้ มันหอมระเหยจากใบพลูและใบมะกรู ดต้านกิจกรรมเอนไซม์ peroxidase มากที่สดุ จึงนํานํา้ มันหอม
ระเหยทัง้ สองชนิดที่ความเข้มข้น 5–20 mg/mL มาทดสอบการต้านกิจกรรมของเอนไซม์ peroxidase จากการทดลอง
พบว่า กรรมวิธีควบคุมมีกิจกรรมเอนไซม์ peroxidase เท่ากับ 4,728.9 Units/mL แต่เมื่อให้กรดแอสคอร์บิกทํา ให้ล ด
กิจกรรมเอนไซม์ลดลงเหลือ 4,102.6 Units/mL ในกรรมวิธีท่ีใช้นาํ้ มันหอมระเหย พบว่านํา้ มันหอมระเหยจากใบพลู ที่
ความเข้มข้น 7.5–20 mg/mL ลดกิจกรรมเอนไซม์ peroxidase ลงตํ่ากว่ากรรมวิธีควบคุมและกรรมวิธีท่ีใช้กรดแอสคอร์บิก
อย่า งมี นัยสํา คัญ (p < 0.05) นํา้ มันหอมระเหยจากใบพลูท่ี ความเข้มข้น 10 mg/mL สามารถยับ ยั้ง กิ จ กรรมเอนไซม์
peroxidase มากที่ สุดและยับยั้งเท่า กับ 34% ไม่แ ตกต่า งกับนํา้ มันหอมระเหยจากใบพลูท่ี ความเข้มข้น 7.5 และ 15
mg/mL โดยค่ า ยั บ ยั้ ง กิ จ กรรมเอนไซม์ peroxidase เท่ า กั บ 27.9 และ 30.9% ตามลํา ดั บ (Table 2) เมื่ อ ศึ ก ษา
ความสามารถของนํา้ มันหอมระเหยจากใบมะกรู ดที่ความเข้มข้นต่างๆ ต่อการยับยัง้ กิจกรรมของเอนไซม์ peroxidase
พบว่า กรรมวิธีควบคุมมีกิจกรรมเอนไซม์ peroxidase เท่ากับ 4,719.1 Units/mL เมื่อให้กรดแอสคอร์บิกทําให้ลดกิจกรรม
เอนไซม์ peroxidase เท่ากับ 4,120 Units/mL และเมื่อให้นาํ้ มันหอมระเหยจากใบมะกรู ดทุกความเข้มข้นยับยัง้ กิจกรรม
เอนไซม์ไม่แตกต่างกับกรรมวิธีท่ีใช้กรดแอสคอร์บิก นอกจากนีย้ งั พบว่านํา้ มันหอมระเหยจากใบมะกรู ดที่ความเข้มข้น 7.5
mg/mL ยับยัง้ กิจกรรมเอนไซม์ peroxidase ได้ดีท่ีสดุ โดยสามารถยับยัง้ ได้ 20.3% (Table 3)
จากผลการทดลองนํา้ มันหอมระเหยจากใบพลูและใบมะกรู ดมีประสิทธิภาพในการยับยัง้ กิจกรรมของเอนไซม์
ของ peroxidase ในสารสกัดเอนไซม์หยาบบรอกโคลีแตกต่างกัน เนื่องด้วยนํา้ มันหอมระเหยจากใบพลูและใบมะกรู ดมี
ฤทธิ์ตา้ นอนุมลู อิสระที่แตกต่างกัน จึงส่งผลต่อกิจกรรม peroxidase แตกต่างกัน (Ponce et al., 2004) นํา้ มันหอมระเหย
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จากใบพลูมีความสามารถในการต้านกิจกรรมของเอนไซม์ peroxidase ได้ดีกว่ากรรมวิธีท่ีใช้แอสคอร์บิก เนื่องจากนํา้ มัน
หอมระเหยจากพลู ประกอบด้วยสารประกอบหลักในกลุ่มสารประกอบฟิ นอล ได้แก่ methyl eugenol (27.5%), 4-allyl1,2-diacetoxybenzene (27.4%) และ eugenol (22.7%) (Cang et al., 2020) แสดงให้เห็นว่า นํา้ มันหอมระเหยจากใบ
พลูมี eugenol เป็ นองค์ประกอบหลัก และการศึกษาของ Chen et al. (2017) พบว่าการใช้นาํ้ มันหอมระเหยจากกานพลู
ความเข้มข้น 0.05% และ eugenol (เป็ นสารสําคัญในนํา้ มันหอมระเหยจากกานพลู) ความเข้มข้น 0.05% สามารถลด
กิจกรรมเอนไซม์ peroxidase และลดการเกิดสีนาํ้ ตาลในผักกาดหอมตัดแต่งสดได้ รวมถึงเมื่อศึกษาจลศาสตร์ของเอนไซม์
peroxidase และการจําลองแบบด้วยคอมพิวเตอร์ (computational modelling) ได้พิสจู น์ให้เห็นว่า สาร eugenol สามารถ
ลดกิจกรรมของเอนไซม์ peroxidase ที่เกี่ยวข้องกับการเกิดสีนาํ้ ตาลในผักกาดหอมตัดแต่ง เนื่องจาก eugenol ยับยัง้ การ
ทํางานของเอนไซม์ peroxidase แบบแข่งขัน (competitive inhibition) โดยแย่งสารตัง้ ต้นจับกับบริเวณเร่ง (active site)
บนเอนไซม์ ดังนัน้ จึงเป็ นไปได้วา่ นํา้ มันหอมระเหยจากใบพลูมี eugenol เป็ นองค์ประกอบ (Cang et al., 2020) ซึง่ เป็ นสาร
ยับยัง้ เอนไซม์ peroxidase แบบแข่งขัน จึงทําให้ลดกิจกรรมของเอนไซม์ peroxidase ในสารสกัดบรอกโคลีได้
Table 2 Peroxidase activity (Units/mL) and percentage of peroxidase activity reduction (numbers in bracket)
in the presence of betel ascorbic acid and essential oil in broccoli extract
Peroxidase enzyme activity
Treatment
(Units/mL)
Distilled water (control)
4,728.9±65 (0)a
Ascorbic acid
4,102.6±144 (13.2)b
5 mg/mL Betel essential oil
3,714.1±136 (21.5)bc
7.5 mg/mL Betel essential oil
3,411.9±120 (27.9) cde
10 mg/mL Betel essential oil
3,074.1±227 (34.0) e
15 mg/mL Betel essential oil
3,266.7±190 (30.9) de
20 mg/mL Betel essential oil
3,530.4±68 (25.3) cd
CV. (%)
3.9
F-test
*
*Means±SD in the same column followed by different superscripts were significantly different (p < 0.05)
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Table 3 Peroxidase activity (Units/mL) and percentage of peroxidase activity reduction (numbers in bracket)
in the presence of kaffir lime leaf essential oil and ascorbic acid in broccoli extract
Peroxidase enzyme activity
Treatment
(Units/mL)
Distilled water (control)
4,719.1±242 (0) a
Ascorbic acid
4,120.0±34 (12.7) bc
5 mg/mL Kaffir lime leaf essential oil
4,247.8±183 (9.9) b
7.5 mg/mL Kaffir lime leaf essential oil
3,763.3±103 (20.3) c
10 mg/mL Kaffir lime leaf essential oil
3,914.4±55 (17.1) bc
15 mg/mL Kaffir lime leaf essential oil
3,938.9±16 (16.5) bc
20 mg/mL Kaffir lime leaf essential oil
4,240.0±151 (10.2) b
CV. (%)
3.6
F-test
*
*Means±SD in the same column followed by different superscripts were significantly different (p < 0.05)
สรุ ป
จากการศึกษาประสิทธิภาพของนํา้ มันหอมระเหยจากพืช 5 ชนิด ได้แก่ ผิวมะกรูด ใบมะกรูด ตะไคร้ ขิง และใบ
พลู ในการต้านกิจกรรมของเอนไซม์ peroxidase พบว่า นํา้ มันหอมระเหยจากใบพลูความเข้มข้น 10 mg/mL สามารถลด
กิจกรรมของเอนไซม์ peroxidase ในเอนไซม์สกัดหยาบของบรอกโคลี และมีประสิทธิภาพดีกว่าการที่ใช้กรดแอสคอร์บิก
ความเข้มข้น 0.17 mg/mL ซึง่ เป็ นสารมาตรฐานที่ใช้ท่วั ไปในทางการค้า ในขณะที่นาํ้ มันหอมระเหยจากใบมะกรูด ความ
เข้มข้น 5–20 mg/mL มีประสิทธิภาพในการต้านกิจกรรมเอนไซม์ peroxidase ไม่แตกต่างจากการใช้กรดแอสคอร์บิก
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บทคัดย่อ
การศึกษาในครัง้ นีม้ ีวตั ถุประสงค์เพื่อทดสอบผลของการใส่นาํ้ หมักชีวภาพสูตรผัก สูตรมูลค้างคาว สูตรนมสด
สูตรแหนแดง และไม่ใส่นาํ้ หมักชีวภาพ (กรรมวิธีควบคุม) ต่อการเจริญเติบโตของผักกวางตุง้ ดอก โดยเมื่อผักกวางตุง้ ดอก
มีอายุ 10 วัน ทําการย้ายปลูกลงกระถางขนาด 7 นิว้ หลังจากนัน้ รดนํา้ หมักชีวภาพที่ปรับค่าการนําไฟฟ้า 1.5 µS/cm และ
pH = 6.0–7.0 ปริมาณกระถางละ 200 มิลลิลติ ร รดนํา้ หมักชีวภาพอย่างต่อเนื่องทุก ๆ สัปดาห์ ผลการศึกษาพบว่า การรด
นํา้ หมักชีวภาพสูตรนมสดให้ความสูงต้นสูงที่สดุ คือ 32.70 เซนติเมตร จํานวนใบสูงที่สดุ คือ 17.60 ใบ/ต้น นํา้ หนักสดสูง
ที่สดุ คือ 32.27 กรัม และนํา้ หนักแห้งสูงที่สดุ คือ 2.81 กรัม โดยการรดนํา้ หมักชีวภาพสูตรแหนแดง นํา้ หมักชีวภาพสูตรมูล
ค้างคาว กรรมวิธีควบคุม และนํา้ หมักชีวภาพสูตรผัก ให้ผลดีรองลงมา ตามลําดับ
คําสําคัญ: ผัก, มูลค้างคาว, นมสด, แหนแดง
Abstract

The objective of this experiment was to test the effects of bio-extracts from vegetables, bat manure,
milk, azolla, and no bio-extracts (control) on growth of flowering bok choy. At 10 days after sowing, the seedlings
were transplanted into a 7-inch plastic pot. After that, the bio-extracts water was adjusted to EC = 1.5 µS/cm
and pH = 6.0–7.0, a volume of 200 mL per pot. The bio-extracts watering was continued every week according
to the treatment. The results showed that bio-extracts from milk had the highest plant height (32.70 cm), the
highest number of leaves (17.60 leaves/plant), and the highest fresh and dry weights of plant (32.27 g and 2.81
g, respectively). The bio-extracts from azolla, bat manure, control, and vegetables on yielded good results,
respectively.
Keywords: Bat manure, Milk, Azolla, Vegetables
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คํานํา
ผักกวางตุง้ ดอก (Flowering Bok Choy) มีช่ื อวิทยาศาสตร์ว่า (Brassica rapa subsp. chinensis) มีการปลูก
และบริโภคกันอย่างแพร่หลายทั่วโลก โดยเฉพาะในแถบเอเชียใต้และตะวันออก เนื่องจากมีสารประกอบจําพวก ไฟเบอร์
กรดแอสคอร์บิก ฟี นอล และแร่ธาตุ ซึ่งมีประโยชน์ต่อร่างกาย (Pan and Sasanatayart, 2016; Al Ubeed et al., 2017)
ผักกวางตุง้ ดอก มีอายุการเก็บเกี่ยวที่สนั้ เพียง 35–45 วัน มีคณ
ุ ค่าทางอาหารสูง สามารถปลูกได้ทกุ ฤดู เจริญเติบโตได้ดีใน
สภาพดินร่วนปนทรายที่มีความอุดมสมบูรณ์ มีอินทรียวัตถุสงู (สมชาย และ อัญชลี, 2558)
นํา้ หมักชีวภาพ (bio-extract หรือ bio-fertilizer) คือสารละลายเข้มข้นที่ได้จากการย่อยสลายวัสดุเหลือใช้จาก
พืชหรือสัตว์ โดยอาศัยกิจกรรมของจุลินทรีย ์ ทัง้ ในสภาพที่ไม่มีอากาศและมีอากาศ ได้ของเหลวสีนาํ้ ตาล ประกอบด้วย
ฮอร์โมนหรือสารเสริมการเจริญเติบโตของพืช เช่น ออกซิน จิบเบอเรลลิน และไซโตไคนิน รวมทัง้ กรดอินทรียห์ ลายชนิด
เช่น กรดแลคติก กรดอะมิโน และกรดฮิวมิก ซึ่งมีความจําเป็ นต่อการเจริญเติบโตของพืช นอกจากนีน้ าํ้ หมักยังสามารถ
กระตุน้ การทํางานของจุลินทรียใ์ นดินเพื่อปรับปรุ งดินให้มีความอุดมสมบูรณ์ เป็ นส่วนประกอบของระบบเอนไซม์และเป็ น
ตัวเร่งปฏิกิรยิ าต่างๆ ในพืชเพื่อให้ตน้ พืชมีความแข็งแรงขึน้ (กรมวิชาการเกษตร, 2547; กรมพัฒนาที่ดิน, 2551; ไชยวัฒน์,
2553) ธาตุอาหารและฮอร์โมนที่ได้จากนํา้ หมักชีวภาพมีผลทําให้พืชมีการเจริญเติบโตและผลผลิตมีแนวโน้มที่สงู ขึน้ เช่น
ผักกาดกวางตุง้ คะน้า ถั่วพุม่ และมะเขือเทศ เป็ นต้น (Kamla, 2007)
การทดลองของ ปิ ยะรัตน์ และคณะ (2556) พบว่านํา้ หมักชี วภาพจากพื ชและผลไม้ (วัตถุดิบจากพืช ได้แก่
ฟั กทอง มะละกอ กล้วย สับปะรด ผสมอัตราส่วน 1:1:1:1 คลุกเคล้าให้เข้ากันกัน ต่อกากนํา้ ตาลในอัตราส่วน 3:1) หมัก
นาน 3 เดือน หลังจากนัน้ นํามาเจือจางโดยอัตรานํา้ หมักชีวภาพ 1 ส่วน ในนํา้ สะอาด 1,000 ส่วน ฉีดพ่นต้นพริกที่ปลูกใน
ดินร่วนทุก ๆ 7 วันหลังย้ายกล้า จะส่งผลให้ตน้ พริกมีแนวโน้มทําให้เกิดการแตกกิ่งมากที่สดุ เมื่อเปรียบเทียบกับนํา้ หมัก
ชีวภาพจากปลา
วีณา (2563) รายงานว่าการใช้ปยมู
ุ๋ ลค้างคาวร่วมกับนํา้ หมักมูลไส้เดือนดินทําให้ผลผลิตผักกาดหอมเพิ่มสูงขึน้
62.5% และการใช้ปยมู
ุ๋ ลค้างคาวร่วมกับนํา้ หมักปลาทําให้ผลผลิตผักกาดหอมเพิ่มสูงขึน้ 18.8% ในขณะที่ ทัตพล และ
คณะ (2559) รายงานว่าการปลูกผักกาดหอมกรีนคอสโดยใช้สารละลายมูลค้างคาว โดยหมักจากอัตราส่วนมูลสัตว์ 5
กิโลกรัม ต่อนํา้ 100 ลิตร หมักแบบไม่เติมอากาศเป็ นเวลา 72 ชั่วโมง ก่อนนําไปใช้นาํ นํา้ หมักไปกรองเพื่อกําจัดตะกอน
ออก ปรับค่าการนําไฟฟ้าของสารละลายเป็ น 2.0 mS/cm ให้การเจริญเติบโตที่ต่าํ กว่าการใช้สารละลายมาตรฐาน AB (ชุด
ควบคุม) สารละลายมูลไก่ และสารละลายมูลรวม
จาริวัฒณ์ และคณะ (2564) ได้ทาํ การศึกษาผลของนํา้ หมักชี วภาพต่อการเจริญเติบโตและคุณภาพของผัก
สลัดเบบีเ้ รดคอสที่ปลูกในระบบไฮโดรพอนิกส์ พบว่า นํา้ หมักชีวภาพจากนมสดส่งเสริมการเจริญเติบโตด้านความสูง
ความกว้างทรงพุ่ม จํานวนใบ นํา้ หนักสด นํา้ หนักแห้ง และมีปริมาณรงควัตถุ (คลอโรฟิ ลล์เอ คลอโรฟิ ลล์บี คลอโรฟิ ลล์
ทัง้ หมด และแคโรทีนอยด์ทงั้ หมด) ในผักสลัดเบบีเ้ รดคอสสูงเมื่อเปรียบเทียบกับนํา้ หมักชีวภาพสูตรอื่น (นํา้ หมักชีวภาพ
จากผลไม้ นํา้ หมักชีวภาพจากเศษปลา และนํา้ หมักชีวภาพจากหอยเชอรี)่
พิชญ์ และคณะ (2564) รายงานว่าการปลูกผักสลัดในดินผสม (ได้แก่ ดิน ขุยมะพร้าว กาบมะพร้าวสับ ขีเ้ ถ้า
แกลบ อัต ราส่ ว น 2:1:1:1) ที่ ใ ส่ ปุ๋ ยมูล ไส้เ ดื อ นดิ น 50 กรัม ผสมแหนแดงสด 50 กรัม ในกระถางขนาด 8 นิ ว้ มี ก าร
เจริญเติบโตในด้านค่าเฉลี่ยคลอโรฟิ ลล์ ด้านนํา้ หนักสดและนํา้ หนักแห้งต่อต้นสูงที่สดุ มีการสะสมไนเตรทน้อยที่สดุ คือ
0.68 มิลลิกรัมต่อกรัมนํา้ หนักแห้ง และยังพบการปนเปื ้อนของเชือ้ แบคทีเรีย Escherichia coli น้อยกว่า 100 CFU ต่อกรัม
จากการรายงานข้างต้นทําให้ทราบถึงประสิทธิภาพของนํา้ หมักชีวภาพจากพืช มูลค้างคาว นมสด และจากแหน
แดงสด ที่สามารถส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืชได้ ดังนัน้ การศึกษาในครัง้ นีจ้ ึงมีวตั ถุประสงค์เพื่อทดสอบประสิทธิภาพ
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ของนํา้ หมักชีวภาพสูตรผัก สูตรมูลค้างคาว สูตรนมสด สูตรแหนแดง และไม่ใส่นาํ้ หมักชีวภาพ (รดด้วยนํา้ เปล่า) ที่ส่งผล
ต่อการเจริญเติบโตของผักกวางตุง้ ดอก
อุปกรณ์และวิธีการ
เพาะเมล็ดพันธุก์ วางตุง้ ดอกในถาดหลุมที่บรรจุพีทมอส หลุมละ 2–3 เมล็ด หลังจากต้นกล้าผักผักกวางตุง้ ดอกมี
อายุ 10 วัน ย้ายปลูกลงกระถางขนาด 7 นิว้ ที่รองก้นกระถางด้วยกาบมะพร้าวสับและบรรจุดินผสมให้เต็มกระถาง (ซึ่งดิน
ผสมมีอตั ราส่วนผสมคือ ดินร่วน 1 ส่วน และแกลบดํา 1ส่วน) โดยปลูก 1 ต้นต่อกระถาง ทัง้ หมดจํานวน 75 กระถาง รดนํา้
หมักชีวภาพที่ปรับค่าการนําไฟฟ้า 1.5 µS/cm และ pH = 6.0–7.0 ปริมาณกระถางละ 200 มิลลิลิตร รดนํา้ หมักชีวภาพ
อย่างต่อเนื่องทุก ๆ สัปดาห์ ตามกรรมวิธี โดยวางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ Completely Randomized Design
(CRD) ซึง่ ประกอบด้วย 5 กรรมวิธีละ 3 ซํา้ ซํา้ ละ 5 กระถาง ดังนี ้
กรรมวิธีท่ี 1 : ไม่รดนํา้ หมักชีวภาพ (รดด้วยนํา้ เปล่า, กรรมวิธีควบคุม)
กรรมวิธีท่ี 2 : นํา้ หมักชีวภาพสูตรผัก
กรรมวิธีท่ี 3 : นํา้ หมักชีวภาพสูตรมูลค้างคาว
กรรมวิธีท่ี 4 : นํา้ หมักชีวภาพสูตรนมสด
กรรมวิธีท่ี 5 : นํา้ หมักชีวภาพสูตรแหนแดง
ดูแลต้นพืชโดยการรดนํา้ เช้า-เย็น และเมื่อพบแมลงเข้าทําลายฉีดพ่นด้วยนํา้ ส้มควันไม้
การทาํ นา้ํ หมักชีวภาพ
เตรียมวัตถุดิบ ได้แก่ ผัก มูลค้างคาว นมสด และแหนแดง อย่างละ 3 กิโลกรัม ในแต่ละสูตรจะนําวัตถุดิบผสม
เข้ากับกากนํา้ ตาล 1 กิโลกรัม นํา้ เปล่า 10 ลิตร และ พด.2 1 ซอง ในถังพลาสติกสีดาํ ทึบขนาด 50 ลิตร แล้วปิ ดฝาให้สนิท
เก็บไว้ในที่ร่มเป็ นเวลา 3 เดือน ในระหว่างการหมักจะเปิ ดฝาเพื่อกวนส่วนผสมและระบายแก๊สที่เกิดจากการหมักทุก ๆ
สัปดาห์ ก่อนนําไปใช้นาํ นํา้ หมักไปกรองเพื่อกําจัดตะกอนออกก่อน
การบันทึกผลการทดลอง
เมื่อต้นกวางตุง้ ดอกมีอายุ 45 วัน บันทึกความสูงต้นโดยวัดจากโคนต้นถึงปลายยอดใบที่ยาวสุด นับจํานวนใบ
และชั่งนํา้ หนักสด-นํา้ หนักแห้งของต้นกวางตุง้ ดอก
การวิเคราะห์ผลทางสถิติ
วิเคราะห์ขอ้ มูลทางสถิติโดยใช้โปรแกรม SPSS เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยจากกรรมวิธี Duncan ‘s
Multiple Range Test (DMRT) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%
ระยะเวลาและสถานทีท่ าํ การทดลอง
มกราคม–มีนาคม 2562 ณ สาขาการผลิตพืช คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรี (ศูนย์รงั สิต) ตําบล ประชาธิปัตย์ อําเภอ ธัญบุรี จังหวัด ปทุมธานี
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ผลและวิจารณ์ผลการทดลอง
จากการทดสอบผลของนํา้ หมักชีวภาพมี่ผลิตจากผัก มูลค้างคาว นมสด แหนแดง และไม่ใส่นาํ้ หมักชีวภาพต่อ
การเจริญเติบโตของผักกวางตุง้ ดอก (Table 1) ผลการทดลองพบว่า ผักกวางตุง้ ดอกที่รดนํา้ หมักชีวภาพที่ผลิตจากนมสด
ส่งเสริมการเจริญเติบโตของต้นผักกวางตุง้ ดอกสูงกว่าการรดด้วยนํา้ หมักชีวภาพที่ผลิตวัตถุดิบอื่น อาจเป็ นผลเนื่องมาจาก
นํา้ หมักชีวภาพที่ผลิตจากนมสดส่งผลให้พืชมีปริมาณรงควัตถุสงู (คลอโรฟิ ลล์เอ คลอโรฟิ ลล์บี คลอโรฟิ ลล์ทงั้ หมด และแค
โรทีนอยด์ทงั้ หมด) ส่งผลให้เกิดการสังเคราะห์แสงที่สงู ขึน้ ตามไปด้วย (จาริวฒ
ั ณ์ และคณะ, 2564) โดยนํา้ หมักชีวภาพที่
ผลิตจากนมสดให้ความสูงต้นสูงที่สดุ คือ 32.70 เซนติเมตร จํานวนใบสูงที่สดุ คือ 17.60 ใบ/ต้น นํา้ หมักสดสูงที่สดุ คือ
32.27 กรัม และนํา้ หนักแห้งสูงที่ สุด คื อ 2.81 กรัม และผลการทดลองที่ ส่งเสริมการเจริญเติบโตของผักกวางตุง้ ดอก
รองลงมา คือ นํา้ หมักชีวภาพสูตรแหนแดง นํา้ หมักชีวภาพสูตรมูลค้างคาว กรรมวิธีควบคุม และนํา้ หมักชีวภาพสูตรผัก
ตามลําดับ
สอดคล้อ งกั บ งานวิ จั ย ของ จาริ วัฒ ณ์ และคณะ (2564) ได้ท ํา การศึ ก ษาผลของนํ้า หมัก ชี ว ภาพต่ อ การ
เจริญเติบโตและคุณภาพของผักสลัดเบบีเ้ รดคอสอายุ 28 วัน ที่ปลูกในระบบไฮโดรพอนิกส์ พบว่า นํา้ หมักชีวภาพจากนม
สดส่งเสริมการเจริญเติบโตด้านความสูงต้น (9.48±0.29 เซนติเมตร) ความกว้างทรงพุ่ม (17.56±0.43 เซนติเมตร) ด้าน
จํานวนใบ (30.21±0.53 ใบ/ต้น) นํา้ หนักสด (14.89±0.86 กรัม) นํา้ หนักแห้ง (0.84±0.45 กรัม) และมีปริมาณรงควัตถุ
ได้แก่ คลอโรฟิ ลล์เอ (90.04±0.67 SPAD unit) คลอโรฟิ ลล์บี (35.90±0.85 SPAD unit) คลอโรฟิ ลล์ทงั้ หมด (35.21±0.34
SPAD unit) และแคโรทีนอยด์ทงั้ หมด (125.95±0.46 SPAD unit) ในผักสลัดเบบีเ้ รดคอสสูงที่สดุ เมื่อเปรียบเทียบกับนํา้
หมักชี ว ภาพที่ ผลิตจากวัตถุดิบ อื่ น (นํา้ หมักชี ว ภาพจากผลไม้ นํา้ หมักชี ว ภาพจากเศษปลา และนํา้ หมักชี ว ภาพจาก
หอยเชอรี่)
นอกจากนี ้ นวรัตน์ และคณะ (2561) ได้ทาํ การศึกษาผลของการฉีดพ่นนํา้ หมักอัตรา 30 ซีซี ละลายในนํา้ 5 ลิตร
โดยทดสอบนํา้ หมัก ชี ว ภาพสูต รฮอร์โ มนผลไม้ ฮอร์โ มนนมสด ฮอร์โ มนไข่ ฮอร์โ มนหน่ อ กล้ว ย และปุ๋ ยเคมี ต่ อ การ
เจริญเติบโตผลผลิตและคุณภาพของผลผลิตเมล่อน เมื่อเมล่อนอายุ 80 วัน ทําการบันทึกผล พบว่า ในด้านความสูงต้น
การใช้ปยนํ
ุ๋ า้ หมักชีวภาพฮอร์โมนนมสด ส่งผลให้มีความสูงต้นสูงรองจากการใช้ปยเคมี
ุ๋
มีความสูง คือ 8.14 เมตร และการ
ใช้ปยนํ
ุ๋ า้ หมักชีวภาพฮอร์โมนนมสดยังส่งผลให้เส้นผ่านศูนย์กลางลําต้น (14.55 เซนติเมตร) และนํา้ หนักผลสดของเมล่อน
(1.9 กิ โ ลกรัม ) สูง ที่ สุด และการใช้ปุ๋ ยนํา้ หมัก ชี ว ภาพฮอร์โ มนไข่ ท าํ ให้ไ ด้ค วามหวานสูง ที่ สุด คื อ 13.75 บริ ก ซ์ เมื่ อ
เปรียบเทียบกับการใช้ปยเคมี
ุ๋
Table 1 The Effect of Bio-extracts water on Plant height, Number of leaves/plant, fresh weight, and dry weight
of Flowering Bok Choy
Plant height Number of Fresh weight Dry weight
Treatment
(cm)
leaves/plant
(g/plant)
(g/plant)
No bio-extracts (control)
15.97 bc
8.10 c
7.23 b
0.58 b
Bio-extracts from vegetable
13.65 c
8.40 c
5.78 b
0.55 b
Bio-extracts from bat manure
16.65 bc
9.80 bc
10.62 ab
0.98 ab
Bio-extracts from milk
32.70 a
17.60 a
32.27 a
2.81 a
Bio-extracts from azolla
21.65 b
12.30 b
16.13 ab
1.55 ab
C.V. (%)
13.73
11.98
61.15
59.36
F-test
*
*
*
*
*Means±SD in the same column followed by different superscripts are significantly different (p < 0.05)
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Fig. 1 Flowering Bok Choy at 45 days after planting: ( A) No bio-extracts (control); (B) Bio-extracts from
vegetable; (C) Bio-extracts from bat manure; (D) Bio-extracts from milk; (E) Bio-extracts from azolla
สรุ ป
การทดสอบประสิทธิภาพของการรดนํา้ หมักชีวภาพที่ผลิตจากผัก มูลค้างคาว นมสด และแหนแดง ที่ปรับค่าการ
นําไฟฟ้า 1.5 µS/cm และ pH = 6.0–7.0 ปริมาณกระถางละ 200 มิลลิลิตร เปรียบเทียบกับการไม่รดนํา้ หมักชีวภาพหรือ
รดด้วยนํา้ เปล่า พบว่านํา้ หมักชีวภาพสูตรนมสดสามารถส่งเสริมการเจริญเติบโตของผักกวางตุง้ ดอกในด้านความสูงต้น
จํานวนใบต่อต้น นํา้ หนักสดและนํา้ หนักแห้งของต้น ได้ดีกว่านํา้ หมักชีวภาพที่ผลิตจากวัตถุดิบอื่น และดีกว่าการไม่ใช้นาํ้
หมักชีวภาพ
กิตติกรรมประกาศ
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ที่ให้ความอนุเคราะห์ดา้ นสถานที่และอุปกรณ์สาํ หรับการทดลอง
เอกสารอ้างอิง
กรมพัฒนาที่ดิน. 2551. การจัดการอินทรียวัตถุเพื่อปรับปรุงบํารุ งดินและเพิ่มความอุดมสมบูรณ์. กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์, กรุงเทพฯ.
กรมวิชาการเกษตร. 2547. ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ นํา้ หมักชีวภาพ. โครงการวิจยั และพัฒนานํา้ หมักชีวภาพ และโครงการ
เกษตรแบบยั่งยืนเพื่อสิ่งแวดล้อม. กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, กรุงเทพฯ.
จาริวฒ
ั ณ์ ศิรอิ ินทร์, เธียร ธีระวรวงศ์, นราศักดิ์ บุญมี. 2564. ผลของนํา้ หมักชีวภาพต่อการเจริญเติบโตและคุณภาพของ
ผักสลัดเบบีเ้ รดคอสที่ปลูกในระบบไฮโดรพอนิกส์. แก่นเกษตร 49: 304–311. doi: 10.14456/kaj.2021.26.
ไชยวัฒน์ ไชยสุต. 2553. นํา้ หมักชีวภาพ. บริษัท ไทยเอฟเฟคท์ สตูดิโอ จํากัด. กรุงเทพฯ.
ทัตพล พุ่มดารา, อาคม คิดสง่า, นิสาชล เทศศรี. 2559. การใช้ปยอิ
ุ๋ นทรียเ์ พื่อปลูกผักกาดหอมกรีนคอสในระบบ
ไฮโดรโปนิกส์. แก่นเกษตร 44: 892–897.
นวรัตน์ ดีชมุ แสง, จรรยา สิงห์คาํ , ปริชาติ ดิษฐกิจ. 2561. ผลของการใช้นาํ้ หมักชีวภาพต่อการเจริญเติบโตผลผลิตและ
คุณภาพของผลผลิตเมล่อน. ใน: รายงานการประชุมวิชาการนําเสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ
ครัง้ ที่ 47. มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, มหาสารคาม. หน้า 1309–1316.
244

ภาคโปสเตอร์

การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครัง้ ที่ 60

สาขาพืช

ปิ ยะรัตน์ วิจกั ขณ์สงั สิทธิ์, ลักขณา เบ็ญจวรรณ์, วุฒิชยั ทองดอนแอ, อุดม แก้วสุวรรณ์. 2556. ผลของการใช้นาํ้ หมัก
ชีวภาพต่างชนิด ที่มีตอ่ การเจริญเติบโตของพริก. ใน: รายงานการประชุมวิชาการแห่งชาติ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน ครัง้ ที่ 10. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, นครปฐม. หน้า 2164–
2173.
พิชญ์ ตัง้ สมบัติวิจิตร, ปวีณา สุขสอาด, อุทาน บูรณศักดิศ์ รี, กิตติ บุญเลิศนิรนั ดร์. 2564. ผลของปุ๋ ยมูลใส่เดือนดินร่วมกับ
แหนแดงต่อการเจริญเติบโต. วารสารวิจยั มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชยั 13: 343–356.
วีณา นิลวงศ์. 2563. อิทธิพลของปุ๋ ยอินทรียช์ นิดต่างๆ และนํา้ หมักชีวภาพต่อการเปลี่ยนแปลงสมบัติดินและผลผลิตของ
พืชผัก. แก่นเกษตร 48: 639–650. doi: 10.14456/kaj.2020.59.
สมชาย ชคตระการ, อัญชลี จาละ. 2558. การเจริญเติบโตของกวางตุง้ ดอกบนวัสดุปลูกที่เติมปุ๋ ยหมักมูลไส้เดือน. วารสาร
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. 4: 236–243. doi: 10.14456/tjst.2015.12.
Al Ubeed, H.M.S., Wills, R.B.H., Bowyer, M.C., Vuong, Q.V., Golding, J.B. 2017. Interaction of exogenous
hydrogen sulphide and ethylene on senescence of green leafy vegetables. Postharvest Biol. Tec.
133: 81–87. doi.org/10.1016/j.postharvbio.2017.07.010Ge
Kamla, N. 2007. Roles of fermented bio-extracts on soil microbial processes and crop growth. Ph.D. thesis,
Khon Kaen University. Khon Kaen, Thailand.
Pan, X.C., Sasanatayart, R. 2016. Effect of plastic films with different oxygen transmission rate on shelf-life of
fresh-cut bok choy (Brassica rapa var. chinensis). Int. Food Res. J. 23: 1865–1871.

245

ภาคโปสเตอร์

สาขาสัตว์
(Subject: Animals)
-------------------ภาคบรรยาย
(Oral Presentation)

การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครัง้ ที่ 60

สาขาสัตว์

Effects of Zinc source supplements on productive performance, carcass quality, meat quality,
and pododermatitis of broiler chickens
Nahathai Singhasenee, Chaiyapoom Bunchasak, Choawit Rakangthong, Kanokporn Poungpong*
Department of Animal Science, Faculty of Agriculture, Kasetsart University, Bangkok 10900, Thailand
*Corresponding author. E-mail address: fagrkpp@ku.ac.th
Abstract
This study was conducted to investigate the effects of zinc source supplements on the productive
performance, carcass quality, meat quality, and pododermatitis of broiler chickens. A total of 272 one-day-old
male Ross-308 broilers were randomly assigned 2 treatments with 8 replicates of 17 birds each. The two dietary
treatments applied consisted of a basal diet supplemented with 80 mg/kg of zinc oxide (T1), or 40 mg/kg of
zinc oxide and 40 mg/kg of mix amino acid zinc (T2). Productive performance, including feed intake and body
weight were measured. Likewise, the feed conversion ratio was calculated. At 37 d, 3 birds per replicate were
processed for blood collection and carcass and meat quality analysis, and 6 birds per replicate were processed
for footpad lesion score analysis. The results show that supplementation of zinc sources had no effect on
carcass quality and meat quality (p > 0.05). However, it was found that supplementing zinc oxide and mix
amino acid zinc tended to improve productive performance in grower and finisher phases when being
compared with zinc oxide. Supplementing zinc oxide plus mix amino acid zinc significantly increased the
percentage of footpad and hock burn lesion in score 0 and 1, but score 2 was decreased when compared with
zinc oxide (p < 0.05). The present findings suggest that organic zinc is an adequate alternative for improving
productive performance and animal health. It could be used to replace inorganic zinc in broiler diets, without
any adverse effect on carcass quality and meat quality.
Keywords: Broiler chickens, Carcass quality, Meat quality, Organic zinc, Pododermatitis, Productive
performance
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Introduction
Mineral supplementation is essential for poultry production. Minerals participate in the biochemical
process necessary for normal growth and to avoid several health disorders causing by deficiency in diets
(Favero et al., 2013; Hajilari et al., 2019). Moreover, organic trace minerals are considered better than inorganic
to apply in animal feed formulations because of higher bioavailability, easy absorption and storage within body
tissue. (Stefanello et al., 2014).
Zinc is an essential trace element for broiler chickens. It serves as a cofactor in many enzymes involved
in protein synthesis and energy metabolism (Tabatabaie et al., 2007; Hidayat et al., 2019). In addition, zinc
plays important roles in the integumentary system including nucleic acid, keratin, collagen synthesis, and
production and maintenance of the epithelial cell (Yogesh et al., 2013). Zinc is available in several forms as
organic zinc (e.g., zinc-proteinate, zinc-amino acid chelates, zinc-polysaccharide, and zinc-organic acid) and
inorganic zinc (e.g., zinc oxide, zinc sulfates, zinc chloride). Zinc is absorbed from dietary sources supplements
in the proximal small intestine, either the distal duodenum or proximal jejunum and released in the blood stream
via transporters. Delivery of inorganic zinc as free form (Zn2+) is taken up into enterocytes via zinc transporters.
Amino acid zinc (ZnAAs) is not structurally different from the amino acid, thus ZnAAs is taken up via amino acid
transporters. The advantage of ZnAAs is the capacity to utilize less saturable pathways for uptake, and ZnAAs
compounds are resistant to antagonistic factors in the diet (e.g., phytates) (Sauer et al., 2017). Furthermore,
excessive supplementation of inorganic zinc can cause environmental pollution, therefore using higher bioavailability may be an alternative in order to reduce the excretion of zinc (Bao et al., 2010; Zakaria et al., 2017).
The objective of this study was to evaluate the influence of zinc source supplements in broiler diets on
productive performance, carcass quality, meat quality and pododermatitis.
Materials and Methods
Animal management and dietary treatment
Two hundred and seventy-two male broilers (Ross-308) were randomly divided into 2 treatment groups
and each group consisted of 8 replicates and further, there were 17 birds in each pen, including 1) basal diet
supplemented with zinc oxide 80 mg/kg. 2) basal diet supplemented with zinc oxide 40 mg/kg plus mix amino
acid zinc 40 mg/kg. The broiler was allowed ad libitum access to feed and water. Birds were reared in the cage
(1.2×1 m, length×width) in a temperature-controlled house (evaporation cooling system) with continuous
lighting. The experiment was designed under stress conditions: high stocking density (36.72 kg/m2) and dirty
litter.
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Table 1 Feed formulation of experimental diets
Ingredients (kg)

Starter

Grower

Finisher

Corn
SBM 48%
Rice bran oil
MCP – 22
Limestone
Salt
Sodium bicarbonate
DL – Methionine
L – Lysine
L – Valine
L – Threonine
Antioxidant & Toxin binder
Anticoccidial
Vitamin Premix
Mineral Premix

50.42
40.34
4.34
1.64
1.35
0.56
0.40
0.25
0.20
0.11
0.16
0.05
0.08
0.10

53.38
36.84
5.33
1.47
1.22
0.46
0.15
0.34
0.17
0.18
0.07
0.16
0.05
0.08
0.10

58.40
31.64
5.91
1.26
1.13
0.28
0.30
0.30
0.16
0.18
0.05
0.16
0.05
0.08
0.10

3,000.00
23.00
3.60
6.89
0.74
1.08
1.44
0.97
1.10
0.96
0.74
0.48
0.23
255.21

3,100.00
21.50
3.50
7.91
0.67
0.99
1.29
0.88
1.00
0.87
0.69
0.44
0.23
256.13

3,200.00
19.50
3.36
8.55
0.61
0.90
1.15
0.78
0.89
0.78
0.62
0.39
0.20
249.38

Nutrients by calculation (Digest basis)
Metabolizable Energy, Kcal/Kg
Crude protein, %
Fiber, %
Fat, %
Methionine, %
Methionine + Cystine, %
Lysine, %
Threonine, %
Valine, %
Calcium, %
Total P, %
Available P, %
Na, %
DEB, mEq/kg
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Productive performance
The experimental period was divided into 3 phases, including starter (1–10 days), grower (11–24 days),
and finisher (25–37 days). The birds were weighed individually and feed intake was recorded at the end of each
phase to calculate final body weight (BW), body weight gain (BWG), average daily gain (ADG), feed intake (FI)
and feed conversion ratio (FCR).
Blood collection
At the end of the experiment (37 days), three birds per replicate showing closest to the maximum,
average and minimum body weight in the pen, thus twenty-four birds from each treatment, were randomly
selected and blood samples (2–3 mL) were collected from the wing vein into EDTA vacuum tubes and stored
at 4ºC until analysis. White cell blood counts including heterophil and lymphocyte were measured by the
complete blood count (CBC) test. The H/L ratio has been widely accepted in several avian research as a
physiological indicator of stress responses (Maxwell and Robertson, 1998), that was examined by dividing the
number of heterophil by the number of lymphocyte.
Carcass and meat quality
At 38 days, birds were fasted for 6 hr, three birds per replicate showing closest to the maximum,
average and minimum body weight in the pen, thus twenty-four birds from each treatment were randomly
selected. Birds were weighed (fasted live BW), carbon dioxide inhalation stunned and then manually dissected.
The giblets, breast meats, thighs, drumsticks, wings, feet, abdominal fat, skeleton frame and skin were weighed.
Carcass yield was calculated as a percentage of the live weight further to fasting. Birds were sacrificed for the
measurement of meat traits, including pH (0 min, 45 min and 24 hr postmortem), color, drip loss (within 1 hr
and 24 hr postmortem), cooking loss, and texture profile analysis (TPA).
Footpad lesion scoring
An external assessment of footpad lesion score was carried at 38 days, six birds per replicate, and
thus forty-eight birds from each treatment were randomly selected. The feet and hocks were gently washed
with a wet cloth and dried before footpad lesion scoring including pododermatitis and hock burn. Footpad
lesions were recorded on a 3-point scale (0 = normal, 1 = mild and 2 = severe) as described by Zinpro Animal
Nutrition (Thailand), Inc guidelines.
Statistical analysis
All data was statistically analyzed using comparisons between groups (t-test) and chi-square test.
The results were expressed as mean and standard error of mean. Significant differences between groups were
considered at p < 0.05 by SAS program (SAS Inst. Inc., Cary, NC, USA).
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Results and Discussion
The results showed that zinc oxide and mix amino acid zinc supplements had tended to decrease feed
intake and feed conversion ratio in grower phase, and tended to increase body weight in finisher phase when
compared with zinc oxide, as shown in Table 2. Organic zinc had more bioavailability, absorption and storage
of zinc within body tissue than inorganic zinc, which was the reason that combination of inorganic zinc and
organic zinc supplements had tended to improve productive performance better than only inorganic zinc
supplements. Moreover, supplementation with both sources of zinc could help maintain productive
performance according to the standard of Ross 308 chicks, although this occurred under high stocking
conditions and dirty litter.
The percentage of white blood cell count and H/L ratio was not affected by the different zinc sources,
as shown in Table 3. The results of our present study were in agreement with the meta-analysis study of Hidayat
et al. (2019). They reported that the various zinc forms (organic and inorganic) had a similar effect on the H/L
ratio, and the average of H/L ratio was 0.60 under normal stocking condition. Moreover, zinc as a cofactor of
superoxide dismutase (SOD) which as antioxidant enzyme helps protect the body from oxidative stress. This
suggests that both sources of zinc had tended to reduce stress nearby normal levels under high stocking
conditions and dirty litter.
Combination of zinc oxide and mix amino acid zinc supplements was not significant difference in the
percentage of carcass, pH, color, drip loss, cooking loss and texture profile parameters when compared with
zinc oxide, as shown in Tables 4 and 5. Levels of cellular zinc associated with myogenesis, including activated
MTF1, Glycemic controlling and Insulin-signaling pathway in skeleton muscle (Huang et al., 2012; Myers et al.,
2013; Paskavitz et al., 2018). The uptake of ZnAAs might be slower, but absorption reached a similar quantity
compared to zinc free form (Zn2+) over time (Sauer et al., 2017). The both sources of zinc could help maintain
myogenesis and regenerative functions were the same. This suggests that the various carcass and meat quality
traits analysis in this study were not affected by the different zinc sources.
Table 2 Effects of the zinc sources supplementation on productive performance
Parameter

Zinc oxide

Initial body weight (g)
Starter (1–10 days)
Body weight (g)
Body weight gain (g)
Average daily gain (g/day)
Feed intake (g/bird)
Feed conversion ratio
Grower (11–24 days)
Body weight (g)

45.54 ± 0.14

Zinc oxide
+ mix amino acid zinc
45.57 ± 0.07

328.50 ± 54.73
281.66 ± 7.82
28.17 ± 0.78
279.11 ± 8.17
0.99 ± 0.02
1576.55 ± 329.53
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p-value

SEM

0.5017

0.0562

324.92 ± 54.22
278.55 ± 8.70
27.86 ± 0.87
273.89 ± 9.02
0.98 ± 0.02

0.2580
0.4648
0.4637
0.2451
0.4868

26.6311
8.1502
0.8150
8.7410
0.0163

1550.07 ± 267.25

0.1211

127.8968
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Body weight gain (g)
Average daily gain (g/day)
Feed intake (g/bird)
Feed conversion ratio
Finisher (25-37 days)
Body weight (g)
Body weight gain (g)
Average daily gain (g/day)
Feed intake (g/bird)
Feed conversion ratio
Overall (1-37 days)
Body weight (g)
Body weight gain (g)
Average daily gain (g)
Feed intake (g)
Feed conversion ratio

สาขาสัตว์

1231.14 ± 26.20
87.94 ± 1.87
1398.47 ± 18.72
1.14 ± 0.02

1222.02 ± 29.83
87.29 ± 2.13
1370.74 ± 35.42
1.12 ± 0.01

0.5264
0.5250
0.0705
0.0604

27.5304
1.9665
30.8886
0.0146

2695.74 ± 472.58
1124.27 ± 206.41
86.48 ± 15.88
2060.50 ± 173.16
1.87 ± 0.25

2784.31 ± 657.07
1199.32 ± 258.31
92.26 ± 19.87
2012.40 ± 148.91
1.74 ± 0.35

0.0795
0.5313
0.5313
0.5609
0.4064

363.7249
229.1772
17.6290
157.9802
0.3020

2695.74 ± 472.58
2637.07 ± 212.17
71.27 ± 5.73
3738.08 ± 187.72
1.42 ± 0.07

2784.31 ± 657.07
2699.88 ± 251.96
72.97 ± 6.81
3657.03 ± 151.90
1.36 ± 0.08

0.0795
0.5981
0.5978
0.3585
0.1351

363.72
227.3448
6.1445
170.1861
0.0794

Table 3 Effects of zinc sources supplementation on stress response
Parameter
WBC (µL)
Heterophil (%)
Lymphocyte (%)
H/L ratio

Zinc oxide
7295.83 ± 2824.81
29.04 ± 20.10
64.00 ± 19.36
0.66 ± 0.75

Zinc oxide
+ mix amino acid zinc
7841.67 ± 5700.72
31.59 ± 19.57
64.32 ± 24.62
0.64 ± 0.59

p-value

SEM

0.6769
0.6555
0.9537
0.9031

4459.1840
19.0560
18.2464
0.6696

Table 4 Effects of zinc sources supplementation on carcass yield
Parameter
Carcass weight (g)
Dressing yield (%)
Eviscerated carcass (%)
Giblets (%)
Breast (%)
Thigh (%)
Drumstick (%)
Wing (%)
Feet (%)
Heart (%)

Zinc oxide
2642.54 ± 276.22
93.26 ± 0.67
82.87 ± 1.39
10.39 ± 1.17
23.77 ± 1.13
12.81 ± 0.70
9.78 ± 0.32
7.69 ± 0.34
3.88 ± 0.32
0.57 ± 0.11
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Zinc oxide
+ mix amino acid zinc
2761.67 ± 291.12
93.63 ± 0.46
82.62 ± 2.06
11.01 ± 1.83
23.31 ± 0.93
13.36 ± 0.91
9.79 ± 0.55
7.52 ± 0.29
3.80 ± 0.30
0.51 ± 0.05
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p-value

SEM

0.4152
0.2211
0.7799
0.4337
0.3950
0.1908
0.9434
0.3138
0.6082
0.2437

141.9
0.2879
0.8775
0.7677
0.5185
0.4074
0.2249
0.1591
0.1549
0.0442
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Liver (%)
Abdominal fat (%)
Skeleton frame and skin (%)

2.26 ± 0.20
1.50 ± 0.28
23.86 ± 1.34
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2.20 ± 0.29
1.56 ± 0.24
23.91 ± 1.15

0.6194
0.6475
0.9390

0.1230
0.1311
0.6259

Table 5 Effects of zinc sources supplementation on meat quality
Parameter

Zinc oxide

Zinc oxide
+ mix amino acid zinc

p-value

SEM

6.65 ± 0.13
6.31 ± 0.10
5.91 ± 0.17

6.73 ± 0.06
6.27 ± 0.15
5.81 ± 0.12

0.1877
0.5480
0.1695

0.0532
0.0629
0.0734

50.35 ± 2.16
3.21 ± 0.48
9.58 ± 0.90

51.79 ± 1.42
3.09 ± 0.64
9.52 ± 1.12

0.1362
0.2828
0.9112

0.9125
0.6841
0.5065

15.54 ± 1.81
-7.80 ± 1.38
0.83 ± 0.02
0.72 ± 0.02
10.98 ± 1.41
9.02 ± 1.20
0.37 ± 0.02
2.43 ± 0.75
16.20 ± 3.00

15.77 ± 2.56
-11.78 ± 5.53
0.83 ± 0.01
0.73 ± 0.01
11.38 ± 1.83
9.41 ± 1.49
0.37 ± 0.02
2.54 ± 0.65
18.32 ± 1.65

0.8409
0.0678
0.7884
0.1883
0.6289
0.5792
0.6554
0.7601
0.1027

1.1065
2.0136
0.0091
0.0090
0.8172
0.6781
0.0082
0.3492
1.2100

pH
0 min
45 min
24 hour
Color
L
a
b
Texture parameter
Hardness (N)
Adhesiveness (g.sec)
Springness (ratio)
Cohesiveness (ratio)
Gumminess (N)
Chewiness (N*mm)
Resilience
Drip loss (%)
Cooking loss (%)

The severity of pododermatitis and hock burn investigated in this study was influenced by different
sources of zinc, as shown in Fig 1. The results showed that supplementation of zinc oxide + mix amino acid
zinc significantly increased percentage of footpad and hock burn lesion in score 0 and 1, and score 2 was
decreased when compared with zinc oxide (p < 0.05). These results are as expected because of the previous
report which indicates a zinc associated improvement in wound healing (Yogesh et al., 2013). Zinc as a cofactor
of matrix metalloproteinases (MMPs), including collagenases, gelatinases, stromelysins and metrilysins. MMPs
play an important role in many physiological processes, such as ECM degradation and remodeling,
angiogenesis, inflammatory and wound healing (Laronha and Caldeira, 2020). ZnAAs lies in their ability to utilize
less saturable pathways for uptake (Sauer et al., 2017), cause the levels of cellular zinc could maintain an
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adequate supply for the inflammatory and long-term regeneration process. In conclusion, combination of
inorganic zinc and organic zinc supplements could reduce the severity of pododermatitis and hock burn better
than only inorganic zinc supplements.
(A)

Pododermatitis

100%

100%
80%
60%

64.84%

40%
20%
0%

(B)

Hock burn

19.53%

52.65%

80%
60%

25.00%

15.63%

22.35%

zinc oxide

zinc oxide + mix amino acid zinc

40%
20%
0%

56.25%

17.19%

46.59%
25.76%

26.56%

27.65%

zinc oxide

zinc oxide + mix amino acid zinc

Fig. 1 Effects of zinc sources supplementation on footpad lesion score: (A) pododermatitis lesion scoring;
(B) hock burn lesion scoring. Footpad lesions were recorded on a 3-point scale (0 = normal, 1 = mild, and 2 =
severe)
Combination of inorganic zinc and organic zinc supplements were noticeably effective for the
improvement of footpad lesion score, helping to reduce the prevalence and severity of pododermatitis in
broilers. Moreover, both zinc sources helped to maintain productive performance according to the standard of
Ross-308 chicks, without any adverse effect on carcass quality and meat quality. In conclusion, these results
confirmed that organic zinc is an adequate alternative to growth and health promoter instead of inorganic zinc
in broiler diets.
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ผลของการใช้ผีเสือ้ ไหม (Bombyx mori) เป็ นแหล่งโปรตีนทดแทนปลาป่ นต่อสมรรถภาพการผลิต
และคุณภาพไข่ของนกกระทาไข่ (Coturnix japonica)
Effect of using silk moths (Bombyx mori) as protein source replacement fish meal on productive
performance and egg quality of laying quails (Coturnix japonica)
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บทคัดย่อ
การศึกษาครัง้ นีม้ ีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของการใช้ผีเสือ้ ไหม (Bombyx mori) ทดแทนปลาป่ นในอาหารต่อ
สมรรถนะการผลิต และคุณภาพไข่ในนกกระทาไข่ (Coturnix japonica) ที่อายุ 130 วัน จํานวน 200 ตัว มีการวางแผนการ
ทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ แบ่งออกเป็ น 5 กลุ่ม กลุ่มละ 4 ซํา้ ซํา้ ละ 10 ตัว นกกระทาแต่ละกลุ่มจะได้รบั ผีเสือ้ ไหมป่ น:ปลา
ป่ นในสูตรอาหาร 5 ระดับ คือ T1: 0% ต่อ 12% (กลุม่ ควบคุม) T2: 4% ต่อ 8% T3: 6% ต่อ 6% T4: 8% ต่อ 4% T5: 12%
ต่อ 0% ตามลําดับ โดยดําเนินการทดลองเป็ นระยะเวลา 56 วัน พร้อมกับสุ่มตัวอย่างไข่ทุกสัปดาห์เพื่อนํามาวิเคราะห์
ผลการทดลองพบว่า การใช้ผีเสือ้ ไหมทดแทนปลาป่ นในสูตรอาหารนกกระทาไข่มีผลทําให้สมรรถภาพการผลิตและ
คุณภาพไข่ คือ ผลผลิตไข่ นํา้ หนักไข่ อัตราการเปลี่ยนอาหารเป็ นไข่ มวลไข่ นํา้ หนักไข่ นํา้ หนักไข่ขาว นํา้ หนักไข่แดง และ
Haugh unit เพิ่มขึน้ มากกว่ากลุ่มควบคุม (p < 0.05) จากการทดลองสรุ ปได้ว่า สามารถใช้ผีเสือ้ ไหมทดแทนปลาป่ นใน
อาหารนกกระทาได้ 100% ทําให้สมรรถนะการผลิต และคุณภาพไข่เพิ่มขึน้
คําสําคัญ: คุณภาพไข่, นกกระทาไข่, ปลาป่ น, ผีเสือ้ ไหม, สมรรถนะการผลิต
Abstract

The purpose of this study was to investigate the effect of using silk moths (Bombyx mori) as a
substitute for fish meal on performance and egg quality in 200 Japanese quail (Coturnix japonica) during 130
days old, the experiment was Completely Randomized Design. The experiments were divided into 5 groups of
4 replications, 10 each. The proportion of substitute fishmeal: silk moths with 5 levels as: T1: 0% per 12%
(Control) T2: 4% per 8%, T3: 6% per 6%, T4: 8% per 4%, T5: 0% per 12% The experiment was conducted for
56 days, with eggs sampled weekly for analysis. The results showed that using of silk moths as a substitute for
fish meal in quail egg diets had an effect on productivity and egg quality, namely egg yield, egg weight, feed
conversion rate, egg mass, egg weight, egg white weight. Egg yolk weight and Haugh unit increased more than
the control group, p < 0.05. From the experiment, it was concluded that silk moths could be substituted for fish
meal in quail diet by 100%. and egg quality increased.
Keywords: Egg quality, Fish meal, Performance, Quail, Silk moths
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คํานํา
ปั จจุบนั การผลิตอาหารสัตว์สาํ หรับใช้เลีย้ งนกกระทายังคงนิยมใช้ปลาป่ นเป็ นแหล่งโปรตีนหลัก เนื่องจากมีระดับ
โปรตีนสูง ย่อยง่าย รวมทัง้ ปลาป่ นมีกรดอมิโนจําเป็ นสมดุลกับความต้องการของนกกระทา โดยเฉพาะกรดอมิโน เมทไท
โอนีน ไลซีน และมีแคลเซียม ฟอสฟอรัสสูง (พันนิพา, 2547) อย่างไรก็ตาม ราคาปลาป่ นมีแนวโน้มสูงขึน้ อย่างต่อเนื่ อง
ตามความต้องการที่สูงขึน้ และผลผลิตปลาป่ นที่ลดลง ทําให้มีความพยายามลดการใช้ปลาป่ นในสูตรอาหารสัตว์ปีก
นอกจากนี ม้ ีกระแสรณรงค์ลดการใช้ปลาป่ นทั่วโลกเนื่ องจากถูกมองว่าเป็ นการทําลายทรัพยากรสัตว์นาํ้ สถานการณ์
การผลผลิตปลาป่ นของไทยมีแนวโน้มลดลง ปี 2561 ลดลงร้อยละ 9.62 จากปี 2560 สวนทางกับราคาที่สูงขึน้ ร้อยละ
10.18 (จิตรลดา, 2561) มีผลกระทบต่อต้นทุนการเลีย้ งนกกระทาไข่ การใช้โปรตีนทางเลือกจากแมลงจึงเป็ นทางเลือก
หนึ่งที่น่าสนใจ หลายประเทศทั่วโลกมีความสนใจใช้แมลงเป็ นอาหารแหล่งโปรตีนทดแทนโปรตีนจากปลาป่ นและกากถั่ว
เหลื อ ง เช่ น หนอนแมลงวัน ลาย (Hermetia illucens) จิ ง้ หรี ด (Grylloidea sp.) ตั๊ก แตน (Caelifera sp.) หนอนผี เ สื อ้
กลางคืน (Erebus macrops) หนอนนก (Tenebrio molitor) ดักแด้ไหม (Bombyx mori) เป็ นต้น (นันทกานต์, 2557) จาก
รายงานของ Rumpold and Schlüter (2013) และ Al-Qazzaz et al. (2016) พบว่า ตั๊กแตน (Melanoplus mexicanus)
และจิง้ หรีดบ้าน (Acheta domesticus) มีโปรตีนรวมสูงถึงร้อยละ 77 และ 64.38–70.75 ตามลําดับ
ประเทศไทยมี การผลิตผ้าไหมใช้ในประเทศและส่งออกขายต่างประเทศในปี 2564 เป็ นจํานวน 224.56 ตัน
มูลค่า 184.44 ล้านบาท (มติชนออนไลน์, 2564) ผลพลอยได้จากการผลิตเส้นไหมคือดักแด้และผีเสือ้ ไหม ผีเสือ้ ไหมได้
จากการผลิตไข่ไหม ผีเสือ้ ไหมส่วนใหญ่จะถูกนําไปเผาทําลาย การนําผีเสือ้ ไหมมาเป็ นวัตถุดิบอาหารสัตว์ทดแทนปลาป่ น
จึงเป็ นอีกทางเลือกหนึ่งในการจัดหาแหล่งโปรตีนในอาหารสัตว์ ซึง่ จะช่วยลดต้นทุนค่าอาหารให้เกษตรกรผูเ้ ลีย้ งนกกระทา
หรือสัตว์เศรษฐกิจอื่น ๆ ได้ ดังนัน้ การศึกษาครัง้ นีจ้ ึงมีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของการใช้ผีเสือ้ ไหมทดแทนปลาป่ นใน
อาหารต่อสมรรถนะการผลิต และคุณภาพไข่ในนกกระทาไข่
อุปกรณ์และวิธีการ
การทดลองนีใ้ ช้ผีเสือ้ ไหมที่รวบรวมได้จากศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ ในประเทศไทย เป็ นตัวผีเสือ้ ไหมที่
ผ่านการออกไข่แล้ว นํามาอบด้วยอุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 48 ชั่วโมง จากนัน้ นํามาบดละเอียดให้ได้เป็ นผีเสือ้
ไหมผง แล้วนํามาผสมในอาหารทดลอง โดยใช้นกกระทาญี่ปนไข่
ุ่ (Coturnix japonica) จํานวน 200 ตัว ในช่วงอายุ 130
วัน นกกระทาถูกแยกเลีย้ งในกรง กรงละ 10 ตัว (ขนาดกรง 30×45×15 เซ็นติเมตร) ให้แสงวันละ 14 ชั่วโมงเลีย้ งในโรงเรือน
แบบเปิ ด ใช้ แ ผนการทดลองแบบสุ่ ม สมบู ร ณ์ (Complete Randomized Design, CRD) แบ่ ง นกกระทาออกเป็ น
5 ทรีทเมนต์ ทรีทเมนต์ละ 4 ซํา้ ซํา้ ละ 10 ตัว ได้รบั อาหารที่มีผีเสือ้ ไหมในสูตรอาหารในระดับที่แตกต่างกัน ดังแสดงใน
Table 1 ปริมาณโภชนะในอาหารคํานวณตามความต้องการโภชนาการของนกกระทาญี่ ปนุ่ (NRC, 1994) นกกระทาทุก
กลุ่มได้รบั อาหารแบบเต็มที่ (ad libitum) ตลอดการทดลองและมีนาํ้ สะอาดให้กินตลอดเวลา ข้อมูลที่บนั ทึกประกอบด้วย
นํา้ หนักนกกระทาก่อนทดลอง (Initial live weight, g) และหลังทดลอง (Final live weight, g) สมรรถภาพการให้ผลผลิต
ได้แก่ ปริมาณอาหารที่ กิน (Feed consumption, g/bird/d) อัตราการเปลี่ยนอาหารเป็ นนํา้ หนักไข่ (Feed conversion
ratio) ผลผลิตไข่ (Egg production, %) มวลไข่ (Egg mass, g) บันทึกข้อมูลคุณภาพไข่ ได้แก่ นํา้ หนักไข่ (Egg weight,
g) นํา้ หนัก ไข่ ข าว (Egg white weight, g) นํา้ หนัก ไข่ แ ดง (Yolk weight, g) ความสูง ของไข่ ข าวเพื่ อ นํา มาคํา นวณค่า
Haugh Unit สี ไ ข่ แ ดง (Yolk color) โดยใช้พัด สี โ รช นํา้ หนัก เปลื อ กไข่ (Eggshell weight, g) และความหนาเปลื อ กไข่
(Eggshell thickness, mm) โดยทําการสุ่มเก็บตัวอย่างไข่ซาํ้ ละ 4 ฟองทุกสัปดาห์ นํามาวิเคราะห์หาคุณภาพไข่เพื่อหา
ค่าเฉลี่ย โดยทําการทดลองเป็ นระยะเวลา 8 สัปดาห์ การดําเนินการทดลองทัง้ หมดได้ดาํ เนินการที่ ฟาร์มสัตว์ปีก สาขาวิชา
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สัตวศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ ซึ่งงานทดลองนีม้ ี
ผูร้ ว่ มวิจยั ที่ผา่ นการฝึ กอบรมการใช้สตั ว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์หมายเลข U1-07301-2560
ข้อมูลที่นาํ มาเป็ นข้อมูลเป็ นข้อมูลแบบ Parametric โดยการทดลอง Normality test วิเคราะห์ความแปรปรวน
ทางสถิ ติโ ดยใช้ Analysis of variance (ANOVA) ตามแผนการทดลองแบบสุ่ม สมบูร ณ์ ทํา การเปรีย บเที ยบค่า ความ
แตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยในแต่ละปั จจัยการทดลองด้วยวิธี Duncan New’s Mutiple Range Test (DMRT) และวิเคราะห์
แนวโน้มการตอบสนองต่อทรีทเมนต์ดว้ ยวิธี Orthogonal polynomial contrasts ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% กําหนดค่าการ
ยอมรับนัยสําคัญทางสถิติท่ี p < 0.05 การวิเคราะห์ทางสถิติทงั้ หมดใช้โปรแกรม SAS V.9.0 (SAS, 2002)
Table 1 Ingredients and chemical compositions of treatment diets
Ingredients (%)

T1
12
0
31
30
15
4.5
5
1.5
0.5
0.5

T2
8
4
32
30
16
4.5
3
1.5
0.5
0.5

Treatments
T3
6
6
32
30
17
4.5
2
1.5
0.5
0.5

T4
4
8
34
30
17
4.5
0
1.5
0.5
0.5

T5
0
12
33
30
18
4.5
0
1.5
0.5
0.5

Fish meal
Silk moths
Cornmeal
Rice bran
Soybean meal
Shell flour
Palm oil
DCP (18%P)
Premix
NaCl
Nutrients
Dry matter (%)
91.4
91.0
91.2
91.2
91.0
Gross energy (kcal/kg) (%Dry matter)
2942
2943
2942
2941
2941
Crude protein (%) (%Dry matter)
20.6
20.7
20.6
20.7
20.6
Crude fat (%) (%Dry matter)
4.70
4.39
4.23
4.38
4.48
Crude fiber (%) (%Dry matter)
6.53
6.66
6.90
6.92
6.69
Remark: T1: 0% diet without silk moths (control) T2: diet containing 4% silk moths 8% fish meal, T3: diet
containing 6% silk moths 6% fish meal, T4: diet containing 8% silk moths 4% fish meal, T5: diet containing 12%
silk moths 0% fish meal, DCP = Dicalcium phosphate, Premix = Vitamin A 2,000,000 IU Vitamin D3 320,000 IU
Vitamin E 2,000 mg. Vitamin K 3 330 mg. Vitamin B1 220 mg. Vitamin B2 450 mg. Vitamin B12 4.5 mg. Nicotinic
acid 600 mg. Copper 100 mg. Iron 10,000 mg. Iodine 150 mg. Manganese 800 mg. Zinc 8,800 mg. Cobalt 130
mg. Calcium 52,800 mg
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ผลและวิจารณ์ผลการทดลอง
ผลของการใช้ผเี สือ้ ไหมต่อสมรรถภาพการผลิตของนกกระทา
ผลการใช้ผีเสือ้ ไหมทดแทนปลาป่ นในระดับต่าง ๆ ต่อสมรรถภาพการผลิตแสดงใน Table 2 พบว่า นกกระทาไข่
ที่ได้รบั ผีเสือ้ ไหมในอาหารแต่ละสูตรมีผลทําให้ ปริมาณการกินอาหาร ผลผลิตไข่และมวลไข่ มีความแตกต่างกันทางสถิติ
(p < 0.05) โดยเพิ่ ม ขึ น้ แบบเส้น ตรง (Linear) ตามระดับ ของการทดแทนปลาป่ นด้ว ยผี เ สื อ้ ไหม ตลอดการทดลอง
8 สัปดาห์ การทดลองครัง้ นีย้ งั พบว่า อัตราการเปลี่ยนอาหารเป็ นไข่ไม่มีความแตกต่างกัน (p > 0.05) ซึ่งหมายความว่า
ประสิทธิภาพการย่อยอาหารและการนําโภชนะมาเปลี่ยนเป็ นผลผลิตไข่ของอาหารแต่ละสูตรไม่ตา่ งกัน แต่อาหารที่มีผีเสือ้
ไหมในสูตรอาหารกระตุน้ การกินอาหารได้ของนกกระทา ซึ่งอาจจะมาจากระดับไขมันที่มากกว่าในสูตรที่มีการเสริมผีเสือ้
ไหม นกกระทาไข่กินอาหารได้มากขึน้ จึงให้ผลผลิตสูงขึน้ สอดคล้องกับงานทดลองของ Kridie Al-Salhie et al. (2021) ใช้
แมลงสาบอเมริกนั ป่ นทดแทนโปรตีนเข้มข้นในสูตรอาหารนกกระทาไข่ และ Mat et al. (2021) ใช้หนอนแมลงวันลายป่ น
เสริมในอาหารนกกระทาไข่ นํา้ หนักเฉลี่ยหลังทดลองพบว่า T3 มีนา้ํ หนักตัวสูงที่สดุ แต่ไม่มีความแตกต่างกัน (p > 0.05)
สอดคล้องกับการทดลองของ Zotte et al. (2019) การใช้ผีเสือ้ ไหมป่ นทดแทนปลาป่ นในอาหารนกกระทาไข่มีผลทําให้
สมรรถนะการให้ผลผลิตของนกกระทาไข่สงู กว่ากลุม่ ควบคุม (p < 0.05) ปริมาณการกินอาหารได้ คุณค่าทางโภชนะ และ
การย่อยได้ของอาหาร มีผลต่ออัตราการเปลี่ยนอาหารเป็ นไข่และผลผลิตไข่ นกกระทาไข่กลุ่มที่ได้รบั อาหารสูตรที่มีผีเสือ้
ไหมสามารถกิ นอาหารได้มากกว่ากลุ่มควบคุมจึงทําให้สมรรถนะการให้ผลผลิตสูงกว่า แต่สาเหตุท่ีเกิดขึน้ ควรได้รับ
การศึกษาต่อไปเพื่อยืนยันสมมติฐานดังกล่าว ต้นทุนการผลิตจากปริมาณอาหารที่กินเป็ นนํา้ หนักไข่ 1 กิโลกรัม ต้นทุน
ผี เ สื อ้ ไหมคํา นวณจากค่ า ใช้จ่ า ยในการรวบรวม กระบวนการทํา ให้แ ห้ง และบดเป็ น ผี เ สื อ้ ป่ น กลุ่ม ที่ ไ ด้รับ ผี เ สื อ้ ไหม
เปรียบเทียบกับกลุม่ ควบคุมไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (p > 0.05)
ผลของการใช้ผเี สือ้ ไหมต่อคุณภาพไข่นกกระทา
ผลการใช้ผีเสือ้ ไหมทดแทนปลาป่ นต่อคุณภาพของไข่นกกระทาแสดงใน Table 3 พบว่า นกกระทาไข่ท่ีได้รบั
ผีเสือ้ ไหมในสูตรอาหารแต่ละระดับทํา ให้ นํา้ หนักไข่ นํา้ หนักไข่ขาว นํา้ หนักไข่แดง และค่า Haugh unit เพิ่มขึน้ แบบ
เส้นตรงยกกําลังสาม (Cubic) (p < 0.05) โดยพบว่า มีค่าสูงสุดที่ T3 พร้อมกับมีค่าแตกต่างกันแบบมีนยั สําคัญทางสถิติ
(p < 0.05) แต่เมื่อเทียบร้อยละนํา้ หนักไข่ขาว พบว่า ไม่มีความแตกต่างกันในแต่ละทรีตเมนต์ (p > 0.05) ชีใ้ ห้เห็นว่า
นํา้ หนักไข่เพิ่มขึน้ นํา้ หนักไข่ขาวเพิ่มขึน้ ในสัดส่วนที่เท่ากัน โดยปกติสดั ส่วนไข่ขาวมีค่าที่รอ้ ยละ 59.5 (กานดา, 2557)
สอดคล้องกับการทดลองของ Permatahatia et al. (2019) เมื่อเทียบร้อยละไข่แดงไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (p >
0.05) แต่มีคา่ เพิ่มขึน้ แบบเส้นตรงตามระดับที่ทดแทนปลาป่ นด้วยผีเสือ้ ไหม นกกระทาที่ได้รบั อาหารที่มีผีเสือ้ ไหมจะมีรอ้ ย
ละนํา้ หนักไข่แดงสูงกว่านกกระทากลุ่มที่ได้รบั อาหารควบคุม และพบว่าส่วนของนํา้ หนักเปลือกไข่นกกระทาไม่มีความ
แตกต่างกัน (p > 0.05) แต่พบว่าร้อยละเปลือกไข่มีค่าลดลง (p < 0.05) ในนกกระทากลุม่ ที่ได้รบั ผีเสือ้ ไหมในอาหาร ส่วน
ความหนาของเปลือกไข่จะพบว่า T1 มีค่ามากกว่า T4 (p < 0.05) เปลือกไข่ประกอบด้วยแคลเซียมคาร์บอเนตร้อยละ 9497 (กานดา, 2557) ความหนาของเปลือกไข่ขนึ ้ อยูก่ บั พันธุกรรม โภชนะในอาหาร อายุสตั ว์ สุขภาพของสัตว์ และ อุณหภูมิ
สภาพแวดล้อม การทดลองคํานวณสูตรอาหารโดยใช้แคลเซียมปริมาณเท่ากัน นํา้ หนักของเปลือกไข่จึงไม่ได้รบั อิทธิพล
จากอาหารที่กิน แต่รอ้ ยละเปลือกไข่และความหนาของเปลือกไข่ลดลงเกิดจากฟองไข่ท่ีใหญ่ขึน้ สอดคล้องกับงานทดลอง
ของ Mat et al. (2021) ค่า Haugh unit ที่คาํ นวณจากค่าความสูงไข่ขาวกับนํา้ หนักไข่ ซึง่ สามารถบอกถึงความสดใหม่ของ
ไข่ ไข่ คุ ณ ภาพดี จ ะมี ค่ า Haugh unit 72-100 (Keener et al., 2006) ไข่ ท่ี เ ก็ บ ไว้น านความสู ง ของไข่ ข าวจะลดลง
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การทดลองนีพ้ บว่านกกระทาที่ได้รบั ตัวผีเสือ้ ไหม T2 มีค่าสูงที่สดุ (p < 0.05) ในส่วนค่าคะแนนสีไข่แดงของนกกระทาใน
แต่ละทรีทเมนต์ไม่แตกต่างกัน (p > 0.05) เนื่องจากกลไกการเกิดสีของไข่แดงจะต้องมีรงควัตถุชนิด xanthophylls เป็ น
ส่วนประกอบที่ มีในพืชและสาหร่า ยบางชนิ ด ดัง้ นัน้ สีของไข่แดงนกกระทาที่ได้รบั ผี เสือ้ ไหมจึงไม่มีความแตกต่า งกัน
(p > 0.05) หรือกล่าวได้วา่ ผีเสือ้ ไหมไม่ได้มีรงควัตถุสีท่ีสง่ ผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของสีไข่แดง
Table 2 Effects of using different levels of silk moths on the productive performances of quails
Orthogonal polynomial

Treatments
SEM

p-value

177

2.30

172b

177ab

22.6a

23.3a

4.26

3.24

64.2b

72.8a

Egg mass (g/day)

6.23c

Cost (bath/Kg)

67.6

Items

Lin

Qua

Cub

Quar

0.21

ns

ns

ns

ns

3.26

0.17

ns

ns

ns

*

23.1a

0.40

0.001

***

**

ns

ns

4.59

3.18

0.53

0.28

ns

ns

ns

*

74.0a

76.3a

79.0a

2.21

<0.01

***

ns

ns

ns

7.52b

7.88ab

8.09ab

8.44a

20.7

<.001

***

**

ns

ns

72.8

52.9

68.9

44.4

8.79

0.164

*

ns

ns

*

T1

T2

T3

T4

T5

Initial live weight (g)

181

180

183

176

Final live weight (g)

172ab

176ab

183a

Feed consumption
(g/bird/d)
Feed conversion ratio

20.5b

22.0a

3.58

Egg production (%)

abc

Means with different superscripts within the same row differ significantly (p < 0.05), *Means trend to differ
(p < 0.10), ** Means different significantly (p < 0.05), *** Means different highly significantly (p < 0.01)
Cost for silk moths was 10 Baht per kilogram
Table 3 Effects of using different levels of silk moths qualities in laying quails
Treatments
Items

SEM

Orthogonal polynomial

p-value

T2

T3

T4

T5

Egg weight (g)

9.71b

10.4a

10.7a

10.6a

10.7a

0.13

<0.01

*

***

***

*

Egg white weight (g)

6.00c

6.27b

6.47ab

6.31ab

6.52a

0.07

<0.01

ns

**

***

ns

Egg white percentage
(%)
Yolk weight (g)

59.7

59.7

59.9

59.3

60.3

0.37

0.46

ns

ns

ns

ns

2.97b

3.16a

3.22a

3.27a

3.23a

0.06

<0.05

*

**

**

ns

Yolk percentage (%)

29.5b

30.1ab

29.8ab

30.8a

29.9ab

0.33

0.10

**

ns

ns

ns

Eggshell weight (g)

1.09

1.08

1.11

1.05

1.06

0.02

0.40

ns

ns

ns

ns
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Eggshell percentage (%)

10.9a

10.3b

10.3b

9.92b

9.86b

0.15

<0.01

ns

***

**

**

Eggshell thickness (mm)

0.18a

0.17ab

0.17ab

0.16b

0.17ab

0.002

<0.001

***

**

ns

*

Haugh unit

89.6bc

91.8a

90.8ab

88.8c

90.4abc

0.58

0.02

ns

**

**

ns

Yolk score

1.15

1.19

1.21

1.21

1.26

0.03

0.39

ns

ns

ns

ns

abc

Means in the same row with different superscripts were different significantly at p < 0.05, *Means trend to
differ (p < 0.10), ** Means different significantly (p < 0.05), *** Means different highly significantly (p < 0.01)
สรุ ป

การใช้ผีเสือ้ ไหมทดแทนปลาป่ นในสูตรอาหารนกกระทาไข่ในระดับที่แตกต่างกันส่งผลให้สามารถช่ว ยเพิ่ ม
สมรรถนะการผลิตคือ ผลผลิตไข่ นํา้ หนักไข่ มวลไข่ มากขึน้ ตามระดับของการทดแทน และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้อาหาร
เพิ่มคุณภาพไข่ นํา้ หนักไข่ขาว นํา้ หนักไข่แดง นํา้ หนักเปลือกไข่ ค่า Haugh Unit สามารถใช้ตวั ผีเสือ้ ไหมทดแทนปลาป่ นใน
สูตรอาหารนกกระทาไข่ได้รอ้ ยละ 100 หรือใช้ได้รอ้ ยละ 12 ในสูตรอาหารนกกระทาไข่ สามารถเป็ นอีกทางเลือกหนึ่งของ
แหล่งโปรตีนในอาหารนกกระทาที่ดีสาํ หรับเกษตรกรต่อไป
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ความผันแปรของนํา้ หนักมีชีวิต นํา้ หนักซาก และนํา้ หนักชิน้ ส่วนตัดแต่งของไก่ดาํ นิลเกษตร
Variation of live weight, carcass weight and retail cut weight of Nin Kaset black meat chickens
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บทคัดย่อ
การศึกษาวิจัยนีม้ ีวตั ถุประสงค์เพื่อจําแนกปั จจัยที่มีอิทธิพลและประมาณความสัมพันธ์ระหว่างนํา้ หนักมีชีวิต
นํา้ หนักซาก และนํา้ หนักชิน้ ส่วนซากของไก่ดาํ นิลเกษตร ในการศึกษาไก่ดาํ นิลเกษตร 246 ตัว ที่ถกู เลีย้ งดูในโรงเรือนระบบ
ปิ ดถูกนํามาฆ่าเมื่ออายุ 25 สัปดาห์ (7 ชุด) และชําแหละโดยผูต้ ดั แต่ง 7 คน ข้อมูลถูกวิเคราะห์ดว้ ยหุ่นจําลองแบบเชิงเส้น
ทั่วไปที่พิจารณาวันที่เข้าฆ่า เพศ สีขน อิทธิ พลร่วมระหว่างเพศและสีขน (ลักษณะก่อนการชําแหละซาก) และผูต้ ดั แต่ง
(ลักษณะหลังการชําแหละซาก) ค่าเฉลี่ยลีสสแควร์ถกู ประมาณค่าและเปรียบเทียบความแตกต่างด้วยวิธี t-test ปั จจัยที่
ศึ ก ษา (ยกเว้น อิ ท ธิ พ ลร่ ว มระหว่ า งเพศและสี ข น) มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ ทุก ลัก ษณะที่ ศึ ก ษาแตกต่ า งกั น นํ้า หนัก มี ชี วิ ต มี
ความสัมพันธ์กบั นํา้ หนักซากและนํา้ หนักซากไม่รวมเครื่องในระดับสูง (0.94 ถึง 0.98) นํา้ หนักเครื่องในมีความสัมพันธ์กนั
อยู่ในระดับปานกลางถึงตํ่า (0.23 ถึง 0.45) ชิน้ ส่วนตัดแต่งมีความสัมพันธ์กันในระดับปานกลาง (0.05 ถึง 0.59) และ
สัดส่วนซากมีความสัมพันธ์กนั ในระดับตํ่า (0.24) ผลการศึกษาครัง้ นีอ้ าจเป็ นประโยชน์ต่อการวางแผนการผลิตไก่ดาํ ให้มี
ลักษณะสอดคล้องกับความต้องการใช้ประโยชน์เชิงธุรกิจ
คําสําคัญ: ไก่ดาํ , คุณภาพซาก, สัดส่วนซาก
Abstract

The objectives of this research were to identify factors influencing and to estimate the relationship
between live weight, carcass weight, and retail weight of Nin Kaset black meat chickens. In the study, 246 Nin
Kaset black meat chickens raised in closed housing were slaughtered at 25 weeks old (7 sets) and dissected
by seven butchers. Data were analyzed using a General Linear Model that considered slaughtering sets,
gender, feather color, interaction between gender and feather color (traits before dissection), and butcher (traits
after dissection). Least square means were estimated, and their differences were compared using t-test. The
considered factors (excepted the interaction between gender and feather color) had differently influences on
all traits. Live weight was significantly related to carcass weight and carcass weight excluding offal at high
levels (0.94 to 0.98). The correlation between offal weights was moderate to low (0.23 to 0.45). The correlation
between retail weights was moderate (0.05 to 0.59), and the correlation between the carcass proportions was
low (0.24). The results of this study might be useful to planning for black meat chicken production in accordance
with business utilization needs.
Keywords: Black meat chicken, Carcass quality, Dressing percentage

263

ภาคบรรยาย

การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครัง้ ที่ 60

สาขาสัตว์

คํานํา
ไก่ดาํ หรือไก่กระดูกดํา (Black meat chicken or Black boned chicken) เป็ นไก่พืน้ เมืองโดยต้นกําเนิดมาจาก
ต่างประเทศ และนําเข้ามาเลีย้ งเพื่อการบริโภคเนือ้ และไข่ในเขตพืน้ ที่สงู ทางภาคเหนือของประเทศไทย (กลุ่มวิจัยและ
พัฒนาความหลากหลายทางชีวภาพ, 2559) ในทางการแพทย์แผนจีนระบุว่าไก่กระดูกดํามีคณ
ุ สมบัติเป็ นยาอายุวฒ
ั นะ
จึงนิยมนํามาบริโภคเป็ นอาหารบํารุ งสุขภาพ (ไชยา, 2542) เหมาะสําหรับผูป้ ่ วย คนชรา หญิงตัง้ ครรภ์ หรือผูท้ ่ีตอ้ งได้รบั
การบํารุงเป็ นพิเศษ โดยมีความเชื่อว่าไก่ดาํ ช่วยบํารุงร่างกาย บํารุงสมอง ป้องกันอัลไซเมอร์ และชะลอความชรา โดยทั่วไป
ไก่ดาํ มีลกั ษณะที่โดดเด่น คือ มีผิวหนัง เนือ้ และอวัยวะภายในเป็ นสีดาํ ทัง้ หมด (วิศทุ ธิ์, 2550) มีสารต้านอนุมลู อิสระที่เป็ น
ประโยชน์ต่อ สุข ภาพ ในเนื อ้ ไก่ ด าํ มี ก ารสะสมของเม็ ด สี เ มลานิ น (Melanin) คาร์โ นซี น (Carnosine) และแอนเซอรีน
(Anserine) ที่มีประโยชน์สาํ หรับการบํารุ งสมอง และมีผลต่อการเพิ่มภูมิคมุ้ กันในร่างกาย ป้องกันการเกิดมะเร็ง ลดริว้ รอย
บรรเทาการเกิดโรคออทิสติก และ โรคเบาหวาน (Tian et al., 2007; Chen et al., 2008; Tu et al., 2009; Buasap et al.,
2021) ซึ่งหากได้รบั คาร์โนซีนเสริมในปริมาณ 1,000 มิลลิกรัมต่อวัน เป็ นระยะเวลา 12 สัปดาห์ สามารถช่วยลดระดับ
นํา้ ตาลและระดับไตรกลีเซอไรด์ในเลือด อีกทัง้ ยังช่วยลดปั จจัยเสี่ยงของโรคหัวใจและหลอดเลือด (Houjeghani et al.,
2018) อุตสาหกรรมการผลิตและการบริโภคเนือ้ ไก่ดาํ ได้รบั ความนิยมเพิ่มขึน้ ส่งผลให้ไก่ดาํ ถูกนํามาปรับปรุ งและพัฒนา
สายพันธุ์ให้มีคุณภาพ ตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริโภคและตลาดอย่างเพียงพอ อย่างไรก็ตาม การพัฒนาไก่ดาํ
เพื่อให้มีขนาดร่างกายและสัดส่วนซากที่เหมาะสมต่อการใช้ประโยชน์ในการบริโภค จําเป็ นต้องทราบปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อ
ความผันแปรของนํา้ หนักมีชีวิต นํา้ หนักซาก และนํา้ หนักชิน้ ส่วนตัดแต่งของไก่ดาํ รวมทัง้ ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะ
นํา้ หนักมีชีวิตกับลักษณะนํา้ หนักซากและชิน้ ส่วนตัดแต่ง เพื่อนํามาใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการและเพิ่มศักยภาพการ
ผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม และได้ผลผลิตไก่ดาํ ที่ตรงตามความต้องการของตลาดเชิงพาณิชย์
อุปกรณ์และวิธีการ
ประชากรไก่ดาํ นิลเกษตร
ไก่ดาํ นิลเกษตร 246 ตัว ถูกเลีย้ งดูท่ีสถานี วิจัยและพัฒนาอาชีพแก่เกษตรกร (เพนี ยด) ตําบลเพนียด อําเภอ
โคกสําโรง จังหวัดลพบุรี ในโรงเรือนระบบเปิ ด ภายใต้การจัดการเลีย้ งดูเดี ยวกัน มี การจัดการด้านสุขภาพตามหลัก
สวัสดิภาพสัตว์ มีนาํ้ สะอาดให้กินตลอดเวลา และให้อาหารสําเร็จรู ปเหมือนกัน (โปรตีน 17% และพลังงานรวม 3,200
kcal/kg) ตลอดระยะเวลาที่ศึกษา ไก่ดาํ นิลเกษตรทุกตัวได้รบั วัคซีนตามโปรแกรมของกรมปศุสตั ว์ และสิน้ สุดระยะการ
เลีย้ งที่อายุ 25 สัปดาห์
ลักษณะทีศ่ กึ ษาและการจัดเก็บข้อมูล
ลักษณะที่ศึกษา ประกอบด้วย นํา้ หนักมีชีวิต (Live body weight; LBW) นํา้ หนักซาก (Carcass weight; CW)
นํา้ หนักซากไม่รวมเครื่องใน (Carcass weight without offal; CWO) นํา้ หนักเครื่องใน ได้แก่ หัวใจ (Heart) ตับ (Liver) กึ๋น
(Gizzard) และนํ้า หนั ก ชิ ้น ส่ ว นตัด แต่ ง ซึ่ ง ประกอบด้ว ย น่ อ งติ ด สะโพก (Bone in leg; BLP) ปี ก (Wing; WTP) อก
(Boneless Breast; BBP) สันใน (Fillet; FLP) ข้อมูลดังกล่าวถูกจัดเก็บจากไก่ดาํ ที่ถูกฆ่าและแปรสภาพ ระหว่างเดื อน
มิถนุ ายน พ.ศ. 2563 ถึง เดือนมิถนุ ายน พ.ศ. 2564 จํานวน 7 ชุด โดยข้อมูลที่รวบรวมได้ทงั้ หมดถูกจําแนกตามวันที่เข้าฆ่า
(ชุดที่ 1–7; วันที่ไก่จากทุกกลุม่ สีขนและเพศถูกนําเข้าฆ่า) สีขน (ขนสีขาวและขนสีดาํ ) และเพศ (เพศผูแ้ ละเพศเมีย) ข้อมูล
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นํา้ หนักมีชีวิต นํา้ หนักซาก นํา้ หนักซากไม่รวมเครื่องใน และนํา้ หนักชิน้ ส่วนตัดแต่งของไก่ดาํ นิลเกษตร ถูกนํามาใช้ในการ
คํานวณสัดส่วนซาก สัดส่วนซากหลังตัดแต่ง และสัดส่วนชิน้ ส่วนตัดแต่ง ดัง Equations 1–4 ต่อไปนี ้
สัดส่วนซาก (%) = �

สัดส่วนซากหลังตัดแต่ง (%) = �

นํา้ หนักซากหลังฆ่า
นํา้ หนักมีชีวิต

นํา้ หนักซากไม่รวมเครื่องใน
นํา้ หนักมีชีวิต

นํา้ หนักเครื่องใน

สัดส่วนเครื่องใน (%) = �

สัดส่วนชิน้ ส่วนตัดแต่ง (%) = �

�×100

นํา้ หนักซาก

�×100

�×100

นํา้ หนักชิน้ ส่วนตัดแต่ง
นํา้ หนักซาก

�×100

(1)
(2)
(3)
(4)

การวิเคราะห์ทางสถิติ
ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาทัง้ หมด (วันที่เข้าฆ่า 1–7 ชุด กลุม่ สีขน 2 กลุม่ และ กลุม่ เพศ 2 เพศ) ผ่านการตรวจสอบ
ความถูกต้องและนํามาวิเคราะห์ทางสถิติ ศึกษาการกระจายตัวของข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา และนํามาคํานวณค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สนั เพื่อประมาณค่าความสัมพันธ์ระหว่างนํา้ หนักมีชีวิตกับนํา้ หนักซาก และนํา้ หนัก
ชิน้ ส่วนตัดแต่งของไก่ดาํ นิลเกษตร ปั จจัยที่พิจารณา ประกอบด้วย วันที่เข้าฆ่า เพศ และสีขน ทดสอบในรูปของตัวแบบเชิง
เส้นทั่วไป (General Linear Model) โดยมีหนุ่ จําลองทางสถิติ ดังนี ้
(1) ก่อนการชําแหละซาก
yijkm = µ + Slaughter datei + Sexj + FCk + (Sex × FC)jk + eijkm
(2) หลังการชําแหละซาก
yijklm = µ + Slaughter datei + Sexj + FCk + (Sex × FC)jk + Butcherl + eijklm
เมื่อ yijkm และ yijklm คือ ค่าสังเกตของลักษณะที่ศกึ ษา (ของวันที่เข้าฆ่า i, เพศ j, สีขน k และผูต้ ดั แต่ง l), µ คือ ค่าเฉลี่ยร่วม
ในประชากร, Slaughter datei คือ วันที่เข้าฆ่า (i), Sexj คือ เพศ (j), FCk คือ สีขน (k), (Sex × FC)jk คือ อิทธิพลร่วมระหว่าง
เพศและสีขน (jk), Butcherl คือ ผูต้ ดั แต่ง (l), และ eijkm และ eijklm คือ ความคลาดเคลื่อนที่เกิดจากปั จจัยอื่น (ของไก่ m ใน
วันที่เข้าฆ่า i, เพศ j, สีขน k และผูต้ ดั แต่ง l) ค่าเฉลี่ยแบบลีสแควร์ถกู ประมาณค่าสําหรับกลุ่มย่อยของปั จจัยที่พิจารณา
และนํามาเปรียบเทียบความแตกต่างทีละคูด่ ว้ ยวิธี t-test
ผลและวิจารณ์ผลการทดลอง
ไก่ดาํ นิลเกษตรมีนาํ้ หนักมีชีวิต เฉลี่ย 2,199.87 กรัม (SD = 504.02 กรัม) นํา้ หนักซากเฉลี่ย 2,010.80 กรัม (SD
= 475.79 กรัม) และนํา้ หนักซากไม่รวมเครื่องในเฉลี่ย 1,744.72 กรัม (SD = 446.70 กรัม) เมื่อผ่านการแปรสภาพและ
แยกเครื่องในออก ซากของไก่ดาํ นิลเกษตร (ไม่รวมเครื่องใน) มีนาํ้ หนักที่สญ
ู เสียจากนํา้ หนักมีชีวิตเฉลี่ย 455.15 กรัม (420
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ถึ ง 934 กรัม ) โดยมี สัด ส่ว นซากเฉลี่ ย 91.32 กรัม (SD = 3.71%) และมี สัด ส่ว นซากตัด แต่ง เฉลี่ ย 79.07 กรัม (SD =
6.73%) ตามรายละเอียดที่แสดงใน Table 1 ทัง้ นี ้ ไก่ดาํ นิลเกษตร (อายุ 25 สัปดาห์) เหล่านีม้ ีนาํ้ หนักมีชีวิตใกล้เคียงกับไก่
ลูกผสมพืน้ เมืองชัยอารีย ์ (2,100 กรัม) และไก่ลกู ผสมพืน้ เมืองตะนาวศรี (2,005 กรัม) ที่อายุ 16 สัปดาห์ โดยมีนาํ้ หนักที่
สูญเสียภายหลังการแปรสภาพเฉลี่ยเท่ากับ 462 และ 485 กรัม ตามลําดับ (ไพโชค, 2543) นอกจากนี ้ ธันวา (2562)
รายงานว่า การเลีย้ งแบบปล่อยของไก่พืน้ เมืองลูกผสมตะนาวศรีท่ีอายุ 12 สัปดาห์ มีสดั ส่วนซาก (90.37%) ซึ่งใกล้เคียง
กับไก่ดาํ นิลเกษตร
ไก่ดาํ นิลเกษตรมีสดั ส่วนเครื่องในเฉลี่ย 0.56% (SD = 0.17%) สําหรับหัวใจ 1.48% (SD = 0.51%) สําหรับตับ
และ 1.66% (SD = 0.52%) สําหรับกึ๋น และมีสดั ส่วนนํา้ หนักของน่องติดสะโพกเฉลี่ย 16.47% (SD = 1.93% ) ปี กเฉลี่ย
5.55% (SD = 0.58%) อกเฉลี่ย 5.96% (SD = 1.40%) และสันในเฉลี่ย 2.48% (SD = 0.39%) เมื่ อพิจารณาชิ น้ ส่ว น
ตัดแต่งที่นิยมบริโภคของไก่ดาํ นิลเกษตรมีค่าเฉลี่ย 24.91% ซึ่งมีค่าแตกต่างจากการศึกษาของ จันทร์จิรา และพิพฒ
ั น์
(2560) ที่ เลี ย้ งไก่ดาํ อายุ 2 สัป ดาห์ถึง 20 สัป ดาห์ใ นสภาพการเลี ย้ งที่ แ ตกต่างกัน พบว่า การเลีย้ งแบบมี พื น้ ที่ อิสระ
ในโรงเรือ นและการเลีย้ งแบบจํา กัดบริเวณมี สัด ส่ว นโดยรวมของเนื อ้ สํา หรับบริโ ภคเท่า กับ 48.67% และ 49.59%
ตามลําดับ ซึง่ สูงกว่าไก่ดาํ นิลเกษตร
Table 1 Descriptive statistics for live body weight, carcass weight and retail cut weight of Nin Kaset black meat
chickens
Number
Traits
Means
SD
Maximum Minimum
observation
Live body weight (LBW; g)
244
2,199.87 504.02 1,244.00 3,653.00
Carcass weight (TCW; g)
244
2,010.80 475.79 1,031.00 3,437.00
Carcass weight without offal (CWO; g)
244
1,744.72 446.40
824.00 2,719.00
Dressing percentage (DP; %)
244
91.32
3.71
69.70
96.75
Cutting percentage (CP; %)
244
79.07
6.73
47.95
93.33
Heart (HWP; %)
185
0.56
0.17
0.24
1.34
Liver (LWP; %)
185
1.48
0.51
0.51
3.93
Gizzard (GWP; %)
185
1.66
0.52
0.49
3.53
Bone in leg (BLP; %)
177
16.47
1.93
12.12
30.24
Wing (WTP; %)
177
5.55
0.58
4.20
8.76
Boneless Breast (BBP; %)
177
5.96
1.40
2.82
19.24
Fillet (FLP; %)
177
2.48
0.39
1.31
5.94
ความแตกต่างร่วมระหว่างเพศและสีข นไม่มีอิทธิ พ ลต่อทุกลักษณะที่ ศึกษา (Table 2) อย่างไรก็ตาม เพศที่
แตกต่างกันของไก่ดาํ นิลเกษตรมีอิทธิพล (p < 0.05) ต่อความผันแปรของทุกลักษณะ (ยกเว้น สัดส่วนซาก สัดส่วนหัวใจ
และสั ด ส่ ว นปี ก) ทั้ ง นี ้ ไก่ ด ํา นิ ล เกษตรเพศผู้ มี น ํ้ า หนั ก และซากไม่ ร วมเครื่ อ งใน (2,546.64±35.91 กรั ม และ
2,061.98±31.06 กรัม) มากกว่า เพศเมี ย (1,643.17±50.65 กรัม และ 1,179.57±43.80 กรัม) ความแตกต่า งดัง กล่า ว
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อาจมีความสัมพันธ์กบั ฮอร์โมนเพศ ซึง่ ฮอร์โมนเพศผู้ (Androgen) มีผลต่อการเพิ่มอัตราการสังเคราะห์โปรตีนในกล้ามเนือ้
(ปริญญา และคณะ, 2549) และกระตุน้ การสร้างเม็ดเลือดแดง (Erythropoiesis) จึงทําให้ไก่เพศผูม้ ีการเจริญเติบโตสูง
กว่าเพศเมีย (Scanes, 2014)
Table 2 Factors influencing live weight, carcass weight, and retail weight of Nin Kaset black meat chickens
Number
Slaughter
Traits
Sex
FC
Sex × FC Butcher
observation
date
Live body weight (LBW; g)
177
<.0001
<.0001 0.0736
0.8068
Carcass weight (TCW; g)
177
<.0001
<.0001 0.0343
0.8372
Carcass weight without offal;
177
<.0001
<.0001 0.0068
0.5698
CWO (CWO; g)
Dressing percentage (DP; %)
244
0.6467
0.2631 0.0769
0.9659
0.5001
Cutting percentage (CP; %)
244
<.0001
<.0001 0.0041
0.9895
0.1357
Heart (HWP; %)
150
0.1472
0.7263 0.7906
0.2075
Liver (LWP; %)
150
0.1262
<.0001 0.0008
0.0647
Gizzard (GWP; %)
150
<.0001
<.0001 <.0001
0.2467
Bone in leg (BLP; %)
244
0.769
<.0001 0.8258
0.1524
0.9975
Wing (WTP; %)
244
0.0092
0.1571 0.0184
0.6178
0.0858
Boneless Breast (BBP; %)
244
0.0122
<.0001 0.1385
0.4544
0.2703
Fillet (FLP; %)
244
0.3656
0.0005 0.6969
0.0687
0.1584
ส่วนความแตกต่างระหว่างสีขนนัน้ มีอิทธิพล (p < 0.05) ต่อนํา้ หนักซาก นํา้ หนักซากไม่รวมเครื่องใน สัดส่วนตับ
สัดส่วนกึ๋น และสัดส่วนปี ก ไก่ดาํ นิลเกษตรขนสีดาํ มีสดั ส่วนเครื่องใน (ตับ 1.45±0.05% และกึ๋น 1.43±0.06%) น้อยกว่า
(p < 0.05) ไก่ดาํ ขนสีขาว (ตับ 1.81±0.08% และกึ๋น 2.22±0.09%) ความแตกต่างของเครื่องในระหว่างไก่ต่างกลุ่มพันธุ์
ถูกรายงาน โดย วราภรณ์ (2546; ไก่ลกู ผสมพืน้ เมือง×โรดไอแลนด์เรด×พลีมทั ร็อค และ ไก่ลกู ผสมพืน้ เมือง×โรดไอแลนด์
เรด) และ ศุภนนท์ และคณะ (2564; ไก่ลูกผสมพืน้ เมืองไทย) ซึ่งสอดคล้องกับ สัญชัย และคณะ (2547) ที่รายงานว่า
ความแตกต่างของคุณภาพซาก อวัยวะภายนอก และอวัยวะภายใน ผันแปรไปตามกลุ่มพันธุ์ และอาหาร แต่ขดั แย้งกับ
การศึกษาของ Choo et al. (2014) ที่พบว่านํา้ หนักตับของพืน้ เมืองเกาหลีและไก่ซิลกี ้ ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนยั สําคัญ
ระหว่างสายพันธุ์ สําหรับ ความแตกต่างระหว่างวันที่เข้าฆ่า และระหว่างผูต้ ดั แต่งชิน้ ส่วนซากนัน้ ถูกนํามาจัดกลุม่ ไก่ตาม
ความแตกต่างของคุณสมบัติ อายุ และการจัดการที่แตกต่างกัน ผลการการทดสอบความมีนยั สําคัญชีใ้ ห้เห็นว่า วันที่เข้า
ฆ่ามีอิทธิพล (p < 0.05) ต่อทุกลักษณะที่ศกึ ษา (ยกเว้น สัดส่วนซาก สัดส่วนหัวใจ สัดส่วนตับ และสัดส่วนน่องติดสะโพก)
และผูต้ ดั แต่งชิน้ ส่วนซากแต่ละคนไม่มีอิทธิพลต่อความแตกต่างของทุกลักษณะที่ศกึ ษา
เมื่อพิจารณาค่าสหสัมพันธ์ลกั ษณะที่ปรากฏของนํา้ หนักมีชีวิต นํา้ หนักซาก และนํา้ หนักชิน้ ส่วนซากของไก่ดาํ นิล
เกษตร (Table 3) พบว่า นํา้ หนักมีชีวิตมีความสัมพันธ์กบั นํา้ หนักซากและนํา้ หนักซากไม่รวมเครื่องในอยู่ในระดับสูง (ค่า
สหสัมพันธ์ 0.94 ถึง 0.98) นํา้ หนักเครื่องในมีความสัมพันธ์กันอยู่ในระดับปานกลางจนถึงตํ่า (ค่าสหสัมพันธ์ 0.23 ถึง
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0.45) ซึง่ กลุม่ ของนํา้ หนักชิน้ ส่วนย่อยมีความสัมพันธ์อยูใ่ นระดับปานกลางจนถึงตํ่า (ค่าสหสัมพันธ์ 0.05 ถึง 0.59) และใน
กลุม่ ของสัดส่วนซากมีความสัมพันธ์กนั ในระดับตํ่า (ค่าสหสัมพันธ์ 0.24)
ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะที่พบในการศึกษาครัง้ นีใ้ กล้เคียงกับไก่คอล่อน ซึ่งมีความสัมพันธ์ระหว่างนํา้ หนัก
มีชีวิตกับนํา้ หนักซากอยู่ในระดับสูง (ค่าสหสัมพันธ์ 0.91) แสดงให้เห็นว่า ไก่ท่ีมีนาํ้ หนักมากมีส่วนทําให้นาํ้ หนักซากและ
นํา้ หนักชิน้ ส่วนย่อยมากขึน้ ด้วย (วิศาล และคณะ, 2547) และเมื่อพิจารณาค่าสหสัมพันธ์ของนํา้ หนักมีชีวิตกับนํา้ หนัก
ชิน้ ส่วนตัดแต่ง (น่องติดสะโพก ปี ก สันนอก และสันใน) มีค่าเท่ากับ 0.36, -0.15, -0.26 และ -0.21 ตามลําดับ ซึง่ สัดส่วน
ปี ก สัดส่วนสันใน และสัดส่วนสันนอกมีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้ามกับนํา้ หนักมีชีวิต ยกเว้น สัดส่วนน่องติดสะโพก
ที่มีความสัมพันธ์ในทิศทางบวก โดยสัดส่วนเครื่องใน (หัวใจ ตับ และกึ๋น) มีค่าสหสัมพันธ์เท่ากับ -0.05, -0.45 และ -0.46
ตามลําดับ โดยมีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้ามกับนํา้ หนักมีชีวิต นํา้ หนักซาก และนํา้ หนักไม่รวมเครื่องใน ขณะที่
สัดส่วนหัวใจไม่มี ความสัมพันธ์กับนํา้ หนักมีชีวิต นํา้ หนักซาก นํา้ หนักซากไม่รวมเครื่องใน และนํา้ หนักชิน้ ส่วนตัดแต่ง
แสดงให้เห็นว่า สัดส่วนหัวใจของไก่ดาํ นิลเกษตรไม่มีความสัมพันธ์กับอวัยวะดังกล่าว แม้ว่ามีนาํ้ หนักร่างกายที่เพิ่มขึน้
ก็ตาม ทัง้ นี ้ สัดส่วนที่ลดลงของเครื่องในอาจมีความสัมพันธ์กบั สัดส่วนเนือ้ และสัดส่วนอื่นของร่างกายที่เพิ่มขึน้ ส่งผลให้
อวัยวะภายในลดลง (สัญชัย และคณะ, 2547)
Table 3 Phenotypic correlations of live weight, carcass weight, and retail weight of Nin Kaset black meat
chickens
Traits LBW TCW CWO HWP LWP GWP
BLP WTP
SLP
TLP
DP
CP
**
**
NS
**
**
**
*
*
*
NS
LBW
0.98 0.94 -0.05 -0.45
-0.46 0.36 -0.15 -0.26 -0.21 0.11
0.16*
TCW
0.94** -0.07NS -0.46** -0.49** 0.35** -0.17* -0.25* -0.22* 0.27** 0.20*
CWO
-0.12NS -0.53** -0.54** 0.41** -0.25* -0.32** -0.31** 0.18* 0.47**
HWP
0.27* 0.23* -0.05NS 0.11NS -0.01NS 0.01NS -0.11NS -0.26*
LWP
0.45** -0.38** 0.08NS 0.16* 0.14NS -0.19* -0.48**
GWP
-0.16* 0.25* 0.04NS 0.04NS -0.24* -0.44**
BLP
0.40** -0.05NS 0.23* 0.00NS 0.27*
WTP
0.15* 0.42** -0.16* -0.33**
BBP
0.59** 0.01NS -0.30**
FLP
-0.05NS -0.36**
DP
0.24*
** Significant (p < 0.01), *Significant (p < 0.05), and NSNon-significant
LBW = Live body weight (g); TCW = Carcass weight (g); CWO = Carcass weight without offal (g); HWP = Heart
(%); LWP = Liver (%); GWP = Gizzard (%); BLP = Bone in leg (%); WTP = Wing (%); BBP = Boneless Breast (%);
FLP = Fillet (%); DP = Dressing percentage (%); CP = Cutting percentage (%)

สรุ ป
ไก่ดาํ นิลเกษตรมีนาํ้ หนักมีชีวิต นํา้ หนักซาก และนํา้ หนักชิน้ ส่วนตัดแต่ง ผันแปรไปตามความแตกต่างของวันที่
เข้าฆ่า เพศ และสีขน ทัง้ นี ้ นํา้ หนักมีชีวิตของไก่ดาํ นิลเกษตรมีความสัมพันธ์กบั นํา้ หนักซากและนํา้ หนักซากไม่รวมเครื่อง
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ในระดับสูง (0.94 ถึง 0.98) นํา้ หนักเครื่องในมีความสัมพันธ์ระหว่างกันอยู่ในระดับปานกลางจนถึงตํ่า (0.23 ถึง 0.45)
และชิน้ ส่วนตัดแต่งมีความสัมพันธ์ระหว่างกันในระดับปานกลาง (-0.05 ถึง 0.59)
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ผลของการเสริมกรดกัวนิดนี แอซิตกิ ในอาหารโปรตีนและพลังงานตํ่าต่อประสิทธิภาพ
การเจริญเติบโต ผลผลิตซาก และคุณภาพเนือ้ ของสุกรระยะรุ่นและขุน
Effect of guanidine acetic acid supplementation in low protein and energy diet on growth
performance, carcass yield, and meat quality of grower and finisher pigs
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บทคัดย่อ
การศึกษาผลของการเสริมกรดกัวนิดีนอะซิติก (GAA) ในอาหารโปรตีนและพลังงานตํ่าต่อประสิทธิ ภาพการ
เจริญเติบโต ผลผลิตซาก และคุณภาพเนือ้ ของสุกร ใช้สกุ รทัง้ หมด 54 ตัว แบ่งเป็ น 3 กลุม่ คือ อาหารพืน้ ฐานข้าวโพด กาก
ถั่วเหลือง (T1) อาหารพืน้ ฐาน -1% CP -50 kcal/kg (T2) และอาหารพืน้ ฐาน -1% CP -50 kcal/kg + 0.1% GAA (T3)
ผลการทดลองพบว่าการลดระดับโปรตีนและพลังงานในอาหารทําให้ปริมาณการกินลดลงเมื่อเทียบกับกลุ่มควบคุม
(p < 0.01) การเสริม GAA ส่งผลต่อปริมาณการกินในระยะขุน แต่ไม่ส่งผลต่อสุกรระยะรุ ่นเมื่อเทียบกับกลุ่มที่ไม่ได้รบั
GAA (p > 0.05) รวมถึงไม่สง่ ผลต่อประสิทธิภาพการเติบโต ผลผลิตซาก ค่า BUN Creatine และ Total protein ในเลือด
(p > 0.05) การเสริม GAA ในอาหารส่งผลทําให้ค่า Shear force (p < 0.01) Thawing loss (p < 0.01) และ Cooking
loss (p < 0.05) ลดลง เมื่อเทียบกับกลุ่มที่ไม่ได้เสริม GAA อาจสรุ ปได้ว่าการเสริม GAA ในอาหารที่ลดระดับโปรตีนและ
พลังงาน ไม่ได้สง่ ผลให้ประสิทธิภาพการเจริญเติบโต และผลผลิตซากของสุกรลดลง แต่สามารถช่วยเพิ่มคุณภาพของเนือ้
สุกรได้
คําสําคัญ: กรดกัวนิดีนแอซิติก, คุณภาพเนือ้ , ประสิทธิภาพการเจริญเติบโต, ผลผลิตซาก, สุกร
Abstract
This study evaluated the effect of reduce energy and supplementation of guanidine acetic acid (GAA)
in diet on growth performance and carcass yield of pigs. A total of 54 pigs randomly allocated into 3 treatments,
basal corn–soybean meal diets (T1), Basal diet -1% CP -50 kcal/kg (T2) and Basal diet -1% CP -50 kcal/kg +
0.1% GAA (T3). The results indicated that reduce dietary protein and energy levels resulted in decrease feed
intake when compared to the control group (p < 0.01). GAA supplementation can improve feed intake in finisher
phase, but not improve in the grower phase when compared to the not supplemented GAA (p > 0.05).
In addition, growth performance, carcass yield, BUN creatine and blood total protein was not significantly
influenced (p > 0.05). Meanwhile, dietary GAA supplementation decreased the Shear force (p < 0.01), Thawing
loss (p < 0.01) and cooking loss (p < 0.05) compared to reduce protein and energy group. It can be concluded
that supplementing GAA as a feed additive does not result in decreased growth performance and carcass
yield, but could improvement of meat quality when reduced the dietary protein and energy.
Keywords: Carcass yield, Growth performance, Guanidine acetic acid, Meat quality, Pigs
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คํานํา
ต้นทุนการผลิตปศุสตั ว์ในประเทศไทยที่สงู สาเหตุหนึ่งคือต้นทุนอาหารสุกรสูง โดยเฉพาะข้าวโพดที่เป็ นแหล่ง
พลังงานหลัก รวมถึงวัตถุดิบที่เป็ นแหล่งโปรตีน ดังนัน้ การลดระดับพลังงานและโปรตีนในอาหารลงจะช่วยในเรื่องต้นทุน
อาหารได้ แต่จะทําให้สตั ว์ได้รบั คุณค่าทางโภชนาการที่ไม่เพียงพอต่อความต้องการ ทําให้การเจริญเติบโต หรือการสร้าง
ผลผลิตของสัตว์หยุดชะงัก จากเหตุผลดังกล่าว จึงมีการเสริมสารเสริมในอาหารสัตว์ เพื่อให้มีสารอาหารครบตรงตาม
ความต้องการของสัตว์ ทําให้สตั ว์สามารถคงประสิทธิภาพการเจริญเติบโตได้ ดังนัน้ ในการที่ลดระดับพลังงานและโปรตีน
รวมถึงเสริมสารเสริมในอาหาร อาจสามารถลดต้นทุนค่าอาหารสัตว์ลงได้
กรดกัวนิดีนแอซิติก (Guanidine acetic acid, GAA) เป็ นสารตัง้ ต้นของ ครีเอทีน (Creatine, Cr) ในร่างกายสัตว์
มีกระดูกสันหลัง ส่วนใหญ่ สังเคราะห์ขึน้ ที่ ไต ตับ และตับอ่อน ในขั้นแรก GAA เกิ ดจาก L-arginine และ glycine เร่ง
ปฏิกิรยิ าโดยเอนไซม์ L-arginine:glycine amidinotransferase (AGAT; Michiels et al., 2012; Ostojic et al., 2013; Liu
et al., 2015) ขัน้ ตอนที่สอง GAA ถูกเปลี่ยนให้เป็ น Cr ด้วยการเร่งปฏิกิริยาโดยเอนไซม์ GAMT และมีการถ่ายโอนหมู่
เมทิล (Methyl group) จาก S-adenosylmethionine (SAM; Ostojic, 2016) จากนัน้ Cr จะถูกส่งไปยังเซลล์และเนือ้ เยื่อ
ผ่านกระแสเลือด Cr ที่เข้าสูเ่ ซลล์จะถูกฟอสโฟรีเลตเป็ น Phosphocreatine (PCr) โดย Creatine kinase (Li et al., 2018)
การเผาผลาญพลังงานผ่าน Cr และ PCr ไม่ได้เกิดขึน้ ใน ทุกเซลล์ เกิดขึน้ เฉพาะเซลล์ท่ีมีความต้องการพลังงานสูง PCr
เป็ นแหล่งสํารองฟอสเฟตพลังงานสูง เผาพลาญได้แอดีโนซีนไตรฟอสเฟต (Adenosine triphosphate, ATP) สําหรับเซลล์
อย่างรวดเร็ว โดยทั่วไป Cr ในอาหารพบได้ในโปรตีนจากสัตว์ เช่น ปลาป่ น ผลพลอยได้จากสัตว์ (Michiels et al., 2012)
อย่างไรก็ตาม Cr มีความสามารถในการละลายตํ่าและการดูดซึมที่ไม่ดี (Dash et al., 2001) รวมถึงความไม่เสถียรและ
ต้นทุนสูง เมื่อเทียบกันแล้ว GAA เหมาะที่จะใช้เป็ นสารเติมแต่งอาหารมากกว่า Cr
การศึกษาในปั จจุบันพบว่า การเสริม GAA ในอาหารช่วยเพิ่มอัตราการเจริญเติ บโต (Average Daily Gain,
ADG) นํา้ หนัก ตัว สุด ท้า ย (Body Weight, BW) และอัต ราการเปลี่ ย นอาหารเป็ น เนื อ้ (Feed Conversion Rate, FCR;
Michiels et al., 2012; He et al., 2018; Jayaraman et al., 2018) นอกจากนี ้ การเสริม GAA ยังเพิ่มปริมาณของ Cr และ
PCr ในกล้ามเนือ้ การเพิ่มขึน้ ของ PCr จะเพิ่ม ATP ในกล้ามเนือ้ ช่วยชะลอการสลายไกลโคไลซิสแบบไม่ใช้ออกซิเจน
ทําให้ลดความเข้มข้นของกรดแลคติกและลดการเสียสภาพของโปรตีน ส่งผลให้คณ
ุ ภาพซากดีขนึ ้ การเสริม GAA ช่วยลด
การการสูญเสียนํา้ จากการเก็บรักษา (Drip loss), การสูญเสียนํา้ จากการทําละลายนํา้ แข็ง (Thawing loss), การสูญเสีย
นํา้ หลังการปรุงสุก (Cooking loss) และค่าแรงเฉือนของเนือ้ (Liu et al., 2015; Li et al., 2018; Zhu et al., 2020) งานวิจยั
นีจ้ ึงมีวตั ถุประสงค์เพื่อประเมินผลของการเสริมกรดกัวนิดีนแอซิติกในอาหารโปรตีนและพลังงานตํ่าต่อต่อประสิทธิภาพ
การเจริญเติบโต ผลผลิตซาก และคุณภาพเนือ้ ของสุกร เพื่อนําไปสูก่ ารพัฒนาอาหารสัตว์สาํ หรับอุตสาหกรรมการผลิตสุกร
ที่มีคณ
ุ ภาพและผลิตภัณฑ์ท่ีปลอดภัยต่อผูบ้ ริโภค
อุปกรณ์และวิธีการ
สัตว์และการจัดการ
ในการศึกษานี ้ ใช้สกุ รสายพันธุผ์ สม (ลาร์จไวท์-แลนด์เรซ × ดูรอ็ คเจอร์ซ่ี) เพศผูจ้ าํ นวน 54 ตัว โดยมีนาํ้ หนักตัว
เริ่มต้นเฉลี่ย 51.49±6.35 กก. สุกรแบ่งออกเป็ น 3 กลุ่มการทดลอง และในแต่ละกลุ่มการทดลองประกอบไปด้วยสุกร
6 คอก คอกละ 3 ตัว สุกรเลีย้ งในโรงเรือนระบบปิ ดที่มีการควบคุมอุณหภูมิและความชืน้ (Evaporative cooling system;
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EVAP) ประกอบด้วย 18 คอก (2×2 ตร.ม.) ระหว่างการทดลองให้อาหาร สุกรถูกทําความสะอาดทุก 2 วัน มูลของสุกรถูก
กําจัดทุกวัน
อาหารและวิธีการทดลอง
การทดลองเป็ นแบบสุ่มสมบูรณ์ (Completely Randomized Design, CRD) สุกรได้รบั อาหาร 2 ช่วงเวลาต่อวัน
คือเวลา 08.00 และ 16.00 อาหารทดลองใช้เป็ นอาหารพืน้ ฐานข้าวโพด กากถั่วเหลือง ตรงตามความต้องการของสุกร
แบ่งออกเป็ น 3 กลุม่ การทดลอง ได้แก่อาหารพืน้ ฐาน (ควบคุม, T1) อาหารพืน้ ฐาน -1% CP -50 kcal/kg (T2) และอาหาร
พืน้ ฐาน -1% CP -50 kcal/kg + 0.1% GAA (T3, NTPB plus™ Numega Nutrition สิงคโปร์) เลีย้ งสุกรที่ 2 ระยะ คือสุกร
รุ ่น (Grower) และสุกรขุน (Finisher) อายุ 13 ถึง 18 สัป ดาห์ และ 18 ถึง 26 สัป ดาห์ ตามลํา ดับ (แสดงดัง Table 1)
ชั่งนํา้ หนักสุกรและอาหารก่อน-หลังในแต่ละระยะ เพื่อนํามาคํานวณหาประสิทธิภาพการเจริญเติบโต
Table 1 Ingredient and chemical composition of experimental diets
Grower
Item
T1
T2
T3
T1
Ingredients
Corn
22.61
19.66
19.66
24.44
Cassava
40.00
40.00
40.00
40.00
Cassava Meal
6.00
11.00
11.00
4.99
Rice bran oil
1.55
1.56
1.56
2.00
Soybean meal 46%
26.97
24.76
24.76
24.29
DL-Methionine
0.21
0.24
0.24
0.27
L-Lysine
0.34
0.42
0.42
0.36
L-threonine
0.10
0.14
0.14
0.17
Calcium carbonate
0.45
0.42
0.42
1.25
Monocalcium
1.09
1.13
1.13
1.56
phosphate P22
Salt
0.35
0.35
0.35
0.34
Choline chloride 60%
0.03
0.03
0.03
0.03
Premix
0.301
0.301
0.301
0.302
Phytase
0.01
0.01
0.01
0.01
+ GAA
0.10
Total (kg)
100.00
100.00
100.10
100.00
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Finisher
T2

T3

21.51
40.00
9.97
2.00
22.08
0.30
0.44
0.22
1.22

19.66
40.00
11.00
1.56
24.76
0.24
0.42
0.14
0.42

1.59

1.13

0.34
0.03
0.302
0.01
100.00

0.35
0.03
0.301
0.01
0.10
100.10
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Table 1 (continued)
Item

T1

Grower
T2

T3

T1

Finisher
T2

T3

Chemical composition
Metabolizable Energy
3,200.00
3,150.00
3,150.00
3,200.00
3,150.00
3,150.00
(kcal/kg)
Crude Protein (%)
16.00
15.00
15.00
15.00
14.00
14.00
Fat (%)
2.94
2.85
2.85
3.42
3.33
3.33
Crude Fiber (%)
4.40
5.02
5.02
4.14
4.76
4.76
Calcium (%)
0.63
0.63
0.63
1.00
1.00
1.00
Total Phosphorus (%)
0.58
0.57
0.57
0.66
0.65
0.65
Available phosphorus (%) 0.33
0.33
0.33
0.40
0.40
0.40
Salt (%)
0.36
0.36
0.36
0.35
0.35
0.35
Lysine (%)
1.10
1.10
1.10
1.05
1.05
1.05
Methionine (%)
0.42
0.44
0.44
0.47
0.49
0.49
Methionine+Cystine (%)
0.65
0.65
0.65
0.68
0.68
0.68
Tryptophan (%)
0.20
0.18
0.18
0.18
0.17
0.17
Threonine (%)
0.67
0.67
0.67
0.70
0.70
0.70
Choline (%)
160.00
160.00
160.00
160.00
160.00
160.00
1
Provided per kilogram of diet: retinol, 10,000 IU; cholecalciferol, 1,300 IU; tocopherol, 40 IU; riboflavin, 5.2 mg;
pyridoxine, 2.6 mg; cyanocobalamin, 26 µg; menadione, 3.0 mg; nicotinic acid, 32 mg; pantothenic acid, 20
mg; Fe (as FeSO^HjO), 70 mg; Mn (as MnO), 50 mg; Cu (as CUSO4) 19 mg; Zn (as ZnO) 50mg; I [as KI], 0.5
mg; and Se (as Na2SeO3∙5H2O), 0.2 mg
2
Provides these quantities per kilogram of complete diet: retinol, 10,000 IU; cholecalciferol, 2000 IU; tocopherol,
50 mg; thiamin, 2 mg; riboflavin, 3 mg; pyridoxine, 2 mg; cyanocobalamin, 30 mg; menadione, I mg; nicotinic
acid, 20 mg; pantothenic acid, 10 mg; Fe (as FeSO^HjO), 100 mg; Mn (as MnO), 50 mg; Cu (as CUSO4) 20
mg; Zn (as ZnO) 100.6 mg; I [as Ca(IO3)2], 1 mg; and Se (as NaSeO4), 0.3 mg
ประสิทธิภาพการเจริญเติบโต
บันทึกนํา้ หนักตัวเริ่มต้นของสุกรในแต่ละตัว และเมื่อสิน้ สุดในแต่ละระยะ (ระยะรุ ่นสัปดาห์ท่ี 5 และ ระยะขุน
สัปดาห์ท่ี 13) บันทึกนํา้ หนักตัว นํา้ หนักตัวที่เพิ่มขึน้ และปริมาณอาหารที่กินเข้าไป เพื่อคํานวณหา ค่า ADG FCR และ
ต้นทุนค่าอาหารต่อการผลิตเนือ้ 1 กก. (Feed Conversion per Gain, FCG) รวมถึงการบันทึกอาการเจ็บป่ วยและการตาย
ของสุกรในขณะทดลอง
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ผลผลิตซาก
ก่อนการฆ่าสุกรทุกตัวมีการอดอาหารประมาณ 12–24 ชั่วโมง และมีระยะเวลาพักอยู่ในโรงพักสัตว์ก่อนการฆ่า
ประมาณ 6–12 ชั่วโมง การฆ่าสุกรจะทําหลังจากทําให้สกุ รหมดสติก่อนด้วยการใช้เครื่องช๊อคไฟฟ้า (Electrical stunning)
เป็ นไปตามมาตรฐานสากล จากนัน้ ใช้มีดแทงบริเวณลําคอ เพื่อเอาเลือดออก เมื่อสุกรตายสนิทแล้วจะนําเข้าลวกในถัง
นํ้า ร้อ น (Scalding vat) เพื่ อ ให้ส ามารถขู ด ขนได้ง่ า ย จากนั้น เปิ ด เอ็ น ร้อ ยหวาย (Achilles tendon) ที่ ข าทั้ง 2 ข้า ง
สอดตะขอแขวนซาก (Gambrel) เพื่อยกซากสุกรขึน้ ลอยกลางอากาศ การตัดหัว (Heading) จะใช้มีดตัดเข้าที่รอยต่อ
กระดูกคอข้อแรก (Atlas joint) แล้วใช้มีดผ่าแนวกลางท้อง ดึงเอาอวัยวะภายในออก (Evisceration) ก่อนที่จะทําการผ่า
ซากให้ออกเป็ น 2 ซีก ตามแนวของกระดูกสันหลัง แล้วล้างซากให้สะอาด (จุฑารัตน์ และภัทราภรณ์, 2540; ธวัชชัย, 2555)
ลักษณะของซาก
ชั่งนํา้ หนักซาก โดยทําการวัดเฉพาะค่าจากซีกขวาของซากสุกร และความยาวของซากวัดจากกระดูกซี่โครงซี่แรก
จนถึงส่วนหน้าของกระดูกก้นกบ (Aitch bone) ของซาก (จตุพร, 2551)
การวัดความหนาไขมันสันหลัง (Back fat thicknes)
ทําในสัปดาห์ท่ี 5 (สิน้ สุดระยะรุ น่ ) และสัปดาห์ท่ี 14 (สิน้ สุดระยะขุน) โดยใช้เครื่องอัลตราซาวด์ในการวัดไขมัน
สันหลังตําแหน่งที่ P2 (Roongsitthichai and Tummaruk, 2014) ซึ่งเป็ นไขมันสันหลังกึ่งกลางกล้ามเนือ้ สันนอกบริเวณ
ซี่โครงซี่สดุ ท้าย ห่างจากจุดกึ่งกลางลําตัวไปทางด้านซ้ายและขวา 6–8 ซม. ในสุกรทุกตัว
การวัดค่าดัชนีความหนาไขมันสันหลังต่อความกว้างของกล้ามเนือ้ สันนอก (Lenden-Speck-Quotient, LSQ)
วัดความหนาที่ตาํ แหน่งมุมล่างของฐานรู ปสามเหลี่ยมของกล้ามเนือ้ สะโพก (Gluteus medius, BF3) ตําแหน่ง
ไขมัน สัน หลัง บางที่ สุด ของกล้า มเนื อ้ สะโพก (Gluteus medius, BF4) และตํา แหน่ ง มุม ล่า งของฐานสามเหลี่ ย มของ
กล้ามเนือ้ สะโพกไปตัง้ ฉากกับแนวของท่อนําไขสันหลัง (b) แล้วนํามาคํานวณตามสูตร (BF3 + BF4) / 2b (Lothong et
al., 2016)
การวัดพืน้ ทีห่ น้าตัดเนือ้ สัน (Loin eye area)
โดยการเก็บตัวอย่างชิน้ ส่วนกล้ามเนือ้ สันนอก (Longissimus dorsi ระหว่างซี่โครงคู่ท่ี 10 และ 11) ในซากสุกร
ซี กขวา หลัง จากนั้นใช้กระดาษลอกลายทาบบนตัว อย่า งเนื อ้ สันนอก และใช้ดิน สอวาดตามรอยเส้น รอบวงของมัด
กล้ามเนือ้ (สุวรรณา, ม.ป.ป.) ตัดกระดาษลอกลายตามรอยดินสอที่วาดไว้ แล้วจึงนําไปวัดพืน้ ที่ดว้ ยเครื่องวัดพืน้ ที่ใบไม้
และบันทึกค่าที่อา่ นได้
คุณภาพเนือ้
การวัดค่า pH และสีเนือ้ สุกร
โดยการเก็บตัวอย่างชิน้ ส่วนกล้ามเนือ้ สันนอก (Longissimus dorsi ระหว่างซี่โครงคู่ท่ี 10 และ 11) ในซากสุกร
ซีกขวา ในการวัดค่า pH ทําการแทงหัววัด pH เข้าไปในชิน้ เนือ้ ลึกประมาณ 4 ซม. ในแต่ละตัวอย่าง และในการวัดค่าสีเนือ้
ทําโดยใช้เครื่องวัดความแตกต่างของสีแบบพกพา (Colorimeter Monolta) วัดค่าสี L* (ความสว่าง), a* (สีแดง) และ b*
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(ความเหลือง) ของเนือ้ สัตว์ใน 2 ช่วงเวลา คือ หลังสุกรตาย 45 นาที และ 24 ชั่วโมง ในระหว่างนัน้ เก็บตัวอย่างเนือ้ ใส่ถงุ
ซิปล็อคแช่เย็นที่ อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส (Liu et al., 2015)
การสูญเสียนา้ํ จากการเก็บรักษา (Drip loss)
เก็บตัวอย่างกล้ามเนือ้ สันนอกเนือ้ (Longissimus dorsi ระหว่างซี่โครงคู่ท่ี 11 และ 12) ชั่งนํา้ หนักและห่อเนือ้
ด้วยผ้าก๊อซ ใส่ถุงพลาสติกซิปล็อค (Poly-bag zipper) ปิ ดปากถุงให้สนิทกันอากาศเข้า-ออก เก็บไว้ในตูเ้ ย็นที่อณ
ุ หภูมิ
4 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 24 ชั่วโมง หลังจากนัน้ นําชิน้ เนือ้ ออกมาซับนํา้ ให้แห้งและชั่งนํา้ หนักใหม่ คํานวนหาเปอร์เซ็นต์
ความแตกต่างระหว่างนํา้ หนักก่อนและหลัง (Liu et al., 2015) แสดงผลเป็ นค่าเปอร์เซ็นต์การสูญเสียนํา้ จากการเก็บรักษา
การสูญเสียนา้ํ จากการทาํ ละลายนา้ํ แข็ง (Thawing loss)
วิ ธี ก ารทํา จะคล้า ยคลึ ง กั บ วิ ธี ก ารทํา Drip loss เพี ย งแต่ การทํา Thawing loss จะนํา ตั ว อย่ า งชิ ้น เนื ้อ
(Longissimus dorsi ระหว่างซี่โครงคู่ท่ี 12 และ 13) ไปเก็บในตูแ้ ช่แข็งอุณหภูมิ -18 องศาเซลเซียส จนตัวอย่างเนือ้ แข็งตัว
จากนัน้ นําออกมาไว้ภายนอกที่อณ
ุ หภูมิ 4 องศาเซลเซียส จนครบ 24 ชั่วโมง เพื่อให้นาํ้ แข็งละลาย (สโรชา, 2554) บันทึก
นํา้ หนักตัวอย่างเนือ้ ก่อนและหลังแช่แข็ง นํามาคํานวนหาเปอร์เซ็นต์การสูญเสียการละลาย
การสูญเสียนา้ํ หลังการปรุงสุก (Cooking loss):
เก็บตัวอย่างเนือ้ สันนอก (Longissimus dorsi ระหว่างซี่โครงคู่ท่ี 13 และ 14) บรรจุในถุงพลาสติกซิปล็อค เก็บ
รักษาที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส จนครบ 24 ชั่วโมง หลังจากนัน้ นําไปต้มในอ่างนํา้ ร้อน (Water bath) ที่อุณหภูมิ 75
องศาเซลเซียส นาน 45 นาที จนใจกลางชิน้ เนือ้ มีอณ
ุ หภูมิเท่ากับ 70 องศาเซลเซียส (สุกญ
ั ญา และคณะ, 2556) ซับชิน้
เนือ้ ให้แห้งแล้วจึงชั่งนํา้ หนัก บันทึกข้อมูลนําไปคํานวณหาเปอร์เซ็นต์การสูญเสียนํา้ หนักหลังการให้ความร้อน
แรงเฉือน (Shear force)
เก็บตัวอย่างเนือ้ สุกหลังสุกรตาย 24 ชั่วโมง (เป็ นชิน้ เนือ้ เดียวกับการทํา Cooking loss) ตัดให้มีขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 1 ซม. และยาว 3 ถึง 4 ซม. นําไปวัดค่าที่เครื่องวิเคราะห์เนือ้ สัมผัส (Texture Analyzer) โดยใช้ใบมีดรู ปตัว V
(ขนาด 60 องศา) แบบย้อนกลับมีขอบเรียบ ที่ความเร็ว 100 mm/m (Laville et al., 2007)
การตรวจเลือด
ทําการสุม่ เก็บตัวอย่างเลือด จากสุกรในทุกคอก คอกละ 1 ตัว รวม 18 ตัว เมื่อสิน้ สุดระยะรุน่ (สัปดาห์ท่ี 5) และ
ระยะขุน (สัปดาห์ท่ี 13) โดยใช้สกุ รตัวเดิม ใช้เข็มเบอร์ 18 ยาวนิว้ ครึง่ เจาะที่เส้นเลือดดําบริเวณคอ (Ježek et al., 2018)
เก็บในหลอดเก็บเลือดทั่วไปที่ไม่มีสารป้องกันการแข็งตัวเพื่อให้เลือดจับเป็ นก้อนสําหรับการหาค่า Blood Urea Nitrogen
(BUN), Creatine และ Total protein จากนัน้ เก็บไว้ท่ีอณ
ุ หภูมิ 2–8 ºC เพื่อรอนําไปวิเคราะห์ผล BUN และ Creatine ใช้
วิธีการทดสอบสเปกตรัมยูเรียไนโตรเจนในซีรมั (Lan et al., 2016) โดยเครื่องวัดสเปกโตรโฟโตมิเตอร์ และการหาค่าความ
เข้มข้นของโปรตีนทัง้ หมด ใช้วิธีการไบยูเรตโดยใช้เครื่องวิเคราะห์อตั โนมัติ (Alberghina et al., 2011)
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การวิเคราะห์ขอ้ มูลทางสถิติ
ข้อมูลทัง้ หมดถูกนําไปวิเคราะห์โดยใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวน (Analysis of Variance; ANOVA) ทดสอบ
ความแตกต่างระหว่างค่าของแต่ละกลุ่มทดลองโดยวิธี Duncan’s multiple range test ระดับนัยสําคัญที่ α = 0.05 ด้วย
โปรแกรมสําเร็จรูป SAS (SAS® OnDemand for Academics) ตามแบบหุน่ ทางสถิติดงั นี ้
Yij = µ +Ai+εij
เมื่อ Yij = ค่าสังเกตสําหรับลักษณะที่ศึกษา, µ = ค่าเฉลี่ยร่วม, Ai = อิทธิของกรดกัวนิดีนแอซิติก และ Ɛij = ความคลาด
เคลื่อนที่เกิดขึน้ โดย Ɛij ~ NID (0,σ2)
ผลและวิจารณ์ผลการทดลอง
ประสิทธิภาพการเจริญเติบโต
นํา้ หนักเริ่มต้นของสุกรไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ ประสิทธิภาพการเจริญเติบโตของสุกรแสดงใน
Table 2 ผลการศึกษาพบว่า ในสุกรระยะรุน่ กลุม่ ควบคุมมีปริมาณการกินอาหารเฉลี่ยต่อวันมากที่สดุ ในระยะขุนการเสริม
GAA ช่วยให้เพิ่มปริมาณการกินได้ของสุกร การลดระดับโปรตีนและพลังงานในอาหารทําให้ปริมาณการกินลดลง เมื่อ
เทียบกับกลุ่มควบคุมแตกต่างทางสถิติอย่างมีนัยสําคัญยิ่ง (p < 0.01) ส่วนนํา้ หนักตัวที่เพิ่มขึน้ ADG, FCR และ FCG
ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (p > 0.05)
การเสริม GAA ในอาหารส่งผลต่อปริมาณอาหารที่กินในระยะรุ ่น แต่ไม่ส่งผลต่อสุกรในระยะขุนเมื่อเทียบกับ
กลุม่ ควบคุม ซึ่งอาจมาจากโปรตีนและพลังงานที่ลดลงในอาหาร การลดโปรตีนและพลังงาน รวมถึงการเสริม GAA ไม่ได้
ส่งผลต่อประสิทธิ ภาพการเจริญเติบโต ถึงแม้ว่าจะไม่แตกต่างกันทางสถิติ แต่การเสริม GAA ในอาหารที่มีการลดระดับ
โปรตีนและพลังงาน ช่วยทําให้นาํ้ หนักตัวเพิ่มสูงสุดในระยะขุน ซึ่งสอดคล้องกับ Wang et al. (2012) รายงานว่า GAA ใน
อาหารไม่ได้ช่วยเพิ่มประสิทธิ ภาพการเจริญเติบโตในสุกร แต่ช่วยลดการเกิด lipid peroxidation และเพิ่มกิจกรรมของ
เอนไซม์บางชนิดที่เกี่ยวข้องกับการเผาผลาญของอนุมูลอิสระในสุกรระยะขุน แตกต่างจาก Jayaraman et al. (2018)
รายงานว่าสุกรที่ เลีย้ งด้วยอาหารเสริม GAA 0.12% มีประสิทธิ ภาพการเติบโตโดยรวมดีขึน้ เมื่อเที ยบกับกลุ่มควบคุม
ความแตกต่างระหว่างทัง้ 2 การศึกษาอาจมาจากเพศ นํา้ หนักตัวเริ่มต้น เวลาในการรักษา หรือปริมาณโภชนะในอาหารที่
ได้รบั (Zhu et al., 2020)
Table 2 Effect of GAA supplementation in diet on growth performance
Item
T1
T2
Grower, 0–5 weeks
Initial body weight (kg)
51.52±6.60
51.53±7.08
Body weight (kg)
78.31±4.21
76.98±5.18
Body weight gain (kg)
26.80±3.18
25.44±3.26
Feed intake (kg/day/pig)
1.90±0.02A
1.88±0.01B
ADG (kg/day)
0.77±0.09
0.73±0.09
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T3
51.46±6.31
76.67±4.01
25.21±3.22
1.88±0.01B
0.72±0.09

p-Value

SEM

1.00
0.80
0.66
< 0.01
0.67

0.73
0.49
0.35
0.00
0.01

การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครัง้ ที่ 60

สาขาสัตว์

Table 2 (continued)
Item
T1
T2
T3
FCR
2.52±0.30
2.61±0.32
2.65±0.39
FCG
25.57±2.85
25.40±3.11
26.41±3.89
Finisher, 5–13 weeks
Initial body weight (kg)
78.31±4.21
76.98±5.18
76.67±4.01
Body weight (kg)
107.85±3.02 104.76±2.92
106.84±3.97
Body weight gain (kg)
29.54±3.89
27.78±2.46
30.17±1.94
Feed intake (kg/day/pig)
2.37±0.04A
2.31±0.01B
2.35±0.00A
ADG (kg/day)
0.53±0.07
0.50±0.04
0.54±0.04
FCR
4.58±0.83
4.68±0.42
4.38±0.26
FCG
44.74±6.94
45.69±4.07
43.32±2.55
Grower - Finisher, 0-13 weeks
Body weight (kg)
107.85±3.02 104.76±2.92
106.84±3.97
Body weight gain (kg)
56.63±5.10
53.22±5.12
55.38±3.82
Feed intake (kg/day/pig)
2.25±0.05A
2.16±0.01C
2.20±0.02B
ADG (kg/day)
0.62±0.06
0.59±0.06
0.61±0.04
FCR
3.55±0.40
3.69±0.35
3.58±0.25
FCG
35.50±4.04
35.95±3.39
35.50±2.46
A,B,C
Means within the same row with different superscripts are differ (p < 0.01)

p-Value
0.80
0.24

SEM
0.04
0.54

0.80
0.29
0.35
< 0.01
0.43
0.64
0.70

0.49
0.39
0.33
0.00
0.01
0.06
0.81

0.29
0.47
< 0.01
0.53
0.76
0.49

0.39
0.53
0.01
0.01
0.04
0.55

ผลผลิตซากและคุณภาพเนือ้
ผลผลิตซากสุกรและคุณภาพเนือ้ ที่ได้รบั ผลกระทบจากการเสริม GAA ในอาหารที่ลดระดับโปรตีนและพลังงาน
แสดงไว้ใน Table 3 พบว่า ไม่มีผลต่อผลผลิตซาก ทัง้ ในเรื่องของนํา้ หนักซาก ความยากซาก LSQ ความหนาไขมันสันหลัง
และพืน้ ที่หน้าตัดเนือ้ สัน ในส่วนของคุณภาพเนือ้ พบว่า การเสริม GAA ในอาหารที่ลดระดับโปรตีนและพลังงาน ไม่สง่ ผล
กระทบต่อ pH ในเนือ้ สุกร 24 ชั่วโมง ค่าสีเนื อ้ ทัง้ 45 นาที และ 24 ชั่วโมง หลังจากสุกรตาย และพบว่า การลดระดับ
โปรตีนและพลังงานในอาหาร ส่งผลให้ค่า pH ที่ 45 นาทีลดลง เมื่อเทียบกับกลุ่มควบคุมแตกต่างกันทางสถิติอย่างมี
นัยสําคัญ (p < 0.05) แต่การเสริม GAA ในอาหารช่วยทําให้ค่า pH ที่ 45 นาทีมีแนวโน้มเพิ่มขึน้ เมื่อเทียบกับกลุ่มที่ไม่ได้
เสริม GAA และทําให้ค่า pH ไม่แตกต่างจากกลุ่มควบคุม ถึงแม้จะมีการลดระดับโปรตีนและพลังงานอาหารลง ซึ่ง
สอดคล้อ งกับ การทดลองของ Li et al. (2018) รายงานว่ า การเสริ ม GAA ในอาหารเพิ่ ม pH ที่ 45 นาที (p < 0.05)
เกี่ ยวเนื่ อ งกับ การเผาผลาญพลัง งานหลัง จากสุกรตายออกซิ เ จนในเนื อ้ เยื่ อ จะค่อ ย ๆ หมดลง และเริ่มกระบวนการ
ไกลโคไลซิสแบบไม่ใช้ออกซิเจน (Anaerobic glycolysis) ได้กรดแลคติกเป็ นผลผลิต ส่งผลให้ pH ลดลงอย่างรวดเร็ว
(Bertol et al., 2005; Ryu and Kim, 2005; Kim et al., 2014) แต่พลังงานที่เพิ่มขึน้ จากการเสริม GAA ทําให้การเปลี่ยน
ไกลโคเจนเป็ นกรดแลคติคล่าช้า และทําให้คา่ pH คงที่หลังจากสุกรตาย (Liu et al., 2015) ต่างกับ Wyss and Kaddurah-

