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สาขาพืช

ปั จจัยทางดินทีส่ งผลต่ อปริมาณและการแจกกระจายของคาร์ บอนอินทรี ย์ในดินตะกอนนํา พา
บริเวณทีราบลุ่มภาคกลางของประเทศไทย
Soil Factors Influencing Content and Distribution of Organic Carbon in Alluvial Soils,
Central Plain of Thailand
อภิรักษ์ จงเหลืองสอาด1 วิทยา จินดาหลวง*1 และ ทิมทอง ดรุณสนธยา1
Apirak Chongleangsaard1 Wittaya Jindaluang1 and Timtong Darunsontaya1

บทคัดย่ อ
ได้ ศึก ษาปั จ จัย ทางดิน ที2มี ผลต่อปริ ม าณและการแจกกระจายของคาร์ บอนอิ นทรี ย์ใ นดิน ตะกอนนํ า< พา
บริ เวณที2ราบลุ่มภาคกลางของประเทศไทย โดยคัดเลือกตัวแทนดินที2มีพฒ
ั นาการแตกต่างกัน ได้ แก่ ดินในอันดับ
อินเซปทิซอลส์ แอลฟิ ซอลส์ และอัลทิซอลส์ โดยทํ า การศึก ษาสัณฐานวิ ท ยาสนามของดิ น วิ เ คราะห์ สมบัติทาง
กายภาพและสมบัติท างเคมี ข องดิ นในห้ อ งปฏิ บัติก ารตามวิ ธีม าตรฐาน พบว่า ดิ น ในอัน ดับ อิน เซปทิ ซอลส์ ที2 มี
พัฒนาการค่อนข้ างน้ อยและพบอยู่บริ เวณส่วนตํ2าของสภาพภูมิประเทศมีปริ มาณคาร์ บอนอินทรี ย์ในชันไถพรวนสู
<
ง
ที2สดุ เมื2อเปรี ยบเทียบกับดินในอันดับแอลฟิ ซอลส์และอัลทิซอลส์ซงึ2 มีพฒ
ั นาการทางดินสูงกว่าและพบอยู่ในบริ เวณที2
สูงกว่าในสภาพภูมิประเทศ ดินในอันดับอินเซปทิซอลส์และแอลฟิ ซอลส์มีลกั ษณะการแจกกระจายของคาร์ บอน
อินทรี ย์ที2ลดลงอย่า งสมํ2าเสมอตามความลึก ในหน้ า ตัดดิน อย่า งไรก็ตาม ลักษณะการแจกกระจายของปริ มาณ
คาร์ บ อนอิน ทรี ย์ใ นชัน< ดินล่างของหน้ าตัดดิน ในอันดับอัลทิซอลส์ มี ความแปรปรวน ซึ2งอาจเกิ ด จากกระบวนการ
ชะละลายคอลลอยด์ อินทรี ยวัตถุจากชัน< ไถพรวนลงไปสะสมในชัน< ดินล่าง ดังนัน< ปริ มาณคาร์ บอนอินทรี ย์ในดินที2
ทําการศึกษาขึน< อยู่ตําแหน่งของดินในสภาพภูมิประเทศ ปริ มาณอนุภาคขนาดดินเหนียวรวมกับทรายแป้ง ค่าพีเอช
ดิน และปริ มาณอะลูมินมั อสัณฐานในดิน

ABSTRACT
The study on soil factors influencing content and distribution of organic carbon in alluvial soils,
Central Plain of Thailand was conducted by selecting representative soils with different soil development
as Inceptisols, Alfisols and Ultisols. Soil morphology and physicochemical properties of soils were
analyzed using standard field and laboratory methods. The result reveals that low-developed Inceptisols
which located on the lower position of the landscape contained the highest organic carbon (OC) content
in the plough layer in comparison to that of high-developed Alfisols and Ultisols which located on the
upper position of the landscape. Inceptisols and Alfisols showed the uniform decreasing characteristic of
OC content with depth in soil profiles. However, Ultisols showed the variation of decreasing characteristic
of OC content with depth indicating possibility of leached organic matter colloids from the plough layer to
the subsoil profiles. The OC content in these soils was dependent on position of soil in the landscape, silt
plus clay contents, soil pH and amorphous aluminum content in the soils.
Key Words: organic carbon, content and distribution, alluvial soils
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คํานํา
แหล่ง คาร์ บอน (carbon pools) บนโลกสามารถแบ่ง ออกเป็ นแหล่ง ใหญ่ ๆ ได้ แก่ แหล่ง ที2 อ ยู่ใ นดิ น
(pedosphere) แหล่งที2อยู่ในบรรยากาศ (atmosphere) แหล่งที2อยู่ในนํ <า (hydrosphere) แหล่งที2เป็ นส่วนประกอบ
ของสิ2งมีชีวิตบนบก (biosphere) และแหล่งที2อยู่ในชัน< หิน (lithosphere) (พจนีย์ และทวีศกั ดิl, 2544) โดยดินมี
ปริ มาณคาร์ บอนในรู ปของคาร์ บอนอินทรี ย์ประมาณ 2,400 เพตะกรัม (Pg) (1 Pg = 1015 กรัม) หรื อคิดเป็ น 3.2 เท่า
ของปริ มาณคาร์ บอนที2มีอยู่ในบรรยากาศ และคิดเป็ น 4.4 เท่าของปริ มาณคาร์ บอนที2มีอยู่ในชีวมวลของสิ2งมีชีวิตบน
บก (Han et al., 2016) ดังนัน< การเปลี2ยนแปลงปริ มาณของคาร์ บอนอินทรี ย์ในดินซึ2งเป็ นแหล่งคาร์ บอนที2มีขนาด
ใหญ่ที2สุดอาจส่งผลต่อการเปลี2ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ตลอดจนบทบาทของคาร์ บอนอินทรี ย์ต่อกระบวนการทาง
ดินและความอุดมสมบูรณ์ของดินได้ (Dai et al., 2011) โดยทัว2 ไปคาร์ บอนเป็ นส่วนประกอบของสารอินทรี ย์ ดังนัน<
คาร์ บอนอินทรี ย์จึงหมายถึงคาร์ บอนที2เป็ นองค์ประกอบของอินทรี ยวัตถุในดิน โดยปริ มาณของคาร์ บอนอินทรี ย์ในดิน
จะผันแปรไปตามสมบัติและลักษณะของดิน พืชพรรณธรรมชาติ และลักษณะการใช้ ประโยชน์ที2ดินทังในอดี
<
ตและ
ปั จ จุบัน เป็ นที2ทราบกันดีว่า บริ เ วณที2ราบลุ่ม ภาคกลางของประเทศไทยเป็ น แหล่ง ปลูกข้ าวที2 สําคัญของประเทศ
ลักษณะดินเป็ นดินที2เกิดจากตะกอนนํ <าพาเป็ นส่วนใหญ่ เนื <อดินส่วนใหญ่เป็ นดินเหนียว หรื อมีเนื <อดินสลับชันระหว่
<
าง
ดิ นเหนี ย ว ดิน ร่ วนและดิ น ทราย และดิ น ตะกอนนํา< พาส่ว นใหญ่ ไ ด้ รั บ อิท ธิ พ ลจากการพัดพาของนํ า< จึง ส่ง ผลต่ อ
พัฒนาการของดิน และเกิดการสูญเสียปริ มาณคาร์ บอนอินทรี ย์ในดินไปในรู ปของอินทรี ยวัตถุและสารละลายอินทรี ย์
(พิสบุษ์, 2531) โดยทัว2 ไปปริ มาณคาร์ บอนอินทรี ย์ในดินที2ใช้ ทําการเกษตรกรรมจะมีค่าลดลงอย่างต่อเนื2อง เนื2องจาก
มีการเติมสารอินทรี ย์กลับลงไปในดินน้ อยกว่าอัตราการย่อยสลายของสารอินทรี ย์ โดยมีปัจจัยทางด้ านลักษณะและ
สมบัติ ข องดิ น ลัก ษณะภูมิ ประเทศ การใช้ ป ระโยชน์ ที2 ดิ น และการจั ด การดิ น ที2 ส่ ง ผลต่ อ อัต ราการย่ อ ยสลาย
อินทรี ยวัตถุและส่งผลต่อปริ มาณและการแจกกระจายคาร์ บอนอินทรี ย์ในดิน (Mayes et al., 2014)
การศึกษาครัง< นี < มีวตั ถุประสงค์ที2จะศึกษาปั จจัยทางดิน ได้ แก่ ปั จจัยทางด้ านสภาพภูมิประเทศและสมบัติ
ของดิน ตลอดจนกระบวนการทีส2 ง่ ผลต่อปริ มาณและการแจกกระจายของคาร์ บอนอินทรี ย์ในดินตะกอนนํ <าพาบริ เวณ
ที2ราบลุม่ ภาคกลางของประเทศไทย เพื2อเป็ นข้ อมูลพื <นฐานสําหรับใช้ เป็ นแนวทางในการจัดการอินทรี ยวัตถุภายในดิน
ที2เหมาะสมสําหรับพื <นที2ที2ศกึ ษาต่อไป

อุปกรณ์ และวิธีการ
การศึกษาข้ อมูลเบือ งต้ น
คัดเลือ กตัว แทนชุ ด ดิ น ที2 เ กิ ดจากตะกอนนํ า< พา (alluvial soils) ในบริ เ วณที2 ราบลุ่ม ภาคกลางซึ2ง มี
สภาพแวดล้ อมและมีพัฒนาการทางดินที2แตกต่างกัน ได้ แก่ ดินในอันดับอินเซปทิซอลส์ (Inceptisols) จํานวน 3 ชุด
ดิน ได้ แก่ ชุดดินสรรพยา (Sa) ชุดดินอยุธยา (Ay) และชุดดินบางเขน (Bn) ดินในอันดับแอลฟิ ซอลส์ (Alfisols)
จํานวน 3 ชุดดิน ได้ แก่ ชุดดินนครปฐม (Np) ชุดดินมโนรมย์ (Mn) และชุดดินเดิมบาง (Db) และดินในอันดับ
อัลทิซอลส์ (Ultisols) จํานวน 2 ชุดดิน ได้ แก่ ชุดดินเชียงราย (Cr) และชุดดินปากท่อ (Pth) เลือกสํารวจพืน< ที2จาก
ขอบเขตของชุดดินดังกล่าวที2พบเป็ นบริ เวณกว้ างขวางในแผนที2ดนิ รายจังหวัดของจังหวัดปทุมธานี พระนครศรี อยุธยา
สิงห์บรุ ี และสุพรรณบุรี เพื2อศึกษาข้ อมูลลักษณะโดยทัว2 ไปของหน้ าตัดดิน (soil profile)

2

การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 55

สาขาพืช

การปฏิบตั งิ านสํารวจดินในภาคสนามและการวิเคราะห์ ดินในห้ องปฏิบตั ิการ
เจาะสํารวจดินโดยใช้ สว่านเจาะดิน (soil auger) เจาะสํารวจที2ระดับความลึก 1 เมตร จากผิวหน้ าดิน เพื2อ
ตรวจสอบลักษณะของดินให้ ตรงกับชุดดินที2ต้องการศึกษา หลังจากนันทํ
< าการขุดหลุมศึกษาหน้ าตัดดิน ขนาดกว้ าง
1.5 เมตร ยาว 2.0 เมตร และลึก 2.0 เมตร แต่งหน้ าตัดดิน แบ่งชันดิ
< นตามชันกํ
< าเนิดดิน (genetic horizon) ตรวจสอบ
สมบัติดินในแต่ละชัน< ดิน ทําคําบรรยายหน้ าตัดดิน และเก็บตัวอย่างดินตามวิธีการศึกษาสัณฐานวิทยาของดินใน
สนาม (เอิบ, 2548)
วิเคราะห์ตวั อย่างดินทังสมบั
< ติทางกายภาพและเคมี โดยใช้ วิธีมาตรฐาน (National Soil Survey Center,
1996) ประกอบด้ วย การแจกกระจายขนาดของอนุภาคดิน โดย pipette method พีเอชดิน โดยใช้ อตั ราส่วนดินต่อนํ <า
เท่ากับ 1:1 คาร์ บอนอินทรี ย์ โดยวิธี Walkley and Black titration เบสแลกเปลี2ยนได้ และความจุแลกเปลีย2 น
แคตไอออน โดยการชะล้ างไอออนบวกด้ วยสารละลาย 1 M NH4OAc pH 7.0 วิเคราะห์ปริ มาณเหล็กและอะลูมินมั ที2
สกัดได้ โดยวิธี Dithionite-citrate-bicarbonate, 0.2 M ammonium oxalate pH 3.0 (McKeague and Day, 1966)

ผลและวิจารณ์ ผลการทดลอง
ลักษณะทางสัณฐานวิทยาสนามของดิน
จากการศึกษาพบว่า ดินอันดับอินเซปทิซอลส์เป็ นดินที2มีพฒ
ั นาการค่อนข้ างน้ อย โดยดินเริ2 มแสดงลักษณะที2
เปลี2ยนแปลงไปจากวัตถุต้นกําเนิดดิน ได้ แก่ ชุดดินสรรพยา (Sa) ชุดดินอยุธยา (Ay) และชุดดินบางเขน (Bn) พบอยู่
บนสภาพภูมิประเทศตังแต่
< ที2ราบนํ <าทะเลเคยท่วมถึงไปจนถึงสันดินริ มนํ <าธรรมชาติ (Table 1) มีความสูงจากระดับ
ทะเลปานกลาง 2-6 เมตร วัตถุต้นกําเนิดดินเป็ นตะกอนนํ <าพาท้ องถิ2นและตะกอนนํ <ากร่อยผสมกับตะกอนลํานํ <า ดินมี
พัฒนาการหน้ าตัดดินแบบ Apg-Bw-Bj-Byg-Bssg-Cj-Cg ดินในอันดับแอลฟิ ซอลส์เป็ นดินที2มีพฒ
ั นาการปานกลาง
พบการสะสมดินเหนียวในชันดิ
< นล่างของหน้ าตัดดิน ได้ แก่ ชุดดินนครปฐม (Np) ชุดดินมโนรมย์ (Mn) และชุดดินเดิม
บาง (Db) พบอยู่ บ นตะพัก ลํา นํ า< ระดับ กลางและตะพัก ลํ า นํ า< ระดับ สูง มี ค วามสูง จากระดับ ทะเลปานกลาง
12-20 เมตร วัตถุต้นกําเนิดดินเป็ นตะกอนนํ <าพาที2เกิดจากการทับถมของตะกอนที2เป็ นด่าง ตะกอนนํ <าพาท้ องถิ2น ไป
จนถึงตะกอนนํ <าพาเก่า ดินมีพฒ
ั นาการหน้ าตัดดินแบบ Apg-BAg-Btg-Btgv และดินในอันดับอัลทิซอลส์เป็ นดินที2มี
พัฒนาการค่อนข้ างสูง พบการสะสมดินเหนียวในชัน< ดินล่างของหน้ าตัดดินอย่างชัดเจน ได้ แก่ ชุดดินปากท่อ (Pth)
และชุดดินเชี ยงราย (Cr) พบอยู่บนตะพักลํานํ <าระดับสูง มีความสูงจากระดับทะเลปานกลาง 23-30 เมตร วัตถุ
ต้ นกําเนิดดินเป็ นตะกอนนํ <าพาเก่า ดินมีพฒ
ั นาการหน้ าตัดดินแบบ Apg-AB-BAg-Btg-Btgv พื <นที2ทกุ บริ เวณมีความ
ลาดชันร้ อยละ 1-2 และมีการใช้ ประโยชน์ทดี2 ินในการปลูกข้ าว
สมบัตทิ างภายภาพและเคมีของดิน
จากผลการวิเคราะห์สมบัติทางกายภาพและเคมีของดิน พบว่า ดินในอันดับอินเซปทิซอลส์ซึ2งพบอยู่ในส่วน
ตํ2าของสภาพภูมิประเทศมีปริ มาณอนุภาคขนาดดินเหนียวและอนุภาคขนาดทรายแป้งเฉลี2ยสูงที2สดุ (Table 2) เมื2อ
เปรี ยบเที ย บกับดิ นในอัน ดับ แอลฟิ ซอลส์ แ ละดิ นในอัน ดับอัล ทิซอลส์ ซึ2ง พบอยู่ในบริ เ วณที2สูง กว่า ของสภาพภูมิ
ประเทศ ตามลําดับ ในขณะที2ปริ มาณอนุภาคขนาดทรายมีแนวโน้ มในทิศทางตรงกันข้ าม ลักษณะดังกล่าวแสดงให้
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เห็นว่าอนุภาคขนาดละเอียดของดินอาจถูกพัดพาโดยนํ <าจากบริ เวณที2อยู่สงู กว่ามาสะสมยังส่วนที2ตํ2ากว่าของสภาพ
ภูมิประเทศ (Karchegani et al., 2012) ค่าพีเอชของดินมีแนวโน้ มเป็ นกรดจัดมากขึ <นตามระดับพัฒนาการของดิน ซึ2ง
สอดคล้ องกับปริ มาณเบสแลกเปลี2ยนได้ ที2มีปริ มาณลดลงและมีค่าตํ2าที2สุดในดินอันดับอัลทิซอลส์ แสดงให้ เห็นถึง
อัตราการชะละลาย (leaching) ไอออนของธาตุดงั กล่าวที2รุนแรงในดินอันดับอัลทิซอลส์เมื2อเปรี ยบเทียบกับดินใน
อันดับแอลฟิ ซอลส์ และอินเซปทิซอลส์ที2พบอยู่ในบริ เวณส่วนที2ตํ2ากว่าในสภาพภูมิประเทศ (Buol et al., 2011)
สัดส่วนของเหล็กอสัณฐานกับเหล็กในรู ปผลึก (Feo/Fed) มีแนวโน้ มลดลงจากดินในอันดับอินเซปทิซอลส์ แอลฟิ ซอลส์
และอัลทิซอลส์ ตามลําดับ แสดงให้ เห็นถึงระดับความรุ นแรงของการสลายตัวผุพงั ของดินที2เพิ2มสูงขึ <น และสอดคล้ อง
กับค่าความจุแลกเปลี2ยนแคตไอออนของดินที2มีคา่ ลดลงตามระดับพัฒนาการของดินทีส2 งู ขึน< ด้ วย
Table 1 Environmental setting and field morphological characteristics of soils used in this study
Soil order
Inceptisols

Alfisols

Ultisols

Soil
series
Sa
Ay

Depth
Soil horizon
(cm)
0-200 Apg-Bw-Bg-Cg
0-170 Apg-Bw-Bj-Cj

Slope
(%)
1
1

Bn

0-180 Apg-Bw-Bssg
-Byg-Cg

1

2

Former tidal flat

Np

0-200 Apg-Btg

2

14

Middle terrace

Mn
Db

0-200 Apg-Btg
0-200 Apg-BAg-BtgvBtg
0-200 Apg-BAg-BtgvBtg
0-200 Apg-AB-BtgvBtg

1
1

12
20

Middle terrace
High terrace

Local alluvium
Mixed deposits
of marine
brackish and
riverine
sediments
Mixed deposits
of marine
brackish and
riverine
sediments
Local alluvium
derived from
calcareous
sediments
Local alluvium
Old alluvium

1

30

High terrace

Old alluvium

2

23

High terrace

Old Alluvium

Pth
Cr

4

Elevation Physiography
m (MSL)
6
Natural levee
2
Former tidal flat

Parent material
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Table 2 Physical and chemical properties of alluvial soils in this study
Property1/

Inceptisols (n=23)

Alfisols (n=24)

Ultisols (n=17)

Sand (g kg )
Silt (g kg-1)
Clay (g kg-1)
pH (H2O)
Exch. Ca (cmol kg-1)
Exch. Mg (cmol kg-1)
Exch. K (cmol kg-1)

Min Max
4.00 391
255 534
250 731
3.4 7.5
2.74 31
1.05 12.3
0.23 3.51

Mean±SD Min Max
116±125 27 455
391±60 264 554
491±157 195 607
5.8±1.36 5.1 7.6
10.1±5.8 1.76 15.4
5.80±3.53 0.71 6.43
1.46±0.80 0.29 5.56

Mean±SD Min Max Mean±SD
217±114 175 535 352±98
396±85 226 430 325±59
385±85 203 465 321±86
6.4±0.77 4.8 7.3 5.5±0.76
8.29±4.12 0.16 8.11 2.26±2.57
2.62±1.30 0.23 1.26 0.73±0.34
1.29±1.41 0.18 3.71 1.32±1.32

Exch. Na(cmol kg-1)
CEC (cmolc kg-1)

0.07 0.42
9.50 30.7

0.20±0.10 0.07 0.32
20.2±7.38 8.47 25.1

0.16±0.07 0.05 0.27 0.13±0.06
15.5±4.38 4.73 14.9 11.4±3.02

Fed (g kg-1)
Feo (g kg-1)

3.75 48.5
0.25 10.2

12.2±9.91 1.92 15.4
3.22±2.56 0.20 20.7

9.16±4.03 1.05 13.8 5.40±3.03
4.97±6.10 0.18 1.54 0.89±0.37

Feo/ Fed
Ald (g kg-1)

0.02 1.93
0.31 3.89

0.47±0.52 0.02 2.31
1.20±0.91 0.61 3.6

0.62±0.72 0.01 0.94 0.26±0.26
1.75±0.95 0.35 3.76 1.71±0.77

Alo (g kg-1)

0.32 2.11

1.05±0.49 0.11 1.71

0.88±0.44 0.21 1.49 0.70±0.40

-1

1/

Exch. Ca = exchangeable Ca, Exch. Mg = exchangeable Mg, Exch. K = exchangeable K, Exch. Na = exchangeable Na, CEC =
cation exchange capacity, Fed = Fe extracted by dithionite-citrate bicarbonate, Feo = Fe extracted by ammonium oxalate, Ald = Al
extracted by dithionite-citrate bicarbonate, Alo = Al extracted by ammonium oxalate

ปริมาณและการแจกกระจายของคาร์ บอนอินทรีย์ในดิน
จากผลการวิเคราะห์ปริ มาณคาร์ บอนอินทรี ย์ พบว่า ดินในอันดับอินเซปทิซอลส์มีปริ มาณคาร์ บอนอินทรี ย์
เฉลี2ยในชันไถพรวน
<
(D1) สูงสุด (Figure 1) เมื2อเปรี ยบเทียบกับดินในอันดับแอลฟิ ซอลส์ และอัลทิซอลส์ (31.1, 11.2
และ 11.5 กรัมต่อกิโลกรัม ตามลําดับ) อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ โดยปริ มาณคาร์ บอนอินทรี ย์ในชัน< D1 ของดินใน
อันดับแอลฟิ ซอลส์ และอัลทิซอลส์ ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ ส่วนปริ มาณคาร์ บอนอินทรี ย์
ในช่วงความลึกใต้ ชนไถพรวนจนถึ
ั<
งระดับความลึก 100 เซนติเมตร (D2) และที2ระดับความลึก 100-200 เซนติเมตร
(D3) ของดิ น ทัง< 3 อัน ดับ ไม่ มี ค วามแตกต่ า งกัน อย่ า งมี น ัย สํ า คัญ ทางสถิ ติ โดยดิ น ในอัน ดั บ อิ น เซปทิ ซ อลส์
แอลฟิ ซอลส์ และอัลทิซอลส์ มีปริ มาณคาร์ บอนอินทรี ย์ในช่วงระดับความลึก D2 เท่ากับ 8.59, 4.18 และ 3.22 กรัม
ต่อกิโลกรัม ตามลําดับ และในช่วงระดับความลึก D3 มีค่าเท่ากับ 2.85, 2.06 และ 1.29 กรัมต่อกิโลกรัม ตามลําดับ
ดินในทุกอันดับมีปริ มาณคาร์ บอนอินทรี ย์ลดลงตามความลึก โดยเฉพาะดินในอันดับอินเซปทิซอลส์ ซึ2งมีปริ มาณ
คาร์ บอนอินทรี ย์ในช่วงระดับความลึก D2 และ D3 ลดลงจากช่วงระดับความลึก D1 อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
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Figure 1 Organic carbon (OC) content in different soil orders and depths (D1= plough layer, D2= below
plough layer to 100 cm depth, D3= 100 to 200 cm depth). Bar represents standard deviation.

Different letters indicate significant differences at P ≤ 0.05. Capital letters indicate significant
differences between soil orders in the same soil depth. Lower-case letters indicate significant
differences between soil depths within each soil order.

Figure 2 Profile distribution of organic carbon (OC) content; (a) Inceptisols, (b) Alfisols and (c) Ultisols
จากลัก ษณะการแจกกระจายของคาร์ บ อนอิ น ทรี ย์ ต ามความลึ ก ของหน้ า ตัด ดิ น พบว่ า ดิ น ในอัน ดับ
อินเซปทิซอลส์และดินในอันดับแอลฟิ ซอลส์มีปริ มาณคาร์ บอนอินทรี ย์ลดลงอย่างสมํ2าเสมอตามความลึก (Figure 2a,
2b) ยกเว้ นชุดดินนครปฐม (Np) ในอันดับแอลฟิ ซอลส์ที2มีปริ มาณคาร์ บอนอินทรี ย์เพิ2มขึ <นที2ช่วงระดับความลึก
80-100 เซนติเมตร (Figure 2b) เนื2องจากบริ เวณนีเ< คยใช้ ปลูกไม้ ผลมาก่อน และมีเศษรากพืชจํานวนมากกําลัง
สลายตัวในช่วงความลึกดังกล่า ว อย่างไรก็ต าม ดินในอันดับ อัลทิซอลส์ ได้ แ ก่ ชุดดิน ปากท่อ (Pth) และชุดดิน
เชียงราย (Cr) มีปริ มาณคาร์ บอนอินทรี ย์ลดลงตามความลึกอย่างไม่สมํ2าเสมอ (Figure 2c) โดยมีความแปรปรวนของ
ปริ มาณคาร์ บอนอินทรี ย์อยู่ในช่วงระหว่าง 0.41-5.86 กรั มต่อกิ โลกรัม ซึ2งอาจเกิ ดจากเคลื2อนย้ ายของคอลลอยด์
อินทรี ยวัตถุจากกระบวนการชะละลายจากชันดิ
< นบนไปสะสมในชันดิ
< นล่าง (Rumpel and Kögel-Knabner, 2011)
ซึง2 เป็ นกระบวนการเด่นของดินในอันดับนี <
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Table 3 Correlation coefficients between organic carbon (OC) content and measured soil properties
Elevation
OC
OC
OC

Silt+Clay
pH
Plough layer (D1) (n = 8)
-0.76*
0.77*
-0.74*
Below plough layer to 100 cm depth (D2) (n = 27)
ns
0.43*
ns
100-200 cm depth (D3) (n = 29)
-0.39*
0.42*
ns

Alo
0.72*
ns
0.56*

*significant at P ≤ 0.05. ns = not significant

จากการศึกษาพบว่า ปริ มาณคาร์ บอนอินทรี ย์ในดินที2ทําการศึกษามีความสัมพันธ์เชิงลบกับระดับความสูง
จากระดับทะเลปานกลาง (Table 3) โดยเฉพาะในชันไถพรวน
<
(D1) ลักษณะดังกล่าวแสดงให้ เห็นอิทธิพลของการพัด
พาอินทรี ยวัตถุโดยนํ <าจากบริ เวณที2สูงลงไปสะสมยังบริ เวณที2ตํ2ากว่าของสภาพภูมิประเทศ (Karchegani et al.,
2012) ซึง2 สอดคล้ องกับปริ มาณคาร์ บอนอินทรี ย์ในชันไถพรวนของดิ
<
นอันดับอินเซปทิซอลส์ที2มีค่าสูงสุด นอกจากนี < ยัง
พบความสัมพันธ์ เชิงบวกระหว่างปริ มาณคาร์ บอนอินทรี ย์กบั ปริ มาณอนุภาคขนาดดินเหนียวรวมกับทรายแป้งในทุก
ระดับความลึก เนื2องจากดินที2มีเนื <อดินละเอียดหรื อมีอนุภาคขนาดดินเหนียวและทรายแป้งสูงจะส่งเสริ มการเกิดการ
ดูดซับระหว่างอินทรี ย วัตถุกับ แร่ ดินเหนียว และส่งเสริ ม การเกิ ดเม็ดดิ นซึ2งป้ องกันการย่อยสลายอินทรี ย วัตถุทาง
กายภาพจากกิจกรรมของจุลินทรี ย์ (Christensen, 2001) นอกจากนัน< ปริ มาณคาร์ บอนอินทรี ย์ยงั มีความสัมพันธ์ เชิง
ลบกับค่าพีเอชของดินในชันไถพรวน
<
(D1) ซึ2งอาจเกิดจากอิทธิพลที2สง่ ผลต่อกิจกรรมและกลุ่มโครงสร้ างของจุลินทรี ย์
ที2มีกิจกรรมสูงในชันดิ
< นบน โดยในดินที2มีปฏิกิริยาเป็ นกรดรุนแรงกิจกรรมต่างๆ ของจุลินทรี ย์โดยเฉพาะการย่อยสลาย
อินทรี ยวัตถุจะเกิดขึ <นน้ อย โดยมีเชื <อราเป็ นกลุม่ จุลินทรี ย์หลักในการย่อยสลายอินทรี ยวัตถุ เมื2อดินมีค่าพีเอชสูงขึ <นจน
ใกล้ เป็ นกลาง แบคทีเรี ยซึ2งเป็ นประชากรกลุ่มใหญ่ของจุลินทรี ย์ในดินจะมีบทบาทสําคัญโดยเฉพาะการย่อยสลาย
อินทรี ยวัตถุได้ สูง จึ งทําให้ เกิดการย่อยสลายอิ นทรี ย วัตถุได้ เร็ ว (Kemmitt et al., 2006) นอกจากนี < ยังพบ
ความสัมพันธ์ เชิงบวกของปริ มาณคาร์ บอนอินทรี ย์กบั ปริ มาณอะลูมินมั อสัณฐาน (Alo) ในดิน ซึ2งอาจแสดงให้ เห็นถึง
บทบาทของอะลูมินมั อสัณฐานในการเป็ นสารเชื2อมอนุภาคของดินให้ เกิดเป็ นเม็ดดินที2มีความเสถียร และส่งเสริ มให้
อินทรี ยวัตถุในดินถูกกักเก็บอยู่ภายในเม็ดดินและทําให้ อตั ราการย่อยสลายของอินทรี ยวัตถุจากกิจกรรมของจุลินทรี ย์
ลดลง (Kleber et al., 2005)

สรุ ป
ปริ ม าณและการแจกกระจายของคาร์ บอนอิ นทรี ย์ในดิ นที2 ทํ าการศึก ษา ขึน< อยู่กับปั จ จัยทางด้ า นสภาพ
ภูมิประเทศ คือ ความสูงจากระดับทะเลปานกลาง สมบัติบางประการของดิน ได้ แก่ ปริ มาณอนุภาคขนาดดินเหนียว
และทรายแป้ง และปริ มาณอะลูมินมั อสัณฐานในดิน ซึง2 ส่งผลต่อกระบวนการดูดซับคอลลอยด์ของอินทรี ยวัตถุหรื อ
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ส่งเสริ มการเกิดเม็ดดิน ทําให้ เกิดกระบวนการป้ องกันทางกายภาพของอินทรี ยวัตถุที2อยู่ในเม็ดดินจากกิจกรรมการ
ย่อยสลายของจุลินทรี ย์
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ชนิดและความเขมขนของโลหะหนักในดินบริเวณริมถนนของประเทศไทย
Types and Concentration of Heavy Metals in Roadside Soils of Thailand
ณัฐนันท ไกรเลิศรัตนชัย1 ดาวจรัส เกตุโรจน1* และ วรชาติ วิศวพิพัฒน1
Nattanan Krailertrattanachai1, Daojarus Ketrot1* and Worachart Wisawapipat1

บทคัดยอ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาชนิดและปริมาณของธาตุโลหะหนักที่ปนเปอนในดินบริเวณริมถนน
ของประเทศไทย ทําการเก็บตัวอยางดินริมถนนที่ระดับความลึก 10 เซนติเมตร บริเวณริมถนนทางหลวงหมายเลข 2,
340, 344, 2090, 2256, 2273, 3032, 3245 และ 3365 ทางหลวงละ 3 บริเวณ และวิเคราะหชนิดและปริมาณของธาตุ
โลหะหนักในดินโดยการยอยดวยกรดไนตริกผสมกรดเปอรคลอริก (5:2) และศึกษารูปของธาตุโลหะหนักดวยการสกัด
แบบสองลําดับขั้น จากการวิเคราะหปริมาณธาตุโลหะหนักทั้งหมดพบวา ดินริมถนนประกอบไปดวยธาตุโลหะหนัก
ไดแก เหล็ก แมงกานีส ไทเทเนียม สังกะสี วาเนเดียม โครเมียม ตะกั่ว ทองแดง นิกเกิล สารหนู โคบอลต พลวง และ
แคดเมียม ในปริมาณ 23.2, 0.7, 0.2 กรัมตอกิโลกรัม และ 113.0, 56.3, 54.9, 24.3, 23.5, 21.3, 20.4, 9.3, 3.6 และ
0.74 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม ตามลําดับ จากการสกัดรูปของธาตุโลหะหนัก (รูปที่เคลื่อนที่ได รูปที่มีศักยภาพในการ
เคลื่อนที่ได และรูปที่ไมสามารถเคลื่อนที่ได) ในดินริมถนนพบวาธาตุโลหะหนักสวนใหญอยูในรูปที่ไมสามารถ
เคลื่อนที่ได แตธาตุทองแดง ตะกั่ว และสังกะสีพบอยูในรูปที่มีศักยภาพในการเคลื่อนที่ไดสูงกวาธาตุอื่น ๆ

ABSTRACT
The objective of this study was to study types and concentration of heavy metals
contaminated in roadside soils in Thailand. Roadside soil samples were collected at 0–10 cm depth
from Highway Number 2, 340, 344, 2090, 2256, 2273, 3032, 3245 and 3365 (3 locations for each
highways). Types and concentration of heavy metals were analyzed by HNO3:H2ClO4 (5:2) digestion
and the heavy metals forms were studied by two step sequential extractions. The results of total
element analysis showed that roadside soils contained heavy metals including iron, manganese,
titanium, zinc, vanadium, chromium, lead, copper, nickel, arsenic, cobalt, antimony and cadmium in
the amount of 23.2, 0.7, 0.2 g kg-1 and 113.0, 56.3, 54.9, 24.3, 23.5, 21.3, 20.4, 9.3, 3.6 and 0.74 mg kg-1,
respectively. The results from sequential extractions of heavy metals (mobile, mobilisable and
immobile form) in roadside soils revealed that most of heavy metals were in immobile forms whereas
copper, lead and zinc contained higher concentrations at the mobilisable form than other elements.
Key Words: heavy metals, contamination, roadside soils, Thailand
* Corresponding author; e-mail address: fagrdrk@ku.ac.th
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คํานํา
การจราจรบนทองถนนเปนสาเหตุสําคัญที่ทําใหเกิดปญหาสิ่งแวดลอมในหลาย ๆ เมือง และยังเปน
แหลงที่มาหลักของมลพิษของดินในเมือง (Carrero et al., 2013) ดินบริเวณริมถนนสามารถพบการปนเปอนธาตุ
โลหะหนักได ซึ่งธาตุที่พบมากในดินริมถนน ไดแก ตะกั่ว สังกะสี แคดเมียม นิกเกิล โครเมียม ทองแดง และสาร
หนู (Pagotto et al., 2001; Christoforidis and Stamatis, 2009; Chen et al., 2010; Carrero et al., 2013;
Zhang et al., 2015) โดยธาตุโลหะหนักเหลานี้จะถูกปลดปลอยออกมาจากสวนตาง ๆ ของรถยนต การผุพังของ
วั ส ดุ พื้ น ถนน การเผาไหม ข องน้ํ า มั น เชื้ อ เพลิ ง การขั ด สี ข องยางรถยนต แ ละผ า เบรค การรั่ ว ไหลของน้ํ า มั น
เครื่องยนต และการสึกกรอนของยางรถยนต (de Miguel et al., 1997; Adachi and Tainosho, 2004; Councell
et al., 2004; Hjortenkrans et al., 2007; Chen et al., 2010; Apeagyei et al., 2011) Christoforidis and
Stamatis (2009) ศึกษาการปนเปอนโลหะหนักในดินริมถนนในประเทศกรีซ พบวามีการปนเปอนของธาตุตะกั่ว
ทองแดง สังกะสี นิกเกิล โครเมียม แคดเมียม สารหนู และปรอท ในปริมาณเฉลี่ย 359.4, 42.7, 137.8, 58.2,
193.2, 0.2, 62.3 และ 0.1 μg g-1 ตามลําดับ Nath (2015) ไดรายงานวามีการปนเปอนโลหะหนักในดินที่ปลูกชา
บริเวณใกลทางหลวงแผนดินสูงกวาดินอางอิงที่เก็บจากบริเวณอื่น โดยพบธาตุโครเมียม > ตะกั่ว > นิกเกิล >
แคดเมียม ตามลําดับ นอกจากนี้ยังมีการศึกษาการปนเปอนโลหะหนักในดินริมถนนของประเทศอื่น ๆ เชน
ฝรั่งเศส จีน สเปน และออสเตรเลีย เปนตน (Pagotto et al., 2001; Chen et al., 2010; Carrero et al., 2013;
Zhang et al., 2015; Silva et al., 2016) แตสําหรับประเทศไทยมีการศึกษาในเรื่องดังกลาวนอย (ชลาลัย, 2551)
ในการศึกษาครั้งนี้ จึงมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาชนิด ความเขมขน และรูปของโลหะหนักที่ปนเปอนในดินบริเวณ
ริมถนนของประเทศไทย ซึ่งสามารถใชเปนขอมูลพื้นฐานในการตรวจติดตามชนิดและปริมาณธาตุโลหะหนักที่
ปนเปอนในดินริมถนนตอไป เพื่อใชสําหรับเปนขอมูลอางอิงในการกําหนดระยะหางที่เหมาะสมในการใชพื้นที่ริม
ถนนสําหรับการปลูกพืช

อุปกรณและวิธีการ
การเก็บและเตรียมตัวอยางดิน
เก็บตัวอยางดินบริเวณริมถนนทางหลวงหมายเลข 2, 340, 344, 2090, 2256, 2273, 3032, 3245 และ
3365 โดยเก็บตัวอยางดินที่ระดับความลึก 10 เซนติเมตร บริเวณชิดขอบถนนหรือหางจากขอบถนนไมเกินหนึ่ง
เมตร เก็บตัวอยางดินหมายเลขทางหลวงละ 3 บริเวณ (3 ซ้ํา) ที่ตั้งบริเวณเก็บตัวอยางดินและความหนาแนนของ
รถยนตที่แลนผานถนนแตละสาย (สํานักอํานวยความปลอดภัย, 2558) แสดงใน Table 1 จากนั้นนําตัวอยางดิน
ที่เก็บไดมาผึ่งใหแหงในที่รม แยกเศษวัสดุและรากพืชที่มีขนาดใหญออก บดดินและรอนผานตะแกรงขนาด 2
มิลลิเมตร และ 0.5 มิลลิเมตร เพื่อวิเคราะหสมบัติทางฟสิกสและทางเคมีบางประการของดิน
การวิเคราะหสมบัติทางฟสิกสและเคมีของดิน
วิเคราะหการแจกกระจายอนุภาคดินดวยวิธีไปเปตต (pipette method) (Gee and Bauder, 1986) พี
เอชดิน (soil pH) โดยใชอัตราสวนดิน:น้ํา (1:1) แลววัดดวยเครื่อง pH meter (Peech, 1945) อินทรียวัตถุในดิน
(soil organic matter) โดยใชปริมาณรอยละของคารบอนอินทรียคูณ 1.724 (Walkley and Black, 1947) ความ
จุแลกเปลี่ยนแคตไอออน (cation exchange capacity) โดยการชะแคตไอออนดวยสารละลาย 1M NH4OAc
(pH 7.0) (Chapman, 1965)
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Table 1 Locations of studied areas and traffic density of the highways
Highway
Traffic density
Location
no.
(Vehicle-Kilometers, million V.K.)
2
Meuang, Nakhon Ratchasima
243
340
Sam Chuk, Suphanburi
109
344
Nong Yai, Chonburi
228
2090
Pak Chong, Nakhon Ratchasima
143
2256
Dankhuntod, Nakhon Ratchasima
77
2273
Muak Lek, Saraburi
44
3032
Doem Bang Nang Buat, Suphanburi
24
3245
Bo Thong, Chonburi
40
3365
Sam Chuk, Suphanburi
73
การวิเคราะหปริมาณโลหะหนักในดิน
วิเคราะหปริมาณของธาตุโลหะทั้งหมดที่มีอยูในดินดวยวิธี wet digestion ดวยกรด HNO3:HClO4
อัตราสวน 5:2 (v/v) (ทัศนีย และจงรักษ, 2542) แลววิเคราะหปริมาณโลหะหนักดวยเครื่อง Inductively coupled
plasma-optical emission spectrometry (ICP-OES) (Optima 8300, Perkin Elmer)
วิเคราะหรูปของโลหะหนักในดินโดยใชวิธีของ Maiz et al. (1997; 2000) โดยสกัดแบบสองลําดับขั้น
(two-step sequential extractions) สกัดรูปของโลหะหนักในดิน 2 รูป ไดแก รูปที่เคลื่อนที่ได (mobile form) โดย
ใชสารละลายสกัด 0.01M CaCl2 อัตราสวนดินตอน้ํายาสกัดเทากับ 1:10 (w/v) เขยาที่อุณหภูมิหอง 2 ชั่วโมง
หลังจากนั้นนําตัวอยางดินมาสกัดรูปที่มีศักยภาพในการเคลื่อนที่ได (mobilisable form) โดยสารละลายสกัด
0.005M DTPA ที่ pH 7.3 อัตราสวนดินตอน้ํายาสกัดเทากับ 1:2 (w/v) เขยาที่อุณหภูมิหอง 4 ชั่วโมง จากนั้นวัด
ปริมาณโลหะหนัก ไดแก ตะกั่ว สังกะสี แคดเมียม นิกเกิล โครเมียม ทองแดง และสารหนู ซึ่งมักมีการปนเปอนใน
ดินริมถนน (Pagotto et al., 2001; Christoforidis and Stamatis, 2009) ดวยเครื่อง ICP-OES และนําผลที่ไดมา
คํานวณหารูปที่ไมสามารถเคลื่อนได (immobile form) ดังสมการ (1)
Immobile form = Total concentration – Mobile form – Mobilisable form
(1)
การวิเคราะหทางสถิติ
วิเคราะหขอมูลทางสถิติโดยใชโปรแกรม IBM SPSS Statistics 22.0 (IBM, USA) ที่ระดับความเชือ่ มั่น
รอยละ 95

ผลและวิจารณผลการทดลอง
สมบัติทางฟสิกสและเคมีของดิน
ดินบริเวณริมถนนสวนใหญเปนดินรวนปนทราย และดินทรายรวน และมีคาพีเอชดินอยูในพิสัย 6.817.93 (เปนกลางถึงดางปานกลาง) เนื่องจากไดรับอิทธิพลจากวัสดุที่ใชทําถนน จึงทําใหมีเนื้อดินเปนเนื้อดินหยาบ
และมีพีเอชเปนกลางถึงดางปานกลาง ดินมีรอยละของอินทรียวัตถุอยูในพิสัย 1.94-6.13 (ปานกลางถึงสูงมาก)
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และมีความจุแลกเปลี่ยนแคตไอออนอยูในพิสัย 6.92-31.32 cmolc kg-1 (คอนขางต่ําถึงสูง) เนื่องจากในบาง
บริเวณมีหญาขึ้นปกคลุมหนาแนนจึงทําใหดินมีอินทรียวัตถุและความจุแลกเปลี่ยนแคตไอออนสูง (Table 2)
Table 2 The average values of physical and chemical properties of roadside soils in this study
Highway no.
Soil texture
pH
OM (%)
CEC (cmolc kg-1)
2
Loamy Fine Sand
7.77
2.88
9.17
340
Sandy Clay Loam
7.09
1.94
31.32
344
Sandy Loam
7.45
4.07
8.92
2090
Sandy Loam
7.93
2.77
9.75
2256
Sandy Loam
7.29
2.06
10.50
2273
Sandy Loam
7.63
6.13
23.92
3032
Sandy Loam
7.46
5.37
25.57
3245
Loamy Fine Sand
6.81
4.72
11.75
3365
Sandy Loam
7.44
4.61
12.08
ชนิดและปริมาณของโลหะหนักในดินริมถนน
พบธาตุโลหะหนักในดินริมถนนที่ทําการศึกษา ไดแก เหล็ก (12.6-56.3 g kg-1) แมงกานีส (0.4-1.3 g
kg-1) ไทเทเนียม (0.02-0.3 g kg-1) สังกะสี (46.7-204.3 mg kg-1) วาเนเดียม (30.4-109.2 mg kg-1) โครเมียม
(26.8-129.2 mg kg-1) ตะกั่ว (5.9-45.3 mg kg-1) ทองแดง (7.3-48.9 mg kg-1) นิกเกิล (9.1-44.0 mg kg-1) สาร
หนู (0-62.0 mg kg-1) โคบอลต (4.8-21.6 mg kg-1) พลวง (0.7-7.0 mg kg-1) และแคดเมียม (0-2.0 mg kg-1)
ตามลําดับ (Table 3) โดยธาตุเหล็ก แมงกานีส และไทเทเนียมเปนธาตุองคประกอบและสามารถพบในปริมาณ
มากในดิน จากผลการศึกษาปริมาณธาตุโลหะหนักทั้งหมดในดินริมถนนสอดคลองกับการศึกษาของ Pagotto et
al. (2001) Christoforidis and Stamatis (2009) และ Carrero et al. (2013) ที่มักจะพบธาตุสังกะสี โครเมียม
ตะกั่ว นิกเกิล ทองแดง และแคดเมียมในดินริมถนน เนื่องจากเปนธาตุที่ปลดปลอยมาจากสวนตาง ๆ ของรถยนต
ทําใหพบการสะสมอยูในดินริมถนน
สหสัมพันธของปริมาณธาตุโลหะหนักทั้งหมดในดินกับความหนาแนนของรถยนตและสมบัติดิน
จากการศึกษาพบวาปริมาณโลหะหนักทั้งหมดในดินริมถนนไมมีสหสัมพันธกับความหนาแนนของ
รถยนต เนื่องจากความหนาแนนของรถยนตบนถนนที่ทําการศึกษาอาจมีปริมาณใกลเคียงกันและผลเนื่องจาก
จากวัสดุที่ใชทําถนน (ธาตุองคประกอบ) จึงทําใหเห็นความสัมพันธไดไมชัดเจน ซึ่งขัดแยงกับการศึกษาของ Silva
et al. (2016) ที่รายงานวาความหนาแนนของรถยนตมีความสัมพันธกับปริมาณโลหะหนักในดินริมถนน
นอกจากนี้ยังพบวา ธาตุนิกเกิลมีสหสัมพันธเชิงบวกกับปริมาณอนุภาคขนาดดินเหนียวและคาความจุแลกเปลี่ยน
แคตไอออน (r=0.611** และ 0.398* ตามลําดับ) ธาตุทองแดงและสังกะสีมีสหสัมพันธเชิงบวกกับปริมาณ
อินทรียวัตถุ (r=0.425* และ 0.546** ตามลําดับ) ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ Chen et al. (2010) ที่รายงาน
วาปริมาณธาตุทองแดงและสังกะสีมีความสัมพันธกับอินทรียคารบอนในดิน นอกจากนี้ธาตุโคบอลต ทองแดง
เหล็ก ตะกั่ว ไทเทเนียม และสังกะสีมีสหสัมพันธเชิงลบกับพีเอชดิน (r=-0.491**, -0.474*, -0.487*, -0.382*, 0.457* และ -0.503* ตามลําดับ) (Table 4)
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Table 3 The average values of total concentration of heavy metals in roadside soils
Ti
Zn
V
Cr Pb Cu Ni As Co Sb Cd
Highways Fe Mn
-1
no.
(--------g kg -------) (------------------------------------- mg kg-1 --------------------------------------)
2
13.6 0.4 0.2 85.2 36.9 39.7 30.1 16.2 14.6 2.4 5.6 4.1 0.2
340
22.7 0.5 0.3 90.2 46.2 38.0 17.8 20.0 22.3 5.9 10.8 1.5 0.3
344
22.7 0.9 0.2 172.2 45.3 42.6 36.4 30.4 22.0 62.0 8.4 5.1 2.0
2090 19.3 0.4 0.2 53.4 92.5 129.2 7.7 17.2 25.7 13.3 6.1 7.0 0.7
2256 12.6 0.4 0.1 46.7 30.4 26.8 5.9 7.3 9.1 nd 4.8 3.3 nd
2273 23.7 0.9 0.02 87.0 50.6 76.0 9.2 24.0 44.0 9.7 11.8 4.3 0.5
3032 23.3 0.6 0.3 167.0 51.4 37.1 34.8 27.1 18.3 13.2 8.5 3.0 0.6
3245 56.3 1.3 0.3 204.3 109.2 77.5 45.3 48.9 23.5 61.4 21.6 3.1 1.8
3365 14.8 0.6 0.2 111.0 44.1 27.0 31.2 20.2 12.2 15.5 6.1 0.7 0.6
*nd = not detected
Table 4 Correlation of total heavy metals concentration with traffic density and soil properties for
roadside soils in this study
Traffic density
Clay
OM
CEC
Heavy metals
pH
(million V.K.)
(%)
(%)
(cmolc kg-1)
Total Fe
-0.300
0.047
0.221
0.156
-0.487*
Total Mn
-0.257
0.079
-0.353
0.377
0.125
*
Total Ti
-0.085
-0.041
-0.136
0.143
-0.457
Total Zn
-0.135
-0.174
0.075
-0.503**
0.546**
Total V
-0.208
-0.079
-0.197
0.172
-0.014
Total Cr
-0.018
0.182
0.075
0.167
0.068
*
Total Pb
0.051
-0.353
0.368
-0.053
-0.382
*
*
Total Cu
-0.188
0.040
0.175
-0.474
0.425
Total Ni
-0.120
-0.017
0.225
0.611**
0.398*
Total As
0.076
-0.349
-0.158
0.163
-0.252
Total Co
-0.330
0.252
0.233
0.287
-0.491**
Total Sb
0.367
-0.220
0.256
0.164
-0.236
Total Cd
0.087
-0.306
-0.121
0.200
-0.211
** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed)
* Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed)
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รูปขของโลหะหนักในดิ
ก นริมถนนน
รูปของโลลหะหนักในดินที
น ่ทําการศึกษษาแบงออกเปน 3 รูป ไดแก 1) รูปที่เคลื่อนนที่ได (mobilee form) 2) รูป
ที่มีศศัักยภาพในกาารเคลื่อนที่ได (mobilisable form) และ 3) รูปที่ไมสามมารถเคลื่อนทีที่ ได (immobilee form) จาก
การศึศึกษาพบวาธาาตุโลหะหนักในดิ
ใ นสวนมากกอยูในรูปที่ไมสามารถเคลื
ส
่อนที่ได มีเพียงธธาตุทองแดง ตะกั่ว สังกะสี
และนิกเกิล ที่อยูในรู
ใ ปที่มีศักยภภาพในการเคลืลื่อนที่ไดสูงกววาธาตุอื่นอยางเห็นไดชัด ส วนรูปที่เคลื่อนที
น ่ไดพบนอย
มากในทุกธาตุ (Fiigure 1) เนื่องจากรูปที่เคลืลื่อนที่ไดอาจเคคลื่อนที่ไปกับน้นํา สอดคลองงกับการศึกษาของ Pagotto
ึก
มาณโลลหะหนักในดินนริมถนนที่อยูใกล
ใ กับทางหลลวงชนบทในปประเทศฝรั่งเศสส พบวามีการร
et al. (2001) ที่ศกษาปริ
ง นบริเวณใกกลเคียงกับ ถนนนสูง เนื่องจากอยูใ นรูป ที่
ปนเ ปอนของธาตุตุตะกั่ว สังกะสีสี และทองแดดงในตัวอยางดิ
เคลื่ออนที่ไดนอย นอกจากนี
น
้ยังพบแคดเมี
พ
ยมใในปริมาณนอยมาก
ย และโครเมียมสวนมาากอยูในรูปทีละลายได
่ล
ยาก
(residual form)

Figuure 1 Forms of heavy metals of roadsside soils in thhis study (Ass and Cd conncentrations were not
obseerved in Highhway Numbeer 2256)
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จากการศึกษาดินริมถนนทั้ง 9 สาย พบวามีปริมาณธาตุโลหะหนัก ไดแก เหล็ก แมงกานีส ไทเทเนียม
สังกะสี วาเนเดียม โครเมียม ตะกั่ว ทองแดง นิกเกิล สารหนู โคบอลต พลวง และแคดเมียม ตามลําดับ ซึ่งพบวา
ไมมีสหสัมพันธระหวางปริมาณโลหะหนักทั้งหมดในดินกับความหนาแนนของรถยนต อยางไรก็ตาม ปริมาณธาตุ
นิกเกิล ทองแดง สังกะสี โคบอลต เหล็ก ตะกั่ว และไทเทเนียมมีสหสัมพันธกับสมบัติดินบางประการ เชน ปริมาณ
อนุภาคขนาดดินเหนียว คาความจุแลกเปลี่ยนแคตไอออน ปริมาณอิ นทรียวัต ถุ และพีเอชดิ น เปน ตน จาก
การศึกษารูปของธาตุโลหะหนักของธาตุตะกั่ว สังกะสี แคดเมียม นิกเกิล โครเมียม ทองแดง และสารหนู ที่มักมี
การปนเปอนในดินริมถนน พบวาธาตุโลหะหนักเหลานี้สวนใหญอยูในรูปที่ไมสามารถเคลื่อนที่ได อยางไรก็ตาม
ธาตุตะกั่ว สังกะสี และทองแดงมีสัดสวนของรูปที่มีศักยภาพในการเคลื่อนที่ไดสูงกวาธาตุอื่น ๆ
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การตกค้ างของสารไดยูรอนในดินที่ใช้ ปลูกสับปะรด
Diuron Residue in Soils under Pineapple Cultivation
พงศกร ตันตะราวงศา1 และ ดาวจรัส เกตุโรจน์ 1*
Phongsakon Tantarawongsa1 and Daojarus Ketrot1*

บทคัดย่ อ
ศึกษาการตกค้ างของสารไดยูรอนในดินที่ใช้ ปลูกสับปะรด โดยเก็บตัวอย่างดินในพื ้นที่ปลูกสับปะรดของ
จังหวัดฉะเชิงเทรา ระยอง และชลบุรี วิเคราะห์สมบัติทางฟิ สิกส์และเคมีของดิน และวิเคราะห์ปริ มาณการตกค้ าง
ของสารไดยูรอนในดิน โดยวิธีการสกัดด้ วยเอทธิ ลอะซีเตท และวัดปริ มาณความเข้ มข้ นของสารไดยูรอนด้ วย
เครื่ องแก๊ สโครมาโทกราฟี ผลการศึกษาพบว่า ดินที่ศกึ ษาส่วนใหญ่เป็ นดินเนือ้ หยาบ (ดินร่ วนปนทราย) ยกเว้ น
บริ เวณที่ 1 (จังหวัดฉะเชิงเทรา) ที่เป็ นดินเนือ้ ละเอียดปานกลาง (ดินร่ วนเหนียว) ค่าพีเอชดินอยู่ในช่วง 3.53 –
4.90 ซึ่ง เป็ นกรดรุ น แรงถึงกรดจัดมาก ปริ มาณอิน ทรี ย วัตถุใ นดิน อยู่ใ นระดับ ต่า มาก (0.52 – 1.96 กรั มต่ อ
กิโลกรั ม) ค่าความจุแลกเปลี่ยนแคตไอออนอยู่ในระดับต่ามากถึงต่า (1.18 – 3.14 เซนติโมลต่อกิโลกรั ม) และ
ปริ มาณการตกค้ างของสารไดยูรอนในดินมีคา่ 0.03 – 0.13 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม จากผลการศึกษาพบว่าปริ มาณ
การตกค้ างของสารไดยูรอนมีสหสัมพันธ์ เชิงบวกอย่างมีนัยสาคัญยิ่งทางสถิติกับปริ มาณอินทรี ยวัตถุ อนุภาค
ขนาดทรายแป้ง และอนุภาคขนาดดินเหนียว (r = 0.79**, 0.78** และ 0.66** ตามลาดับ) และมีสหสัมพันธ์ เชิง
บวกอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติกบั ค่าความจุแลกเปลี่ยนแคตไอออน (r = 0.63*) แต่มีสหสัมพันธ์ เชิงลบอย่างมี
นัยสาคัญยิ่งทางสถิติกบั อนุภาคขนาดทราย (r = – 0.76**)

ABSTRACT
The diuron residue in soils under pineapple cultivation was studied. Soil samples were
collected from pineapple cultivation sites in Chachoengsao, Rayong and Chonburi provinces. The soil
samples were analyzed for physical and chemical properties, and diuron concentrations. The diuron
residue was extracted by ethyl acetate and its concentration was determined by gas chromatography.
Result showed that most soil samples collected were medium-textured (sandy loam), except for those
from site 1 (Chachoengsao province) that was moderately fine-textured (clay loam). Soil pH was
extremely acid to very strongly acid with values in the range of 3.53 – 4.90. Soil organic matter content
was very low (0.52–1.96 g kg-1) and cation exchange capacity was very low to low (1.18 – 3.14 cmolc
kg-1). The concentration of diuron left in the soils was in the range of 0.03 – 0.13 mg kg-1. The amount
measured in these soils had a statistically significant positive correlation with soil organic matter, silt
and clay contents and also with cation exchange capacity (r = 0.79**, 0.78**, 0.66** and 0.63*,
respectively). However, it was negatively correlated with sand content (r = –0.76**).
Key Words: diuron, diuron residue, soils, pineapple
*
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คานา
สับปะรด (Ananas comosus) เป็ นพืชเศรษฐกิจที่มีความสาคัญ ประเทศไทยส่งออกสับปะรดเป็ นอันดับ
สองของโลก มีมลู ค่าในการส่งออก 2.3 ล้ านตัน ในปี 2556–2557 (Food and Agriculture Organization, 2015)
วัชพืชถือได้ ว่าเป็ นปั ญหาที่มีความสาคัญมากในการปลูกสับปะรด เกษตรกรมักใช้ สารเคมีในการควบคุมวัชพืช
เนื่องจากเป็ นวิธีที่ปฏิบตั ิได้ ง่าย สะดวกและรวดเร็ วกว่าวิธีอื่น สารไดยูรอนเป็ นสารป้องกันกาจัดวัชพืชที่เกษตรกร
นิยมใช้ กาจัดวัชพืชในแปลงสับปะรด เช่น หญ้ าตีนนก หญ้ า ตีนกา หญ้ านกสีชมพู หญ้ าชนิดต่าง ๆ และวัชพืชใบ
กว้ าง โดยทาการฉีดพ่นไปโดยตรงที่วชั พืช ทังแบบก่
้
อนหรื อหลังวัชพืชงอก (ทศพล, 2554) ซึง่ อาจทาให้ เกิดการ
ตกค้ างในดินได้ นอกจากนีก้ ารใช้ สารป้องกันกาจัดวัชพืชอย่างไม่ถูกวิธีของเกษตรกร เช่น การใช้ สารป้องกัน
กาจัดวัชพืชในปริ มาณที่มากเกินคาแนะนา และการผสมสารป้องกันกาจัดวัชพืชหลายชนิดรวมกัน สามารถเป็ น
ที่มาที่ทาให้ เกิดการสะสมในสิ่งแวดล้ อมทังดิ
้ น น ้า อากาศ ทังทางตรงและทางอ้
้
อม มีการรายงานการตกค้ างของ
ไดยูรอนในดินของพื ้นที่การเกษตรจากประเทศเคนย่ามีค่าอยู่ในช่วง 0.26–2.10 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม (Muendo
et al., 2012) สาหรับประเทศไทยการศึกษาการตกค้ างของสารเคมีป้องกันกาจัดศัตรู พืชยังมีอยู่น้อย จึงเป็ นที่มา
ของการศึกษาในครัง้ นี ้ โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาการตกค้ างของไดยูรอนในดินที่ใช้ ปลูกสับปะรด เพื่อเป็ นองค์
ความรู้ และเป็ นข้ อมูลเพื่อหาแนวทางในการจัดการต่อไปในอนาคต

อุปกรณ์ และวิธีการ
การเก็บและเตรี ยมตัวอย่ างดิน
ทาการเก็บตัวอย่างดินจากแปลงปลูกสับปะรดของเกษตรกรในจังหวัดฉะเชิงเทรา 2 บริ เวณ (บริ เวณที่ 1
และ 2) ระยอง 2 บริ เวณ (บริ เวณที่ 3 และ 5) และชลบุรี 1 บริ เวณ (บริ เวณที่ 4) ตามลาดับ ในช่วงที่สบั ปะรดอายุ
มากกว่า 10 เดือน หรื อหลังการเก็บเกี่ยว ซึง่ มีการฉีดพ่นสารไดยูรอนในแต่ละพื ้นที่ไปแล้ วเป็ นระยะเวลามากกว่า
4 เดือน ทาการสุ่มเก็บตัวอย่ างดินบริ เวณละ 3 ซา้ (ประมาณ 1 กิโลกรั ม/ตัวอย่าง) ที่ระดับความลึกเท่าชัน้ ไถ
พรวน (Ap) (พื น้ ที่ เก็บตัวอย่างดินในแต่ละบริ เวณประมาณ 3 ไร่ ) แบ่งตัวอย่างดินออกเป็ นสองส่วน ส่วนแรก
นาไปวิเคราะห์สมบัติทางกายภาพและเคมีของดิน โดยนาตัวอย่างดินมาผึ่งให้ แห้ งในที่ร่ม บดละเอียดแล้ วร่ อน
ผ่านตะแกรงขนาด 2 มิลลิเมตร และ 0.5 มิลลิเมตร ส่วนที่สองนาไปวิเคราะห์ปริ มาณสารตกค้ างของสารกาจัด
วัชพืชไดยูรอนซึง่ ต้ องเก็บรักษาตัวอย่างดินที่อณ
ุ หภูมิน้อยกว่า 4 องศาเซลเซียส เพื่อป้องกันการย่อยสลายของ
สารกาจัดวัชพืชไดยูรอนรายละเอียดของที่ตงั ้ ระยะเวลาที่ฉีดพ่นสารไดยูรอน และความลึกของดินแสดงใน Table
1 และสภาพพื ้นที่ที่ทาการศึกษาแสดงใน Figure 1
การวิเคราะห์ สมบัตทิ างกายภาพและเคมีของดิน
วิเคราะห์ การแจกกระจายอนุภาคดิน (soil particle size distribution) ด้ วยวิธีปิเปตต์ (pipette
method) (Kilmer and Alexander, 1949; Day, 1965) พีเอชดิน (soil pH) โดยใช้ อตั ราส่วนดินต่อน ้า 1:1 แล้ ววัด
ค่าด้ วยเครื่ อง pH meter (National Soil Survey Center, 1996) คาร์ บอนอินทรี ย์ (organic carbon) โดยใช้ วิธี
Walkley and Black Titration (Walkley and Black, 1934) แล้ วคานวณหาปริ มาณอินทรี ยวัตถุในดิน (soil
organic matter) (Organic matter = Organic carbon x 1.724) และค่าความจุแลกเปลี่ยนแคตไอออน (cation
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exchange capacity: CEC) โดยใช้ การชะละลายแคตไอออนด้ วยสารละลาย 1M NH4OAc ที่เป็ นกลาง (pH
7.0) (Chapman, 1965)
Table 1 Location, duration after diuron being used and depth of soil sample collected for the study.
Site

Location

Duration after
diuron being
used

1
2

Lat-Krathing, Sanam-Chai-Khet District, Chachoengsao
Nong-Mai-Kaen, Sanam-Chai-Khet District, Chachoengsao

> 4month
> 4month

20 cm
20 cm

3

Ta-Sit, Pluak-Daeng District, Rayong

> 4month

20 cm

4

Khlong-Kiu, Ban-Bueng District, Chonburi

> 4month

20 cm

5

Ta-Sit, Pluak-Daeng District, Rayong

> 4month
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Figure 1 The overview of sampling sites in this study.
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การสกัดและวิเคราะห์ สารตกค้ างไดยูรอนในดิน
ชัง่ ตัวอย่างดิน 20 กรัม ใส่ในขวดรู ปชมพู่เติมเอทธิลอะซีเตทปริ มาตร 75 มิลลิลิตร เขย่าเป็ นเวลา 4
ชัว่ โมงที่ 210 รอบต่อนาที กรองตัวอย่างผ่านกระดาษกรองที่มีโซเดียมซัลเฟต (Na2SO4) แล้ วชะด้ วยเอทธิลอะซี
เตทปริ มาตร 20 มิลลิลิตร อีก 2 ครัง้ นาตัวอย่างไประเหยแล้ วปรับปริ มาตรให้ ได้ สารละลายตัวอย่าง 2 มิลลิลิตร
นาสารละลายที่ได้ ไปวิเคราะห์หาปริ มาณสารไดยูรอนด้ วยเครื่ อง gas chromatography (GC) โดยใช้ ตวั ตรวจวัด
ประเภท Nitrogen phosphorus detector เนื่องจากโครงสร้ างของไดยูรอนมีไนโตรเจนเป็ นองค์ประกอบ

ผลและวิจารณ์ ผลการทดลอง
สมบัตทิ างฟิ สิกส์ และเคมีของดิน
จากการวิเคราะห์ ส มบัติทางฟิ สิก ส์ แ ละเคมีของดินที่ ใช้ ปลูก สับ ปะรดจานวน 5 บริ เวณ พบว่าดิ น ที่
ทาการศึกษาส่วนมากเป็ นดินเนื ้อหยาบคือ ดินร่ วนปนทราย (sandy loam) ยกเว้ นในบริ เวณที่ 1 ที่เป็ นดินเนือ้
ละเอียดปานกลางคือ ดินร่ วนเหนียว (clay loam) ดินมีความเป็ นกรดรุ นแรงถึงกรดจัดมาก (พีเอชดินมีค่า 3.53 –
4.90) ซึ่งค่าพีเอชดินที่ต่าอาจเป็ นผลเนื่องมาจากการที่เกษตรกรนิยมใช้ ปุ๋ยแอมโมเนี ยมซัลเฟตในแปลงปลูก
สับปะรดติดต่อกันเป็ นระยะเวลานานและจากคุณสมบัติของตัวดินเอง ดินมีปริ มาณอินทรี ยวัตถุอยู่ในระดับต่า
มาก (0.52 – 1.96 กรั มต่อกิโลกรั ม) และมีค่าความจุแลกเปลี่ยนแคตไอออนอยู่ในระดับต่าถึงต่ามาก (1.18 –
3.14 เซนติโมลต่อกิโลกรัม) ซึง่ ให้ ผลสอดคล้ องกับเนื ้อดิน ที่เป็ นดินในกลุ่มดินเนื ้อหยาบซึง่ มีปริ มาณอินทรี ยวัตถุ
ต่า และโดยทั่วไปค่าความจุแลกเปลี่ยนแคตไอออนในดินจะขึน้ อยู่ กับชนิดของคอลลอยด์ดิน ปริ มาณของดิน
เหนียวและอินทรี ยวัตถุในดิน (คณาจารย์ภาควิชาปฐพีวิทยา, 2548) (Table 2)
ปริมาณการตกค้ างของสารไดยูรอนในดินที่ทาการศึกษา
ผลการศึกษาพบว่ามีปริ มาณการตกค้ างของสารไดยูรอนในดินที่ทาการศึกษาอยู่ในช่วง 0.03 – 0.13
มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม โดยบริ เวณที่มีปริ มาณการตกค้ างของสารไดยูรอนสูงที่สดุ คือบริ เวณที่ 1 (0.13 มิลลิกรัมต่อ
กิโลกรัม) ส่วนในบริ เวณที่ 2, 3 และ 5 มีปริ มาณการตกค้ างของสารไดยูรอนเท่ากัน คือ 0.05 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม
และในบริ เวณที่ 5 มีปริ มาณการตกค้ างของสารไดยูรอนน้ อยที่สดุ เท่ากับ 0.03 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ซึง่ ปริ มาณ
การตกค้ างของสารไดยูรอนในดินที่ ท าการศึกษาครั ง้ นี ม้ ีค่าใกล้ เคียงกับการศึกษาของ เริ งนภรณ์ และคณะ
(2554) ที่ทาการศึกษาการตกค้ างของสารกาจัดวัชพืชในแปลงปลูกสับปะรด โดยพบว่าเมื่อปลูกสับปะรดจนถึง
ระยะเก็บเกี่ยวประมาณ 14 เดือน มีปริ มาณสารไดยูรอนตกค้ างในดินเท่ากับ 0.057 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมดิน
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Table 2 The average values of physical and chemical properties of soils and diuron concentration
Soil Organic
Diuron
CEC
Site Soil Texture Sand (%) Silt (%) Clay (%) pH (H2O)
matter
concentration
(cmolc kg-1)
-1
(g kg )
(mg kg-1soil)
1 Clay loam 36.6 ± 2.6 26.6 ± 2.4 36.8 ± 3.1 4.12 ± 0.20 1.96 ± 0.31 3.14 ± 0.38 0.13 ± 0.04
2 Sandy loam 77.3 ± 3.5 7.1 ± 3.0 15.6 ± 2.4 4.90 ± 0.16 1.08 ± 0.26 1.99 ± 0.2 0.05 ± 0.04
3 Sandy loam 74.8 ± 5.9 12.5 ± 2.9 12.7 ± 3.7 3.53 ± 0.43 0.60 ± 0.06 1.60 ± 0.21 0.05 ± 0.02
4 Sandy loam 78.9 ± 1.3 8.8 ± 3.4 12.3 ± 2.2 3.70 ± 0.40 0.52 ± 0.16 1.55 ± 0.22 0.03 ± 0.02
5 Sandy loam 75.0 ± 11.9 11.0 ± 9.0 14.0 ± 2.8 4.14 ± 0.02 0.80 ± 0.26 1.18 ± 0.15 0.05 ± 0.02
left in soils under pineapple cultivation.
สหสัมพันธ์ ระหว่ างปริมาณการตกค้ างของสารไดยูรอนกับสมบัตดิ นิ
ผลการศึกษาพบว่าปริ มาณการตกค้ างของสารไดยูรอนมี สหสัมพันธ์ เชิ งบวกอย่างมีนัยสาคัญยิ่งทาง
สถิติกบั ปริ มาณอินทรี ยวัตถุ อนุภาคขนาดทรายแป้ง และอนุภาคขนาดดินเหนียว (r = 0.79**, 0.78**และ 0.66**
ตามลาดับ) และมีสหสัมพันธ์เชิงบวกอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติกบั ค่าความจุแลกเปลี่ยนแคตไอออน (r = 0.63*)
แต่มีสหสัมพันธ์ เชิงลบอย่างมีนยั สาคัญยิ่งทางสถิติกบั อนุภาคขนาดทราย (r = –0.76**) นอกจากนี ้ปริ มาณการ
ตกค้ างของสารไดยูรอนไม่มีสหสัมพันธ์กบั ค่าพีเอชของดินซึง่ ผลจากการศึกษาข้ างต้ นสอดคล้ องกับการศึกษาของ
Liu et al. (2010) ที่พบว่าดินที่มีปริ มาณอินทรี ยวัตถุมากจะสามารถดูดซับสารไดยูรอนได้ สงู (> 70%) นอกจากนี ้
Alber et al. (2008) พบว่าปริ มาณอะโรมาติกคาร์ บอนของอินทรี ยวัตถุมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับปริ มาณการดูด
ซับของไดยูรอนด้ วย Fernandez-Bayo et al. (2008) พบว่าปริ มาณอนุภาคดินเหนียวที่เพิ่มมากขึ ้นทาให้ การดูด
ซับของสารไดยูรอนมีค่าเพิ่มมากขึ ้นและเช่นเดียวกันกับการศึกษาของ Wang et al. (2009) ที่ศกึ ษาการดูดซับ
ของสารไดยูรอนกับอนุภาคต่าง ๆ ของดิน พบว่าอนุภาคขนาดดินเหนียวมีผลต่อการดูดซับมากกว่าอนุภาคดิน
ขนาดอื่ น ๆ เนื่ อ งจากอนุ ภ าคขนาดดิ น เหนี ย วมี ป ริ มาณคาร์ บ อนอิ น ทรี ย์ พื น้ ที่ ผิ ว จ าเพาะ และค่ า ความจุ
แลกเปลี่ยนแคตไอออนมากซึง่ ช่วยในการดูดซับสารไดยูรอน นอกจากนี ้ Fernandez-Bayo et al. (2008) ยัง
พบว่าดินทรายจะจากัดการดูดซับของสารไดยูรอนเนื่องจากมีปริ มาณคาร์ บอนอินทรี ย์ที่ต่าและมีปริ มาณอนุภาค
ขนาดทรายที่สงู (Figure 2)
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Figure 2 Correlation between diuron residue in soils (mg kg-1) and soil properties: (a) pH; (b) soil
organic matter; (c) CEC; (d) sand content; (e) silt content; (f) clay content.
** Significant at P <= 0.01, ** Significant at P <= 0.05

สรุป
ปริ มาณการตกค้ างของสารไดยูรอนในดินที่ใช้ ปลูกสับปะรดในการศึกษาครั ง้ นีม้ ีค่าอยู่ในช่วง 0.03 0.13 มิล ลิ ก รั มต่อกิ โลกรั ม โดยปริ มาณการตกค้ างของสารไดยูร อนในดิน มีส หสัมพัน ธ์ เชิ งบวกกับ ปริ มาณ
อิน ทรี ย วัตถุ อนุภ าคขนาดทรายแป้ ง อนุภ าคขนาดดิน เหนี ย ว และค่า ความจุแ ลกเปลี่ ย นแคตไอออน แต่ มี
สหสัมพันธ์เชิงลบกับอนุภาคขนาดทราย ซึง่ แสดงให้ เห็นว่าการตกค้ างของสารไดยูรอนจะขึ น้ กับสมบัติดินหลาย
ประการ แต่อย่างไรก็ตามไม่พบว่าปริ มาณการตกค้ างของสารไดยูรอนในดินมีสหสัมพันธ์กบั ค่าพีเอชดิน
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ผลของช่ วงเวลาในการปลูกข้ าวต่ อพัฒนาการของข้ าวขาวดอกมะลิ105 ในการปลูกข้ าวนาโยน
อินทรี ย์ในพืน้ ที่นานา้ ฝน
Influence of transplantation time on KDML105 rice development of organic rice parachute
transplantation in rainfed area.
ธีรวุฒิ ลาภตระกูล1*, สุดารัตน์ ตรี เพชรกุล2, ทรงพล คูณศรี สขุ 1 และ แสงชัย เอกประทุมชัย2
Teerawut Laptrakoon1*, Sudarut Tripetchkul2, Songpon Koonsrisuk1 and Saengchai Akeprathumchai2

บทคัดย่ อ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทาให้ ฝนไม่ตกต้ องตามฤดูกาล ปริ มาณฝนที่ตกไม่สม่าเสมอและฝนทิ ้ง
ช่วง ส่งผลให้ ระยะเวลาเริ่ มทานาน ้าฝนล่าช้ าไปจึงอาจส่งผลกระทบต่อพัฒนาการและผลผลิตข้ าว การศึกษานีม้ ี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของระยะเวลาในการปลูกข้ าวแบบนาโยนในพืน้ ที่นานา้ ฝนต่อพัฒนาการและผลผลิต
ข้ าวขาวดอกมะลิ 1 05 การทดลองปลู ก ข้ าว 3 ช่ วงคื อ ปี พ.ศ.2554 (มิ ถุ น ายน-พฤศจิ ก ายน), พ.ศ. 2557
(กรกฎาคม-พฤศจิกายน) และ พ.ศ. 2558 (สิงหาคม-พฤศจิกายน) จากการติดตามพัฒนาการของข้ าวพบว่า ข้ าวที่
ปลูกเร็ วในช่วงต้ นฤดูฝน (เดือนมิถุนายน) มีความสูงในช่วงเก็บเกี่ยวข้ าว จานวนต้ น/กอ และผลผลิตสูงกว่าข้ าวที่
ปลูกในเดือนกรกฎาคมและสิ งหาคมอย่างมีนัยสาคัญทางสถิ ติ (P<0.05) ข้ าวที่ ปลูกในช่ วงเดือน กรกฎาคมพฤศจิกายน และ สิงหาคม-พฤศจิกายน มีจานวนต้ น/กอ เปอร์ เซ็นจานวนรวง/กอ (%panicle/hill) และจานวนช่อ
ดอก/รวง (No.spikelet/panicle) ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (P>0.05) แต่ข้าวที่ ปลูกในเช่วงเดือน
กรกฎาคม-พฤศจิ กายนมีจานวนเมล็ดข้ าวต่อรวง (No.grain/panicle) สูงกว่าข้ าวที่ ปลูกในช่วงเดือนสิงหาคมพฤศจิกายน

ABSTRACT
Climate change causes irregular raining pattern, infrequent rainfall and prolong drought leading
to a delay in rice plantation and, subsequently, adversely affected development and yield of rice. The
aim of this study was to examine the effect of transplanting time on development and yield of organic
parachute transplanted KDML105 rice. Rice transplantation was divided into 3 periods: JuneNovember in 2011, July-November in 2014 and August-November 2015. The result showed that early
transplantation of rice, particularly in June, led to significantly better rice height at harvest, number of
tiller and yield than those obtained with rice transplanted in July and August. Further, for rice
transplanted in July (2014) and August (2015), number of tiller, %panicle/hill, spikelet number/panicle
were not significantly different; however, transplantation of rice during July-November in 2014 yielded
higher number rice grain per panicle than those transplanted during August-November of 2015.
Keywords: Climate change, rice (KDML105), yield, parachute transplanting, transplanting time
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คานา
การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศที่เกิดจากภาวะโลกร้ อนส่งผลให้ อณ
ุ หภูมิสงู ขึ ้น ปริ มาณและการกระจายของ
ฝน ตลอดจนความถี่และความรุ นแรงของความแห้ งแล้ งเปลี่ยนแปลงส่งผลกระทบอย่างมากต่อระบบการทา
เกษตรกรรมที่ต้องอาศัยนา้ จากธรรมชาติเป็ นอย่างมาก (โครงการอนุวตั อนุสญ
ั ญาสหประชาชาติว่าด้ วยการ
เปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ) โดยเฉพาะข้ าวนาปี ซงึ่ เป็ นพืชเศรษฐกิจที่ต้องการน ้าในระหว่างการปลูกสูง (ประมาณ
600-1,000 ลบ.ม./ไร่ ) (วีระชัย และคณะ, 2554)
ประเทศไทยมีพื ้นที่การปลูกข้ าวประมาณ 80.7 ล้ านไร่ หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 53.1 ของพืน้ ที่ทาการเกษตร
ของไทย แบ่งเป็ นพื ้นที่ปลูกข้ าวนาปี ประมาณ 64.6 ล้ านไร่ หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 80 ของพื ้นที่ปลูกข้ าวทังหมดของ
้
ประเทศไทย (สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2558) การปลูกข้ าวนาปี จาเป็ นต้ องอาศัยน ้าจากฝนที่ตกลงมาให้ มี
ปริ มาณมากพอจึงทาการไถและเพาะปลูก เมื่อฝนเริ่ มตกชาวนาที่ทานาดาจะเริ่ มเพาะกล้ าเพื่อให้ ข้าวโตประมาณ
30-45 วัน (ในช่วงเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม) เมื่อฝนตกต่อเนื่องมากขึ ้นจึงถอนกล้ าและนาไปปั กดาต่อ (ในช่วง
เดือนกรกฎาคม-สิงหาคม) ถ้ าปริ มาณนา้ ฝนที่ตกลงมาไม่เพียงพอทาให้ การปลูกล่าช้ าทาให้ ผลผลิตข้ าวลดลง
สาหรับนาหว่านจะทาการหว่านเมล็ดข้ าวลงในแปลงนา (ในช่วงเดือนกรกฎาคม) ในช่วงนี ้ถ้ าฝนตกหนักจะทาให้
ข้ าวเน่าและไม่งอก ถ้ าฝนทิง้ ช่วงนานเกินไป (ประมาณ 1-2 สัปดาห์) ต้ นข้ าวก็จะไม่สมบูรณ์ การเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศทาให้ ฝนไม่ตกต้ องตามฤดูกาลหรื อฝนทิ ง้ ช่วงส่งผลกระทบต่อการติดเมล็ด ความมีชีวิตของ
ละอองเกสร ความยาวรวงของข้ าว และผลผลิตข้ าว (พลประชา และคณะ, 2559) จากการใช้ แบบจาลองในการ
ทานายผลผลิตข้ าวขาวดอกมะลิ105 ที่ ป ลูกแบบนาดาและแบบนาหว่านที่ ปลูก ช่วงเวลาแตกต่างกัน พบว่า
ผลผลิตข้ าวในการปลูกแบบนาดามีความเสื่ยงต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่ากว่าการปลูกแบบนาหว่าน
(Phuphak and Bouman, 2008) จินตนา และคณะ (2548) รายงานว่า การปลูกข้ าวขาวดอกมะลิ105 แบบปั ก
ดาในช่วงต้ นฤดูฝนตังแต่
้ เดือนมิถนุ ายนถึงเดือนกรกฎาคม จะให้ ผลผลิตข้ าวสูงกว่าเดือนสิงหาคม
การทานาโยนถือเป็ นรู ปแบบการทานาที่มีขนั ้ ตอนอยู่ระหว่างการทานาดาและนาหว่าน โดยมีการเพาะ
กล้ าในถาดหลุมพลาสติกก่อนและย้ ายกล้ าลงแปลงนาซึง่ คล้ ายกับนาดา เมื่อถอนกล้ าจึงทาการโยนกล้ าลงใน
แปลงนาซึ่งคล้ ายกับนาหว่าน การทานาโยนมีการเพาะกล้ าลงในถาดหลุมพลาสติก (ประมาณ 8-14 วัน) และ
นาไปโยนลงในแปลงนาข้ าว ด้ วยระยะเวลาการเพาะกล้ าที่สนสามารถดู
ั้
แลได้ อย่างทัว่ ถึง และมีความยืดหยุ่นใน
การย้ ายกล้ าลงในแปลงนาเพื่อรอปริ มาณนา้ ฝนให้ เพี ยงพอ ในปั จจุบันเกษตรกรจึงนิ ยมปลูกข้ าวแบบนาโยน
เพิ่มขึน้ อย่างไรก็ตามอิทธิ พลของฝนทิง้ ช่วงหรื อฝนตกหนัก ต่อผลกระทบพัฒนาการของข้ าวในระบบปลูกข้ าว
แบบนาโยนมีการศึกษาน้ อยมาก ดังนันการศึ
้
กษานี ้จะศึกษาอิทธิพลของช่วงเวลาในการปลูกข้ าวนาน ้าฝนแบบ
นาโยนอินทรี ย์ตอ่ พัฒนาการของข้ าวขาวดอกมะลิ105 และผลผลิตข้ าว
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อุปกรณ์ และวิธีการ
พืน้ ที่ศึกษา:
แปลงสาธิต ณ หมูบ่ ้ านหินแร่ ต.ท่ากระดาน อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา โดยดินที่ใช้ ในการปลูกข้ าวเป็ น
ดินร่ วนปนทรายซึง่ มีปริ มาณไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียมทังหมด
้
ประมาณ 0.14%, 12.6 ppm และ
28.2 ppm ตามลาดับ การทดลองปลูกข้ าวนาน ้าฝนแบบนาโยนเป็ นระยะเวลา 3 ปี ได้ แก่ ปี พ.ศ. 2554, 2557
และ 2558 จากการเก็บรวบรวมข้ อมูลปริ มาณน ้าฝน ณ สถานี 423301 อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา ของกรมอุตนุ ิยมวิทยา (2558) พบว่า ปี พ.ศ. 2554 และ 2557 ฝนเริ่ มตกตังแต่
้ เดือนมิถนุ ายน มีจานวนวันที่ฝนตก/เดือน
ในเดือนมิถนุ ายนและกรกฎาคมประมาณ 19-22 วัน ในขณะที่ปี พ.ศ. 2558 จานวนวันที่ฝนตก/เดือน ในช่วงเวลา
เดียวกันต่ากว่าคือประมาณ 13 วัน ในทัง้ 3 ปี ฝนเริ่ มตกมากและต่อเนื่องในช่วงเดือนกันยายน หลังจากนันฝนจึ
้
ง
เริ่ มตกน้ อยและห่างขึ ้นในช่วงเดือนตุลาคมและพฤศจิกายน ตามลาดับ (Table 1) จากการกระจายของฝน
ดังกล่าวเกษตรกรในพื ้นที่ศกึ ษาจึงเริ่ มปลูกข้ าวในช่วงเดือนที่แตกต่างกัน โดยในปี พ.ศ. 2554, 2557 และ 2558
เกษตรกรทาการปลูกข้ าวในช่วง 15 มิถนุ ายน.-16 พฤศจิกายน, 28 กรกฎาคม-26 พฤศจิกายน และ 10
สิงหาคม-25 พฤศจิกายน ตามลาดับ
Table 1 Rainfall and Number of rainy days in years 2011, 2014 and 2015
month
June July August September October November average
Year
Rainfall (ml)
147.3 208.8 254.4
362.8
164.8
15.6
192.3
2011
Number of rainy days 19
22
21
23
16
4
17.5
Rainfall (ml)
180.8 167.7 191.2
313.7
182.1
101.3
189.5
2014
Number of rainy days 21
21
24
21
14
7
18.0
Rainfall (ml)
137.1 167.2 102.9
381.3
166.5
136
181.8
2015
Number of rainy days 13
13
15
20
12
8
13.5
อุปกรณ์ และวิธีการ
การปลูกข้ าวเริ่ มจากการเตรี ยมดินโดยการไถดะเพื่อกาจัดวัชพืชก่อนการปลูกข้ าวประมาณ 30-40 วัน เมื่อ
ฝนเริ่ มตกอย่างต่อเนื่องจึงเพาะกล้ า และขังน ้าในแปลงนาความสูงประมาณ 20-30 เซนติเมตร จึงไถแปรและตี
เทือกให้ ดินเป็ นตมก่อนการโยนกล้ าประมาณ 1-2 วัน การเตรี ยมกล้ าทาโดยเพาะเมล็ดข้ าวพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ
105 ในถาดหลุมพลาสติกประมาณ 3 เมล็ด/หลุม ทาการย้ ายกล้ าเมื่ออายุกล้ าประมาณ 10-14 วัน โดยมี
ระยะห่างในการปลูกประมาณ 25*25 เซนติเมตร การดูแลรักษาระหว่างปลูกโดยการฉีดพ่นน ้าหมักชีวภาพทุก 14
วัน และหยุดฉีดพ่นในช่วงข้ าวตังท้
้ องหรื อประมาณเดือนตุลาคม และเก็บเกี่ยวข้ าวประมาณเดือนพฤศจิกายน
การทดลองเป็ นแบบ CRD (Completely Randomized Design) โดยมีการเปรี ยบเทียบการเจริ ญเติบโตและ
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ผลผลิตข้ าวที่ปลูกในช่วงเวลาต่างกันของแต่ละปี การปลูกข้ าวในแต่ละปี มีจานวน 3 แปลง แต่ละแปลงขนาด 4 x
5 เมตร แต่ละแปลงทาการติดตามการเจริ ญเติบโตของข้ าวจานวน 10 กอ ในด้ านความสูง จานวนต้ น/กอ และ
การเกิดโรคและแมลง (การสังเกต) นับจานวนรวงข้ าว/กอ นับจานวนช่อดอก/รวงข้ าว จานวนเมล็ด/รวงข้ าว
สัดส่วนเมล็ดดี (%) น ้าหนักเมล็ดข้ าว 1,000 เมล็ด และผลผลิตข้ าว วิเคราะห์ผลทางสถิติโดยใช้ โปรแกรม
MINITAB14 ในการหาค่าความแปรปรวน (ANOVA) โดยใช้ วิธี LSD (Fisher's Least Significant Difference)

ผลและวิจารณ์ ผลการทดลอง
การเจริญเติบโตของต้ นข้ าว
จาก Table 2 พบว่าข้ าวที่เริ่ มปลูกช้ า (เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2557) มีการเจริ ญเติบโตด้ านความสูงใกล้ เคียง
กันกับข้ าวที่เริ่ มปลูกเร็ วกว่า (เดือนมิถนุ ายนและเดือนกรกฎาคม) ในช่วงเดือนกันยายน เมื่อเก็บเกี่ยวเดือน
พฤศจิกายน ความสูงของต้ นข้ าวในชุดทดลองที่เริ่ มปลูกข้ าวเร็ ว (มิถนุ ายน พ.ศ. 2554) สูงกว่าชุดทดลองที่เริ่ ม
ปลูกช้ า (กรกฎาคม พ.ศ. 2557 และสิงหาคม พ.ศ. 2558) อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (Table 2)
Table 2 Plant height in years 2011, 2014 and 2015 when transplants 3 planted in different period
Rice height (cm/hill)
Month
Year
June
July
August
September
October
November
2011
8±2
41.5±2.8a * 59.8±8.8 ns *
146.4±15 a
2014
8±2
37.7±3.2 a * 49.5±3.7 ns * 88.8±6.1 ns *
111.7±7.1 b
2015
9.6±2.3 b
50.0±4.1 ns 102.0±8.3 ns * 127.4±5.8 ab
* This period is disease and pest damaged highest
± = Standard error, ns = Not significant at p<0.05, a, b, ab = Means in the column with the same
litters are not significant difference at p<0.05

จาก Table 3 พบว่า ในทุกชุดทดลองข้ าวมีการแตกกอสูงสุดประมาณเดือนกันยายน ทังนี
้ ้ข้ าวที่ปลูกเร็ วคือ
ตังแต่
้ เดือนมิถนุ ายนมีจานวนต้ นต่อกอสูงกว่าข้ าวที่ปลูกล่า (เดือนกรกฎาคมและเดือนสิงหาคม) อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติ (Table 3) แสดงให้ เห็นว่าการปลูกข้ าวเร็ วจะทาให้ ข้าวมีระยะเวลาในการเจริ ญเติบโตและ
แตกกอได้ มากกว่า ทังนี
้ ้อาจเนื่องจากช่วงเวลาการปลูกข้ าวเร็ ว (เดือนมิถนุ ายน) ซึง่ เป็ นช่วงแสงยาวที่มีช่วงแสง
เวลากลางวันมากกว่า 12 ชัว่ โมง ทาให้ ข้าวมีการแตกกอมากกว่าการปลูกข้ าวช้ า (เดือนกรกฎาคมและสิงหาคม)
ในช่วงปลายเดือนกรกฎาคมและสิงหาคมช่วงแสงเริ่ มสันลง
้ (ช่วงแสงเวลากลางวันน้ อยกว่า 12 ชัว่ โมง) ข้ าวจะ
เริ่ มหยุดการเจริ ญเติบโตด้ านความสูงและพัฒนาเข้ าสูช่ ่วงการแตกกอ (อายุข้าวต้ องมากกว่า 30 วัน) และการ
กาเนิดช่อดอก (เดือนกันยายน) (นันทิยา, 2554)

28

การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 55

สาขาพืช

Table 3 Number of tiller/hill of transplanted rice in years 2011, 2014 and 2015
No. of Tillers/hill
Month
Year
June
July
August
September October
November
2011
4±2
8.6±2.4 a * 26.8±9.3 a *
27±7.7 a
2014
4±2
9.0±3.2 a * 12.0±4.4 b * 8.1±1.4 ns * 8.7±1.5 b
2015
6±1.4 b
12.8±2.9 b 8.4±2.5 ns * 8.6±2.7 b
* This period is disease and pest damaged highest
± = Standard error, ns = Not significant at p<0.05, a, b = Means in the column with the same litters
are not significant difference at p<0.05

องค์ ประกอบของผลผลิต
จากการตรวจวัด จานวนรวงข้ าวและเมล็ดข้ าว รวมทัง้ นา้ หนักเมล็ดข้ าว (Table 4) พบว่า เปอร์ เซ็น ต์
จานวนรวง/กอ จานวนช่อดอก/รวง และ น ้าหนักเมล็ดข้ าว 1,000 เมล็ด ของข้ าวที่ปลูกในเดือนกรกฎาคม (2557)
และ สิงหาคม (2558) ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ แม้ จานวนเมล็ด/รวง ของชุดทดลองที่ปลูกข้ าวใน
เดือนกรกฎาคม (2557) สูงกว่าชุดทดลองที่ปลูกในเดือนสิงหาคม (2558) อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ แต่ผลผลิต
ข้ าวของชุดทดลองที่เริ่ มปลูกในเดือนกรกฎาคม มีแนวโน้ มสูงกว่าชุดทดลองที่เริ่ มปลูกในเดือนสิงหาคม ทังนี
้ ้อาจ
เนื่องจากปี พ.ศ. 2557 ในช่วงเดือนสิงหาคม-ตุลาคม ซึง่ เป็ นช่วงข้ าวแตกกอ มีฝนตกติดต่อกันและมีการระบาด
ของ โรคใบไหม้ และใบด่าง รวมทังหนอนม้
้
วนใบข้ าว ซึง่ อาจมีผลทาให้ สดั ส่วนเมล็ดข้ าวดีและน ้าหนักเมล็ดข้ าว
1,000 เมล็ดลดลง ส่งผลให้ ผลผลิตข้ าวลดลง ทังนี
้ ้ วรรณพรรณ (2552); Islam and Karim. (1997); Savary, et
al. (2005); Dong, et al. (2010) ได้ รายงานไว้ เช่นกันว่า การระบาดของโรคและแมลงมีผลต่อลักษณะและ
ผลผลิตข้ าว
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Table 4 Yield and yield components of transplanted rice in years 2011, 2014 and 2015
No.
Seed setting
1,000 grain Yield (kg/rai)
Treatment Panicle/hill (%)
Grain healthy (%)
spikelet/panicle rate/panicle
weight (g)
2011
nd
nd
nd
nd
nd
515±31 a
(Jun.-Nov.)
2014
89.1±10.6ns
9.6±1.2 ns
118.2±25.1 a
61.5±11.3 b
27.6±2.5 ns
370±29 b
(Jul.- Nov.)
2015
97.5±4.1 ns
12.9±2.1 ns
71.2±14.6 b
98.5±2.1 a
32.8±3.1 ns
400±34 b
(Sep..- Nov.)
nd = not determined
± = Standard error, ns = Not significant at p<0.05, a, b = Means in the column with the same litters
are not significant difference at p<0.05

สรุป
ระยะเวลาการปลูกข้ าวมีผลต่อพัฒนาการของข้ าวดังแสดงใน Figure 1 การปลูกข้ าวช้ าหรื อเร็ วข้ าวจะ
แตกกอสูงสุดในช่วงเดือนกันยายน โดยการปลูกข้ าวเร็ วในช่วงต้ นฤดูตงแต่
ั ้ เดือนมิถุนายนทาให้ ข้าวมีจานวนต้ น
ต่อกอและผลผลิตข้ าวสูงมากกว่าการปลูกข้ าวล่าช้ า แต่การปลูกข้ าวตังแต่
้ ช่วงต้ นฤดูฝนจะพบปั ญหาการเข้ า
ทาลายของโรคและแมลงศัตรู พืชมาก จากความแปรปรวนและการกระจายของฝนที่ตกจาเป็ นหาแนวทางการเพิ่ม
ผลผลิตข้ าวที่ปลูกล่า โดยควรมีการศึกษาถึงการจัดการด้ านอายุกล้ าและความหนาแน่นของกล้ าข้ าว (ระยะห่าง
ในการปลูก) รวมทังแนวทางในการป้
้
องกันโรคและแมลงศัตรู พืช
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Figure 1 Rice development at difference transplanting period
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ผลของหินปูนบดและเบนทอไนต์ ต่อสมบัตดิ ินและผลผลิตมันสาปะหลังที่ปลูกบนชุดดินยโสธร
Effect of Ground Limestone and Bentonite on Soil Properties and Yield of Cassava Grown in
Yasothon Soil Series
พรรษา มะยมรัฐ1, ศุภิฌา ธนะจิตต์1* และ สมชัย อนุสนธิ์พรเพิ่ม1
Phansa Mayomrat 1, Suphicha Thanachit1* and Somchai Anusontpornperm1

บทคัดย่ อ
ศึกษาผลของหินปูนบดและเบนทอไนต์ต่อมันสาปะหลังที่ปลูกบนชุดดินยโสธร พบว่า ผลผลิตมันสาปะหลัง
สด ผลผลิตแป้ง และชีวมวลส่วนเหนือดินเฉลี่ยอยู่ในพิสยั 4.31-5.38, 0.75-0.95 และ 1.29-1.99 ตัน/ไร่ ตามลาดับ
ขณะที่ร้อยละการสะสมแป้งมีคา่ อยู่ในพิสยั 16.8-19.6 แต่ไม่แตกต่างทางสถิติระหว่างตารับการทดลอง การใส่หินปูน
บด และเบนทอไนต์ทาให้ ธาตุอาหารพืชหลงเหลือในดินสูงกว่าการไม่ใส่วสั ดุปรับปรุ งดิน การใช้ หินปูนบดจะช่วยลด
ความเป็ นกรดของดินได้ ดีกว่าการใส่เบนทอไนต์ และเมื่อใส่ร่วมกันจะลดความเป็ นกรดของดินได้ ดีที่สดุ โดยที่อตั ราละ
300 กก./ไร่ ให้ คา่ พีเอชดินสูงสุดเท่ากับ 6.2

ABSTRACT
A study on the effect of ground limestone and bentonite on cassava was conducted in Yasothon soil
series. Result revealed that average fresh root yield, starch yield and aboveground biomass were in ranges
of -4.31538., 0.75-0.95 and 1.29-1.99 ton rai-1, while starch content varying between 19.6-16.8%, but with no
statistical difference among treatments. The application of ground limestone and bentonite clearly resulted in
greater amounts of plant nutrients remaining in the soil than did no soil conditioner addition. The use of
ground limestone was better in decreasing soil acidity than that of benotonite, while applying together each at
the rate of 300 kg rai-1, resulting in the highest soil pH of 6.2.

คานา
มั น ส าปะหลั ง เป็ นพื ช เศรษฐกิ จ ที่ มี แ นวโน้ มในการเพิ่ ม พื น้ ที่ ป ลู ก ในทุ ก ปี โดยเฉพาะในภาค
ตะวันออกเฉี ยงเหนือ แต่ในภูมิภาคนีก้ ลับมีผลผลิตเฉลี่ยต่อพืน้ ที่ต่าที่สุดโดยในปี การเพาะปลูกปั จจุบันมีค่าเพียง
3.46 ตัน/ไร่ (ศูนย์สารสนเทศการเกษตร, 2559) โดยเจริ ญศักดิ์ และคณะ (2547) ได้ สรุ ปว่าการเสื่อมโทรมของดิน
เป็ นปั ญหาอันดับหนึง่ เนื่องจากเกษตรกรปลูกมันสาปะหลังติดต่อกันอย่างต่อเนื่องโดยขาดการปรับปรุ งบารุ งดิน ทา
ให้ ความอุดมสมบูรณ์ และอินทรี ยวัตถุลดลง โครงสร้ างดินเสื่อมสภาพ ดินจึงแน่นทึบเป็ นปั ญหาต่อการเจริ ญเติบโต
ของมันสาปะหลัง (เอกราช และคณะ, 2553) พืชจึงไม่ตอบสนองต่อการปุ๋ ยเคมีที่ใส่เพิ่มเติม ชุดดินยโสธรเป็ นดินที่ใช้
Key Words: cassava, Huay Bong 80 variety, inorganic soil conditioner, tropical soil, Typic Paleusult
1
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ปลูกมันสาปะหลังอย่างแพร่ หลายในภูมิภาคนี ้ จัดอยู่ในกลุ่มดินใหญ่ Paleustults โดยมีเนื ้อดินค่อนข้ างเป็ นทราย
เป็ นกรดจัด มีความอุดมสมบูรณ์ ปริ มาณอินทรี ยวัตถุ และความจุแลกเปลี่ยนแคตไอออนต่า ทาให้ ความสามารถใน
การอุ้มนา้ และการดูดจับธาตุอาหารต่า เกิ ดการสูญเสียธาตุอาหารและนา้ ออกจากเขตรากพื ชเร็ ว ขาดแคลนนา้
ในช่วงฤดูแล้ ง อีกทัง้ ง่ายต่อการกร่ อนดิน (Duangpatra, 1988) จากสาเหตุดังกล่าวเป็ นผลให้ ผลผลิตของมัน
สาปะหลังต่า จึงจาเป็ นอย่างยิ่งจะต้ องมีการปรับปรุ งแก้ ไขสมบัติดินให้ เหมาะสมต่อการเจริ ญเติบโตของพืช เพื่อเพิ่ม
ผลผลิตมันสาปะหลังในภูมิภาคนี ้
หิ น ปู น บดเป็ น ผลพลอยได้ จ ากการโม่ หิ น ปู น เป็ น วัส ดุที่ หาได้ ง่ ายและใช้ แ ก้ ไ ขความเป็ นกรดของดิ น
โดยทัว่ ไปมีองค์ประกอบหลากหลายขึ ้นอยู่กบั แหล่งของหินแต่มกั มีแคลเซียมและแมกนีเซียมเป็ นองค์ประกอบหลัก
และมีฟอสฟอรั ส กามะถัน เหล็ก แมกนีเซียม ทองแดง และสังกะสีปะปนอยู่เล็กน้ อยซึ่งเป็ นธาตุที่จาเป็ นของมัน
สาปะหลัง (เอกพงศ์, 2551) นอกจากนี ้ปริ มาณแคลเซียมที่มีอยู่มากจะส่งเสริ มให้ เม็ดดินเกาะตัวกัน จึงทาให้ ดินร่ วน
ซุยและมีโครงสร้ างดินดีขึ ้น (ปิ ยะ, 2553; Brady and Weil, 2014) ส่วนเบนทอไนต์เป็ นดินเหนียวที่ขยายตัวได้ มีแร่
สเมกไทต์เป็ นองค์ประกอบหลัก จึงมีคุณสมบัติในการดูดซับที่ ดีโดยมีพืน้ ที่ผิวและความจุแลกเปลี่ยนประจุแคต
ไอออนสูง (กรมทรัพยากรธรณี, 2539; Noble et al., 2004) และลดอัตราการซาบซึมน ้าของดินทรายร่ วนจึงลดการ
สูญเสียธาตุอาหารไปจากเขตรากพืช (Talebenzhed and Sepaskhah, 2012) ดังนันการใช้
้
หินปูนบดและเบนทอ
ไนต์ในการปรับปรุ งดินจึงอาจเป็ นวิธีหนึง่ ที่ปรับปรุ งสมบัติของดินให้ ดีขึ ้น ผลผลิตมันสาปะหลังจึงเพิ่มขึ ้นดังแสดงใน
รายงานของดาราพร (2556) ในชุดดินยโสธร พบว่าการใส่หินปูนบดอัตรา 200 กก./ไร่ ให้ ได้ ผลผลิตหัวมันสาปะหลัง
สดและผลผลิตแป้งสูงสุดเท่ากับ 3.92 และ1.2 ตัน/ไร่ ซึง่ ไม่แตกต่างทางสถิติกบั การใส่เบนทอไนต์ในอัตราเดียวกัน
คือ 3.71 และ 1.07 ตัน/ไร่ ตามลาดับ ดารารัตน์และคณะ (2557) พบว่าผลผลิตของมันสาปะหลังที่ปลูกในชุดดิน
สตึกจะเพิ่มขึ ้นตามอัตราของเบนทอไนต์ที่ใส่ แต่เมื่อใส่ในอัตรา 300 กก./ไร่ จะให้ ผลผลิตลดลงจนไม่แตกต่างจาก
ตารั บควบคุม นอกจากนี ก้ ารใส่เบนทอไนต์ อัตรา 100 และ 200 กก./ไร่ เพี ยงอย่างเดียวหรื อที่ ใส่ ร่วมกับปุ๋ ย
โพแทสเซียมจะให้ ผลผลิตมันสาปะหลังและผลผลิตแป้งสูงสุดไม่แตกต่างกัน เรณูและอัศจรรย์ (2551) รายงานว่า
การใส่หินปูนบดในอัตรา 50-200 กก./ไร่ จะเพิ่มผลผลิตมันสาปะหลังได้ 1-2 ตัน/ไร่ แต่เมื่อใส่ร่วมกับปุ๋ ยเคมีผลผลิต
จะเพิ่มขึ ้นถึง 2-4 ตัน/ไร่ การศึกษาครั ง้ นี ้จึงมีวตั ถุประสงค์เพื่อ 1) เปรี ยบเทียบผลของการใส่หินปูนบดและเบนทอ
ไนต์ ในอัตราที่ แตกต่างกันต่อ การให้ ผลผลิตของมันสาปะหลังพันธุ์ ห้วยบง 80 ที่ ปลูกในชุดดินยโสธร และ 2)
เปรี ยบเทียบการเปลี่ยนแปลงสมบัติดินและความเป็ นประโยชน์ของธาตุอาหารในดินที่ได้ รับอิทธิพลจากวัสดุปรับปรุ ง
ดินทัง้ สองชนิ ด ซึ่งน่าจะเป็ นแนวทางที่ ช่วยเพิ่ มผลผลิตมันส าปะหลังที่ ปลูกบนดินเสื่ อมโทรมที่ ขาดความอุดม
สมบูรณ์ ซงึ่ เป็ นดินที่พบมากในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จึงน่าจะเป็ นประโยชน์ต่อเกษตรกรผู้ปลูกมันสาปะหลังใน
ภูมิภาคนี ้ต่อไป

อุปกรณ์ และวิธีการ
พืน้ ที่ศึกษาเป็ นบริ เวณชุดดินยโสธร (Typic Paleusult) ในบ้ านดงกะสังข์ ต.ตะเคียน อ.ด่านขุนทด จ.
นครราชสีมา ซึ่งเป็ นดินที่มีสมบัติที่ไม่ค่อยเหมาะสมต่อการปลูกพืชโดยมี เนื ้อดินบนเป็ นดินทรายร่ วน พบปั ญหา
การอัดแน่นของดิน ดินเป็ นกรดจัดมากโดยพีเอชอยู่ในพิสยั 4.3-4.7 ปริ มาณอินทรี ยวัตถุ (3.53-2.50 ก/กก.) และ
ความจุแลกเปลี่ยนแคตไอออน (3.56-2.88 เซนติโมล/กก.) อยู่ในระดับต่าและต่ามากตามลาดับ (Table 1) จึง
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ส่งผลให้ ความสามารถในการดูดยึดธาตุอาหารต่า ธาตุอาหารจึงเกิดการสูญหาย ปริ มาณธาตุอาหารหลักและธาตุ
อาหารรองที่คงอยู่ในดินจึงมีอยู่น้อยมาก (Table 1) การเตรี ยมดินเพื่อจัดทาแปลงทดลองเริ่ มต้ นในเดือนมิถุนายน
2557 แปลงทดลองมีขนาด 8x10 ม.ระยะห่างระหว่างแปลงเท่ากับ 1 ม. วางแผนการทดลองแบบ Randomized
Complete Block Design จานวน 3 ซ ้า ประกอบด้ วยการปรับปรุ งดินด้ วยวัสดุปรับปรุ งดินจานวน 10 ตารับการ
ทดลอง ดังนี ้ ตารับควบคุมที่ไม่มีการใส่วสั ดุปรั บปรุ งดิน (T1) การใส่เบนทอไนต์ (T2-T4) และ หินปูนบด (T5-T7)
อัตราละ 100, 200 และ 300 กก./ไร่ การใส่เบนทอไนต์ร่วมกับหินปูนบด (T8-T10) ในอัตราละ 100, 200 และ 300
กก./ไร่ ตามลาดับโดยสมบัติและธาตุองค์ประกอบของหินปูนบดและเบนทอไนต์ที่ใช้ แสดงใน Table 2 ทาการหว่าน
วัสดุปรับปรุ งดินตามตารับการทดลองและใช้ รถไถติดตังไถจานผาล
้
3 ไถเปิ ดหน้ าและคลุกเคล้ าวัสดุ ปล่อยทิ ้งไว้ 2
สัปดาห์ ไถพรวนดินด้ วยไถจานผาล 7 จากนันยกร่
้ องขวางความลาดเท ปลูกมันสาปะหลังพันธุ์ห้วยบง 80 บนสัน
ร่ องโดยใช้ ระยะปลูกเท่ากับ 120x80 ซม. เมื่อมันสาปะหลังอายุ 2 เดือน ทาการใส่ปยเคมี
ุ๋
ในอัตรา 7.5-7.5-7.5 กก.
N-P2O5-K2O /ไร่ โดยทาการขุดหลุมใส่ข้างทรงพุ่มแล้ วกลบฝั ง
Table 1 Properties of Yasothon soil series before conducting the experiment
Soil properties
Topsoil (0-20 cm)
Subsoil (20-60 cm)
Soil pH (1:1 H2O)
4.7
4.3
-1
Organic matter (g kg )
3.53
2.50
-1
Total N (g kg )
0.08
0.07
-1
Available P (mg kg )
10.3
7.8
-1
Available K (mg kg )
52.1
13.2
-1
Extractable Ca (cmolc kg )
0.32
0.34
-1
Extractable Mg (cmolc kg )
0.23
0.09
-1
Extractable Na (cmolc kg )
0.15
0.26
-1
CEC (cmolc kg )
3.56
2.88
Texural class
Sandy loam
Sandy clay loam
Table 2 Properties of ground limestone and bentonite used in the experiment
Properties
Ground limestone
Bentonite
pH (1:1 H2O)
9.8
4.6
EC (1:5 H2O)
0.06
0.42
-1
1
CEC (cmolc kg )
na
25.25
-1
2
Total N (g kg )
nd
0.3
-1
Total P (g kg )
3.7
na
-1
Total K (g kg )
0.3
1.6
-1
Total Ca(g kg )
359
0.1
-1
Total Mg (g kg )
53.6
0.7
-1
Total Fe (mg kg )
0.41
24.5
-1
Total Zn (mg kg )
170
na
-1
Total Cu (mg kg )
217
na
1

na = not determined

2

nd= not detectable
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การเก็บข้ อมูล 1) การเก็บเกี่ยวมันสาปะหลังที่อายุ 10 เดือน มีพื ้นที่เก็บเกี่ยว 13.44 ม2 โดยทาการบันทึก
น ้าหนักหัวมันสาปะหลังสด ร้ อยละการสะสมแป้งโดยใช้ เครื่ อง Riemann scale และน ้าหนักสดส่วนเหนือดินได้ แก่
น ้าหนักต้ น เหง้ า กิ่งก้ านและใบ 2) การเก็ บตัวอย่างดินบนในช่วงเวลาของการเก็บเกี่ยวมันสาปะหลังในทุกแปลง
ย่อยแบบ composite sample เพื่อนามาวิเคราะห์พีเอชดิน ปริ มาณไนโตรเจนรวม ฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมที่
เป็ นประโยชน์ 3) วิเคราะห์ข้อมูลทังหมดโดยการวิ
้
เคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติ และเปรี ยบเทียบความแตกต่าง
ทางสถิติโดยใช้ Duncan’s multiple range tests ที่ระดับความเชื่อมัน่ ร้ อยละ 95 ขึ ้นไปด้ วยโปรแกรม SPSS
version 22

ผลและวิจารณ์ ผลการทดลอง
ผลของวัสดุปรั บปรุ งดินต่ อองค์ ประกอบผลผลิตมันสาปะหลัง
การใส่เบนทอไนต์และหินปูนบดในอัตราที่แตกต่างกันไม่มีผลทาให้ ผลผลิตมันสาปะหลังสด ผลผลิตแป้ง
และชีวมวลส่วนเหนือดินของมันสาปะหลังแตกต่างกันทางสถิติโดยให้ ค่าอยู่ในพิสยั 4.31-5.38, 0.75-9.50 และ
1.29-1.99 ตัน/ไร่ ตามลาดับ เช่นเดียวกับร้ อยละการสะสมแป้งในหัวมันสาปะหลังที่ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ
เมื่อได้ รับเบนทอไนต์และหินปูนบดในอัตราที่แตกต่างกันโดยมีคา่ อยู่ในพิสยั ร้ อยละ 16.8-19.6 (Table 3) ทังนี
้ ้อาจ
เนื่องจากดินที่ทาการศึกษาเป็ นทรายร่ วน มี การระบายนา้ ดี จึงอาจส่งผลให้ วสั ดุปรั บปรุ งดินที่ใส่ในช่วงของการ
เตรี ยมดินเกิดชะละลายออกไปดิน จึงทาให้ ผลของวัสดุปรั บปรุ งดินที่มีผลต่อมันสาปะหลังไม่ชัดเจนจึงให้ ผลไม่
แตกต่างจากตารับควบคุม อย่างไรก็ตามวัสดุปรับปรุ งดินจะแสดงผลที่ชดั เจนขึ ้นเมื่อมีการใส่ต่อเนื่องอย่างน้ อย 2
ปี ดงั แสดงในรายงานของจีรวรรณ และคณะ (2555) และปิ่ นทิพย์ และคณะ (2556) ทังนี
้ ้อาจเนื่องจากอัตราที่ใช้
ค่อนข้ างต่าดังนันผลที
้
่แสดงออกจึงไม่ชดั เจน จึงต้ องใช้ ระยะเวลา
การใส่วสั ดุปรั บปรุ งดินส่งเสริ มการสร้ างชีวมวลส่วนเหนือดินมากกว่าการเพิ่มผลผลิตมันสาปะหลังทังนี
้ ้
เนื่องจากให้ น ้าหนักชีวมวลส่วนเหนือดินเพิ่มขึ ้นถึงร้ อยละ 13.5-52.6 เมือ่ เปรี ยบเทียบกับตารับควบคุมที่ไม่มีการใส่
วัสดุปรับปรุ งดิน ขณะที่ผลผลิตและผลผลิตแป้งเพิ่มขึ ้นเพียงร้ อยละ 3.65-22.8 และ 5.03-13.04 ตามลาดับ เมื่อ
พิจารณาถึงอัตราของเบนทอไนต์ พบว่า การใส่เบนทอไนต์ในอัตรา 100 กก./ไร่ มีแนวโน้ มให้ ผลผลิตและผลผลิต
แป้งสูงที่สดุ เท่ากับ 4.93 และ 0.95 ตัน/ไร่ ตามลาดับ ทังนี
้ ้อาจเนื่องจากเบนทอไนต์เป็ นวัสดุที่มีความจุแลกเปลี่ยน
แคตไอออนสูง (Table 2) จึงช่วยเพิ่มความสามารถของดินในการดูดยึดธาตุอาหารพืชไว้ (Croker et al., 2004;
Noble et al., 2004) แต่เมื่อใส่เบนทอไนต์ในอัตราที่เพิ่มขึ ้นเป็ น 200 และ 300 กก./ไร่ กลับมีแนวโน้ มให้ ผลผลิตมัน
สาปะหลังลดลงโดยมีค่าเท่ากับ 4.86 และ 4.58 ตัน/ไร่ ตามลาดับ (Table 3) ซึง่ ให้ ผลคล้ ายคลึงกับการศึกษาของ
เบญญาทิพย์ (2559) ในดิน Ustic Quartizipsamment และ ดารารัตน์และคณะ (2557) ในชุดดินสตึกที่พบว่า
ผลผลิตและผลผลิตแป้งของมันสาปะหลังเพิ่มขึน้ ตามอัตราของเบนทอไนต์ แต่เมื่อใส่ในอัตรา 300 กก./ไร่ จะให้
ผลผลิตลดลงจนไม่แตกต่างจากตารับควบคุม เช่นเดียวกับการศึกษาในชุดดินยโสธรโดยเยาวเรศและคณะ (2555)
ที่พบว่า การใส่เบนทอไนต์ 400 กก./ไร่ ให้ ผลผลิตมันสาปะหลังต่าที่สุดเมื่อเปรี ยบเทียบกับการใส่หินปูนบดและ
ยิปซัมในอัตราเดียวกัน ทัง้ นี ้อาจเนื่องจากเบนทอไนต์มีส่วนลดอัตราการซาบซึมนา้ ของดิน (Talebenzhed and
Sepaskhah, 2012) การใส่ในอัตราสูงอาจส่งผลให้ ช่องว่างของดินเกิดการอุดตัน ดินจึงแน่นทึบมากขึ ้นเมื่อดินแห้ ง
ซึง่ ส่งผลกระทบต่อการขยายขนาดของหัวมันสาปะหลัง ดังนันการใส่
้
ในเบนทอไนต์ในปริ มาณที่สงู มีความจาเป็ นที่
ต้ องศึกษาเพิ่มเติมเพื่อหาสาเหตุที่แท้ จริ งในการลดลงของผลผลิตมันสาปะหลังต่อไป ขณะที่ผลผลิตมันสาปะหลัง
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และผลผลิตแป้งกลับมีแนวโน้ มเพิ่มขึ ้นตามอัตราของหินปูนบดที่ใส่โดยมีค่ าอยู่ในพิสยั 4.31-5.05 และ 0.75-8.92
ตัน/ไร่ ตามลาดับ ซึง่ ให้ ผลเช่นเดียวกับในกรณีที่มีการใส่ร่วมกันระหว่างเบนทอไนต์และหินปูนบดโดยการใส่ร่วมกัน
ในอัตราละ 300 กก./ไร่ ให้ ผลผลิตหัวมันสาปะหลังสดสูงที่สดุ เท่ากับ 5.38 ตัน/ไร่ (Table 3) แสดงให้ เห็นว่าหินปูน
บดมีบทบาทในการส่งเสริ มการสร้ างผลผลิตของมันส าปะหลังได้ ดีกว่าเบนโทไนต์ เนื่ องจากชุดดินยโสธรที่
ทาการศึกษาครัง้ นีเ้ ป็ นกรดจัดมาก (pH 4.3-4.7) (Table 1) หินปูนบดซึง่ จัดเป็ นวัสดุปูนจึงช่วยเพิ่มพีเอชดิน ลด
ความเป็ นพิษของเหล็กและอะลูมิเนียม รวมทังเพิ
้ ่มความเป็ นประโยชน์ของฟอสฟอรัสและเพิ่มธาตุอาหารรองให้ แก่
พืช (เอกพงศ์, 2551; ปิ ยะ, 2553) นอกจากนี ้แคลเซียมในหินปูนบดมีส่วนช่วยในการทาให้ เม็ดดินเกิดการจับตัว
เป็ นก้ อนทาให้ ดินโปร่ งร่ วนซุย (ปิ ยะ, 2553; Brady and Weil, 2014) รากพืชจึงสามารถชอนไชไปหาอาหารและน ้า
ได้ ลกึ ขึ ้น จึงส่งเสริ มการเจริ ญเติบโตและผลผลิตมันสาปะหลัง
ผลของวัสดุปรั บปรุ งดินต่ อสมบัตทิ างเคมีของดินบน
การเปรี ยบเทียบอิทธิพลของวัสดุปรับปรุ งดินที่มีผลต่อสมบัติของดินบนโดยทาการวิเคราะห์ ในช่วงการเก็บ
เกี่ยวมันสาปะหลัง พบว่า การใส่เบนทอไนต์และหินปูนบดในอัตรา 100-300 กก./ไร่ ทังที
้ ่ใส่เพียงอย่างเดียวและที่
ใส่ร่วมกันไม่มีผลทาให้ ฟอสฟอรัส (8.39-21.6 มก./กก.) และโพแทสเซียมที่เป็ นประโยชน์ (22-39 มก./กก.) ของดิน
มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (Figure 1) ซึง่ สอดคล้ องกับการศึกษาก่อนหน้ าโดยจีรวรรณ และ
คณะ (2555) และ ปิ่ นทิพย์ และคณะ (2556) ที่พบว่า การใส่วสั ดุปรับปรุ งดินในปี แรกมักไม่เห็นผลเนื่องจากวัสดุ
ปรับปรุ งดินที่ใส่ลงไปอาจน้ อยเกินไป รวมทังเกิ
้ ดการสลายตัวทังนี
้ ้เนื่องจากเป็ นผลมาจากลักษณะทัว่ ไปของดินเขต
ร้ อน (Sanchez, 1976) อีกทังดิ
้ นที่ทาการศึกษามีเนือ้ ดินค่อนข้ างหยาบ ช่ องว่างส่วนใหญ่มีขนาดใหญ่ วัสดุ
ปรับปรุ งดินจึงอาจเกิดการสูญหายไปจากเขตรากพืช ทาให้ ผลของวัสดุปรับปรุ งเหล่านีท้ ี่มีต่อสมบัติดินไม่ชดั เจน
แต่จะเห็นผลชัดเจนขึ ้นเมื่อมีการใส่ตอ่ เนื่องอย่างน้ อย 2 ปี
Table 3 Effect of ground limestone and bentonite on yield parameters; fresh tuber yield, starch content
and starch yield of cassava grown in Yasothon soil series
Fresh root yield
Starch
Starch yield
Aboveground biomass
Treatment1
-1
-1
(ton rai )
(%)
(ton rai )
(ton rai-1)
T1
4.38
19.3
0.84
1.29
T2
4.93
19.3
0.95
1.96
T3
4.86
16.8
0.79
1.46
T4
4.58
16.8
0.79
1.61
T5
4.31
17.3
0.75
1.70
T6
5.05
17.4
0.89
1.92
T7
5.00
17.4
0.88
1.83
T8
4.32
17.6
0.77
1.46
T9
4.54
19.6
0.89
1.55
T10
5.38
17.7
0.95
1.66
2
F-test
ns
ns
ns
ns
CV %
11
11
15
24
1

T1: no soil conditioner, T2, T3, T4: bentonite 100, 200, 300 kg rai-1, respectively, T5, T6, T7: ground limestone
100, 200, 300 kg rai-1, respectively, T8: ground limestone 100 kg rai-1+ bentonite 100 kg rai-1, T9: ground
limestone 200 kg rai-1+ bentonite 200 kg rai-1, T10: ground limestone 300 kg rai-1+ bentonite 300 kg rai-1
2
ns: non significant
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(d)
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T1: no soil conditioner, T2, T3, T4: bentonite 100, 200, 300 kg rai -1, respectively, T5, T6, T7: ground limestone 100, 200, 300 kg rai -1,
respectively, T8: ground limestone 100 kg rai-1+ bentonite 100 kg rai-1, T9: ground limestone 200 kg rai-1+ bentonite 200 kg rai-1, T10: ground
limestone 300 kg rai-1+ bentonite 300 kg rai-1; Different letters in graph are significantly different from each other according to DMRT.

Figure 1 Effect of ground limestone and bentonite on chemical property of topsoil, soil pH (a), total N
(b), avaiable K (c), avaiable P (d), of Yasothon soil series
การใส่วสั ดุปรับปรุ งดินทาให้ พีเอชดินเพิ่มขึ ้นอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติโดยมีค่าอยู่ในพิสยั 5.2-6.1 ยกเว้ น
การใส่เบนทอไนต์ในอัตรา 100 กก./ไร่ ที่ให้ ค่าพีเอชดินไม่แตกต่างจากตารับควบคุม ขณะที่การใส่เบนทอไนต์และ
หินปูนบดในตารั บการทดลองที่เหลือจะช่วยลดความเป็ นกรดของดินได้ ไม่แตกต่างกันโดยเฉพาะการใส่ร่วมกันใน
อัตราละ 300 กก./ไร่ ที่มีแนวโน้ มให้ พีเอชดินสูงที่สดุ (Figure 1) อย่างไรก็ตามดินที่ทาการศึกษายังคงเป็ นกรดจัดถึง
กรดปานกลาง (pH 4.2-6.1) ถึงแม้ วา่ จะมีการใส่วสั ดุปนู ร่วมด้ วย ทังนี
้ ้อาจเป็ นผลมาจากตัวดินเองที่มีเนื ้อดินค่อนข้ าง
หยาบ และมีปริ มาณอินทรี ยวัตถุต่า จึงส่งผลให้ แคตไอออนที่เป็ นเบสถูกชะละลายออกไปจากหน้ าตัดดินได้ ง่าย
(Brady and Weil, 2014) เช่นเดียวกับปริ มาณไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียมที่เป็ นประโยชน์ของดินที่ยงั อยู่
ในระดับต่าถึงแม้ วา่ จะมีการใส่วสั ดุปรับปรุ งดิน (Figure 1) โดยภาพรวม การใส่เบนทอไนต์และหินปูนบดมีแนวโน้ ม
ให้ ธาตุอาหารพื ชเหล่านี ห้ ลงเหลือในดิ นสูงกว่าตารั บควบคุมที่ไม่การใส่วสั ดุปรั บปรุ งดินโดยการใส่เบนทอไนต์ มี
แนวโน้ มให้ โพแทสเซียมที่เป็ นประโยชน์หลงเหลือในดินสูงที่สดุ เท่ากับ 39 มก./กก. เมื่อใส่ในอัตรา 100 กก./ไร่ ส่วน
การใส่เบนทอไนต์และหินปูนบดร่ วมกันในอัตราละ 300 กก./ไร่ มีแนวโน้ มให้ ฟอสฟอรัสที่เป็ นประโยชน์หลงเหลือใน
ดินสูงที่สดุ เนื่องจากเป็ นตารับที่ลดความเป็ นกรดของดินได้ ดีที่สดุ (Figure 1) ซึง่ ในสภาพที่พีเอชดินเพิ่มขึ ้นนี ้จะทาให้
เหล็กและอะลูมิเนียมละลายออกมาได้ น้อยลง ฟอสฟอรัสจึงเป็ นประโยชน์มากขึ ้น (Brady and Weil, 2014) จึงช่วย
ส่งเสริ มการเจริ ญเติบโต ผลผลิตจึงเพิ่มขึน้ ซึ่งให้ ผลสอดคล้ องกับผลผลิตหัวมันสาปะหลังสดที่ ได้ รับสูงสุดเช่นกัน
(Table 3) ส่วนปริ มาณไนโตรเจนรวมที่หลงเหลือในดินนันมี
้ ความแตกต่างกันทางสถิติเมื่อได้ รับเบนทอไนต์และ
หินปูนบดในอัตราที่แตกต่างกันโดยการใส่เบนทอไนต์ในอัตรา 200 กก./ไร่ ให้ ไนโตรเจนหลงเหลือในดินสูงสุดอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติเท่ากับ 0.23 ก./กก. ซึง่ การใส่เบนทอไนต์จะให้ ไนโตรเจนหลงเหลือในดินสูงกว่าการใส่หินปูนบดใน
อัตราเดียวกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (Figure 1) นอกจากนี ้ปริ มาณไนโตรเจนหลงเหลือในดินเพิ่มขึ ้นตามอัตรา
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หินปูนบดและเบนทอไนต์ที่ใส่ร่วมกันโดยเฉพาะการใส่ร่วมกันในอัตราละ 300 กก./ไร่ ให้ ไนโตรเจนหลงเหลือในดิน
ใกล้ เคียงกับการใส่เบนทอไนต์ในอัตรา 200 กก./ไร่ (Figure 1) เนื่องจากเบนทอไนต์มีความจุแลกเปลี่ยนแคตไอออน
สูง (Table 2) จึงช่วยดูดจับธาตุอาหารพืชโดยเฉพาะในรู ปของแคตไอออนไว้ ได้ ดีกว่าแอนไอออน (Croker et al.,
2004; Noble et al., 2004) ทาให้ ไนโตรเจนในรู ปแอมโมเนียมถูกชะละลายออกไปได้ น้อยกว่า ส่วนการใส่ร่วมกับ
หินปูนบดน่าจะเกี่ยวข้ องกับแคลเซียมที่ช่วยทาให้ เกิดเม็ดดิน (ปิ ยะ, 2553; Brady and Weil, 2014) จึงอาจช่วยลด
การชะลาย

สรุป
มันสาปะหลังที่ปลูกในชุดดินยโสธรไม่แสดงการตอบสนองต่อการใส่หินปูนบดและเบนทอไนต์ในอัตราที่
แตกต่างกันทังทางด้
้
านผลผลิตน ้าหนักสด ผลผลิตแป้ง ร้ อยละการสะสมแป้ง และชีวมวลส่วนเหนือดิน อย่างไรก็
ตาม การใส่วสั ดุปรับปรุ งดินทังสองร่
้
วมกันในอัตราละ 300 กก./ไร่ มีแนวโน้ มส่งเสริ มการเจริ ญเติบโตและผลผลิต
มันสาปะหลังได้ การใส่วสั ดุปรับปรุ งดินทังสองชนิ
้
ดยังคงทาให้ ดินบนของชุดดินยโสธรหลังจากปลูกมันสาปะหลัง
ไป 1 ฤดูกาลเป็ นกรดจัดและมีปริ มาณธาตุอาหารที่เป็ นประโยชน์อยู่ในระดับต่า การใส่เบนทอไนต์ทาให้ ไนโตรเจน
รวมในดินเพิ่มขึ ้นมากกว่าการใส่หินปูนบดโดยเฉพาะการใส่ในอัตรา 100-200 กก./ไร่ ขณะที่การใส่หินปูนบดเพียง
อย่างเดียวหรื อที่ใส่ร่วมกับเบนทอไนต์จะช่วยลดความเป็ นกรดของดินได้ ดีกว่าการใส่เบนทอไนต์เพียงอย่างเดียว
โดยเฉพาะการใส่ร่วมกันในอัตราละ 300 กก./ไร่
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Effect of Soil Arsenic Concentration on Growth and Arsenic Concentration in
‘Hawm Klong Luang 1’ Rice Seedling
Kim Sok Heng Te1, Khwunta Khawmee1* and Jumpen Onthong1

ABSTRACT
A greenhouse experiment was conducted to determine the effect of arsenic concentrations on
arsenic toxicity symptoms, rice growth, arsenic and macronutrient concentrations in rice plant. The
experiment was designed with three replications of five arsenic treatments as 0, 20, 40, 60 and 80 mg As
kg-1 soil. Mostly, As toxicity symptoms on rice seedlings showed on lower leaves by reddening tip leaves
and it started to yellow and extent to the midrib of leave blade. Then rice leaves were curled and dried.
High arsenic concentrations (60 and 80 mg As kg-1), rice seedling was nearly died and stunted.
Moreover, arsenic toxicity also interrupted root growth. Both plant height and tiller numbers of rice plant
decreased with the increasing of soil arsenic concentrations. There was no new tiller numbers on As60
and As80 treatments. Dry weight of rice decreased significantly (p<0.05) with the increase of soil arsenic
concentrations. While arsenic concentrations in rice plant tended to increase and it interfered N, P, K
uptake.

Key Words: arsenic toxicity, rice seedling, arsenic concentration
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INTRODUCTION
Arsenic (As) in soil can be classified into inorganic and organic form and As toxicity depends on
the form. It is generally accepted that inorganic As are more mobile and much more toxic than organic As
to living organisms including plants, animals and humans (Meharg and Hartley-Whitaker, 2002). However,
critical level of arsenic concentration in soil was different from each country. For instance, generally total
arsenic concentration in soil occurred 10 mg kg-1 (Das et al., 2004). According to the Pollution Control
Department (2004) in Thailand, the limit values of total As should not be more than 3.9 mg kg-1. However,
arsenic in soil from anthropogenic sources tended to be more mobile, implying greater potential available
for plant uptake (Taggart et al., 2004). Typically, rice is highly susceptible in accumulating As comparing
to other cereal crops such as wheat and barley due to reductive condition in paddy field (Williams et al.,
2007). The presence of high As accumulations in agricultural soils might affect the movement of As in
soils and its accumulation by rice (Abedin et al., 2002). Rice with contaminated As could aggravate
human health risk and rice straw was widely used as cattle feed also containing high levels of As than
grain, this showing another way of As entry into the food chain.
Beside of this, As interrupted plant metabolism and inhibits plant growth and crop yield because
of phytotoxicity (Abedin et al., 2002a). Arsenic toxicity reduced rice growth, total chlorophyll content and
yield and application of As concentration from 60 and 90 mg kg-1 caused rice plant died at panicle
initiative stage (Rahman et al., 2007). Islam and Jahiruddin (2010) showed that addition of As
concentration on soil (15 and 30 mg kg-1) had influenced toxicity with significantly diminished rice straw
and grain yield by lessening tiller and grain set. Moreover, Shaibur and Kawai (2010) showed that As
toxicity limited nutrition quality by inhibit the concentration and accumulation of nutrient elements such as
P, Ca, Fe, K, Mg, Mn, Cu and Zn in plant tissue of Japanese mustard. The information related to the
influence of arsenic concentration on Thai rice growth and the element uptake on rice seedling still has
limited in Thailand. This study, Hawm Khlong Luang 1 cultivar which is non glutinous and early ripening
cultivar was used. Previous study reported that this cultivar was susceptible to heavy metal accumulating
(Sriprachote et al., 2012). Therefore, this study was implemented to find out the effect of different arsenic
concentrations on rice growth and element concentration in rice seedling.
MATERIALS AND METHODS
1. Soil sampling and analysis
Composite sampling of surface (0-15 cm) soil of Khok Khain series (Ko) (Fine-loamy, kaolinitic,
ishyperthermic Typic Kandiaquults) from rice field at Ron Phibun district, Nakhorn Si Thamarat province
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was collected for this study because this soil had total As (3.04 mg kg-1) near the critical level (3.90 mg
kg-1) of total As in Thailand (Pollution Control Department, 2004). Then the soil sample was dried,
grounded and sieved through a 2 cm basket for pot experiment and was sieved through a 2 mm sieve for
soil properties analysis. The basic soil properties analysis procedure followed the method of Onthong and
Poonpakdee (2012) and total As analysis procedure followed the method of Lynch (1999).
2. Pot experiment
This experiment was setup at a greenhouse of Faculty of Natural Resources, Prince of Songkla
University and the experimental period was about a month. Rice (Oryza sativa L.), Hawm Klong Luang 1
cultivar was used in this experiment. Three rice seedlings were transferred to each plastic pot (6 kg soil
pot-1) and kept up deionized water about 3 cm in pot. Then rice seedlings were thinned to one seedling
after 7 days of planting. In each pot, 100 mg P2O5 kg-1 soil as triple superphosphate (Ca(H2PO4)2, 200 mg
N kg-1 soil as urea (CO(NH2)2), 100 mg K2O kg-1 soil as KCl and As were added. This experiment was
arranged following the completely randomized design (CRD) with three replications for each treatment.
Five levels of As used in this experiment were 0, 20, 40, 60 and 80 mg As kg-1soil (As0, As20, As40, As60
and As80 respectively) as disodium hydrogen arsenate (Na2HAsO4.7H2O).
3. Measuring plant growth and plant analysis
Rice plant height was measured from stem base on ground part of soil to the longest tip leaves.
Total tiller numbers per pot were counted all rice plant in pot. Rice seedlings were harvested at 33 days
and they were washed. Rice plant samples in each replication were oven dried at 70 oC for 48 h, then dry
weight were recorded. Dry rice plants of each replication were grounded with 1 mm sieve, then digested
in sulfuric acid for N analysis, in mixed acid (3:1, HNO3-HClO4) for P and K analysis (Onthong and
Poonpakdee, 2012) and in 2 ml of HNO3: 2 ml of 30% H2O2 for As analysis (Lu et al., 2010).
4. Statistical analysis
The experimental data were statistically analyzed by using one-way analysis of variance
(ANOVA) and the mean values were compared using Duncan’s Multiple Range Test (DMRT).

RESULTS AND DISCUSSION
1. Soil properties
The Soil pH (soil: water, 1:5) was strongly acid (5.48) and EC (1:5) (0.05 ds m-1), OM (9.74 g kg-1),
total N (0.56 g kg-1), available P (7.60 mg kg-1) and exchangeable K, Ca, Mg, Na (0.02, 3.43, 0.18 and
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0.09 respectively) and CEC (3.60 cmolc kg-1) were low. This soil was strongly acid may be led to higher
dissolved arsenic concentrations (Marin et al., 1993). Moreover, total arsenic concentration in soil was
3.04 mg kg-1 which was near the critical level (3.90 mg kg-1) of total arsenic concentration in Thailand
(Pollution Control Department, 2004).
2. Effect of arsenic concentration on arsenic toxicity symptom on rice seedling
The increasing As concentration increased toxicity symptom in rice plant. As concentration at 20
mg kg-1 that begin to appear As toxicity symptom. This study found that arsenic toxicity showed visual
symptom on lower leaves by reddening tip leaves and it started to yellow and extent to the midrib of
leaves blade. Then rice leaves were curled and dried (Figure 1). Comparison this result with previous
studies, toxicity symptoms leaf and root were observed with treatment above 40 mg As kg -1 (Das et al.,
2013), the As concentrations that begin to appear symptom were different might be due to a difference of
rice cultivar and soil properties. The result showed that increasing As concentration, root color became
deep black. Arsenic toxicity effect may possibly be attributed to the ability of the arsenate by the way that
arsenate disrupts the energy flow in the cell, interferes in the oxidative metabolism and the photosynthetic
mechanism, react with sulfhydryl groups (–SH) of enzymes and tissue proteins, thereby ultimately leading
to the death of plants (Meharg, 1994).

(0)

(20)
(40)
mg As kg-1

(60) (80)

Figure 1 Arsenic toxicity symptoms of rice seedling which were applied 0, 20, 40, 60 and
80 mg As kg-1on leaf and root.
3. Effect of arsenic concentration on rice seedling growth
The result showed that increasing arsenic concentrations reduced rice seedling growth. Plant
height was significantly different from each treatment and it decreased with the increasing of soil arsenic
concentration. The results shown that As toxicity effected on rice growth slightly at week 1 and severely at
week 4. Especially at As60 and A80, rice leaves were curled and dried and affected to plant height at week
4 lower than week 1. The highest plant height was observed in As0 followed by As20, As40, As60 and As80
(Table 1) which was consistent with the tiller number.
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Table 1 Plant height of Hawm Klong Luang 1 rice seedlings with different arsenic concentrations at week
1 (24 days), week 2 (31 days), week 3 (38 days) and week 4 (45 days)
Treatment
Control
As20
As40
As60
As80
F-test
C.V. (%)
a-c

Week 1
42.17a
35.43bc
37.80ab
31.23c
34.07bc
*
7.92

Plant height (cm)
Week 3
62.97a
49.20b
43.03b
29.67c
23.43c
*
10.63

Week 2
51.87a
39.97b
40.33b
31.67c
26.50c
*
11.77

Week 4
70.93a
55.93b
47.50b
21.30c
15.73c
*
16.73

Means within the same column followed by the same letters were not significantly different (p0.05) by DMRT.
* = significant at p≤0.05.

The tiller numbers decreased with the increasing of soil arsenic concentration. Soil arsenic
concentrations at 60 and 80 mg As kg-1, rice seedling could not produce tiller (Table 2). However, tiller
numbers for treatment of As 0, 20 and 40 mg As kg-1 were not significantly different at the first and
second week but at the third and fourth week, there were significantly different of tiller numbers between
different levels of soil arsenic concentration. Azad et al. (2012) revealed that arsenic amended irrigation
water significantly decreased total tiller per plant of Boro rice (BR-11) when arsenic 2 and 4 mg L-1 were
added comparing to control treatment. Khan et al. (2010) also supported that addition of arsenic both in
soil and irrigation water significantly reduced rice tillering.
The dry weights of rice seedling applied As were lower than that in the control (Table 2). The
result showed that higher arsenic concentration reduced dry weight. There were not significant different
between 40, 60 and 80 mg As kg-1 treatment but tended to decrease during As application. This is
consistent with the results of Rahman et al. (2007) which arsenic toxicity reduced rice growth, total
chlorophyll content and yield and apply As concentration from 60 and 90 mg kg-1 cause rice plant died at
panicle initiative stage. Islam and Jahiruddin (2010) showed that addition of As concentration on soil (15
and 30 mg kg-1) has influenced toxicity with significantly diminished rice straw and grain yield by
lessening tiller and grain set. Similarly, Abedin et al. (2002) also found that increasing arsenate
concentration in irrigation water significantly decreased rice root biomass.
4. Effect of arsenic concentration on arsenic and nutrient concentration in plant tissue
Total arsenic concentration in dry weight of rice seedling tended to increase with increasing
arsenic concentration. This is consistent with the results of Pigna et al. (2012) which found that total
arsenic concentration in root and shoot of tomato plant increased significantly with increasing arsenic
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concentration. Another studied found that arsenic concentration in root and shoot of winter wheat under
hydroponic condition increased with arsenic addition but there were no significantly different between 15
and 20 mg L-1 (Lui et al., 2008). In addition, our study found that N, P and K concentration in rice tissue
were decreased with increasing arsenic concentration. This result was supported by Shaibur and Kawai
(2010), phosphorus concentration on Japanese mustard decreased with applied arsenic 67µM in
hydroponic. Moreover, added As >10 mg L-1, K concentration in plant decreased but added As >15 mg
L-1, N in root and shoot decreased. P concentration in shoot and root also increased with arsenic
concentration increased up to 5 mg L-1 but higher level of arsenic, P concentration decreased (Lui et al.,
2008). Decreasing phosphorus concentration in plant might be due to As and P that having similar
electron configurations and chemical properties. Because of they behave similarly in many ways in soilplant system. Therefore, they compete for the same sorption sites in the root apoplast and the same
uptake carriers in root plasma lemma (Catarecha et al., 2007).
Table 2 Tiller numbers and dry weight of Hawm Klong Luang 1 rice seedlings with different arsenic
concentrations at week 1 (24 days), week 2 (31 days), week 3 (38 days) and week 4 (45 days)
Treatment

Tiller number
Dry weight at week 4
(g)
Week 1
Week 2 Week 3
Week 4
Control
1.67
3.00a
6.33a
11.33a
8.53a
As20
1.33
2.33a
3.33b
4.33b
2.46b
As40
1.33
2.00ab
2.67b
2.67bc
1.14c
As60
1.00
1.00b
1.00c
1.00c
0.22c
As80
1.00
1.00b
1.00c
1.00c
0.13c
F-test
NS
*
*
*
*
CV (%)
35.30
36.61
27.02
30.28
24.90
a-c
Means within the same column followed by the same letters were not significantly different (p0.05) by DMRT.
ns = not significant, * = significant at p≤0.05.

Table 3 Effect of different of arsenic concentrations on total arsenic concentration and nutrient (N, P and
K) concentrations in rice plant tissue
Treatment

Total As
Total N
Total P
-1
-1
(mg kg )
(g kg )
(g kg-1)
Control
58.25±3.69
35.77±2.53
2.15±0.38
As20
447.16±93.27
26.71±3.48
1.09±0.60
As40
666.62±90.34
17.50±1.64
0.58±0.12
As60
438.52*
17.04*
0.55*
As80
834.46*
18.02*
0.57*
* Plant sample from 3 replicates were mixed because the samples were not enough for plant analysis.
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Total K
(g kg-1)
19.63±3.31
14.78±5.44
11.21±0.79
14.28*
11.74*
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CONCLUSION
The increasing As concentration increased toxicity symptom in rice plant. As concentration at 20
mg kg-1 that begin to appear As toxicity symptom. Arsenic applied in soil from 20 to 80 mg As kg-1 has
toxicity on rice seedling by showing visible symptoms on lower leaves. In addition, arsenic toxicity
decreased plant height, tiller numbers and interrupt root growth. Moreover, it decreased dry weight
significantly comparing treatment without arsenic application. Some macronutrient (N, P and K) tended to
decrease with increasing arsenic application. Furthermore, arsenic present in plant biomass can enter to
human body through food chain. Therefore, arsenic risk soil should be considered to remove from soils.
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แนวทางการพัฒนา Bacillus thuringiensis JC590 ในรู ปแบบผงแห้ งและประสิทธิภาพ
ในการควบคุมหนอนกระทู้ผัก, Spodoptera litura (F.)
Developmental Approach of Bacillus thuringiensis JC590 Dry Formulation and Efficiency for
Controlling Common Cutworm, Spodoptera litura (F.)
รัตนาภรณ์ ช้ างอยู่1 จริ ยา จันทร์ ไพแสง1 และ ประกาย ราชณุวงษ์ 1*
Rattanaporn Changyoo1, Jariya Chanpaiseang1 and Prakai Rajchanuwong1*

บทคัดย่ อ
การใช้ อณ
ุ หภูมิ inlet air temperature ที่160°C และ outlet air temperature 80°C เป็ นอุณหภูมิที่
เหมาะสมที่สุดในการผลิต โดยผลิตภัณฑ์ที่ออกมามีความเป็ น ผงมากกว่าอุณหภูมิอื่นและมีความชื ้นในผงที่ได้
น้ อย เมื่อนามาละลายนา้ ก็มีความสามารถในการละลายได้ ดี ชนิ ดของตัวพาได้ แก่ แป้งข้ าวโพด และแป้งมัน
สาปะหลังมีผลต่อลักษณะทางกายภาพและชีวภาพของผงผลิตภัณฑ์ โดยแป้งข้ าวโพดมีค่าการละลายเท่ากับ
24.72% ซึง่ น้ อยกว่าแป้งมันสาปะหลังที่มีสงู กว่าถึง 65.78% ซึง่ ผลิตภัณฑ์ที่มีสตู รที่มีแบคทีเรี ย B. thuringiensis
JC590 ในรู ปแบบน ้าเข้ มข้ น, 15 % w/w gelatinized tapioca, 60 % w/w แป้งมันสาปะหลัง, 15 % w/w น ้าตาล
sucrose, 5 % w/w skim milk, 5 % v/v Tween 20 and 0.25 v/v น ้ามันราข้ าว พบว่าเป็ นผลิตภัณฑ์ผงแห้ งที่มี
ความชื ้นร้ อยละ 2.66 จานวนสปอร์ ที่มีชีวิต 3.89×107±1.32×107 สปอร์ /มล. มีความสามารถในการทาให้ หนอน
กระทู้ผกั ตายร้ อยละ 77.78 ผลิตภัณฑ์ผงแห้ งจากการศึกษานี ้เป็ นพื ้นฐานความรู้ ในการพัฒนาสูตรอีกต่อไป เพื่อ
พัฒนาศักยภาพในการฆ่าแมลงให้ สงู ขึ ้น

ABSTRACT
The optimum condition for spray drying was 160 °C for an inlet temperature and 80 °C for an outlet
temperature. The dry product from this condition showed higher solid yield and lower moisture content than
the other conditions. Carrier such as corn starch and tapioca starch affected on physical and biological
property of dry product. Tapioca starch was a good carrier because it provided ability to suspend better than
corn starch with 65.78% suspensibility. Formulation containing B. thuringiensis concentrated, 15 %w/w
gelatinized tapioca, 60 %w/w tapioca starch, 15 %w/w sucrose, 5 %w/w skim milk, 5 %v/v Tween 20 and
0.25 v/v rice bran oil was found to be optimum in term of physical and biological properties of dry product.
This formulation provided 102.21% suspensibility, 2.66% moisture content and 3.89×107±1.32×107 viable
spore/ml. Moreover this formula caused mortality with 77.78 of S. litura. This research is a fundamental
knowledge for further development of dry formulation with a higher level of toxicity.
Key Words: Bacillus thuringiensis, sprayed-dry formulation
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คานา
Bacillus thuringiensis JC590 เป็ นสายพันธุ์หนึ่งที่แยกได้ ในประเทศไทย ถูกจาแนกว่าเป็ นสายพันธุ์
kurstaki (H3abc) สร้ างผลึกโปรตีนคล้ ายรู ปปิ รามิดคู่ฐานชนกัน สายพันธุ์นีม้ ีประสิทธิ ภาพดีในการควบคุม
หนอนใยผัก (Plutella xylostella L.) ในแปลงคะน้ า โดยมีค่า LC50 4.47x103 spore/ml (จริ ยา และคณะ, 2544)
จากการตรวจสอบคุณลักษณะทางพันธุกรรมของ JC590 ของ Poojitkanont et al. (2008) พบว่าแบคทีเรี ยสาย
พันธุ์ไทยนี ้มียีนสร้ างผลึกโปรตีน (cry gene) ที่มีพิษกับแมลงในกลุ่ม lepidopteran หลายชนิดได้ แก่ ยีน cry
1A(b) cry1C cry 1D cry 1E cry 1I และ cry 2A ตามลาดับ ซึง่ ยีนทังหมดนี
้
้อยู่บนโครโมโซมและพลาสมิด
นักวิจัยหลายท่านได้ นาเอา B. thuringiensis มาผลิตเป็ นผงแห้ งโดยผ่านกระบวน spray drying (TamezGuerra et al., 1999) เนื่องจากรู ปแบบผงแห้ งในรู ปแบบ wettable powder มีระยะเวลาในการเก็บรั กษา
ยาวนาน และสามารถรวมตัวกับน ้าได้ ง่ าย สะดวกต่อการนาไปใช้ ฉีดพ่นด้ วยเครื่ องฉีดพ่น (Jones and Burges,
1998) จากการศึกษาพบว่าปั จจัยที่มีอิทธิพลมากที่สดุ ในการ spray drying คือ air temperature และสารตัวพา
(carrier) (Teera-Arunsiri et al., 2003) วัตถุประสงค์ในการวิจยั เพื่อพัฒนาแนวทางการผลิตในรู ปแบบผงแห้ ง
โดยใช้ กระบวนการ spray drying โดยศึกษาสภาวะในการปฏิบตั ิ ได้ แก่ อุณหภูมิเข้ า อุณหภูมิออก อัตราการไหล
การใช้ B. thuringiensis JC590 ในรู ปแบบตะกอนและรู ปแบบน ้าเข้ มข้ น สารพา (carrier) ต่างๆ และสูตรที่
เหมาะสมในการผลิต B. thuringiensis JC590 ในรู ปแบบผงแห้ ง เพื่อให้ ได้ ผลิตภัณฑ์ผงแห้ งที่ยงั คงคุณสมบัติใน
การฆ่าแมลงและสามารถใช้ งานได้ เทียบเท่าผลิตภัณฑ์ทางการค้ า

อุปกรณ์ และวิธีการ
การเพาะเลีย้ งขยายและการแยกเซลล์ สปอร์ และผลึกโปรตีน
ผลิตกล้ าเชื ้อ B. thuringiensis JC590 ลงในอาหารเลี ้ยงเชื ้อ NB จากนันเข้
้ าเครื่ องเขย่าที่ 250 รอบต่อ
นาที อุณหภูมิ 30°C เป็ นเวลา 48 ชัว่ โมง จากนันมาปั
้
่ นเหวี่ยง (centrifugation) ที่ 8,000 รอบต่อนาที เป็ นเวลา 25
นาที เทส่วนที่เป็ นของเหลวทิ ้งแล้ วเก็บส่วนของแข็งที่ประกอบด้ วยเซลล์ สปอร์ และผลึกโปรตีน เติม potassium
sorbate 0.5% เพื่อป้องกันการปนเปื อ้ น จากนันเก็
้ บที่อณ
ุ หภูมิ 4-5°C เพื่อรอการนาไปสูก่ ารทาให้ แห้ ง
การทา B. thuringiensis JC590 ให้ แห้ งโดยกระบวนการ spray drying
การศึกษาอุณหภูมิที่เหมาะสมสาหรับการทาแห้ ง นาของผสมที่ประกอบด้ วย ตะกอนเซลล์ สปอร์ และ
ผลึกโปรตีน 10% w/w Gelatinized corn 15% w/w Sucrose 15% w/w และแป้งข้ าวโพด 60% w/w ผสมทุก
ส่วนประกอบให้ เป็ นเนื ้อเดียวกัน โดยให้ ค่าประมาณ solid content 30% นาเข้ าเครื่ อง spray dryer (Mobile
Minor Spray Dryer, GEA-Niro, Copenhagen, Denmark) ใช้ อณ
ุ หภูมิออก (outlet air) ที่ 60-80°C และ
อุณหภูมิเข้ า (inlet air) ที่ 120-160°C
การศึกษาชนิดของตัวพา (carrier) โดยเปรี ยบเทียบระหว่างแป้งข้ าวโพด (corn) และแป้งมันสาปะหลัง
(tapioca) โดยนาของผสมที่ประกอบด้ วย ตะกอนเซลล์ สปอร์ และผลึกโปรตีน 10% w/w Sucrose 15% w/w
Gelatinized corn หรื อ Gelatinized tapioca 15% w/w และแป้งข้ าวโพด หรื อแป้งมันสาปะหลัง 60% w/w ผสม
ทุกส่วนประกอบให้ เป็ นเนื ้อเดียวกัน โดยให้ มีค่าประมาณ solid content 30% นาเข้ าเครื่ อง spray dryer โดยใช้
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อุณหภูมิ outlet air ที่ 80°C inlet air ที่ 160°C เมื่อได้ ทราบสภาวะที่เหมาะสมของการใช้ อณ
ุ หภูมิเข้ า อุณหภูมิ
ออก และสารตัวพา จึงมาทาการศึกษาสูตรที่เหมาะสมในการผลิต B. thuringiensis JC590 โดยมีการเติมสาร
กระตุ้นการกินอาหารของแมลง สารลดแรงตึงผิว สารช่วยในการคงสภาพ (stability) ซึง่ รายละเอียดของส่วนผสม
แต่ละสูตรแสดงในตารางที่ 1
Table 1 List of ingredients used in the formulation A1-A4
Ingredients
B. thuringiensis suspension
Gelatinized tapioca (% w/w)
Tapioca starch (% w/w)
Sucrose (% w/w)
Maltodextrin (% w/w)
Skimmilk (% w/w)
Tween 20 (% w/w)
Rice bran oil (% w/w)
Corn oil (% w/w)

Amount (g)
15
60
15
20
5
5
0.25
0.25

A1

Formulation
A2
A3

A4








-






















-

การตรวจสอบคุณสมบัตทิ างกายภาพและชีวภาพ
ท าการเก็ บ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ห ลั ง การท าให้ แห้ งในถุ ง ที่ มี ก ารปิ ดผนึ ก แบบสุ ญ ญากาศและเก็ บ ไว้ ใน
โถดูดความชื ้นที่อณ
ุ หภูมิห้องเพื่อตรวจสอบคุณสมบัติทางกายภาพที่ประกอบด้ วยการหาเปอร์ เซ็นต์การละลาย
น ้า (suspensibility) (อรุ ณรัตน์, 2545) และการหาปริ มาณความชื ้นโดยวิธีอบแห้ ง (AOAC, 1990)
ส่วนการตรวจสอบคุณสมบัติทางชีวภาพนันจะหาจ
้
านวนเซลล์ที่มีชีวิตทังหมดและจ
้
านวนสปอร์ ทงหมด
ั้
และการทดสอบประสิทธิภาพกับหนอนกระทู้ผกั ในสภาพห้ องปฏิบตั ิการ บันทึกข้ อมูลและวิเคราะห์หาค่าการตาย
ที่แท้ จริ ง โดย Abbott’s formula (Abbott, 1925)

ผลและวิจารณ์ ผลการทดลอง
อุณหภูมิ outlet air temperature และ inlet air temperature ที่เหมาะสมสาหรั บการทาผลิตภัณฑ์ แห้ ง
ปริ มาณความชื ้นที่ตรวจพบในผงแห้ งจากการใช้ อณ
ุ หภูมิที่ต่างกัน พบว่าเมื่อเพิ่มอุณหภูมิมากขึ ้นปริ มาณ
ความชื ้นที่อยู่ในผลิตภัณฑ์จะลดลง โดยที่ inlet air ที่ 160°C และ outlet air 80°C มีปริ มาณความชื ้นน้ อยที่สดุ
คือ ร้ อยละ 1.37 รองลงมาคือ inlet air ที่ 140°C และoutlet air 70°C , inlet air ที่ 120°C และ outlet air 60°C มี
ร้ อยละของความชื ้นในผลิตภัณฑ์เท่ากับ 2.3 และ 2.56 ตามลาดับ ค่าการละลายของผงที่ได้ ในทุกกรรมวิธีเทียบ
กับผลิตภัณฑ์ทางการค้ า พบว่าที่ inlet air 160°C และ outlet air 80°C มีค่าร้ อยละการละลายเท่ากับ 31.77
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รองลงมาคือ inlet air ที่ 120°C และ outlet air 60°C , inlet air ที่ 140°C และ outlet air 70°C มีร้อยละการ
ละลายเท่ากับ 20.91 และ 12.58 ตามลาดับ
ผลการตรวจสอบคุณลักษณะทางชีวภาพ พบว่าการใช้ อณ
ุ หภูมิ inlet air ที่ 120°C และ outlet air ที่
6
5
60°C มีจานวนสปอร์ ที่มีชีวิตคือ 4.82×10 ± 7.65×10 spore/ml สูงกว่าการใช้ อณ
ุ หภูมิอื่นอย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิติ (Table 2)
การทดสอบประสิทธิภาพกับหนอนกระทู้ผกั พบว่าผลิตภัณฑ์ผสมก่อนเข้ าสู่การทาแห้ ง ร้ อยละการตายที่
แท้ จริ งเท่ากับ 88.10 แต่ร้อยละการตายของหนอนกระทู้ผักจะลดลงเมื่อนาผลิตภัณฑ์ เข้ าสู่กระบวนการทาผง
โดยกรรมวิธีที่ใช้ inlet air ที่ 160°C outlet air ที่ 80°C มีร้อยละการตายที่แท้ จริ งของหนอนกระทู้ผกั คือ 70.24
รองลงมาได้ แก่ inlet air ที่ 140°C, outlet air ที่ 70°C และ inlet air ที่ 120°C , outlet air ที่ 60°C มีร้อยละ
การตายที่แท้ จริ งของหนอนกระทู้ผกั คือ 59.52 และ 41.62 ตามลาดับ
จากการวิจยั สรุ ปได้ วา่ อุณหภูมิ inlet air ที่ 160°C และ outlet air ที่ 80°C เป็ นอุณหภูมิที่เหมาะสมที่สดุ
ในการผลิต B. thuringiensis JC590 รู ปแบบผง โดยมีการออกมาเป็ นผงมากกว่าอุณหภูมิอื่นและมีความชื ้นใน
ผงที่ ได้ น้อย เมื่อนามาละลายนา้ มีความสามารถในละลายได้ ดีที่สุด ซึ่งสอดคล้ องกับงานวิจัยของ Teera–
Arunsiri et al. (2003) ที่ใช้ inlet air 120-180°C และอุณหภูมิ outlet air เท่ากับ 60-85°C ทาให้ ผลิตภัณฑ์ B.
thuringiensis ให้ อยู่ในรู ปแบบผง และ Yang et al. (1994) ใช้ ความร้ อน outlet air ที่ 80°C ในการทาผง B.
thuringiensis ซึ่งคงความสามารถในการฆ่าหนอนกระทู้หอม ได้ แต่อย่างไรก็ตามการมีชีวิตของสปอร์ และ
ประสิทธิ ภาพในการฆ่าตายของหนอนกระทู้ผักยังยังมีน้อยเมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์ ก่อนการทาผง ดังนัน้ จึงเป็ น
วิธีการต่อไปที่จะปรุ งแต่งสูตรเพื่อให้ การมีชีวิตของสปอร์ และประสิทธิภาพในการฆ่าหนอนกระทู้ผกั มากขึ ้น โดย
การศึกษาการใช้ สารตัวพาเพื่อรักษาสภาพของเชื ้อในระหว่างการทาแห้ ง
Table 2 Effect of inlet air temperature during spray drying on spore viability of B. thuringiensis spores
of spray-dried powder
Spore viability1/
(spore/ml)
1. Before spray dry
8.85 × 106 ± 1.99 × 105a
2. 120°C inlet air: 60°C outlet air
4.82 × 106 ± 7.65 × 105b
3. 140°C inlet air: 70°C outlet air
2.70 × 106 ± 1.91 × 105c
4. 160°C inlet air: 80°C outlet air
2.55 × 106 ± 3.76 × 105c
1/
Mean ± SE followed by the same letters were not significantly different at the 5% level as
determined by DMRT
Treatment

การศึกษาชนิดของตัวพาในการทาผลิตภัณฑ์ ผง B. thuringiensis JC590
เมื่อผสมสารตัวพาที่ เป็ นแป้ งข้ าวโพดและมันสาปะหลังกับ B. thuringiensis JC590 จากนัน้ ผ่าน
กระบวนการทาแห้ ง พบว่าผงแห้ งที่ใช้ แป้งข้ าวโพดเป็ นตัวพามีร้อยละความชื ้นเท่ากับ 2.32 มีความสามารถในการ
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ละลายเท่ากับ 24.72 ขณะที่ผงแห้ งที่ใช้ แป้งมันสาปะหลังเป็ นตัวพามีร้อยละความชื ้น 1.37 มีความสามารถในการ
ละลายเท่ากับ 65.78 ลักษณะของผงเมื่อใช้ สารตัวพาเป็ นแป้งข้ าวโพดผงที่ได้ จับตัวเป็ นก้ อนมากกว่าการแป้งมัน
ส าปะหลัง จ านวนสปอร์ ที่ มี ชี วิตเมื่อใช้ ตัวพาเป็ นแป้ งข้ าวโพดและแป้ งมันส าปะหลัง ไม่มี ความแตกต่างทาง
นัยสาคัญทางสถิติ โดยเมื่อใช้ ตวั พาเป็ นแป้งข้ าวโพด มีจานวนสปอร์ ที่มีชีวิตเท่ากับ 3.93×105±2.11×104 spore/ml
ขณะที่ใช้ ตวั พาเป็ นแป้งมันสาปะหลัง มีจานวนสปอร์ ที่มีชีวิตเท่ากับ 5.35×107±6.82×106 spore/ml ประสิทธิภาพใน
การควบคุมหนอนกระทู้ผกั พบว่า การใช้ แป้งข้ าวโพดเป็ นตัวพาทาให้ หนอนกระทู้ผกั มีร้อยละการตายที่แท้ จริ งเท่ากับ
70.24 ซึง่ มากกว่าการใช้ แป้งมันสาปะหลังเป็ นตัวพาที่มีค่าร้ อยละการตายที่แท้ จริ งเท่ากับ 69.05
แป้งข้ าวโพดมีขนาดอนุภาคเล็กจึงมีความสามารถในการละลายน ้าที่ต่า เนื่องจากมีองค์ ประกอบของ
อะไมโลสในปริ มาณสูง ประมาณ 28-30% ซึง่ อะไมโลสจะทาให้ โครงสร้ างร่ างแหในเม็ดแป้งแข็งแรงขึ ้น ทาให้ เกิด
การพองตัวได้ น้อย รั บ อนุภ าคของนา้ ได้ ต่า ส่วนแป้ งมัน สาปะหลั งมีขนาดอนุภาคใหญ่ มีองค์ ประกอบของ
อะไมโลสในปริ มาณต่าประมาณ 18-23% ทาให้ ละลายนา้ ได้ ง่าย อีกทัง้ ยังมีคุณสมบัติ ช่วยลดความชืน้ ของ
ผลิ ต ภัณ ฑ์ โดยเกิ ด การละลายน า้ ได้ ดี ที่ อุณ หภู มิ ใ นการเกิ ด เจลาติไ นซ์ ประมาณ 58-70 องศาเซลเซี ย ส
(Chipendale and Ridgeway, 1974) ด้ วยเหตุนี ้จึงทาให้ มีความสามารถในการละลายน ้าได้ ดีกว่า นอกจากนี ้
แป้งมันสาปะหลัง มักจะถูกนามาใช้ เป็ นสารตัวพา เนื่ องจากมีต้นทุนต่า สามารถหาได้ ในพื น้ ที่ นอกจากนี ย้ ัง
สามารถเคลือบเซลล์ ผลึกโปรตีนและสปอร์ ระหว่างการ spray drying ส่วนการใช้ pregelatinized starch และ
น ้าตาลจะช่วยป้องกันแบคทีเรี ยบีทีจากรังสี UV (McGuire et al., 1996)
แต่เมื่อพิจารณาจากการตายของหนอนกระทู้ผักพบว่าการที่ใช้ ตวั พาเป็ นแป้งข้ าวโพดจะทาให้ หนอน
กระทู้ผกั ตายได้ มากกว่า สอดคล้ องกับการศึกษาของ Gillespie et al. (1994) ที่รายงานว่าการใช้ แป้งข้ าวโพดจะ
ทาให้ หนอนเจาะลาต้ นข้ าวโพด (Ostrinia nubilalis Hübner) กินได้ มากกว่าการใช้ แป้งอื่น ในการวิจยั นี ้พบว่า
การใช้ แป้ ง มั น ส าปะหลั ง ให้ คุ ณ สมบั ติ ท างกายภาพและชี ว ภาพที่ เ หมาะสมในการน ามาพั ฒ นาเป็ น
B. thuringiensis JC590 รู ปแบบผงแห้ ง
การศึกษาสูตรที่เหมาะสมในการผลิต B. thuringiensis JC590 ในรู ปแบบผงแห้ ง
การศึกษาผงแห้ ง B. thuringiensis JC590 ทัง้ 4 สูตร พบว่า สูตร A1 และสูตร A2 ผงแห้ งที่ได้ มีความ
ละเอียดไม่จบั ตัวกันเป็ นก้ อน เมื่อนามาตรวจสอบภายใต้ กล้ อง SEM พบว่า ในแต่ละเม็ดผงมีการเกาะกลุ่มกัน
เป็ นก้ อนและมีการเชื่อมต่อกันในแต่ละเม็ดผงอย่างหนาแน่น ซึง่ แตกต่างกับสูตร A3 และสูตร A4 ที่มีการจับเกาะ
กลุม่ เป็ นก้ อน โดยความแตกต่างนี ้เกิดจากสารที่ใช้ ปรุ งแต่งได้ แก่ ซูโครส หางนม กับ maltodextrin ซึง่ ทังหมดนี
้
้ใช้
เป็ นสารที่เคลือบเซลล์เพื่อรักษาความเสถียร (stability) เมื่อใช้ ซูโครสและหางนมจะพบว่าผงที่ได้ มีความละเอียด
ไม่เกาะกลุ่มกันเป็ นก้ อน ขณะที่การ maltodextrin ผงที่ได้ จะมีการเกาะกลุ่มเป็ นก้ อนได้ ในระยะเวลาอันรวดเร็ ว
เมื่อได้ สมั ผัสกับอากาศ (Figure 1)
ร้ อยละความชืน้ ของผงแห้ งที่ได้ จากสูตร A1 และสูตรอื่นๆ มีค่าระหว่าง 2.10 ถึง 2.89 ซึ่งอยู่ในระดับที่
เหมาะสม เนื่องจากในการพิจารณาสูตรผงแห้ งนัน้ ความชืน้ ในผลิตภัณฑ์ที่ได้ ไม่ควรเกินร้ อยละ 6 เพื่อเป็ นการ
ป้องกันการเกิดการปนเปื อ้ นจากราและยีสต์ โดย Burges (1998) รายงานว่า ถ้ าหากมีความชื ้นในผลิตภัณฑ์ที่มาก
เกินไปจะทาให้ เกิดการปนเปื อ้ นของเชื ้อราได้ ง่าย เพราะเชื ้อราสามารถที่จะเจริ ญได้ ดีในที่ที่มีความชื ้นเล็กน้ อย
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Figure 1 Scanning electron microscope of a spray-dried powder: A: formulation A1 B: formulation A2
C: formulation A3 D: formulation A4
ความสามารถในการละลาย สูตร A1 มีความสามารถในการละลายสูงที่สดุ คือ ร้ อยละ 100 รองลงมา
ได้ แก่ สูตร A2, A3 และ A4 โดยมีค่าการละลายเท่ากับ ร้ อยละ 96.56, 90.56 และ 76.72 ตามลาดับ เมื่อ
เปรี ยบเทียบกับสูตรอื่นๆ ประสิทธิภาพในการละลายของผงแห้ งที่ได้ จากสูตร A1 มีคา่ สูงอาจเนื่องมากจากมีการ
เติม Tween 20 ซึง่ Tween 20 เป็ นสาร wetting agent ที่ลดการตึงผิวและทาให้ อนุภาคของผงผลิตภัณฑ์ละลาย
น ้าได้ ดี (Burges, 1998)
เมื่อพิจารณาจานวนสปอร์ ที่มีชีวิตของผงแห้ ง B. thuringiensis JC590 จานวน 4 สูตร สูตร A1 มี
จานวนสปอร์ ที่มีชีวิตมากที่สดุ เท่ากับ 3.89× 107 spore/ml แตกต่างอย่างมีนยั สาคัญกับสูตร A2, A3 และ A4
ซึง่ มีจานวนสปอร์ ที่มีชีวิตเท่ากับ 2.55×107 , 2.40×107 และ 1.75×107 spore/ml ขณะที่ประสิทธิภาพในการ
ควบคุมหนอนกระทู้ผกั สูตร A1 ทาให้ หนอนกระทู้ผกั ตายร้ อยละ 76.74 รองลงมาคือสูตร A3, A2 และ A4 มีค่า
การตายร้ อยละ 68, 54.65 และ 50 ตามลาดับ การที่สตู ร A1 ทาให้ หนอนกระทูผกั ตายมากกว่าสูตรอื่นอาจมา
จาก การมีน ้ามันราข้ าวซึง่ เป็ นตัวช่ วยในการกระตุ้นการกิน (Tamez-Guerra et al., 1999; Bartelt et al., 1990)
นอกจากนี ้ในสูตร A1 มีสว่ นผสมของน ้าตาล sucrose ที่นอกจากจะช่วยรักษาความเสถียรแล้ วก็ยงั ถือว่าเป็ นสาร
กระตุ้นการกิน (McGuire and Shaaha,1990, Potts, 1999)
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จากการนาข้ อมูลทางกายภาพและชีวภาพของแต่ละสูตรเป็ นเกณฑ์ในการตัดสินใจ พบว่าสูตร A1 เป็ น
สูตรที่มีคณ
ุ ลักษณะที่ตรวจสอบที่ดีที่สดุ ในทุกสูตรที่ปรุ งแต่ง คือ มีค่าความชื ้นร้ อยละ 2.66 ความสามารถในการ
ละลายร้ อยละ 100 จานวนสปอร์ ที่มีชีวิต เท่ากับ 3.89×107 สปอร์ /มล. มีความสามารถในการทาให้ หนอนกระทู้
ผั ก ตายร้ อยละ 76.74 แต่ อ ย่ า งไรก็ ต ามยั ง ไม่ ส ามารถดี เ ที ย บเท่ า กั บ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ท างการค้ า โดยเฉพาะ
ประสิทธิภาพในการฆ่าแมลง ซึง่ ต้ องทาการปรุ งแต่งและเพิ่มสารอื่นๆ เข้ าไปอีก และยังคงต้ องพัฒนางานวิจยั ใน
ขันต่
้ อไป

สรุป
การใช้ อณ
ุ หภูมิ inlet air ที่ 160°C และ outlet air 80°C เป็ นอุณหภูมิที่เหมาะสมที่สดุ ในการผลิต B.
thuringiensis JC590 แบบผง โดยมีการออกมาเป็ นผงมากกว่าอุณหภูมิอื่นและมีความชืน้ ในผงที่ได้ น้อย เมื่อ
นามาละลายนา้ ก็มีความสามารถในการละลายได้ ดีที่สดุ การใช้ แป้งมันสาปะหลังและแป้งข้ าวโพดเป็ นตัวพามี
คุณสมบัติทางกายภาพและชีวภาพของทังสองไม่
้
แตกต่างกันมากนัก แต่อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาถึงคุณสมบัติ
ในการละลายพบว่าเมื่อใช้ ตวั พาเป็ น แป้งมันสาปะหลังจะมีค่าการละลายที่มีสงู ถึงร้ อยละ 65.78 จากการศึกษา
เมื่อนามาเป็ นข้ อมูลในการสนับสนุนเพื่อปรุ งแต่งสูตรแบคทีเรี ยบีทีผงแห้ งในรู ปของผลิตภัณฑ์ สามารถปรุ งแต่ง
สูตรออกมาเป็ น 4 สูตร คือ สูตร A1 สูตร A2 สูตร A3 และ สูตร A4 โดยพิจารณาจากการตรวจสอบข้ อมูลทาง
กายภาพและชีวภาพของแต่ละสูตรเป็ นเกณฑ์ ในการตัดสินสูตรในการผลิตผลิตภัณฑ์บีทีผงแห้ งที่ดี พบว่า สูตร
A1 เป็ นสูตรที่ มีข้อมูลทางกายภาพและชีวภาพจากการตรวจสอบดีที่สุดจากในทุกสูตรที่ปรุ งแต่งมาคือ มีค่า
ความชื น้ เท่ ากับ ร้ อยละ 2.66 ความสามารถในการละลายเท่ า กับ ร้ อยละ 100 จ านวนสปอร์ ที่ มีชี วิตเท่ ากับ
3.89×107±1.32×107 สปอร์ /มล. และมีความสามารถในการทาให้ หนอนกระทู้ผกั ตายเท่ากับร้ อยละ 77.78 ซึง่ ทา
ให้ หนอนกระทู้ผกั ตายมากที่สดุ เมื่อเปรี ยบเทียบกับสูตรอื่นๆ
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การคัดเลือกจีโนมของมะเขือเทศโดยวิธีปกติและการถ่ วงนา้ หนัก
ของลักษณะปริมาณของแข็งที่ละลายนา้ ได้
Genomic Selection of Total Soluble Solids in Tomato Using Non-Shrinkage
and Shrinkage Estimation Methods
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บทคัดย่ อ

การทดลองครัง้ นี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อทาการคัดเลือกจีโนมเปรี ยบเทียบประสิทธิภาพของวิธีการประมาณค่า
อิทธิ พ ลของพันธุ กรรมในการท านายลักษณะด้ วยแบบจาลองเชิ งเส้ นผสม ผ่ านการประมาณค่าด้ วย ridgeregression best linear unbiased prediction (rrBLUP) แบบเพิ่มการถ่วงน ้าหนักและไม่เพิ่มการถ่วงน ้าหนัก
เพื่อปรับปรุ งค่าพันธุกรรม ซึ่งศึกษาเกี่ยวกับลักษณะปริ มาณของแข็งที่ละลายน ้าได้ ของมะเขือเทศจานวน 163
ตัวอย่าง ทานายโดยใช้ เครื่ องหมายพันธุกรรมจานวน 100 300 600 900 1,200 1,500 1,800 และ 2,100
ตาแหน่ง ที่ส่มุ จากเครื่ องหมายพันธุกรรมที่มีทงั ้ หมด 5,995 ตาแหน่ง ผลการทดลองพบว่าการทานายโดยใช้
จานวนเครื่ องหมายพันธุกรรมจานวน 2,100 ตาแหน่งมีค่าความแม่นยาสูงที่สดุ การเปรี ยบเทียบความแม่นยาที่
ได้ จากการประมาณค่าทัง้ สองแบบพบว่าไม่มีความแตกต่างกันทางสถิ ติ แต่พบว่าตัวประมาณค่าแบบถ่ วง
น ้าหนักจะช่วยปรั บค่าทานายให้ มีความแม่นยามากขึน้ เมื่อทานายโดยเครื่ องหมายพันธุกรรมจานวนน้ อย และ
เมื่อคัดเลือกตัวอย่างที่มีคา่ สูงที่สดุ 5 อันดับแรกจากการทานาย พบว่าตัวอย่างที่มีคา่ วัดได้ จริ งสูงที่สดุ เป็ นหนึ่งใน
ตัวอย่างที่ได้ รับการคัดเลือกเช่นกัน

ABSTRACT
The objective of this research was to perform genomic selection and compare the
efficiency of genetic parameter estimation in linear mixed model utilizing shrinked ridgeregression best linear unbiased prediction (rrBLUP) and non-shrinked rrBLUP. Data of total
soluble solid component in a set of 163 tomato accessions was used to predict with 100 300
600 900 1,200 1,500 1,800 and 2,100 markers, randomly picked from a set of 5,995 markers.
The results showed that prediction using 2,100 markers provided the highest mean of
prediction accuracy. By comparing means of accuracies in both methods (shrinked and nonshrinked approaches), results showed no significant difference. This study suggested that
estimation by shrinked rrBLUP could improve the accuracies when predicted with low number
of markers. Furthermore, the top five individuals selected using prediction values matched the
best phenotype individual evaluated in the field.
Key Words: genomic selection, tomato breeding, total soluble solids
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คานา
มะเขือเทศเป็ นพืชเศรษฐกิจที่สาคัญของประเทศไทย คนทัว่ ไปนิยมนาส่วนของผลมาใช้ เพื่อบริ โภคสดและ
ใช้ ประกอบอาหาร รวมถึงส่งโรงงานอุตสาหกรรมเพื่ อแปรรู ป นอกจากนัน้ มะเขื อเทศยังถูกใช้ เป็ นพื ช โมเดล
ที่สาคัญในการศึกษาเชิงพันธุศาสตร์ ของพืชในกลุ่มที่ให้ ผลสดอีกด้ วย (Foolad, 2007; Passam et al., 2007)
ผลของมะเขือเทศนันอุ
้ ดมไปด้ วยวิตามินและแร่ ธาตุที่มีประโยชน์ หลากหลาย รวมถึงไลโคปี น (Lycopene) ซึ่ง
เป็ นสารต้ านอนุมลู อิสระที่พบมากในมะเขือเทศ (Rao and Agarwal, 1999; Giovannucci, 2002) การรวบรวม
และเขี ยนบทความปริ ทัศน์ ไว้ โดยนักวิจัยหลายท่านกล่าวถึงความสาคัญของปริ มาณของแข็งที่ ละลายนา้ ได้
(Total soluble solids: TSS) ว่ามีผลต่อรสชาติของผลในกรณีที่บริ โภคสด ส่งผลต่อน ้าหนักแห้ งและรสชาติใน
กรณีที่ใช้ ในอุตสาหกรรมอาหารแปรรู ป เนื่องจากมีความเกี่ยวข้ องโดยตรงกับปริ มาณน ้าตาลและกรดอินทรี ย์ที่อยู่
ภายในผล (Thakur et al., 1996; Heuvelink, 2005) จึงมีการนาค่าดังกล่าวมาใช้ เป็ นตัวบ่งบอกถึงคุณภาพของ
ผลผลิต (Foolad, 2007) สาหรั บการปรั บปรุ ง พันธุ์ลกั ษณะต่าง ๆ รวมถึงการเพิ่มปริ มาณ TSS ได้ มีการนา
เครื่ องหมายพันธุกรรมเข้ ามาช่วยในการคัดเลือก (marker assisted selection หรื อ MAS) ดังมีการรวบรวมถึง
ตาแหน่ง ของยี นและ QTL ที่ ควบคุมลัก ษณะดังกล่าวของมะเขื อเทศสปี ชี ส์ต่างๆ เช่น S. chmielewskii
S. cheesmanii S. pennellii S. pimpinellifolium S. peruvianum S. hirsutum S. parviflorum S.
esculentum ไว้ โดย Foolad (2007) ซึง่ ล้ วนแต่เป็ นผลมาจากการศึกษาโดยการสร้ างกลุ่มประชากรขึ ้นมาจาก
การผสมพ่อและแม่พนั ธุ์ และในบางประชากรพบจานวน QTL มากถึง 23 ตาแหน่ง วิธีการคัดเลือกโดยการนา
เครื่ องหมายพันธุกรรมมาช่วยในกรณีดงั กล่าวยังมีข้อจากัดต่อการคัดเลือกลักษณะเชิงปริ มาณซึง่ ความแปรปรวน
ของลักษณะถูกควบคุมด้ วยยีนหลายตาแหน่ง (polygene) จึงมีการพัฒนาการคัดเลือกขึ ้นใหม่โดย Meuwissen
et al. (2001) ซึง่ ใช้ ชื่อว่าการคัดเลือกจีโนม (genomic selection) เป็ นการทานายลักษณะในประชากรที่นามา
ทดสอบด้ วยโมเดลทางสถิติที่ผ่านการเรี ยนรู้ รูปแบบความสัมพันธ์ ระหว่างลักษณะที่ปรากฏและข้ อมูลพันธุกรรม
ซึง่ ก็คือเครื่ องหมายพันธุกรรมสนิป (SNPs) ทัง้ นีข้ ้ อดีของการใช้ การคัดเลือกจีโนมคือศักยภาพที่สูงขึน้ ในการ
คัดเลือก เนื่องจากเป็ นการใช้ ข้อมูลพันธุกรรมที่ก ระจายอยู่ทั่วทังจี
้ โนมมาพิจารณาและสามารถคัดเลือกพืชได้
ตังแต่
้ ระยะต้ นกล้ าทันทีที่สามารถสกัดดีเอ็นเอได้ จึงเป็ นเทคนิคที่มีประสิทธิ ภาพและช่วยลดระยะเวลาในการ
ปรับปรุ งพันธุ์ (Kumar et al., 2012) ท้ ายที่สดุ ก็จะส่งผลให้ มีความก้ าวหน้ าทางพันธุกรรม (genetic gain)
เพิ่มขึ ้นอย่างรวดเร็ ว (Heffner et al., 2009) ปั จจุบนั การคัดเลือกจีโนมได้ มีความสนใจใช้ กนั อย่างแพร่ หลายมาก
ขึ ้นในพืช ซึง่ ศักยภาพของการใช้ การคัดเลือกจีโนมในพืชได้ ถูกรวบรวมไว้ มากมายในช่วง 2-3 ปี ที่ผ่านมา (Jonas
and de Koning, 2013; Desta and Ortiz, 2014) ทังนี
้ ค้ ่าความแม่นยาของการทานายถือเป็ นสิ่งสาคัญที่
นัก ปรั บ ปรุ งพัน ธุ์ ควรพิ จ ารณา เพราะยิ่ งค่าความแม่นย าสูงการคัดเลื อกพื ช ก็ จ ะท าได้ อย่ างมีประสิ ท ธิ ภ าพ
จากการศึ ก ษาที่ ผ่ า นมาพบว่ า มี ห ลากหลายปั จ จั ย ที่ ส่ ง ผลต่ อ ความแม่ น ย าของการท านาย เช่ น จ านวน
เครื่ องหมายพันธุกรรม ขนาดของประชากรที่ใช้ ในการฝึ กหัดโมเดล ความเกี่ยวเนื่องทางพันธุกรรมระหว่างกลุ่ม
ฝึ กหัดโมเดลและกลุ่มทดสอบ รวมถึงชนิดของโมเดลที่ใช้ ในการทานายลักษณะ เป็ นต้ น (Riedelsheimer et al.,
2012; Würschum et al., 2013; Duangjit et al., 2016) สาหรับมะเขือเทศได้ ทดลองใช้ วิธีการคัดเลือกจีโนมและ
พบว่ามีศักยภาพที่ จะนามาใช้ ใ นการคัดเลื อกพัน ธุ์ ใ นลัก ษณะต่าง ๆ รวมถึงปริ มาณของแข็งที่ ล ะลายนา้ ได้
(Duangjit et al., 2016; Yamamoto et al., 2016a, 2016b) ในระยะ 2-3 ปี ที่ผ่านมาจึงเกิดความพยายามใน
การพัฒนาความสามารถในการทานาย โดยหลายวิธี เช่น การใช้ โมเดลแบบต่างๆ (Heslot et al., 2012) หรื อการ
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ใช้ การประเมินอิทธิ พลของพันธุกรรมแบบถ่วงนา้ หนัก (shrinkage estimation) เพื่อเพิ่ มความแม่นยาในการ
ทานายลักษณะ (Endelman et al., 2012) เป็ นต้ น
การศึกษาครั ง้ นี จ้ ึงมีวตั ถุประสงค์เพื่อทดสอบปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อความแม่นยาของการทานายลักษณะ
ปริ มาณของแข็งที่ละลายน ้าได้ ในมะเขือเทศ โดยเปรี ยบเทียบวิธีการประมาณค่าอิทธิพลทางพันธุกรรมแบบปกติ
และแบบถ่วงน ้าหนักร่ วมกับการใช้ เครื่ องหมายโมเลกุลในจานวนที่แตกต่างกัน

อุปกรณ์ และวิธีการ
ประชากรที่ศึกษาใช้ ข้อมูลมะเขือเทศจานวน 163 ตัวอย่างซึง่ ประกอบด้ วย 3 สปี ชีส์ ได้ แก่ Solanum
lycopersicum จ านวน 28 ตัวอย่ าง, Solanum pimpinelifolium จ านวน 16 ตัวอย่ าง และ Solanum
lycopersicum var cerasiforme จานวน 119 ตัวอย่าง ตัวอย่างทังหมดได้
้
ถูกเก็บข้ อมูลทางจีโนไทป์โดยใช้
เครื่ องหมายพันธุกรรมสนิป จานวน 5,995 ตาแหน่ง และได้ ปลูกทดสอบและวัดค่าปริ มาณของแข็งที่ละลายน ้าได้
โดยปลูกในโรงเรื อนที่ควบคุมสภาพแวดล้ อม ของสถาบันวิจยั Institut national de la recherche agronomique
(INRA) เมืองอาวีญง ประเทศฝรั่งเศส ในปี ค.ศ. 2007 และ 2008 ซึง่ ได้ รายงานไว้ ใน Xu et al. (2013), Sauvage
et al. (2014) และ Duangjit et al. (2016)
แบบจาลองทางสถิติ
การทดลองครัง้ นีท้ านายค่าพันธุกรรมด้ วยโมเดลเชิงเส้ นแบบผสม (linear mixed model) ดังสมการที่ 1
จากประชากรทังหมดที
้
่นามาใช้ 163 ตัวอย่าง จะถูกแบ่งเป็ นสองกลุ่มได้ แก่ กลุ่มประชากรฝึ กหัดโมเดลจานวน
122 ตัวอย่าง และกลุม่ ประชากรที่ถกู ทดสอบจานวน 41 ตัวอย่าง ประมาณค่าอิทธิพลของเครื่ องหมายพันธุกรรม
(b) จากข้ อมูลของกลุ่มฝึ กหัดโมเดลด้ วยวิธี ridge regression best linear unbiased prediction (rrBLUP) ที่มี
การคานวณแบบปกติดงั สมการที่ 2 และแบบเพิ่มค่าเฉลี่ยถ่วงน ้าหนัก (shrinkage estimator) ดังสมการที่ 3
การทานายจะใช้ เครื่ องหมายพันธุกรรมสนิป ตังแต่
้ 100 300 600 900 1,200 1,500 1,800 และ 2,100 ตาแหน่ง
ตามลาดับ ซึ่งแต่ละรอบจะมีการทานายผลซ ้าจานวน 30 ครั ง้ ค่าที่ทานายได้ จะถูกนามาหาค่าความสัมพันธ์
กับค่าที่วดั ได้ จริ งที่มีการบันทึกไว้ เพื่อ ตรวจสอบความแม่นยา ในส่วนของผลการทดลองได้ รายงานค่าเฉลี่ยกับ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน, ค่าสูงสุดและค่าต่าสุดของความแม่นยา และเปรี ยบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย
ด้ วยการทดสอบ corrected paired t- test (Bouckaert and Frank, 2004)
y= µ + Xb + e

(สมการที่ 1)

โดยกาหนดให้
y = เวคเตอร์ ของค่าสังเกต
µ = เวคเตอร์ ของค่าเฉลี่ยประชากร
b = เวคเตอร์ อิทธิพลของเครื่ องหมายพันธุกรรมแต่ละตาแหน่ง
X = เมทริ กซ์การปรากฏของอิทธิพลของเครื่ องหมายพันธุกรรม
e = เวคเตอร์ ของค่าความคลาดเคลื่อน
การประมาณค่าอิทธิพลของพันธุกรรม (b) ซึง่ เป็ นอิทธิ พลแบบสุ่มโดยใช้ ตวั ประมาณค่าชนิด rrBLUP
แบบปกติ (สมการที่ 2) และแบบถ่วงน ้าหนัก (สมการที่ 3)
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b = σ2AV-1(y - 1μ)
b* = σ2A*V-1(y - 1μ)

(สมการที่ 2)
(สมการที่ 3)

b = เวคเตอร์ อิทธิพลของเครื่ องหมายพันธุกรรมแต่ละตาแหน่ง
b* = เวคเตอร์ อิทธิพลของเครื่ องหมายพันธุกรรมแต่ละตาแหน่งแบบมีการปรับค่า
σ2 = องค์ประกอบความแปรปรวนของพันธุกรรม
A = เมทริ กซ์ของความสัมพันธ์ทางพันธุกรรม
A* = เมทริ กซ์ของความสัมพันธ์ ทางพันธุกรรมแบบมีการถ่วงน ้าหนัก
V-1 = เมทริ กซ์ผกผันของค่าความแปรปรวนของลักษณะปรากฏ
y = เวคเตอร์ ค่าลักษณะปรากฏ
µ = เวคเตอร์ ของค่าเฉลี่ยประชากร
A* = δT + (1−δ) A
(สมการที่ 4)
A* = เมทริ กซ์ของความสัมพันธ์ ทางพันธุกรรมแบบมีการถ่วงน ้าหนัก
δ = ระดับของการถ่วงน ้าหนักเพื่อปรับค่าพันธุกรรม
T = ค่าเป้าหมายที่ใช้ ปรับค่าพันธุกรรม
A = เมทริ กซ์ของความสัมพันธ์ทางพันธุกรรม
วิเคราะห์ผลด้ วยโปรแกรม R เวอร์ ชนั่ 3.3.2 (R Development Core Team, 2008) โดยใช้ package
rrBLUP ที่ถกู พัฒนาโดย Endelman (2011)

ผลและวิจารณ์ ผลการทดลอง
ค่ าความแม่ นยา (prediction ability)
การทานายลักษณะปริ มาณของแข็งที่ ละลายนา้ ได้ ในมะเขื อเทศด้ วยวิธีการคัดเลือกจี โนม (genomic
selection) โดยเปรี ยบเทียบค่าความแม่นยาของการทานายเมื่อใช้ ตัว ประมาณค่าอิทธิ พลของพันธุกรรมวิธี
rrBLUP แบบปกติ (non-shrinkage estimation) และแบบถ่วงน ้าหนัก (shrinkage estimation) ที่เครื่ องหมาย
พันธุกรรมจานวน 100 300 600 900 1,200 1,500 1,800 และ 2,100 ตาแหน่ง พบว่าความแม่นยาเฉลี่ยของการ
ทานายโดยใช้ การประมาณค่าพันธุกรรมแบบปกติและแบบถ่วงน ้าหนักมีค่าอยู่ในช่วง 0.28 ± 0.07 ถึง 0.45 ±
0.02 และ 0.33 ± 0.06 ถึง 0.46 ± 0.02 ตามลาดับ (Table 1) ซึง่ ค่าความแม่นยาสูงสุดอยู่ที่ 0.46 ± 0.02 เมื่อใช้
การท านายโดยประมาณค่ า พัน ธุ ก รรมแบบถ่ ว งน า้ หนั ก ที่ เ ครื่ อ งหมายพั น ธุ ก รรมจ านวน 2,100 ต าแหน่ ง
นอกจากนี ้ยังพบว่าค่าเฉลี่ยความแม่นยาของแต่ละวิธีมีแนวโน้ มสูงขึ ้นเมื่อเพิ่มจานวนเครื่ องหมายพันธุกรรมใน
การทานายสอดคล้ องกับงานทดลองของ Solberg et al. (2008), Desta et al. (2014) และ Duangjit et al.
(2016) ซึง่ ได้ รายงานว่าจานวนเครื่ องหมายพันธุกรรมเป็ นปั จจัยหนึ่งที่เป็ นตัวกาหนดความแม่น ยาให้ กับการ
ทานาย ความจ าเป็ นในการใช้ เครื่ องหมายพัน ธุก รรมจ านวนมากหรื อน้ อยขึ น้ อยู่กับระยะของการถ่ ายทอด
ไปด้ วยกันของยีน (linkage disequilibrium) หากมีระยะสันจ
้ าเป็ นจะต้ องใช้ เครื่ องหมายพันธุกรรมจานวนมาก
ดังนันเมื
้ ่อความหนาแน่นของเครื่ องหมายพันธุกรรมเพิ่มขึ ้นการทานายลักษณะจะมีความแม่นยาสูงขึ ้นด้ วย
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ระดับของการถ่ วงนา้ หนักเพื่อปรั บค่ าพันธุกรรม (shrinkage intensity)
การประมาณค่าพารามิเตอร์ แ บบ rrBLUP ที่ เพิ่ ม การถ่ วงน า้ หนัก เพื่ อปรั บ ค่า พัน ธุ ก รรม เมื่อใช้
เครื่ องหมายพันธุกรรมจานวนน้ อย จะช่วยปรั บค่าความแม่นยาของการทานายให้ สูงขึน้ ได้ (Endelman and
Jannink, 2012) จาก Table 1 แสดงระดับการถ่วงนา้ หนักเพื่ อปรั บ ปรุ งค่าพันธุกรรม พบว่าเมื่อใช้ จานวน
เครื่ องหมายพันธุกรรมจานวน 100 ตาแหน่ง ซึง่ เป็ นจานวนที่น้อยที่สดุ จะทาให้ มีระดับการถ่วงน ้าหนักเพื่อปรับค่า
พันธุกรรมที่มากที่สดุ เนื่องจากเครื่ องหมายพันธุกรรมแต่ละตาแหน่งที่กระจายอยู่ทวั่ ทังจี
้ โนมมีความหนาแน่นต่า
ดังนัน้ โอกาสที่ เครื่ องหมายพันธุกรรมแต่ละตาแหน่ง จะอยู่ใกล้ กับยี นที่ มี อิทธิ พลต่อลักษณะที่ สนใจจะลดลง
ตามไปด้ วย โดยระดับการถ่วงน ้าหนักเพื่อปรับค่าพันธุกรรมมีค่าลดลงเมื่อเพิ่มจานวนเครื่ องหมายพันธุกรรมที่ใช้
ในการทานาย
Table 1 Prediction ability and shrinkage intensity predicted by ridge regression best linear unbiased
prediction (rrBLUP) using different number of markers
Prediction ability
Optimal shrinkage intensity
Number of marker
Non-Shrinked
Shrinked
mean ± SD
mean ± SD
mean ± SD
100
0.28 ± 0.07
0.33 ± 0.06
0.16 ± 0.03
300
0.38 ± 0.03
0.38 ± 0.06
0.06 ± 0.01
600
0.41 ± 0.04
0.43 ± 0.03
0.03 ± 0.00
900
0.42 ± 0.04
0.44 ± 0.02
0.02 ± 0.00
1,200
0.45 ± 0.02
0.44 ± 0.03
0.02 ± 0.00
1,500
0.45 ± 0.03
0.44 ± 0.02
0.01 ± 0.00
1,800
0.45 ± 0.02
0.45 ± 0.03
0.01 ± 0.00
2,100
0.45 ± 0.02
0.46 ± 0.02
0.01 ± 0.00
เปรี ยบเทียบประสิทธิภาพของการทานายลักษณะ (prediction ability)
จากการเปรี ยบเที ยบประสิทธิ ภาพของการทานายลักษณะ ระหว่างการทานายโดยใช้ ตัวประมาณค่า
พันธุกรรมแบบปกติ และแบบถ่วงนา้ หนักเพื่อปรั บค่าพันธุกรรม พบว่าวิธีการทานายแบบถ่วงนา้ หนักจะมีค่า
ความแม่นยาเพิ่มขึ ้นและเริ่ มคงที่เมื่อใช้ จานวนเครื่ องหมายพันธุกรรมตังแต่
้ 900 ตาแหน่งเป็ นต้ นไป ในขณะที่
การทานายแบบวิธีปกติจะเริ่ มคงที่ เมื่อใช้ จานวนเครื่ องหมายพันธุกรรมจานวน 1,200 ตาแหน่ง แสดงให้ เห็นถึง
ผลจากการถ่วงน ้าหนักเพื่อปรับค่าอิทธิพลของพันธุกรรมให้ มีความแม่นยามากขึ ้นเมื่อใช้ เครื่ องหมายพันธุกรรม
จานวนน้ อย และช่วยลดค่าเฉลี่ยความคลาดเคลื่อนกาลังสอง (MSE) ของการทานายด้ วยเช่นกัน (Figure 1)
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Figure 1 Prediction ability and mean-square-error (MSE) of genomic selection by using ridge
regression best linear unbiased prediction (rrBLUP). MSE was calculated from MSE =
2
∑
. The solid lines and dashed lines represent prediction ability and MSE of
shrinked and non-shrinked approaches, respectively.
การจัดลาดับและการคัดเลือก (ranking and selection)
เมื่อจัดเรี ยงลาดับพืชที่มีค่าปริ มาณของแข็งที่ละลายน ้าได้ จากมากไปน้ อย และคัดเลือกพืชโดยพิจารณา
ตัวอย่างที่มีค่าสูงสุด 5 อันดับแรกของแต่ละทรี ทเมนต์ พบว่า 5 อันดับแรกของค่าที่วดั ได้ จริ งนัน้ เป็ นตัวอย่าง
หมายเลข 26, 20, 3, 37 และ 35 ตามลาดับ ในขณะที่ 5 อันดับแรกของการทานายแต่ละวิธีเมื่อใช้ เครื่ องหมาย
พันธุกรรมจานวน 2,100 ตาแหน่ง คือ ตัวอย่างหมายเลข 5, 12, 26, 15 และ 9 ตามลาดับ จะเห็นได้ ว่าตัวอย่างที่
26 ซึ่งเป็ นตัวอย่างที่ มีค่า วัดได้ จริ งสูงสุด ได้ ถูกคัดเลือกเมื่อพิ จารณาจากค่าที่ ทานายได้ (Table 2) โดย
4 ตัวอย่างที่มีการทานายผิดพลาดไป พบว่ามีค่าวัดได้ จริ งอยู่ที่ระดับปานกลาง จากผลการคัดเลือกดังกล่าว
แสดงให้ เห็น ถึงประสิทธิ ภาพและความเป็ นไปได้ ของการใช้ ก ารคัดเลื อกจี โนม เพื่ อเป็ นเครื่ องมือช่วยในการ
คัดเลือกพืชต่อไปในอนาคต
Table 2 Rank of top five individuals based on measured values and predicted values using rrBLUP
Treatment
Measured
Non-Shrinked
Predicted with
2100 SNPs
Shrinked

1st

Top five individuals
2nd
3rd

4th

5th

26*
5
5

20
12
12

37
15
15

35
9
9

* indicates the match between measured and predicted individual
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สรุ ป
ความแม่นยาการทานายลักษณะปริ มาณของแข็งที่ ละลายนา้ ได้ ในมะเขื อเทศด้ วยวิธีการประมาณค่า
อิทธิพลของเครื่ องหมายพันธุกรรมแบบปกติ (non- shrinked method) และแบบเพิ่มการถ่วงน ้าหนักเพื่อปรับค่า
พันธุกรรม (shrinked method) ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิ ติ แต่การประมาณค่าแบบถ่วงนา้ หนักเมื่อใช้
เครื่ องหมายพันธุกรรมจานวนน้ อยจะช่วยให้ ค่าความแม่นยามีค่าสูงขึน้ และเมื่อทดสอบการคัดเลือก 5 อันดับ
แรกของค่าทานายได้ พบว่าหนึ่งในนัน้ มีค่าลักษณะของแข็งที่ละลายนา้ ได้ ที่วดั ได้ จริ งสูงที่สดุ จึงสรุ ปได้ ว่าการ
คัดเลือกพืชด้ วยวิธีการคัดเลือกจีโนม (genomic selection) เป็ นแนวทางการคัดเลือกพืชที่มีศกั ยภาพที่สามารถ
นาไปประยุกต์ใช้ ในแผนการพัฒนาพันธุ์มะเขือเทศได้
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การประเมินสายพันธุ์ข้าวพืน้ เมืองในพืน้ ที่อาเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์
Evaluation of Local Rice Lines in Na Ku District of Kalasin Province
นเรศศักดิ์ เชือ้ คนแข็ง1 นิภาภรณ์ สีทาพุฒ1 ธนพร ขจรผล1 และ ชลธิรา แสงศิริ2*
Naressak Chaiconkhang1 Nipaporn Seetaput1 Tanaporn Kajonphol1 and Chontira Sangsiri2*

บทคัดย่ อ
จากการประเมินสายพันธุ์ข้าวพื ้นเมืองจานวน 14 สายพันธุ์ในพืน้ ที่อาเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อ
ศึกษาสายพันธุ์ที่ให้ องค์ประกอบของผลผลิตที่ดีในระหว่างเดือนมิถุนายน-ธันวาคม พ.ศ. 2557 พบว่าลักษณะ
การแตกกอเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 8.93-17.13 หน่อต่อกอ ความสูงเมื่ออายุ 4 เดือนเฉลี่ยอยู่ในช่วง 68.53-114.00
เซนติเมตร ความยาวรวงเฉลี่ยอยู่ในช่วง 13.40-30.40 เซนติเมตร จานวนรวงต่อกอเฉลี่ยอยู่ในช่วง 3.00-4.67
รวงต่อกอ จานวนเมล็ดต่อรวงเฉลี่ยอยู่ในช่วง 112.33-184.00 เมล็ด ความยาวเมล็ดเฉลี่ยอยู่ในช่วง 9.61-10.41
มิลลิเมตร ความกว้ างเมล็ดเฉลี่ยอยู่ในช่วง 1.83-2.47 มิลลิเมตร น ้าหนัก 100 เมล็ดเฉลี่ยอยู่ในช่วง 1.93-2.61
กรัม และน ้าหนักเมล็ดต่อกอเฉลี่ยอยู่ในช่วง 8.40-18.76 กรัม และจากการศึกษาสามารถคัดเลือกสายพันธุ์ที่ให้
องค์ประกอบของผลผลิตที่ดีในพื ้นที่ศกึ ษาจานวน 3 สายพันธุ์ได้ แก่ สายพันธุ์เกษตร สายพันธุ์ข้าวสวน และสาย
พันธุ์อีขาว

ABSTRACT
The evaluation of 14 native rice varieties in the Na Ku District of Kalasin Province were
evaluated. The objective was to find the local rice lines that yield component well during JuneDecember 2014. The tillering average was 8.93-17.13 tillers. The height at the age of four months
ranged from 68.53-114.00 centimeters. The long panicles average was 13.40-30.40 centimeters. The
number of panicle per tiller average ranged from 3.00-4.67 panicle per tiller. The number of grains
per panicle average was between 112.33 to 184.00 grains per panicle. The seeds length average
ranged from 9.61-10.41 millimeters. The seed width average showed 1.83-2.47 millimeters. The 100
seeds weight was 1.93-2.61 g. and seed weight per tiller average ranged from 8.40-18.76 g. In this
study, we selected thee local rice lines that yield component well such as Ka Set, Khaw San and EKaw.

Keywords: Yield, Kalasin Province, Local rice
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คานา
ข้ าวเป็ นพืชในตระกูลหญ้ า (Gramineae) มีชื่อวิทยาศาสตร์ ว่า Oryza sativa L. ซึ่งสามารถแบ่ง
ออกเป็ น 3 กลุ่ม คือ 1) ข้ าวอิน ดิกา (Indica) ซึ่งเป็ น ข้ าวที่นิยมเพาะปลูกในทวีปเอเชียเขตมรสุม ตังแต่
้ จี น
เวียดนาม ฟิ ลิปปิ นส์ ไทย อินโดนีเซีย ไปจนถึงอินเดียและศรี ลงั กา 2) ข้ าวจาโปอนิกา (Japonica) มีการปลูก
อย่าง แพร่ หลายในเขตอบอุ่นที่ ญี่ปุ่น เกาหลี รั สเซีย ยุโรป และอเมริ กา 3) ข้ าวจาวานิกา (Javanica) นิยม
เพาะปลูกใน อินโดนีเซีย ฟิ ลิปปิ นส์ ไต้ หวัน หมู่เกาะริ วกิว และญี่ ปนุ่ หากแบ่งตามนิเวศน์การปลูกแบ่งออกเป็ น
ข้ าวนานา้ ฝน ข้ าวนาสวน ข้ าวขึน้ นา้ ข้ าวนา้ ลึก ข้ าวไร่ และข้ าวนาที่สูง (สานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร,
2558) ข้ าวนับว่าเป็ นพืชที่มีความสาคัญต่อโลก ประชากรเกือบครึ่งโลกบริ โภคข้ าวเป็ นอาหารหลัก นอกจากนี ้ข้ าว
ยังเป็ นสินค้ าเกษตรที่ส่งออกเป็ นอันดับต้ นๆของประเทศไทย ปั จจุบนั พื ้นที่เพาะปลูกข้ าวที่มากที่สดุ ของประเทศ
ไทยนัน้ อยู่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศ มีพื ้นที่เพาะปลูกข้ าวประมาณ 45.09 ล้ านไร่ (ชาญพิทยา,
2556) พันธุ์ข้าวส่วนใหญ่ที่ปลูกในปั จจุบนั เป็ นข้ าวพันธุ์ผสมที่ได้ รับการปรับปรุ งพันธุ์จากนักปรับปรุ งพันธุ์ซงึ่ เป็ น
การปรั บปรุ งพันธุ์ข้าวให้ มีลกั ษณะดีขึน้ กว่าข้ าวพันธุ์พื น้ เมืองที่เคยปลูก เช่น ลักษณะความต้ านทานโรค การ
ให้ ผ ลผลิ ตที่ สูงและมีคุณ ภาพ เช่ น ความหอมที่ มากขึน้ รวมถึงการปรั บ ตัวกับ สภาพแวดล้ อมต่างๆได้ ดี ขึ น้
เกษตรกรจึงหันมานิยมปลูกข้ าวพันธุ์เหล่านี ้มากขึ ้น จึงทาให้ ข้าวพันธุ์พื ้นเมืองค่อยๆ หายไป
การอนุรักษ์ เชื ้อพันธุกรรมข้ าวพื ้นเมืองเพื่อไม่ให้ สญ
ู หายไป จึงได้ มีการรวบรวมพันธุ์ข้าวพื ้นเมือง ซึง่ ข้ าว
พื ้นเมืองแต่ละสายพันธุ์มีคณ
ุ สมบัติพิเศษ ข้ าวบางสายพันธุ์มีคณ
ุ สมบัติที่โดดเด่น เช่น ข้ าวเล้ าแตก เป็ นข้ าวที่ให้
ผลผลิตสูง แปรรู ปได้ หลากหลาย มีความอ่อนนุ่ม เป็ นต้ น แต่ข้าวพื ้นเมืองบางสายพันธุ์มีจุดด้ อย เช่น ข้ าวเหนียว
ขี ้ตมใหญ่ เป็ นข้ าวที่ออ่ นแอต่อหนอนกอ หรื อข้ าวเหนียวนางนวล ที่มีลกั ษณะรวงกระจัดกระจาย ทรงกอแผ่จึงล้ ม
ง่าย ทาให้ เกี่ยวยาก แต่มีความหอม และความนุ่มมาก (บุปผา, 2558) นอกจากนี ้ยังมีกลุ่มเกษตรกรผู้สนใจใน
การปลูกและเก็บรักษาเชื ้อพันธุ์ข้าวพื ้นเมืองจนสามารถจาแนกลักษณะของข้ าวได้ หลายลักษณะที่สาคัญ ได้ แก่
ลักษณะของข้ าวตามช่วงอายุ เช่น อายุเบา อายุปานกลาง อายุหนัก และยังมีคณ
ุ สมบัติเฉพาะ เช่นสายพันธุ์ที่ทน
ต่อความแห้ งแล้ ง ทนต่อน ้าท่วม และข้ าวพันธุ์พื ้นเมืองยังมีคณ
ุ ค่าทางโภชนาการสูง เช่น ข้ าวมะลิแดง ข้ าวหอม
นิล ข้ าวเจ้ าแดง ข้ าวเจ้ าเหลือง มีประสิทธิ ภาพช่วยต่อต้ านอนุมูล อิสระ ยับยัง้ การเจริ ญเติบโตของเซลล์มะเร็ ง
ช่วยป้องกันการเกิ ดโรคหัวใจ และโรคเบาหวาน (วิภาวรรณ, 2557) เพื่ อเป็ นการนาเชื อ้ พันธุกรรมข้ าวพันธุ์
พืน้ เมือง ซึ่งถือเป็ นสมบัติอนั มีค่ามาใช้ ประโยชน์ จึงนาข้ าวพืน้ เมืองจานวน 14 สายพันธุ์ มาปลูกเพื่อประเมิน
องค์ประกอบของผลผลิตที่ดีในพื ้นที่อาเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ ให้ กบั เกษตรกรในพื ้นที่ได้ ตอ่ ไป

อุปกรณ์ และวิธีการ
รวบรวมสายพันธุ์ข้าวพืน้ เมืองจานวน 14 สายพันธุ์จากเกษตรกร 4 จังหวัดได้ แก่ จังหวัดมุกดาหาร
นครพนม สกลนคร และสุพรรณบุรี
นาสายพันธุ์ข้าวพื ้นเมืองที่รวบรวมได้ มาปลูกทดสอบ ในแปลงทดลองบ้ านชาด ตาบลนาคู พื ้นที่อาเภอ
นาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยใช้ ขนาดแปลงย่อย 1×5 เมตร ระยะปลูก 25×30 เซนติเมตร ปลูกโดยการหยอดหลุมละ
3 เมล็ด ทาการทดลองในช่วงมิถนุ ายน-ธันวาคม พ.ศ. 2557 เป็ นเวลา 6 เดือน
วางแผนการทดลองแบบสุ่มในบล็อคสมบูรณ์ (Randomized Complete Block Design; RCBD) มี 14
สิ่งทดลอง ได้ แก่ สายพันธุ์กระแสน (Rice 001), สายพันธุ์กระแสน (Rice 002), สายพันธุ์เกษตร (Rice 003),
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สายพันธุ์ข้าวลาว (Rice 004), ไม่ทราบสายพันธุ์ (Rice 005), สายพันธุ์ข้าวดงสวน (Rice 006), สายพันธุ์ข้าว
สวน (Rice 007), สายพันธุ์ข้าวใหม่ไทสกล (Rice 008), สายพันธุ์อีแดง (Rice 009), สายพันธุ์อีแดง (Rice 010),
สายพันธุ์อีแดง (Rice 011), สายพันธุ์อีขาว (Rice 012), สายพันธุ์อีขาว (Rice 013) และสายพันธุ์สพุ รรณบุรี 01
(Rice 014) จานวน 3 ซ ้า
หลังจากปลูกประมาณ 20-30 วัน ทาการใส่ปยเคมี
ุ๋
สตู ร 15-15-15 ในอัตรา 20 กิโลกรัมต่อไร่ และครัง้ ที่
2 ใช้ ปยุ๋ 46-0-0 ในอัตรา 7 กิโลกรัมต่อไร่ หลังปลูกประมาณ 60 วัน เมื่อต้ นข้ าวอายุประมาณ 30 วัน ทาการ
กาจัดวัชพืช และกาจัดวัชพืชอีกครัง้ เมื่อต้ นข้ าวอายุประมาณ 60 วัน
บันทึกจานวนหน่อต่อกอ ความสูงต้ นที่อายุ 4 เดือน ความยาวรวง จานวนรวงต่อกอ จานวนเมล็ดต่อรวง
ความยาวเมล็ด ความกว้ างเมล็ด น ้าหนัก 100 เมล็ด และน ้าหนักเมล็ดต่อกอ
วิเคราะห์ความแปรปรวนตามแผนการทดลองแบบสุม่ ในบล็อคสมบูรณ์ (RCBD) และเปรี ยบเทียบความ
แตกต่างของค่าเฉลี่ยด้ วยวิธี DMRT (Duncan’s New Multiple Range Test) ที่ระดับความเชื่อมัน่ 95 เปอร์ เซ็นต์
โดยโปรแกรม R (R-language and environment for statistical computing and graphics) version 2.9.2 (ชู
ศักดิ์, 2551 และThe R foundation, 2015)

ผลการทดลอง
จากการประเมินจานวนหน่อต่อกอของข้ าวพื ้นเมืองจานวน 14 สายพันธุ์ พบว่าไม่มีความแตกต่างกัน
ทางสถิติ (Table 1) จานวนหน่อต่อกอของข้ าวพื ้นเมืองทัง้ 14 สายพันธุ์ผนั แปรตังแต่
้ 8.93 ถึง 17.13 หน่อต่อกอ
เฉลี่ย 13.87 หน่อต่อกอ โดยสายพันธุ์เกษตรมีจานวน หน่อต่อกอต่าที่สุดเท่ากับ 8.93 ในขณะที่ สายพันธุ์
สุพรรณบุรี 01 มีจานวนหน่อต่อกอสูงสุดเท่ากับ 17.13 ความสูงของข้ าวโดยวัดจากส่วนของต้ นข้ าวที่ชิดพื ้นดิน
จนถึงบริ เวณปลายใบที่สูงที่ สุด เมื่อข้ าวอายุ 4 เดือน พบว่ามีความแตกต่างทางสถิติที่ระดับความเชื่ อมัน่ 95
เปอร์ เซ็นต์ ความสูงต้ นข้ าวของทุกสายพันธุ์เฉลี่ยเท่ากับ 89.78 เซนติเมตร สายพันธุ์ข้าวลาว สายพันธุ์อีแดง และ
สายพันธุ์อีขาวมีความสูงของต้ นสูงที่สดุ คือ 114, 102.87 และ 100.07 เซนติเมตร ตามลาดับ และสายพันธุ์ที่มี
ความสูงน้ อยที่สดุ คือ สายพันธุ์สพุ รรณบุรี 01 มีความสูงของต้ นเท่ากับ 68.53 เซนติเมตร จานวนรวงต่อกอของ
ข้ าวพื ้นเมืองจานวน 14 สายพันธุ์ พบว่าไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (Table 1) จานวนรวงต่อกอของข้ าว
พื ้นเมืองทัง้ 14 สายพันธุ์ผนั แปรตังแต่
้ 3 .00 ถึง 4.67 รวงต่อกอเฉลี่ย 3.85 รวงต่อกอ โดยสายพันธุ์ข้าวลาว สาย
พันธุ์อีขาว และสายพันธุ์สพุ รรณบุรี 01 มีจานวนรวงต่อกอต่าที่สดุ เท่ากับ 3.00 ในขณะที่ สายพันธุ์อีแดง และสาย
พันธุ์ข้าวใหม่ไทสกล มีจานวนรวงต่อกอสูงสุดเท่ากับ 4.67 ความยาวรวงพบว่า มีความแตกต่างทางสถิติที่ระดับ
ความเชื่อมัน่ 95 เปอร์ เซ็นต์ ความยาวรวงของทุกสายพันธุ์เฉลี่ยเท่ากับ 26.80 เซนติเมตร สายพันธุ์ข้าวสวน สาย
พันธุ์อีขาว สายพันธุ์อีขาว มีความยาวรวงมากที่สดุ มีเท่ากับ 30.40, 29.27 และ 28.73 เซนติเมตร และสายพันธุ์
มีความยาวรวงน้ อยที่สดุ คือ สายพันธุ์ข้าวใหม่ไทสกล มีความยาวรวงเท่ากับ 23.40 เซนติเมตร
จากการศึกษาองค์ประกอบผลผลิตของข้ าวสายพันธุ์พื ้นเมือง ได้ ผลการศึกษาดังนี ้ จานวนเมล็ดต่อรวง
พบว่าไม่มีความแตกต่างทางสถิติ (Table 1) จานวนเมล็ดต่อรวงของข้ าวพื ้นเมืองทัง้ 14 สายพันธุ์ผนั แปรตังแต่
้
112.33 ถึง 184.00 เมล็ดต่อรวงเฉลี่ย 135.58 เมล็ดต่อรวง โดยสายพันธุ์อีแดงมีจานวนเมล็ดต่อรวงต่าที่สุด
เท่ากับ 112.33 ในขณะที่สายพันธุ์ข้าวสวนมีจานวนเมล็ดต่อรวงสูงสุดเท่ากับ 184.00
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ความกว้ างเมล็ดพบว่าไม่มีความแตกต่างทางสถิติ (Table 1) ความกว้ างเมล็ดของข้ าวพื ้นเมืองทัง้ 14
สายพันธุ์ผนั แปรตังแต่
้ 1.83 ถึง 2.47 มิลลิเมตร ความกว้ างเมล็ดเฉลี่ย 2.13 มิลลิเมตร โดยสายพันธุ์สพุ รรณบุรี
01 มีความกว้ างเมล็ดต่าที่สดุ เท่ากับ 1.83 ในขณะที่สายพันธุ์ข้าวเกษตรมีความกว้ างเมล็ดสูงสุดเท่ากับ 2.47
ความยาวเมล็ดพบว่าไม่มีความแตกต่างทางสถิติ (Table 1) ความยาวเมล็ดของข้ าวพื ้นเมืองทัง้ 14 สาย
พันธุ์ผนั แปรตังแต่
้ 9.61 ถึง 10.41 มิลลิเมตร ความยาวเมล็ดเฉลี่ย 9.88 มิลลิเมตร โดยไม่ทราบสายพันธุ์ มีความ
ยาวเมล็ดต่าที่สดุ เท่ากับ 9.61 ในขณะที่สายพันธุ์ข้าวกระแสนมีความยาวเมล็ดสูงสุดเท่ากับ 10.41
นา้ หนัก 100 เมล็ดพบว่าไม่มีความแตกต่างอย่างทางสถิติ (Table 1) นา้ หนัก 100 เมล็ดของข้ าว
พื ้นเมืองทัง้ 14 สายพันธุ์ผนั แปรตังแต่
้ 1.93 ถึง 2.61 กรัม น ้าหนัก 100 เมล็ดเฉลี่ย 2.32 กรัม โดยสายพันธุ์อีแดง
มีน ้าหนัก 100 เมล็ดต่าที่สดุ เท่ากับ 1.93 ในขณะที่สายพันธุ์ข้าวลาวมีน ้าหนัก 100 เมล็ดสูงสุดเท่ากับ 2.61
น ้าหนักเมล็ดต่อกอพบว่าไม่มีความแตกต่างทางสถิติ (Table 1) น ้าหนักเมล็ดต่อกอของข้ าวพื ้นเมืองทัง้
14 สายพันธุ์ผนั แปรตังแต่
้ 8.40 ถึง 18.76 กรัมต่อกอ น ้าหนักเมล็ดต่อกอเฉลี่ย 12.53 กรัมต่อกอ โดยสายพันธุ์อี
ขาวมีนา้ หนักเมล็ดต่อกอต่าที่สุดเท่ากับ 8.40 ในขณะที่สายพันธุ์ข้าวสวนมี นา้ หนักเมล็ดต่อกอสูงสุดเท่ากับ
18.76

วิจารณ์ ผลการทดลอง
จากการศึกษาลักษณะทางการเกษตรของสายพันธุ์ข้าวทั ง้ 14 สายพันธุ์ พบว่าสายพันธุ์ข้าวที่มีความ
ยาวรวงที่ยาว จะมีจานวนเมล็ดต่อรวงมาก ซึ่งเป็ นลักษณะที่บ่งชี ้ถึงการให้ ผลผลิต เมล็ดต่อต้ นที่สูงด้ วย เช่นใน
ข้ าวสายพันธุ์ข้าวสวน ซึง่ มีความยาวรวง และจานวนเมล็ดต่อรวงสูงที่สดุ จึงทาให้ ได้ น ้าหนักเมล็ดต่อกอสูงที่สุด
ด้ วยเช่นกัน ซึง่ สอดคล้ องกับการศึกษาความหนาแน่นของรวงข้ าวต่อพื ้นที่เป็ นปั จจัยสาคัญต่อการกาหนดผลผลิต
ของข้ าว (Toshihiro et al., 1993) ซึง่ ในบางครัง้ การเสียหายของดอกข้ าวในระหว่างระยะแรกของการสร้ างดอก
จนถึงระยะสุกแก่ ซึง่ จะเป็ นตัวกาหนดจานวนรวงที่สามารถเก็บเกี่ยวได้ และรวมถึงเมล็ดดีต่อรวง ทาให้ สามารถ
คาดการณ์ผลผลิตจานวนเมล็ดต่อต้ น และผลผลิตเมล็ดต่อไร่ ได้ (Sheehy et al., 2001) ซึง่ มาตรฐานของน ้าหนัก
เมล็ดข้ าว 100 เมล็ดเฉลี่ยโดยทัว่ ไปเท่ากับ 1.62-4.16 กรัม (เครื อวัลย์, 2536) ทังนี
้ ้ขึ ้นอยู่กบั สภาพแวดล้ อมด้ วย
เช่นจากการศึกษาการปลูกข้ าวในพื ้นที่ตา่ งกันในประเทศญี่ปนุ่ พบว่าข้ าวแต่ละพันธุ์ให้ ผลผลิตแตกต่างกันในแต่
ละพื ้นที่ ซึง่ พบว่าสภาพภูมิอากาศเป็ นปั จจัยสาคัญต่อการเจริ ญเติบโตและให้ ผลผลิตของข้ าว นอกจากนี ้ความ
อุดมสมบูรณ์ ของดิน และการจัดการแปลงปลูก ที่แตกต่างกันออกไปในแต่ละพื ้นที่ก็ ส่งผลต่อน ้าหนักเมล็ด และ
ผลผลิตของข้ าวด้ วยเช่นกัน (Yoshida, 1983) โดยในการทดลองครั ง้ นี ้ พบว่าในพืน้ ที่ อาเภอนาคู จังหวัด
กาฬสินธุ์ ตังอยู
้ ่บริ เวณหุบเขาภูพาน มีปริ มาณน ้าฝนรวมในปี 2557 ที่ทาการทดลอง เท่ากับ 910 มิลลิเมตร (กรม
อุตุนิยมวิทยา, 2557) ซึ่งเพียงพอต่อการเจริ ญเติบโตและให้ ผลผลิตของข้ าวพันธุ์พืน้ เมือง ดังนัน้ การเลือกสาย
พันธุ์ข้าวที่จะปลูกในแต่ละท้ องถิ่นควรเลือกสายพันธุ์ที่สามารถเจริ ญเติบโตได้ ดี และเหมาะกับสภาพแวดล้ อม
ของแต่ละท้ องถิ่น จากการทดลองครัง้ นีส้ ามารถคัดเลือกสายพันธุ์ข้าวพืน้ เมืองที่มีผลผลิตสูง โดยคัดเลือกจาก
ลักษณะความยาวรวงที่ อยู่ในเกณฑ์ ดี และมีแนวโน้ มให้ จานวนเมล็ดต่อรวง และนา้ หนักเมล็ดต่อกอมาก ได้
จานวน 3 สายพันธุ์ ได้ แก่ สายพันธุ์เกษตร สายพันธุ์ข้า วสวน และสายพันธุ์อีขาว ให้ กบั เกษตรกรใช้ ประโยชน์ได้
ต่อไป
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Source

Mukdahan Province
Mukdahan Province
Mukdahan Province
Sakon Nakhon Province
Mukdahan Province
Mukdahan Province
Mukdahan Province
Nakhon Phanom Province
Sakon Nakhon Province
Sakon Nakhon Province
Mukdahan Province
Mukdahan Province
Mukdahan Province
Suphan Buri Province

Variety

Kra San (Rice 001)
Kra San (Rice 002)
Ka Set (Rice 003)
Khaw Lao (Rice 004)
Unknow (Rice 005)
Khaw Dong San (Rice 006)
Khaw San (Rice 007)
Khaw Mie Thai Sakon (Rice 008)
Khaw E-Dang (Rice 009)
E-Dang (Rice 010)
E-Dang (Rice 011)
E-Kaw (Rice 012)
E-Kaw (Rice 013)
Su Pan Bu Ree 01 (Rice 014)
Mean
F-test
CV (%)
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85.60bc
93.40ab
89.13bc
114.00a
92.53ab
91.73ab
81.20bc
83.53bc
81.73bc
93.40ab
102.87ab
95.33ab
100.07ab
68.53c
89.78
*
12.08
4.00
4.00
3.67
3.00
4.00
3.33
4.00
4.33
4.33
4.00
4.67
3.00
4.00
3.00
3.85
ns
24.72

No. of
panicles per
hill
25.20cd
26.00bd
26.93ad
26.90ad
28.40ac
25.67bd
30.40a
23.40d
25.27cd
27.20ad
26.93ad
28.73ac
29.27ab
25.20cd
26.80
*
6.16

Panicle
length (cm)

Means within a column followed by a same letter are not significantly difference at the 5% level of probability by DMRT
* Significant at 0.01<P< 0.05, ns = non significant

11.00
16.20
8.93
14.80
15.93
13.93
10.47
15.67
12.20
15.07
14.13
12.40
16.33
17.13
13.87
ns
36

Tillering No. of Plant height at
tiller/hill
4 months old
(cm)
130.33
127.00
145.67
160.00
150.67
122.00
184.00
124.00
135.00
134.00
112.33
118.50
155.33
144.00
135.58
ns
28.6

No. of
grains per
panicle
2.12
1.92
2.47
2.19
2.34
2.01
2.30
2.22
2.34
2.00
2.00
2.09
2.01
1.83
2.13
ns
11.91

Seed width
(cm)
9.88
10.41
9.80
10.18
9.61
9.71
9.75
9.75
9.94
9.63
10.29
10.00
9.62
9.70
9.88
ns
3.69

Seed length
(cm)

Table 1 Some agronomic characters and seed yield of 14 local rice varieties planted at Na Ku District of Kalasin Province in main season

2.07
2.3
2.3
2.61
2.22
2.40
2.55
2.13
2.37
1.93
2.52
2.44
2.49
2.20
2.32
ns
9.43

100 seed
weight (g)

11.16
12.65
18.03
12.56
13.54
9.80
18.76
9.41
12.82
8.40
13.54
8.40
16.64
9.77
12.53
ns
42.32

Total seed
weight per hill
(g)
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สรุป
1. การประเมินสายพันธุ์ข้าวพื ้นเมืองจานวน 14 สายพันธุ์ในพื ้นที่อาเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์เพื่อศึกษา
สายพันธุ์ที่ให้ องค์ประกอบของผลผลิตที่ดีในระหว่างเดือนมิถนุ ายน-ธันวาคม พ.ศ. 2557 พบว่าลักษณะการแตก
กอเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 8.93-17.13 หน่อต่อกอ ความสูงเมื่ออายุ 4 เดือนเฉลี่ยอยู่ในช่วง 68.53-114.00 เซนติเมตร
ความยาวรวงเฉลี่ยอยู่ในช่วง 13.40-30.40 เซนติเมตร จานวนรวงต่อกอเฉลี่ยอยู่ในช่วง 3.00-4.67 รวงต่อกอ
จานวนเมล็ดต่อรวงเฉลี่ยอยู่ในช่วง 112.33-184.00 เมล็ด ความยาวเมล็ดเฉลี่ยอยู่ในช่วง 9.61-10.41 มิลลิเมตร
ความกว้ างเมล็ดเฉลี่ยอยู่ในช่วง 1.83-2.47 มิลลิเมตร น ้าหนัก 100 เมล็ดเฉลี่ยอยู่ในช่วง 1.93-2.61 กรั ม และ
น ้าหนักเมล็ดต่อกอเฉลี่ยอยู่ในช่วง 8.40-18.76 กรัม
2. จากการศึกษาด้ านเจริ ญเติบโตและองค์ประกอบของผลผลิตสามารถคัดเลือกสายพันธุ์ข้าวพื ้นเมือง
ได้ จานวน 3 สายพันธุ์ ได้ แก่ สายพันธุ์เกษตร สายพันธุ์ข้าวสวน และสายพันธุ์อีขาว
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การประเมินความหลากหลายทางพันธุกรรมของข้ าวไร่ โดยอาศัยลักษณะสัณฐานวิทยา
Genetic Diversity Evaluation of Upland Rice Based on Morphological Traits
นเรศศักดิ์ เชือ้ คนแข็ง1 นิภาภรณ์ สีฑาพุฒ1 ธนพร ขจรผล1 และ ชลธิรา แสงศิริ2*
Naressak Chaiconkhang1 Nipaporn Seetaput1 Tanaporn Kajonphol1 and Chontira Sangsiri2*

บทคัดย่ อ
ความหลากหลายทางพันธุกรรมของข้ าวไร่ จานวน 64 สายพันธุ์โดยอาศัยลักษณะทางสัณฐานวิทยา
จานวน 27 ลักษณะ พบความแตกต่างทางพันธุกรรมและจัดกลุ่มด้ วยวิธี UPGMA สามารถจัดกลุ่มออกเป็ น 3
กลุ่ม ได้ แก่ กลุ่มที่ 1 มีจานวน 22 สายพันธุ์ กลุ่มที่ 2 มีจานวน 35 สายพันธุ์ กลุ่มที่ 3 มีจานวน 7 สายพันธุ์ เมื่อ
พิจารณาถึงความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะสัณฐานวิทยาของข้ าวไร่ พบว่า ลักษณะรวงมีความสัมพันธ์ ทางบวกกับ
ลักษณะการแตกระแง้ (0.49) มีความสัมพันธ์ ทางลบกับลักษณะการสุกแก่ (-0.70) และมีความสัมพันธ์ ทางบวก
กับประเภทของข้ าว (0.50) สีเมล็ดมีความสัมพันธ์ ทางบวกกับประเภทของข้ าว (0.60) รู ปร่ างของข้ าว (0.69)
และการเป็ นท้ องไข่ (0.52) ซึง่ จากการศึกษาการจัดกลุ่มและความสัมพันธ์ ของข้ าวไร่ ด้วยลักษณะทางสัณฐาน
วิทยาแสดงให้ เห็นถึงการจัดกลุ่มข้ าวไร่ และความสัมพันธ์ ระหว่างลักษณะ ซึ่งสามารถใช้ เป็ นประโยชน์ ในการ
คัดเลือกเป็ นพ่อแม่พนั ธุ์และปรับปรุ งพันธุ์ข้าวในอนาคต

ABSTRACT
Genetic diversity of 64 upland rice varieties was evaluated based on 27
morphological characters. Genetic dissimilarity was analyzed and clustering was done using
UPGMA. The results showed that we could group into 3 group; group I with 22 upland rice varieties,
35 upland rice varieties in group II and 7 upland rice varieties in group III. The correlation between
the traits showed that panicle characteristic was positively correlated with secondary branching
(0.49), negatively correlated with the maturity stage (-0.70) and positively correlated with type of rice
(0.50). The lemma- palea color was positively correlated with type of rice (0.60), seed shape (0.69)
and grain chakiness (0.52). In this study, we could group upland rice varieties using the
morphological characters and studied on the correlation between the traits. These can be useful for
the selection of parental type and the program of rice breeding in the future.

Key Words: Genetic Diversity, Morphological Traits, Upland Rice
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สาขาพืช

คานา
ประเทศไทยเป็ นศูนย์กลางของแหล่งกาเนิดและการแพร่ กระจายของข้ าวสายพันธุ์ต่างๆ อันเนื่องมาจาก
สภาพพื ้นที่และสภาพอากาศที่มีความแตกต่างกันในแต่ละภูมิภาค จึงมีความหลากหลายทางพันธุกรรมของข้ าว
(Rerkasem and Rerkasem, 2002) และในประเทศไทยยังมีการปลูกและการใช้ ประโยชน์จากข้ าวและหลาย
รู ปแบบ ในปั จจุบนั พบว่า ความหลากหลายของสายพันธุ์ข้าวลดลงไป โดยเกษตรกรปลูกข้ าวเพียงไม่กี่สายพันธุ์
เนื่ องจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ และเกษตรกรหันไปปลูกข้ าวสายพันธุ์ที่ได้ รับความนิ ยมเท่านัน้
(เบญจวรรณ, 2548)
ข้ าวไร่ เป็ นข้ าวที่ต้องการน ้าน้ อยในการเจริ ญเติบโต สามารถเพาะปลูกได้ บนบริ เวณเชิงเขา ที่ดอนภายใน
สภาพไร่ โดยอาศัยน ้าฝนในการเจริ ญเติบโต สามารถเติบโตได้ ดี เมื่อมีปริ มาณน ้าในดินเหมาะสม ซึง่ ข้ าวไร่ ส่วน
ใหญ่เป็ นข้ าวไวแสง มีลกั ษณะลาต้ นสูงทาให้ ได้ เปรี ยบในการแข่งขันกับวัชพืช การปลูกข้ าวไร่ ในประเทศไทยมีมา
ช้ านาน โดยมีพืน้ ที่ การปลูกในภาคเหนื อ ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ และภาคใต้ นอกจากนี ้ ข้ าวไร่ ยังมีความ
หลากหลายทางสายพันธุ์แตกต่างกันไปในการแต่ละพื ้นที่ โดยมีความสามารถในปรับตัวให้ เข้ ากับสภาพแวดล้ อม
ได้ ดี มีลกั ษณะบางอย่างที่ดี เช่น ทนแล้ งและมีความต้ านทานต่อโรคและแมลง เป็ นต้ น (กิตติศกั ดิ์, 2552) ใน
การศึกษาทดลองครัง้ นี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมของสายพันธุ์ข้าวไร่ ที่ได้ จากการ
รวบรวมสายพันธุ์ในประเทศไทย เพื่อประโยชน์ในการสารวจ เชิงอนุรักษ์ และรวมการจัดกลุ่มของสายพันธุ์ที่มี
ลัก ษณะทางสัณ ฐานวิ ท ยาที่ แตกต่างกัน เพื่ อใช้ ป ระโยชน์ ใ นด้ านการปรั บ ปรุ งสายพัน ธุ์ ข้าวในอนาคต และ
นอกจากนี จ้ ากลักษณะสัณฐานวิท ยาดังกล่าวยังได้ ทาการหาความสัมพันธ์ ระหว่างลักษณะ เพื่ อเป็ น ข้ อมูล
ประกอบการคัดเลือกสายพันธุ์ข้าว หรื อการปรั บปรุ งลักษณะที่ น่าสนใจในสายพันธุ์ข้าว สาหรั บงานด้ านการ
ปรับปรุ งพันธุ์ และการคัดเลือกเป็ นพ่อแม่พนั ธุ์ตอ่ ไป

อุปกรณ์ และวิธีการ
รวบรวมสายพันธุ์ข้าวไร่ จานวน 64 สายพันธุ์ที่ได้ จากการรวบรวมพันธุ์ในพื ้นที่ 11 จังหวัด ได้ แก่ Rice 2,
Rice 7, Rice 9, Rice 11, Rice 14, Rice 15, Rice 16, Rice 18, Rice 20, Rice 21, Rice 100, Rice 106, Rice
112, Rice 113, Rice 114, Rice 115, Rice 116, Rice 123, Rice 131, Rice 137, Rice 147, Rice 149, Rice
150, Rice 151, Rice 152, Rice 153, Rice 154, Rice 155, Rice 156, Rice 158, Rice 160, Rice 162, Rice
163, Rice 164, Rice 165, Rice 166, Rice 168, Rice 169, Rice 170, Rice 172, Rice 173, Rice 174, Rice
177, Rice 185, Rice 186, Rice 193, Rice 194, Rice 199, Rice 207, Rice 208, Rice 209, Rice 211, Rice
212, Rice 213, Rice 215, Rice 216, Rice 228, Rice 231, Rice 258, Rice 264, Rice268, Rice 269, Rice
273, Rice 274
วางแผนการทดลองแบบสุ่มในบล็อคสมบูรณ์ (Randomized Complete Block Design; RCBD) 64
สิ่งทดลอง จานวน 3 ซ ้า
นาสายพันธุ์ข้าวไร่ ที่รวบรวมได้ มาปลูกทดสอบ ในแปลงทดลองที่บ้านชาด ตาบลนาคู พื ้นที่อาเภอนาคู
จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยใช้ ขนาดแปลงย่อย 1×5 เมตร ระยะปลูกเท่ากับ 25×30 เซนติเมตร ปลูกโดยการหยอดหลุม
หลุมละ 3 เมล็ด ระยะเวลาการปลูกเป็ นเวลา 6 เดือน ตังแต่
้ เดือนมิถนุ ายน-ธันวาคม 2557
หลังจากปลูกประมาณ 60 วัน กาจัดวัชพืชเมื่อต้ นข้ าวอายุประมาณ 30 วัน และ 60 วัน
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บันทึกข้ อมูลทังหมดจ
้
านวน 27 ลักษณะ ได้ แก่ สีแผ่นใบ สีกาบใบ ขนใบ มุมยอดแผ่นใบ สีข้อต่อใบ สี
ปล้ อง สีหใู บ ลักษณะทรงกอ สียอดเกสรเพศเมีย สีปลายยอดดอก สีกลีบฐานรองดอก หางข้ าว สีหางข้ าว ความ
แข็งแรงของต้ น ลักษณะใบธง ลักษณะรวง การยืดของคอรวง การแตกระแง้ อายุการสุกแก่ ลักษณะการติด
เมล็ด การร่ วงของเมล็ด ขนบนเปลือกเมล็ด สีเปลือกเมล็ด สีข้าวกล้ อง ชนิดข้ าวสาร รู ปร่ างเมล็ด และการเป็ น
ท้ องไข่

ผลการทดลองและวิจารณ์
1. การจัดกลุ่มข้ าวไร่ โดยอาศัยลักษณะทางสัณฐานวิทยา
จากการจัดกลุ่มข้ าวไร่ จานวน 64 สายพันธุ์ ด้ วยวิธี UPGMA โดยใช้ ลักษณะทางสัณฐานวิทยา 27
ลั ก ษณะในการแบ่ ง กลุ่ ม โดยน าสายพั น ธุ์ ข้ าวไร่ ที่ มี ลั ก ษณะที่ แ ตกต่ า งกั น มากที่ สุ ด จะน ามาจั ด กลุ่ ม
(Romesburg, 2004) พบว่าสามารถจัดกลุ่มของข้ าวไร่ ได้ 3 กลุ่ม (ภาพที่ 1) กลุ่มที่1 มีจานวน 22 สายพันธุ์
ได้ แก่ สายพันธุ์ Rice 2, Rice 7, Rice 11, Rice 14, Rice 15, Rice 16, Rice 18, Rice 20, Rice 21, Rice 100,
Rice 106, Rice 114, Rice 116, Rice 123, Rice 131, Rice 137, Rice 160, Rice 231, Rice 264, Rice 269,
Rice 273 และRice 274 กลุ่มที่ 2 มีจานวน 35 สายพันธุ์ ได้ แก่ สายพันธุ์ Rice 9, Rice 112, Rice 113, Rice
147, Rice 149, Rice 150, Rice 151, Rice 152, Rice 153, Rice 162, Rice 163, Rice 164, Rice 165, Rice
166, Rice 168, Rice 170, Rice 172, Rice 173, Rice 174, Rice 177, Rice 185, Rice 186, Rice 193, Rice
194, Rice 199, Rice 207, Rice 208, Rice 209, Rice 211, Rice 212, Rice 213, Rice 215, Rice 216, Rice
228 และRice 258 กลุม่ ที่ 3 มีจานวน 7 สายพันธุ์ ได้ แก่ Rice 115, Rice 154, Rice 155, Rice 156, Rice 158,
Rice 169 และRice268 ซึง่ จากผลการทดลองสามารถนามาใช้ ในการแยกความแตกต่างของลักษณะข้ าวไร่ ได้
สอดคล้ องกับการศึกษาในหลายวิจัยที่ใช้ วิธีการจัดกลุ่มเพื่อจาแนกลักษณะเพื่ อใช้ ประโยชน์ ด้านที่สนใจ เช่น
Tripathy et al. (2015) ได้ ทาการจัดกลุม่ ข้ าวไร่ จานวน 36 สายพันธุ์ โดยใช้ ลกั ษณะทางเศรษฐกิจ 8 ลักษณะใน
การจาแนก พบว่าสามารถแบ่งกลุ่มได้ จานวน 6 กลุ่ม ซึง่ สามารถนาไปใช้ ในโครงการการปรับปรุ งพันธุ์ข้าว และ
งานด้ าน QTL mapping ให้ มีประสิทธิภาพมากขึ ้น Khatun et al. (2015) ศึกษาความหลากหลายของสายพันธุ์
ข้ าวไร่ จานวน 50 สายพันธุ์ และทาการจัดกลุ่มข้ าวไร่ โดยใช้ ลกั ษณะความต้ านทานโรคไหม้ ซึง่ สามารถจัดกลุ่ม
ได้ 5 กลุ่ม จากข้ อมูลดังกล่าวนาไปใช้ ในการเลือกสายพันธุ์ข้าวที่ต้านทานเพื่อนาไปใช้ ในการปรับปรุ งพันธุ์ข้าว
ผลผลิตสูง และต้ านทานโรคไหม้

74

การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 55

สาขาพืช

200

180

160

140

Dissimilarity

120

100

80

60

40

20

21
20
160
100
2
11
264
269
16
7
15
274
116
106
114
273
131
137
231
123
14
18
169
115
268
154
158
155
156
258
173
185
9
163
228
186
194
147
199
112
113
164
193
162
168
153
170
150
174
209
216
172
213
152
211
208
215
165
177
212
149
151
166
207

0

Figure 1 The grouping of 64 upland rice varieties using 27 morphological characteristic

2. การหาความสหสัมพันธ์ ข้าวไร่ ด้วยลักษณะทางสัณฐานวิทยา
จากการศึกษาหาค่าสหสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางสัณฐานวิทยาจานวน 27 ลักษณะ พบว่าลักษณะสี
กาบใบมีความสัมพันธ์ทางบวกอย่างมีนยั สาคัญยิ่งทางสถิติกบั ลักษณะสีข้อต่อใบ (0.51) และลักษณะสีของหูใบ
(0.47) ลักษณะสีปล้ องมีความสัมพันธ์ ทางบวกอย่างมีนยั สาคัญยิ่ง ทางสถิติกบั ลักษณะสีของยอดเกสรเพศเมีย
(0.64) ลักษณะสีของยอดเกสรเพศเมียมีความสัมพันธ์ทางบวก อย่างมีนยั สาคัญยิ่งกับลักษณะสีข้อต่อใบ (0.66)
ลักษณะสีปล้ อง (0.64) ลักษณะสีของหูใบ (0.69) ลักษณะสีปลายดอก (0.53) สีของฐานรองดอก (0.46)
ลักษณะชนิดข้ าว (0.55) และมีความสัมพันธ์ ทางลบกับลักษณะท้ องไข่ (-0.54) สีปลายดอกมีความสัมพันธ์
ทางบวกอย่างมีนยั สาคัญยิ่งกับลักษณะสีข้อต่อใบ (0.48) ลักษณะสีปล้ อง (0.47) ลักษณะสีของหูใบ (0.49) และ
ลักษณะสีของยอดเกสรเพศเมีย (0.53) ลักษณะสีของฐานรองดอกมีความสัมพันธ์ ทางบวกอย่างมีนยั สาคัญยิ่ง
กับลักษณะสีปล้ อง (0.59) และลักษณะสีของยอดเกสรเพศเมีย (0.46) ลักษณะสีของหางข้ าวมีความสัมพันธ์
ทางบวกอย่างมีนัยสาคัญยิ่ งกับลักษณะการมีหางข้ าว (0.96) ลักษณะรวงมีความสัมพันธ์ ทางบวกอย่างมี
นัยสาคัญยิ่งกับลักษณะการแตกระแง้ (0.49) ลักษณะชนิดข้ าว (0.48) และมีความสัมพันธ์ ทางลบกับลักษณะ
การสุกแก่ (-0.70) ลักษณะการแตกระแง้ มีความสัมพันธ์ทางบวกอย่างมีนยั สาคัญยิ่งกับลักษณะรวง(0.49) และมี
ความสัมพันธ์ ทางลบกับลักษณะการสุกแก่ (-0.73) ลักษณะการสุกแก่ มีความสัมพันธ์ ทางลบอย่างมีนยั สาคัญ
ยิ่งกับลักษณะรวง (-0.70) ลักษณะการแตกระแง้ (-0.73) และลักษณะชนิดข้ าว (-0.50) ลักษณะการติดเมล็ดมี
ความสัมพันธ์ ทางบวกอย่างมีนยั สาคัญยิ่งกับลักษณะสีกาบใบ (0.46) และลักษณะชนิดข้ าว (0.52) ลักษณะสี
ของเปลือกเมล็ด มีความสัมพันธ์ทางบวกอย่างมีนยั สาคัญยิ่งกับลักษณะชนิดข้ าว (0.55) กับลักษณะรู ปร่ างข้ าว
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(0.69) และลักษณะท้ องไข่ (0.52) ลักษณะสีเมล็ด มีความสัมพันธ์ ทางบวกอย่างมีนยั สาคัญยิ่งกับลักษณะสีข้อ
ต่อใบ (0.45) และลักษณะสีของหูใบ (0.50) ลักษณะชนิดข้ าว มีความสัมพันธ์ ทางบวกอย่างมีนยั สาคัญยิ่งกับ
ลักษณะสีข องหูใ บ (0.46) ลัก ษณะเกสรเพศเมีย (0.55) ลักษณะรวง (0.48) ลักษณะรู ปร่ างข้ าวโดยมี
ความสัมพันธ์เท่ากับ (0.60) และมีความสัมพันธ์ทางลบอย่างกับลักษณะการสุกแก่ (-0.50) ลักษณะการติดเมล็ด
(-0.52) และลักษณะท้ องไข่ (-0.95) ลักษณะรู ปร่ างข้ าว มีความสัมพันธ์ ทางบวกอย่างมีนยั สาคัญยิ่งกับลักษณะ
ชนิดข้ าว (0.60) และมีความสัมพันธ์ ทางลบอย่างมีนยั สาคัญยิ่งกับลักษณะท้ องไข่ (-0.55) ลักษณะท้ องไข่ มี
ความสัมพันธ์ ทางลบอย่างมีนัยสาคัญยิ่งกับลักษณะชนิดข้ าว (-0.95) และลักษณะรู ปร่ างข้ าว (-0.55) จาก
การศึกษาดังกล่าวทาให้ ทราบถึงความสัมพันธ์ ระหว่างของลักษณะสัณฐานวิทยาต่างๆ ซึง่ สามารถนาไปใช้ เป็ น
เครื่ องมือในการช่วยคัดเลือกสายพันธุ์ข้าว เพื่อการปรับปรุ งพันธุ์ในลักษณะทางสัณฐานวิทยาในทานองเดียวกับ
การศึกษาของ Konate et al. (2016) ที่พบความสัมพันธ์ ระหว่างลักษณะทางการเกษตรของสายพันธุ์ข้าว เช่น
พื ้นที่ใบมีความสัมพันธ์ ทางลบกับจานวนรวง น ้าหนักมวลของต้ นมีความสัมพันธ์ ทางบวกกับน ้าหนักลาต้ น และ
ผลผลิ ต เป็ นต้ น ซึ่งเป็ นประโยชน์ ใ นด้ านการคัดเลือกลักษณะทางการเกษตรเพื่ อการปรั บปรุ งพัน ธุ์ได้ ต่อไป
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Table 1 Correlations between the 27 morphological characters of 64 upland rice varieties
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Remarks 1 Leaf blade color; 2 Basal leaf sheath color; 3 Leaf hair 4 Leaf angle; 5 Collar color; 6 Culm internode color; 7 Ear leaf color; 8 Tillering; 9 Stigma color; 10 apiculus color; 11 Sterile lemma color; 12 Awning; 13 Awning
seed color; 14 Culm strength; 15 Flag leaf; 16 Panicle type; 17 Panicle base type; 18 Secondary branching; 19 Days to maturity; 20 Seed setting type; 21 Seed falling type; 22 Hairing seed; 23 Lemma- palea color; 24 Seed
coat color; 25 Type of rice; 26 Seed shape; 27 Grain chakiness

2

1

Table 1 (continued)
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สรุป
จากการศึกษาการจัดกลุม่ และความสัมพันธ์ของข้ าวไร่ ด้วยลักษณะสัณฐานวิทยาสามารถแบ่งออกเป็ น
3 กลุม่ ได้ แก่ กลุม่ ที่1 มีจานวน 22 สายพันธุ์ กลุม่ ที่ 2 มีจานวน 35 สายพันธุ์ และกลุม่ ที่ 3 มีจานวน 7 สายพันธุ์
เมื่อพิ จ ารณาถึงความสัมพัน ธ์ ร ะหว่างลัก ษณะสัณ ฐานวิ ท ยาของข้ าวไร่ พ บว่า ลัก ษณะรวงมีความสัมพัน ธ์
ทางบวกกับลักษณะการแตกระแง้ (0.49) มีความสัมพัน ธ์ ทางลบกับลักษณะการสุก แก่ (-0.70) และมี
ความสัมพันธ์ ทางบวกกับประเภทของข้ าว (0.50) สีเมล็ดมีความสัมพันธ์ ทางบวกกับประเภทของข้ าว (0.60)
รู ปร่ างของข้ าว (0.69) และการเป็ นท้ องไข่ (0.52)
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ผลของการใชปุยเคมีตามคาวิเคราะหดินรวมกับปุย อินทรียตอผลผลิตและองคประกอบผลผลิต
ของขาวสังขหยดพัทลุงทีป่ ลูกในดินนาชุดดินพัทลุง
Effects of Using Chemical Fertilizer Based on Soil Analysis with Organic Fertilizer on Yield and
Yield Components of Sangyodphatthalung rice Grown in Paddy Soil of Phatthalung Soil Series
สมพร ดํายศ 1* เปรมฤดี ดํายศ1 และ เมฆา ชาติกุล1
Somporn Domyos 1*, Preamrudee Domyos1 and Meka Chartikul1

บทคัดยอ

วัตถุประสงคการวิจัยเพื่อศึกษาผลของการใชปุยเคมีตามคาวิเคราะหดินรวมกับปุยอินทรียตอผลผลิต
และองคประกอบผลผลิตของขาวสังขหยดพัทลุงที่ปลูกในดินนาชุดดินพัทลุง วางแผนการทดลอง CRD จํานวน
4 ซ้ํา 9 สิ่งทดลอง ไดแก 1) ปุยเคมีตามคาวิเคราะหดิน (chemical fertilizer based on soil analysis,
CFBSA) 2) ปุยเคมีตามคาวิเคราะหดินรวมกับปอเทือง 500 กก. นน.แหง/ไร (CFBSA+CJ500) 3) ปุยเคมีตาม
คาวิเคราะหดินรวมกับปอเทือง 1,000 กก. นน.แหง/ไร (CFBSA+CJ1,000) 4) ปุยเคมีตามคาวิเคราะหดินรวมกับ
มูลไก 1,500 กก. นน.แหง/ไร (CFBSA+ChM1,500) 5) ปุยเคมีตามคาวิเคราะหดินรวมกับมูลไก 2,000 กก. นน.
แหง/ไร (CFBSA+ChM2,000) 6) ปุยเคมีตามคาวิเคราะหดินรวมกับมูลสุกร 1,500 กก. นน.แหง/ไร
(CBSAF+PM1,500) 7) ปุยเคมีตามคาวิเคราะหดินรวมกับมุลสุกร 2,000 กก. นน.แหง/ไร (CFBSA+PM2,000)
8) ปุยเคมีตามคาวิเคราะหดินรวมกับมูลโค 1,500 กก. นน.แหง/ไร (CFBSA+CM1,500) และ 9) ปุยเคมีตามคา
วิเคราะหดินรวมกับมูลโค 2,000 กก. นน.แหง/ไร (CFBSA+CM2,000) ผลการทดลอง พบวาสิ่งทดลอง
CFBSA+PM2,000 มีผลทําใหขาวมีผลผลิตและเปอรเซ็นตเมล็ดดีสูงสุดและแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติกับ
สิ่งทดลองอื่น ๆ เฉลี่ย 11.74 ก./กระถางและ 92.58 % ตามลําดับ อยางไรก็ตามเมื่อพิจารณาผลตอบแทน
ภายหลังหักตนทุนคาปุย พบวาการใชสิ่งทดลอง CFBSA+CJ500 ใหผลตอบแทนสูงสุด (5,586 บาท/ไร)

ABSTRACT

The objective of this research was to investigate the effects of using chemical
fertilizer based on soil analysis with organic fertilizer on yield and yield components of
Sangyodphatthalung rice grown in paddy soil of Phatthalung Soil series. A completely
randomized design with 4 replications was used. The treatments were different fertilization
regime, namely: 1) chemical fertilizer based on soil analysis (CFBSA), 2) CFBSA+ CJ500
(Crotalaria juncia 500 kg/rai), 3) CFBSA+ CJ1,000 (Crotalaria juncia 1,000 kg/rai), 4)
CFBSA+ChM1,500 (chicken manure 1,500 kg/rai), 5) CFBSA+ChM2.000 (chicken manure 2,000
kg/rai), 6) CFBSA+ PM1,500 (pig manure 1,500 kg/rai), 7) CFBSA+ PM2,,000 (pig manure 2,000
kg/rai), 8) CFBSA+ CM1,500 (cow manure 1,500 kg/rai) and 9) CFBSA+ CM2,000 (cow manure 2,000
kg/rai). The results showed that of the CFBSA+PM2,000 which resulted increase in rice yield
(11.74 g./pot) and % of filled grain (92.58 %) significantly difference among all treatments.
Economic return over fertilizer cost in CFBSA+CJ500 was the greatest (5,586 baht/rai).
Key Words: chemical fertilizer based on soil analysis, organic fertilizer, Sangyodphattalung rice , yield, yield components
* Corresponding author; e-mail address: dsomporn@hotmail.com
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คํานํา
ขาวสังขหยดพัทลุง (Sangyodphatthalung) เปนขาวพันธุพื้นเมืองไวแสงพันธุแรกของไทยที่ไดรับ
การขึ้นทะเบียนเปนขาวจีไอ (GI, Geographical Indication) ใหผลผลิตเฉลี่ย 400 กก./ไร และถูกจัดไวใน
กลุมขาวที่มีสีแดงที่มีคุณลักษณะพิเศษทางสุขอนามัยสูง โดยเฉพาะมีกาบา (GABA, gamma amino butyric
acid) ปริมาณสูง เชน ในขาวกลองงอก พบวามีปริมาณกาบาเฉลี่ย 10 มก./100 ก. (ศูนยวิจัยขาวพัทลุง,
2550) ในปจจุบันจึงเปนที่ตองการของผูบริโภคเพิ่มขึ้นและไดมีการปลูกกันมากขึ้นในจังหวัดพัทลุง แตอยางไรก็
ตามพบวาดินนาในจังหวัดพัทลุงที่ใชปลูกขาวมาเปนระยะเวลายาวนานโดยไมมีการจัดการดินและธาตุอาหารให
สอดคลองกับสภาพดินที่ปลูกขาว ทําใหความอุดมสมบูรณของดินนาลดลงจนในที่สุดจะไมสามารถปลูกขาวให
ผลผลิตสูงไดตามที่ตองการ ซึ่งธาตุอาหารในดินนาสวนใหญมักสูญเสียไปกับผลผลิตขาวที่ถูกนําออกไปจาก
พื้นที่เปนประจํา ดังนั้นการปลูกขาวจึงตองเพิ่มเติมธาตุอาหารในดินนาใหเพียงพอกับความตองการของขาวจึง
จะไดผลผลิตขาวไดตามที่ตองการ โดยการใสปุยขาวเปนวิธีการที่สําคัญในการเพิ่มธาตุอาหารในดินนา แตกอน
การใสปุยจะตองทราบคุณสมบัติตาง ๆ ของดินนากอนปลูกขาว เชน สภาพความเปนกรด-ดางของดินนา คา
ปริมาณธาตุอาหารในดินนาที่เปนประโยชนตอขาว เปนตน จึงจะสามารถกําหนดชนิดของปุย ปริมาณการใชปุย
ชวงเวลาการใชปุย และจุดใสปุยไดถูกตอง เพื่อใหขาวดูดปุยไปใชประโยชนไดงายและเร็วที่สุด โดยเฉพาะการ
จัดการดินและธาตุอาหารแบบผสมผสานเปนสิ่งสําคัญดวยการวิเคราะหดินเพื่อใหทราบคุณสมบัติตาง ๆ ของ
ดินนาเสียกอนแลวจึงกําหนดการใชปุยเคมีและปุยอินทรียรวมกันเพื่อนําเอาคุณสมบัติที่ดีของปุยทั้งสองนี้มา
สงเสริมและสนับสนุนซึ่งกันและกันจะเปนแนวทางที่ดีใชเพิ่มประสิทธิภาพของการใชปุยในนาขาว เนื่องจากปุย
อินทรียชวยดูดซับไอออนของธาตุอาหารที่ปลดปลอยจากปุยเคมีแลวคอย ๆ ปลดปลอยไออนนี้ใหแกตนขาว
(ยงยุทธ และคณะ, 2551) รวมทั้งยังชวยสงเสริมการพัฒนาระบบรากขาวอีกดวย (Yamazaki and Harada,
1982) สําหรับปุยอินทรียที่เลือกใชควรมีปริมาณธาตุอาหารไนโตรเจนเพียงพอกับความตองการของขาว เชน
มูลสุกร มีไนโตรเจน 2.69 % มูลไก มีไนโตรเจน 2.59 % (อํานาจ, 2553) ปอเทือง มีไนโตรเจน 2.53 %
(สมพร และคณะ, 2550) ซึ่งการใชปุยเคมีรวมกับปุยอินทรียดังที่กลาวนี้จะมีผลทําใหขาวมีผลผลิตตอไรสูงกวา
การใชปุยเคมีอยางเดียว (ประเสริฐ และคณะ, 2542 ) อยางไรก็ตามดินนาที่ชาวนาใชปลูกขาวในปจจุบันเปน
ชุดดินแตกตางกันและมีความอุดมสมบูรณของดินแตกตางกัน แตชาวนายังคงใสปุยขาวตามคําแนะนําโดยทั่วไป
ทําใหการปลูกขาวมีปญหาในการใชปุยขาวที่มากหรือนอยเกินไปในแตละฤดูกาลปลูก ไดสงผลถึงตนทุนการ
ผลิตขางสูงเกินไปในขณะที่ขาวไดรับธาตุอาหารไมเพียงพอกับความตองการ สงผลใหไดผลผลิตขาวต่ําและไม
เปนไปตามที่ชาวนาตองการ ถาชาวนาไดมีการวิเคราะหดินนากอนการปลูกขาวก็จะสามารถประเมินระดับความ
อุดมสมบูรณของดินและกําหนดการใชปุยไดแมนยํา ถูกตอง และมีประสิทธิภาพ หรือสามารถปฏิบัติไดตาม
คําแนะนําการใชปุยเคมีตามคาวิเคราะหดินรวมกับปุยอินทรียอยางมีประสิทธิภาพสําหรับการปลูกพืชเศรษฐกิจ
รายตําบลที่กรมพัฒนาที่ดินไดจัดทําไวแลวก็ได (กรมพัฒนาที่ดิน, 2554) ดังนั้นการวิจัยครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงค
เพื่อเปรียบเทียบผลของการใชปุยเคมีตามคาวิเคราะหดินรวมกับปุยอินทรียบางชนิดที่นาสนใจตอผลผลิตและ
องคประกอบผลผลิตของขาวสังขหยดพัทลุงที่ปลูกในดินนาชุดดินพัทลุง โดยเนนการใชปุยเคมีตามคาวิเคราะห
ดินรวมกับปุยอินทรียแบบบูรณาการตามศักยภาพของพื้นที่ที่คํานึงถึงชุดดินและขาวที่ปลูก ซึ่งจะเปนอีกแนวทาง
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หนึ่งในการเพิ่มผลผลิตขาว ลดการใชปุยเคมี และลดตนทุนในการผลิต รวมทั้งทําใหมีการใชประโยชนที่ดิน
อยางยั่งยืนในอนาคตได

อุปกรณและวิธีการ
ดําเนินการทดลอง ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง จังหวัดพัทลุง ใชดินทดลองในพื้นที่ปลูก
ขาวของตําบลควนมะพราว อําเภอเมือง จังหวัดพัทลุง เปนชุดดินพัทลุง (กลุมชุดดินที่ 6) (กรมพัฒนาที่ดิน,
2554) โดยมีคาวิเคราะหดิน คือ ระดับอินทรียวัตถุ ปานกลาง ระดับฟอสฟอรัสที่เปนประโยชน สูง และระดับ
โพแทสเซียมที่เปนประโยชน ต่ํามาก มีคําแนะนําใหใชปุยเคมีตามคาวิเคราะหดินสําหรับขาวไวตอชวงแสง คือ
ปุยรองพื้นสูตร 46-0-0 อัตรา 7 กก./ไร ผสมกับสูตร 0-0-60 อัตรา 10 กก./ไร หลังปกดํา 7-10 วัน และ
ปุยแตงหนาสูตร 46-0-0 อัตรา 7 กก./ไร กอนการสุกแก 75 วัน และใสปุยอินทรียปุยคอกหรือปุยหมัก อัตรา
1.5-2.0 ตัน/ไรในขั้นตอนเตรียมดิน หรือปลูกพืชปุยสดแลวไถกลบกอนปลูกขาว (กรมพัฒนาที่ดิน, 2554) วาง
แผนการทดลองแบบสุมสมบูรณ (completely randomized design, CRD) จํานวน 4 ซ้ํา ประกอบดวย 9
สิ่งทดลอง ไดแก 1) ใสปุยเคมีตามคาวิเคราะหดิน (กรมพัฒนาที่ดิน, 2554) (chemical fertilizer based on soil
analysis, CFBSA) 2) ใสปุยเคมีตามคาวิเคราะหดินรวมกับปอเทือง 500 กก. นน.แหง/ไร (CFBSA+CJ500)
3) ใสปุยเคมีตามคาวิเคราะหดินรวมกับปอเทือง 1,000 กก. นน.แหง/ไร (CFBSA+CJ1,000) 4) ใสปุยเคมีตามคา
วิเคราะหดินรวมกับมูลไก 1,500 กก. นน.แหง/ไร (CFBSA+ChM1,500) 5) ใสปุยเคมีตามคาวิเคราะหดินรวมกับ
มูลไก 2,000 กก. นน.แหง/ไร (CFBSA+ChM2,000) 6) ใสปุยเคมีตามคาวิเคราะหดินรวมกับมูลสุกร 1,500 กก.
นน.แหง/ไร (CFBSA+PM1,500) 7) ใสปุยเคมีตามคาวิเคราะหดินรวมกับมุลสุกร 2,000 กก. นน.แหง/ไร
(CFBSA+PM2,000) 8) ใสปุยเคมีตามคาวิเคราะหดินรวมกับมูลโค 1,500 กก. นน.แหง/ไร (CFBSA+CM1,500)
และ9) ใสปุยเคมีตามคาวิเคราะหดินรวมกับมูลโค 2,000 กก. นน.แหง/ไร (CFBSA+CM2,000) นําดินทดลอง
บรรจุในกระถาง ๆ ละ 10 กก. นําตัวอยางปอเทืองและปุยคอกตามอัตราที่กําหนดไวในแตละสิ่งทดลองผสม
กับดินในกระถางที่ระดับความลึก 10 ซม. (Williams and Finrock,1992) เติมน้ําและขังน้ําไว 15 วัน (สมพร
และคณะ, 2550; Meelu et al.,1994) แลวใสปุยเคมีตามคาวิเคราะหดินกอนปกดํา 1 วัน ปกดํากลาขาว
กระถาง ๆ ละ 5 ตน ดูแลรักษาระดับน้ําใหอยูในระดับความลึก 5 ซม. ตลอดชวงการเจริญเติบโตของตนขาว
และระยะ
2 สัปดาหกอนการเก็บเกี่ยวปลอยใหน้ําแหง ปองกันและกําจัดศัตรูขาวโดยใชมือถอนวัชพืชและ
ตรวจจับทําลายแมลงศัตรูขาว และบันทึกขอมูลองคประกอบผลผลิตและผลผลิต โดยนับจํานวนการแตกกอ
จํานวนรวงตอกอ จํานวนเมล็ดตอรวง ชั่งน้ําหนัก 100 เมล็ด และคํานวณเปอรเซ็นตเมล็ดดี ชั่งน้ําหนักเมล็ด
ขาวเปลือกที่ระดับความชื้น 14% เพื่อวัดผลผลิต และแปลผลการทดลองโดยวิเคราะหความแปรปรวนดวยวิธี
ANOVA และวิเคราะหความแตกตางของคาเฉลี่ยสิ่งทดลองดวยวิธี DMRT ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05

ผลและวิจารณการทดลอง
1. ผลผลิตและองคประกอบผลผลิตของขาว
ผลผลิตขาวมีความแตกตางกันทางสถิติจากการใชปุยเคมีตามคาวิเคราะหดินรวมกับปุยอินทรีย แสดงใน
Table 1 โดยสิ่งทดลอง CFBSA+PM2,000 มีคาเฉลี่ยสูงสุด 11.74 ก./กระถาง แตไมแตกตางกันทางสถิติกับ
สิ่งทดลอง CFBSA+ChM2,000, CFBSA+CM2,000, CFBSA+PM1,500, CFBSA+ChM1,500, CFBSA+CJ1,000 และ
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CFBSA+CM1,500 มีคาเฉลี่ยรองลงมา 11.25, 11.12, 10.78, 10.13, 9.92, 9.36 และ 9.32 ก./กระถาง
ตามลําดับ ในขณะที่การใชสิ่งทดลอง CFBSA ใหผลผลิตเฉลี่ยต่ําสุด 7.81 ก./กระถาง ซึ่งจากการใชปุยเคมี
ตามคาวิเคราะหดินรวมกับปุยอินทรียดังกลาว ทําใหผลผลิตขาวเพิ่มขึ้นจากการใชปุยเคมีตามคาวิเคราะหดิน
เพียงอยางเดียว ประมาณ 19.33 – 50.32 % จะเห็นไดวาจากการวิจัยนี้ การใชปุยเคมีตามคาวิเคราะหดิน
รวมกับปุยอินทรียชนิดตาง ๆ ทําใหผลผลิตขาวเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะปุยอินทรียชนิดที่มีปริมาณธาตุอาหารที่
จําเปนตอการเจริญเติบโตของขาวสูง เชน มูลสุกร มูลไก ปอเทือง จะทําใหผลผลิตขาวเพิ่มขึ้นสูงกวาชนิดปุย
อินทรียที่มีปริมาณธาตุอาหารที่จําเปนตอการเจริญเติบโตของขาวต่ํากวา โดยการใชปุยอินทรียเหลานี้นอกจาก
จะเพิ่มปริมาณธาตุอาหารที่จําเปนแลว อาจมีผลทําใหความเปนกรด-ดางของดินสูงขึ้น และมีผลดีตอระบบราก
ขาวคือ ทําใหการดูดธาตุอาหารเพิ่มขึ้นจากการปลดปลอยของปุยเคมีที่ใสลงไป ซึ่งจะเปนปจจัยหนึ่งที่ชวย
สงเสริมใหขาวมีการเจริญเติบโตดีและมีผลผลิตเพิ่มขึ้น (สมพร และคณะ, 2550; Yamazaki and Harada,
1982; Dayegamiye et al., 2002: Wei et al., 2016)
การใชปุยเคมีตามคาวิเคราะหดินรวมกับปุยอินทรียมีผลทําใหองคประกอบผลผลิตขาว จํานวนตน/กอ
จํานวนรวง/กอ จํานวนเมล็ด/รวง และน้ําหนัก 100 เมล็ด ไมแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ แตทําให
เปอรเซ็นตเมล็ดดีแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ แสดงใน Table 2 โดยสิ่งทดลอง CFBSA+PM2,000 มี
คาเฉลี่ยเปอรเซ็นตเมล็ดดีสูงสุด 92.58 % แตไมแตกตางกันทางสถิติกับสิ่งทดลอง CFBSA+CM2,000 และ
CFBSA+PM1,500 มีคาเฉลี่ย 91.53 และ 89.97 % ตามลําดับ รองลงมาคือสิ่งทดลอง CFBSA+ChM2,000,
CFBSA+CM1,500, CFBSA+CJ1,000, CFBSA+ChM1,500 และCFBSA+CJ500 มีคาเฉลี่ย 88.60, 88.60,
88.16, 86.52 และ 86.52 % ตามลําดับ ในขณะที่การใชสิ่งทดลอง CFBSA ใหเปอรเซ็นตเมล็ดดีเฉลี่ยต่ําสุด
85.70 % อยางไรก็ตามจากการวิจัยนี้แมวาองคประกอบผลผลิตอื่น ๆ ไมแตกตางกันทางสถิติก็ตาม แตการใช
ปุยอินทรียชนิดที่มีปริมาณธาตุอาหารไนโตรเจนสูงกวา (มูลสุกร มูลไก ปอเทือง ฯลฯ) จะมีแนวโนมทําให
จํานวนตน/กอ จํานวนรวง/กอ จํานวนเมล็ด/รวง สูงกวาปุยอินทรียชนิดที่มีปริมาณธาตุอาหารไนโตรเจนต่ํากวา
(มูลโค) ซึ่งอาจจะสงผลโดยตรงจากการปลดปลอยไนโตรเจนจากปุยอินทรียเหลานี้ไดสูงกวาและถูกนําไปใช
สําหรับการแตกกอ ซึ่งถือเปนระยะเริ่มตนของการจะไปสรางองคประกอบผลผลิตของขาวที่สําคัญอื่น ๆ ตามมา
ตามลําดับ คือจํานวนรวง/กอ และจํานวนเมล็ด/รวง ตอไป ซึ่ง Hirel et al. (2009) ไดรายงานวาบทบาทของ
ไนโตรเจนที่จะไปสงผลตอผลผลิตของธัญพืช มีจุดวิกฤตที่สําคัญคือชวงตอระหวางการเจริญเติบโตทางลําตน
และใบกับชวงดอกบาน ถาหากไดรับไนโตรเจนไมเพียงพอชวงการเจริญเติบโตทางลําตนและใบในชวง 2
สั ป ดาห ก อ นดอกบาน จะมี ผ ลทํ า ให มี จํ า นวนเมล็ ด ลดลง ภายหลั ง จากดอกบานแล ว จะมี ก ารเคลื่ อ นย า ย
ไนโตรเจนจากลําตนและใบไปสะสมในเมล็ดจนถึงระยะเก็บเกี่ยว สอดคลองกับ Youli et al. (2000) ที่รายงาน
วาไนโตรเจนที่ขาวดูดไปใชกอนดอกบาน 30 วันจะสัมพันธกับการเพิ่มสวนรองรับผลผลิต (sink yield) ซึ่ง
หมายถึงขนาดหรือจํานวนเมล็ดมากกวาชวงการเจริญเติบโตใด ๆ ทั้งนี้เนื่องจากในระยะดังกลาว ไนโตรเจนที่มี
มากพอจะไปเพิ่มดัชนีพื้นที่ใบ เพิ่มการสังเคราะหดวยแสง และสรางน้ําหนักแหง เพื่อนําไปสํารองในเมล็ดมาก
ขึ้น สําหรับการทดลองนี้ไดแสดงใหเห็นแนวโนมปริมาณไนโตรเจนที่ใหขาวจากแหลงปุยอินทรียที่มากกวาจะไป
สรางศักยภาพของแหลงรองรับผลผลิต (potential sink yield) กลาวคือมีการสรางจํานวนแขนง แลวตอไปจะ
พัฒนาไปเปนจํานวนรวง/ตนและจํานวนเมล็ด/รวง แลวสงผลทําใหมีเปอรเซ็นตเมล็ดดีมากขึ้นดังที่กลาวแลวใน
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ตอนตน จึงทําใหเห็นแนวโนมศักยภาพของการใชปุยเคมีตามคาวิเคราะหดินรวมกับปุยอินทรียในอนาคตไดเปน
อยางดี
Table 1 Grain rice yield and % increase of Sangyodphatthalung rice using chemical fertilizer based
on soil analysis with organic fertilizer
Treatment

1

Grain rice yield (g/pot)
7.81 b1
9.32 ab
9.92 ab
10.13 ab
11.25 a
10.78 a
11.74 a
9.36 ab
11.12 a
*
15.74

1. CFBSA
2. CFBSA+CJ500
3. CFBSA+CJ1,000
4. CFBSA+ChM1,500
5. CFBSA+ChM2,000
6. CFBSA+PM1,500
7. CFBSA+PM2,000
8. CFBSA+CM1,500
9. CFBSA+CM2,000
F-test
C.V.(%)

Increase (%)
19.33
27.02
29.70
44.05
38.02
50.32
19.85
42.38

In a column, data with the same letters do not differ significantly by DMRT0.05

Table 2 Yield components of Sangyodphatthalung rice using chemical fertilizer based on soil
analysis with organic fertilizer
Treatment

1

1. CFBSA
2. CFBSA+CJ500
3. CFBSA+CJ1,000
4. CFBSA+ChM1,500
5. CFBSA+ChM2,000
6. CFBSA+PM1,500
7. CFBSA+PM2,000
8. CFBSA+CM1,500
9. CFBSA+CM2,000
F-test
C.V. (%)

No. of tillers

No. of
panicle/ hill

17.75
17.33
18.42
16.92
18.50
17.66
18.67
16.33
17.25
ns
13.27

14.75
13.08
14.17
14.92
16.75
15.67
16.17
14.67
14.75
ns
13.68

No. of
spikelet/
panicle
184.65
183.02
195.87
202.50
205.02
204.76
214.29
196.93
211.15
ns
9.27

% of filled
grain

100 grain
wt. (g)

85.70d1
86.52cd
88.16bcd
86.70cd
88.60bcd
89.97abc
92.58a
88.60bcd
91.53ab
**
2.55

1.87
1.81
1.90
1.74
1.80
1.81
1.89
1.77
1.85
ns
6.44

In a column, data with the same letters do not differ significantly by DMRT0.05
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2. ตนทุนคาปุย และรายไดภายหลังหักตนทุนคาปุย
จากการเปรียบเทียบตนทุนการใชปุยเคมีตามคาวิเคราะหดินรวมกับปุยอินทรียชนิดตาง ๆ รายไดกอน
และหลังหักตนทุนคาปุย (Table 3) พบวา การใชสิ่งทดลอง CFBSA+PM2,000 และCFBSA+ChM2,000 มีตนทุน
คาปุยสูงสุด (4,356 บาท/ไร) ในขณะที่การใชสิ่งทดลอง CFBSA+CJ500 มีผลตอบแทนภายหลังหักตนทุนคา
ปุยแลว เทากับ 5,586 บาท/ไร ดังนั้น แมวาการใชปุยเคมีตามคาวิเคราะหดินรวมกับปุยอินทรียบางชนิดจะ
เพิ่มผลผลิตขาวไดสูงขึ้นก็ตาม แตตองคํานึงถึงตนทุนคาปุยที่สูงขึ้นอีกดวย โดยเฉพาะอยางยิ่งปุยอินทรียที่มี
ราคาสูง เชน มูลไก และมูลสุกร จึงควรพิจารณาเลือกใชปุยอินทรียบางชนิดที่มีราคาต่ํา หรือใชปุยพืชสดที่
ปลูกไดเองในนา เชน ปอเทือง เปนตน ทั้งนี้ ควรเลือกชนิดของปุยอินทรียตามความเหมาะสมของแตละพื้นที่
โดยพิจารณาแหงของปุยและราคาปุยอินทรียรวมดวย
Table 3 Production cost and economic returns when using chemical fertilizer based on soil analysis
with organic fertilizer
Treatment
1. CFBSA
2. CFBSA+CJ500
3. CFBSA+CJ1,000
4. CFBSA+ChM1,500
5. CFBSA+ChM2,000
6. CFBSA+PM1,500
7. CFBSA+PM2,000
8. CFBSA+CM1,500
9. CFBSA+CM2,000

Fertilizer cost
(Baht/rai)

Income
(Baht/rai)

Income after correcting
fertilizer cost (Baht/rai)

356
856
1,356
3,356
4,356
3,356
4,356
1,856
2,356

5,398.2
6,442.0
6,856.7
7,001.8
7,776.0
7,451.1
8,114.8
6,469.6
7,686.0

5,042.2
5,586.0
5.500.7
3,645.8
3,420.0
4,095.1
3,758.8
4,613.6
5,330.0

Provided: Fertilizer 46-0-0 = 14 Baht/kg, Fertilizer 0-0-60 = 16 Baht/kg, CJ = 1 Baht/kg,
ChM = 2 Baht/kg, PM = 2 Baht/kg, CM = 1 Baht/kg and grain price = 18 Baht/kg

สรุป

จากการใชปุยเคมีตามคาวิเคราะหดินรวมกับปุยอินทรียที่มีตอผลผลิตและองคประกอบผลผลิตของ
ขาวสังขหยดพัทลุงที่ปลูกในดินนาชุดดินพัทลุง สรุปไดวา การใชสิ่งทดลอง CFBSA+PM2,000 มีผลทําใหขาวมี
คาเฉลี่ยผลผลิตและองคประกอบผลผลิตเปอรเซ็นตเมล็ดดีสูงสุด อยางไรก็ตามถาหากพิจาณาถึงผลตอบแทน
ภายหลังหักตนทุนคาปุยแลว การใชสิ่งทดลอง CFBSA+CJ500 ใหผลตอบแทนสูงสุด จากการทดลองนี้ จึงมี
ขอเสนอแนะใหใชปุยเคมีตามคาวิเคราะหดินรวมกับปุยอินทรียพวกปุยพืชสดเพื่อเพิ่มผลผลิตขาว อยางไรก็ตาม
ควรมีการทดลองซ้ําในสภาพไรนาอีกครั้งเพื่อยืนยันผลการทดลองนี้กอนนําไปใชปฏิบัติตอไป

กิตติกรรมประกาศ

ขอขอขอบคุณสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใตที่สงเสริมการวิจัย และขอขอบคุณวิทยาลัยเกษตร
และเทคโนโลยีพัทลุงที่สนับสนุนทุนในการวิจัย
85

สาขาพืช

การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 55

เอกสารอางอิง
กรมพัฒนาที่ดนิ . 2554. คูมอื คําแนะนําการใชปุยเคมีรวมกับปุยอินทรียอยางมีประสิทธิภาพตามคา
วิเคราะหดินสําหรับการปลูกพืชเศรษฐกิจรายตําบล ประจําปการเพาะปลูก 2554-2556
อําเภอเมือง จังหวัดพัทลุง. กระทรวงเกษตรและสหกรณ กรุงเทพฯ.
ประเสริฐ สองเมือง, ทวี ธนาวีย, ธีรพันธ แพทยารักษ, แพรวพรรณ กุลนทีทิพย, กรรณิกา นาคกลาง และ
สวาง โรจนากุศล. 2542. การใสปุยหมักฟางขาวระยะยาวตอสรีรนิเวศวิทยาของขาวและสมบัติ
ดินที่สถานีทดลองขาวพิมาย สถานีทดลองขาวสุรินทร. หนา 22-56. ใน รานงานผลการ
คนควาวิจัยความอุดมสมบูรณขอดินและปุย ขาวและธัญญพืชเมืองหนาว ประจําป 2536-2539. กลุม
งานวิจัยความอุดมสมบูรณของดินและปุยขาวและธํญญพืชเมืองหนาว กรมวิชาการเกษตร กรุงเทพฯ.
ยงยุทธ โอสถสภา, อรรถศิษย วงศมณีโรจน และเชาวลิต ฮงประยูร. 2551. ปุยเพื่อการเกษตรยั่งยืน.
สํานักพิมพมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร กรุงเทพฯ.
ศูนยวิจัยขาวพัทลุง. 2550. ขาวพันธุสังขหยดพัทลุง. สถาบันวิจัยขาว กรมวิชาการเกษตร กรุงเทพฯ.
สมพร ดํายศ, อภินันท กํานัลรัตน และวิเชียร จาฎพจน. 2550. ผลผลิตมวลชีวภาพและการปลดปลอย
ธาตุไนโตรเจนของถั่วปุยพืชสดบางชนิด. หนา 432-350. ใน เอกสารการประชุมทางวิชาการ
ของ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ครั้งที่ 45. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร กรุงเทพฯ.
อํานาจ สุวรรณฤทธิ์. 2553. ปุยกับการเกษตรและสิ่งแวดลอม. สํานักพิมพมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
กรุงเทพฯ.
Dayegamiye, A. N., T. S. Tran and M. R. Lavendiere. 2002. Effect of green manures on
Soil physical and biological properties and on crop yields and N nutrition. 17th
world congress of soil science Bangkok.
Hirel, B., J. L. Gouis, B. Ney and A. Gallis. 2009. The challenge of improving nitrogen use
Efficiency in crop plant : towards a more central role for genetic variability and
Quantitative genetics within intergrated approaches. :
http://WWW.jxb.oxordjournals.org/content/full/erm097v1.2009.
Meelu, O. P., Y. Singh and B. Singh. 1994. Green manuring for soil productivity improvement.
Rome : FAO.
Williams, W. A. and D. C. Finrock. 1992. Effect of placement and time of incorporation
of vetch on rice yields. Agron. J. 54 : 547-549.
Wei, W., Y. Yan, J. Cao, P. Cristie, F. Zhang and M. Fan. 2016. Effect of combined
application of organic amendments and fertilizers on crop yield and soil organic
matter. Agri. Eco. and Env. J. 225 : 86-92.
Yamasaki, K. and J. Harada. 1982. The root system formation and its possible bearings on
grian yield in rice plants. Japan Agri. Res. Quart. 15 : 153-160.
Youli, Y., Y. Yoshinori, W. Yulong, Y. Tetsushi, M. Akira, N. Youji and C. Jianzhong. 2000.
Role of nitrogen regulation in sink and source formation of high-yielding rice
cultivars. Soil Sci. and Plant Nutri. 46 : 825-834.
86

การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 55

สาขาพืช

Identification of Root-Knot Nematodes on Turfs in a Golf Course
Pitchaporn Pruengpradit1, Buncha Chinnasri1* and Anongnuch Sasnarukkit1

ABSTRACT
Plant-parasitic nematodes are of prime constraints affecting health, quality, and production of
turfgrasses on golf courses. Generally, the symptoms of nematode damage include “yellowing’’,
“thinning’’, or “death”. Surveys of golf courses in the central region of Thailand found the turfgrasses
of one golf course exhibiting the symptoms caused root-knot nematodes (Meloidogyne spp.).
Consequently, five composite soil samples were collected from five different greens of this golf
course (one composite soil sample per one green). Identification of species of Meloidogyne spp. was
performed based on morphological features and molecular characteristics of the nematodes. The
results from the study of morphological features using nematodes’ perineal patterns demonstrated
that all perineal patterns had characteristics more or less similar to M. incognita. To confirm the
results, the molecular technique based on the PCR method (Polymerase Chain Reaction) using the
194/195 primers yielded an amplicon of 720 bp which later could be identified as one of the following
tropical root-knot nematodes species; either M. incognita, M. javanica, or M. arenaria. To distinguish
nematode species, DNA amplification using Sequence Characterized Amplified Regions (SCAR)
primers was employed and, at the result, all nematode samples from the putting green produced a
characteristic product of 999 bp, which was finally described as M. incognita. DNA analysis of
nematode samples from the green 1, 2, 3 and 4, however, demonstrated that they were not M.
incognita. Consequently, more than one species of Meloidogyne co-existed in this golf course. This
study was the first report of the identification of root-knot nematodes on turfs of Thailand using
morphological and molecular techniques. The information is definitely useful for nematode
management in the golf courses.

Key words: Grasses, Meloidogyne incognita, Thailand
*Corresponding author; e-mail address: agrbcc@ku.ac.th
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INTRODUCTION
Plant-parasitic nematodes are an important factor affecting the health, quality, production,
and maintenance of turfgrasses on golf courses (McClure et al., 2012). Nematodes frequently
associated with turfgrasses in the western United States include root-knot nematodes, Meloidogyne
spp.; cyst nematodes, Heterodera spp.; Pacific shoot gall nematode, Anguina pacificae; ring
nematodes, Criconemella spp.; spiral nematodes, Helicotylenchus spp.; stubby root nematodes,
Trichodorus spp.; and lance nematodes, Hoplolaimus spp. (McClure et al., 2012). Generally, the
symptoms of nematode damage are similar to those of other pest problems, nutritional deficiencies or
environmental stresses (Moseley et al., 1914). Turfgrasses can be damaged by both ectoparasitic
and endoparasitic nematode species (Crow, 2005). Root-knot nematode (Meloidogyne spp.) is an
important factor affecting the health, quality, production, and maintenance of turfgrasses on golf
courses. A survey of 238 golf courses in 10 states of the western United States found root-knot
nematodes (Meloidogyne spp.) in 60% of the putting greens sampled (McClure et al., 2012).
In Thailand, surveys of plant-parasitic nematodes have been conducted by researchers from
the Nematology Laboratory, Department of Plant Pathology, Kasetsart University since 2010
(Chinnasri et al., unpublished data). Of 122 soil samples collected from the golf greens experiencing
the problem of “yellowing”, “thinning” and dead grasses, 109 samples or 89% of all soil samples
contained the second-stage juveniles of root-knot nematodes (Meloidogyne spp.). However,
identification of the species of Meloidogyne spp. collected from turfgrasses had never been done.
Regarding the description of the species of root-knot nematodes in other crops in Thailand, there
have been nine species of the nematodes reported. M. arenaria was identified from onion in the
central region of Thailand. M. exigua and M. graminicola were found associated with lowland rice
paddy fields in the central and the northern region of Thailand, respectively. M. hapla was
encountered in more temperate conditions in the highlands of Northern Thailand on ornamentals and
herbs. M. incognita, the most prominent and widespread species, is frequently recovered and
associated with damage to over 60 plant species throughout the country, while M. javanica were
reported infecting tuberose and gerbera in a localized area of central Thailand. Other species
identified included M. microcephala from tobacco in Northern Thailand, a single record of M. nasi
from sorghum in the Northeastern region, and a recent identification of M. enterolobii causing severe
damage to guava in Damnoensaduak District, Ratcha Buri (Chinnasri et al., 2012)
90

การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 55

สาขาพืช

Identification of Meloidogyne spp. based on nematode’s perineal patterns used to be valid
when there were only four common species of Meloidogyne existed. Currently, there have been over
100 species of Meloidogyne described. In addition, nematode identification using perineal patterns is
no long acceptable anymore as this method usually gives questionable results and is associated with
tedious tasks and requires high expertise of performers (Ye et al., 2015). Molecular approaches
based on DNA analysis has replaced the morphological identification since it provides accurate
outcomes and is more convenient to perform. In our research work, we employed morphological and
molecular techniques to identify the species of Meloidogyne spp. found associated with turfs in a golf
course in central Thailand. Since there has no report on the identification of the species of
Meloidogyne infecting turfs in Thailand before, our study for the first time determined root-knot
nematodes’ species found associated with grasses on a golf course.