278

ภาคบรรยาย

การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครัง้ ที่ 60

สาขาสัตว์

Daouk (2000) ที่รายงานว่า การเสริม GAA ในอาหารจะเพิ่ม pH ที่ 24 ชั่วโมง ซึ่งสัมพันธ์กบั ความสามารถในการเพิ่ม
ระดับ Cr ของเซลล์กล้ามเนือ้
Table 3 Effect of GAA supplementation in diet on carcass yield and meat quality
T1
T2 (-1%CP &
T3 (-1%CP &
Item
(control)
-50kcal)
-50kcal)+GAA
Carcass weight (kg)
40.89±1.56
40.93±1.76
40.18±1.58
Carcass length (cm)
85.83±2.93
84.33±2.42
83.67±1.97
LSQ
0.18±0.05
0.20±0.05
0.18±0.03
Backfat thickness (mm)
21.51±3.97
21.29±3.53
21.02±2.26
2
Loin eye area (cm )
75.65±5.41
69.72±5.05
74.62±11.24
pH
45 min
5.82±0.08a
5.72±0.02b
5.74±0.09ab
24 hr
5.72±0.05
5.76±0.08
5.80±0.05
Meat color (45 min)
L*
48.39±4.02
49.12±2.16
49.52±2.31
a*
5.51±1.33
6.12±0.40
5.96±1.10
b*
-0.95±0.97
-0.17±0.46
0.02±0.63
Meat color (24 hr)
L*
52.68±3.72
53.18±3.68
55.13±2.09
a*
7.31±1.81
7.50±1.25
7.13±1.24
b*
1.35±1.38
0.76±1.17
1.20±0.83
C
A
Shear force (N)
70.54±13.07
104.78±10.94
87.75±12.64B
Drip loss (%)
3.60±2.29
3.61±0.45
2.73±0.86
Thawing loss (%)
3.41±0.62B
4.85±0.57A
2.73±0.86B
Cooking loss (%)
26.70±3.11b
31.07±1.94a
29.92±2.01b
A,B,C
Means within the same row with different superscripts are differ (p < 0.01),
a,b,c
Means within the same row with different superscripts are differ (p < 0.05)

p-Value SEM
0.68
0.33
0.54
0.97
0.39

0.18
0.28
0.01
0.36
0.88

< 0.05
0.14

0.01
0.01

0.80
0.57
0.07

0.32
0.11
0.09

0.41
0.91
0.66
< 0.01
0.49
< 0.01
< 0.05

0.37
0.16
0.13
2.09
0.16
0.13
0.34

การเสริม GAA ในอาหารที่ลดระดับโปรตีนและพลังงาน ส่งผลให้ค่า Thawing loss (p < 0.01) และ Cooking
loss (p < 0.05) ลดลงน้อยกว่ากลุ่มที่ไม่ได้เสริม GAA อาหาร แต่ไม่แตกต่างจากกลุ่มควบคุม (p > 0.05) เนื่องจากการ
ลดลงของโปรตีนและพลังงานในอาหาร ทําให้พลังงานภายในเซลล์ไม่เพียงพอ หลังสัตว์ตายจึงเกิดปฏิกิริยาการหายใจ
แบบไม่ใช้ออกซิเจนเพิ่มขึน้ ส่งผลให้ค่า pH ในเนือ้ ลดลง การลดลงของ pH อาจจะนําไปสูก่ ารสูญเสียสภาพของโปรตีนใน
กล้ามเนื อ้ ทําให้ความสามารถในการอุม้ นํา้ ลดลง นํา้ จึงไหลออกนอกเซลล์มากขึน้ (Huff-Lonergan and Lonergan,
2005; จตุพร, 2551) สอดคล้องกับ Chotchuang (2016) ที่พบว่า ความสามารถในการอุม้ นํา้ ที่นอ้ ยลง เป็ นผลมาจาก
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ปริมาณของกรดแลคติกในกล้า มเนื อ้ ที่ เพิ่มขึน้ เมื่ อ นํา้ ไหลออกนอกเซลล์มากจะส่งผลให้เกิ ดลักษณะเนื อ้ Pale Soft
Exudative (PSE) คือลักษณะของเนือ้ ซีด เหลว ไม่คงตัว ซึง่ เป็ นลักษณะไม่พง่ึ ประสงค์
ในการศึกษานีก้ ารเสริม GAA ในอาหารที่ลดระดับโปรตีนและพลังงาน ส่งผลให้ค่าแรงเฉือน (p < 0.01) ลดลง
เมื่อเทียบกับกลุม่ ที่ไม่ได้เสริม GAA แตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนยั สําคัญยิ่ง ซึ่งสอดคล้องกับ Kim et al. (2014) รายงาน
ว่า การเสริม GAA ส่งผลต่อการย่อยสลายของโปรตีน และระดับความนุ่มของเนือ้ (Li et al., 2018) การเพิ่มขึน้ ของปริมาณ
PCr และ ATP ในกล้ามเนือ้ ส่งผลให้มีเส้นใยแอกตินเพิ่มขึน้ และลดค่า shear force ได้ (Lemme et al., 2007; Michiels
et al., 2012) นอกจากนี ้ Liu et al. (2015) แสดงให้เห็นว่า การเสริม GAA ในอาหารช่วยเพิ่ม pH ที่ 45 นาทีและ 24 ชั่วโมง
(p < 0.05) และลด cooking loss (p < 0.05) และ shear force (p < 0.01) เมื่อเปรียบเทียบกับกลุม่ ควบคุม
ค่าเลือด

การเสริม GAA และการลดระดับของโปรตีนและพลังงานไม่ส่งผลกระทบต่อค่า เลือ ด ไม่ว่าจะเป็ นค่า BUN
Creatinine และ Total Protein ในเลือด ทัง้ ในระยะรุ ่นและขุน (ดังแสดงใน Table 4) สอดคล้องกับ Park et al. (2008)
พบว่าการเพิ่มระดับไขมันในอาหารที่มีพลังงานสูงและตํ่าให้กบั แม่สกุ รเลีย้ งลูก ไม่มีผลกับค่า Blood profile แต่ในกลุม่ ที่มี
การให้พลังงานสูง (3,365 kcal/kg) มีระดับ ครีเอทีน (p = 0.025) น้อยกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับกลุม่ ที่ให้อาหารพลังงานตํ่า
(3,365 kcal/kg) แตกต่างจาก Fang et al. (2019) ที่รายงานว่า BUN ในเลือดลดลง (ระยะรุน่ ) เนื่องจากสุกรได้รบั พลังงาน
ในอาหารมากขึน้ ซึง่ ช่วยเพิ่มการสะสมและการใช้โปรตีน ทําให้ความเข้มข้นของโปรตีนในเลือดทัง้ หมดเพิ่มขึน้ ในสุกรขุน
Yu et al. (2019) รายงานว่า การการลดระดับโปรตีนในอาหารลง (14% และ 17% CP) ส่งผลให้ BUN ลดลงเมื่อ
เทียบกับกลุ่มควบคุม (20% CP) อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (p < 0.05) เนื่องจาก BUN เป็ นของเสียที่เกิดจากการเผา
พลาญโปรตีนในร่างกาย (วันวิสาข์, 2561) ความเข้มข้นของ BUN มีความสัมพันธ์กบั อัตราการขับไนโตรเจนในปั สสาวะ
ดังนัน้ BUN จึงสามารถนํามาใช้ในการทํานายประสิทธิภาพการใช้ไนโตรเจน หรือโปรตีนในสุกรได้ (Kohn et al., 2005)
Table 4 Effect of NTPB plus supplementation in diet on blood profiles of pigs
T1
T2 (-1%CP & T3 (-1%CP &
Item
(control)
50kcal)
-50kcal)+GAA
Grower
BUN (mg/dL)
8.40±0.81
6.45±1.65
7.45±1.53
Creatinine (mg/dL)
1.49±0.16
1.47±0.17
1.49±0.16
Total Protein (g/dL)
5.97±0.29
5.82±0.43
5.92±0.30
Finisher
BUN (mg/dL)
12.88±1.71
9.83±2.58
11.32±3.02
Creatinine (mg/dL)
1.79±0.31
1.86±0.16
1.61±0.15
Total Protein (g/dL)
6.00±0.27
5.88±0.18
5.88±0.15
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p-Value

SEM

0.08
0.98
0.75

0.17
0.12
0.04

0.14
0.17
0.54

0.30
0.03
0.02
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สรุ ป
การเสริม GAA และการลดระดับโปรตีนและพลังงานในอาหาร ไม่ได้สง่ ผลต่อประสิทธิภาพการเจริญเติบโต และ
ผลผลิตซากของสุกร ถึงแม้ GAA ช่วยให้ปริมาณการกินของสุกรระยะรุ ่นเพิ่มขึน้ เมื่อเทียบกับกลุ่มที่ไม่มีการเสริม GAA
แต่ไม่สง่ ผลต่อสุกรในระยะขุนเมื่อเทียบกับกลุม่ ควบคุม ซึ่งอาจมาจากพลังงานและโปรตีนที่ลดลงในอาหาร อย่างไรก็ตาม
สําหรับอาหารที่มีการลดระดับโปรตีนและพลังงาน การเสริม GAA สามารถช่วยเพิ่มคุณภาพของเนือ้ สุกรได้ โดยไปส่งผล
ให้ Shear force, Thawing loss และ Cooking loss ในเนือ้ ลดลง
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บทคัดย่อ
การศึกษานี ม้ ีวัตถุประสงค์เพื่ อศึกษาเปรียบเที ยบองค์ประกอบทางเคมีและศักยภาพการย่อยสลายได้ดว้ ย
เทคนิคถุงไนลอน โดยวางแผนการทดลองแบบบล็อกสุ่มสมบูรณ์ (RCBD) ทรีทเม้นต์ประกอบด้วยอาหารหยาบหมัก คือ
ข้าวสามพันธุ์ (ปทุมธานี 1, สุพรรณบุรี 1 และ กข61) ต้นข้าวโพดฝั กอ่อนหมัก และเนเปี ยร์หมัก จาการศึกษาพบว่าต้นข้าว
พร้อมเมล็ดหมักสายพันธุ์ปทุมธานี 1 มีปริมาณโปรตี น 7.74%DM และ NDF 56.61%DM ข้าวสายพันธุ์สุพรรณบุรี 1
มีปริมาณ NDF เท่ากับ 74.06%DM การวัดการย่อยสลายได้ในกระเพาะรูเมนของโคด้วยถุงไนลอน พบว่า หลังจากการบ่ม
ในกระเพาะรู เ มนในชั่ว โมงต่า ง ๆ ต้น ข้า วโพดฝั ก อ่อ นหมัก มี ป ริม าณการย่ อ ยได้ใ นรู ป วัต ถุแ ห้ง ในแต่ ล ะชั่ว โมงและ
ประสิทธิ ภาพการย่อยได้ (Effective degradability, ED) สูงที่สุด (p < 0.01) ความสามารถในการย่อยได้ของเนเปี ยร์
กับข้าวสามสายพันธุห์ มักไม่มีความแตกต่างในทางสถิติ (p > 0.05) เมื่อเปรียบเทียบระหว่างต้นข้าวพร้อมเมล็ดหมักสาม
สายพันธุพ์ บว่า ข้าวสายพันธุ์ กข61 มีค่า ED และปริมาณการย่อยสลายได้ของอาหารในรู ปวัตถุแห้งในชั่วโมงที่ 48 และ
72 สูงกว่าข้าวสายพันธุส์ พุ รรณบุรี 1 (p < 0.05) ข้าวทัง้ สามสายพันธุม์ ีคณ
ุ สมบัติท่ีดีในการเป็ นอาหารหยาบในสัตว์เคีย้ ว
เอือ้ ง
คําสําคัญ: ความสามารถในการย่อยสลายได้, ต้นข้าวพร้อมเมล็ดหมัก, เทคนิคถุงไนลอน, สัตว์เคีย้ วเอือ้ ง
Abstract

This study was aimed to evaluate the chemical composition and the degradation potential using the
nylon bag technique. Randomized completely block design (RCBD) was used in this study. Five treatments
were as follow: three whole crop rice silage (WSC) (Pathum Thani 1, Suphanburi 1, and RD61), baby corn stalk
silage (BCS) and Napier grass silage (NGS). The results show a variety of Pathum Thani 1 had protein content
(7.74%DM) and NDF (56.61%DM). Suphanburi 1 was 74.06%DM of NDF. Degradation in cattle rumen using
the nylon bag technique. It was found that after incubation, BCS had the highest dry matter disappearance per
hour and effective degradability (ED) (p < 0.01) compared with the other silage. The results showed that RD61
had higher ED values and dry matter disappearance (%) at 48 and 72 hours after incubation than Suphanburi
1 (p < 0.05). The whole rice silage of three variants were good for roughage in ruminants.
Keywords: Effective degradability, Nylon bag technique, Ruminant, Whole crop rice silage

284

ภาคบรรยาย

การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครัง้ ที่ 60

สาขาสัตว์

คํานํา
ข้าวเป็ นพืชเศรษฐกิจของหลายประเทศในทวีปเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ อย่างไรก็ตาม เกษตรกรผูป้ ลูกข้าวมัก
ประสบปั ญหาในด้านราคาขาย เช่น ปั ญหาด้านการผลิตข้าวมากกว่าความต้องการบริโภค ปั ญหาคู่แข่งระหว่างประเทศ
ขายตัดราคา ปั ญหานํา้ ท่วมหรือนํา้ แล้ง ประเทศไทยเป็ นหนึ่งในประเทศที่ประสบปั ญหาดังกล่าว และส่งผลให้ประสบ
ปั ญหาด้านราคาข้าวตกตํ่าในบางช่วงเวลาทําให้เกษตรกรขายข้าวได้ในราคาตํ่า (ธนพัฒน์ และคณะ, 2560) ดังนั้น
ในภาวะที่ราคาข้าวตกตํ่าหากมีการนําต้นข้าวพร้อมเมล็ดมาทําเป็ นอาหารหยาบหมักให้กบั สัตว์เคีย้ วเอือ้ งจะสามารถช่วย
ให้เกษตรมีรายได้โดยไม่จาํ เป็ นต้องเก็บเมล็ดข้าวเปลือกไว้เพื่อรอการจําหน่ายเมื่อราคาข้าวสูงขึน้ และในทางตรงกันข้าม
หากสถานการณ์ราคาข้าวสูงขึน้ เกษตรสามารถกลับมาปลูกข้าวเพื่อจําหน่ายในรูปของข้าวเปลือกได้อีก ประเทศไทยมีการ
ปลูกข้าวทุกภาคเพื่อการบริโภคและมีขา้ วหลากหลายสายพันธุ์ ข้าวที่ปลูกมีทงั้ สายพันธุท์ ่ีไวต่อช่วงแสงและไม่ไวต่อช่วง
แสง ซึง่ สายพันธุข์ า้ วที่ปลูกจะขึน้ กับความเหมาะสมของสภาพภูมิอากาศและสภาพภูมิประเทศในพืน้ ที่นนั้ สายพันธุข์ า้ วที่
แตกต่างกันจะส่งผลต่อคุณค่าทางโภชนะและปริมาณผลผลิตของข้าว เช่น ข้าวสายพันธุ์ กข61 เป็ นข้าวเจ้าไม่ไวต่อช่วง
แสง อายุการเก็บเกี่ยวสัน้ ประมาณ 90 วัน ให้ผลผลิตเฉลี่ย 684 กก./ไร่ ข้าวสายพันธุป์ ทุมธานี 1 เป็ นข้าวเจ้าต้นสูงไม่ไว
ต่อช่วงแสงเหมาะที่จะปลูกเป็ นข้าวนาปี หรือนาปรัง อายุการเก็บเกี่ยวปานกลางประมาณ 110 วัน ให้ผลผลิต 650–775
กิโลกรัม/ไร่ และข้าวสายพันธุส์ พุ รรณบุรี 1 เป็ นข้าวเจ้าต้นสูงไม่ไวต่อช่วงแสงเหมาะที่จะปลูกเป็ นข้าวนาปี หรือนาปรัง อายุ
การเก็บเกี่ยวยาวประมาณ 120 วัน ให้ผลผลิตสูง 700–800 กิโลกรัม/ไร่ (กรมการข้าว, 2552; อารีรตั น์, 2548; เบญจวรรณ
และคณะ, 2559)
การทําพืชหมักมีวตั ถุประสงค์เพื่อให้คงคุณค่าทางโภชนะไว้ได้นานขึน้ โดยทําในพืชที่มีความชืน้ สูง ประมาณ
55–75% (พันทิพา, 2539) กระบวนการหมักอาศัยการทํางานของจุลินทรียช์ นิดที่ไม่ใช้ออกซิเจน และจุลินทรียจ์ ะทําการ
ผลิตกรดแลคติกออกมาทําให้คา่ ความเป็ นกรด-ด่างลดลง ช่วยรักษาคุณภาพของพืชหมักให้คงสภาพไว้ได้นาน (Weinberg
et al., 2010) ต้นข้าวโพดเป็ นผลพลอยได้จากการปลูกข้าวโพดฝั กอ่อนหมัก จัดเป็ นอาหารหยาบที่มีคณ
ุ ภาพดีสาํ หรับสัตว์
เคีย้ วเอือ้ ง เนื่องจากมีคาร์โบไฮเดรตที่ละลายได้ง่ายเป็ นส่วนประกอบในลําต้นและใบทําให้ย่อยสลายได้ง่ายในกระเพาะรู
เมน นอกจากนี ้ ต้นข้าวโพดฝักอ่อนอาจจะมีฝักหลงเหลือจากการเก็บเกี่ยวซึ่งเมล็ดมีแป้งอยู่สงู (สายัณห์, 2548) ในขณะที่
หญ้าเนเปี ยร์เป็ นพืชที่นิยมปลูกกันมากเพื่อนํามาใช้เป็ นอาหารหยาบสําหรับสัตว์เคีย้ วเอือ้ ง เนื่องจากหญ้าเนเปี ยร์เป็ นพืชที่
ตอบสนองต่อการให้นาํ้ และปุ๋ ยได้ดี เจริญเติบโตเร็ว และให้ผลผลิตต่อไร่สงู (สําราญ, 2554)
จากการรายงานก่อนหน้านีพ้ บว่า ต้นข้าวพร้อมเมล็ดมีความเหมาะสมในการนํามาทําเป็ นพืชอาหารหมักเพราะ
มี ความชื น้ ประมาณ 70% และมี โปรตี นรวมประมาณ 10% เมื่ อเก็บเกี่ ยวที่ระยะข้าวสุก (Wanapat and Kang, 2013)
นอกจากนี ้ Ki et al. (2009) รายงานว่า ปริมาณเยื่อใยในรู ปผนังเซลล์และโปรตีนรวมใกล้เคียงกันระหว่างต้นข้าวโพดฝั ก
อ่อนหมักและต้นข้าวพร้อ มเมล็ดหมัก อย่างไรก็ตามประเทศไทยมีการพัฒนาและปรับปรุ ง สายพันธุ์ขา้ วขึน้ มาอย่ า ง
ต่อเนื่องเพื่อให้ได้สายพันธุข์ า้ วที่ตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมต่าง ๆ โรค และแมลงได้ดี เพื่อให้ได้ขา้ วที่ให้ผลผลิตสูงและมี
คุณค่าทางโภชนะที่ดี ดังนัน้ ในการศึกษาครัง้ นีจ้ งึ ได้ทาํ การเปรียบเทียบองค์ประกอบทางเคมีและความสามารถในการย่อย
สลายในกระเพาะรูเมนของต้นข้าวพร้อมเมล็ดหมัก 3 สายพันธุ์ (ที่มีอายุการเก็บเกี่ยวที่แตกต่างกัน) ด้วยเทคนิคถุงไนลอน
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อุปกรณ์และวิธีการ
สัตว์ทดลอง
โคเจาะกระเพาะเพศผูต้ อนโตเต็มวัย จํานวน 4 ตัว วางแผนการทดลองแบบบล็อกสุ่มสมบูรณ์ (Completely
Randomized Block Design; RCBD) โดยทํา การบล็อ คสายพัน ธุ์ข องโค ประกอบด้ว ย โคนมลูก ผสมสายโฮลสไตน์
ฟรีเชียน (เป็ นตัวแทนของโคนม) จํานวน 2 ตัว นํา้ หนักตัวเฉลี่ย 922.00±32.53 กิโลกรัม เลีย้ งด้วยฟางข้าว 6 กก./ตัว/วัน
(เช้า 3 กก. และเย็น 3 กก.) เสริมด้วยอาหารข้นในมือ้ เช้า 3 กก./ตัว/วัน และโคเนือ้ ลูกผสมสายพันธุพ์ ืน้ เมือง × บราห์มนั
(เป็ นตัวแทนของโคเนือ้ ) จํานวน 2 ตัว นํา้ หนักตัวเฉลี่ย 638.50±58.69 กิโลกรัม เลีย้ งด้วยฟางข้าว 5 กก./ตัว/วัน (เช้า 2.5
กก. และเย็น 2.5 กก.) เสริมด้วยอาหารข้นในมือ้ เช้า 2 กก./ตัว/วัน โคทัง้ สองกลุ่มได้รบั อาหารหยาบและอาหารข้นใน
สัดส่วน 66.67 ต่อ 33.33 ทําการเลีย้ งโคในคอกแบบขังเดี่ยว (พืน้ ที่คอกขนาด 2.5 ม. × 4 ม.) และมีนาํ้ สะอาดให้กินอย่าง
เต็มที่ตลอดเวลา การจัดการโคทดลองตามมาตรฐานที่ได้รบั อนุญาตจากคณะกรรมการกํากับดูแลการเลีย้ งและการใช้สตั ว์
เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ACKU60-AGK-016) โดยทําการเลีย้ งสัตว์ทดลองที่หน่วยวิจยั สัตว์
เคีย้ วเอือ้ ง ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กําแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
การเตรียมต้นข้าวพร้อมเมล็ด
ทําการปลูกข้าว 3 สายพันธุ์ คือ สายพันธุ์ กข61 สายพันธุส์ พุ รรณบุรี 1 และสายพันธุป์ ทุมธานี 1 บนพืน้ ที่ 1.5 ไร่
ต่อสายพันธุ์ โดยการไถเตรียมดินครัง้ แรกเพื่อพลิกกลับหน้าดินและพลิกกลับวัชพืช จากนัน้ ระบายนํา้ เข้าแปลงนาเพื่อ
หมักวัชพืชให้เน่าเปื่ อย โดยใช้เวลาประมาณ 30 วัน และทําการไถเตรียมดินครัง้ ที่สองเพื่อปรับระดับพืน้ ที่ให้เรียบสมํ่าเสมอ
เพื่อรองรับการหว่านเมล็ดพันธุข์ า้ ว
ทําการเพาะเมล็ดข้าว ทัง้ 3 สายพันธุ์ โดยการแช่นาํ้ 1 คืน จากนัน้ หว่านเมล็ดข้าว โดยใช้เครื่องพ่นเมล็ดข้าวใน
อัตราส่วน 25 กิโลกรัมต่อไร่ หลังจากหว่านเมล็ดเสร็จช่วงเย็น ระบายนํา้ ออกจากแปลงนาช่วงเช้าหลังจากนัน้ สองวันปล่อย
นํา้ เข้าแปลงนาเพื่อเลีย้ งต้นข้าว การจัดการและดูแลแปลงข้าว ประอบด้วย การฉีดยาควบคุมและกําจัดวัชพืช จํานวน 2
ครัง้ (วันที่ 10 และ 30 หลังจากหว่านเมล็ด) โดยใช้ตวั ยาเอฟวัน อาบาเทคนูโจล 80 คาซูมิน แอล และไมโคร-แคล ใน
ปริมาณตัวยาละ 50 มิลลิลิตร และทําการใส่ปยจํ
ุ๋ านวน 2 ครัง้ โดยครัง้ ที่ 1 เมื่อข้าวมีอายุได้ 25 วัน ใช้ปยสู
ุ๋ ตร 16–20–0
ปริมาณ 20 กิโลกรัม/ไร่ และครัง้ ที่ 2 เมื่อข้าวมีอายุได้ 50 วัน ใช้ปยสู
ุ๋ ตร 16–16–8 ปริมาณ 20 กิโลกรัม/ไร่
การทาํ พืชหมัก
ต้นข้าวพร้อมเมล็ดหมัก 3 สายพันธุ์ ที่เก็บเกี่ยวในระยะนํา้ นม หรือมีเมล็ดสุกประมาณ 25–30% โดยต้นข้าว
พร้อมเมล็ดจะถูกเก็บเกี่ยวที่อายุแตกต่างกัน คือ คือ ข้าวสายพันธุ์ กข61 เก็บเกี่ยวที่อายุ 78 วัน ข้าวสายพันธุส์ พุ รรณบุรี 1
เก็บเกี่ยวที่อายุ 96 วัน และข้าวสายพันธุป์ ทุมธานี 1 เก็บเกี่ยวที่อายุ 100 วัน ตามลําดับ โดยทําการเก็บเกี่ยวสูงจากพืน้ ดิน
ประมาณ 15 เซนติเมตร จากนัน้ ทําการสุม่ เก็บผลผลิตข้าวพร้อมเมล็ดบนพืน้ ที่ 50×50 ตารางเซนติเมตร จํานวน 12 จุดต่อ
พืน้ ที่ 1 ไร่ และทํามาแยกส่วนที่เป็ นเมล็ดออกจากส่วนที่เป็ นต้นและใบเพื่อเก็บข้อมูลในด้านต่าง ๆ ส่วนต้นข้าวพร้อมเมล็ด
ที่เหลือนํามาสับด้วยเครื่องสับหญ้า ความยาวประมาณ 1–2 เซนติเมตร บรรจุใส่ถงุ หมักโดยใช้ถงุ พลาสติกสีใสแบบหนา
และชัน้ นอกเป็ นถุงใส่อาหารสัตว์ ทําการหมักเป็ นระยะเวลาประมาณ 100 วัน และทําการสุ่มตัวอย่างเพื่อนําไปวิเคราะห์
หาความชืน้ และคุณค่าทางโภชนะ
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ต้น ข้า วโพดหมัก ใช้ตน้ ข้า วโพดฝั กอ่ อ นที่ ไ ด้จ ากการเก็ บ ฝั กอ่อ นไปแล้ว อายุใ นการตัด ต้น ข้า วโพดฝั ก อ่ อ น
ประมาณ 60 วันหลังจากปลูก โดยทําการตัดสูงจากพืน้ ดินประมาณ 15 เซนติเมตร จากนัน้ นําต้นข้าวโพดฝั กอ่อนมาสับ
ด้วยเครื่องสับหญ้า ความยาวประมาณ 1–2 เซนติเมตร บรรจุใส่ถงุ หมักโดยใช้ถงุ พลาสติกสีใสแบบหนาและชัน้ นอกเป็ นถุง
ใส่อาหารสัตว์ ทําการหมักเป็ นระยะเวลาประมาณ 100 วัน และทําการสุ่มตัวอย่างเพื่อนําไปวิเคราะห์หาความชืน้ และ
คุณค่าทางโภชนะ
หญ้า เนเปี ย ร์ห มัก เป็ น หญ้า เนเปี ย ร์ท่ี มี อ ายุห ลัง จากตัด แล้ว ประมาณ 60 วัน โดยทํา การตัด สูง จากพื น้ ดิ น
ประมาณ 5–10 เซนติเมตร จากนัน้ นํามาสับด้วยเครื่องสับหญ้า ความยาวประมาณ 1–2 เซนติเมตร บรรจุใส่ถงุ หมักโดยใช้
ถุงพลาสติกสีใสแบบหนาและชัน้ นอกเป็ นถุงใส่อาหารสัตว์ ทําการหมักเป็ นระยะเวลาประมาณ 100 วัน และทําการสุ่ม
ตัวอย่างเพื่อนําไปวิเคราะห์หาความชืน้ และคุณค่าทางโภชนะ
การวิเคราะห์คณ
ุ ค่าทางโภชนะในพืชหมัก
นําอาหารทดลองมาอบในเครื่องอบลมร้อนที่อุณหภูมิประมาณ 65 องศาเซลเซียส เป็ นระยะเวลา 72 ชั่วโมง
จากนัน้ นําไปบดผ่านตะแกรงขนาด 2 มิลลิเมตร และนําตัวอย่างที่ได้ไปวิเคราะห์โปรตีน ไขมัน และเถ้าตามวิธีการของ
(AOAC, 2019) แคลเซียม ฟอสฟอรัส เยื่อใยในรูปของ NDF ADF และ ADL (AOAC, 2016)
การศึกษาการย่อยได้ของวัตถุแห้งในกระเพาะรูเมนด้วยเทคนิคถุงไนลอน
การศึกษาครัง้ นีม้ ีแหล่งของพืชอาหารหยาบหมักที่แตกต่างกัน จํานวน 5 ชนิด ได้แก่ ต้นข้าวพร้อมเมล็ดหมักสาย
พันธุป์ ทุมธานี 1 ข้าวสายพันธุส์ พุ รรณบุรี 1 ข้าวสายพันธุ์ กข61 ต้นข้าวโพดฝักอ่อนหมัก และหญ้าเนเปี ยร์หมัก ที่ผ่านการ
บดด้วยตะแกรงขนาด 2 มิลลิเมตร จากนัน้ ชั่งตัวอย่างอาหาร 5 กรัม ใส่ถงุ ไนลอนที่มีขนาด 7×15 เซนติเมตร (จํานวน 4 ซํา้
หรือใช้โคเจาะกระเพาะ 4 ตัว) แล้วนําไปแช่ในกระเพาะหมักที่ช่วงเวลาต่าง ๆ กัน คือ 5 นาที, 6, 12, 24, 48 และ 72 ชั่วโมง
เมื่ อ ครบกํา หนดระยะเวลานํา ถุง ไนลอนออกมาล้า งด้ว ยนํา้ สะอาด แล้ว นํา ไปอบที่ อุณ หภูมิ 60 องศาเซลเซี ยส เป็ น
เวลานาน 48 ชั่วโมง หรือจนกระทั่งได้นาํ้ หนักคงที่และทําการชั่งนํา้ หนักถุงไนลอนที่มีอาหารทดลองเหลืออยู่ในถุงเพื่อ
คํานวณหาเปอร์เซ็นต์ปริมาณอาหารที่ สูญหายไป และประเมินค่าจลศาสตร์การย่อยได้ของวัตถุแห้งตามวิธีการของ
Ørskov and McDonal (1979) โดยใช้สมการ P = a+b (1–e-ct) เมื่อ P คือ ความสามารถในการย่อยสลาย (%), a คือ ส่วน
ที่สามารถละลายในนํา้ ได้ทนั ที (%), b คือ ส่วนที่ไม่สามารถละลายได้ในนํา้ แต่สามารถย่อยได้โดยจุลินทรีย ์ (%), c คือ
อัตราการย่อยสลายตัวคงที่ของ b (%/ชั่วโมง) และ t คือ ช่วงระยะเวลาต่าง ๆ นอกจากนี ้ คํานวณประสิทธิ ภาพการย่อย
สลาย (ED) ของวัต ถุแ ห้ง โดยใช้ส มการ ED = a+((bc)/(c+k)) ตามวิ ธี ก ารของ McDonal (1981) เมื่ อ a, b, c คื อ
ความหมายตามที่ได้อธิบายไว้ขา้ งต้น ในขณะที่ k คือ อัตราการไหลผ่าน
การวิเคราะห์ขอ้ มูลทางสถิติ
นําข้อมูลมาวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบ Analysis of variance (ANOVA) ตามแผนการทดลองแบบบล็อกสุม่
สมบูรณ์ (RCBD) โดยทําการบล็อกด้วยสายพันธุโ์ ค (2 สายพันธุ)์ และทําการเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของ
อาหารทดลองด้วยวิธี Tukey’s Multiple Comparison test โดยใช้โปรแกรม R (R Core Team, 2021)
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ผลและวิจารณ์ผลการทดลอง
ผลผลิตและองค์ประกอบทางเคมีของต้นข้าวพร้อมเมล็ดหมักสามสายพันธุ์ ต้นข้าวโพดหมักและหญ้าเนเปี ยร์หมัก
ข้าวทัง้ สามสายพันธุท์ ่ีใช้ในการศึกษาครัง้ นีเ้ ป็ นข้าวที่ไม่ไวต่อช่วงแสงซึ่งออกดอกตามอายุของสายพันธุค์ ่อนข้าง
แน่นอน และเป็ นข้าวที่ให้ผลผลิตสูง มีความต้านทานโรคและแมลงได้ดี (กรมการข้าว, 2552) ข้าวทัง้ สามสายพันธุท์ าํ การ
เก็บเกี่ยวเมื่อข้าวอยู่ในระยะที่เรียกว่า ระยะเมล็ดข้าวเป็ นนํา้ นม พบว่า ข้าวสายพันธุป์ ทุมธานี 1 ให้ผลผลิตของต้นและ
เมล็ดรวมกันต่อไร่สงู สุด ในขณะที่ ข้าวสายพันธุ์ กข61 ให้ผลผลิตต่อไร่ต่าํ ที่สดุ (Table 1) สาเหตุสว่ นหนึ่งเนื่องมาจากข้าว
สายพันธุป์ ทุมธานี 1 เป็ นข้าวที่มีลาํ ต้นสูงและเก็บเกี่ยวที่อายุมากกว่าข้าวสายพันธุ์ กข61 จึงทําให้ขา้ วสายพันธุป์ ทุมธานี
1 มีระยะเวลาในการเจริญเติบโตและให้ผลผลิตมากกว่าข้าวที่มีอายุการเก็บเกี่ยวสัน้
Table 1 Yield of whole crop rice 3 varieties
Item
Pathum Thani 1
Age at harvest (days)
100
Yield (kg/Rai)
5,824
Dry matter yield (kgDM/Rai)
2,076
Botanical fractions
Grain (g/kgDM)
178.50
Stem and leaf (g/kgDM)
201.60
Grain : Stem and leaf (%DM)
46.96 : 53.04
2
1 Rai = 1,600 m

Suphan Buri 1
96
4,736
1,964
182.00
251.60
41.97 : 58.03

RD61
78
3,584
1,432
204.40
220.32
48.13 : 51.87

องค์ประกอบทางเคมีของข้าว 3 สายพันธุ์ ต้นข้าวโพดฝั กอ่อนหมักและหญ้าเนเปี ยร์หมัก (Table 2) ปริมาณ
โปรตีนหยาบในข้าวสายพันธุป์ ทุมธานี 1 สุพรรณบุรี 3 กข61 ต้นข้าวโพดฝั กอ่อนหมักและหญ้าเนเปี ยร์หมัก คือ 7.74,
6.92, 7.59, 7.15 และ 6.32 %DM ตามลําดับ ปริมาณเถ้าในข้าวสายพันธุป์ ทุมธานี 1 สุพรรณบุรี 1 กข61 ต้นข้าวโพดฝั ก
อ่อนหมักและหญ้าเนเปี ยร์หมัก คือ 13.02, 14.59, 14.73, 9.43 และ 11.37 %DM ตามลําดับ ปริมาณลิกนินในข้าวสาย
พันธุป์ ทุมธานี 1 สุพรรณบุรี 1 กข61 ต้นข้าวโพดฝักอ่อนหมักและหญ้าเนเปี ยร์หมัก คือ 8.17, 8.69, 6.04, 5.89 และ 2.17
%DM ตามลําดับ โดยหญ้าเปี ยร์หมักมีปริมาณลิกนิน (ADL) ตํ่ากว่าอาหารหยาบหมักชนิดอื่น เนื่องมาจากหญ้าเนเปี ยร์ท่ี
ปลูกมีการให้นาํ้ และปุ๋ ยนํา้ มูลโคทําให้หญ้าเจริญเติบโตได้ดีมาก การตัดที่อายุ 60 วัน เป็ นระยะที่ลาํ ต้นมีการสะสมลิกนิน
ยังไม่สงู มากนัก (พืชจะสะสมลิกนินมากเมื่อพืชแกหรืออายุมาก) ในขณะที่ ต้นข้าวหรือต้นข้าวโพดฟั กอ่อนทําการเก็บเกี่ยว
ในระยะที่พืชเริ่มแก่แล้วจึงมีพบปริมาณลิกนินสะสมอยู่ในปริมาณมาก เช่นเดียวกับการศึกษาของ วิรชั และคณะ (2542)
รายงานว่า หญ้าเนเปี ยร์ท่ีตดั เมื่อายุ 40 วัน มีผลผลิตในรู ปนํา้ หนักแห้งน้อยกว่าหญ้าเนเปี ยร์ท่ีตดั เมื่ออายุ 50 วัน และ
พบว่าเมื่อตัดหญ้าเนเปี ยร์ท่ีอายุมากขึน้ จะทําให้ปริมาณเยื่อใยในรูป NDF, ADF และ ADL เพิ่มขึน้ แต่ในทางตรงกันข้ามจะ
มีปริมาณโปรตีนหยาบลดลง และสัดส่วนของใบต่อลําต้นลดลง (Manyawu et al., 2003) ดังนัน้ จะเห็นได้ว่า ระยะการ
เจริญเติบโตเต็มที่ของพืชแต่ละชนิดที่แตกต่างกัน ส่งผลให้อายุท่ีเหมาะสมในการตัดมาเป็ นอาหารสัตว์ (คุณภาพและ
ปริมาณ) มีความแตกต่างกันไปตามชนิดของพืชและสภาพภูมิอากาศ รวมทัง้ สภาพการจัดการแปลงปลูกพืชอาหารสัตว์
นัน้ (บุญล้อม และคณะ, 2543)
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Table 2 Chemical composition of whole crop rice 3 varieties, baby corn silage and Napier grass
DM
CP
EE
Ash
Ca
P
NDF
ADF
ADL
TC
Item
(%) (%DM) (%DM) (%DM) (%DM) (%DM) (%DM) (%DM) (%DM) (%)
Pathum Thani 1 35.65
7.74
2.21 13.02
0.36
0.27 56.61 44.50
8.17 77.03
Suphan Buri 1 41.47
6.92
1.95 14.59
0.36
0.26 74.06 58.18
8.69 76.54
RD61
39.95
7.59
2.63 14.73
0.36
0.26 53.62 39.22
6.04 75.06
Baby corn stalk 20.56
7.15
1.95
9.43
0.34
0.08 71.74 43.53
5.89 81.47
silage
Napier grass 20.42
6.32
1.71 11.37
0.27
0.24 73.20 55.03
2.17 80.60
silage
DM, dry matter; CP, crude protein; EE, ether extract; Ca, calcium; P, phosphorus; NDF, neutral detergent fibre;
ADF, acid detergent fibre; ADL, acid detergent lignin; TC, Total carbohydrates were estimated according to
Sniffen et al. (1992), as follows: TC = 100–(%CP+%EE+%ash)
Mean±SD in the same row followed by differ superscripts are significant different (p < 0.01)
SEM, the standard error of the mean
ความสามารถในการสลายวัตถุแห้ง
การศึกษาการย่อยได้โดยใช้ถงุ ไนลอน พบว่า ต้นข้าวโพดฝั กอ่อนหมักมีค่าการย่อยสลายที่ 6, 12, 24, 48 และ
72 ชั่วโมง มีความแตกต่างกันในทางสถิติ (p < 0.01) กับข้าวสายพันธุ์ปทุมธานี 1 สุพรรณบุรี 1 และหญ้าเนเปี ยร์หมัก
(Table 3) ในชั่ว โมงที่ 48 และ 72 ของการบ่ ม พบว่ า ข้า วสายพัน ธุ์ กข61 มี ก ารย่ อ ยสลายได้สูง กว่ า ข้า วสายพัน ธุ์
สุพรรณบุรี 1 (p < 0.05) Ørskov et al. (1988) รายงานว่า การย่อยสลายได้ของวัตถุแห้งที่ 48 ชั่วโมงจะมีความคล้ายคลึง
กับการย่อยได้ในตัวสัตว์ แสดงให้เห็นว่าข้าวสายพันธุ์ กข61 เมื่อนําใช้เลีย้ งสัตว์เคีย้ วเอือ้ ง สัตว์จะมาสามารถใช้ประโยชน์
ได้มากกว่าข้าวสายพันธุส์ พุ รรณบุรี 1 อย่างไรก็ตาม ความสามารถในการสลายได้ของวัตถุแห้งของหญ้าเนเปี ยร์จะมีคา่ ตํ่า
ใกล้เคียงกับข้าวสุพรรณบุรี 1 ถึงแม้ว่าหญ้าเนเปี ยร์จะมีลิกนินเป็ นส่วนประกอบที่ต่าํ ก็ไม่ได้ส่งผลให้การสลายได้ของวัตถุ
แห้งสูงขึน้ เนื่องจากปั จจัยที่มีผลต่อการสลายได้ของวัตถุแห้งขึน้ กับโภชนะที่ย่อยสลายได้เร็ว เช่น คาร์โบไฮเดรตที่ละลาย
ได้ง่าย โปรตีน ไขมัน แล้วตามด้วยองค์ประกอบของผนังเซลล์ท่ีย่อยได้ง่าย เช่น เฮมิเซลลูโลส และเซลลูโลส ตามลําดับ
(สุรยิ ะ, 2561) ในขณะที่ลกิ นินเป็ นส่วนที่ยอ่ ยได้ยากมากในกระเพาะรูเมนของสัตว์เคีย้ วเอือ้ ง
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Table 3 Dry matter disappearance (%) at various incubation times of whole crop rice silage and other
roughages
Incubation
time (hr)
0
6
12
24
48
72

Pathum thani 1
silage
11.99±2.95c
16.39±2.01cd
20.95±0.57bc
26.92±4.53b
37.76±4.44c
41.66±5.25bc

Suphanburi 1
silage
10.35±0.49c
13.04±0.49d
16.26±0.91c
24.07±5.34b
33.09±2.01c
34.56±2.50c

RD61
silage
14.48±2.30bc
19.52±3.06bc
23.88±1.46b
33.46±6.13ab
44.57±2.66b
49.02±2.38b

Baby corn stalk
silage
25.51±0.86a
29.37±1.88a
34.22±4.30a
42.74±3.77a
55.58±4.51a
62.04±3.60a

Napier grass
silage
19.29±1.39b
21.45±1.27b
23.92±2.95b
29.41±2.61b
34.70±3.30c
39.37±2.84c

SEM
2.00
1.67
2.14
4.70
2.90
3.40

p–value
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01

Mean±SD in the same row followed by differ superscripts are significant different (p < 0.01)
SEM, the standard error of the mean
จลศาสตร์การย่อยสลายโภชนะในกระเพาะรู เมน
ค่า การย่อ ยสลาย (degradability parameters) ประกอบไปด้ว ยส่ว นที่ ละลายได้ (soluble fraction, a) และ
ประสิทธิภาพในการย่อยสลาย (potential degradability, a+b) พบว่า ต้นข้าวโพดหมักมีคา่ a และ a+b สูงกว่าแหล่งของ
อาหารหยาบชนิดอื่น (p < 0.01) (Table 4) ส่วนที่ไม่ละลายแต่เกิดการย่อยสลายได้ (degradability of water insoluble,
b) ต้นข้าวโพดฝั กอ่อนหมักมีค่าการย่อยสลายได้สงู กว่าหญ้าเนเปี ยร์หมัก (p < 0.01) แต่ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ
เมื่อเทียบกับข้าวสายพันธุป์ ทุมธานี 1 และข้าวสายพันธุ์ กข61 (p > 0.05) แสดงให้เห็นว่า ต้นข้าวโพดฝักอ่อนหมักมีคณ
ุ ค่า
ทางโภชนะสูงกว่าทําให้มีการย่อยสลายได้ดีกว่าหญ้าเนเปี ยร์หมัก Karabulut et al. (2007) รายงานว่า พืชอาหารสัตว์ท่ีมี
คุณค่าทางโภชนะสูงจะย่อยสลายในรู ปวัตถุแห้งได้ดีกว่าพืชอาหารสัตว์ท่ีมีคณ
ุ ค่าทางโภชนะตํ่า ค่าอัตราการย่อยสลาย
(effective degradability, ED) ของแหล่งอาหารที่แตกต่างกันพบว่า ต้นข้าวโพดฝั กอ่อนหมักมี ค่าสูงกว่าแหล่งอาหาร
หยาบชนิดอื่นอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (p < 0.01) เนื่องจากต้นข้าวโพดฝักอ่อนหมักมีปริมาณเถ้าตํ่ากว่าพืชอาหารหยาบ
ชนิ ดอื่ น Yahara et al. (1981) ทํา การศึกษาการย่อ ยได้ใ นรู ป วัตถุแ ห้ง ของต้น ข้า วพร้อ มเมล็ดหมักในห้อ งปฏิ บัติ ก าร
(in vitro) พบว่า ใบและต้นมีอตั ราการย่อยสลายได้อยู่ในช่วง 46 ถึง 49 เปอร์เซ็นต์ ในเมล็ดข้าวมีการย่อยสลายได้ถึง 76
เปอร์เซ็นต์ ซึ่งจะแตกต่างจากพืชหมักอย่างเช่น ต้นข้าวโพดหมัก หรือหญ้าเนเปี ยร์หมักที่ใบมีอัตราการย่อยสลายสูง
เนื่องจากใบและลําต้นข้าวมีองค์ประกอบของเถ้าหรือซิลกิ าอยูส่ งู กว่าพืชอาหารสัตว์อ่ืน (Yahara et al., 1981)
นอกจากนีย้ งั พบว่า ข้าวสายพันธุส์ พุ รรณบุรี 1 มีคา่ a และ ED ตํ่ากว่าข้าวสายพันธุ์ กข61 (p < 0.05 ) (Table 3)
เนื่องจากปริมาณของ ADF และ ADL ในข้าวสายพันธุ์ กข61 ตํ่ากว่าข้าวสายพันธุส์ พุ รรณบุรี 1 (Table 1) จึงถูกย่อยสลาย
ในรูปของวัตถุแห้งได้ง่ายกว่า (อนุสรณ์ และคณะ, 2558)
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Table 4 Effect of whole crop rice, baby corn stalk and Napier grass silage on rumen degradability kinetics
Pathum Thani 1 Suphanburi 1
RD61
Baby corn
Napier
Parameters
SEM p–value
silage
silage
silage
stalk silage grass silage
a (% DM)
11.74±1.90cd
9.14±0.12d 13.77±2.19c 24.74±0.78a 19.01±1.16b 1.37 <0.01
b (% DM)
38.65±9.52ab 34.35±12.11b 44.64±4.71ab 54.87±4.38a 30.34±5.99b 7.34 <0.01
c (h–1)
0.024±0.007 0.028±0.018 0.025±0.010 0.017±0.006 0.017±0.007 0.009
0.53
a+b (% DM) 50.39±10.21b 43.49±11.99b 58.42±5.09b 79.61±3.75a 49.35±4.87b 7.21 <0.01
Effective degradability (ED) at a flow rate (% DM)
ED 0.02
31.87±3.79c 27.03±0.79c 37.62±2.24b 49.42±2.95a 32.16±2.21bc 2.51 <0.01
ED 0.05
23.56±2.55bc 19.90±1.20c 28.00±2.63b 38.40±2.87a 26.24±2.07bc 2.32 <0.01
a, the proportion of immediately soluble fraction of dry matter (%); b, potentially but not immediately degradable
fraction (%); c, a fractional rate of soluble degradation (%/h) of b; a+b, total rumen degradable fraction; ED, the
effective degradability of nutrients at a rate (c) =0.02 and 0.05 per hour respectively.
Mean±SD in the same row followed by differ superscripts are significant different (p < 0.01)
SEM, the standard error of the mean
สรุ ป
การศึกษาองค์ประกอบทางเคมีและการย่อยได้ของข้าวหมักสายพันธุป์ ทุมธานี 1, สุพรรณบุรี 1 และ กข61 พบว่า
ข้าวทัง้ สามสายพันธุม์ ีโปรตีนอยู่ในช่วง 6.92–7.74% ใกล้เคียงกับต้นข้าวโพดฝั กอ่อน (7.15%) และมีปริมาณเยื่อใยใน
สัดส่วนที่สามารถนําใช้เป็ นแหล่งอาหารหยาบที่ดี และข้าวสายพันธุ์ กข61 มีอตั ราการย่อยสลายและประสิทธิ ภาพการ
ย่อยสลายได้ในกระเพาะรู เมนของโคเนือ้ และโคนมสูงกว่าข้าวสายพันธุส์ พุ รรณบุรี 1 ดังนัน้ ข้าวสายพันธุ์ กข61 จึงมีความ
เหมาะสมมากกว่าข้าวสายพันธุป์ ทุมธานี 1 และสุพรรณบุรี 1 ที่จะนํามาใช้เป็ นแหล่งของอาหารหยาบสําหรับสัตว์เคีย้ ว
เอือ้ ง อย่างไรก็ตามควรมีการศึกษาเพิ่มเติมในการใช้ประโยชน์ได้ของตัวสัตว์จากการใช้ตน้ ข้าวหมักพร้อมเมล็ดเป็ นแหล่ง
ของอาหารหยาบในการให้ผลผลิต (เนือ้ และนํา้ นม) รวมทัง้ คุณภาพของผลผลิตของสัตว์เคีย้ วเอือ้ งต่อไป
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บทคัดย่อ
การศึกษาครัง้ นีม้ ีวตั ถุประสงค์เพื่อประเมินผลของนํา้ มันปาล์มในอาหารข้น 4 ระดับ (PO0%, PO2.5%, PO5%
และ PO7.5%) ต่ อ การผลิ ต แก๊ ส (In vitro gas production) โดยใช้แ ผนการทดลองแบบสุ่ ม สมบู ร ณ์ (Completely
randomized design, CRD)และการย่อยได้ในรู ปวัตถุแห้งด้วยวิธีถงุ ไนลอน (In sacco dry matter digestibility) โดยใช้
แผนการทดลองแบบ 4×4 ลาตินสแควร์พบว่าการผลิตแก๊ สและการย่อยได้ของอินทรียวัตถุของทุกกลุ่มทดลองมี ความ
ใกล้เคียงกัน ยกเว้นกลุ่ม PO0% ที่มีปริมาณการผลิตแก๊สสูงกว่ากลุ่ม PO5% (p < 0.05) ขณะที่ไม่มีความแตกต่างกัน
ระหว่างกลุ่มอื่น ๆ โดยเฉพาะระหว่างกลุ่มที่มีการใช้นาํ้ มันปาล์มเป็ นองค์ประกอบทัง้ PO2.5%, PO5% และ PO7.5%
(p > 0.05) นอกจากนี ้ ระดับนํา้ มันปาล์มในอาหารข้นที่แตกต่างการกันส่งผลต่อการย่อยได้ของฟางข้าวและหญ้าเนเปี ยร์
โดยกลุ่ม PO2.5% มี ศักยภาพการย่อยได้ในรู ปวัตถุแห้ง (Potential digestibility, |a+b|) และประสิทธิ ภาพการย่อยได้
(effective digestibility, ED) ของฟางข้า วสู ง ที่ สุ ด (p < 0.05) ขณะที่ PO7.5% มี ค่ า |a+b| ตํ่า ที่ สุ ด (p < 0.05) ซึ่ ง
สอดคล้องกับค่า ED ส่วนในหญ้าเนเปี ยร์ พบว่า PO5% มีค่า |a+b| สูงที่สดุ (p < 0.05) ขณะที่ PO7.5% มีค่า |a+b| ตํ่า
ที่ สุด (p > 0.05) ค่ า ED ของหญ้า เนเปี ย ร์ข องกลุ่ม PO2.5% สูง ที่ สุด (p < 0.05) ขณะที่ PO7.5% มี ค่ า ED ตํ่า ที่ สุด
(p < 0.05) ผลการทดลองแสดงให้เห็นว่า มีความเป็ นไปได้ในการใช้นาํ้ มันปาล์มเป็ นวัตถุดิบอาหารโคขุนในระดับสูงถึง 5
เปอร์เซ็นต์ ซึง่ ต้องมีการศึกษาในตัวสัตว์ตอ่ ไป
คําสําคัญ: การผลิตแก๊ส, เทคนิคถุงไนลอน, นํา้ มันปาล์ม, ประสิทธิภาพการย่อยสลายได้, สัตว์เคีย้ วเอือ้ ง
Abstract

The aim of this study was to examine the effect of 4 levels of palm oil (PO0%, PO2.5%, PO5%, and
PO7.5%) in a concentrate diet on in vitro gas production using a completely randomized design (CRD) and in
sacco dry matter digestibility using 4×4 Latin square design. The results showed that gas production and
organic matter digestibility of all groups were similar except PO0% has higher (p < 0.05) gas production than
PO5% while not differing from the other groups, especially, among PO2.5%, PO5%, and PO7.5%. Moreover,
the different levels of palm oil in the concentrate diet affected to potential digestibility (|a+b|) and effective
digestibility (ED) of rice straw and Napier grass. PO2.5% showed the highest |a+b| and ED while PO7.5%
showed the lowest |a+b| in accordance with the results of ED. In Napier grass, PO5% showed the highest |a+b|
while PO7.5% showed the lowest |a+b|. The ED of Napier grass in PO2.5% was the highest while PO7.5%
showed the lowest ED. These results suggested the possibility of using palm oil at a high level (PO5%) in a
concentrate diet for feedlot cattle that necessity further study.
Keywords: Effective degradability, Gas production, Nylon bag technique, Palm oil, Ruminant
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คํานํา
การบริโภคเนือ้ โคของคนไทยในปี พ.ศ. 2559–2563 มีอตั ราเพิ่มขึน้ เฉลี่ย 0.8% แต่รสนิยมของคนไทยในการ
บริโภคเนือ้ โคได้รบั ความนิยมในการบริโภคเนือ้ ที่มีคณ
ุ ภาพมากขึน้ เช่น เนือ้ โคที่มีไขมันแทรก เนื่องมาจากผูบ้ ริโภคนิยม
บริโภคชาบูหรือปิ ้งย่างมากขึน้ (สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2564) ทําให้การเลีย้ งโคขุนเพื่อผลิตเนือ้ โคคุณภาพเป็ นอีก
ทางเลือกในการประกอบอาชีพ อย่างไรก็ตาม การผลิตโคขุนเพื่อที่จะได้เนือ้ คุณภาพสูงจําเป็ นต้องมีการควบคุมมาตรฐาน
การผลิตในระดับฟาร์ม การฆ่าและการตัดแต่งเพื่อให้ตรงกับความต้องการของผูบ้ ริโภค การผลิตโคเนือ้ ให้มีไขมันแทรกสูง
ต้องมีการจัดการด้านโภชนาการอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการใช้วตั ถุดิบอาหารที่สามารถเพิ่มโอกาสในการกระตุน้
การสะสมไขมันแทรก นํา้ มันพืชเป็ นวัตถุดิบแหล่งพลังงานที่ให้พลังงานสูงและมีศกั ยภาพในการเพิ่มการสะสมไขมันแทรก
ซึ่งมีการรายงานมาก่อนหน้านีโ้ ดยเฉพาะอย่างยิ่งจากการใช้นาํ้ มันปาล์มที่มีปริมาณของกรดไขมันโอเลอิกที่สามารถ
กระตุน้ การสะสมไขมัน แทรกได้อ ยู่ใ นปริมาณที่ สูง (Felton et al., 2004; Gillis et al., 2004; Suksombat et al., 2018)
อย่างไรก็ตาม การใช้นาํ้ มันเป็ นวัตถุดิบอาหารโคในปริมาณสูงอาจมีผลเสียจากการขัดขวางการทํางานของจุลินทรียใ์ น
กระเพาะหมัก (เมธา, 2533) จากกรดไขมันประเภทไม่อ่ิมตัวที่เป็ นพิษต่อจุลินทรียโ์ ดยเฉพาะอย่างยิ่งการลดการย่อยได้
ของอาหารหยาบในกระเพาะหมัก แม้ว่าจะมีรายงานถึงข้อจํากัดของการใช้นาํ้ มันปาล์มในการผลิตโคเนือ้ ในกรณี ท่ีเป็ น
การผลิตโคที่ได้รบั อาหารหยาบเป็ นหลัก แต่ในกรณีโคเนือ้ ระยะขุนที่ได้รบั อาหารข้นในสัดส่วนที่สงู มีความเป็ นไปได้ท่ีจะใช้
นํา้ มันปาล์มเสริมในอาหารโคเนือ้ ขุนในระดับที่สงู เพื่อเพิ่มการสะสมและคุณภาพของไขมันแทรกในเนือ้ ได้เป็ นอย่างดี
(National Research Council, 2016) ดังนัน้ การศึกษานีจ้ ึงมีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของนํา้ มันปาล์มในอาหารข้นที่
ระดับแตกต่างกันต่อการผลิตแก๊ส (In vitro gas production) และการย่อยได้ในรู ปวัตถุแห้งด้วยวิธีถงุ ไนล่อน (In sacco
dry matter digestibility) เพื่อใช้เป็ นแนวทางในการนําไปปรับใช้ในสูตรอาหารโคเนือ้ ขุนต่อไป

295

ภาคบรรยาย

การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครัง้ ที่ 60

สาขาสัตว์

Table 1 Ingredients and chemical composition of concentrate diets and rice straw (dry matter basis)
Level of palm oil (%)
Rice
Item
straw
PO0%
PO2.5%
PO5%
PO7.5%
Ingredient, %
Palm oil
2.48
4.96
7.43
Ground corn
19.89
17.38
14.88
12.39
Cassava chip
49.71
49.66
49.62
49.57
Soybean meal (45%CP)
12.93
12.91
12.90
12.89
Wheat Bran
9.94
9.93
9.92
9.91
Molasses
4.97
4.97
4.96
4.96
1/
Mineral premix
0.50
0.50
0.50
0.50
Urea
0.50
0.60
0.69
0.79
Salt
0.50
0.50
0.50
0.50
Sulphur
0.05
0.05
0.05
0.05
Dicalcium phosphate
0.50
0.50
0.50
0.50
Sodium bicarbonate
0.50
0.50
0.50
0.50
Anti-rancidity
0.02
0.02
0.02
0.02
Chemical composition (%)
Dry matter
Crude protein
Crude Fat
Calcium
Phosphorus
Neutral detergent fiber
Acid detergent fiber
Acid detergent lignin
Ash
Total digestible nutrient (%)

88.46
12.19
1.07
0.70
0.37
13.70
7.69
2.29
4.85
78.34

88.34
12.44
3.51
0.73
0.39
14.32
6.88
2.12
5.24
80.82

1/

88.73
12.34
6.75
0.76
0.40
13.36
7.71
2.18
6.11
83.30

89.32
12.40
7.99
0.73
0.38
12.45
7.17
2.30
5.70
85.87

91.51
4.68
1.54
61.84
35.54
4.15
6.89
-

Agromix beef No. 46: vitamin A = 2,160,000 IU, vitamin B3 = 100,000 IU, vitamin E = 5,000 IU, Mn = 8.5 g, Zn
= 6.4 g, Cu = 1.6 g, Mg = 16 g, Co = 320 mg, I = 800 mg, Se = 32 mg
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อุปกรณ์และวิธีการ
การศึกษาการย่อยได้โดยใช้เทคนิคการผลิตแก๊สในหลอดทดลอง
เตรียมอาหารข้นโปรตีนหยาบ 12% ที่ผสมนํา้ มันปาล์มที่ระดับแตกต่างกันในแต่ละกลุม่ ทดลอง 4 กลุม่ ดังนี ้ กลุม่
ที่ 1 มีนาํ้ มันปาล์มในอาหารข้น 0% (PO0%), กลุ่มที่ 2 มีนาํ้ มันปาล์มในอาหารข้น 2.5% (PO2.5%), กลุ่มที่ 3 มีนาํ้ มัน
ปาล์มในอาหารข้น 5% (PO5.0%) และกลุม่ ที่ 4 มีนาํ้ มันปาล์มในอาหารข้น 7.5% (PO7.5%) โดยอาหารข้นมีองค์ประกอบ
วัตถุดิบและองค์ประกอบทางเคมีดงั แสดงใน Table 1 ทําการบดอาหารข้นหรือฟางข้าวผ่านตะแกรงที่มีรูขนาด 1 มิลลิเมตร
จากนัน้ ชั่งอาหารข้นและฟางข้าวให้ได้อตั ราส่วน 80:20 ปริมาณ 4 กรัม ผสมให้เข้ากัน ในขวดขนาด 50 มิลลิลิตร จํานวน
10 ขวดต่อกลุม่ ทดลอง
การเตรียมสารละลายบัฟเฟอร์นา้ํ ลายเทียมและการเตรียมของเหลวจากกระเพาะหมัก
เก็บของเหลวจากกระเพาะหมัก (rumen fluid) ของโคเนือ้ เจาะกระเพาะจํานวน 2 ตัว กรองด้วยผ้าขาวบาง 3 ชัน้
ให้ได้ส่วนที่เป็ นของเหลวภายใต้สภาวะไร้ออกซิเจนและควบคุมอุณหภูมิท่ี 39 องศาเซลเซียส เตรียมสารละลายนํา้ ลาย
เทียมผสม rumen fluid (McDougall, 1948) ในอัตราส่วน 1:1 ภายใต้สภาวะไร้ออกซิเจน จากนัน้ ทําการบรรจุสารละลาย
ผสมปริมาณ 40 มิลลิลิตร ลงในขวดแก้วที่เตรียมบรรจุอาหารทดลองไว้แล้ว และปิ ดปากขวดด้วยจุกยางครอบที่ล็อค
อลูมิเนียมให้สนิทตามวิธีของ Menke et al. (1979) ทําการบ่มที่อณ
ุ หภูมิ 39 องศาเซลเซียส ทําการวัดปริมาณแก๊สที่ผลิต
ได้ (total gas production, GP) ด้วยกระบอกฉีดยาชนิดหลอดแก้วพร้อมเข็มฉีดยา ขนาด 20 มิลลิลติ ร ในชั่วโมงที่ 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 18, 21, และ 24 คํานวณค่าการย่อยได้ของอินทรียวัตถุ (organic matter digestibility,
OMD) จากสมการของ Harris (1972) ดัง Equation 1
OMD (%) = 14.88 + 0.889Gb + 0.045XP + 0.065XA

(1)

เมื่อ Gb คือ ปริมาณก๊าซที่เกิดจากอาหาร 200 mg DM, XP คือ ร้อยละโปรตีน และ XA คือ ร้อยละเถ้า
การศึกษาการย่อยได้ในโคเนือ้ เจาะกระเพาะโดยวิธีถงุ ไนลอน
โคเนือ้ เจาะกระเพาะ จํานวน 4 ตัว (นํา้ หนักเฉลี่ย 566±96 กิโลกรัม) จัดสัตว์ทดลองตามแผนการทดลองแบบ
Latin squares design โคได้รบั อาหารข้นทดลอง ปริมาณ 4 กก./ตัว/วัน และได้รบั ฟางข้าว 2 กก./ตัว/วัน แบ่งให้เป็ นสอง
มือ้ มือ้ ละเท่ากัน ได้แก่ มือ้ เช้า 7.00 น. และมือ้ เย็น 15.00 น. โดยมีนาํ้ สะอาดให้กินตลอดเวลาตลอดการทดลอง โดยสลับ
ให้โคทุกตัวได้รบั อาหารทดลองทุกกลุ่ม การทดลองแบ่งเป็ น 4 รอบ แต่ละรอบใช้เวลา 28 วันโดยช่วง 14 วันแรกเป็ นช่วง
ของการปรับจุลินทรียใ์ นกระเพาะหมัก โดยให้โคได้รบั อาหารทดลองแต่ละสูตร หลังจากนัน้ ทําการบ่มตัวอย่างถุงไนล่อน
และเก็บตัวอย่างเพื่อนําไปวิเคราะห์
เตรียมฟางข้าวและหญ้าเนเปี ยร์โดยบดผ่านตะแกรงที่มีรูขนาด 2 มิลลิเมตร ใส่ถงุ ไนลอนประมาณ 3 กรัม นําไป
บ่มในกระเพาะรู เมนเป็ นเวลา 0, 4, 8, 12, 24, 48, และ 72 ชั่วโมง จากนัน้ นําถุงไนลอนที่เก็บแต่ละช่วงเวลามาล้างด้วยนํา้
จากสายยางจนสะอาด แล้วนําไปอบที่อณ
ุ หภูมิ 60 องศาเซลเซียส จนแห้งสนิท ชั่งนํา้ หนักตัวอย่างอาหารที่เหลือในถุงเพื่อ
คํา นวณการย่อ ยได้ใ นรู ป วัต ถุแ ห้ง และคํา นวณหาสมการการสลายตัว ของอาหารหยาบ ตามวิ ธี ข อง (Ørskov and
McDonald, 1979) ดัง Equation 2
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P = a+b(1-e-ct)

(2)

เมื่อ P คือ ค่าการสลายตัวได้ท่ีช่วงเวลาต่างกัน (%), a คือ ค่าการย่อยสลายของส่วนที่ละลายได้ทนั ที (%), b คือ ค่าการ
ย่ อ ยสลายของส่ว นที่ ไ ม่ ล ะลาย แต่ ส ามารถเกิ ด การหมัก ย่ อ ยได้ (%), c คื อ อัต ราการย่อ ยสลายของอาหารส่ว น b
(degradation rate, fraction/h), t คือ ช่วงเวลา และหาอัตราการย่อยสลายของวัตถุแห้ง (effective degradability, ED)
ตามวิธีการของ McDonald (1981) ดังนี ้ (Equation 3)
ED = a+((bc)/(c+k)) ซึง่ มีคา่ k คือ อัตราการไหลผ่าน

(3)

การวิเคราะห์ขอ้ มูลทางสถิติ
ทําการวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยวิธีการวิเคราะห์ความแปรปรวน (Analysis of Variance) ตามแผนการทดลองแบบสุม่
สมบูรณ์ เพื่อศึกษาอิทธิ พลของเงื่อนไขทดลอง (treatments) และเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยระหว่างกลุ่ม
ทดลองด้วยวิธีของ Latin Square Design LS และพิจารณาความมีนยั สําคัญทางสถิติท่ี p < 0.05 โดยใช้โปรแกรม R (R
Core Team, 2021)
ผลและวิจารณ์ผลการทดลอง
ปริมาณการผลิตแก๊ส
จากการศึกษาปริมาณการผลิตแก๊สด้วยวิธี In vitro gas production ของอาหารทดลองที่มีอตั ราส่วนอาหารข้น
และอาหารหยาบ 80:20 ดังแสดงใน Table 2 พบว่า ปริมาณการผลิตแก๊สของทุกกลุม่ ทดลองมีคา่ ใกล้เคียงกัน ยกเว้นกลุม่
PO0% ที่ มีป ริมาณการผลิตแก๊ ส สูง กว่า (p < 0.05) กลุ่ม PO5% (76.69 vs. 69.24 ml) ขณะที่ ไ ม่มีความแตกต่า งกัน
ระหว่างกลุ่มอื่น ๆ โดยเฉพาะระหว่างกลุ่มที่มีการใช้นาํ้ มันปาล์มเป็ นองค์ประกอบทัง้ PO2.5% (70.99 มิลลิลิตร) PO5%
(69.24 มิลลิลิตร) และ PO7.5% (72.64 มิลลิลิตร) (p > 0.05) สอดคล้องกับการย่อยได้ของอินทรียวัตถุท่ีกลุ่ม PO0% สูง
กว่ า (p < 0.05) กลุ่ม PO5% (92.44 vs. 85.07%) ขณะที่ ไ ม่ มี ค วามแตกต่ า งกัน ระหว่ า งกลุ่ม อื่ น ๆ ได้แ ก่ PO2.5%
(86.77%) PO5% (85.07%) และ PO7.5% (88.45%) จากการศึกษาครัง้ นีแ้ ม้ว่าการใช้นาํ้ มันปาล์มในบางระดับในอาหาร
ข้น ทํา ให้การผลิตแก๊ สตํ่า กว่า การไม่ใ ช้น าํ้ มัน ปาล์ม ซึ่ง อาจเกิ ด จากองค์ป ระกอบของกรดไขมัน ไม่อ่ิมตัว ที่ ไ ปมี ผ ลต่ อ
กระบวนการหมักย่อยของจุลินทรียใ์ นกระเพาะรูเมน (เมธา, 2533) อย่างไรก็ตาม จากการทดลองนีก้ ารใช้นาํ้ มันปาล์มใน
สูตรอาหารโคขุนในสัดส่วนที่สงู สุดถึง 7.5% แต่ยงั คงมีการผลิตแก๊สที่ใกล้เคียงกับสูตรอาหารที่ไม่มีการใช้นาํ้ มันปาล์มเป็ น
วัตถุดิบ นอกจากนี ้ การย่อยได้ของอินทรียวัตถุยงั คงสูงเช่นกัน แม้ว่าในอาหารโคที่มีไขมันระดับสูงกว่า 5% อาจส่งผล
กระทบต่อการหมักย่อยในกระเพาะหมักโดยเฉพาะการย่อยได้ของเยื่อใย (Palmquist and Jenkins, 1980; Moore et al.,
1986; จีระชัย, 2561) อย่างไรก็ตาม จากคําแนะนําของ NRC (2016) อาหารโคขุนสามารถเสริมไขมันเฉลี่ย 3.1% และ
สูงสุดถึง 4.5% หรือคิดเป็ น 7.6% และ 10% ของไขมันรวมในอาหาร ดังนัน้ หากโคขุนที่ได้รบั สัดส่วนอาหารข้นที่สงู โดยใน
อาหารข้นที่มีองค์ประกอบนํา้ มันปาล์มในสัดส่วนที่สงู และจุลินทรียใ์ นกระเพาะหมักของโคมีการปรับตัวกับอาหารลักษณะ
นี เ้ ป็ นระยะเวลาหนึ่ง อาจไม่ส่งผลกระทบต่อกระบวนการหมักย่อ ย นอกจากเหตุผลของการปรับตัว ของจุลินทรีย ์ใ น
กระเพาะหมักแล้ว ยังอาจเนื่องมาจากโคที่ได้รบั อาหารที่มีสดั ส่วนของอาหารข้นสูงมีอตั ราการไหลผ่านของอาหารไปยัง
ทางเดินอาหารส่วนหลังได้เร็ว เมื่อเทียบกับโคที่ได้รบั อาหารที่มีสดั ส่วนของอาหารหยาบสูง ซึ่งสามารถลดการเกิดผลเสีย
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จากกระบวนการหมักย่อยในกระเพาะหมักได้ แม้วา่ การทดลองนีเ้ ป็ นเพียงการทดลองในหลอดทดลองที่เป็ นระบบปิ ด ไม่มี
การดูดซึมสารอาหารที่ได้จากกระบวนการหมักย่อยไปใช้ประโยชน์ แต่จะมีการสะสมของผลผลิตจากกระบวนการหมักใน
ระบบ แต่ส ามารถแสดงให้เ ห็ น เบื อ้ งต้น ว่ า สามารถใช้น าํ้ มัน ปาล์ม ในอาหารข้น ในปริม าณที่ สูง โดยไม่ ส่ง ผลเสี ย ต่ อ
กระบวนการหมักในระบบ (Suphrap et al., 2018) ดังนัน้ การใช้นาํ้ มันปาล์มในอาหารโคขุนในระดับสูงเพื่อผลิตเนือ้ โค
คุณภาพสูงจึงอาจเป็ นวิธีการหนึ่งที่มีความเป็ นไปได้
Table 2 Gas production in 24 hours and organic matter digestibility the concentrate diets containing different
levels of palm oil
Concentrate diet
GP (ml/200mgDM)
OMD1/
PO 0%
76.69a
92.44a
PO 2.5%
70.99ab
86.77ab
PO 5%
69.24b
85.07b
PO 7.5%
72.64ab
88.45ab
abc
Means in the same column followed by different superscripts are significantly different (p < 0.05)
1/
OMD (%) = 14.88 + 0.889Gb + 0.045XP + 0.065XA
Table 3 Effect of different levels of palm oil in concentrate diet on dry matter disappearance (%) in the rumen
of rice straw and Napier grass
Rice straw
a (%)
b (%)
c (Fraction/h)
|a+b| (%)
ED (%)
PO 0%
5.57
55.71a
0.03
61.29b
25.51b
PO 2.5%
6.27
58.31a
0.03
64.58a
26.72a
PO 5%
5.64
55.36a
0.03
61.01b
25.28b
PO 7.5%
6.09
51.19b
0.03
57.27c
23.70c
Napier grass
PO 0%
10.79b
49.23c
0.07a
60.02c
38.85b
PO 2.5%
11.61a
50.57b
0.07a
62.18b
40.83a
PO 5%
11.34a
51.90a
0.05c
63.24a
37.83c
PO 7.5%
11.74a
46.40d
0.06b
58.14d
36.70d
abcd
Means in the same column followed by different superscripts are significantly different (p < 0.05)
การย่อยได้ของอาหารหยาบในกระเพาะหมักโดยวิธีถงุ ไนลอน
การศึกษาการย่อยได้โดยวิธีถงุ ไนล่อนเพื่อประเมินผลของนํา้ มันปาล์มในอาหารข้นที่ระดับแตกต่างกันต่อการ
ย่อยได้ของวัตถุดิบอาหารหยาบในกระเพาะหมัก ดังแสดงใน Table 3 พบว่า ระดับนํา้ มันปาล์มในอาหารข้นที่แตกต่างกัน
ส่งผลต่อการย่อยได้ของฟางข้าวและหญ้าเนเปี ยร์ โดยกลุ่ม PO2.5% มีศักยภาพการย่อยได้ในรู ปวัตถุแห้ง (potential
digestibility, |a+b|) และประสิทธิภาพการย่อยได้ (effective digestibility, ED) ของฟางข้าวสูงที่สดุ (p < 0.05) (64.58%)
รองลงมาคือPO0% (61.29%) และ PO5% (61.01%) ซึ่งมีการย่อยได้ในรูปวัตถุแห้งไม่แตกต่างกันในทางสถิติ (p > 0.05)
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ระหว่ า งPO0% และ PO5% ขณะที่ PO7.5% มี ค่ า |a+b| ตํ่า ที่ สุด (p > 0.05) (57.27%) ซึ่ ง สอดคล้อ งกั บ ค่ า ED ของ
PO0% PO2.5%PO5% และ PO7.5% ที่ มีค่า ED เท่า กับ 25.51%, 26.72%, 25.28% และ 23.70% ตามลํา ดับ ส่ว นใน
หญ้าเนเปี ยร์ พบว่า PO5% มีค่า |a+b| สูงที่สดุ (63.24%) รองลงมาคือ PO2.5% (62.18%) และ PO0% (60.02%) โดย
PO7.5% มีค่า |a+b| ตํ่าที่ สุด (p < 0.05) (58.41%) ส่วนค่า ED ของหญ้าเนเปี ยร์ของกลุ่ม PO2.5% สูงที่ สุด (40.83%)
รองลงมาคือ PO0% (38.85%) และ PO5% (37.83%) ขณะที่ PO7.5% มีค่า ED ตํ่าที่สุด (p < 0.05) (36.70%) จากผล
การทดลองจะเห็นได้ว่า ศักยภาพในการย่อยได้ในรู ปวัตถุแห้งได้ผลที่แตกต่างกันในฟางข้าวและหญ้าเนเปี ยร์รวมถึงค่า
ประสิทธิภาพการย่อยได้ อาจเนื่องมาจากองค์ประกอบทางเคมี โดยเฉพาะปริมาณเยื่อใยในรูปผนังเซลล์ของอาหารหยาบ
ทั้ง สองชนิ ด แตกต่ า งกัน แม้ว่ า ค่ า |a+b| และ ED ของทั้ง ฟางข้า วและหญ้า เนเปี ย ร์มี ค วามแตกต่ า งกัน ในบางกลุ่ม
โดยเฉพาะเมื่ อมี การใช้นาํ้ มันปาล์มในอาหารที่ ระดับสูงขึน้ (PO7.5%) จะทําให้การย่อยได้ในรู ปวัตถุแห้งของวัตถุดิบ
อาหารหยาบ (ฟางข้าวและหญ้าเนเปี ยร์) ลดลง แต่อยู่ในช่วง 57–64% ซึ่งถือว่าอยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูงหากเทียบกับการ
วัดการย่อยได้ในรูปวัตถุแห้งในการทดลองที่ไม่มีการใช้นาํ้ มันปาล์มเป็ นองค์ประกอบในอาหารข้นที่โคทดลองได้รบั (Diba
and Tolera, 2013; Thu and Dong,2017) นอกจากนี ้ อาจเป็ นไปได้ท่ีการให้อาหารโคขุนที่โคได้รบั มีสดั ส่วนของอาหารข้น
สูงเมื่อเทียบกับอาหารหยาบ การใช้นาํ้ มันปาล์มเป็ นวัตถุดิบในระดับสูงถึง 5 เปอร์เซ็นต์ ไม่ส่งผลเสียต่อการหมักอาหาร
หยาบในกระเพาะรูเมนของโค
สรุ ป
การใช้นาํ้ มันปาล์มเป็ นวัตถุดิบอาหารข้นตัง้ แต่ระดับ 2.5–7.5% ไม่ส่งผลให้การผลิตแก๊สและการย่อยได้ของ
อินทรียวัตถุ แม้วา่ ที่ระดับ 7.5% อาจมีการผลิตแก๊สและการย่อยได้ของอินทรียวัตถุลดลง นอกจากนีพ้ บว่า การย่อยได้ของ
อาหารหยาบ เมื่อมีการใช้นาํ้ มันปาล์มที่ระดับ 7.5% ในอาหารมีค่าลดลง แต่อย่างไรก็ตามยังคงอยู่ในระดับที่ไม่สง่ ผลเสีย
ต่อกระบวนการหมักอาหารหยาบในกระเพาะรู เมน การใช้นาํ้ มันปาล์มเป็ นวัตถุดิบในอาหารโคขุนในระดับสูงจึงอาจเป็ น
วิธีการหนึ่งในการให้อาหารโคขุนเพื่อผลิตเนือ้ โคที่มีไขมันแทรกสูง ซึ่งจะต้องมีการศึกษาในการทดลองการเลีย้ งโคขุนเพื่อ
การผลิตเนือ้ โคคุณภาพสูงต่อไป
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บทคัดย่อ
การวิจัยครัง้ นี ม้ ี วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์สาํ หรับใช้ในการนับจํานวนจิ ง้ หรีดด้วยวิ ธี การ
ประมวลผลภาพ เพื่อใช้เป็ นเครื่องมือหนึง่ ในการกําหนดราคาซือ้ ขายจิง้ หรีดให้กบั เกษตรกรผูเ้ ลีย้ งจิง้ หรีด จึงได้ทาํ การพัฒนา
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ดว้ ยภาษา Python โดยใช้ Scikit-image เป็ นโมดูลหลักในการประมวลผลภาพ จากนัน้ ทําการทดสอบ
โปรแกรมที่พฒ
ั นาโดยการสุม่ จิง้ หรีด จํานวน 200 กรัม แล้วนํามาจัดเรียงบนถาดทดลอง โดยทําการจัดเรียงให้มีลกั ษณะการ
กระจายตัวของจิง้ หรีดและการซ้อนทับกันของจิง้ หรีดเป็ นไปโดยสุ่ม จากนัน้ ทําการถ่ายภาพจิง้ หรีดในถาดทดลองดังกล่าว
โดยใช้ขนาดความละเอียดภาพ 1108×1478 พิกเซล แล้วจึงส่งภาพดังกล่าวไปทดสอบนับจํานวนจิง้ หรีดด้วยโปรแกรมที่
พัฒนาขึน้ จากการทดสอบจํานวน 10 ซํา้ พบว่า โปรแกรมที่พฒ
ั นาสามารถนับจํานวนจิง้ หรีดได้อย่างแม่นยํา โดยมีค่ารากที่
สองของความคลาดเคลื่อนเฉลี่ย (RMSE) อยูใ่ นช่วงระหว่าง 3.91 ถึง 6.92
คําสําคัญ: การตรวจนับ, การประมวลภาพดิจิทลั , จิง้ หรีด, ภาษาไพทอน, วิสาหกิจชุมชน
Abstract
Counting the number of cricket (Gryllus bimaculatus De Geer) via image processing techniques was
studied in attempt to propose as one approach for counting and pricing the cricket traded in community
enterprise farming. The image processing techniques such as thresholding techniques and object detection
algorithms were studied. The computer code written in Python language was developed by using the Scikitimage module. The amount of 200 grams of crickets was sampled and dispersion arrangement randomly in the
tray. Ten samples were photographed in real environment, then ten images resolution of 1,108×1,478 pixels
were obtained and used to check the performance of the developed program. The result showed that the RMSE
of cricket counting via the developed program was in range of 3.91 to 6.92.
Keywords: Community enterprise, Counting, Crickets, Digital image processing, Python
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คํานํา
ในปั จจุบนั ความมั่นคงทางอาหารได้มีแนวโน้มที่สงู ขึน้ อย่างต่อเนื่อง ควบคู่ไปกับการเพิ่มขึน้ ของประชากรโลก
หนึ่งในวิธีแก้ไขปั ญหาดังกล่าวคื อการหันมาบริโภคโปรตี นทางเลือกจากแมลงแทนที่ เนื อ้ สัตว์ (Hanboonsong et al.,
2001) ซึ่งได้รบั การสนับสนุนจาก องค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ และรัฐบาลไทย เนื่องจากอุดมไปด้วย
สารอาหารประเภทโปรตีน (Hanboonsong et al., 2001; Dust and Hanboonsong, 2015) ประกอบกับผลิตภัณฑ์แมลง
มีราคาไม่สงู ไม่ตอ้ งอาศัยเทคโนโลยีการผลิตขัน้ สูง และเป็ นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (สภาเกษตรกรแห่งชาติ, 2561) ปั จจุบนั มี
ผูบ้ ริโภคแมลงทั่วโลกถึง 2 พันล้านคน หรือ 1 ใน 3 ของประชากรโลก (ธนาคารไทยพาณิชย์, 2562) ธุรกิจแมลงเฉพาะ
ชนิดที่คนกินได้ท่วั โลกมีมลู ค่ามากถึง 12,800 ล้านบาท (สํานักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศประจํากรุงวอชิงตันดีซี,
2563)
จากการสัม ภาษณ์เ กษตรผู้ผ ลิ ต ในวิ ส าหกิ จ ชุ ม ชนการเลี ้ย งจิ ้ง หรี ด ในพื ้น ที่ ศึ ก ษาจั ง หวั ด ชั ย ภู มิ พบว่ า
การกําหนดราคาของวัตถุดิบจิง้ หรีดนัน้ ใช้มนุษย์ในการตรวจนับและคัดแยกจึงจําเป็ นต้องใช้เวลานาน และอาจเกิดความ
เมื่อยล้าของสายตาและส่งผลถึงความแม่นยําในการนับได้ การพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการตรวจนับจิง้ หรีด จึงจะเป็ นการต่อ
ยอดและพัฒนาอุตสาหกรรมการเลีย้ งจิง้ หรีด เทคนิคการประมวลผลด้วยภาพเป็ นเทคนิคการตรวจสอบแบบไม่ทาํ ลาย
ซึ่งสามารถนําไปวิเคราะห์หาจํานวนจิง้ หรีด ขนาดของจิง้ หรีด ได้อย่างรวดเร็ว และแม่นยํา กว่าการตรวจนับจากมนุษย์
นอกจากนัน้ สามารถนําไปต่อยอดประยุกต์ใช้ได้ในซอฟท์แวร์ ซึ่งถูกนําไปใช้รว่ มกับเครื่องจักรที่กาํ ลังพัฒนาในอนาคต ซึ่ง
จะทําให้เกิดเทคโนโลยีท่ีสามารถ คัดแยกจิง้ หรีด ออกมาเป็ นขนาดต่าง ๆ ได้ และคัดคุณภาพของจิง้ หรีดลักษณะต่างๆ ได้
ทัน ที เพื่ อ การกํา หนดราคาจิ ง้ หรีด ที่ เป็ น ธรรมแก่ ผูผ้ ลิต และเสริมสร้า งเทคโนโลยี ก ารคัดแยกและแปรรู ป แก่โ รงงาน
อุตสาหกรรมในอนาคตต่อไป งานวิจยั ที่เกี่ยวข้องมีตวั อย่างดังนี ้ นุชรี (2557) ได้พฒ
ั นาเทคนิคการประมวลผลภาพ ในการ
คัดแยกขนาดและสายพันธุข์ องหมึกกล้วยแปรรู ปเช่นกัน ผูว้ ิจยั ได้ใช้เทคนิคในการวิเคราะห์ สมการถดถอย และโครงข่าย
ประสาทเที ย ม ผลจากการทดลองพบว่ า ให้ค่ า ความถูก ต้อ งเฉลี่ ย เท่ า กับ 88.00% และ 89.00–90.00% ตามลํา ดับ
พารามิเตอร์ท่ีสามารถอธิ บายความแตกต่างของหมึกได้ดีคือ อัตราส่วนความยาวและความกว้าง และการใช้สมการ
จําแนกกลุ่ม ซึ่งให้ค่าความถูกต้องในการคัดแยกเท่ากับ 93.08% และ 92.31% ตามลําดับ เกศศักดิ์ดา และคณะ (2554)
ได้ทาํ การพัฒนาการนับจํานวนลูกปลาแบบอัตโนมัติโดยใช้วิธีการเขียนแบบ MFC โดยใช้ภาษา C++ ร่วมกับ OpenCV ที่
อ้างอิงวิธีคาํ นวณมาจาก Contour tracing technique โดยทดสอบกับภาพลูกปลาที่รบั เข้ามาผ่านกล้องเว็บแคม (Web
cam) จากการทดลองพบว่า ความถูกต้องในการนับอยู่ท่ี 92% สามารถลดเวลาในการประมวลผลลงได้ 11.48% ในปี
2018 Chunhua Zhu และคณะ ได้ทาํ การทําการพัฒนาแอพพลิเคชั่นระบุประเภทและนับจํานวนแมลงที่ปะปนในเมล็ดพืช
ในโรงเก็บ โดยได้นาํ เทคนิคการปรับแสงและช่วงฮิสโตรแกรมของสี บนพืน้ ฐานของภาพไบนารี่มาใช้ ซึ่งสามารถตรวจจับ
และนับจํานวนแมลงที่ปนเปื ้อนในเมล็ดพืชได้มีความแม่นยําสูงถึงร้อยละ 95 อีกทัง้ ยังสามารถใช้งานได้อย่างสะดวกบน
โทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ทโฟน
อุปกรณ์และวิธีการ
ในการศึกษาและทําการทดลองครัง้ นี ้ เริ่มต้นจากการศึกษาหาข้อมูลวิสาหกิจชุมชนและนํามาวิเคราะห์เพื่อสรุ ป
ที่มาของปั ญหาและขัน้ ตอนในการดําเนินงาน สําหรับขัน้ ตอนการตรวจนับวัตถุดิบจิง้ หรีดจะทําการจัดเตรียมอุปกรณ์
สําหรับการถ่ายภาพที่เหมาะสม โดยถ่ายภาพจากโทรศัพท์มือถือในสภาพแวดล้อมธรรมชาติ ภาพถ่ายที่ได้มาจะถูกนําเข้า
มาสูก่ ระบวนการประมวลผลแบบการประมวลภาพดิจิทลั ในวิธีการที่เหมาะสมเพื่อตรวจนับวัตถุดิบ จากนัน้ ทําการคํานวณ
ค่ารากที่สองของความคลาดเคลื่อนเฉลี่ย (RMSE) เพื่อประเมินประสิทธิ ภาพของการตรวจนับวัตถุดิบและแสดงผล ใน
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งานวิจยั นีจ้ ึงแบ่งขัน้ ตอนวิธีการดําเนินงานออกเป็ นสามส่วน ได้แก่ (1) การศึกษาข้อมูลวิสาหกิจชุมชนการเลีย้ งจิง้ หรีดใน
จังหวัดชัยภูมิ เพื่อการนําปั ญหาและข้อมูลภาพมาวิเคราะห์ (2) การเตรียมอุปกรณ์สาํ หรับการวิเคราะห์ภาพ ถ่ายภาพจาก
กล้องในโทรศัพท์มือถือระบบปฏิบตั ิการแอนดรอยด์ เวอร์ช่ นั 11 ภาพที่ถ่ายได้จริงมีขนาด 1108×1478 พิกเซล และ (3)
การวิเคราะห์และประมวลผลภาพดิจิทลั ทดลองสร้างโปรแกรมคอมพิวเตอร์จากภาษา Python โดยมีพนื ้ ฐานชุดโปรแกรม
วิเคราะห์ภาพถ่ายบน Scikit-image เพื่อใช้ในการปรับปรุ งคุณภาพของภาพถ่าย (การปรับปรุ งคุณภาพของภาพถ่าย
Image Enhancement), ตัดแยกวัตถุจากพืน้ หลัง (การแบ่งข้อมูลภาพออกเป็ นส่วน Image Segmentation), คัดแยกวัตถุ
ที่สนใจ (การวิเคราะห์ภาพ Image Analysis) และหลังจากนัน้ ทําการตรวจนับวัตถุที่สนใจ (ตรวจนับวัตถุในภาพ Object
Counting)

Fig. 1 Cricket image processing analysis
เมื่อโปรแกรมสามารถนับวัตถุได้ถกู ต้องแล้ว จะรายงานผลออกมาเป็ นตัวเลขดิจิทลั บนภาพและบนหน้าต่างของ
โปรแกรม (รายงานผล Reporting) หลังจากนัน้ จึงนําตัวอย่างจิง้ หรีดตัวอย่างละ 200 กรัม มาทดลองสุม่ จัดเรียงในรูปแบบ
ที่แตกต่างกัน นํามาถ่ายภาพโดยโทรศัพท์มือถื อ และทดลองใช้โปรแกรมที่ได้สร้างขึน้ มาตรวจนับและรายงานผล ใน
ขัน้ ตอนสุดท้าย จะนําเอาผลการตรวจนับจากโปรแกรม มาเปรียบเทียบหาความแม่นยําและรายงานผลต่อไป

Fig. 2 Experiment flow chart
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ผลและวิจารณ์ผลการทดลอง
ทางผูว้ ิจยั ได้ศกึ ษาปั ญหาพร้อมกับพัฒนาอัลกอริทม่ึ สําหรับการนับจํานวนจิง้ หรีดจากการถ่ายภาพ พบว่าในการ
ปรับปรุ งคุณภาพของภาพถ่ าย (Image Enhancement) ด้วยวิธีแบบ Otsu’s Thresholding Method (Andrew, 2010)
หรือการหาค่าเทรชโฮลดิ่ง (Thresholding) ของภาพโดยอัตโนมัติ เพื่อทําการแยกวัตถุท่ีสนใจ ในส่วนนีก้ ็คือจิง้ หรีดในภาพ
เพื่อง่ายต่อการหาค่าเฉลี่ยของสี พบว่า การนําเข้าภาพโดยอ้างอิงค่าในปริภมู ิสีแบบ RGB ส่งผลให้ได้มาซึ่งภาพไบนารี่ท่ี
คุณ ภาพตํ่า ไม่ เ หมาะสมแก่ ก ารนํา ไปวิ เ คราะห์ภ าพในขั้น ตอนการติ ด ตาม Blob Binary Large Object แม้จ ะมี ก าร
กําหนดค่า thresholding value หลายค่าแล้วก็ตาม ดัง Fig. 3 และ Fig. 4
(A)

(B)

Fig. 3 Experiment: (A) RGB image; (B) binary image

Fig. 4 A Binary Images obtained from Otsu’s Thresholding Method
จึงได้ทาํ การเปลี่ยนแปลงไฟล์ภาพโดยอ้างอิงค่าในปริภูมิสีแบบสี HSV (Hue, Saturation, Value) ซึ่งสามารถ
แสดงความสัมพันธ์ของสีได้ดีกว่าโมเดลสี RGB (Prane and Eric, 2014)
จาก Fig. 5A แสดงให้เห็นว่าค่า Hue ในช่วง 0.8 ถึง 1.0 เหมาะสมที่จะนํามาใช้เป็ นค่ามัธยฐานในการกรอง
ข้อมูลภาพแบบใช้ค่ามัธยฐาน (median filtering) สําหรับแบ่งแยกพื น้ ที่ ดา้ นหลังของภาพออกจากภาพของตัวจิ ง้ หรีด
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คณะผูว้ ิจยั จึงได้ทาํ การกรองข้อมูลภาพโดยใช้คา่ มัธยฐานดังกล่าว จากนัน้ นําแบนด์ Hue ของภาพที่ได้จากการกรองข้อมูล
มาทํา เป็ น ภาพสี เ ทา gray scale และภาพไบนารี่ (Binary) ที่ มี คุณ ภาพพอเหมาะแก่ ก ารนํา ไปสู่ก ระบวนการ Blob
detection ต่อไปดัง Fig. 5B และ Fig. 5C โดยในการศึกษาครัง้ นีไ้ ด้ใช้ฟังก์ช่นั label ในการนับจํานวน blob และใช้ฟังก์ช่นั
regionprops_table ของไลบราลี่ Scikit-image ในการจัดเก็บและแสดงค่าคุณสมบัติตา่ ง ๆ ของแต่ละ blob เช่น ค่าขนาด
พืน้ ที่ และค่าความยาวแกนของ blob เป็ นต้น
(A)

(B)

(C)

Fig. 5 Example of Digital Image Processing: (A) HSV Image; (B) Gray scale Image; (C) Blob detection method
เมื่ อ ทํา การทดลองนับจิ ง้ หรีดในภาพปริภูมิสีแ บบ HSV ด้ว ยเทคนิ ค Blob detection ดังกล่า วข้า งต้น พบว่า
โปรแกรมที่พฒ
ั นามีความแม่นยําในการตรวจนับอยู่ในระดับสูง โดยการนับในตัวอย่างที่มีการกระจายตัวของจิง้ หรีดน้อย
พบว่ามีความแม่นยําอยูใ่ นระดับร้อยละ 94 และการนับในตัวอย่างที่มีการกระจายตัวของจิง้ หรีดมากพบว่ามีความแม่นยํา
สูงถึงร้อยละ 98 (Table 1) แม้ผลที่ได้จะมีความแม่นยําในการตรวจนับอยูท่ ่ีระดับสูง แต่ยงั ไม่อยูใ่ นระดับที่สงู สุด เนื่องจาก
การถ่ายภาพจิง้ หรีดในสภาวะสถาณการณ์จริงส่งผลให้เกิดปั จจัยที่รบกวนคุณภาพของภาพถ่าย ทําให้ยากต่อการปรับปรุง
คุณ ภาพของภาพถ่ า ย อี ก ทั้ง ยัง มี ค วามแตกต่ า งด้ว ยเรื่ อ งแสงของสภาพแวดล้อ ม ระยะการถ่ า ยภาพ เวลา อี ก ทั้ง
องค์ประกอบของแสงอีกด้วย หากมีการควบคุมคุณภาพของภาพที่ถ่ายได้ จะส่งผลให้สามารถตรวจนับได้แม่นยํายิ่งขึน้
Table 1 RMSE to check the accuracy of the developed counting program
Predicted Values
Actual Value
In case of proper distribution of cricket
In case of maldistribution of cricket
99
102
98
100
103
98
100
104
102
102
106
100
104
106
100
100
103
80
97
100
93
98
102
95
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104
108
3.91

96
98
6.92

สรุ ป

งานวิจยั ในครัง้ นีไ้ ด้นาํ เสนอขัน้ ตอนวิธีในการตัดแยกและนับจํานวนจิง้ หรีด ด้วยวิธีการประมวลผลภาพดิจิทลั ซึง่
ขัน้ ตอนที่สามารถตัดวัตถุออกจากพืน้ หลังได้ดว้ ยการเลือกองค์ประกอบภาพของปริภูมิสี HSV ที่เหมาะสม และทําการ
กรองข้อมูลภาพโดยใช้ค่ามัธยฐาน (median filtering) แล้วนําแบนด์ Hue ของภาพที่ได้จากการกรองข้อมูลมาแปลงเป็ น
ภาพ Gray scale เพื่อให้การตัดแยกภาพออกจากพืน้ หลังได้ดีท่ีสดุ จากนัน้ จําแนกวัตถุท่ีสนใจ (จิง้ หรีด) ด้วยเทคนิค Blob
detection โดยใช้ฟังก์ช่นั label และฟั งก์ช่ นั regionprops_table ของไลบราลี่ Scikit-image และนับจํานวนจิง้ หรีดที่ตรวจ
พบในภาพและรายงานผล จากการทดลองพบว่ า อัล กอริ ท่ึ ม สํา หรับ การนับ จํา นวนจิ ง้ หรี ด จากการถ่ า ยภาพนี ้ มี
ประสิทธิภาพความแม่นยําในการนับจํานวนจิง้ หรีดอยูท่ ่ีรอ้ ยละ 94–96 ซึง่ อยูใ่ นระดับที่ดี แต่ยงั สามารถปรับปรุงให้มีความ
แม่นยํามากยิ่งขึน้ ได้ โดยการควบคุมคุณภาพของภาพถ่ายให้มีระยะการถ่ายภาพที่ชดั เจน มีพืน้ หลังของภาพสมํ่าเสมอ
และหลีกเลี่ยงผลกระทบจากสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ อาทิเช่น แสง และ เงา เป็ นต้น ในการศึกษาต่อไปควรนําข้อมูลต่าง ๆ ที่ได้
จากการประมวลผลภาพมาป้อนให้เครื่องจักรทําการเรียนรู ้ (machine learning) เพื่อปรับปรุงความแม่นยําในการตรวจนับ
โดยเฉพาะในสภาพการตรวจนับที่ตวั จิง้ หรีดเกิดการซ้อนทับกันเป็ นจํานวนมาก ทัง้ นีเ้ พื่อให้ได้วิธีการตรวจนับและคัดแยก
จิง้ หรีดที่สามารถช่วยเหลือการปฏิบตั ิงานของมนุษย์สาํ หรับใช้ในวิสาหกิจชุมชนการเลีย้ งจิง้ หรีดได้ตอ่ ไป
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การเจริญเติบโต ผลผลิต และโปรตีนในหญ้าเนเปี ยร์ 4 สายพันธุ ์
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บทคัดย่อ
งานวิจัยนีศ้ ึกษาการเจริญเติบโต ผลผลิตและโปรตีนหยาบของหญ้าเนเปี ยร์ 4 สายพันธุ์ โดยหญ้าเนเปี ยร์ท่ี นาํ มา
ทดสอบครัง้ นี ้ ได้แก่ เนเปี ยร์สายพันธุแ์ คระ เนเปี ยร์ปากช่อง เนเปี ยร์นรกจักรพรรดิ์ และเนเปี ยร์ทา้ ยเขื่อนซุปเปอร์ลีฟ ปลูกโดยใช้
ท่อนพันธุ์ จํานวน 16 แปลง แปลงละ 4 ซํา้ จนหญ้าอายุ 70 วัน พบว่า หญ้าเนเปี ยร์ทา้ ยเขื่ อนซุปเปอร์ลีฟ มีความสูงที่ สุด
ขณะที่เนเปี ยร์แคระมีความสูงน้อยที่สดุ (p < 0.05) ในส่วนของการแตกหน่อนัน้ พบว่า หญ้าเนเปี ยร์แคระและท้ายเขื่อนซุปเปอร์
ลีฟมีการแตกหน่อมากกว่าปากช่องและนรกจักรพรรดิ์ (p < 0.05) จํานวนใบต่อกอของหญ้าเนเปี ยร์ทา้ ยเขื่อนซุเปอร์ลีฟและ
เนเปี ยร์แคระมีค่าสูงที่สดุ (p < 0.05) ด้านผลผลิตและปริมาณโปรตีนหยาบของหญ้าเนเปี ยร์ทา้ ยเขื่อนซุเปอร์ลีฟมีแนวโน้มสูง
กว่าหญ้าเนเปี ยร์ชนิดอื่น ๆ แต่ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (p > 0.05) จากผลการศึกษาสรุปหญ้าเนเปี ยร์สาย
พันธุท์ า้ ยเขื่อนให้ผลดีในแง่การเจริญเติบโต แต่ผลผลิตและโปรตีนหยาบไม่มีความแตกต่างกันของหญ้าเนเปี ยร์ทงั้ 4 สายพันธุ์
คําสําคัญ: การเจริญเติบโต, โปรตีนหยาบ, ผลผลิต, หญ้าเนเปี ยร์
Abstract

To study the growth, yield and crude protein of four Napier (Pennisetum purpureum) cultivars. Four
cultivars of Napier grass, Dwarf, Pakchong1 , Narokjakkapat and Taykhuan superleaf, were planted by stem
cutting with 2 nodes a piece, each cultivar had 4 replicates. The results showed that the plant height of
Taykhuan superleaf Napier grass had the highest cultivar, while dwarf Napier grass had the shortest cutivar (p
< 0.05). The tiller number per plant of dwarf and Taykhuan superleaf Napier grass had a greater than Pakchong1
and Narokjakkapat Napier grass (p < 0.05). As well as the leaves number per plant of dwarf and
Taykhuan superleaf Napier grass showed the higest among cultivars. In addition, the dry matter and crude
protein yield of Taykhuan superleaf Napier grass were numerically the highest among Napier grass cultivars,
while there were no statistically significant difference among cultivars (p > 0.05). Therefore, Taykhuan superleaf
Napier had the best growth. However, yield and crude protein yield were no difference among cultivars.
Keywords: Crude protein, Growth, Napier grass, Yield
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คํานํา
หญ้าเนเปี ยร์เป็ นอีกชนิดหนึ่งของพันธุห์ ญ้าที่นิยมปลูกเพื่อใช้เลีย้ งสัตว์ เนื่องจากให้ผลผลิตสูงและใช้ประโยชน์ได้
หลายปี นอกจากนีย้ งั ทนแล้ง สายพันธุข์ องหญ้าเนเปี ยร์ในแต่ละสายพันธุก์ ็ให้ผลิตที่แตกต่างกัน รวมทัง้ การจัดการดูแล
ร่วมด้วย เมื่อแบ่งตามลักษณะสัณฐานวิทยาของหญ้าเนเปี ยร์สามารถแบ่งได้ 2 ประเภท คือ กลุม่ ที่มีลกั ษณะลําต้นสูง เช่น
หญ้าเนเปี ยร์ปากช่อง1 เป็ นต้น และลําต้นเตีย้ เช่น หญ้าเนเปี ยร์แคระ เป็ นต้น (ตํ่ากว่า 2 เมตร) (Negawo et al., 2017) ใน
ปั จจุบันมีการปรับปรุ งสายพันธุ์ของหญ้าเนเปี ยร์ และผลิตออกมาเป็ นการค้ามากขึน้ ไม่ว่าจะเป็ นหญ้าเนเปี ยร์แคระ
หญ้าเนเปี ยร์นรกจักรพรรดิ์ เป็ นต้น นอกจากนีย้ งั มีหญ้าเนเปี ยร์ทา้ ยเขื่อนซุปเปอร์ลีฟ (Pennisetum purpureum Schum
× Pennisetum glaucum cv.TKS) ซึ่งเป็ นหญ้าที่เกิดจากการผสมระหว่างหญ้าเนเปี ยร์ธรรมดากับหญ้าเนเปี ยร์บาจร่าซึง่
เป็ นหญ้าเนเปี ยร์ลกู ผสมนิยมปลูกในประเทศอินเดีย (ธํารงศักดิ์, 2564) ซึ่งหญ้าเนเปี ยร์ทา้ ยเขื่อนซุเปอร์ลีฟเป็ นหญ้าที่
กําลังเป็ นที่นิยมของเกษตรกรไทยในตอนนีเ้ นื่องจากมีใบที่ดก ดังนัน้ จึงนํามาสูว่ ตั ถุประสงค์ในการศึกษาครัง้ นี ้ เพื่อศึกษา
สายพันธุท์ ่ีต่างกันของหญ้าเนเปี ยร์ท่ีนิยมปลูกเป็ นอาหารสัตว์ในประเทศไทยต่อการเจริญเติบโต ผลผลิตและโปรตีนใน
สภาพดินร่วนปนทราย
อุปกรณ์และวิธีการ
การปลูกสร้างแปลงหญ้า
สถานที่ในการศึกษาครัง้ นีจ้ ดั ทําขึน้ ที่ฟาร์มโคนม มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ทําการเตรียมแปลง
โดยมีการไถดินและไถพรวน จากนัน้ ทําการขึน้ แปลงขนาด 4×4 เมตร จํานวนทัง้ สิน้ 16 แปลง โดยใช้หญ้าเนเปี ยร์ 4 ชนิด
ชนิดละ 4 ซํา้ ได้แก่ เนเปี ยร์แคระ เนเปี ยร์ปากช่อง เนเปี ยร์นรกจักรพรรดิ และเนเปี ยร์ทา้ ยเขื่อนซุปเปอร์ลีฟ โดยที่จะตัด
ท่อนพันธุข์ องหญ้าเนเปี ยร์แต่ละสายพันธุใ์ ห้เหลือสองตาใน 1 ท่อน ซึ่งมีการกําหนดระยะปลูกที่ใช้ คือ ระยะห่างระหว่าง
แถว 80 เซนติเมตร ระหว่างต้น 80 เซนติเมตร และระยะห่างระหว่างแปลง 1 เมตร มีการให้ปยคอกมู
ุ๋
ลโคครัง้ แรกเมื่อปลูก
ได้ 49 วัน ในอัตรา 2,000 กิโลกรัมต่อไร่ และได้รบั นํา้ ฝนตามธรรมชาติ ดําเนินการปลูกในเดือนสิงหาคม 2563
การวัดการเจริญเติบโต และผลผลิต
เมื่อปลูกหญ้าได้ครบที่อายุ 70 วันทําการวัดการเจริญเติบโต โดยทําการสุม่ วัดจํานวน 10 กอ/แปลง เพื่อวัดความ
สูง (Plant Height) ความกว้า งของฐาน (Basal wide) จํา นวนหน่อ ต่อ ต้น (Tillers per plant) ทํา การนับ จํา นวนหน่ อ ที่
เกิดขึน้ จากต้นหลัก จํานวนใบต่อหน่อ (Leaves per plant) ได้จากการคํานวณจากจํานวนหน่อคูณด้วยจํานวนใบต่อหน่อ
ในส่วนของผลผลิตจะทําการตัดหญ้าจากแต่ละแปลง โดยตัดสูงจากพืน้ ประมาณ 10 เซนติเมตร และชั่งนํา้ หนักหญ้าสด
จากนัน้ สุ่มเก็บตัวอย่างเพื่อหานํา้ หนักใบและนํา้ หนักลําต้น ตัวอย่างที่เก็บนําไปอบในตูอ้ บลมร้อนอุณหภูมิ 60°C ข้ามคืน
เพื่อเก็บไว้วิเคราะห์โปรตีนหยาบ (Crude protein) หลังจากนัน้ ตัวอย่างจะถูกนําไปบดและอบที่อณ
ุ หภูมิ 103±2°C เพื่อหา
นํา้ หนักวัตถุแห้ง
การวิเคราะห์ดนิ และโปรตีนหยาบ
ทําการเก็บตัวอย่างดินบริเวณที่ทาํ การปลูกหญ้า โดยเก็บทําการสุม่ เก็บตัวอย่างดิน 30 จุด แต่ละจุดขุดเป็ นรูปตัว
วีแล้วเลือกเก็บดินด้านหลังของจอบโดยไม่มีเศษวัชพืชติดมา หลังจากนําดินไปตากให้แห้งแล้วนําดินมาทุบให้ละเอียด เพื่อ
นําไปวิเคราะห์ค่าความเป็ นกรดเป็ นด่างโดยใช้ pH meter (Apera instruments®) และแร่ธาตุไนโตรเจน ฟอสฟอรัสและ
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โปแตสเซียมซึ่งใช้ชดุ ทดสอบ (Hanna Instruments®) ในส่วนของการวิเคราะห์โปรตีนหยาบนัน้ ตัวอย่างหญ้าเนเปี ยร์ใน
แต่ละชนิด แยกเป็ นส่วนของใบและก้านจะถูกนําไปวิเคราะห์หาโปรตีนหยาบโดยวิธีการ Kjeldahl method
การวิเคราะห์ทางสถิติ
ข้อมูลการเจริญเติบโต ได้แก่ความสูง การแตกหน่อต่อต้น และข้อมูลผลผลิตหญ้า และโปรตีนหยาบ จะถูกนํามา
วิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) ตามแผนการทดลองแบบสุม่ สมบูรณ์ และวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยโดยวิธี
Duncan’s New multiple range test
ผลและวิจารณ์ผลการทดลอง
ดินที่ใช้ในการทดลองครัง้ นีม้ ีค่าความเป็ นกรดเป็ นด่างประมาณ 6.7 มีลกั ษณะเป็ นดินร่วนปนทราย และเมื่อวัด
ปริมาณของแร่ธาตุไนโตรเจน ฟอสฟอรัสและโพแทสเซียม พบว่า มีไนโตรเจนและฟอสฟอรัสน้อยมาก ขณะที่โปแตสเซียม
อยูใ่ นระดับปานกลาง ซึง่ ในการศึกษาครัง้ นีไ้ ด้ปลูกหญ้าในเดือนสิงหาคม 2563 และวัดการเจริญเติบโตรวมถึงผลผลิตเมื่อ
หญ้าปลูกได้อายุ 70 วัน ซึง่ เป็ นการเก็บเกี่ยวผลผลิตครัง้ แรก แสดงผลใน Table 1 พบว่า ความสูงของหญ้าหญ้าเนเปี ยร์ทงั้
4 สายพันธุม์ ีความแตกต่างอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (p < 0.05) โดยพบว่า หญ้าเนเปี ยร์ทา้ ยเขื่อนซุปเปอร์ลีฟมีความสูง
มากที่สดุ แต่ไม่แตกต่างกับหญ้าเนเปี ยร์ปากช่องและนรกจักรพรรดิ์ ขณะที่หญ้าเนเปี ยร์แคระมีความสูงน้อยที่สดุ ขณะที่
ความกว้างของฐานหญ้าเนเปี ยร์นรกจักรพรรดิแ์ ละปากช่อง1 มีค่ามากที่สงู สุดและสูงกว่าหญ้าเนเปี ยร์แคระและท้ายเขื่อน
ซุเปอร์ลีฟอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (p < 0.05)
Table 1 Growth of four Napier cultivars
Plant Height
Basal wide
Tillers per plant Leaves per
Leaves per
Cultivars
(cm)
(cm)
(no)
tiller (no)
plant (no)
b
b
a
Dwarf
104.21±30.23
1.35±0.29
12.79±3.59
12.15±5.51 168.10±109.64a
Pakchong1
156.75±32.49a
1.75±0.31a
8.43±3.47b
10.42±4.20
81.35±40.43b
Narokjakkapat 153.10±29.53a
1.92±0.47a
7.25±2.00b
13.37±1.44
99.07±37.70ab
Taykhuan
189.49±34.56a
1.32±0.25b
12.40±1.13a
15.00±7.21
180.17±64.00a
superleaf
p-value
0.012
0.013
0.007
0.428
0.044
*Means±SD in the same column followed by different superscripts are significantly different (p < 0.05)
ในส่วนของการแตกหน่อนัน้ พบว่า หญ้าเนเปี ยร์แคระและท้ายเขื่อนซุปเปอร์ลีฟมีการแตกหน่อมากกว่าหญ้าเน
เปี ยร์ปากช่อง1 และนรกจักรพรรดิอ์ ย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (p < 0.05) อย่างไรก็ตาม จํานวนใบต่อกอของหญ้าเนเปี ยร์
ทัง้ 4 สายพันธุ์ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมี นัยสําคัญทางสถิ ติ (p > 0.05) แต่เมื่อคิดเป็ นจํานวนใบต่อกอนั้น พบว่า
มีความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (p < 0.05) โดยหญ้าเนเปี ยร์ทา้ ยเขื่ อนซุเปอร์ลีฟมี จาํ นวนใบต่อกอสูง ที่ สุด
ใกล้เคียงกับเนเปี ยร์แคระ ขณะที่เนเปี ยร์ปากช่อง1 ให้จาํ นวนใบที่นอ้ ยที่สดุ ความสูงของหญ้าเนเปี ยร์แคระในการศึกษา
ครัง้ นีใ้ กล้เคียงกับที่มีผเู้ คยรายงานไว้อยูใ่ นช่วง 83.7–95.5 เซนติเมตร (Sarwanto and Tuswati, 2018) เช่นเดียวกันความ
สูงของหญ้าเนเปี ยร์ปากช่อง1 ในการศึกษาครัง้ นีใ้ กล้เคียงกับการศึกษาของ ศรัณย์พงศ์ และคณะ (2564) ที่รายงานว่า
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หญ้าเนเปี ยร์ปากช่อง1 ที่อายุการตัด 60 วันมีความสูงเฉลี่ย 128.11 เซนติเมตรและมีจาํ นวนหน่อ 7 หน่อ ความสูงของ
หญ้าเนเปี ยร์ทา้ ยเขื่อนซุเปอร์ลีฟที่อายุ 60–90 วันมีความสูงเฉลี่ย 116.7–151 เซนติเมตร และมีการแตกหน่อ 44.3–49
หน่อ ต่อ กอ (ธํา รงศักดิ์, 2564) ซึ่ง ค่า ความสูง มี ค่า ใกล้เคี ยงกับ ผลการศึกษาในครัง้ นี ้ ขณะที่ จํา นวนการแตกกอของ
การศึกษาครัง้ นี ม้ ีค่าน้อยกว่า ซึ่งมีค่าเฉลี่ยการแตกหน่อของหญ้าเนเปี ยร์ทา้ ยเขื่ อนซุเปอร์ลีฟ 12.4 หน่อต่อกอ มีการ
รายงานก่อนหน้า (Halim et al., 2013) ว่า หญ้ากลุ่มเนเปี ยร์แคระจะมีการแตกหน่อมากกว่าหญ้าเนเปี ยร์ท่ีอยู่ในกลุ่มลํา
ต้นสูงซึ่งผลดังกล่าวสอดคล้องกับการศึกษาครัง้ นีท้ ่ีพบว่า หญ้าเนเปี ยร์แคระมีการแตกหน่อมากกว่าหญ้าเนเปี ยร์ปากช่อง
และนรกจักรพรรดิ์ แต่ไม่แตกต่างกับเนเปี ยร์ทา้ ยเขื่อนซุปเปอร์ลีฟที่ให้ผลการแตกกอดีเช่นเดียวกัน
ผลผลิตนํา้ หนักสด และนํา้ หนักแห้งของหญ้าเนเปี ยร์ทงั้ 4 สายพันธุไ์ ม่มีความแตกต่างอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
(p > 0.05) แต่ค่าผลผลิตของหญ้าเนเปี ยร์ทา้ ยเขื่อนซุเปอร์ลีฟมีตวั เลขที่สงู กว่ากลุม่ อื่นๆ ในส่วนของสัดส่วนของใบต่อลํา
ต้น โปรตีนหยาบของใบและลําต้น รวมถึงผลผลิตโปรตีนต่อไร่ของหญ้าเนเปี ยร์ของทัง้ 4 สายพันธุ์ ไม่มีความแตกต่างกัน
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (p > 0.05) แสดงผลใน Table 2 ผลผลิตในหญ้าทัง้ 4 สายพันธุใ์ นการศึกษาครัง้ นีม้ ีค่าน้อยกว่า
ที่มีผเู้ คยรายงานไว้ว่า หญ้าเนเปี ยร์แคระที่ตดั ทุกๆ 42–56 วันให้ผลิตนํา้ หนักแห้ง 537 กิโลกรัม/ไร่ (Zailan et al., 2018)
หญ้าเนเปี ยร์ปากช่อง1 ที่อายุการตัด 60 วันให้ผลผลิต 196.9 กิโลกรัมต่อไร่ (ศรัณย์พงศ์ และคณะ, 2564) ซึ่งอาจเป็ นผล
มาจากการศึกษาครัง้ นี เ้ ป็ นการเก็บข้อมูลการตัดครัง้ แรกจากการปลูก ประกอบกับการให้นาํ้ อาศัยเฉพาะนํา้ ฝนจาก
ธรรมชาติเท่านัน้ ซึ่งเป็ นที่ทราบกันดีว่าเมื่อหญ้าอายุมากขึน้ จะให้ผลผลิตสูงขึน้ แต่จะมีผลต่อคุณค่าทางโภชนะไม่ว่าจะ
เป็ นโปรตีนที่ลดลง รวมถึงเยื่อใยที่เพิ่มสูงขึน้ นอกจากนีแ้ ล้วผลผลิตโปรตีนในการศึกษาครัง้ นีก้ ็ให้คา่ ตํ่ากว่าที่มีผรู้ ายงานไว้
ว่า หญ้า เนเปี ยร์ปากช่อ ง1ให้ผลผลิตโปรตี นหยาบที่ 401–411 กิ โ ลกรัมต่อ เฮคแตร์ห รือ 64.16–65.76 กิ โ ลกรัมต่อ ไร่
(Lounglawan et al., 2014) อย่างไรก็ตาม เปอร์เซ็นต์โปรตีนหยาบใบและต้นของหญ้าเนเปี ยร์แคระนัน้ มีค่าใกล้เคียงกับที่
มีผรู้ ายงานไว้หญ้าเนเปี ยร์แคระค่าโปรตีนหยาบส่วนของใบและลําต้นเท่ากับ 13.9% และ 11% ตามลําดับ (Tekletsadik
et al., 2004) ถึงแม้ในการศึกษาครัง้ นีจ้ ะไม่พบความแตกต่างทางสถิติของหญ้าเนเปี ยร์ทงั้ 4 สายพันธุแ์ ต่หญ้าเนเปี ยร์ทา้ ย
เขื่อนซุเปอร์ลีฟมีคา่ เฉลี่ยในด้านผลผลิตและผลผลิตโปรตีนต่อไร่ท่ีมีคา่ ดีท่ีสดุ
Table 2 Yield, leaf to stem ratio and crude protein of four Napier cultivars
Cultivars

Fresh yield
(Kg/Rai)

DM yield
(Kg/Rai)

Leaf:Stem

%CP leaf

%CP stem

Crude
protein
(Kg)/Rai
15.05±11.73
18.45±11.03
19.11±9.76

Dwarf
838.69±682.00 135.37±107.35 2.10±0.88 12.44±2.66 9.26±2.80
Pakchong1
1178.72±951.72 183.71±135.92 1.70±0.71 12.68±1.20 7.73±1.98
Narok
1224.50±806.28 164.04±96.75 1.72±0.77 14.14±0.82 8.78±1.47
Jakkapat
Super leaves 1548.50±918.85 246.51±123.90 1.63±0.97 13.70±2.19 7.42±1.67 26.28±10.59
p-value
0.46
0.43
0.85
0.493
0.619
0.322
*Means±SD in the same column followed by different superscripts are significantly different (p < 0.05)
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สรุ ป
จากการศึกษาเปรียบเทียบการเจริญเติบโต ผลผลิตและโปรตีนหยาบของหญ้าเนเปี ยร์ 4 สายพันธุภ์ ายใต้การ
ปลูกแบบอินทรียแ์ ละได้รบั นํา้ ฝนตามธรรมชาติ ในการตัดครัง้ แรกที่อายุ 70 วัน หลังจากการปลูกนัน้ พบว่า หญ้าเนเปี ยร์
ท้ายเขื่อนซุปเปอร์ลีฟเป็ นหญ้าที่มีการเจริญเติบโตที่ดีกว่าหญ้าเนเปี ยร์แคระ ปากช่อง1 และนรกจักรพรรดิ์ นอกจากนี ้
หญ้าเนเปี ยร์ทา้ ยเขื่อนซุปเปอร์ลีฟยังมีแนวโน้มในการให้ผลผลิตและปริมาณโปรตีนหยาบสูงกว่าหญ้าเนเปี ยร์ชนิดอื่นอีก
ด้วย
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บทคัดย่อ
การทดลองครัง้ นีม้ ีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของสารสกัดกระเจีย๊ บแดงในอาหารต่อประสิทธิภาพการให้ผลผลิต
และลักษณะซาก โดยใช้ไก่เนื อ้ สายพันธุ์การค้า (Ross308®) เพศผูอ้ ายุ 1 วัน จํานวน 240 ตัว ถูกสุ่มให้ได้รบั อาหาร
ทดลองตามแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ (Completely Randomized Design; CRD) โดยแบ่งออกเป็ น 5 กลุ่มการ
ทดลอง กลุ่มการทดลองละ 4 ซํา้ กลุ่มการทดลองประกอบไปด้วย กลุ่มที่ 1 อาหารควบคุม (C) กลุ่มที่ 2 อาหารควบคุม
เสริมวิตามินอี (DL-alpha tocopheryl acetate) 0.025% (T1) กลุ่มที่ 3 อาหารควบคุมเสริมผงกระเจี๊ยบแดง 1% (T2)
กลุ่มที่ 4 อาหารควบคุมเสริมสารสกัดกระเจี๊ยบแดง 0.5% (T3) และกลุ่มที่ 5 อาหารควบคุมเสริมสารสกัดกระเจี๊ยบแดง
1% (T4) ผลการทดลองพบว่า การเสริมสารสกัดกระเจี๊ยบแดงในอาหารไก่ เนื อ้ ไม่ส่ง ผลต่อ ประสิทธิ ภาพการผลิต แต่
ลักษณะซากในกลุ่มที่ 4 อาหารที่เสริมสารสกัดกระเจี๊ยบแดงที่ 0.5% มีสดั ส่วนของส่วนโครงกระดูกสูงสุดและกลุ่มที่ 5
อาหารที่เสริมสารสกัดกระเจี๊ยบแดงที่ 1% มีคา่ ร้อยละส่วนของกระเพาะแท้และกระเพาะบดเมื่อคิดเป็ นร้อยละของนํา้ หนัก
มีชีวิตมีค่าสูงที่สดุ แต่อย่างไรก็ตามกลุ่มที่เสริมกระเจี๊ยบแดงผง 1% และสารสกัดกระเจี๊ยบแดง 0.05%, 1% มีแนวโน้มที่
ทําให้นาํ้ หนักมีชีวิตก่อนการฆ่ามากกว่ากลุ่มที่ไม่เสริมและสารวิตามินอีในอาหารไก่เนือ้ (p < 0.01) จากผลการศึกษาใน
ครัง้ นีส้ ามารถสรุ ปได้ว่า การใช้สารสกัดจากกระเจี๊ยบแดงเสริมในอาหารไก่เนือ้ ไม่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการผลิตของไก่
เนือ้ แต่ส่งผลต่อสัดส่วนของโครงกระดูกที่สงู ขึน้ อย่างไรก็ตาม ควรที่จะศึกษาถึงปั จจัยของสารสกัดจากกระเจี๊ยบแดงต่อ
คุณภาพของเนือ้ ไก่ตอ่ ไป
คําสําคัญ: การเจริญเติบโต, ไก่เนือ้ , คุณภาพซาก, สารสกัดกระเจีย๊ บแดง
Abstract

The aimed of this study were to investigate the effect of roselle extract supplementation in broiler diet
on productive performances and carcass characteristic in broiler. The 240 (Ross308®) broilers, 1 day old were
randomly assigned to 5 experimental groups according to Completely Randomized Design (CRD) with 4
replications / treatments. The experimental groups consisted of; Control (C), (T1) vitamin E (α-tocopherol)
supplementation (0.0025% w/w), (T2) supplement dry ground roselle 1% w/w, (T3) supplement with roselle
extract 0.5% w/w and (T4) supplement with 1% w/w roselle extract. The results showed that roselle extract in
broiler diet had no effect on production performances. However, the carcass characteristic in T4, T5 had higher
chicken skeleton than control group. The Slaughter weight in T3 and T4 had trend to higher than control group.
Base on this study, it could be concluded that roselle extract supplementation had no effect on productive
performance but increase skelaton part ratio. Furture study should be study on the effect of roselle extract
supplementation on chicken meat quality.
Keywords: Broiler, Carcass characteristic, Production performances, Roselle extract
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คํานํา
อุตสาหกรรมการผลิตไก่เนือ้ ของประเทศไทยมี การขยายตัวอย่างรวดเร็วในปี พ.ศ. 2563 มีปริมาณการผลิต
ไก่เนื อ้ 1,694.52 ล้านตัว เพิ่มขึน้ จากปี พ.ศ. 2562 มีปริมาณการผลิตไก่เนื อ้ 1,588.63 ล้านตัว (สํานักงานเศรษฐกิ จ
การเกษตร, 2563) เพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการของผูบ้ ริโภคการเลีย้ งไก่เนือ้ ในเชิงอุตสาหกรรมจึงมักมีรูปแบบในการ
เลีย้ งที่มีความหนาแน่นทําให้สตั ว์เกิดสภาวะความเครียด โดยความเครียดที่เกิดขึน้ จะกระตุน้ ร่างกายเกิดความอ่อนแอ
เกิดโรคได้ง่าย ศักยภาพการเจริญเติบโต และประสิทธิภาพการให้ผลิตลดน้อยลง (อุมาพร และโอภาส, 2559) การใช้สาร
เสริมจากพืช (phytogenic feed additives) เป็ นสารเสริมในอาหารไก่เนือ้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้ผลผลิตจึงเป็ น
ทางเลือกที่น่าสนใจเนื่องจากมีความปลอดภัยต่อผูบ้ ริโภคและลดความกังวลของผูบ้ ริโภคต่อสารตกค้างจากกระบวนการ
ผลิตไก่เนือ้ กระเจี๊ยบแดงเป็ นพืชสมุนไพรที่มีกรดอินทรียห์ ลายชนิด เช่น ascorbic acid, citric acid, malic acid, tartaric
acid และมีสารประกอบกลุ่มฟี นอลิก ได้แก่ ฟลาโวนอยด์ (flavonoid) มีฤทธิ์ในการต้านอนุมลู อิสระ (antioxidant) และ
แอนโทไซยานิน (anthocyanin) เป็ นรงควัตถุท่ีให้สีแดง และม่วง (นวลศรี และอัญชนา, 2545) อีกทัง้ กระเจี๊ยบแดงยังมี
ฤทธิ์ยบั ยัง้ เชือ้ แบคทีเรีย Staphylococcus aureus, Escherichia coli (กัลยา, 2463) ที่เป็ นเชือ้ แบคทีเรียก่อโรคในไก่เนือ้
มีรายงานว่า กระเจี๊ยบแดงเป็ นแหล่งของสารต้านอนุมลู อิสระเนื่องจากผลิตสารประกอบฟี นอลิกปริมาณมาก โดยเฉพาะ
ส่ว นของกลี บ เลี ย้ งและส่ว นดอกของกระเจี๊ ย บแดงมี ป ริม าณใกล้เ คี ย งกับ บลูเ บอร์ร่ี เชอร์ร่ีแ ละแครนเบอร์ร่ี (แฉล้ม
และคณะ, 2545) ดังนัน้ การวิจยั ครัง้ นีม้ ีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาการนํากระเจี๊ยบแดงในรูปแบบสารสกัดใช้เป็ นสารเสริมใน
อาหารไก่เนือ้ โดยศึกษาประสิทธิภาพการให้ผลผลิตและลักษณะซาก
อุปกรณ์และวิธีการ
การทดลองในครัง้ นี ด้ าํ เนินการทดลอง ณ ฟาร์มสัตว์ปีก คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ในช่วงเดือนกันยายน–ตุลาคม พ.ศ. 2564 การดําเนินการกับสัตว์ทดลองเป็ นไปตามมาตรฐานการใช้สตั ว์ทดลองเพื่องาน
ทางวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เลขที่ใบอนุญาตใช้สตั ว์ทดลอง MACUC020A/2564
การเตรียมสารสกัดกระเจี๊ยบแดง โดยใช้สว่ นกลีบดอกกระเจี๊ยบแดงพันธุซ์ ูดานล้างให้สะอาด นําไปอบที่อณ
ุ หภูมิ
60°C จนแห้ง สนิ ท จากนั้ น บดกระเจี๊ ย บแดงให้เ ป็ นผงละเอี ย ดชั่ ง 100 g ต้ม กั บ นํ้า 1,500 ml ที่ อุ ณ หภู มิ 95°C
เป็ นเวลา 2 ชั่วโมง กรองด้วยผ้าขาวบาง 2 รอบ ระเหยสารละลายกระเจี๊ยบแดงอบที่อณ
ุ หภูมิ 60°C ให้เหลือ 3 ใน 5 อบให้
แห้งที่อณ
ุ หภูมิ 60°C จนแห้งสนิท นํามาบดให้เป็ นผงละเอียดร่อนผ่านรู ตะแกรงขนาด 0.1 mm เก็บรักษาในบรรจุภณ
ั ฑ์ท่ี
ไม่สมั ผัสกับอากาศเพื่อใช้เป็ นส่วนผสมในอาหารไก่เนือ้ ตามอัตราที่กาํ หนดในกลุม่ ทดลอง
วางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ (Completely randomized design, CRD) โดยใช้ไก่เนือ้ สายพันธุ์การค้า
(Ross308®) เพศผูอ้ ายุ 1 วัน จํานวน 240 ตัว เลีย้ งในโรงเรือนระบบเปิ ด โดยแบ่งสัตว์ทดลองที่เลีย้ งด้วยสูตรอาหารเป็ น
5 กลุ่มการทดลอง ได้แก่ กลุ่มที่ 1 อาหารควบคุมเสริมสารสกัดกระเจี๊ยบแดง 0% (กลุ่มควบคุม) กลุ่มที่ 2 อาหารควบคุม
เสริมวิตามินอี (DL-alpha tocopheryl acetate) 0.025% กลุ่มที่ 3 อาหารควบคุมเสริมผงกระเจี๊ยบแดง 1% กลุ่มที่ 4
อาหารควบคุมเสริมสารสกัดกระเจี๊ยบแดง 0.5% และกลุ่มที่ 5 อาหารควบคุมเสริมสารสกัดกระเจี๊ยบแดง 1% แต่ละกลุ่ม
จะมี 4 ซํา้ ซํา้ ละ 12 ตัว ไก่ทุกกลุ่มการทดลองได้รบั อาหารควบคุมสูตรเดียวกัน และได้รบั อาหารและนํา้ อย่างเต็มที่
(ad libitum) สูตรอาหารแต่ละกลุ่มการทดลองควรมีคณ
ุ ค่าทางอาหารตรงตามความต้องการของไก่เนือ้ ในระยะต่าง ๆ ไก่
เนื อ้ ในระยะ 0–3 สัปดาห์ ควรได้รบั โปรตีน 23% และระดับพลังงาน 3,200 kcal ME/g ไก่เนื อ้ ในระยะ 4–6 ควรได้รบั
โปรตีน 20% และระดับพลังงาน 3,200 kcal ME/g (NRC, 1994) จากการทดลองอาหารสูตรอาหารแต่ละกลุม่ การทดลอง
ในระยะ 0–3 สัปดาห์ แสดงใน Table 1 พบว่า โปรตีน 21–24% และระดับพลังงาน 4,000–4,300 cal GE/g ส่วนไก่เนือ้ ใน
317