MATERIALS AND METHODS
Surveys of root-knot nematodes in five golf courses in the central region of Thailand
During November, 2015 to January, 2016, surveys of nematode problems caused by rootknot nematodes were conducted in five different golf courses in central Thailand. One golf course,
namely the Royal Hill Golf Course in Nakhon Nayok province, exhibited the death, yellowing, and
thinning of grasses on the putting green and the green No. 1-4. Soil samplings were therefore
performed using a one-inch-diameter T-type soil probe to obtain ten soil cores (to the depth of eight
inches from the soil surface) per green. Subsequently, these ten soil cores were placed into a plastic
bag, mixed thoroughly and constituted one composite soil sample. Five composite soil samples (from
five greens) were obtained and brought to the Nematology Laboratory at the Department of Plant
Pathology, Kasetsart University, and later placed on six-inch-pots on which okra plants were grown
(one pot per one composite soil sample or one green). Root-knot nematodes in the soil were allowed
to multiply on okra plants for two months. Subsequently, okra roots were uprooted and gently washed
free of soil. Nematode females were located and teased from the root tissues under a stereo
microscope.
Identification of root-knot nematodes from turfs in a golf course
1. Morphological analyses: Five nematode females per pot were picked up from okra roots
and transferred to a plastic sheet. Later on, their posterior ends were cut using a scalpel under a
stereomicroscope. The cuticles around the vulva were trimmed into a square and cleaned with lactic
acid (Taylor and Netscher, 1974). The perineal patterns were centered in a glycerin drop on a glass
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slide. Later on, a cover slip was placed over the perineal patterns and sealed with clear nail polish.
The patterns were observed under a compound microscope (Hartman and Sasser, 1985). There were
five samples (perineal patterns) examined per green.
2. Molecular analyses: Same Meloidogyne cultures (pots) as in the morphological study were
used in this molecular analysis. To begin the experiment, five nematode females with egg masses
attached were retrieved from one pot. Egg masses were detached from their females and individually
placed in two-centimeter-diameter-glass vials filled with sterilized water. Three days later, secondstage juveniles (J2) which had been hatched from eggmasses, were collected, placed in 1.5 ml
eppendorf tubes filled with 200 μL of distilled water (approximately 20 J2/eppendorf) and frozen at 20 C for 48 hrs. One gram of 0.1 mm-diameter glass beads was added to the tubes and vortexed.
DNA was extracted using genomic DNA (Promega, USA). PCR amplifications using 194/195 primers
and specific SCAR primers (Adam et al., 2007). were carried out in 20 μL reactions using 7.5 μL of
sterilized distilled water, 10 μL of Mastermix PCR (Thermo Fisher Scientific), 0.5 μL of each 10-μM
primer (Table 1) and 1.5 μL of DNA extract. The PCR amplification conditions used for each primer
set were described in Table 2.
Table 1 Primer codes, including their sequences and sources, used for identification of Meloidogyne
species.
Code
194
195

Primer Sequence 5’-3’
5’-TTAACTTGCCAGATCGGACG-3’
5’-TCTAATGAGCCGTACGC-3’

MI-F
MI-R

5’-GTGAGGATTCAGCTCCCCAG-3’
5’-ACGAGGAACATACTTCTCCGTCC-3’

Specificity and source
5S-18S ribosome region
Adam et al., (2007)
M. incognita-specific SCAR
Adam et al., (2007)

Table 2 PCR amplification profiles used with different primers for identification of Meloidogyne
species
Denaturation

Denaturation

94˚c
2 min

94˚c
30 sec

Annealing
(45 cycles)
50˚c ( for 194/195),
56.5˚c (MI-F/ MI-R),
30 sec

Extension

Final extension

Hold

72˚c
90 sec (for 194/195),
1 min (for MI-F/ MI-R)

72˚c
7 min

4˚c
∞

Following DNA amplification, the products were screened on 1% agarose gels and stained
with ethidium bromide and visualized on an UV box. Positive control (using DNA extracted from the
pure culture of M. incognita) and negative control (without any DNA) were included in the screening
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elecctrophoresis. The experim
ment was caarried five tim
mes with five different eggg masses coollected from
eachh sample (grreen).

RESUULTS AND DISCUSSIO
D
ON
1. M
Morphologicall identification
The speecies of root-knot nemattode were iddentified usinng five perinneal patternss/sample. All
exam
mined perineeal patterns had high doorsal archess, no wing and lateral linnes, which more
m or less
reseembled M. inncognita (Figgure 1). Howwever, the results obtaineed from morpphological characters
c
off
root--knot nematodes alone are normallyy not accepptable as thee nematode morphologyy, especiallyy
“perrineal patternn” have showwn high intraaspecific variations (Hunt and Handooo, 2009). This technique
was introduced in 1949 by Chitwood annd had beenn accepted for
f some timme, especiallyy when theyy
weree only four sppecies of Meeloidogyne described.

Figuure 1 Photoggraphs of perrineal patternns of Meloidogyne colleccted from turrfs of a golf course.
c
A-B)
perineeal patterns with high dorsal achees and ovaal shape, reesembling Meloidogyne
M
e
incognnita
2. M
Molecular identification
DNA am
mplification by
b 194 and 195 primerss (Adam et al, 2007) pproduced a fragment off
approximately 720 bp. in all nematode DDNA of the five
f samples (or five diffeerent greenss) (Figure 2).
Thiss demonstraated that DNA
D extractted and am
mplified werre from thee root-knot nematodes
(Melloidogyne).
To distinguish the three differeent tropical root-knot neematode speecies (M. inncognita, M.
javaanica, or M. arenaria.), DNA ampliffications usinng Sequence Characterrized Amplified Regions
(SCAAR) primers (Adam et al, 2007) wwere employeed. A charaacteristic prooduct of 9999 bp, which
corrresponded too M. incognitta, was prodduced only on the DNA extracted
e
fromm the nemattodes on the
putting green (Figure 3). No band was oobserved on DNA from thhe green 1-4.. Therefore, it was highlyy
Meloidogyne were present in this golf course.
posssible that moore than one species of M
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Figuure 2 Amplification of the intergenic spacer (IGSS) between 5S and 18SS ribosomal genes
g
using
194/1955 primers (Laane 1 = DNAA form Greenn 1; Lane 2 = DNA form Green 2; Laane 3 = DNAA
form Green 3; Lanee 4 = DNA fform Putting Green; Lanee 5 = DNA fform Green 4; Lane P =
Positivee control (DNNA from puree culture of M.
M incognita); Lane N = NNegative conntrol (withoutt
any DNNA); and Lane M = Markeer 100 bp (Thhermo Scienttific GeneRul er 100 bp DNA Ladder))

Figuure 3 Amplifiication of neematode DNAA using Sequence Charaacterized Ammplified Regions (SCAR)
primers (Lane N = Negative
N
conttrol (without any
a DNA); Laane 1 = DNAA from Greenn 1; Lane 2 =
DNA from Green 2; Lane
L 3 = DNNA from Greeen 3; Lane 4 = DNA from Putting Greeen; Lane 5 =
DNA from Green 4; Lane
L P = Possitive control (DNA from pure
p culture of M. incognnita); Lane M
= Markeer 1 kb (Therm
mo Scientificc GeneRuler 1 kb DNA Laadder))

CONCLUSION
Root-knoot nematodees (Meloidoggyne) collecteed from the putting greeen of the Rooyal Hill Golff
Course in Nakhhon Nayok province wwere identifieed as M. inncognita usiing their morphological
charracters (perineal pattern) and the moolecular techhnique. How
wever, all Meeloidogyne saamples from
the ggreen 1-4, which
w had theeir perineal ppatterns som
mewhat similaar to M. incoognita, were identified as
non M. incognitaa when analyzed by thee PCR techniique. This reesult reiterateed the invaliddity of using
perineal patterns as the only main characteristic too differentiatee Meloidogyyne species. Our furtherr
d
the species of root-knot nematodes ccollected from the green
studdies will mainnly focus on determining
1-4.
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The identification of Meloidogyne spp. by using the PCR technique is fast and reliable,
compared with morphological techniques. Currently, it is commonly acceptable that identification of
the species of Meloidogyne based on the “perineal pattern” of nematodes produces unreliable and
subjective results since this morphological technique requires high and specific expertise of
researchers. In addition, the preparation process of nematode specimens may deform or misshape
“perineal pattern”, resulting in misidentification. Therefore, identification of Meloidogyne species
based on PCR technique has been extensively adopted in most nematology laboratories.
M. incognita is the most widespread and commonly found nematode species in tropical and
subtropical regions (Chitwood, 1949). In Thailand, M. incognita has been reported on many
economically important crops and posed a great challenge to crop production in the country. In
turfgrasses, it is necessary that future research focus on the extent of real damage of only
Meloidogyne on the grasses because the apparent reduction in growth of turfs on the golf courses in
nature is usually caused by more than one kind of nematodes.
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การเปลี่ยนแปลงลักษณะสัณฐานและสรีรวิทยาของใบกาแฟโรบัสต้ าในสภาพกลางแจ้ งและ
พรางแสง
Changes in Morpho-Physiological Characteristics of Robusta Coffee Leaves under Full Sun
and Shaded Conditions
พงศกร สุธีกาญจโนทัย1 และ ระวี เจียรวิภา1*
Pongsakorn Suteekanjanothai1 and Rawee Chiarawipa 1*

บทคัดย่ อ
ต้ น กาแฟโรบั ส ต้ า สามารถเจริ ญ เติ บ โตได้ ใ นสภาพกลางแจ้ ง และพรางแสง จึ ง เปรี ย บเที ย บการ
เจริ ญเติบโตและการเปลี่ยนแปลงลักษณะสัณฐานและสรี รวิทยาของใบในต้ นกล้ ากาแฟโรบัสต้ า ระหว่างสภาพ
กลางแจ้ งและพรางแสงในช่วงฤดูร้อนและฤดูฝน ผลการทดลองพบว่า ในช่วงฤดูฝนทาให้ ต้นกาแฟในสภาพพราง
แสงมีความสูงต้ น และความกว้ างทรงพุ่มมากกว่าในช่วงฤดูร้อน รวมถึงลักษณะสัณฐานวิทยาและสรี รวิทยาของ
ใบ ซึ่งในช่ วงฤดูฝนการพรางแสงท าให้ มีพืน้ ที่ ใ บ นา้ หนักสดและแห้ งใบ และไนโตรเจนในใบสูงกว่าอย่างมี
นัยสาคัญ อย่างไรก็ตาม การพรางแสงทาให้ ปริ มาณไนโตรเจนต่อพื ้นที่ใบ คลอโรฟิ ลล์ทงหมดต่
ั้
อพืน้ ที่ใบ และ
แคโรทีนอยด์ตอ่ พื ้นที่ใบมีแนวโน้ มต่ากว่าสภาพกลางแจ้ ง แสดงให้ เห็นว่า ต้ นกล้ ากาแฟโรบัสต้ ามีการปรับตัวด้ าน
ลักษณะสัณฐาน-สรี รวิทยาของใบได้ ตามสภาพความเข้ มแสง รวมทัง้ ด้ านการเจริ ญเติบโตและพัฒนาการทาง
ลาต้ น

ABSTRACT
Coffee can be grown under full sun and shaded conditions. This study aimed to evaluate the
adaptation of robusta coffee leaf structural traits from the effects of full sunlight and shading in
summer and rainy seasons. Results found that the effect of shading on coffee growth was significant
in the rainy season, it tended to have a larger growth (height and canopy width) than in summer. Only
in the rainy season, shade grown saplings had significantly greater (leaf area; LA), leaf fresh weight,
leaf dry weight and leaf nitrogen concentration (N) than the full-sun saplings. However, full-sun leaves
generally had higher leaf N per leaf area leaf (Na) chlorophyll content per leaf area (Chltotal/LA) and
leaf carotenoid content per leaf area (Car/LA) than shaded leaves which appeared to be significantly
affected. Thus, these results demonstrate that coffee saplings change leaf structural traits in different
light intensity to optimize and adjust their growth and development.
Key words: Robusta coffee, Leaf traits, Plant adaptation, Light intensity, Coffea canephora
*Corresponding author; e-mail address: rawee.c@psu.ac.th
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คานา
กาแฟเป็ นพืชเศรษฐกิจสาคัญชนิดหนึง่ ที่นิยมบริ โภคทังต่
้ างประเทศและในประเทศ โดยมีพื ้นที่ปลูกมาก
บริ เวณภาคเหนือและภาคใต้ ของประเทศไทย ซึ่งกาแฟอาราบิก้า (Arabica) ปลูกมากบริ เวณภาคเหนือ ส่วน
ภาคใต้ เป็ นแหล่งปลูกกาแฟโรบัสต้ า (Robusta) ที่สาคัญของประเทศไทย (ศูนย์วิจยั และพัฒนากาแฟบนที่สงู ,
2537) โดยในปี พ.ศ.2556 มีผลผลิตกาแฟของโลก 9.04 ล้ านตัน แบ่งเป็ นกาแฟพันธุ์อาราบิก้า 62% และพันธุ์
โรบัสต้ า 38% (International Coffee Organization, 2016) ขณะที่ผลผลิตกาแฟของประเทศไทยมีเพียง 0.52%
ของโลกเท่านัน้ หรื อ 2,700 ตันต่อปี (กรมวิชาการเกษตร, 2558) แต่การผลิตกาแฟและการขยายพื ้นที่ปลูกยังคง
มีอตั ราสูงขึน้ ทัง้ 2 ชนิ ด และจาเป็ นต้ องปลูกภายใต้ ปัจจัยสภาพแวดล้ อมที่เหมาะสมต่อการเจริ ญเติบโต เช่น
ความเข้ มแสง อุณหภูมิ และความสูงระดับนา้ ทะเล เป็ นต้ น โดยเฉพาะการปลูกกาแฟร่ วมกับพืชอื่นๆ เพื่อลด
ปริ มาณความเข้ มแสงและปรับสภาพแวดล้ อมให้ เหมาะสมต่อการเจริ ญเติบโต (Jaramillo et al., 2010)
ดังนัน้ เพื่ อ ศึกษาการปรั บ ตัวทางสรี รวิทยาของต้ น กล้ ากาแฟโรบัส ต้ า จึงเปรี ยบเที ย บระหว่างสภาพ
กลางแจ้ งและพรางแสง ซึง่ น่าจะทาให้ ทราบผลกระทบต่อการเจริ ญเติบโตของต้ นกาแฟที่อยู่ในสภาพต่างกันได้

อุปกรณ์ และวิธีการ
เปรี ยบเทียบลักษณะสัณฐานและสรี รวิทยาในใบกาแฟโรบัสต้ าสภาพกลางแจ้ ง (Full sun) และพรางแสง
(Shaded) โดยใช้ ตาข่ายพรางแสง 70 เปอร์ เซ็นต์ แบ่งเป็ น 2 ทรี ตเมนต์ ทรี ตเมนต์ละ 10 ซ ้า ซ ้าละ 1 ต้ น ย้ าย
ปลูกต้ นกล้ าอายุ 8 เดือน ลงในกระถางพลาสติกสีดาขนาดเส้ นผ่านศูนย์กลาง 12 นิ ้ว ใช้ วสั ดุปลูก ดิน แกลบ และ
ปุ๋ ยคอก อัตรา 2:1:1 รดน ้าวันเว้ นวันเป็ นเวลา 1 เดือน ก่อนเริ่ มบันทึกข้ อมูล โดยบันทึกในช่วงฤดูร้อน
(กุมภาพันธ์-เมษายน พ.ศ. 2559) และฤดูฝน (กรกฎาคม-กันยายน พ.ศ. 2559) และวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ
ด้ วยวิธีแบบ t-test ที่ระดับความเชื่อมัน่ ทางสถิติ 95% (P≤0.05) บันทึกข้ อมูลได้ แก่ ปริ มาณความเข้ มแสงและ
อุณหภูมิผิวใบ ในช่วงเวลาประมาณ 10.00–13.00 น. ของวัน โดยบันทึกความเข้ มแสงจากเครื่ อง Light meter
(Sun system, USA ) ส่วนอุณหภูมิผิวใบบันทึกในใบที่มีอายุ 1 เดือน (ระยะเพสลาด) จากเครื่ อง Infrared gun
(UT301A, Hong Kong) การเจริ ญเติบโตของต้ นกาแฟโรบัสต้ า วัดความสูงต้ นจากโคนต้ นถึงยอด ความกว้ าง
ทรงพุ่ม เส้ นผ่านศูนย์กลางลาต้ นที่ระดับความสูงจากโคน 10 ซม. และจานวนใบทังหมดในต้
้
นกาแฟ ส่วน
สัณฐานและสรี รวิทยาของใบ (Leaf trait) กาแฟโรบัสต้ า สุม่ เก็บใบ 2-4 ใบต่อต้ น ทัง้ 2 ทรี ตเมนต์ ในระยะใบ
เพสลาด วัดความยาวของใบ ความกว้ างใบ พื ้นที่ใบ จากเครื่ องวัดพื ้นที่ใบ ปริ มาณคลอโรฟิ ลล์ และแคโรทีนอยด์ ด้ วย
วิธีการสกัดจากสาร N,N-Dimethylformamide (DMF) และวัดค่าการดูดกลืนแสงด้ วยเครื่ อง Spectrophotometer
(Ultraspec 3000 UV/Visible, Pharmacia Biotech Inc, USA) ที่ความยาวคลื่น 647 664 และ 480 nm
(Moran, 1982; Wellburn, 1994) ชัง่ น ้าหนักสดใบ และน ้าหนักแห้ งใบ ด้ วยเครื่ องชัง่ ดิจิตอล 2 ตาแหน่ง
(ES-1200HA, Zepper scales LTD, Thailand) อบใบที่อณ
ุ หภูมิ 65°C เป็ นระยะเวลา 72 ชัว่ โมง เพื่อวิเคราะห์
ปริ มาณคาร์ โบไฮเดรตที่ไม่ได้ อยู่ในรู ปโครงสร้ าง (Total non-structural carbohydrate; TNC) โดยใช้ วิธี Manual
Clang Anthrone (Osbone and Voogt, 1978) และปริ มาณไนโตรเจนทังหมด
้
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ผล
สภาพแวดล้ อมในช่วงฤดูร้อน (เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559) มีปริ มาณความเข้ มแสงบริ เวณต้ น กาแฟ
สภาพกลางแจ้ ง (1,822 µmol m-2 s-1) มากกว่ากาแฟในสภาพพรางแสง (551 µmol m-2 s-1) เช่นเดียวกับ
อุณหภูมิผิวใบกาแฟในสภาพกลางแจ้ ง (42.30°C) มีคา่ สูงกว่ากาแฟในสภาพพรางแสง (30.18°C) ส่วนในฤดูฝน
(เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2559) พบว่า ความเข้ มแสงมีค่าน้ อยกว่าช่วงฤดูร้อน โดยกาแฟในสภาพกลางแจ้ ง (867
µmol m-2 s-1) ยังคงมีค่าความเข้ มแสงสูงกว่า ส่วนกาแฟในสภาพพรางแสง (280 µmol m-2 s-1) เช่นเดียวกับ
อุณหภูมิผิวใบสภาพกลางแจ้ ง (40.99°C) ซึง่ ยังมีคา่ สูงกว่าสภาพพรางแสง (29.65°C) (Figure 1)

Figure 1 Photosynthetically active radiation (PAR) (µmol m-2 s-1) and leaf temperature (°C) of
robusta coffee seedlings under full sun and shaded conditions between summer and
rainy seasons
สาหรั บการเจริ ญเติบโตของต้ นกาแฟโรบัสต้ าในฤดูร้อน มีความสูงต้ น เส้ นผ่านศูนย์ กลางลาต้ น ความ
กว้ างทรงพุ่ม และจานวนใบ ไม่มีความแตกต่างทางสถิติกบั ต้ นกาแฟในสภาพพรางแสง ซึง่ มีแนวโน้ มของความสูง
ต้ น (68.20 ซม.) เส้ นผ่านศูนย์กลางลาต้ น (0.80 ซม.) ความกว้ างทรงพุ่ม (33.80 ซม.) และจานวนใบ (11.20 ใบ)
สูงกว่ากาแฟในสภาพกลางแจ้ ง ต่อมาในฤดูฝน พบว่า กาแฟในสภาพพรางแสงมีความสูงต้ น (83.10 ซม.) และ
ความกว้ างทรงพุ่ม (29.72 ซม.) มากกว่ากาแฟในสภาพกลางแจ้ งอย่างมีนยั สาคัญยิ่ง ส่วนเส้ นผ่านศูนย์กลางลา
ต้ น (1.02 ซม.) กับจานวนใบ (8.40 ใบ) มีแนวโน้ มมากกว่าเช่นเดียวกัน (Table 1)
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Table 1 Comparative growth of robusta coffee seedlings under full sun and shaded conditions
between summer and rainy seasons
Height
Stem diameter Canopy width
Treatment
Seasons
No. of leaves
(cm)
(cm)
(cm)
Full sun
Summer
65.60±6.22
0.77±0.14
32.40±2.95
10.40±2.95
Shaded
68.20±7.82
0.80±0.12
33.80±4.86
11.20±2.53
t-test
ns
ns
ns
ns
Full sun
Rainy
70.90±5.82
0.90±0.15
18.85±3.45
7.70±1.77
Shaded
83.10±8.03
1.02±0.17
29.75±5.29
8.40±3.09
t-test
**
ns
**
ns
Means±SD, ** = significant difference by t-test (P≤0.01), ns = no significant difference

ขณะที่สณ
ั ฐานและสรี รวิทยาของใบกาแฟโรบัสต้ า พบว่า ในฤดูร้อนไม่มีความแตกต่างทางสถิติระหว่าง
การปลูกในสภาพกลางแจ้ งและการพรางแสง แต่กาแฟในสภาพพรางแสงมีแนวโน้ มของพืน้ ที่ใบ (107.89 ตร.
ซม.) นา้ หนักสด (2.22 กรั ม) นา้ หนักแห้ งใบ (0.68 กรั ม) สูงกว่าในกาแฟสภาพกลางแจ้ ง รวมไปถึงปริ มาณ
คลอโรฟิ ลล์ ทัง้ หมด (28.20 มก.ต่อตร.ซม.) สัดส่ว นของคลอโรฟิ ลล์ เอต่อบี (1.79 มก.ต่อตร.ซม.) สัด ส่ว น
คลอโรฟิ ลล์ ทั ง้ หมดต่ อ แคโรที น อยด์ (27.64 มก.ต่ อ ตร.ซม.) และคาร์ โ บไฮเดรตต่ อ ไนโตรเจน (27.88)
ขณะเดียวกัน ในฤดูฝน พบว่า กาแฟในสภาพพรางแสงมีพืน้ ที่ใบ (80.86 ตร.ซม.) น ้าหนักสด (1.61 กรัม) และ
น ้าหนักแห้ ง (0.43 กรัม) มากกว่ากาแฟในสภาพกลางแจ้ งเช่นเดียวกัน พร้ อมทังมี
้ ความแตกต่างทางสถิติอย่างมี
นัยสาคัญยิ่ง แม้ ค่าอื่นๆ ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ แต่กาแฟในสภาพพรางแสงมีปริ มาณคลอโรฟิ ลล์ทงั ้ หมด
(24.05 มก.ต่อตร.ซม.) แคโรทีนอยด์ (0.94 มก.ต่อตร.ซม.) คาร์ โบไฮเดรต (39.36 mg glucose g-1 dry wt)
แนวโน้ มสูงกว่า รวมไปถึงสัดส่วนของคลอโรฟิ ลล์เอต่อบี (2.00) และคลอโรฟิ ลล์ทงหมดต่
ั้
อแคโรทีนอยด์ (24.90)
ขณะที่กาแฟในสภาพกลางแจ้ งมีสดั ส่วนไนโตรเจนต่อพื ้นที่ใบ (0.041) คลอโรฟิ ลล์ตอ่ พื ้นที่ใบ (0.50) และ
แคโรทีนอยด์ตอ่ พื ้นที่ใบ (0.022) มากกว่าในสภาพพรางแสง (Table 2)
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Table 2 Comparative leaf traits of robusta coffee seedlings under full sun and shaded conditions
between summer and rainy seasons
Summer
Rainy
Leaf trait
Full sun
Shaded
t-test
Full sun
Shaded
t-test
LA (cm2)
98.44±22.64 107.89±34.53 ns
37.50±6.65 80.86±25.18 **
FW (g)
1.74±0.50
2.22±0.73
ns
0.75±0.13
1.61±0.50
**
0.59±0.16
0.68±0.23
ns
0.20±0.04
0.43±0.13
**
DW (g)
Chla (mg cm-2)
13.95±1.26
18.10±0.67
ns
11.43±4.24 16.07±4.52
ns
Chlb (mg cm-2)
7.87±0.65
10.01±0.34
ns
6.11±1.42
7.96±2.07
ns
21.88±1.92
28.20±1.01
ns
17.56±5.63 24.05±6.59
ns
Chltotal (mg cm-2)
0.89±0.05
0.98±0.02
ns
0.81±0.10
0.94±0.17
ns
Carotenoid (mg cm-2)
TNC
39.03±5.27
38.20±2.84
ns
35.94±2.01 39.36±2.26
ns
(mg g-1 dry wt)
1.58±0.01
1.37±0.01
ns
1.54±0.01
1.88±0.02
**
Total N (%)
0.006±0.001 0.007±0.002
ns 0.005±0.001 0.005±0.001 ns
DW/LA
0.09±0.01
0.09±0.002
ns
0.08±0.01
0.11±0.03
ns
Na
Chltotal/LA
0.23±0.11
0.28±0.16
ns
0.50±0.13
0.33±0.18
**
Car/LA
0.009±0.003 0.010±0.004
ns 0.022±0.004 0.013±0.006 **
Chla/Chlb
1.68±0.21
1.79±0.06
ns
1.81±0.37
2.00±0.08
ns
Chltotal/Carotenoid
22.53±8.08
27.64±5.21
ns
21.22±4.69 24.90±2.78
ns
24.78±0.89
27.88±0.50
ns
23.38±1.09 20.82±1.20
ns
C/N ratio
Means±SD, ** = significant difference by t-test (P≤0.01), ns = no significant difference

วิจารณ์
การพรางแสงทาให้ ต้นกาแฟได้ รับความเข้ มแสงและอุณหภูมิผิวใบลดลง จึงส่งผลให้ มีการเจริ ญเติบโต
ได้ ดี แม้ ปลูกในฤดูร้อน จึงทาให้ การเจริ ญเติบโตทัง้ 2 สภาพ ไม่มีความแตกต่างกัน ขณะที่ในฤดูฝน พบว่า การ
พรางแสงทาให้ ต้นกาแฟมีความสูงต้ นและความกว้ างทรงพุ่ม เพิ่มขึน้ อย่างมีนัยสาคัญยิ่ง เนื่องจากสภาพพราง
แสงในฤดูฝนมีความเข้ มแสงน้ อยกว่าฤดูร้อน ดังนันต้
้ นกล้ ากาแฟจึงอาศัยการปรับตัวด้ วยการยืดลาต้ นและขยาย
ทรงพุ่มเข้ าหาแสงมากขึ ้น (ระวี และชนินทร์ , 2558) สอดคล้ องกับ การปลูกกาแฟร่ วมกับไม้ ยืนต้ นที่มีร่มเงาปก
คลุม เช่น มะคาเดเมีย กาแฟมีความสูงต้ นดีกว่าการปลูกเชิงเดี่ยวหรื อสภาพกลางแจ้ ง (Perdona and Soratto,
2015) รวมถึง การปลูก ร่ ว มกับ โกโก้ มี แ นวโน้ ม การให้ ผ ลผลิ ต กาแฟสูง กว่ าสภาพกลางแจ้ ง เช่ น เดีย วกัน
(Osei-Bonsu et al., 2002) ดังนันต้
้ นกาแฟในสภาพกลางแจ้ ง จึงมีการเจริ ญเติบโตช้ ากว่า เนื่องจากสภาพที่มี
ปริ มาณความเข้ มแสงสูงมัก ทาให้ ต้นกาแฟชะงักการเจริ ญเติบโต รวมถึงมีการทิง้ ใบมากขึน้ (Morais et al.,
2006)
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สาหรับลักษณะสัณฐานและสรี รวิทยาของใบ ต้ นกาแฟสภาพพรางแสงมีแนวโน้ มปรับตัวได้ ดีทงในช่
ั ้ วง
ฤดูร้อนและฤดูฝน โดยเฉพาะฤดูฝน ต้ นกล้ ากาแฟมีพื ้นที่ใบ น ้าหนักสดและแห้ งของใบสูงกว่า เนื่องจากปริ มาณ
ความเข้ มแสงต่า พืชจึงมีการปรั บตัวเพื่อ ต้ องการแสงมากขึน้ สาหรั บเพิ่มประสิทธิ ภาพในการสังเคราะห์ แสง
(Antonios et al., 2012) รวมถึงมีการเพิ่มปริ มาณคลอโรฟิ ลล์และแคโรทีนอยด์ (Holwerda et al., 2012) จึงทา
ให้ มีการสะสมปริ มาณคาร์ โบไฮเดรต ไนโตรเจนต่อพื ้นที่ใบ และคลอโรฟิ ลล์มากขึ ้น (Da Matta et al., 1999)
ขณะที่ สภาพที่ มีความเข้ มแสงสูงหรื อกลางแจ้ ง ส่งผลต่อการสะสมปริ มาณคาร์ โบไฮเดรตที่ ไม่ได้ อยู่ในรู ป
โครงสร้ างลดลง (Batista et al., 2012) ดังนัน้ ความเข้ มแสงในแต่ละฤดูกาล จึงมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของใบ
และการเจริ ญเติบโตของต้ น กาแฟได้ โดยเฉพาะในช่วงฤดูร้อนที่มกั มีอณ
ุ หภูมิเฉลี่ยรอบวันและความเข้ มแสงสูง
ซึง่ เป็ นปั จจัยสภาพอากาศที่สาคัญ ที่จะมีผลกระทบโดยตรงต่อการเจริ ญเติบโตและส่งผลต่อลักษณะสัณฐาน
และสรี รวิทยาของใบกาแฟได้ อย่างไรก็ตาม ควรมีการศึกษาฤดูกาลในรอบปี ที่ส่งผลต่อการเจริ ญเติบโตและ
ลักษณะสัณฐานวิทยาใบของต้ นกล้ ากาแฟเพิ่มเติม

สรุป
กาแฟในสภาพพรางแสงมีการเจริ ญเติบโตทางลาต้ นดีกว่ากาแฟในสภาพกลางแจ้ ง ได้ แก่ ความสูงต้ น
ความกว้ างทรงพุ่ม และจานวนใบ รวมถึงลักษณะสัณฐานและสรี รวิทยาของใบ โดยทาให้ มีพื ้นที่ใบ น ้าหนักแห้ ง
และปริ มาณไนโตรเจนในใบสูงขึ ้น
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การประเมินค่ าคลอโรฟิ ลล์ และแคโรทีนอยด์ ในพืชอาหารสัตว์ โดยใช้ SPAD-502Plus และ GreenseekerTM
Assessment of Chlorophyll and Carotenoid Contents in Forage Crops by
Using SPAD-502Plus and GreenseekerTM
พรเทพ ธีระวัฒนพงศ์ 1 และระวี เจียรวิภา1*
Pornthep Teerawattanapong1 and Rawee Chiarawipa1*

บทคัดย่ อ
ปริ มาณคลอโรฟิ ลล์และแคโรที นอยด์ในพื ชใช้ บ่งบอกสภาวะของพืชด้ านการปรั บตัวทางสรี รวิทยาได้
งานวิจยั ครัง้ นี ้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อประเมินปริ มาณคลอโรฟิ ลล์และแคโรทีนอยด์ในพืชอาหารสัตว์โดยไม่ทาลาย
ตัวอย่าง ด้ วยเครื่ อง GreenseekerTM และ SPAD-502Plus พบว่า ทัง้ GreenseekerTM และ SPAD-502Plus ให้
ค่าความสัมพันธ์ ใกล้ เคียงกันจากการวัดปริ มาณคลอโรฟิ ลล์และแคโรทีนอยด์ (R2=0.48) ทัง้ ในหญ้ ามาเลเซีย
หญ้ าหวายข้ อ และหญ้ ารู ซี่ ขณะเดียวกัน ค่า SPAD-reading และ NDVI ยังมีทิศทางเดียวกันเมื่อประเมินพืช
อาหารสัตว์ ใ นสภาพแปลงปลูก แสดงให้ เห็ นว่า GreenseekerTM สามารถนามาใช้ ประเมิน รงควัตถุในใบพื ช
อาหารสัตว์ได้ โดยไม่ทาลายตัวอย่าง ทังเฉพาะทรงพุ
้
่มต้ น หรื อระดับแปลงปลูก

ABSTRACT
Leaf chlorophyll and carotenoid contents provides valuable support for the physiological
adaptation of plants. The purpose of this study was to develop a nondestructive technique to estimate
leaf chlorophyll and carotenoid contents in forage crops using the GreenseekerTM and SPAD-502Plus
tools. Results showed that pigment contents of leaf samples from tropical carpet grass, whip grass
and ruzi grass had good correlation as those measured with the GreenseekerTM and SPAD-502Plus
(R2=0.48). Also, the non-destructive determination of the SPAD reading and NDVI values showed a
similar trend in different forage crops as a scale field trial. This study demonstrates that the
GreenseekerTM handheld sensor can be used as an indirect indicator of pigment contents of forage
crops, as a whole crop or a large field scale.

Key Words: NDVI, chlorophyll meter, non-destructive method, crop growth analysis, plant science measurement technique
*
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คานา
พืชอาหารสัตว์นิยมปลูกในสภาพพืน้ ที่โล่ง การประเมินความสมบูรณ์ จึงมีความยุ่งยาก โดยเฉพาะการ
ประเมินความสมบูรณ์ของพืชอาหารสัตว์ด้วยปริ มาณคลอโรฟิ ลล์ และแคโรทีนอยด์ในห้ องปฏิบตั ิการ ซึง่ ต้ องใช้
ระยะเวลาในการประเมินที่คอ่ นข้ างนาน และไม่สามารถบันทึกข้ อมูลได้ อย่างต่อเนื่องจากใบเดียวกันได้ (Moran,
1982) ทังคลอโรฟิ
้
ลล์ และแคโรทีนอยด์ ยังเป็ นตัวแปรในการประเมินความสมบูรณ์ ของใบ และความเครี ยดที่พืช
ได้ รับ (Hendry and Price, 1993)
SPAD-502Plus (Chlorophyll meter) นิยมใช้ ประเมินความสมบูรณ์ ของใบพืช เนื่องจากมีน ้าหนักเบา
พกพาง่าย ใช้ ได้ สะดวก เพื่อประเมินค่าความเขียวของใบ (leaf greenness) หรื อความเข้ มข้ นของปริ มาณ
คลอโรฟิ ลล์ในใบ และยังเป็ นวิธีที่ไม่ทาลายตัวอย่างพืช (Kariya et al., 1982) โดยใช้ แสงสีแดง 2 ช่วงคลื่น คือ
650 และ 940 nm (red และ infrared LED) (Minolta Camera Co. Ltd., 1989) เช่นเดียวกับเครื่ องวัดค่าดัชนีพืช
พรรณ (Normalized Difference Vegetation Index: NDVI) (GreenseekerTM) ที่สามารถประเมินความสมบูรณ์
พืชได้ เช่นกัน โดยสามารถประเมินได้ ทงทรงพุ
ั้
่ม ในสภาพพื ้นที่การวัดประมาณ 50 cm2 ใช้ แสงสีแดง 2 ช่วงคลื่น
คือ 660 และ 770 nm (Basyouni and Dunn, 2016)
เพื่ อ เป็ นการประเมิ น ค่ า คลอโรฟิ ลล์ และแคโรที น อยด์ จึ ง ใช้ เ ครื่ อ งมื อ SPAD-502Plus และ NDVI
GreenseekerTM เปรี ยบเทียบกับการตัดตัวอย่างวิเคราะห์ในห้ องปฏิบตั ิการ เพื่อใช้ ในการประเมินความสมบูรณ์
ของพืชอาหารสัตว์ในสภาพแปลงต่อไป ซึ่งพืชอาหารสัตว์ที่นิยมปลูกในสวนยางพาราทางภาคใต้ ได้ แก่ หญ้ า
มาเลเซีย หญ้ าหวายข้ อ และหญ้ ารู ซี่

อุปกรณ์ และวิธีการ
ศึกษาพืชอาหารสัตว์ที่ปลูกแซมในสวนยางพารา อายุ 2 ปี ระยะปลูก 3×6 เมตร จานวน 3 ชนิด คือ
หญ้ ามาเลเซีย หญ้ าหวายข้ อ และหญ้ ารู ซี่ บริ เวณ อ.นาหม่อม จ.สงขลา ในช่วงเดือนมิถุนายน - เดือนกันยายน
2559 ซึง่ มีการตัดหญ้ าทุก 40-45 วัน
ความสมบูรณ์ ของพืชอาหารสัตว์
สุ่มบันทึกข้ อมูล NDVI โดยใช้ GreenseekerTM (Westminster, USA) ที่ระดับความสูง 75 เซนติเมตร
จากระดับปลายใบ และบันทึกค่า SPAD-reading ด้ วย SPAD-502Plus (Minolta, Japan) ตาแหน่งใบที่ 3 จาก
ยอด ในพื ชอาหารสัตว์ ทงั ้ 3 ชนิด ขณะเดียวกันเก็บตัวอย่างพืชอาหารสัตว์ที่วดั ด้ วยเครื่ องมือดังกล่าวแช่ใน
สารละลาย N,N-dimethyl formamide (DMF) และวัดค่าการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 647 และ 664 nm
(Moran, 1982) ส่วนปริ มาณแคโรทีนอยด์ทงหมดจะวั
ั้
ดค่าการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 480 nm (Wellburn,
1994) เปรี ยบเทียบความสัมพันธ์ โดยใช้ สมการถดถอยเชิงเส้ นตรง (Linear regression) โดยใช้ ตวั อย่างในการ
ทดลองชนิดพืชละ 50 ตัวอย่าง
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ผล
ความสัมพันธ์ ระหว่ างค่ า NDVI และ SPAD-reading
ค่า NDVI และ SPAD-reading ของพื ชอาหารสัตว์ ใ นแต่ล ะชนิ ดมีค่าความสัมพัน ธ์ กัน ดัง สมการ
y=48.342x-0.0484 (R2=0.48) (Figure 1a) ส่วนสมการความสัมพันธ์ ระหว่าง SPAD-reading และ NDVI คือ
y=0.0099x+0.3699 (R2=0.48) (Figure 1b) แม้ จะมีความสัมพันธ์ที่ระดับ 48 เปอร์ เซ็นต์ แต่สามารถใช้ ประเมิน
พืชปลูกได้ อย่างมีความแม่นยา

Figure 1 The relationship between NDVI and SPAD-reading (a) and SPAD-reading and NDVI (b) in
forage crops
ความสัมพันธ์ ระหว่ างค่ า SPAD-reading และ NDVI ต่ อปริ มาณคลอโรฟิ ลล์ และแคโรทีนอยด์ ในพืช
อาหารสัตว์
1) หญ้ ามาเลเซีย
สมการความสัมพัน ธ์ ใ นหญ้ ามาเลเซี ย ระหว่า ง SPAD-reading และปริ ม าณคลอโรฟิ ลล์ เอ คื อ
y=0.2108x+0.1481 (R2=0.64) คลอโรฟิ ลล์ บี y=0.0298x+0.6537 (R2=0.60) คลอโรฟิ ลล์ ทั ง้ หมด
y=0.2405x+0.8019 (R2=0.64) (Figure 2a1) และแคโรที น อยด์ ทัง้ หมด y=0.0691x+0.1144 (R2=0.65)
(Figure 2a2) ส่วนสมการความสัมพันธ์ ระหว่าง NDVI และคลอโรฟิ ลล์เอ คือ y=21.289x-7.7267 (R2=0.64)
คลอโรฟิ ลล์บี และคลอโรฟิ ลล์ทงหมด
ั้
คือ y=3.0083x-0.459 (R2=0.60) และ y=24.297x-8.1858 (R2=0.64)
ตามลาดับ (Figure 2b1) ส่วนแคโรทีนอยด์ทงหมด
ั้
y=6.9787x-2.467 (R2=0.65) (Figure 2b2)
2) หญ้ าหวายข้ อ
สมการความสัมพัน ธ์ ใ นหญ้ า หวายข้ อ ระหว่ าง SPAD-reading และปริ ม าณคลอโรฟิ ลล์ เ อ คื อ
y=0.4597x-1.8528 (R2=0.65) คลอโรฟิ ลล์ บี คื อ y=0.1492x-0.9546 (R2=0.75) คลอโรฟิ ลล์ ทัง้ หมด
y=0.6088x-1.8528 (R2=0.68) (Figure 3a1) และแคโรทีนอยด์ทงหมด
ั้
y=0.0714x+0.0839 (R2=0.56) (Figure
3a2) ส่ ว นความสัม พัน ธ์ ร ะหว่ า ง NDVI และคลอโรฟิ ลล์ เ อ y=46.43x-18.073 (R2=0.65) คลอโรฟิ ลล์ บี
y=15.066x-6.5276 (R2=0.75) คลอโรฟิ ลล์ทงหมด
ั้
y=61.496x-24.6 (R2=0.68) (Figure 3b1) และแคโรทีนอยด์
ทังหมด
้
y=7.2095x-2.5829 (R2=0.56) (Figure 3b2) ตามลาดับ
3) หญ้ ารู ซ่ ี
สมการความสัมพันธ์ ในหญ้ ารู ซี่ ระหว่าง SPAD-reading และปริ มาณคลอโรฟิ ลล์เอ คือ y=0.3801x0.6016 (R2=0.48) คลอโรฟิ ลล์บี y=0.0975x+0.4982 (R2=0.43) คลอโรฟิ ลล์ทงหมด
ั้
y=0.4776x-0.1034 (R2=
0.47) (Figure 4a1) และแคโรทีนอยด์ทงหมด
ั้
y=0.0605x+0.017 (R2=0.46) (Figure 4a2) ส่วนความสัมพันธ์
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ระหว่าง NDVI และคลอโรฟิ ลล์เอมีสมการ คือ y=38.397x-14.805 (R2=0.48) คลอโรฟิ ลล์บี y=9.848x-3.1446
(R2=0.43) คลอโรฟิ ลล์ ทัง้ หมด y=48.245-17.949 (R2=0.47) (Figure 4b1) และแคโรที น อยด์ ทัง้ หมด
y=6.1147x-2.2448 (R2=0.46) (Figure 4b2) ตามลาดับ

Figure 2 The relationships between SPAD-reading and chlorophyll contents (a1), SPAD-reading and
carotenoid content (a2), NDVI and chlorophyll contents (b1), and NDVI and carotenoid
content (b2) in tropical carpet grass

Figure 3 The relationships between SPAD-reading and chlorophyll contents (a1), SPAD-reading and
carotenoid content (a2), NDVI and chlorophyll contents (b1), and NDVI and carotenoid
content (b2) in whip grass
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Figure 4 The relationships between SPAD-reading and chlorophyll contents (a1), SPAD-reading and
carotenoid content (a2), NDVI and chlorophyll contents (b1), and NDVI and carotenoid
content (b2) in ruzi grass
การประเมินค่ า SPAD-reading และ NDVI ของพืชอาหารสัตว์ ในแปลงปลูก
ค่า SPAD-reading และ NDVI ที่บนั ทึกได้ จากในแปลงปลูก พบว่า ในเดือนมิถุนายน 2559 ช่วงต้ นฤดู
ฝน พืชอาหารสัตว์ทุกชนิดจะมีทงค่
ั ้ า SPAD-reading และ NDVI ต่า ซึ่งในหญ้ ามาเลเซียมีค่า SPAD-reading
เท่ากับ 34 และ NDVI เท่ากับ 0.70 ส่วนหญ้ าหวายข้ อมีค่า SPAD-reading เท่ากับ 25 และ NDVI เท่ากับ 0.45
และในหญ้ ารู ซี่มีค่า SPAD-reading เท่ากับ 12 และ NDVI เท่ากับ 0.23 ซึง่ พบว่า พืชอาหารสัตว์แต่ละชนิดมี
ความสมบูรณ์แตกต่างกัน อย่างไรก็ตาม ทังค่
้ า SPAD-reading และ NDVI เพิ่มขึ ้นใกล้ เคียงกันในเดือนกันยายน
2559 ซึง่ มีคา่ SPAD-reading ในช่วง 35 และค่า NDVI เท่ากับ 0.78 (Figure 5)

Figure 5 Changes in SPAD-reading values (a) and NDVI values (b) in tropical carpet grass, whip
grass and ruzi grass during June - September 2016
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6

วิจารณ์
เครื่ องมือทัง้ 2 ชนิด สามารถใช้ ประเมินปริ มาณคลอโรฟิ ลล์และแคโรทีนอยด์ได้ ใกล้ เคียงกัน ซึ่งเครื่ อง
GreenseekerTM จะมีราคาถูกกว่าคลอโรฟิ ลล์มิเตอร์ สามารถวัดค่าได้ ในสภาพพื ้นที่กว้ างและทรงพุ่ม แต่มีข้อเสีย
คือ ไม่สามารถบันทึกข้ อมูลย้ อนหลังได้ (Basyouni and Dunn, 2016) ปั จจุบันมีการนามาใช้ ประเมินความ
สมบูรณ์ และสถานะไนโตรเจนในพืชไร่ ได้ แก่ มันฝรั่ง (Barascu et al., 2016) ข้ าวโพด (Shaver et al., 2011)
ข้ าว (Balasubramanian et al., 2000; Shibayama et al., 2012) และข้ าวสาลี (Adamsen et al., 1999) ส่วน
เครื่ อง SPAD-502Plus สามารถบันทึกข้ อมูลย้ อนหลังได้ แต่มีราคาแพง และต้ องนาไปสัมผัสใบพืชโดยตรง ซึง่ ใน
เดือนมิถุนายนค่า SPAD-reading และ NDVI มีค่าต่า เนื่องจากพืชอาหารสัตว์ มีความสมบูรณ์ ต่า และได้ รับ
สภาพอากาศร้ อน ความชื ้นสัมพัทธ์ ต่า และได้ รับน ้าในปริ มาณน้ อย ซึง่ บ่งชี ้ถึงความเครี ยดที่พืชแสดงออกทางการ
ปรั บตัวของใบ (Shaver et al., 2011) สัมพันธ์ กับปริ มาณคลอโรฟิ ลล์ และแคโรที นอยด์ ในใบ ซึ่งการศึกษาใน
ยางพาราอาจนาไปใช้ ประเมินผลกระทบของการขาดน ้า และการจัดการปุ๋ ยในแปลงปลูกได้

สรุป
GreenseekerTM เป็ นเครื่ องมือทางสรี รวิทยาพืชที่สามารถใช้ ประเมินปริ มาณคลอโรฟิ ลล์และแคโรทีนอยด์
ได้ อย่างแม่นยาใกล้ เคียงกับ SPAD-502Plus โดยสามารถนาไปประเมินความสมบูรณ์ ของพื ชอาหารสัตว์ ใน
สภาพแปลงปลูกได้ โดยไม่จาเป็ นต้ องทาลายตัวอย่างพืช และประหยัดเวลาในการประเมินค่าดังกล่าว
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Anatomical Characteristics of a Mangrove Species, Bruguiera cylindrica (L.) Blume
(Rhizophoraceae)
Suwannawoot Pornpromsirikul1, Prasart Kermanee1 and Vipak Jintana2

ABSTRACT
Bruguiera cylindrica (L.) Blume is found in downstream and intermediate estuarine zones in
the middle intertidal region. This species grows in the fluctuation of salinity, intertidal, high sunlight,
high temperature, muddy anaerobic soil and low oxygen levels in water and soil. Samples of prop
roots, stems and leaves were collected from the Sirinart Rajini Ecosystem Learning Center,
Prachuabkirikhan Province. Anatomical structures were studied by the permanent slide preparation
using paraffin method, and observed under a light microscope. The prop root produces cork cover to
protect and prevent sea water. Cortex of prop root forms by chain aerenchyma and large air spaces
to enhance internal oxygen transfer. The stem has epidermis and covers with cuticle. In the leaf,
epidermis of blade and midrib have thick lamellar cuticle that would seem to retard evaporative loss.
There are hypodermal layers which plays an important role in water storage, salt accumulation and
nutrient conservation. Sunken stomata were found only in lower epidermis that can reduce
transpiration. Tanniferous cells and druse crystals were found in tissue.
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INTRODUCTION
Bruguiera cylindrica (L.) Blume is found in downstream and intermediate estuarine zones in
the middle intertidal region. It is shade tolerant and has a high generation potential, although it has a
slow-growth rate (Robertson and Alongi, 1992). The wood of this species is used for timber, and is
considered good for construction and charcoal production. Because its stem grows straight and has
a large size, smooth surface containing much tannin which give high heat (Hou, 1970; Riwluang,
1986). The tannin found in bark can be used as dye, tanning, ink and glue (Komkris, 1993). In
addition, leaves of B. cylindrica are used as fodder (Naskar and Mandal, 1999).
This species grows in the fluctuation of salinity, intertidal, high sunlight, high temperature,
muddy anaerobic soil and low oxygen levels in water and soil. Specific morphological characteristics
of B. cylindrica: tree, knee root, decussate leaves, flowers greenish in pedunculated cymes, calyx
tube is yellow-green and smooth bell-shaped, cylindrical hypocotyl often curved (Hou, 1970). Its
morphology has various adaptation to the special environment. Its root has special structure for gas
exchange and ultra-filters of excessive salt in root system. In addition, its leaves are leathery with
thick cuticle to reduce the water loss from transpiration. It reproduces by vivipary, the seed
germinates while still attached to the mother plant (Kathiresan and Bingham, 2001).
Most studies on B. cylindrica have focused on ecology, distribution and their morphological
adaptation. Anatomical data of this species are rare. The aim of this study is to investigate the anatomical
characteristics of B. cylindrica in Thailand. The data may support understanding of adaptation which
relates to special environment and is important knowledge for B. cylindrica conservation.

MATERIALS AND METHODS
Samples of B. cylindrica were collected from mangrove forest at the Sirinart Rajini Ecosystem
Learning Center in Pranburi, Prachuabkirikhan Province, Thailand. Anatomical characteristics were
studied in samples of prop roots, stems and leaves.
Ten samples were used for each organ, fixed in the formalin: 50% alcohol: glacial acetic acid
(5:90:5) solution. Permanent slides were prepared, using Johansen (1940) and Kermanee (2008)
paraffin method. Samples were then dehydrated in a series of alcohol concentration (50-100%) and
embedded in paraffin at 60 °C. Transverse sections of 10-20 µm thickness for samples were obtained
using a rotary microtome (Leica RM2165, Germany). These slides were deparaffinized, rehydrated,
and stained with safranin (1% aqueous) and fast green safranin (0.5% in absolute ethanol) which
distinguish between the primary wall and secondary wall. The stained samples were cleared with
pure xylene and permanently mounted with permount. Finally, the permanent slides were observed
under Zeiss’ microscope assembled with AxioCam MRc camera and Axioskop II Plus program.
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RESULTS
Anatomical characteristics of prop root
The outer layer is periderm, consists of rectangular cells of 2-4 layers with thick wall (Figure 1A-B).
Cortex composes of 2 parenchyma types (Figure 1A-D). The first type is round-elliptic parenchyma
and tanniferous cells with less intercellular spaces closer to periderm and stele (Figure 1B, 1D).
The second type is thin wall aerenchyma with large air spaces in the central cortex (Figure 1C). The
innermost of cortex is endodermis, consists of 1 layer of rectangular cells (Figure 1D). Abundance of
druse crystals were found in the cortex (Figure 1B-D). Pericycle and tanniferous cells form a circular
layer surrounding stele (Figure 1D). Stele is of ectophloic siphonostele type (Figure 1F). Secondary
phloem surrounds secondary xylem, and a layer of vascular cambium is between secondary xylem
and secondary phloem (Figure 1E). Secondary phloem comprises fiber clusters, sieve tube member,
companion cells and tanniferous cells (Figure 1D). Pith comprises round and variously sized
parenchyma cells. Tanniferous cells and druse crystals were found in pith (Figure 1E-F).
Anatomical characteristics of stem
Epidermis comprises one layer with characteristic furrow, covered with thick cuticle (Figure 2A-C).
Cortex composes of round-elliptic and variously sized parenchyma cells (Figure 2B-D). The outer
cortex consists of parenchyma with less intercellular spaces closer to epidermis (Figure 2C). The
inner cortex composes of parenchyma with large intercellular spaces closer to stele (Figure 2D).
Abundance of druse crystals were found in inner cortex (Figure 2B-D). Stele is of eustele type with a
ring of collateral bundles (Figure 2A-B, 2E). Pith comprises round and variously sized parenchyma
cells with less intercellular spaces. Abundance of druse crystals were also found in pith (Figure 2F).
Anatomical characteristics of leaf
Mature blade is bifacial, composes of upper and lower epidermis with thick cuticle. A layer of
hypodermis is present on both upper and lower sides (Figure 3A-C). Stoma is the sunken type which
is observed only on the lower epidermis (Figure 3C). Mesophyll composes of 2 types of modified
parenchyma. Palisade mesophylls appear only in the upper part of leaf, consists of 2-3 layers (Figure
3B). Beneath palisade mesophyll is spongy mesophyll, consists of loose parenchyma with large
intercellular spaces. Druse crystals were found in spongy mesophyll (Figure 3C). Midrib composes of
one layer of upper and lower epidermis with thick cuticle. One to two layers of hypodermis are
present on both upper and lower sides (Figure 3D, 3F). Outer cortex is narrower than inner cortex
(Figure 3D). Cortex composes of round and variously sized parenchyma with less intercellular
spaces. Druse crystals were found in inner cortical cells (Figure 3F). Stele is of eustele type,
containing 6-8 groups of collateral bundles (Figure 3D-E).
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Figure 1 Transverse sections of prop root showing: (A) Periderm, cortex and stele; (B) Periderm and
outer cortex; (C) Middle cortex; (D) Inner cortex and stele; (E-F) Stele.
(c: cortex, per: periderm, ac: aerenchyma, as: air space, en: endodermis, tn: tanniferous
cell, ph: phloem, xy: xylem, fi: fiber, d.cr: druse crystal, pi: pith)
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Figure 2 Transverse sections of stem showing: (A) Stele; (B) Cortex; (C) Epidermis; (D) Outer cortex
and inner cortex; (E) Vascular bundle; (F) Pith and druse crystals.
(c: cortex, ep: epidermis, v.b: vascular bundle, ph: phloem, xy: xylem, pi: pith, cu: cuticle,
d.cr: druse crystal)
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Figure 3 Transverse sections of leaf showing: (A) Blade; (B) Epidermis hypodermis and mesophyll;
(C) Spongy mesophyll; (D) Midrib; (E) Vascular bundles; (F) Lower epidermis and cortex.
(u.ep: upper epidermis, l.ep: lower epidermis, cu: cuticle, hy: hypodermis, me: mesophyll,
pa: palisade mesophyll, sp: spongy mesophyll, s.s: sunken stomata, c: cortex, v.b: vascular
bundle, ph: phloem, xy: xylem, d.cr: druse crystal)
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DISCUSSION
The outer layer of prop root produces cork to protect and prevent sea water (Fahn, 1983).
The anatomical structures of root have development of chain aerenchyma and large air spaces in
central cortex to enhance internal oxygen transfer and gas exchange. Wetland plants have been
shown to have adaptation to the anaerobic condition by aerial root system and aerenchyma in the
root cortex (Justin and Armstrong, 1987). In addition, the innermost of cortex is endodermis.
In Bruguiera, salt in surrounding seawater is excluded at the root (Tomlinson, 1986). Endodermis may
block the passage of salt through the apoplast therefore excluding salt that cannot be transported
within the protoplast (Flowers et al., 1986).
Epidermis of stem is furrow and covers with cuticle, which is thought to be for protection of
the internal tissues from damages and environment variations (Riwluang, 1986). In addition,
epidermis is covered by thick cuticle to prevent water evaporation (Toonyatorn, 1982). Cortex
thickness and pith radius considerable would be in response to prolonged waterlogging duration or
anoxic conditions (Yan et al., 2009). Soil inundation is considered to increase the parenchyma tissue
in some plants (Kozlowski, 1997).
Mature blade and midrib compose of upper and lower epidermis with thick lamellar cuticle
that would seem to retard evaporative loss (Saenger, 2002). There are hypodermal layers at on both
sides that can perform various functions, including water storage, salt accumulation or
osmoregulation, nutrient conservation and mesophyll protection via light backscatter and heat
dissipation (Saenger, 2002). In addition, sunken stomata were found only in lower epidermis that can
reduce transpiration. Leaves of most mangroves exhibit xeromorphic features that develop in
response to drought condition of the mangrove environment (Saenger, 2002).
Tanniferous cells and druse crystals were commonly found in tissues of the plant. Tannin helps
to prevent bacterial and fungal infestations (Giner-chavez, 1996), and also alleviates damage in tissue
caused by ion excess, salt or hydrogen sulfide toxicities (Kimura and Wada, 1989). Plants deposit
excess calcium salts and silicon dioxide as crystals (Fahn, 1983), but the ecological significance of this
process was not clear (Wang et al., 2007).

CONCLUSION
Anatomy of Bruguiera cylindrica (L.) Blume has various adaptation to the fluctuation of
salinity, intertidal, high sunlight, high temperature, muddy anaerobic soil and low oxygen levels in
water and soil. For example, cortex of roots has aerenchyma and large air spaces. Epidermis of
stems is furrow and covers with thick cuticle. Both epidermis sides of leaves are covered with thick
cuticle. Hypodermal layers present in both sides of leaf. Sunken stomata were found only in lower
epidermis. Furthermore, tanniferous cells and druse crystals were observed in tissue of plant.
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บทคัดย่ อ
การเหนี่ยวนาให้ เกิดการกลายพันธุ์โดยการฉายรังสีแกมมา เป็ นวิธีการหนึ่งในการเพิ่มความแปรปรวน
ลักษณะทางพันธุกรรมข้ าวให้ มากขึ ้น การวิจยั ครัง้ นี ้จึงมีวตั ถุประสงค์ เพื่อศึกษาผลของรังสีแกมมาต่อเปอร์ เซ็นต์
การงอกของเมล็ด ความอยู่รอดและความเป็ นหมันของละอองเกสรตัวผู้ของข้ าวพันธุ์ชัยนาท 1 และข้ าวพันธุ์
CH1 โดยนาเมล็ดข้ าวที่ ความชื น้ 14 เปอร์ เซ็นต์ ของทัง้ สองพันธุ์ไปฉายรั งสีแกมมาแบบเฉี ยบพลัน (acute
irradiation) ที่ปริ มาณรังสี 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 และ 100 Krad จากการทดลองพบว่า เมื่อ
ปริ มาณรังสีเพิ่มขึน้ ทาให้ เปอร์ เซ็นต์การงอกของเมล็ด และความรอดชีวิตของต้ นกล้ าลดลง แต่เปอร์ เซ็นต์ความ
เป็ นหมันเพิ่มขึ ้น ปริ มาณ LD50 ที่เหมาะสมของข้ าวพันธุ์ชยั นาท1 และข้ าวพันธุ์ CH1 คือ 21 และ 22 Krad
ตามลาดับ

ABSTRACT
Rice genetic variability could be increased by gamma ray inducing mutation. This research
attempted to determine the effects of gamma rays on percentage of rice seed germination, survival of
seedling and pollen sterility of Chainat 1 (CNT1) and CH1 varieties. Dry seeds of 14% moisture
content of CNT1 and CH1 varieties were exposed to gamma radiations at the dose of 10, 20, 30, 40,
50, 60, 70, 80, 90 and 100 Krad, respectively. The results found that seed germination and survival of
seedling percentage were decreased when radiation dose increased. On the other hand, pollen
sterility percentage was increased at the higher doses. The lethal dose LD50 was determined at the
exposure dose of 21 and 22 Krad for CNT1 and CH1 respectively.
Key Words: seed germination percentage, survival percentage, pollen sterility percentage
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คานา
ข้ าว (Oryza sativa L.) เป็ นพืชเศรษฐกิจที่สาคัญของประเทศไทยเพราะนอกจากเป็ นอาหารหลักของคน
ไทยแล้ วยังเป็ นสินค้ าเกษตรส่งออกที่ ทารายได้ สงู ให้ แก่ประเทศอย่างมาก (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ , 2547)
ข้ าวพันธุ์ชยั นาท 1 เป็ นข้ าวที่เกษตรกรนิยมปลูกในเขตชลประทาน เนื่องจากเป็ นข้ าวที่มีเมล็ดยาว คุณภาพดี ให้
ผลผลิตสูงจึงเป็ นที่ต้องการของตลาด แต่ ออกดอกช้ า ไม่ต้านโรคไหม้ และเพลี ้ยกระโดดสีนา้ ตาล (กรมวิชาการ
เกษตร, 2544) ในขณะที่ข้าวพันธุ์ CH1 เป็ นข้ าวที่แตกกอน้ อย ต้ นเตี ้ย ลาต้ นแข็งแรง ไม่หกั ล้ มง่าย มีศกั ยภาพให้
ผลผลิตสูง (ปาริ ฉตั ร และคณะ, 2554)
เนื่ องจากข้ าวเป็ นพื ช ผสมตัวเอง ลักษณะทางพันธุ กรรม จึงอยู่ใ นสภาพคงตัว (homozygosity)การ
เปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมตามธรรมชาติเกิดขึ ้นได้ ยาก และใช้ ระยะเวลานาน วิธีที่จะทาให้ เกิดการเปลี่ยนแปลง
ทางพันธุกรรมได้ เร็ วขึ ้น คือการชักนาให้ เกิดการกลายพันธุ์ ซึง่ เป็ นการเปลี่ยนแปลงลักษณะทางพันธุกรรมและ
สามารถถ่ายทอดไปยังชั่วต่อไปได้ การใช้ รังสีแกมมาเพื่อชักนาให้ เกิดการกลายพันธุ์ จึงเป็ นทางเลือกหนึ่งที่ใช้
ปรั บปรุ ง พัน ธุ์เพื่ อให้ เกิ ดลัก ษณะที่ แ ปลกใหม่ เป็ นการเพิ่ มความหลากหลายของพันธุ์ และมีโอกาสคัด เลื อก
ลักษณะที่ดี (อรุ ณี, 2550) เมล็ดข้ าวพันธุ์ Basmati 370, Basmati Pak, and Super Basmati ที่ฉายรังสีแกมมา
15, 20, 25 และ 30 Krad เมื่อปริ มาณรังสีเพิ่มขึ ้น เปอร์ เซ็นต์การงอกของเมล็ด ความสูงของยอดและความยาว
ของรากลดลง เมื่อปริ มาณรังสีเพิ่มขึ ้น (Nuclear Institute for Agriculture and BioloKrad, 2003) Ibrahim
(2013) นาเมล็ดข้ าวสายพันธุ์ Sakha 105 มาฉายรังสีแกมมาที่ปริ มาณ 15, 20 และ 25 Krad พบว่าเมื่อปริ มาณ
รังสีเพิ่มขึ ้น เปอร์ เซ็นต์ความเป็ นหมันเพิ่มขึ ้น ส่งผลให้ จานวนการติดเมล็ดต่อรวง และผลผลิตลดลง เปอร์ เซ็นต์
การอยู่รอด จะลดลงเมื่อได้ รับปริ มาณรังสีเพิ่มขึ ้น ความทนทานต่อปริ มาณรังสียงั ขึ ้นอยู่กบั สายพันธุ์ Harding et
al. (2012) นาเมล็ดข้ าวจานวน 13 สายพันธุ์ที่ปลูกในประเทศศรี ลงั กามาฉายรังสีแกมมาพบว่าเปอร์ เซ็นต์การอยู่
รอดของข้ าวทัง้ 13 สายพันธุ์มีความแตกต่างกัน โดยมีค่า LD50 ตังแต่
้ 34.5 Krad สาหรับข้ าวพันธุ์ ROK18 ถึง
42.3 Krad สาหรับข้ าวพันธุ์ ROK22
การทดลองครั ง้ นี ไ้ ด้ ศกึ ษาผลของรั งสีแกมมาแบบเฉี ยบพลันต่อความงอก การรอดชีวิต และความเป็ น
หมันของละอองเกสรตัวผู้ข้าวพันธุ์ชัยนาท 1 และข้ าวพันธุ์ CH1 เพื่อเป็ นแนวทางในการเลือกใช้ ปริ มาณรั งสี
แกมมาที่เหมาะสมสาหรับใช้ ในการปรับปรุ งพันธุ์ข้าวต่อไป
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อุปกรณ์ และวิธีการ
อุปกรณ์
1. พันธุ์ข้าวที่ใช้ ในการปรั บปรุ งพันธุ์
1.1 ข้ าวพันธุ์ชยั นาท1 เป็ นข้ าวเจ้ า เมล็ดยาว คุณภาพดี ให้ ผลผลิตสูงต้ านโรคไหม้ และเพลี ้ย
กระโดดสีน ้าตาลปานกลาง
1.2 ข้ าวพันธุ์ CH1 เป็ นข้ าวเจ้ า แตกกอน้ อย ต้ นเตี ้ย ลาต้ นแข็งแรง จานวนเมล็ดต่อรวงมาก ไม่
หักล้ มง่าย
2. เครื่ องฉายรั งสีแกมมาแบบเฉียบพลัน (acute gamma irradiation) รุ่ น Mark-I (Cesium-137)
3. อุปกรณ์ ศึกษาความมีชีวิตของละอองเรณู ได้ แก่ สไลด์และกระจกปิ ดสไลด์ กล้ องจุลทรรศน์ เข็ม
เขี่ย (needle) และสีย้อมละอองเรณู I2-KI
วิธีการ
1. ผลของปริมาณรั งสีแกมมาแบบเฉียบพลันต่ อเปอร์ เซ็นต์ การงอกของเมล็ดข้ าวพันธุ์ชัยนาท1
และข้ าวพันธุ์ CH1
นาเมล็ดข้ าวพันธุ์ชยั นาท 1 และ CH1 มาฉายรังสีแกมมาแบบเฉียบพลัน (acute gamma irradiation) ที่
ปริ มาณรังสี 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 และ 100 Krad ได้ เมล็ด M1 จากนันน
้ าเมล็ด M1 มาเพาะลงใน
Petri dish จานวน 3 ซ ้า ซ ้าละ 100 เมล็ด บันทึกลักษณะเมล็ดที่มีการงอกที่ 3, 7 และ 14 วันหลังเพาะเมล็ดแล้ ว
คานวณเป็ นเปอร์ เซ็นต์การงอกของเมล็ด
การงอกของเมล็ด (%) =

จานวนเมล็ดที่งอก
จานวนเมล็ดที่เพาะ

×100

2. ผลของปริมาณรั งสีแกมมาแบบเฉียบพลันในการเหนี่ยวนาให้ เกิดการกลายพันธุ์ในข้ าวพันธุ์
ชัยนาท 1 และ CH1 ต่ ออัตราการรอดชีวิตของต้ นกล้ าข้ าว
นาเมล็ด M1 ที่ผ่านการฉายรังสีแบบเฉียบพลันตังแต่
้ 10, 20, 30, 40 และ 50 Krad มาเพาะลงในกระบะ
ปลูกข้ าว จนกระทัง่ ต้ นข้ าวมีอายุ 30 วันหลังเพาะเมล็ด นับจานวนต้ นที่รอดชีวิตเปรี ยบเทียบกับชุดการทดลองที่
ไม่ได้ รับการฉายรังสี แล้ วคานวณเป็ นเปอร์ เซ็นต์ของต้ นกล้ าที่รอดชีวิต
ต้ นกล้ าที่รอดชีวิต (%) =

จานวนต้ นกล้ าที่รอดชีวิต
จานวนต้ นกล้ าทังหมด
้
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3. ผลของปริมาณรั งสีแกมมาแบบเฉียบพลันต่ อความเป็ นหมันของข้ าวพันธุ์ชัยนาท1และข้ าว
พันธุ์ CH1
ทดสอบความเป็ นหมันของละอองเกสรตัวผู้ของต้ น M1 ด้ วยการย้ อมละอองเกสรตัวผู้ด้วย I2-KI แล้ ว
คานวณเปอร์ เซ็นต์ความเป็ นหมันของละอองเกสรตัวผู้โดยใช้ สตู ร
ละอองเกสรตัวผู้ที่เป็ นหมัน (%) =

จานวนของละอองเกสรตัวผู้ที่เป็ นหมัน
จานวนละอองเกสรตัวผู้ทงหมด
ั้

×100

ผลและวิจารณ์ ผลการทดลอง
ผลของปริมาณรั งสีแกมมาแบบเฉียบพลันต่ อเปอร์ เซ็นต์ การงอกของเมล็ดข้ าวพันธุ์ชัยนาท 1 และข้ าว
พันธุ์ CH1
จากการทดลองพบว่า ปริ ม าณรั ง สี ที่ แ ตกต่ า งกัน ไม่ มี ผ ลต่ อ เปอร์ เ ซ็ น ต์ ค วามงอก ของเมล็ ด ในช่ ว ง
ระยะเวลา 3 วันหลังจากเพาะ ในขณะที่ระยะเวลา 7 และ 14 วันของทังสองพั
้
นธุ์ พบว่าปริ มาณรังสีตงแต่
ั ้ 60
Krad ขึ ้นไปไม่พบต้ นกล้ าที่รอดชีวิต (Table1)
Table1 The effect of gamma irradiation on percentage germination of CH1 and CNT1 rice varieties
Radiation
CH1
CNT1
dose (Krad)
3 days
7days
14 days
3 days
7 days
14 days
Control
98.40
94.00a
89.40a
98.60
96.80a
95.60a
10
97.20
95.80a
91.40a
98.00
95.00a
95.00a
20
97.20
93.60a
88.80a
97.20
93.50a
93.00ab
30
97.20
93.60a
87.40a
97.10
89.40a
88.80b
40
97.20
65.80b
56.20b
97.20
79.20b
65.20c
50
97.60
33.40c
31.00c
97.00
26.00c
17.60d
60
97.20
0.00d
0.00d
97.00
0.00d
0.00e
70
97.00
0.00d
0.00d
97.00
0.00d
0.00e
80
97.00
0.00d
0.00d
97.00
0.00d
0.00e
90
97.80
0.00d
0.00d
97.00
0.00d
0.00e
100
97.00
0.00d
0.00d
97.00
0.00d
0.00e
F-test
ns
*
*
ns
*
*
CV (%)
12.65
20.62
23.34
12.25
22.35
25.62
หมายเหตุ ns = ไม่แตกต่างกันทางสถิติ, * = แตกต่างกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมัน่ 95 เปอร์ เซ็นต์ ตัวอักษร
ภาษาอังกฤษพิ มพ์ เล็กที่ ต่างกันในแถวแนวตัง้ เดียวกันมีความแตกต่างกันทางสถิ ติที่ระดับความ
เชื่อมัน่ 95เปอร์ เซ็นต์โดยวิธี DMRT
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ผลของปริมาณรั งสีแกมมาแบบเฉียบพลันในการเหนี่ยวนาให้ เกิดการกลายพันธุ์ในข้ าวพันธุ์ชัยนาท 1
และ CH1 ต่ ออัตราการรอดชีวิตของต้ นกล้ าข้ าว
จากการทดลองพบว่า ค่า LD50 ของข้ าวพันธุ์ชยั นาท 1 และ CH1 ที่อายุ 30 วันหลังเพาะเมล็ด คือ 21
Krad (Figure 1) และ 22 Krad (Figure 2) ตามลาดับ ปริ มาณรังสี 10 Krad มีเปอร์ เซ็นต์การรอดชีวิตมากที่สดุ
ซึง่ สอดคล้ องกับการศึกษาของ International Atomic Energy Agency (1977) พบว่าปริ มาณรังสีในช่วง 11 –
30 Krad เป็ นอัตราการฉายรังสีแกมมาแบบเฉียบพลันที่เหมาะสมสาหรับการชักนาให้ เกิดการกลายพันธุ์ในข้ าว

Figure 1 Percentage of survival CNT1 after treated with gamma radiation and grown for 30 days

Figure 2 Percentage of survival CH1 after treated with gamma radiation and grown for 30 days
ผลของปริมาณรั งสีแกมมาแบบเฉียบพลันที่มีผลต่ อความเป็ นหมันของข้ าวพันธุ์ชัยนาท 1 และ CH1

จากการทดลองพบว่า เมื่อปริมาณรังสีเพิ่มขึ ้น เปอร์ เซ็นต์ความเป็ นหมันของละอองเกสรตัวผู้ใน
ข้ าวพันธุ์ชยั นาท 1 (Figure 3) และ CH1 (Figure 4) จะเพิ่มขึ ้น โดยที่ปริมาณรังสี 50 Krad ข้ าวพันธุ์
ชัยนาท 1และ CH1จะมีเปอร์ เซ็นต์ความเป็ นหมันมากที่สดุ คือ 96.36 และ 95.77 เปอร์ เซ็นต์ ตามลาดับ
123

สาขาพืช

การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 55

(Table 2) ซึง่ สอดคล้ องกับผลการทดลองของ Ibrahim (2013) ที่พบว่าการนาเมล็ดข้ าวสายพันธุ์ Sakha
105 มาฉายรังสีแกมมาที่ปริ มาณ 15,20 และ 25 Krad โดยพบว่า 25 Krad มีเปอร์ เซ็นต์ความเป็ นหมัน
มากที่สดุ
Table 2 Effect of gamma irradiation on pollen sterility of CNT1 and CH1 rice varieties
Pollen Sterility (%)

Radiation dose (Krad)
CNT1
0.00
12.57
20.69
43.53
81.25
96.36

control
10
20
30
40
50

control

10 Krad

CH1
0.00
6.59
20.69
42.74
96.36
95.77

30 Krad

20 Krad

40 Krad

50 Krad

Figure 3 Effect of gamma irradiation on pollen sterility of CNT1

control

10 Krad

20 Krad

30 Krad

Figure 4 Effect of gamma irradiation on pollen sterility of CH1
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สรุป
ปริ มาณรังสีที่แตกต่างกันไม่มีผลต่อเปอร์ เซ็นต์ความงอกของเมล็ดในช่วงระยะเวลา 3 วันหลังจากการ
งอก แต่มีผลที่ระยะเวลา 7 และ 14 วัน โดยที่ปริ มาณรังสีตงแต่
ั ้ 60 Krad ขึ ้นไปไม่พบต้ นกล้ าที่รอดชีวิตหลังจาก
การงอก 7 วัน โดยค่า LD50 ของข้ าวพันธุ์ชยั นาท 1 และ CH1 คือ 21 และ 22 Krad ตามลาดับ ในขณะที่
เปอร์ เซ็นต์ความเป็ นหมันของละอองเกสรตัวผู้ในข้ าวทังสองพั
้
นธุ์เพิ่มขึน้ เมื่อปริ มาณรังสีเพิ่มขึ ้น โดยที่ปริ มาณ
รังสี 50 Krad ที่ต้นข้ าวรอดชีวิตนัน้ ข้ าวทังสองพั
้
นธุ์มีเปอร์ เซ็นต์ความเป็ นหมันของละอองเกสรตัวผู้มากที่สดุ
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การใช้ จมูกอิเล็กทรอนิกส์ ประเมินความหอมในข้ าว
Assessment of Aromatic Rice by Using Electronic Nose
นฤพนธ์ น้ อยประสาร1* ธานี ศรี วงศ์ชยั 1 และ ประภา ศรี พิจิตต์1
Naruephon Noiprasan1*, Tanee Sreewongchai1 and Prapa Sripichit1

บทคัดย่ อ
กลิ่นหอมในข้ าวเป็ นลักษณะสาคัญประการหนึง่ ที่ช่วยเพิ่มมูลค่าให้ ข้าว การประเมินกลิ่นหอมในข้ าวพันธุ์
ต่าง ๆ จึงมีความสาคัญยิ่งต่องานวิจยั ข้ าว เครื่ องจมูกอิเล็กทรอนิกส์เป็ นการจาลองระบบรับกลิ่นเพื่อเลียนแบบจมูก
มนุษย์ สามารถแสดงผลออกมาเป็ น “flavor fingerprint” ซึง่ เครื่ องจะจดจารู ปแบบของกลิ่นและวิเคราะห์วา่ เหมือน
หรื อต่างกัน การทดลองนี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์และจาแนกข้ าวที่มีกลิ่นหอมและไม่มีกลิ่นหอมจานวน 10 พันธุ์
ด้ วยเครื่ องจมูกอิเล็กทรอนิ กส์ จากการทดลองสามารถแยกข้ าวที่ มีกลิ่นหอมและไม่มีกลิ่นหอมได้ อย่างชัดเจน
นอกจากนีย้ งั สามารถจาแนกความหอมของข้ าวได้ เป็ น 2 กลุ่มคือกลิ่นหอมเหมือนข้ าวพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 และ
กลิ่นหอมเหมือนข้ าวพันธุ์ลืมผัว

ABSTRACT
Aromatic trait in rice is an important trait for value added criteria. The assessment of fragrant rice
varieties are crucial for rice research. Electronic nose is olfactory system simulation to mimic the human
nose. That can display output in “flavor fingerprint” because the electronic nose can memory patterns of
aroma and analyze for the same or different aroma. This experiment aimed to analyze and classify fragrant
rice and non-fragrant rice for 10 varieties by using electronic nose. The experiments can clearly identity
the rice varieties for fragrant aromatic and non-fragrant groups.In addition, aromatic trait could be
discriminated into 2 groups, i.e., aromatic like Khao Dawk Mali 105 and Leum Pua rice varieties.
Key Words: rice, aroma, aroma assessment, electronic nose
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คานา
กลิ่นหอมในข้ าวเป็ นลักษณะสาคัญประการหนึ่งที่ช่วยเพิ่มมูลค่าให้ ข้าว กลิ่นหอมของข้ าวทาให้ ข้าวน่า
รับประทาน ซึง่ เป็ นที่ต้องการของผู้บริ โภคทัว่ โลก ข้ าวที่มีกลิ่นหอมซึง่ เป็ นที่ร้ ู จักแพร่ หลายได้ แก่ ข้ าวขาวดอกมะลิ
105 ของไทย และข้ าวบาสมาติ (Basmati) ของอินเดียและปากีสถาน ซึง่ ถือได้ วา่ เป็ นข้ าวหอมที่ได้ รับความนิยมจาก
ผู้บริ โภคมากที่สุด (Sakthivel et al., 2009) นอกจากข้ าวหอมเหล่านีแ้ ล้ ว ยังมีข้าวหอมอีกหลายพันธุ์ที่เกษตรกร
นิยมปลูก เช่น ข้ าวพันธุ์ Malagkit, Sungsong และ Milagrosa ของประเทศฟิ ลิปปิ นส์ พันธุ์ Seratus Malam ของ
ประเทศอินโดนีเซีย พันธุ์ Goolarah ของประเทศออสเตรเลีย พันธุ์ Hieri ของประเทศญี่ ปุ่น และพันธุ์ Della และ
Dellmont ของประเทศสหรั ฐอเมริ กา เป็ นต้ น (วาสนา, 2538; Sakthivel et al., 2009) สาหรั บประเทศไทย มีพันธุ์
ข้ าวหอมที่นิยมปลูกอีกหลายพันธุ์ เช่น ปทุมธานี 1 กข33 กข6 และหอมชลสิทธิ์ เป็ นต้ น
กลิ่นหอมของข้ าวเกิดจากการผสมผสานของสารหอมระเหยหลายชนิด แต่กลิ่นหอมหลักในข้ าวเกิดจาก
สาร 2-acetyl-1-pyrroline (2AP) ซึ่ ง เป็ น สารที่ พ บมากในพื ช ตระกู ล ใบเตย (Pandonus Amaryllifolins Rokb)
(วาสนา, 2538) ปริ มาณ 2AP ถูกนามาใช้ เป็ นมาตรฐานในการกาหนดการซื ้อขายข้ าวหอม ตัวอย่างเช่น ข้ าวหอม
มะลิทุ่งกุลาร้ องไห้ ต้องมีปริ มาณสาร 2AP ในปริ มาณ 0.1 ไมโครกรั มต่อกรั มขึน้ ไป (กรมทรั พย์ สินทางปั ญญา,
2550) การประเมินกลิ่นหอมในข้ าวพันธุ์ตา่ ง ๆ จึงมีความสาคัญยิ่งต่อการรวบรวมและจาแนกพันธุ์ข้าวที่มีกลิ่นหอม
เพื่อใช้ ในการปรับปรุ งพันธุ์ข้าว วิธีการคัดเลือกสายพันธุ์ข้าวหอม และการตรวจสอบการปลอมปนข้ าวหอมมะลิ เช่น
ชุดตรวจสอบการปลอมปนข้ าวหอมมะลิ โดยตรวจสอบจากปริ มาณอมิโลสที่แตกต่างกันระหว่างข้ าวหอมมะลิ
กับข้ าวหอมมะลิปลอมปน (จรรยา และ คงศักดิ์, 2555) แต่ยงั มีข้อจากัดในกรณีที่พนั ธุ์ปนมีปริ มาณอมิโลสใกล้ เคียง
กับข้ าวหอมมะลิ
การวิเคราะห์ความหอมด้ วยเครื่ องจมูกอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Nose) เป็ นการจาลองระบบรับกลิ่นเพื่อ
เลี ย นแบบจมูก มนุ ษ ย์ ถูก พัฒ นาขึน้ มาครั ง้ แรกในปี 2525 โดย Persaud และ Dodd มหาวิ ท ยาลัย Warwick
ประเทศอังกฤษ (Presaud and Dodd,1988) โดยเครื่ องจมูกอิเล็กทรอนิกส์ใช้ หลักการวิเคราะห์เชิงคุณภาพโดยใช้
หลักการไหลของกระแสไฟฟ้าผ่านเซ็นเซอร์ ที่มีความจาเพาะต่อสารประกอบแต่ละชนิด สามารถวัดผลออกมาเป็ น
“flavor fingerprint” ซึ่งเครื่ องจะจดจารู ปแบบของกลิ่นและวิเคราะห์ ว่าเหมือนหรื อแตกต่าง แต่ไม่สามารถระบุ
องค์ประกอบของกลิ่นได้ สามารถวิเคราะห์ได้ ในระยะเวลาสัน้ จมูกอิเล็กทรอนิกส์ได้ ถูกนาไปประยุกต์ใช้ ในหลาย
ด้ าน เช่น ใช้ ควบคุมหรื อตรวจสอบคุณภาพอาหาร การเสื่อมคุณภาพหรื อการปนเปื อ้ น หรื อความเสียหายระหว่าง
กระบวนการผลิต (Rock et al., 2008) ปั จ จุบันได้ ถูก น ามาประยุก ต์ ใ ช้ ในงานวิจัย ด้ านการเกษตรมากขึน้ โดย
ปั ญญาณัฐ (2550) ใช้ เครื่ องจมูกอิเล็กทรอนิกส์ในการประเมินค่าดัชนีการปนเปื อ้ นในข้ าวขาวดอกมะลิ 105 และ
ข้ าวเจ้ าหอมปทุม ในขณะที่ Zheng et al. (2009) ได้ จ าแนกตัวอย่ างพันธุ์ ข้าวโดยใช้ เครื่ องจมูกอิเล็กทรอนิ ก ส์
สาหรับการทดลองนี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อประเมินความหอมด้ วยจมูกอิเล็กทรอนิกส์ในข้ าวพันธุ์ที่นิยมปลูกในเขตนา
ชลประทานของประเทศไทย เปรี ยบเทียบกับพันธุ์ข้าวหอมพื ้นเมือง ข้ าวหอมมะลิ และข้ าวหอมจากต่างประเทศ
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อุปกรณ์ และวิธีการ
พันธุ์ข้าวและการเตรี ยมเมล็ดพันธุ์สาหรั บทดสอบกลิ่น
ใช้ ข้าวทังหมด
้
10 พันธุ์คือ ขาวดอกมะลิ 105 หอมพะยอม กข15 กข31 กข47 ลืมผัว Taro สุพรรณบุรี 1
สุพรรณบุรี 90 และชัยนาท 1 โดยใช้ ข้าวเปลือกที่เก็บเกี่ยวแล้ วไม่เกิน 6 เดือน อุณหภูมิในการเก็บรักษา -20 องศา
เซลเซียส นามากะเทาะเป็ นข้ าวกล้ อง 3 ซ ้า ซ ้าละ 30 กรัม โดยแยกสิ่งเจือปนอื่นออก จากนันใส่
้ ตวั อย่างข้ าวลงใน
ขวดดูแรนน์ขนาด 100 มิลลิลิตร
การตรวจและวิเคราะห์ กลิ่นด้ วยเครื่ องจมูกอิเล็กทรอนิกส์
นาขวดดูแรนน์ที่ใส่ตวั อย่างแล้ วใส่ในช่องรับกลิ่นของเครื่ องจมูกอิเล็กทรอนิกส์ตงค่
ั ้ าการดูดอากาศ
เปรี ยบเทียบ (reference air) 2 นาที และค่าดูดอากาศในขวดตัวอย่างทดสอบ 1 นาที มีรอบการทางาน 5 รอบ
กาหนดความแรงปั ม้ 50% แล้ วกด run เครื่ องจะเริ่ มทางานโดยปั ม้ ลมเข้ าไปยังเซนเซอร์ เพื่อกาจัดกลิ่นที่มีอยู่ใน
ระบบออกไปก่อน จากนันปั
้ ม้ ลมจะดูดอากาศจากขวดตัวอย่างเข้ าสูร่ ะบบ กลิ่นจะถูกดูดจากขวดที่บรรจุตวั อย่างไป
ยังเซนเซอร์ รับกลิน่ ทัง้ 8 ตัว (Table 1) โดยใช้ หลักการการเคลื่อนที่ของประจุไฟฟ้าผ่านอนุภาคของกลิ่นในการ
วิเคราะห์ความจาเพาะของกลิ่นแต่ละชนิด โดยจะทางานทังหมด
้
5 รอบ เมื่อเสร็ จสิ ้นโปรแกรมจะบันทึกผลข้ อมูล ผล
การวิเคราะห์ข้อมูลในรู ป .text เมื่อตรวจวัดกลิ่นเสร็ จสิ ้นทัง้ 10 ตัวอย่างแล้ ว เลือกเมนู Analysis ที่หน้ าต่าง control
center จากนันเลื
้ อก PCA เลือกไฟล์ผลการวิเคราะห์ของทัง้ 10 ตัวอย่าง แล้ วเลือกค่า offset ของข้ อมูลโดยตังค่
้ า
เท่ากับ 1 เสร็ จแล้ วกด start โปรแกรมจะวิเคราะห์ข้อมูลและจัดกลุม่ ด้ วยวิธี Principle Component Analysis (PCA)
โดยเปรี ยบเทียบความเหมือนหรื อต่างของกลิ่นในข้ าวพันธุ์ตา่ ง ๆ
Table 1 Sensors used and their main applications
No.

Sensor

Target Gas

1

TGS 821

Hydrogen

2

TGS 2444

Ammonia (low concentration)

3

TGS 823

Organic Solvent Vapor

4

TGS 2600

Air Contaminant 1

5

TGS 2602

Air Contaminant 2

6

TGS 2610

LP Gas

7

TGS 826

Ammonia (High Concentration)

8

TGS 2620

Solvent Vapor
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Figure 1 Aroma testing in rice grain (a) an electronic nose (b) rice sample

ผลและวิจารณ์ ผลการทดลอง
จากการทางานของเครื่ องจมูกอิเล็กทรอนิกส์ประมวลผลจากการตรวจจับสารระเหยจากตัวอย่างโดย
เซนเซอร์ ทงั ้ 8 ตัว พบว่าเซนเซอร์ ที่ตอบสนองต่อสารระเหยจากข้ าวกล้ องมากที่สดุ คือ เซนเซอร์ ที่ 5 รองลงมาคือ
เซนเซอร์ ที่ 3 โดยเซนเซอร์ ที่ 5 มีความจาเพาะกับสารประกอบอินทรี ย์ระเหยง่ายที่ปนเปื อ้ นในอากาศ และเซนเซอร์ ที่
3 มีความจาเพาะกับสารระเหยจากสารละลายอินทรี ย์ เซนเซอร์ ที่ 2 4 7 และ 8 ตอบสนองปานกลาง โดยเซนเซอร์ ที่
2 จาเพาะกับสารระเหยกลุม่ แอมโมเนียที่ความเข้ มข้ นต่า เซนเซอร์ ที่ 4 จาเพาะกับสารกลุม่ ก๊ าซคาร์ บอนมอนอกไซด์
และมีเทน เซนเซอร์ ที่ 7 จาเพาะกับแอมโมเนียที่ความเข้ มข้ นสูง เซนเซอร์ ที่ 8 จาเพาะกับสารระเหยกลุม่ แอลกอฮอล์
ส่วนเซนเซอร์ ที่ 1 และ 6 ตอบสนองต่อสารระเหยจากข้ าวกล้ องน้ อยที่สดุ โดยมีความจาเพาะกับก๊ าซไฮโดรเจนและ
ก๊ าซไฮโดรคาร์ บอน ตามลาดับ (Figure 2) จากการที่เซนเซอร์ ที่ 3 และ 5 ตอบสนองต่อกลิ่นหอมของข้ าวได้ ดีที่สดุ
แสดงให้ เห็นว่าสารหอมระเหยในข้ าวจัดอยู่ในกลุม่ สารประกอบอินทรี ย์ระเหยง่ายเช่นเดียวกับการตรวจสอบด้ วย
เครื่ องแก๊ สโครมาโทรกราฟี (GC) (วาสนา, 2538) จากกราฟแสดงให้ เห็นถึงความคล้ ายคลึงกันของข้ าวพันธุ์ขาวดอก
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มะลิ 105 (Figure 2 b) กับข้ าวพันธุ์ลืมผัว (Figure 2 c) เมื่อเทียบกับข้ าวพันธุ์ชยั นาท 1 (Figure 2 a) ซึง่ เป็ นข้ าวที่ไม่
หอม จากการทดลองดมกลิ่นข้ าวกล้ องทัง้ 10 พันธุ์ ด้ วยจมูกอิเล็กทรอนิกส์ กราฟข้ อมูล PCA ใน Figure 3 มี
ความสาคัญบนแกน PC1 ร้ อยละ 97.6 บนแกน PC2 เท่ากับ ร้ อยละ 1.1 เมื่อพิจารณาในแกน PC1 เป็ นหลัก พบว่า
สามารถแยกข้ าวที่มีกลิ่นหอมกับข้ าวที่ไม่มีกลิ่นหอมได้ อย่างชัดเจน ข้ าวที่มีกลิ่นหอม ได้ แก่ ข้ าวพันธุ์ขาวดอกมะลิ
105 กข15 หอมพะยอม ลืมผัว และ Taro และข้ าวที่ไม่มีกลิ่นหอม ได้ แก่ ข้ าวพันธุ์สพุ รรณบุรี 1 สุพรรณบุรี 90 ชัยนาท
1 กข31 และ กข47 เมื่อพิจารณาความใกล้ เคียงกันของกลิ่นพบว่า ข้ าวพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 และพันธุ์ กข15 มีกลิ่น
หอมคล้ ายคลึงกันมาก และข้ าวพันธุ์ลืมผัวมีกลิ่นที่คล้ ายกับพันธุ์ Taro ซึง่ เป็ นข้ าวจากประเทศไต้ หวันที่มีกลิน่ หอม
คล้ ายเผือก ส่วนข้ าวหอมพะยอมนันมี
้ คา่ อยู่กงึ่ กลางระหว่างข้ าวหอมทัง้ 2 กลุม่

a

b

c
Figure 2 Sensing response of aroma in rice varieties (a) Chai Nat 1 (CNT 1) (b) Khao Dawk Mali 105
(KDML105) (c) Luem Pua (LP)
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Figure 3 Principle component analysis (PCA) of rice varieties Suphanburi 1 (SPR 1), Suphanburi 90
(SPR 90), Chai Nat 1 (CNT 1), Khao Dawk Mali 105 (KDML105), Hompayom (HPY), RD15, RD31,
RD47, Luem Pua (LP) and Taro.

สรุป
จมูกอิเล็กทรอนิกส์เป็ นเครื่ องมือที่สามารถใช้ งานได้ ง่าย สะดวกรวดเร็ ว และไม่ทาลายตัวอย่างก่อนการ
วิเคราะห์ สามารถใช้ แยกข้ าวที่มีกลิ่นหอมและไม่มีกลิ่นหอมได้ อย่างชัดเจน โดยข้ าวที่มีกลิ่นหอม ได้ แก่ ข้ าวพันธุ์
ขาวดอกมะลิ 105 กข15 หอมพะยอม ลืมผัว และ Taro และข้ าวที่ไม่มีกลิ่นหอม ได้ แก่ ข้ าวพันธุ์สพุ รรณบุรี 1
สุพรรณบุรี 90 ชัยนาท 1 กข31 และ กข47 เมื่อพิจารณาความใกล้ เคียงกันของกลิ่นพบว่า ข้ าวพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105
และพันธุ์ กข15 มีกลิ่นหอมคล้ ายคลึงกันมาก และข้ าวพันธุ์ลืมผัวมีกลิ่นที่คล้ ายกับพันธุ์ Taro ซึง่ เป็ นข้ าวจาก
ประเทศไต้ หวันที่มีกลิ่นหอมคล้ ายเผือก ส่วนข้ าวหอมพะยอมนันมี
้ คา่ อยู่กงึ่ กลางระหว่างข้ าวหอมทัง้ 2 กลุม่ อย่างไร
ก็ตาม การวิเคราะห์ด้วยเครื่ องจมูกอิเล็กทรอนิกส์นนั ้ ไม่สามารถบอกชนิดของสารที่เป็ นองค์ประกอบของกลิ่น เช่น
2AP ได้ จึงต้ องนาตัวอย่างข้ าวไปสกัดและวิเคราะห์ด้วยเครื่ องแก๊ สโครมาโตกราฟี เพื่อทราบชนิดและปริ มาณของ
สารหอมต่าง ๆ ต่อไป
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การแสดงออกของยีน BADH ในอ้ อยป่ าและอ้ อยการค้ าภายใต้ สภาพเลียนแบบดินเค็มโซดิก
Expression of BADH Gene in Wild and Commercial Sugarcane under Mimic Saline Sodic Soil
ชนากานต์ ลักษณะ1 และ สนธิชยั จันทร์ เปรม2
Chanakan Laksana1 and Sontichai Chanprame2

บทคัดย่ อ
ดินเค็มโซดิกเป็ นดินที่มีความเข้ มข้ นของเกลือและด่างที่ มากเกิ นไปจนเป็ นอันตรายต่อพื ช ทาให้ เกิ ดผล
กระทบต่อการเจริ ญเติบโตของพืช โดยเฉพาะอ้ อยซึง่ ตามธรรมชาติจดั ว่าเป็ นพืชที่ไม่ทนเค็ม เมื่อปลูกอ้ อยในพื ้นที่ที่
เป็ นดินเค็มโซดิกอ้ อยย่อมมีการปรับตัวเพื่อให้ สามารถเจริ ญเติบโตต่อไปได้ โดยจะมีการแสดงออกของยีนหลายชนิด
ยีน Betaine Aldehyde Dehydrogenase (BADH) เป็ นยีนอีกชนิดที่จะมีการแสดงออกเมื่อพืชเจริ ญเติบโตในดินเค็ม
โซดิก โดยงานทดลองนีม้ ีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบการแสดงออกของยี น BADH ในอ้ อยพันธุ์ป่าและพันธุ์ปลูก
(KPS 94-13) ที่ได้ รับสภาพเลียนแบบดินเค็มโซดิก โดยแช่ต้นอ้ อยทังสองชนิ
้
ดในสารละลาย 1/10 Hoagland ที่เติม
NaCl 1% และปรับค่าความเป็ นกรด-ด่างให้ เป็ น 8 เป็ นเวลา 0 12 24 48 และ 72 ชัว่ โมง จากนันตรวจสอบการ
้
แสดงออกของยีนด้ วยเทคนิค real-time PCR พบว่า การแสดงออกของยีน BADH ในรากของอ้ อยพันธุ์ป่าและพันธุ์
ปลูกมีการแสดงออกของยีนสูงสุดที่12 และ 24 ชัว่ โมง หลังได้ รับสภาพเครี ยด ตามลาดับ ส่วนในใบของอ้ อยพันธุ์ป่า
และพันธุ์ปลูกมีการแสดงออกของยีน BADH สูงสุดที่ 24 ชัว่ โมง และพบว่าในรากมีการแสดงออกของยีนสูงกว่าในใบ

ABSTRACT
Saline-sodic soil is the soil containing high concentration of salts with high pH. It is harmful and
affects to the plant growth. Sugarcane is naturally salt sensitive plant species which is affected by salinesodic soil. When the plant is grown in such soil condition, Betaine Aldehyde Dehydrogenase (BADH)
gene will be induced to express. The objective of this experiment was to examine the expression levels of
BADH gene in wild and commercial sugarcane plants (KPS 94-13) subjected to mimic saline-sodic soil
condition. The plants of wild and commercial sugarcane were subjected to 1/10 Hoagland nutrient
solution containing 1% NaCl at pH 8 for 0, 12, 24, 48 and 72 hr. The expression of the gene was
determined using real-time PCR. It was found that the expressions of BADH gene in root of wild and
commercial sugarcane were highest at 12 and 24 hr after receiving stress condition, respectively.
Expressions of the gene in leaves of both sugarcane species were highest at 24 hr. It was also found that
the expressions of the gene in root were higher than those in leaves.
Key words: sugarcane, saline-sodic soil, gene expression, real-time PCR
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คานา
อ้ อ ยเป็ นพื ช เศรษฐกิ จ ที่ ส าคั ญ ของประเทศไทย โดยสามารถน าอ้ อ ยเข้ าสู่ ก ระบวนการผลิ ต ใน
อุตสาหกรรมต่าง ๆ เช่น อุตสาหกรรมผลิตน ้าตาล อุตสาหกรรมผลิตกระดาษ และอุตสาหกรรมผลิตปุ๋ ย เป็ นต้ น
พื ้นที่ปลูกอ้ อยของไทยกระจายอยู่ในภาคต่าง ๆ โดยเฉพาะในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือตอนล่าง
และภาคตะวันออกของประเทศไทย (สานักงานคณะกรรมการอ้ อยและน ้าตาลทราย, 2559) ปั ญหาประการ
หนึ่งในการปลูกอ้ อยคือ อ้ อยเป็ นพืชที่ไม่ทนต่อดินเค็ม (Abdul et al., 1997) ซึ่งในบางพื ้นที่ของภาคเหนือ
ตอนล่างและภาคกลางตอนบน จะมีปัญหาดินเค็มและดิน โซดิกร่ วมกัน เรี ยกว่าดินเค็มโซดิก ทาให้ เกิดปั ญหา
อ้ อยให้ ผลผลิตและคุณภาพลดลงทาให้ ต้นทุนการผลิตสูงขึ ้น (Cha-um et al., 2009) ดินเค็มโซดิกเป็ นดินที่มี
เกลือละลายน ้าได้ สงู โดยเฉพาะเกลือโซเดียม และมีคา่ ความเป็ นกรด-ด่างของดินต่ากว่าหรื อเท่ากับ 8.5 (Hinrich
et al., 2001) ดินเค็มโซดิกจึงส่งผลกระทบต่ออ้ อยคือ ทาให้ อ้อยมีอาการโซเดียมเป็ นพิษและมีอาการของคลอรี น
เป็ นพิษเช่นเดียวกัน บริ เวณยอดอ้ อย ขอบใบอ้ อย เป็ นแผลแห้ งเกรี ยม ส่งผลให้ ปริ มาณคลอโรฟิ ลล์และพื ้นที่ใน
การสังเคราะห์ด้วยแสงลดลง และส่งผลกระทบต่อเนื่องให้ อ้อยที่ปลูกในบริ เวณที่มีปัญหาดินเค็มโซดิกมีผลผลิต
และคุณภาพลดลง (Fu et al., 2008) ยีน Betaine Aldehyde Dehydrogenase (BADH) เป็ นยีนที่มีการ
แสดงออกในพื ช ที่ ไ ด้ รั บ ความเค็ม โดยยี น BADH เกี่ ย วข้ องกับ กระบวนการการสังเคราะห์ ไ กลซี น เบตาอี น
(glycine betaine) ซึ่งเป็ นสารหนึ่งในกลุ่มของ osmoprotectant โดยมีสารตัง้ ต้ นคือ โคลรี น (choline) สาร
glycine betaine เป็ นสารประกอบแอมโมเนียม จะมีการตอบสนองเมื่อได้ รับความเครี ยดจากความแล้ ง ความ
เค็ม โดยทาหน้ าที่ ปกป้ องพื ชโดยการเปลี่ยนแปลงสารประกอบออสโมไลต์ ซึ่งจะไปช่วยรั ก ษาสมดุลของน า้
ระหว่างเซลล์พืชกับสภาพแวดล้ อมภายนอก เพื่อรักษาเสถียรภาพของเซลล์ (Fitzgerald et al., 2008) ดังนัน้
อาจใช้ การแสดงออกของยีน BADH เป็ นดัชนีชี ้วัดความสามารถในการทนทานต่อดินเค็มโซดิกของอ้ อยได้ ดังนัน้
การวิจัยนี ้จึงมีวตั ถุประสงค์เพื่อตรวจสสอบระดับการแสดงออกของยีน BADH เมื่ออ้ อยพันธุ์ปลูกและอ้ อยป่ า
ได้ รับสภาพเลียนแบบดินเค็มโซดิก ซึง่ จะทาให้ เข้ าใจกลไกการตอบสนองของอ้ อยที่มีต่อสภาพแวดล้ อมดังกล่าว
ได้ ดีขึ ้น และอาจนาไปใช้ ในการค้ นหาพันธุ์อ้อยที่เหมาะสมกับการปลูกในพื ้นที่ที่มีปัญหาดินเค็มโซดิกได้ ในที่ สดุ

อุปกรณ์ และวิธีการ
การทดลองที่ 1 การหาบางส่ วนของยีน BADH ในอ้ อย
เตรี ย มต้ น กล้ า อ้ อ ย น าท่ อ นพัน ธุ์ อ้ อยพัน ธุ์ ป่ า(Saccharum spontaneum L.) และ พัน ธุ์ ป ลูก
(S. officinarum L.) ซึง่ พันธุ์ปลูกคือพันธุ์กาแพงแสน 94-13 (KPS 94-13) มาตัดให้ เป็ นท่อนยาวประมาณ 5
เซนติเมตร โดยแต่ละท่อนมีตาเพียง 1 ตาเท่านัน้ จากนันน
้ ามาเพาะให้ งอกเป็ นต้ นกล้ าในวัสดุปลูกที่ประกอบด้ วย
ขีเ้ ถ้ าแกลบผสมกับทรายในอัตราส่วน 1:1 เพาะลงในถุงดาที่ ใช้ สาหรั บปลูกพืช ดูแลให้ นา้ และปุ๋ ยตามความ
เหมาะสมให้ อ้อยสามารถเจริ ญเติบโตได้ ดี จนกระทัง่ อ้ อยอายุประมาณ 2 เดือน
สกัด total RNAจากใบและรากอ้ อย นาใบอ่อนและรากอ่อนจากต้ นอ้ อยพันธุ์ป่าและพันธุ์ปลูกมาสกัด
total RNA ตามวิธีของ Laksana and Chanprame (2015) และนา total RNA ที่สกัดได้ มาตรวจสอบคุณภาพ
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และความเข้ มข้ นโดยการทาเจลอีเล็กโทรโฟรี ซีสด้ วย 1.5% denaturing formaldehyde agarose gel ใน 0.5X
MOPs buffer ที่ความต่างศักย์ 100 โวลต์ เป็ นเวลา 30 นาที และ การกาจัด genomic DNA ออกจากตัวอย่าง
total RNA ด้ วยเอนไซม์ DNase I
สังเคราะห์ first-strand cDNA จาก total RNA นา total RNA ปริ มาตร 5 µl (1 µg/µl) ผสมกับ 100 µM
oligo (dT)20 ปริ มาตร 1 µl 10mM dNTP mix ปริ มาตร 1 µl แล้ วปรับปริ มาตรด้ วย DEPC-dH2O จนครบปริ มาตร
12.5 µl ในหลอดทดลองขนาด 0.5 ml แล้ วนาไปบ่มที่อณ
ุ หภูมิ 65 oC เป็ นเวลา 5 นาที และบ่มต่อที่ 4 oC เป็ น
เวลา 2 นาที จากนันเติ
้ ม 5Xreaction buffer ปริ มาตร 4 µl RiboLock RNase inhibitor (Fermentas) ปริ มาตร 1
µl 10mM dNTP mix ปริ มาตร 2 µl Revert Aid M-MuLVRT (Fermentas) ปริ มาตร 1 µl แล้ วนาไปบ่มที่อณ
ุ หภูมิ
42 oC เป็ นเวลา 1 ชัว่ โมงและบ่มต่อที่อณ
ุ หภูมิ 70 oC เป็ นเวลา 10 นาที และนาไปแช่ในน ้าแข็ง
สังเคราะห์ DNA คู่สมจาก first-strand cDNA ด้ วยปฏิกิริยา polymerase chain reaction (PCR) โดย
ใช้ ไพรเมอร์ ที่จาเพาะ ปฏิกิริยา PCR ประกอบด้ วย first-strand cDNA ปริ มาตร 2 µl 1mM dNTP ปริ มาตร 1 µl
Taq polymerase 0.2 µl (5 ยูนิต/µl) 10Xreaction buffer ปริ มาตร 2 µl 25 mM MgCl2 ปริ มาตร 4 µl 5mM
forward และ reverse ของไพรเมอร์ สาหรับยีน Actin และยีน BADH (Table 1) ปริ มาตร 0.5 µl โดยใช้ โปรแกรม
ในการทาปฏิกิริยา ดังนี ้ preliminary denaturation ที่อณ
ุ หภูมิ 95 oC เป็ นเวลา 3 นาที denaturing ที่อณ
ุ หภูมิ
94 oC เป็ นเวลา 1 นาที annealing ที่อณ
ุ หภูมิ 58 oC เป็ นเวลา 1 นาที extension ที่อณ
ุ หภูมิ 72 oC เป็ นเวลา 1
นาที ทาซ ้าโปรแกรม denaturing ถึง extension จานวน 30 รอบ แล้ วตามด้ วย final extension ที่อณ
ุ หภูมิ 72 oC
เป็ นเวลา 5 นาที จากนันตรวจสอบการเพิ
้
่มปริ มาณด้ วยการทาอีเล็กโทรโพรี ซีสใน 0.8% อะกาโรส ใน 0.5X TBE
buffer ที่ความต่างศักย์ 100 โวลต์เป็ นเวลา 40 นาที
Table 1 Degenerate primers for amplification of Actin and BADH
Genes
Actin
BADH

primers
Forward : 5'CATGCCATCCTTCGATTGG 3'
Reverse : 5’CACATCTGCTGGAAGGTGC 3’
Forward: 5'- ATGGGACATGGAYGATGT -3'
Reverse: 5'- TTTTKCCACCAAGTTCCA -3'

ทาผลผลิตของปฏิกิริยา PCR ให้ บริ สทุ ธิ์ (purification of PCR product) โดยตัดชิ ้นส่วนเจลที่มีแถบ
DNA ที่ได้ จากการทาปฏิกิริยา PCR บน 0.8% อะกาโรสมาทาให้ บริ สทุ ธิ์โดยปฏิบตั ิตามคาแนะนา และวิธีใช้ ของ
ชุด Wizard® SV Gel and PCR Clean Up System (Promega, USA)
วิเคราะห์ลาดับนิวคลีโอไทด์และตรวจสอบความเหมือนของลาดับนิวคลีโอไทด์กบั ฐานข้ อมูล ส่ง DNA คู่
สมผลผลิตจากปฏิ กิ ริย า PCR ที่ ทาให้ บ ริ สุท ธิ์ ไ ปวิ เคราะห์ ล าดับนิ วคลี โอไทด์ ที่ 1st BASE (First BASE
Laboratories, Selangor DarulEhsan, Malaysia) แล้ วนาลาดับนิวคลีโอไทด์ที่วิเคราะห์ได้ มาเปรี ยบเทียบกับ
ลาดับนิวคลีโอไทด์ของยีน BADH และ Actin ที่มีการรายงานในฐานข้ อมูลสากล ด้ วยโปรแกรม BLAST จาก
เว็บไซต์ http://blast.ncbi.nih.gov/Blast.cgi
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การทดลองที่ 2 การตรวจสอบการแสดงออกของยีน BADH ของอ้ อยที่ได้ รับสภาพเลียนแบบดินเค็มโซ
ดิกเป็ นระยะเวลาต่ าง ๆ
เตรี ยมกล้ าอ้ อยปฏิบตั ิเช่นเดียวกับการเตรี ยมต้ นกล้ าอ้ อยในการทดลองที่ 1 จนกระทัง่ อ้ อยอายุประมาณ
2 เดือน ปรับสภาพต้ นอ้ อยก่อนการทดลองโดยการย้ ายต้ นอ้ อยมาเลี ้ยงในแบบ hydroponic ที่ใช้ สารละลายธาตุ
อาหาร 1/10 Hoagland นาน 7 วัน จากนันเริ
้ ่ มทาการทดลองโดยย้ ายต้ นอ้ อยลงเลี ้ยงในสารละลายธาตุอาหาร
สูตรเดิมที่เพิ่ม NaCl 1% (pH ของสารละลาย 8.0) เป็ นเวลา 0 12 24 48 และ 72 ชัว่ โมง
สกัด total RNA จากใบและรากอ้ อย และการสังเคราะห์ first-strand cDNA นาใบและรากอ้ อยจากต้ น
อ้ อยจากข้ อ 2.1 มาสกัด total RNA และสังเคราะห์ first-strand cDNA ตามวิธีที่ได้ กล่าวมาแล้ วข้ างต้ น
ออกแบบไพรเมอร์ ที่จาเพาะกับยีน Actin และยีน BADH สาหรับทา real-time PCR การออกแบบไพร
เมอร์ ที่จาเพาะกับยีน Actin ยีน และ BADH สาหรับทา real-time PCR โดยใช้ ข้อมูลลาดับนิวคลีโอไทด์จากการ
ทดลองที่ 1.6 มาออกแบบไพรเมอร์ โดยใช้ โปรแกรม primer3 (http://simgene.com/Primer3).
ลาดับนิวคลีโอไทด์ของไพรเมอร์ ที่จาเพาะกับยีน Actin สาหรับการทา real-time PCR คือ
Forward 5'-GAGAGGGGTTACTCCTTC-3' และ Reverse 5'-CTCTTTTCAACTGAGGAGCT-3'
ลาดับนิวคลีโอไทด์ของไพรเมอร์ ที่จาเพาะกับยีน BADH สาหรับการทา real-time PCR คือ
Forward 5'-TCCGAATTGGCTTCTGTGACT-3' และ Reverse 5'-CTTGTCAACATCTGGGTGCG-3'
ตรวจระดับการแสดงออกของยีน BADH โดยใช้ เทคนิค real-time PCR เทียบกับระดับการแสดงออก
ของยีน Actin ปฏิกิริยาประกอบด้ วย first-strand cDNA ปริ มาตร 1 µl (300 ng/µl) 2xSensiFAST SYBR
No-ROX Mix (Bioline) ปริ มาตร 5 µl 10µM forward และ reverse Actin primer หรื อ หรื อ forward และ
reverse BADH primer อย่างละ 0.4 µl แล้ วนาตัวอย่างไปทาการวิเคราะห์ระดับการแสดงออกของยีน BADH
แบบ real-time PCR ด้ วยเครื่ อง Mastercycler® ep realplex4 (Eppendorf)

ผลการทดลอง
การทดลองที่ 1 การหาบางส่ วนของยีน BADH ในอ้ อย
ในการสกัด total RNA จากรากและใบอ่อนของอ้ อยทังพั
้ นธุ์ป่าและพันธุ์ปลูก (KPS 94-13) ที่ได้ รับ
สภาพเลียนแบบดินเค็มโซดิกเป็ นเวลาต่าง ๆ คือ 0 12 24 48 และ 72 ชัว่ โมง พบว่าความเข้ มข้ นของ total
RNA ที่ได้ มีความเข้ มข้ นประมาณ 2,000 – 3,000 ng/µl และเมื่อนาไปตรวจสอบคุณภาพ พบว่า total RNA ที่
แยกมาได้ มีคณ
ุ ภาพดี (Figure 1) มีความบริ สทุ ธิ์สงู โดยมีคา่ A260/280 และ A260/230 อยู่ในช่วง 1.8-2.0

136

การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 55

สาขาพืช

M

1

2

3

4

3,000 bp
500 bp

Figure 1 Total RNA from leaves and root in wild and commercial sugarcane(KPS 94-13) M: 1
kb DNA ladder (Fermentas), 1-2: total RNA derived from leaves and root of wild sugarcane, 3-4: total
RNA derived from leaves and root of commercial sugarcane
การสั งเคราะห์ DNA คู่สมจาก first-strand cDNA ด้ วยปฏิกิริยา PCR โดยใช้ ไพรเมอร์
ที่จาเพาะกับยีน BADH และ Actin
B

A

จากการสังเคราะห์ DNA คู่สมจาก first-strand cDNA ที่ได้ จาก mRNA ของใบอ่อนและรากของอ้ อย
พันธุ์ป่าและพันธุ์ปลูกที่ได้ รับสภาพเลียนแบบดินเค็มโซดิกเป็ นเวลา 0 12 24 48 และ 72 ชัว่ โมง โดยใช้ ไพรเมอร์
ที่จาเพาะกับยีน BADH และยีน Actin ด้ วยเทคนิค PCR และวิเคราะห์ขนาด DNA ด้ วยการทาอีเล็กโทรโฟรี ซีส
ใน 0.8% อะกาโรส พบว่า ตัวอย่างที่สงั เคราะห์ DNA คู่สมด้ วยไพรเมอร์ ของยีน BADH เกิดแถบ DNA ขนาด
ประมาณ 450 คูเ่ บส และไพรเมอร์ ของยีน Actin เกิดแถบ DNA ขนาดประมาณ 550 คูเ่ บส (Figure 2)

1,000bp
500 bp
500 bp

B
B

A

A

Figure 2 Amplification of partial Actin (A) gene and BADH (B) from commercial sugarcane
Lane 1: 1 kb marker; Lane 2: PCR product of Actin (A) and BADH (B) gene
การวิเคราะห์ ลาดับนิวคลีโอไทด์
จากการท าให้ ผลผลิ ต ของปฏิ กิ ริ ย า PCR ที่ เ กิ ด จากไพรเมอร์ ที่ เ ป็ น degenerated primer
ของยีน BADH และไพรเมอร์ ที่จาเพาะกับยี น Actin ให้ บริ สุทธิ์ และนาไปวิเคราะห์ ลาดับนิ วคลีโอไทด์ พบว่า
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ชิ ้นส่วน DNA คูส่ มที่เกิดจากไพรเมอร์ ของยีน BADH และ Actin มีขนาด 459 และ 550 คู่เบส ตามลาดับ DNA
คูส่ มที่เกิดจากไพรเมอร์ ของยีน BADH ในอ้ อยปลูกและอ้ อยป่ า มีลาดับนิวคลีโอไทด์เหมือนกัน ดังนี ้
5’GGATTGTTGTTGCGGACATGCAGAGCCTTGGACAAAGGCAAAACTCACCAGTTTCTCTTC
CAATGGAAACTTTTAAATGCCATCTCCGAAGAGAGCCTATTGGGGTAGTTGGGCTGATAACTCCTTG
GAACTATCCTCTCCTGATGGCTACATGGAAGGTAGCCCCTGCTCTGGCTGCTGGTTGTACTGCTGT
GCTAAAGCCATCCGAATTGGCTTCTGTGACTTGCTTAGAGCTTGCTGATATCTGTAAAGAAGTCGGT
CTTCCTTCTGGTGTCTTCAACATTGTGACAGGATTAGGTCCTGATGCTGGTGCTCCTTTGTCAGCGCA
CCCAGATGTTGACAAGGTCGCTTTTACTGGGAGTTTTGAAACTGGTAAGAAGATTATGGCAGCTGCA
GCTCCTATGGTCAAGCCTGTTACGCTGGAACTTGGTGGAAAACAACAACCAGGTCCCATAC3’
การทดลองที่ 2 การตรวจสอบการแสดงออกของยีน BADH ของอ้ อยที่ได้ รับสภาพเลียนแบบดินเค็มโซ
ดิกเป็ นระยะเวลาต่ าง ๆ
จากการตรวจสอบระดับการแสดงออกของยีน BADH โดยใช้ เทคนิค real-time PCR เทียบกับกับระดับ
การแสดงออกของยีน Actin พบว่า ระดับการแสดงออกของยีน BADH ในรากของอ้ อยพันธุ์ป่าและพันธุ์ปลูก มีคา่
การแสดงออกสูงสุดที่ 12 และ 24 ชัว่ โมง คือ 3.41 และ 8.35 เท่า ตามลาดับ (Figure 3A) ระดับการแสดงออก
ของยีน BADH ในใบของอ้ อยพันธุ์ป่าและพันธุ์ปลูก มีคา่ การแสดงออกสูงสุดที่ 24 ชัว่ โมง หลังได้ รับสภาพเครี ยด
เป็ น 1.65 และ 0.83 เท่า ตามลาดับ (Figure 3B)
A

B

Figure 3 The transcription level of BADH in root (A) and leaves (B) of wild and commercial
sugarcane under Mimic Saline-sodic soil

วิจารณ์ ผลการทดลอง
การศึกษาการแสดงออกของยีน BADH ในอ้ อยพันธุ์ป่าและอ้ อยพันธุ์ปลูก (KPS 94-13) โดยใช้ เทคนิค
rael-time PCR เมื่อเทียบกับยีน Actin ด้ วยไพรเมอร์ ที่จาเพาะต่อยีน BADH พบว่า มีการกระตุ้นการแสดงออก
ของยีน BADH ในอ้ อยทัง้ 2 พันธุ์ เช่นเดียวกับพืชอีกหลายชนิดที่พบว่าเมื่ออยู่ในสภาพเค็มจะมีการแสดงออก
ของยีนนี ้ เช่น ข้ าว spinach และชูกาบีท (Hibino et al., 2010) จากกราฟจะพบว่าการแสดงออกของยีน BADH
ในรากของอ้ อยพันธุ์ปลูกมีแนวโน้ มที่จะมีการแสดงออกมากกว่าในอ้ อยพันธุ์ป่า ทังนี
้ ้เนื่องจากอ้ อยพันธุ์ KPS 94138
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13 มีลกั ษณะทนแล้ งได้ ดี ซึง่ มีรายงานในพืชหลายชนิดที่ทนต่อความแล้ งหรื อความเค็มจะมีการแสดงออกของยีน
BADH สูงเช่น ข้ าวฟ่ าง (Wood et al., 1996) ข้ าว (Nakamura et al., 1997) หญ้ า Zoysia tenuifolia (Oishi
and Ebina, 2005) ถึงแม้ วา่ การแสดงออกของยีนนี ้ที่ใบของอ้ อยพันธุ์ป่าจะสูงกว่าอ้ อยพันธุ์ปลูก แต่ก็ไม่แตกต่าง
กันมากนัก อาจเป็ นไปได้ ว่า อ้ อยพันธุ์ป่ามีความสามารถในการปรับตัวในสภาพแวดล้ อมที่ไม่เหมาะสมได้ ดีกว่า
มีความแข็งแรงกว่าอันเป็ นลักษณะของพืชพันธุ์ป่า ซึง่ การตอบสนองของพืชต่อความเครี ยดที่เกิดจากความแห้ ง
แล้ ง และอุณหภูมิที่สงู มีความคล้ ายคลึงกับ การตอบสนองต่อความเค็ม (Nakamura et al., 2001) พืชจึงใช้ ยีน
เดียวกันตอบสนองต่อทังความเค็
้
มและแห้ งแล้ ง และเมื่อเปรี ยบเทียบระหว่างการแสดงออกของยีน BADH ใน
รากและใบอ่อน พบว่าที่รากมีการแสดงออกมากกว่าที่ใบ ซึ่งสอดคล้ องกับการทดลองของ Nakamura et al.
(2001) ที่พบว่าในข้ าวบาเล่ย์มีการสังเคราะห์เอนไซม์ BADH ขึ ้น 2 ชนิด คือ BADH1 และ BADH2 โดย BADH1
จะทาหน้ าที่ในการส่งสัญญาณในไมโครบอดี (microbodies) ซึง่ มีหน้ าที่ในกระบวนการเมทาบอลิซมึ เพื่อใช้ เป็ น
แหล่งพลังงาน ในขณะที่ BADH2 จะพบมากในพืชใบเลี ้ยงเดี่ยวที่คลอโรพลาสต์ (chloroplast) ซึ่งรู ปแบบการ
แสดงออกของยีนทัง้ 2 ชนิด จะแตกต่างกันคือ BADH1 มีการแสดงออกมากในรากมากกว่าใบเมื่อได้ รับสภาพ
เครี ยดจากเกลือ และ ABA ในขณะที่ BADH2 มีการแสดงออกสูงในใบเมื่อได้ รับสภาพความแล้ ง PEG ความ
เค็ม และ ABA จึงอาจเป็ นไปได้ วา่ ยีน BADH ในอ้ อยที่ศกึ ษาในครัง้ นี ้อาจเป็ นชนิด BADH1 ซึง่ ต้ องมีการศึกษา
ในรายละเอียดต่อไป เมื่ออ้ อยได้ รับสภาพเครี ยดจากความเค็มและมี pH สูง จะส่งผลกระทบต่อเมแทบบอลิซมึ
ของพืชหลายอย่าง โดยจะมีคลอไรด์เข้ าไปสะสมในแวคิวโอมากขึ ้น (Wang et al., 2011) จนส่งผลกระทบต่อ
กระบวนการเมแทบบอลิซึมของไนเทรตในกระบวนการการใช้ ประโยชน์ ทาให้ พืชนาไนเทรตไปสังเคราะห์ เป็ น
สารประกอบอินทรี ย์มากขึน้ เช่น ไกลซีนเบตาอีน ซึ่งเป็ นสารที่เกี่ยวข้ องกับยี น BADH เมื่อยี นถูกกระตุ้นให้
ตอบสนองต่อสภาพแวดล้ อมที่ไม่เหมาะสม ยีนจะมีการตอบสนองโดยไปกระตุ้นให้ เกิดการแสดงออกทาให้ ใน
ช่วงแรกที่อ้อยได้ รับสภาพที่ไม่เหมาะสมจะมีระดับการแสดงออกที่สูง และเมื่อเวลาผ่านไปอ้ อยจะปรั บตัวต่อ
สภาพที่ไม่เหมาะสมนัน้ ๆ ได้ จงึ ทาให้ มีระดับการแสดงออกที่คอ่ ย ๆ ลดลงในระยะหลัง

สรุป
สภาพเลียนแบบดินเค็มโซดิกสามารถกระตุ้นให้ ยีน BADH ในอ้ อยพันธุ์ป่าและอ้ อยพันธุ์ปลูกพันธุ์ KPS
94-13 แสดงออกได้ ซึ่งยี น นี เ้ ป็ นยี น ที่ ควบคุมการสร้ างสารในกลุ่ม osmoprotectant เพื่ อให้ พืช ปรั บตัวใน
สภาพแวดล้ อมที่ไม่เหมาะสมบางประการรวมทังสภาพดิ
้
นเค็มโซดิก โดยการแสดงออกของยีน BADH ในรากของ
อ้ อยมีการแสดงออกมากกว่ากว่าที่ ใบ และการแสดงออกของยี น BADH ที่ รากอ้ อยพันธุ์ ปลูกมีแนวโน้ มการ
แสดงออกมากกว่าที่รากของอ้ อยพันธุ์ป่า แต่การแสดงออกของยีนนี ้ที่ใบของอ้ อยพันธุ์ป่ามีแนวโน้ มมากกว่าอ้ อย
พันธุ์ปลูก เมื่อตรวจสอบโดยวิธี real-time PCR
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การเปรียบเทียบการเจริญเติบโตและผลผลิตของปาลมน้าํ มันพันธุการคาในระยะเพิ่มผลผลิต
ที่ปลูกในพืน้ ที่ดินเปรี้ยวจัด
Growth and Yield Comparison During Yield Increasing Stage of Commercial Oil Palm Varieties
Grown in Acid Sulphate Soil Area
ธนพงษ ยอดยิ่งยง1* เยาวมาลย เขียวสอาด1 ธานี ศรีวงศชัย1 เอ็จ สโรบล1 และเฉลิมพล ภูมิไชย1
Tanapong Yodyingyong1*, Yaowamarn Keawsaard1 Tanee Sreewongchai1 Ed Sarobol1
and Chalermpol Phumichai1

บทคัดยอ
การเปรียบเทียบปาลมน้ํามันพันธุการคาในชวงอายุ 5 ป เพื่อศึกษาความสัมพันธของสภาพแวดลอมตอการ
แสดงออกของปาลมน้ํามันจากลักษณะการเจริญเติบโตและผลผลิตในพื้นที่ภาคกลางที่มีสภาพดินเปรี้ยวจัด (ชุดดิน
รังสิต) ปลูกเปรียบเทียบในพื้นที่โครงการปาลมน้ํามัน อ.วิหารแดง จ.สระบุรี (14° 20´ 47´´ N, 100° 59´ 22´´ E
14.346389, 100.989444) ระยะปลูก 9x9x9 เมตร วางแผนการทดลองแบบสุมในบล็อกสมบูรณ จํานวน 3 ซ้ํา ๆ ละ 8
พันธุ เก็บขอมูลพันธุละ 18 ตน ปาลมน้ํามันพันธุการคา 8 พันธุ ไดแก พันธุสุราษฎรธานี2 (ST2) สุราษฎรธานี3 (ST3)
สุราษฎรธานี4 (ST4) สุราษฎรธานี5 (ST5) สุราษฎรธานี6 (ST6) ยูนิวานิช (UNI) อูติ (UTI) และ โกลดเดนเทเนอรา
(GT) ผลการทดลองพบวา ปาลมน้ํามันพันธุ GT เปนพันธุที่มีความสูงเพิ่มตอป จํานวนทะลายตอตนตอป ผลผลิต
ทะลายตอตนตอป และผลผลิตตอไรตอป สูงสุด และมีดัชนีพื้นที่ใบต่ําสุด อยางไรก็ตาม ปาลมน้ํามันทุกพันธุ มีความ
สูงเพิ่ม อัตราสวนชอดอกตัวเมีย จํานวนทะลาย ผลผลิตทะลายสด ผลผลิตตอไร เปอรเซ็นตน้ํามัน/ทะลาย และผลผลิต
น้ํามันตอตน ไมแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ

ABSTRACT
Yield comparison and bunch component of five-year-old commercial oil palm, were studied in central
part of Thailand (14° 20´ 47´´ N, 100° 59´ 22´´ E 14.346389, 100.989444) within acidic soil condition (Rangsit
Soil series). Eight commercial oil palm varieties, Surat Thani no.2 (ST2), Surat Thani no.3 (ST3), Surat Thani no.4
(ST4), Surat Thani no.5 (ST5), Surat Thani no.6 (ST6), Univanich (UNI), Uti (UTI) and Golden Tenera (GT) were
planted in randomized complete block design within 9x9x9 m for three replications, there were x plants in each
plot. Eighteen plants per plot were collected for analyze in Height Increment (HI), Found Production (FP), Leaf
Area Index (LAI), Sex Ratio (SR), Bunch Number (BN), Fresh Fruit Bunch (FFB), Yield per rai per year (YPR),
Fruit to Bunch (%FB), Mean Fruit Weight (MFW), Kernel to Fruit (%KF), Oil to Bunch (%OB) and Oil Yield per
Palm (OYP). The results showed that GT variety had HI, BN, FFB and YPR, respectively. However, the HI, %SR,
BN, FFB, YPR, %FB and OYP were not significant different in eight varieties.
Key Words: oil palm, acid sulphate soil, growth, yield
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คํานํา
ปาลมน้ํามันเปนพืชเศรษฐกิจสําคัญของภาคใต แตในปจจุบันมีความตองการดานอาหารและพลังงานเพิ่ม
สูงขึ้นอยางตอเนื่อง โดยในป พ.ศ. 2554 มีความตองการใชน้ํามันปาลม 54.94 ลานตัน และในป พ.ศ. 2558 เพิ่มขึ้น
เปน 58.54 ลานตัน จึงสงผลใหมีการขยายพื้นที่ปลูกเพิ่มขึ้น จาก 4.09 ลานไร ในป พ.ศ.2554 เพิ่มขึ้นเปน 4.69 ลานไร
ในป พ.ศ. 2558 (สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2555; 2559) โดยเฉพาะในเขตภาคกลาง ภาคเหนือ และภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ประมาณการวาจะมีการขยายพื้นที่ปลูก 500,000 ไรตอป เพื่อรองรับกับแผนพัฒนาพลังงานใน
อนาคต (สถาบันอาหาร, 2557) อยางไรก็ตาม ผลผลิตปาลมน้ํามันของประเทศมีแนวโนมลดลง 1.14 ลานตัน จากป
พ.ศ. 2556-2558 (สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2559) เปนผลจากสภาพอากาศที่แปรปรวน ความเหมาะสมของ
พื้นที่ปลูกและพันธุปาลมน้ํามันที่ใชปลูก ซึ่งปาลมน้ํามันเปนพืชที่ตอบสนองตอสภาพแวดลอมคอนขางรวดเร็ว และจะ
สงผลกระทบโดยตรงตอกระบวนการสรีรวิทยา การเจริญเติบโต และการใหผลผลิตของปาลมน้ํามัน
พื้นที่ราบลุมภาคกลาง เปนพื้นที่ที่มีการปลูกปาลมน้ํามันเปนอันดับ 2 ของประเทศ รองลงมาจากภาคใต
(สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2559) ซึ่งสภาพดินรอยละ 80 ของพื้นที่ เปนดินกรดจัดถึงกรดจัดรุนแรง ครอบคลุม
พื้นที่จังหวัด ปทุมธานี นครนายก ปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี บางสวนของจังหวัด สระบุรี อยุธยา นครปฐม และ
สุพรรณบุรี (สุรชัย, 2535) โดยทั่วไป ปาลมน้ํามันจะทนทานตอความเปนกรด-ดางของดินที่ต่ํากวา 4 เพียงเล็กนอย
(Corley and Tinker, 2003) ทั้งนี้ขึ้นอยูกับระดับความลึกของชั้นกรดกํามะถันในดินดวย โดยในพื้นที่เหมาะสมปาน
กลางถึงมากตอการปลูกปาลมน้ํามันควรมีความลึกของชั้นกรดกํามะถัน มากกวา 75 เซนติเมตร ชั้นดินตื้นมีความ
เปนกรดดางต่ํากวา 3.5 จะมีความเปนพิษตอราก และทําใหรากดูดซับธาตุอาหารไดนอยลง (ธีระ, 2554) ถือเปน
ปจจัยจํากัดการเจริญเติบโตและการใหผลผลิตของปาลมน้ํามัน และกระทบตอผลผลิตของประเทศได
การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อทดสอบและเปรียบเทียบพันธุปาลมน้ํามันพันธุการคา หรือพันธุลูกผสม
(D x P) ที่นิยมปลูกในปจจุบัน ซึ่งเปนพันธุที่ใหผลผลิตและปริมาณน้ํามันสูง เพื่อใชเปนขอมูลในการคัดเลือกพันธุ
และศึกษาความสัมพันธของสภาพแวดลอมตอการแสดงออกของปาลมน้ํามันจากลักษณะการเจริญเติบโตและ
ผลผลิตในเขตพื้นที่ภาคกลางที่มีสภาพดินกรดจัด ชวยลดตนทุนการผลิตและความเสี่ยงของเกษตรกรในการ
ตั ด สิ น ใจเลื อ กใช เ ลื อ กพั น ธุ ป าล ม น้ํ า มั น ที่ ใ ห ผ ลผลิ ต คุ ม ค า กั บ การลงทุ น และเป น แนวทางในการพั ฒ นาเชื้ อ
พันธุกรรมและสายพันธุปาลมน้ํามันที่เหมาะสมกับพื้นที่ดินกรดจัดและพื้นที่อื่น ๆ ของประเทศไทยตอไป

อุปกรณและวิธีการ
1. ปาลมน้ํามันลูกผสมพันธุการคาอายุ 5 ป 6 เดือน จํานวน 8 พันธุ เปนพันธุของกรมวิชาการเกษตร 5
พันธุ ไดแก พันธุสุราษฎรธานี 2 (ST2) สุราษฎรธานี 3 (ST3) สุราษฎรธานี 4 (ST4) สุราษฎรธานี 5 (ST5) สุราษฎร
ธานี 6 (ST6) และเปนพันธุของบริษัทเอกชน 3 พันธุ ไดแกพันธุ ยูนิวานิช (UNI) อูติ (UTI) และโกลดเดนเทเนอรา
(GT) (Table 1) ปลูกบนรองสวนแบบแถวคู ระยะปลูก 9x9x9 เมตร ในแปลงวิจัยของโครงการปาลมน้ํามัน ภาควิชา
พืชไรนา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ตั้งอยูที่ ต.หนองหมู อ.วิหารแดง จ.สระบุรี (ชุดดินรังสิต) วาง
แผนการทดลองแบบสุมในบล็อคสมบูรณ (randomized complete block design, RCBD) จํานวน 3 ซ้ํา เก็บ
ขอมูลซ้ํา ละ 6 ตน รวม 144 ตน เริ่มเก็บขอมูลในเดือนสิงหาคม พ.ศ.2558
2. การดูแลรักษา ใหน้ําแบบรองสวนระหวางแปลง เก็บตัวอยางดินตรวจวิเคราะหปละ 1 ครั้ง เพื่อ
ตรวจสอบคาความเปนกรด-ดาง และความอุดมสมบูรณของดิน ใสปุยตามคาวิเคราะหดิน โดยแบงใสปุย 2 ครั้งตอ
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ป คือ ตนฤดูฝน (เดือนพฤษภาคม) และปลายฤดูฝน (เดือนตุลาคม) ใชปุย ยูเรีย (46-0-0) ไดแอมโมเนียมฟอสเฟต
(18-46-0) และโพแตสเซียมคลอไรด (0-0-60) รวมกับใสโบรอน กลีเซอไรด ร็อคฟอสเฟต และโดโลไมท ปละ 1 ครั้ง
กําจัดวัชพืช โรคและแมลงตามเมื่อเริ่มพบการเขาทําลาย
3. บันทึกขอมูลสภาพภูมิอากาศ ไดแก ปริมาณน้ําฝน (rainfall) อุณหภูมิ (temperature) ความชื้นสัมพัทธ
(relative humidity) (Figure 1)
4. บันทึกขอมูลคุณสมบัติทางกายภาพและเคมีของดิน ไดแก ความเปนกรด-ดาง (pH) เนื้อดิน (soil
texture) อินทรียวัตถุ (organic matter, OM) ความตองการปูน (lime requirement, LR) ฟอสฟอรัสที่เปนประโยชน
(P) โพแทสเซียมที่เปนประโยชน (K) แมกนีเซียมที่เปนประโยชน (Mg) (Table 2)
5. บันทึกขอมูลการเจริญเติบโต ทุก 6 เดือน ใชสีน้ํามันทําเครื่องหมายทางใบที่ 1 (ทางใบที่ออนที่สุด ใบยอยคลี่
เต็มที่แลว) เก็บขอมูลความสูงตนที่ตําแหนงฐานทางใบที่ 41 จํานวนทางใบเพิ่มตอป (found production, FP) ดัชนีพื้นที่ใบ
(leaf area index, LAI) ดัดแปลงจาก อรรัตน (2551) ความสูงเพิ่มตอป (height increment, HI) คํานวณจากสูตรของ
Breure and Powell (1987) โดยความสูงเพิ่มตอป = (ความสูง ณ ปที่ t) / (t - 2) โดย t = อายุปาลม ณ ปที่ทําการวิจัย/
ทดลอง
Table 1 Oil Palm commercial varieties
No.
1
2
3
4
5

Variety
UNI
ST2
ST3
ST4
ST5

6
7
8

ST6
UTI
GT

Type
Tenera (DxP)
Tenera (DxP)
Tenera (DxP)
Tenera (DxP)
Tenera (DxP)

Fruit color
NIG
NIG
NIG
NIG
50%VIR,
50%NIG
Tenera (DxP) NIG
Tenera (DxP) NIG
Tenera (DxP) NIG

Source
Univanich Palm Oil Pub Co., Ltd.
Department of Agriculture
Department of Agriculture
Department of Agriculture
Department of Agriculture

Origin
Deli Dura, Yangambi Pisifera
Deli Dura, La Me Pisifera
Deli Dura, DAMI Pisifera
Deli Dura, EKONA Pisifera
Deli Dura, Nigeria Pisifera

Department of Agriculture
Uti Company
Golden Oil Palm Co.,Ltd.

Deli Dura, DAMI Pisifera
Deli Dura,Unknow
Deli Dura, AVROS and
Dampy Pisifera

DxP = Dura cross Pisifera, NIG = Nigrescens, VIR = Virescens

6. บันทึกขอมูลการใหผลผลิต ทุก 15 วัน โดยใชสีน้ํามันทําเครื่องหมายชอดอกที่ปรากฏและทราบวาเปนดอกตัวผู
ดอกตัวเมีย หรือดอกกะเทย บันทึกขอมูลจํานวนชอดอกเพื่อใชคํานวณหาอัตราสวนชอดอกตัวเมีย (sex ratio, %SR) ตาม
วิธีการของ Oboh and Fakorede (1997) โดย %SR = [ชอดอกตัวเมีย / (ชอดอกตัวเมีย + ชอดอกตัวผู + ชอดอกกะเทย)] x
100 และเก็บขอมูลผลผลิตทะลาย ทุก 15 วัน หรือทุกรอบการเก็บเกี่ยว โดยตัดทะลายที่สุกแกพอดี คือ มีผลรวง 1-5 ผล
(อรรัตน, 2551) มีสีสมหรือสมแดง ชั่งน้ําหนักทะลาย บันทึกขอมูลน้ําหนักและจํานวนทะลายตอตนตอป (bunch number,
BN) เพื่อใชคํานวณหา ผลผลิตทะลายสดตอตนตอป (fresh fruit bunch, FFB) และผลผลิตตอไรตอป (yield per rai per year,
YPR)
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7. บันทึกขอมูลคุณภาพทะลาย ทําการเก็บเกี่ยวทะลายที่สุกแกพอดี ชั่งน้ําหนักทะลาย และนํามาสับแยกเพื่อ
วิเคราะหหา เปอรเซ็นตผลตอทะลาย (fruit to bunch, %FB) เปอรเซ็นน้ํามันตอทะลาย (oil to bunch, %OB) ผลผลิตน้ํามัน
ตอตน (oil yield per palm, OYP) ผลผลิตน้ํามันตอไร (oil yield per rai, OYR) ดัดแปลงจาก Blaak et al. (1963) และ Rao
et al. (1983)
8. วิเคราะหความแปรปรวนของขอมูล (analysis of variance, ANOVA) และเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ย
โดยวิธี DMRT (Duncan’s Multiple Rang Test) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%

ผลและวิจารณผลการทดลอง
1. ขอมูลอุตุนยิ มวิทยา
จากขอมูลสภาพอากาศของสถานีตรวจอากาศโครงการปาลมน้ํามัน ในชวง 12 เดือน ตั้งแต สิงหาคม พ.ศ.2558 ถึง
กรกฎาคม พ.ศ.2559 (Figure 1) พบวา มีปริมาณน้ําฝนรวม 749.20 มิลลิเมตร ซึ่งต่ํากวาคาที่เหมาะสมตอการปลูกปาลมน้ํามัน
โดยปริมาณน้ําฝนที่เหมาะสม คือ 2,000-2,500 มิลลิเมตรตอป (Corley and Tinker, 2003) จึงจําเปนตองใหน้ําในรองสวนอยาง
เพียงพอและตอเนื่องตลอดป เนื่องจากปริมาณน้ําฝนมีความสําคัญตอการเจริญเติบโตและการใหผลผลิตของปาลมน้ํามัน
(กาญจนา และคณะ, 2557) อุณหภูมิที่เหมาะสมตอปาลมน้ํามันอยูระหวาง 29-33 องศาเซลเซียส (ธีระ, 2554; Hartley, 1988)
จากขอมูลในชวง 12 เดือน มีคาเฉลี่ยอุณหภูมิเทากับ 29.32 องศาเซลเซียส ซึ่งอยูในชวงอุณหภูมิที่เหมาะสม และพบวา
เปอรเซ็นตความชื้นสัมพัทธมีคาเฉลี่ย เทากับ 74.16 เปอรเซ็นต โดยเปอรเซ็นตความชื้นสัมพัทธที่เหมาะสมตอปาลมน้ํามัน
เทากับ 85 เปอรเซ็นต (Corley and Tinker, 2003) ปกติความชื้นสัมพัทธในบรรยากาศจะสัมพันธกับปจจัยภูมิอากาศอื่น ๆ เชน
อุณหภูมิ แสง และปริมาณฝน (ธีระ, 2554)
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Figure 1 Rainfall, Temperature and Relative Humidity in August 2015 to August 2016
2. ขอมูลคุณสมบัตทิ างกายภาพและเคมีของดิน
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จากการวิเคราะหขอมูลคุณสมบัติทางกายภาพและเคมีของดิน (Table 2) พบวา คา pH มีคาเทากับ 4.07 ซึ่ง
อยูในระดับความเปนกรดรุนแรงมาก แตยังถือวาอยูในระดับที่เหมาะสมตอปาลมน้ํามัน โดยคา pH ที่เหมาะสมคือ 4-6
(สุรกิตติ, 2547) ความตองการปูน 2,419 กิโลกรัมตอไร เนื้อดินเปนดินเหนียว (Clay, C) ปริมาณอินทรียวัตถุสูง คือ
48.8 กรัมตอกิโลกรัม ปริมาณฟอสฟอรัสที่เปนประโยชน เทากับ 17 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม ซึ่งอยูในระดับปานกลาง
ปริมาณโพแทสเซียมที่เปนประโยชน 112 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม ซึ่งอยูในระดับสูง ปริมาณแมกนีเซียม 155 มิลลิกรัมตอ
กิโลกรัม ซึ่งอยูในระดับสูง จากขอมูลทําใหสามารถจัดการดินและปุยใหเหมาะสมตอการเจริญเติบโตและการใหผล
ผลิตของปาลมน้ํามันเพื่อลดตนทุนการผลิต
Table 2 Soil properties in physical and chemical
pH
4.07

LR
(kg/rai)
2,419

Soil Texture
C

OM
(g/kg)
48.8

Avail.P
(mg/kg)
17

Avail.K
(mg/kg)
112

Avail.Mg
(mg/kg)
155

Lime Requirement = LR, Clay = CL, Organic Matter = OM, Available Phosphorus = P, Available Potassium = K, Available Magnesium = Mg

3. การเจริญเติบโตทางลําตนของปาลมน้ํามัน
ขอมูลปาลมน้ํามันในชวงอายุ 5 ป 6 เดือน ถึง 6 ป 6 เดือน (Table 3) พบวา จํานวนทางใบเพิ่มตอป และดัชนี
พื้นที่ใบของปาลมน้ํามันทั้ง 8 พันธุ มีความแตกตางทางสถิติ โดยลักษณะจํานวนทางใบเพิ่มตอป พบวา ทั้ง 8 พันธุ มี
จํานวนทางใบเพิ่ม 17.29-21.93 ทางใบตอป เฉลี่ย 19.60 ทางใบตอป โดยพันธุที่มีจํานวนทางใบเพิ่มสูงสุด คือ ST5 มี
จํานวนทางใบเพิ่ม 21.93 ทางใบตอป และพันธุที่มีจํานวนทางใบเพิ่มต่ําสุด คือ UNI มีจํานวนทางใบเพิ่ม 17.29 ทางใบ
ตอป สอดคลองกับการรายงานของ กาญจนา และคณะ (2557) พบวา จํานวนทางใบเพิ่มของปาลมน้ํามันพันธุสุราษฎร
ธานี 1-6 ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่อายุ 4 ป มีจํานวนทางใบเพิ่ม เฉลี่ย 13.6-16.50 ทางใบตอป และจะเพิ่มขึ้น
เดนชัดเมื่ออายุเพิ่มขึ้น 5 ป และ 8 ป มีจํานวนทางใบเพิ่ม เฉลี่ย 26.70 และ 33.60 ทางใบตอป นอกจากอายุของปาลม
น้ํามันแลว ยังมีปจจัยสภาพแวดลอมอื่น ๆ เชน ปริมาณน้ําฝน อุณหภูมิ และความอุดมสมบูรณของดิน ที่มีผลตอการ
สรางทางใบดวยเชนกัน (พสุ และคณะ, 2558) จากรายงานของ Corley and Tinker (2003) พบวา ปาลมน้ํามันอายุ 2-4
ป มีจํานวนทางใบเพิ่ม 30-40 ทางใบตอป จากนั้นจํานวนทางใบเพิ่มจะลดลงเหลือ 20-25 ทางใบตอป ตั้งแตอายุ 8 ป
เปนตนไป และพบวาปาลมน้ํามันทั้ง 8 พันธุ มีดัชนีพื้นที่ใบเทากับ 3.73-5.54 เฉลี่ย 4.72 โดยพันธุที่มีดัชนีพื้นที่ใบสูงสุด
คือ UNI เทากับ 5.54 และพันธุที่มีดัชนีพื้นที่ใบต่ําสุด คือ GT เทากับ 3.73 สอดคลองกับรายงานของ พสุ และคณะ
(2558) รายงานวา ดัชนีพื้นที่ใบของปาลมน้ํามันพันธุลูกผสม 7 พันธุ อายุ 7 ป ที่ปลูกในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีดัชนี
พื้นที่ใบเฉลี่ย 4.24 โดยพันธุเปรียบเทียบที่ใชคือพันธุสุราษฎรธานี 2 มีดัชนีพื้นที่ใบ 4.7 ใกลเคียงกับขอมูลดัชนีพื้นที่ใบ
พันธุสุราษฎรธานี 2 คือ 4.61 ซึ่ง Awal et al, (2010) กลาววา ดัชนีพื้นที่ใบบงบอกถึงลักษณะทรงพุม ใชวัดการ
เจริญเติบโตและเมทตาบอลิซึม การสะสมน้ําหนักแหงและผลผลิตของปาลมน้ํามัน
ในลักษณะความสูงเพิ่มตอป พบวา ทั้ง 8 พันธุ มีลักษณะความสูงเพิ่มตอปไมแตกตางกันทางสถิติ โดยมี
ความสูงเพิ่มตั้งแต 30-43 เซนติเมตรตอป เฉลี่ย 38 เซนติเมตรตอป โดยพันธุที่มีความสูงเพิ่มตอป สูงสุด คือ GT
สูงขึ้น 43 เซนติเมตรตอป และพันธุที่มีความสูงเพิ่มตอป ต่ําสุด คือ ST4 สูงขึ้น 30 เซนติเมตรตอป สอดคลองกับ
รายงานของ อรรัตน (2551) และ ธีระ (2554) รายงานวา ลักษณะความสูงตนจะเพิ่มขึ้นเฉลี่ยปละ 45-55 เซนติเมตรตอ
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ป โดยการเพิ่มขึ้นของความสูงปาลมน้ํามันจะขึ้นอยูกับพันธุกรรมและสภาพแวดลอม ซึ่งความสูงของตนปาลมมีผลตอ
ตนทุนการเก็บเกี่ยว ในการปรับปรุงพันธุปาลมน้ํามันจึงใหความสําคัญกับลักษณะความสูงตน อยางไรก็ตามในการ
คัดเลือกตนที่ใหผลผลิตสูงมักมีความสูงมากเชนกันซึ่งแสดงถึงความแข็งแรงกวาตนเตี้ย (Corley and Tinker, 2003)
4. การใหผลผลิต
จากขอมูลลักษณะผลผลิตของปาลมน้ํามัน 8 พันธุ (Table 3) พบวา ในทุกลักษณะผลผลิตไมมีความแตกตาง
ทางสถิติ โดยอัตราสวนชอดอกตัวเมีย มีคาตั้งแต 64.41-79.65 เปอรเซ็นต เฉลี่ย 71.10 เปอรเซ็นต พันธุที่มีอัตราสวน
ชอดอกตัวเมียสูงสุด คือ GT เทากับ 79.65 เปอรเซ็นต และพันธุที่มีอัตราสวนชอดอกตัวเมียต่ําสุด คือ ST4 เทากับ 64.41
เปอรเซ็นต โดยอัตราสวนที่ปรากฏจะเปนผลมาจากสภาพแวดลอม ธาตุอาหาร อายุของปาลมน้ํามัน การตัดแตงทางใบ
จํานวนตนตอพื้นที่ รวมถึงความแปรปรวนทางพันธุกรรมของปาลมน้ํามันเอง (Corley and Tinker, 2003 อางโดย พสุ
และคณะ, 2558) จํานวนทะลายตอตนตอป พบวา ทั้ง 8 พันธุ มีจํานวนทะลาย 15.00-19.44 ทะลายตอตนตอป เฉลี่ย
16.87 ทะลายตอตนตอป โดย GT มีจํานวนทะลายสูงสุด เทากับ 19.44 ทะลายตอตนตอป และพันธุที่มีจํานวนทะลาย
ต่ําสุด คือ UNI มีจํานวนทะลาย 15.00 ทะลายตอตนตอป ลักษณะผลผลิตทะลายตอตนตอป มีคาเทากับ 139.86184.33 กิโลกรัมตอตนตอป เฉลี่ย 158.1 กิโลกรัมตอตนตอป โดย GT มีผลผลิตทะลายสูงสุด เทากับ 184.33 กิโลกรัมตอ
ตนตอป และพันธุที่มีผลผลิตทะลายต่ําสุด คือ ST3 มีผลผลิตทะลาย 139.86 กิโลกรัมตอตนตอป ซึ่งอยูในชวงมาตรฐาน
การคัดเลือกพันธุลูกผสมของกรมวิชาการเกษตร คือ ในพื้นที่เหมาะสม ผลผลิตทะลายควรมากกวา 150 กิโลกรัมตอตน
ตอป และในพื้นที่เหมาะสมปานกลางผลผลิตทะลายตองมากกวา 110 กิโลกรัมตอตนตอป (สุรกิตติ, 2547) และ
สอดคลองกับการรายงานของ พสุ และคณะ (2558) รายงานวา ผลผลิตทะลายของปาลมน้ํามันลูกผสม 7 พันธุ อายุ 7 ป
มีคาเฉลี่ยเทากับ 165.71 กิโลกรัมตอตนตอป ผลผลิตทะลายตอไรตอป เทากับ 3,076.88-4,055.33 กิโลกรัมตอไรตอป
เฉลี่ย 3478.20 กิโลกรัมตอไรตอป โดย GT มีผลผลิตสูงสุด เทากับ 4,055.33 กิโลกรัมตอไรตอป และพันธุที่มีผลผลิต
ทะลายต่ําสุด คือ ST3 เทากับ 3,076.88 กิโลกรัมตอไรตอป สอดคลองกับรายงานของ ชญาดา และคณะ (2557) พบวา
ผลผลิตของปาลมน้ํามันพันธุสุราษฎรธานี 1-6 ที่ทดสอบในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี ในชวงอายุ 2 ป 5 เดือน ถึง 4 ป 10
เดือน พบวา ปาลมน้ํามันทั้ง 6 พันธุ มีผลผลิตเฉลี่ย 3,061.75 กิโลกรัมตอไรตอป โดยพันธุที่ใหผลผลิตสูงสุด คือ พันธุสุ
ราษฎรธานี 1 เทากับ 3,132 กิโลกรัมตอตนตอป รองลงมาคือ พันธุสุราษฎรธานี 2 และสุราษฎรธานี 3 ใหผลผลิต 3,114
และ 3,089 กิโลกรัมตอไรตอป ตามลําดับ
5. คุณภาพทะลาย
จากขอมูลลักษณะคุณภาพทะลายของปาลมน้ํามัน 8 พันธุ (Table 3) พบวา เปอรเซ็นตผลตอทะลายแตกตาง
อยางมีนัยสําคัญยิ่งทางสถิติ สวนเปอรเซ็นตน้ํามันตอทะลาย และผลผลิตน้ํามันตอตน ไมมีความแตกตางทางสถิติ โดย
เปอรเซ็นตผลตอทะลาย มีคาตั้งแต 36.52-53.10 เปอรเซ็นต เฉลี่ย 45.41 เปอรเซ็นต พันธุที่มีเปอรเซ็นตผลตอทะลาย
สูงสุด คือ ST2 มีคาเทากับ 53.10 เปอรเซ็นต และพันธุที่มีเปอรเซ็นตผลตอทะลายต่ําสุด คือ UTI มีคาเทากับ 36.52
เปอรเซ็นต มีเปอรเซ็นตน้ํามันตอทะลาย 16.88-24.49 เปอรเซ็นต เฉลี่ย 21.50 เปอรเซ็นต พันธุที่มีเปอรเซ็นตน้ํามันตอ
ทะลายสูงสุด คือ UNI มีคาเทากับ 24.49 เปอรเซ็นตและพันธุที่มีเปอรเซ็นตน้ํามันตอทะลายต่ําสุด คือ UTI เทากับ
16.88 เปอรเซ็นต สวนลักษณะผลผลิตน้ํามันตอตน มีคาตั้งแต 26.48-38.42กิโลกรัมตอตนตอป เฉลี่ย 33.74 กิโลกรัม
ตอตนตอป พันธุที่มีผลผลิตน้ํามันตอตนสูงสุด คือ UNI มีคาเทากับ 38.42 กิโลกรัมตอตนตอป และพันธุที่มีผลผลิต
น้ํามันตอตนต่ําสุด คือ UTI เทากับ 26.48 กิโลกรัมตอตนตอป ซึ่งใกลเคียงกับรายงาน ของ Noh et al., (2012) รายงาน
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วา การศึกษาการแสดงออกทางพันธุกรรมและสมรรถนะการผสมของปาลมน้ํามันลูกผสม (Deli Dura x AVROS Pisifera)
นอกเขตพื้นที่ชายฝง ในประเทศมาเลเซีย พบวา ปาลมน้ํามัน ลูกผสม 40 คูผสม มีคาเฉลี่ยเปอรเซ็นตน้ํามันตอทะลาย
24.91 เปอรเซ็นต และมีคาเฉลี่ยผลผลิตน้ํามันตอตน 31.15 กิโลกรัมตอตนตอป
Table 3 A comparison of vegetative trait of the eight oil palm commercial varieties
HI
(cm)
UNI
38.30
ST2 36.70
ST3 39.90
ST4 30.17
ST5 37.10
ST6 40.43
UTI
37.87
GT
43.40
mean 37.98
F-test ns
%CV 11.50
Var.

FP

LAI

17.39c
19.72abc
19.94abc
19.06bc
21.78a
20.89ab
18.67bc
19.61abc
19.63
*
6.97

5.54a
4.61b
4.94ab
4.55b
4.92ab
4.98ab
4.50bc
3.73c
4.72
*
9.41

SR
(%)
71.17
75.21
68.13
64.41
65.65
69.60
74.96
79.65
71.10
ns
11.31

BN
15.00
16.50
16.28
15.06
17.22
16.78
18.67
19.44
16.87
ns
17.33

FFB
(kg)
156.89
146.28
139.86
140.71
161.48
155.12
180.12
184.33
158.10
ns
22.03

YPR
(kg)
3451.56
3218.11
3076.88
3095.71
3552.63
3412.69
3962.69
4055.33
3478.20
ns
22.03

FB
(%)
49.49ab
53.10a
43.84bc
40.12c
42.53bc
48.82ab
36.52c
48.89ab
45.41
**
9.75

OB
(%)
23.87
22.27
23.62
21.33
19.49
21.01
16.99
22.89
21.43
ns
11.26

OYP
(kg)
37.46
34.94
37.06
33.46
30.58
32.96
26.66
35.91
33.63
ns
11.27

*, ** and ns indicate significant at P 0.05, P 0.01 and not significant, respectively. LSD = least significant difference, CV =
coefficient variation, Height Increment = HI, Found Production=FP, Leaf Area Index = LAI, Sex Ratio = SR, Bunch Number = BN,
Fresh Fruit Bunch = FFB, Yield per rai per year = YPR, Fruit to Bunch = %FB, Mean Fruit Weight = MFW, Kernel to Fruit = %KF, Oil
to Bunch = %OB, Oil Yield per Palm = OYP

สรุป
การแสดงออกของปาลมน้ํามันทั้ง 8 พันธุ ในสภาพดินเปรี้ยวจัด มีการเจริญเติบโตและการใหผลผลิตอยูในเกณฑ
ที่ดี โดยพบวา GT เปนพันธุที่มีความสูงเพิ่มตอปสูงสุด พรอมกับมีปริมาณผลผลิตสูงสุด รองลงคือ UTI และ ST5
ตามลําดับ และยังพบวา GT มีดัชนีพื้นที่ใบต่ําสุด ผลการทดลองนี้สามารถใชเปนขอมูลในการวางแผนปลูกของเกษตรกร
และใชในการพัฒนาเชื้อพันธุกรรมปาลมน้ํามันที่มีลักษณะทรงพุมแบบ compact ที่ใหผลผลิตสูง เพื่อเพิ่มจํานวนตนตอ
พื้นที่และผลผลิต จากขอมูลยังพบวา ดัชนีพื้นที่ใบของ UNI มีคาสูงสุด พรอมกับมีเปอรเซ็นตน้ํามันและผลผลิตน้ํามัน
สูงสุดดวยเชนกัน อยางไรก็ตาม ปาลมน้ํามันทั้ง 8 พันธุ มีความสูงเพิ่มตอป อัตราสวนชอดอกตัวเมีย จํานวนทะลายตอตน
ตอป ผลผลิตทะลายสดตอตนตอป ผลผลิตตอไรตอป เปอรเซ็นตน้ํามันตอทะลาย และผลผลิตน้ํามันตอตน ไมแตกตาง
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ดังนั้น ในอนาคตควรตองมีการเก็บขอมูลอยางตอเนื่อง เนื่องจากปาลมน้ํามันเปนพืชที่มีอายุ
ยืนยาว และสภาพแวดลอมมีผลตอการเจริญเติบโตและผลผลิตในทุกชวงอายุของปาลมน้ํามัน จึงจําเปนตองมีขอมูลเพื่อ
สนับสนุนการตัดสินใจเลือกใชพันธุที่เหมาะสมตอการเพาะปลูกของเกษตรกรในภาคกลางตอไป
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Spore Morphology in some Seedless Plants
Watanyoo Klinneam1, Ekaphan Kraichak1 and Prasart Kermanee1*

ABSTRACT
Spore morphology in some seedless plants were investigated. Spores of Bryophytes and
Pteridophytes including Asterella khasiana (Griff.) Grolle (Aytoniaceae), Pogonatum neesii (Mull. Hal.)
Dozy (Polytrichaceae), Anthoceros angustus Stephani (Anthocerotaceae), Huperzia phlegmaria (L.)
Rothm. (Lycopodiaceae), Selaginella sp. (Selaginellaceae), Psilotum nudum (L.) P. Beauv.
(Psilotaceae), Equisetum ramosissimum Desf. subsp. debile (Roxb. ex Vaucher) Hauke
(Equisetaceae), Angiopteris evecta (G. Forst.) Hoffm. (Marattiaceae), Ceratopteris thalictroides (L.)
Brongn. (Pteridaceae) and Phymatosorus membranifolium (R. Br.) S.G. Lu (Polypodiaceae) were
studied using a modified double clearing method. It was found that spores having trilete aperture
type presented in Asterella khasiana, Pogonatum neesii, Anthoceros angustus, Huperzia phlegmaria,
Selaginella sp., Angiopteris evecta, and Ceratopteris thalictroides, monolete aperture type in
Psilotum nudum and Phymatosorus membranifolium and circular aperture type in Equisetum
ramosissimum subsp. debile. In the context of plant evolution, spores with trilete aperture appeared
to be more ancestral than the spores having monolete and porate apertures. The results followed
evolutionary hypotheses in previous studies.
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INTRODUCTION
All of organisms on the earth can be related to water. It is believed that the first organism on
the earth live in ocean. Since then, they have evolved to live on land and this similar situation occurs
in plants too (The Department of Paleobiology of NMNH, 2016). Green algae evolved into the primitive
land plants, including nonvascular plants growing in wet habitat (Simpson, 2006). Some plants in this
group have evolved to become vascular plants, including lycophyte and monilophyte which
distributed to a drier area (Benton, 2009). Thus, all modern land plants have adapted in terms of their
anatomy, physiology and life cycle. Conducting tissues, cuticle, stomata, and reproductive organs
such as gametangia and spores are the key adaptations to be on land (Kenrick and Crane, 1997;
Graham et al., 2000; Wallace et al., 2011).
Spore is an important structure for the reproduction of plants and considered the origin of
gametophyte phase. It is vital to the existence of species and spores of plant are very adaptation to
survival in the environmental stress. In particular, the sporopollenin encapsulate the spores to protect
the reproductive parts and ensure existence of the plants (Furness and Rudall, 2004; Blackmore,
2007). Agashe and Caulton (2009) studied the species of Cyathodium (bryophyte) four evolutionary
lines have been recognized based on exine ornamentation of spore morphology. Evolutionary trend
may be described by features of spore.
The aim of this study was to investigate morphological character of spores in seedless plants.
The data could be used to support several plant evolutionary hypotheses and species identification in
some plants. In this study, the spore morphology of bryophyte, lycophyte and monilophyte were
conducted to answer the question: What are the key character in evolution of spores in seedless
plants?

MATERIALS AND METHODS
Spores were selected from one species of each plant group, including liverwort, moss,
hornwort, Huperzia, Selaginella, Psilotum, Equisetum and three species of ferns. The specimens were
collected from Chiang Mai, Phitsanulok and Bangkok provinces in Thailand (Table 1). Morphological
character of spores were investigated by the permanent slides technique with a modified double
clearing method (Kermanee, 2015). The samples were boiled in 10% KOH for 2 minutes, filtered by a
muslin cloth and rinsed 3 times in distilled water. Then, they were bleached with solution Haiter® a
mixture of 6% sodium hypochlorite for 10 min and rinsed 3 times in distilled water. After that, they
were stained with 1% aqueous safranin, dehydrated with an ethanol concentration series (30-100%)
for 5 minutes in each step. The completely dehydrated samples were transferred to a mixture of
absolute ethanol and xylene (1:1) for 5-10 min, cleared with pure xylene for 1 hr and mounted with
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permount (Fisher, USA.). The images of spores were obtained with LM (Olympus CH30 and Zeiss
Axioskop2 plus assembled with AxioCam MRc camera and AxioskopII Plus program) and SEM
(Hitachi TM3030Plus and FEI Quanta 450).
Table 1 Location of the specimens collection of ten species of seedless plants
Species
Family
Location
1. Asterella khasiana (Griff.) Grolle
2. Pogonatum neesii (Mull. Hal.) Dozy
3. Anthoceros angustus Stephani
4. Huperzia phlegmaria (L.) Rothm.
5. Selaginella sp.
6. Psilotum nudum (L.) P. Beauv.

Province of
Thailand
Aytoniaceae
Doi Pui Forestry Student Chiang Mai
Training Station
Polytrichaceae Doi Pui Forestry Student Chiang Mai
Training Station
Anthocerotaceae Doi Pui Forestry Student Chiang Mai
Training Station
Lycopodiaceae Department of Botany, Bangkok
Kasetsart University
Selaginellaceae Department of Botany, Bangkok
Kasetsart University
Psilotaceae
Department of Botany, Bangkok
Kasetsart University
Equisetaceae
Chat Trakan district
Phitsanulok

7. Equisetum ramosissimum Desf.
subsp. debile (Roxb. ex Vaucher) Hauke
8. Angiopteris evecta (G. Forst.) Hoffm. Marattiaceae
9. Ceratopteris thalictroides (L.) Brongn. Pteridaceae
10. Phymatosorus membranifolium
(R. Br.) S.G. Lu

Polypodiaceae

Department of Botany, Bangkok
Kasetsart University
Department of Botany, Bangkok
Kasetsart University
Department of Botany, Bangkok
Kasetsart University

RESULTS AND DISCUSSIONS
1. Spore descriptions (Figure 1, Table 2)
Bryophytes
Family: Aytoniaceae (liverwort)
Asterella khasiana (Griff.) Grolle — monad, bilateral symmetry, heteropolar, polar view
subtriangular with slightly convex sides, trilete; fine and long arms, equatorial view tetrahedral
(pyramidal proximal side and hemispherical distal side), reticulate on distal face, and reducing
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gradually to proximal face, perine 11-14 µm in thickness, polar axis: 75-96 µm, equatorial axis: 78-90
µm, exospore: ca. 5 µm.
Family: Polytrichaceae (moss)
Pogonatum neesii (Mull. Hal.) Dozy — monad, radial symmetry, heteropolar, polar view
circular, trilete; fine, equatorial view circular, scabrate, polar and equatorial axis: 7-11 µm, exospores:
<1 µm.
Family: Anthocerotaceae (hornwort)
Anthoceros angustus Stephani — monad, radial symmetry, heteropolar, polar view circular to
subtriangular with round angles and slightly convex sides, trilete; fine and long arms, equatorial view
tetrahedral, microreticulate with mocriechinate on distal face, and reduced to proximal face, polar
axis: 28-30 µm, equatorial axis: 32-42 µm, exospore: ca. 1.5 µm.
Pteridophytes
Family: Lycopodiaceae (lycopod)
Huperzia phlegmaria (L.) Rothm. — monad, bilateral symmetry, heteropolar, polar view
subtriangular with round angles and slightly convex sides, trilete; fine and long arms with bifurcate
extremities, equatorial view tetrahedral, subpsilate to foveolate on distal and proximal face, polar axis:
22-30 µm, equatorial axis: 30-37 µm, exospore: ca. 2 µm.
Family: Selaginellaceae (lycopod)
Selaginella sp. — microspore: monad, bilateral symmetry, heteropolar, polar view
subtriangular with slightly convex sides, trilete; long arms with margo, equatorial view subtriangular
with slightly convex sides, broadly reticulate on distal and proximal face, perine 4-6 µm in thickness,
polar axis: 31-35 µm, equatorial axis: 33-41 µm, exospore: ca. 1.5 µm.
Family: Psilotaceae (fern)
Psilotum nudum (L.) P. Beauv. — monad, bilateral symmetry, heteropolar, polar view
elliptical, monolete; long and thick, equatorial view elliptical with slightly plano-convex, subpsilate to
slightly scabrate on distal and proximal face, polar axis: 24-37 µm, equatorial axis: E1 64-81 µm; E2
29-42 µm, exospore: ca. 3 µm.
Family: Equisetaceae (fern)
Equisetum ramosissimum Desf. subsp. debile (Roxb. ex Vaucher) Hauke — monad, radial
symmetry, heteropolar, polar view circular, porate, equatorial view circular, psilate, polar axis: 38-54
µm, equatorial axis: 37-57 µm, exospore: ca. 4 µm, covered with spiral elater.
Family: Marattiaceae (fern)
Angiopteris evecta (G. Forst.) Hoffm. — monad, radial symmetry, heteropolar, polar view
circular, trilete, equatorial view circular, scabrate on distal and proximal face, polar axis: 19-25 µm,
equatorial axis: 19-25 µm, exospore: ca. 1.5 µm.
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Family: Pteridaceae (fern)
Ceratopteris thalictroides (L.) Brongn. — monad, bilateral symmetry, heteropolar, polar view
subtriangular with round angles and slightly convex sides, trilete; long and thick arms, equatorial
view, elliptical concave-convex, megastriate on distal face, and reduced to proximal face, polar axis:
61-92 µm, equatorial axis: 97-126 µm, exospore: ca. 7.5 µm.
Family: Polypodiaceae (fern)
Phymatosorus membranifolium (R. Br.) S.G. Lu — monad, bilateral symmetry, heteropolar,
polar view elliptic, monolete; fine and long arms with margo, equatorial view, elliptical slightly planoconvex, subpsilate to psilate on distal and proximal face, polar axis: 24-33 µm, equatorial axis: E1 5062 µm; E2 29-35 µm, exospore: ca. 3 µm.

2. Evolutionary trends of spores
Evolutionary trends of spores in some seedless plants were investigated using spore
morphology, including occurrence, symmetry, polarity, shape of polar view and quatorial view,
aperture, sculpture and size. In this study, the aperture was an important characteristic that could
clearly describe evolutionary trends of spores. Spores of some seedless plants had three aperture
types including monolete, trilete and porate aperture. Monolete aperture type was found in Psilotum
nudum, and Phymatosorus membranifolium. Trilete aperture type presented in Asterella khasiana,
Pogonatum neesii, Anthoceros angustus, Huperzia phlegmaria, Selaginella sp., Angiopteris evecta,
and Ceratopteris thalictroides and the porate aperture type was found in Equisetum ramosissimum
subsp. debile. All of species had monad occurrence. The spore symmetry had two types including
bilateral and radial symmetry. Bilateral symmetry presented in Psilotum nudum, and Phymatosorus
membranifolium while radial symmetry presented in other species. For the polarity, all spores had
heteropolar. The shape in polar view had three types including subtriangular, circular and elliptic
while in equatorial view were tetrahedral, circular and elliptic. There six types of sculpture including
reticulate, scabrate, echinate, foveolate, psilate and striate had been observed. In addition, we also
found correlations between characters. Radial spores are also trilete and subtirangular and circular in
polar view, while bilateral spores were also monolete and elliptic in polar view (Table 2)
When considering to evolutionary trends, trilete aperture type was observed in spores of
bryophytes while trilete, monolete and porate aperture types present in spores of pteridophytes.
Spore with trilete aperture appeared to be more ancestral than the spores having monolete and
porate apertures. Evolutionary trends of spores were consistent with Crane (1990) who studied the
phylogenetic context of microsporogenesis. In addition, the results followed the molecular
phylogenetic categories of Pryer et al. (2004); Ingrouille and Eddie (2006); Ying and Graham (2011)
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and cladograms of Simpson (2006), with a number of apomorphies, including cuticle, stomata,
lignified wall, tracheary element and root system.

A
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H

D

I

E

J

Figure 1 Spore morphology of 10 species in seedless plants under light microscope (left) and
scanning electron microscope (right): (A) Asterella khasiana; (B) Pogonatum neesii; (C)
Anthoceros angustus; (D) Huperzia phlegmaria; (E) Selaginella sp.; (F) Psilotum nudum;
(G) Equisetum ramosissimum subsp. debile; (H) Angiopteris evecta; (I) Ceratopteris
thalictroides; (J) Phymatosorus membranifolium
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monad
monad
monad
monad
monad
monad
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10. Phymatosorus
membranifolium

monad

bilateral

porate

trilete
trilete
trilete
trilete
trilete
monolete

heteropolar circular
circular
trilete
heteropolar subtriangular elliptical
trilete
concave-convex
heteropolar elliptic
elliptical
monolete
plano-convex

tetrahedral
circular
tetrahedral
tetrahedral
subtriangular
elliptical
plano-convex
circular

Equatorial
axis (µm)

49.6-61.6
(29.0-35.0)

19.3-24.5 19.2-24.9
61.22-91.9 96.8-125.8

77.1-89.3
7.1-11.4
32.4-42.1
30.3-37.4
33.2-40.7
64.0-81.2
(29.1-41.9)
38.1-53.5 37.4-57.3

74.9-95.8
6.5-10.9
27.7-29.9
22.1-29.8
30.7-35.4
24.3-36.7

Polar axis
(µm)

subpsilate 24.4-33.4

scabrate
striate

psilate

reticulate
scabrate
echinate
foveolate
reticulate
scabrate

Equatorial view Aperture Sculpture

radial
radial

subtriangular
circular
subtriangular
subtriangular
subtriangular
elliptic

Polar view

heteropolar circular

heteropolar
heteropolar
heteropolar
heteropolar
heteropolar
heteropolar

Polarity

radial

radial
radial
radial
radial
radial
bilateral

Occurrence Symmetry

7. Equisetum ramosissimum monad
subsp. debile
8. Angiopteris evecta
monad
9. Ceratopteris thalictroides monad

1. Asterella khasiana
2. Pogonatum neesii
3. Anthoceros angustus
4. Huperzia phlegmaria
5. Selaginella sp.
6. Psilotum nudum

Species

Table 2 Summary of spore morphology for description in ten species of seedless plants
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ศักยภาพการเจริญเติบโตของพันธุ์อินทผลัมในระยะต้ นกล้ า
Growth Potential of Date Palm Varieties in Young Stage
สมทบ เวทโอสถ1* อิสริ ยาภรณ์ ดารงรักษ์ 1 อามีเนาะ สาและ1 และสีตีอาอีเสาะ ดือเระ1
Somthob Wet-o-sot1*, Issariyaporn Damrongrak1, Aminoh Salaeh1 and Sitiaesoh Derah1

บทคัดย่ อ
การปลูกอิน ทผลัมโดยทั่วไปได้ มาจากการเพาะเมล็ด เพราะเป็ นวิธี ที่ง่ายและใช้ ต้น ทุน ที่ ต่า แต่ต้น
อินทผลัมที่ได้ จากการเพาะเมล็ดมัก ไม่สม่าเสมอทางด้ านการเจริ ญเติบโต เนื่องจากเมล็ดที่ได้ เกิดจากการผสม
ข้ ามของดอก จึงได้ ทาการศึกษาการเจริ ญเติบโตของอินทผลัมที่ได้ จากการเพาะเมล็ดจานวน 9 พันธุ์ ได้ แก่ อัจวา,
บาฮี, เดกเลทนัวร์ , โกไนซี่, คาลัส, เอมเบร, มัดจูล, ฮลู และมับรู ม โดยปลูกต้ นกล้ าที่มีใบจริ ง 2 ใบ ในถุงดา ใน
สภาพโรงเรื อน วางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ ทาจานวน 3 ซ ้า ซ ้าละ 3 ต้ น พบว่า อินทผลัมพันธุ์อจั วามี
ความยาวใบสูงที่สดุ (26.506 เซนติเมตร) ส่วนอินทผลัมพันธุ์มดั จูล มีจานวนใบ และเส้ นผ่านศูนย์กลางลาต้ นสูง
ที่สดุ (8.998 ใบ/ต้ น และ 2.716 มิลลิเมตร ตามลาดับ) ส่วนความกว้ างใบไม่มีความแตกต่างกัน

ABSTRACT
Generally, date palm was planted by seed. Because is simple practice and low cost.
However, growth of the plant was usually variable, because the seed derive from cross fertilization.
This experiment aimed to investigate growth of nine variety seedlings (Ajwa, Bahee, Deglet Nour,
Konaizi, Kalas, Amber, Medjool, Hlooh and Mabroom). Use seedlings that had two true leaves were
transplanted to plastic bag in greenhouse condition. Experiment design was completely randomize
design with three plants on three replications. It found that Ajwa variety had the longest leaf (26.506
cm.). Madjool variety produced the highest number of leaf and stem diameter (8.998 leaves/plant and
2.716 mm, respectively) whereas, there was no significantly different in the leaf width among varieties.

Key Words: Growth, Date Palm (Phoenix dactylifera L.), Young stage
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คานา
อินทผลัม (Phoenix dactylifera L.) เป็ นพืชใบเลี ้ยงเดี่ยวที่มีเกสรตัวผู้ และเกสรตัวเมียแยกต้ นกัน มี
โครโมโซม 2n=36 (Barrow, 1998) การขยายพันธุ์สามารถทาได้ 3 วิธี คือ ขยายพันธุ์ด้วยเมล็ด ขยายพันธุ์โดยใช้
หน่อ ซึ่ง ต้ องรั ก ษาหน่ อไว้ กับ ต้ น แม่ประมาณ 3-4 ปี ถึงจะสามารถน าไปเพาะชาได้ (Burt, 2005) และการ
เพาะเลี ้ยงเนื ้อเยื่อ (Gurevich et al., 2005) การขยายพันธุ์จากเมล็ด มีข้อดีคือ ขยายพันธุ์ปริ มาณมากได้ อย่าง
รวดเร็ ว ข้ อเสีย คือ ถ้ าการจัดการไม่ดีจะมีผลต่อการงอกของเมล็ด (Berton et al., 2013; Shojaiefar et al.,
2015) การเพาะเมล็ดจะมีต้นทุนในระยะแรกต่ากว่าวิธีอื่น แต่เนื่องจากอินทผลัมเป็ นพืชทีไม่สมบูรณ์ เพศ การ
ขยายพันธุ์โดยเมล็ดโอกาสที่จะได้ ต้นตัวผู้และต้ นตัวเมีย ร้ อยละ 50 (Augstburger et al., 2002) และจะไม่
สามารถทราบเพศของต้ นอินทผลัม จนกว่าออกดอก และหากได้ ต้นตัวเมียไปปลูก คุณภาพผลอินทผลัมก็จะไม่
เหมือนกับต้ นแม่ ซึง่ เมล็ดที่ได้ จากการผสมข้ ามถือว่าเป็ นพันธุ์ลกู ผสมไม่ใช่พนั ธุ์แท้ (Nucci et al., 2008; Oliveira
et al., 2012) คุณภาพของผลอินทผลัม ขนาด หรื อรสชาติอาจจะเลวลง และอาจใกล้ เคียงต้ นแม่พนั ธุ์เดิม หรื อดี
ขึ ้นก็ได้ แต่มีเพียงส่วนน้ อยมากที่คณ
ุ ภาพดีขึ ้น ดังนันการปลู
้
กด้ วยวิธีนี ้เหมาะสาหรับผู้ที่สนใจทดลองปลูกที่มีเงิน
ลงทุนไม่มาก ซึง่ สามารถซื ้อผลอินทผลัมมาจากตลาดทัว่ ไป ทังแบบกิ
้
นผลสดและผลแห้ ง เมล็ดที่ได้ หลังจากการ
บริ โภคแล้ วสามารถนาไปเพาะเป็ นต้ นกล้ า เพื่อเพาะปลูกได้ สาหรับต้ นกล้ าที่เพาะจากเมล็ดควรเพาะเลี ้ยงไว้ ใน
ถุงดาจนกว่าจะออกใบขนนกประมาณ 3 – 4 ใบขึน้ ไป หรื อต้ นกล้ ามีอายุประมาณ 1 ปี เพื่อให้ มีโอกาสรอดชีวิต
เกือบ 100 เปอร์ เซ็นต์ จึงสามารถย้ ายลงแปลง (Naturland, 2002)
การเจริ ญเติบโตของต้ นอิ นทผลัมในแต่ละช่วงอายุจะดีหรื อไม่นนั ้ ขึน้ อยู่กับปั จจัยหลัก 2 ประการ คือ
ปั จจั ย ทางด้ านพั น ธุ ก รรม ซึ่ ง เป็ นลั ก ษณะที่ ไ ด้ รั บ การถ่ า ยทอดมาจากพ่ อ และแม่ และปั จจั ย ทางด้ าน
สภาพแวดล้ อมที่ เข้ ามาเกี่ ยวข้ อง โดยเฉพาะในระยะต้ นกล้ าจาเป็ นต้ องดูแลรั กษาเป็ นอย่างดี เนื่ องจากการ
พัฒนาของต้ นกล้ าในช่วงนี ้อาศัยอาหารที่สะสมในเมล็ด และมีการสร้ างรากแขนงจาเป็ นต้ องเพิ่มธาตุอาหารที่
จาเป็ นต่อการเจริ ญเติบโตในระยะเริ่ มต้ น (Fageria and Baligar, 2005; Kassem, 2012)
ดังนันการศึ
้
กษาการเจริ ญเติบโตของต้ นกล้ าเป็ นปั จจัยหลักที่ควรศึกษา เพราะต้ นกล้ าที่ได้ จากการเพาะ
เมล็ดอาจมีความแปรปรวนทางด้ านพันธุกรรม เช่น การเจริ ญเติบโต ปริ มาณ และคุณภาพของผลผลิต รวมทังมี
้
ปั จจัยอื่น ๆ เข้ ามาเกี่ ยวข้ อง ได้ แ ก่ สภาพแวดล้ อม ซึ่งจะมีผลให้ ต้นอินทผลัมเกิ ดการเปลี่ย นแปลงลัก ษณะ
ทางด้ านการเจริ ญเติบโต ตลอดจนการให้ ผลผลิต ซึง่ พันธุ์ที่มีลกั ษณะที่ดีสามารถเข้ ากับพื ้นที่ได้ ดีเช่นกัน จึงต้ องมี
การศึกษาการเจริ ญ เติบโตของต้ น อิน ทผลัมในระยะต้ น กล้ า เพื่ อเป็ นองค์ ความรู้ ไปพัฒ นาปลูกอินทผลัมให้
เหมาะสมกับพื ้นที่ และสามารถต่อยอดไปสู่การคัดเลือกพันธุ์ที่เหมาะสมที่สามารถปรับตัวเข้ ากับสภาพพื ้นได้ เป็ น
อย่างดี

อุปกรณ์ และวิธีการ
1. การเพาะเมล็ด
ใช้ เมล็ดพันธุ์อินทผลัมจานวน 9 พันธุ์ ได้ แก่ อัจวา, บาฮี, เดกเลทนัวร์ , โกไนซี่, คาลัส, เอมเบร, มัดจูล,
ฮลู และมับรู ม จากผู้จาหน่ายเมล็ดพันธุ์ นาเมล็ดที่ได้ ไปแช่น ้าผสมน ้ายาเร่ งราก 5 % (v/v) นาน 24 ชัว่ โมง ทุก ๆ
12 ชัว่ โมง เปลี่ยนน ้า 1 ครัง้ เพื่อป้องกันไม่ให้ น ้าเน่า นาเมล็ดที่ผ่านการแช่น ้า มาเพาะบนตะกร้ า ขนาด 20 x 30
เซนติเมตร รองพื ้นด้ วยขุยมะพร้ าวที่แช่น ้าให้ ช่มุ บีบน ้าออกเล็กน้ อยเพื่อไม่ให้ มีน ้ามากเกินไป ซึง่ จะให้ เมล็ดเน่าได้
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โรยลงบนกระบะเพาะ ให้ สงู ประมาณ 3 เซนติเมตร นาเมล็ดวางเรี ยงให้ เป็ นแถว ภายหลังเมล็ดงอกโดยสังเกต
การเกิดใบจริ ง 2 ใบ ย้ ายปลูกในถุงดาขนาด 4 x 8 เซนติเมตร ที่บรรจุดินผสมขุยมะพร้ าว และปุ๋ ยคอก สัดส่วน 1 :
1 : 1 นาไปวางภายใต้ โรงเรื อน ระยะห่างระหว่างถุง 15 เซนติเมตร รดน ้าทุกวันเช้ าเย็น และใส่ปยสู
ุ๋ ตร 15-15-15
ปริ มาณ 50 กรัมต่อต้ น โดยใส่เดือนละ 1 ครัง้
2. การบันทึกข้ อมูลการเจริญเติบโต
ภายหลังการย้ ายปลูก 1 เดือน บันทึกข้ อมูลการเจริ ญเติบโต โดยบันทึกข้ อมูล ดังนี ้ คือ ความยาวของใบ
(leaf length, LL) วัดใบแรก วัดจากโคนใบที่ติดกับลาต้ นจนถึงปลายใบ ความกว้ างของใบ (leaf width, LW) วัด
3 จุด คือ โคนใบ กลางใบ และปลายใบ แล้ วนามาหาค่าเฉลี่ย ใช้ ไม้ บรรทัดที่ระดับความละเอียด 1มิลลิเมตร เส้ น
ผ่านศูนย์กลางลาต้ น (stem diameter, SDi) วัดบริ เวณระดับต้ นที่โผล่จากพื ้นดินที่ระดับผิวดิน ใช้ เวอร์ เนียร์ คาลิป
เปอร์ ที่ระดับความละเอียด 0.05 มิลลิเมตร และจานวนใบ (number of leaf, NL) นับจานวนใบต่อต้ นที่มีใบกาง
ออกเต็มที่
วางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ (Completely randomized design, CRD) ทาจานวน 3 ซ ้า ซ ้าละ
3 ต้ น วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ ตาราง ANOVA และเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยโดยวิธี Duncan's New Multiple Range
Test (DMRT) กาหนดระดับความเชื่อมัน่ ที่ 95 %

ผลและวิจารณ์ ผลการทดลอง
จากการศึกษาการเจริ ญเติบโตของอินทผลัมทัง้ 9 พันธุ์ พบว่า อินทผลัมพันธุ์ อจั วามีความยาวของใบ
สูงสุด (26.506 เซนติเมตร) เมื่อเทียบกับพันธุ์อื่น ส่วนอินทผลัมพันธุ์มดั จูนมีจานวนใบ และเส้ นผ่านศูนย์กลางลา
ต้ นสูงสุด (8.998 ใบ/ต้ น และ 2.716 มิลลิเมตร ตามลาดับ) ลักษณะความกว้ างใบทัง้ 9 พันธุ์ไม่มีความแตกต่าง
กัน (Table 1) พืชในกลุม่ ตระกูลปาล์มจะมีการเจริ ญเติบโตค่อนข้ างช้ าโดยเฉพาะส่วนของความสูงต้ น เนื่องจาก
ต้ นมีการขยายขนาดความกว้ างของต้ นในช่วงแรก (Burt, 2005) รวมทัง้ ระบบการให้ ปุ๋ยสาหรั บอินทผลัมใน
ระยะแรกไม่มีผลต่อการเจริ ญเติบโตโดยเฉพาะความสูง (Al-Qurshi, 2015, Zaid, 1987)
เมื่อเปรี ยบเที ยบการเจริ ญเติบโตทางด้ านลาต้ นและใบของอิน ทผลัมจานวน 9 พันธุ์ ในแต่ละเดือน
พบว่า มีความแตกต่างเพียงเล็กน้ อย แต่จะมีบางลักษณะ เช่น ความยาวใบของพันธุ์ Ajwa มีความแตกต่างจาก
พันธุ์อื่นอย่างชัดเจนตังแต่
้ 1 เดือนหลังย้ ายปลูก (Figure 1) การเจริ ญเติบโตในระยะต้ นกล้ าอาจยังไม่มีความ
แตกต่างทางด้ านพันธุ์ เช่นเดียวกับ การใส่ปุ๋ยและฤดูกาลไม่มีผลต่อการพัฒนาของจานวนใบแต่ มีใบเพิ่มขึ ้นซึ่ง
แสดงให้ เห็นว่าฤดูกาลกับระบบการให้ ปยไม่
ุ๋ มีผลกระทบต่อการเจริ ญเติบโตของอินทผลัมทังล
้ าต้ นและใบในระยะ
ต้ น กล้ า (Al-Qurshi, 2015) แต่ห ากขาดธาตุโพแทสเซี ย มในต้ น อิน ทผลัมที่ อายุ 2 ปี ขึ น้ ไปจะมี ผ ลต่อการ
เจริ ญเติบโต และในอินทผลัมที่ให้ ผลผลิตจะมีผลต่อการให้ ผลผลิต (Shaaban and Mohmoud, 2012) ลักษณะ
ของการเจริ ญเติบโตของต้ นกล้ าอินทผลัมที่เพาะในสภาพโรงเรื อน และสภาพที่มีแสงแดดจะมีความแตกต่างกัน
ซึง่ ต้ นกล้ าที่เพาะในสภาพที่ได้ รับแสงแดดเต็มที่จะมีลกั ษณะใบสัน้ ลักษณะโคนต้ นจะใหญ่ ต้ นกล้ ามีลกั ษณะไม่
สมบูรณ์ แต่เมื่อย้ ายกล้ าจะมีการเจริ ญเติบโตเร็ ว ส่วนลักษณะต้ นกล้ าที่เพาะในโรงเรื อนใบจะเรี ยวยาว สูงชะลูด
และหากมีร่มเงามากเกินไปต้ นจะเรี ยวไม่แข็งแรง โคนต้ นไม่ใหญ่ และหากย้ ายเปลี่ยนถุงต้ องพักไว้ ในโรงเรื อน
จนกว่าต้ นจะแข็งแรง (อภิชาต และคณะ, 2556; Knowledge and Action Fostering Advances in Agriculture,
2004)
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Table 1 Growth of nine varieties of date palm which 9 mouths olds (January-September 2016)
parameter
Leaf Length
Leaf Width
Number of Leaf Stem Diameter
Variety
(cm)
(cm)
(leaf/plant)
(mm)
Ajwa
26.506 a
1.452
7.752 ab
2.222 b
Amber
20.104 b
1.352
6.836 b
2.321 ab
Bahee
20.089 b
1.403
7.515 ab
2.185 b
Daglet nour
21.233 ab
1.272
7.474 ab
2.630 ab
Hlooh
23.539 ab
1.468
8.322 ab
2.457 ab
Kalas
21.223 ab
1.390
8.069 ab
2.568 ab
Konaizi
21.430 ab
1.354
7.800 ab
2.556 ab
Mabroom
19.205 b
1.532
8.052 ab
2.543 ab
Majdool
17.940 b
1.456
8.998 a
2.716 a
21.252
1.409
7.869
2.466
Mean
**
ns
*
**
F-test
18.550
17.610
15.330
13.020
CV (%)
**,* Significantly different at 0.01, 0.05 respectively, ns = not significant different
Means in the same column with the letters are not significant different at p<0.05 by DMRT
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Figure 1 Leaf length on date palm at 9 months from 9 varieties (January-September 2016)
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Figure 2 Leaf width on date palm at 9 months from 9 varieties (January-September 2016)
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Figure 3 Stem diameter on date palm at 9 months from 9 varieties (January-September 2016)
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Figure 4 Number of leaf on date palm at 9 months from 9 varieties (January-September 2016)

สรุป
อิน ทผลัมที่ ไ ด้ จ ากการเพาะเมล็ดทัง้ 9 พัน ธุ์ มีลัก ษณะของความยาวใบ จ านวนใบ และเส้ น ผ่ า น
ศูน ย์ ก ลางล าต้ น ที่ แ ตกต่ า งกั น ในขณะที่ ค วามกว้ า งใบไม่ แ ตกต่ า งกัน และเมื่ อ เปรี ย บเที ย บลัก ษณะการ
เจริ ญเติบ โตในแต่ละเดือนจะมีความแตกต่างกันเพี ย งเล็กน้ อย ยกเว้ น ความกว้ างของอินทผลัมพันธุ์ อัจวาที่
มากกว่าพันธุ์อื่นตังแต่
้ เดือนแรก โดยการเจริ ญเติบโตในช่วงต้ นกล้ าของอินทผลัมไม่มีความแตกต่ างอย่างชัดเจน
จึงต้ องมีการศึกษาจนให้ ผลผลิต
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ศักยภาพของราก่ อโรคแมลง Beauveria bassiana และรา Metarhizium anisopliae
ในการควบคุมไส้ เดือนฝอยรากปม Meloidogyne incognita
Potential of Entomopathogenic Fungi, Beauveria bassiana and
Metarhizium anisopliae on Controlling Root-knot Nematodes, Meloidogyne incognita
อาภรณ์ ปั ้นทองคา1*, อนงค์นชุ สาสนรักกิจ1 และ อรอุมา เพียซ้ าย 1
Arporn Puntongkham1* Anongnuch Sasnarukkit1 and Onuma Piasai1

บทคัดย่ อ
ศักยภาพของราก่อโรคแมลง 2 ชนิด คือ Beauveria bassiana และรา Metarhizium anisopliae ในการ
ควบคุมไส้ เดือนฝอยรากปม Meloidogyne incognita ในห้ องปฏิบตั ิการโดยเปรี ยบเทียบประสิทธิภาพการเข้ า
ทาลายกลุม่ ไข่ ไข่ และตัวอ่อนระยะที่ 2 (J2) ของไส้ เดือนฝอยรากปมกับ Biological control agent 2 ชนิด ได้ แก่
เชื ้อรา Paecilomyces lilacinus และเชื ้อรา Trichoderma harzianum พบว่าเชื ้อรา B. bassiana สามารถเข้ า
ทาลายไข่ และ J2 ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ คิดเป็ น 99% และ 81.5% ตามลาดับ เชื ้อรา M. anisopliae สามารถ
เข้ าทาลายไข่ และ J2 ได้ 98.8% และ 79.9% ตามลาดับ โดยเชือ้ ราทัง้ สองชนิดสามารถเข้ าทาลายกลุ่มไข่ได้
มากกว่า 50% ส่วนเชื ้อรา P. lilacinus สามารถเข้ าทาลายไข่ และกลุ่มไข่ได้ 99% และ 90% ตามลาดับ แต่ไม่มี
ประสิทธิภาพในการเข้ าทาลาย J2 เชื ้อรา T. harzianum สามารถเข้ าทาลายกลุ่มไข่ และไข่ได้ 40% และ 1.85%
ตามลาดับ แต่ไม่สามารถเข้ าทาลาย J2 ได้ ดังนัน้ เชื ้อรา B. bassiana และเชื ้อรา M. anisopliae ซึง่ เป็ นเชื ้อรา
สาเหตุโรคแมลงสามารถนามาใช้ ศกึ ษาต่อเพื่อควบคุมไส้ เดือนฝอยรากปมในแปลงเกษตรกรต่อไป

ABSTRACT
The potential of two entomopathogenic fungi (EPF), Beauveria bassiana and Metarhizium
anisopliae to control root-knot nematodes, Meloidogyne incognita was assessed in laboratory. The
efficacy of fungi to control egg masses, eggs and second-stage juveniles (J2) of M. incognita were
compared with two biological control agents, Paecilomyces lilacinus and Trichoderma harzianum.
The results showed that B. bassiana could infect the eggs and J2 effectively at 99% and 81.5%,
respectively. Metarhizium anisopliae effectively infected eggs and J2 at 98.8% and 79.9%,
respectively. Both fungi were pathogenic to egg masses more than 50%. P. lilacinus could destroy
eggs and egg masses at 99% and 90%, respectively. Trichoderma harzianum attacked egg masses
and eggs but not infected J2. These results may suggest that both fungi have potential to further
investigation for control root-knot nematodes, M. incognita under farmer field conditions.
Keywords: Beauveria bassiana, Metarhizium anisopliae, Meloidogyne incognita, entomopathogenic fungi
* Corresponding Author; e-mail address: ma_joy_gun@hotmail.com
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คานา

ศัตรู พืชที่ สาคัญชนิ ดหนึ่งที่อาศัยอยู่ในดิน ได้ แก่ ไส้ เดือนฝอยรากปม (Meloidogyne spp.) ซึ่งมี
ความสาคัญมากที่สดุ ในบรรดาไส้ เดือนฝอยศัตรู พืชที่พบการระบาด โดยทาให้ ผลผลิตพืชลดลงเนื่องจากไส้ เดือน
ฝอยเข้ าทาลายพืชโดยตรง ทาให้ รูปร่ างผิดปกติและเป็ นการเปิ ดแผลนาทางให้ เชื ้อสาเหตุโรคพืชอื่นๆ เข้ าทาลาย
ซ ้า ไส้ เดือนฝอยรากปมระบาดได้ ดีในดินร่ วนปนทราย สามารถทาลายพืชได้ ทงั ้ พื ชผัก ไม้ ดอกไม้ ประดับ พืชไร่
ไม้ ผล และวัชพืช พืชที่ถกู ทาลายมีรากบวมพอง เป็ นปุ่ มปม (root knot) ไม่เป็ นระเบียบและกุดสัน้ ท่อลาเลียงน ้า
และอาหารอุดตัน ส่งผลทาให้ พืชมีอาการแคระแกร็ น ผลผลิตลดลง หรื อตายในที่สดุ (ยุวดี และอรุ ณรัตน์, 2552)
เช่น พริ กที่ปลูกในพืน้ ที่จังหวัดอุบลราชธานี มีร ายงานความเสียหายของโรครากปมในพริ กทาให้ ผลผลิตลดลง
50-100 % (ยุ ว ดี และอรุ ณ รั ต น์ , 2552) หรื อโรครากปมมั น ส าปะหลั ง ที่ ป ลู ก กั น อย่ า งกว้ างขวางใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทาให้ มนั สาปะหลังที่ถกู ทาลาย ไม่สามารถสะสมอาหารที่หวั มันได้ มันสาปะหลังไม่ลง
หัว หรื อหัวไม่พัฒ นา (หทัย ชนก และภาสกร, 2555) ไส้ เดือนฝอยรากปมดูดกิ น พื ช อยู่ภ ายในเนื อ้ เยื่ อพื ช
(endoparasite) การควบคุมไส้ เดือนฝอยรากปมทาได้ หลายวิธี เช่น การใช้ แสงแดด การปล่อยนา้ ท่วมขัง แต่ไม่
เป็ นที่นิยมเนื่องจากทาได้ ยาก มีคา่ ใช้ จ่ายสูง และต้ องใช้ เวลานาน การใช้ พนั ธุ์ต้านทาน การปลูกพืชหมุนเวียนซึง่
ใช้ ไม่ค่อยได้ ผลกับไส้ เดือนฝอยรากปม เนื่องจากมีพืชอาศัยกว้ างมาก (คมกฤช, 2539) รวมไปถึงการใช้ สารเคมี
กาจัดไส้ เดือนฝอยศัตรู พืช (nematicides) โดยตรงมีไม่มากนัก ที่ใช้ กนั อยู่ส่วนใหญ่เป็ นสารกาจัดแมลงศัตรู พืช
เช่น สารกาจัดแมลงอัลดิคาร์ บ คาร์ โบฟูราน ออกซามิล เป็ นต้ น (สืบศักดิ์, 2541) ซึง่ เป็ นวิธีการที่สะดวกและให้
ประสิทธิ ภาพสูง แต่ต้นทุนการผลิตพื ชก็สูงตามไปด้ วยพร้ อมทัง้ ส่งผลกระทบตามมาในเรื่ องสารพิษตกค้ างใน
ระบบนิเวศน์ แนวคิดการใช้ จุลินทรี ย์ควบคุมไส้ เดือนฝอยศัตรู พืช เริ่ มจากการที่ในปี ค.ศ. 1877 นักไส้ เดือนฝอย
ชาวเยอรมัน สังเกตเห็นเชื ้อราบางชนิดขึ ้นอยู่กบั ไข่หรื อ cyst ของไส้ เดือนฝอย Heterodera sp. หลังจากนันมี
้ ผ้ ู
พบเชื ้อราที่ทาลายไส้ เดือนฝอยอีกหลายชนิด เช่น Arthrobotrys digosporra, Cylindrocarpon destructans,
Metarhizium anisopliae และ Entomophthora spp. (คมกฤช, 2539)
ปั จจุบนั มีการใช้ เชื ้อราควบคุมแมลงศัตรู พืชทดแทนการใช้ สารเคมีกนั อย่างแพร่ หลาย เชื ้อราที่ใช้ ควบคุม
แมลงศัต รู พื ช ที่ เกษตรกรรู้ จัก และสามารถผลิตใช้ เองได้ ได้ แก่ เชื อ้ รา Beauveria bassiana และเชื อ้ รา
Metarhizium anisopliae เชือ้ ราทังสองชนิ
้
ดนีส้ ามารถอาศัยอยู่ ในดิน และ ใช้ ควบคุมแมลงศัตรู พืชกับพืชผล
ทางการเกษตรได้ หลายชนิด เช่น ข้ าว อ้ อย มันสาปะหลัง ไม้ ผล ไม้ ดอกไม้ ประดับ และพืชผัก (วิวฒ
ั น์ และคณะ,
2551ก, 2551ข) กรมส่งเสริ มการเกษตร ส่งเสริ มให้ ใช้ เชื ้อราขาว B. bassiana และเชื ้อราเขียว M. anisopliae
ทดแทนการใช้ สารเคมีกาจัดแมลงศัตรู พืชเพื่อควบคุมแมลงศัตรู พืชหลายชนิด ได้ แก่ เพลี ้ยแป้ง เพลี ้ยไฟ แมลงหวี่
ขาว หนอนใยผัก หนอนกระทู้หอม หนอนเจาะสมอฝ้าย เพลี ้ยกระโดดสีน ้าตาล (กรมส่งเสริ มการเกษตร, 2554)
ซึ่งเชื อ้ รามีประสิท ธิ ภาพดีในการควบคุมศัตรู พื ชดัง กล่าว รายงานของศูน ย์ วิจัยควบคุมศัตรู พื ชโดยชี วินทรี ย์
แห่งชาติ พบว่าเชื ้อราขาว B. bassiana สามารถเข้ าทาลายเพลี ้ยกระโดดสีน ้าตาลในข้ าว มอดเจาะเมล็ดกาแฟ
ด้ วงเจาะลาต้ นกาแฟ แมลงดาหนามมะพร้ าว แมลงค่อมทอง และ หนอนเจาะลาต้ นทุเรี ยน (วิวฒ
ั น์ และคณะ,
2551ก) เชื ้อราเขียว M. anisopliae สามารถเข้ าทาลายเพลี ้ยกระโดดสีนา้ ตาลในข้ าว มอดเจาะเมล็ดกาแฟ
ด้ วงเจาะลาต้ นกาแฟ แมลงดาหนามมะพร้ าว หนอนเจาะลาต้ นทุเรี ยน และด้ วงหนวดยาวเจาะลาต้ นอ้ อย (วิวฒ
ั น์
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และคณะ, 2551ข) ซึ่งแม้ จ ะเป็ นวิธี การควบคุมที่ ไ ด้ ผ ลช้ า แต่ให้ ผลในการควบคุมอย่ างยั่งยื น และที่ ส าคัญ
ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้ อม ตลอดจนสิ่งมีชีวิตอื่นๆ รวมทังมนุ
้ ษย์มากกว่าการใช้ สารเคมี
จากความสามารถในการเข้ าทาลายแมลงศัตรู พืชของเชื อ้ ราขาว B. bassiana และเชื อ้ ราเขี ย ว
M. anisopliae จึงเกิดความสนใจในการศึกษาศักยภาพของราแมลง B. bassiana และ M. anisopliae ในการ
ควบคุมไส้ เดือนฝอยรากปม Meloidogyne incognita ทดแทนสารเคมีกาจัดศัตรู พืช และทาหน้ าที่เป็ นเสมือน
สารเคมีกาจัดไส้ เดือนฝอยศัตรู พืช เพื่ อเป็ นแนวทางลดการใช้ สารเคมี นาไปสู่การทาเกษตรอินทรี ย์ เพื่ อให้ ได้
มาตรฐานเกษตรอินทรี ย์แห่งประเทศไทย (Organic Agriculture Thailand) ที่กาหนดโดยสหพันธ์ เกษตรอินทรี ย์
นานาชาติ (International Organic Agriculture Movements, IFOAM) ให้ เกษตรกรสามารถพึ่งตนเองได้ ตาม
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

อุปกรณ์ และวิธีการ
การเตรี ยมไส้ เดือนฝอยรากปม Meloidogyne incognita เพื่อใช้ ในการทดลอง
เพิ่ ม ปริ ม าณไส้ เ ดื อ นฝอยรากปม M. incognita ไอโซเลทด่ า นขุ น ทด โดยน ารากปมที่ เ กิ ด จาก
M. incognita มาหั่นเป็ นชิ น้ เล็กขนาด 2 เซนติเมตร แล้ วนาไปใส่บริ เวณโคนรากกระเจี๊ ยบเขี ยว (Okra;
Abelmoschus esculentus (Linn.) Moench) ที่ปลูกในดินอบฆ่าเชื ้อ ดูแลรักษากระเจี๊ยบเขียวโดยรดน ้าทุกวั น
หลังจากนัน้ 60 วัน จนเห็นกลุ่มไข่สีน ้าตาลที่บริ เวณปมรากพืช จึงนาไส้ เดือนฝอยรากปมที่ต้องการมาทดสอบ
ต่อไป
การทดสอบประสิทธิภาพการทาลายไข่ กลุ่ มไข่ และตัวอ่ อนระยะที่ 2 (J2) ของไส้ เดือนฝอยรากปม
Meloidogyne incognita ของเชือ้ รา Beauveria bassiana (ไอโซเลทศูนย์ วิจัยควบคุมศัตรู พืชโดยชีวินทรี ย์
แห่ งชาติ) และเชือ้ รา Metarhizium anisopliae (ไอโซเลทศูนย์ วิจัยควบคุมศัตรู พืชโดยชีวินทรี ย์แห่ งชาติ)
เปรี ยบเทียบกับเชือ้ ราปฏิปักษ์ Paecilomyces lilacinus ที่แยกได้ จากกลุ่ มไข่ ของ M. incognita ใน
ห้ องปฏิบั ติ การ และเชือ้ รา Trichoderma harzianum (สายพั นธุ์ การค้ า ของคลิ นิกโรคพื ช
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสน) ในห้ องปฏิบัตกิ าร
ทดสอบกับกลุ่มไข่ นารากกระเจี๊ยบเขียวที่เกิดปม มาเขี่ยกลุ่มไข่ของไส้ เดือนฝอยออกจากราก โดยนา
กลุ่มไข่ฆ่าเชื ้ออื่นๆ ที่ผิวโดยนามาแช่ใน 0.1% โซเดียมไฮโปคลอไรท์ (NaOCl) นาน 2 นาที ล้ างด้ วยน ้าสะอาด
นึ่งฆ่าเชื ้อ 2 ครั ง้ ครัง้ ละ 2 นาที (คมกฤช, 2539) แล้ วนากลุ่มไข่ที่ได้ วางบน WA (water agar 0.8% ที่ใส่
streptomycin 0.2 กรัมต่อลิตร) โดยวางกลุม่ ไข่ 3 กลุม่ ต่อจานเลี ้ยงเชื ้อขนาดเส้ นผ่านศูนย์กลาง 5 เซนติเมตร
ทดสอบกับไข่ ฆ่าเชื ้อภายนอกโดยนากลุม่ ไข่ของไส้ เดือนฝอยแช่ในโซเดียมไฮโปคลอไรท์ (NaOCl) 0.1%
พร้ อมทังเขย่
้ านาน 3 นาที เพื่อละลายเมือกหุ้มถุงไข่ ล้ างด้ วยน ้าสะอาดนึง่ ฆ่าเชื ้อ 2 ครัง้ ครัง้ ละ 2 นาที แล้ วนาไป
วางบนอาหาร WA โดยวางไข่ 200 ฟอง ต่อจานเลี ้ยงเชื ้อขนาดเส้ นผ่านศูนย์กลาง 5 เซนติเมตร
ทดสอบกับตัวอ่อนระยะที่ 2 (J2) นาไส้ เดือนฝอยระยะที่ 2 มาฆ่าเชือ้ โดยใช้ streptomycin sulfate
0.1% จานวน 100 ตัว โดยวางบน WA ในจานเลี ้ยงเชื ้อขนาดเส้ นผ่านศูนย์กลาง 5 เซนติเมตร
เชื ้อรา B. bassiana เชื ้อรา M. anisopliae (ได้ จากศูนย์วิจัยควบคุมศัตรู พืชโดยชีวินทรี ย์แห่งชาติ) และ
เชื อ้ จุลินทรี ย์ปฏิ ปักษ์ ชนิ ดอื่นที่ ใช้ ควบคุมไส้ เดือนฝอยรากปม M. incognita ได้ แก่ เชือ้ รา Paecilomyces
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lilacinus (ที่แยกได้ จากกลุ่มไข่ของไส้ เดือนฝอยรากปม) และเชื ้อรา Trichoderma harzianum (ได้ จากคลินิก
โรคพืช มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสน) โดยใช้ spore suspension ของเชือ้ ราแต่ละชนิด
ความเข้ มข้ น 1x108 สปอร์ ต่อมิลลิลิตร ใส่ลงในจานเลี ้ยงเชือ้ ขนาดเส้ นผ่านศูนย์ กลาง 5 เซนติเมตร ห่างจาก
กลุ่มไข่ ไข่ และตัวอ่อนระยะที่ 2 (J2) 0.5 เซนติเมตร วางแผนการทดลองแบบ Completely Randomized
Design (CRD) ประกอบด้ วย 5 กรรมวิธี กรรมวิธีละ 10 ซ ้า (plate) ได้ แก่
กรรมวิธีที่ 1 ไม่ใส่ spore suspension ของเชื ้อรา (กรรมวิธีควบคุม)
กรรมวิธีที่ 2 ใส่ spore suspension ของเชื ้อรา B. bassiana
กรรมวิธีที่ 3 ใส่ spore suspension ของเชื ้อรา M. anisopliae
กรรมวิธีที่ 4 ใส่ spore suspension ของเชื ้อรา P. lilacinus
กรรมวิธีที่ 5 ใส่ spore suspension ของเชื ้อรา T. harzianum
เก็บไว้ ที่อณ
ุ หภูมิห้อง สังเกตและบันทึกการเข้ าทาลายของเชื ้อราในกลุม่ ไข่ และไข่ บันทึกการตายของตัว
อ่อนระยะที่ 2 ทุกวัน เป็ นระยะเวลา 10 วัน โดยวิธีการคิดเป็ นเปอร์ เซ็นต์การเข้ าทาลายของเชื ้อราที่ทดสอบและ
เปอร์ เซ็นต์การตายของตัวอ่อนระยะที่ 2 เปรี ยบเทียบการเข้ าทาลายไส้ เดือนฝอยรากปมของเชื ้อรา B. bassiana
และเชื ้อรา M. anisopliae กับเชื ้อจุลินทรี ย์ปฏิปักษ์ 2 ชนิด คือ เชื ้อรา P. lilacinus และเชื ้อรา T. harzianum
เปรี ยบเทียบสถิติโดย Duncan’s New Multiple Range Test (DMRT) ที่ระดับความเชื่อมัน่ 95%

ผลและวิจารณ์ ผลการทดลอง
การทดสอบประสิทธิภาพการทาลายไข่ กลุ่ มไข่ และตัวอ่ อนระยะที่ 2 (J2) ของไส้ เดือนฝอยรากปม
Meloidogyne incognita ของเชือ้ รา Beauveria bassiana และเชือ้ รา Metarhizium anisopliae
เปรี ยบเทียบกับเชือ้ ราปฏิปักษ์ Paecilomyces lilacinus และ Trichoderma harzianum ในห้ องปฏิบัตกิ าร
ประสิทธิภาพของเชื ้อรา B. bassiana และเชื ้อรา M. anisopliae ในการเข้ าทาลาย กลุ่มไข่ ไข่ และตัว
อ่อนระยะที่ 2 (J2) ของไส้ เดือนฝอยรากปม M. incognita เปรี ยบเทียบกับเชื ้อรา P. lilacinus เป็ นเชื ้อราที่ใช้
ควบคุมไส้ เดือนฝอยรากปม และเชื ้อรา T. harzianum เป็ นเชื ้อราที่ใช้ ควบคุมโรคพืช พบว่า เชื ้อรา P. lilacinus
สามารถเข้ าทาลายกลุ่มไข่ได้ ดีกว่าเชื ้อรา B. bassiana, M. anisopliae และ T. harzianum สามารถเข้ าทาลาย
ได้ 90%, 63.34%, 50% และ 40% ตามลาดับ เชือ้ รา B. bassiana, M. anisopliae และ P. lilacinus มี
ความสามารถในการเข้ าทาลายไข่ไส้ เดือนฝอยรากปมได้ 99%, 98.8% และ 99% ตามลาดับ ส่วนเชื อ้ รา T.
harzianum เข้ าทาลายไข่ไส้ เดือนฝอยรากปมได้ เพียง 1.85% เชื ้อรา B. bassiana และเชื ้อรา M. anisopliae
สามารถเข้ าทาลายตัวอ่อนระยะที่ 2 ได้ 81.5% และ 79.9% ตามลาดับ ส่วนเชื ้อรา P. lilacinus สามารถเข้ า
ทาลายตัวอ่อนระยะที่ 2 ได้ เพียง 8.2% และเชื ้อรา T. harzianum ไม่สามารถเข้ าทาลายตัวอ่อนระยะที่ 2 ได้
(Table 1) เมื่อเชื ้อราเข้ าทาลายกลุ่มไข่ของไส้ เดือนฝอยรากปมเส้ นใยของเชื ้อราจะขึ ้นปกคลุมกลุ่มไข่ และมีเส้ น
ใยของเชือ้ ราแทงออกมาจากผิวของกลุ่มไข่ (Figure1) เชื ้อราเข้ าทาลายไข่ของไส้ เดือนฝอยรากปมโดยมีเส้ นใย
ของเชื ้อราเจริ ญออกจากไข่ของไส้ เดือนฝอย (Figure 2) ส่วนตัวอ่อนระยะที่ 2 เมื่อถูกเชื ้อราเข้ าทาลายจะเห็นเส้ น
ใยของเชื ้อราแทงผ่านผนังลาตัวของไส้ เดือนฝอยรากปม (Figure 3) คมกฤช (2539) รายงานว่าการใช้ spore
suspension ของเชือ้ รา P. lilacinus สามารถเข้ าทาลายไข่ไส้ เดือนฝอยรากปมได้ ถึง 96.17 -99.84% ซึ่งมี
ประสิทธิภาพสูงกว่าการใช้ เส้ นใย เชื ้อรา Pochonia chlamydosporia ไอโซเลท YT 008 สามารถเข้ าทาลายไข่
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ไส้ เดือนฝอยรากปม M. incognita (MI) ได้ 97.4 เปอร์ เซ็นต์ในห้ องปฏิบตั ิการ (ยุวดี และอรุ ณรัตน์, 2552) ภารตี
และคณะ (2556) รายงานว่าเชื ้อรา Pochonia chlamydosporia var. catenulate, M. anisopliae และเชื ้อรา B.
bassiana สามารถเข้ าทาลายกลุม่ ไข่ของไส้ เดือนฝอยรากปมได้ ดี ชี ้ให้ เห็นว่าเชื ้อราสาเหตุโรคแมลง คือเชื ้อรา M.
anisopliae และเชื ้อรา B. bassiana มีประสิทธิภาพในการเข้ าทาลายกลุ่มไข่ของไส้ เดือนฝอยรากปม สอดคล้ อง
กับงานวิจยั นี ้ที่แสดงให้ เห็นว่าเชื ้อราสาเหตุโรคแมลงทังสองชนิ
้
ดสามารถเข้ าทาลายกลุม่ ไข่ ไข่ และตัวอ่อนระยะที่
2 ของไส้ เดือนฝอยรากปมได้ การควบคุมไส้ เดือนฝอยรากปมให้ มีประสิทธิภาพควรใช้ เชื ้อรา B. bassiana หรื อ
M. anisopliae ร่ วมกับ P. lilacinus เนื่องจากมีประสิทธิภาพในการเข้ าทาลายไส้ เดือนฝอยรากปมต่างระยะกัน
การใช้ เชื ้อรา B. bassiana หรื อ M. anisopliae ชนิดเดียวไม่เพียงพอ งานวิจยั นี ้เป็ นการศึกษาในห้ องปฏิบตั ิการ
เบื ้องต้ นจึงต้ องทาการศึกษาประสิทธิภาพการนาเชื ้อราไปใช้ ในแปลงทดลองต่อไป
Table 1 The ability of 4 fungus, Beauveria bassiana, Metarhizium anisopliae, Paecilomyces lilacinus
and Trichoderma harzianum on mortality of root-knot nematodes, Meloidogyne incognita
within 10 days
Nematode mortality (%)
Fungi
Egg masses (%)
Eggs (%)
J2 (%)
b
a
B. bassiana
63.34 + 18.92
99.0 + 1.33
81.5a+ 6.65
M. anisopliae
50.00bc+ 17.57
98.8a+ 1.26
79.9a+ 4.01
P. lilacinus
8.2b+ 2.20
90.00a+ 16.10
99.0a+ 1.15
T. harzianum
40.00c+ 14.05
1.85b+ 1.33
0.0c+ 0.0
Control
0.0d+ 0.0
0.0c+ 0.0
0.0c+ 0.0
a

Means within a column under each factor, followed by a same letter are not significantly difference
at the 5% level by DMRT. (P>0.05)

A

B

C

D

Figure 1 Root-knot nematode egg mass was infected by fungi (A) Beauveria bassiana
(B) Metarhizium anisopliae (C) Paecilomyces lilacinus and (D) Trichoderma harzianum
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Figure 2 Root-knot nematode egg was infected by fungi (A) Beauveria bassiana
(B) Metarhizium anisopliae (C) Paecilomyces lilacinus and (D) Trichoderma harzianum
hypha

hypha

hypha

A

B

C

Figure 3 Second-stage juvenile of root-knot nematode was infected by fungi (A) Beauveria bassiana
(B) Metarhizium anisopliae and (C) Paecilomyces lilacinus

สรุป
เชื ้อรา Beauveria bassiana และเชื ้อรา Metarhizium anisopliae สามารถเข้ าทาลายไข่ และตัวอ่อน
ระยะที่ 2 ของไส้ เดือนฝอยรากปมได้ อย่างมีประสิท ธิ ภาพ และเชือ้ ราทัง้ 2 ชนิด สามารถเข้ าทาลายกลุ่มไข่ได้
มากกว่า 50% เชือ้ รา Paecilomyces lilacinus สามารถเข้ าทาลายกลุ่มไข่ และไข่ของไส้ เดือนฝอยรากปมได้
อย่างมีประสิทธิภาพ แต่ไม่มีประสิทธิภาพในการเข้ าทาลายตัวอ่อนระยะที่ 2 เชื ้อรา Trichoderma harzianum
สามารถเข้ าทาลายกลุม่ ไข่ และไข่ของไส้ เดือนฝอยรากปมได้ แต่ไม่สามารถเข้ าทาลายตัวอ่อนระยะที่ 2 ได้ ดังนัน้
เชื ้อรา B. bassiana และเชื ้อรา M. anisopliae ซึง่ เป็ นเชื ้อราสาเหตุโรคแมลง มีประสิทธิภาพในการนามาใช้ เพื่อ
ควบคุมไส้ เดือนฝอยรากปมในห้ องปฏิบัติการได้ และสามารถนาไปศึกษาการควบคุมไส้ เดือนฝอยต่อในแปลง
ทดลองและในแปลงเกษตรกรต่อไป
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อิทธิพลของพันธุ/ สายพันธุกระถินยักษที่มีตอการเจริญเติบโต ผลผลิต และปริมาณแทนนิน
สําหรับใชเปนอาหารสัตวเคี้ยวเอื้อง
Effect of Lines/Varieties of Giant Leucaena (Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit.)
on Growth, Herbage Yield and Tannin Content for Ruminant Feed
กิตติธัช ทัพวงศ1 ธเนศ สุวดิษฐ1 ทรงยศ โชติชุติมา1* และ สายัณห ทัดศรี1
Kittituch Thupwong1, Thanet Suwadit1, Songyos Chotchutima1* and Sayan Tudsri1

บทคัดยอ
งานทดลองนี้มีวัตถุประสงคเพื่อเปรียบเทียบการเจริญเติบโต ผลผลิตอาหารหยาบ และปริมาณแทนนิ
นของกระถินยักษ 5 พันธุ/สายพันธุ ไดแก พันธุเปรู คันนิ่งแฮม และทารัมบา สายพันธุ 4/14 และ 5/7 เพื่อใชเปน
อาหารสัตวเคี้ยวเอื้อง วางแผนการทดลองแบบ Randomized Complete Block Design (RCBD) จํานวน 5 ซ้ํา
และใชระยะปลูก 1×0.5 และขนาดแปลงยอย 3.5 × 4 เมตร ทดลองที่ศูนยวิจัยขาวโพดและขาวฟางแหงชาติ
จังหวัดนครราชสีมา ผลการทดลองพบวากระถินยักษทั้ง 5 พันธุ/สายพันธุ สามารถเจริญเติบโตไดเร็วหลังการตัด
ในชวงฤดูฝน ซึ่งจากการตัดทั้ง 3 ครั้ง มีความสูงเฉลี่ยอยูระหวาง 136 - 333 เซนติเมตร และจํานวนหนออยู
ระหวาง 9-18 หนอตอตน โดยจากการตัดทั้ง 3 ครั้ง กระถินยักษสายพันธุ 4/14 ใหผลผลิตน้ําหนักแหงใบและชีว
มวลรวมเทากับ 1,382 และ 3,225 กิโลกรัมตอไร ตามลําดับ มากกวาพันธุเปรู คันนิ่งแฮม และสายพันธุ 5/7
สัดสวนใบ:ตน และปริมาณแทนนินไมมีความแตกตางทางสถิติระหวางกระถินยักษ 5 พันธุ/สายพันธุ

ABSTRACT
The aims of this study were to compare the growth, herbage yield and tannin content in five
varieties/lines of Leucaena leucocephala (Tarramba, Peru, Cunningham, 4/14 and 5/7). A randomized
complete block design (RCBD) was used with 5 replications and spacing was 1×0.5 m and pot size
was 3.5 × 4 m. The experiment was conducted at National Corn and Sorghum Research Center,
Nakhon Ratchasima. The results showed that five varieties/lines of leucaena showed rapidly regrowth
after harvesting during rainy season, which exhibited average plant height in the rage of 136-333 cm
and 9-18 sprout/stump during 3 times of harvesting. Line 4/14 showed higher leaf dry weight and total
biomass (1,382 and 3,225kg/rai, respectively) than Peru, Cunningham and line 5/7. For the leaf:stem
ratio and tannin content, there were no significant differences among varieties/lines.
Keywords: Giant leucaena, tannin, ruminant
*Corresponding author; e-mail address: fagrsyc@ku.ac.th
1
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คํานํา
กระถินยักษ (Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit.) เปนพืชตระกูลถั่วยืนตนเขตรอน (Tropical forage
tree legumes) จัดอยูในวงศ Leguminosae สามารถเจริญเติบโตไดในสภาพแวดลอมปกติ และทนทานตอ
สภาพแวดลอมตางๆไดดี เชน สภาพวะแลง และสภาพดินกรดซึ่งสามารถทนไดถึง pH 5.0 แตเจริญเติบโตไมดีที่ความ
สูง 700 เมตรจากระดับน้ําทะเล (เฉลิมพล, 2530) ผลผลิตของกระถินมีความผันแปรมากขึ้นอยูกับปริมาณและการ
กระจายตัวของน้ําฝน (Hill, 1971)
กระถินที่มีคุณคาทางอาหารและความนากินสูง (Jones, 1979) จึงเหมาะอยางยิ่งสําหรับใชเปนอาหารสัตว
(Brewbaker et al., 1985) และเปนพืชอาหารสัตวเขตรอนที่มีองคประกอบทางเคมีสูงเทียบเทากับถั่วเขตหนาวจําพวก
lucerne (Medicago sativa) และ white clover (Trifolium repens) โดยเฉพาะโปรตีนที่มีสูงถึง 17-24 เปอรเซ็นตของ
วัตถุแหง มีปริมาณเยื่อใยต่ํา นอกจากนี้กระถินยังมีเบตาแคโรทีนซึ่งเปนแหลงของวิตามินเอ และสารแซนโทฟลล
(อุทัย, 2526) ที่เปนสารตานอนุมูลอิสระ (antioxidance) และแรธาตุในระดับสูง เชน ทองแดง เหล็ก สังกะสี แมงกานิส
เปนตน (Garcia et al., 1996)
สารแทนนินพบในพืชอาหารสัตวหลายชนิด โดยเฉพาะพืชตระกูลถั่ว เชน กระถิน แค มะขามเทศ สารแทนนิน
จะขัดขวางการใชประโยชนของโปรตีนในสัตวกระเพาะเดี่ยว เนื่องจากแทนนินมีคุณสมบัติจับตัวกับโปรตีนไดอยาง
เหนียวแนน (กฤษฎา, ม.ป.ป) พืชจะสรางแทนนินเพื่อปองกันตัวเองจากการถูกทําลายจากเชื้อโรค แมลง และสัตวกิน
พืชตามธรรมชาติ จากการศึกษาของ Molan et al. (2000); Butter et al. (2001) และ Max et al. (2002) พบวาสารแทน
นินสามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของพยาธิตัวกลมในระบบทางเดินอาหารสัตวเคี้ยวเอื้องได สารแทนนินที่พบในพืช
อาหารสัตวแบงเปน 2 ชนิด ไดแก hydrolysable tannin และ condensed tannin (Makkar and Becker, 1994; Min
and Hart, 2003) โดย condensed tannins มีบทบาทตอเมแทบอลิซึมของโปรตีนในสัตวเคี้ยวเอื้อง
กระถินยักษมีหลากหลายสายพันธุซึ่งมีความสามารถฟนตัว ปริมาณผลผลิต และปริมาณแทนนินที่แตกตาง
กัน ซึ่งอาจสงผลตอคุณภาพอาหารหยาบ จึงควรมีการคัดเลือกพันธุ/สายพันธุของกระถินยักษที่ความเหมาะสมตอการ
นําไปใชเปนอาหารสัตวเคี้ยวเอื้อง โดยประเมินการเจริญเติบโต ผลผลิต และปริมาณแทนนินในกระถินพันธุการคาและ
สายพันธุลูกผสมจํานวนทั้งหมด 5 พันธุ/สายพันธุ

อุปกรณและวิธีการ
งานทดลองนี้เปนงานวิจัยตอเนื่องของกานตรวี (2554) ซึ่งวางแผนการทดลองแบบ RCBD จํานวน 5 ซ้ํา
ประกอบไปดวยกระถิน 5 พันธุ/สายพันธุ คือ ทารัมบา คันนิ่งแฮม เปรู 4/14 และ 5/7 ใชระยะปลูก 1×0.5 เมตร
ใสปุยเคมีสูตร 0-46-0 และสูตร 0-0-60 อัตราสูตรละ 30 กิโลกรัมตอไรหลังการตัดทั้ง 3 ครั้ง ทดลอง ณ ศูนยวิจัย
ขาวโพดและขาวฟางแหงชาติ อําเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา ระยะเวลาในการทดลองตั้งแตเดือนมิถุนายน
2558 ถึง เดือนกุมภาพันธ 2559
เก็บขอมูลกระถินที่อายุทุก 4 เดือนหลังการตัด (กุมภาพันธ 2558) โดยเก็บทั้งหมด 3 ครั้ง ไดแก ครั้งที่ 1
(27 มิถุนายน 2558) ครั้งที่ 2 (7 พฤศจิกายน 2558) และครั้งที่ 3 (20 กุมภาพันธ 2558) โดยตัดที่ระดับความสูง
50 เซนติเมตรเหนือพื้นดิน ขอมูลที่เก็บ ไดแก 1) ความสูง โดยวัดความสูงจากตอกระถิน (จุดเจริญ) ถึงปลายยอด
ที่สูงที่สุดของตนกระถิน สุมวัดจํานวน 6 ตนตอ 1 แปลงยอย 2) นับจํานวนหนอเฉพาะหนอสีเขียวที่มีชีวิตอยูบน
ตนหลัก โดยสุมนับกระถินจํานวน 6 ตนตอ 1 แปลงยอยเชนเดียวกับความสูง 3) ผลผลิตและองคประกอบของ
ผลผลิต ไดแก ขอมูลผลผลิตน้ําหนักสดและน้ําหนักแหง โดยแบงเปน 2 สวน คือ 3.1)ใบ (edible yield) (ลําตน+
กิ่งกาน) โดยเมื่อตัดตนกระถินแลวจึงแยกสวนของใบและสวนปลายกิ่งที่มีสีเขียวออก (นําไปรวมกับสวนใบ) 3.2)
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ลําตน เก็บกิ่งสวนที่เหลือที่เปนสีน้ําตาลและลําตนหลังจากแยกสวนใบและยอดที่มีสีเขียวออกเพื่อเก็บขอมูล
น้ําหนักสด และน้ําหนักแหง และ 4) สกัดแทนนิน โดยสุมตัวอยางใบที่อบแหงจํานวน 200 กรัมจากแตละพันธุใน
แตละซ้ํา มาบดหาปริมาณแทนนิน โดยใชวิธีดัดแปลงจาก AOAC (1990)

ผลและวิจารณผลการทดลอง
ความสูงและจํานวนหนอ
ปริมาณน้ําฝนมีผลตอความสูง และน้ําหนักสดของกระถินที่ตัดในชวงเวลาที่แตกตางกัน โดยเฉพาะ
ในชวงหลังการตัดครั้งที่ 1 ถึงการตัดครั้งที่ 2 (กรกฎาคม - ตุลาคม 2558) เปนชวงที่กระถินไดรับปริมาณน้ําฝน
สูงกวากอนการตัดครั้งที่ 1 (มีนาคม – มิถุนายน 2558) และหลังการตัดครั้งที่ 2 ถึงการตัดครั้งที่ 3 (พฤศจิกายน –
กุมภาพันธ 2558) (Table 1) สงผลใหกระถินยักษทั้ง 5 พันธุ/สายพันธุ มีแนวโนมความสูงและน้ําหนักสดในการ
ตัดครั้งที่ 2 สูงกวาการตัดครั้งที่ 1 และ 3 (Table 2) ซึ่งทรงยศ (2553) ไดรายงานวาในชวงฤดูแลง กระถินพันธุ
ทารัมบาใหความสูงเฉลี่ยเพียง 160 เซนติเมตร ที่อายุ 4 เดือน เนื่องจากชวงดังกลาวมีปริมาณน้ําฝนนอยมาก จึง
สงผลอยางมากตอการเจริญเติบโตดานความสูงของกระถินยักษ อยางไรก็ตามพบวาในชวงที่ไดรับปริมาณน้ําฝน
นอยกระถินแตละพันธุ/สายพันธุจะแสดงความแตกตางในดานการเจริญเติบโตทางความสูงไดชัดเจนมากกวาใน
สภาพที่ไดรับปริมาณน้ําฝนมากในการตัดครั้งที่ 1 กระถินสายพันธุ 4/14 มีความสูงมากกวาพันธุเปรูอยางมี
นัยสําคัญยิ่งทางสถิติ (Table 2) แตในการตัดครั้งที่ 2 กระถินทั้ง 5 พันธุ/สายพันธุมีความสูงที่ไมแตกตางกันทาง
สถิติ สวนในการตัดครั้งที่ 3 พบวา กระถินสายพันธุ 5/7 มีการเจริญเติบโตดานความสูงมากกวา พันธุทารัมบา
คันนิ่งแฮม และสายพันธุ 4/14 อยางมีนัยสําคัญยิ่งทางสถิติ ทั้งนี้จากรายงานของอัษฎาภรณและคณะ (2552) ซึ่ง
พบวากระถินพันธุทารัมบา สายพันธุ 5/7 และ 5/8 ใหความสูงมากกวาพันธุคันนิ่งแฮม และเปรู
Table 1 Rainfall (mm) in 2015 at the National Corn and Sorghum Research Center.
Rainfall (mm)
Month
2015
January
11
February
21
March
132
April
57
May
54
June
79
July
64
August
85
September
262
October
116
November
44
December
69
Total
994
จํานวนหนอของกระถินยักษสวนใหญมีความใกลเคียงกันโดยในการตัดครั้งที่ 1 กระถินพันธุเปรู มีจํานวน
หนอมากกวาสายพันธุ 4/14 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (Table 2) แตในการตัดครั้งที่ 2 และ 3 พบวา กระถินทั้ง 5
พันธุ/สายพันธุมีจํานวนหนอที่ไมแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ขณะที่การทดลองของอัษฎาภรณและคณะ
(2552) รายงานวากระถินพันธุคันนิ่งแฮมอายุ 4 เดือนใหจํานวนหนอมากกวาพันธุเปรู และสายพันธุ 5/8 อยางไรก็
ตามพบวาในการตัดแตละครั้งใหจํานวนหนอแตกตางกัน โดยเฉพาะอยางยิ่งการตัดครั้งสุดทาย (ครั้งที่ 3) ใหจํานวน
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หนอมากกวาการตัดอีกสองครั้ง ทั้งนี้อาจเนื่องจากปริมาณน้ําฝนที่นอยสงผลใหมีการเจริญเติบโตชาและทําใหการ
บดบังแสงกันระหวางหนอลดลง ทําใหจํานวนหนอยังคงมีจํานวนมากจนถึงวันเก็บเกี่ยว (ทรงยศ, 2553)
Table 2 Plant height and sprout/stump (cm) of five varieties/lines of giant leuceana under interval
cutting every 4 months.
st
nd
rd
1
time
2
time
3
Average
Varieties/lines Height Sprout Height Sprout Height timeSprout Height
Sprout
1/
Tarumba
201 ab 11ab
331
10
140b
18
224
14
Cunningham 212ab
13ab
309
11
139b
17
221
13
Peru
171b
15a
262
13
168ab
16
200
15
5/7
184ab
13ab
319
12
174a
16
226
14
4/14
225a
9b
333
10
136b
18
231
12
F-test
*
*
ns
ns
*
ns
ns
ns
CV (%)
14.30
26.62
12.18
18.94
11.34
20.91
11.16
14.13
1/ Means within a column under each factor, followed by the same letters are not significantly different at the 5% level of
probability by LSD
* = Significant at P < 0.05; ns = not significant

องคประกอบผลผลิต
การตัดครั้งที่ 1 พบวากระถินพันธุ 4/14 ใหผลผลิตน้ําหนักใบ ตน และชีวมวลรวมสดมากกวาสายพันธุ
5/7 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ในการตัดครั้งที่ 2 กระถินสายพันธุ 4/14 มีผลผลิตน้ําหนักใบ และชีวมวลรวมสด
มากกวาพันธุคันนิ่งแฮมอยางมีนัยสําคัญยิ่งทางสถิติ (Table 3) สวนผลผลิตน้ําหนักตนสดสายพันธุ 4/14 และ
พันธุทารัมบาใหผลผลิตมากกวาพันธุคันนิ่งแฮม เปรู และสายพันธุ 5/7 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ และการตัดครั้ง
ที่ 3 พบวาสายพันธุ 4/14 ใหผลผลิตน้ําหนักใบสดสูงที่สุด (723 กิโลกรัมตอไร) อีกทั้งสายพันธุ 4/14 ยังใหผลผลิต
น้ําหนักลําตนสดมากกวา พันธุเปรู และสายพันธุ 5/7 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ และยังใหผลผลิตน้ําหนักชีวมวล
รวมสดสูงกวาพันธุทารัมบา เปรู และสายพันธุ 5/7 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ เมื่อรวมผลผลิตทั้ง 3 ครั้งการตัด
พบวาสายพันธุ 4/14 ใหผลผลิตน้ําหนักใบสดสูงกวาพันธุคันนิ่งแฮม เปรู และสายพันธุ 5/7 อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติ อีกทั้งยังสายพันธุ 4/14 ยังใหผลผลิตน้ําหนักตนสดมากกวาพันธุเปรู และสายพันธุ 5/7 อยางมีนัยสําคัญยิ่ง
ทางสถิติ และยังใหผลผลิตชีวมวลรวมสดมากกวาสายพันธุ 5/7 อยางมีนัยสําคัญยิ่งทางสถิติ (Table 3) จาก
รายงานของกานตรวี (2554) พบวาที่อายุการตัด 1 ป กระถินทั้ง 5 พันธุ/สายพันธุ ใหผลผลิตน้ําหนักสด และ
น้ําหนักแหงใบไมแตกตางกันทางสถิติ โดยใหผลผลิตอยูระหวาง 739-1,089 และ 272-476 กิโลกรัมตอไร
ตามลําดับ
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Table 3 Fresh and dry weight of five varieties/lines of giant leucaena under interval cutting every 4
months
Fresh weight (Fresh)
Varieties/ lines
F-test CV (%)
and Dry weight (Dry)
Taramba Cunningham Peru
5/7
4/14
(kg/rai)
982ab
756b 1,295a
*
24.48
Fresh 1,0251/ab 1,088ab
Leaf
458ab
492ab
489ab
378b 638a
*
24.06
Dry
1,088ab
880ab
811b 1,623a
*
36.58
Fresh 1,063ab
1st
Stem
time
558
641
493
457
848
ns
35.41
Dry
2,336ab 1,863ab 1,568b 2,919a
*
30.74
Fresh 2.088ab
Total
1,917ab
1,133ab
982ab 835b 1,486a
*
29.79
Dry
1,498b
1,982ab 1,963ab 2,388a
**
12.16
Fresh 2,116ab
Leaf
350ab
162b
260ab 250ab 438a
**
25.77
Dry
1,610b
1,636b 1,729b 2,590a
*
18.41
Fresh 2,442a
2nd
Stem
time
527ab
247b
333ab 338ab 627a
**
26.18
Dry
3,108b
3,619ab 3,693ab 4,978a
**
13.88
Fresh 4,558ab
Total
877ab
409b
593ab 558ab 1,067a
**
26.13
Dry
396b
446b
427b
405b
723a
*
27.00
Fresh
Leaf
180b
193b
194b
190b
306a
*
22.55
Dry
507ab
502ab
450b
420b 715a
*
27.02
Fresh
3rd
Stem
time
272ab
258ab
242b
242b 366a
*
23.91
Dry
904b
948ab
877b
826b 1,438a
*
26.38
Fresh
Total
452b
451b
436b
433b 673a
*
22.47
Dry
3,032ab 3,392b 3,126b 4,407a
*
15.03
Fresh 3,537ab
Leaf
989ab
848b
944b
819b 1,382a
**
15.89
Dry
3,361ab 2,967b 2,961b 4,929a
**
19.50
Fresh 4,014ab
Total Stem
1,358ab
1,146ab 1,069b 1,038b 1,842a
**
19.87
Dry
6,394ab 6,360ab 6,087b 9,336a
**
16.13
Fresh 7,552ab
Total
2,347ab
1,994b
2,014b 1,858b 3,225a
**
16.28
Dry
1/ Means within a column under each factor, followed by the same letters are not significantly different at the 5% and 1% level
of probability by LSD
** = Significant at P < 0.01; * = significant at P < 0.05; ns = not significant

สวนผลผลิตน้ําหนักแหงพบวาในการตัดครั้งที่ 1 กระถินสายพันธุคันนิ่งแฮมใหผลผลิตน้ําหนักใบ และชีวมวล
รวมแหงมากกวาสายพันธุ 5/7 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (Table 3) สวนการตัดครั้งที่ 2 สายพันธุ 4/14 ใหผลผลิต
น้ําหนักใบ ตน และชีวมวลรวมแหง มากกวาพันธุคันนิ่งแฮม อยางมีนัยสําคัญยิ่งทางสถิติ และในการตัดครั้งที่ 3 สาย
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พันธุ 4/14 ใหผลผลิตน้ําหนักใบ และชีวมวลรวมแหงสูงที่สุด (306 และ 673 กิโลกรัมตอไรตามลําดับ) อีกทั้งยังให
ผลผลิตน้ําหนักตนแหงมากกวาพันธุเปรู และสายพันธุ 5/7 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ เมื่อรวมผลผลิตน้ําหนักแหงทั้ง
3 ครั้งพบวาสายพันธุ 4/14 ใหผลผลิตน้ําหนักใบแหงสูงที่สุด (1,382 กิโลกรัมตอไร) และใหผลผลิตน้ําหนักตนแหง
มากกวาพันธุ เปรู และสายพันธุ 5/7 อยางมีนัยสําคัญยิ่งทางสถิติ อีกทั้งยังใหผลผลิตน้ําหนักชีวมวลรวมแหงมากวา
พันธุ คันนิ่งแฮม เปรู และสายพันธุ 5/7 อยางมีนัยสําคัญยิ่งทางสถิติ ผลผลิตน้ําหนักใบแหงของกระถินในการทดลองนี้
สอดคลองกับงานวิจัยของฉายแสง และคณะ (2548) แมวาผลผลิตน้ําหนักสดกระถินที่ไดจากการตัดครั้งที่ 2 จะให
ผลผลิตสูงกวาครั้งที่ 1 และ 3 แตใหผลผลิตน้ําหนักแหงใกลเคียงกับครั้งแรก แสดงใหเห็นวา ผลผลิตน้ําหนักสดของ
กระถินในการตัดครั้งที่ 2 สวนใหญมาจากความชื้น เนื่องจากมีปริมาณฝนตกมากในชวงดังกลาว ซึ่งสอดคลองกับงาน
ทดลองของ ฉายแสง และคณะ (2548) ไดรายงานวากระถินเกือบทุกสายพันธุ (17 สายพันธุ) จะเจริญเติบโตดีในชวง
ฤดูฝน ถึงตนฤดูหนาว (กรกฎาคม-พฤศจิกายน) กระถินทุกพันธุ/สายพันธุใหผลผลิตสูงกวางานทดลองของ ชิต และ
คณะ (2547) และจุรีรัตน และคณะ (2519) ซึ่งผลผลิตกระถินอยูระหวาง 955-1,257 กิโลกรัม/ไร และ 366-1,471
กิโลกรัม/ไร ตามลําดับ อยางไรก็ตาม นอกจากความชื้นแลว ปจจัยที่มีผลตอการเพิ่มผลผลิตกระถินยังขึ้นอยูกับระดับ
ความสูง และความถี่ของการตัด (Karim et al., 1991)
จากการตัดทั้ง 3 ครั้ง พบวากระถินพันธุเปรูมีสัดสวนใบ:ตน มากกวาพันธุทารัมบาและพันธุคันนิ่งแฮมอยางมี
นับสําคัญทางสถิติ (Table 4) กระถินพันธุทารัมบา คันนิ่งแฮม และสายพันธุ 5/7 มีจํานวนกานใบยอย มากกวากระถิน
สายพันธุ 4/14 อยางมีนัยสําคัญยิ่งทางสถิติ อีกทั้งกระถินพันธุทารัมบายังมีจํานวนใบยอยมากกวาสายพันธุ 4/14
อยางมีนัยสําคัญยิ่งทางสถิติ (ตารางที่ 4) ธํารงศักดิ์ และคณะ (2546) ไดรายงานวากระถินที่มีรอบการตัดสั้นจะให
ผลผลิตใบมากกวาลําตน ซึ่งการปลูกกระถินสวนใหญในประเทศไทยแนะนําใหตัดทุก 2-3 เดือนเพื่อใหไดผลผลิตใบที่มี
คุณภาพสูง และมีปริมาณเพียงพอตอการนําไปใชเลี้ยงสัตว (จุรีรัตนและคณะ, 2519 ธํารงศักดิ์และคณะ, 2546 และ ชิต
และคณะ, 2547)
ปริมาณแทนนิน
ปริมาณแทนนินในกระถินทั้ง 5 พันธุ/สายพันธุไมมีความแตกตางกันทางสถิติ (Table 5) จากรายงานของ เดช
ภาฑร และคณะ (2550) พบวาปริมาณแทนนินจะแตกตางกันตามสายพันธุ และอายุของกระถิน อยางไรก็ตาม
ปริมาณแทนนินที่ไดจากงานทดลองนี้สูงกวารายงานของศศิธร และคณะ (2539) ซึ่งรายงานวาใบกระถินสายพันธุ
ตางๆ ที่พบในประเทศไทย มีปริมาณแทนนินอยูระหวาง 0.64-2.42 เปอรเซ็นต และ Kirtikar and Basu (1980) พบ
ปริมาณแทนนินในใบกระถินเพียง 1.5-1.8 เปอรเซ็นต สวนMcNeill et al. (1998) ไดศึกษาความเขมขนของปริมาณ
คอนแดนซแทนนิน พบวากระถินมีปริมาณคอนเดนซแทนนินในพืชอาหารสัตวควรอยูระหวาง 2-4 เปอรเซ็นต จึงจะ
เปนประโยชนตอสัตวเคี้ยวเอื้อง อยางไรก็ตามการใชกระถินเพื่อเลี้ยงสัตวเคี้ยวเอื้องควรพิจารณารูปแบบของการใช
โดยการใชกระถินสดเลี้ยงสัตวเคี้ยวเอื้องจะชวยใหยังมีปริมาณแทนนินสูงกวาในรูปแหง ซึ่งการทดลองนี้ วิเคราะห
ปริมาณแทนนินจากใบกระถินแหง ดังนั้น ปริมาณแทนนินในใบกระถินสดจึงอาจมีคาสูงกวาผลที่ไดจากการทดลองดัง
แสดงในตารางที่ 5
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Table 4 Primary and Secondary leaflet number and leaf:stem ratio of five varieties/lines of leucaena
under interval cutting every 4 months
Varieties/lines
Primary leaflet no.
Secondary leaflet no.
Leaf:stem ratio
1/
Taramba
13 a
39a
0.72b
Cunningham
14a
36ab
0.76b
Peru
13ab
28ab
0.86a
5/7
13a
29ab
0.79ab
4/14
11b
27b
0.77ab
F-test
**
**
*
CV (%)
6.56
12.91
6.82
1/ Means within a column under each factor, followed by the same letters are not significantly different at the 5% and 1% level
of probability by LSD
** = Significant at P < 0.01; * = significant at P < 0.05; ns = not significant

Table 5 Tannin content of five varieties/lines of leucaena at interval cutting every 4 month
Varieties/lines
Tannin content (%)
Taramba
2.65
Cunningham
2.26
Peru
2.50
5/7
2.63
4/14
2.48
F-test
ns
CV (%)
10.19
ns Not significant at P < 0.05

สรุป
กระถินสายพันธุ 4/14 ใหผลผลิตน้ําหนักใบแหงสูงที่สุดโดยเฉพาะในชวงฤดูแลง และมีผลผลิตรวมสวน
ตนและใบจากการตัดทั้ง 3 ครั้งสูงใกลเคียงกับพันธุการคา อีกทั้งยังมีปริมาณแทนนินอยูในระดับที่สามารถใชเปน
อาหารสัตวเคี้ยวเอื้องได

กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุ ณ ศู น ยวิ จั ย ข า วโพดและข า วฟ า งแห ง ชาติ ที่ เ อื้อ เฟ อ สถานที่ท ดลอง และขอขอบคุ ณ นิ สิ ต
ปริญญาโท และอาจารยภาควิชาพืชสวน ที่เอื้อเฟออุปกรณและสถานที่ในการวิเคราะหปริมาณแทนนิน
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ความแปรปรวนของระดับการเข้ าทาลายของปลวกใต้ ดนิ ในไม้ ใช้ สอยท้ องถิ่นชนิดต่ างๆ
Variability in Infestation Levels of Subterranean Termites on Various Local Usable Woods
จันทร์ เพ็ญ ศรีณรงค์ 1, สุขสวัสดิ์ พลพินิจ1* และ วิบลู ย์ จงรัตนเมธีกลุ 1
Janpen Srinarong1, Suksawat Ponpinij1* and Wiboon Chongrattanameteekul1

บทคัดย่ อ
การใช้ ไม้ เหยื่อเป็ นวิธีหนึ่งที่ใช้ เพื่อการสารวจและป้องกันกาจัดปลวกที่เข้ าทาลายอาคารบ้ านเรื อน ปั จจุบัน
ไม้ เหยื่อที่ใช้ เป็ นไม้ ที่นาเข้ าจากต่างประเทศ การศึกษาครัง้ นีจ้ ึงมีวตั ถุประสงค์ เพื่อศึกษาการเข้ าทาลายของปลวกใน
ไม้ ใช้ สอยท้ องถิ่นชนิดต่างๆ และเพื่อศึกษาความเป็ นไปได้ ในการนาไม้ มาทดแทนไม้ เหยื่อจากต่างประเทศ โดยเลือกใช้
ไม้ ท้องถิ่นจานวน 12 ชนิด ทาการทดลองทังในภาคสนามและห้
้
องปฏิบตั ิการ ในภาคสนามใช้ วิธีวางไม้ เหยื่อแบบไม่
สัมผัสดิ น ส่วนในห้ องปฏิ บัติ การใช้ การทดสอบแบบไม่ มี ทางเลื อก และใช้ ปลวกชนิ ด Coptotermes gestroi
(Wasmann) ซึง่ เป็ นแมลงศัตรู ทาลายไม้ ที่สาคัญในการทดสอบ ในการสารวจชนิดของปลวก จานวน 5 ซ ้า พบปลวก
จานวน 7 ชนิด ชนิ ดที่พบบ่อยที่ สุดคือ Microcerotermes crassus Synder (80%) และ C. gestroi (60%) จาก
การศึกษาน ้าหนักไม้ ที่สญ
ู เสียจากการเข้ าทาลายของปลวกใต้ ดินในภาคสนามและในห้ องปฏิบตั ิการ พบว่าไม้ มะม่วง
และไม้ ยางพารา มีปลวกเข้ าทาลายมาก โดยมีค่าเฉลี่ยนา้ หนักไม้ ที่สูญเสียมากกว่าไม้ ชนิดอื่น รวมถึงมากกว่าไม้ ที่
นาเข้ าจากต่างประเทศด้ วย ซึง่ ปลวกเข้ าทาลายน้ อยที่สดุ แสดงให้ เห็นว่าไม้ มะม่วงและไม้ ยางพารา มีความเหมาะสม
ที่จะนาไปใช้ เป็ นไม้ เหยื่อในการสารวจและป้องกันกาจัดปลวกแทนที่ไม้ ทางการค้ าที่นาเข้ าจากต่างประเทศได้
ABSTRACT
Wood bait technique is one of the methods used for surveying and protecting homes from
termite infestation. Presently, wood baits which presently used are made of imported wood. This study is
aimed to compare termite infestation among various local usable woods in order to find wood species
which can be substituted for imported wood. Twelve species of local usable wood were tested under
both field and laboratory experiments. Under field experiment, termite ground proximity method was
employed while in laboratory, no-choice tests were conducted using Coptotermes gestroi (Wasmann),
an important is wood-destroying termite species. In the 5- replicates of termite infestation, seven
species of termite were found. The most frequently occurring species were Microcerotermes crassus
Synder (80%) and C. gestroi (60%). The results of weight loss study in laboratory and field experiments
showed that weight losses, mango and rubber wood, were highest and were much higher than those of
the imported wood. The result revealed that mango and rubber woods have potential to be used as
substitutes for imported wood in termite survey and control programs.
Keywords: termite survey, subterranean termites, wood bait, termite control
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คานา
ปลวกเป็ นแมลงศัตรู ทาลายไม้ ที่สาคัญ มีการแพร่ ระบาดในประเทศเขตร้ อนหรื อร้ อนชื ้น (กลุ่มควบคุม
วัตถุอนั ตราย สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา, 2555) ซึง่ ปลวกที่เข้ าทาลายไม้ มีอยู่หลายชนิด โดยทัว่ โลก
มีปลวกอยู่ประมาณ 2,500 ชนิด (จารุ ณี และคณะ, 2548) ก่อให้ เกิดความเสียหายโดยการเข้ าทาลายอาคาร
บ้ านเรื อนสิ่งก่อสร้ างต่างๆ ที่ทาจากไม้ และผลิตภัณฑ์ที่มีเซลลูโลสเป็ นส่วนประกอบ คิดเป็ นมูลค่าความเสียหาย
ทัว่ ทังโลก
้ ในแต่ละปี ประมาณ 4 หมื่นล้ านเหรี ยญสหรัฐ (Lee and Neoh, 2014) และค่าใช้ จ่ายในการป้องกัน
และกาจัดปลวก ทัว่ โลกในแต่ละปี ประมาณ 2 หมื่นล้ านเหรี ยญสหรัฐ สาหรับการสารวจความหลากหลายของ
ปลวก ในประเทศไทย พบปลวกแพร่ กระจายอยู่ทั่วทุกภาคประมาณ 200 ชนิด ปลวกชนิดที่ ก่อให้ เกิดความ
เสี ย หายต่อ ไม้ ที่ น าไปใช้ ประโยชน์ มี 9 สกุ ล 10 ชนิ ด ประกอบด้ วยสกุ ล Coptotermes, Macrotermes,
Odontotermes, Microcerotermes, Globitermes, Cryptotermes, Ancistrotermes, Termes และ Nasutitermes
ปลวกใต้ ดินชนิด Coptotermes gestroi (Wasmann) จัดเป็ นปลวกชนิดที่มีความสาคัญทางเศรษฐกิ จสูงที่ สุดใน
ประเทศ โดย 90% ของอาคารที่ ถูกทาลาย เกิดจากการเข้ าทาลายโดยปลวกชนิดนี ้ ความเสียหายต่ออาคาร
บ้ านเรื อนคิดเป็ นมูลค่าปี ละหลายร้ อยล้ านบาท (จารุ ณี และคณะ, 2556)
การป้องกันและกาจัดปลวกมีหลายวิธี เช่น การใช้ บริ การจากบริ ษัทกาจัดปลวก และการใช้ เหยื่อพิษ ซึง่
เป็ นวิธีการหนึ่งที่ร้ ู จกั กันอย่างแพร่ หลาย โดยก่อนที่จะใช้ เหยื่อพิษจะต้ องมีการสารวจปลวกด้ วยการวางไม้ เหยื่อ
บริ เวณรอบอาคาร เมื่อปลวกเข้ ามาทาลายไม้ จึงใส่เหยื่ อพิ ษที่ ใช้ กาจัดปลวกลงไป ทัง้ นีไ้ ม้ เหยื่ อที่ นาเข้ าจาก
ต่างประเทศมีราคาแพง ข้ อมูลการทดสอบการเข้ าทาลายของปลวกทาลายไม้ ในไม้ ใช้ สอยท้ องถิ่นชนิดต่างๆ ใน
ประเทศไทยค่อนข้ างน้ อย ในขณะที่ไม้ ในประเทศมีหลายชนิดและมีราคาถูกกว่า โดยมี ข้อมูลการทดสอบของไม้
ยางพารา ไม้ สะเดา และไม้ สกั ซึ่งพบว่าไม้ สะเดา ไม้ สกั มีความทนทานต่อการเข้ าทาลายของปลวก ส่วนไม้
ยางพารา เป็ นไม้ ที่ปลวกเข้ าทาลายได้ ง่าย (ขวัญชัย และคณะ, 2557; Ngee et al., 2004; Roszaini et al.,
2009) ดังนันงานวิ
้
จัยนี ้จึงมีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาการเข้ าทาลายไม้ ใช้ สอยท้ องถิ่นชนิดต่างๆ โดยปลวกใต้ ดิน
เพื่อเป็ นข้ อมูลในการคัดเลือกชนิดไม้ ใช้ สอยท้ องถิ่น สาหรับนาไปใช้ เป็ นไม้ เหยื่อในการสารวจและป้องกันกาจัด
ปลวกต่อไป ซึง่ จะเป็ นการลดต้ นทุนและลดการนาเข้ าไม้ จากต่างประเทศ

อุปกรณ์ และวิธีการ
1. การสารวจชนิดของปลวกที่เข้ าทาลายไม้
1.1 การเตรี ยมตัวอย่ างไม้ ทดสอบ
ไม้ ที่ใช้ ทดสอบทังหมด
้
13 ชนิด โดยแบ่งเป็ นไม้ ใช้ สอยท้ องถิ่น 12 ชนิด ได้ แก่ ไม้ แดง (Xylia xylocarpa
(Roxb.) Taub var. xylocarpa.) ไม้ เต็ง (Shorea kunstleri King) ไม้ ทุเรี ยน (Durio zibethinus L.) ไม้ ไผ่
(Bambusa sp.) ไม้ พฤกษ์ (Albizia lebbeck Benth.) ไม้ มะม่วง (Mangifera sp.) ไม้ ยาง (Dipterocarpus sp.)
ไม้ ยางพารา (Hevea brasiliensis Muell. Arg.) ไม้ ยคู าลิปตัส (Eucalyptus sp.) ไม้ สะเดา (Azadirachta indica
A. Juss.) ไม้ สนประดิพทั ธ์ (Casuarina junghuhniana Miq.) และไม้ สกั (Tectona grandis L.f.) ซึง่ ไม้ แต่ละ
ชนิดสามารถหาได้ ในประเทศไทย และใช้ ไม้ สน (Pinus sp.) ซึง่ เป็ นไม้ ทางการค้ าที่นาเข้ าจากต่างประเทศ เพื่อใช้
ในธุรกิจกาจัดปลวก เป็ นไม้ เหยื่อเปรี ยบเทียบ (control) เตรี ยมชิ ้นไม้ ทดสอบขนาด 5 × 10 × 2.50 ซม. (กว้ าง x
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ยาว x หนา) ชนิดละ 5 ชิ ้น นาชิ ้นไม้ ทงหมดไปอบในตู
ั้
้ อบ (Hot Air Oven) ที่อณ
ุ หภูมิ 100 ± 5 °C เป็ นเวลา 24
ชัว่ โมง แล้ วนาไปชัง่ น ้าหนัก บันทึกน ้าหนักไม้ ก่อนการทดลอง (วรากร, 2544)
1.2 การสารวจชนิดของปลวกที่เข้ าทาลายไม้
สารวจชนิดของปลวกในภาคสนามที่ศูนย์ ส่งเสริ มพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี การใช้ ประโยชน์ ไม้
ขนาดเล็กและของป่ า จังหวัดราชบุรี ระหว่างเดือนพฤษภาคม ถึง เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2558 เป็ นระยะเวลา 6
เดือน โดยใช้ วิธีการทดสอบแบบวางไม้ เหยื่อไม่สมั ผัสดิน ดัดแปลงมาจากวิธีการของขวัญชัย และคณะ (2557)
เลือกสถานที่ ทดลองที่ พ บว่ามีปลวกใต้ ดินเข้ าทาลายอยู่ก่ อนแล้ ว โดยนาบ่อซีเมนต์ ท รงกลม ขนาดเส้ นผ่าน
ศูนย์กลาง 80 ซม. สูง 60 ซม. หัวท้ ายเปิ ด จานวน 5 บ่อ โดยแต่ละบ่อมีระยะห่างกัน 1 เมตร ภายในวางอิฐบล็อก
เพื่อไม่ให้ ไม้ สมั ผัสกับดิน และวางไม้ ทดสอบแบบสุม่ ทังหมด
้
13 ชิ ้น ชนิดละ 1 ชิ ้น จากนันปิ
้ ดฝาแต่ละบ่อ สารวจ
และเก็บปลวกจากกับดักไม้ ในพื ้นที่จานวน 5 ซ ้า แต่ละซ ้าห่างกัน 1 เดือน โดยเก็บตัวอย่างปลวกทหารและปลวก
งาน ในขวดเก็บตัวอย่างบรรจุแอลกอฮอล์ 80% พร้ อมทังบั
้ นทึกข้ อมูล วัสดุอาศัย สถานที่ วัน เดือน ปี ที่เก็บ และ
นามาจาแนกชนิดของปลวกตามลักษณะทางสัณฐานวิทยา ภายใต้ กล้ องสเตอริ โอไมโครสโคป ในห้ องปฏิบตั ิการ
ต่อไป โดยใช้ คมู่ ือการจาแนกชนิดปลวกตามจารุ ณี และคณะ (2548); Yupaporn et al. (2004)
2. การศึกษานา้ หนักไม้ ท่ สี ูญเสียจากการเข้ าทาลายของปลวกใต้ ดนิ
2.1 การทดลองภาคสนาม
- การทดสอบแบบวางไม้ เหยื่อไม่ สัมผัสดิน (Termite ground proximity method)
การทดลองภาคสนามแบบวางไม้ เหยื่อไม่สมั ผัสดิน เช่นเดียวกับการสารวจชนิดของปลวกที่เข้ าทาลายไม้ ใน
ข้ อ 1.2 โดยใช้ แผนการทดลองแบบสุ่มบล็อคสมบูรณ์ (Randomized Complete Block Design; RCBD) เพื่อ
เปรี ยบเทียบค่าน ้าหนักไม้ ที่สญ
ู เสียจากการเข้ าทาลายของปลวกใต้ ดิน ในไม้ 13 ชนิด หลังจากปิ ดฝาแต่ละบ่อ เมื่อ
ครบกาหนด 6 เดือน นาไม้ ทดสอบไปล้ างทาความสะอาด แล้ วนาไปอบในตู้อบ ที่อณ
ุ หภูมิ 100 ± 5 °C เป็ นเวลา 24
ชัว่ โมง ก่อนชัง่ น ้าหนัก และนามาคานวณหาเปอร์ เซ็นต์ความเสียหาย จากค่าน ้าหนักไม้ ที่สญ
ู เสีย (Weight loss)
2.2 การทดลองในห้ องปฏิบัตกิ าร
- การเตรี ยมตัวอย่ างไม้ ทดสอบ
ใช้ ไม้ ทดสอบทังหมด
้
13 ชนิด เช่นเดียวกับข้ อ 1.1 เตรี ยมชิ ้นไม้ ทดสอบขนาด 2.54 × 2.54 × 0.64 ซม.
(กว้ าง x ยาว x หนา) ชนิดละ 10 ชิ ้น นาชิ ้นไม้ ทงหมดไปอบในตู
ั้
้ อบ ที่อณ
ุ หภูมิ 100 ± 5 °C เป็ นเวลา 24 ชัว่ โมง
แล้ วนาไปชัง่ น ้าหนัก บันทึกน ้าหนักไม้ ก่อนการทดลอง (นันทชัย, 2540)
- วิธีการการเก็บปลวกใต้ ดนิ ชนิด Coptotermes gestroi เพื่อใช้ ในการทดลอง
ปลวกที่ใช้ ในการทดลองได้ จากปลวกในสภาพธรรมชาติ ซึ่งเก็บมาจากบริ เวณบ้ านพักอาศัย จังหวัด
ปทุมธานี เป็ นปลวกใต้ ดินชนิด C. gestroi โดยการนากล่องกระดาษบรรจุเศษชิ ้นไม้ ยางพาราวางเรี ยงซ้ อนจนเต็ม
พรมนา้ ให้ ทั่วเพื่อให้ ไม้ มีความชืน้ วางทิง้ ไว้ บริ เวณที่ พบการเข้ าทาลายของปลวก ปล่อยให้ ปลวกเข้ าทาลายไม้
และอาศัย อยู่ ภ ายในเนื อ้ ไม้ ป ระมาณ 4 – 6 สัป ดาห์ จากนัน้ น ากล่ อ งที่ เ ต็ ม ไปด้ ว ยปลวกมาเลี ย้ งไว้ ใ น
ห้ องปฏิบตั ิการต่ออีกเป็ นเวลา 4 สัปดาห์ เพื่อให้ ปลวกปรับตัวเข้ ากับสภาพแวดล้ อมภายในห้ องปฏิบตั ิการ โดย
เลี ้ยงในถังน ้าหินขัดขนาด 45 × 150 × 60 ซม. รองพื ้นภายในถังด้ วยดินหรื อทรายเพื่อเก็บความชื ้น หล่อน ้าไว้
รอบๆ ถังน ้าหินขัดเพื่อป้องกันไม่ให้ ปลวกหนีจากแหล่งเพาะเลี ้ยง และป้องกันไม่ให้ มีศตั รู ของปลวก (มด และสัตว์
กินแมลง อื่นๆ) มารบกวน
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- การทดสอบแบบไม่ มีทางเลือก (No-choice test)
ใช้ แผนการทดลองแบบสุ่มตลอด (Completely Randomized Design; CRD) เพื่อเปรี ยบเทียบค่า
น ้าหนักไม้ ที่สญ
ู เสียจากการเข้ าทาลายของปลวกใต้ ดิน ในไม้ 13 ชนิด วิธีการทดลองดัดแปลงจากวิธีของ ASTM
Standard D3345 – 74 (1999) ซึง่ เป็ นมาตรฐานการทดสอบความต้ านทานต่อปลวกของไม้ และวัสดุเซลลูโลส
อื่นๆ โดยมีวิธีดงั นี ้ ทดสอบในกล่องพลาสติกทรงกลม ขนาดเส้ นผ่านศูนย์กลาง 9.5 ซม. สูง 6.5 ซม. ใส่ทรายแห้ ง
ที่ผ่านการอบฆ่าเชื ้อ ที่อณ
ุ หภูมิ 100 ± 5 °C เป็ นเวลา 24 ชัว่ โมง ลงในกล่องพลาสติกกล่องละ 200 กรัม และให้
ความชื ้น โดยเติมน ้ากลัน่ ลงไปในทรายกล่องละ 20 มล. วางไม้ ทดสอบบนทรายกล่องละ 1 ชิ ้น ทดสอบชนิดละ
10 ซ ้า รวมทังสิ
้ ้น 130 กล่อง ปล่อยปลวกโดยใช้ วิธีการชัง่ น ้าหนักปลวกจานวน 1 ± 0.05 กรัม (ประมาณ 400 ตัว)
ซึง่ ประกอบด้ วยปลวกงานประมาณ 0.90 กรัม ปลวกทหารประมาณ 0.10 กรัม ต่อ 1 กล่อง ปิ ดฝาและเก็บกล่อง
ทดลองไว้ ในที่มืด ภายใต้ ช่วงอุณหภูมิ 25.5 – 27.7 °C เมื่อครบกาหนด 1 เดือน นาไม้ ทดสอบไปล้ างทาความ
สะอาด แล้ วนาไปอบในตู้อบที่อณ
ุ หภูมิ 100 ± 5 °C เป็ นเวลา 24 ชัว่ โมง ก่อนชัง่ น ้าหนัก และนามาคานวณหา
เปอร์ เซ็นต์ความเสียหาย จากค่าน ้าหนักไม้ ที่สญ
ู เสีย
3. การคานวณและวิเคราะห์ ข้อมูลทางสถิติ
3.1 การประเมินความเสียหาย
คานวณจากค่าน ้าหนักไม้ ที่สญ
ู เสีย โดยใช้ สตู รดังนี ้
Weight loss (%) = W1 – W2 / W1 × 100
โดย W1 = น ้าหนักไม้ ก่อนการทดลอง ; W2 = น ้าหนักไม้ หลังการทดลอง
3.2 การวิเคราะห์ ข้อมูลทางสถิติ
นาค่า นา้ หนักไม้ ที่ สูญ เสีย ของไม้ แต่ล ะชนิ ด ทัง้ ในการทดลองภาคสนาม และห้ องปฏิ บัติการ ไปท าการ
วิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-way ANOVA) และเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยด้ วยวิธี DMRT (Duncan s
New Multiple s Range test) โดยใช้ โปรแกรม SPSS statistics เวอร์ ชนั่ 20.0.0

ผลการทดลองและวิจารณ์
1. การสารวจชนิดของปลวกที่เข้ าทาลายไม้
จากการสารวจชนิดของปลวกที่เข้ าทาลายไม้ พบปลวกทังสิ
้ ้น 7 ชนิด (Table 1) จัดอยู่ใน 2 วงศ์ และ 4
วงศ์ย่อย ซึ่งแบ่งเป็ น 2 กลุ่ม คือ 1. กลุ่มปลวกกินเนื ้อไม้ (wood feeder) ซึง่ จัดเป็ นกลุ่มเด่นที่พบมากในการ
สารวจ 2. กลุ่มปลวกกินไลเคน (lichen feeder) และการสารวจปลวกครั ง้ นี พ้ บว่าไม้ แต่ละชนิด มีปลวกเข้ า
ทาลายมากกว่า 1 ชนิด ในแต่ละซ ้าของการทดลองยังพบว่ามีปลวกชนิดเดียวกันเข้ าทาลายไม้ อีกด้ วย โดยใน
การศึกษาครัง้ นีพ้ บปลวกชนิด Microcerotermes crassus Synder 4 ซ ้าจากการสารวจ 5 ซ ้า (80%) และพบ
Coptotermes gestroi (Wasmann) 3 ซ ้าจากการสารวจ 5 ซ ้า (60%) จึงจัดเป็ นปลวกชนิดเด่นที่พบบ่อยที่สดุ ซึง่
สอดคล้ องกับรายงานว่ามีการพบปลวกชนิด M. crassus บ่อยที่สดุ ในพื ้นที่ป่าของสถานีวิจยั สิ่งแวดล้ อมสะแก
ราช จังหวัดนครราชสีมา (ณัฐวุฒิ , 2557) และพบปลวกชนิดนี ้ทุกเกาะในพื ้นที่อทุ ยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลนั
จังหวัดพังงา (กฤษณา และคณะ, 2555) แสดงให้ เห็นว่าปลวกชนิด M. crassus เป็ นชนิดเด่นที่สามารถพบได้
ทัว่ ไปในธรรมชาติ และสามารถปรับตัวให้ อยู่รอดได้ ดีในสภาพนิเวศที่หลากหลาย นอกจากนันยั
้ งพบว่ามีปลวก
184

การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 55

สาขาพืช

ชนิด C. gestroi ที่เป็ นแมลงศัตรู ทาลายไม้ ที่สาคัญในธรรมชาติ อีกทังยั
้ งจัดอยู่ในปลวกชนิดเด่นที่มีคา่ เปอร์ เซ็นต์
การพบสูง ดังนันจึ
้ งนาปลวกชนิด C. gestroi ไปใช้ ในการทดสอบเพื่อคัดเลือกไม้ ที่จะนาไปใช้ เป็ นไม้ เหยื่อที่มี
ประสิทธิภาพในการสารวจและป้องกันกาจัดปลวกต่อไป
Table 1 List of termite species infested wood baits in experimental field from 5 replicates after 6 months at Ratchaburi
Family
Subfamily
Type of food
Species
n
PO(%)1/
Rhinotermitidae Coptotermitinae wood feeder Coptotermes gestroi (Wasmann)
3
60
Termitidae
Termitinae
wood feeder Microcerotermes crassus Synder
4
80
Macrotermitinae wood feeder Macrotermes gilvus (Hagen)
2
40
wood feeder Macrotermes carbonarius (Hagen)
1
20
wood feeder Microtermes obesi Holmgren
2
40
wood feeder Odontotermes feae (Wasmann)
2
40
Nasutitermitinae lichen feeder Hospitalitermes ataramensis Prashad & Sen-Sarma
1
20
1/
percentage of occurrence (PO) calculated from 5 observational replicates.
n = The survey found the number of termites from 5 replicates.

2. การศึกษานา้ หนักไม้ ท่ สี ูญเสียจากการเข้ าทาลายของปลวกใต้ ดนิ
2.1 การทดลองภาคสนาม
ผลการวิเคราะห์ ค่าเฉลี่ยของนา้ หนักไม้ ที่ สูญเสียจากการเข้ าทาลายของปลวกในไม้ 13 ชนิด โดยการ
ทดสอบแบบวางไม้ เหยื่อไม่สมั ผัสดิน มีไม้ สน เป็ นไม้ เหยื่อเปรี ยบเทียบ พบว่ามีความแตกต่างของค่าเฉลี่ยน ้าหนัก
ไม้ ที่สญ
ู เสียระหว่างชนิดของไม้ (F12, 52= 49.34, P < 0.001; Table 2) ซึง่ ไม้ 5 ชนิด ได้ แก่ ไม้ มะม่วง ไม้ ยูคาลิปตัส
ไม้ ไผ่ ไม้ ทเุ รี ยน และไม้ ยางพารา มีปลวกเข้ าทาลายมาก โดยมีค่าเฉลี่ยของน ้าหนักไม้ ที่สญ
ู เสียมากกว่าไม้ ชนิดอื่น
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (P < 0.05) รองลงมาคือ ไม้ สนประดิพทั ธ์ ไม้ สน ไม้ ยาง ไม้ พฤกษ์ ไม้ แดง ไม้ สะเดา ไม้
เต็ง และไม้ สกั ตามลาดับ เนื่องจากไม้ มะม่วง ไม้ ยูคาลิปตัส ไม้ ไผ่ ไม้ ทุเรี ยน และไม้ ยางพารา มีค่าเฉลี่ยของ
นา้ หนักไม้ ที่สูญเสียมาก ซึ่งไม่แตกต่างกัน ทางสถิติ (P < 0.05) โดยมีค่า 70.92%, 53.29%, 46.07%, 43.19%
และ 39.51% ตามลาดับ ในขณะที่ไม้ สนประดิพทั ธ์ มีคา่ เฉลี่ยของน ้าหนักไม้ ที่สญ
ู เสียรองลงมา มีค่า 10.60% ซึง่ มี
ค่าใกล้ เคียงกันกับไม้ สน ที่เป็ นไม้ เหยื่อเปรี ยบเทียบ คือ 7.29% และยังพบว่าไม้ สน ที่เป็ นไม้ เหยื่อเปรี ยบเทียบ มี
ค่าเฉลี่ยของน ้าหนักไม้ ที่สญ
ู เสียน้ อยกว่าไม้ มะม่วง ไม้ ยคู าลิปตัส ไม้ ไผ่ ไม้ ทเุ รี ยน และไม้ ยางพารา
2.2 การทดลองในห้ องปฏิบัตกิ าร
ผลการวิเคราะห์ ค่าเฉลี่ยของน ้าหนักไม้ ที่สูญเสียจากการเข้ าทาลายของปลวกในไม้ 13 ชนิด โดยการ
ทดสอบแบบไม่มีทางเลือก มีไม้ สน เป็ นไม้ เหยื่อเปรี ยบเทียบ พบว่ามีความแตกต่างของค่าเฉลี่ยนา้ หนักไม้ ที่
สูญเสียระหว่างชนิดของไม้ (F12, 117 = 9.12, P < 0.001; Table 3) ซึง่ ไม้ มะม่วง และไม้ ยางพารา มีปลวกเข้ า
ทาลายมาก โดยมีค่าเฉลี่ยของนา้ หนักไม้ ที่ สูญเสียมากกว่าไม้ ชนิ ดอื่นอย่างมีนัยสาคัญ ทางสถิ ติ (P < 0.05)
รองลงมาคือ ไม้ ไผ่ ไม้ ยูคาลิปตัส ไม้ เต็ง ไม้ สนประดิพทั ธ์ ไม้ ทุเรี ยน ไม้ แดง ไม้ สะเดา ไม้ ยาง ไม้ พฤกษ์ ไม้ สกั และ
ไม้ สน ตามลาดับ เนื่องจากไม้ มะม่วง และไม้ ยางพารา มีค่าเฉลี่ยของน ้าหนักไม้ ที่สญ
ู เสียมาก ซึง่ ไม่แตกต่างกัน
ทางสถิติ (P < 0.05) โดยมีค่า 11.76% และ 10.21% ตามลาดับ ในขณะที่ไม้ สน เป็ นไม้ เหยื่อเปรี ยบเทียบ มี
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ปลวกเข้ าทาลายน้ อยที่สดุ โดยมีค่าเฉลี่ยน ้าหนักไม้ ที่สญ
ู เสียน้ อยที่สดุ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (P < 0.05) คือ
2.47% ซึง่ แตกต่างจากไม้ ใช้ สอยชนิดอื่นๆ อย่างชัดเจน
Table 2 Mean percentage of weight loss of each wood species by termite infestation under field experiment
termite ground proximity method after 6 months at Ratchaburi
Weight loss(%) ± SE1
5.26 ± 0.17 bc
3.09 ± 0.34 cd
43.19 ± 8.35 a
46.07 ± 9.83 a
5.57 ± 0.28 bc
70.92 ± 7.11 a
7.56 ± 2.13 bc
39.51 ± 4.70 a
53.29 ± 9.02 a
5.12 ± 0.17 bc
10.60 ± 1.98 b
1.94 ± 0.18 d
7.29 ± 0.19 b

Wood species
Xylia xylocarpa
Shorea kunstleri
Durio zibethinus
Bambusa sp.
Albizia lebbeck
Mangifera sp.
Dipterocarpus sp.
Hevea brasiliensis
Eucalyptus sp.
Azadirachta indica
Casuarina junghuhniana
Tectona grandis
Pinus sp. (control)
1

Means followed by the same letter in a column are not significantly different at the 5% level by DMRT.

Table 3 Mean percentage of weight loss of each wood species by termite infestation under laboratory
experiment no-choice test after 1 month at Ratchaburi
weight loss(%) ± SE1
7.25 ± 0.57 ab
8.16 ± 0.93 ab
7.72 ± 0.91 ab
9.41 ± 0.89 ab
6.16 ± 0.16 ab
11.76 ± 1.93 a
6.58 ± 0.35 ab
10.21 ± 1.38 a
8.18 ± 0.75 ab
6.83 ± 0.87 ab
8.09 ± 0.90 ab
5.08 ± 0.52 b
2.47 ± 0.47 c

Wood species
Xylia xylocarpa
Shorea kunstleri
Durio zibethinus
Bambusa sp.
Albizia lebbeck
Mangifera sp.
Dipterocarpus sp.
Hevea brasiliensis
Eucalyptus sp.
Azadirachta indica
Casuarina junghuhniana
Tectona grandis
Pinus sp. (control)
1

Means followed by the same letter in a column are not significantly different at the 5% level by DMRT.
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การศึก ษาน า้ หนัก ไม้ ที่ สูญเสี ยจากการเข้ าทาลายของปลวกใต้ ดิน ในการทดลองภาคสนามและใน
ห้ องปฏิบตั ิการ พบว่าไม้ มะม่วง และไม้ ยางพารา มีปลวกเข้ าทาลายมาก โดยมีค่าเฉลี่ยของน ้าหนักไม้ ที่สญ
ู เสีย
มากกว่าไม้ ชนิดอื่น สอดคล้ องกับการทดลองของ Roszaini et al. (2009) ที่ศกึ ษาความทนทานตามธรรมชาติ
ของไม้ ชนิดต่างๆ ในประเทศมาเลเซีย 9 ชนิดกับปลวก C. gestroi พบว่าไม้ ยางพารา (Hevea brasiliensis) มี
ค่าเฉลี่ยของน ้าหนักไม้ ที่สญ
ู เสียมากที่สดุ และเป็ นไม้ ที่ปลวก C. gestroi เข้ าทาลายได้ ง่าย จัดเป็ นไม้ ที่มีความ
ทนทานต่าต่อการเข้ าทาลายของปลวก (Grace et al., 1998) ผลการศึกษาครัง้ นี ้สอดคล้ องกับการศึกษาของ
Ngee et al. (2004) ซึง่ พบว่าไม้ ยางพารา มีความเหมาะสมที่จะนาไปใช้ เป็ นไม้ เหยื่อ นอกจากนันยั
้ งสอดคล้ อง
กับผลการศึกษาของ Iqbal et al. (2015) ที่ศกึ ษาไม้ 21 ชนิด กับการเข้ าทาลายของปลวกชนิด Microtermes
mycophagus พบว่าไม้ มะม่วง มีปลวกเข้ าทาลายมาก เป็ นระดับ 3 จากทังหมด
้
4 ระดับ (ระดับ 4 คือปลวกเข้ า
ทาลายมากที่สดุ ) ในประเทศไทยนิยมนาไม้ มะม่วงไปใช้ ในงานหัตถกรรมงานไม้ และทาเครื่ องเรื อน (พรชัย และ
ทิวาวรรณ, 2553) ซึง่ ยังไม่พบการทดลองนาไม้ มะม่วงมาใช้ เป็ นไม้ เหยื่อ แต่จากผลค่าเฉลี่ยน ้าหนักไม้ ที่สญ
ู เสีย มี
ปลวกเข้ า ท าลายมาก จึ ง สามารถน าไม้ ม ะม่ ว งมาใช้ เป็ นไม้ เ หยื่ อ ได้ ในขณะที่ ไ ม้ ท างการค้ า ที่ น าเข้ า จาก
ต่างประเทศซึง่ เป็ นไม้ สน มีปลวกเข้ าทาลายน้ อยที่สดุ โดยมีคา่ เฉลี่ยน ้าหนักไม้ ที่สญ
ู เสียน้ อยที่สดุ

สรุป
ไม้ มะม่วงและไม้ ยางพารา มีความเหมาะสมที่จะนาไปใช้ เป็ นไม้ เหยื่อในการสารวจและป้องกันกาจัด
ปลวกได้ ดี เมื่อเทียบกับไม้ สน ซึง่ เป็ นไม้ ทางการค้ าที่นาเข้ าจากต่างประเทศ เพื่อใช้ ในธุรกิจกาจัดปลวก และจาก
การศึกษาทังหมดแสดงให้
้
เห็นถึงความเป็ นไปได้ ในการที่จะนาไม้ มะม่วง และไม้ ยางพารา มาทดแทนไม้ เหยื่อที่
นาเข้ าจากต่างประเทศ เพื่อลดต้ นทุน และเป็ นไม้ ที่สามารถหาได้ คอ่ นข้ างง่ายในประเทศไทย
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ศักยภาพการการใหผลผลิตของพันธุข า วโพดไรลกู ผสมภายใตวธิ ีการไถพรวนปกติ
และการลดการไถพรวนใน 3 ฤดูปลูก
Yield Potential of Field Corn Hybrids Grown under Conventional and Minimum Tillage Method
in 3 Seasons
ชลลดา ทรงนิรนั ดร1* สราวุธ รุงเมฆารัตน1 เอ็จ สโรบล1 จุฑามาศ รมแกว2 สดใส ชางสลัก3 และ สุรพล เชาฉอง3
Chonlada Songnirundron1*, Sarawut Rungmekarat1, Ed Sarobol1, Jutamas Romkaew2,
Sodsai Changsaluk3 and Surapol Chowchong3

บทคัดยอ
ศึกษาศักยภาพการใหผลผลิตของพันธุขาวโพดไรลูกผสมภายใตวิธีการไถพรวนปกติและการลดการไถ
พรวนใน 3 ฤดูปลูก วางแผนการทดลองแบบ split plot in RCBD จํานวน 4 ซ้ํา ปจจัยหลัก คือ วิธีการไถพรวน 2
วิธี ไดแก การไถพรวนปกติ (ไถผาน 7 1 ครั้ง และพรวน 1 ครั้ง) และการลดการไถพรวน (พรวน 1 ครั้ง) ปจจัยรอง
คือ ขาวโพดไรลูกผสม 12 พันธุ ไดแก PAC339, PAC559, CP888 New, CP301, S6248, S7328, DK7979,
DK6818, P4554, P4546, NS3 และ SW4452 (พันธุเปรียบเทียบ) ผลการศึกษาพบวา ขาวโพดไรลูกผสมพันธุ
P4546 และ S7328 มีผลผลิตสูงกวาพันธุ SW4452 8 และ 11 เปอรเซ็นต ตามลําดับ เมื่อปลูกในฤดูปลายฝน
2558 ในขณะที่ขาวโพดไรลูกผสมพันธุ DK6818, P4546, DK7979, S6248, PAC339 และ PAC559 มีผลผลิต
สูงกวาพันธุ SW4452 ตั้งแต 9-27 เปอรเซ็นต เมื่อปลูกในฤดูแลง 2558 และพันธุ S6248, P4546, DK7979,
PAC559, P4554, S7328, PAC339, NS3 และ DK7979 มีผลผลิตสูงกวาพันธุ SW4452 7-38 เปอรเซ็นต
ABSTRACT
Yield potential of field corn hybrids grown under conventional and minimum tillage methods
in three seasons were studied. The experiment was arranged as a split plot in RCBD with four
replications. Two tillage methods, the conventional and minimum tillage were main plots. Twelve field
corn hybrid varieties; PAC339, PAC559, CP 888NEW, CP 301, S6248, S7328, DK7979, DK6818,
P4546, P4554, NS3 and SW 4452 (check) were sub plot. The results revealed that field corn hybrid
cv. P4546 and S7328 had higher grain yield potential than check varieties 8-11% as grown hybrid
varieties in late rainy season 2015, while DK6818, P4546, DK7979, S6248, PAC339 and PAC559
showed higher grain yield than SW4452 from 9-27% in dry season. And hybrid varieties S6248,
P4546, DK7979, PAC559, P4554, S7328, PAC339, NS3 and DK7979 gave higher grain yield than
SW4452 from 7-38% in early rainy season 2016.
Key Words: field corn hybrid, minimum tillage, conventional tillage, yield, season
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คานา
สถานการณ์การผลิตข้ าวโพดไร่ ของประเทศไทยในปี 2557/58 มีเนื ้อที่เพาะปลูก 7.40 ล้ านไร่ ลดลงจาก
7.54 ล้ านไร่ จากปี 2556/57 เพราะเกษตรกรปรับเปลี่ยนไปปลูกพืชที่ให้ ผลตอบแทนดีกว่า ในปี 2557/58 ผลผลิต
ลดลงร้ อยละ 0.99 แต่ความต้ องการใช้ มี 5 ล้ านตัน เพิ่มขึ ้นจาก 4.72 ล้ านตันในปี 2556/57 (สานักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร, 2558) แต่ปัจจุบนั ปั ญหาความแห้ งแล้ ง การเลือกเวลาปลูกที่ไม่เหมาะสม และการเปลี่ยนแปลงของ
สภาพภูมิอากาศในปั จจุบนั มีผลกระทบที่สาคัญอย่างมากต่อปริ มาณการผลิตพืช โดยส่วนใหญ่ประเทศไทยจะ
ปลูกข้ าวโพดได้ 3 ฤดูกาล คือ ฤดูต้นฝน (เริ่ มเดือนเมษายน หรื อ พฤษภาคม) ในช่วงนี ผ้ ลผลิตจะได้ รับความ
เสียหายเป็ น อย่างมาก เนื่ องจากประสบกับภาวะความแห้ งแล้ งจากการทิ ง้ ช่วงของฝน เมล็ดมีการปนเปื อ้ น
สารอะฟลาทอกซินสูง เพราะเก็บเกี่ยวในช่วงที่มีความชื ้นสูง แต่ทาให้ ความสูงของลาต้ น ความสูงของฝั ก รวมถึง
ผลผลิตจะสูง คือได้ รับช่วงแสงในแต่ละวันมากกว่า ฤดูอื่นๆ ส่วนฤดูปลูกที่มีการส่งเสริ มให้ เกษตรกรปลูกมากคือ
ปลายฝน (เริ่ มเดือนกรกฎาคม หรื อสิงหาคม) ช่วงนีจ้ ะช่วยหลีกเลี่ยงภาวะแห้ งแล้ ง ในต้ นฤดูฝน ผลผลิตที่ได้ มี
คุณ ภาพดี เพราะจะมี ก ารปนเปื อ้ นสารอะฟลาทอกซิ น น้ อย แต่ผ ลกระทบจากโรคต่างๆ มีม ากกว่ า เพราะ
สภาพแวดล้ อมเหมาะสมกับการระบาดของโรคไม่วา่ จะเป็ นโรคทางลาต้ น ราก และใบซึง่ เป็ นผลมาจากการได้ รับ
น ้าฝนมากเกินไป (เกรี ยงศักดิ์, 2535) จากผลการทดสอบพันธุ์ข้าวโพดลูกผสม 7 พันธุ์ในสภาพภูมิอากาศของ
ฤดูกาลต่างๆ ณ ศูนย์วิจยั ข้ าวโพดและข้ าวฟ่ างแห่งชาติของปี การผลิต 2548/49 พบว่าผลผลิตข้ าวโพดไร่ สูงสุด
เมื่อปลูกในฤดูแล้ ง รองลงมาเป็ น ต้ นฤดูฝน และฤดูปลายฝนให้ ผลผลิตต่าสุด ซึ่งในการผลิตข้ าวโพดในแต่ละ
ฤดูก าลปลูก นัน้ จะให้ ผ ลผลิ ตที่ แ ตกต่างกัน ออกไป (เกรี ย งศัก ดิ์ และคณะ, 2555) และฤดูแ ล้ ง (เริ่ มเดื อน
พฤศจิ กายน หรื อธันวาคม) ในช่วงนี พ้ ื ชจะได้ รับนา้ ไม่เพี ยงพอ แต่ผลผลิตเมล็ดจะมีสารอะฟลาทอกซินน้ อย
เพราะเก็บเกี่ยวในช่วงที่มีความชื ้นต่า (เกรี ยงศักดิ์, 2535) นอกจากนี ้การปลูกข้ าวโพดจะมีการเตรี ยมดิน เพื่อปรับ
สภาพพื น้ ดินให้ มีความสม่าเสมอ กาจัดวัชพื ชขัน้ พืน้ ฐาน เพื่ อให้ ได้ ผ ลผลิตสูง (Brady and Weil, 2008)
เช่นเดียวกับ วีระศักดิ์ และคณะ (2545) ที่ พบว่าการเจริ ญเติบโตวิธีการไถพรวนแบบปกติในความสูงต้ น และ
ความสูงฝั กสูง แต่ถ้ามีการไถพรวนมากเกินไป เป็ นการเร่ งให้ อินทรี ยวัตถุในดินย่อยสลายเร็ ว เกิดแผ่นแข็งที่ผิวดิน
ชัน้ ดานไถพรวน ทาให้ อตั ราการดูดซึมนา้ ของดินลดลง ผลกระทบที่ ตามมาคือ เกิดการไหลบ่าของผิวหน้ าดิน
เพิ่มขึ ้น (Haene et al., 2008) ดังนันการลดการไถพรวน
้
สามารถลดต้ นทุนการผลิต และอนุรักษ์ ดิน นอกจากนี ้
พันธุ์ข้าวโพดไร่ ก็เป็ นปั จจัยที่มีผลต่อศักยภาพการให้ ผลผลิตของข้ าวโพด เพื่อเพิ่มแนวทางเลือกให้ กบั เกษตรกร
ในการผลิตข้ าวโพด และกระจายผลผลิตภายในประเทศ การศึกษาในครั ง้ นี ้จึงมีวตั ถุประสงค์เพื่อเปรี ยบเทียบ
ศักยภาพการเจริ ญเติบโต การให้ ผลผลิตของพันธุ์ข้าวโพดไร่ ลกู ผสมภายใต้ วิธีการไถพรวนปกติและการลดการไถ
พรวนในฤดูต้นฝน ปลายฝน และฤดูแล้ ง

อุปกรณ์ และวิธีการ
ปลูกข้ าวโพดไร่ ลกู ผสมจานวน 12 พันธุ์ ที่แปลงทดลองของศูนย์วิจยั ข้ าวโพดและข้ าวฟ่ างแห่งชาติในฤดู
ปลายฝน 2558 (20 สิงหาคม - 14 ธันวาคม 2558) ฤดูแล้ ง 2558 (18 ธันวาคม 2558 - 4 เมษายน 2559) และ
ฤดูต้นฝน 2559 (6 พฤษภาคม - 19 สิงหาคม 2559) วางแผนการทดลองแบบ split plot in Randomized
Complete Block Design (RCBD) ปั จจัยหลัก คือวิธีการไถพรวน 2 วิธี ได้ แก่ การไถพรวนปกติ (ไถผาน 7
จานวน 1 ครัง้ และพรวน จานวน 1 ครัง้ ) และการลดการไถพรวน (พรวน จานวน 1 ครัง้ ) ปั จจัยรอง คือข้ าวโพดไร่
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ลูกผสม 12 พันธุ์ ได้ แก่ PAC339, PAC559 (บริ ษัท แฟซิฟิค เมล็ดพันธุ์ จากัด) CP888 New, CP301 (บริ ษัท
เจริ ญโภคภัณฑ์โปรดิ๊วส จากัด) S6248, S7328 (บริ ษัท ซินเจนทา ซีดส์ จากัด) DK7979, DK6818 (บริ ษัท มอน
ซานโต้ ไทยแลนด์ จากัด) P4554, P4546 (บริ ษัท ไพโอเนีย ไฮ-เบรด (ไทยแลนด์) จากัด), NS3 (กรมวิชาการ
เกษตร) และ SW4452 (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ) ใช้ ระยะปลูก 75 x 20 เซนติเมตร ขนาดแปลงย่อย 4 แถว
แต่ละแถวยาว 5 เมตร ใส่ปยรองพื
ุ๋
้น 15-15-15 อัตรา 30 กิโลกรัมต่อไร่ ปลูกจานวน 2 ต้ นต่อหลุม ควบคุมวัชพืช
ก่อนงอกด้ วยสารกาจัดวัชพืชเพนดิเมธาลินร่ วมกับอะทราซีนอัตรา 640 + 640 มล.ต่อน ้า 80 ลิตรต่อไร่ เมื่อ
ข้ าวโพดอายุ 14 วันหลังปลูก ถอนแยกเหลือ 1 ต้ นต่อหลุม ต่อมาเมื่อข้ าวโพดอายุ 30 วันหลังปลูก ใส่ปยสู
ุ๋ ตร 460-0 อัตรา 30 กิโลกรัมต่อไร่ มีการให้ น ้าแบบสปริ งเกอร์ และอาศัยน ้าฝน บันทึกข้ อมูลความสูงต้ น ความสูงฝั ก วัน
ออกดอกตัวผู้ 50 เปอร์ เซ็นต์ วันออกไหม 50 เปอร์ เซ็นต์ ความชื ้นของเมล็ด เปอร์ เซ็นต์กะเทาะ และผลผลิต

ผลและวิจารณ์ ผลการทดลอง
การวิเคราะห์ ความแปรปรวนรวมภายใต้ สภาพการไถพรวนปกติและลดการไถพรวน ฤดูปลายฝน 2558
ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนรวมของข้ าวโพดไร่ ลกู ผสมทัง้ 12 พันธุ์ภายใต้ วิธีการไถพรวนปกติและ
ลดการไถพรวน ฤดูปลายฝน 2558 ณ ศูนย์วิจยั ข้ าวโพดและข้ าวฟ่ างแห่งชาติ ไม่มีผลทาให้ ผลผลิตแตกต่างกัน
ทางสถิติ (Table 1)โดยมีผลผลิตตังแต่
้ 713-1,161 กิโลกรัมต่อไร่ และทัง้ 12 พันธุ์ มีผลผลิตเมล็ดโดยเฉลี่ย 962
กิโลกรัมต่อไร่ พันธุ์ P4546 มีผลผลิตมากที่สดุ คือ 1,161 กิโลกรัมต่อไร่ แต่ไม่แตกต่างทางสถิติกบั พันธุ์ S7328 ที่
ให้ ผลผลิตเมล็ด 1,132 กิโลกรัมต่อไร่ เมื่อเปรี ยบเทียบกับพันธุ์ SW4452 จะเห็นได้ ว่าพันธุ์ P4546 และ S7328 มี
ผลผลิตมากกว่า 11 และ 8 เปอร์ เซ็นต์ ตามลาดับ ในขณะที่พนั ธุ์ DK6818 มีผลผลิตต่าที่สดุ คือ 713 กิโลกรัมต่อ
ไร่ จะเห็นได้ วา่ SW4452 ให้ ผลผลิตดีกว่าข้ าวโพดไร่ ลกู ผสม จานวน 9 พันธุ์ คิดเป็ น 5-32 เปอร์ เซ็นต์
ในขณะที่พนั ธุ์ DK7979, PAC559 และ DK6818 มีผลผลิตน้ อยกว่าพันธุ์เปรี ยบเทียบ NS3 อยู่ระหว่าง
3-23 เปอร์ เซ็นต์ (Table 1) วันออกดอกตัวผู้ 50 เปอร์ เซ็นต์มีความแตกต่างขึ ้นอยู่กบั พันธุ์ โดยพันธุ์ CP301 มีอายุ
วันออกดอกตัวผู้ 50 เปอร์ เซ็นต์นาน 56 วัน และมีวนั ออกไหม 50 เปอร์ เซ็นต์แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิติ ซึง่ พันธุ์ S7328 และCP301 ใช้ เวลานานที่สดุ 61 วัน นอกจากนีค้ วามสูงต้ นและความสูงฝั กของข้ าวโพดไร่
ลูกผสมทัง้ 12 พันธุ์ มีแตกต่างกันทางสถิติ สาหรับความชื ้นของเมล็ดข้ าวโพดไร่ ลกู ผสมทัง้ 12 พันธุ์ ไม่มีความ
แตกต่างกันทางสถิติ โดยข้ าวโพดไร่ ลกู ผสมพันธุ์ S7328 มีความชื ้นของเมล็ด 23.9 เปอร์ เซ็นต์ ไม่แตกต่างทาง
สถิติกบั พันธุ์ P4546, SW4452, PAC339, P4554, NS3 และ PAC559 ในขณะที่พนั ธุ์ CP888 New มีความชื ้น
ของเมล็ดต่าที่สดุ คือ 18.3 เปอร์ เซ็นต์ และมีเปอร์ เซ็นต์กะเทาะ ไม่แตกต่างกันทางสถิติ (Table 1)
การวิเคราะห์ ความแปรปรวนรวมภายใต้ สภาพการไถพรวนปกติและลดการไถพรวน ฤดูแล้ ง 2558
ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนรวมของข้ าวโพดไร่ ลกู ผสมทัง้ 12 พันธุ์ภายใต้ วิธีการไถพรวนปกติและ
ลดการไถพรวน ฤดูแล้ ง 2558 พบว่า ข้ าวโพดไร่ ลกู ผสมทัง้ 12 พันธุ์ มีผลผลิตแตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิติ และมีผลผลิตเฉลี่ย 741 กิโลกรัมต่อไร่ สาหรับพันธุ์ DK6818 มีผลผลิตมากที่สดุ คือ 878 กิโลกรัมต่อไร่ เมื่อ
เปรี ยบเทียบศักยภาพการให้ ผลผลิตกับ พันธุ์ SW4452 จะเห็นได้ ว่าพันธุ์ DK6818, P4546, DK7979, S6248,
PAC339 และ PAC559 มีผลผลิตมากกว่า 9-27 เปอร์ เซ็นต์ ในขณะที่ พนั ธุ์ CP301 และ NS3 ให้ ผลผลิตต่ากว่า
พันธุ์ SW4452 4 และ 2 เปอร์ เซ็นต์ ตามลาดับ (Table 2) สาหรับวันออกดอกตัวผู้ 50 เปอร์ เซ็นต์มีความแตกต่าง
กันขึ ้นกับพันธุ์ โดยพันธุ์ PAC559 มีวนั ออกดอกตัวผู้ 50 เปอร์ เซ็นต์ 70 วัน แต่ไม่แตกต่างทางสถิติกับพันธุ์
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SW4452 และ CP301 พันธุ์ที่มีวนั ออกดอกตัวผู้ 50 เปอร์ เซ็นต์เร็ วที่สดุ คือพันธุ์ DK6818 มีวนั ออกดอกตัวผู้ 50
เปอร์ เซ็นต์ 61 วัน สาหรับวันออกไหม 50 เปอร์ เซ็นต์นนมี
ั ้ ความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติในข้ าวโพด
ไร่ ลกู ผสมทัง้ 12 พันธุ์ โดยพันธุ์ DK6818 มีวนั ออกไหม 50 เปอร์ เซ็นต์เร็ วที่สดุ 61 วัน ขณะที่วนั ออกไหม 50
เปอร์ เซ็นต์ช้าสุด คือพันธุ์ PAC559 และ CP301 ที่ 70 วัน ด้ านความสูงต้ นและความสูงฝั กของข้ าวโพดไร่ ลกู ผสม
ทัง้ 12 พันธุ์ แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ โดยข้ าวโพดไร่ ลกู ผสมทัง้ 9 พันธุ์ความสูงต้ นแตกต่างกันทาง
สถิติกบั พันธุ์ PAC335, PAC559 และ CP301 ที่มีความสูงต้ นต่ากว่าพันธุ์อื่น ๆ เช่นเดียวกับความสูงฝั ก (Table
2) ความชืน้ ของเมล็ดมีความแตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ โดยข้ าวโพดไร่ ลูกผสมพันธุ์ PAC559 มี
ความชื ้นของเมล็ดสูงกว่าพันธุ์อื่น ๆ ในขณะที่พนั ธุ์ P4546 มีความชื ้นของเมล็ดต่าที่สดุ และข้ าวโพดไร่ ลกู ผสมทัง้
12 พันธุ์ มีเปอร์ เซ็นต์กะเทาะแตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ โดยข้ าวโพดไร่ ลกู ผสม 10 พันธุ์มีเปอร์ เซ็นต์
กะเทาะสูงกว่าพันธุ์ S6348 และ SW4452 (Table 2)
การวิเคราะห์ ความแปรปรวนรวมภายใต้ สภาพการไถพรวนปกติและลดการไถพรวน ฤดูต้นฝน 2559
ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนรวมของข้ าวโพดไร่ ลกู ผสมทัง้ 12 พันธุ์ภายใต้ วิธีการไถพรวนปกติ และ
ลดการไถพรวน ฤดูต้นฝน 2559 พบว่า ข้ าวโพดไร่ ลูกผสมทัง้ 12 พันธุ์ มีผลผลิตแตกต่างกันทางสถิติ และมี
ผลผลิ ตเฉลี่ย 958 กิ โลกรั มต่อไร่ สาหรั บ พัน ธุ์ S6248 มีผลผลิตมากที่ สุด คือ 1,177 กิ โลกรั มต่อไร่ เมื่อ
เปรี ยบเทียบศักยภาพการให้ ผลผลิตกับ SW4452 จะเห็นได้ ว่า S6248, P4546, DK7979, PAC559, P4554,
S7328, PAC339, NS3 และ DK7979 มีผลผลิตมากกว่า 7-38 เปอร์ เซ็นต์ ในขณะที่ CP888 New, DK6818 และ
CP301 ให้ ผลผลิตต่ากว่า SW4452 คิดเป็ น 2-27 เปอร์ เซ็นต์ (Table 3) เมื่อเปรี ยบเทียบพันธุ์ข้าวโพดไร่ ลกู ผสม
ทัง้ 12 พันธุ์ มีวนั ออกดอกตัวผู้ 50 เปอร์ เซ็นต์มีความแตกต่างกันขึ ้นกับพันธุ์ โดย PAC559 มีวนั ออกดอกตัวผู้ 50
เปอร์ เซ็นต์ช้าที่สดุ คือ 58 วัน พันธุ์ที่มีวนั ออกดอกตัวผู้ 50 เปอร์ เซ็นต์เร็ วที่สดุ คือ DK6818 มีวนั ออกดอกตัวผู้ 50
เปอร์ เซ็นต์ 54 วัน สาหรับวันออกไหม 50 เปอร์ เซ็นต์นนั ้ พันธุ์ PAC559, S6248 และ DK7979 มีวนั ออกไหม 50
เปอร์ เซ็นต์ช้าที่สดุ คือ 58 วัน แต่ไม่มีความแตกต่างกันกับ P4546, S7328 และ NS3 ที่มีวนั ออกไหม 57 วัน
สาหรั บพันธุ์ DK6818 มีวนั ออกไหมเร็ วที่สุด คือ 54 วัน ในขณะที่ความสูงต้ นและความสูงฝั กของข้ าวโพดไร่
ลูกผสมทัง้ 12 พันธุ์มีความแตกต่างกันทางสถิติ โดยพันธุ์ NS3, SW4452, S7328 และ P4546 มีความสูงต้ นสูง
กว่าข้ าวโพดไร่ ลูกผสมพันธุ์อื่น ๆ ในขณะที่พนั ธุ์ NS3, S7328, SW4452 และ CP888 New มีความสูงฝั กไม่
แตกต่างกันทางสถิติ (Table 3) สาหรับความชื ้นของเมล็ดและเปอร์ เซ็นต์กะเทาะของข้ าวโพดไร่ ลูกผสมทัง้ 12
พันธุ์ที่ปลูกภายใต้ วิธีการไถพรวนปกติและลดการไถพรวน มีความแตกต่างกันทางสถิติ โดยมีความชื ้นของเมล็ด
18-22 เปอร์ เซ็นต์ และเปอร์ เซ็นต์กะเทาะ 80-87 เปอร์ เซ็นต์ (Table 3) จากการทดสอบพันธุ์ข้าวโพดไร่ ลกู ผสม
ทัง้ 12 พันธุ์เปรี ยบเทียบศักยภาพการให้ ผลผลิตใน 3 ฤดูปลูก ที่ศนู ย์วิจยั ข้ าวโพดและข้ าวฟ่ างแห่งชาติ พบว่า ฤดู
ปลายฝนให้ ผลผลิ ต เฉลี่ย สูงที่ สุด รองลงมาเป็ นฤดูแล้ ง ในขณะที่ การปลูก ข้ าวโพดไร่ ลูกผสมในฤดูต้นฝนให้
ผลผลิตเฉลี่ยต่าสุด ในขณะที่การปลูกพันธุ์ข้าวโพดลูกผสม 7 พันธุ์ภายใต้ สภาพภูมิอากาศของฤดูกาลต่างๆ
พบว่า ผลผลิตข้ าวโพดไร่ สงู สุดเมื่อปลูกในฤดูแล้ ง รองลงมาเป็ นฤดูฝน และฤดูปลายฝนให้ ผลผลิตต่าสุด ซึ่งใน
การผลิตข้ าวโพดในแต่ละฤดูกาลปลูกนัน้ จะให้ ผลผลิตที่ แตกต่างกันออกไป (เกรี ยงศักดิ์ และคณะ, 2555)
เช่น เดีย วกับ วี ระศักดิ์ และคณะ (2545) ศึก ษาการปลูก ข้ าวโพดไร่ โดยไม่ไถพรวนในแปลงเกษตรกรจัง หวัด
พิษณุโลก พบว่า การปลูกแบบไม่ไถพรวน จะให้ ผลผลิตต่ากว่าการไถพรวนปกติเล็กน้ อย แต่ไม่แตกต่างกันทาง
สถิติ
192

Variety

Origin

Grain
Relative to check
Relative
Days to
yield
SW4452
NS3
to mean
50%
(Kg/rai)
(%)
(%)
(%)
tassel
1
P4546
Pioneer
1,161
111
126
121
53 cd
2
S7328
Syngenta
1,132
108
123
118
55ab
3
S6248
Syngenta
999
95
108
104
53 cd
4
PAC339
Pacific
983
94
107
102
55 ab
5
P4554
Pioneer
952
91
103
99
52 d
6
CP301
Charoenpokphan 937
89
102
97
56 a
7
CP888 New
Charoenpokphan 936
89
101
97
55 ab
8
DK7979
Monsanto
898
86
97
93
54 b-d
9
PAC559
Pacific
860
82
93
93
54 b-d
10
DK6818
Monsanto
713
68
77
74
53 cd
11
NS3
DOA
923
88
100
100
55 ab
12
SW4452 (check) KU
1,049
100
114
109
54 b-d
Mean
962
92
104
101
54
C.V. (%)
25
3.7
F-test
ns
*
1
Means within the same column followed by the same letters are not significantly different at P< 0.05 by DMRT
ns Not significant
** Significant at P < 0.01

Entry

Days to
50%
silk
59 b-d
61 a
59 cd
58 cd
59 cd
61 a
58 cd
58 cd
59 b-d
58 b
58 cd
60 bd
59.0
2.1
**

Plant
height
(cm)
187
189
188
191
197
190
186
187
192
180
191
189
190
6.6
ns

Ear
Height
(cm)
101
97
96
102
104
100
99
97
102
105
104
93
100
9.9
ns

Moisture
content
(%)
22.7 a-c
23.9 a
22.3 b-d
22.9 a-c
22.9 ab
20.8 e
18.3 f
21.4 c-d
22.6 a-d
20.2 e
22.9 a-c
23.2 ab
22.0
5.1
**

(%)
84.8
80.3
80.9
85.2
82.7
79.9
80.5
82.8
81.7
82.0
85.2
81.9
82.3
5.8
ns

Shelling

Table 1 Combined yield and agronomic data of field corn hybrids grown under conventional tillage and minimum tillage in late rainy season 2015 at National
Corn and Sorghum Research Center
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193

Grain yield
Relative to check
Relative
Days to
yield
SW4452
NS3
to
mean
50%
Entry
Variety
Origin
(Kg/rai)
(%)
(%)
(%)
tassel
1
DK6818
Monsanto
878 a
127
129
118
61 f
2
P4546
Pioneer
799 ab
115
118
108
67 cd
3
DK7979
Monsanto
787 ab
114
116
106
65 de
4
S6248
Syngenta
767 ab
111
113
104
67 cd
5
PAC339
Pacific
759 ab
110
112
102
67 cd
6
PAC559
Pacific
757 ab
109
112
102
70 a
7
CP888 New
Charoenpokphan 720 b
104
106
97
64 e
8
P4554
Pioneer
703 b
102
104
95
65 de
9
S7328
Syngenta
692 b
100
102
93
65 de
10
CP301
Charoenpokphan 666 b
96
98
90
69 ab
11
NS3
DOA
678 b
98
100
91
67 cd
12
SW4452 (check) KU
692 b
100
102
93
69 ab
Mean
741
107
109
100
66
C.V. (%)
13.8
2.5
F-test
**
**
1
Mean within the same column followed by the same letters are not significantly different at P< 0.05 by DMRT
ns Not significant
** Significant at P < 0.01

Days to
50%
silk
61 e
67 c
68 bc
68 bc
67 c
70 a
67 c
65 d
67 c
70 ab
67 c
69 a-c
67
2.5
**

Plant
height
(cm)
218 a
204 a
210 a
211 a
184 b
189 b
219 a
218 a
208 a
190 b
215 a
208 a
206
4.8
**

Ear
Height
(cm)
121 a-c
112 cd
115 b-d
117 a-c
99 e
114 b-d
118 a-c
123 ab
125 a
107 de
125 a
125 a
117
5.6
**

Moisture
content
(%)
16.1 d
16.4 d
19.0 a-c
19.1
17.3 b-d
19.9 a
16.3 d
16.8 d
16.8 cd
17.3 b-d
15.3 d
15.3 d
17.1
9.1
**

(%)
79.0 ab
80.0 a
79.4 a
75.0 c
79.8 a
76.4 a-c
77.6 a-c
76.8 a-c
78.4 a-c
75.5 a-c
78.8 a
80.1 bc
78.0
3.2
**

Shelling

Table 2 Combined yield and agronomic data of field corn hybrids grown under conventional tillage and minimum tillage in dry seasons 2016 at National Corn
and Sorghum Research Center
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194

195

S6248
P4546
PAC559
P4554
S7328
PAC339
DK7979
CP301
DK6818
CP888 New
NS3
SW4452 (check)
Mean
C.V. (%)
F-test

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

(Kg/rai)
Syngenta
1,177 a1
Pioneer
1,118 ab
Pacific
1,085 ab
Pioneer
1,065 a-c
Syngenta
1,035 a-c
Pacific
991 b-d
Monsanto
916 c-e
Charoenpokphan 840 de
Monsanto
801 e
Charoenpokphan 625 f
DOA
987 b-d
KU
856 de
958
15.3
**

Origin
(%)
138
130
127
124
121
116
107
98
94
73
115
100
111
119
113
109
108
105
100
93
85
81
63
100
87
99

(%)

Relative to check
SW4452
NS3
123
117
113
111
108
103
96
88
84
65
103
89
100

(%)

Relative
to mean

Days to
50%
tassel
57 ab
56 a-d
58 a
55 de
57 ab
55 c-e
56 a-d
55 de
54 e
56 a-d
57 ab
56 a-d
56
2.3
**

Mean within the same column followed by the same letters are not significantly different at P< 0.05 by DMRT
ns Not significant
** Significant at P < 0.01

1

Variety

Entry

Grain
yield
silk
58 a
57 b-d
58 a
55 de
57 b-d
55 de
58 a
55 de
54 e
56 cd
57 b-c
56 cd
56
2.1
**

Days to
50%
(cm)
190 bc
220 ab
173 de
203 a
193 a-c
165 c
185 c
172 de
182 cd
184 c
197 ab
185 c
186
4.1
**

Plant
height
(cm)
96 b-e
96 b-e
93 c-e
99 bc
106 ab
87 e
97 b-d
89 de
92 c-e
104 ab
112 a
105 ab
98
6.8
**

Ear
Height
(%)
22.3 a
20 a-c
22.3 a
20.0 ab
20.4 b-d
20.9 a-d
21.6 ab
19.9 d
19.4 cd
17.6 e
21.1 b-d
21 b-d
20.5
5.5
**

Moisture
content

(%)
84.4 b-d
83.4 b-d
85.3 ab
86 ab
82.3 de
87.4 a
84.1 b-d
84 b-d
82.3 c-e
79.8 e
85.9 ab
85.9 ab
84.0
2.3
**

Shelling

Table 3 Combined yield and agronomic data of field corn hybrids grown under conventional tillage and minimum tillage the early in seasons 2016 at National
Corn and Sorghum Research Center
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สรุป
จากการปลูกข้ าวโพดไร่ ลกู ผสมทัง้ 12 พันธุ์ภายใต้ วิธีการไถพรวนปกติและลดการไถพรวนในฤดูปลาย
ฝน 2558 ฤดูแล้ ง 2558 และฤดูต้นฝน 2559 พบว่าข้ าวโพดไร่ ลกู ผสมทัง้ 12 พันธุ์มีศกั ยภาพในการให้ ผลผลิต
แตกต่างกัน ดังนี ้ ลูกผสมพันธุ์ P4546 และ S7328 มีผลผลิตสูงกว่าพันธุ์เปรี ยบเทียบ SW4452 8-11 เปอร์ เซ็นต์
เมื่อปลูกในฤดูปลายฝน 2558 ในขณะที่พนั ธุ์ DK6818, P4546, DK7979, S6248, PAC339 และ PAC559 มี
ผลผลิตสูงกว่า SW4452 9-27 เปอร์ เซ็นต์เมื่อปลูกในฤดูแล้ ง 2558 และพันธุ์ S6248, P4546, DK7979,
PAC559, P4554, S7328, PAC339, NS3 และ DK7979 มีผลผลิตสูงกว่าพันธุ์เปรี ยบเทียบ SW4452 7-38
เปอร์ เซ็นต์
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การวิเคราะห์ ความเหมือนทางพันธุกรรมระหว่ างข้ าวพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 และพันธุ์กข15 โดย
ใช้ เครื่องหมายดีเอ็นเอแบบเอสเอสอาร์
Genetic Similarity Analysis between KDML105 and RD15 Rice Varieties Using SSR Marker
ชญานิศวร์ นนท์ ศิริ1* ธานี ศรี วงศ์ชยั 2 และ ศรี เมฆ ชาวโพงพาง3
Chayanit Nonsiri1*, Tanee Sreewongchai2 and Srimek Chowpongpang3

บทคัดย่ อ
ข้ าวพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 และข้ าวพันธุ์กข15 เป็ นข้ าวที่นิยมปลูกอย่างแพร่ หลายเนื่องจากมีคณ
ุ ภาพ
การหุงต้ มดีคือนุ่มและมีกลิ่นหอม ซึง่ ข้ าวพันธุ์กข15 ได้ จากการกลายพันธุ์ของข้ าวพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 เมื่อ
ฉายด้ วยรังสีแกมมา โดยมีลกั ษณะที่แตกต่างไปจากพันธุ์เดิมคือสามารถเก็บเกี่ยวได้ เร็ วขึ ้น 10-14 วัน ดังนันการ
้
ทดลองนี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ความเหมือนทางพันธุกรรมของข้ าวระหว่างพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 และ
พันธุ์กข15 โดยใช้ เครื่ องหมายดีเอ็นเอแบบ Simple Sequence Repeat (SSR) จานวน 226 เครื่ องหมายที่
กระจายอยู่ทั่วจีโนมทัง้ 12 โครโมโซมของข้ าว จากการศึกษาพบว่ามีเครื่ องหมายดีเอ็นเอที่สามารถแยกความ
แตกต่างระหว่างพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 และพันธุ์กข15 ได้ จานวน 14 เครื่ องหมาย สาหรับการวิเคราะห์ค่าความ
เหมือนทางพันธุก รรมพบว่าข้ าวพัน ธุ์กข15 มีพันธุก รรมเหมือนกับข้ าวพัน ธุ์ขาวดอกมะลิ 105 เท่ากับ 93.81
เปอร์ เซ็นต์ แสดงให้ เห็นว่าเครื่ องหมายดีเอ็นเอแบบเอสเอสอาร์ สามารถนามาใช้ ในการวิเคราะห์ความเหมือนทาง
พันธุกรรมของข้ าวทัง้ 2 พันธุ์ได้

ABSTRACT
Khaw Dawk Mali 105 (KDML105) and RD15 rice varieties that has been widely popular growth
because it have good cooking quality and aromatic. The RD15 rice variety was improved by treated KDML105
seed by gamma irradiation. This variety could be harvested earlier 10-14 days before KDML105. Therefore,
objective of this study was to analyze the genetic similarities between KDML105 and RD15 by using Simple
Sequence Repeat (SSR) DNA marker. Total 226 markers were selected base on it were distributed throughout
12 chromosomes of rice. The result showed 14 SSR DNA markers could differentiate of genetic region between
KDML105 RD15 rice varieties. The RD15 was genetically similar to KDML105 as 93.81 percentage.
Therefore, SSR markers could be used to analyze the genetic similarity of the 2 rice varieties.
Key Words: rice, genetic background, SSR
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คานา
ข้ าวหอมมะลิ เป็ นข้ าวไทยที่มีชื่อเสียงและได้ รับความนิยม ข้ าวหอมมะลิ เป็ นข้ าวที่มีความไวต่อช่วง
แสง (photoperiod-sensitive rice) และอ่อนแอต่อโรคและแมลง โดยจะออกดอกเมื่อมีช่วงแสงกลางวันสันกว่
้ า
ช่วงแสงวิกฤต (critical day-length) ในช่วงต้ นฤดูหนาว ทาให้ สามารถเพาะปลูกได้ เพียงปี ละครัง้ หรื อเพาะปลูก
ได้ เฉพาะนาปี เท่านัน้ (Thanananta et al., 2006) เมล็ดข้ าวสารมีสีขาวเหมือนดอกมะลิ เมื่อหุงหรื อนึ่งสุกจะมี
กลิ่นหอม และนิ่มมากกว่าข้ าวเจ้ าทัว่ ไป (สานักวิจยั และพัฒนาข้ าว, 2553) ข้ าวหอมมะลิมี 2 พันธุ์คือ พันธุ์ข้าว
ขาวดอกมะลิ 105 และพันธุ์กข15 นักปรับปรุ งพันธุ์ได้ พยายามเพิ่มผลผลิตข้ าวขาวดอกมะลิ 105 ด้ วยการผสม
ข้ ามพันธุ์เพื่อให้ ได้ พันธุ์ข้าวที่ ต้านทานต่อโรคและแมลง โดยนาข้ าวขาวดอกมะลิ 105 ผสมกับ พันธุ์ Rathu
Heenati ที่ต้านทานต่อโรคและแมลงแล้ ว คัดเลือกสายพันธุ์ลกู ผสมที่มีความต้ านทานต่อโรคและแมลงมาผสม
กลับกับข้ าวขาวดอกมะลิ 105 และได้ พนั ธุ์ขาวดอกมะลิ 105 ที่ต้านทานต่อโรคและแมลง (จิรพงศ์ และคณะ,
2552) อีกวิธีการหนึง่ คือการชักนาให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมของข้ าว ด้ วยการฉายรังสีเร่ งให้ เกิดการ
เปลี่ยนแปลงในจีโนม ปั จจุบนั มีข้าวหลายพันธุ์ที่ปรับปรุ งพันธุ์จากการนาข้ าวพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 มาฉายรังสี
ตัวอย่าง เช่น ข้ าวพันธุ์กข15 ได้ จากการนา ข้ าวขาวดอกมะลิ 105 มาฉายรังสีแกมมา (gamma ray) ขนาด 150
เกรย์ (gray) แล้ วคัดเลือกได้ ข้าวพันธุ์กข15 ที่มีลกั ษณะต้ นเตี ้ย ซึง่ ออกดอกเร็ วกว่าข้ าวขาวดอกมะลิ 105 10-14
วัน และสามารถทนแล้ งได้ ดี (กรมการข้ าว, 2559 ; Wongsawaeng, 2016)
เนื่องจากข้ าวพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 และพันธุ์กข15 มีลกั ษณะทางสัณฐานวิทยาที่เหมือนกันมาก ไม่ว่า
จะเป็ นลักษณะทรงต้ น เมล็ด แต่จ ะมีความแตกต่างกัน อย่างเดียวคือระยะเวลาในการออกดอก จึงท าให้ ใ ช้
เวลานานในการแยกความแตกต่างระหว่างสองพันธุ์ เครื่ องหมายดีเอ็นเอ (DNA marker) จึงได้ เข้ ามามีบทบาท
ในงานด้ านพันธุศาสตร์ และการปรับปรุ งพันธุ์พืชอย่างมาก (สรพงศ์ , 2554) เช่นใช้ ในการศึกษาความเหมือนทาง
พันธุกรรม การคัดเลือกสายพันธุ์พืชในงานปรั บปรุ งพันธุ์ ซึ่งสามารถเพิ่มประสิทธิ ภาพในการคัดเลือก โดย
สามารถคัดเลือกได้ หลายลักษณะในเวลาเดียวกัน ความแม่นยาในการคัดเลือก และลดระยะเวลา โดยเฉพาะ
ลักษณะที่คดั เลือกได้ ยากและใช้ เวลานาน (จิรพงศ์, 2552) ซึ่งถ้ ามีเครื่ องหมายดีเอ็นเอที่แยกความแตกต่าง
ระหว่างระหว่างข้ าวสองพันธุ์ได้ ก็จะเป็ นประโยชน์อย่างมากในการจาแนกและตรวจสอบพันธุ์
เครื่ องหมายดีเอ็นเอแบบ Simple Sequence Repeat (SSR) เป็ นเครื่ องหมายที่จาเพาะเจาะจงตาแหน่ง
ลาดับเบสซ ้า ที่พบจะการกระจายตัวอยู่ทวั่ ทังจี
้ โนม สามารถตรวจสอบได้ ครัง้ ละหนึ่งตาแหน่ง และให้ ผลเป็ น
co-dominant โดยจานวนซ ้าในพืชแต่ละชนิดไม่เท่ากันทาให้ เกิดความผันแปรซึ่งสามารถตรวจสอบได้ โดยใช้
เทคนิค PCR เพิ่มปริ มาณดีเอ็นเอ ซึง่ ในบริ เวณที่มีลาดับเบสซ ้าตังอยู
้ ่ ความยาวของชิ ้นส่วน PCR ที่แตกต่างกัน
คือผลของจานวนซ ้าของลาดับเบสที่ไม่เท่ากัน (จิรพงศ์ , 2552) ดังนันการศึ
้
กษานี ้จึงใช้ เครื่ องหมายดีเอ็นเอแบบ
SSR ศึกษาข้ อมูลความเหมือนและความแตกต่างทางพันธุกรรมของข้ าว เพื่อใช้ ในหาความเหมือนและความ
แตกต่างทางพันธุกรรมของข้ าวสองพันธุ์
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อุปกรณ์ และวิธีการ
พันธุ์ข้าว 2 พันธุ์ ได้ แก่พนั ธุ์ขาวดอกมะลิ 105 และพันธุ์ กข15
เครื่ องหมายดีเอ็นแบบ SSR

Figure 1 The 226 SSR marker scattered throughout the genome, 12 chromosomes
การทาปฏิกริ ิยา Polymerase Chain Reaction (PCR)
การทาปฏิกิริยา PCR ใช้ ชุด PhirePlant Direct PCR Kit เป็ นชุด Kit โดยมีขนตอนดั
ั้
งนี ้คือ นาใบข้ าว
มาเจาะด้ วย Harris UNI-CORETM จะได้ เนื ้อเยื่อรู ปวงกลมเส้ นผ่านศูนย์กลาง 0.5 มิลลิเมตร (จานวน 5 ชิ ้น) ใส่
ลงในหลอด PCR เตรี ยม Master mixture (ส่วนประกอบใน PCR reaction) โดยต้ องการปริ มาตรรวมในหลอด
PCR เท่ากับ 10 ไมโครลิตร และเพิ่มปริ มาณดีเอ็นเอโดยปฏิกิริยาลูกโซ่ โดยขันตอนการเพิ
้
่มจานวนชิ ้นส่วนดีเอ็น
เอด้ วยเครื่ องพีซีอาร์ ประกอบด้ วย Initial denaturation 98°C นาน 5 นาที, denaturation 98°C นาน 5 นาที,
annealing 58°C นาน 5 นาที, extension 72°C นาน 5 วินาที, Final extension 72°C นาน 1 นาที, จานวน 40
รอบและวิเคราะห์ ผลจากการทาปฏิ กิริยา PCR ตรวจสอบ PCR product โดย 6%Polyacrylamide Gel
Electrophoresis (PAGE) และย้ อมเจลด้ วย silver nitrate (AgNO3) ตามวิธีการของ Benbouza et al. (2006)
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การวิเคราะห์ ความเหมือนทางพันธุกรรม
บันทึกข้ อมูลแถบดีเอ็นเอของข้ าว ที่แสดงความแตกต่างระหว่างพันธุ์ (polymorphic band) โดยให้ ค่า
การปรากฏของแถบดีเอ็นเอของข้ าวพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 เป็ น A และให้ คา่ การปรากฏของแถบดีเอ็นเอของข้ าว
พันธุ์กข15 เป็ น B โดยวิเคราะห์ความเหมือนทางพันธุกรรมเป็ นเปอร์ เซ็นต์ และแสดงผลความเหมือนและความ
แตกต่างทางพัน ธุก รรมของข้ าวทัง้ สองพัน ธุ์ใ นแต่ละโครโมโซมโดยใช้ โปรแกรม Graphical genotypes
(http://ggt.software.informer.com/2.0/)

ผลและวิจารณ์ ผลการทดลอง
จากการใช้ เครื่ องหมายดีเอ็นเอแบบ Simple Sequence Repeat (SSR) ทดสอบความแตกต่างทาง
พันธุกรรมของข้ าวพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 และพันธุ์กข15 จานวน 226 เครื่ องหมายที่กระจายอยู่ทวั่ จีโนมทัง้ 12
โครโมโซม (Figure2) พบว่าการนาเครื่ องหมายดีเอ็นเอแบบเอสเอสอาร์ มาใช้ สาหรับตรวจสอบความเหมือนและ
ความแตกต่างทางพันธุกรรมมีความแม่นยา (วราพงศ์, 2554) จึงทาให้ พบเครื่ องหมายดีเอ็นเอของข้ าวทังสอง
้
พันธุ์จานวน 212 เครื่ องหมายที่ให้ ผลเป็ นแบบไม่มีความแตกต่างทางพันธุกรรม โดยคิดเป็ นค่าความเหมือนทาง
พันธุกรรมเท่ากับ 93.81 เปอร์ เซ็นต์ (Table1) และพบว่ามีเครื่ องหมายที่สามารถแยกความแตกต่างระหว่างทัง้ 2
พันธุ์ได้ จานวน 14 เครื่ องหมาย ซึง่ วางตัวอยู่บนอยู่บนโครโมโซมที่ 2 คือ RM48 โครโมโซมที่ 4 คือ RM252
โครโมโซมที่ 8 คือ RM544 RM404 RM6948 โครโมโซมที่ 9 คือ RM316 โครโมโซมที่ 11 คือ RM5559 RM332
RM552 RM287 โครโมโซมที่ 12 คือ RM313 RM309 RM463 RM1103 คิดเป็ นค่าความแตกต่างทางพันธุกรรม
เท่ากับ 6.19 เปอร์ เซ็นต์ (Table1) ซึง่ ความแตกต่างทางพันธุกรรมที่พบอาจเกิดจากการฉายรังสี จึงทาให้ ข้าว
พันธุ์กข15 ออกดอกเร็ วกว่าพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 10-14 วัน (กรมการข้ าว, 2559) แต่ยังคงมีลกั ษณะทางด้ าน
คุณภาพเหมือนกันกับข้ าวพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105
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Table 1 Number of markers, monomorphic and polymorphic markers between KDML105 and RD15
varieties
Chromosome Number of
Number of
Number of Monomorphic Polymorphic
markers
Monomorphic Polymorphic
(%)
(%)
markers
markers
1
20
20
0
100.00
0.00
2

20

19

1

95.00

5.00

3
4

20
20

20
19

0
1

100.00
95.00

0.00
5.00

5

20

20

0

100.00

0.00

6

20

20

0

100.00

0.00

7

19

19

0

100.00

0.00

8

20

17

3

85.00

15.00

9

14

13

1

92.86

7.14

10

14

14

0

100.00

0.00

11

20

16

4

80.00

20.00

12

19

15

4

78.95

21.05

Total

-

-

-

93.90

6.10

212

14

93.81

6.19

Genetic similarity(%) 226

201

Figure 2 Genetic similarity between KDML105 and RD15 varieties on chromosome1-12
Genetic background similar between KDML105 and RD15 rice varieties
Genetic background difference between KDML105 and RD15 rice varieties
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สรุป
การศึก ษาความเหมือ นทางพัน ธุ ก รรมของข้ าวพัน ธุ์ ข าวดอกมะลิ 105 และข้ า วพัน ธุ์ ก ข15 ด้ ว ย
เครื่ องหมายดีเอ็นเอแบบ SSR จานวน 226 เครื่ องหมาย พบว่าข้ าวทังสองพั
้
นธุ์มีค่าความเหมือนทางพันธุกรรม
เป็ น 93.81 เปอร์ เซ็นต์ และพบความแตกต่างทางพันธุกรรม 6.19 เปอร์ เซ็นต์ แสดงให้ เห็นว่าเครื่ องหมายดีเอ็นเอ
แบบ SSR สามารถนามาใช้ ในการหาความเหมือนและความแตกต่า งทางพันธุกรรมของข้ าวและสามารถลด
ระยะเวลาในการตรวจสอบได้ เนื่องจากข้ าวพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 และพันธุ์กข15 มีลกั ษณะที่เหมือนกันมากไม่
ว่าจะเป็ น ลักษณะทรงต้ น เมล็ด แต่จะมีความแตกต่างกันช่วงเดียวคือการออกดอก
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ความทนทานของอนุภาคไวรัส เอ็นพีวี ตอแสงยูวีดวยเทคนิค Starch-encapsulation
Persistence of Nucleopolyhedrovirus for Sunlight Ultraviolet
through Starch-encapsulation Techniques
สมชัย สุวงศศักดิ์ศรี 1* ภัทรพร สรรพนุเคราะห1 และ สิทธิศิโรดม แกวสวัสดิ์1
Somchai Suwongsaksri1*, Phattaraporn Sappanukroh1 and Sittisirodom Kaewsawat1

บทคัดยอ
ศึกษาการเพิ่ม ประสิ ทธิภาพของเชื้อ ไวรัส เอ็น พีวี หนอนกระทูหอม
Spodoptera
exigua
nucleopolyhedrovirus (SeNPV) ตอแสงยูวีดวยเทคนิค Starch-encapsulation โดยเคลือบอนุภาคไวรัส เอ็นพีวี
หนอนกระทูหอม ดวยสารปองกันรังสียูวีชนิดตางๆ ไดแก Titanium dioxide, Congo red, Molasses, Carbon
charcoal และ Skim milk โดยใชแปงมันสําปะหลังดัดแปร (modified tapioca starch) เปนตัวเคลือบ พบวาเกิด
ฟลมบางๆ ลอมรอบอนุภาคไวรัสในทุกกรรมวิธีอยางชัดเจนเมื่อตรวจสอบภายใตกลองจุลทรรศนอิเล็กตรอนแบบ
สองผาน และเมื่อนําไปทดสอบดวยการผานรังสียูวี ชนิดบี ที่เวลาตางๆ พบวา การเคลือบดวยสารปองกันรังสียูวี
ทุกชนิดที่คัดเลือกมาทดสอบนี้ ชวยใหเชื้อไวรัสมีประสิทธิภาพในการกําจัดหนอนไดนานขึ้นกวาเชื้อสดที่ไมได
เคลือบสารปองกันรังสียูวี เมื่อพิจารณาจากคาเปอรเซ็นตการมีชีวิตรอดของเชื้อไวรัส (Original activity remaining
percentage) พบวามีเพียงสาร Titanium dioxide และ Congo red ที่ชวยใหเชื้อมีชีวิตอยูรอดไดมากกวา 50
เปอรเซ็นต เมื่อเชื้อไดรับแสงยูวี ชนิดบีนานถึง 24 ชั่วโมง

ABSTRACT
The study focus on increasing pest control efficacy of Spodoptera exigua
nucleopolyhedrovirus under ultraviolet light by using UV protectants and starch-encapsulation
techniques. By employing starch-encapsulation techniques, different UV protectants such as titanium
dioxide, congo red, molasses, carbon charcoal, and skim milk were added to modified tapioca starch
to coat the virus. Transmission electron microscope revealed that the process created thin film of
protectants around virus particles. The virus, treated with each formulation, was exposed to certain
period of UVB light. It was found that, after exposing to UVB, the virus coated with UV protection in all
tests were more effective in control the larvae when comparing to the cruded virus. Interestingly, after
exposing to 24 hours of UVB, only the virus coated with either titanium dioxide or congo red still
maintained not less than 50 percent survival according to the original activity remaining percentage.
Key Words: nucleopolyhedrovirus, Beet armyworm, Starch-encapsulation, original activities remainding percentage
*Corresponding author; e-mail address: ssusri@yahoo.com
1
สํานักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร กรุงเทพฯ 10900
1
Plant Protection Research and Development Office, Department of Agriculture, Bangkok 10900
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คานา
พิษตกค้ างจากการใช้ สารเคมีกาจัดแมลงศัตรู พืชนอกจากส่งผลกระทบต่อเกษตรกร และสภาพแวดล้ อม
แล้ ว ยังก่อให้ เกิดพิษตกค้ างในผลผลิตทางการเกษตรที่ส่งออกไปต่างประเทศของไทย กรมวิชาการเกษตรจึงได้
ค้ นคว้ าวิจัยนาจุลินทรี ย์จากธรรมชาติมาใช้ ควบคุมแมลงศัตรู พืช เพื่ อนาไปใช้ ลดหรื อทดแทนสารเคมีป้องกัน
กาจัดแมลง โดยการค้ นคว้ าวิจยั ไวรัสชนิด Nucleopolyhedrovirus (NPV) ที่พบในประเทศมาใช้ ควบคุมแมลง
ศัตรู พืช จุลินทรี ย์ชนิดนี ้มีประสิทธิภาพสูง มีความเฉพาะเจาะจงสูงต่อแมลงเป้าหมาย จึงปลอดภัยต่อแมลงศัตรู
ธรรมชาติและแมลงที่มีประโยชน์ มีความปลอดภัยต่อมนุษย์ สัตว์และสิ่งแวดล้ อมสูง และเป็ นที่ยอมรับในประเทศ
ที่พัฒนาแล้ วว่า ไวรั ส NPV เป็ นจุลินทรี ย์ที่ เหมาะสมที่ จะนามาใช้ ควบคุมศัตรู พืช สามารถใช้ ร่วมกับวิธีการ
ป้องกันกาจัดอื่นๆ ในระบบการจัดการศัตรู พืชแบบผสมผสาน (Integrated Pest Management) กรมวิชาการ
เกษตรได้ มีนโยบายที่จะสร้ างความปลอดภัย ลดการปนเปื ้อนและผลกระทบต่อสภาพแวดล้ อมจากสารเคมี
ป้องกันกาจัดศัตรู พืช ด้ วยการหาสิ่งทดแทนเพื่อลดการใช้ สารเคมีป้องกันกาจัดศัตรู พืช โดยที่คณ
ุ ภาพและผลผลิต
ไม่ลดลงและไม่เพิ่มต้ นทุนการผลิต (กรมวิชาการเกษตร, 2542; Matthews,1984) แต่การใช้ ไวรัสก็มีข้อจากัดอยู่
บางประการ จากการเสื่อมจากสภาพอากาศที่ร้อนมีแสงแดด โดยเฉพาะรังสียูวีบีในแสงแดดเป็ นปั จจัยสาคัญ
ที่สดุ ในการลดประสิทธิภาพของเชื ้อไวรัส ซึง่ สมชัยและคณะ (2556) ได้ ทดสอบการสารป้องกันรังสียูวีชนิดต่างๆ
ร่ วมกับไวรั สเอ็นพีวี หนอนกระทู้หอม พบว่ามีประสิทธิ ภาพในการกาจัดหนอนกระทู้หอมได้ หลายชนิด ได้ แก่
Titanium dioxide ที่เป็ นสาร reflectant, Congo red ที่เป็ นสาร absorbent ดูคลื่นรังสียูวี, Molasses ที่เป็ นสาร
anti-evaporant ช่วยลดการระเหย, Carbon charcoal ที่เป็ นสาร free radical scavenger ลดการเสื่อมสภาพ
ของเชื ้อจากรังสียวู ี และ Skim milk ที่ช่วยกระตุ้นการกินของหนอนและป้องกันอันตรายรังสียูวีได้ เช่นกัน ดังนันจึ
้ ง
ได้ มีความพยายามที่จะเพิ่มประสิทธิภาพของเชื ้อให้ คงทนต่อสภาพแดดจัด ด้ วยการผสมสารเพิ่มฤทธิ์ชนิดต่างๆที่
กล่าวข้ างต้ น โดยทาให้ สารเพิ่มฤทธิ์เหล่านี ้สามารถเคลือบติดไปบนอนุภาคไวรัสตลอดเวลา แม้ จะนาไปผสมน ้า
เพื่อฉีดพ่นในสภาพไร่ ลดการเสื่อมสภาพของเชือ้ ไวรัสจากแสงแดด ทาให้ อนุภาคไวรัสอยู่ได้ นานขึ ้นในสภาพไร่
(ทิพย์วดี, 2549; อุทยั , 2537; Herbert,1999)

อุปกรณ์ และวิธีการ
1. ทดสอบการเคลือบอนุภาคไวรั ส เอ็นพีวี
เคลือบอนุภาคไวรั ส เอ็นพี วี ด้ วยวิธี Starch-encapsulation โดยดัดแปลงจากวิธีของ Dunkle และ
Shasha (1988) ด้ วยการนาเชือ้ ไวรั ส เอ็นพีวี หนอนกระทู้หอม มาผสมกับนา้ บริ สทุ ธิ์ และนา้ มันพืชบริ สุทธิ์
(refined vegetable oil) จากนันน
้ าไปผสมกับสารป้องกันรังสียูวีแต่ละชนิดที่ผ่านการทดสอบประสิทธิภาพแล้ ว
ได้ แก่ Titanium dioxide, Congo red, Molasses, Carbon charcoal และ Skim milk ในอัตรา 4%, 5%,10%,
3% และ 2% ตามลาดับผสมให้ เข้ ากันกับ modified tapioca starch 30 กรัมและเชื ้อไวรัสสด 100 กรัม นาไปเก็บ
ที่อุณหภูมิ 5 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 3 วัน เพื่อให้ แป้งคืนตัว (retrogradation) แล้ วจึงนาส่วนผสมทุกสูตร
ทัง้ หมดออกมาทาให้ แ ห้ งที่ อุณ หภูมิห้อ ง จากนัน้ น าไปผสมกับ แป้ งบริ สุท ธิ์ ที่ผ ลิตจากธัญพื ช โดยปรั บ อัต รา
ส่วนผสมทัง้ หมดให้ เชื อ้ ไวรั ส มีความเข้ มข้ น สุดท้ ายเท่ ากับ 1x109 PIB/ml น าไปบดให้ ล ะเอีย ดด้ วยเครื่ อง
บดละเอียดความเร็ วสูง DMF 2B ความเร็ วรอบ 28,000 รอบต่อนาที แล้ วเก็บตัวอย่างที่อณ
ุ หภูมิ 5 องศาเซลเซียส
แล้ วนาไปถ่ายภาพเพื่อดูโครงสร้ างของไวรั สใต้ กล้ องจุลทรรศน์ อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (Scanning electron
microscope) และแบบส่องผ่าน (Transmission electron microscope)
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2. การทดสอบประสิทธิภาพการกาจัดหนอนกระทู้หอมในห้ องปฏิบัตกิ าร
2.1 เตรี ยมอาหารเทียมสาหรั บเลี ้ยงหนอนในภาชนะมีฝาปิ ดขนาดปริ มาตร 30 มิลลิลิตร แล้ วเคลือบ
ผิวหน้ าอาหารเที ยมด้ วยชี วผลิตภัณฑ์ ไวรั ส เอ็นพี วี หนอนกระทู้หอม ที่ เตรี ยมเสร็ จแล้ วในข้ อ 1 ถ้ วยละ 30
ไมโครลิตร กรรมวิธีละ 30 ถ้ วย จานวน 2 ชุด วางแผนการทดลองแบบ Completely Randomized Design
(CRD) มี 7 กรรมวิธี 5 ซ ้า ซ ้าละ 6 ถ้ วย เปรี ยบเทียบกับเชือ้ สด (Crude virus) โดยใช้ อตั ราความเข้ มข้ น
เช่นเดียวกับอัตราที่แนะนา คือ 30 มล.ต่อน ้า 20 ลิตร ส่วนกรรมวิธีควบคุมใช้ น ้ากลัน่ เคลือบผิวหน้ าอาหารเทียม
2.2 นาถ้ วยอาหารเทียมชุดแรกทังหมดที
้
่เตรี ยมเสร็ จแล้ วไปเข้ าตู้ทึบที่ ติดหลอดยูวี ชนิดบี ที่มีความยาว
คลื่นอยู่ในช่วง 250-300 นาโนเมตร แหล่งกาเนิดแสงใช้ หลอดยูวีชนิดบี ที่มีกาลังส่องสว่าง (output) 26 วัตต์ต่อ
100 ชัว่ โมง จานวน 2 หลอด ติดตังหลอดให้
้
มีระยะครอบคลุมตัวอย่างเท่ากันทัว่ พื ้นที่สาหรับวางตัวอย่าง และวัด
ระดับแสงด้ วยเครื่ องวัดแสงยูวี LT Lutron UV-340 ให้ ได้ พลังงานแสงตกลงพื ้นที่เท่ากับ 1 µW/cm2 ระยะห่าง
ของตัวอย่างถึงแหล่งกาเนิดแสงประมาณ 20 เซนติเมตร ให้ ถ้วยอาหารเทียมทังหมดผ่
้
านรังสียูวีเป็ นเวลา 6, 12
และ 24 ชัว่ โมง ตามลาดับ ส่วนอาหารชุดที่ 2 ไม่ต้องผ่านแสงยูวี แล้ วนาอาหารทัง้ 2 ชุดเก็บที่อณ
ุ หภูมิ 6 ± 2oC
เพื่อรอทดสอบ Bioassay กับหนอนกระทู้หอม ด้ วยวิธี feeding method ต่อไป
2.3 นาถ้ วยอาหารเทียมที่ผ่านรั งสียูวีและไม่ผ่านรังสียูวี ตามเวลาที่กาหนดไปทดสอบกับหนอนกระทู้
หอม วัย 3 ถ้ วยละ 1 ตัว กรรมวิธีละ 30 ถ้ วย ตรวจนับการตายของหนอนที่ 10 วัน
การบันทึกข้ อมูล
บันทึกจานวนการตายของหนอนจากการทดลอง แล้ วนาค่าที่ได้ ไปวิเคราะห์ผลทางสถิติ ด้ วยโปรแกรม
IRRISTAT

ผลและวิจารณ์ ผลการทดลอง
จากการศึกษาภาพถ่ายจากกล้ องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราดของไวรัส เอ็นพีวี หนอนกระทู้หอม
ทาให้ เห็นลักษณะพื ้นผิวของผลึกโปรตีนได้ ละเอียดชัดเจน พบว่ามีลกั ษณะพื ้นผิวเป็ นร่ องขรุ ขระเล็กๆ ซึง่ เป็ นร่ อง
ที่เกิดจากการฝั งตัวของ virions ในผลึกโปรตีน ผลึกโปรตีนเหล่านี ้มีหลายรู ปแบบ แต่ส่วนใหญ่จะพบเป็ นรู ปทรง
กลม และมีขนาดที่แตกต่างกัน มีขนาดเส้ นผ่าศูนย์ กลางตังแต่
้ 0.7-2.8 ไมครอน (Figure 1) เมื่อดูจากกล้ อง
จุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องผ่าน พบว่าไวรัสชนิดนี ้เป็ นชนิด multiple embedded เนื่องจากในผลึกโปรตีนมี
virion ที่ประกอบด้ วยอนุภาคไวรั สตังแต่
้ 1 หรื อมากกว่า 1 อนุภาคในผนัง 2 ชัน้ ที่ล้อมรอบ ซึ่ง virion ก็คือ
อนุภาคไวรั ส (nucleocapsid) ที่ มีผนังล้ อมรอบแล้ ว และขนาดของวิริออนก็จะขึน้ อยู่กับจานวนอนุภาคไวรั ส
(Figure 2)
เมื่อทาการเคลือบอนุภาคไวรัส เอ็นพีวี หนอนกระทู้หอม ด้ วยวิธี Starch-encapsulation โดยใช้ แป้งมัน
สาปะหลังดัดแปร (modified tapioca strach) ที่มีคณ
ุ ลักษณะเป็ น pregelatinization ด้ วยการให้ ความร้ อนกับ
แป้งที่แขวนลอยในน ้า จากนันท
้ าให้ แห้ งด้ วยความร้ อน แป้งพรี เจลาติไนซ์จะมีความหนืดและ adhesiveness ต่า
กว่าแป้งสุกที่เตรี ยมใหม่ๆ ช่วยให้ อนุภาคถูกเกาะติดกับสารชนิดอื่นได้ ดีขึ ้น เมื่อทาการเคลือบอนุภาคไวรัสกับสาร
ป้องกันรังสียูวีชนิดต่างๆ ได้ แก่ Titanium dioxide, Congo red, Molasses, Carbon charcoal และ Skim milk
ผลการศึกษาพบว่า ปรากฏฟิ ล์ มบางๆ ล้ อมรอบอนุภาคไวรั สจากสารป้องกันรั งสียูวีชนิ ดต่างๆ ทุกชนิ ดอย่าง
ชัดเจน (Figure 3-7) เปรี ยบเทียบภาพของอนุภาคไวรัสก่อนเคลือบด้ วยสารป้องกันรังสียูวี (Figure 2) เมื่อมอง
จากกล้ องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องผ่าน แสดงให้ เห็นว่าการเคลือบอนุภาคไวรัส เอ็นพีวี ด้ วยสารป้องกันรังสี
ยูวีชนิดต่างๆ สามารถใช้ เทคนิค starch-encapsulation ได้ ดี
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Figure 1

Figure 2

Figure 3

Figure 4

Figure 5

Figure 6

Figure 7
Figure 1 Scanning electron microscope of occlusion bodies of SeNPV
Figure 2 Transmission electron micrograph of occlusion bodies of SeNPV
Figure 3 Electron micrograph of the cross section of SeNPV occlusion bodies after starch encapsulation with
titanium dioxide
Figure 4 Electron micrograph of the cross section of SeNPV occlusion bodies after starch encapsulation with
congo red
Figure 5 Electron micrograph of the cross section of SeNPV occlusion bodies after starch encapsulation with
molasses
Figure 6 Electron micrograph of the cross section of SeNPV occlusion bodies after starch encapsulation with
carbon charcoal
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Figure 7 Electron micrograph of the cross section of SeNPV occlusion bodies after starch encapsulation with
skim milk

เมื่อนาตัวอย่างทังหมดไปทดสอบความสามารถในการป
้
้ องกันรังสียวู ี ด้ วยการละลายน ้า แล้ วเคลือบเป็ น
แผ่นฟิ ล์มบางๆ บน plate ก่อนนาไปผ่านแสงยูวี ชนิดบี เป็ นเวลา 6 12 และ 24 ชัว่ โมง ตามลาดับ อนุภาคไวรัสที่
ผ่านการเคลือบด้ วยสารป้องกันรั งสียูวีเหล่านี ้ เมื่อนาไปทดสอบกับหนอนกระทู้หอมวัย 3 พบว่าทุกกรรมวิธีที่
ทดสอบมีประสิทธิภาพในการกาจัดหนอนกระทู้หอมสูงกว่าอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติกบั การใช้ ไวรัสสด (Cruded
virus) ที่ไม่มีการเคลือบอนุภาคไวรัส และกรรมวิธีควบคุมที่ใช้ น ้า โดยประสิทธิภาพในการกาจัดหนอนกระทู้หอม
จะลดลงตามระยะเวลาที่ได้ รับแสงยูวี เมื่อผ่านแสงยูวีเป็ นเวลานานถึง 24 ชั่วโมง ประสิทธิ ภาพในการกาจัด
หนอนกระทู้หอมจะลดลงอย่างชัดเจน โดยไวรัสที่เคลือบด้ วย Titanium dioxide และ Congo red มีประสิทธิภาพ
สูงสุดไม่แตกต่างกันทางสถิติ รองลงมาคือ อนุภาคไวรัสที่เคลือบด้ วย Molasses, Carbon charcoal และ Skim
milk ซึ่งมีความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติกบั ไวรัสสดและน ้ากลัน่ โดยมีเปอร์ เซ็นต์ตายของหนอนเฉลี่ย
50.0, 48.6, 40.1, 30.4, 29.3, 12.0 และ .03 เปอร์ เซ็นต์ตามลาดับ เมื่อพิจารณาในภาพรวมที่ 24 ชัว่ โมง จะ
พบว่า ไวรัสที่เคลือบด้ วย Titanium dioxide มีประสิทธิภาพสูงไม่แตกต่างทางสถิติกบั Congo red รองลงมาเป็ น
กรรมวิธีที่เคลือบสารป้องกันรังสียวู ีชนิดต่างๆ ที่เหลือซึง่ มีประสิทธิภาพที่ต่ากว่าอยู่ระหว่าง 48.6-29.3 เปอร์ เซ็นต์
แต่ยงั คงมีประสิทธิภาพสูงกว่า ไวรัสสดที่มีประสิทธิภาพเพียง 12.0 เปอร์ เซ็นต์ (Table 1)
Table 1 Mean percentage mortality of Starch-encapsulated Spodotera exigua nucleopoly- hedrovirus
(SeNPV) formulated with UV protectants and exposed to simulated sunlight UV for different
period of time
% Mortality of larvae after UV exposure1
Treatment
6 hr.
12 hr.
24 hr.
1. Titanium dioxide
68.2±3.3 a2A3
60.1±2.6 aAB
50.0±4.3 aB
2. Congo red
62.0±2.1 aA
57.2±1.3 aA
48.6±3.2 aB
3. Molasses
54.6±3.8 abA
48.8±1.4 b AB
40.1±1.6 bB
4. carbon charcoal
50.4±2.9 bA
40.2±1.5 bcB
30.4±0.8 cC
5. Skim milk
52.0±1.3 abA
38.0±0.7 cB
29.3±1.5 cC
6. Crude virus
32.6±4.2 cA
20.4±0.8 dB
12.0±1.2 dC
7. Distilled water
.03± 0.7 dA
.06± 0.8 eA
.03±0.6 eA
C.V. (%)
13.2
18.6
10.4
1
Percentage mortality of larvae adjusted by Abbott’s formula
2,3
Means followed by the same small letter (within the column) and capital letter (within the
rows) do not differ significantly at 95 % by DMRT
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เมื่อพิจารณาจากค่าเปอร์ เซ็นต์การมีชีวิตรอดของเชื ้อไวรัส (Original activity remaining percent ;%
OAR) ซึ่งเป็ นค่าที่ได้ จากอัตราส่วนระหว่างค่าเปอร์ เซ็นต์การตายของหนอนจากเชือ้ ไวรัส เอ็นพีวี ที่เคลือบด้ วย
สารป้องกันแสงยูวีชนิดต่างๆ และได้ รับแสงยูวี ณ เวลาที่ศกึ ษา กับค่าเปอร์ เซ็นต์การตายของหนอนจากเชื ้อไวรัส
เอ็นพีวี ที่เคลือบด้ วยสารป้องกันแสงยูวี แต่ไม่ได้ รับแสงยูวี ผลการทดลองที่เวลา 24 ชั่วโมง พบว่า เชื ้อไวรัสทุก
กรรรมวิธีที่ไม่ผ่านแสงยูวี มีประสิทธิภาพไม่แตกต่างกันทางสถิติ มีเปอร์ เซ็นต์การตายของหนอนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง
94.5-90.0 เปอร์ เซ็นต์ โดยกรรมวิธีควบคุมมีเปอร์ เซ็นต์การตายของหนอนเพียง .03 เปอร์ เซ็นต์ แต่เมื่อผ่านแสงยูวี
แล้ วพบว่า ทุก กรรมวิธี มีป ระสิ ทธิ ภาพลดลงแตกต่างอย่ างมีนัยส าคัญทางสถิ ติกับการไม่ไ ด้ ผ่ านแสงยูวี โดย
กรรมวิธีที่ผ่านแสงยูวีที่เชื ้อไวรัสเคลือบด้ วย Titanium dioxide และ Congo red มีประสิทธิภาพสูงสุดไม่แตกต่าง
กันทางสถิติ มีเปอร์ เซ็นต์การตายของหนอนเฉลี่ย 50.0 และ 48.6 เปอร์ เซ็นต์ตามลาดับ มีค่าการมีชีวิตรอดของ
เชื ้อสูงถึง 54.1 และ 53.3 เปอร์ เซ็นต์ตามลาดับ ส่วนกรรมวิธี เหลือได้ แก่ Molasses, Carbon charcoal และ
Skim milk มีเปอร์ เซ็นต์การมีชีวิตรอดของเชื ้อไวรัส น้ อยกว่า 50 เปอร์ เซ็นต์ มีค่าเปอร์ เซ็นต์การมีชีวิตรอดของเชื ้อ
ไวรัส เท่ากับ 42.4, 33.7 และ 31.4 ตามลาดับ โดยเชื ้อไวรัสสด มีเปอร์ เซ็นต์การมีชีวิตรอดของเชื ้อไวรัส เหลือ
เพียง 13.3 เปอร์ เซ็นต์ (Table 2 )
Table 2 Mean percentage mortality and percentage original activity remaining of Starchencapsulated Spodotera exigua nucleopolyhedrovirus (SeNPV) formulated with or without
UV protectants and exposed to UVB 24 hours (after 10 days at 25± 2oC)
UV protectants1
1. Titanium dioxide
2. Congo red
3. Molasses
4. Carbon charcoal
5. Skim milk

% mortality of larvae

Sunlight
treatment2

Means± SE
50.0±4.3 b3
92.4±2.4 a
48.6±3.2 b
91.2±1.2 a
40.1±1.6 c
94.5±2.5 a
30.4±0.8 c
90.3±3.4 a

treated
untreated
treated
untreated
Treated
untreated
treated
untreated
treated
untreated
treated
untreated
untreated

29.3±1.5 c
93.2±2.0 a
6. Cruded virus
12.0±1.2 d
90.0±2.6 a
7. Distilled water
.03 ±.06 e
C.V. (%)
20.4
1
Includes starch-encapsulated SeNPV and UV protectant.
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2

Treat sample were exposed to simulated UVB and untreat sample were not exposed to
simulated UVB.
3
Means followed by the same small letter do not differ significantly at 95 % by DMRT
4
Percentage of the original activity remaining based on ratio between treated and untreated
mortality after exposure for 24 hour to simulated UVB.
จากการศึกษาของสมชัยและคณะ (2556) ได้ รายงานถึงประสิทธิ ภาพของสารป้องกั นรั งสียูวีชนิ ด
เดียวกับการทดลองนีไ้ ปผสมกับเชื อ้ ไวรั ส เอ็นพี วี โดยไม่ผ่านการเคลือบอนุภาคไวรั ส เมื่อผ่านแสงยูวี ชนิ ดบี
พบว่าประสิทธิ ภาพของเชือ้ ไวรั สจะยังคงมีประสิทธิภาพได้ เพียง 3 ชั่วโมง โดยมีเปอร์ เซ็นต์การตายของหนอน
เฉลี่ยระหว่าง 85.0-89.2 เปอร์ เซ็นต์ แต่หลังจากนัน้ เชือ้ ไวรั สจะมีประสิทธิ ภาพในการกาจัดหนอนต่ากว่า 50
เปอร์ เซ็นต์ในทุกกรรรมวิธี แต่การศึกษานี ้ได้ เพิ่มระยะเวลาของการรับแสงยูวีให้ นานขึ ้นถึง 24 ชัว่ โมง แม้ ว่าเชื ้อ
จะผ่านแสงยูวีนานถึง 6 ชั่วโมง เชือ้ ไวรั สที่ผ่านการเคลือบด้ วยสารป้องกันรั งสียูวีก็ยงั คงมีป ระสิทธิภาพในการ
กาจัดหนอนเกิน 50 เปอร์ เซ็นต์ แสดงว่าการเคลือบอนุภาคไวรั สด้ วยสารป้องกันรั งสียูวี ด้ วยเทคนิค Starchencapsulatin สามารถยืดระยะเวลาให้ เชื ้อมีชีวิตอยู่รอดได้ นานขึ ้นกว่าการผสมเชื ้อกับสารป้องกันรังสียูวีแบบ
ธรรมดา สอดคล้ องกับการศึกษาของ Ignoffo และ Batzer (1971) ที่รายงานถึงการเคลือบอนุภาคไวรัสด้ วยสาร
ป้องกันรั งสียูวีโดยเทคนิ ค Starch-encapsulation จะช่วยให้ เชื อ้ มีชีวิตรอดได้ นานขึน้ ในสภาพธรรมชาติที่มี
แสงแดดเป็ นตัวทาลายเชื ้อไวรั ส ช่วยให้ เชื ้อไวรัสสามารถกาจัดหนอนได้ นานขึ ้นกว่าเดิม และวิธีการเคลือบด้ วย
เทคนิค Starch-encapsulatinในการศึกษานี ้ เป็ นวิธีปฏิบตั ิที่ไม่ซบั ซ้ อนไม่จาเป็ นต้ องใช้ อปุ กรณ์ พิเศษแต่อย่างใด
เนื่องจากใช้ แป้งดัดแปรซึง่ มีราคาถูกเป็ นตัว เคลือบสารป้องกันรังสียูวีให้ ติดบนอนุภาคไวรัส จึงมีต้นทุนที่ต่ากว่า
การเคลื่อบด้ วยวิธีอื่นๆที่ต้องใช้ อปุ กรณ์ เฉพาะเช่น เครื่ อง Spray dryer หรื อเครื่ องอบแห้ งแบบเยือกแข็ง(Freeze
dryer) นอกจากนี ว้ ัตถุดิ บ ที่ ใ ช้ น อกจากมีร าคาต่า แล้ ว ยังมี ความปลอดภัย สูงต่ อเกษตรกรและผู้บ ริ โภค แต่
เนื่องจากงานวิจยั นี ้ยังอยู่ในระดับห้ องปฏิบตั ิการเป็ นส่วนใหญ่ จึงมีความจาเป็ นที่จะต้ องทดสอบในสภาพไร่ ที่มี
ปั จจัยแวดล้ อมจานวนมากเพื่อให้ สามารถยืนยันผลที่ชดั เจนต่อไป

สรุป
จากการศึกษาภาพถ่ายอิเล็กตรอนแบบส่องกราดของไวรัส เอ็นพีวี หนอนกระทู้หอม ทาให้ เห็นลักษณะ
พื ้นผิวของผลึกไวรัสที่ประกอบด้ วยโปรตีน อย่างชัดเจน พบว่ามีลกั ษณะพื ้นผิวเป็ นร่ องขรุ ขระเล็กๆ ซึง่ เป็ นร่ อ งที่
เกิดจากการฝั งตัวของ virions ในผลึกโปรตีน ซึง่ ผลึกโปรตีนเหล่านี ้มีหลายรู ปแบบแต่ส่วนใหญ่จะพบเป็ นรู ปทรง
กลม และมีขนาดที่แตกต่างกันไม่แน่นอน มีขนาดเส้ นผ่าศูนย์กลางตังแต่
้ 0.7-2.8 ไมครอน ไวรัสชนิดนี ้เป็ นชนิด
multiple embedded มี virion ซึง่ หมายถึง อนุภาคไวรัส (nucleocapsid) ที่มีผนังล้ อมรอบ ในแต่ละ virion อาจ
พบอนุภาคไวรัสได้ ตงแต่
ั ้ 1 ถึง 6 อนุภาค การเคลือบอนุภาคไวรัส เอ็นพีวี หนอนกระทู้หอมด้ วยเทคนิค Starchencapsulation รวมกับสารป้องกันรังสียวู ี ได้ แก่ Titanium dioxide และ Congo จะช่วยป้องกันไม่ให้ แสงกระทบ
ต่ออนุภาคไวรัสโดยตรง ทาให้ อนุภาคไวรัส สามารถอยู่รอดในสภาพที่โดนแสงแดดได้ นานขึ ้น และมีประสิทธิภาพ
ในการกาจัดหนอนกระทู้หอมดีขึ ้นกว่าเดิม
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การคัดเลือกสายพันธุง าใหมีลักษณะฝกตานทานการแตกโดยการผสมขามระหวางพันธุ C plus 1
และสายพันธุ KUAOX25 รวมกับการคัดเลือกแบบบันทึกประวัติ
Selection of Sesame varieties for Shatter Resistance by Crossing between C plus 1
and KUAOX25 with Pedigree Selection
ผกาเกศ สมแสง1 เยาวมาลย เขียวสอาด1 ธนพงษ ยอดยิ่งยง1 วีรชัย มัธยัสถถาวร1 และเฉลิมพล ภูมิไชย1
Phakaked Somsaeng1, Yaowamarn Keawsaard1, Tanapong Yodyingyong1, Weerachai Matthayatthaworn1
and Chalermpol Phumichai1

บทคัดยอ
ปญหาการแตกของฝกงาเปนสาเหตุสําคัญที่ทําใหผลผลิตลดลง การปรับปรุงพันธุเปนวิธีหนึ่งที่แกไข
ปญหาได การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อคัดเลือกสายพันธุงาใหมีลักษณะฝกตานทานการแตก และมีองคประกอบ
ผลผลิตสูง โดยทําการผสมขามระหวางพันธุ C plus 1 และสายพันธุ KUAOX25 รวมกับการคัดเลือกแบบบันทึก
ประวัติ ในประชากรลูกรุนที่ 2 ไดศึกษาพันธุกรรมของลักษณะฝกตานทานการแตกดวยการทดสอบไคสแควร พบมี
การกระจายตัวของตนงาฝกตานทานการแตก: ฝกแตกเทากับ13:3 แสดงวาลักษณะการแตกของฝกงาควบคุม
ดวยยีน 2 คู ปฏิกิริยาของยีนเปนการขมของยีนตางตําแหนง(epistasis) แบบ Inhibiting action และคาเฉลี่ย
ลักษณะการเกษตรที่สําคัญ ไดแก ความสูงตน 156.34 เซนติเมตร น้ําหนักตอฝก 0.43 กรัม จํานวนฝกตอตน 69
ฝก น้ําหนักฝกตอตน 32.71 กรัม และน้ําหนักเมล็ดตอตน 18.46 กรัม คัดเลือกสายพันธุงามา 10 เปอรเซ็นต เพื่อ
นําไปปลูกเปนประชากรรุน F3 และคัดเลือกสายพันธุที่มีความตานทานการแตกของฝกสูงตอไป
ABSTRACT
Capsule shattering before or during harvest can cause yield losses and a majority problem of
sesame seed production. The objective of the present study was to select the resistance to capsule
shattering in the F2 derived from a cross between C plus 1, a sesame line with shattering-resistant
capsules and KUAOX25, a line with shattering-susceptible capsules. Pedigree selection method was
applied in F2 population with the record of plant height, seed weight per capsule, number of capsules
per plant, capsule weight per plant and seed weight per plant. Chi square test was significant on 13:3
ratio showing shattering in sesame was controlled by two genes with dominant and recessive
interaction. The population mean of plant height was 156.34 cm., seed weight per capsule was 0.43 g,
number of capsules per plant was 69 capsule, capsule weight per plant 32.71 g and seed weight per
plant 18.46 g. Select sesame varieties 10 percent. To grow the population F3 and select sesame
varieties of high shatter resistance.
Key Words: rice shattering-resistant, sesame, epistasis
* Corresponding author; e-mail address: mindagon70@gmail.com
1
ภาควิชาพืชไรนา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร กรุงเทพฯ 10900
1
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คํานํา
งาเป น ราชิ นี แ ห ง พื ช น้ํ า มั น เนื่ อ งจากมี คุ ณ ค า ทางอาหารสู ง ในเมล็ ด งาประกอบด ว ยน้ํ า มั น โปรตี น
คารโบไฮเดรต ธาตุอาหาร เยื่อใย วิตามิน (วาสนา, 2550) ซึ่งโดยองคประกอบตางๆ มากมายของงานี้ ทําใหงา
สามารถนําไปใชงานไดหลายทาง ไมวาจะผลิตเปนน้ํามันงาเพื่อประกอบอาหาร หรือสวนผสมในอาหาร ใชเปน
สวนประกอบในอาหารเสริมบํารุงรางกาย ใชเปนสวนประกอบในเวชสําอาง
ในปจจุบันพันธุงาที่ปลูกเปนพันธุการคาทั่วโลกรอยละ 99 เปนพันธุฝกแตกจึงทําใหเมล็ดสูญหายกอน
การเก็บเกี่ยว (Langham, 2001) และราคาที่เกษตรกรขายไดอยูที่ 26.03 บาทตอกิโลกรัม (สํานักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร, 2556) ซึ่งถือวาเปนราคาที่ต่ําจึงเปนเหตุผลที่ทําใหเกษตรกรไมนิยมปลูกงา สาเหตุดังกลาวทําให
นักปรับปรุงพันธุหันมาปรับปรุงพันธุงาใหมีลักษณะฝกไมแตก ฝกตานทานการแตก ฝกสุกแกพรอมกันหรือใหมี
การเจริญเติบโตแบบไมทอดยอด ฝกชะลอการแตกหลังสุกแก ซึ่งสามารถแกไขปญหาผลผลิตสูญหายได (วาสนา
, 2550) โดยในป ค.ศ. 1943 Langham ไดคนพบพันธุงาที่มีลักษณะไมแตก 1 ตนในแปลงปลูกรุนที่ 5 ของคูผสม
Criollo กับ Selection5 (Langham, 1946) สําหรับประเทศไทยไดมีการปรับปรุงพันธุงาใหมีลักษณะฝกไมแตก
เชน งาขาวพันธุ C plus 1 และงาขาวพันธุ C plus 2 ไดมาจากการคัดเลือกพันธุดวยวิธีบันทึกประวัติ (pedigree)
จากการผสมขามระหวางพันธุ Kuds611 กับ S20 โดยมีลักษณะเดน คือ เมื่อสุกแกฝกไมแตก (วาสนา, 2550)
ดังนั้น การปรับปรุงพันธุงาใหมีลักษณะฝกตานทานการแตกจึงเปนทางเลือกหนึ่งเพื่อใหมีผลผลิตงา
เพิ่มขึ้นได โดยการวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อคัดเลือกสายพันธุงาใหมีลักษณะฝกตานทานการแตก และมี
องคประกอบของผลผลิตสูง

อุปกรณและวิธีการ
พันธุงาที่ใชเปนสายพันธุพอแม คือ พันธุ C plus 1 ใชเปนพันธุแมมีลักษณะฝกตานทานการแตก และ
สายพั นธุ KUAOX25 ใช เป นสายพั น ธุ พ อมี ลั ก ษณะฝ กแตก ซึ่ ง พั ฒ นาพั น ธุ ม าจากโครงการปรั บ ปรุ งพั นธุ ง า
ภาควิชาพืชไรนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรไดผสมพันธุงาจํานวน 1 คูผสม ไดแก C plus 1 x KUAOX25 ที่
โรงเรือนปลูกพืชทดลอง ภาควิชาพืชไรนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรในเดือนกุมภาพันธ พ.ศ.2558 ไดปลูกลูกชั่ว
ที่1 (F1) จํานวน 7 ตน และในเดือนมกราคม พ.ศ.2559 ไดปลูกลูกชั่วที่ 2 (F2) จํานวน 338 ตนใชระยะปลูก
100x10 เซนติเมตร มีการศึกษายีนที่ควบคุมลักษณะฝกตานทานการแตกในประชากรรุนที่ 2 โดยการทดสอบ
chi-square (χ2-test) และบันทึกขอมูลทางการเกษตร ดังนี้ ความสูงฝกแรก ความสูงตน น้ําหนัก 1 ฝก น้ําหนัก 1
เมล็ด จํานวนฝกตอตน น้ําหนักฝกตอตน น้ําหนักเมล็ดตอตน และน้ําหนักตน
วิธีการคํานวณคา chi-square (χ2-test) (ประดิษฐ, 2543)
χ2
=
∑ (O - E)2
E
เมื่อ χ2
=
คา chi-square
O
=
คาจากการสังเกต (observed value)
E
=
คาที่คาดหมาย (expected value)
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ผลและวิจารณผลการทดลอง
1. การศึกษาพันธุกรรมของลักษณะฝกตานทานการแตกในรุน ที่ F2 โดยการทดสอบดวยไคสแควร
ในประชากรรุน F2ของคูผสม C plus 1 x KUAOX25 จํานวน 221 ตน พบวาสามารถจัดลักษณะการ
แตกของฝกเปน 2 แบบ คือ ตนที่มีลักษณะฝกตานทานการแตกจํานวน 177 ตน และตนที่มีลักษณะฝกแตกจํานวน
44 ตน (Table 1) เมื่อทดสอบดวย chi-square test และใชสมมติฐานลักษณะการแตกของฝกงาถูกควบคุมดวยยีน
2 คู พบวาตนงารุน F2 มีการกระจายตัวของตนงา ที่อัตราสวนฝกตานทานการแตก:ฝกแตกในอัตราสวน 13:3
เนื่องจากไดคา χ2 ที่คํานวณไดเทากับ 0.195 ซึ่งมีคานอยกวาคา χ2 ในตารางที่ระดับความเชื่อมั่น 0.05 มีคา
เทากับ 3.841 แสดงวายีนที่ควบคุมลักษณะตานทานฝกแตกถูกควบคุมดวยยีน 2 คู มีปฏิกิริยาของยีนเปนแบบ
Inhibiting action คือ ปฏิกิริยาที่ยีนตัวหนึ่งไปบังคับไมใหยีนอีกตัวหนึ่งแสดงลักษณะนั้นออกมา (รังสฤษดิ์, 2558)
โดยลักษณะฝกตานทานการแตกจะถูกควบคุมดวยยีนเดนพบในคูผสมระหวางฝกตานทานการแตกและฝกแตก
ซึ่งไมสอดคลองกับการศึกษาของอัญชุลี (2556) ที่ศึกษายีนที่ควบคุมลักษณะฝกแตกของคูผสม C plus 1 x
KUAOX25 โดยพบการกระจายตัวของตนงาในลูกรุนที่ 2 มีอัตราสวนของตนงาฝกตานทานการแตก : ตนงาฝก
แตก ไมเทากับ 9:7 เนื่องจากคา χ2 ที่คํานวณไดเทากับ 5.405 :ซึ่งมีคามากกวาคา χ2 ในตารางที่ระดับความ
เชื่อมั่น 0.05 มีคาเทากับ 3.841 จึงคาดวาลักษณะการแตกของฝกควบคุมดวยยีนมากกวา 2 คู
Table 1 Phenotypic ratios of shattering capsule in population F2
Cross

Shattering capsule

C plus 1 x KUAOX25 shatter resistance
shattering
Total

No. of plant

Expected

χ2

Expected
ratio

177
44
221

179.6
41.4
221

0.195 *

13:3

* significance at 0.05 level of probability

2. ขอมูลคาเฉลี่ยของความสูงฝกแรก ความสูงตน น้ําหนัก 1 ฝก น้ําหนัก 1 เมล็ด จํานวนฝกตอตน
น้ําหนักฝกตอตน น้ําหนักเมล็ดตอตน และน้ําหนักตน ของประชากรลูกรุนที่ 2
ในประชากรลูกรุนที่ 2 มีความสูงที่ฝกแรกเฉลี่ยเทากับ 40.11 เซนติเมตร (Table 2) โดยมีความสูงอยู
ระหวาง18-61 เซนติเมตร (Figure 1a) มีความสูงตนเฉลี่ยเทากับ 156.34 เซนติเมตร (Table 2) โดยมีความสูงอยู
ระหวาง 22-260 เซนติเมตร (Figure 1c) มีน้ําหนัก 1 ฝกเฉลี่ยเทากับ 0.43 กรัม (Table 2) โดยมีน้ําหนักอยู
ระหวาง 0.13-0.73 กรัม (Figure 1b) มีน้ําหนักเมล็ด1 ฝกเฉลี่ยเทากับ 0.23 กรัม (Table 2) โดยมีน้ําหนักอยู
ระหวาง 0.03-0.34 กรัม (Figure 1f) มีจํานวนฝกตอตนเฉลี่ยเทากับ 69 ฝก (Table 2) โดยมีจํานวนฝกตอตนอยู
ระหวาง 6-282 ฝก(Figure 1e) มีน้ําหนักฝกตอตนเฉลี่ยเทากับ 32.71 กรัม (Table 2) โดยมีน้ําหนักอยูระหวาง
1.17-142.80 กรัม(Figure 1g) มีน้ําหนักเมล็ดตอตนเฉลี่ยเทากับ 18.46 กรัม (Table 2) โดยมีน้ําหนักอยูระหวาง
0.23-71.26 กรัม(Figure 1h) มีน้ําหนักตนเฉลี่ยเทากับ 16.75 กรัม (Table 2) โดยมีน้ําหนักอยูระหวาง 1.1133.3 กรัม (Figure 1d)
215

สาขาพืช

การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 55

Table 2 Mean of first capsule height, plant height, capsule weight, seed weight per capsule, no. of
capsules per plant, capsule weight per plant, seed weight per plant and plant weight of F2
generation
Population
First
Plant
F2
capsule height
height
(cm)
(cm)
min
18
62
max
61
200
mean
40.11 156.34
SD
6.99
37.30
CV (%)
0.17
0.24

Capsule
weight
(g)
0.13
0.49
0.43
0.10
0.24

Seed
weight per
capsule
(g)
0.12
0.29
0.23
0.06
0.27
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No. of
Capsule
Seed
Plant
capsules weight
weight weight
per plant per plant per plant
(g)
(g)
(g)
6
1.17
0.23
1.10
282
142.80
71.26 133.30
69
32.71
18.46
16.75
42
23.88
13.16
17.95
0.60
0.73
0.72
1.08
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(aa)

(b)

(c)

(dd)

(e)

(f)

(gg)

(h)

Figuure 1 Distribution of econnomic trait, (aa) first capsuule height, (b) plant heighht, (c) 1 capssule weight,
(d) seeed weight perr capsule, (e) no. of capssules per plant, (f) capsulle weight perr plant, (g)
seed weight
w
per plaant and (h) pplant weight of
o F2 generation

สรุป
ผลการศึกษายี
ก นที่ควบคุมลักษณะฝกกตานทานการรแตกของคูผสม
ส C plus 1 กั บ KUAOX255 ในประชากรร
ลูกรุนนที่ 2 ไดศึกษาพั
ษ นธุกรรมขอองลักษณะฝกตตานทานการแแตกดวยการทดดสอบไคสแคววร พบมีอัตราสสวนของตนงา
ฝกตานทานการแตก : ฝกแตกเเทากับ 13:3 แแสดงวาลักษณ
ณะการแตกขอองฝกงาควบคุมมดวยยีน 2 คู ปฏิกิริยาของ
ยีนเปปนการขมของงยีนตางตําแหนนง (epistasis) แบบ Inhibiting action และลักษณะททางการเกษตรตาง ๆ ไดแก
ความมสูงฝกแรก ความสู
ค
งตน น้าหนั
ํา ก 1 ฝก น้ํ าหนัก 1 เมล็ด จํานวนฝกตตอตน น้ําหนักกฝกตอตน น้ําหนักเมล็ดตอ
ตน แและน้ําหนักตน พบวามีคาเฉลี่ยเทากับ 440.11 เซนติเมตร, 156.34 เซซนติเมตร, 0.443 กรัม, 0.23 กรัม, 69 ฝก,
32.771 กรัม, 18.466 กรัม และ 166.75 กรัม ตามมลําดับ โดยในนประชากรรุน F2 นี้มีจํานวนน 221 ตน ไดคัคดเลือกตนงา
ที่มีลลัักษณะที่ตองการโดยดู
ง
จากปริมาณผลผผลิต จํานวนฝฝกตอตน และะความตานท านการแตกของฝก มา 10
เปอรรเซ็นต เพื่อนําไปปลูกเปนปรระชากรรุน F3 และคัดเลือกสสายพันธุที่มีความตานทานกการแตกของฝฝกสูงตอไป
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การทดสอบพันธุ์ข้าวโพดไร่ ลูกผสมก่ อนการค้ าในแปลงเกษตรกรจังหวัดสระแก้ วและลพบุรี
On-Farm Trials for Pre-commercial Field Corn Hybrids in Sa Kaeo and Lopburi Provinces
สดใส ช่ างสลัก1* สำรำญ ศรี ชมพร1 ชฎำมำศ จิตต์เลขำ1 ปวีณำ ทองเหลือง1
วรำภรณ์ บุญเกิด1 สรำวุธ รุ่งเมฆำรัตน์2 นรุณ วรำมิตร3 กิตติศกั ดิ์ ศรี ชมพร1 และสมชัย ลิม่ อรุณ1
Sodsai Changsaluk1* , Sumran Srichomporn1, Chadamas Jitlaka,1 Paweena Thongluang1,
Waraporn Bunkoed1, Sarawut Rungmekharat2, Naroon Waramitr3, Kittisak Srichomporn1, and Somchai Lim-a-roon1

บทคัดย่ อ
กำรทดสอบพันธุ์ข้ำวโพดไร่ ลกู ผสมก่อนกำรค้ ำในแปลงเกษตรกรจังหวัดสระแก้ วและลพบุรี ดำเนินกำร
ระหว่ำงเดือนพฤษภำคมถึงตุลำคม 2559 โดยทดสอบพัน ธุ์ข้ ำวโพด 33 พันธุ์ วำงแผนกำรทดลองแบบสุ่ม
สมบูรณ์ภำยในบล็อค จำนวน 3 ซ ้ำ เพื่อประเมินศักยภำพกำรให้ ผลผลิตของพันธุ์ข้ำวโพดลูกผสมที่พฒ
ั นำขึ ้นใหม่
ในด้ ำนกำรปรับตัวในสภำพไร่ เกษตรกร จำกผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลร่ วม 2 แหล่งปลูก พบว่ำพันธุ์ KSX5924 ให้
ผลผลิตเฉลี่ยสูงสุด 1,979 กก./ไร่ ซึ่งสูงกว่ำพันธุ์ SW4452 ถึง 58 เปอร์ เซ็นต์ แต่ไม่แตกต่ำงทำงสถิติกับพันธุ์
KSX5908, KSX5819 และ BD2344 ที่ให้ ผลผลิต 1,955, 1,805, และ 1,786 กก./ไร่ ตำมลำดับ ซึง่ สูงกว่ำ
SW4452 ระหว่ำง 43-55 เปอร์ เซ็นต์ ผลผลิตเฉลี่ยของแปลงทดลอง 1,587 กก./ไร่ พันธุ์ SH161208 มีเสถียรภำพ
ดีที่สุด โดยพันธุ์ข้ำวโพดปรับปรุ งใหม่ KSX5924, KSX5908, KSX5819, KSX5720, KSX5603, KSX5805,
KSX5934, KSX5912, KSX5909, KSX5911, KSX5927, KSX5906, KSX5902, KSX5402, KSX5919,
KSX5903, KSX5614 และ KSX5904 ให้ ผลผลิตสูงกว่ำพันธุ์ SW4452 ระหว่ำง 22 – 58 เปอร์ เซ็นต์

ABSTRACT
On-farm trials for pre-commercial field corn hybrids in Sa Kaeo and Lopburi provinces, during
May – October 2016. Thirty-three varieties were tested using RCBD with three replications. The
objective of this study was to investigated yield potential of new pre-commercial field corn hybrids for
adaptability on farmer’s fields. The results from combined two locations showed that KSX5924 gave
the highest yield of 1,979 kg/rai, which was not higher yield SW4452 foe 58%. However, it was not
significant different from KSX5908, KSX5819 and BD42344, with mean grain yield of 1,955, 1,805,
and 1,786 kg/rai, respectively. They had higher yield than SW4452 for 43-55%. The grand mean yield
of the experiment was 1,587 kg/rai. SH161208 was the best stable vareity. New field corn hybrids
(KSX5924, KSX5908, KSX5819, KSX5720, KSX5603, KSX5805, KSX5934, KSX5912, KSX5909,
KSX5911, KSX5927, KSX5906, KSX5902, KSX5402, KSX5919, KSX5903, KSX5614 and KSX5904)
gave higher yield than SW4452 for 22-58%.
Key words: field corn hybrid, on-farm trial, pre-commercial variety
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คานา
ข้ ำวโพดเป็ นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญชนิดหนึ่งของประเทศไทยที่เคยมีกำรเพำะปลูกกันอย่ำงกว้ ำงขวำงใน
แทบทุกภำคของประเทศยกเว้ นภำคใต้ ในอดีตเมื่อประมำณ 30 ปี มำแล้ วเคยมีพื ้นที่เพำะปลูกรวมกันมำกกว่ำ 12
ล้ ำนไร่ แต่ตอ่ มำพื ้นที่เพำะปลูกได้ ลดลงอย่ำงต่อเนื่อง เนื่องจำกเกษตรกรเปลี่ยนไปเพำะปลูกพืชชนิดอื่นกันมำก
ขึ ้น (เกรี ยงศักดิ์ และคณะ, 2555) ในปั จจุบนั มีพื ้นที่เพำะปลูกรวมกันอยู่ประมำณ 7 ล้ ำนไร่ โดยในปี 2558 มีพื ้นที่
เพำะปลูก 7.24 ล้ ำนไร่ มีผลผลิตรวมกันทังประเทศ
้
4.7 ล้ ำนตัน และมีผลผลิตเฉลี่ย 651 กก./ไร่ จังหวัดที่มีพื ้นที่
ปลูก ข้ ำวโพดมำกที่ สุด 5 อัน ดับ แรก คือ เพชรบูร ณ์ น่ำน นครรำชสี มำ เลย และตำก (ส ำนัก งำนเศรษฐกิ จ
กำรเกษตร, 2558) ในปี 2557/58 ควำมต้ องกำรใช้ เมล็ดพันธุ์ดีเพิ่มมำกขึ ้นโดยเฉพำะข้ ำวโพดพันธุ์ลกู ผสม ซึง่ มี
กำรพัฒนำพันธุ์มำอย่ำงต่อเนื่องทำให้ ได้ ผลผลิตข้ ำวโพดเลี ้ยงสัตว์ต่อไร่ เพิ่มมำกขึ ้น ผลผลิตที่เพิ่มขึ ้นส่วนใหญ่
เป็ นผลจำกกำรใช้ พนั ธุ์ลกู ผสม นอกจำกนี ้ยังมีกำรฝึ กอบรม กำรแนะนำและส่งเสริ มให้ เกษตรกรรู้ จกั กำรใช้ ปัจจัย
กำรผลิตที่เหมำะสม โดยเฉพำะกำรเพิ่มอัตรำปลูกร่ วมกับกำรเพิ่มอัตรำปุ๋ ยมีแนวโน้ มให้ ข้ำวโพดมีผลผลิต เพิ่มขึ ้น
กำรคัดเลือกพันธุ์ลกู ผสมเพื่อส่งเสริ มเป็ นพันธุ์กำรค้ ำนัน้ จะต้ องมีกำรทดสอบในสภำพไร่ เกษตรกรด้ วย จำกผล
กำรทดสอบพันธุ์ที่มีเสถียรภำพให้ ผลผลิตสูงในแหล่งปลูกข้ ำวโพดต่ำง ๆ สำมำรถนำมำใช้ แนะนำให้ กบั เกษตรกร
ซึง่ เป็ นสิ่งสำคัญที่จะช่วยเพิ่มผลผลิตข้ ำวโพดเลี ้ยงสัตว์ของประเทศได้ กำรศึกษำครัง้ นี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อประเมิน
ศักยภำพกำรให้ ผลผลิตของพันธุ์ข้ำวโพดลูกผสมที่พฒ
ั นำขึ ้นใหม่ในด้ ำนกำรปรับตัวในสภำพไร่ เกษตรกรจังหวัด
สระแก้ วและลพบุรี

อุปกรณ์ และวิธีการ
1. ข้ ำวโพดเลี ้ยงสัตว์ พันธุ์ลูกผสมก่อนกำรค้ ำจำกภำครั ฐและเอกชน จำนวน 33 พันธุ์ โดยเป็ นพันธุ์
จำก มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ (KU) จำนวน 21 พันธุ์ ได้ แก่ KSX5402, KSX5603, KSX5614, KSX5720,
KSX5805, KSX5819, KSX5901, KSX5902, KSX5903, KSX5904, KSX5906, KSX5908, KSX5909,
KSX5911, KSX5912, KSX5919, KSX5924, KSX5927, KSX5934, KSX5937 และ SW4452 ที่ใช้ เป็ นพันธุ์
เปรี ยบเทียบ พันธุ์จำกกรมวิชำกำรเกษตร (DOA) จำนวน 3 พันธุ์ ได้ แก่ NSX052014, NSX102005 และ NS3
พันธุ์จำกบริ ษัท ไบโอซีดส์ จำกัด จำนวน 2 พันธุ์ ได้ แก่ พันธุ์ BD41191 และ BD42344 พันธุ์จำกบริ ษัท ซินเจนทำ
ซีดส์ จำกัด จำนวน 2 พันธุ์ ได้ แก่ ST7124 และ STG286 พันธุ์จำกบริ ษัท เมล็ดพันธุ์เอเชีย จำกัด จำนวน 2 พันธุ์
ได้ แก่ SH161208 และ SH161210 พันธุ์จำกบริ ษัท นูซีวีดซู ีดส์ จำกัด จำนวน 2 พันธุ์ ได้ แก่พนั ธุ์ NMH-5005 และ
NMH-5010พันธุ์จำกบริ ษัท บริ ษัท เจริ ญโภคภัณฑ์ โปรดิ วส์ จ ำกัด จำนวน 1 พันธุ์ ได้ แก่ CP888 เพื่ อศึกษำ
ศักยภำพกำรให้ ผลผลิตและกำรปรับตัวของข้ ำวโพดเลี ้ยงสัตว์ในเขตพื ้นที่ปลูกจังหวัดสระแก้ วและลพบุรี
วำงแผนกำรทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ ภำยในบล็อค (randomized complete block design, RCBD)
จำนวน 3 ซ ้ำ แต่ละแปลงย่อยมี 4 แถว แถวยำว 5 เมตร ระยะปลูก 70 X 20 ซม. 1 ต้ น/หลุม ใส่ปยรองพื
ุ๋
้น สูตร
16-20-0 และ 15-15-15 อัตรำตำมคำแนะจำกค่ำวิเครำะห์ดิน หรื อประมำณ 30 – 50 กก./ไร่ พร้ อมปลูก ใส่ปยุ๋
แต่งหน้ ำสูตร 46-0-0 อัตรำ 30 กก./ไร่ เมื่อข้ ำวโพดมีอำยุประมำณ 30 วัน ควบคุมวัชพืชโดยใช้ อำทรำซีน
(atrazine) อัตรำ 400 กรัม/ไร่ พ่นก่อนวัชพืชงอก และกำจัดวัชพืชด้ วยแรงงำนและสำรกำจัดวัชพืชเมื่อข้ ำวโพด
อำยุประมำณ 40 วัน เก็บข้ อมูลลักษณะทำงกำรเกษตรจำก 2 แถวกลำง ได้ แก่ ควำมสูงต้ น (ซม.) ควำมสูง
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ตำแหน่งฝั ก (ซม.) จำนวนต้ นที่เก็บเกี่ยว จำนวนต้ นหักล้ ม จำนวนฝั กเก็บเกี่ยว จำนวนฝั กเสีย ควำมชืน้ เมล็ด
เปอร์ เซ็นต์กะเทำะ และผลผลิตเมล็ดที่ควำมชื ้น 15 เปอร์ เซ็นต์ (กก./ไร่ )
ปลูกทดสอบข้ ำวโพดในแปลงเกษตรกร จำนวน 2 แหล่งปลูก ได้ แก่ บ้ ำนผักขะ อ.วัฒนำนคร และบ้ ำนซอย
สิบเจ็ด อ.พัฒนำนิคม จ.ลพบุรี ระหว่ำงเดือนพฤษภำคมถึงตุลำคม 2559

ผลและวิจารณ์ ผลการทดลอง
1. แปลงทดลองบ้ านผักขะ อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ ว
ผลกำรทดลองพบว่ำผลผลิตข้ ำวโพดเลี ้ยงสัตว์ลกู ผสม พันธุ์ KSX5924 ให้ ผลผลิตสูง 1,949 กก./ไร่ ซึง่
สูงกว่ำพันธุ์ SW4452 ถึง 68 เปอร์ เซ็นต์ แต่ไม่แตกต่ำงทำงสถิ ติกับพันธุ์ KSX5908, KSX5805, KSX5819,
KSX5603, KSX5906, BD42344, KSX5912, KSX5909, KSX5927, SH161208, NMH-5005, STG286,
KSX5902, KSX5934, NSX102005, KSX5911 และ KSX5903 โดยให้ ผลผลิตระหว่ำง 1,553 – 1,887 กก./ไร่ ที่
สูงกว่ำพันธุ์ SW4452 ระหว่ำง 34 - 63 เปอร์ เซ็นต์ ส่วนพันธุ์ CP888 ให้ ผลผลิตต่ำสุด 1,158 กก./ไร่ แต่ไม่
แตกต่ำงทำงสถิติกบั พันธุ์ SW 4452 ที่ให้ ผลผลิต 1,161 กก./ไร่ และพันธุ์ NS3 ให้ ผลผลิต 1,516 กก./ไร่ ผลผลิต
เฉลี่ยของแปลงทดลอง 1,571 กก./ไร่ สำหรับพันธุ์ BD42344 มีเปอร์ เซ็นต์กะเทำะสูงสุด 85.9 เปอร์ เซ็นต์ ส่วน
พันธุ์ ST7124 มีเปอร์ เซ็นต์กะเทำะต่ำสุด 78.6 เปอร์ เซ็นต์ และพันธุ์ KSX5402 มีควำมชืน้ เมล็ดสูงสุด 32.4
เปอร์ เซ็นต์ ส่วนพันธุ์ NSX052014 มีควำมชืน้ เมล็ดต่ำสุด 24.8 เปอร์ เซ็นต์ ลักษณะทำงกำรเกษตรพบว่ำพันธุ์
KSX5903 มีควำมสูงต้ นสูงสุด 231 เซนติเมตร และยังมีควำมสูงฝั กต่ำสุด 85 เซนติเมตร ส่วนพันธุ์ NMH-5005
มีควำมสูงต้ นต่ำสุด 179 เซนติเมตร และพันธุ์ KSX5927 มีควำมสูงฝั กสูงสุด 114 เซนติเมตร จำนวนต้ นเก็บเกี่ยว
และเปอร์ เซ็นต์ต้นหักล้ มไม่มีควำมแตกต่ำงกันทำงสถิติ ระหว่ำง 41-57 ต้ น และ 0.0-1.9 เปอร์ เซ็นต์ ตำมลำดับ
พันธุ์ KSX5805 มีจำนวนฝั กเก็บเกี่ยวสูงถึง 57 ฝั ก ส่วนพันธุ์ KSX5919 มีจำนวนฝั กเก็บเกี่ยวต่ำสุด 41 ฝั ก ฝั ก
เน่ำเสียไม่แตกต่ำงกันทำงสถิติ ระหว่ำง 0 – 12.6 เปอร์ เซ็นต์ (Table 1) แปลงนี ้มีฝนตกชุกตลอดฤดูปลูก จึงมีน ้ำ
ท่วมขังบำงส่วนซึง่ เป็ นที่ลมุ่ ทำให้ ข้ำวโพดบำงพันธุ์ได้ รับผลกระทบ
2. แปลงทดลองบ้ านซอยสิบเจ็ด อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี
พบว่ำพันธุ์ KSX5908 ให้ ผลผลิตสูง 2,023 กก./ไร่ ซึง่ สูงกว่ำพันธุ์ SW4452 ถึง 51 เปอร์ เซ็นต์ แต่ไม่
แตกต่ำงทำงสถิติกบั พันธุ์ KSX5924, KSX5720, KSX5819, BD42344, STG286, ST7124, KSX5402 และ
KSX5934 โดยให้ ผลผลิตระหว่ำง 1,679 – 2,008 กก./ไร่ ซึง่ สูงกว่ำ SW4452 ระหว่ำง 25-50 เปอร์ เซ็นต์ ส่วน
พันธุ์ NSX052014 ให้ ผลผลิตต่ำสุด 1,109 กก./ไร่ ซึง่ ไม่แตกต่ำงกับพันธุ์ SW4452 ที่ให้ ผลผลิต 1,388 กก./ ไร่
และพันธุ์ CP888 ให้ ผลผลิต 1,423 กก./ไร่ ผลผลิตเฉลี่ยของแปลงทดลอง 1,604 กก./ไร่ สำหรับพันธุ์ KSX5924
มีเปอร์ เซ็นต์กะเทำะสูงสุด 89.2 เปอร์ เซ็นต์ ส่วนพันธุ์ ST7124 มีเปอร์ เซ็นต์กะเทำะต่ำสุด 79.5 เปอร์ เซ็นต์ พันธุ์
BD42344 มีควำมชื ้นมล็ดสูงสุด 26.6 เปอร์ เซ็นต์ ส่วนพันธุ์ NSX052014 มีควำมชื ้นเมล็ดต่ำสุด 19.3 เปอร์ เซ็นต์
ลักษณะทำงกำรเกษตรพบว่ำพันธุ์ KSX5903 มีควำมสูงต้ นและฝั กสูงสุด 267 และ 141 เซนติเมตร ตำมลำดับ
ส่วนพันธุ์ NSX052014 มีควำมสูงต้ นและฝั กต่ำสุด 213 และ 105 เซนติเมตร ตำมลำดับ จำนวนต้ นเก็บเกี่ยว ไม่มี
ควำมแตกต่ำงกันทำงสถิติ ระหว่ำง 44-56 ต้ น พันธุ์ NSX052014 มีเปอร์ เซ็นต์ต้นหักล้ มและฝั กเสียสูงสุด 72 และ
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13.1 เปอร์ เซ็นต์ ตำมลำดับ พันธุ์ CP888 มีจำนวนฝั กเก็บเกี่ยวสูงสุด 58 ฝั ก ส่วนพันธุ์ KSX5906 มีจำนวนฝั ก
เก็บเกี่ยวต่ำสุด 40 ฝั ก (Table 2)
พันธุ์ NSX052014 มีแห้ งเร็ ว อำยุเก็บเกี่ยวสันกว่
้ ำพันธุ์อื่น ๆ ประกอบกับสภำพแปลงมีฝนตกต่อเนื่องกัน
นำนจึงเป็ นสำเหตุให้ ต้นหักล้ มมำก และยังมีจำนวนฝั กเสียสูงกว่ำพันธุ์อื่นๆ จึงทำให้ ผลผลิตต่ำสุด
3. ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลร่ วม 2 แหล่ งปลูก
ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลร่ วมพบว่ำ ข้ ำวโพดพันธุ์ KSX5924 ให้ ผลผลิตเฉลี่ยสูงสุด 1,979 กก./ไร่ ซึง่ สูงกว่ำ
พันธุ์ SW4452 ถึง 58 เปอร์ เซ็นต์ แต่ไม่แตกต่ำงทำงสถิติกบั พันธุ์ KSX5908, KSX5819 และ BD42344 โดยให้
ผลผลิต 1,955, 1,805, และ 1,786 กก./ไร่ ตำมลำดับ ส่วนพันธุ์ NSX052014 ให้ ผลผลิตต่ำสุด 1,222 กก./ไร่ ซึง่
ผลผลิตไม่แตกต่ำงกับพันธุ์ SW 4452 และ CP888 ที่ให้ ผลผลิต 1,250 และ 1,290 กก./ไร่ ตำมลำดับ ผลผลิต
เฉลี่ยของแปลงทดลอง 1,587 กก./ไร่ สำหรับพันธุ์ KSX5924 มีเปอร์ เซ็นต์กะเทำะสูงสุด 87.4 เปอร์ เซ็นต์ ส่วน
พันธุ์ ST7124 มีเปอร์ เซ็น ต์ กะเทำะต่ำสุด 79.0 เปอร์ เซ็นต์ พัน ธุ์ BD42344 มีควำมชื น้ เมล็ดสูงสุด 28.8
เปอร์ เซ็นต์ ส่วนพันธุ์ NSX052014 มีควำมชืน้ เมล็ดต่ำสุด 22.0 เปอร์ เซ็นต์ ลักษณะทำงกำรเกษตรพบว่ำพันธุ์
KSX5903 มีควำมสูงต้ นสูงสุด 249 เซนติเมตร พันธุ์ NSX052014 มีควำมสูงต้ น และฝั กต่ำสุด 200 และ 96
เซนติเมตร ตำมลำดับ พันธุ์ KSX5904 มีควำมสูงฝั กสูงสุด 124 เซนติเมตร จำนวนต้ น ไม่มีควำมแตกต่ำงกันทำง
สถิติ ระหว่ำง 46-55 ต้ น พันธุ์ NSX052014 มีเปอร์ เซ็นต์ต้นหักล้ มสูงสุด 36.0 เปอร์ เซ็นต์ พันธุ์ CP888 มีจำนวน
ฝั กเก็บเกี่ยวสูงถึง 55 ฝั ก ส่วนพันธุ์ KSX5919 มีจำนวนฝั กเก็บเกี่ยวต่ำสุด 43 ฝั ก และพันธุ์ NSX052014 มี
เปอร์ เซ็นต์ฝักเสียสูงสุด 8.8 เปอร์ เซ็นต์ (Table 3)
พันธุ์ NSX052014 มีอำยุเก็บเกี่ยวสัน้ ต้ นแห้ งเร็ วกว่ำพันธุ์อื่น ๆ แปลงทดลองมีฝนตกต่อเนื่องกันนำน จึง
เป็ นสำเหตุให้ ต้นหักล้ มมำก และมีฝักเสียสูง
พันธุ์ข้ำวโพดปรับปรุ งใหม่ของมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ส่วนใหญ่ให้ ผลผลิตสูงกว่ำพันธุ์ SW4452 ซึง่
เป็ นพันธุ์เปรี ยบเทียบ ตัง้ แต่ 22 – 58 เปอร์ เซ็นต์ ได้ แก่ พันธุ์ KSX5924, KSX5908, KSX5819, KSX5720,
KSX5603, KSX5805, KSX5934, KSX5912, KSX5909, KSX5911, KSX5927, KSX5906, KSX5902,
KSX5402, KSX5919, KSX5903, KSX5614 และ KSX5904 ยกเว้ นเพียงพันธุ์ KSX5937 และ KSX5901 ที่
ให้ ผลผลิตสูงไม่แตกต่ำงทำงสถิติกบั พันธุ์ SW4452
ผลกำรวิเครำะห์ผลผลิตแบบ Additive Main effect and Multiplicative Interactive (AMMI) จำก 2
แหล่งปลูก พบว่ำ พันธุ์ที่ให้ ผลผลิตดีกว่ำค่ำเฉลี่ย คือพันธุ์ที่อยู่ด้ำนขวำของเส้ นประ ได้ แก่ พันธุ์ KSX5924 (27)
ให้ ผลผลิตเฉลี่ยสูงสุด 1,979 กก./ไร่ ซึง่ ไม่แตกต่ำงทำงสถิติกบั พันธุ์ KSX5908 (22), KSX5819 (16), BD2344
(2) ที่ให้ ผลผลิต 1,955, 1,805, และ 1,786 กก./ไร่ ตำมลำดับ แต่พนั ธุ์ SH161208 (5) เป็ นพันธุ์ที่มีเสถียรภำพดี
ที่สดุ (stability) ให้ ผลผลิต 1,660 กก./ไร่ และมำกกว่ำค่ำเฉลี่ยของแปลงทดลอง (Figure 1)
พันธุ์ KSX5912 (25) KSX5906 (21) KSX5805 (15) และ NSX102005 (10) มีผลผลิตสูงสุดเหมำะสม
สำหรับปลูกในสภำพแวดล้ อมจังหวัดสระแก้ ว (100, ENV1) ส่วนพันธุ์ KSX5937 (30) KSX5720 (14) ST7124
(3) และ STG286 (4) ให้ ผลผลิตสูงสุดเหมำะสมสำหรับปลูกในจังหวัดลพบุรี (200, ENV2) (Figure 2)
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Table1 Yield and yield component of pre-commercial field corn hybrids at Ban Pak Kha, Wattana Nakhon,
Sa Kaeo province in 2016
Entry

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

1/

Variety

BD41191
BD42344
ST 7124
STG286
SH161208
SH161210
NMH-5005
NMH-5010
NSX 052014
NSX 102005
KSX5402
KSX5603
KSX5614
KSX5720
KSX5805
KSX5819
KSX5901
KSX5902
KSX5903
KSX5904
KSX5906
KSX5908
KSX5909
KSX5911
KSX5912
KSX5919
KSX5924
KSX5927
KSX5934
KSX5937
NS3
CP888
SW4452 (check)
Average
C.V. (%)
F-test
LSD 0.05

Origin

Bioseeds
Bioseeds
Syngenta
Syngenta
Seed Asia
Seed Asia
Nuziveedu
Nuziveedu
DOA
DOA
KU
KU
KU
KU
KU
KU
KU
KU
KU
KU
KU
KU
KU
KU
KU
KU
KU
KU
KU
KU
DOA
CPP
KU

Plant
ht.

Ear ht.

Plant harvested

(cm)

(cm)

Stand

195
180
185
196
197
203
179
187
186
188
184
206
185
211
204
213
203
208
231
223
215
202
205
206
226
204
209
220
208
195
194
186
194
201
7.6
**
25.0

98
94
98
104
96
100
91
92
86
90
94
112
86
102
94
100
96
108
85
111
102
104
98
102
107
93
100
114
97
93
102
98
92
98
15.2
*
24.4

51
49
43
48
48
47
53
49
49
54
52
53
45
51
53
47
50
47
50
53
55
54
49
51
55
49
54
51
45
51
51
49
50
50.2
9.7
ns
-

Lodging
(%)
0.0
0.6
0.0
0.6
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
1.1
1.9
0.0
0.0
0.0
0.6
0.0
1.4
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.6
1.3
0.0
0.0
1.2
1.2
1.3
0.4
291.1
ns
-

Ear harvested
Total
53
51
43
49
50
51
49
51
48
51
47
51
47
46
57
48
47
53
45
50
49
52
51
50
52
41
52
50
45
46
48
51
48
49.1
10.2
*
8.2

Rotten
(%)
9.6
6.1
5.6
6.2
0.0
9.0
0.0
11.2
4.6
0.6
7.2
1.3
1.6
8.6
2.2
4.8
9.9
2.0
11.5
12.6
11.0
0.0
6.4
2.6
8.1
3.4
1.9
1.9
4.1
0.8
8.0
8.7
12.6
5.6
105.6
ns
-

Moisture

Shelling

(%)

(%)

29.7
30.9
29.7
29.2
28.8
30.8
29.5
28.7
24.8
28.5
32.4
28.0
30.4
30.0
28.6
29.8
28.6
27.3
32.3
31.4
29.0
31.0
30.2
29.3
30.2
30.4
29.2
30.6
28.7
31.3
26.2
27.4
29.9
29.5
5.1
**
2.4

81.1
85.9
78.6
84.1
82.6
79.7
83.5
82.7
80.1
79.5
80.5
84.7
85.6
81.2
84.8
83.7
81.4
80.3
84.9
79.3
83.2
83.1
82.5
85.9
84.9
85.9
85.5
85.9
81.1
82.5
80.6
84.2
80.7
82.7
2.6
**
3.5

Mean followed by a common letter are not significantly different at 0.05 probability level by DMRT
*, ** = Significant at the 0.05 and 0.01 proability level, respectively
ns = non significant

Grain yield
(
kg/rai)
1439
1740
1390
1643
1661
1428
1652
1314
1335
1610
1500
1764
1443
1501
1799
1774
1508
1635
1553
1481
1760
1887
1702
1598
1724
1529
1949
1698
1613
1375
1516
1158
1161
1,571
15.6
*
399

c-h
a-e
d-h
a-g
a-g
c-h
a-g
gh
fgh
a-g
b-h
a-e
c-h
b-h
abc
a-d
b-h
a-g
a-h
c-h
a-e
ab
a-g
a-g
a-f
b-h
a
a-g
a-g
e-h
b-h
h
h

Rel. to
check
(%)
124
150
120
142
143
123
142
113
115
139
129
152
124
129
155
153
130
141
134
128
152
163
147
138
149
132
168
146
139
118
131
100
100

Table 2 Yield and yield component of pre-commercial field corn hybrids at Ban Soi 17, Pattana Nikom,
Lopburi province in 2016
Entry

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

Variety

BD41191
BD42344
ST7124
STG286
SH161208
SH161210
NMH-5005
NMH-5010
NSX 052014
NSX 102005
KSX5402
KSX5603
KSX5614
KSX5720
KSX5805
KSX5819
KSX5901
KSX5902
KSX5903
KSX5904
KSX5906
KSX5908
KSX5909
KSX5911
KSX5912
KSX5919
KSX5924
KSX5927
KSX5934
KSX5937
NS3
CP888
SW4452 (check)
Average
C.V. (%)
F - test
LSD 0.05

Origin

Bioseeds
Bioseeds
Syngenta
Syngenta
Seed Asia
Seed Asia
Nuziveedu
Nuziveedu
DOA
DOA
KU
KU
KU
KU
KU
KU
KU
KU
KU
KU
KU
KU
KU
KU
KU
KU
KU
KU
KU
KU
DOA
CPP
KU

Plant
ht.

Ear
ht.

(cm)

(cm)

Stand

216
226
238
247
244
242
223
215
213
222
233
234
237
247
240
254
230
244
267
233
264
233
236
252
252
262
251
257
256
225
230
238
223
239
5.0
**
19.4

116
132
130
123
122
117
118
107
105
118
126
122
124
134
130
137
109
133
141
138
125
132
117
132
130
133
123
133
131
120
127
135
130
126
7.5
**
15.5

47
49
53
55
48
46
45
49
48
50
48
49
48
50
49
45
47
50
54
48
44
56
50
51
49
44
56
47
54
44
45
50
51
49.1
9.9
ns
-

Plant harvested
Lodging
(%)
19.8
2.9
5.8
11.4
12.6
41.4
2.1
5.4
72.0
20.1
2.6
36.7
27.3
1.3
17.5
13.9
16.4
2.8
14.1
36.1
1.6
1.2
11.6
2.1
14.1
0.7
20.3
22.6
11.1
27.5
15.5
56.4
37.2
17.7
97.1
**
28.0

223

Ear harvested
Total
47
47
52
55
47
48
46
46
49
53
49
48
47
49
47
44
45
52
53
46
40
55
50
48
48
44
56
47
51
44
45
58
50
48.7
9.7
**
7.7

Rotten
(%)
5.1
3.0
0.7
0.0
0.0
1.3
8.3
2.3
13.1
7.5
2.6
2.8
1.4
0.0
9.9
3.2
6.7
5.9
2.0
4.3
6.6
2.5
4.2
2.8
2.0
5.0
1.9
4.4
2.0
2.1
0.0
2.8
1.4
3.6
118.2
*
6.3

Moisture

Shelling

Grain yield

(%)

(%)

( kg/rai)

23.1
26.6
25.6
23.1
25.8
25.1
26.2
24.7
19.3
22.3
24.7
22.3
24.4
24.5
23.0
25.3
24.3
24.6
23.5
24.3
24.5
26.1
23.9
24.9
24.7
24.1
24.1
22.3
24.3
25.5
22.3
21.2
24.1
24.1
5.8
**
2.3

84.1
86.8
79.5
85.9
83.0
81.7
82.3
85.1
83.7
80.6
82.7
87.8
83.0
82.5
84.0
86.6
85.5
87.1
84.5
86.4
84.2
84.5
82.2
85.5
86.4
87.0
89.2
87.2
87.7
84.6
83.3
84.2
84.3
84.6
2.80
**
3.8

1525
1831
1730
1731
1658
1523
1619
1524
1109
1518
1708
1610
1613
1888
1539
1836
1342
1595
1597
1556
1479
2023
1569
1658
1558
1639
2008
1549
1679
1523
1434
1423
1338
1,604
13.3
**
348

cde
abc
a-d
a-d
b-e
cde
b-e
cde
f
cde
a-d
b-e
b-e
ab
cde
abc
ef
b-e
b-e
b-e
de
a
b-e
b-e
b-e
b-e
a
b-e
a-e
cde
def
def
ef

Rel.
to
check
(%)
114
137
129
129
124
114
121
114
83
113
128
120
121
141
115
137
100
119
119
116
111
151
117
124
116
122
150
116
125
114
107
106
100
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Mean followed by a common letter are not significantly different at 0.05 probability level by DMRT
*, ** = Significant at the 0.05 and 0.01 proability level, respectively
ns = non significant

Table 3 Combined analyses data on yield and agronomic characteristics of pre-commercial field corn
hybrids from 2 locations in 2016
Entry

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

1/

Variety

Origin

BD41191
BD42344
ST7124
STG286
SH161208
SH161210
NMH-5005
NMH-5010
NSX 052014
NSX 102005
KSX5402
KSX5603
KSX5614
KSX5720
KSX5805
KSX5819
KSX5901
KSX5902
KSX5903
KSX5904
KSX5906
KSX5908
KSX5909
KSX5911
KSX5912
KSX5919
KSX5924
KSX5927
KSX5934
KSX5937
NS3
CP888
SW4452 (check)
Average
C.V.(%)
F - test
LSD 0.05

Bioseeds
Bioseeds
Syngenta
Syngenta
Seed Asia
Seed Asia
Nuziveedu
Nuziveedu
DOA
DOA
KU
KU
KU
KU
KU
KU
KU
KU
KU
KU
KU
KU
KU
KU
KU
KU
KU
KU
KU
KU
DOA
CPP
KU

Plant
ht.

Ear
ht.

Plant harvested

(cm)

(cm)

Stand

206
203
211
221
221
223
201
201
200
205
208
220
211
229
222
233
217
226
249
228
239
218
221
229
239
233
230
239
232
210
212
212
209
220
6.2
**
15.5

107
113
114
114
109
108
105
99
96
104
110
117
105
118
112
119
103
120
113
124
113
118
108
117
119
113
111
124
114
106
114
117
111
112.0
11.1
*
14.1

49
49
48
52
48
47
49
49
49
52
50
51
46
51
51
46
49
49
52
51
49
55
50
51
52
47
55
49
50
48
48
50
51
49.6
10.2
ns
-

Lodging
(%)
9.9
1.7
2.9
6.0
6.3
20.7
1.1
2.7
36.0
10.1
1.9
19.3
13.6
0.6
8.8
7.2
8.2
2.1
7.1
18.1
0.8
0.6
5.8
1.0
7.1
0.4
10.5
12.0
5.5
13.8
8.3
28.8
19.2
9.0
157.5
**
16.2

Ear harvested
Total
50
49
48
52
48
49
47
49
48
52
48
50
47
48
52
46
46
53
49
48
45
53
50
49
50
43
54
48
48
45
47
55
49
48.9
10.3
*
5.8

Moisture

Shelling

(%)

(%)

26.4
28.8
27.7
26.2
27.3
28.0
27.9
26.7
22.0
25.4
28.5
25.2
27.4
27.2
25.8
27.5
26.4
25.9
27.9
27.9
26.8
28.6
27.0
27.1
27.5
27.3
26.7
26.4
26.5
28.4
24.3
24.3
27.0
26.8
5.6
**
1.7

82.6
86.3
79.0
85.0
82.8
80.7
82.9
83.9
81.9
80.0
81.6
86.2
84.3
81.9
84.4
85.2
83.5
83.7
84.7
82.9
83.7
83.8
82.4
85.7
85.6
86.4
87.4
86.5
84.4
83.5
81.9
84.2
82.5
83.7
2.8
**
2.7

Rotten
(%)
7.4
4.5
3.1
3.1
0.0
5.2
4.1
6.7
8.8
4.1
4.9
2.0
1.5
4.3
6.0
4.0
8.3
3.9
6.8
8.5
8.8
1.2
5.3
2.7
5.1
4.2
1.9
3.1
3.0
1.4
4.0
5.8
7.0
4.6
119.4
*
6.2

Mean followed by a common letter are not significantly different at 0.05 probability level by DMRT
*, ** = Significant at the 0.05 and 0.01 proability level, respectively
ns = non significant

Grain yield
( kg/rai)
1482
1786
1560
1687
1660
1475
1636
1419
1222
1564
1604
1687
1528
1694
1669
1805
1425
1615
1575
1519
1620
1955
1636
1628
1641
1584
1979
1623
1646
1449
1475
1290
1250
1,587
14.2
**
256

10

100

21 15

9
31

10

25
28
23 12

187
5
19 24
61 20 26 29 4
30
13
11
8

0

PC1

17

33
32

-10

3

216

27
22

14

200
1200

1400

1600
Yield

Figure 1 GE biplot of AMMI 1
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1800

2000

c-f
ab
bcd
bc
bcd
c-g
bcd
d-g
g
bcd
bcd
bc
cde
bc
bcd
ab
d-g
bcd
bcd
cde
bcd
a
bcd
bcd
bcd
bcd
a
bcd
bcd
c-g
c-g
efg
fg

Rel. to
check
(%)
119
143
125
135
133
118
131
114
98
125
128
135
122
136
134
144
114
129
126
122
130
156
131
130
131
127
158
130
132
116
118
103
100
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2e-07

Remark: Black letter (1๐) is variety, and blue number (1000) is location , 100= Sa Kaeo province,
2000= Lopburi province)

PC %

3

1 100
2 0

4

0e+00

915

29
1

32 13 26
20
24
627
19
14

23
12
31
518
7
17
28
3322
25
216
10
8
30

21

-2e-07

-1e-07

PC2

11

200

100
-10

0

10

PC 1

Figure 2 GE biplot of AMMI 2
Remark: Black letter (1๐) is variety, and blue number (1000) is location , 100= Sa Kaeo province,
2000= Lopburi province)
ผลกำรทดลองนี ไ้ ด้ ผลในทำนองเดียวกับกำรทดลองของสดใส และคณะ (2558) ซึ่งทดสอบพันธุ์ 18
แหล่งปลูก พบว่ำพันธุ์ปรุ งใหม่ KSX5718, KSX5720 และ KSX5402 ที่ให้ ผลผลิตระหว่ำง 1,348-1,418 กิโลกรัม/
ไร่ ซึง่ สูงกว่ำพันธุ์ SW4452 ซึง่ เป็ นพันธุ์เปรี ยบเทียบ 10-16 เปอร์ เซ็นต์ ซึง่ ไม่แตกต่ำงกับพันธุ์ทำงกำรค้ ำ ST6253
ที่ ให้ ผลผลิตสูงสุด 1,446 กิ โลกรั ม/ไร่ และในปี 2559 สดใสและคณะ ยังได้ รำยงำนอีก ว่ำพันธุ์ ปรั บปรุ งใหม่
KSX5821, KSX5614, KSX5809 และ KSX5402 มีศกั ยภำพกำรให้ ผลผลิตสูงกว่ำพันธุ์ SW4452 ตังแต่
้ 22 – 35
เปอร์ เซ็นต์ และพันธุ์ KSX5824 ยังมีเสถียรภำพดีที่สดุ มีกำรปรับตัวได้ ดีเหมำะสมในสภำพแวดล้ อมที่ทดสอบใน
จังหวัดตำกและนครสวรรค์

สรุป
พันธุ์ KSX5924 ให้ ผลผลิตเฉลี่ยสูงสุด 1,979 กก./ไร่ ซึง่ สูงกว่ำพันธุ์ SW4452 ถึง 58 เปอร์ เซ็นต์ แต่ไม่
แตกต่ำงทำงสถิติกบั พันธุ์ KSX5908, KSX5819 และ BD2344 โดยให้ ผลผลิต 1,955, 1,805, และ 1,786 กก./ไร่
ตำมลำดับ ส่วนพันธุ์ NSX052014 ให้ ผลผลิตต่ำสุด 1,222 กก./ไร่ ซึ่งผลผลิตไม่แตกต่ำงกับพันธุ์ SW 4452
ผลผลิตเฉลี่ยของแปลงทดลอง 1,587 กก./ไร่ พันธุ์ SH161208 (5) เป็ นพันธุ์ที่มีเสถียรภำพดีที่สดุ (stability)
พันธุ์ข้ำวโพดปรับปรุ งใหม่ KSX5924 (27), KSX5908 (22), KSX5819 (26), KSX5720 (14), KSX5603
(12), KSX5805 (15), KSX5934 (29), KSX5912 (25), KSX5909 (23), KSX5911 (24), KSX5927 (28),
225
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KSX5906 (21), KSX5902 (18), KSX5402 (11), KSX5919 (26), KSX5903 (19), KSX5614 (13) และ
KSX5904 (20) ให้ ผลผลิตสูงกว่ำพันธุ์ SW4452 ตังแต่
้ 22 – 58 เปอร์ เซ็นต์ โดยพันธุ์ KSX5902 (18), KSX5911
(24) และ KSX5934 (29) มีเสถียรภำพดีและให้ ผลผลิตสูงกว่ำค่ำเฉลี่ยของกำรทดลอง ส่วนพันธุ์ KSX5903 (19)
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สาขาพืช

ศักยภาพการให้ ผลผลิตของพันธุ์ข้าวโพดไร่ ลูกผสมที่ปลูกภายใต้ วิธีการไถพรวนปกติและการลด
การไถพรวนในสภาพหลังนาจังหวัดพิษณุโลก
Yield Potential of Field Corn Hybrids Grown under Conventional and Minimum Tillage Methods
after Rice in Phitsanulok Province
กฤษติยา บัวทอง1* จุฑามาศ ร่มแก้ ว1 สราวุธ รุ่งเมฆารัตน์2 รวีวรรณ เชื ้อกิตติศกั ดิ์3 และ เอ็จ สโรบล2
Krittiya Buathong1*, Jutamas Romkaew1 Sarawut Rungmekarat2 Raweewan Chuekittisak3 and Ed Sarobol2

บทคัดย่ อ
ศึกษาศักยภาพการให้ ผลผลิตของพันธุ์ข้าวโพดไร่ ลูกผสมภายใต้ วิธีการไถพรวนปกติและการลดการ
ไถพรวนในสภาพหลังนา แปลงเกษตรกร อาเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก วางแผนการทดลองแบบ split
plot in RCBD จานวน 4 ซ ้า ปั จจัยหลัก คือ วิธีการไถพรวน 2 วิธี ได้ แก่ การไถพรวนปกติมีการเตรี ยมดินด้ วยไถ
ผาลเจ็ด 2 ครัง้ และพรวน 2 ครัง้ และการลดการไถพรวนโดยมีการเตรี ยมดินด้ วยไถผาลเจ็ด 1 ครัง้ และพรวน 1
ครั ง้ ปั จจัยรอง คือ ข้ าวโพดไร่ ลูกผสม 12 พันธุ์ ได้ แก่ PAC339, PAC559, CP888 New, CP301, S6248,
S7328, DK7979, DK6818, P4554, P4546, NS3 และ SW4452 (พันธุ์เปรี ยบเทียบ) ผลการศึกษาพบว่า การ
ปลูกข้ าวโพดไร่ ลกู ผสมภายใต้ วิธีการไถพรวนปกติและการลดการไถพรวนในสภาพหลังนา วันสลัดละอองเกสร
และวันออกไหม 50 เปอร์ เซ็นต์ ความสูงต้ นและความสูงฝั กขณะเก็บเกี่ยว และผลผลิตเมล็ดต่อไร่ ไ ม่แตกต่างทาง
สถิติ และจากการวิเคราะห์ความแปรปรวนรวมพบว่า ข้ าวโพดไร่ ลกู ผสมทุกพันธุ์มีศกั ยภาพในการให้ ผลผลิตสูง
กว่าพันธุ์ SW4452 9-33 เปอร์ เซ็นต์ ภายใต้ วิธีการไถพรวนปกติและการลดการไถพรวนในสภาพหลังนา
คาสาคัญ:ข้ าวโพดไร่ ลกู ผสม, การลดการไถพรวน, การไถพรวนปกติ, ผลผลิต

ABSTRACT
The study of yield potential of field corn hybrids grown under conventional and minimum
tillage methods after rice was conducted at farmer’s field, Noenmaprang, Phitsanulok Province. The
treatment was arranged in a split plot in RCBD with four replications. Two tillage methods,
conventional and minimum tillage were main plot. Twelve field corn hybrid varieties; PAC339,
PAC559, CP888 New, CP301, S6248, S7328, DK7979, DK6818, P4554, P4546, NS3 and SW4452
(check) were sub plot. The results revealed that field corn varieties grown under conventional and
minimum tillage were not significant in days to 50% anthesis and silking, plant length, ear height and
grain yield. All field corn hybrids had higher yield potential than SW4452 for 9-23 % under
conventional and minimum tillage methods after rice.
Key words: field corn hybrid, conventional tillage, minimum tillage, yield
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คานา
ปั จจุบนั ประเทศไทยประสบปั ญหาจากความแห้ งแล้ ง ภาวะภัยแล้ งที่กาลังเกิดขึ ้นส่งผลต่อการเพาะปลูก
พืชที่ใช้ น ้ามากในพื ้นที่เขตชลประทานภาคเหนือตอนล่างและภาคกลาง เกษตรกรส่วนใหญ่มีทงการท
ั้
านาปี และ
นาปรัง เมื่อเกิดปั ญหาภัยแล้ ง ปริ มาณน ้าในเขื่อนทัว่ ทังประเทศมี
้
ปริ มาณลดลง ส่งผลให้ ภาครัฐกาหนดแผนการ
บริ หารจัดสรรนา้ ให้ แก่พื ้นที่เพาะปลูกพืชในช่วงฤดูแล้ งลดลง โดยเฉพาะพืน้ ที่นาในเขตชลประทาน รัฐบาลจึงมี
นโยบายให้ เกษตรกรงดการปลูกข้ าวนาปรั งและสนับสนุนให้ มีการปลูกพืชที่ใช้ นา้ น้ อยในช่วงฤดูแล้ ง การปลูก
พืชไร่ ในสภาพหลังนาจาเป็ นต้ องอาศัยน ้าจากชลประทาน หรื ออาศัยความชื ้นภายในดินที่หลงเหลืออยู่หลังจาก
การทานา ข้ อจากัดของสภาพแวดล้ อมสาหรั บการปลูกพืชไร่ ในสภาพหลังจากการทานา คือ ช่วงแสงวันสัน้
อุณหภูมิต่าในระยะแรก อุณหภูมิสูงในระยะหลัง กระทบแล้ งในช่วงออกดอกติดฝั ก และสภาพดินอัดตัวแน่น
(สมชาย, 2554) สมชาย (2549) รายงานว่า การปลูกพืชไร่ หลังการทานามีข้อดีหลายประการ ตังแต่
้ การใช้
ปริ ม าณน า้ น้ อ ยกว่ า การท านา ผลผลิ ต มี คุณ ภาพดี ราคาดี ก ว่ า ฤดูป กติ ช่ ว ยลดการแพร่ ร ะบาดของแมลง
โดยเฉพาะเพลี ้ยกระโดดสีน ้าตาล เพิ่มผลผลิตให้ มีปริ มาณเพียงพอต่อความต้ องการใช้ ภายในประเทศ ผลผลิตสูง
เมื่ อ เที ย บกับ การปลูก ในช่ ว งฤดูฝ น ต้ น ทุ น การผลิ ต ต่ า และผลตอบแทนสูง เมื่ อ เปรี ย บเที ย บกับ การท านา
นอกจากนี ย้ ังสอดคล้ องกับนโยบายของรั ฐ บาลในการปลูกพื ช ไร่ ที่ ใช้ น า้ น้ อยทดแทนการท าข้ าวนาปรั ง เพื่ อ
ประหยัดการใช้ น ้าและยังช่วยตัดวงจรการระบาดของแมลงอีกด้ วย
ข้ าวโพดไร่ เป็ นพืชไร่ ชนิดหนึง่ ที่มีศกั ยภาพที่จะปลูกในพื ้นที่นาหลังการเก็บเกี่ยวข้ าวนาปี ซึง่ ข้ าวโพดไร่ มี
อายุสนประมาณ
ั้
110-120 วัน และใช้ น ้าน้ อยกว่าการทานาประมาณ 2-3 เท่า เมื่อปลูกหลังนา (ฤดูแล้ ง) จะให้
คุณภาพเมล็ดดีปราศจากสาร อะฟลาทอกซิน ให้ ผลผลิตสูงกว่าการปลูกในฤดู ฝนประมาณ 15-20 เปอร์ เซ็นต์
เนื่องจากสภาพภูมิอากาศที่เหมาะสมและการจัดการที่ดี และผลตอบแทนสูงกว่าการทานา (Boonpradub et al.,
1998) แต่การผลิตข้ าวโพดไร่ หลังนาเกิดปั ญหาทางด้ านต้ นทุนการผลิตที่ค่อนข้ างจะสูง โดยเฉพาะค่าใช้ จ่ายใน
ขันตอนการเตรี
้
ยมดินที่มีการไถพรวนปกติ ดังนันแนวทางที
้
่ช่วยลดต้ นทุนการผลิต คือ การใช้ วิธีลดการไถพรวน
เพื่ อช่ วยลดค่าใช้ จ่ายและประหยัดเวลาที่ ใ ช้ ใ นขัน้ ตอนการเตรี ยมดิน เกษตรกรสามารถเพาะปลูกได้ เร็ วขึน้
(ธวัชชัย, 2538) ลดการเกิดชันอั
้ ดตัวแน่นของดินซึง่ เป็ นข้ อจากัดในการเจริ ญเติบโตของพืช มีเศษซากพืชปกคลุม
ดินไว้ ทาให้ มีประสิทธิภาพในการอนุรักษ์ ความชื ้นไว้ ได้ ดีที่สดุ ซึง่ ช่วยในการประหยัดการใช้ น ้า (Weatherly and
Dane, 1979) การแนะนาและส่งเสริ มให้ เกษตรกรรู้ จกั การใช้ ปัจจัยการผลิตนอกจากขันตอนการเตรี
้
ยมดินแล้ ว
พั น ธุ์ ข องข้ าวโพดไร่ ก็ มี ค วามส าคัญ อย่ า งยิ่ ง เนื่ อ งจากข้ าวโพดไร่ มี ศัก ยภาพในการให้ ผลผลิ ต ในแต่ ล ะ
สภาพแวดล้ อม และวิธีการเตรี ยมดินที่แตกต่างกัน จากเหตุผลดังกล่าวจึงเป็ นแนวทางที่ช่วยลดต้ นทุนการผลิต
และช่วยเพิ่มผลผลิตให้ มีปริ มาณเพียงพอต่อความต้ องการใช้ ภายในประเทศ การศึกษาในครัง้ นีม้ ีวตั ถุประสงค์
เพื่อศึกษาศักยภาพการให้ ผลผลิตของพันธุ์ข้าวโพดไร่ ลกู ผสมภายใต้ วิธีการไถพรวนปกติและการลดการไถพรวน
ในสภาพหลังนาจังหวัดพิษณุโลก

อุปกรณ์ และวิธีการ
การเตรี ยมเมล็ดพันธุ์
ปลูก ข้ าวโพดไร่ ลูก ผสมพัน ธุ์ ก ารค้ า จ านวน 12 พันธุ์ ที่ แ ปลงเกษตรกร ตาบลวังดิน เหนี ย ว อาเภอ
เนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก วางแผนการทดลองแบบ split plot in RCBD ปั จจัยหลัก คือ วิธีการไถพรวน 2 วิธี
ได้ แก่ การไถพรวนปกติ และการลดการไถพรวน ปั จจัยรอง คือ ข้ าวโพดไร่ ลูกผสม 12 พันธุ์ ได้ แก่ PAC339
(บริ ษัท แฟซิฟิค เมล็ดพันธุ์ จากัด), PAC559 (บริ ษัท แฟซิฟิค เมล็ดพันธุ์ จากัด), CP888 New (บริ ษัท
เจริ ญโภคภัณฑ์โปรดิ๊วส จากัด), CP301 (บริ ษัท เจริ ญโภคภัณฑ์โปรดิ๊วส จากัด), S6248 (บริ ษัท ซินเจนทา ซีดส์
จากัด), S7328 (บริ ษัท ซินเจนทา ซีดส์ จากัด), DK7979 (บริ ษัท มอนซานโต้ ไทยแลนด์ จากัด), DK6818 (บริ ษัท
มอนซานโต้ ไทยแลนด์ จากัด), P4554 (บริ ษัท ไพโอเนีย ไฮ-เบรด (ไทยแลนด์) จากัด), P4546 (บริ ษัท ไพโอเนีย
ไฮ-เบรด (ไทยแลนด์) จากัด), NS3 (กรมวิชาการเกษตร) และ SW4452 (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ) โดยมีขนาด
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แปลงย่อย 10 แถว แต่ละแถวยาว 10 เมตร ระยะปลูก 75 x 20 เซนติเมตร ปลูกจานวน 2 ต้ นต่อหลุม อัตราเมล็ด
พันธุ์ 3.5 กิโลกรัมต่อไร่ ถอนแยกให้ เหลือ 1 ต้ นต่อหลุมที่อายุ 14 วันหลังปลูก สมบัติทางเคมีของดินก่อนปลูก
มีค่า pH 5.57 ค่าการนาไฟฟ้า 0.44 เดซิซีเมนต่อเมตร อินทรี ยวัตถุ 1.08 เปอร์ เซ็นต์ ฟอสฟอรัสที่เป็ นประโยชน์
30.15 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม โพแทสเซียม แคลเซียม และแมกนีเซียมที่แลกเปลี่ยนได้ 72.97, 2083.4 และ 129.6
มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ตามลาดับ ใส่ปยครั
ุ๋ ง้ ที่ 1 พร้ อมปลูก โดยใส่ปยสู
ุ๋ ตร 15-15-15 อัตรา 35 กิโลกรัมต่อไร่ และ
ใส่ปยุ๋ 46-0-0 อัตรา 25 กิโลกรัมต่อไร่ ครัง้ ที่ 2 ที่ข้าวโพดอายุ 21 วันหลังปลูก ให้ น ้าแบบร่ องโดยอาศัยระบบ
ชลประทาน ควบคุมวัชพืชก่อนงอกด้ วยสารกาจัดวัชพืชเพนดิเมธาลิน อัตรา 640 ซีซีต่อไร่ ต่อนา้ 80 ลิตร กาจัด
วัชพืชและเก็บเกี่ยวผลผลิตโดยใช้ แรงงานคน บันทึกข้ อมูลการเจริ ญเติบโต องค์ประกอบผลผลิตและผลผลิต ดังนี ้
ความสูงต้ น ความสูง ฝั ก วันสลัดละอองเกสรและวันออกไหม 50 เปอร์ เซ็นต์ ผลผลิตเมล็ดที่ความชื น้ เมล็ด 15
เปอร์ เซ็นต์ เปอร์ เซ็นต์ความชื ้นของเมล็ด และเปอร์ เซ็นต์กะเทาะ
การวิเคราะห์ ข้อมูลทางสถิติ
มีการวิเคราะห์ความแปรปรวน (analysis of variance) ของข้ อมูลลักษณะทางการเกษตรและผลผลิต
วิเคราะห์ความแปรปรวนรวม และวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉลี่ย ด้ วยวิธี Duncan’s Multiple Range Test
(DMRT) ที่ระดับความเชื่อมัน่ 95 เปอร์ เซ็นต์ โดยใช้ โปรแกรม R (ชูศกั ดิ์, 2552)

ผลและวิจารณ์ ผลการทดลอง
การเจริญเติบโตและผลผลิต
ข้ าวโพดไร่ ลูกผสมที่ปลูกภายใต้ วิธีการไถพรวนปกติและลดการไถพรวน มีความสูงต้ นขณะเก็บเกี่ยว
ไม่แ ตกต่างกัน โดยวิ ธีก ารไถพรวนปกติแ ละลดการไถพรวนมีความสูงต้ นเฉลี่ ย 222 และ 222 เซนติเมตร
ตามลาดับ สาหรับพันธุ์ข้าวโพดไร่ ที่แตกต่างกันมีผลทาให้ ความสูงต้ นแตกต่างกัน โดย DK6818 มีความสูงต้ น
237 เซนติเมตร ไม่แตกต่างทางสถิติกับพันธุ์ CP888 New, S6248, DK7979, P4554, P4546, NS3 และ
SW4452 (พันธุ์เปรี ยบเทียบ) แต่มีความสูงต้ นสูงกว่า S7328 ในขณะที่ PAC339 มีความสูงต้ นไม่แตกต่างทาง
สถิติกบั PAC559 และ CP301 ไม่มีปฏิสมั พันธ์ของวิธีการไถพรวนและพันธุ์ต่อความสูงต้ นขณะเก็บเกี่ยว (Table
1) ซึ่งสอดคล้ องกับ รุ่ งนภา (2528) ที่ พบว่า การปลูกข้ าวโพดโดยมีการไถพรวนปกติไม่ทาให้ ความสูงต้ นและ
ความสูงฝั กของข้ าวโพดแตกต่างกันทางสถิติ จากการปลูกโดยการลดการไถพรวนในทุกระยะการเจริ ญเติบโต
แต่มีแนวโน้ มว่าการปลูกข้ าวโพดโดยมีการไถพรวนปกติจะทาให้ ต้นสูงกว่าการปลูกข้ าวโพดโดยไม่มีการไถพรวน
วิธีการไถพรวนไม่ได้ เป็ นตัวควบคุมการเจริ ญเติบโตของพืชโดยตรง แต่จะมีปัจจัยอื่น ๆ ที่เป็ นตัวควบคุม ได้ แก่
ความอุดมสมบูรณ์ ของดิน ความชื ้นในดิน อุณหภูมิ และปริ มาณออกซิเจน เป็ นต้ น Randall and Iragavarapu
(1995) พบว่า ข้ าวโพดที่ปลูกในแปลงที่มีการไถพรวน จะมีการเจริ ญเติบโตได้ ดีกว่าเมื่อเปรี ยบเที ยบกับการ
ลดการไถพรวน โดยเฉพาะการเจริ ญเติบโตในช่วงแรก เนื่องจากในระบบที่ลดการไถพรวนนันมี
้ เศษพืชปกคลุมดิน
ส่งผลให้ อุณหภูมิที่ผิวต่า ดินชัน้ บนมีความแข็งและมีความชืน้ มาก ทาให้ ปริ มาณออกซิเจนมีจากัด จึงส่งผลให้
การกระจายของราก และการเจริ ญเติบโตในช่วงแรกช้ ากว่าปกติ เมื่อเปรี ยบเทียบกับการไถพรวนปกติ ในทาง
ตรงกันข้ าม Weatherly and Dane (1979) ศึกษาการปลูกข้ าวโพดในระบบการเตรี ยมดินที่แตกต่างกัน พบว่า
แปลงที่ลดการไถพรวนนันรากข้
้
าวโพดจะดูดน ้าขึ ้นมาใช้ ได้ มากกว่าเนื่องจากการลดการไถพรวนทาให้ มีเศษซาก
พืชคลุมดินไว้ เพียงพอ มีประสิทธิภาพในการรับน ้าฝนและอนุรักษ์ ความชื ้นได้ ดีที่สดุ จึงทาให้ ข้าวโพดมีความสูง
ต้ นมากกว่าแปลงที่มีการไถพรวนปกติ
วิธีการไถพรวนไม่มีผลต่อความสูงฝั ก โดยวิธีการไถพรวนปกติและลดการไถพรวนมีความสูงฝั ก เฉลี่ย
118 และ 120 เซนติเมตร ตามลาดับ แต่เมื่อเปรี ยบเทียบพันธุ์ข้าวโพดไร่ ที่แตกต่างกัน พบว่า ข้ าวโพดไร่ ลกู ผสม
ทัง้ 12 พันธุ์ มีความสูงฝั กแตกต่างกัน โดย SW4452 มีความสูงฝั ก 140 เซนติเมตร ไม่แตกต่างทางสถิติกับ
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DK6818 และ NS3 ในขณะที่พนั ธุ์ PAC339 มีความสูงฝั ก 95 เซนติเมตร แต่ไม่แตกต่างทางสถิติกบั PAC559,
CP301 และ P4546 ไม่มีปฏิสมั พันธ์ ของวิธีการไถพรวนและพันธุ์ต่อความสูงฝั ก (Table 1) วิธีการไถพรวนปกติ
และลดการไถพรวน มีผลทาให้ ข้าวโพดไร่ ลูกผสมมีวนั สลัดละอองเกสร 50 เปอร์ เซ็นต์ ไม่แตกต่างกัน ทางสถิติ
การไถพรวนปกติและการลดการไถพรวนมีวนั สลัดละอองเกสร 50 เปอร์ เซ็นต์ เฉลี่ยที่อายุ 61 และ 62 วันหลัง
ปลูก ตามลาดับ แต่พนั ธุ์ข้าวโพดไร่ ลกู ผสมที่แตกต่างกัน มีผลทาให้ วนั สลัดละอองเกสร 50 เปอร์ เซ็นต์แตกต่าง
กัน โดย DK6818 มีวนั สลัดละอองเกสร 50 เปอร์ เซ็นต์เร็ วที่สุด คือ 59 วันหลังปลูก ไม่แตกต่างทางสถิติกับ
DK7979 และ P4554 ในขณะที่ PAC559 มีวนั สลัดละอองเกสร 50 เปอร์ เซ็นต์นานที่สดุ คือ 64 วันหลังปลูก
ใกล้ เคียงกับพันธุ์ S7328, P4546, NS3 และ S6248 ไม่มีปฏิสัมพันธ์ ระหว่างวิธีการไถพรวนและพันธุ์ต่อ
วันสลัด ละอองเกสร 50 เปอร์ เซ็น ต์ (Table 2) ข้ าวโพดไร่ ลูกผสมที่ ปลูกภายใต้ วิธีก ารไถพรวนปกติ และ
ลดการไถพรวน มีวนั ออกไหม 50 เปอร์ เซ็นต์ไม่แตกต่างกัน โดยวิธีการไถพรวนปกติและลดการไถพรวน มีวนั ออก
ไหม 50 เปอร์ เซ็นต์ เฉลี่ยที่อายุ 64 และ 64 วันหลังปลูก ตามลาดับ สาหรับพันธุ์ข้าวโพดไร่ ที่แตกต่ างกันมีผลทา
ให้ วนั ออกไหม 50 เปอร์ เซ็นต์แตกต่างกัน โดย DK6818 มีวนั ออกไหม 50 เปอร์ เซ็นต์เร็ วที่สดุ คือ 62 วันหลังปลูก
ไม่แตกต่างทางสถิติกบั P4554, DK7979, SW4452 และ CP888 New ในขณะที่ PAC559 มีวนั ออกไหม 50
เปอร์ เซ็นต์นานที่สดุ คือ 66 วันหลังปลูก ใกล้ เคียงกับพันธุ์ S7328, P4546, NS3, S6248, PAC339 และ CP301
ไม่มีปฏิสมั พันธ์ระหว่างวิธีการไถพรวนและพันธุ์ตอ่ วันออกไหม 50 เปอร์ เซ็นต์ (Table 2)
เมื่อเปรี ยบเทียบวิธีการไถพรวนปกติและลดการไถพรวน ไม่มีผลทาให้ ผลผลิตของข้ าวโพดไร่ ลูกผสม
แตกต่างกัน โดยข้ าวโพดไร่ ลกู ผสมที่ปลูกภายใต้ วิธีการไถพรวนปกติและลดการไถพรวน มีผลผลิตเฉลี่ย 909 และ
896 กิโลกรัมต่อไร่ ตามลาดับ สาหรับพันธุ์ข้าวโพดไร่ ลกู ผสมที่แตกต่างกัน มีผลผลิตไม่แตกต่างกันทางสถิติ และ
ไม่มีปฏิ สัมพันธ์ ระหว่างพันธุ์กับ วิถีไถพรวนต่อผลผลิต (Table 3) จะเห็นได้ ว่าข้ าวโพดไร่ ลูกผสมทุ กพันธุ์ มี
ศักยภาพการให้ ผลผลิตไม่แตกต่างกัน เนื่องจากเป็ นพันธุ์ที่มีการปรับปรุ งพันธุ์และปลูกทดสอบมาแล้ วหลายพื ้นที่
ความแตกต่ า งของผลผลิ ต นั น้ ไม่ ไ ด้ ขึ น้ อยู่ กับ พั น ธุ์ เ พี ย งอย่ า งเดี ย ว แ ต่ ยั ง มี ผ ลมาจากการเขตกรรมและ
สภาพแวดล้ อม สาหรับผลผลิตที่ไม่แตกต่างกันทางสถิตินนั ้ แต่เมื่อปลูกภายใต้ การไถพรวนปกติมีผลผลิตสูงกว่า
การลดการไถพรวนเล็กน้ อย สอดคล้ องกับรังสิต (2538) ที่พบว่า เมื่อเปรี ยบเทียบการปลูกพืชโดยการไถพรวน
ปกติ และไม่ไถพรวน พบว่าผลผลิตพืชไม่แตกต่างกัน ในระยะ 1-2 ปี แรก แต่การปลูกพืชโดยไม่ไถพรวนอาจมี
ผลผลิตต่ากว่าเล็กน้ อย และเมื่อปลูกข้ าวโพดโดยไม่ไถพรวนซ ้า ที่เดิมเป็ นเวลาหลายๆ ปี ติดต่อกัน จะทาให้
ผลผลิตเพิ่มขึ ้นเท่ากับการปลูกพืชโดยการไถพรวนทุกฤดูปลูก หรื ออาจให้ ผลผลิตสูงกว่าการไถพรวนทุกฤดูปลูก
และถ้ า หากมี ก ารควบคุ ม ก าจั ด วัช พื ช อย่ า งสมบู ร ณ์ แ ล้ ว ผลผลิ ต ของข้ าวโพดที่ ไ ด้ จ ากแปลงที่ ป ลูก แบบ
ลดการไถพรวนจะไม่แตกต่างจากแปลงที่ปลูกแบบไถพรวนปกติ Blevins (1984) ได้ ปลูกข้ าวโพดในดินที่เป็ นดิน
Wooster ที่มีเนื ้อดินเป็ นดินทรายแป้งที่มีการระบายน ้าได้ ดี พบว่ า การไม่ไถพรวนให้ ผลผลิตสูงกว่าการไถพรวน
ปกติ ในทางตรงกันข้ าม ผลผลิตของข้ าวโพดจะลดลงเมื่อปลูกในดินเหนียวปนทรายแป้งและมีการระบายน ้าเลว
มาก ตรงกันข้ ามกับ วีร ะศักดิ์ และคณะ (2545) ศึกษาการปลูกข้ าวโพดไร่ โดยไม่ไถพรวนในแปลงเกษตรกร
จังหวัดพิษณุโลก พบว่า การปลูกแบบไม่ไถพรวน จะออกดอกช้ ากว่า ส่วนความสูง จานวนฝั ก ผลผลิต เมล็ดแห้ ง
และน ้าหนักแห้ งต่ากว่าการไถพรวนปกติเล็กน้ อย และไม่แตกต่างกันทางสถิติ
การวิเคราะห์ ความแปรปรวนรวมภายใต้ สภาพการไถพรวนปกติและลดการไถพรวนในฤดูแล้ งหลังนา
การวิเคราะห์ ความแปรปรวนรวมภายใต้ สภาพการไถพรวนปกติและลดการไถพรวน แปลงเกษตรกร
อาเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก ฤดูแล้ งหลังนา 2558 พบว่า ข้ าวโพดไร่ ลกู ผสมทัง้ 12 พันธุ์ภายใต้ วิธีการ
ไถพรวนปกติและลดการไถพรวน ไม่มีผลทาให้ ผลผลิตแตกต่างกัน โดยมีผลผลิตตังแต่
้ 796-1,060 กิโลกรัมต่อไร่
และข้ าวโพดไร่ ทงั ้ 12 พันธุ์มีผลผลิตเฉลี่ย 936 กิโลกรั มต่อไร่ โดยข้ าวโพดไร่ ลูกผสมทัง้ 11 พันธุ์ ให้ ผลผลิต
มากกว่า SW4452 คิดเป็ น 9-33 เปอร์ เซ็นต์ ในขณะที่ ข้ าวโพดไร่ ลกู ผสม 10 พันธุ์ ให้ ผลผลิตมากกว่า NS3
คิดเป็ น 3-23 เปอร์ เซ็นต์ โดยพันธุ์ S7328 มีผลผลิตสูงกว่า SW4452 และ NS3 คิดเป็ น 33 และ 23 เปอร์ เซ็นต์
ตามลาดับ (Table 4)
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เมื่อเปรี ยบเทียบพันธุ์ข้าวโพดไร่ ลกู ผสมทัง้ 12 พันธุ์ภายใต้ วิธีการไถพรวนปกติและลดการไถพรวนมีผล
ทาให้ วนั สลัดละอองเกสร 50 เปอร์ เซ็นต์ ไม่แตกต่างกันทางสถิติ โดยมีวนั สลัดละอองเกสร 50 เปอร์ เซ็นต์ตงแต่
ั้
60-64 วันหลังปลูก พันธุ์ข้าวโพดไร่ ลกู ผสมทัง้ 12 พันธุ์ที่ปลูกภายใต้ วิธีการไถพรวนปกติและลดการไถพรวน มีผล
ทาให้ วนั ออกไหม 50 เปอร์ เซ็นต์ไม่แตกต่างกัน โดยมีวนั ออกไหม 50 เปอร์ เซ็นต์ตงแต่
ั ้ 62-66 วันหลังปลูก สาหรับ
ความสูงต้ นขณะเก็บเกี่ยว พันธุ์ข้าวโพดไร่ ที่แตกต่างกัน มีผลทาให้ ความสูงต้ นแตกต่างกัน โดย DK6818 มีความ
สูงต้ น 238 เซนติเมตร ไม่แตกต่างกับ DK7979, P4546, P4554, CP888 New, S6248, NS3 และ SW4452
ในขณะที่ S7328 มีความสูงต้ น ไม่แตกต่างกับ PAC339 และ CP301 เมื่อเปรี ยบเทียบพันธุ์ข้าวโพดไร่ ลกู ผสมทัง้
12 พันธุ์ภายใต้ วิธีการไถพรวนปกติและลดการไถพรวน มีผลทาให้ ความสูงฝั กขณะเก็บเกี่ยวแตกต่างกัน โดย
SW4452 มีความสูงฝั ก 138 เซนติเมตร ไม่แตกต่างกับ DK7979, P4554, S6248, DK6818 และ NS3 ในขณะที่
CP301 มีความสูงฝั กต่าที่สดุ คือ 97 เซนติเมตร ความชื ้นของเมล็ดข้ าวโพดไร่ ลกู ผสมทัง้ 12 พันธุ์ไม่แตกต่างกัน
โดยมีความชื ้นของเมล็ดตังแต่
้ 21-27 เปอร์ เซ็นต์ แต่มีเปอร์ เซ็นต์กะเทาะแตกต่างกัน โดย PAC339 มีเปอร์ เซ็นต์
กะเทาะ 86 เปอร์ เซ็นต์ ไม่แตกต่างกับ DK7979 และ CP301 ในขณะที่ S7328 และ DK6818 มีเปอร์ เซ็นต์
กะเทาะต่าที่สดุ คือ 79 และ 79 เปอร์ เซ็นต์ ตามลาดับ (Table 4)
Table 1 Plant and ear height (cm.) of field corn hybrids grown under conventional and minimum
tillage in dry season 2015, Phitsanulok
Entry Variety (V)

Plant height (cm.)
Average
Tillage method (T)
(V)
Conventional Minimum
1
PAC339
199
194
196 d
2
PAC559
199
203
201 cd
3
CP888 New
230
222
226 ab
4
CP301
196
211
203 cd
5
S6248
231
231
230 ab
6
S7328
225
210
217 bc
7
DK7979
226
231
228 ab
8
DK6818
236
238
237 a
9
P4554
229
237
232 ab
10
P4546
228
229
228 ab
11
NS3
233
228
230 ab
12
SW4452 (check)
235
234
235 ab
Average (T)
222
222
C.V. (T) = 8.4%
C.V. (V) = 5.1%
F-test (T) = ns F-test (V) = ** F-test (TxV) = ns
ns Not significant
** Significant at P < 0.01
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Ear height (cm.)
Average
Tillage method (T)
(V)
Conventional
Minimum
100
91
95 e
104
105
104 e
119
120
120 c
92
102
97 e
127
126
127 bc
125
115
120 cd
117
128
122 bc
128
140
134 ab
125
130
127 bc
107
107
107 de
133
135
134 ab
140
140
140 a
118
120
C.V. (T) = 3.1%
C.V. (V) = 10.8%
F-test (T) = ns F-test (V) = ** F-test (TxV) = ns
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Table 2 Days to 50% anthesis and silking (day) of field corn hybrids grown under conventional and
minimum tillage in dry season 2015, Phitsanulok
Entry

Variety (V)

Days to 50% tassel
Tillage method (T)
Conventional Minimum
1
PAC339
61
63
2
PAC559
63
64
3
CP888 New
61
61
4
CP301
60
62
5
S6248
63
62
6
S7328
63
63
7
DK7979
60
60
8
DK6818
60
59
9
P4554
61
60
10
P4546
63
63
11
NS3
63
62
12
SW4452 (check)
61
61
Average (T)
61
62
C.V. (T) = 3.9%
C.V. (V) = 2.6%
F-test (T) = ns F-test (V) = ** F-test (TxV) = ns
ns Not significant
** Significant at P < 0.01

Average
(V)
62 b-d
64 a
61 c-e
61 de
63 a-c
63 ab
60 ef
59 f
60 ef
63 ab
63 a-c
61 de

Days to 50% silk
Average
Tillage method (T)
(V)
Conventional Minimum
63
65
64 a-e
65
67
66 a
63
65
64 b-f
63
65
64 a-e
65
64
65 a-d
65
67
66 ab
63
63
63 d-f
62
62
62 f
64
62
63 ef
65
66
65 a-c
65.
64
65 a-d
64
63
64 c-f
64
64
C.V. (T) = 2.6%
C.V. (V) = 3.0%
F-test (T) = ns F-test (V) = ** F-test (TxV) = ns

Table 3 Grain yield (kg/rai) of field corn hybrids grown under conventional and minimum tillage in dry
season 2015, Phitsanulok
Entry Variety (V)

Tillage method (T)
Conventional
Minimum
949
901
829
887
991
827
898
900
937
906
960
1,032
952
960
932
894
834
981
835
956
897
802
897
702
909
896

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

PAC339
PAC559
CP888 New
CP301
S6248
S7328
DK7979
DK6818
P4554
P4546
NS3
SW4452 (check)
Average (T)
C.V. (T) = 59.9%
C.V. (V) = 16.7%
F-test (T) = ns F-test (V) = ns F-test (TxV) = ns
ns Not significant
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Average
(V)
925
858
909
899
922
996
956
913
908
895
849
800

Variety

S7328
DK7979
PAC339
P4546
P4554
CP888 New
S6248
CP301
DK6818
PAC559
NS3
SW4452 (check)
Mean
C.V. (%)
F-test
ns Not significant
*

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

No.
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Significant at P < 0.05

Syngenta
Monsanto
Pacific
Pioneer
Pioneer
Charoenpokphan
Syngenta
Charoenpokphan
Monsanto
Pacific
DOA
KU

Origin
Kg/rai
1,061
977
973
966
966
951
931
929
924
893
864
796
936
17.7
ns

Grain yield

Relative to check
Relative
SW4452
NS3
to mean
(%)
(%)
(%)
133
123
113
123
113
104
122
113
104
121
112
103
121
112
103
119
110
102
117
108
100
117
108
99
116
107
99
112
103
95
109
100
92
100
92
85
118
108
100
** Significant at P < 0.01

Days to
50%
tassel
63
60
62
63
61
61
63
61
59
64
60
63
62
2.6
ns

Days to
50%
silk
66
63
64
65
63
64
65
64
62
66
63
65
64
3.0
ns

Plant
height
(cm)
214 b
231 a
200 b
231 a
230 a
228 a
235 a
203 b
238 a
205 b
234 a
234 a
223
5.0
**

Ear
Height
(cm)
113 cd
125 a-c
99 ef
107 d-f
125 a-c
121 b-d
131 ab
97 f
135 a
111 c-e
132 ab
138 a
120
10.2
**

Moisture
content
(%)
25
26
21
24
24
23
25
24
27
25
23
25
24
12.4
ns
79 d
83 a-c
86 a
83 bc
82 cd
82 cd
81 cd
86 ab
79 d
83 bc
82 cd
82 cd
82
3.0
**

Shelling
(%)

Table 4 Combined yield and agronomic data of field corn hybrids grown under conventional tillage and minimum tillage in dry season 2015, Phitsanulok
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สรุป
เมื่อเปรี ยบเที ยบศักยภาพและพัน ธุ์ของข้ าวโพดไร่ ลูกผสม พบว่า ข้ าวโพดไร่ ลูกผสมทัง้ 11 พันธุ์ ให้
ผลผลิตสูงกว่าพันธุ์ SW4452 9-33 เปอร์ เซ็นต์เมื่อปลูกภายใต้ วิธีการไถพรวนปกติและการลดการไถพรวน ดังนัน้
จึงสามารถแนะนาให้ เกษตรกรในอาเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก ปลูกข้ าวโพดไร่ ลกู ผสมทัง้ 11 พันธุ์ได้ ทงั ้
ภายใต้ การไถพรวนปกติและการลดการไถพรวนในฤดูแล้ งหลังนา อย่างไรก็ตามถึงแม้ ข้าวโพดไร่ ลูกผสมทัง้ 11
พันธุ์จะให้ ผลผลิตสูงกว่า พันธุ์ SW4452 ทัง้ ภายใต้ การไถพรวนปกติและการลดการไถพรวนนัน้ ก็ควรจะมี
การศึกษาด้ านต้ นทุนและผลตอบแทนเพื่อเป็ นข้ อมูลสนับสนุนการปลูกข้ าวโพดไร่ ลกู ผสมหลังนา
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Anatomical Character of a Mangrove Species Avicennia marina (Forssk.) Vierh.
(ACANTHACEAE)
Mookrawee Sasomsaptawee1, Prasart Kermanee1* and Vipak Jintana2

ABSTRACT
Mangrove ecosystems are known as unique ecosystems. The mangrove trees have typical
characteristics to survive in an anaerobic condition, waterlogged soils and high salinity. Avicennia
marina is one of the dominant mangrove species in Thailand. It is a pioneer species that typically
dominates the open areas of riverside or mud flats. Samples of A. marina were collected from
mangrove forest at Sirinart Rajini Ecosystem Learning Center, Prachuabkirikhan province, Thailand.
Anatomical characteristics of mature samples including pneumatophore, stems, leaves, flowers and
fruits were investigated. The sample were prepared into permanent slides and observed under light
microscope. It was found that pneumatophores have lenticels which consist of complementary tissue
for gas exchange. Cortex of pneumatophore forms aerenchyma for gas storage. It has a lot of
sclereids in cortex for strength. Stem has a single layer of epidermis and it is covered by thick cuticle
and trichomes which prevent water evaporation. Gelatinous fibers have been found in xylem which
play an important role in support. In leaf, the lower epidermis has salt extruding glands and trichome.
Salt glands accumulate and exclude the salt. The hypodermis has 4-5 layers of water storage cells. It
plays an important role in water conservation. The structures of A. marina show anatomical
adaptations to survive in an anaerobic condition, waterlogged soils and high salinity.
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INTRODUCTION
Mangrove ecosystems are known as unique ecosystems with high biodiversity, dominating
the coastal area in tropical and subtropical regions. The mangrove trees have typical characteristics
to survive in a salty environment which is subjected to tides of the oceans, seas or rivers (Hannes,
2012).
Avicennia marina (Forssk.) Vierh. is one of the dominant mangrove species in Thailand. It is a
pioneer species that typically dominates the open areas of riverside or mud flats. A. marina is found
in both the lowest and highest intertidal zones, but rarely seen or even absent in the middle intertidal
zone. Their sizes can vary from small shrubs and dwarf trees up to 30 meters high trees (Peter and
Sivasothi, 1999).
The structures of A.marina typically show physiological and morphological adaptations to
survive in an anaerobic condition, waterlogged soils and salinity. For example, Avicennia spp. has
salt glands exclude the salt (mainly NaCl) to outside (Borkar et al, 2009), water storage tissue which
plays an important role in conservation of water (Nair and Govindakutty, 1972). The specialized roots
are important sites of gas exchange. Its root system is fairly complex, including to four types of roots,
namely pneumatophore, cable root, feeding and anchor roots. The fruit is semi-viviparous, seedling
develops on the parent tree, but not emerging until it has dropped off (Tomlinson, 1986).
Most studies have focused on ecology and their morphological adaptation. In Thailand, the
information on anatomy relating plant adaptation to survive in mangrove ecosystems is incomplete.
Thus, this research aims to examine the internal structure of this species in order to understand its
adaptation which is important knowledge for A. marina.

MATERIALS AND METHODS
Samples of Avicennia marina were collected from mangrove forest at Sirinart Rajini
Ecosystem Learning Center, Prachuabkirikhan province, Thailand. Anatomical characteristics of
mature samples (pneumatophores, stems, leaves) were observed by the permanent slides technique.
Permanent slides were prepared using paraffin method (Johansen, 1940 and Kermanee,
2008). The samples were fixed in formalin 50% alcohol glacial acetic acid (FAA) (5:90:5). Samples
were then dehydrated in a tertiary butyl alcohol series of concentration (50-100%) and embedded in
paraffin (Paramat extra, BDH, England) at 60 °C. Transverse sections of 15-25 µm thickness were
obtained using a rotary microtome (Leica RM2165, Germany). These slides were stained with safranin
(1% aqueous) and fast green (0.5% in absolute ethanol). The stained samples were cleared with pure
xylene and permanently mounted with permount (Fisher, USA). Finally, the permanent slides were
examined by Zeiss’ microscope assembled with AxioCam MRc camera and Axioskop 2 Plus
program.
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RESULTS
Root
Pneumatophore which is an above-ground root like structure, contains lenticels and
aerenchyma tissue (Figure 1A). The outer most layer is periderm which consists phellem, phellogen,
and phelloderm (Figure 1B). The outer layers of cortex consist of parenchyma which have chloroplast,
while the inner layers of cortex form aerenchyma with large intercellular spaces. Aerenchyma form
structure like a bridge between the external and internal regions of the cortex. Sclereids were
occasionally found in cortex (Figure 1C,1D). Endodermis composes of non-suberized cell (Figure
1C). The central cylinder is a stele of the eustele type with collateral bundles. The center of root is pith
parenchyma (Figure 1D).
Stem
The stem has a single layer of epidermis and is covered by thick cuticle and trichomes
(Figure 2B). Cortex has two different parts. The outer part consist of collenchyma which are small and
thick cell wall, and the inner part consists of parenchyma (Figure 2B). Stele is eustele which has
concentric rings of collateral bundles. Xylem is endarch. Gelatinous fibers have been found in xylem
(Figure 2A, 2C). The wide pith consists of circular parenchyma and sclerieds (Figure 2A, 2C).
Leaf
A transverse section shows the following layers: 1) upper epidermis, 2) hypodermis, 3)
mesophyll, and 4) lower epidermis (Figure 3A). The upper epidermis is a outermost layer, covered
with thick cuticle. Salt glands were observed in upper (Figure 3C). Hypodermis contains water
storage tissue which is 4-5 layers in thickness (Figure 3C). Mesophyll has two different parts: the
palisade tissue towards upper epidermis and the spongy tissue towards the lower epidermis. The
palisade tissue has 2-3 layers of cells and is below the hypodermis. Spongy tissue follows the
palisade layers, which are 2-3 layers thick. Both these tissues have chloroplasts. Vascular bundle is
an amphicribral concentric bundle (Figure 3E). The lower epidermis has raised stomata and, on its
outer side, there are salt extruding glands and trichomes (Figure 3E).
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Figure 1 Transverse section of pneumatophore of Avicennia marina showing; (A) Lenticel; (B)
Periderm and cortex; (C) Phloem; (D) Xylem and pith; (co: cortex, per: periderm, pf: phloem fiber, scl:
sclereid, vc: vascular bundle, len: lenticel, ph: phloem, com: complementary tissue, en: endodermis)

Figure 2 Transverse section of stem of Avicennia marina showing; (A) Epidermis, cortex and stele;
(B) Trichome and cortex; (C) Vascular bundle. (tri: trichome, co: cortex, cu: cuticle and scl: scleried,
p: pith, xy: xylem, ph: phloem, gf : gelatinous fiber,coll: collenchyma, pf: phloem fiber)
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Figure 3 Transverse section of leaf of Avicennia marina showing, (A) Leaf mesophyll; (B) Midrib;
(C) Salt gland hypodermis; (D) Trichome; (E) Palisade and spongy layers; (F) Vascular bundle (vein)
(sg: salt gland, hyp: hypodermis, tri: trichome, pa: Palisade mesophyll, sp: spongy mesophyll, rs:
raised stoma.)
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DISCUSSION
Root
Pneumatophore is an above-ground root like structure containing lenticels. Aerenchyma
tissue form a pathway for gas exchange from the atmosphere to the underground root (Scholander et
al., 1965). When pneumatophore becomes older, it produces cork cover to protect and prevent salt
from sea water (Fahn,1982). It has a lot of sclereids in cortex for strength (Boodrut, 1979).
Stem
A single layer of epidermis is covered by thick cuticle and trichomes to prevent water
evaporation (Toonyatorn, 1982). Cortex thickness accompanying prolonged waterlogging duration
would be in response to anoxic conditions (Yan et al., 2009). Thicker fiber walls would increase the
mechanical strength and prevent vessel deformation when strong tensions occurred in vessels
(Carlquist, 2002). Tolerance to salinity in mangrove species relates to less efficient water transport
and more conservation of water use ( Sobrado, 2000). Gelatinous fibers also play an important role in
support (Fisher and Tomlinson, 2002).
Leaf
Anatomy of leaf show xeric adaptation for conservation of water (Naskar and Rabindranath,
1999). Trichomes were found at only lower epidermis similar to Triperm (1977) report. Salt glands
appear on lower epidermis and upper epidermis similar to Fahn (1982) report. The hypodermis has
water storage tissue which plays an important role in conservation of water (Borkar et al., 2009).
Leaf anatomical characteristics show significantly changes according to variations in salinity.

CONCLUSION
The structures of A. marina show anatomical adaptations to survive in an anaerobic
condition, waterlogged soils and high salinity. For anaerobic condition, pneumatophores have
lenticels which consist of complementary tissue for gas exchange. For waterlogged soils, cortex of
pneumatophore forms aerenchyma for gas exchange. For high salinity, salt gland accumulates and
excrudes salt to outside.

ACKNOWLEDGEMENTS
We would like to thanks the Human Resource Development in Science Project (Science
Achievement Scholarship of Thailand), the Sirinart Rajini Ecosystem Learning Center and Kasetsart
University.

240

การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 55

สาขาพืช

REFERENCES
Boodrut, P. 1979. The study of Rhizophora mucronata and Rhizophora apiculata. M.Sc. thesis,
Faculty of Science, Kasetsart University.
Borkar, M.U., R.P. Athalye.,and Q. Goldin. 2009. Salinity induced changes in the leaf anatomy
mangrove Avicennia marina along the anthropogenically stressed. tropical creek. Coastal
Development. India.
Carlquist, S., 2002. Comparative Wood Anatomy. Springer-Verlag, Berlin, Germany.
Fahn, A., 1982. Plant Anatomy. Pergamon Press, New York.
Fisher, J.B.,and, P.B Tomlinson., 2002. Tension wood fibers are related to gravitropic movement of
red mangrove (Rhizophora mangle) seedlings. Journal of Plant Research. 115: 39–45.
Hannes de Deurwaerder. 2012. How are anatomical and hydraulic features of Avicennia marina and
Rhizophora mucronata trees influenced by siltation? University of Ghent, Brussels.
Johansen,D.A. 1940. Plant Microtechnique. McGraw-hill, New York.
Kermanee, P. 2008. Plant Microtechnique. Kasetsart University, Bangkok, Thailand.
Nair, N. B., and A.G. Govindakutty., 1972. Proceedings of the National Academy of Sciences, India.
38 pp. 251- 258.
Naskar, K.M., and M. Rabindranath., 1999. Ecology and biodiversity of Indian mangroves. Daya
Publishing House. 35: 51-74.
Peter,K.L.Ng ., Sivasothi,N., 1999. A Guide to the Mangroves of Singapore I.The Ecosystem and
plant Diversity, Singapore.
Scholander, P.F., hammel, H.T., Bradstreet, E.D., Hemmingsen, E.A., 1965. Sap Pressure in Vascular
Plants: Negative hydrostatic pressure can be measured in plants. Science. 16(148): 339–346
Sobrado, M.A. 2000. Relation of water transport to leaf gas exchange properties in three mangrove
species. Trees 14: 258–262.
Tomlinson P.B. 1986. The Botany of Mangroves. Cambridge University Press, London, UK.
Toonyatorn, T. 1982. The Anatomy of Botany. Kasetsart University Press, Bangkok.
Triperm A., 1977. The study of stomata of Mangrove species. M.Sc. thesis, Faculty of Science,
Kasetsart University, Bangkok.
Yan, X., Jiea, Z., Wanga, M., Lina, G., Wang, W., 2009. Leaf and stem anatomical responses to
periodical waterlogging in simulated tidal floods in mangrove Avicennia marina seedlings
Aquatic Botany 91(3):231-237.

241

สาขาพืช

การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 55

การประเมินศักยภาพการใหผลผลิตและลักษณะทางการเกษตรของขาวโพดขาวเหนียว
สายพันธุแทกอนการคา 4 สายพันธุ
Evaluation of Seed Yield and Other Agronomic Traits of Four Pre-commercial Waxy Corn Inbred Lines
ประเสริฐ ถาหลา1* , ชฎามาศ จิตตเลขา1 เสาวนีย ฝดศิริ1 โชคชัย เอกทัศนาวรรณ1 และ ธํารงศิลป โพธิสูง1
Prasert Thala1*, Chadamas Jitlaka1, Saovanee Fadsiri1, Chokechai Aekatasanawan1 and Thamrongsilpa Pothisoong1

บทคัดยอ
วัตถุประสงคการทดลองนี้เพื่อประเมินศักยภาพในการใหผลผลิตและลักษณะทางการเกษตรของขาวโพด
ขาวเหนียวสายพันธุแทกอนการคา 4 สายพันธุ กอนนําไปผลิตเมล็ดพันธุลูกผสมเดี่ยวพันธุใหม ปลูกขาวโพดขาว
เหนียว สายพันธุแท 4 สายพันธุ ไดแก Kwi#1, Kwi#7, Kwi#9 และ Kwi#10 ในปลายฤดูฝน ป พ.ศ. 2558 และฤดูตน
ฝน ป พ.ศ. 2559 วางแผนการทดลองแบบ RCBD จํานวน 4 ซ้ํา สายพันธุละ 4 แถว ๆ ยาว 8 ม. และวิเคราะหความ
แปรปรวนรวม ผสมในแตละสายพันธุแบบ Half-sib ณ ศูนยวิจัยขาวโพดและขาวฟางแหงชาติ พบวา สายพันธุแท
Kwi#7 มีวันสลัดละอองเกสรเพศผู 50% สั้นที่สุด 45 วัน เร็วกวา Kwi#10 และ Kwi#9 (48 และ 50 วัน ตามลําดับ)
(p<0.01) สายพันธุแท Kwi#1 มีวันออกไหม 50% และวันเก็บเกี่ยวเร็วที่สุด (46 และ 89 วัน ตามลําดับ) ซึ่งแตกตาง
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติกับ Kwi#10 ที่ใหคาเฉลี่ยชาที่สุด 52 และ 94 วัน ตามลําดับ (p<0.01) เปอรเซ็นตกะเทาะ
เมล็ดของทั้ง 4 สายพันธุ มีคาเฉลี่ยไมแตกตางทางสถิติ (74.91-82.50%) สําหรับผลผลิตฝกดี และผลผลิตเมล็ด
พบวา สายพันธุแท Kwi#10 ใหผลผลิตสูงสุด 336.78 กก./ไร และ 277.79 กก./ไร ตามลําดับ สูงกวา Kwi#7 ที่ให
คาเฉลี่ยต่ําสุด 263.73 กก./ไร และ 212.04 กก./ไร ตามลําดับ (p<0.01) สวนลักษณะทางการเกษตรอื่น ๆ ทั้ง 4
สายพันธุสวนใหญอยูในลักษณะดี
ABSTRACT
The objective of this experiment was to evaluate seed yield and agronomic traits of four
pre-commercial waxy corn inbred lines for using to produce seed of new single-cross hybrids. The
inbred lines Kwi#1, Kwi#7, Kwi#9 and Kwi#10 were planted in four 8 m-rows in four replications in
RCBD and combined analysis was employed. Seed multiplication in each inbred line was done by
Half-sib pollination at the National Corn and Sorghum Research Center, in the 2015 late rainy season
and 2016 early rainy season. Results showed that days to 50% anthesis of Kwi#7 was shorter (45
days) than those of Kwi#10 and Kwi#9 (48 and 50 days, respectively) (p<0.01). Days to 50% silking
and days to harvest of Kwi#1 were the earliest (46 and 89 days, respectively), compared to those of
the latest dates of Kwi#10 (52 and 94 days, respectively). Percentages of good dry ear weight of the
four inbred lines were not significant (74.91-82.50%). Good dry ear weight and seed yield of Kwi#10
gave the highest means 2,104.88 and 1,736.19 kg/ha, respectively, significantly different from those
of Kwi#7 which gave the lowest means of 1,648.31 and 1,325.25 kg/ha, respectively (p<0.01).
Moreover, most of the agronomic traits of the four inbred lines were acceptable.
Key Words: evaluation, seed production, waxy corn, inbred line
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1
ศูนยวิจัยขาวโพดและขาวฟางแหงชาติ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร อ. ปากชอง จ. นครราชสีมา 30320
1
National Corn and Sorghum Research Center, Faculty of Agriculture, Kasetsart University, Pakchong, Nakhon Ratchasima 30320
242

การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 55

สาขาพืช

คานา
ปั จจุบนั ข้ าวโพดข้ าวเหนียว (Zea mays L. ceratina) เป็ นข้ าวโพดรับประทานฝั กสดที่ได้ รับความนิยม
บริ โภคเพิ่มมากขึ ้น เนื่องจากสามารถบริ โภคได้ ทงในรู
ั ้ ปของฝั กสด และผลิตภัณฑ์แปรรู ป เช่น ข้ าวโพดแช่ แข็งทัง้
ฝั ก และ แป้งข้ าวโพดข้ าวเหนียว (Hu and Xu, 2011) และนิยมปลูกในหลายประเทศในภาคพื ้นเอเชีย เช่น จีน
(ตอนใต้ ) เวียดนาม และเกาหลี เป็ นต้ น รวมถึงประเทศไทย จากในปี พ.ศ. 2556 มีพื ้นที่ปลูกทัว่ ประเทศประมาณ
53,178 ไร่ ผลผลิตเฉลี่ย 57,061 ตัน แต่ในปี พ.ศ. 2557 พื ้นที่ปลูกเพิ่มขึ ้นมากกว่า 200,000 ไร่ (ธารงศิลป และ
อาไพ, 2557) ขณะเดียวกันเมล็ดพันธุ์ มีปริ มาณการผลิตเฉลี่ยเพียง 450-480 ตัน/ปี ผลผลิตเมล็ดพันธุ์เฉลี่ย 140
กก./ไร่ มีมลู ค่าประมาณ 225 - 240 ล้ านบาท (เกรี ยงศักดิ์, 2555) ทาให้ มีความต้ องการเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดข้ าว
เหนี ยวของเกษตรกรเพิ่ มมากขึน้ แต่เกษตรกรส่วนใหญ่ ยังขาดแคลนเมล็ดพันธุ์ ดี โดยยังมีการใช้ เมล็ด พัน ธุ์
พื ้นเมือง ส่วนใหญ่เป็ นพันธุ์ผสมเปิ ดที่ให้ ผลผลิตและคุณภาพค่อนข้ างต่า ไม่มีความสม่าเสมอของพันธุ์ (แสงแข
และคณะ, 2554) และยังปลูกได้ ในบางพื ้นที่และบางฤดูกาลเท่านัน้ ซึง่ ศูนย์วิจยั ข้ าวโพดและข้ าวฟ่ างแห่งชาติเป็ น
หน่ายงานภาครัฐ ที่พฒ
ั นาพันธุ์ข้าวโพดข้ าวเหนียว มาตังแต่
้ ปี 2531 จนถึงปั จจุบนั (ธนาคารพันธุกรรมพืช 50 ปี ,
2550) มีสายพันธุ์แท้ ที่มีศกั ยภาพในการผลิตลูกผสมที่ดี กระทัง่ ในปี 2546 และ ปี 2548 สุรณี และคณะ ได้ พนั ธุ์
ข้ าวโพดข้ าวเหนียวลูกผสม คือ Kwsx 107 ที่ให้ ผลผลิตฝั กสดทังเปลื
้ อก 2,437 กก./ไร่ และ Kwsx 91 ผลผลิตฝั ก
สดทังเปลื
้ อก 1,696 กก./ไร่ ทังสองพั
้
นธุ์เป็ นพันธุ์ลกู ผสมที่มีรสชาติอร่ อย นุ่มเหนียว ลักษณะทางการเกษตรดี มี
ระบบรากและลาต้ นแข็งแรง และมีเปอร์ เซ็นต์แป้งสูงกว่า 70 % เหมาะสาหรั บการแปรรู ปในอุตสาหกรรมแป้ง
ข้ าวโพดข้ าวเหนียว แต่จาเป็ นต้ องเป็ นพันธุ์ลกู ผสมที่ดีเด่นและพันธุ์ลกู ผสมที่ดีต้องได้ มาจากสายพันธุ์พ่อแม่ ซึ่ง
เป็ นสายพันธุ์แท้ (Inbred Line) ที่ดี คือมีลกั ษณะทางการเกษตรที่ดี ปรับตัวเข้ ากับสภาพแวดล้ อมได้ ดี ต้ านทาน
ต่อโรคและแมลงศัตรู พืช (กฤษฎา, 2550) ที่สาคัญต้ องให้ ผลผลิตเมล็ดพันธุ์สงู คุ้มค้ ากับการลงทุนผลิตลูกผสม
งานวิจยั นี ้จึงมีวตั ถุประสงค์เพื่อทดสอบผลผลิตและลักษณะทางการเกษตรข้ าวโพดข้ าวเหนียวสายพันธุ์
แท้ ก่อนการค้ า 4 สายพันธุ์ ก่อนนาไปผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดข้ าวเหนี ยวลูกผสมเดี่ยวพันธุ์ใหม่ เพื่ อประเมิน
ศักยภาพในการให้ ผลผลิตที่ดีมาผลิตเมล็ดพันธุ์เพื่อให้ ได้ ผลผลิตและคุณภาพสูง ใช้ เป็ นพันธุ์ส่งเสริ มแก่เกษตรกร
เนื่องจากปริ มาณความต้ องการเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดข้ าวเหนียวลูกผสมสูงขึ ้นทุกปี สามารถนาไปใช้ ประโยชน์ได้ จริ ง
ในทางการค้ าทังบริ
้ โภคฝั กสดและอุตสาหกรรมแปรรู ปที่สาคัญต่อไป

อุปกรณ์ และวิธีการ
ปลูกข้ าวโพดข้ าวเหนียวสายพันธุ์แท้ 4 สายพันธุ์ ได้ แก่ Kwi#1, Kwi#7, Kwi#9 และ Kwi#10 ในปลาย
ฤดูฝน ปี พ.ศ. 2558 และฤดูต้นฝน ปี พ.ศ. 2559 วางแผนการทดลองแบบ RCBD (Randomized Complete
Block Design) จานวน 4 ซ ้า ปลูกสายพันธุ์ละ 4 แถว ๆ ยาว 8 ม. ระยะปลูก 75 x 20 ซม. ในแปลงปลอดละออง
เกสรจากพันธุ์ อื่น ก่อนปลูกใส่ปุ๋ยรองพื น้ สูตร 15-15-15 อัตรา 40 กก./ไร่ และใส่ปุ๋ยแต่งหน้ าสูตร 46-0-0
หลังจากปลูก 1 เดือน พร้ อมพูนโคน อัตรา 40 กก./ไร่ หลังจากนันพ่
้ นสารเคมีป้องกันกาจัดศัตรู พืชโดยฉีดพ่นสาร
ควบคุมวัชพืชก่อนข้ าวโพดงอกด้ วย อาทราซิน (Atrazine) อัตรา 640 กรัม/ไร่ ผสม สต็อม (Stomp) อัตรา 640
มล./ไร่ และพ่น สารควบคุมแมลงศัตรู พื ช ตามความจ าเป็ น ให้ นา้ แบบฝนเที ย ม ตัง้ แต่เริ่ มปลูก ถึง 1 เดื อน
หลังจากนันให้
้ น ้าแบบไหลตามร่ อง (furrow) ทุกสัปดาห์ บันทึกข้ อมูลลักษณะทางการเกษตรก่อนเก็บเกี่ยว ได้ แก่
วันสลัดละอองเกสรเพศผู้ 50% และวันออกไหม 50% วันเก็บเกี่ยว (นับจากวันให้ นา้ วันแรก) ความสูงต้ นและ
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ความสูงฝั ก (โดยวัดจากฐานต้ นถึงข้ อใบธง และข้ อฝั กบนสุด สุ่มวัด 20 ต้ นต่อแถวคิดค่าเฉลี่ยเป็ น ซม.) คะแนน
โรคทางใบ ได้ แก่ โรคไวรัสใบด่างอ้ อย (Sugarcane mosaic virus, SCMV) โรคราสนิม (Southern Rust, SR)
โรคใบไหมแผลใหญ่ (Northern corn leaf blight, NLB) และ โรคราน ้าค้ าง (Downy mildew, DM) (คะแนน 1–5,
1 =เป็ นโรคมากตังแต่
้ ต้นถึงใบธง, 5 =เป็ นโรคน้ อยเฉพาะใบล่าง) พื ้นที่ใบ (ตร.ม.) คานวณตามสูตร พื ้นที่ใบ =
ความกว้ างของใบ (W) x ความยาวของใบ (L) x 0.75 จานวนต้ นทังหมด
้
จานวนเก็บเกี่ยว และจานวนต้ นหักล้ ม
ลักษณะทางการเกษตรหลังการเก็บเกี่ยว ได้ แก่ จานวนฝั กดี จานวนฝั กเสีย (ถูกทาลายโดยโรคแมลง ฝั ก
ที่ติดเมล็ดต่ากว่า 50%) ความยาวฝั ก (วัดตังแต่
้ โคนฝั กถึงปลายฝั กที่เมล็ดติดฝั ก) ความกว้ างฝั ก (วัดเส้ นผ่าน
ศูนย์กลางจากกลางฝั ก) จานวนแถวของเมล็ด จานวนเมล็ดต่อแถว จานวนเมล็ดต่อฝั ก (สุม่ วัด 20 ฝั กต่อแถว)
ลักษณะผลผลิต ได้ แก่ นา้ หนักฝั กแห้ งทัง้ เปลือก (กก./ไร่ ) นา้ หนักฝั กแห้ งหลั งปอกเปลือก (กก./ไร่ )
น ้าหนักฝั กดี (กก./ไร่ ) เปอร์ เซ็นต์นา้ หนักฝั กดี (%) นา้ หนักฝั กเสีย (กก./ไร่ ) ความชืน้ ของเมล็ด (%) เปอร์ เซ็นต์
กะเทาะเมล็ด หาได้ จากนา้ หนักเมล็ด/นา้ หนักฝั ก x100 นา้ หนัก 1,000 เมล็ด และผลผลิตเมล็ดพันธุ์ (กก./ไร่ )
ที่ความชื ้นมาตรฐานเมล็ดพันธุ์ 12 % สาหรับผลผลิตคานวณได้ จากสูตรดังนี ้
ผลผลิตต่อไร่ (กก./ไร่ ) = น ้าหนักฝั ก x เปอร์ เซ็นต์กะเทาะ x (100–ความชื ้นเมล็ด) x 1,600
(ความชื ้นมาตรฐาน 100-12) x พื ้นที่เก็บเกี่ยว
การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ การวิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) และการวิเคราะห์ร่วม (combined
analysis) ลักษณะทางการเกษตรระหว่างข้ าวโพดข้ าวเหนียวสายพันธุ์แท้ 4 สายพันธุ์และฤดูปลูก ทดสอบ
ค่าเฉลี่ยใช้ วิธี DMRT (Duncan’s new multiple range test)
ผลและวิจารณ์ ผลการทดลอง
การวิเคราะห์ ความแปรปรวน (Analysis of variance)
ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนร่ วม (combined analysis) การทดสอบผลผลิตเมล็ดพันธุ์และลักษณะ
ทางการเกษตรข้ าวโพดข้ าวเหนียวสายพันธุ์แท้ 4 สายพันธุ์ พบว่า ปั จจัยเรื่ องของฤดูปลูกพบความแปรปรวนใน
ทุกลักษณะยกเว้ น คะแนนโรคทางใบ (SCMV, SR, NLB และ DM) จานวนต้ นหักล้ ม ความกว้ างฝั ก และจานวน
แถวเมล็ด ปั จจัยพันธุ์ข้าวโพดข้ าวเหนียวสายพันธุ์แท้ พบความแปรปรวนในทุกลักษณะ ยกเว้ น คะแนนโรคทาง
ใบ (SR, NLB และ DM) เปอร์ เซ็นต์ความชื ้น และเปอร์ เซ็นต์กะเทาะ ส่วนปฏิกิริยาระหว่างฤดูปลูกและสายพันธุ์
แท้ พบความแปรปรวนในลักษณะ วันสลัดละอองเกสร 50% วันเก็บเกี่ยว คะแนนโรคทางใบ (SCMV) ความสูง
ฝั ก ต้ นเก็บเกี่ยวทัง้ หมด ต้ นสมบูรณ์ ต้ นหักล้ ม จานวนฝั กทัง้ หมด จานวนฝั กดี จานวนฝั กเสีย ความกว้ างฝั ก
ความยาวฝั ก จานวนเมล็ดต่อแถว จานวนเมล็ดต่อฝั ก นา้ หนักฝั กแห้ งทัง้ เปลือก นา้ หนักฝั กดี นา้ หนักฝั กเสีย
น ้าหนัก 1000 เมล็ด และผลผลิตเมล็ดพันธุ์ (Table 1) ทังนี
้ ป้ ั จจัยเรื่ องของฤดูปลูกและพันธุ์ข้าวโพดข้ าวเหนียว
สายพันธุ์แท้ ที่พบความแปรปรวนร่ วม แสดงให้ เห็นว่ามีความแตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนยั สาคัญ แสดงให้ เห็น
ถึงความแปรปรวนที่บ่งบอกได้ ว่าฤดูปลูกและสายพันธุ์ที่ต่างกัน ส่งผลให้ การแสดงออกลักษณะทางการเกษตร
ข้ าวโพดข้ าวเหนียวสายพันธุ์แท้ 4 สายพันธุ์ มีอย่างน้ อย 1 คู่ ที่ให้ คา่ เฉลี่ยแตกต่างกัน

244

245

Kernel
rows
0.03
0.37
3.03**
1.69
0.51
5.54

Seeds
/Row
89.95**
2.25
15.71**
7.71**
0.93
5.14

Seeds
/Ear
15,523.22**
178.59
1,788.42**
2,940.66**
234.56
6.35

1000 seed
seed yield
weight (g)
40,719.45** 50,2924.26**
34.37
1755.15
980.87** 7197.36**
1,262.95** 14,564.04**
35.24
1265.12
2.74
13.87

Harvested ear
Rotten Normal
Rotten
11.28 8,844.50** 1,568.00**
13.07 85.98
28.08
259.28** 1,448.21** 209.75**
8.03** 2,700.08** 299.75**
27.71 106.54
27.28
28.12 18.70
56.47
Seed
Seed
%Normalmoisture Shelling
396.85** 102.6** 7,100.15**
11.26
1.04 305.50
117.18** 0.62 78.40
12.07
0.42 83.16
11.40
1.16 192.13
3.61
7.26
17.57

Harvested plant
Total
Normal
28980.28** 30135.13**
25.49
42.90
1,268.53** 2,529.50**
3,579.12** 3,596.79**
115.85
129.81
11.93
15.93

Dry ear weight
Unhusked Husked
Normal
Poor
513950.98** 421,412.49** 290870.90** 15,952.55**
9,883.04 7408.19
6,025.41 324.68
22,943.6* 14943.77* 9,039.80* 1,465.16**
18,096.33* 13364.94 14,200.75* 1,188.86*
5288.49
4224.86
3554.25
265.11
18.26
19.13
19.04
68.47

Mean Squares
Foliar disease
Height
Leaf
SCMV(1) SR(1) NLB(1) DM(1) area
Plant
Ear
0.01
0.63 0.28 0.28 1,408.88 4,418.00** 1,505.63**
0.08
0.09 0.14 0.01 427.89
16.17
4.49
41.50** 0.05 0.09 0.01 2,086.89 90.39** 568.90**
0.01
0.13 0.09 0.01 1,043.75 31.60
94.95**
1.47
0.19 0.13 0.05 747.07
16.13
10.16
46.10 29.55 7.48 4.32 8.12
3.29
5.87

* and ** = significant at 0.05 and 0.01 level of probability
(1)
SCMV = Sugarcane mosaic virus, SR = Southern Rust, NLB = Northern corn leaf blight, DM = Downy mildew

Sources of
df
Variation
Season (S) 1
Rep. within (S) 6
Inbred Line (I) 3
SxI
3
Pooled error 18
CV (%)

Ear
Width Length
0.03 36.77**
0.02 0.29
0.08** 5.15**
0.25** 1.42**
0.01 0.17
3.16 4.09

Sources of
df Day to 50% Day to
Variation
Anthesis Silk Harvest
Season (S) 1 34.03** 91.13** 22.78**
Rep. within (S) 6 0.62
0.90 0.62*
Inbred Line (I) 3 43.53** 51.75** 33.95**
SxI
3 1.87* 0.54 2.95*
Pooled error 18 0.56
0.34 0.23
CV (%)
1.57 1.19 0.52

Table 1 Mean squares of seed yield and agronomic traits of waxy corn inbred line multiplication through half-sib in late rainy season, 2015 and early rainy season,
2016 at the National Corn and Sorghum Research Center.
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การเปรี ยบเทียบค่ าเฉลี่ยลักษณะทางการเกษตร
ลักษณะทางการเกษตรก่อนเก็บเกี่ยว พบว่า วันสลัดละอองเกสรเพศผู้ 50% สายพันธุ์แท้ Kwi#7 ให้
ค่าเฉลี่ยสันที
้ ่สดุ 45.50 วัน รองลงมาคือ Kwi#1 ให้ ค่าเฉลี่ย 45.75 วัน แตกต่างทางสถิติอย่างมีนยั สาคัญยิ่งกับ
Kwi#10 และ Kwi#9 ที่ให้ ค่าเฉลี่ยช้ าสุด 48.50 และ 50.38 วัน ตามลาดับ (p<0.01) วันออกไหม 50% พบว่า
Kwi#1 และ Kwi#7 ให้ ค่าเฉลี่ยเร็ วสุด 46.25 และ 47.38 วัน ตามลาดับ เร็ วกว่า Kwi#10 และ Kwi#9 ที่ ให้
ค่าเฉลี่ยช้ าสุด 50.00 และ 51.88 วัน ตามลาดับ (p<0.01) วันเก็บเกี่ยว พบว่า Kwi#1 ให้ ค่าเฉลี่ยวันเก็บเกี่ยวเร็ ว
สุด 89.25 วัน ซึ่งเก็บเกี่ยวเร็ วกว่า Kwi#7, Kwi#9 และ Kwi#10 ที่ให้ ค่าเฉลี่ย 90.00, 92.50 และ 93.63 วัน
ตามลาดับ (p<0.01)
คะแนนโรคทางใบที่ทดสอบทัง้ 4 โรค (Sugarcane mosaic virus, SCMV, Southern
Rust, SR, Northern corn leaf blight, NLB และ Downy mildew, DM) พบว่า คะแนนโรค SCMV Kwi#9 และ
Kwi#10 มีจานวนต้ นเป็ นโรคน้ อยที่สดุ เฉลี่ย 1.25 ต้ นทังสองสายพั
้
นธุ์ แตกต่างกับ Kwi#1 ที่เป็ นโรคมากสุด 6.00
ต้ น (p<0.01) ส่วนคะแนนโรคทางใบอื่นๆ ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ โดยโรค SR ให้ ค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 4.564.75 คะแนน โรค NLB ให้ คา่ เฉลี่ย 4.67-4.95 คะแนน และโรค DM ให้ คา่ เฉลี่ย 4.87-4.95 คะแนน
พื ้นที่ใบ พบว่า ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ โดยให้ คา่ เฉลี่ยอยู่ระหว่าง 3.20-3.54 ตารางเมตร ความสูง
ต้ น พบว่า Kwi#7 ให้ คา่ เฉลี่ยสูงสุด 125.56 ซม. สูงกว่า Kwi#1 ที่ให้ ค่าเท่ากับ 117.44 ซม. (p<0.01) ส่วนความ
สูงฝั ก พบว่า Kwi#7, Kwi#1 และ Kwi#9 ให้ ค่าเฉลี่ยสูงสุด 58.81, 58.56 และ 58.06 ซม. ตามลาดับ สูงกว่า
Kwi#10 ที่ให้ คา่ เท่ากับ 41.63 ซม. (p<0.01) ลักษณะจานวนต้ นทัง้ หมด และจานวนต้ นเก็บเกี่ ยว สายพันธุ์แท้
Kwi#7 ให้ คา่ เฉลี่ยสูงสุด 101.88 และ 90.88 ต้ น ตามลาดับ สูงกว่า Kwi#10 ให้ คา่ เฉลี่ยต่าสุด 74.50 และ 51.12
ต้ น ตามลาดับ (p<0.01) สอดคล้ องกับจานวนต้ นหักล้ ม Kwi#7 มีจานวนต้ นหักล้ มน้ อยสุดเฉลี่ย 11.00 ต้ น น้ อย
กว่า Kwi#10 ที่ให้ คา่ เฉลี่ยมากสุด 23.38 ต้ น (p<0.01) (Table 2)
ลักษณะทางการเกษตรหลังการเก็บเกี่ยว พบว่า ลักษณะจานวนฝั กดี Kwi#7 ให้ ค่าเฉลี่ยสูงสุด 72.25
ฝั ก สูงกว่า Kwi#10 ที่ให้ ค่าเฉลี่ยต่าสุด 40.00 ฝั ก ตามลาดับ (p<0.01) แต่ขณะเดียวกันจานวนฝั กเสีย Kwi#1
และ Kwi#10 มีจานวนฝั กเสียน้ อยสุด 3.75 ฝั กทังสองสายพั
้
นธุ์ น้ อยกว่า Kwi#7 ให้ ค่าเฉลี่ยมากสุด 16.13 ฝั ก
(p<0.01)
ความกว้ า งฝั ก พบว่ า Kwi#10 และ Kwi#9 ให้ ค่ า เฉลี่ ย ดี ที่ สุ ด 3.87 ซม. และ 3.78 ซม.
ตามลาดับ แตกต่างทางสถิติกับ Kwi#1 ให้ ค่าเฉลี่ยต่าสุดเท่ากับ 3.64 (p<0.01) ส่วนความยาวฝั ก Kwi#9 ให้
ค่าเฉลี่ยดีที่สดุ เท่ากับ 11.24 ซม. แตกต่างทางสถิติกบั Kwi#1, Kwi#7 และ Kwi#10 ให้ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 9.49,
9.64 และ 9.89 ซม. ตามลาดับ (p<0.01)
จานวนแถวของเมล็ด Kwi#10 ให้ ค่าเฉลี่ยดีที่สุด 13.80 แถว สูงกว่า Kwi#1, Kwi#7 และ Kwi#9 ที่ให้
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 12.80, 12.60 และ 12.43 แถว ตามลาดับ (p<0.01) จานวนเมล็ดต่อแถว Kwi#9 ให้ ค่าเฉลี่ย
สูงสุด 20.85 เมล็ด/แถว สูงกว่า Kwi#1, Kwi#7 และ Kwi#10 ที่ ให้ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 17.90, 18.04 และ 18.30
เมล็ด/แถว ตามลาดับ (p<0.01) และจานวนเมล็ดต่อฝั ก Kwi#9 และ Kwi#10 ให้ ค่าเฉลี่ยสูงสุด 256.95 และ
250.70 เมล็ด/ฝั ก ตามลาดับ สูงกว่า Kwi#1 และ Kwi#7 ที่ ให้ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 229.70 และ 227.03 เมล็ด/ฝั ก
ตามลาดับ (p<0.01) (Table 2, Figure 1)
ลัก ษณะผลผลิ ต พบว่ า น า้ หนัก ฝั ก แห้ งทัง้ เปลื อกและน า้ หนัก ฝั ก แห้ งหลังปอกเปลื อ ก Kwi#10 ให้
ค่าเฉลี่ยสูงสุด 460.66 กก./ไร่ และ 358.63 กก./ไร่ ตามลาดับ สูงกว่า Kwi#7 ให้ ค่าเฉลี่ยต่าสุด 330.56 กก./ไร่
และ 281.48 กก./ไร่ ตามลาดับ แต่ไม่แตกต่างทางสถิติกั บ Kwi#1 และ Kwi#9 (p<0.05) น ้าหนักฝั กดี Kwi#10
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และ Kwi#1 ให้ คา่ เฉลี่ยสูงสุด 336.78 และ 331.35 กก./ไร่ ตามลาดับ รองลงมาคือ Kwi#9 ให้ ค่าเฉลี่ย 320 .72
กก./ไร่ ส่วน Kwi#7 ให้ ค่าเฉลี่ยต่าสุด 263.73 กก./ไร่ (p<0.05) น ้าหนักฝั กเสีย Kwi#1 ให้ ค่าเฉลี่ยต่าสุด 11.44
กก./ไร่ น้ อยกว่า Kwi#10 ที่ให้ ค่าเฉลี่ยสูงสุด 42.77 กก./ไร่ (p<0.05) เปอร์ เซ็นต์น ้าหนักฝั กดี พบว่า Kwi#1 ให้
ค่าเฉลี่ยสูงสุด 97.76 % รองลงมาคือ Kwi#7 ให้ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 95.57 % แตกต่างทางสถิติกบั Kwi#10 ที่ให้
ค่าเฉลี่ยต่าสุด 89.04 % (p<0.05) ความชื ้นเมล็ดพันธุ์ (%) และ เปอร์ เซ็นต์กะเทาะไม่พบความแตกต่างทางสถิติ
อยู่ระหว่าง 14.45-15.05 % และ 74.91 – 82.50 % ตามลาดับ น ้าหนัก 1,000 เมล็ด พบว่า Kwi#10 ให้ ค่าเฉลี่ย
ต่าสุด 200.32 กรัม แตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติกบั Kwi#9, Kwi#1 และ Kwi#7 ให้ ค่าเฉลี่ยสูงสุด เท่ากับ
223.76 กรัม, 222.43 กรัม และ 220.81 กรัม ตามลาดับ (p<0.01) ผลผลิตเมล็ดพันธุ์ พบว่า Kwi#10 ให้ ค่าเฉลี่ย
ผลผลิตสูงสุด 277.79 กก./ไร่ ไม่แตกต่างกับ ทางสถิติกบั Kwi#1 และ Kwi#9 ที่ให้ ค่าเฉลี่ย 269.10 กก./ไร่ และ
267.02 กก./ไร่ ตามลาดับ แต่แตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติกบั Kwi#7 ที่ให้ ค่าเฉลี่ยผลผลิตต่าสุด เท่ากับ
212.04 กก./ไร่ (p<0.01) (Table 2)
จากการวิเคราะห์ผลดังกล่าวหากคัดเลือกสายพันธุ์พ่อ-แม่ เพื่อนาไปผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดข้ าวเหนียว
ลูกผสม ควรใช้ สายพันธุ์แท้ Kwi#10 และ Kwi#9 เป็ นสายพันธุ์แม่ (female parent) และใช้ สายพันธุ์แท้ Kwi#7
และ Kwi#1 เป็ นสายพันธุ์พ่อ (male parent) สอดคล้ องกับงานวิจัยของ สุรณี และคณะ (2546) ที่ สามารถ
คัดเลือกพันธุ์ดีเด่นได้ 1 พันธุ์ คือ Kwi no.10 x Kwi no.7 ได้ ลกู ผสมข้ าวโพดข้ าวเหนียว พันธุ์ Kwsx 107 ซึง่ ให้ ผล
ผลิตฝั กสดทังเปลื
้ อก 2,437 กิโลกรัมต่อไร่ ผลผลิตปอกเปลือก 1,413 กิโลกรัมต่อไร่ และ ในปี 2548 สุรณี และ
คณะ ได้ พัฒนาพันธุ์ข้าวโพดข้ าวเหนียวลูกผสมเดี่ยวพันธุ์ Kwsx 91 ได้ จากการผสมข้ ามระหว่างสายพันธุ์แท้
Kwi#9เป็ นสายพันธุ์แม่กับ Kwi#1 เป็ นสายพันธุ์พ่อ เป็ นพันธุ์ที่มีรสชาติอร่ อย นุ่มเหนียว แต่การผลิตเมล็ดพันธุ์
ลูกผสมเดี่ยวส่วนใหญ่ใช้ อตั ราระหว่างแถวสายพันธุ์แม่ต่อสายพันธุ์พ่อ คือ 4 ต่อ 1 และเก็บเกี่ยวผลผลิตเฉพาะ
แถวสายพันธุ์แม่ 4 แถวเท่านัน้ หากเลือกที่จะผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดข้ าเหนียวลูกผสมเดี่ยว KWSX 91 และ
KWSX 107 ควรปลูกสายพันธุ์แท้ (แม่) Kwi#10 หรื อ Kwi#9 ก่อนสายพันธุ์แท้ (พ่อ) Kwi#10 หรื อ Kwi#9
ประมาณ 4 วัน เพื่อให้ วนั ผสมเกสรตรงกัน ซึง่ จะทาให้ เกิดการติดเมล็ดส่งผลให้ ผลผลิตเมล็ดพันธุ์สงู แต่ทงนี
ั ้ ้ยัง
ขึ ้นอยู่กับสภาพแวดล้ อม เพราะแต่ละสายพันธุ์ตอบสนองต่อพื น้ ที่และสภาพแวดล้ อมที่แตกต่างกัน (ประเสริ ฐ
และคณะ, 2557) ซึ่ง จากการทดลองพบว่า ปั จ จัย เรื่ อ งของฤดูป ลูก ก็ มีความแปรปรวน กล่ าวคื อ ในต้ น ฝน
(มีนาคม-มิถุนายน) จะให้ ผลผลิตดีกว่าฤดูปลายฝน (กรกฎาคม-ตุลาคม) เพราะในฤดูปลายฝนจะมีปริ มาณฝน
ตกชุก มีความชื ้นสัมพัทธ์สงู ง่ายต่อการระบาดของโรคและแมลงศัตรู พืช ทังนี
้ ้ควรทดสอบในฤดูแล้ ง และทดสอบ
ผลิตเมล็ดพันธุ์จริ งต่อไป

Kwi#10
Kwi#1
Kwi#9
Kwi#7
Figure 1 Ear aspects of waxy corn inbred line multiplication through Half-sib at the National Corn and
Sorghum Research Center.
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Ear
Width Length
(cm)
3.64 c 9.49 b
3.69 bc 9.64 b
3.78 ab 11.24 a
3.87 a 9.89 b
**
**

12.80 b
12.60 b
12.43 b
13.80 a
**

Kernel
rows

4.88
4.94
4.87
4.95
ns

DM

(3)

Leaf
area
(cm2)
320.24
326.84
354.92
345.42
ns

Height
Plant
Ear
(cm.)
117.44 b 58.56 a
125.56 a 58.81 a
122.63 ab 58.06 a
122.13 b 41.63 b
**
**

Dry ear weight
Unhusked Husked Normal Poor
(kg/rai)
229.70 b 393.47 ab 342.79 ab 331.35 a 11.44 a
227.03 b 330.56 b 281.48 b 263.73 b 17.75 a
256.93 a 408.48 ab 349.45 ab 320.72 ab 23.17 a
250.70 a 460.66 a 385.63 a 336.78 a 42.77 b
**
*
*
*
**
Seeds
/Ear

Foliar disease
SR(3) NLB(3)
(1-5)(2)
4.62 4.67
4.75 4.75
4.56 4.75
4.63 4.94
ns ns

Seeds
/Row
(no)
17.90 b
18.04 b
20.85 a
18.30 b
**

Day to
SCMV(3)
harvest
(no.)
89.25 a 6.00 b
90.00 b 2.00 a
92.50 c 1.25 a
93.63 d 1.25 a
**
**

(2)

Means followed by the same are not significantly differential * and ** = significant at 0.05 and 0.01 level of probability
1 = poorest, 5 = best.
(3)
SCMV = Sugarcane mosaic virus, SR = Southern Rust, NLB = Northern corn leaf blight, DM = Downy mildew

(1)

Kwi#1
Kwi#7
Kwi#9
Kwi#10
F-test

Inbred Line

(1)

(1)

Day to 50%
Inbred Line Anthesis Silk
(day)
Kwi#1
45.75 a 46.25 a
Kwi#7
45.50 a 47.38 a
Kwi#9
48.50 b 50.00 c
Kwi#10
50.38 c 51.88 d
F-test
**
**
Seed
% Normal moisture
(%)
97.76 a
15.00
95.57 ab 15.05
92.20 bc 14.96
89.04 c
14.45
**
ns

(kg/rai)
269.10 a
212.04 b
267.02 a
277.79 a
**

Seed yield

Harvested ear
Normal
Rotten
(no.)
57.40 b
3.75 a
72.25 a
16.13 b
51.13 bc 8.88 a
40.00 c
3.75 a
**
**
Seed 1000 seed
Shelling weight
(g)
74.91 222.43 a
78.55 220.81 a
82.50 223.76 a
79.56 200.32 b
ns
**

Harvested plant
Total
Normal Rotten
(no.)
85.75 ab 63.13 b 22.63 b
101.88 a 90.88 a 11.00 a
98.75 a
80.88 a 17.88 ab
74.50 b 51.12 b 23.38 b
**
**
**

Table 2 Means of seed yield and agronomic traits of waxy corn inbred line multiplication through half-sib in late rainy season, 2015 and early rainy season,
2016 at the National Corn and Sorghum Research Center.
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สรุปผล

สายพันธุ์แท้ Kwi#7 และ Kwi#1 มีแนวโน้ มให้ ลักษณะทางการเกษตรก่อนเก็บเกี่ยวที่ดี เช่น วันสลัด
ละอองเกสรเพศผู้ 50% วันออกไหม 50% และวันเก็บเกี่ยวสัน้ เฉลี่ย 45 วัน , 46 วัน และ 80-92 วัน สันกว่
้ า
Kwi#10 และ Kwi#9 ประมาณ 3-4 วัน การต้ านทานโรคดี แต่ ลกั ษณะทางการเกษตรหลังการเก็บเกี่ ยว และ
ผลผลิต พบว่า สายพันธุ์แท้ Kwi#10 และ Kwi#9 ให้ ผลผลิตเมล็ดพันธุ์ที่ดีกว่าเท่ากับ 277.79 กก./ไร่ และ 267.02
กก./ไร่ ซึง่ สูงกว่า Kwi#7 ที่ให้ ผลผลิตเฉลี่ย 212.04 กก./ไร่ ส่วนลักษณะทางการเกษตรอื่น ๆ ทัง้ 4 สายพันธุ์ส่วน
ใหญ่อยู่ในลักษณะดี
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การเปลี่ยนแปลงของปริมาณวิตามินอี (โทโคไตรอินอล และ โทโคฟี รอล) และแกมมาออริซานอล
ระหว่ างการเก็บรักษาข้ าวเปลือกและข้ าวกล้ องของข้ าวพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 จากแหล่ งปลูกที่ต่างกัน
Changes of vitamin E (tocotrienol and tocopherol) and γ-oryzanol contents during storage of
rough rice and brown rice (Oryza sativa L.) cv. Kao Dawk Mali 105 grown from different locations
พรเทพ สีวันนา1* วันชัย จันทร์ ประเสริ ฐ1 และ ภคินี อัครเวสสะพงศ์2
Bhorntep Seewanna1*, Wanchai Chanprasert 1 and Pakinee Akkaravessapong 2

บทคัดย่ อ
ศึกษาการเปลี่ยนแปลงของปริ มาณวิตามินอี (tocotrienol และ tocopherol) และ γ-oryzanol ในระหว่าง
การเก็บรักษาเมล็ดข้ าวพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 ที่มาจากแหล่งปลูกที่ต่างกัน คือจากศูนย์วิจยั ของกรมการข้ าว 6 แห่ง
ได้ แก่ ชุมแพ สุรินทร์ อุดรธานี หนองคาย อุบลราชธานี และสกลนคร โดยเปรี ยบเทียบการเก็บรักษาข้ าวเปลือกและ
ข้ าวกล้ องในอุณหภูมิที่ตา่ งกัน (อุณหภูมิห้องและอุณหภูมิ 15 องศาเซลเซียส) วางแผนการทดลองแบบ Split plot มี 3
ซ ้า วิเคราะห์สารโดยใช้ เครื่ อง HPLC ผลการทดลองพบว่าอุณหภูมิและสภาพเมล็ดข้ าวในการเก็บรักษามีผลต่อ การ
เปลี่ยนแปลงของปริ มาณสาร โดยการเก็บรักษาเมล็ดข้ าวพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 ที่อณ
ุ หภูมิ 15 องศาเซลเซียส ใน
สภาพข้ าวเปลือกสามารถคงปริ มาณวิตามินอี (tocotrienol และ tocopherol) และ γ-oryzanol ได้ ดีกว่าการเก็บ
รักษาที่อณ
ุ หภูมิห้องและการเก็บในสภาพข้ าวกล้ อง นอกจากนีข้ ้ าวพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 จากแหล่งปลูกที่ต่างกัน
ยังมีปริ มาณสารแตกต่างกันด้ วย

ABSTRACT
This study determined effects of temperature (room temperature and 15ºC) and grain types (rough
rice and brown rice) on the changes of vitamin E including tocopherol, tocotrienol and γ-oryzanol
contents during storage of rice cv. Kao Dawk Mali 105 grown from 6 research stations of Rice
Department), i.e. Chuphae, Surin, Udon Thani, Nong Khai, Ubol Ratchathani and Sakol Nakhon. Split
plot design with 3 replications was used in this study. HPLC was employed to analyze vitamin E
(tocopherol and tocotrienol) and γ-oryzanol. The results revealed that storage temperature and grain
type had the effect on these substances. Storage in the form of rough rice at 15ºC could maintain
vitamin E (tocopherol and tocotrienol) and γ-oryzanol which higher than those stored in the form of
brown rice at room temperature. Khao Dawk Mali 105 rice grown from different locations had different
contents of vitamin E (tocopherol and tocotrienol) and γ-oryzanol.
Key Words: growing location, storage temperature, vitamin E, tocopherol, tocotrienol, γ -oryzanol, Khao Dawk Mali 105, HPLC
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คานา
เมล็ดข้ าวเป็ นแหล่งอุดมสมบูรณ์ของสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจานวนมาก เช่น สารต้ านอนุมลู อิสระจาพวก
วิตามินและสารประกอบ ferulate เช่น γ-oryzanol โดยเฉพาะวิตามินอี ซึง่ มีศกั ยภาพในการลดความเสี่ยงของการ
เกิดโรค (Meier et al., 1999) วิตามินอี ประกอบด้ วย 8 อนุพนั ธ์ที่เป็ นไอโซเมอร์ คือ tocotrienol 4 ไอโซเมอร์ (α,
β, γ, δ) tocopherol 4 ไอโซเมอร์ (α, β, γ, δ) (Aguilar-Garcia et al., 2007; Heinemann et al., 2008) ปั จจัยที่
มีตอ่ ปริ มาณสารเหล่านี ้ ประกอบด้ วย 3 ปั จจัยหลัก ได้ แก่ พันธุกรรม สิ่งแวดล้ อมและการจัดการในแปลงปลูกข้ าว
และการเก็บรักษา โดยเฉพาะปั จจัยการเก็บรักษา ได้ แก่ อุณหภูมิ ความชื ้น และระยะเวลาในการเก็บรักษา มีผลต่อ
การเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบทางเคมีในเมล็ดข้ าว
สภาพการเก็บรักษาไม่เหมาะสมอาจก่อให้ เกิดการสูญเสีย
ปริ มาณ tocotrienol และ tocopherol ได้ จากปฏิกิริยา oxidative, hydrolysis และ denature และสารเหล่านี ้ยัง
อาจเกิดการสูญเสียจากการขัดสีหรื อการแตกหักของเมล็ดได้ อีกด้ วย Pascual et al. (2013) ศึกษาผลของการนึง่
การเก็บรักษาและการหุงของข้ าวกล้ อง (Oryza sativa L.) ที่มีผลต่อปริ มาณ tocotrienol, tocopherol และ γoryzanol โดยเปรี ยบเทียบกับข้ าวกล้ องที่เก็บเกี่ยวทันทีกบั ข้ าวกล้ องนึง่ สุก พบว่าข้ าวกล้ องนึง่ สุกจะมีปริ มาณ
tocotrienol, tocopherol และ γ-oryzanol น้ อยกว่ากับข้ าวกล้ องที่เก็บเกี่ยวทันที เมื่อเปรี ยบเทียบข้ าวทังสองใน
้
ระหว่างการเก็บรักษา พบว่ากับข้ าวกล้ องที่เก็บเกี่ยวทันทีและข้ าวกล้ องนึง่ สุกที่เก็บไว้ นาน 6 เดือน จะมีปริ มาณ
tocotrienol, tocopherol และ γ-oryzanol ลดลง โดยข้ าวกล้ องนึง่ สุกที่เก็บไว้ นาน 6 เดือน จะมีปริ มาณ
tocotrienol, tocopherol และ γ-oryzanol น้ อยกว่ากับข้ าวกล้ องที่เก็บเกี่ยวทันที และหากนาข้ าวกล้ องที่เก็บไว้ นาน
6 เดือน มาหุงสุกแล้ ววัดปริ มาณ tocotrienol, tocopherol และ γ-oryzanol พบว่าค่าที่ได้ ลดลง อย่างไรก็ตาม
ปั จจัยด้ านแหล่งปลูกที่มีผลต่อปริ มาณสารเหล่านี ้ยังมีการศึกษาไม่มากนัก การศึกษาครัง้ นี ้ จึงมีวตั ถุประสงค์เพื่อ
ศึกษาผลของอุณหภูมิและสภาพของเมล็ดข้ าวที่เก็บรักษาต่อปริ มาณวิตามินอี (tocotrienol และ tocopherol) และ
γ-oryzanol ในข้ าวพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 ที่เก็บเกี่ยวจากแหล่งปลูกที่ตา่ งกัน

อุปกรณ์ และวิธีการ
การคัดเลือกและการเตรี ยมตัวอย่ างข้ าว
เมล็ดข้ าวเปลือกพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 (Oryza sativa L.) ได้ จากแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์คดั ของศูนย์วิจยั
ข้ าวของกรมการข้ าว ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยจานวน 6 แหล่ง ได้ แก่ ศูนย์วิจัยข้ าวชุมแพ
สุริ น ทร์ อุดรธานี หนองคาย อุบ ลราชธานี และสกลนคร ปลูก และเก็ บ เกี่ ย วในฤดูน าปี 2556 ตัวอย่ า งเมล็ ด
ข้ าวเปลือกจานวนตัวอย่างละ 20 กิโลกรัม. ผ่านการทาความสะอาดด้ วยเครื่ องฝั ดเพื่อคัดแยกสิ่งเจือปน จากนันลด
้
ความชื น้ ด้ วยการตากบนลานคอนกรี ตและอบด้ วยเครื่ องลดความชื น้ ที่ อุณหภูมิ 45 องศาเซลเซีย ส ให้ ข้ าวมี
ความชื ้นประมาณ 12 เปอร์ เซ็นต์หรื อต่ากว่า จากนันน
้ าตัวอย่างเมล็ดข้ าวเปลือกบรรจุในถุง polyethylene แบบ
สุญญากาศ จนกว่าจะถึงเวลาเตรี ยมเมล็ดเพื่อการเก็บรักษา
การจัดการการเก็บรั กษาเมล็ดข้ าว
ศึกษาการเก็บรักษาเมล็ดข้ าวโดยแบ่งข้ าวเปลือกจากแต่ละแหล่งปลูกเป็ น 2 ลักษณะคือ เก็บรักษาใน
ลักษณะข้ าวเปลือกและข้ าวกล้ อง
ซึง่ ข้ าวกล้ องสามารถเตรี ยมได้ โดยนาเมล็ดข้ าวเปลือกไปผ่านกระบวนการ
กะเทาะเปลือก ตัวอย่างข้ าวเปลือกที่มาจากแต่ละแหล่งปลูกนามาแบ่งเป็ น 4 ส่วน ได้ แก่ ข้ าวเปลือก 2 ส่วน ข้ าว
กล้ อง 2 ส่วน แยกเก็บรักษาในห้ องควบคุมอุณหภูมิ 15 องศาเซลเซียส และในห้ องที่ไม่ควบคุมอุณหภูมิ (อุณหภูมิ
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การเก็บรักษา 28-35 องศาเซลเซียส) สุม่ ตัวอย่างมาวิเคราะห์ปริ มาณวิตามินอี (tocotrienol และ tocopherol) และ
γ -oryzanol ทุกเดือน เป็ นเวลา 4 เดือน
การสกัดตัวอย่ างวิเคราะห์ สารวิตามินอี (tocotrienol และ tocopherol) และ γ-oryzanol
บดตัวอย่างข้ าวกล้ องและข้ าวเปลือกให้ มีความละเอียดอยู่ในช่วง 80-100 mesh (เก็บตัวอย่างในที่
อุณหภูมิต่าและเก็บให้ พ้นแสง) ชัง่ ตัวอย่าง 1 กรัม เติมสารละลายตัวทาละลาย Isopropanol:Hexane (50 ml: 50
ml) อัตราส่วน 1:1 ปริ มาตร 20 มิลลิลิตร เขย่าให้ เข้ ากันด้ วยมือ ใช้ Vortex อีก 1 ชัว่ โมง เขย่าสารละลายอย่าง
ต่อเนื่อง เป็ นเวลา 60 นาที จากนันไล่
้ อากาศออกเป็ นเวลา 15 นาที ทาการปั่ นเหวี่ยงที่ความเร็ ว 3000 รอบต่อนาที
เป็ นระยะเวลา 10 นาที อุณหภูมิ 10 องศาเซลเซียส นาส่วนใสที่ได้ จากการสกัดไปทาระเหยตัวทาละลายออกด้ วย
ระบบสุญญากาศ ตังอุ
้ ณหภูมิ Cooling ที่ 15 องศาเซลเซียส หม้ อต้ ม 60 องศาเซลเซียส เพื่อระเหย Hexane ที่
ความดัน 360 mbar จากนันใช้
้ เวลาประมาณ 4 นาที ระเหย Isopropanol เป็ นลาดับที่ 2 โดยใช้ 136 mbar ใช้ เวลา
ประมาณ 5 นาที นาส่วนที่เหลือละลายด้ วยเฟสเคลื่อนที่ (Acetonitrile : Methanol : Iso-Propanol / 25:70:5)
0.1% Acetic acid 1 มิลลิลติ ร (ล้ างออกจาก Flash ให้ หมดโดยเร็ วเพื่อป้องกันการระเหย) กรองผ่าน แผ่นกรอง
ขนาด 0.45 ไมโครเมตร เก็บสารสกัดในขวดสีชาที่อณ
ุ หภูมิ 4 องศาเซลเซียส และนาไปทาการวิเคราะห์ หาปริ มาณ
สารด้ วยเทคนิค HPLC ต่อไป
การวิเคราะห์ ผลทางสถิติ
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ แผนการทดลองแบบ Split plot ในแบบ CRB จานวน 3 ซ ้า ประกอบด้ วยปั จจัยหลัก
(Main plot) คือ อุณหภูมิการเก็บรักษา โดยเก็บในอุณหภูมิห้องปกติ (28-35 องศาเซลเซียส) และในห้ องอุณหภูมิ
15 องศาเซลเซียส ปั จจัยรอง (Subplot) ประกอบด้ วย 2 ปั จจัย (จัดปั จจัยแบบ 6×2 Factorial ) ได้ แก่ ปั จจัยที่ 1 คือ
แหล่งที่มาของเมล็ด ได้ แก่ ศูนย์วิจยั ข้ าวชุมแพ (CPA) ศูนย์วิจยั ข้ าวสุรินทร์ (SRN) ศูนย์วิจยั ข้ าวอุดรธานี (UDN)
ศูนย์วิจยั ข้ าวหนองคาย (NKI) ศูนย์วิจยั ข้ าวอุบลราชธานี (UBN) และศูนย์วิจยั ข้ าว สกลนคร (SKN) ปั จจัยที่ 2 คือ
ลักษณะเมล็ดที่เก็บ ได้ แก่ เก็บในรู ปข้ าวเปลือกและเก็บในรู ปข้ าวกล้ อง

ผลและวิจารณ์ ผลการทดลอง
ผลของอุณหภูมิและสภาพเมล็ดในการเก็บรั กษาที่มีต่อปริ มาณวิตามินอี (tocotrienol และ tocopherol) และ
γ-oryzanol ของข้ าวพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 ที่ได้ จากแหล่ งปลูกต่ างกัน
จากการศึกษาผลของอุณหภูมิการเก็บรักษาที่มีต่อวิตามิน (tocotrienol และ tocopherol) และ
γ-oryzanol ในข้ าวเปลือกและข้ าวกล้ องของข้ าวพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 (Table 1) พบว่า ก่อนการเก็บรักษา สภาพ
ของเมล็ดในการเก็บรักษาคือข้ าวเปลือกและข้ าวกล้ องมีปริ มาณสารทัง้ 4 ไม่แตกต่างกันทางสถิติ สาหรับแหล่งที่มา
ของเมล็ดหรื อแหล่งปลูก พบว่ามีปริ มาณสารทัง้ 4 ยกเว้ น tocopherol มีความแตกต่างกันทางสถิติ โดยเมล็ดที่ได้
จากศูนย์วิจยั ข้ าวอุบลราชธานีมีปริ มาณวิตามินอีและ tocotrienol สูงกว่าเมล็ดข้ าวที่มาจากศูนย์ฯอื่นๆ และมี
ปริ มาณ γ-oryzanol ปานกลาง เมล็ดข้ าวจากศูนย์วิจยั ข้ าวหนองคายมีปริ มาณวิตามินอี tocotrienol และ
tocopherol ไม่แตกต่างจากอุบลราชธานี แต่มี γ-oryzanol ต่ากว่าเล็กน้ อย เมล็ดข้ าวจากศูนย์วิจยั ข้ าวสุรินทร์ มี
ปริ มาณสารไปในทิศทางตรงกับข้ าวจากศูนย์วิจยั ข้ าวอุบลราชธานีคือมีปริ มาณวิตามินอีและ tocotrienol ต่ากว่า
แต่กลับมี γ-oryzanol สูงกว่าและสูงกว่าข้ าวที่มาจากจังหวัดอื่น ๆ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (Table 1)
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Table1 Vitamin E, tocotrienol, tocopherol, and γ–oryzanol contents of rough rice and brown rice cv.
KDML105 grown from different locations stored at room temperature (25-35ºC) and low
temperature (15ºC) at 0 month of storage (before storage)
Treatment
Storage temperature (ST)
Room
15°c
Grain type (GT)
Rough Rice
Brown Rice
Growing location (GL)
CPA
SRN
UDN
NKI
UBN
SKN
F-test
ST
GT
GL
ST×GT
ST×GL
GT×GL
ST×GT×GL
CV (%)

Vitamin E
(mg/kg)

Tocotrienol
(mg/kg)

Tocopherol
(mg/kg)

γ–Oryzanol
(mg/kg)

14.79 a
14.79 a

13.31 a
13.31 a

1.481 a
1.481 a

124.0 a
124.0 a

14.79 a
14.79 a

13.31 a
13.31 a

1.481 a
1.481 a

124.0 a
124.0 a

15.04 bc
14.53 c
12.50 d
15.59 ab
16.18 a
14.94 bc

13.40 bc
13.11 c
11.19 d
14.01 ab
14.63 a
13.53 bc

1.627 a
1.414 a
1.314 a
1.579 a
1.544 a
1.406 a

117.3 e
132.6 a
120.8 d
121.4 cd
128.2 b
123.8 c

NS
NS
**
NS
NS
NS
NS
7.83

NS
NS
**
NS
NS
NS
NS
8.07

NS
NS
NS
NS
NS
NS
NS
30.08

NS
NS
**
NS
NS
NS
NS
2.41

Means within a column with the same or no letters are not significant at p≤0.05 based on the least
significant difference test; * = Significant at p = 0.05; ** = Significant at p = 0.01; NS = Not significant.
ผลการทดลองในเดือนที่ 2 พบว่าอุณหภูมิและสภาพของเมล็ดในการเก็บรักษามีผลต่อปริ มาณของสาร
กล่าวคือการเก็บรักษาที่อณ
ุ หภูมิต่า (15 องศาเซลเซียส) จะรักษาระดับวิตามินอี (tocotrienol และ tocopherol)
และ γ-oryzanol ได้ สงู กว่าการเก็บที่อณ
ุ หภูมิห้อง การเก็บในสภาพข้ าวเปลือกจะมีปริ มาณสารทัง้ 4 ชนิดสูงกว่า
สภาพการเก็บแบบข้ าวกล้ อง สาหรับแหล่งที่มาของเมล็ดก็พบว่ามีความแตกต่างกัน โดยเมล็ดที่มาจากศูนย์วิจยั
ข้ าวชุมแพ สุรินทร์ และหนองคายมีปริ มาณวิตามินอี (tocotrienol และ tocopherol) สูงกว่าศูนย์ฯ อื่น ในทาง
กลับกัน ปริ มาณ γ-oryzanol ต่ากว่าเมล็ดข้ าวจากศูนย์วิจยั ข้ าวอุบลราชธานี (ไม่ได้ แสดงข้ อมูล)
ในเดือนที่ 4 (Table 2) พบผลการทดลองเป็ นไปในทิศทางเดียวกันกับเดือนที่ 2 กล่าวคือ การเก็บรักษา
เมล็ดข้ าวที่อณ
ุ หภูมิต่า (15 องศาเซลเซียส) สามารถคงระดับปริ มาณสารต่างๆได้ สงู กว่าการเก็บรักษาที่ระดับ
อุณหภูมิห้อง (25-35 องศาเซลเซียส) การเก็บรักษาในสภาพข้ าวเปลือกสามารถคงระดับปริ มาณสารทัง้ 4 ไว้ ได้ สงู
กว่าการเก็บในสภาพข้ าวกล้ อง ส่วนแหล่งปลูกก็มีผลต่อปริ มาณสาร โดยที่เมล็ดข้ าวที่ได้ จากอุบลราชธานียงั คงมี
ปริ มาณวิตามินอี และ tocotrienol สูงกว่าแหล่งปลูกอื่น ขณะที่ γ-oryzanol มีปริ มาณปานกลางซึง่ ต่ากว่าเมล็ด
ที่มาจากสุรินทร์ จากผลการทดลองจึงกล่าวได้ วา่ อุณหภูมิเป็ นปั จจัยสาคัญที่มีผลต่อปริ มาณสารเหล่านี ้ จาก
รายงานของ Keeratiburana and Srijesdaruk (2011) ศึกษาผลของการทาแห้ งข้ าวกล้ องงอกขาวดอกมะลิ 105 ที่
253

สาขาพืช

การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 55

อุณหภูมิ 40, 50 และ 60 °C เป็ นเวลา 10, 12 และ 14 ชัว่ โมงต่อปริ มาณสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ พบว่าอุณหภูมิมี
ผลต่อปริ มาณ GABA และ γ -tocopherol โดยพบว่าการอบแห้ งที่อณ
ุ หภูมิ 40°C เวลา 14 ชัว่ โมงทาให้ ข้าวกล้ อง
งอกมีปริ มาณ GABA และ γ-tocopherol สูงสุด
Table 2 VitaminE, tocotrienol, tocopherol, and γ–oryzanol contents of rough rice and brown rice cv.
KDML105 grown from different locations stored at room temperature (25-35ºC) and and low
temperature (15ºC) after 4 months of storage
Treatment
Storage temperature (ST)
Room
15°c
Grain type (GT)
Rough Rice
Brown Rice
Growing location (GL)
CPA
SRN
UDN
NKI
UBN
SKN
F-test
ST
GT
GL
ST×GT
ST×GL
GT×GL
ST×GT×GL
CV (%)

Tocopherol
(mg/kg)

γ–Oryzanol
(mg/kg)

Vitamin E
(mg/kg)

Tocotrienol
(mg/kg)

14.16 b*
16.06 a

13.18 b
15.09 a

0.980 a
0.968 a

130.8 b
146.0 a

16.38 a
13.82 b

15.25 a
13.01 b

1.138 a
0.810 b

142.8 a
134.1 b

14.47 b
15.74 a
14.74 b
14.45 b
15.89 a
15.36 ab

13.57 c
14.50 ab
13.98 bc
13.48 c
14.94 a
14.33 abc

0.899 bc
1.241 a
0.756 c
0.966 b
0.954 b
1.029 b

131.5 c
148.8 a
138.7 b
132.1 c
141.9 b
137.4 b

**
**
**
**
*
*
NS
17.91

**
**
*
**
*
*
NS
7.59

NS
**
**
NS.
NS.
**
NS
24.44

**
**
**
**
**
*
*
4.54

Means within a column with the same or no letters are not significant at p≤0.05 based on the least
significant difference test; * = Significant at p = 0.05; ** = Significant at p = 0.01; NS = Not significant.
ปฏิกิริยาสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิและสภาพของเมล็ดในการเก็บรักษาของปริ มาณ γ-oryzanol (Figure 1)
พบว่าที่อุณหภูมิห้อง (25-35°ซ) ข้ าวกล้ องมีปริ มาณ γ-oryzanol ต่ากว่าข้ าวเปลือกมากกว่าในการเก็บรั กษาที่
อุณหภูมิต่า 15 องศาเซลเซียส แสดงให้ เห็นว่าข้ าวกล้ องที่เก็บที่อณ
ุ หภูมิสงู จะสูญเสียปริ มาณสาร γ-oryzanol เร็ ว
กว่าที่อณ
ุ หภูมิต่านั่นเอง ทัง้ นีใ้ นเดือนที่ 2 และเดือนที่ 4 การเก็บรักษาข้ าวในรู ปข้ าวเปลือกจะช่วยรักษาจะรักษา
ระดับปริ มาณของสาร tocopherol ได้ ถึง 1.577 mg/kg และ 1.138 mg/kg ตามลาดับ สาหรับวิตามินอี tocotrienol
และ γ-oryzanol นัน้ การเก็บในรู ปข้ าวเปลือกจะช่วยรั กษาระดับปริ มาณได้ ดีกว่าการเก็บรั กษาในรู ปข้ า วกล้ อง
อย่างมีนัยสาคัญ สภาพของเมล็ดจึงนับว่าเป็ นปั จจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบทางเคมีในเมล็ดข้ าว
หากเก็บรักษาไม่เหมาะสมอาจเกิดการสูญเสียปริ มาณ tocotrienol และ tocopherol ได้ จากปฏิกิริยา oxidative,
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hydrolysis และ denature และสารเหล่านี ้ยังอาจเกิดการสูญเสียจากการขัดสีหรื อการแตกหักของเมล็ดได้ อีก ด้ วย
ซึง่ Pascual et al. (2013) ศึกษาผลของการนึ่ง การเก็บรักษาและการหุงของข้ า วกล้ อง (Oryza sativa L.) ที่มีผล
ต่อปริ มาณ tocotrienol, tocopherol และ γ-oryzanol โดยเปรี ยบเทียบกับข้ าวกล้ องที่เก็บเกี่ยวทันทีกบั ข้ าวกล้ อง
นึ่งสุก พบว่าข้ าวกล้ องนึ่งสุกจะมีปริ มาณ tocotrienol and tocopherol และ γ-oryzanol น้ อยกว่ากับข้ าวกล้ องที่
เก็บเกี่ยวทันที เมื่อเปรี ยบเทียบข้ าวทังสองในระหว่
้
างการเก็บรักษา พบว่าข้ าวกล้ องที่เก็บเกี่ยวทันทีและข้ าวกล้ องนึง่
สุกที่เก็บไว้ นาน 6 เดือน จะมีปริ มาณ tocotrienol, tocopherol และ γ-oryzanol

Figure 1 γ-Oryzanol contents of KDML105 rice which stored in the form of rough rice and brown rice at
2 months (RR : Rough rice, BR : Brown rice, RT : Room temperature, LT : Low temperature)
ผลของการเก็บรั กษาที่มีต่อปริมาณวิตามินอี และแกมมาออริซานอลในข้ าวข้ าวพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 จาก
ศูนย์ วิจัยข้ าว 6 แหล่ ง ระยะเวลา 4 เดือน
ปริ มาณวิตามินอีและ γ-oryzanol ตลอดระยะเวลาการเก็บรักษา 4 เดือน แสดงใน Figure 2 และ Figure
3 ตามลาดับ พบว่าปริ มาณวิตามินอี และ γ-oryzanol มีปริ มาณค่อนข้ างแปรปรวนโดยเฉพาะในเดือนแรกของการ
เก็บรักษา ทังนี
้ ป้ ริ มาณวิตามินอีจะลดลงมากในช่วงเดือนที่ 3 (Figure 2) โดยเมล็ดข้ าวจากศูนย์วิจยั ข้ าวชุมแพมี
ปริ มาณ 14.38 mg/kg สาหรับปริ มาณ γ-oryzanol มีปริ มาณค่อนข้ างแปรปรวนตลอดระยะเวลาการเก็ บ 4 เดือน
และมีปริ มาณลดลงเพียงเล็กน้ อย (Figure 3) ซึ่งเมล็ดข้ าวจากศูนย์ วิจัยข้ าวสุรินทร์ มีปริ มาณมากที่สุด (148.8
mg/kg) ขณะที่ เมล็ดข้ าวจากศูนย์ วิจัยข้ าวชุมแพมีน้อยที่ สุด (106.9 mg/kg) เมื่อพิ จารณาถึงปั จจัยที่ มีผลต่อ
ปริ มาณสารเหล่านี ้ แม้ วา่ ข้ าวจากทัง้ 6 ศูนย์นี ้ จะมีกรรมวิธีการผลิตที่เหมือนกัน (ตามหลักการผลิตเมล็ดพันธุ์หลัก
ของกรมการข้ าว) แต่การที่พบว่ามีความแตกต่างของปริ มาณวิตามินอี tocotrienol, tocopherol และ γ-oryzanol
อาจเป็ นไปได้ วา่ แต่ละแหล่งปลูกมีสภาพแวดล้ อม เช่นอุณหภูมิ สภาพฟ้าอากาศ และปั จจัยด้ านดินและความอุดม
สมบูรณ์ของดินแตกต่างกันซึง่ เป็ นปั จจัยที่มีผลต่อปริ มาณสารต่างๆเช่นกัน Britz et al. (2007) ศึกษาถึงอิทธิพลของ
อุณหภูมิที่มีต่อการเจริ ญเติบโตของข้ าวและปริ มาณ tocotrienol และ tocopherol และ γ -oryzanol พบว่า เมื่อ
อุณหภูมิสูงขึน้ ปริ มาณ –tocotrienol มีป ริ มาณสูงขึน้ ขณะที่ ป ริ มาณ γ–tocotrienol ลดลง ส่วนปริ มาณ
tocopherol มีการเปลี่ ยนแปลงเพี ยงเล็กน้ อย ซึ่งในภูมิภาคอีสานใต้ ประกอบด้ วย ศูน ย์ วิจัยข้ าวสุรินทร์ และ
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อุบ ลราชธานี จะมี อุณ หภู มิ เฉลี่ ย สูง กว่ า ศูน ย์ วิจัย ข้ า วในภู มิ ภ าคอี ส านเหนื อ (ศูน ย์ วิ จัย ข้ า วชุม แพ อุด รธานี
หนองคายและสกลนคร) จึงเป็ นไปได้ วา่ อุณหภูมิระหว่างการเจริ ญเติบโตเป็ นสาเหตุหนึง่ ที่ทาให้ เมล็ดข้ าวจากแหล่ง
ปลูกที่ตา่ งกันมีปริ มาณวิตามินอี tocotrienol, tocopherol และ γ-oryzanol แตกต่างกันได้

Figure 2 Vitamin E contents of KDML105 rice from different sources of grain after 0 to 4 months of
Storage

Figure 3 γ-Oryzanol contents of KDML105 rice from different sources of grain after 0 to 4 months of
storage

สรุป
อุณหภูมิและสภาพเมล็ดข้ าวในการเก็บรักษามีผลต่อการเปลี่ยนแปลงปริ มาณวิตามินอี (tocotrienol และ
tocopherol) และ γ-oryzanol การเก็บรักษาเมล็ดข้ าวพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 ที่อณ
ุ หภูมิ 15°C ในสภาพข้ าวเปลือก
ทาให้ คงปริ มาณสารสาคัญนี ้ได้ ดีกว่าการเก็บรักษาที่อณ
ุ หภูมิห้องและการเก็บในสภาพข้ าวกล้ อง ข้ าวพันธุ์ขาวดอก
มะลิ 105 จากแหล่งปลูกที่ต่างกันมีปริ มาณวิตามินอี (tocotrienol และ tocopherol) และ γ-oryzanol แตกต่างกัน
ซึง่ อาจกล่าวได้ วา่ การเก็บเมล็ดพันธุ์ที่อณ
ุ หภูมิต่าจะช่วยรักษาปริ มาณของสารเหล่านี ้ได้ ดี และหากต้ องการลดการ
สูญเสียปริ มาณสารเหล่านี ้ให้ คงอยู่ได้ เป็ นเวลานาน ควรเก็บในรู ปของข้ า วเปลือกเพื่อคงคุณค่าทางโภชนาการของ
ข้ าว
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การควบคุมโรคเหี่ยวเหลืองของมะเขือเทศด้ วยสารป้องกันกาจัดโรคพืชและจุลินทรี ย์ปฏิปักษ์
ในสภาพเรื อนทดลอง
Management of Fusarium Wilt with Fungicides and Biological Agent under greenhouse condition
วราภรณ์ บุญเกิด1,*จีรนันท์ แหยมสูงเนิน1 และ นัฐธิภรณ์ เดชบุรัมย์2
Warapon Bunkoed1*, Jeeranan Yhamsoongnern1and Nuttiphon Datburum2

บทคัดย่ อ
โรคเหี่ ย วเหลื อ งเป็ นโรคที่ มี ค วามส าคั ญ มากชนิ ด หนึ่ ง ของมะเขื อ เทศ เกิ ด จากเชื อ้ รา Fusarium
oxysporum f.sp. lycopersici เป็ นปั ญหาสาคัญที่พบในทัว่ โลก ซึง่ ส่งผลให้ ผลผลิตลดลง การทดสอบประสิทธิภาพ
ของสารป้องกันกาจัดโรคพืชและเชื ้อราปฏิปักษ์ ด้วยเทคนิค Dual culture พบว่า Prochloraz และ Etridiazole 6%
+ Quintozene 24% สามารถยับยังการเจริ
้
ญของ F. oxysporum HM03 ได้ ดีที่สดุ คือ 95% รองลงมาคือ Fosetylaluminium (88.33%) และ Hymexazol (71.67%) สาหรับ T. harzianum CB-Pin-01 สามารถยับยังการเจริ
้
ญของ
เชื ้อโรคได้ 52.33% และสามารถเจริ ญคลุมทับโคลโลนีของเชื ้อสาเหตุโรคได้ ทงหมดที
ั้
่ระยะเวลา 14 วันหลังบ่มเชื ้อ
เมื่อนาไปทดสอบประสิทธิ ภาพในการควบคุมโรคเหี่ยวเหลืองของมะเขือเทศในสภาพเรื อนปลูกพืชทดลองพบว่า
Prochloraz สามารถลดความเสียหายของโรคได้ ดีที่สดุ โดยลดเปอร์ เซ็นต์การเกิดโรคได้ 81.71% และยังให้ ผลผลิต
ได้ ไม่แตกต่างจากกรรมวิธีควบคุมที่ไม่เป็ นโรค ในขณะที่ Etridiazole 6% + Quintozene 24%, Fosetyl-aluminium
และ Hymexazol สามารถลดเปอร์ เซ็นต์การเกิดโรคได้ 69.51%, 59.76% และ 47.56% ตามลาดับ ส่วน T.
harzianum CB-Pin-01สามารถลดการเกิดโรคได้ 63.41%
ABSTRACT
Fusarium wilt caused by the fungal pathogen, Fusarium oxysporum f.sp. lycopersici. It is a
devastating disease that is a major source of loss to farmers worldwide. Dual culture test, all tested
fungicides inhibited the colony growth of F. oxysporum f.sp. lycopersici at varying degree. The
maximum inhibition (95%) was recorded by Prochloraz and Etridiazole 6% + Quintozene 24% followed
by Fosetyl-aluminium (88.33%) and Hymexazol (71.67%). Antagonistic fungus T. harzianum CB-Pin-01
shown 52.45% inhibition and could destroy the pathogen in 14 days after incubation. The result
revealed that prochloraz was the most effective reducing fusarium wilt of tomato (81.71%) and no
significant of yield when compared with healthy plant. Effectiveness of the other fungicides was
observed in Etridiazole 6% + Quintozene 24%, Fosetyl-aluminium and Hymexazol by 69.51%, 59.76%
and 47.56% inhibition, respectively. Whereas, T. harzianum CB-Pin-01 was at 63.41%.
Key Words: Fusarium oxysporum, antagonist, biological control, prochloraz
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คานา
มะเขื อ เทศเป็ นพื ช ชนิ ด หนึ่ ง ที่ มี ค วามส าคัญ ทางเศรษฐกิ จ และอุ ต สาหกรรมของประเทศไทย แบ่ ง
ความสาคัญออกเป็ น 2 ประเภทคือ มะเขือเทศส่งโรงงานอุตสาหกรรมและมะเขือเทศรับประทานผลสด ในประเทศ
ไทยมีการปลูกอย่างแพร่ หลายในภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยเฉพาะพื ้นที่ริมแม่น ้าโขง สาหรับพื ้นที่การปลูกมะเขือ
เทศในภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือมีพืน้ ที่ ประมาณ 23,438 ไร่ ซึ่งมีการเพาะปลูกตังแต่
้ ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ
ตอนบน ได้ แก่ บึงกาฬ สกลนคร หนองคาย นครพนม มุกดาหาร ไปจนถึงภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างได้ แก่
อุบลราชธานี สุรินทร์ บุรีรัมย์ และศรี ษะเกษ ซึ่งถือว่าเป็ นพืน้ ที่ปลูกมะเขือเทศที่สร้ างงานสร้ างรายได้ อย่างยั่งยืน
ให้ แก่ เ กษตรกรในพื น้ ที่ ดัง กล่ า วเนื่ อ งจากมะเขื อ เทศเป็ นพื ช เมื อ งหนาวเกษตรกรผู้ ป ลูก มะเขื อ เทศในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือจึงนิยมปลูกมะเขือเทศในช่วงหน้ าแล้ งในช่วงเดือนพฤศจิกายน หลังจากหมดฤดูการทานา ซึง่
การปลูกแต่ละปี เกษตรกรจะสามารถเก็บผลผลิตได้ 4-5 รุ่ น ไปจนถึงเดือนเมษายนก็จะสิ ้นสุดฤดูการปลูกมะเขือเทศ
โรคที่ สาคัญของมะเขือเทศ คือ โรคเหี่ ยวเหลืองของมะเขื อเทศ เกิ ดจากเชื อ้ รา Fusarium oxysporum f.sp.
lycopersici เชือ้ ราชนิดนีส้ ามารถเข้ าทาลายมะเขือเทศได้ ทุกระยะการเจริ ญเติบโต และมีผลทาให้ ผลผลิตลดลง
เชื ้อสาเหตุของโรคเหี่ยวเหลืองเป็ นเชื ้อที่สามารถแพร่ ระบาดได้ ในดินเข้ าสู่ต้นพืชโดยอาศัยบาดแผลบริ เวณ
ราก จึงควรเลือกใช้ สารเคมีชนิดที่เคลื่อนที่ได้ ดี อย่างไรก็ตามการใช้ สารเคมีชนิดเดิมซ ้า ๆ ทาให้ เกษตรกรต้ องใช้
สารเคมีในความเข้ มข้ นที่สงู มากขึ ้น เนื่องจากเชื ้อสาเหตุโรคที่พฒ
ั นาขึ ้นใหม่ ปกติจะมีปริ มาณที่ต่ามากในประชากร
เริ่ มแรกและค่อยๆ เพิ่มขึ ้น ทังนี
้ ้เป็ นผลเนื่องจากการคัดเลือกในประชากรของเชื ้อที่สามารถต้ านทานต่อสารเคมีได้
(ณรงค์, 2535) เช่นเดียวกับการรายงานของ Sozzi and Gressler (1980) ซึง่ พบว่าการใช้ สารแคปแทน (captan)
ในการควบคุม F. oxysporum f.sp. lycopersici ในอัตราที่เพิ่มขึ ้นเรื่ อย ๆ ทาให้ ราต้ านทานต่อแคปแทน 2.5 เท่า
และต้ องใช้ ในอัตราความเข้ มข้ นมากกว่า 100 ppm การศึกษาครัง้ นี ้ จึงทาการทดลองโดยเปรี ยบเทียบประสิทธิภาพ
ของสารป้องกันกาจัดโรคพืชแต่ละชนิดพร้ อมกับจุลินทรี ย์ปฏิปักษ์ คือ T. harzianum เพื่อคัดเลือกชนิดสิ่งควบคุมที่มี
ประสิทธิภาพในการป้องกันโรคเหี่ยวเหลืองของมะเขือเทศ ซึง่ จะเป็ นประโยชน์แก่เกษตรกรเพื่อนาไปเลือกใช้ ในการ
จัดการโรคโดยไม่ใช้ สารชนิดเดิมซ ้า ๆ จนก่อให้ เกิดการดื ้อต่อสารเคมีของเชื ้อสาเหตุโรค

อุปกรณ์ และวิธีการ
การทดสอบการก่ อโรคของเชือ้ รา Fusarium oxysporum
เลี ้ยงเชื ้อ F. oxysporum f.sp. lycopersici จานวนทังหมด
้
6 ไอโซเลต ได้ แก่ HM1, HM2, HM3, HM4,
HM5 และ HM6 ซึง่ ได้ จากสาขาวิชาวิทยาโรคพืช วิทยา คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยเลี ้ยงบน
อาหาร Potato Dextrose Agar (PDA) ที่อณ
ุ หภูมิห้อง (25-30๐C) เป็ น เวลา 14 วัน จากนันจึ
้ งนาไปเตรี ยมเป็ น
สปอร์ แขวนลอย ที่ ความเข้ มข้ น 1x105 สปอร์ ต่อมิลลิลิตร โดยใช้ Heamacytometer นาต้ นกล้ ามะเขื อเทศพันธุ์
เพชรชมพู F1 อายุ 28 วันมาตัดรากปลายรากออกประมาณ 1 เซนติเมตร จุ่มในสปอร์ แขวนลอยของเชื ้อ Fusarium
sp. แต่ละไอโซเลท แล้ วนาไปปลูกในกระถางขนาดเส้ นผ่านศูนย์กลาง 8 นิ ้ว กระถางละ 3 ต้ น จานวน 3 กระถางต่อ
ไอโซเลท กรรมวิธีควบคุมใช้ น ้านึง่ ฆ่าเชื ้อแทนสปอร์ แขวนลอย สังเกตอาการเหี่ยวที่มีลกั ษณะเหลืองจากไปล่างและ
ใบยอดมีอาการลูล่ ง หลังจากนันน
้ าต้ นมะเขือเทศที่แสดงอาการเหี่ยวเหลืองมาแยกเชื ้อสาเหตุอีกครัง้ และนาไปใช้ ใน
การทดลองต่อไป
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ทดสอบประสิทธิภาพการยับยั ง้ การเจริ ญ ของเชือ้ รา F. oxysporum ของเชือ้ ราปฏิปักษ์ โดยวิธี Dual
Culture
การทดสอบประสิทธิภาพของ Trichoderma harzianum CB-Pin-01 จากห้ องปฏิบตั ิการการควบคุมโรค
พืชโดยชีววิธี ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสน จังหวัดนครปฐม ต่อ
การยับยังการเจริ
้
ญของ F. oxysporum ไอโซเลทที่ก่อโรค โดยเลี ้ยง F. oxysporum และ/หรื อ T. harzianum บน
อาหาร PDA เป็ นเวลา 7 วัน หลังจากนันใช้
้ Cork Borer (ขนาดเส้ นผ่านศูนย์กลาง 5 มิลลิเมตร) ตัดบริ เวณปลาย
เส้ นใยของเชือ้ สาเหตุโรคและเชือ้ ราปฏิ ปักษ์ นาชิน้ วุ้นดังกล่าวมาวางในทิศตรงกันข้ ามกันบนอาหาร PDA โดยมี
ระยะห่าง 4 เซนติเมตร กรรมวิธีละ 5 ซ ้า กรรมวิธีควบคุม ใช้ ชิ ้นวุ้นที่ไม่มีเชื ้อปฏิปักษ์ บ่มเชื ้อไว้ ที่สภาพอุณหภูมิห้อง
เป็ นเวลา 14 วัน วัดรัศมีเส้ นใยของเชื ้อราสาเหตุโรค
ทดสอบประสิทธิภาพของสารป้องกันกาจัดโรคพืชแต่ละชนิดต่อการยับยังการเจริ
้
ญของ F. oxysporum ใน
ห้ องปฏิบตั ิการโดยวิธี poisoned food technique โดยผสมสารป้องกันกาจัดโรคพืชแต่ละชนิด (Hymexazol,
Etridiazole 6%+Quintozene24%, Etridazole, Prochloraz, Captan 80% W/V และ Fosetyl-aluminium) ใน
อาหาร PDA ในอัตรา 2 มิลลิลิตรต่ออาหาร 1 ลิตร (40 มิลลิลิตร/น ้า 20 ลิตร) เทอาหารในจานอาหาร Petri dish ใช้
Cork Borer ตัดบริ เวณปลายเส้ นใยของ F. oxysporum ที่เลี ้ยงบนอาหาร PDA มาแล้ วเป็ นเวลา 7 วัน นาชิ ้นวุ้นที่มี
F. oxysporum มาวางบนอาหาร PDA ที่ผสมสารป้องกันกาจัดโรคพืชแต่ละชนิด โดยวางตรงกลางของจานอาหาร
เลี ้ยงเชือ้ จานวน 10 จาน ต่อสารป้องกันกาจัดโรคพืชแต่ละชนิด ประเมินผลโดยการวัดเส้ นผ่านศูนย์ กลางของ
โคโลนีทุกวัน วิเคราะห์ ข้อมูลโดย นามาคานวณเปอร์ เซ็นต์การยับยัง้ การเจริ ญเชือ้ ราสาเหตุโรค เปรี ยบเทียบกับ
กรรมวิธีควบคุมที่วางเฉพาะเชื ้อราสาเหตุโรค (ดัดแปลงจากวาริ น และคณะ, 2550) คานวณโดยใช้ สตู ร เปอร์ เซ็นต์
ยับยังการเจริ
้
ญของเส้ นใยเชื ้อราสาเหตุโรค = [(R1 - R2)/R1 x 100] เมื่อ R1 คือ ค่าเฉลี่ยรัศมีของเชื ้อราสาเหตุโรค
ในจานควบคุม และ R2 คือ ค่าเฉลี่ยรัศมีของเชื ้อราสาเหตุโรคในจานทดสอบ
ทดสอบประสิทธิภาพเชือ้ ปฏิปักษ์ และสารป้องกันกาจัดโรคพืชในการควบคุมโรคเหี่ยวเหลือง
นาต้ นกล้ ามะเขือเทศที่มีอายุ 28 วัน มาตัดรากออกประมาณ 1 เซนติเมตร จุ่มในสปอร์ แขวนลอย (spore
suspension) ของ F. oxysporum ไอโซเลทที่ก่อโรค ที่ความเข้ มข้ น 1x105 สปอร์ ต่อมิลลิ ลิตร แล้ วนาไปปลูกใน
กระถางพลาสติกที่มีขนาดเส้ นผ่านศูนย์กลาง 12 นิ ้ว จานวน 5 ต้ นต่อกระถาง หลังปลูกราดด้ วยสารป้องกันกาจัด
โรคพืชแต่ละชนิดซึง่ คัดเลือกจากชนิดที่มีประสิทธิภาพในการยับยังการเจริ
้
ญของ F. oxysporum จากการทดลอง
ข้ างต้ น (Hymexazol 36% W/V, Etridiazole 6%+Quintozene24%, Prochloraz และ Fosetyl-aluminium) ใน
อัตรา 40 มิลลิลิตร ต่อน ้า 20 ลิตร กระถางละ 25 มิลลิลิตร ทาการทดลองแบบ RCBD จานวน 3 ซ ้าๆ ละ 4 กระถาง
ทาการทดลองซ ้าจานวน 2 ครัง้ สังเกตและบันทึกผลต้ นที่แสดงอาการเหี่ยวทุกสัปดาห์ เป็ นเวลา 4 สัปดาห์ หรื อ
จนกว่าต้ นมะเขือเทศแสดงอาการเหี่ยวทุกต้ นในกรรมวิธีควบคุม (ดัดแปลงจาก พรไพลิน , 2553) ให้ คะแนนการเกิด
โรคหลังปลูกเชื ้อที่ 21 และ 28 วัน โดยให้ ระดับความรุ นแรงของโรคเหี่ยวมะเขือเทศ ดังนี ้ ระดับ 0 = ไม่เกิดโรค,
ระดับ 1 = ใบแสดงอาการ < 25 %, ระดับ 2 = ใบแสดงอาการ 26-50 %, ระดับ 3 = ใบแสดงอาการ 51-75 % และ
ระดับ 4 = ใบแสดงอาการ 76-100 % (Akköprü and Demir, 2005) เก็บผลผลิตมะเขือเทศมาชัง่ น ้าหนักรวมเป็ น
ระยะเวลา 3 สัปดาห์เปรี ยบเทียบกับกรรมวิธีควบคุม
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ผลและวิจารณ์ ผลการทดลอง
การทดสอบการก่ อโรคของเชือ้ รา Fusarium oxysporum
จากการทดสอบความสามารถในการก่ อโรคของเชื อ้ F. oxysporum ทัง้ 6 ไอโซเลท พบว่าเชื อ้ F.
oxysporum ไอโซเลต HM3 สามารถก่อโรคในต้ นมะเขือเทศได้ โดยพืชเริ่ มแสดงอาการเหี่ยวหลังจากปลูกเชื ้อ 10
วัน โดยมีดชั นีการเกิดโรคคิดเป็ นร้ อยละ 75 มีดชั นีความรุ นแรงของโรคคิดเป็ นร้ อยละ 15 หลังปลูกเชื ้อ 3 สัปดาห์
อาการของโรคแสดงรุ นแรงมากขึ ้นจนทาให้ ต้นมะเขือเทศเหี่ยวตาย ดัชนีการเกิดโรคคิดเป็ นร้ อยละ 100 และมีดชั นี
ความรุ นแรงของโรคร้ อยละ 75 หลังปลูกเชื ้อ 5 สัปดาห์ ในขณะที่ไอโซเลตอื่นๆไม่ทาให้ ต้นมะเขือเทศแสดงอาการ
เหี่ยว (Figure 1) ซึง่ ได้ นา F. oxysporum HM3 ไปใช้ ในการทดลองในขันตอนต่
้
อไป

Fusarium wilt

A

B

Figure 1 Symptom of fusarium wilt on tomato plants after inoculation (A) and discoloration of vascular
tissue under stereo microscope (B).
ทดสอบประสิทธิภาพการยับยัง้ การเจริญของ F. oxysporum โดยวิธี Dual Culture
การทดสอบประสิทธิ ภาพของเชือ้ ราปฏิปักษ์ T. harzianum CB-Pin-01ต่อการยับยัง้ การเจริ ญของ F.
oxysporum HM3 พบว่าที่ระยะเวลา 10 วัน T. harzianum CB-Pin-01 สามารถยับยัง้ การเจริ ญของเชื ้อโรคได้
49% และเมื่อระยะเวลาเพิ่มขึน้ ที่ 14 วัน สามารถยับยัง้ การเจริ ญของเชือ้ โรคได้ เพิ่มขึ ้นเป็ น 52.33% เนื่องจาก
ระยะเวลาที่เพิ่มขึ ้นเชื ้อรา T. harzianum เจริ ญได้ เพิ่ม ในขณะเดียวกันที่ระยะเวลา 14 วัน T. harzianum ก็สามารถ
เจริ ญคลุมทับโคโลนีของ F. oxysporum ได้ เต็มจานอาหารเลี ้ยงเชื ้อ ซึง่ นอกจากยับยังการเจริ
้
ญได้ แล้ ว ยังทาให้ F.
oxysporum สูญเสียความมีชีวิต
สารป้องกันกาจัดโรคพืชทัง้ 6 ชนิดที่นามาทดสอบสามารถยับยังการเจริ
้
ญของ F. oxysporum ได้ โดย
Prochloraz และ Fosetyl-aluminium สามารถยับยังการเจริ
้
ญของ F. oxysporum ได้ ดีที่สดุ คือ 100% ที่ระยะเวลา
การบ่มเชื อ้ 10 วัน และที่ ระยะการบ่มเชื อ้ 14 วัน มีเปอร์ เซ็น ต์ การยับยัง้ 95% รองลงมาคือ Hymaxazol,
Etridiazole + Quintizene และ Etridiazole ซึง่ มีเปอร์ เซ็นต์การยับยัง้ 88.33%, 71.67% และ 53.33% ตามลาดับ
สาหรับ Captan มีเปอร์ เซ็นต์การยับยังต
้ ่าสุดคือ 29.33% (Table1) อย่างไรก็ตามเมื่อเปรี ยบเทียบประสิทธิภาพการ
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ยับยังการเจริ
้
ญของเชื ้อสาเหตุโรคระหว่างสารป้องกันกาจัดโรคพืช และเชื ้อราปฏิปักษ์ T. harzianum พบว่าใน
ช่วงแรกสารป้องกันกาจัดโรคพื ชจะมีประสิทธิ ภาพในการยับยัง้ เชื อ้ สาเหตุโรคได้ ในระดับสูง (Figure 2) และ
ประสิทธิ ภาพในการยับยัง้ จะลดลงเมื่อระยะเวลาในการบ่มไว้ นานขึน้ ในขณะที่ประสิทธิ ภาพการยับยัง้ ของ T.
harzianum จะต่าในช่วงแรกและจะมีประสิทธิภาพสูงขึ ้นเมื่อระยะเวลาในการบ่มนานขึ ้นจนในที่สดุ ก็สามารถเจริ ญ
คลุมทับโคโลนีของเชื ้อสาเหตุโรคได้ โดยเมื่อเขี่ยเส้ นใยของเชื ้อสาเหตุโรคมาตรวจสอบภายใต้ กล้ องจุลทรรศน์พบว่า
T. harzianum สามารถพันรัดเส้ นใยของเชื ้อสาเหตุโรค ทาให้ เชื ้อสาเหตุโรคไม่สามารถเจริ ญต่อได้
Table 1 Growth inhibition of F. oxysporum HM3 by fungicides and biological control agent.
tnemTaerTs

Growth inhibition (%)
10 Days after incubation
14 Days after incubation

Hymaxazol
Etridiazole +Quintizene
Etridiazole
Prochloraz
Captan 80% W/V
Fosetyl-aluminium
T. harzianum CB-Pin-01
CV%

97.67 b 1/
79.00 c
59.33 d
100.00 a
36.67 f
100.00 a
49.00 e
1.11

88.33 b
71.67 c
53.33 d
95.00 a
29.33 e
95.00 a
52.33 d
1.63

1/ ,

Means followed by the same letter(s) in each column were not significantly different according to Duncan‘ s Multiple
Range Test (P=0.05).

A

D

B

E

C

F

G

Figure 2 Efficiency of fungicides and T. harzianum CB-Pin-01to suppress mycelium growth of F.
oxysporum by Dual culture test; Prochloraz (A), Hymaxazol (B), Fosetyl-aluminium (C),
Etridiazole (D), Etridiazole +Quintizene (E), T. harzianum CB-Pin-01 (F) and non-treated
control (G).
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ทดสอบประสิทธิภาพการควบคุมโรคเหี่ยวเหลืองของมะเขือเทศ
สารป้องกันกาจัดโรคพืชที่นามาทดสอบในขันตอนนี
้
้เป็ นชนิดที่ทดสอบแล้ วว่ามีประสิทธิภาพในการยับยัง้
การเจริ ญของ F. oxysporum จากขันตอนข้
้
างต้ น ซึง่ เมื่อนามาทดสอบประสิทธิภาพในการควบคุมโรคเหี่ยวของต้ น
มะเขือเทศพบว่า Prochloraz มีประสิทธิ ภาพในการควบคุม โรคได้ ดีที่สุด คือสามารถลดความรุ นแรงของโรคได้
81.71% และให้ ผลผลิตรวมต่อต้ นเฉลี่ยสูงที่สดุ คือ 0.89 กิโลกรัม รองลงมาคือ Etridiazole 6%+Quintozene24%
ลดความรุ นแรงของโรคได้ 69.51%และให้ ผลผลิตรวมต่อต้ นเฉลี่ยคือ 0.72 กิโลกรั ม ส่วน Fosetyl-aluminium,
Hymexazol และ T. harzianum CB-Pin-01 ลดความรุ นแรงของโรคได้ ไม่แตกต่างกัน คือ 59.76%, 47.56% และ
63.41% ตามลาดับ และให้ ผลผลิตนา้ หนักมะเขือเทศเฉลี่ยต้ นละ 0.65, 0.45 และ 0.44 กิโลกรั ม ตามลาดับ
ในขณะที่กรรมวิธีควบคุมที่ปลูกเชื ้อสาเหตุโรค ต้ นมะเขือเทศแสดงอาการเหี่ยว 82% ซึง่ ต้ นมะเขือเทศไม่สามารถให้
ผลผลิตได้ สาหรับกรรมวิธีควบคุมที่ไม่ปลูกเชื ้อสาเหตุโรคต้ นมะเขือเทศไม่แสดงอาการเหี่ยวและให้ ผลผลิตเฉลี่ยต้ น
ละ 0.9 กิโลกรัม (Table 2) การทดลองในครัง้ นี ้สอดคล้ องกับการรายงานของ Jahanshir and Dzhalilov (2010) ซึง่
รายงานว่า Prochloraz และ bromuconazole เป็ นสารเคมีที่มีประสิ ทธิ ภาพดีที่สุดในการควบคุมเชื อ้ รา F.
oxysporum f.sp. lycopersici ทังในสภาพ
้
in vitro และ in vivo สาหรับการควบคุมโรคเหี่ยวเหลืองของมะเขือเทศ
โดยชีววิธีมีการศึกษาเกี่ยวกับการใช้ จุลินทรี ย์ปฏิปักษ์ และการใช้ สารสกัดจากพืช เช่น การใช้ สารสกัดจากพืชวงศ์
Acanthaceae ซึ่งพบว่าสารสกัดจากใบช้ องนาง รางจืด และสร้ อยอินทล ให้ ผลการยับยังเชื
้ ้อรา F. oxysporum
f.sp. lycopersici ได้ ดีทงบนอาหาร
ั้
PDA และบนต้ นพืช (ขจรพรรณ, 2555) สาหรับการใช้ จุลินทรี ย์ปฏิปักษ์ Larkin
and Fravel (1998) รายงานว่า Trichoderma spp., Gliocladium virens, Pseudomonas fluorescens และ
Burkholderia cepacia มีประสิทธิภาพในการลดความรุ นแรงของโรคเหี่ยวเหลืองของมะเขือเทศโดยสามารถลด
ความรุ นแรงของโรคได้ 30-65% นอกจากนี ้ Alwathnani และ Perveen (2012) รายงานว่า T. harzianum สามารถ
ลดความรุ นแรงของโรคเหี่ยวมะเขือเทศได้ 44.4%
Table 2 Efficacy of fungicide and biocontrol on reduction of reduce Fusarium wilt of tomato under
greenhouse condition.
Treatments
Disease severity1/ Reduction of disease
Yields of tomato
(%)
(%)
(Kg/plant)
Prochloraz
15 e2/
81.71 a
0.89 a
Fosetyl-aluminium
33 c
59.76 c
0.65 b
Hymexazol 36% W/V
43 b
47.56 d
0.45 c
Etridiazole 6%+Quintozene24%
25 d
69.51 b
0.72 b
T.harzianum CB-Pin-01
30 cd
63.41 c
0.44 c
Control (Disease)
82 a
0.00 e
0.00 d
Control (Healthy)
0.0 f
0.91 a
CV%
9.07
7.42
7.38
1/

% disease severity =

Sum of disease index of each level
Number of random plants
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2/ ,

Means followed by the same letter(s) in each column were not significantly different according to Duncan‘ s Multiple
Range Test (P=0.05).

อย่างไรก็ตามเนื่องจากเชื ้อสามารถอยู่ข้ามฤดูในดินได้ นานกว่า 30 ปี (Thangavelu et al., 2003) ทังยั
้ งมี
พืชอาศัยกว้ างและมีความหลากหลายของสายพันธุ์ ดังนัน้ การจัดการกับโรคนี ้จึงจาเป็ นต้ องป้องกันตังแต่
้ ขนั ้ ตอน
การเตรี ยมดิน ทังการไถเพื
้
่อตากดิน และการใช้ จลุ ินทรี ย์ปฏิปักษ์ ซงึ่ จะสามารถเข้ าไปทาลายเชื ้อสาเหตุโรคในดินให้
มีปริ มาณ inoculum ของเชื ้อลดลง และหลังจากปลูกต้ นกล้ ามะเขือเทศลงไปในแปลงแล้ วอาจจาเป็ นต้ องราดด้ วย
สารเคมีอย่าง Prochloraz เพื่อช่วยในการป้องกันการเข้ าทาลายของเชื ้อสาเหตุโรคในอีกแนวทางหนึง่

Control healthy

Etridiazole 6%+Quintozene24%

Hymexazol

Fosetyl-aluminium

Control disease

Prochloraz

Figure 3 Effectiveness in controlling Fusarium wilt disease of tomato in greenhouse condition.
สรุ ป
จากการทดลองพบว่า Prochloraz สามารยับยังการเจริ
้
ญของเชื ้อรา F. oxysporum ได้ ดีที่สดุ ทังในสภาพ
้
ห้ องปฏิบตั ิการและในต้ นพืช อย่างไรก็ตามสารป้องกันกาจัดโรคพืชมีประสิทธิภาพในการยับยังการเจริ
้
ญของเชือ้
สาเหตุโรคได้ ดีที่สดุ ในระยะเวลา 10 วัน ซึง่ หลังจากนันประสิ
้
ทธิภาพในการยับยังจะค่
้ อยๆ ลดลง ในขณะที่ เชื ้อรา T.
harzianum CB-Pin-01 แม้ จะมีประสิทธิภาพในการยับยังได้
้ ไม่สงู มากในระยะแรกแต่ สามารถยับยังการเจริ
้
ญและ
รวมทัง้ สามารถเจริ ญคลุมทับโคโลนี ของเชือ้ สาเหตุโรคได้ หลังจากบ่มเชื ้อไว้ นานขึ ้น ดังนัน้ แนวทางในการป้องกัน
กาจัดโรคเหี่ยวเหลืองของมะเขือเทศจึงควรใช้ ทงจุ
ั ้ ลินทรี ย์ปฏิปักษ์ และสารป้องกันกาจัดโรคพืช รวมทังการจั
้
ดการ
แปลงที่เหมาะสมร่ วมกันจึงจะทาให้ ประสิทธิภาพในการจัดการโรคได้ ดีขึ ้น
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การประเมินผลผลิตเมล็ดพันธุหญารูซี่เตตระพลอยด (4x) ในประเทศไทย
Evaluation of Seed Yield of Tetraploid Ruzi Grass (4x) in Thailand
ภคนันท เจียมแท1, จิตราพร แกวสําโรง1, ทรงยศ โชติชุติมา1* และสายัณห ทัดศรี1
Pakanan Jiamtae1, Jitraporn Keawsumrong1, Songyos Chotchutima1* and Sayan Tudsri1

บทคัดยอ
หญารูซี่เตตระพลอยด (4x) ปรับปรุงพันธุโดยมหาวิทยาลัยมิยาซากิ ประเทศญี่ปุน และนํามาศึกษา
ศักยภาพการใหผลผลิตเมล็ดพันธุหญาในประเทศไทย ดําเนินการวิจัยที่ศูนยวิจัยขาวโพดและขาวฟางแหงชาติ
อําเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา ระหวางเดือนกรกฎาคม 2557 - กุมภาพันธุ 2558 โดยวางแผนการทดลอง
แบบ Randomized Complete Block Design (RCBD) จํานวน 4 ซ้ํา ทรีตเมนตประกอบดวยหญารูซี่เตตระ
พลอยด จํานวน 8 สายพันธุ ไดแก OKI 3, OKI 4, OKI 5, OKI 6, OKI 7, OKI 8, OKI 9 และ OKI 10 ผลการ
ทดลองพบวาหญารูซี่ทั้ง 8 สายพันธุ เริ่มออกดอกในชวงตนเดือนพฤศจิกายน 2557 จํานวนชอดอกยอยตอชอ
ดอก จํานวนเมล็ดตอชอดอกยอย และเปอรเซ็นตความชื้นของเมล็ดหญาทุกสายพันธุไมมีความแตกตางกันทาง
สถิติ สายพันธุ OKI 6 และ OKI 7 ใหจํานวนเมล็ดตอกอมากที่สุด และยังใหผลผลิตเมล็ดสูงที่สุดเทากับ125 และ
123 กิโลกรัมตอไร ตามลําดับ ขณะที่ OKI 5 ใหน้ําหนัก 1,000 เมล็ด มากที่สุดเทากับ 8.8 กรัม

ABSTRACT
Tetraploid ruzi grass (4x) was developed by University of Miyazaki, Japan and evaluated for
seed production in Thailand at the National Corn and Sorghum Research Center, Pakchong, Nakhon
Ratchasima during July 2014 -February 2015. The experiment treatments were arranged in RCBD
with four replications. The treatments included 8 strains, i.e., OKI 2, OKI 3, OKI 4, OKI 5, OKI 6, OKI 7,
OKI 8, OKI 9 and OKI 10. The results showed that all of 8 tetraploid ruzi grasses initiated flowering
stage on early November 2014. There was no significant differences in number of
racemes/inflorescence, spikelets/raceme and seed moisture (%) among the eight. OKI 6 and OKI 7
showed the high number of seed/clump and also gave high seed yield for 125 and 123 kg/rai,
respectively. However OKI 5 showed the highest thousand seed weight for 8.8 g.
Keyword: tetraploid ruzi grass (4x), seed fertility, thousand seed weight, seed yield
* Corresponding author; e-mail address: fagrsyc@ku.ac.th
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1
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คํานํา
การเลี้ยงสัตวเคี้ยวเอื้อ งในปจจุบันไดรับการสงเสริมอยางจริงจังจากภาครัฐ โดยจะเห็นไดจากการ
เพิ่มขึ้นของโคนมในชวงป 2553-2557 โดยพบวามี การเพิ่มขึ้นของโคนมจํานวนรอยละ 3.5 ตอป (สํานักงาน
เศรษฐกิจการเกษตร, 2558) ดังนั้น ความตองการพืชอาหารสัตวจึงเพิ่มมากขึ้นไปดวย อยางไรก็ตาม พบวาใน
ประเทศไทยมีพื้นที่ปลูกพืชอาหารสัตวเพียง 2 ลานไร หรือ 34.84% ของความตองการพืชอาหารสัตวทั้งหมด
(กังวานและวรพงษ, 2555) การปรับปรุงพันธุหญาอาหารสัตวใหมีผลผลิตอาหารหยาบและคุณคาทางโภชนะสูง
ตลอดจนมีการติดเมล็ดดี ซึ่งเปนสิ่งสําคัญที่จะชวยเพิ่มผลผลิตอาหารหยาบที่มีคุณภาพดีอยางเพียงพอกับ
สถานการณความตองการพืชอาหารสัตวในปจจุบัน ในป 2556 มหาวิทยาลัยมิยาซากิ ประเทศญี่ปุนไดมีการ
ปรับปรุงพันธุหญารูซี่ เนื่องจากหญารูซี่เปนหญาที่มีการปรับตัวไดดีและมีคุณคาทางโภชนะสูงและติดเมล็ดดีมาก
นอกจากนี้หญารูซี่ยังใหผลผลิตน้ําหนักแหงดี (ชาญชัย, 2532) โดยวิธีการเพิ่มชุดโครโมโซมจากหญารูซี่ดิพลอยด
(2x) เปนเตระพลอยด (4x) ซึ่งการเพิ่มชุดโครโมโซม สงผลใหใบหญามีขนาดใหญกวาหญารูซี่ทั่วไปซึ่งเปนดิ
พลอยด ชวยเพิ่มสัดสวนใบตอตนใหมากขึ้น เนื่องจากใบเปนสวนที่มีคุณคาทางโภชนศาสตรสูง ซึ่งมีรายงานวามี
คาการยอยไดเทากับ 61.4 เปอรเซ็นต (Ishigaki et al., 2009) แมวาหญารูซี่เตระพลอยดที่ปรับปรุงพันธุขึ้นมาจะ
สามารถเจริ ญ เติ บ โตและให ผ ลผลิ ต ได แต พ บว า หญ า มี ก ารติ ด เมล็ ด น อ ยมากหรื อ ไม ติ ด เลย เนื่ อ งจาก
สภาพแวดลอมที่ไมเหมาะสมตอการออกดอก ทําใหเปนอุปสรรคตอการขยายพันธุในประเทศญี่ปุน จึงทําใหมี
ความรวมมือดานงานวิจัยเกิดขึ้นระหวางมหาวิทยาลัยมิยาซากิและมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เพื่อทดสอบการ
เจริญเติบโตและการผลิตเมล็ดหญารูซี่เตระพลอยด ซึ่งจะชวยใหประเทศไทยเปนแหลงผลิตเมล็ดพันธุพืชอาหาร
สัตวและสอดคลองกลับนโยบายผลักดันใหไทยเปนแหลงศูนยกลางการผลิตเมล็ดพันธุของเอเชีย เนื่องจาก
ประเทศไทยมีขอไดเปรียบดานสภาพแวดลอมที่เหมาะสมตอการออกดอกและติดเมล็ดของหญารูซี่ ทั้งความยาว
วัน อุณหภูมิ และสภาพอากาศที่แหงในชวงฤดูหนาวที่หญาติดเมล็ด ชวยทําใหไดเมล็ดพันธุที่มีคุณภาพสูง
ดังนั้น การทดลองนี้จึงมีวัตถุประสงคเพื่อทดสอบศักยภาพการเจริญเติบโต การออกดอก และการผลิต
เมล็ดพันธุของสายพันธุหญารูซี่เตตระพลอยด (4x) ภายใตสภาพแวดลอมในประเทศไทย

อุปกรณและวิธีการ
วางแผนการทดลองแบบ RCBD จํานวน 4 ซ้ํา ทรีตเมนตประกอบดวยหญารูซี่เตตระพลอยด (4x)
จํานวน 4 สายพันธุ ไดแก OKI 3, OKI 4, OKI 5, OKI 6, OKI 7, OKI 8, OKI 9 และ OKI 10 ดําเนินทดลองที่
ศูนยวิจัยขาวโพดและขางฟางแหงชาติ อําเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา โดยปลูกบนชุดดินปากชองซึ่งมี
ลักษณะเปนดินเหนียวรวนปนทราย เตรียมพื้นที่โดยการไถดะ1ครั้ง และไถพรวนอีก 2 ครั้ง ภายหลังการเตรียมดิน
อยางดีแลว ปลูกทอนพันธุหญารูซี่ทั้ง 8 สายพันธุ ในวันที่ 6 กรกฎาคม 2557 โดยใชระยะปลูก 1.5x1.5 เมตร ใส
ปุยรองพื้นสูตร 15-15-15 อัตรา 30 กิโลกรัมตอไร หลังจากปลูกใสปุยสูตร 46-0-0 อัตรา 30 กิโลกรัมตอไรเมื่อพืช
มีอายุ 1 เดือน หลังปลูกใหน้ําสัปดาหละ 2 ครั้งเปนเวลา 2 เดือน
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การเก็บขอมูลประกอบดวย
1. ระยะการออกดอกและเมล็ดหลุดรวง
1.1 ระยะการออกดอก แบงเปน 3 ระยะ 1) ชวงเริ่มตนออกดอก คือ วันที่มีการออกดอกแรก 2) ชวง
กลางของการออกดอก คือ วันที่มีการออกดอกประมาณ 50 เปอรเซ็นต 3) ชวงสุดทายของการออกดอก คือ วันที่
มีการออกดอกประมาณ 90 เปอรเซ็นต
1.2 ระยะเมล็ดหลุดรวง เริ่มคลุมชอดอกแรกเมื่อดอกเริ่มบาน และเก็บเมล็ดหญาทุก 2 วัน จนกวาดอก
สุดทายจะเหี่ยว โดยเก็บขอมูลสายพันธุละ 3 ชอดอกแบงเปน 3 ระยะ 1) ชวงเริ่มตนเมล็ดรวง คือ วันที่มีการรวง
ของเมล็ดชอดอกแรก 2) ชวงกลางของเมล็ดรวง คือ วันที่มีการรวงของเมล็ดประมาณ 50 เปอรเซ็นต 3) ชวง
สุดทายของเมล็ดรวง คือ วันที่มีการรวงของเมล็ดประมาณ 90 เปอรเซ็นต
2. จํานวนชอดอกยอยตอชอดอก
3. จํานวนชอดอกยอยตอกานชอดอก
4.จํานวนชอดอกตอกอ
5. เปอรเซ็นตการติดเมล็ด
5.1 การหาเปอรเซ็นตการติดเมล็ด ปรับขนาดชองลม และเวลาที่ใชในการเปาของเครื่องเปาคัดแยก
เมล็ดใหมีความเหมาะสมสําหรับเมล็ดพันธุหญารูซี่ โดยปรับขนาดของชองลมใหอยูที่ 0.5 มิลลิเมตร เปน
ระยะเวลา 1 นาที
5.2 นําเมล็ดพันธุที่ผานการอบลดความชื้นแลว ใสลงในเขาเครื่องเปาคัดแยกเมล็ดและคัดแยกเมล็ด
พันธุที่ลีบและไมลีบนําไปชั่ง น้ําหนักเพื่อหาเปอรเซ็นตเมล็ดพันธุบริสุทธิ์ 5.3 นําเมล็ดพันธุที่ผานการอบลด
ความชื้นแลว เขาเครื่องเปาคัดแยกเมล็ดและคัดแยกเมล็ดพันธุที่ลีบและไมลีบนําไปชั่ง น้ําหนักเพื่อหาเปอรเซ็นต
เมล็ดพันธุบริสุทธิ์
6. ปริมาณน้ําหนัก 1,000 เมล็ด สุมคัดแยกเมล็ดจํานวน 100 เมล็ด ทั้ง 8 สายพันธุ นําไปชั่งน้ําหนัก
เพื่อหาน้ําหนัก 1,000 เมล็ด
7. ผลผลิตเมล็ดพันธุ จํานวนเมล็ดพันธุบริสุทธิ์ที่คัดไดตอพื้นที่ปลูก
8. เปอรเซ็นตความชื้นของเมล็ด ชั่งน้ําหนักของเมล็ดหญา และนําไปอบที่อุณหภูมิ 105 องศาเซลเซียส
เปนเวลา 24 ชม. จากนั้นจึงนําเมล็ดที่ผานการอบไปชั่งน้ําหนัก เพื่อคํานวณหาเปอรเซ็นตความชื้นของเมล็ด 9.
เปอรเซ็นตความงอก นําเมล็ดพันธุหญาที่ผานการลดความชื้นแลวมาเพาะบนกระดาษเพาะ (top of paper)
ทําลายการพักตัวของเมล็ดโดยการแชกรดซัลฟวริก ความเขมขน 98 เปอรเซ็นต เปนเวลา 7 นาที หลังจากนั้น
นําไปเพาะที่อุณหภูมิแบบสลับ คือ ที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียสเปนเวลา 16 ชั่วโมง และที่อุณหภูมิ 35 องศา
เซลเซียสเปนเวลา 8 ชั่วโมง ตรวจนับตนออนปกติครั้งแรก (first count) ที่ 7 วันและตรวจนับครั้งสุดทาย (final
count) ที่ 21 วัน เพื่อคํานวณเปอรเซ็นตความงอก.....