ภาคโปสเตอร์

การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครัง้ ที่ 60

สาขาสัตว์

ระยะ 4–6 แสดงใน Table 2 พบว่า โปรตีน 18–20% และระดับพลังงาน 4,000–4,300 cal GE/g ตลอดระยะเวลา 35 วัน
มีการจดบันทึกข้อมูล ปริมาณอาหารที่กินในแต่ละวัน และนํา้ หนักไก่ตวั ไก่แต่ละสัปดาห์หลังสิน้ สุด เมื่อการทดลองครบ 35
วัน สุ่มไก่ท่ีมีนาํ้ หนักใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ยในแต่ละกลุ่มมา ซํา้ ละ 4 ตัวต่อกลุ่มการทดลอง นํามาชําแหละและเก็บข้อมูล
องค์ประกอบซากและองค์ประกอบของอวัยวะภายใน
Table 1 Feed formulation and chemical composition of broiler diet (0–3 week)
Treatments
Item
C
T1
T2
T3
T4
Maize (%)
53.18
53.155
52.18
52.68
52.18
Soybean meal (%)
33.00
33.00
33.00
33.00
33.00
Rice bran oil (%)
5.63
5.63
5.63
5.63
5.63
Fishmeal (%)
5.71
5.71
5.71
5.71
5.71
Limestone (%)
1.13
1.13
1.13
1.13
1.13
Dicalcium (%)
0.85
0.85
0.85
0.85
0.85
Salt (%)
0.30
0.30
0.30
0.30
0.30
Vitamin premix (%)
0.20
0.20
0.20
0.20
0.20
Vitamin E (%)
0
0.025
0
0
0
Roselle Powders (%)
0
0
1
0
0
Roselle extract (%)
0
0
0
0.5
1
Total
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
Calculated feed chemical compositions
Moisture (%)
12.76
11.62
11.80
11.01
11.09
Ash (% DM)
5.63
5.73
5.74
5.73
5.83
Protein (% DM)
21.22
21.52
21.58
23.31
19.61
Calcium (% DM)
0.29
0.25
0.25
0.30
0.15
Phosphorous (% DM)
0.51
0.53
0.55
0.52
0.55
Ether extract (% DM)
6.80
8.21
7.61
8.17
7.95
Gross energy (Cal/g)
4009.4
4150.6
4101.7
4216.2
4158.25
(C) = diet without supplementation, (T1) vitamin E supplementation (0.0025% w/w), (T2) supplement dry ground
roselle 1% w/w, (T3) supplement with roselle extract 0.5% w/w and (T4) supplement with 1% w/w roselle extract
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Table 2 Feed formulation and chemical composition of broiler diet (4–5 week)
Treatments
Item
C
T1
T2
T3
T4
Maize (%)
60.00
59.975
59.00
59.50
59.00
Soybean meal (%)
29.39
29.39
29.39
29.39
29.39
Rice bran oil (%)
4.96
4.96
4.96
4.96
4.96
Fishmeal (%)
2.67
2.67
2.67
2.67
2.67
Limestone (%)
0.66
0.66
0.66
0.66
0.66
Dicalcium (%)
1.82
1.82
1.82
1.82
1.82
Salt (%)
0.30
0.30
0.30
0.30
0.30
Vitamin premix (%)
0.20
0.20
0.20
0.20
0.20
Vitamin E (%)
0
0.025
0
0
0
Roselle Powders (%)
0
0
1
0
0
Roselle extract (%)
0
0
0
0.5
1
Total
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
Calculated feed chemical compositions
Moisture (%)
11.27
11.33
11.89
11.57
11.38
Ash (% DM)
5.27
5.52
5.36
5.28
5.36
Protein (% DM)
18.57
18.55
18.20
19.84
18.53
Calcium (% DM)
0.35
0.43
0.38
0.29
0.53
Phosphorous (% DM)
0.52
0.54
0.57
0.62
0.52
Ether extract (% DM)
8.17
7.89
7.68
7.50
7.59
Gross energy (Cal/g)
4146.85
4106.3
4063.4
4115.25
4129
(C) = diet without supplementation, (T1) vitamin E supplementation (0.0025% w/w), (T2) supplement dry ground
roselle 1% w/w, (T3) supplement with roselle extract 0.5% w/w and (T4) supplement with 1% w/w roselle extract
การวิเคราะห์ขอ้ มูลทางสถิติ โดยนําข้อมูลมาวิเคราะห์ความแปรปรวน (analysis of variance; ANOVA) และ
ทดลองความแตกต่างของค่าเฉลี่ยโดยวิธี Duncan’s new multiple rang test โดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูป SPSS version 28
ผลการทดลองจะแสดงในรู ปค่าเฉลี่ยและค่า ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของค่า เฉลี่ย ค่า p < 0.05 จะพิจารณาว่า
แตกต่างอย่างมีนยั สําคัญยิ่งและ p < 0.10 จะพิจารณาว่ามีแนวโน้มที่จะแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
ผลและวิจารณ์ผลการทดลอง
ผลของการเสริมกระเจี๊ยบแดงในอาหารไก่เนือ้ ต่อประสิทธิภาพการเจริญเติบโต แสดงใน Table 3 พบว่า ไก่เนือ้
ทุกกลุ่มการทดลองมีนาํ้ หนักที่เพิ่มขึน้ (กรัม/ตัว) นํา้ หนักที่เพิ่มขึน้ (กรัม/ตัว/วัน) ปริมาณการกินได้ (กรัม/ตัว) อัตราการ
เปลี่ยนอาหาร (กรัม/ตัว) และอัตราการตายไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (p > 0.05) แต่กลุม่ ที่ 4 อาหารที่เสริม
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สารสกัดกระเจี๊ยบแดงที่ 0.5% มี แ นวโน้มอัตราการเปลี่ยนอาหาร (กรัม/ตัว ) สูง กว่า ทุกกลุ่มการทดลอง (p < 0.10)
เช่นเดียวกับการทดลองของ นภัสวรรณ (2560) ผลของการใช้กระเจี๊ยบแดงเป็ นสารเสริมในนํา้ ดื่มของไก่เนือ้ ต่อค่าการ
ตอบสนองทางสรีรวิทยาในสภาวะเครียดตลอดระยะการเลีย้ ง 35 วัน พบว่าปริมาณที่กินได้ อัตราการเปลี่ยนอาหารเป็ น
เนือ้ ค่าโลหิตวิทยา และไขมันในเลือดไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (p < 0.05)
Table 3 Effects of supplementation of roselle extract in broiler diet on broiler production performances
Item

Treatments
C

T1

T2

T3

T4

SEM

p-value

0–3-week periop
Initial weight (g/bird)
42.28
42.27
42.28
42.29
42.18
0.02
0.24
Final weight (g/bird)
698.33 692.92
698.33
692.92
692.92
7.12
0.99
Weight gain (g/bird)
656.06 650.66
656.06
650.63
650.74
7.12
0.99
Average daily gain (g//bird/day)
31.24
30.98
31.24
30.98
30.99
0.34
1.00
Feed intake (g/bird)
572.48 559.82
545.21
549.77
543.06 14.89
0.97
FCR
3.79
3.92
3.80
3.94
3.60
0.05
0.23
3–5-week period
Initial weight (g/bird)
698.33 692.92
698.33
692.92
692.92
7.12
0.99
Final weight (g/bird)
1508.73 1518.99 1565.46 1479.37 1600.78 25.09
0.58
Weight gain (g/bird)
810.40 826.07
867.12
786.46
907.87 21.90
0.46
Average daily gain (g//bird/day)
41.90
42.19
43.52
41.06
44.53
0.72
0.58
Feed intake (g/bird)
538.06 416.47
516.45
585.69
610.16 37.16
0.54
FCR
2.74
2.49
2.57
2.72
2.57
0.07
0.77
0–5-week period
Initial weight (g/bird)
42.28
42.27
42.28
42.29
42.18
0.02
0.24
Final weight (g/bird)
1508.73 1518.99 1565.46 1479.37 1600.78 25.09
0.58
Weight gain (g/bird)
1466.45 1476.72 1523.17 1437.08 1558.60 25.86
0.58
Average daily gain (g//bird/day)
57.89
59.01
61.94
56.18
64.85
1.56
0.46
Feed intake (g/bird)
1110.54 976.28 1061.65 1135.45 1153.21 36.87
0.51
FCR
4.88
4.89
4.83
5.01
4.60
0.07
0.40
(C) = diet without supplementation, (T1) vitamin E supplementation (0.0025% w/w), (T2) supplement dry ground
roselle 1% w/w, (T3) supplement with roselle extract 0.5% w/w and (T4) supplement with 1% w/w roselle extract
ผลของการเสริ ม กระเจี๊ ย บแดงในอาหารไก่ เ นื ้อ ต่ อ คุณ ภาพซาก แสดงใน Table 4 พบว่ า นํ้า หนั ก มี ชี วิ ต
นํา้ หนักซากอุ่น และเปอร์เซ็นต์ซากอุน่ ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (p > 0.05) แต่กลุม่ ที่ 2 อาหารที่เสริมด้วย
วิตามินอี 0.025% มีแนวโน้มตํ่ากว่าทุกกลุ่มการทดลอง อีกทัง้ องค์ประกอบซากพบว่า โครงกระดูกในกลุ่มที่ 4 อาหารที่
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เสริมสารสกัดกระเจี๊ยบแดงที่ 0.5% มีคา่ มากที่สดุ เท่ากับ 26.82% รองลงมา กลุม่ ที่ 5 อาหารที่เสริมสารสกัดกระเจี๊ยบแดง
ที่ 1% เท่ากับ 26.52 กลุม่ ที่ 2 อาหารที่เสริมวิตามินอี 0.025% เท่ากับ 25.82 กลุม่ ที่ 3 อาหารที่เสริมกระเจีย๊ บแดงผงที่ 1%
เท่ากับ 25.31 และกลุ่มที่ 1 อาหารที่เสริมสารกระเจี๊ยบแดงที่ 0% (กลุ่มควบคุม) เท่ากับ 25.14 ตามลําดับ ส่วนปี กรวม
น่อง สะโพก หัวและคอ แข็งและตีน อกนอก อกใน และไขมันหน้าท้องไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (p > 0.05)
เช่นเดียวกับองค์ประกอบซากอวัยวะภายในอย่างกระเพาะบดและกระเพาะแท้ กลุ่มที่ 5 อาหารที่เสริมสารสกัดกระเจี๊ยบ
แดงที่ 1% มีคา่ สูงที่สดุ เท่ากับ 2.26% และกลุม่ ที่ 2 อาหารที่เสริมวิตามินอีเท่ากับ 2.20 แต่ไม่แตกต่างจากกลุม่ ที่ 4 อาหาร
ที่เสริมสารสกัดกระเจี๊ยบแดงที่ 0.5% และกลุม่ ที่ 1 อาหารที่เสริมสารกระเจี๊ยบแดงที่ 0% (กลุม่ ควบคุม) และกลุม่ ที่ 3 กลุม่
ที่เสริมกระเจีย๊ บแดงผง 1% มีคา่ น้อยที่สดุ เท่ากับ 1.98%
Table 4 Effects of supplementation of roselle extract in broiler diet on broiler carcass
Treatments

Item

SEM p-value
C
T1
T2
T3
T4
Slaughter weight (g)
1499.75 1437.89 1528.82 1501.59 1526.50 11.20 0.09
Carcass weight (g)
1141.98 1087.95 1168.19 1139.74 1145.20 9.83 0.14
Carcass yield (%)
76.13
75.63
76.45
75.84
74.94 0.26 0.43
Carcass composition (% of hot carcass weight)
Wing
10.56
10.50
10.15
10.61
10.17 0.07 0.09
Drumstick
13.47
13.40
13.52
13.61
13.74 0.09 0.81
Thigh
16.97
16.41
16.97
16.53
16.73 0.16 0.74
Neck
8.26
8.29
7.82
8.45
8.30
0.11 0.45
Feet ang leg
5.64
5.64
5.28
5.68
5.56
0.06 0.28
Breast
18.87
19.47
19.45
18.53
19.36 0.22 0.59
Tenderloin
4.08
4.12
4.23
4.07
4.04
0.06 0.84
Skeleton
25.14c 25.82abc 25.31bc 26.82a 26.52ab 0.20 0.04
Abdominal fat
2.54
2.63
2.46
2.54
2.75
0.07 0.79
Internal Organs composition (% of Slaughter weight)
Heart
0.60
0.64
0.57
0.59
0.60
0.01 0.35
Liver
2.79
2.68
2.49
2.62
2.56
0.05 0.42
ab
a
b
ab
a
Gizzard
2.06
2.20
1.98
2.16
2.26
0.03 0.03
kidney
0.28
0.30
0.26
0.30
0.24
0.02 0.79
Total internal organs
10.69
10.83
10.27
10.76
11.12 0.11 0.23
a,b,c
Within a row, mean values with different superscripts differ significantly at p < 0.05
(C) = diet without supplementation, (T1) vitamin E supplementation (0.0025% w/w), (T2) supplement dry ground
roselle 1% w/w, (T3) supplement with roselle extract 0.5% w/w and (T4) supplement with 1% w/w roselle extract
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สรุ ป
การเสริมสารสกัดกระเจี๊ยบแดงในอาหารไก่เนือ้ ไม่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการผลิต แต่อย่างไรก็ตาม ในด้านของ
ลักษณะซากไก่ท่ีได้รบั อาหารที่เสริมสารสกัดกระเจี๊ยบแดงมีผลให้ค่าโครงกระดูกสูงสุดและส่งผลต่อค่ากระเพาะแท้และ
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ความแตกต่างของวัสดุรองรังไข่ตอ่ ความชอบและคุณภาพภายนอกของไข่ในไก่แม่พนั ธุพ์ นื้ เมือง
Difference of nesting material on preference test and external egg quality in Thai native
breeder hens
ยุทธนา สุนันตาa, สุรีรัตน์ อุ่นวิเศษa, จิราวรรณ์ สอนพิชัยb, อาทิตย์ ปั ญญาศักดิc์ , จําเริญ เทีย่ งธรรมb, สุภารักษ์ คําพุฒa,*
Yutthana Sunantaa, Surirat Aunwiseta, Jirawan Sornpichaib, Arthit Panyasakc, Jamroen Thiengthamb,
Suparak Khumputa,*
a
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่ 50290
b
ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ 10900
c
ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กําแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน นครปฐม 73140
a
Faculty of Animal Science and Technology, Maejo University, Chiang Mai 50290, Thailand
b
Department of Animal Sciences, Faculty of Agriculture, Kasetsart University, Bangkok 10900 Thailand
c
Department of Animal Sciences, Faculty of Agriculture at Kamphaeng Saen, Kasetsart University
Kamphaeng Saen Campus, Nakhon Pathom 73140 Thailand
*Corresponding author. E-mail address: skhumput@yahoo.com
บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์ของการศึกษาในครัง้ นีเ้ พื่อศึกษาความชอบของไก่พืน้ เมือง และคุณภาพภายนอกของไข่ของการใช้
วัสดุรองรังไข่ท่ีแตกต่างกัน โดยใช้ไก่แม่พนั ธุส์ ายพันธุป์ ระดู่หางดําจํานวน 90 ตัว ที่ช่วงอายุ 30–41 สัปดาห์ทาํ การทดสอบ
ความแตกต่างวัสดุรองรังไข่ (หญ้าเทียม ฟางข้าว และแกลบ) การเก็บข้อมูลสังเกตความชอบจากจํานวนไก่ท่ีเลือกใช้วสั ดุ
รองรังไข่ ระยะเวลาในการเข้ารังไข่ และเปอร์เซ็นต์ของจํานวนไข่ ไข่สกปรกและบุบร้าวของแต่ละวัสดุรองรังไข่ ผลการทดลอง
พบว่าจํานวนไก่ท่ีเข้าในวัสดุรองรังไข่และระยะเวลาในการใช้หญ้าเทียม และแกลบมากกว่าการใช้ฟางข้าวเป็ นวัสดุรองรังไข่
(p < 0.05) เปอร์เซ็นต์ของจํานวนไข่ท่ีพบในหญ้าเทียม และแกลบเป็ นวัสดุรองรังไข่มากที่สดุ (p < 0.01) เปอร์เซ็นต์ไข่สกปรก
และบุบร้าวของฟางข้าวพบมากที่สดุ (p < 0.05) ผลการทดลองแสดงให้เห็นว่า หญ้าเทียมและแกลบเป็ นวัสดุรองรังไข่ท่ีไก่
ชอบและไม่สง่ ผลเสียต่อความสกปรกของไข่และไข่บบุ ร้าว
คําสําคัญ: ไก่พอ่ แม่พนั ธุพ์ ืน้ เมือง, คุณภาพภายนอกของไข่, วัสดุรองรังไข่, วิธีการทดสอบความชอบ
Abstract

This study was to determine the difference of nesting material on preference test and external quality
of eggs in Thai chickens. A total of 90 Pradu-hangdum Thai native breeder hens at 30–41 weeks of age were
tested for three different material (artificial turf, rice straw and rice husks). The number of hens using material,
duration of nesting material, percentage of number eggs, dirty and cracked eggs were observed. The result
showed that preference behavior and duration of nesting pad was significantly higher in group 1 and 3 than
those in group 2 (p < 0.05). The percentage of eggs laid was higher in group 1 and 3 than group 2 (p < 0.01).
Dirty and broken eggs were most common in group 2 (p < 0.05). This study showed that hens equally preferred
artificial turf and rice husk material, while both had no impact on neither dirtiness nor broken eggs.
Keywords: External egg quality, Nesting box pad, Preference test, Thai native breeder
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คํานํา
ปั จจุบันการเลีย้ งไก่พืน้ เมืองเป็ นที่นิยมอย่างแพร่หลายในกลุ่มเกษตรกรของแต่ละท้องถิ่น เลีย้ งเพื่อการกีฬา
ดูเล่น และการบริโ ภค ระบบการเลีย้ งนิ ยมเลีย้ งแบบปล่อย ซึ่ง การเลี ย้ งในลักษณะนี จ้ ะทําให้ไก่มีอิสระในการแสดง
พฤติกรรมตามธรรมชาติได้อย่างเต็มที่ เช่น การหาอาหาร และการวางไข่และเลือกวัสดุสาํ หรับทํารังไข่ เป็ นต้น พฤติกรรม
การทํารังเพื่อวางไข่ในไก่พืน้ เมือง ส่วนใหญ่ไก่จะวางไข่ในพืน้ ที่เงียบ ปลอดภัยจากศัตรู และวัสดุท่ีใช้ในการทํารังหรือออก
ไข่จะใช้โพรงหญ้าหรือเศษวัชพืชตามธรรมชาติ เพื่อช่วยในการรักษาอุณหภูมิของไข่ท่ีฟัก และรองรับนํา้ หนักของไข่พร้อม
กับตัวไก่ได้ (Fossum et al., 2009) แต่อย่างไรก็ตาม ความต้องการบริโภคไก่พืน้ เมืองเพิ่มขึน้ เนื่องจากรสชาติท่ีมีลกั ษณะ
พิเศษของไก่พืน้ เมือง ส่งผลให้ผผู้ ลิตหันมานิยมเลีย้ งเพื่อตอบสนองต่อผูบ้ ริโภค ดังนัน้ ปั จจุบนั รูปแบบการเลีย้ งไก่พืน้ เมือง
จึงเปลี่ยนไปในรู ปแบบเชิงการค้ามากขึน้ โดยการเลีย้ งแบบกึ่งขังกึ่งปล่อย ซึ่งมีพืน้ ที่การเลีย้ งค่อนข้างจํากัด ซึ่งไก่สามารถ
แสดงพฤติกรรมตามธรรมชาติได้แต่อาจไม่เต็มที่นกั โดยเฉพาะพฤติกรรมการทํารัง ซึ่งเป็ นพฤติกรรมที่สาํ คัญ และยังคง
พบการแสดงพฤติกรรมนีใ้ นไก่แม่พนั ธุ์ เนื่องจากไก่พืน้ เมืองยังมีการถ่ายทอดการแสดงพฤติกรรมมาจากไก่ป่า ในไก่ป่า
และไก่พืน้ เมืองก่อนการออกไข่ มีการหาพืน้ ที่ท่ีเหมาะสม และไม่เป็ นอันตรายต่อไข่ จากนัน้ จึงขุดคุย้ ดินทําเป็ นหลุม เพื่อ
ป้องกันไม่ให้ไข่หลุดออกจากรังไปได้ และมีการใช้วสั ดุเศษไม้ เศษหญ้า เพื่อรองไข่ สร้างความอบอุ่นและป้องกันอันตราย
ให้แก่ไข่ เมื่อถึงเวลาที่ไก่ออกไข่ ไก่จะหมุนตัวไปมา และหมอบตัวลงตรงวัสดุท่ีรองพืน้ (Duncan and Kite, 1989) แต่
อย่า งไรก็ ตามระบบการเลี ย้ งเปลี่ ย น ผูเ้ ลี ย้ งจึง คิ ด ถึง ต้น ทุน การผลิ ต ก่ อ นเป็ น อัน ดับ แรก จึง ให้ความสํา คัญ เกี่ ย วกับ
พฤติกรรมการสร้างรังน้อยลง
จากเหตุผลดังกล่าวจึงได้มีการนําวัสดุรองรังไข่ท่ีมาจากวัสดุตน้ ทุนตํ่า หาได้ง่ายจากท้องถิ่นและมีราคาถูก เช่น
ฟาง หญ้าแห้ง แกลบ เป็ นต้น ซึง่ คุณสมบัติของวัสดุรองรังไข่ สามารถรองรับนํา้ หนักได้ มีความหยืดหยุ่นและสามารถให้ไก่
ได้ทาํ การคุย้ เขี่ยได้ เป็ นต้น (Kikuchi et al., 2018) และวัสดุรองรังไข่จะต้องง่ายต่อการทําความสะอาด เพื่อลดความ
สกปรกของไข่ แต่อย่างไรก็ตามเมื่อเลีย้ งไก่ในเชิงการค้าจะต้องมีตน้ ทุนของแรงงานเข้ามามีสว่ นสําคัญในการผลิต ซึ่งการ
ใช้วสั ดุรองรังไข่จากธรรมชาติอาจจะไม่ตอบสนองการเลีย้ งเชิงการค้า เนื่องจากจะต้องใช้แรงงานในด้านการเปลี่ยนวัสดุ
รองรังไข่ และทําความสะอาดไข่สกปรกเพิ่มขึน้ โดยเฉพาะไข่พอ่ แม่พนั ธุท์ ่ีจะนําไข่ไปเข้าฟั ก ซึ่งมีราคาแพง และต้นทุนการ
ผลิตสูง ดังนัน้ วัตถุประสงค์ของการทดลองในครัง้ นีเ้ พื่อศึกษาความชอบของไก่พืน้ เมือง และคุณภาพภายนอกของไข่ของ
การใช้วสั ดุรองรังไข่ท่ีทาํ มาจากหญ้าเทียม และวัสดุธรรมชาติได้แก่ แกลบ และฟาง เพื่อนําข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการจัดการ
การเลีย้ งไก่พืน้ เมืองเชิงการค้า
อุปกรณ์และวิธีการ
ไก่แม่พนั ธุส์ ายพันธุป์ ระดู่หางดํา ที่ช่วงอายุ 30–41 สัปดาห์ จํานวน 90 ตัว ซึ่งแบ่งเป็ นพ่อพันธุ์ 15 ตัว แม่พนั ธุ์
75 ตัว ใช้อตั ราการการคุมฝูง 1:5 โดยที่ไก่แต่ละกลุม่ จะได้รบั วัสดุรองรังไข่ทงั้ 3 วัสดุ คือ วัสดุรองรังไข่ทาํ มาจากพลาสติก
หรือแผ่นหญ้าเทียม ฟางข้าว และแกลบ (ฟางข้าวและแกลบจะใส่ท่ีระดับความหนา 1 นิว้ ) การเปลี่ยนวัสดุรองรังไข่จะทํา
การเปลี่ยนและสลับตําแหน่งทุกเดือน เพื่อเป็ นการลดการลําเอียงจากตําแหน่งในการเลือกวัสดุ และมีการทําความสะอาด
วัสดุรองรังไข่ทกุ อาทิตย์
ไก่ทุกตัวเลีย้ งแบบระบบเปิ ด และมีการเลีย้ งแบบขังในโรงเรือน ซึ่งภายในโรงเรือนจะมีคอกขนาด 1×1 เมตร
จํานวน 15 คอก ซึ่งแต่ละคอกมีอปุ กรณ์การให้นาํ้ แบบอัตโนมัติ ถังแขวนอาหาร และรังวางไข่ (ขนาด 150×46 เซนติเมตร
ภายในแบ่ง 2 ชัน้ ชัน้ ละ 6 ช่อง แต่ละช่องมีขนาด 36×27 เซนติเมตร) วัสดุรองพืน้ จะใช้แกลบ ซึ่งจะทําการเปลี่ยนทุกๆ
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2 สัปดาห์ ไก่ทกุ ตัวจะได้รบั อาหารทางการค้าพลังงานรวม 2,900 กิโลแคลลอรี่ต่อกิโลกรัม โปรตีนรวม 16%) และปริมาณ
ของอาหารให้ตามคําแนะนําตามคูม่ ือการเลีย้ งไก่พืน้ เมืองของกรมปศุสตั ว์ (กลุม่ วิจยั และพัฒนาพันธุส์ ตั ว์ปีก, 2559)
การบันทึกข้อมูล
การสังเกตความชอบของไก่ จะทําการสังเกตจํานวนไก่ท่ีเข้าไปไข่ในรังไข่ และระยะเวลาในการเข้าไปในรังไข่
ตัง้ แต่เริ่มเข้าจนกระทั่งออกจากรังไข่ ในช่วงอายุ 31, 33, 35, 37, 39 และ 41 สัปดาห์ โดยทําการสังเกตอาทิตย์ละ 2 ครัง้
คือ วันอังคาร และวันเสาร์ ซึ่งการสังเกตจะบันทึกวิดิโอและการสังเกตโดยตรงในช่วงเวลา 9.00–12.00 น. และช่วง 13.00–
16.00 น. การอ่านและสรุปผลโดยผูท้ ดลองคนเดียวตลอดการทดลอง
การบันทึกข้อมูลจํานวนไข่ในแต่ละกลุม่ การทดลอง จะทําการเก็บข้อมูลจํานวนไข่จากรังวางไข่ในแต่ละกลุม่ การ
ทดลองในช่วงเช้า และบ่าย และระหว่างการบันทึกทําการแยกจํานวนไข่สกปรก และไข่บบุ ร้าวเพื่อคํานวนหาเปอร์เซ็นต์
การวางแผนการทดลอง และการวิเคราะห์ขอ้ มูลทางสถิติ
การศึ ก ษาครั้ง นี ้ใ ช้แ ผนการทดลองแบบสุ่ ม ตลอด (Completely Randomized Design; CRD) นํา ข้ อ มู ล
ระยะเวลาการใช้รงั ไข่ เปอร์เซ็นต์ของจํานวนไข่ในรังไข่ ไข่สกปรก และไข่บุบร้าวมาวิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA)
และเปรี ย บเที ย บความแตกต่ า งของค่ า เฉลี่ ย ระหว่า งทรีท เมนต์โ ดยวิ ธี Duncan’s New Multiple Rang Test (DMRT)
ส่วนข้อมูลความชอบของไก่ในการใช้วสั ดุรองรังไข่ท่ีตา่ งกัน วิเคราะห์ดว้ ยวิธีไคว์สแคว์ (Chi-square)
ผลการทดลอง
ผลการทดลองแสดงดัง Table 1 เปอร์เซ็นต์ของจํานวนไก่ในการเข้ารังไข่และเวลาที่ใช้ในการเข้ารังไข่ของวัสดุท่ี
ใช้ทาํ รังไข่ท่ีแตกต่างกัน จากการสังเกตพฤติกรรมด้วยกล้องวิดิโอและสังเกตโดยตรงทัง้ หมด 12 ครัง้ พบว่า เปอร์เซ็นต์ของ
จํานวนไก่พืน้ เมืองเข้าไปในรังไข่ท่ีมีวสั ดุรองรังไข่แบบแกลบมากกว่าฟางข้าว แต่วสั ดุรองรังไข่แบบพลาสติก (หญ้าเทียม)
ไม่แตกต่างจากวัสดุรองไข่จากฟางข้าวและแกลบอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (t = 24.80 Df = 2; p < 0.001) ค่าเฉลี่ยของ
เวลาที่ใช้ในการเข้าไปในรังไข่ท่ีมีวสั ดุรองรังไข่ท่ีแตกต่างกัน พบว่าไก่พืน้ เมืองจะใช้เวลาเข้าที่มีวสั ดุรองรังไข่แบบพลาสติก
(หญ้าเทียม) และแกลบมากกว่าวัสดุรองรังไข่แบบฟางข้าวอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (p < 0.05)
Table 1 effect of material on preference test of Thai native breeder hens (mean±SD)
Item
Number of chickens
Duration (min)
Artificial turf
22 (24.44%)
10.20±2.77a
Rice straw
16 (17.78%)
5.20±1.92b
Husk
52 (57.78%)
10.80±2.77a
p-value
< 0.001
0.0080
a,b
within a column with no common superscript are different (p < 0.05)
ผลการทดลองแสดงดัง Table 2 เปอร์เซ็นต์ของจํานวนไข่ ไข่สกปรก และไข่บุบร้าวของการใช้วัสดุรองรังไข่ท่ี
แตกต่างกัน พบว่าเปอร์เซ็นต์ของจํานวนไข่ท่ีพบในวัสดุรองรังไข่ท่ีทาํ มาจากพลาสติก (หญ้าเทียม) และแกลบมีเปอร์เซ็นต์
ไข่มากกว่าวัสดุรองรังไข่แบบฟางอย่างมีนยั สําคัญยิ่งทางสถิติ (p < 0.01) เปอร์เซ็นต์ของไข่สกปรกในวัสดุรองรังไข่จาก
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ฟางข้าวมีเปอร์เซ็นต์ของไข่สกปรกมากที่สุด และเปอร์เซ็นต์ของวัสดุรองรังไข่จากแกลบมีเปอร์เซ็นต์ของไข่สกปรกไม่
แตกต่างจากวัสดุรองไข่จากฟางข้าวและพลาสติก (หญ้าเทียม; p < 0.05) วัสดุรองรังไข่ท่ีทาํ มาจากฟางข้าวมีเปอร์เซ็นต์
ของไข่บบุ ร้าวมากกว่าวัสดุรองรังไข่ท่ีทาํ มาจากพลาสติก (หญ้าเทียม) และฟางข้าว (p < 0.05)
Table 2 effect of material on percentage of egg and external egg quality in Thai native breeder hens (mean±SD)
Item
Number of egg (%)
Dirty egg (%)
Crack egg (%)
Artificial turf
44.00±3.94a
1.14± 0.19b
0.84±0.21b
Rice straw
12.60±4.28b
1.72± 0.23a
1.54±0.50a
Husk
43.40±5.86a
1.42±0.43ab
0.98±0.04b
p-value
< 0.0001
0.0322
0.0096
a,b
within a column with no common superscript are different (p < 0.05)
ผลและวิจารณ์ผลการทดลอง
การปรับปรุ งและจัดการรู ปแบบการเลีย้ ง ถือเป็ นอีกสิ่งหนึ่งที่ส่งผลต่อการแสดงพฤติกรรมตามธรรมชาติในสัตว์
(Moroki and Tanaka, 2016) ซึ่งการใช้วสั ดุรองรังไข่ท่ีเหมาะสมถือเป็ นอีกสิ่งหนึ่งที่มีความสําคัญ วัสดุรองรังไข่ช่วยให้ตวั
อ่อนที่อยู่ในไข่เกิ ดความอบอุ่น และช่วยให้สัตว์สามารถสร้างสภาพแวดล้อมขนาดเล็กที่เหมาะสมสําหรับการวางไข่
(Baumans, 2005) จากการทดลองพบว่า ไก่จะเข้าไปใช้รงั ไข่ท่ีมีวสั ดุรองพืน้ คือ แกลบ หญ้าเทียม และฟางข้าวน้อยที่สดุ
การที่ไก่เข้าไปใช้วสั ดุท่ีทาํ จากแกลบมากที่สดุ อาจเนื่องมาจากแกลบมีลกั ษณะร่วนและก่อนทําการวางไข่ ไก่มีการแสดง
พฤติกรรมการทํารังโดยการคุย้ เขี่ ยวัสดุในรังไข่ ซึ่งจากเหตุผลส่วนนี ไ้ ก่สามารถแสดงพฤติกรรมการทํารังได้ใกล้เคี ยง
ธรรมชาติมากที่สดุ จึงทําให้ไก่สามารถเข้าไปวางไข่กบั วัสดุรองรังไข่ท่ีมาจากแกลบมากกว่าวัสดุรองรังไข่แบบอื่น (Moroki
and Tanaka, 2016) เช่นเดียวกับ Struelens et al. (2005) รายงานว่าการเปรียบเทียบความชอบของไก่ไข่จากวัสดุรองรัง
ไข่ท่ีมาจากพีต(peat) และหญ้าเทียม พบว่า ไก่ไข่ชอบใช้พีต (peat) และมีจาํ นวนไข่มากกว่าการใช้หญ้าเทียม ผลการ
ทดลองขัดแย้งกับ Clausena and Riber (2012) รายงานว่าไก่ไข่มีความชอบการใช้ฟางข้าวเป็ นวัสดุรองพืน้ มากกว่าขี ้
เลื่อยแผ่นบางขนาดเล็ก และพีต (peat) อาจเนื่องจากฟางเป็ นวัสดุท่ีเคลื่อนย้ายง่าย และสามารถง่ายต่อการคุย้ เขี่ยหรือ
การประกอบเป็ นรังได้ง่ายกว่าขีเ้ ลื่อยและพีต โดยที่วสั ดุเหล่านีส้ ามารถขึน้ รู ปได้นอ้ ยกว่าฟาง (Struelens et al., 2008)
ดังนั้น วัสดุท่ี ใช้สาํ หรับรองรังไข่มีคุณสมบัติในการยืดหยุ่น คื นตัวได้ง่าย รองรับนํา้ หนักไก่ และอีกประการคื อ วัสดุท่ี
นํามาใช้จะต้องมีลกั ษณะที่สามารถขึน้ เป็ นรู ปได้ง่ายเพื่อที่ไก่สามารถใช้แสดงพฤติกรรมในการสร้างรังก่อนการวางไข่ได้
(Duncan and Kite, 1989)
จากการทดลองพบว่าการใช้หญ้าเทียมไก่มีความชอบสูงกว่าฟางข้าว อาจเนื่องมาจากขนาดของฟางข้าวมีความ
ยาว และการรวมตัวกันเป็ นก้อน เมื่อไก่เข้าไปใช้และแสดงพฤติกรรมการสร้างรัง ทําให้ไก่ตอ้ งคุย้ เขี่ยจึงทําให้ฟางข้าวเกิดการ
กระจายและหล่นจากรังไข่ได้ง่าย ส่งผลให้ระดับของความหนาของฟางข้าวที่ใช้เป็ นวัสดุรองรังไข่บางลง จึงน่าจะเป็ นอีก
สาเหตุของการที่ไก่เข้าไปใช้นอ้ ยกว่าหญ้าเทียม (Appleby and smith,1991; Appleby et al., 1988; Petherick et al.,1993)
นอกจากนี ้ Kikuchi et al. (2018) ได้ศกึ ษาเปรียบเทียบการใช้หญ้าเทียมที่มีรูปแบบเป็ นหกเหลี่ยมกับกลุม่ ที่ไม่ใส่
อะไรเป็ นวัสดุรองรังไข่ พบว่า พฤติกรรมก่อนการทํารังไข่จากวัสดุรองรังไข่ทงั้ สองแบบไม่แตกต่างกัน แต่พบเปอร์เซ็นต์ของ
จํานวนไข่ในวัสดุรองรังไข่ท่ีมีหญ้าเทียมมากกว่าไม่ใช้วสั ดุรองรังไข่ และพบว่าจํานวนไข่ท่ีไข่นอกรังไข่ของกลุม่ ที่ไม่ใช้วสั ดุ
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รองรังไข่มากกว่ากลุ่มที่ใช้วสั ดุรองรังไข่ ดังนัน้ แสดงให้เห็นว่าวัสดุท่ีใช้ในการรองรังไข่อาจเป็ นสิ่งเร้าต่อการเลือกวัสดุใน
การแสดงพฤติกรรมก่อนการออกไข่ (Anthony et al., 1992)
ไข่สกปรก และไข่บบุ ร้าวเป็ นอีกปั จจัยที่สง่ ผลต่อต้นทุนการผลิต สาเหตุของการเกิดไข่สกปรก และบุบร้าวเกิดได้
หลายๆสาเหตุ เช่น การจัดการ พืน้ ที่รงั ไข่ และวัสดุรองรังไข่ เป็ นต้น (Guinebretiere et al., 2012) จากการทดลองวัสดุรอง
รัง ไข่ ท่ี ต่ า งกัน ส่ง ผลต่อ ไข่ ส กปรกและไข่ บุบ ร้า ว วัส ดุร องรัง ไข่ โ ดยใช้แ กลบ และหญ้า เที ย มมี จ าํ นวนไข่ม ากที่ สุด ซึ่ง
สอดคล้องกับข้อมูลการศึกษาพฤติกรรมความชอบของไก่ท่ีพบว่าไก่ชอบเข้าไปไข่ท่ีมีแกลบเป็ นวัสดุรองรังไข่ เปอร์เซ็นต์
ของไข่สกปรก ไข่ในกลุ่มที่มาจากวัสดุรองรังไข่ท่ีทาํ ด้วยฟางมีจาํ นวนไข่สกปรกมากที่สดุ สอดคล้องกับการทดลองของ
Anthony et al. (1992) ทําการเปรียบเทียบวัสดุรองรังไข่ท่ีทาํ มาจากฟางข้าวสาลี และหญ้าเทียมในไก่พ่อแม่พนั ธุไ์ ก่งวง
พบว่าวัสดุรองรังไข่จากฟางข้าวสาลีไข่เข้าฟั กมีการปนเปื ้อนของเชือ้ มากกว่าการใช้หญ้าเทียม เนื่องจากการใช้หญ้าเทียม
ไก่มีการแสดงพฤติกรรมการปั้ น (moulding behaviors) หรือสร้างรังน้อยกว่าการใช้ฟางข้าวเป็ นวัสดุรองรังไข่ (Duncan
and Kite, 1989) นอกจากนี ้ จากการสังเกตในระหว่างการทดลองพบว่าการใช้ฟางข้าวเป็ นวัสดุรองรังไข่ ไก่จะมีการคุย้ เขี่ย
ทํารัง ทําให้ฟางข้าวตกหล่นและพบว่ามีไก่บางตัวมีการดึงฟางข้าวจากรังไข่ออกมา ดังนัน้ อาจจะเป็ นไปได้ว่าฟางข้าวมี
จํานวนน้อย ไม่เหมาะสมกับขนาดของการทํารัง และการซับมูลจึงอาจจะส่งผลให้ไข่เกิดการสกปรกได้ง่ายกว่า ซึ่งจาก
เหตุ ผ ลดั ง กล่ า วอาจส่ ง ผลทํา ให้พ บเปอร์เ ซ็ น ต์ไ ข่ แ ตกได้ม ากกว่ า วัส ดุ ร องรัง ไข่ ช นิ ด อื่ น (Valkonen et al., 2010;
Guinebretiere et al., 2012)
การใช้วสั ดุรองรังไข่ท่ีใช้หญ้าเทียมมีไข่สกปรกและไข่แตกน้อยกว่าฟางข้าว อาจเนื่องมาจากหญ้าเทียมทํามาจาก
พลาสติกมีความหยืดหยุ่นดีกว่า และพืน้ ผิวของหญ้าเทียมมีความไม่สมํ่าเสมอกัน ซึ่งคุณสมบัติตรงนีอ้ าจทําให้จาํ นวนไข่
สกปรกและไข่ ส ะอาดน้ อ ยกว่ า วั ส ดุ ท่ี มี ผิ ว เรี ย บ (Wall et al., 2008; Huneau-Salaun et al., 2011) เช่ น เดี ย วกั บ
Guinebretiere et al. (2012) ได้ทาํ การทดลองโดยใช้หญ้าเทียม และแผ่นยางเป็ นวัสดุรองรังไข่ พบว่า จํานวนไข่สกปรก
และบุบร้าวที่มาจากหญ้าเทียมน้อยยกว่าแผ่นยางซึ่งเป็ นวัสดุรองรังไข่ แต่ขัดแย้งกับ Wall and Tauson (2013) ไม่พบ
ความแตกต่างของจํานวนไข่สกปรกและบุบร้าวจากการใช้หญ้าเทียมและแผ่นยางเป็ นวัสดุรองรังไข่
จากการทดลองแสดงให้เห็นว่า แกลบและหญ้าเทียมเป็ นวัสดุรองรังไข่ท่ีไก่พืน้ เมืองมีความชอบมากกว่าฟางข้าว
และพบว่าจํานวนของไข่สกปรกและไข่แตกน้อยกว่า ดังนัน้ แกลบและหญ้าเทียมสามารถใช้เป็ นวัสดุรองรังไข่ได้ดี แต่การ
เลือกวัสดุรองรังไข่สาํ หรับไก่พืน้ เมือง อาจจะต้องคํานึงถึงขนาดของรังไข่ ความหนาเป็ นปั จจัยร่วมกับการพิจารณาวัสดุรอง
รังไข่ เนื่องจากไก่พืน้ เมืองยังแสดงพฤติกรรมตามธรรมชาติได้ใกล้เคียงกับไก่ป่า และยังไม่ได้รบั การถูกปรับปรุ งพันธุเ์ พื่อ
ทางการค้า แต่อย่างไรก็ตาม การเลีย้ งไก่พืน้ เมืองถ้าเลีย้ งในรู ปแบบเชิงการค้าอาจจะทําให้ไก่ไม่สามารถเลือกวัสดุท่ีชอบ
ในการทํารังได้ ประกอบกับวัสดุท่ีใช้รองรังไข่จะต้องหาง่าย ทนทาน และสามารถลดแรงงานในการทําความสะอาดไข่
สกปรกได้ จึงอาจทําให้ใช้หญ้าเทียมเป็ นวัสดุรองรังไข่ เพราะง่ายต่อการจัดการและผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากการนํา
วัสดุรองรังไข่ท่ีได้จากธรรมชาตินอ้ ยกว่า
สรุ ป

ไก่พืน้ เมืองแสดงพฤติกรรมความชอบโดยเลือกวัสดุรองรังไข่จากแกลบ และหญ้าเทียมมากกว่าฟางข้าว และ
เปอร์เซ็นต์ของไข่สกปรกและไข่บุบร้าวของวัสดุรองรังไข่จากฟางข้าวมีเปอร์เซ็นต์มากกว่าวัสดุรองรังไข่จากแกลบ และ
หญ้าเทียม ดังนัน้ แกลบและหญ้าเทียมสามารถใช้เป็ นวัสดุรองรังไข่ได้ดี แต่การเลือกวัสดุรองรังไข่สาํ หรับไก่พืน้ เมือง
อาจจะต้องคํานึงถึงปั จจัยด้านอื่นด้วย เช่น ขนาดของรังไข่ และความหนาวัสดุรองรังไข่ เป็ นต้น
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Abstract
Maintaining living specimens in the form of cell culture from various animal species promotes
sustainable uses of animal bioresources in biotechnology and conservation. An in vitro culture system
applicable to local species does not only enrich the diversity of species in the cell bank collection, but also suits
the demand and scientific questions addressed to specific breeds and localities. Korat chicken is a recent
crossbred chicken strain derived from Thai indigenous Leung Hang Khao chicken. The strain was developed
for the purpose of promoting small-scale broiler farms, mainly in the Northeast province. Raising Korat chicken
is economically thriving and is projected as an alternative, sustainable career for local farmers. Meat quality
and performance traits of Korat chicken have been widely investigated, but studies on in vitro cell culture have
never been reported. Here, we demonstrated the isolation, proliferation, and cryopreservation for embryonic
cells of Korat chicken. We optimized techniques favoring isolation and proliferation of fibroblasts from embryos
at day 4–7. In total, twenty-nine isolates were derived and 79.3% of them proliferated in vitro which allowed 137
cryovials of frozen cells to be preserved. Cryopreserved cells had high viability after freeze-thawing process
and resumed proliferation for several passages. In conclusion, our devised protocol is simple and effective for
isolation and culture of embryonic fibroblast-like cells from Korat chicken. Potential applications of embryonic
cell lines derived are diverse, including viral propagation, recombinant protein expression, pharmacological
testing, and cell reprogramming. To empower the in vitro cell culture methods in genetic banking and advanced
reproduction of valuable chicken breeds, further studies on deriving other cell types are essential, such as stem
cells or reproductive cells.
Keywords: Avian, Cell isolation, Frozen cells, Korat chicken, Primary culture
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Introduction
Poultry is the most produced and consumed meat globally. Poultry consumption per capita has been
increasing during 2018–2020 and is projected to be rising in 2030, in contrast to the decrease of beef
consumption that has declined since 2007 (OECD/FAO 2021). Korat chicken, a crossbred line of indigenous
chicken, is well received by consumers due to its firm meat texture and good flavor. Initiatives on genetic
improvement and breed development of indigenous chicken for production and consumption are of importance
to increase the economic value of local chicken production (Sopa 2021). Studies on Korat chicken has been
largely focused on production and meat properties to improve the breed’s genetics and deliver marketable
meat characteristics (Maliwan et al. 2018; Poompramun et al. 2021; Sinpru et al. 2021). However, cell isolation
and culture from Korat chicken has not been described. Animal cell culture provides an in vitro access to the
animal genome that can be unraveled, manipulated, and propagated. Applications of chicken cell culture in
economically important strains include viral propagation, recombinant protein expression, vaccine
development, drug screening, and in vitro meat production.
Currently, a limited variety of chicken fibroblast cell line is available commercially. Isolating primary
cultures or developing cell lines from indigenous chicken offer cell-based platform directly relevant to
investigating biological phenomenon in specific strains, and therefore complement the used of standardized
cell lines. The objective of this study was to develop a protocol for isolating, culture, and cryopreservation of
embryonic fibroblasts from Korat chicken.
Materials and Methods
Fertilized eggs and incubation
Freshly collected, fertilized eggs of Korat chicken were purchased from the farm of the Suranaree
University of Technology, Nakhon Ratchasima and transported to the laboratory by car at ambient temperature.
Eggs were cleaned and disinfected with 70% ethyl alcohol before the incubation. Eggs were incubated in
digital-controlled incubator (model SIS 72 AE, Siam Incubator Systems) at 38.5ºC in humidified conditions and
were subjected to automatic turning every 1 hr. Incubation periods used to obtain different embryonic stages
is summarized in Table 1. Chicken embryonic stages was defined according to normal tables of HamburgerHamilton (Hamburger and Hamilton 1992).
Cell isolation and culture
Once the incubation completed, egg was swabbed with 70% ethyl alcohol and cracked onto a sterile
plastic Petri dish to expose an embryo. Tissue collection and dissociation method are summarized in Table 2.
Briefly, day-2 embryo was exsanguinated and dissected from the vitelline membrane and yolk using sterile
surgical blade and hypodermic needles, washed multiple times in DPBS containing 1% (v:v) of 100× antibioticantimycotic (Gibco) to remove residual yolk. For older embryos (day 4 to day 7), embryos were euthanized by
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decapitation before subjected to washing and tissue collection. Complete KAv-1 culture medium supplemented
with 5% fetal bovine serum (Cytiva) and 5% chicken serum (Sigma) was used in cell isolation and culture
(Kuwana et al. 1996), in general 1 mL of complete culture medium was used to suspend dissociated tissue in
isolation process. Mechanical dissociation methods involve fine dissection using sterile surgical blades and
trituration and additional use of 40-µm or 100-µm cell strainer (Falcon) in group 4–5. Enzymatic digestion was
performed in group 4–5 by incubating tissue suspension with 200 U of type-I collagenase (Gibco) per sample
for 30 minutes at 37ºC. Tissue suspension was seeded into a solid closure 25 cm2 flask (Nunc™ EasYFlask™)
and maintained at 37ºC in a cell culture incubator. A flask was tilt and seeding area was limited to a quarter of
surface area of the flask during the first week; one mL of complete medium was added every day afterward to
expand culture area until day 6–7 where cells migrated and occupied the whole surface area. Culture medium
was replenished every 2 days and routine subculture was performed when cells reach 80–90% confluence.
Cells were then split for proliferation in the next passage. Cells were subsequently cryopreserved when
homogenous cell population was observed, and that isolates were actively proliferated in vitro.
Cryopreservation
Cells were dissociated from culture vessels by rinsing in DPBS at room temperature and incubating
with 1 mL of TrypLE™ dissociation reagent (Thermo Fisher Scientific) at 37ºC for 5–6 minutes in a cell culture
incubator. Lifted cells were collected in a 15-mL conical tube and complete culture medium was used to stop
the activity of TrypLE™. Cell suspension was centrifuge 200×g for 5 min at 20ºC and supernatant was aspirated.
Freezing medium contains 10% dimethyl sulfoxide (Hybri-Max™, Sigma) and fetal bovine serum (Cytiva). One
mL of freezing medium was slowly added and mixed with cell pellet. Cell suspension was gently agitated and
transferred into a cryovial. Vial was quickly inserted to a cooled freezing chamber pre-filled with isopropanol,
which was immediately stored at -80ºC overnight. Cryovial was subsequently transferred to a liquid nitrogen
refrigerator for long-term preservation. In thawing process, cryovial was retrieved from liquid nitrogen and briefly
warmed at 37ºC in a laboratory water bath. Cell suspension with a small, visible frozen chunk was transferred,
dropwise, into a microcentrifuge tube containing 10 mL of culture medium and centrifuged 200×g for 5 min at
20ºC. Supernatant was carefully removed, and cell pellet was resuspended culture medium before seeding into
a new culture flask. Proportion of live/dead cells after freeze-thaw was determined using trypan blue exclusion
test.
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Table 1 Incubation periods and chicken embryonic stages used in the present study
Incubation period (hr)
Embryonic day (stage)
No. of embryos
48
2 (14–15)
6
96
4 (23)
2
144
6 (29–30)
11
168
7 (30–31)
15
Table 2 Tissue collection for cell isolation used in the present study
Group

Embryonic
day (stage)

1
2
3
4

2 (14–15)
4 (23)
6 (29–30)
6 (29–30)

5

7 (30–31)

Tissue/site of collection

Dissociation method

Posterior part excluding somites
Mechanical
Skin
Mechanical
Skin
Mechanical
Whole embryo excluding head
Mechanical, enzymatic
and viscera
Skin
Mechanical, enzymatic (with cell
straining)

No. of
embryos per
isolate
6
1
1
1
1

Results and Discussion
The isolation efficiency and cryopreservation rates are summarized in Table 3. In total, twenty-nine
isolates were derived, of which 96.5% (28/29) were established from individual embryo and 3.5% (1/29) were
from pooled embryos. In group 1, the choice of tissue collection method was based on that of isolation of feeder
cell lines from embryos of Japanese quail previously developed by our group (Sritabtim et al. 2019). However,
we found that adherent cells were of epithelial-like morphology and numerous colonies of primary germ cells
(PGCs) also proliferated and attached loosely on adherent cell layer (Fig. 1A). The findings were unexpected
for isolating fibroblasts but also feasible for avian PGC isolation. Complete KAv-1 medium is suitable for
culturing avian cells, especially chicken PGCs (Kuwana et al. 1996; Naito et al., 2015), and that pheasant PGCs
can be isolated from the whole embryo proper during similar stages as these investigated in the present study
(Chaipipat et al. 2021). Therefore, it is likely that tissue PGCs of chicken can be isolated from posterior part of
embryo, however the isolation and culture of tissue PGCs from embryo of Japanese quail has not been
described to date. Adherent cells in group 1 proliferated only for 3 passages before entering cellular
senescence. We concluded that this method is unsuitable for developing homogenous fibroblast lines and
alternative methods were pursued.
Tissue collection from older embryos (day 4–7) was therefore investigated; collection of skin tissue
from older embryos at the sites where PGCs are unlikely to be localized (cervical and limbs) might increase the
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chance of isolating fibroblasts. Isolating cells from older embryos allows initiating primary cultures from
individual embryos with minimal starting tissues. In group 2, proliferation of PGCs was not observed in all
isolates and mainly fibroblast-like cells were proliferating. Although two isolates (100%, 2/2) can be cultured for
9 passages and cryopreserved, slow growth and unhealthy cell morphology were noticeable at passage 6. In
group 3, five isolates (100%, 5/5) proliferated and were cryopreserved, however 60% (3/5) cannot be cultured
beyond 5 passages. The rest were cultured for 9–10 passages and no sign of cellular senescence was
observed. In group 4, eight isolates were proliferated; four isolates were derived by collagenase digestion and
the rest were derived by mechanical tissue dissociation (each of 2 isolates further went through either 40-µm
and 100-µm cell strainer while the other 2 did not). More single cells were isolated from primary cultures derived
by collagenase digestion and cell straining method and they initially proliferated more rapidly than those
subjected to one-step mechanical digestion. However, they proliferated shortly in vitro and cannot be cultured
beyond 4 passages. Even though isolates of the latter group initially consisted of cell explants from mixed
population, more uniformity was achieved—stellate-shape cells typical of fibroblasts were the majority in
cultures—and they can be cultured for longer period, typically 9–10 passages (Fig 1B). In group 5, the efficiency
of proliferation was 53.8% (7/13), the lowest among those of previous groups, but the longest proliferating
culture was derived by using this method. Three isolates were derived by collagenase digestion of skin tissue
but only 1 line was able to proliferate and was cryopreserved. This isolate displayed typical morphology of
fibroblast and was cultured for 24 passages (Fig 1C). Viable cells were recovered at 93% after one-week
cryopreservation and continued proliferation for further 11 passages. On the other hand, ten isolates were
derived by mechanical digestion and 6 of them were able to proliferate and were cryopreserved; two of them
only lasted for 4 passages while the rest could be cultured for 8–10 passages.
In conclusion, consistent isolation of chicken embryonic fibroblast can be achieved from primary
cultures derived from embryos at day 4–7. Single cell isolation was more noticeable when collagenase treatment
or cell straining was used in isolation process, in which it promotes rapid cell plating and proliferation in early
period. However, mechanical dissociation was also effective, and morphology of cultured cells derived by both
methods was indistinguishable. Under our conditions, healthy cultures were isolated from embryos at day 6–7,
which required only a small amount of skin tissue to establish each primary culture. More rigorous cell expansion
can be achieved during the first week of culture by using a day-6 whole embryo excluding head and viscera
as a tissue source.
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Table 3 Culture and cryopreservation of chicken embryonic cells
No. of
No.
No. of cryopreserved
Group embryos per
lines
of isolates
isolate
1
6
1
1
2
1
2
2
3
1
5
5
4
1
8
8
5
1
13
7
Total
29
23
(A)

(B)

(%)

No. of cryopreserved
vials

100
100
100
100
53.8
79.3

5
8
49
36
39
137
(C)

Fig. 1 Morphology of embryonic cells isolated from posterior part of day-2 embryos, arrows denote colonies of
PGCs (A); from day-6 embryo using mechanical tissue dissociation (B); and from day-7 embryo using
collagenase tissue digestion and cell straining (C). Scale bars = 100 µm
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บทคัดย่อ
นกนักล่า 16 ตัว ได้รบั การฉีดมีลอกซิแคม ปริมาณ 2 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ที่กล้ามเนือ้ อก เพื่อประเมินผลระยะ
สัน้ ของการให้ยาลดอักเสบมีลอกซิแคมต่อสุขภาพของนกนักล่า โดยเปรียบเทียบข้อมูลพืน้ ฐาน ได้แก่ นํา้ หนัก, คะแนน
ความสมบูรณ์ร่างกาย, อุณหภูมิ, ความอยากอาหาร, ลักษณะมูล และพฤติกรรม รวมไปถึงค่าโลหิตวิทยา และค่าเคมี
คลินิกในเลือด ก่อนและหลังการฉีดยาไปแล้ว 1 วัน พบว่านกนักล่าทัง้ หมดไม่แสดงอาการป่ วยหลังได้รบั ยา และไม่มีความ
แตกต่างอย่างมีนยั สําคัญของข้อมูลพืน้ ฐานเมื่อเปรียบเทียบระหว่างก่อนและหลังได้รบั ยา ในส่วนค่าโลหิตวิทยาและค่า
เคมีคลินิก พบว่าค่า PCV, plasma protein, hemoglobin concentration, จํานวนเกล็ดเลือด, ปริมาณโปรตีนรวม และ
ปริมาณกรดยูริคในกระแสเลือดลดลง ในขณะที่ปริมาณเอนไซม์ AST และ CK เพิ่มขึน้ เมื่อเปรียบเทียบกับก่อนได้รบั ยามี
ลอกซิแคม แต่ปริมาณเอนไซม์ ALP ไม่แตกต่าง บ่งชีว้ ่ายามีลอกซิแคม ขนาดดังกล่าว ไม่น่าจะก่อให้เกิดความเสียหายใน
ระยะเฉียบพลันของตับและไต
คําสําคัญ: ค่าเคมีคลินิก, ค่าโลหิตวิทยา, นกนักล่า, มีลอกซิแคม, ยาลดอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยด์
Abstract
The present study evaluates the short-term effects of therapeutic meloxicam injection on blood profiles
in raptors. Sixteen raptors were received a single dose of 2 mg/kg meloxicam intramuscularly and evaluated
for clinical signs, body weight, body condition score, body temperature, appetite, fecal appearance, behavior,
hematologic and biochemistry profiles before and one day after meloxicam injection. Abnormal signs were not
observed in all raptors. For hematologic and biochemical profiles, means of PCV, plasma protein, thrombocyte
count and medians of hemoglobin concentration, total protein and uric acid were decreased. Medians of AST
and CK levels were increased after meloxicam injection, whereas ALP levels did not differ. The results suggest
that Meloxicam injection at an intramuscular dose of 2 mg/kg would not cause acute negative effects on the
raptor’s liver and kidney.
Keywords: Biochemistry, Hematologic profile, Meloxicam, NSAID, Raptors
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คํานํา
ยาลดการอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยด์ (Nonsteroidal anti-inflammatory drug, NSAID) เป็ นกลุม่ ยา ที่ถกู ใช้อย่าง
แพร่หลายในการรักษานกนักล่าที่ได้รบั บาดเจ็บ ตัวอย่างยาที่มีการใช้อย่างแพร่หลาย ได้แก่ มีลอกซิแคม (meloxicam),
คีโตโปรเฟน (ketoprofen) และ คาร์โปรเฟน (carprofen) เป็ นต้น ยาออกฤทธิ์รกั ษา โดยการขัดขวางการจับกันระหว่าง
arachidonic acid และ เอนไซม์ cyclooxygenases (COX) ส่ ง ผลให้ thromboxane A2 ไม่ ส ามารถเปลี่ ย นรู ป เป็ น
thromboxane B2 และ prostaglandin (PGs) ซึง่ เป็ นสารตัง้ ต้นของกระบวนการอักเสบ (Suleyman et al., 2007; Cole et
al., 2009) ผลข้างเคียงที่พบได้บ่อยจากการได้รบั ยากลุม่ NSAID ในนก คือ ความเป็ นพิษต่อไตซึ่งแตกต่างจากสัตว์เลีย้ ง
ลูกด้วยนม มักจะเกิดความเป็ นพิษต่อระบบย่อยอาหารเป็ นหลัก โดยความเป็ นพิษต่อไตที่เกิดขึน้ คาดว่ามีความเกี่ยวข้อง
กับการควบคุม renal portal valves โดย prostaglandin มีผลเปลี่ยนแปลงการไหลเวียนเลือดให้ออกจาก renal cortex
ทําให้เนือ้ เยื่อบริเวณ proximal convoluted tubule เกิดการตายจากการขาดเลือด โน้มนําให้ปริมาณกรดยูริคในกระแส
เลือดมีคา่ สูงขึน้ (Naidoo et al., 2008)
มีลอกซิแคมเป็ นยาที่ออกฤทธิ์ยบั ยัง้ เอนไซม์ COX-2 แบบจําเพาะ โดยคาดว่าจะลดความเป็ นพิษต่อทางเดิน
อาหาร และไม่สง่ ผลให้เกิดการเกาะกลุม่ กันของเกล็ดเลือด เมื่อเปรียบเทียบกับยากลุม่ NSAID ชนิดอื่น ที่ออกฤทธิ์แบบไม่
จําเพาะ อย่างไรก็ตามความเป็ นพิษต่อไตคาดว่าไม่แตกต่างกับยากลุม่ NSAID ที่ออกฤทธิ์แบบจําเพาะกับเอนไซม์ COX-1
(Stichtenoth and Frölich, 2003)
ในปั จจุบนั การศึกษาความเป็ นพิษของมีลอกซิแคมในนกนักล่า หรือนกล่าเหยื่อในเวลากลางวันของประเทศไทย
55 ชนิด อาทิ เหยี่ยว นกอินทรี และอีแร้ง (ไชยยันต์ และคณะ, 2551) รวมทัง้ นกนักล่าในเวลากลางคืน ได้แก่ นกเค้า นก
แสก ยังไม่มีการศึกษาแม้แต่นอ้ ย จึงไม่มีขอ้ มูลที่จะสรุ ปได้ว่า การใช้มีลอกซิแคมจะส่งผลกระทบต่อตับและไต อันเป็ น
อวัยวะสําคัญต่อสุขภาพของนกนักล่าไทยที่เป็ นสัตว์ป่าคุม้ ครอง ใกล้สญ
ู พันธุเ์ หล่านี ้ มากน้อยเพียงใด เนื่องจากการศึกษา
เกี่ยวกับความเป็ นพิษของมีลอกซิแคมในนกนักล่ายังมีการศึกษาเพียงชนิดพันธุ์ในทวีปยุโรปและอเมริกาเหนือ ซึ่งการ
ตอบสนองต่อมีลอกซิแคมในนกนักล่าแต่ละชนิด และแต่ละพืน้ ที่การกระจายพันธุ์ อาจมีความแตกต่างกัน ดังนัน้ จึงควรมี
การศึกษาเกี่ยวกับความเป็ นพิษของมีลอกซิแคมในนกนักล่าของประเทศไทยเพิ่มเติม โดยการประเมินความเป็ นพิษของมี
ลอกซิแคมในนกนักล่าเมื่อได้รบั ยาในปริมาณที่สงู โดยการเปรียบเทียบค่าโลหิตวิทยา, ค่าเคมีคลินิกในเลือด และลักษณะ
ทางสัณฐานของเซลล์เม็ดเลือดแต่ละชนิด ทัง้ ก่อนและหลังได้รบั ยา ซึ่งการศึกษาจะขยายผลไปสูก่ ารสร้างฐานข้อมูลทาง
โลหิตวิทยา ในนกนักล่าที่อาศัยอยู่ในธรรมชาติ เพื่อตอบสนองต่อแผนงานที่จะสังเคราะห์องค์ความรู เ้ พื่อช่วยการบริหาร
จัดการอนุรกั ษ์และฟื ้ นฟูประชากรนกนักล่าภายในประเทศไทยได้อย่างยั่งยืน ในส่วนงานจัดการสุขภาพสัตว์ป่าในถิ่นอาศัย
และ นอกถิ่นอาศัย (In situ and Ex situ conservation)
อุปกรณ์และวิธีการ
ตัวอย่าง และการเก็บตัวอย่าง
นกนักล่าที่เข้ากระบวนการฟื ้ นฟูสุขภาพ จนพร้อมปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ หรือบางตัวได้รบั การรักษา กลับมา
สุขภาพแข็งแรง แต่พิการแล้วปล่อยคืนธรรมชาติไม่ได้ จํานวน 16 ตัว ในหน่วยฟื ้ นฟูนกล่าเหยื่อฯ การศึกษานี ้ ได้รบั
อนุญาตจาก คณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการดําเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ เลขที่หนังสืออนุญาต
ACKU64-Vet052 พ.ศ. 2564 ประกอบด้วย นกแสก 5 ตัว, เค้าใหญ่พนั ธุส์ มุ าตรา 2 ตัว, เหยี่ยวแดง 4 ตัว, เหยี่ยวนกเขาชิ
ครา 2 ตัว, เหยี่ยวนกเขาหงอน 1 ตัว, เหยี่ยวดําท้องขาว 1 ตัว และ นกอินทรีทุ่งหญ้าสเตปป์ 1 ตัว บันทึกข้อมูลพืน้ ฐาน
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ได้แก่ นํา้ หนัก, คะแนนความสมบูรณ์รา่ งกาย, อุณหภูม,ิ ความอยากอาหาร, ลักษณะมูล และพฤติกรรม เก็บตัวอย่างเลือด
จากหลอดเลือดดําบริเวณคอ (Jugular vein) ปริมาตรไม่เกินร้อยละ 1 ของนํา้ หนักตัว (กิโลกรัม) ของนกนักล่าในหน่วย
ฟื ้ นฟูนกล่าเหยื่อฯ โดยแบ่งใส่ในหลอดเก็บเลือด 2 หลอด คือ หลอดเก็บเลือดที่มีสารป้องกันการแข็งตัวของเลือด EDTA 1
หลอด และหลอดหลอดเก็บเลือดที่ไม่มีสารป้องกันการแข็งตัวของเลือด 1 หลอด โดยหลอดเก็บเลือด EDTA จะนําไปตรวจ
ค่าโลหิตวิทยาตามวิธีของ เฉลียว (2548) โดยค่าที่ตรวจได้แก่ ร้อยละค่าเม็ดเลือดแดงอัดแน่น (packed cell volume:
PCV), %), ค่า ความเข้ม ข้น ของโปรตี น ในพลาสมา (plasma protein: PP) , g/dL), ปริม าณฮี โ มโกลบิ น (hemoglobin
concentration: Hb), g/dL), จํา นวนเม็ ด เลื อ ดแดง (red blood cell: RBC) , ×106/µL), จํา นวนเม็ ด เลื อ ดขาวโดยรวม
(white blood cell: WBC), ×103/µL), จํ า นวน heterophil (Het, ×103/µL), จํ า นวน eosinophil (Eo, ×103/µL), จํ า นวน
basophil (Baso, ×103/µL), จํา นวน lymphocyte (Lym, ×103/µL), จํา นวน monocyte (Mono, ×103/µL), จํา นวนเกล็ด
เลือด (thrombocyte, %WBC) และ fibrinogen (mg/dL) และหลอดที่ไม่มีสารป้องกันการแข็งตัวของเลือดจะนําไปตรวจ
ค่าเคมีคลินิก ได้แก่ ปริมาณกรดยูริค (Uric acid, mg/dL), albumin (Alb, U/L), ปริมาณโปรตีนรวม (total protein: TP),
gm%), เอนไซม์ creatinine kinase (CK, U/L), aspartate transaminase (AST, U/L) และ alkaline phosphatase (ALP,
U/L) โดยใช้เครื่องตรวจอัตโนมัติ (ILab 650 และ VetTest Chemistry Analyzer) หลังจากเก็บตัวอย่างเลือดแล้วจึงฉีดมี
ลอกซิแคม (MetacamTM, ความเข้มข้น 5 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร) ปริมาณ 2 มิลลิกรัมต่อนํา้ หนักตัว (กิ โลกรัม) ซึ่งเป็ น
ปริมาณที่แนะนําตาม Carpenter and Marion (2018) เข้าที่กล้ามเนือ้ อกของนกนักล่า ภายหลังจากให้ยาไปแล้ว 24
ชั่วโมง เก็บบันทึกข้อมูลพืน้ ฐานข้างต้น รวมทัง้ เก็บตัวอย่างเลือดโดยใช้หลอดเก็บเลือด และหลอดเก็บเลือดที่ไม่มีสาร
ป้องกันการแข็งตัวของเลือดซํา้ อีกครัง้ เพื่อนําไปตรวจค่าต่าง ๆ แล้วนําข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์เปรียบเทียบผลกระทบต่อ
สุขภาพ, ค่าโลหิตวิทยา และค่าเคมีคลินิก ทัง้ ก่อนและหลังได้รบั ยา
การเตรียมแผ่นฟิ ลม์ เลือด และการวินจิ ฉัยด้วยกล้องจุลทรรศน์
นําตัวอย่างเลือดที่ยงั ไม่แข็งตัว หยดลงบนสไลด์กระจก และไถด้วยกระจกไถสไลด์ (spreader) จนได้ชนั้ ฟิ ลม์ เม็ด
เลือด ทําซํา้ 3–4 แผ่นในแต่ละตัวอย่าง จากนัน้ ตากโดยใช้พัดลมเป่ าให้แห้งอย่างเร็วที่สุด แล้วนําไปย้อมด้วยสียอ้ ม
Wright’s stain เป็ นเวลา 5 นาที ต่อมานําสไลด์จุ่มในสารละลายบัฟเฟอร์ 3 นาที และล้างด้วยนํา้ ไหลผ่าน 30 วินาที
จากนัน้ จึงตรวจดูรูปร่างของเม็ดเลือดแดง, นับแยกชนิดของเม็ดเลือดขาว และนับจํานวนเกล็ดเลือด โดยใช้กล้องจุลทรรศน์
ตามวิธีของ เฉลียว (2548)
การวิเคราะห์ทางสถิติ
ค่าเลือดที่ได้จากการตรวจทุกค่า รวมถึงข้อมูลพืน้ ฐาน จากนกนักล่าในกลุม่ ตัวอย่างทัง้ หมด 16 ตัวทัง้ ก่อนและ
หลังฉีดมีลอกซิแคม จะถูกนํามาหาค่าเฉลี่ยเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่ามัธยฐาน รวมทัง้ หาความแตกต่างทาง
สถิติของค่าเฉลี่ยเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่ามัธยฐานของค่าเลือดในนกนักล่าก่อนและหลังฉีดมีลอกซิแคม
โดยใช้ Paired t-test หรือ Wilcoxson Signed Rank test ในกรณีที่ขอ้ มูลไม่เป็ นการแจกแจงแบบปกติ โดยใช้โปรแกรม
Excel ส่วนเสริม Real Statistics Resource Pack software (Release 7.6). Copyright (2013–2021) Charles Zaiontz.
www.real-statistics.com. ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%
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ผลการทดลองและวิจารณ์
ภายหลังจากได้รบั มีลอกซิแคม นกทัง้ หมดไม่ได้แสดงอาการป่ วย รวมถึงนํา้ หนักและอุณหภูมิ ไม่ได้เปลีย่ นแปลง
อย่างมีนยั สําคัญ ดังปรากฏใน Table 1. (p < 0.05) นกทุกตัวมีลกั ษณะมูล และความอยากอาหารปกติตลอดการทดลอง
ยกเว้นในนกแสกที่มีความอยากอาหารลดลงเล็กน้อย
ในส่วนของค่าโลหิตวิทยา พบว่าค่าเฉลีย่ ของ PCV, plasma protein, ปริมาณเกล็ดเลือด (thrombocyte) รวมถึง
ค่ามัธยฐานของ hemoglobin concentration ภายหลังได้รบั มีลอกซิแคม ไปแล้ว 1 วัน ลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับก่อนได้รบั
มีลอกซิแคม ดังปรากฏใน Table 2. (p < 0.05) ในขณะที่ค่าเฉลี่ยของจํานวนเม็ดเลือดแดง, เม็ดเลือดขาว, eosinophil
รวมไปถึ ง ค่ า มัธ ยฐานของจํา นวน heterophil, lymphocyte, basophil, monocyte และ fibrinogen ภายหลัง ได้ร ับ
มีลอกซิแคม ไปแล้ว 1 วัน ไม่มีความแตกต่างเมื่อเปรียบเทียบกับก่อนได้รบั มีลอกซิแคม
สําหรับค่าเคมีคลินิกพบว่าภายหลังได้รบั มีลอกซิแคมไปแล้ว 24 ชั่วโมง ค่ามัธยฐานของ total protein และ uric
acid ลดลง ส่วนค่ามัธยฐานของเอนไซม์ AST และ CK เพิ่มขึน้ เมื่อเปรียบเทียบกับก่อนได้รบั มีลอกซิแคม ดัง Table 2 (p
<0.05) ในขณะที่ปริมาณเอนไซม์ ALP ไม่มีความแตกต่าง เมื่อเปรียบเทียบกับก่อนได้รบั มีลอกซิแคม
Table 1 Body weight and body temperature (mean±SD) of raptors, before and after meloxicam (2 mg/kg)
intramuscular injection (n = 16)
Pre-injection
24 hours post-injection
unit
Body weight
700.3±658.7
687.5±641.4
g
Body temperature
41.2±0.7
41.3±1.2
Celsius
Table 2 Hematological and biochemistry profiles (mean±SD (median)) of raptors, before and after meloxicam
(2 mg/kg) intramuscular injection (n = 16)
Pre-injection
24 hours post-injection
unit
PCV
44.3±6.0 (46.5)
41.3±5.9 (41.5)a
%
a
PP
4.8±0.9 (4.9)
4.4±0.5 (4.4)
g/dL
a
Hb
12.2±1.2 (12.2)
11.6±1.4 (12.1)
g/dL
RBC
3.3±0.9 (3.4)
3.2±1.0 (3.2)
×106/µL
WBC
3.6±2.5 (2.7)
4.3±2.7 (3.9)
×103/µL
Het
2.6±2.1 (1.6)
3.2±2.4 (2.7)
×103/µL
Lym
0.5±0.4 (0.3)
0.6±0.7 (0.3)
×103/µL
Eo
0.4±0.2 (0.3)
0.4±0.2 (0.4)
×103/µL
Baso
0.1±0.1 (0.1)
0.1±0.1 (0.1)
×103/µL
Mono
0.0±0.0 (0)
0.0±0.0 (0)
×103/µL
a
Thrombocyte
241.9±55.5 (227)
198.9±55.8 (188.5)
%WBC
Fibrinogen
312.5±192.8 (200)
325±177.0 (200)
mg/dL
TP
3.8±1.0 (3.7)
3.4±0.5 (3.4)a
gm%
Alb
1.5±0.2 (1.5)
1.4±0.2 (1.5)
gm%
a
AST
254.4±172.7 (192)
989.8±2394.8 (414)
U/L
ALP
36.3±21.4 (32)
32.8±19.3 (29)
U/L
a
CK
852.6±647.1 (587)
3681.8±4376.1 (1519.5)
U/L
a
Uric acid
14.3±6.6 (13.2)
8.3±5.1 (6.8)
mg/dL
a
post-injection values are significantly different from pre-injection values (p < 0.05)
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สรุ ป
ภายหลังจากได้รบั มีลอกซิแคม นกทัง้ หมดไม่แสดงอาการป่ วยที่อาจจะเกิดจากความเป็ นพิษในระยะเฉียบพลัน
ต่อทางเดินอาหาร ตับและไต เช่น ความอยากอาหารลดลง, ถ่ายเหลว และ มีเลือดออกในมูล ในส่วนของค่าโลหิตวิทยา
พบว่าค่า PCV และ PP ลดลงอย่างมีนยั สําคัญภายหลังได้รบั มีลอกซิแคม ไปแล้ว 1 วัน ซึ่งอาจจะเกิดจาก การสูญเสีย
เลือดจากการเก็บตัวอย่าง 3 ครัง้ ภายในระยะเวลา 24 ชั่วโมง อย่างไรก็ตามปริมาณเลือดที่ได้ทาํ การเก็บ คือ ไม่เกินร้อย
ละ 1 ของนํา้ หนักตัว (กิโลกรัม) เป็ นปริมาณที่ปลอดภัยสําหรับนกนักล่า ในส่วนของค่าเคมีคลินิก พบว่าปริมาณเอนไซม์
AST และ CK ในกระแสเลือดเพิ่มขึน้ พร้อมกัน โดยไม่มีภาวะสูงขึน้ ของเอนไซม์ชนิดอื่นที่น่าจะพบในภาวะบาดเจ็บของ
เซลล์ตบั และท่อนํา้ ดี ได้แก่ ALP และไม่พบการลดลงของปริมาณอัลบูมินในเลือด ดังนัน้ ภาวะสูงขึน้ ของเอนไซม์ AST และ
CK จึงน่าจะเกิดจากความเสียหายของเซลล์กล้ามเนือ้ อกที่เป็ นผลมาจากการฉีดยามีลอกซีแคม มากกว่าความเสียหาย
ของเซลล์ตบั (Branson et al., 1994) จากยามีลอกซิแคม เนื่องจากในเซลล์กล้ามเนือ้ ลายสามารถพบเอนไซม์ AST และ
CK ได้เช่นกัน ซึง่ ผลดังกล่าวสอดคล้องกับการศึกษาด้วยการฉีดมีลอกซิแคมเข้าทางกล้ามเนือ้ ในนกกระทาญี่ปนุ่ (Sinclair
et al., 2012) ยิ่งไปกว่านัน้ ปริมาณกรดยูริคในกระแสเลือดที่ลดลงภายหลังจากได้รบั มีลอกซิแคม อาจเป็ นผลมาจากกา
รอดอาหารของนกในการศึกษาครัง้ นี ้ เป็ นเวลานานถึง 48 ชั่วโมง ทําให้มีการเผาผลาญโปรตีนในร่างกายของนกลดลง
และอาจบ่งชีว้ ่า ระดับของมีลอกซิแคมที่ฉีดให้กบั นก ไม่สง่ ผลเสียหายต่อการทํางานของไตในระยะเฉียบพลัน แม้ได้รบั มี
ลอกซิแคม ซึ่งเป็ น NSAID ที่มีความเสี่ยงทําให้เกิดความเป็ นพิษต่อไต (Summa et al., 2017) ดังนัน้ จึงอาจสรุ ปได้ว่ายา
ลดอักเสบมีลอกซิแคมในระดับ 2 มก./กก. มีแนวโน้มที่จะไม่ก่อความเป็ นพิษในระยะเฉียบพลันต่อตับและไตของนกนักล่า
ชนิดพันธุท์ ี่ศกึ ษา
การศึกษาเบือ้ งต้นครัง้ นี ้ เป็ นแนวทางในการศึกษาความเป็ นพิษของยามีลอกซิแคม ซึง่ เป็ นยาลดการอักเสบกลุม่
NSAID สําหรับนกนักล่าในชนิดพันธุ์ที่ยงั ไม่เคยมีการศึกษามาก่อน ซึ่งการตอบสนองต่อยาในนกชนิดพันธุ์ต่างๆ อาจมี
ความแตกต่างกัน (Hussain et al., 2008) โดยเฉพาะอย่างยิ่งในชนิดพันธุ์ใกล้สญ
ู พันธุ์ ที่ควรได้รบั การศึกษาเป็ นอันดับ
ต้นๆ เพราะเป็ นสัตว์ป่าคุม้ ครองของประเทศไทย นอกจากนีง้ านวิจัยที่ศึกษาถึงผลกระทบระยะยาวต่อนกนักล่าของ
NSAID ยังมีนอ้ ยมาก ดังนัน้ เพื่อให้ผลการศึกษาสมบูรณ์มากยิ่งขึน้ ควรเพิ่มจํานวนตัวอย่าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งตัวอย่าง
นกนักล่าในชนิดพันธุ์ที่ใกล้สูญพันธุ์ และควรทําการศึกษาถึงผลกระทบระยะยาวต่ออวัยวะสําคัญ ได้แก่ ตับและไต
เพิ่มเติม
กิตติกรรมประกาศ
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การผลิตรีคอมบิแนนท์โปรตีน ApxII จาก E. coli เพือ่ ใช้ในการทดสอบหาภูมิคุ้มกันต่อ
ท็อกซินของ Actinobacillus pleuropneumoniae ในซีรัมสุกร
Recombinant ApxII protein produced from E. coli to detect antibody against Actinobacillus
pleuropneumoniae toxin in pig serum
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บทคัดย่อ
ในการศึกษานีไ้ ด้ทาํ การเพิ่มจํานวนยีน apxIIA ของเชือ้ Actinobacillus pleuropneumoniae (APP) และโคลน
ยีนเข้าพลาสมิด pQE31 เพื่อผลิตรีคอมบิแนนท์โปรตีนสําหรับการตรวจหาภูมิคมุ้ กันต่อท็อกซิน ApxII ในซีรมั สุกร จากผล
การตรวจสอบด้วย SDS-PAGE พบโปรตีนเป้าหมายขนาดประมาณ 55 kDa ผลิตเมื่อกระตุน้ ด้วย IPTG ที่ความเข้มข้น
0.1–1 mM และหลังกระตุน้ 1 ชั่วโมงเมื่อนําโปรตีนที่ผลิตไปทําให้บริสทุ ธิ์และทดสอบความเป็ นแอนติเจนด้วยวิธี Western
Blot พบว่าสามารถทําปฏิกิริยาอย่างจําเพาะกับ anti-histidine antibody และซีรมั สุกรที่ให้ผลบวกต่อ APP โดยไม่ทาํ
ปฏิกิรยิ ากับซีรมั สุกรที่ให้ผลลบต่อ APP
คําสําคัญ: Actinobacillus pleuropnemoniae, ApxII ท็อกซิน, รีคอมบิแนนท์โปรตีน
Abstract
apxIIA gene of Actinobacillus pleuropneumoniae (APP) was amplified and cloned into pQE31 vector
for producing recombinant protein for detecting antibody against ApxII toxin in pig serum. SDS-PAGE showed
the approximately 55 kDa target protein size at least 1 hr after 0.1-1 mM IPTG added. The recombinant ApxII
protein was purified and tested for the antigenicity by Western blot. Positive protein bands were recognized by
anti-histidine antibody and serum of the APP infected pigs. The protein band was not found in serum of APP
negative pigs.
Keywords: Actinobacillus pleuropnemoniae, ApxII toxin, Recombinant protein
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คํานํา
Actinobacillus pleuropneumoniae (APP) คื อ เชื อ้ แบคที เ รีย ที่ก่ อ โรคปอดและเยื่ อหุ้ม ปอดอัก เสบ (porcine
pleuropneumonia) ซึง่ เป็ นโรคทางระบบหายใจที่ก่อให้เกิดความสูญเสียในปศุสตั ว์การเลีย้ งสุกรทั่วโลก ทัง้ ในด้านสุขภาพ
สัตว์และมูลค่าทางเศรษฐกิจ APP จําแนกออกเป็ น 2 ไบโอไทป์ ตามความต้องการ nicotinamide adenine dinucleotide
(NAD) ในการเจริญเติบโต ปั จจุบนั สามารถจําแนกเชือ้ ตาม Capsular polysaccharide แบ่งออกได้อย่างน้อย 18 ซีโรไทป์
ซึ่งทุกซีโรไทป์ สามารถก่อโรคในสุกรทุกช่วงอายุ แต่อาการทางคลินิกมักแสดงออกในสุกรขุนอายุมากกว่า 12 สัปดาห์
(Bossé et al., 2018) และพบว่าอาการทางคลินิกนัน้ ขึน้ อยู่กับอายุ ภูมิคุม้ กัน สภาพแวดล้อม และปริมาณเชือ้ ที่ได้รบั
ซึ่งสามารถพบได้ทงั้ การแสดงอาการแบบเฉียบพลัน เรือ้ รัง และไม่แสดงอาการทางคลินิก (subclinical infection) สุกรที่
รอดชีวิตจากการติดเชือ้ แบบเฉียบพลัน และกลุ่มที่ติดเชือ้ แบบไม่แสดงอาการ (Subclinical infection) มักจะกลายเป็ น
พาหะของโรคและแพร่เชือ้ ภายในฝูง ทําให้เกิดการระบาดซํา้ ในฟาร์ม
ปั จจัยที่เกี่ยวข้องกับความรุ นแรงของเชือ้ APP ประกอบด้วยหลายปั จจัย แต่พบว่ามักเกี่ยวข้องกับ Apx toxin
ซึ่งเป็ น exotoxin ในกลุม่ repeat-in-toxin (RTX) family และเป็ นปั จจัยหลักในการเกิดรอยโรคที่ปอด เนื่องจากไปทําลาย
alveolar epithelial cells, endothelial cells, red blood cells, neutrophils และ macrophages (Frey, 1995; Bossé et
al., 2002) Apx toxin ปั จ จุบัน พบ 4 ชนิ ด คื อ ApxI, ApxII, ApxIII และ ApxIV. Apx toxin มี ก ารสร้า งต่า งกัน ในแต่ล ะ
ซีโรไทป์ ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับความรุ นแรงของเชือ้ โดย ApxI พบในซีโรไทป์ 1, 5, 9, 10, 11, 14 และ 16 ApxII พบในทุก
ซีโรไทป์ ยกเว้นซีโรไทป์ 10 และ 14 ApxIII พบในซีโรไทป์ 2, 3, 4, 6, 8 และ 15 ส่วน ApxIV พบว่าจะถูกสร้างในทุกซีโรไทป์
แต่ไม่สร้างในสภาวะ in vitro (Frey, 1995; Schaller et al., 1999; Sárközi et al., 2015)
ประเทศไทยมีการพบ APP ตัง้ แต่ปีค.ศ. 1990 (Neramitmansook et al., 1990) จากนัน้ ได้มีการรายงานว่าพบ
seropositive ต่อ APP ซีไรไทป์ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 และ 12 (Assavacheep et al., 2003) ปั จจุบนั มีการทําวัคซีน
เพื่ อ ควบคุม โรคนี ้ ซึ่ง รู ป แบบในการทํา วัค ซี น มี ด ้ว ยกัน 3 รู ป แบบคื อ Bacterins (killed whole bacteria) เป็ น วัค ซี น ที่
สามารถควบคุมโรคได้ดีในเชื อ้ ซีโรไทป์ เดียวกัน แต่ถ้าเป็ นเชือ้ ต่างซีโรไทป์ กันจะมีประสิทธิ ภาพในการควบคุมโรคตํ่า
ส่วน Subunit vaccine (purified toxin) และ Mixed vaccine (killed whole bacteria and purified toxin) เป็ นวัคซีนที่มี
ประสิทธิภาพในการควบคุมโรค ในเชือ้ ต่างซีโรไทป์ ได้ดีกว่าวัคซีนในรู ปแบบ Bacterins (Ramjeet et al., 2008) อย่างไรก็
ตามการทําวัคซีนสามารถควบคุมโรคได้แต่ไม่ได้ปอ้ งกันการติดเชือ้ ดังนัน้ เพื่อที่จะสามารถควบคุมการแพร่ระบาดของเชือ้
APP ได้ จึงต้องทราบภูมิคมุ้ กันภายในฝูง ทัง้ จากกลุม่ สุกรที่ติดเชือ้ แต่ไม่แสดงอาการ (subclinical infection) หรือในกลุม่
ที่ป่วยเรือ้ รัง รวมถึงภูมิคมุ้ กันที่เกิดจากการทําวัคซีน เพื่อควบคุมไม่ให้เกิดการระบาดของเชือ้ APP
วิธีการตรวจหาภูมิคมุ้ กันนัน้ สามารถทําได้หลายวิธี ซึ่งพบว่าเทคนิค ELISA เป็ นเทคนิคที่นาํ มาใช้ในการศึกษา
วิ จัย เนื่ อ งจากสามารถเลื อ กส่ว นของแอนติ เ จนที่ จ ะใช้ใ นการทดสอบได้ต รงตามวัต ถุป ระสงค์ เช่ น ใช้ Capsular
polysaccharide เป็ นแอนติเจนในการตรวจหาภูมิคมุ้ กันที่จาํ เพาะต่อซีโรไทป์ (Inzana and Fenwick, 2001) หรือการใช้
ส่ว นของ ApxI, ApxII และ ApxIII มาเป็ น แอนติเ จน เพื่ อ ตรวจหาภูมิคุ้มกัน ที่จ ําเพาะต่อ ท็ อกซิน (Jung et al., 2019)
รวมถึงการตรวจหาภูมคิ มุ้ กันต่อ ApxIV เพื่อหาความชุกของ APP ในฟาร์ม (Dreyfus et al., 2004) เป็ นต้น
ยีน apxIIA เป็ นยีนหลักในการผลิตท็อกซิน ApxII ซึ่งพบในทุกซีโรไทป์ ที่มีการรายงานในประเทศไทย และเป็ น
โปรตีนส่วนสําคัญที่ถกู นํามาพัฒนาวัคซีน ดังนัน้ จึงสามารถพบภูมิคมุ้ กันต่อ ApxII ได้ทงั้ ในสุกรที่เคยติดเชือ้ และสุกรที่ทาํ
วัคซีนชนิด subunit หรือ mixed vaccine ในการศึกษานีไ้ ด้ผลิตรีคอมบิแนท์โปรตีน ApxII ของเชือ้ APP จากเชือ้ E. coli
เพื่อใช้เป็ นแอนติเจนสําหรับตรวจสอบหาภูมิคมุ้ กันต่อท็อกซิน ApxII ของเชือ้ APP ในซีรมั สุกร
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อุปกรณ์และวิธีการ
ตัวอย่างในการศึกษา
ตัวอย่างเนือ้ เยื่อติดเชือ้ APP และตัวอย่างซีรมั สุกรที่ใช้ในการศึกษาได้จากตัวอย่างส่งตรวจที่หน่วยงานชันสูตร
โรคสัตว์ กําแพงแสน คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยตัวอย่างเนือ้ เยื่อมีการยืนยันซีโรไทป์ ของเชือ้
ด้วยการทํา PCR ส่วนตัวอย่างซีรมั มีการตรวจหาระดับภูมิคมุ้ กันต่อโรค APP ด้วยชุดตรวจทางการค้า IDEXX APP-ApxIV
Ab Test (IDEXX, USA)
การออกแบบไพรเมอร์
เปรียบเทียบลําดับเบสของยีน apxIIA ด้วยโปรแกรม BioEdit v7.2.5 จากนัน้ ทําการออกแบบ ไพรเมอร์จาก
บริเวณที่ conserved โดยนําข้อมูลลําดับเบสมาจาก GenBank database ประกอบด้วย accession number: LR134515
CP030753 LS483358 CP029003 CP022715 LC034187 KJ919959 X61111 LC128430 LC033895 CP026009
M30602 CP000687 LN908249 GQ369733 CP001091 CP000569 AY736188 AY232288 และ AF363362 โดยเพิ่ม
recognition site ของเอนไซม์ตดั จําเพาะ BamHI (GGATCC) ที่ปลาย 5’ ของ forward primer และ HindIII (AAGCTT)
ที่ปลาย 5’ ของ reverse primer
Table 1 sequences of new design primers using in the study
Name
apxIIA-F
apxIIA-R

Oligonucleotide sequence
5’-GCCGAAGGATCCGCAACACCAGTCCTACGATTC-3’
5’-GCCGAAAAGCTTCTTTGGATAATGCTTCTGCAGAG-3’

Gene
1,518-1,538
2,673-2,695

Product
size (bp)
1,177

ปฏิกิรยิ าลูกโซ่โพลีเมอเรส (PCR)
ดีเอ็นเอที่สกัดจากตัวอย่างเนือ้ เยื่อติดเชือ้ APP ถูกใช้เพิ่มชิน้ ยีนเป้าหมายด้วยเทคนิค PCR โดยใช้ไพรเมอร์ท่ี
ออกแบบขึ น้ ใหม่ การเตรียมปฏิกิริยาลูกโซ่โพลีเมอเรส ใช้ Thermo Scientific DreamTaq green PCR master mix
(2x) (ThermoFisher Scientific, USA) โดยกําหนดอุณหภูมิและเวลาดังนี ้ 95°C 3 นาทีหนึง่ รอบ 95°C 15 วินาที, 60°C
30 วินาที และ 72°C 30 วินาที เป็ นจํานวน 35 รอบ และที่ 72°C 5 นาทีจึงสิน้ สุดปฏิกิริยา จากนัน้ นําผลที่ได้มาตรวจด้วย
1.5% agarose gel electrophoresis และนําส่วนที่เหลือไปทําให้บริสทุ ธิ์ดว้ ยชุดสกัด Favoprep™ GEL/PCR purification
minikit (Favogen Biotech, Taiwan)
การโคลนยีน
ชิ น้ ดีเ อ็น เอที่ไ ด้จ ากการทํา PCR ด้ว ยไพรเมอร์ที่ส งั เคราะห์ขึ น้ และผ่า นการทําให้บริสุทธิ์ ถ ูก นําไปตัดด้วย
เอนไซม์ตดั จําเพาะ BamHI และ HindIII (ThermoFisher Scientific, USA) ที่ 37°C เป็ นเวลา 60 นาที ตรวจสอบด้วย
1.5% agarose gel electrophoresis ตัดแถบดีเอ็นเอในตําแหน่งที่ตอ้ งการและทําให้บริสทุ ธิ์ดว้ ย Favoprep™ GEL/PCR
purification mini kit (Favogen Biotech, Taiwan) จากนั้ น จึ ง เชื่ อ มเข้ า pQE31 (Qiagen, Germany) แ ล ะ นํ า ไ ป
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transform เข้า competent E.coli สายพันธุ์ M15 ทําการตรวจสอบหาโคลนที่มีชิน้ ยีนด้วยการทํา PCR และส่งยืนยัน
ผลด้วยการวิเคราะห์ลาํ ดับเบส (nucleotide sequencing)โดยวิธี sanger sequencing
การกระตุน้ โปรตีน
โคโลนี ข อง E.coli ที่ มี ยี น apxIIA ถูก นํา มาเลี ย้ งใน Luria-Bertani broth (LB) ที่ เ ติ ม ยาปฏิ ชี ว นะ Ampicillin
ปริมาณ 100 µg/ml ที่ 37°C ข้ามคืนจากนัน้ นํามา subculture ที่อตั ราส่วน 1:50 v/v ในอาหารเลีย้ งเชือ้ LB ซึ่งมีปริมาณ
Ampicillin ความเข้มข้น 100 µg/ml ที่ 37°C 3 ชั่วโมง จากนัน้ เติม IPTG ที่ความเข้มข้นต่างๆ (0, 0.01, 0.1, และ 1mM)
รวมถึงเวลาต่างๆ (0, 1, 2, 3 และ 4 ชั่วโมง) ที่ใช้ในการกระตุน้ เพื่อหาสภาวะที่เหมาะสมสําหรับการกระตุน้ โปรตีน
การทาํ ให้โปรตีนบริสทุ ธิ์
หลังการกระตุน้ โปรตีนด้วย 1mM IPTG ที่ 37°C 4 ชั่วโมง นําแบคทีเรียไปปั่ นตกตะกอน 9,500 rpm ที่ 4°C เป็ น
เวลา 5 นาที จากนั้น ทดสอบการละลายได้ข องโปรตี น โดยนํา ตะกอนมาย่ อ ยด้ว ย lysozyme (1 mg/ml) และนํา ไป
sonication ด้วยเครือ่ ง Omni-Ruptor 4000 (PerkinElmer, UK) ที่ความถี่ 30 pulse 1 นาที ทัง้ หมด 3 รอบ นําไปปั่ นเหวี่ยง
และนําตะกอนมาทํา Urea partial purification เพื่อล้างโปรตีนของเชือ้ E.coli ออกให้ได้มากที่สดุ ด้วยยูเรียที่ความเข้มข้น
1M, 2M, 4M, 6M และ 8M นําไป sonication ที่ความถี่ 30 pulse 1 นาที ทัง้ หมด 3 รอบ จนไม่เห็นตะกอนหลังนําไปปั่ น
เหวี่ยง เก็ บตะกอนและส่วนใสของแต่ละขัน้ ตอนมาตรวจสอบด้วย 12% SDS-PAGE จากนัน้ ทําโปรตีนให้บริสทุ ธิ์ดว้ ย
เครื่ อ ง ÄKTA startTM (GE-Healthcare, UK) โดยใช้ห ลัก การ affinity column นํา โปรตี น วัด ความเข้ม ข้น ด้ว ยเครื่ อ ง
NanoDropTM1000 spectrophotometer (ThermoFisher Scientific, USA)
SDS-PAGE และ Western blot
นําโปรตีนที่ผลิตขึน้ มาตรวจสอบด้วย 12% SDS-PAGE จากนัน้ ย้อมด้วย Coomassie Blue เจลส่วนหนึง่ ที่ไม่ได้
ย้อมสีจะใช้สาํ หรับทํา western blot โดยย้ายโปรตีนจากเจลลง nitrocellulose membrane ด้วยเครือ่ ง semidry blot (BioRad, USA) นํา nitrocellulose membrane เติมด้วย Blocking buffer บ่มที่อณ
ุ หภูมิ 37°C เป็ นเวลา 30 นาที จากนัน้ ย้าย
แผ่น membrane ไปใส่ 6x-His Tag monoclonal antibody (ThermoFisher Scientific, USA) เจื อจางที่ 1:3,000 หรือ
ซีรมั สุกรเจือจางที่ 1:250 บ่มที่อณ
ุ หภูมิ 37°C เป็ นเวลา 1ชั่วโมง และนํา membrane มาล้างด้วย PBST 3 ครัง้ จากนัน้ จึง
นําไปเติม secondary antibodies ที่เจือจางในอัตราส่วน 1:1,000 ใช้ goat anti-mouse IgG conjugate HRP กรณีที่ใช้
6x-His Tag monoclonal antibody หรื อ goat anti-swine IgG conjugate HRP (KPL, USA) กรณี ที่ ใ ช้ ซี ร ัม สุ ก ร บ่ ม ที่
อุณหภูมิ 37°C เป็ นเวลา 30 นาที เมื่อครบเวลาจึงนํา membrane ไปล้างด้วย PBST 3 ครัง้ และเติม TMB membrane
peroxidase substrate (KPL, USA) อ่านผลแถบสีที่ปรากฏขึน้
ผลและวิจารณ์การทดลอง
การผลิต ApxII รีคอมบิแนท์โปรตีนและการทาํ ให้โปรตีนบริสทุ ธิ์
ทําการโคลนยีน apxIIA ที่ได้จากการทํา PCR เข้าสูเ่ วกเตอร์ pQE31 และ transformation เข้าสูเ่ ชือ้ E. coli โดย
มีการยืนยันผลความถูกต้องของโคลนด้วยการทํา PCR และการวิเคราะห์ลาํ ดับเบส ทําการทดสอบหาความเข้มข้นของ
IPTG และระยะเวลาที่เหมาะสมของการกระตุน้ การผลิตโปรตีน และตรวจสอบด้วย 12% SDS-PAGE พบแถบโปรตีน
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ขนาดประมาณ 55 kDa หลังกระตุน้ ที่ 4 ชั่วโมง ที่ความเข้มข้นระหว่าง 0.1–1 mM (Fig. 1A) เมื่อกระตุน้ ด้วย IPTG ที่ความ
เข้มข้น 1 mM พบแถบโปรตีนเป้าหมายตัง้ แต่ 1 ชั่วโมงหลังจากการกระตุน้ (Fig. 1B). นําโปรตีนที่กระตุน้ ได้ทดสอบการ
ละลายได้ของโปรตีน พบว่า เมื่อผนังเซลล์ของ E. coli ถูกย่อยด้วย Lysozyme โปรตีนยังคงอยู่ในตะกอนไม่สามารถ
ละลายออกมาได้ แสดงให้เห็นว่าโปรตีนที่ผลิตได้เป็ นโปรตีนแบบไม่ละลายนํา้ (Insoluble protein) (Fig. 2A). จึงนํา
ตะกอน ทํา Urea partial purification พบว่ า ตะกอนของแบคที เ รี ย ละลายหมดไปหลัง เติ ม ยูเ รี ย ที่ ค วามเข้ม ข้น 2M
นําตะกอนและ ส่วนใส ไปตรวจสอบด้วย 12% SDS-PAGE พบว่าโปรตีนขนาด 55 kDa ละลายอยูใ่ นส่วนใสที่ 1 และ 2M
ยูเรียแต่พบว่าที่ 2M ยูเรีย โปรตีนที่ตอ้ งการมีปริมาณน้อย (Fig. 2B) จึงเลือกส่วนใส ที่ 1M ยูเรียซึ่งมีโปรตีนที่ตอ้ งการ
ปริมาณมากกว่า ไปทําการบริสทุ ธิ์ตอ่ ด้วย เครือ่ ง ÄKTA startTM (GE-Healthcare; UK) (Fig. 3A) เมื่อนําโปรตีนหลังทําให้
บริสทุ ธิ์ไปวัดด้วยเครือ่ ง NanoDropTM1000 spectrophotometer ได้โปรตีนความเข้มข้น 0.3 mg/mL.
M 1
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Fig. 1 12% SDS-PAGE separated recombinant ApxII proteins induce with different IPTG concentration (A) and
induction time (B). M represents protein marker (ThermoFisher Scientific, USA) Number 1-4 in gel A are 0,
0.01, 0.1, and 1 mM IPTG. Number 1-5 in gel B are 0, 1, 2, 3, and 4 hr after added 1 mM IPTG. White arrow
head represents ApxII protein band at 55 kDa
(A)
M
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2
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Fig. 2 12% SDS-PAGE shows protein patterns from pellet (A) and supernatant (B) in each step of ApxII
protein purification. M represents protein marker (ThermoFisher Scientific, USA). Number 1-3 are lysozyme,
1M and 2M urea. White arrow head represents ApxII protein band at 55 kDa
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การทดสอบกับแอนติบอดีดว้ ยเทคนิค Western blot
ผลการทดสอบ western Blot โดยตรวจหา Histidine-tag ซึ่งใช้เป็ น marker ของรีคอมบิแนนท์โปรตีนที่ผลิตขึน้
ด้วย anti-histidine antibody พบแถบโปรตีนขนาด 55 kDa เพียงแถบเดียว (Fig. 3B) และจากการทดสอบด้วยซีรมั สุกรที่
ให้ผลบวกต่อ APP จากชุดตรวจสอบทางการค้า และซีรมั สุกรที่ให้ผลลบต่อ APP ผล western blot พบแถบโปรตีนขนาด
55 kDa ในซีรมั สุกรที่ให้ผลบวกต่อ APP จากชุดตรวจสอบทางการค้า (Fig. 3C) และไม่พบแถบโปรตีนในซีรมั สุกรที่ให้ผล
ลบต่อ APP (Fig. 3D) จากผลที่ได้แสดงให้เห็นว่ารีคอมบิแนนท์โปรตีนที่ผลิตขึน้ มีความจําเพาะกับซีรมั สุกรที่ให้ผลบวกต่อ
APP จากชุดตรวจสอบทางการค้า

M
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M 1
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M 1

2
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Fig. 3 12% SDS-PAGE shows protein patterns (A) Western Blot of 6 x-His Tag monoclonal antibody to
recombinant ApxII (B) Western Blot of positive APP pig serum (C) and negative APP pig serum (D) to
recombinant ApxII proteins. M represents protein marker (ThermoFisher Scientific, USA). Number 1–3 are
pQE31 vector, supernatant of 1M urea purified protein and affinity column purified protein. White arrow head
represents ApxII protein band at 55kDa
ยี น apxIIA มี ข นาด 2,871 base pairs โดยตํา แหน่งที่ เลือ กนําผลิต เป็ นรีค อมบิแ นนท์โ ปรตีน เป็ น ส่วนที่เป็ น
epitope และเป็ นโครงสร้างโปรตีนที่มีคณ
ุ สมบัติชอบนํา้ (Hydrophilic region) และด้วยขนาดประมาณหนึ่งพันเบสเป็ น
ขนาดที่เหมาะสมในการโคลนเข้าเวกเตอร์และ express ในระบบ E. coli จากผลของ 12% SDS-PAGE และ Western
Blot แสดงให้เห็นว่าการทําให้โปรตีนบริสทุ ธิ์เป็ นสิ่งที่สาํ คัญ การใช้ Urea Partial Purification นัน้ ไม่สามารถล้างโปรตีน
ของ E.coli ได้หมด หากสุกรเคยสัมผัสเชือ้ E.coli ก็สามารถพบภูมิคมุ้ กันต่อโปรตีนของเชือ้ E. coli ได้ จาก Fig. 3C จึงมี
การทําปฏิกิริยาแบบไม่จาํ เพาะเกิ ดขึน้ ที่โปรตีนอื่นๆ ที่ไม่ใช่รีคอมบิแนนท์โปรตีนที่ผลิตขึน้ ซึ่งหากนําโปรตีนนีไ้ ปเป็ น
แอนติเจนสําหรับ ELISA จะทําให้เกิ ดการทําปฏิกิริยาแบบไม่จาํ เพาะ และเกิ ดผลบวกลวงได้ ดังนัน้ จึงนําโปรตีนผ่าน
affinity column purification เพื่อให้ได้โปรตีนที่มีความบริสทุ ธิ์มากขึน้
การทดสอบหาภูมิคมุ้ กันต่อ ApxII toxin นัน้ สามารถบอกถึงประสิทธิภาพการทําวัคซีน หรือระดับภูมิคมุ้ กันต่อ
APP ได้ อย่างไรก็ตามสามารถพบภูมิคมุ้ กันต่อ ApxI, ApxII, ApxIII ในสุกรที่ไม่เคยติดเชือ้ APP ได้จาก Cross immunity
ต่อ less pathogenicity Actinobacillus เช่น Actinobacillus rossii ซึ่งมียีนที่ผลิตท็อกซิน ApxI และ ApxII และ A. suis
(ที่มียีนท็อกซิน ApxII และ ApxIII) (Schaller et al., 2000) หรือในสุกรที่เคยติดเชือ้ E. coli หรือ กลุ่ม Pasteurella spp.
(Jansen et al., 1993; Frey and Kuhnert, 2002) ซึ่งจากการนําลําดับเบสส่วนของท็อกซิน ApxII ที่ใช้ในการศึกษานีไ้ ป
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Blast ในฐานข้อมูล GenBank database พบว่ามีความคล้ายคลึงกับ ยีน apxIIa จาก Actinobacillus rossii และ A. suis
เช่นกัน ในการศึกษาต่อจากนี ้ ทางผูว้ ิจยั จะทดสอบความจําเพาะของรีคอมบิแนนท์โปรตีนที่ผลิตขึน้ เพิ่มเติม อีกทัง้ จะผลิต
รีคอมบิแนนท์โปรตีนส่วนของท็อกซิน ApxIV เพื่อใช้ในการทดสอบภูมิคมุ้ กันต่อ APP ในซีรมั สุกรไปควบคู่กนั ซึ่ง ApxIV
นัน้ พบภูมิคุม้ กันได้เฉพาะในสุกรที่ติดเชื อ้ APP เท่านัน้ (Dreyfus et al., 2004) ดังนัน้ จะทําให้ชุดทดสอบที่จะผลิตขึน้
นอกจากจะสามารถตรวจภูมิคมุ้ กันของสุกรต่อเชือ้ APP ได้แล้ว จะยังสามารถจําแนกภูมิคุม้ กันที่เกิดจากการทําวัคซีน
ชนิด Subunit หรือ Mixed และจากการติดเชือ้ ตามธรรมชาติได้อีกด้วย
สรุ ป
ในการศึกษานีไ้ ด้ทาํ การออกแบบไพรเมอร์ที่จาํ เพาะต่อยีนท็อกซิน ApxII และสามารถนําไปผลิตเป็ นรีคอม
บิแนนท์โปรตีน ApxII toxin ที่มีขนาด 55 kDa โปรตีนที่ผลิตขึน้ ได้นีส้ ามารถทําปฏิกิริยาอย่างจําเพาะกับซีรมั สุกรที่ให้ผล
บวกต่อ APP ได้ จึงสามารถนําไปใช้เพื่อผลิตชุดทดสอบหาภูมิคมุ้ กันต่อเชือ้ APP ในซีรมั สุกรได้ตอ่ ไป
กิตติกรรมประกาศ
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ปั จจัยทีเ่ กี่ยวข้องต่อความไวยาต้านจุลชีพของเชือ้ Pseudomonas spp. จากปั สสาวะและบาดแผล
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Factors related to antimicrobial susceptibility of Pseudomonas spp. from wound and urine of
dogs and cats
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บทคัดย่อ
เชื อ้ Pseudomonas spp. จากปั สสาวะและบาดแผลของสุนัขและแมวที่รกั ษาในโรงพยาบาลสัตว์ ถูกนํามา
วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของที่มาของตัวอย่าง ความไวยาต้านจุลชีพ และยาที่ใช้รกั ษา เชือ้ มากกว่า 90% ดือ้ ยา amoxicillinclavulanate cephalexin และ sulfa-trimetroprim เชื ้ อ จากปั สสาวะมี โ อกาสดื ้ อ ยากลุ่ ม fluoroquinolones และ
gentamicin มากกว่าเชือ้ จากบาดแผล 2–2.7 เท่า และพบว่าแมวที่อายุเพิ่มทุก 1 ปี มีโอกาสดือ้ ยา กลุม่ fluoroquinolones
เพิ่ม 0.1 เท่า พบการดือ้ ยาสูงมากในยาที่ใช้รกั ษาประจํา ดังนัน้ การเฝ้าระวังเชือ้ ดือ้ ยาด้วยการวิเคราะห์ขอ้ มูลสมํ่าเสมอ
จําเป็ นสําหรับกําหนดนโยบายการใช้ยาสมเหตุผลในโรงพยาบาลให้เป็ นปั จจุบนั
คําสําคัญ: Pseudomonas spp., การดือ้ ยาต้านจุลชีพ, บาดแผล, ปั สสาวะ, แมว, สุนขั
Abstract

Pseudomonas spp isolated from urine and wound of dog and cat patients of Animal Hospital, were
analyzed the relation of the isolate sources, antimicrobial susceptibility and antimicrobial treatment. More than
90% of the isolates were resistant to amoxicillin-clavulanate, cephalexin and sulfa-trimetroprim. The probability
of fluoroquinolones and gentamicin resistances of urine isolates was 2–2.7 times to the isolates from wound.
The probability of resistances to fluoroquinolones, increased 0.1 time when cat grow every year. A number of
antimicrobials frequently prescribed for treatment of bacterial infection presented very high resistant rates.
Antimicrobial resistant surveillances should be analyzed routinely to update rational drug uses policy in the
hospital.
Keywords: Antimicrobial resistances, Cat, Dog, Pseudomonas spp., Urine, Wound
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คํานํา
การติดเชือ้ แบคทีเรียดือ้ ยาต้านจุลชีพเป็ นปั ญหาที่มีความสําคัญทัง้ ในคนและสัตว์ ส่งผลให้การรักษายากขึน้
ใช้เวลารักษาตัวในโรงพยาบาลนานขึน้ ค่าใช้จ่ายในการรักษาเพิ่มขึน้ และมีความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตสูงขึน้ หากมีการ
ติดเชือ้ ในกระแสเลือด (Pea et al., 2015) เชือ้ Pseudomonas spp. เป็ นเชือ้ ที่มีรายงานการดือ้ ยาทางคลินิก เป็ นแบคทีเรีย
ฉวยโอกาส (opportunistic pathogen) และก่อให้เกิดการติดเชือ้ ในสถานพยาบาล (nosocomial infection) การศึกษา
ครัง้ นีม้ ีวตั ถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยที่สมั พันธ์กบั การดือ้ ยา ของเชือ้ Pseudomonas spp. ที่แยกได้จากสุนขั และแมวที่
เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลสัตว์ เพื่อใช้เป็ นข้อมูลในการเฝ้าระวังเชือ้ แบคทีเรียดือ้ ยาและ วางแผนการเลือกใช้ยาต้าน
จุลชีพที่เหมาะสม
อุปกรณ์และวิธีการ
เชือ้ Pseudomonas spp. ที่แยกได้จากตัวอย่างปั สสาวะและบาดแผลของสุนขั และแมว ที่เข้ารับการรักษาใน
โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน เป็ นระยะเวลา 1 ปี ตัง้ แต่วนั ที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ถึง
วันที่ 31 ตุลาคม 2562 ถูกนํามาวิเคราะห์ขอ้ มูลเพื่อศึกษาแบบย้อนหลัง (retrospective study) โดยจําแนกตัวอย่า ง
ปั ส สาวะตามวิ ธี ก ารเก็ บ ตัว อย่ า ง คื อ การเจาะเก็ บ ผ่ า นทางหน้า ท้อ ง (cystocentesis) และการสวนเก็ บ ปั ส สาวะ
(catheterization) ส่วนตัวอย่างบาดแผลจําแนกตามที่มาของตัวอย่าง คือ แผลผ่าตัด (surgical wound) ช่องหูอกั เสบ
(otitis) แผลถูกกัด (bite wound) และ โรคผิวหนังอักเสบ (pyoderma) สําหรับข้อมูลสัตว์ป่วยแยกเป็ น ชนิดสัตว์ เพศ อายุ
ข้อมูลประวัติการได้รบั ยาต้านจุลชีพ และผลความไวรับต่อยาต้านจุลชีพที่ตรวจโดยห้องปฏิบตั ิการจุลชีววินิจฉัย หน่วย
ชันสูตรโรคสัตว์ ตัดสินค่า Breakpoint ตามมาตรฐาน CLSI, (2008)
ข้อมูลถูกนํามาวิเคราะห์ (analytical statistics) ความสัมพันธ์ทางสถิติดว้ ย Chi-square test หรือ Fisher’s exact
test และ logistic regression โดยกําหนดระดับ นัยสําคัญที่ p < 0.05 และอธิบายลักษณะทั่วไปของกลุม่ ศึกษา และ
กลุม่ เปรียบเทียบ ด้วยสถิตเิ ชิงพรรณนา (descriptive statistics)
ผลและวิจารณ์ผลการทดลอง
ผลการทดสอบความไวยาของเชือ้ จากตัวอย่างปั สสาวะ 148 ตัวอย่าง และบาดแผล จํานวน 201 ตัวอย่าง พบว่า
เชื ้อ มากกว่ า 90% มี ก ารดื อ้ ยา cephalexin, amoxicillin-clavulanate และ sulfa-trimetroprim ทั้ง สองกลุ่ม ตัว อย่ า ง
เมื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของการดือ้ ยาระหว่างตัวอย่างปั สสาวะและบาดแผล พบนัยสําคัญทางสถิติ (p < 0.05) ในยา
บางชนิด คือมีโอกาสพบเชือ้ ดือ้ ยา gentamicin ในตัวอย่างปั สสาวะมากกว่าบาดแผล 2.6 เท่า ยา enrofloxacin 2 เท่า
marbofloxacin 2.7 เท่า และ norfloxacin 2.2 เท่า ส่วนยา meropenem มีโอกาสเกิดการดือ้ ยาในปั สสาวะมากกว่าใน
บาดแผลถึง 3.5 เท่า (Table 1)
เมื่อวิเคราะห์ปัจจัยที่มีความเกี่ยวข้องกับการดือ้ ยาต้านจุลชีพเฉพาะจากตัวอย่างปั สสาวะ พบว่าอายุของแมวมี
ความสัมพันธ์กบั การดือ้ ยาต้านจุลชีพอย่างมีนยั สําคัญ (p < 0.05) คือ เมื่ออายุแมวเพิ่มขึน้ 1 ปี จะเพิ่มโอกาสในการติด
เชือ้ ดือ้ ยาในทางเดินปั สสาวะมากขึน้ ในการศึกษานีจ้ ะพบโอกาสดือ้ ยาเพิ่มขึน้ 0.1 เท่าในยา azithromycin gentamycin
ciprofloxacin marbofloxacin norfloxacin และเพิ่มขึน้ 0.2 เท่าในยา meropenem แต่ไม่พบว่าปั จจัยด้านอายุของสุนขั มี
ความเกี่ยวข้องกับการพบเชือ้ ดือ้ ยา รวมถึงไม่พบว่าเพศและชนิดสัตว์ มีความสัมพันธ์กบั การดือ้ ยาต้านจุลชีพ นอกจากนี ้
ไม่พบความแตกต่างของอัตราการดือ้ ยาจากตัวอย่างปั สสาวะด้วยวิธีการเก็บที่แตกต่างกัน ระหว่างการเจาะเก็บผ่านทาง
หน้าท้อง (55 ตัวอย่าง) และการสวนเก็บ (93 ตัวอย่าง) อาจเป็ นเพราะเชือ้ Pseudomonas spp. ไม่ใช่เชือ้ สาเหตุที่แท้จริง
354

ภาคโปสเตอร์

การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครัง้ ที่ 60

สาขาสัตวแพทยศาสตร์

ของการติ ด เชื อ้ ทางเดิน ปั ส สาวะ อาจเป็ น เพี ย งเชื อ้ ปนเปื ้ อ น หรือ การติ ด เชื อ้ ฉวยโอกาสซํา้ ซึ่ง มี โ อกาสพบได้สูง ใน
โรงพยาบาล ทัง้ นีผ้ วู้ ิจยั ไม่รวมข้อมูลการเก็บปั สสาวะแบบรองเก็บเพราะมีโอกาสการปนเปื ้อนที่สงู เกินไป
Table 1 Antimicrobial resistant rates (%) of Pseudomonas spp. isolated from urines and wound samples of dog
and cat patients of Kasetsart University animal hospital
Resistant isolates
urine (%)
wound (%)
Class and antimicrobials
aminoglycosides
amikacin
gentamicin
penicillin
amoxicillin-clavulanate
cephalosporins
ceftriaxone
cephalexin
carbapenems
imipenem
meropenem
tetracycline
doxycycline
fluoroquinolones
enrofloxacin
ciprofloxacin
marbofloxacin
norfloxacin
macrolide
azithromycin
sulfonamide
sulfa-trimethoprim

Total
(n = 148)

Dog
(n = 94)

Cat
(n = 54)

Total
(n = 201)

Dog
(n = 143)

Cat
(n = 58)

12.06
27.03

13.48
25.53

9.62
29.63

7.73
12.44

8.66
11.19

5.56
15.52

91.22

91.49

90.74

93.50

93.71

93.1

52.03
95.95

53.19
93.62

50
100

41.50
94.53

43.66
93.01

36.21
98.28

5.40
14.19

7.45
13.83

1.85
14.81

1.49
4.48

1.40
4.20

1.72
5.17

73.88

71.43

78

76.32

78.52

70.91

41.89
30.41
34.68
30.41

41.49
27.66
34.57
29.79

42.59
35.19
34.88
31.48

26.37
14.63
16.36
16.42

23.08
14.69
33.33
20

34.48
15.52
21.57
18.97

19.56

18.18

22

14.52

17.42

7.41

91.16

90.32

92.59

92.04

91.6

93.1

การศึกษาผลความไวยาของเชือ้ ที่แยกได้จากทางเดินปั สสาวะ ร่วมกับการวิเคราะห์ขอ้ มูลยาที่ใช้รกั ษาจาก
ประวัติสตั ว์ป่วย พบว่ายาที่ส่งั จ่ายประจําจะมีโอกาสดือ้ ยาที่สงู เช่น ยา amoxicillin-clavulanate ดังนัน้ ปั ญหาการเพิ่มขึน้
ของเชือ้ ดือ้ ยาต่อกลุม่ ยาที่เลือกใช้ประจํา ทําให้โรงพยาบาลควรเก็บสถิติของการใช้ยาต้านจุลชีพและอัตราการดือ้ ยา เพื่อ
ใช้ประเมินสถานการณ์รกั ษาโรคติดเชือ้ อย่างสมํ่าเสมอ มีรายงานของ Nelson (2011) แนะนําให้ในทุกกรณีของการรักษา
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โรคติ ด เชื ้อ แบคที เ รี ย ในระบบทางเดิ น ปั ส สาวะ ควรวิ นิ จ ฉั ย ด้ว ยการเพาะเชื ้อ (urine culture) ทั้ง ในเชิ ง คุณ ภาพ
(qualitative) และปริมาณ (quantitative) เพื่อทราบเชือ้ ที่เป็ นสาเหตุในการก่อโรค และผลความไวยาต้านจุลชีพจึงสามารถ
เพิม่ ศักยภาพการเลือกใช้ยาในการรักษา และเฝ้าระวังเชือ้ ดือ้ ยาได้อย่างเหมาะสม
สรุ ป
Pseudomonas spp. ที่แยกได้จากตัวอย่างปั สสาวะและบาดแผลของสุนขั และแมว ถูกเลือกใช้เพื่อเป็ นเชือ้ บ่งชี ้
ในการรวบรวมสถิติความไวรับยาต้านจุลชีพ เพื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของการดือ้ ยา ที่มาของตัวอย่าง และชนิดของยา
ต้านจุลชีพที่ใช้รกั ษา ผลที่ได้เป็ นประโยชน์ในการเฝ้าระวังเชือ้ แบคทีเรียดือ้ ยาและวางแผนเลือกใช้ยาต้านจุลชีพให้เหมาะ
กับสถานการณ์ปัจจุบนั ที่เปลีย่ นแปลงไป
กิตติกรรมประกาศ
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กรณีศึกษา: การรักษาเต้านมขยายใหญ่ในแมวด้วยอะกลีพรีสโตน
Aglepristone treatment in feline mammary gland hyperplasia: A case report
ชื่นสุมน ลิม้ มานนท์a,b,*, เกษกนก ศิรินฤมิตรb
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บทคัดย่อ
แมวเพศเมียยังไม่ทาํ หมัน พันธุผ์ สมสก๊อตทิชโฟลด์และอเมริกนั ช็อตแฮร์ อายุ 8 เดือน นํา้ หนัก 3.4 กิโลกรัม เข้า
รับการตรวจด้วยปั ญหาเต้านมขยายขนาดใหญ่อย่างรวดเร็วหลังการเป็ นสัด ผลการตรวจร่างกายทั่วไปปกติ อุณหภูมิ
ร่างกาย 103 องศาฟาเรนไฮต์ คลําตรวจช่องท้องปกติ ไม่พบตัวอ่อนและไม่พบความเจ็บปวด พบเต้านมทุกเต้าขยายขนาด
และพบลักษณะการอักเสบ ไม่พบนํา้ นมและสิ่งคัดหลั่งจากช่องคลอด ผลการตรวจวินิจฉัยเพิ่มเติมด้วยการตรวจอัลตร้า
ซาวด์พบว่าเนือ้ เยื่อภายในเต้านมปกติ ไม่พบตัวอ่อนภายในมดลูก ค่าโลหิตวิทยาและเคมีโลหิตปกติ แมวได้รบั การยืนยัน
คําวินิจฉัย Feline mammary gland hyperplasia และได้รบั การรักษาด้วยยาอะกลีพรีสโตน ฉีดเข้าชัน้ ใต้ผิวหนัง ขนาด
10 มก./กก. วันที่ 1–4 ผลการรักษาพบว่าเต้านมลดขนาดลงอย่างชัดเจนภายใน 1 สัปดาห์ อะกลีพรีสโตนออกฤทธิ์แย่งจับ
ตัว รับ ฮอร์โ มนโปรเจสเตอ-โรนที่ เ นื อ้ เยื่อ เต้านมได้อ ย่า งรวดเร็ว มี ผ ลหยุด การเจริญ ของเนื่ อ เยื่อ ภายในเต้า นมชนิด
mammary gland hyperplasia และเต้านมยุบลง
คําสําคัญ: เต้านม, แมว, อะกีสพรีสโตน
Abstract
An eight-month old, 3.6 kg BW, intact mix Scottish Fold and American Shorthair queen showed clinical
sign of mammary glands enlargement. History taking, the queen was in estrus a month prior to occurrence of
the clinical signs. Core body temperature was 103°F. The fetal sacs were not found, and no abdominal cramp
detected by abdominal palpation. All mammary glands were enlargement. There were no milk production and
vaginal discharge. Using ultrasonography, mammary glands were unremarkable and the fetal sacs were not
detected. The complete blood count and blood chemistry were in normal ranges. Feline mammary gland
hyperplasia was the tentative diagnosis. Aglepristone was used in protocol 10 mg/kg, SC at day 1–4. Mammary
glands were decreased in size within a week after treatment. Aglepristone action was rapid blocking of local
progesterone receptors. So, the mammary gland hyperplasia was inhibited by a progesterone receptor blocker.
Keywords: Aglepristone, Feline, Mammary gland
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คํานํา
เต้านมขยายใหญ่ในแมวเพศเมียเกิดได้จากหลายปั จจัย ได้แก่ ภาวะเต้านมขยายใหญ่จากการตัง้ ท้องที่เปลีย่ น
ตามธรรมชาติของสรีระแม่แมวที่เตรียมเลีย้ งลูก ภาวะเต้านมขยายใหญ่ (mammary gland hyperplasia) เนือ้ งอกเต้านม
(mammary gland tumor) (Nelson and Couto, 2014; Mayayo et al., 2018) โดยแต่ละสาเหตุมีความจําเพาะตามช่วง
อายุและปั จจัยอื่นๆตามกลไกของแต่ละโรค การวินิจฉัยแยกโรคทําได้ ตัง้ แต่ 1) การซักประวัติ อายุ สายพันธุ์ การทําหมัน
ประวัติวงรอบสัด การผสม การใช้ยาคุมกําเนิดกลุ่มฮอร์โมนโปรเจสเตอโรน ระยะเวลาการเกิ ดโรค 2) การคลําตรวจ
ลักษณะเต้านม ขนาด ความแน่นของเต้านม การอักเสบ การพบเฉพาะเต้านมหรือร่วมกันหลายเต้านม และการตรวจต่อม
นํา้ เหลืองบริเวณใกล้เคียง 3) การตรวจวินิจฉัยทางคลินิก เช่น การตรวจเลือด การตรวจอัลตร้าซาวด์ลกั ษณะเนือ้ เยื่อ
ภายในเต้านม การตรวจฮอร์โมนเพศเพื่อยืนยันอิทธิ พลของฮอร์โมนต่อเต้านม การตรวจเซลล์วิทยาโดยการทํา fine
needle aspiration และการตรวจชิน้ เนือ้ (biopsy) (Jurka and Max, 2013; Mayayo et al., 2018)
เต้านมขยายใหญ่ mammary gland hyperplasia ซึ่งมีหลายคําที่ใช้เรียก เช่น feline mammary fibroepithelial
hyperplasia หรือ fibroadenomatosis เป็ นภาวะที่พบมากในแมวเพศเมียอายุนอ้ ยที่ยงั ไม่ได้ทาํ หมัน อาจพบได้ในแมว
สายพันธุเ์ มนคูณ เปอร์เซีย สก๊อตทิชโฟลด์และอเมริกนั ช็อตแฮร์ สาเหตุเกิดร่วมกันได้หลายปั จจัยแต่พบว่าฮอร์โมนโปรเจส
เตอโรนเป็ นปั จจัยสําคัญของการเจริญเนือ้ เยื่อเต้านม ลักษณะที่พบมีความเด่นชัดของเต้านมที่ขยายขนาดอย่างรวดเร็ว
ในช่วง 2–5 สัปดาห์ อาจจะพบเพียงบางเต้าหรือพบทัง้ หมดทุกเต้า เต้าที่มกั พบบ่อยและมีการขยายตัวมากคือเต้านมคู่
สุดท้าย เต้านมขยายใหญ่ mammary gland hyperplasia พบในระยะไดเอสตรัสที่มีระดับฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนสูงซึ่ง
เกิดได้ทงั้ ในแมวที่ตงั้ ท้อง (pregnancy) และไม่ตงั้ ท้อง (pseudopregnancy) นอกจากนัน้ ยังพบรายงานในรายที่ได้รบั
ฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนจากภายนอก (exogenous progesterone) ที่ใช้เพื่อการคุมกําเนิด (Mayayo et al., 2018)
การขยายของเต้านมจะลดลงสัมพันธ์ตามระดับฮอร์โมนโปรเจสเตอโรน ที่มกั ลดลงหลังที่คอร์ปัสลูเทียมสลายตัวลง
หรือแมวพ้นระยะไดเอสตรัส ยกเว้นว่าแมวท้องจะยังคงมีการขยายต่อตามสรีระเต้านมหลังคลอด การรักษาประกอบด้วย
การระงับการสร้างหรือการออกฤทธิ์ฮอร์โมนโปรเจสเตอโรน ได้แก่ การพ้นระยะไดเอสตรัสตามธรรมชาติ การผ่าตัดทําหมัน
(ovariohysterectomy) ในบางตัวที่เต้านมขยายใหญ่มากอาจเลือกเป็ นการผ่าตัดทําหมันตําแหน่งข้างลําตัวด้านซ้าย (left
frank) และการใช้ยากลุ่มต้านตัวรับฮอร์โมนโปรเจสเตอโรน (progesterone receptor blocker) (Mayayo et al., 2018)
นอกจากนัน้ อาจมีการรักษาตามอาการที่เกิดร่วมได้ เช่น ยาบรรเทาปวด ยาลดการอักเสบ ยาปฏิชีวินะกรณีที่เกิดการติด
เชือ้ แทรกซ้อนของเต้านมที่ขยายเร็วและเกิดการปริแตก การดูแลใส่ปลอกคอหรือเสือ้ กันเลีย และการประคบเย็นเพื่อลด
การอักเสบหรือการประคบอุ่นเพื่อเพิ่มการไหลเวียนของเลือด (Mayayo et al., 2018) อย่างไรก็ดีก่อนการรักษาควรตรวจ
ยืนยันว่าแมวไม่ได้ตงั้ ท้อง เนื่องจากทางเลือกในการรักษามีผลต่อระดับฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนในร่างกายที่จะทําให้ระงับ
การตัง้ ท้องด้วยเช่นกัน (Jurka and Max, 2013)
ปั จจุบนั พบว่าแมวมีภาวะเต้านมขยายใหญ่ ชนิด mammary gland hyperplasia มากขึน้ การรักษาโดยการผ่าตัด
ทําหมันอาจไม่เหมาะกับแมวที่ตอ้ งเป็ นแม่พนั ธุ์ กรณีเคสศึกษานีน้ าํ เสนอการใช้ยากลุม่ ต้านตัวรับฮอร์โมนโปรเจสเตอโรน
(progesterone receptor blocker) เป็ นอีกทางเลือกที่ดีและให้ผลการรักษาที่อย่างรวดเร็ว
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อุปกรณ์และวิธีการ
การซักประวัติ
แมวเพศเมียยังไม่ทาํ หมัน พันธุผ์ สมสก๊อตทิชโฟลด์และอเมริกนั ช็อตแฮร์ อายุ 8 เดือน นํา้ หนัก 3.4 กิโลกรัม เข้า
รับการตรวจที่ศนู ย์ระบบสืบพันธุ์ โรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อ 27 กรกฏาคม 2563 ด้วยปั ญหาเต้านม
ขยายขนาดใหญ่อย่างรวดเร็วหลังการเป็ นสัด จากการซักประวัติเพิ่มเติม แมวเลีย้ งคู่กบั แมวตัวเมียอีก 1 ตัว เลีย้ งภายใน
ห้องเป็ นระบบปิ ด ได้รบั การทําวัคซีนและโปรแกรมสุขภาพครบและสมํ่าเสมอ พบพฤติกรรมการเป็ นสัดช่วงเดือนมิถุนายน
2563 ไม่เคยได้รบั การฉีดยาคุมกําเนิด และไม่เคยได้รบั การผสม กินอาหารได้ปกติ
การตรวจร่างกาย
ผลการตรวจร่างกายทั่วไปปกติ อุณหภูมิรา่ งกาย 103 องศาฟาเรนไฮต์ คลําตรวจช่องท้องปกติ ไม่พบตัวอ่อนและ
ไม่พบความเจ็บปวด พบเต้านมทุกเต้าขยายขนาด โดยเต้านมคู่ที่ 1–3 ทัง้ สองข้าง เป็ นลักษณะก้อนกลมเรียบ ประมาณ
2 ซ.ม. และเต้านมคู่ที่ 4 (เต้าสุดท้าย) ทัง้ ข้างซ้ายและขวามีขนาดใหญ่จนชิดติดกันและพบลักษณะการอักเสบ ไม่พบ
นํา้ นม แสดงอาการเจ็บเมื่อคลําตรวจบริเวณเต้านมที่ขยายใหญ่เต้าที่ 4 และไม่พบสิ่งคัดหลั่งจากช่องคลอด ประเมิน
ความเจ็บปวด (pain score) = 1 (McReynolds, 2019)
จากผลการตรวจเบือ้ งต้นคําวินิจฉัยแยกโรคจากปั ญหาเต้านมขยายขนาดใหญ่ ได้แก่ ภาวะเต้านมขยายใหญ่
จากการตัง้ ท้อง, ภาวะเต้านมขยายใหญ่ (mammary gland hyperplasia), เนือ้ งอกเต้านม (mammary gland tumor),
และปั ญ หาอื่ น ๆ เช่ น ก้อ นฝี (abscess), ก้อ นสิ่ง แปลกปลอม (foreign body), การคั่ง เลือด (hematoma), ก้อ นเนื อ้ ที่
ผิวหนัง (skin tumor)
การตรวจทางคลินกิ
ผลการตรวจวินิจฉัยเพิ่มเติมด้วยการตรวจอัลตร้าซาวด์ (เครื่องอัลตร้าซาวด์ GE TM LOQICE9 ความถี่ 9–13
เมกะเฮิรตซ์) ที่เต้านมและช่องท้องดังแสดงใน Figs. 1A–1B และ Fig. 2 ตามลําดับ และเจาะเก็บเลือดจากเส้นเลือดขา
หน้า (cephalic vein) เพื่อส่งตรวจค่าโลหิตวิทยาและเคมีโลหิตที่แสดงใน Tables 1–2
(A)

(B)

Fig. 1 Ultrasonography finding; Homogeneous echogenicity of the right 3rd (A); and the left 4th (B) of mammary
glands parenchyma. Both mammary glands are enlarged
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Fig. 2 Transabdominal ultrasonography finding; Small tubular organ is below the urinary bladder at caudal
abdomen (arrow). There is no demonstration of fetal sac
Table 1 Hematology results from Auto-Hematology Analysis SynmexTM model XN-10 SN: 37935
Parameter
Result
Unit
Ref. ranges in adult cat
RBC
9.70
106 /uL
4.6-10.2
HGB
12.5
g/dL
10-15
HCT
34.4
%
30-45
MCV
35.46
fL
39-55
MCH
12.89
11.8-1
MCHC
36.34
g/dL
30-36
WBC
8.990
103 /uL
5.50-19.50
Neutrophil
5.124
103 /uL
3.12-12.58
Lymphocyte
1.978
103 /uL
0.73-7.86
Monocyte
0.09
103 /uL
0.07-1.36
3
Eosinophil
1.708
10 /uL
0.06-1.93
3
Basophil
0.09
10 /uL
0.00-0.12
3
Platelet
371
10 /uL
100-518
Reticulocyte
0.16
%
0-1
RDW
19.90
Absolute reticulocyte count
1.55
Blood morphology
Crenation
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Table 2 Blood chemistry profiles from ILabTM 650
Blood Chemistry
BUN
Creatinine
ALT
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Result
20
1.22
42

Unit
mg/dL
mg/dL
U/L

Ref. ranges in adult cat
15-34
0.8-2.4
12-130

จากผลตรวจอัลตร้าซาวด์เนือ้ เยื่อภายในเต้านมที่ขยายใหญ่ไม่พบลักษณะความผิดปกติของถุงนํา้ หรือฝี มดลูก
ขนาดปกติ ไม่พบถุงตัวอ่อน ผลความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดอยู่ในเกณฑ์ปกติ พบรู ปร่างเซลล์ crenation บ่งบอกถึงภาวะ
ขาดนํา้ ได้ ค่าเคมีโลหิตปกติ
การวินจิ ฉัย
จากผลการตรวจเพิ่มเติมจึงยืนยันคําวินิจฉัยแมวมีปัญหาเต้านมขยายใหญ่ ชนิด mammary gland hyperplasia
และแมวไม่ได้อยู่ในช่วงของการตัง้ ท้อง ภาวะดังกล่าวมักมีปัจจัยหลักจากระดับฮอร์โมนโปรเจนเตอโรนที่สงู ขึน้ หลังแมว
เกิดการตกไข่ สัตวแพทย์ให้ทางเลือกการรักษาเพื่อลดผลของฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนต่อเต้านม ดังนี ้ 1) สังเกตอาการ
ต่อเนื่องเมื่อแมวพ้นระยะไดเอสตรัสเต้านมจะลดขนาดลง แต่อาจเกิดภาวะเต้านมอักเสบร่วมกับเป็ นแผลแตกที่เต้านม 2)
ผ่าตัดทําหมันนํารังไข่และมดลูก ออก (ovariohysterectomy) เพื่อลดระดับฮอร์โมนโปรเจสเตอโรน โดยเปิ ดตําแหน่ง
ด้านข้างฝั่งซ้ายของลําตัว 3) การใช้ยากลุม่ ต้านตัวรับฮอร์โมนโปรเจสเตอโรน (Gogny and Fiéni, 2016)
แนวทางการรักษา
เจ้าของเลือกเป็ นการรักษาแบบที่ 1 สัตวแพทย์จึงให้ยาลดการอักเสบ Tolfenamic acid 60 มก. (TolfidineTM)
ขนาดยา 4 มก./ก.ก.วันละครัง้ ต่อเนื่อง 4 วัน ร่วมกับแนะนําให้การประคบเย็นลดการอักเสบสลับกับการประคบร้อนให้
เลือดกลับมาไหลเวียนได้ดีและใส่เสือ้ ป้องกันการเลียเต้านม
สามวันหลังการรักษา (วันที่ 30 กรกฏาคม 2563) แมวได้กลับมาตรวจติดตามอาการ พบความเปลีย่ นแปลงของ
นํา้ หนักแมวที่เพิ่มขึน้ ประมาณ 700 กรัม (นํา้ หนัก 4.16 ก.ก.) และเต้านมที่ขยายขนาดมากขึน้ โดยที่เจ้าของแมวสามารถ
ป้อนยาลดอักเสบ ประคบเต้านมและใส่เสือ้ กันเลียเต้านมได้ตามคําแนะนําทุกประการ ผลการตรวจร่างกายพบเต้านมทุก
เต้าขยายใหญ่ เต้าที่ขยายขนาดอย่างชัดเจนคือเต้านมคู่ 4 ขนาด 2 เต้าวัดรวม 7 ซ.ม. เต้านมมีลกั ษณะร้อน บวม แดง
และเจ็บขณะตรวจคลํา ตรวจระดับฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนจากเลือดได้ 7.35 นก./มล. จากลักษณะเต้านมที่ขยายขนาด
อย่างรวดเร็วและสร้างความไม่สบายตัว เจ้าของปรับเลือกการรักษาโดยการใช้ยาอะกีลพรีสโตนที่เป็ นยากลุม่ ต้านตัวรับ
ฮอร์โมนโปรเจสเตอโรน (AlizineTM) โดยให้ยาขนาด 10 มก./กก. ฉีดเข้าชัน้ ใต้ผิวหนังวันละ 1 ครัง้ โดยฉีดใน วันที่ 1, 2, 3
และ 4 ร่วมกับให้ยาปฏิชีวนะ Amoxicillin-Clavulanic acid (ClavamoxTM) ขนาดยา 15 มก./กก. ป้อนวันละ 2 เวลากิน
ติดต่อกัน 7 วัน และ ยาลดการอักเสบ Tolfenamic acid 60 มก. (TolfidineTM) ขนาดยา 4 มก./กก. ป้อนวันละ 1 ครัง้ กิน
ติดต่อกัน 4 วัน
ผลและวิจารณ์ผลการรักษา
ผลการรักษาภาวะเต้านมขยายใหญ่ Mammary gland hyperplasia ด้วยยาอะกลีพรีสโตน พบกว่าเต้านมลด
ขนาดลงและบรรเทาอาการปวดและไม่สบายตัวได้อย่างชัดเจน โดยลักษณะและขนาดเต้านมในวันที่ 1, 2, 3, 4 (Fig. 3)
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และ 7 วัน ของการรักษา (Fig. 4) ด้วยอะกลีพรีสโตน โดยพบเต้านมลดขนาดลงอย่างต่อเนื่อง ผลเซลล์เยื่อบุช่องคลอดบ่ง
บอกว่าอยูใ่ นระยะไดเอสตรัส โดยมีระดับฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนเท่ากับ 26.17 นก./มล.