268

การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 55

สาขาพืช

ผลการทดลองและวิจารณ
ปริมาณน้ําฝน
ในป 2557 เริ่ ม มี ฝ นตกในเดื อ นมี น าคม และมี ป ริ ม าณฝนตกเพิ่ ม มากขึ้ น ต อ เนื่ อ งไปจนถึ ง เดื อ น
พฤษภาคม มากเทากับ 139 มิลลิเมตร รวมปริมาณฝนตกตลอด 6 เดือนแรกหลังการตัดเทากับ 310 มิลลิเมตร
เดือนกรกฎาคมเปนชวงเริ่มปลูกสรางแปลงทดลอง มีปริมาณฝนตก 54 มิลลิเมตร และมีฝนตกมากในเดือน
สิงหาคม เทากับ 205 มิลลิเมตร และปริมาณฝนเริ่มลดลงไปจนถึงเดือนธันวาคม แตพบวาในชวงเดือ น
พฤศจิกายนที่หญาเริ่มออกดอกและติดเมล็ดยังคงมีฝนตกอยางตอเนื่อง (Figure 1)
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Figure 1 Rainfall (mm) at the National Corn and Sorghum Research Center in 2014
ชวงเวลาการออกดอกและติดเมล็ด
หญารูซี่ทั้ง 8 สายพันธุ เริ่มออกดอกในชวงตนเดือนพฤศจิกายน 2557 และมีการออกดอกประมาณ 50
และ 90 เปอรเซ็นต ที่อายุ 7 และ14 วันหลังจากเริ่มตนการออกดอก (Table 1) เมล็ดหญาเริ่มหลุดรวงที่อายุ
ประมาณ 14 วันหลังออกดอก และเมล็ดหลุดรวงประมาณ 50 และ 90 เปอรเซ็นต ที่อายุ 10 และ 7 วันหลังเมล็ด
เริ่มหลุดรวง ชวงเวลาการออกดอกของหญารูซี่เตระพลอยดคลายคลึงกับหญาสกุล Brachiaria พันธุอื่นที่ปลูกใน
ประเทศไทย ซึ่งจะเริ่มออกดอกติดเมล็ดในชวงตนฤดูหนาว (ตุลาคม – พฤศจิกายน) เนื่องจากเปนชวงที่มีความ
ยาวของวันสั้น อีกทั้งยังมีสภาพอากาศแหงและเย็นเหมาะตอการใหผลผลิตเมล็ดพันธหญาที่มีคุณภาพ (สายัณห
, 2548) อยางไรก็ตาม ในชวงเดือนพฤศจิกายน ยังคงมีฝนตกอยางตอเนื่อง (79 มิลิเมตร) (Figure 1) สงผลเสีย
ตอการติดเมล็ดของหญารูซี่ทั้ง 8 สายพันธุที่กําลังออกดอก และพบวามีเมล็ดบางสวนเสียหายจากเชื้อราที่เกิด
จากความชื้นสูง และเมล็ดมีการหลุดรวงกอนเวลาสุกแกเปนจํานวนมาก
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Table 1 Time (date) to flowering and seed shattering stage of OKI strains in 2014
Flowering stage (day)
Seed shattering stage (day)
Strains
†
‡
begin
half
end
begin
half†
end‡
OKI 3
1 Nov
6 Nov
14 Nov
15 Nov
25 Nov
5 Dec
OKI 4
1 Nov
6 Nov
14 Nov
15 Nov
25 Nov
5 Dec
OKI 5
2 Nov
8 Nov
16 Nov
17 Nov
27 Nov
7 Dec
OKI 6
1 Nov
6 Nov
14 Nov
15 Nov
25 Nov
5 Dec
OKI 7
1 Nov
6 Nov
14 Nov
15 Nov
25 Nov
5 Dec
OKI 8
1 Nov
6 Nov
14 Nov
15 Nov
25 Nov
5 Dec
OKI 9
1 Nov
6 Nov
14 Nov
15 Nov
25 Nov
5 Dec
OKI 10
29 Otc
5 Nov
12 Nov
13 Nov
24 Nov
3 Dec
†
‡
: Approximately 50%, : Approximately 90%
องคประกอบผลผลิตเมล็ด
หญารูซี่ทั้ง 8 สายพันธุ มีจํานวนชอดอกยอยตอชอดอกไมแตกตางกันทางสถิติ (5 ชอดอกยอย) และยัง
พบวาจํานวนเมล็ดตอชอดอกยอยไมมีความแตกตางทางสถิติ โดยมีจํานวนระหวาง 31 – 36 เมล็ด หญารูซี่สาย
พันธุ OKI 7 ใหจํานวนชอดอกตอกอเทากับ 264 ชอดอก มากกวาสายพันธุ OKI 8 และ OKI 5 (152 และ 113 ชอ
ดอกตอกอ) อยางมีนัยสําคัญยิ่งทางสถิติ ขณะที่เปอรเซ็นตการติดเมล็ดของสายพันธุ OKI 8 มีคานอยที่สุด (86.7
เปอรเซ็นต) แตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติกับสายพันธุ OKI 3, OKI 4, OKI 7 และ OKI 9 ตามลําดับ (Table 2)
Table 2 Seed yield components of OKI strains in 2014
Strain
Racemes/inflorescence Spikelets/raceme
s
OKI 3
5
36
OKI 4
5
34
OKI 5
5
32
OKI 6
5
32
OKI 7
5
31
OKI 8
5
33
OKI 9
5
31
OKI
5
34
10
F-test
ns
ns
%CV
12.8
12.3
270

204ab
210ab
113c
226ab
264a
152bc
219ab

Seed fertility
(%)
93.6a
92.8a
90.7ab
90.0ab
92.7a
86.7b
93.0a

238ab

91.6ab

Inflorescences/clump

**
36.9

*
5.54
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*, ** = significantly different at the 0.05 and 0.01 probability levels, respectively;
ns = non-significant difference;
means in the same column followed by the same lowercase letter are not different at the 0.05
probability level.
ผลผลิตเมล็ดและเปอรเซ็นตความชืน้ ของเมล็ด
สายพันธุ OKI 6 ใหจํานวนเมล็ดตอกอเทากับ 24,200 เมล็ดตอกอใกลเคียงกับสายพันธุ OKI 7, OKI 10
และ OKI 6 ตามลําดับ ขณะที่สายพันธุ OKI 5 ใหน้ําหนัก 1,000 เมล็ด มากที่สุดเทากับ 8.8 กรัม ซึ่งแตกตางจาก
หญารูซี่ทุกสายพันธุอยางมีนัยสําคัญทางสถิติการหญารูซี่ทุกสายพันธุ สายพันธุ OKI 6 และ OKI 7 ใหผลผลิต
เมล็ดเทากับ 778 และ770 กิโลกรัมตอเฮกตาร มากกวาสายพันธุ OKI 9 4 และ OKI 8 ซึ่งใหผลผลิตเมล็ด 65 60
และ 48กิโลกรัมตอไร ตามลําดับ เมล็ดหญารูซี่ทุกสายพันธุมีเปอรเซ็นตความชื้นไมแตกตางกันทางสถิติ โดยมีคา
ระหวาง 9.1 – 10.5 เปอรเซ็นต (Table 4) สวนเปอรเซ็นตความงอก พบวาวิธีการใชโพแทสเซียมไนเตรท (KNO3)
ไมสามารถทําลายการพักตัวของหญารูซี่ทั้ง 8 สายพันธุได เนื่องจากนํามาเมล็ดมาทดสอบความงอกหลังจากเก็บ
เกี่ยวไดเพียง 1 เดือนเทานั้น นอกจากนี้หญารูซี่เตตระพลอยดอาจมีสว นของเพอริคาบ (pericarp) ที่หนา อยางไร
ก็ตาม หญารูซี่เตตระพลอยดสามารถคลายการพักตัวไดเองหลังจากเก็บเมล็ดที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส นาน
4 เดือน (Hare et al., 2008)
หญารูซี่เตตระพลอยดทั้ง 8 สายพันธุ ใหผลผลิตเมล็ดพันธุอยูระหวาง 48 – 125 กิโลกรัมตอไร ซึ่ง
มากกวาหญาสกุล Brachiaria พันธุการคาที่มีการปลูกเพื่อผลิตเมล็ดพันธุในประเทศไทย เชน หญามูลาโต II
[Brachiaria ruziziensis (Urochloa ruziziensis) x B. decumbens (U. decumbens) x B. brizantha (U.
brizantha)] ซึ่งมีรายงานวาใหผลผลิตเมล็ดมากกวาหญามูลาโต I (Brachiaria ruziziensis x B. brizantha) แต
ยังคงใหผลผลิตเมล็ดคอนขางต่ําเพียง 37 – 42 กิโลกรัมตอไร (Hare et al., 2007) และหากเปรียบเทียบ
ศักยภาพผลผลิตเมล็ดพันธุกับหญาสกุล Brachiaria พันธุการคาที่ปลูกในประเทศบราซิล และออสเตรเลีย ควร
จะตองใหผลผลิตเมล็ดอยูระหวาง 96 - 112 กิโลกรัมตอไร (Hare et al., 2015) ซึ่งจากการทดลองนี้ พบวาหญารู
ซี่เตตระพลอยดสายพันธุ OKI 6 และ OKI 7 ใหผลผลิตเมล็ดเทากับ 123 และ 125 กิโลกรัมตอไร มากกวา
ผลผลิตที่แนะนํา และยังมากกวาหญาสกุล Brachiaria พันธุการคา เชน หญาซิกแนลตั้ง (Brachiaria brizantha)
พันธุ Marandu และหญาซิกแนลนอน (Brachiaria decumbens) พันธุ Basilisk ใหผลผลิตเมล็ดพันธุอยูระหวาง
104 – 120 กิโลกรัมตอไร ที่ปลูกในประเทศบราซิล (Souza, 1999) อยางไรก็ตาม หญาซิกแนลนอน (Brachiaria
decumbens) พันธุ Basilisk สามารถผลผลิตเมล็ดพันธุไดมากถึง 160 กิโลกรัมตอไร ในประเทศออสเตรเลีย
(Hopkinson and Clifford, 1993)
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Table 4 Seed yield seed moisture and seed germination of OKI strains in 2014

Strains

No. of seeds Thousand
per clump seed weight
(x103 seeds)
(g)

Seed yield

Seed yield

(g/2.5m2)

(kg/rai)

Seed

Seed

moisture germination
(%)

(%)

OKI 3
13.7bc
7.8b
107ab
76ab
9.1
13.3
OKI 4
11.5c
7.4b
85b
61b
10.1
14.0
OKI 5
14.8abc
8.8a
130ab
93ab
10.1
6.0
OKI 6
24.2a
7.3b
177a
125a
9.5
6.7
OKI 7
22.8ab
7.6b
173a
123a
9.4
4.7
OKI 8
9.4c
7.1b
67b
48b
9.5
5.3
OKI 9
12.3c
7.3b
90b
64b
10.1
2.0
OKI 10
15.1abc
7.4b
112ab
80ab
10.5
2.0
ns
F-test
**
**
*
*
ns
101.7
%CV
59.2
8.32
61.1
61.1
14.1
*, ** = significantly different at the 0.05 and 0.01 probability levels, respectively;
ns = non-significant difference;
means in the same column followed by the same lowercase letter are not different at the 0.05
probability level.

สรุปผลการทดลอง
ผลผลิตเมล็ดพันธุสายพันธุ OKI 6 และ OKI 7 ใหผลผลิตเมล็ดพันธุสูงที่สุด ชวงเวลาการออก
ดอกและเมล็ดหลุดรวงของหญารูซี่เตตระพลอยด (4x) ทั้ง 8 สายพันธุใกลเคียงกัน หญารูซี่เตตระพลอยดสาย
พันธุ OKI 6 และ OKI 7 จึงเปนพันธุที่มีศักยภาพสูงในการผลผลิตเม็ดพันธุในประเทศไทย
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การเกิดสารสีนา้ ตาลของกล้ วยบางสายพันธุ์ในสภาพปลอดเชือ้
Browning Effect on Shoot Tip Culture of Musa spp. in Aseptic Condition
กตัญญู หทัยเดชะดุษฎี1 อารยา อาจเจริ ญ เทียนหอม1* เฌอมาลย์ วงศ์ชาวจันท์1 และ เจนจิรา ชุมภูคา1
Katanyoo Hathaidechadusadee1, Araya Arjcharoen Theanhom1*, Shermarl Wongchaochant1
and Jenjira Chumpookam1

บทคัดย่ อ
งานวิจัยนีม้ ีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการเกิดสารสีนา้ ตาลของเนือ้ เยื่อกล้ วยในสภาพปลอดเชือ้ จานวน 4
พันธุ์ ได้ แก่ กล้ วยเล็บมือนาง (AA) กล้ วยหอมทอง (AAA) กล้ วยกล้ าย (AAB) และกล้ วยหิน (ABB) โดยประเมิน
การปลดปล่ อยสารฟี นอลิ กรวมที่ ชิ น้ ส่ วนกล้ วยปลดปล่ อยในอาหารสังเคราะห์ เหลวสู ตร MS ด้ วยวิ ธี FolinCioacalteu reagent เปรี ยบเทียบกับสารละลายมาตรฐานกรดแกลลิก พบว่า การปลดปล่อยสารฟี นอลิกรวมของ
กล้ วยเล็บมือนางมีปริ มาณน้ อยที่สดุ และกล้ วยกล้ ายมีปริ มาณมากที่สุด คือ 5.42 และ 19.03 มิลลิกรั มสมมูลของ
กรดแกลลิกต่อกรัมน ้าหนักอาหารสังเคราะห์ ตามลาดับ จานวนยอดที่เกิดขึ ้นใหม่ของกล้ วยเล็บมือนางมีจานวนมาก
ที่สดุ ในอาหารสังเคราะห์เหลวและกึง่ แข็งสูตร MS คือ 2.43 และ 6.57 ยอด ตามลาดับ
ABSTRACT
This research aimed to study the browning effect on shoot tip culture of Musa spp. which four
cultivars, ‘Leb Mu Nang’ (AA), ‘Hom Tong’ (AAA), ‘Klai’ (AAB) and ‘Hin’ (ABB). Assessment of total
phenolic compounds in liquid media (MS) by Folin-Cioacateu reagent compared with gallic acid showed
releasing total phenolic compounds of ‘Leb Mu Nang’ banana was minimum and ‘Klai’ banana was
maximum, 5.42 and 19.03 mgGAE/g, respectively. New shoot number of ‘Leb Mu Nang’ banana in liquid
and semi-solid media (MS) showed the highest new shoot tips, 2.43 and 6.57 shoots, respectively.

Key Words: browning, shoot tip, Musa spp.
* Corresponding author; e-mail address: fagrart@ku.ac.th
1
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คานา
กล้ วยเป็ นพื ชเศรษฐกิจที่ สาคัญซึ่งอยู่คู่กับสังคมไทยมานานและเป็ นที่ ต้องการในปั จจุบัน เนื่องจาก
กล้ ว ยสามารถน ามาใช้ ประโยชน์ ไ ด้ ทุ ก ส่ ว น เช่ น บริ โ ภคเป็ นอาหาร สมุ น ไพร และใช้ ในพิ ธี ก รรมต่ า ง ๆ
(กองบรรณาธิการนิตยสารเทคโนโลยีชาวบ้ าน, 2556) ตลอดจนสามารถแปรรู ปเพื่อเพิ่มมูลค่า ได้ โดยในปี 2557
มีการส่งออกกล้ วย ปริ มาณ 27,710 ตัน มูลค่า 362.23 ล้ านบาท และมีปริ มาณเพิ่มขึน้ เป็ น 30,453 ตัน มูลค่า
389.63 ล้ านบาท ในปี 2558 (สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2559)
จากข้ อมูลการส่งออกและความต้ องการผลผลิตที่เพิ่มขึ ้นในปั จจุบนั ทาให้ เกษตรกรสนใจปลูกกล้ วยเพิ่ม
มากขึ ้น โดยต้ นพันธุ์ที่ได้ จากการเพาะเลี ้ยงเนื ้อเยื่อจะมีความสะอาดปลอดจากโรคและแมลง (เบญจมาศ, 2558)
สามารถกาหนดระยะเวลาปลูกและเก็บเกี่ยวในช่วงเวลาใกล้ เคียงกันได้ แต่ปัญหาที่ พบ คือ ต้ นพันธุ์จากการ
เพาะเลีย้ งเนื อ้ เยื่ อมีราคาสูงและไม่เพี ยงพอต่อความต้ องการของเกษตรกร เนื่ องจากการเพาะเลีย้ งเนื อ้ เยื่ อ
ชิ ้นส่วนกล้ วยในระยะเริ่ มต้ นจะมีการสร้ างสารฟี นอลิก (phenolic) ในปริ มาณที่คอ่ นข้ างสูงจากบาดแผล (จริ งแท้ ,
2549; วราภรณ์ , 2551) ทาให้ สีอาหารเพาะเลี ้ยงเนื ้อเยื่อเกิดการเปลี่ยนเป็ นสีน ้าตาล ส่งผลให้ ใช้ ระยะเวลานาน
ในการชักนาการเกิดยอดใหม่ (Titov et al., 2006) ดังนันการศึ
้
กษาครั ง้ นี จ้ ึงมีวตั ถุประสงค์เ พื่อศึกษาการ
ปลดปล่อยสารสีน ้าตาลของเนื ้อเยื่อกล้ วยแต่ละพันธุ์ เพื่อเป็ นข้ อมูลเบื ้องต้ นในการพัฒนาสูตรอาหารสังเคราะห์ที่
เหมาะสมในการเพิ่มปริ มาณต้ นกล้ วยต่อไป

อุปกรณ์ และวิธีการ
เตรี ยมหน่อกล้ วย 4 พันธุ์ ได้ แก่ กล้ วยเล็บมือนาง (AA) กล้ วยหอมทอง (AAA) กล้ วยกล้ าย (AAB)
และกล้ วยหิน (ABB) โดยฟอกฆ่าเชื ้อด้ วยสารละลายโซเดียมไฮโปคลอไรท์ (NaOCl) ความเข้ มข้ น 20 เปอร์ เซ็นต์
เป็ นระยะเวลา 15 นาที และความเข้ มข้ น 10 เปอร์ เซ็นต์ เป็ นระยะเวลา 15 นาที ตามลาดับ จากนันน
้ าหน่อกล้ วย
ที่ฟอกฆ่าเชื ้อแล้ วมาเลี ้ยงในอาหารสังเคราะห์เหลวสูตร Murashige and Skoog (MS) ที่เติมสารควบคุมการ
เจริ ญเติบโต benzyladenine (BA) 5.0 มิลลิกรัมต่อลิตร เมื่อครบระยะเวลา 3 สัปดาห์ ทาการเปลี่ยนอาหาร
สังเคราะห์เหลวสูตรเดียวกัน ครัง้ ที่ 1 ครบระยะเวลา 6 สัปดาห์ ทาการเปลี่ยนอาหารสังเคราะห์เหลวสูตรเดียวกัน
ครั ง้ ที่ 2 และเมื่อครบ 9 สัปดาห์ ย้ ายหน่อกล้ วยมาเลี ้ยงในอาหารสังเคราะห์ กึ่งแข็งสูตรเดียวกัน และเปลี่ยน
อาหารสังเคราะห์กงึ่ แข็งสูตรเดียวกัน ทุก ๆ 3 สัปดาห์ อีก 2 ครัง้ โดยก่อนการเปลี่ยนอาหารทุกครัง้ จะนับและตัด
ยอดที่เกิดขึ ้นใหม่ทิ ้ง รวมระยะเวลาทังสิ
้ ้น 18 สัปดาห์
ประเมินปริ มาณสารฟี นอลิกรวม (total phenolic compounds) ที่ชิ ้นส่วนกล้ วยปลดปล่อยลงอาหาร
ด้ วยวิธี Folin-Cioacalteu reagent ดัดแปลงของ Chidambara et al. (2002) โดยนาอาหารสังเคราะห์เหลว
ปริ มาณ 2.0 มิลลิลิตร วิเคราะห์ร่วมกับสารสารละลาย Folin-Ciocalteu ความเข้ มข้ น 20 เปอร์ เซ็นต์ ปริ มาณ 2.5
มิลลิลิตร และสารละลายโซเดียมคาร์ บอเนต (Na2CO3) ความเข้ มข้ น 7.5 เปอร์ เซ็นต์ ปริ มาณ 2.0 มิลลิลิตร เขย่า
ให้ เข้ ากัน บ่มในที่มืด เป็ นระยะเวลา 30 นาที ณ อุณหภูมิห้อง จากนันน
้ าสารละลายดังกล่าวมาวัดค่าการดูดกลืน
แสงด้ วยเครื่ องวัดความเข้ มแสง T80 UV-Visible Spectrophotometer ความยาวคลื่ น 765 นาโนเมตร
เปรี ยบเทียบกับสารละลายมาตรฐานกรดแกลลิก วางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ (CRD) จานวน 4 ทรี ตเมนต์
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ทรี ตเมนต์ละ 7 ซ ้า ที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส ความเข้ มแสง 2,000 ลักซ์ เป็ นระยะเวลา 16 ชั่วโมงต่อวัน
วิเคราะห์ความแปรปรวน (Analysis of Variance, ANOVA) และตรวจสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยโดยวิธี
Least Significant Difference (LSD) ที่ระดับความเชื่อมัน่ 95 และ 99 นเปอร์ เซ็นต์

ผลและวิจารณ์ ผลการทดลอง
การเพาะเลีย้ งเนื อ้ เยื่ อของชิ น้ ส่วนกล้ วยในช่วงระยะเวลา 9 สัปดาห์ แรก จะมีการสร้ างสารฟี นอลิ ก
(phenolic) ในปริ มาณที่ค่อนข้ างสูงจากบาดแผล (จริ งแท้ , 2549; วราภรณ์ , 2551) จากการศึกษาปริ มาณสาร
ฟี นอลิกรวมของกล้ วยทัง้ 4 พันธุ์ ได้ แก่ กล้ วยเล็บมือนาง กล้ วยหอมทอง กล้ วยกล้ าย และกล้ วยหิน ในการ
เปลี่ยนอาหารสังเคราะห์เหลวครัง้ ที่ 1 พบว่า ชิ ้นส่วนกล้ วยกล้ ายที่ได้ รับบาดแผลมีการปลดปล่อยสารฟี นอลิกรวม
ปริ มาณมากที่สดุ คือ 11.93 มิลลิกรัมสมมูลของกรดแกลลิกต่อกรัมน ้าหนักอาหารสังเคราะห์ ซึง่ แตกต่างอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติ (p<0.05) เมื่อเปรี ยบเทียบกับกล้ วยเล็บมือนาง กล้ วยหอมทอง และกล้ วยหิน ในครัง้ ที่ 2 และ
3 พบว่า ชิ ้นส่วนกล้ วยกล้ ายมีการปลดปล่อยสารฟี นอลิกรวมปริ มาณมากที่สดุ คือ 14.80 และ 19.30 มิลลิกรัม
สมมูลของกรดแกลลิกต่อกรั มนา้ หนักอาหารสังเคราะห์ ตามลาดับ ซึ่งแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญยิ่ งทางสถิ ติ
(p<0.01) เมื่อเปรี ยบเทียบกับกล้ วยเล็บมือนาง กล้ วยหอมทอง และกล้ วยหิน (Table 1) โดยกล้ วยแต่ละพันธุ์ที่
ได้ รับ บาดแผลมี ก ารสร้ างและปลดปล่อยสารฟี นอลิ กในปริ มาณที่ แตกต่างกัน คาดว่าเป็ นผลมาจากจี โนมที่
ต่างกัน โดยกล้ วยที่มีจีโนม B มีแนวโน้ มการปลดปล่อยสารฟี นอลิกมากกว่า สอดคล้ องกับงานวิจยั การเพาะเลี ้ยง
เนื ้อเยื่อกล้ วย Kanthali (Musa spp. cv. Kanthali, AAB) (Titov et al., 2006) และเนื ้อเยื่อกล้ วย plantain
(Musa paradisiaca, AAB) (Onuoha et al., 2011) ที่มีการปลดปล่อยสารฟี นอลิก และเกิดการเปลี่ยนสีของ
ชิ ้นส่วนกล้ วยและอาหารเพาะเลี ้ยงเป็ นสีน ้าตาล (อรุ ณี, 2557)
Table 1 Total phenolic compounds of Musa spp. after subculture
Cultivar
‘Leb Mu Nang’ banana
‘Hom Tong’ banana
‘Klai’ banana
‘Hin’ banana
F-test
C.V. (%)

Average total phenolic compounds (mgGAE/g)
1stSub.1/
2ndSub.
3rdSub.
5.42 a2/
7.18 a
7.53 a
8.71 b
7.36 a
8.38 a
11.93 c
14.80 b
19.03 b
8.20 b
7.98 a
8.22 a
*
**
**
17.72
15.83
10.91

1/ Sub.=Subculture
2/ Means within a column under each factor, means followed by a same letter are not significantly difference at the 5% level by LSD.
**=significant at p<0.01, *=significant at p<0.05

หลังจากเปลี่ยนอาหารสังเคราะห์เหลวครบ 3 ครัง้ พบว่า ในครัง้ ที่ 3 จานวนยอดที่เกิดขึ ้นใหม่ของกล้ วย
เล็บมือนางในอาหารมีจานวนมากที่สุด คือ 2.43 ยอด ซึ่งแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญยิ่ง ทางสถิติ (p<0.01) เมื่อ
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เปรี ยบเทียบกับกล้ วยหอมทอง กล้ วยกล้ าย และกล้ วยหิน (Table 2) และเมื่อย้ ายชิ ้นส่วนกล้ วยมาเลี ้ยงในอาหาร
สังเคราะห์กงึ่ แข็ง พบว่า ในครัง้ ที่ 4 จานวนยอดที่เกิดขึ ้นใหม่ของกล้ วยหอมทองมีจานวนมากที่สดุ คือ 2.00 ยอด
ไม่แตกต่างทางสถิติ เมื่อเปรี ยบเทียบกับ กล้ วยเล็บมือนางและกล้ วยหิน แต่แตกต่างอย่างมีนัยสาคัญ ทางสถิติ
(p<0.05) เมื่อเปรี ยบเทียบกับกล้ วยกล้ าย ส่วนในครัง้ ที่ 6 จานวนยอดที่เกิดขึ ้นใหม่ของกล้ วยเล็บมือนางมีจานวน
มากที่สดุ คือ 6.57 ยอด แตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (p<0.05) เมื่อเปรี ยบเทียบกับกล้ วยหอมทอง กล้ วย
กล้ าย และกล้ วยหิน (Table 2) จากการปลดปล่อยสารฟี นอลิกของชิ ้นส่วนกล้ วยแต่ละพันธุ์ที่ได้ รับบาดแผลใน
ปริ มาณที่ตา่ งกัน ส่งผลต่อจานวนยอดที่เกิดขึ ้นใหม่ของกล้ วย โดยกล้ วยเล็บมือนางมีการปลดปล่อยสารฟี นอลิก
ในปริ มาณน้ อย ในอาหารสังเคราะห์ เหลว ท าให้ มีก ารเจริ ญ เติบโตและเพิ่ มจานวนยอดที่ เกิ ดขึน้ ใหม่ ได้ ดี
(Figure 1) (Morfeine, 2013) โดยกล้ วยแต่ละพันธุ์มีจานวนยอดที่เกิดขึ ้นใหม่ที่แตกต่างกัน คาดว่าเป็ นผลมาจาก
จานวนชุดโครโมโซมที่ตา่ งกัน เนื่องจากกล้ วยหอมทอง (AAA) กล้ วยกล้ าย (AAB) และกล้ วยหิน (ABB) มีจานวน
โครโมโซม 3 ชุด มีความแข็งแรงและสามารถเจริ ญเติบโตได้ ดีกว่ากล้ วยเล็บมือนาง (AA) ที่มีจานวนโครโมโซม 2
ชุด (เบญจมาศ, 2558) จึงทาให้ กล้ วยเล็บมือนางมีแนวโน้ มของการเพิ่ มจานวนยอดที่ เกิดขึน้ ใหม่ได้ มากกว่า
สอดคล้ องกับการเพาะเลี ้ยงเนื ้อเยื่อในอาหารสังเคราะห์สตู ร MS ของกล้ วยไข่ (Musa sp. cv. ‘Khai’, AA) ที่เติม
สารควบคุมการเจริ ญเติบโต BAP (benzylaminopurine) 5.0 มิลลิกรั มต่อลิตร (สุภาพ และคณะ, 2535)
นอกจากนีย้ งั มีรายงานว่ากล้ วย ‘Grand Naine’ (Musa acuminata Colla, AAA) ที่เติมสารควบคุมการ
เจริ ญเติบโต BAP และ IAA (indole-3-acetic) 0.5 และ 2.0 มิลลิกรัมต่อลิตร ตามลาดับ (Youssef et al., 2010)
กล้ วย ‘Oniaba’ และ ‘Apantu pa’ (Musa sp., AAB) ที่เติมสารควบคุมการเจริ ญเติบโต BAP 4.5 มิลลิกรัมต่อ
ลิตร (Buah et al., 2010) และกล้ วยน ้าว้ ามะลิออ่ ง (Musa sp. cv. ‘Namwa Mali-Ong’, ABB) ที่เติมสารควบคุม
การเจริ ญเติบโต BA 5.0 มิลลิกรั มต่อลิตร (นิพิจ และพีระศักดิ์, 2551) และกล้ วยหินที่เติมสารควบคุมการ
เจริ ญเติบโต BA 5.0 มิลลิกรัมต่อลิตร (ราฮีมา และสะมะแอ, 2554; อรุ ณี, 2557) มีการพัฒนาและตอบสนองต่อ
จานวนยอดที่เกิดขึ ้นใหม่
Table 2 Shoot numbers of Musa spp. before subculture
Cultivar
‘Leb Mu Nang’ banana
‘Hom Tong’ banana
‘Klai’ banana
‘Hin’ banana
F-test
C.V. (%)

st

1/

1 Sub.
0.00/2
0.00
0.00
0.00
ns
-

Average shoot numbers (shoot)
2 Sub.
3rdSub.
4thSub.
5thSub.
0.00
2.43 a
1.43 ab
2.71
0.00
0.86 b
2.00 a
2.57
0.00
0.43 b
0.43 b
2.57
0.00
0.86 b
1.71 a
2.57
ns
**
*
ns
78.15
78.73
54.57
nd

6thSub.
6.57 a
4.43 b
4.00 b
1.57 c
*
41.56

1/ Sub.=Subculture
2/ Means within a column under each factor, means followed by a same letter are not significantly difference at the 5% level by LSD.
ns=not significant, **=significant at p<0.01, *=significant at p<0.05
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Figure 1 Shoot tip culture of four cultivars Musa spp. cv. Leb Mu Nang (a), cv. Hom Tong (b),
cv. Klai (c) and cv. Hin (d)
สรุ ป
การเพาะเลี ้ยงเนื ้อเยื่อกล้ วยกล้ ายในอาหารสังเคราะห์ เหลวสูตร MS ที่เติมสารควบคุมการเจริ ญเติบโต
BA 5.0 มิลลิกรั มต่อลิตร มีการสร้ างสารฟี นอลิกรวมมากที่สุดและเปลี่ยนเป็ นสีนา้ ตาลเข้ ม ที่สุด นอกจากนีย้ ัง
ส่งผลให้ การเพิ่มจานวนยอดที่เกิดขึ ้นใหม่มีจานวนน้ อยที่สดุ เมื่อเปรี ยบเทียบกับกล้ วยอีก 3 พันธุ์ ในการทดลอง
การเพาะเลี ้ยงเนื ้อเยื่อกล้ วยเล็บมือนางที่มีจานวนโครโมโซม 2 ชุด (AA) ในอาหารสังเคราะห์สตู ร MS ที่
เติมสารควบคุมการเจริ ญเติบโต BA 5.0 มิลลิกรัมต่อลิตร พบว่าจานวนยอดที่เกิดขึ ้นใหม่มีจานวนมากที่สดุ เมื่อ
เปรี ยบเทียบกับกล้ วยพันธุ์อีก 3 พันธุ์ ที่มีจานวนโครโมโซม 3 ชุด ในการทดลอง
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การศึกษาความหลากหลายของแมลงในแปลงออยจังหวัดกําแพงเพชร
Insect Diversity in Sugarcane Fields in Kamphaeng Phet Province
ณัฐภูมิ รัตนพันธุ1 สุขสวัสดิ์ พลพินิจ1 สราวุธ รุงเมฆารัตน2 และ ประกาย ราชณุวงษ1*
Natthapoom Ratthanapun1 , Suksawat Ponpinij1 , Sarawut Rungmekarat2 and Prakai Rajchanuwong1*

บทคัดยอ
การศึกษาความหลากหลายของแมลงในแปลงออยของจังหวัดกําแพงเพชร ตั้งแตเดือนกรกฎาคม 2557
ถึงเดือนมิถุนายน 2558 ดําเนินการเก็บแมลงโดยใชสวิงโฉบและกับดักแสงไฟ จากนั้นนํามาจําแนกชนิด ตรวจนับ
จํานวน และวิเคราะหความหลากหลาย Shannon-Wiener และความสม่าํ เสมอ ผลการศึกษาจากการใชสวิงโฉบ
พบแมลงศัตรูออ ยจํานวน 5 อันดับ 17 วงศ จํานวน 36 ชนิด ขณะที่แมลงศัตรูธรรมชาติพบ 6 อันดับ 18 วงศ
จํานวน 22 ชนิด โดยแมลงศัตรูออยและแมลงศัตรูธรรมชาติที่พบจะแตกตางกันไปในแตละแปลงวิจยั ขอมูล
แมลงที่ไดจาก กับดักแสงไฟนํามาหาคาดัชนีความหลากหลาย Shannon-Wiener Index และดัชนีความ
สม่ําเสมอของแมลงมีคาระหวาง 2.379 ถึง 2.676 และ 0.699 ถึง 0.827 ตามลําดับ ทุกแปลงวิจัยไมมีความ
แตกตางทางสถิติของคาดัชนีความหลากหลายและคาดัชนีความสม่ําเสมอที่ระดับความเชื่อมั่น 95%

ABSTRACT
Diversity of sugarcane insects in sugarcane fields at Kamphaeng Phet province was carried out
from July 2014 to June 2015. Sugarcane insects were collected by using sweep net technique and light
trap. All insects were later identified, counted and calculated for species diversity (Shannon-Wiener index,

H’) and species evenness. From using sweep net technique, all sugarcane insect pests were
composed of 5 Orders 17 Families 36 species while 6 Orders 18 Families 22 species of natural enemies
were identified. From using light trap, the species diversity (H’) and species evenness of total insects were
ranging from 2.379 to 2.676 and 0.699 to 0.827, respectively. There are no significant difference of species
diversity (H’) and species evenness from all research locations.

Key Words: Diversity, Shannon Weiner index
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คํานํา
ออย (Saccharum officinarum) เปนพืชเศรษฐกิจที่สําคัญชนิดหนึ่งของประเทศไทย โดยเฉพาะตอ
อุตสาหกรรมทําน้ําตาล เนื่องจากน้ําตาลที่ผลิตไดทั่วโลกประมาณ 2 ใน 3 เปนน้ําตาลที่ผลิตจากออย ในปการ
ผลิต 2558/59 ประเทศไทยมีเนื้อที่เพาะปลูกรวมทั้งประเทศ 11,012,839 ไร ผลผลิตรวมทั้งประเทศประมาณ
94,064,271 ตัน ผลผลิตตอไรทั้งประเทศประมาณ 12.28 ตัน (สํานักงานคณะกรรมการออยและนํ้าตาลทราย,
2559) การผลิตออยในประเทศไทยมีความแปรผันที่ไมแนนอนเนื่องจากปจจัยหลายอยางทั้งชนิดพันธุ สภาพ
อากาศ และสวนหนึ่งมาจากศัตรูพืชโดยเฉพาะอยางยิ่ง ศัตรูพืชในกลุมของแมลงศัตรูพืชที่สามารถลดผลผลิตของ
ออยไดถึง 20 %
(Patil et al., 2004)
แมลงศัตรูออยที่มีความสําคัญและพบอยูบอยครั้งมีประมาณ 30 ชนิด ซึ่งแมลงในบางชนิดพบในบาง
ทองที่และบางฤดูกาลเทานั้น เชน หนอนเจาะลําตนและยอดออย ดวงเจาะลําตนออย เพลี้ยแปงออยสีชมพู
แมลงหวี่ขาวออย และเพลี้ยกระโดดไพริลลา (โกศล, 2525; Kumarasinghe, 1999; Thamaraiselvi and
Dayana, 2015) ขณะที่ปจจุบันมีการรายงานถึงการระบาดของเพลี้ยจักจั่น เพิ่มอีก 2 ชนิด Matsumuratettix
hiroglyphicus และ Yamatotettix flavoittatus ซึ่งเปนแมลงพาหะที่สําคัญของเชื้อไฟโตพลาสมาสาเหตุโรคใบ
ขาวออย (Chen, 1979, Hanboonsong et al., 2006) ถึงแมวาแมลงศัตรูเหลานี้จะสรางความเสียหายกับออยได
อยางมหาศาล แตพบวายังมีแมลงศัตรูธรรมชาติที่สามารถเขาทําลายได รายงานวาพบแมลงศัตรูธรรมชาติใน
แปลงออยจํานวน 3 ชนิด ไดแก แตนเบียนหนอน (Cotesia flavipes (Cameron)) แมลงหางหนีบ (Euborellia
sp.) และแมลงหางหนีบสีน้ําตาล (Proreus simulans Stallen) (วิวัฒน, 2550) แมออยเปนพืชเศรษฐกิจสําคัญมี
การศึกษาถึงประชากรแมลงศัตรูมากมายในชวงระยะที่ผานมา แตในเชิงการวิเคราะหการเปลี่ยนแปลงประชากร
และขอมูลดานสังคมแมลงในระดับพื้นที่ โดยเฉพาะอยางยิ่งในพื้นที่ของจังหวัดที่การผลิตมากที่สุดในภาคเหนือ
ยังมีการศึกษานอย จึงไดดําเนินการศึกษาความหลากหลายของแมลงในแปลงออยของจังหวัดกําแพงเพชร เพื่อ
เปนขอมูลสําหรับใชในการบริหารจัดการศัตรูออยและศัตรูธรรมชาติในเขตพื้นใหเกิดขึ้นไดอยางมีประสิทธิภาพ
ตอไป

อุปกรณและวิธีการ
สถานที่ทาํ แปลงวิจัย
สํารวจ และเก็บตัวอยางแมลงในแปลงปลูกออยจํานวน 4 แปลง ซึ่งตั้งอยูใน ต.วังยาง อ.คลองขลุง
จํานวน 1 แปลง พิกัด16°12'15''N 99°45'58''E (แปลงวิจัยที่ 1) ต. คณฑี อ.เมือง มีจํานวน 2 แปลง พิกัด
16°23'12''N 99°41'44''E (แปลงวิจัยที่ 2) และพิกัด 16°23'35''N 99°41'27''E (แปลงวิจัยที่ 3) ต.เทพนคร อ.
เมือง และพิกัด 16°24'43''N 99°37'9''E (แปลงวิจัยที่ 4) การสํารวจเปนเวลา 1 ป ตั้งแตเดือนมิถุนายน 2557เดือนสิงหาคม 2558
การเก็บตัวอยางแมลง
การเก็บขอมูลแมลงใชสวิงโฉบและกับดักแสงไฟ ซึ่งขอมูลที่ไดจากสวิงโฉบจะนํามาวิเคราะหแมลง
ศัตรูพืชและแมลงศัตรูธรรมชาติที่พบ ขณะที่ขอมูลแมลงจากกับดักแสงไฟจะใชเพื่อวิเคราะหความหลากหลาย
ของแมลง ในการใชสวิงโฉบจะสํารวจในพื้นที่ขนาด 1 ไร เก็บในชวงเวลา 9.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. เก็บ
ตัวอยางแมลงในภาชนะพลาสติก ขนาด 20 x 10 x 30 เซนติเมตร ในสวนการเก็บตัวอยางแมลงโดยใชกับดักแสง
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ไฟซึ่งใชกับดักที่มีระบบการเปดปดหลอดไฟควบคุมดวยเซนเซอร (sensor) หลอดไฟในกับดักแสงไฟจะเปดใน
ชวงเวลา 18.00 น. ถึงเวลา 06.00 น. ในการวิจัยใชหลอด blacklight ที่มีขนาด 20 วัตต ติดตั้งกับดักแสงไฟ
จะนําไปติดตั้งในสวนกลางของแปลงสํารวจและจะปรับใหกับดักแสงไฟอยูสูงกวาปลายยอดออย
การจําแนกวิเคราะหชนิดแมลง และหาคาความหลากหลาย
นําตัวอยางมาตรวจนับจํานวนจัดรูปราง จําแนกอันดับ (Order) วงศ (Family) และวิเคราะหชนิดตาม
วารี (2543); Dlling (1991); CSIRO, (1991a); CSIRO, 1991b และ Triplehorn and Johnson (2005) ใน
หองปฏิบัติการภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร นําขอมูลที่ไดมาตรวจสอบหาคาดัชนี
ความหลากหลายของแมลงโดยใช Shannon Wiener Diversity Index (H’) (Ludwig and Reynold ,1988) และ
Evenness (Hill, 1973) ของแตละจุดเก็บตัวอยางในแตละเดือน และเปรียบเทียบโดยวิธีความแตกตางโดยวิธี
ANOVA (IBM SPSS 21.0)

ผลและวิจารณผลการทดลอง
ชนิดของแมลงพบในแปลงออย
จากการสํารวจและเก็บตัวอยางแมลงดับสวิงโฉบและกับดักแสงไฟในจังหวัดกําแพงเพชรพบแมลงศัตรู
ออยจํานวน 5 อันดับ(Order) 17 วงศ(Family) รวม 36 ชนิด ไดแก แมลงในอันดับ Coleoptera พบจํานวน 5
ชนิดคือ ดวงงวงกัดกินใบออย Sepiomus sp. และ Hypomeces squamosus Fabricius แมลงดําหนามออย
Dicladispa armigera (Oliver) ดวงกุหลาบ Adoretus compressus (Weber) และดวงดีดในวงศ Elateridae
แมลงในอันดับ Hemiptera ไดแก เพลี้ยจักจั่นในวงศ Cicadellidae พบจํานวน 16 ชนิด ไดแก Balclutha
rubrostriata (Melichar), Balclutha virdinervis Matsumura,Botrogonia indistincta (Walker), Cicadulina
sp., Cicadulina bipunctata (Melichar), Cofana spectra Distant, Empoascanara alami (Ahmed),
Hecalus arcuatus (Motschulsky) , Hishimonus compactus Knight, Macrosteles strifrons,
Matsumuratettix hiroglyphicus, ,Perkinsiella saccharicida Kirkaldy, Recilia dorsalis (Motschulsky),
Varta rubrofasciata Distant และ Yamatotettix flavovittatus เพลี้ยจักจั่นในวงศ Delphacidae พบจํานวน 3
ชนิด คือ Sogatella kolophon (Kirkaldy), Sogatella vibrix และ Eoeurysa flavocapitata Muir รวมถึงพบ
เพลี้ยไกแจออย ในวงศ Derbidae เพลี้ยกระโดดไพริลลา (Pyrilla sp.) วงศ Lophopidae เพลี้ยกระโดดวงศ
Ricaniidae เพลี้ยในวงศ Diaspidae, และ Dictyopharidae เพลี้ยแปงในวงศ Psuedococcidae เพลี้ยหอยใน
วงศ Coccidae
แมลงในอันดับ Lepidoptera พบ 4 ชนิด คือ หนอนเจาะลําตนออยลายแถบ Chilo infuscatelus
หนอนกอลายใหญ Chilo sacchariphagus (Bojer) หนอนกอสีขาว Scripophaga excerptalis (Walker) และ
หนอนกอสีครีม Scirpophaga incertulas Walker สวนแมลงในอันดับ Isoptera พบ 1 ชนิดไดแก ปลวกในวงศ
Termitidae อยางไรก็ตาม ชนิดของแมลงที่พบจะแตกตางกันในแตละสถานที่
แมลงศัตรูออยที่พบในทุกแปลงไดแก แมลงดําหนามออย D. armigera (Olivier) ดวงกุหลาบ
A. compressus (Weber) ดวงดีดในวงศ Elateridae ดวงทั้งสามชนิดนี้ พบวาเขาทําลายออยในระยะแตกกอ มัก
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กัดกินผิวใบออยใหเกิดเปนรอยพรุนบนแผนใบ (โกศล, 2525) แมลงดําหนามออยสรางความเสียหายอยางมี
นัยสําคัญตอการปลูกออยในประเทศปากีสถาน โดยในเดือนมิถุนายนถึงเดือนกันยายน พบการทําลายใบออย
มากถึง 30-70% (Shakir and Ahmed, 2015) นอกจากแมลงในกลุมดวงแลว แมลงที่พบไดในทุกแปลงวิจัย
ไดแกเพลี้ยจักจั่น B. rubrostriata, B. indistincta, C. bipunctata, C. spectra, H. arcuatus, H. compactus
และ Y. flavovittatus เพลี้ยกระโดดไพริลลา Pyrilla sp. จากการรายงานของ Hanboonsong et al. (2002) และ
Hanboonsong et al. (2006) ของการพบเพลี้ย M. hiroglyphicus (Matsumura) และ Y. flavovittatus ซึ่งเปน
พาหะของโรคใบขาวออยในพื้นที่อําเภอกุมภวาป จังหวัดอุดรธานี โดยเปนพื้นที่หนึ่งที่ประสบภัยจากโรคใบขาว
เชนเดียวกับพื้นที่อื่นๆในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การศึกษาในครั้งนี้สามารถพบเพลี้ย M. hiroglyphicus
(Matsumura) และ Y. flavovittatus ในพื้นที่ที่ไมมีรายงานวาออยแสดงอาการใบขาว และยังไมมีรายงานวาพบ
เพลี้ยชนิดนี้ในพื้นที่นี้มากอน แตอยางไร ก็ตองมีการศึกษาเพิ่มเติม เชนการตรวจสอบเชื้อไฟโตพลาสเชื้อ
สาเหตุภายในตัวเพลี้ยที่พบ
ในการสํารวจพบแมลงศัตรูสําคัญที่สุดของออยไดแก หนอนเจาะยอดออยลายแถบ C. infuscatellus
และหนอนเจาะยอดออยลายจุด C. sacchariphagus ในทุกแปลงวิจัย โดยหนอนเจาะยอดออยลายแถบ C.
infuscatellus เขาทําลายออยในระยะแตกกอ สรางความเสียหายอยางมากและยากในการปองกันกําจัด หนอน
สามารถเขาทําลายหนอ ออยทําใหเกิดยอดแหงตาย การเขาทําลายหนอออยจะทําใหผลผลิตลดลง 5-40%
ขณะที่ หนอนเจาะยอดออยลายจุด C. sacchariphagus เขาทําลายออยในระยะออยเปนลําโดยเขาทําลายเปน
กลุม (ณัฐกฤตและอนุวัฒน, 2544; Saljoqi and Walayati, 2014)
แมลงศัตรูธรรมชาติที่สํารวจพบในจังหวัดกําแพงเพชร พบ 19 ชนิด กลุมดวงเตาตัวห้ําในวงศ
Coccinellidae มีจํานวน 5 ชนิด ไดแก Coccinella transversalis Fabricius, Harmonia octomaculata
(Fabricius), Menochilus sexmaculatus, Micraspis discolor (Fabricius) และ Serangium sp. แมลงศัตรู
ธรรมชาติในอันดับ Hymenoptera พบ 11 ชนิดซึ่งอยูในวงศ Braconidae, Chlacididae, Diapriidae,
Evaniidae, Eulophidae, Eurytomidae Ichneumonidae, Perilampidae, Scelionidae, Scoliidae, Vespidae
นอกจากนี้พบแมลงหางหนีบ มวนตาโต (Geocoris sp.) และแมลงปอเข็ม
นําแมลงที่เก็บไดจากการวางกับดักแสงไฟในแตละทองที่ มาคัดแยก และจําแนกแมลงออกเปนวงศ
(Family) จากนั้นบันทึกจํานวนที่พบโดยแมลงที่พบทั้งหมดมี 18 อันดับ (Order) ไดแก อันดับ Blattodea,
Dermaptera, Ephemeroptera, Embioptera, Strepsiptera, Isoptera, Mantodea, Neuroptera, Odonata,
Orthoptera, Psocoptera, Thysanoptera, Trichoptera, Coleoptera, Diptera, Lepidoptera, Hemiptera และ
อันดับ Hymenoptera ครอบคลุมทั้งหมด 142 วงศ (Family) อันดับที่มีจํานวนวงศแมลงมากที่สุดไดแก อันดับ
Coleoptera และ Hemiptera โดยมีจํานวนวงศที่พบเทากับ 40 และ 38 วงศ ถือเปนรอยละ 38.05 และ 36.19
ตามลําดับ (ภาพที่ 1) ในจํานวน 142 วงศนี้ แบงออกเปน 2 กลุมใหญตามหนาที่ของแมลงชนิดนั้นๆ ไดแก
กลุมแมลงศัตรูออยและกลุมของแมลงที่มีประโยชนในการเปนตัวห้ําตัวเบียน แมลงผสมเกสร แมลงน้ํา และแมลง
ที่ชวยสรางความอุดมสมบูรณแกดิน ผูยอยสลาย จากการจัดกลุมนี้พบวามีแมลงที่อยูในกลุมศัตรูออยมีจํานวน
18 วงศ และแมลงที่มีประโยชนจํานวน 28 วงศที่จัดอยูในกลุมตัวห้ําตัวเบียน และ 25 วงศจัดอยูในกลุมแมลงน้ํา
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นอกจากนี้ไดนําขอมูลมาวิเคราะหเพื่อหาคาดัชนีความหลากหลาย Shannon-Wiener’s Index และคา
ดัชนีความสม่ําเสมอ (Evenness index) ดัชนีความหลากหลายและความสม่ําเสมอมีการเปลี่ยนแปลงตลอดทั้งป
โดยในเดือนมิถุนายน – กรกฎาคม เปนชวงที่ทุกแปลงวิจัยมีคาดัชนีความหลากหลายสูงเนื่องจากอยูในชวงฤดูฝน
จากนั้นคาดัชนีความหลากหลายจะมีแนวโนมลดลงและลดลงต่ําที่สุดในเดือนมีนาคมซึ่งเปนฤดูแลง (ภาพที่ 2 )
ขณะที่ดัชนีความสม่ําเสมอพบวาในระยะเวลาของการเก็บขอมูลทุกแปลงมีความสม่ําเสมอใกลเคียงกัน แตใน
เดือนพฤษภาคมดัชนีความสม่ําเสมอของแปลงวิจัยที่ 3 จะมีคาดัชนีความสม่ําเสมอสูงกวาแปลงวิจัยอื่นๆ เทากับ
0.827 แปลงวิจัยที่ 4 มีคาดัชนีความหลากหลาย Shannon-Wiener’s Index มากที่สุดเทากับ 2.676 และแปลง
วิจัยที่ 3 มีคาดัชนีความสม่ําเสมอมากที่สุดเทากับ 0.827 อยางไรก็ตาม เมื่อนําคาดัชนีความหลากหลายและคา
ดัชนีความสม่ําเสมอมาเปรียบเทียบเพื่อวิเคราะหความแตกตางทางสถิติ พบวาคาดัชนีความหลากหลายและคา
ดัชนีความสม่ําเสมอไมมีความแตกตางทางสถิติที่ที่ระดับความเชื่อมั่นที่ 95% (ตารางที่ 1)
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Figure 1 Numbers of insect taxa collected from sugarcane fields at Kamphaeng Phet province
during July 2014 – June 2015. Location 1; 16°12'15''N 99°45'58''E, Location 2; 16°23'12''N
99°41'44''E; Location 3; 16°23'35''N 99°41'27''E, Location 4; 16°24'43''N 99°37'9''E.
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Figure 2 Diversity index of insect in sugarcane field in Kamphaeng Phet province during July
2014 – August 2015. Location 1; 16°12'15''N 99°45'58''E, Location 2; 16°23'12''N 99°41'44''E;
Location 3; 16°23'35''N 99°41'27''E, Location 4; 16°24'43''N 99°37'9''E.
Table 1 Comparison between the value of Shannon Wiener Index (H’) and Everness Index (J’)
derived from four location in Kamphaeng Phet province.
Research Location
site 1
site 2
site 3
site 4

Mean of Shannon Wiener Index (H’)
2.491
2.495
2.379
2.676
ns*

Mean of Everness Index (J’)
0.699
0.709
0.827
0.745
ns*

* ns: Non-significant difference (One way ANOVA ; p>0.05) compared within column
1/ Location 1; 16°12'15''N 99°45'58''E, Location 2; 16°23'12''N 99°41'44''E; Location
3; 16°23'35''N 99°41'27''E, Location 4; 16°24'43''N 99°37'9''E.
ความหลากหลายเปนการบอกถึงการมีชนิดและจํานวนของแมลงในพื้นที่นั้นๆ ซึ่งการมีชนิด
และปริมาณของแมลงมากบงบอกถึงความสมบูรณและความยั่งยืนของระบบนิเวศ การควบคุมกันเองภายใน
ระบบนิเวศนั้นๆ แมลงบางชนิดๆไมจัดอยูในกลุมแมลงศัตรูออย และกลุมศัตรูธรรมชาติ เชน ชีปะขาว และหิ่งหอย
แมลงเหลานี้สามารถบอกถึงความสะอาดและความปลอดภัยของแหลงน้ํา ถึงแมเกษตรจะมีการใชสารกําจัด
ศัตรูพืชบางแตใชอยูในระดับที่ไมสะสมและไหลรวมปะปนในแหลงน้ําจนทําใหแมลงที่เปนตัวชี้วัดเหลานี้ไม
สามารถอาศัยอยูได
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คาความหลากหลายที่ไดนี้มีคาสูงกวา การรายงานของ Innocent and Merlindavana (2012) ที่พบวา
คาความหลากหลายทางชีวภาพในแปลงออยของอําเภอ Theni จังหวัด Tamilnadu อินเดียใต มีคาต่ําสุดเทากับ
0.44 สูงสุดเทากับ 1.1175 การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของแมลงเปนเครื่องมือที่มีศักยภาพเพื่อทําความ
เขาใจสุขภาพของระบบนิเวศ (Williamson, 1995) นอกจากนี้การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของแมลงใน
แปลงออยเปนตัวสนับสนุนที่สําคัญของการควบคุมโดยชีววิธีแบบคลาสสิกเนื่องจากตองศึกษาสภาพตางๆ อยาง
ครอบคลุมและถวนถี่กอนที่จะปลอยตัวกระทําการควบคุมโดยชีววิธี (biological control agent) ในแปลงออย (Way
and Heong, 1994)

สรุป
จากการสํารวจและเก็บตัวอยางแมลงดวยการใชสวิงโฉบและใชกับดักแสงไฟในจังหวัดกําแพงเพชรพบ
แมลงศัตรูออยจํานวน 5 อันดับ(Order) 17 วงศ(Family) รวม 36 ชนิด ไดแก แมลงในอันดับ Coleoptera มี
จํานวน 5 ชนิด แมลงในอันดับ Hemiptera มีจํานวน 26 ชนิด แมลงในอันดับ Lepidoptera พบ 4 ชนิด แมลงศัตรู
ธรรมชาติที่สํารวจพบในจังหวัดกําแพงเพชรพบ 6 อันดับ(Order) 18 วงศ(Family) รวม 22 ชนิด ไดแกดวงเตาตัว
ห้ําในวงศ Coccinellidae มีจาํ นวน 4 ชนิด แมลงศัตรูธรรมชาติในอันดับ Hymenoptera มีจํานวน 11 วงศ ใน
สวนของกับดักแสงไฟ นําแมลงที่ไดจากการเก็บตัวอยางมาจําแนกออกในระดับวงศ (Family) จากนัน้ บันทึก
จํานวนที่พบ โดยแมลงที่พบทั้งหมดมี 18 อันดับ (Order) ครอบคลุมทั้งหมด 142 วงศ (Family) อันดับที่มี
จํานวนวงศแมลงมากที่สุดไดแก อันดับ Coleoptera และ Hemiptera ตามลําดับ คาดัชนีความหลากหลาย
Shannon-Wiener และดัชนีความสม่ําเสมอของแมลงมีคา ระหวาง 2.379 ถึง 2.676 และ 0.699 ถึง 0.827
ตามลําดับ ทุกแปลงวิจัยไมมีความแตกตางทางสถิติของคาดัชนีความหลากหลายและคาดัชนีความสม่ําเสมอที่
ระดับความเชือ่ มั่น 95%
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ผักพืน้ บ้ านรสเปรี ย้ วในการเป็ นแหล่ งของสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ
Indigenous Vegetables with Sour Taste as Valuable Sources of Bioactive Compounds
ศิริพรรณ สุขขัง1 สมนึก พรมแดง1* และสายน ้าอ้ อย สว่างเมฆ1
Siriphan Sukkhaeng1 Somnuk Promdang1* and Saynumoy Sawangmake1

บทคัดย่ อ
ปั จจุบนั ผู้บริ โภคหันมาใส่ใจสุขภาพและบริ โภคพืชผักมากขึ น้ การวิเคราะห์ ค่า pH คุณสมบัติในการต้ าน
อนุมลู อิสระ และองค์ประกอบทางเคมี ได้ แก่ ปริ มาณวิตามินซี กรดอินทรี ย์ และฟี นอลิกรวม ในใบอ่อนผักพื ้นบ้ านรส
เปรี ย้ ว 12 ชนิด พบว่า ค่า pH มีค่าระหว่าง 2.62 ถึง 5.02 พืชที่มีค่า pH ต่าที่สดุ คือ ชะมวง พืชแต่ละชนิดมีรูปแบบ
ของกรดอินทรี ย์แตกต่างกัน พืชที่มีวิตามินซีเป็ นองค์ประกอบหลัก ได้ แก่ ติ ้วขาว (60.22 mg/100g) พืชที่มี malic
acid ปริ มาณมาก ได้ แก่ ส้ มป่ อย กระเจี๊ยบแดง และมะกอกฝรั่ง พืชที่มี tartaric acid เป็ นหลัก ได้ แก่ มะขาม มะตูม
และมะยม ส่วนมะกอกป่ ามี succinic acid เป็ นหลัก ส่วนการวิเคราะห์ปริ มาณฟี นอลิกรวมด้ วยวิธี Folin-Ciocalteu
พบว่า มะตูมซาอุ และติว้ ขาว มี ปริ มาณสารประกอบฟี นอลิกรวมสูงที่ สุด คือ 52.31 และ 45.06 mg GAE/g
ตามลาดับ รองลงมาคือ มะตูม และส้ ม ป่ อย มีค่า 22.92 และ 16.77 mg GAE/g ตามลาดับ ซึ่งสอดคล้ องกับ
ประสิทธิ ภาพในการต้ านอนุมูลอิสระ ผลการทดลองนีส้ ามารถเผยแพร่ ให้ ผ้ บู ริ โภคส่วนใหญ่ร้ ู จกั ถึงผักพื ้นบ้ าน และ
นาไปใช้ ประโยชน์ด้านอาหารและยาต่อไป

ABSTRACT
Currently, most people are relying on their health and resorting to eat more vegetables.
Determination of pH, antioxidant property and chemical composition i.e. vitamin C, organic acid and total
phenolic content in young leaves of 12 indigenous vegetables with sour taste showed that pH were in a
range between 2.62 and 5.02, the lowest pH species was Cha muang. Each species showed a variable
organic acids pattern. Tio khao contained highest vitamin C content about 60.22 mg/100g. Malic acid
was the main organic acid in Som poi, Krachiap daeng and Makok farang; tartaric acid was the major
one in Ma kham, Matum and Mayom; and succinic acid was the main in Makok pa. The results of total
phenolic content determined by Folin-Ciocalteu method revealed the highest total phenolic content about
52.31 and 45.06 mg GAE/g in Matum sau and Tio khao, respectively. Matum and Som poi also showed
high total phenolic content (22.92 and 16.77 mg GAE/g, respectively). The high total phenolic content
positively correlated with antioxidant activity. The results will increase the recognition of these indigenous
vegetables with sour taste to consumers and further utilization for food and drug development.
Key Words: indigenous vegetables, organic acid, total phenolic, antioxidant, DPPH
* Corresponding author; e-mail address: rdisop@ku.ac.th
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คานา
ผักพืน้ บ้ าน หมายถึง พืชที่คนในท้ องถิ่นต่าง ๆ นามาบริ โภคในรู ปของผัก เป็ นส่วนผสมหลักในอาหาร
หรื อกินเป็ นผักเคียงพร้ อมกับอาหารบางชนิด โดยพืชเหล่านี ้เป็ นพืชที่ขึ ้นอยู่ตามท้ องถิ่นต่าง ๆ ยังไม่มีการปรับปรุ ง
พัน ธุ์ แ ละไม่ไ ด้ ป ลูก เป็ นการค้ า อย่ า งแพร่ ห ลาย ท าให้ ค นส่วนใหญ่ อาจไม่ร้ ู จัก หรื อไม่เ คยบริ โภคพื ช เหล่า นี ้
นอกจากนี ้การนิยมปลูกพืชเชิงเดี่ยวของเกษตรกรเพื่อสร้ างรายได้ การใช้ สารเคมีในการกาจัดวัชพืช และการขาด
การถ่ายทอดความรู้ เรื่ องการใช้ ประโยชน์ทาให้ ผกั พื ้นบ้ านหลายชนิดถูกหลงลืมไป (ยิ่งยง, 2556) พืชป่ าหรื อพืช
พื ้นบ้ านหลายชนิดที่ถูกนามาศึกษาและพัฒนาจนกลายเป็ นพืชปลูกและมีการใช้ ประโยชน์ อย่างแพร่ หลาย เช่น
หมากเม่า ผลไม้ ป่าที่ถูกนามาแปรรู ปเป็ นนา้ ผลไม้ และไวน์ เป็ นต้ น (สุดารั ตน์ , 2555) การบริ โภคพืชเหล่านีม้ ี
ข้ อจากัด อยู่ที่ ระยะเวลาในการเก็ บเกี่ ย ว หลายชนิ ดไม่เป็ นที่ ร้ ู จัก และผู้บ ริ โภคส่วนใหญ่ ไม่ร้ ู วิธี การนาไปใช้
ประโยชน์ อย่างไรก็ตาม พืชเหล่านี ้ค่อนข้ างทนทานต่อสภาพแวดล้ อมที่ไม่เหมาะสม และได้ รับความสนใจในการ
เป็ นแหล่งพันธุกรรมและทรัพยากรในด้ านต่าง ๆ (ยิ่งยง, 2556) จึงควรมีการศึกษาองค์ประกอบทางเคมี คุณค่า
ทางอาหาร และความสามารถในการนาไปใช้ ประโยชน์ เพื่อการส่งเสริ มให้ มีการบริ โภค หรื อเป็ นที่ร้ ู จักเพิ่มขึน้
รวมไปถึงเป็ นแนวทางในการพัฒนาเป็ นผลิตภัณฑ์ด้านอาหารและสุขภาพต่อไป
พืชผักพื ้นบ้ านที่นิยมบริ โภคส่วนยอดและใบอ่อน มีฤทธิ์เป็ นยาสมุนไพร โดยรสชาติแสดงถึงสรรพคุณที่
แตกต่างกัน แบ่งเป็ นพืชที่ มีรสมัน ฝาด ขม หวาน เผ็ดร้ อน และเปรี ย้ ว ในการทดลองนี เ้ ลือกพื ชที่มีรสเปรี ย้ ว
เนื่ องจากมีรายงานเกี่ ยวกับประโยชน์ ทางด้ านสุขภาพ คือช่วยขับเสมหะ และช่วยระบาย (ศรี ศักดิ์, 2548)
นอกจากนี ้กรดอินทรี ย์หลายชนิดเป็ นองค์ประกอบหลักที่พบในใบพืช เกี่ยวข้ องกับกระบวนการทางชีวเคมีต่าง ๆ
ในพืช และเป็ นสารตัวกลางของกระบวนการสังเคราะห์แสงในพืช (Davies, 1958) การศึกษากรดอินทรี ย์ในพืช
ส่วนมากทาในผลไม้ ซงึ่ มีรสเปรี ย้ ว ส่วนในใบอ่อนพืชรสเปรี ย้ วยังมีการศึกษาค่อนข้ างน้ อย ซึง่ กรดอินทรี ย์บางชนิด
มีผลต่อสุขภาพ เช่น oxalic acid ถ้ าได้ รับปริ มาณมากจะสามารถรวมกับแคลเซียมเกิดเป็ นสารประกอบ calcium
oxalate เป็ นสาเหตุให้ เกิดนิ่วในไตและกระเพาะปั สสาวะได้ ส่วนกรดอินทรี ย์ชนิดอื่น โดยเฉพาะ ascorbic acid
มีคณ
ุ สมบัติเป็ นสารต้ านอนุมลู อิสระได้ (Sánchez-Meta et al., 2012) นอกจากนี ้สารประกอบฟี นอลิกในพืชยังมี
คุณสมบัติเป็ นสารต้ านอนุมลู อิสระ (Kaur and Kapoor, 2002)
การทดลองนี ม้ ี วัต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ศึ ก ษาค่ า ความเป็ นกรด-ด่ า ง รู ป แบบของกรดอิ น ทรี ย์ ปริ ม าณ
สารประกอบฟี นอลิก และความสามารถในการเป็ นสารต้ านอนุมลู อิสระในใบอ่อนผักพื ้นบ้ านรสเปรี ย้ ว 12 ชนิด
เพื่อเป็ นข้ อมูลสนับสนุนให้ ผ้ บู ริ โภคส่วนใหญ่หนั มาสนใจพืชผักพื ้นบ้ านมากยิ่งขึ ้น ส่งเสริ มให้ เกิดการใช้ ประโยชน์
หรื อศึกษาเชิงลึกเพื่อพัฒนาเป็ นอาหารเพื่อสุขภาพและยารักษาโรคต่อไป

อุปกรณ์ และวิธีการ
ตัวอย่ างผักพืน้ บ้ าน
เก็บรวบรวมตัวอย่างชนิดพืช 12 ชนิด จาก จ.นครปฐม (Table 1) ได้ แก่ ติ ้วขาว (Tio khao), ชะมวง
(Cha muang), มะดัน (Madan), มะตูมซาอุ (Matum sau), มะกอกฝรั่ง (Makok farang), มะกอกป่ า (Makok
pa), มะตูม (Matum), มะกรู ด (Makrut), ส้ มป่ อย (Som poi), มะขาม (Ma kham), มะยม (Mayom) และ
กระเจี๊ยบแดง (Krachiap daeng) โดยชะมวง มะดัน มะกอกฝรั่ง มะตูม มะกรู ด และส้ มป่ อย เก็บเฉพาะส่วนยอด
และใบอ่อนจากต้ นที่ ปลูกใน อ.นครชัยศรี ส่วนมะตูมซาอุเก็บจากต้ นที่ปลูกใน อ.กาแพงแสน สาหรั บติว้ ขาว
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มะกอกป่ า มะขาม และกระเจี๊ยบแดง ซือ้ จากตลาดใน อ.นครชัยศรี จากนัน้ หั่นตัวอย่างให้ ละเอียด จุ่มลงใน
ไนโตรเจนเหลว และแช่เก็บที่อณ
ุ หภูมิ -20 องศาเซลเซียส
การศึกษาค่ าความเป็ นกรด-ด่ าง ปริมาณสารประกอบฟี นอลิกรวม และฤทธิ์ต้านอนุ มูลอิสระ
สุม่ ตัวอย่างพืชหนัก 0.2 กรัม บดตัวอย่างในน ้ากลัน่ 10 มิลลิลิตร นาไปปั่ นเหวี่ยงด้ วยเครื่ องเซนตริ ฟิวที่
ความเร็ ว 11,000 รอบต่อนาที นาน 15 นาที จากนันน
้ าสารละลายใสด้ านบนมาวัดค่าความเป็ นกรด-ด่างด้ วย
เครื่ อง pH meter สารละลายส่วนที่เหลือนาไปวิเคราะห์ปริ มาณสารประกอบฟี นอลิกรวมโดยวิธี Folin-Ciocalteu
และฤทธิ์ ต้านอนุมูลอิสระโดยวิธี DPPH (1,1-diphenyl-2-picrylhydrazyl) ตามวิธีของ รวินิภาและศิริจันทร์
(2557) โดยทาการทดลอง 3 ซ ้าต่อตัวอย่างพืช
Table 1 Selected species, edible parts analysed and traditional uses by Thais.
FAMILY/Species
CLUSIACEAE
Cratoxylum formosum
Garcinia cowa
Garcinia schomburgkiana
ANACARDIACEAE
Schinus terebinthifolius
Spondias cytherea
Spondias pinnata
RUTACEAE
Aegle marmelos
Citrus hystrix
FABACEAE-MIMOSOIDEAE
Acacia concinna
FABACEAE-CAESALPINIOIDEAE
Tamarindus indica
EUPHORBIACEAE
Phyllanthus acidus
MALVACEAE
Hibiscus sabdariffa

Thai name

Edible part

Food use

Tio khao
Cha muang
Madan

Young leaves
Young leaves
Young leaves

Raw (side dishes), sour soup
Soup, curry
Soup, curry

Matum sau
Makok farang
Makok pa

Young leaves
Young leaves
Young leaves

Raw (side dishes)
Raw (side dishes)
Raw (Thai dressed salad, side
dishes)

Matum

Young leaves

Makrut

Young/mature leaves

Raw (side dishes), leaf juice for
curry
Spinkle vegetable

Som poi

Young shoots with little leaves

Soup, curry

Ma kham

Young shoots with little leaves

Soup, curry

Mayom

Young leaves

Raw (side dishes)

Krachiap daeng Young/mature leaves

Soup, curry

การวิเคราะห์ ปริมาณวิตามินซี และกรดอินทรี ย์
สุ่มตัวอย่างพืชหนัก 0.5 กรัม บดตัวอย่างในน ้ากลัน่ 5 มิลลิลิตร นาไปปั่ นเหวี่ยงด้ วยเครื่ องเซนตริ ฟิวที่
ความเร็ ว 11,000 รอบต่อนาที นาน 15 นาที จากนันน
้ าสารละลายใสด้ านบนมาเจือจางด้ วยน ้ากลัน่ ลง 10 เท่า
และกรองด้ วยไนลอน 0.22 ไมครอน น าไปวิ เคราะห์ ป ริ มาณวิ ตามิน ซี แ ละกรดอิ น ทรี ย์ ด้ว ยเครื่ อง High
performance liquid chromatography (Waters) คอลัมน์ C18 (Synergi, 4 μm, polar-RP 80 Aº) เฟสเคลื่อนที่
คือ กรดซัลฟิ วริ กความเข้ มข้ น 0.005 นอร์ มอล อัตราการไหล 0.4 มิลลิลิตร/นาที นาน 20 นาที ปริ มาตรตัวอย่างที่
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ใช้ 10 ไมโครลิตร ตรวจวัดสัญญาณด้ วยแสง UV ความยาวคลื่น 245 และ 210 นาโนเมตร สาหรับวิตามินซีและ
กรดอินทรี ย์ ตามลาดับ คานวณปริ มาณวิตามินซีและกรดอินทรี ย์จากกราฟของสารมาตรฐาน

ผลการทดลองและวิจารณ์
ค่าความเป็ นกรด-ด่าง (pH) ของใบอ่อนผักพื ้นบ้ านรสเปรี ย้ ว มีค่าอยู่ระหว่าง 2.62 ถึง 5.02 ดังตารางที่
2 (Table 2) ซึง่ ค่อนข้ างต่า เมื่อเทียบกับพืชผักชนิดอื่น ๆ เช่น ผักชีล้อม ฮอบส์ และกระเทียมต้ น (leek) ที่มีคา่ อยู่
ระหว่าง 4.5-6 (Sánchez-Meta et al., 2012) พืชที่มีค่า pH ต่าที่สดุ คือ ชะมวง ถ้ าพิจารณาพืชที่มีช่วง pH ต่า
กว่า 3 ได้ แก่ ติ ้วขาว ชะมวง มะดัน มะกอกฝรั่ง มะกอกป่ า ส้ มป่ อย มะขาม และกระเจี๊ยบแดง เป็ นพืชที่นิยมใช้ ใบ
อ่อนใส่แกงเพื่อให้ มีรสเปรี ย้ ว ส่วนพืชกลุ่มที่ pH มากกว่า 3 ได้ แก่ มะตูมซาอุ มะตูม มะกรู ด และมะยม ไม่นิยม
นามาทาแกง แต่จะใช้ กินดิบ มีรสเปรี ย้ วที่แปลกออกไปคือเปรี ย้ วไม่มากเท่ากับพืชในกลุ่มแรกแต่มีกลิ่นและรสซ่า
ส่วนมะยมจะมีรสฝาดผสม
ปริ มาณวิตามินซีและกรดอินทรี ย์ชนิดต่าง ๆ (Table 3) พบว่าพืชพื ้นบ้ านแต่ละชนิดมีปริ มาณกรดและ
ชนิ ด ของกรดที่ แ ตกต่างกัน เมื่อเปรี ยบเที ยบชนิ ดของกรดที่ เป็ นองค์ ประกอบหลักในพื ช แต่ล ะชนิ ด สามารถ
แบ่งเป็ นกลุม่ ของพืช ดังนี ้ พืชที่มีวิตามินซีหรื อ ascorbic acid เป็ นองค์ประกอบหลัก ได้ แก่ ติ ้วขาว พืชที่มี malic
acid ปริ มาณมาก ได้ แก่ ส้ มป่ อย กระเจี๊ยบแดง และมะกอกฝรั่ง พืชที่มีปริ มาณ tartaric acid เป็ นองค์ประกอบ
หลัก ได้ แก่ มะขาม มะตูม และมะยม ส่วนมะกอกป่ ามี succinic acid เป็ นองค์ประกอบหลัก สาหรับชะมวง
มะดัน มะตูมซาอุ และมะกรู ด มีปริ มาณกรดอินทรี ย์แต่ละชนิดใกล้ เคียงกัน ไม่มีชนิดใดเด่น (Figure 1A) จะเห็น
ได้ วา่ ผักพื ้นบ้ านทุกชนิดที่ใช้ ในการศึกษาครัง้ นี ้ มีปริ มาณกรดอินทรี ย์ค่อนข้ างสูง สอดคล้ องกับค่า pH ที่ค่อนข้ าง
ต่า ชนิดของกรดที่เป็ นองค์ประกอบหลักในผักแต่ละชนิด อาจมีผลต่อรสชาติของผักด้ วย เนื่องจากกรดอินทรี ย์
บางชนิดให้ รสเปรี ย้ วที่แตกต่างกัน เช่น citric acid จะเปรี ย้ วแบบรสมะนาว ส่วน malic acid มีรสเปรี ย้ วแบบน ้า
ผลไม้ ที่มีรสเปรี ย้ วทัว่ ไป และมีความเปรี ย้ วที่ชดั เจนกว่า สาหรับ tartaric acid ให้ รสเปรี ย้ วแบบมะขาม succinic
acid จะให้ รสเปรี ย้ วที่มีรสเค็มผสมรสขมด้ วย เป็ นต้ น (Gomis and Alonso, 2004) พืชที่มีปริ มาณกรดอินทรี ย์แต่
ละชนิดใกล้ เคียงกันอาจช่วยให้ มี รสชาติที่กลมกล่อมขึ ้น อย่างไรก็ตาม ยังมีกรดอินทรี ย์ชนิดอื่นนอกเหนือจากที่
ทาการศึกษา และปริ มาณกรดอินทรี ย์มีความแปรผันตามชนิดพืช อายุพืช และชนิดของเนื ้อเยื่อ (López-Bucio et
al., 2000) วิตามินซีหรื อ ascorbic acid เป็ นกรดอินทรี ย์ชนิดหนึ่งที่มีความสาคัญ ซึง่ มีความสามารถในการเป็ น
สารต้ านอนุมลู อิสระและมีผลดีต่อสุขภาพ โดยสามารถกาจัดโมเลกุล อนุมลู อิสระของออกซิเจนและไนโตรเจนที่
เป็ นพิษ และช่วยในการเปลี่ยนกลับ (regenerate) วิตามินอีและเบต้ าแคโรทีนจากรู ปที่เป็ นอนุมลู อิสระให้ กลับมา
ใช้ ใหม่ได้ อีกครัง้ กรดอินทรี ย์ชนิดอื่น ๆ เช่น oxalic acid, tartaric acid, malic acid, citric acid และ succinic
acid มีความสามารถในการต้ านอนุมลู อิสระได้ เช่นกัน (Pereira et al., 2009) นอกจากนี ้กรดอินทรี ย์ยงั ใช้ ใน
อุตสาหกรรมอาหารเพื่อป้องกันการเสื่อมเสียทางเคมีของอาหาร เช่นใช้ เป็ นสารต้ านจุลินทรี ย์ก่อ โรคในอาหาร
ประเภทเนื ้อสัตว์ (Mani-López et al., 2012)
จากการวิเคราะห์ปริ มาณสารประกอบฟี นอลิกรวม (Table 3) พบว่า มะตูมซาอุ และติ ้วขาว มีปริ มาณ
สารประกอบฟี นอลิกรวมสูงที่สุด มีค่า 52.31 และ 45.06 มิลลิกรัมสมมูลของกรดแกลลิกต่อกรัม รองลงมาคือ
มะตูม และส้ มป่ อย มีค่า 22.92 และ 16.77 มิลลิกรัมสมมูลของกรดแกลลิกต่อกรัม (Table 3 และ Figure 1B)
สารประกอบฟี นอลิกมีคุณสมบัติเป็ นสารต้ านอนุมลู อิสระ โดยหมู่ฟีนอลสามารถรั บอิเล็กตรอนจากอนุมลู อิสระ
291

สาขาพืช

การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 55

และกลายเป็ นอนุมูลของสารประกอบฟี นอลที่เสถียร ซึง่ ทาลายวงจรของความเสียหายที่เกิดจากอนุมูลอิสระใน
เซลล์ อาหารและเครื่ องดื่มที่อดุ มไปด้ วยสารประกอบฟี นอลิก ทาให้ เลือดมีความสามารถในการต้ านอนุมลู อิสระ
เพิ่มขึ ้น (Pandey and Rizvi, 2009) ซึ่งสอดคล้ องกับการวิเคราะห์ฤทธิ์ต้านอนุมลู อิสระโดยวิธี DPPH พืชที่มี
สารประกอบฟี นอลิกในปริ มาณมากมีความสามารถในการเป็ นสารต้ านอนุมูล อิสระมากเช่นกัน (Figure 1B)
สอดคล้ องกับชัชฎาพร (2558) ซึง่ รายงานว่าพืชพื ้นบ้ าน 10 ชนิดในจังหวัดอยุธยามีปริ มาณสารประกอบฟี นอลิก
และสมบัติในการต้ านอนุมลู อิสระแตกต่างกัน แต่มีแนวโน้ มเป็ นไปในทิศทางเดียวกัน แสดงให้ เห็นว่าพืชพื ้นบ้ านที่
มีปริ มาณสารประกอบฟี นอลิกมากจะมีสมบัติในการเป็ นสารต้ านอนุมลู อิสระในธรรมชาติได้ ดี การศึกษาทางด้ าน
ระบาดวิทยาพบว่าการบริ โภคอาหารที่อดุ มไปด้ วยสารโพลีฟีนอลจะป้องกันการพัฒนาของมะเร็ ง กลุ่มโรคหลอด
เลือดและหัวใจ โรคเบาหวาน โรคกระดูกพรุ น และการเสื่อมของเซลล์ประสาท (Pandey and Rizvi, 2009)
จากผลการทดลอง พืชในกลุ่มรสเปรี ย้ วที่น่าสนใจในการนามาใช้ ประโยชน์ ได้ แก่ ติ ้วขาว ซึ่งมีปริ มาณ
วิตามินซี และสารประกอบฟี นอลิกรวมค่อนข้ างสูง รองลงมาคือ มะตูมซาอุ มะตูม และส้ มป่ อย จากการศึกษา
ของ Maisuthisakul et al. (2007) พบว่า ติ ้วขาว มีปริ มาณ chlorogenic acid ซึง่ เป็ นสารประกอบฟี นอลิกชนิด
หนึ่ง สูงถึง 60 เปอร์ เซ็นต์ และเป็ นสารประกอบหลักที่มีฤทธิ์ ต้านอนุมูลอิสระ ส่วนมะตูมซาอุที่ปลูกในประเทศ
อียิปต์ มีการศึกษาชนิดของสารประกอบฟี นอลิก พบว่ามี caffeic acid, coumaric acid และ syringic acid (ElMassry et al., 2009) สาหรับใบมะตูม และส้ มป่ อย ยังมีการศึกษาเชิงลึกค่อนข้ างน้ อย อย่างไรก็ตาม การบริ โภค
พืชทุกชนิดที่ทาการศึกษามีประโยชน์ในแง่ของกากใยอาหาร งานวิจัยนี ้ ศึกษาเฉพาะกรดอินทรี ย์บางชนิดและ
ปริ มาณสารประกอบฟี นอลิกรวมเท่านัน้ แต่ในพืชอาจมีกรดอินทรี ย์ชนิดอื่นหรื อสารประกอบฟี นอลิกบางชนิดที่
น่าสนใจในการนามาใช้ ประโยชน์ในด้ านอาหารและยาในเชิงอุตสาหกรรม ซึง่ ต้ องมีการศึกษาในเชิงลึกเพื่อต่อ
ยอดต่อไป
Table 2 pH value of edible sour vegetables
Thai name

pH

Thai name

pH

Tio khao
Cha muang
Madan
Matum sau
Makok farang
Makok pa

2.94 ± 0.02
2.62 ± 0.02
2.95 ± 0.03
3.87 ± 0.13
2.72 ± 0.04
2.83 ± 0.02

Matum
Makrut
Som poi
Ma kham
Mayom
Krachiap daeng

5.02 ± 0.05
4.64 ± 0.12
2.78 ± 0.05
2.87 ± 0.02
3.88 ± 0.10
2.72 ± 0.01

สรุป
ใบอ่อนผักพื ้นบ้ านรสเปรี ย้ วทัง้ 12 ชนิด มีคา่ pH ต่ากว่า 5 มีรูปแบบของกรดอินทรี ย์ที่แตกต่างกันในแต่
ละชนิดพืช พืชที่น่าสนใจในการนามาใช้ ประโยชน์ ได้ แก่ ติ ้วขาว ซึง่ มีปริ มาณวิตามินซี และสารประกอบฟี นอลิก
รวมค่อนข้ างสูง รองลงมาคือ มะตูมซาอุ มะตูม และส้ มป่ อย ผลการทดลองนี ช้ ีใ้ ห้ เห็นประโยชน์ ในแง่สุขภาพ
ความสามารถในการต้ านอนุมลู อิสระของพืชเหล่านี ้ เพื่อให้ ผ้ บู ริ โภคหันมาสนใจพืชผักพื ้นบ้ านมากยิ่งขึ ้น และยัง
เป็ นข้ อมูลพื ้นฐานเพื่อใช้ เป็ นแนวทางในการต่อยอดการศึกษาเชิงลึกเพื่อพัฒนาเป็ นอาหารเพื่ อสุขภาพและยา
รักษาโรคต่อไป
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5.28 ± 4.18
13.92 ± 1.63
7.06 ± 1.70
62.92 ± 10.19
13.49 ± 1.29
11.16 ± 4.06
21.78 ± 6.56
6.03 ± 1.08
75.72 ± 7.82
96.42 ± 14.97
28.83 ± 3.66
18.65 ± 1.56

ND

Oxalic acid

60.22 ± 1.74
19.14 ± 2.33
16.65 ± 0.90
35.22 ± 2.59
23.38 ± 2.19
ND
11.77 ± 0.24
ND
8.35 ± 0.46
ND
8.09 ± 0.11

Ascorbic acid

Mean ± standard deviation, n = 3
ND = non detected

Tio khao
Cha muang
Madan
Matum sau
Makok farang
Makok pa
Matum
Makrut
Som poi
Ma kham
Mayom
Krachiap
daeng

Thai name

37.08 ± 4.99

17.17 ± 3.73
117.82 ± 102.28
51.05 ± 15.99
285.95 ± 47.24
19.58 ± 7.65
47.30 ± 8.68
1,672.11 ± 51.71
226.83 ± 33.89
340.47 ± 41.48
1,610.06 ± 101.33
727.54 ± 0.64

Tartaric acid

1,463.17 ± 77.20

ND
137.46 ± 0.41
113.78 ± 6.20
20.75 ± 6.34
1,028.09 ± 14.13
ND
46.66 ± 17.37
119.64 ± 1.99
2,478.76 ± 15.30
23.87 ± 2.29
41.31 ± 2.52

Malic acid

Organic acids content (mg/100g)

ND

15.82 ± 12.71
102.30 ± 5.21
51.48 ± 8.79
52.79 ± 4.11
10.30 ± 1.62
ND
32.08 ± 1.76
12.14 ± 0.45
26.34 ± 2.70
8.68 ± 2.71
109.44 ± 8.03

Citric acid

20.50 ± 0.84

26.85 ± 7.45
18.54 ± 3.27
16.47 ± 2.98
352.31 ± 61.78
218.83 ± 34.35
890.23 ± 87.19
237.85 ± 37.12
227.69 ± 13.91
141.76 ± 23.74
21.86 ± 7.37
151.99 ± 9.53

Succinic acid

4.29 ± 0.33

Total phenolic
compounds
(mg gallic
equivalent/g)
45.06 ± 2.47
5.23 ± 0.16
2.51 ± 0.38
52.31 ± 8.02
7.36 ± 0.25
9.92 ± 0.46
22.92 ± 1.39
8.19 ± 0.72
16.77 ± 3.84
2.11 ± 0.15
4.32 ± 0.25

Table 3 Vitamin C (ascorbic acid), other organic acids, total phenolic compounds and radical scavenging ability of edible sour vegetables

19.71 ± 7.31

92.75 ± 0.20
22.95 ± 3.52
10.37 ± 2.35
94.22 ± 0.06
38.76 ± 2.55
63.43 ± 5.95
88.87 ± 0.57
11.90 ± 0.55
10.26 ± 3.13
6.40 ± 2.43
11.80 ± 1.67

%DPPH
inhibition
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Figure 1 Proportion of vitamin C (ascorbic acid) and other organic acids (A), total phenolic compounds and radical scavenging ability (B) of edible sour vegetables
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Root Anatomy of Rhizophora apiculata Blume
Ajaree Thonglim1, Vipak Jintana2 and Prasart Kermanee1*

ABSTRACT
Anatomical characters of primary root and prop root of Rhizophora apiculata Blume were
studied using paraffin sectioning and maceration methods. It was found obviously differences
between primary root and prop root. In primary root, multilayers of epidermis with suberized cells
were observed. Cortex consists of two types of parenchyma, the tightly packed cells presenting close
to epidermis and stele, and aerenchyma with large intercellular spaces presenting in central cortex.
There is one layer of thin walled endodermis. Tanniferous cells were found in pericycle outside
phloem. Vascular bundles are radial type. At secondary growth stage, stele contains with secondary
xylem surrounded by secondary phloem. In prop root, periderm was found since early growth stage.
There are two layers of hypodermis consisting round-elliptic and various sizes of parenchyma with
less intercellular spaces. Vascular bundles are collateral. Tanniferous cells, gelationous fibers, filiform
sclereids and druse crystals were commonly found in cortex of both types of roots.
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INTRODUCTION
Mangroves are natural resources that have been playing a significant role in forestry,
providing goods and services, supporting economy and fishery. They also can alleviate damage from
natural disasters; storm, wind, occasionally tsunami. Moreover, a predominant tropical intertidal forest
community, mangroves also become a popular tourist attraction (Parida and Jha, 2010). True
mangroves which tolerate high-saline condition (Parida and Jha, 2010), include about 50 species in
20 genera belonging to 16 families, of which Rhizophoraceae dominate in the number of species
(Hogarth, 2001). Four genera of this family - Rhizophora, Ceriops, Kandelia and Bruguiera - are found
in Thailand (Hou, 1970).
There are various physiological, morphological and anatomical adaptations of mangrove
species resulting from the environmental factors. Mangroves grow in the intertidal zone between land
and sea where are frequently inundated by tide with saline water (Paliyavuth et al., 2004; Jagtap and
Nagle, 2007; Parida and Jha, 2010) and are usually in waterlogged state, soft sediment and lack of
oxygen soil (Hogarth, 2001). The environmental settings of mangroves are a result of complex
behavior of regional climate, tides, river discharge, wind and oceanographic currents (Twilley, 2008).
Due to the uncompromising environment, mangroves show many adaptations.
Rhizophora apiculata Blume, one of the dominant mangrove species, is a good source of
firewood; its wood makes a superior kind of charcoal. R. apiculata occupies the seaward zone where
is subjected to hypersaline and waterlogged soils. These require adaptations that enable this species
to grow in a particular kind of harsh conditions. Hence, R. apiculata possesses prop root and saltexclusion as morphological and physiological adaptations (Hutchings and Saenger, 1987). The
question is “How about the anatomical adaptation of this mangrove species?”.
As most of the studies have focused on taxonomy and ecology of mangroves (Lee 1999;
Santisuk 1983; Sasekumar and Loi 1983), anatomical studies on the mangroves are rare. Thus, in this
study will focus on the anatomical adaptation of R. apiculata roots, the important organ in seedling
establishment challenged by several stresses. It might be pointed out that how root structures
respond to stressful environments which lead to salt resistance.

MATERIALS AND METHODS
Ten samples of primary root and prop root of Rhizophora apiculata were collected from
Sirinart Rajini Ecosystem Learning Center, Prachuap Khiri Khan and Mangrove Forest Resources
Development Station 11, Ranong. The materials were prepared for paraffin sectioning method at plant
anatomy laboratory, Department of Botany, Kasetsart University. The samples were fixed and
preserved in FAA 50% (containing 50% ethanol, 5% formalin and 5% glacial acetic acid) and
dehydrated in concentration series of tertiary butyl alcohol. After dehydration, the specimens were
infiltrated and embedded in paraplast at 60ºC. The embedded samples were sectioned at 15-20 µm
thickness using a rotary microtome (Leica RM 2165). Then the sections were stained with safranin
and fast green. Finally, the specimens were permanently mounted with permount.
Tissue maceration was also carried out for isolated cell observation. The samples were
trimmed into small pieces, then boiled in 10% KOH and kept for 24 hr. The macerated cells were
washed, stained with safranin-fast green, dehydrated and mounted with permount. The samples were
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observed under light compound microscope (Johansen, 1940).

RESULTS
Primary root
Primary growth stage
The outer layer consists of 3-5 layers of multiple epidermis comprising small suberized cells
The long-large cells with thick wall are in the middle layer, and small cells in the inner layer (Figure
1A-B).
Cortex is wider than stele and consists of 2 types of parenchyma: the tightly packed cells with
tannin presenting close to epidermis and stele, and aerenchyma arranging in a reticulated structure
with large intercellular spaces. Round shaped tanniferous cells were found at the joints of
aerenchyma (Figure 1C).
In stele, there is a layer of thin walled endodermis. Pericycle, a lateral root origin, comprises
small rectangular cells. Radial vascular bundles compose of primary xylem and primary phloem
groups. Tanniferous cells were found in pericycle outside phloem. Pith comprises round-elliptic with
variously sizes of parenchyma which are loosely arrangement. Tanniferous cells, filiform sclereids and
druse crystals were commonly found in the cortex of root (Figure 1D).
Secondary growth stage (Figure 1E)
Multiple epidermis is gradually replaced by periderm. Cortex consists of 2 types of
parenchyma: the tightly packed cells with tannin presenting close to epidermis and stele, and
aerenchyma arrange in a reticulated structure with large intercellular spaces presenting in the central
cortex. Round shaped tanniferous cells were found at the joints of aerenchyma. In a longitudinal
section, these arrange in rows along the length of the root (Figure 1G). Filiform sclereids (Figure 1H)
and druse crystals were found in cortex.
Pericycle comprises small rectangular cells. Secondary xylem surrounded by arhing of
secondary phloem. A layer of vascular cambium presents between secondary xylem and secondary
phloem. Pith contain parenchyma with some tanniferous cells (Figure 1F).

(A)

(B)
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(C)

(D)

(E)

(F)

(G)
(H)
Figure 1 Anatomy of primary root of Rhizophora apiculata: (A) primary growth stage; (B)
multiple epidermis; (C) aerenchyma in cortex; (D) vascular bundle; (E) secondary
growth stage; (F) stele; (G) cortex, longitudinal section; (H) filiform sclereid [m.ep. =
multiple epidermis; c. = cortex; t.c. = tanniferous cell; ac. = aerenchyma; pi. = pith;
f.sc. = filiform sclereid; xy. = xylem; ph. = phloem; en. = endodermis]
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Prop root
Phellem, the outermost layer of periderm, comprises 7-9 layers of large cells with suberized
thick wall and scattered sclereids. The middle are 4-6 layers of flat rectangular small cells of
phellogen, and the innermost is 1-2 layers of round-elliptic thin walled phelloderm. Beneath the
periderm are 2 layers of hypodermis (Figure 2B), consisted of loosely thin walled cells.
Cortex composes of round-elliptic shaped and variously sized parenchyma with less
intercellular spaces (Figure 2C). Packed cells were found close to stele. Abundant tanniferous cells
were observed under hypodermis. Sclereids and gelatinous fibers are scattered in cortex. There is a
layer of pericycle which consists tanniferous cells.
There are 80-90 vascular bundles in the stele. Pith comprises round-elliptic shaped and
variously sized of parenchyma (Figure 2D). Filiform sclereids were commonly found in prop root.

(A)

(B)

(C)

(D)

Figure 2 Anatomy of prop root of Rhizophora apiculata stained with safranin and fast green: (A)
early stage of growth; (B) periderm; (C) cortex; (D) vascular bundle [c. = cortex; hy. =
hypodermis; per. = periderm]
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DISCUSSION
Rhizophora apiculata grows in a unique ecosystem which requires specific morphological,
physiological and anatomical adaptations (Hutchings and Saenger, 1987; Perry et al., 2008). In order
to survive in these uncompromising environment (Parida and Jha, 2010), the anatomical characters of
primary root and prop root of R. apiculata show some important adaptations in different ways based
on environmental factors, including salinity and oxygen deficiency.
This study found suberized multiple epidermis, which is shown elsewhere to prevent salt or
ions in seawater from entering root (Peterson, 1988). Salt ultrafiltration by root is an important
mechanism of plant growth, because about 80 % of salt cannot pass through root surface
(Hegemayer, 1997). In addition, tannin alleviates damage in root caused by ion excess, salt or
hydrogen sulfide toxicities (Kimura and Wada, 198), and also prevents root rot through its microbial
inhibition property (Kimura and Wada, 1989). These anatomical characters adapt to cope with
hypersaline condition, while some other mangroves, including Avicennia alba (Ahmed, 1992; Clough,
1984; Hutchings and Saenger, 1987; Scholander et al., 1962), Limonium latifolium (Fahn, 1982) and
Tamarix aphylla (Esau, 1977), use salt-secreting gland to overcome high salinity.
Additionally, root forms aerenchyma and intercellular spaces, which maintain oxygen needed
for root respiration, in order to minimize the stress of low oxygen concentrations in a waterlogged
environment. In the primary root, cortex contains aerenchyma with numerous intercellular spaces
which use for air storage (Metcalfe and Chalk, 1950). Besides, the continuum of aerenchyma creates
better gas transportation. Purnobasuki and Suzuki studied in 2005 found that the interconnected
aerenchyma support gas transport in pneumatophore of Avicennia marina and tight packed cells in
outer cortex reduce radial oxygen loss (Armstrong and Beckett, 1987; Justin and Armstrong, 1987;
Mcdonald et al., 2002). These gas spaces provide a pathway of oxygen movement to root tip and a
tight barrier to prevent radial oxygen loss. Together, these spaces enhance longitudinal oxygen
diffusion toward the apex (Colmer, mnno). Meanwhile, a number of aerenchyma with loose
arrangement give rise to a flimsy root, so filiform sclereids scattering in cortex become supporting
root structure. This study also found the anatomical differences between primary root and prop root.
In the prop root, cortex comprises of packed parenchyma because prop root is above the ground,
resulting in none of oxygen deficiency state.
Endodermis which is non-suberized, large cell allows water to pass freely. On the contrary,
the suberized endodermis in other plants restricts flowing of water. Tanniferous cells which surround
endodermis and in pericycle outside phloem may act as filtration layer preventing salt and excessed
ion diffuse into stele.
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ผลของพรีไบโอติกส์ ในอาหารไก่ เนือ้ ต่ อสมรรถนะการผลิต ดัชนีชีว้ ัดความเครี ยด
และระดับภูมิค้ ุมกันต่ อวัคซีนโรคนิวคาสเซิล
The Effect of Prebiotics in Broiler Diets on Growth Performance,Stress Index
and Newcastle Disease Antibody titers
ชยาทิตย์ กฤตโยภาส1ชัยภูมิ บัญชาศักดิ์1เชาว์วิทย์ ระฆังทอง1ชัยวัฒน์ บุญแก้ ววรรณ1และ วิริยา ลุ้งใหญ่1*
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and Wiriya Loongyai1*

บทคัดย่ อ
การทดลองในครัง้ นี ้เป็ นการศึกษาผลของพรี ไบโอติกส์ในอาหารไก่เนื ้อต่อสมรรถนะการผลิต ดัชนีชี ้วัด
ความเครี ยด และระดับภูมิค้ มุ กันต่อวัคซีนโรคนิวคาสเซิล ไก่เนื ้อเพศผู้สายพันธุ์อาเบอเอเคอร์ อายุ 1 วัน จํานวน
320 ตัวถูกสุม่ จัดแบ่งออกเป็ น2กลุม่ การทดลองดังนี ้ 1) กลุม่ การทดลองที่ได้ รับอาหารควบคุมและ 2) กลุม่ การ
ทดลองที่ได้ รับอาหารควบคุมเสริ มพรี ไบโอติกส์ชนิดแมนแนนโอลิโกแซคคาไรด์ที่ระดับ 0.1 เปอร์ เซ็นต์ผลการ
ทดลองพบว่าการเสริ มแมนแนนโอลิโกแซคคาไรด์ที่ระดับ 0.1 เปอร์ เซ็นต์ในอาหารส่งผลให้ ไก่เนื ้อมีนํ ้าหนักตัวที่
เพิ่มขึ ้น ปริ มาณการกินได้ ประสิทธิภาพการเปลี่ยนอาหารเป็ นนํ ้าหนักตัว และอัตราส่วนเม็ดเลือดขาวชนิดเฮทเทอ
โรฟิ ลกับลิมโฟซัยต์ไม่แตกต่างกับกลุ่มควบคุม อย่างไรก็ตามไก่เนื ้อที่ได้ รับอาหารควบคุมมีระดับภูมิค้ มุ กันต่อ
วัคซีนโรคนิวคาสเซิลที่สงู กว่ากลุ่มที่ได้ รับอาหารเสริ มแมนแนนโอลิโกแซคคาไรด์ที่ระดับ 0.1 เปอร์ เซ็นต์อย่างมี
นัย สํ า คัญ ทางสถิ ติ (P<0.05) ซึ่ ง ระดับ ภู มิ ค้ ุม กั น เฉลี่ ย ในไก่ เ นื อ้ ที่ ดี จ ะมี ค่ า อยู่ใ นช่ ว ง 2-4 ดัง นั้น การเสริ ม
พรี ไบโอติกส์ ชนิ ดแมนแนนโอลิโ กแซคคาไรด์ ที่ระดับ 0.1 เปอร์ เ ซ็นต์ ในอาหารไก่ เ นื อ้ ส่งผลให้ ไ ก่ เนื อ้ มี ระดับ
ภูมิค้ มุ กันต่อวัคซีนโรคนิวคาสเซิลที่ดีขึ ้น

ABSTRACT
This experiment was conducted to study the effect of prebiotics in broiler diets on growth
performance, stress index and Newcastle disease titers. 320 day old Abor acres male broilers and
randomly broiler divided into 2 treatments; 1) broiler fed basal diet and 2) broiler fed basal diet +0.1%
mannanoligosaccharide (MOS). The results showed that broilers fed with basal diet +0.1% MOS had
no significant effect on body weight gain, feed intake feed conversion ratio and heterophil:lymphocyte
ratio compared tocontrol group. However, broiler fed basal diets showed a significant rise in the level
of Newcastle disease antibody titers (ND titers) compared tobroiler fed basal diet +0.1%
MOS(P<0.05). The normal level of ND titers should be in range 2-4. Therefore, broiler fed with basal
diets +0.1%MOS are likely to improve immune response in this study.
Key Words: prebiotics, growth performance, stress index, Newcastle disease, broiler
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บทนํา
การใช้ ยาปฏิชีวนะในอาหารสัตว์ นิยมใช้ กันอย่างแพร่ หลายโดยมี วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริ มให้ สัตว์ มี
สมรรถนะการผลิตที่ดีขึ ้น (Midilliet al., 2008) แต่อย่างไรก็ตามผลกระทบที่ตามมาจากการใช้ ยาปฏิชีวนะที่
เพิ่มขึ ้นนั้นคือการดื ้อยาของจุลินทรี ย์ทําให้ ในปี ค.ศ. 2006 สหภาพยุโรปและรัฐบาลหลายประเทศมีนโยบายใน
การงดใช้ ยาปฏิชีวนะในอาหารสัตว์ (Huges and Heritage, 2004)
ปั จจุบนั การใช้ สารเสริ มในอาหารสัตว์ (Feed additive) เป็ นสิ่งที่น่าสนใจอย่างหนึ่งเนื่องจากสารบาง
ชนิดมีคณ
ุ สมบัติที่ใกล้ เคียงกับยาปฏิชีวนะ คือช่วยในการปรับสมดุลของจุลินทรี ย์ในระบบทางเดินอาหาร และ
กระตุ้น การตอบสนองภูมิ ค้ ุม กัน ของสัต ว์ แต่ ไ ม่ เ กิ ด การตกค้ า งหรื อ ทํ า ให้ เ กิ ด การดื อ้ ของจุลิ น ทรี ย์ เ กิ ด ขึ น้
ตัวอย่างเช่น พรี ไบโอติกส์(Prebiotic) ซึง่ Gaggiaet al. (2011) ได้ ให้ คํานิยามของพรี ไบโอติกส์หมายถึงวัตถุดิบ
อาหารสัตว์ทีไม่สามารถย่อยได้ (non digestible) ในระบบทางเดินอาหารส่วนบนแต่สามารถใช้ ประโยชน์ในการ
เลือกกระตุ้นการเจริ ญเติบโตและการทํางานของจุลินทรี ย์ที่มีประโยชน์ในระบบทางเดินอาหาร (Gibson, 2004)
จากการศึกษาของKim et al. (2011) และ Hosseini et al. (2016) พบว่าการเสริ มแมนแนนโอลิโกแซคคาไรด์
(Mannanoligosaccharide; MOS) ซึ่งเป็ นพรี ไบโอติกส์สง่ ผลให้ ไก่เนื ้อมีนํ ้าหนักตัวที่เพิ่มขึ ้น และประสิทธิภาพ
การเปลี่ยนอาหารเป็ นนํา้ หนักตัวดีกว่าไก่เนือ้ ในกลุ่มที่ได้ รับยาปฏิชีวนะอีกทั้งแมนแนนโอลิโกแซคคาไรด์ยงั มี
หน้ าที่ในการกระตุ้นภูมิค้ มุ กันในไก่เนื ้อซึ่งงานวิจยั ของSadeghiet al. (2013) ได้ ทําการเสริ มพรี ไบโอติกส์ใน
อาหารไก่เนื ้อส่งผลให้ ไก่เนื ้อมีความสามารถในสร้ างแอนติบอดีที่เพิ่มมากขึ ้น ทําให้ ไก่เนื ้อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การต้ านทานเชื ้อไวรัสนิวคาสเซิลได้ เพิ่มมากขึ ้น
การทดลองในครั้งนีเ้ ป็ นการศึกษาผลของแมนแนนโอลิโกแซคคาไรด์ต่อสมรรถนะการผลิต ดัชนีชีว้ ัด
ความเครี ยด และระดับภูมิค้ มุ กันต่อวัคซีนโรคนิวคาสเซิลในไก่เนื ้อที่เลี ้ยงภายใต้ สภาวะที่ก่อให้ เกิดความเครี ยด
เพื่อนําไปสูก่ ารพัฒนาเชิงอุตสาหกรรมที่มีคณ
ุ ภาพอันนําไปสูก่ ารผลิตที่ปลอดภัยต่อผู้บริ โภค

อุปกรณ์ และวิธีการ
สัตว์ ทดลอง
การทดลองในครั้งนี ้ใช้ ไก่เนื ้อสายพันธุ์การค้ า Abor acres เพศผู้ อายุ 1 วัน จํานวน 320ตัว ทําการสุม่ ไก่
เนื ้อจํานวน 32 ตัวต่อหน่วยทดลองโดยไก่เนื ้อได้ รับวัคซีนป้องกันโรคจากโรงฟั ก และในวันที่ 7 ของการทดลองได้
ทําวัคซีนนิวคาสเซิลและหลอดลมอักเสบ
แผนการทดลอง
การทดลองครัง้ นี ้แบ่งกลุม่ การทดลองออกเป็ น 2กลุม่ การทดลอง กลุม่ การทดลองละ 5 ซํ ้า รวมทังสิ
้ ้น 10
คอก ดังนี ้
กลุม่ การทดลองที่ 1ไก่เนื ้อเพศผู้ได้ รับอาหารควบคุม
กลุ่ ม การทดลองที่ 2ไก่ เ นื อ้ เพศผู้ ได้ รั บ อาหารควบคุ ม เสริ ม แมนแนนโอลิ โ กแซคคาไรด์ (MOS)
0.1 เปอร์ เซ็นต์
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อาหารทดลองและโรงเรื อน
อาหารที่ใช้ ในการทดลองนี ้เป็ นอาหารไก่เนื ้อเชิงการค้ าที่มีคณ
ุ ค่าทางโภชนะตามความต้ องการของสาย
พันธุ์ไก่เนื ้อ โดยไก่เนื ้อได้ รับนํ ้าสะอาดและอาหารทดลองอย่างเต็มที่ (Ad libitum)เป็ นเวลา 35 วันการทดลองนี ้มี
การจัดการเลี ้ยงไก่เนื ้อพื ้นที่ 2 ตารางเมตร ภายในโรงเรื อนระบบปิ ดที่มีการควบคุมอุณหภูมิและการจัดการแสงที่
เหมาะสม
วิธีการทดลองและเก็บข้ อมูล
วันที่ 35 ของการทดลองทําการชัง่ นํ ้าหนักไก่เนื ้อและอาหารในแต่ละกลุม่ การทดลอง เพื่อนํามาคํานวณ
สมรรถนะการผลิตจากนั้นทําการสุม่ ไก่เนื ้อหน่วยทดลองละ 2 ตัวเพื่อทําการเก็บเลือดไปวิเคราะห์หาปริ มาณเม็ด
เลือดขาวชนิดเฮทเทอโรฟิ ล (Heterophil) และลิมโฟซัยต์(Lymphocyte) เพื่อนําไปคํานวณดัชนีชี ้วัดความเครี ยด
และเก็ บ ตั ว อย่ า งซี รั ม ไปตรวจหาค่ า ระดั บ ภู มิ ค้ ุ มกั น ต่ อ โรคนิ ว คาสเซิ ล ในห้ องปฏิ บั ติ ก ารโดยใช้ วิ ธี
Haemagglutination Inhibition Test
การวิเคราะห์ ข้อมูลทางสถิติ
นําข้ อมูลนํ ้าหนักตัวที่เพิ่มขึ ้น ปริ มาณการกินได้ ประสิทธิภาพการเปลี่ยนอาหารเป็ นนํ ้าหนักตัว ปริ มาณ
เม็ดเลือดขาวชนิดเฮทเทอโรฟิ ล ปริ มาณเม็ดเลือดขาวชนิดลิมโฟซัยต์ อัตราส่วนเม็ดเลือดขาวชนิดเฮทเทอโรฟิ ล
ต่อลิมโฟซัยต์ และระดับของภูมิค้ มุ กันต่อโรคนิวคาสเซิล ที่ได้ มาวิเคราะห์T-test โดยใช้ โปรแกรมสําเร็ จรูป SAS
(1996)

ผลการทดลอง
ผลการศึกษาพบว่าไก่เนื ้อที่ได้ รับอาหารเสริ มแมนแนนโอลิโกแซคคาไรด์ส่งผลให้ มีนํ ้าหนักตัวที่เพิ่มขึ ้น
ปริ มาณการกินได้ และประสิทธิ ภาพการเปลี่ยนอาหารเป็ นนํ ้าหนักตัวไม่แตกต่างกันทางสถิติเมื่อเทียบกับกลุ่ม
ควบคุมดังแสดงใน Table 1ในส่วนดัชนีบ่งชี ้ความเครี ยด พบว่าไก่เนื ้อที่ได้ รับอาหารเสริ มแมนแนนโอลิโกแซคคา
ไรด์มีปริ มาณของเม็ดเลือดขาวชนิดเฮทเทอโรฟิ ล ลิมโฟซัยต์ และอัตราส่วนเม็ดเลือดขาวทัง้ 2 ชนิด ไม่แตกต่าง
กับกลุม่ ควบคุม ดังแสดงใน Table 2
Table 1 Effect of MOS in broiler diets on growth performance (0-35 day)
Treatments
Control
MOS
P-value

Body weight gain (g)
2347.35±55.70
2316.12±100.51
0.5602

Feed intake (g/bird)
3481.91±106.26
3311.63±147.12
0.0692
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Table 2 Effect of MOS in broiler diets on Stress index
Treatments
Heterophil (103/ul)
Control
2.14±0.11
MOS
2.16±0.08
P-value
0.6674
Note: 1Heterophil/Lymphocyte ratio

Lymphocyte (103/ul)
5.23±0.81
6.76±1.37
0.0623

H/L ratio1
0.42±0.07
0.33±0.05
0.0622

การทดลองในครั้งนี ้ได้ ทําการวัดระดับของภูมิค้ มุ กันต่อวัคซีนนิวคาสเซิลในวันสุดท้ ายของการทดลอง
เนื่องจากโรคนิวคาสเซิลเป็ นโรคที่รุนแรงและสามารถระบาดได้ ในไก่เนื ้อ ดังนั้นการตรวจวัดระดับของภูมิค้ มุ กัน
ต่อวัคซีนนิวคาสเซิลเพื่อเป็ นดัชนีบ่งชี ้ถึงความแข็งแรงของตัวสัตว์ โดยระดับภูมิค้ มุ กันเฉลี่ยในไก่เนื ้อที่ดีจะมีค่า
อยู่ในช่วง 2-4(Sadeghiet al., 2013)ซึง่ การศึกษาครั้งนี ้พบว่าไก่เนื ้อที่ได้ รับอาหารเสริ มแมนแนนโอลิโกแซคคา
ไรด์พบว่ามีระดับของภูมิค้ มุ กันต่อวัคซีนนิวคาสเซิลแตกต่างจากกลุม่ ควบคุมอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (P<0.05)
ดังแสดงใน Table 3
Table 3 Effect of MOS in broiler diets on Newcastle disease titers
Treatments
Control
MOS
P-value

Newcastle disease antibody titers
4.80±0.27
3.60±1.02
0.0353

วิจารณ์ ผลการทดลอง
การเสริ มแมนแนนโอลิโกแซคคาไรด์ลงในอาหารไก่เนื ้อในงานวิจัยในครัง้ นี ้ พบว่าในกลุ่มที่มีการเสริ ม
แมนแนนโอลิโกแซคคาไรด์มี นํา้ หนักตัวที่ เพิ่มขึน้ (BWG)ปริ มาณการกิ นได้ (FI) และประสิทธิ ภาพการเปลี่ยน
อาหารเป็ นนํ ้าหนักตัว(FCR) ไม่แตกต่างกับกลุม่ ควบคุม ซึง่ ผลการทดลองข้ างต้ นมีความสอดคล้ องกับ Kimet al.
(2011)โดยพบว่าการเสริ มแมนแนนโอลิโกแซคคาไรด์ และฟรุ กโตโอลิโกแซคคาไรด์ในอาหารไก่เนื ้อ ส่งผลให้ ไก่
เนื ้อมีปริ มาณการกินได้ และประสิทธิภาพการเปลี่ยนอาหารเป็ นนํ ้าหนักตัวไม่แตกต่างกันกับกลุม่ ควบคุม
เมื่อทําการเปรี ยบเทียบปริ มาณของเม็ดเลือดขาวชนิดนิวโทรฟิ ลและลิมโฟซัยต์ซึ่งเป็ นดัชนีในการชี ้วัด
ความเครี ย ดพบว่าในทุก กลุ่มการทดลองไม่มี ความแตกต่า งกันทางสถิ ติ โดยผลการทดลองข้ า งต้ นมี ความ
คล้ ายคลึงกับงานวิจยั ของ Taheri et al. (2014) ที่ได้ ทําการเสริ มพรี ไบโอติกส์ลงในอาหารไก่เนื ้อพบว่าในทุกกลุม่
การทดลองมีดชั นีชี ้วัดความเครี ยดไม่แตกต่างกันทางสถิติ
อี ก ทัง้ ไก่ เ นื อ้ ที่ ไ ด้ รั บ อาหารเสริ ม แมนแนนโอลิโ กแซคคาไรด์ ยัง มี ร ะดับ ภูมิ ค้ ุม กัน ต่อ โรคนิ ว คาสเซิ ล
แตกต่างกับกลุม่ ควบคุม ซึง่ ผลการทดลองในครั้งนี ้มีความสอดคล้ องกับการทดลองของSadeghiet al. (2013) ที่
ได้ ทําการเสริ มแมนแนนโอลิโกแซคคาไรด์และเบต้ ากลูแคนในอาหารไก่เนื อ้ ที่เลี ้ยงภายใต้ สภาวะที่ก่อให้ เกิ ด
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ความเครี ยด พบว่าไก่เนื ้อในกลุม่ การทดลองดังกล่าวมีระดับภูมิค้ มุ กันต่อวัคซีนโรคนิวคาสเซิลสูงกว่ากลุม่ ทดลอง
อื่นอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติซึ่งพรี ไบโอติกส์มีความสําคัญอย่างมากในการกระตุ้นระบบภูมิค้ มุ กันในลําไส้ เล็ก
(intestinal immune system) ส่งผลให้ ไก่เนื ้อมีความสามารถในสร้ างแอนติบอดีที่เพิ่มมากขึ ้น ทําให้ ไก่เนื ้อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการต้ านทานเชื ้อไวรัสนิวคาสเซิลได้ เพิ่มมากขึ ้น(Sadeghiet al., 2013)

สรุ ปผลการทดลอง
จากการศึกษาการเสริ มพรี ไบโอติกส์ในอาหารไก่เนื ้อ สามารถสรุ ปได้ ว่าการเสริ มพรี ไบโอติกส์ชนิดแมน
แนนโอลิโกแซคคาไรด์ที่ระดับ 0.1 เปอร์ เซ็นต์ ส่งผลให้ ไก่เนื ้อมีระดับภูมิค้ มุ กันต่อวัคซีนโรคนิวคาสเซิลที่ดีขึ ้น
แต่ ไ ม่ มี ผ ลต่ อ นํ า้ หนั ก ตั ว ที่ เ พิ่ ม ขึ น้ ปริ ม าณการกิ น ได้ ประสิ ท ธิ ภ าพการเปลี่ ย นอาหารเป็ นนํ า้ หนั ก ตั ว
และอัตราส่วนเม็ดเลือดขาวชนิดเฮทเทอโรฟิลกับลิมโฟซัยต์
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การปรับปรุ งคุณภาพฟางข้ าวด้ วยนํา้ กากผงชูรสเพื่อเป็ นแหล่ งอาหารหยาบในสัตว์ เคีย้ วเอือ้ ง
Improving rice straw quality by treated with monosodium glutamate by-product for use as
roughage source in ruminant diets.
สิทธิศักดิ์ คงสินธุ์1สมเกียรติ ประสานพานิช1และพงศ์ธร คงมัน่ 1*
Sittisak Kongsin1, Somkiert Prasanpanich1 and Phongthorn Kongmun1*

บทคัดย่ อ
การทดลองนี ้วางแผนการทดลองแบบ 3 x 3 Factorialin CRD ปั จจัย A ระดับของฟางข้ าวต่อนํ ้ากากผง
ชุรส(1:1, 1:1.5, 1:2) ปั จจัย B ระยะเวลาในการหมัก (0, 7 และ 14วัน) ใช้ ฟางข้ าวหมักยูเรี ย 4% เป็ นกลุ่ม
ควบคุมพบว่าองค์ประกอบทางเคมีของกลุม่ ควบคุมกับกลุม่ การทดลองอื่นๆ แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญยิ่งทาง
สถิติ(P<0.001)ขณะที่ปริ มาณโปรตีนรวมสามารถมีค่าสูงสุดถึง42%แต่มีปริ มาณของเซลลูโลสลดลงเมื่อทําการเพิ่ม
สัดส่วนของฟางข้ าวต่อนํ ้ากากผงชูรส อีกทังการย่
้
อยได้ ของวัตถุแห้ งในกลุ่มของฟางข้ าวหมักกับนํ ้ากากผงชูรสที่สดั ส่วน
่ ควบคุมอย่างมีนยั สําคัญยิ่งทางสถิติ เมื่อทําการบ่มถึงชัว่ โมงที่ 72 พบว่าฟางข้ าว
1:2 โดยวิธีIn saccoมีค่าสูงกว่ากลุม
หมักที่ 7 และ 14 วันมีแนวโน้ มการย่อยได้ ของวัตถุแห้ งสูงกว่ากลุ่มควบคุม(P=0.016)ดังนันนํ
้ ้ากากผงชูรสสามารถ
ปรับปรุงคุณภาพของฟางข้ าวได้ โดยทําให้ มีการเพิ่มขึ ้นของปริมาณโปรตีนรวมและเพิ่มการย่อยได้ เมื่อเปรี ยบเทียบกับการ
ใช้ ฟางข้ าวหมักร่วมกับยูเรี ย 4%

ABSTRACT
Experimental (units) design were randomly assigned in (3 x 3) factorial arrangement in
completed randomized design. Factor A was ratio of rice straw (RS) to monosodium glutamate byproduct (MSGB) (1:1, 1:1.5, and 1:2) andfactor B was fermentation times (0, 7 and 14 days). And a
control was 4 % urea treated in rice straw (UTR) at 14 days. It was found that chemical compositions
of control and treatments were significantly different (P<0.001) due to the effect of RS:MSGBratio was
except percentage of hemicellulose. Crude protein content were increased when high ratio of
RS:MSGB. In addition, crude protein content was increased up to 42 % dry matter basis. Cellulose
contents were decreased when increased ratio of RS:MSGB. Moreover, Insacco techniquehad dry
matter digestibility of treatments 1:2 ratio were higher (P<0.001) than control. At 72 hours incubation,
In sacco dry matter digestibility in 7 and 14 days had tended to be higher (P=0.016) than no
fermentation (0 day). Under this study could be concluded that MSGB can improve qualities of rice
straw in terms of increase crude protein content and increase digestibility when compare with 4%
urea treated rice straw.
Keywords: Monosodium Glutamate by-Product, Rice Straw, Roughage, Digestibility, Ruminant
* Corresponding author; e-mail address: fagrptk@ku.ac.th
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ภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
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คํานํา
ฟางข้ าวเป็ นผลิตผลพลอยได้ ทางการเกษตร ที่มีปริ มาณมากในประเทศไทย และถูกนํามาแปรรู ปไปใช้
ในกระบวนการต่าง ๆ ในทางการเกษตร สําหรับในการเลี ้ยงสัตว์เคี ้ยวเอื ้อง ฟางข้ าวเป็ นแหล่งอาหารหยาบที่มีการ
ใช้ กนั อย่างกว้ างขวาง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้ เลี ้ยงสัตว์ในพื ้นที่ที่ขาดแคลนแหล่งอาหารหยาบคุณภาพดี และ
ยังเป็ นแหล่งอาหารหยาบที่สามารถเก็บไว้ ใช้ ได้ ในฤดูแล้ งเป็ นต้ น การใช้ ฟางข้ าวเป็ นแหล่งอาหารหยาบมีข้อจํากัด
เนื่ อ งจากมี คุณ ค่า ทางอาหารที่ น้ อ ยโดยเฉพาะอย่า งยิ่ง ระดับ โปรตี นประมาณ 2-3 เปอร์ เ ซ็น ต์ จึง มี ก ระบวน
ปรับปรุ งคุณภาพฟางข้ าวให้ มีคณ
ุ ภาพที่สงู ขึ ้น ทั ้งการเพิ่มระดับโปรตีน และการเพิ่มความสามารถในการย่อยได้
ให้ สงู ขึ ้น กันอย่างแพร่ หลายทังในอดี
้
ตและปั จจุบนั เช่น การทําฟางหมักยูเรี ยที่ระดับความเข้ มข้ น 4-6เปอร์ เซ็นต์
ฟางหมักโซเดียมไฮดรอกไซด์ (NaOH) 1‐5เปอร์ เซ็นต์ (Wanapatet al., 1985) และการหมักฟางข้ าวด้ วยเชื ้อรา
OrpinomycesNeocallimastixและ Piromyces (Lee. et al., 2014).เป็ นต้ น
นอกจากนี ้ยังมีผลพลอยได้ จากภาคอุตสาหกรรมต่างๆ ที่สามารถนํามาปรับปรุ งสําหรับใช้ เป็ นอาหาร
สัตว์ได้ เช่น ผลพลอยได้ จากโรงงานผลิตผงชูรส เรี ยกผลพลอยได้ ที่เหลือจากกระบวนการผลิตนี ้ว่า นํ ้ากากผงชูรส
โดยมีองค์ประกอบทางเคมีของโปรตีนหยาบ29.31% วัตถุแห้ ง 63.38% ความชื ้น 37.7%ไขมัน 0.33% เถ้ า
2.90% และกรดกลูตาเมท 3.08% (Padunglerk et al., 2016) ซึง่ เริ่ มแรกมีการนํานํ ้ากากผงชูรสใช้ เป็ นปุ๋ยในนา
ข้ าวเนื่องจากมีระดับไนโตรเจนสูง ต่อมาได้ ใช้ เป็ นส่วนผสมของอาหารเลี ้ยงไก่เนื ้อ ไก่ไข่ สุกรรุ่นและสุกรขุน ต่อมา
ใช้ เป็ นแหล่งโปรตีนในอาหารสัตว์เคี ้ยวเอื ้อง จากการศึกษาใช้ นํ ้ากากผงชูรสผสมกากนํ ้าตาลทดแทนอาหารข้ นใน
โคสาวลูกผสมโฮสไตน์ฟรี เชี่ยน สามารถใช้ ได้ ถึงระดับ 37.5% โดยไม่มีผลต่อการให้ ผลผลิต และลดต้ นทุนการ
ผลิตของโคสาว (อรวิมล และคณะ, 2555) นอกจากนั้นการใช้ นํ ้ากากผงชูรสที่ 24 และ 8 เปอร์ เซ็นต์ พบว่าไม่มีผล
ต่อปริ มาณการกินได้ ของวัตถุแห้ ง ประสิทธิภาพการใช้ อาหาร ปริ มาณการกินได้ คิดเป็ นเปอร์ เซ็นต์ของนํ ้าหนักตัว
อัตราการเจริ ญเติบโตและพบว่าการใช้ ที่ระดับ 4 เปอร์ เซ็นต์ มีผลต่อการเพิ่มอัตราการเจริ ญเติบโตสูงที่สดุ (มธุรส,
2552) และการใช้ นํ ้ากากผงชูรสทดแทนกากถัว่ เหลือง เพื่อเป็ นแหล่งโปรตีนในอาหารโคระยะให้ นม ที่ระดับ 0 20
40 และ 60 เปอร์ เซ็นต์ โดยไม่มีผลต่อปริ มาณการกินได้ ปริ มาณและองค์ประกอบนํา้ นม กระบวนการหมักใน
กระเพาะรู เมนและผลตอบแทนทางเศรษฐกิ จ พบว่า การใช้ นํา้ กากผงชูรสทดแทนกากถั่วเหลือ งที่ ระดับ 40
เปอร์ เซ็นต์ ทําให้ เพิ่มผลกําไรสุทธิจากผลผลิตนํ ้านมได้ ดีที่สดุ และการใช้ นํ ้ากากผงชูรสทดแทนกากถั่วเหลืองที่
ระดับ 60 เปอร์ เซ็นต์ทําให้ ลดค่าใช้ จ่ายได้ ถึง 2.9 - 17.3 เปอร์ เซ็นต์ และมีกําไรที่เพิ่มขึ ้นจากผลผลิตนํ ้านมได้ ถึง
33.3 เปอร์ เซ็นต์ (Padunglerket al., 2016)จากผลการศึกษาข้ างต้ นสามารถใช้ นํ ้ากากผงชูรสได้ โดยไม่มี
ผลกระทบต่อการให้ ผลผลิตและตัวสัตว์ ซึง่ สามารถนํามาใช้ เป็ นแหล่งโปรตีนในอาหารสัตว์ได้
ดังนั้น การศึกษาวิจยั ในครั้งนี ้เพื่อศึกษาการใช้ ประโยชน์จากนํ ้ากากผงชูรสหมักร่ วมกับฟางข้ าวเพื่อเป็ น
แหล่งอาหารหยาบที่มีโปรตีนสูงในอาหารสัตว์เคี ้ยวเอื ้อง และใช้ เป็ นอาหารสัตว์ทางเลือกสําหรับเกษตรกรผู้เลี ้ยง
สัต ว์ เ คี ย้ วเอื อ้ ง ทั้ง นี เ้ พื่ อ ลดต้ น ทุน ในการผลิต อาหารหยาบและเป็ นแนวทางการใช้ เ ป็ นวัต ถุดิบ อาหารสัต ว์
ทางเลือกในการเพิ่มผลผลิตสัตว์ในสัดส่วนที่เหมาะสม ไม่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพสัตว์ และสามารถให้ ผลผลิต
เพิ่มขึ ้นได้
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อุปกรณ์ และวิธีการ
การทดลองที่ 1การศึกษาการปรับปรุงคุณภาพของฟางข้ าวหมักร่วมกับนํ ้ากากผงชูรสในระดับที่แตกต่างกัน
การทดลองการหมักฟางข้ าวร่ วมกับนํ ้ากากผงชูรสที่มีระดับความเข้ มข้ นที่แตกต่างกันของฟางข้ าวต่อนํ ้า
กากผงชูรสในอัตราส่วนดังนี ้ 1:11:1.5 และ 1:2 กรัมตามลําดับและทําการหมักในระยะเวลาที่แตกต่างกันที่07 และ
14 วัน โดยเปรี ยบเทียบกับกลุม่ ควบคุมที่ใช้ ฟางข้ าวหมักกับยูเรี ย 4เปอร์ เซ็นนาน 14 วัน ภายใต้ อณ
ุ หภูมิห้องและอยู่
ในสภาวะไร้ ออกซิเจน ซึ่งมีวิธีการดังนี ้ทําการชัง่ ฟางข้ าวและนํ ้ากากผงชูรส ตามสัดส่วนลงในถุงพลาสติกคลุกเคล้ า
ส่วนผสมทั้งหมดให้ เข้ ากัน(บรรจุ 300 กรัมต่อถุง) ไล่อากาศในถุงออกให้ มากที่สดุ หลังจากนั้นทําการมัดปากถุงให้
แน่น นําตัวอย่างไปเก็บอยู่ภายใต้ อณ
ุ หภูมิห้องไม่มีแสงแดด เมื่อครบกําหนด 7 และ 14 วันตัวอย่างถูกนําไปอบให้
แห้ งที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียสและบด เพื่อที่จะนํามาวิเคราะห์หาองค์ประกอบทางเคมีและโภชนะของอาหาร
ดังนี ้วัตถุแห้ ง (DM) อินทรี ยวัตถุ (OM) และโปรตีนหยาบ (CP) เถ้ า (Ash)โดยวิธี Proximate analysis ตามวิธีของ
AOAC (1997) และเยื่อใยที่ไม่ละลายในสารฟอกที่เป็ นกลาง (NDF)เยื่อใยที่ไม่ละลายในสารฟอกละลายที่เป็ นกรด
(ADF)ลิกนิน (ADL) ตามวิธีของ Van Soestet al. (1994)หลังจากนั้นนําค่าการวิเคราะห์จากห้ องปฏิบตั ิการ
วิเคราะห์ผลทางสถิติ
การทดลองที่ 2การศึกษาผลของฟางข้ าวหมักร่ วมกับนํ ้ากากผงชูรสต่อความสามารถในการย่อยได้ ในกระเพาะรู
เมน โดยวิธี In saccotechnique
การทดลองนําฟางข้ าวที่หมักร่วมกับนํ ้ากากผงชูรสในสัดส่วน 1:2 จาก 3 ระยะเวลาการหมักคือ 0 7 และ 14
วัน มาศึกษาร่ วมกับกลุม่ ควบคุมที่ใช้ ฟางข้ าวหมักกับยูเรี ย 4เปอร์ เซ็นนาน 14 วัน นํามาศึกษาความสามารถในการ
ย่อยได้ ในกระเพาะรูเมนโดยวิธี In saccoโดยการชัง่ และบรรจุตวั อย่างปริ มาณ 0.5 กรัม ลงในถุงไนลอนที่มีรูขนาด
25 นาโนเมตร (ANKOM Technology Corp) เพื่อนําไปบ่มในกระเพาะรู เมนของกระเบือเพศเมียเจาะกระเพาะ
จํานวน 2 ตัวตัวละ 6ซํ ้า เพื่อศึกษาความสามารถในการย่อยได้ ของตัวอย่างทัง้ 4 ชนิด ในระยะเวลา 024 48 และ 72
ชัว่ โมงตามลําดับ ตัวอย่างที่นําออกมาจะถูกนํามาล้ างและอบเพื่อวิเคราะห์หาวัตถุแห้ ง (DM) AOAC (1997)เพื่อ
คํานวณความสามารถในการย่อยได้ ในกระเพาะรู เมน นําค่าการวิเคราะห์จากห้ องปฏิบตั ิการมาวิเคราะห์ผลทาง
สถิติ
การวิเคราะห์ ข้อมูล
นําข้ อมูลที่ได้ ทั้งหมดจากการทดลองมาวิเคราะห์หาความแปรปรวนทางสถิติโดย General Linear
Model (GLM) จากโปรแกรมสําเร็ จรูป SASV 9.0(SAS, 1990)เปรี ยบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของแต่ละ
ทรี ทเมนต์ด้วยวิธี Orthogonal contrast (การทดลองที่ 1) Ducan’s New Multiple Range Test (การทดลองที่ 2)
ตามวิธีของ Steel and Torrie (1980)
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ผลการทดลอง
Table 1. Chemical compositions of UTR and MSGB treated rice straw in several of fermentation time
(DM basis).
Items
DM
OM
CP
Hemicellulose Cellulose
UTR
44.3f
85.3
9.6
22.8a
39.3
a
bc
RS:MSGB 0 day
62.1
86.5
26.4
18.0
29.1
(1:1)
7 days
64.2a
85.6
26.4
18.2b
28.1
14 days
59.4b
87.0
28.8
17.2bcd
29.0
RS:MSGB 0 day
58.1b
86.7
33.2
16.0d
26.4
bc
d
(1:1.5)
7 days
57.7
86.3
33.3
15.6
26.7
14 days
55.6cd
86.9
34.4
16.4cd
24.7
RS:MSGB 0 day
57.5bc
87.3
37.9
13.5e
23.9
(1:2)
7 days
55.2d
90.7
42.2
13.6e
23.0
e
e
14 days
52.3
87.4
39.8
12.1
23.0
P-value
Ratio
<.001
<.001
<.001
<.001
<.001
Day
<.001
0.650
0.062
0.186
0.266
Interaction
0.009
0.157
0.314
0.042
0.441
UTR vs <.001
<.001
<.001
<.001
<.001
others
SEM
0.990
0.311
1.559
0.550
0.880
a-f
Values on the same column with different superscripts differed (P <0.05)
UTR = 4% Urea treated rice straw for 14 days, MSGB = Monosodium glutamate by-product,
RS = Rice straw, SEM = standard error of the means, DM = Dry matter, OM = OM = Organic matter,
CP = Crude protein
การศึกษาองค์ ประกอบทางเคมีของฟางข้ าวหมักร่ วมกับนํา้ กากผงชูรส
ผลการศึกษาองค์ประกอบทางเคมีของฟางข้ าวหมักร่ วมกับกากนํ ้าผงชูรส แต่ละระดับและระยะเวลาใน
การหมักที่แสดงดังตารางที่ 1 พบว่าเมื่อเปรี ยบเทียบระหว่างกลุ่มควบคุม (ฟางหมักยูเรี ย 4 %) กับกลุ่มอื่น ๆ
องค์ประกอบทางเคมีมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.001) กลุ่มควบคุมมีสดั ส่วนของวัตถุ
แห้ ง อินทรี ยวัตถุ และ โปรตีนหยาบ น้ อยกว่ากลุ่มอื่น ๆ อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ และสัดส่วนของเฮมิเซลลูโลส
และ เซลลูโลสมีคา่ สูงกว่ากลุม่ อื่นๆ อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ เมื่อพิจารณาปั จจัยที่มีผลต่อองค์ประกอบทางเคมี
พบว่าสัดส่วนของฟางข้ าวต่อนํ ้ากากผงชูรส (RS : MSGB) มีผลต่ออินทรี ย์วตั ถุ โปรตีนหยาบ และเซลลูโลส เมื่อ
เพิ่มระดับของนํ ้ากากผงชูรสเพิ่มขึ ้นทําให้ สดั ส่วนของอินทรี ยวัตถุ และ โปรตีนหยาบ เพิ่มขึ ้นอย่างมีนยั สําคัญทาง
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สถิ ติ นอกจากนี ้ สัด ส่ว นของเซลลูโ ลสลดลงอย่า งมี นัย สํา คัญ ทางสถิ ติ สํ า หรั บ ระยะเวลาของการหมัก จาก
การศึกษาในครั้งนี ้พบว่าไม่มีผลต่อองค์ประกอบทางเคมี อย่างไรก็ตามพบว่าสัดส่วนของเฮมิเซลลูโลสพบว่ากลุม่
ที่มีสดั ส่วน (1:2) พบสัดส่วนของเฮมิเซลลูโลสน้ อยที่สดุ

การศึกษาการย่ อยได้ ของฟางข้ าวหมักร่ วมกับกากนํา้ ผงชูรสในกระเพาะรู เมนโดยวิธี In sacco
จากการศึกษาการย่อยได้ ของฟางข้ าวหมักร่วมกับกากนํ ้าผงชูรสในสัดส่วน (1:2) แต่ละระยะการหมักใน
กระเพาะรูเมนโดยวิธี In saccoเปรี ยบเทียบกับกลุม่ ควบคุม (ฟางหมักยูเรี ย 4%) แสดงดังตารางที่ 2 พบว่ากลุม่ ที่
หมักด้ วยนํ ้ากากผงชูรสมีความสามารถในการย่อยได้ ที่สงู กว่ากลุม่ ควบคุมอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติตั้งแต่ชวั่ โมง
ที่ 0 ถึง 72 ของกระบวนการหมัก (P<0.001) และเมื่อพิจารณาในกลุม่ ที่หมักด้ วยนํ ้ากากผงชูรสพบว่าการหมักใน
ระยะเวลา 7 และ 14 วัน มีผลทําให้ ความสามารถในการย่อยได้ ณ ชัว่ โมงที่ 72 สูงกว่ากลุม่ ที่ไม่ได้ หมัก (0 วัน)
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (P=0.036)
Table 2.In sacco dry matter digestibility of UTR and MSGB treated rice straw at 0, 7 and 14 days in
buffalo heifer
Items
UTR
RS:MSGB (1:2)
UTR vs
0 vs
7 vs 14
SEM
7, 14
0 day 7 day 14 day Others
In sacco DM digestibility, (%)
0 hr
14.4c
45.4b 47.8a 45.3b <0.001 0.173
0.016
2.894
b
a
a
a
24 hr
29.7
52.3
54.5
52.3
<0.001 0.289
0.094
2.159
b
a
a
a
48 hr
43.0
59.8
60.7
61.4
<0.001 0.327
0.800
1.686
72 hr
47.3c
60.9b 64.6a 63.6ab <0.001 0.036
0.551
1.555
a,b,c
Values on the same column with different superscripts differed (P <0.05)
UTR = 4% Urea treated rice straw for 14 days, MSGB = Monosodium glutamate by-product, RS =
Rice straw, SEM = standard error of the means

วิจารณ์ ผลการทดลอง
จากการศึกษาองค์ประกอบทางเคมีของฟางข้ าวหมักร่ วมกับนํ ้ากากผงชูรส แต่ละระดับและระยะเวลา
ในการหมัก พบว่าระดับโปรตีนหยาบ(CP) และ อินทรี ยวัตถุ (OM) ของฟางข้ าวหมักมีคา่ สูงขึ ้นเมื่อเพิ่มปริ มาณ
ของนํ า้ กากผงชูรสและผลของ Cellulose มีค่าลดลง แต่ระยะเวลาไม่ส่งผลต่อการหมักSundstol and
Coxworth(1984) ได้ รายงานว่า ฟางข้ าวที่ หมักด้ ว ยนํ า้ กากผงชูรสทํ า ปฏิ กิริย าทางเคมี ที่ เกิ ดขึน้ ในการหมัก
ระหว่างนํ ้ากากผงชูรสกับลิกโนเซลลูโลส (lignocellulose) ส่งผลให้ เกิดการบวมพอง (swelling) ของเส้ นใยและ
ทําให้ แรงยึดของพันธะลิกนินกับเซลลูโลส (lignocellulose bonding) น้ อยลงจึงเปิ ดโอกาสให้ จลุ ินทรี ย์หรื อ
นํ ้าย่อยเข้ าไปย่อยผนังเซลล์ได้ มากขึ ้นนอกจากนี ้ Lee et al. (2014) รายงานว่าการปรับปรุงคุณภาพฟางข้ าวทํา
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ให้ การใช้ ประโยชน์ของเซลลูโลสมีประสิทธิภาพสูงโดยในการทดลองนี ้พบว่าระยะเวลาในการย่อยได้ ที่ 0 24 48
และ 72 ชัว่ โมง มีผลต่อประสิทธิภาพการย่อยได้ ของฟางข้ าวที่หมักร่ วมกับนํ ้ากากผงชูรส สูงกว่าฟางข้ าวหมักยู
เรี ย (กลุ่ม ควบคุม ) ซึ่งการหมัก ฟางข้ า วทํ า ให้ ก ารย่อยสลายลิกนิ น และคุณค่า ทางโภชนของฟางข้ าวสูงขึน้
(Tuyenet al., 2012) การหมักยังส่งผลให้ การย่อยสลายที่ดีขึ ้นของโปรตีน และเพิ่มแบคทีเรี ยที่ช่วยย่อยเซลลูโลส
(Bureenoket al.,2011)ซึ่งนํา้ กากผงชูรสมีประสิทธิ ภาพในการปรับปรุ งคุณภาพฟางข้ าวต่อการย่อยได้ ของ
ไนโตรเจนและการหมักในกระเพาะรูเมน

สรุ ป
การทดลองพบว่าสามารถใช้ นํ ้ากากผงชูรสหมักร่ วมกับฟางข้ าว สามารถปรับปรุ งคุณภาพของฟางข้ าว
ให้ มีโปรตีนสูงขึ ้น และเพิ่มการย่อยได้ เมื่อเทียบกับฟางข้ าวหมักยูเรี ย 4 เปอร์ เซ็นต์
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ผลของกากมันสําปะหลังผสมนํา้ กากผงชูรส (CPMSG) เป็ นแหล่ งโปรตีนในอาหารข้ นในแพะ
Effect of cassava pulp mixed monosodium glutamate by-product (CPMSG) as protein source
in goat concentratesdiet
พุทธินันท์ รั กบุญ1, สมเกียรติ ประสานพานิช1และพงศ์ธร คงมัน่ 1*
Puttinan Rukboon1, Somkiert Prasanpanich1 and Phongthorn Kongmun1*

บทคัดย่ อ
แพะเพศผู้สายพันธุ์บอร์ ลกู ผสม จํานวน 12 ตัว นํ ้าหนักเฉลี่ยที่ 12.76± 2.02 กิโลกรัม ทําการสุ่มแพะ
ออกเป็ น 3 กลุม่ ตามแผนการทดลองแบบสุม่ สมบูรณ์ และได้ รับอาหารข้ นที่แตกต่างกันดังนี ้ ไม่มีการใช้ CPMSG
(กลุม่ ควบคุม) CPMSG ร้ อยละ 10 และร้ อยละ 15 ในสูตรอาหารตามลําดับและได้ รับหญ้ าแพงโกล่าแบบเต็มที่
ผลการทดลองพบว่ า นํ า้ หนัก ตัว ที่ เ พิ่ ม ขึน้ และอัต ราการเจริ ญ เติ บ โตเฉลี่ ย ต่อ วัน มี ค วามแตกต่า งกัน อย่ า งมี
นัยสําคัญทางสถิติ ในขณะที่ความสามารถในการย่อยได้ ของโปรตีนมีความแตกต่างกันทางสถิติและพบว่ากลุม่ ที่
ได้ รับ CPMSG 15% มีค่าสูงกว่ากลุ่มอื่นๆ อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ ความเข้ มข้ นของแอมโมเนียไนโตรเจนใน
กลุม่ ที่ได้ รับ CPMSG 15% มีคา่ สูงที่สดุ ความเข้ มข้ นของแอมโมเนียไนโตรเจนในกลุม่ ที่ได้ รับ CPMSG 15% มีคา่
สูงที่สดุ ความเข้ มข้ นของกรดไขมันที่ระเหยได้ ทงหมดของกลุ
ั้
ม่ ที่ได้ รับ CPMSG (10 และ 15%) มีคา่ สูงกว่ากลุ่ม
ควบคุมอย่างมีนยั สําคัญ ประชากรจุลนิ ทรี ย์ในกระเพาะรูเมนไม่พบความแตกต่าง จากการทดลองนี ้สามารถสรุป
ได้ ว่า สามารถใช้ CPMSG ในระดับ 15% ในสูตรอาหารข้ น โดยสามารถเพิ่มปริ มาณการกินได้ ความสามารถใน
การย่อยได้ ของโปรตีน ความเข้ มข้ นของกรดไขมันที่ระเหยได้ ทงหมด
ั้
และ ประสิทธิภาพการเจริ ญเติบโต

ABSTRACT
Twelve male Crossbred Boer goats averaging 12.76 ± 2.02 kg of BW were selected and
randomly assigned to 3 dietary treatments randomly assigned according to completely randomize
design. The treatments were as follows: concentrate diets with no CPMSG (control); concentrate diets
withCPMSG 10% and 15%. Pangola hay was offered ad libitum. It was found that BW gain and ADG
were significantly different among treatments. While the CPMSG 15% had significantly higher
CPdigestibility than other treatments. On daily average of ruminal ammonia nitrogen concentration in
CPMSG 15% treatment had shown the highest. Total VFA concentrations in CPMSG treatments (10
and 15%) were significantly higher than control treatment.Ruminal microorganism populations were
not different. Based on this experiment, it could be concluded that use CPMSG 15% as aprotein
source could increase feed intake, CP digestibility, total VFAconcentrations and growth performance.
Keywords: Monosodium glutamate by-product, cassava pulp, rumen fermentation, goat
* Corresponding author; e-mail address: fagrptk@ku.ac.th
1
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คํานํา
ปั จจุบนั การใช้ วตั ถุดิบอาหารสัตว์ในปั จจุบนั มีความหลากหลายมากขึ ้น และวัตถุดิบอาหารสัตว์มีราคา
สูง ประกอบกับในบางช่วงมักเกิดปั ญหาการขาดแคลนวัตถุดิบอาหารสัตว์ ส่งผลให้ วตั ถุดิบอาหารสัตว์มีราคา
แพง ดังนันการนํ
้
าเอาผลพลอยได้ จากอุตสาหกรรมเกษตรเข้ ามาใช้ เป็ นแหล่งวัตถุดิบอาหารสัตว์ จะช่วยลดต้ นทุน
ในการผลิตสัตว์ โดยกากมันสําปะหลังที่ได้ จากโรงงานผลิตแป้งมันสําปะหลัง มีศกั ยภาพเพียงพอที่จะนํามาเป็ น
แหล่ง พลัง งานได้ เนื่ อ งจากมี ค่า พลัง งานสูง ถึ ง 3,027 กิ โ ลแคลลอรี่ /กก. สัต ว์ สามารถย่อย และดูด ซึม ไปใช้
ประโยชน์ได้ ถึง 65-80 เปอร์ เซ็นต์ (สมเจต, 2530) อีกทั้งกากมันสําปะหลังเป็ นวัตถุดิบที่มีราคาถูกแต่มีโปรตีนตํ่า
ประมาณ 2 เปอร์ เซ็นต์ เพื่อให้ สัตว์ ได้ รับโปรตีนและพลังงานเพียงพอ การผสมกากมันสําปะหลังกับวัตถุดิบ
โปรตีนอื่น ๆ เช่น นํ ้ากากผงชูรสในอัตราที่เหมาะสมสามารถช่วยให้ กากมันสําปะหลังมีระดับโปรตีนที่เพิ่มขึ ้น โดย
การใช้ นํ ้ากากผงชูรสสําหรับเป็ นแหล่งโปรตีนอาหารสัตว์นั ้นได้ มีการศึกษามาอย่างต่อเนื่อง เช่น การศึกษาของอร
วิมล และ คณะ (2555) พบว่าสามารถใช้ นํ ้ากากผงชูรสทดแทนอาหารข้ นได้ ถึง 37.5% และ Padunglerket al.
(2015) พบว่าการใช้ นํ ้ากากผงชูรสทดแทนกากถั่วเหลืองในระดับ 60 % สามารถลดค่าใช้ จ่ายต้ นทุนอาหารลง
2.9-17.3 เปอร์ เซ็นต์ และเพิ่มกําไรจากการผลิตนํ ้านมได้ โดยไม่มีผลกระทบต่อการให้ ผลผลิตของสัตว์ อย่างไรก็
ตามการใช้ นํา้ กากผงชูรสในรู ปแบบของเหลวผสมในสูตรอาหารข้ นมี ข้ อจํ า กัดเรื่ อ งความชื น้ จึง จํ า เป็ นต้ อ ง
พัฒนาการโดยการลดความชื ้นเพื่อให้ นําไปใช้ ได้ ง่ายขึ ้นเช่นการผสมร่ วมกับกากมันสําปะหลังและการตากแห้ ง
เป็ นต้ น
ดังนั้นการวิจยั ครั้งนี ้จึงมีวตั ถุประสงค์เพื่อ การปรับปรุงคุณภาพของกากมันสําปะหลังร่ วมกับนํ ้ากากผงชู
รส และใช้ ประโยชน์เป็ นแหล่งโปรตีนในอาหารข้ น เพื่อเป็ นแนวทางในการใช้ ประโยชน์จากกากมันสําปะหลังผสม
นํ ้ากากผงชูรส เป็ นแหล่งวัตถุดบิ โปรตีนในอาหารสําหรับสัตว์เคี ้ยวเอื ้องต่อไป

อุปกรณ์ และวิธีการ
แพะเพศผู้สายพันธุ์บอร์ ลกู ผสม จํานวน 12 ตัว อายุ 3เดือน นํ ้าหนักเฉลี่ยที่ 12.76 ± 2.02 กิโลกรัม ทํา
การสุม่ แพะออกเป็ น 3 กลุม่ ตามแผนการทดลองแบบสุม่ สมบูรณ์ และได้ รับอาหารข้ นที่แตกต่างกันดังนี ้ ไม่มีการ
ใช้ CPMSG (กลุม่ ควบคุม) CPMSG ร้ อยละ 10 ในสูตรอาหาร และ CPMSG ร้ อยละ 15 ในสูตรอาหารตามลําดับ
แพะทุกตัวได้ รับอาหารข้ นเพื่อให้ ได้ รับโปรตีนเท่ากัน 55 กรัมต่อตัวต่อวัน และได้ รับหญ้ าแพงโกล่าแบบเต็มที่ เป็ น
ระยะเวลา 50 วัน ให้ อาหาร2 ครั้งต่อวัน บันทึกปริ มาณการกินได้ ตลอดการทดลองเป็ นรายวัน บันทึกนํ ้าหนักตัว
ของสัตว์เริ่ มต้ นและสิ ้นสุดการทดลอง เก็บตัวอย่างอาหารข้ นและหยาบและมูลสัตว์เพื่อศึกษาถึงปริ มาณการกิน
ได้ และ ความสามารถในการย่อยได้ เมื่อสิ ้นสุดการทดลองเก็บตัวอย่างเลือด ของเหลวในกระเพาะรูเมนในชัว่ โมง
ที่ 02 และ 4 หลังได้ รับอาหาร นําตัวอย่างเลือดวิเคราะห์หาค่ายูเรี ยไนโตรเจนในกระแสเลือด (BUN) โดยวิธี
Urea-Berthelot (Henry et al.,1974) นําของเหลวในกระเพาะรูเมนวัดความเข้ มข้ นของกรดไขมันที่ระเหยได้ ง่าย
โดยวีธีโครมาโตรกราฟี (High Performance Liquid Chromatography, HPLC) และนําของเหลวในกระเพาะรู
เมนมาวิเคราะห์หาค่าแอมโมเนียไนโตรเจน (NH3-H) โดยวิธีการของ Chaney and Marbach(1962) และนับ
จํานวนจุลินทรี ย์โดยวิธีการของ Galyean (1989) นําข้ อมูลที่เก็บบันทึกมาวิเคราะห์ความแปรปรวน (analysis of
varance; ANOVA) ระยะเวลาในการทําวิจยั ระหว่างเดือน มกราคม 2558– ตุลาคม 2558 ทดสอบความแตกต่าง
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ของค่าเฉลี่ยโดยวิธี Duncan’s New Multiple Range Test ด้ วยโปรแกรมสําเร็ จรูป SAS (1999) ส่วนประกอบ
ของอาหารข้ นและองค์ประกอบทางเคมีของอาหารข้ นทั้งสามสูตร หญ้ าแพงโกล่า และ การมันสําปะหลังผสมนํ ้า
กากผงชูรส (CPMSG) ดังแสดงในTable 1
Table 1 Feed ingredients and chemical composition used in the experimental ration
Ingredients

Concentrate (kg)
Pangola
CPMSG 0% CPMSG 10% CPMSG 15% Hay
Corn
61
61
61
Rice bran
10
10
10
Soybean meal
25
15
10
CPMSG
0
10
15
Molasses
3
3
3
Mineral mix
1
1
1
Chemical composition (g/kg)
Dry matter
905.2
878.5
878.2
899.1
On dry matter basis
Organic matter
956.1
946.1
944.2
899.3
Crude protein
170
160
150
70.3
Ether extract
24.2
15.1
20.2
8.1
Neutral detergent fiber 40.9
24.3
31.7
72.8
Acid Detergent Fiber
4.2
6.4
6.4
50.3
Gross energy (kcal/kg) 3812.5
3494.1
3373.6
3614.0

CPMSG

931.0
90.8
268.0
1.1
26.6
18.3
3485.7

ผลการทดลอง
จากTable2 พบว่า นํ ้าหนักเริ่ มต้ นและนํ ้าหนักสุดท้ ายแต่ละกลุม่ การทดลองพบว่าไม่มีความแตกต่างกัน
ทางสถิติ (P>0.05) อย่างไรก็ตามพบว่านํ ้าหนักตัวที่เพิ่มขึ ้น (BW gain) และอัตราการเจริ ญเติบโตเฉลี่ยต่อวัน
(ADG, g/day) มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (P<0.05) ซึง่ พบว่ากลุม่ ที่ได้ รับ CPMSG ในระดับ
15 % ส่งผลให้ มีคา่ สูงที่สดุ และ กลุม่ ควบคุม (CPMSG 0%) มีคา่ ที่ตํ่าที่สดุ นอกจากนี ้พบว่าค่า BW gain และ
ADG ของกลุม่ ที่ได้ รับ CPMSG ทั ้ง 10 และ 15 % มีคา่ สูงกว่ากลุม่ ควบคุมอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (P=0.033
และ P=0.050)ปริ มาณการกินได้ โดยรวม (g/day) อาหารข้ น (g/day) หญ้ าแพงโกล่า (g/day, g/kg BW/day)
รวมถึงปริ มาณการกินได้ ของโปรตีนหยาบ เยื่อใย NDF และเยื่อใย ADF (g/day) มีความแตกต่างกันทางสถิติ
(P<0.05) โดยพบว่ากลุ่มที่ได้ รับ CPMSG ทัง้ 10 และ 15% มีคา่ ที่สงู กว่ากลุ่มควบคุม และเมื่อเปรี ยบเทียบ
ระหว่างกลุม่ ที่ได้ รับ CPMSG ทั้ง 10% กับ 15% พบว่าไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (P>0.05)การศึกษาครั้งนี ้
เห็นได้ ชดั ว่าค่าความสามารถในการย่อยได้ ของ DM OM เยื่อใย NDF และเยื่อใย ADF ในแต่ละกลุม่ การทดลอง
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ไม่แตกต่างกันทางสถิติ (P> 0.05) ดังแสดงในตารางที่ 2 แต่พบว่าความสามารถในการย่อยได้ ของโปรตีนรวมใน
แต่ละกลุม่ การทดลองแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญ (P <0.05) กลุม่ การทดลองที่มีการเสริ ม CPMSG 15% มีการ
ย่อยได้ ของโปรตีนรวมสูงกว่ากลุม่ การทดลองที่มีการเสริ ม CPMSG 10% และกลุม่ ควบคุมมีความสามารถในการ
ย่อยได้ ของโปรตีนตํ่าที่สดุ ตามลําดับ
จากTable3 พบว่าค่าความเข้ มข้ นของแอมโมเนียไนโตรเจนในกระเพาะรูเมนโดยเฉลี่ยในแต่ละชัว่ โมง มี
ความแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติในแต่ละกลุม่ การทดลอง (P < 0.05) ซึง่ ในกลุม่ การทดลองที่มีการ
เสริ ม CPMSG 15% มีคา่ สูงสุด จากการศึกษาในครั้งนี ้พบว่าปริ มาณความเข้ มข้ นของยูเรี ยไนโตรเจนในกระแส
เลือดไม่แต่ตา่ งกันในแต่ละกลุม่ การทดลอง (P >0.05) ความเข้ มข้ นกรดไขมันระเหยง่ายทั้งหมดในกระเพาะรูเมน
แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (P <0.05) โดยพบว่ากลุม่ ที่ได้ รับ CPMSG ทัง้ 10 และ 15 % มีคา่ สูงกว่า
กลุ่มควบคุมอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (P = 0.024) ขณะที่สดั ส่วนของอะซีเตท โพรพิออเนท บิวทีเรท และ
อัตราส่วนระหว่างอะซีเตทและโพรพิออเนท ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (P >0.05)จากการศึกษาผล
ของกากมันสําปะหลังผสมนํ ้ากากผงชูรส (CPMSG) เป็ นแหล่งโปรตีนในอาหารข้ นแพะต่อประชากรจุลินทรี ย์ใน
กระเพาะรูเมนพบว่า ประชากรแบคทีเรี ย ซูโอสปอร์ ของเชื ้อรา และโปรโตซัว ในแต่ละกลุม่ การทดลองไม่แตกต่าง
กันทางสถิติ

วิจารณ์ ผลการทดลอง
การศึกษาในครั้งนี ้พบว่าแพะในกลุม่ การทดลองที่ได้ รับอาหารเสริ ม CPMSG 10 และ 15% มีนํ ้าหนักตัว
ที่เพิ่มขึ ้นและอัตราการเจริ ญเติบโตสูงกว่ากลุม่ ทดลอง ซึง่ ผลการทดลองข้ างต้ นมีความสอดคล้ องกับปริ มาณการ
กินได้ ของวัตถุแห้ ง อาหารข้ น หญ้ าแพงโกลา โปรตีนรวม เยื่อใย ADF และเยื่อใย NDF ที่เพิ่มขึ ้นในแพะที่ได้ รับ
อาหารเสริ ม CPMSG 10 และ 15 % ผลการทดลองข้ างต้ นมีความสอดคล้ องกับงานวิจยั ของ Nombekelaet al.
(1994) ที่ได้ ทําการเสริ มนํ ้ากากผงชูรส 1.5 กรัมต่อกิโลกรัมวัตถุแห้ ง พบว่าโคให้ นมในระยะแรกที่ได้ รับอาหาร
ดั ง กล่ า วมี ป ริ ม าณการกิ น ได้ ของวั ต ถุ แ ห้ งไม่ แ ตกต่ า งจากกลุ่ ม ทดลองอื่ น อี ก ทั ง้ จากการรายงานของ
Padunglerket al. (2016) ที่ทําการเสริ มนํ ้ากากผงชูรสทําการเสริ มนํ ้ากากผงชูรสที่ 10-15% ในอาหารสัตว์ พบว่า
สัตว์ทดลองที่ได้ รับอาหารดังกล่าวมีปริ มาณการกินได้ และประสิทธิภาพการย่อยได้ ไม่แตกต่างกัน และผลการ
ทดลองของ Gherardiet al. (1991) รายงานว่าการให้ หญ้ าแห้ งที่เสริ มนํ ้ากากผงชูรสร่ วมกับกรดบิวทีริคที่ระดับ
มากกว่า 10% ส่งผลให้ สตั ว์มีประสิทธิภาพการย่อยได้ ในกระเพาะรูเมนเพิ่มมากขึ ้น
ผลทดลองในครั้งนี พ้ บว่าการย่อยได้ ของโภชนะปรากฏในทุกกลุ่มการทดลองไม่แตกต่างกันยกเว้ น
ความสามารถในการย่อยได้ ของโปรตีนรวม โดยความสามารถในการย่อยได้ ของโปรตีนรวมนั ้นมีความสัมพันธ์กบั
ความเข้ มข้ นของแอมโมเนียไนโตรเจนในกระแสเลือด ซึง่ แพะที่ได้ รับอาหารเสริ ม CPMSG 15% มีการย่อยได้ ของ
โปรตีนรวมและความเข้ มข้ นของแอมโมเนียไนโตรเจนในกระแสเลือดสูงกว่ากลุม่ ทดลองอื่น
ผลการทดลองที่เกิดขึ ้นสามารถอธิบายได้ ว่า CPMSG มีปริ มาณของโปรตีนไนโตรเจนที่สงู กว่ากากถัว่
เหลืองที่อยูใ่ นสูตรอาหารข้ น ดังนั้นอัตราการปลดปล่อยไนโตรเจนในกากถัว่ เหลืองจึงตํ่ากว่า CPMSG แต่อย่างไร
ก็ตามแพะในกลุ่มการทดลองที่เสริ ม CPMSG มีปริ มาณของยูเรี ยในเลือดไม่แตกต่างจากกลุ่มควบคุม ซึ่ง
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หมายความว่า CPMSG อาจถูกเปลี่ยนเป็ นแอมโมเนีย และได้ รับพลังงานที่จําเป็ นจากกากมันสําปะหลังเพียงพอ
ในการสังเคราะห์โปรตีนจุลนิ ทรี ย์ในตัวสัตว์ จากรายงานของ Bach et al. (2005) กล่าวว่าหากสัตว์มีพลังงานที่
Table 2 Effect of cassava pulp mixed monosodium glutamate by-product as protein source in goat
concentrates diet on feed intake and nutrient digestibilities
Item
CPMSG CPMSG CPMSG SEM
POrthogonal
value
contrast
(0%)
(10%)
(15%)
0% vs 10%
10%
vs
&15% 15%
Initial weight, kg
12.7
13.5
13.3
0.596 0.862 0.610 0.907
Final weight, kg
15.3
17.3
17.3
0.579 0.329 0.152 1.000
BW gain, kg
2.6b
3.7ab
3.9a
0.262 0.044 0.033 0.697
ADG, g/day
50.3b 70.4ab
74.2a
4.943 0.049 0.050 0.680
Total dry matter intake
g/ day
344.4b 501.7a 507.8a 30.080 0.009 0.003 0.881
g/ kg BW/ day
24.6
32.5
33.9
2.074 0.130 0.053 0.749
Concentrate intake
g/ day
179.3b 276.4a 261.0ab 19.735 0.071 0.028 0.682
g/ kg BW/ day
12.8
17.9
17.6
1.397 0.266 0.118 0.910
Pangola hay intake
g/ day
165.1b 225.2a 246.8a 14.042 0.014 0.005 0.313
g/ kg BW/ day
11.8b
14.5ab
16.3a
0.855 0.065 0.033 0.292
CP intake, g/ day
35.9b
52.1a
50.3a
3.290 0.061 0.023 0.765
b
ab
a
NDF intake, g/ day
193.5
231.3
262.4 11.557 0.017 0.009 0.109
b
a
ADF intake, g/ day
90.6
131.0
140.8a 8.430 0.004 0.001 0.354
Apparent digestibility, % DM
DM
29.5
39.3
42.3
4.253 0.499 0.267 0.789
OM
38.2
47.7
50.7
3.941 0.458 0.242 0.767
CP
21.0c
47.1b
50.3a
6.120 0.001 0.002 0.001
NDF
37.8
33.1
41.7
3.462 0.663 0.963 0.384
ADF
14.8
19.3
25.2
3.771 0.679 0.576 0.653
abc
Values on the same row with different superscripts differed (P > 0.05); SEM = standard error of the
means, ADG = Average Daily Gain, BW = Body Weight
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Table 3Effect of cassava pulp mixed monosodium glutamate by-product as protein source in goat
concentrates diet on ruminal ammonia nitrogen, blood urea nitrogen ruminal volatile fatty acid
concentration, andruminal microorganism populations
Items
CPMSG CPMSG CPMSG SEM
P-value Orthogonal contrast
(0%)
(10%)
(15%)
0% vs 10% 10% vs
&15%
15%
NH3-N, mg/dL
7.2b
7.8b
9.7a
0.439 0.028
0.060
0.031
BUN, mg/dL
13.1
13.7
13.5
0.720 0.953
0.773
0.933
VFAs, mol/100 mol
Total VFAs
52.7b
58.0a
58.5a
1.159 0.045
0.024
0.808
Acetate (C2)
70.4
68.3
69.8
0.788 0.597
0.487
0.476
Propionate (C3)
21.1
22.2
21.9
0.620 0.812
0.545
0.887
Butyrate (C4)
8.4
9.4
8.1
0.499 0.601
0.753
0.355
C2:C3 ratio
3.5
3.0
3.2
0.167 0.639
0.379
0.804
Ruminal Microorganism population (cell/ml)
Bacteria (x109)
10.3
10.6
9.2
0.024 0.593
0.785
0.337
Fungi zoospores (x 105) 8.9
6.1
6.8
0.087 0.795
0.523
0.845
Protozoa (x 106)
1.2
1.5
1.5
0.081 0.884
0.634
0.945
abc
Values on the same row with different superscripts differed (P > 0.05) SEM = standard error of the
means BUN = blood urea nitrogen, VFAs = volatile fatty acids, SEM = standard error of the means
เพียงพอ กรดอะมิโนหรื อแอมโมเนียไนโตรเจนสามารถเกิดกระบวนการเปลี่ยนหมู่กรดอะมิโนได้ หรื ออาจจะ
สังเคราะห์เป็ นจุลินทรี ย์โปรตีนได้ โดยตรง ซึ่งการเปลี่ยนแปลงของความเข้ มข้ นแอมโมเนียไนโตรเจนของการ
ทดลองในครัง้ นี ้อาจจะไม่มีผลต่อความเข้ มข้ นของยูเรี ยในเลือด แต่อย่างไรก็ตามความเข้ มข้ นของยูเรี ยในเลือด
แพะยังมีคา่ อยูใ่ นช่วงที่ไม่เป็ นอันตรายต่อตัวสัตว์
การศึกษาในครั้งนี ้พบว่าความเข้ มเข้ นของกรดไขมันระเหยง่ายโดยรวม มีความแตกต่างกันทางสถิติใน
กลุม่ ควบคุมกับกลุม่ ที่เสริ ม CPMSG ซึง่ ผลดังกล่าวมีความสัมพันธ์กบั ปริ มาณการกินได้ ของวัตถุแห้ ง อาหารข้ น
หญ้ าแพงโกล่า โปรตีนรวม เยื่อใย ADF และเยื่อใย NDF ที่เพิ่มขึ ้นในแพะที่ได้ รับอาหารสริ มCPMSG 10 และ
15% การเพิ่มขึ ้นของกรดไขมันระเหยง่ายเป็ นผลมาจากการหมักของคาร์ โบไฮเดรตในกระเพาะรู เมน ซึ่งพบว่า
ปริ มาณกรดไขมันระเหยง่ายในกลุม่ ควบคุมมีความแตกต่างจากกลุม่ ที่ได้ รับการเสริ ม CPMSG เนื่องมาจากแพะ
ในแต่ละกลุม่ การทดลองมีปริ มาณการกินได้ ของวัตถุแห้ ง อาหารข้ น และหญ้ าแพงโกล่าที่แตกต่างกัน
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สรุ ปและข้ อเสนอแนะ
การใช้ CPMSG ในระดับ10 -15 % เป็ นแหล่งโปรตีนในอาหารข้ นแพะ สามารถเพิ่มปริ มาณการกินได้
การย่อ ยโปรตี น ความเข้ ม ข้ น ของกรดไขมันที่ ร ะเหยได้ ทั้ง หมด และการเจริ ญ เติบ โตของแพะ ดัง นั้น การใช้
CPMSG ที่ 15% ในอาหารข้ นจะช่วยลดต้ นทุนค่าอาหาร และช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพการเจริ ญเติบโตของขุน
แพะ
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ผลของการใช้ นํา้ มันปาล์ มและถั่วเหลืองไขมันเต็มเป็ นแหล่ งไขมันในอาหารผสมครบส่ วน
ที่มีต้นข้ าวโพดหรื อหญ้ าเนเปี ยร์ หมักเป็ นแหล่ งอาหารหยาบ ต่ อจลนศาสตร์ การผลิตแก๊ ส
และความสามารถในการย่ อยได้ ในห้ องปฏิบัตกิ าร
Effects of Palm Oil and Full Fat Soybean as a Lipid Source Containing either Corn or Napier
Grass Silage as a Roughage Source in Total Mixed Ration on Kinetic Gas Production
and Diet Digestibility in In Vitro
อัญชลี คงประดิษฐ์ 1, เลอชาติ บุญเอก1, ศิริรัตน์ บัวผัน1, ภูมพงศ์ บุญแสน1 และสุริยะ สะวานนท์1*
AnchaleeKHONGPRADIT1,Lerchart Boon-ek1, SiriratBuaphan1, Phoompong Boonsaen1
and Suriya Sawanon1*

บทคัดย่ อ
การวิจยั มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของการใช้ นํ ้ามันปาล์ม (PO) และถัว่ เหลืองไขมันเต็ม (FS) เป็ น
แหล่งไขมัน ร่ วมกับหญ้ าเนเปี ยร์ หมัก (NS) และต้ นข้ าวโพดฟั กอ่อนหมัก (CS) เป็ นแหล่งอาหารหยาบในอาหาร
ผสมครบส่ว นต่อ ปริ ม าณการผลิตแก๊ ส ความสามารถในการย่อ ยได้ ความเข้ มข้ นกรดไขมันระเหยง่า ยและ
แอมโมเนีย-ไนโตรเจน ในห้ องปฏิบตั ิการ(in vitro) โดยวางแผนงานทดลองแบบสุม่ สมบูรณ์ แบ่งออกเป็ น 2 การ
ทดลอง ดังนี ้ การทดลองที่ 1) สัดส่ วนของอาหารข้ นต่ออาหารหยาบ เป็ น75 :25 และการทดลองที่ 2) สัดส่วนของ
อาหารข้ นต่ออาหารหยาบ เป็ น 85 :15 ในรู ปวัตถุแห้ ง โดยอาหารผสมครบส่วนที่มีสดั ส่วนของแหล่งไขมันและ
อาหารหยาบที่แตกต่างกัน6 กลุม่ การทดลอง คือ 1) FS-100NS, 2) FS-100CS, 3) FSPO-50NS, 4) FSPO50CS, 5) PO-100NS และ 6) PO-100CSผลการศึกษาพบว่าอาหารทดลองสูตร FS-100CS และ สูตร PO100CSมี ผ ลผลิ ต แก๊ ส และความเข้ ม ข้ น ของกรดไขมัน ระเหยง่ า ยสูง กว่ า กลุ่ม อื่ น อย่ า งมี นัย สํ า คัญ ทางสถิ ติ
(P<0.05)แต่ไม่ส่งผลต่อการย่อยได้ ของอาหาร แสดงว่าสามารถเลือกใช้ ถั่วเหลืองไขมันเต็มหรื อนํ ้ามันปาล์ม 3
เปอร์ เซ็นต์ร่วมกับต้ นข้ าวโพดฟั กอ่อนหมัก ในการประกอบสูตรอาหารผสมครบส่วนได้ ดี

ABSTRACT

The aim of this present study was to evaluatethe effects of palm oil(PO) and full fat
soybean(FS) as a lipid source with Napier (NS)or corn (CS) silage as a roughage in total mixed ration
(TMR) on gas production, dry matter digestibility, volatile fatty acids(VFA) and ammonianitrogen
(NH3-N) concentrationusing gasproduction technique (in vitro). The experiment design was
completely randomized design. The experimentswere divided to 2 experimentswith different ratio
ofconcentrate:roughage including; 1)75 : 25 and 2)85 : 15 (%DM), respectively.Under 6 formulas
(treatments)with different ration of lipid source and roughage including 1) FS-100NS, 2) FS-100CS, 3)
FSPO-50NS, 4) FSPO-50CS, 5) PO-100NS and 6) PO-100CS.The results showed thatgas production
and VFA concentrationof TMR FS-100CS andPO-100CS significantly higher than these other TMRs (P
<0.05). However,dry matter digestibility was not different among the diets. Theseresults suggested
that FS or 3 % ofPO in a formula as lipid sourceand CS as roughagecan be used in TMR diet.
Keyword:palm oil, full fat soybean, Napier grass silage, corn silage
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คํานํา
การผลิตโคขุน เพื่อให้ โคมีการสะสมไขมันแทรกในกล้ ามเนื ้อสูงการให้ สตั ว์ได้ รับอาหารที่มีคณ
ุ ค่าทาง
โภชนะที่เหมาะสมกับความต้ องการ และมีปริ มาณที่เพียงพอจะทําให้ โคมีสมรรถภาพการผลิตที่ดี และได้ เนื ้อที่มี
คุณภาพเนื่องจากการซื ้อขายโคเนื ้อในตลาดเนื ้อโคคุณภาพจะใช้ เกณฑ์การรับซื ้อจากการตัดสินด้ วยระดับไขมัน
แทรกในเนื ้อ การสะสมไขมันแทรกในกล้ ามเนื ้อโคสามารถทําได้ โดยการให้ โคได้ รับอาหารที่มีวตั ถุดิบที่ให้ พลังงาน
สูง เช่น แป้ง (นพรัตน์ และคณะ, 2553) และไขมัน (สุริยะ และพีรชิต, 2554)นํ ้ามันปาล์มเป็ นวัตถุดบิ อาหารสัตว์ที่
ให้ พลังงานสูง ที่มีองค์ประกอบของกรดไขมันอิ่มตัวและไม่อิ่มตัวในสัดส่วนที่ใกล้ เคียงกัน(50: 50)และมี
องค์ประกอบของ Oleic acid อยู่สงู ซึ่งมีการไปยังลําไส้ เล็กได้ เพิ่มขึ ้นและลดการเกิด Bio-hydrogenation ใน
กระเพาะหมัก (Pavanet al., 2007)นอกจากนี ้ถัว่ เหลืองไขมันเต็มหรื อถัว่ เหลืองทั้งเมล็ดที่ทําให้ สกุ ด้ วยความร้ อน
และไม่มีการสกัดไขมันออก มีโปรตีนประมาณ 38 เปอร์ เซ็นต์ ไขมัน 18 เปอร์ เซ็นต์ เป็ นวัตถุดิบอาหารสัตว์อีก
ชนิดหนึ่งที่ให้ ทั้งพลังงานและโปรตีนสูงที่สามารถใช้ ในอาหารโคขุนได้ ดีแต่ราคาค่อนข้ างสูง (สุริยะ และพีรชิต,
2554) นอกจากนี ้อาหารหยาบเป็ นอีกปั จจัยหนึ่งที่มีความสําคัญในการเลี ้ยงโคขุน หญ้ าเนเปี ยร์ ปากช่อง 1 นิยม
ปลูกมากในประเทศไทย เจริ ญเติบโตเร็ วให้ ผลผลิตต่อไร่ สงู มีความน่ากินและมีคณ
ุ ค่าทางโภชนะที่ดี (ไกรลาศ,
2556)ขณะที่ต้นข้ าวโพดฟั กอ่อนซึ่งเป็ นผลพลอยได้ จากการผลิตข้ าวโพดฟั กอ่อนมีโปรตีน6-8 เปอร์ เซ็นต์ในรู ป
ของนํ า้ หนัก แห้ ง เกษตรกรในภาคตะวัน ตกนิ ย มนํ า มาใช้ เ ป็ นอาหารโคขุน ทัง้ ในรู ป สดหรื อ หมัก ทํ า ให้ โ คมี
ประสิทธิภาพการผลิตที่ดี และมีอตั ราการเจริ ญเติบโตเฉลี่ยต่อวันสูงกว่าการใช้ หญ้ าขนสด (ชุตพิ งศ์, 2556)
การศึกษาครั้งนี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของการใช้ นํ ้ามันปาล์มและถั่วเหลืองไขมันเต็มเป็ นแหล่ง
ไขมันในอาหารผสมครบส่วนที่มีต้นข้ าวโพดหรื อหญ้ าเนเปี ยร์ หมักเป็ นแหล่งของอาหารหยาบต่อจลนศาสตร์ การ
ผลิ ต แก๊ ส ความสามารถในการย่ อ ยได้ ข องวัต ถุแ ห้ ง แอมโมเนี ย -ไนโตรเจน และกรดไขมัน ระเหยง่ า ยใน
ห้ องปฏิบตั กิ าร เพื่อใช้ เป็ นแนวทางในการนําไปใช้ สําหรับการผลิตอาหารผสมครบส่วนที่ใช้ ในการขุนโคต่อไป

อุปกรณ์ และวิธีการ
การศึกษาวิจยั ครัง้ นี ้แบ่งออกเป็ น 2 การทดลอง ตามสัดส่วนของอาหารข้ นกับอาหารหยาบ ดังนี ้
การทดลองที่ 1อาหารผสมครบส่วนที่มีอตั ราส่วนระหว่างอาหารข้ นต่ออาหารหยาบ เป็ น 75 : 25ของวัตถุแห้ ง
การทดลองที่ 2อาหารผสมครบส่วนที่มีอตั ราส่วนระหว่างอาหารข้ นต่ออาหารหยาบ เป็ น 85 : 15 ของวัตถุแห้ ง
สัตว์ ทดลองและการเตรี ยมตัวอย่ างของเหลวจากกระเพาะรู เมน
โคลูกผสมโฮสไตน์ฟรี เชียน เพศผู้ ที่เจาะกระเพาะรูเมน จํานวน 2 ตัวที่เลี ้ยงด้ วยหญ้ าขนสดให้ กินอย่าง
เต็มที่และเสริ มด้ วยอาหารข้ นวันละ 2 กิโลกรัมต่อตัว เพื่อใช้ เป็ นแหล่งเก็บตัวอย่างของเหลวจากกระเพาะรู เมน
(rumen fluid) มาใช้ ในการทดลอง
อาหารทดลอง
อาหารที่ใช้ ในการทดลอง ประกอบด้ วย อาหารข้ น 3 สูตร (Table 1) คือ สูตรที่ 1 ถั่วเหลืองไขมันเต็ม
(FS-100) สูตรที่ 2 ถัว่ เหลืองไขมันเต็มและนํ ้ามันปาล์มดิบ (FSPO-50) และสูตรที่ 3 นํ ้ามันปาล์มดิบ(PO-100)
และใช้ อาหารหยาบ 2 ชนิด คือ หญ้ าเนเปี ยร์ หมัก(Napier silage; NS) และต้ นข้ าวโพดฟั กอ่อนหมัก(Corn
silage; CS)นําตัวอย่างอาหารผสมครบส่วนมาบดผ่านตะแกรงขนาด 2 มม. ดังนั้นอาหารทดลองที่เป็ นอาหาร
ผสมครบส่วนประกอบด้ วย 6 กลุม่ ดังนี ้ 1) อาหารข้ นสูตรที่ 1 + หญ้ าเนเปี ยร์ หมัก(FS-100NS), 2)อาหารข้ นสูตร
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ที่ 1 + ต้ นข้ าวโพดฟั กอ่อน (FS-100CS), 3)อาหารข้ นสูตรที่ 2 + หญ้ าเนเปี ยร์ หมัก(FSPO-50NS), 4)อาหารข้ น
สูตรที่ 2 + ต้ นข้ าวโพดฟั กอ่อน(FSPO-50CS), 5)อาหารข้ นสูตรที่ 3 + หญ้ าเนเปี ยร์ หมัก(PO-100NS)
และ 6)อาหารข้ นสูตรที่ 3 + ต้ นข้ าวโพดฟั กอ่อน(PO-100CS)
การเตรี ยมสารละลายของเหลวจากกระเพาะรู เมนผสม
เก็บตัวอย่างของเหลวจากกระเพาะรู เมนมากรองผ่านผ้ าขาวบางหนา 4 ชั้นแล้ วนําของเหลวที่ผ่านการ
กรองจากโคทั ้งสองตัวมาผสมรวมกันภายใต้ สภาวะที่ไร้ ออกซิเจน นํามาผสมกับสารละลายบัฟเฟอร์ แร่ ธาตุหลัก
และแร่ ธาตุรองตามวิธีการของ Makkaret al. (1995) โดยใช้ ของเหลวจากกระเพาะรูเมนต่อสารละลายผสมใน
อัตราส่วนประมาณ1 : 3
การวัดการย่ อยได้ และผลิตแก๊ ส
ทําการเตรี ยมขวดที่ใช้ สําหรับการหาค่าการย่อยได้ และจลนศาสตร์ การผลิตแก๊ ส โดยใช้ ขวดวัคซีนขนาด
50 มิลลิลิตร ที่มีอาหารทดลองแต่ละสูตร ที่ทราบนํ ้าหนักแน่นอน ขวดละประมาณ 0.4 กรัม จากนั้นทําการบรรจุ
สารละลายของเหลวจากกระเพาะรูเมนผสม ขวดละ 40 มิลลิลติ ร ภายใต้ สภาวะไร้ ออกซิเจน และทําการปิ ดฝาให้
สนิท โดยแต่ละสูตรมี จํานวน10 ซํ ้า (4 ซํ ้า ใช้ สําหรับการวัดการย่อยได้ ของวัตถุแห้ ง และ 6 ซํ ้าสําหรับการวัด
จลนศาสตร์ การผลิตแก๊ ส) จากนั้นนําไปบ่มในตู้เลี ้ยงเชื ้อที่อณ
ุ หภูมิ 39 องศาเซลเซียส เป็ นเวลานาน 24 และ 48
ชัว่ โมงเมื่อบ่มครบตามเวลาที่กําหนด นําอาหารที่ผ่านการบ่มไปกรองด้ วยถุงไนล่อนที่มีรูขนาด 50 ไมครอน ที่
ทราบนํา้ หนักที่แน่นอน เพื่อกรองอาหารส่วนที่เหลือจากการบ่มเพื่อใช้ ในการคํานวณการย่อยได้ ของวัตถุแห้ ง
และเก็บส่วนของเหลวเพื่อนําไปวิเคราะห์ปริ มาณแอมโมเนีย-ไนโตรเจน ตามวิธีการของ Weatherburn(1967)
และปริ มาณกรดไขมันที่ระเหยง่าย ด้ วยเครื่ อง gas chromatography
การวิเคราะห์ จลนศาสตร์ การผลิตแก๊ ส
ทําการบันทึกปริ มาณการผลิตแก๊ สที่เกิดขึ ้นในทุกๆ 1 ชัว่ โมง อย่างต่อเนื่อง เป็ นเวลานาน 12 ชัว่ โมง ช่วง
ชั่วโมงที่ 13 – 24 ทําการบันทึกปริ มาณการผลิตแก๊ สทุกๆ 3 ชั่วโมง ช่วงชั่วโมงที่25-78ทําการบันทึกปริ มาณ
ผลผลิตแก๊ สทุกๆ 6 ชั่วโมง และทํ าการบันทึกปริ มาณการผลิตแก๊ สที่ชั่วโมงที่ 96 เป็ นครั ง้ สุดท้ าย เพื่อ นํ าค่า
ผลผลิตแก๊ สที่ได้ มาหาค่าคงที่ของการผลิตแก๊ ส โดยใช้ non linear regression เพื่ออธิบายจลศาสตร์ ของการผลิต
แก๊ ส (Kinetics of gas production) ตามแบบจําลองสมการของ Ørskov and McDonald (1979)ดังนี ้
y = a + b [1-Exp(-ct)]เมื่อ y = ผลผลิตแก๊ สที่เกิดขึ ้น ณ เวลา, a = จุดตัดแกน y ซึง่ เป็ นค่าคงที่ ที่บ่งบอกปริ มาณ
ผลผลิตแก๊ สจากส่วนที่ละลายได้ , b = ค่าปริ มาณผลผลิตแก๊ สจากส่วนที่หมักย่อยได้ , c = อัตราการเกิดก๊ าซ
(%/h), t = เวลาที่ทําการวัดก๊ าซ (hr)
การวิเคราะห์ ข้อมูลทางสถิติ
การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ โดยการนําข้ อมูลการผลิตแก๊ สและจลนศาสตร์ ของการผลิตแก๊ สที่ได้ จาก
การทดลอง ปริ มาณของแอมโมเนียไนโตรเจน (NH3-N) ความสามารถในการย่อยได้ ของวัตถุแห้ ง (In vitro dry
matter digestibility; IVDMD) และกรดไขมันระเหยง่าย (VFA) นํามาวิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) ตาม
แผนการทดลองแบบสุ่ม สมบูร ณ์ และวิ เ คราะห์ ค วามแตกต่า งของค่า เฉลี่ ย ระหว่า งกลุ่ม การทดลองด้ ว ยวิ ธี
Duncan’s new multiple range test โดยใช้ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ สําเร็ จรูป
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Table 1 Experimental feed ingredients and chemical analysis (dry matter basis)
Item
FS-100 FSPO-50 PO-100 Napier silage
Molasses
7.5
7.5
7.5
Urea
1.7
1.7
1.7
Cassava chip
40.4
40.5
40.5
Palm kernel meal (solvent extracted) 19.7
19.7
19.7
Full fat soybean
15.4
6.7
Palm oil
1.6
2.8
Soybean meal
7.0
12.5
Ground corn
12.8
12.8
12.8
Premixed for beef cattle*
0.6
0.6
0.6
Sulfur
0.1
0.1
0.1
Salt
0.2
0.2
0.2
Dicalcium phosphate
1.1
1.1
1.1
Sodium bicarbonate
0.5
0.5
0.5
Total
100
100
100
Chemical composition (%)†
Crude protein
15.56 15.42
15.38
5.78
Ether extract
3.83
3.96
3.90
0.82
45.56
CF
NDF
71.30
ADF
49.67
Calcium
0.48
0.49
0.49
Phosphorus
0.45
0.44
0.44
Gross Energy, (Mcal/kg)
2.53
2.52
2.51
-

Corn silage
8.91
2.53
58.64
29.62
-

* 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
†
Chemical compositionby calculation

ผลการทดลองและวิจารณ์
จลศาสตร์ การผลิตแก๊ ส
การศึกษาจลศาสตร์ การผลิตแก๊ สในอาหารผสมครบส่วนที่ มีสัดส่วนของอาหารข้ นต่ออาหารหยาบ
เท่ากับ 75:25(Table 2 และ 3) และ 85:15ของวัตถุแห้ ง(Table4 และ 5)ผลผลิตแก๊ สสะสมที่เกิดขึ ้นและค่า
ความสามารถในการย่อยสลายองค์ประกอบที่สามารถละลายนํ ้าได้ (a) ซึง่ เป็ นค่าปริ มาณการผลิตแก๊ ส ณ เวลาที่
0 (จุดตัดแกน y) ส่วนที่ไม่ละลายทันทีแต่ถกู หมักย่อย (b)ซึง่ เป็ นตัวบ่งชี ้ความสามารถในการย่อยสลายอาหารได้
ของจุลินทรี ย์ โดยส่วนที่ไม่ละลายทันทีแต่ถกู หมักย่อยเป็ นส่วนที่บ่งบอกถึงศักยภาพในการย่อยได้ ของอาหารสูง
ปริ มาณผลผลิตแก๊ สสะสมมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับปริ มาณการย่อยสลายได้ ขององค์ประกอบที่สามารถละลาย
นํ ้าได้ และส่วนที่ถกู หมักย่อย (Sallamet al., 2007)จากอาหารผสมครบส่วนทั้ง 6 กลุ่ม พบว่ากลุม่ PO-100CS
และ FS-100CS ผลผลิตแก๊ สสะสมที่ 96 ชัว่ โมง สูงกว่าอาหารกลุม่ อื่นๆ อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (P<0.05)หาก
พิจารณาจากสูตรอาหารเดียวกันที่ใช้ แหล่งของอาหารหยาบต่างกันพบว่า ต้ นข้ าวโพดหมักมีปริ มาณแก๊ สสูงกว่า
กลุ่มที่ใช้ หญ้ าเนเปี ยร์ หมัก เนื่องจากสัมประสิทธิ์การย่อยได้ ของโภชนะในอาหารทดลองในกลุ่มที่มีต้นข้ าวโพด
หมัก มีค่าสูงกว่าอาหารทดลองในกลุ่มที่มีหญ้ าเนเปี ยร์ หมัก (กันยารัตน์ , 2545)พืชอาหารสัตว์ที่มีคุณค่าทาง
โภชนะที่สงู กว่าและมีการย่อยได้ ที่ดีกว่า มีการผลิตแก๊ ส (in vitro study) ได้ ดีกว่าพืชอาหารสัตว์ที่มีคณ
ุ ค่าทาง
โภชนะที่ตํ่ากว่า (Kamalaket al., 2005; Karabulutet al., 2007)
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การย่ อยได้ ของอาหารในรู ปวัตถุแห้ ง
การศึ ก ษาการย่ อ ยได้ ข องอาหารในรู ป ของวัต ถุแ ห้งพบว่ า การทดลองที่ 1 อาหารผสมครบส่ ว น
กลุ่มFS-100CS มีการย่อยได้ สงู กว่ากลุ่มFS-100NS(Table 3) เนื่องจากต้ นข้ าวโพดฟั กอ่อนมีเยื่อใยในรู ปผนัง
เซลล์(58.64vs. 71.3 %)และเยื่อใยในรูปของลิกนิน (49.67 vs. 29.62) ตํ่ากว่าหญ้ าเนเปี ยร์ (อนุสรณ์ และคณะ,
2558) จึงถูกหมักย่อยได้ งา่ ย อย่างไรก็ตาม การย่อยได้ ที่เกิดข้ นไม่ได้ เกิดจากอาหารข้ นเพียงอย่างเดียว จะเห็นได้
จากการทดลองที่ 2 (Table 5) เมื่อปรั บอัตราส่วนของอาหารหยาบให้ น้อยลงพบว่าการย่อยได้ ของอาหารไม่
แตกต่างกันการเสริ มแหล่งของไขมันในอาหารที่มาจากถั่วเหลืองไขมันเต็มไม่มีผลต่อการการกิ นได้ และการ
เจริ ญเติบโตของโค (พีรชิต, 2553 และ Felton and Kerley, 2004) ซึง่ ในการทดลองนี ้การใช้ ถวั่ เหลืองไขมันเต็ม
ในอาหารไม่ส่งผลกระทบเชิงลบต่อการย่อยได้ เมื่อเทียบกันระหว่างอาหารข้ นสูตรที่ 2 (FSPO-50) และ 3 (PO100) พบว่าระดับของนํ ้ามันปาล์มไม่ส่งต่อการย่อยได้ สอดคล้ องกับการรายงานของรุ จิรักษ์ (2552) โดยทําการ
เสริ มนํ ้ามันปาล์ม 4เปอร์ เซ็นต์ของอาหารข้ นสําหรับโคเทียบกับกลุ่มที่ไม่เสริ มพบว่าการย่อยได้ ของวัตถุแห้ งไม่
แตกต่างกัน และสอดคล้ องกับรายงานของ ชยพล (2556) การเสริ มนํ ้ามันปาล์มในระดับ 200 กรัมต่อตัวต่อวันไม่
มีผลต่อการกินได้ ของโคเนื ้อต่อนํ ้าหนักเมแทบอลิก (g/kg W0.75)และการเสริ มนํา้ มันหากเสริ มในปริ มาณที่
เหมาะสมจะไม่สง่ ผลกระทบต่อการย่อยเยื่อใย (สุริยะ, 2552 และ NRC, 2001)
ความเข้ มข้ นของกรดไขมันระเหยง่ าย และแอมโมเนีย-ไนโตรเจน
จากการทดลองที่ 1 (Table 3) ความเข้ มข้ นกรดไขมันระเหยง่ายแตกต่างกันอย่างไม่มีนยั สําคัญทางสถิติ
และการทดลองที่ 2 (Table 5) พบว่าอาหารผสมครบส่วนสูตร FS-100CS ความเข้ มข้ นกรดไขมันระเหยง่ายสูง
กว่าอาหารผสมครบส่วนกลุม่ อื่นๆ (P<0.05)ส่วนความเข้ มข้ นของแอมโมเนีย-ไนโตรเจน พบว่าอาหารผสมครบ
ส่วนที่ใช้ อาหารข้ นสูตร 2 (FSPO-50) มีปริ มาณแอมโมเนีย-ไนโตรเจนสูงกว่าอาหารข้ นสูตรอื่นๆ
Table 2 Cumulative gas production of TMRdiets using palm oil and full fat soybean as a lipid source
containing either corn or Napier grass silage as a roughage source(Experimental I)
Item FS-100NS FS-100CS FSPO-50NS FSPO-50CS PO-100NS PO-100CS P-value
12 hr
56.0ab
55.6ab
50.2c
52.4bc
54.60abc
57.6a
0.03
ab
a
b
ab
ab
a
24 hr
80.4
83.6
75.1
78.4
80.4
82.7
0.03
b
a
c
ab
ab
a
48 hr
99.5
104.0
95.1
99.7
100.4
103.5
0.05
bc
a
c
cd
bc
ab
60 hr
105.8
111.0
101.2
105.0
105.6
109.0
<0.01
bc
a
c
bc
bc
ab
96 hr
109.1
115.4
105.7
109.2
109.6
112.3
<0.01
a, b ,c

Values in the same row with different superscripts differ (P<0.05)

โดยไม่พบความแตกต่างระหว่างแหล่งของอาหารหยาบที่แตกต่างกัน แอมโมเนีย-ไนโตรเจนมีความสําคัญต่อการ
เจริ ญ เติบ โตของจุลิน ทรี ย์ แ ละประสิ ท ธิ ภ าพการสัง เคราะห์ โ ปรตี น ของจุลิน ทรี ย์ โ ดยทั่ว ไปความเข้ ม ข้ น ของ
แอมโมเนีย-ไนโตรเจนในกระเพาะรู เมนมีความแตกต่างกันขึ ้นวัตถุดิบโปรตีนหรื อสารประกอบไนโตรเจนในสูตร
อาหาร และปริ มาณคาร์ โบไฮเดรต (แหล่งพลังงาน) (บุญล้ อม, 2546)การเสริ มไขมันหรื อนํ ้ามันในอาหารมีผลต่อ
การหมักย่อยโปรตีน ซึง่ อาจจะเพิ่มหรื อลดการหมักย่อยโปรตีนก็ได้ ขึ ้นกับปริ มาณที่เสริ ม (สุริยะ, 2552) และจาก
การทดลองที่ 1 (Table 3) พบว่าในชั่วโมงที่ 48 ปริ มาณของแอมโมเนีย-ไนโตรเจนในอาหารข้ นสูตร 1 มีความ
เข้ มข้ นน้ อยกว่าสูตร 2 และ 3 (P<0.05) ทั้งในสูตรที่ใช้ ต้นข้ าวโพดฟั กอ่อนหมักและหญ้ าเนเปี ยร์ หมักซึง่ น่าจะเป็ น
ผลมาจาก ถัว่ เหลืองเกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้ างของโปรตีนและแป้งที่สง่ ผลต่อการย่อยได้ ในกระเพาะรูเมน
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Table 3 DM digestibility, VFA and NH3-N concentration of TMR diets using palm oil and full fat
soybean as a lipid source containing either corn or Napier grass silage as a roughage
source(Experimental I)
Item
FS-100NS FS-100CS FSPO-50NS FSPO-50CS PO-100NS PO-100CS P-value
a
-7.89
-7.16
-7.35
-6.37 -7.94
-8.51
0.29
abc
a
c
bc
abc
ab
b
118.59 124.15
114.45
117.58
119.52
122.58
0.02
c
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.48
ab
a
b
b
ab
a
a+b
126.48
131.31
121.80
123.97 127.46
131.09 0.04
Total VFA(mM/L)
153.70
172.20 137.40
151.00
133.7
142.30
0.72
Acetate (C2),% 72.95
71.26
73.20
73.20 72.32
73.24
0.49
Propionate(C3),%
19.27
20.57
19.74
19.70 19.85
19.66
0.65
Butueytate(C4),%
7.00
7.33
6.39
6.31
7.01
6.38
0.27
C2 : C3 ratio
2.90
3.46
3.71
3.71
3.63
3.73
0.62
IVDMD(%)
24 hr
70.19d
75.74a
73.84abc 75.43ab
72.29cd
72.80bcd 0.02
48 hr
78.18c
82.93ab
78.18c 83.64a
80.45bc
83.18ab
0.01
NH3-N(mgN/dL)
24 hr
10.41
8.41 11.92
10.96
9.17
10.00 0.31
c
bc
a
a
ab
48 hr
15.75
16.56
17.86 18.62
17.26
15.78c <0.01
a, b ,c

Values in the same row with different superscripts differ (P<0.05)

Table 4 Cumulative gas production of TMR diets using palm oil and full fat soybean as a lipid source
containing either corn or Napier grass silage as a roughage source in TMR on gas
accumulated in each hour (Experimental II)
item
FS-100NS FS-100CS FSPO-50NS FSPO-50CS PO-100NS PO-100CS P-value
12 hr
53.66ab
60.12a
54.51ab
52.61b
53.34b
58.68ab
0.09
b
a
b
b
b
a
24 hr
79.10
86.90
77.75
79.76
81.07
86.39
<0.01
b
a
b
b
b
a
48 hr
99.49
108.79
100.78
103.61
102.28
109.46
<0.01
b
a
b
b
b
a
60 hr
105.00
114.47
105.99
108.53
108.38
114.76
<0.01
b
a
b
b
b
a
96 hr
108.80
118.49
109.63
112.73
112.49
118.27
<0.01
a, b ,c

Values in the same row with different superscripts differ (P<0.05)

ทําให้ โปรตีนไหลผ่านเพิ่มมากขึ ้นแต่ในการทดลองที่ 2 พบว่าความเข้ มข้ นของแอมโมเนีย-ไนโตรเจนแตกต่างกัน
อย่างไม่มีนยั สําคัญทางสถิติ สอดคล้ องกับการรายงานของ Jordan et al. (2006) รายงานว่าการเสริ มถัว่ เหลือง
ทั้งต้ นหรื อนํ ้ามันถัว่ เหลืองในอาหารโคเพศผู้พบว่าปริ มาณกรดไขมันเหยง่ายในกระเพาะรูเมนไม่มีความแตกต่าง
กัน และการเสริ มนํ ้ามันปาล์มในระดับต่างๆ ในอาหาร (ระดับของโปรตีนในอาหารใกล้ เคียงกัน) ไม่มีผลต่อความ
เข้ มข้ นของแอมโมเนีย-ไนโตรเจนและปริ มาณกรดไขมันระเหยง่าย

สรุ ปผล
การเสริ ม แหล่งไขมัน ที่ ม าจากถั่ว เหลื องไขมันเต็ม และนํ า้ มันปาล์ มที่ ร ะดับ 3เปอร์ เซ็ นต์ ร่ วมกับต้ น
ข้ าวโพดฟั กอ่อนหมักมี ปริ มาณแก๊ สสะสม และกรดไขมันระเหยง่ายสูงกว่าอาหารผสมครบส่วนสูตรอื่ นๆ ทั้ง
สัดส่วนของอาหารข้ นกับอาหารหยาบที่ 75 ต่อ 25 และ 85 ต่อ 15 ของวัตถุแห้ ง แสดงให้ เห็นว่าสามารถเลือกใช้
332

การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 55

สาขาสัตว์

ถั่ว เหลื อ งไขมันเต็ม หรื อ นํ า้ มัน ปาล์ ม ที่ ระดับ 3 เปอร์ เซ็ น ต์ เพื่ อ ใช้ ใ นการประกอบสูต รอาหารโคขุน และควร
พิจารณาถึงต้ นทุนการผลิตควบคูก่ นั ไปด้ วย
Table 5 DM digestibility, VFA and NH3-N concentration of TMR diets using palm oil and full fat
soybean as a lipid source containing either corn or Napier grass silage as a
roughage.(Experimental II)
item
FS-100NS FS-100CS FSPO-50NS FSPO-50CS PO-100NS PO-100CS P-value
a
-8.12bc
-8.89bc
-7.60b
-6.17a
-9.06c
-8.82bc <0.01
b
118.99b 129.26a
119.50b 121.79b
123.38b 130.22a <0.01
c
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.61
b
a
db
b
a
a
a+b
127.10 138.12
127.10
128.76
135.59 136.90 <0.01
b
a
b
b
VFA(mM)
1.75
1.93
1.72
1.77
1.80b
1.92a <0.01
Total VFA(mM/L) 108.30c
132.20a
118.00b 123.60ab
124.00ab 105.8c
<0.01
cd
a
bcd
ab
d
bc
Acetate (C2),%
77.96
79.31
78.42
78.70
77.78
78.58
0.01
ab
d
bc
c
a
bc
Propionate (C3),% 14.33
13.56
14.06
14.02
14.57
14.18 <0.01
Butylate (C4) %
6.54
6.11
6.38
6.18
6.46
6.15
0.46
cd
a
bc
b
d
bc
C2 : C3 ratio
5.44
5.85
5.58
5.61
5.34
5.57 <0.01
IVDMD(%)
24 hr
73.35 74.07
70.82
75.24
70.97
73.07
0.22
48 hr
83.97 85.96
84.88
84.72
86.26
83.68
0.52
NH3-N (mgN/dL)
24 hr
14.65c
15.53bc
19.20a
17.25ab
18.48a 14.59c <0.01
48 hr
21.19
19.56
19.65
21.67
20.28
18.71
0.06
a, b ,c

Values in the same row with different superscripts differ (P<0.05)
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ผลของการเสริมกระถินสดรวมกับหญาเนเปยรปากชอง 1 เปนแหลงอาหารหยาบในกระบือปลัก
Effects of Fresh Leucaena Supplementation with Pakchong-1 Napier Grass as Roughage
Source in Swamp Buffalo
สุลิตา แพรอัตร1 พงศธร คงมั่น1 ทรงยศ โชติชุติมา2 สุวิชบุญโปรง3และสมเกียรติ ประสานพานิช1*
Sulita Prae-ut1Phongthorn Kongmun1 Songyos Chotchutima2 Suvit Boonprong3 and Somkiert Prasanpanich1*

บทคัดยอ
กระบือปลักไทยเพศผู จํานวน 12 ตัว อายุเฉลี่ย 18 เดือน น้ําหนักเฉลี่ย 231±38.58กิโลกรัม ทําการสุม
กระบือออกเปน 3 กลุม ตามแผนการทดลองแบบสุมสมบูรณ และไดรับอาหารหยาบที่แตกตางกัน ดังนี้ กลุมที่ 1
ไดรับหญาเนเปยรปากชอง 1 ตัดสดเต็มที่(100%) กลุมที่ 2 ไดรับหญาเนเปยรปากชอง 1 ตัดสด (70%) รวมกับ
กระถินสด (30%) และกลุมที่ 3 ไดรับหญาเนเปยรปากชอง 1 ตัดสด (50%) รวมกับกระถินสด (50%) ผลการ
ทดลองพบวาน้ําหนักตัวที่เพิ่มขึ้นและอัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ยตอวันมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติ (P<0.05) โดยในกลุมที่มีกระถินสดจะมีคาสูงกวากลุมที่ไมมีกระถินสด ในขณะที่ระดับความเขมขนของ
ยูเรียไนโตรเจนในเลือดทั้งกอนและหลังไดรับอาหาร 4 ชั่วโมงมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
(P<0.05) ซึ่งในกลุมที่ไดรับกระถินสด 50%มีคาสูงที่สุดจากการทดลองนี้สามารถสรุปไดวา การเสริมกระถินสด
รวมกับหญาเนเปยรปากชอง 1 เปนแหลงอาหารหยาบในกระบือปลักสามารถชวยเพิ่มการเจริญเติบโต และเพิ่ม
ความเขมขนของยูเรียไนโตรเจนในเลือดของกระบือปลักได

ABSTRACT
Twelve Thai–male swamp buffaloes, averaging 18 months old with approximately231±38.58
kg, were assigned under the completely randomized design (CRD) of 3 treatments with 4 animals in
each group as Treatment 1: 100% Pakchong-1 napier grass, Treatment 2: 70% Pakchong-1 napier
grass + 30% leucaena and Treatment 3: 50% Pakchong-1 napier grass + 50% leucaena. It was found
that Body weight gainand ADG were significantly higher (P<0.05) in T2 and T3 than those in T1.
Blood urea nitrogen concentration was significantly higher (P<0.05) in T3 and T2 than in T1. At 0 and
4 h post-feeding, BUN concentrations were significantly higher (P=0.002, P=0.016) in T3 and T2 than
in T1 (P<0.05). Based on this experiment, it could be concluded that fresh leucaena supplementation
with Pakchong-1 napier grass as roughage source in swamp buffalo increased growth rate and
concentration of blood urea nitrogen in Thai swamp buffalo.
Key Words: Leucaenaleucocephala, swamp buffalo,growth performance
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คํานํา
ปั จจุบันพื ้นที่ที่ใช้ ในการปลูกหญ้ าเลี ้ยงสัตว์มีปริ มาณลดลง และมีอยู่อย่างจํากัด เนื่องจากเกษตรกร
นิยมปลูกพืชเศรษฐกิจชนิดอื่นเพิ่มขึ ้น เช่น ยางพารา ปาล์มนํ ้ามัน ประกอบกับพืชอาหารสัตว์ที่ปลูกสร้ างขึ ้นมา
หรื อทุ่งหญ้ าธรรมชาติที่มีอยู่เดิมนั้น มีผลผลิตและคุณภาพค่อนข้ างตํ่า ซึ่งไม่เพียงพอต่อความต้ องการของสัตว์
จึงจําเป็ นต้ องศึกษาค้ นคว้ าหาพันธุ์หญ้ าที่ให้ ผลผลิตสูงและคุณภาพดีมาใช้ เลี ้ยงสัตว์ แล้ วเสริ มด้ วยกระถินสด
เพื่อเสริ มโปรตีนในอาหารสําหรับสัตว์เคี ้ยวเอื ้องและเป็ นการลดต้ นทุนในการผลิตให้ กบั เกษตรกร
กระถิน (Leucaenaleucocephala) เป็ นพืชตระกูลถัว่ พบมากในประเทศไทยทุกภูมิภาค ปลูกง่าย และ
ทนต่อสภาพแวดล้ อม ขยายพันธุ์เร็ วและเจริ ญเติบโตเร็ ว ใบกระถิ นสามารถนํ ามาเป็ นวัตถุดิบอาหารสัตว์ ได้
เนื่องจากมีปริ มาณโปรตีนในระดับที่สงู โดยพบว่ามีมากกว่า 14 เปอร์ เซ็นต์ (กองอาหารสัตว์, 2538) แต่อย่างไรก็
ตามพบว่าในใบกระถินมีสารออกฤทธิ์สําคัญ คือ ไมโมซีน (mimosine) ซึง่ มีสตู รทางเคมีคือ [b-N-(3-hydroxy-4pyridone)-aminopropionic acid] ซึง่ ไมโมซินสามารถเข้ าไปแทนที่ในกระบวนการเมตาบอลิซมึ หากสัตว์ได้ รับ
เข้ าสูร่ ่ างกายในปริ มาณมากจะไปขัดขวางกระบวนการเมตาบอลิซึม และเกิดการเป็ นพิษต่อสัตว์ได้ (Garcia et
al., 1996) อย่างไรก็ตามพบว่า สัตว์เคี ้ยวเอื ้องสามารถใช้ กระถินเป็ นอาหารในปริ มาณที่สงู ได้ โดยที่ไม่สง่ ผลเสีย
และเป็ นพิษต่อร่ างกาย จากการรายงานของ Garcia et al. (1996) พบว่า ภายในกระเพาะรู เมนของแพะมี
จุลินทรี ย์ที่ชื่อว่า Synergistesjonesiiซึง่ สามารถเปลี่ยนไมโมซินให้ อยู่ในรูปที่ไม่เป็ นพิษซึง่ มีสตู รทางเคมีคือ3, 4dihydroxypyridine (3, 4-DHP) และถูกเปลี่ยนอีกเป็ น 2, 3-DHP(Kudoet al., 1990) มีการรายงานการใช้
กระถินในสัตว์พบว่า การเสริ มใบกระถินอัดเม็ดที่ระดับ 450 กรัม/ตัว/วัน เป็ นแหล่งโปรตีนที่ดีสําหรับกระบือปลักที่
ได้ รับอาหารหยาบคุณภาพตํ่าโดยเฉพาะฟางข้ าวซึง่ เพิ่มความสามารถในการกินได้ (Hunget al., 2013) และสาร
แทนนินในใบกระถินช่วยเพิ่มประสิทธิภาพโปรตีนไหลผ่านในกระบือ (กุลภัทร์ , 2550)
ดังนั้น การศึกษาในครัง้ นี ้จึงมีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของการเสริ มกระถินสดร่ วมกับหญ้ าเนเปี ยร์ ปาก
ช่อง 1 เป็ นแหล่งอาหารหยาบในกระบือปลักเพื่อช่วยลดต้ นทุนการผลิตกระบือให้ กบั เกษตรกร และเป็ นแนวทาง
ในการส่งเสริ ม และพัฒนาการเลี ้ยงกระบือของประเทศไทยต่อไป

อุปกรณ์ และวิธีการ
การศึกษาในครั้งนี ้ใช้ กระบือปลักไทยเพศผู้ จํานวน 12 ตัว อายุเฉลี่ย18เดือน นํ ้าหนักเฉลี่ย231±38.58
กิ โลกรั ม ทํ า การสุ่ม กระบื อ ออกเป็ น 3 กลุ่ม ตามแผนการทดลองแบบสุ่ม สมบูร ณ์ และได้ รับ อาหารหยาบที่
แตกต่างกัน ดังนี ้ กลุม่ ที่ 1 ได้ รับหญ้ าเนเปี ยร์ ปากช่อง 1 ตัดสดเต็มที่(100%) กลุม่ ที่ 2 ได้ รับหญ้ าเนเปี ยร์ ปากช่อง
1 ตัดสด (70%) ร่วมกับกระถินสด (30%)และกลุม่ ที่ 3 ได้ รับหญ้ าเนเปี ยร์ ปากช่อง 1 ตัดสด (50%) ร่วมกับกระถิน
สด (50%)กระถินสดใช้ สว่ นที่เป็ นใบและกิ่งอ่อนที่มีสีเขียว นํามาสับด้ วยเครื่ องสับ ให้ มีขนาด 2-3 เซนติเมตร แล้ ว
ใช้ เลี ้ยงกระบือระยะเวลาในการทดลอง 122 วัน ระหว่างเดือน สิงหาคม2557 – กุมภาพันธ์2558โดยให้ อาหาร 2
ครัง้ ต่อวัน (เช้ าและบ่าย) บันทึกปริ มาณการกินได้ ตลอดการทดลองเป็ นรายวัน บันทึกนํ ้าหนักตัวของสัตว์เริ่ มต้ น
และสิน้ สุดการทดลอง เก็ บ ตัว อย่างอาหารหยาบเพื่ อ ศึก ษาถึงปริ มาณการกิ นได้ เมื่ อ สิน้ สุดการทดลองเก็ บ
ตัวอย่างเลือด ของเหลวในกระเพาะรู เมนในชัว่ โมงที่ 0 และ 4 หลังได้ รับอาหาร นําตัวอย่างเลือดวิเคราะห์หาค่า
นํ ้าตาลในเลือด (BG) ตามวิธีของ Tiffany et al. (1972) และค่ายูเรี ยไนโตรเจนในเลือด (BUN) โดยวิธี UreaBerthelot (Henry et al.,1974) นําของเหลวในกระเพาะรูเมนมาวิเคราะห์หาค่าแอมโมเนียไนโตรเจน (NH3-N)
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โดยวิธีการของ Chaney and Marbach(1962) ตัวอย่างอาหารถูกนํามาวิเคราะห์หาองค์ประกอบทางเคมี ด้ วยวิธี
Proximate analysis (AOAC, 2000) และวิเคราะห์หาเยื่อใยโดยวิธี Detergent method (Van Soestet al.,
1991) ดังแสดงใน Table 1นําข้ อมูลที่เก็บบันทึกมาวิเคราะห์ความแปรปรวน (analysis of variance; ANOVA)
และเปรี ยบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยโดยวิธี Duncan’s New Multiple Range Test (Steel and Torrie,
1980)
Table 1 Chemical composition of leucaena and Pakchong-1 napier grass (on dry matter basis).
Item

Leucaena

Pakchong-1 napier grass

Dry matter

38.7

18.3

Crude protein

26.7

8.7

Ether extract

2.6

1.1

Crude fiber

15.5

36.3

Ash

8.1

7.7

Nitrogen free extract (NFE)

47.1

46.2

Acid detergent fiber

19.0

48.7

Neutral detergent fiber

27.2

68.6

Lignin

8.8

11.0

ผลการทดลองและวิจารณ์
องค์ ประกอบทางเคมีของอาหารหยาบ ปริมาณการกินได้ และอัตราการเจริญเติบโต
จาก Table 1หญ้ าเนเปี ยร์ ปากช่อง 1 ที่เป็ นอาหารหยาบสําหรับกระบือในการศึกษาครั้งนี ้ พบว่า มี
โปรตีนรวม 8.7% เยื่อใย NDF 68.6% และเยื่อใย ADF 48.7% ซึง่ เป็ นอาหารหยาบคุณภาพดีสําหรับกระบือ
(Whiteman, 1980) ค่าโปรตีนรวมในหญ้ าเนเปี ยร์ ปากช่อง 1 อยู่ในระดับที่สงู กว่าปริ มาณที่สตั ว์ควรได้ รับระดับ
ปกติ คือ 7% (Hennessy, 1980) ซึง่ เป็ นโปรตีนระดับปกติที่สตั ว์เคี ้ยวเอื ้องต้ องการสําหรับแบคทีเรี ยที่ย่อยเยื่อใย
ในกระเพาะรู เมน (Van Soest, 1987) การเสริ มกระถินในอาหารสามารถช่วยเพิ่มโปรตีนให้ กบั สัตว์ มีผลต่อ
สมรรถภาพการเจริ ญเติบโตที่ดีขึ ้น (McDonald et al., 2011) ทั้งนี ้กระถินสดที่ใช้ ในการทดลองนี ้มีโปรตีนรวม
26.7% ซึ่งเป็ นกระถินในส่วนของใบและกิ่งสีเขียว โดยไม่มีกิ่งและลําต้ นสีนํ ้าตาลปนอยู่ จึงทําให้ มีโปรตีนสูง
(Garcia et al., 1996) ทั้งเยื่อใย NDF และ ADF ในกระถินที่ 27.2% และ 19.0% ตามลําดับนั้น อยู่ในเกณฑ์ตํ่า
กว่าปกติที่ 34.00–42.00% ของเยื่อใย NDFและ 18.50–26.50% ของเยื่อใย ADFตามลําดับ ฉะนั้นกระถินในงาน
ทดลองนี ้จึงจัดเป็ นแหล่งอาหารหยาบคุณภาพดีสําหรับสัตว์เคี ้ยวเอื ้อง(Bakshi and Wadhwa, 2007)
อนึ่งค่า NFE ในอาหารหยาบทั้งสองชนิดนันอยู
้ ่ระหว่าง 46.2-47.1%DM ซึง่ จัดว่าตํ่ากว่าวัตถุดิบแหล่ง
พลังงานอื่นๆ เช่นมันเส้ นและข้ าวโพดที่มีค่า NFE ประมาณ 77.5%DM (ทวี, 2527) และ 61%DM (วิโรจน์,
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2546) ตามลําดับ ดังนั้นการให้ อาหารหยาบทั้งสองชนิดแก่กระบือในงานทดลองนี ้ อาจจะทําให้ สตั ว์ขาดพลังงาน
บางส่วน (เมธา, 2529; McDonald et al., 2011)
ปริ มาณการกินได้ รวมแต่ละกลุม่ ทดลองไม่แตกต่างกันทางสถิติ (P>0.05; Table 2 )ปริ มาณการกินได้ รวม
สูงที่สดุ คือ กลุ่มที่ 3ซึ่งมีการเสริ มกระถินสด 50%การเสริ มกระถินที่เป็ นอาหารหยาบที่เป็ นแหล่งโปรตีนจะช่วย
เพิ่มปริ มาณการกินได้ รวมของสัตว์ และทําให้ สตั ว์ได้ รับทั้งโปรตีนและพลังงานเพิ่มขึ ้น(Singh et al.,2009)อย่างไร
ก็ตาม ปริ มาณการกินได้ ตอ่ นํ ้าหนักตัวอยู่ในระดับ2.57-2.78 ซึง่ ตํ่ากว่ามาตรฐานในช่วง 3-4 % ของนํ ้าหนักตัว
(NRC, 1996) ก็เนื่องมาจากสัตว์ในงานทดลองนี ้ได้ รับเพียงอาหารหยาบคุณภาพดีเท่านัน้ ซึง่ เยื่อใยที่ย่อยไม่ได้
ในอาหารหยาบทั้งสองชนิดโดยเฉพาะส่วนของ Lignin นันเป็
้ นปั จจัยหนึ่งที่ทําให้ ปริ มาณการกินได้ และการย่อย
ได้ ลดลง อาจนําไปสู่การจํากัดสมรรถภาพการเจริ ญเติบโต(Van Soest, 1987)นอกจากนั ้นกระบือที่ได้ รับการ
เสริ มกระถินไม่ได้ แสดงอาการความเป็ นพิษจากไมโมซีนในกระถิ น เช่น ขนร่ วงหรื อการกิ นอาหารลดลง ทั้งนี ้
กระบื อ เหล่า นี น้ ่ า จะมี จุลิน ทรี ย์ Synergistesjonesiiในกระเพาะหมัก ซึ่ง สามารถทํ า ลายพิ ษ ของไมโมซี น ได้
(Jones, 1994)
การเปลี่ยนแปลงนํ ้าหนักตัวที่เพิ่มขึ ้นและอัตราการเจริ ญเติบโตของกระบือในทั้งสามกลุม่ แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญยิ่งทางสถิติ (P<0.001) โดยกระบือในกลุ่มที่ 2 และกลุ่มที่ 3 ที่ได้ รับการเสริ มกระถินสดเป็ นแหล่ง
โปรตีนและให้ พลังงาน ทําให้ กระบือในทังสองกลุ
้
ม่ นี ้ มีนํ ้าหนักตัวที่เพิ่มขึ ้นและอัตราการเจริ ญเติบโตสูงกว่ากลุม่ ที่
1 ที่ไม่ได้ เสริ มกระถินในอาหารโปรตีนรวมที่ได้ รับจากกระถินช่วยให้ จุลินทรี ย์ในกระเพาะรู เมนทํางานได้ ดีขึ ้น
การเกิดจุลนิ ทรี ย์โปรตีนและแทนนินในกระถินจะมีสว่ นช่วยให้ เกิดโปรตีนไหลผ่านไปใช้ ประโยชน์ได้ มากขึ ้น ทําให้
สัตว์มีอตั ราการเจริ ญเติบโตที่มากกว่ากระบือในกลุม่ ที่ 1 (McDonald et al., 2011)
Table 2 Dry matter feed intake and growth performance in swamp buffaloes among the treatments
Item
Treatment
P-value
T1
T2
T3
Number of buffalo
4
4
4
Initial weight, kg
236.25 ± 37.11
226.75 ± 40.55
230.00 ± 48.74
0.949
Final weight, kg
258.25 ± 34.51
296.50 ± 44.49
291.75 ± 47.12
0.416
Body weight gain, kg
22.00b ± 9.31
69.75a ± 11.76
61.75a ± 5.38
<0.001
ADG (g/h/d)
180.33b ± 76.31
571.72a ± 96.38
506.15a ± 44.08
<0.001
DMI (kg/h/d)
Pakchong-1 napier grass
6.36a ± 0.91
3.76b ± 0.63
2.34c ± 0.48
<0.001
leucaena
3.45b ± 0.54
4.94 a ± 1.01
<0.001
Total DMI (kg/h/d)
6.36 ± 0.91
7.20 ± 1.16
7.27 ± 1.48
0.521
%DMI per Body weight
2.57
2.75
2.78
a, b, c
Values on the same row with different superscripts differed (P<0.05), ADG = Averaged daily
gain, DMI = dry matter intake.
T1 = 100% Pakchong-1 napier grass, T2 = 70%Pakchong-1 napier grass + 30% leucaena,T3 = 50%
Pakchong-1 napier grass + 50% leucaena
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ระดับแอมโมเนียไนโตรเจนจากของเหลวในกระเพาะรู เมน นํา้ ตาลในเลือด และยูเรี ยไนโตรเจน
ในเลือด
กระบือในกลุม่ ที่ 2 และกลุม่ ที่ 3 ที่ได้ รับหญ้ าสดเสริ มกระถินสด ซึง่ ได้ รับแหล่งโปรตีนสูงจากกระถิน ทํา
ให้ ระดับความเข้ มข้ นของแอมโมเนียไนโตรเจนจากของเหลวในกระเพาะรูเมนเพิ่มขึ ้นมากกว่ากระบือในกลุม่ ที่ 1
ไม่แตกต่างกันทางสถิติ (P>0.05; Table 3)ทังนี
้ ้โปรตีนที่สตั ว์ได้ รับเพิ่มขึ ้นจากกระถินส่งผลมาจากมีการย่อย
สลายอาหารประเภทโปรตีนเพิ่มขึ ้นจึงเกิดแอมโมเนียไนโตรเจนจากของเหลวในกระเพาะรูเมนเพิ่มขึ ้นหลังจากกิน
อาหารไปแล้ ว 4 ชัว่ โมง ซึง่ ความเข้ มข้ นของแอมโมเนียไนโตรเจนในทั ้งสามกลุม่ การทดลองนั้นอยู่ในเกณฑ์ปกติที่
5-8 mg% แต่ค่าที่ 4 ชัว่ โมงมีค่าสูง หากได้ รับพลังงานเพิ่มขึ ้นปริ มาณดังกล่าวจะลดลง (Satter and Slyter,
1974) ซึ่งปริ มาณแอมโมเนียไนโตรเจนที่มากเกินไปในกระเพาะรู เมนถูกดูดซึมผ่านผนังกระเพาะรู เมนและถูก
ส่งไปที่ตบั เข้ าสูร่ ะบบหมุนเวียนเลือดจากนั้นถูกเปลี่ยนให้ อยู่ในรูปของยูเรี ยและถูกขับออกจากร่ างกายในรู ปของ
ปั สสาวะ (Carvalhoet al., 2010) นอกจากนี ้ยังมีรายงานว่า การเสริ มกระถินในสูตรอาหาร ส่งผลให้ สญ
ู เสีย
พลังงานในปั สสาวะเพิ่มขึ ้น เมื่อพลังงานในอาหารขาดแคลน(Haqueet al., 2008)
Table 3 Concentrations of ruminal ammonia-N, blood glucose (BG) and blood urea nitrogen (BUN) of
animals among the treatments.
Item
Treatments
SEM
P-value
T1
T2
T3
RuminalNH3-N, mg/dl
0h
6.92
7.01
6.59
0.42
0.910
4h
7.59
7.97
7.95
0.19
0.780
BG, mg/dl
0h
84.8
85.0
75.8
3.31
0.473
4h
74.5
68.8
66.5
3.25
0.629
BUN, mg/dl
0h
9.75b
14.3a
16.3a
0.94
0.002
b
ab
a
4h
13.3
16.3
18.3
0.80
0.016
a, b, c
Values on the same row with different superscripts differed (P<0.05), SEM = standard error of the
means.
T1 = 100% Pakchong-1 napier grass, T2 = 70%Pakchong-1 napier grass + 30% leucaena,T3 = 50%
Pakchong-1 napier grass + 50% leucaena
ระดับความเข้ มข้ นของกลูโคสในเลือด ทั้งก่อนและหลังอาหาร 4 ชัว่ โมงในระหว่างกลุ่มการทดลอง ไม่
แตกต่างกันทางสถิติ (P>0.05)แต่ระดับความเข้ มข้ นของกลูโคสในเลือดของสัตว์หลังการเสริ มกระถินสดเป็ นเวลา
4 ชัว่ โมง พบว่า ระดับความเข้ มข้ นของกลูโคสในเลือดลดลง แสดงว่าพลังงานในอาหารหยาบทั้งสองไม่เพียงพอ
จึงทําให้ ความเข้ มข้ นของกลูโคสในเลือดลดลง แต่ในขณะเดียวกันนั ้นค่า BUN หลังสัตว์กินอาหารไปแล้ ว 4
ชัว่ โมง ยังมีค่าสูงอยู่ แสดงว่าพลังงานกับโปรตีนในอาหารที่สตั ว์ได้ รับนัน้ ไม่สมดุลกัน สัตว์ขาดพลังงานบางส่วน
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ทําให้ ค่า BUN ยังสูงอยู่ (Canfield et al.,1990) อย่างไรก็ตามหากอาหารหยาบมีพลังงานเพิ่มขึ ้นปริ มาณ
ดังกล่าวจะเพิ่มขึ ้น สัตว์จะใช้ ประโยชน์ได้ มากขึ ้น (Church, 1979)
ระดับความเข้ มข้ นของยูเรี ยไนโตรเจนในเลือด ทัง้ ก่อนและหลังอาหาร 4 ชั่วโมงในระหว่างกลุ่มการ
ทดลองมีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (P<0.05) การเสริ มกระถินสดในอาหารหลังได้ รับอาหาร
แล้ วเป็ นเวลา 4 ชัว่ โมง ทําให้ คา่ เพิ่มขึ ้นแต่ยงั สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่ 11-15mg% (Byer and Moxon, 1980)
พบว่า มีการเพิ่มการย่อยอาหารประเภทโปรตีนในกระเพาะรูเมนจากกระถิน เนื่องจากในกระถินมีไนโตรเจนสูงซึง่
จําเป็ นต่อจุลินทรี ย์ที่ใช้ ในการสังเคราะห์โปรตีนในกระเพาะรูเมนสูงขึ ้น (Van Soest, 1987; McDonald et al.,
2011) อย่างไรก็ตามหากได้ รับพลังงานเพิ่มขึ ้นปริ มาณดังกล่าวจะลดลงกว่านี ้(Church, 1979)

สรุ ปและข้ อเสนอแนะ
จากการศึกษาครั้งนี ้สามารถสรุ ปได้ ว่า การเสริ มกระถินสดร่ วมกับหญ้ าเนเปี ยร์ ปากช่อง 1 เป็ นแหล่ง
อาหารหยาบในกระบือปลักสามารถช่วยเพิ่มการเจริ ญเติบโต และเพิ่มความเข้ มข้ นของยูเรี ยไนโตรเจนในเลือด
ของกระบือปลักได้ ดังนั้น ควรใช้ หญ้ าเนเปี ยร์ ปากช่อง 1 ตัดสด 70% ร่ วมกับกระถินสด 30%โดยนํ ้าหนักตัวของ
ปริ มาณอาหารหยาบที่กระบือปลักควรได้ รับต่อวัน เพื่อให้ กระบือปลักมีการเจริ ญเติบโตสูงสุด
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บทคัดย่ อ
การศึกษานี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของการใช้ อาหารโปรตีนตํ่าเสริ มกรดอะมิโนต่อสมรรถนะการ
เจริ ญเติบโตที่อายุ4-18 สัปดาห์ ของไก่เบตง (สายเคยู) โดยใช้ ไก่เบตงรวมทั้งสิ ้น 192ตัว ในไก่เพศผู้เริ่ มต้ นที่อายุ
4 สัปดาห์ถกู แบ่งออกเป็ น 3 กลุม่ การทดลอง ประกอบด้ วย กลุม่ ควบคุม กลุม่ อาหารที่ได้ รับอาหารโปรตีนตํ่า และ
กลุม่ ที่ได้ รับอาหารโปรตีนตํ่าเสริ มกรดอะมิโน กลุม่ ละ4 ซํ ้า จากการศึกษาพบว่าไก่เบตงที่ได้ รับอาหารโปรตีนตํ่า
เสริ มเมทไธโอนีนมีประสิทธิภาพการเปลี่ยนอาหารเป็ นนํ ้าหนักตัว และประสิทธิภาพการใช้ อาหารที่ดีกว่ากลุ่มที่
ได้ รับอาหารโปรตีนตํ่า (P<0.01)และไก่ที่ได้ รับอาหารโปรตีนตํ่ามีอตั ราการกินได้ มากกว่ากลุม่ อื่นๆ (P<0.01)เมื่อ
สิ ้นสุดการทดลองสุ่มตัวแทนทุกหน่วยทดลองละ 2ตัวเพื่อเก็บข้ อมูล กล้ ามเนื ้ออก การใช้ เทคนิคreal-time PCR
เพื่อตรวจหาการแสดงออกของยีน avUCP ในกล้ ามเนื ้ออกพบว่าไก่ที่ได้ รับอาหารกลุม่ ควบคุมมีผลการแสดงออก
ที่ตํ่ากว่าเมื่อเทียบกับกลุม่ ที่ได้ รับอาหารโปรตีนตํ่าและกลุม่ ที่ได้ รับอาหารโปรตีนตํ่าเสริ มกรดอะมิโน

ABSTRACT
This experiment was conducted to investigate the effect of low protein diets supplemented
with amino acids on growth performance of Betong chickens (KU-Line) from 4 to 18 weeks. A total of
192 chickens, 4-weeks-old, male. Betong chickens (KU-Line) were divided into 3 groups; control
group , low protein diets and low protein diets supplemented with methionine. The studies showed
that the chickens fed with low protein diets had the highest feed intake (P<0.01). However, FCR of
thecontrol group and fed withlow protein diets plus Methioninewas significantly higher than fed with
low protein diets (P<0.01). At the end of experiment, two birds per each replicate were randomly
selectedand slaughtered to study the expression of avUCP gene by real-time PCR.The results
showed that the expression of avUCP gene in breast muscle of chicken.fed with control diets was
lowest when compared tolow protein and low protein diets + Met group.
Keywords: avUCPGene , Low Protein, Total Sulfur Amino Acid
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บทนํา
ไก่เบตง (สายเคยู)เป็ นที่นิยมอย่างมากเนื่องจากมีรสชาติที่อร่ อยเมื่อนํามาประกอบอาหาร มีลกั ษณะ
เนื อ้ นุ่มไม่เหนี ยวเหมือนไก่พืน้ บ้ านพันธุ์อื่นๆ ไขมันใต้ ผิวหนังน้ อย เมื่อเปรี ยบเทียบกับไก่เนื อ้ เชิงพาณิชย์โดย
ภาควิชาสัตวบาลมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ นํามาเลี ้ยงขยายพันธุ์ในฟาร์ มไก่หลวงสุวรรณวาจกกสิกิจเพื่อ
การอนุรักษ์ สายพันธุ์ และศึกษาวิจยั ในการพัฒนาสายพันธุ์จนกลายเป็ นไก่เบตง (สายเคยู)
การใช้ อาหารที่มีปริ มาณโปรตีนตํ่าเป็ นการช่วยลดต้ นทุนอาหารและช่วยลดต้ นทุนการผลิตทั ้งหมดได้ ถึง
ร้ อยละ 70 อย่างไรก็ตามการลดปริ มาณของโปรตีนในอาหารมักจะลดประสิทธิภาพการเจริ ญเติบโต สัดส่วนของ
กล้ า มเนื อ้ อกและมี ก ารเพิ่ ม ขึน้ ของการสะสมไขมัน ในร่ า งกาย เนื่ อ งมาจากความไม่ ส มดุล ของกรดอะมิ โ น
นอกจากนี ก้ ารขาดกรดอะมิ โ นหรื อ กรดอะมิ โ นไม่ ส มดุล ส่ง ผลให้ ไ ก่ มี ก ารกิ น อาหารลดลง ทํ า ให้ อัต ราการ
เจริ ญเติบโต และนํ ้าหนักตัวลดลงการเสริ มกรดอะมิโนลงไปเพื่อช่วยในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต(Emmert et
al., 2000; Vieira et al., 2004)โดยอัตราการเจริ ญเติบโตของไก่ขึ ้นอยู่กบั ประสิทธิภาพการนําอาหารไปใช้ ของ
ร่ างกาย การนําสารอาหารไปสะสมในกล้ ามเนื ้อ ต้ องอาศัยการสร้ าง ATP จากไมโตคอนเดรี ยซึ่ง Uncoupling
protein (UCP) เป็ นโปรตีนที่ที่อยู่บนเนื ้อเยื่อชั้นในของไมโทรคอนเดรี ย ทําหน้ าที่เป็ นตัวกลางในการส่งผ่าน
โปรตอนโดยผ่านกระบวนการหายใจระดับเซลล์และเปลี่ยนพลังงานที่ใช้ ในการสังเคราะห์ ATP ไปเป็ นพลังงาน
ความร้ อนโดย avUCPจะถูกกระตุ้นจากโปรตอนอิสระที่อยู่ในเยื่ อชัน้ ในของไมโทรคอนเดรี ย ให้ ส่งผ่านเข้ าสู่
Matrixแต่การแสดงออกของยีน avUCPที่สูงขึ ้นกลับทําให้ ทําให้ อัตราการเปลี่ยนอาหารลดลงและลดการสร้าง
ATP ในไมโทรคอนเดรี ยลง (Ojano-Dirain et al.,2007)
ในปั จจุบันข้ อมูลความต้ องการโภชนะของไก่เบตง (สายเคยู)มีอย่างจํากัดดังนั้นในงานวิจัยนี ้จึงมี
วัต ถุป ระสงค์ เ พื่ อ ศึก ษาผลของการใช้ อ าหารโปรตี น ตํ่ า เสริ ม กรดอะมิ โ นต่อ สมรรถนะการเจริ ญ เติบ โตและ
การศึกษาความสัมพันธ์ของการแสดงออกของยีน avUCP ของไก่เบตง (สายเคยู)

อุปกรณ์ และวิธีการ
สัตว์ ทดลอง
การทดลองในครั้งนี ้ใช้ ไก่เบตง (สายเคยู)เพศผู้ อายุ 4 วัน จํานวน 192ตัว โดยใช้ แผนการทดลองแบบสุม่
สมบูรณ์ (Complete randomized design; CRD) โดยแบ่งกลุ่มการทดลองออกเป็ น 3กลุ่มการทดลอง
ประกอบด้ วยกลุม่ ควบคุม กลุม่ ที่ได้ รับอาหารโปรตีนตํ่า กลุม่ ที่ได้ รับอาหารโปรตีนตํ่าเสริ มเมทไธโอนีนการทดลอง
ละ 4ซํ ้า ซํ ้าละ 16ตัว
อาหารทดลองและโรงเรื อน
อาหารทดลองเป็ นอาหารพื ้นฐาน (Basal diet) ที่มีสว่ นประกอบหลัก คือ ข้ าวโพด และกากถัว่ เหลือง
(Table 1)สัตว์ทดลองได้ รับการทําวัคซีนตามโปรแกรมของฟาร์ มไก่หลวงสุวรรณวาจกสิกิจ ได้ รับนํ ้า และอาหาร
อย่างเต็มที่ตลอดการทดลอง ใช้ อาหารสําหรับทดลองเป็ น 2 ช่วงอายุคือ 4-12 สัปดาห์ และ 13-18 สัปดาห์ โดย
เลี ้ยงในโรงเรื อนระบบเปิ ดเหมือนกันทุกกลุม่ การทดลอง
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Table1 Experimental diets
Ingredients (Kg)

Formula

4 – 12 weeks
13 – 18 weeks
18% CP 16% CP
16%
16% CP 14% CP
14%
CP+Met
CP+Met
Corn
63.95
70.99
71.52
72.34
77.25
77.26
Soybean 46%
29.73
23.83
23.20
23.49
18.06
17.56
Rice bran oil
2.41
1.23
1.05
0.78
0.30
0.30
Monodicalciumphosphate 21%
1.92
1.95
1.95
1.36
2.76
3.17
Calcium carbonate
1.54
1.57
1.57
1.55
1.27
1.10
Premix, Broiler
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
Salt
0.18
0.18
0.18
0.14
0.13
0.13
L-Lysine
0.20
0.19
DL-Methionine
0.02
0.08
0.06
Total
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Nutritions by calculation ( Requirements)
Metabolisable
Kcal/KG 3000.00 3000.00 3000.00 3000.00 3000.00 3000.00
energy
Crude protein
%
18
16
16
16
14
14
Methionine
%
0.317
0.276
0.349
0.276
0.251
0.309
Methionine+cystine %
0.600
0.530
0.600
0.531
0.477
0.531
Lysine
%
0.994
0.804
0.944
0.801
0.666
0.801
Threonine
%
0.697
0.618
0.609
0.618
0.539
0.530
Tryptophane
%
0.198
0.169
0.166
0.168
0.140
0.137
Fiber
%
3.41
3.23
3.20
3.247
3.033
3.003
Fat
%
5.20
4.18
4.01
3.777
3.385
3.377
Calcium
%
1.00
1.00
1.00
0.900
1.00
1.00
Total P
%
0.757
0.742
0.740
0.619
0.889
0.972
Available P
%
0.450
0.450
0.450
0.350
0.582
0.651
Sodium
%
0.200
0.200
0.200
0.150
0.150
0.150
CP = Crude protein Met = Methionine
P = phosphorus
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วิธีการทดลองและเก็บข้ อมูล
เมื่อการทดลองสิ ้นสุดที่อายุ 12และ18 สัปดาห์ จะเก็บตัวอย่างเนื ้ออกกลุม่ การทดลองละ 2ตัวโดยนํามา
จัดเก็บไว้ ใน RNAlater solution(Ambion, USA) ที่อณ
ุ หภูมิ -80 องศาเซลเซียสทําการสกัด RNA โดยใช้
RNeasy®Fibrous Tissue Mini Kit (QIAGEN, Germany) ตามคําแนะนําของผู้ผลิต ความเข้ มข้ นของ RNA จะ
วัดโดยเครื่ อง spectrophotometer ที่ความยาวคลื่น 260 นาโนเมตร โดยTotal RNA 400 นาโนกรัมถูกนํามาใช้
ในการเตรี ยม complementary DNA (cDNA) ปฏิกิริยา Real-time PCR ใช้ สีย้อมเรื องแสง SYBR GREEN
(SYBRs GREEN PCR Master Mix, Bio-rad, USA) โดยprimerที่ใช้ คือ GAPDH forward primer (5’GAGGGTAGTGAAGGCTG-3’) และGAPDH reverse primer (5’-GGGAAGCAGGACCCTTTGTT-3’ ; Liu
et al., 2005)Annealing temperature 65 องศาเซลเซียส 30 วินาที จํานวน 40 รอบavUCP forward primer (5’GGAGTGCGTGGGCGTTGGAGA-3’) avUCP reverse primer (5’-CGGTGGATGTGGTGAAGACGC 3’ ;
Collinet al., 2003)Annealing temperature 65 องศาเซลเซียส 30 วินาที จํานวน 40 รอบ เติม RNase-free
water 7 ไมโครลิตร และ cDNA 1 ไมโครลิตรนําเข้ าเครื่ อง Real-time PCR รุ่น CFX connect Real-time System
ยี่ห้อ (Bio-rad, USA)ซึง่ ในการวัดการแสดงออกของยีนแต่ละรอบ ต้ องวัดพร้ อมกับ standard gene ของยีนนั ้น
ทุกครั้งให้ ครอบคลุมทุกช่วงของตัวอย่าง เพื่อนํากราฟที่ได้ ไปใช้ สําหรับคํานวณหาปริ มาณที่แน่นอนของยีน
การวิเคราะห์ ข้อมูลทางสถิติ
นําข้ อมูลที่ได้ มาวิเคราะห์คา่ ความแปรปรวน (Analysis of Variance: ANOVA) ตามแผนการทดลองสุม่
สมบูรณ์ และเปรี ยบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยระหว่างกลุม่ ข้ อมูลโดยวิธี Duncan’s New Multiple Range
Test (DMRT) โดยใช้ โปรแกรมสําเร็ จรูป SAS (1996)

ผลการทดลอง
ผลเปรี ยบเทียบสมรรถภาพการผลิตของไก่เบตง (สายเคยู) ที่ได้ รับอาหารแตกต่างกันดังแสดงใน Table2
พบว่านํ ้าหนักตัว นํ ้าหนักตัวที่เพิ่มขึ ้นและอัตราการเจริ ญเติบโตที่ 12 สัปดาห์ของทุกกลุ่มการทดลองไม่แตกต่าง
กันในขณะที่อายุ 18 สัปดาห์ มีนํ ้าหนักตัว และอัตราการเจริ ญเติบโตมีแนวโน้ มเพิ่มมากขึ ้นโดยกลุม่ ที่ได้ รับอาหาร
โปรตีนตํ่าเสริ มเมทไธโอนีนและกลุม่ ควบคุมมีนํ ้าหนักตัว และอัตราการเจริ ญเติบโตมากกว่ากลุม่ อาหารโปรตีนตํ่า
ทังในช่
้ วงอายุ 12 และ 18 สัปดาห์ นอกจากนี ้พบว่ากลุ่มอาหารโปรตีนตํ่ามีอตั ราการกินได้ สงู กว่ากลุ่มที่ได้ รับ
อาหารควบคุมและกลุ่มที่ได้ รับอาหารโปรตีนตํ่าเสริ มเมทไธโอนีน อย่างมีนัยสําคัญยิ่งทางสถิติ (P<0.01)ทั้ง 2
ช่วงอายุ รวมไปถึงโดยกลุม่ ที่ได้ รับอาหารโปรตีนตํ่าเสริ มกรดอะมิโนและกลุม่ ควบคุมมีประสิทธิภาพการใช้ อาหาร
สูงกว่ากลุม่ อาหารโปรตีนตํ่าอย่างมีนยั สําคัญยิ่งทางสถิติ (P<0.01)ทังที
้ ่อายุ 12 และ 18 สัปดาห์ และอัตราการ
เปลี่ยนอาหารเป็ นนํ ้าหนักตัวพบว่าในช่วงอายุ 12 สัปดาห์ กลุม่ อาหารโปรตีนตํ่าเสริ มกรดอะมิโนและกลุม่ ควบคุม
มีอตั ราการเปลี่ยนอาหารเป็ นนํ ้าหนักตัวที่ตํ่ากว่ากลุ่มอาหารโปรตีนตํ่าและในช่วงอายุที่ 18 สัปดาห์พบว่ากลุ่ม
อาหารโปรตีนตํ่าและกลุม่ อาหารโปรตีนตํ่าเสริ มกรดอะมิโนมีอตั ราการเปลี่ยนอาหารเป็ นนํ ้าหนักตัวที่สงู กว่ากลุ่ม
ควบคุมมีความแตกต่างอย่างมีนยั สําคัญยิ่งทางสถิติ (P<0.01)
การวัด การแสดงออกของยี น avUCPในกล้ า มเนื อ้ อกค่า ที่ ร ายงานเป็ นการเปรี ย บเที ยบปริ ม าณการ
แสดงออกของยีน avUCPกับยีน GAPDHโดยใช้ Realtime PCR พบว่าในไก่อายุ 12 สัปดาห์ที่ได้ รับอาหารสูตร
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ควบคุมมีการแสดงออกของยีน avUCPที่สูงกว่ากลุ่มที่ได้ รับอาหารโปรตีนตํ่าและอาหารโปรตีนตํ่าเสริ มเมทไธ
โอนีน แต่ไม่มีความแตกต่างทางสถิตแิ ต่ที่อายุ 18 สัปดาห์พบว่าไก่ที่ได้ รับอาหารกลุม่ ควบคุมมีการแสดงออกของ
ยีน avUCPตํ่ากว่าไก่กลุ่มที่ได้ รับอาหารโปรตีนตํ่าและอาหารโปรตีนตํ่าเสริ มเมทไธโอนีนอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติ (P<0.05)
Table2Effects of supplemented methionine in low protein diets on growth performence of Betong
chicken
Treatment

4-12 Week
18% CP
16% CP
16% CP +Met
SEM
P-value
13-18 Week
16% CP
14% CP
14% CP +Met
SEM
P-value

BW (g)

BWG(g) ADG(g)

1461.08
1362.02
1445.82
26.867
0.2928

1108.50
1012.27
1092.18
26.176
0.3003

FI(g)

FCR

FE

Relative
mRNA
expression of
avUCP

20.16 3230.938b 2.935b
18.41 3956.303a 3.968a
19.86 3367.604b 3.125b
0.476 108.369 0.159
0.3003 0.0014 0.0029

0.344a
0.256b
0.325a
0.014
0.0041

0.0325
0.0099
0.0135
0.0065
0.1024

2125.874 1773.296 18.095 7046.316b 3.974b
2012.529 1662.779 16.967 8467.012a 5.100a
2053.830 1700.189 17.349 7281.672b 4.286a
20.910
20.352 0.208 216.904 0.163
0.0645
0.0613 0.0613 0.0021 0.0012

0.252a
0.197b
0.234a
0.008
0.0008

0.0017B
0.0247A
0.0251A
0.0004
0.0458

a, b, c

Means within the same column without the same superscript letter are significantly
different (P<0.05)
CP = Crude protein Met = Methionine
FI = Feed intake
FCR = Feed Conversion Ratio FE = Feed Efficiency

วิจารณ์ ผลการทดลอง
จากการศึกษางานวิจยั ในครั้งนี ้ พบว่ากลุ่มที่ได้ รับอาหารโปรตีนตํ่ามีอตั ราการกินได้ สงู กว่ากลุ่มที่ได้ รับ
อาหารโปรตีนตํ่าเสริ มด้ วยกรดอะมิโนเมทไธโอนีนและกลุม่ ควบคุม ซึง่ ผลการทดลองข้ างต้ นมีความสอดคล้ องกับ
Aletor et al. (2000) รายงานว่าอัตราการกินได้ ของไก่ที่เลี ้ยงด้ วยอาหารโปรตีนตํ่า 15%CPมีผลสูงกว่าไก่กลุม่ ที่
เลี ้ยงด้ วยระดับโปรตีนสูง 22% CPเนื่องจากอาหารที่มีระดับโปรตีนที่ตํ่ามีสดั ส่วนของกรดอะมิโนในอาหารไม่
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สมดุล ทําให้ สดั ส่วนของกรดอะมิโนอิสระในเลือดเปลี่ยนแปลงไป มีผลให้ สมองส่วนควบคุมความต้ องการอาหาร
ทํางานผิดปกติ มีผลให้ สตั ว์กินอาหารได้ ลดลงและทําให้ ร่างกายสัตว์มีการเจริ ญเติบโตลดลง (Iyayi et al., 2014)
นอกจากนี ้ Putsakul (2010) รายงานว่าไม่มีความแตกต่างทางสถิตขิ องอัตราการกินได้ ในไก่เบตงที่ได้ รับอาหารที่
มีโปรตีนต่างระดับ (1618 และ 20%)อย่างไรก็ตามมีผลการศึกษาการให้ อาหารโปรตีนตํ่าในไก่เนื ้อพบว่าไก่ที่
ได้ รับอาหารระดับโปรตีนตํ่ามีอตั ราการกินได้ ลดลง(Dean et al., 2006, Iyayi et al., 2014 and Ospia-Rojas,
2014) และการศึกษายังพบว่ากลุม่ ควบคุมและกลุม่ ที่ได้ รับอาหารโปรตีนตํ่าเสริ มเมทไธโอนีนมีประสิทธิภาพการ
เปลี่ยนอาหารเป็ นนํ ้าหนักตัว ดีกว่ากลุ่มที่ได้ รับอาหารโปรตีนตํ่า ซึ่งผลการทดลองข้ างต้ นมีความสอดคล้ องกับ
Vescoet al. (2013) มีการรายงานว่าการเสริ มกรดอะมิโนเมทไธโอนีนส่งผลให้ นํ ้าหนักและอัตราการเปลี่ยน
อาหารเป็ นนํ ้าหนักตัวดีขึ ้นในระดับการเสริ มกรดอะมิโนเมทไธโอนีนที่ 0.08% เนื่องจากเมื่ออาหารที่มีโปรตีนเข้ าสู่
ร่างกายจะถูกดูดซึมในรูปของกรดอะมิโน ซึง่ การใช้ อาหารโปรตีนตํ่าเสริ มกรดอะมิโนนั้นทําให้ สตั ว์ลดปริ มาณของ
โปรตีนที่กินไปได้ และใช้ ประโยชน์จากกรดอะมิโนได้ โดยตรงเพื่อให้ เพียงพอต่อความต้ องการของร่ างกายและจาก
การศึกษางานวิจยั ในครัง้ พบว่าที่อายุ 18 สัปดาห์ การแสดงออกของยีน avUCPในไก่ที่ได้ รับอาหารกลุ่มโปรตีน
ตํ่าและกลุ่มโปรตีนตํ่าเสริ มเมทไธโอนีนเพิ่มสูงขึ ้นแต่ไม่พบในไก่ที่ได้ รับอาหารกลุ่มควบคุมโดยส่งผลให้ นํ ้าหนัก
ตัว นํ า้ หนัก ตัว ที่ เ พิ่ ม ขึน้ และอัต ราการเจริ ญ เติบ โตของกลุ่ม ที่ ไ ด้ รั บ อาหารกลุ่ม ควบคุม สูง ว่ า กลุ่ม อื่ น ๆเมื่ อ
สอดคล้ องจากผลการศึกษาของGasparino et al. (2015) รายงานว่าสัตว์ที่มีประสิทธิภาพการใช้ อาหารสูงจะมี
การแสดงออกของ mRNA UCP ตํ่า อาจจะแสดงให้ เห็นว่าการแสดงออกของยีน avUCPที่สงู จะส่งผลให้
ประสิทธิภาพการใช้ อาหารลดลงเนื่องจาก ยีนavUCPจะนําเอาพลังงานในการสร้ าง ATP ไปผลิตเป็ นพลังงาน
ความร้ อนส่งผลให้ ลดการสร้ าง ATP ทําให้ สตั ว์มีพลังงานที่จะนําสารอาหารไปสะสมในกล้ ามเนื ้อลดลงและส่งผล
ให้ สตั ว์มีสมรรถภาพการผลิตลดลง

สรุ ป
จากการศึกษาการเสริ มกรดอะมิโนเมทไธโอนี นในอาหารโปรตีนตํ่าของไก่เบตง (สายเคยู) สามารถ
สรุ ปว่าการเสริ มกรดอะมิโนเมทไธโอนีนในอาหารโปรตีนตํ่าและกลุ่มควบคุมส่งผลให้ มีอตั ราการเปลี่ยนอาหาร
เป็ นนํ ้าหนักตัว ประสิทธิภาพการใช้ อาหารดีกว่ากลุม่ อาหารโปรตีนตํ่า และพบว่าการแสดงออกของยีน avUCP ที่
เพิ่มสูงขึน้ ส่งผลให้ อัตราการเจริ ญเติบโต ประสิทธิ ภาพการใช้ อาหารมี ผลลดลง อัตราการเปลี่ยนอาหารเป็ น
นํ ้าหนักตัวที่เพิ่มสูงขึ ้นทําให้ สมรรถภาพการผลิตลดลง
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อิทธิพลของโครโมโซม Z ต่ อค่ าพารามิเตอร์ ทางพันธุกรรมของ
ลักษณะการให้ ผลผลิตไข่ ในไก่ เบตง สายเคยู
Effect of Z Chromosome on Genetic Parameters of Egg Production Traits
in Betong Chicken (KU Line)
กนก เชาวภาษี1 ศรเทพ ธัมวาสร1 วิริยา ลุ้งใหญ่1 และ พรรณวดี โสพรรณรัตน์1*
Kanok Chaovapasee1 , SornthepTumwasorn1 , Wiriya Loongyai1 and Panwadee Sopannarath1*

บทคัดย่ อ
ลักษณะอายุเมื่อให้ ไข่ฟองแรก (AFE) และจานวนไข่เมื่ออายุ 300 วัน (EN300) แสดงออกเฉพาะในไก่
เพศเมียเท่านัน้ และโครโมโซม Z ในไก่เพศเมียจะได้ รับมาจากพ่อเท่านัน้ การศึกษาครัง้ นี จ้ ึงมีวตั ถุประสงค์เพื่อ
ศึกษาอิทธิพลของโครโมโซม Z ต่อค่าพารามิเตอร์ ทางพันธุกรรมสาหรับลักษณะ AFE และ EN300 ของประชากร
ไก่เบตง สายเคยู ที่เก็บรวบรวมข้ อมูลจากฟาร์ มไก่หลวงสุวรรณวาจกกสิกิจ วิเคราะห์ ค่าองค์ประกอบของความ
แปรปรวนและความแปรปรวนร่ วมโดยใช้ แบบหุ่น ทางสถิติหลายลักษณะสาหรับสัตว์ เบื ้องต้ น และแบบหุ่นทาง
สถิ ติ ห ลายลัก ษณะส าหรั บ สัตว์ เบื อ้ งต้ น ร่ ว มกับ อิ ท ธิ พ ลเนื่ องมาจากโครโมโซม Z ด้ ว ยวิ ธี ก าร restricted
maximum likelihood ผลการศึกษาพบว่า ค่าอัตราพันธุกรรมเนื่องมาจากโครโมโซม Z สาหรับลักษณะ AFE และ
EN300 มีคา่ เท่ากับ0.01 และ 0.02 ตามลาดับ ในขณะที่คา่ อัตราพันธุกรรมโดยตรงของลักษณะ AFE อยู่ในระดับ
ปานกลาง (0.20) และค่าอัตราพันธุกรรมโดยตรงของลักษณะ EN300 อยู่ในระดับสูง (0.52-0.54) ค่าสหสัมพันธ์
ของทัง้ สองลักษณะมี ค่าเท่ากับ -0.76 ผลการศึก ษาครั ง้ นี ช้ ี ใ้ ห้ เห็น ว่าอิทธิ พ ลของโครโมโซม Z ไม่มีผลต่อ
การประมาณค่าพารามิเตอร์ ทางพันธุกรรมของลักษณะ AFE และ EN300 และการคัดเลือกแม่ไก่จากลักษณะ
AFE สามารถทาให้ ไก่มีผลผลิตไข่สงู ขึ ้น

ABSTRACT
Age of first egg (AFE) and egg number at 300 days of age (EN300) present only in female
and the Z chromosome in hen is transported from its sires only. The aim of this study was to study the
effect of Z chromosome on genetic parameters for AFE and EN300 in Betong chicken (KU line). The
data used in this study were collected from Betong chicken (KU line) raised at Sunwanvajokkasikit
chicken farm. Restricted maximum likelihood (REML) procedure was used to estimate (co)variance
components from multiple-trait simple animal model and multiple-trait simple animal model plus the
effect of Z chromosome. Heritability estimates of the Z chromosome for AFE and EN300 were 0.01
and 0.02, respectively. The direct heritabilities for AFE and EN300 were moderate (0.20) and high
(0.52-0.54), respectively. Genetic correlation between AFE and EN300 was -0.76. These results
indicated that the additive gene effect of Z chromosome did not affect on AFE and EN300 and
selecting hen based on AFE could improve egg production traits indirectly in Betong chicken (KU
line).
Key Words: Betong chicken, genetic parameter, egg production
* Corresponding author; e-mail address: agrpds@ku.ac.th
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คานา
ไก่ พื น้ เมือง (Gallus domesticus) เป็ นไก่ ที่ เลี ย้ งง่าย รสชาติเ นื อ้ ดี และมี ความต้ านทานต่ อโรค
ในสภาพแวดล้ อมประเทศไทยในประเทศไทยนิ ยมเลีย้ งไก่พืน้ เมืองเพื่ อบริ โภคเนื อ้ ไข่ เกมกี ฬาและเลี ้ยงเพื่ อ
ความสวยงาม (ปิ่ น และคณะ, 2543; สุมิตรา 2550) แต่ไก่พื ้นเมืองไทยมีอตั ราการเจริ ญเติบโตที่ช้ากว่า ไก่เนือ้
ทางการค้ า และให้ ผ ลผลิ ต ไข่ น้ อ ยกว่ าไก่ พ่ อแม่พัน ธุ์ ท างการค้ า อย่ า งไรก็ ต ามไก่ พื น้ เมื องมีแ นวโน้ มได้ รั บ
ความนิยมจากผู้บริ โภคเพิ่ มมากขึ ้นทุกปี (วุฒิไกร และคณะ, 2556) ดังนันจึ
้ งจาเป็ นต้ องมีการพัฒนาไก่พื ้นเมือง
ทังลั
้ กษณะการเจริ ญเติบโต และลักษณะไข่เพื่อส่งเสริ มอาชีพของเกษตรกรไทย
ไก่ เ บตงเป็ นไก่ พื น้ เมื อ งที่ นิ ย มเลี ย้ งในพื น้ ที่ ภ าคใต้ ตอนล่ า งของประเทศไทย (ปั ตตานี ยะลา
และนราธิวาส) ไก่เบตงมีต้นกาเนิดมาจากไก่แลงซาน ถูกนาเข้ ามาเลี ้ยงในประเทศไทยโดยคนจีนที่อพยพมาจาก
เมืองกวางไส ประเทศจีน (นิรัตน์ และ รัตนา, 2539; สุมิตรา, 2550; อนุพล และคณะ, 2553) ไก่เบตงมีลกั ษณะ
คุณสมบัติที่ดีกว่าไก่พื ้นเมืองไทยชนิดอื่น ๆ เลี ้ยงง่าย โตไว คุณภาพเนื ้อดี เป็ นที่ต้องการของผู้บริ โภค และมีความ
ทนทานต่อโรคและแมลงในสภาพอากาศร้ อนชื น้ ของประเทศไทยได้ เป็ นอย่ างดี (อนุพ ล และคณะ, 2553)
แต่ ปั ญ หาที่ พ บ คื อ ไก่ เ บตงให้ ผลผลิ ต ไข่ ต่ า ดัง นัน้ ฟาร์ ม ไก่ ห ลวงสุ ว รรณวาจกกสิ กิ จ ภาควิ ช าสัต วบาล
คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เห็นถึงศักยภาพในการผลิต และปั ญหาที่ เกิ ดขึน้ ดังกล่าวในไก่เบตง
จึงถูกนามาพัฒนาและปรั บปรุ งพันธุกรรมให้ มีความสอดคล้ องกับความต้ องการของผู้บริ โภคแต่ยังคงลักษณะ
ประจาพันธุ์บางลักษณะของไก่เบตงไว้ เรี ยกว่า ไก่เบตง สายเคยู (พรรณวดี, 2553; อนุพล และคณะ, 2553;
นัฐพงษ์ และคณะ, 2556) ในขัน้ ตอนแรกฟาร์ มไก่หลวงสุวรรณวาจกกสิกิ จได้ มุ่งเน้ นการขยายขนาดของฝูง
และพัฒนาศักยภาพด้ านการเจริ ญเติบโตเป็ นหลัก แต่อย่างไรก็ตามต้ นทุนการผลิต ลูกไก่ขึ ้นอยู่กบั จานวนไข่และ
จานวนลูกไก่ที่ฟักออกมา ดังนันการพั
้
ฒนาศักยภาพด้ านผลผลิตไข่จาเป็ นต้ องพัฒนาเพื่อหาจุดที่เหมาะสมควบคู่
กันไปด้ วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งลักษณะอายุการให้ ไข่ฟองแรก (age at first day of laying egg, AFE) และจานวน
ไข่เมื่ออายุ 300 วัน (egg number at 300 days of age, EN300) ในปั จจุบนั การคัดเลือกจะใช้ ค่าความสามารถ
ทางพันธุกรรม (estimated breeding value, EBV) ซึ่งจาเป็ นต้ องทราบค่าพารามิเตอร์ ทางพันธุกรรม เช่น
ค่าอัตราพันธุกรรม และค่าสหสัมพันธ์ ทางพันธุกรรม เพื่อใช้ สาหรั บการวางแผนการคัดเลือกสัตว์และวางแผน
การผสมพันธุ์และประเมินค่า EBV
ลักษณะการให้ ผลผลิตไข่เป็ นลักษณะที่ถูกจากัดโดยเพศของสัตว์ ในการประมาณค่าพารามิเตอร์ ทาง
พันธุกรรมโดยใช้ แบบหุ่นทางสถิติหลายลักษณะสาหรับสัตว์โดยทัว่ ไป (multiple-trait simple animal model)
จะคานวณอิทธิพลแบบบวกสะสมโดยใช้ เมทริ กความสัมพันธ์ ระหว่างสัตว์ (numerator relationship matrix)
ที่ได้ รับถ่ายทอดยีนจากพ่อ และแม่มาอย่างละครึ่ง (Mrode and Thompson, 2005) ซึง่ ในความเป็ นจริ งแล้ วสัตว์
ปี กเพศเมียมีโครโมโซมแบบ heterogametic sex โดยเฉพาะอย่างยิ่งโครโมโซม Z จะถูกถ่ายทอดมาจากพ่อของ
สัตว์ตวั นัน้ ๆ เท่านัน้ (Gross, 1990) สามารถคานวณอิทธิพลแบบบวกสะสมอื่น ๆ ได้ แก่ อิทธิพลแบบบวกสะสม
เนื่ องมาจากโครโมโซม Z ซึ่งอาจส่งผลให้ ค่าพารามิเตอร์ ท างพันธุ กรรมที่ ประมาณได้ มีความแม่นยาในการ
ประมาณค่าเพิ่มสูงขึ ้น (Gross, 1990)
ดังนันงานวิ
้
จยั นี ้จึงมีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาอิทธิพลของโครโมโซม Z ต่อค่าพารามิเตอร์ ทางพันธุกรรม
สาหรับลักษณะ AFE และ EN300 ของประชากรไก่เบตง สายเคยู
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อุปกรณ์ และวิธีการ
ข้ อมูล
ข้ อมูลลักษณะ AFE และ EN300 ที่ใช้ ในการศึกษาครัง้ นี ้รวบรวมจากไก่เบตง สายเคยู เพศเมีย ที่เลี ้ยง
ในฟาร์ มไก่หลวงสุวรรณวาจกกสิกิจ ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่เกิดระหว่างปี
พ.ศ. 2557 ถึง 2559 จานวน 654 ตัวจากพันธุ์ประวัติจานวน 1,401 ตัว (Table 1) ไก่เบตง สายเคยู เพศเมีย
ที่เกิดในปี และชุดฟั กเดียวกันจะถูกจัดให้ อยู่ในกลุ่มการจัดการเดียวกัน (contemporary group, CG) และเมื่อ
ไก่ เบตง สายเคยู เพศเมีย อายุ 17 สัป ดาห์ จ ะถูก แยกเลี ย้ งแบบเดี่ย วบนกรงตับ เพื่ อใช้ เก็ บ ข้ อมูล ลัก ษณะ
การให้ ผลผลิตไข่ โดยควบคุมโปรแกรมวัคซีน และโปรแกรมแสงตามโปรแกรมของฟาร์ มไก่หลวงสุวรรณวาจกกสิ กิจ คือ ให้ แสง 16 ชัว่ โมงต่อวัน ให้ อาหารเพียงพอต่อการให้ ผลผลิตประมาณ 100 กรัมต่อตัวต่อวัน
Table 1 Data structure of Betong chicken (KU line) population
Item1/
Number of animals in pedigree
Number of records in data
Number of sires
Number of sires with progeny records in the data
Number of dams
Number of dams with progeny records in the data
1/

AFE
1,401
654
197
94
450
231

EN300
1,401
600
197
94
450
231

AFE = Age at first day of laying egg, EN300 = egg number at 300 days of age

การวิเคราะห์ ข้อมูล
ข้ อมูลทัง้ หมดถูกนามาตรวจสอบความถูกต้ อง ทาการตัดข้ อมูลที่ ไม่ทราบพ่อและแม่ และข้ อมูลที่ไม่
เชื่อมโยงกับสัตว์ตวั อื่นออกจากชุดข้ อมูล และวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา ด้ วยคาสัง่ PROC MEANS และ PROC
UNIVARIATE ในโปรแกรมสาเร็ จรู ป SAS University Edition (SAS, 2015)
การวิเคราะห์ องค์ประกอบของความแปรปรวน และ -2logL ของลักษณะ AFE และ EN300 ด้ วยวิธี
restricted maximum likelihood (REML) ที่ใช้ กลวิธีคานวณค่าแบบ average information algorithm ด้ วย
โปรแกรมสาเร็ จรู ป WOMBAT (Meyer, 2013) โดยใช้ แบบหุ่นทางสถิ ติ 2 แบบ คือ แบบหุ่นทางสถิ ติหลาย
ลักษณะสาหรั บสัตว์เบือ้ งต้ น และแบบหุ่นทางสถิติหลายลักษณะสาหรับสัตว์ เบือ้ งต้ นร่ วมกับอิทธิพลแบบบวก
สะสมเนื่องจากโครโมโซม Z
แบบหุ่น 1
แบบหุ่น 2

𝑦𝑖
𝑦𝑖

𝑏𝑖
𝑏𝑖

𝑎𝑖
𝑎𝑖

𝑒𝑖
𝑠𝑖
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โดยที่ 𝑦𝑖 คือ เวคเตอร์ ของค่าสังเกตสาหรั บลักษณะ AFE และ EN300; 𝑏𝑖 คือ เวคเตอร์ ของอิทธิ พล
คงที่ ได้ แก่ CG; 𝑎𝑖 คือ เวคเตอร์ ของอิทธิพลทางพันธุกรรมแบบบวกสะสม; 𝑠𝑖 คือ เวคเตอร์ ของอิทธิพลทาง
พันธุกรรมแบบบวกสะสมเนื่องมาจากโครโมโซม Z; คือ อินซิเดนซ์เมทริ กซ์แสดงความสัมพันธ์ ของปั จจัยคงที่
กับค่าสังเกต คือ อินซิเดนซ์เมทริ กซ์ แสดงความสัมพันธ์ ของปั จจัยแบบสุ่มที่มีความสัมพันธ์ กบั กับข้ อมูล 𝑒𝑖
คือ เวคเตอร์ ของปั จจัยสุม่ อื่นๆ (residual error) และมีข้อกาหนด
[𝑦𝑖 ]

𝑖

𝑏𝑖 ,

[ 𝑖]

[

]

𝑖

โดยที่ คือ เมทริ กซ์ความแปรปรวนและความแปรปรวนร่ วมแบบบวกสะสมสาหรับลักษณะ AFE และ
EN300;
คือ เมทริ กซ์แสดงความสัมพันธ์ ของสัตว์ ในประชากรสาหรั บออโตโซม (additive numerator
relationship matrix for autosome); คือ เมทริ กซ์ความแปรปรวนและความแปรปรวนร่ วมแบบบวกสะสม
สาหรั บสัตว์ เพศผู้; คือ เมทริ กซ์แสดงความสัมพันธ์ ของสัตว์ ในประชากรสาหรั บโครโมโซม Z (additive
numerator relationship matrix for Z chromosome); คือ เมทริ กซ์ของความแปรปรวนและความแปรปรวน
ร่ วมอื่น และ คือ อินซิเดนซ์เมทริ กซ์
เปรี ยบเทียบแบบหุ่นในการประมาณค่าพารามิเตอร์ ทางพันธุกรรมที่มีความเหมาะสมมากที่สดุ โดยใช้
ค่า likelihood ratio test (LRT) เปรี ยบเทียบกับค่า chi-square (โดยองศาความอิสระมีค่าเท่ากับ ความแตกต่าง
ของจานวนพารามิเตอร์ ) ถ้ ามีคา่ แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติให้ เลือกแบบหุ่นที่มีคา่ พารามิเตอร์ มากกว่า
เป็ นแบบหุ่นที่มีความเหมาะสมที่สดุ ถ้ าไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญให้ เลือกแบบหุ่นที่ มีจานวนพารามิเตอร์ ที่
น้ อยกว่าเป็ นแบบหุ่นที่มีความเหมาะสมมากที่สดุ ตามวิธีการของ Ghorbani et al., (2013)

ผลและวิจารณ์ ผลการทดลอง
ประชากรไก่เบตง สายเคยูที่ศกึ ษามีค่าเฉลี่ยของลักษณะ AFE และ EN300 เท่ากับ 196.63+39.77 วัน
และ 44.81+29.08 ฟองตามลาดับ ซึง่ เมื่อเปรี ยบเทียบรายงานในไก่พื ้นเมืองไทย พันธุ์อื่น ๆ พบว่าลักษณะ AFE
มีคา่ เฉลี่ยใกล้ เคียงกับลูกผสมไก่พื ้นเมืองไทยไก่ชี และไก่ประดู่หางดา ที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในช่วง 171.10-219.00 วัน
(สุภารัตน์, 2545; สุกญ
ั ญา, 2555; สุจิตรา และคณะ, 2556; วุฒิไกร และคณะ, 2557) แต่มีค่าสูงกว่าค่าเฉลี่ย
ของลักษณะ AFE ของไก่เบตงในรายงานของ ปิ่ น และคณะ (2547) ส่วนลักษณะ EN300 มีค่าใกล้ เคียงกับ
รายงานไก่พืน้ เมืองไทยพันธุ์อื่น ๆ เช่น ไก่ชี และ ไก่ประดู่หางดา (36.38-53.48 ฟอง; สจี และคณะ, 2555;
สุกญ
ั ญา, 2555; สุจิตรา และคณะ, 2556) แต่อย่างไรก็ตามค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานสาหรับลักษณะ AFE และ
EN300 ในไก่เบตง สายเคยู (39.77 วัน และ 29.08 ฟอง ตามลาดับ) พบว่ามีค่าสูงกว่ารายงานอื่น ๆ (สุภารัตน์ ,
2545; สจี และคณะ, 2555; สุกญ
ั ญา, 2555; สุจิตรา และคณะ, 2556; วุฒิไกร และคณะ, 2557) นันหมายถึ
้
ง
ประชากรของไก่เบตงมีความผันแปรของลักษณะปรากฏมีคา่ สูง แต่คา่ ดังกล่าวไม่สามารถระบุได้ ว่าความผันแปร
ดังกล่าวเกิดขึ ้นเนื่องมาจากพันธุกรรมในสัดส่วนเท่าไร
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ค่ าพารามิเตอร์ ทางพันธุกรรม
ค่ า ความแปรปรวนเนื่ อ งมาจากอิ ท ธิ พ ลแบบบวกสะสม และความแปรปรวนลั ก ษณะปรากฏ
ของลักษณะ AFE และ EN300 จากทังสองแบบหุ
้
่นทางสถิติ พบว่ามีค่าใกล้ เคียงกัน (Table 2) แต่อย่างไรก็ตาม
ความแปรปรวนเนื่องมาจากอิทธิพลแบบบวกสะสมของโครโมโซม Z ของลักษณะทังสองมี
้
ค่าต่า (8.64 วัน2 และ
11.39 ฟอง2 ตามลาดับ) ซึง่ ค่าความแปรปรวนลักษณะปรากฏ และความแปรปรวนส่วนอื่น ของทังสองลั
้
กษณะ
จากแบบหุ่น 1 และ 2 มีคา่ ใกล้ เคียงกัน นันแสดงให้
้
เห็นว่า การเพิ่มอิทธิพลแบบบวกสะสมเนื่องจากโครโมโซม Z
เข้ าไปในแบบหุ่น ไม่สามารถแยกความแปรปรวนเนื่องมาจากปั จจัยอื่น แต่ค่าความแปรปรวนเนื่องมาจากอิทธิ
แบบบวกสะสมมีค่าลดลง เนื่องมาจากการคานวณอิทธิพลแบบบวกสะสมจะคานวณความสัมพันธ์ ของสัตว์ทงั ้
ประชากรโดยจะได้ รับการถ่ายทอดยีนจากพ่อ และแม่อย่างละครึ่ ง (Mrode and Thompson, 2005) แต่ในความ
เป็ นจริ งแล้ วโครโมโซม Z ในไก่เพศเมียจะได้ รับการถ่ายทอดมาจากพ่อเท่านัน้ ส่วนไก่เพศผู้จะได้ รับการถ่ายทอด
โครโมโซม Z มาจากพ่อและแม่อย่างละครึ่ ง (Gross, 1990) จึงเป็ นสาเหตุทาให้ ความแปรปรวนเนื่องมาจาก
อิทธิพลแบบบวกสะสมมีคา่ ลดลง แต่อย่างไรก็ตามค่า LRT ในทังสองแบบหุ
้
่นไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิติ (P>0.05) ดังนันแบบหุ
้
่น 1 จึงเป็ นแบบหุ่นที่มีความเหมาะสมมากที่สดุ
Table 2 Variance component and genetic parameters in Betong chicken (KU line).
Item1/
σ2a
σ2s
σ2e
σ2p
h2
2

-2logL
LRT
1/

Model 1

Model 2

AFE
EN300
AFE
EN300
288.91
322.70
283.13
316.98
8.64
11.39
1,140.70
276.35
1,141.60
276.07
1,429.60
599.05
1,433.40
604.43
0.20+0.08
0.54+0.09
0.20+0.10
0.52+0.13
0.01+0.11
0.02+0.15
9,492.72
9,492.70
0.02

AFE = age at first egg (day2), EN300 = egg number at 300 days of age (egg2), σ2a = the additive genetic variance, σ2 =

the additive genetic variance for male, σ2e = the residual variance, σ2p = phenotypic variance, SE = standard error, h2 =
heritability, 2 = heritability for Z-chromosome, LRT = likelihood ratio test, 2

ค่าอัตราพันธุกรรมโดยตรงสาหรั บลักษณะ AFE และ EN300 ทัง้ 2 แบบหุ่นมีค่าใกล้ เคียงกัน มีค่า
เท่ากับ 0.20, 0.20 และ 0.52, 0.54 ตามลาดับ (Table 2) แต่อย่างไรก็ตามแบบหุ่น 1 จะให้ ค่าความคาดเคลื่อน
มาตรฐานต่ากว่าแบบหุ่น 2 และเมื่อพิจารณาค่าอัตราพันธุกรรมเนื่องมาจากโครโมโซม Z พบว่ามีค่าต่าทัง้ 2
ลักษณะ (0.01 และ 0.02 ตามลาดับ; Table 2) ซึง่ ค่าอัตราพันธุกรรมโดยตรงสาหรับลักษณะ AFE ในประชากร
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ไก่เบตงสายเคยูที่ศกึ ษาครัง้ นี ้ มีค่าอยู่ในระดับต่าใกล้ เคียงกับประชากรไก่ชี (0.20;วุฒิไกร และคณะ, 2557) ไก่
พื ้นเมืองเกาหลี (0.12-0.32; Sang et al., 2006) และไก่พื ้นเมืองประเทศอิหร่ าน (0.31; Salehinasab et al.,
2013) แต่มีคา่ อัตราพันธุกรรมโดยตรงของลักษณะ AFE น้ อยกว่าที่รายงานในลูกผสมไก่พื ้นเมืองไทย (0.41; สุภา
รัตน์, 2545) และไก่ Rhode Island White (0.42; Wolc et al., 2010) ส่วนค่าอัตราพันธุกรรมโดยตรงลักษณะ
EN300 มีค่าสูงกว่าประชากรลูกผสมไก่พืน้ เมืองไทยที่รายงานไว้ (0.10; สุภารัตน์ , 2545) ไก่ชี (0.15-0.22; ศิริ
ลักษณ์, 2552; วุฒิไกร และคณะ, 2557) ไก่ประดู่หางดา (0.26-0.27; วุฒิไกร และคณะ, 2557) และไก่พื ้นเมือง
ประเทศอิหร่ าน (0.15 to 0.34; Ghorbani and Kamali, 2007; Salehinasab et al., 2013; Yousefi et al.,
2013) นันหมายความว่
้
า ประชากรไก่เบตง สายเคยู สามารถคัดเลือกในลักษณะ EN300 ได้ ง่ายกว่าไก่ประชากร
อื่น ๆ เนื่องจากมีสดั ส่วนความแปรปรวนเนื่องมาจากพันธุกรรมแบบบวกสะสมเทียบกับความแปรปรวนลักษณะ
ปรากฏที่สงู กว่าประชากรไก่พนั ธุ์ดงั กล่าว
ค่าสหสัมพันธ์ ของลักษณะปรากฏ และค่าสหสัมพันธ์ ทางพันธุกรรมระหว่างลักษณะ AFE และ EN300
จากแบบหุ่น 1 มีความสัมพันธ์กนั แบบลบ (-0.51+0.03 และ -0.76+0.11 ตามลาดับ) ซึง่ แตกต่างกับรายงานของ
ไก่ประดู่หางดา (-0.04; วุฒิไกร และคณะ, 2557) และไก่พื ้นเมืองประเทศเกาหลี (-0.05 to -0.52; Sang et al.,
2006) เนื่องจากในประชากรดังกล่าวการปรั บปรุ งในแต่ละลักษณะอาจจะมีผลเล็กน้ อยต่อการปรั บปรุ งในอีก
ลักษณะ แต่สาหรับการคัดเลือกแม่ไก่ในประชากรไก่เบตง สายเคยูที่ให้ ไข่เร็ วจะส่งผลทาให้ EN300 เพิ่มมากขึ ้น
ตามไปด้ วยแต่อย่างไรก็ตามค่าสหสัมพันธ์ทางพันธุกรรมยังมีคา่ ความคลาดเคลื่อนสูงเมื่อเปรี ยบเทียบกับรายงาน
อื่น ๆ (เช่น วุฒิไกร และคณะ, 2557; Sang et al., 2006) ดังนันในการศึ
้
กษาครัง้ นี ้จึงชี ้ให้ เห็นถึง ความเป็ นไปได้
ของการพัฒนาพันธุกรรมของไก่เบตง สายเคยู ให้ มีผลผลิตไข่ที่สงู ขึ ้น แต่อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ ค่าอัตราพันธุกรรม
สาหรับลักษณะ EN300 มีค่าสูง แต่มีข้อด้ อยที่ต้องใช้ ระยะเวลาในการเก็บข้ อมูลที่นานกว่าลักษณะ AFE ดังนัน้
หากการคัดเลือกสัตว์จากค่า EBV สาหรั บลักษณะ AFE ให้ มีค่าต่า และสัตว์ตวั นัน้ มีค่า EBV ของลักษณะ
EN300 สูง อาจช่วยลดต้ นทุนในคัดเลือกแม่ไก่มากกว่าการคัดเลือกจากลักษณะ EN300

สรุป
อิทธิพลแบบบวกสะสมเนื่องมาจากโครโมโซม Z ไม่มีผลต่อการประมาณค่าพารามิเตอร์ ทางพันธุกรรม
สาหรับลักษณะ AFE และ EN300 ค่าอัตราพันธุกรรมจากแบบหุ่นที่ดีที่สดุ สาหรับลักษณะ AFE และ EN300 มี
ค่าเท่ ากับ 0.20+0.08 และ 0.54+0.09 ตามล าดับ ค่าสหสัมพัน ธ์ ป รากฏ และค่าสหสัมพัน ธ์ ท างพัน ธุ ก รรม
สาหรับทังสองลั
้
กษณะมีคา่ เท่ากับ -0.51+0.03 และ -0.76+0.11 ตามลาดับ การศึกษาครัง้ นี ้ชี ้ให้ เห็นถึงโอกาสใน
การปรับปรุ งพันธุกรรมของลักษณะ AFE และ EN300 ที่สามารถปรับปรุ งทังสองลั
้
กษณะได้ ไปพร้ อม ๆ กัน โดย
การคัดเลือกไก่จากค่า EBV ของลักษณะ AFE มีคา่ ต่า ทาให้ EN300 มีคา่ สูง
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การประมาณค่ าพารามิเตอร์ ทางพันธุกรรมของลักษณะขนาดร่ างกาย
บางลักษณะที่อายุ 4 สัปดาห์ ในไก่ เบตง (สาย เคยู)
Estimations of Genetic Parameters for Some Body Measurement Traits
at 4 Weeks of Age in Betong Chicken (KU Line)
กฤษณา อ่ อนทอง1 พรรณวดี โสพรรณรัตน์1* ชัยภูมิ บัญชาศักดิ1์ และ สมบัติ ประสงค์สขุ 1
Kridsana Onthong1, Panwadee Sopannarath1*, Chaiyapoom Bunchasak1 and Sombat Prasongsook1

บทคัดย่ อ

ขนาดของร่ างกายของไก่มีความสัมพันธ์ กับรู ปทรง และปริ มาณเนือ้ ส่วนต่าง ๆ ของร่ างกาย เพื่ อการ
พัฒนาลักษณะรู ปร่ าง และขนาดร่ างกายของไก่เบตง (สาย เคยู) ให้ ตรงตามความต้ องการของตลาดปั จจุบัน
งานวิ จัย ครั ง้ นี จ้ ึง มี วัต ถุป ระสงค์ ในการประมาณค่าพารามิ เตอร์ ท างพัน ธุก รรมของลักษณะนํ า้ หนัก ตัว และ
ลักษณะขนาดร่ างกายบางลักษณะในไก่เบตง (สาย เคยู) ที่อายุ 4 สัปดาห์ การศึกษาครั ง้ นีใ้ ช้ ข้อมูลนํ ้าหนักตัว
ความกว้ างสะโพก ความยาวแข้ ง และความยาวอก ที่อายุ 4 สัปดาห์ ในไก่เบตง (สาย เคยู) จํานวน 1,679 ตัว
ข้ อมูลสัตว์ในพันธุ์ประวัติ จํานวน 2,347 ตัว นํามาวิเคราะห์ ค่าองค์ประกอบของความแปรปรวน และความ
แปรปรวนร่ วมด้ วยวิธี Restricted Maximum Likelihood (REML) โดยใช้ การวิเคราะห์หลายลักษณะด้ วยโมเดล
ตัวสัตว์ (animal model) ผลการศึกษาพบว่าอัตราพันธุกรรมของนํ ้าหนักตัว ความกว้ างสะโพก ความยาวแข้ ง
และความยาวอก เท่ากับ 0.44, 0.26, 0.34 และ 0.21ตามลําดับ สหสัมพันธ์ ทางพันธุกรรม และสหสัมพันธ์ ของ
ลัก ษณะปรากฏระหว่ า งลัก ษณะนํ า้ หนัก ตัว กับ ขนาดร่ า งกายทั ง้ หมด มี ค่ า อยู่ ใ นช่ ว ง 0.64-0.85 และ
0.42-0.54 ตามลําดับ ดังนันหากมี
้
การคัดเลือกทางพันธุกรรมควรเน้ นการคัดเลือกจากลักษณะนํ ้าหนักตัวที่อายุ
4 สัปดาห์ และส่งผลทําให้ ลกั ษณะความกว้ างสะโพก ความยาวแข้ ง และความยาวอกเพิ่มขึ ้นตาม

ABSTRACT

Body size of chicken relates with body shape and size of cutting meat. To genetically
improve those traits to meet the market need, the objective of this study was to estimate genetic
parameters of body weight and some body measurements at 4 weeks old in Betong chicken (KU
Line). Data of body weight (BW), hip width (HW), shank length (SL) and breast length (BL) at 4 weeks
old in Betong chicken (KU Line) were collected from 1,679 birds, which constituted of 2,347 birds in
the pedigree file. Variance and covariance components were estimated using Restricted Maximum
Likelihood (REML) procedure and the multiple trait analysis was done using animal model. The
results showed that the estimates of heritability for BW, HW, SL, and BL were found to be 0.44, 0.26,
0.34, and 0.19, respectively. Genetic and phenotypic correlations between body weight and all body
measurements were ranged from 0.64 to 0.85 and 0.42 to 0.54 respectively. It can be concluded that
genetic selection should be emphasized on BW at 4 weeks old and HW, SL and BL could be
improved indirectly.

Keywords: Betong chicken (KU Line), body weight, body measurements, genetic parameters
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คํานํา

ไก่เบตงนิยมเลี ้ยงกันมากทางภาคใต้ ตอนล่างของประเทศไทย เนื่องจากมีการเจริ ญเติบโตเร็ วกว่าไก่
พื ้นเมืองอื่น ๆ ทัว่ ไป ลักษณะของเนื ้อเป็ นสีเหลือง มีความนุ่ม และมีไขมันน้ อย (นิรัตน์ และ รัตนา, 2539; ปิ่ น,
2541) ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เล็งเห็นโอกาสในการผลิตและปรั บปรุ งไก่
พื ้นเมืองดังกล่าว เนื่องจากเนื ้อไก่พืน้ เมืองสามารถขายได้ ในราคาสูงกว่าเนื ้อไก่ทางการค้ าไก่เบตง (สาย เคยู)
จึงถูกพัฒนา และปรับปรุ งพันธุกรรม เพื่อมุง่ เน้ นให้ สามารถผลิตในเชิงการค้ าในตลาดนี ้ได้ โดยยังคงลักษณะของ
เนื ้อให้ มีความใกล้ เคียงกับไก่เบตงดังเดิ
้ ม ได้ แก่ เนื ้อมีรสชาติอร่ อย เป็ นที่ต้องการของตลาด เนื ้อนุ่มไม่แข็งเหมือน
ไก่พื ้นเมืองพันธุ์อื่น ๆ และไม่เหลวแฉะเหมือนไก่กระทง (พรรณวดี, 2553)
ในอดีตการซื ้อไก่มกั นิยมซื ้อเป็ นตัวเพื่อนําไปใช้ ในการทําพิธีกรรมต่าง ๆ และบริ โภคแต่ในปั จจุบนั การอยู่
อาศัยเป็ นครอบครัวขนาดเล็กทําให้ ผ้ บู ริ โภคไม่นิยมซื ้อไก่ทงตั
ั ้ วแต่มกั จะซื ้อไก่แยกชิ ้นส่วนนําไปบริ โภคตามความ
ต้ องการซึง่ พบเห็นได้ ชัดเจนโดยเฉพาะไก่เนื ้อทางการค้ า โดยเนื ้อไก่จะถูกขายแยกชิน้ ส่วนเป็ นส่วนต่าง ๆ เช่น
เนือ้ อก น่อง ปี กบน น่องร่ วมสะโพก และปี ก เป็ นต้ น จะมีราคาแตกต่างกันออกไป อย่างไรก็ตามการเก็บข้ อมูล
ลักษณะชิ ้นส่วนต่าง ๆ จะทําได้ ก็ต่อเมื่อสัตว์เป็ นซากหรื อตายแล้ วเท่านัน้ หากต้ องการที่จะคัดเลือกสัตว์เพื่อเป็ น
พ่อ และแม่พนั ธุ์จะต้ องใช้ ข้อมูลสัตว์ในรุ่ นลูก ซึง่ ใช้ ระยะเวลานานกว่าการใช้ ข้อมูลจากสัตว์ 2 แหล่งรวมกัน คือ
จากรุ่ นพ่อแม่ และรุ่ นลูก ดังนันการวั
้
ดขนาดของร่ างกายสัตว์มีชีวิตแทนซากสัตว์ และการวัดขนาดร่ างกายที่อายุ
น้ อยอาจเป็ นข้ อ มูล ที่ น่าสนใจหากสามารถใช้ คัด เลือกเพื่ อศึกษาลัก ษณะทางขนาด และรู ปร่ างของร่ างกาย
ดังนัน้ การประมาณค่าพารามิเตอร์ ทางพันธุกรรมของลักษณะดังกล่าวเป็ นพืน้ ฐานเบือ้ งต้ นที่จะถูกนํามาใช้ ใน
แผนการปรับปรุ งพันธุ์ ดังนันในงานวิ
้
จยั ชิ ้นนี ้จึงมุ่งเน้ นที่จะประมาณค่าพารามิเตอร์ ทางพันธุกรรมได้ แก่ นํ ้าหนัก
ตัว และขนาดร่ างกาย (ความกว้ างสะโพก ความยาวแข้ ง และความยาวอก)ที่อายุ 4 สัปดาห์ ซึ่งลักษณะขนาด
ร่ างกายที่ศึกษานัน้ เป็ นส่วนที่มีราคา นอกจากนี ก้ ารศึกษาที่อายุน้อยสามารถช่วยร่ นเวลาในการคัดเลือกและ
สามารถนําข้ อมูลที่ได้ ไปใช้ ในการพัฒนาการปรับปรุ งพันธุกรรมเพื่อนําไปสู่การวางแผนพัฒนารู ปร่ าง และขนาด
ของไก่เบตงได้ เร็ วขึ ้น

อุปกรณ์ และวิธีการ

ข้ อมูลที่ใช้ ศึกษา
ข้ อมูลไก่เบตง (สาย เคยู) ขนสีนํ ้าตาลทอง(1,179 ตัว) และขนสีขาว (500 ตัว) ที่ใช้ ในการศึกษาครัง้ นี ้
มาจากข้ อมูลของฟาร์ มไก่หลวงสุวรรณวาจกกสิกิจ ภาควิชาสัตวบาล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
บางเขน ระหว่างปี พ.ศ. 2557-2559 จากสัตว์ในพันธุ์ประวัติจํานวน 2,347 ตัว จากความแตกต่างของการจัดการ
และสภาพแวดล้ อมในแต่ละรุ่ นที่ฟักออก (4 รุ่ น) จะนํามาสร้ างเป็ นกลุ่มของการจัดการหรื อสภาพแวดล้ อมที่ไก่
ได้ รับร่ วมกัน (contemporary group) ระบุเพศ สีขน ชัง่ นํ ้าหนัก และวัดขนาดร่ างกายของไก่เมื่ออายุ 4 สัปดาห์
โดยมีรายละเอียดดังนี ้
1) นํ ้าหนักตัว (Body weight)
2) ขนาดร่ างกายทําการวัดด้ วย vernier caliper ประกอบไปด้ วย
ก. ความกว้ างสะโพก (Hip width) วัดขนาดตังฉากกั
้
บลําตัวจากปุ่ มกระดูก femur ของสะโพกทัง้
สองข้ าง
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ข. ความยาวแข้ ง (Shank length) วัดความยาวของกระดูก metatarsus โดยเหยียดขาขวาให้ ตรง
แล้ ววัดจากข้ อขาหลังจนถึงปุ่ มตรงกลางเท้ า
ค. ความยาวอก (Breast length) เป็ นการวัดแนวเส้ นทแยงมุมของไหล่ข้างขวา บริ เวณปุ่ มกระดูก
coracoid ไปจนถึงปลายกระดูก sternum ซึง่ ค่าความยาวอกตามแนวเส้ นทแยงมุมจะบ่งบอกถึง
ทังความกว้
้
างและความยาวของหน้ าอก
การวิเคราะห์ ข้อมูลทางสถิติ
1) ทดสอบอิทธิพลของปั จจัยคงที่
นําข้ อมูลที่ตรวจสอบความถูกต้ องแล้ วมาทดสอบปั จจัยคงที่ (fixed effect) ที่คาดว่าจะมีผลต่อ
ลักษณะที่ศกึ ษา ได้ แก่ เพศ สีขน และกลุ่มการจัดการ (contemporary groups)ที่สร้ างจากปี ที่เกิด และรุ่ นที่ฟัก
ออก วิเคราะห์โดยใช้ PROC GLM ประมาณค่าเฉลี่ยลิสแควร์ (SAS, 1996) โดยใช้ โมเดลทางสถิตดิ งั นี ้
𝒚𝒊𝒋𝒌𝒍 = 𝝁 + 𝑺𝒊 + 𝑭𝒋 +𝑪𝒌 + 𝒆𝒊𝒋𝒌𝒍

เมื่อ 𝑦𝑖𝑗𝑘𝑙 = ค่าสังเกตของลักษณะที่ศกึ ษา ได้ แก่ นํ ้าหนักตัว ความกว้ างสะโพก ความยาวแข้ ง และ
ความยาวอก ที่อายุ 4 สัปดาห์, 𝜇 = ค่าเฉลี่ยของลักษณะ (overall mean), 𝑆𝑖 = อิทธิ พลคงที่ของเพศที่ 𝑖
(𝑖 = เพศผู้ และเพศเมีย), 𝐹𝑗 = อิทธิพลคงที่ของสีขนที่ 𝑗 (𝑗 = ขนสีนํ ้าตาลทอง และขนสีขาว), 𝐶𝑘 = อิทธิพลคงที่
ของกลุ่มการจัดการที่ 𝑘 (𝑘 = 1, 2, 3 และ 4), 𝑒𝑖𝑗𝑘𝑙 = อิทธิพลสุ่มอื่น ๆ ที่ไม่ได้ พิจารณาในโมเดลมีการกระจาย
แบบ 𝑁𝐼𝐷~(0, σ2 )
2) การวิเคราะห์องค์ประกอบความแปรปรวน และความแปรปรวนร่ วม

ประมาณค่าองค์ประกอบความแปรปรวนหลายลักษณะด้ วยวิธี Restricted Maximum Likelihood
(REML; Patterson and Thompson, 1971) ด้ วยโปรแกรมสําเร็ จรู ป WOMBAT (Meyer, 2007) โดยมีโมเดลตัว
สัตว์สําหรับหลายลักษณะดังนี ้
𝒚𝒊 = 𝑿𝒊 𝒃𝒊 + 𝒁𝒊 𝒂𝒊 + 𝒆𝒊

เมื่อ 𝑦𝑖 = เวคเตอร์ ของค่าสังเกตที่อายุ 4 สัปดาห์ ของลักษณะที่ 𝑖 (𝑖 = นํ ้าหนักตัว ความกว้ างสะโพก
ความยาวแข้ ง และความยาวอก), 𝑏𝑖 = เวคเตอร์ ของอิทธิพลคงที่ของเพศ สีขน และกลุม่ การจัดการของลักษณะที่
𝑖, 𝑎𝑖 = เวคเตอร์ ของอิท ธิ พ ลสุ่มทางพัน ธุก รรมแบบบวกสะสม (additive genetic effect) ของลัก ษณะที่ 𝑖 ,
𝑋𝑖 = เมทริ กซ์ ที่โยงความสัมพันธ์ (incidence matrix) ระหว่างอิ ทธิ พลคงที่ กับค่าสังเกตของลัก ษณะที่ 𝑖,
𝑍𝒊 = เมทริ กซ์ที่โยงความสัมพันธ์ (incidence matrix) ระหว่างอิทธิ พลสุ่มของพันธุกรรมแบบบวกสะสมกับค่า
สังเกตของลักษณะที่ 𝑖,𝑒𝑖 = เวกเตอร์ ของอิทธิ พลสุ่มเนื่ องจากความคลาดเคลื่อน (residual) ของตัวสัตว์ ของ
ลักษณะที่ 𝑖
โดยกําหนดให้ คา่ เฉลี่ย และค่าความแปรปรวนเป็ นดังนี ้
𝒂𝒊
𝑮⊗𝑨
𝟎
E [𝒚𝒊 ] = 𝑿𝒊 𝒃𝒊 and var � 𝒆 � = �
�
𝟎
𝑹⊗𝑰
𝒊

เมื่อ𝐺, 𝑅 = เมทริ กซ์ความแปรปรวนและความแปรปรวนร่ วมทางพันธุกรรม และความคลาด
เคลื่อน,𝐴 = เมทริ กซ์ความสัมพันธ์ทางเครื อญาติระหว่างสัตว์ในประชากร (numerator relationship matrix),
𝐼 = เมทริ กซ์ที่ประกอบด้ วย 1 ในเส้ นทแยงมุมและ 0 นอกเส้ นทแยงมุม (identity matrix)
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คํานวณค่าพารามิเตอร์ ทางพันธุกรรม ได้ แก่ อัตราพันธุกรรม สหสัมพันธ์ ปรากฏ และสหสัมพันธ์ ทาง
พันธุกรรม ด้ วยวิธีของ Falconer and Mackay (1996)

ผลการทดลองและวิจารณ์
อิทธิพลปั จจัยคงที่
จากการวิ เ คราะห์ อิ ท ธิ พ ลของปั จ จัย คงที่ พ บว่ า ทุ ก ปั จ จัย ที่ ศึ ก ษามี อิ ท ธิ พ ลต่ อ ทุ ก ลัก ษณะอย่ า งมี
นัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05) และค่าเฉลี่ยลิสแควร์ ของลักษณะนํา้ หนักตัว และลักษณะขนาดร่ างกาย (ความ
กว้ างสะโพก ความยาวแข้ ง และความยาวอก) แสดงใน Table 1 ค่าเฉลี่ยลิสแควร์ ของลักษณะนํ ้าหนักตัว และ
ขนาดร่ างกายในเพศผู้มากกว่าเพศเมีย(P<0.05) เนื่องจากเพศผู้มีฮอร์ โมน androgen กระตุ้นการสร้ างเม็ดเลือด
แดง (erythropoiesis) ต่างจากเพศเมียที่มีฮอร์ โมน estrogen ยับยังการสร้
้
างเม็ดเลือดแดง จึงทําให้ เพศผู้มีการ
เจริ ญเติบโตดีกว่าเพศเมีย (Colin, 2014) นอกจากนี ้ยังพบว่ากลุม่ ของสีขน ซึง่ ถูกพัฒนามาเป็ น 2 สาย ได้ แก่ สาย
สีนํา้ ตาลทอง และสายสีข าว ซึ่งค่าเฉลี่ยลิ สแควร์ ข องทุกลักษณะในสายสีนํา้ ตาลทองจะมากกว่าสายสี ขาว
(P<0.05) ดังนันการพั
้
ฒนาสายสีขาวโดยเน้ นจากลักษณะสีขนที่ปรากฏขึ ้นในเบื ้องต้ นแล้ วนันจะต้
้
องพัฒนาการ
คัดเลือกในลักษณะอื่น ๆ ควบคู่ไปอย่างต่อเนื่องเพื่อปรับปรุ งลักษณะขนาดของร่ างกาย อีกทังกลุ
้ ่มการจัดการที่
ประกอบด้ วย ปั จจัยร่ วมระหว่างปี ที่เกิด และรุ่ นที่ฟัก มีอิทธิพลอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติต่อทุกลักษณะ แสดงให้
เห็นว่าสภาพแวดล้ อม การจัดการในแต่ละปี เกิ ด และรุ่ นที่ ฟักที่ แตกต่างกัน ซึ่งส่งผลต่อการแสดงออกของไก่
สอดคล้ องกับการศึกษาในไก่พื ้นเมืองพันธุ์เหลืองหางขาว พบว่าปั จจัยของกลุ่มการจัดการที่ประกอบด้ วยชัว่ รุ่ น
และรุ่ นที่ฟักมีผลต่อลักษณะนํ ้าหนักตัว (ธีระชัย และคณะ, 2550)
Table 1 Least squares means ± standard errors of body weight and body measurements in Betong
chicken (KU Line) at 4 weeks of age.
Item

n

Sex
Male
762
Female
917
Feather color
Golden Brown 1,179
White
500
Contemporary group
1
320
2
395
3
502
4
462

Body weight (g)

Hip width(mm) Shank length (mm) Breast length (mm)

326.83 ± 1.32a
280.95 ± 1.17b

49.56 ± 0.13a
47.24 ± 0.11b

48.56 ± 0.13a
45.63 ± 0.11b

92.21 ± 0.21a
87.30 ± 0.18b

313.03 ± 1.00a
294.75 ± 1.53b

49.36 ± 0.10a
47.44 ± 0.15b

47.67 ± 0.10a
46.52 ± 0.15b

90.19 ± 0.16a
89.32 ± 0.24b

334.73 ± 1.92a
309.31 ± 1.73b
287.53 ± 1.57c
284.00 ± 1.65c

49.58 ± 0.18a
48.74 ± 0.17b
46.17 ± 0.15c
49.11 ± 0.16b

51.84 ± 0.19a
47.05 ± 0.17b
42.42 ± 0.15c
47.07 ± 0.16b

91.81 ± 0.30a
87.49 ± 0.27b
88.05 ± 0.25b
91.66 ± 0.26a

a, b, c

Least squares means within a column with different super scripts in each factor are significantly
different (P< 0.05)
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อัตราพันธุกรรม
องค์ ป ระกอบของความแปรปรวน และอัต ราพัน ธุก รรมของลัก ษณะนํ า้ หนัก ตัว และขนาดร่ างกาย
ในไก่เบตง (สาย เคยู) ที่อายุ 4 สัปดาห์ แสดงดัง Table 2 พบว่าค่าอัตราพันธุกรรมของลักษณะนํ ้าหนักตัวมีค่า
เท่ากับ 0.44 ± 0.06 สอดคล้ องกับการศึกษาก่อนหน้ านี ้ โดย นัฐพงษ์ และคณะ (2556) รายงานค่าอัตรา
พันธุกรรมของลักษณะนํ ้าหนักตัวไก่เบตง (สาย เคยู) ที่อายุ 4 สัปดาห์ เท่ากับ 0.52 มีค่าอยู่ในระดับสูง แสดงให้
เห็นว่าการปรับปรุ งลักษณะนํา้ หนักตัวของไก่เบตง (สาย เคยู) จะมีการตอบสนองต่อการคัดเลือกได้ ดี ค่าอัตรา
พันธุกรรมของขนาดร่ างกายในไก่เบตง (สาย เคยู) ที่อายุ 4 สัปดาห์ มีคา่ ระหว่าง 0.21–0.34 (Table 2) โดยจัดว่า
ค่าอัตราพันธุกรรมของขนาดร่ างกายอยู่ในระดับตํ่าถึงปานกลาง โดยค่าอัตราพันธุกรรมของความกว้ างสะโพกมี
ค่ามากที่สดุ (0.34 ± 0.06) และค่าอัตราพันธุกรรมของความยาวอก (0.21 ± 0.05) ซึง่ มีค่าตํ่าจากค่าอัตราพันธุกรรมของความยาวอกที่มีค่าตํ่านัน้ ชีใ้ ห้ เห็นว่าสัดส่วนความแปรปรวนทางพันธุกรรมแบบบวกสะสม (𝜎𝑎2 )
เทียบกับความแปรปรวนของลักษณะปรากฏของลักษณะนี ้มีน้อย นอกจากนี ้การวัดขนาดของร่ างกายขณะมีชีวิต
ต้ องมีความแม่นยําในตําแหน่งต่าง ๆ มีผลต่อความแปรปรวนของค่าความคลาดเคลื่อน
Table 2 Estimates of variance components1 and heritability2 with standard errors (SE) of body weight
and body measurements in Betong chicken (KU Line) at 4 weeks of age.
Traits
Body weight
Hip width
Shank length
Breast length
1

𝜎𝑎2

542.94
2.91
3.93
6.14

Variance Components
𝜎𝑝2

𝜎𝑒2

693.72
8.04
7.75
22.86

1,236.62
10.95
11.68
29.00

units
g2
mm2
mm2
mm2

ℎ2

0.44 ± 0.06
0.26 ± 0.05
0.34 ± 0.06
0.21± 0.05

𝜎𝑎2 = additive genetic variance; 𝜎𝑒2 = residual variance; 𝜎𝑝2 = phenotypic variance

2 2
ℎ

= heritability

ค่ าสหสัมพันธ์ ทางพันธุกรรม และค่ าสหสัมพันธ์ ของลักษณะปรากฏ
การวิเคราะห์ แบบหลายลักษณะทําให้ ทราบค่าสหสัมพันธ์ ทางพันธุกรรม (𝑟𝑔 ) และค่าสหสัมพันธ์ ของ
ลักษณะปรากฏ (𝑟𝑝 ) ของลักษณะระหว่างนํ ้าหนักตัวกับขนาดร่ างกายที่อายุ 4 สัปดาห์ แสดงดัง Table 3 โดย
พบว่าค่า

𝑟𝑔

ระหว่างลักษณะนํ ้าหนักตัวกับลักษณะขนาดร่ างกาย (0.85–0.87)มากกว่า 𝑟𝑔 ระหว่างลักษณะ

ขนาดร่ างกาย (ความกว้ างสะโพก ความยาวแข้ ง และความยาวอก) (0.64–0.70) ส่วนค่า 𝑟𝑝 ระหว่างลักษณะ

ดังกล่าวมีคา่ ตํ่ากว่า 𝑟𝑔 ซึง่ มีคา่ อยู่ในช่วง 0.42–0.58 สอดคล้ องกับการศึกษาค่า 𝑟𝑔 และค่า 𝑟𝑝 ระหว่างนํ ้าหนักตัว
กับขนาดร่ างกายของไก่เนือ้ ลูกผสมแยกเพศที่อายุ 5 สัปดาห์มีค่าระหว่าง 0.48–0.73 (Gogoi and Mishra,

2013) จากลักษณะทุกลักษณะมีความสัมพันธ์ ไปในทิศทางเป็ นบวกเช่นเดียวกัน แสดงให้ เห็นว่าการคัดเลือก
ลักษณะใดก็ตามอีกลักษณะหนึง่ จะเพิ่มตามไปด้ วยเช่นกัน ซึง่ จากผลของอัตราพันธุกรรม และค่าสหสัมพันธ์ ทาง
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พั น ธุ ก รรมชี ใ้ ห้ เห็ น ว่ า อัต ราพั น ธุ ก รรมของลัก ษณะนํ า้ หนั ก ตัว มี ค่ า สู ง ซึ่ ง ง่ า ยต่ อ การคัด เลื อ ก และจะมี
ผลตอบสนองต่อการคัดเลือกมากกว่าลักษณะอื่น ๆ ส่งผลให้ ลกั ษณะขนาดของร่ างกาย (ความกว้ างสะโพก
ความยาวแข้ ง และความยาวอก) เพิ่มขึ ้นตามไปด้ วย
Table 3 Genotypic (above diagonal) and phenotypic (below diagonal) correlations ± standard error
between body weight and body measurements at 4 weeks in Betong chicken (KU Line)
Traits
Body weight
Hip width
Shank length
Breast length

Body weight
0.54 ± 0.02
0.54 ± 0.02
0.58 ± 0.02

Hip width
0.85 ± 0.06
0.46 ± 0.02
0.42 ± 0.02

Shank length
0.85 ± 0.05
0.70 ± 0.08
0.44 ± 0.02

Breast length
0.87 ± 0.05
0.64 ± 0.10
0.66 ± 0.09

สรุ ป
ค่าอัตราพันธุกรรมของนํา้ หนักตัวมีค่าสูง ค่าอัตราพันธุกรรมของความกว้ างสะโพกกับความยาวแข้ งมี
ค่าปานกลาง และค่าอัตราพันธุกรรมของความยาวอกมีคา่ ตํ่า ดังนันหากมี
้
การคัดเลือกลักษณะนํ ้าหนักตัว ความ
กว้ างสะโพก และความยาวแข้ งจะส่งผลให้ ตอบสนองต่อการคัดเลือกได้ ดี ค่าสหสัมพันธ์ ทางพันธุกรรม และค่า
สหสัมพันธ์ ของลักษณะปรากฏระหว่างลักษณะนํา้ หนักตัวกับขนาดร่ างกาย (ความกว้ างสะโพก ความยาวแข้ ง
และความยาวอก) ในความสัมพันธ์ทกุ ๆ คู่ มีความสัมพันธ์อยู่ในทิศทางบวก มีคา่ อยู่ในระดับสูง ดังนันหากมี
้
การ
คัดเลือกลักษณะนํ ้าหนักตัวจะส่งผลให้ ความกว้ างสะโพก ความยาวแข้ ง และความยาวอกเพิ่มขึ ้นตาม
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การวิเคราะห์ หลายลักษณะของลักษณะซากบางลักษณะในโคเนือ้ ลูกผสมระหว่ าง
พันธุ์พนื ้ เมืองไทย บราห์ มัน และชาร์ โรเลส์
Multiple Trait Analysis for Some Carcass Traits in Crossbred Beef Cattle among
Thai Native, Brahman and Charolais
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บทคัดย่ อ

ลักษณะซากเป็ นลักษณะที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจ ส่งผลต่อรายได้ และกําไรที่เกษตรกรได้ รับ ดังนัน้
วัตถุประสงค์ของงานวิจยั ครัง้ นี ้ เพื่อประมาณค่าพารามิเตอร์ ทางพันธุกรรมของลักษณะซาก ได้ แก่ นํ ้าหนักซาก
(carcass weight, CWT) พื ้นที่หน้ าตัดเนื ้อสัน (ribeye area, REA) และคะแนนไขมันแทรก (marbling score,
MBS) ในโคเนื ้อลูกผสมระหว่างพันธุ์พื ้นเมืองไทย บราห์ มนั และชาร์ โรเลส์ โดยใช้ การวิเคราะห์หลายลักษณะ
ข้ อมูลลักษณะซากเก็บรวบรวมจากโคเนื ้อจํานวน 803 ตัว และมีพนั ธุ์ประวัติจํานวน 1,691 ตัว ถูกนํามาวิเคราะห์
ค่าองค์ ป ระกอบของความแปรปรวน และความแปรปรวนร่ วมด้ วยวิ ธี Average Information Restricted
Maximum Likelihood โดยใช้ การวิเคราะห์หลายลักษณะด้ วยแบบหุ่นตัวสัตว์ (animal model) ผลการวิเคราะห์
พบว่าค่าอัตราพันธุกรรมของ CWT, REA และ MBS มีคา่ เท่ากับ 0.23, 0.10 และ 0.19 ตามลําดับ ค่าสหสัมพันธ์
ทางพันธุกรรมระหว่าง CWT และ REA, ระหว่าง CWT และ MBS และระหว่าง REA และ MBS เท่ากับ 0.89,
0.38 และ -0.09 ตามลําดับ ซึง่ สามารถคัดเลือกทางพันธุกรรมได้ จากลักษณะ CWT แต่อาจส่งผลหรื อไม่สง่ ผลต่อ
การเพิ่มหรื อลดลงของลักษณะอื่นเนื่องจากมีคา่ คลาดเคลื่อนมาตรฐานของค่าสหสัมพันธ์ทางพันธุกรรมสูง

ABSTRACT

Carcass traits are economically important and affect to income and profit for farmers. The
objective of this study was to estimate genetic parameters of carcass traits included carcass weight
(CWT), ribeye area (REA), and marbling score (MBS) in crossbred beef cattle among Thai Native,
Brahman and Charolais using multiple trait analysis. Carcass data were collected from 803 animals,
and no. of animals in the pedigree file was 1,691. Variance and covariance components were
estimated using Average Information Restricted Maximum Likelihood procedure and the multiple trait
analysis was done using simple animal model. The results showed that the estimates of heritability for
CWT, REA, and MBS were 0.23, 0.10, and 0.19, respectively. Genotypic correlations between CWT
and REA, between CWT and MBS, between REA and MBS were 0.89, 0.38, and -0.09, respectively.
Genetic selection based on CWT could have genetic gain on that trait, but genetic progress of REA
and MBS could not be improved due to high standard error of those genetic correlations.

Key Words: Crossbred cattle, carcass weight, ribeye area, marbling score, genetic parameters
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คํานํา
การเลี ้ยงโคเนื ้อของเกษตรกรในประเทศไทยในอดีตมีวตั ถุประสงค์หลักเพื่อใช้ เป็ นแรงงาน แต่เนื่องจาก
ในปั จจุบนั ผู้บริ โภคนิยมบริ โภคเนื ้อโคมากขึ ้นโดยเฉพาะเนื ้อโคคุณภาพดี ทําให้ เกิดการพัฒนารู ปแบบการเลี ้ยงโค
เพื่อขุนสําหรับการจําหน่ายเนื ้อที่มีคณ
ุ ภาพตามความต้ องการของตลาด อย่างไรก็ตามปริ มาณการผลิตเนื ้อโคขุน
ก็ยงั ไม่เพียงพอต่อความต้ องการของผู้บริ โภค (กรมปศุสตั ว์, 2555) โคเนื ้อที่นิยมนํามาขุนในประเทศไทยโดยส่วน
ใหญ่แล้ วเป็ นโคเนื ้อลูกผสมที่มีสดั ส่วนพันธุกรรมของโคยุโรปอยู่ประมาณ 50 เปอร์ เซ็นต์ หรื อมากกว่าเล็กน้ อย ซึง่
มีหลากหลายพันธุ์ที่เกษตรกรนิยมเลี ้ยง นอกจากนี ้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ ทํางานวิจยั หลากหลายรู ปแบบ
และได้ มีการพัฒนาพันธุกรรมโคลูกผสมสามพันธุ์ (โคกําแพงแสน) มากกว่าสามสิบปี ซึ่งเป็ นโคเนือ้ ลูกผสม
ระหว่างพันธุ์พืน้ เมืองไทย (Thai Native) บราห์ มัน (Brahman) และชาร์ โรเลส์ (Charolais) พบว่ามีการ
เจริ ญ เติ บ โตดี โครงร่ า งใหญ่ เนื อ้ มี คุ ณ ภาพสู ง มี ไ ขมั น แทรก เนื อ้ นุ่ ม อี ก ทั ง้ ยั ง สามารถปรั บ ตัว เข้ ากั บ
สภาพแวดล้ อมแบบร้ อนชื ้นของประเทศไทยได้ เป็ นอย่างดี (ปรี ชา, 2552)
ในประเทศไทยลักษณะซาก และคุณภาพเนื อ้ เป็ นลักษณะที่ มีความสําคัญทางเศรษฐกิ จ ทํ าให้ การ
กําหนดราคาที่เกษตรกรจะได้ รับขึ ้นอยู่กบั ลักษณะนํ ้าหนักซาก (Carcass weight; CWT) และคะแนนไขมันแทรก
(Marbling score; MBS) เป็ นสําคัญ แต่ยงั คงมีลกั ษณะที่เกี่ยวข้ องกับปริ มาณหรื อขนาดของชิ ้นส่วนที่มีราคาแพง
ได้ แก่ ลักษณะพื ้นที่หน้ าตัดเนื ้อสัน (Ribeye area; REA) ดังนัน้ ในการปรับปรุ งลักษณะดังกล่าวการเก็บข้ อมูล
ลักษณะซาก และคุณภาพเนื ้อโดยตรงจะทําได้ ก็ต่อเมื่อสัตว์ตายแล้ ว และต้ องเก็บข้ อมูลจากรุ่ นลูกเพื่อนําไปใช้
ประเมินพ่อ และแม่พนั ธุ์ นอกจากนี ้จําเป็ นต้ องทราบถึงข้ อมูลเบื ้องต้ นสําหรับการวางแผนการปรับปรุ งพันธุ์ ได้ แก่
ค่าอัตราพันธุ กรรม ค่าสหสัมพันธ์ ทางพันธุ กรรมระหว่างลัก ษณะ ซึ่ง พารามิเตอร์ ท างพัน ธุก รรมดังกล่าวถูก
นํามาใช้ เป็ นข้ อมูลในการตัดสินใจเพื่อกําหนดแนวทาง และแผนการปรับปรุ งพันธุ์ในประชากรที่ทําการทดสอบ
ดังนัน้ งานวิจัยในครั ง้ นี จ้ ึงมีวตั ถุประสงค์ เพื่ อประมาณค่าอัตราพันธุกรรม ค่าสหสัมพันธ์ ทางพันธุกรรม และ
ค่าสหสัมพันธ์ปรากฏของลักษณะซากบางลักษณะในประชากรโคเนื ้อลูกผสมระหว่างพันธุ์พื ้นเมืองไทย บราห์มนั
และชาร์ โรเลส์โดยใช้ การวิเคราะห์หลายลักษณะ

อุปกรณ์ และวิธีการ
ข้ อมูลที่ใช้ ศึกษา
ข้ อมูลที่ ใช้ ในการศึกษาเป็ นข้ อมูลลักษณะซากของโคเนือ้ ลูกผสมระหว่างพันธุ์พืน้ เมืองไทย บราห์ มัน
และชาร์ โรเลส์ ที่ รวบรวมจากสหกรณ์ โคเนื อ้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน จํ ากัด จังหวัด
นครปฐม ในระหว่างปี พ.ศ. 2551-2559 จํานวน 803 ตัว อายุประมาณ 2-4 ปี โดยมีจํานวนคู่ของฟั นแท้
0 ถึง 3 คู่ และมีจํานวนสัตว์ในพันธุ์ประวัติ 1,691 ตัว ข้ อมูลที่รวบรวมได้ ถูกแบ่งออกเป็ น 2 ส่วน คือ 1) ข้ อมูล
ลักษณะซาก ประกอบด้ วย หมายเลขประจําตัวสัตว์ กลุม่ พันธุ์ เพศ จํานวนคู่ของฟั นแท้ ฟาร์ มที่เลี ้ยง วัน-เดือน-ปี
ที่เข้ าฆ่า นํ า้ หนักซาก พืน้ ที่หน้ าตัดเนือ้ สัน และคะแนนไขมันแทรก และ 2) ข้ อมูลพันธุ์ประวัติ ประกอบด้ วย
หมายเลขประจําตัวสัตว์ หมายเลขพ่อพันธุ์ หมายเลขแม่พนั ธุ์ โดยข้ อมูลลักษณะซากมีรายละเอียดการเก็บข้ อมูล
ดังนี ้
1) นํ ้าหนักซาก วัดโดยทําการชั่งนํา้ หนักหลังจากเก็บซากไว้ ในห้ องเย็นที่อุณหภูมิ 0-4 องศาเซลเซียส
ระยะเวลา 7 วัน
367

สาขาสัตว์

การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 55

2) พืน้ ที่หน้ าตัดเนือ้ สัน วัดที่ซากเสี ้ยวหน้ าบริ เวณกล้ ามเนือ้ สันนอก (Longissimus dorsi) ด้ านขวา
ระหว่างกระดูกซี่โครงคู่ที่ 12 และ 13 โดยใช้ แผ่นกระดาษไขขีดเส้ นรอบบริ เวณพื ้นที่หน้ าตัดเนื ้อสันแล้ วนําไปวัด
ด้ วยเครื่ องวัดพื ้นที่ LI-3100C Area Meter (LI-COR, USA)
3) คะแนนไขมัน แทรก ประเมิ น จากไขมัน สะสมที่ อ ยู่ ใ นบริ เ วณพื น้ ที่ ห น้ าตัด กล้ า มเนื อ้ สั น นอก
(Longissimus dorsi) โดยแบ่งเกรดมาตรฐานสินค้ าเกษตร เนื ้อโค มกอช.6001-2547 ตามมาตรฐานประเทศไทย
ซึง่ แบ่งระดับไขมันแทรกในกล้ ามเนือ้ เป็ น 5 ระดับ ได้ แก่ ระดับไขมันแทรกที่ 5 (มาก) ระดับไขมันแทรกที่ 4
(ปานกลาง) ระดับไขมันแทรกที่ 3 (น้ อย) ระดับไขมันแทรกที่ 2 (น้ อยมาก) และระดับไขมันแทรกที่ 1 (ไม่มีเลย)
(สํานักงานมาตรฐานสินค้ าเกษตรและอาหารแห่งชาติ, 2547)
การวิเคราะห์ ข้อมูลทางสถิติ
วิเคราะห์ ข้อมูลสถิติเชิงพรรณนาของลักษณะซากในประชากรโคเนื ้อลูกผสมระหว่างพันธุ์พื ้นเมืองไทย
บราห์มนั และชาร์ โรเลส์ และทดสอบอิทธิพลของปั จจัยคงที่ (fixed effect) ที่คาดว่าจะมีผลต่อลักษณะซาก ได้ แก่
กลุ่มพันธุ์ (F1: เป็ นสัตว์ที่เกิดจากพ่อพันธุ์ชาร์ โรเลส์ ผสมกับแม่พันธุ์ลูกผสมบราห์ มนั และพืน้ เมืองไทย และ
F2 หรื อมากกว่า: พ่อพันธุ์ และแม่พนั ธุ์เป็ นโคเนื ้อลูกผสมระหว่างพันธุ์พื ้นเมืองไทย บราห์มนั และชาร์ โรเลส์) เพศ
จํ า นวนคู่ข องฟั น แท้ และกลุ่ม การจัด การประกอบไปด้ ว ย ฟาร์ ม ปี และฤดูก าล ที่ เ ข้ า ฆ่ า วิ เ คราะห์ โ ดยใช้
PROC GLM ประมาณค่าเฉลี่ยลิสแควร์ (SAS, 1996) โดยใช้ แบบหุ่นทางสถิติดงั ต่อไปนี ้
𝒚𝒊𝒋𝒌𝒍𝒎 = 𝝁 + 𝑩𝒊 + 𝑺𝒋 + 𝑻𝒌 +𝑪𝒍 +𝒆𝒊𝒋𝒌𝒍𝒎

เมื่อ 𝑦𝑖𝑗𝑘𝑙𝑚 = ค่าสังเกตของลักษณะที่ศึกษาได้ แก่ นํา้ หนักซาก พืน้ ที่หน้ าตัดเนือ้ สัน และคะแนนไขมันแทรก,

𝜇=

ค่าเฉลี่ยของลักษณะ (overall mean), 𝐵𝑖 = กลุ่มพันธุ์ กลุ่มที่𝑖 (𝑖 = 1, 2), 𝑆𝑗 = อิทธิพลคงที่ของเพศที่ 𝑗
(𝑗 = เพศผู้ตอน และเพศเมีย), 𝑇𝑘 = อิทธิ พลคงที่ของจํานวนคู่ของฟั นแท้ ที่ 𝑘 (𝑘 = 0, 1, 2, 3),
𝐶𝑙 = อิทธิ พลคงที่ของกลุ่มการจัดการที่ 𝑙 (𝑙 = 1, 2, 3,…, 88), 𝑒𝑖𝑗𝑘𝑙𝑚 = อิทธิ พลสุ่มอื่นๆ ที่ไม่ได้ พิจารณา
ในแบบหุ่น มีการกระจายแบบ NID~(0, 𝜎𝑒2)
วิเคราะห์ องค์ประกอบของความแปรปรวนและความแปรปรวนร่ วม (variance and covariance
component analysis) โดยทําการวิเคราะห์ทีละลักษณะ (single trait analysis) เพื่อนํามาใช้ เป็ นค่าเริ่ มต้ นใน
การวิ เคราะห์ หลายลัก ษณะ ประมาณองค์ ประกอบของความแปรปรวน และความแปรปรวนร่ วม ด้ วยวิ ธี
Average Information Restricted Maximum Likelihood (AI-REML) algorithm โดยใช้ โปรแกรม WOMBAT
(Meyer, 2013) ซึง่ มีแบบหุ่นตัวสัตว์ ดังนี ้
𝒚𝒊 = 𝑿𝒊 𝒃𝒊 + 𝒁𝒊 𝒂𝒊 + 𝒆𝒊

เมื่อ 𝑦𝑖 = เวคเตอร์ ของค่าสังเกตของลักษณะที่ 𝑖 (𝑖 = นํ ้าหนักซาก พื ้นที่หน้ าตัดเนื ้อสัน และคะแนนไขมันแทรก),
𝑏𝑖 = เวคเตอร์ ของอิทธิพลคงที่ ได้ แก่ กลุ่มพันธุ์ เพศ จํานวนคู่ของฟั นแท้ และกลุ่มการจัดการของลักษณะที่ 𝑖 ,
𝑎𝑖 = เวคเตอร์ ของอิทธิพลเนื่องมาจากพันธุกรรมแบบบวกสะสม (additive genetic effect) ของลักษณะที่ 𝑖,
𝑋𝑖 = เมทริ กซ์ ที่โยงความสัมพัน ธ์ (incidence matrix) ระหว่างอิท ธิ พลคงที่ กับ ค่าสังเกตของลัก ษณะที่ 𝑖,
𝑍𝑖 = เมทริ กซ์ ที่ โยงความสัมพัน ธ์ (incidence matrix) ระหว่างอิท ธิ พ ลสุ่มของพันธุกรรมแบบบวกสะสม
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ของตัวสัตว์กบั ค่าสังเกตของลักษณะที่ 𝑖, 𝑒𝑖 = เวคเตอร์ ของอิทธิพลสุ่มเนื่องจากความคลาดเคลื่อน (residual)
ของลักษณะที่ 𝑖 โดยกําหนดให้ คา่ เฉลี่ย และความแปรปรวน ดังนี ้

เมื่ อ

𝑎𝑖

𝑬[𝒚𝒊 ] = 𝑿𝒊 𝒃𝒊 var � 𝑒 � = �
𝑖

𝑮⊗𝑨
𝟎

𝟎
�
𝑹⊗𝑰

= เมทริ ก ซ์ ความแปรปรวนและความแปรปรวนร่ ว มของอิท ธิ พ ลของยี น แบบบวกสะสม,
𝑨 = เมทริ กซ์ที่แสดงความสัมพันธ์ ทางเครื อญาติระหว่างสัตว์ในประชากร (numerator relationship matrix),
𝑹 = เมทริ กซ์ของความแปรปรวนและความแปรปรวนร่ วมของความคลาดเคลื่อน, 𝑰 = เมทริ กซ์ที่ประกอบด้ วย
1 ในเส้ นทแยงมุมและ 0 นอกเส้ นทแยงมุม (identity matrix)
𝑮

ผลการทดลองและวิจารณ์

ข้ อมูลสถิติเชิงพรรณนาของลักษณะซากในโคเนื ้อลูกผสมระหว่างพันธุ์พื ้นเมืองไทย บราห์มนั และชาร์ โรเลส์ ได้ แก่ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของลักษณะนํ ้าหนักซาก พื ้นที่หน้ าตัดเนื ้อสัน และคะแนนไขมันแทรก เท่ากับ 306.74 ± 31.22 กิโลกรัม, 85.06 ± 12.38 ตารางเซนติเมตร และ 2.12 ± 0.82 คะแนน
ตามลําดับ มีคา่ ใกล้ เคียงกับการศึกษาของ ภราดร และคณะ (2557) ที่ศกึ ษาในประชากรเดียวกัน พบว่า ค่าเฉลี่ย
ของลักษณะนํ ้าหนักซาก พื ้นที่หน้ าตัดเนือ้ สัน และคะแนนไขมันแทรก มีค่าเท่ากับ 307.68 ± 30.68 กิโลกรัม,
84.78 ± 11.67 ตารางเซนติเมตร และ 2.06 ± 0.78 คะแนน ตามลําดับ ซึง่ เมื่อเทียบกับรายงานในโคพันธุ์ชาร์ โรเลส์ พบว่า ค่าเฉลี่ยของพื ้นที่หน้ าตัดเนื ้อสัน (82.60 ± 9.44 ตารางเซนติเมตร) มีค่าใกล้ เคียงกันกับ (Johnston
et al., 1992) ในขณะที่โคพันธุ์บราห์ มัน มีค่าเฉลี่ยของพืน้ ที่ หน้ าตัดเนือ้ สันตํ่ากว่าเล็กน้ อย (72.55 ± 7.71
ตารางเซนติเมตร) (Riley et al., 2002)
เมื่อพิจารณาอิทธิพลของปั จจัยคงที่ตอ่ ลักษณะนํ ้าหนักซาก พื ้นที่หน้ าตัดเนื ้อสัน และคะแนนไขมันแทรก
(Table 1) พบว่า กลุม่ พันธุ์ไม่มีผลต่อทุกลักษณะที่ศกึ ษา (P>0.05) อาจเป็ นไปได้ วา่ การแสดงออกในรู ปของกลุ่ม
พันธุ์เป็ นผลรวมของอิทธิพลทางพันธุกรรม ระดับพันธุ์ที่ประกอบด้ วย additive และ non-additive breed effect
และระดับเฮทเทอโรไซโกซิตี ้ของพันธุ์ (breed heterozygosity) ที่แตกต่างกันในสองกลุ่มนี ้ อาจไม่ส่งผลอิทธิพล
ของ heterosis ต่อการแสดงออกของลักษณะนํ ้าหนักซาก พื ้นที่หน้ าตัดเนื ้อสัน และคะแนนไขมันแทรก เพศมีผล
ต่อลักษณะนํ ้าหนักซาก และคะแนนไขมันแทรก (P<0.05) แต่ไม่มีผลต่อลักษณะพื ้นที่หน้ าตัดเนื ้อสัน (P>0.05)
อาจเป็ น ผลมาจากการผลิ ต ฮอร์ โ มนเทสโทสเตอโรน (Testosterone) ซึ่ง มี ผ ลต่ อ การสะสมไขมัน และยี น
Thyroglobulin (TG) มีบทบาทในการควบคุมการทํางานของต่อมไทรอยด์ มีความสําคัญต่อเมตาบอลิซึมของ
ไขมัน และมีผลต่อการสะสมไขมันในกล้ ามเนื ้อ (Reddy et al., 2015) จํานวนคู่ของฟั นแท้ ซึง่ หมายถึงอายุของ
สัตว์ที่เข้ าฆ่ามีผลต่อลักษณะคะแนนไขมันแทรก (P<0.05) แต่ไม่มีผลต่อลักษณะนํ ้าหนักซาก และพื ้นที่หน้ าตัด
เนื ้อสัน (P>0.05) โดยโคเนื ้อที่เข้ าฆ่าที่อายุมากขึ ้น (จํานวนคู่ของฟั นแท้ มากคู่) ส่งผลให้ ลกั ษณะคะแนนไขมัน
แทรกมีค่ามากขึ ้น สอดคล้ องกับศึกษาในโคพันธุ์ซิมเมนทอล ชาร์ โรเลส์ เฮียฟอร์ ด และแองกัส พบว่า โคที่มีอายุ
เมื่อเข้ าฆ่า 18 เดือน ลักษณะคะแนนไขมันแทรกมากกว่าโคที่มีอายุเมื่อเข้ าฆ่า 12 และ 15 เดือน สําหรับโคที่มี
อายุเมื่อเข้ าฆ่า 12 เดือน ลักษณะพื ้นที่หน้ าตัดเนื ้อสันมีค่าน้ อยที่สดุ โดยส่วนมากโคที่มีอายุเริ่ มต้ นการขุนมากมี
ลักษณะพื ้นที่หน้ าตัดเนื ้อสันลดลง แต่จะมีลกั ษณะคะแนนไขมันแทรกเพิ่มขึ ้น (Cross et al., 1984) และอิทธิพล
ของกลุ่มการจัดการ ซึ่งประกอบด้ วยปั จจัยร่ วมระหว่างฟาร์ มที่ เลี ้ยง-ปี -ฤดูกาลที่ โคเข้ าฆ่ามีผลต่อทุกลักษณะ
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(P<0.05) สอดคล้ องกับการศึกษาก่อนหน้ านี ้ที่รายงาน จํานวนคู่ฟันแท้ มีผลต่อลักษณะคะแนนไขมันแทรก ส่วน
เพศ และกลุ่มการจัดการมี อิท ธิ พลต่อ ทุกลักษณะ นอกจากนี ก้ ารจัด การฟาร์ ม ภูมิ อากาศ สภาพพื น้ ที่ และ
ปริ มาณนํ ้าฝนในแต่ละปี มีความแตกต่างกัน (ภราดร และคณะ, 2557) นอกจากนี ้การศึกษา ในโคพันธุ์ชาร์ โรเลส์
รายงานว่า การจัด การฟาร์ มในแต่ละปี และฤดูก าลที่ แ ตกต่างกัน มีผ ลต่อ ลัก ษณะคะแนนไขมัน แทรก และ
ลักษณะพื ้นที่หน้ าตัดเนื ้อสัน (Crews et al., 2004) อิทธิพลของเพศ และกลุ่มการจัดการมีผลต่อลักษณะคะแนน
ไขมันแทรก และพื ้นที่หน้ าตัดเนื ้อสันในประชากรโคเนื ้อพันธุ์บราห์มนั (Riley et al., 2002) และอิทธิพลของกลุ่ม
การจัดการที่เกิดจากฟาร์ ม และฤดูกาลที่เข้ าฆ่าเดียวกันมีผลต่อลักษณะพื ้นที่หน้ าตัดเนื ้อสัน และคะแนนไขมันแทรกในโคลูกผสมระหว่างพันธุ์บราห์มนั และแองกัส (Moser et al., 1998)
Table 1 Effect of breed group, sex, no. of permanent teeth and contemporary group on some carcass
traits in crossbred beef cattle among Thai Native, Brahman and Charolais.
Traits1

P-Value
Breed group

Sex

No. of permanent teeth Contemporary group

CWT

0.4912

0.0001

0.8915

<0.0001

REA

0.6750

0.1521

0.1786

<0.0001

MBS

0.6005

0.0023

0.0019

<0.0001

1

CWT = carcass weight, REA = ribeye area, and MBS = marbling score

องค์ ประกอบความแปรปรวน และค่ าอัตราพันธุกรรม
องค์ ป ระกอบของความแปรปรวน และค่ า พารามิ เ ตอร์ ท างพั น ธุ ก รรมของลัก ษณะนํ า้ หนั ก ซาก
พื ้นที่หน้ าตัดเนื ้อสัน และคะแนนไขมันแทรก แสดงดัง Table 2 ซึง่ ความแปรปรวนของลักษณะปรากฏใกล้ เคียง
กับการศึกษาก่อนหน้ านี ้ที่ศกึ ษาในประชากรลักษณะเดียวกันพบว่ามีค่าความแปรปรวนของลักษณะปรากฏของ
ลักษณะนํา้ หนักซาก พื ้นที่หน้ าตัดเนือ้ สัน และคะแนนไขมันแทรกเท่ากับ 662.99 กิโลกรัม2 111.87 ตาราง
เซนติเมตร2และ 0.47 คะแนน2 ตามลําดับ (ภราดร และคณะ, 2557) ต่างจากประชากรโคพันธุ์แท้ (พันธุ์ชาร์ โรเลส์) โดยค่าความแปรปรวนของลักษณะปรากฏของลักษณะนํา้ หนักซาก พื ้นที่หน้ าตัดเนือ้ สัน และคะแนนไขมันแทรก มีคา่ เท่ากับ 492.70 กิโลกรัม2 62.83 ตารางเซนติเมตร2 และ 0.14 คะแนน2 ตามลําดับ (Johnston et
al., 1992) แสดงให้ เห็นว่า โคเนื ้อลูกผสมมีคา่ ความแปรปรวนของลักษณะปรากฏมากกว่าโคพันธุ์แท้
ค่าอัตราพันธุกรรมของลักษณะนํ า้ หนักซาก พื น้ ที่หน้ าตัดเนื อ้ สัน และคะแนนไขมันแทรกมีค่าเท่ากับ
0.23, 0.10 และ 0.19 ตามลําดับ ซึง่ ค่าอัตราพันธุกรรมของลักษณะนํ ้าหนักซากอยู่ในระดับปานกลาง และค่า
อัตราพันธุกรรมของลักษณะพื ้นที่หน้ าตัดเนื ้อสัน และคะแนนไขมันแทรกอยู่ในระดับตํ่า (เช่นเดียวกับการศึกษา
ก่อนหน้ านี ้ พบว่าค่าอัตราพันธุกรรมของลักษณะนํ ้าหนักซาก (0.29) และคะแนนไขมันแทรก (0.14) และไม่
สามารถประมาณค่าอัตราพันธุกรรมของลักษณะพื ้นที่หน้ าตัดเนื ้อสันได้ (ภราดร และคณะ, 2557) แต่เมื่อมีการ
รวบรวมข้ อมูลของลักษณะพื ้นที่หน้ าตัดเนื ้อสันมากขึ ้น โดยมีจํานวนข้ อมูลลูกในแต่ละพ่อหรื อแม่มากขึ ้นจึงทําให้
สามารถประมาณค่าความแปรปรวนเนื่องจากอิทธิ พลทางพันธุกรรมได้ ) และทําให้ สามารถประมาณค่าความ
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แปรปรวนเนื่องจากพันธุกรรมได้ นอกจากนี ้การศึกษาลักษณะซากในโคพันธุ์ชาร์ โรเลส์ พบว่าค่าอัตราพันธุกรรม
ของลักษณะนํ ้าหนักซาก (0.09) พื ้นที่หน้ าตัดเนื ้อสัน (0.38) และคะแนนไขมันแทรก (0.26) อยู่ในระดับตํ่าถึงปาน
กลาง (Johnston et al., 1992) ซึง่ ต่างจากโคพันธุ์บราห์มนั พบว่าค่าอัตราพันธุกรรมของลักษณะพื ้นที่หน้ าตัดเนื ้อสัน (0.44) และคะแนนไขมันแทรก (0.44) อยู่ในระดับสูง (Riley et al., 2002)
ค่าอัตราพันธุกรรมตํ่าเนื่ องจากความแปรปรวนทางพันธุกรรมเทียบกับความแปรปรวนของลักษณะ
ปรากฏมีน้อย นอกจากนีค้ ่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน (SE) สูง ซึ่งเกิดจากโครงสร้ างของชุดข้ อมูลที่ใช้ ใน
การศึกษาลักษณะซากมีจํานวนน้ อยโดยเฉพาะอย่างยิ่ งข้ อมูล ที่ มีความสัมพัน ธ์ ทางพันธุกรรม ดังนัน้ ในการ
วางแผนปรับปรุ งพันธุ์ควรต้ องมีการวางแผนการเก็บรวบรวมข้ อมูลเพื่อให้ นํามาใช้ ประโยชน์ได้ สงู สุด และอาจช่วย
ลดความคลาดเคลื่อนมาตรฐานให้ มีค่าน้ อยลงส่งผลให้ ค่าพารามิเตอร์ ทางพันธุกรรมที่ ได้ มีค่าความแม่นยํ า
เพิ่มขึ ้น (Falconer and Mackay, 1966)
Table 2 Variance components and heritability with standard errors (SE) of some carcass traits in
Crossbred beef cattle among Thai Native, Brahman and Charolais.
1

Traits

CWT
REA
MBS

𝜎𝑝2

671.68
131.76
0.49

Variance components2
𝜎𝑎2

153.38
13.18
0.09

𝜎𝑒2

518.29
118.59
0.40

unit
kg2
cm4
score2

ℎ2

0.23 ± 0.14
0.10 ± 0.20
0.19 ± 0.13

1

CWT = carcass weight, REA = ribeye area and MBS = marbling score
2 2
𝜎𝑝 = phenotypic variance, 𝜎𝑎2 = additive genetic variance and 𝜎𝑒2 = residual variance
ℎ2 = heritability

สหสัมพันธ์ ลักษณะปรากฏและสหสัมพันธ์ ทางพันธุกรรม
ค่าสหสัมพันธ์ ลกั ษณะปรากฏระหว่างลักษณะนํ ้าหนักซากกับพื ้นที่หน้ าตัดเนือ้ สันมีความสัมพันธ์ เป็ น
บวกอยู่ในระดับปานกลาง ค่าสหสัมพันธ์ ลกั ษณะปรากฏระหว่างลักษณะนํ ้าหนักซากกับคะแนนไขมันแทรกมี
ความสัมพันธ์เป็ นบวกอยู่ในระดับตํ่า และค่าสหสัมพันธ์ ลกั ษณะปรากฏระหว่างลักษณะพื ้นที่หน้ าตัดเนื ้อสันกับ
คะแนนไขมันแทรกมีความสัมพันธ์ เป็ นลบอยู่ในระดับตํ่า (Table 3) ลักษณะเช่นนี ้สอดคล้ องกับการศึกษาในโค
พันธุ์ชาร์ โรเลส์ (Johnston et al., 1992) และต่างจากการศึกษาในโคขุนบราห์มนั พบว่า ค่าสหสัมพันธ์ ลกั ษณะ
ปรากฏระหว่างลักษณะพื ้นที่หน้ าตัดเนื ้อสันกับคะแนนไขมันแทรกมีความสัมพันธ์ เป็ นบวกอยู่ในระดับตํ่า (Riley
et al., 2002)
ค่าสหสัมพันธ์ทางพันธุกรรมระหว่างลักษณะนํ ้าหนักซากกับพื ้นที่หน้ าตัดเนื ้อสันมีความสัมพันธ์เป็ นบวก
อยู่ใ นระดับ สูง (0.89) ค่าสหสัม พัน ธ์ ทางพัน ธุ ก รรมระหว่างลักษณะนํ า้ หนัก ซากกับ คะแนนไขมัน แทรกมี
ความสัม พัน ธ์ เ ป็ น บวกอยู่ ใ นระดับ ปานกลาง (0.38) และค่ าสหสัม พัน ธ์ ท างพัน ธุ ก รรมระหว่ างลัก ษณะ
พื ้นที่หน้ าตัดเนื ้อสันกับคะแนนไขมันแทรกมีความสัมพันธ์เป็ นลบอยู่ในระดับตํ่า (-0.09) เช่นเดียวกับการศึกษาใน
โคพัน ธุ์ชาร์ โรเลส์ พบว่า ค่าสหสัมพันธ์ ทางพันธุกรรมระหว่างลักษณะนํ า้ หนักซากกับพื น้ ที่ หน้ าตัดเนื อ้ สัน มี
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ความสัมพันธ์ เป็ นบวกอยู่ในระดับปานกลาง และค่าสหสัมพันธ์ ทางพันธุกรรมระหว่างลักษณะนํา้ หนักซากกับ
คะแนนไขมันแทรก และลักษณะพืน้ ที่หน้ าตัดเนือ้ สันกับคะแนนไขมันแทรกมีความสัมพันธ์ เป็ นลบในระดับตํ่า
(Johnston et al., 1992) ต่างจากการศึกษาในโคขุนบราห์มนั พบว่าค่าสหสัมพันธ์ ทางพันธุกรรมของลักษณะ
พื ้นที่หน้ าตัดเนื ้อสันกับคะแนนไขมันแทรกมีความสัมพันธ์ เป็ นบวกอยู่ในระดับปานกลาง (Riley et al., 2002)
จากการวิเคราะห์ ผลจะเห็นได้ ว่า เมื่อพิจารณาจากค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของค่าสหสัมพันธ์ ลกั ษณะ
ปรากฏ และค่าสหสัมพันธ์ทางพันธุกรรมระหว่างทุกลักษณะที่ศกึ ษา พบว่า มีค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานสูง
สําหรับทุกลักษณะ มีผลทําให้ การปรั บปรุ งลักษณะใดลักษณะหนึ่งอาจจะไม่ส่งผลต่อการปรั บปรุ งอีกลักษณะ
หนึง่
Table 3 Genotypic (above diagonal) and phenotypic (below diagonal) correlations ± standard error
between CWT, REA and MBS in crossbred beef cattle among Thai Native, Brahman and
Charolais.

Traits1

CWT

REA

MBS

CWT

-

0.89 ± 0.81

0.38 ± 0.48

REA

0.48 ± 0.04

-

-0.09 ± 0.87

MBS

0.02 ± 0.03

-0.09 ± 0.05

-

1

CWT = carcass weight, REA = ribeye area and MBS = marbling score

สรุ ป

กลุ่มพันธุ์ของโคเนื ้อลูกผสมที่เกิดจากกลุ่มพ่อพันธุ์ชาร์ โรเลส์ (F1) และกลุ่มพ่อพันธุ์โคเนื ้อลูกผสม (F2
หรื อมากกว่า) ไม่มีอิทธิพลต่อลักษณะซากทุกลักษณะ (นํ ้าหนักซาก พื ้นที่หน้ าตัดเนื ้อสัน และคะแนนไขมันแทรก)
เพศมีผลอิทธิตอ่ นํ ้าหนักซาก และคะแนนไขมันแทรก ต่างจากกลุม่ การจัดการที่มีอิทธิพลต่อทุกลักษณะ จํานวนคู่
ของฟั นแท้ (อายุของสัตว์ที่เข้ าฆ่า) มีอิทธิ พลต่อลักษณะคะแนนไขมันแทรก ค่าอัตราพันธุกรรมของลักษณะ
นํ ้าหนักซากอยู่ในระดับปานกลาง ค่าอัตราพันธุกรรมของลักษณะพื ้นที่หน้ าตัดเนื ้อสัน และคะแนนไขมันแทรกอยู่
ในระดับตํ่า หากมีการคัดเลือกลักษณะนํา้ หนักซากจะส่งผลตอบสนองต่อการคัดเลือกได้ ดี และค่าสหสัมพันธ์
ลักษณะปรากฏระหว่างลักษณะซากทุกลักษณะ (นํา้ หนักซาก พื ้นที่หน้ าตัดเนื ้อสัน และคะแนนไขมันแทรก) มี
ความสัมพันธ์กนั ในระดับตํ่าถึงปานกลาง ค่าสหสัมพันธ์ ทางพันธุกรรมระหว่างลักษณะซากทุกลักษณะ (นํ ้าหนัก
ซาก พื ้นที่หน้ าตัดเนื ้อสันและคะแนนไขมันแทรก) มีความสัมพันธ์ กนั ในระดับตํ่าถึงสูง แต่อย่างไรก็ตามค่าอัตรา
พันธุกรรม และค่าสหสัมพันธ์ทางพันธุกรรมของลักษณะดังกล่าวมีคา่ ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานค่อนข้ างสูง ทํา
ให้ การคั ด เลื อ กสั ต ว์ จ ากลั ก ษณะนํ า้ ซากเย็ น อย่ า งเดี ย วอาจไม่ ส่ ง ผลต่ อ การปรั บ ปรุ งลั ก ษณะอื่ น
(พื ้นที่หน้ าตัดเนื ้อสัน และคะแนนไขมันแทรก)
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ผลการใช้ กากมันสําปะหลังหมักยีสต์ ต่อสมรรถภาพการผลิตในไก่ ไทยละโว้
Effects of Yeast Fermented Cassava Pulp on Productive Performance in Thai Lavo Chicken
ธัญหทัย สุขสมพืช1*มณฑิชา พุทซาคํา1และ วริ นธร มณีรัตน์1
Thunhatai Sooksompuch1*, Monticha Putsakum1and Warinthorn Maneerat1

บทคัดย่ อ
การวิจยั ครั้งนี ้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาองค์ประกอบทางโภชนะของกากมันสําปะหลังหมักยีสต์ และผล
การใช้ กากมันสําปะหลังหมักยีสต์ตอ่ สมรรถภาพการผลิตของไก่ไทยละโว้ วางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ โดย
ใช้ ลูกไก่ไทยละโว้ คละเพศ อายุ 14 วัน จํานวน 96 ตัว แบ่งออกเป็ น 4 ทรี ตเมนต์ๆ ละ 3 ซํ ้า สุม่ ไก่ทดลองเลี ้ยงในกรง
ทดลอง ขนาดความกว้ าง 1.0x 1.5 x 1.8 เมตรจํานวน 12 กรงๆละ 8 ตัว โดยแต่ละทรี ตเมนต์จะได้ รับอาหารแตกต่าง
กัน ดังนี ้ทรี ตเมนต์ 1 ได้ รับอาหารสําเร็ จรู ปทางการค้ าเพียงอย่างเดียว (กลุ่มควบคุม) ทรี ตเมนต์ 2, 3 และ 4 ได้ รับ
กากมันสําปะหลังหมักยีสต์ทดแทนอาหารสําเร็ จรูปทางการค้ าที่ระดับ 10, 20 และ 30% โดยนํ ้าหนักสด ตามลําดับ
ระยะเวลาการทดลอง 92 วัน ผลการวิจยั พบว่ากากมันสําปะหลังหมักยีสต์ที่อายุการหมัก 21 วัน มีคา่ DM, CP และ
GE เท่ากับ 20.13 ,10.34 และ 3,545.85 แคลอรี่ /กรัมตามลําดับ สําหรับสมรรถภาพการผลิตของไก่ไทยละโว้ พบว่า
การใช้ กากมันสําปะหลังหมักยีสต์ทดแทนอาหารสําเร็ จรูปทางการค้ าที่ระดับ 10, 20 และ 30% โดยนํ ้าหนักสดไม่มี
ผลต่อปริ มาณการกินได้ อัตราการเจริ ญเติบโต และอัตราการแลกเนื ้อของไก่ไทยละโว้

ABSTRACT
The objectives of this research were to study the chemical composition of yeast fermented cassava
pulp and the effects of yeast fermented cassava pulp on productive performance in Thai Lavo Chicken. The
research was a completely randomized design (CRD) with 4 treatments and 3 replications. Ninety-six of
Thai Lavo Chickens at 14 days old were randomly put in 12 cages with size of 1.0x1.5x1.8 meter (8 head
per cage). Each treatment was fed with different feed as follow: Treatment 1 was fed only commercial
concentrate feed. Treatment 2, 3 and 4 were fed with yeast fermented cassava pulp substitution of
commercial concentrate feed at 10, 20 and 30% respectively. The studied period was 92 days. The results
showed that DM, CP andGE of yeast fermented cassava pulp at 21 days old were 20.13%,10.34%
and3,545.85 cal/g. respectively. Theproductive performance of Thai Lavo Chicken in term of feed intake,
average daily gain and feed conversion ratio were not significant difference. The overall result revealed
thatyeast fermented cassava pulp could be used to substitution of commercial concentrate feed at 30 %
which no effect onproductive performance of Thai Lavo Chicken.
Key Words: Yeast Fermented, Cassava Pulp, Productive Performance, Thai LavoChiken
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คํานํา
ไก่ไทยละโว้ คือชื่อไก่ทางการค้ าของจังหวัดลพบุรี โดยกรมปศุสตั ว์ได้ สง่ เสริ มการเลี ้ยงไก่ไทยละโว้ ใน
จังหวัดลพบุรีมาตั ้งแต่ปี พ.ศ.2555 ทั ้งนี ้ได้ วิจยั และปรับปรุงพันธุ์จากสายพันธุ์ไก่ลกู ผสมห้ าสายพันธุ์ ได้ แก่ไก่
พันธุ์ประดู,่ เซี่ยงไฮ้ , โรดไอแลนด์, บาร์ พรี มทั ร็ อคและสายพันธุ์ไก่ประดูห่ างดํา (เชียงใหม่1) (อภินนั ท์ จินพละ,
2558) โดยลักษณะเด่นของไก่ไทยละโว้ คือมีลกั ษณะหน้ าดํา ขนดํา และแข้ งดํา ไก่ไทยละโว้ เป็ นไก่ที่เลี ้ยงง่าย
ปรับตัวเข้ ากับสภาพแวดล้ อมได้ ดี หากินเองได้ ตามธรรมชาติ ไข่ไก่ดกพอประมาณ สามารถฟั กไข่และเลี ้ยงลูก
ด้ วยตัวเองได้ ไก่ไทยละโว้ นบั เป็ นไก่สายพันธุ์พื ้นเมืองสายพันธุ์หนึง่ ซึง่ ในปั จจุบนั เนื ้อของไก่พื ้นเมืองนับว่าเป็ นที่
ต้ องการของผู้บริ โภคเพิ่มขึ ้น เนื่องจากมีคณ
ุ ภาพเนื ้อดีรวมทั ้งมีองค์ประกอบของโปรตีนสูงและไขมันตํ่า โดย
องค์ประกอบทางเคมีของเนื ้อไก่ไทยละโว้ มีโปรตีน 20.7%,ไขมัน 1.1%,ไตรกลีเซอรอล 2.4 กรัม/100 กรัม และ
คอเลสเตอรอล 20.0 มิลลิกรัม/100 กรัม (สํานักงานปศุสตั ว์จงั หวัดลพบุรี, ม.ป.ป.) อย่างไรก็ตาม ข้ อด้ อยของการ
เลี ้ยงไก่ไทยละโว้ คือ มีอตั ราการเจริ ญเติบโตช้ า ต้ องใช้ ระยะเวลาในการเลี ้ยงนานประมาณ 4-5 เดือน ถึงจะได้
นํ ้าหนักประมาณ 1.5 กิโลกรัมที่สามารถจับเพื่อจําหน่ายได้ จึงส่งผลให้ ต้นทุนค่าอาหารในการเลี ้ยงสูงกว่าไก่สาย
พันธุ์ทางการค้ า อีกทังเกษตรกรส่
้
วนใหญ่อาศัยพื ้นที่บริ เวณบ้ าน สวนหลังบ้ านหรื อแปลงไร่นาในการเลี ้ยงดู โดยมี
การให้ อาหารสําเร็ จรูปทางการค้ าร่วมกับอาหารตามธรรมชาติและผลพลอยได้ ทางการเกษตร
ทําให้ ปริ มาณ
อาหารและคุณภาพอาหารไม่แน่นอน ส่งผลให้ การเจริ ญเติบโตช้ า
ในปั จจุบนั มีการนําผลพลอยได้ จากอุตสาหกรรมการเกษตรเพื่อนํามาใช้ เลี ้ยงสัตว์เพิ่มมากขึ ้น เช่น กาก
มันสําปะหลังจากโรงงานผลิตแป้งมันสําปะหลัง ซึง่ ในแต่ละปี จะมีผลผลิตในปริ มาณมาก เกษตรกรสามารถหา
ซื ้อได้ งา่ ย และมีราคาถูก โดยกากมันสําปะหลัง มีองค์ประกอบทางโภชนะ ได้ แก่ แป้ง 50.20%, วัตถุแห้ ง
89.12%, เถ้ า 5.32%, เยื่อใย 14.57% และโปรตีน 2.35% (สุเมธ และคณะ, 2552) จึงสามารถนํากากมัน
สําปะหลังไปใช้ เป็ นแหล่งพลังงานสําหรับสัตว์ได้
แต่เนื่องจากกากมันสําปะหลังมีความชื ้นสูงและโปรตีนตํ่า
ดังนั ้น ก่อนที่จะนํามาใช้ เลี ้ยงสัตว์จงึ ควรต้ องปรับปรุงคุณภาพโดยการหมักร่วมกับยีสต์ซงึ่ ถือว่าเป็ นการปรับปรุง
คุณภาพของอาหารสัตว์วิธีหนึง่ จากรายงานการวิจยั ของOboh and Akindahunsi (2003) พบว่า การหมักกาก
มันสําปะหลังด้ วยยีสต์ Saccharomycescerevisiaeสามารถเพิ่มปริ มาณโปรตีนในกากมันสําปะหลังจาก 4.4%
เป็ น 10.9% ได้ เช่นเดียวกับรายงานของ นฤมล และคณะ (2556) พบว่า การใช้ ยีสต์ Saccharomyces
cerevisiaeและยูเรี ยหมักร่วมกับกากมันสําปะหลังสามารถเพิ่มโปรตีนให้ สงู ขึ ้น อย่างไรก็ตามสําหรับในประเทศ
ไทย เกษตรกรผู้เลี ้ยงสัตว์ได้ ทําการหมักกากมันสําปะหลังร่วมกับยีสต์และยูเรี ยในหลายๆสูตร เพื่อใช้ เลี ้ยงสัตว์
เช่น ไก่เนื ้อ สุกร โคเนื ้อและโคนม เป็ นต้ น แต่ข้อมูลในการนํากากมันมันสําปะหลังหมักยีสต์เพื่อนําไปเลี ้ยงไก่พื ้น
เมืองไทยนั้นยังมีไม่มากนัก ดังนั้น การวิจยั ครัง้ นี ้จึงมีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาองค์ประกอบทางโภชนะของกากมัน
สําปะหลังหมักยีสต์และผลการใช้ กากมันสําปะหลังหมักยีสต์ตอ่ สมรรถภาพการผลิตของไก่ไทยละโว้ เพื่อเป็ น
แนวทางในการปรับปรุงคุณภาพของกากมันสําปะหลังในการเลี ้ยงไก่ไทยละโว้ ได้

อุปกรณ์ และวิธีการ
การวิจยั ครั้งนี ้ใช้ แผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ (Completely randomized design, CRD)
ประกอบด้ วย 4 ทรี ตเมนต์ๆ ละ 3 ซํา้ ได้ แก่ทรี ตเมนต์ที่ 1 อาหารสําเร็ จรู ปทางการค้ าเพียงอย่างเดียว (กลุ่ม
ควบคุม) ทรี ตเมนต์ที่ 2, 3 และ 4 คือกากมันสําปะหลังหมักยีสต์ ทดแทนอาหารสําเร็ จรูปทางการค้ าที่ระดับ 10,
378

การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 55

สาขาสัตว์

20 และ 30% โดยนํ ้าหนักสดตามลําดับ ไก่ทดลอง คือลูกไก่ไทยละโว้ คละเพศ อายุ 14 วัน จํานวน 96 ตัว โดย
ลูกไก่ทกุ ตัวได้ รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรค 3 ชนิด คือนิวคลาสเซิล หลอดลมอักเสบ และอหิวาต์เป็ ดไก่ ทําการสุม่
ไก่ทดลองใส่กรงๆละ 8 ตัว แต่ละกรงจะมีขนาด 1.0 x 1.5 x 1.8 เมตร โดยเลี ้ยงในโรงเรื อนแบบเปิ ด ขนาด 5.0 x
8.9 x 2.6 เมตร ในแต่ละกรงทดลองจะมีถาดอาหารและถังนํ ้าให้ ไก่ทดลองได้ กินตลอดเวลา และมีการจัดการ
เลี ้ยงดูที่ไม่แตกต่างกัน
อาหารที่ใช้ ในการทดลอง ได้ แก่ อาหารสําเร็ จรูปทางการค้ า สําหรับเลี ้ยงไก่พื ้นเมืองอายุ 3 สัปดาห์ถึง
ระยะจําหน่าย ที่ระดับโปรตีน 14เปอร์ เซ็นต์กากมันสําปะหลังหมักยีสต์ที่ใช้ ในการทดลองนี ้ ได้ จากการนํายีสต์
แห้ ง (Saccharomyces cerevisiae) ปริ มาณ 0.5 กิโลกรัมและนํ ้าตาลทราย 0.6 กิโลกรัม มาผสมในนํ ้าสะอาด 1
ลิตร ผสมให้ เข้ ากันแล้ วตั ้งทิ ้งไว้ 30 นาที จากนั้นนําส่วนผสมทั้งหมดมาใส่ลงในนํ ้า 15 ลิตร แล้ วเติมกากนํ ้าตาล
0.9 กิโลกรัม และยูเรี ย 0.7 กิโลกรัม ผสมให้ เข้ ากันตลอดเวลาจนครบ 30 นาที แล้ วจึงนํามาเทใส่กะบะที่มีกากมัน
สําปะหลังสดจํานวน 100 กิโลกรัมที่ได้ จากโรงงานแป้งมัน โดยองค์ประกอบทางโภชนะของกากมันสําปะหลังสด
มีวตั ถุแห้ ง 21.61 เปอร์ เซ็นต์, ความชื ้น 78.39 เปอร์ เซ็นต์, คาร์ โบไฮเดรตที่ละลายได้ ง่าย 78.41เปอร์ เซ็นต์ , เถ้ า
2.38เปอร์ เซ็นต์ , เยื่อใยรวม 17.02เปอร์ เซ็นต์, ไขมัน 0.20เปอร์ เซ็นต์ และโปรตีน 1.99เปอร์ เซ็นต์ จากนั้นผสม
ทั้งหมดให้ เข้ ากันในกะบะ แล้ วใช้ ผ้าใบปิ ดกะบะทิ ้งไว้ 1 คืน รวมทั้งเปิ ดช่องสําหรับระบายนํ ้าที่ก้นกะบะออก เช้ า
วันถัดไปจึงตักกากมันสําปะหลังหมักยีสต์ใส่ถงุ พลาสติกขนาดบรรจุถงุ ละ 25 กิโลกรัม ซ้ อนถุง 2 ชั้น มัดปากถุง
ให้ แน่น เก็บในที่ร่มเป็ นเวลา 21 วัน ทั ้งนี ้ กากมันสําปะหลังหมักยีสต์ที่ผ่านการหมักเรี ยบร้ อยแล้ วจะมีสีเหลือง
นวล เนื ้อสัมผัสคล้ ายเนื ้อเค้ ก (cake) การเตรี ยมอาหารทดลองทําโดยนํากากมันสําปะหลังหมักยีสต์มาผสมกับ
อาหารสําเร็ จรู ปทางการค้ าให้ เข้ ากันตามอัตราส่วนของอาหารทดลองในทรี ตเมนต์ที่ 2, 3 และ 4 คือกากมัน
สําปะหลังหมักยีสต์ทดแทนอาหารสําเร็ จรูปทางการค้ าที่ระดับ 10, 20 และ 30% โดยนํ ้าหนักสดตามลําดับ ซึง่ จะ
ทําการผสมอาหารข้ นและกากมันหมักยีสต์ก่อนเลี ้ยงสัตว์ทดลองทุกครั้งในช่วงเช้ าและเย็น
สําหรับการเก็บตัวอย่าง จะทําการสุม่ เก็บอาหารที่ใช้ ในการทดลองทั ้งหมดเพื่อวิเคราะห์องค์ประกอบ
ทางโภชนะด้ วยวิธี Proximate analysis ตามวิธีมาตรฐานของ AOAC (1990) เพื่อหาค่าวัตถุแห้ ง (Dry matter,
DM) ความชื ้น (Moisture) เถ้ า (Ash) โปรตีนรวม (Crude protein, CP) ไขมัน (Ether extract, EE) เยื่อใยรวม
(Crude fiber, CF) และคาร์ โบไฮเดรตที่ละลายได่ง่าย (Nitrogen free extract ,NFE) ตรวจวิเคราะห์คา่ พลังงาน
ทั้งหมด (Gross energy, GE) ด้ วยวิธี Bomb Calorimeter วัดค่าความเป็ นกรด-ด่างของกากมันสําปะหลังหมัก
ยีสต์ตามวิธีของ Bolsen et al. (1992) ตรวจวิเคราะห์ปริ มาณกรดไขมันที่ระเหยได้ (Volatile Fatty Acids , VFA)
ได้ แก่ กรดแลคติค (Lactic acid) กรดอะซิติค (Acetic acid) และกรดบิวทิริค (Butyric acid) ด้ วยวิธีHPLC
(Mathew, et al.,1997) ตรวจวิเคราะห์คา่ เยื่อใยที่ไม่ละลายในสารละลายที่เป็ นกรด (Acid detergent Fiber,
ADF) เยื่อใยที่ไม่ละลายในสารละลายที่เป็ นกลาง (Neutral detergent Fiber, NDF) และลิกนิน (Acid
detergent lignin, ADL) ด้ วยวิธี Detergent method (Goering and Van Soest, 1970)
การเก็บข้ อมูลการเลี ้ยงไก่ทดลอง จะทําการเลี ้ยงเพื่อปรับสภาพเป็ นเวลา 10 วัน และเลี ้ยงไก่ทดลอง
เป็ นเวลา 92 วัน โดยทําการชัง่ นํ ้าหนักไก่ทดลองก่อนทดลอง และชัง่ นํ ้าหนักในทุกเดือนก่อนสิ ้นสุดการทดลองเพื่อ
หาอัตราการเจริ ญเติบโต สําหรับข้ อมูลปริ มาณการกินได้ จะทําการชัง่ นํ ้าหนักอาหารทดลองที่ให้ และชัง่ นํ ้าหนัก
อาหารที่เหลือในแต่ละทรี ตเมนต์ทกุ ครัง้ เพื่อนํามาหาข้ อมูลปริ มาณการกินได้ และอัตราการแลกเนื ้อ จากนั ้นจึงนํา
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ข้ อมูลมาวิเคราะห์ความแปรปรวน (Analysis of variance (ANOVA)) และเปรี ยบเทียบความแตกต่างของ
ค่าเฉลี่ยระหว่างทรี ตเมนต์ โดยวิธี Duncan’s new multiple range test (DMRT) โดยใช้ โปรแกรมสําเร็ จรูปทาง
สถิติ

ผลและวิจารณ์ ผลการทดลอง
องค์ ประกอบทางโภชนะของอาหารทดลอง
เมื่อวิเคราะห์หาองค์ประกอบทางเคมีของอาหารทดลอง พบว่า อาหารสําเร็ จรูปทางการค้ ามีคา่ DM ,CP
และ GE เท่ากับ 89.87เปอร์ เซ็นต์,16.85เปอร์ เซ็นต์และ 4,141.91 แคลอรี่ /กรัม. ตามลําดับ โดยผลที่ได้ จากการ
วิเคราะห์พบว่ามีคา่ DM น้ อยกว่า และค่า CP มากกว่าที่ระบุไว้ ในฉลากของถุงอาหารสําเร็ จรูปทางการค้ าเท่ากับ
87.00 และ 14.00เปอร์ เซ็นต์ตามลําดับ ทังนี
้ ้ พบว่า ค่า CP ของอาหารสําเร็ จรูปทางการค้ าในการทดลองมีคา่ สูง
กว่าอาหารสําเร็ จรูปทางการค้ าสําหรับไก่รุ่นพื ้นเมือง อายุ 7-16 สัปดาห์ ซึง่ มีคา่ CP เท่ากับ 14 เปอร์ เซ็นต์ (กรม
ปศุสตั ว์, 2552) ดังนั้นอาหารสําเร็ จรูปทางการค้ าที่ใช้ ในการทดลองจึงมีคา่ CP เพียงพอต่อการเลี ้ยงสัตว์ทดลอง
Table 1 Chemical composition of concentrate feed and yeast fermented cassava pulp
Chemical composition (%)
Dry matter (DM)
Crude protein (CP)
Ether extract (EE)
Crude fiber (CF)
Ash
Nitrogen free extract (NFE)
Acid detergent Fiber (ADF)
Neutral detergent Fiber (NDF)
Acid detergent lignin (ADL)
Cellulose
Hemicellulose
Gross energy (GE) (cal/g.)
pH
Volatile Fatty Acids (VFA) (%)
Lactic acid
Acetic acid
Butyric acid

concentrate feed
89.87
16.85
2.06
6.68
8.44
65.97
4,141.91
-

yeast fermented cassava
pulp
20.13
10.34
0.26
16.60
2.70
70.10
22.82
39.08
6.70
16.12
16.26
3,545.85
1.7

-

1.52
0.39
0.19
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สําหรั บกากมันสําปะหลังหมักยีสต์ พบว่า มีค่า DM และ CP เท่ากับ20.13และ 10.34 เปอร์ เซ็นต์
ตามลําดับ ซึง่ มีคา่ DM ใกล้ เคียงกับกากมันสําปะหลังสด (21.61 %)แต่มีคา่ CP มากกว่ากากมันสําปะหลังสด
(1.99%) ทั้งนี ้ เพราะกรรมวิธีการทํากากหมักสําปะหลังหลักยีสต์มีการเติมยูเรี ย จึงส่งผลให้ คา่ CP สูงขึ ้น ในขณะ
ที่คา่ pH เท่ากับ 1.70 และมีคา่ กรดไขมันระเหยได้ Lactic acid,Acetic acid และ Butyric acid เท่ากับ 1.52,
0.39, และ 0.19 เปอร์ เซ็นต์ตามลําดับ (Table 1)
เมื่ อนํ ากากมันสําปะลังหมักยีสต์มาทดแทนอาหารสําเร็ จรู ปทางการค้ าที่ระดับ 10, 20 และ 30
เปอร์ เซ็นต์โดยนํ ้าหนักสดสําหรับเลี ้ยงไก่ทดลองในทรี ตเมนต์ที่ 2, 3 และ 4 พบว่า ทรี ตเมนต์ที่ 2, 3 และ 4 มีคา่
DM เท่ากับ 85.65, 83.21 และ 76.61เปอร์ เซ็นต์ตามลําดับ ค่า GE เท่ากับ 4,082.31, 4,022.70 และ 3,963.10
แคลอรี่ /กรัม ตามลําดับ และค่า CP เท่ากับ 16.20,15.55และ 14.90เปอร์ เซ็นต์ตามลําดับ (Table2) ซึ่งพบว่ามี
ค่าตํ่ากว่าทรี ตเมนต์ที่ 1 (กลุ่มควบคุม) ทั้งนี ้เนื่องจากกากมันสําปะหลังหมักยีสต์ มีค่าDM และค่าCP ตํ่ากว่า
อาหารสําเร็ จรูปทางการค้ า ดังนัน้ เมื่อนํากากมันสําปะหลังหมักยีสต์ทดแทนอาหารสําเร็ จรูปทางการค้ า จึงส่งผล
ให้ มีคา่ DM และค่า CP ลดลงไปด้ วย อย่างไรก็ตาม พบว่าค่า CP ในทุกทรี ตเมนต์มีคา่ ไม่ตํ่ากว่า 14 เปอร์ เซ็นต์
ซึ่งยังคงมีระดับโปรตีนที่เพียงพอสําหรับเป็ นอาหารไก่ทดลองหรื อไก่รุ่ นพื ้นเมืองที่มีอายุ 7-16 สัปดาห์(กรมปศุ
สัตว์, 2552)
Table 2Chemical composition of dietary treatments used in the experiment (%DM).
Treatment
Chemical composition(%)
1
2
3
4
Dry matter (DM)
89.87
85.65
83.21
76.61
Moisture
10.13
14.35
16.79
23.39
Crude protein (CP)
16.85
16.20
15.55
14.90
Ether extract (EE)
2.06
1.89
1.71
1.53
Crude fiber (CF)
6.68
7.68
8.67
9.66
Ash
8.44
7.87
7.30
6.72
Nitrogen free extract (NFE)
65.97
66.39
66.80
67.21
Gross energy (GE) (cal/g.)
4,141.91
4,082.31
4,022.70
3,963.10
Note: T1 = concentrate feed
T2, T3 and T4 = yeast fermented cassava pulp substitution of commercial concentrate feed at
10, 20 and 30% respectively.
Chemical composition in Treatment 2, 3 and 4 were from calculation
สมรรถภาพการผลิตของไก่ ไทยละโว้
จากผลงานวิจัย พบว่านํ า้ หนักไก่ ทดลอง และปริ มาณการกิ นได้ ตลอดระยะเวลาการทดลองของไก่
ทดลองที่อายุ 24-115 วันมีคา่ ไม่แตกต่างกันทางสถิติ โดยไก่ทดลองทรี ตเมนต์ที่ 1, 2, 3 และ 4 มีนํ ้าหนักเมื่อ
สิ ้นสุดการทดลองเท่ากับ 11020.84±70.84, 1,119.94±146.73 , 999.59±187.92 และ 1,163.10±124.40กรั ม/
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ตัว ตามลําดับ อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาที่ปริ มาณการกินได้ ของไก่ทดลองเมื่ออายุ 31-70 วัน พบว่า ปริ มาณ
การกินได้ ในรู ปของวัตถุแห้ งของไก่ทดลองมีค่าแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (P<0.05) โดยทรี ตเมนต์ที่
1, 2, 3 และ 4 มีคา่ เท่ากับ 38.52±4.22, 49.44±4.41, 43.85±3.23และ 40.36±2.20กรัม/ตัว ตามลําดับทั้งนี ้อาจ
เพราะไก่ทดลองในช่วงอายุนี ้ เป็ นช่วงการเจริ ญเติบโตร่ างกายและกล้ ามเนื ้อ จึงส่งผลให้ ปริ มาณการกินได้ ในแต่
ละทรี ตเมนต์แตกต่างกัน อย่างไรก็ตาม เมื่อไก่ทดลองมีอายุในช่วง 71-115 วันพบว่าปริ มาณการกินได้ ในทุกทรี ต
เมนต์มีคา่ ไม่แตกต่างกันทางสถติ
สําหรับอัตราการเจริ ญเติบโตพบว่ามีคา่ ไม่แตกต่างกันทางสถิติ โดยไก่ทดลองทรี ตเมนต์ที่ 1, 2, 3 และ 4
มีอตั ราการเจริ ญเติบโตเท่ากับ 11.10±0.77, 12.18±1.60, 10.87±2.05 และ 12.65±1.36กรัม/ตัว/วัน ตามลําดับ
อย่างไรก็ตาม พบว่าอัตราการเจริ ญเติบโตของไก่ทดลองในงานวิจัยครั้งนี ้มีค่าน้ อยกว่ารายงานของ ดรุ ณีและ
คณะ (2551) ที่ศึกษาอัตราการเจริ ญเติบโตของไก่พื ้นเมือง 4 สายพันธุ์ ภายใต้ การเลี ้ยงดูเช่นเดียวกันและใช้
อาหารสําเร็ จรูปทางการค้ าที่ระดับโปรตีน 17, 19 และ 21 เปอร์ เซ็นต์เลี ้ยงไก่ทดลองเพียงอย่างเดียวพบว่าอัตรา
การเจริ ญเติบโตช่วงอายุ 2 – 16 สัปดาห์ของไก่ประดูห่ างดํา ไก่เหลืองหางขาวไก่แดงและไก่ชีมีคา่ เท่ากับ 15.77
± 0.15, 15.39 ± 0.20, 14.05 ± 0.16 และ 14.25 ± 0.16 กรัม/วันตามลําดับทังนี
้ ้ ในการวิจยั ครั้งนี ้ ใช้ กากมัน
สําปะหลังหมักยีสต์ทดแทนปริ มาณของอาหารสําเร็ จรูปทางการค้ า จึงอาจส่งผลให้ ไก่ทดลองได้ รับโภชนะที่น้อย
กว่างานวิจัยของ ดรุ ณีและคณะ (2551) ซึ่งใช้ อาหารสําเร็ จรู ปทางการค้ าเพียงอย่างเดียว ประกอบกับระดับ
โปรตีนในอาหารสําเร็ จรูปทางการค้ าที่ใช้ เลี ้ยงไก่ทอลองในงานวิจยั ครั้งนี ้มีค่าเท่ากับ 14% จึงอาจส่งผลให้ อตั รา
การเจริ ญเติบโตในงานวิจยั ครั้งนี ้มีคา่ น้ อยกว่าเช่นกัน
สําหรับอัตราการแลกเนื ้อพบว่า ในทุกทรี ตเมนต์มีคา่ ไม่แตกต่างกันทางสถิติ โดยไก่ทดลองทรี ตมนต์ที่ 1,
2, 3 และ 4 มีอตั ราการแลกเนื ้อเท่ากับ 3.51±0.19, 4.59±0.32, 4.48±1.12 และ 3.17±0.39ตามลําดับ จะเห็นได้
ว่า ทรี ตเมนต์ที่ 4 ซึง่ ใช้ กากมันสําปะหลังหมักยีสต์ทดแทนอาหารสําเร็ จรูปทางการค้ าที่ระดับ 30% มีแนวโน้ มของ
อัตราการแลกเนื ้อตํ่าที่สดุ ทั้งนี ้จากการศึกษาของ นริ ศรา และคณะ (2555)พบว่า ไก่พื ้นเมืองพันธุ์ประดู่หางดํา
และพันธุ์ชีที่เลี ้ยงด้ วยอาหารไก่เนื ้อและอาหารไก่ไข่ ตั ้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุ 16 สัปดาห์ มีอัตราการแลกเนือ้
เท่ากับ 6.59 และ 5.71 ตามลําดับและจากรายงานของ ดรุณีและคณะ (2551) พบว่า ไก่ประดูห่ างดําที่อายุ 2-16
สัปดาห์ มีคา่ อัตราการแลกเนื ้อเท่ากับ 3.49±0.10 ซึง่ จะเห็นได้ วา่ อัตราการแลกเนื ้อของไก่พื ้นเมืองแต่ละสายพันธุ์
มีคา่ แตกต่างกัน อาจเนื่องจากความแตกต่างของอาหารที่ใช้ เลี ้ยง และการปรับปรุงสายพันธุ์ให้ มีสมรรถภาพการ
ผลิตที่แตกต่างกัน
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Table 3 Productive performance of Thai Lavo Chicken fed with difference feed (As dry basis)
Treatment
PItems
value
1
2
3
4
Weight(g/head)
Initial weight
112.50±12.50
106.25±6.25
108.75±3.75
111.90±0.60
0.88
Final weight
1,133.34±83.33 1,226.19±140.48 1,108.34±191.67 1,275.00±125.00 0.74
Weight gain
1020.84±70.84 1,119.94±146.73 999.59±187.92 1,163.10±124.40 0.75
Feed intake(g/head)
At 24-30 days old
13.97±2.66
17.26±0.42
16.46±0.49
15.51±1.36
0.13
At 31-70 days old
38.52±4.22b
49.44±4.41a
43.85±3.23ab
40.36±2.20 b
0.03
At 71-115 days old
65.40±9.78
86.34±9.10
81.20±10.06
74.63±7.93
0.10
Total feed intake
117.89±16.64
153.04±13.65
141.50±13.69
130.50±9.14
0.06
(age 24-115 days
old)
average daily
11.10±0.77
12.18±1.60
10.87±2.05
12.65±1.36
0.75
gain(g/head/d)
Feed conversion
3.51±0.19
4.59±0.32
4.48±1.12
3.17±0.39
0.16
ratio
a,b
Means in the same row with different superscripts differ (P<0.05)

สรุ ป
การศึกษาวิจยั ครั้งนี ้พบว่า การใช้ กากมันสําปะหลังซึง่ เป็ นผลพลอยได้ จากอุตสาหกรรมการผลิตแป้งมัน
สําปะหลังมาปรับปรุงคุณภาพโดยใช้ ยีสต์ Saccharomyces cerevisiae ร่วมกับยูเรี ย ทําให้ องค์ประกอบทาง
โภชนะโปรตีนของกากมันสําปะหลังมีคา่ เพิ่มขึ ้น และการใช้ กากมันสําปะหลังหมักยีสต์ทดแทนอาหารสําเร็ จรูป
ทางการค้ าที่ระดับ 10, 20 และ 30% พบว่าไม่มีผลต่อปริ มาณการกินได้ อัตราการเจริ ญเติบโต และอัตราการแลก
เนื ้อของไก่ไทยละโว้ ที่เลี ้ยงอายุระหว่าง24-115 วันเมื่อเปรี ยบเทียบกับไก่ทดลองที่กินอาหารสําเร็ จรูปทางการค้ า
เพียงอย่างเดียว
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ผลการใช้ มันสําปะหลังบดร่ วมกับใบมันสําปะหลังแห้ งในอาหารไก่ ไข่ ต่ อสมรรถภาพการผลิต
ของไก่ ไข่ และคุณภาพไข่
The Effects of Cassava Meal and Dried Cassava Leaf in Layer Diet on Laying Performance
and Egg Quality
พีรพงศ์ พุ่มประดับ1*, ยุวเรศ เรื องพานิช1 และเสกสม อาตมางกูร1
Perapong Pumpradub1*, Yuwares Ruangpanit1 and Seksom Attamangkune1

บทคัดย่ อ
การศึกษาผลของการใช้ มนั สําปะหลังบดร่ วมกับใบมันสําปะหลังแห้ งในสูตรอาหารต่อสมรรถภาพการ
ผลิตและคุณภาพไข่ ใช้ ไก่พนั ธ์ H&N ที่อายุ 21-33 สัปดาห์ จํานวน 375 ตัวแบ่งเป็ น 5 กลุม่ โดยใช้ แผนทดลอง
แบบสุ่มสมบูรณ์แต่ละกลุ่มทดลองมี 5 ซํ ้า ซํ ้าละ 15 ตัว อาหารเป็ นสูตรไม่เติมสารสี มี 5 สูตรคือ สูตร 1: สูตร
ควบคุมใช้ ข้าวโพดและกากถัว่ เหลืองเป็ นหลัก สูตร 2: ใช้ มนั สําปะหลังบดทดแทนข้ าวโพด 15 เปอร์ เซ็นต์ สูตร 35: อาหารทดลองสูตร 2 เสริ มใบมันสําปะหลังแห้ ง 2.5, 5 และ 7.5 เปอร์ เซ็นต์ตามลําดับ ไก่ไข่กลุม่ ที่ได้ รับอาหาร
สูตร 2 มี สมรรถภาพการผลิต มวลไข่ และปริ มาณการกินอาหารลดลงเมื่อเทียบกับกลุ่มควบคุม มีคะแนนสีไข่
แดงตํ่าที่สดุ ระดับใบมันสําปะหลังแห้ งที่เพิ่มขึ ้นในสูตร ส่งผลให้ สมรรถภาพการผลิตลดลงและคะแนนสีไข่แดง
เพิ่มขึ ้นอย่างมีนัยสําคัญยิ่งทางสถิติ (P<0.01) โดยไก่ที่กินอาหารสูตร 4 และ 5 มีสมรรถภาพการผลิต มวลไข่
และปริ มาณการกินตํ่าที่สดุ และมีคะแนนสีไข่แดงสูงกว่ากลุ่มที่ได้ รับอาหารสูตร 3 สรุ ปว่าใบมันสําปะหลังแห้ ง
ช่วยเพิ่มคะแนนสีไข่แดงได้ แต่สง่ ผลต่อสมรรถภาพการผลิต

ABSTRACT
The effect of dietary dried cassava leaves meal supplementation on laying performance and
egg quality was investigated. The 375 H&N laying hens during 21-33 weeks of age were divided in to
5 groups using Completely Randomized Design. Each group was composed with 5 replications 15
birds each. The treatments were 1) corn-soybean diet (control), 2) corn-soybean diet (15% of corn
replaced by cassava meal) and 3-5) Diet 2 with dried cassava leaves at 2.5, 5 and 7.5%,
respectively. Layer fed with Diet 2 had poorer egg production (P<0.01), yolk color score, egg mass
and feed intake compared to the control group (P<0.01). An increase of dried cassava leaves meal in
the diets decreased production performance, but increased yolk color score (P<0.01). Consequently
feeding with Diet 4 and 5 results in poor production performance and feed intake, although yolk color
score of bird fed Diet 4&5 was significantly higher than that of Diet 3. Concluded that dried cassava
leaves can improved yolk color score, but the affect production performance.
Key words: cassava, cassava leaves, yolk colors
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คํานํา
สําหรับอุตสาหกรรมไก่ไข่นั้นข้ าวโพดนับเป็ นแหล่งพลังงานหลักที่สําคัญ อีกทั้งยังมีองค์ประกอบของสาร
สีช่วยให้ ไข่แดงมีสีแดงเข้ มตามความต้ องการของผู้บริ โภค ในบางครั้งปริ มาณผลผลิตข้ าวโพดเลี ้ยงสัตว์ลดตํ่าลง
และมีราคาแพงขึ ้นส่งผลเสียต่อเกษตรกรผู้เลี ้ยงไก่ไข่ จึงมีแนวคิดที่จะหาแหล่งพลังงานอื่นทดแทน ซึ่งมัน
สําปะหลังเป็ นพืชที่ปลูกกันอย่างแพร่ หลายในทุกภาคของประเทศไทย ซึ่งคาดว่ามีผลผลิตประมาณ 31.81 ล้ าน
ตันต่อปี (ศูนย์วิจยั ธ.ก.ส.,2559) แต่การนํามาใช้ เลี ้ยงไก่ไข่นั ้นมีข้อเสียคือมันสําปะหลังมีปริ มาณสารสีเช่น แซน
โทฟิ ลล์ (xanthophyll) และแคโรทีน (carotene) ในปริ มาณที่ตํ่า (อุทยั และคณะ, 2540) เป็ นผลให้ สีไข่แดงมีสี
เหลืองซีด จากการทดลองการใช้ มนั สําปะหลังทดแทนข้ าวโพดในสูตรอาหารไก่ไข่นนไม่
ั ้ ส่งผลต่อสมรรถภาพการ
ผลิตของไก่ไข่ แต่สง่ ผลต่อระดับสีของไข่แดงที่ลดลง (Phalaraksh et al., 1977) ทําให้ ต้องมีการเสริ มสารสี
สังเคราะห์ซงึ่ มีราคาแพง การเลือกใช้ แหล่งสารสีอื่นจากธรรมชาติจงึ เป็ นทางเลือกหนึง่
ใบมันสําปะหลังเป็ นผลพลอยได้ จากการเก็บเกี่ยวที่เกษตรกรมักปล่อยทิ ้งไว้ โดยไม่ได้ ใช้ ประโยชน์ ซึง่ ใบ
มันสําปะหลังนี ้มีระดับไซยาไนด์อยู่สงู แต่เมื่อนํามาผึง่ แดดไว้ 2-3 แดดให้ แห้ ง ปริ มาณสารพิษจะลดลงจนอยู่ใน
ระดับตํ่าซึ่งสามารถนํามาเลี ้ยงสัตว์ได้ โดยใช้ เป็ นแหล่งโปรตีนในอาหารสัตว์ เพราะมีโปรตีนประมาณ 15-42
เปอร์ เซ็นต์ ขึ ้นกับสายพันธุ์และสภาพแวดล้ อมที่ปลูก (Ravindran, 1993) นอกจากนันใบมั
้
นสําปะหลังยังเป็ น
แหล่งสารสีหรื อแซนโทฟิลล์ โดยมีแซนโทฟิ ลล์ประมาณ 660 มิลลิกรัม/กิโลกรัม ของนํ ้าหนักแห้ ง (พิชิตพล, 2549)
จึง อาจเหมาะแก่ ก ารนํ า มาเลี ย้ งสัต ว์ เช่น ไก่ ไ ข่ การทดลองนี จ้ ึงศึก ษาการใช้ มันสํ า ปะหลังบดร่ ว มกับ ใบมัน
สําปะหลังแห้ งต่อสมรรถภาพการผลิตของไก่ไข่และคุณภาพไข่เพื่อการใช้ ประโยชน์จากมันสําปะหลังให้ ค้ มุ ค่า
ที่สดุ ในเชิงอาหารสัตว์

อุปกรณ์ และวิธีการ
การทดลองใช้ ไก่พนั ธ์ H&N อายุ 21-33 สัปดาห์ จํานวน 375 ตัวแบ่งเป็ น 5 กลุ่มทดลอง แต่ละกลุ่ม
ประกอบด้ วย 5 ซํ ้าๆละ 15 ตัว วางแผนการทดลองแบบสุม่ สมบูรณ์ Complete Randomized Designed (CRD)
องค์ประกอบวัตถุดิบอาหารทดลองแสดงไว้ ใน Table 1 วิเคราะห์คณ
ุ ค่าทางโภชนะของอาหารโดยวิธี Proximate
analysis ตามวิธีของ AOAC (1990) แสดงใน Table 1 จากนั ้นทําการสุ่มไก่ทดลองแต่ละกลุ่มให้ กินอาหาร
ทดลองดังต่อไปนี ้
สูตรที่ 1 อาหารข้ าวโพด+กากถัว่ เหลืองเป็ นหลัก
สูตรที่ 2 อาหารข้ าวโพด+มันสําปะหลัง 15 %+กากถัว่ เหลืองเป็ นหลักและไม่เสริ มใบมันสําปะหลังแห้ ง
สูตรที่ 3 อาหารข้ าวโพด+มันสําปะหลัง 15 %+กากถัว่ เหลืองเป็ นหลัก+ใบมันสําปะหลังแห้ ง 2.5%
สูตรที่ 4 อาหารข้ าวโพด+มันสําปะหลัง 15 %+กากถัว่ เหลืองเป็ นหลัก+ใบมันสําปะหลังแห้ ง 5%
สูตรที่ 5 อาหารข้ าวโพด+มันสําปะหลัง 15 %+กากถัว่ เหลืองเป็ นหลัก+ใบมันสําปะหลังแห้ ง 7.5%
มันสําปะหลังและใบมันสําปะหลังทํ าการผึ่งแดดให้ แห้ งแล้ วบดละเอี ยด ใบมันสําปะหลังเลือกเก็ บ
ทั้งหมดจากต้ น ริ ดก้ านออกเพื่อลดปริ มาณเยื่อใยให้ น้อยลง ตากแดดให้ แห้ งแล้ วนํ ามาบดเพื่อประกอบสูตร
อาหารให้ มีโภชนะต่างๆครบถ้ วนดังแสดงใน Table 1 ตลอดการทดลองแม่ไก่ได้ รับนํ ้าและอาหารอย่างเต็มที่
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เหมือนกันทุกกลุ่มแบ่งเป็ น 2 มื ้อ คือ 7.00 และ 14.00 น. ให้ นํ ้าผ่านรางด้ านบนกรงตับตลอดเวลา โปรแกรมการ
ให้ แสง 16 ชัว่ โมง
การบันทึกผลการทดลอง
บันทึกข้ อมูลแบ่งเป็ น 3 ช่วง ช่วงละ 28 วัน คือช่วงอายุ 21-25, 26-29 และ 30-33 สัปดาห์ โดยในแต่ละ
ช่วงมีการบันทึกข้ อมูลดังนี ้ บันทึกการเปลี่ยนแปลงนํ ้าหนักตัว ปริ มาณอาหารที่กินทังหมดของแต่
้
ละช่วงการ
ทดลอง ผลผลิตไข่ จํานวนการตาย และทําการตรวจวัดคุณภาพไข่ โดยเก็บไข่ในทุกๆ 3 วันสุดท้ ายของแต่ละช่วง
การทดลอง เพื่อวัดคุณภาพไข่ดงั นี ้
1. นํ ้าหนักไข่เฉลี่ย (กรัมต่อฟอง)
2. สุม่ ไข่มาทุกซํ ้าในแต่ละกลุ่ม โดยสุ่มมาซํ ้าละ 3 ฟองเพื่อทําการตรวจวัดความสูงของไข่ขาวเพื่อใช้
คํานวณค่าฮอฟ์ยูนิต วัดระดับคะแนนสีของไข่แดงโดยใช้ พดั เทียบสีไข่แดงของบริ ษัท Roche และความหนาของ
เปลือกไข่โดยใช้ ไมโครมิเตอร์ ความละเอียดที่อ่านได้ ตํ่าสุด 0.001 มิลลิเมตร

ผลการทดลองและวิจารณ์ ผล
ผลการเสริมมันสําปะหลังบดร่ วมกับใบมันสําปะหลังแห้ งต่ อสมรรถนะการผลิตของไก่ ไข่
การใช้ มนั สําปะหลังบดทดแทนข้ าวโพด 15 เปอร์ เซ็นต์ในสูตรอาหารไก่ไข่ พบว่าอัตรารอดชีวิตและความ
หนานแน่นของอาหารไม่แตกต่างจากกลุ่มที่ ได้ รับอาหารสูตรข้ าวโพด แต่ปริ มาณการกิ นอาหารต่อตัวต่อวัน
ปริ มาณการกินอาหารต่อผลผลิต 1 กิโลกรัม อัตราให้ ผลผลิตต่อแม่ไก่มีชีวิต (HD) ผลผลิตต่อแม่ไก่เริ่ มการ
ทดลอง (HH) และมวลไข่เฉลี่ยลดลงอย่างมีนยั สําคัญยิ่งทางสถิติ (P<0.01) (Table 2-3) ขณะที่ วิภาสิริและ
คณะ (2558) ทดลองใช้ มนั สําปะหลังเป็ นแหล่งพลังงานเทียบกับข้ าวโพดพบว่า ไก่กินอาหารน้ อยลงเล็กน้ อย แต่
ไม่มีผลต่อการให้ ผลผลิตของแม่ไก่เช่นเดียวกับ สุวรรณีและคณะ (2543) รายงานว่าการใช้ มันสําปะหลังใน
ระดับสูงส่งผลให้ ปริ มาณการกินอาหารต่อตัวต่อวันลดลงตามระดับมันสําปะหลังที่เพิ่มขึ ้นในสูตรโดยไม่สง่ ผลต่อ
ผลผลิตไข่ คุณภาพไข่และนํ ้าหนักฟองไข่
การเสริ มใบมันสําปะหลังแห้ งที่ระดับ 0, 2.5, 5 และ 7.5 เปอร์ เซ็นต์สง่ ผลให้ อตั รารอดชีวิตไม่แตกต่างกัน
(P=0.05) ความหนาแน่นของอาหารทดลองกลุม่ ที่เสริ มใบมันสําปะหลัง 2.5, 5 และ 7.5 เปอร์ เซ็นต์ ทําให้ ความ
หนาแน่นของอาหารลดลงตามปริ มาณของใบมันสําปะหลังแห้ งที่เพิ่มขึ ้นในสูตร (P<0.01) (Table 2) ซึ่งใบมัน
สําปะหลังแห้ งนั้นมีความฟ่ ามและเป็ นฝุ่ น จึงทําให้ อาหารผสมที่ได้ มีลกั ษณะเบาเป็ นฝุ่ นมีความฟ่ ามสูงรบกวน
การกินอาหารของสัตว์ อาจทําให้ เกิดการระคายเคืองระบบทางเดินหายใจและต้ องดื่มนํ ้ามากขึ ้น (อุทยั และวิไล
ลักษณ์, 2540) ส่งผลให้ ปริ มาณการกินอาหารต่อตัวต่อวัน ปริ มาณการกินอาหารต่อผลผลิต 1 กิโลกรัม อัตรา
ให้ ผลผลิตต่อแม่ไก่มีชีวิต ผลผลิตต่อแม่ไก่เริ่ มการทดลอง และมวลไข่เฉลี่ยในกลุ่มที่เสริ มใบมันสําปะหลังแห้ ง
2.5, 5 และ 7.5 เปอร์ เซ็นต์ ลดลงตามระดับของใบมันสําปะหลังแห้ งที่เพิ่มขึ ้น (Table 2-3) ขัดแย้ งกับ ทิพย์วดี
และคณะ (2552) รายงานว่าไก่ไข่ที่ได้ รับใบมันสําปะหลังที่ระดับ 7.5 และ 10 เปอร์ เซ็นต์ในสูตรอาหารมีปริ มาณ
การกินอาหารมากกว่ากลุม่ ควบคุม
Table 1 Feed ingredients and Chemical composition by calculation of the experimental layer diets.
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Ingredients
Corn
Rice bran
Cassava
Cassava leaves
Coconut oil
Soybean meal (45% CP)
DL-methionine
Mono di-calcium phosphate
(21%)
Limestone
Calcium carbonate
Salt
Vitamin-mineral premixs
Chemical composition

1
51.81
6.00
0.00
0.00
2.51
29.01
0.14

2
34.34
6.00
15.00
0.00
2.76
31.32
0.15

Diets
3
32.29
6.00
15.00
2.50
3.31
30.36
0.16

1.31

1.34

1.35

1.36

1.36

4.00
4.37
0.35
0.50

4.00
4.24
0.35
0.50

4.00
4.18
0.35
0.50

4.00
4.12
0.34
0.50

4.00
4.08
0.34
0.50

2,750
(3,990)
17.50
(17.89)
6.56 (7.65)
4.99 (5.34)
3.50 (4.02)
0.69 (0.82)
0.40
0.40
0.94
0.43
0.68
0.96
100.00

2,750
(3,997)
17.50
(17.86)
7.19 (9.12)
5.39 (5.96)
3.50 (3.81)
0.70 (0.90)
0.40
0.40
0.92
0.43
0.68
0.94
100.00

2,750
2,750
2,750
(3,975)
(3,979)
(3,990)
17.50
17.50
17.50
Protein (%)
(17.83)
(17.75)
(17.78)
Lipid (%)
5.54 (5.78) 5.28 (5.86) 5.92 (6.42)
Crude fiber (%)
3.93 (3.62) 4.18 (4.06) 4.58 (4.78)
Calcium (%)
3.50 (3.94) 3.50 (3.64) 3.50 (3.72)
Phosphorus (%)
0.68 (0.73) 0.64 (0.72) 0.68 (0.79)
Avail. Phosphorus (%)
0.40
0.40
0.40
Salt
0.40
0.40
0.40
Lysine
0.93
0.97
0.95
Methionine
0.41
0.42
0.42
Methionine + Cystine
0.68
0.68
0.68
Linoleic Acid
1.32
0.99
0.98
Total
100.00
100.00
100.00
In parentheses means feed chemical composition by proximate analysis.
ME, Kcal/kg
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4
30.25
6.00
15.00
5.00
3.87
29.39
0.17

5
28.20
6.00
15.00
7.50
4.42
28.42
0.18
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Table 2 Feed intake, Feed intake per dozen egg, liveability and bulk density of layer hens fed
experimental diet containing variable of cassava meal and cassava leaves meal.
Feed intake
Feed intake
Liveability
Bulk density
Diet
(g/bird/day)
per dozen egg (kg)
(%)
(g/liter)
1
111.1a
1.76a
98.2
590.3a
2
105.7b
1.64b
99.6
589.7a
3
105.9b
1.63b
96.8
569.9b
4
94.5c
1.46c
100.0
562.7c
5
92.1c
1.48c
98.7
560.6d
P-value
<.0001
<.0001
0.05
<.0001
1/
Means within column with different superscripts are highly significant different (P<0.01)
Table 3 Eggs production and egg mass of layer hens fed experimental diet containing variable of
cassava meal and cassava leaves meal.
Hen-day production; HD Hen-house production; HH
Diet
Egg mass
(%)
(%)
1
97.9a
96.1a
60.7a
2
92.1b
91.6b
57.2b
3
91.9b
88.9c
57.3b
4
84.8c
84.8d
52.3c
5
87.9c
86.6d
52.7c
P-value
<.0001
<.0001
<.0001
1/
Means within column with different superscripts are highly significant different (P<0.01)
ผลการเสริมมันสําปะหลังบดร่ วมกับใบมันสําปะหลังแห้ งต่ อคุณภาพไข่
การใช้ มนั สําปะหลังบดทดแทนข้ าวโพด 15 เปอร์ เซ็นต์ พบว่านํ ้าหนักฟองไข่ ความหนาเปลือกไข่ และค่า
ฮอฟ์ยูนิตไม่แตกต่างจากกลุ่มควบคุม แต่คะแนนสีไข่แดงด้ อยลงอย่างมีนยั สําคัญยิ่งทางสถิติ (P<0.01) (Table
4) สอดคล้ องกับ อุทยั และสุกญ
ั ญา (2547) รายงานว่าการใช้ มนั สําปะหลังทดแทนข้ าวโพดในสูตรอาหารไก่ไข่ ไม่
ส่งผลต่อสมรรถภาพการผลิตของไก่ไข่ ทําให้ ระดับสีของไข่แดงลดลงอย่างมีนยั สําคัญ
การเสริ มใบมันสําปะหลังแห้ งที่ระดับ 0, 2.5, 5 และ 7.5 เปอร์ เซ็นต์ในสูตรอาหารไก่ไข่ทําให้ คา่ ฮอฟ์ยูนิต
ไม่แตกต่างกัน (P>0.05) นํ ้าหนักฟองไข่ สีไข่แดง และความหนาเปลือกไข่แตกต่างอย่างมีนยั สําคัญยิ่งทางสถิติ
(P<0.01) โดยกลุม่ ที่มีการเสริ มใบมันสําปะหลังแห้ งระดับ 7.5 เปอร์ เซ็นต์มีนํ ้าหนักฟองไข่น้อยที่สดุ เมื่อเทียบกับ
กลุ่มทดลองอื่น กลุ่มที่เสริ มใบมันสําปะหลังแห้ งระดับ 5 และ 7.5 เปอร์ เซ็นต์มีความหนาเปลือกไข่น้อยกว่ากลุ่ม
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ทดลองอื่น (P<0.01) Guenthner et al. (1973) รายงานว่าวัตถุดิบที่ใช้ เป็ นแหล่งสารสี องค์ประกอบ และระดับ
ของแซนโทฟิ ลล์นั้นไม่มีผลต่อนํ า้ หนักไข่ และคุณภาพไข่ จึงคาดว่าความแตกต่างของผลผลิตและความหนา
เปลือกไข่มาจากปริ มาณการกินได้ ที่ลดลงจากอิทธิพลของมันสําปะหลัง (Table 2) คะแนนสีไข่แดงเพิ่มขึ ้นตาม
ปริ มาณใบมันสําปะหลังแห้ งที่เพิ่มขึ ้นในสูตรอย่างมีนยั สําคัญยิ่ง (P<0.01) โดยกลุม่ ที่เสริ มใบมันสําปะหลังแห้ ง
7.5 เปอร์ เซ็นต์มีคะแนนสีไข่แดงสูงที่สดุ เมื่อเทียบกับกลุ่มอื่นที่มีการเสริ มใบมันสําปะหลังแห้ ง แต่ยงั คงตํ่ากว่า
กลุ่มควบคุมที่กินอาหารข้ าวโพด (Table 4) สอดคล้ องกับ ทวีศกั ดิ์และคณะ (2543) รายงานว่าการเสริ มใบมัน
สําปะหลังแห้ งมีผลให้ คะแนนสีไข่แดงมีแนวโน้ มสูงขึ ้นเมื่อไก่ไข่ได้ รับปริ มาณของใบมันสําปะหลังเพิ่มขึ ้น
Table 4 Eggs quality of hens fed experimental diet containing variable of cassava meal and dried
cassava leaves meal.
Diet
Egg weight (g/egg)1/
Haugh unit Yolk color score1/
Shell thickness (mm)1/
1
62.6a
79.9
9.1a
0.322a
2
62.1a
78.6
4.7d
0.320a
3
62.4a
80.3
5.9c
0.323a
4
61.7a
81.3
6.5b
0.309b
5
60.0b
79.5
6.7b
0.312b
P-value
0.0071
0.059
<.0001
0.0039
1/
Means within column with different superscripts are highly significant different (P<0.01)

สรุ ปผลการทดลอง
ผลการใช้ มันสําปะหลังบดทดแทนข้ าวโพด15 เปอร์ เซ็นต์ พบว่าไก่ไข่มีสมรรถภาพการผลิต มวลไข่
ปริ มาณการกินได้ ปริ มาณการกินต่อผลผลิต 1 กิโลกรัม และสีไข่แดงลดลงโดยไม่มีผลต่อคุณภาพไข่ นํ ้าหนักฟอง
ไข่ และค่าฮอฟ์ยูนิต เมื่อเทียบกับกลุม่ ควบคุมที่กินอาหารสูตรข้ าวโพด
การเสริ มใบมันสําปะหลังแห้ งที่ระดับ 2.5, 5 และ 7.5 เปอร์ เซ็นต์ ร่ วมกับมันสําปะหลังบด พบว่าส่งผล
ให้ สมรรถภาพการผลิต มวลไข่ ปริ มาณการกินอาหาร และปริ มาณการกินต่อผลผลิต 1 กิโลกรัมลดลง เมื่อเทียบ
กับกลุ่มควบคุมที่กินอาหารสูตรข้ าวโพดและกลุ่มที่กินอาหารมันสําปะหลังบดที่ไม่เสริ มใบมันสําปะหลังแห้ ง
ขณะที่การเสริ มใบมันสําปะหลังแห้ งในสูตรช่วยเพิ่มคะแนนสีไข่แดง

เอกสารอ้ างอิง
ทวีศกั ดิ์ เตชะเกรี ยงไกร, สุกญ
ั ญา จัตตุพรพงษ์ และ อุทยั คันโธ. 2543. ประสิทธิภาพของสารสีจากใบมัน
สําปะหลังในอาหารไก่ไข่. น. 227-235. การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั ง้ ที่
38 (สาขาสัตว์ และสาขาสัตวแพทยศาสตร์ ). มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน,
นครปฐม.
390

การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 55

สาขาสัตว์

ทิพย์วดี พูลเดช, อุทยั คันโธ, สุกญ
ั ญา จัตตุพรพงษ์ และชนินทร์ ติรวัฒนวานิช. 2552. การศึกษาผลการใช้ ใบ
มันสําปะหลังแห้ งในสูตรอาหารต่อคุณภาพไข่ และสมรรถภาพการผลิตไก่ไข่. วารสารเกษตรนเรศวร
ปี ที่ 12 ฉบับพิเศษ. น. 21-26.
พิชิตพล อังธีระนุวงศ์. 2549. การศึกษาปริมาณแซนโทฟิ ลล์ และแคโรทีนในใบมันสําปะหลัง. ปั ญหา
พิเศษปริ ญญาตรี . มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , กรุงเทพฯ.
วิภาสิริ เสภารัตนานันท์, อุทยั คันโธ, สุกญ
ั ญา จัตตุพรพงษ และ อรุณี อิงคากุล. 2558. การใช้ มนั เส้ นและใบมัน
สําปะหลังในสูตรอาหารไก่ไข่ตอ่ คุณภาพและปริ มาณโปรตีนในไข่ไก่. น. 43-52. การประชุมทาง
วิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั ง้ ที่ 43 (สาขาสัตว์ และสาขาสัตวแพทยศาสตร์ ).
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน, นครปฐม.
ศูนย์วิจยั ธ.ก.ส.. 2559. สถานการณ์มนั สําปะหลัง. บทวิเคราะห์ สถานการณ์ ราคาพืช/สัตว์ เศรษฐกิจ.
http://www.baac.or.th/file-upload/12042-2-06_55.pdf. 6 เมษายน 2559
สุวรรณี แสนทวีสขุ , อุทยั คันโธ, สุกญ
ั ญา จัตตุพรพงษ์ และปุณฑริ กา หะริณสุต. 2543. การใช้ มนั สําปะหลัง
ทดแทนข้ าวโพดในอาหารไก่ไข่. น.248-255. การประชุมทางวิชาการของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั ง้ ที่ 38 (สาขาสัตว์ และสาขาสัตวแพทยศาสตร์ ).
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน, นครปฐม.
อุทยั คันโธ และ วิไลลักษณ์ ชาวอุทยั . 2540. การใช้ มันสําปะหลังเป็ นอาหารสัตว์ .
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน, นครปฐม
.________และ สุกญ
ั ญา จัตตุพรพงษ์ . 2547. การใช้ มันสําปะหลังเป็ นอาหารสัตว์ .
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน, นครปฐม.
A.O.A.C. 1990. Official Methods of Analysis. 15th ed. Association of Official Analytical Cahemists,
Inc., Virginia.
Guenthner, E., C.W. Carlson, Olson, C.O. Kohler, and A.L. Livingston. 1973. Pigmentation of egg
yolks by xanthophylls from corn, marigold, alfalfa and synthetic sources. Poult. Sci. 52:
1787-1798.
Phalaraksh, K., C. Nicornkit, J. M. Khajarern and S. Chongsai. 1997. The economic replacement of
maize by cassava root meal in starter , grower, developer and layer diet, pp. 63-80. In KKUIDRC Cassava/Nutrition Project 1977 Annual Report. Khon Kaen Univercity, Khon Kaen,
Thailand.
Ravindran, V. 1993. A cssava Leaves as Animal feed: Potenial and limitations. J. Sci. Food Agric.
61: 141-150.

391

สาขาสัตว์

การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 55

ผลของอาหารที่มีส่วนผสมของInulinและ Mannanoligosaccharides (MOS) ต่ อการเจริญเติบโต
ของปลานิลแดง (Oreochromis niloticus x O. mossambicus)
The effect of dietary supplementation with Inulin and Mannanoligosaccharides (MOS)
on growth performancein Red Tilapia (Oreochromis niloticus xO. mossambicus)
ณรงค์ ฤทธ์ ดีสุด1* พัฒนี จันทรโรทัย1 สนธิพนั ธุ์ ผาสุกดี2 และไพรัตน์ กอสุธารักษ์ 2
Narongrit Deesud1*,Pattanee Jantrarotai1, Sontipan Pasukdee2and Pirat Kosutarak2

บทคัดย่ อ
จากการศึกษาผลของInulinและ Mannanoligosaccharides (MOS) ที่เสริ มในอาหารต่อประสิทธิภาพ
การเจริ ญเติบโตของปลานิลแดง (Oreochromis niloticus x O. mossambicus) ขนาดนํ ้าหนักเริ่ มต้ นเฉลี่ย 0.70.8 กรัม ที่เลี ้ยงเป็ นเวลา 28 วัน ด้ วยอาหารทดลองดังนี ้ ชุดการทดลองที่ 1 คือชุดควบคุม ซึง่ ไม่มีการแสริ ม
อาหารด้ วย Inulinหรื อ MOSชุดการทดลองที่ 2, 3, 4 คือชุดการทดลองที่เสริ มด้ วย0.1% Inulin, 0.3% Inulin,
0.1% MOS และ0.3% MOS ตามลําดับผลการศึกษาพบว่า ในชุดการทดลองที่เสริ มอาหารด้ วย Inulinหรื อ MOS
ทําให้ นํ ้าหนักของปลาเพิ่มขึ ้น อัตราการเจริ ญเติบโตต่อวัน(ADG)และอัตราการเจริ ญเติบโตจําเพาะ (SGR)ดีกว่า
ชุดควบคุมอย่างมีนยั สําคัญทางสถิต(ิ P<0.05) การเสริ มอาหารด้ วย MOS จะมีผลทําให้ ประสิทธิภาพการ
เจริ ญเติบโต ดีกว่าการเสริ มอาหารด้ วย Inulinแต่แตกต่างอย่างไม่มีนยั สําคัญทางสถิตสําหรับการเสริ มอาหาร
ด้ วยInulin 0.1% และ การเสริ มอาหารด้ วย MOS 0.3% จะทําให้ ปลามีการเติบโตดีกว่าการเสริ มที่ระดับ
0.3%Inulinและ 0.1% MOS ส่วนอัตราการรอดพบว่า ไม่พบความแตกต่างอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ

ABSTRACT
The study was conducted to evaluate the effect of InulinandMannanoligosaccharides (MOS)
supplemented in feed for growth performanceon Red tilapia (Oreochromis niloticus x O.
mossambicus). The initial weight 0.7-0.8 g/fish were fed for 28 days with the following dietary
treatment: treatment 1; control group without supplementation, treatment 2,3 and 4 supplemented
with 0.1% Inulin, 0.3%Inulin, 0.1% MOS, 0.3% MOS, respectively. The results showed that Inulin and
MOS supplementation increased growth performance such as weight gain, average dairy gain (AGD)
and specific growth rate (SGR) relative to controlsignificantly(P<0.05). The addition of MOS led to
more favourable growth performance than the addition ofInulin but was not significantlydifference.The
supplementation of 0.1% inulin and 0.3% MOS were more effected on growth performance than 0.3%
Inulin and 0.1% MOS. The difference in percentage of survival rate was not significantlydifference
among five treatments.
Key Words: Red Tilapia, Inulin, Mannanoligosaccharides, growth performance
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คํานํา
ปลานิลแดง(Oreochromis niloticus x O. mossambicus)เป็ นปลาเศรษฐกิจที่สําคัญ เนื่องจากเป็ น
ปลาที่เลี ้ยงง่าย เติบโตเร็ ว และมีลกั ษณะตรงตามความต้ องการของผู้บริ โภคคือมีรสชาติดี มีไขมันไม่อิ่มตัวชนิดโอ
เมก้ า 3 สูง มีเนื ้อนุ่มหวานมันกว่าปลานิลธรรมดา (พรรณศรี ,2531) ทําให้ เป็ นที่ต้องการของตลาดภายในประเทศ
และต่างประเทศ เช่น สหรัฐอเมริ กา ญี่ปนุ่ ฮ่องกง และสิงคโปร์ (สุนีรัตน์ และคณะ, 2553))จากข้ อมูลผลผลิตการ
เพาะเลี ้ยงปลานิลแดงในประเทศไทยปี 2556 พบว่ามีปริ มาณ 217,600 ตันคิดเป็ นมูลค่า10,805.6 ล้ านบาท
(กรมประมง, 2558) ส่งผลให้ เกษตรกรหันมาเพาะเลี ้ยงปลานิลแดงเพิ่มมากขึ ้น ซึง่ ความต้ องการของเกษตรกรใน
การเพาะเลี ้ยงคือต้ องการให้ ปลามีการเจริ ญเติบโตที่ดี มีความต้ านทานโรค และมีอตั ราการรอดที่สงู ซึ่งหนึ่งใน
แนวทางดังกล่าวคือการเสริ มอาหารด้ วยการใช้ สารพรี ไบโอติก (Prebiotic)เนื่องจากได้ มีรายงานงานว่าประสบ
ความสําเร็ จในการเร่ งการเจริ ญเติบโตในสัตว์ปีก และสัตว์เลี ้ยงลูกด้ วยนม(ประวิทย์ และคณะ, 2553)อีกทั้งไม่
ก่อให้ เกิดสารตกค้ างในผลิตภัณฑ์ เมื่อส่งไปยังต่างประเทศ เช่นกลุม่ สหภาพยุโรป(EU)เป็ นต้ น
สารพรี ไบโอติก (Prebiotic)คือสารที่จะไม่ถูกย่อยในระบบทางเดินอาหารของสัตว์ แต่จะเป็ นสารอาหารให้ กับ
จุลินทรี ย์ที่มีประโยชน์ (Probiotic) เช่น Bifidobacterium

sp.,Lactobacillus sp. และEubacteriumsp.

(Cumming et al., 2001) โดยจะทําให้ จลุ ินทรี ย์เหล่านี ้มีการเจริ ญเติบโต และเพิ่มจํานวนมากขึ ้น ซึง่ บทบาทของ
จุลินทรี ย์ดงั กล่าวจะช่วยกระตุ้นการเจริ ญเติบโตของสัตว์ ด้ วยการย่อยกากใย (fiber) และเพิ่มความยาวของ villi
และจํ า นวน globlet

cell

ในลํ า ไส้ เ ล็ ก ของสัต ว์ ทํ า ให้ สัต ว์ ส ามารถนํ า สารอาหารจํ า พวก กลูโ คส,

albumin,calcium, magnesium ไปใช้ ให้ เกิดประโยชน์ได้ มากขึ ้น (Tiengtam et al., 2015) นอกจากนี ้จุลินทรี ย์
ดังกล่าวยังมีบทบาทในการยับยั้งจํานวนเชื ้อแบคทีเรี ยที่ก่อให้ เกิดโรค ทําให้ พื ้นที่ของลําไส้ มีความสมบูรณ์ ส่งผล
ทําให้ สตั ว์สามารถดูดซึมสารอาหารได้ มากขึ ้น (สาโรช, 2547; จิณณพัต และคณะ, 2551) ตัวอย่างสารพรี ไบโอ
ติ ก ที่ นิ ย ม เ ส ริ ม ใ น อ า ห า ร สั ต ว์ ไ ด้ แ ก่ อิ นู ลิ น ( Inulin) แ ล ะ แ ม น แ น น โ อ ลิ โ ก แ ซ ก ค า ไ ร ด์
(Mannanoligosaccharide;MOS)ดังนัน้ งานวิจัยนี ้จึงมีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาการเสริ มอาหารปลานิลแดงด้ วย
สารพรี ไบโอติก คือ อินูลิน(Inulin) และแมนแนนโอลิโกแซกคาไรด์(Mannanoligosaccharide;MOS) ทั ้งนีเ้ พื่อ
นําไปสูก่ ารพัฒนาการเพาะเลี ้ยงปลานิลแดงแบบยัง่ ยืน เป็ นมิตรต่อสิง่ แวดล้ อม และปลอดภัยสําหรับผู้บริ โภค

อุปกรณ์ และวิธีการ
การเตรี ยมปลาสําหรั บทดลอง
นําลูกปลานิลแดงแปลงเพศให้ เป็ นเพศผู้ โดยมีนํ ้าหนักเริ่ มต้ นเฉลี่ยประมาณ0.4-0.6กรัม ซึ่งได้ รับความ
อนุเคราะห์จากศูนย์วิจยั และพัฒนาประมงนํ ้าจืดจังหวัดกําแพงเพชร มาอนุบาลในถังไฟเบอร์ กลาส ขนาด 1x2x1
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ม.(กว้ างxยาวxสูง) โดยให้ กินอาหารปลาสําเร็ จรู ปวันละ 2 ครั้ง คือเวลา 8.00 น. และ16.00 น. เป็ นเวลา 2
สัปดาห์
ดําเนินการทดลอง
คัดเลือกลูกปลาที่มีสขุ ภาพดีจํานวน 300 ตัว จากถังไฟเบอร์ กลาสที่อนุบาลลูกปลาไว้ สุม่ ลงในตู้ทดลอง
ขนาด0.45x0.90x0.45 ม. (กว้ างxยาวxสูง) จํานวน 15 ตู้ ตู้ละ 20 ตัวโดยเริ่ มชัง่ นํ ้าหนักปลาก่อนนําปลาลงตู้โดย
การสลบด้ วยนํ ้ามันกานพลูและเอทธิลแอลกอฮอล์ 90% ในอัตราส่วน 1:9 ซึ่งนํ ้าหนักของปลาเริ่ มต้ นเฉลี่ยอยู่
ระหว่าง0.7-0.8 กรัม ทําการให้ อาหารวันละ 4 ครั้ง (7.30 น.,11.00 น., 14.30 น. และ 17.30 น.) เป็ นเวลา 28 วัน
โดยให้ ปลากินอาหารจนอิ่ม ซึง่ สังเกตจากพฤติกรรมการกินอาหารของปลาในแต่ละครั้ง เพื่อไม่ให้ อาหารเหลือ ทํา
การบันทึกนํ ้าหนักอาหารที่ปลากินในแต่ละวัน โดยก่อนการให้ อาหารในแต่ละวันจะนําของเสียจากตู้ และเปลี่ยน
ถ่ายนํ ้าประมาณ 70% ด้ วยวิธีการลักนํ ้าเพื่อรักษาคุณภาพของนํ ้า พร้ อมทั ้งบันทึกจํานวนปลาที่เหลือรอด
การเตรี ยมอาหารทดลอง
วัตถุดบิ ของอาหารในแต่ละชุดการทดลองจะนํามาผสมให้ เข้ ากันด้ วยเครื่ อง Hobart model A200T เมื่อ
ผสมเข้ ากันดีแล้ วจะนํามาอัดเม็ดด้ วยเครื่ องอัดเม็ดอาหารจมจากนั้นนํามาเกลี่ยบนตะแกรงสําหรับตาก แล้ วนํา
ตากไว้ ให้ แห้ ง ในห้ องสําหรับตากอาหารที่อณ
ุ หภูมิประมาณ 40 องศาเซลเซียสเป็ นเวลาประมาณ 12 ชัว่ โมงเพื่อ
ขจัดความชื ้นเมื่ออาหารแห้ งแล้ วจะบรรจุลงในถุงพลาสติกและเก็บรักษาไว้ ในตู้แช่ -20 องศาเซลเซียส โดยที่
อาหารในแต่ละชุดการทดลองจะมีส่วนประกอบโภชนะพื ้นฐานเหมือนกัน ประกอบด้ วยโปรตีน 28.89% ไขมัน
9.39% เถ้ า 7.57% เยื่อใย 7.37% และพลังงาน 453 กิโลแคลอรี่ อาหารแต่ละชุดการทดลองแตกต่างกันที่ระดับ
InulinและMannanoligosaccharides(MOS) ดังนี ้
ชุดการทดลองที่ 1 คือสูตรอาหารที่ไม่เสริ มInulinและ Mannanoligosaccharides (MOS)
ชุดการทดลองที่ 2คือสูตรอาหารที่เสริ มInulin 0.1%
ชุดการทดลองที่ 3คือสูตรอาหารที่เสริ มInulin 0.3%
ชุดการทดลองที่ 4คือสูตรอาหารที่เสริ ม MOS 0.1%
ชุดการทดลองที่ 5คือสูตรอาหารที่เสริ ม MOS 0.3%
การวางแผนการการทดลองและวิธีการทดลอง
วางแผนการทดลองแบบสุ่มตลอด(Completely Randomized Design;CRD)โดยแบ่งชุดการทดลอง
ออกเป็ น 5 ชุด (Treatment)ชุดการทดลองละ 3 ซํ ้า(replication)
การเก็บข้ อมูลและวิเคราะห์ ผลทางสถิติ
ทุกๆ 2 สัปดาห์จะชัง่ นํ ้าหนักรวมของปลาแต่ละตู้ ข้ อมูลที่ได้ จะนําไปวิเคราะห์หาประสิทธิภาพการ
เจริ ญเติบโต (Growth performance)ได้ แก่ นํ ้าหนักของปลาที่เพิ่มขึ ้น (Weight gain) อัตราการเจริ ญเติบโตต่อวัน
(Average Daily Gain ; ADG) อัตราการเจริ ญเติบโตจําเพาะ (Specific Growth Rate; SGR) อัตราการเปลี่ยน
อาหารเป็ นเนื ้อ (Feed Conversion Ratio; FCR)ประสิทธิภาพการใช้ อาหาร (Feed Efficiency; FE) และ
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เปอร์ เซ็นต์อตั ราการรอดตาย (Percent survival rate)เพื่อนําไปวิเคราะห์ผลทางสถิติ โดยวิธีวิเคราะห์หาความ
แปรปรวน Analysis of Variance (ANOVA)และเปรี ยบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยแต่ละชุดการทดลองโดย
วิธี Duncan’s multiple range test ที่ระดับความเชื่อมัน่ 95%

ผลและวิจารณ์ ผลการทดลอง
จากการศึกษาประสิทธิภาพของการเจริ ญเติบโตของปลานิลแดงที่เลี ้ยงด้ วยอาหาร 5 ชุดการทดลอง
ได้ แก่ ชุดการทดลองที่ 1 คือชุดที่ไม่ได้ รับการเสริ มอาหารด้ วย Inulinหรื อ Mannanoligosaccharides (MOS) ชุด
การทดลองที่ 2 (เสริ มอาหารด้ วย Inulin 0.1%) ชุดการทดลองที่ 3 (เสริ มอาหารด้ วย Inulin 0.3%)ชุดการทดลอง
ที่ 4 (เสริ มอาหารด้ วย MOS 0.1%)ชุดการทดลองที่ 5 (เสริ มอาหารด้ วย MOS 0.3%)เป็ นเวลา 28 วัน ได้ ผลตามที่
แสดงไว้ ในTable1
จากการศึกษาพบว่าในชุดการทดลองที่เสริ มอาหารด้ วย Inulinและ MOS จะให้ ค่าประสิทธิภาพการ
เจริ ญเติบโต ได้ แก่ ค่านํ ้าหนักของปลาที่เพิ่มขึ ้น (Weight gain) อัตราการเจริ ญเติบโตต่อวัน (Average Daily
Gain ; ADG) อัตราการเจริ ญเติบโตจําเพาะ (Specific Growth Rate; SGR) ประสิทธิภาพการใช้ อาหาร (Feed
Efficiency; FE) อัตราการเปลี่ยนอาหารเป็ นเนื ้อ (Feed Conversion Ratio; FCR) และเปอร์ เซ็นต์อตั ราการรอด
ตาย (Percent survival rate) ดีกว่าชุดการทดลองที่ไม่ได้ เสริ มอาหารด้ วย Inulinและ MOS อย่างมีนยั สําคัญทาง
สถิ ติ( P<0.05)ทั้ง นี เ้ นื่ อ งจากทั้ง Inulinและ
MOS เป็ นสาร prebioticที่ ช่ ว ยในการเพิ่ ม ประสิท ธิ ภ าพการ
เจริ ญเติบโตของสัตว์ โดยจะไปมีผลโดยตรงต่อความยาวและความหนาแน่นของ villi ทําให้ ประสิทธิภาพในการ
ดูดซึมสารอาหารของสัตว์เพิ่มมากขึน้ อี กทั้ง prebiotic จะเป็ นอาหารโดยตรงให้ กับจุลินทรี ย์ที่เป็ นประโยชน์
(Probiotic) โดยจุลินทรี ย์ดงั กล่าวจะมีบทบาทในการยับยั้งเชื ้อที่ก่อให้ เกิดโรค ทําให้ ปริ มาณของเชื ้อโรคลดลง
ส่งผลให้ ความต้ องการของจุลินทรี ย์ที่ใช้ สารอาหารที่ได้ จากโฮสต์ลดลง ทําให้ สตั ว์สามารถดูดซึมสารอาหารได้
มากขึ ้น (วันดี และคณะ, 2554) นอกจากนี ้Probiotic ยังมีบทบาทในการย่อยกากใย (Fiber)ในอาหารให้ อยู่ในรูป
ที่โฮสต์ สามารถนําไปใช้ ให้ เกิดประโยชน์ เพื่อการเจริ ญเติบโตต่อไป (Ringo et al., 2006)
เมื่อเปรี ยบเทียบประสิทธิภาพการเจริ ญเติบโตของปลาที่เลี ้ยงด้ วยอาหารเสริ ม Inulin(ชุดการทดลองที่ 2
และ 3) กับปลาในชุดการทดลองที่เสริ มอาหารด้ วย MOS(ชุดการทดลองที่ 4 และ 5)พบว่าปลาในชุดการทดลอง
ที่เสริ มอาหารด้ วย Inulinจะมีประสิทธิ ภาพการเจริ ญเติบโตน้ อยกว่า ปลาในชุดการทดลองที่เสริ มอาหารด้ วย
MOSเนื่ อ งจาก Inulinเป็ นสารประเภทพอลิ แ ซ็ ก คาไรด์ (polysaccharide) ที่ มี โ มเลกุล ของนํ า้ ตาลฟรั ก โทส
(fructose) 10-60 โมเลกุล ในขณะที่ MOS เป็ นสารประเภทโอลิโกแซคคาไรด์(oligosaccharide) ที่ประกอบด้ วย
โมเลกุลของนํ ้าตาล Mannose 2-20 โมเลกุล (สาโรช, 2547;กีรณา และคณะ,2556)ทําให้ จลุ ินทรี ย์ Probiotic
สามารถย่อย MOS ได้ เร็ วกว่า Inulinจึงทําให้ ปลานิลแดงได้ รับประโยชน์จากอาหารได้ มากกว่า(Mahious et al.,
2006) ประกอบกับInulinไม่มีผลต่อการทํางานของเอนไซน์อะไมเลส(amylase) ในขณะที่ MOS จะมีสว่ นช่วยใน
การทํางานของ เอนไซม์ amylase ซึง่ มีบทบาทสําคัญในการย่อยสารอาหารประเภทคาร์ โบไฮเดรต ให้ เป็ นนํ ้าตาล
เพื่อนําไปใช้ เป็ นแหล่งพลังงานต่อไป โดยเอนไซน์ดงั กล่าวจะมีบทบาทสําคัญต่อปลากินพืช เช่น ปลานิลแดง ซึ่ง
เป็ นปลาที่ใช้ พลังงานจากคาร์ โบไฮเดรตเป็ นหลัก (เวียง, 2542)
สําหรับชุดการทดลองที่เสริ มอาหารด้ วย Inulinและ MOS ที่ระดับ 0.1% และ 0.3% พบว่าปลาในชุดการ
ทดลองที่เสริ มอาหารด้ วย Inulin 0.1% จะให้ คา่ ประสิทธิภาพการเจริ ญเติบโตดีกว่าปลาในชุดการทดลองที่เสริ มที่
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ระดับ 0.3% อย่างไม่มีนยั สําคัญทางสถิติทั้งนี ้อาจเนื่องจากว่าปริ มาณของ Inulin ลงในอาหารนั้นมากเกินไป
เช่นเดียวกันกับการศึกษาของ Anne et al,( 2007) ในปลาAtlantic salmon (Salmo salar L.) ที่พบว่าเมื่อเพิ่ม
ปริ มาณของ Inulin ในอาหารที่ มากเกิ นจะส่งผลให้ villi ของปลาถูกทํ าลาย ทํ าให้ มีการดูดซึมสารอาหารได้
น้ อยลง ซึง่ ต่างจากการเสริ มอาหารด้ วย MOS พบว่าที่ระดับ 0.3% พบว่าจะทําให้ ประสิทธิภาพการเจริ ญเติบโต
ของปลาดีกว่าและแตกต่างจากปลาในชุดทดลองที่เสริ มด้ วย MOS ที่ระดับ 0.1% แต่ไม่มีนยั สําคัญทางสถิติซึ่ง
สอดคล้ องกับการศึกษาในลูกปลานิล (จิณณพัต และคณะ, 2551)และปลาเวลล์แคทฟิ ช (Silirus glanis) (Bogut
et al., 2006) ทังนี
้ ้เนื่องจาก MOS จะไปเพิ่มความสูงของ villi และยังเพิ่มความลึกของ csypt ที่บริ เวณเยื่อบุลําไส้
ทําให้ มีการเพิ่มพื ้นที่ในการดูดซึมสารอาหารของปลามากขึ ้น (จิณณพัต และคณะ, 2551)
สําหรับอัตราการรอดตายของปลาที่ได้ รับอาหารเสริ มด้ วย Inulinและ MOS ที่ระดับ 0.1% และ 0.3%
พบว่าแตกต่างอย่างไม่มีนยั ทางสถิติเมื่อเทียบกับชุดควบคุมเช่นเดียวกับการศึกษาในลูกปลานิลของ จิณณพัต
และคณะ, (2551) และTiengtam et al.,(2015)
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1
0.77±0.012a
5.31±0.428a
4.55±0.425a
0.16±0.015a
6.90±0.290a
1.09±0.047ab
0.92±0.040ab
93.33±5.773a

2
0.79±0.006a
5.54±0.180ab
4.75±0.183ab
0.17±0.007ab
6.97±0.141ab
1.06±0.045ab
0.95±0.040ab
98.33±2.887a

Treatment
3
0.78±0.015a
5.45±0.308ab
4.67±0.304ab
0.17±0.011ab
6.95±0.182ab
1.07±0.032ab
0.93±0.028ab
100.00±0.000a
4
0.78±0.000a
5.48±0.210ab
4.70±0.212ab
0.17±0.008ab
6.97±0.145ab
1.05±0.039ab
0.96±0.035ab
100.00±0.000a

** Mean±SD in the same line not sharing a common super script letter were significant differences. (P<0.05)

Treatment1 =Control; Treatment 2 =Inulin 0.1%;Treatment 3 =Inulin 0.3%; Treatment4 = mannanoligosaccharides 0.1% ; Treatment5 = mannanoligosaccharides 0.3%

Initial weight (g/fish)
Final weight (g/fish)
Weight gain (g/fish)
ADG (g/fish)
SGR (%/day)
FCR
FE
Survival rate (%)

Growth Performance

5
0.78±0.010a
6.02±0.119c
5.24±0.112b
0.19±0.004b
7.30±0.044b
1.03±0.020a
0.97±0.019b
100.00±0.000a

Efficiency (FE) andPercentage of survival rate on Red tilapia (Oreochromis niloticus x O. mossambicus)fed on 5 diet treatments for 28 day

Table 1 Mean and SD of Initial weight,Final weight,Weight gain, Average Daily Gain (ADG), Specific Growth Rate (SGR), Feed Conversion Ratio (FCR), Feed
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สรุ ป
การเสริ มอาหารด้ วย InulinและMOS จะมีประสิทธิภาพการเจริ ญเติบโตดีกว่าชุดที่ไม่ได้ เสริ ม ขณะที่การ
เสริ มอาหารด้ วยInulin กับ ชุดที่เสริ มอาหารด้ วยMOS พบว่าในชุดที่เสริ มอาหารด้ วยInulin จะมีประสิทธิภาพการ
เจริ ญเติบโตได้ น้อยกว่า ชุดที่เสริ มอาหารด้ วย MOS นอกจากนี ้ชุดที่เสริ มอาหารด้ วยInulin 0.1% กับ 0.3% พบว่า
ปลาในชุดที่เสริ มอาหารด้ วย Inulin 0.1%จะให้ ค่าประสิทธิภาพการเจริ ญเติบโตได้ ดีกว่า ชุดที่เสริ มอาหารด้ วย
Inulin 0.3% อย่างไม่มีนยั สําคัญทางสถิติแต่ชดุ ที่เสริ มอาหารด้ วย MOS พบว่าปลาในชุดที่เสริ มอาหารด้ วยMOS
ที่ระดับ 0.3% จะมีค่าการเจริ ญเติบโตที่ดีกว่าและแตกต่างกับชุดที่เสริ มอาหารด้ วย MOS ที่ระดับ 0.1%อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิต(ิ P<0.05)สําหรับอัตราการรอดพบว่า ทุกชุดการทดลองแตกต่างอย่างไม่มีนยั สําคัญทางสถิติ
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ผลของระดับกากมันสําปะหลังหมักในสูตรอาหารรวม ต่ อการย่ อยได้ ของโภชนะ
ในระบบหลอดทดลอง
Effect of fermented cassava pulp level in total mixed ration (TMR) diet on nutrient digestibility
on in vitro technique
วาสนา ศิริแสน1*,มนกานต์ อินทรกําแหง1, สุภาวดี ปิ ระเต1 และ วิโรจน์ ภัทรจินดา2
VatsanaSirisan*1, Supawadee Piratae1,Manakant Intrakamhaeng1and Virote Pattarajinda2

บทคัดย่ อ
การศึกษาระดับของกากมันสําปะหมักที่เหมาะสมในสูตรอาหารรวม ที่มีผลต่อการย่อยได้ โภชนะใน
ระบบหลอดทดลอง โดยมีการวางแผนการทดลองแบบCompletely Randomized Design (CRD) ที่มีการใช้ กาก
มันสําปะหลังหมักมาใช้ เป็ นส่วนผสมในอาหาร TMR ที่ระดับ 0, 30,45 และ 55 เปอร์ เซ็นต์ เพื่อทดสอบการย่อย
ได้ โภชนะโดยใช้ AnkomDaisyII Incubator (Ankom Technology Crop, Fairport NY) นําข้ อมูลการย่อยได้ ของ
โภชนะมาวิเคราะห์สถิตดิ ้ วยโปรแกรมสําเร็ จรูป ผลการศึกษาพบว่าการย่อยได้ ของสิ่งแห้ ง ไม่แตกต่างกันทางสถิติ
แต่การย่อยได้ เยื่อใย NDFและเยื่อใย ADF มีคา่ เพิ่มขึ ้นสูงสุดที่ระดับการใช้ กากมันหมัก 45 เปอร์ เซ็นต์ อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05) ดังนั้นการใช้ กากมันสําปะหลังหมักเป็ นส่วนผสมในอาหาร TMR ที่ระดับ 45
เปอร์ เซ็นต์ เป็ นระดับที่เหมาะสมต่อการตอบสนองต่อการย่อยได้ โภชนะสูงสุด

ABSTRACT
The study on levels of fermented cassava pulpin TMR diet on nutrient digestibility in in vitro
technique. Under treatments completely randomized design (CRD)consisting of 4 levels of treatment
of fermented cassava pulps as 0, 30, 45 and55 % of TMR diet. The nutrient digestibility of TMR diets
was examined by using Ankom Daisy II Incubator.Alldata were analyzed by using Statistical analysis
program. The result shown that the IVDMD of TMR diet are not significantly different. However, the
level of fermented cassava pulp at 45 % has a significant increaseof IVNDFD and IVADFD. Thus, this
study indicated that the optimum level of fermented cassava pulp at 45% in TMR diet has high a
potential to improve nutrient digestibility.
Keywords: fermented cassava pulp, total mixed ration (TMR) diet, nutrient digestibility
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คํานํา
กากมันสําปะหลัง (Cassava pulp) เป็ นเศษเหลือจากกระบวนการผลิตแป้งมัน ซึ่งในปั จจุบนั เป็ นที่
ได้ รับความนิยมจากเกษตรกรในการนํามาใช้ เป็ นอาหารสัตว์ โดยมีองค์ประกอบคาร์ โบไฮเดรตที่สตั ว์สามารถใช้
ประโยชน์ได้ 66.22 เปอร์ เซ็นต์ แต่กากมันสําปะหลังมีองค์ประกอบโปรตีนค่อนข้ างตํ่าคิดเป็ นสัดส่วนประมาณ 1
– 4 เปอร์ เซ็นต์ (Thao and Huong, 1992) จึงเป็ นเหตุผลที่ทําให้ มีการนํากากมันสําปะหลังมาใช้ เป็ นอาหารสัตว์
ในกลุ่มพลังงานเป็ นหลัก อย่างไรก็ตามจากกระแสที่มีการใช้ กากมันสําปะหลังเพิ่มมากขึ ้น ปั จจุบนั จึงได้ มีการ
พัฒนาวิธีการเพิ่มคุณค่าทางโภชนะโดยเฉพาะโปรตีนในกากมันสําปะหลัง ด้ วยการหมักกากมันสําปะหลังร่วมกับ
เชื ้อจุลินทรี ย์จากการศึกษาของThongkratok et al. (2010) ในการหมักกากมันสําปะหลังด้ วยเชื ้อยีสต์
Saccharomyces cerevisiae ร่ วมกับยูเรี ยที่ระดับ 0, 0.25, 0.5, 0.75, 1.0 และ 1.25 เปอร์ เซ็นต์ เป็ นเวลา 7 วัน
ในสภาพไม่มีอากาศ พบว่าการหมักกากมันสําปะหลังด้ วยเชื ้อยีสต์ร่วมกับยูเรี ย 1.25 เปอร์ เซ็นต์ทําให้ มีโปรตีนสูง
ที่สดุ คือ 21.2 เปอร์ เซ็นต์และ Kaewwongsa et al. (2011) ศึกษาการหมักกากมันสําปะหลังด้ วยเชื ้อยีสต์ 4
ระดับคือ 0, 0.5, 2.5 และ 5 เปอร์ เซ็นต์ โดยหมักร่ วมกับยูเรี ย 10 เปอร์ เซ็นต์ และกากนํ ้าตาล 1.25 เปอร์ เซ็นต์
โดยมีระยะเวลาในการหมักที่แตกต่างกันคือ 0, 1, 3 และ 5 วัน พบว่าปริ มาณโปรตีนจะสูงที่สดุ เมื่อหมักกากมัน
สําปะหลังร่ วมกับเชื ้อยีสต์ 5 เปอร์ เซ็นต์ เป็ นระยะเวลา 5 วัน มีโปรตีนเท่ากับ 26.4 เปอร์ เซ็นต์ นอกจากนี ้ยังมี
การศึกษาการปรับปรุ งคุณภาพกากมันโดยวิธีการหมักด้ วยเชื ้อราร่ วมกับยีสต์ จากการรายงานของ Jin et al.
(1999) พบว่าเชื ้อรา Rhizopusoligosporusมีคณ
ุ สมบัติในการย่อยโปรตีนและย่อยแป้งได้ เนื่องจากมีเอนไซม์โป
รติเอส (protease) และเอนไซม์กลูโคอะไมเลส (glucoamylase) ตามลําดับ เมื่อใช้ เชื ้อรา R. oligosporusหมัก
ร่ วมกับเศษเหลือจากกระบวนการผลิตแป้ง พบว่าสามารถเพิ่มโปรตีนในเซลล์ของเชื ้อรา (fugal biomass)ได้ สงู
ถึง 46 เปอร์ เซ็นต์ นอกจากนี ้เชื ้อรา Rhizopussp. ยังสามารถผลิตเอนไซม์ เพคติเนส (pectinase) เพื่อย่อยเพ
คตินที่จบั อนุภาคแป้งในกากมันสําปะหลังเอาไว้ เมื่อใช้ ร่วมกับ R. oligosporusในการหมักกากมันสําปะหลังจะ
ทําให้ ประสิทธิภาพของการย่อยแป้งของ R. oligosporusได้ ดีขึ ้น Akindahunsi et al. (1999) ได้ ทําการศึกษา
โดยหมักกากมันสําปะหลัง 1 กิโลกรัม หมักร่ วมกับเชื ้อราRhizopusoryzae และสารละลาย 730 มิลลิลิตร (urea
80 กรัม; MgSO4.2H2O 7 กรัม; KH2PO4 13 กรัม; และ citric acid 20 กรัม)เป็ นเวลา 3 วันพบว่าโปรตีนในกาก
มันสําปะหลังเพิ่มขึ ้นจาก 4.43 เปอร์ เซ็นต์เป็ น 8.66 เปอร์ เซ็นต์
จากคุณสมบัติของเชื อ้ จุลินทรี ย์ที่ สามารถปรั บปรุ งคุณภาพของกากมันสําปะหลังหมัก ได้ จึงควรมี
การศึกษาถึงระดับที่เหมาะสมในการใช้ เป็ นส่วนผสมในอาหารสูตรรวมในระบบ in vitroเพื่อให้ ได้ ระดับที่
เหมาะสมในการใช้ เ ป็ นอาหารสัต ว์ ต่อ ไป ดัง นั้น จึง มี วัต ถุป ระสงค์ เ พื่ อ ศึก ษาระดับ กากมัน สํ า ปะหลัง หมัก ที่
เหมาะสมในอาหารสูตรรวม ที่มีผลต่อการย่อยได้ โภชนะและขบวนการหมักย่อยในระบบ in vitro

อุปกรณ์ และวิธีการ
ใช้ แผนการทดลองแบบสุม่ สมบูรณ์ (Completely Randomized Design, CRD) ที่มีการคัดเลือกกากมัน
สําปะหลังหมักที่หมักร่วมกับเชื ้อ S.cerevisiaeและ R. oligosporusในวันที่ 10 ของการหมักที่ให้ ผลตอบสนองใน
ด้ านองค์ประกอบโปรตีนเพิ่มขึ ้น เยื่อใยที่ไม่ละลายในสารละลายที่เป็ นกลาง (Neutral detergent fiber, NDF)
และเยื่อใยที่ไม่ละลายในสารละลายที่เป็ นกรด (Acid detergent fiber, ADF) มีปริ มาณลดลง มาเป็ น
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ส่วนประกอบในอาหารสูตรรวม (Total mixed ration, TMR) ที่ระดับ 0, 30,45 และ 55 เปอร์ เซ็นต์ของสูตรอาหาร
ที่ได้ จากคํานวณสูตรอาหารโดยใช้ โปรแกรมสําเร็ จรูป KCF 2006 (วิโรจน์ และ มนต์ชยั , 2549) โดยมีสตู รอาหารที่
ใช้ ในการทดลองดังนี ้ (Table1)
สูตรที่ 1กากมันหมักที่ระดับ 0 เปอร์ เซ็นต์
สูตรที่ 2 กากมันหมักที่ระดับ 30 เปอร์ เซ็นต์
สูตรที่ 3 กากมันหมักที่ระดับ 45 เปอร์ เซ็นต์
สูตรที่ 4 กากมันหมักที่ระดับ 55 เปอร์ เซ็นต์
วิเคราะห์คา่ การย่อยโภชนะในระบบ in vitroได้ แก่ การย่อยได้ (In vitro dry matter digestibility,
IVDMD) การย่อยได้ ของเยื่อใย NDF (IVNDFD) และการย่อยได้ ของเยื่อใย ADF (IVADFD) โดยใช้ Ankom
Daisy Incubator (Ankom Technology Crop, Fairport NY) นําข้ อมูลการย่อยได้ ของโภชนะมาวิเคราะห์คา่
ความแปรปรวน (Analysis of Variance) ตามแผนการทดลอง CRD และเปรี ยบเทียบความแตกต่างของ
ค่าเฉลี่ยทรี ทเมนต์โดยวิธี Duncan's new multiple range test ที่ระดับความเชื่อมัน่ p<0.05 ด้ วยโปรแกรม
สําเร็ จรูป Statistical analysis (SAS, 1996)
Table 1 Feed ingredient of total mixed ration (TMR) by calculation
Ingredient, %DM
Cassava chip
Corn
Rice bran
Molasses
Fermented cassava pulp
Soybean meal
Urea
Fermented bagasse
Total
Chemical composition (%)
DM
CP
TDN
ADF
NDF

0
33.91
15.00
10.00
5.00
0.00
15.00
1.09
20.00
100.00

Level of fermented cassava pulp (%)
30
45
19.15
16.80
15.00
10.00
5.00
2.00
5.00
5.00
30.00
45.00
5.00
1.00
0.50
0.20
20.00
20.00
100.00
100.00

88.00
14.00
63.84
15.45
26.29

88.11
14.00
40.00
17.75
27.90
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88.38
14.00
27.8
19.00
28.66

55
15.00
3.00
5.00
2.00
55.00
0.00
0.00
20.00
100.00
89.46
14.00
20.00
20.76
30.74
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ผลและวิจารณ์ ผลการทดลอง
ผลการใช้ กากมันสําปะหลังหมักร่ วมกับเชื ้อS.cerevisiaeและ R. oligosporusในวันที่ 10 ของการหมัก
มาเป็ นส่วนผสมในอาหาร TMR ที่ระดับ 0, 30,45 และ 55 เปอร์ เซ็นต์ของสูตรอาหาร เพื่อทดสอบการย่อยได้
โภชนะในระบบ in vitroพบว่าการย่อยได้ ของ IVDMD, IVNDFD และ IVADFD มีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 74.66, 39.62
และ 16.32 เปอร์ เซ็นต์ ตามลําดับ โดยจากผลการศึกษาพบว่าการย่อยได้ ของ IVDMD ของอาหาร TMR มี
ค่าสูงสุดในสูตรที่ใช้ กากมันหมัก 45เปอร์ เซ็นต์และมีค่าลดลงตํ่าสุดในสูตรที่ไม่ใช้ กากมันหมักเป็ นส่วนผสมใน
อาหาร TMRแต่อย่างไรก็ตามในทุกระดับการใช้ กากมันหมักในสูตรอาหาร TMRทําให้ การย่อยได้ ของ IVDMD
แตกต่างกันอย่างไม่มีนยั สําคัญทางสถิติซึ่งในการย่อยได้ ของสิ่งแห้ งขึ ้นอยู่กบั ปริ มาณสิ่งแห้ งในสูตรอาหาร โดย
จากสูตรอาหารทดลองมี การปรั บปริ มาณสิ่งแห้ งให้ ใกล้ เคียงกัน รวมทั้งในกากมันสําปะหลังที่ ผ่านการหมัก
มาแล้ วอาจทําให้ มีการเปลี่ยนโครงสร้ างที่ทําให้ งา่ ยต่อการเข้ าย่อยโดยจุลนิ ทรี ย์ในกระเพาะหมัก เมื่อนํามาใช้ เป็ น
ส่วนผสมในสูตรอาหารทําให้ การย่อยได้ สิ่งแห้ งเพิ่มขึ ้น สอดคล้ องกับการศึกษาของ ปั ทมา (2551) ในการใช้ กาก
มันสําปะหลังหมักที่ระดับ 0, 20, 40 และ 54 เปอร์ เซ็นต์ในสูตรอาหาร พบว่าการย่อยได้ ของอาหารเพิ่มขึ ้นแบบ
โค้ งกําลังสามตามระดับของการใช้ กากมันสําปะหลังหมักที่เพิ่มขึ ้น (70.8, 76.7, 81.0 และ 86.8 เปอร์ เซ็นต์
ตามลําดับ) ส่วนการย่อยได้ ของ IVNDFD และ IVADFDมีคา่ เพิ่มขึ ้นอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (P<0.05) ตามการ
ใช้ กากมันหมักเป็ นส่วนผสมในอาหาร TMR ในระดับที่เพิ่มขึ ้นในช่วง 45-55 เปอร์ เซ็นต์(Table 2)ทั้งนี ้ในการใช้
กากมันสําปะหลังหมักเป็ นส่วนผสมในอาหาร TMR ในระดับที่เพิ่มขึ ้น ทําให้ ปริ มาณ NDF และ ADF เพิ่มขึ ้นด้ วย
โดย NDF และ ADF ที่เป็ นส่วนประกอบของกากมันสําปะหลังที่ผ่านกระบวนการหมักมาแล้ ว อาจทําให้ เกิดการ
เปลี่ยนแปลงโครงสร้ างทําให้ ง่ายต่อการเข้ าย่อยของจุลินทรี ย์ในกระเพาะหมักได้ ดีขึ ้น รวมทั้งในสูตรอาหารTMR
ที่มีปริ มาณ NDF อยู่ในช่วง 26.8-42.2 เปอร์ เซ็นต์ ทําให้ เกิดการย่อยได้ ดีขึ ้น (Ivetaand Vladimír, 2015)รวมทั้ง
ในกากมันสําปะหลังหมักยังอาจมีส่วนของเซลล์จุลินทรี ย์ที่เหลือจากกระบวนการหมัก เมื่อใช้ เป็ นส่วนผสมใน
อาหาร TMR เซลล์จลุ นิ ทรี ย์เหล่านี ้ยังสามารถเป็ นแหล่งของ prebiotic ให้ กบั จุลินทรี ย์ในกระเพาะหมักได้ จึงช่วย
ทําให้ กระบวนการหมักย่อยโภชนะในกระเพาะรู เมนได้ ดีขึ ้น สอดคล้ องกับการศึกษาของ Dawson and Girard
(1997)อ้ างโดย Vatsana (2013) แนะนําว่าการเสริ มยีสต์ S. cerevisiaeในอาหารสัตว์เคี ้ยวเอื ้องช่วยปรับปรุงการ
ย่อยได้ ของเยื่อใย รวมทังช่
้ วยกระตุ้นการทํางานของแบคทีเรี ยกลุ่มที่ย่อยเยื่อใย (cellulolytic bacteria)และ
ขบวนการหมักย่อยในกระเพาะรูเมน
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Table 2 Different levels of fermented cassava pulp in TMR diet on In vitro nutrient digestibility
Item
Level of fermented cassava pulp
1

IVDMD,%
2
IVNDFD,%
3

IVADFD,%

0%
70.57
32.65b

30%
74.11
29.67b

45%
77.33
50.22a

55%
76.66
45.94a

SEM
1.59
3.16

p-value
ns
**

12.67b

8.62b

24.38a

19.39ab

2.60

**

a,b

Different superscripts in the same row are show significant differences (P<0.05)
ns = no significance differences ,**P<0.05
1
IVDMD = In vitro dry matter digestibility at 48 hour of incubation period
2
IVNDFD = In vitro neutral detergent fiber digestibility at 48 hour of incubation period
3
IVADFD = In vitro acid detergent fiber digestibility 48 hour of incubation period

สรุ ป
การใช้ กากมันสําปะหลังหมักร่ วมกับเชื ้อยีสต์ S. cerevisiaeและ R. oligosporusที่ระยะเวลาการหมัก
10 วัน มาใช้ เป็ นส่วนผสมในอาหาร TMR เพื่อทดสอบการย่อยได้ โภชนะ โดยพบว่าการใช้ กากมันสําปะหมักเป็ น
ส่วนผสมในอาหารTMR ที่ระดับ 45 เปอร์ เซ็นต์ของสูตรอาหาร ทําให้ ตอบสนองต่อการย่อยได้ สิ่งแห้ ง เยื่อใย NDF
และ ADF เพิ่มขึ ้นสูงสุด
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การศึกษาผลของวัคซีนไบโอฟลม Streptococcus agalactiae ในปลานิล
Study on affected of Streptococcus agalactiae biofilm vaccine in Nile Tilapia
องอาจ เลาหวินิจ1* และณรงค อาบกิ่ง2
Ong-ard Lawhavinit1* and Narong Abking2

บทคัดยอ
ปลานิล (Nile tilapia, Oreochromis niloticus) คือ ปลาน้ําจืดมีคุณคาทางเศรษฐกิจที่นิยมบริโภคกัน
มากที่สุดในประเทศไทย โรคที่สําคัญในฟารมเพาะเลี้ยงปลานิล คือ โรคสเตรปโทคอกโคซีส (Streptococcosis)
ที่สามารถปองกันไดโดยการทําวัคซีน การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคที่จะศึกษาปริมาณแอนติบอดีและความ
ตานทานตอการไดรับเชื้อ Streptococcus agalactiae ในปลานิลหลังการไดรับวัคซีนไบโอฟลม S. agalactiae
ผลการศึ ก ษาพบว า การให วั ค ซี น ไบโอฟ ล ม ของเชื้ อ S. agalactiae ที่ แ ยกมาจากปลาป ว ยจะกระตุ น ให เ กิ ด
แอนติบอดีไตเตอร 213±73.9 ที่มากกวากลุมที่ใหวัคซีนเชื้อตายและกลุมควบคุม คาโลหิตวิทยาที่พบไมมีความ
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ และพบวาปลานิลหลังการไดรับวัคซีนไบโอฟลม S. agalactiae 14 วัน มี
ความตนทานตอเชื้อ S. agalactiae มีคา RPS เทากับ 57 และมีคาอัตราการรอดตายรอยละ 66.7±5.8 ซึ่ง
มากกวากลุมที่ใหวัคซีนเชื้อตายและกลุมควบคุม

ABSTRACT
Tilapia (Nile tilapia, Oreochromis niloticus) is a freshwater fish species that have economic
value and the most popular among consumers in Thailand. One major disease in farmed tilapia is
Streptococcosis, which is prevented by the vaccine. So this study aimed is evaluation of antibodies
titers and the resistance to infection of fish after receipted the S. agalactiae biofilm vaccine. Fish
accepted the biofilm vaccine of S. agalactiae isolated from diseased fish, had antibody titers (213 ± 73.9),
which more than the killed vaccine group and the control group. However, hematology parameter of
all group did not show significant statistically difference. The experimental fish after 14 days
vaccinated with S. agalactiae biofilm vaccine had resistant to the experimental infection, the value of
the RPS was 57, and percent survival rate had 66.7 ± 5.8, which more than the killed vaccine group
and control group.
Key words: Nile Tilapia, Biofilm Vaccine, Streptococcus agalactiae
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คํานํา
ปลานิล (Nile tilapia, Oreochromis niloticus, Linn.) เปนปลาน้ําจืดที่มีคุณคาทางเศรษฐกิจ และนิยม
บริโภคกันมากที่สุดในประเทศไทย ขอมูลจากกองประมงระหวางประเทศ กรมประมง (2554) ไดรายงานวาการ
สงออกปลาน้ําจืดในรอบ 8 ป (2545-2552) ปลานิลมีปริมาณการสงออกเฉลี่ยปละ 33,454 ตัน มูลคา 1,421
ลานบาทตอป และสาเหตุที่ปริมาณการสงออกปลานิลลดลงอยางมากในป 2552-2553 เนื่องจากเกิดโรคระบาด
ในพื้นที่ การเพาะเลี้ ยงของประเทศ ทํา ใหสงผลกระทบตอภาคการผลิตสิ นคาประมง เกิดความสูญเสีย ทาง
เศรษฐกิ จ สาเหตุ โ รคที่ สํ า คั ญ อย า งหนึ่ ง ในฟาร ม เพาะเลี้ ย งปลานิ ล คื อ โรคสเตรปโทคอกโคซี ส
(Streptococcosis) และเชื้อสเตรปโทคอกคัสที่เปนสาเหตุหลักของการเกิดโรคในปลานิล คือ S. agalactiae และ
S. iniae องคการโรคระบาดสัตวระหวางประเทศ (World Organization for Animal Health หรือ OIE) ระบุวาเชื้อ
S. iniae สามารถกอใหเกิดโรคสัตวสูคน (zoonosis) การรักษาโรคนี้โดยใชยาปฏิชีวนะจะเปนสาเหตุการตกคาง
ของยาและมีผลกระทบกับผูบริโภค จึงเปนขอหามใชกับสัตวเลี้ยงเพื่อการบริโภคของหนวยงานรัฐในหลายๆ
ประเทศ การทําวัคซีนในสัตวน้ํา (Ellis, 1999) จึงเปนวิธีที่ดีกวาการใชยา การทําวัคซีนโดยวิธีการฉีดนั้นจะใหผล
ความคุมกันโรคไดดีที่สุด (นิลุบล และคณะ 2549; Evans และคณะ 2004)) แตก็มีขอเสียในเรื่องคาใชจายในการ
จัดการฟารม สิ้นเปลืองแรงงาน และทําใหปลาเกิดความเครียด (ภิรัตน 2552) วิธีการทําวัคซีนโดยการผสมอาหาร
ใหปลากินนั้นถือวาใหผลความคุมกันโรคไดนอยที่สุด เนื่องจากแอนติเจนที่ปลากินเขาไปจะถูกทําลายในระบบ
ทางเดินอาหาร กอนที่ปลาจะดูดซึมเขาสูระบบภูมิคุมกันของรางกาย ถาสามารถหาวิธีปองกันใหแอนติเจนที่ผสม
อาหารใหปลากินไมถูกทําลายกอนที่รางกายจะดูดซึมเขาสูระบบภูมิคุมกัน จะสงผลตอการกระตุนภูมิคุมกันของ
สัตวน้ําใหสูงขึ้น การสรางวัคซีนไบโอฟลมจะเปนวิธีหนึ่งที่สามารถแกปญหาดังกลาวได ไบโอฟลม คือ รูปแบบ
การเจริญของแบคทีเรียรูปแบบหนึ่ง ที่อาศัยโครงสรางการสื่อสารระหวางเซลลชวยในการยึดเกาะระหวางเซลล
แบคทีเรีย ยึดจับกับพื้นผิวสัมผัส และสรางสิ่งหอหุมตัวเองดวยโครงสรางของโพลิแซคคาไรด ไบโอฟลมจึงมี
ประโยชนตอเซลล ชวยในเรื่องการอยูรอดของเซลลในสิ่งแวดลอมและในตัวโฮสต อีกทั้งยังสามารถชวยใหเซลล
แบคทีเรียทนตอยาปฏิชีวนะ และทนตอระบบภูมิคุมกันของรางกายแบบไมจําเพาะเจาะจงของโฮสต (Shera และ
คณะ 2006; Kaur และคณะ 2009) การศึกษาครั้งนี้ จึงมีวัตถุประสงคที่จะศึกษาปริมาณแอนติบอดีและความ
ตานทานตอการรับเชื้อ S.agalactiae ของปลานิลหลังการไดรับวัคซีนไบโอฟลม S.agalactiae เพื่อนําขอมูลไปใช
พัฒนาการใชวัคซีนไบโอฟลมในอุตสาหกรรมการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําตอไป

อุปกรณและวิธีการวิจัย
การแยกเชื้อ S. agalactiae จากปลาปวย
ทําการแยกเชื้อ S. agalactiae จากตัวอยางปลานิลปวยที่แสดงอาการปวยของโรคสเตรปโทคอกโคซีส
แบบเฉียบพลัน จากบอเลี้ยงปลานิลในจังหวัดฉะเชิงเทรา นครปฐม และเพชรบุรี นําปลาปวยมาทําการแยกเชื้อ
จนไดเชื้อ S. agalactiae ที่บริสุทธิ์ ตามวิธีการในมาตรฐานสินคาเกษตร 10453-2553 เรื่องการชัณสูตรโรคส
เตรปโทคอกคัสในปลานิล จากตับ สมอง ไตสวนทาย และมาม จนไดโคโลนีเดี่ยวๆ บนอาหาร Tryptic soy agar
และนําเชื้อ S. agalactiae บริสุทธิ์ไปจําแนกชนิดโดยใช API 20 STREP (Biomerieux)
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การสรางไบโอฟลมเชือ้ S. agalactiae
การสรางไบโอฟลม (Biofilm) จะทําการเพาะเลี้ยงเชื้อ S. agalactiae ที่แยกจากปลาปวยใหมีความ
เขมขน 108-109 เซลลตอมิลลิลิตร หรือมีคาความขุน (OD:Optical Density) เทากับ 0.6 สวนหนึ่งนําไปเตรียม
เซลลที่ทําใหตาย โดยนําไปตมที่ 100 องศาเซลเซียส เปนเวลา 30 นาที (Nayak และคณะ 2004) เพื่อใชผสม
อาหาร และอีกสวนหนึ่งนําไปเหนี่ยวนําใหเกิดไบโอฟลมตามเทคนิควิธีการของ Shera et al., (2006) ในอาหาร
เลี้ยงเชื้อ Tryptic Soy Broth (TSB) ความเขมขนของน้ําตาลกลูโคส (Glucose) รอยละ 1.5 เปนเวลา 48 ชั่วโมง
ทําการแยกกรองไบโอฟลมและนําไบโอฟลมของเชื้อไปตมที่ 100 องศาเซลเซียส เปนเวลา 30 นาที (Nayak และ
คณะ 2004) และเชื้อทั้งสองชนิดใหนําไปผสมกับอาหารปลาในอัตราสวน 20 มิลลิลิตรตออาหารปลา 1 กิโลกรัม
ผสมจนเขากันดีแลวทิ้งใหแหง กอนนําไปเก็บในตูเย็น 4 องศาเซลเซียส เพื่อใชเลี้ยงปลาตอไป
การทดสอบผลของวัคซีนไบโอฟลมเชือ้ S. agalactiae
การทดสอบประสิทธิภาพอาหารวัคซีนไบโอฟลมของเชื้อ S. agalactiae กับปลานิลทดลอง จะทําโดยนํา
อาหารผสมวัคซีนไบโอฟลม อาหารผสมเชื้อ S. agalactiae ที่ไมไดเหนี่ยวนําใหเกิดไบโอฟลมและถูกฆาใหตาย
ในน้ําเดือด 100 องศาเซลเซียส นาน 30 นาที และอาหารปลานิลปกติ โดยนําไปใชเลี้ยงปลานิลน้ําหนักเฉลี่ย
100±5.8 กรัม แบบขังเดี่ยว ในแตละการทดลอง ใหอาหารรอยละ 3 ของน้ําหนักตัว 2 มื้อ ในตอนเชาและเย็น
เปลี่ยนถายน้ําทุกสัปดาห เปนระยะเวลา 2 เดือน ระหวางการเลี้ยงจะทําการเจาะเลือดปลานิล 3 ตัว ทุกๆ การ
ทดลองทุกสัปดาห เพื่อเก็บซีรั่มตรวจระดับของแอนติบอดี้ที่สรางขึ้น (Morrison และ Nowak, 2002) โดยวิธี
Direct Agglutination Microplate Assay ตามวิธีการของ Kaplan และ Garratty (1985) ตรวจคาทางโลหิต
วิทยา เมื่อสิ้นสุดการทดลอง ตามวิธีการของ (Thomas, 1998) และทําการทดสอบความคุมกันโรค โดยการฉีดเขา
ชองทองปลาทดลองและปลาควบคุมดวยเชื้อ S. agalactiae ความเขมขนที่ 109 เซลลตอมิลลิตร ปริมาตร 0.1
มิลลิลิตร สังเกตอาการของปลา และตรวจนับจํานวนปลาปวย และปลาตายในชวง 14 วัน จากนั้นนําปลาที่ปวย
และตายไปตรวจวินิจฉัยเพื่อยืนยันสาเหตุการเกิดโรค และนําขอมูลที่ไดทั้งหมดไปทําการวิเคราะหทางสถิติและ
ประเมินประสิทธิภาพของวัคซีน

ผลและวิจารณผล
จํานวนตัวอยางปลาปวยทั้งหมด 77 ตัวอยาง ไดมาจากจังหวัดฉะเชิงเทรา นครปฐม และเพชรบุรี
จํานวน 28 19 และ 30 ตัวอยาง ตามลําดับ ระหวางเดือนเมษายนถึงเดือนพฤษภาคม 2556 วินิจฉัยเบื้องตนตาม
พยาธิกําเนิดของโรคสเตรปโทคอกโคซีส (มาตรฐานสินคาเกษตร 10453, 2553) มีสาเหตุจากการจัดการการเลี้ยง
ที่ไมเหมาะสม มีการเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดลอมอยางรุนแรง อุณหภูมิน้ําที่รอนจัดในเวลากลางวัน และการ
เพิ่มจํานวนของเชื้อแบคทีเรียในน้ําที่มีความเขมขนสารอินทรียสูง ปลาเครียดและทํารายกันเอง จนทําใหเกิด
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บาดแผลเปนชองทางใหเชื้อแบคทีเรียเขาทําลายระบบภายในรางกาย มีอัตราการตายมากกวารอยละ 50 พบ
ปลาปวยมีลักษณะภายนอกที่เดนชัด คือ อาการทองขยายใหญ ตาโปน กระจกตาขุน มีเลือดออก วายน้ําผิดปกติ
ไมมีทิศทาง สูญเสียการทรงตัว บางตัวอาจแสดงอาการควงสวาน มีเลือดออกบริเวณลูกตา พบเกิดขึ้นกับลูกตา
ขางเดียว หรือทั้งสองขางก็ได มีเลือดคั่งบริเวณโคนครีบ แผนปดเหงือก ผิวหนัง และรอบรูทวาร ลักษณะภายในที่
เดนชัด คือ มีของเหลวลักษณะใส หนืด หรือปนเลือดในชองทอง ตับขยายใหญมีสีซีดลง มามขยายใหญมีสีเขม
ขึ้น ผนังลําไสดานนอกมีเลือดคั่ง (รูปที่ 1) รอยโรคภายในพบการอักเสบของเยื่อบุชองทอง การตกเลือดภายใน
และการอักเสบของเยื่อหุมหัวใจ สามารถแยกเชื้อ S. agalactiae ไดจากตับ และสมองของปลาปวยจํานวน 12
สายพันธุ แยกเปนปลาปวยจากจังหวัดฉะเชิงเทรา 7 สายพันธุ (CH0156 ถึง CH0756) จังหวัดนครปฐม 3 สาย
พันธุ (NP0156 ถึง NP03) และจังหวัดเพชรบุรี 2 สายพันธุ (PB0156 ถึง PB0256) ทุกเชื้อที่แยกไดแสดง
คุณสมบัติทางชีวเคมีของเชื้อ S. agalactiae ตามวิธีการ API 20 STREP ในตารางที่ 1 ลักษณะดังกลาวใหผล
เหมือนกับรายงานของ Duremdez และคณะ (2004) ที่พบเกิดกับปลา Silver Pomfret (Pampus argenteus)
ประเทศคูเวต และ Evans และคณะ (2004) กลาวไววาการเกิดโรคแบคทีเรียในปลามักพบในสภาวะการเลี้ยงที่
ไมเหมาะสม น้ําขุนเขมมีสารอินทรียและพืชน้ําสูง เปนเหตุใหเกิดสภาวะคุณภาพน้ําเสื่อม เชน ออกซิเจนต่ําใน
เวลากลางคืน ทําใหปลาเครียดและออนแอ เกิดการติดเชื้อและเปนโรคไดงาย การแกไขโดยการใชยาปฏิชีวนะ
แมวาจะมีสวนชวยใหปลาเปนโรคนอยลง แตยาตกคางในเนื้อปลาจะสงผลเสียตอผูบริโภค องคการอาหารและยา
จึงไมอนุญาตใหใชยาอันตรายในการเลี้ยงปลา ปจจุบันเกษตรกรจึงใชวัคซีนในการแกไขปญหาโรคสเตปโทคอก
โคซีสในปลานิล โดยวิธีการฉีด อยางไรก็ตามการฉีดวัคซีนใหกับปลาจะสิ้นเปลืองแรงงานและคาใชจายจํานวน
มาก และยังมีโอกาสทําใหปลาเครียดและตายไดหลังการฉีด การผสมวัคซีนในอาหารใหปลากินแมวาจะไดผล
นอยกวาก็ตาม ก็ยังสะดวกในการใชงานมากกวา และในกรณีการใชวัคซีนไบโอฟลมจะมีสวนชวยใหผลการใช
วัคซีนแบบกินไดผลมากขึ้น (Kaur และคณะ 2009) การสรางไบโอฟลม ตามเทคนิควิธีของ Shera และคณะ
(2006) ไดศึกษาความตองการดานโภชนศาสตรพื้นฐานของเชื้อ Streptococcus ที่มีผลตอการสรางไบโอฟลม
ของเชื้อ พบวาเชื้อไม ตองการคารบอนไดออกไซด (CO2) และน้ํา ตาลซู โครส (Sucrose) เปนแหลงพลังงาน
เหนี่ยวนําใหเชื้อสรางไบโอฟลม และพบวาเมื่อเพิ่มความเขมขนของน้ําตาลกลูโคส (Glucose) ในอาหารเลี้ยงเชื้อ
รอยละ 1 หรือ 1.5 เชื้อจะสรางไบโอฟลมเพิ่มขึ้นเปน 10 เทาของกลุมควบคุม ผลจากการทดลองวัดซีนไบโอฟลม
จากเชื้อ S. agalactiae สายพันธุ CH0656 ที่แยกไดจากปลาปวยที่พบเปนสาเหตุทําใหปลาตายรอยละ 80 ใน
ฟารมของครั้งนี้ พบวาคาแอนติบอดีที่ตรวจพบระหวางการทดลองกับปลาทั้ง 3 กลุม ในแตละสัปดาหมีคาเฉลี่ย
แอนติบอดีไตเตอร เทากับ 0 ในสัปดาหที่ 1 และเพิ่มขึ้นในสัปดาหที่ 3 และ 4 เทากับ 13.3 ± 4.6 และ 42.6 ±
18.5 ในกลุมอาหารผสมวัคซีนไบโอฟลม และสูงสุดในสัปดาหที่ 7 เทากับ 213.3 ± 73.9 คาแอนติบอดีไตเตอรที่
พบจะมีคาสูงกวาปลาทดลองกลุมที่ใหอาหารผสมวัคซีนเซลลที่ถูกฆาแลว และกลุมที่ใหอาหารควบคุมอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 (ตารางที่ 2) แตมีคาโลหิตวิทยาในสัปดาหสุดทายของปลา
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ทดลลองทุกกลุมที่ไม
ไ แตกตางกันอย
น างมีนัยสําาคัญทางสถิติ ที่ระดับความมเชื่อมั่นรอยลละ 95 ตามผลลในตารางที่ 3
แสดงวาวัคซีนที่ใชในการทดลองงนี้จะไมมีผลตตอการเปลี่ยนแปลงคาโลหิตวิ
ต ทยาของปลลาทดลองครั้งนีน้ ผลหลังการร
ทดลลองฉีดเชื้อใหปลาทดลอง
ป
144 วัน พบวามีคคา Relative Percent Survvival (RPS) เทากับ 57 แลละมีอัตราการร
รอดตตายรอยละ 666.7±5.8 36.7±5.8 และ 23..3±5.8 ตามตารางที่ 4 ปลาทดลองกลุมออาหารวัคซีนไบบโอฟลม กลุม
ที่ใหอาหารผสมวััคซีนเซลลที่ถูกฆาแลว และะกลุมควบคุม ตามลําดับอย
อ างมีนัยสําคคัญทางสถิติ ทีท่ระดับความ
เชื่อมมั่นรอยละ 95 และสามารถทําการแยกเชืชื้ อ S. agalactiae ไดจากปปลาตายและปปลาปวยที่ใชในการทดลอง
ใ
ครั้งนี้ ผลการศึกษาครั
ษ ้งนี้ใหผลคลายกับการศึศึกษาของธีราภรณ และคณ
ณะ (2548) ที่ททํํ าการทดสอบประสิทธิภาพ
ของววัคซีนปองกันโรคสเตรปโทค
โ
คอกโคซีสในปปลานิล (Oreoochromis niiloticus) โดยยวิิ ธีการผสมอาาหาร ปลานิล
ทดลลองมีอายุ 5 เดือน และมีน้ําหนักเฉลี่ย 230.00 ± 5.71 กรัม หลั
ห งจากไดรับบวัคซีนซึ่งเตรียมจากเชื
ย
้อ S.
agallactiae สายพัพันธุ KKU 440002 ที่ฆาดวย ฟอรมาลินเขมข
ม นรอยละ 2 เปนเวลานานน 2 4 6 8 และ 10 สัปดาห
กอนนนําปลามาทดดสอบความคุมโรค
ม โดยการฉีฉีดเชื้อเปน S. agalactiae สายพั
ส นธุ KKUU 44002 และพิจารณาจาก
อัตราาการตายและะคา Relative Percent Survival (RPS) พบวาปลานิลที
ล ่ไดรับวัคซีนนโดยวิธีการผสสมอาหารเปน
เวลาาตั้งแต 6 สัปดาห
ป ขึ้นไปมีอัอตั ราการตาย ต่ํากวาปลานิลในกลุ
ล
มควบคุมอยางมีนัย สําคัญยิ่ง และะคา RPS ที่
คํานนวณไดมีคาเทากั
า บ 53 ดังนันผลทดลองครั
น้
รั้งนี้ชี้ใหเห็นวาการให
า
วัคซีนไบโอฟ
ไ
ลมสามมารถกระตุนการทํางานของ
ระบบบภูมิคุมกันปลลานิล และเพิมความต
่ม
านทาานของปลานิลต
ล อเชื้อ S. aggalactiae

Figure 1 Show the sweelling eye infeection of sampple fish.
Table 1 Biochemical
B
results
r
of S. aggalactiae isolated from sam
mple tilapia byy API 20 STREP.
Reaction
Results
VP
Sodium pyyruvate
+
HIP
Hippuric aacid
+
ESC
Esculin fe rric citrate
PYRAA Pyroglutam
mic acid β – naaphthylamide
α-GAAL 6-bromo-22-naphthyl- α DD galactopylanooside
β-GUUR Naphthol AASBI- glucuronic acid
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β-GAL
PAL
LAP
ADH
RIB
ARA
MAN
SOR
LAC
TRE
INU
RAF
AMD
GLYG

+
+
+
+
99.9%

2- naphthyl- β D- galactopulanoside
2- naphthyl phosphate
L- leucine- β – naphthylamide
L–arginine
D-ribose
L-arabinose
D-manitol
D-sorbitol
D-lactose (bovine origin)
D-trehalose
Inulin
D-raffinose
Starch 2
Glycogen
% confidential Degree

Table 2 The average antibody titer in the serum of experimental tilapia (n = 3).
Week

Biofilm Vaccine

Vaccinated group
S. agalactiae Killed Vaccine

1
0
0
2
0
0
a
3
13.3 ± 4.6
0b
4
42.6 ± 18.5 a
21.3 ± 9.2 b
5
85.3 ± 37.0 a
106.7 ± 37.0 b
6
106.7 ± 37.0 a
53.3 ± 18.5 b
7
213.3 ± 73.9 a
26.7 ± 9.2 b
8
170.7 ± 73.9 a
10.7 ± 4.6 b
Remark: the different letters mean a significant difference at 95 percent.

control
0
0
0b
0c
0c
0c
0c
0c

Table 3 Average of hematologic parameter of experimental fish at the end of each experimental group (n = 3).
Hematologic parameters

Groups of experimental fish
S. agalactiae Killed Vaccine

Biofilm Vaccine
White blood cells
Heterophils
Lymphocytes
Monocytes
Basophils
Red blood cells
Hemoglobin
Hematocrite
Albumin
Globulin

16.5 ± 1.5
25 ± 1
71.1 ± 2.5
3.3 ± 1.5
0.3 ± 0.6
4.7 ± 0.2
11.5 ± 1.0
41.3 ± 3.2
1.2 ± 0.2
2.3 ± 0.2

17.2 ± 2.6
24.3 ± 2.5
73 ± 1.0
2.3 ± 1.2
0.3 ± 0.6
4.9 ± 1.3
10.6 ± 2.5
35.7 ± 8.0
1.2 ± 0.1
2.2 ± 0.2
414

control
19.6 ± 1.7
30.7 ± 4.9
65.3 ± 4.9
3.3 ± 1.2
0.3 ± 0.6
4.2 ± 0.9
9.6 ± 2.1
32.3 ± 7.0
1.2 ± 0
2.1 ± 0.1
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Table 4 Relative Percent Survival (RPS) and percent survival rates of experimental fish 14 days after
vaccinated, by experimental intraperitoneal infection with 0.1 ml S. agalactiae at concentration
of 109 cells per ml (n=10).
Day after the S. agalactiae injection and RPS
Groups of experimental fish

0 day

14 days

RPS

Biofilm Vaccine

100

66.7 ± 5.8 a

57

S. agalactiae Killed Vaccine

100

36.7 ± 5.8b

17

Control

100

23.3 ± 5.8 c

0

Remark: the different letters mean a significant difference at 95 percent.
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Molecular Detection of Giardia duodenalis from Stray Dogs Residing in Monasteries of
Bangkok, Thailand
Nwaioo Khine1,2, Nongnuch Pinyopanuwat2, Wissanuwat Chimnoi2, Chanya Kengradomkij2,
Tawin Inpankaew2 and Sathaporn Jittapalapong2,3*

ABSTRACT
Stray dogs are often found roaming in the monasteries of Bangkok, Thailand and carried
many gastro-intestinal parasites including helminths and protozoa. Giardia duodenalis is an enteric
protozoan pathogen that infects a wide range of wild and domestic animals as well as humans
worldwide. G. duodenalis assemblages C and D are specific to canine hosts and zoonotic
assemblages A and B are also found in dogs as a reservoir host. The objective of this study was to
determine the prevalence of G. duodenalis from stray dogs of Bangkok areas. From June to
December 2015, 540 fecal samples of dogs were collected from 95 monasteries of 48 Bangkok
districts and tested by polymerase chain reaction (PCR). The nested PCR was performed using
18S rRNA gene. A total of 2.96% (16/540) was found positives for G. duodenalis. Most positive dogs
were ranged between 1 and 5 years of age 4% (14/344). The positive samples for G. duodenalis were
classified as assemblage D 1.29% (7/540), assemblage C 0.7% (4/540), assemblage B 0.5% (3/540)
and assemblage A 0.3% (2/540). For district prevalence, Jomthong district had the highest
prevalence as 20% (2/10) among 48 districts. These results indicated that dogs resided in Bangkok
monasteries might be the major risk of public health concern since they are sharing the environment
with humans.

Key words: Giardia duodenalis, stray dogs, Bangkok, molecular detection
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INTRODUCTION
Giardia duodenalis is a common cause of diarrheal diseases in humans and many animal
species in both developed and developing countries. G. duodenalis is the significant cause of a
water-borne disease and transmitted by ingestion of infected cysts contaminated in food or water. A
direct transmission among dogs is frequently occurred in overcrowded areas such as kennel farms,
shelters, and monasteries where the poor sanitation and nutritional deficiency can raise the likelihood
of infection (Thompson, 2004). Although Giardia spp. infections are common in domestic animals,
most infected animals are asymptomatic or mild clinical signs. However, Giardia spp. infection can
cause severe diarrhea in young or immune-compromised animals and is one of the major causes of
chronic diarrhea resulting retarded growth in children from developing countries (Robertson et al.,
2008).
Giardia spp. is a flagellate, binucleate protozoa that can complete its life cycle within a single
host and produce infectious cysts and trophozoites released along with host’s feces. Eight distinct
assemblages (A-H) have been identified of which assemblages A and B is zoonotic assemblages that
are virulent in mammals including humans. Assemblages C and D are found in canine hosts and
assemblage E is found in livestock while assemblages F and G are existed in cats and rats,
respectively (Feng and Xiao, 2011).
In Thailand, stray dogs’ population is likely increasing particularly in monastery areas, since
many owners abandoned their unwanted dogs in monasteries. Because of their owners’
irresponsibility, monks and monastery caretakers have to take care of these dogs. Dogs were fed on
left-over food and vaccinated by rabies vaccine only due to no real owners. Therefore, the health care
of these dogs is not in the normal standard such as no deworming program, bathing and vaccination.
Moreover, the overcrowded condition of dogs will lead to the transmission of many diseases such as
helminthiasis, giardiasis, and cryptosporidiosis. Therefore, the significance of acquiring zoonotic
parasitic infection through direct contact from dogs to dogs or indirect transmission from
contaminated environment to humans in those areas become at high risk. The prevalence of
G. duodenalis in stray dogs was reported 7.9% in Bangkok (Inpankaew et al., 2007) and 2.8% from
shelter dogs in Nakhon Nayok province (Rojekittikhun et al., 2014). However, information regarding
G. duodenalis infection of stray dogs is still limited due to the difficult to get fecal samples. The aim of
this study is to determine the prevalence of Giardia spp. from stray dogs residing in monasteries of
Bangkok areas, Thailand.

418

การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 55

สาขาสัตวแพทยศาสตร์

MATERIALS AND METHODS
1. Sample collection and study areas
A total of 540 fecal samples from dogs (318 females and 222 males) were collected from
June to December 2015 and 95 monasteries from 48 districts of Bangkok areas were sampled. Stray
dogs’ samples were selected by simple randomization. The fecal samples were collected per rectum,
transferred to plastic bags, and stored in a cooler for transportation to the parasitological laboratory at
Department of Parasitology, Faculty of Veterinary Medicine, Kasetsart University. The monks or care
takers were interviewed by using questionnaires for a record of each dog’s information. The age of
animal was estimated based on the information combined with dental examinations.
2. DNA extraction
DNA was extracted from fecal samples and kept in 2.5% potassium dichromate. The samples
were washed 3 times with sterile distilled water before extraction to get rid of the residual potassium
dichromate that can inhibit the DNA extraction. According to manufacturers’ instructions, DNA was
extracted by using E.Z.N.A® DNA kit (Omega Bio-Tek) and stored at -20ºC until further analysed.
3. Molecular analysis
DNAs extracted from 540 samples were tested for the presence of Giardia spp. by a nested
PCR using 18S rRNA for primers RH11 (5’-CATCCGGTCGATCCTGCC-3’) and RH4 (5’-AGTCGA
ACCCTGATTCTCCGCCAGG-3’) for primary PCR and Giar F (5’-GACGCTCTCCCCAAGGAC-3’) and
Giar R (5’-CTGCGTCACGCTGCTCG-3’) for secondary PCR. The amplification conditions for both set
of primers were used according to Hopkins et al. (1997).
All PCR positive bands (140 bp) (Figure 1) were cut from 1.5% agarose gel and purified by
DNA purification kit (Thermo scientific) and subsequently sequencing. The sequences were
compared with the previously published sequences in the nucleotide database from GenBank by the
BLAST program of the National Centre for Biotechnology information (NCBI).
4. Statistical analysis
The prevalence of G. duodenalis in stray dogs was analysed by ProMesa (Programme for
Statistical Samplings in Animals population) for Window. Chi-square (χ²) in the Number Cruncher
Statistical System (NCSS) version 2011 was used to determine the significant association for potential
risk factors such as host age, sex and district when P<0.05.

RESULTS AND DISCUSSION
An overall infection of G. duodenalis in dogs residing in 95 monasteries among 48 districts of
Bangkok was 2.96% (16/540) (Table 1). The infection rate among female dogs was 3.77% (12/318)
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higher than males 1.8% (4/222). G. duodenalis positive dogs were found in 9 districts (18.75%)
among 48 studied districts. No significant association between G. duodenalis infections and age,
sex, and districts were found (Table 1). By age analysis, G. duodenalis infection was more frequently
existed in dogs with less than 5 years old.
Sequence analysis of G. duodenalis positive samples by BLAST revealed that 43.75% (7/16)
were assemblage D, 25% (4/16) were assemblage C, 18.75% (3/16) were assemblage B, and 12.5%
(2/16) were assemblage A. One of the 16 sequences was 100% identical to G. duodenalis
assemblage D that was reported in 2006 from coyotes in Pennsylvania (GenBank accession
no.DQ385549.1). For district infection rate, Jomthong district had the highest prevalence at 20%
(2/10) among the other districts where G. duodenalis-positive samples were found (Figure 2).

MK P

140bp

S1 S2 S3

S4 S5

S6 S7 NG MK

500bp
100bp

140bp

Figure 1 PCR results of G. duodenalis and the positive bands at approximately 140bp (MK= DNA
marker; P= G. duodenalis positive control; S1-S2-S5-S7= positive samples; S3-S4-S6=
negative samples; NG=negative control)
In this study, the prevalence of G. duodenalis was 2.96% compared to the previous studies
in 2007 that there was a report of 7.9% in stray dogs living in monasteries of Bangkok areas in which
assemblage A predominantly found (Inpankaew et al., 2007), 2.8% in dogs from animal shelter in
Nakhon Nayok (Rojekittikhun et al., 2014) and 1.3% in military dogs of Thailand (Leelayoova et al.,
2009). In worldwide prevalence, 2.6% from dogs in Japan with only assemblage D (Yoshiuchi et al.,
2010), 6.1% in Germany with assemblage A (Sotirisdou et al., 2013) and 21.1% in Poland with
assemblage C (Piekarska et al., 2016) were found.
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Table1 Prevalence of G. duodenalis in dogs and factors related with the infections
Factors
Number of dogs
% positive (n)
Chi-squared test
District
χ²=2.75,df=8, P=0.94
Jomthong
10
20(2/10)
Bang Khun Thian
14
14.2(2/14)
Khlong Sam Wa
23
13(3/23)
Min Buri
10
10(1/10)
Sai Mai
21
9.5(2/21)
Yan Na Wa
12
8.33(1/12)
Bangkhen
40
7.5(3/40)
Bueng Kum
15
6.6(1/15)
Lat Krabang
20
5(1/20)
Total
18.75(9/48)
Age
χ²=4.117,df=2,P=0.127
<1year
67
1.49(1/67)
1-5years
344
4(14/344)
>5years
129
0.7(1/129)
Total
540
2.96 (16/540)
Sex
χ²=1.768,df=1,P=0.184
Female
318
3.77(12/318)
Male
222
1.8(4/222)
Total
540
2.96(16/540)
Assemblage D
7
1.29 (7/540)
Assemblage C
4
0.7 (4/540)
Assemblage B
30
0.5 (3/540)
Assemblage A
2
0.3(2/540)
Total
16
2.96(16/540)
In this study, the most frequently found assemblage was G. duodenalis assemblage D (dog
genotype). However, the zoonotic genotypes (assemblages A and B) were also existed. This result
was similar to the previous study that the assemblage D was most frequently found followed by the
host specific genotype C and human genotypes A and B (Fava et al., 2015). The only dog genotypes
assemblages C and D were found in pets and stray dogs in Henan province, China (Qi et al., 2015).
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The finding in this study indicated that stray dogs living in monasteries are carrying both
zoonotic and non-zoonotic G. duodenalis assemblages. Because of the crowded populations and low
hygienic conditions of monastery areas, G. duodenalis was contaminated in the monasteries’ habitat
and transmitted to the other animals which shared the same environment including humans.These
dogs also have close contact with monks, nuns, caretakers and people living in or nearby monastery
areas and there are the possibilities that contamination and transmission of assemblages A and B
might be occurred among humans (Inpankaew et al., 2007). All positive animals in this study were
clinically asymptomatic and no significance association between G. duodenalis infection and age.
However, in this study dogs less than 5 years were found to be more infected with G. duodenalis. In
spite of small number of positive cases, revealing of zoonotic assemblages A and B indicated that
stray dogs living in monasteries posed a potential risk to humans since the cysts are infective stage
by the time they excreted within feces, and are resistant to hazardous environmental conditions from
weeks to months.
Stray dogs living in monasteries do not have the regular deworming program and are in poor
health conditions due to no real owners to take care. Moreover, poor management system such as
feeding on the floor, no bathing, sharing habitats, defecation or urination on the floor, and no proper
management of dog’s manure are found. Therefore, the gastro-intestinal parasitic infections are
commonly found in these dogs that might play an active role to transmit some zoonotic helminthic
infections to humans. In this study, there was also found hookworms, Toxocara spp. and Trichuris
spp. so that this will need more attention to aware of the other zoonotic parasitic infection excluding
G. duodenalis. Hookworms were the most common parasites identified 25.5% (127/498) followed by
Toxocara spp. 3.2% (16/498), Trichuris spp. 2.01% (10/498) and Capillaria spp. 0.2% (1/498).
Co-infections between hookworms and G. duodenalis were detected in 8 animals 1.6% (8/498). One
positive animal found mixed-infection with 3 parasites including G. duodenalis, hookworms and
Toxocara spp. This result was correlated with the previous report (Jittapalapong et al., 2007) led to
the confirmed evidence that stray dogs residing in monasteries are served as the potential reservoirs
for this transmission of many zoonotic parasites.
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Figure 2 Bangkok districts map demonstrated where the samples were collected and the districts
with the positive samples were found are marked as” “(5=Bangkhen, 10=Min Buri, 11=Lat
Krabang, 12=Yan Na Wa, 21=Bang Khun Thian, 27=Bueng Kum, 35=Jomthong, 42=Sai
Mai, 46=Khlong Sam Wa).

CONCLUSION
In conclusion, the present study indicated that the prevalence of G. duodenalis in stray dogs
in temples from Bangkok area is low. However, human pathogenic genotypes G. duodenalis
assemblages A and B were also detected and it provides the information that dogs are a potential
source for transmitting G. duodenalis to humans in those areas. Therapeutic and control measures
such as regular deworming, using footwear even within temple ground, careful disposal of canine
feces and use of disinfectant in living areas if become contaminated with dog feces are suggested.
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Expression of T7 RNA polymerase (T7 RNAP) in Escherichia coli
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ABSTRACT
T7 RNA polymerase (T7 RNAP) is a bacteriophage DNA-dependent RNA polymerase specific
to T7 promoter. It is commonly used for in vitro transcription, virus replication, and other molecular
virological researches. The objective of this study is to express T7-RNA polymerase in competent
Escherichia coli (E. coli) strain DH5α. T7-RNAP gene was amplified from BL21 (DE3) E. coli.
The T7 RNAP gene was cloned into pQE80L and transformed into the competent Escherichia coli
(E. coli) strain DH5α. The protein expression was induced by 0.5 mM IPTG for 5 hours. The T7 RNAP
with histidine tag could be purified as a soluble form by using affinity chromatography. This suggests
that T7 RNAP is not toxic and could be expressed naturally in E. coli. The protein reacted strongly
with antibodies specific to histidine tag and T7 RNAP.
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INTRODUCTION
Before the bacterial expression system had been established, many animal and plant tissues
were used for obtaining the small amount of desirable protein. However, the process is wasteful and
difficult to achieve the standard amount of protein needed for research. Escherichia coli is one of the
prokaryotic organisms possessing many advantage characteristics for protein expression such as
high growth rates (Sezonov et al., 2007), easy handling and culture, efficient transformation,
production of high protein yields and inexpensive expression system (Pope and Kent, 1996). The
gene expression in E. coli is regulated by 4 promoter systems which are LacI, TrpR, phage lamda cI
and phage RNA polymerase (Wolfgang and Luis, 2004). Even many advantages of the systems, it still
has limitations; for example, post-translational modification of proteins is absent in E. coli (Sahdev et
al., 2008). Nowadays, E. coli expression system has been applied to obtain recombinant protein in
many fields of research such as immunization, biochemical studies, three-dimensional analysis of the
protein and biotechnological and therapeutic uses (Wolfgang and Luis, 2004).
T7 RNA polymerase (T7 RNAP) is a bacteriophage DNA-dependent RNA polymerase specific
to T7 promoter. This protein is present in a monomeric form which can drive the transcription without
any transcription factors (Chamberlin and Ryan, 1982). T7 RNAP consists of 883 amino acid residues
with a molecular weight of 98.092 kDa (Mofflat et al., 1984). Because of its promoter specificity and
readiness to access (Sousa et al., 1992), T7 RNAP is commonly used for in vitro transcription virus
replication and molecular virus researches. In this report, our goal is to apply E. coli expression
system to produce T7 RNA polymerase protein for rabbit immunization.
To obtain stable and effective expression of T7 RNAP enzyme, the stably cell line expression
and verification methods must be established. Antibody specific to T7 RNAP is one of the most
required components to examine the T7 RNAP expression. In this experiment, the objective is to
express system of T7 RNA polymerase in DH5α competent Escherichia coli for antibody production
to detect the expressed T7 RNAP in stable cell lines, which is comprised of 3 steps including 1)
Construction of plasmid with T7 gene 2) generation of anti-T7 rabbit polyclonal antibody 3) verification
of T7 RNAP expression in E. coli by western blot.

MATERIALS AND METHODS
1. T7 RNA polymerase gene amplification
T7 RNAP gene was obtained from BL21 (DE3) competent Escherichia coli provided by
Professor Wanpen Chaicumpa at the Department of Parasitology, Siriraj hospital. BL21 (DE3) was
cultured in LB broth overnight. Then, 1ml of the cultured broth was centrifuged at 4,000 rpm for 15
min and the supernatant was discarded to obtain the pellet. The pellet was washed with sterile water
and DNA was dissolved in 200 µl of EB buffer, placed in a heat box set at 60˚C for 30 min, boiled at
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100˚C for 10 min and centrifuged at 3,500 rpm for 10 min. Then, the supernatant was used as a
template in a PCR reaction.
2. Construction of pQE-80_T7
T7 RNA polymerase gene was amplified by using Phusion-Taq DNA polymerase
(Thermoscienctific, U.S.A.) with SacI_T7_F and XmaI_T7_R primers in a thermocycler
(Eppendorf, Germany). The primer sequences were available upon request. The PCR condition
composed of initial denaturation at 98 ˚C for 2 min, followed by 35 cycles of denaturation at 98 ˚C for
10 seconds, annealing at 60 ˚C for 15 seconds and extension at 72 ˚C for 1 min and 30 seconds and
the final extension at 72 ˚C for 10 min. The PCR products and pQE-80L were purified by HiYield™
gel/PCR DNA mini kit (Realgenomics, Taiwan), double digested with SacI and XmaI (New England
Biolabs, U.S.A) and then ligated to the plasmid with T4 DNA ligase (Invitrogen, U.S.A.). The ligated
plasmid was transformed to E. coli DH5α competent cells (Invitrogen, U.S.A.) before they were
cultured on LB agar overnight. Colonies were screened with T7 RNAP specific primers T7_567_F and
T7_2014_R. The select positive clones were selected by PCR colony screening. Plasmid pQE-80_T7
RNAP was isolated by Plasmid Miniprep purification kit (GMbiolab, Taiwan) and electrophoresed
together with Low mass ladder in 0.8% agarose gel.
3. T7 RNA polymerase expression in E. coli DH5α competent cell
First, a stock of DH5α containing pQE80_T7 was cultured at 37 ˚C overnight in 50 ml starter
LB broth containing 5 µg ampicillin. On the next day, 45 ml of the starter LB broth was transferred to
900 ml of the new broth. The culture was incubated at 37 ˚C until the O.D. reached 0.6 – 0.8 (about 5
hours). Then, IPTG was added into the broth to the final concentration of 0.5 mM. The culture was
continued to incubate at 37 ˚C, overnight. The broth was transferred to a sterile bottle and centrifuged
at 3,000 rpm for 15 min. Supernatant was discarded. The pellet was washed by adding 10 ml of PBS
to resuspend the pellet, the suspension was centrifuged at 3,500 rpm for 20 min and the supernatant
was discarded. The washing was repeated once. The pellet was stored at -80 ˚C until used.
The transformant cell pellet was lyzed by mixing with 50 ml cell lysis buffer (1mg/ml
Lysozyme, 5µl/ml 20mM PMSF and 10% Triton-X) and the mixture was sonicated at 4 ˚C with 20
second pulse and 10 second pause for 20 min. The cell lysate were centrifuged at 10,000 rpm for 20
min. Supernatant was collected as a soluble fraction before passing through 0.45 µm filter. The
remaining pellet was resuspened in the buffer containing urea and incubated on ice for 1 hour with
vortex mixing every 30 min. Then, the lysate were centrifuged and the supernatant was collected as
insoluble fraction. Ten microliter aliquots of each fraction were mixed with equal volume of Laemmli
sample buffer (BioRad, U.S.A.). The mixture was boiled for 5 min before loaded into sample wells of
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a slab gel to determine the presence of the target protein in each fraction by SDS-PAGE. The T7
RNAP was purified with HisTrap FF column (GE Healthcare Life Sciences, U.S.A) using AKTA start
machine (GE Healthcare Life Sciences, U.S.A). Each elution fraction was collected for protein
analysis by SDS-PAGE. The elution fraction with the protein was concentrated by Centricon (Millipore,
U.S.A) with the cutoff pore size equal 3,000 net molecular weight and the protein concentration was
measured by Nanodrop (Thermo Fisher Scientific, U.S.A). The protein solution was kept at -80 ˚C until
used.
4. Rabbit immunization and serum collection
Two rabbits at 9 week-old were immunized with the purified T7 RNA polymerase with
complete Freund’s adjuvant (Sigma Aldrich, U.S.A.). For the first immunization, 500 µl protein
(500 µg/ml) in was mixed with an equal volume of the adjuvant. Each rabbit was immunized with 1 ml
of the protein-adjuvant mixture. The rabbits were boosted once at four week interval. After 28 days
post-immunization, 5 ml blood was collected from each rabbit. The blood was allowed to clot at room
temperature for 30 min. The serum was transferred to a sterile tube and stored at -20 ˚C for later
usage.
5. Western blot
Western blot was used to validate the expressed T7 RNA polymerase protein. Three
microliters of the purified T7 RNAP was loaded into wells of SDS polyacrylamide gel and
electrophoresed at 140 volts for 70 min. The gel with purified protein was blotted onto a nitrocellulose
membrane (Biorad, U.S.A.) by Trans-blot Turbo™ transfer system® (Biorad, U.S.A.). One blot was
incubated with anti-histidine tag antibodies (Millipore, U.S.A) and followed by anti-mouse IgG
conjugated with HRP (Sigma Aldrich, U.S.A). Another blot was tested by antibodies raised against T7
RNAP. The serum was diluted at 1:200 and allowed to react with the protein on the membrane at
room temperature for 1 hour. The membrane was washed with TBS before incubated with the
secondary antibody (goat anti-rabbit immunoglobulin (Sigma Aldrich, U.S.A.)) diluted at 1:1000. Preimmunized serum was used as a control. After washing, the membrane was incubated with DAB
substrate (Sigma Aldrich, U.S.A.) for 15 seconds for color developing.

RESULTS AND DISCUSSION
1. pQE-80_T7 construction
Amplification of T7 RNAP gene yielded a 2,600 bp DNA fragment (Figure 1). The PCR
product was ligated into pQE80-L before transformed into E. coli. T7 RNAP gene inserted clones
were selected by PCR colony screening. Four plasmids were isolated from the positive clones
containing T7 RNAP gene in pQE80-L and the size of the plasmid was 4,751 bp. The concentration of
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plasmid was approximately 300 ng/µl. The plasmid was submitted for sequencing. The results
showed that the sequence of T7 RNAP gene is complete.

Figure 1 Electrophoresis photograph shows bands of DNA fragment with the size of 2,600 bp (arrow)
amplified from BL21 (DE3) competent Escherichia coli. M is DNA molecular marker. 1 and 2 are T7
RNAP PCR products.
2. T7 RNA polymerase expression
The T7 RNAP transformed E. coli were cultured in LB broth with 100 µg/ml ampicillin. The
protein expression was induced with 0.5 mM IPTG for 5 hours. The expressed T7 RNAP was
harvested and examined by SDS PAGE analysis. From SDS PAGE gel, T7 RNA polymerase protein
was found in both soluble and insoluble fractions (Figure 2). The soluble fraction was used for protein
purification in native form. The T7 RNAP protein was purified by affinity chromatography (AKTA start).
The protein was eluted in fractions containing 250 mM imidazole (E13-E20). The eluents in the 15th to
18th protein fractions were concentrated by Centricon with 3000 NMW cutoff (Figure 3).

Figure 2 SDS PAGE photograph showing T7 RNAP protein in both soluble and insoluble fractions.
From left to right, protein marker (M), soluble fraction (S) and insoluble fraction (I), respectively.
The molecular weight of T7 RNA polymerase is 98 kDa which is indicated by a white arrow.
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Figure 3 The result of protein purification using AKTA start, the proteins were eluted in the buffer
containing 250 mM imidazole starting from 15th to 18th fractions which were then used for protein
concentration.
SDS PAGE analysis of the concentrated protein showed a band of protein with approximately
98 kDa similar to T7 RNA polymerase (Figure 4). However, there was another band of 70 kDa protein
in the concentrated solution which was unable to eliminate by this process. The protein concentration
from the concentrated samples was measured by Nanodrop were 2.796 mg/ml and 6.572 mg/ml for
the first and second rounds of the protein production, respectively. The proteins were further
examined by western blot. The results showed that it reacted specifically to monoclonal antibody
specific to histidine tag (Figure 5).

Figure 4 SDS PAGE photograph of the concentrated T7 RNAP. T7 RNAP was appeared as a band of
approximately 98 kDa. The density of the protein bands were correlated with the protein
concentration as determined by Nanodrop measurement. From left to right, protein marker (M),
concentrated protein no.1 (1), protein marker (M) and concentrated protein no.2 (2), respectively.
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Figure 5 Western blot result of purified T7 RNA polymerase reacted against anti-histidine tag. M is
protein molecular weight marker, 1 and 2 are purified T7 RNAP.
3. Examination of anti-T7 RNAP rabbit sera by western blot
Antibody specific to T7 RNAP in rabbit sera was examined by western blot. Rabbit sera
collected at 28 days after second immunization were diluted at 1:100 and 1:200 in TBST, before
inoculated with T7 RNAP on the membrane. The bounded antibodies were detected with anti-rabbit
IgG conjugated with HRP diluted at 1:1,000 and 1:2,000 in TBST. The reaction was visualized by
adding DAB substrate. The result showed that the optimal conditions which gave a strong reaction
were obtained with primary antibody dilution of 1:200 and secondary antibody of 1:2,000 as shown in
figure 6.

Figure 6 Western blot results with vary dilutions of primary and secondary antibodies. A: 1:100
primary antibody and 1:1,000 secondary antibody; B: 1:200 primary antibody and 1:1,000 secondary
antibody; C: 1:100 primary antibody and 1:2,000 secondary antibody; D 1:200 primary antibody and
1:2,000 secondary antibody. The most distinct band of T7 RNA polymerase was observed in the
reactions containing primary antibody dilution of 1:200 with secondary antibody of 1:2000 (D). M is
protein molecular weight marker. T7 is T7 RNAP.
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CONCLUSION
The E. coli expression system has been used for large yield of protein production. In this
study, E. coli strain DH5α could produce T7 RNAP as high as 6572 µg/ml from 500 ml culture. This
suggests that T7 RNAP is not toxic and could be expressed naturally in E. coli which is occurs
naturally by infecting E. coli with T7 phage. Furthermore, T7 RNAP is always in native form when
expressed in prokaryote cells. Therefore, the protein could be use to immunize the rabbit.
The second band of approximately 70 kDa was presented in the expression system
(Figure 3). The results from protein purification showed that this band appeared in every fraction
along with the T7 RNA polymerase protein. It was difficult or almost impossible to completely
eliminate the 70 kDa protein without losing the yield of T7 RNA polymerase. However, the western blot
results showed that the serum from immunized rabbit reacted strongly to the T7 RNAP and the
antibodies did not bind to the contaminant protein. This indicates that the polyclonal antibodies are
specific to the purified protein and may be used for the detection of the T7 RNAP in the further
experiment.
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การปนเปอนของเชื้อสเตรปโตคอคคัส ซูอิสในเนื้อสุกรและเครื่องในสุกรในภาคกลางของประเทศไทย
Contamination of Streptococcus suis in pork and offal in central region of Thailand
นุชจรี บุญยงค1 ดวงดาว ขันบุตรศรี1และ ณัฐกานต มีขนอน1*
Nuchjaree Boonyong1 Duangdaow Khunbutsri1 and Nattakan Meekhanon1*

บทคัดยอ
เชื้อสเตรปโตคอคคัส ซูอิส (Streptococcus suis) เปนเชื้อกอโรคที่ติดตอระหวางสัตวสูคนที่สําคัญใน
ประเทศไทย การติดเชื้อนี้เกิดไดจากการสัมผัสโดยตรงกับสุกรที่ติดเชื้อหรือเนื้อสุกรที่ปนเปอนเชื้อ และเกิดจาก
การบริโภคเนื้อสุกรปรุงไมสุก จุดประสงคของการศึกษาในครั้งนี้เพื่อสํารวจการปนเปอนของเชื้อ S. suis ที่พบใน
เนื้อสุกรและเครื่องในสุกร โดยทําการเก็บตัวอยางเนื้อสุกร (เนื้อสุกร เนื้อสุกรบด) และเครื่องในสุกร (ตับ ปอด
และหัวใจ) จากตลาดสด รานขายเนื้อสุกร และซุปเปอรมารเกตในภาคกลางของประเทศไทย รวมทั้งสิ้น 71
ตัวอยาง จากการตรวจหาเชื้อ S. suis ในตัวอยางดวยวิธี loop-mediated isothermal amplification พบตัวอยาง
ที่มีการปนเปอนเชื้อ S. suis จํานวน 62 ตัวอยางคิดเปนรอยละ 87.32 ของตัวอยางทั้งหมด โดยสามารถตรวจพบ
เชื้อ S. suis ไดในตัวอยางทุกชนิด และเนื้อสุกรเปนตัวอยางที่มีการปนเปอนเชื้อ S. suis สูงสุด อยูที่รอยละ 95
ผลการศึกษานี้แสดงใหเห็นวาการปนเปอนของเชื้อ S. suis ในเนื้อสุกรและเครื่องในสุกรในภาคกลางของประเทศ
ไทย อยูในระดับสูง ดังนั้นเนื้อสุกรและเครื่องในสุกรจึงเปนแหลงปนเปอนเชื้อ S. suis ที่สําคัญ ซึ่งนอกจากจะทํา
ใหผูบริโภคเนื้อสุกรที่ปรุงไมสุกติดเชื้อแลว ยังทําใหผูที่ทํางานสัมผัสกับเนื้อสุกรและเครื่องในสุกรอาจติดเชื้อนี้ได

ABSTRACT
Streptococcus suis is an important zoonotic pathogen in Thailand. The infection caused by
direct contact with infected pigs or contaminated pork and consumption of the uncooked pork. The
objective of this study was to investigate the contamination of S. suis in raw pork and offal. A total of
71 samples of raw pork (pork, minced pork) and offal (liver, lung and heart) were collected from
market, pork shop and supermarket in central region of Thailand. By loop-mediated isothermal
amplification method, S. suis was detected in 62 samples as 87.32% at all samples. S. suis was
found in all types of sample and the highest percentage of S. suis contamination was 95% in pork
samples. The result in this study showed that the contaminations of S. suis in raw pork and offal are in
high level in central region of Thailand. Therefore, it is suggested that pork and offal could be the
important source of S. suis contamination. In addition to the people who consume the raw pork dish
and those who work in close contact with raw pork and offal may be infected with this pathogen.
Keywords: Streptococcus suis, raw pork, offal, zoonotic pathogen
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คํานํา
Streptococcus suis เปนแบคทีเรียที่กอโรคในสุกรและเปนเชื้อโรคติดตอระหวางสัตวและคนที่สําคัญใน
หลายประเทศทั่วโลก และปจจุบันพบผูปวยติดเชื้อนี้ในประเทศไทยมากกวา 500 ราย ซึ่งถือเปนประเทศที่มี
จํานวนผูปวยติดเชื้อนี้มากเปนอันดับ 2 ของโลก (Goyette-Desjardins et al., 2014) อาการที่มักพบในคนที่ติด
เชื้อ ไดแก เยื่อหุมสมองอักเสบและอาจทําใหสูญเสียการไดยินอยางถาวรตามมาภายหลัง การติดเชื้อในกระแส
เลือดและภาวะช็อค จนอาจทําใหเสียชีวิตได (ศุภร และ ประเสริฐ, 2548) นอกจากนี้ยังพบภาวะขออักเสบ เยื่อบุ
หัวใจอักเสบ ปอดอักเสบ และชองทองอักเสบ (Lun et al., 2007) สําหรับการติดตอของเชื้อ S. suis มาสูคนนั้น
สามารถเกิดจากการสัมผัสเชื้อโดยตรงผานบาดแผล อยางไรก็ตาม ผูปวยที่ติดเชื้อ S. suis ในประเทศไทยสวน
ใหญมักเกิดจากการบริโภคเนื้อสุกร ตลอดจนเครื่องใน และเลือดสุกรที่ยังปรุงไมสุก ทั้งนี้เนื่องจากประชากรใน
บางพื้นที่ของประเทศไทยมีอุปนิสัยในการบริโภคอาหารที่มีสวนประกอบของผลิตภัณฑจากสุกรที่ปรุงไมสุก ทําให
มีความเสี่ยงสูงตอการติดเชื้อ S. suis
เชื้อ S. suis สามารถแบงไดหลายซีโรไทป โดยอาศัยลักษณะทางแอนติเจนของแคปซูลที่แตกตางกัน ซึ่ง
พบวาซีโรไทป 2 เปนซีโรไทปที่สามารถกอใหเกิดโรคติดตอระหวางสัตวและคนไดบอยที่สุดในหลายประเทศทั่ว
โลก (Gottschalk and Segura, 2000; Madsen et al., 2002) นอกจากนี้ ซีโรไทปอื่นๆ เชน 1, 4, 5, 14, 16, 21,
24 และ 31 ก็สามารถติดตอสูคนไดเชนกัน (Goyette-Desjardins et al., 2014; Kerdsin et al., 2011; Nghia et
al., 2008; Takeuchi et al., 2012; Taniyama et al., 2016; Wertheim et al., 2009) ในปจจุบันมีวิธีหลากหลาย
ที่สามารถใชในการตรวจหาเชื้อ S. suis ซึ่งเทคนิค Loop-mediated isothermal amplification (LAMP) เปน
เทคนิคหนึ่งที่มีประโยชนอยางยิ่งในการตรวจหาเชื้อนี้ เนื่องจากเปนเทคนิคที่ทําไดงาย รวดเร็ว แมนยํา และยังมี
ความไวสูง สามารถตรวจพบเชื้อไดแมมีปริมาณเชื้อนอยมาก ซึ่งในปจจุบันไดมีการพัฒนาจนไดวิธีที่มีความ
นาเชื่อถือในการตรวจหาเชื้อ S. suis เบื้องตนในตัวอยาง (Arai et al., 2015)
ประเทศไทยเปนประเทศที่มีการบริโภคเนื้อสุกรและผลิตภัณฑจากสุกรกันอยางแพรหลาย ทําใหมีความ
เสี่ยงสูงตอการไดรับเชื้อ S. suis ผานทางการสัมผัสหรือบริโภคเนื้อสุกรและเครื่องในสุกรที่ยังไมผานการปรุงสุก
ซึ่งอาจกอใหเกิดการติดเชื้อจนแสดงอาการปวยหรืออาจรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได ดังนั้นขอมูลจากการตรวจหาเชื้อ
S. suis ในเนื้อสุกรและเครื่องในสุกรในภาคกลางของประเทศไทย จึงเปนขอมูลเบื้องตนที่สําคัญที่ทําใหประชาชน
ตระหนักถึงอันตรายที่อาจเกิดจากการติดเชื้อ S. suis ที่ปนเปอนมากับเนื้อสุกรและเครื่องในสุกร นอกจากนี้
ขอมูลดังกลาวยังเปนขอมูลพื้นฐานที่เปนประโยชนตอการปรับปรุงพัฒนากระบวนการผลิตสุกรตั้งแตขั้นตอนการ
ชําแหละซากสุกรในโรงฆาสุกร ตลอดจนการกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติที่ถูกสุขลักษณะในสถานที่จําหนายเนื้อ
สุกรและผลิตภัณฑจากสุกร เพื่อลดการปนเปอนของเชื้อ S. suis กอนสูผูบริโภคตอไป

อุปกรณและวิธีการ
การเก็บตัวอยางเนื้อสุกรและเครื่องในสุกร
เก็บตัวอยางเนื้อสุกรและเครื่องในสุกรโดยสุมเก็บตัวอยางจํานวนทั้งสิ้น 71 ตัวอยาง แบงเปนตัวอยาง
เนื้อสุกร เนื้อสุกรบด ตับ ปอด และหัวใจ จํานวน 20, 18, 13, 12 และ 8 ตัวอยางตามลําดับ โดยเก็บตัวอยางจาก
ตลาดสด รา นขายเนื้อ สุก ร และซุป เปอรม าร เก็ ต ในจังหวัด ที่ตั้ งอยูในเขตภาคกลางของประเทศไทย ไดแ ก
กรุงเทพฯ (31 ตัวอยาง) ราชบุรี (33 ตัวอยาง) และสมุทรสงคราม (7 ตัวอยาง) ซึ่งเปนตัวแทนของพื้นที่ที่มีการ
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ผลิตสุกรจํานวนมาก สวนจังหวัดกรุงเทพฯนั้นเปนตัวแทนของพื้นที่ที่มีประชากรจํานวนมากและเปนเขตเศรษฐกิจ
ที่สําคัญของประเทศไทย หลังจากเก็บตัวอยางจะนําตัวอยางแชเย็นเพื่อขนสงไปยังหองปฏิบัติการ กอนนําไป
เตรียมตัวอยางในขั้นตอนตอไป ซึ่งรายละเอียดของประเภทและจํานวนตัวอยางแสดงใน Table 1
การเตรียมตัวอยางเนื้อสุกรและเครื่องในสุกร
การเตรียมตัวอยาง โดยนําตัวอยางเนื้อสุกรและเครื่องในสุกรมาตัดเปนชิ้นขนาดเล็กดวยกรรไกรที่ผาน
การฆาเชื้อแลวน้ําหนัก 100 กรัม ใสใน stomacher bag ใส maximum recovery diluents (MRD) ลงในตัวอยาง
20 มิลลิลิตร สําหรับเนื้อ ปอด และหัวใจ และ 50 มิลลิลิตร สําหรับเนื้อบดและตับ และตีบดตัวอยางดวย
stomacher ความเร็ว 230 รอบตอนาที เปนเวลา 2 นาที เนื่องจากตัวอยางเนื้อบดและตับมักถูกตีบดจนเปนเนื้อ
เดียวกับสารละลาย จึงตองใส MRD ในปริมาณที่มากกวาตัวอยางอื่น จากนั้นจึงนําสารละลายตัวอยางที่ผาน
ขั้นตอนการตีบดแลว 100 ไมโครลิตร ใสใน Todd-Hewitt broth ที่มีสวนผสมของ Streptococcus Selective
Supplement (Oxoid, UK) 5 มิลลิลิตร และบมที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เปนเวลา 18-24 ชั่วโมง จากนั้นจึง
นําสารละลายตัวอยางที่ผานการบมแลว (bacterial culture) 1 มิลลิลิตร มาสกัดดีเอ็นเอโดยใช InstaGene
Matrix (Bio-Rad Laboratories, Inc., United States) ตามวิธีที่ผูผลิตแนะนํา
การตรวจหาเชื้อ S. suis โดยเทคนิค Loop-mediated isothermal amplification (LAMP)
ทําการตรวจหาเชื้อ S. suis ในดีเอ็นเอที่สกัดไดจากตัวอยางดวยเทคนิค LAMP โดยใชไพรเมอร 5 ชุดที่
จําเพาะตอยีน recN ของเชื้อ S. suis คือ FIP, BIP, F3, B3 และ LB ดังแสดงใน Table 2 ตามการศึกษาของ Arai
et al. (2015) โดยใช Loopamp DNA amplification kit (Eiken Chemical Co., Ltd., Tokyo, Japan) ในการ
เตรียมปฏิกิริยา ซึ่งในแตละปฏิกิริยาประกอบดวยไพรเมอร FIP และ BIP ที่มีความเขมขนอยางละ 40 pmol ไพร
เมอร F3 และ B3 มีความเขมขนอยางละ 5 pmol สวนไพรเมอร LB มีความเขมขน 20 pmol จากนั้นนําเขาเครื่อง
thermocycler ซึ่งตั้งโปรแกรมดังนี้ 60°C 60 นาทีและ 80°C 5 นาที ดูผลโดยใช gel electrophoresis แลวสอง
ภายใตแสงยูวี (UV illumination) ซึ่งตัวควบคุมบวกที่ใชในการทดสอบทุกครั้ง คือ เชื้อ S. suis สายพันธุ P1/7
(Slater et al., 2003) และใชน้ํากลั่นแทนดีเอ็นเอสําหรับตัวควบคุมลบ
Table 1 Numbers of collected sample and LAMP-positive sample
Market
Pork shop
Type of
Number
Number of
Number
Number of
sample
of
LAMP-positive
of
LAMP-positive
sample
sample
sample
sample
Pork
12
11
7
7
Mince pork
10
9
6
6
Liver
6
5
7
4
Lung
8
7
4
4
Heart
4
4
3
3
Total
40
36 (90%)
27
24 (88.89%)
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Supermarket
Number
Number of
of
LAMP-positive
sample
sample
1
1
2
1
0
0
0
0
1
0
4
2 (50%)
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Table 2 Primer sequences used in this study
Primer
Primer sequence (5'–3')
F3 TGTCGATGATGTTTTGGACTA
B3 GCTTTCTCCATATACAAGTCTTG
FIP AAGCTGAACTTCCAAATCATCTCCCAGCGAAGAATACAATCTATTGAC
BIP TAGAGAAAGAATTGGTTGAACGAGCGCGGATAATATCTTCTAAAACAAC
LB GGTCAGCTCAGCCAATCACGC

Reference
Arai et al.,
2015

Table 3 Numbers of LAMP-positive sample based on type of sample
Sample Number of sample Number of LAMP-positive sample
Pork
20
19 (95%)
Mince pork
18
16 (88.89%)
Liver
13
9 (69.23%)
Lung
12
11 (91.67%)
Heart
8
7 (87.5%)
Total
71
62 (87.32%)

ผลและวิจารณผลการทดลอง
ผลการตรวจหาเชือ้ S. suis โดยเทคนิค Loop-mediated isothermal amplification (LAMP)
จากการสํารวจการปนเปอนของเชื้อ S. suis ในตัวอยางเนื้อสุกรและเครื่องในสุกรจํานวน 71 ตัวอยาง
พบการปนเปอนของเชื้อ S. suis อยูถึง 62 ตัวอยาง คิดเปนรอยละ 87.32 ดังแสดงใน Table 3 ซึ่งเมื่อพิจารณา
ตามชนิดของตัวอยางที่ตรวจพบเชื้อแลวพบวาตัวอยางที่มีการปนเปอนเชื้อ S. suis มากที่สุด คือ เนื้อสุกร ซึ่งพบ
การปนเปอนสูงถึงรอยละ 95(19/20) รองลงมาไดแก ปอด เนื้อสุกรบด และหัวใจ พบการปนเปอนรอยละ 91.67
(11/12) 88.89 (16/18) และ 87.50 (7/8) ตามลําดับ ซึ่งตับเปนตัวอยางที่พบการปนเปอนของเชื้อ S. suis นอย
ที่สุด โดยพบการปนเปอนที่รอยละ 69.23 (9/13) แตเนื่องจากตัวอยางแตละชนิดที่นํามาตรวจหาเชื้อ S. suis นั้น
มีจํานวนไมเทากัน จึงอาจทําใหการเปรียบเทียบผลที่ไดมีคาคลาดเคลื่อนไป
นอกจากนี้ยังพบวา ตัวอยางที่เก็บมาจากแตละแหลงมีการตรวจพบการปนเปอนของเชื้อ S. suis
แตกตางกัน โดยตัวอยางที่เก็บจากตลาดสดและรานขายเนื้อสุกรมีการปนเปอนของเชื้อ S. suis สูงถึงรอยละ 90
(36/40) และรอยละ 88.89 (24/27) ตามลําดับ ในขณะที่ตัวอยางที่เก็บจากซุปเปอรมารเก็ตมีการปนเปอนของ
เชื้ออยูที่รอยละ 50 (2/4) รายละเอียดดังแสดงใน Table 1 ทั้งนี้ในอนาคตทางผูวิจัยจะทําการเก็บตัวอยาง
เพิ่มเติมเพื่อใหไดคาที่มีความนาเชื่อถือมากขึ้น อยางไรก็ตาม จากผลการศึกษาที่ไดสามารถบงชี้ไดวาแนวโนม
ของเชื้อ S. suis ที่ปนเปอนในเนื้อสุกรและเครื่องในสุกรที่จําหนายในภาคกลางของประเทศไทยอยูในระดับสูง
โดยเฉพาะอยางยิ่งเนื้อสุกรและเครื่องในสุกรที่จําหนายในตลาดสดและรานขายเนื้อสุกร
โดยทั่วไปสามารถพบเชื้อ S. suis ไดในสุกรสุขภาพดี โดยเฉพาะที่บริเวณตอมทอลซิลและโพรงจมูกหรือ
อาจพบไดในระบบสืบพันธุและระบบยอยอาหาร (Staats et al, 1997) แตไมควรพบเชื้อนี้ในเนื้อสุกร ตลอดจน
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เลือด และเครื่องในบางชนิด เชน หัวใจ ปอด และตับของสุกรที่มีสุขภาพดี อยางไรก็ตาม ผลจากการศึกษาในครั้ง
นี้พบวา เนื้อสุกรและเครื่องในสุกรที่จําหนายในภาคกลางของประเทศไทยมีการปนเปอนของเชื้อ S. suis เฉลี่ยสูง
ถึงรอยละ 87.32 ซึ่งผลจากการศึกษานี้แสดงใหเห็นวาการปนเปอนของเชื้อ S. suis ในเนื้อสุกรและเครื่องในสุกร
เพื่อการบริโภคนั้น อาจเกิดจากการปนเปอนขามจากบริเวณอวัยวะของสุกรที่โดยปกติมีเชื้ออยูแลวไปสูเนื้อสุกร
และเครื่องในสุกรในระหวางกระบวนการชําแหละซากสุกรในโรงฆาสุกร ตลอดจนการวางจําหนายเนื้อสุกรและ
เครื่องในสุกร โดยการปนเปอนของเชื้อ S. suis ในเนื้อสุกรนั้นอาจบงชี้ถึงสุขลักษณะที่ไมตรงตามมาตรฐานการ
ผลิตและการจําหนายผลิตภัณฑจากสุกร ซึ่งอาจสงผลใหผูบริโภคไดรับเชื้อ S. suis ผานการสัมผัสหรือการ
บริโภคเนื้อสุกรที่ปรุงไมสุก
ผลจากการศึกษาในครั้งนี้แตกตางกับผลการตรวจพบเชื้อ S. suis ดวยเทคนิค LAMP ในเนื้อสุกรและ
เครื่องในสุกรในประเทศญี่ปุน (Arai et al., 2015) ซึ่งพบตัวอยางที่มีเชื้อ S. suis คิดเปนรอยละ 22.59 (255/966)
โดยพบวามี 47 ตัวอยางที่มีการปนเปอนเชื้อ S. suis ซีโรไทป 2 นอกจากนี้ จากการศึกษาในประเทศฮองกง (Ip
et al, 2007) เพื่อตรวจหาเชื้อ S. suis ในเนื้อสุกรและเครื่องในสุกรที่จําหนายในตลาดสด พบวามีตัวอยางเพียง
รอยละ 6.1 เทานั้นที่ตรวจพบเชื้อ S. suis ซึ่งตัวอยางที่ตรวจพบเชื้อไดแก ลิ้น ตอมทอนซิล กระดูก และหาง แตไม
พบเชื้อนี้ในตัวอยางเนื้อสุกรและเนื้อสุกรบดเลย แตการศึกษาโดย Ip et al. (2007) นั้น เปนการตรวจหาโดยการ
เพาะแยกเชื้อจากตัวอยางและยืนยันเชื้อดวยวิธีพีซีอารที่จําเพาะตอเชื้อ (species-specific PCR) ซึ่งมีความไว
นอยกวาการใชเทคนิค LAMP ดังนั้นหากมีการปนเปอนของเชื้อ S. suis ในเนื้อสุกรและเครื่องในสุกรในปริมาณที่
นอยมากอาจทําใหไมสามารถเพาะแยกเชื้อจากตัวอยางได
แมวาเชื้อ S. suis ซีโรไทป 2 เปนสายพันธุที่มักกอใหเกิดโรครุนแรงในคน และเชื้อ S. suis ซีโรไทปอื่นก็
อาจทําใหเกิดการติดเชื้อที่รุนแรงไดเชนกัน (Goyette-Desjardins et al., 2014) โดยรายงานของ Taniyama et
al. (2016) ไดพบผูปวยติดเชื้อ S. suis ซีโรไทป 5 ซึ่งไดรับเชื้อจากเนื้อสุกรดิบผานทางบาดแผลที่บริเวณนิ้วมือ
ทําใหผูปวยติดเชื้อแบคทีเรียในกระแสเลือดตามมา สวนในประเทศไทยนั้น สวนใหญผูปวยมักติดเชื้อ S. suis
จากการบริโภคเนื้อสุกรที่ปรุงไมสุก โดยพบผูปวยที่ติดเชื้อ S. suis ในหลายซีโรไทป เชน ซีโรไทป 2, 5, 9, 14, 24
และ 31 (Goyette-Desjardins et al., 2014; Hatrongjit et al., 2015; Kerdsin et al., 2011; Kerdsin et al.,
2015) ซึ่งจากการผลการศึกษาในครั้งนี้ที่พบวามีการปนเปอนของเชื้อ S. suis ในตัวอยางเนื้อสุกรและเครื่องใน
สุกรในระดับสูง จึงอาจสงผลใหผูบริโภคและผูที่ตองสัมผัสกับเนื้อสุกร เครื่องในสุกรดิบมีความเสี่ยงตอการติดเชื้อ
S. suis และอาจกอใหเกิดอันตรายถึงขั้นเสียชีวิตได ผลจากการศึกษานี้บงชี้วาเนื้อสุกรและเครื่องในสุกรนั้นอาจ
เปนแหลงของการแพรกระจายเชื้อ S. suis ที่สําคัญไปสูผูบริโภคและผูที่สัมผัสกับเนื้อสุกรและเครื่องในสุกรใน
กระบวนการผลิต
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สรุป
จากการตรวจหาการปนเปอนของเชื้อ Streptococcus suis ในตัวอยางเนื้อสุกรและเครื่องในสุกร
ทั้งหมด 71 ตัวอยาง พบตัวอยางที่มีการปนเปอนของเชื้อ S. suis จํานวน 62 ตัวอยางคิดเปนรอยละ 87.32
(62/71) โดยพบการปนเปอนในตัวอยางเนื้อสุกรมากที่สุดคิดเปนรอยละ 95 (19/20) การตรวจพบเชื้อใน
การศึกษานี้อาจเกิดจากการปนเปอนขามในขั้นตอนการชําแหละซากสุกรในโรงฆาสุกรตลอดจนการวางจําหนาย
โดยตลาดสดพบการปนเปอนของเชื้อ S. suis มากที่สุดคือรอยละ 90 ดังนั้นผูบริโภคและผูที่ทํางานเกี่ยวของกับ
กระบวนการผลิตเนื้อสุกรและเครื่องในสุกรจึงควรตระหนักถึงอันตรายที่อาจเกิดจากการติดเชื้อและควรหาแนว
ทางการปองกันการไดรับเชื้อตอไป
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Prevalence of soil-transmitted and gastro-intestinal parasites of dogsin Bangkhen areas of
Kasetsart University
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ABSTRACT
The increasing population of stray dogs in Kasetsart University (KU) particularly in Bangkhen
area, tends to be extremely concerned since these dogs might cause the public health’s threatening
including biting and some zoonoses to the people who work or have their activities in the university.
These dogs were lack of attention led to their poor health so that they could be easilyinfected by
many pathogens such as parasites, bacteria, and virus. Therefore, these diseases were directly
spread among dogs or humans lived in the same or nearby environment.The objectives of this study
were to determine the prevalence of soil-transmitted (ST) and gastro-intestinal (GI) parasites of dogs
resided in KU and to identify factors associated with these infections. In the study, we have collected
114 soiled samples and 66 stool samples of dogs from 6 locations in KU-Bangkhen areas to detect
ST-parasites using the double flotation and examined under the light microscopic examination. A total
of 8.8% (10/114) was found positives for ST-parasites’eggs from soiled samples and 22.7% (15/66)
were positives for GI-parasites from stool samples. The infection rate of Ancylostoma caninum was

5.26%, Toxocara canis (2.63%), and Spirocerca lupi (0.88%). For GI-parasites, a total of 69 dog fecal
samples were detected by flotation and formalin-ether sedimentation technique. The overall
prevalence of GI-parasites in dogs was 22.7% (15/69). The prevalence of each GI-parasites was
identified as Toxocara canis (12.12%), Toxocanis leonina (6.06%), Ancylostoma caninum (4.55%),
Dypylidium caninum (4.55%), Strongyloides stercolaris (3.03%) and Trichuris vulpis (3.03%). The
result indicated the evidences of public health concern due to some contaminated environment from
stray dogs in KU.
Keywords: Stray dog, Prevalence, Gastro-intestinal parasites, Soil-transmitted parasites
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INTRODUCTION
Currently, a number of stray dogsis likely increasing and tended to be the common problem
in Kasetsart University. This problem is due to the lack of owners’ responsibility led to the social and
public health concern since these stray dogs might cause different degree of menacing people who
work or have an activity in KU. These dogs are capable of transmission many pathogens from mild
pathogens including GI-parasites to some lethal pathogens such as rabies to the other animals or
humans who live in the same environment.
A few GI-parasites such as round worm (Toxocara spp.), hookworm (Ancylostoma spp.) and
whipworm (Trichuris spp.) required a soil habitat to complete their life cycle to get the infective stage.
These GI-parasites were classified as soil-transmitted helminth (STH) since they were transmitted to
hosts including humans via soil. STH also have a role as zoonotic helminthes that were reported
worldwide.
There were many reports of GI- parasites transmitted from soil such as soil contamination with
canine intestinal parasites eggs (Toxocara spp. and Trichuris spp.) in the parks and shelter dogs
from Bucharest area (Tudor, 2015). Dubna et al. (2007) reported the prevalence of intestinal parasites
in dogs from rural areas of Prague, and shelters of the Czech Republic. Sherry et al. (2015)
demonstrated the most common parasite is Toxocara spp. of dogs in the Greater Accra region of
Ghana. Eggs of Toxocara spp. were released from the feces of dogs and cats that can cause directly
infection to people without carriers or intermediate hosts (Overgaauw et al., 2013).
The objective of this study was to determine the prevalence of the GI- parasites from soil
(STH) and the prevalence of the GI infection of stray dogs in Bangkhen area of KU. This data will help
understanding the situation of STH and GI-parasites and to apply the measures for the prevention of
these parasitic infections that might affect the health of people in KU.

MATERIALS AND METHODS
Methods
Soil and stool samples collection from dogs of Bangkhen areas of KU between June and
September 2016. The calculation of sample size for soil and stool samples was designed by this
formulation (Ausvetplan, 2016).
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n =(Z2×PQ)/d2
where Z is the standard from Z table at type I error that = 0.05
P is the proportion is expected in the population
Q is1– P
d is the wide range of tolerance (It is measured by the value P.)
This study provide = 0.05, P= 50%, d =0.1and Z = 1.96 for sample be used at least 53
samples. This study design used Cross sectional study.
Sampling
A total of 114 soil samples were collected at 1 sample per 50 meters around the area where
the dog was found (1 soil sample contain 250 gram for each10 locations). We collected soil samples
at 3 inches deep down from the surface and collected stool samples per-rectum from 66 dogs in the
same zone. Soil and stool samples were transferred for laboratory analysis at Department of
Parasitology, Faculty of Veterinary Medicine, KU. The criteria of classification of the study areas using
the main road in university, areas was grouped into six zones such as A, B, C, D, E and F (Figure 1)

Figure1 (Zone A) PhahonYothin arch, Sam buraphachanmonument,Office of the council of state, Cafeteria
faculty of Forestry, Faculty of Veterinary medicine, Faculty of Veterinary technology,Capitol Building chark,
(Zone B) Office of Property management, Faculty of Home economics, Faculty of Engineering, Faculty of
Science, Faculty of Business administration, Faculty of Economics, The p Sat Sathit Building, Infirmary of
Kasetsart university, KU home hotel, Office of Computer Services, Cooperative shops, Insichantharasathit
stadium, Basketball court, (Zone C) Agro-Ecological system research and development institute, Library,
Cafeteria faculty of Agriculture, Department of Agronomy, Faculty of Social Science, Faculty of Humanities,
Lacture Hall 2, Lacture Hall 3, Lacture Hall 4, Chakkapanpensiri building, Chulabhornwalailak Swimming
442

การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 55

สาขาสัตวแพทยศาสตร์

Complex, KU cafeteria 1, Male dormitory, (Zone D) KU Buddhism, Faculty of Agro industry building 1,
Faculty of Agro industry building 2, KU cafeteria 2, Faculty of Education, Kasetsart university laboratory
school, Thira sutabut stadium, (Zone E) Faculty of Agro industry building 3, Institute of Food research and
product development, Kasetsart golden jubilee administrative and information center, Faculty of Architecture,
(Zone F) Faculty of Fisheries, Kasetsart institute of Nuclear technology, Vehicle building and physical plant
division,Faculty of Environment, Kasetsart university sports office, Tennis court, KU Royal project foundation,
Rattan ball court, Female dormitory, Agricultural Museum.

RESULTS
1. The prevalence of STH in KU
The detection of parasites’eggs from soil by double flotation technique and identified species
by microscopic examination was 8.76% (10/114) and zone E of KU had the highest rate (40%, 2/5).
The type of parasites were taxonomically identified as Ancylostoma caninum (5.26%, 6/114),
Toxocara canis (2.63%, 3/114) and Spirocerca lupi (0.88%, 1/114) (Table1).
2. The prevalence of GI-parasites of dogs in KU
The detection of parasites’ eggs from dog feces samples using flotation and formalin-ether
sedimentation technique and identified species by microscopic examination was 22.7% (15/66) and
zone F of KU had the highest rate (64.71%, 11/17). The type of parasites were taxonomically
identified as T. canis (12.12%, 8/66), Toxocanis leonine (6.06%, 4/66), Ancylostoma caninum
(4.55%, 4/66), Dypylidium caninum (4.55%, 4/66), Strongyloides stercolaris (3.03%, 2/66) and
Trichuris vulpis (3.03%, 2/66). The dogs less than 3 months had the highest infection (100, 7/7). Males
had more infection than of female (Table1).
Table1 Factors associated with GI-parasites and STH of stray dogs in Bangkhen areas of KU
Soil-transmitted parasites
factor

category

total
Zone

A

Gastro-intestinal parasites

Number
examined
114

Number positive
(%)
10(8.77%)

Number
examined
66

Number positive
(%)
15(22.7%)

18

1(5.56%)

9

1(11.11%)
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B
C
D
E
F
<3 months
3months-1year
1year-3years
>3 years
Female
Male
1.D.caninum
2.S.stercolaris
3.T.canis
4.T.leonina
5.A.caninum
6.T.vulpis
7.S.lupi

23
33
10
5
25

0(0%)
3(9.09%)
2(20%)
2(40%)
2(8%)

114

0(0%)
0(0%)
3(2.63%)
0(0%)
6(5.26%)
0(0%)
1(0.88%)

14
18
6
2
17
7
0
13
46
32
34
66

1(7.14%)
1(5.55%)
1(16.67%)
0(0%)
11(64.71%)
7(100%)
0(0%)
0(0%)
8(17.39%)
7(21.88%)
8(23.53%)
3(4.55%)
2(3.03%)
8(12.12%)
4(6.06%)
3(4.55%)
2(3.03%)
0(0%)

Discussion
This is the first study done in the environment of University areas since most study was
focused on dogs only. However, the prevalence in this study at 8.77% was not rather high compared
to the other investigations indicated that some areas might be concern based on the zone
prevalence. Normally, the prevalence of STH might not be related with the prevalence in stray dogs
since these animals were roaming more than one zone.
The prevalence of GI-parasites in dogs in this study was likely high (22.7%, 15/66) and
contained different parasites that might be concerned for public health. The previous prevalence of
GI-parasites of stray cats in Bangkok area was 11.9% (176/1,485) (Jittapalapong et al., 2007). These
stray animals had the high risk of accession the infection via contaminated environment.
Tradition fecal methods, such as microscopy, are commonly used by diagnostic facilities for
identifying parasite stages in a fecal sample. However, small protozoan parasites can be difficult to
detect using conventional microscopy. When only one fecal sample is collected, prepatent infections
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in dogs as well as intermittent shedding of parasitic stages may lead to the underestimation of the
prevalence of parasitic infections. Similarly, a low level of infection may go undetected when using
traditional microscopy methods. In a veterinary practice, the importance of molecular technique such
as PCR must be considered in terms of the practicality and cost effectiveness of using such a
technique for routine diagnosis.
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Prevalence of external parasites of stray cats and dogs residing in monasteries of Bangkok
Metropolitan Areas, Thailand
Wissanuwat Chimnoi1, Nongnuch Pinyopanuwat1, Chanya Kengradomkij1, TawinInpankaew1, Phatcharatorn
Sinking2, Sinsamut Saengow2, Sarawut Yangtara3, Duangkhamol Suraruangchai4,
And Sathaporn Jittapalapong1,5 *

ABSTRACT
External parasites are among the most common parasites found in stray cats and
dogsresided in monasteries in Thailand. Stray animals might serve as potential reservoirs for external
parasites to deliver to housed cats and dogs, especially during the mating season. The objective of
this study was to determine the prevalence of external parasites of stray cats and dogs residing in
monasteries of Bangkok, Thailand. A total of 1,318 and 1,107samples were collected from cats and
dogs, respectively, lived in monasteries of 50 districts of Bangkok, and taxonomically identified their
stages, and types. An overall prevalence of external parasites in stray cats was 31.2% (411/1,318)
and distributed in 96% of areas (48/50). Watthana district had the highest number external parasites
of stray cats(72.7%, 8/11) and cats more than 5 year old were highly infested (41.7%, 45/108). The
frequently found external parasites were Ctenocephalides felis felis (89.97%), Felicola subrostratus
(11%), Rhipicephalus sanguineus (2.4%), Xenopsylla cheopis (0.24%), Notoedres cati (0.24%) and
Lynxacarus rodovskyi (1.70%).An overall prevalence of external parasites in stray dogs was 76.6%
(848/1,107) and distributed in 96% of areas (48/50). Saimai district had the highest number (100%,
50/50). Dogs less than 1 year were highly infested(82.55%). The frequently found external parasites
was R. sanguineus (95.7%), Heterodoxus spiniger (12.9%), C. felis orientis (9.3%), C.felis felis
(8.2%), and Demodex canis (0.23%). The high incidence of external parasites of cats and dogs was
due to the relative influence of behavior and contaminated environment since these animals lived in
the same environment.These results are indicative of the situation that stray animals were potential
source for some vectors and vector-borne diseases.
Key words: prevalence, external parasites, stray cats and dogs, monasteries, Bangkok metropolitan areas
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INTRODUCTION
External parasites infestations are usually considered as vexing disorders and do not attract
much clinical attention. However, these infections can carry substantial morbidity and affect much of
a population depending on the socio-economic setting.External parasites are a common and
important cause of pruritic and nonpruritic skin disorders in cats and dogs, as well as can transmit a
variety of diseases and cause hypersensitivity disorders in animals. They may also cause lifethreatening anemia in young or debilitated animals.External parasites are normally found in stray
animals due to the lack of standard health care and sometimes leading to the increasing incidence of
vector-borne diseases. In Thailand, the problem of stray animals roaming in the public places such as
fresh market, street, school, university and monasteries was mentioned (Jittapalapong et al., 2003).
The most common group of ectoparasites infesting cats and dogs are fleas and tick,
respectively. In Thailand, Bartonella spp. infections were reported in dogs and cats (Inoue et al.,
2009) and the flea infestation might be the potential vector for this infection. Moreover, some major
tick-borne diseases of cats and dogs in Thailand such as babesiosis, ehrlichiosis, and
hepatozoonosis were demonstrated in Thailand (Jittapalapong and Tipsawek, 1991; Jittapalapong
and Jansawan, 1993; Kaewmongkol et al., 2004; Jittapalapong et al., 2006; Pinyoowong et al., 2008;
Simking et al., 2010).
In Thailand, a monastery is a sanctuary for abandoned animals since there is thereligious
prohibited to kill any animal in this area. For this reason, the animal population in monasteries is rising
and causing more public health concern including some zoonoses. Information regarding the current
situation of external parasites in the cats and dogs resided in monasteries is limited.The objective of
this study was to determine the prevalence ofexternal parasites in stray cats and dogs from
monasteries of Bangkok metropolitan areas.

MATERIALS AND METHODS
1. Study areas
Bangkok metropolitan areas are officially divided into 50 districts. Each district has at least 1
monastery. Stray cats and dogs were defined as cats and dogs that lived in the monasteries without
the real owner. They were fed by leftover food by monastery caretakers or monks. These animals are
not consistently vaccinated or dewormed as animal health’s requirement. However, cats also shared
the environment with dogs in some monasteries.
Between June and December 2015, a total of 1,318 cats and 1,107 dogs wererandomly
sampling and examined and collected external parasites from 98 Buddhist monasteries in 50 districts
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of Bangkok metropolitan areas where stray cats and dogs are existed. All cats and dogs were
thoroughly examined and recorded for animal health.
2. External parasites samples
External parasites and skin scraping samples were collected from cats and dogs living in
Buddhist monasteries from each district. Samples were collected into plastic bags and labelling
according to monastery, district, and date of collection and kept in 70% alcohol until processing,
which was carried out within a month. The age of cats and dogs were ranged from 3 months to 10
years; however, the history of these animals was not exactly known. Demographic data including
breed, age, and gender were collected for all cats and dogs.
3. Parasitological procedures
Samples were clean by water and immersed in 5% potassium hydroxide (KOH) with a slightly
warm for 10-15 minutes to remove preserved alcohol. Transfer the samples to 35% acid alcohol for 5
min. to adjust the pH on samples. Dehydrate the sample by using series of alcohol from 50, 60, 70,
80, 90, 95 and 100% (absolute) with 5 min. each. Make the sample transparency by xylene for 5 min.
Slides with external parasites were mounted by permount and leave it dry before examination under
stereo microscope. External parasites was identified and characterized using Soulsby (1976).

RESULTS
1. Prevalence of external parasites in cats (Table 1)
An overall prevalence of external parasites in stray cats was 31.2% (411/1,318) that was
distributed among 96% of Bangkok dsitricts (48/50). Watthana district had the highest number
(72.7%, 8/11). Cats more than 5 years were highly infected for 41.7% (45/108). The highest frequently
found external parasites was C.felisfelis(89.97%),following Felicola subrostratus (11%), R.
sanguineus (2.4%), Xenopsylla cheopis (0.24%), Notoedres cati(0.24%) and Lynxacarus rodovskyi
(1.70%)(Figure 1).
2. Prevalence of External parasites in dogs (Table2)
An overall prevalence of external parasites in stray dogs was 76.6% (848/1,107) and
distributed among 96% of Bangkok dsitricts (48/50). Saimai district had the highest number (100%,
50/50). Dogs less than 1 year were highly infected for 82.55%. The highest frequently found external
parasites was R. sanguineus (95.7%), Heterodoxus spiniger (12.9%), C. felis orientis (9.3%), C. felis
felis (8.2%), and Demodex canis (0.23%)(Figure 1).
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Table 1 Factors associated with external parasites infestations of stray cats in Bangkok areas
Factors

Category

Age

Less than 1 years
1-5 years
More than 5 years
Females
Males
Mixed
Single
Ctenocephalides felis felis
Felicola subrostratus
Rhipicephalus sanguineus
Lynxacarus rodovskyi
Notoedres cati
Xenopsylla cheopis

Sex
Type of Infections
Type of
External parasites

Districts

Number of
examined
311
899
108
781
537

50
11
31
30
33
22
1,318

Wathana
Bang Khunthian
Phasicharoen
ThawiWatthana
Yannawa
A total

450

Number of positive
(%)
102(32.80)
264(29.36)
45(41.67)
194 (24.84)
217 (40.41)
23(5.60)
388(94.40)
368 (89.97)
45 (11.00)
10 (2.44)
7 (1.70)
1 (0.24)
1 (0.24)
48(96)
8 (72.73)
22 (70.97)
18 (60)
19 (57.58)
12 (54.55)
411 (31.18)
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Table 2 Factors associated with external parasites infestations of stray dogs in Bangkok.
Factors

Category

Age

Less than 1 years
1-5 years
More than 5 years
Sex
Females
Males
Type of Infections Mixed
Single
Rhipicephalus sanguineus
Type of
External parasites Heterrodoxus spiniger

Number of
examined
235
598
274
595
512

Cenocephalides felis orientis
C. felis felis
Demodex canis
Districts

50
43
20
17
22
30
1,107

Sai Mai
Taling Chan
Ratburana
Thungkru
Bangna
A total

451

Number of positive
(%)
194 (82.55)
451 (75.42)
203 (74.09)
468 (78.65)
386 (75.39)
197 (23.23)
651 (76.77)
817(95.67)
110 (12.88)
79 (9.25)
70 (8.20)
2(0.23)
48 (96)
43 (100)
20 (100)
17 (100)
21 (95.45)
28 (93.33)
848 (76.60)
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(a)

(b )

(c)

(d)

(e)

( f)

( g)

( h)

(I)

Figuure 1The pictture of externnal parasites found in straay cats and dogs
d of Banggkok areas
(a) CCtenocephallides felis feliis (4x)(b)Ctenocephalidees felis orienttis (4x)
(c) XXenopsylla cheopis
c
(4x)(d) Felicola subrostratus (10x)
( (e) Hetterrodoxus sppiniger (4x)
(f) RRhipicephaluss sanguineuss (4x) (g) Lynnxacarus roddovskyi (10x)) (h) Notoedrres cati (40x))
(I) DDemodex cannis (40x)

DISCUSSSION
The prevvalence of external
e
paraasites in stray cats and dogs
d in Banggkok metroppolitan areas
was demonstratted likely high in strayy dogs (76.6%) compared to catss (31.2%). The
T findings
conffirmed an evvidence that external parasites are now
n the mainn problems affecting strray cats and
dogs in Bangkook. Most catts and dogss in Thailandd are raised outdoors annd normally roaming all
arouund the pubblic places (Jittapalapong et al., 2003). Therefoore, stray caats and dogs can carryy
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external parasites and their vector-borne diseases roaming in all public places and healthy animals or
humans might get infected due to the contaminated environment. This study also reinforces the role
of stray animals as one of the potential sources of some zoonoses transmission to humans in
Bangkok.
The age of the cat was found to be an important risk factor associated with parasitic infection,
since cats more than 5 years old (41.7%) were more likely to be parasitized than the others. The
current study also found that the frequently contact of cats with the other cats and dogs had played
the significantly influentto the prevalence of external parasites.
C. felis felis is known to be the most common ectoparasite of cats. In this study, it was the
most frequent species of external parasites (89.97%) of cats and correlated with previous report by
Jittapalapong et al (2008) that was found 88.3% and the other report in Tak province was found at 100%
(Changbunjong et al., 2009). This evidence is important for public health concern since C. felis felis is

recognized as a biological vector of many pathogens in humans, and therefore, minimum health care
for these animals must be taken to diminish the risk of pest infection to animals and human beings.
R.sanguineus, a brown dog tick, is the common external parasites of dogs since there were a
few reports of dog ticks in Thailand (Nithikathkul et al., 2005; Changbunjong et al., 2009). In this
study, the high prevalent external parasites of dogs were ticks (95.7%). This was correlated with the
high incidence of tick-borne diseases in Thailand (Kaewmongkol et al., 2004; Jittapalapong et al.,
2006; Pinyoowong et al., 2008; Simking et al., 2010).
The high prevalence ofexternal parasites found in this study might serve as a warning to
public health agencies, veterinarians and nearby people. Veterinarians in practice are often the only
source of information about zoonoses for pet owners. Giving information of external parasites and
their roles as the vector might help in reducing the prevalence of infections with potentially zoonotic
parasites in pets and their owners. It is important that the control of external parasites might be
practicalfor these animals since there were no real owners to understand their needs and less
expense is required.
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Seroprevalence of Trichinella spp. Infections of Domestic Pigs in Southern Lao PDR
Thipphakone Lacksivy1, Fred Unger1, Stephane Herder1, Aurelie Binot1, Vannaphone Putthana3 and
Sathaporn Jittapalapong2,4 *

ABSTRACT
Trichinellosis is an important zoonosis disease that has been reported in both humans and
various animals worldwide. Pig is one of the most potential sources of this disease to humans. The
objective of this study was to investigate the seroprevalence of Trichinella spp. infections of domestic
pigs and to determine risk factors associated with Trichinella spp. infections in the southern Lao PDR.
Savannakhet province was located in the south of Laos PDR and assigned for this cross-sectional
study. A total of 418 pig sera from 181 backyard farms were collected among 19 villages of 3 districts
including Champhone, Xonnaboury and Songkhone. A total seroprevalence of pigs in the southern
Lao PDR was17.7% (74/418) using indirect ELISA (PrioCHEC®Trichinella AbELISA, Switzerland). For
district prevalence, Songkhone had the highest infection (34.4%, 55/105) following Champhone
(10.3%, 14 /122), and Xonnaboury district (4.1%, 5/117). Most positives were found from pigs with
free range farming (28%, 19/68), but less in pigsty (16.7%, 39/235) and semi-free range farming
(14%, 16/115). For breed prevalence, cross breed had the significantly highest infection (37.3%;
19/51) compare to local breed (15.6%, 54/34) and pure breed (0.5%, 1/20) (p<0.05). Moreover, pigs
older than one year had the highest infection (54%, 27/50) compare to the other age range (p<0.05).
This result indicated that Trichinella spp. infection is still existed in the southern Lao PDR and pigs
might be the potential reservoir for humans.

Keywords: Seroprevalence, Trichinella Infection, Pigs, Savannakhet Province, Lao PDR
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INTRODUCTION
Trichinellosis is one of the most public health concern zoonoses since there are
approximately 11 million people are at risk of infection worldwide (Dupouy-Camet, 2000). In the
southeast Asia, there are three Trichinella species that were reported in human cases such as T.
spiralis, T. pseudospiralis and T. papuae (Conlan et al., 2011; Pozioet et al., 2007; 2009). Human
was infected by eating raw or undercook meat with infective cysts, especially pork or pork product
(Sayasone et al., 2006). In Lao PDR, at least 8 pregnant women and 600 people were infected in
Udomxay province in the northern part and 22 cases from Borikhamxay province in the central part
(Barennes et al., 2008; Taybouavone et al., 2009; Syasone et al., 2006). The prevalence of human
trichinellosis in Lao PDR was ranged between 9.3 to 18.8 % (Conlan et al., 2008; Holt et al., 2016;
James et al., 2014). However, there is limited information of Trichinella spp. Infections in pigs that
served as an important role of reservoirs for this parasite to humans.
The aim of this study was to investigate the seroprevalence of Trichinella spp. infections in
backyard farm pigs and to determine factors associated with Trichinella infections in the southern Lao
PDR particularly in Savannakhet province located very close to the border of Thailand and Vietnam.

MATERIALS ANDMETHODS
1. Study Area
The cross-sectional study was conducted in 2016 in 3 districts including Champhone,
Xonnaboury and Songkhone districts of Savannakhet province from the southern Lao PDR (Figure 1).
These three districts were selected based on the result of Participatory Epidemiology tools (PE) and
by reviews of secondary data from Province Agriculture and Forestry Office (PAFO). The total of pig
number in the province was 285.550 from 132 backyard farms in the province (PAFO, 2013).
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Figuure1 The map of Savannakhet
S
t province (arrow) in the souuthern of Lao PDR.
(httpp://bolofarm.nnet/lao-media/) (left)

and the studied areas in Savannakheet province

(righht)(Source:htttp://www.mooes.edu.la/Hoome/detail/c44ce43a5-d1006-4b9a-b722d
acb005e677e62?cateid=993feee44-0c1e-44b5c-854d-5ee838af4aa299&lan=en)
2. SStudy design and samplinng
The bloodd sampling was done inn June 20166 and 418 samples
s
fromm 181 houseeholds were
colleected in 19 villages.
v
The sample sizee was calculaated by expeected prevaleence at 9.3%
% (Holt et al.,
20166), and errorr margin was +/-5%. Sam
mples informaation including ID code, aage, gender, and weight,
breeed, deworming schedulee, farms mannagement annd date was recorded inn each houssehold. Fortyy
five pig sera per village werre collected (approximately 135/distrrict) and up tto 3 pigs peer household
(HH) and 15 HHH per village. Criterion forr selection was based onn the age of ppig such as older than 3
monnths of age, leess than 60 kilograms of weight, and no breedingg stock was inncluded in thhis study.
3. SSerological Asssay
The bloodd was taken from
f the juguular vein of pig,
p stored in the cool boxx, separated, and kept in
-20oC freezer unntil used. The ELISA tesst was perforrmed at the laboratory oof Faculty of Agriculture,
National Univeersity of Lao
L
PDR. Trichinella antibodiess were teested by using the
PrioCCHEC®TrichinellaAb ELISSA (Prionics,, Switzerlandd).
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4. Statistical Analysis
The proportion of infected animals in this province was analyzed by Number Cruncher
Statistical System (NCSS) version 2000 (Kaysville, UT) programs. The relationship between the seropositivity and possible associated factors were tested using Chi-square (X2) with the outcome with a
p-value > 0.05. The frequencies, descriptive and factors analysis were using SPSS software version
21(Copyright IBM Corporation 1989, 2012).

RESULTS
1. Seroprevalence of Trichinella spp infections
A total seroprevalence of Trichinella spp infections of pigs in the southern Lao PDR was 17.7%
(74/418) (Table 1). For district prevalence, Songkhone had the highest infection (34.4%, 55/105)
following Champhone (10.3%, 14/122), and Xonnaboury district (4.1%, 5/117). Most positives were
found from pigs with free range farming (28%, 19/68), but less in pigsty (16.7%, 39/235) and semifree range farming (14%, 16/115). For breed prevalence, cross breed had the significantly highest
infection (37.3%; 19/51) compared to the local breed (15.6%, 54/34) and pure breed (0.5%,
1/20)(p<0.05). Moreover, pigs older than one year had the highest infection (54%, 27/50) compared
to the other age ranges.
2. Risk factors associated with Trichinella spp infections
The seroprevalence of Trichinella spp. infections was 28% (19/68) in free ranging pigs, 16.7%
(39/345) in pigsty, and 14% (16/115) in semi-free ranging. However, there were no statistically
significant differences among three types of farm management (Figure 2). For breed factor,
Trichinella spp. Infections related to breed are 37.3% (19/51), 15.7% (55/346) and 5% (1/20) for
cross-bred, local breed and pure breed, respectively. Moreover, females were shown to get
infections more than males. By age factor, pigs > one year (54%, 27/50) had more seropositives than
the other age ranges (6-12m, 27.3%, 12/44and < 6m, 11%, 35/324).
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A

B

Figuure2 Free ranging (A) and semi-free ranging (B) of
o pig farm management.
m
.
Table1 Seropreevalence and factors assoociated with Trichinella spp. infection s
Facttors Category

Numbeer of % positivve (n)
Sampples examinedd

995%CI

X2 = 2.34699, df= 2, P= 0.1255
10.3% (14/136)
(
4.1% (55/122)
34.4% (55/160)
17.7% (774/418)
X2= 5.12200, df= 2, P=00.0772
28% (199/68)
16% (399/235)
14% (166/115)

District
1. Champhone
2. Xonnabooury
3. Songkhoone
A total of
Farm
m managemeent
1. Free rangging
2. Pigsty
3. Semi-freee ranging

136
122
160
418
68
235
115

*X2= 8.6222, df= 2, P= 0.0134
0
37.3%(19/51)
15.6%(554/346)
0.5%(1//20)
X2= 2.84464, df= 1, P= 0.0915
20% (59/296)
12.3% (15/122)
X2 = 2.28882, df= 2, P= 0.1303
11% (355/324)
27.3% (12/44)
(
54%(27//50)

Breeed
1. Cross breed
2. Local breeed
3. Pure breed

51
346
20

Gennder
Female
Male

296
122

Agee
1. <6 montths
2. 6-12 moonths
3. >12 monnths
*= ssignificant associate

324
44
50
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DISCUSSION
Trichinella spp. infections were found to be endemic in Lao PDR (Holt et al., 2016) and this
study had demonstrated 17.7% (74/418) of prevalence in pigs in Savannakhet areas. The higher
prevalence in this study compared to previous reports such as 14.4% in Luang Prabang and 9.3% in
Savannakhet (Holt et al., 2016), 4.8% in Xiengkhuang and 2.8% in Oudomxay (Conlan et al., 2014)
was indicated that Trichinella spp. infections was still the threatening zoonotic parasites for public
health concern in Lao PDR. The infection rate was highly increasing due to the low standard of
management of the pig farms and slaughter houses. Most pigs were fed by leftover human food and
poor sanitation so that the garbage worm has its own complete life cycle. This study was found the
higher prevalence than previous studies (James et al., 2014; Holt et al., 2016) due to the differences
on the criterion on a pig selection. Criterion of the pig selection in this study was to select pig older
than two months of age with less than sixty kilograms of weight and all breeds present in the field.
Moreover, the targeted district in our study was selected based on the result of Participatory
Epidemiology tools (PE) and by reviewing of secondary data from Province Agriculture and Forestry
Office. Therefore, this study area have a lot of pig populations and came from many places of
Savannakhet or others province such as Champasack and Khammouan provinces and sometimes
from Thailand and Vietnam. Free ranging pig farm has higher prevalence compared with other
groups. Furthermore, the lack of veterinarians in some slaughterhouses in the study areas and the
poor condition of slaughter areas were risk factors related with contaminated. However, meat sample
should be collected from the slaughterhouse and confirm by gold standard test.
Factors associated with Trichinella spp. Infections in the Southern Lao PDR including districts,
breed of pigs, and age were statistic significant (p<0.05) while farm management and sex were not
the significant factors related with these infections. Only the district factor was reported to be the risk
factor due to the condensed population in some districts (Conlan et al., 2014). Smallholder pig
production practices including free roaming pigs or backyard farm pigs that can access Trichinellainfected food scraps have been consistently linked to infections. Evidence of Trichinella spp.
Infection in Lao PDR, with antibody prevalence as high as 20% in humans and 17.7% in pigs in this
study suggests vigilance toward carriers such as rats should also be maintained, particularly in rural
areas where smallholder pig-rearing system simultaneously existed alongside agricultural practices
(Okello et al., 2015).
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การศึกษาเบือ้ งตนของความชุกตอเชื้อ Encephalitozoon cuniculi จากซีรัมกระตายเนื้อ
Preliminary study on Encephalitozoon cuniculi seroprevalence from meat rabbits
อรรถวิทย โกวิทวที1* สิริลักษณ จาละ2 ดุษฎี แกววงษวาลย2 ปรีดา เลิศวัชระสารกุล3 และ พรชัย สัญฐิติเสรี4
Attawit Kovitvadhi1*, Siriluk Jala2, Duessadee Kawvongvan2, Preeda Lertwatcharasarakul3
and Pornchai Sanyathitiseree4

บทคัดยอ
วัตถุประสงคของการศึกษานี้คือสํารวจความชุกของแอนติบอดีตอเชื้อ Encephalitozoon cuniculi (E.
cuniculi) ในซีรัมกระตาย กลุมประชากรที่ศึกษาคือ กระตายเนื้อในจังหวัดกาญจนบุรี ราชบุรี สุพรรณบุรี และ
เพชรบุรี โดยเก็บตัวอยางเลือดระหวางกระบวนการฆาจํานวน 88 ตัวอยาง เพื่อนําตัวอยางซีรัมมาตรวจหา
แอนติบอดีตอเชื้อ ความชุกของแอนติบอดีตอเชื้อ E. cuniculi ในซีรัมกระตายเนื้อของกลุมประชากรที่ศึกษา
เทากับรอยละ 47.7 โดยแบงเปนจังหวัดกาญจนบุรี ราชบุรี สุพรรณบุรี และเพชรบุรี ที่รอยละ 33.3, 39.5, 80.0
และ 81.8 ตามลําดับ โดยพบวาความชุกของแอนติบอดีตอเชื้อ E. cuniculi ในจังหวัดสุพรรณบุรี และเพชรบุรีมี
คามากกวาจังหวัดกาญจนบุรี และราชบุรีอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05) โดยผลการศึกษาเบื้องตนนี้
สามารถนําไปคํานวณขนาดตัวอยางและใชเปนขอมูลสําหรับวางแผนควบคุมและปองกันโรคตอไป

ABSTRACT
The survey of Encephalitozoon cuniculi (E. cuniculi) seroprevalence in rabbits was the
objective of this study. Meat rabbits in Kanchanaburi, Ratchaburi, Suphan Buri and Phetchaburi
provinces were a study population. Blood samples (n=88) were collected during slaughtering
process to evaluate the E. cuniculi antibody. Seroprevalence of E. cuniculi was 47.7% in this study
population which they were 33.3, 39.5, 80.0 and 81.8% in Kanchanaburi, Ratchaburi, Phetchaburi
and Suphan Buri provinces, respectively. Seroprevalence in Suphan Buri and Phetchaburi provinces
were higher than Kanchanaburi and Ratchaburi provinces (P<0.05). The preliminary results can be
used to calculate sample size and perform the control and prevention program in further research
studies.
Key words: Encephalitozoon cuniculi, Prevalence, Rabbit, Serology, Thailand
* Corresponding author; e-mail address: fvetawk@ku.ac.th
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คํานํา
Encephalitozoon cuniculi (E. cuniculi) เปนโปรโตซัวในกลุม Microsporidia อาศัยอยูในเซลลแบบ
ถาวร สรางสปอรซึ่งเปนระยะติดตอ และกอโรคแบบฉวยโอกาส มักพบรายงานติดเชื้อในกระตายเปนหลักแต
สามารถพบไดในสัตวหลายชนิด การติดเชื้อเกิดจากการกินสปอรที่ปนเปอนออกมาจากปสสาวะของกระตายที่
ติดเชื้อ อาการทางคลินิกจะแสดงออกเปน 3 กลุมคือ อาการทางระบบประสาท การมองเห็นและขับถายปสสาวะ
ซึ่งอาจพบอาการเพียงระบบเดียวหรือหลายระบบรวมกัน แตสวนมากกระตายที่ติดเชื้อมักไมแสดงอาการทาง
คลินิกดังกลาว (Lertwatcharasarakul et al., 2012) ดังนั้นการตรวจวินิจฉัยทางหองปฏิบัติการจึงมีความจําเปน
เพื่อยืนยันการติดเชื้อ การตรวจหาเชื้อสามารถแบงออกไดสองประเภทหลักคือ การตรวจหาแอนติเจนหรือตัวเชื้อ
และการตรวจหาแอนติบอดีหรือการตอบสนองตอการติดเชื้อทางซีรัมวิทยา สวนใหญจะสามารถตรวจพบตัวเชื้อ
ไดจากอวัยวะภายในของกระตายที่ตาย การนําตัวอยางปสสาวะหรืออุจจาระจากสัตวที่ติดเชื้อมาตรวจสอบอาจ
สงผลใหเกิดผลลบลวงสูงเนื่องจากยังไมมีรายงานแนชัดเกี่ยวกับการขับออกของเชื้อในกระตายที่ติดเชื้อ จาก
ปญหาดังกลาวจึงมีการพัฒนาวิธีการตรวจทางซีรัมวิทยาคือ Enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA),
Indirect immunofluorescent antibody assay (IFA) และ Carbon immunoassay (CIA) โดยพบวาวิธีทั้งสาม
ใหความแมนยําไมแตกตางกัน (Boot et al., 2000) ดังนั้นวิธี ELISA จึงถูกเลือกมาใชในการสํารวจนี้
การสํารวจทางซีรัมวิทยาของการติดเชื้อ E. cuniculi ในฟารมกระตายเนื้อพบวามีความชุกอยูที่รอยละ
31.6 และ 35.6 ในสาธารณรัฐอิตาลีและสาธารณรัฐเช็กตามลําดับ (Santaniello et al., 2009; Neumayerová et
al., 2014) สวนแควนเวเนโตที่อยูทางตอนเหนือของสาธารณรัฐอิตาลีพบวามีความชุกของเชื้ออยูที่รอยละ 75.4
(Lonardi et al., 2013) นอกจากนี้ความชุกของการติดเชื้อในกระตายสวยงามมีคาที่รอยละ 63.5, 67.8, 22.6,
81.7 และ 59.6 ในประเทศญี่ปุน ไตหวัน สาธารณรัฐเกาหลี สหพันธสาธารณรัฐบราซิล และสาธารณรัฐอิตาลี
ตามลําดับ (Igarashi et al., 2008; Tee et al., 2011; Shin et al., 2014; Baldotto et al., 2015; Lavazza et
al.,
2016)
สํ า หรั บ ประเทศไทยมี ก ารตรวจพบเชื้ อ ในฟาร ม กระต า ยเนื้ อ และกระต า ยสวยงาม
(Lertwatcharasarakul et al., 2012) รวมทั้งมีรายงานความชุกของเชื้อดังกลาวจากการตรวจทางซีรั่มวิทยามี
คาที่รอยละ 34.5 จากกระตายที่เขารักษา ณ โรงพยาบาลสัตว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน (Polpruksa
et al., 2011) กระตายที่ติดเชื้อจะมีสุขภาพที่ทรุดโทรมลง นอกจากนี้มนุษยที่มีภาวะภูมิคุมกันบกพรองสามารถ
ติดเชื้อชนิดนี้ได (Lavazza et al., 2016) จากสถานการณดังกลาวสงผลใหผูเลี้ยงกระตาย ฟารมกระตายเนื้อ
และกระตายสวยงาม รวมทั้งสัตวแพทยพึงตระหนักถึงภาวการณของการระบาดของเชื้อชนิดนี้
กระตายถูกผลิตในเชิงเศรษฐกิจเพื่อเปนแหลงโปรตีนที่ดีตอสุขภาพ ซึ่งไดรับความนิยมในหลายประเทศ
รวมทั้งในประเทศไทย โดยมีฐานการผลิตที่สําคัญในจังหวัดกาญจนบุรี เพชรบุรี ราชบุรี และสุพรรณบุรี
(Kovitvadhi et al., 2016) ดังนั้นทางคณะผูวิจัยจึงมีจุดประสงคเพื่อสํารวจหาความชุกของเชื้อ E. cuniculi ทาง
ซีรั่มวิทยาในพื้นที่ศึกษา และแตละจังหวัดซึ่งเปนองคความรูพื้นฐานสําหรับนําไปใชวางแผนควบคุม และปองกัน
โรคในระดับฟารม จังหวัด และประเทศ โดยการสํารวจนี้เปนการสํารวจเบื้องตนเพื่อประเมินสถานการณ และเปน
ขอมูลเพื่อนําไปใชคํานวณขนาดตัวอยางเพื่อศึกษาความชุกในเครือขายกระตายเนื้อของประเทศไทยตอไป
466

การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 55

สาขาสัตวแพทยศาสตร์

อุปกรณและวิธีการ
กลุมประชากรที่ศึกษา
กลุมประชากรที่ศึกษาในการทดลองนี้คือ กระตายเนื้อระยะเขาฆาโดยมีอายุและน้ําหนักอยูในชวง 180250 วันและ 1,500-2,200 กรัม ตามลําดับ โดยเปนกระตายที่เพาะพันธุในจังหวัดกาญจนบุรี เพชรบุรี ราชบุรี และ
สุพรรณบุรี กระตายจะถูกนํามาสงที่โรงฆามาตรฐานในจังหวัดกาญจนบุรี และนครปฐม โดยกระตายทุกตัวจะมี
ขอมูลเกี่ยวกับแหลงที่มาและไมมีอาการทางคลินิกที่เกี่ยวของกับการติดเชื้อ E.
cuniculi หรืออาการอื่น
ดําเนินการสุมตัวอยางแบบชั้นภูมิ (Stratified sampling) โดยกําหนดใหจังหวัดเปนชั้นภูมิ ซึ่งเก็บตัวอยางทั้งหมด
จํานวน 88 ตัวอยาง โดยใชระยะเวลาตั้งแตเดือนพฤษภาคมถึงกรกฏาคม 2558โดยสุมตัวอยางกระตายแบบ
ระบบ (Systematic sampling) หางกันครั้งละ 10 ตัว ตามลําดับเขาฆา โดยมีจํานวนกระตายที่เขาฆาในชวง
ระยะเวลาที่เก็บตัวอยางจํานวน 880 ตัว ประกอบดวยกระตายจากจังหวัดกาญจนบุรี เพชรบุรี ราชบุรี และ
สุพรรณบุรีจํานวน 240, 110, 430 และ 100 ตัวตามลําดับ ซึ่งเปนไปตามอัตราสวนของกระตายที่เขาโรงฆา
วิธีการเก็บ และเตรียมตัวอยางซีรัม
กระตายเนื้อที่เขาโรงฆามาตรฐานถูกทําใหสลบดวยการกระแทกของวัตถุไมมีคมที่กึ่งกลางกะโหลก
จากนั้นจึงทําการเมตตาฆาต โดยกระบวนการดังกลาวปฎิบัติตามมาตรฐาน (American veterinary medical
association, 2013) ระหวางกระบวนการปลอยเลือดใหออกจากรางกาย นําหลอดปลอดเชื้อขนาด 15 มิลลิลิตร
รองเลือดจากหลอดเลือดดําใหญชวงคอ (Jugular vein) ที่ขาดออกใหไดปริมาตร 10 มิลลิลิตร จากนั้นตั้งหลอด
ไวที่อุณหภูมิหอง (25-30 องศาเซลเซียส) เพื่อใหเลือดแข็งตัวเปนเวลา 15-30 นาที จากนั้นเก็บรักษาในอุณหภูมิ
4 องศาเซลเซียส เมื่อมาถึงหองปฏิบัติการใหปนเหวี่ยงที่ความเร็ว 2000g (Eppendorf, NY, USA) เปนเวลา 10
นาที นําสวนของน้ําใสที่อยูเหนือตะกอน (Supernatant) มาเก็บรักษาที่อุณหภูมิ -20 องศาเซลเซียสเพื่อรอการ
ตรวจหาแอนติบอดีตอไป
การตรวจหาแอนติบอดีตอเชื้อ E. cuniculi
การตรวจหาแอนติบอดีตอเชื้อ E. cuniculi ตรวจดวยวิธี ELISA ซึ่งใชชุดทดสอบของบริษัท Medicago
(Uppsala, Sweden) โดยมีวิธีการดังตอไปนี้ นํา 96 well microplates ที่เคลือบดวยแอนติเจนของเชื้อ E.
cuniculi มาลางดวย Phosphate buffer saline–Tween (PBS-T) จากนั้นเติมตัวอยางซีรั่มปริมาตร 100
ไมโครลิตร ที่เจือจางดวย PBS-T ในอัตราสวน 1:40 รวมทั้งตัวควบคุมบวก (Positive control) และลบ (Negative
control) โดยทําตัวอยางละสองซ้ํา จากนั้นคลุมเพลทดวยพาราฟนแลวนําไปบมที่อุณหภูมิ 20-25 องศาเซลเซียส
เปนเวลา 60 นาที หลังครบเวลาบม ใหนําไปลางดวย 350 ไมโครลิตร 1XPBST จํานวน 3 ครั้ง แลวเติม Diluted
HRP-conjugated secondary antibody ปริมาณ 100 ไมโครลิตร แลวนําไปบมที่อุณหภูมิ 20-25 องศาเซลเซียส
เปนเวลา 30 นาที แลวลางเพลทดังขั้นตอนขางตน จากนั้นเติม TMB liquid substrate ปริมาณ 100 ไมโครลิตร
แลวบมที่อุณหภูมิ 20-25 องศาเซลเซียส เปนเวลา 15 นาที เมื่อครบเวลาใหเติม Stop solution ปริมาณ 50
ไมโครลิตร เพื่อหยุดปฏิกิริยา แลวนําไปอานคาดูดกลืนแสงที่ 450 นาโนเมตร โดยกําหนดใหตัวควบคุมลบเปน
blank โดยคาเฉลี่ยของการดูดกลืนแสงของตัวควบคุมลบควรมีคานอยกวาหรือเทากับ 0,200 และคาการดูดกลืน
แสงของกลุมควบคุมบวกควรมีคามากกวา 0,800
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การคํานวณและการวิเคราะหทางสถิติ
การแปลผล ELISA ทําโดยนําคาการดูดกลืนแสงของตัวควบคุมลบมาหาคาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน โดยถาตัวอยางที่ตรวจสอบมีคาดูดกลืนแสงมากกวาผลรวมของคาเฉลี่ยของตัวควบคุมลบและคา
เบี่ยงเบนมาตรฐานสองเทา ใหแปลผลวาตัวอยางดังกลาวมีแอนติบอดีตอเชื้อ E. cuniculi สวนถามีคานอยกวา
หรือเทากับผลรวมดังกลาวใหรายงานวาไมมีแอนติบอดีตอเชื้อที่ศึกษา จากขอมูลดังกลาวนํามาวิเคราะหหา
ความชุกของโรคในแตละจังหวัด แลวนําขอมูลความชุกเปรียบเทียบระหวางจังหวัดดวยวิธี Chi-square test โดย
ถา Expected value นอยกวา 5 จะใชวิธี Fisher’s exact test แทน โดยการวิเคราะหจะจับคูไปแตละจังหวัด การ
วิเคราะหทางสถิติใชโปรแกรม R (R Development Core Team, 2008) ดวย package=FunChisq และ
กําหนดคายอมรับนัยสําคัญทางสถิติที่นอยกวา 0.05

ผลและวิจารณผลการทดลอง
จากผลการตรวจหาแอนติบอดีของเชื้อ E. cuniculi ดวยวิธี ELISA ในซีรัมกระตายเนื้อพบวามีความชุก
ในกลุมประชากรที่ศึกษาอยูที่รอยละ 47.7 (Table 1) ซึ่งมีคาสูงกวาในฟารมกระตายเนื้อของสาธารณรัฐอิตาลี
และสาธารณรัฐเช็กที่มีคาความชุกอยูที่ 31.6 และ 35.6 ตามลําดับ (Santaniello et al., 2009; Neumayerová et
al., 2014) ปจจัยดานการจัดการฟารมที่มีระบบความปลอดภัยทางชีวภาพสงผลใหความชุกของแอนติบอดีตอ
เชื้อนอยกวาการเพาะเลี้ยงแบบเกษตรกรรายยอยโดยมีคาที่รอยละ 14.1 และ 43.7 ตามลําดับ (Neumayerová
et al., 2014) โดยระบบการจัดการฟารมของประเทศไทยไมไดใชระบบเขาหมดออกหมดเนื่องจากเปนฟารม
ขนาดเล็กซึ่งเลี้ยงกระตายพอแมพันธุและกระตายขุนรวมกัน ซึ่งแตกตางจากประเทศดังกลาว นอกจากนี้การ
สํารวจความชุกของเชื้อในสาธารณรัฐอิตาลีแควนเวเนโตที่มีความชุกมากถึงรอยละ 75.4 ทางผูวิจัยไดนําเสนอวา
การระบาดของเชื้อ E. cuniculi เปนลักษณะของเชื้อประจําถิ่น (Lonardi et al., 2013) ซึ่งสงผลใหรอยละการพบ
แอนติบอดีตอเชื้อมีคาสูงในกลุมประชากรที่ไดศึกษา โดยกระตายที่ตรวจสอบในการสํารวจนี้ไมแสดงอาการทาง
คลินิกซึ่งอาจเปนสาเหตุที่ทําใหระดับความชุกของแอนติบอดีต่ํากวากระตายที่แสดงอาการทางคลินิกที่เกี่ยวของ
กับการติดเชื้อ E. cuniculi รวมกับการเลี้ยงเพื่อเปนสัตวเลี้ยงซึ่งพบคาความชุกทางซีรัมวิทยาอยูที่รอยละ 81.0
(Igarashi et al., 2008), 66.7 (Polpruksa et al., 2011), 93.8 (Tee et al., 2011), 61.5 (Baldotto et al.,
2015) และ 70.7 (Lavazza et al., 2016) ความชุกในจังหวัดกาญจนบุรี ราชบุรี สุพรรณบุรี และเพชรบุรีอยูที่รอย
ละ 33.3, 39.5, 80.0 และ 81.8 ตามลําดับ โดยพบวาความชุกในจังหวัดกาญจนบุรีและราชบุรีมีนอยกวาจังหวัด
สุพรรณบุรีและเพชรบุรีอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05) ดังที่แสดงใน Table 1 ซึ่งนาจะเปนมาจากปจจัยดาน
ตางๆที่มีความแตกตางกัน โดยมีรายงานวาปจจัยดานการจัดการมีความสัมพันธกับความชุกของเชื้อ (Igarashi
et al., 2008; Neumayerová et al., 2014) สวนปจจัยเรื่องอายุและจํานวนของประชากรกระตายภายในฟารมยัง
ไมสามารถสรุปความสัมพันธไดเนื่องจากมีการรายงานผลแตกตางกันไปในแตละการสํารวจ (Santaniello et al.,
2009; Lonardi et al., 2013; Shin et al., 2014; Baldotto et al., 2015; Lavazza et al., 2016) ดังนั้นการศึกษา
ตอเนื่องดวยการใชขนาดตัวอยางที่ถูกตองตามหลักระบาดวิทยาจึงมีความจําเปนที่จะตองศึกษาเพื่อใหไดขอมูล
ที่สามารถนําเสนอไดอยางถูกตองหรือเปรียบเทียบระหวางจังหวัด อยางไรก็ตามผลการสํารวจพบวาแนวโนมของ
ความชุกในจังหวัดกาญจนบุรีและราชบุรีมีคานอยกวาในจังหวัดสุพรรณบุรีและเพชรบุรี ดังนั้นการศึกษาคนหา
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ปจจัยที่สงผลกระทบตอความชุกของเชื้อระหวางสองพื้นที่ความชุกสูง และต่ํายอมมีความสําคัญตอการนําไปใช
เปนขอมูลในวางแผนควบคุมและปองกันโรคในระดับฟารม จังหวัด และประเทศตอไป
Table 1 Seroprevalence of Encephalitozoon cuniculi in meat rabbits in Kanchanaburi, Ratchaburi,
Suphan Buri and Phetchaburi provinces.
Provinces
Kanchanaburi
Ratchaburi
Suphan Buri
Phetchaburi
Total

ELISA test results
Positive
n
8
24
17
43
8
10
9
11
42
88

%
33.3
39.5
80.0
81.8
47.7

Kanchanaburi
0.62
0.02
<0.01
-

P-value1/
Ratchaburi
0.03
<0.01
-

Suphan Buri
1.00
-

1/ Chi-square test was used (Kanchanaburi vs Ratchaburi, Kanchanaburi vs Phetchaburi and Ratchaburi vs Phetchaburi) to
evaluate statistic significant differences, whereas Fisher’s exact test was performed when expected count was less than
five (Kanchanaburi vs Suphan Buri, Ratchaburi vs Suphan Buri and Suphan Buri vs Phetchaburi).