Fig. 3 Comparison of mammary glands’ characteristic and size on days 1, 2, 3 and 4 of feline mammary gland
hyperplasia during aglepristone treatment

Fig. 4 Mammary glands’ characteristic and size after 7 days of feline mammary gland hyperplasia treatment by
aglepristone
เต้านมขยายใหญ่เกิดได้จากหลายปั จจัยและมีการแยกวินิจฉัยได้หลายโรค ดังนัน้ การเก็บข้อมูลจากการซัก
ประวัติที่ละเอียดครบถ้วน ตลอดถึงการตรวจวินิจฉัยเพิ่มเติมเพื่อได้การยืนยันคําวินิจฉัยก่อนการรักษาเพื่อให้การรักษา
ถูกต้องและมีประสิทธิ ภาพ เต้านมขยายใหญ่ชนิด mammary gland hyperplasia พบมากในแมวอายุนอ้ ย ช่วงเป็ นสัด
รอบแรกๆ หลังสัดหากแมวเข้าสูร่ ะยะไดเอสตรัสเต้านมจะได้รบั อิทธิพลจากฮอร์โมนโปรเจสเตอโรน น่าแปลกแม้วา่ แมวจะ
เป็ นสัตว์ชนิดที่ตอ้ งได้รบั การกระตุน้ ให้เกิดการตกไข่จากการผสม (induced ovulation) ในปั จจุบนั พบกว่าแมวบางส่วน
สามารถตกไข่ได้ตามธรรมชาติ (spontaneous ovulation) ซึ่งทําให้แมวเข้าสูร่ ะยะไดเอสตรัสได้แม้ไม่มีประวัติการได้รบั
การผสมมาก่อน กรณีตวั อย่างสัตว์ป่วยนีเ้ ป็ นตัวอย่างแมวสาวที่เกิดการตกไข่เอง (spontaneous ovulation) อย่างไรก็ดี
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ก่อนเลือกการรักษาควรจะตรวจยืนยันว่าแมวไม่ได้ตงั้ ท้อง เนื่องจากผลการรักษามักมีผลต่อการระงับอิทธิพลของฮอร์โมน
โปรเจสเตอโรนที่เป็ นทัง้ ปั จจัยหลักของเต้านมที่เจริญเร็วและยังเป็ นฮอร์โมนที่ดาํ รงการตัง้ ท้อง ซึ่งหากขาดไปมีผลต่อการ
แท้งลูกได้
ขบวนการเกิดเต้านมขยายใหญ่แบบ mammary gland hyperplasia ปั จจัยหลักจากความไวของฮอร์โมนโปรเจส
เตอ-โรนต่อ local growth hormone ของเต้านม ทําให้มีผลในการเจริญงอกของเซลล์เต้านมอย่างรวดเร็วและสัมพันธ์กบั
อาการทางคลินิกที่พบกว่าเต้านมขยายขนาดอย่างรวดเร็ว ซึ่งต่างกับการเจริญของเซลล์เนือ้ งอกที่ระยะแรกมักเจริญช้า
สังเกตไม่ชดั เจนและมักพบในกลุม่ แมวอายุมากและไม่จาํ เพาะต่อระยะที่มีอิทธิพลจากฮอร์โมนโปรเจสเตอโรน (Mayayo
et al., 2018)
นอกจากนั้น แล้ว ในกรณี ศึ ก ษานี ้ไ ม่ ต อบสนองการรัก ษาด้ว ยยาปฏิ ชี ว นะและยาลดอัก เสบกลุ่ม ที่ ไ ม่ ใ ช่
สเตียรอยด์ (NSAIDs) เนื่องจากการขยายขนาดอย่างรวดเร็วของเต้านมนัน้ ไม่ได้มาจากการอักเสบและการติดเชือ้ แต่เป็ น
รูปแบบการเจริญของ mammary gland hyperplasia จึงเห็นสมควรว่าการรักษาด้วยการลดระดับฮอร์โมนโปรเจสเตอโรน
น่าจะเป็ นวิธีที่ดีกว่า กรณี ที่ไม่มีอะกลีพรีสโตน อาจแนะนําการทําหมันเพื่อตัดรังไข่ออกที่เป็ นแหล่งการสร้างฮอร์โมน
โปรเจสเตอโรน อย่างไรวิธีนีม้ ีขอ้ จํากัดในแมวที่เป็ นแม่พนั ธุแ์ ละยังต้องการตัง้ ท้องในรอบสัดต่อไปหลังรักษาเต้านมหาย
แล้ว นอกจากนัน้ การเสื่อมสลายตามธรรมชาติของคอร์ปัสลูเตียมในรังไข่ใช้เวลาประมาณ 45 วัน หากรอการลดลง
ฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนตามธรรมชาติอาจจะต้องแจ้งข้อมูลการเจริญของเต้านมหรือภาวะแทรกซ้อนที่เต้านมเกิดแผล
ปริ การติดเชือ้ และอักเสบตามมาได้ เนื่องจากผลต่อเต้านมยุบตัวใช้เวลาหลายสัปดาห์และตอบสนองหลากหลายในแมว
แต่ละตัว
การใช้อะกลีพรีสโตนในการรักษาเต้านมขยายใหญ่มีหลายวิธีการ ได้แก่ 1) ให้ยาขนาด 10 มก./กก. ฉีดเข้าชัน้ ใต้
ผิวหนัง วันที่ 1, 2 และ 7 และซํา้ ทุกสัปดาห์ นาน 4–6 สัปดาห์จนกว่าเต้านมจะลดขนาดลง 2) ให้ยาขนาด 20 มก./กก.ฉีด
เข้าชัน้ ใต้ผิวหนัง ทุกสัปดาห์ นาน 4–6 สัปดาห์จนกว่าเต้านมจะลดขนาดลง และ 3) ให้ยาขนาด 10 มก./กก. ฉีดเข้าชัน้ ใต้
ผิวหนัง วันที่ 1, 2, 3 ,4 และ 9 และสังเกตอาการ (Virbac, 2010; Gogny and Fiéni, 2016) ในกรณีศึกษานีเ้ ลือกใช้ แบบ
ที่ 3 เนื่องจากเต้านมมีการเจริญใหญ่ขึน้ อย่างรวดเร็วและเจ้าของสัตว์ให้ความร่วมมือในการพาแมวตรวจรักษาอย่าง
ต่อเนื่องทุกวัน และผลการรักษาดีชดั เจนในวันที่ 7 ทําให้ไม่ได้มีการฉีดยาต่อในวันที่ 9 นอกจากนัน้ กรณีการศึกษานีไ้ ด้
แสดงผลการใช้อะกลีพรีส-โตนไม่มีผลต่อการลดระดับฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนหลังการรักษาแต่มีผลหลักต่อการขัดขวาง
ตัวรับฮอร์โมนในระดับเซลล์ที่เซลล์เต้านมเป็ นหลัก (Payan, 2013; Gogny and Fiéni, 2016)
แม้ว่า การรัก ษาด้ว ยอะกลีพ รีส โตนเป็ น ทางเลือ กที่ ดีต่อ การรัก ษาเต้า นมขยายใหญ่ แบบ mammary gland
hyperplasia ในรายที่ยงั ไม่อยากทําหมันหรือต้องการให้แมวเป็ นแม่พนั ธุ์ อย่างไรก็ดีการกลับสัดและเกิดระยะไดเอสตรัส
ในระยะสัดถัดไปก็อาจกลับเกิดปั ญหาเดิมได้เช่นเดียวกัน ในแมวที่มีอาการขยายใหญ่ที่รุนแรงมากหลังการรักษาเต้านม
แล้วมักได้รบั คําแนะนําให้ผา่ ตัดทําหมันเพื่อลดความเสีย่ งในการเกิดโรคซํา้
สรุ ป
การรักษาด้วยยาอะกลีพรีสโตน ฉีดเข้าชัน้ ใต้ผิวหนัง ขนาด 10 มก./กก. วันที่ 1–4 ผลการรักษาพบว่าเต้านมลด
ขนาดลงอย่างชัดเจนภายใน 1 สัปดาห์ อะกลีพรีสโตนออกฤทธิ์แย่งจับตัวรับฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนที่เนือ้ เยื่อเต้านมได้
อย่างรวดเร็ว มีผลหยุดการเจริญของเนื่อเยื่อภายในเต้านม mammary gland hyperplasia ทําให้ขนาดเต้านมยุบลง
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บทคัดย่อ
ศึกษาอัตราการเจริญเติบโตของปลากะพงแดง (Lutjanus argentimalatus) ที่รูปแบบการเลีย้ งต่างกัน 2 รูปแบบ
คือ เลีย้ งแบบเดี่ยว และเลีย้ งแบบผสมผสาน โดยปล่อยปลาที่อตั รา 200 ตัว/ไร่ เลีย้ งนาน 150 วัน ผลการศึกษาพบว่า
อัตราการเจริญเติบโตด้านความยาวลําตัวและนํา้ หนักตัวของปลากะพงแดงในบ่อเลีย้ งเดี่ยวสูงกว่าของปลากะพงแดงใน
บ่อเลีย้ งแบบผสมผสานอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทงั้ นอกจากนีผ้ ลการศึกษาคุณนํา้ ระหว่างการทดลองของบ่อเลีย้ งเดี่ยว
และแบบผสมผสาน พบว่า ค่าความเค็มของนํา้ อุณหภูมิ ค่าความเป็ นกรดเป็ นด่าง และปริมาณแอมโมเนีย และปริมาณไน
ไตรท์ ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ แต่ปริมาณออกซิเจนที่ละลายในนํา้ และความเป็ นด่างของนํา้ มีความแตกต่างกัน
การศึกษานีแ้ สดงให้เห็นว่า ปลากะพงแดงที่เลีย้ งแบบเดี่ยวมีอตั ราการเจริญเติบโตที่ดีกว่าการเลีย้ งแบบผสมผสาน หรือมี
ความเหมาะสมต่อการเลีย้ งเพื่อการผลิตพ่อแม่พนั ธุต์ อ่ ไป
คําสําคัญ: การเจริญเติบโต, การเลีย้ ง, ปลากะพงแดง
Abstact
Study on the growth rate of red snapper (Lutjanus argentimalatus) with two different culture systems,
namely; monoculture and polyculture, at a fish density of 200 fish/1,600 m2 for 150 days. The results showed
that growth rate (body length and body weight) of red snapper in the former pond was significantly higher than
in the latter pond. In addition, the results of water quality in this study showed that water salinity, temperature,
pH, ammonia and nitrite did not significantly differ between both ponds among monoculture and polyculture
ponds. But the dissolved oxygen and alkalinity contents were different between groups. This study indicated
that raised in monoculture system had better growth rates than in polyculture system. It’s suitable for rearing to
breeder production in the further.
Keywords: Growth, Rearing, Red snapper

366

ภาคบรรยาย

การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครัง้ ที่ 60

สาขาประมง

บทนํา
ปลากะพงแดงหรือปลากะพงแดงป่ าชายเลน มีชื่อวิทยาศาสตร์วา่ (Lutjanus argentimalatus) เป็ นปลากินเนือ้ มี
รูปร่างและลําตัวแบน พบชุกชุมในบริเวณชายฝั่งอ่าวไทย และชายฝั่งมหาสมุทรอินเดีย (พูนสิน และสุพจน์ 2520) สามารถ
พบปลากะพงแดงได้ท่วั ไปตัง้ แต่เขตนํา้ กร่อย จนกระทัง้ ตอนปลายของแม่นาํ้ ที่มีอิทธิพลของนํา้ ทะเล เมื่อเจริญเติบโตจะ
อพยพไปยังบริเวณแนวปะการังนํา้ ลึก และสามรถพบได้ที่ระดับนํา้ ลึกกว่า 100 เมตร (Allen, 1985) เป็ นปลาทะเลที่มี
ความสําคัญทางเศษฐกิจและนิยมบริโภคกันอย่างแพร่หลาย แต่ปริมาณที่จบั ได้จากธรรมชาติยงั มีนอ้ ย ปริมาณไม่แน่นอน
ตลาดมีความต้องการสูง การเพาะเลีย้ งปลากะพงแดงจึงมีบทบาทในการแก้ปัญหาการขาดแคลนได้ (ธานินทร, 2539) แต่
ปั จจุบนั มีความต้องการปลากะพงแดงขนาดใหญ่มากขึน้ ในการเพาะเลีย้ งสัตว์นาํ้ ชายฝั่ ง (Anderson and Allen, 2001)
การหาพันธุป์ ลากะพงแดงเกือบทัง้ หมดได้มาจากการจับจากแหล่งนํา้ ธรรมชาติทงั้ หมด (Chou and Lee, 1997) การจับ
ปลากะพงแดงตามฤดูกาลเพียงอย่างเดียวส่งผลให้เกิดความไม่ย่ งั ยืน ทําให้ประชากรปลากะพงแดงตามธรรมชาติมี
จํานวนประชากรลดลงจากการจับเพียงอย่างเดียว (Doi et al.,1997) จึงมีความจําเป็ นอย่างยิง่ ในกระบวนการพัฒนาแนว
ทางการเพาะเลีย้ งปลากะพงแดงเพื่อบริหารจัดการทรัพยากรในธรรมชาติและลดอัตราการจับปลากะพงแดงในธรรมชาติ
(Vo and James, 2017)
ปั จจุบนั การเพาะเลีย้ งปลากะพงแดงในประเทศไทยยังไม่ประสบความสําเร็จมากเท่าที่ควร การหาลูกพันธุป์ ลา
กะพงแดงเพื่อนํามาเลีย้ งให้เป็ นปลาที่มีขนาดที่ตลาดต้องการต้องอาศัยการจับจากธรรมชาติเพียงอย่างเดียเช่นเดียวกัน
กับการจับปลากะพงแดงขนาดใหญ่ในเขตนํา้ ลึก แต่เนื่องจากการผลิตพ่อแม่พนั ธุป์ ลากะพงแดงค่อนข้างใช้ระยะเวลาใน
การเลีย้ งค่อนข้างนานซึ่งอาจใช้เวลา 2–3 ปี (Coniza et al., 2012) ดังนัน้ เพื่อให้ได้ขอ้ มูลอันเป็ นประโยชน์ในเชิงวิชาการ
สําหรับต่อยอดขยายผลไปถึงการบริหารจัดการการเลีย้ งปลากะพงแดงในบ่อดินเพื่อผลิตเป็ นพ่อแม่พนั ธุ์ การศึกษาครัง้ นี ้
จึ ง มุ่ ง เน้น ศึ ก ษาประสิ ท ธิ ภ าพการเจริ ญ เติ บ โตของการเลี ย้ งปลากะพงแดงในรู ป แบบการเลี ย้ งแบบชนิ ด เดี่ ย ว
(Monoculture) และแบบผสมผสาน (Polyculture) เพื่อเป็ นแนวทางในการเลีย้ งปลากะพงแดงในบ่อดินสําหรับผลิตพ่อแม่
พันธุต์ อ่ ไป
วัตถุประสงค์
เพื่ อ ศึก ษาและเปรีย บเที ย บอัต ราการเจริญ เติ บ โตของปลากะพงแดงที่ เ ลีย้ งในบ่อ ดิ น แบบเดี่ ย วและแบบ
ผสมผสาน
วิธีการศึกษา
การวางแผนการทดลอง
วางแผนการทดลองโดยศึกษาอัตราการเจริญเติบโตของปลากะพงแดง (Lutjanus argentimaculatus) ที่รูปแบบ
การเลีย้ งต่างกันโดยแบ่งรูปแบบการเลีย้ งออกเป็ น 2 รูปแบบ คือ เลีย้ งแบบเดี่ยว (Monoculture) และเลีย้ งแบบผสมผสาน
(Polyculture) ปล่อยปลาที่อตั รา 200 ตัว/ไร่ เลีย้ งนาน 150 วัน บันทึกผลอัตราการเจริญเติบโตทุก 15 วัน โดยสุม่ ชั่งวัด
ตัวอย่างปลาครัง้ ละ 20 ตัว (n = 20)
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การเตรียมบ่อทดลอง
เตรียมบ่อดินขนาด 1 ไร่ จํานวน 2 บ่อ โดยทําการสูบนํา้ ออกจนแห้ง แล้วโรยปูนขาว 30 กิโลกรัม/ไร่ ตากบ่อทิง้ ไว้
5–7 วัน กัน้ คอกภายในบ่อขนาดประมาณ 5×10 ตารางเมตร แล้วเติมนํา้ ลงบ่อประมาณ 30 เปอร์เซ็นต์ ทิง้ ไว้ ประมาณ
1 สัปดาห์ จึงเติมนํา้ ลงบ่อจนเต็ม จากนัน้ ติดตัง้ เครือ่ งเติมอากาศแบบใบพัดตีนาํ้ บ่อทดลองละ 1 เครือ่ ง
วิธีการดาํ เนินงาน
นําพันธุ์ปลากะพงแดงที่รวบรวมจากธรรมชาติโดยชาวประมงพืน้ บ้านในพืน้ ที่จังหวัดระนอง มาพักภายในโรง
เพาะฟั กของสถานีวิจยั ประมงคลองวาฬ จังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์ 3 วัน เพื่อปรับสภาพปลาก่อนปล่อยลงเลีย้ งในบ่อทดลอง
โดยช่วงแรกจะปล่อยปลาลงในคอกที่กนั้ ไว้ภายในบ่อทดลองทัง้ 2 บ่อ (บ่อละ 200 ตัว) เพื่อฝึ กให้มีพฤตกรรมและความ
เคยชินกับจุดที่ให้อาหารประจํา โดยบ่อเลีย้ งแบบเดี่ยวจะมีเฉพาะปลากะพงแดง ส่วนบ่อเลีย้ งแบบผสมผสานจะเลีย้ งปลา
กะพงแดงร่วมกับปูทะเล (Scylla spp.) จํานวน 800 ตัว
การให้อาหารปลากะพงแดงในบ่อทดลองจะให้ปลาเป็ ดสด ที่อตั ราประมาณ 5 เปอร์เซ็นต์ต่อนํา้ หนักตัวต่อวัน
วันละ 1 มือ้ เวลาประมาณ 9.00 น. โดยในช่วง 15 วันแรก เลีย้ งปลาในคอก จากนัน้ เปิ ดคอกปล่อยปลาในคอกออกสูบ่ อ่
เลีย้ ง เลีย้ งนาน 150 วัน สุม่ ประเมินประสิทธิภาพการเจริญเติบโตของปลากะพงแดงที่เลีย้ งจํานวน 20 ตัว ทุก 15 วัน โดย
เก็ บ ข้อ มูล ความยาวทั้งหมดของปลา (total length) วัด ด้ว ยเวอร์เนี ยคาร์ลิปเปอร์ ไม้บ รรทัด และสายวัดความยาว
ตามลําดับ (ทัง้ นีข้ ึน้ อยู่กบั ขนาดความยาวของปลาที่เพิ่มขึน้ ) และชั่งนํา้ หนักตัวปลา (body weight) ด้วยเครือ่ งชั่งดิจิตอล
ทศนิยม 1 ตําแหน่ง (SUNFORD รุน่ KAH5000S)
ระหว่างการเลีย้ งเปลี่ยนถ่ายนํา้ ภายในบ่อทดลองสัปดาห์ละ 1 ครัง้ (50%) และวิเคราะห์คณ
ุ ภาพนํา้ สัปดาห์ละ
2 ครัง้ ด้วยเครื่องมือ และวิธีการดังนี ้ ความเค็มของนํา้ วัดด้วย Salinity refractometer (Primatech) ปริมาณออกซิเจนที่
ละลายในนํา้ (DO) และอุณหภูมิของนํา้ วัดด้วย DO meter (YSI 550A) ความเป็ นกรดเป็ นด่างของนํา้ วัดด้วย pH meter
(Cyber Scan pH 11) จากนัน้ เก็ บตัวอย่างนํา้ ประมาณ 200 มิลลิลิตร ใส่ขวดพลาสติกเพื่อนํามาวิเคราะห์หาปริมาณ
แอมโมเนี ย รวม ไนไตรท์ และความเป็ น ด่า งภายในห้อ งปฏิ บัติ การตามวิธี ม าตรฐานของ APHA et al. (2017) ได้แก่
Koroleff’s indophenol blue method, Colorimetric method และ Titration method ตามลําดับ สําหรับการวัดการดูดกลืน
คลืน่ แสงในการวิเคราะห์คณ
ุ ภาพนํา้ วัดด้วยเครือ่ งสเปกโทรโฟโตมิเตอร์ (i5 uv-vis Hanon Spectrophotometer)
เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยเพื่อหาความแตกต่างของข้อมูลที่ได้ดว้ ยวิธี Independent sample t-test ที่ระดับความเชื่อ
มัน 95% โดยวิ เ คราะห์แ ละประมวลผลด้วยโปรแกรม IBM SPSS Statistics for Windows (version 21.0; IBM Corp.,
Armonk, NY, USA)
ผลการศึกษา
จากการศึกษาการเลีย้ งปลากะพงแดงเพื่อเป็ นพ่อแม่พนั ธุ์ในบ่อดินที่รูปแบบการเลีย้ งแบบชนิดเดี่ยวและแบบ
ผสมผสาน โดยปล่ อ ยปลาที่ มี ข นาดความยาวเฉลี่ ย 22.81±2.38 และ 21.71±4.67 เซนติ เ มตร และนํา หนัก เฉลี่ ย
170.67±55.14 และ167.46±79.50 กรัม ตามลําดับ เลีย้ งนาน 150 วัน พบว่า อัตราการเจริญเติบโตด้านความยาวและ
นํา้ หนักตัวของปลากะพงแดงที่เลีย้ งในบ่อดินแบบเลีย้ งเดี่ยวสูงกว่าปลาที่เลีย้ งแบบผสมผสานอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
(p < 0.05) ตัง้ แต่ที่ระยะเวลาการเลีย้ ง 15 วัน ขึน้ ไป ดังแสดงใน Fig. 1 และ Table 1
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Fig. 1 Growth of red snapper (Lutjanus argentimaculatus) in monoculture (T1) and polyculture (T2) at 150 days:
(A) body length; (B) body weight of red snapper in earthen ponds
Table 1 Growth of red snapper (Lutjanus argentimaculatus) in monoculture (T1) and polyculture (T2) at 150
days
Average body length (cm)
Average body weight (g)
Days
T1
T2
T1
T2
0
22.81±2.38a
21.71±4.67a
170.67±55.14a
167.46±79.50a
15
24.80±2.46a
20.54±2.66b
271.69±72.43a
138.57±50.36b
30
25.26±2.08a
20.88±3.04b
281.51±77.96a
152.24±58.49b
45
26.27±3.41a
20.89±2.20b
349.71±113.83a
149.39±53.71b
60
28.26±3.05a
22.44±2.71b
401.99±122.52a
221.86±74.64b
75
31.01±2.15a
24.93±2.36b
527.47±114.30a
227.89±83.81b
90
31.00±2.74a
25.27±3.29b
502.26±132.31a
296.10±124.36b
105
31.15±2.16a
26.60±3.69b
583.22±135.14a
333.50±104.65b
120
30.94±2.75a
25.89±2.89b
539.47±149.86a
281.78±96.00b
135
33.59±2.53a
27.73±2.96b
714.58±161.04a
365.03±104.60b
150
33.25±3.10a
29.76±2.13b
624.13±175.84a
397.69±94.38b
Note: Means within a row with different superscripts are significantly different (p < 0.05).
ผลของคุณภาพนํา้ ระหว่างการทดลองเลีย้ งปลากะพงแดงเพื่อเป็ นพ่อแม่พนั ธุใ์ นบ่อดินแบบชนิดเดียวและแบบ
ผสมผสาน ที่ระยะเวลาในการเลีย้ ง 150 วัน เมื่อวิเคราะห์คณ
ุ ภาพนํา้ พบว่า คุณภาพนํา้ ระหว่างการเลีย้ งปลากะพงแดงใน
บ่อดินแบบเดีย่ วและแบบผสมผสานมีค่าความเค็มของนํา้ 35.20±1.91 และ 34.68±2.24 ppt อุณหภูมิ 30.61±1.27 และ
30.45±1.13 องศาเซลเซียส ค่าความเป็ นกรดเป็ นด่าง 8.75±0.21 และ 8.76±0.18 ปริมาณแอมโมเนียรวม 0.09±0.12
และ 0.08±0.130 มิลลิกรัมต่อลิตร และปริมาณไนไตรท์ 0.00±0.04 และ 0.00±0.00 มิลลิกรัมต่อลิตร ตามลําดับพบว่า
ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (p > 0.05) แต่ปริมาณออกซิเจนที่ละลายในนํา้ 35.20±1.91 และ 34.68±2.24 มิลลิกรัม
ต่อลิตร และความเป็ นด่างของนํา้ 128.42±30.19 และ 153.48±27.52 มิลลิกรัมต่อลิตร ตามลําดับ มีความแตกต่างกัน
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (p < 0.05) ดังแสดงใน Table 2

369

ภาคบรรยาย

การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครัง้ ที่ 60

สาขาประมง

Table 2 Water quality of red snapper red snapper (Lutjanus argentimaculatus) in monoculture (T1) and
polyculture (T2) at 150 days
Tretment
Water qualities
T1
T2
Salanity (ppt)
35.20±1.91a
34.68±2.24a
DO (mg/l)
3.75±0.77b
4.33±1.01a
Temp. (◦C)
30.61±1.27a
30.45±1.13a
pH
8.75±0.21a
8.76±0.18a
Ammonia (mg/l)
0.09±0.12a
0.08±0.13a
Nitrite (mg/l)
0.00±0.04a
0.00±0.00a
Alkalinity (mg/l)
128.42±30.19b
153.48±27.52a
Note: Means within a row with different superscripts are significantly different (p < 0.05).
วิจารณ์และสรุ ปผล
จากการศึกษาการเลีย้ งปลากะพงแดงเพื่อเป็ นพ่อแม่พนั ธุใ์ นบ่อดินแบบชนิดเดียวและแบบผสมผสาน เมื่อสิน้ สุด
การทดลองเลีย้ งระยะเวลา 150 วัน พบว่า อัตราการเจริญเติบโตด้านความยาวลําตัวและนํา้ หนักตัวเริ่มต้นของปลากะพง
แดงในบ่อ เลีย้ งเดี่ย วและบ่อ เลีย้ งผสมผสาน ในช่ ว งเริ่มต้น สามารถเลือกปล่อ ยปลาลงเลีย้ งในบ่อได้ทั้งสองรู ปแบบ
(p > 0.05) ซึ่งไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ แต่การเจริญเติบโตของปลากะพงแดงหลังปล่อยลงเลีย้ งในบ่อเลีย้ งเดี่ยวมี
การเจริญเติบโตด้านความยาวลําตัวและนํา้ หนักตัว ในช่วงเวลาทุก 15 วัน มีการเจริญเติบโตดีกว่า บ่อเลีย้ งแบบผสมผสาน
เนื่องจากบ่อเลีย้ งแบบผสมได้ปล่อยปลากะพงแดงที่มีขนาดเล็กกว่าปลากะพงแดงในบ่อเลีย้ งเดี่ยว และถูกสัตว์นาํ้ ชนิดอื่น
ภายในบ่อแย่งอาหาร ทําให้การเจริญเติบโตของปลากะพงแดงในบ่อเลีย้ งแบบผสมเจริญเติบโตได้ค่อนน้อยกว่าบ่อเลีย้ ง
เดี่ยว (p < 0.05) ซึง่ มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ สอดคล้องกับรายงานของ Monwar et al. (2013) ได้ทาํ
การทดลองเลีย้ งปลากะพงขาวร่วมกับปลานิล ในอัตรา 1:4, 1:5 และ 1:6 ในบ่อดินบริเวณชายฝั่ง และไม่ให้อาหาร พบว่า
ปลากะพงขาวมีขนาดที่หลากหลายเนื่องจากปริมาณลูกปลานิลไม่เพียงพอสําหรับเป็ นอาหารของปลากะพงขาว ส่วนชุด
การทดลองที่เลีย้ งร่วมกับปลานิลและให้อาหารทุกวัน เหมือนปลากะพงขาวแบบเลีย้ งเดี่ยว แต่มีอตั ราการเจริบเติบโตและ
อัตรารอดน้อยกว่า เนื่องจากปลากะพงขาวแบบเลีย้ งเดี่ยว ได้รบั อาหารปลาทะเลที่มีโปรตีนสูง 47.5% ซึ่งตรงกับความ
ต้องการของปลากะพงขาว จึงทําให้มีอตั ราการเจริญเติบโตและอัตรารอดตายสูงกว่า Wechakama et al. (2012) การ
เลีย้ งปลากะพงขาวร่วมกับการเลีย้ งปลานิล มีอตั ราความหนาแน่นเท่ากับ 1.8 ตัว/ตารางเมตร จะได้ผลผลิตมากกว่าการ
เลีย้ งปลากะพงขาวแบบเดี่ยว ที่มีอตั ราความหนาแน่นเพียง 1 ตัวต่อตารางเมตร ซึง่ การเลีย้ งปลาในอัตราที่หนาแน่นสูงจะ
เป็ นการเพิ่มการแย่งอาหาร และแย่งพืน้ ที่ มีผลทําให้ปลามีความเครียดเพิ่มขึน้ ใช้พลังงานมากขึน้ ซึ่งเป็ นสาเหตุให้การ
เจริญเติบโตของปลาลดลง Ferderick et al. (2021) รายงานว่าความหนาแน่นในการเลีย้ งปลากะพงแดงในบ่อดิน จะมีผล
ต่ออัตราการเจริญเติบโตของปลากะพงแดง แต่อตั ราตรารอดของปลากะพงแดงอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมต่อการเลีย้ งปลา
กะพงแดงในบ่อดิน ซึ่งสอดคล้องกับรายงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเลีย้ งปลากะพงแดงในบ่อเลีย้ งนํา้ กร่อย Froese and
Pauly (2019) สภาพแวดล้อมที่หนาแน่นของปลากะพงแดงที่มากขึน้ จนทําให้ปลาเกิดสภาวะเครียดและอาจทําให้ปลามี
พฤติ ก รรมก้า วร้า ว อี ก ทั้ง ปลาที่ มี ข นาดเล็ ก กว่า จะไม่ ส ามารถแย่ง อาหารปลาที่ มี ข นาดใหญ่ ก ว่า จึ ง ส่ง ผลต่อ การ
เจริญเติบโตของปลากะพงแดง Barton (2002) รายงานว่าการกินอาหารของปลากะพงมีปริมาณการกินที่ลดลงจากปลาที่
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มีขนาดเล็ก เนื่องจากพฤติกรรมก้าวร้าวของปลาที่มีขนาดใหญ่กว่าที่ความหนาแน่น 1 ตัวต่อพืน้ ที่ 2 ตารางเมตร และปลา
3 ตัวต่อพืน้ ที่ 2 ตารางเมตร ส่งผลให้การกินอาหารของปลากะพงแดงทีม่ ีขนาดใหญ่กินอาหารมากขึน้
นอกจากนี ้ ผลของคุณภาพนํา้ ระหว่างการทดลองเลีย้ งปลากะพงแดงเพื่อเป็ นพ่อแม่พนั ธุใ์ นบ่อดินแบบเดี่ยวและ
แบบผสมผสาน เมื่อสิน้ สุดการทดลองพบว่า ความเค็มของนํา้ อุณหภูมิ ค่าความเป็ นกรดเป็ นด่าง ปริมาณแอมโมเนีย และ
ปริมาณไนไตรท์ ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (p > 0.05) แต่ปริมาณออกซิเจนที่ละลายในนํา้ และความเป็ นด่างของนํา้
พบว่า มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (p < 0.05) แต่ไม่มีผลต่อการเลีย้ งสัตว์นาํ้ เนื่องจากคุณภาพนํา้ แต่ละ
ค่าอยู่ในระดับที่เหมาะสมต่อการเพาะเลีย้ งสัตว์นาํ้ ชายฝั่ ง สอดคลองกับ ฝ่ ายคุณภาพนํา้ (2534) การเพาะเลีย้ งสัตว์นาํ้
ชายฝั่ ง บางช่วงอาจมีการฝั นแปรของสภาพอากาศ ทําให้ปริมาณออกซิเจนที่ละลายในนํา้ และความเป็ นด่างของนํา้ มี
ความแตกต่างกัน
จากการศึกษาในครัง้ นีส้ รุ ปผลได้ว่า อัตราการเจริญเติบโตในด้านความยาวลําตัวและนํา้ หนักตัวของปลากะพง
แดงในช่วงเริ่มต้นไม่มีผลต่อการเจริญเติบโตของปลากะพงแดงสามารถเลือกปล่อยปลากะพงแดงลงเลีย้ งในบ่อดินได้ทงั้
สองรูปแบบ แต่ระยะเวลาในการเลีย้ งปลากะพงแดงในบ่อเลีย้ งเดี่ยวจะเจริญเติบโตได้ดีกว่าปลากะพงแดงในบ่อเลีย้ งแบบ
ผสมผสาน เนื่องจากว่าการเลีย้ งแบบเดี่ยว ปลาไม่ถกู รบกวน และไม่ถกู แย่งอาหารจากสัตว์นาํ้ ชนิดอื่นที่อยูใ่ นบ่อ เมื่อเทียบ
กับการเลีย้ งแบบผสมผสาน และคุณภาพนํา้ ในระหว่างการเลีย้ งปลากะพงแดงทัง้ สองรู ปแบบอยูใ่ นเกณฑ์ที่เหมาะสมต่อ
การเลีย้ งปลากะพงแดง
อย่างไรก็ตามการศึกษาครัง้ นี ้ ไม่ได้ศึกษาและรายงานผลเรื่องอัตรารอดตายของการเลีย้ งปลากะพงแดง ที่อายุ
การเลีย้ ง 150 วัน ทัง้ นีเ้ นื่องจากว่าเป้าหมายของการเลีย้ งครัง้ นี ้ เลีย้ งเพื่อผลิตพ่อแม่พนั ธุป์ ลาในบ่อดินซึง่ ต้องใช้ระยะเวลา
ในการเลีย้ งนาน ประมาณ 2 ปี ขนึ ้ ไป เช่นเดียวกับการเลีย้ งปลากะพงขาว เพื่อผลิตเป็ นพ่อแม่พนั ธุ์ (ทวี และคณะ 2546;
Coniza et al., 2012) ซึ่งการศึกษาครัง้ นีเ้ ป็ นเพียงส่วนหนึ่งของการพิจารณาว่าควรเลีย้ งปลากะพงแดงในบ่อดินรู ปแบบ
ไหน ระหว่างการเลีย้ งแบบเดี่ยวกับการเลีย้ งแบบผสมผสาน เพื่อเป็ นต้นแบบในการเลีย้ งพ่อแม่พนั ธุป์ ลากะพงแดงต่อไป
ผูว้ ิจยั จึงมีการรายงานเพียงผลของรู ปแบบการเลีย้ งต่ออัตราการเจริญเติบโตของปลาเท่านัน้ อย่างไรก็ตามการศึกษาด้าน
อัตราการรอดตายของปลากะพงแดงที่เลีย้ งในบ่อดิน เป็ นประเด็นวิจัยที่สาํ คัญและควรมีการศึกษาในลําดับต่อไป เพื่อ
ความสมบูรณ์ขององค์ความรูด้ า้ นการเลีย้ งปลากะพงแดงเพื่อผลิตพ่อแม่พนั ธุใ์ นบ่อดิน
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การเลีย้ งแม่ปูทะเล (Scylla spp.) ไข่ในกระดองระยะที่ 2 ไปสู่ระยะที่ 4 ด้วยรู ปแบบการเลีย้ ง
แบบเดีย่ วและรวม
Female mud crabs (Scylla spp.) rearing with inner ovary stage II to IV at individual
and combinated cultures
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บทคัดย่อ
การศึกษานีม้ ีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของการเลีย้ งแม่ปูทะเล (Scylla spp.) ที่มีไข่ในกระดองระยะที่ 2 ที่
รู ปแบบการเลีย้ งต่างกันเพื่อผลิตแม่ปไู ข่ระยะที่ 4 รวมไปถึงศึกษาอัตรารอดตาย และจํานวนวันของการพัฒนาการไข่ใน
กระดองของปูแม่ทะเล โดยแบ่งชุดการทดลองออกเป็ น 3 ชุดการทดลอง ได้แก่ เลีย้ งแม่ปทู ะเลไข่ในกระดองในสภาพการ
เลีย้ งเดี่ยวภายในถังพลาสติกกลม (T1) เลีย้ งรวมในบ่อซีเมนต์ที่อตั ราความหนาแน่น 3 ตัวต่อตารางเมตร (T2) และเลีย้ ง
รวมในบ่อซีเมนต์ที่อตั รา 5 ตัวต่อตารางเมตร (T3) ชุดการทดลองละ 5 ซํา้ เลีย้ งนาน 60 วัน ผลการศึกษาพบว่า จํานวนวัน
ของแม่ปทู ะเลที่มีการพัฒนาการของไข่ในกระดองจากระยะที่ 2 เป็ นระยะที่ 4 (เฉลี่ย 21.00±10.14 – 52.40±16.77 วัน)
ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (p > 0.05) แต่แม่ปทู ะเลที่เลีย้ งเดี่ยวภายในถังพลาสติกจะมีอตั รารอดตาย (100±0.00 %)
สูงกว่าที่เลีย้ งรวมในบ่อซีเมนต์ทงั้ สองชุดการทดลอง (53.33±18.26% และ 48.00±17.88% ตามลําดับ) ส่วนด้านการ
เจริญเติบโตและคุณภาพนํา้ ระหว่างการเลีย้ งพบว่าไม่มีความแตกต่างกันทัง้ สามชุดการทดลอง (p > 0.05) การศึกษานี ้
ชีใ้ ห้เห็นว่าการเลีย้ งแม่ปทู ะเลไข่ในกระดองแบบเลีย้ งเดี่ยวจะมีความเหมาะสมกว่าการเลีย้ งรวม และควรมีการพัฒนาต่อ
ยอดเพื่อปรับปรุงรูปแบบการเลีย้ งต่อไป
คําสําคัญ: การเลีย้ ง, ไข่ในกระดอง, ปูทะเล
Abstract

The objectives of this study were to investigate the female crabs (Scylla spp.) culture with inner ovary
stage II to produce ovary stage IV at different culture patterns including study on survival rate and day of ovary
development of female mud crab. Three treatments used were female crab culture operation, i.e., individual
female crab culture in plastic tank (T1), and female crab culture in concrete tanks at 3 (T2) and 5 (T3) crabs
per m2, for 60 days. Each treatment had 5 replications. The results showed that number of days of ovary
development from stage II to stage IV of each female mud crabs (mean 21.00±10.14 – 52.40±16.77 days) were
not significantly different (p > 0.05). The survival rate of female crab in T1 (100±0.00%) had significantly higher
than in T2 (53.33±18.26%) and T3 (48.00±17.88%). In addition, growth and water quality of each treatment were
not were not significantly different (p > 0.05). This study indicated that individual culture of inner ovary of female
mud crab had suitable than combined female crab culture. and should be improve culture pattern to its develop
in further.
Keywords: Culture, Inner ovary stage, Mud crab
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คํานํา
ปูทะเล (Scylla spp.) เป็ นสัตว์นาํ้ กลุ่ม Crustacean อาศัยอยู่บริเวณชายฝั่ ง แนวป่ าชายเลน และเป็ นชนิดที่มี
มูลค่าทางเศรษฐกิจสูง สร้างอาชีพ และสร้างรายได้ได้ตลอดห่วงโซ่อปุ ทานโดยเฉพาะประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ เช่น ประเทศเวียดนาม เมียนมาร์ อินโดนีเซีย เป็ นต้น (Imjongjirak et al., 2009; Joyanta et al., 2020) สําหรับ
ประเทศไทย ปูทะเลนิยมเลีย้ งกันมากในแถบจังหวัดตราด จันทร์บุรี ระนอง โดยอาศัยพันธุ์จากธรรมชาติแทบทัง้ สิน้ แต่
ปั จจุบนั มีการใช้ประโยชน์ทรัพยากรปูทะเลจากธรรมชาติเพื่อจําหน่ายมากขึน้ รวมถึงแหล่งที่อยู่อาศัยของปูทะเลตาม
ธรรมชาติเสื่อมโทรมลง ซึ่งดูได้จากรายงานผลผลิตปูทะเลที่จบั ได้จากธรรมชาติรวมถึงการเพาะเลีย้ งชายฝั่ งในปี 2543 ยัง
มีมากถึง 6,900 เมตริกตัน คิดเป็ นมูลค่า 492.4 ล้านบาท แต่มีการรายงานว่าผลผลิตปูทะเลจากการจับจากธรรมชาติ
รวมถึงการผลเลีย้ งชายฝั่ งในปี 2556 พบปริมาณปูลดลงเหลือประมาณ 2,200 เมตริกตัน คิดเป็ นมูลค่า 322.7 ล้านบาท
(ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสาร กรมประมง, 2560) จนส่งผลต่อปริมาณปูทะเลในธรรมชาติลดลงและความไม่
แน่นอนของทรัพยากรปูทะเลในธรรมชาติที่สง่ ผลกระทบต่อการดําเนินงานเพาะเลีย้ งปูทะเลของประเทศไทย ทําให้ตอ้ งมี
การนําปูจากประเทศเพื่อนบ้านเข้ามาเพื่อใช้ประโยชน์ในการเพาะเลีย้ งเพิ่มขึน้ (อนุวฒ
ั น์ และคณะ, 2557; กรมประมง,
2564) นอกจากนี ้ อีกหนึง่ ปั ญหาคอขวดที่สาํ คัญของการเลีย้ งปูทะเลในปั จจุบนั คือ การผลิตพ่อแม่พนั ธุป์ เู พื่อใช้ประโยชน์
ในการผลิตลูกพันธุย์ งั ไม่ประสบความสําเร็จเท่าที่ควร (บรรจง, และบุญรัตน์, 2545; จีรนันท์ และจินตนา, 2553; ภัทราวดี
และจิติมา, 2562) ดังนัน้ การศึกษาวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตพ่อแม่พนั ธุป์ ทู ะเลจึงจําเป็ นต้องเข้ามามีบทบาทมากขึน้ และ
ควรดําเนินการอย่างต่อเนื่อง
การผลิตแม่พนั ธุป์ ทู ะเลภายใต้ระบบโรงเพาะฟั กก็ถือเป็ นอีกหนึ่งปั จจัยที่มีความสําคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการ
บริหารจัดการระบบ หรือรู ปแบบการดําเนินการเลีย้ งแม่ปใู ห้มีการพัฒนาการของไข่อย่างสมบูรณ์ถือว่าเป็ นหัวใจสําคัญ
ของกระบวนการต้นนํา้ ของการเพาะเลีย้ งปูทะเลเชิงพาณิชย์ (กรมประมง, 2564) สิรวิ รรณ และมนทกานติ (2559) รายงาน
ว่าปั ญหาแม่ปทู ะเลที่มีไข่นอกกระดองที่จบั ขึน้ มาจากธรรมชาติมีจาํ นวนน้อย เนื่องจากวงจรชีวิตของแม่ปทู ะเลที่มีไข่นอก
กระดองนัน้ จะอยูใ่ นทะเลลึก จึงทําให้ยากต่อการจับแม่ปทู ะเลไข่นอกกระดองเพื่อนํามาเพาะพันธุ์ และส่วนมากแม่ปทู ะเล
ที่จบั ได้จากธรรมชาติเป็ นปูไข่ในกระดองระยะที่ 2–4 แทบทัง้ สิน้ ซึง่ สอดคล้องกับการเลีย้ งปูทะเลในบ่อดิน ที่มกั พบแม่ปไู ข่
ในกระดองระยะที่ 2–4 มากกว่าแม่ปทู ี่มีไข่นอกกระดอง (บรรจง และบุญรัตน์, 2545) ซึง่ บ่งบอกถึงทรัพยากรแม่ปทู ะเลที่มี
ไข่นอกกระดองยังพอมีให้ใช้ประโยชน์ หรือพอที่จะเลีย้ งปูทะเลในบ่อดินเพื่อให้ผลิตไข่ในกระดองได้ อย่างไรก็ตาม การหา
แนวทาง หรือวิธีการนําแม่ปูทะเลที่มีไข่ในกระดองระยะที่ 2–4 มาดําเนินการเลีย้ งเพื่อผลิตแม่ปูทะเลไข่นอกกระดองใน
ปั จจุบนั ยังมีไม่มากนัก และยังไม่ประสบความสําเร็จเท่าที่ควร สิ่งนีจ้ ึงเป็ นประเด็นวิจยั สําคัญที่ควรพัฒนา ต่อยอดและ
ขยายผลการดําเนินการต่อไป
โดยทั่วไปการรวบรวมแม่ปทู ะเลที่มีไข่แก่จากแหล่งธรรมชาติเพื่อเลีย้ งขุนให้มีไข่นอกกระดองในซีเมนต์หรือบ่อดิน
การเลีย้ งขุนต้องใช้เวลานานจึงทําให้ได้ผลผลิตที่ไม่สมํ่าเสมอ จาการศึกษาสุรชาติ และเอกพงษ์ (2543) กล่าวว่าบ่อ
คอนกรีตที่มีทรายรองพืน้ บ่อนัน้ ช่วยให้แม่ปทู ะเล ระยะเพศขัน้ ที่ 3 มีไข่นอกกระดองมากที่สดุ เมื่อเปรียบเทียบบ่อเลีย้ งแบบ
มีกะละมังใส่ทรายวางบนพืน้ และที่ไม่มีทรายรองพืน้ Islam et al. (2010) รายงานว่ารูปแบบการเลีย้ งมีความสําคัญต่อการ
พัฒนาการของไข่ในกระดองของแม่ปู Scylla paramamosian ซึ่งสอดคล้องกับรายงานของ Wu et al. (2020) ที่รายงาน
ว่า ปั จจัยแวดล้อมจะมีผลโดยตรงต่อการพัฒนากรของไข่แม่ปู ด้วยเหตุนี ้ การศึกษานีม้ ีวตั ถุประสงค์เพื่อ ศึกษาการเลีย้ งปู
ทะเล (Scylla spp.) ไข่ในกระดองระยะที่ 2 ไปสูร่ ะยะที่ 4 ด้วยรู ปแบบการเลีย้ งต่างกันต่อจํานวนวันของการพัฒนาไข่ใน
กระดองของปูทะเล อัตรารอดตาย และผลของการเปลีย่ นแปลงคุณภาพนํา้ ระหว่างการเลีย้ ง ทัง้ นี ้ เพื่อนําไปสูแ่ นวทางการ
ส่งเสริมให้แก่เกษตรกรที่สนใจ และใช้เป็ นข้อมูลฐานในการเพาะเลีย้ งปูทะเลในอนาคตต่อไป
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อุปกรณ์และวิธีการ
วางแผนการทดลอง
วางแผนการทดลองโดยเลีย้ งแม่ปทู ะเล (Scylla spp.) ที่มีไข่ในกระดองระยะที่ 2 โดยใช้รูปแบบปั จจัยแวดล้อม
ของการเลีย้ งเป็ นชุดทดลอง (Treatment) ได้แก่ เลีย้ งแม่ปทู ะเลไข่ในกระดองในสภาพการเลีย้ งเดี่ยวภายในถังพลาสติก
กลม (T1) เลีย้ งรวมในบ่อซีเมนต์ที่อตั ราความหนาแน่น 3 ตัวต่อตารางเมตร (T2) และเลีย้ งรวมในบ่อซีเมนต์ที่อตั รา 5 ตัว
ต่อตารางเมตร (T3) ชุดการทดลองละ 5 ซํา้ (Replication)
การเตรียมสัตว์ทดลอง
นําแม่พนั ธุ์ปูทะเล (Scylla spp.) ขนาดความกว้างกระดองประมาณ 6.0–6.5 เซนติเมตร ที่จับได้จากธรรมชาติ
โดยชาวประมงในพืน้ ที่จงั หวัดชุมพร มาปล่อยลงเลีย้ งในบ่อดินขนาด 1 ไร่ ของสถานีวิจยั ประมงคลองวาฬ ตําบลคลองวาฬ
อําเภอเมืองประจวบคีรีขนั ธ์ จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ โดยมีการเตรียมบ่อและกัน้ ขอบบ่อด้วยการใช้แผ่นกระเบือ้ ง จากนัน้
ปล่อยปูที่อตั รา 0.5 ตัว/ตารางเมตร (800 ตัว/ไร่) เลีย้ งปูทะเลในบ่อดินด้วยปลาเป็ ดที่อตั ราประมาณ 5%/นํา้ หนักตัว/วัน
โดยให้อาหารวันละ 1 มือ้ เวลาประมาณ 18.00 น. เลีย้ งนานประมาณ 180 วัน สุม่ จับแม่ปทู ะเลที่มีไข่ในกระดองด้วยการ
ใช้ล อบพับดัก ปู เพื่ อ นํา แม่ปูท ะเลที่ มีไ ข่ในกระดองระยะที่ 2 มาดํา เนิ นการศึก ษาตามแผนการทดลองต่อ ไป โดยใช้
หลักเกณฑ์การพิจารณาระยะไข่ในกระดองตามวิธีการของ Wu et al. (2020)
วิธีดาํ เนินการ
ปล่อยแม่ปทู ะเลลงเลีย้ งในถังพลาสติกกลมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 42.5×48.0 เซนติเมตร ความจุของถัง 57 ลิตร
ระดับนํา้ สูง 37.5 เซนติเมตร ที่ปริมาตรนํา้ 40 ลิตร ความเค็มของนํา้ ทะเล 35–36 ppt (T1) และปล่อยแม่ปทู ะเลลงเลีย้ งใน
บ่อซีเมนต์กลม ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 เมตร ปริมาตรนํา้ 1,000 ลิตร ที่อตั ราปล่อย 3 ตัวต่อตารางเมตร (T2) และ 5 ตัว
ต่อตารางเมตร (T3) ทัง้ นี ้ พืน้ ถังและบ่อซีเมนต์จะใส่ทรายลงไปหนาประมาณ 10 เซนติเมตร เพื่อใช้เป็ นที่หลบซ่อน (Fig. 1)
ให้อากาศตลอดเวลา อาหารทีใ่ ช้เลีย้ งแม่ปทู ะเล คือ ปลาเป็ ดสด (ปลาข้างเหลือง Selaroides sp.) สลับกับหอยแมลงภูส่ ด
(Perna viridis) ที่อัตราประมาณ 5%/นํา้ หนักตัว/วัน โดยให้อาหารวันละ 1 มือ้ เวลาประมาณ 9.00 น. บันทึกผลการ
พัฒนาการของไข่ทกุ 7 วัน เลีย้ งนาน 60 วัน
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(A)

(B)

Fig. 1 Female mud crabs (Scylla spp.) culture with inner ovary stage II for ovary stage IV production:
(A) individual female crab culture in plastic tank; (B) female crab culture in concrete tanks at 3 and 5 crabs per
tank
ระหว่างการทดลองจะทําการเปลี่ยนถ่ายนํา้ 100% และตรวจวัดคุณภาพนํา้ ทุก 7 วัน ด้วยเครื่องมือ และวิธีการ
ดังนี ้ ความเค็มของนํา้ วัดด้วย Salinity Refractometer ยี่หอ้ Prima tech อุณหภูมินาํ้ และปริมาณออกซิเจนที่ละลายในนํา้
(DO) วัดด้วย DO meter รุ น่ YSI 550A ความเป็ นกรด-ด่างของนํา้ วัดโดยใช้ pH meter ยี่หอ้ Cyber Scan pH 11 จากนัน้
เก็บตัวอย่างนํา้ ทะเลจากถังเลีย้ งปูทะเลบรรจุลงขวดพลาสติกโดยมีปริมาตรประมาณ 250 มล. เพื่อนํามาวิเคราะห์หา
ปริมาณแอมโมเนียรวมด้วยวิธี Indophenol blue method ปริมาณไนไตรท์ดว้ ยวิธี Colorimetric method และค่าความ
เป็ นด่างด้วยวิธี Titration method ภายในห้องปฏิบตั ิการ ตามวิธีการของ APHA, AWWA, and WEF (2017) โดยวัดการ
ดูดกลืนแสงด้วย Spectrophotometer รุน่ Spectro 2000 RS
การวิเคราะห์ผล
ศึกษาระยะเวลาที่ใช้ในการพัฒนาการของไข่ในกระดองจากระยะที่ 2 ถึงระยะที่ 4 (จํานวนวัน) และหาอัตราการ
รอดตายตาม Equation 1
Survival rate (%) =

number of died female crab at the end of experiment
total number of female crab initial

× 100

(1)

นํา ข้ อ มู ล ของแต่ ล ะชุ ด การทดลองมาวิ เ คราะห์ค วามแปรปรวน (Analysis of variance; ANOVA) และ
เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยเพื่อหาความแตกต่างของข้อมูลด้วยวิธี Duncan’s new multiple range test ที่ระดับความเชื่อมั่น
95% โดยวิเคราะห์ และประมวลผลด้วยโปรแกรม IBM SPSS Statistics for Windows, Version 24.0 (Armonk, NY: IBM
Corp.)
ผลและวิจารณ์ผลทดลอง
จากการศึกษาการพัฒนาการไข่ในกระดองของแม่ปทู ะเลที่มีไข่ในกระดองระยะที่ 2 ที่รูปแบบการเลีย้ งต่างกัน
3 รู ปแบบตลอดระยะเวลา 60 วัน พบว่าแม่ปทู ะเลของในแต่ละชุดการทดลองมีความกว้าง ความยาว และนํา้ หนักตัวไม่
แตกต่างกันทางสถิติ (p > 0.05) และมีระยะเวลาการพัฒนาการของไข่ในกระดองระยะที่ 2 เป็ นระยะที่ 4 ไม่แตกต่างกัน
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(p > 0.05) (Table1) สําหรับแม่ปูทะเลที่อยู่ในวัยเจริญพันธุ์เมื่อทําการผสมจากปูเพศผูแ้ ล้ว มีการพัฒนาของรังไข่จาก
ระยะไข่ออ่ นเป็ นระยะไข่แก่ และพัฒนาต่อจนฟั กเป็ นระยะวัยอ่อน ในช่วงนีแ้ ม่ปทู ะเลจะไม่มีการลอกคราบ จึงทําให้แม่ปไู ม่
มีการเพิ่มขึน้ ของขนาดความกว้างกระดอง ความยาวกระดอง และมีนาํ้ หนักที่เพิ่มขึน้ เพียงเล็กน้อยซึง่ เป็ นนํา้ หนักของรังไข่
เท่านัน้ (อาภรณ์ และคณะ, 2558) Islam et al. (2010) ได้ศึกษาการพัฒนาระยะไข่ปูขาวในเขตป่ าชายเลน พบว่าปูเพศ
เมียที่ยังไม่สมบูรณ์นนั้ มีจับปิ ้งเป็ นรู ปตัวยูและมีรงั ไข่ระยะ 1 หรือ 2 ซึ่ง อาภรณ์ และคณะ (2558) รายงานว่าในช่วง
ระยะเวลา 60–90 วัน รังไข่สามารถพัฒนาจากระยะไข่ออ่ นจนเป็ นระยะไข่แก่ได้
ส่วนอัตรารอดตายของแม่ปทู ะเลที่เลีย้ งพบว่า แม่ปทู ะเลชุด T1 มีอตั รารอดตายสูงกว่าชุดการทดลอง T2 และ T3
(Table1) เนื่องจากการเลีย้ งแม่ปทู ะเลแบบเดี่ยวจะช่วยลดปั ญหาการต่อสู้ และการกินกันเองของปูทะเลได้ ซึ่งถือว่าเป็ น
สาเหตุหนึ่งของการตายของปูทะเลที่เลีย้ ง ภัทราวดี และจิติมา (2562) รายงานว่าการศึกษาสาเหตุการตายของปูทะเลที่มี
ผลต่ออัตราการรอดตายของปูทะเลในระหว่างการเลีย้ งในระยะเวลา 6 สัปดาห์ มี 2 สาเหตุดว้ ยกันคือ สาเหตุแรกเกิดจาก
การตายโดยธรรมชาติ สาเหตุที่สองคือการตายเพราะลอกคราบไม่ออก โดยวรวุฒิ และคณะ (2552) กล่าวว่าการลอก
คราบไม่ออกของปูทะเลคือการที่ปตู ิดกระดองตาย ซึง่ มีสาเหตุมากจากการที่ปไู ด้รบั อาหารไม่เพียงพอหรือกินอาหารที่ไม่มี
คุณภาพ นอกจากนี ้ วุฒิชยั (2554) รายงานว่า สาเหตุหลักของปูมา้ ที่ตายเกิดจากการกินกันเอง ซึง่ สอดคล้องกับการศึกษา
ครัง้ นีท้ ี่พบว่า แม่ปทู ะเลที่เลีย้ งแบบรวม (ชุดการทดลอง T2 และ T3) มีอตั ราการตายสูงกว่าปูทะเลที่เลีย้ งแบบเดี่ยว (ชุด
การทดลอง T1) โดยมี ส าเหตุ ม าจากการกิ น กัน เอง นอกจากนี ้ Islam et al. (2010) รายงานว่ า รู ป แบบการเลี ย้ งมี
ความสําคัญต่อ การพัฒนาการของไข่ในกระดองของแม่ปู Scylla paramamosian และ Wu et al. (2020) รายงานว่า
ปั จจัยแวดล้อมจะมีผลโดยตรงต่อการพัฒนากรของไข่แม่ปู S. paramamosian เช่นกัน ซึ่งตรงกันข้ามกับการศึกษาครัง้ นี ้
ที่รูปแบบหรือปั จจัยแวดล้อมของการเลีย้ งไม่สง่ ผลต่อระยะเวลาการพัฒนาการของไข่ในกระดองระยะที่ 2 เป็ นระยะที่ 4
ทัง้ นีอ้ าจเป็ นเพราะว่า ปูทะเลที่ใช้ในการศึกษาส่วนใหญ่เป็ นปูสกุล S. olivacea มากกว่าสกุล S. paramamosian ซึ่งปู
ทะเลสกุล S. olivacea เป็ นสายพันธุ์ที่พบมากในประเทศไทย และมีแพร่หลายมากกว่าสายพันธุ์ S. paramamosian
(บรรจง และบุญรัตน์, 2545) อย่างไรก็ตาม การศึกษาครัง้ ต่อไปควรมีการศึกษาเฉพาะเจาะจงถึงชนิดหรือสายพันธุป์ ูทะเล
ที่ใช้ศกึ ษา ทัง้ นี ้ เพื่อเป็ นแนวทางในการเพิ่มทางเลือกในการผลิตแม่ปทู ะเลของเกษตรกรต่อไป
Table 1 Average carapace width, carapace length, body weight, survival rate and cultured period of female
mud crab (Scylla spp.) at different culture patterns
Items
T1
T2
T3
p-value
a
a
a
Carapace width (cm)
10.74±0.62
11.52±0.53
11.08±0.56
0.141
a
a
a
Carapace length (cm)
7.52±0.28
7.58±0.30
7.50±0.33
0.915
a
a
a
Body weight (g)
230.42±24.73
250.10±34.71
229.54±28.27
0.483
Cultured period (days)
52.40±16.77a
21.00±10.14a
44.20±26.09a
0.550
a
b
b
Survival rate (%)
100.00±0.00
53.33±18.26
48.00±17.88
0.000
Note: Means within a row with different superscripts are significantly different (p < 0.05).
นอกจากนี ้ จากการศึกษาครัง้ นีพ้ บว่าค่าคุณภาพนํา้ เฉลี่ยของการเลีย้ งแม่ปูทะเลในแต่ละชุดการทดลองไม่มี
ความแตกต่างกันทางสถิติ (Table 2) และสําหรับคุณภาพนํา้ ที่ใช้ในการเลีย้ งแม่ปูทะเลที่มีไข่ในกระดองแต่ละชุดการ
ทดลองนัน้ อยูใ่ นเกณฑ์มาตรฐานที่กาํ หนดตามคุณภาพนํา้ เพื่อการเพาะเลีย้ งสัตว์นาํ้ ชายฝั่ง โดย รัชฎา (2543) รายงานว่า
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ระดับของความเค็มที่เหมาะสมต่อการเลีย้ งแม่ปทู ะเล เพื่อให้มีไข่นอกกระดองเท่ากับ 35 ppt ซึง่ สอดคล้องกับรายงานของ
Bambang et al. (2019) ที่รายงานว่าคุณภาพนํา้ ที่ใช้ในการเพาะเลีย้ งปูทะเลในถังพลาสติกแบบระบบนํา้ หมุนเวียนจะ
ช่วยปรับสภาพนํา้ ให้อยูใ่ นเกณฑ์ที่เหมาะสมในการดํารงชีวิตของปูทะเล ลดการต่อสู้ และการกินกันเองของปูได้ อีกทัง้ ยัง
ช่วยประหยัดนํา้ และสะดวกต่อการทํางาน
Table 2 Average water quality of female mud crab (Scylla spp.) at different culture patterns
Parameters
T1
T2
T3
a
a
Salinity (ppt)
35.33±0.40
35.41±1.37
35.89±1.58a
DO (mg/l)
4.06±0.22a
4.13±0.55a
3.98±0.22a
Temperature (ºC)
27.51±0.66a
26.67±0.14b
26.72±0.04b
pH
8.27±0.14a
8.35±0.26a
8.48±0.03a
Total ammonia (mg-N/l)
0.37±0.05a
0.42±0.18a
0.38±0.15a
Nitrite (mg-N/l)
1.48±0.34b
0.76±0.23a
1.13±0.30ab
Alkalinity (mg/l as CaCO3)
137.20±7.09b
154.61±4.17a
155.11±6.99a
Note: Means within a row with different superscripts are significantly different (p < 0.05).

p-value
0.749
0.802
0.008
0.208
0.888
0.009
0.001

สรุ ป
การนําแม่ปทู ะเลไข่ในกระดองระยะที่ 2 ที่ได้จากบ่อเลีย้ งในบ่อดินมาเลีย้ งที่ปัจจัยแวดล้อมของการเลีย้ งต่างกัน
ภายในระบบโรงเพาะฟั กพบว่า ที่สภาพการเลีย้ งเดี่ยวภายในถังพลาสติกกลม การเลีย้ งรวมในบ่อซีเมนต์ที่อตั ราความ
หนาแน่น 3 ตัวต่อตารางเมตร และการเลีย้ งรวมในบ่อซีเมนต์ที่อตั รา 5 ตัวต่อตารางเมตร โดยระยะเวลาของแม่ปทู ะเลที่มี
การพัฒนาการของไข่ในกระดองจากระยะที่ 2 เป็ นระยะที่ 4 ไม่มีความแตกต่างกัน (เฉลีย่ 21–52 วัน) แต่แม่ปทู ะเลที่เลีย้ ง
สภาพการเลีย้ งเดี่ยวภายในถังพลาสติกกลมจะมีอตั รารอดตายสูง (100%) กว่าที่เลีย้ งในสภาพอื่นภายใต้การศึกษานี ้ โดย
รู ปแบบการเลีย้ งในแต่ละรู ปแบบไม่ส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงคุณภาพนํา้ ระหว่างการเลีย้ ง อย่างไรก็ตามควรมี
การศึกษาเพิ่มเติมหรือปรับปรุ งรู ปแบบการเลีย้ งแม่ปูทะเลไข่ในกระดองที่สภาพการเลีย้ งเดี่ยวภายในถังพลาสติกกลม
ต่อไป เช่น เลีย้ งภายใต้ระบบนํา้ หมุนเวียน เป็ นต้น ทัง้ นีเ้ พื่อการต่อยอดองค์ความรู ส้ รู่ ู ปแบบหรือระบบการเลีย้ งที่สามารถ
ถ่ายทอดสูเ่ กษตรกรเพื่อการนําไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเป็ นรูปธรรม
งานวิจยั นีเ้ ป็ นส่วนหนึ่งของโครงการ “การพัฒนาตัวแบบเชิงธุรกิจการผลิตปูทะเลตลอดห่วงโซ่อปุ ทานโดยการมี
ส่วนร่วมของผูม้ ีส่วนได้เสียเพื่อสร้างเป็ นสินค้าเศรษฐกิจชนิดใหม่รองรับการเปลี่ยนแปลงและวิกฤตด้านเศรษฐกิจใน
จังหวัดปั ตตานี” ที่สนับสนุนงบประมาณโดย หน่วยบริหารและจัดการทุนวิจัยและนวัตกรรมด้านการพัฒนาระดับพืน้ ที่
(บพท.)
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บทคัดย่อ
งานวิจัยนีม้ ีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิ ภาพของสารสกัดนํา้ มันหอมระเหยจากสะระแหน่ (peppermint
essential oil, PEO) ต่ อ การเจริ ญ เติ บ โต อั ต รารอดตาย ระบบภู มิ คุ้ม กั น และความต้า นทานการติ ด เชื ้อ Vibrio
parahaemolyticus ของกุง้ ขาวแวนนาไมในห้องปฏิบตั ิการ โดยแบ่งออกเป็ น 2 การทดลอง คือ การทดลองที่ 1 ให้กุง้ ขาว
แวนนาไมระยะโพสลาร์วา 12 กิน PEO ในอัตรา 0 (กลุม่ ควบคุม), 400, 800, และ 1,600 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมอาหาร วัน
ละ 4 ครัง้ เป็ นเวลา 30 วัน แล้วบันทึกนํา้ หนักตัว อัตราการรอดตาย และการตอบสนองทางระบบภูมิคมุ้ กันของกุง้ ส่วนการ
ทดลองที่ 2 นํากุง้ ขาวแวนนาไมจากการทดลองที่ 1 มาทําให้ติดเชือ้ แบคทีเรียโดยวิธีการแช่ดว้ ย V. parahaemolyticus
ความเข้มข้น 105 CFU/mL จากนัน้ เลีย้ งกุง้ ด้วยอาหารชนิดเดิมเป็ นเวลา 14 วัน แล้วบันทึกอัตรารอดตายและนํา้ หนักตัวที่
เพิ่มขึน้ ผลการศึกษาพบว่ากุง้ ที่ได้รบั PEO ในอัตรา 800 และ 1,600 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมอาหารมีนาํ้ หนักตัวเฉลี่ย การ
ตอบสนองทางระบบภูมิคมุ้ กัน และอัตรารอดหลังแช่เชือ้ สูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนยั สําคัญ (p < 0.05) บ่งชีว้ ่า PEO
สามารถช่วยส่งเสริมสุขภาพของกุง้ ได้
คําสําคัญ: กุง้ ขาวแวนนาไม, นํา้ มันหอมระเหย, ภูมิคมุ้ กัน, วิบริโอ, สะระแหน่
Abstract

The study aimed to investigate the effects of peppermint essential oil (PEO) on the growth performance,
immune responses, and resistance to Vibrio parahaemolyticus infection in Pacific white shrimp. The study was
divided into two experiments. In Experiment 1, the postlarvae 12 were fed on PEO at the rate of 0 (control), 400,
800, or 1,600 mg/kg feed four times daily for 30 days. The body weight, survival rate, and immune parameters
were determined. In Experiment 2, the juvenile shrimp from Experiment 1 were challenged by immersion with
V. parahaemolyticus (105 CFU/mL) and were fed with the same diets for another 14 days. The weight gain and
survival rate were recorded. The results demonstrated that the shrimp which fed on PEO 800 and 1,600 mg/kg
feed had significantly higher body weight, immune responses, and survival after immersion challenge than
those of the control (p < 0.05), indicating that PEO could help improve the overall health status of the shrimp.
Keywords: Essential oil, Immunity, Pacific white shrimp, Peppermint, Vibrio spp.
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คํานํา
การเพาะเลีย้ งกุง้ ขาวแวนนนาไม (Litopenaeus vannamei) เป็ นหนึ่งในอุตสาหกรรมการเพาะเลีย้ งสัตว์นาํ้ ที่
สําคัญของประเทศไทย ซึ่งมีผลผลิตกุง้ ขาวแวนนาไมจากการเพาะเลีย้ งตัง้ แต่ช่วงเดือนมกราคม ถึง กันยายน 2564 เป็ น
จํานวน 186,752 ตัน (พัชรินธร, 2564) ในปั จจุบนั การเลีย้ งกุง้ ขาวแวนนาไมของประเทศไทยเริ่มประสบปั ญหามากขึน้
เนื่องจากมีการเลีย้ งแบบหนาแน่นสูง มีการให้อาหารในปริมาณมาก ส่งผลให้เกิดการสะสมของสารอินทรียใ์ นบ่อเลีย้ ง
และเกิดปั ญหาการระบาดของโรคที่มีสาเหตุมาจากแบคทีเรียกลุม่ วิบริโอ (Vibrio spp.) โดยเฉพาะโรคตับวายเฉียบพลัน
(Kumar et al., 2020) และโรคขีข้ าว (แก้วตา, 2558; Somboon et al., 2012) ทําให้ปริมาณผลผลิตกุง้ ขาวแวนนาไมลดลง
ในขณะที่เกษตรกรกลับมีตน้ ทุนการเลีย้ งที่สงู ขึน้ จนทําให้เกิดการขาดทุน
เพื่อแก้ปัญหาโรคติดเชือ้ แบคทีเรียและป้องกันปั ญหาการใช้ยาปฏิชีวนะในระหว่างการเลีย้ ง จนทําให้เกิดปั ญหา
ยาตกค้างในผลิตภัณฑ์กงุ้ (สํานักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ, 2553) การใช้สารสกัดจากสมุนไพรเพื่อ
เป็ นทางเลือกในการส่งเสริมสุขภาพสัตว์นาํ้ และป้องกันการติดเชือ้ แบคทีเรียทดแทนการใช้ยาปฏิชีวนะ (Reverter et al.,
2014) จึ ง มี ค วามจํา เป็ น ที่ ผ่ า นมามี ร ายงานว่ า สารสกั ด จากสมุ น ไพร เช่ น กระเที ย ม (แก้ว ตา และคณะ, 2559;
Chirawithayaboon et al., 2020) มะกรู ด (ทัศนีย,์ 2560) และพืช Macleaya cordata (Bussabong et al., 2021) มีฤทธิ์
ในการเสริมสุขภาพในสัตว์นาํ้ ได้ ในขณะที่สะระแหน่ หรือ peppermint (Mentha × piperita) เป็ นหนึ่งในพืชสมุนไพรที่มี
ศักยภาพในการนํามาใช้ในการเพาะเลีย้ งสัตว์นาํ้ เนื่องจากมีสรรพคุณหลากหลาย เช่น มีฤทธิ์ตา้ นอนุมูลอิสระ ต้านการ
อักเสบ ต้านจุลชีพ ฯลฯ หาได้ค่อนข้างง่ายและราคาไม่สงู มาก โดยสารออกฤทธิ์หลักในสะระแหน่คือนํา้ มันหอมระเหย
(essential oil) ซึง่ มีองค์ประกอบหลักได้แก่ menthol และ menthone (Reddy et al., 2019; Tafrihi et al., 2021) สะระแหน่
ในรู ปของผงแห้ง สารสกัดเอทานอล และนํา้ มันหอมระเหย ได้ถกู นํามาศึกษาประสิทธิภาพในการส่งเสริมการเจริญเติบโต
การเพิ่มภูมิตา้ นทาน และการป้องกันการเกิดโรคติดเชือ้ แบคทีเรียในปลาหลายชนิด (Adel et al., 2015, 2016; Bhatnagar
and Saluja, 2019; Padala et al., 2021, Talpur, 2014) ซึ่งผลการศึกษาส่วนมากบ่งชีว้ ่าสะระแหน่มีประสิทธิภาพที่ดีใน
การส่งเสริมสุขภาพของปลา รวมทัง้ ความสามารถในการต้านทานการติดเชือ้ แบคทีเรียก่อโรคด้วย อย่างไรก็ ตามใน
ปั จจุบนั ยังไม่มีขอ้ มูลเกี่ยวกับคุณสมบัติสง่ เสริมสุขภาพและความต้านทานเชือ้ ก่อโรคของสะระแหน่ในการเลีย้ งกุง้ ขาวแวน
นาไม วิจยั นีจ้ ึงมีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของสารสกัดนํา้ มันหอมระเหยจากสะระแหน่ (peppermint essential oil, PEO)
ต่อการเจริญเติบโต การรอดตาย ระบบภูมิคมุ้ กัน และการป้องกันการติดเชือ้ Vibrio parahaemolyticus ในการเลีย้ งกุง้
ขาวแวนนาไมในห้องปฏิบัติการ โดยผลการวิจัยที่ได้จะเป็ นแนวทางในการนํา PEO ไปประยุกต์ใช้ในการเลีย้ งกุง้ ขาว
แวนนาไมต่อไป
อุปกรณ์และวิธีการ
การทดลองที่ 1: ผลของสารสกัดนา้ํ มันหอมระเหยจากสะระแหน่ต่อการเจริญเติบโต อัตรารอดตาย ระบบภูมิคมุ้ กัน ของ
กุง้ ขาวแวนนาไมระยะโพสลาร์วา
การทดลองผลของสารสกัดนํา้ มันหอมระเหยจากสะระแหน่ (PEO) ที่มีต่อกุง้ ขาวแวนนาไมในช่วงระหว่างเดือน
มกราคม-มีนาคม 2564 ณ ศูนย์วิจยั ธุรกิจเพาะเลีย้ งสัตว์นาํ้ คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (วิทยาเขตบางเขน)
กรุ งเทพมหานคร วางแผนการทดลองแบบสุ่มตลอดโดยใช้กุ้งขาวแวนนาไมระยะโพสลาร์วา 12 (นํา้ หนักเฉลี่ยตัวละ
3 มิลลิกรัม) จากฟาร์มเอกชนมาเลีย้ งในนํา้ ที่ผ่านการฆ่าเชือ้ ด้วยคลอรีน ความเค็ม 25 พีพีที ทดลองโดยใช้ถังไฟเบอร์
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กลาสขนาดความจุ 500 ลิตร จํานวน 16 ถัง แบ่งออกเป็ น 4 ชุดการทดลอง ชุดละ 4 ซํา้ (มีกงุ้ ความหนาแน่น 100 ตัวต่อ
ถัง) ดังนี ้
ชุดการทดลองที่ 1: ชุดควบคุม (ให้อาหารสําเร็จรูปที่มีโปรตีนไม่นอ้ ยกว่า 38% จากบริษัทเจริญโภคภัณฑ์)
ชุดการทดลองที่ 2: ให้อาหารสําเร็จรูปที่มีโปรตีนไม่นอ้ ยกว่า 38% + PEO 400 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมอาหาร
ชุดการทดลองที่ 3: ให้อาหารสําเร็จรูปที่มโี ปรตีนไม่นอ้ ยกว่า 38% + PEO 800 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมอาหาร
ชุดการทดลองที่ 4: ให้อาหารสําเร็จรูปที่มโี ปรตีนไม่นอ้ ยกว่า 38% + PEO 1,600 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมอาหาร
เตรียมสารสกัดนํา้ มันหอมระเหยจากสะระแหน่ (PEO) เริ่มต้นจากการนําใบและยอดอ่อนของสะระแหน่ที่ตาก
แห้งและบดละเอียดแล้วมาสกัดนํา้ มันหอมระเหยด้วยวิธีกลั่นด้วยนํา้ (hydrodistillation) เป็ นเวลา 4 ชั่วโมงในอัตราส่วน
สะระแหน่ 100 กรัมต่อนํา้ 500 มิลลิลิตร ตามวิธีของ Reddy et al. (2019) และเก็บไว้ที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียสก่อน
ทําการศึกษา นําสารสกัดดังกล่าวซึง่ อยูใ่ นรูปของเหลวมาคลุกผสมอาหารตามความเข้มข้นที่ระบุไว้ เคลือบด้วยนํา้ มันปลา
ทูนา่ และนําไปผึง่ ลมให้แห้งก่อนนํามาให้กงุ้ กิน เลีย้ งกุง้ ขาวด้วยอาหารดังกล่าววันละ 4 ครัง้ เป็ นเวลา 30 วัน แล้วสุม่ กุง้ ถัง
ละ 10 ตัวเพื่อหาค่านํา้ หนักเฉลี่ยของแต่ละถังและนับอัตรารอดของทุกกลุม่ การทดลอง ค่าคุณภาพนํา้ ตลอดระยะเวลาที่
ทํา การศึก ษาอยู่ใ นช่ ว งที่ มี ค วามเหมาะสมต่อ การเลีย้ งกุ้ง ขาวแวนนาไม กล่า วคื อ ค่า ออกซิ เ จนที่ ล ะลายนํา้ เท่า กับ
6.60±0.28 พี พี เ อ็ ม แอมโมเนี ย 0.07±0.02 พี พี เ อ็ ม pH 8.15±0.17 และค่ า ความเป็ น ด่ า ง 134.00±6.05 พี พี เ อ็ ม ของ
CaCO3
การศึกษาผลต่อระบบภูมิคมุ้ กันของกุง้ เริ่มจากการสุม่ กุง้ ในแต่ละถังจํานวน 5 ตัวหลังจากเลีย้ งกุง้ ด้วยอาหาร
ผสม PEO เป็ นเวลา 30 วันมาแล้ว มาเจาะเลือดจากแอ่งเลือดปริมาตรตัวละ 0.2 มิลลิลิตร ด้วยเข็มฉีดยาขนาด 25G ที่
ภายในบรรจุสารป้องกันการแข็งตัวของเลือด (K-199 + 5% L-cysteine) ปริมาตร 0.6 มิลลิลิตร นําเลือดที่ได้ไปวิเคราะห์
ปริมาณของเม็ดเลือดรวม (total hemocyte count) กิจกรรมของเอนไซม์ phenoloxidase (PO activity) และกิจกรรมการ
ทําลายแบคทีเรียของนํา้ เลือด (bactericidal activity) ตามวิธีของกิจการ และคณะ (2543) กิจกรรมของกระบวนการกลืน
กิ น สิ่ง แปลกปลอมของเม็ ด เลือ ดกุ้ง (phagocytic activity) ตามวิ ธี ข อง Itami et al. (1944) และกิ จ กรรมของเอนไซม์
superoxide dismutase (SOD activity) โดยใช้ชดุ ทดสอบ SOD assay kit (Sigma-Aldrich)
การทดลองที่ 2: ผลของสารสกัดนา้ํ มันหอมระเหยจากสะระแหน่ต่อความต้านทานการติดเชือ้ Vibrio parahaemolyticus
ในกุง้ ขาวแวนนาไมระยะ juvenile
เตรียมแบคทีเรีย V. parahaemolyticus สําหรับการทดลองทําให้กงุ้ ติดเชือ้ โดยการนําเชือ้ ที่แยกได้จากกุง้ ขาว
แวนนาไมที่เป็ นโรคขีข้ าวมาเลีย้ งบนอาหารเลีย้ งเชือ้ tryptic soy agar (TSA) แล้วนําไปบ่มที่อุณหภูมิ 37°C เป็ นเวลา
18–24 ชั่วโมง จากนัน้ เขี่ยเชือ้ มาละลายในนํา้ เกลือ 1.5% แล้วนําไปวัดค่าการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลืน่ 540 นาโนเมตร
ให้มีคา่ เท่ากับ 0.6 ซึง่ จะมีปริมาณเชือ้ 108 CFU/mL
หลังจากสิน้ สุดการทดลองที่ 1 ทําการสุม่ กุง้ ซึง่ มีนาํ้ หนักเฉลี่ยประมาณ 2–3 กรัม จากแต่ละถังของการทดลองที่
1 มาจัดชุดการทดลองใหม่ โดยแบ่งออกเป็ น 5 ชุดทดลอง ชุดทดลองละ 4 ซํา้ มีจาํ นวนกุง้ 30 ตัวต่อถัง ได้แก่
ชุดการทดลองที่ 1: ชุดควบคุมที่ไม่ใส่เชือ้ แบคทีเรีย (negative control)
ชุดการทดลองที่ 2: ชุดควบคุมทีถ่ กู ใส่เชือ้ แบคทีเรีย (positive control) ใส่เชือ้ โดยวิธีการแช่สารละลายแบคทีเรีย
V. parahaemolyticus ที่ความเข้มข้น 105 CFU/mL
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ชุดการทดลองที่ 3: ชุดการทดลองด้วยอาหารสําเร็จรู ปที่มีโปรตีนไม่นอ้ ยกว่า 38% + PEO 400 มิลลิกรัมต่อ
กิโลกรัมอาหาร และใส่เชือ้ โดยวิธีการแช่สารละลายแบคทีเรีย V. parahaemolyticus ที่ความเข้มข้น 105 CFU/mL
ชุดการทดลองที่ 4: ชุดการทดลองด้วยอาหารสําเร็จรู ปที่มีโปรตีนไม่นอ้ ยกว่า 38% + PEO 800 มิลลิกรัมต่อ
กิโลกรัมอาหาร และใส่เชือ้ โดยวิธีการแช่สารละลายแบคทีเรีย V. parahaemolyticus ที่ความเข้มข้น 105 CFU/mL
ชุดการทดลองที่ 5: ชุดการทดลองด้วยอาหารสําเร็จรู ปที่มีโปรตีนไม่นอ้ ยกว่า 38% + PEO 1,600 มิลลิกรัมต่อ
กิโลกรัมอาหาร และใส่เชือ้ โดยวิธีการแช่สารละลายแบคทีเรีย V. parahaemolyticus ที่ความเข้มข้น 105 CFU/mL
โดยกุง้ ในชุดการทดลองที่ 2–5 จะถูกทําให้ติดเชือ้ โดยวิธีการแช่ดว้ ยสารละลายแบคทีเรีย V. parahaemolyticus
ที่ความเข้มข้น 105 CFU/mL ในนํา้ ปริมาตร 200 ลิตร จากนัน้ เลีย้ งกุง้ ด้วยอาหารชนิดเดิมเป็ นเวลา 14 วัน ไม่มีการเปลีย่ น
ถ่ายนํา้ ตลอดระยะเวลาที่แช่เชือ้ 14 วัน บันทึกอัตรารอดตายและนํา้ หนักตัวที่เพิ่มขึน้
การวิเคราะห์ขอ้ มูลทางสถิติ
นําข้อมูลอัตราการเจริญเติบโต อัตรารอดตาย และการตอบสนองทางภูมิคมุ้ กันมาวิเคราะห์ความแปรปรวน
(one-way ANOVA) และเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยระหว่างกลุม่ ทดลองโดยใช้วิธี Duncan’s New Multiple
Range (DMRT) ด้ ว ยโปรแกรมสํ า เร็ จ รู ปทางสถิ ติ IBM SPSS Statistics version 27 software (IBM Corporation,
Armonk, NY, USA) โดยหาก p < 0.05 จะสรุปผลว่ามีความแตกต่างอย่างมีนยั สําคัญทางสถิตริ ะหว่างกลุม่ ทดลอง
ผลและวิจารณ์ผลการทดลอง
หลังจากที่เลีย้ งกุ้งขาวแวนนาไมระยะโพสลาร์วา 12 ด้วยอาหารผสม PEO ในอัตรา 400, 800, และ 1,600
มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมอาหารเป็ นเวลา 30 วัน พบว่ากุง้ ที่ได้รบั PEO 800 และ 1,600 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมอาหารมีนาํ้ หนัก
ตัวเฉลีย่ เท่ากับ 2.41 และ 2.49 กรัมต่อตัว ตามลําดับ ซึง่ แตกต่างจากกลุม่ ควบคุม (2.23 กรัมต่อตัว) อย่างมีนยั สําคัญทาง
สถิติ (p < 0.05) อย่างไรก็ตามอัตราการรอดตายของกุง้ ทุกกลุม่ การทดลองไม่มคี วามแตกต่างกัน โดยมีอตั รารอดประมาณ
80% (Table 1) สําหรับการศึกษาการตอบสนองทางภูมิคมุ้ กันพบว่า กุง้ ที่ได้รบั PEO ที่ระดับความเข้มข้น 800 และ 1,600
มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมอาหารมีปริมาณของเม็ดเลือดรวม กิจกรรมของกระบวนการกลืนกินสิ่งแปลกปลอมของเม็ดเลือดกุง้
กิจกรรมของเอนไซม์ phenoloxidase และ SOD และกิจกรรมการทําลายแบคทีเรียของนํา้ เลือดสูงกว่ากลุม่ ควบคุมอย่างมี
นัยสําคัญ (p < 0.05) (Table 2)
Table 1 The survival rate and final body weight of Pacific white shrimp after feeding different concentrations of
peppermint essential oil (PEO) for 30 days (n = 4)
Treatment
Survival rate (%)
Final body weight (g/shrimp)
a
Control group
78.75±3.20
2.23±0.06a
PEO 400 mg/kg feed
79.00±3.65a
2.26±0.05a
PEO 800 mg/kg feed
80.50±1.73a
2.41±0.13b
PEO 1,600 mg/kg feed
82.75±2.06a
2.49±0.08b
Note: The data was presented as mean±SD. Means with different superscripts in a column are significantly
different from each other (p < 0.05).
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Table 2 Immune parameters of Pacific white shrimp after feeding different concentrations of peppermint
essential oil (PEO) for 30 days (n = 4)
Total hemocyte
PO activity
Phagocytic
SOD activity Bactericidal
count (×106
(unit/min/mg of
Treatment
activity (%)
(% inhibition)
activity
cell/mL)
protein)
Control
1.66±0.19a
57.75±3.20a
243.19±5.25a
42.16±2.59a
1:8
PEO 400 mg/kg feed
2.01±0.09b
63.25±3.86b
243.34±8.77a
46.48±4.53a
1:8
PEO 800 mg/kg feed
2.18±0.01c
67.50±1.91bc 254.00±3.97b
58.43±1.70b
1:16
c
c
b
b
PEO 1,600 mg/kg feed
2.21±0.02
68.25±1.50
254.71±3.97
58.56±1.97
1:16
Note: The data was presented as mean±SD. Means with different superscripts in a column are significantly
different from each other (p < 0.05).
เมื่อนํากุง้ มาทดสอบความสามารถในการต้านทานเชือ้ แบคทีเรีย V. parahaemolyticus พบว่ากลุม่ ที่ได้รบั PEO
1,600 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมอาหารมีอตั รารอดตาย (66%) และนํา้ หนักตัวที่เพิ่มขึน้ (0.59 กรัม) สูงที่สดุ และต่างจากกลุม่
อื่นอย่างมี่นยั สําคัญทางสถิติ (p < 0.05) (Table 3) รองลงมาคือกลุม่ ที่ได้รบั PEO 800 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมอาหาร ซึ่งมี
อัตรารอดเท่ากับ 59% แต่มีนาํ้ หนักตัวที่เพิ่มขึน้ (0.35 กรัม) ไม่แตกต่างจากกลุ่มที่ได้รบั PEO 400 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม
อาหาร (0.32 กรัม) และกลุ่มควบคุมที่ถูกทําให้ติดเชือ้ (positive control) (0.23 กรัม) นอกจากนัน้ กุง้ ทัง้ สองกลุ่มนี ้ (คือ
positive control และ PEO 400 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมอาหาร) ยังมีอตั รารอดตํ่าที่สดุ เพียง 48% เท่านัน้
Table 3 The survival rate and weight gain of Pacific white shrimp after feeding different concentrations of
peppermint essential oil (PEO) and challenging with Vibrio parahaemolyticus for 14 days (n = 4)
Treatment
Survival rate (%)
Weight gain (g)
Negative control
100.00±0.00a
0.88±0.21a
Positive control
47.50±4.19d
0.23±0.05c
PEO 400 mg/kg feed
48.33±1.92d
0.32±0.10c
PEO 800 mg/kg feed
59.17±3.18c
0.35±0.15c
PEO 1,600 mg/kg feed
65.83±1.67b
0.59±0.12b
Note: The data was presented as mean±SD. Means with different superscripts in a column are significantly
different from each other (p < 0.05).
โดยภาพรวมผลการศึกษานีพ้ บว่ากุง้ ขาวแวนนาไมที่ได้รบั PEO ในอัตรา 800–1,600 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมอาหาร
เป็ น เวลา 30 วัน มี ก ารเจริ ญ เติ บ โต การตอบสนองทางภูมิ คุ้ม กัน และความสามารถในการต้า นทานการติ ด เชื อ้
V. parahaemolyticus ได้ดีกว่ากลุม่ ควบคุมอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ ซึง่ ผลดังกล่าวสอดคล้องกับการศึกษาในปลาหลาย
ชนิด เช่น ปลายี่สกเทศ (Padala et al., 2021) ปลากะพงขาว (Talpur, 2014) ปลากระโห้อินเดีย (Bhatnagar and Saluja,
2019) ปลาเรนโบว์เทราท์ (Adel et al., 2016) และปลาแคสเปี ยนไวท์ฟิช (Adel et al., 2015) ผลของการส่งเสริมการ
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เจริญเติบโตอาจเนื่องมาจากการกระตุน้ ความอยากอาหารของกุง้ (Kawamura et al., 2019) ในขณะที่กลไกการกระตุน้
ระบบภูมิคมุ้ กันของสารออกฤทธิ์จากสะระแหน่ยงั ไม่เป็ นที่ทราบแน่ชดั แต่การศึกษาในปลาพบว่าการเสริมสะระแหน่ใน
อาหารช่วยเพิ่มจํานวนเม็ดเลือดขาว เพิ่มการทํางานของ lysozyme เพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการ respiratory burst
และ phagocytosis ได้อย่างมีนยั สําคัญ (Adel et al., 2015, 2016; Bhatnagar and Saluja, 2019; Talpur, 2014) อย่างไร
ก็ตามการให้อาหารผสม PEO ในปูมา้ ในอัตรา 0.05–1% เป็ นเวลา 12 วันพบว่าไม่มีผลต่อการเจริญเติบโตและอัตรารอด
ตาย (Roslan et al., 2016) ส่ว นการเสริม อาหารปลาเปคูด ้ว ย PEO 0.5–1.5% เป็ น เวลา 30 วัน ก็ ไ ม่พ บว่า ปลามี ก าร
ตอบสนองทางภูมิคมุ้ กันที่ดีขนึ ้ แม้ว่าจะมีจาํ นวนปรสิตกลุม่ ปลิงใสลดลงอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติก็ตาม (Ribeiro et al.,
2018) ทัง้ นีส้ าเหตุที่ประสิทธิภาพของสะระแหน่ในการส่งเสริมสุขภาพสัตว์นาํ้ มีความแตกต่างกันไปในแต่ละการศึกษาอาจ
เกิดจากความแตกต่างด้านชนิดสัตว์นาํ้ แหล่งที่มาของสะระแหน่ ขนาดที่ใช้ วิธีการเตรียมสารสกัดสะระแหน่ และปริมาณ
หรือระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษา เป็ นต้น
สําหรับประสิทธิภาพในการต้านทานการติดเชือ้ แบคทีเรียนัน้ มีรายงานว่าปลายี่สกเทศและปลากระโห้อินเดียที่
กินอาหารผสมผงสะระแหน่ 2% และ 0.4–0.6% ตามลําดับ มีอตั รารอดตายสูงกว่ากลุม่ ควบคุมอย่างมีนยั สําคัญหลังจาก
ได้รบั เชือ้ Aeromonas hydrophila (Bhatnagar and Saluja, 2019; Padala et al., 2021) ในทํานองเดียวกัน ปลากะพง
ขาวที่ได้รบั อาหารผสมผงสะระแหน่ 0.2–0.5% และถูกทําให้ติดเชือ้ Vibrio harveyi (Talpur, 2014) หรือปลาเรนโบว์เทราท์
ที่ ไ ด้ ร ั บ สารสกั ด เอทานอลของสะระแหน่ 1–3% และถู ก ทํ า ให้ ติ ด เชื ้ อ Yersinia ruckeri (Adel et al., 2016) ก็ มี
ความสามารถในการต้านทานโรคได้ดีกว่าปลากลุม่ ควบคุม ผลการศึกษาดังกล่าวสอดคล้องกับงานวิจยั ในกุง้ ขาวแวนนาไม
นี ท้ ี่ พ บว่า กุ้งมีอัตรารอดตายจากเชื อ้ V. parahaemolyticus มากกว่ากลุ่มควบคุม ที่ถูกแช่เชื อ้ สาเหตุที่ ป ลาและกุ้งมี
ความสามารถในการต้านทานโรคติดเชือ้ แบคทีเรียได้ดีขนึ ้ นัน้ นอกจากจะเป็ นผลมาจากการตอบสนองทางภูมิคมุ้ กันที่ดขี นึ ้
แล้ว ยังเป็ นไปได้วา่ สารออกฤทธิ์หลักที่พบในสะระแหน่ ได้แก่ menthol และ menthone ก็อาจมีสว่ นช่วยเช่นกัน กล่าวคือ
สารเหล่านีม้ ีความสามารถในการรบกวนโครงสร้างเยื่อหุม้ เซลล์ของแบคทีเรียจนทําให้เซลล์แบคทีเรียไม่สามารถรักษา
สมดุลของของเหลวไว้ได้อีกต่อไป (Tafrihi et al., 2021) โดยทัง้ PEO, สาร menthol, และสาร menthone ต่างก็มีรายงาน
ว่ามีฤทธิ์ยบั ยัง้ แบคทีเรียได้ทงั้ แกรมบวกและแกรมลบในหลอดทดลอง (Iscan et al., 2002; Mahboubi and Kazempour,
2014; Reddy et al., 2019)
สรุ ปผล
การเลีย้ งกุง้ ขาวแวนนาไมด้วยสารสกัดนํา้ มันหอมระเหยจากสะระแหน่ (PEO) ในอัตรา 800–1,600 มิลลิกรัมต่อ
กิโลกรัมอาหารเป็ นเวลา 30 วัน พบว่ากุง้ มีอตั ราการเจริญเติบโตที่ดีขนึ ้ และมีการตอบสนองทางภูมิคมุ้ กันสูงขึน้ เมื่อเทียบ
กับกลุ่มควบคุม นอกจากนีก้ ุง้ ยังมีความต้านทานต่อการติดเชือ้ Vibrio parahaemolyticus ได้ดีขึน้ อย่างมีนยั สําคัญอีก
ด้วยเมื่อพิจารณาจากอัตรารอดตายของกุง้ ที่ได้รบั เชือ้ การศึกษานีบ้ ง่ ชีว้ า่ การเสริมอาหารกุง้ ด้วย PEO ทําให้กุง้ มีสขุ ภาพ
โดยรวมดีขนึ ้ และสามารถช่วยป้องกันการติดเชือ้ แบคทีเรียได้ดี ดังนัน้ จึงควรมีการศึกษาถึงศักยภาพในการนํา PEO ไป
ประยุกต์ใช้ในการเพาะเลีย้ งกุง้ ขาวแวนนาไมในระดับฟาร์มต่อไป
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ผลของการใช้ฮอร์โมนสังเคราะห์ LHRHa ในการเพาะพันธุป์ ลาชะโอน Ompok bimaculatus
(Bloch, 1974) โดยใช้พ่อแม่พันธุท์ เ่ี ลีย้ งในระบบนํา้ หมุนเวียนแบบปิ ดขนาดเล็ก
Effect of the synthetic hormone LHRHa in the breeding of butter fish Ompok bimaculatus
(Bloch, 1974) broodstocks raised in small closed circulating water systems
เดชปรีชา ก๋าซุ้ม, ชินดนัย ลีเจี๊ยะ, จอมสุดา ดวงวงษา*
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บทคัดย่อ
ผลของฮอร์โ มนสัง เคราะห์ Luteinizing Hormone Releasing Hormone analogue (LHRHa) ความเข้ม ข้น
แตกต่างกันในการเพาะพันธุ์ปลาชะโอน โดยฉีด LHRHa แม่พนั ธุ์ความเข้มข้น 0, 15, 20 และ 25 ในพ่อพันธุ์ 10 µg/kg
ร่วมกับยาเสริมฤทธิ์ Domperidone (DOM) 5 mg/kg ปล่อยปลาผสมแบบธรรมชาติพบว่าแม่พนั ธุช์ ดุ ควบคุมและ LHRHa
15 µg/kg ไม่มีการตกไข่ ส่วนแม่พนั ธุท์ ี่ฉีด 20 และ 25 µg/kg มีอตั ราการตกไข่ 100% หลังฉีด 10.54–11.30 ชม. โดยมี
จํา นวนไข่ เ ฉลี่ ย 28,539.47±496.42 และ 28,951±933.64 ฟองต่ อ แม่ อั ต ราการปฏิ ส นธิ เ ฉลี่ ย 32.00±15.13 และ
63.33±3.67% อัต ราการฟั ก เฉลี่ ย 27.95±11.76 และ 76.05±2.35% และอัต ราการรอดตายเฉลี่ ย 16.67±9.62 และ
77.22±11.43% ตามลําดับ ผลวิเคราะห์ทางสถิติ พบว่า แม่พนั ธุท์ งั้ 2 ชุด มีจาํ นวนไข่ไม่แตกต่างกันทางสถิติ (p > 0.05)
ส่วนอัตราการปฏิสนธิ อัตราฟั กและอัตราการรอดตาย แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (p < 0.05) กับชุดทดลองอื่น
คําสําคัญ: การเพาะพันธุ,์ ปลาชะโอน, ฮอร์โมนสังเคราะห์, ระบบนํา้ หมุนเวียนแบบปิ ดขนาดเล็ก
Abstract
The effects of the different concentrations of synthetic hormone (LHRHa) on the breeding of leone
catfish Ompok bimaculatus (Bloch, 1974) were investigated. LHRHa injections were performed in female fish
with concentrations of 0, 15, 20 and 25 µg/kg while the male fish received 10 µg/kg. Additionally, both
broodstocks were simultaneously injected with the same rate of Domperidone (DOM) at a concentration of 5
mg/kg semi-artificial breeding method was conducted. The results showed that no spawning was found in the
control and 15 µg/kg LHRHa injected fish. In contrast, female catfish received 20 and 25 µg/kg had 100%
ovulation rates after 10.54–11.30 hr induction. And they showed average eggs numders of 28,539.47±496.42
and 28,951±933.64, the fertilization rates were 32.00±15.13 and 63.33±3.67%, respectively. Furthermore,
hatching rates were 27.95±11.76 and 76.05±2.35% and survival rates were 16.67±9.62 and 77.22±11.43%,
respectively. Statistical analysis showed that there was no significant difference in the number of eggs (p > 0.05)
among female fish. However, the fertilization rate, hatching rate and survival rate of these two groups. were
statistically significant differences (p < 0.05) compare to the other groups.
Keywords: Breeding, Ompok bimaculatus, Small Recirculating Aquaculture System, Synthetic hormones
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คํานํา
ปลาชะโอน Ompok bimaculatus (Bloch, 1794) (FishBase, 2021) (Butter catfish) เป็ นปลาที่เมื่อโตเต็มวัย
จะมีความยาวประมาณ 15–25 เซนติเมตร ในธรรมชาติอาจยาวได้ถึง 50 เซนติเมตร (ชลธิศกั ดิ์ และคณะ, 2547) พบใน
แม่นาํ้ ลําคลองทั่วไปในเขตภาคใต้ ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ นอกจากนีย้ ังพบในประเทศแถบเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้จนถึงประเทศอินเดีย ปลาชะโอนเป็ นปลาที่สามารถนํามาประกอบอาหารได้หลากหลาย มีรสชาติดจี ึง
ได้รบั ความนิยมจากผูบ้ ริโภค โดยมีราคาอยูท่ ี่กิโลกรัมละ 160–380 บาท (ตลาดไท, 2564) ดังนัน้ ทางคณะเทคโนโลยีการ
ประมงและทรัพยากรทางนํา้ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จึงได้นาํ ลูกพันธุป์ ลาชะโอนจากศูนย์วิจยั และพัฒนาประมงนํา้ จืดสุราษฎร์
ธานี มาเลีย้ งในระบบนํา้ หมุนเวียนแบบปิ ดขนาดเล็กเป็ นระยะเวลา 8 เดือน ซึ่งปลาชะโอนเพศเมียที่เลีย้ งไว้เริ่มมีไข่
สอดคล้องกับข้อมูลของ(ศูนย์วิจยั และพัฒนาการเพาะเลีย้ งสัตว์นาํ้ จืด ชลบุร,ี 2559) ที่รายงานว่าปลาชะโอนจะเริ่มมีไข่
เมื่อมีอายุ 6 เดือนขึน้ ไป จากนัน้ ทําการฉีด LHRHa ที่มีคณ
ุ สมบัติในการกระตุน้ การสุกของไข่และการตกไข่ ตามด้วย DOM
ซึง่ จะไปยับยัง้ การทํางานของ dopamine ที่จะไปยับยัง้ การทํางานของ GnRH อีกที (อรรณพร และคณะ, 2545)
เนื่ อ งจากการเพาะพัน ธุ์ป ลาชะโอนในประเทศไทยยังคงมี น ้อ ยดังนั้น ในงานวิจัยนี ท้ างผู้วิ จัยมี ความสนใจ
ทําการศึกษาระดับความเข้มข้นของฮอร์โมนสัง เคราะห์ LHRHa ที่เหมาะสมในการเพาะพันธุ์ปลาชะโอน เพื่อเป็ นองค์
ความรูใ้ นการผลิตลูกพันธุป์ ลาชะโอนไว้สง่ เสริมเกษตรกรรายย่อยตลอดจนเป็ นพืน้ ฐานการผลิตในระดับอุตสาหกรรม
อุปกรณ์และวิธีการ
เพื่อศึกษาระดับความเข้มข้นของฮอร์โมนสังเคราะห์ LHRHa ที่มีผลต่ออัตราการการตกไข่ อัตราปฏิสนธิ อัตรา
การฟั ก และอัตราการรอดตาย ของปลาชะโอนที่เพาะพันธุโ์ ดยใช้พอ่ แม่พนั ธุท์ ี่เลีย้ งในระบบนํา้ หมุนเวียนขนาดเล็ก ทําการ
วางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ (Completely Randomized Design; CRD) โดยดัดแปลงจากวิธีการของ(ประดิษฐ์
และคณะ, 2561) ซึ่งจะทําการศึกษาระดับความเข้มข้นของฮอร์โมนสังเคราะห์ LHRHa เฉพาะในปลาชะโอนเพศเมีย โดย
แบ่งเป็ น 4 ระดับคือ 0, 15, 20 และ 25 ไมโครกรัมต่อกิ โลกรัม ตามลําดับ และฉี ดร่วมกับยาเสริมฤทธิ์ Domperidone
(DOM) อัตราความเข้มข้น 5 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม รวมทัง้ หมด 4 ชุดการทดลอง (treatments) โดย
ชุดการทดลองที่ 1 (T1) ฉีดแม่ปลาด้วยระดับความเข้มข้นของฮอร์โมนสังเคราะห์ 0 ไมโครกรัมต่อกิโลกรัม
ชุดการทดลองที่ 2 (T2) ฉีดแม่ปลาด้วยระดับความเข้มข้นของฮอร์โมนสังเคราะห์ 15 ไมโครกรัมต่อกิโลกรัม
ชุดการทดลองที่ 3 (T3) ฉีดแม่ปลาด้วยระดับความเข้มข้นของฮอร์โมนสังเคราะห์ 20 ไมโครกรัมต่อกิโลกรัม
ชุดการทดลองที่ 4 (T4) ฉีดแม่ปลาด้วยระดับความเข้มข้นของฮอร์โมนสังเคราะห์ 25 ไมโครกรัมต่อกิโลกรัม
เตรียมการทดลอง
1. เตรียมบ่อสาํ หรับการทดลอง
เตรียมบ่อปูนซีเมนต์วงกลมขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 80 เซนติเมตร ความสูงจากพืน้ บ่อถึงปากบ่อ 40 เซนติเมตร
จํานวน 12 บ่อ ล้างทําความสะอาดแล้วตากบ่อให้แห้ง เติมนํา้ ในบ่อสูง 35 เซนติเมตรเท่ากันทุกบ่อ และต่อหัวทรายสําหรับ
เติมอากาศในนํา้ บ่อละ 1 หัว โดยทําการทดลองทัง้ หมด 3 ซํา้
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2. เตรียมพ่อแม่พนั ธุ์
ทําการคัดเลือกพ่อแม่พนั ธุ์ปลาชะโอนโดยจํานวนพ่อพันธุ์ที่ใช้คือ 24 ตัวและแม่พนั ธุ์ที่ใช้คือ 12 ตัว ที่เลีย้ งใน
ระบบนํา้ หมุนเวียนแบบปิ ดขนาดเล็กซึง่ มีอายุ 8 เดือน โดยคัดเลือกพ่อแม่พนั ธุป์ ลาชะโอนที่มีลกั ษณะสมบูรณ์ ไม่เป็ นโรค
หรือพิการ ปลาชะโอนสามารถแยกเพศได้โดยดูจากลักษณะภายนอกเหมือนปลาเนือ้ อ่อนชนิดอื่นๆ เช่น ปลาชะโอนหิน
ปลาเค้าขาว และปลาจีด โดยปลาเพศเมียจะมีลกั ษณะของก้านครีบหูอนั แรกเรียบ เมื่อใช้มือลูบจะรู ส้ กึ ลื่น ผนังท้องบาง
และอูมเป่ ง ช่องเพศขยายและมีสีแดงหรือชมพูเรื่อๆ ส่วนปลาเพศผูก้ า้ นครีบหูอนั แรกจะมีลกั ษณะเป็ นหยัก เมื่อใช้มือลูบ
จะรู ส้ กึ สาก ลําตัวเรียวยาว ติ่งเพศเรียวแหลม เมื่อใช้มือรีดช่องท้องเบาๆ จะมีนาํ้ เชือ้ สีขาวขุ่นไหลออกมา (อนุรกั ษ์, 2561)
ปลาแม่ พัน ธุ์ แ ละพ่ อ พัน ธุ์ ท่ี น ํา มาใช้ใ นการทดลองมี ค วามยาวเฉลี่ ย (Total length) 23.50±0.15 และ 19.22±0.29
เซนติเมตร และมีนาํ หนักตัวเฉลีย่ 154.77±1.60 และ 52.43±2.18 กรัม ตามลําดับ
การดาํ เนินการทดลอง
การเพาะพันธุ์
ดําเนินการเพาะพันธุโ์ ดยการฉีดฮอร์โมนสังเคราะห์ LHRHa ให้กบั ปลาเพศเมียในอัตราความเข้มข้น 0, 15, 20
และ 25 ไมโครกรัมต่อกิโลกรัม ร่วมกับยาเสริมฤทธิ์ DOM อัตราความเข้มข้น 5 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม โดยฉีดบริเวณโคน
ครีบหลังของปลา สําหรับปลาเพศผูฉ้ ีดฮอร์โมนสังเคราะห์ LHRHa อัตราความเข้มข้น 10 ไมโครกรัมต่อกิโลกรัม ร่วมกับยา
เสริมฤทธิ์ DOM อัตราความเข้มข้น 5 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม โดยฉีดตําแหน่งเดียวกับปลาเพศเมีย แล้วนําพ่อแม่พนั ธุป์ ลา
ชะโอนปล่อยลงในบ่อทดลองที่เตรียมไว้บอ่ ละ 3 ตัว อัตราส่วนพ่อพันธุต์ อ่ แม่พนั ธุ์ เท่ากับ 2:1 (ประดิษฐ์ และคณะ, 2561)
ให้ปลาผสมพันธุก์ นั เองโดยเลียนแบบธรรมชาติ จับเวลาตัง้ แต่เริ่มฉีดจนกระทั่งปลาเริ่มผสมพันธุว์ างไข่ ทําการจดบันทึก
นํา้ หนักของแม่พนั ธุป์ ลาก่อนการทดลองทุกตัว
การเก็บข้อมูล
เมื่อปลาวางไข่และผสมพันธุเ์ รียบร้อย ทําการสุม่ ไข่ปลาชะโอนจากบ่อทดลองบ่อละ 100 ฟอง มาฟั กในตะกร้า
ขนาด 7×10 เซนติเมตร ที่มีผา้ โอล่อนแก้วรองด้านในอีกชัน้ โดยผูกตะกร้าให้ลอยไว้ในบ่อเดิมของไข่ชุดนัน้ ๆ เพื่อประเมิน
อัตราการปฏิสนธิ อัตราการฟั ก และอัตราการรอดตาย ตามวิธีของอุทยั รัตน์ (2538 อ้างใน ประดิษฐ์ และคณะ, 2561) ดังนี ้
- จํานวนไข่ ประเมินจํานวนไข่โดยคัดเลือกปลาเพศเมียที่มีขนาดและนํา้ หนักใกล้เคียงกับแม่ปลาที่ใช้ในการ
ทดลอง ผ่าท้องแล้วนําไข่ทงั้ หมดมาชั่งนํา้ หนักและนับจํานวนไข่ในนํา้ หนัก 1 กรัม โดยปลาที่ใช้จะเป็ นปลาคนละชุดกับการ
ฉีดกระตุน้ ฮอร์โมน
จํานวนไข่ทงั้ หมด = นํา้ หนักไข่ทงั้ หมด (กรัม) x จํานวนไข่ที่นบั ได้ใน 1 กรัม
จํานวนแม่ปลาที่ตกไข่

x 100

- อัตราการตกไข่ (เปอร์เซ็นต์)

=

- อัตราการปฏิสนธิ (เปอร์เซ็นต์)

=

จํานวนไข่ที่เจริญถึงขัน้ แกสตรูลาระยะหลัง

- อัตราการฟั ก (เปอร์เซ็นต์)

=

จํานวนลูกปลาที่ฟักเป็ นตัว

จํานวนแม่ปลาที่ฉีดฮอร์โมน

จํานวนไข่ทงั้ หมด

จํานวนไข่ที่ปฏิสนธิ
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จํานวนลูกปลาที่รอดจนถุงไข่แดงยุบ
จํานวนลูกปลาที่ฟักเป็ นตัว

x 100

- ทําการชั่งนํา้ หนักแม่ปลาหลังจากการผสมพันธุว์ างไข่เสร็จสิน้ แล้ว เพื่อนํามาคํานวณจํานวนไข่ที่แม่ปลาตกไข่
ออกมา ดังนี ้
จํานวนไข่ที่แม่ปลาตกไข่ = (นํา้ หนักก่อนการทดลอง–นํา้ หนักหลังการทดลอง) x จํานวนไข่ที่นบั ได้ใน 1 กรัม
การวิเคราะห์ขอ้ มูลทางสถิติ
นําข้อมูลจํานวนแม่ปลาที่ตกไข่ อัตราการตกไข่ จํานวนไข่ต่อแม่ปลา อัตราการปฏิสนธิ อัตราการฟั ก และอัตรา
การรอดตาย มาทดสอบความแตกต่างทางสถิติ โดยใช้วิธีวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบ one way analysis of variance
(ANOVA) และเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลีย่ ระหว่างชุดการทดลองด้วยวิธี Duncan’new multiple range test ที่
ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต์ ด้วยโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ
ผลและวิจารณ์ผลการทดลอง
การประเมินจาํ นวนไข่ต่อแม่พนั ธุ์
ทําการประเมินโดยการนําแม่พนั ธุป์ ลาชะโอนที่มีนาํ้ หนักใกล้เคียงกับแม่พนั ธุท์ ี่ใช้ในการทดลองจํานวน 3 ตัว มา
ผ่าเปิ ดช่องท้องเพื่อนับและประเมินจํานวนไข่ในรังไข่ของแม่พนั ธุ์ ซึ่งแม่พนั ธุ์ที่ใช้มีนาํ้ หนักตัวเฉลี่ย 156.93±4.90 กรัม
นํา้ หนักไข่เฉลี่ย 22.19±0.67 กรัมต่อตัว จํานวนไข่ต่อนํา้ หนักไข่ 1 กรัมเฉลี่ย 1,359.67±62.88 ฟอง และมีจาํ นวนไข่เฉลีย่
30,148.00±1,646.92 ฟองต่อตัว (Table 1)
นา้ํ หนักเฉลีย่ ของแม่ปลาทีใ่ ช้ในการศึกษาการผสมพันธุ์วางไข่
จากการศึกษาระดับความเข้มข้นของฮอร์โมนสังเคราะห์ LHRHa ที่เหมาะสมต่อการเพาะ พันธุป์ ลาชะโอนโดยใช้
พ่อแม่พนั ธุ์ท่ีเลีย้ งในระบบนํา้ หมุนเวียนแบบปิ ดขนาดเล็ก โดยทําการศึกษาระดับความเข้มข้นของฮอร์โมนสังเคราะห์
LHRHa ที่ตา่ งกัน 4 ระดับคือ 0, 15, 20 และ 25 ไมโครกรัมต่อกิโลกรัม พบว่าแม่พนั ธุท์ ี่ใช้ในการทดลองทัง้ หมดจํานวน 12
ตัว แบ่ ง เป็ น 4 ชุ ด การทดลอง แต่ ล ะชุ ด การทดลองมี น าํ้ หนัก เฉลี่ ย 152.77±3.74, 156.70±1.57, 156.83±4.06 และ
152.77±3.83 กรัม ตามลําดับ เมื่อวิเคราะห์ทางสถิติ พบว่านํา้ หนักของแม่พนั ธุแ์ ต่ละชุดการทดลองไม่มีความแตกต่างกัน
ทางสถิติ (p > 0.05) (Table 1)
จาํ นวนแม่พนั ธุ์ทตี่ กไข่ และอัตราการตกไข่
จากการศึกษาพบว่าแม่พนั ธุป์ ลาชะโอนมีการตกไข่ในชุดการทดลองที่ได้รบั การฉีดฮอร์โมนสังเคราะห์ LHRHa ที่
ระดับความเข้มข้น 20 และ 25 ไมโครกรัมต่อกิโลกรัม รวม 6 ตัว โดยมีอตั ราการตกไข่คิดเป็ น 100 เปอร์เซ็นต์ ทัง้ สองชุด
การทดลอง ส่วนแม่พนั ธุป์ ลาชะโอนชุดการทดลองที่ได้รบั การฉีดฮอร์โมนสังเคราะห์ LHRHa ที่ระดับความเข้มข้น 0 และ
15 ไมโครกรัมต่อกิโลกรัม ไม่มีการตกไข่ทงั้ สองชุดการทดลอง (Table 1)
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ระยะเวลาตกไข่
แม่พนั ธุป์ ลาชะโอนในชุดการทดลองที่ได้รบั การฉีดฮอร์โมนสังเคราะห์ LHRHa ที่ระดับความเข้มข้น 20 และ 25
ไมโครกรัมต่อกิโลกรัม เริ่มมีการตกไข่หลังจากได้รบั การฉีดฮอร์โมนเป็ นระยะเวลา 11.30±0.09 และ 10.54±0.25 ชั่วโมง
ตามลําดับ เมื่อวิเคราะห์ทางสถิติ พบว่าระยะเวลาในการตกไข่ของแม่พันธุ์ปลาชะโอนทัง้ สองชุดการทดลองมีความ
แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (p < 0.05) (Table 1)
นา้ํ หนักไข่เฉลีย่ ต่อแม่ปลา
แม่พนั ธุป์ ลาชะโอนในชุดการทดลองที่ได้รบั การฉีดฮอร์โมนสังเคราะห์ LHRHa ที่ระดับความเข้มข้น 20 และ 25
ไมโครกรัมต่อกิโลกรัม มีนาํ้ หนักไข่เฉลี่ยต่อแม่ปลาเท่ากับ 20.99±0.37 และ 21.29±0.67 กรัม ตามลําดับ เมื่อวิเคราะห์
ทางสถิติ พบว่านํา้ หนักไข่เฉลี่ยต่อแม่ปลาทัง้ สองชุดการทดลองไม่มีความแตกต่างกันทางกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
(p > 0.05) (Table 1)
จาํ นวนไข่เฉลีย่ ต่อแม่ปลา
ไข่ปลาที่เกิดจากการตกไข่ของแม่พนั ธุป์ ลาชะโอนในชุดการทดลองที่ได้รบั การฉีดฮอร์โมนสังเคราะห์ LHRHa ที่
ระดับ ความเข้ม ข้น 20 และ 25 ไมโครกรัม ต่อ กิ โ ลกรัม มี จ ํา นวนไข่เ ฉลี่ย ต่อ แม่ป ลาเท่า กับ 28,539.47±496.42 และ
28,951±933.64 ฟอง เมื่อวิเคราะห์ทางสถิติ พบว่าจํานวนไข่เฉลี่ยต่อแม่ปลาทัง้ สองชุดการทดลองไม่มีความแตกต่างกัน
ทางกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (p > 0.05) (Table 1)
อัตราการปฏิสนธิ
ไข่ที่ได้จากแม่พนั ธุป์ ลาชะโอนในชุดการทดลองที่ได้รบั การฉีดฮอร์โมนสังเคราะห์ LHRHa ที่ระดับความเข้มข้น
20 และ 25 ไมโครกรัมต่อกิโลกรัม มีอตั ราการปฏิสนธิเฉลี่ยเท่ากับ 32.00±15.13 และ 63.33±3.67 เปอร์เซ็นต์ ตามลําดับ
เมื่อวิเคราะห์ทางสถิติ พบว่าอัตราการปฏิสนธิเฉลี่ยของทัง้ สองชุดการทดลองมีความแตกต่างกันทางกันอย่างมีนยั สําคัญ
ทางสถิติ (p < 0.05) (Table 1)
อัตราการฟัก
ไข่ที่ได้จากแม่พนั ธุป์ ลาชะโอนในชุดการทดลองที่ได้รบั การฉีดฮอร์โมนสังเคราะห์ LHRHa ที่ระดับความเข้มข้น
20 และ 25 ไมโครกรัมต่อกิโลกรัม มีอตั ราการฟั กเฉลี่ยเท่ากับ 27.95±11.76 และ 76.05±2.35 เปอร์เซ็นต์ ตามลําดับ เมื่อ
วิเคราะห์ทางสถิติ พบว่าอัตราการฟั กเฉลี่ยของทัง้ สองชุดการทดลองมีความแตกต่างกันทางกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
(p < 0.05) (Table 1)
อัตราการรอดตาย
ลูกปลาที่ฟักออกจากไข่ที่ได้จากแม่พนั ธุป์ ลาชะโอนในชุดการทดลองที่ได้รบั การฉีดฮอร์โมนสังเคราะห์ LHRHa ที่
ระดับความเข้มข้น 20 และ 25 ไมโครกรัมต่อกิโลกรัม มีอตั ราการรอดตายเฉลี่ยเท่ากับ 16.67±9.62 และ 77.22±11.43
เปอร์เซ็นต์ ตามลําดับ เมื่อวิเคราะห์ทางสถิติ พบว่าอัตราการรอดตายเฉลี่ยของทัง้ สองชุดการทดลองมีความแตกต่างกัน
ทางกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (p < 0.05) (Table 1)
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Table 1 General information and breeding parameters of butter catfish females which were induced by different
and fixed concentrations of LHRHa and DOM, respectively
Experiment treatments
Average
T1
T2
T3
T4
(0 µg/kg)
(15 µg/kg)
(20 µg/kg)
(25 µg/kg)
a
a
a
Breeder weight (g)
152.77±3.74
156.70±1.57
156.83±4.06
152.77±3.83a
Number of ovulated
0.00a
0.00a
3b
3b
breeders
Ovulation rate
0.00a
0.00a
100b
100b
(percent)
Ovulation period
0.00a
0.00a
11.30±0.09b
10.54±0.25c
(hours)
Average egg weight
0.00a
0.00a
20.99±0.37b
21.29±0.67b
per fish (g)
Average number of
eggs per fish
0.00a
0.00a
28,539.47±496.42b
28,951±933.64b
(bubbles)
Fertilization rate
0.00a
0.00a
32.00±15.13b
63.33±3.67c
(percent)
Hatching rate
0.00a
0.00a
27.95±11.76b
76.05±2.35c
(percent)
Survival rate
0.00a
0.00a
16.67±9.62a
77.22±11.43b
(percent)
Note: Horizontally different English letters show a statistically significant difference at a confidence level of 95
percent (p < 0.05).
สรุ ป
ผลของการใช้ฮอร์โมนสังเคราะห์ LHRHa ในการเพาะพันธุ์ปลาชะโอน Ompok bimaculatus (Bloch, 1974)
โดยใช้พอ่ แม่พนั ธุท์ ่เี ลีย้ งในระบบนํา้ หมุนเวียนแบบปิ ดขนาดเล็ก ได้ทาํ การศึกษาระดับความเข้มข้นของฮอร์โมนสังเคราะห์
LHRHa ที่ต่างกัน 4 ระดับคือ 0, 15, 20 และ 25 ไมโครกรัมต่อกิโลกรัม ร่วมกับยาเสริมฤทธิ์ DOM อัตราความเข้มข้น 5
มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม และปล่อยให้พ่อแม่พนั ธุ์ผสมพันธุ์กันเองโดยวิธีการเลียนแบบธรรมชาติ พบว่าแม่พนั ธุ์ในชุดการ
ทดลองที่ได้รบั การฉีดฮอร์โมนสังเคราะห์ความเข้มข้น 0 และ 15 ไมโครกรัมต่อกิโลกรัม ไม่เกิดการตกไข่ แตกต่างจากผล
การทดลองของ (ประดิษฐ์ และคณะ, 2561) ที่แม่พนั ธุ์ปลาชะโอนสามารถเกิดการตกไข่เมื่อได้รบั การฉีดด้วยฮอร์โมน
สังเคราะห์ Buserelin acetate ที่ระดับความเข้มข้น 15 ไมโครกรัมต่อกิ โลกรัม ร่วมกับยาเสริมฤทธิ์ DOM อัตราความ
เข้มข้น 5 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม แต่แม่พนั ธุ์ในชุดการทดลองที่ได้รบั การฉีดฮอร์โมนสังเคราะห์ความเข้มข้น 20 และ 25
ไมโครกรัมต่อกิ โลกรัม มีอัตราการตกไข่ 100 เปอร์เซ็นต์ไม่แตกต่างกัน (p > 0.05) สอดคล้องกับผลการทดลองของ
(ธี รวัฒน์ และวัฒนา, 2559) ที่ได้ทาํ การเพาะพันธุ์ปลาจี ดโดยการฉี ดฮอร์โมนสังเคราะห์ LHRHa อัตราความเข้มข้น
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20 ไมโครกรัมต่อกิโลกรัม ร่วมกับยาเสริมฤทธิ์ DOM อัตราความเข้มข้น 10 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม พบว่าสามารถกระตุน้ ให้
แม่พนั ธุ์ปลาจีดเกิดการตกไข่ได้ และ (เพ็ญประภา และคณะ, 2559) ได้ทาํ การศึกษาการเพาะพันธุ์ปลาเค้าขาว โดยแม่
พัน ธุ์ ป ลาเค้า ขาวสามารถกระตุ้น ให้เ กิ ด การตกไข่ ไ ด้ด ้ว ยการใช้ฮ อร์โ มนสัง เคราะห์ LHRHa อัต ราความเข้ม ข้น
20 ไมโครกรัมต่อกิโลกรัม ร่วมกับยาเสริมฤทธิ์ DOM อัตราความเข้มข้น 10 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม การใช้ฮอร์โมนสังเคราะห์
LHRHa ร่วมกับยาเสริมฤทธิ์ DOM จะทํางานผ่านระบบ hypothalamic-pituitary-gonadal (HPG) axis สมองส่วนไฮโป
ทาลามัสหลั่งฮอร์โมน gonadotropin releasing hormone (GnRH) ไปกระตุน้ เซลล์ gonadotroph ในต่อมใต้สมองส่วน
หน้าให้ผลิตและหลั่งฮอร์โมน gonadotropin (GtH) มากระตุน้ การพัฒนาและเจริญสมบูรณ์เต็มที่ของไข่ (final oocyte
maturation) (Nagahama, 2008)
ผลการศึกษาพบว่า แม่พนั ธุป์ ลาชะโอนในชุดการทดลองที่ได้รบั การฉีดฮอร์โมนสังเคราะห์ LHRHa ความเข้มข้น
20 และ 25 ไมโครกรัม ต่ อ กิ โ ลกรัม เกิ ด การตกไข่ ห ลัง จากได้ร ับ การฉี ด ฮอร์โ มนเป็ นระยะเวลา 11.30±0.09 และ
10.54±0.25 ชั่วโมงตามลําดับ พบว่าระยะเวลาในการตกไข่ของแม่พนั ธุป์ ลาชะโอนทัง้ สองชุดการทดลองมีความแตกต่าง
กัน (p < 0.05) โดยแม่พนั ธุ์ที่ได้รบั การฉีดฮอร์โมนความเข้มข้น 25 ไมโครกรัมต่อกิโลกรัม มีการตกไข่เร็วกว่าแม่พนั ธุท์ ่ี
ได้รบั การฉีดฮอร์โมนความเข้มข้น 20 ไมโครกรัมต่อกิโลกรัม แตกต่างจากประดิษฐ์ และคณะ (2561) ที่แม่พนั ธุป์ ลาชะโอน
เกิดการตกไข่หลังจากได้รบั การฉีดฮอร์โมนเป็ นระยะเวลา 6–8 ชั่วโมง แต่สอดคล้องกับ (ธีรวัฒน์ และวัฒนา, 2559) ที่ได้
ทําการเพาะพันธุป์ ลาจีด โดยแม่พนั ธุป์ ลาจีดเกิดการตกไข่หลังจากได้รบั การฉีดฮอร์โมนเป็ นระยะ เวลา 10–11 ชั่วโมง และ
(อนุรกั ษ์, 2561) ที่พบว่าปลาชะโอนหินสามารถตกไข่หลังจากได้รบั การฉีดฮอร์โมนเป็ นระยะเวลา 10.25–11.28 ชั่วโมง
และใกล้เคียงกับการเพาะพันธุป์ ลาแดงที่มีระยะเวลาการตกไข่อยูร่ ะหว่าง 10.53–11.11 ชั่วโมง (อนุรกั ษ์, 2561)
การทดลองครัง้ นีใ้ ช้แม่พนั ธุป์ ลาชะโอนนํา้ หนักตัวเฉลีย่ 156.93±4.90 กรัม นํา้ หนักไข่ทงั้ หมดเฉลีย่ 22.19±0.67
กรัม จํานวนไข่ทงั้ หมดเฉลี่ย 30,148.00±1,646.92 ฟองต่อตัว และจํานวนไข่ใน 1 กรัมเฉลี่ย 1,359.67±62.88 ฟอง ผล
การศึกษาไข่ทไี่ ด้จากแม่พนั ธุป์ ลาชะโอนในชุดการทดลองที่ได้รบั การฉีดฮอร์โมนสังเคราะห์ LHRHa ความเข้มข้น 20 และ
25 ไมโครกรัมต่อกิโลกรัม พบว่ามี อัตราการปฏิสนธิเฉลีย่ เท่ากับ 32.00±15.13 และ 63.33±3.67 เปอร์เซ็นต์ อัตราการฟั ก
เฉลี่ ย เท่ า กั บ 27.95±11.76 และ 76.05±2.35 เปอร์เ ซ็ น ต์ และอั ต ราการรอดตายเฉลี่ ย เท่ า กั บ 16.67±9.62 และ
77.22±11.43 เปอร์เซ็นต์ ตามลําดับ เมื่อวิเคราะห์ทางสถิติแล้วพบว่า อัตราการปฏิสนธิ อัตราการฟั ก และอัตราการรอด
ตาย มีความแตกต่างกัน (p < 0.05) โดยแม่พันธุ์ปลาชะโอนในชุดการทดลองที่ได้รบั การฉี ดฮอร์โมนความเข้มข้น 25
ไมโครกรัมต่อกิโลกรัม มีอตั ราการปฏิสนธิ อัตราการฟั ก และอัตราการรอดตาย สูงกว่าแม่พนั ธุป์ ลาชะโอนในชุดการทดลอง
ที่ได้รบั การฉีดฮอร์โมนความเข้มข้น 20 ไมโครกรัมต่อกิโลกรัม ซึง่ ใกล้เคียงกับอัตราการปฏิสนธิ อัตราการฟั ก และอัตราการ
รอดตายของ ปลาเค้าขาว (เพ็ญประภา และคณะ, 2559) ปลาโมง (เจริญ และสมบัติ, 2547 อ้างใน เพ็ญประภาและคณะ,
2559) ปละชะโอนหิ น (อนุร ัก ษ์ , 2561) และสอดคล้อ งกับ งานวิ จัย ของ (ธี ร วัฒ น์ และวัฒ นา, 2559) ที่ ก ล่า วว่ า ได้
ทําการศึกษาการเพาะพันธุ์ปลาจีด Heteropneustes fossilis (Bloch, 1794) โดยการใช้ฮอร์โมนสังเคราะห์ LHRHa ฉีด
กระตุน้ แม่ปลา 2 ครัง้ ห่างกัน 6 ชั่วโมง ในอัตราความเข้มข้น 20 ไมโครกรัมต่อกิโลกรัม ร่วมกับยาเสริมฤทธิ์ DOM อัตรา
ความเข้มข้น 10 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม พบว่า ปลาจีดมีอตั ราการตกไข่ 100 เปอร์เซ็นต์
จากผลการศึกษาสรุ ปได้ว่า การใช้ฮอร์โมนสังเคราะห์ LHRHa อัตราความเข้มข้น 25 ไมโครกรัมต่อกิโลกรัม
ร่วมกับยาเสริมฤทธิ์ DOM อัตราความเข้มข้น 5 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม มีความเหมาะสมที่สดุ ในการทดลองครัง้ แรกเกิด
ความล้มเหลวเนื่องจากปั ญหาของพ่อพันธุป์ ลาชะโอนที่เลีย้ งในบ่อเลีย้ งส่วนใหญ่มีปริมาณนํา้ เชือ้ น้อย และไม่เพียงพอใน
การผสมพันธุก์ บั ปลาตัวเมีย ทําให้การทดลองครัง้ ที่ 2 ต้องทําการคัดเลือกพ่อพันธุป์ ลาชะโอนที่ตวั ใหญ่และสมบูรณ์ แยก
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เลีย้ งเพื่อบํารุ งให้มีความสมบูรณ์เพศมากขึน้ จึงทําให้การทดลองครัง้ ที่ 2 ประสบความสําเร็จ ดังนัน้ ควรมีการศึกษา
เพิ่มเติมในเรือ่ งของการเลีย้ งปลาชะโอนในระบบนํา้ หมุนเวียนแบบปิ ดขนาดเล็กเพื่อใช้เป็ นพ่อแม่พนั ธุเ์ พิ่มเติม ในเรือ่ งของ
อาหาร ความหนาแน่นที่เหมาะสม และสภาพแวดล้อมอื่นๆ ที่มีผลต่อความสมบูรณ์เพศของพ่อแม่พนั ธุ์ เพื่อพัฒนาวิธีการ
เลีย้ งปลาชะโอนในระบบนํา้ หมุนเวียนแบบปิ ดขนาดเล็กเพื่อใช้เป็ นพ่อแม่พนั ธุใ์ ห้ดีและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้
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In vitro antibacterial susceptibility testing of antimicrobial drugs against pathogenic bacteria
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บทคัดย่อ
การศึกษานีม้ ีวตั ถุประสงค์เพื่อทดสอบความไวต่อยาต้านจุลชีพของแบคทีเรียก่อโรคสัตว์นาํ้ ในหลอดทดลองด้วย
วิ ธี broth microdilution ของยา 5 ชนิ ด ได้ แ ก่ florfenicol (FF), oxytetracycline (OTC), sulfadimethoxine (SDM),
amoxicillin (AMX), และ enrofloxacin (ENR) จากกุง้ ขาวแวนนาไมต่อเชือ้ Vibrio spp. จากปลานํา้ จืดหลากชนิดต่อเชือ้
Aeromonas hydrophila และจากปลากะพงขาวต่อเชือ้ Streptococcus iniae การศึกษาพบว่ายา ENR มีประสิทธิภาพ
สูงที่สดุ ต่อเชือ้ ทัง้ 3 กลุม่ โดยมีค่าความเข้มข้นตํ่าสุดในการยับยัง้ เชือ้ แบคทีเรียที่ 90% (MIC90) ไม่เกิน 1 µg/mL ส่วนยา
FF และ OTC พบว่ายังคงมีฤทธิ์ดีต่อ Vibrio spp. เท่านัน้ (ค่า MIC90 เท่ากับ 1 และ 0.5 µg/mL ตามลําดับ) ในขณะที่เชือ้
ทัง้ 3 กลุม่ ดือ้ ต่อยา SDM และ AMX การศึกษานีบ้ ง่ ชีว้ า่ ยา ENR มีความเหมาะสําหรับการรักษาโรคแบคทีเรียในปลามาก
ที่สดุ ส่วนยา OTC และ FF มีความเหมาะสมมากกว่าสําหรับการรักษาโรคติดเชือ้ Vibrio spp. ในกุง้
คําสําคัญ: กุง้ ขาวแวนนาไม, ปลา, ฟลอเฟนิคอล, ยาปฏิชีวนะ, เอนโรฟล็อกซาซิน
Abstract
The study aimed to evaluate the in vitro antimicrobial susceptibility of pathogenic bacteria from aquatic
animals by broth microdilution technique. Five antimicrobial drugs, namely, florfenicol (FF), oxytetracycline
(OTC), sulfadimethoxine (SDM), amoxicillin (AMX), and enrofloxacin (ENR) were tested against Vibrio spp. from
Pacific white shrimp, Aeromonas hydrophila from freshwater fishes, and Streptococcus iniae from Asian
seabass. The result revealed that ENR was the most potent drug against all groups of bacteria with the minimum
inhibitory concentrations that inhibiting the growth of 90% (MIC90) of no more than 1 µg/mL, whereas FF and
OTC were only effective against Vibrio spp. (with the MIC90 of 1 and 0.5 µg/mL, respectively). However, all
groups of bacteria were resistant to SDM and AMX. In conclusion, ENR is the most effective drug to treat fish
disease, while OTC and FF are more appropriate for treating Vibrio spp. infection in shrimp.
Keywords: , Antibiotics, Enrofloxacin, Fish, Florfenicol, Pacific white shrimp

396

ภาคบรรยาย

การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครัง้ ที่ 60

สาขาประมง

คํานํา
ปั จจุบนั ปั ญหาเชือ้ แบคทีเรียดือ้ ยาได้กลายเป็ นปั ญหาสําคัญทางด้านสาธารณสุขระดับโลก การใช้ยาต้านจุลชีพ
อย่างไม่สมเหตุสมผลเป็ นปั จจัยสําคัญที่สง่ ผลให้อบุ ตั ิการณ์การดือ้ ยาของแบคทีเรียเพิ่มขึน้ อย่างรวดเร็วในระยะเวลาอัน
สัน้ นอกจากการใช้ยาเพื่อป้องกันและรักษาโรคติดเชือ้ แบคทีเรียในมนุษย์แล้ว ยาต้านจุลชีพยังได้ถกู นําไปใช้เพื่อรักษาโรค
ติดเชือ้ ปศุสตั ว์และสัตว์นาํ้ อย่างแพร่หลาย โดยประมาณการว่าในปี ค.ศ. 2017 ทั่วโลกมีการใช้ยาต้านจุลชีพถึง 10,259
ตันเพื่อการรักษาโรคสัตว์นาํ้ และคาดการณ์ว่าการใช้ยาอาจสูงถึง 13,600 ตัน ในปี ค.ศ. 2030 (Schar et al., 2020)
เนื่องจากระบบการเพาะเลีย้ งสัตว์นาํ้ ในปั จจุบนั เป็ นแบบพัฒนาหรือแบบหนาแน่น (intensive aquaculture system) ให้
ผลผลิตสัตว์นาํ้ สูงสุดต่อหน่วยพืน้ ที่เมื่อเทียบกับการเพาะเลีย้ งระบบอื่นๆ ส่งผลให้สตั ว์นาํ้ มีความเครียดสูง และมีโอกาส
เกิดโรคติดเชือ้ แบคทีเรียได้ง่าย เกษตรกรบางส่วนจึงใช้ยาต้านจุลชีพเป็ นหลักเพื่อควบคุมการระบาดของโรคเพราะใน
ปั จจุบนั ยังไม่มีสารหรือผลิตภัณฑ์อื่นใดที่ให้ประสิทธิภาพในการรักษาโรคได้ดีเท่ายาต้านจุลชีพเมื่อเกิดการระบาดขึน้ แล้ว
การใช้ยาอย่างไม่สมเหตุสมผล กล่าวคือใช้ยาโดยไม่ทราบชนิดของเชือ้ ก่อโรค ใช้ขนาดยาไม่ถกู ต้อง ใช้ยาเพื่อป้องกันการ
เกิดโรค มีระยะหยุดยาไม่นานเพียงพอ หรือใช้ผลิตภัณฑ์ยาที่ไม่มีคณ
ุ ภาพ ฯลฯ เป็ นสาเหตุสาํ คัญที่ทาํ ให้เชือ้ แบคทีเรีย
พัฒนาความสามารถในการต้านทานยา และส่งผลให้ยาที่เคยใช้ได้ดีกลับไม่มีประสิทธิภาพในการยับยัง้ เชือ้ ได้อีกต่อไป ซึง่
เป็ นปั ญ หาสํา คัญ ของหลายประเทศในเอเชี ย ในปั จ จุ บัน (Phu et al., 2015; Mishra et al., 2017; Mo et al., 2017;
Li et al., 2019)
การเลือกใช้ยาเพื่อรักษาโรคสัตว์นาํ้ ของเกษตรกรจะต้องปฏิบตั ิตามกฎระเบียบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่าง
เคร่งครัดซึง่ แตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ สําหรับประเทศไทยหน่วยงานที่มีหน้าที่กาํ กับดูแลการใช้ยาต้านจุลชีพในสัตว์
นํา้ คือ สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งได้อนุญาตให้สามารถใช้ยาต้านจุลชีพได้ 12 ชนิด
ประกอบด้วยยาเดี่ ยว 7 ชนิ ด ได้แ ก่ amoxicillin, enrofloxacin (ใช้ไ ด้เฉพาะในปลา ไม่ใ ห้ใ ช้ในกุ้ง), oxytetracycline,
sarafloxacin, oxolinic acid, toltrazuril (ไม่ ใ ช่ ย าต้า นแบคที เ รี ย ), และ sulfamonomethoxine sodium และยาผสม 5
ชนิดในกลุ่ม sulfonamides (สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา, 2555) ส่วนยาที่ไม่อนุญาตให้ใช้ในการเพาะเลีย้ ง
สั ต ว์ น ํ้ า ข อ ง ป ร ะเ ทศ ไท ย ได้ แ ก่ chloramphenicol, ย า ก ลุ่ ม nitrofurans, ย า ก ลุ่ ม cephalosporins, ย า กลุ่ ม
nitroimidazoles, และ malachite green (กรมประมง, 2563)
การศึกษาด้านความไวต่อยาต้านจุลชีพของเชื อ้ ก่อโรคสัตว์นาํ้ ของไทยโดยทั่วไปมักจะเป็ นการศึกษาโดยใช้
เทคนิค disc diffusion ซึ่งสามารถใช้ตรวจสอบการดือ้ ยาของเชือ้ ได้เบือ้ งต้น แต่ไม่สามารถให้ขอ้ มูลความไวต่อยาในเชิง
ปริมาณได้ เช่น การศึกษาของ Niu et al. (2019) ที่พบอุบตั ิการณ์การดือ้ ยาของแบคทีเรีย Edwardsiella tarda ที่แยกได้
จากปลานิลแดงในแม่นาํ้ ปิ งต่อยา amoxicillin, ampicillin, ceftazidime, colistin, oxolinic acid, oxytetracycline, และ
sulfamethoxazole/trimethoprim ในระดับสูงถึง 67–100% สําหรับกรณี เชือ้ ก่อโรคในกุง้ นัน้ สรวณี ย ์ และคณะ (2563)
รายงานว่าพบอุบตั ิการณ์การดือ้ ยาของ Vibrio spp. ที่แยกได้จากกุง้ ขาวแวนนาไมในฟาร์มกุง้ จ.จันทบุรี และ จ.สงขลา
ต่อยา amoxicillin, ampicillin, oxytetracycline, และ ceftriaxone ในอัตรา 38–76% สําหรับการศึกษาความไวของเชือ้
ก่ อ โรคสัต ว์น าํ้ ต่อ ยาต้านจุล ชี พ ด้วยวิธี broth microdilution ซึ่ง สามารถให้ข ้อ มูล ความไวต่อยาเชิ งปริมาณได้ คื อค่า
minimum inhibitory concentration (MIC) นั้น พบว่า เชื อ้ Vibrio parahaemolyticus ที่ แ ยกได้จ ากกุ้ง ขาวมี ค่า MIC ที่
ยับยัง้ เชือ้ ได้ 90% (MIC90) ของจํานวนเชือ้ ทัง้ หมดที่นาํ มาทดสอบ ต่อยา oxytetracycline, enrofloxacin, florfenicol, และ
potentiated sulfonamides ไม่เกิน 4 µg/mL แต่กลับมีค่า MIC90 ต่อ amoxicillin สูงกว่า 512 µg/mL (Tinh et al., 2016,
2021) ส่วนการทดสอบยาดังกล่าวต่อเชือ้ Streptococcus spp. จากปลานิล ยาส่วนใหญ่ให้ค่า MIC90 ไม่เกิน 8 µg/mL
ยกเว้ น enrofloxacin (64 µg/mL) และ sulfamethoxazole/trimethoprim (9.5/0.5 µg/mL) (Lukkana et al., 2016)
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การศึกษานีม้ ีวตั ถุประสงค์เพื่อประเมินความไวของเชือ้ ก่อโรคสัตว์นาํ้ ต่อยาต้านจุลชีพ 7 ชนิดด้วยวิธี broth microdilution
ประกอบด้วยยาที่อนุญาตให้ใช้ในการเพาะเลีย้ งสัตว์นาํ้ ของไทย 4 ชนิด ได้แก่ oxytetracycline (OTC), sulfadimethoxine
(SDM), amoxicillin (AMX), และ enrofloxacin (ENR) ยาที่ได้รบั อนุญาตให้ใช้ในประเทศสหรัฐ อเมริกาแต่ยัง ไม่ ไ ด้ร ับ
อนุญาตให้ใช้ในประเทศไทย 1 ชนิด ได้แก่ florfenicol (FF) ข้อมูลที่ได้จากการศึกษานีจ้ ะช่วยให้เข้าใจสถานการณ์การดือ้
ยาต้านจุล ชี พ ของแบคทีเ รียก่ อโรคสัตว์น า้ํ ได้เบือ้ งต้น และยัง เป็ น ประโยชน์ต่อ การพิจารณาเลือกใช้ย าต้านจุลชี พที่
เหมาะสมสําหรับการรักษาโรคสัตว์นาํ้ ในกรณีที่มีความจําเป็ นต้องใช้ยาอีกด้วย
อุปกรณ์และวิธีการ
การเตรียม stock solution และ working solution ของยาต้านจุลชีพ
เตรียม stock solution ของยาต้านจุลชี พต่างๆ ได้แก่ florfenicol (FF) (Tokyo Chemical Industry, >98.0%),
oxytetracycline (OTC) hydrochloride (Sigma-Aldrich), sulfadimethoxine (SDM) sodium salt (Sigma-Aldrich),
amoxicillin (AMX) trihydrate (Tokyo Chemical Industry, >98.0%), แ ละ enrofloxacin (ENR) (Tokyo Chemical
Industry, >98.0%) โดยการชั่งสารมาตรฐานของยา (reference standards) มาละลายในตัวทําละลายที่เหมาะสมตาม
คําแนะนําของ CLSI (2020) กล่าวคือละลาย FF ด้วย 95% ethanol ละลาย OTC และ SDM ด้วยนํา้ กลั่น และละลาย
ENR ด้วย 1 M NaOH จนได้ความเข้มข้น 10,000 µg/mL ส่วน AMX ให้ละลายด้วย 0.1 M phosphate buffer pH 6 จน
ได้ความเข้มข้น 1,000 µg/mL เนื่องจากมีความสามารถในการละลายตํ่ากว่ายาชนิดอื่นๆ จากนัน้ จึงเก็บรักษาไว้ที่อณ
ุ หภูมิ
-80°C จนกว่าจะนํามาใช้ทดสอบ การเตรียม working solution ของยาทําได้โดยการนํา stock solution ในปริมาณที่
เหมาะสมมาเจือจางด้วย Mueller Hinton Broth (MHB) จนได้ความเข้มข้นของยา 256 µg/mL ปริมาตร 10 mL
การเตรียมเชือ้ แบคทีเรียสาํ หรับการทดสอบ
เชื ้อ แบคที เ รี ย ที่ ใ ช้ใ นการศึ ก ษานี ้ไ ด้แ ก่ Vibrio spp. ที่ แ ยกได้จ ากกุ้ง ขาว (20 isolates) เชื ้อ Aeromonas
hydrophila ที่แยกได้จากปลานํา้ จืดชนิดต่างๆ ได้แก่ ปลานิล ปลาหมอไทย ปลากดคัง ปลาคาร์พ ปลาเทวดา ปลาเสือสุ
มาตรา และปลาทอง (12 isolates) และเชื อ้ Streptococcus iniae ที่ แ ยกได้จ ากปลากะพงขาว (5 isolates) โดยเชื อ้
แบคทีเรียทัง้ หมดถูกจําแนกชนิดโดยใช้วิธี PCR และถูกเก็บรักษาทีอ่ ณ
ุ หภูมิ -80°C ก่อนที่จะดําเนินการทดสอบแบคทีเรีย
จะถู ก นํา มาเลี ย้ งใน nutrient agar (NA) (สํา หรับ A. hydrophila และ S. iniae) หรื อ NA ที่ ผ สมเกลื อ (NaCl) 1.5%
(สําหรับ Vibrio spp.) และนําไปบ่มที่อณ
ุ หภูมิ 37°C เป็ นเวลา 18–24 ชั่วโมง จากนัน้ นําโคโลนีของเชือ้ แบคทีเรียไปเพาะ
เชือ้ บนอาหารเลีย้ งเชือ้ อีก 1 ครัง้ (subculture) ด้วยอาหารประเภทเดิมสําหรับแบคทีเรียแต่ละชนิด ที่อณ
ุ หภูมิ 37°C เป็ น
เวลา 18–24 ชั่วโมง
การทดสอบความไวของเชือ้ ต่อยาต้านจุลชีพด้วยวิธี broth microdilution
การทดสอบความไวของเชือ้ ต่อยาต้านจุลชีพใช้วิธีของ CLSI (CLSI 2014) โดยนํายาต้านจุลชีพมาหาค่าความ
เข้มข้นตํ่าสุดในการยับยัง้ แบคทีเรีย (minimum inhibitory concentration, MIC) โดยเขี่ยเชือ้ แบคทีเรียใส่ลงใน 0.85%
NaCl จากนัน้ นําไปวัดค่าการดูดกลืนแสง (OD) ด้วยเครื่อง spectrophotometer ที่ความยาวคลื่น 625 nm ให้ได้ค่า OD
อยู่ในช่วง 0.08–0.13 ซึ่งจะเทียบเท่ากับความเข้มข้นของเชื อ้ 1×108 CFU/mL จากนัน้ เจื อจางเชือ้ ต่ออีก 100 เท่าด้วย
0.85% NaCl เพื่อให้ได้แบคทีเรียความเข้มข้นประมาณ 1×106 CFU/mL การหาค่า MIC ใน 96-well microtiter plate ทํา
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ได้โดยเตรียมสารละลายยาต้านจุลชีพที่มีความเข้มข้นต่างๆกันด้วยวิธี 2-fold serial dilution จนได้ความเข้มข้นตัง้ แต่ 256
ถึง 0.5 µg/mL ปริมาตร 50 µL ต่อหลุม จากนัน้ จึงเติมสารละลายเชือ้ แบคทีเรีย (ความเข้มข้นประมาณ 1×106 CFU/mL)
ลงไป 50 µLเมื่อสิน้ สุดขัน้ ตอนนี ้ จะได้สารละลายยาที่มีความเข้มข้นแตกต่างกันทัง้ หมด 10 ระดับ ได้แก่ 128, 64, 32, 16,
8, 4, 2, 1, 0.5 และ 0.25 µg/mL ซึ่งแต่ละหลุมจะมีแบคทีเรียความเข้มข้นประมาณ 5×105 CFU/mL ต่อมาจึงนํา 96-well
microtiter plate ไปบ่มที่อณ
ุ หภูมิ 37°C เป็ นเวลา 18–24 ชั่วโมง แล้วอ่านผลโดยสังเกตการเกิดตะกอนของแบคทีเรียในแต่
ละหลุม หากไม่พบตะกอนจะแปลผลได้ว่ายาที่ความเข้มข้นดังกล่าวสามารถยับยัง้ การเจริญของเชือ้ แบคทีเรียได้ ดังนัน้
สารละลายยาที่มีความเข้มข้นตํ่าที่สดุ ที่ไม่พบการเจริญของเชือ้ จะอ่านผลเป็ นค่า MIC และค่า MIC ที่ได้นีจ้ ะถูกนํามา
คํานวณหาความเข้มข้นตํ่าสุดในการยับยัง้ เชือ้ แบคทีเรียที่ 50% และ 90% (MIC50 และ MIC90) ของจํานวนเชือ้ แบคทีเรียที่
นํามาทดสอบ การหาค่าความเข้มข้นตํ่าสุดในการฆ่าแบคทีเรีย (minimum bactericidal concentration, MBC) สามารถ
ทําได้โดยโดยนําสารละลายจาก 96-well microtiter plate ในหลุมของกลุม่ ทดสอบที่ไม่เกิดตะกอนมาเพาะเชือ้ บนอาหาร
เลีย้ งเชือ้ และนําไปบ่มที่อณ
ุ หภูมิ 37°C นาน 18–24 ชั่วโมง โดยค่าความเข้มข้นตํ่าสุดของสารละลายจากหลุมใดที่ไม่พบ
การเจริญของเชือ้ แบคทีเรียบนอาหารเลีย้ งเชือ้ จะอ่านผลเป็ นค่า MBC
ผลและวิจารณ์ผลการทดลอง
การทดสอบความไวต่อยาในหลอดทดลองด้วยวิธี disc diffusion มีขอ้ จํากัดสําคัญคือทําให้ทราบประสิทธิภาพ
ของยาต่อเชือ้ นัน้ ๆ ได้โดยประมาณ แต่ไม่สามารถระบุค่าเชิงปริมาณได้ จึงไม่สามารถนําข้อมูลดังกล่าวไปใช้พิจารณา
ขนาดยาที่เหมาะสม หรือเปรียบเทียบกับระดับยาในร่างกายสัตว์นาํ้ ได้ ประกอบกับเกณฑ์มาตรฐานที่ใช้จาํ แนกประเภท
เชือ้ ตามความไวต่อยา (breakpoint) ให้เป็ นกลุ่มที่ไวต่อยา (susceptible, S) มีแนวโน้มดือ้ ยา (intermediate, I) และดือ้
ยา (resistance, R) สํา หรับ เชื อ้ แบคทีเ รียก่ อโรคสัตว์น าํ้ ในปั จจุบัน มี ขอ้ มูล เพี ยงแค่ Aeromonas salmonicida ต่อยา
oxytetracycline และ oxolinic acid เท่า นั้น (CLSI, 2020) การแปลผล disc diffusion สํา หรับ แบคทีเ รีย ชนิ ดอื่ นๆโดย
อ้างอิงจากเกณฑ์นี ้ หรืออาศัยเกณฑ์ของเชือ้ ก่อโรคในมนุษย์หรือปศุสตั ว์มาประยุกต์ใช้กบั เชือ้ ก่อโรคสัตว์นาํ้ อาจส่งผลให้
ผลทดสอบเกิดความคลาดเคลื่อนได้ ในทางตรงข้ามการศึกษาความไวต่อยาด้วยวิธี broth microdilution สามารถให้
ข้อมูลความไวต่อยาเชิงปริมาณได้ (ค่า MIC) จึงสามารถนําข้อมูลมาใช้ในการเปรียบเทียบความไวต่อยากับการศึกษาอืน่ ๆ
ได้โดยตรง และยังใช้เปรียบเทียบกับระดับยาในร่างกายสัตว์นาํ้ ได้ดว้ ย แม้ว่าในปั จจุบนั จะยังไม่มี breakpoint มาตรฐาน
สําหรับเชือ้ แบคทีเรียก่อโรคสัตว์นาํ้ ส่วนใหญ่ก็ตาม นอกจากนีข้ อ้ มูลดังกล่าวยังมีประโยชน์ในการใช้กาํ หนดหรือปรับขนาด
ยาด้วยวิธีทางเภสัชจลนศาสตร์/เภสัชพลศาสตร์ (PK/PD) ได้อีกด้วย (Rairat et al., 2019) การกําหนดค่า MIC เป้าหมาย
สําหรับการรักษาสําหรับการศึกษานีจ้ ะใช้ค่า MIC90 เป็ นตัวแทนค่าความไวต่อยาของแบคทีเรียชนิดนัน้ ๆ (Aliabadi and
Lees, 2000; EMA, 2016) แต่ ด ้ ว ยเหตุ ที่ ว่ า ในปั จจุ บั น ยั ง ไม่ มี ก ารกํ า หนด breakpoint สํา หรั บ เชื ้ อ Vibrio spp.,
Aeromonas hydrophila, และ Streptococcus iniae ที่ก่อโรคสัตว์นาํ้ (CLSI, 2020) การศึกษานีจ้ ะใช้ค่า MIC90 ที่ 2–4
µg/mL เป็ น breakpoint ขัน้ ต้น กล่าวคือถ้า MIC90 ของยาใดๆ มีค่าน้อยกว่า 2 µg/mL จะถื อว่าเชื อ้ ยังไวต่อยา แต่ถ้า
มากกว่า 4 µg/mL ก็จะถือว่าเชือ้ ดือ้ ยา เนื่องจากยาส่วนมากมักจะสามารถถูกดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดถึงระดับความ
เข้มข้น 2 µg/mL ได้นานเพียงพอหากใช้ขนาดยาที่เหมาะสม แต่เป็ นไปได้ยากที่ยาจะรักษาระดับความเข้มข้นให้สงู กว่า 4
µg/mL ได้น านเพีย งพอโดยไม่ใช้ขนาดยาที่ อาจจะสูงเกิ น ไป (Li et al., 2015; Rairat et al., 2019, 2020; Uney et al.,
2021) อย่างไรก็ตามเกณฑ์ที่เสนอมานีเ้ ป็ นเพียงแค่สมมติฐานเบือ้ งต้นเท่านัน้ เพื่อให้สามารถจัดกลุม่ ได้ว่าเชือ้ ที่เรากําลัง
ศึกษานัน้ มีความไวต่อยาหรือไม่
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ผลการทดสอบความไวของยาต้านจุลชีพต่อแบคทีเรียก่อโรคสัตว์นาํ้ แต่ละ isolate ได้แสดงรายละเอียดไว้ใน
Table 1 ส่วนผล MIC50 MIC90 และ MIC range ของแบคทีเรียแต่ละกลุม่ ได้สรุ ปไว้ใน Table 2 ผลการศึกษาพบว่ามีเพียง
แค่ ENR เท่านัน้ ที่มีฤทธิ์ดีในการยับยัง้ เชือ้ ทัง้ 3 กลุม่ โดยมีค่า MIC90 ไม่เกิน 1 µg/mL ในขณะที่ OTC มีฤทธิ์ดีต่อ Vibrio
spp. และอาจจะรวมถึง S. iniae ด้วย แต่ในกรณีของประเทศไทยนัน้ ENR มีขอ้ บ่งใช้เฉพาะในปลาและไม่สามารถใช้เพื่อ
รักษาโรคกุง้ ได้ (สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา, 2555) ในขณะที่ยา SDM และ AMX พบว่ามีคา่ MIC90 ต่อเชือ้ ทัง้
3 กลุ่ม อยู่ระหว่าง 32–168 µg/mL จึงถือว่าเชือ้ ทุกกลุ่มที่นาํ มาทดสอบได้ดือ้ ยาทัง้ 2 ชนิดนีแ้ ล้ว ส่วนยา FF นัน้ พบว่า
ยังคงมีฤทธิ์ดีตอ่ Vibrio spp. เท่านัน้ (ค่า MIC90 อยู่ระหว่าง 1–2 µg/mL) ข้อสรุ ปดังกล่าวมีความสอดคล้องกับการศึกษา
ของ Tinh et al. (2016, 2021) ที่ได้ทดสอบยากับ V. parahaemolyticus จากกุง้ ขาวในประเทศไทย โดยมีค่า MIC90 อยู่
ระหว่ า ง 0.25–4 µg/mL สํา หรับ ENR OTC และ FF และ >512 µg/mL สํา หรับ AMX อย่ า งไรก็ ต ามการศึ ก ษาของ
Lukkana et al. (2016) กลับ พบว่าเชื อ้ Streptococcus spp. ที่ แ ยกได้จากปลานิ ล ในประเทศไทยดือ้ ต่อ ยา ENR และ
OTC (มีคา่ MIC90 เท่ากับ 64 และ 8 µg/mL ตามลําดับ) แต่ยงั คงไวต่อยา FF และ AMX (มีคา่ MIC90 เท่ากับ 1 และ 0.062
µg/mL ตามลําดับ) ข้อสังเกตจากการศึกษานีก้ ารที่พบว่า Vibrio spp. จากกุง้ ขาวแวนนาไมมักจะมีความไวต่อยามากกว่า
เชือ้ A. hydrophila และ S. iniae ที่แยกได้จากปลาเป็ นไปได้ว่าเกิดจากการที่เกษตรกรผูเ้ ลีย้ งกุง้ ขาวแวนนาไมมีความมุง่
หมายในการเลีย้ งกุง้ เพื่อการส่งออกเป็ นหลัก จึงต้องทําตามมาตรฐานของประเทศผูน้ าํ เข้าโดยการหลีกเลีย่ งการใช้ยาต้าน
จุลชี พอย่างพรํ่าเพรื่อเพื่อไม่ให้เกิดปั ญหายาตกค้างในเนือ้ กุง้ (สํานักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ,
2553) ต่างกับเกษตรกรผูเ้ ลีย้ งปลาที่มกั จะส่งขายตลาดภายในประเทศเป็ นหลัก ซึ่งการควบคุมติดตามการใช้ยาต้านจุล
ชีพยังคงมีความเข้มงวดน้อยกว่า ทัง้ นี ้ ENR เป็ นยาต้านจุลชีพเพียงชนิดเดียวที่ยงั คงมีฤทธิ์ในการยับยัง้ แบคทีเรียก่อโรค
ของปลาในการศึกษานี ้ ทําให้มีความจําเป็ นต้องควบคุมจํากัดการใช้ ENR อย่างเข้มงวดเพื่อป้องกันไม่ให้แบคทีเรียส่วน
ใหญ่พฒ
ั นาความสามารถในการดือ้ ยาจนกระทั่งยาดังกล่าวไม่มีประสิทธิภาพอีกต่อไป อย่างไรก็ตามการดือ้ ยา ENR ของ
แบคทีเรียก่อโรคสัตว์นาํ้ บางชนิดก็ได้มีรายงานบ้างแล้วในปั จจุบนั (Lukkana et al., 2016) ซึง่ อาจมีสาเหตุจากการที่ ENR
เป็ นหนึ่งในยาที่เกษตรกรผูเ้ พาะเลีย้ งสัตว์นาํ้ นิยมใช้กนั ค่อนข้างมากและพบการตกค้างได้บ่อยกว่ายาชนิดอื่นๆ (สรวณีย ์
และคณะ, 2561; กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์, 2563) สําหรับยา FF ซึ่งขณะนีย้ งั ไม่ได้รบั อนุญาตให้ใช้ในการเพาะเลีย้ ง
สัตว์นาํ้ ของไทยนัน้ ผลการศึกษายังบ่งชีว้ า่ มีประสิทธิภาพค่อนข้างดีสาํ หรับการยับยัง้ เชือ้ Vibrio spp. (มีคา่ MIC90 เท่ากับ
1 µg/mL) อีกทัง้ FF ยังมีความเป็ นพิษตํ่าและไม่มีขอ้ บ่งใช้ในมนุษย์ทาํ ให้เป็ นที่ยอมรับในหลายประเทศให้สามารถใช้เพื่อ
การรักษาโรคสัตว์นาํ้ ที่เป็ นอาหารสําหรับมนุษย์ได้ รวมทัง้ สหรัฐอเมริกา (U.S. FDA, 2021) สหภาพยุโรป (EC, 2021) และ
สาธารณรัฐประชาชนจีน (Ministry of Agriculture (MOA), 2002) ซึง่ เป็ นตลาดส่งออกสินค้าสัตว์นาํ้ ที่สาํ คัญของไทย จึงมี
ศักยภาพในการพิจารณาใช้เป็ นทางเลือกเพื่อรักษาโรคติดเชือ้ แบคทีเรียในการเพาะเลีย้ งสัตว์นาํ้ ของไทยในอนาคตหาก
ได้รบั การอนุญาตจากทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของรัฐบาลไทย
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Table 1 Minimum inhibitory concentration (MIC) and minimum bactericidal concentration (MBC) of florfenicol (FF), oxytetracycline (OTC), sulfadimethoxine (SDM),
amoxicillin (AMX), and enrofloxacin (ENR) against Vibrio spp., Aeromonas hydrophila, and Streptococcus iniae isolated from aquatic animals
Bacteria
Vibrio alginolyticus isolate 1
Vibrio alginolyticus isolate 2
Vibrio cholerae isolate 1
Vibrio fluvalis isolate 1
Vibrio harveyi isolate 1
Vibrio harveyi isolate 2
Vibrio mimicus isolate 1
Vibrio vulnificus isolate 1
Vibrio vulnificus isolate 2
Vibrio parahaemolyticus isolate 1
Vibrio parahaemolyticus isolate 2
Vibrio parahaemolyticus isolate 3
Vibrio parahaemolyticus isolate 4
Vibrio parahaemolyticus isolate 5
Vibrio parahaemolyticus isolate 6
Vibrio parahaemolyticus isolate 7

Host
Pacific white shrimp
Pacific white shrimp
Pacific white shrimp
Pacific white shrimp
Pacific white shrimp
Pacific white shrimp
Pacific white shrimp
Pacific white shrimp
Pacific white shrimp
Pacific white shrimp
Pacific white shrimp
Pacific white shrimp
Pacific white shrimp
Pacific white shrimp
Pacific white shrimp
Pacific white shrimp

FF
MIC
0.5
1
1
1
0.5
0.5
1
1
1
0.5
1
≤0.25
1
1
0.5
0.5

OTC
MBC
1
1
1
1
8
0.5
1
32
32
0.5
2
1
1
1
0.5
0.5
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MIC
0.5
≤0.25
0.5
0.5
0.5
8
≤0.25
0.5
0.5
0.5
≤0.25
≤0.25
0.5
0.5
≤0.25
≤0.25

MBC
0.5
0.25
0.5
0.5
2
8
0.25
0.5
0.5
0.5
0.25
0.25
1
1
0.25
0.25

ภาคบรรยาย

Antibacterial activity (µg/mL)
SDM
MIC
MBC
128
128
128
128
128
>128
32
64
128
128
128
128
128
128
128
128
128
128
128
128
0.5
1
1
4
128
128
128
128
128
128
128
128

AMX
MIC
128
32
32
16
32
2
16
4
32
4
8
16
32
16
128
16

MBC
>128
64
64
16
64
8
16
4
64
32
64
64
32
64
128
16

ENR
MIC
≤0.25
≤0.25
≤0.25
≤0.25
≤0.25
≤0.25
≤0.25
≤0.25
≤0.25
≤0.25
≤0.25
≤0.25
≤0.25
≤0.25
≤0.25
≤0.25

MBC
0.25
2
16
2
0.25
0.25
2
0.25
0.25
≤0.25
4
0.25
4
0.5
0.5
0.25
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Table 1 (Cont.)
Antibacterial activity (µg/mL)
Bacteria
Vibrio parahaemolyticus isolate 8
Vibrio parahaemolyticus isolate 9
Vibrio parahaemolyticus isolate 10
Vibrio parahaemolyticus isolate 11
Aeromonas hydrophila isolate 1
Aeromonas hydrophila isolate 2
Aeromonas hydrophila isolate 3
Aeromonas hydrophila isolate 4
Aeromonas hydrophila isolate 5
Aeromonas hydrophila isolate 6
Aeromonas hydrophila isolate 7
Aeromonas hydrophila isolate 8
Aeromonas hydrophila isolate 9
Aeromonas hydrophila isolate 10
Aeromonas hydrophila isolate 11
Aeromonas hydrophila isolate 12

Host
Pacific white shrimp
Pacific white shrimp
Pacific white shrimp
Pacific white shrimp
Nile tilapia
Nile tilapia
Nile tilapia
Climbing perch
Asian redtail catfish
Koi carp
Koi carp
Koi carp
Angelfish
Angelfish
Sumatra barb
Goldfish

FF
MIC
0.5
0.5
1
0.5
128
1
4
16
8
8
1
16
8
8
16
16

OTC
MBC
0.5
0.5
1
0.5
128
1
4
16
8
8
1
16
8
32
32
32

MIC
≤0.25
≤0.25
≤0.25
0.5
128
0.5
8
16
128
64
32
32
32
32
64
16

402

SDM
MBC
0.25
0.25
0.25
0.5
128
0.5
8
64
128
64
64
64
64
64
64
32
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MIC
128
128
128
128
128
128
128
128
128
128
128
128
128
128
128
128

AMX
MBC
128
128
128
128
128
128
128
128
128
128
128
128
128
128
128
128

MIC
32
8
32
16
128
16
128
128
128
128
16
128
128
128
128
128

ENR
MBC
32
8
32
16
128
16
128
128
128
128
64
128
128
128
128
128

MIC
≤0.25
≤0.25
≤0.25
≤0.25
16
≤0.25
0.5
0.5
1
1
≤0.25
0.5
≤0.25
≤0.25
0.5
≤0.25

MBC
8
32
0.25
2
32
0.25
4
2
64
8
1
4
2
1
16
8
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Table 1 (Cont.)
Bacteria
Streptococcus iniae isolate 1
Streptococcus iniae isolate 2
Streptococcus iniae isolate 3
Streptococcus iniae isolate 4
Streptococcus iniae isolate 5

Host
Asian seabass
Asian seabass
Asian seabass
Asian seabass
Asian seabass

FF
MIC
8
8
8
8
4

OTC
MBC
16
16
16
16
8

MIC
4
2
2
1
1

MBC
64
32
2
1
4

Antibacterial activity (µg/mL)
SDM
MIC
MBC
128
128
32
128
32
128
128
128
16
16

AMX
MIC
64
32
32
32
32

ENR
MBC
64
128
128
128
128

MIC
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5

MBC
4
8
8
4
8

Table 2 Minimum inhibitory concentrations that inhibiting the growth of 50% and 90% of the isolates (MIC50 and MIC90) and MIC range (µg/mL) of antimicrobial drug
against pathogenic bacteria of aquatic animals
Antimicrobial drug
Florfenicol
Oxytetracycline
Sulfadimethoxine
Amoxicillin
Enrofloxacin

Vibrio spp. (n = 20)
from Pacific white shrimp
MIC50
MIC90
MIC range
0.5
1
≤0.25–1
0.5
0.5
≤0.25–8
128
128
0.5–128
16
32
2–128
≤0.25
≤0.25
≤0.25

Aeromonas hydrophila (n = 12)
from freshwater fishes
MIC50
MIC90
MIC range
8
16
1–128
32
128
0.5–128
128
128
128
128
128
16–128
0.5
1
≤0.25–16
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Streptococcus iniae (n = 5)
from Asian seabass
MIC50
MIC90
MIC range
8
8
4–8
2
4
1–4
32
128
16–128
32
64
32–64
0.5
0.5
0.5
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สรุ ปผล

การทดสอบความไวต่อยาต้านจุลชีพด้วยวิธี broth microdilution พบว่ายา ENR มีฤทธิ์ยบั ยัง้ แบคทีเรียดีที่สดุ ต่อ
ทั้ง Vibrio spp. จากกุ้ง ขาวแวนนาไม และ A. hydrophila และ S. iniae จากปลาโดยมี ค่ า MIC90 ไม่ เ กิ น 1 µg/mL
รองลงมาคือยา OTC และ FF ซึ่งมีฤทธิ์ยบั ยัง้ Vibrio spp. ได้ดี แต่อาจไม่มีประโยชน์กบั แบคทีเรียที่แยกได้จากปลา ส่วน
ยา SDM และ AMX นัน้ พบว่าเชือ้ ส่วนใหญ่ได้พฒ
ั นาการดือ้ ยาไปแล้ว จึงอาจไม่เหมาะสมที่จะนํามาใช้รกั ษาโรคสัตว์นาํ้
ข้อมูลที่ได้ทาํ ให้เกิดความเข้าใจสถานการณ์การดือ้ ยาต้านจุลชีพของแบคทีเรียก่อโรคสัตว์นาํ้ ในเบือ้ งต้น และเป็ นประโยชน์
ต่อการพิจารณาเลือกใช้ยาต้านจุลชีพที่เหมาะสมสําหรับการรักษาโรคสัตว์นาํ้ ในกรณีที่มีความจําเป็ นต้องใช้ยาในอนาคต
กิตติกรรมประกาศ
การศึ ก ษาครั้ง นี เ้ ป็ น ส่ว นหนึ่ ง ของโครงการวิ จัย ที่ ไ ด้ร ับ ทุน อุด หนุน วิ จัย มหาวิ ท ยาลัย เกษตรศาสตร์ จาก
สถาบันวิจยั และพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (Kasetsart University Research and Development Institute,
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บทคัดย่อ
การเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบของอาหารที่พบในกระเพาะของปลามีความสําคัญต่อการศึกษาอุปนิสยั การกิน
อาหาร และลําดับขัน้ ของห่วงโซ่อาหาร ทําศึกษาปลาทู 111 ตัว จากท่าเรือจังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ เดือนมิถุนายนถึง
กันยายน พ.ศ. 2563 เพื่อศึกษาองค์ประกอบอาหารในกระเพาะ พบแพลงก์ตอนพืชอย่างน้อย 4 ไฟลัม 6 ชัน้ 20 อันดับ 27
วงศ์ 34 สกุล 51 ชนิด เป็ นไดอะตอม ไดโนแฟลกเจลเลต สาหร่ายสีเขียวแกมนํา้ เงิน และซิลิโคแฟลกเจลเลตจํานวน 28,
20, 2 และ 1 ชนิด ตามลําดับ และแพลงก์ตอนสัตว์ 5 ไฟลัม 6 ชัน้ 6 อันดับ 6 วงศ์ 6 สกุล 6 ชนิด ได้แก่ โพรโทซัวที่มีซีเลีย
โคพีพอด หนอนธนู และเพรียงหัวหอมจํานวน 2, 2, 1 และ 1 ชนิด ตามลําดับ และระยะวัยอ่อนของโคพีพอด หอยสองฝา
และลูกปลา บ่งชีว้ ่าปลาทูเป็ นปลาที่กรองกินอาหารแบบไม่เจาะจงชนิดอาหาร ขนาดเฉลี่ยของเซลล์แพลงก์ตอนพืชและ
สัตว์มีคา่ 209±117 และ 366±125 µm ตามลําดับ ความถี่ของการพบและปริมาณอาหารมีความแตกต่างระหว่างเดือน ซึง่
แสดงว่าปลาทูจะกินอาหารตามลักษณะของประชาคมแพลงก์ตอนตามธรรมชาติ
คําสําคัญ: แพลงก์ตอน, อาหารในกระเพาะ, ปลาทู
Abstract
A change of dietary composition in the digestive tract of organisms is one of the most important study
was aimed to find the feeding habit and trophic level. Therefore, 111 fish samples were collected from the pier
of Prachuap Khiri Khan Province from June - September, 2020. The fish samples were investigated for dietary
contents. Total 4 phyla 6 classes 20 orders 27 families 34 genera and 51 species of phytoplankton were
included diatom, dinoflagellate, cyanobacteria, silicoflagellate 28, 20, 2 and 1 species, respectively. Total 5
phyla 6 classes 6 families 6 genera and 6 species of zooplankton also included ciliated protozoa, copepod,
arrow worm, tunicate 2, 2, 1 and 1 species and larval stage of copepod, bivalve, and fish. This finding indicated
that the short-bodied mackerel was a mid-pelagic strainer and an opportunistic feeder. The average size of
phytoplankton was 209±117µm while 366±125 µm in zooplankton. The frequency of occurrence and density of
food were varied among months. This revealed that change of diet content depended on the planktonic
community of ambient environment.
Keywords: Plankton, Stomach contents, Short-bodied mackerel
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คํานํา
ความรูเ้ กี่ยวกับชีววิทยาการกินอาหารและนิเวศวิทยาของปลาที่อาศัยอยูต่ ามธรรมชาติ นับเป็ นข้อมูลพืน้ ฐานที่มี
ความสําคัญอย่างยิ่งต่อแนวคิดเพื่อกําหนดมาตรการในการอนุรกั ษ์ประชากรปลา รวมถึงการจัดการทรัพยากรประมงอย่าง
เหมาะสม และสามารถประยุกต์ใช้กาํ หนดชนิดของอาหารที่มีระดับพลังงานที่เหมาะสมสําหรับการเพาะเลีย้ งปลาชนิด
นัน้ ๆ เริ่มต้นจากความเข้าใจเกี่ยวกับพฤติกรรมการกินอาหาร ความหลากหลายของชนิดอาหาร และความสัมพันธ์ที่
เชื่อมโยงกันในรู ปของสายใยอาหาร อันจะนําไปสูก่ ารประยุกต์ความรู เ้ ชิงนิเวศวิทยาทัง้ ด้านความสัมพันธ์เชิงโครงสร้าง
ประชาคม การถ่ายทอดพลังงานตามลําดับขัน้ การปรับรูปแบบการกินอาหารให้เข้ากับแหล่งอาหาร การอพยพเพื่อการหา
อาหาร การแก่งแย่งอาหารเพื่อเอาชนะสัตว์นาํ้ ผูร้ ุ กราน และวิวฒ
ั นาการเพื่อความอยูร่ อด ทัง้ นีอ้ งค์ประกอบของอาหารยัง
สะท้อนถึงคุณค่าโภชนาการที่สะสมในเนือ้ เยื่อ ปริมาณการบริโภค อัตราและความสามารถในการล่าเหยื่อ ความสมบูรณ์
ของพ่อแม่พนั ธุ์ การเจริญและพัฒนาของระยะวัยอ่อน เป็ นต้น ข้อมูลที่ได้สามารถนํามาประกอบการพิจารณาเชิงพลวัต
ประชากรเพื่อการอนุรกั ษ์ ฟื้น ฟู และใช้ประโยชน์จากฐานทรัพยากรธรรมชาติ อย่างคุม้ ค่าและยั่งยื น (Manko, 2016;
Silveira et al., 2020)
ปลาทูจดั เป็ นปลาเศรษฐกิจที่สาํ คัญมีแหล่งอาศัยทัง้ ทางอ่าวไทยและทะเลอันดามัน ว่ายนํา้ รวมฝูงอยู่กลางนํา้
กรองกินอินทรียส์ ารที่แขวนลอยในนํา้ ทัง้ แพลงก์ตอนพืชและสัตว์ ทําให้ปลาทูเป็ นสัตว์นาํ้ ที่มีความเหมาะสมต่อการศึกษา
ด้านความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างประชาคมของทรัพยากรกลางนํา้ การถ่ายทอดพลังงานตามลําดับขัน้ และการใช้ผลผลิต
ขัน้ ปฐมภูมิและทุติยภูมิตามธรรมชาติให้เกิดประโยชน์ อย่างไรก็ตามพบว่าการศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมการกินอาหารของ
ปลาทูก่อนหน้านีเ้ ป็ นการศึกษาที่ไม่ระบุรายละเอียดลงไปจนถึงระดับชนิดของแพลงก์ตอนที่พบในกระเพาะอาหาร รวมถึง
จํานวนตัวอย่างที่ไม่ครอบคลุมทุกช่วงวัย และฤดูกาล ซึ่งทําให้ไม่สามารถสร้างความสัมพันธ์ในเชิงห่วงโซ่อาหารได้อย่าง
ถูกต้อง รวมถึงไม่สามารถเลือกชนิดของแพลงก์ตอนที่เหมาะสมในการอนุบาล และการเลีย้ งปลาทูในทุกช่วงวัย (อําพัน
และสุนีย,์ 2508; เมธี และคณะ, 2560) ดังนัน้ ในการศึกษาครัง้ นี ้ จึงมีวตั ถุประสงค์เพื่อประเมินองค์ประกอบของชนิด ร้อย
ละของปริมาณ และความถี่ที่พบของแพลงก์ตอนพืชและสัตว์ ซึ่งเป็ นอาหารชนิดหลักของปลาทู เพื่อนําข้อมูลมาใช้ในการ
ประเมินโครงสร้างประชาคมของฐานทรัพยากรชีวภาพที่สง่ ต่อไปยังทรัพยากรสัตว์นาํ้ ตลอดจนบ่งบอกลักษณะจําเพาะ
ของสภาวะแวดล้อมบริเวณแหล่งหากิน ความหลากหลายของชนิดอาหาร และการประยุกต์ใช้ประโยชน์เชิงนิเวศ
อุปกรณ์และวิธีการ
รวบรวมตัวอย่างปลาทูจากเรือประมงอวนดําที่มีแหล่งทําการประมงบริเวณปากนํา้ ปราณจนถึงอ่าวประจวบ
จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ ห่างจากฝั่ ง 6–8 ไมล์ทะเล และแนวขนานฝั่ งเหนือใต้ 30 ไมล์ทะเล ความลึกของนํา้ ตัง้ แต่ 10-30
เมตร ตัง้ แต่เดือนมิถนุ ายนถึงกันยายน พ.ศ. 2563 จํานวน 111 ตัวอย่าง ตัวอย่างที่เก็บได้จะถูกเก็บรักษาสภาพไว้ที่ตแู้ ช่
แข็ง -20°C ทันทีที่เรือเทียบท่า แล้วส่งตัวอย่างมายังห้องปฏิบตั ิการของภาควิชาชีววิทยาประมง คณะประมง การเตรียม
ตัวอย่าง ด้วยการนําปลาแช่แข็งออกมาละลาย ล้างทําความสะอาดแล้วซับให้แห้ง วัดขนาดความยาวเหยียด (total
length, mm) วัด ความลึก ลํา ตัว (body depth, mm) และชั่ง นํ้า หนัก ตัว (body weight, g) จากนั้น ผ่ า ท้อ งนํา เฉพาะ
กระเพาะอาหารออกมา ชั่งนํา้ หนักกระเพาะรวมอาหาร (whole stomach weight, g) พร้อมทัง้ บันทึกสัดส่วนอาหารใน
กระเพาะ (fullness, %) และระยะความสมบูรณ์เพศ (gonad stage) จากนัน้ ผ่ากระเพาะอาหารตามแนวยาว แล้วแยก
อาหารใส่ในขวดตัวอย่าง รักษาสภาพด้วยการเติมนํา้ ยาฟอร์มาลีน 10% ปริมาตร 100 mL. ชั่งนํา้ หนักกระเพาะที่ไม่มี
อาหาร (empty stomach weight, g) และจดบันทึกข้อมูล (Zacharia, 2014; Silveira et al., 2020) (Table 1)
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Table 1 Number of specimens, total length, body depth, body weight, whole stomach weight, empty stomach
weight, fullness and gonad stage of short-body mackerel during June to September, 2020
Sampling
time
June
July
August
September

Male
Female
(individual) (individual)
18
6
16
7

7
26
14
17

Total length
(mm)

Body depth
(mm)

Body
Weight (g)

187.29±3.84
170.51±8.29
158.2±9.47
186.28±5.56

40.08±1.56
40.47±1.90
38.43±2.91
44.90±2.91

78.62±5.16
57.81±9.51
45.24±8.91
78.21±6.73

Whole
stomach
weight (g)
1.93±0.72
1.31±0.28
1.14±0.34
1.60±0.42

Empty
stomach
weight (g)
0.92±0.17
0.79±0.18
0.64±0.18
1.07±0.22

Fullness
(%)

Gonad
stage

40–70
30–60
40–60
30–60

3–4
3–4
3–4
3–4

การศึกษาองค์ประกอบชนิดของแพลงก์ตอนโดยการจําแนกชนิดและนับจํานวนด้วย Sedgwick rafter counting
cell ปริมาตร 1 mL ภายใต้กล้องจุลทรรศน์กาํ ลังขยายสูง จํานวน 2 ซํา้ ถ่ายภาพและวัดขนาดแพลงก์ตอนชนิดเด่น โดยใช้
โปรแกรม CellB Software เอกสารที่ใช้ประกอบการจําแนกชนิด ได้แก่ ลัดดา (2543) และ ลัดดา (2544)
การคํานวณหาร้อยละของปริมาณอาหารแต่ละชนิดในกระเพาะ (%Ni) และร้อยละความถี่ที่พบของอาหารแต่ละ
ชนิด (%Fi) ดัดแปลงจาก Hynes (1950) และ Hyslop (1980) ตาม Equation 1 และ 2 โดยใช้โปรแกรม Microsoft – Excel
version 365
%Ni = 100Ni
(1)
N
เมื่อ Ni = จํานวนของอาหารชนิด i
N = จํานวนของอาหารทัง้ หมดทีพ่ บในกระเพาะอาหาร
%Fi = 100Fi
S
เมื่อ Fi = จํานวนกระเพาะอาหารที่พบแพลงก์ตอนชนิด i
S = จํานวนกระเพาะที่มีอาหารทัง้ หมด

(2)

ผลและวิจารณ์ผลการทดลอง
องค์ประกอบของชนิดแพลงก์ตอนในกระเพาะอาหารของปลาทู
พบแพลงก์ตอนพืชอย่างน้อย 4 ไฟลัม 6 ชัน้ 20 อันดับ 27 วงศ์ 34 สกุล 51 ชนิด ประกอบด้วยกลุม่ ที่มีความ
หลากหลายของชนิ ด สูง ที่ สุด ได้แ ก่ ไดอะตอม รองลงมาเป็ น ไดโนแฟลกเจลเลต สาหร่า ยสี เ ขี ย วแกมนํ้า เงิ น และ
ซิลิโคแฟลกเจลเลต 28, 20, 2 และ 1 ชนิด ตามลําดับ และพบแพลงก์ตอนสัตว์ทงั้ สิน้ 5 ไฟลัม 6 ชั้น 6 อันดับ 6 วงศ์
6 สกุล 6 ชนิด 4 ระยะวัยเยาว์ ประกอบด้วยกลุม่ โพรโทซัวที่มีซีเลีย โคพีพอด หนอนธนู และเพรียงหัวหอม พบ 2, 2, 1 และ
1 ชนิดตามลําดับ และพบโคพีพอดระยะนอเพลียส ระยะวัยเยาว์ ลูกหอยสองฝา และลูกปลา นอกจากนัน้ แล้วพบชิน้ ส่วน
ของกลุ่ ม ไดอะตอม เช่ น สกุ ล Asteromphalus, Bacteriastrum, Chaetoceros, Coscinodiscus, Hemiaulus และ
Rhizosolenia ไดโนแฟลกเจลเลตสกุล Ceratium และชิน้ ส่วนของโคพีพอด และอาร์โทรพอด เป็ นต้น (Table 2)
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เมื่อพิจารณาผลการศึกษาเปรียบเทียบกับรายงานชนิดแพลงก์ตอนที่แพร่กระจายในธรรมชาติบริเวณชายฝั่ ง
จังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์และพืน้ ที่ใกล้เคียงแสดงให้เห็นว่าองค์ประกอบของแพลงก์ตอนพืชและสัตว์ที่พบในกระเพาะอาหาร
ของปลาทูเป็ นชนิดที่พบได้ท่ ัวไปตามแนวชายฝั่ งทะเลของอ่าวไทยซึ่งรายงานไว้โดย Jitchum and Wongrat, 2009a;
2009b; Jitchum et al., 2012; วาสนาและคณะ, 2555; ไพลิน และคณะ, 2558; บุสยา และคณะ, 2559 โดยแพลงก์ตอน
ที่พบในกระเพาะอาหารเป็ นชนิดที่คล้ายคลึงกับรายงานการศึกษาอาหารในกระเพาะปลาทูที่ทาํ การศึกษาในปี 2506 โดย
ศึกษาปลา 158 ตัวอย่าง ตัง้ แต่ชายฝั่ งจังหวัดสมุทรสาครจนถึงสุราษฎร์ธานี พบแพลงก์ตอนรวม 98 ชนิด ประกอบด้วย
สาหร่ายสีเขียวแกมนํา้ เงิน ไดอะตอม และไดโนแฟลกเจลเลต จํานวน 3, 43 และ13 ชนิด ตามลําดับ และแพลงก์ตอนสัตว์
ได้แก่ โพรโทซัวที่มีซีเลีย, โพรโทซัวที่มีเท้าเทียม, ไรทะเล, โคพีพอด, แอมพิพอด, เดคาพอด และเพรียงหัวหอม มีคา่ เท่ากับ
3, 1, 1, 15, 1, 2, 1 ชนิด ตามลําดับ และกลุม่ ระยะวัยเยาว์ของหอยสองฝา หอยฝาเดียว และลูกสัตว์นาํ้ ชนิดอื่นๆ (อําพัน
และสุนีย,์ 2508) จากผลการศึกษาที่ได้ พบว่าชนิดของอาหารปลาทูนนั้ เปลี่ยนแปลงตามสภาพแวดล้อม ซึ่งสามารถ
ประยุกต์ใช้อธิบายถึงสภาวะแวดล้อมของแหล่งที่อยูอ่ าศัยและแหล่งหากินตามธรรมชาติของปลาทูในแต่ละกลุม่ ประชากร
ได้ ทัง้ นีด้ ว้ ยลักษณะชนิดที่จาํ เพาะของอาหารที่ปลาทูกินเข้าไป สามารถใช้แบ่งกลุม่ ประชากรของปลาทูตามแหล่งที่อยู่
อาศัยได้ ควรนําปั จจัยที่เกี่ยวข้องเข้ามาพิจารณา เช่น ทิศทางการไหลของกระแสนํา้ ควบคู่กบั การการอพยพย้ายถิ่นของ
ปลาทูตามฤดูกาลในรอบปี เป็ นต้น (จารุมาศและคณะ, 2556; เมธี และคณะ, 2560; อนุกลู , 2008)
การเปลีย่ นแปลงองค์ประกอบของชนิดแพลงก์ตอนตามระยะเวลา
ผลการศึกษาแสดงความแตกต่างขององค์ประกอบของชนิดแพลงก์ตอนในกระเพาะปลาทูแต่ละเดือน พบว่าใน
เดือนมิถนุ ายน พบความหลากหลายของแพลงก์ตอนสูงที่สดุ รองลงมาเป็ นเดือนสิงหาคม, กรกฎาคม และกันยายน พ.ศ.
2563 จํานวน 57 ชนิด 4 ระยะวัยเยาว์ 9 กลุ่ม, 30 ชนิด 3 ระยะวัยเยาว์ 8กลุม่ , 29 ชนิด 3 ระยะวัยเยาว์ 8 กลุ่ม และ 24
ชนิ ด 3 ระยะวัย เยาว์ 7 กลุ่ม ตามลํา ดับ ซึ่ง เป็ น ช่ วงมรสุม ตะวัน ตกเฉี ยงใต้ แพลงก์ต อนพื ชส่ว นใหญ่ ยังคงเป็ นกลุ่ม
ไดอะตอม รองลงมาเป็ นไดโนแฟลกเจลเลต สาหร่ายสีเขียวแกมนํา้ เงิน และซิลิโคแฟลกเจลเลต ตามลําดับ ในขณะที่
แพลงก์ตอนสัตว์พบในสัดส่วนที่นอ้ ยมาก ส่วนใหญ่เป็ นระยะโคพีโพดิดและนอเพลียสของโคพีพอด และชิน้ ส่วนของโคพี
พอด (Table 2) โดยมีสดั ส่วนแพลงก์ตอนพืชต่อสัตว์ประมาณ 94 ต่อ 6 ผลการศึกษาใช้อธิ บายลําดับขัน้ ของการกิน
อาหารบริเวณกลางนํา้ (pelagic trophic level) สะท้อนความอุดมสมบูรณ์ของแพลงก์ตอนขัน้ ปฐมภูมิและทุติยภูมิสกู่ าร
ถ่ายทอดพลังงานโดยตรงสู่ขนั้ ตติยภูมิ แสดงถึงความแข็งแกร่งของห่วงโซ่อาหาร และก่อให้เกิ ดการใช้ประโยชน์จาก
ผลผลิตขัน้ ต้นและขัน้ ที่สองบริเวณชายฝั่งทะเล (Manko, 2016; Silveira et al., 2020; Zacharia, 2014) การกินอาหารที่มี
ความหลากชนิดลดลงของปลาทู นัน้ มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเจริญเติบโตและการพัฒนาเพื่อความสมบูรณ์ทางเพศ ทัง้ นี ้
จากรายงานของกรมประมง กล่าวว่าพบช่วงที่มีการผสมพันธุข์ องปลาทู 2 ช่วงคือ ในช่วงต้นปี ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ถึง
พฤษภาคม และช่วงเดือนกันยายนถึงตุลาคม (พัชรี และนพรัตน์, 2548) เมื่อพิจารณาเดือนที่เก็บข้อมูลจะเห็นว่าเป็ นช่วง
ระหว่างที่ปลาทูกาํ ลังสะสมพลังงานเพื่อเข้าสู่ช่วงผสมพันธ์ช่วงที่สอง จึงทําให้พบว่าในช่วงเดือนมิถุนายน ปลาจะกิ น
อาหารมาก และมีแนวโน้มลดลงในเดือนถัดมา ในขณะที่ตบั และอวัยวะสืบพันธุ์ ซึ่งได้แก่ รังไข่และอัณฑะ ได้พฒ
ั นาเพื่อ
เข้าสูร่ ะยะสืบพันธุจ์ นมีขนาดใหญ่ และเบียดพืน้ ที่ในกระเพาะอาหารส่งผลให้มีปริมาณอาหารน้อยลง (Table 1) อย่างไรก็
ตามอีกปั จจัยที่ควรนํามาพิจารณาร่วมคือ เทคนิคในการเก็บตัวอย่างด้วยการแช่แข็ง ซึง่ อาจจะทําให้อาหารในกระเพาะถูก
ย่อยสลายโดยแบคทีเรียก่อนการวิเคราะห์ (เมธี และคณะ, 2560; Baker et al., 2013; Mahesh et al., 2018)
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Table 2 Percentage by number (%Ni) and frequency of occurrence (%Fi) of plankton in stomach contents of
short-body mackerel during June to September, 2020
Taxa
Phylum Cyanobacteria
Oscillatoria sp.
Richelia intracellularis
Phylum Bacillariophyta
Actinocyclus sp.
Amphora sp.
Asteromphalus flabellatus
Bacillaria paxillifer
Bacteriastrum spp.
Bellerochea horologicalis
Climacodium frauenfeldianum
Coscinodiscus spp.
Cyclotella sp.
Dictyliosolen sp.
Navicula spp.
Nitzschia sp.
Odontella mobiliensis
Odontella sinensis
Paralia sulcata
Pinnularia sp.
Pleurosigma sp.
Proboscia alata
Pseudoguinardia sp.
Pseudo-nitzschia sp.
Pseudosolenia calcar-avis
Rhizosolenia ostenfeldi
Rhizosolenia styliformis
Rhizosolenia imbricata
Rhizosolenia clevei
Thalassionema frauenfeldii
Thalassionema nitzschioides
Triceratium favus f. quadrata
Phylum Dinophyta
Amphisolenia bidentata
Ceratium breve
Ceratium contortum
Ceratium furca
Ceratium fusus
Ceratium kofoidii
Ceratium macroceros
Ceratium porrectum
Ceratium trichoceros
Ceratium tripos
Ceratium vultur

%Ni

June
%Fi

%Ni

%Fi

%Ni

%Fi

September
%Ni
%Fi

3.36
0.52

100
84

3.73
0.25

78
13

1.16
3.79

53
67

3.18
1.01

67
33

0.91
0.004
0.02
0.02
5.53
0.08
0.004
1.07
0.11
0.004
6.49
1.40
0.03
0.00
0.07
0.14
1.08
0.15
0.02
0.17
0.16
0.05
0.65
0.20
0.74
5.30
6.72
0.02

100
4
12
12
100
32
4
92
36
4
100
100
28
4
20
4
100
28
4
32
36
8
84
40
72
100
100
8

8.29
0
0
0
1.35
0
0
3.15
0.61
0
0.19
8.12
0.03
0
0.99
0
2.02
1.02
0
0.83
0.11
0
0.22
0.11
1.41
28.94
0.36
0.06

91
0
0
0
47
0
0
81
6
0
13
84
3
0
25
0
56
47
0
9
3
0
16
6
50
100
16
6

3.75
0
0
0.14
0.39
0.20
0
3.52
0
0
0.02
6.65
0
0
0.52
0
1.32
1.59
0
0.32
0.41
0
3.41
0
2.95
9.13
0.32
0.05

72
0
0
13
23
20
0
87
0
0
3
73
0
0
13
0
67
50
0
13
3
0
70
0
77
90
10
7

0.92
0
0
0
0
0.10
0
2.84
0
0
0.29
0.10
0.05
0
0.05
0
0
0.05
0
0.14
0.05
0
0.92
0
0
0
0.39
0.10

38
0
0
0
0
8
0
46
0
0
17
8
4
0
4
0
0
4
0
4
4
0
46
0
0
0
17
4

0.05
0.10
0.004
0.10
0.03
0.004
0.03
0.01
0.09
0.07
0.01

50
64
4
60
20
4
24
4
48
48
4

0
0.08
0
0.03
0
0
0.08
0
0.17
0
0

0
9
0
3
0
0
9
0
16
0
0

0
0.02
0.11
0
0
0.02
0
0.14
0
0.16
0.02

0
13
3
0
0
20
0
17
0
13
3

0
0
0.24
0
0
0
0
0.10
0
0.24
0.10

0
0
13
0
0
0
0
4
0
13
4
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Table 2 (Cont.)
Taxa
Ceratium sp.
Dinophysis caudata
Dinophysis miles
Ornithocercus magnificus
Phalacroma rotundatum
Podolampus elegans
Prorocentrum micans
Protoperidinium sp.
Pyrophacus sp.
Phylum Ochrophyta
Dictyocha fibula
pieces of Asteromphalus
pieces of Bacteriastrum
pieces of Chaetoceros
pieces of Coscinodiscus
pieces of Ceratium
pieces of Hemiaulus
pieces of Rhizosolenia
Phylum Ciliophora
Rhabdonella sp.
Tintinnopsis sp.
Phylum Mollusca
Bivalve veliger larvae
Phylum Arthropoda
Copepodid larvae
Copepod nauplii
Oithona sp.
Microsetella norvegica
Phylum Chaetognatha
Sagitta sp.
Phylum Chordata
Oikopleura sp.
Fish larvae
pieces of Copepod
pieces of Arthropod

June
%Fi
8
8
100
88
4
4
8
100
84

%Ni
0
0
0.03
0
0
0
0
0.97
0.14

%Fi
0
0
3
0
0
0
0
56
16

August
%Ni
0
0
0
0.14
0
0
0
0.86
0.14

%Fi
0
0
0
17
0
0
0
53
20

8
4
100
100
100
100
80
100

0
0
4.58
3.92
3.65
0.55
2.13
15.22

0
0
59
69
75
47
44
91

0
0
1.11
3.82
3.57
0.48
0.68
45.76

0
0
47
67
73
33
27
100

0
0
0.39
0.34
72.57
1.01
0
4.53

0
0
21
21
92
33
0
79

0.01
0.004

12
4

0
0

0
0

0
0.07

0
3

0
0.05

0
4

0.004

4

0

0

0

0

0

0

%Ni
0.01
0.01
1.47
0.16
0.004
0.004
0.01
4.34
0.33
0.01
0.01
13.91
31.13
3.87
0.90
0.61
4.99

July

1.24
0.11
0.12
0.01

96
54
100
8

0.75
0.06
0.06
0

0.11

56

0

0.01
0.02
0.83
0.24

4
12
80
36

0
0.03
0.66
5.14

47
6
6
0
0
0
3
41
88

1.04
0.16
0.11
0
0
0
0.11
0.59
1.25

57
23
17
0
0
0
10
53
47

September
%Ni
%Fi
0
0
0.05
4
1.21
42
0
0
0
0
0
0
0
0
2.17
71
0.19
3

3.62
0.72
0.29
0
0
0
0.43
1.45
0.14

71
63
25
0
0
0
21
54
8

ร้อยละของปริมาณแพลงก์ตอนและความถีข่ องชนิดทีพ่ บในกระเพาะอาหาร
ร้อยละของปริมาณแพลงก์ตอนแต่ละชนิด (%Ni) มีคา่ ผันแปรตามระยะเวลาที่เก็บตัวอย่าง ได้แก่ เดือนมิถนุ ายน
พบกลุ่มเด่นสกุล Chaetoceros, Bacteriastrum, Thalassionema และ Navicula คิดเป็ นร้อยละ 31.2, 14, 6.7 และ 6.5
ของปริมาณอาหารที่พบในกระเพาะทัง้ หมด ตามลําดับ เดือนกรกฎาคมพบกลุม่ เด่นสกุล Thalassionema, Rhizosolenia,
Actinocyclus และ Nitzschia คิดเป็ นร้อยละ 29, 15.2, 8.3 และ 8.1 ของปริมาณอาหารที่พบในกระเพาะทัง้ หมด ตามลําดับ
เดือนสิงหาคมพบกลุ่มเด่นสกุล Rhizosolenia, Thalassionema และ Nitzschia คิดเป็ นร้อยละ 45.9, 9.2 และ 6.7 ของ
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ปริมาณอาหารที่พบในกระเพาะทัง้ หมด ตามลําดับ และเดือนกันยายนพบกลุม่ เด่นสกุล Coscinodiscus, Rhizosolenia
และระยะวัยเยาว์ของโคพีพอด คิดเป็ นร้อยละ 73.3, 4.6 และ 3.7 ของปริมาณอาหารที่พบในกระเพาะทัง้ หมด ตามลําดับ
นอกจากนัน้ พบแพลงก์ตอนชนิดอื่นๆ ในสัดส่วนที่นอ้ ยมาก (Table 2)
ความถี่ที่พบแพลงก์ตอนชนิดเด่น (%Fi) ในกระเพาะอาหารของปลาทุกตัวที่ทาํ การสุม่ นับทัง้ หมด แสดงค่าที่ผนั
แปรตามระยะเวลา โดยในเดือนมิถนุ ายนพบจํานวนชนิดเด่นของแพลงก์ตอนที่ปรากฏในกระเพาะอาหารของปลาทุกตัว
มากที่สดุ รองลงมาเป็ นเดือนกรกฎาคม และสิงหาคม พบ 13, 1 และ 1 ชนิด ตามลําดับ ส่วนเดือนกันยายนไม่พบแพลงก์
ตอนชนิ ด เด่น ที่ พบได้ในทุกกระเพาะที่ท าํ การสุ่มนับ (Table 2) เดื อ นมิ ถุนายนพบกลุ่มเด่น ได้แก่ Actinocyclus sp.,
Bacteriastrum spp., Coscinodiscus spp., Chaetoceros spp., Navicula spp., Pleurosigma sp., Thalassionema
fruenfeldii, T. nitzschioides, Rhizosolenia spp., Dinophysis miles, Protoperidinium spp. และโคพีพอดชนิด Oithona
sp.เดือนกรกฎาคม ได้แก่ T. fruenfeldii และเดือนสิงหาคม คือ Rhizosolenia spp. (Fig.1) สัดส่วนร้อยละความถี่ของ
ชนิดเด่นที่พบส่วนใหญ่มีคา่ ตํ่ากว่าร้อยละ 50 แสดงให้เห็นว่าปลาแต่ละตัวกินอาหารที่หลากหลาย มีอตั ราการย่อยอาหาร
ที่แตกต่างกัน อาจขึน้ อยูก่ บั เพศ ขนาดลําตัว ขนาดกระเพาะอาหาร และระดับความสมบูรณ์เพศ เป็ นต้น (วัชรินทร์, 2560;
Heng et al., 2018; Rao and Rao, 1957; Silveira et al., 2020)
ผลการศึกษาพบความแตกต่างด้านองค์ประกอบของชนิดของแพลงก์ตอน ปริมาณ ร้อยละของจํานวน และร้อยละ
ของความถี่ที่พบ และองค์ประกอบของชนิดของแพลงก์ตอนที่พบในกระเพาะแสดงความสอดคล้องกับชนิดของแพลงก์
ตอนที่พบในธรรมชาติ ซึ่งแสดงว่าวิธีการในการเก็บรักษาสภาพตัวอย่างทําได้ดี และปลามีแหล่งหากินบริเวณที่มีการทํา
ประมง ทัง้ นีอ้ งค์ประกอบของชนิดแพลงก์ตอนในกระเพาะของปลาแต่ละช่วงวัย และฤดูกาลยังใช้บ่งบอกถึงสภาวะ
แวดล้อมที่เกิดขึน้ ตามธรรมชาติของแหล่งที่อยู่อาศัยและแหล่งหากินได้ เช่น เดือนสิงหาคมพบสกุล Rhizosolenia ควบคู่
กับพบสาหร่ายสีเขียวแกมนํา้ เงิ นชนิด Richelia intracellularis เป็ นจํานวนมาก เนื่องจากเป็ น epiphyte ในเซลล์ของ
Rhizosolenia และพบสกุล Oscillatoria หรือ Trichodesmium ร่วมด้วย เนื่องจากสาหร่ายสีเขียวแกมนํา้ เงินทัง้ 2 กลุม่ มี
ความสามารถในการตรึงไนโตรเจนจากอากาศได้ดี (Bergman et al., 2012; Zeev et al., 2008) ดัง นัน้ จึ ง คาดได้ว่า
บริเวณแหล่งหากินของปลาทูที่มีขนาดโตเต็มวัย มีระยะความสมบูรณ์เพศระดับ 3–4 (Table 1) ในช่วงเดือนนีน้ ่าจะเป็ น
บริเวณที่ห่างจากฝั่ ง และเป็ นบริเวณที่มีปริมาณสารอาหารประเภทไนโตรเจนน้อย หรือมีการพบไดโนแฟลกเจลเลตบาง
ชนิดที่มีการแพร่กระจายนอกชายฝั่ ง แสดงว่าแหล่งหากินเป็ นบริเวณที่มีความเค็มของนํา้ ทะเลสูงไม่ถกู รบกวนจากระบบ
นํา้ จืดที่ไหลลงจากแผ่นดิน เดือนมิถุนายนพบไดอะตอมสกุล Chaetoceros สูง แสดงว่าในเดือนนีป้ ลาทูมีแหล่งหากิ น
บริเวณใกล้ฝ่ ั งและมีปริมาณสารอาหารในนํา้ ปริมาณสูง เป็ นต้น ทัง้ นีก้ ารศึกษาในแนวทางนีย้ งั ต้องมีการสํารวจและ
ประเมินปั จจัยทางสิ่งแวดล้อมให้ครอบคลุมพืน้ ที่ตลอดเส้นทางอพยพทุกช่วงวัย และควรมีการเก็บข้อมูลตลอดทัง้ ปี เพื่อ
การแปลผลที่ความแม่นยํามากยิ่งขึน้ ประกอบกับองค์ความรูจ้ ากภูมิปัญญาท้องถิ่นในการทําการประมง ซึ่งข้อมูลเหล่านี ้
สามารถใช้เป็ นฐานข้อมูลบ่งบอกสภาวะแวดล้อมที่เหมาะสมต่อไป (ไพลิน และคณะ, 2558; เมธี และคณะ, 2560; 2563)
ขนาดเฉลีย่ ของเซลล์แพลงก์ตอนทีพ่ บในกระเพาะปลาทู
ทําการสุ่มวัดขนาดของแพลงก์ตอนพืชที่ พบในกระเพาะอาหารของปลาทูมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 209±117 µm โดย
พบว่ าชนิ ดที่ มี ขนาดเซลล์เล็ กที่ สุด ได้แก่ ไดอะตอม สกุ ล Cyclotella มี ขนาดเส้นผ่ านศูนย์กลางประมาณ 20–45 µm
และชนิดที่มีขนาดเซลล์ใหญ่ที่สดุ ได้แก่ ไดโนแฟลกเจลเลตชนิด Amphisolenia bidentata มีขนาดความยาวประมาณ
700–900 µm และขนาดความยาวของแพลงก์ตอนสัตว์กลุม่ โคพีพอดมีคา่ เฉลีย่ เท่ากับ 366±125 µm ผลการศึกษาแสดงให้เห็น
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Oscillatoria sp.

Richelia intracellularis

Chaetoceros sp.

Bacteriastrum sp.

Rhizosolenia sp.

Triceratium favas f.
quadrata

Coscinodiscus sp.

Pleurosigma sp.

Thalassionema fruenfeldii

Thalassionema nitzschioides

Ceratium tripos

Ceratium porrectum

Dinophysis miles

Dinophysis caudata

Ornithocercus sp.

Pyrophacus sp.

copepodid copepod

nauplius copepod

Amphisolenia bidentata

Fig. 1 Dominant species of plankton in stomach of short-bodied mackerel collected from the pier of Prachuap
Khiri Khan Province from June – September, 2020
ว่าปลาทูที่มีขนาดโตเต็มวัยสามารถกรองกินอาหารที่มีขนาดตัง้ แต่ microplankton (20–200 µm) จนถึง mesoplankton
(200–2,000 µm) ได้ ซึ่งแพลงก์ตอนขนาดดังกล่าวมีการแพร่กระจายทั่วไปตามแนวชายฝั่ งของอ่าวไทย ครอบคลุมทัง้
แพลงก์ตอนพืชและสัตว์ขนาดเล็กถึงขนาดกลาง ทัง้ นีป้ ลาทูมีพฤติกรรมการกินอาหารโดยการกรองอินทรียส์ ารที่อยูใ่ นมวล
นํา้ ผ่านซี่เหงือกที่มีลกั ษณะเป็ นแท่งเรียวแหลมจํานวนมากประมาณ 45 ซี่ โดยซี่เหงือกจะแผ่กางออกเพื่อดักกรองอาหาร
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ระหว่างการว่ายนํา้ และถูกรวบรวมลงสูร่ ะบบทางเดินอาหาร เป็ นการกรองกินแบบไม่เฉพาะเจาะจง ดังนัน้ องค์ประกอบ
ของอาหารจึงผันแปรตามแหล่งที่อยูอ่ าศัยและฤดูกาล (อําพัน และสุนีย,์ 2508; Nath et al., 2015)
จากกลุม่ ของแพลงก์ตอนทีพ่ บเป็ นอาหารหลักของปลาทู พบว่าปลาทูนนั้ พึง่ พาทัง้ แพลงก์ตอนพืชและสัตว์ โดยมี
สัดส่วนแพลงก์ตอนพืชต่อสัตว์ประมาณ 94 ต่อ 6 ดังนัน้ หากทรัพยากรผลผลิตขัน้ ปฐมภูมแิ ละทุติยภูมิตามธรรมชาติเสื่อม
โทรมลง หรือมีการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบของชนิด เช่น เกิดปรากฏการณ์นาํ้ เปลี่ยนสีเป็ นบริเวณกว้าง และเกิดอย่าง
สมํ่าเสมอ การเกิดผูล้ ่าแพลงก์ตอนที่เป็ นอาหารหลักของปลาทูในปริมาณมากเกินไป เช่น แมงกะพรุ น และรวมถึงการ
รุกรานของชนิดพันธุต์ า่ งถิ่น (invasive species) เช่น หวีวนุ้ และปลาชนิดอื่นที่สามารถปรับตัวให้เจริญเติบโตและแก่งแย่ง
อาหารได้ดีกว่าชนิดพันธุป์ ระจําถิ่น ล้วนส่งผลกระทบต่อความหลากหลายของชนิดของอาหารลดลง หรือเปลี่ยนแปลงไป
ย่อมทําให้สายใยอาหารของปลากลางนํา้ เปราะบาง และนํามาสูก่ ารเสือ่ มโทรมของทรัพยากรประมงอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
(Jefferson, 2004; Manko, 2016; Noble,1965)
นอกจากนัน้ ความแตกต่างของชนิดและปริมาณของแพลงก์ตอนตามธรรมชาติของแต่ละท้องถิ่น เป็ นปั จจัยที่มี
ความสําคัญ ต่อการสร้างองค์ประกอบของคุณค่าทางโภชนาการของรสชาติ และเนือ้ สัมผัสที่แตกต่างกันในแต่ละพืน้ ที่
เช่น ปลาที่กินอาหารที่มีไขมันสูง เช่น ไดอะตอมที่มีหยดนํา้ มันสะสมมากก็จะส่งผลให้เนือ้ ปลามีปริมาณไขมันแทรกใน
ระดับสูง เมื่อเทียบกับอาหารที่มีโปรตีนเป็ นกลุม่ หลัก ชนิดและปริมาณอาหารที่มีองค์ประกอบทางโภชนาการที่จาํ เป็ นยัง
ส่งผลช่วยเสริมสร้างการพัฒนาของเซลล์สืบพันธุท์ ี่สมบูรณ์แข็งแรงของพ่อแม่ปลาวัยเจริญพันธุ์ ความแข็งแรงของลูกปลา
ระยะวัยเยาว์ และการเพิ่มอัตราการรอดตายในธรรมชาติ เป็ นต้น (เมธี และคณะ, 2563; วัชรินทร์, 2560)
ท้ายที่สดุ ผลการศึกษาในด้านชีววิทยาการกินอาหารของปลายังสามารถนํามาใช้ต่อยอดในการวางแผนการ
อนุรกั ษ์ฟื้นฟูชนิดพันธุท์ ี่ถกู คุกคามใกล้สญ
ู พันธุ์ หรือเพื่อการเพาะเลีย้ งเชิงเศรษฐกิจ จากผลการศึกษาในครัง้ นีบ้ ง่ ชีถ้ ึงชนิด
ของอาหารที่เหมาะสมในการเลีย้ งปลาทูโตเต็มวัย ได้แก่ แพลงก์ตอนกลุม่ เซนทริกไดอะตอมทะเลที่ผสมกันหลากหลาย
ชนิด และโคพีพอด โดยมีขนาดตัง้ แต่ microplankton จนถึง mesoplankton เนื่องจากทางเดินอาหารสามารถย่อยสลาย
ได้ดี จึงพบเศษชิน้ ส่วนของเซลล์ที่แตกหักจํานวนมาก แตกต่างจากกลุม่ ไดโนแฟลกเจลเลตที่พบเซลล์ค่อนข้างสมบูรณ์
แสดงว่าถูกย่อยสลายได้นอ้ ย (วัชรินทร์, 2560; อําพัน และสุนีย,์ 2508; Jefferson, 2004; Nath et al., 2015)
สรุ ป
อาหารหลักของปลาทูประกอบด้วยแพลงก์ตอนในกลุม่ ไดอะตอม และโคพีพอด โดยมีสดั ส่วนประมาณร้อยละ
87 และ 3 ของปริมาณอาหารที่พบทัง้ หมดในกระเพาะ โดยแสดงการเปลี่ยนแปลงของชนิดและปริมาณสอดคล้องกับ
แพลงก์ต อนที่ พ บตามธรรมชาติ เนื่ อ งจากปลาทูเ ป็ น ปลาที่ กิน อาหารแบบไม่เจาะจง (Opportunistic feeder) ดังนัน้
องค์ประกอบของชนิดและปริมาณของแพลงก์ตอนที่พบในกระเพาะอาหารของปลาทู สามารถนํามาช่วยในการพิจารณา
ถึงสภาวะแวดล้อมของแหล่งที่อยู่อาศัย และสมดุลของห่วงโซ่อาหารกลางนํา้ ได้ โดยที่ซี่เหงือกของปลาทูสามารถกรอง
อาหารได้อ ย่า งมี ป ระสิท ธิ ภ าพ โดยเฉพาะการกรองแพลงก์ต อนพื ช และสัต ว์ข นาดเล็ก จนถึ ง ขนาดกลางประมาณ
20–2,000 µm ได้ดี การศึกษาเพิ่มเติมควรทําการศึกษาด้านการเปลี่ยนแปลงของอาหารในกระเพาะปลาทูทกุ ช่วงวัยตาม
รอบปี เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างเพศ อายุ ขนาดลําตัว และแหล่งที่อยูอ่ าศัยต่อไป
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เมตร ตัง้ อยู่ที่จงั หวัดสุราษฎร์ธานีได้รบั นํา้ จืดจากแม่นาํ้ ตาปี และพืน้ ที่เชื่อมต่อกับอ่าวไทย เพื่อเพิ่มประสิทธิ ภาพในการ
อนุรกั ษ์และฟื ้ นฟูทรัพยากรปูมา้ ในอ่าวบ้านดอน การศึกษาครัง้ นีจ้ ึงใช้ขอ้ มูลสภาพทางอุทกพลศาสตร์จากการสํารวจ
ภาคสนามครอบคลุม 4 ฤดูกาลและจากแบบจําลองทางคณิตศาสตร์ 2 แบบ คือ แบบจําลองอุทกพลศาสตร์ 3 มิติ โดยใช้
โปรแกรม MIKE3 และแบบจําลองการเคลือ่ นที่ของตัวอ่อนปูมา้ โดยจําลองอนุภาคอนุรกั ษ์ใช้โมดูล Particle Tracking เพื่อ
ทําการติดตามเส้นทางการเคลื่อนที่ของอนุภาคตามกระแสนํา้ เป็ นเวลา 10 วัน ผลการศึกษาพบว่ากระแสนํา้ ของอ่าว
บ้านดอนได้รบั อิทธิพลจากปรากฏการณ์นาํ้ ขึน้ นํา้ ลงมากที่สดุ และตามมาด้วยอิทธิพลของลมมรสุมที่มีการเปลี่ยนแปลง
ตามฤดูกาลอย่างชัดเจน กระแสนํา้ ในอ่าวบ้านดอนมีรูปแบบ 3 มิติแม้ว่าจะเป็ นอ่าวตืน้ ซึ่งรู ปแบบการไหลเวียนของ
กระแสนํา้ ที่แตกต่างกันในแต่ละฤดูกาลประกอบกับข้อมูลที่ได้จากแบบจําลองอนุภาคอนุรกั ษ์โมดูล ทําให้คาดการณ์ได้ว่า
ตัวอ่อนลูกปูมา้ มีการกระจายตัวที่แตกต่างกันตามช่วงเวลาของปี
คําสําคัญ: การไหลเวียนของกระแสนํา้ แบบ 3 มิต,ิ แบบจําลองการเคลือ่ นที่ของอนุภาค, แบบจําลองอุทกพลศาสตร์,
ลมมรสุม
Abstract

Bandon Bay is a shallow bay (~ 3.4 m deep) located, in Surat Thani Province, Thailand. It receives
most of its freshwater supply from the Tapi River and tis outer boundary is connected to the Gulf of Thailand.
This study aimed at investigating the hydrodynamics and blue swimming crab larval dispersion within the bay
in order to aid in conservation planning and restoration for blue swimming crab stock. This study used data
from field measurement and from a 3-D hydrodynamic model and 3-D particle tracking model (MIKE3). The
crab larvae dispersal patterns were simulated using inert particle tracking released into the bay. Results showed
that currents within the bay were mostly influenced by tide followed by monsoonal wind as evidenced by notable
seasonal variations. Water circulation in Bandon Bay displayed 3 D features despite the fact that the bay is
shallow. Moreover, the seasonal circulation patterns affect the dispersal of blue swimming crab larvae.
Keywords: 3-dimentional circulation, Hydrodynamic model, Monsoon, Particle tracking model
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คํานํา
ปูมา้ (Portunus pelagicus) เป็ นทรัพยากรสัตว์ทะเลที่มีคณ
ุ ค่าต่อเศรษฐกิจและมีความสําคัญต่อวิถีชีวิตของ
ชาวประมงไทยมาอย่างยาวนาน อย่างไรก็ตามในทางกลับกันผลผลิตปูมา้ มีแนวโน้มลงลดอย่างต่อเนื่อง ซึ่งอาจเกิดจาก
หลายสาเหตุ เช่ น จากการพัฒ นาเทคนิ ค การทํา ประมง จากการจับ สัต ว์น ํ้า ที่ เ พิ่ ม สูง ขึ น้ เกิ น ศัก ย์ก ารผลิ ต ที่ ย่ ัง ยื น
(Sustainable yield) หรืออาจเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของปั จจัยแวดล้อมต่างๆ ในแต่ละรอบฤดูกาล (นิลรัตน์ และคณะ,
2562) เพื่อเพิ่มปริมาณประชากรปูมา้ ในธรรมชาติ จึงมีการรณรงค์ไม่ทาํ ประมงแม่ปไู ข่และทําธนาคารปูมา้ อย่างแพร่หลาย
รวมทัง้ ธนาคารปูมา้ บริเวณอ่าวบ้านดอนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งการทําธนาคารปูมา้ ในพืน้ ที่นีไ้ ด้รบั ความร่วมมืออย่าง
ต่อเนื่องจากชาวประมง เนื่องจากปูมา้ วัยอ่อนในระยะซูเอีย (zoea) จัดเป็ นแพลงก์ตอนสัตว์มีการเคลื่อนที่ตามลักษณะ
กระแสนํา้ และปั จจุบนั ชาวประมงอ่าวบ้านดอนประสบปั ญหาการลดลงของจํานวนปูมา้ จึงจําเป็ นต้องเข้าใจถึงลักษณะ
กระแสนํา้ เพื่อทําให้สามารถคาดการณ์การแพร่กระจายของตัวอ่อนปูมา้ นําไปสู่การแก้ไขปั ญหาการลดลงของจํานวน
ประชากรปูมา้ ลงได้
อ่าวบ้านดอนตัง้ อยู่ในบริเวณที่เป็ นชะวากทะเล ที่มีความลึกเฉลี่ยประมาณ 3.4 เมตร ได้รบั อิทธิพลนํา้ ขึน้ นํา้ ลง
จากอ่าวไทย (Aungsakul et al., 2007) เนื่องจากเป็ นอ่าวตืน้ การศึกษาด้านอุทกพลศาสตร์ที่ผ่านมาจึงเป็ นการศึกษา
ลักษณะกระแสนํา้ แบบ 2 มิติ โดยอนุมานว่ามวลนํา้ ในอ่าวบ้านดอนไม่มีการแบ่งชัน้ นํา้ และไม่มีการไหลเวียนที่แตกต่างกัน
ระหว่างนํา้ บริเวณผิวนํา้ และนํา้ บริเวณลึกลงไป อ่อนสี (2552) ได้ทาํ การศึกษาลักษณะสมุทรศาสตร์กายภาพบริเวณอ่าว
ขนอมถึงหมู่เกาะทะเลใต้โดยใช้แบบจําลอง 2 มิติและพบว่ากระแสนํา้ บริเวณดังกล่าวได้รบั อิทธิ พลจากนํา้ ขึน้ นํา้ ลง
มากกว่าลมมรสุม อย่า งไรก็ ตามมีร ายงานการศึก ษาในอ่าวตืน้ ที่ มีล ักษณะคล้ายกับอ่าวบ้า นดอนหลายรายงานซึ่ง
บ่งชี ใ้ ห้เห็นถึงการไหลเวียนในรู ปแบบ 3 มิติ เช่น Jia and Li (2012) ซึ่งพบว่าการไหลเวียนนํา้ ที่ Albemarle-Pamlico
Sound (APS) ซึ่งเป็ นอ่าวตื่นกึ่งปิ ด (ความลึกเฉลี่ย 2–7.5 เมตร) ได้รบั อิทธิพลจากความเค็ม อุณหภูมิและลมเป็ นหลักทํา
ให้นาํ้ เกิ ดการแบ่งชั้นและมีการไหลแบบ 3 มิติ หรือในการศึกษาของ Lai et al. (2018) ซึ่งพบว่า Pearl River estuary
(ความลึกเฉลี่ย 4 เมตร) มีการแบ่งชัน้ นํา้ ที่ความลึกประมาณ 4 เมตร มีการไหลที่เป็ นแบบ 3 มิติตามธรรมชาติ ซึ่งการ
ไหลเวียนถูกควบคุมด้วยลม นํา้ ขึน้ นํา้ ลงและการเปลีย่ นแปลงของความหนาแน่นของนํา้ วัตถุประสงค์ของการศึกษาครัง้ นี ้
เพื่อศึกษาลักษณะของกระแสนํา้ การไหลเวียน และคาดการณ์การแพร่กระจายของตัวอ่อนปูมา้ ที่อาจจะมีความแตกต่าง
กันตามฤดูกาล
วิธีดาํ เนินการวิจัย
การตรวจวัดภาคสนาม คุณภาพนา้ํ ความเร็วและทิศทางกระแสนา้ํ
ดําเนินการเก็บข้อมูลภาคสนามโดยมีการตรวจวัดทัง้ ในรู ปแบบเชิงเวลาและเชิงพืน้ ที่ การตรวจวัดเชิงเวลาทําได้
โดยการติดตัง้ เครื่องตรวจวัดที่มีระบบจัดเก็บแบบอัตโนมัติ (Data logger) ตรวจวัดทุก 30 นาทีเป็ นระยะเวลาต่อเนื่อง
ประมาณ 1 ปี โดยเก็บข้อมูลระดับนํา้ โดยใช้เครื่องบันทึกระดับนํา้ ยี่หอ้ Onset รุ น่ HOBO U20L-02 และเก็บข้อมูลความ
เค็มและอุณหภูมินาํ้ โดยใช้เครือ่ งบันทึกความเค็มและอุณหภูมิ ยี่หอ้ Onset รุน่ HOBO U24-002-C โดยมีการติดตัง้ เครือ่ ง
ตรวจวัด ทัง้ หมดใน 3 ตํา แหน่งคือ เกาะปราบ พิ กัด (9° 15’ 53.82” N 99° 26’ 4.29” E, ดาวรู ป สีดาํ ใน Fig. 1) ท่า เรือ
ลมพระยาเกาะเต่ า (10° 5’ 3.48” N 99° 49’ 24.20” E) และท่ า เรื อ ขนอมพิ กัด (10° 12’ 32.67” N 99° 52’ 55.81” E)
นอกจากนีย้ งั มีการติดตัง้ โดยใช้เครือ่ งสถานีตรวจวัดอากาศ ยี่หอ้ Onset รุน่ HOBORX3000 เพื่อเก็บข้อมูล ปริมาณนํา้ ฝน

419

ภาคบรรยาย

การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครัง้ ที่ 60

สาขาประมง

อุณหภูมิ ความเข้มแสง ความชืน้ สัมพัทธ์ ที่ความถี่ 5 นาที เป็ นระยะเวลาประมาณ 1 ปี บริเวณสินมานะฟาร์ม (10° 14’
24.89” N 99° 28’ 24.76” E, รูปสีเ่ หลีย่ มสีแดงใน Fig. 1)

Fig. 1 Sampling location in Bandon Bay with modeling grids (left panel) and depths (top right panel)
ในดําเนินการตรวจวัดเพื่อเก็ บข้อมูลเชิ งพืน้ ที่ได้ทาํ การสํารวจแบบ Synoptic survey โดยใช้เรือเร็ว (speed
boat) เพื่อให้สามารถเก็บข้อมูลที่จดุ ตรวจวัด 20 ตําแหน่ง (Fig. 1) ในช่วงเวลาใกล้เคียงกัน โดยทําการเก็บตัวอย่างในแต่
ละช่วงฤดูมรสุมของปี พ.ศ. 2562 คือ ช่วงเดือนมกราคม เมษายน สิงหาคม และพฤศจิ กายน ทัง้ นีใ้ นการสํารวจได้มี
ตรวจวัดค่าความเร็วกระแสนํา้ ด้วยเครื่อง Acoustic Doppler Current Profiler (ADCP) ยี่หอ้ Teledyne RD Instrument
รุ น่ Workhorse Sentinel ADCP 1200 kHz และตรวจวัดค่าพารามิเตอร์ของนํา้ ตามความลึกด้วยเครื่องตรวจวัดคุณภาพ
นํา้ หลายตัวแปร ยี่หอ้ JFE Advantech รุ น่ AAQ-RINKO ซึ่งวัดค่า ความเค็ม อุณหภูมิและความลึก นอกจากนัน้ แล้วยังมี
การสํารวจความเร็วกระแสนํา้ ตามความลึกที่เส้นทางภาคตัดขวาง (cross-sectional flow velocity survey) ด้วยเครื่อง
ยี่หอ้ Teledyne RD Instrument ADCP รุ น่ RiverRay ที่ช่วงคาบนํา้ ขึน้ นํา้ ลงของช่วงนํา้ เกิดและนํา้ ตายเพื่อให้ครอบคลุม
รอบนํา้ ขึน้ นํา้ ลง
การรวบรวมข้อมูลทุตยิ ภูมิ
การศึกษาใช้ขอ้ มูลความลึกพืน้ ท้องนํา้ จากกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือ ระวางเลขที่ 204 และเลขที่ 207 ทําการ
สร้างเส้นแนวชายฝั่ งจากการดิจิไทล์ขอ้ มูลเส้นชายฝั่ งด้วยโปรแกรม Google Earth Pro (เวอร์ช่ ัน 7.3.3.7786) ดึงข้อมูล
วันที่ 21 กรกฎาคม 2563 ซึ่งมีขอ้ มูลเส้นชายฝั่ งครอบคลุมพืน้ ที่เกาะเต่า ชายฝั่ งจังหวัดชุมพร ถึงอําเภอขนอม จังหวัด
นครศรีธรรมราช ใช้ขอ้ มูลระดับนํา้ นอกชายฝั่ งทะเลจากแบบจําลองสังเคราะห์ระดับนํา้ จากค่า Tidal constituent (SA,
Q1, O1, P1, K1, N2, M2, S2, K2, MN4, MS4, MM, MF, M4, 2N2, และ S1) รวมทัง้ หมด 16 ตัว โดยใช้โปรแกรม TPOX
8.0 Global Inverse Tide Model (Egbert et.al. 2002) ใช้ขอ้ มูลรายชั่วโมงของค่าความเค็มและอุณหภูมินาํ้ ที่ความลึก
ต่ า งๆ ที่ ไ ด้จ ากแบบจํา ลองอุท กพลศาสตร์อ่ า วไทยแบบ 3 มิ ติ ข องการศึ ก ษางานวิ จัย ที่ ก ํา ลัง ดํา เนิ น การอยู่โ ดย
ห้อ งปฏิ บั ติ ก ารแบบจํา ลองพลวั ต ชายฝั่ งทะเลและปากแม่ น ํ้า ภาควิ ช าวิ ท ยาศาสตร์ท างทะเล คณะประมง
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มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ธนัสพงษ์ โภควนิช และ กิตติพงศ์ พัฒนานุรชั ต์ ,ติดต่อส่วนตัว) และใช้ขอ้ มูลปริมาณนํา้ ท่า
รายเดื อ นจากสถานี ต รวจวัด x.36 และ x.217 โดยนํา อัต ราของปริม าณนํา้ ท่า ในแต่ล ะเดื อ นได้จ ากการตรวจวัดมา
ปรับเทียบทีละเดือนเพื่อให้แบบจําลองอุทกพลศาสตร์ให้ขอ้ มูลความเค็มที่สอดคล้องกับข้อมูลที่ได้จากการตรวจวัด
ภาคสนาม โดยปริมาณนํา้ ท่าที่ปรับแล้วตัง้ แต่เดือนมกราคม-ธันวาคม มีค่าเท่ากับ 187, 73, 62, 41, 66, 105, 98, 94,
138, 197, 185, 96 m3/sec ตามลําดับ (Fig. 2)
การจัดเตรียมแบบจาํ ลองทางคณิตศาสตร์
จัดเตรียมแบบจําลองอุทกพลศาสตร์แบบ 3 มิติ (3D hydrodynamic model) โดยใช้โปรแกรม MIKE3 ซึง่ ใช้กริด
แบบ Unstructured grid มีจาํ นวน 10 ชั้นความลึก แบบ sigma coordinate (Fig. 1) ซึ่งสามารถจําลองพฤติกรรมการ
เคลือ่ นที่ของมวลนํา้ ซึง่ ถูกขับเคลือ่ นด้วยอิทธิพลรวมจากทัง้ ปรากฏการณ์นาํ้ ขึน้ นํา้ ลง ลม การเปลีย่ นแปลงความหนาแน่น
ของนํา้ ความเค็ม อุณ หภูมิ น าํ้ สภาพอากาศ ปริม าณนํา้ ท่าจากแม่น าํ้ ตาปี ปริม าณนํา้ ทะเลจากนอกอ่าวบ้านดอน
แรงโคริโอลิส ความลึก ลักษณะเส้นแนวชายฝั่ ง ทัง้ นีร้ ายละเอียดที่ใช้ในการเตรียมแบบจําลองได้สรุ ปไว้ใน Table. 1 โดย
แบบจําลองได้ปรับเทียบค่าสัมประสิทธิ์ความหยาบพืน้ ท้องนํา้ และ 4 ค่าองค์ประกอบนํา้ ขึน้ นํา้ ลงหลัก คือ O1, K1, M2,
และ S2 จากนัน้ จึงทําการตรวจสอบความถูกต้องของโมเดลโดยเปรียบเทียบกับข้อมูลระดับนํา้ อุณหภูมิและความเค็ม ใน
ระยะ 1 ปี (Fig. 2)
Table 1 Setup parameters for our numerical model in Bandon Bay
Parameters
Study period
Grid size
Mesh (83,641)
Time step
Initial condition
Bottom roughness (Chezy roughness)
Horizontal eddy viscosity
Vertical eddy viscosity
Offshore boundary condition
Offshore condition
Weather information

Values
1/01/2018 –31/12/2019
20,931 m2 - 19,247,890 m2 (Fig.1)
Triangular mesh in spherical coordinate
Minimum 0.01 sec maximum 600 sec
Uniformly rested water
0.003 m
0.0000018 – 1000 m2 /s
0.0000018 – 0.005 m2 /s
TPOX 8.0 Global Inverse Tide Model (Egbert, et.al. 2002)
10-layer 3-D Gulf of Thailand temperature and Salinity model
Daily measurement (5 minute interval) at Sinmana Farm (Fig. 1)

จากนัน้ ทําการปล่อยอนุภาคอนุรกั ษ์เพื่อใช้เป็ นตัวแทนของตัวอ่อนปูมา้ ลงไปในแบบจําลองโดนใช้โมดูล particle
tracking จํานวน 25 ตําแหน่ง (Fig. 5) โดยอนุภาคที่ 1–9 จะปล่อยรอบๆอ่าว (อนุภาคสีดาํ ) อนุภาคที่ 10 ปล่อยบริเวณ
เกาะหัวเสร็จ (อนุภาคสีเขียว) อนุภาคที่ 11–14 ปล่อยครอบคลุมภายในบริเวณอ่าว (อนุภาคสีแดง) อนุภาคที่ 15 ปล่อยที่
ปากแม่นาํ้ ตาปี (อนุภาคสีนาํ้ เงิน) และอนุภาคที่ 16–25 จะปล่อยบริเวณทะเลเปิ ด (อนุภาคสีเทา) โดยจะทําการปล่อย
อนุภาคใน 2 กรณี คือ (1) ปล่อยอนุภาคใกล้ผิวนํา้ และ (2) ปล่อยอนุภาคใกล้พนื ้ ท้องนํา้ ในช่วงนํา้ เกิดและติดตามเส้นทาง
การเคลือ่ นที่ของอนุภาคนัน้ เป็ นเวลา 10 วัน ภายหลังจากการปล่อย ทําการทดสอบใน 4 ช่วงฤดูกาล โดยในเดือนมกราคม
เป็ นตัว แทนของช่ ว งมรสุม ตะวัน ออกเฉี ย งเหนื อ (NEM) เดื อ นเมษายนเป็ นตัว แทนของช่ ว งเปลี่ ย นฤดู ม รสุม ที่ 1
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(Transition 1) เดือนสิงหาคมเป็ นตัวแทนของช่วงมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ (SWM) และเดือนตุลาคมเป็ นตัวแทนของช่วง
เปลีย่ นฤดูมรสุมที่ 2 (Transition 2)
ผลและวิจารณ์ผลการทดลอง
การตรวจสอบความถูกต้องของแบบจาํ ลอง
จากการเปรียบเทียบค่าระดับนํา้ ความเค็มนํา้ และอุณหภูมินาํ้ ที่ได้จากการตรวจวัดค่าด้วยเครื่องมือต่างๆ ใน
ภาคสนามและจากแบบจําลองอุทกพลศาสตร์ (Fig. 2) แสดงให้เห็นว่าแบบจําลองสามารถเลียนลักษณะธรรมชาติทงั้ การ
เปลี่ยนแปลงตามรอบนํา้ ขึน้ นํา้ ลง นํา้ เกิดนํา้ ตาย นํา้ แล้งนํา้ หลาก และตามการเปลีย่ นแปลงของสภาพอากาศรายวันและ
รายฤดูกาล โดย ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพัทธ์ (r2) ระหว่างข้อมูลตรวจวัดและข้อมูลจากแบบจําลองของอุณหภูมินาํ้ และความ
คลาดเคลื่อนแบบ Root mean square error (RMSE) เท่ากับ 0.63°C และ 1.88°C ตามลําดับ ในขณะที่ค่า r2 ของข้อมูล
ความเค็มนํา้ ค่า RMSE เท่ากับ 0.55 และ 6.83 psu ตามลําดับ ส่วนค่า r2 ของข้อมูลระดับนํา้ และค่า RMSE เท่ากับ 0.86
และ 0.029 เมตรตามลําดับ ทัง้ นีย้ งั พบว่าค่าความเค็มของนํา้ ที่ได้จากการสังเคราะห์ของแบบจําลองยังมีค่าที่ต่าํ กว่าค่า
ตรวจวัดมากและยังสามารถปรับปรุ งได้อีกในอนาคตโดยการปรับปรุงข้อมูลนําเข้าปริมาณนํา้ ท่า ผลเปรียบเทียบลักษณะ
การกระจายตัว เชิ ง พื น้ ที่ ข องค่า ความเร็ว กระแสนํ้า จากการตรวจวัด และจากแบบจํา ลอง (Fig. 3) แสดงให้เ ห็ น ว่า
แบบจําลองสามารถเลียนแบบลักษณะตามธรรมชาติได้ดี
ลักษณะทางสมุทรศาสตร์กายภาพของอ่าวบ้านดอน
อ่าวบ้านดอนเป็ นอ่าวตืน้ ความลึกเฉลี่ยประมาณ 3.3 เมตร กระแสนํา้ และการไหลเวียนของนํา้ ในอ่าวได้รบั
อิ ท ธิ พ ลนํ้า ขึ น้ นํ้า ลงจากอ่ า วไทยและลมมรสุม รวมถึ ง ปริ ม าณนํ้า ท่ า ที่ จ ากแม่ น ํ้า ตาปี ที่ แ ตกต่ า งกั น ตามฤดูก าล
(Wattayakron et al., 2001) ข้อมูลจากการสํารวจภาคสนามและจากแบบจําลองในการศึกษานีแ้ สดงให้เห็นว่ามีการ
เปลีย่ นแปลงของค่าระดับนํา้ ทะเลเฉลีย่ แตกต่างกันแต่ละช่วงของปี โดยช่วงต้นปี และปลายปี อา่ วบ้านดอนจะมีระดับนํา้ สูง
ที่สดุ โดยระดับนํา้ ขณะนํา้ ขึน้ จะมีค่าประมาณ 1.6 เมตร และระดับนํา้ ขณะนํา้ ลงจะมีค่าประมาณ 0.5 เมตร ช่วงกลางปี
อ่าวบ้านดอนจะมีระดับนํา้ ทะเลตํ่าสุดในรอบปี โดยระดับนํา้ ขึน้ สูงสุดในช่วงนีม้ ีคา่ ประมาณ 1.2 เมตรและระดับนํา้ ลงตํ่า
ที่สดุ มีค่าประมาณ –1.0 เมตรจากระดับนํา้ ทะเลปานกลาง นํา้ ขึน้ -นํา้ ลงในอ่าวบ้านดอนเป็ นนํา้ เดี่ยว เมื่อนํา้ ขึน้ กระแสนํา้
จะไหลเข้ามาในอ่าวและเมื่อนํา้ ลงกระแสนํา้ จะไหลออกจากอ่าว กระแสนํา้ เฉลี่ยหรือการไหลเวียนของอ่าวบ้านดอนมีการ
เปลี่ยนแปลงตามฤดูกาลและได้รบั อิทธิพลจากทิศทางของลมมรสุมและการเปลี่ยนแปลงของความหนาแน่นของมวลนํา้
จืดที่ไหลลงอ่าวจากแม่นาํ้ ตาปี (Fig. 4)
ผลการศึกษาพบว่าค่าความเค็มนํา้ สูงสุดเท่ากับปริมาณ 30 psu ในช่วงTransition 1 และตํ่าสุด 15 psu ในช่วง
Transition 2 อุณหภูมินาํ้ ทะเลสูงสุด 34°C ในช่วงTransition 1 และตํ่าสุดมีคา่ ประมาณ 27°C ในช่วงSWM และจะตํ่าอีก
ครัง้ ในช่วงNEM โดยมีคา่ ประมาณ 25°C อุณหภูมินาํ้ สูงที่สดุ ในเดือนเมษายนโดยสันนิษฐานว่าเกิดจากอิทธิพลของความ
เข้มแสงและการไหลเวียนที่จาํ กัด ในช่วงเดือนสิงหาคมและธันวาคมมีลมมรสุมแรงทําให้นาํ้ ทะเลสูญเสียพลังงานความ
ร้อนประกอบกับค่านํา้ ขึน้ นํา้ ลงที่สงู ขึน้ และการไหลเวียนแลกเปลี่ยนกับทะเลภายนอกดีขนึ ้ ทัง้ นีอ้ ณ
ุ หภูมิ ความเค็ม และ
กระแสนํา้ ในช่วง 4 เดือนที่ศกึ ษา (Fig. 4) ถูกควบคุมโดยปริมาณนํา้ ท่าที่ไม่เท่ากันในแต่ละเดือนซึง่ ส่งผลให้ความเค็มและ
อุณหภูมใิ นอ่าวแตกต่างกัน ในเดือนมกราคมมีมวลนํา้ จืดที่ไหลออกไปทางด้านทิศตะวันตกพุง่ ขึน้ เหนือ อุณหภูมิอยูใ่ นช่วง
28–29°C และมีมวลนํา้ จืดไหลออกมาถึงปากอ่าว ในขณะที่เดือนเมษายนเป็ นช่วงเดือนที่มวลนํา้ จืดอยู่คงที่บริเวณปาก
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แม่นาํ้ ส่งผลให้พืน้ ที่ในอ่าวมีความเค็มค่อนข้างสูง อุณหภูมิอยู่ในช่วง 29–30°C ส่วนเดือนกรกฎาคมมวลนํา้ จืดเคลื่อนที่
ออกไปทางด้านตะวันออกของอ่าวเล็กน้อย อุณหภูมิอยู่ในช่วง 28°C ลักษณะที่แตกต่างกันทัง้ นีเ้ กิ ดจากอิทธิ พลของ
อุณหภูมิ ความเค็ม ความเร็วและทิศทางลม และปริมาณฝนที่แตกต่างกันในแต่ละเดือน

Fig. 2 Comparison between measured and modeled water level. Temperature and salinity in Bandon Bay
between December 2018 and December 2019

Fig. 3 Comparison between measured and modeled current velocity during different periods: flood tide, high
tide, and ebb tide during May 2019
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ผลจากงานวิจยั นีแ้ สดงให้เห็นว่าอ่าวบ้านดอนแม้จะเป็ นทะเลตืน้ และมีคา่ พิสยั นํา้ ขึน้ นํา้ ลงสูงเมื่อเทียบกับความ
ลึกเฉลีย่ ก็ยงั สามารถเกิดการไหลเวียนแบบ 3 มิติได้ ซึง่ แสดงลักษณะกระแสนํา้ ที่แตกต่างกันระหว่างนํา้ บริเวณใกล้ผิวนํา้
และนํา้ บริเวณใกล้ทอ้ งนํา้ ได้ ซึ่งเป็ นผลรวมของแรงลมมรสุม สภาพอากาศ ปริมาณนํา้ ท่าและนํา้ ขึน้ นํา้ ลง สอดคล้องกับ
งานวิจยั ในพืน้ ที่อ่าวตืน้ อื่น เช่น Jia and Li (2012) และ Lai et al. (2018) ทัง้ หมดนีท้ าํ ให้เกิดความเข้าใจใหม่ในลักษณะ
การไหลเวียนของนํา้ ในอ่าวบ้านดอนซึง่ การศึกษาที่ผ่านมา อ่อนสี (2552) ได้อนุมานว่ามีลกั ษณะเป็ นแบบ 2 มิติ จากการ
ที่อา่ วบ้านดอนมีความลึกเฉลีย่ น้อย

Fig. 4 Model results showing, surface and bottom flow characteristics and the distribution of water
temperature and salinity during 4 study months in 2019
การคาดการณ์การเคลือ่ นตัวของตัวอ่อนปูมา้ ตามฤดูกาล
ผลจากแบบจําลองการเคลื่อนตัวของอนุภาคอนุรกั ษ์ซึ่งอนุมานว่าเป็ นตัวอ่อนปูมา้ ในระยะซูเอีย (zoea) ในช่วง
ขณะนํา้ เกิดจากการปล่อยอนุภาคเฉี่อยใน 2 กรณีคือ (1) ทําการปล่อยอนุภาคที่ใกล้ผิวนํา้ และ (2) ปล่อยอนุภาคที่ใกล้พนื ้
ท้องนํา้ โดยปล่อยทัง้ หมด 25 จุดพร้อมกันโดยกําหนดให้อนุภาคล่องลอยไปกับมวลนํา้ และมีค่าความเร็วในการจมตัว
(settling velocity) เท่ากับ 0 จากนัน้ ติดตามเส้นทางการเคลื่อนที่ต่อเนื่องเป็ นระยะเวลา 10 วันหลังการปล่อย พบว่าตัว
อ่อนปูมา้ มีการเคลื่อนที่ตามกระแสนํา้ ขึน้ นํา้ ลงในอ่าว โดยจะมีการเคลื่อนตัวไปตามทิศทางของกระแสนํา้ เฉลี่ย(การ
ไหลเวียน) ที่แตกต่างกันตามช่วงฤดูตา่ งๆ ของปี (Fig. 5)
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Fig. 5 Trajectories of conservative particle movement from different parts of the bay released at near water
surface (above row) and at near sea bottom at different monsoonal seasons
ในช่วง NEM (เดือนมกราคม) ตัวอ่อนปูมา้ ส่วนใหญ่จะไหลออกไปทางทิศเหนือของอ่าวยกเว้นอนุภาคสีนาํ้ เงินที่
ยังอยูบ่ ริเวณปากแม่นาํ้ ที่เคลือ่ นที่ออกไประยะทางไกลถึงปากอ่าว และอนุภาคสีเขียวบริเวณเกาะหัวเสร็จที่ผิวนํา้ จะลอย
ออกไปถึงทะเลเปิ ดในขณะที่พนื ้ ท้องนํา้ จะคงอยูใ่ นอ่าว แสดงให้เห็นถึงการไหลของกระแสนํา้ ที่ตา่ งกันตามความลึกช่วงที่
ปริมาณนํา้ ท่ามาก และลมอ่อนกําลัง
ในช่วง Transition 1 (เดือนเมษายน) ตัวอ่อนปูมา้ ที่ถกู ปล่อยรอบอ่าวบริเวณใกล้ผิวนํา้ จะเคลือ่ นที่อยูใ่ กล้บริเวณ
จุดปล่อยเป็ นส่วนใหญ่ ตัวอ่อนที่ถูกปล่อยบริเวณนอกอ่าวมีการหลุดออกจากกระแสนํา้ หลักพัดขึน้ ไปทางทิศเหนือ ใน
ขณะเดียวกันตัวอ่อนที่ถูกปล่อยบริเวณใกล้พืน้ ท้องนํา้ เคลื่อนที่ไม่ห่างจากจุดปล่อย ลักษณะดังนีแ้ สดงให้เห็นถึงการ
ไหลเวียนที่จาํ กัด เนื่องจากลมที่ออ่ นกําลัง กระแสนํา้ นํา้ ขึน้ -นํา้ ลงที่ออ่ นกําลัง และปริมาณนํา้ ท่าที่นอ้ ย
ในช่ ว ง SWM (เดื อ นสิ ง หาคม) ตัว อ่ อ นปูม ้า ที่ ถูก ปล่อ ยบริ เ วณใกล้ผิ ว นํ้า บางส่ว นจะเคลื่ อ นที่ ไ ปทางทิ ศ
ตะวันออกเฉียงเหนือในทิศทางหมูเ่ กาะอ่างทองและจะมีบางส่วนเคลือ่ นที่อยูภ่ ายในอ่าว ตัวอ่อนที่ถกู ปล่อยบริเวณใกล้พนื ้
ท้องนํา้ ทัง้ หมดจะเคลือ่ นที่ไปมาห่างจากจุดปล่อยเล็กน้อย ลักษณะเช่นนีเ้ กิดจากปั จจัยร่วมระหว่างลมมรสุมตะวันตกเฉียง
ใต้ที่สง่ ผลให้มีลมแรงและปริมาณนํา้ ท่าที่เพิ่มสูงขึน้ ส่งผลให้เกิดการแบ่งชัน้ นํา้ และลมสามารถพัดส่งให้นาํ้ บริเวณใกล้ผิว
นํา้ และตัวอ่อนปูมา้ เคลือ่ นที่ไปได้ไกลจากจุดปล่อยออกสูภ่ ายนอกอ่าวเมื่อเทียบกับช่วงอื่นของปี
ในช่วง Transition 2 (เดือนตุลาคม) ตัวอ่อนปูมา้ ที่ถกู ปล่อยในอ่าว ทัง้ ผิวนํา้ และพืน้ ท้องนํา้ จะเคลือ่ นที่อยูใ่ กล้
กับบริเวณที่ปล่อย ในขณะที่ตวั อ่อนที่ปล่อยบริเวณทะเลเปิ ดจะไหลขึน้ ไปทางเหนือ แสดงถึงการไหลเวียนที่จาํ กัดของ
กระแสนํา้ ภายในอ่าว
สรุ ป
ข้อมูลจากผลตรวจวัดภาคสนามและแบบจําลองทางคณิตศาสตร์ในพืน้ ที่อ่าวบ้านดอนในการศึกษานีไ้ ด้ความ
เข้าใจเบือ้ งลึกของสภาพทางอุทกพลศาสตร์ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงของระดับนํา้ กระแสนํา้ การไหลเวียน การกระจายตัว
ของอุณหภูมินาํ้ และความเค็มของอ่าวบ้านดอน รวมถึงคาดการณ์การเคลือ่ นที่ของตัวอ่อนลูกปูมา้ โดยพบว่าอ่าวบ้านดอน
ที่เป็ นอ่าวตืน้ ได้รบั อิทธิพลนํา้ ขึน้ นํา้ แบบนํา้ เดี่ยวจากบริเวณอ่าวไทยทําให้กระแสนํา้ มีการไหลเข้า-ออกจากอ่าว ส่วนการ
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ไหลเวียนหรือกระแสนํา้ เฉลี่ยของอ่าวบ้านดอนถูกควบคุมด้วยทิศทางลมมรสุมเป็ นหลัก ภายในอ่าวได้รบั จืดจากแม่นาํ้ ตา
ปี มากน้อยไม่เท่ากันในแต่ละช่วงเวลาของปี ทําให้มีการกระจายตัวของค่าความเค็มที่แตกต่างกันตามฤดูกาล และแม้วา่
อ่าวบ้านดอนจะเป็ นอ่าวตืน้ ก็มีลกั ษณะการไหลเวียนนํา้ แบบ 3 มิติ โดยมวลนํา้ ที่จืดกว่าไหลออกจากอ่าวบริเวณผิวนํา้ และ
มวลนํา้ เค็มจากทะเลเปิ ดไหลเข้าอ่าวที่นาํ้ ลึก มีการแบ่งชัน้ นํา้ ที่ชดั เจนในฤดูนาํ้ หลากโดยเฉพาะช่วงนํา้ ตาย ลักษณะอุทก
พลศาสตร์แบบนีส้ ง่ ผลให้การเคลือ่ นที่ของลูกปูมา้ เปลีย่ นไปตามฤดูกาลด้วยเช่นกัน
การศึกษาเพิ่มเติมในอนาคตสามารถปรับปรุ งแบบจําลองให้มีความสมจริงมากขึน้ โดยการใช้ขอ้ มูลปริมาณ
นํา้ ท่าที่มีความสมจริงมากยิ่งขึน้ และจําลองการเคลื่อนที่ของตัวอ่อนปูมา้ โดยไม่ใช้อนุภาคอนุรกั ษ์ซึ่งจะให้การคาดคะเน
การกระจายตัวอ่อนปูมา้ มีความสมจริงมากยิง่ ขึน้ เช่น ให้มีการลงเกาะพืน้ ท้องนํา้ หลัง 15 วัน ซึง่ เป็ นช่วงที่ลกู ปูมา้ จะเปลีย่ น
ระยะเป็ นเมกาโลปา (megalopa) หรือการเพิ่มอัตราการสูญเสียเนื่องจากในธรรมชาติปมู า้ มีอตั รารอดค่อนข้างตํ่า
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ผลของการเสริมสาหร่ ายช่ อพริกไทย (Caulerpa lentillifera) ในอาหารสําเร็จรู ป
ต่ อการเจริญเติบโตของหอยหวาน (Babylonia areolata) ระยะวัยรุ่ น
Effects of Caulerpa lentillifera supplement in diets on growth performance of juvenile spotted
Babylon (Babylonia areolata)
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บทคัดย่ อ
ศึกษาการเสริ มสาหร่ายช่อพริ กไทย (Caulerpa lentillifera) ในอาหารสําเร็ จรูปต่อการเจริ ญเติบโตของหอยหวาน
(Babylonia areolata) ระยะวัยรุ่ น โดยผสมสาหร่ ายช่อพริ กไทยเป็ น 4 ระดับได้ แก่ 0, 1, 2 และ 3 เปอร์ เซ็นต์ โดยนํ ้าหนัก
อาหาร ทดลองเลี ้ยงหอยหวานระยะวัยรุ่ นในระบบนํา้ แบบเปิ ด โดยใช้ หอยหวานขนาดความยาวเปลือกเริ่ มต้ นเฉลี่ย
1.56±0.02 เซนติเมตร จํานวน 20 ตัวต่อหน่วยการทดลอง หน่วยทดลองละ 3 ซํ ้า เป็ นเวลา 8 สัปดาห์ ในกล่องพลาสติก
ขนาด 18.5×24.5×15.5 ลูกบาศก์เซนติเมตร โดยมีทรายละเอียดรองไว้ ที่พื ้นกล่อง ผลการศึกษาพบว่า เมื่อทดลองครบ 8
สัป ดาห์ พบว่า ลูกหอยที่ เลีย้ งด้ วยอาหารผสมสาหร่ ายช่อพริ กไทย 2 เปอร์ เ ซ็ นต์ มี ก ารเติบ โตโดยนํ า้ หนัก อัต ราการ
เจริ ญเติบโตจําเพาะ (SGR) โดยนํ ้าหนัก และอัตราการเปลี่ยนอาหารเป็ นเนื ้อ (FCR) สูงกว่าอาหารสูตรอื่นๆ แต่ไม่มีความ
แตกต่างทางสถิติ (p > 0.05) กับอาหารสูตรอื่นๆ และอาหารทุกสูตรไม่มีผลต่ออัตราการรอดของลูกหอยหวาน
คําสําคัญ: การเจริ ญเติบโต, สาหร่ายช่อพริ กไทย, หอยหวาน
Abstract

Effects of Caulerpa lentillifera powder supplemented in artificial diet at 0% a control diet (w/w), 1%,
2%, and 3% were studied on growth performance were conducted in spotted babylon (Babylonia areolata).
The spotted babylon with initial average shell length of 1.56±0.02 cm were fed with the experimental diets for 8
weeks. Each of twenty spotted babylon was reared in an 18.5×24.5×15.5 cm3 plastic box provided with fine
sand on the bottom and raised in a opened water system. The spotted babylon were divided into four each
groups with triplicates. The result indicated that at 8 weeks the spotted balylon fed with 2% of C. lentillifera
powder supplemented in artificial diet showed the average weight, specific growth rate by weight and food
conversion ratio (FCR) was not significantly difference (p > 0.05) from other diets. All diets were not affected to
survival rate of spotted babylon.
Keywords: Babylonia areolate, Caulerpa lentillifera, Growth performance, Spotted babylon
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คํานํา
หอยหวาน หรื อหอยตุ๊กแก (Babylonia areolata) เป็ นหอยทะเลเศรษฐกิจชนิดหนึ่งเป็ นที่นิยมบริ โภคกันอย่าง
แพร่ หลายทังในประเทศและต่
้
างประเทศ ปั จจุบนั พบว่าปริ มาณหอยหวานที่จบั ได้ จากแหล่งทําการประมงลดตํ่าลงและ
หอยหวานที่จบั ได้ มีขนาดเล็กลง ในขณะที่ความต้ องการของตลาดกลับเพิ่มสูงขึ ้น (นิลนาจ และศิรุษา, 2545) พบปั ญหาที่
สําคัญคือ การขาดแคลนพ่อแม่พนั ธุ์หอยหวานในธรรมชาติเพื่อนํามาทําการเพาะเลี ้ยง อัตรารอดของลูกหอยระยะลงเกาะ
ค่อนข้ างตํ่าและการเติบโตช้ า ด้ วยเหตุนี ้การศึกษาเพื่อเพิ่มอัตรารอดของลูกพันธุ์หอยหวานให้ สงู ขึ ้นจึงมีความสําคัญยิ่ง
หอยหวาน ประกอบด้ วย 2 ช่วงชีวิต คือ ระยะวัยอ่อน ซึ่งดํารงชีพแบบแพลงก์ ตอนล่องลอยอยู่ในมวลนํา้ กิ น
สาหร่ ายเซลล์เดียวเป็ นอาหาร ใช้ ระยะเวลาอยู่ในช่วงชีวิตนี ้ประมาณ 14–16 วัน จึงพัฒนาเป็ นหอยระยะลงพื ้น(settle
juveniles) ดํารงชีพแบบคืบคลานบนพื ้น กินเนื ้อสัตว์ที่ตายแล้ วเป็ นอาหาร จากนันใช้
้ ระยะเวลาประมาณ 75–90 วัน จะได้
ลูกพันธุ์หอยหวานขนาดความยาวเปลือก 1 เซนติเมตร เหมาะสําหรับจําหน่ายแก่ฟาร์ มเลี ้ยงหอยหวาน เพื่อนําไปขุนให้
เป็ นหอยขนาดตลาดต่อไป ในการอนุบาลหอยหวานนัน้ อาหารเป็ นปั จจัยสําคัญต่อการเติบโตและอัตรารอดของลูกหอย
หวาน ด้ วยเหตุนี ้การพัฒนาอาหารสําเร็ จรู ปที่มีการเสริ มสารอาหารที่สําคัญจึงมีความจําเป็ นต่อการเติบโตและอัตรารอด
ของลูกหอยหวาน โดยการวิจยั ครัง้ นี ้ทําการเสริ มสาหร่ ายช่อพริ กไทย (Caulerpa lentillifera) ในอาหารสําเร็ จรู ป สาหร่ าย
ชนิ ด นี ม้ ี โ ปรตี น ไฟเบอร์ วิ ต ามิ น กรดไขมัน ไม่อิ่ ม ตัว (polyunsaturated fatty acids) กรดอะมิ โ นที่ สํา คัญ (Essential
Amino Acids) แร่ ธาตุทงแคลเซี
ั้
ยม แมกนีเซียม และโพแทสเซียม และสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพและต้ านอนุมลู อิสระ เป็ น
ต้ น (de Gailliande et al., 2017; Paul et al., 2014) สาหร่ ายช่อพริ กไทยมีการนํามาเสริ มในอาหารกุ้งกุลาดําแล้ วมีผลต่อ
การเติบโตของกุ้งกุลาดําอย่างมีนยั สําคัญ (Putra et al., 2019) และมีแนวโน้ มทําให้ ก้ งุ ก้ ามกรามมีนํ ้าหนักเพิ่มขึ ้น (กรณ์รวี
และคณะ, 2563) ถึงแม้ การเสริ มสาหร่ ายทะเลที่นํามาเสริ มในอาหารสัตว์นํ ้าจะไม่ได้ มีผลต่อการเติบโตของสัตว์นํ ้าอย่าง
เด่นชัด แต่ก็ทําให้ นํ ้าหนักสัตว์นํ ้าเพิ่มขึ ้น การนําสาหร่ ายช่อพริ กไทยมาใช้ เสริ มในอาหารเลี ้ยงหอยหวานอาจเป็ นแนว
ทางการใช้ ประโยชน์สาหร่ายช่อพริ กไทยได้ มากยิ่งขึ ้น
อุปกรณ์ และวิธีการ
ทดลองเลี ้ยงลูกหอยหวาน ณ ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้ านเทคโนโลยีชีวภาพทางทะเล ภาควิชาวิทยาศาสตร์
ทางทะเล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยใช้ นํ ้าเค็มจากนาเกลือที่เจือจางด้ วยนํ ้าประปาเพื่อให้ ได้ ความเค็ม 28-30 ส่วนใน
พันส่วน (psu) เติมแคลเซียมคลอไรด์ (CaCl2) แมกนีเซียมซัลเฟต (MgSO4) และโพแทสเซียมคลอไรด์ (KCl) อย่างละ 100
มิลลิกรัมต่อลิตร เพื่อรักษาระดับแร่ ธาตุในนํ ้า ก่อนนํานํ ้าเข้ าสูถ่ งั พักนํ ้าเพื่อเตรี ยมไว้ ใช้ กบั ชุดทดลอง ชุดการทดลองจะใช้
กล่องพลาสติกขนาด 18.5×24.5×15.5 ลูกบาศก์เซนติเมตร ปูพื ้นกล่องด้ วยทรายละเอียดหนา 2 เซนติเมตร สําหรับการฝัง
ตัวของหอยหวาน เติมนํ ้าปริ มาตร 4 ลิตร (ระดับนํ ้าสูงจากพื ้นทรายประมาณ 8 เซนติเมตร) และให้ อากาศอย่างเพียงพอ
ตลอดเวลา มีการเปลีย่ นถ่ายนํ ้าและดูดตะกอนทุกวัน
ทําการทดลองแบบสุ่มตลอด Completely Randomized Design (CRD) โดยอาหารทดลอง 4 สูตรเสริ มด้ วย
สาหร่ ายช่อพริ กไทยอบแห้ งบดละเอียด 4 ระดับ ได้ แก่ 0, 1, 2 และ 3 กรั มต่ออาหาร 100 กรั ม ตามลําดับ เป็ นชุดการ
ทดลอง 4 สูตร แสดงดัง Table 1 ชุดทดลองละ 3 ซํ ้า ทดลองเป็ นเวลา 8 สัปดาห์ อาหารทดลองเป็ นอาหารผสมแบบกึ่ง
เปี ยก ดัดแปลงจากสูตรอาหารหอยหวาน (เดือนนภา, 2553) โดยวัตถุดิบที่ผสมในอาหารทดลองได้ แก่ ใช้ ปลาป่ น กากถัว่
เหลือง และกุ้งป่ นเป็ นแหล่งของโปรตีน ใช้ นํ ้ามันทูนา่ เป็ นแหล่งของไขมัน แป้งสาลีเป็ นแหล่งของคาร์ โบไฮเดรต มีการเติม
วิตามินและแร่ธาตุตา่ ง ๆ โดยมี วีทกลูเตน (wheat gluten) เป็ นตัวประสาน (Binder) ส่วนผสมทังหมด
้
จากนันเติ
้ มสาหร่าย
ช่อพริ กไทยบดละเอียดตามสัดส่วนวัตถุดิบของอาหารทดลอง จากนันผสมนํ
้
้า 40 เปอร์ เซ็นต์ของนํ ้าหนักอาหารก่อนนําไป
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อัดแท่งในพิมพ์อะลูมิเนียมขนาด 1×1 ตารางเซนติเมตร แล้ วจึงผึง่ ลมในที่มืด อากาศถ่ายเทสะดวก แล้ วตัดแบ่งเป็ น 2 ส่วน
เพื่อวางอาหารให้ กระจายเป็ น 2 จุดในแต่ละกล่องทดลอง เก็บอาหารใส่กล่องพลาสติกรักษาอุณหภูมิที่ -20 องศาเซลเซียส
ส่วนสัตว์ทดลองในการทดลองนี ้ใช้ ลกู หอยหวานระยะลงพื ้นอายุประมาณ 3 เดือน แสดงดัง Fig.1 ที่มาจากชุดการผลิต
(crop) เดียวกัน จากสถานีวิจยั ย่อยชะอํา สถาบันวิทยาศาสตร์ ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดเพชรบุรี และคัดขนาด
ให้ มีความยาวเริ่ มต้ นใกล้ เคียงกันมากที่สุด โดยมีความยาวเริ่ มต้ นเฉลี่ย 1.56±0.02 เซนติเมตร จํ านวน 20 ตัวต่อชุด
ทดลองละ 3 ซํ ้า ให้ อาหารปริ มาณ 3 เปอร์ เซ็นต์ของนํ ้าหนักลูกหอย วันละ 1 ครัง้ เวลา 09.00 น. และเก็บอาหารที่เหลือ
ออกเมื่อลูกหอยกินอาหารอิ่ม และปรับปริ มาณอาหารทุก 2 สัปดาห์
วิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีในอาหารสําเร็ จรู ป ได้ แก่ ปริ มาณโปรตีน, เถ้ า และความชื ้น ด้ วยวิธี proximate
analysis (The Association of Official Analytical Chemists (AOAC) in Animal, 2005) ที่ ห้ อ งปฏิ บัติ ก ารโภชนศาสตร์
อาหารสัตว์นํ ้า ภาควิชาวิทยาศาสตร์ ทางทะเล คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เก็ บข้ อมูลเพื่อประเมินการเติบโต โดยการชั่งนํา้ หนักและวัดความยาวเปลือก นับจํ านวนลูกหอยทุกตัวทุก 2
สัปดาห์ เพื่อนําข้ อมูลค่าเฉลี่ยไปประเมินการเติบโตในด้ านความยาวเปลือกที่เพิ่มขึ ้น นํ ้าหนักที่เพิ่มขึ ้น อัตราการเติบโต
จําเพาะ อัตราการเปลี่ยนอาหารเป็ นเนื ้อ และประเมินอัตรารอดในแต่ละชุดการทดลอง ทําการวิเคราะห์ความแปรปรวน
แบบทางเดียว (One-way ANOVA และเปรี ยบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยด้ วยวิธี Duncan ที่ระดับความเชื่อมัน่
95 เปอร์ เซ็นต์ ด้ วยโปรแกรมวิเคราะห์ทางสถิติ IBM SPSS Statistics 22

Fig. 1 Spotted Babylon (Babylonia areolata)

430

ภาคโปสเตอร์

การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครัง้ ที่ 60

สาขาประมง

Table 1 Ingredients of B. areolata diet
Items

Level of seaweed powder (%)
1%
2%

0

3%

Ingredient (g/100g)
Fish meal
35
35
35
35
Wheat flour
25.35
24.35
23.35
22.35
Shrimp powder
2.4
2.4
2.4
2.4
Soybean meal
6.75
6.75
6.75
6.75
Squid liver meal
0.5
0.5
0.5
0.5
C. lentillifera powder
0
1
2
3
Tuna oil
11
11
11
11
Wheat gluten
3
3
3
3
Alpha starch
5
5
5
5
Lecithin
1
1
1
1
Mixed vitamin
4
4
4
4
Mixed mineral
4
4
4
4
99% Vitamin C
0.5
0.5
0.5
0.5
Astaxanthin
0.5
0.5
0.5
0.5
Yeast
1
1
1
1
Note: * Mineral premix contains natural mineral chelate such as Ca, Mg, Cu, Fe, Zn, Se, Cr, P etc.
** Vitamin premix contains Vitamin E 5000 IU, Vitamin C 35.00 g, Vitamin B1 5.50 g, Vitamin B2 5.50 g, Vitamin
B6 15.00 g, Vitamin B12 0.10 g, Niacin 10.00 g, Folic acid 0.40 g, Inositol 20.00 g, Glucono Delta Lactone
50.00 g, Feed additives 0.50 g, Preservative 0.50 g, Carrier add to 1 kg.
ผลและวิจารณ์ ผลการทดลอง
ศึก ษาการเสริ มสาหร่ า ยช่ อพริ ก ไทยในอาหารสําเร็ จ รู ป ต่อ การเจริ ญ เติ บ โตของหอยหวานระยะวัยรุ่ น โดย
โครงการวิจยั ได้ ผ่านการพิจารณาและอนุมตั ิการใช้ สตั ว์ทดลองจากคณะกรรมการการควบคุมดูแลการเลี ้ยง และการใช้
สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ ของคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (Protocol Review No. 2123005) ในการ
ผลิตอาหารสําเร็ จรูปสําหรับเลี ้ยงหอยหวาน
การเติบโตโดยความยาวเปลือกของหอยหวานระยะวัยรุ่ นที่เลี ้ยงด้ วยอาหารผสมกึ่งเปี ยกเสริ มด้ วยสาหร่ ายช่อ
พริ กไทยทัง้ 4 ระดับ (0%, 1%, 2% และ 3%) แสดงดัง Fig. 2 พบว่า หอยหวานระยะวัยรุ่ นทุกชุดการทดลองมีความยาว
เปลือกเฉลีย่ เพิ่มมากขึ ้นตามระยะเวลาการเลี ้ยง ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนและเปรี ยบเทียบความแตกต่างทางสถิตทิ ี่
ระดับความเชื่อมัน่ 95% พบว่าไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (p > 0.05)
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Fig. 2 Average carapace length (centimeter) of B. areolata fed for 8 weeks
การเติบโตโดยนํ ้าหนักของหอยหวานระยะวัยรุ่ นจากการทดลอง แสดงดัง Fig.3 พบว่า หอยหวานระยะวัยรุ่นทุก
ชุดการทดลองมีนํ ้าหนักตัวเฉลี่ยเพิ่มมากขึ ้นตามระยะเวลาการเลี ้ยง การวิเคราะห์ความแปรปรวนและเปรี ยบเทียบความ
แตกต่างทางสถิติที่ระดับความเชื่อมัน่ 95% พบว่าไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (p > 0.05)
หอยหวานระยะวัยรุ่นที่เลี ้ยงด้ วยอาหารผสมกึ่งเปี ยกเสริ มด้ วยสาหร่ายช่อพริ กไทยทัง้ 4 ระดับ มีอตั ราการเติบโต
จําเพาะ (SGR) ของหอยหวานที่เลี ้ยงด้ วยอาหารผสมกึ่งเปี ยกที่ได้ รับอาหารที่ไม่ได้ ผสมสาหร่ ายช่อพริ กไทยมีอตั ราการ
เติ บ โตจํ า เพาะโดยความยาวเปลื อ กเฉลี่ ย เท่ า กับ 0.15 เปอร์ เ ซ็ น ต์ ต่อ วัน เมื่ อ นํ า มาวิ เ คราะห์ ค วามแปรปรวนและ
เปรี ยบเทียบความแตกต่างทางสถิตทิ ี่ระดับความเชื่อมัน่ 95% พบว่าไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (p > 0.05) กับหอยใน
ชุดทดลองที่ได้ รับอาหารสูตรผสมสาหร่ายช่อพริ กไทย และอัตราการเติบโตจําเพาะโดยนํ ้าหนักเฉลี่ยของหอยหวานที่ได้ รับ
อาหารผสมสาหร่ ายช่อพริ กไทย 2% มีอตั ราการเติบโตจําเพาะโดยนํ ้าหนักเฉลี่ยเท่ากับ 0.52 เปอร์ เซ็นต์ต่อวัน รองลงมา
เป็ น หอยหวานที่ได้ รับอาหารไม่เสริ มสาหร่ าย และเสริ มสาหร่ ายช่อพริ กไทย 1%, 3% ตามลําดับ โดยไม่มีความแตกต่าง
กันทางสถิติ (p > 0.05)
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Fig. 3 Average weight (gram) of B. areolata fed for 8 weeks
อัตราการเติบโตจําเพาะโดยความยาวเปลือกเฉลี่ยและนํ ้าหนักเฉลี่ยของหอยหวานไม่มีความแตกต่างกันทาง
สถิ ติ (p > 0.05) อัต ราการเปลี่ย นอาหารเป็ น เนือ้ (FCR) ของหอยหวานในชุดทดลองที่ ไ ด้ รั บอาหารผสมสาหร่ ายช่อ
พริ กไทย 2% เท่ากับ 2.93±0.43 ซึ่งไม่มีความแตกต่างกันทางสถิ ติ (p > 0.05) กับหอยหวานในชุดทดลองอื่ น ดังนัน้
สาหร่ ายช่อพริ กไทยจึงไม่มีผลต่ออัตราการแลกเปลีย่ นเป็ นเนื ้อของหอยหวาน และเมื่อทดลองเลี ้ยงครบ 8 สัปดาห์ มีอตั รา
การรอดของหอยหวานอยูใ่ นช่วง 76.67–88.33 หอยหวานที่ได้ รับอาหารผสมสาหร่ ายช่อพริ กไทย 3% มีอตั รารอดเท่ากับ
88.33% แต่ไ ม่มี ค วามแตกต่างกัน ทางสถิ ติ (p > 0.05) กับ หอยหวานในชุดการทดลองอื่น โดยการเสริ มสาหร่ ายช่อ
พริ กไทยจะไม่มีผลต่ออัตรารอดของลูกหอยหวาน ซึ่งการตายส่วนใหญ่เกิดจากการที่ลกู หอยคืบคลานออกมาจากกล่อง
เลี ้ยง ส่งผลให้ หอยหวานไม่สามารถดํารงชีวิตอยูไ่ ด้ เนื่องจากขาดนํ ้า และไม่ได้ รับอาหารจึงทําให้ ตาย ซึง่ ในการทดลองครัง้
นี ้ใช้ กล่องพลาสติกปิ ดฝาแต่จําเป็ นต้ องใส่สายยางให้ อากาศในการเลี ้ยงจึงทําให้ การปิ ดฝากล้ องไม่มิดชิด ลูกหอยจึง
สามารถคืบคลานออกมานอกกล่องเลี ้ยงได้ สอดคล้ องกับการศึกษาของ ชิดชนก (2551) และ เดือนนภา (2553) พบว่า
กล่องทดลองที่ปิดมิดชิดจะป้องกันลูกหอยไม่ให้ คืบคลานออกมานอกกล่องก็จะทําให้ มีอตั รารอดดี
องค์ประกอบทางเคมีในอาหารผสมที่เสริ มสาหร่ ายช่อพริ กไทย ปริ มาณโปรตีน 40% แสดงดัง Table 2 พบว่า
ระดับโปรตีนเป็ น 31.04–31.89% ความชื ้นและเถ้ าในอาหารเป็ น 12.52–12.78% และ 12.06–13.17% ตามลําดับ ซึง่ ไม่มี
ความแตกต่างกันทางสถิติ (p > 0.05) สําหรับคุณภาพนํ ้าในการทดลองมีการเปลีย่ นถ่ายนํ ้าทุกวันและดูดตะกอนออก โดย
มีอณ
ุ หภูมิอยูใ่ นช่วง 26–28 องศาเซลเซียส, ความเค็ม 27–30 psu , pH 8–9, ออกซิเจนละลายนํ ้า (DO) 5.7–6.0 มิลลิกรัม
ต่อลิตร, แอมโมเนียรวม 0.00–0.5 มิลลิกรัมต่อลิตร และค่าความเป็ นด่าง (alkalinity) 180–240 มิลลิกรัมต่อลิตร ทําให้
ลักษณะเปลือกของหอยหวานมีความสมบูรณ์ไม่หลุดลอก ซึ่งความเป็ นด่างของนํ ้าที่เหมาะสมสําหรับเลี ้ยงหอยหวานควร
มีมากกว่า 100 mg as CaCO3/l (นิลนาจ, 2548)
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Table 2 Effect of C. lentillifera powder in diets on growth performance of B. areolata fed for 8 weeks
Specific Growth Rate (%/d) (SGR)
Feed Conversion
Level of seaweed (%)
Survival Rate (%)
Average
Ratio (FCR)
Average weight
carapace length
0%
0.153
0.518
2.97±0.36
85.00
1%
0.142
0.477
3.25±0.44
83.33
2%
0.141
0.524
2.93±0.43
76.67
3%
0.129
0.458
3.49±0.58
88.33
สรุ ป
จากผลการศึกษาการเสริ มสาหร่ ายช่อพริ กไทย (C. lentillifera) ที่ต่างกัน 4 ระดับ (ไม่เสริ มสาหร่ ายช่อพริ กไทย,
เสริ มสาหร่ ายช่อพริ กไทย 1%, 2% และ 3%) ต่อการเติบโตของหอยหวาน (B. areolata) ระยะวัยรุ่ น พบว่าเมื่อทําการ
ทดลองเป็ นเวลา 8 สัปดาห์ สาหร่ ายช่อพริ กไทยที่เสริ มในอาหารเลี ้ยงหอยหวานไม่มีผลต่อการเติบโตของหอยหวาน
เนื่องจากไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (p > 0.05) ของความยาวเปลือก นํ ้าหนักตัว อัตราการเติบโตจําเพาะ อัตราการ
แลกเปลีย่ นเป็ นเนื ้อ และอัตรารอดของลูกหอยหวาน
กิตติกรรมประกาศ
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บทคัดย่ อ
งานวิจยั นี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อเพิ่มมูลค่าให้ กบั ส่วนเหลือท้ องปลาแซลมอนเนื่องจากปลาแซลมอนอุดมไปด้ วยกรด
ไขมัน ไม่อิ่ ม ตัว สูง งานวิ จัย นี ไ้ ด้ พัฒ นาสูต รนํ า้ พริ ก ปลาแซลมอนบรรจุก ระป๋ อง พบว่า การฆ่า เชื อ้ ผลิต ภัณ ฑ์ นํ า้ พริ ก
ปลาแซลมอนบรรจุกระป๋ องการฆ่าเชือ้ ที่อุณหภูมิ 113 องศาเซลเซียส ต้ องใช้ ระยะเวลาเท่ากับ 84 นาที (F0 = 6) การ
ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ หลังฆ่าเชื อ้ แล้ วพบว่ามีความปลอดภัยในการบริ โภค นํา้ พริ กแซลมอนบรรจุกระป๋ องมี
อัตราส่วนของกรดไขมันกลุ่ม omega-6 ต่อกรดไขมันกลุ่ม omega-3 มีค่าประมาณ 1.07 โดยอัตราส่วนของกรดไขมัน
ดังกล่าวมีความสัมพันธ์ ต่อการลดความเสี่ยงในการเกิดโรคเรื อ้ รังต่างๆ เช่น โรคหัวใจ และมะเร็ งทรวงอก เมื่อทําการ
ทดสอบผู้บริ โภคจํานวน 200 คน พบว่านํ ้าพริ กปลาแซลมอนบรรจุกระป๋ องมีคุณภาพเป็ นที่ยอมรับของผู้บริ โภค ดังนัน้
ผลิตภัณฑ์ที่พฒ
ั นาขึ ้นนี ้จึงมีศกั ยภาพในทางการค้ า
คําสําคัญ: การเพิ่มมูลค่า, กรดไขมันไม่อิ่มตัว, นํ ้าพริ กปลาแซลมอน, อาหารบรรจุกระป๋ อง
Abstract