สรุป
ผลการสํารวจความชุกเบื้องตนของแอนติบอดีตอเชื้อ E. cuniculi ในซีรัมกระตายเนื้อในกลุมประชากรที่
ศึกษาจากการตรวจดวยวิธี ELISA อยูที่รอยละ 47.7 และความชุกในจังหวัดกาญจนบุรี ราชบุรี สุพรรณบุรี และ
เพชรบุ รี อ ยู ที่ ร อ ยละ 33.3, 39.5, 80.0 และ 81.8 ตามลํ า ดั บ โดยพบว า ความชุ ก ของแอนติ บ อดี ต อ เชื้ อ E.
cuniculi ในจังหวัดสุพรรณบุรีและเพชรบุรีมีคามากกวาในจังหวัดกาญจนบุรีและราชบุรี โดยผลการทดลองนี้
สามารถนําไปใชคํานวณหาขนาดตัวอยางตามหลักระบาดวิทยา รวมทั้งเปนขอมูลพื้นฐานเพื่อศึกษาหาปจจัยที่
เกี่ยวของตอความชุกของแอนติบอดีตอเชื้อที่แตกตางกัน ซึ่งจะสามารถใชเปนขอมูลในการวางแผนควบคุม และ
ปองกันโรคตอไป

กิตติกรรมประกาศ
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สุพรรณบุรี และเพชรบุรี ที่ใหความรวมมือในการเก็บตัวอยาง
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ความสัมพันธของระดับ citric acid และ fructose ใน seminal plasma กับ
การเคลื่อนทีข่ องอสุจิในชางเอเชีย
Correlations of Seminal Plasma Citric Acid and Fructose with Sperm Motility in Asian Elephant
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บทคัดยอ
ศึกษาระดับของ citric acid และ fructose ใน seminal plasma (SP) ของน้ําเชื้อชางเอเชีย ใชตัวอยางน้ําเชื้อ
ทั้งหมด 68 ตัวอยางจากชาง 9 เชือก ผลการศึกษาพบวา น้ําเชื้อชางแตละเชือกมีรอยละของอสุจิที่เคลื่อนที่ (mean±SE)
ตางกัน (p<0.05) (6.7±3.3 – 60.0±5.8) แตมีระดับของ citric acid ใกลเคียงกัน (3.2±0.2 mg/mL – 4.5±0.6 mg/mL)
ในขณะที่พบความแตกตาง (p<0.05) ของระดับ fructose (4.3±1.3 mmol/L – 12.6±2.0 mmol/L) เมื่อแบงกลุมน้ําเชื้อ
ตามรอยละของอสุจิที่เคลื่อนที่ (กลุม 1: นอยกวา 30, กลุม 2: 30 – 59 และ กลุม 3: ตั้งแต 60 ขึ้นไป) พบวาระดับ citric
acid และ fructose ของน้ําเชื้อแตละกลุมไมตางกัน ทั้งนี้ สัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบสเปยรแมนของระดับ citric acid
และ fructose กับรอยละของอสุจิที่เคลื่อนที่เทากับ 0.052 (p = 0.67) และ 0.092 (p = 0.45) ตามลําดับ การศึกษานี้
แสดงใหเห็นวาในชางเอเชีย ระดับ citric acid และ fructose ใน SP ไมมีความสัมพันธกับรอยละของอสุจิที่เคลื่อนที่

ABSTRACT
The concentrations of citric acid and fructose in seminal plasma (SP) of Asian elephant were
determined. Semen samples (n = 68) from 9 males were studied. There were difference (p<0.05) in the motile
sperm (%; mean±SE) among males (6.7±3.3 – 60.0±5.8). However, the citric acid levels were similar (3.2±0.2–
4.5±0.6 mg/mL), while the different (p<0.05) levels of fructose (4.3±1.3 – 12.6±2.0 mmol/L) were observed
among males. When semen samples were grouped as 1) <30 %, 2) 30-59 % and 3) ≥ 60 % motile sperm, the
levels of citric acid and fructose were not different among groups. Spearman rank correlation coefficient of citric
acid and fructose with the motile sperm were 0.052 (p = 0.67) and 0.092 (p = 0.45), respectively. This study
indicated that in Asian elephant, SP citric acid and fructose had no correlations with sperm motility.
Keywords: citric acid, fructose, seminal plasma, sperm motility, Asian elephant
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คํานํา
น้ําเชื้อประกอบดวยอสุจิและน้ําเลี้ยงอสุจิ (seminal plasma; SP) โดย SP เปนสิ่งคัดหลั่งจากตอมชวย
สืบพันธุ ซึ่งประกอบดวยสารหลายชนิด เชน โปรตีน สารใหพลังงาน และสารประกอบอินทรียตางๆ (Gurupriya
et al., 2014; Juyena and Stelletta, 2012; Katila and Kareskoski, 2006) ในการศึกษาเกี่ยวกับการเก็บรักษา
คุณภาพน้ําเชื้อของชางเอเชีย (Elephas maximus) แบบแชเย็น พบวา SP ชวยรักษาคุณภาพน้ําเชื้อโดยเฉพาะ
การเคลื่อนที่ของอสุจิ (สิทธิเดช และคณะ 2557) การสามารถใช SP เดิม โดยไมจําเปนตองใช SP จากน้ําเชื้อ
ของตัวผูตัวอื่น
(กรไชย และคณะ 2558) รวมทั้ง การเจือจางน้ําเชื้อในการเก็บรักษาแบบแชเย็นที่สงผลตอ
คุณภาพน้ําเชื้อ (สุธี และคณะ 2559) แสดงใหเห็นถึงบทบาทของ SP ตอการเก็บรักษาน้ําเชื้อในชางเอเชีย
ในการศึ ก ษาที่ ผ า นมาพบว า ช า งเลี้ ย งส ว นใหญ มี คุ ณ ภาพน้ํ า เชื้ อ ต่ํ า โดยเฉพาะร อ ยละของอสุ จิ ที่
เคลื่อนที่ (นิกร และคณะ 2544; O'Brien et al., 2013) โดยน้ําเชื้อชางที่มีรอยละของอสุจิที่เคลื่อนที่สูง อาจมี
ระดับความเขมขนของสารบางอยางใน SP เชน total protein, zinc, calcium และ alkaline phosphatase
แตกตางจากน้ําเชื้อที่มีรอยละของอสุจิที่เคลื่อนที่ต่ํา (มานะกร และคณะ 2555; Thongtip et al., 2008;
Sivilaikul et al., 2010) ทั้งนี้ รวมไปถึงระดับความเขมขนของ creatine phosphokinase, alanine
aminotransferase, phosphorus, sodium, chloride, magnesium, glucose และ lactotransferrin (Kiso et
al., 2013)
สารเจือจางน้ําเชื้อ (extender) เปนสวนสําคัญที่ชวยในการรักษาคุณภาพน้ําเชื้อ (Pickett and Amann,
1987; Purdy, 2006) ซึ่งสวนประกอบหนึ่งที่สําคัญ คือ citric acid และ fructose โดย citric acid ชวยในการเปน
buffer รักษาสภาพความเปนกรด-ดาง และ fructose เปนแหลงพลังงานสําหรับอสุจิ อยางไรก็ตาม เทาที่ทราบยัง
ไมพบรายงานความเขมขนของสารดังกลาวในน้ําเชื้อชาง ทั้งนี้ในน้ําเชื้อที่หลั่งออกมา จะพบสารดังกลาวในระดับ
หนึ่ง โดยพบวามาจากตอมชวยสืบพันธุสวน seminal vesicles (Mann, 1946; Humphrey and Mann, 1949;
Bonet et al., 2013; Prins and Lindgren, 2015)
การศึกษานี้ มีจุดประสงคเพื่อศึกษาความเขมขนของ citric acid และ fructose ในน้ําเชื้อชาง และ
ความสัมพันธของสารดังกลาวกับการเคลื่อนที่ของอสุจิ ซึ่งขอมูลที่ไดจากการศึกษาอาจชวยในการพัฒนาสารเจือ
จางน้ําเชื้อที่เหมาะสมกับชางมากขึ้น

อุปกรณและวิธีการ
ชาง
ชางเอเชียตัวผู 9 เชือก อายุประมาณ 20 – 35 ป เลี้ยงอยูที่ ศูนยอนุรักษชางไทย สถาบันคชบาลแหงชาติ
องคการอุตสาหกรรมปาไม จ. ลําปาง ทําการรีดเก็บน้ําเชื้อระหวางเดือนมกราคม 2556 ถึงเดือนพฤษภาคม
2557 โดยรีดเก็บเฉลี่ยเดือนละ 1 ครั้ง
การรีดเก็บน้ําเชื้อและการประเมินคุณภาพน้ําเชื้อ
การรีดเก็บน้ําเชื้อ ทําโดยวิธีนวดสวน ampullae ผานทางทวารหนัก (Schmitt and Hildebrandt, 1998)
น้ําเชื้อที่ปนเปอนปสสาวะจะไมนํามาศึกษา
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ทําการปประเมินรอยละะของอสุจิที่เคลืลื่อนที่ ดวยกลลองจุลทรรศน
(phaase contrasst microsscope) กําลั งขยาย 100-400 เทา โดย
นักวิ ทยาศาสตรชํชํานาญการ 2 คน ทั้งนี้ในกการศึกษานี้ ใช
ใ รอยละของ
อสุจิที่เคลื่อนที่เปนหลั
น กในการประเมินคุณภาพน้ําเชื้อ
การเก็บตัวอยาง seminal plasma (SP)
หลังการประเมินรอ ยลละของอสุจิททีี่ มีการเคลื่อนที
น ่ ทําการปน
เหวี่ ยงน้ํ า เชื้ อ ที่ 1600xg เป นเวลา 20 นนาที และดู ดเฉพาะส
ด
วน
supeernatant ซึ่งเปปนสวน SP เก็ก็บไวที่ -20 อองศาเซลเซียส สําหรับนําไป
วิเครราะหความเขมข
ม นของ citricc acid และ fruuctose ตอไป
การตรวจวิเคราะะหความเขมขขนของ citricc acid และ fructose
การตรวจจวิเคราะหควาามเขมขนของ citric acid และ
แ fructose
ใชชุดดตรวจสอบ Citric
C
Acid Test
T (FertiPrro, N.V., Beelgium) และ
Frucctose Assay Kit (Abcam, UK) ตามวิธี การในเอกสารที่แนบมากับ
ชุดตตรวจสอบ โดยยในกรณีของ citric
c
acid จจะวิเคราะหจากค
า า optical
denssity (OD)(405 nm) ขอองความเขมสี ที่เกิดจากปฏิกิริยาระหวาง
Fe3++-ions และ citrate
c
และในสวนของ fruuctose จะมีการทํ
ก าให free
fructtose เปลี่ยนไปเปน β-glucose กอนทีที่จะถูกเปลี่ยนไปเป
น นสารที่
สามมารถทําปฏิกิรยากั
ริ บ OxiReed Probe ซึ่งทําใหเกิดสี
ด แลวตรวจ
วิเครราะหหาปริมาณ
ณของสารจากกคา OD (5700 nm) ที่อานไดด
การวิิเคราะหทางงสถิติ
การเปรียบเที
ย ยบคาเฉลี่ยของรอยละะของอสุจิที่เคลื
ค ่อนที่ ความ
เขมขนของ citric acid และ frructose ระห วางชางรายเชืชือก วิเคราะห
โดย one-way annalysis of vaariance และะ Fisher's LSSD MultipleCom
mparison Tesst การเปรียบเทียบความเขขมขนของ citric acid และ
fructtose ระหวางกลุ
ง มน้ําเชื้อแยกตามร
แ
อยลละของอสุจิที่เคลื
ค ่อนที่ (กลุม
1: นอยกวา 30, กลุ
ก ม 2: 30-599 และ กลุม 3: ตั้งแต 60 ขึนไป)
้น วิเคราะห
โดยวิวิธี Kruskal-W
Wallis และ Duunn's Tests และวิเคราะหความสัมพันธ
ระหววางความเขมขขนของ citric acid และ frucctose กับรอยละของอสุ
ย
จิที่
เคลื่ออนที่ โดยใช Spearman’s
S
correlation ทั้งนี้การวิเคราะห
ค ทั้งหมด
กําหนดระดับนัยสําคัญที่ p < 0.05
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ผลและวิจารณผลการทดลอง
รอยละของอสุจิที่เคลื่อนที่ และความเขมขนของ citric acid และ fructose ใน SP ของชางรายตัว
ผลการศึกษาแสดงใน Table 1 โดยพบความแตกตางของรอยละของอสุจิที่เคลื่อนที่ (6.7±3.3 –
60.0±5.8) และระดับความเขมขนของ fructose (4.3±1.3 mmol/L – 12.6±2.0 mmol/L) ใน SP ของชางแตละ
เชือก ขณะที่ความเขมขนของ citric acid (3.2±0.2 mg/mL – 4.5±0.6 mg/mL) ไมแตกตางกัน
ความเขมขนของ citric acid และ fructose ใน SP แยกตามกลุมรอยละของอสุจิที่เคลื่อนที่
ผลการศึกษาแสดงใน Table 2 แมวารอยละของอสุจิที่เคลื่อนที่ (6.9±1.2 – 67.5±1.9) ของน้ําเชื้อแตละ
กลุมตางกันอยางชัดเจน แตระดับความเขมขนของ citric acid (3.5±0.1 mg/mL – 3.8±0.2 mg/mL) และ
fructose (7.7±0.8 mmol/L – 10.1±1.1 mmol/L) ใน SP ไมแตกตางกัน
Table 2 The concentrations of citric acid and fructose in seminal plasma of Asian elephant semen
samples with different sperm motility (mean±SEM)
Parameters

Sperm motility
30 – 59 %
20
40.7±1.9 b
3.5±0.1
10.1±1.1

30 %
34
6.9±1.2 c
3.7±0.1
7.7±0.8
<

No. ejaculates
Mean motility (%)
Citric acid (mg/mL)
Fructose (mmol/L)

p value
60 %
14
67.5±1.9 a
3.8±0.2
9.3±1.3
≥

0.0001
0.6647
0.2267

a,b,c – values in the same row were differ significantly

ความสัมพันธของความเขมขนของ citric acid และ fructose ใน SP กับการเคลื่อนที่ของอสุจิ
คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของระดับ citric acid และ fructose กับรอยละของอสุจิที่เคลื่อนที่เทากับ
0.052 (p = 0.672) และ 0.092 (p = 0.452) ตามลําดับ ซึ่งคาสัมประสิทธิ์ที่ไดแสดงถึงการไมมีความสัมพันธกับ
รอยละของอสุจิที่เคลื่อนที่
การศึกษานี้แสดงถึงระดับความเขมขนของ citric acid (3.2-4.5 mg/mL หรือ 32-45 mg/dL) ใน SP
ของน้ําเชื้อชางเอเชีย เมื่อเปรียบเทียบกับของสัตวเลี้ยงลูกดวยน้ํานมอื่นๆ เชน โค (150-900 mg/dL) แกะ (150600 mg/dL) แพะ (875 mg/dL) กระบือ (368-815 mg/dL) สุกร (173 mg/dL) มา (8-53 mg/dL) อูฐ (9.8
mg/dL) alpaca (4.3 mg/dL) และ คน (376 mg/dL) (Garner and Hafez, 2000; Juyena and Stelletta, 2012;
Kershaw-Young and Maxwell, 2012) พบวาจะมีคาคอนขางใกลเคียงกับของมา สวนระดับ fructose ของ
น้ําเชื้อชาง (4.3-12.6 mmol/L หรือ 77-227 mg/dL) เมื่อเปรียบเทียบกับของน้ําเชื้อโค (340-1150 mg/dL) แกะ
(110-260 mg/dL) กระบือ (440-444 mg/dL) สุกร (9 mg/dL) มา (2 mg/dL) อูฐ (23.5 mg/dL) alpaca (5.0
mg/dL) และ คน (200 mg/dL) (Garner and Hafez, 2000; Juyena and Stelletta, 2012; Kershaw-Young
and Maxwell, 2012) แลว จะมีคาใกลเคียงกับของแกะและคน อยางไรก็ตาม การเปรียบเทียบจะมีความแมนยํา
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มากขึ้น หากพิจารณาใชวิธีการตรวจวิเคราะหความเขมขนแบบเดียวกัน นอกจากนั้น การไมพบความสัมพันธของ
ทั้ง citric acid และ fructose กับการเคลื่อนที่ของอสุจิ อาจแสดงถึงการเปนองคประกอบพื้นฐานในน้ําเชื้อ ที่
สามารถหลั่งมาจาก seminal vesicles ไดในกระบวนการรีดเก็บน้ําเชื้อ ซึ่งการไมมีความความสัมพันธกันนี้ พบ
ไดเชนเดียวกับในคน (Elzanaty, 2007; Said et al., 2009)

สรุป
การศึกษานี้แสดงถึงระดับความเขมขนของ citric acid และ fructose ใน SP ของน้ําเชื้อชางเอเชีย โดย
ทั้งระดับความเขมขนของ citric acid และ fructose ไมมีความสัมพันธกับการเคลื่อนที่ของอสุจิ
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Quality Control Materials from Preserved Dog Blood for Routine Analysis by
Automated Cell Analyzer
Pornphimon Metheenukul1*, Thitichai Jarudecha1, Nitchanun Sinsongsaeng1, Sakulchit Wichianchot1
and Nut Pusuntisumpun1

ABSTRACT
Quality control of hematology laboratory is different to the other laboratory due to the use of
living cells with automated cell analyzer. The instrument’s quality control materials are provided by
companies, but this is not acceptable. Because the preserved cells from these companies are not the
same protocol and the data is not true value. The data obtained from preserved cells is in range. The
specific quality has limited due to transportation of long distance and its expensive. Whole bloods
from healthy dogs were collected and preserved with preservative reagents containing formaldehyde
and glutaraldehyde. The stored blood samples were analyzed by BC-5300 VET (Mindray) automated
cell analyzer. A hematology control is provided to evaluate the differences in hematological
parameters including red blood cells (RBC), hemoglobin (HGB), hematocrit (HCT), mean cell volume
(MCV), mean corpuscular hemoglobin (MCH) and mean corpuscular hemoglobin concentration
(MCHC). The preserved cells in this study can be useful with automated cell analyzer in hematology
laboratory and lead to develop more efficient preservative.

Keywords: quality control material, automated cell analyzer, dog red blood cell
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INTRODUCTION
Currently, the automated blood analyzer is the key in hematological laboratory. The need for
quality control laboratory hematology is to ensure that the analysis is accurate, precise and reliable.
Quality control of hematological laboratory is difference to the other laboratory which due to the use of
living cellular components as standard and control for a calibration system. The cell preservation or
preserved cell is usually used and suitable for automated blood analyzer. The quality materials are
consisting of multiple cell types, such as humans, poultry, pigs and latex each lot expire within 4-6
weeks. The quality materials are recommended by companies producing automated blood analyzer but
this approach is not acceptable. Because the production of cells that maintain or preserved cell of each
company is different. The value of preserved cell is not an actual hematological data, but as the range.
The operator must follow the instructions and complete the manual, and check the expiration of that
solution (Douglas and Wardrop, 2006; Vattanaviboon et al., 2008). The quality specifications for use of
the machine, which is valid for limited because the distance and transportation is expensive (Lewis et
al., 2006; Vattanaviboon et al., 2008). Blood samples (fresh whole blood) can be used in quality
control. Because blood is the ideal quality control material but were stable in the short term. The
company manufactures most often produced from human blood as quality control material for
automatic blood analyzer. There are not suitable for each animal to receive the actual hematological
data. For this reason, the objective is to develop in-house quality control materials from red blood cell
preservation as a quality control material for automated cell analyzer.

MATERIALS AND METHODS
1. Animals and Blood samples
Experiment procedures were approved by the Animal Usage and Ethics Committee,
Kasetsart University, Thailand (ID no. ACKU 02058). Five dogs were housed indoors and maintained
according to Kasetsart stray dog shelter project at Faculty of Veterinary Technology, Kasetsart
University, Bangkok, Thailand. Blood was collected by leg venipuncture and placed into citratephosphate-dextrose (CPDA). The dogs were considered healthy based on physical examination and
complete blood counting (CBC). All other chemicals were from Sigma (St. Louis, MO, USA).
2. Dog blood cell preservations
One mLs of CPDA blood from each sample without preservative were named as control and
then kept in 4OC, invertly mixed in each day.
Three mLs of CPDA blood were taken from each sample to maintain the cells in three formula, as
following.
Formula A: 6.75 mL formaldehyde, 0.75 mL glutaraldehyde 50% and 26 g trisodium citrate in
100 mL distilled water as described by Reardon et al (1991).
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Formula B: 10 mL formaldehyde, 2 mL glutaraldehyde 50% in 100 mL phosphate buffer saline
Formula C: 10 mL formaldehyde, 2 mL glutaraldehyde 50% in 100 mL distilled water
The red blood cells were preserved by mixing 25 volume of blood with 1 volume of
preservative mixtures. Preserved red blood cells were transferred in 12x75 mm test tube as opened
vial (for repettitive use) and stored at 4OC. Each tube was mixed by inverting for one hour and then
kept in 4OC for 7 days, invertly mixed in each day while, the final day, cells were mixed for 20 minutes.
4. Analysis by Automated Cell Analyzer
The preserved blood samples were analyzed by BC-5300 VET (Mindray) automated cell
analyzer for one month, every other day. Blood samples were invertly mixed together before testing
blood at least 10 times, and each time, taken care to avoid bubbles. The hematological parameters
were evaluated. There were the determinations of red blood cell (RBC), hemoglobin (HGB),
hematocrit (HCT), mean cell volume (MCV), mean cell hemoglobin (MCH), mean cell hemoglobin
concentration (MCHC). All conditions that make red blood cells with the above parameters remain
constant throughout the trial period will be repeated 20 times. If blood clot happened, stop trials will
be done because small clot might clog automated cell analyzer.
The mean, standard deviation (SD) and coefficient of variation (CV) were calculated. The
Shewhart Chart or Levey-Jennings Control Chart is used for quality control for each parameter of the
integrity of the blood (CBC) case. The results were compared with the mean ± 2SD for internal quality
control criteria (Douglas and Wardrop, 2006).

RESULTS AND DISCUSSION
Glutaraldehyde and formaldehyde are selected as red blood cell preservative. Blood
samples were taken from each sample to maintain the cells in three formulas, formula A, B and C.
Formula A: 6.75 mL formaldehyde, 0.75 mL glutaraldehyde 50% and 26 g trisodium citrate in
100 mL distilled water as described by Reardon et al (1991).
Formula B: 10 mL formaldehyde, 2 mL glutaraldehyde 50% in 100 mL phosphate buffer saline
Formula C: 10 mL formaldehyde, 2 mL glutaraldehyde 50% in 100 mL distilled water
The red blood cells were preserved by mixing 25 volume of blood with 1 volume of
preservative mixtures.
Each tube was mixed by inverting for one hour and then kept in 4OC for 7 days, invertly mixed
in each day while, the final day, cells were mixed for 20 minutes. Preserved red blood cells were
transferred in 12x75 mm test tube as opened vial (for repeated use) and stored at 4OC. The color of
control (non- preserved blood) and preserved blood were not different (Figure 1).
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control

Formula A Formula B Formula C

Figuure 1 The conntrol (non- prreserved bloood) and presserved bloodd, formula A, B and C
The heematological parameterss were evaluated by BC--5300 VET (MMindray) auttomated cell
anallyzer for one month, everry other day,, as shown inn Table 1. Thhe red bloodd cell (RBC), hemoglobin
(HG
GB), hematoccrit (HCT), mean cell vvolume (MCCV), mean cell
c hemogloobin (MCH),, mean cell
hem
moglobin concentration (MCHC) wwere determ
mined. All conditions
c
thhat remaineed constantt
throughout the trrial period will be repeateed 20 times.
The meean and standard deviattion (SD) of mean cell voolume (MCV)), mean cell hemoglobin
(MCCH), mean ceell hemoglobiin concentrattion (MCHC)) of control (nnon- preserveed blood) and preserved
bloood were deteermined, as shown in Table 2. All conditions exccept MCHC of formula B remained in
the nnormal rangee.
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Table 1 Average of hematological parameters of control (non-preserved blood) and preserved blood*
were analyzed by BC-5300 VET (Mindray) automated cell analyzer for one month, every other day.
Day

Condition

RBC
(x103/uL)

HGB
(g/dL)

HCT
(%)

MCV
(fL)

MCH
(pg)

MCHC
(g/dL)

1

Ctrl
A
B
C
Ctrl
A
B
C
Ctrl
A
B
C
Ctrl
A
B
C
Crtl
A
C
Ctrl
A
C
Ctrl
A
C
Ctrl
A
C
Ctrl
A
C
Ctrl
A
C
Ctrl
C
Ctrl
C
Ctrl
C
Ctrl
C
Ctrl
C
Ctrl
C

6.19
6.16
5.34
6.41
6.19
6.16
5.34
6.41
6.11
6.12
5.42
6.37
6.06
6.24
6.43
5.58
6.17
6.34
6.50
6.06
6.32
6.53
6.29
6.24
6.62
6.38
6.22
6.78
6.35
6.31
6.19
6.39
6.30
6.24
6.37
6.32
6.24
6.29
6.42
6.44
6.45
6.46
6.45
6.46
6.45
6.46

14.87
14.60
17.46
15.30
14.87
14.60
17.46
15.30
14.94
14.71
17.61
15.29
15.01
14.95
15.43
18.38
15.47
15.33
15.64
15.44
15.48
15.88
15.90
15.14
16.12
16.39
15.48
16.73
15.49
15.26
15.29
15.55
15.47
15.40
15.82
15.66
15.81
15.73
16.18
16.15
16.37
16.49
16.37
16.49
16.37
16.49

41.12
45.19
43.38
45.44
41.12
45.19
43.38
45.44
39.66
43.90
41.90
45.09
39.80
43.47
45.53
42.08
41.05
43.03
46.26
40.99
41.10
46.61
43.13
40.48
47.49
44.55
38.20
48.98
40.88
40.88
42.89
41.01
37.21
43.12
42.61
44.11
42.14
44.19
44.36
45.52
45.86
46.44
45.86
46.44
45.86
46.44

66.49
73.40
81.24
70.90
66.49
73.40
81.24
70.90
64.88
71.80
77.27
70.75
65.70
69.67
70.86
75.45
66.51
67.84
71.12
67.69
65.05
71.39
68.56
64.86
71.72
69.84
61.37
72.18
64.35
64.75
69.29
64.16
58.99
69.09
66.92
69.76
67.48
70.22
69.10
70.68
71.07
71.91
71.07
71.91
71.07
71.91

24.05
23.71
32.69
23.87
24.05
23.71
32.69
23.87
24.45
24.05
32.48
23.98
24.78
23.96
24.01
32.97
25.07
24.18
24.05
25.49
24.51
24.32
25.28
24.28
24.36
25.70
24.87
24.65
24.39
24.18
24.70
24.33
24.54
24.69
24.84
24.76
25.32
24.99
25.22
25.06
25.39
25.53
25.39
25.53
25.39
25.53

36.17
32.31
40.24
33.67
36.17
32.31
40.24
33.67
37.69
33.51
42.03
33.90
37.72
34.39
33.90
43.72
37.68
35.63
33.81
37.66
37.68
34.08
36.87
37.41
33.96
36.80
40.53
34.15
37.89
37.33
35.64
37.93
41.60
35.73
37.12
35.51
37.52
35.59
36.49
35.47
35.72
35.52
35.72
35.52
35.72
35.52

3

5

7

9
11
13
15
17
19
21
23
25
27
29
31

* preserved blood = The red blood cells were preserved by mixing 25 volume of blood with 1
volume of preservative mixtures.
Formula A: 6.75 mL formaldehyde, 0.75 mL glutaraldehyde 50% and 26 g trisodium citrate in
100 mL distilled water as described by Reardon et al (1991).
Formula B: 10 mL formaldehyde, 2 mL glutaraldehyde 50% in 100 mL phosphate buffer saline
Formula C: 10 mL formaldehyde, 2 mL glutaraldehyde 50% in 100 mL distilled water
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Table 2 Mean ± SD of the red blood cells’ indices. MCV, MCH and MCHC of control (non- preserved
blood) and preserved blood were compared to the normal range.
Normal range
62.0-78.0
21.0-28.0
30.0-38.0

MCV (fl)

MCV (fl)
MCH (pg)
MCHC (pg/dL)

ctrl
67.58±2.34
25.07±0.73
37.05±0.69

A
67.11±4.96
24.19±0.37
36.27±3.23

B
78.8±2.91
32.703±0.20
41.56±1.67

80
70
60
50
40
30
20
10
0

C
70.91±0.94
24.64±0.64
34.76±0.19

ctrl
A
B

0

5

10

15

20

25

30

35

MCH (pg)

Day
80
70
60
50
40
30
20
10
0

ctrl
A
B
C
0

5

10

15

20

25

30

35

MCHC pg/dL)

Day
80
70
60
50
40
30
20
10
0

ctrl
A
B
C
0

5

10

15

20

25

30

35

Day

Figure 2 The Levey-Jennings Chart of the red blood cells’ indices. MCV, MCH and MCHC
compared to the average of control (non- preserved blood) and preserved blood were shown. Solid
lines represent the mean.
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The Shewhart Chart or Levey-Jennings Control Chart of MCV, MCH and MCHC were shown
in Figure 2. The results were compared with the mean ± 2SD for internal quality control criteria
(Douglas and Wardrop, 2006). The results showed that the control (ctrl) and samples in formula C can
be tested until the completion of the trial for one month, when data was compared with the mean ±
2SD of criteria or quality control. The control (ctrl) and formula C were clustered together very well.
The average of red blood cells’ indices were not much changed. Formula A can be tested for 19 days
while formula B can be tested only 7 days. The formula A and B were partial clotting of blood and
cannot be tested until the completion of the experiment. These data were compared with the mean ±
2SD of the internal quality control criteria. Both formula A and B, an average of red blood cells’
indices and is likely to swing out of the average range.
The results showed that the coefficient of variation (CV) of 7 parameters; RBC, HGB, HCT,
MCV, MCH, and MCHC of all samples stored at 4OC were less than 3.6%. For the blood stored at 4OC,
most of the values of all parameters determined in the second to fourth week were within the means ±
SD of those received from the first week suggesting the preserved cells from dog red blood cells
could possibly be used as control material for automatic cell analyzer.

CONCLUSION
Quality control of automatic blood analyzer is needed and is very important for
hematological laboratory to acquire the accuracy and reliability. The quality control material from the
company is produced by human blood cells, imported from abroad which is expensive and short
lifespan. The composition of the blood of animals and humans are different in size, shape, number of
blood cells. Blood samples can be taken from the animal to maintain cells before being put to use as
a quality control material (Vattanaviboon et al., 2008).
There are two main types of preservative compound is glutaraldehyde and formaldehyde is
commonly used in control material preparation (Reardon et al., 1991). The study found that each
formula can preserve dog’s red blood cells. The formula C was stable for analysis for 1 month when
stored at 4OC in opened vial. However, there is a change in the ratio of chemical buffers associated
with the cell is able to maintain it for longer than 30 days. The average of red blood cells’ indices was
favorable changed. By means of quality control in hematologic laboratory currently used, quality
control materials should last for at least 20 days for the Levey-Jennings Chart, which is a graphical
display for control and assessment that the process is in control or out of control (Lewis et al., 2006).
The hematological parameters of the white blood cells did not change much compared to red blood
cells’ data. The MCHC which depending on the concentration of hemoglobin (Hb) and the packed
red blood cells (Hct), which low error Is considered as a reliable and can be used as control. The
other red blood cells’ indices such as the MCV and MCH MCHC will be also affected by the number
485

สาขาสัตวแพทยศาสตร์

การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 55

of red blood cells. The change is due to a longer period, making ATP in the cells decreased which
cell cannot maintain stability (Lewis et al., 2006).
Thus, Formula C can preserved dog’s red blood cell and is a cost saving control material.
However, further studies are required to improve the quality of this control material.

ACKNOWLEDGEMENTS
We would like to thank the Kasetsart stray dog shelter project for providing the blood sample. This
work founded by Kasetsart University Research Development Institute (KURDI), Kasetsart University.

REFERENCES
Douglas, J. and K. Wardrop, 2006. Schalm’s veterinary hematology. 6nd ed. Willey Blackwell,
Singapore.
Lewis, S.M., B.J. Bain and I. Bates. 2006. Practical Haematology. 10th ed. Churchill Livingstone,
London.
Readon, D.M., W.B. Mack and D. Hutchinson. 1991. A whole blood control for blood count analyzer and
source material for an external quality assessment scheme. Medical Laboratory Science 48: 19-26.
Vattanaviboon P., S.Sirisali, K. Sirisali, S. Manochiopinij, P. Leelahakul, and Wonglomsom W. 2008.
Porcine Blood as Control Materials for Animal Blood Cell Analysis. Kasetsart J. (Nat. Sci.) 42:
225 - 230.

486

การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 55

สาขาสัตวแพทยศาสตร์

กรณีศึกษา: ผลการใชน้ําเชื้อแยกเพศในฟารมโคนมขนาดใหญแหงหนึ่ง
Case study: outcome of utilizing sexed semen in a large-scale dairy farm in Thailand
กองเกียรติ ศรีสุวรรณ 1 เมธาพร หลาศรี 1 ชัยณรงค ดวงขันคํา 1 เจตเมธี สมัยกลาง 1 มัลลิกา วังสการ 1
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Mullika Wangsakan1, Phanomporn Singsatit 1, Nattaphol Muangthong2, Seri Koonjaenak3,
Kornchai Kornkaewrat2, Jatesada Jiwakanon4 and Anuchai Pinyopummin2 *

บทคัดยอ
ศึ ก ษาผลจากการใช น้ํ า เชื้ อ แยกเพศของพ อ โคนมสายพั น ธุ โ ฮลสไตน ฟ รี เ ชี่ ย น ซึ่ ง แยกโดยใช ค วาม
แตกตางของปริมาณ DNA ที่มีจําหนายในปจจุบัน ทําการผสมเทียมโคนมสาวจํานวน 186 ตัว ของฟารมโคนม
ขนาดใหญแหงหนึ่ง ในชวงป 2555-2557 ผลพบวามีอัตราการผสมติด 35.6 % สัดสวนลูกตัวเมีย 81.0% น้ําหนัก
ลูกแรกเกิดเฉลี่ย 29.3 กก. และอัตราการรอดของลูก 94.7% ขอมูลที่ไดจากการศึกษานี้ เกิดขึ้นภายใตการจัดการ
ฟารมและสภาพแวดลอมภายในประเทศ ซึ่งเกษตรกรอาจนําไปใชประกอบการพิจารณาในการเลือกใชน้ําเชื้อ
ดังกลาว

ABSTRACT
The commercial sex-sorted Holstein Friesian bull semen, by difference in DNA content, was
utilizing in a large-scale dairy farm in Thailand. Artificial insemination with these sexed semen was
carried out in dairy heifers (n = 186) during 2012-2014. The results found that the conception rate was
35.6%, female calf 81.0%, average birthweight 29.3 kg and calf survival 94.7%. These results
obtained under farm management and environment of the country. Other farms might use this
information to assist decision making for using these sexed semen.
Keyword: sex-sorted semen, dairy heifer, conception rate, calf sex ratio
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คํานํา
ปจจุบัน ประเทศไทยมีโคนมจํานวน 509,524 ตัว โดยเปนแมโคจํานวน 286,296 ตัว (กรมปศุสัตว,
2558) แมวาทั้งจํานวนแมโคและผลผลิตน้ํานมดิบจะมีแนวโนมเพิ่มขึ้น แตคาดวายังไมเพียงพอตอความตองการ
ของผูประกอบการ (สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2559) โดยเฉพาะกลุมอุตสาหกรรมผลิตภัณฑอาหารนม
(กรุงเทพธุรกิจออนไลน, 2557) การเพิ่มจํานวนแมโคเพื่อเพิ่มผลผลิตจึงเปนเปาหมายเรงดวนที่สําคัญ
นอกจากนั้น การผลิตแมพันธุโคนมเพื่อการสงออก ยังคงเปนที่ตองการของประเทศเพื่อนบาน
แนวทางหนึ่งในการเพิ่มจํานวนแมโคหรือโคเพศเมีย คือ การใชน้ําเชื้อแยกเพศ (อสุจิ X) ในการผสม
เทียม (artificial insemination; AI) ซึ่งจะชวยใหมีโอกาสไดลูกโคเพศเมีย 80-90 % (DeJarnette et al., 2009;
Healy et al., 2013; Seidel Jr and Garner, 2002) น้ําเชื้อแยกเพศดังกลาวผลิตโดยเทคโนโลยีการแยกอสุจิ
ออกเปนกลุมอสุจิ X และอสุจิ Y โดยอาศัยความแตกตางของปริมาณ DNA ที่อสุจิ X มีมากกวาอสุจิ Y วิธีการนี้
เปนวิธีที่ใชในการผลิตน้ําเชื้อแยกเพศเพื่อการคาในปจุบัน (Seidel Jr, 2013) ในระยะเรงดวน การใชน้ําเชื้อแยก
เพศที่มีจําหนายเปนการคา จึงเปนทางเลือกหนึ่งในการดําเนินการ อยางไรก็ตาม น้ําเชื้อแยกเพศดังกลาวมี
ขอจํากัด คือ การมีจํานวนอสุจิตอหลอดและจํานวนอสุจิที่เคลื่อนที่และมีชีวิต นอยกวาน้ําเชื้อปกติ (Seidel Jr,
2013) รวมทั้งมีราคาสูงกวา จึงมีขอแนะนําใหใชน้ําเชื้อแยกเพศในโคสาว ซึ่งมีความสมบูรณพันธุดีกวาแมโค
รวมทั้งควรมีระบบการจัดการโคสาวที่ดีเพื่อเพิ่มโอกาสในการตั้งทอง
การศึกษานี้ มีจุดประสงคเพื่อรายงานใหทราบถึงอัตราการผสมติด สัดสวนของลูกตัวเมีย และลักษณะ
ของลูกที่ได จากการผสมเทียมโคนมสาวดวยน้ําเชื้อแยกเพศที่จําหนายเปนการคา รวมถึงผลของฤดูกาล ภายใต
สภาพแวดลอมของประเทศ ซึ่งอาจเปนขอมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจในการพิจารณาใชน้ําเชื้อแยกเพศดังกลาว
ตอไป

อุปกรณและวิธีการ
โคนมสาว
โคนมสาวสายพันธุลูกผสมโฮลสไตนฟรีเชี่ยน (93.75-96.875%HF) อายุ 20-26 เดือน น้ําหนัก 320340กิโลกรัม จํานวน 186 ตัว ของฟารมโคนมขนาดใหญแหงหนึ่ง ใน อ.ปากชอง จ.นครราชสีมา เลี้ยงดวย
อาหารหยาบสด อาหารหยาบแหง และอาหารขนที่มีโปรตีน 16% โดยเปนการศึกษาในชวงป พ.ศ. 2555-2557
น้ําเชื้อ
เปนน้ําเชื้อแยกเพศของพอโคพันธุโฮลสไตนฟรีเชี่ยน ผลิตโดยบริษัท Cooperative Resources
International, Inc. USA นําเขาในลักษณะของน้ําเชื้อแชแข็ง ขนาดหลอด 0.25 มล. ซึ่งจากการตรวจสอบ
คุณภาพเบื้องตนโดยคณะผูวิจัย พบวามีจํานวนอสุจิประมาณ 4 ลานตัว และมีรอยละของอสุจิที่เคลื่อนที่หลังการ
อุนละลายประมาณ 20-25%
การสังเกตการเปนสัดและการผสมเทียม
ทําการสังเกตการเปนสัดวันละ 2 เวลา ไดแก ชวงเวลา 05.00-09.00 น. และ 14.00-18.00 น. โดย
อาการที่ใชกําหนดวาเปนสัด คือ การยืนนิ่งยอมใหตัวอื่นขึ้นปนทับ มีเมือกใสไหลออกทางชองคลอด ทําการผสม
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เทียมตามชวงเวลามาตรฐานที่แนะนําในโค คือ เห็นการเปนสัดชวงเชา ผสมเทียมตอนเย็น เห็นการเปนสัดชวง
เย็น ผสมเทียมตอนเชาในวันตอมา การอุนละลายน้ําเชื้อ ทําครั้งละ 1 หลอด โดยอุนละลายในน้ําอุนอุณหภูมิ 37
องศาเซลเซียส เปนเวลา 30 วินาที ทําการปลอยน้ําเชื้อทั้งหมดที่ตัวมดลูก
การตรวจการตั้งทอง
ทําการลวงตรวจมดลูกทางทวารหนักหลังการผสมเทียม ประมาณ 2 เดือน ตัวที่ไมตั้งทอง สังเกตการณ
เปนสัดและผสมเทียมซ้ํา สวนในตัวที่ตั้งทอง รอจนครบกําหนดคลอด และเก็บขอมูลน้ําหนักแรกเกิด การมีชีวิต
รอด และเพศลูกที่เกิด
สภาพภูมิอากาศ
ขอมูลอากาศ ไดรับความอนุเคราะหจากสถานีอุตุนิยมวิทยานครราชสีมา กลุมงานอากาศเกษตรปาก
ชอง ซึ่งฟารมอยูหางจากสถานีเปนระยะทางประมาณ 3 กิโลเมตร ขอมูลอากาศแบงเปน 3 ฤดู ไดแก ฤดูหนาว
(16 ตุลาคม – 15 กุมภาพันธ) ฤดูรอน (16 กุมภาพันธ – 15 พฤษภาคม) และฤดูฝน (16 พฤษภาคม – 15
ตุลาคม)
การวิเคราะหทางสถิติ
เปรียบเทียบคาเฉลี่ยของอุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธ และปริมาณฝนเฉลี่ย ระหวางฤดูกาล โดยใชการ
วิเคราะหความแปรปรวน (Analysis of Variance) ดวย Proc MIXED และ Tukey t-test ในโปรแกรมสําเร็จรูป
Statistical Analysis System (SAS Institute Inc., Cary, NC, USA) และใชการทดสอบ Chi-square ดวย Proc
FREQ ในการเปรียบเทียบ อัตราการผสมติด สัดสวนของลูกตัวเมีย และลักษณะของลูกที่ไดระหวางฤดูกาล
รวมทั้งอัตราการผสมติดของการผสมเทียมแตละครั้ง ทั้งนี้การวิเคราะหทั้งหมดกําหนดระดับนัยสําคัญที่ p <
0.05

ผลและวิจารณผลการทดลอง
สภาพภูมิอากาศ
พบความแตกตางของสภาพภูมิอากาศระหวางฤดู ไดแก คาเฉลี่ยอุณหภูมิ คาเฉลี่ยความชื้นสัมพัทธ
และปริมาณฝนเฉลี่ย โดยคาเฉลี่ยอุณหภูมิ มีคาสูงสุดในฤดูรอน และต่ําสุดในฤดูหนาว คาเฉลี่ยความชื้นสัมพัทธ
มีคาสูงสุดในฤดูฝน และต่ําสุดในฤดูหนาว และปริมาณฝนเฉลี่ยสูงสุดในฤดูฝน ในขณะที่ฤดูรอนและฤดูหนาวไม
แตกตางกัน (Table 1)
อัตราการผสมติด สัดสวนของลูกตัวเมีย และลักษณะของลูกที่ได
อัตราการผสมติด สัดสวนของลูกตัวเมีย และลักษณะของลูกที่ได แสดงใน Table 2 โดยไมพบความ
แตกตางของอัตราการผสมติด อัตราการรอดและน้ําหนักแรกเกิดของลูกระหวางฤดูกาล แตพบวาสัดสวนลูกตัว
เมียในฤดูรอนต่ํากวาฤดูหนาวอยางมีนัยสําคัญ (p<0.05) ทั้งนี้จากขอมูลทั้งหมด พบวามีอัตราการผสมติดรวม
35.6 % เปนลูกตัวเมีย 81.0 % อัตราการรอดของลูก 94.7 % และน้ําหนักลูกแรกเกิดเฉลี่ย 29.3 กก.
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Table 1. Temperature, relative humidity and rainfall at Pak Chong Agrometeorological Station during
2012 – 2014 (mean±SEM)
Season (period)
Temperature (°C)
Relative humidity (%) Rainfall (mm)
Winter (Oct 16 - Feb 15)
24.59 ± 0.12a
70.79 ± 0.48a
1.25 ± 0.35a
Summer (Feb 16 - May 15)
28.10 ± 0.09b
68.95 ± 0.49b
2.30 ± 0.48a
Rainy (May 16 - Oct 15)
27.24 ± 0.06c
77.90 ± 0.35c
5.05 ± 0.52b
a, b, c
– Values were significantly different (p <0.05)
Table 2 Conception rate and calf characters after AI of heifers with sexed semen in the study
Seasons
% Conception rate % Female calf
% Live birth
Birth weight (kg)
(no.)
(no.)
(no.)
(mean±SEM)
a
Winter
36.2 (87/240)
86.2 (75/87)
97.3 (73/75)
29.4 ± 0.3
Summer
32.0 (20/59)
65.0 (13/20)b
76.9 (10/13)
28.6 ± 0.5
Rainny
33.3 (9/27)
66.7 (6/9)ab
100 (6/6)
28.5 ± 0.6
Total
35.6 (116/326)
81.0 (94/116)
94.7 (89/94)
29.3 ± 0.3
a, b
– Values were significantly different (p <0.05)
อยางไรก็ตาม เมื่อวิเคราะหอัตราการผสมติดของการผสมเทียมแตละครั้งพบวา อัตราการผสมติดลดลง
อยางมีนัยสําคัญ ตั้งแตการผสมเทียมครั้งที่ 2 (p <0.05) (Table 3)
Table 3 Conception rates for each AI service of heifers with sexed semen in the study
AI service
% Conception rate (no.)
First
46.8 a (87/186)
Second
24.6 b (15/61)
Third
24.2 b (8/33)
Fourth and more
13.0 b (6/46)
Total
35.6 (116/326)
a, b
– Values were significantly different (p <0.05)
การศึกษานี้แสดงใหเห็นถึงอัตราการผสมติด สัดสวนของลูกตัวเมีย และลักษณะของลูกที่ได จากการ
ผสมเที ย มโคนมสาวด ว ยน้ํ า เชื้ อ แยกเพศที่ จํ า หน า ยเป น การค า ภายใต ก ารจั ด การและสภาพแวดล อ ม
ภายในประเทศ โดยใหผลใกลเคียงกับที่มีรายงานในตางประเทศ ซึ่งมีอัตราการผสมติด 38-45 % (Butler et al.,
2014) สัดสวนลูกตัวเมีย 80-90 % (DeJarnette et al., 2009; Healy et al., 2013; Seidel Jr and Garner,
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2002) และอัตราการรอดของลูก 90-92 % (DeJarnette et al., 2009; Seidel Jr, 2007) ทั้งนี้จากขอมูลของ
ฟารมชวงป พ.ศ. 2555-2557 พบวา สัดสวนของลูกตัวเมีย อัตราการรอดของลูกและน้ําหนักลูกแรกคลอดเฉลี่ย
ที่เกิดจากน้ําเชื้อที่ไมไดแยกเพศเทากับ 50.8 %, 94.1 % และ 31.0 กิโลกรัม ตามลําดับ (ขอมูลไมไดตีพิมพ)
แสดงใหเห็นวาการใชน้ําเชื้อแยกเพศทําใหมีสัดสวนลูกตัวเมียมากขึ้น โดยลูกที่ไดมีอัตราการรอดและน้ําหนักแรก
เกิดใกลเคียงกับลูกที่เกิดจากน้ําเชื้อที่ไมไดผานการแยกเพศ
อัตราการผสมติดครั้งแรกของโคนมสาวที่ผสมเทียมดวยน้ําเชื้อที่ไมไดแยกเพศที่มีรายงานในประเทศ
เทากับ 40-68.7 % (ขวัญชายและศร, 2547; Kornmatitsuk et al., 2013) ซึ่งเมื่อประมาณอัตราการผสมติดจาก
การใชน้ําเชื้อแยกเพศที่เทากับ 70-80 % ของอัตราการผสมติดจากการใชน้ําเชื้อที่ไมไดแยกเพศ (Butler et al.,
2014) จะเทากับ 30-50 % ผลการศึกษานี้ มีอัตราการตั้งทองอยูในชวงดังกลาว นอกจากนั้น ยังไมพบผลของ
ฤดูกาลตออัตราการผสมติดจากการใชน้ําเชื้อแยกเพศ เชนเดียวกับที่มีรายงานในตางประเทศ (Mellado et al.,
2014) อยางไรก็ตามการผสมเทียมสวนใหญ (240 ครั้งจาก 326 ครั้ง หรือ 74 %) ทําในชวงฤดูหนาว ซึ่งเปนชวงที่
มีรายงานวาใหอัตราการผสมติดของโคนมสูงกวาชวงอื่นๆ (ธนู และคณะ 2545)
การที่ สั ด ส ว นลู ก ตั ว เมี ย ในฤดู ร อ นต่ํ า กว า ฤดู ห นาวในการศึ ก ษานี้ อาจเกิ ด จากความบกพร อ งของ
กระบวนการผลิตน้ําเชื้อแยกเพศ หรือ เปนผลจากสภาพภูมิอากาศ ทั้งนี้มีรายงานถึงสัดสวนของลูกโคนมตัวผูที่
เกิดเพิ่มขึ้น หลังการเพิ่มสูงขึ้นของอุณหภูมิอากาศ การระเหย (evaporation) ที่มากขึ้น หรือทั้งสองปจจัยรวมกัน
ซึ่งยังไมสามารถอธิบายเหตุผลที่ชัดเจนได (Roche et al., 2006) ทั้งนี้จากขอมูลภูมิอากาศ พบวา ในฤดูรอน มี
อุณหภูมิสูงกวาและ มีระดับความชื้นสัมพันธที่ต่ํากวาฤดูหนาวอยางชัดเจน (อาจทําใหเกิดการระเหยที่มากกวา)
จึงอาจเปนสาเหตุหนึ่งที่ทําใหในฤดูรอนเกิดลูกตัวเมียในสัดสวนที่ต่ํากวาในฤดูหนาว
ขอแนะนําในการใชน้ําเชื้อแยกเพศ ไดแก ทําการผสมในโคสาวที่มีระบบสืบพันธุปกติ และควรผสมไม
เกิน 2 ครั้ง หากยังผสมไมติดใหเปลี่ยนไปใชน้ําเชื้อที่ไมไดแยกเพศ (Kasimanickam, 2014) ผลการศึกษานี้
ยืนยันขอแนะนําดังกลาว โดยอัตราการผสมติดในครั้งที่ 2 ลดจากครั้งแรกอยางมีนัยสําคัญ นอกจากนั้นยังไม
แนะนําใหผสมในแมโค เนื่องจากมีอัตราการตั้งทองที่ต่ํามาก ซึ่งจากการศึกษาเบื้องตนของฟารม พบวามีอัตรา
การตั้งทองเพียง 4–12% (ขอมูลไมไดตีพิมพ)
เร็วๆนี้ มีรายงานการพัฒนาเทคโนโลยีการแยกเพศอสุจิในโคนมที่อาศัยความแตกตางของ antigen
ระหวางอสุจิ X และ Y โดยกลุมนักวิจัยไทย (เพทายและคณะ, 2559) ซึ่งหลังจากนําไปใชผสมเทียมแลว ใหผล
อัตราการผสมติดในโคสาว 62.6% และในแมโค 65.4% และไดสัดสวนลูกตัวเมีย 76.1–91.1% ผลที่รายงาน
คอนขางดีกวาเทคโนโลยีการแยกเพศอสุจิที่อาศัยความแตกตางของปริมาณ DNA ซึ่งใชผลิตน้ําเชื้อแยกเพศที่
นําเขามาจําหนายกันอยูขณะนี้ ดังนั้น น้ําเชื้อแยกเพศที่ผลิตโดยเทคโนโลยีดังกลาว จึงเปนอีกแหลงหนึ่งของ
น้ําเชื้อแยกเพศที่อาจมีราคาถูกกวา และสามารถนํามาใชกันอยางแพรหลายมากขึ้น
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การศึกษานี้แสดงถึงผลการใชน้ําเชื้อโคนมแยกเพศที่จําหนายเปนการคาในโคนมสาว ซึ่งมีอัตราการตั้ง
ทองเฉลี่ย 35.6 % เปนลูกตัวเมีย 81.0 % และลูกโคที่ไดมีลักษณะปกติ การจัดการทางดานอาหารและระบบ
สืบพันธุที่ดีมีความจําเปนในการใหไดรับผลดังกลาว ทั้งนี้หากพิจารณาเลือกผสมเทียมโดยใชน้ําเชื้อแยกเพศ ควร
ทําการผสมเทียมไมเกิน 2 ครั้งในชวงฤดูหนาว
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Contamination at risk of Lead and Cadmium in Duck Meats from Free-Grazing and Large
Scale Duck farms in Nakhon Pathom Province, Thailand
Paweena Aendo1,4, Ramnaree Netvichian ,3 Suwanna Tipayarak 2,Sutha Khaodhia,3 Thaweesak Songserm 4,
and Phitsanu Tulayakul2*

ABSTRACT
This study revealed that the levels of lead and cadmium in duck meats from large scale
farms was significantly higher than free-grazing farms at p<0.001. Moreover, Lead levels determined
in duck meat samples in both large scale duck farms and free grazing farms were exceeded beyond
the maximum residue levels of standard limits contamination substance from of Ministry Public Health
,Thailand No.98(B.E.2529) of (1 ppm) at 92.73% (51/55) samples and 2.86% (1/35) samples,
respectively. Whereas, the same lead levels towards the maximum residue levels of the EU
Commission regulation (EC) No 1881/2006 of (0.10 ppm) was found that 100% (55/55 samples and
14.29% (5/35) samples in large scale farm and free grazing farms, respectively. However, there was
no standard limits legislated for cadmium by the Ministry of Public Health of Thailand. On the other
hand, cadmium contamination in duck meat samples from large scale duck farm and free grazing
were higher than the maximum residue levels of the EU Commission regulation (EC) No.1881/2006 of
(0.050 ppm) for 96.36% (53/55) samples and 34.29% (12/35) samples,respectively. In conclusion,
duck meats from both free grazing and large scale duck farm were possibly possess of health risk
toward lead and cadmium contamination for consumers since the meat products was having excess
levels of lead and cadmium beyond the standard limit especially, from the EU Commission regulation.
Long term intake of duck meat products could be affect to human and animal health by any means.
However, further study needed to be defined the source of contamination in large scale duck farm
since lead and cadmium contamination in meat products from these farms was higher than free
grazing duck farms.
Key Words: duck meat, Duck, Lead, Cadmium, Manganese, Thailand,
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INTRODUCTION
Heavy metals are released into the environment from anthropogenic and natural sources.
Heavy metals are naturally present in the Earth’s crust and atmosphere, human may promote them to
pollution by activities such as smelting, mining, military operations, transportation and industrial
manufacturing such as pesticides and fertilizers. These activities discharge the heavy metals into the
environment, which then may enter surface waters, soil and terrestrial system via aerial deposition
(group 2003; Boyd 2004; Pilon-Smits 2005; Chaffai and Koyama 2011). The heavy metals affect to
biota by highly reactive and often toxic at low level and bioaccumulate in the food chain and
adversely affect to biota(Gall et al.2015) especially, the human is the top levels of consumption.
Lead (Pb) is certainly the most extensively studied of all toxic agents which accumulates on
teeth and in the skeleton in the long term for uptake. Furthermore toxicity of lead may occur in the
central and peripheral numerous systems, blood, kidney, cardiovascular endocrine and immune
systems, gastrointestinal tract, male reproduction (sperm quality) and which passes the placenta and
may effects on the nervous system of the fetus (Skerfving and Bergdahl, 2007). On the Other hand
Cadmium (Cd) is considered to be one of the most toxic metals which may accumulate in the human
body and may induce kidney dysfunction, skeletal damage, prostate cancer, mutations, reproduction
deficiencies and fetus death(Abou-arab, 2001).
Free-grazing ducks play a major role in the agricultural economy of Eastern Asia in the form
of egg and meat production. (Saijuntha, 2013). In Thailand, the information on number of meat ducks
was about 9,732,181 animals in 2015 of which only 5.11% of its total number was free-grazing duck
(Information and statistics Department of Livestock. 2015). Burger and Gochfeld, (1991) reported that
female bird release metals in their eggs and tissues. Free –grazing systems could potentially
exposure chemicals such as heavy metals be greater than in other systems because free-grazing
system come in with directly contact of an outdoor environment and taken soil or organism inside
(Holt et al. 2011). Therefore, In this study, we analyze and compare the level of lead and cadmium
in the duck meats and comparing 2 types of farm for free-grazing farms and large scale farms in
Thailand.

MATERIALS AND METHODS
Thirty five duck meat samples were collected 35 samples from 7 free ranging duck farms
and 55 samples were collected from 4 Large scale farms(>5,000 animals). All of the samples were
collected from slaughterhouses at Nakhon Pathom province in Thailand. Duck meats were then dried
in oven at 60 c˚ for 24 hour and operated according to the standard method number 3050B which
available from: (http://www.wpa.gov/sw-846/3 series.htm). Briefly, 1 g of all duck meat samples were
digested with 5 ml of Nitric acid, 5 ml of Hydrogen peroxide and 1 ml of Sulfuric acid. Then heat on
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hot plate at 120±20 c˚ until all of sample solution became yellowish and then sample solution were
filtrated and diluted with 20% of Nitric acid before analyzed with Inductively Coupled Plasma
Optical/Atomic Emission Spectroscopy (ICP-OES), ULTIMA2, Jobin yvon holiba company Italy.
The metals concentration data were analyzed with Mann–Whitney U test to compare the
differences between means using Grapad Prism Stastistical 5.0, 2012 GraphPad Software, Institute.
USA.

RESULTS AND DISCUSSION
The percentage of moisture of duck meat samples from free grazing and large scale duck
farms are 67.51% and 77.53%, respectively. The mean levels and standard deviation of lead in
duck meats from large scale farms of 3.13±1.13 ppm (dry weight) was significantly higher than freegrazing farms of 0.06 ±0.21 ppm (dry weight) at p<0.001 as shown in Table 2. In addition, the mean
levels of Lead in duck meats of large scale farms (3.13±1.13 ppm dry weight ) which interpreted in
term of exceeding that standard limit for 3.13 and 31.30 times against the maximum residue levels
of Ministry Public Health No.98(B.E.2529) and EU Commission regulation (EC) No.1881/2006,
respectively. Moreover, the number of duck meat samples which having higher lead levels was from
large scale farms for 92.73% (51/55) samples and 100% (55/55) samples after compare it with the
maximum residue levels allowed by Ministry of Public Health No.98(B.E.2529) and EU Commission
regulation (EC) No.1881/2006, respectively. The mean levels of lead in duck meats of free-grazing
farms (0.06 ±0.21 ppm dry weight) was in range when compare with the standard limits allowed by
both organizations. However, the number of duck meat samples which having high Lead levels in
samples from free-grazing farms was 2.86% (1/35) samples and 14.29% (5/35) samples when
comparing with standard limits allowed by Ministry of Public Health No.98(B.E.2529) and EU
Commission regulation (EC) No.1881/2006, respectively. Limit of detection or LOD and % recovery of
lead and cadmium concentrations in duck meat are presented in Tables 1.
Table 1 LOD and % recovery of lead and cadmium in duck meat
Elements
LOD (ml/L)
Wavelength
% recovery
0.5 ppm
1 ppm
5ppm

Pb
0.005429
220.353

Cd
0.001348
228.802

51.73%
61.92%
65.67%

90.52%
93.73%
96.41%

Furthermore, the mean levels and standard deviation of cadmium in duck meats from large
scale farms was 0.33±0.14 ppm (dry weight) was significantly higher than free-grazing farms of
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0.03 ±0. 04 ppm (dry weight) at p<0.001 as shown in Table 2. In addition, the mean levels of
cadmium in duck meats samples from large scale farms was higher for 6.6 times against the
maximum residue levels of the EU Commission regulation (EC) No. 1881/2006. Moreover, when
focusing the individual samples, the high levels of cadmium contamination in duck meat samples
was mainly found in large scale farms for 96.36% (53/55) samples when comparing with both
standard regulations. Whereas, the mean levels of lead in duck meats from free-grazing farms was
0.03 ±0.04 ppm (dry weight) which claimed to be in acceptable range and lower than the standard
limit allowed by the EU Commission regulation (EC) No.1881/2006. Accordingly, the number of duck
meat samples which having high cadmium rather than maximum residue levels of the EU
Commission regulation (EC) No 1881/2006 in free-grazing farms was 34.29% (12/35) samples. In this
study, the high levels of lead and cadmium contamination in duck meat samples may caused of the
natural contaminant form soil through feeds or contaminated metal into water in natural environment
in their habitat. Since the contamination in protein source as an ingredients of animal feeds and or
from the remnants of vehicle exhausts have been reported (Ajmal et al., 1985; Damin et al., 2007).
Especially, food is the major source of lead and cadmium for human and animal (IARC, 1976; Jarup
et al.,1998). Moreover, Aendo et al., 2016 reported that lead and cadmium contamination was found
in duck commercial feeds and self-mixed feeds in small scale farms (<5,000 animals). The
contamination level of lead and cadmium were 1.32±0.91 ppm and 3.19±0.12 ppm and 0.12±0.08
ppm and 0.28±0.05 ppm in commercial and self-mixed feed, respectively, even though the
contamination of both metals were not higher than the standard limits of NRC (National Research
Council,1980) Furthermore, there was found that lead contamination in duck egg from free-ranging
farm was correlated with lead levels in water at r2 = 0.806 (p< 0.05), whereas lead contamination in
duck egg from small scale farm was correlated with lead found in feeds at r2 = 0.862 (p< 0.05) in the
same study. (Aendo, 2016)
The average daily intake of lead and cadmium were calculated depending on the World
Health Organization-Food Agriculture Organization provisional tolerated daily intake. There was found
that the average per capita consumption of meat ducks in 2006 in Thailand was 9.77 g/day from
Bureau of Product Standards and Quality Systems, National Bureau of Agricultural Commodity and
Food Standards, Ministry of Agriculture and Cooperatives. 2006. Therefore, the daily intake of lead,
and cadmium from meat ducks were calculated using the following formula:
Daily intake = Conc, metal in duck meat (mg/kg) x The average per capita consumption of duck meat (mg/day)
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Table 2 Lead and cadmium in duck meats from free-grazing farms and large farms (ppm dry
weight)
Type of farms
Free-grazing

Pb

Cd

Mean±SD

*
0.06 ±0.21

*
0.03 ±0.04

Minimum
Maximum

ND
1.13

ND
0.13

Mean±SD

*
3.13±1.13

*
0.33±0.14

0.55
6.37

0.02
0.71

1.00

-

2.86% (1/35)
92.73% (51/55)

-

0.10

0.050

14.29% (5/35)
100% (55/55)

34.29% (12/35)
96.36% (53/55)

Large scale

Minimum
Maximum
Notification of Ministry of Public Health
No.98(B.E.2529) of Thailand
Number of samples which exceed

Free grazing
Large scale

(EC) COMMISSION REGULATION
No .1881/2006
Number of samples which exceed

Free grazing
Large scale

**
SD= standard deviation, ND= Not Detected, = significantly different that p<0.001

Figure 1 The calculation of average daily intake of lead and cadmium from duck meat consumption according to the World
Health Organization-Food Agriculture Organization provisional tolerated daily intakes

The calculation referred to our results revealed that the daily intakes of lead and cadmium
using determined contamination levels found in duck meats from free grazing farms were 0.0006 and
0.0003 mg/day respectively, while the daily intakes of lead and cadmium from large scale farms were
0.0305 and 0.0032 mg/day as shown in figure 1. The calculation data of average daily intake of duck
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meat was revealed that lead and cadmium in duck meats form both types of farms were not
exceeded the standard limit. However, JECFA, 1987 estimated that the previously established
(provisional tolerable weekly intake (PTWI) of 0.025 mg/kg of body weight(equivalent to 0.0035 mg/kg
of body weight per day) for lead is associated with a decrease of at least 3 IQ points in children and
an increase in systolic blood pressure of approximately 3 mmHg (0.4 kPa) in adults. Especially, the
infants were considered to be the most sensitive subgroup of the population. In addition, children
absorb 42 % of ingested lead (Ziegler et al., 1978) and the absorption of lead is higher in children
than adults. Children are most sensitive effects especially towards the central nervous system, while
affects peripheral neuropathy, chronic nephropathy and hypertension in adult (Liu et al., 2008).
Furthermore, Nogawa et al., 1989; ATSDR ,1999 reported that a chronic duration of oral minimal risk
levels on renal effects in humans is 0.0002 mg/kg/day. In conclusion, The calculation data of daily
intake of duck meat was revealed that lead and cadmium in duck meats form both types of farms
may affect human health in long term exposure.

CONCLUSION
In conclusion, duck meats from both free grazing and large scale duck farm may pose
health risk of lead and cadmium contamination since their meat products was exceeded the
standard limit especially from the EU Commission regulation. Long term intake of duck meat products
could affect human health in any means, however, Further source of contamination of heavy metals
from feeds and water resource use in farm must be clearly elucidated in duck farm, especially in
large scale duck farms which showing more contamination of lead and cadmium levels in meat
products rather than free grazing farms.
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บทคัดยอ
การรวบรวมขอมูลสุนัขที่เปนเนื้องอกและเขารับการรักษาที่โรงพยาบาลสัตว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
บางเขน ในชวงระหวางเดือน มกราคม 2547 ถึง มิถุนายน 2559 จํานวน 3,755 ราย โดยขอมูลแสดง
ความสัมพันธของเพศ พันธุและอายุของสุนัขตอการเกิดเนื้องอก พบวา สุนขั เพศเมีย (55.69%) เปนเนื้องอก
มากกวาสุนขั เพศผู (44.31%) สุนัขสายพันธุแ ท (57.70%) เปนเนื้องอกมากกวาสุนขั สายพันธุผสม (42.30%) เนื้อ
งอกสามารถพบไดในทุกชวงอายุ แตพบมากในสุนัขที่มีอายุมากกวา 5 ปขึ้นไป (93.84%) เนื้องอกระบบผิวหนัง
และชั้นใตผิวหนัง (39.39%) พบมากที่สุดในสุนัข รองลงมาคือเนื้องอกเตานม (17.54%) ตามดวยเนื้องอกระบบ
สรางเม็ดโลหิต (13.15%) ชนิดของเนื้องอกระบบผิวหนังและชั้นใตผิวหนังที่พบมากที่สดุ เปนเนื้องอกชนิด Mast
cell tumor เนื้องอกเตานมเปน carcinoma และเนื้องอกระบบสรางเม็ดโลหิตเปน lymphoma
ABSTRACT
Case records of 3,755 dogs with tumors from Veterinary Teaching Hospital, Kasetsart Bangkhen
during January 2002 – June 2016 were reviewed retrospectively characterized the types of tumors and their
association with age, gender and breed of dogs affected. Prevalence of tumors was greater in female dogs
(55.69%) than in male (44.31%). Pure breed (57.70%) had higher percents of tumors than Mix-breed
(42.30%). Tumors found in all periods of dog age, mostly found in aging dog (≥5) (93.84%). About
percentage of tumor with organ system found that tumors of Skin & Subcutaneous tissue (13.15%) was the
most, followed by mammary gland tumor (17.54%) and hematopoietic system (13.15%).
Key words: dog tumor
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คํานํา
ในปจจุบันวิวฒ
ั นาการในการรักษาและวินิจฉัยโรคในสัตวเลี้ยง มีความกาวหนามากยิ่งขึ้น สงผลใหสัตว
เลี้ยงมีอายุยืนยาวมากกวาในอดีต โดยพบวาโรคเนื้องอกจัดเปนกลุมโรคสําคัญโรคหนึ่งที่พบไดในทุกชวงอายุ
โดยเฉพาะในสัตวเลี้ยงที่อายุมากและเปนโรคหนึ่งที่เปนสาเหตุหลักของการตายของสัตวเลี้ยง และพบวาในสัตว
เลี้ยงที่อายุมากกวา 10 ป พบวาเนื้องอกเปนสาเหตุของการเสียชีวิตถึง 45% (Stephen J.Withrow, 2013)
สาเหตุของการเกิดเนื้องอกนั้นยังไมเปนที่แนชัดนัก แตพบวามีปจ จัยรวมหลายประการที่ทําใหสุนัขมีความเสี่ยง
ตอการเกิดเนื้องอกเพิ่มขึ้น ยกตัวอยางเชน อายุ สายพันธุ เพศ พันธุกรรม ฮอรโมน สารเคมี การติดเชื้อ
กัมมันตภาพรังสี และอื่นๆ (Carricaburu, 1984; Noul and Capen, 1990) และจากการศึกษาขอมูลของ
Morris Animal Foundation Animal Health survey ในป 1998 พบวาโรคเนื้องอกเปนโรคที่ทําใหสุนัขตายสูงสุด
ประมาณ 47% เมื่อเทียบกับโรคหัวใจ (ประมาณ 12%) และโรคไต (ประมาณ 8%) เนื่องจากวิวฒ
ั นาการการ
รักษาและวินิจฉัยทางสัตวแพทยมีเพิ่มขึ้น รวมกับความสัมพันธในดานของการเลี้ยงดูที่มีความใกลชิดระหวาง
สุนัขและมนุษย และพบวาโรคเนื้องอกเปนโรคที่เจาของสัตวใหความสําคัญถึง 41% เมื่อเทียบกับโรคหัวใจ
(ประมาณ 7%) (Morris, 2005) จึงพบวาการเกิดอุบัติการณการเกิดโรคเนื้องอกมีเพิ่มขึ้นมากกวาในอดีต และ
เปนที่นาแปลกใจที่วาการศึกษาหาความชุกหรือขอมูลเกี่ยวกับความชุกของโรคนี้ในประเทศไทยมีการรวบรวม
เอาไวนอย จึงไดทําการศึกษาเพื่อใชเปนขอมูลเปรียบเทียบ ประกอบการศึกษาคนควา เพือ่ หาสาเหตุ แนว
ทางการวินิจฉัย การรักษา และปองกันโรคนี้ตอไป
วัตถุประสงคของการศึกษานี้ เพื่อที่จะรวบรวมขอมูลสัตวปว ยและศึกษาความสัมพันธระหวางชนิดของ
เนื้องอกในสุนัขกับปจจัยที่สําคัญ ไดแก อายุ เพศ สายพันธุ ชนิดและตําแหนงของเนื้องอกในสุนัข ที่ไดเขารับการ
รักษาที่โรงพยาบาลสัตว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน ระหวางเดือน มกราคม 2547 ถึง มิถุนายน 2559
เพื่อขอมูลเหลานี้จะไดใชเปนประโยชนตอการศึกษาเนื้องอกในสุนัข

อุปกรณและวิธีการ
การศึกษาไดนําขอมูลสุนัขปวยที่เขารับการรักษาที่โรงพยาบาลสัตว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
บางเขน ในชวงระหวางเดือน มกราคม 2547 ถึง มิถุนายน 2559 จํานวน 4,053 ราย โดยรวบรวมขอมูลอยูใน
โปรแกรม excel และไดนํามาคัดแยกเฉพาะสุนัขที่มีขอมูลครบถวน ไดแก เพศ พันธุ อายุและชนิดของเนื้องอก
จากการตรวจชิน้ เนื้อจนเหลือจํานวนขอมูลที่ผานหลักเกณฑและนํามาใชในการวิเคราะหจํานวน 3,755 ราย
การจําแนกขอมูลสัตวไดแก เพศ พันธุ อายุ และตําแหนงของเนื้องอกที่ตรวจพบโดยแบงออกตาม
การศึกษาของ Stephen J.Withrow, (2013) ดังนี้ ระบบผิวหนังและเนื้อเยื่อออน (Skin & Subcutaneous
tissue) สวนหัวและคอ (Head & Neck) เนื้อเยื่อออน (Soft tissue) ระบบทางเดินอาหาร (Gastrointestinal
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tract) ระบบทางเดินหายใจ (Respiratory system) ระบบกระดูกและกลามเนื้อ(Musculoskeletal system)
ระบบตอมไรทอ (Endocrine system) เนื้องอกที่ติดตอจากการผสมพันธุ (Transmissible venereal tumor)
เตานม (Mammary gland tumor) ระบบสรางเม็ดโลหิต (Hematopoietic tumor) ระบบประสาทและตา
(Nervous & Ocular system) ระบบทางเดินปสสาวะและสืบพันธุ (Urogenital system) มาม (Spleen) และ
ตับ (Hepatic)

ผล
จากการแจกแจงขอมูลประวัตสิ ัตวปวยพบวาสุนัขเพศเมีย เกิดเนื้องอกมากกวาสุนัขเพศผู และเมื่อ
พิจารณาเรื่องของสายพันธุ พบวาสุนัขพันธุแทเกิดเนื้องอกมากกวาสุนัขพันธุผสม(Table1)
Table 1 Distribution of dog tumors by sex and breeds

Sex

Breed

Number of dogs

% of tumor

Male
Female
Total
Pure

1,664
2,091
3,755
2,167

44.31%
55.69%
100.00%
57.70%

Mixed

1,588

42.30%

Total

3,755

100.00%

Table 2 Distribution of dog age (years), benign tumors and malignant tumor
Age(year)
0-<1

Benign tumor
%(Number of dogs)
0

Malignant tumor
%(Number of dogs)

1-<3

0.24%(9)

1.57% (59)

1.81% (68)

3-<5

0.54%(20)

3.81% (143)

4.35% (163)

5-<7

0.58%(22)

8.71% (327)

9.29% (349)

7-<9

1.12%(42)

17.87% (671)

18.99% (713)

9-<11

1.62% (61)

24.74% (929)

26.36% (990)

11-<13

0.96% (36)

18.37% (690)

19.33% (726)

>13

1.14% (43)

18.72% (703)

19.86% (746)

Total

6.21% (233)

93.79% (3,522)

100% (3,755)
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Table 3 Distribution of benign tumors and malignant tumors by age (years)
Age
(year)
<5
≥5
Total

Benign tumor
Malignant
Total
%(Number of dogs) %(Number of dogs) %(Number of dogs)
0.78%(29)
5.38% (202)
6.16%(231)
5.43%(204)
88.41% (3320)
93.84% (3,524)
6.21% (233)
98.79% (3,522)
100.00% (3,755)

เมื่อพิจารณาชนิดของเนื้องอก (Benign and malignant) กับชวงอายุของสุนัข (Table2) พบวาสุนัขที่มี
อายุ 5 ปขึ้นไป (93.84%) เปนเนื้องอกมากกวาสุนัขที่มีอายุนอ ย 5 ปลงมา (6.16%) สุนัขที่มีอายุ 5 ปขึ้นไปพบ
เปนเนื้องอกชนิดไมรายแรง (5.43%) และแบบรายแรง (88.41%) สวนสุนัขที่มีอายุนอย 5 ปลงมาพบเปนเนื้องอก
ชนิดไมรายแรง (0.78%) และแบบรายแรง (5.38%)
Table 4 Distribution of benign and malignant tumors associated with system or site
System or site
Skin & Subcutaneous tissue
Head & Neck
Soft tissue
Gastrointestinal tract
Respiratory system
Musculoskeletal system
Endocrine system
Urogenital system
Transmissible venereal tumor
Mammary gland tumor
Haematopoietic tumor
Nervous & Ocular system
Spleen
Hepatic
Total

Benign
%(number of dogs)
2.40% (91)
0.99% (37)
1.57% (59)
0
0
0.16% (6)
0.03% (1)
0.21% (8)
0
0.58% (22)
0
0.16% (6)
0.08% (3)
0
6.20% (233)

505

Malignant
%(number of dogs)
36.99% (1,389)
10.84% (407)
6.39% (240)
0.69% (26)
0.19% (7)
2.37% (89)
0.10% (4)
2.85% (107)
2.10% (79)
16.96% (637)
13.15% (494)
0.27% (10)
0.58% (22)
0.29% (11)
93.8%(3,522)

Total
%(number of dogs)
39.39% (1,480)
11.83% (444)
7.96% (299)
0.69% (26)
0.19% (7)
2.53% (95)
0.13% (5)
3.06% (115)
2.10% (79)
17.54% (659)
13.15% (494)
0.43% (16)
0.66% (25)
0.29% (11)
100.00% (3,755)
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Table 5 Nomenclature of tumor type (number of case) in the retrospective study of dog tumors at
Veterinary Teaching Hospital, kasetsart, Bangkhen during January 2002 - june 2016
System or site

Type of tumor
Benign

malignant

Skin & Subcutaneous Histiocytoma (27)
Perianal gland adenoma (20)
Hemangioma (10)
Sebaceous epithelioma (8)
*other(<5) (26)

Mast cell tumor (945)
Squamous cell carcinoma (156)
Malignant melanoma (106)
Perianal gland adenocarcinoma
(31)
*other(<20) (151)

Soft tissue

Lipoma (30)
Fibroma (9)
Hemangioma (8)

Fibrosarcoma (90)
Hemangiosarcoma (51)
Hemangiopericytoma (31)

*Other(<2) (12)

*Other(<25) (68)

Head and neck

Epulide (23)
Plasmacytoma (3)
Sebaceous epithelioma (3)
*Other(<2) (8)

Malignant melanoma (115)
Squamous cell carcinoma (87)
Nasal carcinoma (54)
*Other(<40) (151)

Gastrointestinal tract

N/A

Colorectal adenocarcinoma (6)
Adenocarcinoma (4)
Intestinal carcinoma (2)
*Other(<2) (14)

Respiratory system

N/A

Musculoskeletal
system

Chondroma (3)
Osteoma (3)

Tracheal carcinoma(2)
Other(<2) (5)
Osteosarcoma (70)
Rhabdomyosarcoma (9)

Thyroid adenoma (1)
Fibroma(3)

Chondrosarcoma (8)
Chondroblastic osteosarcoma (2)
Thyroid gland carcinoma (4)
Transitional cell carcinoma (42)

Endocrine system
Urogenital system
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Histiocytoma (2)
Leiomyoma(3)
Transmissible
N/A
venereal tumor
Mammary gland tumor Mammary gland adenoma
(13)
Myoepithelioma(3)
*Other(<3) (6)

Hematopoietic tumor

N/A

Nervous & Ocular
system

Meningioma (2)
*Other(<2) (4)

Spleen

Hemangioma (3)

Hepatic

N/A

Seminoma (25)
Squamous cell carcinoma (7)
*Other(<6) (33)
TVT (79)
Mammary gland carcinoma (257)
Malignant Mammary gland tumor
(213)
Mammary gland adenocarcinoma
(146)
Other(<10) (21)
Lymphoma (476)
CLL (7)
ALL (6)
*Other(<2) (5)
Malignant melanoma (2)
Squamous cell carcinoma(3)
*Other(<2) (5)
Hemangiosarcoma (18)
*Other(<2) (4)
Hepatic carcinoma(3)
*Other(<2) (8)

*Type of tumor (number of dogs)

เมื่อพิจารณาระบบหรือตําแหนงของเนื้องอกที่พบกับชนิดของเนื้องอก พบวาเนื้องอกระบบผิวหนังและ
ชั้นใตผิวหนังพบมากที่สุด(39.39%) โดยพบเปนเนื้องอกแบบรายแรงมากกวาเนื้องอกแบบไมรายแรง รองลงมา
คือเนื้องอกเตานม (17.54%) สวนเนื้องอกสวนหัวและคอ เนื้อเยื่อออน และระบบสรางเม็ดโลหิต พบวามีความชุก
ใกลเคียงกัน (8-14%) รายละเอียดชนิดเนื้องอกทางจุลพยาธิวิทยากับระบบหรือตําแหนงของเนื้องอกที่พบใน
การศึกษานี้แสดงไวใน Table 5

สรุปและวิจารณ
.ในการศึกษาครั้งนี้พบวาสุนัขเพศเมียเปนเนื้องอกมากกวาสุนัขเพศผู ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ
Schneider (1978) และยังพบวาสุนัขเพศเมียมีความชุกของการเกิดเนื้องอกเตานมสูงเปนอันดับสองของเนื้องอก
ในสุนัข (17.54%) ซึ่งสอดคลองกับรายงานของ Morris and Dobson (2001)
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.ในเรื่องของอายุกับการเกิดเนื้องอกในสุนัขที่พบจากการศึกษาครั้งนี้ พบวาเนื้องอกสามารถพบไดในทุก
ชวงอายุของสุนัขโดยพบมากในชวงอายุ 5 ปขึ้นไป สูงถึง 90% ซึ่งตรงกับรายงานของ Moulton (1978) และ
carricaburu(1984) ความเปนไปไดของการพบเนื้องอกในสุนัขที่มีอายุมาก อาจเนื่องมาจากเมื่อมีอายุมากขึ้น
เซลลในรางกายมีความเสื่อมและแบงตัวผิดปกติมากขึ้น สุนัขมีโอกาสสัมผัสสารกอมะเร็งหรือปจจัยจาก
สิ่งแวดลอมที่สงผลตอการเกิดมะเร็งมาเปนเวลานาน
จากการศึกษานี้ พบสุนัขสายพันธุแทเปนเนื้องอกมากกวาสุนัขพันธุผสม อาจมีปจ จัยมาจากสุนัขที่เขา
รับการรักษาในโรงพยาบาลสัตว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตบางเขนสวนใหญเปนสุนัขที่อาศัยอยูใน
เขตเมือง ซึ่งเจาของสุนัขสวนใหญนิยมเลี้ยงสุนัขสายพันธุแท โดยสายพันธุแ ทที่พบมากทีส่ ุด 3 อันดับไดแก
poodle, golden retriever และ cocker spaniel ตามลําดับ
การพบเนื้องอกในระบบผิวหนังและชั้นใตผิวหนังมากที่สุดในการศึกษานี้ อาจเปนไปไดวา ผิวหนังเปน
อวัยวะทีม่ ีพื้นที่มากที่สุดในรางกายและสามารถสังเกตเห็นความผิดปกติไดงาย รวมทั้งสภาพภูมอิ ากาศใน
ประเทศไทยที่มีแสงแดดตลอดทั้งปซึ่งรังสีUV เปนหนึ่งในสาเหตุของการเกิดเนื้องอกผิวหนัง โดยพบวาเนื้องอก
ชนิด Mast cell tumor เปนเนื้องอกระบบผิวหนังที่พบมากที่สุดซึ่งสอดคลองกับรายงานของ Stephen
J.Withrow (2013) สวนเนื้องอกระบบผิวหนังที่พบรองลงมาคือ Squamous cell carcinoma

นอกจากนี้พบวา จํานวนสุนัขที่เปนเนื้องอกชนิดรายแรง (93.79%) มีจํานวนมากกวาสุนัขที่เปนเนื้องอก
ชนิดไมรายแรง (6.21%) อยางชัดเจน อาจเปนผลมาจาก สุนัขปวยที่มารักษาที่คลินิกเนื้องอกไดผานการรักษา
ผานการคัดกรอง และ ถูกสงตอมารักษาเฉพาะทาง จากหนวยอายุรกรรม โรงพยาบาลสัตว มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร วิทยาเขตบางเขน วิทยาเขตอื่นๆ และโรงพยาบาลสัตวเอกชน
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การเปลี่ยนแปลงเชิงพื้นทีแ่ ละเวลาของคุณภาพน้ําบริเวณแมนา้ํ มูลตอนลาง
Spatial and Temporal Variations on Water Quality at the Lower Mun River
อรวรรณ เวชไชโย1* ณรงค วีระไวทยะ1 ไพลิน จิตรชุม1 และ บุญสง ศรีเจริญธรรม2
Orawan Wedchaiyo1*, Narong Veeravaitaya1, Pailin Jitchum1 and Boonsong Sricharoendham2

บทคัดยอ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลงเชิงพื้นที่และเวลาและประเมินระดับเกณฑ
คุณภาพน้ําบริเวณแมนา้ํ มูลตอนลาง โดยทําการเก็บตัวอยางคุณภาพน้ํารวม 15 พารามิเตอร จาก 13 สถานี และ
6 เที่ยวสํารวจ ทุก 2 เดือน ระหวางเดือนมกราคมถึงพฤศจิกายน พ.ศ. 2558 แลวนําขอมูลที่ไดไปทดสอบและ
วิเคราะหสถิตแิ บบตัวแปรเดียวและหลายตัวแปร
ผลการศึกษาแสดงใหเห็นแนวโนมการเปลี่ยนแปลงของคุณภาพน้ําบริเวณแมน้ํามูลตอนลางในรอบปวามี
การเปลี่ยนแปลงแตกตางกันในเชิงเวลามากกวาเชิงพื้นที่เก็บตัวอยางตามลํานํา พารามิเตอรคุณภาพน้ําในกลุม
ของแข็งแขวนลอยทั้งหมด ไนเตรท-ไนโตรเจน ฟอสฟอรัสทั้งหมด และออรโธฟอสเฟตพบมีปริมาณเพิ่มขึ้นอยางมาก
ในชวงเวลาที่มีปริมาณน้ําทามากของเดือนกรกฎาคม คุณภาพน้ําบริเวณตอนบนและตอนลางของพื้นที่ที่มีการปด
กั้นดวยฝายและเขื่อนมีความแตกตางกันอยางชัดเจนในพารามิเตอรของแข็งแขวนลอย การประเมินระดับเกณฑ
คุณภาพน้ําของแมน้ํามูลตอนลางพบวายังจัดอยูในเกณฑมาตรฐานคุณภาพน้ําในแหลงน้ําผิวดินประเภทที่ 2 ถึง 3
และจัดอยูในระดับเกณฑคณ
ุ ภาพน้ําที่มคี วามสมบูรณสูง (eutrophic stage) ตามเกณฑคุณภาพสิ่งแวดลอมทางน้ํา
(OECD) ซึ่งยังมีความเหมาะสมตอการดํารงชีวิตของสัตวน้ํา

ABSTRACT
This study was aimed to investigate the spatial and temporal variation of water quality and
assess on trophic status of water resource in the lower Mun River. Fifteen water quality parameters
were measured and detected from 13 sampling stations and 6 trips as bimonthly sampling during
January to November 2015. Data were analyzed by univariate and multivariate statistical methods.
The finding results showed that the variations on water quality were significant difference
among the temporal variation higher than the spatial variation. Water quality parameter of total
suspended solid, nitrate-nitrogen, total phosphorus and orthophosphate were obviously increased
during the high water run-off period in July. Comparison on water quality between the upper part and
lower part of weir and dam constructed area was significant difference in total suspended solid.
The assessments on water quality standard and trophic status were indicated that the water quality of
the lower Mun River was belonging to categories 2 to 3 of the surface water quality standard and
eutrophic stage of (OECD) trophic status which is still more appropriated for living of aquatic animal.
Key words: water quality, the lower Mun River, weir, dam
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คํานํา
คุณภาพนํ ้าเป็ นปั จจัยที่สําคัญและมีส่วนเกี่ยวข้ องกับดํารงชีวิตและการเติบโตของสิ่งมีชีวิตในแหล่งนํ ้า
การเปลี่ยนแปลงทางด้ านอุทกวิทยาของแม่นํ ้าจะส่งผลถึงการเปลี่ยนแปลงคุณภาพนํ ้าและปริ มาณธาตุอาหาร
และมีผลต่อเนื่องถึงการเปลี่ยนแปลงโครงสร้ างของประชาคมสิง่ มีชีวิตในแหล่งนํ ้านั้น ซึง่ จะส่งผลกระทบต่อกําลัง
ผลิตและห่วงโซ่อาหารของสิ่งมีชีวิตในลําดับชั้นที่สูงขึ ้น เริ่ มตั ้งแต่สตั ว์นํา้ วัยอ่อนจนถึงสัตว์นํ ้าขนาดใหญ่ที่จะ
เติบโตเป็ นแหล่งสัตว์นํ ้าที่มีความมัน่ คงทางอาหารและแหล่งโภชนาการทางโปรตีนที่สําคัญของมนุษย์ตอ่ ไป
แม่นํ ้ามูลเป็ นสายนํ ้าหลักและเป็ นแหล่งทรัพยากรสัตว์นํ ้าจืดที่สําคัญซึ่งเปรี ยบเสมือนเส้ นเลือดใหญ่ที่
หล่อเลี ้ยงชีวิตของประชากรในพื ้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ปั จจุบนั มีการใช้ ประโยชน์จากทรัพยากร
นํ ้าจากแม่นํ ้ามูลในหลากหลายรูปแบบ ทั ้งการใช้ นํ ้าเพื่อการอุปโภคบริ โภค การประมง การเพาะเลี ้ยงสัตว์นํ ้า การ
ชลประทานและเกษตรกรรม การผลิตกระแสไฟฟ้าพลังนํ ้า และการท่องเที่ยว เป็ นต้ น (กรมชลประทาน, 2557)
ปั จจุบนั จากการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมทําให้ มีความต้ องการใช้ ทรัพยากรนํ ้าในแม่นํ ้ามูลเพิ่มสูงขึ ้น จึงมี
โครงการพัฒนาแหล่งนํ ้าโดยการสร้ างฝายและเขื่อนและโครงการต่างๆที่เกี่ยวข้ องกับลํานํ ้าจํานวนมาก ในส่วน
ของลํานํ ้ามูลตอนล่างพบว่ามีการสร้ างฝายและเขื่อนที่มีขนาดใหญ่ปิดกั ้นลํานํ ้ารวม 3 แห่ง ได้ แก่ ฝายราษี ไศล
ฝายหัวนา และเขื่อนปากมูล (ทิวารัตน์ และคณะ, 2556) ในบรรดาสิ่งก่อสร้ างที่ปิดกั้นลํานํ ้ามูลทั ้งหมดนั ้น ฝาย
หัวนาเป็ นโครงการที่เปิ ดดําเนินการเป็ นลําดับสุดท้ ายเมื่อปี 2556 โดยช่วงเวลาภายหลังการสร้ างฝายและเขื่อน
ปิ ดกั้นลํานํ ้าและดําเนินการจัดการนํ ้าที่ผ่านมานั ้น สิ่งก่อสร้ างดังกล่าวจะก่อให้ เกิดผลกระทบและทําให้ เกิดการ
เปลี่ ย นแปลงทางนิ เ วศวิ ท ยาของแม่ นํ า้ มูล ในบางพื น้ ที่ แ ละบางช่ ว งเวลาหรื อ ไม่ อ ย่า งไร และถ้ า หากมี ก าร
เปลี่ยนแปลงเกิดขึ ้นจะส่งผลต่อเนื่องถึงการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้ างของสิ่งชีวิตที่อาศัยอยู่ในลํานํ ้าซึ่งจะมีผล
ต่อปริ มาณผลผลิตและผลจับสัตว์นํ ้าในแม่นํ ้าด้ วยหรื อไม่
การศึกษาครั้งนี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงในเชิงพื ้นที่และเวลาของคุณภาพนํ ้าบริ เวณ
แม่นํ ้ามูลตอนล่างและประเมินสถานภาพความสมบูรณ์ของลํานํ ้ามูลในบริ เวณดังกล่าวรวมถึงผลกระทบที่เกิดขึ ้น
บริ เวณที่มีการสร้ างฝายและเขื่อนปิ ดกั ้นลํานํ ้า เพื่อนําไปใช้ เป็ นแนวทางในการเฝ้าระวังการเปลี่ยนแปลงคุณภาพ
นํ ้าและใช้ ประกอบการกําหนดมาตรการในการจัดการสภาพแวดล้ อมของแม่นํ ้ามูลตอนล่างต่อไป

อุปกรณ์ และวิธีการ
สถานทีศ่ ึกษา
ดําเนินการศึกษาบริ เวณแม่นํ ้ามูลตอนล่าง ตังแต่
้ ตําบลทับใหญ่ อําเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ ถึงตําบล
โขงเจียม อําเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี ประกอบด้ วยสถานีเก็บตัวอย่างรวม 13 สถานี (ST1 –ST13) มีระยะ
ทางตามลํานํ ้าประมาณ 270 กิโลเมตร โดยใน 13 สถานีดงั กล่าวมีสถานีที่ตั ้งอยู่ตอนบนของฝายและเขื่อนจํานวน
3 สถานี (R1, H1 และ P1) และสถานีที่ตั้งอยู่บริ เวณตอนล่างของฝายและเขื่อนจํานวน 3 สถานี (R2, H2 และ P2)
(Figure 1)
ระยะเวลาศึกษา
ดําเนินการเก็บตัวอย่างคุณภาพนํ ้าในแม่นํ ้ามูลตอนล่างรวมทั้งบริ เวณที่มีฝายและเขื่อนในช่วงเวลาทุก
2 เดือน รวม 6 เที่ยวสํารวจในรอบปี ระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2558
514

การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 55

สาขาประมง

คุณภาพนํ้าทีศ่ ึกษา
ทําการศึกษาคุณภาพนํ ้าโดยเก็บตัวอย่างนํ ้าที่ระดับความลึก 50 เซนติเมตร จากผิวนํ ้าด้ วยกระบอกเก็บ
นํ ้าแบบ Ruttner water sampler ซึง่ มีพารามิเตอร์ คณ
ุ ภาพนํ ้าที่ศกึ ษารวม 15 พารามิเตอร์ ได้ แก่ ความลึกนํ ้า (m)
ใช้ Depth meter (Speedtech SM 5) อุ ณ หภู มิ นํ า้ (ºC) ความเค็ ม (psu) และการนํ า ไฟฟ้ า (µS/cm) ใช้
Conductivity meter (YSI EC 300) ความโปร่ ง แสง (cm) ใช้ Secchi disc plate ของแข็ ง แขวนลอยทัง้ หมด
(mg/l) โดยวิธี Gravimetric method ออกซิเจนละลาย (mg/l) โดยวิธี Azide modification ความเป็ นกรดเป็ นด่าง
ใช้ pH meter (Metrohm pH827) ความเป็ นด่างทัง้ หมดและความกระด้ า งทัง้ หมด (mg/l as CaCO3) โดยวิธี
Titrimetric method แอมโมเนี ย-ไนโตรเจน (mg/l) โดยวิธี Phenol-hypochlorite method ไนเตรท-ไนโตรเจน
(mg/l) โดยวิธี Cadmium reduction method ฟอสฟอรั สทัง้ หมดและออร์ โธฟอสเฟต (mg/l) โดยวิธี Ascorbic
acid method และคลอโรฟิ ลล์ เอ (µg/l) โดยวิธี Spectrophotometric method และทําการรวบรวมข้ อมูลอุทก
วิทยาของปริ มาณนํ ้าท่าในแม่นํ ้ามูลตอนล่างจากข้ อมูลนํ ้าท่าของศูนย์อทุ กวิทยาชลประทานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่าง (2558)

Stations
ST1
ST2/ R1
ST3/ R2
ST4
ST5
ST6

Stations
ST7/ H1
ST8/ H2
ST9
ST10
ST11/ P1
ST12/ P2
ST13

Ban Thap Yai
Upper Rasi Salai Weir
Lower Rasi Salai Weir
Muang Khong Sub District Municipal
Ban Kaeng
Ban I Pung

Upper Hua Na Weir
Lower Hua Na Weir
Ubon Ratchathani Municipality
Ban Tha Kho Tai
Upper Pak Mun Dam
Lower Pak Mun Dam
Ban Dan Kao

Figure 1 River basin location and 13 sampling stations of the lower Mun River (This map was adapted
from Hydrology Irrigation Center for Lower Northeastern Region, Royal Irrigation Department)
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การวิเคราะห์ ข้อมูล
วิ เ คราะห์ ก ารเปลี่ ย นแปลงตามปั จ จัย พื น้ ที่ แ ละเวลาของคุณ ภาพนํ า้ แต่ล ะพารามิ เ ตอร์ ด้ ว ยวิ ธี ก าร
วิ เ คราะห์ ค วามแปรปรวน (Analysis of Variance: ANOVA) และเปรี ย บเที ย บค่า เฉลี่ ย ด้ ว ยวิ ธี Duncan new
multiple range test วิเคราะห์ข้อมูลแบบหลายตัวแปรของพารามิเตอร์ คณ
ุ ภาพนํ ้าที่ศึกษาทั ้งเชิงพื ้นที่และเวลา
ด้ วยวิธีการวิเคราะห์การจัดกลุ่ม (Cluster Analysis: CA) ยกเว้ นพารามิเตอร์ คณ
ุ ภาพนํ ้าที่มีการเปลี่ยนแปลงใน
รอบวันตามช่วงเวลาในการสุ่มตัวอย่างและพารามิเตอร์ คณ
ุ ภาพนํ ้าที่มีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของจุดสุ่ม
ตัวอย่าง และวิเคราะห์ความแตกต่างของพารามิเตอร์ คณ
ุ ภาพนํ ้าระหว่างบริ เวณพื ้นที่ตอนบนและตอนล่างของ
แต่ละฝายและเขื่อนด้ วยวิธีการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของสองประชากรแบบไม่อิสระ (Paired t-Test)
ของพารามิ เ ตอร์ คุณ ภาพนํ า้ ที่ สุ่ม ตัว อย่ า งในเดื อ นเดี ย วกั น รวมทัง้ ประเมิ น ระดับ เกณฑ์ คุณ ภาพนํ า้ และ
สิง่ แวดล้ อมทางนํ ้าของแม่นํ ้ามูลตอนล่างโดยการเปรี ยบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานที่กําหนด

ผลการศึกษาและวิจารณ์ ผล
1. คุณภาพนํ้าและการเปลี่ยนแปลง
1.1 คุณภาพนํ้าบริเวณแม่ นํ้ามูลตอนล่ าง
คุณภาพนํ้าทางกายภาพ จากการศึกษาการเปลี่ยนแปลงคุณภาพนํ ้าทางกายภาพของ 13 สถานีเก็บ
ตัวอย่าง และ 6 เที่ยวสํารวจ (Figure 3-4) พบความลึกนํ ้ามีค่าอยู่ระหว่าง 0.5 ถึง 11.3 เมตร มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
3.9±2.2 เมตร โดยมีความลึกมากในสถานีที่อยู่เหนือฝายและเขื่อน อุณหภูมินํ ้ามีค่าอยู่ระหว่าง 23.0 ถึง 35.0
องศาเซลเซี ย ส มี ค่า เฉลี่ ย เท่า กับ 30.4±2.5 องศาเซลเซี ย ส โดยอุณ หภูมิ นํ า้ มี ค่าสูง ในเดื อนพฤษภาคมและ
กันยายน และมีค่าตํ่าในเดือนมกราคม ซึ่งเป็ นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศและฤดูกาล ความโปร่ ง
แสงมีค่าอยู่ระหว่าง 15 ถึง 200 เซนติเมตร มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 70.3±45.8 เซนติเมตร โดยความโปร่ งแสงของนํ ้ามี
ค่าสูงสุดในเดือนมีนาคมและตํ่าสุดในเดือนกันยายน และพบมีค่าตํ่าสุดที่สถานี ST4 (เทศบาลตําบลเมืองคง)
เนื่องจากในช่วงที่ทําการศึกษาสถานีดงั กล่าวมีการก่อสร้ างผนังกั้นนํ ้าริ มฝั่ งทําให้ สง่ ผลกระทบถึงค่าความโปร่ งแสง
ซึ่งไม่ได้ เป็ นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงปั จจัยเชิงพื ้นที่และเวลาตามปกติทวั่ ไป ของแข็งแขวนลอยทังหมดมี
้
ค่าอยู่
ระหว่ า ง 2.0 ถึ ง 56.3 มิ ล ลิ ก รั ม ต่ อ ลิ ต ร มี ค่ า เฉลี่ ย เท่ า กับ 16.1±12.0 มิ ล ลิ ก รั ม ต่ อ ลิ ต ร โดยปริ ม าณของแข็ ง
แขวนลอยมีคา่ สูงในช่วงเวลาที่มีปริ มาณนํ ้าท่ามาก (Figure 2) ระหว่างเดือนกรกฎาคมและกันยายน ซึง่ สอดคล้ อง
กับผลการศึกษาของอนุชาและคณะ (2555) ที่พบปริ มาณของแข็งแขวนลอยของแม่นํ ้ามูลตอนล่างมีค่าเพิ่มสูงขึ ้น
ในเดือนกรกฎาคม ความเค็มมี ค่าอยู่ระหว่าง 0 ถึง 0.7 psu มี ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.14±0.10 psu โดยความเค็มมี
ค่าสูงสุดที่สถานี ST1 (บ้ านทับใหญ่) เนื่องจากอยู่ใกล้ เขตพื ้นที่ดินเค็มของอําเภอโพนทราย จังหวัดร้ อยเอ็ด (ปาน
ใจ และคณะ, 2556) การนําไฟฟ้ามีค่าอยู่ระหว่าง 73.0 ถึง 1,448.0 ไมโครซีเมนต์ต่อเซนติเมตร มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
283.0±202.5 ไมโครซีเมนต์ตอ่ เซนติเมตร โดยพบการนําไฟฟ้ามีคา่ สูงสุดที่สถานี ST1 (บ้ านทับใหญ่) ซึง่ เป็ นผลมา
จากอิทธิพลของพื ้นที่ดนิ เค็มที่อยูใ่ กล้ เคียงเช่นกัน (ปานใจ และคณะ, 2556)
คุณภาพนํ้าทางเคมี จากการศึกษาการเปลี่ยนแปลงคุณภาพนํ ้าทางเคมีของ 13 สถานีเก็บตัวอย่าง
และ 6 เที่ยวสํารวจ (Figure 3-4) พบปริ มาณออกซิเจนละลายมีค่าอยู่ระหว่าง 4.0 ถึง 9.2 มิลลิกรั มต่อลิตร มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 6.41±1.11 มิลลิกรัมต่อลิตร ความเป็ นกรดเป็ นด่างมีคา่ อยู่ระหว่าง 6.8 ถึง 8.5 มีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ
7.4±0.3 โดยภาพรวมความเป็ นกรดเป็ นด่างของแม่นํ ้ามูลมีความแตกต่างกันไม่มาก ความเป็ นด่างทั้งหมดมีค่า
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อยู่ระหว่าง 18.0 ถึง 55.0 มิลลิกรัมต่อลิตรในรู ปแคลเซียมคาร์ บอเนต มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 38.4±8.3 มิลลิกรัมต่อ
ลิตรในรู ปแคลเซียมคาร์ บอเนต โดยความเป็ นด่างทั้งหมดมีค่าสูงในเดือนมกราคมและพฤษภาคม ซึ่งมีความ
คล้ ายคลึงกับผลการศึกษาของเกรี ยงไกร และคณะ (2543) ที่พบว่าแม่นํา้ มูลมีค่าความเป็ นด่างทัง้ หมดสูงใน
เดือนมกราคมและพฤษภาคม โดยมีค่าอยู่ระหว่าง 50 ถึง 70 มิลลิกรั มต่อลิตร ส่วนการเปลี่ยนแปลงเชิงพื ้นที่
พบว่าความเป็ นด่างทั้งหมดมีแนวโน้ มลดลงในพื ้นที่ตอนล่างตั้งแต่สถานี ST7 (เหนือฝายหัวนา) ไปจนถึงสถานี
ST13 (บ้ า นด่า นเก่ า ) ความกระด้ า งทัง้ หมดมี ค่า อยู่ร ะหว่าง 20.0 ถึ ง 75.0 มิ ล ลิก รั ม ต่อ ลิต รในรู ป แคลเซี ยม
คาร์ บอเนต มีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 46.7±10.5 มิลลิกรัมต่อลิตรในรูปแคลเซียมคาร์ บอเนต โดยความกระด้ างทั้งหมดมี
ค่าสูงสุดในเดือนมีนาคมและมีคา่ ตํ่าสุดในเดือนกรกฎาคม ซึง่ สอดคล้ องกับผลการศึกษาของเกรี ยงไกร และคณะ
(2543) ที่ พ บว่ า ในเดื อ นกรกฎาคมเป็ น ช่ ว งที่ แ ม่ นํ า้ มูล มี ป ริ ม าณความกระด้ า งทัง้ หมดตํ่ า มาก แอมโมเนี ย ไนโตรเจนมีค่าอยู่ระหว่าง 0.0251 ถึง 0.3704 มิลลิกรัมต่อลิตร มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.1000±0.0551 มิลลิกรัมต่อ
ลิตร โดยปริ มาณแอมโมเนีย-ไนโตรเจนมีค่าสูงสุดในเดือนพฤษภาคม และพบมีแนวโน้ มสูงขึ ้นในเขตพื ้นที่ชมุ ชน
เมืองที่สถานี ST4 (เทศบาลตําบลเมืองคง) และสถานี ST9 (เทศบาลนครอุบลราชธานี) ไนเตรท-ไนโตรเจนมีค่า
อยู่ระหว่าง 0.0103 ถึง1.6100 มิลลิกรัมต่อลิตร มีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 0.1433±0.2219 มิลลิกรัมต่อลิตร โดยพบมีค่า
สูงช่วงที่ปริ มาณนํ ้าท่ามากในเดือนกรกฎาคมและกันยายน
ฟอสฟอรั ส ทั้ง หมดมี ค่า อยู่ร ะหว่ า ง 0.0356 ถึ ง 0.1316 มี ค่า เฉลี่ ย เท่ า กับ 0.0685±0.0225 มิ ล ลิ ก รั ม ต่ อ ลิ ต ร
ออร์ โธฟอสเฟตมีคา่ อยู่ระหว่าง 0.0016 ถึง 0.0424 มิลลิกรัมต่อลิตร มีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 0.0156±0.0096 มิลลิกรัม
ต่อลิตร ซึง่ ทั้งปริ มาณฟอสฟอรัสทั้งหมดและออร์ โธฟอสเฟตมีคา่ สูงในช่วงที่ปริ มาณนํ ้าท่ามากในเดือนกรกฎาคม
และกันยายน เป็ นอิทธิพลของปริ มาณนํ ้าฝนที่ชะล้ างผิวหน้ าดินนําพาธาตุอาหารลงสู่แม่นํ ้ามูล การศึกษามวล
ชี ว ภาพของแพลงก์ ต อนพื ช จากคลอโรฟิ ลล์ เอ พบปริ ม าณคลอโรฟิ ลล์ เอ มี ค่า อยู่ร ะหว่ า ง 3.81 ถึ ง 25.61
ไมโครกรัมกรัมต่อลิตร มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 9.74±3.93 ไมโครกรัมกรัมต่อลิตร โดยมีค่าสูงในเดือนกรกฎาคมและ
พฤศจิกายน และพบปริ มาณคลอโรฟิลล์ เอ มีแนวโน้ มเพิ่มสูงขึ ้นเมื่อเข้ าใกล้ บริ เวณเหนือฝายและเขื่อน
1.2 การเปลี่ยนแปลงพารามิเตอร์ คุณภาพนํ้าเชิงพื้นทีแ่ ละเวลา
จากการวิ เ คราะห์ ค วามแปรปรวนของพารามิ เ ตอร์ คุณ ภาพนํ า้ บริ เ วณแม่ นํ า้ มู ล ตอนล่ า งจากการ
เปรี ยบเทียบการเปลี่ยนแปลงเชิงพื ้นที่และเชิงเวลาพบว่าการเปลี่ยนแปลงของพารามิเตอร์ คณ
ุ ภาพนํ ้าบริ เวณแม่นํ ้า
มูลตอนล่างมี แนวโน้ มเปลี่ ยนแปลงแตกต่างกันในเชิ งเวลามากกว่าเชิ งพื น้ ที่ โดยการเปลี่ยนแปลงเชิ งเวลามี
ลักษณะที่แสดงให้ เห็น 3 แบบ คือ 1) พารามิเตอร์ คณ
ุ ภาพนํ ้าที่มีแนวโน้ มแตกต่างกันระหว่างช่วงนํ ้าท่าน้ อยและ
ช่วงนํ ้าท่ามาก ได้ แก่ ความโปร่ งแสง ของแข็งแขวนลอยทั้งหมด ออกซิเจนละลาย ความเป็ นกรดเป็ นด่าง ไนเตรทไนโตรเจน ฟอสฟอรั สทั้งหมด และออร์ โธฟอสเฟต 2) พารามิ เตอร์ คุณภาพนํ า้ ที่ มีแนวโน้ มแตกต่างกันในบาง
ช่วงเวลา ได้ แก่ อุณหภูมินํ ้า ความเป็ นด่างทั ้งหมด ความกระด้ างทั้งหมด แอมโมเนีย-ไนโตรเจน และคลอโรฟิ ลล์ เอ
และ 3) พารามิเตอร์ คณ
ุ ภาพนํ ้าที่ไม่พบแตกต่างเชิงเวลา ได้ แก่ ความเค็ม และการนําไฟฟ้า (Figure 3) เมื่อทดสอบ
ความแตกต่างทางสถิติ พบความเค็ม การนําไฟฟ้า และความกระด้ างทังหมด
้
ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนยั สําคัญ
ทางสถิติ (p > 0.05) ส่วนพารามิเตอร์ คณ
ุ ภาพนํ ้าอื่นๆพบมีความแตกต่างทางสถิติ (p < 0.05)
ส่วนการเปลี่ยนแปลงเชิงพื ้นที่มีลกั ษณะที่แสดงให้ เห็น 2 แบบ คือ 1) พารามิเตอร์ คณ
ุ ภาพนํ ้าที่มีแนวโน้ ม
แตกต่างเชิงพื ้นที่ ได้ แก่ ความลึก ความเค็ม การนําไฟฟ้า ความโปร่ งแสง ออกซิเจนละลาย ความเป็ นด่างทังหมด
้
ความกระด้ างทั้งหมด ไนเตรท-ไนโตรเจน และคลอโรฟิ ลล์ เอ และ 2) พารามิเตอร์ คณ
ุ ภาพนํ ้าที่ไม่พบแตกต่างเชิง
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Monthly runoff
(million cubic meters)

พื ้นที่ ได้ แก่ อุณหภูมิ ของแข็งแขวนลอยทั ้งหมด ความเป็ นกรดเป็ นด่าง แอมโมเนีย-ไนโตรเจน ฟอสฟอรัสทังหมด
้
และออร์ โธฟอสเฟต (Figure 4) เมื่อทดสอบความแตกต่างทางสถิติพบความเค็ม การนําไฟฟ้า และความกระด้ าง
ทั้งหมด มีความแตกต่างอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (p < 0.05) โดยเฉพาะในพื ้นที่ตอนบนสุดสถานีที่ 1 (ST1) เป็ น
ผลมาจากอิทธิพลของพื ้นที่ดนิ เค็ม ส่วนพารามิเตอร์ คณ
ุ ภาพนํ ้าอื่นๆไม่พบความแตกต่างทางสถิติ (p > 0.05)
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Figure 2 Mean monthly runoff in 2015 of 4 monitoring stations of the lower Mun River
Source: Hydrology Irrigation Center for Lower Northeastern Region, Royal Irrigation Department
12

50
30
20
10

50

Mar May July Sep Nov

1.0

p value=0.416

0.8
0.6
0.4
0.2

Jan
1500

Mar May July Sep Nov

10.0

NSA

8.0

pH

6.0
4.0

p value=0.000

8.0
7.0
6.0

2.0

60.0
40.0
20.0
0.0
Jan
0.20

p value =0.000

0.15
0.10
0.05
0.00
Jan

Mar May July Sep Nov
Month

80

Mar May July

Sep Nov

p value=0.000

60
40
20

Mar May July Sep Nov

0.5
0.4
0.3

p value=0.000

0.2
0.1

Jan
1.6

0.0
Jan

Mar May July Sep Nov

0
Jan

Nitrate-nitrogen (mg/l)

p value=0.051

Ammonia-nitrogen (mg/l)

80.0

Mar May July Sep Nov

Nov

0
Jan

Orthophosphate (mg/l)

Jan

Sep

300

5.0

0.0

July

600

Mar May July Sep Nov

9.0

May

900

TA (mg/l as CaCO3)

Jan

Jan

Mar

p value=0.310

1200

0.0

0

DO (mg/l)

100

0
Jan

Salinity (ppt)

TSS (mg/l)

Mar May July Sep Nov
p value=0.000

40

TH (mg/L as CaCO3)

25

p value=0.000

150

20
Jan

TP (mg/l)

30

Conductivity (µS/cm)

0

35

Transparency (cm)

4

200

NSA

0.05

p value=0.000

0.04
0.03
0.02
0.01
0.00
Jan

Mar May July Sep Nov
Month

Mar May July Sep Nov
p value=0.000

1.2
0.8
0.4
0.0
Jan

Mar May July Sep Nov
Chlorophyll a (µg/l)

Depth (m)

8

Water temperature (°C)

40
NSA

25
20
15
10
5
0

Mar May July Sep Nov
p value=0.000

Jan

Mar May July Sep Nov
Month

Figure 3 Temporal variations in mean value (±SD) of the water quality at the lower Mun River
NSA=No Statistical Analysis, DO= Dissolved Oxygen, TSS=Total Suspended Solid, TA=Total Alkalinity, TH=Total Hardness and TP=Total Phosphorus
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Figure 4 Spatial variations in mean value (±SD) of the water quality at the lower Mun River
1.3 การเปรี ยบเทียบคุณภาพนํ้าโดยรวม
จากการศึกษาโดยการวิเคราะห์ข้อมูลพารามิเตอร์ คณ
ุ ภาพนํ ้าโดยรวมด้ วยวิธีวิเคราะห์สถิตแิ บบหลายตัว
แปรของวิธีวิเคราะห์การจัดกลุม่ พบว่าการเปลี่ยนแปลงของคุณภาพนํ ้าโดยรวมในเชิงเวลาของ 6 เที่ยวสํารวจใน
รอบปี สามารถแบ่งความแตกต่างได้ 3 กลุ่ม ดังนี ้ 1) กลุ่มช่วงฤดูแล้ ง (ปริ มาณนํา้ ท่าน้ อย) ในเดือนมกราคม
มีนาคม และพฤศจิกายน 2) กลุ่มช่วงต้ นฤดูฝน (ปริ มาณนํ ้าท่าน้ อย) ในเดือนพฤษภาคม และ 3) กลุ่มช่วงฤดูฝน
(ปริ มาณนํ ้าท่ามาก) ในเดือนกรกฎาคม และกันยายน (Figure 5)
ส่วนการเปลี่ยนแปลงของคุณภาพนํ ้าโดยรวมเชิงพื ้นที่ของ 13 สถานีเก็บตัวอย่างในรอบปี พบมีความ
แตกต่างกันแบ่งได้ เป็ น 5 กลุ่ม ดังนี ้ 1) กลุ่มพื ้นที่ตอนบนสุดที่สถานี ST1, 2) กลุ่มพื ้นที่ตอนบนบริ เวณใกล้ ฝาย
ราษี ไศลที่ สถานี ST2, ST3 และ ST4, 3) กลุ่มพื น้ ที่ ตอนกลางด้ า นบนที่ ไม่มี ลํา นํ า้ สาขาไหลลงที่ สถานี ST5,
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4) กลุ่มพื ้นที่ตอนกลางของบริ เวณระหว่างเหนือฝายหัวนาถึงเหนือเขื่อนปากมูลที่สถานี ST6, ST7, ST8, ST9,
ST10 และ ST11 และ 5) กลุม่ พื ้นที่ตอนล่างบริ เวณท้ ายเขื่อนปากมูลที่สถานี ST12 และ ST13

(a)

(b)

Figure 5 Dendogram of cluster analysis by using of water quality parameter at the lower Mun River, 2015
(a) temporal analysis (b) spatial analysis
2. คุณภาพนํ้าบริเวณพื้นทีท่ มี่ ีการปิ ดกั้นด้ วยฝายและเขื่อน
จากการศึกษาคุณภาพนํ ้าบริ เวณพื ้นที่ที่มีการปิ ดกันด้
้ วยฝายและเขื่อนรวม 3 แห่ง ได้ แก่ ฝายราษี ไศล ฝาย
หัวนา และเขื่อนปากมูล เมื่อทําการเปรี ยบเทียบความแตกต่างของพารามิเตอร์ คณ
ุ ภาพนํ ้าพบว่าคุณภาพนํ ้าเกือบทุก
พารามิเตอร์ มีแนวโน้ มแตกต่างกันระหว่างบริ เวณพื ้นที่ตอนบนและตอนล่างของฝายและเขื่อน โดยพบคุณภาพนํ ้า
หลายพารามิเตอร์ ที่มีค่าลดลงบริ เวณพืน้ ที่ตอนล่างของฝายและเขื่อน ได้ แก่ ความลึก อุณหภูมินํา้ แอมโมเนียไนโตรเจน ฟอสฟอรั สทัง้ หมด ออร์ โธฟอสเฟต และคลอโรฟิ ลล์ เอ แต่เมื่อทดสอบความแตกต่างทางสถิติโดยวิธี
Paired t-Test พบค่าของแข็งแขวนลอยบริ เวณฝายหัวนามีความแตกต่างอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (p < 0.05) ซึ่ง
ตอนล่างของฝายหัวนามีค่าสูงกว่าตอนบนซึง่ เป็ นอิทธิพลจากฤดูกาลและการเปิ ดประตูระบายนํ ้า ส่วนพารามิเตอร์
คุณภาพนํ ้าอื่นๆไม่พบความแตกต่างทางสถิติ (p > 0.05) (Figure 6)
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Figure 6 Mean value (±SD) of Total Suspended Solid and between upper part and lower part of three
weir and dam constructed areas at the lower Mun River
3. ระดับเกณฑ์ คุณภาพนํ้าและสิ่งแวดล้ อมทางนํ้าบริเวณแม่ น้ํามูลตอนล่ าง
3.1 ระดับเกณฑ์ คุณภาพนํ้า
การประเมินระดับเกณฑ์คณ
ุ ภาพนํ ้าของแม่นํ ้ามูลตอนล่างโดยการเปรี ยบเทียบกับเกณฑ์คณ
ุ ภาพนํ ้าเพื่อ
การคุ้มครองทรัพยากรสัตว์นํ ้าจืด (ไมตรี , 2530) พบปริ มาณออกซิเจนละลายมีคา่ ในระดับที่เพียงพอและเหมาะสม
520

การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 55

สาขาประมง

ต่อการดํารงชีวิตของสัตว์นํ ้า (ไม่น้อยกว่า 3 มิลลิกรัมต่อลิตร) ส่วนความเป็ นกรดเป็ นด่างก็มีค่าเหมาะสมต่อการ
ดํารงชีวิตของสัตว์นํา้ เช่นกัน (มีค่าอยู่ในช่วง 5 ถึง 9) สําหรับค่าความโปร่ งแสงและของแข็งแขวนลอยพบมีการ
เปลี่ยนแปลงตามฤดูกาล ซึง่ มีคา่ ตํ่ากว่าเกณฑ์คณ
ุ ภาพนํ ้าที่เหมาะสมต่อการดํารงชีวิตของสัตว์นํ ้าจืดโดยเฉพาะใน
เดือนกรกฎาคมและกันยายนเนื่องจากอิทธิพลของปริ มาณนํ ้าท่าที่ไหลหลากในแม่นํ ้ามูล
ในส่วนของการประเมินระดับเกณฑ์ คุณภาพนํ า้ ของแม่นํา้ มูลตอนล่างโดยการเปรี ยบเทียบกับเกณฑ์
มาตรฐานคุณภาพนํ ้าในแหล่งนํ ้าผิวดินตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้ อม ฉบับที่ 8 (2537) พบคุณภาพนํ ้า
โดยรวมของแม่นํ ้ามูลตอนล่างจัดอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพนํ ้าในแหล่งนํ ้าผิวดินประเภทที่ 2 ถึง 3 (เพื่อการ
อุปโภคและบริ โภคโดยต้ องผ่านการฆ่าเชื ้อโรคตามปกติและผ่านกระบวนการปรับปรุง เพื่อการอนุรักษ์ สตั ว์นํ ้า เพื่อ
การประมง เพื่อการว่ายนํ ้าและกีฬาทางนํ ้า และเพื่อการเกษตร) โดยในช่วงเดือนกรกฎาคมและกันยายนจัดอยู่ใน
ประเภทที่ 3 (ออกซิเจนละลายไม่น้อยกว่า 4 มิลลิกรัมต่อลิตร) และในช่วงเดือนมกราคม มีนาคม พฤษภาคม และ
พฤศจิกายน จัดอยู่ในประเภทที่ 2 (ออกซิเจนละลายไม่น้อยกว่า 6 มิลลิกรัมต่อลิตร) ซึ่งมีความเหมาะสมต่อการ
ดํารงชีวิตของสัตว์นํ ้า
3.2 เกณฑ์ คุณภาพสิ่งแวดล้ อมทางนํ้า
จากการประเมิ น สถานภาพความสมบูร ณ์ โ ดยเกณฑ์ คุณ ภาพสิ่ง แวดล้ อ มทางนํ า้ ด้ ว ยพารามิ เ ตอร์
คุณภาพนํ า้ ของปริ มาณฟอสฟอรั สทัง้ หมดและคลอโรฟิ ลล์ เอ ของแม่นํา้ มูลตอนล่าง เปรี ยบเทียบกับเกณฑ์
คุณภาพสิ่งแวดล้ อมทางนํ ้าที่เสนอโดย OECD (1982) (Table 1) พบว่าสถานภาพความสมบูรณ์โดยปริ มาณของ
ฟอสฟอรัสทั้งหมดและคลอโรฟิ ลล์ เอ ของแม่นํ ้ามูลตอนล่าง มีคา่ สูงในทุกเที่ยวสํารวจและทุกสถานีเก็บตัวอย่าง
ซึ่ง แสดงว่ า คุณ ภาพสิ่ ง แวดล้ อ มทางนํ า้ ของแม่ นํ า้ มูล ตอนล่า งจัด อยู่ใ นแหล่ง นํ า้ ที่ มี ร ะดับ ความสมบูร ณ์ สูง
(eutrophic) (Figure 7) โดยระดับความสมบูรณ์ ดังกล่าวพบมี ความผันแปรต่างกันตามช่วงเวลาในรอบปี ดังนี ้
ในช่วงเดือนพฤษภาคมมีระดับความสมบูรณ์ตํ่าลงเข้ าใกล้ ระดับความสมบูรณ์ปานกลาง (mesotrophic) ในขณะที่
ในช่ ว งเดื อ นกรกฎาคมและกั น ยายน พบมี ค วามสมบู ร ณ์ เ พิ่ ม ขึ น้ เข้ าสู่ ร ะดั บ ความอุ ด มสมบู ร ณ์ สู ง มาก
(hypertrophic) โดยการเพิ่มของระดับความสมบูรณ์ พบว่ามีอิทธิ พลมาจากการเพิ่มขึน้ ของปริ มาณฟอสฟอรั ส
ทั้งหมดซึง่ มีคา่ สูงในช่วงที่มีนํ ้าท่ามากจากการชะล้ างผิวหน้ าดินผ่านพื ้นที่ชมุ ชนและพื ้นที่เกษตรกรรมลงสูแ่ หล่งนํ ้า
สอดคล้ องกับการศึกษาของ Mc Garrigle และ Donnelly (2003) ในแม่นํ ้า Deel ที่รายงานว่าพื ้นที่เกษตรกรรมเป็ น
แหล่งที่มาหลักที่นําฟอสฟอรัสลงสูแ่ ม่นํ ้า ดังนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องจึงควรมีการติดตามเฝ้าระวัง และหาแนวทาง
ในการป้องกันและควบคุมกิจกรรมและแหล่งที่มาของไนโตรเจนและฟอสฟอรัสดังกล่าว
Table 1 Trophic status for water quality by OECD (1982)
Mean total phosphorus (µg/l)
Mean chlorophyll a (µg/l)

Ultraoligotrophic
≤4
≤1

Oligotrophic
≤10
≤2.5
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Trophic Status
Mesotrophic
10-35
2.5-8

Eutrophic
35-100
8-25

Hypertrophic
≥100
≥25

สาขาประมง

การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 55

100

Chlorophyll a (µg/l)

Hypertrophic

January
March
May
July
September
November

Eutrophic

10

Mesotrophic
Oligotrophic

1
1

10
100
Total Phosphorus (µg/l)

1000

Figure 7 Trophic status at the lower Mun River which investigated by total phosphorus and chlorophyll a

สรุ ป
แนวโน้ มการเปลี่ยนแปลงคุณภาพนํ ้าบริ เวณแม่นํ ้ามูลตอนล่างมีผลมาจากความแตกต่างเชิงเวลาหรื อ
ปริ มาณนํ ้าท่าในรอบปี มากกว่าความแตกต่างเชิงพื ้นที่ การเปลี่ยนแปลงเชิงเวลาพบมีความแตกต่างกันแบ่งได้ เป็ น
3 กลุ่ม คือ กลุ่มช่วงฤดูแล้ ง กลุ่มช่วงฤดูต้นฝน และกลุ่มช่วงฤดูฝน ส่วนการเปลี่ยนแปลงเชิงพื ้นที่มีความแตกต่าง
กันตามระยะทางของลํานํา้ แบ่งได้ 5 กลุ่ม คือ กลุ่มพื ้นที่ตอนบนสุด กลุ่มพื ้นที่ตอนบนบริ เวณใกล้ ฝายราษี ไศล
กลุ่มพื ้นที่ตอนกลางด้ านบนที่ไม่มีลํานํา้ สาขาไหลลง กลุ่มพื ้นที่ตอนกลางของบริ เวณระหว่างเหนือฝายหัวนาถึง
เหนือเขื่อนปากมูล และกลุม่ พื ้นที่ตอนล่างบริ เวณท้ ายเขื่อนปากมูล ค่าพารามิเตอร์ คณ
ุ ภาพนํ ้าบริ เวณพื ้นที่ตอนบน
และตอนล่างที่มีการปิ ดกั้นด้ วยฝายและเขื่อนพบมีความแตกต่างกันอย่างชัดเจนโดยเฉพาะค่าของแข็งแขวนลอย
ทั้งหมด ระดับเกณฑ์คณ
ุ ภาพนํ ้าโดยรวมจัดอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพนํ ้าในแหล่งนํ ้าผิวดินประเภทที่ 2 ถึง 3
และมีเกณฑ์คณ
ุ ภาพสิ่งแวดล้ อมทางนํ ้าอยู่ในระดับความสมบูรณ์สงู (eutrophic stage) ซึ่งมีความเหมาะสมต่อ
การดํารงชีวิตของสัตว์นํ ้า
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บทคัดย่อ
การศึกษาผลของบีตา-ไซโคลเด็กซ์ทรินต่อการลดคอเลสเตอรอลในน้้ามันปลาทูน่ากึ่งบริสุทธิ์ ซึ่งมีปริมาณ
คอเลสเตอรอลตั้งต้น 955.29 มิลลิกรัมต่อ 100 กรัมของน้้ามัน จากการศึกษาพบว่าการเพิ่มความเข้มข้นของ
บีตา-ไซโคลเด็กซ์ทรินปริมาณร้อยละ12-28 ของน้้าหนักน้้ามันปลาทูน่า 100 กรัม สามารถลดคอเลสเตอรอลได้
ร้อยละ 53.0-88.8 สภาวะที่เหมาะสมของการลดคอเลสเตอรอลในน้้ามันปลาทูน่า คือ ผสมบีตา-ไซโคลเด็กซ์ทริน
20 กรัม ในน้้า 200 มิลลิลิตร ก่อนน้าไปกวนผสมกับน้้ามันปลาทูน่า 100 กรัม ที่ความเร็ว 400 รอบต่อนาที
อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 30 นาที สามารถลดคอเลสเตอรอลได้ร้อยละ 89 เมื่อวิเคราะห์คุณภาพ
ของน้้ามันปลาทูน่าที่ผ่านการใช้บีตา-ไซโคลเด็กซ์ทริน พบว่าสามารถลดค่าความเป็นกรดเนื่องจากการลดของ
กรดไขมันอิสระ ในขณะที่มีการเพิ่มขึ้นของค่าแอนนิซิดีนของน้้ามันเล็กน้อย นอกจากนี้การใช้บีตา-ไซโคลเด็กซ์
ทรินยังช่วยปรับปรุงคุณภาพของสีน้ามันปลาทูน่าให้ดีขึ้นได้ และไม่พบการเปลี่ยนแปลงของกรดไขมันส้าคัญ
โดยเฉพาะกลุ่มโอเมกา 3 ได้แก่ Eicosapentaenoic acid (EPA) และ Docosahexaenoic acid (DHA)

ABSTRACT
Effects of β-cyclodextrin on cholesterol removal in semi-refined tuna oil were studied. The initial
amount of cholesterol in semi-refined tuna oil was 955.29 mg/100 g. In the present study, addition of
β-cyclodextrin from 12-28% (g/100g tuna oil) provided about 53.0-88.8% cholesterol removal. The
optimum condition for cholesterol removal in the tuna oil was the following; β-cyclodextrin 20 g and
distilled water 200 ml were mixed with 100 g tuna oil at 400 rpm mixing speed 60°C for 30 minutes.
The cholesterol removal was 89% in this condition. At the optimized condition, acid value of the
treated tuna oil was decreased due to removal of free fatty acid while p-anisidine value was slightly
increased. The color improvement of the treated tuna oil was observed and fatty acid compositions
especially omega-3 fatty acid, Eicosapentaenoic acid (EPA) and Docosahexaenoic acid (DHA) contents
did not significantly change after treated with β-cyclodextrin.

Key Words: cholesterol, β-cyclodextrin, tuna oil
* Corresponding author; e-mail address: ffiswcw@ku.ac.th
1
ภาควิชาผลิตภัณฑ์ประมง คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ 10900
1
Department of Fishery Products, Faculty of Fisheries, Kasetsart University, Bangkok 10900

524

การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 55

สาขาประมง

ค้าน้า
น้้ามันปลาทูน่าเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่อุดมไปด้วยกรดไขมันไม่อิ่มตัวชนิดโอเมกา 3 โดยเฉพาะ
กรด-ไอโคซาเพนทาอีโนอิก (Eicosapentaenoic acid, EPA) และกรดโดโคซาเฮกซาอีโนอิก(Docosahexaenoicacid, DHA) ที่มีบทบาทและความส้าคัญต่อร่างกายมนุษย์ มีรายงานการศึกษาพบว่าสามารถใช้ป้องกันโรคหัวใจ
ขาดเลือด ลดปริมาณไขมันในเส้นเลือด ป้องกันโรคความดันโลหิตสูง ลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งบางชนิด
ลดอาการปวดบวมอักเสบจากโรคข้อกระดูก ช่วยในการพัฒนาระบบประสาท สมอง และจอประสาทตาของเด็ก
และประโยชน์ต่าง ๆ อีกมากมาย (Norum, 1992) น้้ามันปลาจึงเป็นที่นิยมส้าหรับกลุ่มผู้บริโภคที่ใส่ใจในสุขภาพ
แต่อย่างไรก็ตามน้้ามัน ปลามีองค์ประกอบของคอเลสเตอรอลตามธรรมชาติในปริมาณที่สูงด้วยเช่นเดียวกัน
ประมาณ 500-800 มิลลิกรัมต่อ 100 กรัม (Yavari et al., 2010) จากการศึกษาในมนุษย์และสัตว์เมื่อได้รับ
คอเลสเตอรอลและไขมันอิ่มตัวจะท้าให้ระดับคอเลสเตอรอลในพลาสมาเพิ่มขึ้นซึ่งมีผลต่อความเสี่ยงของการเกิด
โรคหัวใจและระบบหลอดเลือดอุดตัน ผู้บริโภคจึงให้ความส้าคัญกับปริมาณคอเลสเตอรอลในผลิตภัณฑ์อาหารที่
บริโภคมากขึ้นท้าให้ผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีคอเลสเตอรอล หรือผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการลดคอเลสเตอรอลให้มีปริมาณน้อย
จึงได้รับความสนใจและเป็นที่ต้องการของตลาด มีการศึกษาวิธีการลดคอเลสเตอรอลและน้าไปใช้ในผลิตภัณฑ์
อาหารอย่างกว้างขวางโดยสามารถใช้วิธีทางกายภาพ เคมี หรือชีวภาพ ได้แก่ การสกัดด้วยตัวท้าละลายอินทรีย์
การย่อยสลายโดยใช้จุลินทรีย์และเอนไซม์ การสกัดด้วยคาร์บอนไดออกไซด์ที่สภาวะเหนือจุดวิกฤต และการใช้
สารดูดซับ เป็นต้น อย่างไรก็ตามวิธีส่วนใหญ่ไม่มีความเฉพาะเจาะจงและท้าให้สู ญเสียคุณค่าทางโภชนาการไป
บางส่ ว น สารดูด ซั บ ที่ มีป ระสิ ท ธิ ภ าพในการดู ดซั บ คอเลสเตอรอลได้ ดี ที่ ไ ด้ รั บ ความสนใจและศึ ก ษาอย่ า ง
แพร่หลาย คือ บีตา-ไซโคลเด็กซ์ทรินซึ่งเป็นวงแหวนโอลิโกแซ็คคาไรด์เชื่อมต่อกันด้วยพันธะแอลฟา 1-4 ไกลโคซิดิ ก ประกอบกั น ด้ ว ยโมเลกุ ล ของกลู โ คส 7 โมเลกุ ล โครงสร้ า งรอบนอกของวงแหวนเป็ น ส่ ว นที่ ช อบน้้ า มี
ความสามารถในการละลายน้้าได้ ส่วนโครงสร้างภายในวงแหวนเป็นส่วนที่ไม่ชอบน้้าการจัดเรียงโมเลกุลของ
โครงสร้างภายในจะสามารถเกิดสารประกอบเชิงซ้อน (Inclusion complex) กับสารประกอบอินทรีย์ต่าง ๆ
รวมถึงคอเลสเตอรอลได้ (Alonso et al., 2009) จึงถูกน้ามาใช้ลดคอเลสเตอรอลในผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เช่น นม
(Kim et al., 2004) เนยแข็ง (Kwak et al., 2002) ครีม (Han et al., 2007; Ha et al., 2010) น้้ามันตับหมึก
(Lee et al., 2010) น้้ามันตับปลาคอด (Chang et al., 2010) น้้ามันหมู (Yen and Chen, 2000; Kim et al.,
2007) และไขมันอูฐ (Elsanhoty et al., 2011) นอกจากนี้บีตา-ไซโคลเด็กซ์ทรินยังมีคุณสมบัติอื่น ๆ ที่ส้าคัญ เช่น
สามารถบริโภคได้ ไม่มีความเป็นพิษ ดูดซับความชื้นได้ดี มีความคงตัว และแยกออกได้ง่าย (Kwak et al., 2002)
จึงถูกน้ามาใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมยา อุตสาหกรรมเครื่องส้าอาง อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม
ผู้วิจัยจึงสนใจในการน้าบีตา-ไซโคลเด็กซ์ทรินมาช่วยลดคอเลสเตอรอลในน้้ามันปลาทูน่าโดยศึกษาใน
ตัวอย่างน้้ามันปลาทูน่ากึ่งบริสุทธิ์เพื่อหาสภาวะที่เหมาะสมของการใช้บีตา-ไซโคลเด็กซ์ทรินในเบื้องต้นที่สามารถ
ลดคอเลสเตอรอลได้มากกว่าร้อยละ 80 โดยผลการศึกษาจะเป็นข้อมูลในการประยุกต์ใช้บีตา-ไซโคลเด็กซ์ทรินที่
เหมาะสมในขั้นตอนการท้าบริสุทธิ์น้ามันปลาทูน่าส้าหรับบริโภค และใช้เป็นแนวทางในการประยุกต์ใช้ในระดับ
อุตสาหกรรมต่อไป
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อุปกรณ์และวิธีการ
วัตถุดิบ
1. น้้ามันปลาทูน่ากึ่งบริสุทธิ์ (Semi-refined tuna oil) จากบริษัท ที. ซี. ยูเนียน อโกรเทค จ้ากัด
จังหวัดสมุทรสาคร เก็บรักษาในขวดอะลูมิเนียมพ่นด้วยแก็สไนโตรเจนก่อนปิดฝาและเก็บรักษาที่อุณหภูมิ -20
องศาเซลเซียสก่อนน้ามาศึกษาซึ่งมีปริมาณคอเลสเตอรอลตั้งต้น 955.29 มิลลิกรัมต่อ 100 กรัมของน้้ามัน
2. บีตา-ไซโคลเด็กซ์ทริน (β-Cyclodextrin) จากบริษัท Wako
การลดคอเลสเตอรอลด้วยบีตา-ไซโคลเด็กซ์ทริน
1. ศึกษาผลของความเข้มข้นของบีตา-ไซโคลเด็กซ์ทรินที่ระดับต่าง ๆ 5 ระดับ คือ ที่ปริมาณร้อยละ 12,
16, 20, 24 และ 28 ของน้้าหนักน้้ามันปลาทูน่า 100 กรัม ใช้วิธีการทดลองที่ดัดแปลงจากวิธีของ Chang et al.
(2010)
โดยผสมบีตา-ไซโคลเด็กซ์ทรินในน้้ากลั่น 200 มิลลิลิตร ก่อนที่จะเติมในน้้ามันปลาทูน่า 100 กรัม กวน
ผสมให้เข้ากันที่ความเร็ว 400 rpm อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 20 นาที จากนั้นน้าสารละลายที่ได้ไป
เหวี่ยงแยกที่ 10,000×g เป็นเวลา 10 นาที เก็บชั้นของน้้ามัน ระเหยเอาน้้าออกแล้วไปวิเคราะห์ปริมาณ
คอเลสเตอรอลโดยใช้เครื่อง Gas Chromatography ดัดแปลงจากวิธีของ Will และ Greenfield (1984) และ
เปรียบเทียบผลของความเข้มข้นของบีตา-ไซโคลเด็กซ์ทรินที่เหมาะสมโดยพิจารณาคัดเลือกที่ความสามารถใน
การลดปริมาณคอเลสเตอรอลได้มากกว่าร้อยละ 80 โดยค้านวณร้อยละของความสามารถในการลดปริมาณ
คอเลสเตอรอล ดังนี้
ความสามารถในการลดคอเลสเตอรอล (%)

=

(A-B) × 100
A

A = ปริมาณคอเลสเตอรอลในตัวอย่างน้้ามันตั้งต้น (Untreated) มีหน่วยเป็น mg/100 g
B = ปริมาณคอเลสเตอรอลในตัวอย่างน้้ามันที่ใช้บีตา-ไซโคลเด็กซ์ทริน (Treated with β-CD) มีหน่วยเป็น mg/100 g

2. ศึกษาผลของระยะเวลาในการผสมของบีตา-ไซโคลเด็กซ์ทรินที่แตกต่างกัน 4 ระดับ คือ ที่ระยะเวลาใน
การกวนผสม 5, 10, 20 และ 30 นาที ใช้วิธีการทดลองที่ดัดแปลงจากวิธีของ Chang et al. (2010)
โดยผสมบีตา-ไซโคลเด็กซ์ทริน ระดับความเข้มข้นที่คัดเลือกจากผลการศึกษาในข้อ 1 ในน้้ากลั่น 200
มิลลิลิตรก่อนที่จะเติมในน้้ามันปลาทูน่า 100 กรัม กวนผสมให้เข้ากันที่ความเร็ว 400 rpm อุณหภูมิ 60 องศา
เซลเซียส จากนั้นน้าสารละลายที่ได้ไปเหวี่ยงแยกที่ 10,000×g เป็นเวลา 10 นาที เก็บชั้นของน้้ามันระเหยเอาน้้า
ออกแล้ว ไปวิ เคราะห์ ป ริ มาณคอเลสเตอรอล และเปรี ย บเที ย บผลของระยะเวลาในการผสมที่ เหมาะสมต่ อ
ความสามารถในการลดปริมาณคอเลสเตอรอลตามวิธีการในข้อ 1.
การวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของคุณภาพน้้ามันปลาทูน่าหลังจากใช้บีตา-ไซโคลเด็กซ์ทริน
เมื่อได้สภาวะที่เหมาะสมของความเข้มข้นของบีตา-ไซโคลเด็กซ์ทรินและระยะเวลาในการผสมของบีตาไซโคลเด็กซ์ทรินต่อการลดคอเลสเตอรอลในน้้ามันปลาทูน่า น้ามาวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของคุณภาพน้้ามัน
ปลาทูน่าก่อนและหลังจากใช้บตี า-ไซโคลเด็กซ์ทริน ดังนี้
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1. คุณสมบัติทางเคมี
1.1 ค่าความเป็นกรด (Acid value: AV) (AOCS Ca 5a-40, 1998)
1.2 ค่าเพอร์ออกไซด์ (Peroxide value: PV) (AOCS Cd 8-53, 1998)
1.3 ค่าแอนนิซิดีน (p-anisidine value: p-AV) (AOCS Cd 18-90,1998)
1.4 ค่า TOTOX (AOCS Cg 3-91, 1998)
2. คุณสมบัติทางกายภาพ
2.1 วัดค่าสี ด้วยเครื่อง Minolta รุ่น CM-3500d
3. องค์ประกอบและปริมาณกรดไขมัน (AOAC, 2000)
การวิเคราะห์ทางสถิติ
การลดคอเลสเตอรอลด้วยบีตา-ไซโคลเด็กซ์ทริน ได้วางแผนการทดลองแบบ Complete Randomized
Design (CRD) วิเคราะห์ความแปรปรวนด้วยเทคนิค ANOVA ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 และเปรียบเทียบ
ค่าเฉลี่ยโดย Duncan’s range test (DMRT) และการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของคุณภาพน้้ามันปลาทูน่า
วิเคราะห์ผลทางสถิติโดยใช้การวิเคราะห์ความแตกต่างของข้อมูลระหว่าง 2 กลุ่มตัวอย่างที่ระดับความเชื่อมั่น
ร้อยละ 95

ผลและวิจารณ์ผลการทดลอง
ผลของการลดคอเลสเตอรอลด้วยบีตา-ไซโคลเด็กซ์ทรินที่ระดับความเข้มข้นต่าง ๆ
จากการศึกษาผลของบีตา-ไซโคลเด็กซ์ทรินที่ความเข้มข้นต่าง ๆ ในการลดปริมาณคอเลสเตอรอล เมื่อ
ผสมบีตา-ไซโคลเด็กซ์ทรินในน้้าจะสามารถละลายได้เล็กน้อยและส่วนใหญ่ยังคงกระจายตั วอยู่ในน้้า จากนั้น
น้าไปกวนผสมกับน้้ามันปลาทูน่า ของผสมได้เป็นอิมัลชันละเอียดเป็นเนื้อเดียวกัน สีเหลืองอ่อน มีความหนืด
เล็กน้อย โมเลกุลของบีตา-ไซโคลเด็กซ์ทรินเป็นวงแหวนคล้ายโดนัทโครงสร้างรอบนอกของวงแหวนเป็นส่วนที่
ชอบน้้ามีความสามารถในละลายน้้าได้และช่องว่างภายในวงแหวนเป็นส่วนที่ไม่ชอบน้้ารัศมีภายในมีขนาดพอดี
กับโมเลกุล คอเลสเตอรอล (Affinity) เกิ ดเป็ นสารประกอบเชิ งซ้อนจึ งสามารถเก็ บ กักคอเลสเตอรอลภายใน
ช่องว่าง ก่อนเหวี่ยงแยกตะกอนบีตา-ไซโคลเด็กซ์ทรินออกจากน้้ามัน (Alonso et al., 2009) แต่ที่ความเข้มข้น
บีตา-ไซโคลเด็กซ์ทรินร้อยละ 12 เมื่อผสมแล้วเกิดอิมัลชันเพียงบางส่วน กล่าวคือ มีชั้นน้้าด้านล่างและอิมัลชัน
ด้านบน และพบว่าเมื่อเพิ่มปริมาณบีตา-ไซโคลเด็กซ์ทรินความเข้มข้นร้อยละ 12 ถึง 28 ของน้้าหนักน้้ามันปลาทูน่าสามารถลดปริมาณคอเลสเตอรอลได้ร้อยละ 53.0-88.8 และไม่แตกต่างกันที่ระดับความเข้มข้นของบีตาไซโคลเด็กซ์ทรินร้อยละ 24 และ 28 (p>0.05) แสดงให้เห็นว่าการใช้บีตา-ไซโคลเด็กซ์ทรินที่ความเข้มข้น
ร้อยละ 24 ของน้้ าหนัก น้้ ามันปลาทูน่ า มีป ระสิท ธิภ าพสู งที่ สุด สามารถลดปริมาณคอเลสเตอรอลได้ร้ อยละ
87.7±1.1 (Table 1) เมื่อกวนผสมในอัตราส่วนน้้ามันปลาทูน่าต่อน้้ากลั่น 1:2 ที่ความเร็ว 400 rpm อุณหภูมิ 60
องศาเซลเซียส เป็นเวลา 20 นาที ผลผลิตของน้้ามันที่ผ่านการใช้บีตา-ไซโคลเด็กซ์ทรินที่ความเข้มข้นร้อยละ 12,
16, 20, 24 และ 28 ของน้้าหนักน้้ามันปลาทูน่า หลังจากเหวี่ยงแยกเอาตะกอนบีตา-ไซโคลเด็กซ์ทรินและระเหย
เอาน้้าออก จะได้ผลผลิตของน้้ามันเท่ากับร้อยละ 78.4±0.5, 73.3±0.9, 67.3±1.0, 61.1±1.6 และ 60.1±1.1
ตามล้าดับ
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ปริมาณบีตา-ไซโคลเด็กซ์ทรินที่เหมาะสมส้าหรับลดปริมาณคอเลสเตอรอลในน้้ามันปลาทูน่าใกล้เคียงกับ
ผลการทดลองในน้้ามันที่ได้จากสัตว์น้าของ Chang et al. (2010) ที่ศึกษาความเข้มข้นของบีตา-ไซโคลเด็กซ์ทริน
ที่เชื่อมต่อด้วยกรดอะดิพิกที่ร้อยละ 15-30 สามารถลดคอเลสเตอรอลในน้้ามันตับปลาคอดได้ร้อยละ 73.3880.45 และผลการศึกษาของ Lee et al. (2010) พบว่าความเข้มข้นของบีตา-ไซโคลเด็กซ์ทรินที่เชื่อมต่อด้วย
กรดอะดิพิกที่ร้อยละ 15-25 สามารถลดคอเลสเตอรอลในน้้ามันตับหมึกได้ร้อยละ 80.04-87.08 แต่จะแตกต่าง
จากผลการศึกษาของ Elsanhoty et al. (2011) ที่ใช้ความเข้มข้นของบีตา-ไซโคลเด็กซ์ทรินเพียงร้อยละ 1-10
สามารถลดคอเลสเตอรอลในน้้ามันอูฐได้ถึงร้อยละ 88.89-95.53 ทั้งนี้ปริมาณบีตา-ไซโคลเด็กซ์ทรินที่เหมาะสม
ขึ้นอยูก่ ับชนิดของผลิตภัณฑ์
ทั้งนี้การใช้บีตา-ไซโคลเด็กซ์ทรินที่ความเข้มข้นร้อยละ 20, 24 และ 28 ของน้้าหนักน้้ามันปลาทูน่า
สามารถลดคอเลสเตอรอลได้มากกว่าร้อยละ 80 ดังนั้นจึงพิจารณาเลือกใช้บีตา-ไซโคลเด็กซ์ทรินที่ความเข้มข้น
ร้อยละ 20 ของน้้าหนักน้้ามันปลาทูน่า ส้าหรับศึกษาผลของระยะเวลาในกวนผสมทีร่ ะดับต่าง ๆ ในล้าดับต่อไป
เนื่ องจากการเลื อกใช้ บีตา-ไซโคลเด็กซ์ ท ริน ที่ ความเข้ มข้น ร้ อยละ 24 อาจไม่เห็ น ความแตกต่างเนื่ องจากมี
ประสิทธิภาพในการลดคอเลสเตอรอลสูงอยู่แล้ว และหากปัจจัยดังกล่าวมีประสิทธิภาพการเพิ่มความสามารถใน
การลดคอเลสเตอรอลได้จะเป็นการลดปริมาณบีตา-ไซโคลเด็กซ์ทรินสามารถลดต้นทุนและลดปริมาณเศษเหลือ
จากตะกอนของบีตา-ไซโคลเด็กซ์ทรินในกระบวนการผลิตอีกด้วย
Table 1 Effect of various β-cyclodextrin concentrations on cholesterol removal from
semi-refined tuna oil
β-cyclodextrin

(%, g/100g tuna oil)

Cholesterol removal (%)1/
53.0 ± 0.5d
74.4 ± 0.3c
84.2± 0.5b
87.7± 1.1a
88.8 ± 0.6a

12
16
20
24
28

1/ Means within a column with different superscript letters difference (p<0.05)
Means of triplicate. Factors of cholesterol removal: Ratio of tuna oil to distilled water; 1:2,
mixing temperature 60 °C, mixing speed 400 rpm, mixing time 20 min.

ผลของการลดคอเลสเตอรอลด้วยระยะเวลาในการผสมของบีตา-ไซโคลเด็กซ์ทรินที่แตกต่างกัน
การศึกษาผลของระยะเวลาการผสมในการลดปริมาณคอเลสเตอรอล โดยใช้ความเข้มข้น บีตา-ไซโคลเด็กซ์ทรินร้อยละ 20 ต่อน้้าหนักน้้ามัน ระยะเวลาในการผสมที่ท้าการศึกษาอยู่ระหว่าง 5-30 นาที พบว่าทุก
ช่วงเวลาที่ท้าการศึกษาสามารถลดปริมาณคอเลสเตอรอลได้มากกว่าร้อยละ 80 และมีประสิทธิภาพในการลด
คอเลสเตอรอลได้สูงที่สุดร้อยละ 89 เมื่อเพิ่มระยะเวลาการกวนผสมเป็น 30 นาที (Table 2) การเพิ่มระยะเวลาใน
การผสมช่วยเพิ่มความสามารถในการจับโมเลกุลของคอเลสเตอรอลไว้ภายในโครงสร้างของบีตา-ไซโคลเด็กซ์ทรินได้ และผลผลิตของน้้ามันที่ผ่านการใช้บีตา-ไซโคลเด็กซ์ทรินที่ความเข้มข้นร้อยละ 20 ของน้้าหนักน้้ามันปลา
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ทูน่า และใช้ระยะเวลาในการผสมที่ 5, 10, 20 และ 30 นาที หลังจากเหวี่ยงแยกเอาตะกอนบีตา-ไซโคลเด็กซ์ทริน
และระเหยเอาน้้าออก จะได้ผลผลิตของน้้ามันเท่ากับร้อยละ 64.1±1.7, 66.7±1.4, 67.3±1.0 และ 67.3±1.3
ตามล้าดับ
Table 2 Effect of various mixing times on cholesterol removal from semi-refined tuna oil using
β-cyclodextrin
Mixing times (min.)
5
10
20
30

Cholesterol removal (%)1/
82.2 ± 1.0c
85.1 ± 0.9b
84.2± 0.5b
89.0± 1.1a

1/ Means within a column with different superscript letters difference (p<0.05)
Means of triplicate. Factors of cholesterol removal: 20% β-cyclodextrin concentration (g/100 g tuna oil),
Ratio of tuna oil to distilled water; 1:2, mixing temperature 60 °C, mixing speed 400 rpm.

ผลการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของคุณภาพน้้ามันปลาทูน่าหลังจากใช้บีตา-ไซโคลเด็กซ์ทริน
จากการน้าสภาวะที่เหมาะสมของการใช้บีตา-ไซโคลเด็กซ์ทรินต่อการลดปริมาณคอเลสเตอรอลในน้้ามัน
ปลาทูน่า คือ ความเข้มข้นบีตา-ไซโคลเด็กซ์ทรินร้อยละ 20 ต่อน้้าหนักน้้ามัน อัตราส่วนระหว่างน้้ามันปลาทูน่า
ต่อน้้า 1:2 กวนผสมที่อุ ณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส ความเร็ว 400 rpm ระยะเวลา 30 นาที มาศึกษาการ
เปลี่ยนแปลงคุณภาพของน้้ามัน ปลาโดยมีผลการวิเคราะห์องค์ประกอบของกรดไขมันและคุณสมบัติด้านต่าง ๆ
(Table 3) ดังนี้
1. คุณสมบัติทางเคมี
น้้ า มัน ปลาทู น่ าที่ ผ่ า นการใช้ บี ตา-ไซโคลเด็ ก ซ์ ท ริ น สามารถท้ าให้ ค่ าความเป็ น กรดลดลงอย่ า งมี
นัยส้าคัญจาก 0.29 เป็น 0.21 ซึ่งค่าความเป็นกรดเป็นตัวบ่งชี้ปริมาณกรดไขมันอิสระที่มีในน้้ามันซึ่งเป็นตัวเร่ง
การเกิดกลิ่นหืน จากปฏิกิริยาออกซิเดชันของน้้ามัน แสดงให้เห็นว่ากรดไขมันอิสระถูกก้าจัดออกไปพร้อมกับ
คอเลสเตอรอลด้วย สอดคล้องกับผลการศึกษาของ Elsanhoty et al. (2011) ที่ศึกษาการใช้บีตา-ไซโคลเด็กซ์ทรินในน้้ามันอูฐโดยใช้บีตา-ไซโคลเด็กซ์ทรินร้อยละ 7 อัตราส่วนระหว่างน้้ามันต่อน้้า 1:1 กวนผสมที่อุณหภูมิ 40
องศาเซลเซียส ความเร็ว 800 rpm ระยะเวลา 1 ชั่วโมง สามารถลดคอเลสเตอรอลได้มากกว่าร้อยละ 90 และลด
ค่าความเป็นกรดได้ มีรายงานการศึกษาการใช้บีตา-ไซโคลเด็กซ์ทรินในน้้ามันที่ได้ในแต่ละขั้นตอนการท้าบริสุทธิ์
น้้ามันหมูก็สามารถลดค่าความเป็นกรดได้เช่นเดียวกัน (Yen et al., 2000)
การเกิดออกซิเดชันเป็นปฏิกิริยาระหว่างออกซิเจนกับกรดไขมันไม่อิ่มตัว ของน้้ามันเกิดเป็นอนุมูลอิสระ
อย่างต่อเนื่องสามารถวัดอัตราการเกิดปฏิกริยาได้จากการวิเคราะห์ค่าเพอร์ออกไซด์และค่าแอนนิซิดีน การวัด
ไฮโดรเพอร์ออกไซด์ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ขั้นต้น (Primary product) ที่ได้จากปฏิกิริยาออกซิเดชัน ค่าเพอร์ออกไซด์
ของน้้ามันปลาทูน่าตั้งต้นมีค่า 5.18 มิลลิกรัมสมมูลย์/กิโลกรัม และเพิ่มขึ้นเป็น 5.34 มิลลิกรัมสมมูลย์/กิโลกรัม
(p>0.05) เมื่อใช้บีตา-ไซโคลเด็กซ์ทริน การวัดค่าแอนนิซิดีนเป็นการวัดสารประกอบอัลดีไฮด์ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ขั้น
ที่ส อง (Secondary product) ที่ ไ ด้ จากปฏิ กิ ริ ย าออกซิ เดชั น ของน้้ ามัน พบว่ า ค่าแอนนิ ซิดีน เพิ่ มขึ้ น อย่ างมี
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นัยส้าคัญจาก 134.34 เป็น 145.37 (p<0.05) เมื่อใช้บีตา-ไซโคลเด็กซ์ทริน เนื่องจากขั้นตอนในการผสมของ
บีตา-ไซโคลเด็กซ์ทรินเพื่อลดคอเลสเตอรอลในน้้ามัน ปลาทูน่าโดยการกวนผสมระหว่างบีตา-ไซโคลเด็กซ์ทริน
น้้ามัน และน้้า มีการเพิ่มอุณหภูมิ ความเร็ว และระยะเวลาในการกวนผสมซึ่งเป็นปัจจัยที่มีผลต่อการเร่งปฏิกิริยา
ออกซิเดชัน กล่าวคือ ความร้อน อากาศ และน้้า ช่วยกระตุ้นให้น้ามันสัมผัสกับออกซิเจนและเกิดออกซิเดชันได้
อย่างไรก็ตามการเสื่อมเสียที่เกิดขึ้นในน้้ามันสามารถลดได้ในระหว่างขั้นตอนการท้าบริสุ ทธิ์น้ามันปลาทูน่าใน
ขั้นตอนถัดไป เช่น การฟอกสี และการก้าจัดกลิ่น เป็นต้น (Yen and Chen, 2000)
2. คุณสมบัตทิ างกายภาพ
ค่าสีเป็นปัจจัยที่ส้าคัญในการก้าหนดมาตรฐานของน้้ามัน มีผ ลต่อมูลค่าและยอมรับของผู้บริโภคผล
การศึกษาแสดงการเปลี่ยนแปลงค่าสี ของน้้ามันปลาทูน่า (Table 4) โดยพิจารณาจากค่า L*(ค่าความสว่าง) a*
(ค่าความเป็นสีแดง) และ b*(ค่าความเป็นสีเหลือง) พบว่า การใช้บีตา-ไซโคลเด็กซ์ทรินสามารถเพิ่มค่าความ
สว่างและลดค่าความเป็นสีแดง และความเป็นสีเหลืองอย่างมีนัยส้าคัญ (p<0.05) แสดงให้เห็นว่าการใช้บีตา-ไซโคลเด็กซ์ทรินนอกจากจะสามารถจับคอเลสเตอรอลไว้ภายในโครงสร้างยังสามารถจับสารสีได้อีกด้วย (Yen and
Chen, 2000)
Table 3 Effect of β-cyclodextrin on semi-refined tuna oil quality
quality
oxidative stability
Acid value
Peroxide value (mEq/kg)
p-anisidine value
TOTOX value
Color
L*
a*
b*

Semi-refined tuna oil1/
Untreated
Treated with β-CD
0.29±0.02b
5.18±0.07a
134.34±0.81a
144.7

0.21±0.02a
5.34±0.04a
145.37±0.60b
156.05

79.79±0.03b
19.77±0.07b
110.17±0.05b

82.31±0.04a
16.11±0.06a
107.82±0.02a

1/ Means within a row with different superscript letters difference (p<0.05)
Means of triplicate. Factors of cholesterol removal: 20% β-cyclodextrin concentration (g/100 g tuna oil),
Ratio of tuna oil to distilled water; 1:2, mixing temperature 60 °C, mixing speed 400 rpm, mixing time 30 min.

3. องค์ประกอบและปริมาณกรดไขมัน
การศึกษาองค์ประกอบของกรดไขมัน ซึ่งประกอบไปด้วยกรดไขมัน 3 ประเภท คือ กรดไขมันอิ่มตัว
(Saturated fatty acid) กรดไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยว (Monounsaturated fatty acid, MUFA) และกรดไขมันไม่
อิ่มตัวเชิงซ้อน (Polyunsaturated fatty acid, PUFA) พบว่ากรดไขมันที่พบมากในน้้ามันปลาทูน่าประกอบด้วย
กรดไขมันอิ่มตัว ได้แก่ กรดไมริสติก (C14:0) กรดปาล์มิติก (C16:0) และกรดสเตรียริก (C18:0) กรดไขมันไม่
อิ่มตัวเชิงเดี่ยว ได้แก่ กรดโอเลอิก (C18:1, n-9) และกรดพาล์มมิโตเลอิก (C16:1,n-7) และกรดไขมันไม่อิ่มตัว
เชิงซ้อนที่อยู่ในกลุ่มโอเมกา 3 ได้แก่ EPA (C20:5 n-3) และ DHA (C22:6 n-3) เมื่อวิเคราะห์องค์ประกอบและ
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ปริมาณกรดไขมันในน้้ามันปลาทูน่ากึ่งบริสุทธ์ ก่อนและหลังการใช้บีตา-ไซโคลเด็กซ์ทรินเพื่อลดคอเลสเตอรอล
พบว่ า มี เ พี ย งกรดพาล์ ม มิ โ ตเลอิ ก ที่ เ พิ่ ม ขึ้ น อย่ า งมี นั ย ส้ า คั ญ (p<0.05) แต่ ไ ม่ มี ผ ลต่ อ การเปลี่ ย นแปลง
องค์ประกอบของกรดไขมันชนิดอื่น ๆ โดยเฉพาะ EPA และ DHA กรดไขมันส้าคัญในน้้ามันปลาทูน่า (Table 5)
มีรายงานการศึกษาผลของการใช้บีตา-ไซโคลเด็กซ์ทรินต่อการลดปริมาณคอเลสเตอรอลในน้้ามันหมู (Yen and
Tsai, 1995) ไขมันอูฐ (Elsanhoty et al., 2011) ซึ่งไม่พบการเปลี่ยนแปลงขององค์ประกอบกรดไขมัน ก่อนและ
หลังของการใช้บีตา-ไซโคลเด็กซ์ทริน
Table 5 Fatty acid composition of semi-refined tuna oil before and after treated with β-cyclodextrin

C14:0
C16:0
C16:1 n7
C16:2 n4
C16:3 n4
C18:0
C18:1 n9
C18:1 n7
C18:2 n6
C18:3 n3
C18:4 n3
C20:1 n9
C20:4 n6
C20:4 n3
C20:5 n3
C22:5 n3
C22:6 n3
others

Fatty acid composition (%) 1/
Untreated
Treated with β-CD
a
3.57 ± 0.01
3.60 ± 0.01a
21.40 ± 0.01 a
21.45 ± 0.08 a
5.21 ± 0.01 b
5.25 ± 0.01 a
1.57 ± 0.01 a
1.57 ± 0.00 a
0.72 ± 0.00 a
0.73 ± 0.01 a
6.62 ± 0.01 a
6.62 ± 0.04 a
12.97 ± 0.01 a
12.97 ± 0.05 a
2.18 ± 0.01 a
2.17 ± 0.02 a
1.36 ± 0.00 a
1.37 ± 0.00 a
0.52 ± 0.01 a
0.52 ± 0.00 a
0.76 ± 0.01 a
0.78 ± 0.01 a
1.00 ± 0.00 a
1.00 ± 0.01 a
2.08 ± 0.00 a
2.08 ± 0.01 a
0.43 ± 0.01 a
0.42 ± 0.01 a
5.48 ± 0.14 a
5.49 ± 0.04 a
1.49 ± 0.01 a
1.49 ± 0.01 a
23.89 ± 0.04 a
23.89 ± 0.10 a
8.78 ± 0.06 a
8.61 ± 0.12 a

1/ Means within a row with different superscript letters difference (p<0.05)
Means of triplicate. Factors of cholesterol removal: 20% β-cyclodextrin concentration (g/100 g tuna oil),
Ratio of tuna oil to distilled water; 1:2, mixing temperature 60 °C, mixing speed 400 rpm, mixing time 30 min.

สรุป
สภาวะที่เหมาะสมของบีตา-ไซโคลเด็กซ์ทรินต่อการลดคอเลสเตอรอลในน้้ามันปลาทูน่ากึ่งบริสุทธิ์ คือ
ผสมบีตา-ไซโคลเด็กซ์ทริน 20 กรัม ในน้้า 200 มิลลิลิตร ก่อนน้าไปกวนผสมกับน้้ามันปลาทูน่า 100 กรัม ที่
ความเร็ว 400 รอบต่อนาที อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 30 นาที สามารถลดคอเลสเตอรอลได้ร้อยละ
89 และมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงคุณภาพของน้้ามัน คือ ลดปริมาณกรดไขมันอิสระ ช่วยปรับปรุงสีของน้้ามันให้ดี
ขึ้น แต่มีการเพิ่มขึ้นของค่าเพอร์ออกไซด์ และค่าแอนนิซิดีนเล็กน้อย และไม่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบ
ของ EPA และ DHA ซึ่งเป็นกรดไขมันที่ส้าคัญกลุ่มโอเมกา 3 ในน้้ามันปลาทูน่า
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การศึกษาเบือ้ งตนความชุกชุมและการแพรกระจายของปลาในแหลงหญาทะเล
บริเวณอาวคุง กระเบน จังหวัดจันทบุรี
Preliminary study on fish abundance and distribution in seagrass beds around Ao Khung
Kraben, Chanthaburi Province
รัฐธีร ธนฐิติวราพงษ1* วรุฒ คงสงดวง1 นภาขวัญ แหวนเพชร1 และจิตติมา อายุตตะกะ1
Rattee Tanatitivarapong1*, Warut Kongsongduang1, Napakhwan Whanpetch1 and Chittima Aryuthaka1

บทคัดยอ
การศึกษาความชุกชุมและการแพรกระจายของปลาในแหลงหญาทะเลบริเวณอาวคุงกระเบน จังหวัด
จันทบุรี ชวงเดือนกันยายน 2559 จากการคนควาขอมูลและสํารวจอยางสังเขปพบวาในบริเวณอาวคุงกระเบนมี
การแพรกระจายของหญาทะเล 2 ชนิด ไดแก หญาคาทะเล (Enhalus acoroides) และ หญากุยชายเข็ม
(Halodule pinifolia) จึงทําการเก็บตัวอยางและสํารวจความชุกชุมและการแพรกระจายของปลาในแหลงหญา
ทะเล โดยใชอวนลอย (gill-nets) และแบงพื้นที่การเก็บตัวอยางตามการแพรกระจายของหญาทะเลออกเปน 3
บริเวณ คือ 1) บริเวณที่มีเฉพาะหญากุยชายเข็ม (Halodule pinifolia), 2) บริเวณที่มีหญาทะเลทั้งสองชนิดใน
บริเวณเดียวกัน (mixed area) และ 3) บริเวณที่มีเฉพาะหญาคาทะเล (Enhalus acoroides) และจากการศึกษา
พบวาการแพรกระจายของปลาในบริเวณที่มีเฉพาะหญาคาทะเล คิดเปนรอยละ 45 รองลงมา คือ บริเวณที่มี
หญาทะเลทั้งสองชนิดในบริเวณเดียวกัน คิดเปนรอยละ 29 และเขตที่มีเฉพาะหญากุยชายเข็ม คิดเปนรอยละ 26
ซึ่งปลาที่พบในแหลงหญาทะเลบริเวณอาวคุงกระเบนมากที่สุดคือ ปลาขางตะเภาลายโคง (Terapon jarbua) คิด
เปนรอยละ 27 ของตัวอยางปลาทั้งหมดที่จับได รองลงมาคือปลาหมูสีแกมแดง (Lethrinus lentjan) คิดเปนรอย
ละ 18 ของตัวอยางปลาทั้งหมดที่จับได

ABSTRACT
A study on fish abundance, distribution in the seagrass beds around Ao Khung Kraben,
Chanthaburi Province in September 2016 using gill-nets. The results showed that it could be divided the
space distribution of seagrass in three characteristics only Enhalus acoroides area, only Halodule pinifolia
area and both seagrass species area. In the only E. acoroides area found the distribution of most fish
accounted for 45%, followed by both seagrass species 29% and the least is only H. Pinifolia 26%. The
dominant species is 27% of jarbua terapon (Terapon jarbua) and 18% of pinkear emperor (Lethrinus
lentjan) of all fish samples.
Key words: fish abundance, seagrass, Ao Khung Kraben
Corresponding author; e-mail address: Rattee001@gmail.com
1
ภาควิชาวิทยาศาสตรทางทะเล คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร กรุงเทพฯ 10900
1
Department of Marine science, Faculty of Fisheries, Kasetsart University, Bangkok 10900
534

การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 55

สาขาประมง

คํานํา
แหลงหญาทะเลเปนระบบนิเวศชายฝงที่มีความสําคัญยิ่งระบบหนึ่ง เนื่องจากมีความหลากหลายของ
สิ่งมีชีวิตทั้งพืชและสัตว เริ่มตั้งแตผูผลิตขั้นตนของสายใยอาหารในระบบนิเวศหญาทะเลที่ประกอบดวยกลุม
สิ่งมีชีวิตที่ทําหนาที่สังเคราะหแสงขนาดเล็กมากจนถึงพืชชั้นสูง กลาวคือตั้งแตกลุมแพลงกตอน สาหราย จนถึง
หญาทะเล กลุมสัตวที่เขามาอาศัยอยูในแหลงหญาทะเลก็มีความหลากหลายของชนิด ขนาด และระยะในชวง
ชีวิตที่แตกตางกัน ทั้งกลุมที่อาศัยในมวลน้ําและพื้นทะเล เริ่มจากกลุมของแพลงกตอนสัตว ลูกสัตวน้ําวัยออน
จนถึงวัยรุน กลุมที่เปนอาหารของมนุษย เตาทะเล จนถึงกลุมสัตวเลี้ยงลูกดวยน้ํานมจําพวกพะยูนและโลมา
ความหลากหลายของชนิดสงผลถึงความสัมพันธในเชิงของสายใยอาหาร และการถายทอดพลังงานในระบบ
นิเวศหญาทะเลที่มีความซับซอนยิ่งขึ้น (สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝง และปาชายเลน,
2549) ซึ่งสภาพแวดลอมและลักษณะทางกายภาพของหญาทะเลเหมาะสมสําหรับเปนแหลงอนุบาล วางไข และ
เปนที่หลบภัยของปลาทะเล และสัตวทะเลนานาชนิด
ปลาเปนสัตวน้ํากลุมหลักที่พบในบริเวณแหลงหญาทะเล โดยเขามาหาอาหาร และเปนแหลงที่อยูอาศัย
ทั้งชั่วคราวและถาวร (อุกกฤต และ สุรีย, 2548) ซึ่งปลาในแนวหญาทะเลนั้นสวนใหญจะเปนปลาที่มีคุณคาทาง
เศรษฐกิจและสามารถนํามาบริโภคได จากการรายงานของ UNEP (2547) พบวาบริเวณแหลงหญาทะเลในอาว
คุงกระเบน จังหวัดจันทบุรี มีปลาที่เขามาอยูอาศัยทั้งสิ้น 32 วงศ (family) 55 ชนิด (species) เชน กลุมปลา
กะพง(Lutjanidae), กลุมปลาขางตะเภา (Terapontidae) กลุมปลาแปน (Leiognathidae) เปนตน ซึ่งแหลง
หญาทะเลบริเวณอาวคุงกระเบนนั้นเปนแหลงทําประมงพื้นบานที่สําคัญแหลงหนึ่งในจังหวัดจันทบุรี
ในอดีตแหลงหญาทะเลบริเวณอาวคุงกระเบนไดรับผลกระทบจากการทําประมงอวนรุน ศูนยการศึกษา
พัฒนาอาวคุงกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดําริ จึงไดมีการรณรงคหามเครื่องมืออวนรุนที่ใชเรือติดเครื่องยนต
ทําการประมงในอาว นอกจากนี้ มีการระบุวา แหลงหญาทะเลบริเวณอาวคุงกระเบนไดรับผลกระทบจากของเสีย
และน้ําทิ้งจากนากุงซึ่งอยูบริเวณโดยรอบอาว รวมทั้งมีการเก็บหญาทะเลมาจําหนายเพื่อทําเปนยารักษาโรค
(สํานักนโยบายและแผนสิ่งแวดลอม, 2541)
ในการศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคในการสํารวจความชุกชุมและการแพรกระจายของปลาในแหลงหญา
ทะเล บริเวณอาวคุงกระเบน จังหวัดจันทบุรี เพื่อใชเปนขอมูลเบื้องตนสําหรับการวางแผนการสํารวจและเก็บ
ตัวอยางประชาคมปลาในแหลงหญาทะเลที่มีความซับซอนของชนิดหญาทะเลในครั้งถัดไป และเปนขอ มูล
พื้นฐานเพื่อการจัดการและอนุรักษทรัพยากรทะเลในอนาคต
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อุปกรณและะวิธีการ
การสํารวจและเก็ก็บตัวอยางป
ปลาในแหลงหหญาทะเล
ศึกษาความชุกชุมและการแพรกระจายของปลาในนแหลงหญาทะะเล บริเวณทิศศตะวันตกเฉียงเหนืออาว
คุงกรระเบน อําเภออทาใหม จังหวััดจันทบุรี โดยยการสํารวจแลละเก็บตัวอยางปลาจํ
ง
านวน 6 สถานี ครอบบคลุมพื้นที่ 1
ตาราางกิโลเมตร เปปนบริเวณที่มการปกคลุ
ีก
มขอองหญาทะเลทีที่แตกตางกัน 3 บริเวณ คือ 11) บริเวณที่มีเฉพาะหญา
กุยชายเข็ม (Haloddule pinifoliaa) 2 สถานี ; KKB 1-1 และ KB 1-2, 2) บริเวณที่มีหญาททะเลทั้งสองชนินิด (H.
piniffolia และ Enhhalus acoroiddes) ในบริเวณ
ณเดียวกัน (mixed area) 2 สถานี ; KB 2-- 1และ KB 2--2 และ 3)
บริเววณที่มีเฉพาะหหญาคาทะเล (E.
( acoroidess) 2 สถานี ; KB
K 3-1 และ KB
K 3-2 (Figurre 1) เนื่องจากกอาวคุง
กระเเบน อยูภายใตตศูนยศึกษากาารพัฒนาอาวคคุงกระเบน อันเนื
น ่องมาจากพพระราชดําริ จึ งมีการรณรงคคหามใช
เครือ่องมือประมงบางประเภท ไดดแก เครื่องมือออวนลาก และเครื่องมืออวนนรุนที่ใชประกออบกับเรือยนต การสํารวจ
และเก็บตัวอยางปปลาในครั้งนี้จงใช
ึง เครื่องมือออวนลอย (gill-nnets) ขนาดตาาอวน 4 x 4 ตตารางเซนติเมตตร กวาง 1.2
เมตรร ยาว 50 เมตร ทําการวางออวนลอยทั้ง 3 บริเวณ ๆ ละ 2 ครั้งในขณะะน้ํากําลังขึ้น โดดยวางอวนลออยขนานกับ
กนอาว (ขวางกระแสน้ํา) ใชระยยะเวลาการทําประมงโดยเฉลีลี่ย 1 ชั่วโมงตอการวางอวนนลอย 1 ครั้ง เมืมื่อถึงเวลาทํา
การกกูอวนลอย นําตัวอยางปลาทีที่ไดมานับจํานนวน แยกชนิดเบื้องตน และววัดขนาด หลังจจากนั้นทําการรเก็บรักษา
สภาพตัวอยางดวยน้
ย ํายาฟอรมาลิ
า น 10% และะทําการจําแนนกชนิดตามหลัักอนุกรมวิธารรโดยละเอียดใใน
หองปปฏิบัติการตอไป
ไ สําหรับผลการวิเคราะหขขอมูลความชุกชุ
ก มของปลาจจะแสดงผลเปนนจํานวนตัวตอการวางอวน
อ
ลอย 1 ครั้ง นอกจากนี้ยังไดแสดดงผลเปนรอยลละความชุกชุม (% abundance) ของปลาาอีกดวย

Figure 1. Study site inn Ao Khung Kraben,
K
Chanthaburi provvince
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ผลและวิจารณผลการทดลอง
จากการจับปลาโดยใชอวนลอยทั้งหมด 6 ครั้งใน 3 บริเวณศึกษา สามารถเก็บตัวอยางปลาไดทั้งหมด
จํานวน 85 ตัวอยาง (samples) จาก 14 วงศ (family) 15 ชนิด (species) (Table 1) และพบวาปลาที่มีความชุก
ชุมในแหลงหญาทะเลมากที่สุดคือปลาขางตะเภาลายโคง (Terapon jarbua) จํานวนเฉลี่ย 4 ตัวตอการวางอวน
ลอย 1 ครั้ง คิดเปนรอยละ 27 ของจํานวนตัวปลาทั้งหมดที่จับได (27 % abundance) รองลงมาคือปลาหมูสี
แกมแดง (Lethrinus lentjan) จํานวนเฉลี่ย 3 ตัวตอการวางอวนลอย 1 ครั้ง คิดเปนรอยละ 18 ของจํานวนตัว
ปลาทั้งหมดที่จับได (18 % abudance) ซึ่งสวนใหญแลวจะพบปลาแพรกระจายอยูในบริเวณที่มีเฉพาะหญาคา
ทะเล (E. acoroides) ซึ่งมีพื้นที่ประมาณ 0.04 ตารางกิโลเมตร เปนจํานวนมากถึงรอยละ 45 ของจํานวนปลา
ทั้งหมดที่จับได โดยพบปลาจํานวนทั้งหมด 38ตัว จากปลา 11 ชนิด ไดแก ปลาแมว (Hamilton’s thryssa), ปลา
ตะเพียนน้ําเค็ม (chacunda gizzard shad), ปลากระบอกหางแบน (greenback mullet), ปลาขี้จีน
(glassfishes), ปลาสีกุนเกาะ (brownback trevally), ปลาแปนยักษ (common ponyfish), ปลากะพงขางปาน
(Russell’s snapper), ปลาหมูสีแกมแดง (pink ear emperor), ปลาขางลายสี่แถบ (fourlined terapon), ปลา
ขางตะเภาลายโคง (jabua terapon), และปลาสาก (pickhandle barracuda) รองลงมาคือ บริเวณที่มีหญาทะเล
ทั้งสองชนิดในบริเวณเดียวกัน (mixed area) ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 0.02 ตารางกิโลเมตร คิดเปนรอยละ 29
ของจํ า นวนตั ว ปลาทั้ ง หมดที่ จั บ ได โดยพบปลาจํ า นวนทั้ ง หมด 25 ตั ว
จากปลา 9 ชนิ ด ได แ ก ปลา
ตะเพียนน้ําเค็ม (chacunda gizzard shad), ปลาเห็ดโคน (silver sillago), ปลาสีกุนเกาะ (brownback
trevally), ปลาแปนยักษ (common ponyfish), ปลาหมูสีแกมแดง (pink ear emperor), ปลากุเราสี่เสน
(fourfinger threadfin), ปลาขางลายสี่แถบ (fourlined terapon), ปลาขางตะเภาลายโคง (jabua terapon) และ
ปลาวัวจมูกสั้น (silver tripodfish) พื้นที่ที่มีการกระจายของปลานอยที่สุดคือบริเวณที่มีเฉพาะหญากุยชายเข็ม
(H. pinifolia) ซึ่งมีพื้นที่ประมาณ 0.05 ตารางกิโลเมตร คิดเปนรอยละ 26 ของจํานวนตัวปลาทั้งหมดที่จับได
โดยพบปลาจํานวนทั้งหมด 22 ตัว จากปลา 7 ชนิด ไดแก ปลากระบอกหางแบน (greenback mullet), ปลาสีกุน
เกาะ (brownback trevally), ปลาแปนยักษ (common ponyfish), ปลาหมูสีแกมแดง (pink ear emperor), ปลา
กุเราสี่เสน (fourfinger threadfin), ปลาขางตะเภาลายโคง (jabua terapon) และปลาสลิดหินแขก (streaked
spinefoot) (Figures 2 & 3) ซึ่งสอดคลองกับรายงานการวิจัยของ Sudara (1991) และ สถาบันวิจัยและพัฒนา
ทรัพยากรทางทะเล ชายฝง และปาชายเลน (2549) ที่พบวาขอมูลปลาที่ไดจากการสํารวจเปนวงศของปลาที่
อาศัยและหากินอยูในแหลงหญาทะเล ปลาบางชนิดจะเขามาอาศัยอยูในแหลงหญาทะเลแบบถาวร ซึ่งเปนกลุม
ปลาขนาดเล็ก เชน กลุมปลาในวงศ Ambassidae (กลุมปลาขี้จีน) และปลาที่เขามาอาศัยอยูเปนครั้งคราว สวน
ใหญจะเปนปลาในระยะกอนวัยเจริญพันธุ เชน กลุมปลาในวงศ Carangidae (กลุมปลาสีกุน), Lutjanidae (กลุม
ปลากะพง), Lethrinidae (กลุมปลาหมุสี), Terapontidae (กลุมปลาขางตะเภา), Siganida (กลุมปลาสลิดหิน)
เปนตน
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Table 1 Fish abundance (ind.no. per haul) in area of Halodule pinifolia (HP), mixed seagrass species
(HP & EA) and Enhalus acoroides (EA) in Ao Khung Kraben, Chanthaburi province.
Fish family/species name
Family Engraulidae
Thryssa hamiltonii
Family Clupeidae
Anodontostoma chacunda
Family Mugilidae
Chelon subviridis
Family Ambassidae
Ambassis nalua
Family Sillagidae
Sillago sihama
Family Carangidae
Carangoides praeustus
Family Leiognathidae
Leiognathus equulus
Family Lutjanidae
Lutjanus russellii
Family Lethrinidae
Lethrinus lentjan
Family Polynemidae
Eleutheronema tetradactylum
Family Terapontidae
Pelates quadrilineatus
Terapon jarbua
Family Siganidae
Siganus javus
Family Sphyraenidae
Sphyraena jello
Family Triacanthidae
Triacanthus nieuhofii

Fish common name

HP

HP & EA

EA

KB 1-1 KB 1-2 KB 2-1 KB 2-2 KB 3-1 KB 3-2

Hamilton’s thryssa

0

0

0

0

1

3

chacunda gizzard shad

0

0

0

4

0

5

greenback mullet

1

0

0

0

0

1

scalloped perchlet

0

0

0

0

0

1

silver sillago

0

0

0

1

0

0

brownback trevally

0

3

0

1

1

4

common ponyfish

0

1

1

4

0

0

Russell’s snapper

0

0

0

0

1

0

pink ear emperor

0

2

0

5

5

3

fourfinger threadfin

0

1

0

1

0

0

fourlined terapon
jabua terapon

0
4

0
9

1
0

0
6

3
0

2
4

streaked spinefoot

0

1

0

0

0

0

pickhandle barracuda

0

0

0

0

1

0

silver tripodfish

0

0

0

1

0

0

จากการสํารวจและเก็บตัวอยางเดือนกันยายน 2559 บริเวณทิศตะวันตกเฉียงเหนือของอาวคุงกระเบน
พบวา ปลาในแหลงหญาทะเล เปนปลาที่เขามาอาศัยแบบชั่วคราวเนื่องจากในชวงเวลาที่น้ําลงต่ําสุดนั้น บริเวณ
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แหลงหญาทะเลในนอาวจะอยูพนน้
น ําทั้งหมดหรืรืออาจจะมีน้ําขั
า งเปนแองเพีพียงเล็กนอยเททานั้น ทําใหปลาไม
ล สามารถ
อาศััยอยูในแหลงหญ
ห าทะเลในชชวงเวลานั้นได ปลาเหลานี้จะเขามาหากินอาหารในชวงนน้ํากําลังขึ้นจนนถึงชวงน้ําขึ้น
สูงสุดและจะวายอออกจากแหลงหญาทะเลในชชวงเวลาน้ําลงง ชวงเวลาที่เหมาะสมกั
ห
บกาารทําประมงอววนลอยปลาในน
แหลงหญาทะเลบริริเวณอาวคุงกรระเบนนั้น คือ ชวงน้ํากําลังขึ้นจนถึงน้ําขึนสู
้น งสุด ซึ่งระยะะเวลาที่เหมาะะสมในการวาง
เครือ่องมือประมงนันอยู
น้ ในชวงเวลลา 1 ชั่วโมง กาารกูอวนลอยหนนึ่งครั้งจะไดปลาประมาณ
ล
220 - 30 ตัว
A

26%
45%
29%

B

Figuure 2. Percentages of fissh abundancce in study area:
a (A) perrcentages off total fish abbundance in
eachh
habitaat type, (B) percentages
p
of each fish species in eaach habitat tytype.
การสํารววจและเก็บตัวอย
ว างครั้งนี้เป นเพียงการศึศึกษาเบื้องตนในบริ
น
เวณที่มมีี ความแตกตางของการปก
า
คลุมมดวยหญาทะเลตางชนิดในนบริเวณที่ใกลลเคียงกันและเปนการทดลอองประสิทธิภาาพของเครื่องมืมือจับปลาในน
บริเววณแหลงหญาทะเล
า
ซึ่งขอมูลที่ไดนี้จะสา มารถนําไปปรระยุกตเพื่อเพิมพื
่ ้นที่การศึกกษาใหครอบคคลุมทั่วทั้งอาว
และครอบคลุมทุกฤดูกาลในรอบบป ในการศึกษษาครั้งตอไป
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A

B

C

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

D

O

Figuure 3. Fish sppecies in studdy area: (A) Thryssa ham
miltonii TL 14.8 cm, (B) Annodontostom
ma chacundaa
TL 99.5cm, (C) Chhelon subviriidis TL 14.2 ccm, (D) Ambbassis nalua TL 9.1 cm, ((E) Sillago sihhama TL 8.2
cm, (F) Carangooides praeusstus TL 9.7 ccm, (G) Leioggnathus equuulus TL 6.9 ccm, (H) Lutjaanus russellii
TL 12.4 cm, (I) Lethrinus
L
lenttjan TL 10.5 cm, (J) Eleuttheronema teetradactylumm TL 16.5 cm, (K) Pelatess
quadrilineatus TL
T 10.2 cm, (L) Terapoon jarbua TLL 10.2 cm, (M) Siganuss javus TL 8.2 cm, (N)
Sphyyraena jello TL 25.5 cm, (O) Triacantthus nieuhofii TL 6.8 cm (
= 5 cmm)

สรุป
การศึกษาาเบื้องตนของคความชุกชุมแลละการแพรกระะจายของปลาใในแหลงหญาททะเล บริเวณออาวคุงกระเบนน
จังหววัดจันทบุรี จํานวน 6 สถานีซึซ่งึ แตกตางกันนตามพื้นที่การรปกคลุมของชนิดหญาทะเล ในชวงเดือนกัันยายน 25599
พบปปลาทั้งหมดจํานวน 85 ตัวอยยาง (samples)) จาก 14 วงศ (family) 15 ชนิด (species)) โดยจะพบการแพรกระจาย
ของปปลามากที่สุดบริ
บ เวณที่มีเฉพาะหญาคาทะเล (E. acoroiddes) เปนจํานววนมากถึงรอยยละ 45 ของจํานวนตั
า
วปลาที่
จับไดดทั้งหมด เนื่องจากหญ
อ
าคาาทะเลเปนหญ
ญาทะเลที่มีขนาดใหญ ใบยาาว และมีมิติคความซับซอนขของแหลงที่อยู
ในขณ
ณะน้ําขึ้นคลายแหลงหญาคาบนบก
ค
รองลลงมาคือ บริเวณที่มีหญาทะะเลทั้งสองชนิดดในบริเวณเดียวกั
ย น (mixed
seaggrass speciees area) คิดเปปนรอยละ 29 ของจํานวนตัตัวปลาที่จับไดทัท้งหมด และบบริเวณที่พบการแพรกระจาย
ของปปลานอยที่สุดคืือบริเวณที่มเฉพาะหญ
ีเ
ากุยยชายเข็ม (H. pinifolia) คิดเปนรอยละ 266 ของจํานวนตัตัวปลาที่จับได
ทั้งหมด สวนใหญแล
แ วจะเปนปลาาเศรษฐกิจอยาง ปลาขางตะะเภาลายโคง, ปลากระบอกห
ป
หางแบน, ปลาหหมูสีแกมแดง,
ปลากะพงขางปานน, ปลาสาก เปนต
น น ซึ่งชาวปรระมงจะนําปลาที่ไดกลับไปปปรุงอาหารในค รัวเรือนเปนสวนใหญ
ว
เพราะะ
ปลาที่ไดมีขนาดลําตัวประมาณ 10 – 20 เซซนติเมตร ยังไมมถึงขนาดที่นยมซื
ิย ้อขายกันใในตลาด หากปลามีขนาดที่
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สามารถขายไดก็จะแบงนําไปขายตามตลาดในพืน้ ที่ การที่ชาวประมงในพืน้ ที่เลือกใชเครื่องมือประมงอวนลอยนั้นทํา
ใหการทําประมงไมไปรบกวนแหลงหญาทะเลในพื้นที่อีกทั้งยังเปนการกําหนดขนาดปลาที่จับไดโดยปรับเปลี่ยน
ขนาดตาของอวนเพื่อที่ใหปลาขนาดเล็กหลุดรอดออกไปไดเปนการอนุรักษทรัพยากรปลาวัยออนในแหลงหญาทะเล
อีกนัยหนึ่ง
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ผลของน้ํามันพรีอิมลั ซิฟายดที่มีตอคุณภาพทางเคมี และกายภาพของไสกรอกปลาอิมลั ชัน
Effect of Pre-emulsified oil on Physico-chemical Properties in Fish Emulsion Sausage
สมฤทัย สุจริตธรรม1 อัญชลี อุษณาสุวรรณกุล2 จิราพร รุงเลิศเกรียงไกร1 และ จีรวรรณ มณีโรจน1*
Somruethai Sutcharittham1*, Aunchalee Aussanasuwannakul2, Jiraporn Runglerdkriangkrai1
and Jirawan Maneerote1

บทคัดยอ
น้ํามันพรีอิมัลซิฟายด คือน้ํามันถั่วเหลืองที่ถูกนํามาดัดแปลงลักษณะทางกายภาพโดยการใชเทคนิคอิมัลซิฟเคชันรวมกับสารอิมัลซิฟายเออร เพื่อใชเปนสวนผสมในการผลิตไสกรอกอิมัลชัน ดังนั้นในการศึกษาครั้งนี้
มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาสัดสวนที่เหมาะสมของน้ํามันถั่วเหลือง ตอน้ํามันพรีอิมลั ซิฟายดจํานวน 5 ระดับ คือ 100:0,
75:25, 50:50, 25:75 และ0:100 (W/W) ที่มผี ลตอคุณภาพของไสกรอกปลาอิมัลชันทั้งในดานเคมี กายภาพ
และการยอมรับทางประสาทสัมผัส พบวาสัดสวนที่มากขึ้นของน้ํามันพรีอิมลั ซิฟายดสงผลใหปริมาณความชื้น
และคาความสวางของผลิตภัณฑสูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) และสงผลใหคาความแข็ง (hardness)
คาความยืดหยุน (springiness) พลังงานในการกัด (gumminess) และพลังงานที่ใชในการเคี้ยว(chewiness) มีคาลดลง
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) เมื่อเทียบกับสูตรควบคุม (100:0) ที่สัดสวนของน้ํามันถั่วเหลือง ตอน้ํามันพรีอิมัลซิฟายด 75:25 และ 0:100 เปนสัดสวนที่มีคา ความแข็ง ความยืดหยุน พลังงานในการกัด และพลังงานที่ใชในการเคี้ยว
ใกลเคียงกับสูตรควบคุม และมีคะแนนเฉลี่ยในดานความชอบโดยรวมในระดับปานกลาง

ABSTRACT
Pre-emulsified oil is a modified structure and physical properties soybean oil employed by
emulsification technique combined with the emulsifier to produce emulsion sausage. Thus, this study was to
investigate the optimum ratio between soybean oil and pre-emulsified oil in 5 ratios (100:0, 75:25, 50:50,
25:75 and 0:100) as effect to the quality of fish emulsion sausage in terms of physical, chemical properties
and sensory acceptance. The result showed that a greater amount of pre-emulsified oil were significant
higher in moisture content and lightness (p<0.05). The fish emulsion sausage was significantly decrease in
hardness, springiness, gumminess and chewiness (p<0.05) compared with control (100: 0), when the preemulsified oil was increased. The ratio of soybean oil to pre-emulsified oil at 75:25 and 0: 100 were optimum
ratio because the hardness, springiness, gumminess and chewiness were close to control. The average
overall liking score was accepted at a moderate level.

Keyword: pre-emulsified oil, fish emulsion sausage, sodium caseinate
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คํานํา
ไส้ กรอกเป็ นผลิตภัณฑ์ที่ได้ รับความนิยมในการเลือกรับประทานเนื่องจากเป็ นผลิตภัณฑ์ที่สะดวกต่อ
การบริ โภค และสามารถหารับประทานได้ งา่ ย อีกทั้งยังสามารถตอบสนองต่อพฤติกรรมของผู้บริ โภคในปั จจุบนั ได้
เป็ นอย่างดี โดยจะเห็นได้ วา่ ในปี ที่ผา่ นมา ผลิตภัณฑ์ไส้ กรอกมีมลู ค่ารวมทางการตลาดมากถึง 44,000 ล้ านบาท
และคาดว่าจะมีแนวโน้ มการบริ โภคเพิ่มขึ ้นมากกว่าร้ อยละ 15 ต่อปี (เจริ ญโภคภัณฑ์, 2557) ภาคอุตสาหกรรม
จึงมีการผลิตไส้ กรอกออกมาเพื่อจําหน่ายเป็ นจํานวนมาก ในประเทศไทยวัตถุดบิ ที่นิยมนํามาผลิตเป็ นผลิตภัณฑ์
ไส้ กรอก ได้ แก่ เนื ้อหมู เนื ้อวัว เนื ้อไก่ และเนื ้อปลา แต่ในปั จจุบนั ผู้บริ โภคหันมาให้ ความสนใจในการรับประทาน
อาหารเพื่อสุขภาพกันมากขึ ้นไส้ กรอกปลาจึงเป็ นทางเลือกที่ดี เนื่องจากเนื ้อปลามีโปรตีนที่คอ่ นข้ างสูง ไขมันตํ่า
และยังสามารถย่อยได้ งา่ ยซึง่ เหมาะกับผู้บริ โภคในทุกช่วงวัย นอกจากเนื ้อสัตว์เป็ นส่วนประกอบสําคัญในการ
ผลิตแล้ ว ยังมีอีกส่วนประกอบหนึง่ ที่สําคัญเพื่อช่วยให้ ไส้ กรอกมีเนื ้อสัมผัส รสชาติ และกลิน่ รสที่ดีเป็ นที่ยอมรับ
ของผู้บริ โภค สูตรการผลิตไส้ กรอกปลาอิมลั ชันดัดแปลงจากกองพัฒนาอุตสาหกรรมสัตว์นํ ้า (2554) มีการนํา
นํ ้ามันพืชในการผลิต แต่การใช้ นํ ้ามันพืชอาจทําให้ เกิดการแยกตัวของหยดนํ ้า และนํ ้ามัน เนื่องจากนํ ้ามันพืชมีจดุ
หลอมเหลวที่ตํ่า และเป็ นของเหลวที่อณ
ุ หภูมิห้อง (วรรณชยา,2556) Jiménez-Colmenero et al. (1995)
รายงานว่าการเตรี ยมนํ ้ามันพรี อิมลั ซิฟายด์ ซึง่ เป็ นกรรมวิธีการเตรี ยมนํ ้ามันโดยการดัดแปลงลักษณะทาง
กายภาพด้ วยเทคนิคอิมลั ซิฟิเคชัน (emulsification) ร่วมกับการใช้ สารอิมลั ซิฟายเออร์ (emulsifier) ซี่งสารอิมลั ซิฟายเออร์ ที่นิยมใช้ ในการเตรี ยมเพิ่มความคงตัวของอิมลั ชัน คือ โปรตีนจากถัว่ เหลือง และโปรตีนจากนม (Mine
et.al, 2010) โดยในการศึกษาครัง้ นี ้ได้ เลือกใช้ โปรตีนจากนม คือโซเดียมเคซิเนตมาใช้ เป็นสารอิมลั ซิฟายเออร์ ใน
การเตรี ยมนํ ้ามันพรี อิมลั ซิฟายด์ แทนที่โปรตีนจากถัว่ เหลือง เนื่องจากการใช้ โปรตีนจากถัว่ เหลือง ผลิตภัณฑ์ที่
ผลิตได้ จะมีกลิน่ และรสของถัว่ เหลืองซึง่ อาจไม่เป็ นที่ยอมรับของผู้บริ โภค และการนํานํ ้ามันพรี อิมลั ซิฟายด์มาใช้
เป็ นส่วนผสมในการผลิตไส้ กรอกอิมลั ชัน ยังสามารถช่วยลดปริ มาณนํ ้ามันที่ใช้ ในผลิตภัณฑ์ไส้ กรอกปลาอิมลั ชัน
ดังนั้นในการศึกษานี ้จึงมีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาสัดส่วนที่เหมาะสมของนํ ้ามันถัว่ เหลือง ต่อนํ ้ามันพรี อิมลั ซิฟายด์ที่มีผลต่อคุณภาพของไส้ กรอกปลาอิมลั ชันในด้ านเคมี กายภาพ และการทดสอบทางประสาทสัมผัส

อุปกรณ์ และวิธีการ
วัตถุดบิ
ซูริมิ เกรด AA บริ ษัท แปซิฟิคมารี นฟู๊ ดโปรดักส์ จํากัด จังหวัดสมุทรสาคร บรรจุในกล่องโฟมขนส่งทาง
รถยนต์โดยใช้ เวลาประมาณ 2 ชัว่ โมง มาที่ห้องปฏิบตั กิ ารภาควิชาผลิตภัณฑ์ประมง คณะประมง มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ และเก็บรักษาที่อณ
ุ หภูมิ -20 °C โซเดียมเคซิเนต (sodium casinate; SC) Excellion TM EM7
จากบริ ษัท ฟู้ดอินกรี เดียนท์ เทคโนโลยี จํากัด ไส้ คอลลาเจนเส้ นผ่านศูนย์กลางขนาด 20 มิลลิเมตรจากบริ ษัท
วินแชนซ์ อินดัสตรี ส์ จํากัด นํ ้ามันถัว่ เหลืองตราองุน่ เกลือป่ น แป้งมันสําปะหลัง ไข่ขาวพาสเจอร์ ไรส์ พริ กไทยขาว
ป่ น จาก ซุปเปอร์ มาเก็ตใกล้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน และนํ ้าแข็ง
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วิธีการทดลอง
1. การเตรี ยมนํา้ มันพรี อิมัลซิฟายด์
เตรี ยมนํ ้ามันพรี อิมลั ซิฟายด์โดยใช้ สดั ส่วนของ นํ ้า นํ ้ามันถัว่ เหลือง และโซเดียมเคซิเนตที่ 10:8:1
(%W/W) ซึง่ เป็ นสัดส่วนที่อ้างอิงจากการทดลองของ Jiménez-Colmenero et al. (2010) โดยนําโซเดียมเคซิเนต
ผสมกับนํ ้าเย็นอุณหภูมิ 4 °C โดยใช้ เครื่ องสับผสม ยี่ห้อ Stephan รุ่น UM5 ที่มีการควบคุมอุณหภูมิที่ 5 ˚C
ที่ความเร็ วรอบ 3,200 รอบต่อนาที นาน 2 นาที และนํามาสับผสมต่อกับนํ ้ามันถัว่ เหลือง นาน 3 นาที โดย
อุณหภูมิสดุ ท้ ายของตัวอย่างที่เตรี ยมจะต้ องไม่เกิน10 ˚C และนําไปเก็บรักษาที่อณ
ุ หภูมิ 4±2 ˚C นาน 24 ชัว่ โมง
ก่อนนํามาใช้ ในการศึกษาพฤติกรรมการไหลของนํ ้ามัน พรี อิมลั ซิฟายด์ด้วยเครื่ อง Rheometer (Model MCR
302, Anton Paar, Austria) ที่อณ
ุ หภูมิที่ 25 ˚C โดยใช้ แผ่นเพลทแบบคูข่ นาน (parallel plate) ที่มีขนาดเส้ นผ่าน
ศูนย์กลาง 50 มิลลิเมตร (PP50) ข้ อมูลที่ได้ ทําการวิเคราะห์โดยใช้ โปรแกรม RHEOPLUS/32 (Version 3.62)
โดยกําหนดช่องว่างระหว่างแผ่นเพลทให้ มีขนาด 1 มิลลิเมตร และวัดค่า Angular frequency (ω) ที่ 100 – 0.1
rad/s เพื่อหาช่วง linear viscoelastic (LVE) ที่ amplitude (γ) = 0.5% และใช้ สําหรับเตรี ยมผลิตไส้ กรอกปลา
อิมลั ชัน
2. ศึกษาปริมาณนํา้ มันถั่วเหลือง และนํา้ มันพรี อิมัลซิฟายด์ ท่ เี หมาะสมในแบตเทอร์ และไส้ กรอกปลา
อิมัลชัน
นํานํ ้ามันพรี อิมลั ซิฟายด์ที่เตรี ยมตามวิธีการในข้ อที่ 1 มาใช้ เป็ นส่วนผสมในการเตรี ยมแบตเทอร์ และไส้
กรอกปลาอิมลั ชัน โดยใช้ สว่ นผสมซึง่ ดัดแปลงจากกองพัฒนาอุตสาหกรรมสัตว์นํ ้า (2554) ดังแสดงใน Table 1
ผลิตไส้ กรอกปลาอิมลั ชันตามกรรมวิธีซงึ่ ดัดแปลงจากวิธีการของวรรณชยา (2556) โดยสับผสมซูริมินาน 1 นาที
เติมเกลือ และนํ ้าแข็งปริ มาณร้ อยละ 50 ของปริ มาณทั ้งหมดในสูตร สับผสมนาน 2 นาที เติมพริ กไทย นํ ้ามัน
พรี อิมลั ซิฟายด์ นํ ้าแข็งส่วนที่เหลือ และไข่ขาว สับผสมต่อ 3 นาที เติมแป้งมันสําปะหลังสับผสมต่อจนเข้ ากันโดย
ตลอดกระบวนการสับผสมใช้ เวลาไม่เกิน 10 นาที ซึง่ อุณหภูมิสดุ ท้ ายของตัวอย่างที่เตรี ยมจะต้ องไม่เกิน 10 ˚C
ซึง่ จะได้ สว่ นผสมมวลเหนียวที่เรี ยกว่า แบตเตอร์ โดยจะถูกนํามาอัดลงในไส้ คอลลาเจนขนาดเส้ นผ่านศูนย์กลาง
20 มิลลิเมตร มัดเป็ นท่อนยาวประมาณ 10 เซนติเมตร หลังจากนั ้นนํามาแช่ในนํ ้าอุ่นที่อณ
ุ หภูมิ 40±2 ˚C นาน 30
นาที และนํามาต้ มในนํ ้าที่อณ
ุ หภูมิ 75±2 ˚C นาน 30 นาที แช่ในนํ ้าผสมนํ ้าแข็งที่อณ
ุ หภูมิ 4±2 ˚C 10 นาที พักให้
สะเด็ดนํ ้า ก่อนนําไปเก็บรักษาที่อณ
ุ หภูมิ 4±2 ˚C เป็ นเวลา 12 ชัว่ โมง จึงนํามาวิเคราะห์สมบัตทิ างด้ านเคมี และ
กายภาพ โดยทําการวิเคราะห์ตวั อย่างละ 3 ซํ ้า วางแผนการทดลองแบบแบบสุม่ อย่างสมบูรณ์ (Completely
Randomized Design, CRD)

544

การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 55

สาขาประมง

Table 1 The formula for fish emulsion sausage in various ratio between soybean oil and
pre-emulsified oil
Ingredients
Surimi
Salt
Soybean Oil
Emulsified Soybean Oil
Tapioca flour
Egg white
Ground pepper
Ice

Quantity (%w/w)
B
C
56.5
56.5
1.7
1.7
11.25
7.5
3.75
7.5
3
3
1.7
1.7
0.6
0.6
21.50
21.50

A
56.5
1.7
15
0
3
1.7
0.6
21.50

D
56.5
1.7
3.75
11.25
3
1.7
0.6
21.50

E
56.5
1.7
0
15
3
1.7
0.6
21.50

Remark; A: the ratios of Soybean Oil: Emulsified Soybean Oil = 100:0, B: the ratios of Soybean Oil: Emulsified Soybean Oil =
75:25, C: the ratios of Soybean Oil: Emulsified Soybean Oil = 50:50, D: the ratios of Soybean Oil: Emulsified
Soybean Oil = 25:75 and E: the ratios of Soybean Oil: Emulsified Soybean Oil = 0:100

3. การวิเคราะห์ คุณภาพของไส้ กรอกปลาอิมัลชัน
3.1 คุณภาพทางเคมี และกายภาพ
นําไส้ กรอกปลาอิมลั ชันทั้ง 5 สูตรมาตัดให้ มีขนาดความยาวท่อนละ 2 เซนติเมตร เพื่อนําไปวัด
ค่าต่างๆ ดังต่อไปนี ้
3.1.1 ปริ มาณความชื ้น ดัดแปลงตามวิธีเลขที่ 945.43 (AOAC, 1995) ทําการวิเคราะห์ 3 ซํ ้า
3.1.2 ค่าความแข็งแรงของเจล (Gel Strength) โดยเป็ นการวัดค่าแรงที่ใช้ ในการเจาะ
(Breaking force) และระยะทางที่เข็มกดก่อนทะลุ (breaking distance) ด้ วยเครื่ องวัดลักษณะเนื ้อสัมผัส
(Texture analyzer) ยี่ห้อ Stable Micro System รุ่น TA-HD โดยใช้ หวั เจาะทรงกลมเส้ นผ่านศูนย์กลาง
5 มิลลิเมตร (P5S) เป็ นระยะทางร้ อยละ 50 ของความสูงตัวอย่าง โดยใช้ ความเร็ วก่อนกด ขณะกด และหลังกด
ที่อตั รา 2 มิลลิเมตรต่อวินาที ซึง่ ดัดแปลงจากวิธีการของ MFRD (1987) ทําการวิเคราะห์ 6 ซํ ้าต่อตัวอย่าง
3.1.3 ค่า Texture Profile Analysis (TPA) ซึง่ เลียนแบบการเคี ้ยวของมนุษย์ ด้ วยเครื่ องวัด
ลักษณะเนื ้อสัมผัส (Texture analyzer) ใช้ หวั วัดอะลูมิเนียมทรงกระบอกขนาดเส้ นผ่านศูนย์กลาง 50 มิลลิเมตร
(P/50) เป็ นระยะทางร้ อยละ 50 ของความสูงตัวอย่าง โดยใช้ ความเร็ วก่อนกด ขณะกด และหลังกดที่อตั รา 2
มิลลิเมตรต่อวินาที ซึง่ ดัดแปลงจากวิธีการของ Bourne (1978) ทําการวิเคราะห์ 6 ซํ ้าต่อตัวอย่าง
3.1.4 ค่าการอุ้มนํ ้าของไส้ กรอกปลาอิมลั ชัน (Water holding capacity) โดยตัดตัวอย่างขนาด
1.5×1.5×1.5 ลูกบาศก์เซนติเมตร ทําการชัง่ นํ ้าหนักตัวอย่างก่อนบีบและวางตัวอย่างบนกระดาษกรอง 4 แผ่น
บีบด้ วยแรงคงที่ 10 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร นาน 2 นาที ด้ วยเครื่ องวัดลักษณะเนื ้อสัมผัส (Texture
analyzer) โดยใช้ หวั วัดอะลูมิเนียมทรงกระบอกขนาดเส้ นผ่านศูนย์กลาง 50 มิลลิเมตร (P/50) และชัง่ นํ ้าหนัก
ตัวอย่างหลังการบีบ นําค่านํ ้าหนักก่อนบีบลบด้ วยนํ ้าหนักหลังบีบ จะได้ นํ ้าหนักนํ ้าที่ซมึ อยูบ่ นกระดาษกรองแล้ ว
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นําไปคํานวณค่า water holding capacity โดยดัดแปลงจากวิธีการของ Motohiro (1981) ทําการวิเคราะห์ 3 ซํ ้า
ต่อตัวอย่าง
3.1.5 ค่าสีในระบบ CIE L*a*b* ด้ วยเครื่ องวัดค่าสี Konica MINOLTA Spectrophotometer
CM-3500d ตามวิธีการของ Jiménez-Colmenero et al. (2010) ทําการวิเคราะห์ 3 ซํ ้าต่อตัวอย่าง
3.2 คุณภาพทางประสาทสัมผัส
ทดสอบคุณภาพทางประสาทสัมผัสของไส้ กรอกปลาอิมลั ชันด้ วยวิธีการให้ คะแนนความชอบ
9 ระดับ (9 point hedonic scale) โดย 1 คะแนนคือไม่ชอบมากที่สดุ และ 9 คะแนนคือชอบมากที่สดุ ทดสอบ
ในด้ าน ลักษณะปรากฏ สี กลิน่ กลิน่ รส เนื ้อสัมผัส และความชอบรวม ซึง่ ใช้ ผ้ ทู ดสอบทัว่ ไปจํานวน 30 คน
วางแผนการทดลองแบบสุม่ ในบล็อค (Randomized Complete Block Design; RCBD)
4. การวิเคราะห์ ทางสถิติ
วิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิตดิ ้ วยวิธี ANOVA (analysis of variance) และเปรี ยบเทียบความ
แตกต่างทางสถิตโิ ดยวิธี Duncan’ s New Multiple Range Test (DMRT) ด้ วยโปรแกรมสําเร็ จรูปทางสถิติ

ผลและวิจารณ์ ผลการทดลอง
1. ลักษณะปรากฏ และพฤติกรรมการไหลของนํา้ มันพรี อิมัลซิฟายด์
นํ ้ามันพรี อิมลั ซิฟายด์ที่เตรี ยมตามวิธีการของ Jiménez-Colmenero et al. (2010) โดยใช้ โซเดียมเคซิเนตเป็ นสารอิมลั ซิฟายเออร์ พบว่านํ ้ามันพรี อิมลั ซิฟายด์ที่เตรี ยมได้ มีสีขาวทึบแสง ข้ นหนืด และมีฟองอากาศ
ขนาดใหญ่ซงึ่ สามารถสังเกตเห็นได้ ด้วยตาเปล่าลอยอยูด่ ้ านบน และภายในเนื ้อของนํ ้ามันพรี อิมลั ซิฟายด์ ซึง่ เป็ น
ผลมาจากการใช้ แรงในการผสมที่คอ่ นข้ างสูง (3,200 รอบต่อนาที) ส่งผลให้ โซเดียมเคซิเนตที่มีคณ
ุ สมบัตเิ ป็ นทั ้ง
สารอิมลั ซิฟายเออร์ (Emulsifying agent) และสารที่ทําให้ เกิดโฟม (foaming agent) เมื่อมีการให้ แรงทางกล
โดยการตี หรื อปั่ นอย่างรุนแรง จะทําให้ พนั ธะระหว่างโมเลกุลของโปรตีนเกิดการเสียสภาพทางธรรมชาติ
(protein denaturation) และมีการคลายตัวของโครงสร้ างโปรตีน เกิดเป็ นฟิล์มและจับกับนํ ้าซึง่ อยูร่ อบๆ โมเลกุล
ของโปรตีน ซึง่ จะหันด้ านที่เป็ น hydrophobic ออกมาด้ านนอกทําให้ เกิดโครงสร้ างของโฟม โดยเกิดเป็ นแผ่นฟิล์ม
บางๆ ที่สามารถกักเก็บอากาศไว้ ได้ ในโครงสร้ าง (นิธิยา, 2553) แต่เมื่อนําไปเก็บรักษาที่อณ
ุ หภูมิ 4±2 ˚C
นาน 24 ชัว่ โมงพบว่าฟองอากาศที่เกิดบริ เวณผิวหน้ า และภายในเนื ้อของนํ ้ามันพรี อิมลั ซิฟายด์มีปริมาณที่ลดลง
เนื่องจากโปรตีนที่ได้ จากนมมีแรงตึงผิวตํ่าทําให้ เกิดโฟมได้ งา่ ย แต่โฟมที่ได้ จะไม่สามารถทําให้ ผลิตภัณฑ์คงตัวได้
นาน (Gaman and Sherrington, 1990) จึงเป็ นสาเหตุให้ ฟองที่เกิดขึ ้นหลังจากการเตรี ยมนํ ้ามันพรี อิมลั ซิฟายด์
มีปริ มาณลดลงอย่างเห็นได้ ชดั เจน และเมื่อนํานํ ้ามันพรี อิมลั ซิฟายด์มาทําการศึกษาพฤติกรรมการไหลด้ วย
เครื่ อง Rheometer ซึง่ ทําการวัดแบบ Frequency sweep มีการกําหนดค่า Angular frequency (ω) ที่
100 – 0.1 rad/s เพื่อทดสอบความคงตัวของนํ ้ามันพรี อิมลั ซิฟายด์โดยค่า ω ที่ลดลง และเวลาที่เพิ่มขึ ้น
มีผลต่อความคงตัวของนํ ้ามันพรี อิมลั ซิฟายด์และจากภาพดังแสดงใน Figure 1 พบว่ามีคา่ loss modulus (G”)
มากกว่าค่า storage modulus (G’) แสดงให้ เห็นว่านํ ้ามันพรี อิมลั ซิฟายด์ที่เตรี ยมโดยใช้ โซเดียมเคซิเนต
มีพฤติกรรมการไหลคล้ ายของเหลว ซึง่ จะเห็นการตัดกันของกราฟ (Cross over) ที่คา่ ω = 36.87 rad/s
และจากการสังเกตพบว่าเมื่อตั้งทิ ้งไว้ ที่อณ
ุ หภูมิ 4±2 ˚C เป็ นเวลาประมาณ 72 ชัว่ โมงพบว่านํ ้ามันพรี อิมลั ซิฟายด์เกิดการแยกชั ้น
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Figure 1 Time-dependent rheology behaviorr of emulsifiedd soybean oil stabilized by sodium caseeinate

2. ผลของสัดส่ วนระหว่
น
างนํา้ มัมนถั่วเหลืองและนํา้ มันพรีีอิมัลซิฟายดด์ ท่ มี ีต่อคุณภภาพทางเคมี
และะกายภาพ ขอองไส้ กรอกปลลาอิมัลชัน
สัดส่วนของนํ ้ามันพรี อมัิมลซิฟายด์ในสสูตรการผลิตไส้
ไ กรอกปลาอิมัมลชันทัง้ 5 สูตตร แสดงดัง Table 1
เนื่องงจากนํ ้ามันพรีรี อิมลั ซิฟายด์มีมนี ํ ้าเป็ นส่วนปประกอบอยูม่ ากถึงร้ อยละ 500 เมื่อมีการเปปลี่ยนแปลงสัดส่
ด วนของ
นํ ้ามันั ถัว่ เหลือง แลละนํ ้ามันพรี อมัิมลซิฟายด์จงึ มี ผลต่อคุณภาาพทางเคมี แลละกายภาพแสสดงดัง (Table 2) ซึง่ พบว่า
สัดส่วนของนํ ้ามันพรี อิมลั ซิฟายด์ที่เพิ่มขึ ้นส่งผผลให้ ปริ มาณความชื ้นของไไส้ กรอกปลาอิมมัลชันทัง้ 5 สูตร
ต เพิ่มขึ ้น
อย่างงมีนยั สําคัญ (p<0.05)
(
และะยังพบว่าปริ มมาณนํ ้ามันพรีอิอมิ ลั ซิฟายด์ในสั
น ดส่วนที่มากกขึ ้นได้ สง่ ผลกกระทบต่อ
ค่าความแข็งแรงของเจลของไส้ กรอกปลาอิ
ก
มลัลชันทัง้ 5 สูตรแต่
ร ไม่มีความแแตกต่างกันอยย่างมีนยั สําคัญ (p>0.05)
ซึง่ ค่าาที่แสดงใน Taable 2 มีแนววโน้ มลดลงเมื่ออสัดส่วนของนํนํ ้ามันพรี อิมลั ซิฟายด์เพิ่มขึ น้น
Table 2 Physico-chemical prroperties of ffish emulsion sausages inn various ratioo between soybean oil
and pre-emulsified oil
Properties
Moissture (% wet baasis)
%WHHC
gel sstrength (g.cm)) ns
Harddness (g)
Sprinnginess
Coheesiveness ns
Gum
mminess (g)
Chewwiness (g)
L*
a*
b*

A

B
d

C
c

D
b

E
b

61.18±0.11
58.86±1.09 d
277.004±20.95

62.93±0.09
76.87±0.75 a
264.24±13.98

64.92±0.006
74.58±0.79 b
261.84±12.16

64. 94±0.04
74. 55±0.75 b
2600.86±18.27

66.60±0.10 a
61.93±1.02 c
255.03±21.666

2632.448±91.33a
0.900±0.02 ab
0.447±0.03

22505.36±143.35a
0.92±0.04 a
0.46±0.03

2369.89±1551.65b
0.88±0.002 b
0.46±0.02

25988.39±38.23a
0.889±0.02 ab
0..40±0.17

2347.23±95.422b
0.90±0.02 ab
0.44±0.02

1262.000±48.44a
1139.222±61.77a

1 268.79±279.63a
1 168.12±293.32a

1082.37±766.08bc
953.46±73.84 bc

1239..59±50.57 ab
1109..47±63.94 ab

984.99±94.19 c
887.08±82.59 c

86.667±0.27c
0.599±0.02a
9.11±0.01a

87.61±0.21a
0.47±0.02c
8.51±0.01ab

87.37±0.003ab
0.58±0.002a
9.12±0.001a

87..11±0.01b
0.553±0.02b
7.667±1.59c

87.63±0.26a
0.52±0.01b
8.68±0.07ab

Remaark; A: the ratioos of Soybean Oill: Emulsified Soybbean Oil = 100:0,, B: the ratios of Soybean
S
Oil: Emuulsified Soybean Oil
= 75:25, C:: the ratios of Soyybean Oil: Emuls ified Soybean Oil = 50:50, D: the ratios of Soybeann Oil: Emulsified Soybean Oil
= 25:75 and E: the ratios off Soybean Oil: Em
mulsified Soybeann Oil = 0:100
abcd
Means in the same row with
w different supperscripts are significantly different (p<0.05).
ns
= non-siggnificant different
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และเมื่อทําการวัดค่า Texture Profile Analysis (TPA) พบว่าค่าความแข็ง (hardness) ค่าความยืดหยุน่
(springiness) พลังงานในการกัด (gumminess) และพลังงานที่ใช้ ในการเคี ้ยว(chewiness) มีคา่ ลดลงอย่าง
นัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) เมื่อเทียบกับสูตรควบคุม (0:100) ส่วนค่าการยึดเกาะกันของอาหาร
(cohesiveness) ของผลิตภัณฑ์ไส้ กรอกปลาอิมลั ชันไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญ (p>0.05)
ไส้ กรอกปลาอิมลั ชันทั้ง 5 สูตรมีแนวโน้ มค่าความสว่าง ( L*) เพิ่มขึ ้นอย่างมีนยั สําคัญ (p>0.05)
เมื่อเทียบกับสูตรควบคุม (100: 0) ซึง่ เป็ นผลเนื่องมาจากนํ ้ามันพรี อิมลั ซิฟายด์ที่เติมลงไปมีสีขาวทึบแสง
จึงช่วยให้ ผลิตภัณฑ์มีคา่ ความสว่าง ( L*) เพิ่มขึ ้น และยังมีสว่ นช่วยลดค่าสีแดง (a*) และค่าสีเหลือง (b*)
ในผลิตภัณฑ์ได้ อีกด้ วย
3. ผลของสัดส่ วนระหว่ างนํา้ มันถั่วเหลืองและนํา้ มันพรีอิมัลซิฟายด์ ท่ มี ีต่อคุณภาพทางประสาทสัมผัส
การทดสอบทางประสาทสัมผัสของไส้ กรอกปลาอิมลั ชันทั้ง 5 สูตร ที่มีสดั ส่วนของนํ ้ามันถัว่ เหลือง และ
นํ ้ามันพรี อิมลั ซิฟายด์ที่ตา่ งกัน ในด้ านลักษณะปรากฏ สี กลิน่ กลิน่ รส เนื ้อสัมผัส และความชอบรวม ดังแสดงใน
Table 3 พบว่าสูตรที่มีสดั ส่วนของนํ ้ามันถัว่ เหลือง และนํ ้ามันพรี อิมลั ซิฟายด์ที่ 100:0 ซึง่ เป็ นสูตรควบคุม
มีคะแนนความชอบเฉลี่ยในทุกลักษณะสูงที่สดุ แต่ไม่แตกต่างจากสูตรที่มีสดั ส่วนของนํ ้ามันถัว่ เหลือง และ
นํ ้ามันพรี อิมลั ซิฟายด์ที่ 0: 100 ในด้ านลักษณะปรากฏ กลิน่ กลิน่ รส และความชอบรวม ยกเว้ นลักษณะเนื ้อ
สัมผัสของไส้ กรอกของทัง้ 2 สูตร (สูตรควบคุม และ 0:100 )มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญ (p<0.05)
ซึง่ อาจเป็ นผลมาจากค่า Hardness ของสูตรที่มีสดั ส่วนของนํ ้ามันถัว่ เหลือง และนํ ้ามันพรี อิมลั ซิฟายด์ที่ 0: 100
มีคา่ น้ อยกว่าเมื่อเทียบกับสูตรควบคุม ส่วนคุณภาพทางประสาทสัมผัสด้ านสีของไส้ กรอกปลาอิมลั ชันทัง้ 5 สูตร
ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญ (p>0.05)
Table 3 The 9 point hedonic score of fish emulsion sausages
Sensory Attributes
A
B
a
Appearance
7.40±0.89
7.10±1.24 ab
Color ns
7.13±1.20
7.10±1.12
a
6.67±1.18 ab
Odor
6.93±1.14
Flavor
7.17±1.05 a
6.37±1.10 b
6.80±1.00 b
Texture
7.50±0.86 a
Overall liking
7.33±0.80 a
6.97±0.89 ab

C
7.17±1.15 ab
7.07±1.17
6.47±1.31 ab
6.57±1.07 b
7.20±1.13 ab
6.80±1.03 b

D
6.93±1.17 b
6.80±1.21
6.23±1.25 b
6.70±0.88 b
7.00±0.98 b
6.77±0.94 b

E
7.07±0.87 ab
6.97±1.25
6.53±1.11 ab
6.77±1.28 ab
6.93±1.05 b
6.97±1.16 ab

Remark; A: the ratios of Soybean Oil: Emulsified Soybean Oil = 100:0, B: the ratios of Soybean Oil: Emulsified Soybean Oil
= 75:25, C: the ratios of Soybean Oil: Emulsified Soybean Oil = 50:50, D: the ratios of Soybean Oil: Emulsified
Soybean Oil = 25:75 and E: the ratios of Soybean Oil: Emulsified Soybean Oil = 0:100
abcd
Means in the same row with different superscripts are significantly different (p<0.05).
ns
= non-significant different

สรุ ป
นํ ้ามันพรี อิมลั ซิฟายด์ที่เตรี ยมโดยใช้ โซเดียมเคซิเนต นํ ้า และนํ ้ามันถัว่ เหลืองที่อตั ราส่วน 1: 8 : 10
ตามลําดับ มีพฤติกรรมการไหลคล้ ายของเหลว และมีคา่ loss modulus (G”) มากกว่าค่า storage modulus
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(G’) และการศึกษาผลของนํ ้ามันถัว่ เหลือง ต่อนํ ้ามันพรี อิมลั ซิฟายด์ที่เตรี ยมโดยใช้ โซเดียมเคซิเนตที่สดั ส่วน
100:0, 75:25, 50:50, 25:75 และ0:100 พบว่าสัดส่วนของนํ ้ามันพรี อิมลั ซิฟายด์ที่สงู ขึ ้น ส่งผลให้ มีปริ มาณ
ความชื ้น และความสว่างเพิ่มขึ ้น แต่คา่ ความแข็ง ค่าความยืดหยุน่ พลังงานในการกัด และพลังงานที่ใช้ ในการ
เคี ้ยว ของไส้ กรอกปลาอิมลั ชันมีคา่ ลดลงเมื่อเทียบกับสูตรควบคุม (100:0) และการทดสอบทางประสาทสัมผัสที่
สัดส่วน 0:100 ได้ รับคะแนนเฉลี่ยความชอบรวมไม่แตกต่างจากสูตรควบคุม การใช้ นํ ้ามันพรี อิมลั ซิฟายด์ทดแทน
นํ ้ามันพืชในผลิตภัณฑ์ไส้ กรอกปลาอิมลั ชันสามารถลดปริ มาณการใช้ นํ ้ามันในสูตรการผลิตได้ แต่อย่างไรก็ตาม
ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมเพื่อนําข้ อมูลที่ได้ มาใช้ เป็ นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ไส้ กรอกปลา
อิมลั ชันต่อไป
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การศึ กษาเทคนิควิธีการเก็บตัวอย่ างเชิงคุณภาพของไดอะตอมพืน้ ทะเลในแหล่ งทาการประมง
หอยลาย อาเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด
Qualitative Sampling Techniques of Benthic Diatoms in Short-necked Clam (Paphia undulata)
Fishing area, Laem Ngop District, Trat Province
ภรณ์ วมิ ล สามปรุ 1* ณัฏฐณิชา ศรีแก้ วดี 1 นภาขวัญ แหวนเพชร 1 และ จิตติมา อายุตตะกะ 1
Ponwimon Sampru1*, Natthanicha Srikaewdee1, Napakhwan Whanpetch1 and Chittima Aryuthaka1

บทคัดย่ อ
การศึกษาเทคนิควิธีการเก็บตัวอย่างไดอะตอมพื ้นทะเลเชิงคุณภาพของไดอะตอมพื ้นทะเล 2 วิธี คือ (1)
การใช้ ผ้า ขนาด 10X10 ตารางเซนติเมตร และ (2) การใช้ หลอดพลาสติกขนาดเส้ นผ่านศูนย์กลาง 3 เซนติ เมตร
พบไดอะตอมพืน้ ทะเลทัง้ หมด 2 ชัน้ รวม 9 สกุล โดยแบ่งเป็ นชัน้ Bacillariophyceae (Diatom) 8 ชนิด ได้ แก่
Cyclotella meneghiniana, Paralia sulcata, Coscinodiscus radiscus, Cymbella pusilla, Amphora sp.,
Gyrosigma sp., Pleurosigma sp. และ Surirella ovata ส่ว นชัน้ Dinophyceae 1 ชนิด ได้ แก่ Dinobryon
tabellariae นอกจากนี ้ไม่พบความแตกต่างของชนิด ของไดอะตอมพืน้ ทะเลจากการศึกษาเทคนิค วิ ธีการเก็ บ
ตัวอย่างทัง้ 2 วิธี แต่พบว่าวิธีการใช้ หลอดพลาสติกให้ ค่าความหนาแน่นของไดอะตอมพื ้นทะเลสูงกว่าวิธีการใช้
ผ้ า

ABSTRACT
Comparative study on the qualitative of sampling techniques of benthic diatoms in the
short-necked clam (Paphia undulata) fishing area between the cloth of 10x10 cm2 and the syringe of
3 cm in diameter from surface substrate. Nine species of benthic diatoms in 2 classes namely
Cyclotella meneghiniana, Paralia sulcata, Coscinodiscus radiscus, Cymbella pusilla, Amphora sp.,
Gyrosigma sp., Pleurosigma sp. and Surirella ovata in Class Bacillariophyceae (Diatom). Another
species found, Dinobryon tabellariae in Class Dinophyceae. Both methods yielded the same result in
term of species diversity. However the syringe method yielded higher cells density.
Key Word: benthic diatoms, density, Trat Province
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คานา
ไดอะตอม (diatom)เป็ นที่ ร้ ู จัก กั น ดี ว่ า เป็ นตั ว ชี ว้ ั ด ทางชี ว ภาพที่ ดี เ ยี่ ย ม และมี ค วามน่ า เชื่ อ ถื อ
(Battarbbee, 1986) เคยถูกใช้ เป็ นเครื่ องมือในการศึกษาเกี่ยวกับระบบนิเวศก่อนปี ค.ศ. 1900 (Juggins, 1992)
นอกจากนี ไ้ ดอะตอมยังเป็ นผู้ผลิ ต ขัน้ ต้ น ของระบบนิ เวศในห่ว งโซ่ อ าหาร เป็ นแหล่ งอาหารที่ ส าคั ญ ของ
เฮเทอโรโทรฟิ กแบคทีเรี ย (Heterotrophic bacteria หรื อ Heterotroph) สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังขนาดใหญ่ และ
สัตว์พื ้นทะเล นอกจากนี ้ยังเป็ นตัวช่วยสาคัญในการกักเก็บคาร์ บอนอีกด้ วย (Hope, 2004) โดยทัว่ ไปไดอะตอม
แบ่งออกเป็ น 2 กลุ่มใหญ่ คือ ไดอะตอมที่อยู่บนพื ้น (benthic diatom) และไดอะตอมที่เป็ นลอยอยู่ใ นมวลนา้
(plaktonic diatom) เราสามารถพบไดอะตอมได้ ทงในน
ั ้ ้าจืด น ้ากร่ อย และในทะเล แต่ ส่ว นใหญ่ จะพบในทะเล
(ลัดดา, 2544) นอกจากนีไ้ ดอะตอมบนพืน้ ท้ อ งทะเลส่ว นใหญ่ จะเกาะติ ด กับพืน้ ผิว ของวัสดุต่ า ง ๆ เช่น การ
เกาะติดบนปะการังเทียม หญ้ าทะเล หรื อผิวหน้ าดิน
หอยลาย (Paphia undulata) เป็ นสัตว์เศรษฐกิจที่สาคัญของประเทศไทยอีกชนิดหนึง่ ซึง่ สามารถสร้ าง
รายได้ คิดเป็ นมูลค่า 20,700,000 บาท ปริ มาณในการเก็ บเกี่ยว 13,806 ตัน และแนวโน้ มของผลผลิตที่เพิ่มขึนใน
้
ทุก ๆ ปี (Department of Fisheries, 2011) โดยทัว่ ไปสามารถพบหอยลายทังชายฝั
้
่ งทะเลอ่าวไทย และอันดามัน
อาศัยอยู่ใกล้ บริ เวณปากแม่น ้าที่มีความลึก 3-15 เมตร อยู่ใ นเขตบริ เวณนา้ ขึน้ – นา้ ลง หอยลายฝั งตัว อยู่ใ น
พื ้นดินเลน หรื อดินตะกอนเหลว และกินอาหารด้ วยวิธีการกรองกิน และกินซากสารอินทรี ย์ (Isara, 2013) ทังนี
้ ้ยัง
ไม่ทราบแน่ชดั ว่าหอยลายกินอาหารประเภทใดและอย่างใด แหล่งอาหารที่สาคัญของหอยลายอาจเกี่ยวข้ องกับ
แพลงก์ตอนพืชที่ล่องลอยอยู่ในมวลน ้าหรื อ แพลงก์ตอนพื ้นทะเล ( ไดอะตอมพื ้นทะเล) จากการสอบถามข้ อ มูล
ส่วนตัว (ยังไม่เผยแพร่ ) หอยลายมีแนวโน้ มจะกินสารอินทรีย์ที่อยู่บริเวณพื ้นทะเล (ซึง่ มีไดอะตอมพื ้นทะเลรวมอยู่
ด้ วย) โดยดูจากสัดส่วนปริมาณคาร์ บอนต่อไนโตรเจนของเนื ้อหอยลาย การสารวจและเก็บตัวอย่างไดอะตอมพืน้
ทะเลในบริ เวณแหล่งทาการประมงหอยลาย เพื่อให้ ทราบชนิด และการแพร่ กระจาย รวมถึงวิธีการเก็บตัวอย่างได
อะตอมพื ้นทะเลที่เหมาะสม จะเป็ นการช่ว ยให้ ได้ ข้อ มูลพืน้ ฐานที่สาคัญ สาหรั บการใช้ ประโยชน์ และจัด การ
ทรัพยากรหอยลายในอนาคต
เนื่องจากไดอะตอมมีแหล่งที่อยู่ที่หลากหลาย วิธีการเก็บตัวอย่า งไดอะตอมจากธรรมชาติ จึงมีค วาม
แตกต่างกันออกไปขึนอยู
้ ่กับแหล่งยึดเกาะของไดอะตอม เช่น การศึกษาไดอะตอมที่เป็ นอิฟิไฟต์บนใบของหญ้ า
ทะเล (ฐิ ติ มา, 2553) อย่า งไรก็ ต ามในการศึกษาครั ง้ นี ม้ ีวัต ถุประสงค์ เพื่อ หาเทคนิค วิ ธีการเก็ บตัว อย่า งเชิง
คุณภาพอย่างมีประสิทธิภาพ โดยทาการเปรี ยบเทียบวิ ธีการเก็บตัวอย่างไดอะตอมพื ้นทะเล โดยแบ่งวิธีการเก็ บ
ตัวอย่างออกเป็ น 2 วิธี คือ 1) การใช้ ผ้าขนาด 10X10 ตารางเซนติเมตร และ 2) การใช้ หลอดพลาสติกขนาดเส้ น
ผ่านศูนย์กลาง 3 เซนติเมตร เก็บตัวอย่างไดอะตอมบริ เวณผิวหน้ าดิน การเก็บตัวอย่างทัง้ 2 วิธี เพื่อ ศึกษาชนิด
และความหนาแน่ นของไดอะตอมบริ เวณผิว หน้ า ดิ น นอกจากนีย้ ังสามารถใช้ เทคนิค วิ ธี การเก็ บตัว อย่า ง
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ไดอะตอมเป็ นเครื่ อ งมือ หรื อ เป็ นแนวทางที่จะนาไปประยุกต์ ใ ช้ ร่ ว มกับวิ ธีศึกษาอื่ นๆ ได้ อี กด้ ว ย เนื่อ งจาก
ไดอะตอมสามารถเป็ นดัชนีชี ้วัดความอุดมสมบูรณ์ และแหล่งอาหารของสัตว์พื ้นทะเล เช่น หอยลาย ปลิงทะเล
และสัตว์น ้าวัยอ่อน ในปั จจุบนั ข้ อมูลและการศึกษาไดอะตอมในประเทศไทยยังมีน้อย จึงมีความจาเป็ นอย่างยิ่งที่
ต้ องศึกษาไดอะตอมเป็ นอย่างมาก เพื่อการใช้ ประโยชน์จากสัตว์น ้าในทะเลและแหล่งอาหารของสัตว์น ้าได้ อย่าง
มีประสิทธิภาพ

อุปกรณ์ และวิธีการ
การเก็บตัวอย่ างดินภาคสนาม
บริ เวณที่เก็บตัวอย่างดินอยู่ในแหล่งการทาประมงหอยลาย บริ เวณแหลมงอบ จังหวัดตราด ทาการเก็บ
ตัวอย่างทังหมด
้
6 สถานี (Figure 1) ซึง่ มีระดับความลึกของน ้าทะเล 2 – 5 เมตร ใช้ เครื่ องเก็บตัวอย่างตะกอนดิน
บริ เวณพื ้นทะเล (Ekman grab) ขนาด 15x15x15 ตารางเซนติเมตร โดยดัดแปลงจากวิธีการของ Holger (2007)
ตักดินขึนมา
้ ถ่ายน ้าออกอย่างช้ า ๆ จนหมด ซึง่ ต้ องรักษาบริ เวณหน้ าดินให้ คงรูปไว้ เก็ บตัว อย่า งไดอะตอมพืน้
ทะเลโดยใช้ เทคนิควิธีการเก็บตัวอย่าง 2 วิธี ดังนี ้
วิธี ท่ ี 1 การใช้ ผ้า ขนาด 10x10 ตารางเซนติ เมตร วางลงบนผิว หน้ า ดิ น และลอกออก (พยายามให้
ผิวหน้ าดินติดอยู่บนผ้ าให้ ทวั่ ทังแผ่
้ น) จากนันล้
้ างตัวอย่างที่อยู่บนผ้ าลงขวดเก็บตัวอย่าง และเก็บรักษาด้ วยน ้ายา
รักษาสภาพฟอร์ มาลีน 4%
วิธีท่ ี 2 การใช้ หลอดพลาสติกขนาดเส้ นผ่านศูนย์กลาง 3 เซนติเมตร ปั กลงไปในดิน จากนันดั
้ นดิ นจาก
ด้ านล่างขึนมา
้ 1 เซนติเมตร (Tohru el at., 2014) เก็ บตัว อย่า งดิ นด้ า นบนใส่ขวดเก็ บตัว อย่า ง และเก็ บรั กษา
ตัวอย่างด้ วยน ้ายารักษาสภาพฟอร์ มาลีน 4%

Figure 1 A map showing the sampling area.
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การทาความสะอาดเซลล์ ไดอะตอมพืน้ ทะเล
ทาความสะอาดเซลล์ไดอะตอมพื ้นทะเลด้ วยวิธีการของ Simonsen (1974) โดยนาตัวอย่างทีอ่ ยู่ในน ้ายา
รักษาสภาพฟอร์ มาลีนใส่หลอดทดลอง 1 มิลลิลิตร ตัง้ ทิ ้งไว้ ให้ ตกตะกอนจากนันน
้ ามาล้ างด้ วยน ้ากลัน่ โดยดูดน ้า
ส่วนที่ใสทิ ้งและเติมน ้ากลัน่ ลงไปให้ มีปริ มาตร 5 มิลลิลิตร (ตัวอย่าง + น ้ากลัน่ ) นาเข้ าเครื่ อ งเหวี่ ยงปั่ นที่ 3,000
รอบ/นาที เป็ นเวลา 10 นาที เพื่อให้ ตัวอย่างตกตะกอน และทาซ ้าอีก 5 ครัง้ เพื่อล้ างน ้ายารักษาสภาพฟอร์ มาลีน
เมื่อดูดส่วนที่ใสครัง้ สุดท้ ายออกทังหมด
้
ให้ เติมโปรแตสเซียมเปอร์แมงกาเนส (KMnO4) 1 มิลลิลิตร และทิ ้งไว้ ในที่
มืดเป็ นเวลา 24 ชัว่ โมง เมื่อครบ 24 ชัว่ โมงให้ นาตัวอย่างไปต้ มในนา้ พอเดื อ ด พร้ อมกับเติ มกรดไฮโดรคลอริ ค
(HCl) ทังนี
้ ้จะทาให้ ของเหลวกลายเป็ นสีน ้าตาลและเกิดฟอง ทาการต้ ม จนของเหลวเปลี่ยนเป็ นสีเขียวมะกอก
และนามาล้ างด้ วยน ้ากลั่นตามวิ ธีข้า งต้ น เพื่อ ล้ า งความเป็ นกรดให้ หมดไป และเติ มนา้ กลั่นในตัว อย่า งให้ มี
ปริ มาตร 5 มิลลิลิตร
การจาแนกชนิด และนับจานวนภายใต้ กล้ องจุลทรรศน์
นาตัวอย่างที่ผ่า นการล้ า งเซลล์เรี ยบร้ อยแล้ ว หยดลงบนแผ่นสไลด์ 1 หยด นาไปส่อ งภายใต้ กล้ อ ง
จุลทรรศน์กาลังขยายสูง นับจานวนไดอะตอมที่พบในระดับสกุล ทังนี
้ ้อาจมีเศษขยะหลงเหลือ และติดอยู่กับเซลล์
จึงต้ องแยกขยะออกจากเซลล์ก่อนจึงจะทาการนับ ได้ (อรรชนีย์, 2545) โดยยึดหลักการจัดในระดับอันดับ (order)
และ วงศ์ (family) ของ Simonsen (1979) และ Round et al. (1990)

ผลและวิจารณ์ ผลการทดลอง
ความหลากหลายของไดอะตอมพืน้ ทะเล
จากการศึกษาตัว อย่ า งพบว่ า พบไดอะตอมพืน้ ทะเลทัง้ หมด 2 ชัน้ รวม 9 ชนิด โดยแบ่ง เป็ นชัน้
Bacillariophyceae (Diatom) 8 ชนิด ได้ แก่ Cyclotella meneghiniana, Paralia sulcata, Coscinodiscus
radiscus, Cymbella pusilla, Amphora sp., Gyrosigma sp., Pleurosigma sp. และ Surirella ovata ชัน้
Dinophyceae 1 ชนิด ได้ แก่ Dinobryon tabellariae ซึง่ พบทังวิ
้ ธีการใช้ ผ้า และวิธีการใช้ หลอดพลาสติ ก ดังนัน้
ความแตกต่างของชนิดที่พบจึงไม่มีความแตกต่างกัน (Figure 2) และทัง้ 2 วิ ธีการเก็ บตัว อย่า งพบ Dinobryon
tabellariae และ Pleurosigma sp. เป็ นชนิดเด่น
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Figure 2 The Comparison of benthic diatom species between cloth method and syringe method. Bars
denote standard error of the mean.
ความหนาแน่ นของของไดอะตอมพืน้ ทะเลในแต่ ละสถานี
วิธี ท่ ี 1 จาก Figure 3 แสดงให้ เห็นว่ า ในสถานีที่ 1 พบ Dinobryon tabellariae, Pleurosigma sp.,
Gyrosigma sp. และ Coscinodiscus radiscus มีความหนาแน่นเฉลี่ยของเซลล์อ ยู่ที่ 19, 15, 12 และ 4 เซลล์
ต่อตารางเซนติเมตร ตามลาดับ ซึง่ สูงกว่าสถานี อื่ น ๆ นอกจากนีใ้ นสถานี 4 พบว่ า มีค วามหลากชนิด ของได
อะตอมพื ้นทะเลมากกว่าสถานีอื่น ๆ อีกด้ วย
วิธีท่ ี 2 จาก Figure 4 แสดงให้ เห็นว่าในสถานีที่ 1 พบ Dinobryon tabellariae มีค วามหนาแน่น เฉลี่ย
ของเซลล์ 206 เซลล์ต่อตารางเซนติเมตร ซึง่ มีความหนาแน่นสูงที่สดุ และ Gyrosigma sp. มีความหนาแน่นเฉลี่ย
ของเซลล์อยู่ที่ 83 เซลล์ต่อตารางเซนติเมตร ถัดมาคือสถานีที่ 2 พบ Pleurosigma sp., Dinobryon tabellariae
และ Coscinodiscus radiscus มีความหนาแน่นเฉลี่ยของเซลล์อยู่ที่ 77, 47 และ 12 เซลล์ต่อตารางเซนติ เมตร
ตามลาดับ ส่วนความหลากชนิดของไดอะตอมพื ้นทะเลพบมากสุดในสถานีที่ 4 และ 6

Figure 3 Cells density of benthic diatoms on the cloth in the study area.
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Figure 4 Cells density of benthic diatoms in the syringe in the study area.
เปรียบเทียบความหนาแน่ นของไดอะตอมพืน้ ทะเล ระหว่ างเทคนิควิธี ก ารเก็ บตัว อย่ างโดยการใช้ ผ้า
และการใช้ หลอดพลาสติก
ไดอะตอมพื ้นทะเลที่เก็บด้ วยวิธีการใช้ หลอดพลาสติกมีปริ มาณความหนาแน่น เฉลี่ย ของเซลล์สูงกว่ า
วิธีการใช้ ผ้า โดยชนิดเด่นที่พบ คื อ Dinobryon tabellariae, Coscinodiscus radiscus, Pleurosigma sp. และ
Gyrosigma sp. ซึง่ มีความหนาแน่นเฉลี่ยของเซลล์อยู่ที่ 49, 24, 19และ 16 เซลล์ต่อตารางเซนติเมตร ตามลาดับ
ในขณะที่วิธีใช้ ผ้านันมี
้ ความหนาแน่นเฉลี่ยของเซลล์เพียง 6, 2, 5 และ 2 เซลล์ต่ อ ตารางเซนติ เมตร ตามลาดับ
(Figure 2) และเมื่อเปรี ยบเทียบความหนาแน่นของไดอะตอมพื ้นทะเลในแต่ละสถานี พบว่า วิธีการเก็บตัวอย่า ง
ไดอะตอมพื ้นทะเลด้ ว ยวิ ธีใ ช้ หลอดพลาสติ กมีค วามหนาแน่นของเซลล์สูงกว่ า การเก็ บตัว อย่า งด้ ว ยวิ ธีใ ช้ ผ้า
(Figure 5) ซึง่ มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (p<0.05)

Figure 5 The comparison of benthic diatom cells density between cloth method and syringe method.
Bars denote standard error of the mean.
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จากการศึกษาครัง้ นี ้พบว่า ชนิดของไดอะตอมพื ้นทะเลที่พบมากในแหล่งทาการประมงหอยลาย อาเภอ
แหลมงอบ จังหวัด ตราด ได้ แก่ Dinobryon tabellariae, Coscinodiscus radiscus, Pleurosigma sp. และ
Gyrosigma sp. ซึง่ แตกต่างจากไดอะตอมที่พบบนใบหญ้ าทะเลที่มีชนิดเด่น ได้ แก่ Navicula sp., Amphora sp.
และ Nitzschia sp. (ฐิ ติ ม า, 2553) และไดอะตอมที่พ บในแหล่ง ปะการั ง เที ยม ได้ แก่ Mastogloia sp.,
Biddulphia sp., Triceratium sp. และ Podocystis sp. (อรรชนีย์, 2545) ทังนี
้ ้เนื่องจากความหลากหลายของ
ไดอะตอมขึน้ อยู่กับสภาพแวดล้ อ มและพื น้ ที่อ ยู่อ าศัย ซึ่งไดอะตอมแต่ ละชนิด มี สภาวะที่เหมาะสมต่ อ การ
เจริ ญเติบโตแตกต่างกัน ดังนันจึ
้ งสามารถใช้ ไดอะตอมเป็ นตัวชี ้ความสมบูรณ์ของดินและน ้าตามธรรมชาติได้

สรุ ป
บริ เวณแหล่งทาการประมงหอยลายซึง่ เป็ นสถานที่ทาการเก็บตัวอย่างไดอะตอมพื ้นทะเลทัง้ สองวิ ธี ไม่
พบความแตกต่างระหว่างชนิด แต่เมื่อเปรี ยบเทียบความหนาแน่นของเซลล์ พบว่าการเก็ บตัว อย่า งด้ ว ยเทคนิค
วิธีการใช้ หลอดพลาสติกมีความหนาแน่นเฉลี่ยของเซลล์สงู กว่ า การเก็ บตัว อย่า งด้ ว ยเทคนิค วิ ธีการใช้ ผ้า ทัง้ นี ้
เนื่องจากผ้ าที่แปะลงบนผิว ดิ นนัน้ อาจจะมี ไดอะตอมเกาะติ ด อยู่บนผ้ า อยู่เพียงเล็กน้ อย ซึ่งต่ า งจากการเก็ บ
ตัวอย่างด้ วยเทคนิควิธีใช้ การหลอดพลาสติกที่ไดอะตอมพื ้นทะเลอาจอยู่รวมกันเป็ นกลุ่มหนาแน่น เห็นได้ ชัด ว่ า
การเก็บตัวอย่างไดอะตอมพืน้ ทะเลที่อ ยู่ใ นดิ น ด้ ว ยเทคนิค วิ ธีใ ช้ หลอดพลาสติ ก มีประสิทธิ ภาพ และมีค วาม
สะดวกรวดเร็ ว ในการเก็ บตัว อย่า งในภาคสนามมากกว่ า การเก็ บตั ว อย่า งด้ วยเทคนิค วิ ธีก ารใช้ ผ้ า อี กด้ ว ย
นอกจากนี พ้ บไดอะตอมพื น้ ทะเลชนิ ด เด่ น ในบริ เ วณที่ มี ก ารท าประมงหอยลาย ของจัง หวัด ตราด คื อ
Dinobryon tabellariae, Coscinodiscus radiscus, Pleurosigma sp. และ Gyrosigma sp.
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การตกตะกอนและคุณสมบัตดิ นิ ตะกอนหลังจากการติดตัง้ แนวชะลอคลื่นแบบเลียน
แบบธรรมชาติในพืน้ ที่อาเภอบางปู จังหวัดสมุทรปราการ
Sedimentation and Sediment Quality after the Installation of Natural - Imitated Breakwater
at Bangpoo District, Samutprakan Province
ปภัชญา ศรีชาติ1 เชษฐพงษ์ เมฆสัมพันธ์1* ณิศรา ถาวรโสตร์ 1 และ จารุมาศ เมฆสัมพันธ์2
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บทคัดย่ อ
การศึกษาการเปลี่ยนแปลงตามระยะเวลาของการตกตะกอนและคุณสมบัติของดินตะกอน หลังการติดตัง้
แนวชะลอคลื่ นแบบเลี ยนแบบธรรมชาติ ใ นพื น้ ที่ อ าเภอบางปู จั งหวัดสมุ ทรปราการ จ านวนทั ง้ สิ น้ 8 สถานี
โดยทาการศึกษาในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2558 (1 เดือนหลังการติดตัง)้ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 (5 เดือนหลังการ
ติดตัง)้ และเดือนมิถนุ ายน พ.ศ. 2559 (9 เดือนหลังการติดตัง)้ มีจดุ เก็บตัวอย่างทังบริ
้ เวณหน้ าและหลังแนวชะลอคลื่น
ผลการศึกษาแสดงให้ เห็นว่า หลังจากการติดตัง้ แนวชะลอคลื่น 9 เดือน การปั กโดยการใช้ ไม้ พลาสติกพร้ อมราก
โกงกางเทียมที่มีความหนาแน่นสูง พบการตกตะกอนเพิ่มขึ ้นอย่างชัดเจน (20 เซนติเมตร) และหลังแนวชะลอคลื่นมีดิน
ตะกอนขนาด 63-125 ไมโครเมตรเพิ่มขึ ้นอย่างเห็นได้ ชดั ดินตะกอนโดยทั่วไปมีลกั ษณะเป็ นโคลนปนทราย ปริ มาณ
สารอินทรี ย์รวมในดินตะกอนมีค่าอยู่ระหว่างร้ อยละ 3.03 - 7.12 โดยภาพรวม พบว่าบริ เวณหน้ าแนวชะลอคลื่นมี
ปริ มาณสารอินทรี ย์รวมสูงกว่าบริ เวณหลังแนวชะลอคลื่น จากการศึกษาครัง้ นี ้พบว่าการติดตังแนวชะลอคลื
้
่นโดยการ
ใช้ ไม้ พลาสติกที่มีรากโกงกางเทียมทาให้ มีการตกตะกอนสะสมได้ ดีซงึ่ นับเป็ นประโยชน์ตอ่ การฟื น้ ฟูระบบนิเวศต่อไป

ABSTRACT
Research on changes in sedimentation and sediment quality after the installation of natural - imitated
breakwater at Bangpoo district, Samutprakan Province, was carried out during October 2015 and November
2016. The total of 8 sampling stations was set up both in front of and behind the breakwater. The results
demonstrated that the pattern of installation with density of wood-plastic composed with artificial root can
increase the sedimentation about 20 cm after the installation for 9 months. The grain sizes of 63-125 µm was
markedly increased behind the breakwater. In general, the sediment was composed of dense muddy sand.
Total organic matter (TOM) ranged between 3.03-7.12%. In front of the breakwater was higher than that of
behind the breakwater. Overall result indicated that the breakwater composing of the wood-plastic with artificial
root had more efficiency for increasing sedimentation rate. This information for useful in rehabilitation of the
coastal ecosystem in the near further.
Key Word: Breakwater, wood-plastic, sediment quality, Bangpoo
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คานา
ปั จจุบันปั ญหาการกัดเซาะชายฝั่ งของประเทศไทยทวีความรุ นแรงขึน้ อย่างชัดเจน ในอดีตป่ าชายเลน
เป็ นแนวกันคลื่นที่ดีและป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ งได้ เป็ นอย่างดี ซึง่ ป่ าชายเลนเป็ นระบบนิเวศที่ เชื่อมต่อระหว่าง
ระบบนิ เวศทางบกและระบบนิเวศทางทะเล ส่งผลต่อความอุดมสมบูรณ์ และความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต
(McLusky, 1981) เนื่องจากเป็ นแหล่งทับถมของตะกอนอินทรี ย์ ซึง่ เป็ นแหล่งอาหารที่มีความสาคัญของสิ่งมีชีวิต
ในบริ เวณนัน้ อย่ างไรก็ ต ามโดยทั่ว ไปการกัด เซาะบริ เวณพื น้ ที่ ช ายฝั่ ง มี ส าเหตุห ลัก มาจาก คลื่ น ลมพายุ
กระแสน ้าขึ ้นน ้าลง การเคลื่อนย้ ายของตะกอน รวมไปถึงการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และอีกหนึ่งสาเหตุที่
ส่งผลกระทบมากนันมาจากกิ
้
จกรรมของมนุษย์ ที่มีการบุกรุ กใช้ ประโยชน์พื ้นที่ป่าชายเลนมาอย่างชัดเจน
วิธีหนึ่งในการลดปั ญหาการกัดเซาะชายฝั่ ง ในพื น้ ที่ ใกล้ แนวป่ าชายเลนคือการสร้ างแนวชะลอคลื่น
ซึง่ เป็ นอีกหนึง่ วิถีทางที่น่าจะช่วยในการดักตะกอนที่ถกู พัดพามากับมวลน ้า อีกทังยั
้ งสามารถชะลอความแรงของ
คลื่นที่กระทบฝั่ งให้ ออ่ นกาลังลง ทาให้ เกิดการงอกใหม่ของพื ้นดินได้ ในปั จจุบนั รู ปแบบของการสร้ างเขื่อนชะลอ
คลื่นนัน้ ส่วนใหญ่เป็ นการปั กด้ วยไม้ ไผ่ ซึง่ เป็ นการใช้ วสั ดุทางธรรมชาติในการแก้ ไขปั ญหา อย่างไรก็ตามปั ญหา
สาคัญของการใช้ วสั ดุธรรมชาติ คือ ใช้ งานได้ ในระยะสัน้ และมีข้อจากัดในรู ปแบบการใช้ งานและแหล่งที่มา
การศึก ษาครั ง้ นี ม้ ี เ ป้ าหมายเพื่ อ พัฒ นาประสิ ท ธิ ภ าพของแนวชะลอคลื่ น ที่ ใ ช้ วัส ดุ แ บบเลี ย นแบบ
ธรรมชาติที่มีความทนทานกว่าไม้ ไผ่ โดยติดตามการเปลี่ยนแปลงตามเวลาของการตกตะกอน ขนาดอนุภาคดิน
ตะกอน และปริ มาณสารอินทรี ย์ในดินตะกอน เพื่อให้ ทราบลักษณะหรื อแนวโน้ มการเปลี่ยนแปลงหลังการติดตัง้
แนวชะลอคลื่นในรู ปแบบต่าง ๆ ทังนี
้ ้ เพื่อทราบประสิทธิภาพของแนวชะลอคลื่นแบบเลียนแบบธรรมชาติ ซึง่ เป็ น
ประโยชน์ตอ่ การวางแผนการบริ หารจัดการเพื่อการแก้ ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ งและการพัฒนาฟื น้ ฟูพื ้นที่ในเชิง
อนุรักษ์ ได้ อย่างเหมาะสมต่อพื ้นที่อื่น ๆ ได้ ตอ่ ไป

อุปกรณ์ และวิธีการ
พืน้ ที่ทาการศึกษา
ติดตามการตกตะกอนและคุณสมบัติของดินตะกอนหลังการติดตังแนวชะลอคลื
้
่นบริ เวณพืน้ ที่บางปู
จังหวัดสมุทรปราการ รวมทัง้ สิ ้น 8 สถานี โดยทาการศึกษาในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2558 (1 เดือนหลังติดตัง)้
เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 (5 เดือนหลังติดตัง)้ และเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2559 (9 เดือนหลังติดตัง)้ โดยแบ่ง
ออกเป็ น 2 บริ เวณ คือ บริ เวณหน้ าแนวชะลอคลื่น (สถานี BP1, BP3, BP5 และ BP7) และบริ เวณหลังแนว
ชะลอคลื่น (สถานี BP2, BP4, BP6 และ BP8) โดยรู ปแบบการติดตัง้ แนวชะลอคลื่นจะมี 4 รู ปแบบ
(ขนาดรู ปแบบละ 20X20 เมตร) ประกอบด้ วย คือ 1) ปั กไม้ พลาสติกพร้ อมรากโกงกางเทียมความหนาแน่นต่า
(420 ต้ น/แปลง) ซึง่ อยู่ระหว่าง สถานี BP1 และ BP2 2) ปั กไม้ พลาสติกพร้ อมรากโกงกางเทียมที่มีความหนาแน่น
สูง (630 ต้ น/แปลง) ซึ่งอยู่ระหว่าง สถานี BP3 และ BP4 3) ปั กไม้ พลาสติกโดยไม่มีรากโกงกางเที ยม
(420 ต้ น/แปลง) ซึง่ อยู่ระหว่าง สถานี BP5 และ BP6 และ 4) ปั กไม้ ไผ่ (420 ต้ น/แปลง) ซึง่ อยู่ระหว่าง สถานี BP7
และ BP8 ดังแสดงในภาพที่ 1 และ ภาพที่ 2
การเก็บตัวอย่ าง
ทาการเก็บตัวอย่างดินตะกอนทังสิ
้ ้น 8 สถานี โดยใช้ Sediment hand corer ขนาดเส้ นผ่านศูนย์กลาง
5 เซนติเมตร ที่ระดับความลึก 0-5 เซนติเมตร และใช้ cut plate ตัดดินออกเป็ นชัน้ ๆ ตามระดับความลึก
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ชัน้ ละ 1 เซนติเมตร และจะเก็ บ ตัวอย่ างดิ น ใส่ถุง polyethylene ที่ มี ซิ ป รู ด ปิ ด เก็ บ รั ก ษาที่ อุณ หภูมิ -4
องศาเซลเซี ย ส เพื่ อรอการวิ เคราะห์ ขนาดอนุภ าคดิน ตะกอน (Grain Size) ปริ มาณสารอินทรี ย์ ร วม
(Total Organic Matter) ในดินตะกอน ตามรายละเอียดดังนี ้
การศึกษาการตกตะกอน
ศึกษาการตกตะกอน ดาเนินการศึกษาโดยวัดความสูงของดินตะกอนที่เพิ่มขึ ้น หรื อลดลง เมื่อเทียบกับ
เครื่ องหมายที่ทาไว้ กบั ไม้ มาตรฐานที่ปักไว้ ในแต่ละสถานีที่ทาการศึกษา โดยวัดความสูงเริ่ มต้ นของดินตะกอนได้
วัดจากเครื่ องหมายที่ทาไว้ จนถึงผิวหน้ าดินตะกอน และคานวณการเปลี่ยนแปลงของการตกตะกอนในรอบถัดไป
จากเครื่ องหมายที่ทาเอาไว้

Figure 1 Sediment sampling stations (8 stations) during October 2015 and June 2016.
(a)

(b)

(c)

(d)

Figure 2 Installing characteristics of wood-plastic composed breakwaters; wood-plastic composed
with artificial root at low density (a), wood-plastic composed with artificial root at high
density (b), wood-plastic without artificial root (c) and bamboo stick.
การวิเคราะห์ หาขนาดอนุภาคของดินตะกอน (Grain Size)
ทาการผสมดินตัวอย่างที่ต้องการวิเคราะห์ให้ เข้ ากันแล้ วชัง่ ดินตะกอนประมาณ 10-20 กรัม หลังจากนัน้
ทาการร่ อนแบบเปี ยกดินบนตะแกรงร่ อนขนาด 1,000, 500, 250, 125 และ 63 ไมโครเมตร ตามลาดับ โดยร่ อน
ดินให้ ผ่านตามตะแกรงขนาดต่าง ๆ ล้ างอนุภาคดินขนาดเล็กให้ ลงไปตามชันต่
้ าง ๆ ด้ วยน ้าสะอาด แล้ วนาดิน
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ที่ค้างอยู่บนตะแกรงแต่ละชันถ่
้ ายใส่ลงในกระดาษกรอง Whatman No. 41 โดยที่กระดาษกรองนันต้
้ องผ่านการ
อบแห้ ง และชั่งนา้ หนัก เพื่อทราบค่านา้ หนักกระดาษแล้ ว นาดินที่ได้ ไปอบแห้ งทัง้ กระดาษกรองที่อุณหภูมิ
60 องศาเซลเซียส อย่างน้ อย 48 ชัว่ โมง หรื อจนกว่าดินจะแห้ งสนิทและนาดินที่ได้ ไปชัง่ น ้าหนัก โดยลบน ้าหนัก
กระดาษออก จะได้ นา้ หนักดินแห้ งของแต่ละชัน้ แล้ วนาไปคิดเป็ นร้ อยละต่อนา้ หนักดินแห้ งเริ่ มต้ นจึงนามา
คานวณหาสัดส่วนของอนุภาคดินตะกอนขนาดต่าง ๆ (จารุ มาศ, 2548)
วิเคราะห์ หาปริมาณสารอินทรี ย์รวม (Total Organic Matter)ในดินตะกอน
วิเคราะห์หาปริ มาณสารอินทรี ย์รวม (Total Organic Matter) โดยวิธี Ignition loss ( Verardo et al.,
1990) นาตัวอย่างดินตะกอนที่ผ่านการอบให้ แห้ งแล้ ว มาบดด้ วยโกร่ งให้ ละเอียด และแยกเอาเศษเปลือกหอย
หรื อหินออก นาถ้ วย crucible ไปเผาที่อณ
ุ หภูมิ 450 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 2 ชั่วโมง เมื่อเผาเสร็ จนาถ้ วย
crucible ไปตังทิ
้ ้งไว้ ให้ เย็นในโถดูดความชื ้นก่อนทาการชัง่ น ้าหนักถ้ วย crucible จากนันน
้ าตัวอย่างดินมาชัง่ ลง
ในถ้ วย crucible ประมาณ 2-3 กรัม แล้ วนาไปเผาที่อณ
ุ หภูมิ 550 องศาเซลเซียส นาน 3 ชัว่ โมง หลังจากนัน้
น าไปตัง้ ไว้ ใ ห้ เย็ น ในโถดูด ความชื น้ ก่ อนน าไปชั่ง หาน า้ หนัก ดิ น หลัง เผาเพื่ อตรวจสอบน า้ หนัก ที่ ห ายไป
เพื่อคานวณปริ มาณสารอินทรี ย์รวมในดินตะกอนต่อไป

ผลและวิจารณ์ ผลการศึกษา
การเปลี่ยนแปลงการตกตะกอนหลังการติดตัง้ แนวชะลอคลื่น
จากการศึกษาการตกตะกอนหลังการติดตังแนวชะลอคลื
้
่นผ่านไป 1 เดือน (ภาพที่ 3a) การเปลี่ยนแปลง
ของการตกตะกอนในแต่ล ะสถานี ค่อนข้ างใกล้ เคีย งกัน ซึ่งมีค่าอยู่ใ นช่ วงประมาณ 4 เซนติเมตร และเมื่อ
ระยะเวลาผ่านไป 5 เดือน (ภาพที่ 3b) พบว่าบริ เวณหลังแนวชะลอคลื่น มีการตกตะกอนที่เพิ่มมากขึ ้นอย่างเห็น
ได้ ชดั เจน และพบว่าลักษณะของดินตะกอนมีการเปลี่ยนแปลงไปจากช่วงหลังการติดตัง้ 1 เดือน ซึง่ สังเกตได้ จาก
การที่ ดิ น มี อ นุ ภ าคตะกอนที่ ใ หญ่ ขึ น้ แต่ ส ถานี BP8 บริ เ วณหลัง แนวชะลอคลื่ น (ปั ก ไม้ ไ ผ่ ) ยัง ไม่ พ บการ
เปลี่ยนแปลงของการตกตะกอนในบริ เวณพื ้นที่นี ้
(a)

(b)

(c)

Figure 3 Three dimension graphs of sedimentation around study area after breakwater installation for
one month (a), five months (b) and nine months (c)
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อย่างไรก็ตาม จากการศึกษาการตกตะกอนหลังการติดตังแนวชะลอคลื
้
่น บริ เวณหน้ าแนวชะลอคลื่น
และบริ เวณหลังแนวชะลอคลื่น พบว่า เมื่อระยะเวลาผ่านไปประมาณ 9 เดือน จะเห็น ว่าบริ เวณหลังแนว
ชะลอคลื่ น จะพบการสะสมของตะกอนที่ เ พิ่ ม ขึ น้ โดยมี ค่ า การตกตะกอนเฉลี่ ย อยู่ ใ นช่ ว งประมาณ 10-20
เซนติเมตร จะเห็นได้ ว่าใน สถานี BP2, BP4 และ BP6 มีการสะสมของตะกอนเพิ่มขึน้ อย่างต่อเนื่องตลอด
ระยะเวลาที่ ท าการศึ ก ษา ส่ ว นสถานี
BP8 พบการสะสมของตะกอนในปริ ม าณที่ น้ อยกว่ า สถานี
อื่น ๆ อย่างเห็นได้ ชดั (ภาพที่ 3c)
โดยภาพรวมของการศึกษาการเปลี่ยนแปลงตามระยะเวลาของการตกตะกอนในพื ้นที่บริ เวณหน้ าแนว
ชะลอคลื่น และบริ เวณหลังแนวชะลอคลื่น พบว่า ในบริ เวณหลังแนวชะลอคลื่น มีการสะสมของตะกอนที่ เพิ่ม
สูงขึ ้นอย่างชัดเจน สถานี BP 2 สถานี BP 4 และ สถานี BP 6 ซึง่ เกิดจากลักษณะของการติดตังแนวชะลอคลื
้
่น
แบบเลียนแบบธรรมชาติมีประสิทธิภาพในการดักตะกอนทาให้ มีการสะสมของตะกอนบริ เวณหลังแนวชะลอคลื่น
เพิ่มขึ ้นในระยะเวลาอันสัน้ ส่วนลักษณะของแนวชะลอคลื่นแบบปั กไม้ ไผ่มีการดักตะกอนได้ น้อยจึงทาให้ ไม่พบ
การเปลี่ยนแปลงของการสะสมของตะกอนในระยะเวลาอันสันซึ
้ ง่ อาจใช้ เวลาในการสะสมที่คอ่ นข้ างนานกว่า
การศึกษาขนาดอนุภาคดินตะกอนหลังการติดตัง้ แนวชะลอคลื่น
ผลการศึกษาขนาดอนุภาคดินตะกอนที่ระดับความลึก 0-1 เซนติเมตร บริ เวณหน้ าแนวชะลอคลื่นและ
บริ เวณหลังแนวชะลอคลื่น (ภาพที่ 4 และ 5) ในช่วงเดือนตุลาคม พ.ศ. 2558 (1 เดือนหลังการติดตัง)้
และเดือนมิถนุ ายน พ.ศ. 2559 (9 เดือนหลังการติดตัง)้
BP1
Oct-15

0.79
1.03

2.03
2.56
40.02

53.56

BP3
Oct-15

1.44
7.77

3.12

3.24
8.78

75.65

BP5
Oct-15

0.44 3.43
0.42

3.44

11.89

80.38

BP7
Oct-15

0.49
0.18

83.91

0.87

1.83
12.72

BP1
June-16

≥1000 mm
≥500 mm
≥250 mm
≥125 mm
≥63 mm
<63

0.70
0.52

1.62

2.63
8.07

86.46

≥1000 mm
≥500 mm
≥250 mm
≥125 mm
≥63 mm
<63

BP3
June-16

≥1000 mm
≥500 mm
≥250 mm
≥125 mm
≥63 mm
<63

BP5
June-16

≥1000 mm
≥500 mm
≥250 mm
≥125 mm
≥63 mm
<63

BP7
June-16

1.13
0.35

3.74

4.00
8.03

82.76

0.55
0.58

1.78

2.80

19.18
75.12

0.75
0.36

1.80
5.31
21.30

70.48

≥1000 mm
≥500 mm
≥250 mm
≥125 mm
≥63 mm
<63
≥1000 mm
≥500 mm
≥250 mm
≥125 mm
≥63 mm
<63
≥1000 mm
≥500 mm
≥250 mm
≥125 mm
≥63 mm
<63
≥1000 mm
≥500 mm
≥250 mm
≥125 mm
≥63 mm
<63

Figure 4 Changes in grain size compositions of sediment in front of the breakwater after breakwater
installation for one (October 2015) and nine (June 2016) months.
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โดยผลการศึกษา พบว่าเมื่อระยะเวลาหลังการติดตังแนวชะลอคลื
้
่นผ่านไป 1 เดือน ( เดือนตุลาคม พ.ศ.
2558) บริ เวณหน้ าแนวชะลอคลื่นโดยส่วนใหญ่จะมีขนาดอนุภาคของดินตะกอนที่ต่ากว่า 63 ไมโครเมตรเป็ น
ลักษณะของตะกอนโคลนปนทราย มีค่าอยู่ในช่วงร้ อยละ 70-80 ของดินตะกอนทัง้ หมด แต่จะพบว่าสถานีที่ 1
จะมีขนาดอนุภาคของดินตะกอนขนาด 63-125 ไมโครเมตร และขนาดอนุภาคที่ต่ากว่า 63 ไมโครเมตร มีสดั ส่วน
ที่ใกล้ เคียงกัน ส่วนบริ เวณหลังแนวชะลอคลื่นสัดส่วนของอนุภาคดินตะกอนจะมีขนาดต่ากว่า 63 ไมโครเมตร
มีคา่ อยู่ในช่วงร้ อยละ 80 ของดินตะกอนทังหมดโดยส่
้
วนใหญ่
BP2
Oct-15

1.01
0.83

1.91

BP2
June-16

≥1000 mm
4.95

≥500 mm
9.85

≥250 mm

1.29
5.45
26.04

≥125 mm
81.46

0.37
0.28
66.57

≥63 mm

0.62
0.22

3.63

11.60

BP4
June-16

≥500 mm

0.32
0.25

≥250 mm

0.80
3.75
25.24

≥125 mm
80.78

69.65

≥63 mm
<63

BP6
Oct-15

0.41
0.23
0.26

0.92
13.75

BP6
June-16

≥1000 mm
≥500 mm

0.50
0.51

≥250 mm

1.16
5.74
25.17

≥125 mm

84.44

66.92

0.53
0.23

1.14

BP8
June-16

≥500 mm

≥1000 mm
≥500 mm
≥250 mm
≥125 mm

≥1000 mm
0.59
0.36

≥250 mm

1.48
3.89
22.26

≥125 mm
83.12

≥1000 mm
≥500 mm
≥250 mm
≥125 mm
≥63 mm
<63

<63

≥1000 mm
1.75
13.22

≥125 mm

≥63 mm

≥63 mm
<63

BP8
Oct-15

≥250 mm

<63

≥1000 mm
3.14

≥500 mm

≥63 mm

<63

BP4
Oct-15

≥1000 mm

71.42

≥63 mm

≥500 mm
≥250 mm
≥125 mm
≥63 mm
<63

<63

Figure 5 Changes in grain size compositions of sediment behind the breakwater after breakwater
installation for one (October 2015) and nine (June 2016) months.
อย่างไรก็ตาม หลังการติดตังแนวชะลอคลื
้
่นระยะเวลาผ่านไป 9 เดือน จะพบว่าเมื่อมีการตกตะกอนใน
พื น้ ที่ บ ริ เวณหลังแนวชะลอคลื่ น ที่ เพิ่ มมากขึน้ สัดส่วนของขนาดอนุภ าคของดินตะกอนอยู่ร ะหว่าง 63-125
ไมโครเมตร เพิ่มขึน้ มาอย่างเห็นได้ ชัดเมื่อเทียบกับระยะเวลาหลังการติดตังที
้ ่ผ่านไปเพียง 1 เดือน ส่วนบริ เวณ
หน้ าแนวชะลอคลื่นขนาดอนุภาคของดินตะกอนส่วนใหญ่จะเป็ นตะกอนที่ต่ากว่า 63 ไมโครเมตร แต่มีบางสถานี
(BP5 และ BP7) ที่พบสัดส่วนของอนุภาคของดินตะกอนอยู่ระหว่าง 63-125 ไมโครเมตร เพิ่มขึ ้นมาจากหลังการ
ติดตังแนวชะลอคลื
้
่นที่ผ่านไป 1 เดือน การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเกิดขึ ้นเนื่องจากอนุภาคต่าง ๆ ที่ถูกพัดพาลงสู่
แหล่ง น า้ ส่ วนใหญ่ มัก มีข นาดแตกต่า งกั น เมื่อปะทะกับ มวลเดิ มของน า้ ประกอบกับ การที่ ค วามเร็ วของน า้
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เปลี่ยนแปลงไป จะทาให้ อนุภาคของดินตะกอนเกิดการจับตัวกันและตกตะกอนลงสู่พื ้นท้ องน ้าในปริ มาณต่างกัน
(จารุ มาศ, 2548)
ปริมาณสารอินทรี ย์รวม (Total Organic Matter) ในดินตะกอนที่ระดับผิวหน้ า (0-1 เซนติเมตร)
จากการศึกษาปริ มาณสารอินทรี ย์รวมในดินตะกอนที่ระดับความลึก 0-1 เซนติเมตร (ภาพที่ 6) พบการ
เปลี่ยนแปลงตามเวลาในพื ้นที่ ตลอดการศึกษาอยู่ระหว่างร้ อยละ 3.03-7.12 หลังการติดตังแนวชะลอคลื
้
่นเมื่อ
ระยะเวลาผ่านไป 1 เดือน พบค่าปริ มาณสารอินทรี ย์บริ เวณหน้ าแนวชะลอคลื่นสถานี มีค่าอยู่ในช่วงร้ อยละ
3.43-6.42 และบริ เวณหลังแนวชะลอคลื่น อยู่ในช่วงร้ อยละ 3.29-6.45 โดยพบว่าปริ มาณสารอินทรี ย์ในดิน
ตะกอนมีความแปรผันตามองค์ประกอบของดินตะกอนที่ตา่ งกัน
(b)

(a)

Figure 6 Changes in total organic matter of surface sediment (0-1 cm) in during October 2015 and
June 2016; (a) in front of the breakwater, (b) behind the breakwater.
เมื่อระยะเวลาผ่านไป 5 เดือน สารอินทรี ย์รวมในดินตะกอนบริ เวณหน้ าแนวชะลอคลื่น มีค่าอยู่ในช่วง
ร้ อยละ 4.17-7.12 และบริ เวณหลังแนวชะลอคลื่ น มีค่าอยู่ใ นช่ วงร้ อยละ 3.03-6.33 ในภาพรวมพบว่ า
เมื่อระยะเวลาผ่านไปประมาณ 5 เดือน ปริ มาณสารอินทรี ย์บริ เวณผิวหน้ าดินมีแนวโน้ มลดลง อย่างไรก็ตามโดย
ภาพรวมพืน้ ที่บริ เวณหน้ าแนวชะลอคลื่นมีปริ มาณสารอินทรี ย์ในดิน สูงกว่าบริ เวณหลังแนวชะลอคลื่นเล็กน้ อย
มีเพียงสถานี BP 8 ที่มีคา่ สูงกว่าสถานี BP 7 ซึง่ เป็ นบริ เวณหน้ าแนวชะลอคลื่น
เมื่อระยะเวลาผ่านไป 9 เดือน ปริ มาณสารอินทรี ย์บริ เวณผิวหน้ า สามารถพบการสะสมของอินทรี ย์สาร
เพิ่มมากขึ ้นได้ อย่างไรก็ตามในบางสถานี พบว่าปริ มาณสารอินทรี ย์ รวมในดินที่เพิ่มสูงขึ ้นแสดงให้ เห็นถึงความ
แปรผันตามองค์ประกอบของดินที่แตกต่างกันในพื ้นที่ตามระยะเวลาที่ศกึ ษา หลังการติดตังแนวชะลอคลื
้
่น เมื่อ
ระยะเวลาประมาณ 9 เดือน สามารถพบการสะสมของอินทรี ย์สารเพิ่มมากขึน้ ได้ อาจมาจากความแตกต่างกัน
ของจุดเก็บตัวอย่างที่แตกต่างกันจากจุดเก็บกลุม่ เดิมหรื อพื ้นที่ในการเก็บตัวอย่างมีความแตกต่างกันในแต่ละครัง้
ที่ทาการศึกษา ทังนี
้ ้ จากการศึกษาที่ผ่านมาพบปริ มาณสารอินทรี ย์ในดินตะกอนสูงสุดในพื ้นที่ปากแม่น ้าท่าจีน
มีค่าร้ อยละ 17.65 (สุจิตตา, 2552) และ 18.86 (กาญจนา, 2558) ตามลาดับ ส่วนในพื ้นที่ปากแม่นา้ แม่กลอง
(บุณฑริ กา, 2554) มีปริ มาณสารอินทรี ย์รวมในดินสูงสุดอยู่ในช่วง ร้ อยละ 11.46 และในพื ้นที่ปากแม่น ้าเพชรบุรี
(พิชาศิษฐ์ , 2557) มีปริ มาณสารอินทรี ย์รวมในดินสูงสุดอยู่ที่ประมาณร้ อยละ 9 ส่วนในพื ้นที่ที่ทาการติดตังแนว
้
ชะลอคลื่น อาเภอบางปู โดยมีคา่ ปริ มาณสารอินทรี ย์รวมในดินสูงสุดร้ อยละ 7.12 ซึง่ อยู่ในช่วงใกล้ เคียงกัน
ปริมาณสารอินทรี ย์ในดินตามระดับความลึก (0-5 เซนติเมตร)
จากการศึกษาการเปลี่ยนแปลงปริ มาณสารอินทรี ย์ในดินระดับความลึก 0-5 เซนติเมตร (ภาพที่ 7)
ตามระยะเวลาปริ มาณสารอินทรี ย์ในดินบริ เวณหน้ าแนวชะลอคลื่นและบริ เวณหลังแนวชะลอคลื่น มีค่าอยู่ในช่วง
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ประมาณร้ อยละ 2.09-10.77 โดยในบริ เ วณหน้ าแนวชะลอคลื่ น มี ค่ า อยู่ ใ นช่ ว งร้ อยละ 3.04-10.77
และบริ เวณหลังแนวชะลอคลื่นมีคา่ อยู่ในช่วงร้ อยละ 2.90-6.71
ทัง้ นี ้ ปริ มาณสารอินทรี ย์ใ นดิน พบว่ายังไม่มีการเปลี่ย นแปลงตามระยะเวลาที่ ชัดเจนและ ปริ มาณ
สารอินทรี ย์คอ่ นข้ างคงที่ อย่างไรก็ตาม บริ เวณพื ้นที่หน้ าแนวชะลอคลื่นมีการสะสมปริ มาณสารอินทรี ย์ตามระดับ
ความลึกที่สงู ขึน้ ตามระยะเวลามากกว่าบริ เวณหลังแนวชะลอคลื่น ส่วนบริ เวณหลังแนวชะลอคลื่น นันพบการ
้
สะสมของตะกอนที่ค่อนข้ างเร็ วจึงทาให้ ไม่พบการเปลี่ยนแปลงตามเวลาของปริ มาณสารอินทรี ย์ที่ชดั เจน พบว่า
ในช่วงหลังจากการติดตังแนวชะลอคลื
้
่นประมาณ 9 เดือน พบเพียงบางสถานี ที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามระดับ
ความลึก เนื่องจากพื ้นที่บริ เวณหลังแนวชะลอคลื่นอาจมีโครงสร้ างของอนุภาคดินที่ใหญ่ขึ ้นและมีการจับกันอย่าง
หลวมตัวจึงทาให้ พบการสะสมของปริ มาณสารอินทรี ย์ที่คอ่ นข้ างน้ อย

(a)

(b)
Figure 7 Changes in vertical profile of total organic matter in sediment during October 2015 and June
2016; (a) in front of the breakwater, (b) behind the breakwater.

สรุปผลและข้ อเสนอแนะจากการศึกษา
ผลการศึก ษาติดตามการเปลี่ ย นแปลงตามเวลาของการตกตะกอน ขนาดอนุภ าคดิน ตะกอน และ
ปริ มาณสารอินทรี ย์ในดินตะกอน พบว่าการตกตะกอนมีปริ มาณเพิ่มสูงขึ ้นอย่างชัดเจน หลังจากการการติดตัง้
แนวชะลอคลื่นประมาณ 9 เดือน โดยเฉพาะสถานี BP2 และ สถานี BP4 แต่บริ เวณที่มีการติดตังแนวชะลอคลื
้
่น
แบบไม้ ไผ่ (สถานี BP 7) พบการตกตะกอนที่ค่อนข้ างน้ อย และช้ ากว่า บ่งบอกถึงการมีประสิทธิภาพของแนว
ชะลอคลื่นแบบเลียนแบบธรรมชาติในการดักตะกอนให้ ลงมาตกในบริ เวณแนวด้ านหลังการติดตังแนวชะลอคลื
้
่น
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ทังนี
้ ้ ขนาดอนุภาคของดินตะกอน ส่วนใหญ่มีขนาดเล็ก น้ อยกว่า 63 ไมโครเมตร มีลกั ษณะเป็ นโคลนปนทราย
ในบางพื ้นที่อาจพบอนุภาคดินตะกอนที่มีขนาด มากกว่า 63 ไมโครเมตรได้
ในด้ านปริ มาณสารอินทรี ย์ในดินตะกอน บริ เวณผิวหน้ า พบว่ามีค่าที่ใกล้ เคียงกัน ทังนี
้ ้ บริ เวณหลังแนว
ชะลอคลื่ น จะพบปริ มาณสารอิ น ทรี ย์ ที่ มีก ารสะสมสูง กว่าบริ เวณหน้ าแนวชะลอคลื่ น ส่วนการติด ตามการ
เปลี่ยนแปลงตามความลึกของดิน พบว่า มีความแตกต่างของปริ มาณสารอินทรี ย์ น้อยมากยกเว้ นบางสถานี เช่น
สถานี BP 2 พบลักษณะของการเปลี่ยนแปลงตามเวลาที่คอ่ นข้ างชัด
ผลการศึกษาในภาพรวมพบว่าแนวชะลอคลื่นแบบเลียนแบบธรรมชาติ มีประสิ ทธิภาพดีกว่าแนวชะลอ
คลื่นที่เป็ นไม้ ไผ่ การศึกษานี ส้ ามารถให้ ข้อมูลเบื อ้ งต้ น ในการตัดสินใจเลือกใช้ รูปแบบแนวชะลอคลื่น แบบ
เลียนแบบธรรมชาติซงึ่ พบว่ามีประสิทธิภาพมากกว่าและเหมาะสมในการพัฒนาใช้ บรรเทาปั ญหาการกัดเซาะใน
บริ เวณแนวชายฝั่ งของประเทศไทยได้ ตอ่ ไป
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ความสัมพันธ์ ระหว่ างปลาแนวปะการั ง กับสถานภาพของแนวปะการั ง บริเวณหมู่เกาะแสมสาร
อาเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
The relationships between coral reef fish and the status of coral reefs at Samaesarn Islands,
Chon Buri Province.
อศลย์ มีนาภา1* นงนุช ตังเกริ
้ กโอฬาร1 ธิดารัตน์ น้ อยรักษา2 และ วิภษู ิ ต มัณฑะจิตร1
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บทคัดย่ อ
การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปลาแนวปะการัง กับสถานภาพของแนวปะการัง บริ เวณหมูเ่ กาะแสมสาร
อาเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ระหว่างเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2558 ถึงเดือนเมษายน พ.ศ. 2559 พบว่าสถานภาพ
ของแนวปะการังไม่มีความสัมพันธ์กบั ความชุกชุม และความหลากชนิดของปลาแนวปะการัง อย่างไรตามก็ถงึ แม้ ว่า
สถานภาพของแนวปะการังจะไม่มีความสัมพันธ์กบั ความชุกชุม และความหลากชนิดของปลาแนวปะการัง แต่แนวโน้ ม
การเปลี่ยนแปลงของความชุกชุม และความหลากชนิดของปลาแนวปะการัง ขึ ้นอยู่กบั สถานภาพของแนวปะการัง
เนื่องจากการเพิ่มขึ ้นหรื อลดลงของร้ อยละการครอบคลุมพื ้นที่ของปะการัง ส่งผลให้ ความชุกชุม และความหลากชนิด
ของปลาเปลี่ยนแปลงเช่นเดียวกัน อีกทังพบว่
้ าปลาผีเสื ้อลายแปดเส้ น (Chaetodon octofasciatus) สามารถใช้
เป็ นดัชนีบ่งชี ้ความอุดมสมบูรณ์ของแนวปะการังได้ เนื่องจากความชุกชุมของปะการังมีชีวิตที่เพิ่มมากขึ ้นส่งผล
ให้ พบปลาผีเสื ้อลายแปดเส้ นเพิ่มมากขึ ้นอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ จากผลการศึกษาแสดงให้ เห็นถึงความสาคัญ
ของปะการังมีชีวิตต่อประชาคมปลาแนวปะการังที่อาศัยอยู่อาศัยบนแนวปะการัง

ABSTRACT
The relationship between coral reef fishes and the status of coral reefs at Samaesarn Islands, Sattahip,
Chon Buri Province, was investigated during May 2015 to April 2016. Were found no significant relationship
between status of coral reefs and coral reef fishes. However, relationship between status of coral reef and coral
reef fishes, there was a trend as positive correlation between living corals and species richness and diversity of
coral reef fishes. As well as, Chaetodon octofasciatus could be used as indicator species because abundance
of the fish had a significant positive relationship with living coral cover. As increasing in percentage cover of living
coral lead to could be found high abundance of C. octofasciatus. This study illustrated the significant of living
corals on the inhabitant coral reef fishes.
Key Words: relationship, coral reefs, coral reef fish, status of coral reefs
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คานา
แนวปะการังเป็ นระบบนิเวศชายฝั่ งที่มีความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตสูง ทังในแง่
้
ของชนิดและปริ มาณ
เนื่องจากเป็ นบริ เวณที่มีโครงสร้ างซับซ้ อน รู ปทรงของปะการังที่แตกต่างกัน ก่อให้ เกิดช่องว่างที่เหมาะแก่การอยู่อาศัย
ดังนันโครงสร้
้
างที่สลับซับซ้ อนของแนวปะการังจึงมีความหลากหลายทางชีวภาพสูง (Komyakova et al., 2013)
การศึกษาความหลากหลายปะการังในประเทศไทย พบว่าปะการัง Porites lutea เป็ นปะการังชนิดเด่นที่พบ
แพร่ กระจายอยู่ทวั่ ไปในอ่าวไทยร่ วมกับปะการังวงศ์ Acroporidae และปะการังวงศ์ Faviidae อีกทังเป็
้ นปะการังที่
มีการครอบคลุมพื ้นที่มากที่สดุ (อัญชลี และวิภษู ิ ต, 2549) ปลาแนวปะการังใช้ แนวปะการังเป็ นที่อยู่อาศัย ที่หลบภัย
และแหล่งอาหาร แสดงให้ เห็นถึงความใกล้ ชิดกัน จึงมีการใช้ ปลาแนวปะการังเป็ นดัชนีชี ้วัดความอุดมสมบูรณ์
ของระบบนิเวศแนวปะการัง
จากการศึกษาความหลากหลายของประชากรปลาในแนวปะการังบริ เวณหมูเ่ กาะ
แสมสาร พบว่ากลุ่มปลาสลิดหินเทา (Pomacentus cuneatus) ปลาสลิดหินเบงกอล (Abudefduf bengalensis) ปลา
นกขุนทอง (Halichoeres spp.) และปลาสลิดหินเล็ก (Neopomacentrus cyanomos) เป็ นปลาชนิดเด่นที่
สามารถพบได้ ทวั่ ไปในอ่าวไทย (เสธ์ และคณะ, 2548). ทังนี
้ ้การเปลี่ยนแปลงของสภาพถิ่นที่อยู่อาศัย มีผลต่อการ
ดารงชีวิตของปลาแนวปะการัง ในด้ านการใช้ เป็ นแหล่งที่อยู่อาศัย และเป็ นแหล่งอาหาร (Munday et al., 2008) โดย
Wilson et al., (2006) ได้ ศกึ ษาการเปลี่ยนแปลงของระบนิเวศแนวปะการังที่สง่ ผลต่อประชาคมปลา พบว่าปลาจะ
มีประชากรเฉลี่ยลงลง ร้ อยละ 62 เมื่อปะการังมีชีวิตลดลง ร้ อยละ 10 โดยเฉพาะอย่างยิ่งปลาที่กินปะการังเป็ นอาหาร
(Corallivores) จะมีจานวนลดลงมากที่สดุ และจากการศึกษาด้ านความสัมพันธ์ ของปลาแนวปะการังกับปลากะรังที่
ผ่านมาพบว่าปลาแนวปะการังวัยอ่อน (Juvenile) จะอาศัยอยู่กบั ปะการังมีชีวิตในวงศ์ Acroporidae และวงศ์
Poritidae มากที่สดุ (Coker et al., 2014) จึงเห็นได้ วา่ ความสัมพันธ์ระหว่างปลาแนวปะการัง และถิ่นที่อยู่อาศัย
บนแนวปะการังมีความสัมพันธ์ที่มีความซับซ้ อนไม่สามารถระบุถงึ ความสัมพันธ์ ได้ อย่างชัดเจน (วิภษู ิ ต, 2541)
การศึกษาครัง้ นี ้มีวตั ถุประสงค์ในการหาความสัมพันธ์ระหว่างปลาในแนวปะการัง กับสถานภาพของ
แนวปะการัง บริ เวณหมูเ่ กาะแสมสาร อาเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี รวมทังศึ
้ กษาการเปลี่ยนแปลงในรอบปี ของปลา
แนวปะการัง ซึง่ ผลจากการศึกษาครัง้ นี ้สามารถนามาเป็ นแนวทางในการบริ การจัดการการอนุรักษ์ และเป็ นข้ อมูลใน
การติดตามการใช้ ทรัพยากรธรรมชาติ และประเมินผลในอนาคต

อุปกรณ์ และวิธีการ
ความหลากหลายทางชีวภาพปลาแนวปะการั งและความอุดมสมบูรณ์ ของแนวปะการั ง
ทาการสารวจความหลากหลายทางชีวภาพปลาแนวปะการัง
และร้ อยละการครอบคลุมพื ้นที่ของ
องค์ประกอบหลักบนแนวปะการัง บริ เวณหมูเ่ กาะแสมสาร ระหว่างเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2558 ถึง เดือนเมษายน
พ.ศ. 2559 เก็บข้ อมูลโดยวิธี Line Intercept transect โดยประยุกต์วิธีการของ English et al., (1994) บันทึกภาพ
ปลาด้ วยกล้ องวีดีโอความละเอียดสูง (ดัดแปลงจากวิธีการของ Hill and Wilkinson, 2004) บนแนวสารวจเป็ น
ระยะทาง 100 เมตร บริ เวณ 4 สถานีศกึ ษาได้ แก่ เกาะปลาหมึก (St-1) หาดเตย (St-2) เกาะจาน (St-3) และหาด
เทียน (St-4) แบ่งเป็ นการสารวจความหลากหลายทางชีวภาพปลาแนวปะการัง และร้ อยละการครอบคลุมพื ้นที่ของ
แนวปะการังได้ แก่ ปะการังมีชีวิต ปะการังตาย หิน และทรายจากนันจั
้ ดจาแนกชนิดและนับจานวนตัวของปลาใน
ห้ องปฏิบตั ิการ การจัดจาแนกใช้ การเปรี ยบเทียบรู ปถ่ายกับเอกสารของ Randall et al., (1990) Allen (1991) Kuiter
(1992) รวมถึงการฐานข้ อมูล Fishbase (Froses and Pauly, 2009)
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ความชุกชุมของปลาแนวปะการั งและการครอบคลุมองค์ ประกอบของแนวปะการั ง
นาข้ อมูลชนิดของปลาแนวปะการัง และความชุกชุมที่พบ มาทาการวิเคราะห์ความชุกชุมของชนิด
(species richness) ความหลากชนิด (species diversity)โดยใช้ วิธีของ Shannon-Wiener index (H’) (Krebs,
2009) นาข้ อมูลการครอบคลุมองค์ประกอบหลักบนแนวปะการังมาวิเคราะห์ สถานภาพของแนวปะการัง
ความสัมพันธ์ ระหว่ างปลาแนวปะการั งกับสถานภาพของแนวปะการั ง
นาผลจากการวิเคราะห์ความหลากชนิด และสถานภาพของแนวปะการังมาวิเคราะห์หาความถดถอย
เชิงเส้ น (Linear Regression)

ผลและวิจารณ์ ผลการทดลอง
จากการศึกษาปลาแนวปะการังบริ เวณหมูเ่ กาะแสมสารระหว่างเดือนพฤษภาคม 2558 – เดือนเมษายน
2559 จานวน 4 สถานี พบปลารวม 63,443 ตัว จาก 101 ชนิด 34 วงศ์ โดยปลาวงศ์ที่พบมากที่สดุ มี 2 วงศ์ คือ
วงศ์ปลาสลิดหิน (Pomacentridae) พบ 24 ชนิด และวงศ์ปลานกขุนทอง (Labridae) พบ 11 ชนิด รองลงมาคือ
วงศ์ที่พบ 4-6 ชนิด ได้ แก่ วงศ์ปลาอมไข่ (Apogonidae) พบ 6 ชนิด วงศ์ปลากะรัง (Serranidae) พบ 5 ชนิด วงศ์
ปลาทรายขาว (Nemipteridae) พบ 5 ชนิด วงศ์ปลาบู่ (Gobiidae) พบ 5 ชนิด วงศ์ปลาสลิดทะเล (Siganidae) พบ
5 ชนิด และวงศ์ปลากล้ วย (Caesionidae) พบ 4 ชนิด (Figure 1)
ความชุกชุมของชนิดปลาแนวปะการั งบริเวณหมู่เกาะแสมสาร
จากการศึกษาพบว่าปลาที่มีความชุกชุมรวมมากกว่า ร้ อยละ 10 มีจานวนทังหมด
้
2 ชนิด ได้ แก่
Neopomacentrus filamentosus และ Parioglossus formosus คิดเป็ น ร้ อยละ 38 และ ร้ อยละ 21 ตามลาดับ
ปลาที่มีความชุกชมรวมมากกว่า ร้ อยละ 1 มีจานวนทังหมด
้
12 ชนิดได้ แก่ Neopomacentrus cyanomos
(ร้ อยละ 6.3) Pomacentrus cuneatus (ร้ อยละ 4.7) Stolephorus indicus (ร้ อยละ 4.6), Abudefduf
sexfasciatus (ร้ อยละ 3.2) Chaetodon octofasciatus (ร้ อยละ 1.8) Chromis atripectoralis (ร้ อยละ 1.8)
Halichoeres chloropterus (ร้ อยละ 1.7) Dascyllus trimaculatus (ร้ อยละ 1.6) Halichoeres nigrescens
(ร้ อยละ1.6) Cheilodipterus quinquelineatus (ร้ อยละ 1.3) Stegastes obreptus (ร้ อยละ 1.1) และ Siganus
javus (ร้ อยละ 1) ที่เหลือจานวน 87 ชนิด เป็ นปลาที่พบความชุกชุมรวมน้ อยกว่า ร้ อยละ 1 ซึง่ สอดคล้ องกับผล
การศึกษาของ เสธ์ และคณะ, (2548) วิภษู ิ ต, และคณะ, (2554) วิภษู ิ ต, (2559) และอธิป และคณะ, (2559). ที่
ทาการศึกษาปลาแนวปะการังบริ เวณ หมูเ่ กาะแสมสาร พบว่าปลา N. filamentosus N.cyanomos และ P. cuneatus
เป็ นปลาที่มีความชุกชุมมากที่สดุ ของหมู่เกาะแสมสารและพื ้นที่ใกล้ เคียง อีกทังเป็
้ นปลาชนิดเด่นที่สามารถพบได้ ใน
อ่าวไทย (เสธ์ และคณะ, 2548)
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Figure 1 Species richness of coral reef fishes at Samaesarn Islands, during May 2015 to April 2016.
ความหลากชนิดของปลาแนวปะการั งบริเวณหมู่เกาะแสมสาร
จากการศึกษาความหลากชนิดในแต่ละสถานีศกึ ษาพบว่า (St-1) เกาะปลาหมึก และ (St-2) หาดเตย
มีความหลากหลายของปลามากที่สดุ ในการเก็บข้ อมูลแต่ละเดือน เมื่อพิจารณาการเปลี่ยนแปลงตามระยะเวลา
จะพบว่าการเปลี่ยนแปลงของปลาในแต่ละเดือนมีการเปลี่ยนแปลงแตกต่างกันขึ ้นกับเวลาของแต่ละสถานี โดย (St-1)
เกาะปลาหมึก และ (St-2) หาดเตย พบความหลากหลายสูงสุดเดือนมิถนุ ายน พ.ศ. 2558 ต่าสุดเดือน เมษายน
พ.ศ. 2559 (St-3) เกาะจาน พบความหลากหลายสูงสุดเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2558 ต่าสุดเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.
2558 (St-4) หาดเทียน พบความหลากหลายสูงสุดเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2558 ต่าสุดเดือนธันวาคม พ.ศ. 2558
(Figure 2) จากผลการศึกษาพบว่าในระหว่างเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2558 และเดือนมิถนุ ายน พ.ศ. 2558 เป็ น
ช่วงเดือนที่พบความหลากหลายของปลามากที่สดุ ทัง้ 4 สถานี และในเดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม พ.ศ. 2558
และเดือนเมษายน พ.ศ. 2559 พบความหลากหลายของปลาน้ อยที่สดุ ซึง่ สอดคล้ องกับผลการศึกษาของ Yves et al.,
(2008) และ วิภษู ิ ต (2559) พบว่า เดือนพฤษภาคม - ตุลาคม (ฤดูฝน) จะมีรูปแบบการกระจายตัวของประชาคมปลา
มากกว่าในช่วงเดือนพฤศจิกายน - เมษายน (ฤดูแล้ ง) เนื่องจากผลการศึกษาปลาแนวปะการังในประเทศไทยที่ผ่านมา
พบแนวโน้ มในช่วงฤดูฝนจะเป็ นฤดูผสมพันธุ์ และเกิดการทดแทนประชากรของปลาแนวปะการังขึ ้นในช่วงนี ้ ทังนี
้ ้
การศึกษาปลาแนวปะการังในระยะยาว สามารถบอกถึงช่วงเวลาของการผสมพันธุ์ และการทดแทนประชากร
ปลาของแนวปะการังได้ อย่างชัดเจนมากขึ ้น เพื่อนามาเป็ นข้ อมูลในการจัดสรรการใช้ ทรัพยากร และการบริ หาร
จัดการ การใช้ พื ้นที่บริ เวณหมูเ่ กาะแสมสารต่อไป
ความสัมพันธ์ ระหว่ างปลาแนวปะการั ง กับสถานภาพของแนวปะการั ง
ความสัมพันธ์ระหว่างปลาแนวปะการัง กับสถานภาพของแนวปะการัง บริ เวณหมูเ่ กาะแสมสาร อาเภอสัตหีบ
จังหวัดชลบุรี พิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างความชุกชุม และความหลากชนิด ของปลาแนวปะการัง กับสถานภาพของ
แนวปะการัง ได้ แก่ ปะการังมีชีวติ (LC) ปะการังตาย (DC) หิน (R) และทราย (S) พบว่า ปะการังมีชีวิต ปะการังตาย หิน
และทรายไม่มีความสัมพันธ์กบั ความชุกชุม และความหลากหลาย ของปลาแนวปะการัง แต่เมื่อพิจารณา Figure 3
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พบว่า ปะการังมีชีวิตมีแนวโน้ มความสัมพันธ์ตอ่ ความชุกชุม และความหลากชนิดของปลาแนวปะการัง เมื่อปะการัง
มีชีวิตมีร้อยละการครอบคลุมพื ้นที่มากขึ ้น ความหลากชนิดของปลาแนวปะการังจะสูงขึ ้น เป็ นความสัมพันธ์ แบบ
ตามกัน (Figure 3a) ในขณะที่ความชุกชุมของปลาแนวปะการังมีแนวโน้ มความสัมพันธ์ แบบผกผันกับปะการังมีชีวิต
(Figure 3b) ซึง่ โดยปกติแล้ วการเพิ่มขึ ้นของปะการังมีชีวิตน่าจะส่งผลให้ ความหลากชนิดของปลาเพิ่มขึ ้นด้ วย ทังนี
้ ้
อาจเป็ นผลจากโครงสร้ างถิ่นที่อยู่อาศัยที่ไม่มีความหลากหลาย ดังที่ Komyakova et al., (2013) พบว่าความ
หลากหลายของถิ่นที่อยู่อาศัยส่งผลต่อความหลากหลายของประชาคมปลาแนวปะการัง ในขณะที่ผลการศึกษา
ของ วิภษู ิ ต (2541) พบว่าเมื่อปะการังตายมีร้อยละการครอบคลุมพื ้นที่มากขึ ้นในระยะแรก จะส่งผลให้ ความ
หลากชนิดของปลาแนวปะการังลดลง แต่เมื่อปะการังตายมีร้อยลารปกคลุมพื ้นที่เพิ่มมากขึ ้น พบว่าความหลากชนิด
ของปลาแนวปะการังเพิ่มมากขึ ้น ซึง่ เป็ นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงประชากรของปลาตามลักษณะการกินอาหาร
(Pratchett et al., 2011) ที่เข้ ามาแทนที่ทาให้ อตั ราส่วนของปลาหลายชนิดหายไป (วิภษู ิ ต, 2544) ทังนี
้ ้
ความสัมพันธ์ระหว่างปลาแนวปะการังกับปะการังมีชีวิตควรมีการศึกษาเพิ่มเติมเพื่อระบุความสาคัญของปะการังมี
ชีวิตต่อปลาแนวปะการังในภาพรวมได้ ชดั เจนมากขึ ้น อีกทัง้ Manthachitra (1992) ได้ ให้ ความเห็นถึง
ความสัมพันธ์ระหว่างปลาผีสื ้อลายแปดเส้ น (C. octofasciatus) กับสถานภาพของแนวปะการัง ว่าปลาผีเสื ้อ
ลายแปดเส้ น (C. octofasciatus) เป็ นปลาที่กินโพลิบปะการังเพียงอย่างเดียว จึงสามารถใช้ เป็ นดัชนีบ่งชี ้ความ
อุดมสมบูรณ์ของแนวปะการังได้
นอกจากนี ้ปลาผีเสื ้อลายแปดเส้ นเป็ นปลาผีเสื ้อที่มีความชุกชุมมากที่สดุ ใน
บริ เวณอ่าวไทย (Manthachitra and Sudara, 2002) จากปลาผีเสื ้อสามชนิดที่พบ จากการหาค่าความสัมพันธ์
ระหว่างปลาผีเสื ้อลายแปดเส้ น กับสถานภาพของแนวปะการัง พบว่า ปลาผีเสื ้อลายแปดเส้ น (C. octofasciatus)
.
6/2015

6/2015
4/2016
4/2016

5/2015

5/2015

11/2015

12/2015

Figure 2 Species diversity and evenness of coral reef fishes at Samaesarn Islands, during
May 2015 to April 2016.
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กับปะการังมีชีวิตมีความสัมพันธ์แบบตามกัน
คือบริ เวณที่ร้อยละการครอบคลุมพื ้นที่ของปะการังมีชีวิตมาก
สามารถพบปลาผีเสื ้อลายแปดเส้ น (C. octofasciatus) มากด้ วยเช่นเดียวกัน (P<0.05) (Figure 4) ซึง่ ผลการศึกษา
ความสัมพันธ์ ระหว่างปลาแนวปะการังกับโครงสร้ างของแหล่งที่อยู่อาศัยบนแนวปะการังในครัง้ นี ้ เป็ นไปในทางเดียวกับ
Pratchett et al., (2011) Komyakova et al., (2013) และวิภษู ิ ต (2541) ที่วา่ โครงสร้ างของแหล่งที่อยู่อาศัยบน
แนวปะการัง มีผลต่อการเปลีย่ นแปลงของความชุกชุม และความหลากหลายของปลาแนวปะการัง แต่ยงั เป็ น
ความสัมพันธ์ที่ไม่ชดั เจน ควรศึกษาองค์ประกอบอื่นๆ ร่ วมด้ วยเช่นความหลากหลายของโครงสร้ างถิ่นที่อยู่อาศัย
ชนิดของปะการัง รู ปทรงปะการัง เป็ นต้ น
A

B

y = 25.102 +0.193 x
r² = 0.27 ns

y = 2.284 - 0.008x
r² = 0.17 ns

C. octofasciatus

Figure 3 Relationship between species richness of coral reef fishes with living coral (A) and Diversity of
coral reef fishes with living coral (B)
y = -5.041 + 0.853x
r² = 0.59*

Figure 4 Relationship between C. octofasciatus with living coral.

สรุป
จากการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปลาแนวปะการังพบว่าสถานภาพของแนวปะการังไม่มีความสัมพันธ์
กับความชุกชุม และความหลากหลายของปลาแนวปะการัง อย่างไรก็ตามแนวโน้ มการเปลี่ยนแปลงของความชุกชุม
และความหลากหลายของปลาแนวปะการังขึ ้นอยู่กบั สถานภาพของแนวปะการัง อีกทังพบว่
้ าปลาผีเสื ้อลายแปดเส้ น
(C. octofasciatus) สามารถใช้ เป็ นดัชนีบ่งชี ้ความอุดมสมบูรณ์ของแนวปะการังได้ เนื่องจากความชุกชุมของ
ปะการังมีชีวิตที่เพิ่มมากขึ ้นส่งผลให้ พบปลาผีเสื ้อลายแปดเส้ นเพิ่มมากขึ ้นอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติแสดงให้ เห็น
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ถึงความจาเป็ นในการศึกษาปั จจัยที่มีผลกระทบอย่างชัดเจนของต่อประชาคมปลาแนวปะการังที่อาศัยอยู่ ทังนี
้ ้
ความสัมพันธ์ด้านต่าง ๆ เช่น ชนิดของปะการัง รูปทรงปะการัง ยังคงเป็ นปั จจัยที่ต้องศึกษาว่าส่งผลกระทบต่อประชากร
ของปลาแนวปะการังอย่างไรบ้ าง เพื่อใช้ เป็ นแนวทางในการบริ หารจัดการทรัพยากรแนวปะการังในอนาคตต่อไป
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การใหอากาศและโมลาสเพื่อควบคุมปริมาณแอมโมเนียสําหรับการเลี้ยงปลาดุกลูกผสม
(Clarias macrocephalus X Clarias gariepinus) ในระบบปด
Using of Aeration and Molasses Supplement in order to Control level of Ammonia in the
Closed Culture System of Hybrid Catfish (Clarias macrocephalus X Clarias gariepinus)
อรรณพ ขุนทองนอย1* พงศเชฏฐ พิชิตกุล1 ยนต มุสิก1 และเรืองวิชญ ยุนพันธ1
Annop Khunthongnoi1* Phongchate Pichitkul1 Yont Musig1 and Ruangvit Yoonpundh1

บทคัดยอ
การเลี้ยงปลาดุกลูกผสม (Clarias macrocephalus X Clarias gariepinus) ในระบบปด มักมีปญหาเรื่อง
ผลผลิตต่ํา ซึง่ เกิดจากการมีระดับของแอมโมเนียสะสมสูงมาก ดังนั้นหากการพัฒนาการเลี้ยงโดยดวยเทคนิคการยอย
สลายแอมโมเนียโดยการเติมอากาศและการใสโมลาสจะสามารถชวยแกปญหานี้ได และจะทําใหผลผลิตของระบบ
การเลี้ยงปลาดุกในระบบปดเพิ่มขึ้นได ไดทําการทดลองโดยการแบงปลาดุกลูกผสมออกเปน 4 กลุมคือ กลุมที่เลี้ยง
โดยไมใหอากาศ กลุมไมใหอากาศและเติมโมลาส กลุมใหอากาศ และกลุมใหอากาศและเติมโมลาส กลุมละ 3 ซ้ํา เลี้ยง
ปลาดุกเปนระยะเวลา 12 สัปดาหโดยไมมีการเปลี่ยนถายน้ํา บันทึกจํานวนปลาตายเพื่อคํานวณอัตรารอด น้ําหนัก
เฉลี่ยเมื่อสิ้นสุดการทดลอง และอัตราการแลกเนื้อ พรอมกับการวัดปริมาณแอมโมเนียรวม ผลการทดลองพบวาปลา
ดุกที่เลี้ยงโดยการเติมอากาศและเลี้ยงแบบเติมอากาศรวมกับโมลาส มีอัตราแลกเนื้อ การเจริญเติบโต และผลผลิตที่
สูงกวากลุมที่เลี้ยงโดยไมใหอากาศอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) เมื่อเทียบกับกลุมไมใหอากาศและเติมโมลาส
ดังนั้นการเลี้ยงปลาดุกแบบใหอากาศและแบบใหอากาศรวมกับโมลาสจึง สามารถชวยลดตนทุนอาหารในการเลี้ยง
รวมถึงชวยเพิ่มผลผลิต และยังสามารถใชเปนแนวทางเพื่อการพัฒนาระบบการเลี้ยงปลาดุกใหเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
ABSTRACT

Problem that usually occurred in close culturing system of hybrid catfish (Clarias macrocephalus
X Clarias gariepinus) was low production due to high accumulation of ammonia level. Hence, new
technique of culture by applying of aeration and adding of molasses would probably solving this problem
and might increasing of hybrid catfish production. Experiment was set by dividing juvenile catfish into 4
groups which were cultured without aeration, cultured with aeration, without aeration and adding molasses,
with aeration and adding of molasses. Each treatment had 3 replications and experiments last for 12 weeks
without water exchange. Number of dead fish was recorded for survival rate calculation.Moreover, average
weight when experiment termination, feed conversion ratio and total ammonia along with total ammonia
were also recorded . Results reveal that the FCR, growth rate, and final yield in aeration treatment and
aeration with molasses treatment was significantly higher than other treatments (p<0.05). From our
experiment, in order to reduce cost and increasing of final yield in hybrid catfish culture, it is recommended
to adding of aeration and also molasses into culturing pond. This technique was also promoting the
sustainable and also environmental friendly aquaculture.
Key Word: hybrid catfish, closed culture system, aeration, molasses, ammonia
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คํานํา
ปลาดุกเป็ นปลานํ ้าจืดเศรษฐกิจที่มีผลผลิตเป็ นอันดับที่สองของประเทศไทย และเป็ นแหล่งโปรตีนราคา
ถูกสําหรับคนไทย โดยในปี พ.ศ. 2553 มีปริ มาณผลผลิตมากกว่า 140,000 ตันต่อปี (สถิตกิ รมประมง, 2555)
เนื่องจากการเลี ้ยงปลาดุกเป็ นการเลี ้ยงในอัตราความหนาแน่นสูงจึงต้ องให้ อาหารในปริมาณมาก และส่วนใหญ่
ใช้ อาหารสดจึงทําให้ มีการสะสมแอมโมเนียค่อนข้ างสูง ดุสติ (2548) รายงานว่ามีการสะสมของแอมโมเนียในนํ ้า
ทิ ้งจากบ่อเลี ้ยงปลาดุกเฉลี่ย 34.01 มิลลิกรัมไนโตรเจนต่อลิตร รายงานของกรมควบคุมมลพิษ (2557) ระบุวา่
ปริ มาณนํ ้าทิ ้งทั้งหมดในการเลี ้ยงปลาดุกมีปริมาณ 384.1 ลูกบาศก์เมตรต่อตันผลผลิต ซึง่ ถ้ าคิดเป็ นปริ มาณของ
แอมโมเนียจะเท่ากับ 2,122 ตันไนโตรเจนต่อปี แอมโมเนียนอกจากจะเป็ นพิษต่อสัตว์นํ ้าแล้ วยังอาจทําให้ เกิด
eutrophication ในแหล่งนํ ้าเนื่องจากไปกระตุ้นการแพร่พนั ธุ์ของแพลงก์ตอนพืช การเลี ้ยงปลาดุกในปั จจุบนั เป็ น
การเลี ้ยงในระบบปิ ดที่ปล่อยปลาในความหนาแน่นสูง ไม่มีการให้ อากาศ และส่วนใหญ่ไม่มีการเปลี่ยนถ่ายนํ ้า
ทําให้ คณ
ุ ภาพนํ ้าไม่ดี ซึง่ มีผลต่ออัตราการเจริ ญเติบโต อัตราการรอดตาย ผลผลิต และอัตราการเปลี่ยนอาหาร
เป็ นเนื ้อของปลาดุก
ในระบบการเพาะเลี ้ยงสัตว์นํ ้าได้ มีการพัฒนาใช้ เทคโนโลยีหลายประการในการลดปริ มาณแอมโมเนีย
ในนํ ้าและนํ ้าทิ ้งจากบ่อเลี ้ยงสัตว์นํ ้า เช่น การใช้ biofilter การใช้ microalgae พรรณไม้ นํ ้า และสาหร่าย เป็ นต้ น
การใช้ อินทรี ย์คาร์ บอนในการควบคุม C/N ratio เพื่อกระตุ้นให้ เกิดการนําแอมโมเนียไนโตรเจนไปใช้ ใน
เจริ ญเติบโตของ heterotrophic bacteria เป็ นอีกวิธีหนึง่ ที่ใช้ ในการควบคุมแอมโมเนียและสร้ างอาหารเสริ มใน
รูปมวลของแบคทีเรี ยในระบบการเลี ้ยงสัตว์นํ ้าแบบ biofloc (Boyd, 1998; Avnimelech, 1999; Avnimelech,
2007) และมีผลการศึกษาที่ยืนยันว่าการตรึงสารอนินทรี ย์ไนโตรเจนจะเกิดขึ ้นได้ ก็ตอ่ เมื่อค่า C/N ratio มากกว่า
10 (Avnimelech, 1999)
กากนํ ้าตาลเป็ นของเหลวลักษณะเหนียวข้ นสีนํ ้าตาลดํา ที่เป็ นผลพลอยจากการผลิตนํ ้าตาลทราย ซึง่ ไม่
สามารถจะตกผลึกนํ ้าตาลได้ อีก เป็ นเนื ้อของสิง่ ที่ไม่ใช่นํ ้าตาลที่ละลายปนอยูใ่ นนํ ้าอ้ อย ซึง่ ประกอบด้ วยนํ ้าตาล
ซูโครส นํ ้าตาลอินเวอร์ ท (invert sugar) กากนํ ้าตาลมีระดับพลังงานระดับตํ่าถึงปานกลางขึ ้นอยูก่ บั ปริมาณของ
นํ ้าที่มีอยูใ่ นกากนํ ้าตาล มีคาร์ บอน โพแทสเซียม และมีปริ มาณนํ ้าในระดับสูง
การคงปริ มาณออกซิเจนในระบบการเลี ้ยงให้ อยู่ในระดับสูง และการควบคุมปริ มาณแอมโมเนียในนํ ้ามี
ผลทั้งทางตรงและทางอ้ อมที่สง่ ผลต่อผลผลิตและอัตราการเปลี่ยนอาหารเป็ นเนื ้อของสัตว์นํ ้าในภาพรวม ซึง่ จะมี
ผลในแง่การเพิ่มผลผลิตและลดค่าใช้ จ่ายในด้ านอาหารสัตว์นํ ้า ในการศึกษาครัง้ นี ้จะศึกษาถึงการให้ อากาศเพื่อ
คงปริ มาณออกซิเจนให้ อยู่ในระดับสูงและการใช้ โมลาสเพื่อเป็ นแหล่งอินทรี ย์คาร์ บอนเพื่อควบคุมแอมโมเนียใน
นํ ้าในระบบการเลี ้ยงปลาดุกลูกผสมแบบปิ ด ซึ่งส่งผลต่ออัตราการเจริ ญเติบโต อัตราการรอดตาย ผลผลิต และ
อัตราการเปลี่ยนอาหารเป็ นเนื ้อของปลาดุกลูกผสมที่เลี ้ยงในระบบปิ ด
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อุปกรณ์ และวิธีการ
การทดลองจะดําเนินการในถังไฟเบอร์ กลาสขนาด 600 ลิตร ใส่นํ ้า 500 ลิตร ปล่อยปลาดุกลูกผสม
ขนาด 50 กรัมขึ ้นไปในความหนาแน่น 30 ตัวต่อลูกบาศก์เมตร ให้ อาหารปลาดุกเบอร์ 1 ของบริ ษัท ไทยลักซ์
จํากัด โปรตีน 32 เปอร์ เซนต์ โดยให้ จนอิ่มวันละ 1 มื ้อ ในส่วนของชุดการทดลองที่มีการเติมโมลาส ควบคุม C/N
ratio ให้ เท่ากับ 10 ด้ วยการเติมโมลาส เลี ้ยงในระบบปิ ดที่ไม่มีการเปลี่ยนถ่ายนํ ้า มีการเติมนํ ้าเพื่อชดเชยการ
ระเหย ในส่วนของชุดการทดลองที่มีการให้ อากาศนั้นจะให้ อากาศตลอด 24 ชัว่ โมง และคงปริ มาณออกซิเจน
ละลายให้ มากกว่า 5 มิลลิกรัมต่อลิตรตลอดการเลี ้ยง การทดลองประกอบด้ วย 4 ชุดการทดลอง การทดลองละ 3
ซํ ้า โดยประกอบด้ วย
ชุดการทดลองที่ 1 ไม่ให้ อากาศ (T1)
ชุดการทดลองที่ 2 ไม่ให้ อากาศ เติมโมลาส (T2)
ชุดการทดลองที่ 3 ให้ อากาศ (T3)
ชุดการทดลองที่ 4 ให้ อากาศ เติมโมลาส (T4)
ปริ มาณออกซิเจนทําการตรวจวัดโดยเครื่ อง Oxygen meter YSI model 85 ปริ มาณแอมโมเนียในนํ ้า
วิเคราะห์โดย Phenate Method (APHA et al., 2012) วิเคราะห์คาร์ บอนโดย วิธีการ Manual on Organic
Fertilizer Analysis APSRDO, DOA:4/2551 และไนโตรเจนด้ วยวิธี In-house method TE-CH-211 base on
AOAC (2012) 993.13 การควบคุม c/n ratio ควบคุมโดยคิดเปรี ยบเทียบจากความสามรถในการนําธาตุ
ไนโตรเจนในอาหารไปใช้ ของสัตว์นํ ้าประมาณ 40% จึงทําให้ ในนํ ้ามีไนโตรเจนเหลือถึง 60% ในการทดลองนี ้
ต้ องการควบคุม C/N ratio ให้ อยู่ในระดัง 10 ตลอดเวลากล่าวคือต้ องการให้ ปริ มาณของคาร์ บอนมากกว่า
ไนโตรเจนในระบบการเลี ้ยง 10:1คือ คาร์ บอน 10 เท่าต่อไนโตรเจน 1 เท่า 60x10=600 ในโมลาสที่ใช้ ในการ
ทดลองมีคา่ คาร์ บอนอยู่ 30% เท่ากับ 600/30 = 20 ในอาหาร 100 กรัม ต้ องการใส่โมลาส 20 กรัม จะได้ C/N
ratio 10:1 ในงานทดลองผู้ทดลองจึงใช้ อตั ราส่วนนี ้ในการคํานวนโมลาสเข้ าสู่ระบบเลี ้ยงโดยเติมโมลาสเข้ าสู่
ระบบทุกวัน วิเคราะห์ผลการทดลองด้ วยสถิตแิ บบ Factorial 2x2 in CRD ที่ระดับความเชื่อมัน่ 95

ผลและวิจารณ์
การให้ อากาศเพื่อคงปริ มาณออกซิเจนให้ อยูใ่ นระดับสูงและการใช้ โมลาสเพื่อเป็ นแหล่งอินทรี ย์คาร์ บอน
เพื่อควบคุมแอมโมเนียในนํ ้าในระบบการเลี ้ยงปลาดุกลูกผสมแบบปิ ด ซึง่ ส่งผลต่ออัตราการรอดตาย การ
เจริ ญเติบโต และอัตราการเปลี่ยนอาหารเป็ นเนื ้อของปลาดุกลูกผสมที่เลี ้ยงในระบบปิ ดนัน้ ในด้ านการ
เปลี่ยนแปลงแอมโมเนียในระบบการเลี ้ยง แสดงให้ เห็นว่าการให้ อากาศเพียงอย่างเดียวมีผลต่อการเปลี่ยนแปลง
ปริ มาณแอมโมเนียในระบบการเลี ้ยงอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (p=0.002) (ภาพที่ 1) โดยแอมโมเนียในระบบ
การเลี ้ยงแบบให้ อากาศมีคา่ ตํา่ กว่าในระบบการเลี ้ยงแบบแบบไม่ให้ อากาศ เนื่องจากแอมโมเนียในระบบการ
เลี ้ยงมาจากสารอินทรี ย์คือเศษอาหารและสิง่ ขับถ่ายของปลาดุกลูกผสม ซึง่ มีจํานวนไม่สงู เมื่อแอมโมเนียจํานวน
นั้นทําปฏิกิริยากับออกซิเจนแล้ วจะเปลี่ยนเป็ นไนไตรท์ออกมาดังสมการ NH4++1.5O2→NO2-+2H++H2O (ยนต์
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, 2539) เป็ นผลทําให้ ปริ มาณแอมโมเนียในระบบมีปริ มาณลดลง ส่วนการเพิ่มโมลาสเข้ าไปในระบบแต่ไม่มีการ
ให้ อากาศ โมลาสจะทําปฏิกิริยาการย่อยสลายโดยจุลนิ ทรี ย์ในระบบ ซึง่ จะใช้ โมลาสเป็ นแหล่งคาร์ บอนและเป็ น
สารตั้งต้ นในกระบวนการดํารงชีวิต ในขบวนการย่อยสลาย จึงมีคาร์ บอนไดออกไซด์และแอมโมเนียออกมาเป็ น
จํานวนมาก ดังสมการ สารอินทรี ย์+nO2→nCO2+nH2O+nNH3 แต่เนื่องจากปริ มาณออกซิเจนในนํ ้าที่มีอยูน่ ้ อย
ทําให้ แอมโมเนียเปลี่ยนไปเป็ นไนไตรท์ได้ น้อย ส่งผลให้ ปริ มาณแอมโมเนียในระบบยังคงมีปริ มาณสูงและมีคา่ ไม่
แตกต่างทางสถิติ (p=0.873) (ภาพที่ 1) ส่วนการเติมโมลาสร่วมกับการให้ อากาศนันไม่
้ มีความสัมพันธ์กนั
ระหว่างผลของโมลาสและอากาศ เนื่องจากมีการเติมโมลาสเข้ าสูร่ ะบบเป็ นประจําทุกวัน ปริ มาณสารอินทรี ย์ใน
ระบบจึงมีคา่ สูง ทําให้ มีแอมโมเนียและคาร์ บอนไดออกไซด์ออกมาจากการย่อยสลายโมลาสเพิ่มขึ ้นมากในระบบ
ส่งผลให้ ปริ มาณแอมโมเนียในระบบยังคงมีปริ มาณสูง และมีคา่ ไม่แตกต่างทางสถิติ (p=0.836) (ภาพที่ 1) ดังนั ้น
การเลี ้ยงในระบบนี ้เพื่อควบคุมแอมโมเนียจึงควรเลี ้ยงแบบให้ อากาศเพียงอย่างเดียว
ในด้ านอัตราการรอดตายนั้นแสดงให้ ให้ เห็นว่าการให้ อากาศมีผลต่ออัตราการรอดตายของปลาดุก
ลูกผสม เพราะการให้ อากาศเป็ นการเพิ่มปริมาณออกซิเจนในระบบ ดังนันระบบที
้
่มีการเพิ่มและไม่มีการเพิ่ม
ออกซิเจนจึงมีอตั ราการเจริ ญเติบโตที่แตกต่างกัน ส่งผลให้ อตั ราการรอดตายมีคา่ แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญ
ทางสถิติ (p=0.014) (ภาพที่ 2) โดยอัตราการรอดตายของปลาดุกในระบบการเลี ้ยงแบบให้ อากาศมีคา่ สูงกว่าใน
ระบบการเลี ้ยงแบบไม่ให้ อากาศ เพราะออกซิเจนจะมีผลต่อสุขภาพของปลาดุกลูกผสม (Mallya J Y, 2007) ปลา
ดุกลูกผสมในระบบการเลี ้ยงที่มีการเพิ่มออกซิเจนจึงมีอตั ราการรอดตายดีกว่าระบบการเลี ้ยงปลาดุกลูกผสมที่ไม่
มีออกซิเจน แต่ในระบบทั้งที่มีโมลาสและที่ไม่มีโมลาสจะไม่มีความแตกต่างกันทางสถิตใิ นด้ านอัตราการรอดตาย
(p=0.071) (ภาพที่ 2) เพราะในระบบทังที
้ ่มีโมลาสและที่ไม่มีโมลาสจะไม่มีความแตกต่างกันทางสถิตใิ นด้ าน
ปริ มาณแอมโมเนีย ดังนันจึ
้ งไม่มีผลต่ออัตราการรอดตาย ส่วนในระบบที่มีการเลี ้ยงแบบให้ โมลาสร่วมกับการให้
อากาศมีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (p=0.005) (ภาพที่ 2) แสดงว่ามีความสัมพันธ์กนั ระหว่าง
ผลของโมลาสและอากาศ โดยอัตราการรอดตายของปลาดุกในระบบการเลี ้ยงแบบให้ โมลาสร่วมกับการให้
อากาศ มีคา่ สูงกว่าในระบบการเลี ้ยงแบบอื่น ซึง่ มีผลต่อการรอดตาย เพราะระบบที่มีการเลี ้ยงแบบให้ โมลาสร่วม
กับการให้ อากาศนัน้ การย่อยสลายโมลาสจะทําให้ ปริ มาณออกซิเจนในนํ ้ามีอยูน่ ้ อยลงไปจากเดิม ส่งผลให้ มี
อัตราการเจริ ญเติบโตที่แตกต่างกัน ส่งผลให้ อตั ราการรอดตายมีคา่ แตกต่างกัน ดังนั้นการเลี ้ยงในระบบนี ้เพื่อ
อัตราการรอดตายที่ดีจงึ ควรเลี ้ยงแบบให้ อากาศเพียงอย่างเดียว หรื อการเลี ้ยงแบบให้ โมลาสร่วมกับการให้
อากาศ
ในด้ านการเจริ ญเติบโตนั้นแสดงให้ เห็นว่าการให้ อากาศมีผลต่อการเจริ ญเติบโตของปลาดุกลูกผสม
เพราะการให้ อากาศเป็ นการเพิ่มปริ มาณออกซิเจนในระบบ ดังนันระบบที
้
่มีการเพิ่มและไม่มีการเพิ่มออกซิเจนจึง
มีอตั ราการเจริญเติบโตที่แตกต่างกัน ส่งผลให้ นํ ้าหนักเฉลี่ยมีคา่ แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (p=0.000)
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(ภาพที่ 3) โดยค่าเฉลี่ยของนํ ้าหนักปลาดุกในระบบการเลี ้ยงแบบให้ อากาศมีคา่ สูงกว่าในระบบการเลี ้ยงแบบ
ไม่ให้ อากาศ เพราะออกซิเจนจะมีผลต่อความสามารถของการย่อยอาหารของปลาดุกลูกผสม ปลาดุกลูกผสมใน
ระบบการเลี ้ยงที่มีการเพิ่มออกซิเจนจึงมี อัตราการเจริ ญเติบโตดีกว่าระบบการเลี ้ยงปลาดุกลูกผสมที่ไม่มี
ออกซิเจน (Boyd, 1982) ในระบบที่ไม่มีโมลาสจะมีความแตกต่างจากระบบที่มีโมลาสอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
(p=0.015) (ภาพที่ 3) โดยค่าเฉลี่ยของนํ ้าหนักปลาดุกในระบบการเลี ้ยงแบบให้ โมลาสมีคา่ สูงกว่าในระบบการ
เลี ้ยงแบบไม่ให้ โมลาส คือในระบบที่ไม่มีโมลาสนั้นจะมีปริมาณออกซิเจนเหลืออยูใ่ นระบบมากกว่าเพราะไม่ต้อง
ใช้ ออกซิเจนไปในการย่อยสลายโมลาส ปลาดุกลูกผสมจึงสามารถเจริ ญเติบโตได้ ดีกว่าระบบที่มีโมลาส ดังนั้นใน
ระบบที่เติมโมลาส จึงมีคา่ นํ ้าหนักเฉลี่ยตํ่ากว่าในระบบที่ไม่มีโมลาสอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ ส่วนในระบบที่มี
การเลี ้ยงแบบให้ โมลาสร่วมกับการให้ อากาศมีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (p=0.000) (ภาพที่ 3)
แสดงว่ามีความสัมพันธ์กนั ระหว่างผลของโมลาสและอากาศ โดยค่าเฉลี่ยของนํ ้าหนักปลาดุกในระบบการเลี ้ยง
แบบให้ โมลาสร่วมกับการให้ อากาศมีคา่ สูงกว่าในระบบการเลี ้ยงแบบอื่น เพราะเมื่อนําอากาศและโมลาสมาใส่
ในระบบเลี ้ยงร่วมกันแล้ วจะส่งผลทําให้ จลุ นิ ทรี ย์ในกลุม่ Heterotrophic มีการเจริ ญเติบโต เพราะจุลนิ ทรี ย์กลุม่ นี ้
จะใช้ โมลาสเป็ นแหล่งคาร์ บอนในการสังเคราะห์เซลล์ใหม่ ส่งผลให้ ในระบบเลี ้ยงที่มีการให้ อากาศร่วมกับโมลาส
เกิด Floc ปลาดุกลูกผสมสามารถกิน Floc เพื่อเป็ นแหล่งโปรตีนเสริ ม เพื่อเพิ่มอัตราการเจริ ญเติบโต
(Avnimelech., 1999) ส่งผลทําให้ นํ ้าหนักเฉลี่ยของปลาดุกมีคา่ เพิ่มขึ ้น ดังนั ้นการเลี ้ยงในระบบนี ้เพื่ออัตราการ
เจริ ญเติบโตจึงสามารถใช้ ได้ ทั้ง 3 แบบ
ในด้ านอัตราการเปลี่ยนอาหารเป็ นเนื ้อนั้นแสดงให้ เห็นว่าการให้ อากาศมีผลต่ออัตราการเปลี่ยนอาหาร
เป็ นเนื ้อของปลาดุกลูกผสม เพราะการให้ อากาศเป็ นการเพิ่มปริ มาณออกซิเจนในระบบ ดังนันระบบที
้
่มีการเพิ่ม
และไม่มีการเพิม่ ออกซิเจนจึงมีอตั ราการเจริญเติบโตที่แตกต่างกัน ส่งผลให้ อตั ราการเปลี่ยนอาหารเป็ นเนื ้อมีคา่
แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (p=0.001) (4 ภาพที่ 4) โดยอัตราการเปลี่ยนอาหารเป็ นเนื ้อของปลาดุก
ในระบบการเลี ้ยงแบบให้ อากาศมีคา่ ตํ่ากว่าในระบบการเลี ้ยงแบบไม่ให้ อากาศ เพราะออกซิเจนจะมีผลต่อ
สุขภาพของปลาดุกลูกผสม (Mallya J Y, 2007) ปลาดุกลูกผสมในระบบการเลี ้ยงที่มีการเพิ่มออกซิเจนจึงมีอตั รา
การเปลี่ยนอาหารเป็ นเนื ้อดีกว่าระบบการเลี ้ยงปลาดุกลูกผสมที่ไม่มีออกซิเจน แต่ในระบบทังที
้ ่มีโมลาสและที่ไม่
มีโมลาสจะไม่มีความแตกต่างกันทางสถิตใิ นด้ านอัตราการรอดตาย (p=0.459) (ภาพที่ 4) เพราะในระบบทั้งที่มี
โมลาสและที่ไม่มีโมลาสจะไม่มีความแตกต่างกันทางสถิตใิ นด้ านปริ มาณแอมโมเนีย ดังนั้นจึงไม่มีผลต่ออัตรา
การเปลี่ยนอาหารเป็ นเนื ้อ ส่วนในระบบที่มีการเลี ้ยงแบบให้ โมลาสร่วมกับการให้ อากาศมีความแตกต่างกันอย่าง
มีนยั สําคัญทางสถิติ (p=0.001) (ภาพที่ 4) แสดงว่ามีความสัมพันธ์กนั ระหว่างผลของโมลาสและอากาศ โดย
อัตราการเปลี่ยนอาหารเป็ นเนื ้อของปลาดุกในระบบการเลี ้ยงแบบให้ โมลาสร่วมกับการให้ อากาศมีคา่ ตํ่ากว่าใน
ระบบการเลี ้ยงแบบอื่น เพราะเมื่อนําอากาศและโมลาสมาใส่ในระบบเลี ้ยงร่วมกันแล้ วจะส่งผลทําให้ จลุ นิ ทรี ย์ใน
กลุม่ Heterotrophic มีการเจริ ญเติบโต เพราะจุลนิ ทรี ย์กลุม่ นี ้จะใช้ โมลาสเป็ นแหล่งคาร์ บอนในการสังเคราะห์
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เซลล์ใหม่ ส่งผลให้ ในระบบเลี ้ยงที่มีการให้ อากาศร่วมกับโมลาสเกิด Floc ปลาดุกลูกผสมสามารถกิน Floc เพื่อ
เป็ นแหล่งโปรตีนเสริ ม เพื่อเพิ่มอัตราการเจริญเติบโต (Avnimelech., 1999) ส่งผลทําให้ อตั ราการเปลี่ยนอาหาร
เป็ นเนื ้อของปลาดุกมีคา่ ลดลง ดังนั้นการเลี ้ยงในระบบนี ้เพื่ออัตราการเปลี่ยนอาหารเป็ นเนื ้อที่ดีจงึ ควรเลี ้ยงแบบ
ให้ อากาศเพียงอย่างเดียว หรื อการเลี ้ยงแบบให้ โมลาสร่วมกับการให้ อากาศ

สรุ ป
จากการศึกษาผลของการให้ อากาศและการใช้ โมลาสเพื่อควบคุมปริ มาณแอมโมเนียในการเลี ้ยงปลาดุก
ลูกผสม (Clarias macrocephalus X Clarias gariepinus) ในระบบปิ ด แสดงให้ เห็นว่าการเติมโมลาสอย่าง
เดียวจะส่งผลให้ ปริ มาณแอมโมเนียเพิ่มขึ ้นและปริ มาณออกซิเจนตํ่าลง แต่เมื่อเติมโมลาสและให้ อากาศพร้ อมกัน
จะทําให้ ปริ มาณออกซิเจนในระบบมีคา่ สูงขึ ้น ส่งผลทําให้ จลุ นิ ทรี ย์ในกลุม่ Heterotrophic มีการเจริ ญเติบโต โดย
จุลนิ ทรี ย์กลุม่ นี ้จะใช้ โมลาสเป็ นแหล่งคาร์ บอนในการสังเคราะห์เซลล์ใหม่ ทําให้ ในระบบเลี ้ยงที่มีการให้ อากาศ
ร่วมกับโมลาสเกิด Floc ซึง่ ปลาดุกลูกผสมสามารถกิน Floc เพื่อเป็ นแหล่งโปรตีนเสริ ม ส่งผลให้ เพิ่มอัตราการ
เจริ ญเติบโต และทําให้ อตั ราการเปลี่ยนอาหารเป็ นเนื ้อของปลาดุกมีคา่ ลดลง ดังนั ้นการเลี ้ยงปลาดุกลูกผสมใน
ระบบปิ ดจึงสมควรเลี ้ยงแบบให้ โมลาสร่วมกับการให้ อากาศ
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The Assessment of Maximum Sustainable Yield (MSY) and Optimal Fishing Effort
in Thai Waters 2014
Praulai Nootmorn1*, Amnoy Kongprom1, Piyachok Sinanun1 and Nipa Kulanujaree1

ABSTRACT

The study on the assessment of maximum sustainable yield (MSY) and optimal fishing effort
of demersal fish, pelagic fishes and anchovies in Thai waters 2014 was conducted by using the Fox
surplus production model. This model requires statistical data and information on catch, catch rate
(CPUE) and fishing effort data of artisanal and commercial fisheries. Demersal fish, pelagic fish and
anchovies were using statistic data from 1980 to 2014, 1997 to 2014 and 1996 to 2014, respectively.
The result of demersal fish in the Gulf of Thailand shows the MSY of demersal fish is
794,771 tonnes with the optimum fishing effort of 24.33 million hours. In 2014, demersal fish catch
was 503,276 tonnes with fishing effort of 36.20 million hours. The present effort is greater than the
optimum level by 32.8% from optimal fishing effort. In the Andaman Sea, the MSY is 240,519 tonnes with
the optimum fishing effort of 4.81 million hours. The present catch of demersal fish is 177,684 tonnes
with the fishing effort of 5.09 million hours. Pelagic fishes in the Gulf of Thailand present the MSY is
248,176 tonnes with the optimum fishing effort of 130,493 days, whereas the present catch of pelagic
fishes is 245,986 tonnes with the fishing effort of 178,709 days. The present effort is greater than the
optimum level by 27.0%. In the Andaman Sea, the MSY is 118,477 tonnes with the optimum fishing
effort of 54,238 days, whereas the present catch of pelagic fishes is 99,039 tonnes with a fishing effort
of 64,925 days. This indicates that the present effort is greater than the optimum level by 16.5%. An
anchovy, the MSY is 191,785 tons with the optimum fishing effort of 114,588 days, while the present
catch of anchovies is 183,216 tons with fishing effort of 115,600 days. This indicates that the present
effort is close to the optimum level. In the Andaman Sea, the MSY is 32,994 tonnes with the optimum
fishing effort of 52,014 days, while the present catch of anchovies is 33,903 tonnes with fishing effort
of 51,520 days.
This study is useful to point out the status of marine fish resources in Thai Waters and send
the strong message and recommendation to decision maker who will make the policy on the
sustainable marine fisheries in Thai Waters.
Key words: maximum sustainable yield, optimum fishing effort, Thai waters
* Corresponding author; e-mail address: nootmorn@yahoo.com
1
Marine Fisheries Research and Development Division, Department of Fisheries, Kaset-klang, Chutachak, Bangkok, 10900
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INTRODUCTION
Marine fisheries are important both socially and economically for Thailand. Fish is very important to
the food security and self-sufficiency of Thailand. Based on a recent survey (July 2015), a total number of
42,512 active Thai fishing vessels caught 1.56 million tonnes in 2014. This catch supports the livelihoods,
incomes and employment for about 172,430 fishermen and about 515,000 people employed in supporting
industries. These productions constitutes a generally affordable source of protein, contributing significantly
to dietary health and food security, particularly the more than 2,500 villages of artisanal fishing communities
along the coasts. Thailand is also a major seafood producer and exporter. In 2013, exports totaled 1.74
million tonnes, valued at USD6,506 million and imports totaled 1.67 million tonnes valued at USD2,845 million
(DOF, 2015). However, there are a number of challenges that could have serious impact on the future of Thai
fisheries. These include severe degradation of the fish resources through overcapacity that has resulted in
lower catch rates, large quantities of small low value/trash fish, including juveniles of larger commercial
species, and Illegal, unreported and unregulated fishing (IUU). Including, critical fish habitats degradation
has contributed to this decline. These situations have occurred mainly as a result of a lack of control of an
ever increasing number of vessels and uptake of new technologies over the past 30 years, resulting in
excessive fishing capacity and fishing effort.
In 2015, the new Royal Ordinance for Fisheries B.E. 2558 (2015) recognized the significance
regulation of managing the fisheries resources of Thailand sustainably and requires the development and
implementation of a Marine Fisheries Management Plan (FMP during 2015-2019). The outlines the nature of
the management challenges facing Thailand and details what actions and management measures are
required to transform what is now essentially an open-access fishery into a limited-access fishery based on
balancing the fishing effort with the productivity of the resources (maximum sustainable yield (MSY)).
The Maximum Sustainable Yield (MSY) assessment proposes to estimate the biological reference
point at which stocks can be harvested without any negative effect on resources and equilibrium with the
production of nature in Thai waters. MSY for the Gulf of Thailand and the Andaman Sea was estimated by
using the Fox surplus production model (Fox, 1970). Therefore, this research aimed to study assesses

the maximum sustainable yield (MSY) and optimal fishing effort in Thai waters 2014.

MATERIALS AND METHODS

1. Preparation of statistics data
The MSY assessment was conducted for three species groups 1) demersal fish that referring
to all demersal species including demersal fishes, squids, cuttlefishes and shrimps; 2) pelagic fishes;
and 3) anchovies. Catch data of 2014 collected from both artisanal and commercial fishing vessels
were used in the assessment based:
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1.Demersal fish: Artisanal fishing vessels, i.e. blue swimming crab gill net, other gill nets,
trap (fish, squid and crab), hook, squid falling net, squid lift net and push net with fishing community
production survey from 1980 to 2014 (Department of Fisheries, 1982 to 2016a).
: Commercial fishing vessels, i.e. pair trawl, otter board trawl, beam trawl and push
net using fisheries statistics based on the sampling survey, from 1980 to 2014 (Department of
Fisheries, 1982 to 2016b).
2.Pelagic fishes: Artisanal fishing vessels, i.e. encircling gill net, fish gill net, and pound net
using fishing community production survey from 1997 to 2014 (Department of Fisheries, 1982 to
2016a).
: Commercial fishing vessels, i.e. purse seine (Thai purse seine, Thai purse
seine with light luring, and FAD) excluding anchovy purse seine, which used fisheries statistics based
on the sampling survey, from 1997 to 2014 (Department of Fisheries, 1982 to 2016b).
3. Anchovies, i.e. anchovy purse seine, anchovy falling net and anchovy lift net operated by
both artisanal and commercial vessels from fisheries statistics based on the sampling survey and
fishing community production survey, during 1996 to 2014 (Department of Fisheries, 1982 to 2016b).
2. Calculation of Maximum Sustainable Yield and optimum fishing effort
MSY for the Gulf of Thailand and the Andaman Sea was estimated by using the Fox surplus
production model (Fox, 1970 and FAO, 1995). This model requires statistical data and information on
catch, catch rate (CPUE) and fishing effort data of all fishing operations, particularly artisanal fishing
gears and commercial fishing gears of demersal fish, pelagic fishes and anchovies. The equilibrium
yield is given by:
yi
= e c + d ∗ fi
fi
Where is f as fishing effort (hours), c and d are constants of intercept and slope obtained by fitting a linear
regression.
MSY = -1/d
FMSY = -(1/d)ec-1
Fishing effort estimate was based on the fishing vessel survey that carried out in June and July 2015
(Department of Fisheries, 2015). Data from 42,512 active vessels that operate in Thai waters were
used for the MSY assessment.
Calculation of optimum fishing effort
1.Calculate the amount of fishing effort needed to achieve the MSY, i.e. number of fishing
hours and number of fishing days;
2. Calculate the ratio of fishing effort by fishing gear based on the current catch Ratio of
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fishing effort of gear A = Catch of gear A / total catch;
3. Convert the fishing effort (FR) to the total amount of catch (CR) by CPUE of standard gear
multiplied by FR;
4. Calculate the amount of catch of each gear as amount of catch of gear A = Total amount of
catch (CR) * Ratio of fishing effort of gear A
5. Calculate the number of vessel as:
Amount of catch
Number of vessel A =
Kg/vessel/year

RESULTS AND DISCUSSION

1. Demersal fish
Gulf of Thailand
The total number of fishing vessels used for MSY assessment of demersal fish in the Gulf of
Thailand was 28,279 vessels, consisting of 4,425 commercial vessels and 23,754 artisanal vessels.
The result shows that the MSY of demersal fish is 794,771 tonnes with the optimum fishing effort of
24.33 million hours. The 2014 catch of demersal fish was 503,276 tonnes with fishing effort of 36.20
million hours (Table 1). This indicates that the present effort is greater than the optimum level by 32.8%,
and it should therefore be reduced.
Table 1 MSY and optimal fishing effort of demersal fish in Thai waters, 2014
Location

MSY
(tonnes)

Optimal
Fishing
Effort
(million
hours)

Current
Catch
(tonnes)

Current
Fishing
Effort
(million
hours)

(1) Demersal Fish*

Status of Fisheries
Exceeded/
Balanced/ Lower

Percentage

Exceeded (million hours)

Gulf of Thailand

794,771

24.33

503,276

36.20

11.87

+32.8%

Andaman Sea

240,519

4.81

177,684

5.09

0.28

+5.3%

Remark: + = Exceeded

Andaman Sea
The total number of fishing vessels used for MSY assessment of demersal fish in the
Andaman Sea was 8,980 vessels, consisting of 892 commercial vessels and 8,088 artisanal vessels.
The result shows that the MSY of demersal fish is 240,519 tonnes with the optimum fishing effort of
4.81 million hours. The present catch of demersal fish is 177,684 tonnes with the fishing effort of 5.09
million hours. Thus, the present fishing effort is greater than the optimum level by 5.3% (Table 1).
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2. Pelagic fishes
Gulf of Thailand
The total number of fishing vessels used for MSY assessment of pelagic fishes in the Gulf of
Thailand was 3,202 units, consisting of 485 commercial vessels and 2,717 artisanal vessels. The
result shows that the MSY of pelagic fishes is 248,176 tonnes with the optimum fishing effort of
130,493 days, whereas the present catch in 2014 of pelagic fishes is 245,986 tonnes with the fishing
effort of 178,709 days. The present effort is, therefore, greater than the optimum level by 27.0%
(Table 2).
Table 2 MSY and optimal fishing effort of pelagic fish in Thai waters, 2014
Location

MSY
(tonnes)

Optimal
Fishing
Effort
(million
hours)
(3) Other pelagic fish

Current
Catch
(tonnes)

Current
Fishing
Effort
(million
hours)

Status of Fisheries

Gulf of Thailand

248,176

130,493

245,986

178,709

48,216

+27.0 %

Andaman Sea

118,477

54,238

99,039

64,925

10,687

+16.5 %

Exceeded/
Balanced/ Lower

Percentage

Exceeded (days)

Remark: + = Exceeded

Andaman Sea
The total number of fishing vessel used for MSY assessment of pelagic fishes in the Andaman
Sea was 918 vessels, including 262 commercial vessels and 656 artisanal vessels. The result shows
that the MSY of pelagic fishes is 118,477 tonnes with the optimum fishing effort of 54,238 days,
whereas the present catch of pelagic fishes is 99,039 tonnes with a fishing effort of 64,925 days. This
indicates that the present effort is greater than the optimum level by 16.5% (Table 2).
3. Anchovies
Gulf of Thailand
The total number of fishing vessel used for MSY assessment of anchovies in the Gulf of
Thailand was 1,027 vessels, including 357 anchovy purse seiners and 670 anchovy falling nets and
lift nets. Based on the assessment, the MSY of anchovies is 191,785 tons with the optimum fishing
effort of 114,588 days, while the present catch in 2014 of anchovies is 183,216 tons with fishing effort
of 115,600 days. This indicates that the present effort is close to the optimum level (over by 0.9%) that
shows in Table 3.
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Table 3 MSY and optimal fishing effort of anchovies in Thai waters, 2014
Location

MSY
(tonnes)

Optimal
Fishing
Effort
(days)

Current
Catch
(tonnes)

Current
Fishing
Effort
(days)

(2) Anchovies

Status of Fisheries
Exceeded/
Balanced/ Lower

Percentage

Lower/Exceeded (days)

Gulf of Thailand

191,78
5

114,588

183,216

115,600

1,012

+0.9 %

Andaman Sea

32,944

52,014

33,903

51,520

494

-1.0%

Remark: + = Exceeded, - = lower

Andaman Sea
The total number of fishing vessel used for MSY assessment of anchovies in the Andaman
Sea was 159 vessels, including 77 anchovy purse seiners and 82 anchovy falling nets and lift nets.
Based on the assessment, the MSY of anchovies is 32,994 tonnes with the optimum fishing effort of
52,014 days, while the present catch of anchovies is 33,903 tonnes with fishing effort of 51,520 days
(Table 3).
The assessment results show the overfishing in demersal fish and pelagic fish in Gulf of
Thialnd and Andaman Sea in 2014. The management recommendations that the separate fisheries
(demersal, pelagic and anchovy for the Gulf of Thailand and for the Andaman Sea), the number illegal
vessels and the resulting reduction in fishing effort based on the 2014 stock assessment. This
analysis indicates that the removal of illegal vessels will go a long way towards meeting the reduction
targets in the trawl fishery. However, although there were illegal purse seines at the time of the survey
in June-July 2015, it is assumed that many of these vessels will renew their purse seine licenses and it
will not be possible to reduce purse seiners through this strategy (Department of Fisheries, 2016).
Supongpan and P. Boonchuwong (2010) report the fish stocks especially for demersal fish in the Gulf
of Thailand have already overexploited. All demersal fish, except Photopetoralis bindus (pony fish),
Photololigo chinensis and P. duvaucelii (squid) and were overexploited in the Gulf of Thailand. All pelagic
species were overexploitation except Sardinella gibbosa (sardine) both in the Gulf of Thailand and the
Andaman Sea. The anchovy species were only slightly overexploited.

CONCLUSION

Demersal fish in the Gulf of Thailand indicates that the present effort is greater than the optimum
level by 32.8%, and it should therefore be reduced. While in the Andaman Sea, the present fishing
effort is greater than the optimum level by 5.3%. Pelagic fish in the Gulf of Thailand shows the fishing
effort greater than the optimum level by 27.0%. Therefore in the Andaman Sea, the status indicates
that the present effort is greater than the optimum level by 16.5%. In addition, Anchovies in the Gulf of
589

สาขาประมง

การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 55

Thailand shows that the present fishing effort is close to the optimum level (over by 0.9%). In the
Andaman Sea, the present catch of anchovies is 33,903 tonnes with fishing effort of 51,520 days
nearly the optimum level. The result from this study is very useful to educate on the biological
reference point at which stocks can be harvested without any negative effect on resources and
equilibrium with the production of nature in Thai waters. This study is strong message and
recommendation that will send to decision maker who will make the policy on the sustainable marine
fisheries in Thai Waters.
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บทคัดย่ อ
การศึกษาการปนเปื อ้ นของโลหะหนัก (แคดเมียม ตะกัว่ ทองแดง และสังกะสี ) ในพื ้นที่บริ เวณปาก
แม่น ้าท่าจีน ทาการศึกษา 2 ครั ง้ ในฤดูน ้าหลาก (เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2556) และฤดูแล้ ง (เดือนกุมภาพันธ์
พ.ศ. 2557) โดยการสุ่มวิเคราะห์นา้ จากสถานีเก็บตัวอย่างจานวนทั ้งสิ ้น 18 สถานี ซึง่ แบ่งพื ้นที่การศึกษา
ออกเป็ น 4 พื ้นที่ (พื ้นที่ฝั่งตะวันออก พื ้นที่ฝั่งตะวันตก พื ้นที่แนวร่ องน ้า และพื ้นที่ตอนนอกของปากแม่น ้า) ผล
การศึกษา พบว่า ปริ มาณของแคดเมียม ตะกัว่ ทองแดง และสังกะสี ในน ้าตลอดระยะเวลาการศึกษา มีค่าอยู่
ในช่วง nd*-4.50, nd-9.00, 1.00-9.50 และ 12.50-50.50 ppb ตามลาดับ นอกจากนี ้พบว่าในฤดูแล้ งการ
ปนเปื อ้ นของแคดเมียม และตะกัว่ สูงกว่าในฤดูน ้าหลาก ส่วนในฤดูน ้าหลากพบความเข้ มข้ นของสังกะสีสงู กว่า
ฤดูแล้ ง ยกเว้ นปริ มาณทองแดงซึง่ มีค่าใกล้ เคียงกันทั ้ง 2 ฤดูกาล เมื่อพิจารณาตามพื ้นที่ พบว่า บริ เวณฝั่ ง
ตะวันตกของปากแม่น ้าในทั ้ง 2 ฤดูกาล มีการปนเปื อ้ นของโลหะหนักสูงกว่าในบริ เวณอื่น ๆ โดยพบว่า ความ
เข้ มข้ นของตะกัว่ และทองแดงในบางสถานียงั มีค่าเกินค่ามาตรฐานคุณภาพน ้าชายฝั่ ง ที่กาหนดไว้ ซึง่ นับเป็ น
ปั ญหาที่ควรหาทางแก้ ไขโดยความร่ วมมือจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้ องต่อไป

ABSTRACT
The study on heavy metal (cadmium, copper, lead and zinc) contamination in the Tha Chin
estuarine areas was conducted during wet season (August 2013) and dry season (February 2014).
The study areas were classified into 4 zones; eastern, western, mid-channel and outer. The water
samples were collected from 18 stations. The results showed that concentrations of Cd, Pb, Cu and
Zn ranged between nd*-4.50 ppb, nd-9.00 ppb, 1.00-9.50 ppb and 12.50-50.50 ppb, respectively.
The concentrations of Cd and Pb during the dry season were higher than those of the wet season. On
the contrary, however, the concentrations of Zn during the were season was higher than during the
dry season. The concentrations of Cu were almost similar in both wet and dry seasons. Overall results
indicated that the concentrations heavy metal in the western part of the river mouth during both
seasons were higher than those of the other areas. Moreover, the concentrations of Pb and Cu at
some sampling stations were higher than the standard levels for coastal waters. This problem, thus,
should be considered and solved by all related stakeholders further
*nd = non-detectable
Key Words: heavy metal, seasonal variation, estuarine, Tha Chin River
*Corresponding author; e-mail address: ffisspm@ku.ac.th
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คานา
แม่น ้าท่าจีนมีความยาวตลอดลาน ้า 325 กิโลเมตร เกิดจากการแยกตัวจากแม่น ้าเจ้ าพระยา บริ เวณปาก
คลองมะขามเฒ่า อาเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท และตาบลท่าซุง อาเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี ลงสู่อ่าวไทยที่
ตาบลบางหญ้ าแพรก อาเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร บริ เวณปากแม่น ้าแม่ท่าจีน เป็ นแหล่งเลี ้ยงตัวอ่อนของหอย
หลายชนิด และยังเป็ นแหล่งประกอบอาชีพของชาวประมงพื ้นบ้ าน ปั จจุบนั บริ เวณปากแม่น ้าท่าจีนมีสถานภาพที่
เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม จากรายงานของ จารุ มาศ และคณะ (2556) พบว่า บริ เวณปากแม่นา้ ท่าจี น มีค่า
ออกซิเจนละลายน ้าอยู่ในภาวะต่าจนเป็ นระดับวิกฤต (น้ อยกว่า 1 mg/l) ซึง่ สามารถก่อให้ เกิดอันตรายต่อสัตว์น ้า
ได้ เนื่องมาจากมีการขยายตัวเพิ่มขึ ้นของแหล่งชุมชน โรงงานอุตสาหกรรม และเกษตรกรรม บริ เวณริ มฝั่ งทังสอง
้
ด้ านของแม่นา้ ท่าจีน ทาให้ แม่น ้าแม่ท่าจีนกลายเป็ นแหล่งรองรั บของเสียจากทุก ๆ กิจกรรมดังกล่าว ส่งผลให้
คุณภาพน ้าบริ เวณปากแม่น ้าท่าจีนเสื่อมโทรมลงมาก
โลหะหนักจัดเป็ นสารมลพิษประเภทหนึง่ ซึง่ ในบริ เวณแม่น ้าท่าจีน เริ่ มมีการสนใจกันอย่างจริ งจังในระยะ
ประมาณ 10 ปี ที่ผ่านมา จากการศึกษาที่ผ่านมาพบปริ มาณ แคดเมียม ตะกั่ว ทองแดง และสังกะสี ตลอดลา
น ้าท่าจีนมีคา่ อยู่ระหว่าง nd-0.05, nd-1.04, 0.01-1.20 และ 0.16-7.47 ppm ตามลาดับ (อรอิงค์, 2551) โลหะ
หนักมีความเป็ นพิษ และเป็ นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิต การสะสมของโลหะหนักในแหล่งน ้าเกิดได้ หลายรู ปแบบ โลหะ
หนักที่ปนเปื อ้ นเข้ าสูแ่ หล่งน ้า สามารถรวมตัวได้ ทงกั
ั ้ บสารอินทรี ย์ในมวลน ้าและดินตะกอนพื ้นท้ องน ้า โดยเฉพาะ
ในบริ เวณปากแม่น ้า และมีเพียงบางส่วนที่ถูกพัดพาออกสู่ทะเล (ปิ ยวรรณ, 2549) ดินตะกอนเป็ นทรัพยากรที่
สาคัญอย่างหนึ่งในแหล่งน ้า เป็ นทังแหล่
้ งที่อยู่อาศัย (habitat) ของสิ่งมีชีวิต เป็ นแหล่งสะสมรวมตัว (sink) ของ
สสารต่าง ๆ ในแหล่งน ้า และยังเป็ นแหล่งกาเนิด (source) ของสารอาหารที่หมุนเวียนกลับขึ ้นสู่แหล่งน ้าเบื ้องบน
รวมทังโลหะหนั
้
กด้ วย (จารุ มาศ, 2548)
ด้ วยเหตุที่บริ เวณปากแม่นา้ ท่าจีนเป็ นแหล่งทรั พยากรที่ มีความสาคัญ การศึกษาและติดตามปริ มาณ
การปนเปื ้อนและการเปลี่ยนแปลงของโลหะหนัก (แคดเมียม ตะกัว่ ทองแดง และสังกะสี ) ในนา้ ตลอดจนการ
ประเมินลักษณะการแพร่ กระจายของโลหะหนักเหล่านีใ้ นพื ้นที่ ปากแม่นา้ ท่าจีนเป็ นสิ่งที่สาคัญอย่างยิ่งในการ
ประเมินสถานภาพสิ่งแวดล้ อมของแม่นา้ ที่มีการใช้ ประโยชน์ อย่างหนาแน่นในปั จจุบัน การศึกษาวิจัยครั ง้ นี ้
มุ่งเน้ นการปนเปื ้อนของโลหะหนักในนา้ ซึ่งผลจากการศึกษาที่ได้ สามารถบอกถึงสถานการณ์ ของมลภาวะใน
ปั จจุบนั และสามารถนาข้ อมูลไปประยุกต์ใช้ เพื่อกาหนดพื ้นที่ ในการเฝ้าระวัง หรื อหาทางควบคุมปริ มาณโลหะ
หนักที่เข้ ามาสูบ่ ริ เวณปากแม่น ้าท่าจีนได้ อย่างเหมาะสมต่อไป

อุปกรณ์ และวิธีการ
พืน้ ที่ศึกษาและระยะเวลาการศึกษา
ท าการศึก ษาการปนเปื ้อ นของโลหะหนัก ในน า้ บริ เ วณปากแม่ น า้ ท่ า จี น จังหวัด สมุท รสาคร โดย
ทาการศึกษาทัง้ สิ ้น 2 ครัง้ คือ ฤดูนา้ หลาก (เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2556) และฤดูแล้ ง (เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.
2557) การศึกษาได้ จัดกลุ่มของสถานีสารวจตามลักษณะของความลึกและทิศทางการไหลของนา้ โดยแบ่ง
ออกเป็ น 4 พื ้นที่ คือ พื ้นที่ฝั่งตะวันออกของปากแม่น ้า 5 สถานี (สถานีที่ TC6, TC7, TC8, TC9 และ TC17) พื ้นที่
ฝั่ งตะวันตกของปากแม่น ้า 5 สถานี (สถานีที่ TC11, TC12, TC13, TC14 และ TC18) พื ้นที่แนวร่ องน ้า 4 สถานี
(สถานีที่ TC1, TC2, TC3 และ TC4 ) และพื ้นที่ตอนนอกของปากแม่น ้า 4 สถานี (สถานีที่ TC 5, TC10, TC15
และ TC16) รวมทังสิ
้ ้น 18 สถานี (Figure 1 และ Table 1)
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Figure 1 Sampling location at the Tha Chin river mouth during wet season (August 2013) and dry
season (February 2014).
Table 1 The position of study area Tha Chin river mouth
Station
TC 1
TC 2
TC 3
TC 4
TC 5
TC 6
TC 7
TC 8
TC 9

UTM UNIT*
E
638725
639905
640137
640780
641836
641700
644374
646870
642388

Station

N
1492570
1490455
1488641
1487480
1485168
1490400
1490420
1489900
1488492

TC 10
TC 11
TC 12
TC 13
TC 14
TC 15
TC 16
TC 17
TC 18

UTM UNIT*
E
644580
638400
636388
633240
638238
636560
639140
643996
625442

N
1486300
1489500
1489219
1487749
1487756
1485650
1485168
1491459
1486587

*หมายเหตุ: UTM UNIT = UNIVERSAL TRANSVERSE MERCATOR UNIT
การเก็บตัวอย่ าง
เก็บตัวอย่างน ้าด้ วยกระบอกเก็บน ้า (Kemmerer water sampler) บริ เวณกึง่ กลางความลึก บรรจุใส่ขวด
polyethylene ปริ มาตร 250 มิลลิลิตร กรองตัวอย่างด้ วยกระดาษกรอง GF/C รักษาตัวอย่างน ้าโดยการปรับ pH
ให้ ต่ากว่า 2 ด้ วยกรดไนตริ กเข้ มข้ น แล้ วทาการเก็บรักษาตัวอย่างน ้าที่อณ
ุ หภูมิ 4 องศาเซลเซียส จนกว่าจะนาไป
วิเคราะห์ความเข้ มข้ นโลหะหนักในห้ องปฏิบตั ิการต่อไป
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การวิเคราะห์ ตัวอย่ าง
การวิเคราะห์ ความเข้ มข้ นของแคดเมียม ตะกั่ว ทองแดง และสังกะสี ในนา้ ตามวิธีการวิเคราะห์ ของ
Sukasem (1989) และนาตัวอย่างที่ผ่านการสกัด วิเคราะห์ด้วยเครื่ อง Atomic Absorption Spectrophotometer
(AAS) แบบ Flame

ผลและวิจารณ์ ผลการศึกษา
ผลการศึกษาปริ มาณการปนเปื อ้ นของโลหะหนักในน ้าบริ เวณปากแม่น ้าท่าจีน จังหวัดสมุทรสาคร จาก
การเก็บตัวอย่างนา้ จานวนทัง้ สิน้ 18 สถานี ในฤดูนา้ หลาก (เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2556) และฤดูแล้ ง (เดือน
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557) พบว่า
แคดเมียม (Cd)
ความเข้ มข้ นของแคดเมียมในน ้าตลอดระยะเวลาการศึกษา มีค่าอยู่ในช่วง nd-4.50 ppb (Figure 2) ซึง่
เมื่อพิจารณาตามฤดูกาล พบว่า ในฤดูนา้ หลาก ปริ มาณของแคดเมียมมีค่า อยู่ในช่วง nd–1.50 ppb ในฤดูนี ้
พบว่า ปริ มาณแคดเมียมในนา้ มีค่า ค่อนข้ างต่าและใกล้ เคียงกันทั่วทังบริ
้ เวณปากแม่นา้ โดยจะพบค่าสูงสุดใน
สถานีที่ TC8 ซึง่ ตังอยู
้ ่บริ เวณฝั่ งตะวันออกของปากแม่น ้าท่าจีน
ส่วนในฤดูแล้ ง ปริ มาณของแคดเมียมมีค่า อยู่ในช่วง nd–4.50 ppb พบปริ มาณการปนเปื ้อนสูง สุด
บริ เวณพื น้ ที่ แนวร่ องนา้ ของปากแม่นา้ ในสถานีที่ TC3 ทัง้ นีเ้ กิ ดจากในช่วงฤดูแล้ ง บริ เวณแนวร่ องนา้ จะเป็ น
บริ เวณที่มีการรับสารมลพิษต่าง ๆ จากแม่น ้าลงสูท่ ะเล มีโอกาสในการสะสมตัวของโลหะหนักได้ มากกว่าบริ เวณ
อื่น ๆ

nd = non-detectable

Figure 2 The concentration of cadmium (Cd) at the Tha Chin river mouth during wet season (August
2013) and dry season (February 2014).
เมื่อทาการเปรี ยบเทียบระหว่าง 2 ฤดูกาล พบว่า ในฤดูแล้ ง (1.75±1.36 ppb) มีปริ มาณแคดเมียมสูง
กว่า ฤดูน ้าหลาก (0.64±0.39 ppb) เนื่องจากในช่วงฤดูแล้ งเป็ นช่วงที่มีปริ มาณน ้าท่าน้ อยมีโอกาสสะสมตัวของ
แคดเมียมได้ สงู และในช่วงฤดูนา้ หลากนันจะมี
้
ปริ มาณนา้ ท่ามากเป็ นตัวเจือจางความเข้ มข้ นของสารต่าง ๆ ใน
น ้าให้ ลดลง จึงส่งผลให้ ปริ มาณแคดเมียมมีค่าน้ อยในฤดูกาลดังกล่าว แต่โดยภาพรวม พบว่า ปริ มาณแคดเมียม
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ยังมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพนา้ ทะเลและชายฝั่ ง (ไม่เกิน 5 ppb) (Table 2) และมีค่าใกล้ เคียงกับ
การศึกษาในอดีตของ อรอิงค์ (2551) ซึง่ ทาการศึกษาบริ เวณแม่น ้าท่าจีน พบว่า บริ เวณปากแม่น ้าท่าจีนในช่วง
ฤดูนา้ หลากและช่วงฤดูแล้ ง มีปริ มาณแคดเมียม อยู่ในช่วง nd-1.00 ppb และยังพบว่ามีค่าสอดคล้ องกับ
การศึกษาของ จิ นตนันท์ (2557) ซึ่งพบว่าปริ มาณแคดเมียมบริ เวณแม่นา้ ท่าจี นมีค่าต่ามากจนไม่สามารถ
ตรวจวัดได้ (nd) จากการตรวจวัดพบค่าค่อนข้ างต่า เนื่องจากแคดเมียมเป็ นค่าที่มีปริ มาณน้ อยมากในธรรมชาติ
จึงตรวจพบได้ น้อยและมีคา่ ใกล้ เคียงกันมาก
ตะกั่ว (Pb)
ความเข้ มข้ นของตะกัว่ ในน ้าตลอดระยะเวลาการศึกษามีค่าอยู่ในช่วง nd-9.00 ppb (Figure 3) ซึง่ เมื่อ
พิจารณาตามฤดูกาล พบว่า ในฤดูนา้ หลาก ความเข้ มข้ นของตะกั่ว มีค่าอยู่ในช่วง nd–6.00 ppb โดยจะพบ
ค่าสูงสุดในบริ เวณฝั่ งตะวันตกของปากแม่น ้าในสถานีที่ TC11 (6.00 ppb) และพบค่าต่าจนไม่สามารถตรวจพบ
ได้ (nd) ในบริ เวณแนวร่ องน ้าของปากแม่น ้า
ส่วนในฤดูแล้ ง ความเข้ มข้ นของตะกัว่ มีค่าอยู่ในช่วง nd–9.00 ppb พบการปนเปื อ้ นสูงสุดบริ เวณพื ้นที่
ฝั่ งตะวันตกของปากแม่นา้ ในสถานีที่ TC13 (9.00 ppb) เช่นเดียวกับในช่วงฤดูนา้ หลาก เนื่องจากบริ เวณฝั่ ง
ตะวันตกมีคลองสาขาย่อยถึง 4 คลอง ซึ่งเป็ นตัวพาสารโลหะหนัก จากแผ่นดินลงสู่ปากแม่น ้าในทัง้ 2 ฤดูกาล
รวมทังในบริ
้
เวณลาคลองต่าง ๆ จะมีเรื อประมงพื ้นบ้ านของชาวบ้ านจอดเป็ นจานวนมาก จึงอาจเกิดการปนเปื อ้ น
จากน ้ามันเรื อต่าง ๆ รั่วไหลลงสู่แหล่งน ้าได้ ซึง่ แหล่งกาเนิดหลักของตะกัว่ คือ tetraethyl lead (PbEt4) ใช้ ผสม
ในน ้ามัน (Buajan and Pumijumnong, 2010) และจะพบค่าต่าสุดในบริ เวณฝั่ งตะวันออกของปากแม่น ้า

nd = non-detectable

Figure 3 The concentration of lead (Pb) at the Tha Chin river mouth during wet season (August 2013)
and dry season (February 2014).
เมื่อทาการเปรี ยบเทียบระหว่าง 2 ฤดูกาล พบว่า ในฤดูแล้ ง (3.00±2.41 ppb) มีปริ มาณตะกัว่ สูงกว่าฤดู
น ้าหลาก (1.69±1.59 ppb) ซึง่ เกิดจากในช่วงฤดูน ้าหลากจะมีน ้าท่าปริ มาณมากเป็ นตัวเจือจางความเข้ มข้ นของ
สารต่าง ๆ ในนา้ ให้ ลดลง จึงส่งผลให้ พบปริ มาณตะกั่วน้ อยในฤดูกาลดังกล่าว นอกจากนี ้ยังสังเกตเห็นได้ ว่าใน
บริ เวณฝั่ งตะวันตกจะเป็ นบริ เวณที่มีปริ มาณตะกัว่ สูงกว่าบริ เวณอื่น ๆ ทัง้ 2 ฤดูกาลจึงควรมีการเฝ้าระวังเป็ น
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พิเศษ อีกทังในสถานี
้
ที่ 13 (9.00 ppb) ในช่วงฤดูแล้ งจะมีค่าตะกัว่ สูงกว่าค่ามาตรฐานคุณภาพน ้าทะเลและ
ชายฝั่ ง (8.50 ppb) อีกด้ วย ทังนี
้ ้อาจเกิดจากในบริ เวณดังกล่าวมีการทาประมงจับหอยพิมพ์ ซึง่ จะทาให้ มีการ
รบกวนหน้ าดิน เมื่อตะกอนพื ้นท้ องน ้าได้ รับออกซิเจนก็จะเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชัน่ ทาให้ ซัลไฟด์ถูกออกซิไดซ์เป็ น
ซัลเฟต โลหะหนักก็จะละลายออกจากตะกอนได้ มากขึ ้น (ปิ ยวรรณ, 2549)
ทองแดง (Cu)
ความเข้ มข้ นของทองแดงในน ้าตลอดระยะเวลาการศึกษามีค่าอยู่ในช่วง 1.00-9.50 ppb (Figure 4) ซึง่
เมื่อพิจารณาตามฤดูกาล พบว่า ในฤดูนา้ หลาก ปริ มาณทองแดง มีค่าอยู่ในช่วง 1.00–9.00 ppb โดยจะพบ
ค่าสูงสุดในสถานีที่ TC14 ซึง่ อยู่บริ เวณฝั่ งตะวันตกของปากแม่น ้า ซึง่ สอดคล้ องกับปริ มาณทองแดงที่พบมีค่าสูง
ทางฝั่ งตะวันตกของปากแม่นา้ เช่นเดียวกัน และพบค่าต่าสุดในบริ เวณฝั่ งตะวันออกของปากแม่นา้ ในสถานี ที่
TC7
ส่วนในฤดูแล้ ง ปริ มาณการปนเปื ้อนของทองแดงมีค่าอยู่ในช่วง 1.00–9.50 ppb พบปริ มาณการ
ปนเปื อ้ นสูงสุดบริ เวณพื ้นที่แนวร่ องน ้าของปากแม่น ้า สถานีที่ TC3 (9.50 ppb) เนื่องจากในช่วงฤดูแล้ งกระแสน ้า
จะแรงที่สุดจะอยู่บริ เวณใกล้ ร่องนา้ ทาให้ บริ เวณดังกล่าวได้ รับอิทธิ พลจากมวลนา้ ของแม่นา้ ท่าจีน ซึ่งพัดพา
โลหะหนักจากแผ่นดินลงสู่ปากแม่นา้ และจะพบค่าต่าสุดในบริ เวณฝั่ งตะวันตกของปากแม่นา้ สถานีที่ TC12
(1.00 ppb) โดยทองแดงนันถู
้ กนามาใช้ เป็ นสารเคมีทางการเกษตร โดยใช้ เป็ นสารกาจัดศัตรู พืชและสัตว์รบกวน
ต่าง ๆ (ปิ ยวรรณ, 2549)

Figure 4 The concentration of copper (Cu) at the Tha Chin river mouth during wet season (August
2013) and dry season (February 2014).
เมื่อทาการเปรี ยบเทียบระหว่าง 2 ฤดูกาล พบว่า ปริ มาณทองแดงทังฤดู
้ น ้าหลาก (3.33±2.09 ppb)
และฤดูแล้ ง (3.25±2.27 ppb) มีค่าใกล้ เคียงกัน ทัง้ นีเ้ นื่ องจาก ในบริ เวณปากแม่นา้ ท่าจีนมีการทาประมง
หลากหลายชนิดอยู่ทวั่ ทังบริ
้ เวณปากแม่น ้า เช่น การคราดหอย ส่ งผลให้ เกิดการฟุ้งของดินตะกอน ส่งผลทาให้
โลหะหนักที่สะสมอยู่ในผิวตะกอนมีโอกาสละลายกลับคืนสู่มวลน ้า โดย Buajan and Pumijumnong (2010) ได้
อธิ บายไว้ ว่า เมื่อมีการปนเปื ้อนของทองแดงลงสู่แหล่งนา้ ปริ มาณการปนเปื ้อนของทองแดงในนา้ ไม่สามารถ
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เคลื่ อนที่ ไ ด้ ไ กลจากจุดปล่อย แต่ส ามารถเดิน ทางได้ ดีขึน้ เมื่ออยู่ ใ นอนุภ าคตะกอนสารแขวนลอย และเมื่อ
พิจารณาตามสถานีเก็บตัวอย่างพบว่าในสถานีที่ 14 ช่วงฤดูนา้ หลาก และสถานีที่ 3 ช่วงฤดูแล้ งจะมีค่าเกิน
มาตรฐานที่กาหนดไว้ (ไม่เกิน 8.50 ppb) รวมทัง้ มีค่าเกินค่ามาตรฐานคุณภาพนา้ ธรรมชาติ EPA อีกด้ วย
(Table 2)
สังกะสี (Zn)
ความเข้ มข้ นของสังกะสีในน ้าตลอดระยะเวลาการศึกษา มีค่าอยู่ในช่วง 12.50-50.50 ppb (Figure
5) ซึง่ เมื่อพิจารณาตามฤดูกาล พบว่า ในฤดูน ้าหลาก ปริ มาณสังกะสี มีค่าอยู่ในช่วง 14.50–50.50 ppb โดย
ภาพรวม พบว่า ความเข้ มข้ นของสังกะสีมีคา่ ใกล้ เคียงกันทัว่ ทังบริ
้ เวณปากแม่น ้า แต่จะพบค่าสูงสุดในบริ เวณฝั่ ง
ตะวันตกของปากแม่น ้า ในสถานี TC18 (50.50 ppb) ซึง่ สอดคล้ องกับปริ มาณของตะกัว่ และทองแดงที่จะพบมี
ค่าสูงในบริ เวณฝั่ งตะวันออกของปากแม่นา้ และพบค่าต่าสุดในบริ เวณพืน้ ที่ตอนนอกของปากแม่นา้ สถานี ที่
TC10 (14.50 ppb)
ส่วนในฤดูแล้ ง ปริ มาณการปนเปื อ้ นของสังกะสีมีค่าอยู่ในช่วง 12.50-31.50 ppb พบปริ มาณการ
ปนเปื อ้ นสูงสุดบริ เวณพื ้นที่แนวร่ องน ้าของปากแม่น ้า ในสถานีที่ TC3 (31.50 ppb) ซึง่ สอดคล้ องกับปริ มาณของ
แคดเมียมและทองแดงที่พบว่าในช่วงฤดูแล้ งจะพบปริ มาณโลหะหนักสูงบริ เ วณแนวร่ องน ้า และพบค่าต่าสุดใน
บริ เวณฝั่ งตะวันตกของปากแม่น ้า สถานีที่ TC17 (12.50 ppb)

Figure 5 The concentration of zinc (Zn) at the Tha Chin river mouth during wet season (August 2013)
and dry season (February 2014).
เมื่อทาการเปรี ยบเทียบระหว่าง 2 ฤดูกาล พบว่า ในฤดูน ้าหลาก (25.12±10.69 ppb) มีปริ มาณ
สังกะสีสงู กว่าฤดูน ้าแล้ ง (19.47±8.07 ppb) เนื่องจากปริ มาณน ้าท่าเป็ นปั จจัยในการนาพาปริ มาณสังกะสีจาก
แผ่นดินลงสูบ่ ริ เวณปากแม่น ้าท่าจีน ทังนี
้ ้เมื่อพิจารณาตามสถานีเก็บตัวอย่างพบว่า ในสถานีเก็บตัวอย่างที่ TC18
(50.50 ppb) ในฤดูนา้ หลากซึ่งอยู่ในบริ เวณพืน้ ที่ฝั่งตะวันตกของปากแม่นา้ มีค่าสังกะสีสูงกว่าค่ามาตรฐาน
คุณภาพน ้าทะเลและชายฝั่ ง (50.00 ppb) ดังแสดงใน Table 2 รวมทังมี
้ คา่ ใกล้ เคียงกับการศึกษาในอดีตของ อร
อิงค์ (2551) ซึง่ ทาการศึกษาปริ มาณโลหะหนักในน ้าบริ เวณแม่น ้าท่าจีน พบว่า บริ เวณปากแม่น ้าในช่วงฤดูน ้า
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หลากมีคา่ สังกะสีสงู ถึง 88.00 ppb ซึง่ เป็ นผลมาจากปริ มาณน ้าท่าที่เพิ่มขึ ้นจึงพัดพาเอาสังกะสีจากแผ่นดินลงสู่
บริ เวณปากแม่น ้าท่าจีนเช่นเดียวกัน
Table 2 Comparisons of the concentration of heavy metals at the Tha Chin river mouth during wet
season (August 2013) and dry season (February 2014) and other criteria.
การศึกษาในครั ง้ นี ้
โลหะหนัก
(ppb)

แคดเมียม
ตะกั่ว
ทองแดง
สังกะสี

พิสัย

ค่ า
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน

ค่ าเฉลี่ย

ค่ า
มาตรฐาน
คุณภาพ
นา้ ทะเล*

nd-4.50
nd-9.00
1.00-9.50
12.50-31.50

1.36
2.41
2.27
8.07

1.75
3.00
3.25
19.47

5
8.5
8
50

ฤดูนา้ หลาก

ฤดูแล้ ง

พิสัย

ค่ า
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน

ค่ าเฉลี่ย

nd-1.50
nd-6.00
1.00-9.00
14.50-50.50

0.39
1.59
2.09
10.69

0.64
1.65
3.33
25.12

EPA***
เกณฑ์
มาตรฐาน
คุณภาพ
นา้ ทะเล CMC1 CCC2
ภูมิภาค
อาเซียน**
8
8.5
10
-

40
210
4.8
90

nd = non-detectable
ที่มา: * = คณะกรรมการสิง่ แวดล้ อมแห่งชาติ ฉบับที่ 27 (พ.ศ. 2549)
**= วิมลพร ไวยนิภี จุฑามาศ รัตติกาลสุขะ และรังสรรค์ ปิ่ นทอง. 2556.
*** = U.S. Environmental Protection Agency (2004) 1CMC = Criteria Maximum Concentration 2CCC = Criteria Continuous Concentration

สรุป
ผลการศึกษาการปนเปื อ้ นของโลหะหนักในมวลน ้าบริ เวณปากแม่น ้าท่าจีนจานวนทังสิ
้ ้น 18 สถานี ซึ่ง
แบ่งเป็ น 4 พื ้นที่การศึกษา พบว่า ความเข้ มข้ นของแคดเมียม ตะกัว่ ทองแดง และสังกะสี อยู่ในช่วง nd-4.50,
nd-9.00, 1.00-9.50 และ 12.50-50.50 ppb ตามลาดับ โดยในฤดูแล้ งจะพบปริ มาณแคดเมียม และตะกัว่ สูงกว่า
ในฤดูน ้าหลาก และในฤดูน ้าหลากจะพบปริ มาณสังกะสีสงู กว่าฤดูแล้ ง ส่วนปริ มาณทองแดงจะมีค่าใกล้ เคียงกัน
ทัง้ 2 ฤดูกาล นอกจากนี ้เมื่อพิจารณาตามพื ้นที่จะพบว่าในบริ เวณฝั่ งตะวันตกของปากแม่น ้าในทัง้ 2 ฤดูกาล และ
แนวร่ องน ้าในช่วงฤดูแล้ งมีปริ มาณโลหะหนักสูงกว่าในบริ เวณอื่น ๆ ในบางสถานีพบปริ มาณโลหะหนักมีค่าสูง
กว่าค่ามาตรฐานคุณภาพน ้าทะเลและชายฝั่ ง จึงเป็ นบริ เวณที่ควรมีการติดตามการปนเปื อ้ นของโลหะหนักอย่าง
ต่อเนื่ อง เพื่อสามารถนาผลการศึกษาที่ ได้ ไปขยายผลสู่การบริ หารจัดการเพื่ อการแก้ ไขปั ญหาต่อไปได้ อย่าง
เหมาะสม

กิตติกรรมประกาศ
การศึ ก ษานี ไ้ ด้ รั บ การสนั บ สนุ น ด้ านการวิ จั ย จากศู น ย์ วิ จั ย เพื่ อ การพั ฒ นาชายฝั่ ง คณะประมง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะผู้วิจยั ขอขอบคุณทีมนิสิตจากห้ องปฏิบตั ิการวิจยั สิ่งแวดล้ อมทางทะเล ภาควิชา
วิท ยาศาสตร์ ท างทะเล และห้ องปฏิ บัติก ารวิจัยดินตะกอนและสิ่ งแวดล้ อมทางนา้ ภาควิช าชี ววิ ทยาประมง
คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการร่ วมออกสารวจภาคสนามและให้ ความช่วยเหลือในการวิเคราะห์
ตัวอย่างเป็ นอย่างดี
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การเกิดจุดดาและการเปลี่ยนแปลงทางประสาทสัมผัสของกุ้งขาว (Litopenaeus vannamei)
ที่แช่ ในสารสกัดจากส่ วนเหลือจากการตัดแต่ งเห็ดหอม
Black Spot Formation and Sensory Changes of Pacific White Shrimp (Litopenaeus vannamei)
Treated with Black Mushroom Trimming Extract
ประภัสสร แสนธิ1 จีรวรรณ มณีโรจน์1 และ เปรมวดี เทพวงศ์1*
Praphatsorn santhi1, Jirawan Maneerote1 and Pramvadee Tepwong1*

บทคัดย่ อ
งานวิจยั นี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาการเกิดจุดดาและการเปลี่ยนแปลงทางประสาทสัมผัสของกุ้งขาวที่แช่
ในสารสกั ดจากส่ วนเหลื อ ของการตัดแต่ งเห็ ดหอมที่ ระดับ ความเข้ มข้ น ร้ อยละ 1.5 (น า้ หนัก /ปริ มาตร) เป็ น
ระยะเวลา 30 นาที โดยแช่ก้ งุ ขาวในสารสกัดเห็ดหอมทันทีและแช่ภายในระยะเวลา 4 ชัว่ โมงหลังการจับและเก็บ
รักษาในน ้าแข็งเป็ นเวลา 7 วัน ผลการศึกษาพบว่า กุ้งขาวที่แช่ในสารสกัดเห็ดหอมภายในระยะเวลา 4 ชัว่ โมงหลัง
การจับมีค่าคะแนนการเกิดจุดดาและค่าการทดสอบทางประสาทสัมผัสด้ านความชอบโดยรวมดีกว่ากุ้งขาวที่แช่
ทันทีในสารสกัดเห็ดหอม (p≥0.05) โดยกุ้งขาวที่แช่ในสารสกัดเห็ดหอมทันทีและแช่ภายในระยะเวลา 4 ชัว่ โมงหลัง
การจับสามารถชะลอการเกิดจุดดาได้ เป็ นระยะเวลา 6 และ 7 วันของการเก็บรักษา ตามลาดับ

ABSTRACT
This research aimed to study the black spot formation and sensory changes in Pacific white
shrimp (Litopenaeus vannamei) treated with black mushroom trimming extract (BMTE) solution (1.5%
(w/v)) for 30 min. The Pacific white shrimp was immersed in BMTE solution immediately and within 4
hours after the harvest and then stored in ice for 7 days. The results showed that the shrimp treated
with BMTE solution within 4 hours after the harvest had better melanosis score and higher sensory
score than shrimp treated with BMTE solution immediately (p≥0.05). Moreover, black spot formation in
shrimp treated with BMTE solution immediately and shrimp treated with BMTE solution within 4 hours
after the harvest were inhibited for up to 6 and 7 day, respectively, during ice storage.

*
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คานา
กุ้งขาวแวนนาไม (Litopenaeus vannamei) เป็ นสัตว์นา้ ที่มีความสาคัญ ต่อ เศรษฐกิจและการส่งออก
ของประเทศไทย โดยนิยมส่งออกในรู ปแบบของกุ้งสดแช่เย็น กุ้งแช่แข็งและผลิตภัณฑ์ แปรรู ปกุ้ง ดังนัน้ โรงงาน
อุตสาหกรรมกุ้งจึงมีเป้าหมายในการผลิตผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้ องกับกุ้งให้ ได้ ผลผลิตเพียงพอกับความต้ องการของ
ผู้บริ โภคและสามารถเก็บรักษาไว้ ได้ เป็ นระยะเวลานาน โดยที่คณ
ุ ภาพและคุณค่าทางอาหารมีการเปลี่ยนแปลง
น้ อยที่สดุ
จุดดา (black spot) คือ เมลานิ น ที่ พบในกุ้งและสัตว์ ในกลุ่มครั สเตเชี ยน เกิ ดจากปฏิ กิริยาการเกิ ด สี
น ้าตาลที่เกี่ยวข้ องกับเอนไซม์ โดยมีเอนไซม์พอลิฟีนอลออกซิเดส (polyphenol oxidase; PPO) เป็ นสาเหตุหลัก
โดยทัว่ ไปการเกิดจุดดาในกุ้งจะเริ่ ม ภายใน 2-3 ชัว่ โมงหลังการตายของกุ้ง โดยจะเริ่ ม จากบริ เวณส่วนหัวที่เชื่อม
กับอก (cephalothoraxes) และกระจายไปสู่ส่วนหาง และจะเห็นได้ ชัดเจนหลังจากการเก็บรั กษากุ้งในนา้ แข็ง
เป็ นเวลา 2-4 วัน (Thepnuan et al., 2008) ดังนัน้ โรงงานแปรรู ปกุ้งส่วนใหญ่จงึ มีการใช้ สาร
4-hexylresorcinol หรื อ สาร sodium metabisulphite (SMS) เพื่อชะลอหรื อยับยังการท
้
างานของเอนไซม์ PPO
ในการเกิดจุดดา โดยจะทาการแช่ก้ งุ ขาวในสารดังกล่าวข้ างต้ นเมื่อกุ้งขาวมาถึงโรงงานแล้ ว อย่างไรก็ตาม ถ้ าใน
ระหว่างการจับกุ้งมีการดาเนินการอย่างไม่เหมาะสมจะทาให้ ก้ งุ ขาวเกิดความเครี ยดหรื อเกิดการบอบช ้า ส่งผลให้
การเกิดจุดดาและการเปลี่ยนแปลงคุณภาพในกุ้งขาวเกิดได้ เร็ วขึ ้น
การเข้ มงวดเกี่ยวกับ การใช้ สารเคมีในอาหารและการคานึงถึงความปลอดภัยของผู้บริ โภค เป็ นสาเหตุ
สาคัญที่ทาให้ นกั วิจยั พยายามศึกษาหาสารสกัดจากธรรมชาติเพื่อเป็ นสารทางเลือกในการรักษาคุณภาพของ
กุ้งขาว จากการตรวจเอกสาร พบว่า สารสกัดจากเห็ดเข็มทองและเห็ดหอม ทังจากส่
้
วนที่บริ โภคได้ ส่วนรากและ
ฐาน และส่วนเหลือจากการตัดแต่งบริ เวณก้ านดอก โคน และส่วนที่ ไม่ได้ ขนาดตามที่ต้องการมีความสามารถใน
การชะลอการเกิดจุดดา โดยมีรายงานว่า สารสกัดจากส่วนที่บริ โภคได้ ของเห็ดเข็มทองสามารถชะลอการเกิด
จุดดาในกุ้งขาวที่วางไว้ ในอุณหภูมิห้องได้ เป็ นเวลา 20 ชัว่ โมง (Jang et al., 2003) Encarnacion et al. (2011;
2012) รายงานว่า การแช่ก้ งุ หลังจากจับกุ้งขึ ้นจากบ่อพักทันทีในสารสกัดจากรากและส่วนเหลือของเห็ดเข็มทอง
สามารถลดค่ากิ จกรรมของเอนไซม์ PPO ในส่วนของ hemolymph และการแสดงออกของ proPPO gene ใน
hemocytes ได้ นอกจากนี ้ ประภัสสร และคณะ (2559b) พบว่า การแช่ก้ งุ ขาวในสารสกัดจากส่วนเหลือจากการ
ตัดแต่งเห็ดหอมที่ระดับความเข้ มข้ นร้ อยละ 1.5 (น ้าหนัก/ปริ มาตร) สามารถชะลอการเกิดจุดดาในกุ้งขาวที่เก็บ
รักษาในน ้าแข็งเป็ นเวลา 7 วัน ได้ ดีกว่าเห็ดชนิดอื่นๆ
ดังนัน้ งานวิจยั นี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของการใช้ สารสกัดจากส่วนเหลือจากการตัดแต่งเห็ดหอม
ต่อการเกิ ดจุดดาและคุณ ภาพทางประสาทสัมผัสด้ านความชอบโดยรวมของกุ้งขาวที่ แช่ทัน ที และแช่ภ ายใน
ระยะเวลา 4 ชัว่ โมงหลังการจับ

อุปกรณ์ และวิธีการ
การเตรี ยมส่ วนเหลือจากการตัดแต่ งเห็ดหอม
การเตรี ยมส่วนเหลือจากการตัดแต่งเห็ดหอมใช้ วิธีการของประภัสสร และคณะ (2559) โดยนาส่วนเหลือ
จากการตัดแต่งดอกและก้ านเห็ด รวมทัง้ เห็ดที่ ไม่ได้ ขนาดตามที่ ตลาดต้ องการมาหั่นเป็ นชิ น้ เล็กๆ แล้ วนาไป
อบแห้ งในตู้อบลมร้ อนที่อณ
ุ หภูมิ 60 ± 5 องศาเซลเซียส จนมีความชื น้ สุดท้ ายร้ อยละ 10 ± 5 จากนันบดให้
้
เป็ น
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ผงละเอียด บรรจุใส่ถงุ พอลิเอทีลีนและเก็บรักษาที่อณ
ุ หภูมิ – 20 องศาเซลเซียส จนกว่าจะนาไปใช้ ในขันตอนการ
้
เตรี ยมสารสกัดจากส่วนเหลือจากการตัดแต่งเห็ดหอม
การเตรี ยมสารสกัดจากส่ วนเหลือจากการตัดแต่ งเห็ดหอม
น าผงเห็ ดหอมอบแห้ ง มาสกัดด้ วยสารละลายเอทานอลเข้ มข้ น ร้ อยละ 70 โดยดัด แปลงวิ ธีก ารจาก
Tepwong et al. (2012) นาสารสกัดที่ได้ ไปทาแห้ งแบบเยือกแข็งและเก็บรั กษาที่อุณหภูมิ - 20 องศาเซลเซียส
เมื่อต้ องการใช้ นาสารสกัดที่ได้ มาละลายด้ วยน ้ากลัน่ ให้ มีระดับความเข้ มข้ นตามที่ต้องการ
การวิเคราะห์ ค่ากิจกรรมการยับยัง้ เอนไซม์ PPO
วิเคราะห์ค่ากิจกรรมการยับยังเอนไซม์
้
PPO ตามวิธีของ Nirmal and Benjakul (2009) คือ นาสารสกัด
จากการตัดแต่งเห็ดหอมที่ระดับความเข้ มข้ นเริ่ มต้ นร้ อยละ 1, 2, 3, 4 และ 5 (น ้าหนัก/ปริ มาตร) มาทาปฏิกิริยา
กับ crude PPO ที่สกัดจากส่วนหัวที่เชื่อมกับอกของกุ้งขาว โดยมีระดับความเข้ มข้ นสุดท้ ายเท่ากับ 0.5, 1.0, 1.5,
2.0 และ 2.5 (น ้าหนัก/ปริ มาตร) ตามลาดับ จากนันน
้ าไปวัดค่าการดูดกลืนแสงที่ 475 นาโนเมตร ทุกๆ 30 วินาที
เป็ นเวลา 3 นาที แล้ วนามาคานวณค่าการยับยังเอนไซม์
้
PPO
การแช่ ก้ ุงขาวในสารสกัดจากส่ วนเหลือของการตัดแต่ งเห็ดหอม
ท าการจับ กุ้ งขาวขึ น้ จากบ่ อ เลี ย้ งของเกษตรกรที่ ผ่ า นมาตรฐาน GAP ในอ าเภอบ้ านแพ้ ว จัง หวัด
สมุทรสาคร แล้ วนากุ้งขาวมาพักในถังพักเป็ นเวลา 10 นาที เพื่อลดความเครี ยดหลังจากการจับ ควบคุมอุณหภูมิ
นา้ ในถังพัก ให้ ได้ ป ระมาณ 28 องศาเซลเซียส โดยการเติมนา้ แข็งและให้ อากาศอยู่ตลอดเวลา จากนัน้ ทาการ
คัดเลือกกุ้งขาวขนาด 70-80 ตัว/กิโลกรัม อย่างรวดเร็ ว แล้ วแบ่งกุ้งออกเป็ น 2 ชุดการทดลอง คือ 1) กุ้งขาวที่แช่ใน
สารสกัดฯ เห็ดหอมทันที และ 2) กุ้งขาวที่แช่ในสารสกัดฯ เห็ดหอมภายในระยะเวลา 4 ชัว่ โมง มีวิธีการดังนี ้
1) กุ้งขาวที่แช่ในสารสกัดฯ เห็ดหอมทันที หลังการจับ โดยนากุ้งขาวขึน้ จากบ่อพักและแช่ในสารสกัดฯ
เห็ดหอมทันทีที่ระดับความเข้ มข้ นร้ อยละ 1.5 (น ้าหนัก/ปริ มาตร) เป็ นระยะเวลา 30 นาที (ประภัสสร และ เปรมวดี,
2558; ประภัสสร และคณะ, 2559a) กาหนดให้ อตั ราส่วนของกุ้งขาวต่อสารละลายสารสกัดฯ เห็ดหอมเท่ากับ 1:2
(นา้ หนัก/ปริ มาตร) และควบคุมอุณ หภูมินา้ ให้ ได้ ป ระมาณ 28 องศาเซลเซียส (อุณ หภูมิที่เหมาะสมต่อ การกิ น
อาหารและการเจริ ญเติบโตของกุ้งขาว; ชะลอ และคณะ, 2552) เมื่อครบเวลาที่กาหนดนากุ้งขาวขึ ้นจากถังแช่และ
ลดอุณหภูมิทนั ทีด้วยน ้าเย็นจัดเป็ นเวลา 20 นาที แล้ วสะเด็ดน ้าเป็ นเวลา 3 นาทีและบรรจุก้ งุ ในถุงพอลิเอทิลีน ทา
การขนส่งตัวอย่ างกุ้งขาวมายังภาควิ ช าผลิ ตภัณ ฑ์ ป ระมง คณะประมง มหาวิท ยาลัย เกษตรศาสตร์ ภายใน
ระยะเวลา 4 ชัว่ โมงหลังการจับ โดยบรรจุตวั อย่างกุ้งขาวในกล่องพอลิสไตรี นที่บรรจุน ้าแข็ง ในอัตราส่วนกุ้ง/น ้าแข็ง
1:2 (น ้าหนัก/น ้าหนัก)
2) กุ้งขาวที่แช่ในสารสกัดฯ เห็ดหอมภายในระยะเวลา 4 ชัว่ โมงหลังการจับ โดยการนากุ้งขาวขึ ้นจากบ่อ
พักแล้ วลดอุณหภูมิก้ งุ ขาวทันทีด้วยน ้าเย็นจัดเป็ นเวลา 20 นาที จากนันสะเด็
้
ดน ้าเป็ นเวลา 3 นาทีและทาการขนส่ง
ตัวอย่างกุ้งขาวมายังภาควิชาฯ ภายในระยะเวลา 4 ชั่วโมง โดยทาการบรรจุเช่นเดียวกับกุ้งขาวที่แช่ ในสารสกัดฯ
เห็ดหอมทันที เมื่อกุ้งขาวมาถึงยังภาควิชาฯ ทาการแช่ก้ งุ ขาวในสารสกัดฯ เห็ดหอมที่ระดับความเข้ มข้ นร้ อยละ 1.5
(นา้ หนัก /ปริ มาตร) เป็ นระยะเวลา 30 นาที รั กษาอุณ หภูมิ ในห้ องควบคุมอุณ หภูมิ 4 ± 1 องศาเซลเซีย ส (เพื่ อ
ป้องกันการเจริ ญของจุลินทรี ย์ที่สามารถเจริ ญได้ ดีที่อณ
ุ หภูมิปานกลางซึง่ เป็ นสาเหตุของการเน่าเสียและจุลินทรี ย์
ที่ก่อให้ เกิดโรค; กิตตยา และ โสบุญชัย, 2545) เมื่อครบเวลาที่กาหนดนากุ้งขาวขึ ้นจากถังแช่และทาการสะเด็ดน ้า
เป็ นเวลา 3 นาที แล้ วบรรจุก้ งุ ในถุงพอลิเอทิลีน
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โดยมีชุดควบคุม คือ กุ้งขาวที่ แช่ในนา้ กลัน่ เป็ นระยะเวลา 30 นาที และกุ้งขาวที่แช่ในสารละลาย SMS
(sodium metabisulphite) ที่ ระดับความเข้ มข้ นร้ อยละ 1.25 (นา้ หนัก/ปริ มาตร) เป็ นระยะเวลา 1 นาที (Nirmal
and Benjakul, 2009)
นาตัวอย่างกุ้งขาวที่แช่ในสารสกัดฯ เห็ดหอม กุ้งขาวที่แช่ในนา้ กลัน่ และกุ้งขาวที่แช่ในสารละลาย SMS
ของทัง้ 2 ชุดการทดลองบรรจุในกล่องพอลิสไตรี นที่ บรรจุนา้ แข็งในอัตราส่วน กุ้ง/นา้ แข็ง 1:2 (นา้ หนัก/นา้ หนัก)
และเก็บรั กษาในห้ องควบคุมอุณหภูมิ 4 ± 1 องศาเซลเซียส โดยทาการเปลี่ยนนา้ แข็งทุกวัน จากนันติ
้ ดตามการ
เกิดจุดดาและการเปลี่ยนแปลงทางประสาทสัมผัสของกุ้งขาว
การวิเคราะห์ ค่าคะแนนการเกิดจุดดา (Melanosis score) และการบันทึกภาพการเปลี่ยนแปลงการเกิด
จุดดาในกุ้งขาว
นากุ้งขาวที่แช่ในสารสกัดฯ เห็ดหอม กุ้งขาวที่แช่ในน ้ากลัน่ และกุ้งขาวที่แช่ในสารละลาย SMS ของทัง้ 2
ชุดการทดลองมาทาการประเมินการเกิดจุดดาในแต่ละวันของการเก็บรักษา โดยใช้ ผ้ ทู ดสอบจานวน 6 คน ที่ผ่าน
การฝึ กฝนให้ ค้ นุ เคยกับการเปลี่ยนแปลงการเกิดจุดดาในกุ้งขาว ตังแต่
้ ไม่พบจุดดาในกุ้งขาวจนถึงยอมรับไม่ได้
ทาการเปรี ยบเทียบกับค่าคะแนนจุดดามาตรฐานที่จดั ทาไว้ ก่อนหน้ าแล้ ว (10-point scoring) (ประภัสสร และ
เปรมวดี, 2558) โดยคะแนน 0 คือ ไม่พบจุดสีดาบริ เวณส่ว นหัวและรยางค์ ของกุ้งขาว 2 คือ พบจุดดาเล็กน้ อย
บริ เวณส่วนหัวและรยางค์ 4 คือ พบจุดดาในปริ มาณไม่มากบริ เวณส่วนหัวและรยางค์ 6 คือ พบจุดดาปานกลาง
ปกคลุมบริ เวณส่วนหัวและรยางค์ 8 คือ พบจุดสีดาปกคลุมบริ เวณส่วนหัวและรยางค์เกือบทังหมด
้
และ 10 คือ
ยอมรับไม่ได้ เมื่อค่าคะแนนมากกว่า 5 คะแนน แสดงว่าผู้ทดสอบไม่ยอมรับตัวอย่าง และทาการบันทึกภาพการ
เปลี่ยนแปลงการเกิดจุดดาทุกวัน โดยการถ่ายภาพด้ วยกล้ องดิจิตอลยี่ห้อ Samsung รุ่ น PL170 (Samsung C&T
(Thailand) Co., Ltd.) เป็ นเวลา 7 วัน
การวิเคราะห์ คุณภาพทางประสาทสัมผัส
วิเคราะห์ คุณภาพทางประสาทสัมผัสของกุ้งขาวโดยใช้ วิธี 9-point hedonic scale (Meilgaard et al.,
1990) ในปั จจัยคุณภาพด้ านความชอบรวม เมื่อพิจารณาจากสี กลิ่นและลักษณะปรากฏ เมื่อค่าคะแนน 9 คือ
ชอบมากที่สดุ 8 คือ ชอบมาก 7 คือ ชอบปานกลาง 6 คือ ชอบเล็กน้ อย 5 คือ เฉยๆ 4 คือ ไม่ชอบเล็กน้ อย
3 คือ ไม่ชอบปานกลาง 2 คือ ไม่ชอบมาก และ 1 คือ ไม่ชอบมากที่สดุ โดยทาการนึง่ กุ้งขาวทังตั
้ วเป็ นเวลา
10 นาที แล้ วให้ ผ้ ทู ดสอบจานวน 20 คนทาการประเมิน
การวิเคราะห์ ข้อมูลทางสถิติ
วิธีวิเคราะห์ ความแปรปรวน (Analysis of Variance, ANOVA) ตามแผนการทดลองแบบสุ่มตลอดและ
เปรี ยบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของค่าสังเกต โดยวิธี Duncan’s new multiple range test ที่ระดับ
ความเชื่อมัน่ ร้ อยละ 95

ผลและวิจารณ์ ผลการทดลอง
การทดสอบค่ าการยับยัง้ กิจกรรมเอนไซม์ PPO
การวิเคราะห์ค่าการยับยังกิ
้ จกรรมเอนไซม์ PPO เป็ นการทดสอบประสิทธิภาพของสารสกัดฯ เห็ดหอมใน
การยับยังเอนไซม์
้
PPO ที่ส่งผลต่อการเกิดจุดดา โดยรายงานผลเป็ นค่าความสามารถในการยับยังเอนไซม์
้
PPO
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คือ เมื่อค่า PPO inhibition (%) เพิ่ มขึน้ แสดงว่าสารสกัดฯ เห็ดหอมมีประสิทธิ ภาพในการยับยัง้ เอนไซม์ PPO
เพิ่มขึ ้น
ผลการศึกษาพบว่า เมื่อระดับความเข้ มข้ นของสารสกัดฯ เห็ดหอมเพิ่ มขึน้ ค่า PPO inhibition (%) จะ
เพิ่มขึน้ อย่างมีนัยสาคัญ (p<0.05) โดยมีค่าอยู่ในช่วง 20.31 – 43.75 % (Figure 1) การที่สารสกัดฯ เห็ดหอม
สามารถยับยังเอนไซม์
้
PPO ได้ นนอาจเนื
ั้
่องมาจากสารสกัดฯ เห็ดหอมประกอบไปด้ วยสารประกอบหลายชนิด
เช่น สารประกอบฟี นอลิก ซึง่ ประภัสสร และคณะ (2559b) รายงานว่า สารสกัดฯ เห็ดหอมมีปริ มาณสารประกอบ
ฟี นอลิก 6.57 mg gallic acid equivalent/100g dry basis รวมทังสาร
้ ergothioneine ซึง่ สอดคล้ องกับรายงาน
ของ Tepwong et al. (2012) ที่ ตรวจสอบปริ มาณสาร ergothioneine ใน mycelium ของเห็ดจานวน 14 ชนิ ด
ด้ วยวิธี LC-MS พบว่า mycelium ของเห็ดหอมมีปริ มาณสาร ergothioneine สูงที่สดุ คือ 3.45 ± 0.09 mg/g
dry weight โดยกลไกการยับ ยัง้ เอนไซม์ PPO สัน นิ ษฐานว่าเกิ ดจากสารประกอบฟี นอลิ ก เข้ าท าปฏิ กิริย าที่
บริ เวณ active site ของเอนไซม์ส่งผลให้ เอนไซม์ PPO เกิ ดการรวมตัวหรื อสูญเสียประสิทธิ ภาพในการทางาน
(Nirmal and Benjaku, 2009) และสาร ergothioneine ซึ่งจัดเป็ น ตัวยับ ยัง้ แบบไม่ แ ข่ ง ขัน (non-competitive
inhibitor) อาจเข้ าจับกับเอนไซม์ PPO บริ เวณอื่นที่ไม่ใช่บริ เวณ active site หรื อทาหน้ าที่จบั โลหะ Cu2+ บริ เวณ
binding site ส่งผลให้ เอนไซม์ PPO ทาปฏิกิริยากับสารตังต้
้ นได้ น้อยลง (Park et al., 2006; Encarnacion
et al., 2012) เมื่อเอนไซม์ PPO ทาปฏิกิริยากับสารตังต้
้ นได้ น้อยลง ค่า PPO inhibition (%) จึงเพิ่มขึ ้น

Figure 1 The PPO inhibition (%) of black mushroom trimming extract of different concentration.
The different letters on the bars indicate significant difference (p<0.05).
ผลของกุ้งขาวที่แช่ ในสารสกัดฯ เห็ดหอมทันทีและแช่ ภายในระยะเวลา 4 ชั่วโมงหลังการจับ
ต่ อค่ าคะแนนการเกิดจุดดาและการเปลี่ยนแปลงการเกิดจุดดา
ผลการทดสอบค่ าคะแนนการเกิ ด จุ ด ด าในกุ้ งขาวที่ แ ช่ ใ นสารสกัด ฯ เห็ ด หอมทัน ที แ ละแช่ ภ ายใน
ระยะเวลา 4 ชัว่ โมงหลังการจับ (Figure 2) พบว่า ในวันแรกของการเก็บรักษา กุ้งขาวที่แช่ในสารสกัดฯ เห็ดหอม
กุ้งขาวที่ แช่ในนา้ กลั่น และกุ้งขาวที่ แช่ในสารละลาย SMS ของทัง้ 2 ชุดการทดลองไม่มีจุดดาเกิ ดขึน้ แต่เมื่อ
ระยะเวลาการเก็บรักษานานขึ ้น ค่าคะแนนการเกิดจุดดาเพิ่มขึ ้นในทุกตัวอย่าง กุ้งขาวที่แช่ในน ้ากลัน่ มีคา่ คะแนน
การเกิดจุดดาเพิ่มขึ ้นอย่างรวดเร็ ว ในขณะที่ก้ งุ ขาวที่แช่ในสารสกัดฯ เห็ดหอมและกุ้งขาวที่แช่ในสารละลาย SMS
มีคา่ คะแนนการเกิดจุดดาเพิ่มขึ ้นอย่างช้ าๆ ตามลาดับ โดยกุ้งขาวที่แช่ทนั ทีมีคา่ คะแนนการเกิดจุดดาสูงกว่า
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กุ้งขาวที่แช่ภายในระยะเวลา 4 ชัว่ โมงหลังการจับ อย่างไรก็ตาม ค่าคะแนนการเกิดจุดดาในกุ้งขาวที่แช่ทนั ทีและ
กุ้งขาวที่ แช่ภายในระยะเวลา 4 ชั่วโมงหลังการจับ แตกกันอย่างไม่มีนัยสาคัญ จนถึงวันที่ 6 ของการเก็บรั กษา
(p≥0.05)
จากการบันทึกภาพกุ้งขาวในวันที่ 7 ของการเก็บรักษา เพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลงการเกิดจุดดา พบว่า
กุ้งขาวที่แช่ในสารสกัดฯ เห็ดหอมภายในระยะเวลา 4 ชัว่ โมงหลังการจับ และกุ้งขาวที่แช่ในสารละลาย SMS ทัง้ 2
ชุด การทดลอง มีจุดดาเกิ ดขึน้ เล็ก น้ อยบริ เวณส่วนหัวและรยางค์ ข องกุ้ ง ในขณะที่ ก้ ุงขาวที่ แ ช่ ในสารสกั ด ฯ
เห็ดหอมทันทีและกุ้งขาวที่แช่ในน ้ากลัน่ ทัง้ 2 ชุดการทดลอง มีจดุ ดาเกิดขึ ้นปกคลุมบริ เวณส่วนหัวและรยางค์ของ
กุ้ง (Figure 3) สาเหตุที่ทาให้ ก้ ุงขาวที่แช่ในสารสกัดฯ เห็ดหอมทันที มีการเกิดจุดดามากกว่ากุ้งขาวที่แช่ในสาร
สกัดฯ เห็ดหอมภายในระยะเวลา 4 ชัว่ โมงหลังการจับ อาจเนื่องมาจากการใช้ น ้าเย็นจัดในการลดอุณหภูมิของ
กุ้งขาว ทาให้ เกิดการชะล้ างสารสกัดฯ เห็ดหอมออกไปบางส่วน ส่งผลให้ สารสกัดฯ เห็ดหอมทางานได้ ไม่เต็ม
ประสิทธิภาพ ความสามารถในการยับยังเอนไซม์
้
PPO ในการเกิดจุดดาจึงลดลง
กลไกการชะลอการเกิดจุดดาของกุ้งขาวที่แช่ในสารสกัดฯ เห็ดหอมทันทีจะเกิดขึ ้นระหว่างกระบวนการ
หายใจ โดยกุ้งจะมี ก ารดูด ซึม สารออกฤทธิ์ ท างชี วภาพในสารสกัดฯ เห็ ด หอม เช่ น สาร ergothioneine หรื อ
สารประกอบฟี นอลลิกผ่านเข้ าทางเหงือกและสะสมอยู่ใน hemolymph ของกุ้งขาวก่อนลาเลียงไปยังส่วนต่างๆ
(Encarnacion et al., 2012) ส่วนกลไกการชะลอการเกิ ดจุดดาของกุ้งขาวที่ แช่ในสารสกัดฯ เห็ดหอมภายใน
ระยะเวลา 4 ชัว่ โมงหลังการจับ สันนิษฐานว่าสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจะค่อยๆ ซึมเข้ าไปในตัวกุ้งในระหว่าง
การแช่ ส่งผลให้ เอนไซม์ PPO ในกุ้งอาจจะเกิดการรวมตัวหรื อสูญเสียประสิทธิภาพในการทางาน ทาให้ การเกิด
จุดดาเกิดได้ ช้าลง

Figure 2 Melanosis score of Pacific white shrimp during 7 days of iced storage (n = 6). control:
distilled water; 1.5% BMTE: 1.5% black mushroom trimming extract (w/v); 1.25% SMS:
1.25% sodium metabisulphite (w/v); immediately: shrimp treated with BMTE solution
immediately after the harvest; within 4 hr: shrimp treated with BMTE solution within 4 hours
after the harvest
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Figure 3 Photographs of Pacific white shrimp after 7 days of iced storage. Key see the caption for
Figure 2.
ผลของกุ้งขาวที่แช่ ในสารสกัดฯ เห็ดหอมทันทีและแช่ ภายในระยะเวลา 4 ชั่วโมงต่ อคุณภาพทาง
ประสาทสัมผัสด้ านความชอบโดยรวม
ผลการวิเคราะห์คณ
ุ ภาพทางประสาทสัมผัส ด้ านความชอบโดยรวม โดยผู้ทดสอบจานวน 20 คน พบว่า
ในวันแรกของการเก็บรักษา กุ้งขาวที่แช่ในสารสกัดฯ เห็ดหอม มีคา่ คะแนนด้ านความชอบโดยรวมต่ากว่ากุ้งขาวที่
แช่ ในสารละลาย SMS และน า้ กลั่น ซึ่งอาจเนื่ อ งมากจากสารสกัด ฯ เห็ ด หอมมี สี แ ละกลิ่ น ที่ มี ลัก ษณะเป็ น
sulfurous smell ของสาร 1, 2, 4 - trithiolane (Hiraide et al., 2004) จึงส่งผลต่อลัก ษณะปรากฏของกุ้งขาว
และในวันที่ 7 ของการเก็บรักษา พบว่า คุณลักษณะของกุ้งขาวมีการเปลี่ยนแปลงไปตามระยะเวลาการเก็บรักษา
ส่งผลให้ ค่าคะแนนด้ านความชอบโดยรวมมีค่าลดลง อย่างไรก็ตาม กุ้งขาวที่แช่ในสารสกัดฯ เห็ดหอมภายใน
ระยะเวลา 4 ชั่วโมงและกุ้งขาวที่ แ ช่ ในสารละลาย SMS ในทัง้ 2 ชุดการทดลองมีค่าคะแนนด้ านความชอบ
โดยรวมสูงสุดและอยู่ในเกณฑ์ ที่ ผ้ ูบ ริ โภคให้ การยอมรั บ (p≥0.05) (table 1) ดังนัน้ กุ้งขาวที่ แช่ในสารสกัด ฯ
เห็ดหอมทันทีและแช่ภายในระยะเวลา 4 ชัว่ โมงหลังการจับ ไม่มีผลต่อคุณลักษณะทางประสาทสัมผัสของกุ้งขาว
Table 1 Sensory score (overall acceptability) of Pacific white shrimp treated with black mushroom
trimming extract
Treatment
Day 0
Day 7
1.25% SMS
7.60 ± 0.52 aA
6.22 ± 1.09 aB
Immediately Control
6.70 ± 0.67 abcA
3.78 ± 1.36 bB
1.5% BMTE
5.80 ± 1.55 cA
4.67 ± 1.66 cA
1.25% SMS
7.10 ± 0.99 abA
6.44 ± 0.73 aA
Within 4 hr Control
7.00 ± 1.33 abA
3.25 ± 1.39 bB
1.5% BMTE
6.20 ± 1.14 bcA
6.11 ± 1.17 aA
The different letters in the same column within the same storage time indicate the significant differences (p<0.05).
The different capital letters in the same row within the same treatment indicate significant differences (p<0.05).
Values are mean ± standard deviation (n = 20).
Key see the caption for Figure 2.
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สรุป
กุ้งขาวที่แช่ในสารสกัดฯ เห็ดหอมทันทีและแช่ภายในระยะเวลา 4 ชัว่ โมงหลังการจับ มีค่าคะแนนการ
เกิ ดจุดดาและค่าคะแนนคุณ ภาพทางประสาทสัมผัสด้ านความชอบโดยรวมแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสาคัญ
(p≥0.05) อย่างไรก็ตาม กุ้งขาวที่แช่ภายในระยะเวลา 4 ชัว่ โมงหลังการจับ มีคา่ คะแนนการเกิดจุดดาต่ากว่าและ
มีคณ
ุ ภาพทางประสาทสัมผัสที่ดีกว่ากุ้งขาวที่แช่ในสารสกัดฯ ทันที
ดังนัน้ กุ้งขาวที่ เก็บรั กษาในนา้ แข็งเป็ นระยะเวลา 4 ชั่วโมงก่อนการนาไปแช่ในสารสกัดฯ เห็ดหอมที่
ระดับความเข้ มข้ นร้ อยละ 1.5% (น ้าหนัก/ปริ มาตร) เป็ นระยะเวลา 30 นาที สามารถชะลอการเกิดจุดดาได้ ดีกว่า
กุ้งขาวที่แช่ในสารสกัดฯ ทันทีหลังการจับกุ้ง
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สถานภาพของหอยมือเสือในแนวปะการั งหมู่เกาะสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
Status of Giant Clams in the coral reefs at Sattahip Islands, Chonburi Province
กิตธิ ร สรรพานิช1* ธีระพงศ์ ด้ วงดี2 และ อัญชลี จันทร์ คง3
Kitithorn Sanpanich1*, Teerapong Duangdee2, and Aunchalee Chankong3

บทคัดย่ อ
สถานภาพของหอยมื อเสือ บริ เวณแนวปะการั งหมู่เกาะสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ในปี พ.ศ. 2556-2557
จํานวน 22 สถานี พบว่า Tridacna squamosa มีความหนาแน่นเฉลี่ยมากที่สดุ ที่เกาะขามทิศเหนือจํานวน
8.3±0.7 ตัว/100 ม2 และน้ อยที่สดุ ที่เกาะแรดทิศตะวันออกจํานวน 0.1±0.3 ตัว/100 ม2 สําหรั บ Tridacna
crocea จะมีความหนาแน่นเฉลี่ยมากที่สดุ ที่หาดลูกลม เกาะแสมสารจํานวน 25.4±0.4 ตัว/100 ม2 น้ อยที่สดุ ที่
หาดเทียน เกาะแสมสารคือจํานวน 0.1±0.3 ตัว/100 ม2 T. squamosa จะมีขนาดเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 18.4±0.6 37.2±1.8 ซม. T. crocea จะมีขนาดเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 8.6±1.1 - 15.7±1.9 ซม. ความหนาแน่นของ T.
squamosa และ T. crocea ต่างก็มีความสัมพันธ์ทั้งเชิงบวกและเชิงลบกับสัดส่วน (%) ของปริ มาณปะการังใน
รูปทรงต่างๆเกือบทุกชนิดรวมทั ้งปะการังตายและสิง่ มีชีวิตอื่นๆ

ABSTRACT
Assessment on the status of Giant Clams : Family Tridacnidae along the coral reefs at
Sattahip Islands, Chonburi Province was conducted in 22 stations during the year 2013-2014. The
maximum mean density of Tridacna squamosa was 8.3±0.7 ind./100 m2 at the north of Karm Island
whereas the minimum was 0.1±0.3 ind./100 m2 at the east of Rad Island. The maximum mean density
of Tridacna crocea was 25.4±0.4 ind./100 m2 at the Look-Lom beach, Samaesarn Island whereas the
minimum was 0.1±0.3 ind./100 m2 at the Tien beach, Samaesarn Island. The mean size of T.
squamosal was between 18.4±0.6 - 37.2±1.8 cm whereas the mean size of T. crocea was between
8.6±1.1 - 15.7±1.9 cm. From the densities of mollusks and the percentage proportion of coral forms,
dead corals and other organisms showed the positive and negative correlation in both species.

Keywords: status of giant clam, Tridacna squamosa, Tridacna crocea, coral reefs, Gulf of Thailand.
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คํานํา
หอยครอบครัว Tridacnidae หรื อที่เป็ นที่ร้ ูจกั กันทัว่ ไปในชื่อ หอยมือเสือ และหอยมือแมว นับเป็ นสัตว์ที่
ความสําคัญกับระบบนิเวศแนวปะการัง หอยมือเสือในปั จจุบนั มี 2 สกุล คือ Tridacna และ Hippopus ที่พบว่า
ยังมีชีวิตอยู่มี 10 ชนิดได้ แก่ Tridacna gigas (Linnaeus, 1758), Tridacna derasa (Röding, 1798), Tridacna
squamosa Lamarck, 1819, Tridacna maxima Röding, 1798, Tridacna crocea Lamarck, 1819,
Tridacna mbalavuana Ladd, 1934, Tridacna rosewateri Sirenko & Scarlato, 1991, Hippopus hippopus
(Linnaues, 1758), Hippopus porcellanus Rosewater, 1982 (Lewis and Ledua, 1988; Lucas, 1988;
Lucas et al., 1990,1991) และชนิดที่มีรายงานล่าสุดคือ Tridacna squamosina Sturrany, 1899 (Huber and
Eschner, 2011) หอยมือเสือเป็ นหนึ่งในจํานวนสัตว์นํ ้าที่ได้ รับการขึ ้นบัญชีในรายชื่อสัตว์และพืชที่ใกล้ สญ
ู พันธุ์
หรื อหายากในอนุสัญญาว่าด้ วยการค้ าระหว่างประเทศซึ่งชนิดของสัตว์ ป่าและพืชป่ าที่ใกล้ จะสูญพันธุ์ หรื อ
CITES (The Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora)
(Othman et al., 2010) และจัดอยู่ในบัญชีสตั ว์สงวนและคุ้มครองประเภท 2 ตามพระราชบัญญัติสงวนและ
คุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 ของประเทศไทย ในประเทศไทยสามารถพบหอยมือเสือได้ ทั้งในอ่าวไทยและทะเลอัน
ดามัน (Kittiwatanawong, 1997) จํานวนประชากรหอยมือเสือในน่านนํ ้าไทยในปั จจุบนั มีเหลืออยู่คอ่ นข้ างน้ อย
เนื่องจากหอยมือเสือมีแหล่งอาศัยอยู่ตามแนวปะการังที่มีระดับนํ ้าไม่ลกึ เพราะต้ องอาศัยแสงสว่างในการดํารง
ชีพเพื่อให้ สาหร่ายซึง่ อาศัยอยูใ่ นเนื ้อเยื่อของมันสามารถสังเคราะห์แสงได้ จึงทําให้ หอยมือเสือถูกจับขึ ้นมาได้ ง่าย
นับตั ้งแต่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ มีพระราชดําริ ในการดําเนินงานโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ. สธ.) เป็ นครั้ง
แรกในเดือนมิถนุ ายน พ.ศ. 2535 และได้ พระราชทานพระราชดําริ เป็ นแนวทางดําเนินงานอย่างต่อเนื่องมาเป็ น
ลําดับจนถึงปั จจุบนั และทรงรับสัง่ ให้ ดําเนินการศึกษาทรัพยากรชีวภาพบนเกาะแสมสาร และเกาะใกล้ เคียง โดย
ให้ ดําเนินการตั้งแต่ยอดเขาจนถึงใต้ ทะเล คณะผู้วิจยั จึงได้ ดําเนินโครงการวิจยั นี ้เพื่อศึกษาสถานภาพของหอย
มื อเสือ บริ เวณแนวปะการั งหมู่เกาะสัตหี บ จังหวัดชลบุรี เพื่ อเป็ นการสนองพระราชดําริ ในโครงการอนุรัก ษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรั ตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และข้ อมูลจาก
การศึกษาสามารถนําไปพัฒนาการใช้ ประโยชน์จากทรัพยากรทางทะเลอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สดุ

อุปกรณ์ และวิธีการ
ในปี งบประมาณ 2556 ดําเนินการศึกษาหอยมือเสือและสถานภาพของแนวปะการัง จํานวน 12 สถานี
ดังนี ้ A เกาะขามทิศเหนือ, B เกาะขามทิศใต้ , C เกาะปลาหมึกทิศตะวันออก, D เกาะปลาหมึกทิศตะวันตก, E
เกาะแรดทิศเหนือ, F เกาะแรดทิศตะวันออก, G หาดเทียน เกาะแสมสาร, H หาดลูกลม เกาะแสมสาร, I เกาะ
จระเข้ ทิศตะวันออก, J เกาะจระเข้ ทิศตะวันตก, K หาดเตย เกาะแสมสาร, L หาดกรวด เกาะแสมสาร และใน
ปี งบประมาณ 2557 ศึกษาจํานวน 10 สถานี ดังนี ้ M เกาะฉางเกลือ ตะวันออก, N เกาะโรงหนัง ตะวันออก, O
เกาะโรงโขน ตะวันตก, P เกาะจวง ตะวันออก, Q เกาะจาน เหนือ, R เกาะจาน ตะวันออก, S เกาะคราม ตะวันตก
(หาดพุดซาวัน), T เกาะคราม ตะวันออก (หาดหน้ าบ้ าน), U เกาะครามน้ อย ตะวันตก, V เกาะอีร้า ตะวันตก ซึง่
เป็ นพื ้นที่ภายใต้ โครงการ อพ.สธ. ทําการสํารวจโดยการดํานํ ้าแบบ SCUBA เพื่อเก็บข้ อมูลของหอยและปะการัง
โดยใช้ เทคนิค Line Intercept Transect (English et al., 1994) ตําแหน่งเขตแนวปะการังที่ศกึ ษาคือ บนเขตแนว
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ลาดชัน (reef slope) หรื อเขตแนวไหล่ (reef edge) หรื อส่วนของเขตแนวพื ้นราบส่วนหน้ า (outer reef flat) ซึง่
ถือว่าเป็ นตําแหน่งที่ปะการังมีโอกาสอยู่ในสภาพดีที่สดุ ใช้ เส้ นเทปความยาว 30 เมตร จํานวน 3 เส้ น (ซํ ้า) วาง
เหนือพื ้นแนวปะการังเป็ นเส้ นตรงในแนวขนานกับขอบแนวปะการัง แต่ละเส้ นห่างกันประมาณ 5 เมตร ทําการ
บัน ทึก ความลึก ที่ พ บหอย, วัด ขนาด, นับ จํ า นวน, ทํ า เครื่ อ งหมายหอยมี ชี วิ ต ทุก ตัวที่ พ บจากการดํ า นํ า้ แบบ
SCUBA แบบสุ่ม (random) เพื่อนําข้ อมูลมาวิเคราะห์ ในด้ านต่างๆ เช่น ความถี่ ของขนาดประชากร (size
frequency), ความหนาแน่นของหอยต่อพื ้นที่ (Gilbert et al., 2006) วิเคราะห์ความคล้ ายคลึงกันของชนิดของ
หอยที่พบในแต่ละพื ้นที่สํารวจโดยวิธี Hierarchical cluster analysis และ Non-metric Multidimensional
scaling ส่วนการศึกษาสถานภาพปะการังนันดํ
้ าเนินการโดย บันทึกระยะความยาวที่เส้ นเทปตัดพาดผ่านสิ่งต่าง
ๆ บนพื ้น ได้ แก่ ปะการังที่มีชีวิต (บอกละเอียดถึงระดับชนิด) ปะการังตาย สิ่งมีชีวิตอื่น ๆ พื ้นทราย และพื ้นหิน
เป็ นต้ น นําค่าความยาวที่วดั ได้ มาแปลผลเป็ นปริ มาณครอบคลุมพื ้นที่ ซึง่ เป็ นค่าที่แสดงให้ เห็นว่าปะการังหรื อสิ่ง
ต่าง ๆ ที่บนั ทึกนั้นกระจายอยูห่ นาแน่นมากน้ อยเพียงไร

ผลและวิจารณ์ ผลการทดลอง
ผลการศึกษาสถานภาพหอยมือเสือ
จากการออกปฏิบตั ิการสํารวจหอยมือเสือในพื ้นที่ศกึ ษา 22 สถานีพบการแพร่ กระจายของหอยมือเสือ
(T. squamosa) และหอยมือแมว (T. crocea) เป็ นการกระจายอยู่เป็ นตัวเดี่ยวๆ ในแนวปะการัง ทั ้งนี ้ขึ ้นอยู่กบั
การลงเกาะของตัวอ่อนของหอยมือเสือและหอยมือแมวเองตามธรรมชาติ ซึง่ จะพบว่าไม่มีการลงเกาะเป็ นโคโลนี
เหมือนปะการัง ดังตารางที่ 1 และ 2
Table 1 Densities and mean size of giant clams in each sites (2013)
T. squamosa
T. crocea
Sites
2
number number/100m Mean size number number/100m2 Mean size
(cm.)
(cm.)
A
75
8.3±0.7
28.4±0.7
90
15.6±0.8
11.7±0.3
B
4
0.4±0.2
18.4±0.6
0
0
0
C
33
3.7±0.5
28.9±1.1
118
13.1±0.5
12.1±0.4
D
8
0.9±0.1
31.3±1.9
3
0.3
15.7±1.9
E
6
0.7±0.2
23.7±2.5
0
0
0
F
1
0.1±0.3
25.5
3
0.3
15.5±0.8
G
3
0.3±0.3
28.7±3.2
1
0.1±0.3
13.0
H
17
1.9±0.1
23.3±2.0
229
25.4±0.4
10.9±0.2
I
59
6.6±0.6
27.3±1.2
11
1.2±0.1
10.1±1.5
J
19
2.1±0.1
22.3±1.4
8
0.9±0.3
8.6±1.1
K
2
0.3
24.5±0.5
0
0
0
L
6
1.0±0.3
25.0±3.8
0
0
0
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Table 2 Densitiees and mean size of giantt clams in each sites (20114)
T. squaamosa
T. crocea
Sitees
number number/1100m2 Meaan size nuumber num
mber/100m2
((cm.)
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V

14
14
24
4
41
22
4
48
32
44

1.6±00.4
1.6±00.2
2.7±00.9
0.4±00.3
4.6±00.4
2.4±00.7
0.4±00.7
5.3±00.2
3.6±00.4
4.9±00.4

300.4±2.4
244.4±2.3
377.2±1.8
277.9±3.7
29.2±1.3
288.7±1.7
200.5±3.8
277.8±1.6
244.6±1.5
26 .1±1.1

0
30
9
0
24
14
0
4
0
8

0
3.3±0.3
1.0±1.0
0
2.7±0.9
1.6±0.7
0
0.4±0.7
0
0.9±0.5

Mean size
(cm.)
0
12.5±0.44
15.2±1.7
0
11.3±0.8
11.6±0.7
0
13.3±1.0
0
14.5±1.1

Figuure 1 The sim
milarity of giannt clams dennsities from each
e sites (20013)

Figuure 2 The ressult of Non-m
metric Multiddimensional scaling
s
from living coralss, dead coraals and giantt
clam
ms densities.(2013)

612

การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 55

สาขาประมง

Figuure 3 The sim
milarity of giannt clams dennsities from each
e sites (20014)

Figuure 4 The ressult of Non-m
metric Multiddimensional scaling
s
from living coralss, dead coraals and giantt
clam
ms densities.(2014)
Table 3 The corrrelation of giant
g clams ddensities andd the (%) proportion of ccoral forms, dead corals
and other organisms. (2013)
Accrobranch submass
-.983*

1.000**

.940**

.017

.

.001

4

2

8

P
Pearson
Corrrelation

-.580

1.000**

-.070

S (2-tailed))
Sig.

.420

.

.895

4

2

6

T.sqquamosa Pearson
P
Corrrelation
S (2-tailed))
Sig.
N
T.crrocea

other

N

*. CCorrelation is significant att the 0.05 levvel (2-tailed).
**. CCorrelation iss significant at
a the 0.01 leevel (2-tailed)).
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Table 4 The correlation of giant clams densities and the (%) proportion of coral forms, dead corals
and other organisms. (2014) (DC = dead coral, OT = other organisms, AcroB = Acropora branching
coral, AcroT = Acropora table coral, Branch = branching coral, encrust = encrusting coral, plate =
plated coral, fungia = fungia coral, submass = submassive coral)
DC OT AcroB AcroT Branch encrust plate fungia submass
T.squamo Pearson
sa
Correlation

.527 .342

.511

.417

.346

.192 .175

.027

.088

Sig. (2-tailed) .118 .334

.131

.231

.327

.596 .628

.940

.809

10

10

10

10

10

10

-.081 .271 -.174 -.257

.070

-.062 -.157

.596

-.414

.864 .666

.069

.235

10

10

N
T.crocea Pearson
Correlation

10

10

Sig. (2-tailed) .823 .449
N

10

10

.630

.474

.848

10

10

10

10

10

10

สรุ ป
เนื่องจากในระยะเวลาหลายปี ที่ผ่านมาได้ มีการนําหอยมือเสือมาปล่อยในบริ เวณแนวปะการังของพื ้นที่
ศึกษาบางแห่งเช่น เกาะขาม เกาะปลาหมึก และเกาะแสมสารแต่ก็ไม่เคยมีการรายงานว่าปั จจุบนั คงเหลือหอย
มือเสือจากการปล่อยอยู่เป็ นจํานวนเท่าใด ดังนั้นในการศึกษาสถานภาพของหอยมือเสือบริ เวณแนวปะการังหมู่
เกาะสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ในปี พ.ศ. 2556-2557 จํานวน 22 สถานี ในครั้งนี ้จึงนับได้ ว่าเป็ นการสํารวจปริ มาณของ
มือเสือทังที
้ ่มีอยู่เดิมตามธรรมชาติ (ซึ่งอาจสังเกตุได้ จากขนาดและความเก่าของเปลือก) และหอยมือเสือที่มา
จากการปล่อย (หอยจะมีขนาดโตใกล้ เคียงกัน และจะวางอยู่ใกล้ ๆกัน เป็ นกลุ่ม) นัน่ เอง จากการสํารวจพบว่า
Tridacna squamosa มีความหนาแน่นเฉลี่ยมากที่สดุ ที่เกาะขามทิศเหนือจํานวน 8.3±0.7 ตัว/100 ม2 และน้ อย
ที่สดุ ที่เกาะแรดทิศตะวันออกจํานวน 0.1±0.3 ตัว/100 ม2 สําหรับ Tridacna corcea จะมีความหนาแน่นเฉลี่ย
มากที่สดุ ที่หาดลูกลม เกาะแสมสารจํานวน 25.4±0.4 ตัว/100 ม2 น้ อยที่สดุ ที่หาดเทียน เกาะแสมสารคือจํานวน
0.1±0.3 ตัว/100 ม2 T. squamosa จะมีขนาดเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 18.4±0.6 - 37.2±1.8 ซม. T. crocea จะมีขนาด
เฉลี่ยอยูร่ ะหว่าง 8.6±1.1 - 15.7±1.9 ซม. และไม่พบ T. crocea 8 สถานีคือ เกาะขามทิศใต้ , เกาะแรด ทิศเหนือ,
หาดเตย เกาะแสมสาร, หาดกรวด เกาะแสมสาร, เกาะฉางเกลือ ทิศตะวันออก, เกาะจวง ทิศตะวันออก, เกาะ
คราม ทิศตะวันตกและเกาะครามน้ อย ทิศตะวันตก แนวปะการังบริ เวณหมู่เกาะแสมสารมีลกั ษณะเป็ นแนว
ปะการังที่ก่อตัวตามริ มชายฝั่ งของเกาะ (Fringing reef) ส่วนใหญ่อยู่ในสภาพเสียหายถึงเสียหายมาก มีปะการัง
มีชีวิตปกคลุมพื ้นที่แนวปะการังเพียง 16.1% และมีปะการังตายสูงถึง 58.5±17.0% เกาะที่มีปะการังมีชีวิตปก
คลุมพื ้นที่อยู่สงู กว่าเกาะอื่น ๆ คือ ประมาณ 30% ได้ แก่ สถานี K เกาะจระเข้ ด้านทิศตะวันออก และสถานี C
เกาะปลาหมึกด้ านทิศตะวันออก ส่วนเกาะที่มีปะการังตายปกคลุมพื ้นที่อยู่สงู ที่สดุ คือ สถานี U เกาะครามน้ อย
ด้ านทิศตะวันตก มีปะการังตายถึง 85% เมื่อได้ นําผลการศึกษาเปรี ยบเทียบความคล้ ายคลึงของความหนาแน่น
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ของหอยมือเสือและหอยมือแมวกับปะการังมีชีวิตและปะการังตายในแต่ละสถานีโดยวิธี Hierarchical cluster
analysis และการวิเคราะห์ Non-metric Multidimensional scaling พบว่าแสดงผลสอดคล้ องกันโดยมีการจัด
กลุม่ สถานีตา่ งๆ ออกเป็ น 3-4 กลุม่ แต่เมื่อวิเคราะห์ผลแล้ วพบว่าแต่ละกลุม่ ยังไม่สามารถบ่งบอกถึงความสัมพันธ์
ของปะการังกับจํานวนหอยมือเสือได้ เลย และเมื่อทําการหาความสัมพันธ์กนั ของความหนาแน่นของหอยมือเสือ
กับสัดส่วน (%) ของปริ มาณปะการังในรู ปทรงแบบต่างๆ จากปริ มาณปะการังที่มีชีวิตทั ้งหมดในแต่ละสถานี
รวมทั้งค่าปริ มาณปกคลุมพื ้นที่ของปะการังที่มีชีวิต (LC) ปะการังตาย (DC) พื ้นทราย (S) และพื ้นหิน (R) และสิ่ง
อื่น ๆ (OT) ที่บริ เวณขอบของแนวปะการังบริ เวณหมู่เกาะแสมสาร พบว่ามีความสัมพันธ์เชิงบวกระหว่างทั ้งหอย
มือเสือกับสัดส่วน (%) ของปริ มาณปะการังเขากวางโต๊ ะ ปะการังกิ่ง ปะการังเคลือบ ปะการังแผ่น ปะการังเห็ด
และปะการังกึ่งก้ อน (submassive)และสิ่งมีชีวิตอื่นๆ (ปะการังอ่อน, สาหร่ ายทะเล ฯลฯ) แต่อาจมีสมั พันธ์ทั้งเชิง
ลบและเชิงบวกกับปะการังเขากวางกิ่ง ส่วนหอยมือแมวนั้นจะมีสมั พันธ์เชิงบวกกับปะการังกึ่งก้ อนเช่นกัน แต่มี
สัมพันธ์ เชิงลบกับปะการังเขากวางกิ่งและสิ่งมีชีวิตอื่นๆ จากการเปรี ยบเทียบผลการศึกษาทั ้งสองปี ที่ผ่านมา
พอจะสรุ ปได้ ว่าการมีอยู่ของหอยมือเสือและหอยมือแมวนั้นไม่ได้ ขึ ้นอยู่กับความสมบูรณ์มากหรื อน้ อยของแนว
ปะการัง อาจจะมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับชนิดของปะการังได้ บ้าง นัน่ คือถ้ าจะมีการปล่อยหอยมือเสือในอนาคต
เพื่อการอนุรักษ์ และขยายพันธุ์นนั ้ ควรปล่อยในแนวปะการังที่คอ่ นข้ างมีปะการังอยู่บ้าง แต่ไม่จําเป็ นต้ องมีความ
หลากหลายของปะการังมากก็ได้ ทั้งนี ้เพื่อความสมดุลของระบบนิเวศนัน่ เอง ในแนวปะการังที่พบหอยมือเสืออยู่
น้ อยหรื อไม่พบเลยก็ไม่ควรไปปล่อยในที่นนั ้ ควรปล่อยในบริ เวณที่มีหอยอยู่แล้ วบ้ างแต่อาจจะหายไปเนื่องจาก
ถูกจับไปเป็ นอาหารบ้ างในหลายปี ก่อนเช่น หาดลูกลม เกาะขามด้ านทิศเหนือ ส่วนบริ เวณอื่น ๆ นั้นก็สามารถ
ปล่อยหอยมือเสือเพิ่มได้ อีกมาก เนื่องจากพื ้นที่ดงั กล่าวยังสามารถรองรับหอยมือเสือได้ อีกมาก
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Innate and Adaptive Immunity Response of Nile Tilapia (Oreochromis niloticus Linn.) to Dietary
Supplementation of Vitamin C and β-glucan
Yongsun Lee1, Prapansak Srisapoome1, Sasimanas Unajak2, Korntip Kannika3 and Nontawith Areechon1*

ABSTRACT
The effects of vitamin C (sodium, calcium ascorbyl-2-phosphate) and β-glucan (1,3-1,6 β-Dglucan) as feed supplement on innate and adaptive immunity of Nile tilapia (Oreochromis niloticus)
were studied. Nile tilapia juveniles, average weight of 30 g, were fed for two weeks with different diet
supplements: 1. No supplement for control 2. Vitamin C (1,000 ppm) 3. β-glucan (500 ppm) and 4.
Vitamin C (1,000 ppm) + β-glucan (500 ppm). Innate immunity and growth parameters were then
analyzed. A subgroup of fish was challenged with Streptococcus agalactiae for 14 days. Another
subgroup was vaccinated twice with formalin-killed S. agalactiae and antibody titer was determined
every 7 days until the values dropped. After 2 weeks of experimental feeding, all treatments (vitamin
C, β-glucan, and combined) did not affect survival, but vitamin C and β-glucan treatments
significantly increased growth performances (weight gain and feed conversion ratio) compared to
control group (P<0.05). Innate immunity study did not show conclusive results except phagocytic
activity, which was significantly induced by all treatment groups (P<0.05). Furthermore, all treatments
increased protection against S. agalactiae infection, with β-glucan showing significantly highest
protection (P<0.05). All treatments stimulated S. agalactiae antibody response, especially β-glucan.
All vaccinated fish significantly increased resistance of Nile tilapia against S. agalactiae infection,
particularly β-glucan and combined treatment (P<0.05). These results suggest that 2 weeks of βglucan supplement in Nile tilapia juveniles could enhance growth, disease resistance and efficacy of
vaccination.

Key words: Immunity, Nile tilapia, Vitamin C, β-glucan
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INTRODUCTION
Nile tilapia (Oreochromis niloticus) is one of the most commonly farmed freshwater fish in the
world, with Thailand producing greater than 35% of total annual freshwater aquaculture production.
Annual global production has reached more than 4,500,000 metric tons and is expected to increase
more (FAO, 2015). With the increasing production and intensive farming, disease is an emerging
problem.
Disease is a key factor causing economical losses for farmers, mostly occurring in the earlier
stages of fish. Nile tilapias are prone to different types of diseases such as bacterial, protozoa, and
fungal (FAO, 2016). One of the most serious threats to the industry is Streptococcus agalactiae,
Gram-positive cocci bacteria that can affect any stage of tilapia. Both seawater and freshwater fish
are susceptible to S. agalactiae such as rainbow trout, sea bass, tilapia and much more
(Wakabayashi et al., 2016; Chen et al., 2012; Suanyuk et al., 2010). Traditional method to control
disease using antibiotics and chemical disinfectants are no longer advised due to the concern of the
environment, development of bacterial resistance and leftover residues in fish that can affect human
health (Midtlyng et al., 1996).
Prevention is necessary for a sustainable production and vaccines, probiotics and
immunostimulants are of great interest. Immunostimulants given as functional dietary additives can be
a more environmental friendly and practical approach to disease management (Sakai, 1999). Dietary
additives are well known to influence the immune system: vitamin C and β-glucan being the most
popular. Other than stimulating the immune response, both vitamin C and β-glucan are known to aid
disease resistance, growth and survival in many fish species (Verlhac et al., 1996; Kiron, 2012).
In this study, the effects of vitamin C and β-glucan as feed supplements on innate and
adaptive immunity of Nile tilapia were investigated, as well as growth performances survival and
disease resistance. The efficacy of dietary vitamin C and β-glucan supplementation on the response
to S. agalactiae vaccine in Nile tilapia were observed. This research will provide knowledge to both
farmers and researchers of how to use vitamin C and β-glucan as pre-dietary supplements in juvenile
Nile tilapia.

MATERIALS AND METHODS
1. Fish
All male Nile tilapia, Oreochromis niloticus with an initial average weight of 30 g were
obtained from commercial fish farm. Experiments were conducted in 1.5 metric ton concrete tanks
holding about 1.2 metric ton of water. Eighty fish per tank with a total of 1,200 fish were randomly
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distributed into experimental tanks. Tanks had a flow-through water system with continuous aeration
and were periodically monitored to maintain optimal condition.
2. Treatment diets
There were 4 experimental diets with 3 replicates: 1. Control (commercial diet) 2. Vitamin C
(Rovimix® Stay-C® 35; Na/Ca-ascorbyl-2-phosphate) (1 g/kg feed) 3. β-glucan (Leiber® Beta-S; 1,31,6 β-D-glucan) (0.5 g/kg feed) 4. Vitamin C (1 g/kg feed) +β-glucan (0.5 g/kg feed). Vitamin C and
β-glucan were dissolved in 15% (150 ml/kg feed) water and mixed with feed. Additionally, 5% (50
ml/kg feed) squid oil were mixed into the feed. All feeds were air-dried, packed in plastic bag and
stored at 40C. Experimental feeds were prepared 3 times per week. Fish were fed twice daily with a
fixed ratio of 5% body weight per day for 2 weeks before being sampled for immune response,
disease resistance test and vaccination.
3. Growth performance analysis
On day 0 and 14 (after two weeks of experimental feeding), 30% of fish from each
experimental tank of treatments were gently captured and weighed to calculate growth parameters.
The following variables were calculated:
Survival rate (SR) = Nt x 100 / N0
Weight gain (WG) = Wt - Wo
Specific growth rate (SGR) = (Ln Wt – Ln W0) x 100 / t
Average daily growth (ADG) = (Wt / t) / Nt
Feed conversion ratio (FCR) = dry feed intake / WG
Where Wt and W0 were final and initial fish weight, respectively; Nt and No were final and initial
number of fish, respectively; t is the duration of experimental days.
4. Disease resistance test
After 2 weeks of experimental feeding, 20 random fish from each replicate of treatments were
intraperitoneally (IP) injected with 1x106CFU/ml S. agalactiae. Mortality of fish were recorded for 14
days. Cause of mortality was confirmed by bacterial isolation from head kidney, liver, and brain.
5. Vaccination and disease challenge test
After 2 weeks of experimental feeding, fish were immunized with 1x108 CFU/ml formalin-killed
S. agalactiae vaccine by IP injection. Fish were then given a booster IP injection of the same vaccine
at 4 weeks post first immunization. One month after 1st vaccination, 20 random fish from each
replicate of treatments were IP challenged with 1x106 CFU/ml S. agalactiae. Mortality of fish were
recorded for 14 days and relative percent survival (RPS) were calculated as follow:
619
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RPS = 1 – (% mortality of vaccinated fish / % mortality of control non-vaccinated fish) x 100
6. Antibody titer analysis
Once a week after vaccination, blood from 10 random fish per treatment were collected from
the caudal vein, using 1 ml syringe and 23G 1-inch needle. Blood were kept at room temperature for
at least 1 h and serum were separated by refrigerated centrifugation at 3,000 g for 10 min at 250C. In
a round bottom 96 well plates, 50 μl of 0.85% NaCl were added in every well except first column.
Then 50 μl of fish serum were added to the first two columns. Then, 50 μl from second column were
taken out and put in the third column and continued to the last column, so two-fold dilution was
obtained. Then, 50 μl of suspended killed S. agalactiae bacteria were added to all wells. For control,
one row included 50 μl 0.85% NaCl and 50 μl serum and one row included 50 μl 0.85% NaCl and 50
μl suspended bacteria. Plates were incubated overnight and checked for interpretation. Titer of the
sample was the highest serum dilution without the white button at the bottom of the well.
7. Immunity analysis
At day 0, blood and head kidney from 10 fish were collected. At the end of the experimental
feeding (day 14), blood and head kidney from 10 random fish per treatment were collected to analyze
immune parameters. Blood sample were collected from the caudal vein, using syringe coated with
EDTA solution and another one without anticoagulant. For serum separation, blood collected without
anticoagulant were kept at room temperature for at least 1 h and then spun down by centrifugation at
3,000 g for 10 min. Leucocytes were prepared by using fish head kidney, which were aseptically
isolated into 3 ml of RPMI-1650 medium, cut into pieces and passed through a nylon mesh filter.
Head kidney suspensions were transferred into 15 ml PE tube containing 3 ml of Percoll solution. The
samples were centrifuged in a swing rotator at 400 g for 30 min at 250C. Then, 3 ml of opaque
interface were transferred into a clean 15 ml tube with 3 ml of PBS. Samples were centrifuged and
washed with PBS 3 times. Supernatant were discarded and the number of leucocytes in the PBSsuspended pellet were adjusted for phagocytic activity assay and respiratory burst activity.
7.1 Phagocytic activity
Phagocytic activity was determined by a modified method from Ai et al. (2007). The
percentage of cells with phagocytic activity were determined as follow:
Phagocytic activity (PA) = Total number of phagocytizing cells / Total number of
counted cells
7.2 Respiratory burst test
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Respiratory burst test was determined by a modified method from Christybapita et al.
(2007). Absorbance of each sample was measured using a microplate reader at 655 nm.
Calculations were done as follow:
Spontaneous O2- production = Absorbance of NBT reduction sample - Absorbance of
blank
7.3 Superoxide Dismutase assay (SOD)
Superoxide dismutase activity was measured using the SOD assay kit from Sigma
and followed their manual procedures. Calculations were performed according to their manual
procedures.
7.4 Lysozyme activity
Lysozyme activity was determined by a modified method from Parry et al. (1965).
Absorbance of each sample was measured using a microplate reader at 490 nm. A unit of lysozyme
activity was expressed using the amount of lysosome causing a decrease in absorbance at 0.0001
per min.
7.5 Alternative complement activity
Alternative complement activity was determined by a modified method from Ortuno et
al. (1998). Absorbance of each sample was measured using a microplate reader at 540 nm.
8. Statistic Analysis
All experimental diets were distributed by completely randomized design. Data between
treatment groups were subjected to one-way analysis of variance (ANOVA) in SPSS. Comparison
between the group mean values were done using Duncan’s New multiple range test with a
significance at P<0.05.

RESULTS
1. Survival and growth
Survival rate (SR) for all groups were above 90% (Table 1) and no significant differences
were observed among treatments (P>0.05). However, growth parameter including weight gain (WG)
was significantly higher for vitamin C and β-glucan, when compared with the control (P<0.05).
Average daily growth (ADG) for β-glucan was significantly higher than the control (P<0.05). Feed
conversion ratio (FCR) also showed better ratio for vitamin C and β-glucan (P<0.05). However,
combined treatment of vitamin C and β-glucan did not improve growth performance when compared
to the control (P>0.05).
Table 1 Survival and growth
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ADG (g/fish/day)

FCR

SGR (%)

SR (%)

WG (g/fish)

Control
2.88±0.01bc
1.23±0.01a
4.57±0.1ab
92.1±0.7a
62.1±0.8c
Vitamin C
2.93±0.03b
1.18±0.03b
4.68±0.1ab
93.8±1.3a 68.5±1.0ab
Beta glucan
3.01±0.00a
1.15±0.02b
4.72±0.1a
93.8±1.3a
69.9±2.8a
Vitamin C + Beta glucan
2.84±0.04c
1.24±0.02a
4.50±0.1b
92.5±0.0a 64.6±02.8bc
a-c
Means within the same column followed by different letters were significantly different (P<0.05).

2. Innate immunity
Phagocytic activities were induced significantly higher in all treatments compared to the
control (P<0.05) (Table 2). Alternative complement pathway was higher in β-glucan and combined
treatment (P<0.05). There was more serum lysozyme activity for vitamin C, but less for β-glucan and
combined treatment. Superoxide dismutase activity also showed lower activity for β-glucan and
combined treatment. No significant differences were detected among treatments for respiratory burst
activity (P>0.05).
Table 2 Innate immune response
Alternative
Phagocytic
Serum
Superoxide
Superoxide
Treatments
complement activity (%) lysozyme
anion
dismutase
pathway (U/ml)
activity (U/ml)
activity (U/ml)
Control
502.6±21.2b 67.4±3.9b 3650±479b 0.026±0.017a 11.75±1.57a
Vitamin C
566.3±78.1b 79.5±2.4a 4325±461a 0.024±0.018a 12.89±1.73a
Beta glucan
981.3±76.4a 79.1±2.7a 2187±479c 0.025±0.018a 6.78±3.21b
Vitamin C + Beta glucan 938.2±3.5a
80.5±2.6a 2158±285c 0.025±0.018a 6.97±2.24b
a-c
Means within the same column followed by different letters were significantly different (P<0.05).

3. Disease resistance test
The average percent mortality of fish after experimental challenge with S. agalactiae for
control group was 50%, while all treatments had significantly lower average percent mortality, as
shown in Figure 1 (P<0.05). The average percent survival clearly indicates that β-glucan had highest
protection against S. agalactiae with greater than 80% survival rate (P<0.05).
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Figure 1Average percent mortality (a) and average percent survival (b) of fish experimentally
challenged with S. agalactiae.
4. Adaptive Immune Response
Fish that was not vaccinated showed negative result for specific antibody against S.
agalactiae. All treatment groups stimulated antibodies production with β-glucan significantly showing
higher antibody titer levels (P<0.05) (Figure 2). Antibody levels were observed 1st week post 1st
vaccination and lasted for 4 weeks. After booster immunization, antibody titer level of all vaccinated
groups increased significantly compared to 1st immunization and lasted for a longer period of time.
And again, β-glucan showed superior positive effect on adaptive immune response (P<0.05).

Figure 2 Antibody titer level after vaccination and booster shot in week 4.
5. Disease resistance test after vaccination
All vaccinated fish showed significantly lower mortality than non-vaccinated group (P<0.05)
(Figure 3). Among vaccinated groups, β-glucan and combined treatments showed lower mortality
(P<0.05). The relative percentage survival (RPS) showed the superiority of β-glucan and combined
treatment on adaptive immunity (P<0.05).
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b)

Figure 3 Average percent mortality (a) and relative percentage survival (b) of fish experimentally
challenged with S. agalactiae after formalin-killed S. agalactiae vaccination.

DISCUSSION
Both vitamin C and β-glucan are well known to be effective immunostimulants to stimulate
the immune system and strengthen defense mechanism of fish (Kiron, 2012; Meena et al., 2013;
Wang and Xu, 2006). In this study, innate and adaptive immune response of fish to dietary
supplementation of vitamin C and β-glucan were observed. Both Innate and adaptive immune
responses are great parameters to measure to check the efficacy of fish supplements. After 2 weeks
of experimental feeding, fish growths were enhanced by treatments with vitamin C or β-glucan as
well, similar to the previous studies in Nile tilapia (Pezzato et al., 2014), snapper (Cook et al., 2003)
and Indian major carp (Tewary and Patra, 2008).
Innate immune responses have been greatly studied in relation to dietary supplementation of
vitamin C and β-glucan. High dosage of vitamin C effectiveness has been evaluated and majority of
the studies demonstrated enhancement on innate immune parameters, supporting data for this
experiment (Eo and Lee, 2008; Tewary and Patra, 2008). For example, in the study by Ibrahem et al.
(2010), Nile tilapia fed with dietary supplementation of vitamin C enhanced lysozyme activity and NBT
levels. On the other hand, a review by Kiron (2012) demonstrated immune responses of different fish
upon dietary administration of β-glucan, where some experiments enhanced innate immune
response while some do not. Ahmadi et al. (2014) showed that rainbow trout fed with β-glucan
expressed higher lysozyme activity and alternative complement pathway activities for both 15 and 45
days of feeding.
Disease resistance test against S. agalactiae showed that all treatment groups had higher
survival rate than control, especially β-glucan. Vitamin C has shown to enhance disease resistance in
several fish species such as Nile tilapia (Ibrahem et al., 2010), cobia (Zhou et al., 2012), and Indian
major carp (Tewary and Patra, 2008) against different diseases. β-glucan has also shown to enhance
disease resistance in different species and diseases such as resistance against Aeromonas veronii in
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koi (Lin et al., 2011), Aeromonas hydrophila in common carp (Gopalakanan and Arul, 2010) and
rainbow trout (Ahmadi et al., 2014) and Vibrio alginolyticus in orange-spotted grouper (Chang et al.,
2013). After dietary feeding of β-glucan in common carp, fish were challenged against A. hydrophila
after 30 and 60days and showed a relative percent survival of greater than 70% (Gopalakana and
Arul, 2010). Also, when rainbow trout were fed with β-glucan and challenged with A. hydrophila
showed higher resistance with survival rate of 64.4% compared with 24.4% for control group (Ahmadi
et al., 2014).
Antibody titer levels were elevated for all vaccinated groups and all dietary supplement
groups had higher antibody titer levels compared to vaccinated control feed group, with β-glucan
showing highest levels. In a report by Azad et al. (2007), antibody response was enhanced with diet
supplements with high levels of vitamin C (1500 mg/kg feed) in milkfish. In another study, antibody
production was augmented when β-glucan was presented in the diet feed with vitamin C compared
to the diet feed with only vitamin C in rainbow trout (Verlhac et al., 1996). Multiple studies shows
increased antibody titer levels when administered with β-glucan (Ahmadi et al., 2014; Meena, 2013;
Misra et al., 2006).
Disease resistance test against S. agalactiae after vaccination showed superior disease
resistance for β-glucan and combined treatments. Vitamin C did not seem to have any correlation
with aiding against disease resistance for vaccinated fish. β-glucan is known to improve the efficacy
of vaccine in many fish species such as Atlantic salmon against furunculosis (Rørstad et al., 1993),
Asian catfish against A. hydrophila (Kumari and Sahoo, 2006) and Nile tilapia against S. agalactiae
(Whittington et al., 2005).

CONCLUSION
Both vitamin C and β-glucan significantly enhanced growth performances (P<0.05) and level
of protection against S. agalactiae challenge. Additionally,β-glucan showed notable differences with
better growth performance and higher level of protection against infection. Immunization with S.
agalactiae vaccine alone enhanced specific antibodies and protection against S. agalactiae infection.
However, pre-treatment with dietary supplement β-glucan for two weeks before vaccination,
significantly resulted in higher amount of specific antibodies and protection. These results suggest
that short-term β-glucan feeding may be used in fish farm to enhance growth, disease resistance and
efficacy of vaccination.
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ผลการจับสัตว์ นา้ ของลอบปลาจากสองแหล่ งประมงที่แตกต่ างกัน บริ เวณชายฝั่ งจัง หวัดระยอง
The Catch of Fish trap from Two Different Fishing Grounds around the Coastal area of
Rayong Province
คุณัชญ์ สุทธิพงศ์ เกียรติ์1* อนุกรณ์ บุตรสันติ์2 และ เมธี แก้ วเนิน3
Kunut Suthipongkeat1*, Anukorn Boutson2 and Methee Kaewnern3

บทคัดย่ อ
ลอบปลาเป็ น เครื่ องมื อประมงหนึ่ งที่ส าคัญ ของจัง หวัด ระยอง การศึกษานี ้มีวัต ถุประสงค์เพื่ อหาชนิ ด
ปริ มาณ CPUE และองค์ประกอบสัตว์นา้ ของลอบปลาจากสองแหล่งประมงบริ เวณชายฝั่งระยอง คือ แหล่งบ้ า น
บน (A) และแหล่งบ้ านช่น (B) โดยลงเรื อเก็บข้ อมูลกับชาวประมงแหล่งละ 1 คน ในเดือน มี.ค. - มิ.ย. 2559 เดือน
ละ 2 ครั ง้ พบว่าทัง้ สองแหล่ง ได้ สัต ว์นา้ รวม 17 ชนิ ดเหมื อนกัน 14 ชนิ ด โซน A มี CPUE สูงสุด ในเดือน มิ.ย.
ต่าสุดเดือน เม.ย. มีค่า 14.96 และ 5.94 กก/ลอบ ตามลาดับ องค์ประกอบของสัต ว์นา้ (โดยนา้ หนั ก)พบปลาสลิ ด
หิน (Siganus javus) มากที่สุ ด รองลงมาเป็ น ปลาสร้ อ ยนกเขา (Diagrama pictum) ร้ อ ยละ 43.2 และ 30.7
ตามลาดับ โซน B มี CPUE สูงสุดในเดือน มี.ค. ต่าสุดเดือน เม.ย. 11.43 และ 9.71 กก/ลอบ ตามลาดับ พบปลา
สลิดหิน (S. Javus) มากที่สุด รองลงมาเป็ นปลาหางเหลือง (Caesio cuning) ร้ อยละ 47.5 และ 14.1 ตามลาดั บ
ผลจับสัตว์นา้ เฉลี่ยของปลาสร้ อยนกเขาจากโซน A มีค่ามากกว่า B อย่างมีนัยสาคัญ (p<0.05)
ABSTRACT
Fish trap is an importance gear in Rayong province. This study aims to find out catch species,
amount, CPUE and compositions of fish trap from two fishing grounds around Rayong coastal such as
Ban Bon (A) and Ban Chon (B). Onboard surveys with a fisher in each fishing ground were conducted
twice a month in Mar-Jun 2016. Seventeen species were identified from the both fishing grounds of
which 14 species were same. Zone A, CPUE was highest in Jun and lowest in Apr,14. 96 and 5. 94
kg/trap respectively. Rabbitfish (Siganus javus) was dominant in the catch compositions (% by weight)
followed with painted sweetlips (Diagrama pictum), composed of 43.2 and 30.7%. Zone B, CPUE was
highest in Mar and lowest in Apr which were 11. 43 and 9. 71 kg/ trap respectively. The rabbitfish was
dominant in the catch compositions followed with yellowtail (Caesio cuning), composed of 47. 5 and
14. 1% respectively. Average CPUE of painted sweetlips from zone A was higher than B significantly
(p<0.05).
Key Words: Catch, Fish trap, Fishing ground, Rayong, CPUE
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คานา
การทาประมงลอบปลา เป็ นประมงพืน้ บ้ าน หรื อ ประมงขนาดเล็กที่มีความสาคัญในประเทศไทย พบได้
ทัง้ บริ เวณอ่าวไทย และทะเลอันดามัน ลอบปลาเป็ นเครื่ องมือประมงดักจับสัตว์นา้ ประเภทกึ่ งประจาที่ ใช้ จับปลา
เป็ นเป้าหมายหลัก มีช่องทางเข้ าของสัตว์นา้ ที่เรี ยกว่า งา เป็ นทางเข้ าให้ สัตว์นา้ เข้ าไปติดภายในลอบและออกมา
ได้ ยากหรื อ ไม่ไ ด้ เมื่ อ พ.ศ. 2557 ประเทศไทยมี สัตว์ นา้ จากลอบปลาทัง้ หมด 406 ตั นต่อปี คิดเป็ นมูล ค่า 60.74
ล้ านบาท โดยเป็ นสัตว์น ้าที่จับได้ ในอ่า วไทย 163 ตั นต่อปี (กรมประมง, 2559) ส่งผลให้ การทาประมงลอบปลา
เป็ น อาชีพ ที่มี ความส าคั ญต่ อการดารงชี วิต และสภาพทางเศรษฐกิจ ของชาวประมงพื น้ บ้ านในหลายจัง หวั ด
ระยองมีแหล่ง ประมงลอบปลาที่สาคั ญ (Boutson et al., 2016)หลายแห่ง เช่ น บริ เ วณหาดแม่ราพึ ง เกาะเสม็ ด
และเกาะมัน เป็ นต้ น กรมประมงและองค์ กรที่เกี่ยวข้ องได้ จัดสร้ างแหล่งอาศัยสัตว์ท ะเลหลายแห่ง เพื่อเป็ น แหล่ ง
ทาประมงที่สาคัญของจังหวั ดระยองตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2535 แหล่งอาศัย สัตว์ทะเลบ้ านบนจัดสร้ างแล้ วเสร็ จในวันที่
12 พ.ย. 2549 กับ แหล่งอาศัยสัต ว์ทะเลบ้ านช่ นจัดสร้ างเสร็ จในวันที่ 9 พ.ย. 2548 ทั ง้ 2 แหล่งมี ตาแหน่ งที่ตั ง้
ความลึก วันที่จัดสร้ าง และระยะเวลาหลังการจัดสร้ างที่แตกต่างกัน และเป็ นส่วนหนึ่ งของแหล่งอาศัยสัตว์ทะเลที่
ตัง้ อยู่ บริ เวณทิศ ตะวัน ตกของเกาะเสม็ดซึ่ งเป็ น เขตทาการประมงที่ สาคั ญของชาวประมงพืน้ บ้ านหาดแม่ ราพึ ง
โดยเฉพาะการท าประมงลอบปลา(ดุสิต และคณะ, 2551) การท าประมงลอบปลาให้ ได้ ประสิ ทธิภ าพสูง ที่สุ ด
ขึ น้ กับปัจจัยหลายอย่าง แหล่งประมงเป็ นหนึ่ งในปัจจัยที่สาคัญ เนื่ องจากแหล่งประมงในแต่ละแหล่งที่มีลักษณะ
แตกต่ างกัน สามารถส่ งผลต่ อชนิ ด และปริ ม าณสัต ว์นา้ ที่อาศั ยอยู่ใ ห้ มี ความแตกต่า งกันได้ หรื อแหล่งประมงที่
แตกต่างกันมีอิทธิพลโดยตรงต่อผลจับสัตว์นา้ ของลอบปลาได้ เช่นกัน (Kim et al.,1994)
การศึกษาในครั ง้ นี เ้ ป็ นการศึกษาเพื่อเปรี ยบเทียบชนิ ด ปริ มาณ ผลจับสัตว์นา้ ต่อหน่ วยการลงแรงประมง
(Catch per Unit Effort, CPUE) และองค์ ประกอบของสัตว์ นา้ ของลอบปลาจาก 2 แหล่ง ประมงบริ เวณชายฝั่ ง
หาดแม่ร าพึง จัง หวัด ระยอง ผลการศึ กษานี ค้ าดหวั งที่จ ะทราบว่ า แหล่ง ประมงที่ แตกต่างกันจะส่ง ผลต่ อชนิ ด
ปริ มาณ CPUE และองค์ ประกอบของสัตว์ นา้ ของลอบปลา เพื่อนาผลการศึก ษา หรื อผลงานวิ จัยที่ได้ ไปประกอบ
ในการพิจารณาปรั บปรุ ง กาหนดกฎเกณฑ์ และหาข้ อตกลงต่างๆในการทาประมง ทาให้ เกิดรู ปแบบการประมงที่
มีความรั บผิดชอบ ก่อให้ เกิดความยั่งยืนแก่ทรั พยากรประมงและเป็ นมิตรต่อสิ่งแวดล้ อม
วัตถุประสงค์
1, ศึกษาชนิ ดและปริ มาณสัตว์นา้ ของการทาประมงลอบปลาจากสองแหล่งประมงที่แตกต่างกัน คือ
แหล่งอาศัยสัตว์ทะเลบ้ านบน และ แหล่งอาศัยสัตว์ทะเลบ้ านช่น
2. ศึกษา CPUE ของการทาประมงลอบปลาจากสองแหล่งประมงที่แตกต่างกัน
3. ศึกษาองค์ประกอบของสัตว์นา้ ของการทาประมงลอบปลาจากสองแหล่งประมงที่แตกต่างกัน

630

การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 55

สาขาประมง

อุปกรณ์ และวิธีการ
พืน้ ที่ทาการศึกษา
ทาการศึกษาลอบปลาของชาวประมงพืน้ บ้ านบริ เวณหาดแม่ราพึง จั งหวัด ระยอง จ านวน 2 ท่า น ใน
แหล่งประมงบริ เวณทิ ศตะวัน ตกของเกาะเสม็ด 2 แหล่ง โดยชาวประมงคนที่ 1 ทาประมงในบริ เ วณโซน A เป็ น
แหล่งประมงใกล้ เคียงกั บแหล่งอาศัยสัตว์ทะเลบ้ านบน (จัดวางในวันที่ 12 พ.ย. 2549) และ ชาวประมงคนที่ 2 ทา
ประมงในบริ เวณโซน B เป็ นแหล่งประมงใกล้ เคียงกั บ แหล่งอาศัยสัตว์ทะเลบ้ านช่น (จัดวางในวันที่ 9 พ.ย. 2547)
(ดุสิต และคณะ, 2551) ทัง้ 2 โซนอยู่ ห่างจากชายฝั่ง ตัง้ แต่ 3 - 13 กิโลเมตร และมีระดับความลึกของนา้ 9 - 26
เมตร (Figure 1)

Thailand
Rayong

B.

Samed

A.
Figure 1 Study site around the coastal of Mae Rumpheng beach Rayong province ( Fisher 1; Fishing
ground A. and Fisher 2; Fishing ground B.)
อุปกรณ์
1. ลอบปลาที่ใช้ ทาประมงจากชาวประมงคนที่ 1 และ 2 ( Table 1)
Table 1 Fish trap from fisher 1 and 2
Photo&
Covered
Net mesh
Fisher
Size (cm) Entrance
Shape
Structure
Material
size (mm)
Fisher
1 Funnel
PE net
1.
95x206x50 Entrance Rectangular Wooden and Wire net
64
Fisher
1 Funnel
PE net
2.
100x205x65 Entrance Rectangular Wooden and Wire net
64
2. เครื่ องชั่งนา้ หนั ก
3. เครื่ องมือชั่งนา้ หนั กแบบแขวนระบบสปริ ง Hanging Scale รุ่ น HS-5K ยี่ห้อ HS
4. เครื่ องวัดตาแหน่ งทางภูมิศาสตร์ แบบพกพา (GPS-Garmin-eTrex30)
5. เครื่ องวัดความลึก (Hondex PS-7)
631

Wire net
axb (mm)

25x32
25x32
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วิธีการศึกษา
1. ออกเก็บ ข้ อมูลจากการลงเรื อ ร่ วมกับ ชาวประมงที่ทาการประมงลอบปลา 2 คน ในแหล่ง ประมงที่
แตกต่ างกัน 2 แหล่ง ตัง้ แต่ เดื อน มี นาคม – มิ ถุนายน 2559 (2 คน/เดือ น) โดยชาวประมงคนที่ 1
(Fisher 1) ทาประมงในโซน A ออกเก็บข้ อ มูลในวันที่ 20 มี.ค., 9 เม.ย., 7 พ.ค.และ 4 มิ.ย. 2559
ส่วนชาวประมงคนที่ 2 (Fisher 2) ทาประมงในโซน B ออกเก็บข้ อมูลในวันที่ 24 มี.ค., 8 เม.ย., 12
พ.ค.และ 5 มิ.ย.2559 (Table 2)
Table 2 No. of fisher and fishing ground, Number of fish trap per operate, Soak time, Fishing ground
depth and distance from shore
Fisher
No. of Fish trap per operate Soak time Depth Distance from shore
(Fishing ground)
(traps/day)
(days)
(m)
(Km.)
Fisher 1
(Fishing ground A)
9 - 12
5-6
12 - 26
5.4 - 13
Fisher 2
(Fishing ground B)
9 - 12
2–4
9 - 26
3.1 - 13.5
2. นาเครื่ องมือบอกพิกัดทั ้งสองลงเรื อกั บชาวประมงเพื่อบันทึก พิกัดของแหล่งทาการประมงลอบปลาและวัด
ความลึกของน ้าโดยใช้ เครื่ องวัดความลึกในโซนที่กลอบ
ู้
3. นาสัตว์น ้าทั ้งหมดที่ได้ จากการกู้ ลอบจาแนกชนิด โดยสัตว์น ้าแต่ละชนิดจะชั่งน ้าหนักรวมทั ้งหมดมีหน่วย
เป็ นกิ โลกรั มเพื่อวิเคราะห์ผลจับสัตว์น ้าต่อไป
การวิเคราะห์ ข้อมูล
1. วิเคราะห์หาอัตราการจับสัตว์นา้ โดยคานวณผลจับสัตว์นา้ ต่อหน่ วยลงแรงประมง (CPUE) ของสัตว์
นา้ ในแต่ละชนิ ดที่ได้ จากลอบปลาโดยใช้ ข้อมูลจากการลงเรื อกับชาวประมงทัง้ 2 แหล่งประมงมี
หน่ วยเป็ น กก.ต่อลอบ.และจาแนกชนิดสัตว์นา้ เป็ นร้ อยละขององค์ประกอบชนิ ดสัตว์นา้ ที่จบั ได้
(อัญญานี และเจิดจินดา, 2548)
2. วิเคราะห์ความแตกต่างทางสถิติของค่าผลจับเฉลี่ยสัตว์นา้ ของลอบปลาจากแหล่งประมง 2 แหล่ง
โดยใช้ การทดสอบความแตกต่างด้ วย t-test (จิตติมา, 2536)
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ผลการศึกษา
จากการศึกษาสัตว์นา้ ที่ได้ จากการทาประมงลอบปลาในแหล่งประมงบริ เวณทิศตะวันตกของ
เกาะเสม็ดทัง้ 2 แหล่งประมงที่แตกต่างกัน (โซน A.และ B.) บริ เวณชายฝั่งจังหวัดระยอง ในเดือนมี.ค. –
มิ.ย. 2559 พบว่าทัง้ 2 แหล่งประมง จับสัตว์นา้ ได้ เหมือนกัน 14 ชนิ ดจากทัง้ หมด 17 ชนิ ด พบแหล่ง
ประมง A. กู้ลอบได้ ทงั ้ หมด 40 ลอบ และ แหล่งประมง B. 42 ลอบ ดังจุดที่แสดงในรู ปภาพที่ 2 (Figure
2) ทัง้ 2 แหล่งประมง มีผลจับสัตว์นา้ แต่ละชนิ ดเฉลี่ยดังตารางที่ 3 (Table 3)
องค์ประกอบสัตว์นา้ ของการทาประมงลอบปลาจากแหล่งประมงโซน A. มีปริ มาณสัตว์นา้ ที่จับ
ได้ ทงั ้ หมด 374.6 กก. และ แหล่งประมงโซน B. มีปริ มาณสัตว์นา้ ที่จับได้ ทงั ้ หมด 439.6 กก. ทัง้ สองแหล่ง
ประมง มีองค์ประกอบของสัตว์นา้ แต่ละชนิ ดดังรู ปภาพที่ 3 (Figure 3)
เมื่อเปรี ย บเที ยบปริ มาณสัตว์ นา้ ที่ จับได้ จากลอบปลาในทั ง้ สองแหล่งประมงดังรู ปภาพที่ 4
(Figure 4) พบว่ า ชนิ ด สั ต ว์ น ้า ที่ พ บเฉพาะแ หล่ ง ประมงโ ซน A. มี 3 ชนิ ด คื อ ปลานกแก้ ว (C.
schoenleinii) ปลาข้ าวเม่า นา้ ลึก (S. rubrum และ M. hexagona) ส่ว นปลากระพงเหลื องขมิ น้ (L.
lutjanus) ปลากระเบนจุดฟ้า (N. kuhlii) และปลาสีกุนกลม (A. mate) พบเฉพาะแหล่งประมงโซน B ทัง้
สองแหล่งประมงมีแนวโน้ มของปริ มาณสัตว์นา้ ที่จั บได้ ที่แตกต่างกัน 5 ชนิ ดคือ ปลาสลิดหิน (S. javus)
ปลาหางเหลื อง (C. cuning) ปลาสร้ อ ยนกเขา (D. pictum) ปลากะพงเหลื องข้ างทาง (L. vitta) และ
ปลากะพงข้ างปาน (L. russelli) และเมื่อพิ จารณาถึง ผลจับสัต ว์นา้ ตลอด 4 เดือน พบว่า ผลจับสัตว์น ้า
เฉลี่ย ของปลาสร้ อยนกเขา(D. pictum) ในสองแหล่งมี ความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ (p < 0.05)
โดยมีค่าเฉลี่ยในแหล่งประมงโซน A และ B เท่ากับ 2.87 ± 3.96 และ 0.42 ± 0.44 กก./ลอบ ตามลาดับ

Figure 2 GPS tracking of Fish trap operated in two fishing grounds (Black color; Fish trap
operated in Fishing ground A and White color; Fish trap operated in Fishing ground B)
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Table 3 Species and CPUE (Kg/trap) from Fish trap, surveyed on March – June 2016 (*Economic
importance species)

No. of retrieved trap
Date and
Species
1. Siganus javus*
2. Caesio cuning*
3. Diagramma pictum*
4. Scolopsis monograma*
5. Pomadasys kaakan*
6. Lutjanus vitta*
7. Lutjanus lutjanus*
8. Lutjanus russelli*
9. Cephalopholis Formosa
10. Epinephelus quoyanus*
11. Epinephelus coioides*
12. Scarys ghobban
13. Choerodon schoenleinii
14. Sargocentron rubrum
15. Myripristis hexagona
16. Neotrygon kuhlii
17. Atule mate
Total catch

10
20Mar
4.45
0.45
1.22
0.09
0.6
0.18
0
0.60
0
0
1.09
0.07
0.04
0.01
0
0
0
8.80

Fisher 1 (Fishing ground A.)
Fisher 2 (Fishing ground B.)
Average CPUE (Kg/trap)
9
12
9
40
10
12
11
9
42
974All
248125All
Apr. May Jun months
Mar Apr May
Jun months
3.20 5.35 2.70
4.05
6.57 3.93 5.34
4.14
4.97
0.50 0.58
0
0.40
1.56 1.32 2.35
0.56
1.48
0.67 1.33 8.97
2.87
0.70
0
0.18
0.96
0.42
0
0
0
0.02
0.30 0.08
0
0.22
0.14
0.22 0.18 0.11
0.28
0
0.23
0
0
0.06
0.33 0
1.26
0.40
0.50 1.25 0.73
1.44
0.98
0
0
0
0
0.80 0.58 0.82
0.33
0.64
0.22 0.50 0.06
0.36
0.40 0.92 0.27
1.53
0.76
0
0
0.01
0
0.60 0.11
0
0.13
0.20
0
0
0.17
0.04
0
0.23
0
0
0.07
0.78 0.25 1.67
0.90
0
0.83 0.26
1.28
0.58
0
0
0
0.02
0
0
0
0.09
0.02
0
0
0
0.01
0
0
0
0
0
0
0
0.02
0.01
0
0
0
0
0
0.02 0.01
0
0.01
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.24 0.09
0.11
0.12
0
0
0
0
0
0
0
0.13
0.03
5.94 8.21 14.96
9.37
11.43 9.71 10.04 10.93 10.47

3.9% 4.1% N = 374.6 Kg
9.6%
30.7%
4.3%
4.3%
43.2%

D. pictum
10.1%
S. javus
7.2%
C. cuning 5.5%
L. vitta
E. coioides 7.2%
L. russelli
Other fish 14.1%

6.1% N = 439.6 Kg
47.5%

L. lutjanus
S. javus
C. cuning
L. vitta
E. coioides
L. russelli
Other fish

Fishing ground A
Fishing ground B
Figure 3 Species and Catch composition (% by weight) from fish trap, surveyed on Mar – Jun 2016
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Figure 4 Pool catch from 4 months surveyed

Species

สรุ ปและวิจารณ์ ผลการศึกษา
จากการศึกษาสัต ว์นา้ ที่ได้ จากการทาประมงลอบปลาบริ เวณทางตะวันตกของเกาะเสม็ดสองแหล่งคื อ
โซน A. และ B. ของจังหวัดระยอง พบว่าทัง้ สองโซนมีสัตว์นา้ ที่จับได้ 17 ชนิ ดเป็ นปลาทัง้ หมด โซน A. พบปลา
สลิดหิ น (S. javus) มี ผลจับ เฉลี่ ยรวม 4 เดือนมากที่สุ ดซึ่ง เท่ากั บ 4.05 กก./ลอบ สอดคล้ องกั บการสารวจของ
ดุสิต และ คณะ (2551) ที่ใช้ ลอบในพืน้ ที่ศึกษาที่ใกล้ เคียงกันก็พบผลจับเป็ นปลาสลิดหินชนิ ด S. javus มากที่สุด
เช่นเดียวกัน คาดว่ าแหล่งประมงดังกล่าวเป็ น บริ เ วณปลาสลิ ดหิน ชนิ ด S. javus อพยพย้ า ยถิ่น เข้ ามาและเข้ า
ครอบครองพืน้ ที่ในบริ เวณนี เ้ ป็ นส่วนใหญ่ โซน B. ก็พบปลาสลิดหิ น (S. javus) ที่มีผลจับเฉลี่ยรวม 4 เดือนมาก
ที่สุดเช่ นกัน ซึ่งเท่า กับ 4.97 กก/ลอบ แต่ พบว่ามี ความแตกต่า งเมื่อ เทียบกั บดุสิต และ คณะ (2551) ใช้ ลอบใน
พืน้ ที่ศึกษาที่ใกล้ เคียงกัน พบปลากะพงเหลืองข้ างทาง (L. vitta) มีผลจับมากที่สุด อาจเป็ นไปได้ ว่าในบริ เวณโซน
B. เกิดการแข่ งขั นในการเข้ าครอบครองพืน้ ที่โดยฝูงปลาที่มีขนาดแตกต่างกัน ซึ่งฝูงปลาสลิดหินอาจมีขนาดใหญ่
กว่ า ฝูง ปลากะพงเหลื องข้ างทาง จากการศึก ษาของอุ กกฤต (2545) ปลาทัง้ สองชนิ ด นี จ้ ั ด เป็ น กลุ่ มปลาที่
เคลื่อนย้ ายฝู ง อพยพไปแหล่งอาศัยสัต ว์ทะเลหลายแหล่ง ได้ ปลาสลิด หินอาจจะอพยพฝูง มาอาศั ยแทนที่ และ
ปลากะพงเหลืองข้ างทาง ซึ่งอพยพออกจากโซน B. ไปแหล่งอื่นๆแทน เมื่อเทียบผลจับเฉลี่ยแต่ละเดือน (มี.ค. ถึง
มิ.ย.) ทัง้ 4 เดือนในโซน B. พบปลาสลิดหิ น (S. javus)มากที่สุ ดตลอดทัง้ 4 เดือน ซึ่ งเท่ากั บ 6.57, 3.93, 5.34
และ 4.14 กก./ลอบ ตามลาดับ เมื่อเทียบกับโซน A. พบว่าช่วงสามเดือนแรก(มี.ค. ถึง พ.ค.) พบปลาสลิดหิน (S.
javus) มากที่สุดเท่ากับ 4.45, 3.20 และ 5.35 โดยเดือน มิ.ย.พบปลาสร้ อยนกเขา (D. pictum) มากที่สุดเท่ากั บ
8.97 กก./ลอบ อาจเกิดจากฝู งปลาสลิดหินอพยพออกจากโซน B. ในเดื อน มิ.ย. ซึ่ง จะมีฝูงปลาสร้ อยนกเขา ซึ่ ง
อุกกฤต (2545) จัดให้ เป็ นกลุ่มปลาที่เข้ ามาเยือนพืน้ ที่ในบางครั ง้ นั น้ เข้ ามาแทน และสอดคล้ องกับการศึกษาของ
ดุสิต และ คณะ (2551) ที่พบว่ าผลจับสัตว์นา้ จากลอบปลาในแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล ทดลองครั ง้ ที่ 1 ได้ ปลาสร้ อ ย
นกเขามากที่สุด เมื่อทดลองครั ง้ ต่อมาพบปลากะพงเหลืองข้ างทางมากที่สุ ด ให้ เหตุผลว่าปลาสร้ อยนกเขาอพยพ
มาอาศัยอยู่ชั่วคราวแล้ วจึงอพยพไปพืน้ ที่อื่น เมื่อเปรี ยบเทียบผลจับเฉลี่ยรวม 4 เดือนในแหล่งประมงทัง้ 2 แหล่ง
พบเพี ยงปลาสร้ อ ยนกเขา (D. pictum) จากโซน A. มีค่ ามากกว่า B. (p < 0.05) นั น้ อาจเป็ น เพราะว่าฝู งปลา
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สร้ อยนกเขาได้ อพยพเข้ ามาอาศั ยอยู่ ในแหล่ง ประมง A. ในช่วงเวลาหนึ่ ง ในขณะที่แหล่งประมง B. ไม่ มีการ
อพยพเข้ ามาของฝูงปลาสร้ อ ยนกเขาก็เป็ น ได้ ดังที่กล่า วมาข้ างต้ นว่า โซน A. และ B.ถูกจัดสร้ างเป็ นแหล่งอาศั ย
สัตว์ ทะเลทั ง้ สองนั น้ มี เวลาจั ดสร้ า งที่ต่ างกัน ศัก ยภาพที่ จะดึง ดูดสั ตว์ นา้ มาอาศั ยอยู่ จึง น่ าจะต่ างกัน สาหรั บ
ประเด็น เรื่ องระยะเวลาที่ลอบอยู่ในนา้ (soak time) จากทั ง้ สองแหล่งที่ต่า งกัน นั น้ รายงานการศึกษาโดยทั่วไป
พบว่าลอบที่มี soak time นานกว่าจะให้ ผลการจับสัตว์นา้ มากกว่า (Dalzell and Aini, 1987; Ljungberg, 2007)
อย่างไรก็ตามบางรายงานการศึกษาพบว่า soak time ที่สนั ้ กว่าก็สามารถให้ ผลการจับสัตว์นา้ ที่มากกว่าได้ เช่นกัน
(Luckhurst and Ward 1987; Bryhn et al., 2014) ซึ่ ง สอดคล้ อ งกับ ผลการศึ ก ษาในครั ง้ นี ้ จึ งคาดว่ าการท า
ประมงลอบปลาในแหล่ งประมงบริ เวณพืน้ ที่ ศึก ษา ปัจจั ยของแหล่ง ประมงจะมี ผลต่อปริ มาณการจั บสัต ว์น ้า
มากกว่าปัจจัยของ soak time
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ฤทธิ์ตานแบคทีเรียของสารสกัดหยาบจากพืชพื้นบานภาคเหนือของประเทศไทยตอเชื้อ
Streptococcus agalactiae ที่กอโรคในปลานิล
Antibacterial activity of crude extracts from Northern Thai local plant against Streptococcus
agalactiae in Nile tilapia
กานดา คลาดกองทุกข1 อภิชาติ ศรีภัย1 กรวรรณ ศรีงาม1 และ มินตรา ศีลอุดม1*
Kanda Kladkongtug1, Apichart Seepai1, Korawan Sringam1 and Mintra Seel-audom1*

บทคัดยอ

การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาประสิทธิภาพของสารสกัดจากพืชพื้นบานภาคเหนือของ
ประเทศไทยตอการยับยั้งเชื้อ Streptococcus agalactiae ที่กอโรคในปลานิล โดยใชพืชจํานวน 11 ชนิด สกัด
โดยใชตัวทําละลาย 3 ชนิด ไดแก เมทานอล เฮกเซน และไดคลอโรมีเทน ทําการทดสอบความตานทานเชื้อกอโรค
ดวยวิธี disc diffusion method โดยใชเชื้อ S. agalactiae 2 ไอโซเลท ไดแก S. agalactiae JP9 และ S.
agalactiae JP17 พบวา สารสกัดผักแปมบาน (Eleutherococcus trifoliatus) และสารสกัดผักฮวนหมู (Dregea
volubilis) ที่สกัดโดยใชเมทานอล สามารถยับยั้งการเจริญของเชื้อ S. agalactiae ทั้ง 2 ไอโซเลทได ผลการยับยั้ง
เชื้อ JP9 พบวามีขนาดเสนผานศูนยกลางรอยใสเทากับ 18.33±0.58 และ 13.67±1.53 มม. และเชื้อ JP17
เทากับ 19.33±0.57 และ 11.33±0.58 มม. ตามลําดับ มะแขวน (Zanthoxylum rhetsa) และผักแปมปา
(Toddalia asiatica) ที่สกัดโดยใชเฮกเซน สามารถยับยั้งการเจริญของเชื้อ S. agalactiae ไดทั้ง 2 ไอโซเลท โดย
ผลการยับยั้งเชื้อ JP9 มีขนาดเสนผานศูนยกลางรอยใสเทากับ 11.00±0.00 และ 9.67±0.58 มม. และเชื้อ JP17
เทากับ 11.00±0.00 และ 10.67±0.58 มม. ตามลําดับ นอกจากนี้ การใชไดคลอโรมีเทนเปนตัวทําละลายผัก
ฮวนหมู และผักแปมปา สามารถยับยั้งการเจริญของเชื้อ JP9 มีขนาดเสนผานศูนยกลางรอยใสเทากับ
10.33±2.08 และ 8.00±0.00 มม. และผักคาวตอง (Houttuynia cordata) และผักแปมปา สามารถยับยั้งการ
เจริญของเชื้อ JP17 เทากับ 12.00±1.00 และ 10.33±0.58 มม.ตามลําดับ

ABSTRACT

Aim of this study is to determine the efficacy of antibacterial activity of crude extracts from
Northern Thai local plant causative agent Streptococcus agalactiae. Eleven species of Thai northern
plants were used, for extraction using three types sovent; methanol, hexane, and dichloromethane.
Antibacterial activity test was performed by disc diffusion method using 2 isolates of S. agalactiae, S.
agalactiae JP9 and S. agalactiae JP17. The results showed that Eleutherococcus trifoliatus and
Dregea volubilis extracted using methanol as solvent inhibit S. agalactiae both 2 isolates. It was
found that diameters of clear zone with JP9 was 18.33 ± 0.58 and 13.67 ± 1.53 mm., and JP17 were
19.33 ± 0.57 and 11.33 ± 0.58 mm., respectively. Zanthoxylum rhetsa and Toddalia asiatica extracted
using hexane as a solvent, can inhibit the growth of pathogenic S. agalactiae 2 isolates. Diameters of
clear zone with JP9 were 11.00 ± 0.00 and 9.67 ± 0.58 mm. and JP17 were 11.00 ± 0.00 and 10.67 ±
0.58 mm., respectively. In addition, using dichloromethane as solvent for processing D. volubilis and
T. asiatica can inhibit the growth of JP9 with diameters of clear zone were 10.33 ± 2.08, and 7.67 ±
0.58 mm. Using dichloromethane as solvent Houttuynia cordata and T. asiatica can inhibit the growth
of JP17 and the diameters of clear zone were 12.00±1.00 and 10.33±0.58 millimeter, respectively.
Keyword: Streptococcus agalactiae, antibacterial activity, crude extracts, Northern Thai local plants
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คํานํา
โรค Streptococcosis ที่เกิดจากเชื้อ Streptococcus agalactiae เปนโรคที่สรางความเสียหายตอการ
ผลิตสัตวน้ําเปนอยางมาก การแพรระบาดของโรคสามารถพบไดในปลาทุกขนาด ในปลานิล (Oreochromis
niloticus) จะพบการระบาดรุนแรงในฤดูรอน จะพบการตายสูงเมื่อน้ํามีอุณหภูมิสูงกวา 26 องศาเซลเซียสและ
ตายในระยะเวลาสั้น สามารถติดตอกันในบอเลี้ยงหรือกระชังเดียวกัน (Amal and Zamri-Saad, 2011;
Chitmanat, 2013) อาการภายนอกที่สังเกตไดจากปลานิลที่เปนโรค Streptococcosis คือ ตาขุนโปน ตัวปลามีสี
เขม ตกเลือดบริเวณแผนปดเหงือกและฐานครีบ มาอาการเซื่องซึม วายน้ําชา วายน้ําแบบควงสวานไรทิศทาง
ปลาเสียการทรงตัว มีการเปลี่ยนแปลงทางพยาธิสภาพ คือ ตับมีชอ งวางในเซลลมากขึ้น มีการแทรกตัวของเม็ด
เลือดขาว เซลลตับออนเสื่อมสภาพ เซลลเปลี่ยนแปรงรูปรางและเกิดการสลายตัว ไตอักเสบและตกเลือด มีเม็ด
เลือดขาวชนิดลิมโฟซัยดแทรกตัวจํานวนมาก พบการอักเสบที่สมองอยางรุนแรง พบวาองคประกอบเลือดของ
ปลาที่ติดเชื้อ S. agalactiae จะมีคาฮีมาโตคริต ฮีโมโกลบิน พลาสมาโปรตีน ปริมาณเม็ดเลือดแดง และเม็ดเลือก
ขาวต่ํา (Al-Harbi, 1994; Suanyuk et al., 2005; Kitancharoen et al., 2006) โรคดังกลาวสามารถเกิดขึ้นได
เนื่องจากการจักการที่ไมเหมาะสม และสงผลตอธุรกิจการเลี้ยงปลานิลเปนอยางมาก โดยทั่วไปเมื่อเกิดปญหาผู
เลี้ยงนิยมใชยาปฏิชีวนะหรือสารเคมีในการแกปญหาและรักษาโรค การแกปญหาดวยวิธดี ังกลาวหากผูเลี้ยงขาด
ความรูความเขาใจหรือหากใชสารเคมีที่เกินปริมาณการใชอาจเกิดผลเสียในระยะยาวได เชน การดื้อยา หรือเกิด
สารพิษตกคางในสิ่งแวดลอมและตัวปลาตามมาภายหลัง เพื่อปองกันปญหาเหลานี้ จึงมีการศึกษาการใชสาร
สกัดจากธรรมชาติเพื่อทดแทนการใชยาปฏิชีวนะและสารเคมี โดยเฉพาะการใชประโยชนจากพืชที่สามารถหาได
งายในทองถิ่น
ในการศึกษานี้ จะนําตัวอยางพืชพื้นบานภาคเหนือของประเทศไทย ที่มีศักยภาพ โดยพิจารณาจาก
แหลงที่หาไดงายในทองถิ่น ราคาต่ํา และสวนที่นํามาใชประโยชน เพื่อทดสอบคุณสมบัติเบื้องตนของสารสกัด
หยาบพืชพื้นบานภาคเหนือของประเทศไทยที่สกัดดวยตัวทําละลายตางชนิดกัน ตอการยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย S.
agalactiae ที่กอโรคในปลานิล

อุปกรณและวิธีการ
การเตรียมสารสกัดจากพืช (ดัดแปลงจากวิธีการของ Harikrishnan et al. (2011))
พืชในการศึกษาครั้งนี้ใช 11 ชนิด โดยเปนพืชที่สามารถหาไดงายในทองถิ่น และมีราคาถูก ไดแก ดีงูหวา
ผักขี้หูด ผักคาวตอง ผักเชียงดา ผักแปมบาน ผักแปมปา ผักแสว ผักหนาม ผักฮาก ผักฮวนหมู และมะแขวน
(Table 1) นําพืชเหลานี้ไปอบที่อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส จนพืชตัวอยางแหงสนิท บดใหละเอียดแลวแชในตัว
ทําละลาย 3 ชนิด ไดแก เมทานอล เฮกเซน และไดคลอโรมีเทน ในอัตราสวน 1:10 (w/v) โดยแชในขวดที่หอดวย
ฟอยลและเขยาดวยเครื่อง Orbital shaker เปนเวลา 48 ชั่วโมง กรองตัวอยางที่แชไวดว ยกระดาษกรองเบอร 4
นําของเหลวที่กรองไดไประเหยตัวทําละลายออกดวยเครื่องระเหยแบบหมุน (Heidolph, Germany) เก็บสารสกัด
ที่ไดในตูทําความเย็น 4 องศาเซลเซียส เพื่อทําการทดสอบตอไป
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การทดสอบคุณสมบัติสารสกัดจากพืชตอการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียดวยวิธี disc diffusion method
(ดัดแปลงจากวิธีการของ Kelen and Tape (2008))
เตรียมแผนกระดาษกรองปลอดเชื้อรูปวงกลมขนาดเสนผานศูนยกลาง 6 มิลลิเมตร หยดสารสกัดจาก
พืชที่เตรียมไวปริมาณ 20 ไมโครลิตร ลงบนกระดาษกรอง และหยดสารที่ใชสําหรับเจือจางสารสกัด (0.005 %
tween 20)ปริมาณ 20 ไมโครลิตรลงบนกระดาษกรองเพื่อเปนชุดควบคุม ทิ้งไวประมาณ 15 นาที ใชไมพันสําลี
จุมสารละลายเชื้อแบคทีเรีย S. agalactiae JP9 และ JP17 ที่มีความเขมขนของเชื้อประมาณ 3x108 cfu/ml
(เตรียมสารละลายจาก stock เชื้อแบคทีเรียที่แยกไดจากปลานิลที่แสดงอาการของโรค Streptococcosis) นํามา
ปาย (swop) ลงบนอาหารเลี้ยงเชื้อ Muller-Hinton Agar แลววางแผนสารสกัดพืชแตละชนิดลงไปแลวนําไปบม
ในตูบมควบคุมอุณหภูมิ (Incubator) (HI – TEMP, Thailand) ที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เปนเวลา 24 ชั่วโมง
แลวทําการวัดเสนผานศูนยกลางของรอยใส (clear zone) บันทึกผล
Table 1 List of plants used in the experiment
Thai name
ดีงูหวา
ผักขี้หูด
ผักคาวตอง
ผักเชียงดา
ผักแปมบาน
ผักแปมปา
ผักแสว
ผักรด
ผักหนาม
ผักฮวนหมู
มะแขวน

Science name
Tacca chantrieri
Raphanus sativus
Houttuynia cordata
Gymnema inodorum
Eleutherococcus trifoliatus
Toddalia asiatica
Marsdenia glabra
Erythropalum scandens
Lasia spinosa
Dregea volubilis
(Syn. Wattakaka volubilis)
Zanthoxylum rhetsa

Part of Plant
stem, leaf, petiole, flower and pedicel
whole plant without root
whole plant without root
whole plant without root
stem, petiole and leaf
whole plant without root
vine, stem, petiole and leaf
vine, stem, petiole and leaf
stem, bud and leaf
vine, stem, petiole and leaf
seed and seed coat

การวิเคราะหสถิติ
เปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยเสนผานศูนยกลางของรอยใส (clear zone) โดยใช Duncan’ s
multiple rage test (DMRT) ที่ระดับความเชื่อมั่น 99 เปอรเซ็นต (P<0.01)

ผลและวิจารณผลการทดลอง
จากการทดลองนําสารสกัดจากพืชพื้นบานภาคเหนือจํานวน 11 ชนิด ทีส่ กัดหยาบดวยตัวทําละลาย 3
ชนิด คือ เมทานอล เฮกเซน และไดคลอโรมีเทนมาทดสอบประสิทธิภาพเบื้องตนในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย S.
agalactiae JP9 และ JP17 เมื่อมาเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยของเสนผานศูนยกลางรอยใส (Table
2) พบวาขนาดเสนผานศูนยกลางรอยใสของสารสกัดที่ยับยั้งการเจริญของเชื้อ S. agalactiae JP9 มีความ
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แตกตางกันทางสถิติ (P<0.01) พืชที่สกัดดวยเมทานอลที่สามารถยับยั้งการเจริญของเชื้อ S. agalactiae JP9 ได
ดีที่สุด คือ สารสกัดผักแปมบาน (E. trifoliatus) และสารสกัดผักฮวนหมู (D. volubilis) มีขนาดเสนผานศูนยกลาง
รอยใสเทากับ 18.33±0.58 และ 13.67±1.53 มิลลิเมตร มะแขวน (Z. rhetsa) และผักแปมปา (T. asiatica) ที่
สกัดโดยใชเฮกเซนเปนตัวทําละลาย สามารถยับยั้งการเจริญของเชื้อ มีขนาดเสนผานศูนยกลางรอยใสเทากับ
11.00±0.00 และ 9.67±0.58 มิลลิเมตร การใชไดคลอโรมีเทนเปนตัวทําละลายผักฮวนหมู (D. volubilis) และผัก
แปมปา (T. asiatica) สามารถยับยั้งการเจริญของเชื้อ S. agalactiae JP9 มีขนาดเสนผานศูนยกลางรอยใส
เทากับ 10.33±2.08 และ 8.00±0.00 มิลลิเมตร เมื่อนําขนาดเสนผานศูนยกลางรอยใสของสารสกัดพืชทุกชนิดที่
สกัดดวยตัวทําละลายแตละชนิดมาเปรียบเทียบกัน พบวา สารสกัดผักแปมบาน (E. trifoliatus) ที่สกัดดวยเมทานอล และสารสกัดผักฮวนหมู (D. volubilis) ที่สกัดดวยเมทานอล และมะแขวน (Z. rhetsa) ที่สกัดดวยเฮกเซน
สามารถยับยั้งการเจริญของเชื้อ S. agalactiae JP9 ไดดีที่สุด โดยมีขนาดเสนผานศูนยกลางรอยใสเทากับ
18.33±0.58 13.67±1.53 และ 11.00±0.00 มิลลิเมตร ตามลําดับ
สําหรับผลการยับยั้งเชื้อ S. agallactiae JP17 เมื่อเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยของเสนผาน
ศูนยกลางรอยใส (Table 2) พบวาขนาดเสนผานศูนยกลางรอยใสของสารสกัดที่ยับยังการเจริญของเชื้อ S.
agalactiae JP17 มีความแตกตางกันทางสถิติ (P<0.01) พืชที่สกัดดวยเมทานอลที่สามารถยับยั้งการเจริญของ
เชื้อ S. agalactiae JP17 ไดดีที่สุด คือ สารสกัดผักแปมบาน (E. trifoliatus) และสารสกัดผักฮวนหมู (D.
volubilis) มีขนาดเสนผานศูนยกลางของรอยใสเทากับ 19.33±0.57 และ 11.33±0.58 มิลลิเมตร มะแขวน (Z.
rhetsa) และผักแปมปา (T. asiatica) ที่สกัดโดยใชเฮกเซนเปนตัวทําละลาย สามารถยับยั้งการเจริญของเชื้อ มี
ขนาดเสนผานศูนยกลางของรอยใสเทากับ 11.00±0.00 และ 10.67±0.58 มิลลิเมตร ผักคาวตอง (H. cordata)
และผักแปมปา (T. asiatica) ที่สกัดโดยใชไดคลอโรมีเทน สามารถยับยั้งการเจริญของเชื้อ S. agalactiae JP17
โดยมีขนาดเสนผานศูนยกลางของรอยใสเทากับ 12.00±1.00 และ 10.33±0.58 มิลลิเมตร ตามลําดับ เมือ่ นํา
ขนาดเสนผานศูนยกลางรอยใสของสารสกัดพืชทุกชนิดที่สกัดดวยตัวทําละลายแตละชนิดมาเปรียบเทียบกัน
พบวา สารสกัดผักแปมบาน (E. trifoliatus) ที่สกัดดวยเมทานอล และสารสกัดผักคาวตอง (H. cordata) ที่สกัด
ดวยไดคลอโรมีเทน ผักฮวนหมู (D. volubilis) ที่สกัดดวยเมทานอล และมะแขวน (Z. rhetsa) ที่สกัดดวยเฮกเซน
สามารถยับยั้งการเจริญของเชื้อ S. agalactiae JP17 ไดดีที่สุด โดยมีขนาดเสนผานศูนยกลางรอยใสเทากับ
19.33±0.57 12.00±1.00 11.33±0.58 และ 11.00±0.00 มิลลิเมตร ตามลําดับ
จากการศึกษาครั้งนี้จะเห็นวาสารสกัดจากพืชพื้นบานภาคเหนือแตละชนิดที่สกัดดวยเมทานอล เฮกเซน
และไดคลอโรมีเทน สามารถยับยั้งการเจริญของเชื้อ S. agalactiae JP9 และ S. agalactiae JP17 ไดแตกตาง
กัน อาจเนื่องมาจาก S. agalactiae เปนแบคทีเรียแกรมบวกซึ่งไมมี outer membrane และ โครงสรางของผนังเซลลดังเชนแบคทีเรียแกรมลบ (Shan et al., 2007; Paiva et al., 2010) แตผิวเซลลของ S. agalactiae จะ
ประกอบดวย carbohydrate antigens และ capsular polysaccharides ซึ่ง capsular polysaccharides ที่ผิว
เซลลของ S. agalactiae จะมี protein antigens ทําหนาปองกันไมใหเซลลของแบคทีเรียถูกทําลายจากสิ่งเรา
(Hughes et al., 2002) โดยความแตกตางของชนิดของ protein antigens ที่ผิวเซลล S. agalactiae JP9 และ S.
agalactiae JP17 อาจเปนสาเหตุที่สงผลตอการตอบสนองตอสารสกัดจากพืชแตละชนิดแตกตางกัน
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การศึกษาฤทธิ์ตานแบคทีเรียของพืชตอเชื้อ S. agalactiae ที่กอโรคในปลานิลกอนหนานี้มีการรายงาน
ผลการศึกษาจากพืชหลากหลายชนิดทั้งในประเทศและตางประเทศ (Reventer et
al., 2014;
Rattanachaikulsopon and Phumkhachorn, 2009) แตยังไมมีรายงานการทดสอบในพืชทองถิ่นภาคเหนือ แต
อยางไรก็ตามไดมีการศึกษาสารสกัดใบผักฮวนหมูที่สกัดดวยเอทานอล (ethanolic extract) พบวาสามารถยับยั้ง
การเจริญของเชื้อแบคทีเรีย 5 ชนิด ไดแก Bacillus subtilus, S. aerus, Escherichia. coli, Pseudomonas
aeruginosa, และ Klebsiella pneumonia (Natarajan and Dhas, 2013) เมื่อทําการวิเคราะหผักฮวนหมูที่สกัด
ดวยเอทานอลดวยเทคนิค GC-MS พบวาผักฮวนหมูมีสารประกอบฟนอล (phenolic compounds) นอกจากนี้ยัง
ประกอบไปดวยน้ํามันหอมระเหย (essential oil) ที่มีองคประกอบของสารตานจุลชีพ เชน โมโนเทอรพีน
(monoterpenes) เซสควิเทอรพีน (sesquiterpenes) สารประกอบอะโรมาติก (aromatic aldehydes) และคีโตน
(ketones) โดยที่ 30 เปอรเซ็นต ของน้ํามันหอมระเหยที่พบในใบผักฮวนหมูสามารถยับยั้งการเจริญของเชื้อ
แบคทีเรียได โดยจะสงผลใหเกิดการแตกหักของผนังเซลลไซโทพลาซึม และยังไปกระตุนหรือยับยั้งเอนไซม
ภายในเซลลแบคทีเรียอีกดวย และ Yogita et al. (2013) ไดทําการสกัดรากผักฮวนหมูดวยเอทานอล พบวาใน
รากของผักฮวนหมูมีสารประกอบฟนอลเชนกัน และยังสามารถยับยั้งการเจริญของเชื้อแบคทีเรีย 6 ชนิด ไดแก E.
coli, P. aeruginosa, S. aereus, B. subtilis, Salmonella, typhimurium, และ Klebsiella species ซึ่ง
สอดคลองกับผลการทดลองนี้ที่พบวาสารสกัดผักฮวนหมู สามารถยับยั้งการเจริญของเชื้อ S. agalactiae ได และ
ผักพื้นบานที่สามารถการยับยั้งการเจริญของเชื้อ S. agalactiae ดังกลาว อาจเปนผลมาจากสารประกอบเหลานี้
ที่มีอยูในผักพื้นบานแตละชนิด
จากการทดลองนี้พบวา พืชที่มีฤทธิ์ในการยับยั้งเชื้อ S. agalactiae ไดและมีความนาสนใจที่จะนําไป
ศึกษาตอยอดเพื่อใชประโยชนในการเลี้ยงปลานิลของประเทศไทย คือ ผักคาวตอง (H. cordata) ผักแปมบาน (E.
trifoliatus) ผักแปมปา (T. asiatica) ผักแสว (M. glabra) ผักฮวนหมู (D. volubilis) และมะแขวน (Z. rhetsa)
โดย Cowan (1999) และ Cittarasu (2010) ไดรายงานวาในผักคาวตองมีสารออกฤทธิ์ที่มีคุณสมบัติในการยับยั้ง
เชื้อแบคทีเรียได โดยเปนสารในกลุม total phenolics และ flavonoids อยางไรก็ตามสารออกฤทธิ์จากพืชอาจ
ขึ้นอยูกับชนิดของตัวทําละลายที่นํามาสกัด โดย total phenolics เปนสารที่ไมมีขั้ว การใชเฮกเซนและไดคลอโรมีเทน ซึ่งเปนสารที่มีจุดเดือดต่ําเปนตัวทําละลายจะสามารถกําจัดออกจากสารสกัดไดงาย และไดรับความนิยม
นํามาใชในการสกัดสารในกลุม total phenolics และสารกลุม flavonoids จึงเลือกใชเมทานอลเปนตัวทําละลาย
เนื่องจากเมทานอลมีความเปนขั้วสูง จุดเดือดต่ํา ดังนั้นเมื่อใชตัวทําละลายตางชนิดมาสกัดพืชชนิดเดียวกันอาจ
ทําใหไดสารสกัดที่ออกฤทธิ์ตางกัน (Benzekri et al., 2016)

สรุป
จากการศึกษาครั้งนี้พบวา พืชพื้นบานภาคเหนือที่มีฤทธิ์ในการยับยั้งเชื้อ S. agalactiae และมีความ
นาสนใจที่จะนําไปศึกษาตอเพื่อการนําไปใชประโยชนในการเพาะเลี้ยงปลานิลของประเทศไทย ไดแก ผักแปม
บาน (E. trifoliatus) ที่สกัดดวยเมทานอล ซึ่งมีฤทธิ์ยับยั้งการเจริญของเชื้อ S. agalactiae ไดดีที่สุด รองลงมาคือ
ผักฮวนหมู (D. volubilis) ที่สกัดดวยเมทานอล มะแขวน (Z. rhetsa) ที่สกัดดวยเฮกเซน ผักคาวตอง (H.
cordata) ที่สกัดดวยไดคลอโรมีเทน ผักฮวนหมู (D. volubilis) ที่สกัดดวยไดคลอโรมีเทน และผักแปมปา
(T. asiatica) ที่สกัดดวยเฮกเซนและไดคลอโรมีเทน
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P-value

SEM

Dichloromethane

N-hexane

Methanol

P-value

SEM

Dichloromethane

Raphanus
sativus

0.00d
0.00c
0.00c
0.00
ns
0.00d
0.00c
0.00c
0.00
ns

Tacca
chantrieri

0.00d
0.00c
0.00c
0.00
ns
7.00cx
0.00cy
0.00cy
1.67
ns

7.00cy
0.00cz
7.67bx
1.23
<0.01
7.00cy
0.00cz
12.00ax
1.75
<0.01

Houttuynia
cordata

0.00d
0.00c
0.00c
0.00
ns
0.00d
0.00c
0.00c
0.00
ns

Gymnema
inodorum

18.33ax
0.00cy
0.00cy
3.06
<0.01
19.33ax
0.00cy
0.00cy
3.22
<0.01

0.00dz
9.67bx
8.00by
1.50
<0.01
0.00dy
10.67bx
10.33bx
1.76
<0.01

7.00cx
0.00cy
0.00cy
1.67
ns
0.00d
0.00c
0.00c
0.00
ns

0.00d
0.00c
0.00c
0.00
ns
0.00d
0.00c
0.00c
0.00
ns

Diameter of clearing zone (mm)
Eleutherococcus Toddalia Marsdenia Erythropalum
trifoliatus
asiatica glabra
scandens

Note: ns = not significant
a, b, c, d
Differenct superscripts in the same row indicated significantly difference (P<0.001) by DMRT.
x,
y,
z
Differenct
superscripts
in
the
same
column
indicated
significantly

JP17

Methanol

JP9

N-hexane

Solution

S.
agalactiae

13.67bx
0.00cz
10.33ay
2.11
<0.01
11.33bx
0.00cy
0.00cy
1.90
<0.01

Dregea
volubilis

difference

0.00d
0.00c
0.00c
0.00
ns
0.00d
0.00c
0.00c
0.00
ns

Lasia
spinosa

(P<0.001)

0.00dy
11.00ax
0.00cy
1.83
<0.01
0.00dy
11.00a
0.00cy
1.83
<0.01

Zanthoxylum
rhetsa

1.10
0.74
0.77

1.12
0.71
0.64

SEM

by

DMRT.

<0.01
<0.01
<0.01

<0.01
<0.01
<0.01

P-value

Table 2 Antibacterial susceptibility test of crude extracts from Northern Thai local plant against S. agalactiae JP9 and JP17by disc diffusion method
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การใช้ Adjuvant เพื่อเสริมประสิทธิภาพวัคซีนของเชือ้ Streptococcus agalactiae ในปลานิล
(Oreochromis niloticus Linn.)
Efficiency of Adjuvant in Vaccine Against Streptococcus agalactiae Infection in Nile Tilapia
(Oreochromis niloticus Linn.)
ศุภวรรณ เทพริ นทร์ 1 กรทิพย์ กันนิการ์ 2 ประพันธ์ ศกั ดิ์ ศรีษะภูมิ1 ศศิมนัส อุณจักร3 และ นนทวิทย์ อารีย์ชน1*
Supawan Tepparin1, Korntip Kannika2, Prapansak Srisapoome1, Sasimanas Unajak3
and Nontawith Areechon1*

บทคัดย่ อ
การศึกษาประสิทธิ ภาพวัคซีน เตรี ยมจากเชื ้อ Streptococcus agalactiae เลี ้ยงที่ระยะเวลาต่างกันและ
ฆ่าเชื ้อด้ วยฟอร์ มาลี น จากนันน
้ ามาเสริ มประสิ ทธิ ภาพโดยการใช้ Adjuvant (Montanide ISA 763 A VG)
แบ่งเป็ น 6 ชุดการทดลองคือชุดควบคุม (0.85% NaCl), ชุดวัคซีนไม่เสริ ม Adjuvant, ชุดวัคซีนเสริ ม Adjuvant
5%, 10%, 20%, และ 50% ด้ วยวิธีฉีดเข้ าช่องท้ องเพียงครัง้ เดียว เพื่อศึกษาระยะเวลาในการป้องกันโรคตลอด
ระยะเวลา 3 เดือน พบว่าวัคซีนของเชื ้อเลี ย้ งที่ 24 ชัว่ โมง มีระดับ Antibody titer และอัตรารอดสูงกว่าชุดการ
ทดลองอื่น ๆ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (P<0.05) และเมื่อนาวัคซีนดังกล่าวเสริ มด้ วย Adjuvant พบว่า ที่ความ
เข้ มข้ น 20% และ 50% ในเดือนที่ 2 และ 3 มีอตั รารอดที่สูงและแตกต่างทางสถิติกบั ชุดควบคุมและชุดวัคซีนไม่
เสริ ม Adjuvant และมี ค่า RPS สูงกว่าชุดวัคซีนไม่เสริ ม Adjuvant อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (P<0.05) ส่วนการ
วิเคราะห์ระดับ Antibody titer พบว่าเฉพาะวัคซีนที่เสริ ม Adjuvant 20% มีความแตกต่างทางสถิติกบั ชุดควบคุม

ABSTRACT
Nile tilapia (Oreochromis niloticus Linn.) were immunized with formalin-killed S. agalactiae vaccine
prepared from different bacteria culture period and the effects on vaccine efficacy were evaluated. The effect
of adjuvant (Montanide ISA 763 A VG) on the vaccine efficacy was also conducted with concentration of 0, 5,
10, 20 and 50% adjuvant. We found that 24 hour culture induced the significantly higher antibody titer,
survival rate and RPS than other treatments (P<0.05). Adjuvant at 20% and 50% induced significantly higher
protection (survival and RPS value) after 3 month of experimental trial (P<0.05). However, only antibody titer
of adjuvant 20% was significantly higher than control (P<0.05). This study supports the benefit of adjuvant
application in the S. agalactiae vaccine for the prolong protection of tilapia culture.
Key words: Streptococcus agalactiae, vaccine, adjuvant, Oreochromis niloticus
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คานา
ปั จจุบนั การเพาะเลี ้ยงปลานิลในประเทศไทยเป็ นการเลี ้ยงแบบพัฒนา โดยมีการเลี ้ยงอย่างหนาแน่น ซึง่
หากมีการจัดการที่ไม่ดี จะส่งผลกระทบต่อสุขภาพของสัตว์น ้า และเสี่ ยงต่อการเกิดโรคระบาด โดยโรคที่สร้ าง
ควา มเ สี ย หา ยใ ห้ แ ก่ ร ะ บ บธุ รกิ จเ พา ะ เ ลี ย้ งป ล านิ ล ม าก ที่ สุ ด เกิ ดจ าก เชื อ้ แ บค ที เ รี ย ใ น ส กุ ล
Streptococcus agalactiae ซึ่ง สร้ างความเสี ยหายอย่างมากต่อผลผลิ ต ในการป้องกันและรักษา เกษตรกร
บางส่วนยังคงใช้ ยาปฏิชีวนะ ซึง่ อาจมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้ อม และปั ญหาเรื่ องการตกค้ างของสารเคมี
จากปั ญหาข้ างต้ น จึงได้ มีการวิจยั เพื่อป้องกันโรคชนิดนี ้ โดยวิธีการให้ วคั ซีน เพื่อกระตุ้นภูมิค้ มุ กันและ
สร้ างความต้ านทานโรคจากเชื ้อแบคทีเรี ย S. agalactiae โดยการให้ วคั ซีนมีหลายรู ปแบบ แต่มีปัญหาทางด้ าน
ประสิทธิ ภาพและระยะเวลาในการป้องกันโรค ดังนันจึ
้ งมีความจาเป็ นต้ องใช้ Adjuvant เพื่อเพิ่มประสิทธิ ภาพใน
การป้องกันโรค (Tafalla et al., 2013) Adjuvant ช่วยเสริ มประสิทธิ ภาพของวัคซีนให้ มีระยะเวลาในการป้องกัน
โรคได้ ยาวนานยิ่งขึน้ ด้ วยการจับตัวกันระหว่าง Adjuvant และวัคซีนทาให้ เกิดการค่อย ๆ หลั่งแอนติเจนเพื่อ
กระตุ้นระบบภูมิค้ มุ กันแบบจาเพาะ โดย Adjuvant มีหลายรู ปแบบ ในการวิจยั ครัง้ นี ้ ใช้ เป็ นแบบ water in oil
(metabolizable oil) ภายใต้ ชื่อการค้ า Montanide ISA 763 A VG เนื่อ งจากเป็ นสู ตรที่มีการปรั บปรุ ง
ประสิทธิ ภาพและมีความเสถียรมากขึ ้น อีกทังยั
้ งลดผลข้ างเคียงที่อาจเกิดกับสัตว์น ้า และยังเป็ นสูตรที่นิยมใช้ กนั
ในอุตสาหกรรมการเพาะเลี ้ยงสัตว์น ้าอีกด้ วย (Ravelo et al., 2006) การทดลองครัง้ นี ้ได้ ทาการศึกษาระยะเวลาที่
เหมาะสมของการเลี ้ยงเชื ้อ S. agalactiae ในห้ องทดลองในการเป็ น Immunogenicity ที่ดีของวัคซีน และศึกษา
ประสิ ทธิ ภาพในการต้ านทานโรคของวัคซีน เมื่อเสริ มด้ วย Adjuvant ที่ระดับความเข้ มข้ นที่ต่างกัน เพื่อนาไป
ประยุกต์ใช้ ในธุรกิจเพาะเลี ้ยงสัตว์น ้าเพื่อให้ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป

อุปกรณ์ และวิธีการ
การทดลองที่ 1 ศึก ษาความเป็ น Immunogenicity ของวั คซีนเชือ้ S. agalactiae ที่เลี ย้ งที่ระยะเวลา
ต่ างกัน
1.1 วางแผนการทดลองและการเตรี ยมสัตว์ ทดลอง
ปลานิลน ้าหนักเฉลี่ยประมาณ 35 กรัม จานวน 1,200 ตัว จากมานิตฟาร์ ม จังหวัดเพชรบุรี วางแผนการ
ทดลองเป็ นแบบสุ่มตลอด (Completely Randomized Design) มีทงหมด
ั้
8 ชุดการทดลองย่อย ชุดละ 3 ซ ้า ๆ
ละ 50 ตัว แบ่ง ออกเป็ น 2 ชุดการทดลองใหญ่ คื อ ชุดการทดลองที่ได้ รั บวัคซีนที่เตรี ยมด้ ว ยเชือ้ แบคที เ รี ย
S. agalactiae serotype Ia (KKN 3/1 (L)) และ S. agalactiae serotype III (UBN 6/2 (K)) โดยการทดลอง
แบ่งเป็ นระยะเวลาในการเลี ้ยงแบคทีเรี ยทัง้ 2 serotype คือ 18, 24 และ 36 ชัว่ โมง ตามลาดับ ดังนันจะมี
้ ชุดการ
ทดลองทังหมด
้
8 ชุดการทดลอง คือ
Treatment Vaccine S. agalactiae (serotype Ia) Treatment Vaccine S. agalactiae (serotype III)
(Culture period)
(Culture period)
T1
Inject with 0.85 % NaCl (Control)
T5
Inject with 0.85 % NaCl (Control)
T2
18 hour
T6
18 hour
T3
24 hour
T7
24 hour
T4
36 hour
T8
36 hour
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เลี ้ยงปลานิลแต่ละชุดการทดลองในบ่อซีเมนต์ขนาด 1.5 ลูกบาศก์เมตร ปริ มาตรน ้า 1 ตัน ให้ อาหารและ
อากาศอย่างเพียงพอตลอดการทดลอง มีการไหลเวียนของน ้าตลอด 24 ชัว่ โมง อุณหภูมิตลอดการทดลองอยู่
ในช่วง 28 – 32ºC คุณภาพน ้าอยูใ่ นเกณฑ์ที่เหมาะสม
1.2 การเตรี ยมแบคทีเรี ยและวัคซีนเชือ้ S. agalactiae
เชือ้ แบคทีเ รี ย S. agalactiae serotype Ia และ III จากห้ อ งปฎิ บัติการสุ ขภาพสัตว์น า้ ภาควิ ช า
เพาะเลี ย้ งสัตว์น ้า คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน นามาเลี ย้ งบนอาหารเลี ย้ งเชื ้อ
Brain Heart Infusion Agar (BHIA) บ่มที่อณ
ุ หภูมิ 37ºC เป็ นเวลา 24 ชัว่ โมง เพื่อให้ ได้ โคโลนีเดี่ยว จากนันเพิ
้ ่ม
ปริ มาณเชื ้อในอาหาร Brain Heart Infusion Broth (BHIB) ปริ มาณ 500 ml บ่มใน Incubator Shaker ที่
อุณหภูมิ 37ºC ความเร็ ว 130 รอบ/นาที เป็ นเวลา 18, 24 และ 36 ชัว่ โมง ตามลาดับและนาไปเตรี ยมวัคซีนโดย
วิธี Formalin-killed ที่ดดั แปลงจาก ธารทิพย์และคณะ (2558)
1.3 การให้ วัคซีนและการกระตุ้นภูมิค้ มุ กันซา้
ให้ วคั ซีนทุกชุดการทดลองโดยการฉีดเข้ าทางช่องท้ อง ปริ มาตร 0.1 ml ให้ วคั ซีน 2 ครัง้ คือ วันแรกของ
การเลี ้ยง และกระตุ้นภูมิค้ มุ กันซ ้าในสัปดาห์ที่ 4 ของแต่ละชุดการทดลอง
1.4 การเก็บข้ อมูล
1.4.1. การทดสอบการตอบสนองทางภูมิค้ มุ กันแบบจาเพาะโดยการตรวจวัด Antibody titer
ทาการสุ่มเก็บซีรั่มจากปลาตัวอย่าง 10 ตัว/ชุดการทดลอง ในทุก ๆ สัปดาห์ตลอดการทดลอง เพื่อศึกษา
หาระดับ Antibody titer ด้ วยวิธีการ Direct agglutination โดยการเจือจางความเข้ มข้ นของซีรั่ม แบบ two-fold
dilution และเติม Antigen ที่ดดั แปลงจาก ภิ รัตน์และคณะ (2550) โดยการทดสอบระดับ Antibody titer ของ
ปลาแต่ ล ะตัว ในแต่ ล ะชุ ด การทดลอง จะทาการทดสอบกับ Antigen ของเชือ้ แต่ ล ะกลุ่ ม โดยแยกเป็ น
S. agalactiae serotype Ia และ III
1.4.2 การทดสอบความคุ้มโรค (Challenge test)
ทดสอบความคุ้มโรคของปลาในแต่ละชุดการทดลอง โดยทดสอบกับเชื ้อ S. agalactiae ตาม serotype
ของวัคซีน แบ่งการทดสอบเป็ น 2 ครัง้ คือ ครัง้ ที่ 1 เมื่อให้ วคั ซีนเพียงครัง้ เดียว (เลี ย้ งเป็ นเวลา 4 สัปดาห์) และ
ครัง้ ที่ 2 เมื่อให้ วคั ซีนกระตุ้นภูมิซ ้า (เลี ย้ งเป็ นเวลา 8 สัปดาห์) โดยทาการฉี ดเชื ้อแบคทีเรี ย ที่ความเข้ มข้ น
108 CFU/ml ปริ มาตร 0.2 ml เข้ าช่องท้ อ ง บันทึกอัตราการตายและสังเกตอาการของโรคเป็ นระยะเวลา
2 สัปดาห์หรื อจนกว่าไม่มีการตายของปลาทดลองเพื่ อประเมินประสิ ทธิ ภ าพวัคซีน จากค่าอัตรารอด และค่า
Relative Percent Survival (RPS) หรื อ สัมประสิทธิ ความคุ้มโรค ตามสมการ
 % mortality of vaccinated fish 
  100
RPS = 1  
 % mortality of control fish 

1.5 วิเคราะห์ ข้อมูล
วิเคราะห์ความแปรปรวน (Analysis of Variance) เพื่อเปรี ยบเทียบความแตกต่างทางสถิติระหว่างกลุ่ม
ทดลอง เปรี ยบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ ยโดยใช้ วิธีการของ Duncan's new multiple range test ที่ระดับ
ความเชื่อมัน่ 95 เปอร์ เซ็นต์
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การทดลองที่ 2 ศึกษาประสิทธิภาพของวัคซีนที่เสริ มด้ วย Adjuvant
2.1 วางแผนการทดลองและการเตรี ยมสัตว์ ทดลอง
ใช้ ปลานิลน ้าหนักเฉลี่ย ประมาณ 35 กรัม จานวน 1,440 ตัว จากมานิตฟาร์ ม แบ่งเป็ น 6 ชุดการทดลอง
ชุดละ 3 ซ ้า ๆ ละ 80 ตัว เลี ย้ งในบ่อซีเมนต์ขนาด 1.5 ลูกบาศก์เมตร ปริ มาตรน ้า 1 ตัน ให้ อาหารและอากาศ
อย่า งเพียงพอ มี การไหลเวียนของน า้ ตลอด 24 ชัว่ โมง วางแผนการทดลองเป็ นแบบสุ่มตลอด (Completely
Randomized Design) โดยคัดเลื อกชุดวัคซีนที่เลี ย้ งที่ชั่วโมงที่ดีที่สุดจากการทดลองที่ 1 การทดลองนี ้จะทา
วัคซีนผสมของเชื ้อแบคทีเ รี ย S. agalactiae ทัง้ 2 serotype (Combine vaccine) และทาการเสริ มด้ ว ย
Adjuvant (Montanide ISA 763 A VG) โดยแบ่งเป็ น 6 ชุดการทดลอง คือ ชุดควบคุมฉี ดด้ วย น ้าเกลื อ 0.85%
ชุดวัคซีนไม่ผสม Adjuvant และชุดที่ฉีดด้ วยวัคซีนผสม Adjuvant ที่ 5, 10, 20 และ 50 เปอร์ เซ็นต์
2.2 การเตรี ยมแบคทีเรี ยและวัคซีนเชือ้ S. agalactiae
ขันตอนการเลี
้
้ยงและเตรี ยมแบคทีเรี ย ดังข้ างต้ น (ข้ อ 1.2) โดยคัดเลือกชุดวัคซีนที่เลี ย้ งที่ชวั่ โมงที่ดีที่สุด
จากการทดลองที่ 1 โดยใช้ เชื ้อแบคทีเรี ย S. agalactiae ทัง้ 2 serotype (Combine vaccine) ในอัตราส่วน 1:1
และทาการเสริ มด้ วย Adjuvant (Montanide ISA 763 A VG) ที่ 0, 5, 10, 20 และ 50 เปอร์ เซ็นต์ ตามลาดับ
ผสมให้ เข้ ากันโดยใช้ เครื่ อง Homogenizer mixer ยี่ห้อ IKA T25 digital ULTRA – TURRAX ที่ความเร็ วรอบ
ประมาณ 2,000 รอบ/นาที ประมาณ 5 นาที โดยใช้ วคั ซีนที่เตรี ยมเสร็ จทันที
2.3 การให้ วัคซีน
การให้ วคั ซีนในปลาทดลองตามชุดการทดลองที่วางไว้ ยกเว้ นชุดควบคุมจะฉีดด้ วย 0.85% NaCl ที่ผ่าน
การฆ่าเชื ้อ ด้ วยวิธีการฉี ดเข้ าทางช่องท้ อง ปริ มาตร 0.1 ml โดยให้ วคั ซีนเพียงครัง้ เดียว ไม่มีการกระตุ้นภูมิซ ้า
เลี ้ยงเป็ นระยะเวลา 3 เดือน
2.4 การเก็บข้ อมูล
2.4.1. การตอบสนองทางภูมิค้ มุ กันแบบจาเพาะโดยการตรวจวัด Antibody titer
ทาการสุ่มเก็บซีรั่มจากปลาตัวอย่าง 10 ตัว/ชุดการทดลอง หลังได้ รับวัคซีนที่ 7, 14, 21, 28, 60 และ 90
วัน เพื่อศึกษาหาระดับ Antibody titer ด้ วยวิธีการ Direct agglutination (ตามวิธีการข้ อที่ 1.4.1) โดยการทดสอบ
ระดับ Antibody titer ในซีรั่มของปลาในแต่ละชุดการทดลอง โดยทาการทดสอบกับ Combine antigen ของเชื ้อ
S. agalactiae serotype Ia และ III
2.4.2 การทดสอบความคุ้มโรค (Challenge test)
ทดสอบความคุ้มโรคของปลาที่ได้ รับวัคซีนเสริ ม Adjuvant ที่ระดับความเข้ มข้ นต่างกัน ทุก ๆ เดือน เป็ น
เวลา 3 เดือน โดยการฉีดเชื ้อ S. agalactiae serotype III เพียงอย่างเดียว (เนื่องจาก serotype III มีความรุ นแรง
มากกว่า serotype Ia) ที่ความเข้ มข้ น 108 CFU/ml ปริ มาตร 0.2 ml เข้ าช่องท้ อง บันทึกอัตราการตายและสังเกต
อาการของโรคเป็ นระยะเวลา 2 สัปดาห์ หรื อจนกว่าไม่มีการตายของปลาทดลอง เพื่อประเมินประสิทธิ ภาพวัคซีน
จากค่าอัตรารอด และค่า Relative Percent Survival (RPS) หรื อสัมประสิทธิ ความคุ้มโรค (ดังสมการข้ อที่ 1.4.2)
2.5 วิเคราะห์ ข้อมูล
วิเคราะห์ข้อมูลดังข้ างต้ น (ข้ อ 1.5)
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ผลการทดลองและวิจารณ์
การทดลองที่ 1 ศึกษาความเป็ น Immunogenicity ของวัคซีน ที่เลีย้ งที่ระยะเวลาต่ างกัน
1.1 ผลของวัคซีนต่ อระบบภูมิค้ มุ กันแบบจาเพาะโดยการตรวจวัดระดับ Antibody titer
จาก Figure 1 หลังการให้ วคั ซีนครัง้ แรก พบว่า ระดับ Antibody titer ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติใน
ระหว่างชุดที่ได้ รับวัคซีน (P>0.05) แต่มีความแตกต่า งอย่างมีนยั สาคัญกับชุดควบคุม (P<0.05) ภายหลังฉี ด
กระตุ้นวัคซีนครัง้ ที่ 2 พบว่า ปลานิลที่ได้ รับวัคซีนทุกชุดการทดลอง มีระดับ Antibody titer สูงขึน้ และแตกต่าง
ทางสถิติกบั ชุดควบคุม (P<0.05) โดยสัปดาห์แ รก วัคซีนที่เ ลี ย้ งเชื ้อเป็ นเวลา 36 ชัว่ โมงมีค่า Antibody titer
แตกต่างทางสถิติกบั ชุดที่ได้ รับวัคซีนอื่น ๆ (P<0.05) และในสัปดาห์ที่ 2 วัคซีนที่เลี ย้ งเชื ้อเป็ นเวลา 24 ชัว่ โมงมี
ค่า Antibody titer สูงที่สุด โดยมีความแตกต่างทางสถิติกบั ชุดที่ได้ รับวัคซีนอื่น ๆ (P<0.05)

Figure 1 Average antibody titer after immunization with S. agalactiae (serotype Ia) vaccine.
*

Indicated the significant difference between treatments in each week (P<0.05).

จาก Figure 2 หลังการให้ วคั ซีนครัง้ แรกและการฉี ดกระตุ้นวัคซีนซ ้าครัง้ ที่ 2 พบระดับ Antibody titer
เป็ นไปในทิศทางเดียวกับชุดวัคซีน S. agalactiae serotype Ia คือ การให้ วคั ซีนครัง้ แรก ชุดที่ได้ รับวัคซีนมีระดับ
Antibody titer สูงและมีความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญกับชุดควบคุม (P<0.05) แต่ไม่พบความแตกต่างทางสถิติ
ระหว่างชุดที่ได้ รับวัคซีน (P>0.05) ภายหลังฉี ดกระตุ้นวัคซีนครัง้ ที่ 2 ปลานิลที่ได้ รับวัคซีนทุกชุดการทดลอง มี
ระดับ Antibody titer สูงขึ ้น และแตกต่างทางสถิติกบั ชุดควบคุม (P<0.05) โดยสัปดาห์แรก วัคซีนที่เลี ้ยงเชื ้อเป็ น
เวลา 36 ชัว่ โมงมีค่า Antibody titer แตกต่างทางสถิติกบั ชุดที่ได้ รับวัคซีนอื่น ๆ (P<0.05) และในสัปดาห์ที่ 2
วัคซีนที่เลี ้ยงเชื ้อเป็ นเวลา 24 ชัว่ โมงมีคา่ สูงที่สุดและลดลงช้ ากว่าชุดที่ได้ รับวัคซีนอื่น ๆ (P<0.05)

Figure 2 Average antibody titer after immunization with S. agalactiae (serotype III) vaccine.
*

Indicated the significant difference between treatments in each week (P<0.05).
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1.2 การทดสอบความคุ้มโรค
การทดสอบความคุ้มโรคด้ วยเชื ้อ S. agalactiae serotype Ia (Figure 3A) พบว่า อัตรารอดในเดือนที่ 1
และ เดือนที่ 2 ของปลานิลชุดทีไ่ ด้ รับวัคซีนทุกชุดมีอตั รารอดสูงกว่าชุดควบคุม โดยปลานิลชุดที่ได้ รับวัคซีนที่เลี ้ยง
เชื ้อเป็ นเวลา 24 ชัว่ โมง มีอตั รารอดสูงที่สุดและมีความแตกต่างทางสถิติกบั ชุดที่ได้ รับวัคซีนอื่น ๆ (P<0.05)
ส่วนค่า RPS (Figure 3B) พบว่าในเดือนแรกไม่มีความแตกต่างทางสถิติ (P>0.05) แต่ในเดือนที่ 2 พบว่าปลาชุด
ที่ได้ รับวัคซีนที่เลี ้ยงเชื ้อเป็ นเวลา 24 ชัว่ โมง มีคา่ RPS เท่ากับ 48 เปอร์ เซ็นต์ ซึง่ มีคา่ สูงที่สุดและแตกต่างทางสถิติ
กับชุดที่ได้ รับวัคซีนอื่น ๆ (P<0.05)

(A)
(B)
Figure 3 Percent of survival rate (A) and Relative Percent Survival (RPS) (B) of vaccinated Nile
tilapia after challenged with S. agalactiae (serotype Ia). Significant differences were indicated by
different letters within the same month (P<0.05).
การทดสอบความคุ้มโรคด้ วยเชื ้อ S. agalactiae serotype III (Figure 4A) พบว่า ปลาชุดที่ได้ รับวัคซีนที่
เลี ้ยงเชื ้อเป็ นเวลา 24 ชัว่ โมง มีอตั รารอดสูงสุดและแตกต่างกับชุดควบคุม (P<0.05) แต่ไม่แตกต่างกับชุดที่ได้ รับ
วัคซีนอื่น ๆ (P>0.05) และเดือนที่ 2 พบว่าปลาชุดที่ได้ รับวัคซีนทุกชุดมีความแตกต่างทางสถิติกบั ชุดควบคุม
(P<0.05) โดยชุดวัคซีนที่เลี ้ยงเชื ้อเป็ นเวลา 24 ชัว่ โมง มีคา่ สูงสุด ส่วนค่า RPS (Figure 4B) พบว่าทัง้ 2 เดือนใน
ทุกกลุ่มการทดลองไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (P>0.05) โดยวัคซีนที่เลี ้ยงเชื ้อเป็ นเวลา 24 ชัว่ โมง มีค่า RPS
สูงกว่าวัคซีนอื่น ๆ

(A)
(B)
Figure 4 Percent of survival rate (A) and Relative Percent Survival (RPS) (B) of vaccinated Nile
tilapia after challenged with S. agalactiae (serotype III). Significant differences were indicated by
different letters within the same month (P<0.05).
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การทดลองที่ 2 ศึกษาประสิทธิภาพของวัคซีนที่เสริ มด้ วย Adjuvant
2.1 ผลของวัคซีนต่ อระบบภูมิค้ มุ กันแบบจาเพาะโดยการตรวจวัดระดับ Antibody titer
จาก Figure 5 ระดับ Antibody titer ระหว่างทุกชุดการทดลองให้ ผลแตกต่างกันตามเวลาของการเก็บ
ตัวอย่าง โดยเฉพาะการเปรี ยบเทียบกับชุดควบคุมที่ไม่ได้ รับวัคซีนและระหว่างชุดทีไ่ ด้ รับวัคซีนด้ วยกัน พบว่าปลา
ชุดที่ได้ รับวัคซีนทุกชุดมีระดับ Antibody titer สูงสุดในสัปดาห์ที่ 2 ยกเว้ นชุดที่เสริ ม Adjuvant 10% ที่ขึ ้นสูงสุดใน
สัปดาห์ที่ 3 และลดลงในสัปดาห์ถดั ไป โดยชุดที่ไม่เสริ ม Adjuvant มีความแตกต่างทางสถิติกบั ชุดที่ได้ รับวัคซีน
เสริ ม Adjuvant ที่ 10, 50 เปอร์ เซ็นต์ และชุดควบคุมที่ไม่ได้ รับวัคซีน (P<0.05) แต่ไม่แตกต่างทางสถิติกบั ชุดที่
ได้ รับวัคซีนเสริ ม Adjuvant ที่ 5 และ 20 เปอร์ เซ็นต์ (P>0.05) เมื่อผ่านไป 8 สัปดาห์ พบว่า ระดับ Antibody titer
ของชุดวัคซีนที่เสริ มด้ ว ย Adjuvant 20% เท่า นัน้ ที่มีความแตกต่า งทางสถิติกับชุดควบคุมที่ไม่ได้ รั บวัคซี น
(P<0.05)

Figure 5 Average antibody titer after immunization with Combine vaccine (serotype Ia and III) with
different concentration of adjuvant.
*
Indicated the significant difference between treatments in each week (P<0.05).
2.2 การทดสอบความคุ้มโรค
ภายหลังการฉีดเชื ้อ S. agalactiae serotype III พบว่า ปลานิลที่ได้ รับวัคซีนทุกชุดการทดลอง มีอตั รา
รอดสูงกว่าชุดควบคุมที่ไม่ได้ รับวัคซีนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติตลอดทัง้ 3 เดือน (P<0.05) (Figure 6) ส่วนการ
เปรี ยบเทียบประสิ ทธิ ภ าพของ Adjuvant ที่ร ะดับต่าง ๆ พบว่า ในเดื อนที่ 1 การเสริ ม Adjuvant ไม่มีผลต่อ
ประสิทธิ ภาพของวัคซีน โดยมีอตั รารอดไม่แตกต่างกันทางสถิติ (P>0.05) ในเดือนที่ 2 และ 3 พบว่า ปลาชุดที่
ได้ รับวัคซีนที่เสริ ม Adjuvant 20 และ 50 เปอร์ เซ็นต์ มีอตั รารอดสูงแต่ไม่แตกต่างกันทางสถิติกบั วัคซีนที่เสริ ม
Adjuvant ชุดอื่น ๆ (P>0.05) แต่แตกต่างทางสถิติกบั ชุดวัคซีนที่ไม่ได้ เสริ ม Adjuvant (P<0.05) (Figure 6)
ค่า RPS (Figure 7) ในเดือ นที่ 1 และ 2 ไม่มีความแตกต่า งกันทางสถิติ ระหว่างทุกชุดการทดลอง
(P>0.05) ส่วนเดือนที่ 3 พบว่า ปลาที่ได้ รับวัคซีนที่เสริ ม Adjuvant 20 และ 50 เปอร์ เซ็นต์ มีคา่ RPS สูงกว่าชุดที่
ไม่ได้ เสริ ม Adjuvant (P<0.05)
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Figure 6 Percent survival of vaccinated Nile tilapia after challenged with S. agalactiae. Vaccine was
mixed with different concentrations of adjuvant. Significant differences were indicated by different
letters within the same month (P<0.05).

Figure 7 Relative Percent Survival (RPS) of vaccinated Nile tilapia after challenged with S. agalactiae.
Vaccine was mixed with different concentrations of adjuvant. Significant differences were indicated
by different letters within the same month (P<0.05).

วิจารณ์ ผลการทดลอง
การทดลองที่ 1 : ศึกษาความเป็ น Immunogenicity ของวัคซีน ที่เลีย้ งเชือ้ ที่ระยะเวลาต่ างกัน
จากการศึกษาครัง้ นี ้พบว่าเวลาการเลี ย้ งเชือ้ มีผลต่อประสิ ทธิ ภาพของการนาไปเตรี ยมเป็ นวัคซีนใน
ระดับหนึ่ง โดยเฉพาะเวลาการเลี ย้ งเชื ้อที่สัน้ หรื อนานเกินไปมักจะทาให้ ร ะดับของ immunogenicity ลดลง
อย่างไรก็ตาม ไม่พบการศึกษาในประเด็นนี ้กับเชื ้อ S. agalactiae ที่แยกได้ จากสัตว์น ้า แต่พบบ้ างในเชื ้ออื่น เช่น
รายงานของ Tharmaraj and Shah (2003) ที่ทาการศึกษาระยะเวลาและสภาวะที่เหมาะสมในการเลี ย้ ง
Streptococcus thermophilus ที่อณ
ุ หภูมิตา่ ง ๆ และ เวลาต่าง ๆ พบว่า S. thermophilus มีความเหมาะสมใน
การเลี ้ยงในสภาวะให้ ออกซิเจน ที่อณ
ุ หภูมิ 37ºC เป็ นระยะเวลา 24 ชัว่ โมง มากที่สุด จากการศึกษาครัง้ นี ้พบว่า
จากการเลี ย้ งเชื ้อ S. agalactiae ทัง้ serotype Ia และ III ที่ 18, 24 และ 36 ชัว่ โมง มีผลต่อประสิ ทธิ ภาพของ
วัคซีน โดยภาพรวมการใช้ เชื ้อที่ 18 ชัว่ โมง ให้ ประสิทธิ ภาพต่าสุด ส่วนที่ 24 และ 36 ชัว่ โมง ให้ ผลคล้ ายกัน แต่
เมื่อพิจารณาร่ วมกันทังค่
้ า antibody titer และความคุ้มโรค จะเห็นได้ ว่า วัคซีนของทัง้ 2 serotype ที่เลี ย้ งเชื ้อ
เป็ นเวลา 24 ชัว่ โมงให้ ระดับ Antibody titer สูงและค่อนข้ างคงที่กว่าชุดการทดลองอื่น รวมทังมี
้ อตั รารอดสูงสุด
หลังการทดสอบความคุ้มโรคและมีประสิทธิ ภาพวัคซีน (ค่า RPS) สูงที่สุดด้ วย
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การทดลองที่ 2 ศึกษาประสิทธิภาพของวัคซีนที่เสริ มด้ วย Adjuvant
ผลการทดลองพบว่า ทุกชุดการทดลองวัคซีนที่มีการเสริ ม Adjuvant และไม่เสริ ม Adjuvant มีอตั รารอด
สูงกว่าชุดควบคุมอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (P<0.05) โดยชุดการทดลองวัคซีนที่มีการเสริ ม Adjuvant ที่ระดับ
ความเข้ มข้ น 20 และ 50 เปอร์ เซ็นต์ มีคา่ RPS และอัตรารอดสูงกว่าชุดวัคซีนที่ไม่มีการเสริ ม Adjuvant อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติ (P<0.05) ซึ่งสอดคล้ องกับการทดลองของ บัณฑิ ตย์และสุรพงษ์ (2552) ที่ทาการทดสอบ
ความต้ านทานโรค S. agalactiae ในปลานิล หลังฉี ดกระตุ้นวัคซีนครัง้ ที่ 2 พบว่า ปลาชุดที่ให้ ว ัคซีน เสริ ม
Adjuvant (Freund’s complete adjuvant) ที่ความเข้ มข้ น 50% มีอตั รารอด 93.56% และมีระดับ Antibody
titer สูงกว่าชุดวัคซีนที่ไม่เสริ ม Adjuvant และชุดควบคุม อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (P<0.05) ซึง่ เมื่อเปรี ยบเทียบ
กับการทดลองครัง้ นี ้ พบว่ามีความสอดคล้ องกันเฉพาะทางด้ านอัตรารอดที่สูงกว่าชุดวัคซีนที่ไม่เสริ ม Adjuvant
และชุดควบคุมที่ไม่ได้ ให้ วคั ซีน แต่การเสริ ม Adjuvant ในการทดลองนี ้ไม่มีผลอย่างชัดเจนต่อระดับ Antibody
titer อาจเป็ นไปได้ วา่ การทดลองครัง้ นี ้ทาการฉีดวัคซีนเพียงครัง้ เดียวจึงทาให้ มีการกระตุ้น Antibody ได้ ไม่ดีเท่า
การฉี ดวัคซีน 2 ครัง้ นอกจากใช้ Adjuvant เสริ มในวัคซีนแล้ ว ยังมีการใช้ Adjuvant เพียงอย่างเดียวในการ
ทดสอบความต้ านทานโรค ตามรายงานของ Roldan (2014) ได้ ทาการทดสอบความต้ านทานโรคที่เกิดจากเชื ้อ
แบคทีเ รี ยชนิด Francisella noatunensis ในปลานิลแดง พบว่าวัคซีนที่เสริ มด้ วย Adjuvant (Montanide
ISA763 A VG) ที่ความเข้ มข้ น 70% มีค่า RPS 100% และชุด PBS ที่เสริ มด้ วย Adjuvant มีค่า RPS 46.6%
เนื่องจาก Adjuvant เป็ นสารเพิ่มประสิ ทธิ ภาพวัคซีนที่มีอยู่หลากหลายชนิด จากรายงานของ Huang et al.
(2014) ทาการทดสอบประสิ ทธิ ภาพของ Formalin killed vaccine ที่เสริ มด้ วย Adjuvant AS-F และ เสริ มด้ วย
Adjuvant ISA 763 A VG ในการต้ านทานเชื ้อ S. iniae ในปลาเก๋า พบว่า หลังการฉีดกระตุ้นวัคซีนซ ้าครัง้ ที่ 2 ใน
เดือนที่ 1 และ 3 ชุดวัคซีนที่เสริ มด้ วย Adjuvant ISA 763 AV G มีคา่ RPS, IgM และระดับการแสดงออกของยีน
ที่เกี่ยวข้ องกับระบบภูมิค้ มุ กันหลังการทดสอบความคุ้มโรคได้ แก่ IL-1β และ TNF-α ที่สูงขึน้ และแตกต่างจาก
กลุ่มทดลองอื่น ๆ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (P<0.05) และในเดือนที่ 6 พบค่า Phagocytic activity สูงและ
แตกต่างจากกลุ่มทดลองอื่น ๆ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (P<0.05) กล่าวได้ ว่า วัคซีนที่เสริ มด้ วย Adjuvant
สามารถกระตุ้นได้ ทงภู
ั ้ มิค้ มุ กันที่จาเพาะเจาะจงและไม่จาเพาะเจาะจง สอดคล้ องกับรายงานของ Wang et al.
(2014) ที่ทาการทดสอบประสิทธิ ภาพวัคซีนต้ านทานเชื ้อ S. agalactiae ในปลานิล ซึง่ สกัด Antigen จากโปรตีน
บนผิวของ S. agalactiae (PKG และ OCT) พบว่า ชุดวัคซีน PKG ที่ผสมกับ whole cell vaccine ซึ่งเสริ มด้ วย
Adjuvant (ISA 763 A VG) ความเข้ มข้ น 70% มีการแสดงออกของยีน IL-1β และ TNF-α และมีอตั รารอด
82.4% ซึง่ มีคา่ สูงกว่าชุดควบคุมและชุดวัคซีน PKG ที่ไม่ผสมกับ whole cell vaccine เสริ ม Adjuvant อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติ (P<0.05) Jaafar et al. (2015) ทาการทดสอบประสิ ทธิ ภาพของวัคซีนที่เสริ ม Adjuvant
(Montanide ISA 763 A VG) เพื่อต้ านทานเชื ้อ Yersinia ruckeri ในปลา rainbow trout พบว่า ชุดวัคซีนที่เสริ ม
ด้ วย Adjuvant ความเข้ มข้ น 50% ให้ อตั รารอดสูงสุด คือ 97% ค่า Antibody (IgM) ที่ตรวจสอบด้ วยวิธี ELISA
พบว่ามีคา่ สูงและแตกต่างจากชุดควบคุม (P<0.05) และมีการแสดงออกของยีนที่เกี่ยวข้ องกับระบบภูมิค้ มุ กัน
หลังการทดสอบความต้ านทานโรค ได้ แก่ INFγ , TNF-α เพิ่มขึน้ และมีความแตกต่างทางสถิติกบั ชุดควบคุม
(P<0.05)
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จากรายงานวิจยั ข้ างต้ น พบว่า มีการให้ วคั ซีนเสริ ม Adjuvant ในรู ปแบบที่หลากหลายทังวิ
้ ธีการ และ
ระดับความเข้ มข้ นของ Adjuvant โดยการทดลองนี ้ เล็ งเห็นถึง วิธีแ ละระดับความเข้ มข้ นที่เหมาะสมในการ
นาไปใช้ งานในระดับธุรกิจการเพาะเลี ้ยงสัตว์น ้า พบว่าการให้ วคั ซีนเสริ ม Adjuvant โดยไม่มีการฉีดกระตุ้นภูมิซ ้า
มีระดับ Antibody titer ต่าลง ตังแต่
้ ชว่ งสัปดาห์ที่ 3 และในเดือนที่ 3 ไม่พบค่า Antibody titer และแม้ อตั รารอด
และค่า RPS ของเดือนที่ 1 จะสูงกว่าเดือนที่ 2 และ 3 แต่อย่างไรก็ตามผลการทดสอบประสิ ทธิ ภาพวัคซีนโดย
พิจารณาจากค่า RPS ในเดือนที่ 3 พบว่าชุดวัคซีนที่เสริ ม Adjuvant 20 และ 50 เปอร์ เซ็นต์ มีค่า RPS เท่ากับ
37.5 และ 39.8 ตามลาดับ ซึง่ สูงกว่ากลุ่มที่ได้ รับวัคซีนแต่ไม่เสริ ม Adjuvant อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (P<0.05)
แม้ คา่ RPS จะไม่สูงมากนัก แต่ก็แสดงถึงความสามารถในการต้ านทานโรค S. agalactiae ที่มีประสิทธิ ภาพกว่า
ชุดการทดลองที่ได้ รับวัคซีนไม่เสริ ม Adjuvant

สรุป
จากการศึกษาความเป็ น Immunogenicity ของวัคซีนเชื ้อ S. agalactiae ที่เลี ย้ งที่ระยะเวลาต่างกัน
พบว่า วัคซีนของเชื ้อที่เลี ย้ งเป็ นเวลา 24 ชัว่ โมง มีความเป็ น Immunogenicity ดีที่สุ ด โดยพิ จารณาจากค่า
Antibody titer, ความสามารถในการต้ านทานโรค และ ประสิทธิ ภาพของวัคซีนที่พิจารณาจากค่า RPS และเมื่อ
นาวัคซีนที่เลี ้ยงที่ 24 ชัว่ โมง เสริ มด้ วย Adjuvant (Montanide ISA 763 A VG) พบว่า ที่ความเข้ มข้ น 20 และ 50
เปอร์ เซ็นต์ สามารถเพิ่มระยะเวลาการต้ านทานโรคต่อเชื ้อ S. agalactiae ในปลานิลได้ โดยมีอตั รารอดสูงกว่า
กลุ่มอื่น ๆ และมีคา่ RPS ในเดือนที่สามเท่ากับ 37.5 และ 39.8 ตามลาดับ ซึ่งแตกต่างกับกลุ่มวัคซีนที่ไม่เสริ ม
Adjuvant (P<0.05) ดังนันหากมี
้
การทดลองโดยการฉี ดวัคซีนกระตุ้นภูมิซ ้าของทังชุ
้ ดที่ ไม่เสริ ม Adjuvant และ
เสริ ม Adjuvant อาจเห็นความแตกต่างของประสิ ทธิ ภาพในการต้ านทานโรคและประสิ ทธิ ภาพของวัคซีนมาก
ยิ่งขึ ้น
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การเปลี่ยนแปลงจานวนชนิดของปลาที่พบบริเวณเรือมัตโพน ภายหลังการจัดวางปะการังเทียม
Variation of the number of fish species around Mattaphon wreck after deployed artificial reef
รังสิวุฒิ แก้ วแสง1* ภาสิณี วรชนะนันท์2 และ สุชาย วรชนะนันท์1
Rangsiwut Keawsang1*, Pasinee Worachananant2 and Suchai Worachananant1

บทคัดย่ อ
การศึกษาเปรี ยบเทียบจานวนชนิด และองค์ประกอบของกลุ่ม ปลาที่พบบริ เวณเรื อมัตโพนในช่วงก่อ น
และหลังการวางปะการั งเทียม ใช้ วิธีการดาน ้าทาสามะโนประชากรปลาด้ วยสายตา (Fish visual census) โดย
จากผลการศึก ษาพบว่ า การเปลี่ย นแปลงของจานวนชนิ ด ปลาในแต่ ล ะช่ วงเวลา ไม่มี ค วามสอดคล้ อ งกับ
ระยะเวลาหลังการวางปะการั งเทียม แต่การเปลีย่ นแปลงของจานวนชนิดปลาเกิดจากอิทธิพลของฤดูมรสุม โดย
ในช่วงระหว่างฤดูมรสุม ซึ่งคลื่นลมและกระแสน ้าค่อนข้ างรุนแรง จะพบจานวนชนิดปลาน้ อย แต่ในช่วงหลังฤดู
มรสุมที่คลื่นลมสงบ จะพบจานวนชนิดปลามาก ในขณะเดียวกัน องค์ประกอบของกลุ่มปลาตามลักษณะการกิน
อาหาร ในช่วงก่อนและหลังการวางปะการั งเทียมไม่มีความแตกต่างกัน โดยกลุ่มที่เป็ นองค์ประกอบหลัก เกือบ
ทุกช่วงที่ทาการศึกษา คือ กลุ่ม ปลากินปลา (Piscivore) และกลุ่ม ปลากินแพลงก์ ตอน (Planktivore) จากผล
การศึกษาแสดงให้ เห็นว่า การวางปะการั งเทียมรอบเรื อมัตโพนไม่ก่อให้ เกิดผลกระทบต่อปลาที่อาศัยอยู่บริ เวณ
เรื อมัตโพน

ABSTRACT
The number of species and trophic structure of fishes around Mattaphon wreck were observed
before and after the deployment of cubic artificial reefs by Fish visual census method. The deployment
did not significantly influence the number of fish species, but the number of fish species rather related to
monsoonal season variation. The feeble winds and currents of post-monsoon season did increase the
number of fish species. Whereas the number of fish species were downed in monsoon season. Moreover,
trophic structure of fish did not differ before and after the deployment, specifically, Planktivore and
Pissivore. Results suggested that artificial reef deployment rarely affect fish around Mattaphon wreck.