The aim of this research was to valorize the salmon belly byproducts because of the rich of unsaturated
fatty acid composition. Canned salmon chilli paste was developed, and the commercial sterilization was 113°C
for 84 minutes (F0= 6). Under this condition, the canned product safed for human consumption. The ratio of
omega-6: omega-3 in this canned salmon chilli paste were approximately 1.07 and this fatty acid ratio were
reported to reduce the risk of chronic desiase such as arteriosclerosis and chest cancer. Two hundred untrain
panels accepted the canned salmon chilli paste. This product has potential in the commercial.
Keywords: Canned food, Salmon chilli paste, Unsaturated fatty acid, Value-added product
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คํานํา
ปลาแซลมอนเป็ นปลาในเขตหนาวที่ได้ จากการทําประมงในแหล่งนํ ้าธรรมชาติและจากการเพาะเลี ้ยงในแถบ
มหาสมุทรแปซิฟิคและแอตแลนติค เป็ นที่นิยมบริ โภคกันมากทัว่ โลกรวมทังประเทศไทย
้
และความต้ องการในตลาดโลกมี
แนวโน้ มสูงขึ ้น สําหรับประเทศไทยมีการนําเข้ าปลาแซลมอนจากต่างประเทศเพื่อการแปรรูปเป็ นผลิตภัณฑ์เพื่อการส่งออก
(re-export) และบริ โภคในประเทศ ปลาแซลมอนที่นําเข้ าในปั จจุบนั มีการแปรรู ปเป็ นปลาแล่แช่แข็งเป็ นส่วนใหญ่ ซึ่งใน
กระบวนการแปรรู ปนันจะทํ
้
าการแล่และตัดแต่งให้ เป็ นเนื ้อชิ ้น และผ่านกระบวนการแช่เยือกแข็งเป็ นผลิตภัณฑ์หลัก ส่วน
เหลือจากการตัดแต่ง เช่น เนื ้อส่วนท้ อง เนื ้อชิ ้นเล็กๆ จะไม่มีการใช้ ประโยชน์เพื่อส่งออก แต่อาจมีการจําหน่ายในประเทศ
ในราคาถูก โดยส่วนเหลือของปลาแซลมอนจากการแปรรู ปคิดเป็ น 48% จากปลาทังตั
้ ว (He et al., 2011) ดังนันการแปร
้
รู ปส่วนเหลือของแปลแซลมอนที่มีอยู่มากมายในอุตสาหกรรมประมงจะเป็ นการเพิ่มมูลค่าให้ กบั ส่วนเหลือ นอกจากเนื ้อ
ปลาจะเป็ นโปรตีนที่ยอ่ ยง่าย เป็ นอาหารสุขภาพทีเ่ หมาะกับคนทุกวัยรวมถึงผู้สงู อายุแล้ ว จากการวิจยั พบว่าส่วนเหลือจาก
ปลาแซลมอน (salmon frame) มีกรดอะมิโนจําเป็ น เช่น isoleucine, lysine, methionine ส่วนนํ ้ามันจากปลาแซลมอนมี
องค์ ป ระกอบของกรดไขมัน ชนิ ด ที่ ไ ม่อิ่ ม ตัว ในกลุ่ม โอเมก้ า 3 ได้ แ ก่ กรดไขมัน eicosapentaenoic acid (EPA) และ
decosahexaenoic acid (DHA) ที่มีประโยชน์ตอ่ ร่างกายสูง (Laiset et al., 2002) อีกทังยั
้ งประกอบด้ วยรงควัตถุประเภท
astaxanthin ที่มีฤทธิ์เป็ นสารต้ านอนุมลู อิสระที่มีประสิทธิภาพสูง (Anderson, 2001; Miki, 1991)
เนื่องจากเนื ้อส่วนท้ องของปลาเป็ นส่วนที่มีไขมันสูงกว่าส่วนอื่น (Connell, 1990) ทําให้ มีลกั ษณะนุ่มและมัน
สําหรับผู้บริ โภคเฉพาะกลุม่ อาจนิยมบริ โภคเนื ้อส่วนนี ้มากยิ่งไปกว่าเนื ้อปลาแล่ ปั จจุบนั ยังไม่มีการนําเนื ้อส่วนท้ องของ
แซลมอนไปใช้ ประโยชน์ในอุตสาหกรรมเชิงพาณิชย์อย่างจริ งจัง การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋ องจากส่วนเหลือส่วน
ท้ องของปลาแซลมอนน่าจะเป็ นช่องทางหนึง่ ในการแปรรูปผลิตภัณฑ์เพิ่มมูลค่า และเพิ่มความหลากหลายในผลิตภัณฑ์ได้
เนื่องจากปลากระป๋ องเป็ นที่ผลิตภัณฑ์ที่เป็ นที่ยอมรับในระดับสากล เป็ นการถนอมอาหารที่ทําให้ เก็บรักษาผลิตภัณฑ์ที่
อุณหภูมิปกติได้ เป็ นเวลานาน (shelf stable) สามารถเก็บรักษา ขนส่ง รวมทังบริ
้ โภคได้ สะดวก มีความปลอดภัยและมี
คุณภาพเป็ นที่ยอมรับสําหรับผู้บริ โภค อีกทังประเทศไทยได้
้
รับการยอมรับในฐานะผู้ประกอบการอุตสาหกรรมปลากระป๋ อง
ในระดับโลก โดยเป็ นหนึ่งในผู้ส่งออกปลาทูน่ากระป๋ องรายใหญ่ของโลก การศึกษานี ้จึงมุ่งพัฒนานํ ้าพริ กปลาแซลมอน
บรรจุกระป๋ องนอกจากจะเป็ นการเพิ่มช่องทางในการใช้ ประโยชน์และเพิ่มมูลค่าส่วนเหลือจากอุตสาหกรรมปลาแซลมอน
ยังช่วยให้ มีการใช้ ประโยชน์จากพืชพันธุ์และสมุนไพรของไทย เป็ นช่องทางหนึ่งในการขยายตลาดทังในประเทศและเพื
้
่อ
การส่งออกในอนาคตอีกด้ วย การศึกษาครัง้ นี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อเพิ่มมูลค่าส่วนเหลือจากการแปรรู ปปลาแซลมอนโดย
พัฒนาเป็ นนํ ้าพริ กปลาแซลมอนบรรจุกระป๋ อง
อุปกรณ์ และวิธีการ
ศึกษาสภาวะการให้ความร้อนทีเ่ หมาะสมของนํ้าพริ กปลาแซลมอนบรรจุกระป๋ อง
1. ผลิตนํ ้าพริ กปลาแซลมอนบรรจุกระป๋ อง ดังสูตรในตารางที่ 1
2. ติดตามการส่งผ่านความร้ อนโดยเจาะรู ด้านข้ างกระป๋ องเพื่อทําการติดตังเข็
้ มวัดอุณหภูมิ (thermocouple)
โดยให้ ปลายเข็มวางอยู่ที่จุดกึ่งกลางกระป๋ อง แล้ วจึงบรรจุเนื ้อปลาตามและส่วนผสมต่างๆ ที่ระบุในตารางที่ 1 โดยต้ อง
ติดตังเข็
้ มวัดอุณหภูมิให้ ปลายเข็มอยูท่ ี่จดุ กึ่งกลางกระป๋ อง

437

ภาคโปสเตอร์

การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครัง้ ที่ 60

สาขาประมง

Table 1 Composition of canned salmon belly chilli paste in can size 211×109
Ingredients
Salmon belly
Galic
Red onion
Bell pepper
Dill
Chilli
Fish sauce
Sugar
Citric acid
Water
Total

Weight (gram)
31.5
8.0
8.0
8.0
1.0
3.0
6.5
3.0
0.3
31.0
100.3

3. ไล่อ ากาศโดยการนึ่ง ที่ อุณ หภูมิ 90–100 องศาเซลเซี ย ส 5 นาที ปิ ด ฝากระป๋ องด้ ว ยเครื่ อ งปิ ด ฝา พร้ อม
ตรวจสอบความเรี ยบร้ อยของตะเข็บและนํากระป๋ องทังหมดเข้
้
าเครื่ องฆ่าเชื ้อ
4. ติดตังระบบวั
้
ดการส่งผ่านความร้ อน โดยต่อสายวัดอุณหภูมิเข้ ากับเครื่ องวัดอุณหภูมิ เปิ ดเครื่ องวัดอุณหภูมิให้
อยูใ่ นสภาพพร้ อมทํางาน
5. ฆ่าเชือ้ ที่อุณหภูมิและเวลาที่กําหนด โดยใช้ เครื่ องฆ่าเชื ้อแบบ Batch Horizontal Steam Still Retort บันทึก
อุณหภูมิ ทุกๆ 1 นาที จนกระทัง่ ถึงช่วงทําให้ เย็น
6. นําข้ อมูลที่ได้ มาใช้ ในการคํานวณค่า Lethality (F0) โดยใช้ general method ซึ่งไม่รวมช่วงทําให้ เย็น โดยใช้
โปรแกรม CalSoft 32 ซึง่ พัฒนาโดยบริ ษัท TechniCAL, Inc
7. ประเมินคุณภาพทางด้ านจุลชีววิทยาของนํ ้าพริ กปลาแซลมอนบรรจุกระป๋ องโดยทดสอบ ปริ มาณจุลินทรี ย์
ทัง้ หมด, flat sour ชนิ ด thermophilic และ mesophilic, thermophilic anaerobe, putrefactive anaerobe และ sulfide
spoilage ตามวิธีของ วิธีวิเคราะห์อาหารทางจุลชีววิทยา เล่ม 1 อาหารกระป๋ อง มอก. 335 (2523)
8. หลังจากประเมินคุณภาพด้ านจุลชีววิทยาแล้ วพบว่าผลิตภัณฑ์ปลอดภัยต่อการบริ โภคจึงประเมินคุณภาพทาง
ประสาทสัมผัสของนํ ้าพริ กปลาแซลมอนบรรจุกระป๋ อง โดยใช้ วิธีทดสอบความชอบ ระดับคะแนน 1–9 (9-point hedonic
test) โดยใช้ ผู้ทดสอบจํานวน 30 คน ทดสอบลักษณะปรากฏ สี กลิน่ รสชาติ เนื ้อสัมผัส และความชอบรวม
9. การวิเคราะห์คณ
ุ ภาพทางกายภาพและเคมี ได้ แก่ สภาพกระป๋ อง (can condition) ลักษณะภายนอกกระป๋ อง
(can outside) ค่าสุญญากาศ (vacuum) ค่า pH ลักษณะภายในกระป๋ อง (can inside) ตามวิธีที่ระบุใน มอก. 645 (2529)
ปลาแมกเกอเรลกระป๋ อง และ ค่า TBARs (Kirk and Sawyer, 1991)
การทดสอบผูบ้ ริ โภค (Consumer test)
การทดสอบการยอมรั บของผู้บริ โภคที่มีต่อนํ ้าพริ กปลาแซลมอนบรรจุกระป๋ อง โดยใช้ ผ้ ทู ดสอบที่ไม่ผ่านการ
ฝึ กฝนจํานวน 200 คน โดยใช้ 9-point hedonic test
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การวิ เคราะห์ฉลากโภชนาการ
คุณ ค่า ทางโภชนาการของนํ า้ พริ กปลาแซลมอนบรรจุกระป๋ องถูกวิ เคราะห์ โ ดยบริ ษัท ห้ องปฏิ บัติการกลาง
(ประเทศไทย) จํากัด
การวิ เคราะห์ปริ มาณกรดไขมัน
การวิเคราะห์องค์ประกอบของกรดไขมัน ได้ ดําเนินการตามวิธีของ AOAC (2012) 996.06 ซึ่งเริ่ มจากสกัดไขมัน
จากตัวอย่างและการเตรี ยมกรดไขมันเมธิลเอสเธอร์ (fatty acid methyl esters; FAME) และใช้ เทคนิคทางก๊ าซโครมาโต
กราฟฟี่ (gas chromatography-flam ionization detector; GC-FID) เพื่อพิสจู น์ชนิดและปริ มาณของกรดไขมันในตัวอย่าง
ผลและวิจารณ์ ผลการวิจัย
ศึกษาสภาวะการให้ความร้อนทีเ่ หมาะสมของนํ้าพริ กปลาแซลมอนบรรจุกระป๋ อง
การหาสภาวะการฆ่าเชื ้อทีเ่ หมาะสมของสูตรนํ้าพริ กปลาแซลมอนบรรจุกระป๋ อง
ผลิตนํ ้าพริ กปลาแซลมอนบรรจุกระป๋ องดังตารางที่ 1 แล้ วฆ่าเชือ้ ที่อุณหภูมิ 113 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 84
นาที โดยผลของอุณหภูมิภายในเครื่ องฆ่าเชื ้อและอุณหภูมิภายในกระป๋ องที่สภาวะอุณหภูมิ 113 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา
84 นาที ผลจากการคํานวณเวลาในการฆ่าเชื ้อ โดยวิธี general method ที่อณ
ุ หภูมิ 113 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 84 นาที
พบว่าค่า F0 มีค่าเท่ากับ 6 นาทีโดยไม่รวมค่า F0 ในช่วงให้ ความเย็น ซึ่งเพียงพอในการทําลายสปอร์ จุลินทรี ย์ที่ก่อให้ เกิด
โรคและสร้ างพิษโดยเฉพาะ C. botulinum ซึง่ กําหนดระดับ F0 ต้ องไม่น้อยกว่า 3 นาที (Abdul Ghani Al-Baali and Farid,
2006)
การวิ เคราะห์คณ
ุ ภาพทางจุลชี ววิ ทยาสูตรนํ้าพริ กปลาแซลมอนบรรจุกระป๋ อง
เมื่อนําผลิตภัณฑ์นํ ้าพริ กปลาแซลมอนบรรจุกระป๋ องไปบ่มที่อณ
ุ หภูมิ 35 องศาเซลเซียส และ 55 องศาเซลเซียส
นาน 7 วัน พบว่าตรวจไม่พบ total plate count, flat sour spoilage, putrefactive anaerobe, thermophilic anaerobe,
sulfide spoilage แสดงว่าสภาวะดังกล่าวเพียงพอต่อการทําลายจุลนิ ทรี ย์ที่เป็ นอันตราย จึงปลอดภัยต่อการบริ โภค
การวิ เคราะห์คณ
ุ ภาพทางประสาทสัมผัสนํ้าพริ กปลาแซลมอนบรรจุกระป๋ อง
ผลการทดสอบคุณภาพทางประสาทสัมผัสโดยใช้ ผ้ ทู ดสอบ 30 คน ทดสอบด้ าน สี กลิ่น รสชาติ เนื ้อสัมผัส และ
ความชอบรวม นํ า้ พริ ก ปลาแซลมอนบรรจุกระป๋ องที่ ฆ่าเชื อ้ ที่ ส ภาวะการฆ่าเชื อ้ เพื่ อให้ ไ ด้ F0 เท่า กับ 6 นาที โดยใช้
อุณหภูมิ 113 องศาเซลเซียส เวลา 84 นาที แสดงในตารางที่ 2
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Table 2 Hedonic score of canned salmon chilli paste under the commercial sterilization (113oC for 84 minutes;
F0 = 6)
Sample
Canned salmon chilli paste

Appearance

Color

7.33±0.8

7.43±0.9

Hedonic Score
Odor
Taste
7.23±1.1

7.17±0.9

Texture

Overal

7.10±0.9

7.37±0.9

คุณภาพทางกายภาพและเคมี ของสูตรนํ้ าพริ กปลาแซลมอนบรรจุกระป๋ อง ฆ่ าเชื ้อที ่ 113 องศาเซลเซี ยส เป็ น
เวลา 84 นาที
จากคุณภาพทางกายภาพและเคมีของนํา้ พริ กปลาแซลมอนบรรจุก ระป๋ อง พบว่าลักษณะของกระป๋ องทัง้
ภายนอกและภายในปกติ ไม่พบการกัดกร่อนหรื อการหลุดลอกของแลกเกอร์ ภายในกระป๋ อง มีสญ
ุ ญากาศ 7.13 นิ ้วปรอท
มีค่า pH เท่ากับ 4.59 สภาพผลิตภัณฑ์ ภายนอกเป็ นปกติ ไม่พบการกัดกร่ อนหรื อการหลุดลอกของแลกเกอร์ ภายใน
กระป๋ อง สําหรับค่าปริ มาณสารมาลอนไดอัลดีไฮด์แสดงโดยค่า TBARS เป็ นดัชนีในการวัดการเสือ่ มคุณภาพของไขมันใน
อาหาร พบว่าค่า TBARs ในนํ ้าพริ กปลาแซลมอนบรรจุกระป๋ องมีค่า 2.36 มิลลิกรัมมาลอนไดอัลดีไฮด์ต่อกิโลกรัม ซึ่ง
เป็ นระดับค่า TBARs ที่ผ้ บู ริ โภคยังไม่สามารถรับรู้การเสือ่ มคุณภาพของไขมันในอาหารได้ ดังที่ได้ กล่าวไปแล้ วใน Table 3
Table 3 Physical and chemical properties of canned salmon chilli paste
Test
Result
Can outside
Normal
Vacuum (inHg)
7.13±0.15
pH
4.59±0.05
TBARS (mg/kg of sample)
2.36±0.5
Can inside
Normal
การทดสอบผูบ้ ริ โภค (Consumer test)
การทดสอบผู้บริ โภคที่มีตอ่ นํ ้าพริ กแซลมอนบรรจุกระป๋ อง โดยเป็ นผู้ทดสอบทัว่ ไปที่ไม่ผา่ นการฝึ กฝนจํานวน 200
คนโดยมีช่วงอายุ 18–55 ปี ทดสอบความชอบโดยวัด 9-point hedonic test พบว่าคะแนนในคุณลักษณะต่างๆ อยู่ใน
ระดับชอบปานกลาง คือ 7 คะแนน ดังแสดงใน Table 4
Table 4 Hedonic scores of consumer test
Sample
canned salmon chilli paste

Hedonic Score
appearance

color

Odor

Taste

Texture

Overal

7.02±1.3

7.23±1.2

7.03±1.4

7.30±1.3

7.26±1.2

7.31±1.2

จากผลการทดสอบพบว่าผู้บริ โภคให้ การยอมรับในผลิตภัณฑ์ที่พฒ
ั นาขึ ้นเพราะมีความชอบอยูร่ ะดับปานกลาง
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การวิ เคราะห์คณ
ุ ค่าทางโภชนาการสูตรนํ้าพริ กปลาแซลมอนบรรจุกระป๋ อง
ข้ อมูลโภชนาการของสูตรนํ ้าพริ กแซลมอนบรรจุกระป๋ อง พบว่าต่อหนึง่ หน่วยบริ โภค คือ 100 กรัม มีพลังงาน
ทังหมด
้
160.3 กิโลแคลอรี โปรตีน 6.39 กรัม ไขมัน 11.87 กรัม และ คาร์ โบไฮเดรต 6.78 กรัม อย่างไรก็ตามเนื่องจาก
ผลิตภัณฑ์นํ ้าพริ กปลาแซลมอนบรรจุกระป๋ องมีรสชาตที่เข้ มข้ นดังนันผู
้ ้ บริ โภค 1 คนอาจไม่ได้ ทานนํ ้าพริ กถึง 100 กรัมต่อ
การปรับประทาน 1 มื ้อ
Table 5 Nutrition value of canned salmon chilli paste
Canned salmon chilli paste

Consumption Unit (100 g)

% Thai RDI

160.3
106.84
11.87
2.32
42.7
6.39
6.78
0.35
6.43
519.2
0
0
0
10.21
0.66

18.26
11.6
14.23
12.78
2.26
1.4
25.96
0
0
0
1.28
4.4

Total Energy (Kcal)
Energy from Fat
Total Fat (g)
Saturated fat (g)
Cholesterol (ml)
Protein (g) (Nx6.25)
Carbohydrate (g)
Fiber (g)
Sugare (g)
Na (mg)
Vitamin A (microgram)
Vitamin B1 (mg)
Vitamin B2 (mg)
Ca (mg)
Fe (mg)
Note: Thai RDI- Thai Recommended Daily Intakes.

การวิ เคราะห์ชนิ ดและปริ มาณกรดไขมัน
จากการวิ เ คราะห์ ป ริ ม าณกรดไขมัน ไม่อิ่ ม ตัว หลายตํ า แหน่ง (Polyunsaturated Fatty acid) ในผลิ ต ภัณ ฑ์
แซลมอนบรรจุกระป๋ อง ดังแสดงในตารางที่ 6
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Table 6 Fatty acid components in canned salmon chilli paste
Fatty acid
Lauric acid (C12:0)
Myristic acid (C14:0)
Pentadecanoic acid (C15:0)
Palmitic acid (C16:0)
Heptadecanoic acid (C17:0)
Stearic acid (C18:0)
Arachidic acid (C20:0)
Behenic acid (C22:0)
Lignoceric acid (C24:0)
Saturated fatty acid
Palmitoleic acid (C16:1n7)
cis-9-Oleic acid (C18:1n9)
cis-11-Eicosenoic acid (C20:1n11)
Eucic acid (C22:1n9)
Nervonic acid (C24:1n9)
Monounsaturated fatty acid
cis-9,12-Linoleic acid (C18:2n-6)
gamma-Linolenic acid (C18:3 n-6)
alpha-Linolenic acid (C18:3 n-3)
cis-11,14-Eicosadienoic acid (c20:2)
cis-8,11,14-Eicosadienoic acid (c20:3n6)
cis-11,14,17-Eicosadienoic acid (c20:3n3)
Arachidonic acid (C20:4n-6)
cis-5,8,11,14,17-Eicosapentaenoic acid (C20:5n-3, EPA)
4,7,10,13,16,19-Docosahexaenoic acid (C22:6n-3, DHA)
Polyunsaturated fatty acid
Unsaturated fatty acid
Trans fat
Omega-3
Omega-6
Omega-9
Ratio of Omega-6: Omega-3
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Amounts (g/100g of sample)
Not detected
0.40
0.03
1.44
0.02
0.36
0.04
0.02
0.01
2.32
0.42
5.36
0.50
0.27
0.05
6.60
1.96
0.02
0.79
0.19
0.04
0.15
0.04
0.45
0.53
4.17
10.77
Not Detected
1.91
2.05
5.67
1.07
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กรดไขมันนํ า้ พริ กปลาแซลมอนบรรจุก ระป๋ องประกอบไปด้ วยกรดไขมัน ที่ ไม่อิ่มตัวที่สําคัญต่อร่ างกายเช่น
Linoleic acid (C18:2n-6), alpha-Linolenic acid (C18:3 n-3), Arachidonic acid (C20:4n-6), Eicosapentaenoic acid
(C20:5n-3, EPA) และ Docosahexaenoic acid (C22:6n-3, DHA) โดยเฉพาะกรด EPA และ DHA ที่มีในตัวอย่าง 0.45
และ 0.53 g/100 g ตามลํา ดับ เมื่ อ พิ จ ารณาอัต ราส่วนของกรดไขมัน กลุ่ม omega-6 ต่อ กรดไขมัน กลุ่ม omega-3 มี
ค่าประมาณ 1.1–1.5 ซึ่งถือว่าเป็ นสัดส่วนที่มีความเหมาะสมในการบริ โภคเนื่องจากบทความของ Simopoulos (2002)
รายงานว่า อัตราส่วนของกรดไขมันกลุม่ omega-6/omega-3 ช่วง 1/1 ถึง 5/1 มีความสัมพันธ์ตอ่ การลดความเสีย่ งในการ
เกิดโรคเรื อ้ รังต่างๆ เช่น โรคหัวใจ เช่น มะเร็ งทรวงอก อีกทังยั
้ งช่วยลดการอักเสบ
กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณสํานักงานการวิจยั แห่งชาติ (วช.) ทีส่ นับสนุนทุนวิจยั ในครัง้ นี ้
สรุ ปผลการวิจัย
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บทคัดย่ อ
การศึกษาประชาคมสัตว์พื ้นทะเลขนาดใหญ่ องค์ประกอบตะกอนดิน สารอินทรี ย์รวม และปริ มาณซัลไฟด์ในดิน
บริ เวณป่ าชายเลนคุระบุรี จังหวัดพังงา โดยทําการเก็บตัวอย่างในเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2562 (ตัวแทนฤดูฝน) และเดือน
กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 (ตัวแทนฤดูแล้ ง) พบสัตว์พื ้นทะเลขนาดใหญ่ทงหมด
ั้
19 กลุม่ โดยพบกลุม่ ไส้ เดือนทะเลมีความชุก
ชุมสูงสุด รองลงมาคือหอยสองฝา และแอมฟิ พอด มีคา่ ความชุกชุมเท่ากับ 78.10%, 5.23% และ 5.17% ตามลําดับ ความ
ชุกชุมบริ เวณป่ าชายเลน และบริ เวณไม่มีป่าชายเลนไม่แตกต่างกัน ในช่วงฤดูแล้ งความชุกชุมของสัตว์พื ้นทะเลขนาดใหญ่
มีมากกว่าในช่วงฤดูฝน พบค่าความหนาแน่นอยู่ในช่วง 3,467–15,556 (เฉลี่ย 9,995±4,534) ตัวต่อตารางเมตร และ
บริ เวณป่ าชายเลนมีความหนาแน่นมากกว่าบริ เวณไม่มีป่าชายเลน ยกเว้ นในสถานี MG2 ในช่วงฤดูฝน ลักษณะตะกอนดิน
เป็ นดินเลนเป็ นส่วนใหญ่ ปริ มาณสารอินทรี ย์อยู่ในช่วง 2.43–29.46% (เฉลี่ย 13.29±9.92%) และปริ มาณซัลไฟด์ในดิน
ในช่วงฤดูฝนสูงกว่าช่วงฤดูแล้ งมีคา่ อยูใ่ นช่วง 1.92–60.61% (เฉลีย่ 25%±21.06%)
คําสําคัญ: คุระบุรี, ป่ าชายเลน, สัตว์พื ้นทะเลขนาดใหญ่
Abstract

The diversity and abundance of macrobenthic community, grain size composition, total organic matter
and sulfide content in sediment of the mangrove area at Khura Buri, Phang Nga province were studied in May
2019 (rainy season) and February 2020 (dry season). A total of 19 groups of the macrobenthos were recorded
in all stations. The three dominant groups in abundance were polychaetes, bivalves, and amphipods at 78.10%,
5.23% and 5.17%, respectively. The abundance of macrobenthos groups between the 4 stations was not
different in mangrove and non-mangrove areas. The abundance of macrobenthos in dry season were higher
values than in rainy season. The average density of macrobenthos ranged from 3,467–15,556 (mean
9,995±4,534) ind./m2 and in mangrove areas were higher values than in without mangrove areas, except for
MG2 in rainy season. Grain size composition of sediment was clay, total organic matter ranged from 2.43–
29.46% (mean 13.29±9.92%) Sulfide content in sediment in rainy season were higher values than in dry season,
ranged from 1.92–60.61% (mean 25±21.06%).
Keywords: Khura Buri, Macrobenthos, Mangrove
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คํานํา
ป่ าชายเลน เป็ นสังคมพืชที่อยูใ่ นเขตร้ อน และเขตกึง่ ร้ อน ประกอบไปด้ วยพันธุ์ไม้ หลากหลายชนิด และมีใบเขียว
ตลอดปี (evergreen species) ส่วนใหญ่จะเป็ นพรรณไม้ ผลัดใบ ป่ าชายเลนเป็ นระบบนิเวศทีเ่ ชื่อมต่อระหว่างแผ่นดินกับ
พื ้นนํ ้าทะเล ภายใต้ สภาพแวดล้ อมที่เป็ นดินเลนนํ ้ากร่อย และมีนํ ้าทะเลท่วมถึงอย่างสมํา่ เสมอ เป็ นแหล่งรวมของสังคมพืช
และสังคมสัตว์หลายชนิด เนื่องจากป่ าชายเลนเป็ นพื ้นที่ทใี่ ห้ ผลผลิตสูงจึงเป็ นแหล่งที่มีแร่ธาตุสงู และมีวงจรการหมุนเวียน
ของห่วงโซ่อาหารที่ซบั ซ้ อน (วีระชาติ, 2543) ถือได้ วา่ ป่ าชายเลนเป็ นระบบนิเวศที่มีบทบาทสําคัญกับสิง่ มีชีวิตในทะเลรวม
ไปถึงสัตว์พื ้นทะเล
สัต ว์ พื น้ ทะเลขนาดใหญ่ คื อ กลุ่ม สัต ว์ มีก ระดูกสัน หลัง และกลุ่ม สัต ว์ ไ ม่มี กระดูก สัน หลังที่ มีข นาดใหญ่ กว่า
1 มิลลิเมตร (จิตติมา, 2544) ที่หากินและอาศัยตามพื ้นหน้ าดินหรื อพื ้นท้ องนํ ้า โดยแต่ละชนิดจะกินอาหารที่แตกต่างกันไป
เช่น กินสารอินทรี ย์ สารอนินทรี ย์ ซากสิง่ มีชีวิต และแบคที่เรี ยตามพื ้นหน้ าดินหรื อพื ้นท้ องนํ ้า รวมไปถึงแพลงก์ตอนพืช แพ
ลงก์ ตอนสัตว์ และสัตว์ขนาดเล็ก (ชุตินธร, 2551ก) จัดเป็ นผลผลิตขันทุ
้ ติยภูมิในระบบห่วงโซ่อาหารในระบบนิเวศทาง
ทะเล จึงมีความสําคัญต่อสัตว์ทะเล (สุชาติ และประจวบ, 2542) สัตว์ พืน้ ทะเลสามารถช่วยในการย่อยสลายของเสีย
ควบคุมตะกอนอินทรี ย์สาร โดยกลุม่ สัตว์พื ้นทะเลบางชนิดสามารถนํามาเป็ นตัวบ่งชี ้คุณภาพของแหล่งนํ ้าบริ เวณนันๆ
้ ได้
(ชุติ น ธร, 2551ข) และช่ ว ยเพิ่ ม ออกซิเ จนให้ กับ ผิ วดิ น เนื่ อ งจากลักษณะการอยู่อ าศัย ส่งผลต่อ ความสมดุล ของการ
หมุนเวียนสารอาหารในระบบ รวมถึงเป็ นการช่วยเร่ งกระบวนการย่อยสลายอินทรี ย์สารของแบคทีเรี ยได้ (กรอร และ
จินตนา, 2552)
ป่ าชายเลนบริ เวณชายฝั่งทะเลอันดามัน โดยเฉพาะในจังหวัดระนอง พังงา และตรัง ถือเป็ นพื ้นที่ที่มีสภาพความ
สมบูรณ์สงู (Aksornkoae, 1993) ป่ าชายเลนคุระบุรี ตังอยู
้ ่ในอําเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา อยู่ในเขตทะเลอันดามัน จัดเป็ น
พื ้นที่ที่มีความหลากหลายทางระบบนิเวศสูง (สมบัติ และคณะ, 2549) ในพื ้นที่มีการใช้ ประโยชน์ที่ดินบริ เวณป่ าชายเลน
ของมนุษย์ เช่น การเกษตร นากุ้ง การประมง และเพื่อกิจกรรมอื่นๆ (สํานักอนุรักษ์ ทรัพยากรป่ าชายเลน, 2555) รวมไปถึง
สภาวะการเปลี่ยนแปลงของโลกซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศในพื ้นที่ การศึกษาในครัง้ นี ้จึงมีวตั ถุประสงค์เพื่อ
ศึกษาความชุกชุม และความหนาแน่นของกลุม่ สัตว์พื ้นทะเลขนาดใหญ่ในบริ เวณป่ าชายเลนคุระบุรี จังหวัดพังงา เพื่อเป็ น
ข้ อมูลพื ้นฐานในการติดตามการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้ อมในพื ้นที่ สําหรับนําไปใช้ ในการพัฒนาและจัดการพืน้ ที่
ชายฝั่งทะเลให้ ยงั่ ยืนต่อไป
อุปกรณ์ และวิธีการ
ทําการเก็ บตัวอย่างสัตว์พืน้ ทะเลขนาดใหญ่ บริ เวณป่ าชายเลนคุระบุรี อําเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา ในเดือน
พฤษภาคม พ.ศ.2562 (ฤดูฝน) และเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 (ฤดูแล้ ง) โดยกําหนดจุดเก็บตัวอย่างเป็ นบริ เวณมีป่าชาย
เลน 3 สถานี (MG1, MG2 และMG3) และบริ เวณไม่มีป่าชายเลน 1 สถานี (MG0) (Fig. 1)
เก็บตัวอย่างสัตว์พื ้นทะเลด้ วยเครื่ องมือเก็บตัวอย่างดิน (Ekman grab sampler) ขนาด 15×15 เซนติเมตร สถานี
ละ 4 ซํ ้า จากนันนํ
้ าตัวอย่างดินมาร่ อนผ่านตะแกรงร่ อนมาตรฐาน (Standard sieve) ขนาดตา 500 ไมครอน เพื่อแยก
สิ่งมีชีวิตออกจากตะกอนดิน และนําตัวอย่างบนตะแกรงร่ อนเก็บรักษาด้ วยนํ ้ายารักษาสภาพ (สารละลายฟอร์ มาลิน)
ความเข้ มข้ น 10% หลังจากนันนํ
้ าตัวอย่างสัตว์พื ้นทะเลมาจําแนกกลุ่ม และนับจํานวนภายใต้ กล้ องจุลทรรศน์ เพื่อนํา
ข้ อมูลมาคํานวณหาความชุกชุมและความหนาแน่น
ทําการเก็บตัวอย่างตะกอนดินด้ วยท่อพลาสติกใส (Corer) ขนาดเส้ นผ่านศูนย์กลาง 4 เซนติเมตร ปั กลงไปในดิน
ลึกประมาณ 15 เซนติเมตร สถานีละ 3 ซํ ้า เพื่อนํามาวิเคราะห์องค์ประกอบและขนาดของตะกอนดินด้ วยวิธี Wet-sieving
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method วิเคราะห์ปริ มาณอินทรี ย์สารรวม ด้ วยวิธี Weight Loss-on-Ignition Method และวิเคราะห์หาปริ มาณซัลไฟด์ใน
ดิน ด้ วยวิธี Acid Volatile Sulfide (AVS test column) (กองวิเคราะห์ดิน, 2535)

Phang-nga province

Legend
Mangrove stations

Km

Fig. 1 Study stations at Khura Buri, Phang Nga province
ผลและวิจารณ์ ผลการทดลอง
องค์ประกอบของสัตว์พืน้ ทะเลขนาดใหญ่
พบสัตว์พื ้นทะเลทังหมด
้
7 ไฟลัม โดยจําแนกเป็ น 19 กลุ่ม ได้ แก่ Phylum Nemertean พบ นีเมอร์ ทีน Phylum
Annelida พบ ไส้ เดือนทะเล Phylum Sipuncula พบ หนอนถั่ว Phylum Arthropoda พบ ออสตาคอส, ไมซิด, ไรทะเล,
คูมาเซียน, ทาไนดาเซีย, แอมฟิ พอด, ไอโซพอด, โคพีพอด, กุ้ง และปู Phylum Mollusca พบ หอยฝาเดียว และหอยสองฝา
Phylum Echinodermata พบ ปลิงทะเล, ดาวเปราะ และดาวทะเล และ Phylum Chordata พบ แอมฟิ ออกซัส โดยพบ
กลุม่ ไส้ เดือนทะเลมีความชุกชุมสูงสุด รองลงมาคือหอยสองฝา และแอมฟิ พอด มีค่าความชุกชุมเท่ากับ 78.10%, 5.23%
และ 5.17% ตามลํ า ดับ (Fig. 2A) ผลการศึก ษาครั ง้ นี ส้ อดคล้ อ งกับ การศึก ษาของ ชนกพร และจิ ต ติ ม า (2552) ซึ่ ง
ทําการศึกษาสัตว์พื ้นทะเลขนาดใหญ่บริ เวณคุระบุรี โดยพบสัตว์ทงหมด
ั้
14 กลุม่ มีไส้ เดือนทะเลเป็ นกลุม่ เด่น นอกจากนี ้
ยังสอดคล้ องกับการศึกษาเกี่ยวกับประชาคมสัตว์พื ้นทะเลขนาดใหญ่ในบริ เวณป่ าชายเลนทังในประเทศและต่
้
างประเทศ
ซึ่งพบว่ากลุม่ ของไส้ เดือนทะเลเป็ นสัตว์พื ้นทะเลกลุม่ เด่นที่พบในพื ้นที่ และยังพบครัสเตเซีย หอยสองฝา และอาร์ โทโพดา
เป็ นกลุม่ รองลงมา (หทัยรัตน์, 2551; Angsupanich and Aksornkoae, 1996a; Frith et al., 1972; Fujioka et al., 2008)
เมื่อพิจารณาการแพร่ กระจายและความชุกชุมของสัตว์พื ้นทะเลขนาดใหญ่โดยรวมพบว่าฤดูแล้ งมีความชุกชุม
มากกว่าฤดูฝน และมีความแตกต่างในสถานีเก็บตัวอย่าง (Fig.2B) โดยสัตว์พื ้นทะเลขนาดใหญ่ที่พบในเดือนพฤษภาคม
พ.ศ.2562 (ฤดูฝน) พบทังหมด
้
15 กลุม่ พบไส้ เดือนทะเลมีความชุกชุมสูงสุด รองลงมาคือหอยสองฝา และออสตราคอด มี
ค่าความชุกชุมเท่ากับ 72.48%, 7.01% และ 6.29% ตามลําดับ ในสถานี MG1 มีความชุกชุมสูงสุด รองลงมาคือสถานี
MG3, สถานี MG0 และสถานี MG2 มีคา่ ความชุกชุมเท่ากับ 35.79%, 30.76%, 19.42% และ 14.03% ตามลําดับ ส่วนใน
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เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 (ฤดูแล้ ง) พบสัตว์พื ้นทะเลขนาดใหญ่ทงหมด
ั้
17 กลุม่ โดยไส้ เดือนทะเลมีความชุกชุมสูงสุด
รองลงมาคือแอมฟิ พอด และหอยสองฝา มีคา่ ความชุกชุมเท่ากับ 80.61%, 6.36% และ 4.42% ตามลําดับ สถานี MG2 มี
ความชุกชุมสูงสุด รองลงมาคือสถานี MG3 สถานี MG1 และ สถานี MG0 มีค่าความชุกชุมเท่ากับ 28.16%, 26.95%,
23.57% และ 21.32% ตามลําดับ
การแพร่ กระจายและความชุกชุมของสัตว์พื ้นทะเลขนาดใหญ่ในพื ้นที่การศึกษามีความแตกต่างในสถานีเก็บ
ตัวอย่าง โดยพบความชุกชุมในสถานี MG1 มากที่สดุ รองลงมาคือสถานี MG0, MG3 และ MG2 โดยสถานี MG0 (พื ้นที่ไม่
มีป่าชายเลน) พบทังหมด
้
13 กลุม่ ไส้ เดือนทะเลมีความชุกชุมสูงสุด รองลงมาคือไอโซพอด และหอยสองฝา มีคา่ ความชุก
ชุมเท่ากับ 80.70%, 4.56% และ 5.36% ตามลําดับ เมื่อพิจารณาตามฤดูกาลในฤดูฝน พบทังหมด
้
9 กลุม่ ไส้ เดือนทะเลมี
ความชุก ชุม สูง สุด รองลงมาคื อ ไอโซพอด และหอยสองฝา มี ค่า ความชุก ชุม เท่า กับ 66.67%, 12.04% และ 9.26%
ตามลําดับ ส่วนในฤดูแล้ งพบทังหมด
้
11 กลุม่ ไส้ เดือนทะเลมีความชุกชุมสูงสุด รองลงมาคือหอยสองฝา และแอมฟิ พอด
มีคา่ ความชุกชุมเท่ากับ 86.42%, 3.77% และ 2.64% ตามลําดับ (Fig. 2C) สถานี MG1 พบทังหมด
้
14 กลุม่ ไส้ เดือนทะเล
มีความชุกชุมสูงสุด รองลงมาคือแอมฟิ พอด และออสตาคอส มีค่าความชุกชุมเท่ากับ 67.28%, 8.13% และ 6.10%
ตามลําดับ โดยในฤดูฝนพบทังหมด
้
13 กลุม่ ไส้ เดือนทะเลมีความชุกชุมสูงสุด รองลงมาคือออสตาคอส และแอมฟิ พอด มี
ค่าความชุกชุมเท่ากับ 60.80%, 14.07% และ 5.53% ตามลําดับ ในฤดูแล้ งพบทังหมด
้
11 กลุม่ ไส้ เดือนทะเลมีความชุก
ชุมสูงสุด รองลงมาคือแอมฟิ พอด และหอยสองฝา มีค่าความชุกชุมเท่ากับ 71.67%, 9.90% และ 6.48% ตามลําดับ
(Fig. 2D) สถานี MG2 พบทังหมด
้
15 กลุม่ ไส้ เดือนทะเลมีความชุกชุมสูงสุด รองลงมาคือหอยสองฝา และแอมฟิ ออกซัส
มีค่าความชุกชุมเท่ากับ 76.64%, 5.37% และ 7.48% ตามลําดับ ซึ่งในฤดูฝนพบทังหมด
้
4 กลุม่ ไส้ เดือนทะเลมีความชุก
ชุมสูงสุด รองลงมาคือหอยสองฝา และหนอนถัว่ มีค่าความชุกชุมเท่ากับ 85.90%, 8.97% และ 3.85% ตามลําดับ ในฤดู
แล้ งพบทังหมด
้
14 กลุม่ ไส้ เดือนทะเลมีความชุกชุมสูงสุด รองลงมาคือแอมฟิ ออกซัส และหอยสองฝา มีค่าความชุกชุม
เท่ากับ 74.57%, 9.14% และ 4.57% ตามลําดับ (Fig. 2E) และในสถานี MG3 พบทังหมด
้
15 กลุม่ ไส้ เดือนทะเลมีความ
ชุกชุมสูงสุด รองลงมาคือหอยสองฝา และแอมฟิ พอด มีค่าความชุกชุมเท่ากับ 88.12%, 4.55% และ 2.18% ตามลําดับ
เมื่อพิจารณาตามฤดูกาลในฤดูฝนพบทังหมด
้
8 กลุ่ม ไส้ เดือนทะเลมีความชุกชุมสูงสุด รองลงมาคือหอยสองฝา และ
ออสตาคอส มีคา่ ความชุกชุมเท่ากับ 84.12%, 7.65% และ 2.94% ตามลําดับ ส่วนในฤดูแล้ งพบทังหมด
้
10 กลุม่ ไส้ เดือน
ทะเลมีความชุกชุมสูงสุด รองลงมาคือแอมฟิ พอด และหอยสองฝา มีค่าความชุกชุมเท่ากับ 90.15%, 3.28% และ 2.99%
ตามลําดับ (Fig. 2F)
จากการศึกษาความชุกชุมของสัตว์พื ้นทะเลขนาดใหญ่มีความแตกต่างกันทังในสถานี
้
เก็บตัวอย่างและฤดูกาล
โดยพบว่าความชุกชุมเฉลี่ยของสัตว์พื ้นทะเลขนาดใหญ่จะพบในสถานี MG1 สูงสุด ในขณะที่ MG2 มีความชุกชุมเฉลี่ย
ตํ่าสุด และพบความชุกชุมในฤดูแล้ งมากกว่าฤดูฝน ซึ่งสอดคล้ องกับผลการศึกษาปั จจัยสิ่งแวดล้ อมในพื ้นที่ โดยในสถานี
MG2 และฤดูฝนมีคา่ ปริ มาณสารอินทรี ย์รวมและปริ มาณซัลไฟด์ในตะกอนดินสูงเมื่อเทียบกับสถานีและฤดูอื่น ค่าปริ มาณ
สารอินทรี ย์รวมและค่าซัลไฟด์ในดินส่งผลกระทบเชิงลบต่อความชุกชุมของสัตว์พื ้นทะเล ซึ่งสอดคล้ องกับการศึกษาของ
สุเทพ และคณะ (2551) และจากการศึกษาของสมถวิล และคณะ (2561ข) พบว่าพื ้นที่ที่มีปริ มาณสารอินทรี ย์รวมสูงพบ
สัตว์พื ้นทะเลน้ อย โดยพบสัตว์พื ้นทะเลส่วนใหญ่ ไม่ต่างกัน มีกลุ่มไส้ เดือนทะเลชุกชุมสูงสุด เนื่องจากลักษณะการกิ น
(กินซากพืชซากอินทรี ย์วตั ถุ) และลักษณะการอยูอ่ าศัยร่วมด้ วย
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ความหนาแน่นเฉลีย่ ของสัตว์พืน้ ทะเลขนาดใหญ่
สัตว์พื ้นทะเลขนาดใหญ่บริ เวณป่ าชายเลน อ่าวคุระบุรี จังหวัดพังงา มีความแตกต่างทังในฤดู
้
กาลและสถานีเก็บ
ตัวอย่าง (Fig. 3A) โดยในฤดูฝน (เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2562) มีค่าความหนาแน่นเฉลี่ย 6177.78±618.84 ตัวต่อตาราง
เมตร โดยสถานี MG1 มีความหนาแน่นเฉลีย่ สูงสุด เท่ากับ 2211.11±1820.73 ตัวต่อตารางเมตร รองลงมาคือสถานี MG3,
สถานี MG0 และสถานี MG2 มีค่าความหนาแน่นเฉลี่ย 1900.00±1437.19, 1200.00±330.61 และ 866.67±1152.92 ตัว
ต่อตารางเมตร ตามลําดับ ส่วนฤดูแล้ ง (เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563) มีคา่ ความหนาแน่นเฉลีย่ 13811.11±432.09 ตัวต่อ
ตารางเมตร โดยในสถานี MG2 มีความหนาแน่นเฉลี่ยสูงสุด เท่ากับ 3888.89±921.26 ตัวต่อตารางเมตร รองลงมาคือ
สถานี MG3, สถานี MG1 และสถานี MG0 มี ค่ า ความหนาแน่ น เฉลี่ ย 3722.22±560.28, 3255.56±1013.08 และ
2944.44±1367.64 ตัวต่อตารางเมตร ตามลําดับ
ความหนาแน่นเฉลีย่ ของสัตว์พื ้นทะเลขนาดใหญ่ในพื ้นที่การศึกษาอยูใ่ นช่วง 3,467±681.14–15,556±2,633.72
ตัวต่อตารางเมตร กลุม่ ไส้ เดือนทะเลมีความหนาแน่นเฉลีย่ สูงสุด (Fig. 3B) สอดคล้ องกับงานวิจยั ของ Angsupanich and
Aksornkoae (1996b) ซึ่งพบกลุม่ ไส้ เดือนทะเลมีความหนาแน่นสูงสุด และมีความหนาแน่นของสัตว์พื ้นทะเลขนาดใหญ่
บริ เวณป่ าชายเลน บริ เวณอ่าวบ้ านดอน จังหวัดสุราษฎร์ ธานี อยูใ่ นช่วง 42–8560 ตัวต่อตารางเมตร
(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

(F)

Fig. 2 Community composition of macrobenthos in mangrove area at Khura Buri, Phang Nga province in May
2019 and February 2020
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(B)

(A)

Fig. 3 Average density of macrobenthos in mangrove at Khura Buri, Phang Nga province on May 2019 and
February 2020
ปัจจัยสิ่ งแวดล้อม
จากการศึกษาองค์ประกอบตะกอนดินบริ เวณป่ าชายเลน อ่าวคุระบุรี จังหวัดพังงา เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2562
(ฤดูฝน) และเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 (ฤดูแล้ ง) ทัง้ 4 สถานี พบว่าองค์ประกอบของตะกอนดินส่วนใหญ่เป็ นดินเลน
(<0.063 mm) 71.61% รองลงมาคือดินทรายละเอียด (0.063–0.125 mm) 16.98% และดินทราย (0.125–2 mm) 11.42%
(Fig. 4)
ปริ มาณสารอินทรี ย์เฉลีย่ มีความแตกต่างกัน ทัง้ 4 สถานี โดยพบว่าสถานี MG2 มีปริ มาณสารอินทรี ย์เฉลีย่ สูงสุด
เมื่อเปรี ยบเทียบตามฤดูกาลพบว่าฤดูแล้ งมีค่ามากกว่าฤดูฝน โดยในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2562 (ฤดูฝน) สถานี MG2 มี
ปริ มาณสารอินทรี ย์เฉลีย่ สูงสุด รองลงมาคือ สถานี MG3, สถานี MG0 และสถานี MG1 มีคา่ ปริ มาณสารอินทรี ย์เฉลีย่ อยูท่ ี่
25.21±22.73%, 9.27±0.13%, 7.89±3.75% และ 2.43±0.54% ตามลําดับ ส่วนในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 (ฤดูแล้ ง)
ในสถานี MG2 มีปริ มาณสารอินทรี ย์เฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ สถานี MG3, สถานี MG0 และสถานี MG1 มีค่าปริ มาณ
สารอินทรี ย์เฉลีย่ อยูท่ ่ี 29.46±2.97%, 16.70±1.47%, 12.61±3.24% และ 2.76±0.37% ตามลําดับ (Fig. 5A) ซึง่ คล้ ายคลึง
กับการศึกษาของสมถวิล และคณะ (2561ก) ที่ทําการศึกษาปริ มาณสารอินทรี ย์ในป่ าชายเลนอ่าวคุ้งกระเบน พบปริ มาณ
สารอิ น ทรี ย์ อ ยู่ใ นช่ ว ง 2.97–22.12% ซึ่ ง มี ค่ า ใกล้ เ คี ย งกับ การศึ ก ษาในครั ง้ นี โ้ ดยพบปริ ม าณสารอิ น ทรี ย์ อ ยู่ใ นช่ ว ง
2.43–29.46%
สําหรับปริ มาณซัลไฟด์ในดินเฉลี่ยทัง้ 4 สถานี มีความแตกต่างเช่นเดียวกัน โดยในฤดูฝนบริ เวณป่ าชายเลนมีคา่
ซัลไฟด์ในดินมากกว่าฤดูแล้ ง และพบว่าสถานี MG2 มีปริ มาณซัลไฟด์เฉลีย่ สูงสุด ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2562 (ฤดูฝน)
รองลงมาคือ สถานี MG3, สถานี MG0 และสถานี MG1 มีค่าปริ มาณซัลไฟด์เฉลี่ยอยู่ที่ 60.61±0.89%, 33.46±0.49%,
3.09±0.05% และ 2.84±0.04% ตามลําดับ ส่วนเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 (ฤดูแล้ ง) สถานี MG2 มีปริ มาณซัลไฟด์เฉลี่ย
สู ง สุ ด รองลงมาคื อ สถานี MG3, สถานี MG0 และสถานี MG1 มี ค่ า ปริ ม าณซั ล ไฟด์ เ ฉลี่ ย อยู่ ที่ 40.19±1.17%,
29.76±0.87%, 28.14±0.82% และ 1.92±0.06% ตามลําดับ (Fig. 5B)
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Fig. 4 Grain size composition of sediment in mangrove area at Khura Buri, Phang Nga province in May 2019
and February 2020
(A)

(B)

Fig. 5 Total Organic Matter and Sulfide content in mangrove at Khura Buri, Phang Nga province in May 2019
and February 2020
สรุ ป
ลักษณะองค์ประกอบของตะกอนดินในพื ้นที่ศึกษา เป็ นดินเลน (<0.063 mm) มีปริ มาณสารอินทรี ย์อยูใ่ นช่วง
2.43–29.46% โดยในฤดูฝนมีค่าน้ อยกว่าฤดูแล้ ง สถานี MG2 มีปริ มาณสารอินทรี ย์รวมเฉลี่ยสูงกว่าสถานีอื่นๆ ส่วน
ปริ มาณซัลไฟด์ อยู่ในช่วง 1.92–60.61% ในฤดูฝนมีปริ มาณซัลไฟด์ ในดินเฉลี่ยสูงกว่าฤดูแล้ ง ยกเว้ นสถานี MG0 ซึ่งมี
ปริ มาณซัลไฟด์ในดินเฉลีย่ ในฤดูแล้ งสูงกว่าฤดูฝน
องค์ ประกอบและความชุกชุมของสัตว์ พืน้ ทะเลขนาดใหญ่ บริ เวณป่ าชายเลน อ่าวคุระบุรี จังหวัดพังงา พบ
ไส้ เดือนทะเล หอยสองฝา และแอมฟิ พอดเป็ นสัตว์กลุม่ เด่น สัตว์พื ้นทะเลขนาดใหญ่ในฤดูแล้ งมีความชุกชุมสูงกว่าฤดูฝน
และพบความชุกชุมของสัตว์พืน้ ทะเลขนาดใหญ่ บริ เวณป่ าชายเลนสูงกว่าบริ เวณไม่มีป่าชายเลน ยกเว้ นสถานี MG2
ในช่วงฤดูแล้ งซึง่ พบความชุกชุมของสัตว์พื ้นทะเลขนาดใหญ่น้อยที่สดุ
ความหนาแน่นเฉลีย่ ของสัตว์พื ้นทะเลขนาดใหญ่มีคา่ ความหนาแน่นเฉลีย่ อยูใ่ นช่วง 3,467–15,556 ตัวต่อตาราง
เมตร โดยกลุม่ ไส้ เดือนทะเลมีความหนาแน่นเฉลี่ยสูงสุด และพบความหนาแน่นเฉลี่ยของสัตว์พื ้นทะเลขนาดใหญ่ในฤดู
แล้ งมากกว่าฤดูฝน และบริ เวณป่ าชายเลนสูงกว่าบริ เวณไม่มีป่าชายเลน ยกเว้ นสถานี MG2 ในช่วงฤดูฝนซึ่งพบความ
หนาแน่นเฉลีย่ ของสัตว์พื ้นทะเลขนาดใหญ่น้อยที่สดุ
กิตติกรรมประกาศ
งานวิจยั ฉบับนี ้สําเร็ จได้ ด้วยดี เนื่องจากความกรุ ณาจากผู้ทรงคุณวุฒิและอาจารย์ที่กรุ ณาให้ คําปรึ กษา ความรู้
และตรวจสอบ ปรับปรุงแก้ ไข ให้ เกิดความสมบูรณ์ รวมถึงขอบคุณบุคลากรและครอบครัวที่คอยช่วยเหลือและสนับสนุน
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Study of microplastics in sea water at Mue Koh Larn: Comparison of two sampling methods
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บทคัดย่ อ
เปรี ยบเทียบวิธีการเก็บตัวอย่างไมโครพลาสติกในนํ ้าทะเลหมูเ่ กาะล้ าน จังหวัดชลบุรี ด้ วยวิธีการเก็บสองวิธี คือ
ถุงลากแบบแมนต้ าและถุงลากแพลงก์ตอน เพื่อศึกษาความแตกต่างของวิธีการเก็บตัวอย่างไมโครพลาสติก ซึ่งอาจส่งผล
ให้ ไมโครพลาสติกที่พบแตกต่างกัน ผลการศึกษาไมโครพลาสติกที่พบมีสามลักษณะ คือ ชิน้ ส่วน เส้ นใย และฟิ ล์ม โดย
ปริ มาณไมโครพลาสติกที่พบเฉลี่ย 0.52±0.15 ชิ น้ /ลูกบาศก์ เมตร และ 0.17±0.07 ชิ น้ /ลูกบาศก์ เมตร จากถุงลากแบบ
แมนต้ าและถุงลากแพลงก์ ตอน ตามลําดับ ผลการศึกษาบ่งชีว้ ่าปริ มาณไมโครพลาสติกที่พบสูงขึน้ เมื่อใช้ ถุงลากแบบ
แมนต้ า นอกจากนี ้ ชนิดของไมโครพลาสติกที่พบยังมีสดั ส่วนที่แตกต่างกัน โดยถุงลากแบบแมนต้ าพบไมโครพลาสติก
ชนิด rayon มากที่สดุ รองลงมาคือ nylon และ polyethylene terephthalate (PET) ตามลําดับ ส่วนถุงลากแพลงก์ตอน
พบไมโครพลาสติกชนิด rayon, polyethylene terephthalate (PET) มากที่สดุ รองลงมาคือ nylon
คําสําคัญ: ถุงลากแบบแมนต้ า, ถุงลากแพลงก์ตอน, ไมโครพลาสติก, หมูเ่ กาะล้ าน
Abstract
Two methods for microplastics sampling, manta net vs plankton net, were compared for seawater
sampling around Mue Koh Larn, Chonburi Province. We found three shapes of microplastics namely: fragments,
fibers, and films. Two sampling approaches yielded significantly different microplastics abundance despite
collection being done simultaneously at the same location. Average abundances were 0.52±0.15 and 0.17±0.07
items/m3 for manta net and plankton net, respectively. Furthermore, we found different major types of plastic
items when two different methods of sampling were employed. Samples collected by the manta net were mostly
rayon followed by nylon and polyethylene terephthalate (PET). Meanwhile, samples collected using the plankton
net were mostly rayon and PET followed by nylon.
Keywords: Manta net, Microplastics, Mue Koh Larn, Plankton net
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คํานํา
ปั ญหาขยะกําลังเป็ นปั ญหาสําคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าปั ญหาโลกร้ อนที่ทุกประเทศกําลังเผชิญขยะส่วนใหญ่
เกิดจากมนุษย์มีการจัดการที่ไม่เหมาะสม ขยะที่เกิดขึ ้นถูกทิ ้งลงสูท่ ะเลทังทางตรงและทางอ้
้
อม โดยตังใจและไม่
้
ได้ ตงใจ
ั้
ซึ่งขยะดังกล่าวเป็ นขยะพลาสติกนํ ้าหนักเบาและไม่สามารถย่อยสลายได้ ในเวลาอันสัน้ จึงถูกพัดพาไปในที่ที่ห่างไกล
โดยคลื่น ลม กระแสนํ า้ ข้ อ มูล ของกรมควบคุม มลพิ ษ ปี พ .ศ.2559 พบว่า ประเทศไทยมีข ยะมูล ฝอย 27.04 ล้ า นตัน
แบ่งเป็ นขยะที่ถกู นําไปกําจัดอย่างถูกต้ องจํานวน 9.59 ล้ านตัน (ร้ อยละ 36) นํากลับมาใช้ ประโยชน์ จํานวน 5.76 ล้ านตัน
(ร้ อยละ 21) เหลือเป็ นขยะที่มีการกําจัดที่ไม่ถูกต้ องอีกจํานวน 11.69 ล้ านตัน (ร้ อยละ 43) นอกจากนีย้ ังมีขยะสะสม
ตกค้ างในพื ้นที่อีก 10.13 ล้ านตัน ซึง่ ส่วนหนึง่ ของขยะที่มีการกําจัดที่ไม่ถกู ต้ องและขยะสะสมตกค้ างในพื ้นที่จํานวน 21.82
(11.69+10.13) ล้ านตันนี ้อาจถูกลมพัดพาลงสูแ่ ม่นํ ้าลําคลองและไหลออกสูท่ ะเลในที่สดุ (กรมควบคุมมลพิษ, 2559)
จากการที่พ ลาสติก ได้ เ ข้ า มามีบ ทบาทในชี วิต ประจํา วัน ของมนุษ ย์ ม ากขึน้ ทํา ให้ ป ริ ม าณการใช้ พ ลาสติก
เพิ่มขึน้ อย่างต่อเนื่องจาก 1.5 ล้ านตันต่อปี ในปี 1952 เป็ น 322 ล้ านตันต่อปี ในปี 2016 (Coppock et al., 2017)
โดยทั่ว ไปพลาสติก จะย่อ ยสลายได้ ย ากในกระบวนการทางธรรมชาติ จึง ก่อ ให้ เ กิ ด ปั ญ หามลพิษ ต่อ สิ่ง แวดล้ อ ม
เป็ น ภัย ต่อ สิ่ง มีชี วิต ขยะในทะเลแบ่ง ออกเป็ น สี่ก ลุ่ม ตามขนาดคือ เมกะพลาสติก (>1 ม.), แมคโครพลาสติก
(<1 ม.), เมโสพลาสติก (<2.5 ซม.) และไมโครพลาสติก (<5 มม.) (GESAMP, 2016) เศษขยะพลาสติก ในทะเล
จะผ่านกระบวนการย่อ ยสลาย ซึ่งจะส่งผลให้ ก ลายเป็ น ไมโครพลาสติก ทัง้ ด้ วยกระบวนการทางกายภาพ เคมีแ ละ
ชี ว ภาพ มีร ายงานพบขยะพลาสติก ในสัต ว์ ท ะเลที่เ สีย ชี วิต แล้ ว เช่น การพบพลาสติก ในท้ อ งของซากวาฬนํา ร่ อ ง
การพบพลาสติกในท้ องลูกพะยูนมาเรี ยม การพบหลอดพลาสติกเข้ าไปติดในโพรงจมูกของเต่าทะเล เป็ นต้ น
ไมโครพลาสติก (microplastics) เป็ นชิ น้ ส่วนของพลาสติกที่แตกตัวออกมา มีขนาดเล็กและแพร่ กระจายตัว
ได้ ง่ า ย มี โ อกาสในการเข้ าสู่ร่ างกายของสิ่ง มีชีวิต ได้ มากขึน้ มนุษ ย์ ส ามารถได้ รั บ ไมโครพลาสติก เข้ า สู่ร่างกายผ่าน
สายใยอาหาร สามารถแบ่งได้ เป็ นสองประเภท คือ ไมโครพลาสติกปฐมภูมิ (primary microplastics) ถูกผลิตขึ ้นโดยตรง
จากโรงงานตามวัต ถุป ระสงค์ข องการใช้ ง าน เช่น พวกไมโครบีด ส์ใ นโฟมล้ า งหน้ า เครื่ อ งสํา อาง สครับ ขัด ผิว หรื อ
ยาสีฟัน อีกประเภทหนึ่ง คือ ไมโครพลาสติกทุติยภูมิ (secondary microplastics) เกิดจากการที่พลาสติกขนาดใหญ่
แตกหักหรื อผุกร่ อนจากคลื่น แสงอาทิตย์ หรื อแรงบีบอัดจนกลายเป็ นชิ ้นเล็กๆ แบ่งตามลักษณะได้ สามรู ปแบบ คือ
ชิ ้นส่วน (fragment) เส้ นใย (fiber) และฟิ ล์ม (film) (GESAMP, 2016)
การท่องเที่ยวจัดเป็ นส่วนหนึ่งของกิจกรรมที่นําพลาสติกลงสู่ทะเล (Derraik, 2002) และนํ ้าจากปากแม่นํ ้าเป็ น
สาเหตุหลักของการนําพาไมโครพลาสติกจากแผ่นดินไหลลงสู่ทะเล (Zhao et al., 2014) ในแต่ละปี พื ้นที่เขตเมืองพัทยา
จังหวัดชลบุรีมีการใช้ ประโยชน์จากพลาสติกจํานวนมาก เมืองพัทยามีชุมชนอาศัยอยู่ค่อนข้ างหนาแน่น บางแห่งมีคลอง
ไหลผ่านชุมชมและไหลออกสู่ทะเล นํา้ เสียจากชุมชนมีโอกาสปนเปื อ้ นไมโครพลาสติก (Alam et al., 2019) หากไม่มี
การบําบัดจะทําให้ ไมโครพลาสติกลงสูค่ ลองและไหลออกสูท่ ะเล บริ เวณใกล้ เคียงที่อาจได้ รับผลกระทบได้ แก่ อ่าวพัทยา
เกาะล้ าน เกาะครก และเกาะสาก เป็ นต้ น
วัตถุประสงค์ของการศึกษาครัง้ นี ้ เพื่อระบุปริ มาณและชนิดของไมโครพลาสติกทังหมดที
้
่ได้ จากการเก็บตัวอย่าง
ด้ วยเครื่ องมือสองชนิดที่แตกต่างกัน คือ ถุงลากแพลงก์ตอน (plankton net) และถุงลากแบบแมนต้ า (manta net)
อุปกรณ์ และวิธีการ
พื น้ ที่ ศึ ก ษา เมื อ งพั ท ยาอยู่ ใ นอํ า เภอบางละมุ ง จั ง หวัด ชลบุ รี ตั ง้ อยู่ ภ าคตะวั น ออกของประเทศไทย
ด้ านทิศตะวันตกติดต่อกับทะเลอ่าวไทย บริ เวณชายหาดพัทยาเริ่ มตังแต่
้ พทั ยาเหนือจนถึงพัทยาใต้ ระยะทางยาวประมาณ
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3 กิโลเมตร เป็ นลักษณะหาดทราย บริ เวณชายหาดพัทยามีกิจกรรมการใช้ ประโยชน์หลายรู ปแบบ กิจกรรมบนบก เช่น
พักผ่อนริ มชายหาด กิจกรรมทางนํ ้า เช่น ขี่เจ็ทสกี เรื อกล้ วย เป็ นที่ขึ ้นลงเรื อเร็ วสําหรับทัวร์ และมีการจัดพื ้นที่สําหรับการ
เล่น นํ า้ นอกจากนัน้ ยัง มี ส ถานบริ ก าร ห้ า งสรรพสิ น ค้ า และโรงแรมหลายแห่ ง ติ ด ถนนเลี ย บชายหาด สุด ชายหาด
ทางด้ านทิศใต้ เป็ นท่าเรื อสําหรับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางไปยังเกาะต่างๆ เมืองพัทยามีหมู่เกาะใกล้ เคียงสองแห่ง ได้ แก่
หมูเ่ กาะล้ านและหมูเ่ กาะไผ่

Koh Khrok

Koh Larn

Fig. 1 Water sampling locations in Mue Koh Larn within the boundary of the white rectangle in the inset
เกาะล้ านตัง้ อยู่ทางด้ านฝั่ งตะวันตกของเมืองพัทยา ห่างจากหาดพัทยาประมาณ 10 กิ โลเมตร และมีพืน้ ที่
ประมาณ 5.5 ตารางกิโลเมตร มีสภาพภูมิประเทศเป็ นภูเขาร้ อยละ 90 ของเกาะ มีชายหาดอยู่เกือบทุกด้ านของเกาะ
มีทา่ เรื อสองท่า ได้ แก่ ท่าเรื อหาดตาแหวนอยูท่ างด้ านทิศเหนือของเกาะและท่าเรื อหน้ าบ้ านอยู่ทางทิศตะวันออกของเกาะ
เกาะล้ านมีชุม ชนตัง้ อาศัยอยู่ เนื่ อ งจากการท่องเที่ ยวเกาะล้ านได้ รั บความนิ ยมอย่างมากไม่ว่า จะเป็ น นักท่องเที่ยว
ไปเช้ าเย็นกลับหรื อแบบนอนค้ างคืน ทังชาวไทยและต่
้
างชาติจากสถิตขิ องกรมเจ้ าท่าปี 2560 ระบุวา่ มีนกั ท่องเที่ยวเดินทาง
จากท่ า เรื อ แหลมบาลี ฮ ายไปยัง ท่ า เรื อ หน้ าบ้ าน 1,388,116 คนต่ อ ปี และจากท่ า เรื อ แหลมบาลี ฮ ายไปยัง ท่ า เรื อ
หาดตาแหวน 1,478,988 คนต่อปี (กรมเจ้ าท่า, 2561) เมื่อมีคนบนเกาะมากมีการใช้ ประโยชน์ที่หลากหลาย ปริ มาณขยะ
มีเพิ่มขึ ้นมากเกินกว่าระบบกําจัดจะรองรับได้ ทําให้ เกิดปั ญหาขยะล้ นเกาะ โดยมีขยะตกค้ างอยู่บนเกาะมากถึง 50,000
ตัน (กรมควบคุมมลพิษ, 2559)
เกาะครก ตังอยู
้ ท่ างตะวันออกเฉียงเหนือของเกาะล้ าน อยูห่ า่ งจากหาดพัทยาประมาณ 8 กิโลเมตร โดยรอบเกาะ
เป็ นโขดหิน มีหาดทรายอยูเ่ พียงหาดเดียวทางทิศตะวันออกของเกาะซึง่ มีความยาวของหาดประมาณ 100 เมตร
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วิ ธีการเก็บตัวอย่าง
เก็บตัวอย่างนํ ้าทะเลจากพื ้นที่ระหว่างเกาะล้ านและเกาะครก ตามพื ้นที่ในกรอบเส้ นสีขาว Fig. 1 โดยการลาก
ถุงลากแพลงก์ตอน ขนาดตาข่าย 330 ไมครอน เส้ นผ่านศูนย์กลาง 100 เซนติเมตรและถุงลากแบบแมนต้ า ขนาดตาข่าย
300 ไมครอน ขนาดปากยาว 60 เซนติ เ มตร กว้ า ง 25 เซนติ เ มตร โดยใช้ เ รื อลากอวนด้ วยความเร็ ว 1 นอตเป็ น เวลา
ประมาณ 15 นาที ขึ ้นอยู่กบั พื ้นที่ศกึ ษา (คลื่น ลม และกระแสนํ ้า) (Kovač et al., 2016) อ่านค่าที่ได้ จากโฟลมิเตอร์ (flow
meter) จดบันทึกหลังจากนันนํ
้ าสิง่ ที่ได้ ภายในถุงลากแพลงก์ตอนและถุงลากแบบแมนต้ าใส่ในขวดแก้ วเก็บตัวอย่างขนาด
500 มิลลิลติ ร เพื่อรอการวิเคราะห์ตอ่ ไป โดยทําการเก็บตัวอย่างทังหมด
้
5 ซํ ้า
การเตรี ยมตัวอย่าง
ขันตอนการคั
้
ดแยกไมโครพลาสติกดัดแปลงจาก (Masura et al., 2015) มีขนตอนโดยสั
ั้
งเขปคือ นํานํ ้าตัวอย่างที่
เก็บได้ มาแยกขนาดอนุภาคแขวนลอยด้ วยตะแกรงร่ อนขนาดตาราง 5 มิลลิเมตรตามด้ วยตะแกรงขนาด 1 มิลลิเมตร เพื่อ
แยกอนุภาคแขวนลอย 2 ขนาด คือ ที่มีขนาดเล็กกว่า 5 มิลลิเมตรแต่ใหญ่กว่า 1 มิลลิเมตรและขนาดที่เล็กกว่า 1 มิลลิเมตร
อนุภ าคที่ มี ข นาดเล็ ก กว่ า 5 มิ ล ลิ เ มตรแต่ ใ หญ่ ก ว่ า 1 มิ ล ลิ เ มตร นํ า มาแยกไมโครพลาสติ ก ด้ ว ยตาเปล่า
นับปริ มาณ วัดขนาด และจดบันทึก ส่วนอนุภาคแขวนลอยที่มีขนาดเล็กกว่า 1 มิลลิเมตร จะถูกกรองผ่านผ้ ากรองขนาด
20 ไมครอน ล้ างทําความสะอาดด้ วยนํ ้ากลัน่ ปราศจากไอออน นําตัวอย่างที่ค้างอยูบ่ นผ้ ากรองและที่ผ่านผ้ ากรองไปย่อย
สารอินทรี ย์โดยเติมสารละลายเฟอร์ รัสซัลเฟต (FeSO4) (0.05 M) ปริ มาณ 20 มิลลิลิตร และไฮโดรเจนเปอร์ ออกไซด์
(H2O2) 30% ปริ มาณ 20 มิลลิลิตร พร้ อมกับกวนสารและให้ ความร้ อนที่อณ
ุ หภูมิ 75 องศาเซลเซียสแล้ วทิ ้งไว้ 24 ชัว่ โมง
เพื่อย่อยสารอินทรี ย์ธรรมชาติ ในกรณีที่สารอินทรี ย์ยอ่ ยไม่หมดให้ ทําการเติมไฮโดรเจนเปอร์ ออกไซด์ (H2O2) 30% ปริ มาณ
20 มิลลิลิตร แล้ วทิ ้งไว้ 24 ชัว่ โมงทําซํ ้าจนกว่าสารอินทรี ย์ย่อยหมด หลังจากนันเพิ
้ ่มความหนาแน่นของสารละลายเกลือ
ที่ความเข้ มข้ น 6 กรั มต่อนํา้ 20 มิลลิลิตร ตัง้ ทิง้ ไว้ 24 ชั่วโมง ทําการกรองด้ วยผ้ ากรองขนาด 300 ไมครอน นํา้ ที่ผ่าน
ผ้ า กรองจะนํ า มากรองด้ ว ยกระดาษ GF/C นํ า ตัว อย่า งที่ ไ ด้ ไ ปอบที่ อุณ หภูมิ 60 องศาเซลเซี ย ส เป็ น เวลา 3 ชั่ว โมง
แล้ ววิเคราะห์ด้วยกล้ องจุลทรรศน์แบบสเตอริ โอ (stereo microscope) เพื่อแยก รูปร่าง สี และขนาด
นําตัวอย่างมาวิเคราะห์ชนิดพลาสติกด้ วยเครื่ อง Fourier transform infrared (FTIR) spectrometer

Fig. 2 Microplastics sampling using (A) manta net and (B) plankton net
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ผลและวิจารณ์ ผลการทดลอง
แยกไมโครพลาสติกที่พบตามลักษณะ ได้ สามลักษณะ คือ ชิ ้นส่วน เส้ นใย และฟิ ล์ม (GESAMP, 2016) จาก
Fig. 3 จะเห็นว่าผลที่ได้ สอดคล้ างกับผลของ Kovač et al.(2016) และ Green et al.(2018) โดยไมโครพลาสติกที่พบใน
เป็ นไมโครพลาสติกประเภททุติยภูมิ ที่เกิดจากเส้ นใยเสื ้อผ้ า เชือก แห อวน และพลาสติกที่เป็ นฟิ ล์ม ผลการศึกษาแสดงดัง
Table 1 และ Fig. 4 ซึง่ แสดงให้ เห็นว่าเส้ นใยเป็ นไมโครพลาสติกที่มีปริ มาณมากที่สดุ ในการเก็บตัวอย่างทังสองวิ
้
ธี

Fig. 3 Three types of microplastics found in this study: (A) fragment, (B) fiber, and (C) film
ไมโครพลาสติกที่พบในพื ้นที่ศกึ ษายังระบุด้วยว่าขยะส่วนใหญ่มาจากของเสียในบ้ านเรื อนและการทําประมงทีใ่ ช้
เชือก แห อวน ไมโครพลาสติกที่ได้ จากการใช้ ถงุ ลากแบบแมนต้ ามีปริ มาณสูงกว่าเมื่อเทียบกับไมโครพลาสติกที่ได้ จาก
ถุงลากแพลงก์ ตอน ปริ มาณไมโครพลาสติกจากถุง ลากแบบแมนต้ าเฉลี่ย คือ 0.52±0.15 ชิ น้ /ลูกบาศก์ เมตร ในทาง
กลับกันปริ มาณไมโครพลาสติกจากถุงลากแพลงก์ตอนเฉลีย่ คือ 0.17±0.07 ชิ ้น/ลูกบาศก์เมตร
จากการเปรี ยบเทียบเครื่ องมือทังสองแบบ
้
พบว่าถุงลากแบบแมนต้ าสามารถเก็บไมโครพลาสติกได้ ป ริ มาณ
มากกว่าถุงลากแพลงก์ ตอน เนื่องจากถุงลากแบบแมนต้ าเป็ นการเก็บตัวอย่างที่ผิวนํ ้า ไมโครพลาสติกมีขนาดเล็กและ
ความหนาแน่นน้ อย ลอยอยู่บนผิวนํ ้า ทําให้ ถงุ ลากแบบแมนต้ าเก็บตัวอย่างไมโครพลาสติกได้ ปริ มาณมากกว่า Green et
al.(2018) เปรี ยบเทียบวิธีการเก็บตัวอย่างในแบบต่าง ๆ ขนาดตาข่ายที่ต่างกัน โดยใช้ bongo nets (>500µm), manta
nets (>300µm) และ plankton nets (>200µm และ >400µm) เก็บเทียบกับขวด 1 ลิตร (กรองผ่านฟิ ลเตอร์ 0.45µm) โดย
ขวด 1 ลิตรจะเก็บตัวอย่างลึกลงไป 5 เซนติเมตรจากผิวนํ ้า พบว่าการเก็บตัวอย่างโดยใช้ ถงุ ลากแบบแมนต้ า สามารถเก็บ
ตัวอย่างลักษณะเส้ นใยได้ มากกว่าเมื่อเทียบกับการเก็บโดยใช้ ขวด การเก็บโดยใช้ ถงุ ลากแพลงก์ตอนโดยใช้ ตาข่ายแบบ
ละเอียดและแบบหยาบ เก็บเทียบกับการเก็บด้ วยขวด พบตัวอย่างลักษณะฟิ ล์มมากขึ ้นเมื่อใช้ ตาข่ายแบบละเอียด
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การใช้ ถงุ ลากแบบแมนต้ าและถุงลากแพลงก์ตอนและในการเก็บตัวอย่างไมโครพลาสติก มีทงข้
ั ้ อดีและข้ อเสียที่
แตกต่างกันไป ข้ อดีของการใช้ ถุงลากแบบแมนต้ า คือ ถุงลากแบบแมนต้ าเก็บตัวอย่างที่ผิวนํ ้า สามารถเก็บตัวอย่างใน
พื ้นที่กว้ างและสามารถกรองนํ ้าใน ปริ มาณมากๆ ได้ เมื่อเทียบกับถุงลากแพลงก์ตอน อย่างไรก็ตาม ข้ อเสียของวิธีนี ้ คือ
สภาพอากาศ คลืน่ ลม ถ้ าคลืน่ ลมแรง หรื อความเร็ วเรื อไม่สมํ่าเสมอจะทําให้ การเก็บตัวอย่างโดยใช้ ถงุ ลากแบบแมนต้ า ไม่
เสถียร ซึ่งอาจนําไปสู่ความล้ มเหลวของกระบวนการเก็บตัวอย่างได้ (Kovač et al., 2016) แต่ในทางกลับกัน คลื่นและ
ความเร็ วของเรื อไม่มีผลกระทบอย่างมีนยั สําคัญต่อการเก็บตัวอย่างไมโครพลาสติกโดยใช้ ถงุ ลากแพลงก์ตอน นอกจากนี ้
การเก็บตัวอย่างโดยใช้ ถงุ ลากแพลงก์ ตอนยังถือว่าถูกกว่ามากเมื่อเปรี ยบเทียบกับการเก็บตัวอย่างโดยใช้ ถุงลากแบบ
แมนต้ า แม้ วา่ จะได้ ปริ มาณไมโครพลาสติกน้ อยกว่าก็ตาม
Table 1 Number of microplastics types found using two sampling approaches
Microplastics
type

Plankton net (items/m3)
3
4
5

1

2

Fragment

0.004

0.000

0.000

0.018

Fiber
Film

0.038
0.042

0.240
0.000

0.138
0.070

0.004
0.116

Mean±SD

1

2

0.000

0.004±0.008

0.000

0.000

0.117

0.000

0.058

0.035±0.052

0.061
0.142

0.096±0.094
0.074±0.057

0.456
0.114

0.358
0.100

0.126
0.334

0.288
0.339

0.224
0.088

0.290±0.126
0.195±0.130

0.45

Microplastics abundance
(items/m3)

Manta net (items/m3)
3
4
5

Plankton net

0.4

Manta net

0.35

0.29

0.3
0.25

0.195

0.2
0.15

0.096

0.1
0.05
0

Mean±SD

0.004

0.074

0.035

Fragmant

Fiber

Film

Fig. 4 Microplastics abundances at Mue Koh Larn sampled by using manta net (black) and plankton net
(grey)
ผลการวิเคราะห์ด้วยกล้ องจุลทรรศน์แบบสเตอริ โอ (stereo microscope) ปริ มาณไมโครพลาสติกโดยใช้ ถงุ ลาก
แบบแมนต้ า พบ 297 ชิ น้ จากนัน้ นํ า ไปวิเคราะห์ ด้ วยเครื่ อ ง FTIR 44 ชิ น้ (14.81%) ถุง ลากแพลงก์ ต อน พบ 135 ชิ น้
วิเคราะห์ด้วยเครื่ อง FTIR 42 ชิ ้น (31.11%) จากการนําตัวอย่างที่ได้ ไปวิเคราะห์ด้วยเครื่ อง FTIR พบไมโครพลาสติกชนิด
ต่า ง ๆ ดัง Table 2 ถุง ลากแบบแมนต้ า และถุงลากแพลงก์ ตอนพบปริ มาณไมโครพลาสติ กเฉลี่ยมากสุด คื อ rayon,
polyester+viscose (80+20), cotton+polyester (65+35) ซึง่ เป็ นชนิดพลาสติกที่ใช้ ทําเสื ้อผ้ า โดยถุงลากแบบแมนต้ าพบ
ปริ มาณไมโครพลาสติกเฉลี่ย 0.189±0.072 ชิ ้น/ลูกบาศก์เมตร ส่วนถุงลากแพลงก์ตอนพบปริ มาณไมโครพลาสติกเฉลี่ย
0.049±0.067 ชิ ้น/ลูกบาศก์เมตร พลาสติกที่ถงุ ลากแบบแมนต้ าพบรองลงมา คือ polyester, nylon เป็ นพลาสติกที่ใช้ ทํา
เชือก แห อวน พบปริ มาณไมโครพลาสติกเฉลีย่ 0.086±0.091 ชิ ้น/ลูกบาศก์เมตร polyethylene terephthalate (PET) เป็ น
พลาสติกที่ใช้ ทําขวดนํา้ ดื่ม พบปริ มาณไมโครพลาสติกเฉลี่ย 0.071±0.146 ชิ น้ /ลูกบาศก์ เมตร ส่วนพลาสติกที่ถุงลาก
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แพลงก์ ตอนพบรองลงมา คือ polyethylene terephthalate (PET) พบปริ มาณไมโครพลาสติกเฉลี่ย 0.048±0.065 ชิ น้ /
ลูกบาศก์เมตร polyester, nylon พบปริ มาณไมโครพลาสติกเฉลีย่ 0.039±0.042 ชิ ้น/ลูกบาศก์เมตร
Table 2 Types of plastics found in this study
Plankton net
(items/m3)

FTIR
Polyester, nylon
Polyethylene (PE)
Low density polyethylene (LDPE)
Medium density polyethylene (MDPE)
Polypropylene (PP)
Rayon, polyester+viscose (80+20), cotton+polyester(65+35)
Polyethylene terephthalate (PET)
Polyurethane (PU)
Polystyrene (PS)
Poly(ethylene-co-vinyl acetate)
Copolymer

Mean
0.039
0.008
0.003
0.000
0.022
0.049
0.048
0.000
0.000
0.000
0.007

SD
0.042
0.018
0.006
0.000
0.029
0.067
0.065
0.000
0.000
0.000
0.015

Manta net
(items/m3)
Mean
0.086
0.024
0.038
0.051
0.027
0.189
0.071
0.004
0.013
0.007
0.011

SD
0.091
0.033
0.037
0.075
0.037
0.072
0.146
0.009
0.030
0.015
0.017

สรุ ป
จากการศึกษาในครัง้ นี ้ลักษณะของไมโครพลาสติกที่พบมากที่สดุ ในนํ ้าทะเลหมูเ่ กาะล้ าน จังหวัดชลบุรี คือ เส้ น
ใย รองลงมาคือ ฟิ ล์ม และชิ ้นส่วน ตามลําดับ กิจกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ ้น ไม่วา่ จะเป็ นการท่องเที่ยว การทําประมง อาจส่งผล
ต่อปริ มาณของไมโครพลาสติกในพื ้นที่ได้ จากการเปรี ยบเทียบเครื่ องมือทังสองแบบคื
้
อ ถุงลากแพลงก์ตอนและถุงลาก
แบบแมนต้ า พบว่าถุงลากแบบแมนต้ าสามารถเก็บไมโครพลาสติกได้ ปริ มาณมากกว่าถุงลากแพลงก์ตอน เนื่องจากถุงลาก
แบบแมนต้ าเป็ นการเก็บตัวอย่างที่ผิวนํ ้า ไมโครพลาสติกมีขนาดเล็กและความหนาแน่นน้ อย ลอยอยู่บนผิวนํ ้า ทําให้ ถงุ
ลากแบบแมนต้ าเก็บตัวอย่างไมโครพลาสติกได้ ปริ มาณมากกว่า เครื่ องมือเก็บตัวอย่างทังสองมี
้
ทงข้
ั ้ อดีและข้ อเสียแตกต่าง
กัน การศึกษาครัง้ นี ้พบว่าถุงลากแบบแมนต้ าเป็ นเครื่ องมือเก็บตัวอย่างไมโครพลาสติกทางด้ านปริ มาณได้ ดีกว่าถุงลาก
แพลงก์ตอน
กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณอาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ ผศ.ดร.ธรณ์ ธํารงนาวาสวัสดิ์ อาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ ร่วม
รศ.ดร.วิภูษิต มัณฑะจิตร บริ ษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน), หน่วยปฏิบตั ิการต่อต้ านขยะทะเล ภาควิชา
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บทคัดย่ อ
การศึกษาการเปรี ยบเทียบไมโครพลาสติกบริ เวณเกาะโลซิน จังหวัดปั ตตานี และแม่นํ ้าเจ้ าพระยา บริ เวณท่าเรื อ
RCL จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อศึกษาความแตกต่างของปริ มาณและชนิดของไมโครพลาสติก โดยทําการเก็บตัวอย่างใน
นํ า้ ด้ ว ยเครื่ อ งมือ สําหรั บ เก็ บตัวอย่างไมโครพลาสติก ในนํ า้ แบบแมนต้ า (manta net) ในระหว่า งเดื อนกันยายนและ
เดือนตุลาคม พ.ศ. 2563 และนํามาเตรี ยมตัวอย่างโดยย่อยสลายสารอินทรี ย์ หลังจากนันนํ
้ าตัวอย่างที่ได้ มาทําการนับ
จํานวนด้ วยกล้ องจุลทรรศน์แบบสเตอริ โอ และวิเคราะห์ด้วยเครื่ อง Fourier-transform infrared (FTIR) spectrometer ผล
การศึกษาพบปริ มาณไมโครพลาสติกบริ เวณเกาะโลซิน 1.08±0.17 ชิน้ /ลูกบาศก์ เมตร ส่วนบริ เวณแม่นํ ้าเจ้ าพระยาพบ
8.99±2.41 ชิน้ /ลูกบาศก์ เมตร ทังนี
้ ้พบพลาสติกชนิด polypropylene มากที่สดุ โดยปริ มาณไมโครพลาสติกพบบริ เวณ
แม่นํ ้าเจ้ าพระยามีมากกว่าเกาะโลซิน แต่พบชนิดที่โดดเด่นเหมือนกัน
คําสําคัญ: เกาะโลซิน, แม่นํ ้าเจ้ าพระยา, ไมโครพลาสติก, FTIR
Abstract
This study compared microplastics abundances between Losin Island and Chao Phraya River, Samut
Prakan (RCL Port). Sampling was done between September and October 2020 using a manta net. Prior to any
analysis, samples were treated with hydrogen peroxide to remove any organic materials. After that, samples
were visually inspected using a stereo microscope (to determine microplastics shapes and sizes) and
subsequently by a Fourier-transform infrared (FTIR) spectrometer. Microplastics from Chao Phraya (8.99±2.41
items/m3) are significantly greater than those from Losin (1.07±0.17 items/m3). In addition, most microplastics
items from this study were polypropylene (PP) for both Chao Phraya and Losin Island samples.
Keywords: Chao Phraya River, FTIR, Losin Island, Microplastics
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คํานํา
ในปั จจุบนั การใช้ พลาสติก และวัสดุสงั เคราะห์มีปริ มาณเพิ่มขึ ้นอย่างรวดเร็ ว เพราะมีความสะดวกราคาไม่สงู ใช้
งานทนทาน ทําให้ มีความสําคัญเป็ นส่วนหนึ่งของการดําเนินชีวิตประจําวันในมนุษย์ จึงส่งผลให้ มีขยะพลาสติกมากขึ ้น
เนื่องจากการย่อยสลาย หรื อการกําจัดต้ องใช้ ระยะเวลานาน ซึง่ จากการสํารวจพบว่าประเทศไทยติดอันดับ 6 ของโลก ที่มี
ขยะทะเลมากที่สดุ (Jambeck et al., 2015) พลาสติกต่าง ๆ เป็ นภัยคุกคามต่อสิง่ มีชีวติ เช่น การถูกพันด้ วยเชือกพลาสติก
การกลืนกินส่งผลให้ เกิดการอุดตันของลําไส้ อีกทังเศษพลาสติ
้
กที่มีขนาดเล็กลงยิ่งส่งผลให้ โอกาสที่สิ่งมีชีวิต จะกลืนกินก็
จะยิ่งสูงขึ ้น เป็ นความเสีย่ งต่อระบบนิเวศด้ วย (Ma et al., 2019) โดยขยะพลาสติกเหล่านี ้ ก็จะมีการผุกร่อน แตกตัว หรื อมี
การย่อยสลาย มีขนาดเล็กกว่า 5 มิลลิเมตร ซึ่งเรี ยกว่า ไมโครพลาสติก โดยจุดเริ่ มต้ นของขยะเหล่านีม้ าจากการใช้
เวลานานในการย่อยสลาย การจัดการขยะไม่ดี ทิ ้งขยะลงสู่ตามคลอง แม่นํ ้า ซึ่งจะไหลออกสู่ทะเลในที่สดุ จึงอาจเป็ น
สาเหตุที่ทํ าให้ ไ มโครพลาสติกปนเปื อ้ นอยู่ในนํา้ ทะเลมีปริ มาณมากขึน้ โดยแม่นํ า้ เป็ นเส้ น ทางสําคัญในการนําขยะ
พลาสติ ก ทุก ขนาดลงสู่ท ะเลและสร้ างปั ญ หาต่อ ระบบนิ เ วศทางทะเลเพิ่ มขึน้ และเป็ น ที่ ย อมรั บ กัน อย่างกว้ างขวาง
(Lebretonet et al., 2017; Schmidt et al., 2017a; Siegfried et al., 2017)
โดยแม่นํ ้าเป็ นตัวนําพาที่สําคัญสําหรับการนําเศษขยะประเภทต่าง ๆ ลงไปในทะเล (Rech et al., 2014; Sadri
and Thompson, 2014) เคยมีการศึกษาพบไมโครพลาสติกบริ เวณท่าพระจันทร์ เฉลี่ย 104 ชิน้ /ลูกบาศก์เมตร Ta et al.
(2020) ซึ่ง แม่นํ า้ เจ้ า พระยาเป็ น แม่นํ า้ สายใหญ่ ที่ สํา คัญ ของประเทศไทย ไหลผ่า นหลายจัง หวัด ในภาคกลางจนถึ ง
กรุงเทพมหานคร และไหลลงสูท่ ะเลอ่าวไทยที่บริ เวณจังหวัดสมุทรปราการ
ในขณะที่เกาะโลซิน ตังอยู
้ ่ในจังหวัดปั ตตานี เป็ นเกาะที่เล็กไกลฝั่ งมากที่สดุ ในประเทศไทย มีลกั ษณะเป็ นยอด
กองหินโผล่ พ้ นนํ ้าขึ ้นมา ไม่มีหาดทรายไม่มีต้นไม้ มีเพียงประภาคารที่เป็ นจุดสังเกตให้ กบั นักเดินเรื อ ซึ่งใต้ ทะเลบริ เวณนี ้
เต็มไปด้ วยความสมบูรณ์ด้านทรัพยากรทางทะเลเป็ นอย่างมากไม่วา่ จะเป็ น ปะการัง ฝูงปลา หรื อ แม้ กระทัง่ สัตว์ทะเลหา
ยาก จึงเป็ นแหล่งที่สําคัญ อีกทังยั
้ งสามารถใช้ ประโยชน์ในด้ านต่างๆ เช่น การท่องเที่ยวดํานํ ้าลึก จากความห่างไกลจาก
ที่มาของพลาสติกจึงอาจทําให้ พื ้นที่นี ้พบปริ มาณไมโครพลาสติกน้ อย
การศึกษาครัง้ นี ้จะทําการเก็บตัวอย่างไมโครพลาสติกมาทําการวิเคราะห์ปริ มาณและแยกชนิดที่แตกต่างกัน มี
วัตถุประสงค์เพื่อเปรี ยบเทียบชนิดและปริ มาณของไมโครพลาสติก รวมไปถึงความสัมพันธ์ของชนิดไมโครพลาสติก บริ เวณ
แม่นํ ้าเจ้ าพระยาและบริ เวณเกาะโลซิน เพื่อบ่งบอกถึงกิจกรรมที่เกิดขึ ้นได้ และเป็ นข้ อมูลในการศึกษาต่อได้ ในอนาคต
เนื่องจากภายในปี ค.ศ. 2100 มีการเพิ่มขึ ้นของไมโครพลาสติกทัว่ โลกประมาณสามเท่า Koelmans et al. (2017) ดังนัน้
การศึกษาข้ อมูลการแพร่ กระจายของไมโครพลาสติกในสิ่งแวดล้ อมทางทะเล จึงมีความจําเป็ นเพื่อเป็ นข้ อมูลพื ้นฐาน
ปริ มาณการปนเปื อ้ น และเป็ นการประเมินสถานการณ์ปัจจุบนั ด้ วย
อุปกรณ์ และวิธีการ
พืน้ ทีท่ ําการศึกษา
พิกัดในการเก็ บตัวอย่างเกาะโลซิน จังหวัดปั ตตานี (07°20’046”N 101°59’713”E) พิกัดในการเก็ บตัวอย่าง
แม่นํ ้าเจ้ าพระยา บริ เวณท่าเรื อ RCL จังหวัดสมุทรปราการ (13°39’27”N 100°34’10”E)
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Chao Phraya River

Losin Island
Fig. 1 Two study locations: Chao Phraya River (near RCL Port, Samut Prakan) vs Losin Island, Pattani
การเก็บตัวอย่างนํ้า
เก็บตัวอย่างนํ ้าในพื ้นที่ทําการศึกษาเกาะโลซินที่อยู่ห่างฝั่ งจังหวัดปั ตตานีประมาณ 67 กิโลเมตร ในช่วงเดือน
กันยายน พ.ศ. 2563 และแม่นํา้ เจ้ าพระยา บริ เวณท่าเรื อ RCL จังหวัดสมุทรปราการอยู่ห่างปากแม่นํา้ ประมาณ 20
กิ โลเมตร ในช่วงเดือนตุลาคม พ.ศ. 2563 (เก็ บตัวอย่างช่วงนํ ้าลง) โดยใช้ manta net ยาว 0.6 เมตร กว้ าง 0.25 เมตร
ติดตัง้ flow meter ไว้ ที่ปากอวน และลากบริ เวณผิวนํ ้าเป็ นเวลา 15-20 นาที อ่านค่าที่ได้ จาก flow meter หลังจากนัน้ นํา
ตัวอย่างนํ ้าที่กระบอกก้ นถุงใส่ในขวดเก็บตัวอย่างให้ หมดเพื่อนําไปวิเคราะห์ (เก็บตัวอย่างจํานวน 3 ซํ ้า)
การเตรี ยมตัวอย่างเพือ่ วิ เคราะห์ไมโครพลาสติ ก
ขันตอนการเตรี
้
ยมตัวอย่างดัดแปลงจาก (Masura et al., 2015) เทตัวอย่างผ่านผ้ ากรองขนาด 20 ไมโครเมตร
ใช้ นํ า้ กลั่น ไล่ตัว อย่า งบนผ้ า กรองลงในบี ก เกอร์ ข นาด 500 มิ ล ลิลิต ร นํ า ตัว อย่า งทัง้ หมดในบี ก เกอร์ เ ติ ม สารละลาย
เฟอรั สซัลเฟต (0.05 M) ปริ มาณ 20 มิลลิลิตร และสารละลายไฮโดรเจนเปอร์ ออกไซด์ความเข้ มข้ น 30% ปริ มาณ 20
มิลลิลติ ร แล้ วปล่อยให้ ทําปฏิกิริยาที่อณ
ุ หภูมิห้องประมาณ 5 นาที หลังจากนันปิ
้ ดฟอยล์บนบีกเกอร์ ตังทิ
้ ้งไว้ เป็ นเวลา 2–4
วัน หรื อมากกว่านันขึ
้ ้นอยู่กบั การย่อยสารอินทรี ย์ว่าเร็ วมากน้ อยแค่ไหน โดยสังเกตจากสีของตัวอย่างนํ ้าว่าเขียวหรื อใส
ถ้ าใสแล้ วนันหมายความว่
้
าการย่อยสลายสารอินทรี ย์เสร็ จสมบูรณ์ หลังจากนันเติ
้ มโซเดียมคลอไลด์ปริ มาณ 6 กรัมต่อ
ปริ มาณตัวอย่าง 20 มิลลิลติ ร แล้ วปิ ดฟอยล์ตงทิ
ั ้ ้งไว้ เป็ นเวลา 1 วัน และสุดท้ ายนําตัวอย่างทําการกรองผ่านผ้ ากรอง ขนาด
300 ไมโครเมตร ตามด้ วยการนํานํ ้ามากรองซํ ้าอีกครัง้ ด้ วยกระดาษ GF/C และทําการอบตัวอย่างที่อุณหภูมิ 60 องศา
เซลเซียส ประมาณ 3 ชัว่ โมง หรื อมากกว่านัน้ หลังจากนันทํ
้ าการส่องนับตัวอย่างผ่านกล้ องจุลทรรศน์แบบสเตอริ โอ และ
นําตัวอย่างที่นบั ได้ วิเคราะห์ผ่านเครื่ อง Fourier-transform infrared (FTIR) spectrometer นําข้ อมูลของไมโคร พลาสติก
แต่ละชนิดมาเปรี ยบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยระหว่างแม่นํ ้าเจ้ าพระยาและเกาะโลซิน โดยใช้ สถิติ Chi-Square
Tests
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ผลและวิจารณ์ ผลการทดอง
แม่นํ ้าเจ้ าพระยาพบไมโครพลาสติกจํานวน 323 ชิน้ วิเคราะห์ด้วยเครื่ อง FTIR จํานวน 33 ชิน้ (10.22%) และ
เกาะโลซินพบไมโครพลาสติกจํานวน 226 ชิน้ วิเคราะห์ด้วยเครื่ อง FTIR จํานวน 18 ชิน้ (7.96 %) การศึกษานี ้ต้ องการ
ศึกษาความแตกต่างของปริ มาณและชนิดไมโครพลาสติกจากสองสถานที่ตา่ งกัน คือ แม่นํ ้าเจ้ าพระยา และเกาะโลซิน โดย
พบว่าปริ มาณไมโครพลาสติกในแม่นํ ้าเจ้ าพระยามากกว่าเกาะโลซิน (Fig. 2)
Microplastics (items/m3)
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Fig. 2 Microplastics quantity around Chao Phraya River, Samut Prakan and in Losin Island, Pattani
แม่ นํ า้ เจ้ าพระยาพบไมโครพลาสติ ก เฉลี่ ย 8.99±2.41 ชิ น้ /ลูกบาศก์ เมตร และเกาะโลซิ น เฉลี่ ย 1.08±0.17
ชิ น้ /ลูกบาศก์ เมตร (ซึ่งเป็ นการรายงานครัง้ แรก) ซึ่งไมโครพลาสติกบริ เวณแม่นํา้ เจ้ าพระยาในการศึกษาครัง้ นี ้น้ อยกว่า
การศึกษาของ Ta et al. (2020) ที่พบไมโครพลาสติกในแม่นํ ้าเจ้ าพระยา ท่าพระจันทร์ เฉลี่ย 104 ชิน้ /ลูกบาศก์ เมตรและ
น้ อยกว่ า การศึ ก ษาของ Ta and Babel (2020) ที่ พ บไมโครพลาสติ ก ในนํ า้ บริ เ วณปากแม่ นํ า้ เจ้ าพระยา จั ง หวัด

สมุทรปราการ เฉลี่ย 48±8 ชิน้ /ลูกบาศก์ เมตร อย่างไรก็ตามไมโครพลาสติกที่พบมีแนวโน้ มว่าจะได้ รับอิทธิ พลจากการ
เคลื่อนที่ของกระแสนํ ้า โดยไมโครพลาสติกที่พบ ในช่วงที่นํ ้าสูงขึ ้น เป็ นไมโครพลาสติกที่มาจากทะเล (Sukhsangchan
et al., 2020) และไมโครพลาสติกจากแม่นํ ้าลงสูท่ ะเลในช่วงนํ ้าลงนันจะมี
้ ปริ มาณสูงกว่าช่วงนํ ้าขึ ้น (Chinfak et al., 2021)
นอกจากนี ้ยังพบว่าสอดคล้ องกับการศึกษาของ Mani et al. (2015) ทําการศึกษาที่แม่นํ ้าไรน์ ที่ไหลผ่านหลายประเทศ เช่น
เยอรมัน สวิตเซอร์ แลนด์ พบว่าไมโครพลาสติกส่วนใหญ่มาจากบริ เวณที่มีคนอาศัยอยู่อย่างหนาแน่น โดยเฉพาะบริ เวณ
โรงบําบัดนํ ้าเสีย นอกจากนี ้ยังพบไมโครพลาสติกสูงในเขตอุตสาหกรรมรู หร์ ซึ่งสอดคล้ องกับการศึกษาครัง้ นี ้โดยแม่นํ ้า
เจ้ าพระยาไหลผ่านหลายจังหวัด อีกทัง้ บริ เวณที่ทําการศึกษาเป็ นบริ เวณที่มีคนอยู่อาศัยเป็ นจํานวนมาก รวมไปถึงมี
โรงงานอุต สาหกรรมอยู่บ ริ เ วณพื น้ ที่ ทํ า การศึก ษาอี ก ด้ ว ย ทัง้ นี ย้ ัง สอดคล้ อ งกับ การศึก ษาของ Zhao et al. (2014)
ทําการศึกษาที่แม่นํ ้าแยงซีเกียง ประเทศจีน เปรี ยบเทียบกับทะเลห่างฝั่งในทะเลจีนตะวันออก พบไมโครพลาสติกในแม่นํ ้า
มีมากกว่าในทะเลห่างฝั่ง ซึง่ สอดคล้ องกับการศึกษาครัง้ นี ้โดยแม่นํ ้าเจ้ าพระยาพบไมโครพลาสติกมากกว่าเกาะโลซินที่อยู่
ไกลฝั่ง เนื่องจากแม่นํ ้าเจ้ าพระยามีต้นนํ ้าไหลผ่านแผ่นดินกว้ าง ทําให้ เกิดไมโครพลาสติกจากการแตกตัวของขยะพลาสติก
เป็ นจํานวนมาก นอกจากนี ้ในแม่นํ ้ายังมีปริ มาตรนํ ้าจํากัดเมื่อเทียบกับทะเล ทําให้ ความหนาแน่นของไมโครพลาสติกมีสงู
กว่าในทะเล
ชนิดของไมโครพลาสติกจากแม่นํา้ เจ้ าพระยาและเกาะโลซินถูกวิเคราะห์ ผลด้ วยเครื่ อง FTIR พบว่า แม่นํา้
เจ้ าพระยาพบ polypropylene (PP) มากที่ สุด 51.08% รองลงมา คื อ polyethylene (PE) 23.53% cellulose 16.41%
other 5.57% และ polystyrene (PS) 3.41% ตามลําดับ ในขณะที่เกาะโลซินพบ PP มากที่สุด 29.65% รองลงมา คือ
463

ภาคโปสเตอร์

การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครัง้ ที่ 60

สาขาประมง

copolymer 20.35% nylon 18.58% other 11.95% PE 11.06% cellulose 6.64% และ PS 1.77% ตามลํ า ดับ (Fig. 3)
และจากผลการศึกษาพบว่า ปริ มาณไมโครพลาสติก ในแต่ละชนิ ด ของแม่นํ า้ เจ้ าพระยาและเกาะโลซิ น แตกต่างกัน
(p < 0.05) ทังนี
้ ้ผลการศึกษาชนิดพลาสติกที่พบในแม่นํ ้าเจ้ าพระยามีความสอดคล้ องกับการศึกษาของ Ta et al. (2020)
ที่ทําการศึกษาในแม่นํ ้าเจ้ าพระยาบริ เวณท่าพระจันทร์ พบ PP และ PE ที่โดดเด่นเหมือนกัน
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Fig. 3 Microplastics types at two sites in this study
ตัวอย่างจากแม่นํ ้าเจ้ าพระยาไม่พบไมโครพลาสติกทัง้ nylon และ copolymer ในขณะที่ตวั อย่างจากเกาะโลซิน
พบ nylon ซึ่งพลาสติกชนิดนีท้ ี่พบส่วนใหญ่ จะมีลกั ษณะเป็ นเส้ นใย (Fig. 4a) ซึ่งอาจเป็ นแหล่งที่มาของพลาสติกที่มี
ลักษณะเป็ นเส้ นใยจากอุปกรณ์จําพวก ข่าย เอ็น เชือก (ปิ ติพงษ์ , 2559) ในทางกลับกันเส้ นใยอาจมาจากวัสดุเชือกที่มา
จากการสัญจรทางทะเล และกิจกรรมประมงในพื ้นที่ศึกษา (Andrady, 2011; Thompson et al., 2004) เนื่องจากวัสดุมี
ความคงทนสูง (Ceresana, 2013) และยังมีรายงานว่าผ้ าเป็ นแหล่งที่มาของไมโครพลาสติกลักษณะเส้ นใยได้ (Brown
et al., 2011) ทัง้ นีย้ ังพบพลาสติกชนิด copolymer ซึ่งถูกดัดแปลงโดย PP เติม ethylene 10% และการนํามาใช้ งานมี
ความแตกต่างจาก PP (Mileva et al., 2016) จึงเห็นได้ ว่าการใช้ ประโยชน์หรื อกิจกรรมของมนุษย์ในแต่ละพื ้นที่มีความ
แตกต่างกัน
ชนิดพลาสติกที่พบเหมือนกันระหว่างเกาะโลซินและแม่นํ ้าเจ้ าพระยาส่วนใหญ่จะไม่มีรูปร่างที่แน่นอน (Fig. 4b)
คือ PP และ PE ซึ่งใช้ กันอย่างแพร่ หลายในประเภทถุงที่นํากลับมาใช้ ใหม่ได้ ภาชนะบรรจุ และบรรจุภัณฑ์ (Plastics
Europe, 2018) ในขณะที่ PS ส่วนใหญ่จะพบอยูใ่ นรูปของโฟม ซึง่ มีการใช้ งานหลากหลายรูปแบบ เช่น บรรจุภณ
ั ฑ์อาหาร
(American Chemistry Council, 2014) ส่วน cellulose มีบทบาทสําคัญในอุตสาหกรรมสิง่ ทอ และมีการจําแนกพอลิเมอร์
จากเซลลูโลส เช่น rayon ทังนี
้ ้บางชนิดไม่ได้ รวมหมวดหมูน่ ี ้ไว้ ในขณะที่ความเป็ นจริ งไม่ควรละเลย (Liu et al., 2020) ซึง่
สอดคล้ องกับการศึกษาในครัง้ นี ้โดยพบ rayon และ cotton ที่นําถูกมาจําแนกไว้ ใน cellulose และ other เป็ นพลาสติกที่
นอกเหนือจากการจําแนกหมวดหมูใ่ นครัง้ นี ้
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(a)

(b)

Fig. 4 Photographs of microplastics from the FTIR (a) nylon and (b) polypropylene
สรุ ป
ในปั จจุบนั มีการใช้ พลาสติกมากขึ ้นในชีวติ ประจําวันส่งผลให้ อตั ราการเกิดของขยะพลาสติกมากขึ ้นตามไปด้ วย
จากการศึกษาครัง้ นี ้พบว่าชนิดของไมโครพลาสติกมีความสัมพันธ์ กบั กิจกรรมมนุษย์ที่เกิดขึ ้นในพื ้นที่มีความแตกต่างกัน
ระหว่างเกาะโลซินและแม่นํ ้าเจ้ าพระยา โดยเกาะโลซินพบไมโครพลาสติกที่มีลกั ษณะเป็ นเส้ นใยที่มาจาก nylon ซึ่งบ่ง
บอกถึงการมีกิจกรรมทางประมงในพื ้นที่ศกึ ษาหรื อบริ เวณข้ างเคียงทีถ่ กู นําพามาจากคลื่น อย่างไรก็ตามแม่นํ ้าเจ้ าพระยา
และเกาะโลซินพบไมโครพลาสติกชนิด polypropylene มากที่สดุ เหมือนกัน บ่งบอกถึงพลาสติกชนิดนี ้ถูกนํามาใช้ มาก
ที่สุด อีกทัง้ ยังพบว่าปริ มาณไมโครพลาสติกทัง้ หมดระหว่างแม่นํา้ เจ้ าพระยาพบมากกว่าเกาะโลซิน เนื่องจากแม่นํ ้า
เจ้ าพระยาจังหวัดสมุทรปราการเป็ นรอยต่อระหว่างทะเลอ่าวไทยจึงส่งผลให้ รองรับขยะได้ มากที่สดุ ก่อนที่จะไหลลงสูท่ ะเล
ส่วนเกาะโลซินเนื่องจากเป็ นเกาะที่อยูไ่ กลฝั่งมาก กระแสนํ ้า กระแสลม และคลืน่ มีสว่ นในการกระจายไมโครพลาสติกออก
ไป จึงส่งผลให้ พบไมโครพลาสติกที่เกาะโลซินปริ มาณน้ อยมาก
กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณบริ ษัท ปตท. สํารวจและผลิตปิ โตรเลียม จํากัด (มหาชน) ที่ได้ สนับสนุนทุนในการวิจัยที่เกาะโลซิน
บริ ษัท อาร์ ซีแอล โลจิสติคส์ จํากัด และบริ ษัท สิงห์ เอสเตท จํากัด (มหาชน) ที่อํานวยความสะดวกและอนุญาตให้ ใช้ พื ้นที่
บริ เวณท่าเรื อในการเก็บตัวอย่างที่แม่นํ ้าเจ้ าพระยา จังหวัดสมุทรปราการ
ขอขอบคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธรณ์ ธํ ารงนาวาสวัสดิ์ ที่ให้ คําปรึ ษาคําแนะนําตังแต่
้ เริ่ มงานวิจัยจนสําเร็ จ
ลุลว่ งไปได้ ด้วยดี ขอขอบคุณ รองศาสตรจารย์ ดร.วิภษู ิ ต มัณฑะจิตร ที่ให้ คําปรึกษาในการดําเนินงานวิจยั นี ้
ขอขอบคุณ บริ ษั ท พี ที ที โกลบอล เคมิ ค อล จํ า กัด (มหาชน), หน่ว ยปฏิ บัติ ก ารต่อ ต้ า นขยะทะเล ภาควิ ช า
วิทยาศาสตร์ ทางทะเล คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอขอบคุณ คุณรุ จิรา สุขแสงจันทร์ ในการเอือ้ เฟื ้อ
ห้ องปฏิบตั ิการและแนะนําขันตอนวิ
้
ธีการใช้ เครื่ องมือเพื่อใช้ ในทําวิจัย รวมถึงการวิเคราะห์ไมโครพลาสติกด้ วยเครื่ อง
Fourier-transform Infrared spectroscopy (FTIR) ขอขอบคุณ คุณนิษฐกานต์ เหมินทร์ และคุณขวัญทิพย์ พงษ์ ประพันธ์
ที่คอยอํานวยความสะดวกในทุกด้ านระหว่างการดําเนินงาน ตังแต่
้ เริ่ มงานวิจยั จนสําเร็ จลุลว่ งไปได้ ด้วยดี
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บทคัดย่อ
การศึกษาครัง้ นีม้ ีวตั ถุประสงค์เพื่อสํารวจข้อมูลพืน้ ฐาน ความมั่นคงทางอาหาร และความต้องการอาหาร ของ
ชุมชนบ้านคูวา อําเภอระโนด จังหวัดสงขลา เครื่องมือในการศึกษาคือ แบบสัมภาษณ์เชิงโครงสร้าง เก็บข้อมูลจากกลุม่
ตัวอย่าง 138 ครัวเรือน ผลการศึกษาพบว่า ชุมชนบ้านคูวาเป็ นชุมชนการเกษตร มีสมาชิกเฉลีย่ 3.67 คน/ครัวเรือน ภาพรวม
มีรายได้มากกว่ารายจ่าย ชุมชนมีแหล่งอาหารที่หลากหลาย ทัง้ ในธรรมชาติ ผลิตเอง ผลิตในชุมชน และจากภายนอกชุมชน
ครัวเรือนส่วนใหญ่มีความปลอดภัยจากการบริโภคอาหาร ภัยธรรมชาติและความเสือ่ มของสภาพแวดล้อมส่งผลเสถียรภาพ
ของอาหารบางประการ ชุมชนมีแนวโน้มต้องการอาหารจากการผลิตเองและจากภายนอกชุมชนเพิ่มขึน้ ข้อเสนอจาก
การศึกษาควรดูแลสภาพแวดล้อมให้เหมาะสม และสนับสนุนการผลิตอาหารเองเพื่อเพิ่มความมั่นคงทางอาหารและลด
ความต้องการอาหารจากนอกชุมชน
คําสําคัญ: ความต้องการอาหาร, ความมั่นคงทางอาหาร, ชุมชนการเกษตร
Abstract
This study aimed to explore general information, food security and food need of Kuwa community, Ranot
District, Songkhla Province. Schedule interview was employed as a tool for data collection with sample size at 138
households. The results showed that Kuwa community was agricultural community, mean of family member was
3.67 people/household. Overview of the community, household had more income than expenditure. The
community had various source of food availability consists of natural source, private food production, community
food production and from outside community. Most households were safe from food consumption. Natural
disasters and environmental degradations affected some food stability aspects. This community had trend to need
more food from private production and outside community. Finally, the study suggested that the environment
should be protected, promote household private food production to increase food security and reduce need of
food from outside community.
Keywords: Agricultural community, Food need, Food security
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คํานํา
ความหมายของความมั่นคงทางอาหาร (Food security) เริ่มต้นขึน้ เมื่อปี ค.ศ. 1996 จากการประชุม World
Food Security and Food Summit ณ กรุ งโรม ประเทศอิตาลี มีการนิยามความมั่นคงทางอาหารไว้ว่า “ความมั่นคงทาง
อาหารเป็ นสภาวการณ์ที่ประชาชนทัง้ หลายสามารถเข้าถึงอาหารทัง้ ในมิติทางกายภาพ และเศรษฐกิจได้อย่างปลอดภัย
พอเพียงแก่ความต้องการของร่างกายทุกเมื่อ” (FAO, 2006) สําหรับในประเทศไทย พระราชบัญญัติคณะกรรมการอาหาร
แห่งชาติ พ.ศ. 2551 ให้ความหมายความมั่นคงทางอาหารว่า หมายถึง การเข้าถึงอาหารที่มีอย่างเพียงพอสําหรับการ
บริโภค อาหารมีความปลอดภัยและมีคุณค่าทางโภชนาการเหมาะสมตามความต้องการตามวัยเพื่อการมีสขุ ภาวะที่ดี
รวมทัง้ การมีระบบการผลิตที่เกือ้ หนุน รักษาความสมดุลของระบบนิเวศและความคงอยู่ของฐานทรัพยากรอาหารทาง
ธรรมชาติของประเทศ ทัง้ ในภาวะปกติหรือเกิ ดภัยพิบตั ิ สาธารณภัยหรือการก่อการร้ายอันเกี่ยวเนื่องจากอาหาร ซึ่ง
ความหมายตาม พรบ. นีจ้ ะสอดคล้องกับ องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (ภานุมาศ, 2559) ความมั่นคงทาง
อาหารเป็ นปั จจัยที่สาํ คัญสําหรับการดํารงชีวิต สําหรับประเทศไทยได้รบั ผลกระทบจากการสูญเสียของทรัพยากรทาง
ธรรมชาติและความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อมและการลดลงของการพึ่งตนเองในด้านอาหารของครัวเรือน รวมไปถึงการ
เข้าถึงและการมีอยู่ของทรัพยากรอาหารตามแหล่งธรรมชาติ ซึ่งเป็ นเหตุให้ชุมชนอยู่ในสภาวะความเสี่ยงในความมั่นคง
ทางด้านอาหาร (ธนันชัย, 2555) การศึกษาครัง้ นีเ้ ป็ นการศึกษาเชิ งสํารวจมีจุดประสงค์เพื่อศึกษาข้อมูลพืน้ ฐานบาง
ประการของครัวเรือนและสถานการณ์ความมั่นคงทางอาหารของชุมชนบ้านคูวา ตําบลบ้านขาว อําเภอระโนด จังหวัด
สงขลา เนื่ อ งจากเป็ น ชุม ชนที่ ตั้ง อยู่ใ นเขตลุ่ม นํา้ ทะเลน้อ ย ซึ่ง เป็ น พื น้ ที่ ชุม นํา้ (Wetland) ที่ มี ค วามสํา คัญ ในระดับ
นานาชาติ หรือ Ramsar site ดังนัน้ คณะผูท้ าํ การศึกษาจึงคาดหวังว่าผลการศึกษาครัง้ นีส้ ามารถเป็ นข้อมูลในการประเมิน
และเฝ้าระวัง รวมถึงการกําหนดนโยบายด้านสิง่ แวดล้อมร่วมกับความมั่นคงทางอาหารให้เกิดความยั่งยืนทัง้ ระบบต่อไป
อุปกรณ์และวิธีการ
การศึกษาครัง้ นีเ้ ป็ นการวิจยั เชิงสํารวจโดยใช้แนวทางความมั่นคงทางอาหารขององค์การอาหารและการเกษตร
แห่งสหประชาชาติ หรือ FAO (FAO, 2006) และ สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (2551) เป็ นกรอบการศึกษา
(Framework) โดยมีการแบ่งความมั่นคงทางอาหารออกเป็ น 4 มิติ คือ การมีอาหารเพียงพอ (Food availability) การ
เข้าถึงอาหาร (Food access) การใช้ประโยชน์จากอาหาร (Food utilization) และ เสถียรภาพของอาหาร (Food stability)
ขัน้ ตอนของการศึกษามีดงั ต่อไปนี ้
1) รวบรวมข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary data) จากเอกสารทางวิชาการ เช่น บทความวิชาการ วิทยานิพนธ์ และ
เอกสารที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงทางอาหาร จากแหล่งต่างๆ
2) ออกแบบเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล โดยใช้แบบสัมภาษณ์ (Schedule interview) มีคาํ ถามแบ่งเป็ น 2
ส่วนหลัก คือ ข้อมูลพืน้ ฐานของครัวเรือน และ สถาณการณ์ความมั่นคงทางอาหารปั จจุบนั ของครัวเรือน นําเครื่องมือที่
ออกแบบเสร็จไปปรึกษาผูเ้ ชี่ยวชาญเพื่อประเมิน IOC แล้วนํามาปรับแก้ก่อนนําไปเก็บข้อมูลในพืน้ ที่ชมุ ชนบ้านคูวา
3) การเก็บข้อมูลในพืน้ ที่: นําแบบสัมภาษณ์ที่ปรับแก้จากผูเ้ ชี่ยวชาญมาเก็บข้อมูลในชุมชน โดยหน่วยวัดใน
การศึกษาคือระดับครัวเรือน กําหนดขนาดของกลุม่ ตัวอย่างจากข้อมูลครัวเรือนทัง้ หมดในฐานข้อมูลประชากรขององค์การ
บริหารส่วนตําบลบ้านขาว ปี 2563 โดยที่ชมุ ชนบ้านคูวามีจาํ นวนครัวเรือนทัง้ หมด 460 ครัวเรือน ประกอบด้วย หมู่ 4 บ้าน
คูวา 266 ครัวเรือน และ หมู่ 5 บ้านคูวาตก 194 ครัวเรือน นํามาคํานวนกลุ่มตัวอย่างด้วยโปรแกรมมสําเร็จรู ปออนไลน์
SurveyMonkey® (https://www.surveymonkey.com/mp/sample-size-calculator/) ซึ่งมีพืน้ ฐานวิธีการคํานวณด้วยวิธี
Finite Population Correction (Cochran, 1963 อ้ า งถึ ง ใน Israel, 2003) โดยกํ า หนด Confidence Level 95% และ
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Margin of Error 7% ได้ขนาดตัวอย่างที่ 138 ตัวอย่าง เมื่อนําไปกระจายตามสัดส่วนครัวเรือน ได้ขนาดตัวอย่างในแต่ละ
หมู่บา้ นคือ หมู่ที่ 4 บ้านคูวา 80 ครัวเรือน และ หมู่ที่ 5 บ้านคูวาตก 58 ครัวเรือน การเก็บข้อมูลในพืน้ ที่ใช้วิธีสมุ่ อย่างง่าย
(Simple random sampling) ด้วยวิธีจบั ฉลากแบบไม่คืนที่ (บุญธรรม, 2546) ในการเก็บข้อมูล
4) การวิ เ คราะห์ขอ้ มูล : นํา ข้อ มูล จากแบบสัมภาษณ์มาคํานวนด้วยโปรแกรมคอมพิ วเตอร์ เพื่ อ คํา นวนหา
ค่าความถี่ (Frequency) ค่าเฉลี่ย (Mean) ร้อยละ (Percentage) รวมถึงส่วนเบี่ยงแบนมาตรฐาน (Standard deviation)
เพื่อวิเคราะห์ขอ้ มูลพืน้ ฐานของครัวเรือน สถานการความมั่นคงทางอาหารทัง้ 4 มิติ และแนวโน้มความต้องการอาหารของ
ชุมชนบ้านคูวา
ผลและวิจารณ์ผลการทดลอง
1) ข้อมูลพืน้ ฐานของครัวเรือน
ข้อมูลพืน้ ฐานของครัวเรือน พบว่าสมาชิกเฉลีย่ ของแต่ละครัวเรือนคือ 3.67±1.40 คน เป็ นแรงงานให้กบั ครัวเรือน
ได้เฉลี่ย 2.40±0.96 คน อาชีพหลักของครัวเรือนในชุมชนบ้านคูวาคือ การเกษตร (77.50%) มีรายได้เฉลี่ยจากอาชีพหลัก
ครัวเรือนละ 10,635.51±8,328.14 บาท/เดือน ในขณะที่มีรายจ่ายเฉลี่ยต่อครัวเรือนที่ 9,846.76±5,431.67 บาท/เดือน
จากข้อมูลจะเห็นได้วา่ ในภาพรวมแล้วครัวเรือนมีรายรับที่เพียงพอกับรายจ่าย อีกทัง้ มีครัวเรือนกว่าครึง่ (54.20%) มีอาชีพ
เสริม อย่างไรก็ตามครัวเรือนส่วนใหญ่ (83.80%) มีภาระหนีส้ นิ โดยมีหนีส้ นิ เฉลีย่ ครัวเรือนละ 682,226.89±1,158,062.68
บาท โดยเกือบทัง้ หมด (97.40% ของครัวเรือนที่มีภาระหนีส้ ิน) เป็ นหนีใ้ นระบบ อาทิ ธนาคาร สหกรณ์ฯ ธกส. กลุม่ ออม
ทรัพย์
การถือครองพืน้ ที่ของครัวเรือนในชุมชนบ้านคูวามีการถือครองเฉลี่ยครัวเรือนละ 23.08±20.23 ไร่ กิจกรรมทาง
การเกษตรที่พบมากที่สดุ คือ นาข้าวและปาล์มนํา้ มันอย่างละ 53 แปลงเท่ากัน รองลงมาคือ ผัก/พริก จํานวน 47 แปลง
ไม้ผล/ไม้ยืนต้น/มะพร้าว จํานวน 19 แปลง สวนผสมผสาน 10 แปลง เลีย้ งสัตว์ 5 แปลง จากข้อมูลกิจกรรมทางการเกษตร
จะเห็นได้ว่า จํานวนแปลงพืชเศรษฐกิ จ คือ ปาล์มนํา้ มัน มีจาํ นวนเท่ากับแปลงผลิตอาหารหลัก คือ ข้าว ซึ่งเป็ นการ
เปลี่ยนแปลงการเกษตรที่สาํ คัญสามารถส่งผลถึงความมั่นคงทางอาหารได้ในอนาคต ซึ่ง พรไทย และคณะ (2563)
ทําการศึกษาการพัฒนารู ปแบบการปรับตัวของกลุ่มชาวนาในจังหวัดพัทลุง พบว่ามีการเปลี่ยนแปลงพืน้ ที่นาเป็ นพืช
เศรษฐกิจเช่นเดียวกัน
2) สถานการณ์ความมั่นคงของอาหาร
2.1) การมีอาหารเพียงพอ (Food availability)
ครัวเรือนในชุมชนบ้านคูวามีแหล่งอาหารที่หลากหลาย โดยในแต่ละครัวเรือนมีแหล่งอาหารมากกว่า 3 แหล่ง
แบ่งเป็ น แหล่งอาหารในธรรมชาติ (97.90%) สามารถผลิตอาหารได้เอง (99.30%) รวมถึงแบ่งปั นอาหารกันในชุมชน และ
มีการซือ้ อาหารที่มีแหล่งกําเนิดจากภายนอกชุมชนมาบริโภค โดยที่ทุกครอบครัว อาศัยการแบ่งปั นอาหารที่ผลิตได้ใน
ชุมชนผ่านการแจกจ่ายหรือซือ้ ขายในราคาถูก และพึ่งพาแหล่งอาหารซือ้ ขายที่มีแหล่งกําเนิดจากภายนอกชุมชน แหล่ง
อาหารที่ผลิตเองของประชาชนในชุมชนได้มาจากพืน้ ที่รอบบ้าน (93.40%) และแปลงการเกษตรที่ถือครองอยู่ (86.80%)
ในส่วนของแหล่งอาหารที่มีแหล่งกําเนิดจากภายนอกชุมชน ประกอบด้วย ร้านค้าในชุมชน (97.90%) ตลาดนัดในชุมชน
(99.30%) ตลาดภายนอกชุมชน (90.80%) และ ร้านค้าสมัยใหม่ อาทิ เซเว่น-อีเลฟเว่น โลตัส ฯลฯ (82.40%) จากข้อมูลจะ
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เห็นได้ว่าครัวเรือนในชุมชนมีแหล่งอาหารที่หลากหลายและมีการพึ่งพากันเองในชุมชน (Table 1) สัดส่วนภาพรวมของ
แหล่ง อาหารแต่ ล ะแหล่ง ที่ ค รัว เรื อ นในชุ ม ชนบริ โ ภคพบว่า แหล่ง อาหารที่ มี ส ัด ส่ว นมากที่ สุด คื อ แหล่ง อาหารที่ มี
แหล่งกําเนิดจากภายนอกชุมชน (35.07±19.27%) รองลงมาคือแหล่งอาหารที่แบ่งปั นกันในชุมชน (25.17±16.47%)
แหล่งอาหารธรรมชาติในชุมชน (19.92±14.16%) และแหล่งอาหารผลิตเอง (19.96±14.27%) พบในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกัน
(Table 2) แหล่งอาหารที่สาํ คัญของชุมชนบ้านคูวาคือแหล่งอาหารที่มีแหล่งกําเนิดจากนอกชุมชน แต่เมื่อคิดรวมแหล่ง
อาหารที่มีแหล่งกําเนิดในชุมชนทัง้ 3 แหล่ง คือ จากธรรมชาติ, ผลิตเอง และแบ่งปั นกันในชุมชน ยังคงมีสดั ส่วนเกิน 50%
และมากกว่าสัดส่วนของแหล่งอาหารที่มีแหล่งกําเนิดจากภายนอกชุมชน
Table 1 Food sources for family in the community
Type of family's food source
1) Food from natural (such as forest, public land, public lake, etc.)
2) Private food production
2.1) Area around house
2.2) Own agricultural land
3) Community food production (sharing or selling in community)
4) Food from outside community
4.1) Grocery store in community
4.2) Weekly market in community
4.3) Market outside community
4.4) Modern convenience store (7-11 store, Tesco-lotus, etc.)
Table 2 Food source proportion in the community
Food source
Food from natural
Private food production
Community food production (Sharing/Selling in community)
Food from outside community

Yes (%)
97.90
99.30
93.40
86.80
100.00
100.00
97.90
99.30
90.80
82.40

No (%)
2.10
0.70
6.60
13.20
0.00
0.00
2.10
0.70
9.20
17.60

Mean of % ± SD
19.92±14.16
19.96±14.27
25.17±16.47
35.07±19.27

2.2) การเข้าถึงอาหาร (Food access)
ครัวเรือนในชุมชนบ้านคูวาระบุถึงสิทธิในการเข้าถึงแหล่งอาหารในธรรมชาติว่าตนเองมีสิทธิในแหล่งอาหารนัน้
92.30% และทัง้ หมดทราบว่าในชุมชนมีการแบ่งปั นอาหารภายในชุมชนผ่านการแจกจ่ายและซือ้ -ขายกันในราคาไม่แพง
ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยของครัวเรือนในชุมชนบ้านคูวาสําหรับการซือ้ อาหารและนํา้ ดื่มเฉลี่ยเป็ นเงิน 5,102.16±2,588.55 บาท/
เดือน โดยกลุม่ อาหารที่มีการใช้จ่ายมากที่สดุ คือกลุม่ เนือ้ สัตว์, ไข่, นม เป็ นเงิน 1,704.49±1,160.03 บาท/เดือน ในขณะที่
รายจ่ายของผักและผลไม้มิได้สงู มากนัก (654.23±620.76 บาท/เดือน) อาจจะพิจารณาได้ว่าชุมชนบ้านคูวานีเ้ ป็ นชุมชน
การเกษตรจึงสามารถผลิตอาหารกลุ่มนีเ้ พื่อการบริโภคในชุมชนได้ผ่านการผลิตด้วยตนเองรวมถึงแจกจ่ายหรือซือ้ ขาย
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กันเองในชุมชน นอกจากค่าใช้จ่ายในการซือ้ อาหารแล้ว ครัวเรือนส่วนใหญ่ยงั ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยในการผลิตอาหารเองของ
ครัวเรือนมีมลู ค่า 1,451.15±783.03 บาทต่อปี ซึง่ ประมาณการจากมูลค่าเมล็ดพันธุ์ อุปกรณ์การเกษตร สารเคมีตา่ งๆ ที่ใช้
ในการผลิตอาหารบริโภคในครัวเรือน
2.3) การใช้ประโยชน์จากอาหาร (Food utilization)
ครัวเรือนในชุมชนบ้านคูวาส่วนใหญ่ (90.10%) รับประทานอาหารวันละ 3 มือ้ ในขณะที่ส่วนน้อย (9.90%)
รับประทานอาหารวันละ 2 มือ้ ข้อมูลนีแ้ สดงให้เห็นว่าครัวเรือนส่วนใหญ่รบั ประทานครบ 3 มือ้ ตามมาตราฐาน และมีสว่ น
น้อยที่รบั ประทานอาการเพียง 2 มือ้ และไม่มีครอบครัวใดรับประทานอาหารน้อยกว่า 2 มือ้ /วัน อาการเจ็บป่ วยที่สงสัยว่า
เกิดจากการรับประทานอาหารและนํา้ ดื่ม พบว่าในรอบ 1 ปี ที่ผ่านมา (กรกฎาคม 2562 – มิถนุ ายน 2563) ครัวเรือนส่วน
น้อย (12.00%) มีอาการป่ วยที่สงสัยว่าเกิดจากการบริโภคอาหารหรือนํา้ ดื่ม อย่างไรก็ตามครัวเรือนส่วนใหญ่ (88.00%)
ไม่มีอาการป่ วยที่สงสัยว่าเกิดจากการบริโภคอาหารและนํา้ ดื่ม ดังนัน้ จากข้อมูลการเจ็บป่ วยที่สงสัยว่าเกิดจากการบริโภค
อาหารและนํา้ ดื่มแสดงให้เห็นว่าอาหารและนํา้ ดื่มในชุมชนบ้านคูวามีความปลอดภัยสําหรับการบริโภค สําหรับการ
เจ็ บป่ วยที่เกิ ดขึน้ อาจเกิ ดจากสุขลักษณะของแต่ละครัวเรือนหรือการปนเปื ้อนของอาหารและนํา้ ดื่มโดยเหตุสุดวิส ัย
นอกจากนีอ้ าการเจ็บป่ วยเรือ้ รังที่อาจมีผลเกี่ยวเนื่องกับอาหารเป็ นประเด็นการศึกษาหนึ่งถึงการใช้ประโยชน์จากอาหาร
ของชุมชนบ้านคูวา โดยพิจารณาถึงกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรือ้ รัง หรือ NCDs ที่มีความเกี่ยวข้องกับการรับประทานอาหาร
(นันทกร, 2562) โดยเก็บข้อมูลครัวเรือนที่สมาชิกป่ วยเป็ นโรคความดันโลหิต โรคเบาหวาน โรคไต โรคหัวใจ โรคเกาต์ และ
โรคอื่ น ๆ ที่ อ าจเกี่ ยวข้อ งกับ อาหาร ซึ่ง ผลการศึกษาพบว่า โรคที่ พ บมากที่ สุดคื อ โรคความดันโลหิ ต สูง/ตํ่า 19.00%
รองลงมาคือโรคเบาหวาน 8.50% และโรคไขมันในเลือดสูง 7.75% เมื่อพิจารณาถึงร้อยละของประชากรในประเทศไทยที่
ป่ วยเป็ นโรคความดันโลหิตสูงที่ 24.70% (กลุ่มพัฒนาระบบสาธารณสุข, ม.ป.ป.) พบว่าในชุมชนบ้านคูวามีแนวโน้ม
ประชาชนในชุมชนป่ วยเป็ นโรคความดันโลหิตสูงน้อยกว่าค่าเฉลีย่ ของประเทศ
2.4) การมีเสถียรภาพของอาหาร (Food stability)
2.4.1) ผลกระทบของภัยธรรมชาติต่อปริมาณและคุณภาพของอาหารที่บริโภคในครัวเรือน พบว่า
ครัวเรือนส่วนใหญ่ (78.20%) ได้รบั ผลกระทบด้านเสถียรภาพของอาหารจากภัยธรรมชาติ ในขณะที่สว่ นน้อย (21.80%)
ระบุวา่ ไม่ได้รบั ผลกระทบนี ้ โดยผลกระทบจากภัยธรรมชาตินีแ้ บ่งเป็ น อาหารไม่เพียงพอกับการบริโภค 91.90% อาหารไม่
มีคณ
ุ ภาพ 88.30% และ อาหารมีราคาแพง 97.30% (Table 3) จากผลการศึกษาจะเห็นได้ว่า อาหารมีราคาแพงจะเป็ น
ผลกระทบที่สาํ คัญในพืน้ ที่ชุมชนช่วงเวลาเกิดภัยธรรมชาติ ซึ่งภัยธรรมชาติของชุมชนจากการพูดคุยกับผูน้ าํ ชุมชนคือ นํา้
ท่วมในช่วงฤดูฝนเนื่องจากพืน้ ที่ของชุมชนบ้านคูวาอยู่กึ่งกลางระหว่างลุ่มนํา้ ทะเลสาบสงขลาและลุ่มนํา้ ปากพนังทําให้
ชุมชนได้รบั ผลกระทบจากทัง้ 2 ลุ่มนํา้ ในช่วงที่ชุมชนประสบปั ญหานํา้ ท่วมอาจจะส่งผลให้อาหารมีราคาแพงเนื่องจาก
ปั ญหาด้านการขนส่ง ซึ่งจากผลการศึกษา ข้อ 2.1) แสดงให้เห็นว่าชุมชนบ้านคูวาพึ่งพาอาหารจากภายนอกชุมชนถึง
35.07% ของอาหารที่บริโภคในครัวเรือน ซึ่งอาจเป็ นสาเหตุที่เกี่ยวเนื่องกันระหว่างสัดส่วนความต้องการอาหารจากนอก
ชุมชนและผลกระทบเมื่อเกิดภัยธรรมชาติ
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Table 3 Natural disaster affected to food quantity and quality for family
Type of effect
Affected (%)
Food scarcity
91.90
Low food quality
88.30
Food is too expensive
97.30

Not affected (%)
8.10
11.70
2.70

2.4.2) ผลกระทบจากความเสือ่ มโทรมของสภาพแวดล้อมในพืน้ ที่ถือครองที่สง่ ผลต่อแหล่งผลิตอาหาร:
ครัวเรือนในชุมชนกว่าครึ่ง (62.70%) ระบุว่าได้รบั ผลกระทบจากความเสื่อมโทรมของสภาพแวดล้อมในพืน้ ที่ถือครองที่
ส่งผลกระทบต่อการผลิตอาหาร ในขณะที่กว่า 1 ใน 3 (37.30%) ระบุว่าสภาพแวดล้อมในพืน้ ที่ถือครองไม่เสื่อมโทรม ซึ่ง
ลักษณะความเสือ่ มโทรมในพืน้ ที่ถือครองของครัวเรือนในชุมชนที่พบในการศึกษาประกอบด้วย ดินเสือ่ มคุณภาพ 83.30%
นํา้ ไม่เพียงพอต่อการทําการเกษตรและบริโภค 91.10% มีศตั รูพืชรบกวนรวมถึงโรคระบาดในสัตว์นาํ้ และปศุสตั ว์ 95.60%
(Table 4) ผลกระทบจากความเสื่อมโทรมของสภาพแวดล้อมในพืน้ ที่ถือครองที่สาํ คัญจากการศึกษา คือศัตรู พืช โรค
ระบาดในสัตว์นาํ้ และปศุสตั ว์ ที่พบถึง 95.60% ของครัวเรือนที่ได้รบั ผลกระทบด้านความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อมใน
พืน้ ที่ถือครอง ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรให้ความรู ก้ บั ประชาชนถึงการจัดการปั ญหาศัตรู พืชและโรคระบาดในสัตว์นาํ้
และปศุส ัต ว์ รวมถึ ง สนับ สนุน ปั จ จัย การผลิ ต ที่ ส าํ คัญ อาทิ พัน ธุ์พื ช พัน ธุ์ส ัต ว์ ที่ ต ้า นทานต่อ โรค ยารัก ษาสัต ว์ที่ มี
ประสิทธิภาพและปลอดภัย เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนสามารถผลิตอาหารที่ปลอดภัยและพึง่ พาตนเองได้มากขึน้ อันจะช่วย
ให้ลดการพึง่ พาอาหารที่มีแหล่งกําเนิดจากภายนอกชุมชนได้
Table 4 Environmental degradations in own land affected to family food production
Type of environmental degradation
Degraded (%)
Soil degradation
83.30
Lack of water for agriculture and consumption
91.10
Pest and disease in aquaculture/livestock
95.60

Not degraded (%)
16.70
8.90
4.40

3) ความต้องการอาหาร
แนวโน้มความต้องการอาหารจากแหล่งต่างๆ ของครัวเรือนในชุมชนบ้านคูวา พบว่าครัวเรือนส่วนมาก(47.50%)
มีความต้องการอาหารจากแหล่งธรรมชาติลดลง ในขณะที่ครัวเรือนส่วนใหญ่ (52.8%) มีแนวโน้มต้องการอาหารจากแหล่ง
อาหารผลิตเองมากขึน้ ในส่วนของแหล่งอาหารที่ผลิตในชุมชน ผ่านการแจกจ่ายหรือซือ้ ขายในราคาไม่แพงครัวเรือน
ส่วนมาก (48.9%) มีความต้องการเท่าเดิม อย่างไรก็ตามแหล่งอาหารที่มีแหล่งกําเนิดจากภายนอกชุมชนครัวเรือนส่วน
ใหญ่ในชุมชน (84.4%) มีแนวโน้มต้องการมากขึน้ ซึ่งเมื่อพิจารณาร่วมกับสัดส่วนของแหล่งอาหารที่ประชาชนบริโภคใน
ครอบครัว (หัวข้อ 2.1) ที่แหล่งอาหารจากภายนอกชุมชนมีสดั ส่วนมากที่สดุ อยู่แล้ว (35.07%) อาจจะทําให้ในอนาคต
ชุมชนบ้านคูวาพึง่ พาอาหารที่มีแหล่งกําเนิดจากนอกชุมชนมากขึน้ และส่งผลถึงความมั่นคงในอาหารของชุมชนในอนาคต
ได้ สําหรับรายละเอียดของแนวโน้มความต้องการอาหารจากแหล่งต่างๆ แสดงดัง Table 5
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Table 5 Trend of food needed from each source
Food source
Food from natural
Private food production
Community food production (Sharing/Selling in community)
Food from outside community

Decrease
47.50
12.00
30.50
3.50

Trend of need (%)
Be the same
25.50
35.20
48.90
12.10

Increase
27.00
52.80
20.60
84.40

สรุ ป
ชุมชนบ้านคูวาเป็ นชุมชนการเกษตรที่ปัจจุบนั มีการเปลี่ยนกิจกรรมทางการเกษตรจากเดิมที่ผลิตพืชอาหารมา
เป็ นพืชเศรษฐกิจมากขึน้ ได้แก่ ปาล์มนํา้ มัน แต่สว่ นใหญ่ยงั คงเป็ นพืชอาหาร ชุมชนมีการพึง่ พาแหล่งอาหารที่หลากหลาย
ทัง้ แหล่งอาหารในธรรมชาติที่สามารถหามาบริโภคได้ แหล่งผลิตในชุมชนทัง้ ที่ผลิตเองและมีการแจกจ่าย ซือ้ ขายในชุมชน
แหล่งอาหารที่มีตน้ กําเนิดจากภายนอกชุมชนที่มีช่องทางจําหน่ายที่หลากหลายและเพียงพอกับความต้องการ อาหารและ
นํา้ ดื่มที่ครัวเรือนบริโภคมีความปลอดภัย อย่างไรก็ตามประชาชนในชุมชนทราบว่าภัยธรรมชาติและความเสือ่ มโทรมของ
สภาพแวดล้อมต่าง ๆ ส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพของแหล่งอาหารต่างๆ ของชุมชน ในประเด็นความต้องการอาหาร ชุมชน
มีแนวโน้มต้องการอาหารที่ผลิตเองและจากภายนอกชุมชนเพิ่มมากขึน้ ผูม้ ีสว่ นเกี่ยวข้องทัง้ ภาครัฐ เอกชน และภาคประชา
สัง คมควรช่ ว ยกัน ให้ค วามรู ้ และสนับ สนุน ปั จ จัย การผลิ ต ต่ า ง ๆ ในการผลิ ต อาหารด้ว ยตนเอง รวมถึ ง การฟื ้ น ฟู
สภาพแวดล้อมให้ดียิ่งขึน้ อาทิ การบํารุงแหล่งนํา้ ธรรมชาติ คู คลอง สาธารณะ ทะเลสาบสงขลา มีการปล่อยพันธุส์ ตั ว์นาํ้
รวมถึงการควบคุมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้ถกู กฎหมายและเหมาะสม เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหารของชุมชน
และช่วยลดความต้องการอาหารจากภายนอกชุมชนต่อไป
กิตติกรรมประกาศ
คณะผู้ท ํา การศึ ก ษาขอขอบคุณ สํา นัก งานกองทุน สนับ สนุน การสร้า งเสริ ม สุข ภาพ (สสส.) ที่ ส นับ สนุ น
ทุนการศึกษาครัง้ นี ้ และขอขอบคุณผูน้ าํ ชุมชนและประชาชนในชุมชนบ้านคูวาที่เอือ้ เฟื ้ อและช่วยอํานวยความสะดวกใน
การเก็บข้อมูลในการศึกษาครัง้ นีจ้ นเสร็จลุลว่ งไปได้ดว้ ยดี
เอกสารอ้างอิง
กลุม่ พัฒนาระบบสาธาณสุข. ม.ป.ป. ประเด็นสารรณรงค์วนั ความดันโลหิตสูงโลก ปี 2561. สํานักโรคไม่ติดต่อ กรม
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บทคัดย่อ
งานวิจัยนีม้ ่งุ ศึกษาระดับแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ และความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยส่วนบุคคลกับระดับแรงจูงใจใฝ่
สัมฤทธิ์ในการเลีย้ งผึง้ โพรงป่ าของเกษตรกรสมาชิกสหกรณ์เลีย้ งผึง้ โพรงป่ าตําบลพระพุทธบาท จํากัด เก็บข้อมูลกลุ่ม
ตัวอย่าง 40 คน เป็ นเวลา 12 เดือน โดยใช้แบบสอบถามแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ วิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยสถิติพรรณนาและไคส
แควร์ พบว่า เกษตรกรมีแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ เฉลี่ยโดยรวม 4.60 อยูใ่ นระดับมากที่สดุ พิจารณารายด้านเรียงจากมากไป
น้อย ด้านความรับผิดชอบต่อตนเอง ความมีเอกลักษณ์ ทักษะในการจัดระบบงาน ความกระตือรือร้น ความกล้าเสีย่ งและ
การตัดสินใจ ค่าเฉลี่ยคือ 4.75, 4.65, 4.61, 4.56, 4.54 และ 4.51 ตามลําดับ การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ พบว่า แรงจูงใจ
ใฝ่ สมั ฤทธิ์ดา้ นความกล้าเสีย่ ง การตัดสินใจ และทักษะในการจัดระบบงานขึน้ อยูก่ บั เพศ (p < 0.05) ส่วนความรับผิดชอบ
ต่อตนเอง และความมีเอกลักษณ์ไม่ขนึ ้ อยูก่ บั เพศ และความกระตือรือร้นไม่ขนึ ้ อยูก่ บั เพศและประสบการณ์ในการเลีย้ งผึง้
โพรงป่ า (p > 0.05)
คําสําคัญ: เกษตรกร, การเลีย้ งผึง้ , ผึง้ โพรง, แรงจูงใจใฝ่ สมั ฤทธิ์
Abstract

This research aims to study the level of achievement motivation and the relationship between personal
factors and achievement motivation level in Apis cerana beekeeping of beekeepers who are members of the
Phraphutthabat Sub-district Beekeeping Cooperative Ltd. The sample of 40 people were collected for
12 months using the achievement motivation questionnaire. Data were analyzed with descriptive statistics and
chi-squares. It was found that the beekeepers had an overall average of 4.60 at the highest level. Considering
each aspect in descending order, self-responsibility, unique characteristic, work organization skills,
enthusiasm, risk taking and decision, averages were 4.75, 4.65, 4.61, 4.56, 4.54 and 4.51, respectively. The
relationship analysis revealed that achievement motivation risk taking, decision and work organization skills
depended on gender (p < 0.05). Self-responsibility and unique characteristic independent of gender and
enthusiasm independent of gender and beekeeping experience (p > 0.05).
Keywords: Achievement motivation, Apis cerana, Beekeeper, Beekeeping
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คํานํา
ผึง้ เป็ นแมลงที่มีประโยชน์แก่มนุษย์ ทัง้ ในด้านช่วยเพิ่มผลผลิตของพืชผลทางการเกษตร เป็ นแมลงที่ช่วยผสม
เกสรให้พืชได้ดี ทําให้มนุษย์มีอาหารกินและสร้างรายได้ (ปิ ยมาศ, 2551) ในสภาพธรรมชาติเมื่อพืน้ ที่ป่าลดลงและมีการ
เกิดไฟป่ าขึน้ ทําให้มีการเผาทําลายผึง้ ด้วย ดังนัน้ เพื่อให้ได้นาํ้ ผึง้ เพียงพอกับความต้องการ จําเป็ นต้องมีการเริม่ เรียนรูเ้ รื่อง
ผึง้ และการทดลองเลีย้ งผึง้ ขึน้ ซึ่งผึง้ โพรง (Apis cerana) เป็ นตัวเลือกที่น่านํามาเลีย้ งมากที่สุดเพราะเป็ นผึง้ พืน้ เมือง
(native species) มีการกระจายอยูเ่ กือบทั่วทุกประเทศในทวีปเอเชีย ในประเทศไทยนิยมเลีย้ งมากในพืน้ ที่ภาคใต้เพราะมี
สภาพภูมิประเทศ ภูมิอากาศเหมาะสม และมีพืชอาหารเพียงพอต่อการเลีย้ ง (Wongsiri and Tangkanasing, 1986)
สาเหตุที่พืชอาหารมีความสําคัญกับการเลีย้ งผึง้ เป็ นอย่างมากเนื่องจากพืชมีนาํ้ หวาน (nectar) และเกสร (pollen) จาก
ดอกไม้ นํา้ หวานและเกสรนีเ้ ป็ นแหล่งพลังงานและแหล่งโปรตีนที่สาํ คัญต่อการเจริญเติบโตของผึง้ และตัวอ่อนภายในรัง
(Herbert, 1976) ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการเลีย้ งผึง้ โพรง ได้แก่ (1) นํา้ ผึง้ เป็ นผลิตผลของนํา้ หวานจากดอกไม้ และจากแหล่ง
นํา้ หวานอื่นๆ เช่น นํา้ หวานจากเพลีย้ ที่ผงึ ้ ไปเก็บมา และผ่านขัน้ ตอนการเปลี่ยนแปลงทางเคมี และกายภาพบางประการ
แล้วสะสมไว้ในรังผึง้ (2) เกสร คือ เซลล์สืบพันธุ์เพศผูข้ องดอกไม้ที่ผึง้ ไปเก็บรวบรวม โดยวิธีการเข้าไปคลุกเคล้ากับอับ
เกสร ให้เกสรติดตามตัว และใช้ขาปั ดเขี่ยรวมกันเป็ นก้อน ติดไว้ที่ขาหลัง บริเวณอวัยวะที่เรียกว่า “ตะกร้าเก็บเกสร” และ
นํากลับมาเก็บยังรัง เพื่อใช้เป็ นอาหารประเภทโปรตีน สําหรับประชากรในรัง และโดยเฉพาะใช้เลีย้ งตัวอ่อน และ (3) ไขผึง้
จัดเป็ นไขสัตว์ ไขผึง้ แท้บริสทุ ธิ์ตอ้ งได้มาจากรวงรังผึง้ เท่านัน้ ประกอบด้วยสารเคมีหลายชนิดผสมกัน โดยผลิตออกมาจาก
ต่อมผลิตไขผึง้ ที่อยูท่ ี่ผิวด้านล่างส่วนท้องของผึง้ (สารานุกรมไทยสําหรับเยาวชนฯ เล่ม 15, 2564)
เกษตรกรในตําบลพระพุทธบาท อําเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย ได้จดทะเบียนเป็ นสหกรณ์เมื่อวันที่ 15
กุมภาพันธ์ 2564 ในชื่อ “สหกรณ์เลีย้ งผึง้ โพรงป่ าตําบลพระพุทธบาท จํากัด” ในระยะแรกตัง้ มีสมาชิกรวม 34 คน ถือหุน้
จํานวน 630 หุน้ เป็ นเงินค่าหุน้ มูลค่า 6,300 บาท (หกพันสามร้อยบาทถ้วน) เพื่อเพิ่มผลผลิตและเพิ่มมูลค่าให้กบั เกษตร
เลีย้ งผึง้ โพรงป่ า ในปั จจุบนั มีสมาชิกทัง้ หมด 44 คน แต่เดิมชาวบ้านได้รวมกลุม่ เลีย้ งผึง้ โพรงป่ าแบบธรรมชาติมานานกว่า
3 ปี ซึ่ง คุณ อาโน ร่ม เย็ น ที่ เ ป็ น ประธานกลุ่ม สหกรณ์เ ลีย้ งผึง้ โพรงป่ าตํา บลพระพุท ธบาท จํา กัด ร่ว มกับ สมาชิ ก ได้
ทําการศึกษาและทดลองหาวิธีการเลีย้ งผึง้ โพรงป่ าในพืน้ ที่ตาํ บลพระพุทธบาท อําเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย จน
ประสบความสําเร็จ และได้ถ่ายทอดความรู ใ้ ห้กบั ชาวบ้านที่สนใจอยากจะเลีย้ งเป็ นอาชีพเสริมสร้างรายได้ การเลีย้ งผึง้
โพรงป่ าของเกษตรกรที่เป็ นสมาชิกของสหกรณ์เลีย้ งผึง้ โพรงป่ าตําบลพระพุทธบาท จํากัด จะเลีย้ งแบบวิธีธรรมชาติหรือ
เลียนแบบธรรมชาติ โดยการสร้างกล่องไม้ไม่จาํ กัดขนาดเพื่อเป็ นรังผึง้ แต่สว่ นใหญ่จะมีขนาดกว้าง 35 ซม. ยาว 50 ซม.
และสูง 40 ซม. เจาะรู ขนาดเล็กบริเวณด้านล่างกึ่งกลางด้านที่เป็ นความกว้างของกล่อง ด้านบนกล่องจะเป็ นฝาปิ ดเป็ น
ส่วนที่ผึง้ ที่ทาํ รัง ที่สามารถปิ ด-เปิ ดได้ ผึง้ โพรงป่ าจะถูกล่อเข้ามาทํารังในกล่องไม้นี ้ ฤดูลอ่ ผึง้ เข้ากล่องที่เลีย้ งจะเริ่มตัง้ แต่
เดือนพฤศจิกายนเป็ นต้นไป และในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถือเป็ นช่วงที่ผงึ ้ จะเข้ากล่องไม้ที่จะใช้เลีย้ งดีท่ีสดุ และยังเป็ นช่วงที่
ผึง้ จะแยกไปตามกล่องไม้ได้มากที่สดุ คือ จาก 1 กล่อง แยกเพิ่มเป็ น 6 กล่อง จากนัน้ ในช่วงเดือนมีนาคมถึงเมษายนถือ
เป็ นเดือนห้าจะเป็ นช่วงเก็บนํา้ ผึง้ ที่มีคณ
ุ ภาพดีที่สดุ หลังเก็บนํา้ ผึง้ เสร็จแล้วก็จะปล่อยผึง้ คืนสูป่ ่ าเพราะในช่วงฤดูฝนจะไม่
ค่อยมีเกสรดอกไม้ที่ถือเป็ นอาหารของผึง้ หากยังเลีย้ งไว้ผงึ ้ จะตาย ดังนัน้ จึงให้ผงึ ้ กลับไปอยูใ่ นธรรมชาติในช่วงนัน้ ก่อนช่วง
เดือนพฤศจิกายน แม้วา่ จะไม่มีการนํากล่องไม้ที่จะใช้เลีย้ งไปล่อ ผึง้ ที่เคยเลีย้ งก็จะกลับมาที่กล่องไม้เอง เป็ นวัฏจักรเช่นนี ้
ทุกปี (สํานักงานสหกรณ์จงั หวัดหนองคาย, 2564)
จากการสัมภาษณ์คุณอาโน ร่มเย็นและกรรมการสหกรณ์เลีย้ งผึง้ โพรงป่ าตําบลพระพุทธบาท จํากัด ในวัน
ประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2546 ของสหกรณ์เลีย้ งผึง้ โพรงป่ าตําบลพระพุทธบาท จํากัด เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2546
เกี่ ยวกับปั ญหาในการเลีย้ งผึง้ โพรงป่ า พบว่าปั ญหาที่พบส่วนใหญ่ คือการเลีย้ งและการขยายรัง ซึ่งหมายถึงการเพิ่ม
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ศักยภาพการผลิตนํา้ ผึง้ ให้ทนั และเพียงพอกับความต้องการของตลาด ดังนัน้ การนําทฤษฎีเกี่ยวกับแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์มา
เป็ นแรงขับภายในที่บคุ คลให้มีความพยายามที่จะดําเนินกิจกรรมให้ประสบ ความสําเร็จตามจุดประสงค์ที่วางไว้ และเป็ น
แนวทางในการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบตั ิงานได้อย่างมีประสิทธิ ภาพ ในการศึกษานีจ้ ะใช้แรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ตาม
แนวทางของ McClelland มีความสําคัญต่อการศึกษาเรื่องแรงจูงใจมาก เพราะเขาคิดว่าแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์จะช่วยสอน
ให้บคุ คลรูจ้ กั ความสําเร็จและความล้มเหลว และยังช่วยให้คิดว่าบุคคลควรจะทํางานในระดับที่เหมาะสมกับตนเอง จึงจะ
ช่วยให้ ประสบผลสําเร็จ นอกจากนี ้ McClelland ยังเชื่อว่าทฤษฎีของเขาสามารถนําไปใช้เพื่อฝึ กบุคคลให้รูจ้ ักคิดและ
แสดงออก เพื่อให้ เกิดแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ได้ และสามารถนําไปใช้ได้ดีกบั บุคคลที่มีสมั ฤทธิ์ผลในการทํางานต่างๆ ได้ดีอีก
ด้วย แรงจูงใจนีเ้ ป็ น องค์ประกอบที่ผลักดันให้บุคคลมีความรับผิดชอบมากขึน้ และมีความต้องการความสําเร็จสูงขึน้
ลักษณะของคนที่มีแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์จะเป็ นคนที่มีความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะรับภาระหรือความรับผิดชอบในการ
ปฏิบตั ิงาน ไม่ชอบเกี่ยงงาน จะค้นหาว่าปั ญหาจะถูกแก้ได้โดยวิธีใดวิธีหนึ่ง ตัง้ เป้าหมายไว้สงู กว่าปกติและชอบเสี่ยงกับ
เป้าหมายในระดับที่เป็ นไปได้หรือสถานการณ์ที่ทา้ ทาย ตลอดจนต้องการข้อมูลย้อนกลับ (Feedback) เกี่ยวกับผลการ
ปฏิบตั ิงานของตน แรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์จะทําให้บคุ คลในอาชีพประสบความสําเร็จในชีวิตหรือหน้าที่การงานนัน้ เกิดจาก
ความต้องการที่จะประสบผลสําเร็จในงานที่ทาํ บุคคลที่มีความต้องประสบความสําเร็จ จะมีความพยายามที่ จะเอาชนะ
อุปสรรคต่างๆ เมื่อสามารถเอาชนะก็จะประสบความสําเร็จ จะมีความสบายใจหรือภูมิใจ ถ้าหากไม่สาํ เร็จก็จะรู ส้ กึ วิตก
กังวล (McClelland, 1985) ดังนัน้ วัตถุประสงค์ของงานวิจยั เพื่อหาระดับแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ และความสัมพันธ์ระหว่าง
ปั จจัยส่วนบุคคลกับระดับแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ในการเลีย้ งผึง้ โพรงป่ าของเกษตรกรที่เป็ นสมาชิกสหกรณ์เลีย้ งผึง้ โพรงป่ า
ตําบลพระพุทธบาท จํากัด
วิธีดาํ เนินการศึกษา
รู ปแบบการศึกษา
เป็ นการศึกษาวิเคราะห์ขอ้ มูลในเชิงปริมาณ (Quantitative) โดยเป็ นการวิจยั เชิงสํารวจ ทําการเก็บรวบรวมข้อมูล
ด้วย แบบสอบถามแบบปลายปิ ดเป็ นหลัก ดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็ นเวลา 12 เดือน (ธันวาคม 2563 - พฤศจิกายน
2564)
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
กลุ่ม ตัว อย่า ง คื อ เกษตรกรที่ เ ป็ น สมาชิ ก ของสหกรณ์เ ลี ย้ งผึ ง้ โพรงป่ าตํา บลพระพุท ธบาท จํา กัด อํา เภอ
ศรีเชียงใหม่ จํานวน 40 ราย จาก ประชากรเป้าหมาย 44 ราย โดยการเลือกตัวอย่างแบบเจาะจง ที่แสดงในรายงานสมาชิก
เข้าใหม่-ลาออก สําหรับปี บญ
ั ชีสนิ ้ สุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2564 (สํานักงานสหกรณ์จงั หวัดหนองคาย, 2564)
เครือ่ งมือในการวิจยั
เครือ่ งมือที่ใช้ในการวิจยั ประกอบด้วย
1. แบบสอบถามแบบปลายเปิ ดเป็ นคําถามเกี่ยวกับข้อมูลพืน้ ฐานของเกษตรกรที่เป็ นสมาชิกของสหกรณ์เลีย้ งผึง้
โพรงป่ าตําบลพระพุทธบาท จํากัด ได้แก่ เพศ วุฒิการศึกษา และประสบการณ์ในการเลีย้ งผึง้ โพรงป่ า รวม 3 ข้อ
2. แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลด้านแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ในในการเลีย้ งผึง้ โพรงป่ า (Achievement Motivation)
ประกอบด้วย 6 ด้าน คือ (1) ความกล้าเสีย่ ง (Risk taking) จํานวน 6 ข้อ (2) ความกระตือรือร้น (enthusiasm) จํานวน 7 ข้อ
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(3) ความรับผิดชอบต่อตนเอง (Self-responsibility) จํานวน 7 ข้อ (4) ความต้องการทราบผลการตัดสินใจ (Decisions)
จํานวน 8 ข้อ (5) ทักษะในการจัดระบบงาน (Work organization skills) จํานวน 6 ข้อ และ (6) ความมีเอกลักษณ์ (Unique
Characteristic) จํานวน 6 ข้อ รวมจํานวน 40 ข้อ เป็ นแบบสอบถามแบบปลายปิ ด (close end) กําหนดให้ผตู้ อบเลือกได้
คําตอบเดียว ลักษณะของแบบสอบถามเป็ นคําถามชนิดจัดอันดับคุณภาพ ตามแนวคิดของลิเคอร์ท (Likert) แบบมาตรา
ส่วนประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดับ มีคะแนน 5 ถึง 1 คือ เห็นด้วยมากที่สดุ เห็นด้วยมาก เห็นด้วยปานกลาง เห็นด้วย
น้อ ย และเห็ น ด้วยน้อยที่ สุด และมี เ กณฑ์การแปลผล 5 ระดับ คื อ ระดับ สูงมาก (คะแนนเฉลี่ย 4.50–5.00) ระดับสูง
(คะแนนเฉลี่ย 3.50–4.49) ระดับปานกลาง(คะแนนเฉลี่ย 2.50–3.49) ระดับตํ่า (คะแนนเฉลี่ย 1.50–2.49) และระดับตํ่า
มาก (คะแนนเฉลี่ย 1.00–1.49) พัฒนาปรับปรุ งมาจากแบบสอบถามของ ดรรชนี จิตคํารพ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ที่
อ้างอิงแนวคิดของ McCelland (1961) มีระดับการวัดแบบอันตรภาค (Interval Scale) ตามวิธีของ จตุภมู ิ (2555) ผ่านการ
ทดสอบความเที่ยงตรงของเนือ้ หา โดยใช้ดชั นีความสอดคล้องระหว่างข้อคําถามกับวัตถุประสงค์ (IOC: Index of Item
Objective Congruence) และทดสอบความน่าเชื่อถือ (Reliability Test) โดยทําการแจกกับกลุม่ เกษตรกรกลุม่ ผูเ้ ลีย้ งปลา
อําเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย จํานวน 30 ชุด มีค่าครอนบาร์คแอลฟ่ า (Cronbach’s Alpha Analysis Test) ที่มีค่าความ
เชื่อมั่นเท่ากับ 0.94 ซึง่ มีคา่ เกินกว่า 0.700 หมายถึงสามารถใช้เป็ นเครือ่ งมือในการศึกษาได้ (กัลยา, 2546)
การเก็บรวบรวมข้อมูล
เก็บข้อมูลพืน้ ฐานของเกษตรกรที่เป็ นสมาชิกของสหกรณ์เลีย้ งผึง้ โพรงป่ าตําบลพระพุทธบาท จํากัด ข้อมูลด้าน
สมาชิกของสหกรณ์จากสําหนักงานสหกรณ์จงั หวัดหนองคาย และข้อมูลด้านแรงจูงใจใฝ่ สมั ฤทธิ์ในในการเลีย้ งผึง้ โพรงป่ า
โดยใช้แบบสอบถาม
การวิเคราะห์ขอ้ มูล
การวิเคราะห์ขอ้ มูลใช้สถิติเชิงพรรณนา แสดงผลเป็ นค่าความถี่ ร้อยละ และค่าเฉลี่ย และใช้สถิติเชิงอนุมาน
เปรียบเทียบความแตกต่างของเพศ และประสบการณ์การเลีย้ งผึง้ โพรงป่ ากับแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ ใช้วิธีการทดสอบสถิติวิธี
ไคสแควร์ (Chi-square) ด้วยโปรแกรมทางสถิติ
ผลและวิจารณ์ผลการศึกษา
ผลการศึกษา
ข้อมูลพืน้ ฐานส่วนบุคคล เกษตรกรที่เป็ นสมาชิกของสหกรณ์เลีย้ งผึง้ โพรงป่ าตําบลพระพุทธบาท จํากัด จํานวน
44 คน แต่สามารถเก็บข้อมูลได้ 40 คน คิดเป็ นร้อยละ 90.9 เป็ นเพศชายคิดเป็ นร้อยละ 90.0 และเพศหญิงคิดเป็ นร้อยละ
10.0 มีระดับการศึกษาก่อนปริญญาตรี และสูงกว่าปริญญาตรี คิดเป็ นร้อยละ 97.5 และ 2.5 ตามลําดับ เกษตรกรมี
ประสบการณ์ในการเลีย้ งผึง้ โพรงน้อยกว่า 1 ปี คิดเป็ นร้อยละ 7.5 มีประสบการณ์ในการเลีย้ งอยูใ่ นช่วง 1–3 ปี คิดเป็ นร้อย
ละ 17.5 มีประสบการณ์ในการเลีย้ งอยู่ในช่วง 3–5 ปี คิดเป็ นร้อยละ 72.5 และมีประสบการณ์ในการเลีย้ งมากกว่า 5 ปี
คิดเป็ นร้อยละ 2.5 ดัง Table 1
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Table 1 Baseline Characteristics (n = 40)
Characteristics

Frequency (Percent)

1. Gender
1.1 Male
1.2 Female
2. Education level
2.1 Before bachelor's degree
2.2 Bachelor's degree
2.3 higher bachelor's degree
3. Experience
3.1 < 1 year
3.2 1 to 3 years
3.3 3 to 5 years
3.4 > 5 years

36 (90.0)
4 (10.0)
39 (97.5)
0
1 (2.5)
3 (7.5)
7 (17.5)
29 (72.5)
1 (2.5)

ผลการประเมินแรงจูงใจใฝ่ สมั ฤทธิ์ในการเลีย้ งผึง้ โพรงป่ าของเกษตรกรสมาชิกสหกรณ์เลีย้ งผึง้ โพรงป่ าตําบลพระ
พุทธบาท จํากัด พบว่า มีแรงจูงใจใฝ่ สมั ฤทธิ์โดยรวมมีคา่ เฉลีย่ 4.60 อยูใ่ นระดับมากที่สดุ เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า
ด้านความรับผิดชอบต่อตนเอง (Individual Responsibility) มีค่าเฉลี่ยมากที่สดุ 4.75 อยู่ในระดับมากที่สดุ รองลงมาคือ
ด้านความมีเอกลักษณ์ (Unique Characteristic) มีค่าเฉลี่ย 4.65 อยู่ในระดับมากที่สดุ ด้านทักษะในการจัดระบบงาน
(Work organization skills) มีค่าเฉลี่ย 4.61 อยู่ในระดับมากที่สดุ ด้านความกระตือรือร้น (Enthusiasm) มีค่าเฉลี่ย 4.56
อยู่ในระดับมากที่สดุ ด้านความกล้าเสี่ยง (Moderate risk taking) มีค่าเฉลี่ย 4.54 อยู่ในระดับมากที่สดุ ส่วนด้านความ
ต้องการทราบผลการตัดสินใจ (Decisions) มีคา่ เฉลีย่ น้อยที่สดุ 4.51 อยูใ่ นระดับมาก ดัง Table 2
Table 2 Results Analysis Description (n = 40)
Items
1. Risk taking
2. Enthusiasm
3. Self-Responsibility
4. Decisions
5. Work organization skills
6. Unique Characteristic
Mean total

Mean
4.54
4.56
4.75
4.51
4.61
4.65
4.60

Category
Very High
Very High
Very High
High
Very High
Very High
Very High

จากการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างเพศกับแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ในการเลีย้ งผึง้ โพรงป่ าของเกษตรกรสมาชิก
สหกรณ์เลีย้ งผึง้ โพรงป่ าตําบลพระพุทธบาท จํากัด พบว่า เพศมีความสัมพันธ์กบั แรงจูงใจใฝ่ สมั ฤทธิ์ในด้านด้านความกล้า
เสี่ยง ด้านความต้องการทราบผลการตัดสินใจ และด้านทักษะในการจัดระบบงานขึน้ อยูก่ บั เพศ (p < 0.05) ส่วนแรงจูงใจ
ใฝ่ สัมฤทธิ์ดา้ นความกระตือรือร้น ด้านความรับผิดชอบต่อตนเอง และด้านความมีเอกลักษณ์ไม่ขนึ ้ อยู่กบั เพศ (p > 0.05)
ดัง Table 3
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Table 3 Frequency and result of Chi-square test of achievement motivation with gender
Frequency
Items
Males
Female
1. Risk taking
Very High
23
0
High
12
4
Moderate
1
0
2. Enthusiasm
Very High
21
3
High
14
1
Moderate
1
0
3. Self-Responsibility
Very High
27
3
High
9
1
4. Decisions
Very High
20
1
High
16
1
Moderate
0
2
5. Work organization skills
Very High
29
1
High
7
3
6. Unique Characteristic
Very High
22
3
High
13
1
Moderate
1
0
Note: *p < 0.05.

Asymp. Sig.
(2-sided)
0.036*

0.793

0.744
0.000*

0.042*
0.840

จากการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างประสบการณ์ในการเลีย้ งผึง้ โพรงป่ ากับแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ในการเลีย้ งผึง้
โพรงป่ าของเกษตรกรสมาชิกสหกรณ์เลีย้ งผึง้ โพรงป่ าตําบลพระพุทธบาท จํากัด พบว่า ประสบการณ์ในการเลีย้ งผึง้ โพรง
ป่ ามีความสัมพันธ์กบั ด้านความกล้าเสี่ยง ด้านความรับผิดชอบต่อตนเอง ด้านความต้องการทราบผลการตัดสินใจ ด้าน
ทักษะในการจัดระบบงาน และด้านความมีเอกลักษณ์ขึน้ อยู่กับประสบการณ์ในการเลีย้ งผึง้ โพรงป่ า (p < 0.05) ส่วน
แรงจูงใจใฝ่ สมั ฤทธิ์ดา้ นความกระตือรือร้นไม่ขนึ ้ อยูก่ บั ประสบการณ์ในการเลีย้ งผึง้ โพรงป่ า (p > 0.05) ดัง Table 4
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Table 4 Frequency and result of Chi-square test of achievement motivation with experience
Frequency
Items
< 1 year
1 to 3 years
3 to 5 years
> 5 years
1. Risk taking
Very High
0
0
22
1
High
3
6
7
0
Moderate
0
1
0
0
2. enthusiasm
Very High
0
4
19
1
High
3
2
10
0
Moderate
0
1
0
0
3. Self-Responsibility
Very High
0
3
26
1
High
3
4
3
0
4. Decisions
Very High
0
0
20
1
High
3
7
7
0
Moderate
0
0
2
0
5. Work organization skills
Very High
0
4
25
1
High
3
3
4
0
6. Unique Characteristic
Very High
0
2
22
1
High
2
5
7
0
Moderate
1
0
0
0
Note: *p < 0.05.

Asymp. Sig.
(2-sided)
0.002*

0.100

0.001*
0.005*

0.006*
0.002*

วิจารณ์ผลการศึกษา
การศึกษาถึงแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ของเกษตรกรสมาชิกสหกรณ์เลีย้ งผึง้ โพรงป่ าตําบลพระพุทธบาท จํากัด ใช้
แนวคิดของ McClelland (1961) พบว่า แรงจูงใจใฝ่ สมั ฤทธิ์ของเกษตรกรอยูใ่ นระดับมากที่สดุ ซึง่ มีคา่ เฉลีย่ 4.60 โดยที่ไม่
มีเกษตรกรคนใดมีแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ในระดับตํ่า สอดคล้องกับการศึกษาของโสภณ (2536) ได้ศึกษาแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์
ของเกษตรกรผู้เ ลี ้ย งไก่ เ นื ้อ ในลัก ษณะที่ มี ส ัญ ญาผู ก พั น ประเภทประกั น ราคา ในภาคกลาง ภาคเหนื อ ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออก ประกอบด้วยจังหวัดลพบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง เพชรบูรณ์ ชัยภูมิ และปราจีนบุรี
จํานวน 102 คน พบว่า มีแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์อยู่ในระดับค่อนข้างสูง คือ ร้อยละ 75.49 ของผูต้ อบแนวคําถามสัมภาษณ์
ทัง้ หมด (102 คน) ซึ่ง McClelland (1961) ยังกล่าวไว้ว่าแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ ยงั เป็ นตัวบ่งชี ท้ ี่สาํ คัญในทางจิตวิทยาว่า
บุค คลนั้น จะเรีย นรู ใ้ นเรื่อ งนั้น ๆ ประสบความสํา เร็จ หรือ ล้ม เหลวในอนาคต กล่า วคื อ ผู้ที่ จ ะทํา งานได้อ ย่า งประสบ
ความสําเร็จจะต้องมีแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์สงู ความสําเร็จของงานจะกระทําได้โดยกระตุน้ ให้เกิดแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์เป็ น
สําคัญ เมื่อแต่ละบุคคลมีแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์สงู ก็จะสามารถปฏิบตั ิสิ่งต่างๆ ได้สาํ เร็จและช่วยให้ผลการปฏิบตั ิงานที่ได้
ออกมานัน้ มีประสิทธิผล เป็ นไปตามเป้าหมายที่กาํ หนดไว้
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ความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจใฝ่ สมั ฤทธิ์ในในการเลีย้ งผึง้ โพรงป่ าของเกษตรกรสมาชิกสหกรณ์เลีย้ งผึง้ โพรงป่ า
ตําบลพระพุทธบาท จํากัด พบว่า แรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ดา้ นความกล้าเสี่ยง ด้านความต้องการทราบผลการตัดสินใจ และ
ด้านทักษะในการจัดระบบงานขึน้ อยู่กับเพศ สอดคล้องกับการศึกษาของ Liu and Zhu (2009) ได้ศึกษาและวิเคราะห์
แรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ของนักเรียนมัธยมปลาย 278 คน พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ของนักเรียนมัธยม
ปลายกับเพศมีความแตกต่างอย่างมีนยั สําคัญ (p < 0.05) โดยที่แรงจูงใจใฝ่ สมั ฤทธิ์ในเพศชายมีสงู กว่าเพศหญิง
ความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจใฝ่ สมั ฤทธิ์ในในการเลีย้ งผึง้ โพรงป่ าของเกษตรกรสมาชิกสหกรณ์เลีย้ งผึง้ โพรงป่ า
ตําบลพระพุทธบาท จํากัด ด้านความกล้าเสี่ยง ด้านความรับผิดชอบ ด้านความต้องการทราบผลการตัดสินใจ ด้านทักษะ
ในการจัดระบบงาน และด้านความมีเอกลักษณ์ ขึน้ อยู่กับประสบการณ์ สอดคล้องกับการศึกษาของ ชนิกานต์ (2559)
พบว่า เกษตรกรผูเ้ ลีย้ งปลาดุกเชิงพาณิชย์ในจังหวัดปทุมธานีที่มีทกั ษะและประสบการณ์ 1–10 ปี มีความพร้อมเฉลีย่ ด้าน
วุฒิภาวะมาก เนื่องจากเป็ นเกษตรกลุม่ ดังกล่าวเป็ นคนรุ น่ ใหม่ที่เข้ามาสืบทอดกิจการต่อจากรุ น่ พ่อแม่ หรือเพิ่งเริ่มเลีย้ ง
ปลาดุกได้ไม่นาน จึงมีความสนใจใฝ่ รู ว้ ิทยาการใหม่ๆ เพิ่มเติมอยู่เสมอ กลุ่มเกษตรกรที่มีประสบการณ์มากจะมีความ
พร้อมในการจัดการฟาร์มที่สงู ด้วยเนื่องจากมีการเรียนรูแ้ ละฝึ กฝนทักษะต่างๆ อยูเ่ ป็ นประจํา จึงมีความมั่นใจสูงที่จะนําสิง่
ต่างๆ ที่ได้เรียนรูไ้ ปปรับใช้นาํ ไปสูก่ ารปฏิบตั ิจริง
ส่วนแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ในการเลีย้ งผึง้ โพรงป่ าของเกษตรกรสมาชิกสหกรณ์เลีย้ งผึง้ โพรงป่ าตําบลพระพุทธบาท
จํากัด ด้านความกระตือรือร้นไม่ขนึ ้ กับประสบการณ์ เนื่องจากเกษตรกรผูเ้ ลีย้ งผึง้ โพรงป่ าโดยส่วนใหญ่มีอายุในช่วง 40 ปี
ถึงวัยเกษี ยณ อาจเกี่ยวข้องกับความมานะอดทนที่ตอ้ งการทําสิ่งที่ทา้ ทายให้ประสบความสําเร็จเพื่อต้องการการยอมรับ
จากชุมชน สังคม การมีรายได้ที่สงู และการมีหนีส้ นิ ที่นอ้ ย สอดคล้องกับแนวคิดของ McClelland (1961) กล่าวถึงลักษณะ
ของผูท้ ี่มีความกระตือรือร้นไว้วา่ เป็ นผูท้ ี่มีความขยันขันแข็ง เอาใจใส่ มานะพากเพียรต่อสิ่งท้าทายความสามารถของตน
เป็ นงานที่ตอ้ งใช้ทกั ษะที่ซบั ซ้อน และสอดคล้องกับ การศึกษาของอารีญา และคณะ (2562) ซึ่งพบว่าเกษตรกรมีแรงจูงใจ
ใฝ่ สัมฤทธิ์ นอ้ ยเนื่องจากเกษตรกรมีประสบการณ์ในการปลูกหญ้าสนามมาแล้วมากกว่า 23 ปี มีการศึกษาในระดับ
ประถมศึกษารวมทัง้ มีอายุโดยเฉลี่ย 55 ปี จึงอาจเป็ นสาเหตุทาํ ให้เกษตรกรมีแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์นอ้ ย เพราะแรงจูงใจใฝ่
สัมฤทธิ์เป็ นแรงจูงใจเกี่ยวข้องกับบุคคลในความรับผิดชอบ ขยัน อดทน ที่จะพัฒนาเรียนรู ใ้ ห้บรรลุเป้าหมายที่ตงั้ ไว้ ซึ่งจะ
เห็นได้วา่ ระดับแรงจูงใจของเกษตรกรดังกล่าวมีรายได้จากการปลูกหญ้าสนามที่ค่อนข้างสูง ทําให้การดําเนินชีวิตไม่สนใจ
สิง่ กระตุน้ หรือสิง่ แวดล้อมภายนอก
สรุ ป

1. เกษตรกรที่เป็ นสมาชิกของสหกรณ์เลีย้ งผึง้ โพรงป่ าตําบลพระพุทธบาท จํากัด จํานวน 44 คน แต่สามารถเก็บ
ข้อมูลได้ 40 คน คิดเป็ นร้อยละ 90.9 เป็ นเพศชายมากกว่าเพศหญิง มีระดับการศึกษาก่อนปริญญาตรีมากทีส่ ดุ เกษตรกร
ส่วนใหญ่มีประสบการณ์ในการเลีย้ งผึง้ โพรงอยูใ่ นช่วง 3–5 ปี
2. การประเมินแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ในการเลีย้ งผึง้ โพรงป่ าด้านความกล้าเสี่ยง ด้านความกระตือรือร้น ด้านความ
รับผิดชอบต่อตนเอง ด้านทักษะในการจัดระบบงาน และด้านความมีเอกลักษณ์ อยู่ในระดับมากที่สดุ ส่วนด้านความ
ต้องการทราบผลการตัดสินใจอยูใ่ นระดับมาก
3. ความสัมพันธ์ระหว่างเพศกับแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ในการเลีย้ งผึง้ โพรงป่ า พบว่า ความกล้าเสี่ยง ความต้องการ
ทราบผลการตัดสินใจ และทักษะในการจัดระบบงานขึน้ อยูก่ บั เพศ แต่ความกระตือรือร้น ความรับผิดชอบต่อตนเอง และ
ความมีเอกลักษณ์ไม่ขนึ ้ อยูก่ บั เพศ
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4. ความสัมพันธ์ระหว่างประสบการณ์ในการเลีย้ งผึง้ โพรงป่ ากับแรงจูงใจใฝ่ สมั ฤทธิ์ในการเลีย้ งผึง้ โพรงป่ า พบว่า
ความกล้าเสี่ยง ความรับผิดชอบต่อตนเอง ความต้องการทราบผลการตัดสินใจ ทักษะในการจัดระบบงาน และความมี
เอกลักษณ์ ขึน้ อยูก่ บั ประสบการณ์ในการเลีย้ งผึง้ โพรง แต่ความกระตือรือร้น ไม่ขนึ ้ อยูก่ บั ประสบการณ์ในการเลีย้ งผึง้ โพรง
กิตติกรรมประกาศ
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การพึง่ ตนเองของเกษตรกรโครงการบริหารจัดการนํ้าอย่างยั่งยืนอ่างเก็บนํา้ ห้วยคล้ายอัน
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บทคัดย่อ
งานวิจยั นีม้ ีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับการพึ่งตนเอง และปั จจัยที่สง่ ผลต่อการพึ่งตนเองของเกษตรกรผูไ้ ด้รบั
ประโยชน์จากโครงการฯ โดยใช้แบบสัมภาษณ์ในการเก็บข้อมูลจากกลุม่ ตัวอย่างจํานวน 106 ราย วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยสถิติ
พรรณนา และ การวิเคราะห์การถดถอยพหุคณ
ู ผลการศึกษาพบว่า เกษตรกรมีภาพรวมระดับความรูเ้ กี่ยวกับหลักปรัชญา
เศรษฐกิ จ พอเพี ย งอยู่ ใ นระดับ มาก ( x� = 24.89) โดยมี ค วามรู ้ท างด้า นการมี ภู มิ คุ้ม กัน ( x� = 9.33) และด้า นความ
พอประมาณ (x� = 8.09) อยู่ในระดับมาก ในขณะที่ดา้ นการมีเหตุผลอยู่ในระดับปานกลาง (x� = 7.74) และภาพรวมการ
พึ่งตนเองก็อยู่ในระดับมากเช่นเดียวกัน โดยที่มีการพึ่งตนเองสี่ดา้ นอยูใ่ นระดับมากเรียงตามลําดับค่าเฉลี่ยดังนี ้ คือ ด้าน
จิ ต ใจ ( x� = 6.18) ด้า นสัง คมและวัฒ นธรรม ( x� = 6.66) ด้า นทรัพ ยากร ( x� = 6.89) ด้า นเทคโนโลยี (x� = 7.18) แต่ด ้า น
เศรษฐกิจอยูใ่ นระดับปานกลาง (x� = 7.75) สําหรับปั จจัยที่สง่ ผลต่อการพึง่ ตนเอง คือ การถือครองที่ดิน และความรูเ้ กี่ยวกับ
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
คําสําคัญ: การพึง่ ตนเอง, ความรู,้ ปั จจัยที่มีผลต่อการพึง่ ตนเอง, เศรษฐกิจพอเพียง
Abstract
The purpose of this study were to determine the level of self-reliance of farmers who had benefited
from the initiative, as well as the factors that influence it. A questionnaire was used to obtain data from 106
people in the sample group. Descriptive statistics and multiple regression were used to analyze the data. The
overview knowledge of Sufficiency Economy Philosophy was high level. When divided by aspects, immunity
(x� = 9.33) and moderation (x� = 8.09) knowledge were found to be at high levels. In addition, the rationality level
was moderate ( x� = 7.74). The overview of self-reliance was high level. When divided by aspects, mental
(x� = 6.18), social and cultural (x� = 6.66), natural resource (x� = 6.89), and technological (x� = 7.18) found at high
levels. It was moderate in terms of the economy. Land ownership and knowledge of the Sufficiency Economy
Philosophy had affecting to self-reliance.
Keywords: Factors affecting self – reliance, Knowledge, Self – reliance, Sufficiency economy
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คํานํา
บ้านโคกล่าม – แสงอร่าม ต.กุดหมากไฟ อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี เป็ นพืน้ ที่ที่มีอ่างเก็บนํา้ อันเนื่องมาจาก
พระราชดํา ริ แต่ไ ม่ส ามารถแก้ไ ขปั ญ หาการขาดแคลนนํา้ ทางการเกษตรและใช้ป ระโยชน์จ ากอ่า งเก็ บ นํา้ ได้อ ย่า ง
มีประสิทธิ ภาพ มูลนิธิชัยพัฒนาจึงได้คดั เลือกพืน้ ที่นีใ้ ห้กับสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิ ดทองหลังพระ สืบสาน
แนวพระราชดําริเข้ามาดําเนินงานภายใต้โครงการบริหารจัดการนํา้ อย่างยั่งยืน อ่างเก็บนํา้ ห้วยคล้ายอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ จ.อุดรธานี ตัง้ แต่ วันที่ 22 ธันวาคม 2553 เพื่อแก้ปัญหาการบริหารจัดการนํา้ จากอ่างเก็บนํา้ อันเนื่องมาจาก
พระราชดําริที่ไม่สามารถนํามาใช้ได้อย่างเต็มประสิทธิ ภาพ ให้ประชาชนในพืน้ ที่มีนาํ้ สําหรับกิ จกรรมทางการเกษตร
เพียงพอ โดยมีเป้าหมายให้ “ประชาชนพึง่ พาตนเองได้” อย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีการพัฒนาพืน้ ที่
ตามหลักองค์ความรู ้ 6 มิติ คือ นํา้ ดิน เกษตร พลังงานทดแทน ป่ า และสิง่ แวดล้อม ควบคูก่ บั การส่งเสริมการรวมกลุม่ เพื่อ
ประกอบอาชี พ การเพิ่มเติมองค์ความรู ใ้ นการดํารงชี วิตตามหลักปรัชญาเศรฐกิ จพอเพียงผ่านการลงมือปฏิบัติ ง าน
การอบรมและการศึกษาดูงาน (มูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดําริ, 2554) ปั จจุบนั มีการดําเนินงานมาแล้ว
8 ปี เป้าหมายหลักอย่างการพึง่ ตนเองยังไม่มีการประเมินภาพรวมของโครงการฯ ตามหลักทฤษฎีการพึง่ ตนเอง ผูว้ ิจยั จึงมี
ความสนใจที่จะศึกษาระดับการพึ่งตนเองและปั จจัยที่สง่ ผลต่อการพึง่ ตนเองของเกษตรกรที่ได้รบั ประโยชน์จากโครงการฯ
โดยใช้ทฤษฎีการพึ่งตนเองในชุมชนชนบท (TERMS) ของสัญญา (2536) ที่ได้รบั การยอมรับอย่างแพร่หลาย ซึ่งกล่าวว่า
ชุมชนจะพึ่งตนเองได้ ต้องมีการพึ่งตนเองทัง้ ห้าด้าน ได้แก่ ด้านเทคโนโลยี ด้านเศรษฐกิจ ด้านทรัพยากรธรรมชาติ ด้าน
สังคม และด้านจิตใจ นอกจากจะเป็ นทฤษฎีที่ได้รบั การยอมรับแล้วยังครอบคลุมประเด็นการพัฒนาพืน้ ที่ของโครงการฯ
ด้วย ซึ่งข้อมูลที่ได้จะเป็ นประโยชน์ให้หน่วยงานที่เกี่ ยวข้องใช้ในการวางแผนพัฒนาพืน้ ที่และกลุ่มเป้าหมายได้อย่าง
เหมาะสมต่อไป
อุปกรณ์และวิธีการ
ประชากรในการศึกษาคือผูแ้ ทนครัวเรือนเกษตรกรที่ได้รบั ประโยชน์จากโครงการฯ จํานวน 144 ราย โดยผูว้ ิจยั ทํา
การกําหนดขนาดตัวอย่างโดยใช้สตู ร Taro Yamane (1973) ที่ระดับค่าความเชื่อมั่น 95% ได้กลุ่มตัวอย่างทัง้ หมด 106
ราย จากนัน้ กําหนดขนาดตัวอย่างตามสัดส่วนประชากรของหมูบ่ า้ น คือ บ้านโคกล่าม จํานวน 56 ราย และบ้านแสงอร่าม
จํานวน 50 ราย และใช้วิธีการสุม่ ตัวอย่างแบบง่าย (Simple random sampling) โดยใช้ตารางเลขสุม่ โดยมีเลขกํากับหน่วย
รายชื่อทัง้ หมดของประชากร โดยผูว้ ิจยั ได้ดาํ เนินการสัมภาษณ์เพื่อเก็บข้อมูลด้วยตนเองตามรายชื่อที่สมุ่ ตัวอย่างไว้
เครือ่ งมือและการทดสอบเครือ่ งมือ
เครือ่ งมือที่ใช้ในการเก็บรวมรวมข้อมูล คือ แบบสัมภาษณ์ ซึง่ ประกอบไปด้วย 3 ตอน คือ 1) ข้อมูลพืน้ ฐาน ได้แก่
เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ ภาวะหนีส้ ิน การถือครองที่ดิน และการเปิ ดรับข้อมูลข่าวสาร 2) ความรู เ้ กี่ยวกับ
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็ นการเลือกตอบ ผิด หรือ ถูก โดยตอบถูกได้ 1 คะแนน และ 3) การพึ่งตนเอง เป็ นการ
เลือกตอบ ปฏิบตั ิ หรือ ไม่ปฏิบตั ิ ซึ่งถ้าปฏิบตั ิได้ 1 คะแนน ดําเนินการทดสอบคุณภาพเครื่องมือโดยผูเ้ ชี่ยวชาญจํานวน 3
ท่า น ตรวจสอบความตรงเชิ งเนื อ้ หา (Content validity) ด้ว ยการหาค่า IOC (Index of Item Objective Congruence)
ซึง่ แต่ละข้อคําถามมีคา่ มากกว่า 0.5 จากนัน้ นําแบบสอบถามไปทดลองใช้กบั เกษตรกรที่ไม่ใช่กลุม่ ตัวอย่างในพืน้ ที่ จํานวน
30 ราย เพื่ อ หาความเชื่ อ มั่น (Reliability) ของแบบสัม ภาษณ์ใ นตอนที่ 2 โดยวิ ธี ก ารของคูเ ดอร์- ริช าร์ด สัน (KuderRichardson method) มี ค่ า ความเชื่ อ มั่น เท่ า กับ 0.823 และแบบสัม ภาษณ์ใ นตอนที่ 3 โดยวิ ธี ก ารของครอนบาค
(Cronbach) มีคา่ ความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.804
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การวิเคราะห์ขอ้ มูล
การวิเคราะห์ขอ้ มูลใช้ สถิตเิ ชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แก่ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลีย่
(Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ได้กาํ หนดให้ระดับของคะแนนในการแปลผลเป็ นไปตามเกณฑ์
ของเบสท์ (Best, 1977) คือ ความกว้างของข้อมูล = (คะแนนสูงสุด – คะแนนตํ่าสุด) / จํานวนชัน้ ได้เกณฑ์การแปรผล ดังนี ้
ระดับความรู เ้ กี่ ยวกับปรัชญาเศรษฐกิ จพอเพียง ทัง้ หมด 33 ข้อ แบ่งออกเป็ น 3 ด้าน ด้านละ 11 ข้อ ได้แก่
ความพอประมาณ ความมีเหตุผล และการมีภมู ิคมุ้ กัน มีเกณฑ์ระดับคะแนนของแต่ละด้าน คือ คะแนนเฉลี่ย 1.00–4.33
หมายถึง ความรูร้ ะดับน้อย 4.34–7.67 หมายถึง ระดับปานกลาง และ 7.68–11.00 หมายถึง ระดับมาก และมีเกณฑ์ระดับ
คะแนนในภาพรวม คือ คะแนนเฉลี่ย 1.00–11.67 หมายถึง ระดับน้อย 11.68–22.34 หมายถึง ระดับปานกลาง และ
22.35–33.00 หมายถึง ระดับมาก
ระดับการพึ่งตนเอง ทัง้ หมด 42 ข้อ แบ่งเป็ น 5 ด้าน คือ 1) ด้านเศรษฐกิจ จํานวน 11 ข้อ 11 คะแนน มีเกณฑ์
ระดับคะแนน คือ คะแนนเฉลี่ย 1.00–4.33 หมายถึง พึ่งตนเองในระดับน้อย 4.34–7.67 หมายถึง พึ่งตนเองในระดับ
ปานกลาง คะแนนเฉลีย่ 7.68–11.00 หมายถึง พึง่ ตนเองในระดับมาก 2) ด้านสังคมและวัฒนธรรม จํานวน 7 ข้อ 7 คะแนน
มีเกณฑ์ระดับคะแนน คือ คะแนนเฉลี่ย 1.00–3.00 หมายถึง พึ่งตนเองในระดับน้อย 3.01–5.00 หมายถึง พึ่งตนเองใน
ระดับปานกลาง 5.01–7.00 หมายถึง พึ่งตนเองในระดับมาก 3) ด้านทรัพยากร จํานวน 8 ข้อ 8 คะแนน มีเกณฑ์ระดับ
คะแนน คือ คะแนนเฉลี่ย 1.00–3.33 หมายถึง พึ่งตนเองในระดับน้อย 3.34–5.67 หมายถึง พึ่งตนเองในระดับปานกลาง
5.68–8.00 หมายถึง พึ่งตนเองในระดับมาก 4) ด้านเทคโนโลยีจาํ นวน 9 ข้อ 9 คะแนน มีเกณฑ์ระดับคะแนน คือ คะแนน
เฉลี่ย 1.00–3.66 หมายถึง พึ่งตนเองในระดับน้อย 3.67–6.33 หมายถึง พึ่งตนเองในระดับปานกลาง 6.34–9.00 หมายถึง
พึ่งตนเองในระดับมาก และ 5) ด้านจิตใจ จํานวน 7 ข้อ 7 คะแนน มีเกณฑ์ระดับคะแนน คือ คะแนนเฉลี่ย 1.00–3.00
หมายถึง พึง่ ตนเองในระดับน้อย 3.01–5.00 หมายถึง พึง่ ตนเองในระดับปานกลาง 5.01–7.00 หมายถึง พึง่ ตนเองในระดับ
มาก และสําหรับภาพรวมระดับการพึ่งตนเอง คะแนนเต็ม จํานวน 42 คะแนน มีเกณฑ์ระดับคะแนน คือ คะแนนเฉลี่ย
1.00–14.66 หมายถึง พึง่ ตนเองในระดับน้อย 14.67–28.35 หมายถึง พึง่ ตนเองในระดับปานกลาง 28.34–42.00 หมายถึง
พึง่ ตนเองในระดับมาก
การศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อการพึง่ ตนเอง ระหว่างตัวแปรอิสระ 9 ตัว คือ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้
ภาวะหนีส้ นิ การถือครองที่ดนิ การเปิ ดรับข้อมูลข่าวสาร และความรูเ้ กี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กับตัวแปรตาม
คือ การพึ่งตนเองทัง้ 5 ด้าน (ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคมและวัฒนธรรม ด้านทรัพยากรธรรมชาติ ด้านเทคโนโลยี และด้าน
จิตใจ) ใช้การวิเคราะห์การถดถอยพหุคณ
ู (Multiple Regression)
ผลการศึกษาและวิจารณ์
1) ข้อมูลพืน้ ฐาน เกษตรกรผูไ้ ด้รบั ประโยชน์จากโครงการฯ ส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิ ง ร้อยละ 72.6 อายุระหว่าง
51–60 ปี มากที่สดุ ร้อยละ 35.8 รองลงมาคืออายุ 60 ปี ขึน้ ไป ร้อยละ 32.1 น้อยที่สดุ คืออายุต่าํ กว่า 30 ปี ร้อยละ 2.8
ส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับประถมศึกษา ร้อยละ 68.9 รองลงมาคือระดับ ปวส./ปวช. ร้อยละ 10.4 น้อยที่สดุ คือระดับ
ปริญญาตรี ร้อยละ 2.8 ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ร้อยละ 69.8 รองลงมาคือค้าขาย ร้อยละ 9.4 น้อยที่สดุ คือ
ช่างและโฮมสเตย์ ร้อยละ 0.9 มีรายได้ต่อปี อยู่ในระหว่าง 60,001–120,000 บาท มากที่สดุ ร้อยละ 32.1 รองลงมาคือ
ตํ่ากว่า 60,000 บาท ร้อยละ 31.1 น้อยที่สุดคือระหว่าง 120,001–180,000 บาท ร้อยละ 11.3 ส่วนใหญ่ รอ้ ยละ 77.4
เป็ นครัวเรือนที่มีหนีส้ ิน โดยมีจาํ นวนหนีส้ ิน 200,000 บาทขึน้ ไป มากที่สดุ ร้อยละ 29.2 รองลงมาคือตํ่ากว่า 50,000 บาท
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ร้อยละ 17.0 น้อยที่สดุ คือระหว่าง 50,001–100,000 บาท ร้อยละ 7.5 เกือบทัง้ หมดมีกรรมสิทธิ์ที่ดินเป็ นของตนเอง ร้อยละ
95.3 รองลงมาคือเป็ นของตนเองและเช่า ร้อยละ 3.8 และมีเพียงร้อยละ 0.9 ไม่มีที่ดินเป็ นของตนเอง
จากข้อ มูล พื น้ ฐานข้างต้น จะพบว่า เกษตรกรที่ อาศัย อยู่ในพื น้ ที่ส่ว นใหญ่ เ ป็ นเพศหญิ ง และกํา ลัง จะเข้าสู่
วัยสูงอายุ เนื่องจากประชากรชายและวัยแรงงานส่วนใหญ่ไปทํางานในพืน้ ที่อื่น ซึ่งสะท้อนให้เห็นปั ญหาของการย้ายถิ่น
ฐานของแรงงาน เพื่อสร้างรายได้ให้กบั ครอบครัวมากกว่าการทํางานอยูใ่ นภูมิลาํ เนา ซึง่ สอดคล้องกับการศึกษาของ นิตยา
และคณะ (2563) และ อรรถศาสตร์ และคณะ (2556) ที่กล่าวว่า วัยแรงงานมักจะไปทํางานนอกพืน้ ที่
สําหรับช่องทางในการเปิ ดรับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงส่วนใหญ่ คือ โทรทัศน์ ร้อยละ
86.8 รองลงมา คือ มูลนิธิปิดทองหลังพระฯ ร้อยละ 84.0 และน้อยที่สดุ คือ เอกสารสิ่งพิมพ์ ร้อยละ 0.9 ความถี่ในการรับ
ข้อมูลได้รบั ข้อมูลข่าวสารทุกวันมากที่สดุ ร้อยละ 32.1 รองลงมา คือ น้อยกว่า 1 วัน/สัปดาห์ ร้อยละ 18.9 น้อยที่สดุ คือ
4 วัน/สัปดาห์ ร้อยละ 2.8 การรับข้อมูลข่าวสารในแต่ละครัง้ ส่วนใหญ่ใช้เวลา 10 นาทีหรือน้อยกว่า ร้อยละ 67.9 รองลงมา
คือ ระหว่าง 11–20 นาที ร้อยละ 13.2 น้อยที่สดุ คือ ระหว่าง 41–50 นาที ร้อยละ 2.8 โดยส่วนใหญ่จะรับข้อมูลข่าวสาร
จากที่ บ ้า น ร้อ ยละ 92.5 รองลงมา คื อ การอบรม ร้อ ยละ 16.0 และน้อ ยที่ สุด คื อ บ้า นใกล้เ รือ นเคี ย ง ร้อ ยละ 7.5
ซึง่ สอดคล้องกับการศึกษาของ สุจิตรา (2558) ที่พบว่าโทรทัศน์เป็ นช่องทางในการเปิ ดรับข้อมูลข่าวสารมากที่สดุ
2) ระดับความรู ห้ ลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จากการศึกษาพบว่า เกษตรกรมีความรู เ้ กี่ยวกับหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงอยู่ในระดับมากและระดับปานกลาง คิดเป็ นร้อยละ 53.8 และ 46.2 ตามลําดับ และมีภาพรวมระดับ
ความรูเ้ กี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อยูใ่ นระดับมาก มีคา่ เฉลีย่ เท่ากับ 24.89 เมื่อจําแนกเป็ นรายด้านแล้วพบว่า
ด้านการมีภูมิคมุ้ กันและด้านความพอประมาณ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 9.33 และ 8.09 ตามลําดับ ส่วนด้าน
ความมีเหตุผล อยูใ่ นระดับปานกลาง มีคา่ เฉลีย่ เท่ากับ 7.47 (Fig. 1)
Results

High Moderate

Fig. 1 Overview of the knowledge level about the Sufficiency Economy Philosophy
เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ด้านความพอประมาณ ข้อคําถามที่ตอบถูกทัง้ หมด คือ เศรษฐกิจพอเพียงคือ
การใช้ทรัพยากรหรือสิ่งที่มีอยู่อย่างยั่งยืนเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สงู สุด รองลงมา คือ การใช้ชีวิตแบบพอเพียงคือการ
พึ่งตนเองเป็ นหลัก ร้อยละ 99.1 และตอบถูกน้อยที่สดุ เพียงร้อยละ 35.8 คือ แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงคือการทํา
การเกษตรโดยการปลูกพืชเลีย้ งสัตว์หลายชนิดเพื่อให้มีรายได้จากการค้าขาย (Fig. 2) ด้านความมีเหตุผล ข้อคําถามที่
ตอบถูกทัง้ หมด 2 ข้อ คือ การดํารงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง สามารถแก้ปัญหาความยากจนได้ทาํ ให้มีความเป็ นอยู่
ที่ดีขนึ ้ และ การวางแผนก่อนการทํากิจกรรมใดๆ ช่วยให้ประหยัดเวลาและลดรายจ่าย รองลงมา คือ การประกอบอาชีพ
ด้วยความซื่อสัตย์สจุ ริต เป็ นแนวทางหนึ่งของเศรษฐกิจพอเพียง และ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสามารถประยุกต์ใช้ใน
ทุกระดับ ทัง้ บุคคล ครอบครัว ชุมชน และประเทศ ร้อยละ 99.1 เท่ากัน และข้อคําถามที่ตอบถูกน้อยที่สดุ คือ ปรัชญา
เศรษฐกิ จ พอเพี ย งเหมาะสํา หรั บ คนยากจน มี ร ายได้ น ้ อ ยและเกษตรกรเท่ า นั้ น เพี ย งร้อ ยละ 47.2 (Fig. 3)
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ด้านการมีภูมิคมุ้ กัน ข้อคําถามที่ตอบถูกทัง้ หมด มีสามข้อ คือ 1) การมีแผนสํารองและแผนเผชิญเหตุ เป็ นการประยุกต์ใช้
เศรษฐกิจพอเพียงในการปฏิบตั ิงานอย่างหนึ่ง 2) การมีเงินออม ประกันความเสี่ยงในอนาคต ถือเป็ นภูมิคมุ้ กันตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง และ 3) การพูดคุยปรึกษาแลกเปลีย่ นความคิดเห็นในครอบครัวเป็ นการสร้างภูมิคมุ้ กันที่ดีให้กบั สมาชิก
ในครัวเรือน รองลงมา คือ การพัฒนาประเทศ คือการสร้างฐานรากทางเศรษฐกิจให้ม่นั คง นั่นคือ ทําให้คนในชนบทส่วน
ใหญ่พอมีพอกินก่อน ร้อยละ 99.1 และข้อคําถามที่ตอบถูกน้อยที่สดุ คือ การเรียนรูส้ งิ่ ใหม่ๆ เป็ นทางเลือกหนึง่ ที่ทาํ ให้ชีวิต
ดีขนึ ้ แต่ไม่เป็ นประโยชน์ตอ่ การดํารงชีวิต เพียงร้อยละ 46.2 (Fig. 4)

Fig. 2 Overview of Moderation

Fig. 3 Overview of Reasonableness

Fig. 4 Overview of Immunity
3) ระดับการพึ่งตนเอง จากการศึกษาพบว่า เกษตรกรมีระดับการพึง่ ตนเองโดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก 4 ด้าน
ได้แก่ ด้านสังคมและวัฒนธรรม ด้านทรัพยากร ด้านเทคโนโลยี และด้านจิตใจ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 6.66, 6.89, 7.18 และ
6.81 ตามลําดับ ยกเว้นด้านเศรษฐกิจที่อยูใ่ นระดับปานกลาง มีคา่ เฉลีย่ เท่ากับ 7.75 (Table 1)
Table 1 Overview of self – reliance level (There is a difference in the number of questions)
Self – reliance
SD
x�
1. Economic
2. Social - cultural
3. Natural resources
4. Technological
5. Mental
Total

7.75
6.66
6.89
7.18
6.81
35.29
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1.94
0.8
1.21
1.34
0.42
3.81

Results
Moderate
High
High
High
High
High

การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครัง้ ที่ 60

สาขาส่งเสริมการเกษตรและคหกรรมศาสตร์

แต่เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่า ด้า นเศรษฐกิ จ เกษตรกรเกื อบทัง้ หมดประกอบอาหารเองในครัว เรือ น
ร้อยละ 99.1 รองลงมาคือการวางแผนการผลิตที่สอดคล้องกับพืน้ ที่ ร้อยละ 93.4 และมีการทําบัญชีครัวเรือนเป็ นประจํา
น้อยที่สดุ เพียงร้อยละ 21.7 (Fig. 5) ด้านสังคมและวัฒนธรรม การมีผนู้ าํ ที่ช่วยกันระดมความคิดและนําความคิดนัน้ มา
พัฒนาท้องถิ่น ร้อยละ 99.1 รองลงมา คือ การแบ่งปั น/แลกเปลีย่ น ผลผลิตที่ได้ระหว่างคนในชุมชน ร้อยละ 98.1 และน้อย
ที่ สุด คื อ การรวมกลุ่มกับ คนในชุมชนเพื่อ การประกอบอาชี พ ร้อ ยละ 85.8 (Fig. 6) ด้า นทรัพ ยากร มี ก ารดูแลรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติ ที่ดิน แหล่งนํา้ ป่ าไม้ สิง่ แวดล้อม และทรัพยากรในชุมชน มากที่สดุ ร้อยละ 97.2 รองลงมา คือ การใช้
ประโยชน์จากแหล่งนํา้ ในพืน้ ที่เพื่อทําการเกษตรและประกอบอาชีพ และ การบริหารจัดการ/วางแผน การใช้ดิน นํา้ ป่ า
ที่เป็ นทรัพยากรในพืน้ ที่ ร้อยละ 95.3 และข้อคําถามที่ปฏิบตั ินอ้ ยที่สดุ คือ การทําลายขยะที่เป็ นวัสดุจากธรรมชาติโดยการ
ฝังกลบ ร้อยละ 40.6 (Fig. 7) ด้านเทคโนโลยี มีการติดตามข้อมูลข่าวสาร เหตุการณ์ จากสือ่ ต่างๆ เช่น วิทยุ โทรทัศน์ ฯลฯ
มากที่สดุ ร้อยละ 99.1 รองลงมา คือ การศึกษาหาความรู เ้ พิ่มเติมด้วยตนเองในด้านการประกอบอาชีพ ร้อยละ 97.2 และ
ข้อคําถามที่ปฏิบตั ินอ้ ยที่สดุ คือ การทําสารกําจัดศัตรู พืชจากสมุนไพรได้เอง เช่น สะเดา สาบเสือ ร้อยละ 62.3 (Fig. 8)
ด้านจิตใจ มีการถ่ายทอดความรู ้ ภูมิปัญญาสูค่ นในชุมชนอย่างไม่ปิดบัง การไม่สร้างความเดือดร้อนรําคาญใจให้กบั ผูอ้ ื่น
การประกอบอาชีพด้วยความซื่อสัตย์สจุ ริต การให้ความช่วยเหลือกับผูท้ ่ีประสบความเดือดร้อน และ การภาคภูมิใจใน
อาชีพของตนเอง มากที่สดุ ร้อยละ 100 รองลงมา คือ การช่วยเหลือชุมชนในการจัดกิจกรรมต่างๆ การมีความสามารถใน
การแก้ไขปั ญหาที่เกิดขึน้ ด้วยตนเอง และ การปรึกษาผูร้ ู ห้ รือผูเ้ ชี่ยวชาญ ในการแก้ไขปั ญหาที่เกิดขึน้ เช่น ในการประกอบ
อาชีพ ร้อยละ 98.1 และมีการปฏิบตั ินอ้ ยที่สดุ ในเรื่องการช่วยเหลือกันในการผลิต เช่น การเตรียมดิน เมล็ดพันธุ์ ร้อยละ
86.8 (Fig. 9)
ภาพรวมระดับความรูเ้ กี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอยูใ่ นระดับมาก เช่นเดียวกับการศึกษาของ ภาวิดา
(2562) แต่อย่างไรก็ตามความรูด้ า้ นความมีเหตุผลยังอยูใ่ นระดับปานกลาง เนื่องจากเป็ นการส่งเสริมความรูผ้ า่ นการลงมือ
ปฏิบตั ิตามนโยบายของหน่วยงาน เกษตรกรอาจจะต้องใช้เวลาในการทําความเข้าในอย่างเป็ นระบบ

Fig. 4 Overview of Economic self – reliance

Fig. 5 Overview of Social - cultural self – reliance

Fig. 6 Overview of Natural resources self – reliance

Fig. 7 Overview of Technology self – reliance
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Fig. 8 Overview of Mental self – reliance
4) ปั จจัยที่มีผลต่อการพึ่งตนเองของเกษตรกรผูไ้ ด้รบั ประโยชน์จากโครงการฯ ด้วยการวิเคราะห์การถดถอย
พหุคูณ (Multiple Regression) พบว่า มีตัวแปรอิสระ 2 ตัว ได้แก่ การถื อครองที่ดิน และความรู เ้ กี่ ยวกับหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ที่สามารถพยากรณ์การพึ่งตนเองได้อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสามารถพยากรณ์การ
พึ่งตนเองของเกษตรกร ได้รอ้ ยละ 20.3 (R2 = 0.203) และมีความคลาดเคลื่อนในการพยากรณ์ (SEest ) เท่ากับ 3.558
โดยตัวแปรการถือครองที่ดิน มีค่าเป็ นบวก กล่าวคือ หากมีการถือครองที่ดินมากขึน้ จะทําให้ระดับการพึ่งตนเองของ
เกษตรกร มีมากขึน้ ไปด้วย ซึ่งที่ดินนัน้ เป็ นปั จจัยการผลิตที่สาํ คัญตามหลักเศรษฐศาสตร์ของ วันรักษ์ (2553) และตัวแปร
ความรูเ้ กี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีคา่ เป็ นลบ กล่าวคือ หากมีความรูเ้ กี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
มากขึน้ จะทําให้ระดับการพึ่งตนเองของเกษตรกรผู้ ลดลง ซึ่งอาจเกิดจากกระบวนการพัฒนาในพืน้ ที่เป็ นการเรียนรู ผ้ า่ น
การลงมือปฏิบตั ิ สอดคล้องกับการศึกษาของจุติมาพร (2562) ที่พบว่าในพืน้ ที่ใช้การเรียนรู ผ้ ่านการปฏิบตั ิเป็ นส่วนใหญ่
ถึงแม้จะมีการส่งเสริมความรู ผ้ ่านเอกสาร หนังสือ ก็ยากที่จะทําความเข้าใจ เนื่องจากการไม่ค่อยรู ห้ นังสือเพราะได้รบั
การศึกษาในระดับชัน้ ประถมศึกษาเท่านัน้ จึงทําให้ปัจจัยความรู ม้ ีทิศทางตรงกันข้าม (Table 2) ซึ่งสามารถสร้างสมการ
ถดถอยเพื่อใช้พยากรณ์การพึง่ ตนเองของเกษตรกรผูไ้ ด้รบั ประโยชน์จากโครงการฯ ได้ดงั Equation 1
Y = 44.165+0.066x1 - 0.379x2
Table 2 Factors Affecting Self-Reliance
Variable
Constant
Land ownership (x1 )
knowledge about Sufficiency Economy Philosophy (x2 )
Note: R = 0.450, R2 = 0.203, SEest = 3.558, F = 2.709.
*Significant at level 0.05.

b
44.165
0.066
-0.379

(1)
SE
3.286
0.032
0.102

t
13.440
2.049
-3.702

Sig.
0.000*
0.043*
0.000*

สรุ ปผลการศึกษา
เกษตรกรผูไ้ ด้รบั ประโยชน์จากโครงการบริหารจัดการนํา้ อย่างยั่งยืน อ่างเก็ บนํา้ ห้วยคล้ายอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ จ.อุดรธานี ส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง จบการศึกษาระดับประถมศึกษา และประกอบอาชีพเกษตรกรรม ร้อยละ
69.8 มีรายได้ต่อปี อยู่ในระหว่าง 60,001–120,000 บาท มากที่สดุ ร้อยละ 32.1 ส่วนใหญ่รอ้ ยละ 77.4 เป็ นครัวเรือนที่มี
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หนีส้ ิน โดยมีจาํ นวนหนีส้ ิน 200,000 บาทขึน้ ไป และเกือบทัง้ หมดมีกรรมสิทธิ์ท่ีดินเป็ นของตนเอง มีระดับความรู เ้ กี่ยวกับ
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อจําแนกเป็ นรายด้านแล้วพบว่า ด้านความพอประมาณและ
การมีภมู ิคมุ้ กัน อยู่ในระดับมาก ส่วนด้านความมีเหตุผล อยู่ในระดับปานกลาง ภาพรวมการพึ่งตนเองของเกษตรกรอยูใ่ น
ระดับมาก โดยมีการพึ่งตนเองระดับมาก 4 ด้าน คือ ด้านสังคมและวัฒนธรรม ด้านทรัพยากรธรรมชาติ ด้านเทคโนโลยี
และด้านจิตใจ แต่มีการพึ่งตนเองด้านเศรษฐกิจที่อยู่ในระดับปานกลาง ปั จจัยที่สง่ ผลต่อการพึ่งตนเองของเกษตรกร คือ
การถือครองที่ดิน และความรูเ้ กี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข้อเสนอแนะจากการวิจยั
1. กระบวนการส่งเสริมด้านความรู ้ นอกจากจะเรียนรู ผ้ ่านการปฏิบตั ิแล้ว ควรมีการจัดกระบวนการให้เกษตรกร
ได้เกิดการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และตรวจสอบความถูกต้องของความรู ท้ ี่ได้รบั ทัง้ นีเ้ พื่อจะได้พฒ
ั นาความรู ้ และการคิด
อย่างมีเหตุผล
2. ประเด็นการพึ่งตนเองด้านเศรษฐกิจ ควรให้ความสําคัญกับการทําบัญชีครัวเรือนและการนํามาใช้ประโยชน์
อย่างจริงจัง เพราะเป็ นเครือ่ งมือในการวิเคราะห์ถึงการใช้จ่ายภายในครัวเรือนอย่างมีเหตุผล
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ระบบสารสนเทศเชิงพืน้ ที่สาํ หรับสํารวจพืน้ ที่ปลูกยางพาราของเกษตรกรรายแปลงในตําบลป่ าบอน จังหวัด
พัทลุง ทําการศึกษาโดยการพัฒนาแอปพลิเคชันสํารวจจุดตัวอย่างแปลงปลูกยางพาราของเกษตรกร แล้วนํามาสร้าง
ฐานข้อมูลจุดพิกดั ภูมิศาสตร์แปลงปลูกยางพาราและสถิติเชิงพืน้ ที่ เพื่อใช้ติดตามแปลงปลูกยางพารา โดยทดสอบแอป
พลิเคชันบันทึกข้อมูลตัวอย่างแปลงปลูกยางพาราของเกษตรกรที่ได้ขนึ ้ ทะเบียนเกษตรกรไว้กบั เกษตรอําเภอ จํานวน 135
จุด ใน 11 หมู่บา้ น ผลการศึกษาพบว่า แอปพลิเคชันที่ได้พฒ
ั นาขึน้ สามารถบันทึกข้อมูลสํารวจภาคสนามได้สะดวกและ
สามารถระบุพิกดั ภูมิศาสตร์ พร้อมทัง้ บันทึกข้อมูลสํารวจเพื่อประกอบการติดตามข้อมูลแปลงยางพารา และแสดงข้อมูลที่
ได้จากการสํารวจได้ในรูปแบบ Dashboard Online ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว เพื่อสนับสนุนการติดตามพืน้ ที่ปลูกยางพารา
ของเจ้าหน้าที่เกษตรอําเภอ และเกษตรกรยุค 4.0 โดยแอปพลิเคชันรองรับการทํางานกับอุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์ และ
สมาร์ทโฟน ทําให้ตอบสนองต่อการใช้งานของเกษตรอําเภอที่ใช้ในการสํารวจข้อมูลเชิงพืน้ ที่ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
คําสําคัญ: ตําบลป่ าบอน, ยางพารา, ระบบระบุตาํ แหน่งบนพืน้ โลก, ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
Abstract

Spatial Information System for the para rubber planting area surveying of individual farmers in Pha Bon
Subdistrict, Phatthalung Province, study by development the application for para rubber planting survey. Then
creating a database of Geographic Coordinates points of rubber planting plots and concerned spatial statistics.
The application was used for recording the 135 rubber parcel points in 11 villages. The results of the study
revealed that the developed application can easily recording the Geo-spatial data for targeted areas surveying,
according to geographic coordinates. It can use for monitoring the rubber plantation plots in Pha Bon
Subdistrict, and can display the rubber plantation Geo-referenced data from the survey in the Online Dashboard
via the Internet network. This application supports the survey of rubber planting areas of District Agricultural
Officer and farmers in the agricultural 4.0 era. This application can easily and quickly help the District
Agricultural Officer to display Geo-spatial para rubber planting data.
Keywords: Global Positioning System, Para rubber, Pha Bon Subdistrict, Spatial Information Systems
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คํานํา
การใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic Information Systems) เพื่อรวบรวมสารสนเทศเชิงพืน้ ที่สาํ หรับ
ติดตามพิกดั ภูมิศาสตร์ตาํ แหน่งพืน้ ที่ปลูกยางพาราของเกษตรกรรายแปลง เพื่อสนับสนุนให้กบั งานเกษตรกรรมแม่นยําสูง
(Precision Agriculture) พืน้ ที่ศึกษาตําบลป่ าบอน จังหวัดพัทลุง เพื่อเป็ นแอปพลิเคชันที่สนับสนุนให้ได้ขอ้ มูลพืน้ ที่ปลูก
ยางพารารายแปลงสําหรับเกษตรอําเภอ ซึ่งรายงานจากสํานักงานสถิติจังหวัดพัทลุง (2563) รายงานสถิติจาํ นวนผูถ้ ือ
ครองทําการเกษตรในอําเภอป่ าบอน 7,610 ราย คิดเป็ นพืน้ ที่ 63,050 ไร่ และพืชที่ปลูกส่วนใหญ่คือยางพารา มีจาํ นวน
เกษตรกรผูป้ ลูกยางพาราในอําเภอป่ าบอน 4,070 ราย คิดเป็ นพืน้ ที่ 58,985 ไร่ การพัฒนาระบบแอปพลิเคชันสําหรับการ
ติดตามพืน้ ที่ปลูกยางพาราและบันทึกข้อมูลสถิติในการสํารวจภาคสนาม จึงจําเป็ นอย่างยิ่งเพื่อให้สามารถทํางานได้
รวดเร็ว สําหรับติดตามศักยภาพอุตสาหกรรมยางพาราในพืน้ ที่ เพื่อให้ดาํ เนินตามยุทธศาสตร์การพัฒนายางพาราของ
ประเทศไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ จากการที่เกษตรอําเภอได้สาํ รวจ และได้รบั ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่แตกต่างกัน ซึง่ ใน
บางครัง้ ข้อมูลอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว แอปพลิเคชันสําหรับติดตามแปลงปลูกยางพารานีจ้ ะทําให้ได้รบั
ข้อมูลที่รวดเร็ว และข้อมูลเป็ นปั จจุบนั ผูว้ ิจยั ได้พฒ
ั นาต้นแบบแอปพลิเคชันด้วย Google AppSheets เพื่อบันทึกข้อมูล
เข้าสูฐ่ านข้อมูล Google Sheet และสามารถแสดงผลลัพธ์จากพิกดั ภูมิศาสตร์ที่ได้จากการสํารวจในหน้าต่างของ Google
Data Studio Dashboard เพื่อแสดงผลข้อมูลเชิงพืน้ ที่แปลงปลูกยางพาราที่ได้รบั จากการสํารวจภาคสนามด้วยระบบระบุ
พิกดั บนพืน้ โลก (Global Positioning System) ผ่านระบบแอปพลิเคชัน เพื่อช่วยเพิ่มความสะดวกและความแม่นยําในการ
สํารวจพืน้ ที่ให้กบั เจ้าหน้าที่เกษตรอําเภอ และการบันทึกข้อมูลสถิติผลผลิตของแปลงเพาะปลูกยางพารา เพื่อรองรับการ
เกษตรกรรมแม่นยําสูงในอนาคต และยังสามารถนําข้อมูลที่ได้ไปสนับสนุนการวางแผนพัฒนาการเกษตรของผูป้ ลูก
ยางพารา โดยการจัดทําข้อมูลเพื่อติดตามแปลงปลูกยางพาราซึ่งเป็ นการรายงานผลการสํารวจด้วยระบบฐานข้อมูล
ออนไลน์ ซึ่งสามารถปรับปรุ งข้อมูลให้เป็ นปั จจุบนั และแสดงผลได้ตลอดเวลา เพื่อให้เกษตรกร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
รวมทัง้ นักวิจยั ทีม่ ีความสนใจสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างสะดวกรวดเร็ว
อุปกรณ์และวิธีการ
พืน้ ทีศ่ กึ ษา
แปลงปลูกยางพาราชนิดเอกสารสิทธิ์ท่เี ป็ นโฉนดที่ดิน (น.ส. 4) ทัง้ 11 หมู่บา้ นของตําบลป่ าบอน อําเภอป่ าบอน
จังหวัดพัทลุง โดยทําการสุม่ สํารวจเพื่อทดสอบการใช้งานระบบแอปพลิเคชันที่พฒ
ั นาขึน้ หมูบ่ า้ นละไม่นอ้ ยกว่า 10 แปลง
รวมทั้ง หมด 135 แปลง สาเหตุที่ เลือกทําการศึกษาในเขตพื น้ ที่นี เ้ นื่ องจากในเขตพื น้ ที่ นี เ้ ป็ น ที่ ตงั้ ของโรงงานแปรรู ป
นํา้ ยางพาราและโรงงานแปรรูปไม้ยางพารา
ศึกษาค้นคว้าและรวบรวมข้อมูล
ข้อมูลจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลสถิติผปู้ ลูกยางพาราจากสํานักงานเกษตรอําเภอ
ป่ าบอน และข้อมูลรายงานรายชื่อเกษตรกรชาวสวนยางรายจังหวัดตามที่ตงั้ สวนยางอําเภอป่ าบอน จังหวัดพัทลุง ปี พ.ศ.
2563 จํานวน 2,177 ราย ที่ได้รบั จากการยางแห่งประเทศไทย สาขาป่ าบอน ซึ่งจะได้เป็ น Attribute Data ในรู ปแบบ
Microsoft Excel แสดงตัวอย่างใน Fig. 1
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Fig. 1 Table reporting list of para rubber farmers in provinces according to the location of para rubber
plantations in Pha Bon District Phatthalung Province, 2020
การออกแบบและพัฒนาระบบ
การพัฒนาแอปพลิชนั เพื่อใช้เป็ นเครื่องมือสําหรับเก็บข้อมูลในการลงสํารวจภาคสนาม และเป็ นฐานข้อมูลของ
งานวิจยั โดยฐานข้อมูลนีจ้ ะถูกจัดเก็บไว้บนระบบ google cloud ซึง่ เป็ นระบบออนไลน์ ไม่มีคา่ ใช้จ่ายในการจัดเก็บ ซึง่ ผูท้ ี่
ได้รบั สิทธิ์เท่านัน้ จึงจะสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ มีขนั้ ตอนดังนี ้
1. ออกแบบแอปพลิเคชัน Google Sheet ชื่อ Rubber Plang โดยให้ขอ้ มูลสอดคล้องกับข้อมูลรายงานรายชื่อ
เกษตรกรชาวสวนยางรายจังหวัดตามที่ตงั้ สวนยาง อําเภอป่ าบอน จังหวัดพัทลุง ปี พ.ศ. 2563 ที่ได้รบั มาจากการยางแห่ง
ประเทศไทย สาขาป่ าบอน โดยให้มีการจัดเก็บข้อมูลสถิติเชิงพืน้ ที่ต่างๆ ของแปลงปลูกยางพารา พิกดั ละติจูด ลองจิจูด
ภาพถ่ายแปลงปลูกยางพารา และวันที่ที่ทาํ การสํารวจ
2. ออกแบบหน้าจอ และฟั งก์ชนั การทํางานของแอปพลิเคชัน ผูว้ ิจยั ได้ออกแบบแอปพลิเคชันให้ง่าย และสะดวก
ต่อการใช้งาน โดยการออกแบบจะเน้นการกดผ่านอินเตอร์เฟชที่พฒ
ั นาขึน้ ผ่านหน้าจอทัชสกรีนของเครื่องสมาร์ทโฟน
ซึง่ จะมีฟังก์ชนั การทํางานอยู่ 3 ส่วนด้วยกันคือ ฟั งก์ชนั ADDDATA ฟั งก์ชนั MAP และฟั งก์ชนั GRAPH
3. การติ ด ตั้ง แอปพลิ เ คชัน บนสมาร์ท โฟน โดยทํา การติ ด ตั้ง แอปพลิ เ คชัน ที่ ไ ด้พัฒ นาเสร็ จ แล้ว บนเครื่อ ง
สมาร์ท โฟน ซึ่ง สามารถติ ด ตั้ง ได้ทั้ง เครื่อ งสมาร์ท โฟนที่ เ ป็ น ระบบปฏิ บัติ ก าร Android และเครื่อ งสมาร์ท โฟนที่ เ ป็ น
ระบบปฏิบตั ิการ iOS
4. ออกแบบหน้าจอ Google Studio Dashboard เพื่อใช้เป็ นเครื่องมือสําหรับประมวลผลข้อมูล และแสดงผล
ข้อ มูล จากการสํา รวจภาคสนามแบบออนไลน์ สามารถเข้า ถึ ง ข้อ มูล ได้ต ลอดเวลา โดยแอปพลิชัน Google Studio
Dashboard นีถ้ ูกจัดเก็บไว้บนระบบ Google cloud ซึ่งเป็ นระบบออนไลน์ ไม่มีค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บ ซึ่งผูท้ ี่ได้รบั สิทธิ์
เท่านัน้ จึงจะสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ เช่นเดียวกับแอปพลิเคชัน Google Sheets
โดยแอปพลิเคชันที่ได้พัฒนาขึน้ จะนําข้อมูลจาก Google Sheet ไปแสดงผลบน Dashboard แบบ real time
ผ่าน Google Data Studio เพื่อใช้ประกอบการสนับสนุนการติดตามข้อมูลแปลงปลูกยางพารา ดังที่แสดงไว้ใน Fig. 2

496

ภาคบรรยาย

การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครัง้ ที่ 60

(A)

สาขาส่งเสริมการเกษตรและคหกรรมศาสตร์

(B)

(C)

(D)

Fig. 2 Google App Sheet Rubber Plang Survey Application screen: (A) main screen; (B) input data screen;
(C) save data screen; (D) display map and point screen
การทดสอบระบบ
ผูว้ ิจัยลงพืน้ ที่อาํ เภอป่ าบอน เมื่อวันที่ 15–30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เพื่อประชุมชีแ้ จงระหว่าง ผูว้ ิจัย เกษตร
อําเภอ ผูน้ าํ ชุมชน และเกษตรกรเจ้าของพืน้ ที่เพื่อแนะนําและอธิ บายการทํางานของโปรแกรมแอปพลิเคชันเพื่อสํารวจ
แปลงปลูกยางพารา ก่อนการลงสํารวจพืน้ ที่ โดยอธิบายวัตถุประสงค์การทดสอบการใช้งานระบบว่า เพื่อเป็ นเครือ่ งมือใน
การลงสํารวจแปลงปลูกยางพาราให้กบั เกษตรอําเภอ พร้อมทัง้ การวางแผนเส้นทางการสํารวจ และกลุม่ เป้าหมายในการ
เก็บข้อมูลด้วยแอปพลิเคชัน โดยคัดเลือกเฉพาะแปลงยางพาราที่มีโฉนดที่ดิน (น.ส.4) ที่ลงทะเบียนไว้กบั สํานักงานเกษตร
อําเภอป่ าบอน โดยได้ทาํ การสุม่ สํารวจแปลงตัวอย่างของเกษตรกรในตําบลป่ าบอน ทัง้ 11 หมู่บา้ น หมู่บา้ นละอย่างน้อย
10 แปลง รวมทัง้ หมด 135 แปลง จากทัง้ หมด 2,101 แปลง ขนาดพืน้ ที่ที่ทาํ การสํารวจ 918.38 ไร่ จากพืน้ ที่ทัง้ หมด
13,644.95 ไร่ โดยตัวอย่างการลงสํารวจพืน้ ที่ ดังแสดงใน Fig.3
(A)

(B)

(C)

(D)

Fig. 3 Rubber Plang application test using field survey with Pha Bon district agricultural officers: (A) test at
Pha Bon district agricultural office; (B) test at village No. 6; (C) test at village No. 1; (D) test at village No. 7
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การประเมินผลการทดลองใช้งานแอปพลิเคชันเพือ่ การสาํ รวจแปลงปลูกยางพารา
การนําข้อมูลจากแอปพลิเคชัน Google AppSheet ที่ได้จากการสํารวจตําแหน่งแปลงปลูกยางพารา เพื่อบันทึก
ตําแหน่งพิกดั ภูมิศาสตร์ และสถิติเชิงพืน้ ที่ของผลผลิตยางพาราในแปลงปลูก นํามาจัดทําแสดงผลบน Dashboard ด้วย
Google Data Studio เพื่อใช้ในการติดตามข้อมูลจากการสํารวจจุดแปลงปลูกยางพาราที่เข้าทําการสํารวจเก็บข้อมูลได้
ทันที โดยการประเมินผลการใช้งานแอปพลิเคชันจากการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่เกษตรอําเภอผูท้ ดลองใช้งานระบบ จากการ
สอบถามความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่ที่ได้ใช้งานพบว่าเจ้าหน้าที่มีความพอใจเป็ นอย่างยิ่ง เนื่องจากระบบมีความสะดวก
รวดเร็วในการใช้งาน ค้นหา ปรับปรุ ง และแสดงผลข้อมูลแปลงปลูกยางพาราที่ได้ทาํ การสํารวจ แต่การใช้งานยังมีความ
ซับซ้อนอยู่ในระดับหนึ่ง ซึ่งการใช้งานนัน้ ผูใ้ ช้งานจะต้องขอสิทธิ์การใช้งาน และผ่านการฝึ กอบรมการใช้งานระบบก่อนจึง
จะสามารถใช้งานระบบได้
ผลและวิจารณ์ผลการทดลอง
จากการทดสอบใช้แอปพลิเคชันเพื่อสํารวจแปลงปลูกยางพาราในเขตตําบลป่ าบอน ของผูว้ ิจยั ร่วมกับเจ้าเหน้าที่
เกษตรอําเภอป่ าบอน การแสดงผลข้อมูลที่สามารถเข้าถึงได้ สําหรับเจ้าหน้าที่เกษตรอําเภอ และบุคคลทั่วไป โดยมีการ
กรองข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ให้แสดงเฉพาะข้อมูลสถิติเชิงพืน้ ที่ สามารถเข้าถึงได้ที่ https://bit.ly/RubberPlang_SDT ซึง่ ผลจาก
การสํารวจด้วยแอปพลิเคชัน จะสามารถแสดงผลได้ทนั ทีผา่ นหน้าต่าง ที่แสดงใน Fig. 4
(A)
(B)

(C)

Fig. 4 Dashboard The results of the rubber plantation surveyed point: (A) select option screen; (B) display map
and data screen; (C) display satellite imagery and data screen
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รายงานผลจาก Dashboard ได้รวบรวมพืน้ ที่สาํ รวจ 135 แปลง เป็ นพืน้ ที่รวม 918.38 ไร่ จํานวนแปลงที่ได้สาํ รวจแล้ว
คิดเป็ นจํานวนร้อยละ 6.43 ของจํานวนแปลงยางพาราทัง้ หมด และได้ค่าพิกัดภูมิศาสตร์แปลงปลูกยางพาราที่ได้ร่วม
สํารวจกับเจ้าหน้าที่เกษตรอําเภอและเจ้าหน้าที่ผนู้ าํ ชุมชนในการลงสํารวจเก็บข้อมูลภาคสนาม และการบันทึกภาพถ่าย
จากแปลงยางพาราในสนาม และสามารถแสดงผลลัพธ์ในระบบ Cloud ของ Google และสถิติที่ได้ แสดงได้ดงั Table 2
Table 2 Information of rubber plantation survey points in Pa Bon Sub-district
Village
Registered Surveyed Surveyed
Village
No.
plots
plots
plots (%)
1
Baan Nai laom
153
12
7.84
2
Baan Klang
231
11
4.76
3
Baan Nong tia
186
12
6.45
4
Baan Kuan nui
245
15
6.12
5
Baan Koak nak but
151
12
7.95
6
Baan Tha din dang tok
213
12
5.63
7
Baan Pha bon tam
182
12
6.59
8
Baan Tung pee pan rup
63
12
19.05
9
Baan Sa la num
505
13
2.57
10
Baan Pha bon nua
78
12
15.38
11
Baan Huay mae lon
79
12
15.19

Surveyed area
size (Rai)
1,053.28
1,834.05
1,330.85
1,543.74
797.84
1,276.94
1,016.78
437.87
3,389.59
483
367.23

Surveyed
size (%)
7.72
13.44
9.75
11.31
5.58
9.36
7.45
3.21
24.84
3.56
2.30

สรุ ป
จากงานศึกษาระบบสารสนเทศเชิงพืน้ ที่เพื่อติดตามพืน้ ที่ปลูกยางพาราของเกษตรกรรายแปลง ด้วยการประยุกต์
ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS) ระบบการกําหนดตําแหน่งบนพืน้ โลก (GPS) ช่วยให้งานสํารวจติดตามแปลงปลูก
ยางพาราเป็ นไปได้อย่างสะดวก รวดเร็ว สอดคล้องกับงานวิจัยของ ชฎา ณรงค์ฤทธิ์ และคณะ (2557) จากการพัฒนา
แอปพลิเคชันสํารวจจุดตัวอย่างแปลงปลูกยางพาราพร้อมการติดตามสถิติเชิงพืน้ ที่ที่เกี่ยวข้องของเกษตรกรตัวอย่างผูป้ ลูก
ยางพาราในเขตตําบลป่ าบอน จังหวัดพัทลุง จํานวน 11 หมูบ่ า้ น จุดสํารวจ 135 แปลง เป็ นชนิดของเอกสารสิทธิ์แบบ น.ส.4
โดยในการลงสํารวจได้ทดสอบการใช้งานร่วมกับเจ้าหน้าที่เกษตรอําเภอป่ าบอน ผูน้ าํ ชุมชนในพืน้ ที่ และเจ้าของสวน
ยางพารา ด้วยแอปพลิเคชันในการสํารวจแปลงยางพาราที่พฒ
ั นาขึน้ ช่วยให้การบันทึกเก็บข้อมูลพิกดั ภูมิศาสตร์ของแปลง
ยางพารา ภาพถ่ายของแปลงปลูกยางพารา และลงวันที่ตามวันที่ได้ทาํ การลงสํารวจจริง และเชื่อมโยงกับสถิติเชิงพืน้ ที่
เป็ นไปได้โดยสะดวก และสามารถแสดงผลลัพธ์ใน Dashboard ได้อย่างรวดเร็ว ช่วยเพิ่มให้มีความถูกต้องของข้อมูลมาก
ขึน้ เพราะตรวจสอบข้อมูลได้ทันทีที่สาํ รวจ และสามารถนําข้อมูลจากพิกัดภูมิศาสตร์ตาํ แหน่งแปลงที่ดินดังกล่าวไป
ประกอบการวิเคราะห์ความเหมาะสมต่อไปในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (ชรัตน์ และวาสนา, 2553; สมพร และคณะ,
2552) โดยในการลงสํารวจได้สอบถามข้อมูลสถิติเชิงพืน้ ที่จากเจ้าของแปลงปลูกยางพารา หรือกับผูน้ าํ ชุมชนในพืน้ ที่ โดย
เจ้าหน้าที่เกษตรอําเภอจะต้องติดตัง้ แอปพลิเคชันสํารวจแปลงยางพารา และใช้งานด้วย Smartphone เพื่อใช้งานลง
สํารวจบันทึกข้อมูลเชิงพืน้ ที่ จากนัน้ ส่งข้อมูลผ่านระบบ โดยข้อมูลที่ได้จะบันทึกเก็บไว้ในฐานข้อมูลของ Google Sheet

499

ภาคบรรยาย

การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครัง้ ที่ 60

สาขาส่งเสริมการเกษตรและคหกรรมศาสตร์

เพื่ อ จะนํา ข้อมูล ไปแสดงผลเพื่ อติ ดตามข้อ มูล ใน Dashboard ช่ ว ยให้เกิ ดความสะดวกในการจัด เก็ บรวบรวมข้อมูล
ตํา แหน่ ง แปลงปลูก ยางพาราของเกษตรกรผู้ป ลูก ยางพาราได้อ ย่ า งสะดวก (สถานวิ จั ย สารสนเทศภู มิ ศ าสตร์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2560) เมื่อมีการสํารวจ
ภาคสนามและบัน ทึก ข้อ มูล ผ่า นแอปพลิเ คชัน ในสนาม และสามารถดํา เนิ น การแก้ไ ขผ่า นแอปพลิเ คชัน ได้ส ะดวก
เช่นเดียวกัน
การพัฒนาแอฟพลิเคชันนีช้ ่วยอํานวยความสะดวกให้เจ้าหน้าที่เกษตรอําเภอในการสํารวจแปลงปลูกยางพารา
ในพืน้ ที่ นอกจากนีผ้ ทู้ ี่ให้ความสนใจในระบบก็สามารถนําแอฟลิเคชันนีไ้ ปใช้งานได้ โดยระบบสามารถที่จะคาดการณ์ได้
ถึงปริมาณผลผลิตนํา้ ยาง ผลผลิตไม้ยางพารา และปริมาณการใช้ปยของเกษตรกร
ุ๋
จากจํานวนแปลงและขนาดพืน้ ที่แปลง
ปลูกยางพารา ข้อเสนอแนะในการพัฒนาระบบในครัง้ ต่อไปควรพัฒนาระบบให้ครอบคลุมพืน้ ที่ปลูกยางพาราทัง้ หมดใน
อําเภอป่ าบอน และครอบคลุมพืชเศรษฐกิจชนิดอื่นๆ ในอําเภอป่ าบอนด้วย
กิตติกรรมประกาศ
งานศึ ก ษาระบบสารสนเทศเชิ ง พื น้ ที่ เ พื่ อ ติ ด ตามพื น้ ที่ ป ลูก ยางพาราของเกษตรกรรายแปลง ได้ร ับ ความ
อนุเคราะห์จากหลายภาคส่วน จึงทําให้งานศึกษาสําเร็จลุลว่ ง ผูว้ ิจยั ขอขอบพระคุณ เจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
กรมวิชาการเกษตร เจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ สํานักงานเกษตรจังหวัดพัทลุง เจ้าหน้าที่การยางแห่งประเทศไทย
สาขาป่ าบอน ที่ได้อนุเคราะห์ขอ้ มูล และเจ้าหน้าที่สาํ นักงานเกษตรอําเภอป่ าบอน ที่ได้ให้คาํ แนะนําต่างๆ รวมทัง้ ช่วย
ประสานงานและลงสํารวจร่วมกับเจ้าหน้าที่ผนู้ าํ ชุมชนในการลงสํารวจเก็บข้อมูลภาคสนาม
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บทคัดย่อ
การวิจยั ครัง้ นี ้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) ความพึงพอใจในการใช้บริการของธนาคาร 2) พฤติกรรมของลูกค้าที่
มีต่อการให้บริการของธนาคาร เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามจากลูกค้า จํานวน 98 ราย สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษาพบว่า ลูกค้าส่วนใหญ่ เป็ นเพศหญิ ง มีอายุ
มากกว่า 50 ปี ขนึ ้ ไป จบการศึกษาระดับประถมศึกษา อาชีพเกษตรกร ลูกค้ามีความพึงพอใจในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก
ที่สุด (ค่าเฉลี่ย = 4.35) โดยมีความพึงพอใจมากที่สุดด้านพนักงาน (ค่าเฉลี่ย = 4.44) รองลงมาคือ ด้านการส่งเสริม
การตลาด (ค่าเฉลี่ย = 4.40) ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ (ค่าเฉลี่ย = 4.36) และด้านอาคารสถานที่ (ค่าเฉลี่ย = 4.24)
ความพึงพอใจมากด้านราคา (ค่าเฉลี่ย = 4.1) และมีขอ้ เสนอแนะให้เพิ่มจํานวนที่น่งั ขยายสถานที่จอดรถ พิจารณากูเ้ งิน
ให้ง่ายขึน้ และปรับปรุงการให้บริการให้รวดเร็วมากขึน้
คําสําคัญ: การให้บริการ, ความพึงพอใจ, ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
Abstract
The objectives of this research were to study: 1) Satisfaction’s customers with services of Bank for
Agriculture and Agricultural Cooperatives 2) Customers’ behavior towards the bank's services. Data were
collected using a questionnaire from 98 customers. The statistics used for data analysis were frequency,
percentage, mean, and standard deviation. The results of the study found that most of the customers were
female, age over 50 years old, graduating from primary school, and farmer occupation. The overall customers’
satisfaction was at the highest level (mean = 4.35), with employees’ satisfaction (mean = 4.44), followed by
marketing promotion (mean = 4.40), products and services (mean = 4.36), and place (mean = 4.24). The high
satisfaction with the price (mean = 4.1), and there were suggestions to increase the number of seats. expand
parking space, consider providing loans easier and improve services Faster.
Keywords: Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives, Satisfaction, Service
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บทนํา
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจัดเป็ นสถาบันการเงินที่มีบทบาทสําคัญในระบบการเงินเศรษฐกิจ
มีหน้าที่หลักในด้านเงินฝากและให้สินเชื่อกูย้ ืมเงิน เป็ นศูนย์กลางทางการเงินภาคเกษตรและภาคชนบท มุ่งสนับสนุนการ
พัฒนาเศรษฐกิจฐานราก โดยเน้นลูกค้าเป็ นศูนย์กลาง ใช้กระบวนการสหกรณ์และผูป้ ระกอบการ เป็ นแกนสําคัญในการ
เพิ่มขีดความสามารถภาคการเกษตรไทย เพื่อเพิ่มมูลค่าภาคการผลิต แบบบูรณาการพร้อมทัง้ ยกระดับเกษตรกรและ
ทายาทเป็ น Smart Farmer ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาขาณุวรลักษบุรี จ.กําแพงเพชร ตัง้ อยู่ที่
389 หมู่3 ต.ป่ าพุทรา อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กําแพงเพชร 62130 แบ่งการดําเนินงานออกเป็ น 3 ประเภท คือ ให้บริการ
ทางด้านการเงิน สินเชื่อและธุรการ โดยการเงินจะมีให้บริการทัง้ ฝาก ถอน ทําบัตรATM ชําระค่าบริการ ธุรกรรมทางการเงิน
ต่างๆ ผลิตภัณฑ์และบริการการเงิน เช่น เงินฝากออมทรัพย์ทวีโชค สลากออมทรัพย์เกษตรยั่งยืน เป็ นต้น ด้านสินเชื่อปล่อย
เงินกูใ้ ห้ลกู ค้ากูเ้ งินไปลงทุน สร้างอาชีพ ต่อเติมบ้าน และอื่นๆ ผลิตภัณฑ์และบริการสินเชื่อ เช่น โครงการสินเชื่อสูภ้ ยั โควิด
19 สินเชื่อธุรกิจ แฟรนไชส์ เป็ นต้น และธุรการจะเป็ นงานเกี่ยวกับติดต่อประสานงาน คอยดูแลงานด้านเอกสาร จดหมาย
ต่างๆ ให้แก่พนักงานฝ่ ายต่างๆ กลุม่ ลูกค้าธนาคารแบ่งเป็ น 2 กลุม่ กลุม่ แรกคือกลุม่ ลูกค้าบุคคล จะมีลกู ค้าเกษตรกรและ
ลูกค้าบุคคลทั่วไป และกลุม่ ที่สองคือลูกค้าสถาบัน องค์กร นิติบคุ คล การดําเนินงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ
เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่จะเกิดขึน้ และพฤติกรรมตามความต้องการของลูกค้าปรับเปลี่ยนรู ปแบบการบริหาร
จัดการองค์กรและเพิ่มขีดความสามารถบุคลากร เพื่อร่วมขับเคลื่อนภารกิจต่างๆ ไปสูเ่ ป้าหมายในการสร้างคุณภาพชีวิต
ของคนในชนบทให้ดีขนึ ้ สร้างชุมชนไทยให้เข้มแข็งขึน้ สร้างความภาคภูมิใจในอาชีพเกษตรกรให้มากยิ่งขึน้ อย่างต่อเนื่อง
(ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์, 2563)
ดังนัน้ ตามที่กล่าวมาข้างต้นผูว้ ิจยั มีความสนใจศึกษาความพึงพอใจของลูกค้าที่มาใช้บริการของธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกําแพงเพชร ที่มีความสําคัญกับลูกค้าในพืน้ ที่ สามารถนํา
ข้อมูลที่ได้มาใช้ประโยชน์เพื่อเป็ นแนวทางในการกําหนด กลยุทธ์การปฏิบตั ิงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงานใน
การให้บริการ พัฒนาปรับปรุ งคุณภาพการให้บริการของธนาคารให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ ไม่ว่าจะด้านพนักงาน ด้าน
อาคารสถานที่ ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ ด้านราคา ด้านการส่งเสริมการตลาด ทัง้ นี ้ ก็เพื่อรักษาฐานลูกค้า สร้างความพึง
พอใจให้กบั ลูกค้า และเพิ่มจํานวนลูกค้าของธนาคารให้คงอยูแ่ ละเพิ่มขึน้ อีกในอนาคต
อุปกรณ์และวิธีการศึกษา
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร คือ ลูกค้าของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกําแพงเพชร
จํานวน 98 ราย
กลุม่ ตัวอย่าง คือ ทําการเลือกกลุม่ ตัวอย่างโดยวิธีการเลือกตัวอย่างอย่างง่าย กําหนดขนาดตัวอย่างจากสูตรของ
Taro Yamane โดยกําหนดความเชื่อมั่น 90% ยอมรับได้ไม่เกิน 10% เนื่องจากสถานการณ์โควิด 19 และระยะเวลาใน
การศึกษาทีมีจาํ กัด เป็ นลูกค้าจํานวน 98 ราย
เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการศึกษา
ผูว้ ิจยั ได้ดาํ เนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามที่ผวู้ ิจยั สร้างขึน้ โดยแบ่งเป็ น 3 ตอน
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ตอน 1 ข้อมูลทั่วไปของลูกค้าทีม่ าใช้บริการ โดยเป็ นคําถามปลายปิ ด มีทงั้ หมด 4 ข้อคือ เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา และอาชีพ
ตอน 2 ระดับความพึงพอใจของลูกค้าที่มาใช้บริการของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร โดยแบ่ง
ประเด็นในการสํารวจความพึงพอใจเป็ น 5 ด้าน คือ 1) ปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์และบริการ 2) ปั จจัยด้านราคา 3) ปั จจัยด้าน
พนักงาน 4) ปั จจัยด้านอาคารสถานที่ 5) ปั จจัยด้านการส่งเสริมการตลาด
ตอน 3 ข้อเสนอแนะที่มีตอ่ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาขาณุวรลักษบุรี
การตรวจสอบคุณภาพของเครือ่ งมือ
หาค่าความน่าเชื่อถือ (Reliability) ตามวิธีของ Cronbach’s Alpha โดยได้คา่ ความน่าเชื่อถือเท่ากับ 0.963 และ
ตรวจสอบแบบสอบถามว่าตรงตามวัตถุประสงค์ในการดําเนินงานหรือไม่ โดยให้อาจารย์ที่ปรึกษาและพนักงานธนาคาร
เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจํานวน 3 คน ซึง่ เป็ นผูร้ บั ผิดชอบงานโดยตรงทําการตรวจสอบความสมบูรณ์
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผูว้ ิจยั ได้ทาํ การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการแจกแบบสอบถามให้กบั ลูกค้าที่มาใช้บริการที่ธนาคารในช่วงวันจันทร์
ถึงวันศุกร์ของแต่ละสัปดาห์ซึ่งเป็ นวันเปิ ดทําการของธนาคารและจากการลงพืน้ ที่ เริ่มเก็บข้อมูลแบบสอบถามความพึง
พอใจของลูกค้าในการใช้บ ริการของธนาคารเพื่ อ การเกษตรและสหกรณ์ก ารเกษตร อํา เภอขาณุวรลัก ษบุรี จัง หวัด
กําแพงเพชร ในช่วงเดือนสิงหาคมถึงเดือนพฤศจิกายน 2564
การวิเคราะห์ขอ้ มูล
วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยการใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) โดยใช้เพื่ออธิบายข้อมูล
ทั่วไปของลูกค้าที่ใช้บริการในธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ซึ่งได้แก่ ค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ
(Percentage) และค่าเฉลี่ย (Mean) และวิเคราะห์ขอ้ มูลในส่วนของระดับความพึงพอใจในการใช้บริการแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า ( Rating Scale) 5 ระดับ โดยใช้มาตราส่วนประมาณค่าของลิเคิรท์ (Likert) วิเคราะห์โดยหาค่าเฉลีย่ (x̅) และ
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) (เพ็ญแข และคณะ, 2551) โดยใช้เกณฑ์ดงั นี ้ คะแนนเฉลี่ย 4.21–5.00 หมายถึง มีความพึง
พอใจอยู่ในระดับมากที่สดุ คะแนนเฉลี่ย 3.41–4.20 หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก คะแนนเฉลี่ย 2.61–3.40
หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง คะแนนเฉลี่ย 1.81–2.60 หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อย
คะแนนเฉลีย่ 1.00–1.80 หมายถึง มีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับน้อยที่สดุ
ผลการวิจัย
ข้อมูลพืน้ ฐานของลูกค้า
จากการศึกษาข้อมูลพืน้ ฐานของลูกค้าที่มาใช้บริการของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขา
ขาณุวรลักษบุรี จ.กําแพงเพชร ส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง ร้อยละ 61.2 อายุมากกว่า 50 ปี มากที่สดุ ร้อยละ 37.8 รองลงมามี
อายุระหว่าง 40–49 ปี ร้อยละ 34.7 และน้อยที่สดุ อายุต่าํ กว่า 20 ปี ร้อยละ 1 ระดับการศึกษา (Table1)
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Table 1 Basic Information of Custumers (n = 98)
Characteristics
Gender
Male
Female
Age
<20 years old
20-29 years old
30-39 years old
40-49 years old
>50 years old
Education level
Lower than Primary education
Primary education
Lower than secondary education
High school / vocational certificate
Diploma / Above Diploma
Bachelor’s degree
Career
Pupil / student
Government official / state enterprise
Personal business / trading
Company employee
Farmer
Others (general contractor)

Frequency

Percentage

38
60

38.80
61.20

1
7
19
34
37

1.00
7.10
19.40
34.70
37.80

1
44
18
14
10
11

1.00
44.90
18.40
14.30
10.20
11.20

1
2
13
5
74
3

1.00
2.00
13.30
5.10
75.50
3.10

ความพึงพอใจในแต่ละด้านของการใช้บริการ
ความพึงพอใจในแต่ละด้านของการใช้บริการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (Fig. 1) พบว่า
ผูใ้ ช้บริการมีความพึงพอใจต่อการให้บริการทัง้ 5 ด้าน ในภาพรวมอยูใ่ นระดับมากที่สดุ (x̅ = 4.31, SD = 0.245) โดยด้าน
พนักงานมีค่าเฉลี่ยมากที่สดุ (x̅ = 4.44, SD = 0.316) รองลงมาคือ ด้านการส่งเสริมการตลาด (x̅ =4.40, SD = 0.306)
ด้า นผลิ ต ภั ณ ฑ์แ ละบริ ก าร (x̅ = 4.36, SD = 0.283) ด้า นอาคารสถานที่ (x̅ = 4.24, SD = 0.384) และด้า นราคา
(x̅ = 4.10, SD = 0.351) ตามลําดับ เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านซึง่ สามารถสรุปผลการศึกษาในแต่ละด้านได้ดงั นี ้
ด้านราคา พบว่า ผูร้ บั บริการมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของธนาคาร ในด้านราคาอยูใ่ นระดับมาก โดยด้าน
ที่ มี ร ะดับ ความพึง พอใจมากที่ สุด คื อ มี อัต ราค่า ธรรมเนี ย มการบริก ารมี ค วามคุ้ม ค่า ต่อ การทํา ธุ ร กรรม (x̅ = 4.21,

504

ภาคบรรยาย

การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครัง้ ที่ 60

สาขาส่งเสริมการเกษตรและคหกรรมศาสตร์

SD = 0.841) รองลงมาอยู่ในระดับความพึงพอใจในระดับมาก คือ อัตราดอกเบีย้ สินเชื่อมีความเหมาะสม (x̅ = 4.05,
SD = 0.878) และอัตราดอกเบีย้ เงินฝากมีความเหมาะสม (x̅ = 4.04, SD = 0.798) ตามลําดับ
ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ พบว่า ผูร้ บั บริการมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของธนาคาร ในด้านผลิตภัณฑ์
และบริการ อยูใ่ นระดับมากที่สดุ โดยด้านที่มีระดับความพึงพอใจมากที่สดุ คือ การรักษาข้อมูลที่เป็ นความลับของลูกค้ามี
ความน่ า เชื่ อ ถื อ ไว้ใ จได้ (x̅ = 4.51, SD = 0.646) รองลงมาคื อ การบริ ก ารลู ก ค้า สมํ่า เสมอและทั่ ว ถึ ง (x̅ = 4.47,
SD = 0.735) การให้บริการด้านการเงิน (x̅ = 4.45, SD = 0.720) การให้บริการด้านสินเชื่อ (x̅ = 4.40, SD = 0.685) เวลา
เปิ ด-ปิ ดธนาคารมีความเหมาะสม (x̅ = 4.40, SD = 0.756) การได้รบั ความช่วยเหลือและแก้ไขกรณีเกิดปั ญหา (x̅ = 4.38,
SD = 0.681) ผลิตภัณฑ์สินเชื่อ(x̅ = 4.30, SD = 0.763) ผลิตภัณฑ์เงินฝาก (x̅ = 4.27, SD = 0.767) และระดับตํ่าสุด คือ
ความพร้อมของเครือ่ งมือและอุปกรณ์ในการให้บริการและความรวดเร็วในการให้บริการ (x̅ = 4.22, SD = 0.740)
ด้านพนักงาน พบว่า ผูร้ บั บริการมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของธนาคาร ในด้านพนักงาน อยูใ่ นระดับมาก
ที่สดุ โดยด้านที่มีระดับความพึงพอใจมากที่สดุ คือ พนักงานมีมารยาทในการพูดจากับลูกค้า (x̅ = 4.61, SD = 0.622)
รองลงมาคือ มีความตรงต่อเวลาในการให้บริการ (x̅ = 4.48, SD = 0.663) จํานวนพนักงานเพียงพอต่อการให้บริการและ
พนักงานให้ความสําคัญกับลูกค้าเท่าเทียมกัน (x̅ = 4.47, SD = 0.721) พนักงานสามารถชีแ้ จงข้อสงสัยได้อย่างชัดเจน
(x̅ = 4.44, SD = 0.719) พนั ก งานมี ค วามเชี่ ย วชาญในการให้ บ ริ ก าร (x̅ = 4.38, SD = 0.696) พนั ก งานมี ค วาม
กระตือรือร้นในการให้บริการ (x̅ = 4.37, SD = 0.957) และระดับตํ่าสุด คือ พนักงานมีความรอบรู ใ้ นผลิตภัณฑ์ต่างๆ
(x̅ = 4.34, SD = 0.786)
ด้านอาคารสถานที่ พบว่า ผูร้ บั บริการมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของธนาคาร ในด้านอาคารสถานที่ อยูใ่ น
ระดับมากที่สดุ โดยด้านที่มีระดับความพึงพอใจมากที่สดุ คือ การจัดคิวสําหรับลูกค้าที่ไปติดต่อ (x̅ = 4.42, SD = 0.672)
ป้ายบอกบริการต่างๆ มีความชัดเจน (x̅ = 4.40, SD = 0.685) และอยู่ในระดับความพึงพอใจในระดับมากคือ ที่น่ งั รับ
บริ ก ารมี ค วามเพี ย งพอต่ อ ลู ก ค้า ที่ ม าใช้บ ริ ก าร (x̅ = 4.13, SD = 0.857) และสถานที่ จ อดรถเพี ย งพอ (x̅ = 3.99,
SD = 0.925)
ด้านการส่งเสริมการตลาด พบว่า ผูร้ บั บริการมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของธนาคาร ในด้านการส่งเสริม
การตลาด อยู่ในระดับมากที่สดุ โดยด้านที่มีระดับความพึงพอใจมากที่สดุ คือ ข้อมูลของธนาคารมีความทันสมัยเป็ น
ปั จ จุบัน (x̅ =4.49, S.D.=0.677) รองลงมาคื อ มี ก ารประชาสัม พัน ธ์ผ ลิต ภัณ ฑ์ผ่า นสื่อ ต่า งๆให้ลูก ค้า รับ รู ้ (x̅ = 4.44,
SD = 0.719) การเผยแพร่ขอ้ มูลทันต่อเวลา/เหตุการณ์ (x̅ = 4.43, SD = 0.674) การกระจายข้อมูลทั่วถึงลูกค้า (x̅ = 4.32,
SD = 0.781) และระดับตํ่าสุด คือ การจัดบอร์ดแจ้งข้อมูลประชาสัมพันธ์ภายในของธนาคาร (x̅ = 4.31, SD = 0.680)
Price

(A)

The service fee rate is worth the transaction.
Loan interest rates are reasonable.
Deposit interest rates are reasonable.
3.50
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Personnel

(B)

Employees are
accurate in their service
Employees pay equal
attention to customers.
Employees can clearly
clarify doubts.
The staff are proficient
in providing services.
Employees are well versed
in various products.
The staff are enthusiastic
in serving.
Employees are polite in
speaking with customers.
Are punctual in service.
The number of employees
is sufficient to provide services.

4.2

4.25

4.3

4.35

4.4

4.45

4.5

4.55

Products and services

4.6

4.65

(C)

The confidentiality of customer
information is reliable and reliable
The opening and closing times
of the Bank's services are appropriate.
Consistent and thorough
customer service.
Getting help and solve problems.
Speed of service.
Availability of equipment.
Credit service.
financial services.
Credit products.
Deposit products.

4.00
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4.20

4.30

4.40

4.50

4.60
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Building

(D)

Queuing for customers to contact.
Sufficient parking space.
The signs for the services are clear.
There are enough seats
for customers who come to use the service.
3.7

3.8

3.9

4

4.1

4.2

4.3

4.4

Marketing Promotion

4.5

(E)

Products are publicized through various media for
customers to know.
Distribution of information to customers.
Organizing internal information boards of the Bank.
Timely dissemination of information/event.
The bank's information is up-to-date.
4.2

4.25

4.3

4.35

4.4

4.45

4.5

4.55

Mean
Fig. 1 Mean of Customer’ Satisfaction: (A) Price, (B) Personnel, (C) Products and services, (D) Building,
(E) Marketing Promotion
ข้อเสนอแนะของลูกค้าทีม่ ีต่อธนาคารเพือ่ การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
ผลการศึกษาพบว่า ข้อเสนอแนะที่ลกู ค้าต้องการคือ ต้องการให้ทางธนาคารเพิ่มจํานวนที่น่ งั ให้มากขึน้ ขยาย
สถานที่จอดรถเนื่องที่จอดรถของทางธนาคารไม่เพียงพอต่อลูกค้าที่มาใช้บริการ พิจารณาการกูเ้ งินให้ง่ายขึน้ กว่าเดิมและ
ปรับปรุงการให้บริการของพนักงานให้รวดเร็วมากขึน้ เพื่อลูกค้าที่มาทําธุรกรรมจะได้ไม่รอนาน
วิจารณ์ผลการศึกษา
จากการศึกษาพบว่า ภาพรวมความพึงพอใจในทุกด้านอยู่ในระดับความพึงพอใจมากที่สดุ มีคา่ เฉลีย่ อยู่ที่ 4.31
ด้านผลิตภัณฑ์และบริการประเด็นในเรื่องของความพร้อมของเครือ่ งมือและอุปกรณ์ในการให้บริการและความรวดเร็วใน
การให้บริการมีคา่ เฉลี่ยน้อยที่สดุ เนื่องจากการใช้งานของเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ อย่างเช่น คอมพิวเตอร์บางทีอาจมี
ค้างหรือทํางานช้าจึงจําเป็ นต้องรอจนกว่าจะกลับมาใช้งานได้ทาํ ให้เวลาในการให้บริการต่อลูกค้าบางรายใช้เวลานาน
ด้านราคาในส่วนของอัตราดอกเบีย้ เงินฝากมีความเหมาะสมมีค่าเฉลี่ยที่นอ้ ยที่สุด เนื่องจากอัตราดอกเบีย้ ที่ธนาคาร
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กําหนดอาจไม่เป็ นที่พึงพอใจของลูกค้าแต่ลกู ค้าที่มาฝากเงินกับทางธนาคาร ด้านพนักงานประเด็นพนักงานมีความรอบรู ้
ในผลิตภัณฑ์ต่างๆมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สดุ เนื่องจากทาง ธ.ก.ส. สาขาขาณุวรลักษบุรี มีพนักงานสินเชื่อใหม่ที่พึ่งเข้ามาทําให้
ความรอบรูใ้ นผลิตภัณฑ์ตา่ งๆ ยังมีไม่มากจึงอธิบายลูกค้าได้ไม่มากนัก ด้านอาคารสถานที่ประเด็นเรือ่ งสถานที่จอดรถ
เพียงพอมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สดุ เนื่องจากสถานที่ตงั้ ของธนาคารมีพืน้ ที่ไม่กว้างขวางจึงมีที่จอดรถให้ลกู ค้าน้อยและ
ด้านสุดท้ายคือด้านการส่งเสริมการตลาดประเด็นเรือ่ งการจัดบอร์ดแจ้งข้อมูลประชาสัมพันธ์ภายในของธนาคารมีคา่ เฉลีย่
น้อยที่สดุ เนื่องจากที่ติดบอร์ดประชาสัมพันธ์อยูใ่ นมุมที่ลกู ค้าสังเกตยาก จากที่กล่าวมาในส่วนของข้อเสนอแนะของลูกค้า
สอดคล้องกับงานวิจยั ของ วัชราภรณ์ (2555) ที่ได้ทาํ การศึกษาความพึงพอใจในการให้บริการของพนักงานธนาคารกรุงศรี
อยุธยา จํากัด (มหาชน) สาขาพูนผล จังหวัดภูเก็ต ผลการศึกษาพบว่า ความพึงพอใจของลูกค้าในการใช้บริการของ
ธนาคารกรุ งศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) สาขาพูนผล จังหวัดภูเก็ต โดยใช้เครื่องมือคือแบบสอบถามกับกลุม่ ตัวอย่างได้แก่
ลูกค้าที่มาใช้บริการจํานวน 400 คน ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจยั ควรมีการเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานของพนักงาน
ในด้านความรวดเร็วในการให้บริการให้มากขึน้ โดยอาจจะนําเทคโนโลยีตา่ งๆ เข้ามาช่วยมากขึน้ (วัชราภรณ์, 2555)
สรุ ปผลการศึกษา
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลทั่วไปของผูต้ อบแบบสอบถาม พบว่า ผูใ้ ช้บริการส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง มีอายุมากกว่า 50
ปี ขนึ ้ ไป มีระดับการศึกษาระดับประถมศึกษา และประกอบอาชีพเกษตรกร ผลสรุปความพึงพอใจที่มากที่สดุ ในแต่ละด้าน
ของการใช้บริการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรในด้านผลิตภัณฑ์และบริการ คือการรักษาข้อมูลที่เป็ น
ความลับของลูกค้ามีความน่าเชื่อถือไว้ใจได้โดยพนักงานทุกคนจะไม่บอกข้อมูลของลูกค้าให้กบั บุคคลอื่นทราบและจะเย็บ
เอกสารเพื่อปกปิ ดข้อมูลของลูกค้าเสมอเพื่อป้องกันบุคคลอื่นเห็น ด้านราคามีอตั ราค่าธรรมเนียมการบริการมีความคุม้ ค่า
ต่อการทําธุรกรรม อัตราค่าธรรมเนียมแต่ละอย่างไม่เท่ากันขึน้ อยูก่ บั ธุรกรรมนัน้ ๆ ด้านพนักงาน พนักงานมีมารยาทในการ
พูดจากับลูกค้า ด้านอาคารสถานที่มีการจัดคิวสําหรับลูกค้าที่ไปติดต่อทางธนาคารจะมีการทยอยลูกค้าที่เข้าไปใช้บริการ
ไม่ให้มีจาํ นวนมากจนเกินไปเพื่อลดความแออัดและเป็ นระเบียบ และด้านการส่งเสริมการตลาดข้อมูลของธนาคารมีความ
ทันสมัยเป็ นปั จจุบนั โดยจะมีธนาคารจะมีการอัพเดตข้อมูลอยูเ่ สมอให้ทนั ต่อเหตุการณ์หรือช่วงเวลาของโครงการนัน้
ข้อเสนอแนะ
จากการศึกษา ประเด็นที่มีคา่ เฉลีย่ น้อยที่สดุ จากทัง้ 5 ด้านคือ ด้านราคาในประเด็นเรือ่ งอัตราดอกเบีย้ เงินฝากมี
ความเหมาะสม ซึ่งในการฝากเงินลูกค้าส่วนใหญ่ม่งุ หวังผลตอบแทนที่ได้จากการฝากเงินโดยอัตราดอกเบีย้ เงินฝากเป็ น
แรงจูงใจในการฝากเงินของลูกค้าเมื่ออัตราดอกเบีย้ สูงลูกค้ามีความต้องการในการฝากเงินมากยิ่งขึน้
เอกสารอ้างอิง
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร. 2563. วิสยั ทัศน์ พันธกิจ และค่านิยม.
https://www.baac.or.th/th/content-about.php?content_group_sub=0003, 18 สิงหาคม 2564.
เพ็ญแข ศิรวิ รรณ และคณะ. 2551. สถิติเพื่อการวิจยั . เท็กซ์ แอนด์ เจอร์นลั พับลิเคชั่น, กรุงเทพฯ.
วัชราภรณ์ จันทร์สวุ รรณ. 2555. ความพึงพอใจในการให้บริการของพนักงานธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) สาขา
พูนผล จังหวัดภูเก็ต. การค้นคว้าอิสระปริญญาโท, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุร.ี
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ประสิทธิภาพในการขจัดคราบและลักษณะฟองของนํา้ ยาซักผ้าโดยใช้อัตราส่วนสารลดแรงตึงผิว
แตกต่างกัน
Stains removal efficiency and foam characteristic of liquid detergents by using different
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บทคัดย่อ
การวิจยั นีม้ ีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิภาพในการขจัดคราบและลักษณะฟองของนํา้ ยาซักผ้าที่เตรียมได้
โดยใช้ลเิ นียร์อลั คิลเบนซีนซัลโฟเนตโซเดียมซอลท์ (LAS) และโซเดียมไดออกซีเอทิลนี ลอริลอีเทอร์ซลั เฟต (SLES) เป็ นสาร
ลดแรงตึงผิว และใช้นาํ้ กาแฟสําเร็จรูป นํา้ กาแฟปรุงสําเร็จชนิดผง และนํา้ มันปาล์ม เป็ นคราบสกปรก ผลการศึกษา พบว่า
นํา้ ยาซักผ้าทีเ่ ตรียมได้มีลกั ษณะเป็ นของเหลว ใส ไม่มีสี นํา้ ยาซักผ้าสูตรที่ 2 มีความหนืดมากทีส่ ดุ รองลงมา คือ นํา้ ยาซัก
ผ้าสูตรที่ 4, 3, 5 และ 1 ตามลําดับ นํา้ ยาซักผ้าทุกสูตรมีประสิทธิภาพสูงสุดในการขจัดคราบทัง้ 3 ชนิด โดยคราบนํา้ มัน
ปาล์มถูกขจัดได้ดีกว่าคราบนํา้ กาแฟสําเร็จรู ป และคราบนํา้ กาแฟปรุ งสําเร็จชนิดผง ตามลําดับ เมื่อนํา้ ยาซักผ้ามีสารลด
แรงตึงผิวเพียงชนิดเดียว ฟองของ LAS มีขนาดเล็กกว่าและสลายตัวเร็วกว่าฟองของ SLES ส่วนนํา้ ยาซักผ้าที่มีทงั้ LAS
และ SLES ความสูงของฟองและเวลาในการสลายตัวเพิ่มขึน้ เมื่อ LAS มีปริมาณเพิ่มขึน้
คําสําคัญ: คราบ, โซเดียมไดออกซีเอทิลนี ลอริลอีเทอร์ซลั เฟต, นํา้ ยาซักผ้า, ลิเนียร์อลั คิลเบนซีนซัลโฟเนต,
สารลดแรงตึงผิว
Abstract
This research aims to study on stains removal efficiency and foam characteristic of liquid detergents
obtained by using linear alkylbenzenesulfonate, sodium salt (LAS) and sodium dioxyethylene lauryl ether sulfate
(SLES) as surfactants, and using instant coffee, coffee mix powder, and palm oil as stains. The results found
that liquid detergents obtained were transparent liquid. Liquid detergent formula 2 had the highest viscosity,
followed by liquid detergent formula 4, 3, 5, and 1, respectively. All liquid detergent formulas had the highest
efficiency for removing 3 types of stains. Palm oil stain was removed better than instant coffee, and coffee mix
powder, respectively. When liquid detergents obtained had only one type of surfactant, foam of LAS had
smaller size and degraded faster than that of SLES. For liquid detergents obtained had both LAS and SLES,
foam height and degradation time increased when LAS increased.
Keywords: Linear alkylbenzenesulfonate, Liquid detergent, Sodium dioxyethylene lauryl ether sulfate, Stain,
Surfactant
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คํานํา
การทําความสะอาดสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม เป็ นสิ่งจําเป็ นสําหรับมนุษย์ตงั้ แต่อดีตจนถึงปั จจุบนั เนื่องจากเป็ น
การขจัดสิง่ สกปรกและเชือ้ โรคที่สะสมอยู่ ทําให้ดนู า่ ใช้มากยิ่งขึน้ ทัง้ นีใ้ นอดีตมนุษย์ทาํ ความสะอาดสิง่ ทอและเครือ่ งนุง่ ห่ม
โดยการใช้นาํ้ และการทุบหรือขยี ้ หลังจากนัน้ จึงมีการค้นพบสบูแ่ ละใช้สบูใ่ นการทําความสะอาดสิง่ ทอและเครือ่ งนุง่ ห่ม แต่
ข้อจํากัดของสบู่ คือ การเกิดไคลสบู่เมื่อซักในนํา้ กระด้าง ซึ่งทําให้ผา้ มีสีหม่น และมีกลิ่นไม่พึงประสงค์ ดังนัน้ จึงมีการ
พัฒนาสารซักฟอกเพื่อให้มีสมบัติที่ตรงตามความต้องการของผูบ้ ริโภค ซึง่ ในปั จจุบนั มีสารซักฟอก (detergent) หลายชนิด
จําหน่ายในเชิงพาณิชย์ ทัง้ ที่อยูใ่ นรูปของผงซักฟอกและนํา้ ยาซักผ้า โดยมีสารลดแรงตึงผิว (surfactant) เป็ นส่วนประกอบ
สําคัญ ซึง่ สารลดแรงตึงผิวบางชนิดส่งผลต่อการเน่าเสียของนํา้ และการดํารงชีวิตของสัตว์นาํ้
สารลดแรงตึงผิว (surfactant) เป็ นองค์ประกอบที่สาํ คัญที่สดุ ของสารซักฟอก โดยทําให้แรงตึงผิวของนํา้ ลดลง
ทําให้นาํ้ เปี ยกวัสดุได้ง่ายขึน้ ทําให้ขจัดสิ่งสกปรกให้หลุดออกจากวัสดุดีขนึ ้ และแขวนลอยสิ่งสกปรกให้อยู่ในนํา้ ไม่ให้ตก
กลับไปติดบนผิววัสดุจนกว่าจะมีการล้างออกไป (Smulders, 2002) ปั จจุบนั ผูผ้ ลิตนิยมใช้สารลดแรงตึงผิวในกลุม่ ลิเนียร์
อัลคิลเบนซีนซัลโฟเนต (linear alkylbenzenesulfonate (LAS)) เป็ นสารลดแรงตึงผิวในสารซักฟอกแทนสารลดแรงตึงผิว
ในกลุ่ม อัล คิ ล เบนซี น ซัล โฟเนต (alkylbenzenesulfonates (ABS)) เนื่ อ งจาก LAS เป็ น สารลดแรงตึ ง ผิ ว สัง เคราะห์
(synthetic surfactant) ที่มีโครงสร้างทางเคมีเป็ นสายโซ่ตรง (linear chain) ทําให้สลายตัวได้ง่ายกว่า ABS ซึง่ มีโครงสร้าง
ทางเคมีเป็ นสายโซ่กิ่ง (branched chain) นอกจากนี ้ LAS ยังมีประสิทธิภาพในการซักสูง เกิดฟองมาก ขจัดคราบสกปรก
ได้ดี (ศศิประภา, 2564) สารลดแรงตึงผิวอีกชนิดหนึ่งที่มีการเริ่มนํามาใช้ในสารซักฟอก คือ สารลดแรงตึงผิวชนิดโซเดียม
ไดออกซีเอทิลีนลอริลอีเทอร์ซลั เฟต (sodium dioxyethylene lauryl ether sulfate (SLES)) เนื่องจากเป็ นสารลดแรงตึงผิว
สังเคราะห์ที่มีโครงสร้างทางเคมีเป็ นสายโซ่ตรง และมีพนั ธะอีเทอร์ (ether bonding) อยู่ในสายโซ่หลัก (main chain) ทํา
ให้สลายตัวได้ง่าย นอกจากนีย้ งั ละลายนํา้ ได้ดี เกิดฟองมาก ทนต่อนํา้ กระด้างได้ดี ช่วยให้สงิ่ สกปรกหลุดออกมาได้ง่ายขึน้
และเป็ นสารที่ก่อให้เกิดการระคายเคืองต่อผิวหนังน้อย (โชติมา, 2549)
การศึกษาครัง้ นี ้ จึงสนใจศึกษา 1) ลักษณะทางกายภาพของสารซักฟอกชนิดนํา้ (นํา้ ยาซักผ้า) ที่สามารถผลิตได้
ในระดับครัวเรือน โดยใช้ LAS และ SLES เป็ นสารลดแรงตึงผิว 2) ประสิทธิภาพในการขจัดคราบ และ 3) ลักษณะฟองของ
นํา้ ยาซักผ้า เพื่อหาสูตรนํา้ ยาซักผ้าที่มีประสิทธิ ภาพในการขจัดคราบ และมีความเป็ นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม อีกทัง้ เป็ น
แนวทางในการลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน
อุปกรณ์และวิธีการ
สารเคมีทใี่ ช้
1. ลิเนียร์อลั คิลเบนซีนซัลโฟเนตโซเดียมซอลท์ (LAS) (linear alkylbenzenesulfonate, sodium salt
(CH3(CH2)11C6H4SO3Na)) จาก บริษัท ฮงฮวด จํากัด, กรุงเทพฯ
2. โซเดียมไดออกซีเอทิลนี ลอริลอีเทอร์ซลั เฟต (SLES) (sodium dioxyethylene lauryl ether sulfate
(C16H34O6S.Na)) จาก บริษัท ฮงฮวด จํากัด, กรุงเทพฯ
3. หัวเชือ้ นํา้ หอม กลิน่ pink scent จาก บริษัท ฮงฮวด จํากัด, กรุงเทพฯ
4. เกลือแกง (sodium chloride, NaCl) ตราปรุงทิพย์
5. กาแฟสําเร็จรูปผสมกาแฟคั่วบดละเอียด (instant coffee) ตราเนสกาแฟ เรดคัพ
6. กาแฟปรุงสําเร็จชนิดผง (coffee mix powder) ตราเนสกาแฟ เบลนด์ แอนด์ บรู ริช อโรมา
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7. นํา้ มันปาล์ม (palm oil) ตราโบนัส
การผลิตนา้ํ ยาซักผ้า
วิธีและสูตรในการผลิตนํา้ ยาซักผ้าได้ดดั แปลงมาจากวิธีการผลิตนํา้ ยาซักผ้าของบริษัท ฮงฮวด จํากัด (บริษัท
ฮงฮวด จํากัด, 2556, 2561) โดยละลายโซเดียมคลอไรด์ 20 g ในนํา้ สะอาด 350 mL ผสมให้เข้ากัน ใส่สาร SLES ตาม
ปริมาณที่กาํ หนดในแต่ละสูตร (Table 1) ผสมให้เข้ากัน ใส่สาร LAS ตามปริมาณที่กาํ หนดในแต่ละสูตร (Table 1) ผสมให้
เข้ากัน แล้วใส่หวั เชือ้ นํา้ หอม 0.6 mL ผสมให้เข้ากัน สังเกตลักษณะทางกายภาพของนํา้ ยาซักผ้าที่เตรียมได้ โดยนํา้ ยาซัก
ผ้าที่ดีจะต้องไม่มีตะกอน ไม่แยกชัน้ และมีความหนืดไม่สงู มาก หากนํา้ ยาซักผ้ามีความหนืดสูงมากหรือไหลยากจะทําให้
ประสิทธิภาพในการทําความสะอาดด้วยกระบวนการซักนํา้ ลดลง (Smulders, 2002)
Table 1 Liquid detergent compositions
Formula
1
2
3
4
5

SLES : LAS
0:1
1:0
1:1
2:1
1:2

SLES (g)
0
70
35
50
20

LAS (g)
70
0
35
20
50

Weight/Volume
Water (mL)
350
350
350
350
350

NaCl (g)
20
20
20
20
20

Perfume (mL)
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6

การศึกษาประสิทธิภาพของนา้ํ ยาซักผ้าในการขจัดคราบตัวอย่าง
ผ้าที่ใช้ในการศึกษาครัง้ นี ้ คือ ผ้าฝ้าย 100% สีขาว ขนาด 10×10 cm ที่ผา่ นการทําความสะอาดแล้ว โดยการต้ม
ในนํา้ เดือด เป็ นเวลา 10 min อัตราส่วนผ้า:นํา้ 1:30 และตัวอย่างคราบที่ใช้ คือ คราบนํา้ กาแฟสําเร็จรู ป คราบนํา้ กาแฟ
ปรุ งสําเร็จชนิดผง และคราบนํา้ มันปาล์ม ซึ่งเป็ นตัวแทนของคราบประเภทไม่มีนาํ้ มัน (nongreasy stains) คราบประเภท
คราบผสม (combination stains) และคราบประเภทนํา้ มัน (greasy stains) ตามลําดับ (Anonymous, 1981) โดยละลาย
กาแฟสําเร็จรู ป 15 g ในนํา้ ร้อน 130 mL ละลายกาแฟปรุ งสําเร็จชนิดผง 15 g ในนํา้ ร้อน 130 mL แล้วหยดสารละลาย
กาแฟสําเร็จรูป สารละลายกาแฟปรุ งสําเร็จชนิดผง และนํา้ มันปาล์ม ปริมาตร 0.2 mL ลงบนผ้าตัวอย่างแต่ละผืน จํานวน
3 จุด ในแนวทแยง มีระยะห่างระหว่างหลอดหยดสารกับผ้าตัวอย่าง 5 cm วางไว้ที่อณ
ุ หภูมิหอ้ ง เป็ นเวลา 24 hr เพื่อให้
เกิดคราบแห้งบนผ้าตัวอย่าง นําผ้าตัวอย่างแช่ในสารละลายนํา้ ยาซักผ้า 500 mL (นํา้ สะอาดต่อนํา้ ยาซักผ้า 500:1) เป็ น
เวลา 30 min หลังจากนัน้ ใช้แปรงสีฟันในการขจัดคราบ โดยแปรงวนบริเวณคราบ 30 รอบ ล้างผ้าตัวอย่างในนํา้ สะอาด
500 mL 3 ครัง้ บีบให้หมาด แล้วนําไปผึ่งในที่ร่มให้แห้ง สังเกตคราบและสีของคราบก่อนและหลังการซัก และประเมิน
ความแตกต่างของสีดว้ ยเกรย์สเกลสําหรับประเมินระดับการเปลี่ยนแปลงของสี (gray scale for evaluating change in
color, ISO international standard R105/I, part 2) ใช้แสงมาตรฐาน D65 แสงที่ส่องพืน้ ผิวทํามุม 45 องศา ทิศทางการ
มองตัง้ ฉากกับพืน้ ผิว โดยเกรย์สเกลระดับ 1 หมายถึง สีของคราบก่อนการซักแตกต่างจากสีของคราบหลังการซักมากทีส่ ดุ
(ประสิทธิภาพในการขจัดคราบสูงสุด) เกรย์สเกลระดับ 5 หมายถึง สีของคราบก่อนการซักแตกต่างจากสีของคราบหลัง
การซักน้อยทีส่ ดุ (ประสิทธิภาพในการขจัดคราบตํ่าสุด)
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การศึกษาลักษณะฟองของนา้ํ ยาซักผ้า
การศึกษาการเกิดฟองมีวิธีการดังนี ้ เทนํา้ สะอาด 500 mL และนํา้ ยาซักผ้าที่เตรียมได้ในแต่ละสูตร 1 mL ลงในโถ
เครือ่ งปั่ นอเนกประสงค์ รุน่ EM-ICE 2 ยี่หอ้ ชาร์ป (SHARP) เพื่อจําลองการทํางานของเครือ่ งซักผ้าชนิดฝาบน (top-loading
washing machine) ปั่ นด้วยความเร็วในระดับที่ 1 เป็ นเวลา 3 sec แล้วจึงเทลงในภาชนะขนาด 12.5×17.5 cm วัดความ
สูงของฟองและสังเกตลักษณะฟองที่เกิดขึน้ ที่เวลา 0 และ 20 min และบันทึกระยะเวลาที่ฟองสลายตัวจนหมด
ผลและวิจารณ์ผลการทดลอง
การศึกษาลักษณะทางกายภาพของนา้ํ ยาซักผ้า
จากการสังเกตลักษณะทางกายภาพของนํา้ ยาซักผ้าที่เตรียมได้ พบว่า นํา้ ยาซักผ้าสูตรที่ 1 มีลกั ษณะเป็ น
ของเหลว ใส มีตะกอนสีขาวขุ่น และมีอนุภาคสีขาวขุ่นลอยอยู่ดา้ นบน นํา้ ยาซักผ้าสูตรที่ 2, 3, 4 และ 5 มีลกั ษณะเป็ น
ของเหลว ใส ไม่มีสี ไม่มีตะกอน เมื่อพิจารณาความหนืดจากลักษณะการไหลของนํา้ ยาซักผ้าที่เตรียมได้ พบว่า นํา้ ยาซัก
ผ้าสูตรที่ 2 มีความหนืดมากที่สดุ รองลงมา คือ นํา้ ยาซักผ้าสูตรที่ 4, 3, 5 และ 1 ตามลําดับ จึงอาจกล่าวได้ว่า SLES ทํา
ให้นาํ้ ยาซักผ้ามีความหนืดเพิ่มขึน้
การศึกษาประสิทธิภาพของนา้ํ ยาซักผ้าในการขจัดคราบตัวอย่าง
จาก Fig. 1 พบว่ า นํ้า ยาซัก ผ้า ทุก สูต รสามารถขจัด คราบนํ้า กาแฟสํา เร็ จ รู ป ที่ เ ปื ้ อ นบนผ้า ฝ้า ยได้ และมี
ประสิทธิภาพในการขจัดคราบใกล้เคียงกัน โดยหลังการซักสีคราบจะจางลง แต่ยงั คงมีรอยเปื ้อนของสีกาแฟปรากฏจางๆ
เมื่อเปรียบเทียบกับคราบก่อนการซัก จากการประเมินความแตกต่างของสีดว้ ยเกรย์สเกลสําหรับประเมินระดับการ
เปลี่ยนแปลงของสี พบว่า ความแตกต่างของสีคราบนํา้ กาแฟสําเร็จรู ปก่อนและหลังการซักด้วยนํา้ ยาซักผ้าทุกสูตร อยู่ที่
ระดับ 1 (ประสิทธิภาพในการขจัดคราบสูงสุด)
(A)

(B)

(C)

(D)

Before
washing

After
washing

Fig. 1 Stain of instant coffee on cotton fabric before and after washing in liquid detergent obtained:
(A) formula 1 (SLES:LAS = 0:1); (B) formula 2 (SLES:LAS = 1:0); (C) formula 3 (SLES:LAS = 1:1);
(D) formula 4 (SLES:LAS = 2:1); (E) formula 5 (SLES:LAS = 1:2)
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จาก Fig. 2 พบว่า นํา้ ยาซักผ้าสูตรที่ 4 และ 5 สามารถขจัดคราบนํา้ กาแฟปรุงสําเร็จชนิดผงที่เปื ้อนบนผ้าฝ้ายได้
ดีกว่านํา้ ยาซักผ้าสูตรที่ 1, 2 และ 3 โดยหลังการซักด้วยนํา้ ยาซักผ้าสูตรที่ 4 และ 5 รอยเปื ้อนที่ปรากฏมีสีจางกว่ารอย
เปื ้อนหลังการซักด้วยนํา้ ยาซักผ้าสูตรที่ 1, 2 และ 3 และนํา้ ยาซักผ้าสูตรที่ 3 สามารถขจัดคราบนํา้ กาแฟปรุงสําเร็จชนิดผง
ได้ดีกว่านํา้ ยาซักผ้าสูตรที่ 1 และ 2 ซึง่ สังเกตจากรอยเปื ้อนที่ปรากฏมีสจี างกว่ารอยเปื ้อนหลังการซักด้วยนํา้ ยาซักผ้าสูตรที่
1 และ 2 ทัง้ นีอ้ าจเนื่องมาจากนํา้ ยาซักผ้าสูตรที่ 4 และ 5 มีปริมาณสารลดแรงตึงผิวมากกว่านํา้ ยาซักผ้าสูตรที่ 3 และ
นํา้ ยาซักผ้าสูตรที่ 3 มีปริมาณสารลดแรงตึงผิวมากกว่านํา้ ยาซักผ้าสูตรที่ 1 และ 2 เนื่องจากในกระบวนการซักด้วยนํา้ สาร
ลดแรงตึงผิ วจะทําให้แรงตึงผิ วของนํา้ ลดลง ทํา ให้น าํ้ เปี ย กวัส ดุที่ จะทําความสะอาดและเปี ยกคราบสกปรกได้ดีขึน้
นอกจากนีส้ ารลดแรงตึงผิวยังช่วยขจัดคราบสกปรกออกจากวัสดุ และแขวนลอยไม่ให้สงิ่ สกปรกกลับไปติดวัสดุ (Smulder,
2002) จากการประเมินความแตกต่างของสีดว้ ยเกรย์สเกลสําหรับประเมินระดับการเปลี่ยนแปลงของสี พบว่า ความ
แตกต่างของสีคราบนํา้ กาแฟปรุงสําเร็จชนิดผงก่อนและหลังการซักด้วยนํา้ ยาซักผ้าทุกสูตร อยูท่ ี่ระดับ 1 (ประสิทธิภาพใน
การขจัดคราบสูงสุด)

Before
washing

(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

After
washing

Fig. 2 Stain of coffee mix powder on cotton fabric before and after washing in liquid detergent obtained:
(A) formula 1 (SLES:LAS = 0:1); (B) formula 2 (SLES:LAS = 1:0); (C) formula 3 (SLES:LAS = 1:1);
(D) formula 4 (SLES:LAS = 2:1); (E) formula 5 (SLES:LAS = 1:2)
จาก Fig. 3 พบว่า นํา้ ยาซักผ้าทุกสูตร สามารถขจัดคราบนํา้ มันปาล์มที่เปื ้อนบนผ้าฝ้ายได้ และมีประสิทธิภาพใน
การขจัดคราบนํา้ มันปาล์มใกล้เคียงกัน โดยหลังการซักไม่มีรอยเปื อ้ นปรากฏอยู่ ทัง้ นีไ้ ม่สามารถประเมินความแตกต่างของ
สีดว้ ยเกรย์สเกลสําหรับประเมินระดับการเปลีย่ นแปลงของสีได้ เนื่องจากคราบนํา้ มันปาล์มไม่มีสี
จาก Fig. 1–3 อาจกล่าวได้ว่า นํา้ ยาซักผ้าทุกสูตรสามารถขจัดคราบนํา้ มันปาล์ม ซึ่งเป็ นคราบประเภทนํา้ มัน
(greasy stains) ได้ดีที่สดุ โดยหลังการซักไม่มีรอยเปื ้อนปรากฏอยู่ รองลงมา คือ คราบนํา้ กาแฟสําเร็จรู ป ซึ่งเป็ นคราบ
ประเภทไม่ มี น ํ้า มัน (nongreasy stains) และคราบนํ้า กาแฟปรุ ง สํา เร็ จ ชนิ ด ผง ซึ่ ง เป็ นคราบประเภทคราบผสม
(combination stains) ตามลําดับ โดยหลังการซักสีคราบจะจางลง แต่ยงั คงมีรอยเปื ้อนของสีกาแฟปรากฏจางๆ และจาก
การประเมินความแตกต่างของสีดว้ ยเกรย์สเกลสําหรับประเมินระดับการเปลีย่ นแปลงของสี อาจกล่าวได้วา่ นํา้ ยาซักผ้าทุก
สูตรมีประสิทธิภาพสูงสุดในการขจัดคราบทัง้ 3 ชนิด
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Fig. 3 Stain of palm oil on cotton fabric before and after washing in liquid detergent obtained: (A) formula 1
(SLES:LAS = 0:1); (B) formula 2 (SLES:LAS = 1:0); (C) formula 3 (SLES:LAS = 1:1); (D) formula 4 (SLES:LAS =
2:1); (E) formula 5 (SLES:LAS = 1:2)
การศึกษาลักษณะฟองของนา้ํ ยาซักผ้า
การศึกษานี ้ ศึกษาลักษณะและการสลายตัวของฟองจากนํา้ ยาซักผ้าที่เตรียมได้ เนื่องจากสารลดแรงตึงผิวบาง
ชนิดทําให้เกิดฟองทีเ่ สถียรหรือสลายตัวยาก เมื่อไหลลงสูแ่ หล่งนํา้ ฟองที่เกิดขึน้ จะไปกัน้ ไม่ให้อากาศสัมผัสกับนํา้ ทําให้
ปริมาณออกซิเจนในนํา้ น้อยลง สัตว์นาํ้ จะตายเพราะได้รบั ออกซิเจนไม่เพียงพอในการดํารงชีวิต แหล่งนํา้ ที่ผิวนํา้ ปกคลุม
หนาแน่นด้วยฟอง แสงอาทิตย์จะไม่สามารถส่องผ่านลงไปได้ ทําให้พืชนํา้ ชัน้ ล่างตาย เพราะไม่สามารถสร้างอาหารโดย
การสังเคราะห์ดว้ ยแสงได้ เป็ นเหตุให้ปริมาณสารอินทรียใ์ นนํา้ เพิม่ ขึน้ ด้วย เมื่อในนํา้ ไม่มีออกซิเจน สิง่ มีชีวติ ต่างๆ ในนํา้ จะ
ตาย และผลจากการย่อยสลายทําให้เกิดแก๊สที่มีกลิน่ เหม็นเหมือนไข่เน่า ซึง่ เมื่อทําปฏิกิรยิ ากับสารเคมีในนํา้ ทําให้นาํ้ มีสดี าํ
กระบวนการเหล่านีท้ าํ ให้เกิดภาวะนํา้ เสียและมีกลิน่ เหม็น (จักรพันธ์, 2546)
จาก Fig. 4 พบว่า นํา้ ยาซักผ้าสูตรที่ 1 ซึ่งมี LAS เป็ นส่วนผสม ฟองที่เกิดขึน้ มีขนาดเล็ก เนือ้ ละเอียด (Fig. 4A)
นํา้ ยาซักผ้าสูตรที่ 2 ซึ่งมี SLES เป็ นส่วนผสม ฟองที่เกิดขึน้ มีทงั้ ขนาดเล็กและใหญ่ ช่องว่างอากาศน้อย และฟู (Fig. 4B)
นํา้ ยาซักผ้าสูตรที่ 3 ซึง่ มีอตั ราส่วน SLES:LAS 1:1 ฟองที่เกิดขึน้ มีขนาดเล็กและใหญ่ ช่องว่างอากาศน้อย และฟู (Fig. 4C)
นํา้ ยาซักผ้าสูตรที่ 4 ซึง่ มีอตั ราส่วน SLES:LAS 2:1 ฟองที่เกิดขึน้ มีขนาดเล็กและใหญ่ ช่องว่างอากาศมาก และฟู (Fig. 4D)
นํา้ ยาซักผ้าสูตรที่ 5 ซึง่ มีอตั ราส่วน SLES:LAS 1:2 เกิดฟองขนาดเล็กและใหญ่ ฟู และฟองแน่นเต็มภาชนะ (Fig. 4E) เมื่อ
ตัง้ ไว้เป็ นเวลา 20 min พบว่า ฟองของนํา้ ยาซักผ้าสูตรที่ 1 สลายตัวเร็วที่สดุ (Fig. 4A) และฟองของนํา้ ยาซักผ้าสูตรที่ 5
(Fig. 4E) สลายตัวช้าที่สดุ จึงอาจกล่าวได้วา่ เมื่อนํา้ ยาซักผ้ามีสารลดแรงตึงผิวเพียงชนิดเดียว ฟองของ LAS จะละเอียด
กว่าฟองของ SLES และสลายตัวเร็วกว่าฟองของ SLES ส่วนนํา้ ยาซักผ้าที่มีทงั้ SLES และ LAS ลักษณะของฟองจะแปร
ตามอัตราส่วนของสารลดแรงตึงผิวแต่ละชนิด
จาก Table 2 พบว่า ที่ 0 min ฟองของนํา้ ยาซักผ้าสูตรที่ 5 มีความสูงมากที่สดุ รองลงมา คือ ฟองของนํา้ ยาซักผ้า
สูตรที่ 3, 4, 2 และ 1 ตามลําดับ จึงอาจกล่าวได้วา่ ฟองของนํา้ ยาซักผ้าที่มีสารลดแรงตึงผิว 2 ชนิด (SLES และ LAS) เป็ น
ส่วนผสม จะมีความสูงหรือปริมาตรมากกว่าฟองของนํา้ ยาซักผ้าทีม่ ีสารลดแรงตึงผิวเพียงชนิดเดียวเป็ นส่วนผสม เมื่อตัง้ ไว้
เป็ นเวลา 20 min พบว่า ฟองของนํา้ ยาซักผ้าสูตรที่ 5 มีความสูงลดลงมากที่สดุ (0.7 cm) รองลงมา คือ ฟองของนํา้ ยาซักผ้า
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สูตรที่ 3 (0.6 cm) ฟองของนํา้ ยาซักผ้าสูตรที่ 4 (0.5 cm) และฟองของนํา้ ยาซักผ้าสูตรที่ 1 และ 2 (0.4 cm) ตามลําดับ เมื่อ
พิจารณาระยะเวลาที่ฟองสลายตัวหมด พบว่า ฟองของนํา้ ยาซักผ้าสูตรที่ 1 สลายตัวเร็วที่สดุ รองลงมา คือ ฟองของนํา้ ยา
สูตรที่ 2, 4, 3 และ 5 ตามลําดับ จึงอาจกล่าวได้วา่ นํา้ ยาซักผ้าทีม่ ี SLES และ LAS เป็ นส่วนผสม ฟองที่เกิดขึน้ จะมีความ
สูงและใช้เวลาสลายตัวเพิ่มขึน้ เมื่อ LAS มีปริมาณเพิม่ ขึน้

0
min

(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

20
min

Fig. 4 Foam of liquid detergent obtained at 0 min and 20 min: (A) formula 1 (SLES:LAS = 0:1); (B) formula 2
(SLES:LAS = 1:0); (C) formula 3 (SLES:LAS = 1:1); (D) formula 4 (SLES:LAS = 2:1); (E) formula 5 (SLES:LAS =
1:2)
Table 2 Foam height and foam degradation time
Formula
1
2
3
4
5

SLES:LAS
0:1
1:0
1:1
2:1
1:2

Foam height (cm)
0 min
20 min
0.8
0.4
1.2
0.8
1.5
0.9
1.3
0.8
1.7
1.0

Foam degradation time
(min)
58
173
239
227
296

จากผลการศึกษา ผูว้ ิจยั มีความเห็นว่า นํา้ ยาซักผ้าสูตรที่ 4 เป็ นสูตรที่นา่ จะนําไปใช้ประโยชน์มากที่สดุ เนื่องจาก
มีประสิทธิ ภาพสูงสุดในการขจัดคราบทัง้ 3 ชนิด และสามารถขจัดคราบนํา้ กาแฟปรุ งสําเร็จชนิดผงได้ดีกว่านํา้ ยาซักผ้า
สูตรที่ 1, 2 และ 3 เกิดฟองน้อยกว่านํา้ ยาซักผ้าสูตรที่ 5 และมีระยะเวลาในการสลายตัวของฟองเร็วกว่านํา้ ยาซักผ้าสูตรที่ 5
เนื่องจากฟองที่มีปริมาณมากเกินไปจะส่งผลต่อการทํางานของเครื่องซักผ้า และถ้าแหล่งนํา้ ถูกปกคลุมด้วยฟองปริมาณ
มากและสลายตัวยากจะทําให้เกิดมลพิษทางนํา้ ได้
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สรุ ป
ผลการศึกษาลักษณะทางกายภาพของนํา้ ยาซักผ้าที่เตรียมได้ 5 สูตร โดยการปรับอัตราส่วนระหว่าง SLES และ
LAS พบว่า นํา้ ยาซักผ้าที่เตรียมได้มีลกั ษณะเป็ นของเหลว ใส ไม่มีสี แต่นาํ้ ยาซักผ้าสูตรที่ 1 มีตะกอนสีขาวขุ่น และมี
อนุภาคสีขาวขุน่ ลอยอยูด่ า้ นบน นํา้ ยาซักผ้าสูตรที่ 2 มีความหนืดมากทีส่ ดุ รองลงมา คือ นํา้ ยาซักผ้าสูตรที่ 4, 3, 5 และ 1
ตามลําดับ ผลการศึกษาประสิทธิภาพในการขจัดคราบและการเกิดฟอง พบว่า นํา้ ยาซักผ้าทุกสูตรมีประสิทธิภาพสูงสุดใน
การขจัดคราบทัง้ 3 ชนิ ด โดยสามารถขจัดคราบนํา้ มัน ปาล์ม ซึ่ง เป็ น คราบประเภทนํา้ มัน (greasy stains) ได้ดีที่สุด
รองลงมา คือ คราบนํา้ กาแฟสําเร็จรู ป ซึ่งเป็ นคราบประเภทไม่มีนาํ้ มัน (nongreasy stains) และคราบนํา้ กาแฟปรุงสําเร็จ
ชนิดผง ซึ่งเป็ นคราบประเภทคราบผสม (combination stains) ตามลําดับ เมื่อนํา้ ยาซักผ้ามีสารลดแรงตึงผิวเพียงชนิด
เดียว ฟองของ LAS จะละเอียดกว่าฟองของ SLES และสลายตัวเร็วกว่าฟองของ SLES ส่วนนํา้ ยาซักผ้าที่มี SLES และ
LAS เป็ นส่วนผสม ฟองที่เกิดขึน้ จะมีความสูงและใช้เวลาสลายตัวเพิ่มขึน้ เมื่อ LAS มีปริมาณเพิ่มขึน้
เอกสารและสิ่งอ้างอิง
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Abstract
Chemical composition and characteristics of chicken patties produced from different levels of
commercial broiler chicken meat (C), black feather (B) and/or white feather (W) Nin Kaset black-meat (NKBM)
chickens at 100:0:0 (C:B:W) (control), 50:50:0 (CB), 50:0:50 (CW), 0:100:0 (B), and 0:0:100 (W) (w:w:w) were
investigated. Higher protein and lower fat contents were observed in samples produced from NKBM chicken
(p < 0.05). Due to the content of macronutrients was different, the lower caloric content of black-meat chicken
patties was observed (p < 0.05). Additionally, ash content in samples were not different (p ≥ 0.05). The melanin
content increased significantly when black-bone chicken meats used, particularly patties produced from B
meat (p < 0.05). The lipid oxidation as thiobarbituric acid reactive substances (TBARS) of samples was also
determined. Decrease in TBARS was found in samples mixed with the black-bone chicken meats. This might
be related to melanin content in B and W meats. The color, cooking loss and textural properties of samples
were also determined. L*, a* and b*values of samples decreased when black-bone chicken added (p < 0.05).
Cooking loss of samples added with black-bone chicken was higher than the control (p < 0.05). Hardness and
chewiness of patties containing NKBM chicken were higher than that of the control (p < 0.05). It is plausible
that the higher cooking loss of samples affected the textural properties of patties. L*, a*, and b* of samples
mixed with NKBM were lower that the control (p < 0.05). For sensorial properties, the control had the highest
likeness scores for all attributes (p < 0.05). Likeness scores of CW was similar to the control, particularly flavor
likeness. These might be due to the unique flavor of NKBM chickens affecting on flavor acceptability.
Considering lipid changes, both NKBM chickens could be used as ingredients for patties with lower lipid
oxidation. The cooking loss and juiciness of patties should be improved.
Keywords: Black-meat chicken, Chicken patties, Lipid oxidation, Melanin, Nutrition
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Introduction
“Black-bone” or “black-meat” chicken (Gallus gallus domesticus) has gained attention as a “functional
food” because of its unique nutrient profile and beneficial effects as medicinal properties, including the
enhancement of the human immune system (Chen et al., 2008), prevention of emaciation (Tu et al., 2009),
treatment for diabetes (Lin and Chen, 2005), and being a cure for female health conditions such as menoxenia
and postpartum complications (Tian et al., 2007). In the black-meat chicken, the melanin content is also
considered to be the most important indicator of meat quality, and it provides consumers with the first visual
impression of the product, thus directly influencing purchasing decision (Lin and Chen, 2005). The black color
is due to melanin hyperpigmentation which is found extensively in various tissues, including the skin, muscle,
nerves, tendons, feathers, trachea, ovary, and periosteum (Dorshorst et al., 2010; Muroya et al., 2000). Naturally
melanin shows a wide range of biochemical activities, including photoprotection (Menter and Willis, 1997),
antioxidation (Hung et al., 2002), free radical-scavenging (Rozanowska et al., 1999), and immunomodulatory
effects (Sava et al., 2001). Foods from black-meat chicken has been popular in oriental countries, especially
China (Zhang, 2012). In Northern Thailand, black-meat chicken recipes are often served for convalescences,
afterbirth women, and some festivals. The cooking methods are generally boiling of whole/cut black-bone
chicken with local herbs and serving it as a soup. Although the black-meat chicken is a superior food ingredient
but food product from their meat is still limited. According to healthy concern, foods from black-meat chicken
should be more available in poultry products such as comminuted meat products.
Patty is one of the minced meat products that are consumed in vast quantities throughout the world
due to their convenience and pleasurable taste (Geo et al., 2021). The high level of consumption is mainly due
to the combination of fast preparation. However, due to the current growing consumer demand for healthier
products, the manufacturer and restaurants has been encouraged to offer products with reduced sodium and
fat contents as well as healthy ingredients addition, such as vegetable oils (Pelser et al., 2007; Valencia et al.,
2008), fish oil and natural extracts with antioxidant properties (Valencia et al., 2008), vegetable products
(Serdaroglu and Degirmencioglu, 2004; Turhan et al., 2007) and fiber (Jo et al., 2003; Mansour and Khalil, 1997;
Patinho et al., 2021; Turhan et al., 2005). From points of view, many healthier patties or burger development
have been studied. There is no information of black-meat chicken meat product even though an increasing
demand for high quality and nutritious chicken breeds. Two phenotype of Nin Kaset black-meat (NKBM)
chicken, black feather and white feather, originated in the Research and Employment Development Station for
Farmers (Kasetsart University, Thailand) is generally sold as meat and egg with certain medicinal value. The
use of NKBM as a functional ingredient for comminuted meat product (e.g., patties) could be an emerged
healthy meat product. Therefore, the objective of this study was to investigate the inclusion of two phenotype
of NKBM, black feather and white feather, for chicken patty production based on the chemical and physical
properties and sensory characteristics.
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Materials and Methods
Preparation of chicken meat and patties
Two phenotypes, black-feather and white-feather, of Nin Kaset black-meat (NKBM) chicken (Gallus
gallus domesticus) aged 16-20 weeks and weighted 800±50 g were obtained from the Research and
Employment Development Station for Farmers (15°02'50.7"N 100°47'22.7"E), Faculty of Agriculture, Kasetsart
University, Lopburi, Thailand. The chickens were fasted for 12 h, weighed, killed by conventional method, bled
for 2 min and chicken carcass were scaled at 60°C for 1 min, manually pluck feathers, and eviscerated as
outline by Jaturasitha (2004). Pectoralis major muscles were dissected from the carcasses after chilling at 4°C
for 24 h. The skin was removed and the muscle was trimmed of obvious fat and connective tissue. Commercial
broiler chicken (Betagro™) was purchased from supermarket and transported to laboratory within 1 h. The
boneless chicken meat used for patty production were breast, thigh and drumstick and they were sliced into
small pieces before mixing at ration of 1:1:1 (by weight) before patty production process.
Chicken patties were produced by mixing chicken meat of commercial broiler (C): black feather NKBM
(B): white feather NKBM (W) at 100:0:0, 50:50:0, 50:0:50, 0:100:0 and 0:0:100 (w:w:w). The chicken meats
(86.72%) were mixed with sliced onion (9.63%), minced garlic (1.93%), dried rosemary (0.1%), oregano powder
(0.1%), ground black pepper (0.17%), salt (0.96%) and paprika powder (0.39%). The mixture was blended by
a Food Processor (MK-5087M-NS, Panasonic, Japan) for 3 min. Patties was formed into round flatted-shape
(4 cm diameter × 1 cm height) by weighting 15 g portion. Patties samples was cooked evenly by shallow-frying
with olive oil on medium heat until golden brown and the internal end point temperature of 75–80°C was
measured at geometric center of each patty by using a digital probe thermometer (25050 FlashCheck® Ruggy
Thermocouple, Delta Trak, USA).
Determination of pH, proximate composition and crude melanin content
The crude melanin content in samples was determined according to the method of Harki et al. (1997)
and Lin and Chen (2005) with a slight modification. Twenty grams of samples were homogenized in 200 ml of
1 M KOH using a homogenizer (HRD-12000, Yotec, Taiwan) at 8,000 rpm for 10 min and then sonicated with
an ultrasonic disintegrator (12 kHz, K615HTDP, Anonkia, China). The melanin was extracted from the cell debris
by treatment with hot alkali (1 M KOH at 100°C for 5 h) under reflux in an atmosphere of nitrogen. After filtration
by filter paper no. 4 (Whatman, England), the dark brown filtrate was acidified to pH 2.0 (with 5 M HCl). The
precipitate was collected by centrifugation (Didicen21, Ortoalresa, Spain) at 10,000 rpm for 10 min and washed
twice with distilled water. The extract was dried in desiccator and weighted as a “crude melanin”.
Determination of cooking yield and cooking loss
The cooking loss and cooking yield of chicken patties were calculated considering the initial (raw
sample) and final (cooked sample) weights, and express as percentage of the initial weight.
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Textural analysis and determination of color
The texture profile analysis (TPA) of samples was measured instrumentally by a Texture analyzer model
TA Plus (Lloyd Instruments, Hampshire, UK). Sample (4 cm diameter × 1 cm height) was subjected to twocycle compression by with P50 aluminum probe. Sample was placed on the center of the aluminum plate and
compressed to 70% of their original height at a test speed of 1 mm/min. Hardness, chewiness, cohesiveness
and springiness was calculated by using Nexygen™ (NexyGen Plus, Lloyd Instruments, Hamshire, UK)
software. The color (CIE L* a*b*) of sample was measured with a Color Reader CR-10, Konica Minolta, Japan)
using the color space CIE L*a*b* system. The measurements were performed at room temperature on the
surface of each sample (8 measurement for each sample). The measurements wee taken on different areas of
the exposed surface of each sample.
Sensory evaluation
The sensorial characteristic of cooked chicken patties samples was conducted to evaluate color,
tenderness, juiciness, flavor and overall liking by fifty untrained panelists (ranging from 18 to 45 years of age).
The panelists were regular consumers of meat patties. The patties were individually served warm (40–50°C) to
panelists in a randomized monadic order, coded with three random numbers. A nine-point hedonic scale
(1 = dislike extremely; 2 = dislike very much; 3 = dislike moderately; 4 = dislike slightly; 5 = neither dislike nor
like; 6 = like slightly; 7 = like moderately; 8 = like very much; 9 = like extremely) was used (Meilgaard et al.,
2006). Fresh water was offered to panelists in order to clean the palate between samples.
Statistical analysis
All data were expressed as mean ± standard deviation (SD). Data were analyzed using one-way
analysis of variance (ANOVA) and means were compared by Duncan’s multiple range tests using a SPSS
package (version 13.0 for Windows, SPSS Inc., Chicago, IL). The probability value of p < 0.05 was considered
significant.
Results and Discussion
pH, chemical composition and lipid oxidation of patties produced from different ratio of meat from
commercial broiler chicken and two phenotypes of NKBM chicken
The pH values of patties produced with NKBM chicken were lower than the control (C) (p < 0.05)
(Table 1). The different pH values might be resulted from the different quality of chicken meat. Guedes-Oliveira
et al. (2016) and Chatterjee et al. (2019) reported that the pH of raw chicken patties was 6.20 and 6.16,
respectively. From the results, the pH of patties depends on species and amount of chicken meat used as a
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main ingredient. In addition, the different pH of chicken meat might be related with quality of raw meat including
feed, post mortem changes, storage time.
The proximate composition of cooked chicken patties produced from different levels of meat from
commercial broiler chicken and two phenotypes of NKBM chicken is shown in Table 1. Among all samples, the
lowest moisture content was observed in sample B (p < 0.05). No significant difference in moisture content
between CW and W samples (p > 0.05). The highest moisture content was found in the control (C) (p < 0.05).
In accordance with our results, Guedes-Oliveira et al (2016) reported that the moisture content of chicken meat
(breast and thigh mixture) patties was 65.34%. Generally, the cooking method, frying and grilling, affected on
the loss of water and consumer preference. Comparing B- and W-NKBM chicken, their muscle proteins
properties might be difference, particularly water holding capacity. B-NKBM chicken showed the lower ability
to retain moisture during heating and to keep meat from drying out. Higher protein content was observed in
samples produced from NKBM chickens (p < 0.05). Protein content of patties increased when NKBM mixed
with broiler chicken meat (p < 0.05). Guedes-Oliveira et al. (2016) reported that chicken meat patties had
17.24% protein content. From the results, the use of NKBM chickens contributed to the increase in protein
content. The fat content in the control was the highest when compared with other samples (p < 0.05). The
mixing with meat from NKBM chickens showed the significantly decreased fat content (p < 0.05). The lowest
fat content was observed in sample W (p < 0.05). From these results, the lower fat and higher protein contents
in NKBM patties might interesting because of the increase consumer’s awareness of a healthy diet. No
difference in ash content of all samples (p > 0.05). Because the NKBM in patties, the proximate composition,
especially protein, fat, and calorie contents, were affected accordingly. The content of crude melanin was
definitely higher in patties with NKBMs than the control (p < 0.05). Melanin is synthesized in melanosomes, the
specialized organelles of pigment-generating cells (Hong and Simon, 2005). Buasap et al. (2021) reported that
the melanin isolate content in different breeds and ages of black-meat chicken was varied.
Fig. 1 shows thiobarbituric reactive substances (TBARS) value in patty samples. The use of NKBM as
ingredient the lower TBARS value was observed (p < 0.05). The lowest TBARS value was found in CB, B, and
W samples (p < 0.05). There were some antioxidants in black-meat chicken such as melanin, carnosine.

522

ภาคโปสเตอร์

การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครัง้ ที่ 60

สาขาส่งเสริมการเกษตรและคหกรรมศาสตร์

Table 1 pH value, proximate composition (%) and energy (kcal/100 g) of patties produced from commercial
broiler chicken mixed without and with two phenotypes of NKBM chicken
Parameters

100: 0: 0 (C)
6.32±0.04d
71.11±0.25d
18.19±0.24a
6.63±0.24e
1.21±0.06a

50: 50: 0 (CB)
6.24±0.01c
66.97±0.38b
19.35±0.15b
5.13±0.05c
1.29±0.01a

Samples (C: B: W)
50: 0: 50 (CW)
0: 100: 0 (B)
c
6.24±0.01
6.05±0.01b
69.97±0.12c
62.54±0.26a
19.59±0.27b
20.72±0.83c
5.43±0.05d
3.43±0.06a
1.24±0.06 a
1.29±0.03 a

0: 0: 100 (W)
6.01±0.01a
68.98±0.48c
21.17±0.46c
3.89±0.07b
1.23±0.04 a

pH
Moisture (%)
Protein (%)
Fat (%)
Ash (%)
Energy (kcal/100 g)
Protein
77.66±1.03a
82.62±0.66b
83.66±1.14b
88.49±3.53c
90.38±1.95c
Fat
59.80±2.16e
46.30±0.45c
48.95±0.50d
30.94±0.56a
35.09±0.68b
Protein + Fat
137.46±1.67d
128.93±0.21bc
132.61±1.58c
119.43±3.34a
125.47±2.21b
Crude melanin (mg/g)
ND
38.77±0.72c
17.28±0.74a
41.53±0.68d
21.07±0.46b
Note: *Mean ± SD from triplicate determinations. **Different letters in the column indicate significant difference (p < 0.05).
ND: not determined.

Fig. 1 Lipid oxidation of patties produced from commercial broiler chicken C mixed without and with two
phenotypes, black feather (B) and white feather (W) of NKBM chicken
Physical properties of patties produced from different ratio of meat from commercial broiler chicken and two
phenotypes of NKBM chicken
Cooking loss and cooking yield of chicken patties samples are depicted in Fig. 2A and 2B,
respectively. There was a significant increase cooking loss when NKBM chicken meat used (p < 0.05). The
result indicated that the water-holding capacity decreases with increased NKBM chicken. Water-holding
capacity of muscle tissue has been related to the extent of heat denaturation of myofibrillar proteins during
thermal processing (Larick and Turner, 1992). The denaturation of myosin and actin causes structural changes
and expels the sarcoplasmic fluid from the muscle fibers (Bertola et al., 1994). Also, the possible indirect effects
of perimysium (mainly collagen) shrinkage resulting in water losses from meat tissue. Murphy and Marks (2000)
have shown that both muscle and connective tissue changes during heating may influence texture and cook
loss from processed poultry meat.
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Fig. 2 Cooking loss (A) and cooking yield (B) of patties produced from commercial broiler chicken C mixed
without and with two phenotypes, black feather (B) and white feather (W) of NKBM chicken at
Patty samples produced from mixing NKBM and 100% NKBM showed the greater hardness and
chewiness (p < 0.05) (Table 2). Decreasing moisture content increased hardness so that there was a negative
relationship between hardness and moisture content. The springiness decreased with presence of NKBM
chicken, except CW sample (p < 0.05). The springiness might relate to moisture content. Additionally, fat acts
as a reservoir for flavor compounds and contributes to the texture of product. Hence fat and moisture drip may
alter product quality (Serdaroglu, 2006). Clearly, the color of patties from NKBM mixed and 100% NKBM
showed the darker than the control as shown in L* value (p < 0.05). Also, the a* and b* values of NKBM patties
were lower than the control (p < 0.05). These might be resulted from crude melanin content (Table 1).
Table 2 Textural properties of patties from commercial broiler chicken mixed without and with two phenotypes
of NKBM chicken
Samples (C: B: W)
100: 0: 0 (C)
50: 50: 0 (CB)
50: 0: 50 (CW)
0: 100: 0 (B)
0: 0: 100 (W)
a**
b
b
d
Hardness(N)
17.78±0.40*
19.71±0.31
19.37±0.36
26.42±0.26
23.80±0.66c
Chewiness (N.mm)
36.75±0.37a
48.40±0.50c
43.14±0.35b
64.91±0.38e
54.96±0.65d
Cohesiveness
0.39±0.00c
0.33±0.02b
0.34±0.01b
0.31±0.01a
0.30±0.00a
Springiness(mm)
7.59±0.06b
7.10±0.09a
7.48±0.25b
7.12±0.10a
7.03±0.13a
Note: *Mean ± SD from five determinations. **Different letters in the column indicate significant difference (p < 0.05).
Texture

Table 3 Color of patties from commercial broiler chicken mixed without and with two phenotypes of NKBM
Samples (C: B: W)

Color

100: 0: 0 (C)
50: 50: 0 (CB)
50: 0: 50 (CW)
0: 100: 0 (B)
0: 0: 100 (W)
e
c
d
a
L*
32.70±0.20* **
24.20±0.35
26.20±0.26
20.03±0.66
22.63±0.15b
a*
9.50±0.26e
3.63±0.21c
4.53±0.40d
1.83±0.30a
2.63±0.38b
b*
20.73±0.29e
8.43±0.35c
11.27±0.38d
6.57±0.30a
7.63±0.46b
Chroma
260.11±5.67e
42.22±3.68c
73.85±4.65d
23.30±2.36a
32.72±2.96b
Note: *Mean ± SD from five determinations. **Different letters in the column indicate significant difference (p < 0.05).
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Sensory characteristics of patties produced from different ratio of meat from commercial broiler chicken and
two phenotypes of NKBM chicken
The sensory scores of cooked patties samples showed an influence of NKBM addition on all attributes.
The sensory attributes decreased with the addition of NKBM chicken. Flavor is an important factor for sensory
attributes with regard to eating quality of chicken broth. It is primarily formed through the cooing process, during
which numerous flavor precursors are degraded and react with each other to form multiple volatiles and nonvolatiles. Loss of fluid diminishes the sensory outcome, reduces the weight of product and perhaps its
consequent sale value. Fluid loss may also give rise to shrinkage. Patinho et al. (2021) reported that the
tenderness (tender) is the most important of sensory characteristics of regular burger, followed by flavor (salty
and seasoned) and appearance (grilled, huge and flashy). It should be noted that the problem of NKBM chicken
for patty product are dry texture as shrinkage and water loss. Furthermore, the strong-tasting flavor or gamy
flavor of NKBM was a unique flavor.
Table 4 Likeness score of patties produced from commercial broiler chicken mixed without and with two
phenotypes of NKBM chicken
Samples (C: B: W)
100: 0: 0 (C)
50: 50: 0 (CB)
50: 0: 50 (CW)
0: 100: 0 (B)
0: 0: 100 (W)
*c**
b
b
a
Color
7.82±1.15
6.62±1.03
6.96±1.01
5.20±1.56
5.48±1.53a
Flavor
7.50±0.93d
6.58±1.03b
7.02±0.98c
5.64±1.66a
5.86±1.28a
Juiciness
7.72±0.73d
6.58±1.20c
6.96±0.75c
5.30±1.56a
6.04±1.40b
Tenderness
7.72±0.83d
6.50±1.16c
6.88±0.92c
5.22±1.66a
5.84±1.27b
Overall likeness
7.82±0.85e
6.62±0.97c
7.04±0.70d
5.40±1.48a
5.84±1.22b
Note: *Mean ± SD from fifty determinations. **Different letters in the column indicate significant difference (p < 0.05).
Attributes

Conclusion
In this study, it was demonstrated that nutritional, chemical and physical characteristics associated
with chicken patties could use NKBM chicken as a functional ingredient, which enhances protein and melanin
(functional composition) as well as the lower content of fat. The lipid oxidation might be retarded by components
in NKBM such as melanin, carnosine etc. Based sensory evaluation, the texture and gamy flavor of patties with
NKBM should be improved.
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การผลิตหมูแผ่นกรอบแมคคาเดเมียพร้อมบริโภค
Production of ready-to-eat crispy pork sheet with macadamia
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บทคัดย่อ
งานวิจยั นีม้ ีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาสูตรการผลิตหมูแผ่นกรอบ ปริมาณ และรูปแบบที่เหมาะสมของแมคคาเดเมีย
ในหมูแผ่นกรอบแมคคาเดเมียพร้อมบริโภค คุณภาพทางเคมี และการยอมรับของผูบ้ ริโภค ผลการศึกษาสูตรการผลิตหมู
แผ่นกรอบ ประกอบด้วยเนือ้ หมูบด 73.15% ซีอวิ๊ ขาว 3.66% นํา้ ตาลทราย 21.95% เกลือ 0.73% พริกไทยป่ น 0.15% และ
โซเดียมไบคาร์บอเนต 0.37% ผลการประเมินทางประสาทสัมผัส สูตรการผลิตหมูแผ่นกรอบ ด้านลักษณะปรากฏ สี กลิ่น
กลิ่นรส รสชาติ ความกรอบ ความแข็ง ความมัน และความชอบโดยรวม พบว่าสูตรหมูแผ่นกรอบพืน้ ฐานที่มีปริมาณ
นํา้ ตาลทราย 30% ได้รบั คะแนนความชอบสูงที่สดุ ในทุกคุณลักษณะ สําหรับการทดลองที่ 2 หมูแผ่นกรอบที่ผสมปริมาณ
แมคคาเดเมีย 20% โดยโรยแมคคาเดเมียบดลงบนส่วนผสมที่ผ่านการรีดเป็ นแผ่นแล้ว ได้รบั คะแนนความชอบสูงที่สดุ ใน
ทุกคุณลักษณะ การทดสอบคุณภาพทางเคมีพบว่าหมูแผ่นกรอบแมคคาเดเมียพร้อมบริโภคที่พฒ
ั นาได้ มีปริมาณความชืน้
12.24 กรัม ปริมาณไขมัน 22.03 กรัม ปริมาณโปรตีน 28.74 กรัม ปริมาณเถ้า 3.94 กรัม และปริมาณคาร์โบไฮเดรต 33.05
กรัม
คําสําคัญ: แมคคาเดเมีย, หมูแผ่นกรอบ, อาหารพร้อมบริโภค
Abstract
This research aims to study the recipe of processed crispy pork, the quantity and form of macadamia
added into ready-to-eat crispy pork sheet, including their chemical properties and consumer acceptance. The
basic crispy pork recipe containing with 73.15% ground pork, 3.66% soy sauce, 21.95% sugar, 0.73% salt,
0.15% ground pepper and 0.37% sodium bicarbonate. The results of sensory evaluation on ready-to-eat crispy
pork sheet in terms of appearance, color, odor, flavor, taste, crispness, hardness, oiliness and overall liking
showed that the basic crispy pork recipe containing with 30% sugar was achieved the highest sensory score
across all attribute. As for the secondly experiment, the ready-to-eat crispy pork sheet with 20% macadamia by
sprinkling blended macadamia on a raw rolled pork mixture had the highest sensory score across all attributes.
Chemical qualities of ready-to-eat crispy pork sheet with macadamia were 12.24 grams of moisture, 22.03
grams of fat, 28.74 grams of protein, 3.94 grams of ash, and 33.05 grams of carbohydrates.
Keywords: Ready-to-eat food, Crispy pork sheet, Macadamia
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คํานํา
อาหารขบเคีย้ ว เป็ นผลิตภัณฑ์ที่สามารถบริโภคได้ทนั ที มีนาํ้ หนักเบา เก็บไว้ได้นาน มีพลังงานจากคาร์โบไฮเดรต
และไขมันสูง รับประทานได้ทุกเพศทุกวัย ใช้รบั ประทานระหว่างอาหารมือ้ หลักเพื่อบรรเทาความหิวหรือความอยาก
รับประทาน หรือเรียกว่าอาหารว่าง (จุฬาลักษณ์, 2550) ส่วนใหญ่จะมีสว่ นผสมจากแป้งชนิดต่าง ๆ เช่น แป้งข้าวเจ้า แป้ง
สาลี แป้งมันและแป้งข้าวโพด เป็ นต้น เกลือ ไขมัน และวัตถุปรุงแต่งสี กลิน่ รส รสชาติสว่ นใหญ่จะคล้ายคลึงกันคือ หวาน
มัน เค็ม (พเยาว์, 2551) มีวิธีการแปรรู ปโดยการทอด นึ่ง หรืออบ (พนิดา, 2536) โพสต์ทเู ดย์ (2564) ได้รายงานแนวโน้ม
การเติบโตของตลาดอาหารขบเคีย้ วของไทย พบว่ามีมูลค่าการเติบโตเฉลี่ยต่อปี 5% ซึ่งในปี 2563 ตลาดมีมูลค่าทัง้ สิน้
39,900 ล้านบาท หมูแผ่นกรอบ (Crispy pork) เป็ นผลิตภัณฑ์ที่ทาํ จากหมูที่เลาะเอาไขมันเอ็น และพังผืดออก นําไปแช่
แข็ง แล้วหั่นเป็ นแผ่นหรืออาจใช้เนือ้ หมูบดก็ได้ นําไปหมักด้วยเครือ่ งปรุงรส เช่น เกลือ ซีอวิ๊ ขาว นํา้ ตาล แล้วทําให้แห้งด้วย
แสงแดด หรือแหล่งพลังงานอื่น นําไปปิ ้ง (Grilling) หรืออบ (Baking) ให้สุก (สํานักมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
[สมอ.], 2546) จัดเป็ นอาหารขบเคีย้ วชนิดหนึง่ ซึง่ เนือ้ หมูเป็ นอาหารที่มีคณ
ุ ค่าทางโภชนาการสูง จัดเป็ นอาหารที่มีโปรตีน
ชนิดสมบูรณ์ ประกอบไปด้วยกรดอะมิโนจําเป็ นต่อร่างกาย (Essential amino acid) ที่มนุษย์ไม่สามารถสังเคราะห์ได้
ครบถ้วนตามความต้องการของร่างกาย (อิ่มเอบ, 2549) ในเนือ้ หมู 100 กรัม ให้พลังงาน 110 กิโลแคลอรี่ โปรตีน 19.60
กรัม ไขมัน 3.30 กรัม คาร์โบไฮเดรต 0.40 กรัม และเถ้า 0.90 กรัม นอกจากนีย้ งั มีแร่ธาตุและวิตามินต่างๆ ได้แก่ แคลเซียม
2 มิลลิกรัม ไทอามีน 0.69 มิลลิกรัม ไรโบฟลาวิน 0.26 มิลลิกรัม และไนอะซีน 5.70 มิลลิกรัม (สํานักโภชนาการ, 2561) แร่
ธาตุและวิตามินต่างๆ ในเนือ้ หมู จะช่วยลดอาการเหน็บชา บํารุ งสายตา ลดไขมัน ลดการอักเสบของผิวหนัง และบํารุ ง
สมอง
ในกระบวนการกระเทาะเปลือกแมคคาเดเมีย จะมีแมคคาเดเมียบางส่วนที่เสียหายจากการกระเทาะ ทําให้ตอ้ ง
ขายแมคคาเดเมียซีกที่มีราคาถูกลง ในแมคคาเดเมียมีปริมาณไขมันสูงถึง 76% ประกอบไปด้วยกรดไขมันโอเลอิก (Oleic
acid) ลิโนเลอิก (Linoleic acid) และลิโนเลนิก (Linolenic acid) ซึง่ เป็ นกรดไขมันชนิดไม่อิ่มตัว (Unsaturated fatty acid)
ซึ่ ง ช่ ว ยลดความเสี่ ย งโรคหัว ใจ ลดระดับ คอเลสเตอรอล ลดความดัน โลหิ ต (อาทิ ต ย์, 2552) U.S. Department of
Agriculture (2008) รายงานคุณค่าทางโภชนาการของแมคคาเดเมีย 100 กรัม จะให้พลังงาน 718 กิโลแคลอรี่ โปรตีน
7.91 กรัม ไขมัน 75.77 กรัม เถ้า 1.14 กรัม คาร์โบไฮเดรต 7.90 กรัม และเส้นใยอาหาร 6.4 กรัม ทางผูว้ ิจยั จึงมีแนวคิดที่
จะนําเศษแมคคาเดเมีย มาใช้ในการผลิตหมูแผ่นกรอบ แมคคาเดเมีย เพื่อให้เป็ นทางเลือกในการบริโภคอาหารขบเคีย้ ว
ประเภทหมูแผ่นกรอบที่มีคณ
ุ ค่าทางโภชนาการจาก แมคคาเดเมีย และเพิ่มมูลค่าให้กบั เศษแมคคาเดเมีย งานวิจยั นีจ้ ึงมี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสูตรการผลิตหมูแผ่นกรอบ ปริมาณ และรูปแบบที่เหมาะสมของแมคคาเดเมียที่จะเติมในผลิตภัณฑ์
หมูแผ่นกรอบพร้อมบริโภค คุณภาพทางเคมี และการยอมรับของผูบ้ ริโภค
อุปกรณ์และวิธีการ
การศึกษาปริมาณนา้ํ ตาลทรายทีเ่ หมาะสมในสูตรการผลิตหมูแผ่นกรอบ
ดัดแปลงสูตรหมูแผ่นกรอบจาก ผกาวดี และคณะ (2561) โดยมีสว่ นประกอบดังนี ้ เนือ้ หมูบด 100 กรัม ซีอวิ๊ ขาว
5 กรัม เกลือป่ น 1 กรัม พริกไทยป่ น 0.2 กรัม โซเดียมไบคาร์บอเนต 0.5 กรัม ศึกษาปริมาณนํา้ ตาลทรายที่เหมาะสม
3 ระดับ คือ 20%, 30% และ 40% ของนํา้ หนักเนือ้ หมูในสูตร โดยทําการผสมทัง้ หมดเข้าด้วยกัน นําไปบดด้วยเครื่องบด
สับอาหาร ความเร็วปานกลาง นาน 3 นาที จากนัน้ นําส่วนผสมที่ได้ ตักใส่ถงุ พลาสติก ขนาด 60×41 เซนติเมตร รีดเป็ น
แผ่นบางจนทั่วแผ่นพลาสติก และนําไปเข้าตูอ้ บลมร้อน อุณหภูมิ 50°C นาน 48 ชั่วโมง เมื่อครบเวลา ทําการลอกหมูแผ่น
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ดิบแห้ง ออกจากถุงพลาสติก จากนัน้ นําไปอบในเตาอบอุณหภูมิ 120°C นาน 7 นาที ทิง้ ไว้ให้เย็น บรรจุถุงพลาสติกซิบ
นําไปประเมินทางประสาทสัมผัส
โดยได้สตู รหมูแผ่นกรอบทัง้ หมด 3 สิง่ ทดลอง ดังนี ้
สูตรที่ 1 CP Sugar 20 = หมูแผ่นกรอบใส่นาํ้ ตาล 20%
สูตรที่ 2 CP Sugar 30 = หมูแผ่นกรอบใส่นาํ้ ตาล 30%
สูตรที่ 3 CP Sugar 40 = หมูแผ่นกรอบใส่นาํ้ ตาล 40%
การศึกษาปริมาณและรู ปแบบของแมคคาเดเมียในหมูแผ่นกรอบทีเ่ หมาะสม
ศึกษาปริมาณของแมคคาเดเมียและรู ปแบบการผสมแมคคาเดเมีย จัดสิ่งทดลองแบบ 2×2 factorial in RCBD
โดยมีปัจจัยศึกษาที่ 1 คือปริมาณของแมคคาเดเมีย 2 ระดับ คือ 20% และ 30% ของนํา้ หนักสูตร และปั จจัยศึกษาที่ 2 คือ
รูปแบบการผสมแมคคาเดเมีย 2 รูปแบบ คือ รูปแบบที่ 1 ผสมลงในส่วนผสมที่บดแล้วนําไปรีด และรูปแบบที่ 2 โรยแมคคา
เดเมียบดลงบนส่วนผสมที่ผ่านการรีดเป็ นแผ่นแล้ว จากนัน้ จึงนําหมูแผ่นทัง้ สองแบบไปเข้าตูอ้ บลมร้อน อุณหภูมิ 50°C
นาน 48 ชั่วโมง เมื่อครบเวลา ทําการลอกหมูแผ่นดิบแห้ง ออกจากถุงพลาสติก และนําไปทําให้สกุ ทิง้ ไว้ให้เย็น และบรรจุ
ใส่ถงุ พลาสติกซิบ แล้วประเมินทางประสาทสัมผัส
โดยได้สตู รหมูแผ่นกรอบแมคคาเดเมียทัง้ หมด 4 สิง่ ทดลอง ดังนี ้
สูตรที่ 1 CPMacV20M1 = หมูแผ่นกรอบแมคคาเดเมีย 20% รูปแบบที่ 1 ผสมลงในส่วนผสมที่บดแล้วนําไปรีด
สูตรที่ 2 CPMacV20M2 = หมูแผ่นกรอบแมคคาเดเมีย 20% รู ปแบบที่ 2 โรยแมคคาเดเมียบดลงบนส่วนผสมที่
ผ่านการรีดเป็ นแผ่นแล้ว
สูตรที่ 3 CPMacV30M1 = หมูแผ่นกรอบแมคคาเดเมีย 30% รูปแบบที่ 1 ผสมลงในส่วนผสมที่บดแล้วนําไปรีด
สูตรที่ 4 CPMacV30M2 = หมูแผ่นกรอบแมคคาเดเมีย 30% รู ปแบบที่ 2 โรยแมคคาเดเมียบดลงบนส่วนผสมที่
ผ่านการรีดเป็ นแผ่นแล้ว
จากนัน้ คัดเลือกสูตรที่เหมาะสม นําไปวิเคราะห์คณ
ุ ภาพทางเคมี
การทดสอบทางประสาทสัมผัส
ทําการประเมินทางประสาทสัมผัส ด้านลักษณะปรากฏ สี กลิน่ กลิน่ รส รสชาติ ความกรอบ ความแข็ง ความมัน
และความชอบโดยรวม ใช้วธิ ีการทดสอบแบบให้คะแนนความชอบ 9 ระดับ (9-Point Hedonic Scale) (กําหนดให้ 1 = ไม่
ชอบมากที่สดุ และ 9 = ชอบมากที่สดุ ) โดยใช้ผทู้ ดสอบจํานวน 50 คน ที่ไม่ผา่ นการฝึ กฝน
การวิเคราะคุณภาพทางเคมีของผลิตภัณฑ์ทไี่ ด้จากการพัฒนา
วิเคราะห์ปริมาณความชืน้ ไขมัน โปรตีน เถ้า และคาร์โบไฮเดรต ตามวิธีของ Association of Official Analytical
Chemists (AOAC) (2000)
การวิเคราะห์ทางสถิติ
การวิเคราะห์คณ
ุ ภาพทางเคมี วางแผนการทดลองแบบสุม่ สมบูรณ์ (Completely Randomized Design : CRD)
การประเมินทางประสาทสัมผัส วางแผนการทดลองแบบบล็อกสุ่มสมบูรณ์ (Randomized Complete Block Design :
RCBD) วิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติโดยวิธี ANOVA และเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยด้วยวิธี Duncan’s
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New Multiple Range Test (DMRT หรือ DUNCAN) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% สําหรับคุณภาพทางเคมีของผลิตภัณฑ์
สุดท้าย เปรียบเทียบกับสูตรควบคุมที่ไม่มีการเติมแมคคาเดเมียวิเคราะห์คา่ ความแตกต่างด้วยวิธี Independent samples
T-test
ผลและวิจารณ์ผลการทดลอง
ผลการคัดเลือกสูตรหมูแผ่นกรอบ
จากการศึกษาปริม าณนํา้ ตาลทรายที่ในสูตรหมูแ ผ่นกรอบพื น้ ฐาน 3 ระดับ คื อ 20%, 30% และ 40% ของ
นํา้ หนักเนือ้ หมู แสดงผลการประเมินทางประสาทสัมผัสดัง Table 1 พบว่าหมูแผ่นกรอบที่มีปริมาณนํา้ ตาลทรายแตกต่าง
กันทัง้ 3 สูตร ได้รบั คะแนนความชอบทางประสาทสัมผัสแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิตที่ระดับความเชื่อมั่น 95%
(p < 0.05) ในทุก คุณ ลัก ษณะ หมูแ ผ่น กรอบในสูต รที่ ผ สมนํา้ ตาลทราย 30% ได้ร ับ คะแนนความชอบสูง ที่ สุด ในทุก
คุณลักษณะเมื่อเปรียบเทียบกับสูตรอื่นๆ
Table 1 Sensory scores of the basic crispy pork formulations with different amounts of sugar
Treatment
Attributes
CP Sugar 20
CP Sugar 30
CP Sugar 40
Appearance
6.45±0.99b
7.38±0.73a
6.28±0.76b
Color
6.58±0.50b
7.70±0.74a
6.68±0.47b
Odor
6.84±0.47ab
7.06±0.50a
6.56±1.07b
Taste
6.90±0.46b
7.24±0.77a
6.68±0.47b
Flavor
7.00±0.54b
7.84±0.82a
7.14±0.73b
Crispness
7.08±0.57b
7.44±0.84a
5.46±1.05c
Hardness
6.80±0.57b
7.40±0.67a
5.88±1.22c
Oiliness
7.46±0.50b
7.78±0.42a
7.18±0.69c
Overall liking
6.96±0.28b
7.64±0.72a
6.42±0.70c
Note: a-b mean±SD with different superscript letters in a row are significant different (p < 0.05).
เมื่อเพิ่มปริมาณนํา้ ตาลทรายเป็ น 40% ส่งผลให้คะแนนความชอบด้านความกรอบ ความแข็ง ความมัน และ
ความชอบโดยรวมลดลง (มีคะแนนอยูใ่ นช่วงเฉย ๆ ถึงชอบปานกลาง) อาจเนื่องมาจากนํา้ ตาลทรายมีคณ
ุ สมบัติในการดูด
และเก็ บ ความชื น้ ปริม าณนํา้ ตาลที่ เ พิ่ ม ขึน้ จึ ง มี ผ ลให้ค วามกรอบของผลิต ภัณ ฑ์ล ดลง และนํา้ ตาลทรายสามารถ
เกิ ด ปฏิ กิ ริ ย าเมลลาร์ด (Maillard reaction) ซึ่ ง เกิ ด ขึ น้ ได้จ ากนํ้า ตาลรี ดิ ว ซ์ (Reducing sugar) มี ห มู่ที่ เ ป็ น อัล ดี ไ ฮด์
(Aldehyde) และคีโตน (Ketone) ทําปฏิกิริยากับหมู่อะมิโนสารประกอบไนโตรเจนที่มีอยู่ในเนือ้ หมู โดยมีความร้อนเป็ น
ตัวเร่งทําให้เกิดสารประกอบสีนาํ้ ตาลเรียกว่าเมลานอยดิน (Melanoidin) ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงสีและกลิ่นรสของ
อาหารและที่ความร้อนสูง อาจเกิ ดปฏิกิริยาคาราเมลไลเซชั่น (Caramelization) ซึ่งเกิ ดจากการสลายตัวของโมเลกุล
นํา้ ตาล และมีการเกิดพอลิเมอร์ (Polymerization) ของสารประกอบคาร์บอนได้เป็ นสารที่มีกลิ่นและรสเฉพาะตัว เรียกว่า
คาราเมล (Caramel) (นิธิยา, 2549) การอบหมูแผ่นกรอบที่อณ
ุ หภูมิ 120°C ที่ปริมาณนํา้ ตาลสูง 40% จึงอาจเกิดการไหม้
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ทําให้เกิดกลิ่นรสเฉพาะตัว และเกิดโครงสร้างที่แน่นแข็ง ที่สง่ ผลต่อคุณภาพทางประสาทสัมผัสทําให้มีคะแนนความชอบ
น้อยกว่าสูตรที่มีปริมาณนํา้ ตาล 30% อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95% (p < 0.05) ดังนัน้ จึงเลือกสูตร
หมูแผ่นกรอบพืน้ ฐานที่มีปริมาณนํา้ ตาลทราย 30% ของนํา้ หนักเนือ้ หมู ซึ่งได้รบั คะแนนความชอบอยู่ในช่วง 7.06–7.84
คะแนน อยูใ่ นระดับชอบปานกลาง เพื่อศึกษาปริมาณและรูปแบบของแมคคาเดเมียในหมูแผ่นกรอบที่เหมาะสมต่อไป
ผลการศึกษาปริมาณและรู ปแบบของแมคคาเดเมียในหมูแผ่นกรอบทีเ่ หมาะสม
จากการศึกษาปริมาณของแมคคาเดเมีย 2 ระดับ คือ 20% และ 30% ของนํา้ หนักทัง้ หมด และรู ปแบบการผสม
แมคคาเดเมีย 2 รูปแบบ คือ รูปแบบที่ 1 ผสมลงในส่วนผสมที่บดแล้วนําไปรีด และรูปแบบที่ 2 โรยแมคคาเดเมียบดลงบน
ส่วนผสมที่ผ่านการรีดเป็ นแผ่นแล้ว แสดงผลการประเมินทางประสาทสัมผัสของผลิตภัณฑ์ทงั้ 4 สูตร ดัง Table 2 พบว่า
ปริมาณของแมคคาเดเมียและรู ปแบบการผสมแมคคาเดเมียมีผลต่อคะแนนความชอบทางประสาทสัมผัสที่ผบู้ ริโภคมีตอ่
ผลิตภัณฑ์หมูแผ่นกรอบอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95% (p < 0.05)
Table 2 Sensory scores of the ready-to eat crispy pork sheet with the different content and form of macadamia
addition
Treatment
Attributes
CPMacV20M1
CPMacV20M2
CPMacV30M1
CPMacV30M2
c
a
d
Appearance
4.78±1.06
7.50±0.74
3.60±0.83
6.38±0.60b
Color
7.40±0.86b
7.68±0.77a
6.36±0.49d
6.66±0.48c
Odor
7.04±0.76a
7.08±0.49a
6.60±0.93b
6.38±1.05b
Taste
6.98±0.80a
7.24±0.77a
6.62±0.53b
6.66±0.48b
Flavor
7.66±0.96a
7.82±0.83a
7.02±0.71b
7.06±0.62b
Crispness
6.68±1.15b
7.44±0.84a
6.08±1.24c
5.42±1.13d
Hardness
7.00±0.99b
7.36±0.75a
6.30±0.89c
5.50±1.15d
Oiliness
7.48±0.68b
7.74±0.49a
7.34±0.72b
7.08±0.63c
Overall liking
7.18±0.98b
7.56±0.79a
6.66±0.69c
6.34±0.69d
Note: a-b mean±SD with different superscript letters in a row are significant different (p < 0.05)
ทัง้ นีจ้ ะเห็นว่ารูปแบบการเติมแมคคาเดเมียลงไปในส่วนผสม (รู ปแบบที่ 1) ทําให้ผลิตภัณฑ์มีลกั ษณะปรากฎไม่
ชวนรับประทาน มีความแตกหักและเป็ นรูพรุน จึงได้คะแนนความชอบด้านลักษณะปรากฏตํ่ากว่า 5 คะแนน ดังพบในสูตร
CPMacV20M1 (4.78 คะแนน) และสูตร CPMacV30M1 (3.60 คะแนน) และการเติมปริมาณแมคคาเดเมียที่ 30% มีผล
ต่อคะแนนความชอบทางประสาทสัมผัสลดลงในทุกคุณลักษณะ โดยเฉพาะในด้านเนือ้ สัมผัส ผลิตภัณฑ์ที่ได้มีคะแนน
ความชอบด้านความกรอบลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับการเติมแมคคาเดเมียที่ 20% อาจเป็ นผลมาจากแมคคาเดเมียซึ่งมี
ปริมาณไขมันชนิดไม่อิ่มตัวมากถึง 80% (อาทิตย์ และคณะ, 2552) การบดและรีดส่วนผสมเป็ นแผ่นไปพร้อมกับแมคคาเด
เมีย ส่งผลให้อาจมีการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันของไขมัน ทําให้เกิดกลิ่นและรสที่เรียกว่า การหืน (Rancidity) ทําให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงสี กลิ่น และรสของหมูแผ่นกรอบ ส่งผลให้คณ
ุ ภาพทางประสาทสัมผัสลดลงในทุกคุณลักษณะ ดังนัน้ จึง
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คัดเลือกสูตรหมูแผ่นกรอบ แมคคาเดเมียสูตร CPMacV20M2 ที่ผสมปริมาณแมคคาเดเมีย 20% และใช้รูปแบบการผสม
แบบที่ 2 โดยโรยแมคคาเดเมียบดลงบนส่วนผสมที่ผา่ นการรีดเป็ นแผ่นแล้ววิเคราะห์คณ
ุ ภาพทางเคมี
ผลการวิเคราะห์คณ
ุ ภาพทางเคมีของผลิตภัณฑ์ทไี่ ด้จากการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์หมูแผ่นกรอบสูตรพืน้ ฐาน และหมูแผ่นกรอบแมคคาเดเมียที่ผสมปริมาณแมคคาเดเมีย 20% และใช้
รู ปแบบการผสมแบบที่ 2 โดยโรยแมคคาเดเมียบดลงบนส่วนผสมที่ผ่านการรีดเป็ นแผ่นคัดเลือกแล้ว ดัง Table 3 พบว่า
สูตรหมูแผ่นกรอบทัง้ สองสูตรมีปริมาณความชืน้ ที่ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95%
(p ≥ 0.05)แต่มีปริมาณไขมัน โปรตีน เถ้า และคาร์โบไฮเดรตแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น
95% (p < 0.05) การใส่แมคคาเดเมียปริมาณ 20% ทําให้ปริมาณไขมันเพิ่มขึน้ เนื่องจากในแมคคาเดเมียมีปริมาณไขมัน
เป็ นองค์ประกอบสูง (อาทิตย์, 2552) อย่างไรก็ ตามไขมันจากเมล็ดแมคคาเดเมียมีองค์ประกอบของกรดไขมันอิ่มตัว
12.9% และกรดไขมันไม่อิ่มตัว 87.1% (ประเทืองศรี, 2532)
Table 3 Chemical Composition of ready-to-eat crispy pork sheet without (control) and with (CPMacV20M2)
macadamia
Treatment
Composition
Control
CPMacV20M2
ns
Moisture content (g)
12.44±0.23
12.24±0.30
b
Fat (g)
6.77±0.19
22.03±0.10a
Protein (g)
35.17±0.13a
28.74±0.05b
Ash (g)
4.86±0.15a
3.94±0.05b
Carbohydrate (g)
40.77±0.14a
33.05±0.22b
Note: a-b mean±SD with different superscript letters in a row are significant different (p < 0.05).
ns
mean±SD Values in the same row are not significant different (p ≥ 0.05).
สรุ ป
การผลิตหมูแผ่นกรอบแมคคาเดเมีย โดยการศึกษาปริมาณนํา้ ตาลทรายที่เหมาะสมในสูตรหมูแผ่นกรอบพืน้ ฐาน
3 ระดับ จากการศึกษาการยอมรับของผูบ้ ริโภคจํานวน 50 คน พบว่า หมูแผ่นกรอบในสูตรที่ผสมนํา้ ตาลทราย 30% ได้รบั
คะแนนความชอบสูงที่สดุ ในทุกคุณลักษณะ จึงนํามาศึกษาปริมาณของแมคคาเดเมียและรู ปแบบการผสมแมคคาเดเมีย
พบว่าหมูแผ่นกรอบแมคคาเดเมียที่ผสมปริมาณแมคคาเดเมีย 20% และใช้รูปแบบการผสมแบบที่ 2 โดยโรยแมคคาเดเมีย
บดลงบนส่วนผสมที่ผ่านการรีดเป็ นแผ่นแล้ว ได้รบั คะแนนความชอบสูงที่สุดในทุกคุณลักษณะ และนํามาวิเคราะห์
คุณภาพทางเคมี พบว่าหมูแผ่นกรอบแมคคาเดเมียพร้อมบริโภค มีปริมาณความชืน้ 12.24 กรัม ปริมาณไขมัน 22.03 กรัม
ปริมาณโปรตีน 28.74 กรัม ปริมาณเถ้า 3.94 กรัม และปริมาณคาร์โบไฮเดรต 33.05 กรัม ผลิตภัณฑ์หมูแผ่นกรอบแมคคา
เดเมียพร้อมบริโภคที่พฒ
ั นาได้จะเป็ นผลิตภัณฑ์อาหารขบเคีย้ วทางเลือกในการบริโภคอาหารขบเคีย้ วประเภทหมูแผ่น
กรอบที่มีคณ
ุ ค่าทางโภชนาการจากแมคคาเดเมีย และเป็ นการเพิ่มมูลค่าให้กบั เศษแมคคาเดเมีย
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Some characteristics of ‘Hom Thong’ banana fruit spread as affected by calcium lactate addition
Pranganya Santisitthanon, Ornanong Poljitprasert, Amporn Jamphon, Tipakorn Maungteuk,
Tiwaporn Maneerattanasuporn, Siriporn Riebroy Kim*
Department of Home Economics, Faculty of Agriculture, Kasetsart University, Bangkok 10900, Thailand
*Corresponding author. E-mail address: agrsrpr@ku.ac.th
Abstract
The characteristics of ‘Hom Thong’ banana spread (HTS) as affected by calcium lactate addition were
investigated. Chemical and physical properties of HTS produced at different concentrations (45, 50, and 55
Brix) and two commercial fruit spreads (brand A and brand B) were comparative studied. All HTS samples had
higher pH than commercial fruit spreads (p < 0.05). Among HTS samples, the increase in concentration affected
on lowering of water activity. Textural properties of all sample were different (p < 0.05). HTS with 55 Brix
exhibited the highest hardness and cohesiveness (p < 0.05). The results indicated that characteristic of fruit
spread depend on fruit used, sucrose and other ingredients as well as processing technology. Total sugar,
reducing sugar, color and sensorial properties of HTS sample were also investigated. When HTS concentrations
increased, total sugar and reducing sugar increased (p < 0.05). The content of reducing sugar might related
to color of HTS samples. Generally, 50 Brix HTS had greater likeness score of overall liking (p < 0.05) and
it was chosen for the study of calcium lactate addition to fruit spread. Chemical, physical, and sensorial
properties of HTS added with calcium lactate at 0%, 0.25%, 0.5%, and 1% were investigated. Increase in
calcium lactate addition showed the decrease in pH value. However, no differences in water activity, total sugar
and reducing sugar contents were observed (p > 0.05). HTS added with 1% of calcium lactate generally
exhibited the highest L* and b* values than other samples (p < 0.05). When calcium lactate concentration
increased, decrease in adhesiveness was observed (p < 0.05). From the results, calcium lactate could be
dissociated to lactic acid and it might affect to pH lowering, browning reaction environment, and gelling
structure of banana spread. HTS added with 1% calcium lactate had the highest likeness scores for
appearance, color, odor, and taste (p < 0.05). Based on the experimental results, HTS obtained with 1% calcium
lactate were better characteristics. Furthermore, the stability of HTS added with calcium lactate during storage
at ambient temperature should be studied.
Keywords: Banana, Calcium lactate, Fruit spread
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Introduction
‘Hom Thong’ (HT) (Musa acuminate) banana is an economically important climacteric fruit for local
and export markets worldwide (Abdullah and Pantastico, 1990). The banana fruit is generally a good source of
energy and minerals and is normally consumed fresh or processed to make products such as crisps,
flour/powder, jam and wine. Also, bananas are a healthy source of fiber, potassium, vitamin C, and various
antioxidants and phytonutrients. The postharvest and storage management of banana is very important
because of physiological changes. The production of volatile compounds and bioactive compounds beneficial
to health, including total phenols, total flavonoids and antioxidant activity also increased (Ummarat et al., 2011).
During storage, softening is a major aspect of the ripening process which affects shelf life, pathogen infection,
and physical injury (Goulao and Oliveira, 2008). Additionally, increases in starch degradation, sugar
accumulation, and changes in organic acid content in overripe banana were reported (Imsabai et al., 2006).
Mugumpoza et al. (2020) reported that banana at stage 7 or overripe stage (all yellow with brown speckles)
had pectin between 0.65 to 1.28%.
Nowadays, some means of preservation, like freeze-drying or crispy fried banana slices and banana
preserves are generally used in Thailand. In recently years, consumers are increasingly asking for products
offering reduced caloric value such as fruit spreads (Endress et al., 2005) or fruit butter. Fruit spread is a jamlike product which contains fruit, sugar, and pectin. The difference between a fruit spread and jam is a final
soluble solid content. Total soluble solid content of the finished jam should be between 60% and 65% or greater
and the product should contain at least 45% fruit. For fruit spread, it does not have any restriction related to
sugar content, thereby provoking the greatest changes from nutritional, sensorial and functional properties.
However, the gelation of jam or spread contributes to interaction of pectin and sugar at appropriate
concentration as well as acidic environment. The potential applications in fruit derivative products by
combination between calcium and pectin with sugar in order to obtain gels had been intensive studied
(Falguera et al., 2010; Picout et al., 2000). Also, the interaction between calcium and pectin gels are generated
via “junction zones” whose mechanism of formation is mainly based on “egg box” model of Grant et al. (1973).
Ngouémazong et al. (2012) concluded that gel characteristics varied with Ca2+ concentration and pectin
structure. In the presence of sufficient Ca2+, pectin produced strong and stable cooperative junction zones.
There are many sources of calcium in calcium supplements such as calcium lactate, calcium pidolate and
calcium chloride. Calcium in organisms is found in the form of Ca2+ ion or precipitated in the skeleton. Some of
main functions are act as a cofactor in enzymatic reactions, take part in metabolism of glucogen, in the synthesis
of protein and fatty acids, in the vitamin B activation, in the ATP formation and contributing to the regulation of
muscle contraction along with sodium and potassium. Moreover, it plays a fundamental role in the formation of
bone structures. From this point of view, preserved products such as spreadable fruit is value-added banana
product, particularly ripened ‘Hom Thong’ banana fruit. Although fruit spreads provide in supermarket, but no
banana fruit spread product is available in Thailand. From our observation, there are only two commercial
brands of fruit spreads and they were produced from raspberry and mix berry. Therefore, the aims of this work
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were to study some properties of HTS at different concentration (final total soluble solid) compared with
commercial brands and to investigate the effect of calcium lactate addition on characteristics of HTS.
Materials and Methods
Collection of commercial fruit spreads and Preparation of ‘Hom Thong’ banana fruit spread (HTS)
Two brands of fruit spreads (A: raspberry spread, B: mix berry spread) were purchased from
supermarket in Bangkok, Thailand, and kept at room temperature for analysis (within 7 days). Hom Thong
banana fruit (7: yellow flecked with brown) was sliced and thoroughly mixed with lime juice, water, salt and
sugar into 2-tier steamer. The mixture was heated at low-medium level until 42 Brix of mixture was achieved.
The pH of mixture was adjusted to 3.5 by 20% citric acid then it was heated and stirred continuously to achieved
the target total soluble solid of 45 Brix (HTS45), 50 Brix (HTS50), and 55 Brix (HTS55). Sample was packed in
transparent glass jar (100 g/jar) and then allowed stand at room temperature (25°C) for 18 h before analysis.
The selected HTS samples was chosen by likeness scores (≥7). Then selected HTS was produced as previous
method by adding calcium lactate (E327) at 0%, 0.25%, 0.5%, and 1% then analysis.
Analyses
Samples were determined for pH (a pH meter), water activity (aw), moisture content (Association of
Official Analytical Chemists (AOAC), 2000), adhesiveness, and cohesiveness. Total sugar and reducing sugar
contents in Hom Thong banana fruit and HTS samples were measured as described by James (1999). L*, a*,
and b* values of HTS were measured by a colorimeter (ColorFlex, Hunter, USA).
Sensory evaluation
A total of 50 panelists participated in this study. Panelists were students and staffs from Department of
Home Economics, Faculty of Agriculture, Kasetsart University, identified as frequent consumers of fruit
jams/spreads. HTS samples were provided in tightly sealed small glass bottle and presented to the panelists
with a code in randomized order. Toasted bread was used as the vehicle for the ingestion. Panelist were
instructed to evaluate appearance, color, odor, taste, flavor, texture, and overall liking. Based on these
attributes, they were asked on a 9-point hedonic scale (Chamber IV and Wolf, 1996).
Statistical analysis
All data were subjected to analysis of variance ( ANOVA) and differences between means were
evaluated by Duncan’s multiple range test (Steel and Torrie, 1980) using SPSS statistic program (trial version)
via www.ibm.com for data analysis.
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Results and Discussion
Chemical, physical, and sensorial characteristics of commercial fruit spreads and HTS samples
The pH value of commercial banana spreads and different TSS of HTS is shown in Table 1. For
commercial banana spread samples, brand B had the lower pH than those of brand A (p < 0.05). This was due
to the different fruits and acidulants used. HTS had higher pH than that of commercial brands (p < 0.05). When
total soluble solid increased, the pH value slightly decreased (p < 0.05). HTS45 and HTS50 had lower pH than
HTS55 (p < 0.05). The water activities (aw) of commercial spreads were different (p < 0.05). Brand B had lower
aw than that of brand A (p < 0.05). Among HTS samples, HTS45 showed the highest aw as that of brand A
(p > 0.05). Lower aw might be due to their higher total soluble solid. Holazwarth et al. (2013) reported that water
activity of strawberry spread was about 0.95. Moisture content of brand A and HTS45 was not different
(p < 0.05). When total soluble solid increased, moisture content of HTS decreased (p < 0.05). From the results,
the increase in total soluble solid affected on aw and moisture content of HTS.
Table 1 pH, water activity (aw), and moisture content of commercial fruit spread and HTS
Samples*
Parameters
A
B
HTS45
HTS50
HTS55
pH
3.23±0.00*c** 2.79±0.01d
3.53±0.01a
3.52±0.02a
3.48±0.02b
aw
0.93±0.00a
0.78±0.00d
0.90±0.00a
0.89±0.01b
0.85±0.00c
Moisture content (%) 48.53±0.15a
38.58±0.08c 48.53±0.07a 44.38±0.66b
38.58±0.44c
Note: Mean ± SD from five determinations. Different superscripts in the same row indicate significant differences
(p < 0.05). *A and B are commercial brands of fruit spread and ‘Hom Thong’ banana fruit spread at 45 Brix
(HTS45), 50 Brix (HTS50), and 55 Brix (HTS55).
Fig. 1 shows textural properties of commercial brands of fruit spread and HTS samples. Brand B
exhibited higher hardness than that of brand A (p < 0.05). Springiness of all samples were slightly different.
Higher total soluble solid content, higher hardness and cohesiveness were observed in HTS samples (p < 0.05).
Higher adhesiveness value indicates the property of food that being sticky with another surface. In this study,
the increase in total soluble solid showed a more stickiness.
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Fig. 1 Textural properties of commercial banana spreads (A and B) and HTS at 45 Brix (HTS45), 50 Brix
(HTS50) and 55 Brix (HTS55).
Note: Bars indicated the standard deviation from nine determinations
According to the label of commercial brands, brand A contained 30% of glucose-fructose syrup and
12% sucrose and brand B contained 49% sucrose and 13% glucose. Total sugar and reducing sugar contents
in Hom Thong banana fruit were 33.04% and 21.60%, respectively (Fig. 2). Increase in total soluble solid, HTS
had higher total sugar content (p < 0.05). The increase in reducing sugar content might be due to higher degree
hydrolysis of sucrose into higher contents of glucose and fructose during heating. Thus, the increased reducing
sugars caused darker color from higher degree of Maillard reaction as shown in the decreased L* value.

Fig. 2 Total and reducing sugar contents (A) and color (B) of Hom Thong banana fruit (HT banana) and HTS
at 45 Brix (HTS45), 50 Brix (HTS50) and 55 Brix (HTS55)
Table 2 shows sensory evaluation of HTS at different total soluble solid content. No differences in
appearance, color, odor, flavor and texture likeness scores between HTS45 and HTS50 (p > 0.05). HTS50 had
higher taste and overall liking scores than that of other samples (p < 0.05). Lower likeness scores in
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appearance, color, taste, flavor, texture and overall liking were found in HTS65 (p < 0.05). From the results, the
HTS50 was chosen for further study on calcium lactate addition influenced on characteristics of HTS.
Table 2 Likeness scores of Hom Thong fruit spreads at 45 Brix (HTS45), 50 Brix (HTS50) and 55 Brix (HTS55)
Samples
HTS45
HTS50
HTS55

Appearance
7.24±1.30*a**
7.26±1.19a
6.62±1.31b

Color
7.40±1.21a
7.12±1.27ab
6.60±1.25b

Odor
6.82±1.32a
7.04±1.18a
6.78±1.30a

Taste
7.22±1.07b
7.70±0.97a
7.22±1.13b

Flavor
7.22±1.20ab
7.62±1.07a
6.92±1.30b

Texture
7.44±1.23ab
7.72±1.20a
7.14±1.37b

Overall liking
7.22±0.97b
7.82±0.90a
7.02±1.17b

Note: *Mean±SD from fifty determinations. Different superscripts in the same column indicate significant
differences (p < 0.05).
Chemical, physical, and sensorial characteristics of HTS (50 Brix) as affected by calcium lactate addition
Table 3 shows pH, aw, and moisture content on HTS added with 0% to 1% of calcium lactate. The
addition of calcium lactate affected on pH value. Decreased pH value was observed in sample added higher
amount of calcium lactate. Generally, the pH of calcium lactate is about 5.1. This might contribute to the pH of
HTS. In addition, the addition of calcium lactate did not affect on aw value but decrease in moisture content in
HTS added 1% of calcium lactate was observed (p < 0.05). For textural properties, the hardness of HTS added
with 0.25% calcium lactate was higher than the control (HTSCa-0) (p < 0.05) (Fig. 3). The increase addition of
calcium lactate resulted in hardness decreased (p < 0.05). No differences in springiness and cohesiveness of
all samples (p > 0.05).
Table 3 pH, water activity (aw), and moisture content of Hom Thong fruit spreads at 50 °Brix added with different
levels of calcium lactate
Samples*
Parameters
HTSCa-0
HTSCa-0.25
HTSCa-0.5
HTSCa-1.0
pH
3.55 ± 0.00*c**
3.46±0.01d
3.40±0.01a
3.34±0.02a
aw
0.89±0.00a
0.89±0.00a
0.89±0.00a
0.89±0.00a
Moisture content (%)
48.56±0.15a
48.58±0.08c
48.68±0.07a
47.55±0.66b
Note: *Mean±SD from triplicate determinations. Different superscripts in the same row indicate different
significances (p < 0.05).
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Fig. 3 Textural properties of HTS added with calcium lactate at 0% (HTSCa-0), 0.25% (HTSCa-0.25), 0.5%
(HTSCa-0.5), and 1% (HTSCa-1.0)
Total sugar and reducing sugar contents in HTS added with calcium lactate were slightly different
when compare to the HTSCa-0 (p < 0.05). Reducing sugar content of all HTS samples ranged from 24% to
28%. From the result, calcium lactate addition did not affect on reducing sugar development. However, the
increase in calcium lactate addition resulted in higher L* and b values (p < 0.05). This result was related with
reducing sugar content in HTS. During HTS heating, sucrose melted and broke down into glucose and fructose.
Maillard reactions refer a chemical reaction between an amino acid and a reducing sugar such as glucose and
fructose in the presence of heat. These reactions between the carbonyl group of sugar and
the nucleophilic amino group of amino acid create a wide range of flavor, odor, and/or noticeable browning
color compounds in foods. Some compounds such as melanoidins, the brown polymers formed via Maillard
reaction during heating are desirable. From the results, the addition of calcium lactate contributed to brighter
color of HTS.

Fig. 4 Total and reducing sugar contents and color of Hom Thong fruit spreads added with calcium lactate at
0% (HTSCa-0), 0.25% (HTSCa-0.25), 0.5% (HTSCa-0.5), and 1% (HTSCa-1.0)
Table 4 shows sensory evaluation of HTS added with different levels of calcium lactate. No differences
in odor, flavor and texture likenesses (p > 0.05). With regards to color, HTSCa-0.5 and HTSCa-1.0 were
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perceived to have a more pleasing color than other samples (p < 0.05). This is probably because the lowering
pH by calcium lactate addition. Also, the L* lightness and b* yellowness of them were higher than other samples
(Fig. 4). From the results, the addition of calcium lactate contributed to color, taste, and overall liking. Therefore,
HTSCa-0.5 and HTSCa-1.0 were more acceptable for overall liking.
Table 4 Likeness scores of HTS (50 Brix) added with different levels of calcium lactate
Samples
HTSCa-0
HTSCa-0.25
HTSCa-0.5
HTSCa-1.0

Appearance
6.74±1.27c**
6.94±1.42c
7.14±1.18bc
7.58±1.30a

Color
6.74±1.21c
7.04±1.21bc
7.36±1.16ab
7.64±1.22a

Odor
6.76±1.38a
6.64±1.32a
6.88±1.08a
6.84±1.27a

Taste
6.78±1.37bc
6.42±1.43c
6.94±1.36bc
7.20±1.26a

Flavor
7.00±1.23a
6.72±1.33a
6.88±1.17a
7.06±1.22a

Texture
7.22±1.20a
7.14±1.23a
7.54±1.03a
7.56±1.18a

Overall liking
6.98±1.29b
6.84±1.23c
7.14±1.07ab
7.30±1.30a

Note: *Mean±SD from fifty determinations. Different superscripts in the same column indicate significant
differences (p < 0.05).
Conclusion
This study demonstrates that the different concentrations of HTS showed different physical and
chemical properties as well as sensorial characteristics. HTS at 50% (total soluble solid) had the highest
acceptability. HTS50 added with calcium lactate resulted in pH decrease and brighter color. No changes in
hardness, cohesiveness, and springiness in HTS when calcium lactate addition. At 1.0% calcium lactate
addition, HTS had a greater acceptability, especially appearance, color, and taste.
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1. ผศ.ดร.สันติ พ่วงเจริญ
2. รศ.ดร.วันชัย วรวัฒนเมธี กลุ
3. ผศ.ดร.กังสดาลย์ บุญปราบ
4. ผศ.ดร.วรรณวิมล คล้ายประดิษฐ์
5. อ.สรณัฏฐ์ ศิรสิ วย
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8. ผศ.ดร.อรพร หมื่นพล
9. ดร.อัครศิริ แสงสว่าง
10. ดร.สหภพ ดอกแก้ว
11. ดร.นรธัช ประชุม
12. รศ.ดร.จินตนา สและน้อย
13. ผศ.ดร.ธีระพงศ์ ด้วงดี
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ภาควิชาผลิตภัณฑ์ประมง คณะประมง
ภาควิชาผลิตภัณฑ์ประมง คณะประมง
ภาควิชาเพาะเลีย้ งสัตว์นาํ้ คณะประมง
ภาควิชาเพาะเลีย้ งสัตว์นาํ้ คณะประมง
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ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะประมง
ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะประมง
ศูนย์บริหารงานวิจยั และสนับสนุนวิชาการ คณะประมง
ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร

ภาควิชาเพาะเลีย้ งสัตว์นาํ้ คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ภาควิชาจุลชีววิทยาและวิทยาภูมิคมุ้ กัน คณะสัตวแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ภาควิชาวาริชศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ภาควิชาวิทยาศาสตร์ส่งิ แวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะวิทยาศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางนํา้ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ ง
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ ง
กองวิจยั และพัฒนาการเพาะเลีย้ งสัตว์นาํ้ จืด กรมประมง
ศูนย์วิจยั และพัฒนาการเพาะเลีย้ งสัตว์นาํ้ ชายฝั่ งสมุทรสาคร
กรมประมง
ศูนย์วิจยั และพัฒนาพันธุกรรมสัตว์นาํ้ ปทุมธานี กรมประมง
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สาขาส่งเสริมการเกษตรและคหกรรมศาสตร์: ผู้ทรงคุณวุฒภิ ายนอก
1. รศ.ดร.มนัส ชัยจันทร์
สํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
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ั น์

คณะอุตสาหกรรมอาหาร
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
คณะเทคโนโลยีอาหาร มหาวิทยาลัยรังสิต
สถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
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สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
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ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการจัดการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 60 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
-----------------------------------------ดวยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรรวมกับกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม
กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม กระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม สำนักงานคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตรวิจัยและนวัตกรรม สำนักงานการวิจัยแหงชาติ
และมหาวิทยาลัยกลุมเครือขายวิจัยประชาชื่น จัดใหมีการประชุมทางวิชาการครั้งที่ 60 ในปพุทธศักราช 2565
โดยมีวัตถุประสงคเพื่อนำเสนอผลงานวิจัย แลกเปลี่ยนความรูความคิดเห็น ประสบการณ และเผยแพรผลงานวิจัย
สาขาตาง ๆ สูสาธารณชน
เพื ่ อ ให ก ารประชุ ม ทางวิ ช าการครั ้ ง ที ่ 60 ดำเนิ น ไปด ว ยความเรี ย บร อ ยและบรรลุ ผ ลสำเร็ จ
ตามวัตถุประสงคที่วางไว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรจึงแตงตั้งคณะกรรมการจัดการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 60
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ดังตอไปนี้
คณะกรรมการอำนวยการจัดการประชุมทางวิชาการ
1. นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ที่ปรึกษา
2. ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม
ที่ปรึกษา
3. ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ที่ปรึกษา
4. ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ
ที่ปรึกษา
5. ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ที่ปรึกษา
6. ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ที่ปรึกษา
7. ผูอำนวยการสำนักงานคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตรวิจัย
ที่ปรึกษา
และนวัตกรรม
8. ผูอำนวยการสำนักงานการวิจัยแหงชาติ
ที่ปรึกษา
9. ประธานกลุมมหาวิทยาลัยเครือขายวิจัยประชาชื่น
ที่ปรึกษา
10. อธิบดีกรมการขาว
ที่ปรึกษา
11. อธิบดีกรมชลประทาน
ที่ปรึกษา
12. อธิบดีกรมประมง
ที่ปรึกษา
13. อธิบดีกรมปศุสัตว
ที่ปรึกษา
14. อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน
ที่ปรึกษา
15. อธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร
ที่ปรึกษา
16. อธิบดีกรมสงเสริมสหกรณ
ที่ปรึกษา
17. ผูทรงคุณวุฒิดา นการผลิตพืช กรมวิชาการเกษตร
ที่ปรึกษา
18. อธิบดีกรมปาไม
ที่ปรึกษา
19. อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ
ที่ปรึกษา
20. อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี
ที่ปรึกษา
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21. อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง
22. ผูอำนวยการศูนยวิจัยและฝกอบรมดานสิ่งแวดลอม
กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม
23. อธิบดีกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช
24. นายกสมาคมนิสิตเกามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ในพระบรมราชูปถัมภ
25. นายกสมาคมเศรษฐศาสตรแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
26. นายกสมาคมเศรษฐศาสตรเกษตรแหงประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ
27. นายกสมาคมสัตวบาลแหงประเทศไทย
28. นายกสมาคมอารักขาพืชไทย
29. ผูอำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ
30. อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
31. รองอธิการบดีฝายวิจัยและสรางสรรค
32. รองอธิการบดีฝายวิชาการ
33. รองอธิการบดีฝายบริหาร
34. รองอธิการบดีฝายเทคโนโลยีดิจิทัล
35. รองอธิการบดีฝายนวัตกรรมและกิจการเพือ่ สังคม
36. รองอธิการบดีฝายกิจการนิสติ และพัฒนาอยางยั่งยืน
37. รองอธิการบดีฝายพัฒนาคุณภาพ
38. รองอธิการบดีฝายการเงินและทรัพยสิน
39. รองอธิการบดีฝายวิเทศสัมพันธ
40. รองอธิการบดีฝายกิจการสภามหาวิทยาลัยและพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย
41. รองอธิการบดีฝายพัฒนาบัณฑิตขั้นสูงและโครงการจัดตั้ง
วิทยาเขตสุพรรณบุรี
42. รองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน
43. รองอธิการบดีวิทยาเขตศรีราชา
44. รองอธิการบดีวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
45. คณบดีคณะเกษตร
46. คณบดีคณะประมง
47. คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร
48. คณบดีคณะเทคนิคการสัตวแพทย
49. คณบดีคณะวิทยาศาสตร
50. คณบดีคณะสิง่ แวดลอม
51. คณบดีคณะวนศาสตร
52. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร
53. คณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร
54. คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร
55. คณบดีคณะเศรษฐศาสตร

ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
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56. คณบดีคณะบริหารธุรกิจ
57. คณบดีคณะศึกษาศาสตร
58. คณบดีคณะสังคมศาสตร
59. คณบดีคณะมนุษยศาสตร
60. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
61. ผูอำนวยการสำนักหอสมุด
62. ผูอำนวยการสำนักสงเสริมและฝกอบรม
63. ผูอำนวยการสำนักบริการคอมพิวเตอร
64. ผูอำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
65. รองผูอำนวยการฝายบริหาร
สถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
66. หัวหนาสำนักงานเลขานุการ
สถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
67. นางสาวพิชชาอรฐ สิริชีวเกษร

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ

โดยให คณะกรรมการชุ ดนี้มีหนาที่ ใหข อคิดเห็นและอำนวยการใหการจัดการประชุมทางวิชาการ
ครั้งที่ 60 ดำเนินไปดวยความเรียบรอย
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

คณะกรรมการฝายวิชาการ
รองอธิการบดีฝายวิจัยและสรางสรรค
รองอธิการบดีฝายวิชาการ
ผูอำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
รองผูอำนวยการฝายบริหาร
สถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
รองผูอำนวยการฝายประสานงานวิจัย
สถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
นางสาวพิชชาอรฐ สิริชีวเกษร
นางสาวกัญญารัตน สุวรรณทีป
นางสาวรติกร สมิตไมตรี
กรรมการหมวดวิชาการเกษตรศาสตร
9.1 สาขาพืช
คณบดีคณะเกษตร
รองศาสตราจารยพัชรียา บุญกอแกว
ผูชวยศาสตราจารยพิจิตรา แกวสอน
รองศาสตราจารยเฉลิมพล ภูมิไชย
รองศาสตราจารยชูศักดิ์ จอมพุก
รองศาสตราจารยธิดา เดชฮวบ
รองศาสตราจารยวรชาติ วิศวพิพัฒน
รองศาสตราจารยเสาวนุช ถาวรพฤกษ
รองศาสตราจารยอรอุมา เพียซาย

ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ผูชวยเลขานุการ
ผูชวยเลขานุการ
ที่ปรึกษา
ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
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10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.

ผูชวยศาสตราจารยจุฑามาศ รมแกว
ผูชวยศาสตราจารยเจนจิรา ชุมภูคำ
ผูชวยศาสตราจารยเฌอมาลย วงศชาวจันท
ผูชวยศาสตราจารยดำรงวุฒิ ออนวิมล
ผูชวยศาสตราจารยทรงยศ โชติชุติมา
ผูชวยศาสตราจารยทัศไนย จารุวัฒนพันธ
ผูชวยศาสตราจารยธนพล ไชยแสน
ผูชวยศาสตราจารยเนตรนภิส เขียวขำ
ผูชวยศาสตราจารยเบญญา มะโนชัย
ผูชวยศาสตราจารยปริยานุช จุลกะ
ผูชวยศาสตราจารยปาริชาติ พรมโชติ
ผูชวยศาสตราจารยปติพงษ โตบันลือภพ
ผูชวยศาสตราจารยปยะ กิตติภาดากุล
ผูชวยศาสตราจารยเพชรดา ปนใจ
ผูชวยศาสตราจารยภัศจี คงศีล
ผูชวยศาสตราจารยรักศักดิ์ เสริมศักดิ์
ผูชวยศาสตราจารยรัชฎาวรรณ เงินกลั่น
ผูชวยศาสตราจารยสมชัย อนุสนธิ์พรเพิ่ม
ผูชวยศาสตราจารยสราวุธ รุง เมฆารัตน
ผูชวยศาสตราจารยสุขุมาลย เลิศมงคล
ผูชวยศาสตราจารยสุจินต เจนวีรวัฒน
ผูชวยศาสตราจารยสุพจน กาเซ็ม
ผูชวยศาสตราจารยอนงคนุช สาสนรักกิจ
ผูชวยศาสตราจารยอัณณชญาน มงคลชัยพฤกษ
ผูชวยศาสตราจารยอัศเลข รัตนวรรณี
นางสาวกาญจนา บุญเรือง
นางสาวจรีรัตน ฉันทวุฒิพร
นางสาวจุติภรณ ทัสสกุลพนิช
นางสาวนิตยา ชูเกาะ
นางสาววรรณสิริ วรรณรัตน
นางสาวอรุณี วงษแกว
นายเฉลิมชาติ วงศลี้เจริญ
นายวีรชัย มัธยัสถถาวร
นางสาวสรัญญา จันทรวิวัฒน
นางสมจิตต สองบาง

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
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9.2 สาขาสัตว
1. คณบดีคณะเกษตร
2. นายกสมาคมสัตวบาลแหงประเทศไทย
3. รองศาสตราจารยพรรณวดี โสพรรณรัตน
4. ผูชวยศาสตราจารยธนาทิพย สุวรรณโสภี
5. ศาสตราจารยชัยภูมิ บัญชาศักดิ์
6. รองศาสตราจารยศกร คุณวุฒิฤทธิรณ
7. รองศาสตราจารยจำเริญ เทีย่ งธรรม
8. รองศาสตราจารยวิริยา ลุงใหญ
9. ผูชวยศาสตราจารยธีรวิทย เปยคำภา
10. ผูชวยศาสตราจารยอัจฉรา ขยัน
11. ผูชวยศาสตราจารยกนกพร พวงพงษ
12. ผูชวยศาสตราจารยเชาววิทย ระฆังทอง
13. ผูชวยศาสตราจารยชาญวิทย แกวตาป
14. นายดนัย จัตวา
15. นางสาวพนัดดา บึงศรีสวัสดิ์
16. นางสาว ก. ทีปลักษณ ระงับเหตุ
17. นายสมบัติ ประสงคสุข
18. นางสาวอัญชลี บวดขุนทด
19. นางสาวสุภาพร ยอนโคกสูง
20. นางสาวนิภารัตน โคตะนนท
21. นางสาวพิจิตรา เปยธัญญา
22. นางสาวทิพยมนต ใยเกษ
23. นายพัลลภ ตัง้ ตระกูลทรัพย
24. นายพีรยุทธ นิลชื่น
25. ผูชวยศาสตราจารย นายสัตวแพทย สโรช แกวมณี
26. ผูชวยศาสตราจารยพงศธร คงมั่น
27. นางสาววัชราภรณ ศรีพลนอย
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กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
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กรรมการ
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กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ

9.3 สาขาประมง
1. คณบดีคณะประมง
2. ศาสตราจารยอุทัยรัตน ณ นคร
3. ศาสตราจารยสุภาวดี พุมพวง
4. ศาสตราจารยเชษฐพงษ เมฆสัมพันธ
5. รองศาสตราจารยวันชัย วรวัฒนเมธีกุล
6. หัวหนาศูนยบริหารงานวิจัยและสนับสนุนวิชาการ
7. รองศาสตราจารยอรพินท จินตสถาพร
8. รองศาสตราจารยวราห เทพาหุดี
9. ผูชวยศาสตราจารยเมธี แกวเนิน
10. ผูชวยศาสตราจารยจิราภรณ ไตรศักดิ์

ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
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11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

ผูชวยศาสตราจารยปรัชญา มุสิกสินธร
ผูชวยศาสตราจารยประพันธศักดิ์ ศีรษะภูมิ
ผูชวยศาสตราจารยสาทิต ฉัตรชัยพันธ
ผูชวยศาสตราจารยกังสดาลย บุญปราบ
ผูชวยศาสตราจารยอนุกรณ บุตรสันติ์
ผูชวยศาสตราจารยสุชาย วรชนะนันท
ผูชวยศาสตราจารยธีระพงศ ดวงดี
ผูชวยศาสตราจารยธนัสพงษ โภควนิช
นายถิรวัฒน รายรัตน
นายวชิระ ใจงาม
นางสาวกาญจนา ทองเครือ
นางสาวสุมิตตรา สุพรรณนอก

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการ
กรรมการ
ผูชวยเลขานุการ
ผูชวยเลขานุการ

9.4 สาขาสัตวแพทยศาสตร
1. คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร
2. รองคณบดีฝายวิจัย คณะสัตวแพทยศาสตร
3. ผูชวยศาสตราจารย นายสัตวแพทย กัญจน แกวมงคล
4. ผูชวยศาสตราจารย นายสัตวแพทย อลงกต บุญสูงเนิน
5. ผูชวยศาสตราจารย นายสัตวแพทย เกรียงไกร วิฑูรเสถียร
6. ผูชวยศาสตราจารย สัตวแพทยหญิง ขนิษฐา เพชรอุดมสินสุข
7. ผูชวยศาสตราจารย สัตวแพทยหญิง ปจฉิมา สิทธิสาร
8. สัตวแพทยหญิง ปริญทิพย วงศไทย
9. นางสาวญาดา หาญปญญาพิชิต
10. นางสาววริศรา มารยาท
11. วาที่รอยตรีหญิง จรัสพิมพ ทรงประเสริฐ

ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ

9.5 สาขาสงเสริมการเกษตรและคหกรรมศาสตร
1. คณบดีคณะเกษตร
2. หัวหนาภาควิชาสงเสริมและนิเทศศาสตรเกษตร
3. รองศาสตราจารยสาวิตรี รังสิภัทร
4. รองศาสตราจารยจำนงรักษ อุดมเศรษฐ
5. รองศาสตราจารยพัฒนา สุขประเสริฐ
6. รองศาสตราจารยทัศนีย ลิ้มสุวรรณ
7. รองศาสตราจารยสิริพันธุ จุลกรังคะ
8. ผูชวยศาสตราจารยอัญชนีย อุทัยพัฒนาชีพ
9. ผูชวยศาสตราจารยขจีจรัส ภิรมยธรรมศิริ
10. นางสาวศรันยา เผือกผอง
11. ผูชวยศาสตราจารยศิริพร เรียบรอย คิม
12. ผูชวยศาสตราจารยนองนุช ศิริวงศ
13. นางสาวนริศรา อินทะสิริ

ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
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14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.

รองศาสตราจารยพิชัย ทองดีเลิศ
รองศาสตราจารยสุธีลักษณ ไกรสุวรรณ
ผูชวยศาสตราจารยพนามาศ ตรีวรรณกุล
ผูชวยศาสตราจารยสุพัตรา ศรีสุวรรณ
ผูชวยศาสตราจารยธานินทร คงศิลา
ผูชวยศาสตราจารยพัชราวดี ศรีบุญเรือง
ผูชวยศาสตราจารยปาริสุทธิ์ เฉลิมชัยวัฒน
ผูชวยศาสตราจารยสุจิตตา เรืองรัศมี
ผูชวยศาสตราจารยอำพร แจมผล
ผูชวยศาสตราจารยกานตสุดา วันจันทึก
ผูชวยศาสตราจารยทวีศักดิ์ เตชะเกรียงไกร
ผูชวยศาสตราจารยรุงทิพย ลุยเลา
ผูชวยศาสตราจารยชุติมา ชวลิตมณเฑียร
ผูชวยศาสตราจารยวัลภา แตมทอง
ผูชวยศาสตราจารยพีรานุช เลิศวัฒนารักษ
ผูชวยศาสตราจารยศศิประภา รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
ผูชวยศาสตราจารยทิพวรรณ ดวงปญญา
ผูชวยศาสตราจารยฤทัย เรืองธรรมสิงห
ผูชวยศาสตราจารยสาวิตรี พังงา
นางสาวชลาธร จูเจริญ
นางสาวเมตตา เรงขวนขวาย
นางปพิชญา จินตพิทักษสกุล
นายปรีดา สามงามยา
นางทิพากร มวงถึก
นางกรกฎ แพทยหลักฟา
นายวิภูษณะ ศุภนคร
นางสาววสพร นิชรัตน
นางสุขกมล ปญญาจันทร
นางศรัญญา ศรีโยธิน
นางสาวทิวาพร มณีรัตนศุภร
นางภิญญาพัชญ โทนหงสษา
นางสาวจุฬาลักษณ บุตรฟองดา
นายศตพล ศิริบำรุงชาติ
นายเสถียร แสงแถวทิม
นางสาวมณินทร เดชแหว
นางสาวกรรณิกา พุมสาหราย
นายภคิษฐคมณ แสงตรีเพชรกลา
นางสาวสวรรญา แยมวันเพ็ง
นายสหภาพ ศรีโท

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
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10. กรรมการหมวดวิชาการวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม
10.1 สาขาวิทยาศาสตร
1. คณบดีคณะวิทยาศาสตร
2. รองศาสตราจารยอรินทิพย ธรรมชัยพิเนต
3. ผูชวยศาสตราจารยไพบูลย เงินมีศรี
4. รองศาสตราจารยอิงอร กิมกง
5. รองศาสตราจารยสุดสวาสดิ์ ดวงศรีไสย
6. รองศาสตราจารยปยะดา จันทวงศ
7. รองศาสตราจารยศิริกาญจนา ทองมี
8. ผูชวยศาสตราจารยณัฐสมน เพชรแสง
9. ผูชวยศาสตราจารยพันทิพย โตแกว
10. ผูชวยศาสตราจารยธันวาวรรณ ดวงทองอยู
11. ผูชวยศาสตราจารยโชติกา หยกทองวัฒนา
12. ผูชวยศาสตราจารยฤทธี มีสตั ย
13. ผูชวยศาสตราจารยลัดดา แตงวัฒนานุกูล
14. ผูชวยศาสตราจารยมีนา เลา
15. ผูชวยศาสตราจารยวชิรญาณ ธงอาสา
16. ผูชวยศาสตราจารยพงศเทพ ประจงทัศน
17. นางสาวสุนทรี คุมไพโรจน
18. นายรัฐพันธ ตรงวิวัฒน
19. นางสาวพรทิพย บุญมหามงคล
20. นายสาธิต ประเสริฐมานะกิจ
21. นายวรพงศ สิงหชาติ

ที่ปรึกษา
ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ

10.2 สาขาวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร
1. ศาสตราจารยวันชัย ยอดสุดใจ
2. รองศาสตราจารยนวลวรรณ ทวยเจริญ
3. ศาสตราจารยเมตตา เจริญพานิช
4. ศาสตราจารยนุชนารถ ศรีวงศิตานนท
5. รองศาสตราจารยวีรชัย ชัยวรพฤกษ
6. รองศาสตราจารยกฤษณะ ไวยมัย
7. รองศาสตราจารยวรดร วัฒนพานิช
8. รองศาสตราจารยอภินิติ โชติสังกาศ
9. รองศาสตราจารยอรทัย จงประทีป
10. รองศาสตราจารยพงศศักดิ์ หนูพันธ
11. รองศาสตราจารยจันทรศิริ สิงหเถื่อน
12. ผูชวยศาสตราจารยจิตรทัศน ฝกเจริญผล
13. นายพสิษฐ สืบสุวงศ
14. นางสาวสุทัตตา พาหุมันโต
15. นางสาวขวัญกมล บุญโปรง

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
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16. นางดารณี ยงยืน
17. นางสาวพัชรียา บุบผาชาติ

กรรมการและผูชวยเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ

10.3 สาขาอุตสาหกรรมเกษตร
1. ผูชวยศาสตราจารยอุลัยวรรณ วิทยเกียรติ
2. รองศาสตราจารยรังรอง ยกสาน
3. ผูชวยศาสตราจารยขนิษฐา วัชราภรณ
4. รองศาสตราจารยกิติญา วงษคำจันทร โอราน
5. รองศาสตราจารยเสาวณีย เลิศวรสิริกุล
6. รองศาสตราจารยปรารถนา ปรารถนาดี
7. รองศาสตราจารยสุดสาย ตรีวานิช
8. ผูชวยศาสตราจารยทานตะวัน พิรักษ
9. ผูชวยศาสตราจารยสุวิมล เจริญสิทธิ์
10. นางสาวณัฐทินี บำบัดสรรพโรค
11. นางสาวพรรณภัทร พรหมเพ็ญ
12. นายนันธวุฒิ ลีอมรสิริ
13. นายนิพัฒน ลิม้ สงวน
14. นายประมวล ทรายทอง
15. นางสาวสุพนิดา วินิจฉัย
16. นางสาวอุดมลักษณ สุขอัตตะ
17. รองศาสตราจารยประกิต สุขใย
18. นางดวงสมร นามกระโทก
19. นางสาวอัญชนา ชมภูแกว

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ

10.4 สาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
1. ผูชวยศาสตราจารยกอบศักดิ์ วันธงไชย
2. ผูชวยศาสตราจารยสุรัตน บัวเลิศ
3. ผูชวยศาสตราจารยสาพิศ ดิลกสัมพันธ
4. นายณัฐวัฒน คลังทรัพย
5. รองศาสตราจารยฐิติมา รุงรัตนาอุบล
6. รองศาสตราจารยวัฒนชัย ตาเสน
7. ผูชวยศาสตราจารยธนิศร ปทมพิฑูร
8. ผูชวยศาสตราจารยนิตยา เมี้ยนมิตร
9. ผูชวยศาสตราจารยนฤมล แกวจำปา
10. ผูชวยศาสตราจารยประไพพิศ ชัยรัตนมโนกร
11. ผูชวยศาสตราจารยพรเทพ เหมือนพงษ
12. ผูชวยศาสตราจารยภาสิณี วรชนะนันท
13. ผูชวยศาสตราจารยวาทินี สวนผกา
14. ผูชวยศาสตราจารยสาวิตรี พิสุทธิ์พิเชฎฐ
15. ผูชวยศาสตราจารยอรอนงค ผิวนิล

ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
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16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

นางสาวแอน กำภู ณ อยุธยา
นายกฤษฎาพันธุ ผลากิจ
นายปวีร คลองเวสสะ
นายวรงค สุขเสวต
นายสุธี จรรยาสุทธิวงศ
นางสาวมณีกาญจน อยูเอี่ยม
นายปยวัตน ดิลกสัมพันธ
นายขรรคชัย ประสานัย
นางสาวละอองดาว เถาวพิมาย
นางวราภรณ ลำใย
นางสาวจินตลา กลิ่นหวล
นางสาวศิรภัสสร ชมเชย

11. กรรมการหมวดวิชาการมนุษยศาสตร สังคมศาสตร และศึกษาศาสตร
11.1 สาขาเศรษฐศาสตรและบริหารธุรกิจ
1. คณบดีคณะเศรษฐศาสตร
2. คณบดีคณะบริหารธุรกิจ
3. ผูชวยศาสตราจารยธนาภรณ อธิปญญากุล
4. ผูชวยศาสตราจารยพลวัฒน เลิศกุลวัฒน
5. รองศาสตราจารยดุษณี เกศวยุธ
6. รองศาสตราจารยวุฒิไกร งามศิริจิตต
7. ผูชวยศาสตราจารยรวิสสาข สุชาโต
8. ผูชวยศาสตราจารยอารียา โอบิเดียกวู
9. ผูชวยศาสตราจารยณัฐวุฒิ คูวัฒนเธียรชัย
10. ผูชวยศาสตราจารยวรัญพงศ บุญศิริธรรมชัย
11. ผูชวยศาสตราจารยธงชัย ศรีวรรธนะ
12. นายพัฒน พิสษิ ฐเกษม
13. นางสาวณิธิชา ธรรมธนากูล
14. นางสาวณัฏฐณิชา ฉายรัศมี
15. นางสาวยุวลักษณ เศรษฐบญ
ุ สราง
16. นายพรชัย ศุภวิทิตพัฒนา
17. นางสาวลลิตา จันทรวงศไพศาล หงุยตระกูล
18. นางสาวจุมทิพย เสนียรัตนประยูร
19. นางสาวกรรณิกา มิตรปลอง
20. นายภคพงศ พวงศรี
21. นางสาวภีรตา รัตนสิงหกุล
22. นางสาวรัตติยา สาระโท
23. นางขวัญเมือง สุจริต
24. นางเบญจมาศ แยมพลอย
25. นางสาวรุจาภา แวนแกว

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ

ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
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26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.

นางสาวสมพิศ ทิมเทศ
นางสาวจินตนา บุญสุวรรณ
นางสาววรรณนิภา ชาวนา
นายสมชาย ตามบุญ
นายสัญชัย ทองขาว
นางสาวสุวรีย ทรงธรรม
นางสาววรรณพร ฉัตรทอง
นายสุทธิศักดิ์ อินทรพงษ
นางสาวธิติพนั ธ ละอองเทพ
นางสาวพรสุดา แตงจาด
นายปติศักดิ์ อุปสุข
นางสาวรัชนี งามดี
นางสาวณัฐวดี รูปสงค
นางสาวปรารถนา ประสงคสนิ
นายฉัตรชัย พวงพลับ
นายทองปาน ขันตีกรม
นางสาวอรการณ วีระชยาภรณ

11.2 สาขาศึกษาศาสตร
1. คณบดีคณะศึกษาศาสตร
2. คณบดีคณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร
3. รองคณบดีฝายวิชาการ
4. ผูชวยศาสตราจารยพิกุล เอกวรางกูร
5. นายธีรศักดิ์ สรอยคีรี
6. รองศาสตราจารยวรรณดี สุทธินรากร
7. รองศาสตราจารยชาตรี ฝายคำตา
8. รองศาสตราจารยจิตตินันท บุญสถิรกุล
9. รองศาสตราจารยศศิเทพ ปตพิ รเทพิน
10. รองศาสตราจารยพงศประพันธ พงษโสภณ
11. รองศาสตราจารยจีระวรรณ เกษสิงห
12. รองศาสตราจารยสูติเทพ ศิรพิ ิพัฒนกุล
13. รองศาสตราจารยกรกฎา นักคิ้ม
14. รองศาสตราจายอังคณา ขันตรีจิตรานนท
15. รองศาสตราจารยวรัทยา ธรรมกิตติภพ
16. รองศาสตราจารยภัทรวรรธน จีรพัฒนธนธร
17. รองศาสตราจารยอรพรรณ บุตรกตัญู
18. ผูชวยศาสตราจารยชนิศวรา เลิศอมรพงษ
19. ผูชวยศาสตราจารยวารุณี ลัภนโชคดี
20. ผูชวยศาสตราจารยฉัตรศิริ ปยะพิมลสิทธิ์
21. ผูชวยศาสตราจารยวัตสาตรี ดิถียนต

กรรมการและผูชวยเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
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22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

ผูชวยศาสตราจารยบุญเลิศ อุทยานิก
ผูชวยศาสตราจารยณัฐิกา เพ็งลี
ผูชวยศาสตราจารยภูเบศร นภัทรพิทยาธร
ผูชวยศาสตราจารยชูศักดิ์ เอื้องโชคชัย
ผูชวยศาสตราจารยทรงชัย อักษรคิด
ผูชวยศาสตราจารยสิทธิกร สุมาลี
ผูชวยศาสตราจารยสุรเดช ศรีทา
นางสาวภัทรา วยาจุต
นางสาวธนนันท ธนารัชตะภูมิ
นางสาวสรียา โชติธรรม
นางสาวอุษณี ลลิตผสาน
นายวีรภัทร สุขศิริ
นางสาวฐาปณีย แสงสวาง
นางสาวสุวรรณา ปรมาพจน
นายณรงคศักดิ์ หวังรัตนปราณี
นายธีระภัณฑ ศิริสุวรรณ
นายฐิติพงศ ศุภวัฒนภิญโญ
นางสาวธันยพร อินทรอุทก
นางสาวปยพร แกวภิรมย

11.3 สาขามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
1. คณบดีคณะสังคมศาสตร
2. คณบดีคณะมนุษยศาสตร
3. ผูชวยศาสตราจารยเฉลิมขวัญ สิงหวี
4. รองศาสตราจารยนัทธนัย ประสานนาม
5. ผูชวยศาสตราจารยจตุวิทย แกวสุวรรณ
6. รองศาสตราจารยกังสดาล เชาววัฒนกุล
7. ผูชวยศาสตราจารยณัฐวีณ บุนนาค
8. ผูชวยศาสตราจารยไพลิน กิตติเสรีชัย
9. ผูชวยศาสตราจารยเปรมฤดี เพ็ชรกูล
10. ผูชวยศาสตราจารยปาณิภา สุขสม
11. ผูชวยศาสตราจารยพูนศักดิ์ ไมโภคทรัพย
12. ผูชวยศาสตราจารยกิตตินาถ เรขาลิลิต
13. นางสาวเกวลิน ศีลพิพัฒน
14. นางสาวเอื้ออนุช ถนอมวงษ
15. นางสาวอภิชา ชุติพงศพิสิฏฐ
16. นางสาวพรทิพย ลิม้ ฬหะพันธ
17. นางสาวมนัธญา นิลพันธ
18. นางสาวพรพรรณ เหมะพันธุ
19. นางสาวพรรณรัตน ดิษฐเจริญ

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
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20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.

นางสาวธีรพร ชื่นพี
นายชัยรัตน วงศกิจรุงเรือง
นายวรพจน สืบประเสริฐกุล
นางสาวสุชาดา สกลกิจรุงเรือง
นางสาวปรีหปราง ถนอมศักดิ์ชัย
นายเอกลักษณ ไชยภูมี
นางสาวนิภาพร อินคะเณย
นางสาวอำไพพงษ ทวีธัญลักษณ
นางสาวปยะรัตน คลายแยม
นางสาวอมรรัตน หวังแกว
นางสาวสาวิตรี ศรีประพัติ
นายสรศักดิ์ มงคลสมบูรณ
นายภานุพงศ ปยาพันธ
นายสุรพันธ แสนเลิศ
นางสาวนันทิยา อาภานันท
นายธวัชพงศ หาเรือนโภค
นางสาวนภัสสร รักวรนิต
นางสาวอัญชนา ตอมแสง
นางสาวเกวริน ยุทธโกศา
นายวรรณโชค เทียนคำ
วาที่รอยตรี เกษม พุฒซอน
นายชิษณุพงศ ตันบัวคลี่
นางสาวจริยา สุพรรณ
นางสาวดารารัตน ซิม้ พัฒนวงษ
นางสาวนันทนุช อุดมละมุล
นางสาวผาณิตา ชัยดิเรก
นางสาววิภาดา รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
นางสาวสายทิพย เหลาทองมีสกุล
นางสาวพิทชญา สารภิรมย
นางสาววิศนี พวงประเสริฐ
นางสาวแกวตา ตอมแสง
นางสาวรสิตา กลางประพันธ
นางสาวศรีวรรณ บุญประเสริฐ

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ

โดยใหคณะกรรมการชุดนี้มีหนาที่ จัดการเสนอผลงานในการประชุมทางวิชาการ กำหนดหนาที่
รับผิดชอบและแนวทางการคัดเลือกผลงานที่นำมาเสนอ ประสานงานกับคณะกรรมการหมวดวิชาการ และรับนโยบาย
จากคณะกรรมการอำนวยการ มาปฏิบัติใหบรรลุตามวัตถุประสงค
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คณะกรรมการฝายบริการจัดการประชุมทางวิชาการ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

รองอธิการบดีฝายวิจัยและสรางสรรค
ผูอำนวยการสำนักบริหารการศึกษา
ผูอำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ผูอำนวยการสำนักบริการคอมพิวเตอร
ผูอำนวยการสำนักสงเสริมและฝกอบรม
รองผูอำนวยการฝายบริหาร
สถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
7. ประธานฝายเลขานุการ
(นางอัจฉราวรรณ คลองชาง)
8. ประธานฝายสารสนเทศ
(ผูอำนวยการสำนักบริการคอมพิวเตอร)
9. ประธานฝายสถานที่
(ผูอำนวยการสำนักบริการคอมพิวเตอร)
10. ประธานฝายประชาสัมพันธ
(นางผกามาศ ธนพัฒนพงศ)
11. ประธานฝายโสตทัศนูปกรณ
(นายวีระพันธ สังขมาลย)
12. ประธานฝายจัดการจราจรและรักษาความปลอดภัย
(นายตั๋น นิลมาติ)
13. ประธานฝายผลิตสื่อวิชาการ
(รักษาการแทนรองผูอำนวยการฝายเผยแพรงานวิจัย
สถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร)
14. ประธานฝายการเงิน
(นางสมพิศ ชยันโต)
15. รองประธานฝายการเงิน
(นางนวรัตน สุวรรณเลิศ)
16. ประธานฝายประเมินผล
(รองผูอำนวยการฝายประสานงานวิจัยและประเมินผล
สถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร)
17. ประธานฝายพิธีการ
(นางสาวพิชชาอรฐ สิริชีวเกษร)
18. รองศาสตราจารยเมธิณี วงศวานิช รัมภกาภรณ
19. นายปฏิภักดิ์ ปญญาพูนตระกูล
20. นางสาวชนิกานต ศักดาพิทักษ
21. นายอนุชิต วรปญญา
22. นายพลากร คำแกว
23. นายชโนดม ชูมก
24. นายกิตติศักดิ์ แสงอรุณ
25. นางสาวสุภิดา เชากระจาง
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ที่ปรึกษา
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการรวม
ประธานกรรมการรวม
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
ผูชวยเลขานุการ
ผูชวยเลขานุการ
ผูชวยเลขานุการ
ผูชวยเลขานุการ
ผูชวยเลขานุการ

15
โดยใหคณะกรรมการชุดนี้มีหนาที่ ประสานงาน ดำเนินการ และอำนวยความสะดวกการจัดประชุม
ทางวิชาการ ครั้งที่ 60 เพื่อใหการดำเนินงานสำเร็จลุลวงและเปนไปดวยความเรียบรอย โดยประธานแตละฝายนั้น
สามารถพิจารณาคัดเลือก และแตงตั้งกรรมการภายในฝายไดเอง หากตองการจัดทำเปนคำสั่งเพิ่มเติม ใหแตงตั้ง
โดยสวนงานในสังกัด
ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไปโดยมีวาระ 1 ป
ประกาศ ณ วันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2564

(นายจงรัก วัชรินทรรัตน)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
เรื่อง แตงตั้งคณะทำงานฝายผลิตสื่อวิชาการ การจัดการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 60
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
เพื่ อ ให ก ารจั ด การประชุ ม ทางวิ ช าการ ครั้ งที่ 60 มหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร ดำเนิ น ไป
ดวยความเรียบรอยและบรรลุตามวัตถุประสงค สถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จึงใหแตงตั้ง
คณะทำงานฝายผลิตสื่อวิชาการ ดังรายนามตอไปนี้
1. ผูรักษาการแทนรองผูอำนวยการฝายเผยแพรงานวิจัย
สถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
๒. ผูชวยศาสตราจารยศรัณยธร ศศิธนากรแกว
๓. ผูชวยศาสตราจารยกิตตินาถ เรขาลิลิต
๔. นางสาวทักษยา วัชรสารทรัพย
๕. นายภานนท คุมสุภา
๖. นายศุภพงศ ตันเงิน
๗. นางสาวทิสยา ทิศเสถียร
๘. นางสาวรติกร สมิตไมตรี
๙. นางสาววนิดา รัตตมณี
๑๐. นายวิทวัส ยุทธโกศา
๑1. นายวิโรตม เอี๊ยะตะกูล
๑2. นายสิงหอำพล จันทรวิเศษ
13. นางสาวมณฑา ปานทิม
๑๔. นางสาวพิชชาอรฐ สิริชวี เกษร
๑๕. นางสาวกัญญารัตน สุวรรณทีป
๑๖. นางสาวพัชราภา รัตนวิญูภิรมย
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คณะทำงาน
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คณะทำงานและเลขานุการ
คณะทำงานและผูชวยเลขานุการ
คณะทำงานและผูชวยเลขานุการ

โดยใหคณะทำงานชุดนี้ มีหนาที่ ดำเนินการผลิตสื่อวิชาการ อาทิ สื่อประชาสัมพันธงานประชุมวิชาการ
สื่อขอกำหนดตางๆ จัดทำกำหนดการ หนังสือสูจิบัตร หนังสือรวบรวมบทคัดยอ (Book of Abstracts) หนังสือตีพิมพ
ผลงานวิจัยเรื่องเต็ม (E-Proceedings) การประสานงานตีพิมพในวารสารวิชาการ รวมไปถึงการผลิตสื่อมัลติมีเดียและ
การถ ายทอดสดงานประชุ ม โดยประสานงานกั บฝ ายวิ ชาการและฝ ายต างๆ ให ดำเนิ นงานไปด วยความเรี ยบร อย
และมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(ผูชวยศาสตราจารยวราภา มหากาญจนกุล)
ผอำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
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ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการดําเนินการจัดการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 60
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