Key Words: artificial reef, fish, wreck, Mattaphon
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คำนำ
การจัดสร้ างปะการั งเทียมเป็ นหนึ่งในวิธีการในการจัดการกับปั ญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรทาง
ทะเล อันเนื่องมาจากความต้ องการในการใช้ ประโยชน์จากทรั พยากรทางทะเลของมนุษย์ที่เพิ่มขึ ้น เช่น การทา
ประมง การท่องเที่ยว การคมนาคมและการขนส่งทางทะเล ฯลฯ เป็ นต้ น การจัดสร้ างปะการังเทียมเป็ นวิธีการที่
ได้ รับความนิยมอย่างแพร่ หลายในหลายประเทศทั่วโลก และยังคงมีการพัฒนารู ปแบบของปะการั งเทียมอย่าง
ต่อเนื่อ งเพื่อ ให้ มีความเหมาะสมต่อ การนาใช้ ประโยชน์ในรู ปแบบต่างๆ (Chua and Chou, 1994; Thanner et
al., 2006)
ในประเทศไทยมีการจัดสร้ างปะการังเทียมในหลายพื ้นที่ของประเทศ ซึง่ ส่วนใหญ่มีวตั ถุประสงค์เพื่อการ
อนุรักษ์ และฟื น้ ฟูทรัพยากรสัตว์น ้า และเป็ นแหล่งเรี ยนรู้ เกี่ยวกับสิง่ มีชีวิตใต้ ทะเล โดยในปั จจุบนั มีการนาปะการั ง
เทียมหลากหลายรูปแบบมาจัดสร้ างทั ้งปะการังเทียมที่สร้ างจากเหล็ก ปะการังเทียมที่มาจากยานพาหนะต่างๆที่
ไม่ใช้ งานแล้ ว รวมถึงปะการังเทียมที่หล่อจากคอนกรี ต ซึ่งเป็ นรู ปแบบที่มีการนามาใช้ จดั สร้ างปะการั งเทียมมาก
ที่สดุ เนื่องจากข้ อได้ เปรี ยบต่างๆ เช่น ความสะดวกในการเคลือ่ นย้ าย และการจัดวาง วัสดุที่นามาใช้ สร้ างมีความ
ใกล้ เคียงกับวัสดุที่มาจากธรรมชาติ และมีความคงทนแข็งแรง มีอายุการใช้ งานที่ยาวนาน เป็ นต้ น
อย่างไรก็ดี แม้ ในประเทศไทยจะมีกาจัดสร้ างปะการั งเทียมในหลายพื ้นที่ แต่การศึกษาวิจัยและข้ อมูลที่
เกี่ยวข้ องกับปะการังเทียมกลับมีอยู่ค่อนข้ างจากัด ตรงข้ ามกับต่างประเทศ ซึง่ มีการศึกษาวิจยั ที่เกี่ยวข้ องปะการั ง
เทียมหลายด้ าน เช่น การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปะการั งเทียมกับสิ่งมีชีวิต ทั ้งกลุ่มของปลา (Bohnsack et
al., 1994; Abelson and Shlesinger, 2002; Campbell et al. 2011) หรื อกลุม่ ของสัตว์เกาะติด (Schuhmacher,
1977; Bailey-brock, 1989) รวมถึงการศึกษาผลกระทบจากการจัด สร้ างปะการั งเทียมที่มีผลต่อปลาที่อาศัยอยู่
ในแหล่งที่อยู่ธรรมชาติ (Luciano et al. 2010; Simon et al. 2011)
สาหรับการศึกษาครัง้ นี ้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาผลกระทบจากการจัดสร้ างปะการังเทียมใกล้ กบั แหล่งที่
อยู่อาศัยเดิมของปลา โดยทาการติดตามการเปลี่ยนแปลงของจานวนชนิดปลาที่พ บบริ เวณเรื อมัตโพน ทั ้งก่อน
และหลังการจัดวางปะการังเทียม ซึง่ ผลจากการศึกษาครัง้ นี ้จะสามารถบ่งชี ้ถึงผลกระทบจากการจัดสร้ างปะการั ง
เทียมที่มีต่อปลาที่อาศัยอยู่ในแหล่งที่อยู่อาศัยธรรมชาติได้ และใช้ เป็ นข้ อมูลประกอบการพิจารณาในการวางแผน
จัดสร้ างปะการังเทียมที่จะเกิดขึ ้นในอนาคตได้
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อุปกรณ์ หรื อวิธีกำร
เรื อมัตโพนถูกจัดวางลงสูท่ ะเลในวันที่ 21 ตุลาคม ปี พ.ศ. 2555 ทางด้ านทิศตะวันออกเฉียงใต้ ของเกาะ
ล้ าน จังหวัดชลบุรี ที่ระดับความลึกเฉลี่ย 22 เมตร ตัวเรื อมีความยาว 35.25 เมตร ความกว้ าง 9.76 เมตร ส่วน
ยอดของตัวเรื ออยู่ที่ระดับความลึกเฉลีย่ 14 เมตร ในวันที่ 15-19 มิถุนายน ปี พ.ศ. 2558 ได้ มีการจัดวางปะการั ง
เทียมทรงลูกบาศก์ขนาด 1.5x1.5x1.5 เมตร รอบเรื อมัตโพนทั ้งหมด 8 จุด (Figure 1) โดยจัดวางปะการั งเทียม
เรี ยงซ้ อนกัน 4 ชั ้น คล้ ายทรงพีระมิด
พืน้ ที่ทาการศึกษา

Figure 1 Study sites at Mattaphon wreck
อุปกรณ์ และวิธีการ
ทาการศึกษาชนิดปลาที่พบบริ เวณเรื อมัตโพนในช่วงก่อนการวางปะการั งเทียม ได้ แก่ เมษายน พ.ศ.
2558 และช่วงหลังการวางปะการังเทียม ได้ แก่ กรกฎาคม พ.ศ. 2558 (1 เดือนหลังการวางปะการังเทียม) ตุลาคม
พ.ศ. 2558 (4 เดือนหลังการวางปะการังเทียม) มีนาคม พ.ศ. 2559 (9 เดือนหลังการวางปะการังเทียม) กรกฎาคม
พ.ศ. 2559 (12 เดือนหลังการวางเรื อ ) และพฤศจิกายน พ.ศ. 2559 (16 เดือนหลังการวางเรื อ) ด้ วยวิธีการดาน ้า
สารวจสามะโนประชากรปลาด้ วยสายตา (Fish visual census) โดยใช้ เวลาในการดานา้ ประมาณ 20-30 นาที
เนื่องจากข้ อจากัดในเรื่ องของความลึกและปริ มาณอากาศที่ใช้ หายใจ ทาการสารวจบริ เวณรอบนอกของตัวเรื อ
รวมทั ้งพื ้นทรายรอบตัวเรื อ พร้ อมจดบันทึกชนิดปลาที่พบ และบันทึกภาพขณะดาน ้าสารวจด้ วยกล้ องวิดีโอใต้ น ้า
เพื่อนาไปตรวจสอบความถูกต้ อ งในการจาแนกชนิด ในภายหลัง โดยใช้ คู่มือในการจาแนกชนิดปลาของอนุวัติ
(2545); อุกกฤต (2545); ภาสิณี (2548) และ Lieske and Myers (2001)
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ผลและวิจารณ์ ผลการทดลอง
จากการศึกษาชนิดปลาที่พบบริ เวณเรื อมัตโพน (Table 1) พบปลาทั ้งหมด 20 วงศ์ 37 ชนิด โดยในช่วง
ก่อนการวางปะการั งเทียม ได้ แก่ เดือนเมษายน พ.ศ. 2558 พบปลาทั ้งหมด 14 วงศ์ 20 ชนิด ขณะที่ในช่วงหลัง
การวางปะการั งเทียม ได้ แก่ เดือนกรกฎาคมพ.ศ. 2558 (หลังการวางปะการั งเทียม 1 เดือน) พบปลาทั ้งหมด 9
วงศ์ 13 ชนิด เดือนตุลาคม ปี พ.ศ. 2558 (หลังการวางปะการั งเทียม 4 เดือน) พบปลาทั ้งหมด 14 วงศ์ 24 ชนิด
เดือนมีนาคม พ.ศ. 2559 (หลังการวางปะการั งเทียม 9 เดือน พบปลาทั ้งหมด 12 วงศ์ 17 ชนิด เดือนกรกฎาคม
พ.ศ. 2559 (หลังการวางปะการั งเทียม 12 เดือน) พบปลาทั ้งหมด 8 วงศ์ 13 ชนิด และเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.
2559 (หลังการวางปะการังเทียม 16 เดือน) พบปลาทั ้งหมด 15 วงศ์ 22 ชนิด (Table 1)
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Figure 2 Number of fish species before/after deployed artificial reef
จากผลการศึกษาจานวนชนิดปลาแต่ละช่วงเวลา (Figure 2) พบว่า ภายหลังการวางปะการั งเทียม
จานวนชนิดปลาที่พบในแต่ละช่วงเวลามีการเปลี่ยนแปลงแตกต่างกัน โดยบางช่วงเวลา เช่น ตุลาคม พ.ศ.2558
และพฤศจิกายน พ.ศ. 2559 พบจานวนชนิดปลาค่อนข้ างมาก ขณะที่ บางช่วงเวลา เช่น กรกฎาคม พ.ศ. 2558
และ พ.ศ. 2559 พบจานวนชนิดปลาค่อนข้ างน้ อย ทั ้งนี ้ เมื่อพิจารณาการเปลี่ยนแปลงของจานวนชนิดปลาแต่ละ
ช่ว งเวลากับช่ วงเวลาหลัง การวางปะการั งเทีย มพบว่ า ช่ วงเวลาที่ จ านวนชนิด ปลามี การเปลี่ย นแปลงไม่ มี
ความสัมพันธ์กบั ช่วงเวลาภายหลังการจัดวางปะการังเทียมที่เพิ่มขึ ้น
โดยจากสมมติฐานที่ตั ้งไว้ ว่า การวางปะการั งเทียมในช่วงแรกจะส่งผลทาให้ จานวนชนิดปลาบริ เวณ
เรื อมัตโพนลดลง เนื่องจากการถูกรบกวนแหล่งที่อยู่อาศัย (เช่น การฟุ้ งของตะกอน การนาวัสดุแปลกปลอมจาก
ภายนอกเข้ ามา) และเมื่อการรบกวนแหล่งที่อยู่อาศัยลดลง จานวนชนิดปลาที่เคยลดลงจะกลับมาเท่าเดิม หรื อมี
จานวนเพิ่ม ขึ ้น จากการเพิ่ม ขึ ้นของแหล่งที่อยู่อาศัย แต่จากการศึกษากลับให้ ผลที่ไม่สอดคล้ องกับสมมติฐาน
ดังกล่าว
นอกจากนี ้ จากการจัดแบ่งปลาตามกลุม่ การกินอาหาร ซึง่ ประกอบด้ วยกลุม่ ปลา 6 กลุม่ ได้ แก่ กลุม่ ปลา
กินแพลงก์ตอน (Planktivore) กลุ่ม ปลากินสัตว์ไ ม่มีกระดูกสันหลังบริ เวณหน้ าดิน (Benthic invertivore) กลุ่ม
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ปลากินสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังบริ เวณกลางน ้า (Pelagic invertivore) กลุ่มปลากินพืช (Herbivore) กลุม่ ปลากิน
ปลา (Piscivore) และกลุ่ม ปลากินฟองนา้ และโพลิปปะการั ง (Corallivore) พบว่า องค์ประกอบของกลุ่มปลา
ในช่ว งก่อ นและหลัง การวางปะการั ง เที ย มไม่ มีค วามแตกต่ างกันมากนัก โดยส่ว นใหญ่ มี ก ลุ่ม ปลากิ นปลา
(Piscivore) และกลุ่มปลากินแพลงก์ ตอน (Planktivore) เป็ นกลุ่มหลักที่พบได้ เกือบทุกช่วงเวลาที่ทาการศึกษา
ยกเว้ นในเดือ นกรกฎาคม พ.ศ. 2558 ซึ่งมีกลุ่ม ปลากินแพลงก์ ตอน (Planktivore) และกลุ่ม ปลากินสัตว์ ไ ม่มี
กระดูกสันหลังบริ เวณหน้ าดิน (Benthic Invertivore) เป็ นกลุม่ ปลากลุม่ หลัก
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Figure 3 Trophic structure fish before/after deployed cubic artificial reef
ดังนัน้ จากผลการศึกษาจานวนชนิดปลาที่พบในแต่ละช่วงเวลา และองค์ประกอบของกลุ่มปลาตาม
ลักษณะการกินอาหารแสดงให้ เห็นว่า การวางปะการั งเทียมไม่มีความสัมพันธ์ต่อปลาที่อาศัยอยู่บริ เวณเรื อมัต
โพน แต่สาหรับการเปลีย่ นแปลงของจานวนชนิดปลาที่เกิดขึ ้น คาดว่า เกิดจากปั จจัยอื่นที่เข้ ามาเกี่ยวข้ อง
เมื่ อ พิ จ ารณาช่ว งเวลาที่ จ านวนชนิ ด มี ก ารเปลี่ย นแปลงจะพบว่ า ช่ว งกรกฎาคม พ.ศ. 2558 และ
กรกฎาคม พ.ศ. 2559 ซึง่ พบจานวนชนิดปลาบริ เวณเรื อมัตโพนค่อนข้ างน้ อย ตรงกับช่วงระหว่างฤดูมรสุม (เดือน
พฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม) สภาพทะเลบริ เวณฝั่ งอ่าวไทยด้ านทิศตะวันออกมีคลื่นลมและกระแสนา้ ค่อนข้ าง
รุนแรง และมีฝนตกชุกเกือบตลอด เนื่องจากได้ รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ตรงกันข้ ามกับ ช่วงเดือน
ตุลาคม พ.ศ.2558 และพฤศจิกายน พ.ศ. 2559 ซึง่ ตรงกับช่วงหลังฤดูมรสุม ทีพ่ บจานวนชนิดปลาบริ เวณเรื อมัต
โพนมาก เนื่อ งจากสภาพของทะเลในช่วงหลังฤดูม รสุม มีคลื่นลมและกระแสนา้ ไม่มีความรุ นแรง เนื่อ งจาก
อิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ อ่อนกาลัง จึงพบจานวนชนิดปลาได้ ค่อนข้ างมาก สอดคล้ องกับการศึกษา
ของ Abesamis and Russ (2010) ซึ่ง ระบุว่ า เมื่ อ อุณ หภู มิ ข องน า้ ทะเลอุ่ น ขึน้ และลมอ่ อ นก าลัง ลง ความ
หนาแน่นและความหลากชนิดของปลาที่พบจะมีค่ามาก ดังนั ้น ลมประจาฤดู หรื อลมมรสุมจึงน่าจะเป็ นปั จจัยที่
สาคัญต่อการเปลีย่ นแปลงของจานวนชนิดปลาบริ เวณเรื อมัตโพน
แม้ ในการศึกษาครั ง้ นีจ้ ะบ่ง ชีว้ ่า การจัดวางปะการั งเทียมใกล้ กับแหล่งอยู่อ าศัยเดิม (แนวปะการั ง
ธรรมชาติ หรื อปะการังเทียม) โดยมีจุดประสงค์เพื่อเพิ่มแหล่งที่อยู่อาศัย จะไม่ส่งผลกระทบต่อความหลากชนิด
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ของปลาที่อาศัยอยู่ในแหล่งที่อยู่เดิม ซึ่งขัดแย้ งกับการศึกษาของ Simon et al. (2011) ที่พบว่า การเพิ่มแหล่งที่
อยู่อาศัยจะทาให้ จานวนชนิดปลาในบริ เวณแหล่งที่อยู่อาศัยใหม่เพิ่มขึ ้น แต่ในขณะเดียวกันจะทาให้ จานวนชนิด
ปลาที่อ ยู่บริ เวณโดยรอบลดลง แต่อ ย่างไรก็ ดี หากแหล่งที่อ ยู่อ าศัยเดิม เกิดการเปลี่ยนแปลง (เช่ น เกิดการ
พังทลายของตัวเรื อจากการผุกร่ อนของวัสดุ) ปลาอาจเคลือ่ นย้ ายออกจากแหล่งที่อยู่เดิม ไปยังแหล่งที่อยู่อาศัย
ใหม่ ท าให้ ความหลากชนิด ของปลาในแหล่งที่ อ ยู่อ าศัยเดิม ลดลง ซึ่งส่งผลกระทบต่อ ระบบนิ เวศในบริ เวณ
ดังกล่าวได้ นอกจากนี ้ ควรมีการศึกษาและติดตามการเปลีย่ นแปลงของจานวนชนิดปลา ทั ้งในบริ เวณแหล่งที่อยู่
อาศัยเก่าและใหม่ต่อไปในอนาคต

สรุป
จากการศึกษาเปรี ยบเทียบจานวนชนิดปลาที่พบบริ เวณเรื อมัตโพนก่อนและหลังการวางปะการังเทียม
พบว่า การเปลีย่ นแปลงจานวนชนิดของปลาในแต่ละช่วงเวลาไม่มีความสอดคล้ องกับระยะเวลาหลังการจัดวาง
ปะการังเทียม ขณะที่องค์ประกอบของกลุ่มปลาตามลักษณะการกินอาหารของปลา ก็ไม่มีความแตกต่างในช่วง
ก่อนและหลังการจัดวางปะการั งเทียมเช่นเดียวกัน ซึ่ง แสดงให้ เห็นว่า การวางปะการั งเทียมรอบเรื อ มัตโพนไม่
ก่อ ให้ เกิดผลกระทบต่อปลาที่อ าศัยอยู่บริ เวณเรื อ มัตโพน สาหรั บการเปลี่ยนแปลงของจานวนชนิดปลาที่พบ
บริ เวณเรื อมัตโพนกลับมีความสัมพันธ์กบั ช่วงของฤดูมรสุม โดยในช่วงระหว่างฤดูมรสุม จะพบปลาบริ เวณเรื อมัต
โพนค่อนข้ างน้ อย เนื่องจากสภาพคลื่นลมและกระแสน ้ามีความรุ นแรง ประกอบกับฝนที่ตกชุก แต่เมื่อสิ ้นสุดฤดู
มรสุม จะพบปลาบริ เวณเรื อมัตโพนค่อนข้ างมาก เนื่องจากสภาพคลื่นลมและกระแสน ้าค่อนข้ างสงบ อย่างไรก็ดี
ควรมีการศึกษาเพิ่ม เติม เกี่ยวกับผลจากการจัดวางแหล่ งที่อยู่อ าศัยใหม่ใกล้ กับแหล่งที่อ ยู่อ าศัยเดิม ต่อ ไปใน
อนาคต เพื่อยืนยันผลการศึกษาในครัง้ นี ้
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artificial reef deployment periods
After deployment
Family
Scientific name
Before deployment
Jul-2015 Oct-2015 Mar-2015 Jul-2016
Nov-2016
Apr-2015
(1 month) (4 month) (9 months) (12 months) (14 months)
Archamia fucata
*
*
*
*
*
*
Apogonidae
Cheilodipterus quinquelineatus
*
*
Atule mate
*
*
Carangidae
Selaroides leptolepis
*
*
*
*
Chaetodon octofasciatus
*
*
Chaetodontidae Chelmon rostratus
*
*
*
Coradion chrysozonus
*
*
*
Ephippidae Platax orbicularis
*
Haemulidae Diagramma pictum
*
*
*
Holocentridae Sargocentron rubrum
*
*
*
*
*
Halichoeres bicolor
*
*
Labridae
Halichoeres nigrescens
*
*
*
*
*
*
Lutjanus russelli
*
*
*
*
Lutjanidae
Lutjanus vitta
*
*
*
*
*
*
Monacanthidae Monacanthus chinensis
*
Upeneus tragula
Mullidae
*
*

Table 1 Fish species around Mattaphon wreck before/after deploy cubic artificial reef
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Pentapodus setosus
Scolopsis monogramma
Scolopsis vosmeri
Pempheridae Pempheris vanicolensis
Pinguipedidae Parapercis xanthozona
Pomacanthidae Pomacanthus sexstristus
Neopomacentrus bankieri
Neopomacentrus cyanomos
Pomacentridae
Pomacentrus chrysurus
Pomacentrus cuneatus
Ptereleotridae Ptereleotris microlepis
Scombridae Scomberomorus commerson
Cephalopholis boenak
Cephalopholis formosa
Serranidae
Epinephilus coides
Plectropomus maculatus
siganus canaliculatus
Siganus guttatus
Siganidae
Siganus javus
Sphyraena jello
Sphyraenidae
Sphyraena obtusata

Nemipteridae

664
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*
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*
*
*

*
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*
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ผลของการใช้ Tubular Settlers เพื่อกาจัดปริมาณของแข็งแขวนลอยทัง้ หมดในนา้ ของการอนุบาลลูกปลา
นิลแดง (Oreochromis niloticus X O. mossambicus) ด้ วยระบบนา้ หมุนเวียน
Performance of Tubular Settlers for Total Suspended Solid Removal on Red Tilapia
(Oreochromis niloticus X O. mossambicus) Nursing in Water Recirculating System
ทินวุฒิ ล่ องพริ ก1* ชุมพล ศรี ทอง1 เรื องวิชญ์ ยุ้นพันธ์1 และ พงษ์ เชษฎ์ พิชิตกุล1
Tinnawut Longprig1*, Chumpol Srithong1, Ruangvit Yoonpundh1 and Phongchate Pichitkul1

บทคัดย่ อ
การศึกษาเปรี ยบเทียบการใช้ Tubular settler จานวน 1 ชุด และ 2 ชุด ในการอนุบาลลูกปลานิลแดงเพศผู้
ล้ วนที่มีขนาดตัวเฉลี่ย 5.3 กรั ม จานวน 2,500 ตัว ในถังที่ จุนา้ 850 ลิตร ในระบบนา้ หมุนเวียนที่ มีการใช้ Hydro
clone ร่ วมกับการใช้ Tubular settler เป็ นระบบกาจัดตะกอน โดยมี Moving bed เป็ นระบบกาจัดแอมโมเนีย โดยมี
อัตราการหมุนเวียนน ้าเท่ากับ 0.8 ชัว่ โมงต่อรอบ เป็ นระยะเวลา 28 วัน พบว่าการใช้ Tubular settler จานวน 2 ชุด
ในการกาจัดตะกอนในระบบนา้ หมุนเวียนสามารถกาจัดปริ มาณของแข็งแขวนลอยได้ อย่างมีประสิทธิ ภาพที่ดีกว่า
อย่างมีนยั สาคััญทางสถิติ (P<0.05) พร้ อมยังส่งผลให้ การกาจัดแอมโมเนียมีประสิทธิภาพดีกว่าด้ วยเช่นกัน และยัง
พบว่าลูกปลานิลแดงที่อนุบาลด้ วยระบบน ้าหมุนเวียนที่มีการติดตัง้ Tubular settler จานวน 2 ชุด นัน้ ให้ คั่าเฉลี่ย
ของปริ มาณผลผลิตทัง้ หมด น ้าหนักเฉลี่ย อัตราการแลกเนื ้อ อัตราการเจริ ญเติบโตต่อวัน ที่ดีกว่าลูกปลานิลแดงที่
อนุบาลโดยระบบนา้ หมุนเวียนที่มีการใช้ Tubular settler จานวน 1 ชุด ในการกาจัดตะกอนอย่างมีนยั สาคััญทาง
สถิติ (P<0.05)

ABSTRACT
Investigation on the efficiency of water recirculation systems by using hydro clone + 1 set of
Tubular Settler (compared with 2 sets of Tubular Settler; TBS) + Moving bed (biofilter unit) for red
tilapia nursing. Turnover rate of water in fish nursing tank was 0.8 hr. Red tilapia with average size of
5.3 g were stocked in 850 liter-nursing tanks at the rate of 2,500/tank. Nursing period was 28 days.
The total suspended solid and total ammonia removal rates in the treatment with combined hydro
clone and 2 sets of TBS was significantly higher (P<0.05) than the treatment with combined hydro
clone and 1 set of TBS. And also, the average productions, average final weights, average feed
conversion ratios and average daily growth in the treatment with combined hydro clone and 2 sets of
TBS was significantly better (P<0.05).
Key words: red tilapia, Oreochromis niloticus X O. mossambicus, water recirculation system, Tubular settler, Hydro clone,
Moving bed
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คานา
ปลานิลแดง เป็ นปลาน ้าจืดที่ตลาดมีคัวามต้ องการสูง ในปั จจุบนั นิยมผลิตลูกปลาน ้าหนักตัวประมาณ
30-35 กรัม โดยการนาลูกปลาที่มีน ้าหนักเฉลี่ยประมาณ 1.0 กรัม มาอนุบาลในบ่อดิน ขนาดตามที่ต้องการก็จะ
ขายให้ กบั เกษตรกรผู้เลี ้ยงปลาทังในบ่
้ อดิน และในกระชังไปเลี ้ยงต่อให้ ได้ ขนาดตามที่ตลาดต้ องการ (500 1,000 กรัม) อย่างไรก็ตามการอนุบาลลูกปลานิลแดงขนาดน ้าหนัก 30-35 กรัม ในบ่อดินนัน้ ข้ อจากัดในการ
ปฏิบตั ิมากพอสมคัวร ซึง่ ได้ แก่ ปลาที่อนุบาลมีอตั รารอดตายต่า ใช้ ระยะเวลาในการอนุบาลนาน (มากกว่า 50
วัน) เนื่องจากมีปัญหาทังในด้
้ านปริ มาณน ้าที่มีไม่แน่นอนในแต่ละปี และคัุณภาพน ้าที่ไม่เหมาะสมเท่าใดนัก ทา
ให้ ยากต่อการกาหนดเป้าหมายการผลิตในแต่ละรอบการอนุบาล
ระบบการเลี ้ยงสัตว์น ้าแบบหมุนเวียนน ้า (Recirculation Aquaculture System; RAS) เป็ นระบบการ
เลี ้ยงสัตว์น ้าแบบปิ ด หรื อกึง่ ปิ ด ที่น ้าเมื่อใช้ เลี ้ยงสัตว์น ้าแล้ วถูกนาไปผ่านกระบวนการบาบัดทางกายภาพ และ
ชีวภาพ อย่างต่อเนื่องแล้ วหมุนเวียนนากลับมาใช้ ใหม่ ซึง่ การเลี ้ยงสัตว์น ้าโดยระบบนี ้ สามารถกระทาได้ ใน
สภาวะที่แหล่งเลี ้ยงนันไม่
้ มีคัวามเหมาะสม หรื อเกิดการขาดแคัลนแหล่งน ้า หรื อสภาวะอากาศไม่เหมาะสม หรื อ
การมีกฎระเบียบ ข้ อบังคัับ มาตรการคัวบคัุมเกี่ยวกับกิจกรรมการเพาะเลี ้ยงสัตว์น ้า ( Remmerswaal, 1993)
ข้ อคัวรคัานึงที่สาคััญที่สดุ ของการเลี ้ยงสัตว์น ้าในระบบหมุนเวียนน ้า ได้ แก่ ระบบการกาจัดตะกอน
คัวามสาคััญเป็ นลาดับแรก
หากระบบกาจัดตะกอนมีประสิทธิภาพต่าอาจส่งผลให้ เกิดการอุดตันในระบบ
biofilter ทาให้ กระบวนการ nitrification ไม่สมบูรณ์และมีผลต่ออัตราการกาจัดแอมโมเนีย ดังนันจ
้ าเป็ นต้ องเลือก
ระบบกาจัดของแข็งที่แขวนลอยในน ้าให้ มีประสิทธิภาพสูงเพื่อที่จะลดทังปริ
้ มาณของแข็งที่แขวนลอยในน ้า
ที่เหมาะสมก่อนที่จะหมุนเวียนน ้าผ่านระบบ biofilter ต่อไป (Bovendeur et al., 1987)
Tubular settlers เป็ นระบบกาจัดของแข็งแขวนลอยในน ้า โดยใช้ หลักการตกตะกอน (Sedimentation)
อุปกรณ์ถกู ออกแบบให้ มีลกั ษณะเป็ นหลอด (Tube) หลายๆหลอดมาเชื่อมต่อกัน และให้ หลอดวางแนวเอียงทา
มุมประมาณ 60 องศากับแนวระนาบ เพื่อให้ น ้าที่ไหลผ่านเวลาอยู่ในระบบนานขึ ้น ตัวหลอดถูกออกแบบให้ มีผิว
มีขรุ ขระ ไม่เรี ยบ เป็ นการเพิ่มพื ้นที่ผิว และเพิ่มประสิทธิภาพในดักจับตะกอน ซึง่ Chen and Malone (1991)
รายงานว่า Tubular settlers มีประสิทธิภาพในการกาจัดตะกอนได้ มากถึง 60-70 เปอร์ เซ็นต์ รวมทังเป็
้ นระบบที่
มีคัา่ head loss ต่า นอกจากนี ้ Tubular settlers ยังมีจดุ เด่น คัือ ใช้ พื ้นที่ของหน่วยบาบัดไม่มาก
วัตถุประสงคั์ของการศึกษานี ้ เพื่อต้ องการทราบถึงคัวามเหมาะสมของการใช้ tubular settlers ร่ วมกับ
การใช้ ระบบ hydro clone เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกาจัดของแข็งแขวนลอยในการอนุบาลลูกปลานิลแดง ซึง่
จะส่งผลต่อคัวามผันแปรของคัุณภาพน ้า ปริ มาณน ้าที่ใช้ คัุณภาพผลผลิตลูกปลา ต้ นทุนการผลิต ในการอนุบาล
ลูกปลานิลแดงให้ มีขนาด 30 – 35 กรัมต่อไป
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อุปกรณ์ และวิธีการ
การเตรี ยมระบบบาบัดนา้
ติดตังระบบบ
้
าบัด โดยการใช้ ถงั เลี ้ยงขนาดที่มีคัวามจุของน ้า 1,000 ลิตร เชื่อมต่อกับถังกาจัดตะกอน
แบบ Hydro Clone และแบบ Tubular settlers ตามลาดับ โดยชุดการทดลองที่ 1 มีชดุ ของ Tubular settlers
จานวน 1 ชุด ขณะที่ชดุ การทดลองที่ 2 มีชดุ Tubular settlers จานวน 2 ชุด จากนันน
้ ้าจากถังกาจัดตะกอนจะ
ไหลลงสูถ่ งั Biofilter ซึง่ เป็ นแบบ Moving bed (วัสดุตวั กลาง (Media) เป็ นพลาสติกขึ ้นรู ปที่มีน ้าหนักเบาสามารถ
แขวนลอยในมวลน ้าภายในระบบ เกิดการผสมผสานระหว่างตัวกลางกับน ้าได้ เป็ นอย่างดีเมื่อมีการเติมอากาศ
อย่างเพียงพอ) โดยถัง biofilter แต่ละถังของแต่ละชุดการทดลองมี Moving bed น ้าหนัก 18 กิโลกรัม จากนันน
้ ้า
จากถัง Biofilter จะถูกสูบขึ ้นถังอนุบาลลูกปลาอย่างต่อเนื่องตลอดการอนุบาล โดยการใช้ ปัม้ น ้าขนาด 130 วัตต์
จานวน 1 ตัว (Figure 1 and figure 2) ปรับอัตราหมุนเวียนน ้าในถังอนุบาลลูกปลาเท่ากับ 0.8 ชัว่ โมง
Hydro clone tank (200 Liter)
Fish nursing tank
(1,000 Liter)

Rotary
Blower

Tubular Settler

Air Bubble
Tube

Moving Bed
Sump tank (600 Liter)

Pump
Figure 1 Water recirculating system using a hydro clone and 1 tubular settler for suspended solid
removal unit with moving bed unit in red tilapia nursing.
Hydro clone tank (200 Liter)

Fish nursing tank
(1,000 Liter)

Rotary
Blower

1st Tubular Settler

Air Bubble
Tube

2nd Tubular Settler
Moving Bed
Sump tank (600 Liter)

Pump
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Figure 2 Water recirculating system using a hydro clone and 2 tubular settlers for suspended solid
removal unit with moving bed unit in red tilapia nursing.
การเตรี ยมลูกปลาทดลอง
นาลูกพันธุ์ปลานิลแดงแปลงเพศตัวผู้ล้วนจากศูนย์วิจยั และพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น ้าจืด จังหวัดปทุมธานี
มาพักและเลี ้ยงปรับสภาพจนกระทัง่ ลูกปลามีขนาดน ้าหนักเฉลี่ยตัวละ 5.3 กรัม จากนันแบ่
้ งลูกปลาออกเป็ น 4
ชุด (4 ถังทดลอง) ๆ ละ 2,500 ตัว เพื่อนามาอนุบาลรวมในถังทดลองซึง่ มีปริ มาตรน ้า 850 ลิตร
การให้ อาหารลูกปลา
อนุบาลลูกปลาโดยใช้ อาหารลูกกบ กับอาหารปลากินพืชที่มปี ริ มาณโปรตีนไม่ต่ากว่า 32 เปอร์ เซ็นต์ โดย
ให้ ตามเปอร์ เซ็นต์น ้าหนักตัวของลูกปลา แบ่งการให้ อาหารออกเป็ นวันละ 4 มื ้อ พร้ อมบันทึกปริ มาณที่ให้
การจัดการระบบการเติมออกซิเจน
ได้ มีการใช้ ปัม้ ลมแบบโรตารี ยี่ห้อ RESUN รุ่ น LP100 มีอตั ราการใช้ ไฟฟ้า 100 วัตต์ ทาการดูดอัด
อากาศให้ แก่ระบบการอนุบาล โดยแต่ละชุดการทดลองซึง่ มี 2 ซ ้านัน้ จะใช้ ปัม้ ลมจานวน 1 เคัรื่ อง
การจัดการคุณภาพนา้
ปล่อยน ้าพร้ อมตะกอนที่สะสมอยู่ที่กนั ของถัง Hydro Clone ออกนอกระบบวันละ 2 คัรัง้ โดยปล่อยออก
คัรัง้ ละ 5 % แล้ วทาการเติมน ้าสะอาดทดแทนส่วนที่สญ
ู เสีย และล้ างระบบ Tubular settlers เมื่อพบว่ามีปริ มาณ
ตะกอนสะสมมากขึ ้น พร้ อมบันทึกปริ มาณน ้าที่ใช้ ทาคัวามสะอาดและเติมทดแทนเข้ าระบบทุกคัรัง้
การตรวจวัดคุณภาพนา้
วัดปริ มาณออกซิเจนที่ละลายน ้า โดยการใช้ YSI model 550A พีเอช อุณหภูมิ โดยการใช้ YSI model
60 ทุกวัน วัดคั่าแอมโมเนีย Grasshoff (1976) และคั่าปริ มาณของแข็งแขวนลอยทังหมด
้
โดยวิธี APHA (1992)
ทุกๆ 3 วัน ในเวลา 7.30 น.
ระยะเวลาในการอนุบาลลูกปลา
อนุบาลลูกปลานิลแดงเป็ นระยะเวลา 4 สัปดาห์
การวางแผนการทดลอง
การวางแผนการทดลองเป็ นแบบสุ่มตลอด (Completely randomized design, CRD) โดยมี 2 ชุดการ
ทดลองๆ ละ 2 ซ ้า ได้ แก่
ชุดการทดลองที่ 1 การอนุบาลลูกปลานิลแดงในระบบนา้ หมุนเวียน (Water recirculation system;
RAS) ที่มีการใช้ Hydro Clone และ Tubular settles จานวน 1 ชุด เป็ นระบบกาจัดตะกอน และใช้ Moving bed
เป็ นระบบ biofilter โดยมีการคัวบคัุมอัตราหมุนเวียนน ้าในถังอนุบาลลูกปลาเท่ากับ 0.8 ชัว่ โมง (Figure 2)
ชุดการทดลองที่ 2 การอนุบาลลูกปลานิลแดงในระบบนา้ หมุนเวียน (Water recirculation system;
RAS) ที่มีการใช้ Hydro Clone และ Tubular settles จานวน 2 ชุด เป็ นระบบกาจัดตะกอน และใช้ Moving bed
เป็ นระบบ biofilter โดยมีการคัวบคัุมอัตราหมุนเวียนน ้าในถังอนุบาลลูกปลาเท่ากับ 0.8 ชัว่ โมง (Figure 3)
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การวิเคราะห์ ผลการทดลอง
เปรี ยบเทียบคั่าเฉลี่ยของคัุณภาพน ้าตลอดการอนุบาลลูกปลา คัุณภาพผลผลิตปลาที่ได้ ได้ แก่ ผลผลิต
ปลาทังหมด
้
(total production) น ้าหนักเฉลี่ยของลูกปลา (mean weight) อัตราการรอดตาย (survival rate)
เป็ นต้ น รวมทัง้ วิเคัราะห์ ต้น ทุนการผลิ ตที่ เกี่ ย วข้ องกับการเลีย้ งปลา โดยเป็ น การเปรี ย บเที ยบคั่าเฉลี่ ยแบบ
Independent-Sample T-Test (อนันต์ชยั , 2542; Bhujel, 2008) โดยการใช้ โปรแกรมวิเคัราะห์ทางสถิติสาเร็ จรู ป
ในการวิเคัราะห์
สถานที่ทาการศึกษา
ภาคัวิชาเพาะเลี ้ยงสัตว์น ้า คัณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลการทดลองและวิจารณ์
ผลของการใช้ Tubular settler จานวน 1 ชุด เปรี ยบเทียบกับการใช้ Tubular Settler จานวน 2 ชุด ใน
ระบบนา้ หมุนเวียนต่ อความผันแปรคุณภาพนา้ ในการอนุบาลลูกปลานิลแดง
ความผันแปรปริมาณออกซิเจนที่ละลายนา้
จาก figure 3 จะเห็นได้ วา่ คั่าปริ มาณออกซิเจนที่ละลายน ้า (Dissolved oxygen) ของทังสองชุ
้
ดการ
ทดลองนันมี
้ แนวโน้ มลดลงตลอดระยะเวลาการอนุบาลลูกปลา เนื่องจากมีการสะสมของของเสียมากขึ ้น มีการใช้
ออกซิเจนในการย่อยสลายมากขึ ้นตามไปด้ วย รวมทังปลากิ
้
นอาหารมากขึ ้นทาให้ ต้องการออกซิเจนไปใช้ ในการ
เผาผลาญมากขึ ้นด้ วยเช่นกัน นอกจากนี ้ใน figure 4 จะเห็นได้ วา่ ปริ มาณออกซิเจนที่ละลายน ้าได้ จะมีคัา่ สูงสุด
ในช่วงก่อนการให้ อาหารในมื ้อแรก (7.30 น.) และจะมีคัา่ ปริ มาณออกซิเจนที่ละลายน ้าได้ ตา่ ที่สดุ ในรอบวันที่
เวลา 17.30 น. เนื่องจากเป็ นช่วงหลังการให้ อาหารในมื ้อสุดท้ าย และภายหลังจากนันคั่
้ าปริ มาณออกซิเจนที่
ละลายน ้าได้ จะมีคัา่ สูงขึ ้นซึง่ เป็ นผลมาจากมีการใช้ ออกซิเจนโดยปลาเพื่อเผาผลาญอาหารลดลง
ปริ มาณออกซิเจนหลังการให้ อาหารในแต่มื ้อของแต่ละชุดการทดลองที่มีการติดตัง้ Tubular Settler
จานวน 1 ชุด ในระบบน ้าหมุนเวียน พบว่ามีคัา่ ลดลง 29.03, 23.04, 26.91 และ 28.53 เปอร์ เซ็นต์ หลังการให้
อาหารมื ้อที่ 1 (8.00 น.), มื ้อที่ 2 (11.00 น.), มื ้อที่ 3 (14.00 น.) และมื ้อที่ 4 (17.00 น.) ตามลาดับ ขณะที่ ในชุด
การทดลองที่มีการใช้ Tubular Settler จานวน 2 ชุด ในระบบหมุนเวียนน ้า พบว่าปริ มาณออกซิเจนที่ละลายน ้า
ได้ มีคัา่ ลดลง 42.82, 42.20, 28.97 และ 37.22 เปอร์ เซ็นต์ หลังการให้ อาหารมื ้อที่ 1 (8.00 น.), มื ้อที่ 2 (11.00
น.), มื ้อที่ 3 (14.00 น.) และมื ้อที่ 4 (17.00 น.) ตามลาดับ

669

สาขาประมง

การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 55

7

1 set of TBS (7.30 a.m.)

2 set of TBS (7.30 a.m.)

1 set of TBS (5.30 p.m.)

2 set of TBS (5.30 p.m.)

Dissolved Oxygen (mg/L)

6
5
4
3
2
1
0
1st week

2nd week
3rd week
Experimental period (week)

4th week

Figure 3 Comparative dissolved oxygen concentration was recorded in different time; TBS = Tubular
Settler was installed in water recirculation system.
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Figure 4 The mean of dissolved oxygen concentration fluctuation in diary; TBS = Tubular Settler was
installed in water recirculation system.
สาเหตุที่ชดุ การทดลองที่มีการติดตัง้ Tubular Settler จานวน 2 ชุด ในระบบน ้าหมุนเวียน นันมี
้ คัา่
ปริ มาณออกซิเจนที่ละลายน ้าได้ ต่ากว่า เนื่องจากปลากินอาหารมากกว่า โดย Diana (1997) พบว่าการปล่อย
ปลาที่มีคัวามหนาแน่นสูง จาเป็ นต้ องให้ อาหารมากขึ ้นตามคัวามต้ องการของปลา ส่งผลให้ ปริ มาณออกซิเจนที่
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ละลายน ้าได้ มีไม่เพียงพอ เนื่องจากปลาจาเป็ นต้ องใช้ ออกซิเจนเพื่อนาไปเผาผลาญอาหาร ซึง่ หากคั่าออกซิเจนมี
คั่าต่าเกินไปโดยที่ไม่มีระบบการเติมอากาศที่ดีพอ หรื อไม่มีการเปลี่ยนถ่ายน ้าจะทาให้ ปลามีการเจริ ญโตลดลงได้
ความผันแปรของปริมาณของแข็งแขวนลอยทัง้ หมด
ปริ มาณของแข็งแขวนลอยทังหมดในน
้
้าของทังสองชุ
้
ดการทดลองมีคัวามสัมพันธ์กบั ปริ มาณอาหารที่
เพิ่มขึ ้น (figure 5 ) ซึง่ เมื่อปลากินอาหารมากขึ ้นปริ มาณสิ่งขับถ่ายย่อมเพิ่มมากตามไปด้ วย ทาให้ ปริ มาณ
ปริ มาณของแข็งแขวนลอยทังหมดในน
้
้าในชุดการทดลองที่มีการติดตัง้ Tubular Settler จานวน 2 ชุด ในระบบ
หมุนเวียนน ้ามีคัา่ สูงกว่าชุดการทดลองที่มีการติดตัง้ Tubular Settler จานวน 1 ชุด ในระบบหมุนเวียนน ้า
แต่เมื่อพิจารณาด้ านประสิทธิภาพในการกาจัดปริ มาณของแข็งแขวนลอยทัง้ หมดในน ้าของระบบน ้า
หมุนเวียนซึง่ คัิดจากน ้าที่ไหลออกจากถังอนุบาลกับน ้าที่ผ่านการบาบัดแล้ วและกาลังไหลเข้ าสูบ่ ่ออนุบาลลูกปลา
โดยทาการเปรี ยบเทียบกันระหว่างระบบน ้าหมุนเวียนที่มีการติดตัง้ Tubular Settler จานวนที่ตา่ งกัน พบว่าชุด
การทดลองที่มีการติดตัง้ Tubular Settler จานวน 1 ชุด มีคัวามสามารถให้ การกาจัดปริ มาณของแข็งแขวนลอย
ทังหมดในน
้
้าได้ เท่ากับ 51.18, 59.06, 49.50 และ 59.36% ในสัปดาห์ที่ 1, 2,3 และ 4 ตามลาดับ ขณะที่
TSS in 1 set of TBS

TSS in 2 set of TBS

feed No. in 1 set of TBS

feed No. in 2 set of TBS
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Figure 5 The relation of total suspended solid concentration in fish nursing tank and mean of feeding
in each week; TBS = Tubular Settler was installed in water recirculation system.
ชุดการทดลองที่มีการติดตัง้ Tubular Settler จานวน 2 ชุด มีคัวามสามารถให้ การกาจัดปริ มาณของแข็ง
แขวนลอยทังหมดในน
้
้าได้ เท่ากับ 88.07, 88.16, 93.14 และ 90.56 % ในสัปดาห์ที่ 1, 2, 3 และ 4 ตามลาดับ
พร้ อมกันนี ้พบคัวามแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคััญทางสถิติ (P<0.05)ของประสิทธิภาพในการกาจัดปริ มาณ
ของแข็งแขวนลอยทังหมดในน
้
้าระหว่างชุดการทดลองในแต่ละสัปดาห์ ตาม Table 1
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ซึง่ เมื่อเปรี ยบเทียบการศึกษาของ Shrithong et al (2015) ที่ได้ มีการใช้ Hydro clone เพียงระบบเดียว
ในการกาจัดตะกอนในการเลี ้ยงปลาดุกลูกผสมด้ วยระบบหมุนเวียนน ้า ซึง่ พบว่าประสิทธิภาพในการกาจัด
ปริ มาณของแข็งแขวนลอยทังหมดในน
้
้าอยู่ในช่วง 33.10-45.86 % เท่านัน้ ซึง่ ชี ้ให้ เห็นว่าการใช้ Tubular Settler
ในการกาจัดปริ มาณของแข็งแขวนลอยทังหมดในน
้
้าในการศึกษาคัรัง้ นี ้มีประสิทธิภาพสูงกว่า
การที่ Tubular Settler สามารถกาจัดปริ มาณของแข็งแขวนลอยทังหมดในน
้
้าได้ ดี ก็เนื่องมาจากเป็ น
อุปกรณ์ที่สามารถเพิ่มระยะเวลาให้ น ้าไหลผ่านระบบได้ นานขึ ้น จากการที่มีคัวามลาดเอียงของช่อง/หลอดที่วาง
แบบสลับไปมา พร้ อมกันนี ้ภายในช่องได้ มีการทาให้ พื ้นผิวของวัสดุมีคัวามขรุ ขระซึง่ เป็ นการเพิ่มพื ้นที่ผิวในการดัก
จับตะกอนที่ไหลมาพร้ อมกับน ้าได้ เป็ นอย่างดี (Chen and Malone ,1991) สิ่งเหล่านี ้สามารถทาให้ อตั ราการ
ไหลน ้าผ่านวัสดุกรองช้ าลง และยิ่งมีการเพิ่มจานวนวัสดุกรองก็ยิ่งทาให้ หน่วงให้ น ้าอยู่ในระบบได้ นานขึ ้น และมี
ปริ มาณพื ้นที่ผิวของวัสดุกรองมากขึ ้นทาให้ ประสิทธิภาพในการตกตะกอนได้ ดีกว่า (Remmerswaal, 1993)
Table 1 The total suspended solid and ammonia removal efficiency (%) by using water recirculation
system combined with the different number of Tubular settler; TBS = Tubular Settler was installed in
water recirculation system.
Total suspended solid removal efficiency (%) Ammonia removal efficiency (%)
1 set of TBS
2 sets of TBS
1 set of TBS
2 sets of TBS
1st week
51.52 ± 5.13b
87.99 ± 2.34a
47.15 ± 3.07a
49.69 ± 6.11a
2nd week
66.60 ± 11.75a
87.84 ± 5.08a
26.88 ± 4.52b
52.16 ± 1.05a
3rd week
55.25 ± 11.67b
93.01 ± 2.32a
43.34 ± 9.14a
61.65 ± 7.83a
4th week
66.81 ± 6.20b
90.56 ± 0.53a
21.39 ± 4.96a
47.76 ± 7.84a
Remark : Mean values with different superscript letters in the same row were significantly different
(P<0.05)
ความผันแปรของค่ าแอมโมเนียทัง้ หมด
คั่าแอมโมเนียรวมมีคั่าเพิ่มสูงขึ ้นตามระยะเวลาการอนุบาล ซึง่ ได้ มีปริ มาณการสะสมของของเสียเพิ่มขึ ้น
โดยสัมพันธ์กบั ปริ มาณอาหารที่ให้ และคั่าปริ มาณของแข็งแขวนลอยทังหมดในน
้
้า ตลอดระยะเวลาการอนุบาล
(Figure 6)
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Figure 6 Total ammonia concentration in fish rearing tank; TBS = Tubular Settler was installed in water
recirculation system.
และเมื่อพิจารณาประสิทธิภาพในการกาจัดแอมโมเนียของระบบน ้าหมุนเวียนซึง่ คัิดจากน ้าที่ไหลออก
จากถังอนุบาลกับน ้าที่ผ่านการบาบัดแล้ วและกาลังไหลเข้ าสูบ่ ่ออนุบาลลูกปลา โดยทาการเปรี ยบเทียบกัน
ระหว่างระบบน ้าหมุนเวียนที่มีการติดตัง้ Tubular Settler จานวนที่ตา่ งกัน พบว่าชุดการทดลองที่มีการติดตัง้
Tubular Settler จานวน 1 ชุด มีคัวามสามารถให้ การกาจัดแอมโมเนียได้ เท่ากับ 23.81, 14.38, 43.32 และ
31.07% ในสัปดาห์ที่ 1, 2,3 และ 4 ตามลาดับ ขณะที่ ชุดการทดลองที่มีการติดตัง้ Tubular Settler จานวน 2 ชุด
มีคัวามสามารถให้ การกาจัดแอมโมเนียได้ เท่ากับ 49.49, 52.25, 61.93 และ 47.86 % ในสัปดาห์ที่ 1, 2, 3 และ
4 ตามลาดับ (Table 1) ซึง่ ชี ้ให้ เห็นว่าปริ มาณตะกอนในรู ปของแข็งแขวนลอยที่ถกู กาจัดในระบบตกตะกอนที่มี
การติดตัง้ Tubular Settler จานวน 2 ชุดนันมี
้ สว่ นช่วยให้ ประสิทธิภาพการกาจัดแอมโมเนียที่เกิดขึ ้นจาก
กระบวนการย่อยสลายสารอินทรี ย์ไนโตรเจน (Ammonification) ในน ้าในถังอนุบาลลูกปลาได้ ดีกว่าระบบน ้า
หมุนเวียนที่มีจานวนหน่วยของระบบตะกอนที่น้อยกว่า หรื อกล่าวได้ วา่ การที่มีระบบกาจัดตะกอนที่มี
ประสิทธิภาพสูงย่อมส่งผลให้ ปริ มาณสารอินทรี ย์ที่จะเข้ าไปสะสมในระบบ biofilter น้ อยลง ทาให้ กระบวนการ
Nitrification โดย Nitrifying bacteria ในระบบ biofilter มีประสิทธิภาพสูงด้ วยเช่นกัน (Heinsbroek and
Kamstra, 1990)
ผลของการใช้ Tubular settler จานวน 1 ชุด เปรี ยบเทียบกับการใช้ Tubular settler จานวน 2 ชุด ใน
ระบบนา้ หมุนเวียนต่ อคุณภาพผลผลิตลูกปลา
ในการทดลองนี ้ได้ มีการปล่อยลูกปลานิลแดงเพศผู้ล้วนจานวน 2,500 ตัวต่อถัง น ้าหนักตัวเฉลี่ย 5.3
กรัม น ้าหนักรวมของปลาที่ปล่อยต่อบ่อเท่ากับ 13.35 กิโลกรัม ทาการอนุบาลเป็ นระยะเวลา 4 สัปดาห์ (28 วัน)
พบว่าภายหลังสิ ้นสุดการทดลอง พบว่าลูกปลานิลแดงที่อนุบาลในชุดการทดลองที่มีการติดตัง้ Tubular Settler
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จานวน 2 ชุด เพื่อกาจัดปริ มาณของแข็งแขวนลอยทังหมดในน
้
้านัน้ มีน ้าหนักเฉลี่ยของปลาที่ได้ เท่ากับ 27.40
กรัม คัิดเป็ นน ้าหนักรวมได้ เท่ากับ 67.06 กิโลกรัม มีจานวนปลาที่เหลือรอดเท่ากับ 2,446.87 ตัว คัิดเป็ นอัตรา
รอดตายเท่ากับ 97.88 เปอร์ เซ็นต์ กินอาหารไปทังสิ
้ ้น 47.56 กิโลกรัม คัิดเป็ นอัตราแลกเนื ้อ (FCR) ได้ เท่ากับ
0.88 มีคัา่ อัตราการเจริ ญเติบโตต่อวัน (ADG) ได้ เท่ากับ 0.78 กรัมต่อวัน ในขณะที่ลกู ปลานิลแดงในชุดการ
ทดลองที่มีการติดตัง้ Tubular Settler จานวน 1 ชุด เพื่อกาจัดปริ มาณของแข็งแขวนลอยทังหมดในน
้
้านัน้ มี
น ้าหนักเฉลี่ยของปลาที่ได้ เท่ากับ 18.53 กรัม คัิดเป็ นน ้าหนักรวมได้ เท่ากับ 43.92 กิโลกรัม มีจานวนปลาที่เหลือ
รอดเท่ากับ 2,371.12 ตัว คัิดเป็ นอัตรารอดตายเท่ากับ 94.84 เปอร์ เซ็นต์ กินอาหารไปทังสิ
้ ้น 41.78 กิโลกรัม คัิด
เป็ นอัตราแลกเนื ้อ (FCR) ได้ เท่ากับ 1.37 มีคัา่ อัตราการเจริ ญเติบโตต่อวัน (ADG) ได้ เท่ากับ 0.49 กรัมต่อวัน โดย
ทุกคั่าของคัุณภาพผลผลิตลูกปลานิลแดงตามที่ได้ กล่าวมาในข้ างต้ นนันพบว่
้
าลูกปลาที่อนุบาลในระบบน ้า
หมุนเวียนที่มีการติดตัง้ Tubular Settler จานวน 2 ชุดนันให้
้ คัา่ ที่ดีกว่าคัุณภาพผลผลิตลูกปลานิลแดงที่อนุบาล
ในระบบน ้าหมุนเวียนที่มีการติดตัง้ Tubular Settler จานวน 1 ชุดอย่างมีนยั สาคััญทางสถิติ (P<0.05) (Table 2)
ซึง่ ชี ้ให้ เห็นว่าระบบการเลี ้ยงที่สามารถลดการสะสมของของเสียที่เกิดขึ ้นในถังอนุบาลลูกปลาโดยการหมุนเวียน
น ้าจากถังอนุบาลลูกปลาไปกาจัดตะกอนด้ วยระบบกาจัดตะกอนที่มีประสิทธิภาพได้ อย่างต่อเนื่องตลอดการ
อนุบาลนันจะส่
้ งผลให้ คัณ
ุ ภาพของผลผลิตปลาที่ได้ ดียิ่งขึ ้นตามไปด้ วย
นอกจากนี ้ในการเก็บเกี่ยวลูกปลาได้ มีการสุม่ ลูกปลามาชุดการทดลองละ 100 ตัว เพื่อหาคั่าคัวามถี่ของ
น ้าหนัก พบว่าลูกปลาในชุดการทดลองที่มีการติดตัง้ Tubular Settler จานวน 1 ชุด ในระบบหมุนเวียนน ้ามี
คั่าคัวามถี่ของช่วงน ้าหนักปลาที่ 5.00-9.99, 10.00-14.99, 15.00-19.99, 20.00-24.99, 25.00-29.99, 30.0034.99, 35.00-39.99, 40.00-44.99 และ 45.00-49.99 กรัม มีคัา่ เท่ากับ 10, 23, 29, 22, 9, 4, 2, 1 และ 0 %
ตามลาดับ ในขณะที่ ในชุดการทดลองที่มีการติดตัง้ Tubular Settler จานวน 2 ชุด ในระบบน ้าหมุนเวียน มีคัา่
เท่ากับ 2, 8, 17, 10, 20, 22, 13, 4 และ 4 % ตามลาดับ (Figure 7) ซึง่ จะเห็นได้ วา่ ในระบบการเลี ้ยงปลาที่มีการ
ติดตัง้ Tubular Settler จานวน 2 ชุด ในระบบน ้าหมุนเวียน นอกจากจะทาให้ ปลามีอตั รารอดตายสูง ยังส่งผลให้
ขนาดของลูกปลาที่ได้ มีขนาดใหญ่กว่า ชี ้ให้ เห็นว่าการที่สามารถคัวบคัุมคัุณภาพน ้าให้ เหมาะสมตลอดระยะเวลา
การอนุบาลได้ นนั ้ มีสว่ นช่วยให้ ปลากินอาหารได้ อย่างต่อเนื่อง ทาให้ ปลามีการเจริ ญเติบโตดีตามไปด้ วย
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Table 2 Production performances of red tilapia nursing in the different water management systems.;
TBS = Tubular Settler was installed in water recirculation system.
1 set of TBS
2 sets of TBS
No. fish as initial
2,500 ± 0.00a
2,500 ± 0.00a
Mean wt. as initial (g)
5.32 ± 0.00a
5.36 ± 0.01a
Total wt. as initial (kg)
13.32 ± 0.02a
13.41 ± 0.03a
No. fish as final
2,371 ± 120.38a
2,446 ± 42.60a
Mean wt. as final (g)
18.53 ± 0.19b
27.40 ± 0.13a
Total wt. as final (kg)
43.92 ± 1.79b
67.06 ± 0.84a
Survival rate (%)
94.84 ± 4.81a
97.88 ± 1.70a
No. feed (kg)
41.78 ± 1.24b
47.46 ± 0.75a
FCR
1.37 ± 0.02a
0.88 ± 0.03b
ADG (g/fish/day)
0.48 ± 0.00b
0.78 ± 0.00a
Remark : Mean values with different superscript letters in the same row were significantly different
(P<0.05)
35

1 set of TBS

30

2 sets of TBS

amount (%)
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Size frequency

gram

Figure 7 Size variation percentage of red tilapia reared in the different water treatment; TBS = Tubular
Settler was installed in water recirculation system.
ผลของการใช้ Tubular settler จานวน 1 ชุด เปรี ยบเทียบกับการใช้ Tubular settler จานวน 2 ชุด ใน
ระบบนา้ หมุนเวียนต่ อต้ นทุนในการผลิตลูกปลา
ปริมาณนา้ ที่ใช้ ในการอนุบาลลูกปลา
บ่ออนุบาลลูกปลาที่ใช้ ในการทดลองจุน ้าปริ มาตร 850 ลิตร ปริ มาตรน ้าในถัง Hydro clone มีเท่ากับ
200 ลิตร ปริ มาตรน ้าในถังบรรจุ Tubular Settler มีเท่ากับ 200 ลิตร และปริ มาตรน ้าในถังพักน ้า (Sump tank) มี
เท่ากับ 800 ลิตร และจะมีการเติมน ้าทดแทนส่วนที่ปล่อยพร้ อมตะกอนในระบบ Hydro clone วันละ 20 ลิตร
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และการล้ างระบบ Tubular Settler เมื่อมีการสะสมของตะกอนในระบบมาก ซึง่ ตลอดระยะเวลาการอนุบาลได้ ทา
การล้ าง Tubular Settler จานวน 2 คัรัง้ ตลอดระยะเวลาการอนุบาลลูกปลานิลแดงได้ มีการใช้ น ้าไปทังสิ
้ ้น 2,970
และ 3,370 ลิตร ในชุดการทดลองที่มีการติดตัง้ Tubular Settler จานวน 1 ชุด และ 2 ชุด ตามลาดับในระบบ
หมุนเวียนน ้า ซึง่ ใช้ ปริ มาณน ้าน้ อยกว่าการศึกษาของชุมพล และคัณะ (2558) ที่ได้ ทาการอนุบาลลูกปลานิลแดง
จานวน 1,000 ตัวในบ่อที่จนุ ้า 1,000 ลิตร และมีการหมุนเวียนน ้าผ่านระบบ Hydro clone และระบบ Trickling
filter เป็ นระยะเวลา 30 วัน ซึง่ พบว่ามีการใช้ ปริ มาณน ้าเฉลี่ยถึง 4,420 ลิตร ด้ วยกัน
ปริมาณการใช้ ไฟฟ้ า
ในบ่อพักน ้าของแต่ละชุดการทดลองจะมีการใช้ ปัม้ น ้าที่มีอตั ราใช้ ไฟฟ้าเท่ากับ 0.130 กิโลวัตต์ ปั ม้ น ้า
จากถังพักน ้าเข้ าสูถ่ งั อนุบาลตลอดเวลาการอนุบาล 28 วัน ซึง่ สามารถคัานวณเป็ นหน่วยการใช้ ไฟฟ้าได้ ทงสิ
ั ้ ้น
87.36 หน่วย (จานวนกิโลวัตต์ x ชัว่ โมง) ในขณะที่ปัม้ ลมที่มี่อตั ราการใช้ ไฟฟ้าเท่ากับ 0.05 กิโลวัตต์ เติม
ออกซิเจนให้ กบั ถังอนุบาลลูกปลาและถังพักน ้าที่มี Moving bed ด้ วย ตลอดระยะเวลาการอนุบาลลูกปลา และ
ระยะเวลาในการเตรี ยมเชื ้อ Nitrifying bacteria อีก 7 วัน ซึง่ สามารถคัานวณเป็ นหน่วยการใช้ ไฟฟ้าได้ ทงสิ
ั ้ ้น
42.0 หน่วย ซึง่ ทัง้ 2 ชุดการทดลองได้ มีต้นทุนคั่าไฟฟ้าที่เท่ากัน ซึง่ หากอัตราคั่าไฟฟ้าเฉลี่ยเท่ากับ 5 บาทต่อ
หน่วย คัานวณเป็ นคั่าไฟฟ้าในการหมุนเวียนน ้าและเติมออกซิเจนได้ ทงสิ
ั ้ ้น 646.8 บาทต่อรอบการอนุบาลลูกปลา
ต้ นทุนค่ า Tubular Settler ในการกาจัดปริมาณของแข็งแขวนลอยทัง้ หมดในนา้ ในระบบ
หมุนเวียนนา้
ราคัาของ Tubular Settler ชุดละ 1,000 บาท ดังนันต้
้ นทุนคั่า Tubular Settler จึงมีคัา่ เท่ากับ 1,000
และ 2,000 บาท ในชุดการทดลองที่มีการติดตัง้ Tubular Settler จานวน 1 ชุด และ 2 ชุด ตามลาดับ

สรุป
การอนุบาลลูกปลานิลแดงในระบบหมุนเวียนน ้าที่มีการใช้ Tubular Settler จานวน 2 ชุด เป็ นระบบ
กาจัดตะกอนที่ตอ่ เพิ่มจากระบบ Hydro clone มีสว่ นทาให้ ประสิทธิภาพในการกาจัดปริ มาณของแข็งแขวนลอย
ทังหมดในน
้
้าได้ ไม่ต่ากว่า 88 เปอร์ เซ็นต์ ส่งผลทาให้ ปริ มาณผลผลิต น ้าหนักเฉลี่ยของปลา อัตราการรอดตาย
อัตราการเจริ ญเติบโต อัตราการแลกเนื ้อ ดีกว่าการอนุบาลลูกปลานิลแดงในระบบหมุนเวียนน ้าที่มีการใช้
Tubular Settler จานวน 1 ชุด เป็ นระบบกาจัดตะกอนอย่างเห็นได้ ชดั อีกทังยั
้ งทาให้ จานวนรอบการผลิตลูกปลา
ให้ ได้ ขนาดที่จะใช้ ในการเลี ้ยงต่อเป็ นปลาขนาดใหญ่ทงการเลี
ั้
้ยงในบ่อดิน หรื อในกระชังมากตามไปด้ วย หรื ออาจ
กล่าวได้ วา่ ในระยะเวลา 1 ปี สามารถผลิตลูกปลาได้ ไม่ต่ากว่า 10 รอบ และสามารถกระทาได้ โดยที่ใช้ พื ้นที่และ
ปริ มาณน ้าน้ อยมากเมื่อเทียบกับการอนุบาลในบ่อดิน

กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบพระคัุณผู้อานวยการศูนย์วิจยั และพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น ้าปทุมธานี ที่ได้ คัวามอนุเคัราะห์ลกู
พันธุ์ปลานิลแดงในคัรัง้ นี ้
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การเปรียบเทียบการเลีย้ งกุ้งขาวแวนนาไม (Litopenaeus vannamei) ระบบนา้ ใสเพื่อให้ ได้
ผลตอบแทนสูงสุดที่ความหนาแน่ นแตกต่ างกัน
A Comparison of Rearing Pacific White Shrimp (Litopenaeus vannamei) Using Clear Water
System for Maximum Profit in Different Stocking Densities.
ณัฐธิดา บุญเพ็
ง1* นิติ ชูเชิด1 1และ วราห์ เทพาหุด2ี
1*
Nattida Boonpeng , Niti Chuchird and Wara Tepahudee2

บทคัดย่ อ
การเปรี ยบเทียบผลผลิต ต้ นทุนและผลตอบแทนในการเลีย้ งกุ้งขาวแวนนาไม (Litopenaeus vannamei)
ด้ วยการเลี ้ยงระบบน ้าใสที่อตั ราความหนาแน่นแตกต่างกัน โดยศึกษาในฟาร์ มเลี ้ยงกุ้งเอกชน จังหวัดจันทบุรี ความเค็ม
ระหว่างการเลี ้ยงอยู่ในช่วง 20-25 พีพีที โดยการเลี ้ยงกุ้งขาวแวนนาไมด้ วยระบบน ้าใสชุดการทดลองที่ 1 ปล่อยลูกกุ้ง
ระยะโพสลาร์ วา 12 (PL12) ที่ความหนาแน่น 150,000 ตัว/ไร่ ทังหมด
้
3 บ่อ (บ่อขนาด 6 ไร่ ) และการเลี ้ยงกุ้งขาวแวนนา
ไมด้ วยระบบน ้าใสชุดการทดลองที่ 2 ปล่อยลูกกุ้งระยะโพสลาร์ วา 12 (PL12) ที่ความหนาแน่น 300,000 ตัว/ไร่ ทังหมด
้
3 บ่อ (บ่อขนาด 6 ไร่ ) ผลการเลี ้ยงกุ้งขาวแวนนาไมด้ วยระบบน ้าใสชุดการทดลองที่ 1 จับกุ้งที่อายุ 90-94 วัน น ้าหนัก
ผลผลิ ตและอัตราการรอดตายเฉลี่ ยเท่ ากับ 26.05±3.31 กรั ม, 3,380.18±409.83 กิ โลกรั ม/ไร่ และ 87.00±9.09%
ตามลาดับ มีต้นทุนเฉลี่ย 261,476.28±47,643.47 บาท/ไร่ และกาไรเฉลี่ย 711,592.11±261,461.08 บาท/ไร่ ผลการ
เลี ้ยงกุ้งขาวแวนนาไมด้ วยระบบน ้าใสชุดการทดลองที่ 2 จับกุ้งที่อายุ 90-116 วัน น ้าหนักเฉลี่ย ผลผลิต และอัตราการ
รอดตายเฉลี่ยเท่ากับ 27.03±3.78 กรัม 5,892.54±1,410.38 กิโลกรัม/ไร่ และ 76.30±5.09% ตามลาดับ ต้ นทุนเฉลี่ย
532,540.31±50,029.43 บาท/ไร่ และกาไรเฉลี่ย 776,351.28±355,280.37 บาท/ไร่ สาหรับกาไรเฉลี่ยจากการเลี ้ยงของทัง้
2 ชุดการทดลองพบว่าไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (p<0.05)

ABSTRACT
Comparisons of production cost and farm revenue of Pacific white shrimp (Litopenaeus vannamei)
culture using clear water system at different stocking densities were studied at a commercial shrimp farm in
Chantaburi province. The salinity levels during the culture period were ranged from 20-25 ppt. Treatment 1,
post larvae 12 (PL12) were stocked into 3 ponds (6 rai) at the density of 150,000 PL/rai. Treatment 2 post
larvae 12 (PL12) were stocked into 3 ponds (6 rai) at the density of 300,000 PL/rai. After 90-94 days shrimp
from treatment 1 was harvested. The average weight, production and survival rate was 26.05±3.31 g,
3,380.18±409.83 kg/rai and 87.00±9.09% respectively. The average production cost was
261,476.28±47,643.47 baht/rai and the average profit was 711,592.11±261,461.08 baht/rai. For treatment 2,
Pacific white shrimp were gradually partial harvested and final harvested at 90-116 days. The average final
weight, production and survival rate were 27.03±6.54 g, 5,892.54±1,410.38 kg/rai and 76.30±5.09%,
respectively. The average production cost was 532,540.31±50,029.43 baht/rai and average profit was
776,351.28±355,280.37 baht/rai. There was no statistically significant difference (p<0.05) in the average
profit between the two treatment.
Keywords : Litopenaeus vannamei, Polyaluminium Chloride, Clear water system
*Corresponding author; e-mail address: nattida.bpp@gmail.com
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คานา
การเพาะเลี ้ยงกุ้งขาวแวนนาไม (Litopenaeus vannamei) เป็ นอุตสาหกรรมที่ทารายได้ ให้ กบั ประเทศ
ไทยเป็ นอย่างมาก โดยผลผลิตจากการเพาะเลี ้ยงกุ้งของประเทศไทยเคยมีปริ มาณสูงสุดในปี พ.ศ. 2553
มีปริ มาณทังสิ
้ ้น 640,000 ตัน แต่ผลผลิตในปี พ.ศ. 2558 กลับลดลงถึงร้ อยละ 60 โดยมีปริ มาณผลผลิตเพียง
260,000 ตัน (สานักงานเศรษฐกิจการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2558) เนื่องจากปั ญหาโรค EMS
(Early Mortality Syndrome) ซึง่ มีสาเหตุมาจากเชื ้อแบคทีเรี ย Vibrio parahaemolyticus สายพันธุ์ที่สร้ าง
สารพิษทาลายตับ (Tran et al., 2013)
จากปั ญหาดังกล่าวทาให้ เกิดการพัฒนาแนวทางการเลี ้ยงกุ้งของประเทศไทยออกเป็ นหลายรู ปแบบตาม
ความเหมาะสมของศักยภาพของผู้เลี ้ยงกุ้ง โดยแนวทางหนึง่ ที่ได้ รับความนิยมมากในกลุม่ ผู้เลี ้ยงคือ การเลี ้ยงกุ้ง
ระบบน ้าใส (clear water) ซึง่ จะใช้ วิธีการกาจัดสารอินทรี ย์ และควบคุมปริ มาณเชื ้อแบคทีเรี ยก่อโรคในบ่อเลี ้ยงให้
อยู่ในระดับที่เหมาะสม ไม่เกิดอันตรายต่อกุ้งที่เลี ้ยง และพยายามควบคุมค่าคุณภาพน ้าที่สาคัญให้ เหมาะสม
และมีการเปลี่ยนแปลงน้ อยที่สดุ เพื่อลดความเสี่ยงต่อการติดเชื ้อแบคทีเรี ยก่อโรค อีกทังยั
้ งช่วยให้ ก้ งุ มีอตั ราการ
เจริ ญเติบโตที่ดี มีอตั ราการรอดตายสูงขึ ้น อย่างไรก็ตาม วิธีการเลี ้ยงระบบน ้าใสจะมีต้นทุนการเลี ้ยงที่สงู กว่า
ระบบการเลี ้ยงทัว่ ไป และต้ องแบ่งบ่อเลี ้ยงที่มีในฟาร์ มเพื่อปรับไปเป็ นบ่อสาหรับบาบัดน ้า ทาให้ พื ้นที่การเลี ้ยง
ลดลงด้ วย (ผจงจิตต์, 2558)
ดังนันเพื
้ ่อให้ ได้ ผลตอบแทนสูงสุดเกษตรกรที่เลี ้ยงกุ้งในระบบน ้าใส จึงมีการปรับปรุ งวิธีการเตรี ยมน ้าที่
จะใช้ เลี ้ยงกุ้งให้ สามารถลดปริ มาณสารอินทรี ย์ และปริ มาณเชื ้อแบคทีเรี ยก่อโรคให้ มีประสิทธิภาพสูงขึ ้น แล้ วเพิ่ม
ปริ มาณความหนาแน่นของกุ้งที่เลี ้ยง โดยหวังว่าปริ มาณกุ้งที่เลี ้ยงเพิ่มขึ ้นจะสามารถชดเชยต้ นทุนการเลี ้ยงที่
เพิ่มขึ ้นได้
ในการศึกษาครัง้ นี ้ต้ องการเปรี ยบเทียบปริ มาณผลผลิตและผลตอบแทนจากการเลี ้ยงกุ้งขาวแวนนาไม
ในระบบน ้าใส ที่ใช้ อตั ราความหนาแน่นที่แตกต่างกัน เพื่อใช้ เป็ นแนวทางสาหรับเกษตรกรทัว่ ไป ให้ สามารถนาไป
ประยุกต์ใช้ ให้ เหมาะสมกับฟาร์ มเลี ้ยงกุ้งของตนเองต่อไปได้

อุปกรณ์ และวิธีการ
การศึกษาครัง้ นี ้ทาการศึกษาที่ฟาร์ มเอกชนในจังหวัดจันทบุรี โดยฟาร์ มที่ทาการศึกษาเป็ นฟาร์ มเลี ้ยงกุ้ง
ขาวแวนนาไมด้ วยระบบน ้าใสมี 2 ชุดการทดลอง แต่ละชุดการทดลอง มีอตั ราการปล่อยลูกกุ้งที่แตกต่างกัน ชุด
การทดลองที่ 1 มีอตั ราการปล่อย 150,000 ตัว/ไร่ ชุดการทดลองที่ 2 มีอตั ราการปล่อย 300,000 ตัว/ไร่ โดยลูกกุ้ง
ที่นามาศึกษามาจากแหล่งเดียวกัน แต่ละชุดการทดลองมี 3 ซ ้า เลี ้ยงภายในฟาร์ มเดียวกันและช่วงเวลาเดียวกัน
ระบบนา้ ใสชุดการทดลองที่ 1 แต่ละซ ้ามีบ่อเลี ้ยงกุ้งขนาดบ่อละ 6 ไร่ มีบ่อตกตะกอนพักน ้าขนาด 26.6 ไร่
และบ่อปรับปรุ งคุณภาพน ้าขนาด 34 ไร่ ใช้ สาหรับบ่อเลี ้ยงทังหมด
้
9 บ่อ แต่ใช้ ในการทดลอง 3 บ่อ
การเตรี ยมบ่อและการเตรี ยมน ้า การเตรี ยมน ้า สูบน ้าจากทะเลโดยผ่านอวนตาห่างเข้ าบ่อตกตะกอนพักน ้า
จากนันสู
้ บน ้าเข้ าบ่อปรับปรุ งคุณภาพน ้าโดยกรองด้ วยอวนมุ้งฟ้าขนาด 26 ไมโครเมตร และฆ่าพาหะในน ้าด้ วย
ไตรโครฟอนในอัตรา 5 กก./ไร่ (2 พีพีเอ็ม) และคอปเปอร์ ซลั เฟตในอัตรา 2 พีพีเอ็ม เปิ ดเครื่ องให้ อากาศเป็ นเวลา
3 วัน หลังจากนันสู
้ บเข้ าบ่อเลี ้ยง (เครื่ องสูบน ้าเป็ นแบบหอยโข่ง จานวน 1 ตัว/บ่อ มอเตอร์ ไฟฟ้าขนาด 3 แรงม้ า
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ความเร็ วรอบ 1,435 รอบ/นาที สูบน ้าได้ ประมาณ 1 ตัน/นาที) โดยการกรองด้ วยมุ้งฟ้าขนาด 26 ไมโครเมตร
ร่ วมกับใยฟูและเปิ ดเครื่ องให้ อากาศทิ ้งไว้ 10 วัน หลังจากนันฆ่
้ าเชื ้อในน ้าด้ วยคลอรี น (เปอร์ เซ็นต์การออกฤทธิ์
65%) ในอัตรา 16 พีพีเอ็ม (40 กิโลกรัม/ไร่ ) การเตรี ยมบ่อเลี ้ยง หลังจากจับกุ้งจากการเลี ้ยงในรอบที่ผ่านมาแล้ ว
จะทาการฉีดเลนเพื่อนาเลนออกหลังจากเลี ้ยงกุ้งเสร็ จและใช้ เวลาในการตากบ่อเล็กน้ อยประมาณ 5-7 วัน ก่อน
สูบน ้าจากบ่อปรับปรุ งคุณภาพน ้าเข้ าสูบ่ ่อเลี ้ยง
ระบบนา้ ใสชุดการทดลองที่ 2 แต่ละซ ้ามีบ่อเลี ้ยงกุ้งขนาดบ่อละ 6 ไร่ มีบ่อตกตะกอนพักน ้า1 ขนาด 8 ไร่ บ่อ
ตกตะกอนพักน ้า 2 ขนาด 18 ไร่ และบ่อพร้ อมใช้ ขนาด 6 ไร่ ใช้ สาหรับบ่อเลี ้ยงทังหมด
้
3 บ่อ แต่ใช้ ในการทดลอง
3 บ่อ
การเตรี ยมบ่อและการเตรี ยมน ้า การเตรี ยมน ้าจะทาการสูบน ้าทะเลเข้ าบ่อตกตะกอนพักน ้า1 ที่มีพีอีกนเป็
ั้ น
ทางเดินของน ้า โดยกรองด้ วยอวนมุ้งฟ้าขนาด 26 ไมโครเมตร และฆ่าพาหะในน ้าด้ วยการเติมไดคลอร์ วอสอัตรา
2.5 พีพีเอ็มและคอปเปอร์ ซลั เฟตอัตรา 2 พีพีเอ็ม จากนันสู
้ บน ้าเข้ าบ่อตกตะกอนพักน ้า 2 โดยผ่านด่างทับทิมที่
ความเข้ มข้ น 5 พีพีเอ็มร่ วมกับ polyaluminium chloride (PAC) ที่ความเข้ มข้ น (DOC/2)+3 พีพีเอ็ม
(ค่า Dissolve organic carbon (DOC) คือ ค่าปริ มาณสารอินทรี ย์ในน ้า) ด้ วยวิธี Dosing หลังจากนัน้ สูบน ้า
เข้ าสูบ่ ่อพร้ อมใช้ โดยฆ่าเชื ้อในน ้าด้ วยคลอรี นที่ความเข้ มข้ น 5 พีพีเอ็ม ด้ วยวิธี Dosing การเตรี ยมบ่อเลี ้ยง
หลังจากจับกุ้งจากการเลี ้ยงในรอบที่ผ่านมาแล้ วจะทาการฉีดเลนเพื่อนาเลนออกหลังจากเลี ้ยงกุ้งเสร็ จและใช้
เวลาในการตากบ่อเล็กน้ อยประมาณ 5-7 วัน จากนันสู
้ บน ้าจากบ่อพร้ อมใช้ เข้ าสูบ่ ่อเลี ้ยง (เครื่ องสูบน ้าเป็ นแบบ
submersible pump ขนาด 6 นิ ้ว จานวน 2 ตัว/บ่อ มอเตอร์ ไฟฟ้าขนาด 5 แรงม้ า สูบน ้าได้ ประมาณ 0.8
ตัน/นาที)
การปล่ อยกุ้งและการจัดการในบ่ อเลีย้ ง
การปล่อยลูกกุ้ง การเลี ้ยงกุ้งของทัง้ 2 ชุดการทดลองจะปล่อยลูกกุ้งในอัตราความหนาแน่นที่แตกต่างกันแต่มีการ
จัดการระหว่างการเลี ้ยงแบบเดียวกัน ชุดการทดลองที่ 1 ปล่อยกุ้งความหนาแน่น 150,000 ตัว/ไร่ ชุดการทดลอง
ที่ 2 ปล่อยกุ้งความหนาแน่น 300,000 ตัว/ไร่ ทัง้ 2 ชุดการทดลอง ใช้ ลกู กุ้งระยะโพสลาร์ วา 12 (PL12) ที่ผ่าน
การตรวจโดยเทคนิคพีซีอาร์ (PCR: polymerase chain reaction) ว่าปลอดเชื ้อไวรัสดวงขาว (White Spot
Syndrome Virus; WSSV) ไวรัส หัวเหลือง (Yellow Head Virus; YHV) ไวรัสทอร่ า (Taura Syndrome Virus;
TSV) และแบคทีเรี ยชนิด V. parahaemolyticus สายพันธุ์ที่ก่อโรคอีเอ็มเอส การปล่อยลูกกุ้งใช้ วิธีการปล่อยใน
บ่อโดยตรง ให้ อาหารเม็ดสาเร็ จรู ปตลอดระยะเวลาการเลี ้ยง ให้ อาหารวันละ 4 ครัง้ ในเวลา 6.00, 10.00, 14.00
และ 18.00 นาฬิกาตามลาดับ หลังจากนัน้ 30 วันจะให้ อาหารโดยใช้ เครื่ องให้ อาหารอัตโนมัติสว่ นปริ มาณ
อาหารที่ให้ จะปรับอาหารด้ วยวิธีการใช้ ยอและปรับตามเปอร์ เซ็นการกินอาหารต่อน ้าหนักตัวของกุ้ง ส่วนการ
จัดการคุณภาพน ้าจะควบคุมค่าคุณภาพน ้าให้ เหมาะสมต่อการเลี ้ยงกุ้งขาวแวนาไมตาม ชลอและพรเลิศ (2547)
การเปลี่ยนถ่ายน ้า ตลอดการเลี ้ยงจะมีการดูดเลนกลางบ่อเพื่อกาจัดของเสียและมีการเปลี่ยนถ่ายน ้าโดยอาหาร
1 กิโลกรัมถ่ายน ้าประมาณ 3-5 ตันควบคูก่ บั การพิจารณาปริ มาณแบคทีเรี ย Vibrio spp.ในน ้าให้ อยู่ในเกณฑ์ที่
เหมาะสม
การศึกษาคุณภาพน ้าบางประการ เก็บตัวอย่างน ้าในบ่อเลี ้ยงทุกๆ 14 วัน บ่อละ 2 จุด ด้ วยขวดเก็บตัวอย่างและ
รักษาตัวอย่างน ้าที่จะวิเคราะห์ในกล่องโฟมแช่เย็นด้ วยน ้าแข็งขณะลาเลียงขนส่งที่อณ
ุ หภูมิประมาณ 4 องศา
เซลเซียส ก่อนวิเคราะห์น ้านาตัวอย่างออกมาจากกล่องโฟม รอจนกระทัง่ อุณหภูมิของน ้าเท่ากับอุณหภูมิห้อง
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วิเคราะห์น ้าแต่ละตัวอย่าง ณ ห้ องปฏิบตั ิการศูนย์วิจยั ธุรกิจเพาะเลี ้ยงสัตว์น ้า โดยมีพารามิเตอร์ คือ ปริ มาณ
ออกซิเจนที่ละลายน ้าและอุณหภูมิน ้า (YSI DO 200-4M) ความเป็ นกรดเป็ นด่าง (เครื่ อง YSI) ความเป็ นด่าง
(APHA, AWWA และ WPCF, 1995) แอมโมเนียรวม (APHA, AWWA และ WPCF, 1995) ไนไตรท์ (Strickland
and parsons, 1972) และศึกษาปริ มาณแบคทีเรี ย Vibrio spp.บนอาหาร Thiosulfate Citrate Bile Salts
Sucrose (TCBS) agar ด้ วยวิธี spread plate (ตามวิธีของ APHA, AWWA และ WPCF, 1995) บ่มเป็ นเวลา 24
ชัว่ โมงที่อณ
ุ หภูมิ 30 องศาเซลเซียส
การจับกุ้ง ชุดการทดลองที่ 1 ทาการจับกุ้งเมื่อกุ้งเจริ ญเติบโตจนได้ ขนาดที่เหมาะสมแล้ วจึงใช้ อวนลากจับกุ้ง
ทังหมดโดยที
้
่ไม่มีการแบ่งจับ ชุดการทดลองที่ 2 จะทาการแบ่งจับเมื่อกุ้งได้ ขนาดที่เหมาะสม เนื่องจากมีปริ มาณ
กุ้งในบ่อเป็ นจานวนมาก
ผลตอบแทนระหว่ างการเลีย้ ง
วิเคราะห์เปรี ยบเทียบองค์ประกอบของต้ นทุนและผลตอบแทนทังระบบจากการเลี
้
้ยงกุ้งขาวแวนนาไมที่
ระดับความหนาแน่นและระบบการตกตะกอนในบ่อพักน ้าที่แตกต่างกัน

ผลและวิจารณ์ ผลการทดลอง
ผลการศึกษาคุณภาพนา้ บางประการ
คุณภาพน ้าตลอดระยะเวลาการเลี ้ยงกุ้งขาวแวนนาไมที่ความหนาแน่นแตกต่างกันของทัง้ 2 ชุดการ
ทดลองแสดงไว้ ใน Table 1 พบว่าคุณภาพน ้าอยู่ในระดับที่เหมาะสมตลอดการเลี ้ยงเนื่องจากมีการเปลี่ยนถ่ายน ้า
และมีการควบคุมปริ มาณแบคทีเรี ย Vibrio spp.ในน ้าให้ อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมตลอดการเลี ้ยง โดยในระหว่าง
การเลี ้ยงมีการควบคุมปริ มาณแบคทีเรี ย Vibrio spp.ในน ้าให้ ไม่เกิน 102 โคโลนี/มิลลิลิตรทังโคโลนี
้
สีเขียวและสี
เหลือง
Table 1 Comparison of water quality parameters and Vibrio spp. number in grow-out ponds between
treatment 1 and treatment 2
Parameter
Treatment1
Treatment2
Dissolved oxygen (mg/l)
6.51-6.77
6.56-6.59
o
Temperature ( C)
28.2-30.0
28.4-30.2
pH
7.66-7.80
7.28-7.76
Alkalinity (mg/l)
133-175
140-241
Ammonia (mg/l)
0.016-0.078
0.003-0.123
Nitrite (mg/l)
0.182-1.476
0.177-1.271
2
Vibrio spp. (CFU/ml)
1.50-7.70x10
0.86-2.30x102
ผลตอบแทนระหว่ างการเลีย้ ง
ผลการศึกษาต้ นทุน ปริ มาณผลผลิตและอัตราการตอบแทนที่ความหนาแน่นแตกต่างกันแสดงไว้ ใน
Table 2 จากการศึกษาเมื่อเปรี ยบเทียบ น ้าหนัก อัตราการเจริ ญเติบโตและอัตราการรอดตายพบว่าการเลี ้ยงกุ้ง
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ขาวแวนนาไมด้ วยระบบน ้าใสชุดการทดลองที่ 1 จับกุ้งที่อายุ 90-94 วัน น ้าหนักเฉลี่ยเท่ากับ 26.05±3.31 กรัม
อัตราการเจริ ญเติบโตเฉลี่ยต่อวันเท่ากับ 0.28±0.03 กรัม/วัน ผลผลิตเฉลี่ยเท่ากับ 3,380.18±409.83 กิโลกรัม/ไร่
และอัตราการรอดตายเท่ากับ 87.00±9.09% ตามลาดับ ในบ่อที่ 1 จับกุ้งที่อายุ 94 วัน ขนาด 33 ตัว/กิโลกรัม
อัตราการเจริ ญเติบโตเฉลี่ยต่อวันเท่ากับ 0.32 กรัม/วัน และมีผลผลิตเท่ากับ 3,510.27 กิโลกรัม/ไร่ บ่อที่ 2 จับกุ้ง
ที่อายุ 90 วัน ขนาด 39 ตัว/กิโลกรัม อัตราการเจริ ญเติบโตเฉลี่ยต่อวันเท่ากับ 0.28 กรัม/วัน และมีผลผลิตเท่ากับ
3,804.26 กิโลกรัม/ไร่ บ่อที่ 3 จับกุ้งที่อายุ 91 วัน ขนาด 45 ตัว/กิโลกรัม อัตราการเจริ ญเติบโตเฉลี่ยต่อวันเท่ากับ
0.24 กรัม/วัน และมีผลผลิตเท่ากับ 2,826.00 กิโลกรัม/ไร่ (Table 3) ผลการเลี ้ยงกุ้งขาวแวนนาไมด้ วยระบบน ้าใส
ชุดการทดลองที่ 2 จับกุ้งที่อายุ 90-116 วัน โดยมีผลผลิตเฉลีย่ ทังหมดเท่
้
ากับ 5,892.54±1,410.38 กิโลกรัม/ไร่
น ้าหนักเฉลี่ยเท่ากับ 27.03±3.78 กรัม อัตราการเจริ ญเติบโตเฉลี่ยต่อวันเท่ากับ 0.26±0.07 กรัม/วัน และอัตรา
การรอดตายเท่ากับ 76.30±5.09% บ่อที่ 1 แบ่งจับทังหมด
้
3 ครัง้ ครัง้ ที่ 1 จับกุ้งที่อายุ 61 วัน ขนาด 69 ตัว/
กิโลกรัม อัตราการเจริ ญเติบโตเฉลี่ยต่อวันเท่ากับ 0.24 กรัม/วัน และมีผลผลิตเท่ากับ 1,416.26 กิโลกรัม/ไร่ ครัง้ ที่
2 จับกุ้งที่อายุ 76 วัน ขนาด 47 ตัว/กิโลกรัม อัตราการเจริ ญเติบโตเฉลี่ยต่อวันเท่ากับ 0.28 กรัม/วัน และมีผลผลิต
เท่ากับ 1,232.62 กิโลกรัม/ไร่ ครัง้ ที่ 3 จับกุ้งที่อายุ 90 วัน ขนาด 41 ตัว/กิโลกรัม อัตราการเจริ ญเติบโตเฉลี่ยต่อ
วันเท่ากับ 0.27 กรัม/วัน และมีผลผลิตเท่ากับ 3,737.32 กิโลกรัม/ไร่ บ่อที่ 2 แบ่งจับทังหมด
้
4 ครัง้ ครัง้ ที่ 1 จับกุ้ง
ที่อายุ 62 วัน ขนาด 67 ตัว/กิโลกรัม อัตราการเจริ ญเติบโตเฉลี่ยต่อวันเท่ากับ 0.24 กรัม/วัน และมีผลผลิตเท่ากับ
1,224.67 กิโลกรัม/ไร่ ครัง้ ที่ 2 จับกุ้งที่อายุ 74 วัน ขนาด 44 ตัว/กิโลกรัม อัตราการเจริ ญเติบโตเฉลี่ยต่อวันเท่ากับ
0.31 กรัม/วัน และมีผลผลิตเท่ากับ 968.95 กิโลกรัม/ไร่ ครัง้ ที่ 3 จับกุ้งที่อายุ 83 วัน ขนาด 36 ตัว/กิโลกรัม อัตรา
การเจริ ญเติบโตเฉลี่ยต่อวันเท่ากับ 0.33 กรัม/วัน และมีผลผลิตเท่ากับ 976.05 กิโลกรัม/ไร่ ครัง้ ที่ 4 จับกุ้งที่อายุ
103 วัน ขนาด 29 ตัว/กิโลกรัม อัตราการเจริ ญเติบโตเฉลี่ยต่อวันเท่ากับ 0.33 กรัม/วัน และมีผลผลิตเท่ากับ
3,820.06 กิโลกรัม/ไร่ บ่อที่ 3 แบ่งจับทังหมด
้
4 ครัง้ ครัง้ ที่ 1 จับกุ้งที่อายุ 57 วัน ขนาด 96 ตัว/กิโลกรัม อัตราการ
เจริ ญเติบโตเฉลี่ยต่อวันเท่ากับ 0.18 กรัม/วัน และมีผลผลิตเท่ากับ 834.70 กิโลกรัม/ไร่ ครัง้ ที่ 2 จับกุ้งที่อายุ 87
วัน ขนาด 57 ตัว/กิโลกรัม อัตราการเจริ ญเติบโตเฉลี่ยต่อวันเท่ากับ 0.20 กรัม/วัน และมีผลผลิตเท่ากับ 900.42
กิโลกรัม/ไร่ ครัง้ ที่ 3 จับกุ้งที่อายุ 103 วัน ขนาด 49 ตัว/กิโลกรัม อัตราการเจริ ญเติบโตเฉลี่ยต่อวันเท่ากับ 0.20
กรัม/วัน และมีผลผลิตเท่ากับ 823.34 กิโลกรัม/ไร่ ครัง้ ที่ 4 จับกุ้งที่อายุ 116 วัน ขนาด 45 ตัว/กิโลกรัม อัตราการ
เจริ ญเติบโตเฉลี่ยต่อวันเท่ากับ 0.19 กรัม/วัน และมีผลผลิตเท่ากับ 1,743.22 กิโลกรัม/ไร่ (Table 3)
เมื่อพิจารณาผลผลิตและผลตอบแทนจากการเลี ้ยงกุ้งพบว่าต้ นทุนมีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิติ (p<0.05) โดยระบบน ้าใสชุดการทดลองที่ 2 มีคา่ เท่ากับ 532,540.31±50,029.43 บาท/ไร่ ซึง่ สูงกว่า
ชุดการทดลองที่ 1 ที่มีคา่ เท่ากับ 261,476.28±47,643.47 บาท/ไร่ แต่เมื่อเปรี ยบเทียบผลตอบแทนและกาไร
พบว่าไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (p<0.05) ซึง่ ผลตอบแทนในการศึกษาครัง้ นี ้แตกต่างจาก
ของผจงจิตต์ (2559) ที่ศกึ ษาผลการเลี ้ยงกุ้งขาวแวนนาไมในระบบน ้าใสเลี ้ยงความหนาแน่นที่ 120,000ตัว/ไร่
พบอัตราการเจริ ญเติบโตเฉลี่ยต่อวันเท่ากับ 0.14-0.29 กรัม/วัน อัตราการรอดตาย 41.26-91.86% พบว่าในบ่อที่
ขาดทุน กุ้งจะมีอตั ราการเจริ ญเติบโตเฉลี่ยต่อวันค่อนข้ างต่าคือ มีคา่ ADG น้ อยกว่า 0.15 กรัมต่อวันหรื อมีอตั รา
การรอดตายต่า ดังนันการเลี
้
้ยงกุ้งในระบบน ้าใสที่มีต้นทุนการเลี ้ยงสูง เกษตรกรจาเป็ นจะต้ องได้ ลกู กุ้งที่มีอตั รา
การเจริ ญเติบโตที่ดีอย่างน้ อยมีอตั ราการเจริ ญเติบโตเฉลี่ยสูงกว่า 0.15 กรัม/วัน และต้ องมีระบบบาบัดน ้าที่ดี มี
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ปริ มาณน ้าสาหรับเปลี่ยนถ่ายอย่างเพียงพอ ระหว่างการเลี ้ยงต้ องมีการควบคุมปริ มาณสารอินทรี ย์ตลอดจน
แบคทีเรี ยก่อโรคในน ้าให้ อยู่ในระดับที่เหมาะสม ในงานวิจยั ครัง้ นี ้ทางฟาร์ มได้ ควบคุมปริ มาณแบคทีเรี ย
Vibrio spp. ในน ้าไม่ให้ เกิน 102 โคโลนี/มิลลิลิตร จึงทาให้ ก้ งุ ในบ่อแข็งแรงมีอตั ราการรอดตายสูง
Table 2 A comparison of the production, cost of production and profit from culture of Pacific white
shrimp at two treatments (mean±standard deviation)
Data
Treatment1
Treatment2
Stocking density (PL/rai)
150,000
300,000
Culture period (days)
90-94
90-116
Average weight (g)
26.05±3.31a
27.03±3.78a
Average daily growth rate (ADG) (g/day)
0.28±0.03a
0.26±0.07a
Feed conversion ratio
1.27±0.09a
1.5±0.27a
Survival rate (%)
87±9.09a
76.30±5.09a
Total production (kg/rai)
3,380.18±409.83a
5,892.54±1,410.38b
Total cost (baht/rai)
261,476.28±47,643.47a
532,540.31±50,029.43b
Benefit (baht/rai)
973,068.39±309,094.23a 1,308,891.59±403,745.11a
Profit (baht/rai)
711,592.11±261,461.08a 776,351.28±355,280.37a
Note : 1 rai = 1,600 m2 , different letters were significantly different at p < 0.05

สรุปผลการทดลอง
การเลี ้ยงกุ้งขาวแวนนาไมด้ วยระบบน ้าใสทัง้ 2 ชุดการทดลองพบว่ากุ้งมีอตั ราการเจริ ญเติบโตเฉลี่ยต่อ
วันที่สงู คือ 0.26-0.28 กรัม/วัน และมีอตั ราการรอดตายเท่ากับ 76.3-87% ที่ก้ งุ อายุ 90-116 วัน และจาก
การศึกษาต้ นทุนการเลี ้ยงของทัง้ 2 ชุดการทดลองพบว่าต้ นทุนในการเลี ้ยงแบบที่ 1 จะมีคา่ ต่ากว่าในขณะที่ผล
กาไรต่อไรของการเลี ้ยงกุ้งทัง้ 2 ชุดการทดลอง มีคา่ ใกล้ เคียงกัน

ข้ อเสนอแนะ
แนวทางการเลี ้ยงกุ้งระบบน ้าใสควรมีจานวนบ่อพักน ้าอย่างน้ อยร้ อยละ 50 ในขณะที่มีบ่อเลี ้ยงร้ อยละ
50 เนื่องจากการเลี ้ยงระบบนี ้จะมีการเปลี่ยนถ่ายน ้ามากเพื่อควบคุมคุณภาพน ้าให้ เหมาะสมต่อการเลี ้ยงกุ้งขาว
และควบคุมปริ มาณแบคทีเรี ยให้ มีปริ มาณน้ อยที่สดุ ตลอดการเลี ้ยง เนื่องจากการเลี ้ยงกุ้งระบบน ้าใสมีต้นทุนที่สงู
ดังนันลู
้ กกุ้งที่ใช้ ในการเลี ้ยงระบบนี ้ควรเป็ นสายพันธุ์ที่โตเร็ ว มีอตั ราการเจริ ญเติบโตเฉลี่ยต่อวัน (ADG) อย่าง
น้ อยมากกว่า 0.15 กรัม/วัน และต้ องมีอตั รารอดตายอย่างน้ อยร้ อยละ 75 มิฉะนันเกษตรกรอาจประสบปั
้
ญหา
ขาดทุนได้
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Table 3 The production of two treatments
Treatment1
Pond
Age(days)
Size(shrimp/kg)
1
94
33
2
90
39
3
91
45
Average±SD
Treatment2
Pond
Age(days)
Size(shrimp/kg)
1
61
69
76
47
90
41
2
62
67
74
44
83
36
103
29
3
57
96
87
57
103
49
116
45
Average±SD

ADG(g/day)
0.32
0.28
0.24

Production(kg/rai)
3,510.27
3,804.26
2,826.00
3,380.18±409.83

ADG(g/day)
0.24
0.28
0.27
0.24
0.31
0.33
0.33
0.18
0.20
0.20
0.19

Partial(kg/rai)
1,416.26
1,232.62
3,737.32
1,224.67
968.95
976.05
3,820.06
834.70
900.42
823.34
1,743.22
5,892.54±1,410.38

สรุปผลการทดลอง
การเลี ้ยงกุ้งขาวแวนนาไมด้ วยระบบน ้าใสทัง้ 2 ชุดการทดลองพบว่ากุ้งมีอตั ราการเจริ ญเติบโตเฉลี่ยต่อ
วันที่สงู คือ 0.26-0.28 กรัม/วัน และมีอตั ราการรอดตายเท่ากับ 76.3-87% ที่ก้ งุ อายุ 90-116 วัน และจาก
การศึกษาต้ นทุนการเลี ้ยงของทัง้ 2 ชุดการทดลองพบว่าต้ นทุนในการเลี ้ยงแบบที่ 1 จะมีคา่ ต่ากว่าในขณะที่ผล
กาไรต่อไรของการเลี ้ยงกุ้งทัง้ 2 ชุดการทดลอง มีคา่ ใกล้ เคียงกัน

ข้ อเสนอแนะ
แนวทางการเลี ้ยงกุ้งระบบน ้าใสควรมีจานวนบ่อพักน ้าอย่างน้ อยร้ อยละ 50 ในขณะที่มีบ่อเลี ้ยงร้ อยละ
50 เนื่องจากการเลี ้ยงระบบนี ้จะมีการเปลี่ยนถ่ายน ้ามากเพื่อควบคุมคุณภาพน ้าให้ เหมาะสมต่อการเลี ้ยงกุ้งขาว
และควบคุมปริ มาณแบคทีเรี ยให้ มีปริ มาณน้ อยที่สดุ ตลอดการเลี ้ยง เนื่องจากการเลี ้ยงกุ้งระบบน ้าใสมีต้นทุนที่สงู
ดังนันลู
้ กกุ้งที่ใช้ ในการเลี ้ยงระบบนี ้ควรเป็ นสายพันธุ์ที่โตเร็ ว มีอตั ราการเจริ ญเติบโตเฉลี่ยต่อวัน (ADG) อย่าง
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น้ อยมากกว่า 0.15 กรัม/วัน และต้ องมีอตั รารอดตายอย่างน้ อยร้ อยละ 75 มิฉะนันเกษตรกรอาจประสบปั
้
ญหา
ขาดทุนได้

กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณจุรีย์ฟาร์ มที่เอื ้อเฟื อ้ สถานที่ในการเก็บข้ อมูลและการเปรี ยบเทียบการเลี ้ยงกุ้งขาวแวนนาไม
เพื่อให้ ได้ ผลตอบแทนสูงสุดที่ความหนาแน่นแตกต่างกัน
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การแพร่ กระจายของธาตุอาหารในอ่ าวไทย
Distribution of Nutrients in the Gulf of Thailand
มินตรา มารบุญ 1 เชษฐพงษ์ เมฆสัมพันธ์ *1 ณิศรา ถาวรโสตร์ 1 และจารุมาศ เมฆสัมพันธ์2
Mintra Marboon1, Shettapong Meksumpun ,*1Nissara Thawonsode 1and Charumas Meksumpun2

บทคัดย่ อ
การศึกษาการแพร่ กระจายของธาตุอาหารในอ่าวไทย โดยทําการเก็บตัวอย่างนํ ้าในอ่าวไทย ระหว่าง
วันที่ 12 มีนาคม ถึง 14 เมษายน พ.ศ. 2556 พบว่า ความเข้ มข้ นของแอมโมเนียม-ไนโตรเจนที่ระดับผิวนํ ้า มี
ความเข้ มข้ นอยูร่ ะหว่าง 10.5-21.7 μM โดยมีความเข้ มข้ นสูงจากทางตอนบนมาทางตอนล่างของอ่าวไทย ความเข้ มข้ นของ
แอมโมเนียม-ไนโตรเจนที่ระดับพื ้นท้ องนํ ้า มีความเข้ มข้ นอยู่ในช่วง 11.2-20.3 μM ส่วนความเข้ มข้ นของไนไตรท์และไน
เตรท-ไนโตรเจนที่ระดับผิวหน้ านํ ้าและพื ้นท้ องนํ ้ามีความเข้ มข้ นอยู่ในช่วงระดับที่ตํ่ามากจนไม่สามารถวัดได้ ถึง 4.6
μM ความเข้ มข้ นของซิลิเกต-ซิลิคอนที่ระดับผิวนํ ้ามีความเข้ มข้ นอยู่ในช่วง 6.0-13.0 μM ในขณะที่ความเข้ มข้ นของซิลิ
เกต-ซิลคิ อนที่ระดับพื ้นท้ องนํ ้ามีความเข้ มข้ นสูงมาก มีคา่ อยู่ระหว่าง 6.5-24.2 μM สําหรับความเข้ มข้ นของออร์ โธ
ฟอสเฟต-ฟอสฟอรัสที่ระดับผิวหน้ านํ ้าและระดับพื ้นท้ องนํ ้า มีความเข้ มข้ นอยู่ในช่วง 0.1-0.3 และ 0.1-0.7 μM
ตามลําดับ โดยภาพรวมความเข้ มข้ นของธาตุอาหารที่บริ เวณพื ้นท้ องนํา้ มีค่าสูงกว่าบริ เวณผิวนํ ้าอย่างชัดเจน
จากผลการศึกษาครั้งนี ้แสดงให้ เห็นว่าบริ เวณนอกชายฝั่ งทะเลทางตอนบนและทางตอนล่าง เป็ นบริ เวณที่มีความ
เข้ มข้ นของธาตุอาหารสูง จึงเป็ นบริ เวณที่มีความสําคัญในการเป็ นแหล่งของธาตุอาหารในอ่าวไทย โดยเฉพาะใน
บริ เวณพื ้นท้ องนํ ้า
ABSTRACT
Research on the distribution of nutrients in the Gulf of Thailand was carried out during March,
th
14 to April, 12th in 2013. The result showed that concentrations of ammonium-nitrogen at the surface
water ranged between 10.5-21.7 μM while the concentration at bottom water ranged between 11.2-20.3 μM.
The concentrations of nitrite and nitrate-nitrogen at the surface and bottom water ranged between
none detected to 4.6 μM. The concentrations of silicate-silicon at the surface water ranged between
6.0-13.0 μM, while they ranged between 6.5-24.2 μM at the bottom water. In the case of
orthophosphate-phosphorous, the concentrations of this nutrient at the surface and bottom waters ranged
between 0.1-0.3 μM and 0.1-0.7 μM, respectively. Overall results demonstrated that the concentrations
of nutrients at the bottom water were particularly higher than those of the surface water. Since the
high concentrations of nutrients were found at the off shore areas in the upper and lower parts in of
the Gulf and nutrients at bottom water is very important to distribution of nutrient in the Gulf of
Thailand.
Key Words :nutrient, gulf of Thailand
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คํานํา
อ่าวไทยเป็ นแหล่งทรัพยากรทางธรรมชาติที่สําคัญเป็ นอ่าวที่มีความอุดมสมบูรณ์ทางทรัพยากรสัตว์นํ ้า
และเป็ นแหล่งทําการประมงที่เป็ นรายได้ หลักของประเทศไทย มีพื ้นที่ตลอดแนวชายฝั่ งทั ้งสิ ้นประมาณ 2,600
กิโลเมตร เป็ นอ่าวกึ่งปิ ด มีแม่นํ ้าสายหลักที่ไหลลงสู่อ่าวไทยที่สําคัญ 4 สาย ได้ แก่ แม่นํ ้าแม่กลอง แม่นํ ้าท่าจีน
แม่นํา้ เจ้ าพระยา และแม่นํา้ บางปะกง ที่เป็ นแหล่งธาตุอาหารที่ไหลลงสู่อ่าวไทยที่สําคัญอย่างหนึ่งต่อระบบ
นิ เวศน์ ใ นแหล่งนํ า้ เป็ นจุดเริ่ มต้ น ของการถ่ า ยทอดพลัง งานในระบบนิ เวศน์ และเป็ นกระบวนสํ าคัญ ในการ
แลกเปลี่ยนธาตุอาหารระหว่างในแผ่นดินและในทะเล (Eyre and Twigg, 1997) ธาตุอาหารส่วนใหญ่มาจากนํ ้า
ทิ ้งจากเกษตรกรรม โรงงานอุตสาหกรรม และของเสียจากบ้ านเรื อน ธาตุอาหารจากบริ เวณชายฝั่ งสามารถ
แพร่กระจายลงสูอ่ ่าวไทยได้ โดยมรสุมที่พดั ผ่านอ่าวไทย กระแสนํ ้าในอ่าวไทยที่ไหลเข้ ามาในอ่าวทางทิศตะวันตก
เฉียงเหนือ ความเร็ วเฉลี่ย 2 เมตรต่อวินาที (ศิราพร และอนุกลู , 2557)
ธาตุอาหาร หรื อ สารอาหาร คือ สารประกอบทางเคมีที่พบได้ ในสิ่งแวดล้ อมที่เป็ นปั จจัยหลักของพืชและ
ผู้ผลิตเบื ้องต้ นในแหล่งนํ ้านําไปใช้ ในการเติบโตและดํารงชีวิต และยังสามารถถ่ายทอดผ่านทางห่วงโซ่อาหาร
ต่อไปได้ อีก (เชษฐพงษ์ และคณะ, 2556) แอมโมเนียม-ไนโตรเจนเป็ นธาตุอาหารไนโตรเจนที่ไม่เป็ นพิษและมี
ความสําคัญต่อการเติบโตของแพลงก์ตอนพืช ไนเตรท-ไนโตรเจนเป็ นธาตุอาหารที่สําคัญอย่างหนึ่งของแพลงก์
ตอนพืช และไนไตรท์มกั มีค่าสูงในบริ เวณที่มีออกซิเจนตํ่าหรื อบริ เวณที่ได้ รับอิทธิพลของนํ ้าเสีย ไนไตรท์สามารถ
เกิดขึ ้นได้ จากกระบวนการ Oxidation ของแอมโมเนียมโดยแบคทีเรี ย หรื อจากกระบวนการ Reduction ของไนเต
รท (เชษฐพงษ์ , 2545) สําหรั บซิลิคอนเป็ นธาตุอาหารที่มีปริ มาณน้ อยและมีค่าไม่คงที่ เนื่องจากมีความไวต่อ
ปฏิกิริยาเคมี สิ่งมีชีวิตจะนําซิลิคอนไปใช้ ในการเติบโตโดยเฉพาะแพลงก์ตอนพืชในกลุ่มไดอะตอมและแพลงก์
ตอนพืชที่มีเกล็ดหุ้มเซลล์บางชนิด เช่น เป็ นโครงสร้ างของฝา เปลือก หรื อโครงสร้ างภายนอก (เชษฐพงษ์ , 2545)
ซิลิเกต-ซิลิคอนมาจากการสึกกร่ อน การกัดเซาะ การชะล้ างของพื ้นดินแล้ วไหลลงสู่ทะเล เช่น ควอทซ์ เฟลสปาร์
ทราย และโคลน (สมถวิล, 2540) ฟอสฟอรัสมีทั้งรูปสารอินทรี ย์และอนินทรี ย์ โดยปกติแพลงก์ตอนพืชจะนําไปใช้
ในรู ปออร์ โธฟอสเฟตในการเติบโต ในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงเพื่อสร้ างพลังงานให้ แก่เซลล์ และการ
สืบพันธุ์ของแพลงก์ตอนพืช แพลงก์ตอนพืชสามารถนําไปใช้ ได้ โดยตรงและเป็ นรู ปหลักที่มีอยู่ในนํ ้าทะเล (เชษฐ
พงษ์ , 2545) ซึ่งความเข้ มข้ นของออร์ โธฟอสเฟตที่มีความเข้ มข้ นเพียง 0.2 μM ก็สามารถกระตุ้นเกิดการสะพรั่ง
ของแพลงก์ตอนพืชในบริ เวณปากแม่นํ ้าได้ (จารุ มาศ และเชษฐพงษ์ , 2552) ถ้ าความเข้ มข้ นของธาตุอาหารใน
มวลนํ ้ามีความเข้ มข้ นน้ อยเกินไปจะไม่เพียงพอต่อการสนับสนุนผลผลิตขั ้นต้ นในแหล่งนํ ้า (Marine primary
production) ส่งผลต่อความอุดมสมบูรณ์ ของสัตว์นํ ้า แต่ถ้ามีความเข้ มข้ นของธาตุอาหารมากเกินไปหรื อเกิด
สภาวะยูโทรฟิ เคชัน่ (Eutrophication) ที่เป็ นเหตุให้ เกิดการสะพรั่งของแพลงก์ตอนพืชจะส่งผลต่อปั ญหาคุณภาพนํ ้า
ซึง่ ไม่เหมาะสมกับการดํารงชีวิตของสัตว์ (เพ็ญใจ และปั ทมา, 2556)
ในการศึกษาครั้งนี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อทราบลักษณะการแพร่ กระจายความเข้ มข้ นของธาตุอาหาร ได้ แก่
แอมโมเนียม-ไนโตรเจน ไนไตรท์และไนเตรท-ไนโตรเจน ฟอสเฟต-ฟอสฟอรัส ซิลิเกต-ซิลิคอน ในมวลนํ ้าของพื ้นที่
อ่าวไทย ที่มีความสําคัญต่อการประเมินศักยภาพในการผลิตสัตว์นํ ้าในอ่าวไทย นอกจากนี ้ยังทําการศึกษา
วิเคราะห์ทงระดั
ั ้ บที่พบในผิวหน้ านํ ้าและในบริ เวณพื ้นท้ องนํ ้าใกล้ ผิวดิน เพื่อสร้ างความรู้ ความเข้ าใจในลักษณะ
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การเปลี่ยนแปลงและที่มาของธาตุอาหารซึ่งจะเป็ นประโยชน์ต่อการประเมินแนวโน้ มการเปลี่ยนแปลงในระบบ
นิเวศของอ่าวไทยได้ ตอ่ ไป

อุปกรณ์ และวิธีการ
การวิเคราะห์ ความเข้ มข้ นธาตุอาหารในนํา้
ทําการเก็บตัวอย่างนํ ้าระหว่างวันที่ 12 มีนาคม ถึง 14 เมษายน พ.ศ. 2556 โดยทําการเก็บตัวอย่างนํ ้าที่
สถานีเก็บตัวอย่างในพื ้นที่อ่าวไทยจํานวนทั้งสิ ้น 45 สถานี (Figure 1) ซึ่งได้ แบ่งออกเป็ น 3 เขต คือ อ่าวไทย
ตอนบน (สถานี ที่ 1-17) อ่าวไทยตอนกลาง (สถานี ที่ 18-32) และอ่าวไทยตอนล่าง (สถานี ที่ 33-45) โดยใช้
กระบอกเก็บนํ ้าขนาด 10 ลิตร เก็บตัวอย่างนํ ้า ณ ตําแหน่งความลึก 2 ระดับ คือ ที่ระดับผิวนํ ้าความลึกประมาณ
30 เซนติเมตร และระดับเหนือพื ้นท้ องนํ ้าความลึกประมาณ 50 เซนติเมตรเหนือพื ้นท้ องนํ ้า กรองตัวอย่างนํ ้าผ่าน
กระดาษกรอง GF/F (Whatman) เส้ นผ่านศูนย์กลาง 25 มิลลิเมตร โดยใช้ อปุ กรณ์กรองนํ ้า (Filter set) เก็บ
ตัวอย่างนํ ้าที่กรองแล้ วใส่ในหลอดเก็บตัวอย่างนํ ้าขนาด 10 มิลลิลิตร และเก็บรักษาตัวอย่างนํ ้าที่อณ
ุ หภูมิตํ่ากว่า
-20 องศาเซลเซียส เพื่อนํามาวิเคราะห์หาความเข้ มข้ นธาตุอาหารในนํ ้า (แอมโมเนีย-ไนโตรเจน ไนไตรท์และไนเต
รท-ไนโตรเจน ซิลิเกต-ซิลิคอน และออร์ โธฟอตเฟส-ฟอสฟอรั ส) โดยเครื่ องวิเคราะห์ธาตุอาหารแบบอัตโนมัติ
(Auto-analyzer, SKALAR type 1070) ในห้ องปฏิบตั กิ ารสิง่ แวดล้ อมทางทะเล ภาควิชาวิทยาศาสตร์ ทางทะเล คณะประมง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
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Figure 1 Sampling stations in the Gulf of Thailand during 14 March and 12 April 2013.
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ผลและวิจารณ์ ผลการทดลอง
ความเข้ มข้ นแอมโมเนียม-ไนโตรเจน
ความเข้ มข้ นแอมโมเนียม-ไนโตรเจนที่ระดับผิวนํ ้า (Figure 2) มีความเข้ มข้ นอยู่ในช่วง 10.5-21.7 μM
ทางตอนบนของอ่าวไทยมีค่าเฉลี่ยความเข้ มข้ นแอมโมเนียม-ไนโตรเจนเท่ากับ 16.0±2.9 μM ทางตอนกลางมี
ความเข้ มข้ นเฉลี่ยเท่ากับ 13.9±3.6 μM และทางตอนล่างมีความเข้ มข้ นเฉลี่ยเท่ากับ 13.1±2.0 μM ตามลําดับ มี
แนวโน้ มความเข้ มข้ นสูงทางตอนบนไปทางตอนล่างของอ่าวไทย บริ เวณที่มีความเข้ มข้ นตํ่า ได้ แก่ อ่าวไทย
ตอนกลางสถานีที่ใกล้ ชายฝั่ งจังหวัดชุมพร จังหวัดสุราษฎร์ ธานี และอ่าวไทยตอนกลางในสถานีที่ไกลจากชายฝั่ ง
จังหวัดนครศรี ธรรมราช เนื่องจากบริ เวณดังกล่าวมีความหนาแน่นของแพลงก์ตอนพืช ซึ่งแพลงก์ตอนพืชจะนํา
แอมโมเนียม-ไนโตรเจนไปใช้ ในกระบวนการของเซลล์ได้ ง่ายเพราะมีโมเลกุลเล็กกว่าไนโตรเจนรู ปอื่น ๆ ความเข้ มข้ น
แอมโมเนียม-ไนโตรเจนที่ระดับพื ้นท้ องนํ ้า (Figure 3) มีความเข้ มข้ นอยู่ในช่วง 11.2-20.3 μM บริ เวณทาง
ตอนบนของอ่าวไทยมีความเข้ มข้ นเฉลี่ยเท่ากับ 14.3±1.0 μM บริ เวณตอนกลางของอ่าวไทยมีความเข้ มข้ นเฉลี่ย
เท่ากับ 14.6±3.2 μM และบริ เวณทางตอนล่างของอ่าวไทยมีความเข้ มข้ นเฉลี่ยเท่ากับ 13.7±2.4 μM บริ เวณที่มี
ความเข้ มข้ นของแอมโมเนียม-ไนโตรเจนสูงมากกว่า 20 μM ได้ แก่ บริ เวณทางตอนกลางในสถานีที่ห่างจาก
ชายฝั่ งจังหวัดชุมพร และจังหวัดนครศรี ธรรมราช ซึง่ จากการศึกษาของ อนุกลู และคณะ (2557) พบว่า มวลนํ ้าใน
อ่าวไทยมีการแบ่งชั้นจากการเกิดชั้นเทอร์ โมไคล์ โดยเกิดจากการแทรกตัวของนํ ้าทะเลจีนใต้ ไหลเข้ ามาทางด้ าน
ล่าง จึงอาจส่งผลให้ มีความเข้ มข้ นของธาตุอาหารสูงในบริ เวณที่นํ ้าจากทะเลจีนใต้ แทรกตัวเข้ ามา
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Figure 2 Distribution of ammonium-nitrogen (μM)
at surface water in the Gulf of Thailand.
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Figure 3 Distribution of ammonium-nitrogen (μM)
at bottom water in the Gulf of Thailand.

ความเข้ มข้ นไนไตรท์ และไนเตรท-ไนโตรเจน
ความเข้ มข้ นไนไตรท์และไนเตรท-ไนโตรเจนที่ระดับผิวนํ ้า (Figure 4) มีความเข้ มข้ นอยู่ในช่วงระดับที่ตํ่า
มากจนไม่สามารถวัดได้ ถึง 2.6 μM พบความเข้ มข้ นสูงบริ เวณตอนล่างของอ่าวไทยนอกชายฝั่ งจังหวัด
นครศรี ธรรมราช ส่วนความเข้ มข้ นไนไตรท์และไนเตรท-ไนโตรเจนที่ระดับพื ้นท้ องนํ ้า (Figure 5) มีความเข้ มข้ นอยู่
ในช่วงระดับที่ตํ่ามากจนไม่สามารถวัดได้ ถึง 4.6 μM จะมีความเข้ มข้ นสูงทางตอนบน บริ เวณใกล้ ชายฝั่ งจังหวัด
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ตราด และทางตอนล่างของอ่าวไทย บริ เวณห่างจากชายฝั่ งจังหวัดนครศรี ธรรมราช ซึง่ บริ เวณดังกล่าวเกิดกระแส
นํ า้ วนจึงมี โอกาสสูงที่ มีสารอินทรี ย์ในบริ เวณดังกล่าวสูง และมี โอกาสเกิ ดการฟุ้งกระจายของดินตะกอนซึ่ง
สามารถเพิ่มความเข้ มข้ นของไนไตรท์และไนเตรท-ไนโตรเจน โดยสอดคล้ องกับความเข้ มข้ นของแอมโมเนียมไนโตรเจนและออร์ โธฟอสเฟต-ฟอสฟอรัสบริ เวณดังกล่าวมีแนวโน้ มสูงไปในทางเดียวกัน ประกอบกับสารอินทรี ย์
มีการย่อยสลายเปลี่ยนเป็ นแอมโมเนี ย เมื่ อมี แอมโมเนี ยมาก ๆ เกิ นความต้ องการของแพลงก์ ตอนพืชจะถูก
ออกซิไดซ์โดยแบคทีเรี ยไปเป็ นไนไตรท์และไนเตรทต่อไป (ยนต์, 2539) โดยภาพรวมจะเห็นได้ ว่าความเข้ มข้ นของ
ไนไตรท์และไนเตรท- ไนโตรเจนทั้งระดับผิวนํ ้าและพื ้นท้ องนํ ้าส่วนมากมีคา่ อยู่ในระดับที่ตํ่ามากจนไม่สามารถวัด
ได้
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Figure 4 Distribution of nitrite and nitrate-nitrogen Figure 5 Distribution of nitrite and nitrate-nitrogen
(μM) at surface water in the Gulf of Thailand.
(μM) at bottom water in the Gulf of Thailand.
ความเข้ มข้ นซิลิเกต-ซิลิคอน
ความเข้ มข้ นซิลิเกต-ซิลิคอนที่ระดับผิวนํ ้า (Figure 6) มีความเข้ มข้ นอยู่ในช่วง 6.0-13.0 μM โดยทาง
ตอนบนของอ่าวไทยมีความเข้ มข้ นเฉลี่ยเท่ากับ 8.8±1.9 μM บริ เวณทางตอนกลางของอ่าวไทยมีความเข้ มข้ น
เฉลี่ยเท่ากับ 8.4±1.4 μM และบริ เวณทางตอนล่างของอ่าวไทยมีความเข้ มข้ นเฉลี่ยเท่ากับ 7.9±1.3 μM ความ
เข้ มข้ น ซิลิเกต-ซิลิคอนในอ่าวไทยที่มีความเข้ มข้ นสูงมากกว่า 10.0 μM จะพบในบริ เวณทางตอนบนของอ่าว
ไทย ห่างจากชายฝั่ งจังหวัดเพชรบุรี จังหวัดชลบุรี จังหวัดระยอง และจังหวัดตราด รวมทัง้ พบในบริ เวณทาง
ตอนกลางของอ่าวไทยห่างจากชายฝั่ งจังหวัดชุมพร และบริ เวณทางตอนล่างของอ่าวไทยห่างจากชายฝั่ งจังหวัด
นครศรี ธรรมราช จะเห็นว่าบริ เวณที่พบความเข้ มข้ นซิลิเกต-ซิลิคอนสูงส่วนใหญ่เป็ นบริ เวณใกล้ ชายฝั่ งมากกว่า
บริ เวณห่างไกลจากชายฝั่ ง โดยเฉพาะบริ เวณทางตอนบนของอ่าวไทย เนื่องจากซิลิเกต-ซิลิคอนเกิดจากการกัด
เซาะชายฝั่ ง และชะล้ างจากแผ่นดินเป็ นหลัก แล้ วแพร่ กระจายไหลลงไปสู่อ่าวไทย ส่วนความเข้ มข้ นซิลิเกตซิลคิ อนที่ระดับพื ้นท้ องนํ ้า (Figure 7) มีความเข้ มข้ นอยูใ่ นช่วง 6.5-24.2 μM ในบริ เวณทางตอนบนของอ่าวไทยมี
ความเข้ มข้ นเฉลี่ยเท่ากับ 8.8±1.9 μM บริ เวณตอนกลางของอ่าวไทยมีความเข้ มข้ นเฉลี่ยเท่ากับ 8.4±1.4 μM
บริ เวณทางตอนล่างของอ่าวไทยมีความเข้ มข้ นเฉลี่ยเท่ากับ 7.9±1.3 μM ส่วนมากจะพบความเข้ มข้ นซิลิเกต690
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ซิลิคอนมีความเข้ มข้ นมากกว่า 20.0 μM ที่บริ เวณอ่าวไทยตอนบนที่ห่างจากชายฝั่ งจังหวัดตราด จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ และจังหวัดชุมพร และทางตอนล่างของอ่าวไทยห่างจากชายฝั่ งจังหวัดนครศรี ธรรมราช ใน
ภาพรวมความเข้ มข้ นซิลิเกต-ซิลิคอนที่ระดับพื ้นท้ องนํ ้าสูงกว่าที่ระดับผิวนํ ้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางตอนบนและ
ตอนล่างที่อยูห่ า่ งชายฝั่ งของอ่าวไทย ซึง่ สอดคล้ องกับความเข้ มข้ นของแอมโมเนียม-ไนโตรเจน และสอดคล้ องกับ
การศึกษาของ อนุกลู และคณะ (2557) พบว่า เกิดจากการแทรกตัวของนํ ้าทะเลจีนใต้ ไหลเข้ ามาทางด้ านล่าง จึง
อาจส่งผลให้ มีความเข้ มข้ นของธาตุอาหารสูงในบริ เวณที่นํ ้าจากทะเลจีนใต้ แทรกตัวเข้ ามา จึงสามารถยืนยันได้
ว่ามีมวลนํ ้าชั้นล่างจากทะเลจีนใต้ แทรกเข้ ามาสูอ่ ่าวไทยได้ และสามารถเป็ นแหล่งที่มาที่สําคัญของสารอาหารใน
บริ เวณดังกล่าว
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Figure 6 Distribution of silicate-silicon (μM) at
surface water in the Gulf of Thailand.
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Figure 7 Distribution of silicate-silicon (μM) at
bottom water in the Gulf of Thailand.

ความเข้ มข้ นออร์ โธฟอสเฟต-ฟอสฟอรั ส
ความเข้ มข้ นออร์ โธฟอตเฟต-ฟอสฟอรัสที่ระดับผิวนํ ้า (Figure 8) มีคา่ อยู่ในช่วง 0.1-0.3 μM โดยทาง
ตอนบนของอ่าวไทยมีความเข้ มข้ นเฉลี่ยเท่ากับ 0.2±0.1 μM ทางตอนกลางของอ่าวไทยมีความเข้ มข้ นเฉลี่ย
เท่ากับ 0.1±0.0 μM และทางตอนล่างของอ่าวไทยมีความเข้ มข้ นเท่ากับ 0.2±0.1 ส่วนความเข้ มข้ นออร์ โธฟอต
เฟต-ฟอสฟอรัสที่ระดับพื ้นท้ องนํ ้า (Figure 9) มีความเข้ มข้ นอยู่ในช่วง 0.1-0.7 μM โดยทางตอนบนของอ่าวไทย
มีความเข้ มข้ นเฉลี่ยเท่ากับ 0.3±0.1 μM ทางตอนกลางของอ่าวไทยมีความเข้ มข้ นเฉลี่ยเท่ากับ 0.1±0.0 μM และ
ทางตอนล่างของอ่าวไทยมีความเข้ มข้ นเฉลี่ยเท่ากับ 0.3±0.2 μM จะเห็นว่าความเข้ มข้ นออร์ โธฟอสเฟตฟอสฟอรัสที่ความเข้ มข้ นมากกว่า 0.5 μM จะอยู่ที่บริ เวณทางตอนบนของอ่าวไทย โดยห่างจากชายฝั่ งจังหวัด
ตราด และจั ง หวั ด ประจวบคี รี ขั น ธ์ และบริ เ วณทางตอนล่ า งของอ่ า วไทย โดยห่ า งจากชายฝั่ งจั ง หวั ด
นครศรี ธรรมราช ซึง่ สอดคล้ องกับความเข้ มข้ นของไนไตรท์และไนเตรท-ไนโตรเจนและซิลเิ กต-ซิลคิ อน
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(μM) at surface water in the Gulf of Thailand.
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ออร์ โธฟอสเฟต-ฟอสฟอรัสในอ่าวไทย พบว่ามีความเข้ มข้ นสูงในพื ้นที่อ่าวไทยตอนบนและตอนล่างในบริ เวณที่
อยูห่ า่ งจากชายฝั่ งออกไป โดยเฉพาะที่ระดับพื ้นท้ องนํ ้าจะมีความเข้ มข้ นสูงกว่าที่ระดับผิวหน้ านํ ้า ซึง่ แสดงให้ เห็น
ว่าความเข้ มข้ นธาตุอาหารที่ระดับพื ้นท้ องนํ ้าเป็ นอิทธิพลหลักในการแพร่ กระจายธาตุอาหารในอ่าวไทยไปสูร่ ะดับ
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ผลของเมทิลเซลลูโลสและคารบอกซีเมทิลเซลลูโลสที่มีตอคุณสมบัติทางเคมีและกายภาพ
ในนักเกตปลาทอด
Effect of Methylcellulose and Carboxymethylcellulose on Physico-Chemical Properties
In Deep Fried Fish Nuggets
กนกรัตน ศิรเิ จริญ1 จิราพร รุง เลิศเกรียงไกร1 และจีรวรรณมณีโรจน1*
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บทคัดยอ
ในปจจุบันอาหารชุบทอดเปนที่นิยมของผูบริโภคทั่วโลก ซึ่งปญหาหนึ่งที่เกี่ยวของกับการบริโภคอาหารชุบ
ทอดคือการดูดซับน้ํามันจํานวนมากในระหวางการทอด จึงมีการนําเมทิลเซลลูโลสและคารบอกซีเมทิลเซลลูโลสมา
ใชในผลิตภัณฑชุบแปงและเกล็ดขนมปงเพื่อชวยลดการดูดซับน้ํามัน ดังนั้นงานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา
ความเขมขนของเมทิลเซลลูโลสและคารบอกซีเมทิลเซลลูโลสที่รอยละ 1.0 1.5 และ 2.0 (น้ําหนักตอน้ําหนัก) ใน
แปงคลุก เปรียบเทียบกับชุดควบคุมที่ไมมีการเติมเมทิลเซลลูโลสและคารบอกซีเมทิลเซลลูโลส ทอดที่อุณหภูมิ 140
160 และ 180 องศาเซลเซียส และเวลาในการทอด 0 1 2 3 4 และ 5 นาที ศึกษาคุณภาพทางเคมีและกายภาพใน
นักเกตปลาทอดที่เตรียมจากซูริมิ พบวาคาความชื้นมีแนวโนมเพิ่มขึ้น แตคาไขมันมีแนวโนมลดลงอยางมีนัยสําคัญ
(P<0.05) เมื่อมีการเพิ่มอุณหภูมิและความเขมขนของเมทิลเซลลูโลสและคารบอกซีเมทิลเซลลูโลส สงผลใหเนื้อ
สัมผัสมีลักษณะแข็งและมีคาความเปนสีเหลืองมากกวาตัวอยางชุดควบคุม นักเกตปลาที่คลุกดวยแปงคลุกที่เติม
เมทิลเซลลูโลสและคารบอกซีเมทิลเซลลูโลสลงไปรอยละ 2 ทอดที่อุณหภูมิ 180 องศาเซลเซียส เปนเวลา 5 นาที มี
ไขมันนอยกวาตัวอยางชุดควบคุมถึงรอยละ 34.95 และ 30.87 ตามลําดับ เมื่อทอดที่อุณหภูมิและเวลาในการทอด
เดียวกัน

ABSTRACT
Battered food is a prominent in the diet of consumers all over the world. However, one problem
associated with battered food consumption is the considerable amount of oil uptake during frying.
Methylcellulose (MC) and carboxymethylcellulose (CMC) are used in battered and breaded products to
reduce oil uptake. The objective of this study was to quantify the effect of MC and CMC at 1.0, 1.5 and
2.0 % (w/w) in pre-dust compared with control sample (without MC and CMC) fried at 140, 160 and 180
ºC for 0, 1, 2, 3, 4 and 5 minutes. The physico-chemical properties were determined in deep fried fish
nuggets prepared from surimi. It was found that the moisture contents was increased but the oil
contents was decreased when increased temperature and concentrations of MC and CMC. Fish
nuggets had harder texture and more yellowness than those in the control sample. Fish nuggets coated
with 2.0% (w/w) of MC and CMC in pre-dust fried at 180 ºC for 5 minutes had lower oil contents up to
34.95 and 30.87%, respectively compared with control sample at the same frying temperature and time.
Key Words: methylcellulose, carboxymethylcellulose, fish nuggets, oil contents, moisture contents
*Corresponding author; e-mail address: ffisjwm@ku.ac.th
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คํานํา
นักเกตปลา เป็ นผลิตภัณฑ์ประเภทชุบแป้งและขนมปั งป่ น ที่ผลิตจากการนําเนื ้อปลาบดมาคลุกกับ
ส่วนผสมต่าง ๆ แล้ วนํามาขึ ้นรูปและตัดเป็ นชิ ้น จากนั้นนําไปชุบนํ ้าแป้งชุบทอดที่มีสว่ นผสมหลัก คือ แป้ง และ
ส่วนผสมอื่น ๆ จากนั้นจึงนําไปคลุกกับขนมปั งป่ น ก่อนรับประทานนํามาทอดในนํ ้ามันจะได้ ผลิตภัณฑ์ที่มีสี
เหลืองกรอบน่ารับประทาน นับได้ วา่ เป็ นผลิตภัณฑ์เพิ่มมูลค่าชนิดหนึง่ ที่มีกลิน่ รสเป็ นที่ดงึ ดูดใจแก่ผ้ บู ริ โภค
(สุทธวัฒน์, 2537) แต่ผลิตภัณฑ์ที่ทอดจะมีการอมนํ ้ามันเป็ นปริ มาณมาก และในปั จจุบนั ผู้บริ โภคให้ ความใส่ใจ
ในเรื่ องสุขภาพมาก มีรายงานการศึกษาการใช้ เมทิลเซลลูโลสและคาร์ บอกซีเมทิลเซลลูโลสในการลดการดูดซับ
นํ ้ามันในผลิตภัณฑ์ชบุ แป้งทอดหลาย ๆ ชนิด เช่น นักเกตปลา (Albert et al, 2009) ปลาหมึกหัน่ วง (Salvodor
et al., 2005 ; Sanz et al, 2004) หมูก้อน (Salvador et al, 2008) โดยนํามาใช้ เป็ นส่วนประกอบในแป้งคลุก
(predusting) ซึง่ เป็ นขั้นตอนก่อนที่จะนําไปชุบนํ ้าแป้ง เมทิลเซลลูโลสและคาร์ บอกซีเมทิลเซลลูโลสมี
ความสามารถช่วยลดการดูดซับนํ ้ามันได้ ดี โดยจะทําหน้ าที่เป็ นสารให้ ความหนืด และทําให้ เกิดเจล โดยเมทิล
เซลลูโลสและคาร์ บอกซีเมทิลเซลลูโลสจะเป็ นเจลเมื่อได้ รับความร้ อน และจะกลับเป็ นของเหลวที่มีความข้ นหนืด
เมื่อเย็นลง (นิธิยา, 2553) เมื่อนําไปผ่านความร้ อนจะมีสว่ นช่วยป้องกันไม่ให้ นํ ้าออกจากชิ ้นเนื ้ออาหาร ทําให้
อาหารยังคงมีความนุ่ม และฉํ่านํ ้า และยังช่วยป้องกันไม่ให้ เกิดการอมนํ ้ามันในผลิตภัณฑ์อาหารทอดอีกด้ วย
ดังนั้นวัตถุประสงค์ของงานวิจยั นี ้เพื่อศึกษาผลของความเข้ มข้ นของเมทิลเซลลูโลสและคาร์ บอกซีเมทิล
เซลลูโลส อุณหภูมิ และเวลาในการทอดที่มีตอ่ คุณสมบัตทิ างเคมีและกายภาพของนักเกตปลาทอด

อุปกรณ์ และวิธีการ
วัตถุดบิ และการเตรี ยมตัวอย่ าง
ซูริมิที่ผลิตจากเนื ้อปลาปลาทรายแดงเกรด AA จากบริ ษัท แปซิฟิคมารี นฟู้ด โปรดักส์ จํากัด จังหวัด
สมุทรสาคร บรรจุกล่องโฟม ขนส่งทางรถยนต์โดยใช้ เวลาประมาณ 2 ชัว่ โมง มาที่ห้องปฏิบตั กิ ารภาควิชาผลิตภัณฑ์ประมง คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และเก็บรักษาที่อณ
ุ หภูมิ -20 °C ทําการละลายซูริมิโดย
วางไว้ ที่อณ
ุ หภูมิ 4 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 24 ชัว่ โมงก่อนนํามาผลิตนักเกตปลา
กรรมวิธีการผลิตนักเกตปลา อ้ างอิงจาก อังคณา (2546) โดยมีรายละเอียดดังนี ้
1. ชัง่ ส่วนผสมต่างๆ ซึง่ ประกอบไปด้ วย ซูริมิ เกลือ นํ ้าแข็ง นํ ้าตาล พริ กไทย ผงกระเทียม นํ ้ามันถัว่
เหลือง แครอท หอมหัวใหญ่ และขนมปั งป่ น นําส่วนผสมทั้งหมดมาปั่ นเข้ าด้ วยกันที่ความเร็ วตํ่าเป็ นเวลา 3 นาที
2. นําเนื ้อปลาบดที่ได้ มาอัดลงบล็อกแสตนเลสที่มีความหนา 1 เซนติเมตร นําไปแช่เยือกแข็งที่อณ
ุ หภูมิ
-20 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 2 ชัว่ โมง นํามาตัดให้ เป็ นชิ ้นสี่เหลี่ยมขนาด 3.5 ×2.5 ตารางเซนติเมตร
3. นําชิ ้นเนื ้อปลาบดมาคลุกด้ วยแป้งคลุกให้ ทวั่ และนําไปชุบนํ ้าแป้งชุบทอด โดยชุบเป็ นเวลา 10 วินาที
ให้ สมํ่าเสมอกัน นําไปคลุกขนมปั งป่ น แล้ วนําไปแช่เยือกแข็งที่อณ
ุ หภูมิ -20 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 24 ชัว่ โมง
4. นําไปผ่านขั้นตอนการทอดขั ้นต้ น (pre-frying) ที่อณ
ุ หภูมิ 180 องศาเซลเซียส เวลา 30 วินาที ทิ ้งให้
เย็น ทําการบรรจุผลิตภัณฑ์นกั เกตปลาในถุงโพลีเอทิลีน และนําไปเก็บที่อณ
ุ หภูมิ -20 องศาเซลเซียสเป็ นเวลา 24
ชัว่ โมง
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การศึกษาปริมาณความเข้ มข้ นของเมทิลเซลลูโลส คาร์ บอกซีเมทิลเซลลูโลส อุณหภูมิและเวลาในการ
ทอดที่เหมาะสม
ศึกษาปริ มาณความเข้ มข้ นของเมทิลเซลลูโลส (methylcellulose ; MC) และคาร์ บอกซีเมทิลเซลลูโลส
(carboxymethylcellulose ; CMC) ที่ทดแทนในส่วนของแป้งคลุก 100 กรัม โดยแป้งคลุกประกอบด้ วย แป้งสาลี
55 กรัม แป้งข้ าวเจ้ า 30 กรัม และแป้งมันสําปะหลังดัดแปร 15 กรัม วางแผนการทดลองแบบ factorial in
Completely Randomized Design (CRD) โดยปั จจัยในการศึกษา 3 ปั จจัย ได้ แก่ ความเข้ มข้ นเมทิลเซลลูโลส
และคาร์ บอกซีเมทิลเซลลูโลส 3 ระดับ คือ ร้ อยละ 1.0 1.5 และ 2.0 อุณหภูมิในการทอด 3 ระดับ คือ 140 160
และ 180 องศาเซลเซียส เวลาในการทอด 6 ระดับ คือ 0 1 2 3 4 และ 5 นาที รวมทังหมด
้
54 สิง่ ทดลอง
เปรี ยบเทียบกับชุดควบคุม คือ นักเกตที่ไม่ได้ คลุกแป้งที่เติมเมทิลเซลลูโลส หรื อ คาร์ บอกซีเมทิลเซลลูโลส เตรี ยม
ตัวอย่างตามกรรมวิธีการผลิตนักเกตปลา เมื่อทําการทดลอง นําตัวอย่างนักเกตปลาที่เก็บไว้ มาวางไว้ ที่
อุณหภูมิห้องเป็นเวลา 5 นาที แล้ วนํามาทอดในหม้ อทอด (Phillips รุ่น HD 4254/E) เทนํ ้ามันใส่ในหม้ อทอด
จํานวน 2 ลิตร ตั้งค่าอุณหภูมิและทิ ้งไว้ 30 นาที เพื่อให้ นํ ้ามันร้ อนสมํ่าเสมอ โดยใช้ เทอร์ โมมิเตอร์ วดั อุณหภูมิใน
นํ ้ามัน กําหนดให้ สดั ส่วนของตัวอย่างทอดต่อนํ ้ามันเท่ากับ 1:20 (นํ ้าหนักต่อปริ มาตร) เพื่อให้ เป็ นการทอดแบบ
นํ ้ามันท่วม นักเกตปลาที่ทอดเสร็ จแล้ วนํามาซับด้ วยกระดาษซับนํ ้ามัน จากนั้นทิ ้งให้ เย็น จึงนํามาวิเคราะห์คา่ ต่าง
ๆ ดังนี ้
1.วิเคราะห์คณ
ุ ภาพทางเคมี ได้ แก่
1.1 วิเคราะห์ปริ มาณความชื ้น วิเคราะห์ตวั อย่างละ 3 ซํ ้า โดยสุม่ ตัวอย่างนักเกตปลาทอดทั้งส่วน
เนื ้อและเปลือกรวมกัน นํามาบดให้ ละเอียด วิเคราะห์ตามวิธีเลขที่ 945.43 (A.O.A.C., 1995)
1.2 วิเคราะห์ปริ มาณไขมันโดยใช้ การสกัดด้ วยวิธี Soxhlet ตามวิธีเลขที่ 922.06 (A.O.A.C., 1995)
วิเคราะห์ตวั อย่างละ 3 ซํ ้า
2. วิเคราะห์คณ
ุ ภาพทางกายภาพ ได้ แก่
2.1 วิเคราะห์คา่ สี โดยใช้ เครื่ อง Minolta Chromameter (CM-3500d) วัดค่าสีในระบบ CIE L*a*b*
แสดงค่าเป็ น ค่าความสว่าง (L* มีคา่ เท่ากับ 0 หมายถึง สีดํา, 100 หมายถึง สีขาว) ค่าสีแดง (a* มีคา่ เท่ากับ +
หมายถึง สีแดง, - หมายถึง สีเขียว) และค่าสีเหลือง (b* มีคา่ เท่ากับ + หมายถึง สีเหลือง, - หมายถึงสีนํ ้าเงิน) นํา
ตัวอย่างมาตัดให้ ได้ ขนาดกว้ าง 3 เซนติเมตร ยาว 2.5 เซนติเมตร หนา 1 เซนติเมตร สําหรับวัดสี ทําการวัด
ตัวอย่างละ 5 ซํ ้า (อังคณา, 2546)
2.2 วิเคราะห์คา่ แรงตัดขาดของนักเกตปลาหลังทอดโดยใช้ เครื่ อง TA-HD Texture Analyzer ใช้
หัววัดใบมีด Knife/Guillotine Blade ความเร็ วหัววัดก่อนสัมผัสตัวอย่าง (pre test speed) 2.0 มิลลิเมตร/วินาที
ความเร็ วหัวกด (test speed) 2.0 มิลลิเมตร/วินาที ความเร็วหัววัดหลังสัมผัส (post test speed) 10 มิลลิเมตร/
วินาที ทําการวัดค่าตัวอย่างละ 5 ซํ ้า (อังคณา, 2546)
3. ประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสของนักเกตปลาทอดและการยอมรับด้ านลักษณะปรากฏ สี กลิน่
รส รสชาติ ความกรอบของแป้ง การอมนํ ้ามัน เนื ้อสัมผัส และความชอบรวม ด้ วยแบบทดสอบความชอบ 9 ระดับ
(9 Point Hedonic Scale) โดย 1 คะแนนคือไม่ชอบมากที่สดุ และ 9 คะแนนคือชอบมากที่สดุ โดยใช้ ผ้ ทู ดสอบที่
ไม่ได้ ผา่ นการฝึ กจํานวน 30 คน วางแผนการทดลองแบบสุม่ CRD
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การวิิเคราะห์ ทางงสถิติ
วิเคราะห์ห์ความแปรปรววนทางสถิตดิ ้ ววยวิธี ANOVAA (analysis off variance) แลละเปรี ยบเทียบความ
บ
แตกต่าง
ทางสสถิตโิ ดยวิธี Duncan’ s Neww Multiple Raange Test (DDMRT) ที่ระดับความเชื
บ
่อมัน่ 95 เปอร์ เซ็นต์ตโดยใช้
โปรแแกรมสําเร็ จรูป

ผลแลละวิจารณ์ ผลการทดลอ
ล
ง
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1. ผผลของความเข้ มข้ นของเมมทิลเซลลูโลสและคาร์ บอกซี
อ เมทิลเซลลลูโลสที่มีต่ออปริมาณควาามชืน้ ของ
นักเกตปลาทอด
ล โลส ที่ระดั
ะ บร้ อยละ 0,, 1.0, 1.5 และะ 2.0 ต่อ
ผลของกาารเติมเมทิลเซซลลูโลสและคาาร์ บอกซีเมทิลเซลลู
แป้งคลุก พบว่าปริริ มาณความชืนในนั
้น กเกตปลลาทอดมีแนวโนน้ มเพิ่มขึ ้น เมือปริ
่อ มาณเมทิลลเซลลูโลสและคาร์ บอกซี
เมทิลลเซลลูโลสเพิมขึ
่ม ้นอย่างมีนยสํ
ยั าคัญ (P<0.05) เมื่อเปรียบเที
ย ยบกับตัวอย่างควบคุมทที่อณ
ุ หภูมิในกการทอดคงที่
(Figure 1) และเมื่ออุณหภูมิในกการทอดเพิ่มขึ ้้น ปริ มาณความชื ้นในนักเกกตปลาทอดจะะเพิ่มขึ ้นที่เวลาาและความ
เข้ มข้ นเดียวกัน (FFigure 2) อาจมาจากอุณหภูภูมิในการทอดดที่สงู ขึ ้น นํ ้าบริริ เวณเปลือกระะเหยออกไปเร็รว เพราะ
ได้ รับบความร้ อน ทําให้
า แป้งที่หอ่ หุห้้ มนักเกตเกิด เป็ นเปลือกทีแห้
่แ งและแข็ง จึงป้องกันไม่ให้ นํ ้าในชิ ้นเนื ้อซึซึมผ่านไปได้
(Sagguy & Pinthuss, 1995) อย่างไรก็ตาม ผลขของอุณหภูมทอดที
ิท ่ตา่ งกันยังคงไม่เห็นผลลที่แตกต่างกันมากนั
น
กใน
การใใช้ เมทิลเซลลูโลสและคาร์
โ
บอกซี
อ เมทิลเซลลูโลสในแป้งคคลุก
0% CMC
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1.5% CMCC
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Figuure 1 The mooisture contennts of deep ffried fish nugggets at 0, 1.00, 1.5 and 2. 0 % (w/w)
methhylcellulose, MC (A) and carboxymetthylcellulose, CMC (B) frieed at 160 °C
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Figuure 2 The mooisture contennts of deep ffried fish nugggets at the concentration
c
n of 1.5% (w//w) in MC
(A) aand CMC (B)) fried at various frying teemperatures and times.
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2. ผลของความเข้ มข้ นของเมทิลเซลลูโลสและคาร์ บอกซีเมทิลเซลลูโลสที่มีต่อค่ าการดูดซับนํา้ มันของ
นักเกตปลาทอด
ผลการวิเคราะห์ปริ มาณนํ ้ามันของนักเกตปลาทอดในตัวอย่างควบคุม และตัวอย่างที่เติมเมทิลเซลลูโลส
และคาร์ บอกซีเมทิลเซลลูโลส แสดงดังตารางที่ 1 พบว่าเมื่อมีการเติมเมทิลเซลลูโลสและคาร์ บอกซีเมทิล
เซลลูโลสลงไปร้ อยละ 1.0, 1.5 และ 2.0 ในแป้งคลุก ทําให้ นกั เกตปลาทอดมีปริ มาณการดูดซับนํ ้ามันลดลงอย่าง
มีนยั สําคัญ (P<0.05) เมื่อเทียบกับตัวอย่างควบคุมที่ไม่มีการเติมเมทิลเซลลูโลสและคาร์ บอกซีเมทิลเซลลูโลส
อาจเนื่องจากการเพิ่มความเข้ มข้ นของเมทิลเซลลูโลสและคาร์ บอกซีเมทิลเซลลูโลส ทําให้ เกิดเจลที่มากขึ ้นยึดติด
กับเนื ้อนักเกตปลาได้ ดีขึ ้น นํ ้ามันจากการทอดจึงซึมผ่านเข้ ามาได้ น้อยลง (Albert et al., 2009) และเมื่อเพิ่มเวลา
ในการทอดทําให้ ปริ มาณการดูดซับนํ ้ามันเพิ่มขึ ้นอย่างมีนยั สําคัญ (P<0.05) ที่ระดับความเข้ มข้ นและอุณหภูมิ
เดียวกัน เนื่องจากนํ ้าที่ผิวอาหารได้ ระเหยออกไป ทําให้ เกิดรูพรุนจํานวนมากนํ ้ามันจึงเข้ าไปแทนที่ (Suderman,
1996) สอดคล้ องกับรายงานการศึกษาการลดการดูดซับนํ ้ามันของแผ่นแป้งและมันฝรั่ง (Garcia et al., 2004)
และปลาหมึกชุบแป้งทอด (Sanz et al., 2004) โดยใช้ เมทิลเซลลูโลส และที่ร้อยละ 2.0 ของเมทิลเซลลูโลสและ
คาร์ บอกซีเมทิลเซลลูโลส มีปริ มาณนํ ้ามันน้ อยกว่าอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (P<0.05) เมื่อเปรี ยบเทียบกับความ
เข้ มข้ นของเมทิลเซลลูโลสและคาร์ บอกซีเมทิลเซลลูโลสร้ อยละ 1.0 และ 1.5 (Table 1) นอกจากนี ้นักเกตปลา
ทอดที่ผสมเมทิลเซลลูโลสและคาร์ บอกซีเมทิลเซลลูโลสร้ อยละ 2 ในแป้งคลุก มีปริ มาณนํ ้ามันที่ตา่ งจากตัวอย่าง
ควบคุมร้ อยละ 34.95 และ 30.87 ตามลําดับ เมื่อทอดที่อณ
ุ หภูมิ 180 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 5 นาที (ไม่แสดง
ในตาราง)
Table 1 The oil contents of fried fish nuggets at the concentration of 0, 1.0, 1.5 and 2.0% (w/w) in MC
and CMC fried at 180 ºC for various frying times.
Concentration (w/w) /
Time (min)
MC

CMC

Oil contents (%db)
0

1

2

control

17.48 ±0.07 Ed

17.64 ±0.43 Ea

19.77 ±0.54 Da

21.17 ±0.30 Ca

24.06 ±0.20 Ba

25.75 ±0.39 Aa

1.0%
1.5 %

16.43 ±0.25 Db

16.36 ±0.48 Db

17.02 ±0.06 Cb

17.84 ±0.20 BCb

18.34 ±0.36 Bb

20.01 ±0.41 Ab

14.54 ±0.38 Dc

15.76 ±0.14 Cb

16.50 ±0.17 Bb

17.04 ±0.42Bc

17.61 ±0.52 ABc

18.55 ±0.36 Ac

2.0 %

14.34 ±0.12 Cc

14.10 ±0.41 Cc

15.66 ±0.15 Bc

16.16 ±0.41 ABd

16.37 ±0.17 Ad

16.75 ±0.45 Ad

control

17.48 ±0.07 Ea

17.64 ±0.43 Ea

19.77 ± 0.54 Da

21.17 ±0.30 Ca

24.06 ±0.20 Ba

25.75 ±0.39 Aa

1.0 %

16.04 ±0.23 Eb

16.90 ±0.53 DB

17.30 ±0.47 Cb

18.03 ±0.37 BCb

18.77 ±1.10 Bb

19.94 ±0.45 Ab

1.5 %

14.82 ±0.44 Ec

16.05 ±0.10 Dc

16.66 ±0.38 CDc

17.06 ±0.47 BCc

17.77 ±0.36 Bc

18.83 ±0.82 Ac

2.0 %

3

4

5

14.06 ±0.61 Dc 15.52 ±0.16 Cc 15.97 ±0.12 Cc
16.58 ±0.15 BCd 17.26 ±0.14 ABd 17.80 ±0.17 Ad
A-E
,Means in the same row without a common superscript letter differ (P< 0.05) according to the least significant difference multiple range
test.
a-d
, Means in the same column without a common superscript letter differ (P< 0.05) according to the least significant difference multiple
range test.
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3. ผผลของความเข้ มข้ นของเมมทิลเซลลูโลสและคาร์ บอกซี
อ เมทิลเซลลลูโลสที่มีต่ออค่ าสีและค่ าความแข็
ค
ง
ของงนักเกตปลาททอด
จากการศึศึกษาค่าสีและะความแข็งของงนักเกตปลาททอด พบว่าที่ระดั
ะ บความเข้ มมข้ นต่าง ๆ ของงเมทิล
เซลลูลูโลสและคาร์ บอกซี
บ เมทิลเซลลูโลส มีแนววโน้ มไปในทางงเดียวกัน คือ มีคา่ ความสว่าาง( L*) ลดลง ค่าความเป็ น
สีแดง (a*) และค่าความเป็
า
นสีเหลื
ห อง (b*) เพิม่มขึ ้น เมื่อเวลาใในการทอดเพิมขึ
่ ้น เทียบกับบตัวอย่างควบบคุมที่
อุณหหภูมิในการทออดเดียวกัน (Fiigure 3) และเเมื่อเพิ่มอุณหภภูมิในการทอดด ค่า L* จะลดดลง ค่า a* เพิมขึ
่ม ้น
เนื่องงจากเมื่ออุณหภู
ห มิในการทอดสูง จะเกิดปฏฏิกิริยาเมลลาาร์ ด (Maillard reaction) ซึง่ เป็ นปฏิกิริยารระหว่าง
กรดออะมิโนกับนํ ้าตตาลรี ดวิ ซ์ โดยยมีความร้ อนสูสูงเป็ นตัวเร่ งปฏิฏิกิริยา ทําให้ผิวด้ านนอกขอองนักเกตปลาาทอดมีสี
นํ ้าตาลอย่างรวดเร็ร็ ว (Albert et al., 2009) (Figure 4)
ค่าความแข็งของนักเกตปลาทอดมีแแนวโน้ มเพิ่มขึน้น เมื่อความเข้มข้ นของเมทิลลเซลลูโลสและะคาร์ บอกซีเมทิลลเซลลูโลส แลละเวลาในการททอดเพิ่มขึ ้น (FFigure 3) อาจจเนื่องมาจากเมื่อความเข้ มข้ นเพิ่มขึ ้น และเวลาในการ
ทอดดนานขึ ้น เมทิลเซลลู
ล โลสและะคาร์ บอกซีเมทิทิลเซลลูโลสกลายเป็ นเจล (นิธิยา, 2553) เมื่อได้ รับควาามร้ อนห่อหุ้ม
ชิ ้นเนืนื ้อปลาไว้ และะเมื่อได้ รับควาามร้ อนเป็ นเวลลายาวนานขึน้น (Figure 4) อาจทํ
อ าให้ นํ ้าในนบริ เวณเปลือกผิวด้ านนอก
ของนนักเกตระเหยอออกไปมาก (SSaguy & Pinthhus, 1995) กลายเป็ นเปลือกที
อ ่แห้ งแข็ง เมืมื่อใช้ ใบมีดตัดเพื
ด ่อวัดค่า
ความมแข็ง จึงอาจสส่งผลให้ คา่ ความแข็งเพิ่มขึน้น และเมื่ออุณหภูมิในการทออดเพิ่มขึ ้น (Figgure 4) ทําให้ห้ ผิวของนัก
เกตมีมีการสูญเสียความชื
ค
้นออกไปมากขึ ้น ส่งผผลให้ นกั เกตปลาจึงมีความแแข็งมากขึ ้น (อัอังคณา, 2546)

Figuure 3 L*, a*, b* and hardnness values iin fried fish
n
fried at 160 ºC wwith (A) MC and (B) CMC, at
699nuggets
various concenttrations.
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Figuure 4 L*, a*, b* and hardness values of 1.5% MC (A) and CMC
C (B) in fried fish nuggetss, fried at varrious
tem
mperatures annd times.
4. ผผลการประเมิมินคุณภาพทางประสาทสัสัมผัส
ผลการประเมินคุณภาพพทางประสาททสัมผัสของนักเกตปลาที
ก
่ความเข้ มข้ นร้ อยยละ 0, 1.0, 1.5 และ 2.0
ของเเมทิลเซลลูโลสส ทอดที่เวลา 0 - 5 นาที อุณ
ณหภูมิในการททอด คือ 140 160
1 และ 180 องศาเซลเซียส พบว่านัก
เกตปปลาที่ทอดในเเวลา 0 - 2 นาที ทัง้ 3 อุณหภภูมิ นักเกตปลลายังไม่สกุ จึงไม่
ไ นํามาทําการรทดสอบทางปประสาท
สัมผัส ส่วนที่เวลา 3 – 5 นาที ทีอุ่ ณหภูมิ 140 องศาเซลเซียส
ย นักเกตปลาายังไม่สกุ ดี ส่ววนที่ 180 องศาาเซลเซียส
นักเกกตปลามีสีนํ ้าตตาลเข้ มขึ ้น แปป้งที่ชบุ พองตัวั และแตกออกกจึงไม่เป็ นที่ยอมรั
อ บ ส่วนกา รทอดที่อณ
ุ หภภูมิ 160
องศาาเซลเซียส ที่เวลา
ว ทอด 3 – 5 นาที พบว่าาที่เวลา 3 และะ 5 นาที มีคะแแนนเฉลี่ยความมชอบในด้ านลักษณะ
ปรากกฏ สี กลิน่ คววามกรอบของแป้ง การอมนํน ้้ามัน เนื ้อสัมผัส รสชาติ และะความชอบรววมน้ อยกว่าที่เวลา
ว 4 นาที
ดังนันั ้ เวลาที่เหมาาะสมในการทออดนักเกตปลาาที่คลุกแป้งผสสมเมทิลเซลลูโลส
โ คือ 4 นาทีที ที่อณ
ุ หภูมิ 160
1 องศา
เซลเเซียส (Figure 5) จากการศึกษาดั
ก งกล่าว จึงเลือกการทออดที่อณ
ุ หภูมิ 160 องศาเซลลเซียส เป็ นเวลลา 4 นาที มา
ทดสสอบทางประสาาทสัมผัสของนนักเกตปลาที่คคลุกแป้งผสมคคาร์ บอกซีเมทิลเซลลู
ล โลส ผลลปรากฏว่าคะะแนนเฉลี่ย
ความมชอบในด้ านลลักษณะปรากกฏ สี กลิน่ ควาามกรอบของแแป้ง การอมนํามั
้า น เนื ้อสัมผัส รสชาติ และความชอบ
รวม มีคา่ ใกล้ เคียงตั
ง วอย่างควบคุม
700

การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 55

overall
acceptance
taste

สาขาประมง

appearance
8
color
6
flavor

4

texture

3 minutes
4 minutes
5 minutes

hardpness
oiliness

Figure 5 The average sensory evaluation scores of fried fish nuggets with 1.5 % MC (w/w) fried at 160ºC

สรุ ป
นักเกตปลาที่คลุกด้ วยแป้งคลุกที่เติมเมทิลเซลลูโลสและคาร์ บอกซีเมทิลเซลลูโลส สามารถคงความชื ้น
และลดปริ มาณนํ ้ามันลงได้ โดยการเติมเมทิลเซลลูโลสและคาร์ บอกซีเมทิลเซลลูโลสที่ร้อยละ 2 ทําให้ นกั เกตทอด
มีคา่ ความชื ้นมากที่สดุ และมีปริ มาณนํ ้ามันน้ อยที่สดุ ส่วนอุณหภูมิและเวลาในการทอดนั้นมีผลต่อนักเกตปลา
ทอด คือ เมื่อใช้ เวลาในการทอดนานและอุณหภูมิสงู ความชื ้นจะลดลงปริ มาณไขมันเพิม่ ขึ ้น นักเกตมีคา่ ความ
สว่างลดลง แต่มีสีเหลืองเพิ่มขึ ้น และมีความแข็งเพิ่มมากขึ ้น ในด้ านการทดสอบทางประสาทสัมผัสนั้น การทอด
นักเกตที่อณ
ุ หภูมิ 160 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 4 นาที มีคะแนนเฉลี่ยความชอบในด้ านลักษณะปรากฏ สี กลิน่
ความกรอบของแป้ง การอมนํ ้ามัน เนื ้อสัมผัส รสชาติ และความชอบรวม ในระดับปานกลาง
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Mating Behaviour and Duration of Blue Swimming Crab (Portunus pelagicus)
Under Controlled Hatchery Conditions
Wasana Arkronrat1* and Vutthichai Oniam1

ABSTRACT
In this study, the mating behaviour of blue swimming crab, Portunus pelagicus, in broodstock
rearing tanks was observed (five couples, n = 5). The average carapace width and body weight of
male and female crabs were 10.83±1.05 and 10.86±0.94 cm and 88.12±20.86 and 89.50±23.12 g,
respectively. The results showed that under the hatchery conditions (salinity 32-33 ppt, water
temperature 28.3-29.2 °C, DO 4.34-5.13 mg/L, pH 8.09-8.22, total ammonia 0.010-0.084 mg-N/L,
nitrite 0.000-0.024 mg-N/L, and alkalinity 121-132 mg/L as CaCO3), mating process of this crab lasted
106.32±8.81 hours, it can be divided into four phases: pre-copulation, molting, copulation, and postcopulation. The whole pre-copulation lasted for 87.52±7.57 hours. The molting lasted for 4.52±0.45
hours. The copulation lasted for 3.98±0.40 hours. The post-copulation lasted for 9.98±0.81 hours.
These knowledge can be applied in crab broodstock production sectors, especially in hatchery
breeding operations.

Key words: blue swimming crab, Portunus pelagicus, mating behaviour
*Corresponding Author; e-mail address: ffiswna@ku.ac.th
1

Klongwan Fisheries Research Station, Academic Support Division, Faculty of Fisheries, Kasetsart University,
Prachuap Khiri Khan 77000, Thailand.
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INTRODUCTION
The blue swimming crab (Portunus pelagicus) a commercially important species, is
distributed throughout the coastal waters of tropical regions of the western Indian Ocean and the
Eastern Pacific. Due to overfishing and marine pollution, the natural resource and fisheries production
of blue swimming crab in a marine environment has shown a downward trend since 1999 (FAO, 2013;
Department of Fisheries, 2015). The culturing of blue swimming crab is believed to be one way of
increasing the productivity without placing undue pressure on the wild stock and on the stability of
farmers’ jobs.
Currently, many countries are actively involved in this crab culture and associated research,
e.g. the Philippines, Indonesia, India, Australia, Malaysia and Thailand (Josileen and Menon, 2005;
Oniam and Arkronrat, 2013). However, studies on blue swimming crab broodstock production in
hatchery conditions are very limited. To produce and utilize domesticated broodstock is an important
first step for the seed production and development of crab farming. The production of berried females
in broodstock rearing tank is essential to ensure selective breeding and for mating of blue swimming
crabs to be successful in hatchery conditions. This study describes the mating behaviour and
duration of blue swimming crab, P. pelagicus under controlled hatchery conditions. The knowledge
gained from the study will be useful for crab brodstock production and the development of crab
farming, which are important factors regarding farmers’ job stability in the future.

MATERIALS AND METHODS
Source of experimental crabs
This study was conducted in the hatchery of the Klongwan Fisheries Research Station,
Prachuap Khiri Khan Province, Thailand during June to July 2015. The blue swimming crabs were
caught using a small-scale crab trap by small-scale fishermen in the coastal area of Prachuap Bay,
Prachuap Khiri Khan province, Thailand (11º50´ N, 99º49´ E). Crabs were transferred to 1.5×2.5×1.2
m2 concrete ponds, at a density of 5 crabs/m2. Crabs were fed with shrimp feed No. 4S
(STARTEQC™, pellet size of 3.5 mm, 38% protein) at 5% of body weight per day, for 14 days. Then,
similar-sized male and female crabs were randomly sampled to be reared in 2,000 L fiber tanks for
broodstock, at two couples per tank (4 tanks). The sexual dimorphism of this crab species are
distinguished by the shape of the abdomen, i.e., the male’s abdomen is T-shaped (Figure 1a) and the
female’s abdomen is semi-circular (Figure 1b). In addition, male crabs were selected only the intermolt stage (Figure 2a) and female crabs selected only the pre-molt stage or redliner formed on the
fifth pereiopod (Figure 2b). The redliner is the final stage before molting and crabs in this stage
usually molt within three days (Marshall et al., 2005).
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Figuure 1. Abdom
men characteeristics of maale (a) and feemale (b) bluue swimmingg crab, P. pelagicus.

Figuure 2. Characteristics of inter-molt staage in male (a) and pre-molt stage oor redliner formed on the
fifth pereiopod
p
in female (b) blue swimm
ming crab, P. pelagicuus (Photo addapted from
Dr. Sukkrit Nimitkul, Departmennt of Aquaculture, Facultyy of Fisheriess, Kasetsart University).
U
Brooodstock management
For each male and female craabs, the folloowing data were
w recordded: carapacce width (in
centtimeters) andd body weighht (in grams)). The carapaace width waas measuredd between thhe tips of the
epibbranchial spinnes using veernier calipers
rs. The body weight was measured
m
byy digital weigghing.
In the brroodstock tanks, all crabss were fed with
w mixed feeeds (50% traash fish, fresh Selaroidess
sp. aand 50% shrrimp feed Noo.4) at aboutt 5% of bodyy weight per day (once a day at 4.000 PM), for 30
dayss. Throughouut the study, a static waater depth of about 80 cm
c was mainntained and 30% of the
wateer was exchaanged each morning in each tank. Feces
F
and uneaten feedd were removved daily byy
siphhoning. Beforre water excchange, the water qualityy was analyzzed. Salinityy was measuured using a
refraactometer (PPrimatech; Jaakarta, Indonnesia), pH using a portaable pH metter (pH 11; Cyber
C
Scan;
Nijkeerk, the Nethherlands), teemperature aand dissolveed oxygen concentrationn (DO) usingg an oxygen
meteer (550A; YSSI Inc,; Yelloww Springs, OOH, USA), and total amm
monia, nitritee and alkaliniity using the
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indophenol blue method, the colorimetric method, and the titration method, respectively (APHA et al.
2012).
Observation of mating behaviour and data collection
After crabs rearing in broodstock tanks, mating behaviour and duration were checked and
recorded every 30 minutes. Simple descriptive biological aspect analysis was used to draw basic
conclusions about the characteristics of mating.

RESULTS AND DISCUSSION
The mating behaviour of the brachyuran crabs can be divided into four phases, i.e. (1) precopulation, (2) molting, (3) copulation, and (4) post-copulation (Shelley and Lovatelli, 2011;
Soundarapandian et al., 2013; Waiho et al., 2015). In this study, the average carapace width and
body weight of male and female blue swimming crab, P. pelagicus were 10.83±1.05 and 10.86±0.94
cm and 88.12±20.86 and 89.50±23.12 g, respectively, and mating behavior of this crab was
observed in five couples (n = 5). Under hatchery conditions (salinity 32-33 ppt, water temperature
28.3-29.2 °C, DO 4.34-5.13 mg/L, pH 8.09-8.22, total ammonia 0.010-0.084 mg-N/L, nitrite 0.0000.024 mg-N/L, and alkalinity 121-132 mg/L as CaCO3), this behaviour showed that total mating
sequence of blue swimming crab (from pre-copulation to the end of post-copulation) lasted about
106.32±8.81 hours, as follows:
(1) pre-copulation
Male crabs were attracted to female crab as early about 10-24 hours after they were placed
together in the broodstock tanks. The male crab moved towards her and catch the female with his
chelae and embraces while using his walking legs hold her beneath him to form a position called
cradle-carrying position. During this position, the male crab is active and aggressive but the female
crab is decrease in the activity. This position is known as the pre-copulatory guarding (Waiho et al.,
2015). The whole pre-copulation of blue swimming crab lasted about 87.52±7.57 hours. The
positioning of female right underneath the male’s body during pre-copulatory guarding is common in
other brachyurans, such as the swimming crab, Arenaeus cribarius (Pinheiro and Fransozo, 1999),
the intertidal crab, Hemigrapsus sexdentatus (Brockerhoff and Mc Lay, 2005), the pill-box crab,
Halicarcinus cookii (Van Den Brink and McLay, 2010), the flower crab, Charydis feriata
(Soundarapandian et al., 2013), and the orange mud crab, Scylla olivacea (Waiho et al., 2015).
(2) molting
The female crabs do not feed about 1-2 days prior to molting. At the time of female crab’s
molting, the male crab moves around the female crab and also protect her from others still female
crab attain normal hardness of the exoskeleton. The molting process of female blue swimming crab
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lasted about 4.52±0.45 hours. Similar results for other brachyuran crabs have been reported, the
molting process lasted about 4-5 hours (Pinheiro and Fransozo, 1999; Brockerhoff and Mc Lay, 2005;
Van Den Brink and McLay, 2010; Soundarapandian et al., 2013; Waiho et al., 2015). In many
brachyuran crabs, the molting cycle is an important activity during copulation hence the mating males
are invariably hard, so that male gonopods must be able to successfully penetrate the female
gonopores. Therefore, all males must have a hard exoskeleton in order to mate successfully. Female
crab about to molt is release a pheromone which attracts the male, and this male then protects the
female (Waterman, 1961).
(3) copulation
After female crab molting, the male crab flipped body of the female crab over using his
chelipeds and walking legs (pereiopods) while her exoskeleton was still soft (Figure 3a). Then, the
male crab on top and holding the female below him using his 2nd to 4th walking legs (Figure 3b). In this
time, female opened up her abdomen, exposing her gonopores to allow the insertion of the male’s
gonopods and the transfer of sperm (Figure 3c). The copulation process of blue swimming crab
lasted about 3.98±0.40 hours. This is consistent with most brachyurans (McLay and López Greco,
2011), although some crabs such as Charydis feriata (Soundarapandian et al., 2013) and Scylla
olivacea (Waiho et al., 2015) had a long time of copulation, i.e. lasted about 6-7 hours.
(4) post-copulation
Male crab quarding female crab after copulation (Figure 3d). The guarding males were
aggressive during this period. This is also known as post-copulatory guarding (Waiho et al., 2015).
The whole post-copulation lasted about 9.98±0.81 hours. Then, the exoskeleton of the female had
hardened and the male finally abandoned female. Similar results for other brachyuran crabs have
been reported (Van Den Brink and McLay, 2010; Soundarapandian et al., 2013; Waiho et al., 2015).
In current study, the mating process of blue swimming crab, P. pelagicus was consistent with
other brachyuran crabs (Pinheiro and Fransozo, 1999; Brockerhoff and Mc Lay, 2005; Van Den Brink
and McLay, 2010; Soundarapandian et al., 2013; Waiho et al., 2015). However, the molting stages,
size, sex ratio and stocking density were important elements affecting the mating success of the
crabs (Van Den Brink and McLay, 2010; Chua et al., 2014; Waiho et al., 2015). Therefore, more
extensive research has to be done to determine the effects of molting stages, size, sex ratio and
stocking density on the P. pelagicus broodstock production.
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Figuure 3. Matingg behaviour of
o blue swim
mming crab, Portunus
P
pellagicus: (a) mmale crab flipping newlyy
moltedd female to copulation,
c
(bb) copulationn between male and femmale crab, (c)) insertion off
male’s gonopods innto female’s gonopores and
a (d) post-copulatory gguarding.

CONCLUSION
The bluue swimmingg crab, P. pelagicus broodstock production in controlleed hatcheryy
condditions is essential for thhat knowledgge on matingg behavior. From this stuudy it is sugggested thatt
matiing process of this crab lasted 106.332±8.81 hours was divided into four phases: pree-copulation,
moltting, copulation, and posst-copulation. Pre-copulation lasted foor 87.52±7.557 hours befoore the pairs
diseengaged for female craab to molt. Molting proocess was 4.52±0.45
4
hoours. Copulation lasted
for3.98±0.40 hours, and occcurred whilee female craab’s exoskeleton was sstill soft. Posst-copulation
lasteed for 9.98±00.81 hours. These
T
knowleedge can bee applied in crab
c broodsttock production sectors,
espeecially in hattchery breedding operatioons, i.e. crabb broodstockk managemeent. Moreoveer, there is a
posssibility to impprove broodsstock quality by selective breeding prrograms (Gaoo et al., 20088). This is an
interresting point for future stuudy.
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ความสัมพันธ์ ระหว่ างปริมาณคลอโรฟิ ลล์ เอ และคุณภาพนา้
ในพืน้ ที่ช่ ุมนา้ หนองเล็งทราย จังหวัดพะเยา
Relationships between Chlorophyll a and Water Quality
In Nong Leng Sai Wetland, Phayao Province
กัญญาณัฐ สุนทรประสิทธิ์1* และ ลลิตา ข่วงบุญ1
Kanyanat Soontornprasit1* and Lalita Khungboon1

บทคัดย่ อ
การศึกษาความสัมพันธ์ ระหว่าง ความเข้ มข้ นของคลอโรฟิ ลล์ เอ และคุณภาพนา้ โดยการออกสารวจเก็บ
ตัวอย่างตังแต่
้ เดือนมกราคม ถึงกันยายน 2559 ทาการศึกษา 5 ครัง้ เก็บตัวอย่างในหนองเล็งทรายจานวน 7 สถานี
และในล าห้ วยสาขา 7 สาย ผลการศึ ก ษาพบว่ า ความเข้ มข้ นของคลอโรฟิ ลล์ เอ อุ ณ หภู มิ แอมโมเนี ย ม
ออร์ โธฟอสเฟต ความเป็ นกรด-เบส ความโปร่ งแสงและปริ มาณออกซิเจนที่ ละลายนา้ มีค่าอยู่ระหว่าง 0.00-10.72
ไมโครกรั มต่อลิตร, 20.74-31.62 องศาเซลเซียส, 0.00-5.00 มิลลิกรั มต่อลิตร, 0.00-0.70 มิลลิกรั มต่อลิตร, 7.359.89, 5.0-67.5 เซนติเมตร และ 0.81-9.65 มิลลิ กรั มต่อลิ ตร ตามล าดับ จากผลการศึกษาความสัมพันธ์ ระหว่าง
ความเข้ มข้ นของคลอโรฟิ ลล์เอ และคุณภาพนา้ แสดงให้ เห็นว่าคลอโรฟิ ลล์ เอ มีความสัมพันธ์ อย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิติที่ระดับความเชื่อมัน่ 95 เปอร์ เซ็นต์ กับค่าอุณหภูมิ ความเป็ นกรด-เบส และแอมโมเนียม ในทิศทางเดียวกัน
อย่างไรก็ตาม ความเข้ มข้ นของคลอโรฟิ ลล์ เอ ยังมีความสัมพันธ์ แบบผกผันกับความเข้ มข้ นของไนเตรทและความ
โปร่ งแสง อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมัน่ 99 และ 95 เปอร์ เซ็นต์ ตามลาดับ

ABSTRACT
Studies on relationships between chlorophyll a concentration and water quality were carried out
every 2 month during January to September 2016. Data were collected from 7 stations in the Nong Leng
Sai Wetland as well as from branch creek in 7 canals. The results indicated that the concentrations of
chlorophyll a, temperature, ammonium, orthophosphate, pH, transparency, and dissolved oxygen ranged
between 0.00-10.72 µg/L, 20.74-31.62 oC, 0.00-5.00 mg/L, 0.00-0.70 mg/L, 7.35-9.89, 5.0-67.5 cm. and
0.81-9.65 mg/L, respectively. The results from correlation analysis indicated that there were positive
relationships between chlorophyll a and temperature, pH, and ammonium concentration at significance
levels of α<0.05. Moreover, there was negative relationship between chlorophyll a and nitrate at
significance levels of α<0.01, and transparency α<0.05, respectively.

Key Words: water quality, chlorophyll a, Nong Leng Sai Wetland
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คานา
พื น้ ที่ ชุ่มน า้ หนองเล็ งทราย เป็ นแหล่ งน า้ ที่ มีความส าคัญ ระดับ ภู มิ ภาค มี เนื อ้ ที่ ป ระมาณ 9.6 ตาราง
กิโลเมตร (6,000 ไร่ ) (ภัทรมาศ, 2559) เนื่องจากเป็ นแหล่งนา้ ที่รวมแม่น ้าสาขาย่อยก่อนที่จะไหลไปรวมกับกว๊ าน
พะเยา และไหลลงสู่แม่น ้าอิง ที่มีความสัมพันธ์กบั วิถีชีวิตของชุมชน รวมถึงมีความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต ไม่ว่า
จะเป็ นพันธุ์พืช พันธุ์สตั ว์ เพราะเป็ นแหล่งในการเพาะขยายพันธุ์ ของสิ่งมีชีวิตชนิดต่างๆ เพื่อเป็ นกลไกให้ ระบบ
นิ เวศมีความสมบูรณ์ (สานักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้ อ ม, 2542) ครอบคลุมหลายตาบล ได้ แก่ ป่ าแฝก
ศรี ถ้อย แม่ใจ และบ้ านเหล่า ในอาเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา ปั จจุบันหนองเล็งทรายเป็ นแหล่งน า้ ธรรมชาติที่ มี
สภาพตืน้ เขิน และเกิดการเปลี่ยนแปลงไปจากการใช้ ประโยชน์ เนื่องจากมีการเพิ่มขึน้ ของจานวนประชากรรอบ
หนองเล็งทราย รวมทัง้ การใช้ ประโยชน์ ด้วยวิธีการที่มีผลต่อสภาพและคุณภาพของแหล่งนา้ ซึ่งมีสาเหตุสาคัญ
จากการระบายน ้าเสียจากบ้ านเรื อน นาข้ าว ฟาร์ มเพาะเลี ้ยงสัตว์น ้า และฟาร์ มเลี ้ยงสัตว์โดยไม่มีการบาบัด และยัง
มีสารพิษตกค้ างจากการเกษตรกรรม ที่ไหลลงสู่แหล่งนา้ ส่งผลให้ คุณภาพนา้ เสื่อมโทรมลง สิ่งมีชีวิตที่จะได้ รับ
ผลกระทบอันดับแรก คือ พวกแพลงก์ตอน เพราะถือว่าเป็ นผู้ผลิตและผู้บริ โภคขันแรก
้
ๆ ของห่วงโซ่อาหาร หากเกิด
สภาวะไม่เหมาะสมต่อการเจริ ญเติบโตของแพลงก์ตอนพืชหยุดชะงัก ก็จะส่งผลทาให้ เกิดการเสียสมดุลในห่วงโซ่
อาหาร (นิสา และคณะ, 2548) ประโยชน์ของแพลงก์ตอนที่สาคัญคือ เป็ นอาหารของสัตว์น ้า และ สามารถเป็ นตัวชี ้
ความอุดมสมบูรณ์ ของแหล่งประมง (ลัดดา, 2541) ซึ่งเป็ นประโยชน์ ต่อการทาการประมง คลอโรฟิ ลล์เป็ นสารสี
เขียว ซึง่ เป็ นตัวสาคัญในการสังเคราะห์แสง โดยคลอโรฟิ ลล์ เอ สามารถพบในแพลงก์ตอนพืชหรื อสาหร่ ายทุกชนิด
คลอโรฟิ ลล์ เอ จึงเป็ นพารามิ เตอร์ ห นึ่งซึ่งมักจะน ามาใช้ ในการประเมินระดับความอุดมสมบู รณ์ และจาแนก
ประเภทของแหล่ งน า้ (Niles et al., 1996) ดังนัน้ จึงศึกษาความสัมพัน ธ์ ระหว่างปริ มาณคลอโรฟิ ลล์ เอ และ
คุณภาพน ้าในพื ้นที่ช่มุ น ้าหนองเล็งทราย จังหวัดพะเยา โดยผลจากการศึกษานี ้สามารถนาไปใช้ เป็ นข้ อมูลพื ้นฐาน
ในการประเมินสถานภาพน ้าของพื ้นที่ช่มุ น ้าหนองเล็งทรายและเป็ นข้ อมูลในการกาหนดทิศทางการอนุรักษ์ ต่อไป

อุปกรณ์ และวิธีการ
พืน้ ที่และสถานีเก็บตัวอย่ าง
1. บริ เวณปากห้ วยที่ รับนา้ เสีย กาหนดพื น้ ที่ และจุดเก็บตัวอย่างบริ เวณปากลาห้ วยที่ รับนา้ เสีย จานวน
7 สถานี (Figure 1) ทาการศึกษาคุณภาพนา้ ทางกายและทางเคมี โดยทาการเก็บตัวอย่างทุ กๆ 2 เดือน ตังแต่
้
เดือนมกราคมถึงกันยายน 2559 โดยบริ เวณบ้ านป่ าแฝกเป็ นพืน้ ที่ ชุมชนที่อยู่อาศัยหนาแน่น ประกอบกับการทา
นาข้ าวและสวนแคนตาลูป บ้ านสันสลีเป็ นที่ตงชุ
ั ้ มชนและปศุสตั ว์ บ้ านสันกาแพงเป็ นพื ้นที่เกษตรกรรม บ้ านเจริ ญ
ราษฎร์ เป็ นพื ้นที่เกษตรกรรมทานาและทาสวน บ้ านศรี ถ้อยที่ตงชุ
ั ้ มชนและทาเกษตรกรรม เป็ นแหล่งน ้าดิบสาหรับ
ผลิตประปา บ้ านดงอินตา เป็ นพื น้ ที่เกษตรกรรมทานา ทาสวนและที่ตงั ้ ชุมชน และเทศบาลแม่ใจเป็ นที่ตงชุ
ั ้ มชน
เป็ นแหล่งน ้าดิบสาหรับผลิตประปา
2. บริ เวณหนองเล็งทราย กาหนดจุดเก็บตัวอย่างคุณภาพนา้ และคลอโรฟิ ลล์ เอ ในบริ เวณหนองเล็ง
ทรายจานวน 7 สถานี (Figure 1) โดยออกสารวจทุก ๆ 2 เดือน ตังแต่
้ เดือนมกราคมถึงกันยายน 2559
วิธีการเก็บตัวอย่ างคุณภาพนา้ ในภาคสนาม
1. ทาการเก็บตัวอย่างน ้าตามสถานีที่กาหนด โดยใช้ กระบอกเก็บน ้า เก็บน ้าที่ระดับผิวน ้า (ลึกจากผิวน ้า
ประมาณ 30 เซนติเมตร) ทาการศึกษาคุณภาพน ้าทัว่ ไป ด้ วยเครื่ องวัดคุณภาพน ้าหลายตัวแปรยี่ห้อ YSI รุ่ น 556
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MPS ได้ แก่ ออกซิเจนละลายน ้า (mg/L) การนาไฟฟ้า (µS/cm) อุณหภูมิ (๐C) ความเป็ นกรด-เบส ความลึก (m)
ความโปร่ งแสง (cm) ปริ มาณของแข็งทังหมดที
้
่ละลายในน ้า (mg/L) และความเค็ม (ppt) จากนันจดบั
้
นทึกข้ อมูล
2. สาหรั บตัวอย่างนา้ ที่ใช้ ในการวิเคราะห์ ปริ มาณธาตุอาหาร จะทาการกรองในภาคสนามโดยใช้ ชุด
กรองปริ มาณสารอาหารขนาดเล็ก และกระดาษกรองใยแก้ วชนิด GF/F เส้ นผ่านศูนย์กลางขนาด 25 มิลลิเมตร
ใส่ในหลอดพลาสติกขนาด 10 มิลลิลิตร ตัวอย่างที่กรองได้ จะถูกแช่ไว้ ในนา้ แข็ง แล้ วนากลับมาวิเคราะห์ ทาง
เคมี ในห้ องปฏิ บั ติ ก าร เพื่ อ วิ เคราะห์ ป ริ ม าณแอมโมเนี ย ม (mg/L) ไนไตรท์ (mg/L) ไนเตรท (mg/L) ออร์ โธ
ฟอสเฟต (mg/L) ตามวิธีวิเคราะห์ ของ APHA et al. (2012) และคลอโรฟิ ลล์ เอ (mg/L) ตามวิธีวิเคราะห์ ของ
Strickland and Parsons (1972) ในห้ องปฏิบตั ิการต่อไป
การวิเคราะห์ ข้อมูลทางสถิติ
การศึกษาความสัมพันธ์ ระหว่างคุณภาพนา้ และปริ มาณคลอโรฟิ ลล์ เอ ดาเนิ นการโดยวิธีการวิเคราะห์
ร้ อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน วิเคราะห์ข้อมูลความแปรปรวน ทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยโดย
ใช้ T-test เปรี ยบเที ยบประชากร 2 กลุ่ม (Table 1) และ F-test เปรี ยบเที ยบค่าเฉลี่ยของคุณภาพนา้ และปริ มาณ
คลอโรฟิ ลล์ เอ ของแต่ละสถานี ที่ ท าการเก็ บข้ อมูลและในช่ วงเวลาที่ แตกต่างกันโดยวิธีของ Duncan's multiple
range test และหาความสัมพันธ์ ระหว่างคุณภาพนา้ และปริ มาณคลอโรฟิ ลล์ เอ โดยวิธีของ Pearson correlation ที่
ระดับความเชื่อมัน่ 95% (p< 0.05)

Figure 1 Map indicating the 14 stations of water quality survey in tributaries (T1-T7)
and Nong Leng Sai Wetland (ST1-ST7)

ผลและวิจารณ์ ผลการทดลอง
คุณภาพนา้ ในพืน้ ที่ช่ ุมนา้ หนองเล็งทราย
คุณภาพน ้าบริ เวณลาห้ วยสาขาของหนองเล็งทราย (T1-T7) ได้ แก่ ความโปร่ งแสง อุณหภูมิ การนาไฟฟ้า
ปริ มาณของแข็งที่ละลายในนา้ ปริ มาณออกซิเจนที่ละลายนา้ ความเป็ นกรด-เบส ปริ มาณแอมโมเนียม ไนไตรท์
ไนเตรท ออร์ โธฟอสเฟต และคลอโรฟิ ลล์ เอ โดยความโปร่ งแสงมีค่า อยู่ในช่ วง 6.5-60.0 เซนติเมตร มีค่าเฉลี่ ย
เท่ากับ 26.0±16.2 เซนติเมตร อุณหภูมิมีคา่ อยู่ในช่วง 20.74-29.82 องศาเซลเซียส มีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 26.33±2.50
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องศาเซลเซี ย ส การน าไฟฟ้ า มี ค่ า อยู่ ใ นช่ ว ง 0.063-0.521 ไมโครซี เมนส์ ต่ อ เซนติ เมตร มี ค่ า เฉลี่ ย เท่ า กั บ
0.195±0.090 ไมโครซีเมนส์ต่อเซนติเมตร ปริ มาณของแข็งที่ละลายในน ้ามีค่าอยู่ในช่วง 48-328 มิลลิกรัมต่อลิตร
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 124±50 มิลลิกรัมต่อลิตร ปริ มาณออกซิเจนที่ละลายนา้ มีค่าอยู่ในช่วง 0.81-9.65 มิลลิกรัมต่อ
ลิตร มีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 6.28±2.39 มิลลิกรัมต่อลิตร ความเป็ นกรด-เบส มีคา่ อยู่ในช่วง 7.35-9.67 มีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ
8.71±0.43 ปริ ม าณแอมโมเนี ย มมี ค่ า อยู่ ในช่ วง 0.01-5.00 มิ ล ลิ ก รั ม ต่ อลิ ตร มี ค่ าเฉลี่ ย เท่ ากับ 0.80±1.11
มิลลิกรัมต่อลิตร ไนไตรท์มีคา่ อยู่ในช่วง 0.00-0.07 มิลลิกรัมต่อลิตร มีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 0.02±0.02 มิลลิกรัมต่อลิตร
ไนเตรทมีค่าอยู่ในช่วง 0.001-0.003 มิลลิ กรั มต่อลิ ตร มี ค่าเฉลี่ยเท่ ากับ 0.002±0.001 มิลลิกรั มต่อลิ ตร ออร์ โธ
ฟอสเฟตมี ค่ า อยู่ ใ นช่ ว ง 0.00-0.70 มิ ล ลิ ก รั ม ต่ อ ลิ ต ร มี ค่ าเฉลี่ ย เท่ า กั บ 0.11±0.17 มิ ล ลิ ก รั ม ต่ อ ลิ ต ร และ
คลอโรฟิ ลล์ เอมีคา่ อยู่ในช่วง 0.00-12.36 ไมโครกรัมต่อลิตร มีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 4.53±3.07 ไมโครกรัมต่อลิตร
คุณภาพน ้าบริ เวณหนองเล็งทราย (ST1-ST7) พบว่าความโปร่ งแสงมีค่าอยู่ในช่วง 5.0-67.5 เซนติเมตร
มีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 28.01±17.0 เซนติเมตร อุณหภูมิมีคา่ อยู่ในช่วง 22.97-31.62 องศาเซลเซียส มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
27.62±2.37 องศาเซลเซียส การนาไฟฟ้ ามีค่า อยู่ในช่วง 0.072-0.314 ไมโครซีเมนส์ ต่อเซนติเมตร มีค่าเฉลี่ ย
เท่ากับ 0.167±0.050 ไมโครซีเมนส์ตอ่ เซนติเมตร ปริ มาณของแข็งที่ละลายในน ้ามีคา่ อยู่ในช่วง 43-191 มิลลิกรัม
ต่อลิ ต ร มี ค่าเฉลี่ ย เท่ ากับ 107±3 มิ ล ลิ ก รั ม ต่อลิ ตร ปริ ม าณออกซิ เจนที่ ล ะลายน า้ มีค่ า อยู่ในช่ วง 2.70-8.83
มิลลิกรั มต่อลิตร มี ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 6.16±1.59 มิลลิกรั มต่อลิตร ความเป็ นกรด-เบส มีค่าอยู่ในช่วง 7.97-9.89
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 8.75±0.40 ปริ มาณแอมโมเนียมมีค่าอยู่ในช่วง 0.00-5.00 มิลลิกรัมต่อลิตร มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
0.76±1.12 มิลลิกรั มต่อลิตร ไนไตรท์ มีค่า อยู่ในช่วง 0.00-0.40 มิลลิกรั มต่อลิตร มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.05±0.10
มิลลิกรัมต่อลิตร ไนเตรทมีคา่ อยู่ในช่วง 0.001-2.325 มิลลิกรัมต่อลิตร มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.656±0.850 มิลลิกรัม
ต่อลิตร ออร์ โธฟอสเฟตมีคา่ อยู่ในช่วง 0.00-5.00 มิลลิกรัมต่อลิตร มีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 0.08±0.11 มิลลิกรัมต่อลิตร
และคลอโรฟิ ลล์ เอมีคา่ อยู่ในช่วง 0.00-10.72 ไมโครกรัมต่อลิตร มีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 3.35±2.70 ไมโครกรัมต่อลิตร
ซึง่ ค่าพารามิเตอร์ คณ
ุ ภาพน ้าส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์ มาตรฐานของแหล่งน ้าผิวดิน ยกเว้ น ค่าความโปร่ งแสง ที่ต่า
กว่า 30-60 เซนติเมตร ซึ่งเป็ นค่าที่ค่อนข้ างต่าแต่ส่วนใหญ่ อยู่ในเกณฑ์ ที่กาหนด อาจจะเกิดจากปริ มาณการใช้
ประโยชน์ของแต่ละพื ้นที่ทาให้ ได้ รับปริ มาณสารอาหารจากการชะล้ างที่แตกต่างกัน และค่าปริ มาณออกซิเจนที่
ละลายนา้ ที่ต่ากว่า 3 มิลลิกรั มต่อลิตรในบางสถานีและบางช่วงเวลา โดยพบปริ มาณออกซิเจนละลายต่ากว่า
เกณฑ์คณ
ุ ภาพน ้าที่เหมาะสมต่อการดารงชีวิตของสัตว์น ้า (3 มิลลิกรัมต่อลิตร) และเกณฑ์มาตรฐานของแหล่งน ้า
ผิวดินประเภท 2 (6 มิลลิกรัมต่อลิตร) (สันธิวฒ
ั น์ และคณะ, 2556)
เมื่อเปรี ยบเทียบความแตกต่างระหว่างประเภทแหล่งน ้านิ่งและแหล่งน ้าไหลพบว่าอุณหภูมิ ไนไตรท์ และ
ไนเตรทมีความแตกต่างกันอย่างที่ระดับนัยสาคัญ 95 เปอร์ เซ็นต์ โดยอุณหภูมิ ไนไตรท์ และไนเตรทในลาห้ วยมี
ค่าเฉลี่ ยต่ากว่าในหนองเล็งทราย (Table 1) เมื่อพิ จารณาคุณ ภาพน า้ ตามช่ วงเวลาพบว่ามีความแตกต่างกัน
ระหว่างช่วงฤดูแล้ งและนา้ หลาก โดยอุณหภูมิของนา้ ไนเตรทและปริ มาณออกซิเจนที่ ละลายนา้ ในฤดูแล้ งมีค่า
เท่ากับ 23.55 องศาเซลเซียส 0.00 มิลลิกรัมต่อลิตรและ 2.84 มิลลิกรัมต่อลิตร ตามลาดับ ซึง่ มีคา่ ต่ากว่าในฤดูน ้า
หลากอย่างมีนัยสาคัญที่ระดับ 95 เปอร์ เซ็นต์ (Table 1) โดยคลอโรฟิ ลล์ เอ บริ เวณพืน้ ที่ตอนบนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
4.94±2.65 ไมโครกรั มต่อลิตร ซึ่งมีค่ามากกว่าพืน้ ที่ตอนล่างมีค่าเท่ากับ 2.68±3.07 ไมโครกรัมต่อลิตร อย่างมี
นัย ส าคัญ ที่ ระดับ 95 เปอร์ เซ็ น ต์ (Table 1, Figure 2-3) ส่ วนคุ ณ ภาพน า้ บริ เวณฝั่ งตะวัน ออกมี ค่ าปริ ม าณ
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แอมโมเนียมเท่ากับ 1.30 มิลลิกรัมต่อลิตร และออร์ โธฟอสเฟตเท่ากับ 0.25 มิลลิกรัมต่อลิตร ซึง่ สูงกว่าคุณภาพน ้า
บริ เวณฝั่ งตะวันตกอย่างมีนยั สาคัญที่ระดับ 95 เปอร์ เซ็นต์ เนื่องจากบริ เวณฝั่ งตะวันออกมีการตังชุ
้ มชนที่อยู่อาศัย
หนาแน่นประกอบกับการทานาข้ าวทาให้ ได้ รับสารอาหารจากการซักล้ างและการใช้ ปยในการท
ุ๋
านา (Table 1)
Table 1 Water Quality in Nong Leng Sai Wetland during January to September 2016
Water
Quality
Temperature (๐C)
Conductivity (µS/cm)
Total Dissolved Solids (mg/L)
Salinity (ppt)
Dissolved Oxygen (mg/L)
pH
Transparency (cm)
NH4+ (mg/L)
NO2- (mg/L)
NO3- (mg/L)
PO43- (mg/L)
Chlorophyll a (µg/L)

Type
Nong Tributary
27.62a 26.33b
0.167
0.195
107
125
0.08
0.09
6.16
6.28
8.75
8.71
28.05
25.96
0.76
0.80
0.05a
0.02b
0.66a
0.00b
0.08
0.11
3.35
4.53

Season
Zone
Area
Dry
High Upper Lower West East
a
23.55
27.89b 27.07 26.90 30.68 26.87
0.168
0.184 0.171 0.193 0.176a 0.197b
116
115
108
125
106
125
0.08
0.08 0.08 0.09 0.08a 0.09b
2.84a
7.10b 6.13 6.34 8.50 6.35
8.62
8.76 8.68 8.79 8.97a 8.82b
32.43
25.64 24.59 30.14 57.50 26.73
0.54
0.84 0.59 1.02 1.30a 0.92b
0.01
0.04 0.04 0.04 0.25 0.04
a
0.00
0.66 b 0.27 0.41 2.33 0.23
0.22
0.06 0.08 0.11 0.25a 0.11b
4.29
3.55 4.94a 2.68b 6.93a 3.94b

Remark* Type of water source consist of 1) Nong Leng Sai Wetland and 2) tributary
Season consist of 1) Dry periods (January-April) and 2) High-load periods (May-September)
Zone consist of 1) Upper zone (ST1-4) and 2) Lower zone (ST5-7)
Sampling area consist of 1) East (ST3, ST6, ST7) and 2) Lower zone (ST1, ST2, ST4, ST5)

Figure 2 Compararison of water quality in Nong Leng Sai Wetland during January to September 2016
717

สาขาประมง

การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 55

Figure 3 Chlorophyll a concentrations at tributaries (T1-T7)
and Nong Leng Sai Wetland (ST1-ST7)
ความสัมพันธ์ ระหว่ างคุณภาพนา้ และปริมาณคลอโรฟิ ลล์ เอ
จากการทดสอบทางสถิติ พบว่า คลอโรฟิ ลล์ เอ มีความสัมพันธ์อย่างมีนยั สาคัญที่ระดับความเชื่อมัน 95
เปอร์ เซ็นต์ กับค่าอุณหภูมิ ความเป็ นกรด-เบส และความเข้ มข้ นของแอมโมเนียม-ไนโตรเจน ในทิศทางเดียวกัน
คิ ด เป็ นร้ อยละ 23.8 22.7 และ 20.9 ตามล าดั บ นอกจากนี ย้ ั ง พบว่ า ความเข้ มข้ นของคลอโรฟิ ลล์ เอ มี
ความสัมพันธ์ แบบผกผันกับความโปร่ งแสง คิดเป็ นร้ อยละ 27.5 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมัน่
95 เปอร์ เซ็นต์ และ ความเข้ มข้ นของไนเตรท-ไนโตรเจน คิดเป็ นร้ อยละ 40.5 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ
ความเชื่อมัน่ 99 เปอร์ เซ็นต์ (Table 2)
Table 2 Relationships between Chlorophyll a and Water Quality in Nong Leng Sai Wetland
Correlation
Temp. DO
pH
Trans. NH4+
NO2NO3PO43CHL a
Temp. Pearson Correlation
0.478** -0.194 -0.004 -0.264* 0.041 0.470* -0.658** 0.238*
Sig. (2-tailed)
0.000 0.113
0.974 0.030 0.742
0.012
0.000
0.043
pH
Pearson Correlation
-0.452** 0.473** 0.137
0.227 0.297* 0.227*
Sig. (2-tailed)
0.000 0.000 0.266
0.246
0.014
0.036
Trans. Pearson Correlation
-0.179 -0.066 -0.044
0.007 -0.275*
Sig. (2-tailed)
0.144 0.591
0.825
0.956
0.049
+
NH4
Pearson Correlation
0.127
0.142 0.369** 0.209*
Sig. (2-tailed)
0.301
0.472
0.002
0.045
NO3
Pearson Correlation
-0.124 -0.405**
Sig. (2-tailed)
0.529
0.032
CHL a Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
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สาขาประมง

ผลการศึกษาวิจยั ครัง้ นี ้สามารถชี ้ให้ เห็นว่า ค่าเฉลี่ยความเข้ มข้ นของคลอโรฟิ ลล์ เอ บริ เวณพื ้นที่ตอนบนมีมี
ค่าเฉลี่ยมากกว่าพืน้ ที่ตอนล่าง ซึ่งตังอยู
้ ่ในบริ เวณที่สามารถรองรั บนา้ ที่ไหลจากพืน้ ที่ตงชุ
ั ้ มชนที่อยู่อาศัยหนาแน่น
ประกอบกับการทานาข้ าวและสวนแคนตาลูป ทาให้ ได้ รับสารอาหารจากการซักล้ างและการใช้ ปุ๋ยในการเกษตร
ส่งผลให้ พบความเข้ มข้ นของคลอโรฟิ ลล์ เอในปริ มาณสูงกว่าในบริ เวณพื ้นที่ตอนล่าง ทาให้ บริ เวณนีม้ ีปริ มาณธาตุ
อาหารเพียงพอต่อการเจริ ญเติบโตของแพลงก์ตอนพืช ซึง่ สามารถใช้ คลอโรฟิ ลล์ เอ เป็ นตัวแทนในการอธิบายได้ โดย
ปริ มาณคลอโรฟิ ลล์ เอ แสดงถึงมวลชีวภาพของแพลงก์ตอนพืชเนื่องจากคลอโรฟิ ลล์ เอ เป็ นส่วนประกอบหลักของ
รงควัตถุภายในเซลล์ ของแพลงก์ ตอนพื ช (ยุวดี , 2549) สอดคล้ องกับ ผุสดี (2540) ที่ รายงานว่า ความเข้ มข้ นของ
คลอโรฟิ ลล์ เอ มีความสัมพันธ์ ในทางทิศเดียวกันกับแพลงก์ตอนพืช และปริ มาณไนเตรท อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
แพลงก์ตอนพืชไฟลัม่ Chlorophyta มีความสัมพันธ์ ในทิศทางเดียวกันกับปริ มาณแอมโมเนีย และไนเตรท ส่วนไฟลัม
Bacillariophyta มีความสัมพันธ์ ในทิศเดียวกันกับปริ มาณแอมโมเนี ย, ปริ มาณไนเตรท และปริ มาณคลอโรฟิ ลล์ เอ
สอดคล้ องกับทิ ศทางของความเข้ มข้ นของแอมโมเนี ยม-ไนโตรเจน ซึ่งเป็ นธาตุอาหารที่ แพลงก์ ตอนพื ชสามารถ
นาไปใช้ เพื่อการเจริ ญเติบโตและสามารถนาไปใช้ ประโยชน์ ได้ ก่อนสารประกอบไนโตรเจนอื่นๆ (เชษฐพงษ์ , 2546)
ประกอบกับบริ เวณพื ้นที่ตอนบน มีสถานีเก็บตัวอย่างอยู่ทางตะวันออกซึง่ เป็ นที่ตงชุ
ั ้ มชนบ้ านสันกาแพงและบ้ านดง
อินตาทาให้ มีปริ มาณสารอาหารปริ มาณแอมโมเนียมและออร์ โธฟอสเฟตในน ้าเพิ่มมากขึ ้นอย่างเห็นได้ ชดั เนื่องจาก
แหล่งน ้าได้ รับอิทธิพลจากน ้าฝนซึง่ ชะล้ าง ซึง่ มาจากแหล่งชุมชน การทาเกษตรกรรมที่มีการใช้ ปยุ๋ เมื่อปั จจัยเหล่านี ้
ถูกชะลงมาในน ้า จึงทาให้ ปริ มาณออร์ โธฟอสเฟตเพิ่มขึน้ และมีผลต่อการเจริ ญเติบโตของแพลงก์ตอนพืช เนื่องจาก
ออร์ โธฟอสเฟตเป็ นธาตุอาหารที่เป็ นองค์ประกอบสาคัญในกระบวนการสังเคราะห์แสง (จารุ มาศ, 2542)
ในส่วนของความสัมพันธ์ ของคลอโรฟิ ลล์ เอ ต่อปั จจัยด้ านคุณภาพน ้า คือ ค่าอุณหภูมิ ความเป็ นกรด-เบส
และความเข้ มข้ นของแอมโมเนียม-ไนโตรเจน ความโปร่ งแสง ความเข้ มข้ นของไนเตรท-ไนโตรเจน สามารถอธิบายได้
ว่า ปริ มาณคลอโรฟิ ลล์ เอ ซึ่งใช้ เป็ นตัวแทนของปริ มาณแพลงก์ ตอนพื ชรวม แสดงให้ เห็ นว่า หากในสภาวะที่ มี
ปริ มาณคลอโรฟิ ลล์ เอ สูง จะมีปริ มาณแพลงก์ ตอนพื ชรวมสูงด้ วย ซึ่งจะมีผลต่อค่าความเป็ นกรด-เบส เนื่ องจาก
แพลงก์ ตอนพืชได้ ใช้ ก๊าซคาร์ บอนไดออกไซด์เพื่อใช้ ในกระบวนการสังเคราะห์ แสง จึงทาให้ แหล่งน ้ามีปริ มาณก๊ าซ
คาร์ บอนไดออกไซด์ที่ละลายอยู่ในน ้ามีปริ มาณลดลง จึงทาให้ มีค่าความเป็ นกรด-เบสสูง และเมื่อแพลงก์ตอนมีการ
สังเคราะห์แสงก็จะมีผลทาให้ ปริ มาณออกซิเจนละลายน ้ามีค่ามากด้ วย ในทิศทางเดียวกับค่าความขุ่น แต่ความขุ่น
อาจเกิดจากสาเหตุอื่น ๆ คือ อาจจะเกิดจากตะกอนแขวนลอยที่อยู่ในแหล่งนา้ หรื อเกิดขึ ้นจากความแปรปรวนของ
มวลน ้าในธรรมชาติ ทาให้ มีคา่ ของความขุ่นเพิ่มขึ ้นได้

สรุป
ปริ มาณคลอโรฟิ ลล์ เอ ที่ เพิ่ มสูงขึน้ มีผลมาจาก การเพิ่ มขึน้ ของปริ มาณธาตุอาหาร ได้ แก่ แอมโมเนี ยมและออร์ โธฟอสเฟต เนื่องจากได้ รับอิทธิพลจากการชะล้ างจากแผ่นดิน บริ เวณด้ านตะวันออกทางตอนบนของ หนอง
เล็งทรายซึ่งเป็ นบริ เวณที่มีการตังชุ
้ มชนขนาดใหญ่ เช่น ทาให้ ปริ มาณธาตุอาหารที่ไหลลงสู่แหล่งนา้ มีปริ มาณมาก
ประกอบกับทางตอนบนมีการทานาข้ าวและสวนแคนตาลูป ส่วนทางตอนล่างของหนองเล็งทรายเป็ นบริ เวณที่ มี
ปริ มาตรน ้ามากเพื่อใช้ ในการทาประปาและยังมีการเปิ ดประตูระบายน ้าสู่ชมุ ชนที่อยู่ทางตอนล่างของพื ้นที่หนองเล็ง
ทราย โดยบริ เวณบ้ านสันสลี บ้ านป่ าแฝก บ้ านสันกาแพง และบ้ านดงอินตา ซึง่ บริ เวณที่กล่าวมาทังหมดเป็
้
นบริ เวณ
ที่ส่งผลให้ ปริ มาณธาตุอาหารสูง โดยภาพรวมสรุ ปได้ ว่าคุณภาพน ้าในพื ้นที่ช่มุ น ้าหนองเล็งทรายมีการเปลี่ยนแปลง
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ตามช่วงระยะเวลาและพื ้นที่ศกึ ษา ซึง่ มีผลต่อปริ มาณคลอโรฟิ ลล์ เอ ซึง่ ได้ รับผลกระทบจากสภาพพื ้นที่ที่แตกต่างกัน
เช่น พื ้นที่เกษตร หรื อพื ้นที่ชุมชนเมือง บริ เวณตอนบนและทางฝั่ งตะวันออก อย่างไรก็ตาม คุณภาพน ้าส่วนใหญ่จัด
อยู่ในระดับคุณภาพปานกลาง ดังนันผู
้ ้ มีส่วนได้ ส่วนเสียควรตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงสภาพ แวดล้ อมทางน ้าและ
ควรเฝ้าระวังกิจกรรมการใช้ ประโยชน์จากพื ้นที่ดงั กล่าว เพื่อหาแนวทางในการร่ วมอนุรักษ์ และใช้ ประโยชน์จากแหล่ง
น ้าดิบเพื่อการเกษตรและผลิตน ้าประปาต่อไป
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การประเมินความหลากหลายทางพันธุกรรมของประชากรกุ้งขาว
(Litopenaeus vannamei Boone, 1931) โดยใช้ เครื่องหมายพันธุกรรมไมโครแซทเทลไลท์
Genetic Diversity Evaluation of Pacific White Shrimp Populations
(Litopenaeus vannamei Boone, 1931) Using Microsatellite DNA Marker
นวนิตย์ คล่ องแคล่ ว1* และ พุทธ ส่องแสงจินดา2
Nawanith Klongklaew1* and Putth Songsangjinda2

บทคัดย่ อ
การศึกษานี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อประเมินความหลากหลายทางพันธุกรรมของพ่อแม่พนั ธุ์ก้ งุ ขาว (Litopenaeus vannamei
Boone, 1931) 6 ประชากรจากโรงเพาะฟั กของกรมประมง 4 ประชากร และโรงเพาะฟั กของเอกชน 2 ประชากร โดยรวบรวมกุ้ง
ขาวทัง้ หมด 488 ตัว อย่ า ง และวิเ คราะห์ ด้ ว ยเครื่ อ งหมายไมโครแซทเทลไลท์ 7 ต าแหน่ ง คื อ CNM-MG339, CNM-MG479,
Lvan0014, Lvan0016, Lvan0017, Lvan0022 และ TUMXLv.9.93 ผลการศึกษาพบว่ากุ้งขาวทัง้ 6 ประชากรมีความหลากหลาย
ทางพันธุกรรมในระดับสูง โดยจานวนอัลลิลเฉลี่ยที่พบต่อตาแหน่ง (na) 2.57–11.00 จานวนอัลลิลเฉลี่ยต่อตาแหน่งที่ถ่วงด้ วย
ความถี่ อัล ลิ ล (ne) 2.42–6.28 ค่า สัง เกตเฮตเทอโรไซโกซิตี (Ho) 0.52–0.77 ค่า คาดหมายเฮตเทอโรไซโกซิตี (He) 0.52–0.84
ประชากรทังหมดมี
้
การเบี่ยงเบนจากสมดุลฮาร์ ดี-ไวน์เบิร์กอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (P<0.05) ส่วนค่าสัมประสิทธิ์ Fst เฉลี่ยทุก
ตาแหน่ง (0.2098) แสดงว่าประชากรที่นามาศึกษานี ้มีการแบ่งเป็ นประชากรย่อย และสามารถจัดความสัม พันธ์ทางพันธุกรรมของ
กุ้งขาวด้ วยแผนผัง UPGMA ได้ 2 กลุ่ม กลุ่มที่ 1 ประกอบด้ วยประชากรจากโรงเพาะฟั กของกรมประมง 1 (WH01) และกลุ่มที่ 2
ประกอบด้ วยประชากรจากโรงเพาะฟั กของกรมประมง 2 3 6 และโรงเพาะฟั กของเอกชน 4 5 (WH02, WH03, WH04, WH05 และ
WH06)

ABSTRACT
In the present study, we have objectives for evaluated the genetic diversity of Pacific white shrimp
(Litopenaeus vannamei Boone, 1931) broodstock from 6 populations of 4 populations from DOF hatcheries and 2
populations from private hatcheries in Thailand. Pacific white shrimp 488 samples were collected and were analyzed
by 7 microsatellite DNA markers including CNM-MG339, CNM-MG479, Lvan0014, Lvan0016, Lvan0017, Lvan0022 and
TUMXLv.9.93. The results presented 6 populations of Pacific white shrimp have a high level of the genetic diversity:
average observed number of alleles per locus (na) of 2.57–11.00, average effective number of alleles (ne) 2.42–6.28,
observed heterozygosity (Ho) 0.52–0.77 and expected heterozygosity (He) 0.52–0.84. Significant deviation from HardyWeinberg equilibrium were found in all populations (P<0.05). The average Fst coefficient (0.2098) shows that the
populations are divided into subpopulations and the genetic relationships were created by UPGMA dendrogram
separated the populations into two groups. The first group consisted of DOF hatchery 1 (WH01) and the second group
consisted of DOF hatchery 2, 3, 6 and Private hatchery 4, 5 (WH02, WH03, WH04, WH05 and WH06).
Key Words: Genetic diversity, Pacific white shrimp (Litopenaeus vannamei Boone, 1931), Microsatellite DNA markers
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คานา
กุ้งขาว กุ้งขาวแวนนาไม หรื อกุ้งขาวแปซิฟิก มีชื่อวิทยาศาสตร์ ว่า Litopenaeus vannamei มีชื่อสามัญตาม
Food and Agriculture Organization (FAO) ว่า Pacific white shrimp ตัง้ แต่ ปี พ.ศ. 2545 เป็ นต้ น มา กรมประมงได้
อนุญาตให้ นาเข้ าพ่อแม่พนั ธุ์ก้ งุ ขาวมาเพาะเลี ้ยงในประเทศ (ทรงทรัพย์ , 2552) เนื่องจากเป็ นกุ้งที่เลี ้ยงง่ายและมีความ
ทนทานต่อสภาพแวดล้ อมได้ ดี จึงได้ รับความนิยมเลี ้ยงจากเกษตรกรผู้เลี ้ยงกุ้งทะเลเป็ นอย่างมาก จนในปั จจุบนั การเลี ้ยง
กุ้งทะเลของประเทศไทยส่วนใหญ่นิยมเลี ้ยงกุ้งขาวเป็ นสัตว์น ้าชายฝั่ งอันดับหนึง่ ทดแทนการเลี ้ยงกุ้งกุลาดาและกุ้งแชบ๊ วย
ในทุกพื ้นที่ทวั่ ประเทศ แต่ในปั จจุบนั การเลี ้ยงกุ้งขาวประสบกับปั ญหาต่างๆ ทาให้ ผลผลิตกุ้งขาวลดต่าลง จากสถิติการ
ประมงแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2556 พบว่าปริ มาณผลผลิตกุ้งขาวในปี พ.ศ. 2556 ทังหมดมี
้
ปริ มาณ 310,700 ตัน คิดเป็ น
มูลค่า 55,781.90 ล้ านบาท ซึ่งลดลงจากปี พ.ศ. 2555 ถึง 277,500 ตัน คิดเป็ นมูลค่าที่ลดลงถึง 17,007.20 ล้ านบาท
(ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมประมง, 2558) ซึ่งผลผลิตกุ้งขาวที่ลดต่าลงมีหลายสาเหตุประกอบกัน
อาทิเช่น ปั ญหาความเสื่อมโทรมของบ่อเลี ้ยงและการจัดการในการเลี ้ยง ที่สาคัญที่สดุ คือปั ญหาการระบาดของโรคตาย
ด่วน หรื อโรค EMS (Early Mortality Syndrome) และปั ญหากุ้งโตช้ า ซึ่งเกษตรกรส่วนใหญ่เข้ าใจว่าเป็ นผลมาจากการ
ผสมเลือดชิด (Inbreeding) ของสายพันธุ์ที่ใช้ เลี ้ยง ทาให้ เกิดความเสื่อมทางพันธุกรรม (กัณฑรี ย์ และคณะ, 2550) และ
จากการเพาะเลี ้ยงกุ้งขาวที่อาศัยการคัดเลือกเฉพาะกุ้งขาวตัวที่โตดีมาเป็ นพ่อแม่พนั ธุ์ มีผลให้ ก้ งุ เจริ ญพันธุ์เร็ ว ตลอดจน
ขาดการศึกษาเรื่ องพันธุกรรมของประชากร ขาดการบริ หารจัดการพ่อแม่พนั ธุ์และการดารงรักษาพันธุ์ตามหลักพันธุ
ศาสตร์ ทังที
้ ่การดาเนินงานดังกล่าวเป็ นปั จจัยที่สาคัญยิ่งต่อความยัง่ ยืนของการเพาะเลี ้ยงสัตว์น ้าทุกชนิด (พนม และ
คณะ, 2555)
การศึกษาครัง้ นี ้คณะผู้วิจยั เลือกใช้ เครื่ องหมายพันธุกรรมที่มีชื่อว่า ไมโครแซทเทลไลท์ดีเอ็นเอ (Microsatellite
DNA) ซึ่งเป็ นลาดับนิวคลีโอไทด์ (Nucleotide) ที่ซ ้ากันช่วงสันๆ
้ (Simple sequence repeats, SSRs) ขนาดประมาณ 16 นิวคลีโอไทด์ มีจานวนซ ้าตังแต่
้ 2 ซา้ ขึน้ ไปไม่เกิ น 100 ซา้ และแต่ละชุดซ ้าเรี ยงต่อกันอยู่ในทิศทางเดียวกันตลอด
(Tandem repeat) พบกระจายทั่วไปในจี โนม และมีตาแหน่งอยู่ในส่วนของ Noncoding region (Weber and Wong,
2003) ซึ่งไมโครแซทเทลไลท์เป็ นเครื่ องหมายพันธุกรรมที่มีความหลากหลายสูง การแสดงออกเป็ นแบบข่มร่ วม (Codominant) สามารถศึกษาได้ โดยใช้ เทคนิคพีซีอาร์ (Polymerase Chain Reaction, PCR) ซึ่งต้ องการปริ ม าณดีเอ็นเอ
เริ่ มต้ นเพียงเล็กน้ อย ผลที่ได้ สามารถนาไปวิเคราะห์ได้ และสามารถทาซ ้าโดยผลที่ได้ ไม่เปลีย่ นแปลง พบกระจายทัว่ ไปใน
จี โนมทัง้ ในระหว่างยีนและภายในยีน (ทักขิณา, 2552) นอกจากนีไ้ มโครแซทเทลไลท์ดีเอ็นเอยังมีจุดเด่นที่สาคัญอีก
ประการหนึ่ง คือ สามารถพัฒนาไพรเมอร์ สาหรับไมโครแซทเทลไลท์ในสัตว์น ้าข้ ามชนิดที่อยู่ในสกุลเดียวกันได้ (Crossspecies amplification) เช่น ปลาดุกอุย-ปลาดุกยักษ์ -ปลาเทโพ ปลาดุกอุย-ปลาสวาย และปลาทู-ปลาลัง เป็ นต้ น (สุภา
วดี, 2559)
ด้ วยเหตุนีก้ ารประยุกต์ ใช้ เครื่ องหมายพันธุกรรมไมโครแซทเทลไลท์ ในการประเมินความหลากหลายทาง
พันธุกรรมของกุ้งขาวจัดเป็ นแนวทางที่มีความจาเป็ นอย่างยิ่ง เพื่อให้ ได้ ข้อมูลความหลากหลายทางพันธุกรรมที่ถกู ต้ อง
และเชื่อถือได้ ซึ่งข้ อมูลเหล่านี ้จะถูกนาใช้ เพื่อการคัดเลือกสายพันธุ์ที่เหมาะสมสาหรับการเพาะเลี ้ยงและพัฒนาการ
ปรับปรุงพันธุ์ก้ งุ ขาวของประเทศไทยในอนาคต

อุปกรณ์ และวิธีการ
การเก็บตัวอย่ าง
เก็บตัวอย่างขาว่ายน ้ากุ้งขาว จานวน 6 ประชากร โดยประชากร WH01 เป็ นพ่อแม่พนั ธุ์ก้ งุ ขาวนาเข้ าจากเกาะ
กวม ประชากร WH02 และ WH03 เป็ นพ่อแม่พนั ธุ์ก้ งุ ขาวนาเข้ าจากเกาะฮาวาย ซึ่งทัง้ 3 ประชากรถูกเก็บรวบรวมไว้ ที่
ศูนย์วิจยั และพัฒนาการเพาะเลี ้ยงสัตว์น ้าชายฝั่ งเขต 6 (สงขลา) ส่วนประชากร WH05 และ WH06 เป็ นพ่อแม่พนั ธุ์ก้ งุ ขาว
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จากโรงเพาะฟั กของเอกชน และประชากร WH06 เป็ นพ่อแม่พนั ธุ์ก้ งุ ขาวที่ถกู รวบรวมไว้ ที่ ศนู ย์วิจยั และพัฒนาพันธุกรรม
สัตว์น ้านครศรี ธรรมราช (ตารางที่ 1) ในสารละลายเอทานอล 95 เปอร์ เซ็นต์ แล้ วเก็บรักษาไว้ ที่อณ
ุ หภูมิห้อง
Table 1 Detail of sampling locations and sample size in six populations of Pacific white shrimp
Code

Sampling locations

Sample size

WH01
WH02
WH03
WH04
WH05
WH06

DOF Hatchery, Songkhla Province
DOF Hatchery, Songkhla Province
DOF Hatchery, Songkhla Province
Private Hatchery, Pattani Province
Private Hatchery, Trat Province
DOF Hatchery, Nakhon Si Thammarat Province

127
116
76
90
40
62

การสกัดดีเอ็นเอ
สกัดดีเอ็นเอจากขาว่ายน ้ากุ้งขาว โดยวิธี Proteinase K/Phenol-Chloroform ดัดแปลงจากวิธีของ Taggart et
al. (1992) จากนันตรวจสอบคุ
้
ณภาพและความเข้ มข้ นของดีเอ็นเอที่สกัดได้ โดยการวัดค่าการดูดกลืนแสงของสารละลาย
ดีเอ็นเอ ด้ วยเครื่ องวัดการดูดกลืนแสงชนิดนาโน (NanoDrop Spectrophotometer) ที่ความยาวคลื่น 260 และ 280 นา
โนเมตร
การวิเคราะห์ ตัวอย่ างดีเอ็นเอ
เพิม่ ปริ มาณดีเอ็นเอ ด้ วยปฏิกิริยาพีซีอาร์ โดยใช้ ไพรเมอร์ ที่จาเพาะต่อเครื่ องหมายไมโครแซทเทลไลท์ จานวน 7
ต าแหน่ ง คื อ CNM-MG-339, CNM-MG-479, Lvan0014, Lvan0016, Lvan0017, Lvan0022 และ TUMXLv.9.93
รายละเอียดตามตารางที่ 2
Table 2 Detail information of seven Microsatellite DNA markers
Locus
CNM-MG-339
CNM-MG-479
Lvan0014
Lvan0016
Lvan0017
Lvan0022
TUMXLv.9.93

GenBank
Accession
No.
EU419945
EU419946
EU419947
EU419950
AF360115

Forward Primer
(5’ - 3’)

Repeat motif
(ACAAA)4
T16
(AGAC)3…(ACAG)5
(GA)5C(AGAC)4…(CAGG)5
(CT)10
(CAGA)6
(AG)9

AAACAACATATTGCAGTTC
GTGAAGTTGGGATTATAG
GTGGGTGTCTGTGGTACTTGAG
TGTCACCCGAAAGATATGAGAG
GTAACATGCCCTCACTCACTCA
GTGTGCCTATTTCTTATCTTAACGC
GGTGTGTGTTTTGGTGATTTTG

Reverse Primer
(5’ - 3’)
AAGCGTCAGATTCCAG
CTGCCAGTTTAGCGAC
ATGGTTGTTCTCTGGCTCTTCT
CATGGCTTCCCTTTGTTTATC
TGTCGCTGAGAGTTTATCATGG
CTCTCGCTCTCGCTCTGTCTAT
CATTGATGCGTTTTCTTTAGGG

ส่ว นผสมของสารละลายในปฏิ กิ ริ ย าพี ซี อ าร์ ประกอบด้ ว ย น า้ กลั่น 2.69 ไมโครลิ ต ร 10x บัฟ เฟอร์ 1.00
ไมโครลิต ร dNTP mix 0.80 ไมโครลิต ร Bovine serum albumin หรื อ BSA 0.10 ไมโครลิต ร Forward primer + M13
sequence 0.04 ไมโครลิตร Reverse primer 0.16 ไมโครลิตร M13 sequence + Fluorescence labeled 0.16 ไมโครลิตร
Taq DNA polymerase 0.05 ไมโครลิตร และดีเอ็นเอต้ นแบบ 5.00 ไมโครลิตร ปริ มาตรรวมทังสิ
้ ้น 10.00 ไมโครลิตร
และสภาวะของปฏิกิริยาพีซีอาร์ (Schuelke, 2000) เป็ นดังนี ้ ขันตอนที
้
่ 1 Initial denaturation ใช้ อุณหภูมิ 94
องศาเซลเซียส 2 นาที ขันตอนที
้
่ 2 อุณหภูมิ 94 องศาเซลเซียส 30 วินาที อุณหภูมิ 56 องศาเซลเซียส 30 วินาที อุณหภูมิ
72 องศาเซลเซียส 30 วินาที ทาปฏิกิริยา 27 รอบ ขันตอนที
้
่ 3 อุณหภูมิ 94 องศาเซลเซียส 30 วินาที อุณหภูมิ 53 องศา
เซลเซียส 30 วินาที อุณหภูมิ 72 องศาเซลเซียส 30 วินาที ทาปฏิกิริยา 8 รอบ และขันตอนที
้
่ 4 Final extension อุณหภูมิ
72 องศาเซลเซียส 10 นาที
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นาผลผลิตพีซีอาร์ ที่ได้ มาแยกด้ วยเทคนิคอิเล็กโตรไฟลิซีทเจล ความเข้ มข้ น 6% (Denaturing polyacrylamide
gel) จากนันถ่
้ ายภาพและอ่านผลแถบอัลลิล ด้ วยเครื่ อง Gel documentation
การวิเคราะห์ ข้อมูล
วิเคราะห์ความหลากหลายทางพันธุกรรมภายในประชากร โดยใช้ โปรแกรม POPGENE version 1.32 คานวณ
ความถี่ของอัลลิล จานวนอัลลิลเฉลี่ยต่อตาแหน่ง (na, ne) ค่าเฮตเทอโรไซโกซิตีเฉลี่ยทังค่
้ าสังเกต (Ho) และค่าคาดหมาย
(He) และทดสอบสมดุลฮาร์ ดี -ไวน์เบิร์ก (HWE) ในแต่ละประชากร และวิเคราะห์รวมทุกตาแหน่งที่สารวจด้ วยวิธี Chisquare test
วิเคราะห์ความหลากหลายทางพันธุกรรมระหว่างประชากร โดยการคานวณค่าสัมประสิทธิ์ F (F-Statistics)
ด้ ว ยโปรแกรม POPGENE version 1.32 และสร้ างแผนผังความสัมพันธ์ ทางพัน ธุกรรม (Phylogenetic tree) ด้ วยวิธี
UPGMA จากโปรแกรม POPTREEW web version (Takezaki et al., 2014)

ผลและวิจารณ์ ผลการทดลอง
การวิเคราะห์ ความหลากหลายทางพันธุกรรมภายในประชากร
ผลการศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมภายในประชากร (ตารางที่ 3) พบว่าประชากรที่มีจานวนอัลลิล
เฉลี่ย ที่ พ บต่ อตาแหน่ง (na) สูง ลดหลั่นตามลาดับ ดัง นี ้ WH04, WH05, WH03, WH02, WH06 และ WH01 โดยมีค่า
เท่า กับ 11.00±2.83, 10.29±2.36, 7.57±1.51, 4.86±1.35, 4.71±1.38 และ 2.57±0.98 ตามลาดับ และจ านวนอัลลิล
เฉลีย่ ต่อตาแหน่งที่ถ่วงด้ วยความถี่อลั ลิล (ne) มีคา่ สูงสุดในประชากร WH04, WH05, WH03, WH02, WH06 และ WH01
โดยมีคา่ เท่ากับ 6.29±1.86, 6.16±0.93, 4.42±0.60, 3.47±0.91, 3.27±0.86 และ 2.42±0.92 ตามลาดับ
สาหรับประชากรที่มีคา่ สังเกตเฮตเทอโรไซโกซิตี (Ho) มีคา่ สูงสุดคือ WH05, WH02, WH04, WH03, WH01 และ
WH06 ซึ่งมีค่าเท่ากับ 0.78±0.14, 0.77±0.14, 0.71±0.16, 0.68±0.21, 0.54±0.34 และ 0.53±0.14 ตามลาดับ ส่วนค่า
คาดหมายเฮตเทอโรไซโกซิ ตี (He) มี ค่ า สูง สุด ในประชากร WH05, WH04, WH03, WH02, WH06 และ WH01 มี ค่า
0.85±0.03, 0.83±0.06, 0.78±0.03, 0.70±0.08, 0.68±0.09 และ 0.52±0.25 ตามลาดับ
ค่าความหลากหลายของยีน (Gene diversity=I) มีคา่ สูงสุดในประชากร WH04, WH05, WH03, WH02, WH06
และ WH01 ซึง่ มีคา่ เท่ากับ 2.00±0.28, 1.99±0.17, 1.68±0.08, 1.33±0.25, 1.30±0.27 และ 0.84±0.44 ตามลาดับ เมื่อ
ทาการทดสอบสมดุลฮาร์ ดี-ไวน์เบิร์ก (Hardy-Weinberg Equilibrium) พบว่าประชากรทังหมดมี
้
การเบี่ยงเบนจากสมดุล
ฮาร์ ดี-ไวน์เบิร์กอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (PHWE<0.05)
ซึ่งจานวนอัลลิลเฉลี่ยที่พบต่อตาแหน่งและค่าสังเกตเฮตเทอโรไซโกซิตีจากการศึกษาในครั ง้ นีม้ ีค่าสูงกว่า
การศึกษาของ Valles-Jimenez et al. (2005) ที่ทาการศึกษาโครงสร้ างพัน ธุศาสตร์ ประชากรของกุ้งขาวจากประเทศ
เม็กซิโกถึงประเทศปานามาด้ วยความแปรปรวนของไมโครแซทเทลไลท์ดีเอ็นเอ โดยมีค่าเท่ากับ 7.4 – 8.6 และ 0.241–
0.388 ตามลาดับ และมีคา่ สูงกว่าการศึกษาของ Perez-Enriquez et al. (2009) ที่ทาการศึกษาสถานะความหลากหลาย
ทางพันธุกรรมของพ่อแม่พนั ธุ์ก้ งุ ขาวในประเทศเม็กซิโก โดยมีจานวนอัลลิลเฉลีย่ ที่พบต่อตาแหน่งและค่าสังเกตเฮตเทอโร
ไซโกซิตี เท่ากับ 8.98 และ 0.57 ตามลาดับ นอกจากนี ้ยังมีค่าสังเกตเฮตเทอโรไซโกซิตีสงู กว่าการศึกษาความแปรปรวน
ทางพันธุกรรมต่าในกุ้งขาว 5 ประชากรในประเทศคิวบาโดยใช้ เครื่ องหมายไมโครแซทเทลไลท์ที่มีคา่ เท่ากับ 0.27 (Artiles
et al., 2011) แต่มี ค่าสังเกตเฮตเทอโรไซโกซิตีต่ากว่าจากการศึก ษาของจารุ วรรณ และคณะ ( 2556) ที่ ศึกษาความ
หลากหลายทางพันธุกรรมและการระบุพ่อแม่ลกู ของประชากรกุ้งขาวปลอดเชือ้ โรคในโรงเพาะฟั ก 36 ครอบครัว จาก
Guam Aquaculture Development and Training Center (GADTC) ด้ วยเครื่ องหมายพันธุกรรมจานวน 16 ตาแหน่ง
โดยมีจานวนอัลลิลต่อตาแหน่งรุ่ นพ่อแม่และรุ่ นลูก เท่ากับ 10.62 และ 10.05 และมีค่าสังเกตเฮตเทอโรไซโกซิตีรุ่นพ่อแม่
และรุ่นลูก เท่ากับ 0.891 และ 0.813 ตามลาดับ
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การวิเคราะห์ ความหลากหลายทางพันธุกรรมระหว่ างประชากร
ค่าสัมประสิทธิ์ F (F-Statistics) เป็ นค่าที่แสดงความสัมพันธ์ ของอัลลิลภายในประชากร ซึ่งสามารถบอกได้ ว่า
ประชากรนันมี
้ การแบ่งออกเป็ นประชากรย่อยหรื อไม่ (Nei, 1977) จากการศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมระหว่าง
ประชากร โดยการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์ F (F-Statistics) พบว่าความแตกต่างทางพันธุกรรมระหว่างประชากรกุ้งขาว
ทัง้ 6 ประชากร (Fst) มีค่าระหว่าง 0.0877–0.2549 โดยมีค่า Fst เฉลี่ยเท่ากับ +0.1501 ส่วนการประเมินการผสมเลือดชิด
วิเคราะห์จากค่า Fixation index (Fis) พบว่ามี 2 ตาแหน่งจาก 7 ตาแหน่ง (Lvan0016 และ TUMXLv9.93) ที่มีคา่ เป็ นบวก
(Fis=+0.3154 และ +0.3753) หมายความว่า ค่าเฮทเทอโรไซโกตน้ อยกว่าที่ควรจะเป็ น เกิดขึ ้นเนื่องจากมีการผสมเลือด
ชิด หรื อมีการรวมกันของประชากรที่มีความถี่อลั ลิลต่างกัน (Wahlund’s effect) เป็ นต้ น ส่วนในตาแหน่ง Lvan0014,
Lvan0017, Lvan0022, CNM-MG479 และ CNM-MG339 มีคา่ เป็ นลบ หมายความว่า ค่าเฮทเทอโรไซโกตมากกว่าทีค่ วร
จะเป็ น (ตารางที่ 4)
ซึง่ จากการศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมระหว่างประชากรกุ้งขาวทัง้ 6 ประชากรมีคา่ สูง (Fst=0.0877–
0.2549) แสดงให้ เห็นว่าประชากรกุ้งขาวทัง้ 6 ประชากรมีความแตกต่างทางพันธุกรรมมาก แตกต่างจากการศึกษาความ
แปรปรวนทางพันธุกรรมของกุ้งขาว 3 รุ่น (F5, F6 และ F7) ที่มีคา่ ความแตกต่างทางพันธุกรรมต่า (Fst=-0.004) ซึง่ แสดง
ให้ เห็นว่าประชากรกุ้งขาวทัง้ 3 รุ่ นมี Homogeneity สูง (Luvesuto et al., 2007) เช่นเดียวกับการศึกษาของ PerezEnriquez et al. (2009) ที่มีคา่ Fst เพียง 0.015
แผนผังความสัมพันธ์ ทางพันธุกรรม (Phylogenetic tree)
ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมของประชากรกุ้งขาวทังหมด
้
6 ประชากร ด้ วยวิธี UPGMA ดังภาพ
ที่ 1 แสดงให้ เห็นว่าประชากรแบ่งออกเป็ น 2 กลุม่ โดยกลุม่ ที่ 1 ประกอบด้ วยประชากรกุ้งขาวจากโรงเพาะฟั กของกรม
ประมงในจังหวัดสงขลา (WH01) และกลุม่ ที่ 2 ประกอบด้ วยประชากรกุ้งขาวจากโรงเพาะฟั กของกรมประมงในจั งหวัด
สงขลา (WH02, WH03) โรงเพาะฟั กของกรมประมงในจังหวัดนครศรี ธรรมราช (WH06) โรงเพาะฟั กของเอกชนในจังหวัด
ปั ตตานี (WH04) และโรงเพาะฟั กของเอกชนในจังหวัดตราด (WH05) ซึ่งภายในกลุม่ ที่ 2 นี ้มีการแบ่งย่อยประชากรกุ้ง
ขาวออกเป็ นอีกหลายๆ กลุม่ แต่คา่ การซ ้าส่วนใหญ่มีค่าอยูร่ ะหว่าง 44-51 เปอร์ เซ็นต์ มีเพียงจุดแยกระหว่างกลุม่ WH05
กับ WH02, WH03, WH04 และ WH06 เท่านันที
้ ่มีความการซ ้าสูงถึง 100 เปอร์ เซ็นต์

Figure 1 An UPGMA phylogenetic tree based on seven microsatellite loci of six hatchery populations of
Pacific white shrimp

สรุปผลการทดลอง
ความหลากหลายทางพันธุกรรมของประชากรกุ้งขาวทัง้ 6 ประชากรที่ทาการศึกษาในครัง้ นี ้อยู่ในเกณฑ์ดี มี
ความแตกต่างทางพันธุกรรมปานกลางถึงมากที่สดุ (พิจารณาจากค่า Fst=0.0877–0.2549 เทียบเคียงกับ Wright (1978)
โดยค่า Fst=0.00-0.05 แสดงว่ามีความแตกต่างทางพันธุกรรมน้ อย ค่า Fst=0.05-0.15 แสดงว่ามีความแตกต่างทาง
พันธุกรรมปานกลาง ค่า Fst=0.15-0.25 แสดงว่ามีความแตกต่างทางพันธุกรรมมาก และค่า Fst>0.25 แสดงว่ามีความ
แตกต่างทางพันธุกรรมมากที่สดุ ) มีศกั ยภาพที่จะนาไปใช้ เป็ นพ่อแม่พนั ธุ์ในการเพาะเลี ้ยงและปรับ ปรุงพันธุ์ได้ ซึง่ ข้ อมูลที่
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ได้ จากการศึกษานี ้สะท้ อนให้ เห็นว่าประชากรกุ้งขาวในประเทศไทยยังมีความหลากทางพันธุกรรมที่คอ่ นข้ างสูง ปั ญหากุ้ง
อ่อนแอเกิดโรคง่ายและปั ญหากุ้งโตช้ าที่เกษตรกรส่วนใหญ่เข้ าใจว่าเป็ นผลมาจากการผสมเลือดชิดของสายพันธุ์ที่ใช้
เลี ้ยงนัน้ น่าจะมีสาเหตุอื่นที่ไม่ใช่พนั ธุกรรมของกุ้ง เช่น การจัดการบ่อที่ไม่เหมาะสมทาให้ บอ่ เลี ้ยงและแหล่งน ้าเสือ่ มโทรม
เป็ นต้ น แม้ กระนันเกษตรกรก็
้
ควรที่จะทาการตรวจสอบและเฝ้ าระวังการเปลี่ยนแปลงความหลากหลายทางพันธุกรรมใน
ประชากรพ่อแม่พนั ธุ์ก้ งุ ขาวก่อนที่จะนามาเพาะขยายพันธุ์ทุ กครัง้ เพื่อลดการเกิดปั ญหาการผสมเลือดชิดและเพิ่มแหล่ง
พ่อแม่พนั ธุ์ก้ งุ ขาวที่มีคณ
ุ ภาพของไทยให้ มีศกั ยภาพด้ านการผลิตเพิ่มสูงขึ ้นและมีความยัง่ ยืนต่อไปในอนาคต
Table 3 Genetic diversity found in six populations of L. vannamei shrimp based on seven microsatellite loci
N
na
ne
Ho
He
I
N
na
ne

WH01
111
4
3.96
0.95
0.75
1.38
124
2
2.00

WH02
111
5
4.12
0.85
0.76
1.49
116
6
3.52

Population
WH03
WH04
64
83
6
9
4.80
6.44
0.75
0.82
0.80
0.85
1.68
1.98
76
78
9
10
4.45
5.72

Ho
He
I
N
na
ne
Ho
He
I
N
na
ne

0.58
0.50
0.69
124
2
1.95
0.63
0.49
0.68
110
3
2.78

0.93
0.72
1.40
115
3
2.63
0.56
0.62
1.03
111
6
4.91

0.75
0.78
1.78
70
6
4.82
0.86
0.80
1.66
75
7
3.76

0.85
0.83
1.92
90
9
3.58
0.64
0.72
1.56
87
17
9.29

0.77
0.86
1.96
40
8
4.95
0.87
0.81
1.74
40
14
5.91

0.50
0.71
1.39
60
3
2.85
0.80
0.65
1.07
56
6
4.66

Ho
He
I
N
na
ne

0.18
0.64
1.06
127
3
2.44

0.86
0.80
1.68
115
5
3.92

0.48
0.74
1.54
76
10
3.75

0.55
0.90
2.43
85
10
5.81

0.62
0.84
2.11
40
9
5.54

0.50
0.79
1.66
62
4
2.08

0.53±0.22
0.80±0.09
1.87±0.48

Ho
He
I

0.70
0.59
0.99

0.76
0.75
1.46

0.75
0.74
1.64

0.80
0.83
1.95

0.87
0.83
1.91

0.37
0.52
0.96

0.71±0.18
0.73±0.13
1.58±0.43

Locus
CNM-MG339

CNM-MG479

Lvan0014

Lvan0016

Lvan0017
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WH05
38
12
7.18
0.84
0.87
2.15
40
8
6.58

WH06
53
3
2.91
0.45
0.66
1.08
62
5
3.45

Mean
7.57±3.39
5.44±1.62
0.78±0.17
0.80±0.08
1.72±0.39
7.43±2.94
4.62±1.67
0.74±0.16
0.75±0.13
1.60±0.48
5.86±2.93
3.53±1.22
0.72±0.13
0.69±0.12
1.33±0.43
10.43±5.42
6.08±2.26

8.00±3.19
4.31±1.54
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Table 3 Continuous
N
na
ne
Ho
He
I
N
na
ne
Ho
He
I
N
na
ne
Ho

WH01
119
3
2.79
0.76
0.64
1.06
121
1
1.00
0.00
0.00
0.00
119.5
2.57±0.98
2.42±0.92
0.54±0.34

WH02
113
6
2.69
0.85
0.63
1.20
115
3
2.51
0.61
0.60
1.00
113.5
4.86±1.35
3.47±0.91
0.77±0.14

Population
WH03
WH04
WH05
75
90
39
8
12
12
4.01
7.94
7.45
0.69
0.84
0.90
0.76
0.88
0.88
1.66
2.26
2.19
68
66
37
7
10
9
5.31
5.22
5.52
0.32
0.44
0.54
0.82
0.81
0.83
1.79
1.87
1.87
72
84
39
7.57±1.51 11.00±2.83 10.29±2.36
4.42±0.60 6.29±1.86 6.16±0.93
0.68±0.21 0.71±0.16 0.78±0.14

He
I

0.52±0.25
0.84±0.44

0.70±0.08
1.33±0.25

0.78±0.03
1.68±0.08

Locus
Lvan0022

TUMXLv9.93

Mean

0.83±0.06
2.00±0.28

0.85±0.03
1.99±0.17

WH06
60
6
2.87
0.60
0.66
1.38
59
6
4.04
0.46
0.76
1.55
59
4.71±1.38
3.27±0.86
0.53±0.14
0.68±0.09
1.30±0.27

Mean
9.00±3.60
4.65±2.43
0.77±0.11
0.75±0.12
1.69±0.51
7.29±3.46
4.05±1.83
0.39±0.22
0.66±0.32
1.43±0.74
139.21
7.94±3.36
4.67±1.60
0.67±0.11
0.74±0.12
1.60±0.45

Table 4 F statistics values across populations for each locus
Locus
CNM-MG339
CNM-MG479
Lvan0014
Lvan0016
Lvan0017
Lvan0022
TUMXLv9.93
Mean

Fis
-0.0015
-0.0363
-0.0746
+0.3154
-0.0045
-0.0517
+0.3753
+0.0702

Fit
+0.1263
+0.1161
+0.0595
+0.4200
+0.1529
+0.0406
+0.5346
+0.2098

Fst
+0.1276
+0.1470
+0.1248
+0.1528
+0.1567
+0.0877
+0.2549
+0.1501

กิตติกรรมประกาศ
คณะผู้วิจยั ขอขอบคุณ เจ้ าหน้ าที่ทกุ ท่านของศูนย์วิจยั และพัฒนาการเพาะเลี ้ยงสัตว์น ้าชายฝั่ งเขต 6 (สงขลา)
ศูนย์วิจยั และพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น ้านครศรี ธรรมราช โรงเพาะฟั กเอกชนในจังหวัดตราดและจังหวัดปั ตตานี ที่ให้ ความ
ช่วยเหลือในการเก็บตัวอย่าง และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง คุณซาโตชิ คูโบตะ และเจ้ าหน้ าที่ของศูนย์วิจัยและพัฒนา การ
เพาะเลี ้ยงสัตว์น ้าชายฝั่ งกระบี่ทุกท่านที่อานวยความสะดวก ให้ ความอนุเคราะห์เครื่ องมือและอุปกรณ์ ในระหว่างการ
ดาเนินการทดลอง ซึ่งการศึกษาวิจยั ครัง้ นี ้ได้ รับการสนับสนุนจากโครงการความร่ วมมือทางวิชาการระหว่างไทย–ญี่ปนุ่
โครงการ “การพัฒนาเทคโนโลยีด้านการเพาะเลี ้ยงสัตว์น ้าเพื่อความมัน่ คงและความปลอดภัยทางอาหารเพื่อศตวรรษ
หน้ า” (Development of Aquaculture Technology for Food Security and Food Safety in the Next Generation)
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การเปลี่ยนแปลงเชิงพืน้ ที่และเวลา ของความหนาแน่ ขนาด และนา้ หนักของปลิง
หัวมันเทศ Acudina molpadioides (Semper, 1868) บริเวณแหลมงอบ จังหวัดตราด
Spatial and Temporal Variations of Density, Size and Weight of Sea Potato
Acudina molpadioides (Semper, 1868) in Laem ngob area, Trat Province
ศุภกร ตันศิริ1* นิติพฒ
ั น์ บุญส่ง1 นภาขวัญ แหวนเพชร1 และจิตติมา อายุตตะกะ1
Supakorn Tansiri1*, Nitipat Boonsong1, Naphakhwan Whanpetch1 and Chittima Ayuthaka1

บทคัดย่ อ
การศึกษาการเปลี่ยนแปลงเชิงพื ้นที่และเวลาของปลิงหัวมันเทศ โดยวางแผนการศึกษาแบบสุ่มสารวจ
เก็บตัวอย่างปลิงหัวมันเทศด้ วยเครื่ องมือคราด บริ เวณแหลมงอบ จังหวัดตราด จานวน 8 ครั ง้ ครั ง้ ละ 6 สถานี
สถานีละ 2 ซ ้า แบ่งออกเป็ น 3 ช่วงมรสุม คือ ช่วงลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ช่วงลมมรสุมตะวันออกเฉี ยงเหนือ
และช่วงไม่มีลมมรสุม นับจานวน วัดขนาด และ ชัง่ น ้าหนักเปี ยกและแห้ งของปลิงหัวมันเทศ พร้ อมทังเก็
้ บข้ อมูล
ด้ านสิ่งแวดล้ อม ผลการศึกษาพบว่าการเปลี่ยนแปลงเชิงพื ้นที่ของปลิงหัวมันเทศทัง้ ความหนาแน่น (0.66±0.13 11.89±2.21 ตัวต่อตารางเมตร) ขนาดคือ ความกว้ าง (3.17±0.02 - 3.89±0.03 เซนติเมตร) และความยาว
(8.91±0.59 - 11.32±0.87 เซนติเมตร) มีความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (p<0.05) แต่การเปลี่ยนแปลง
เชิงเวลาของปลิงหัวมันเทศทัง้ ความหนาแน่น (2.82±2.54 - 4.18±4.01 ตัวต่อตารางเมตร) และขนาดคือ ความ
กว้ าง (3.21±0.24 - 3.71±0.33 เซนติเมตร) และความยาว (9.17±0.97 - 10.69±0.95 เซนติเมตร) ไม่มีค วาม
แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (p>0.05)

ABSTRACT
Study on spatial and temporal variations of sea potato by randomized design in Laem ngob
area, Trat Province were determined using the collection of sea potato samples by dredging 8 in the
total times. Six stations of samples were collected in duplicate. Samples collection were divide in 3
monsoon periods; northeast monsoon, southwest monsoon and non-monsoon. Sea potato samples
were measured total number, width length, wet and dry weight. Environment information were collected
and analyzed. The result demonstrated that the spatial variation in density (0.66±0.13 - 11.89±2.21
individual/m2) size with body width length (3.17±0.02 - 3.89±0.03 centimeter) and total length
(8.91±0.59 -11.32±0.87 centimeter) has significantly different (p<0.05). But the temporal variation of
sea potato in density (2.82±2.54 - 4.18±4.01 individual/m2) and size with body width length (3.21±0.24
- 3.71±0.33 centimeter) and total length (9.17±0.97 - 10.69±0.95 centimeter) has no significantly
different (p>0.05)
Key words: Spatial and Temporal changes, sea potato, Trat province
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คานา
ปลิงทะเล (sea cucumbers) เป็ นสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง พบได้ ทวั่ ไปในเขตแนวชายฝั่ งทะเล บทบาท
ของปลิงทะเลในระบบนิเวศ คือ เป็ นผู้ย่อยสลาย (decomposer) สารอินทรี ย์ในตะกอนดินให้ มีขนาดเล็กลงใน
สายใยอาหาร (food web) และปลดปล่อยธาตุอาหารสู่วงจรอาหารในธรรมชาติ ปลิ งทะเลนับ ว่าเป็ น สัต ว์
เศรษฐกิจที่สาคัญของหลายประเทศในมหาสมุท รอินเดียและมหาสมุทรแปซิฟิกตอนใต้ โดยนามาทาอาหารที่ให้
โปรตีนสูง (สมชัย และ นลินี, 2543) บริ เวณชายฝั่ ง ทะเลแหลมงอบ จังหวัดตราด พบปลิงทะเลชนิ ดหนึ่งที่มี
ปริ มาณความหนาแน่นสูงแต่ไม่เป็ นที่สนใจของทัง้ นักวิจัยและชาวประมงมากนัก ปลิงทะเลชนิ ดนัน้ คือ ปลิง
หัวมันเทศ (Acudina molpadioides) ลักษณะเด่น คือ ผิ วเรี ยบ สีนา้ ตาลชมพู พบแพร่ กระจายในบริ เวณพืน้
อาศัยที่ค่อนข้ างเป็ นดินโคลน สามารถพบได้ ในบริ เวณชายฝั่ งทะเล จังหวัดระยอง จันทบุรี และตราด คนไทยไม่
นิยมนามาประกอบอาหาร แต่ในเกาะลังกาวี ประเทศมาเลเซียซึง่ เรี ยกปลิงทะเลชนิดนี ้ว่า โบรน็อก (Bronok) ถือ
เป็ นอาหารขึน้ ชื่อ ชาวบ้ านจะนา โบรน็อก นี ้ ไปทาสลัดเป็ นเมนูอนั เรื่ องชื่อของเกาะลังกาวี เรี ยกว่า เคราบู โบ
รน็อก (Kerabu Bronok) (Norashikin, 2015)
บริ เวณชายฝั่ งทะเลแหลมงอบ จังหวัดตราด เป็ นพื ้นที่ที่อยู่ระหว่างเกาะช้ างและแผ่นดินจังหวัดตราด ซึง่
มีนกั ท่องเที่ยวสนใจท่องเที่ยวบริ เวณเกาะช้ างในแต่ละปี เป็ นจานวนมาก บริ เวณแหลมงอบนี ้ได้ รับอิทธิพลของลม
มรสุม 2 ช่วง คือ ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ พัดปกคลุมประเทศไทยระหว่างกลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือน
ตุลาคม มรสุมนีจ้ ะนามวลอากาศชืน้ จากมหาสมุทรอินเดียมาสู่ประเทศไทย ทาให้ มีเมฆมากและฝนชุกทั่วไป
โดยเฉพาะอย่างยิ่งตามบริ เวณชายฝั่ งทะเล และ ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ พัดผ่านประเทศไทยประมาณ
กลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ มรสุมนี ้จะพัดพาเอามวลอากาศเย็น และแห้ งเข้ ามาปกคลุมประเทศ
ไทย ทาให้ ท้องฟ้าโปร่ ง อากาศหนาวเย็น และแห้ งแล้ ง ภาคใต้ และภาคใต้ ฝั่งตะวันออกจะมีฝนตกชุกเนื่องจาก
มรสุมนี ้นาความชุ่มชื ้นจากอ่าวไทยเข้ ามาปกคลุม (วิรัช, 2538) การศึกษาในครัง้ นี ้จึงมีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาการ
เปลี่ ย นแปลงเชิ งพื น้ ที่ แ ละเวลาของปลิ งหัวมันเทศ ทัง้ จ านวนตัว ความหนาแน่ น ขนาด น า้ หนัก และปั จจัย
สิ่งแวดล้ อมทางกายภาพที่เปลี่ยนแปลงไปในแต่ละช่วงมรสุมและสถานีสารวจ เพื่อใช้ เป็ นข้ อมูลพื ้นฐานในการใช้
ประโยชน์ และการวางแผนบริ หารจัดการทรัพยากร เนื่องจากปลิงทะเลชนิดนี ้มีแนวโน้ มที่จะนามาใช้ ประโยชน์
และทาการประมงต่อไป

อุปกรณ์ และวิธีการ
พืน้ ที่ทาการศึกษา
การศึกษาการเปลี่ยนแปลงเชิงพื ้นที่และเวลาของความหนาแน่น ขนาด และน ้าหนักของปลิงหัวมันเทศ
บริ เวณแหลมงอบ จังหวัดตราด จานวน 6 สถานี (Figure 1) โดยทาการเก็บตัวอย่างปลิงหัวมันเทศทุก ๆ 1 เดือน
ครึ่ ง แบ่งเป็ น 3 ช่วงเวลา คือ ช่วงที่ 1 ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ เดือนพฤษภาคม - เดือนตุลาคม ช่วงที่ 2 มรสุม
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ตะวันออกเฉียงเหนือ เดือนพฤศจิกายน - เดือนมกราคม ช่วงที่ 3 ช่วงไม่มีมรสุม เดือนกุมภาพันธ์ - เดือนเมษายน
เพื่อใช้ เป็ นตัวแทนของแต่ละช่วงเวลา รวมเก็บตัวอย่างทังหมด
้
8 ครัง้

Figure 1 Location of sampling stations in Leam ngob area, Trat Province
การศึกษาการการเปลี่ยนแปลงเชิงพืน้ ที่และเวลาของปลิงหัวมันเทศ
การเปลี่ยนแปลงเชิงพืน้ ที่และเวลาของความหนาแน่น ขนาด และนา้ หนักของปลิงหัวมันเทศ บริ เวณ
ชายทฝั่ งทะเลแหลมงอบ ศึกษาโดยวางแผนการศึก ษาแบบสุ่มส ารวจ ใช้ เครื่ องมือ คราดหอยลายขนาด 18
เซนติเมตร ×160 เซนติเมตร ×100 เซนติเมตร คราดสุ่มในบริ เวณสถานีที่กาหนดทัง้ 6 สถานี จานวน 2 ครัง้ ครัง้
ละ 5 นาที ใช้ ความเร็ วเรื อคงที่ 10 กิโลเมตรต่อชัว่ โมง จดบันทึกตาแหน่ง GPS ก่อนและหลังทาการคราดทุกครัง้
นับจานวนปลิงหัวมันเทศที่ ได้ จากการคราดทัง้ หมดและสุ่มปลิงหัวมันเทศที่ ได้ จากการคราดสถานีละ 15 ตัว
นามาวัดขนาด ความกว้ าง ความยาว และชัง่ น ้าหนักเปี ยก จดบันทึก และทาซ ้าจนกว่าจะครบทัง้ 6 สถานี รวม
จานวนปลิงหัวมันเทศแต่ละสถานี เป็ นจานวน 30 ตัว นาปลิงหัวมันเทศทัง้ หมดไปอบให้ แห้ งในตู้อบ (hot air
oven) ที่อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 24 ชั่วโมงหรื อจนกว่าจะแห้ ง แล้ วนามาชั่ง เพื่อหานา้ หนักแห้ ง
และจดบันทึก
การเก็บข้ อมูลด้ านปั จจัยสิ่งแวดล้ อม
เก็บข้ อมูลด้ านปั จจัยสิ่งแวดล้ อมทางกายภาพ เช่น ความลึกของน ้าทะเล ความโปร่ งแสงของน ้า อุณหภูมิ
ของน ้า ความเค็ม ค่าออกซิเจนที่ละลายอยู่ในน ้า โดยใช้ เครื่ องมือมาตรฐานในการเก็บข้ อมูลนัน้ ๆ (Depth meter,
YSI multiparameter) จดบันทึกค่าที่ได้ และนามาวิเคราะห์ในห้ องปฏิบตั ิการ
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ผลและวิจารณ์ ผลการทดลอง
การเปลี่ยนแปลงเชิงพืน้ ที่และเวลาของปลิงหัวมันเทศ
จากการศึกษาทัง้ 3 ช่วงเวลาคือ ช่วงที่ 1 ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ เดือนพฤษภาคม - เดือนตุลาคม ช่วง
ที่ 2 มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ เดือนพฤศจิกายน - เดือนมกราคม และช่วงที่ 3 ช่วงไม่มีมรสุม เดือนกุมภาพันธ์ เดือนเมษายน พบว่า ปลิงหัวมันเทศมีความแตกต่างเชิงพื ้นที่ (6 สถานี) อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (p<0.05) ทัง้
ความหนาแน่ (0.66±0.13 - 11.89±2.21 ตัวต่อตารางเมตร) น ้าหนักเปี ยก (45.81±12.84 – 114.85±6.47 กรัม)
น า้ หนั ก แห้ ง(3.42±0.68 – 7..27±0.85 กรั ม ) และขนาดตั ว ของปลิ ง หั ว มั น เทศ ความกว้ าง (3.17±0.02 3.89±0.03 เซนติเมตร) และความยาว (8.91±0.59 -11.32±0.87 เซนติเมตร) (Figure 2A, 3A, 4A) โดยสถาณีที่
1 มีความหนาแน่น น ้าหนัก และขนาดมากและโตที่สดุ ซึง่ ตรงข้ ามกับสถานีที่ 2 และ 5 ที่มีความหนาแน่น น ้าหนัก
และขนาดตัวน้ อยที่สุด ในทางตรงกันข้ าม ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ (p>0.05) ในการเปลี่ยนแปลงเชิงเวลา
(ช่วงมรสุม) ของปลิงหัวมันเทศทัง้ ความหนาแน่น (2.82±2.54 - 4.18±4.01 ตัวต่อตารางเมตร) นา้ หนักเปี ยก
(66.32±19.39 – 89.90±14.86 กรั ม) นา้ หนักแห้ ง (4.17±0.81 – 4.74±0.86 กรั ม) และขนาดตัวโดยความกว้ าง
คือ (3.21±0.24-3.71±0.33 เซนติเมตร) และความยาวคือ (9.17±0.97 - 10.69±0.95 เซนติเมตร) (Figure 2B,
3B, 4B)

Figure 2 Comparison on average density of sea potato in study area. A: Different in stations, B: Different
in monsoon. N-monsoon and S-monsoon indicate Northeast monsoon and Southwest monsoon

Figure 3 Comparison on average width and length of sea potato in study area. A: Different in stations,
B: Different in monsoon. N-monsoon and S-monsoon indicate Northeast monsoon and
Southwest monsoon
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Figure 4 Comparison on average wet and dry weight of sea potato in study area. A: Different in stations,
B: Different in monsoon. N-monsoon and S-monsoon indicate Northeast monsoon and
Southwest monsoon
การเปลี่ยนแปลงปั จจัยสิ่งแวดล้ อมทางกายภาพเชิงพืน้ ที่และเวลา
ข้ อมูล ปั จ จัย สิ่ วแวดล้ อมทางกายภาพในบริ เวณพื น้ ที่ ศึก ษามีความผัน แปรทัง้ ในเชิ งพื น้ ที่ แ ละเวลา
(Table 1, 2) ปริ มาณออกซิเจนที่ละลายในน ้า มีการเปลี่ยนแปลงตามพื ้นที่ โดยมีความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิติ (p<0.05) อยู่ในช่วง 3.73±1.20 – 6.54±0.74 มิลลิกรัมต่อลิตร แต่ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิ ติ (p>0.05) เปลี่ ย นแปลงตามเวลาซึ่ง ปริ ม าณออกซิ เ จนที่ ล ะลายอยู่ ใ นน า้ อยู่ ใ นช่ ว ง 4.55±0.89 –
5.41±00.75 มิลลิกรัมต่อลิตร อุณหภูมิของน ้า ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (p>0.05) ทังในการ
้
เปลี่ยนแปลงเชิงพื ้นที่และเวลาซึง่ อุณหภูมิของน ้าอยู่ในน ้าอยู่ในช่วง 29.55±0.61 – 31.75±1.20 องศาเซลเซียส
สาหรับความเค็ม มีรูปแบบการเปลี่ยนแปลงเช่นเดียวกับอุณหภูมิของน ้า คือไม่มีความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิติ ในการเปลี่ยนแปลงเชิงพื ้นที่ ความเค็มอยู่ในช่วง 27.40±3.88 – 32.70±0.07 PSU ซึง่ ไม่มีความแตกต่าง
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p>0.05) ทัง้ ในการเปลี่ยนแปลงเชิง พืน้ ที่และเวลา ความเค็มของนา้ ในบริ เวณพื ้นที่
ศึกษาอยู่ในช่วง 27.40±3.88 - 32.70±0.07 PSU
Table 1 The variation of physical parameters in different station in the study area.
Physical parameter
Mean ± S.D.

Station

DO (mg/L)
1
2
3
4
5
6

6.26±0.80a
4.71±1.56ab
5.07±1.70ab
5.26±0.74ab
3.47±0.59b
4.71±0.35ab
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Temperaturens (°C) Salinityns(PSU)
29.80±0.57
29.85±1.20
30.25±1.63
30.65±0.64
30.25±1.20
30.45±1.63

29.50±0.71
30.75±0.49
30.50±0.64
30.10±0.71
30.75±0.53
30.75±0.67
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Station

Station

1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6

6.54±1.08a
5.13±0.49ab
5.41±1.20ab
6.03±0.68ab
4.61±0.86b
4.74±0.41ab
6.05±0.24a
3.81±0.08ab
4.99±0.28ab
4.54±0.23ab
3.73±0.10b
4.03±0.29ab

30.05±1.24
29.80±0.73
29.55±0.61
29.83±1.23
29.83±0.99
29.73±0.82
31.00±0.57
30.95±1.06
31.00±0.99
31.75±1.20
31.25±1.20
31.00±0.99

27.65±3.68
28.03±2.83
28.55±2.37
27.48±5.31
27.40±3.88
29.18±2.42
32.35±0.25
32.45±0.11
32.50±0.14
32.70±0.07
32.55±0.11
32.50±0.14

Table 2 The variation of physical parameters in different monsoon in the study area.
Physical parameter
Mean ± S.D.
Northeast monsoon
Southwest monsoon
Non-monsoon

DOns (mg/L)

Temperaturens (°C)

Salinityns(PSU)

4.96±0.83
5.41±0.75
4.53±0.89

30.25±0.28
29.75±0.11
31.16±0.31

30.37±0.49
28.05±0.11
32.51±0.12

การศึกษาครั ง้ นี พ้ บว่าการเปลี่ยนแปลงเชิงเวลา (ลมมรสุม) ไม่มีผลต่อทัง้ ความหนาแน่น ขนาดและ
น ้าหนักของปลิงหัวมันเทศ แต่การเปลี่ยนแปลงเชิงพื ้นที่ (สถานี) ส่งผลต่อทังความหนาแน่
้
น ขนาด ความกว้ าง
ความยาว น ้าหนักเปี ยก และน ้าหนักแห้ งของปลิงหัวมันเทศ โดยมีความสอดคล้ องไปกับค่าการเก็บและวิเคราะห์
ข้ อมูลปั จจัยสิ่งแวดล้ อมทางกายภาพ โดยเฉพาะค่าปริ มาณออกซิเจนที่ละลายอยู่ในน ้ามีความผันแปรในเชิงพื ้นที่
(สถานี) และไม่มีความแตกต่างกันในช่วงของเวลา (ลมมรสุม) ที่เปลี่ยนแปลงไป แต่จากการศึกษาพบว่าในช่วง
ลมมรสุมตะวันตกเฉี ยงใต้ จะมีค่าออกซิ เจนที่ ละลายอยู่ในนา้ สูงที่ สุด ค่าออกซิเจนที่ ละลายอยู่ ในนา้ นี่ เอง มี
ความสาคัญต่อสิ่งมีชีวิตแทบทุกชนิด เพราะถูกนาไปใช้ ในกระบวนการต่าง ๆ เพื่อก่อให้ เกิดพลังงานจึงเป็ นปั จจัย
หนึง่ ที่สาคัญสาหรับการเจริ ญเติบโต และแพร่ กระจายของสิ่งมีชีวิตในทะเล ในช่วงลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ มีค่า
ออกซิ เ จนที่ ล ะลายอยู่ ใ นน า้ สูง ที่ สุด เนื่ อ งมาจาก มี ฝ นตกมากกว่ า ช่ ว งอื่ น ๆ ของปี (ศูน ย์ ภู มิ อ ากาศ กรม
อุตุนิ ย มวิ ท ยา, 2557) ท าให้ อุณ หภูมิข องน า้ ต่า ออกซิ เจนจึงละลายลงสู่น า้ ได้ ดีก ว่า ในช่ วงอื่น ๆ ของปี ซึ่ง
สอดคล้ องกับผลการศึกษาของ ประเทือง (2534)กล่าวว่า การละลายของออกซิเจนอยู่ในช่วง 14.6 มิลลิกรัมต่อ
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ลิตร ที่อณ
ุ หภูมิ 0 องศาเซลเซียส และ 7.04 มิลลิกรัมต่อลิตร ที่อณ
ุ หภูมิ 35 องศาเซลเซียส ในสภาพความกดดัน
1 บรรยากาศ ประกอบกับมีลมพัดแรง กระแสลมที่พดั ผ่านผิวน ้าทาให้ ออกซิเจนจากบรรยากาศละลายในนา้ ได้ ดี
ขึน้ ด้ วย (ไมตรี และ จารุ วรรณ, 2528) ช่วงลมมรสุมตะวันตกเฉี ยงใต้ ของจังหวัดตราด (เดือนมิถุนายน – เดือน
สิ ง หาคม) จะมี ฝ นตกมากที่ สุด ของปี ปริ ม าณน า้ ฝนระหว่ า ง 600-1000 มิ ล ลิ ลิ ต ร (ศู น ย์ ภู มิ อ ากาศ กรม
อุตนุ ิยมวิทยา, 2557) ปริ มาณฝนที่ตกลงมานอกจากจะส่งผลต่ออุณหภูมิของน ้าแล้ ว ยังส่งผลต่อความเค็มของ
น ้าทาให้ มีความเค็มต่าลง คือ 28.05 PSU ซึง่ ต่ากว่าค่าความเค็มในช่วงไม่มีลมมรสุม 32.51 PSU ค่าความเค็มที่
ต่างกัน 4.46 PSU เป็ นการเปลี่ยนแปลงความเค็มอย่างช้ า ๆ ตามรอบมรสุมและปริ มาณของน ้าฝนกับน ้าที่ไหลลง
มาจากแผ่นดินหรื อปากแม่นา้ ลงสู่ทะเล สัตว์นา้ ทั่ว ๆ ไปจึงสามารถปรั บตัวให้ เข้ ากับสภาพความเค็มของนา้ ที่
เปลี่ยนแปลงไปได้ (ไมตรี , 2526) นอกจากนี ้ฝนที่ตกมากในช่วงลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ยงั ช่วยชะล้ างเอาธาตุ
อาหารต่ า ง ๆ จากแผ่ น ดิ น และไหลลงทะเลท าให้ ใ นทะเลมี ธ าตุ อ าหารต่ า ง ๆ มากขึ น้ ย่ อ มส่ ง ผลต่ อ การ
แพร่ กระจาย ความหนาแน่น ขนาดและน ้าหนัก ของปลิงหัวมันเทศให้ มีการเจริ ญเติบโตมากขึ ้นในอีกทางหนึง่ ด้ วย
ซึง่ สอดคล้ องกับผลการเปลี่ยนแปลงเชิงพื ้นที่ของปลิงหัวมันเทศในบริ เวณที่ศกึ ษาคือสถานีที่ 1 และสถานีที่ 4 ซึง่
เป็ นสถานีใกล้ ฝั่ง (แผ่นดิน) มีความหนาแน่น ขนาด และน ้าหนักตัวของปลิงหัวมันเทศมากที่สดุ เมื่อเปรี ยบเทียบ
กับสถานีอื่น อีกทังยั
้ งเป็ นสถานีที่มีค่าปริ มาณออกซิเจนที่ละลายอยู่ในน ้ามากที่สดุ ด้ วยเช่นกันและเนื่องจากปลิง
หัวมันเทศเป็ นสัตว์ทะเลที่มีการกินอาหารแบบกินสารอินทรี ย์บริ เวณพืน้ ทะเล(สุเมตต์, 2551) การศึกษาปั จจัย
สิ่งแวดล้ อมเรื่ องปริ มาณสารอินทรี ย์และขนาดตะกอนดินจึงจะมีการศึกษาในลาดับต่อไปเพื่อสนับสนุนข้ อเท็จจริ ง
ของปั จจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงการเจริ ญเติบโตและการแพร่ กระจายของปลิงหัวมันเทศ ซึ่งสามารถนา
ข้ อมูลที่ได้ ทงปั
ั ้ จจัยแวดล้ อมที่เหมาะสมกับการเจริ ญเติบโต ลักษณะพื ้นที่ที่อาศัย ข้ อมูลเหล่านี ้สามารถนาไปเป็ น
ข้ อมูลพื ้นฐานสาหรับการเพาะเลี ้ยงและส่งส่งผลต่อการบริ หารจัดการทรัพยากรปลิงหัวมันเทศได้ ในอนาคต

สรุป
ความแตกต่างและการเปลี่ยนแปลงของพื ้นที่ (สถานี) มีผลต่อความหนาแน่น ขนาดทังความกว้
้
าง ความ
ยาว น ้าหนักเปี ยก น ้าหนักแห้ งและการแพร่ กระจาย แต่การเปลี่ยนแปลงตามเวลา (มรสุม) ไม่มีผลต่อ ความหนา
แน่ ขนาด ทังความกว้
้
าง ความยาว น ้าหนักเปี ยก น ้าหนักแห้ ง และการแพร่ กระจาย

กิตติกรรมประกาศ
งานวิจยั นี ้เป็ นส่วนหนึง่ ของโครงการวิจยั เรื่ องนิเวศวิทยาระดับประชากรของหอยลาย (Paphia
undulata(Born, 1778) ชายฝั่งอ่าวไทยตอนบน ซึง่ ได้ รับการสนับสนุนทุนวิจยั และพัฒนาแห่ง
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การมีส่วนร่ วมในการจัดการประมงหมู่บ้าน บ้ านหนองมะจับ จังหวัดเชียงใหม่
People’s participation in Village Fishery Management in Ban Nongmajub, Chiangmai
ดารชาต์ เทียมเมือง1* และ เกรี ยงศักดิ์ เม่งอาพัน1
Daracha Thiammueang1* and Kriangsak Mengamphan1

บทคัดย่ อ
การศึกษานี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาการความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยด้ านสังคมและเศรษฐกิจกับการมี
ส่วนร่ วมของชุมชนกับการจัดการประมงหมูบ่ ้ าน บ้ านหนองมะจับ อาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ปั ญหาและ
อุปสรรค รวมทังระดั
้ บการมีสว่ นร่ วมในการจัดการประมงหมูบ่ ้ าน เก็บรวบรวมข้ อมูลโดยการใช้ แบบสอบถามและ
การสัมภาษณ์เชิงลึก ผลการศึกษาพบว่า ชาวบ้ านส่วนใหญ่มีสว่ นร่ วมอยู่ในระดับด้ านการวางแผนปฏิบตั ิ ด้ าน
การปฏิบตั ิ และด้ านการรับผลประโยชน์ของกิจกรรมอยู่ในระดับปานกลาง แต่ด้านการประเมินผลอยู่ในระดับต่า
โดยภาพรวมของระดับการมีส่วนร่ วมของชาวบ้ านกับกิจกรรมประมงหมูบ่ ้ านอยู่ในระดับปานกลาง การทดสอบ
ความสัมพันธ์พบว่า เพศ และอาชีพเท่านันที
้ ่ความสัมพันธ์ตอ่ การมีสว่ นร่ วมในการจัดการประมงหมูบ่ ้ านอย่างมี
นัยสาคัญ (P<0.05) และความรู้ ความเข้ าใจด้ านสิ่งแวดล้ อมและทรัพยากรประมงมีความสัมพันธ์ตอ่ การมีสว่ น
ร่ วมในการจัดการประมงหมูบ่ ้ านอย่างมีนยั สาคัญยิ่ง (P<0.01)

ABSTRACT
This research aimed to study the relationship among socio-economics factors and people’s
participation in village fishery management in Ban Nongmajub, Sansai district, Chiangmai province,
including identify problems and obstacles as well as the level of participation in village fishery
management through using questionnaires and in-depth interview methods. The results showed that
the level of people’s participation in village fishery management was in the moderate level in term of
planning, acting and beneficiaries while participation on assessment was low. The overall people’s
participation in village fishery management was in the moderate level. The results of statistical
hypothesis testing showed that sex and occupation significantly correlated with the level of
participation in village fishery management (P<0.05). The knowledge of people on environment and
fishery resources highly significant correlated with the village fishery management’s participation
(P<0.01).
Key Words: people’s participation, village fishery pond, fishery management
* Corresponding author; e-mail address: daracha@mju.ac.th
1
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คานา
วิถีชีวิตของชาวไทยที่อาศัยอยู่ในภูมิภาคทางตอนเหนือของประเทศ ทรัพยากรประมงจากแหล่งน ้าจืด
นับเป็ นแหล่งโปรตีนที่สาคัญเนื่องจากภูมิประเทศไม่มีอาณาเขตติดกับทะเล แต่ปัจจุบนั ทรัพยากรประมงจาก
แหล่งน ้าธรรมชาติมีปริ มาณลดน้ อยลง สาเหตุเนื่องมาจากสภาพแวดล้ อมมีการเปลี่ยนแปลง พื ้นที่เกิดปั ญหาภัย
แล้ งอย่างต่อเนื่อง ปั ญหาแหล่งน ้าเน่าเสียจากการปล่อยน ้าทิ ้งของครัวเรื อน หรื อการเกษตรและอุตสาหกรรม ทา
ให้ ทรัพยากรประมงเสื่อมโทรมลง แหล่งน ้าที่เป็ นที่อยู่อาศัยของสัตว์น ้าลดน้ อยลง แต่ความต้ องการบริ โภคสัตว์น ้า
ยังคงมีอย่างต่อเนื่องและเพิ่มสูงขึ ้นเนื่องมาจากการเพิ่มขึ ้น แหล่งน ้าในจังหวัดเชียงใหม่จากที่มีปริ มาณผลผลิต
สัตว์น ้าจืดจากการจับจากธรรมชาติและการเพาะเลี ้ยง 13,528 ตัน คิดเป็ นมูลค่า 490.53 ล้ านบาท ในปี พ.ศ.
2549 ลดลงเหลือเพียง 6,980 ตัน มูลค่า 326.48 ล้ านบาท ในปี พ.ศ. 2553 (กรมประมง, 2555) การส่งเสริ มการ
เพาะเลี ้ยงเป็ นแนวทางหนึง่ ในการเพิ่มผลผลิตสัตว์น ้าทดแทนการจับจากแหล่งน ้าธรรมชาติ และ “โครงการ
ประมงหมูบ่ ้ าน” เป็ นหนึง่ กิจกรรมที่กรมประมงได้ ดาเนินการตังแต่
้ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่
5 (พ.ศ.2525-2529) เพื่อลดปั ญหาการขาดแคลนอาหารโปรตีนประเภทปลาให้ แก่ราษฎรในชนบท โดยมีรูปแบบ
คือใช้ ประโยชน์จากแหล่งน ้าสาธารณะในชุมชนเพื่อการเลี ้ยงปลาควบคูก่ บั การทาการเกษตรอื่นๆ (กองวิศวกรรม
ประมง, ม.ป.ป.) และได้ ดาเนินการเรื่ อยมาจวบจนปั จจุบนั จึงมีแนวคิดเพื่อศึกษาถึงรู ปแบบและการมีสว่ นร่ วม
ของคนในชุมชนในการจัดการประมงหมูบ่ ้ านในพื ้นที่บ้านหนองมะจับ ตาบลแม่แฝก อาเภอสันทราย จังหวัด
เชียงใหม่ รวมทังความสั
้
มพันธ์ของตัวแปรต่างๆ ที่มีสว่ นเกี่ยวข้ องกับระดับการมีสว่ นร่ วมในการจัดการประมง
หมูบ่ ้ าน เพื่อเป็ นแนวทางในการพัฒนาให้ โครงการประมงหมูบ่ ้ านดาเนินไปได้ อย่างต่อเนื่อง คนในชุมชนมีสตั ว์น ้า
เพื่อการบริ โภคได้ อย่างยัง่ ยืน และเป็ นแนวทางในการจัดการประมงหมูบ่ ้ านสาหรับพื ้นที่อื่นๆ ต่อไป

อุปกรณ์ และวิธีการ
เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจัย
การวิจยั นี ้ได้ ใช้ แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้ อมูลประกอบด้ วยคาถามปลายปิ ด (close-ended
question) และคาถามปลายเปิ ด (open-ended question) แบ่งออกเป็ น 3 ตอน ดังนี ้
ตอนที่ 1 ข้ อมูลทัว่ ไป สถานภาพทางสังคมและเศรษฐกิจ
ตอนที่ 2 ความรู้ ความเข้ าใจเกี่ยวกับทรัพยากรประมง
ตอนที่ 3 บทบาทการมีสว่ นร่ วมในการจัดการประมงหมูบ่ ้ าน
ตอนที่ 4 ปั ญหาและอุปสรรค ข้ อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดการประมงหมูบ่ ้ าน
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ใช้ แบบสอบถามในการเก็บข้ อมูล รวมทังสั
้ มภาษณ์เชิงลึก (in-depth interview) กับผู้ที่มสี ว่ นเกี่ยวข้ อง
กับกิจกรรมประมงหมูบ่ ้ าน (key informant) ที่อาศัยอยู่ในบ้ านหนองมะจับ ตาบลแม่แฝก อาเภอสันทราย จังหวัด
เชียงใหม่ รวมทังหมด
้
78 คน โดยกาหนดขนาดกลุม่ ตัวอย่างจากสูตรของ Yamane (1973) จากประชากรทังหมด
้
354 คน (เทศบาลตาบลแม่แฝก, 2558) และระดับความคลาดเคลื่อนร้ อยละ 90
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การวิเคราะห์ ข้อมูล
1) ข้ อมูลเชิงปริ มาณ (quantitative analysis) ได้ แก่ ข้ อมูลทัว่ ไปทางสังคมและเศรษฐกิจวิเคราะห์โดย
การคานวณหาค่าเฉลี่ย ค่าร้ อยละ ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สาหรับข้ อมูลความรู้ ความเข้ าใจเกี่ยวกับทรัพยากร
ประมง
บทบาทการมีสว่ นร่ วมในการจัดการประมงหมูบ่ ้ านนันก
้ าหนดเป็ นคะแนน
เพื่อนามาวิเคราะห์
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระต่างๆ กับระดับการมีสว่ นร่วมในการจัดการประมงหมูบ่ ้ านด้ วยวิธีการของเพียร์
สันโดยใช้ โปรแกรมสาเร็ จรู ปทางสถิต
2) ข้ อมูลเชิงคุณภาพ (qualitative analysis) ได้ แก่ ข้ อมูลวิถีชีวิตความเป็ นอยู่ของคนในชุมชน ความ
คิดเห็นที่เกี่ยวข้ องกับทรัพยากรประมงจากการสัมภาษณ์เชิงลึกเป็ นข้ อมูลเชิงคุณภาพวิเคราะห์ด้วยบริ บทและ
เนื ้อหา ความสอดคล้ องของเนื ้อหา เหตุและผลเพื่อนามาสรุ ปผล

ผลและวิจารณ์ ผลการทดลอง
ข้ อมูลทางสังคมและเศรษฐกิจของชุมชนบ้ านหนองมะจับ
ชาวบ้ านบ้ านหนองมะจับส่วนใหญ่เฉลี่ยแล้ วเป็ นเพศหญิง (ร้ อยละ 65.4) เพศชาย (ร้ อยละ 34.6) มีอายุ
เฉลี่ย 58 ปี โดยมีอายุสงู สุด 80 ปี และอายุต่าสุด 26 ปี ระดับการศึกษาส่วนใหญ่จบการศึกษาในระดับ
ประถมศึกษา คิดเป็ นร้ อยละ 71.8 ด้ านสถานภาพทางครอบครัวส่วนใหญ่มีสถานะสมรสแล้ ว (ร้ อยละ 78) โดย
แต่ละครัวเรื อนมีสมาชิกเฉลี่ยครัวเรื อนละ 3 คน ด้ านสถานะทางสังคม ส่วนใหญ่ (ร้ อยละ 76.9) เป็ นราษฎรที่
ไม่ได้ มีบทบาทในการเป็ นกรรมการหมูบ่ ้ านหรื อกรรมการกลุม่ ต่างๆ เช่น กลุม่ ประมงหมูบ่ ้ านที่เกษตรกรมีการ
รวมกลุม่ กันเลี ้ยงปลาเพื่อสร้ างรายได้ ให้ แก่ชมุ ชน กลุม่ เกษตรกรป่ าไม้ ชมุ ชน ชาวบ้ านในชุมชนร้ อยละ 62.8
ประกอบอาชีพด้ านการเกษตร ได้ แก่ ทานา ทาสวน ปลูกผัก ส่วนใหญ่ (ร้ อยละ 60.3) มีรายได้ ตอ่ เดือนน้ อยกว่า
15,000 บาท
ความรู้ ความเข้ าใจเกี่ยวกับทรั พยากรประมง
ผลการศึกษาด้ านความรู้ ความเข้ าใจในทรัพยากรประมง แบ่งการทดสอบความรู้ ออกเป็ น 2 ด้ าน เพื่อ
ต้ องการประเมินความความรู้ และความเข้ าใจของชาวบ้ านในประเด็นแหล่งน ้าและสิ่งแวดล้ อม
และประเด็น
ทรัพยากรประมงที่สอดคล้ องกับการทาประมงหมูบ่ ้ าน พบว่า ชาวบ้ านบ้ านหนองมะจับมีความรู้ ความเข้ าใจที่
คะแนนเฉลี่ย 4.63 และ 4.04 (จาก 5 คะแนน หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 92.6 และ 80.8 ตามลาดับ) แสดงให้ เห็นว่า
ชาวบ้ านมีความรู้ ความเข้ าใจในระดับสูงทังด้
้ านแหล่งน ้า สิ่งแวดล้ อม และทรัพยากรประมงเป็ นอย่างดีมาก
โดยเฉพาะประเด็นเรื่ องความสาคัญสิ่งแวดล้ อมและการดูแลรักษาแหล่งน ้า ได้ แก่ ถ้ าตัดไม้ ทาลายป่ าต้ นน ้า จะ
ส่งผลให้ เกิดการขาดแคลนน ้าในช่วงหน้ าแล้ งและน ้าท่วมในช่วงน ้าหลาก การสร้ างฝายชะลอน ้าจะทาให้ มีน ้าใช้
เพื่อการเกษตรมากขึ ้น มีความเข้ าใจในกิจกรรมที่จะส่งผลกระทบต่อแหล่งน ้าและสัตว์น ้า เช่น การมีวชั พืชและพืช
น ้าในแหล่งน ้ามาก ประเด็นเรื่ องกิจกรรมทางการเกษตร เช่น ใช้ ปยเคมี
ุ๋
และยาฆ่าแมลงส่งจะผลเสียต่อแหล่งน ้า
และสัตว์น ้าก็จะเป็ นอันตรายต่อแหล่งน ้า ด้ านทรัพยากรประมงนัน้ ชาวบ้ านส่วนใหญ่ (ร้ อยละ 88.5) มีความ
เข้ าใจว่าทุกคนสามารถใช้ ประโยชน์จากแหล่งน ้าและทรัพยากรประมงได้ ตามต้ องการตลอดเวลา ซึง่ เป็ นความ
เข้ าใจที่ไม่ถกู ต้ องเนื่องจากมีการประกาศจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในเรื่ อง
ห้ ามจับสัตว์น ้าในบางช่วง
ฤดูกาล (วันที่ 16 พฤษภาคม - 15 กันยายน ของทุกปี ) เพื่อเป็ นการอนุรักษ์ พนั ธุ์ เปิ ดโอกาสให้ สตั ว์น ้าได้ วางไข่
และเลี ้ยงตัวอ่อน โดยห้ ามมิให้ ผ้ ใู ดทาการประมงด้ วยเครื่ องมือทาการประมงหรื อด้ วยวิธีใดๆ ในที่จบั สัตว์น ้าใน
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พื ้นที่น ้าจืด ยกเว้ นเครื่ องมือที่ได้ รับอนุญาตให้ ทาการประมงได้ เช่น เบ็ด สวิง ช้ อน ไซ เป็ นต้ น (กรมประมง,
2548) สาเหตุเนื่องมาจากอาชีพหลักของคนในชุมชนบ้ านหนองมะจับคือ เกษตรกรทาสวนผลไม้ และปลูกผัก
และเพาะเลี ้ยงสัตว์น ้า
โดยจะทาการประมงในแหล่งน ้าธรรมชาติเมื่อมีเวลาว่างจากการทาการเกษตรเท่านัน้
นอกจากนี ้ชาวบ้ านส่วนใหญ่ คิดเป็ นร้ อยละ ร้ อยละ 80 มีความเข้ าใจว่าการลดลงของทรัพยากรประมงมีผลจาก
การกระทาของมนุษย์ เช่น น ้าทิ ้งจากบ้ านเรื อนและจากการเกษตร และกิจกรรมทางการเกษตรเช่น ใช้ ปยเคมี
ุ๋
และ
ยาฆ่าแมลงส่งผลเสียต่อแหล่งน ้าและสัตว์น ้าก็จะเป็ นอันตรายต่อแหล่งน ้า
Table 1 Score of knowledge in environment and fishery resources
Question
Water resources and environment
Fisheries resources

Mean±S.D
4.63±0.61
4.04±0.81

บทบาทการมีส่วนร่ วมในการจัดการประมงหมู่บ้าน
ในพื ้นที่ชมุ ชนบ้ านหนองมะจับ จังหวัดเชียงใหม่มีลกั ษณะภุมิประเทศเป็ นที่ราบเชิงเขา
มีคลอง
ชลประทานและมีแม่น ้าปิ งไหลผ่านซึง่ เป็ นแหล่งน ้าที่สาคัญสาหรับใช้ ในการเกษตร และอาชีพหลัก ของประชากร
คือ เกษตรกรรม รวมทังมี
้ การขุดบ่อเลี ้ยงปลาตามพื ้นที่เกษตรของแต่ละครัวเรื อน ซึง่ แนวความคิดของกิจกรรม
ประมงหมูบ่ ้ านริ เริ่ มในปี พ.ศ. 2542 โดยผู้นาชุมชนเล็งเห็นถึงความเหมาะสมของงพื ้นที่สาธารณะที่ไม่ได้ ใช้
ประโยชน์มาก่อประโยชน์กบั ชุมชน จึงได้ ของบประมาณจากรัฐมาขุดเป็ นบ่อปลาของชุมชน และปล่อยพันธุ์สตั ว์
น ้าลงในบ่อปลา เลี ้ยงจนได้ ขนาดที่ต้องการ นาไปจาหน่ายก่อเกิดเป็ นรายได้ ของชุมชน เช่น ปลาตะเพียน ปลานิล
ปลาบึก ฯลฯ ซึง่ เป็ นการดาเนินงานในรูปแบบเดียวกับโครงการประมงหมูบ่ ้ านที่กรมประมงได้ สง่ เสริ มมาตังแต่
้
อดีต ที่รัฐช่วยสนับสนุนงบประมาณในการสร้ าง ปรับปรุ งแหล่งน ้าให้ มีศกั ยภาพที่เหมาะสมต่อการเพิ่มผลผลิตใน
ท้ องถิ่น เป็ นแหล่งผลิตอาหารโปรตีนให้ แก่ชมุ ชน โดยมีเจ้ าหน้ าที่ของกรมประมงและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้ องให้
คาแนะนาด้ านวิชาการ ให้ คนในชุมชนนันมี
้ สว่ นร่ วมในการดาเนินงาน (กองวิศวกรรมประมง, ม.ป.ป.)
ปั จจุบนั บ้ านหนองมะจับมีบ่อปลาชุมชนทังหมด
้
5 บ่อ กระจายตัวรอบหมูบ่ ้ านที่แบ่งออกเป็ นหมวด
(กลุม่ ย่อยของครัวเรื อนที่ตงอยู
ั ้ ่ใกล้ ๆ กัน) โดยให้ แต่ละหมวดดาเนินการจัดสรรแบ่งหน้ าที่ในการบริ หารจัดการบ่อ
ปลาประจาหมวดกันเอง ผลการศึกษาการมีสว่ นร่ วมในการจัดการประมงหมูบ่ ้ าน โดยแบ่งการมีสว่ นร่ วมเป็ น 4
ด้ าน ได้ แก่ ด้ านการวางแผนปฏิบตั ิ ด้ านการปฏิบตั ิ ด้ านการประเมิน และด้ านรับผลประโยชน์ พบว่า ชาวบ้ าน
ส่วนใหญ่มสี ว่ นร่ วมในด้ านการวางแผน ด้ านการปฏิบตั ิ และด้ านการรับผลประโยชน์อยู่ในระดับปานกลาง
ขณะที่การมีสว่ นร่ วมของชาวบ้ านในการประเมินผลการปฏิบตั ิอยู่ในระดับต่า เมื่อพิจารณารายละเอียดในแต่ละ
ด้ านนันพบว่
้
า ชาวบ้ านมีสว่ นร่วมด้ านการวางแผนโดยการเข้ าร่ วมประชุมมากที่สดุ ร้ อยละ 15.4 เนื่องจากในแต่
ละเดือนมีการประชุมหมูบ่ ้ านเพื่อแจ้ งข้ อมูลข่าวสารที่เกิดขึ ้นในชุมชน โดยรวมการประชุมกิจกรรมการเลี ้ยงปลา
ในบ่อชุมชนในการประชุมหมูบ่ ้ านเข้ าด้ วยกัน จึงทาให้ ชาวบ้ านมีสว่ นร่ วมในด้ านนี ้ถี่กว่าอื่นๆ แต่ทงนี
ั ้ ้ส่ วนใหญ่
ของคนในชุมชนจะเข้ าร่ วมประชุมเพื่อรับรู้ ข่าวสารเท่านัน้ มีสว่ นน้ อยที่ร่วมอภิปรายหรื อเสนอความคิดเห็น ในที่
ประชุม สาหรับการมีสว่ นร่ วมด้ านการปฏิบตั ิกิจกรรมประมงหมูบ่ ้ านนัน้ ชาวบ้ านจะมีสว่ นร่ วมในกิจกรรมการซื ้อ
ขายสัตว์น ้ามากกว่าด้ านอื่นๆ เช่น การเตรี ยมบ่อ การให้ อาหารระหว่างการเลี ้ยง การตรวจสุขภาพสัตว์น ้าและ
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คุณภาพน ้า หรื อการเก็บเกี่ยวผลผลิต ซึง่ สาเหตุที่มีชาวบ้ านเข้ าร่ วมนันเนื
้ ่องจากเป็ นกิจกรรมที่ไม่จาเป็ นต้ องใช้
ทักษะในด้ านการเลี ้ยงปลาก็สามารถทาได้ ด้ านการมีสว่ นร่ วมด้ านรับผลประโยชน์นนส่
ั ้ วนใหญ่ชาวบ้ านได้ รับ
ประโยชน์จากการรับแจกพันธุ์ลกู ปลา และได้ รับคาปรึกษาด้ านการเลี ้ยงสัตว์น ้าจากเจ้ าหน้ าที่รัฐมากกว่าด้ านอื่น
(Table 1) สอดคล้ องกับที่โยธิน (2544) ศึกษาการมีส่วนร่ วมของประชาชนในการจัดการทานบปลาประจา
หมูบ่ ้ านในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยการจัดการทานบปลาของงานวิจยั นี ้มีรูปแบบที่ใกล้ เคียงกับการจัดการ
ประมงหมูบ่ ้ านมะจับที่ประกอบด้ วย การเตรี ยมแหล่งน ้า ปล่อยพันธุ์ปลา ดูแลให้ อาหาร และจัดสรรผลประโยชน์
ภายในหมูบ่ ้ านและพบว่าประชาชนส่วนใหญ่มสี ว่ นร่ วมอยู่ในระดับปานกลาง และต้ องเป็ นกิจกรรมที่ดาเนินการ
อย่างต่อเนื่องจึงจะส่งผลต่อการมีสว่ นร่ วมของประชาชน
และเมื่อเปรี ยบเทียบกับการศึกษาการมีสว่ นร่ วมใน
กิจกรรมด้ านทรัพยากรประมงของประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่จะพบว่าส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลางทังสิ
้ ้น
เช่น การมีสว่ นร่ วมของประชานชนในการอนุรักษ์ สตั ว์น ้าในแม่น ้าปิ ง อาเภอจอมทองอยู่ในระดับปานกลาง
(สุฤทธ์และคณะ, 2552) หรื อการมีสว่ นร่ วมการจัดการลุม่ แม่น ้าตาช้ างของเกษตรกร อาเภอหางดงที่โดยรวมอยู่
ในระดับปานกลางเช่นเดียวกัน (สมศักดิ์, 2554) แสดงให้ เห็นถึงความตระหนักของประชาชนในพื ้นที่จงั หวัด
เชียงใหม่ที่ยงั คงมีไม่สงู มากนักในบทบาทการมีสว่ นร่ วมกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติที่เป็ นของชุมชน ซึง่ ถ้ า
ได้ รับการส่งเสริ มให้ เห็นถึงความสาคัญและประโยชน์ในระยะยาวที่ชมุ ชนได้ รับก็จะทาให้ มีสว่ นร่ วมมากขึ ้น
Table 2 Level of community participation in village fishery management
percentage of people’s participation
Activities
never low medium high
Planning
1) Attending meeting
41.0 37.2
6.4
15.4
2) Expressing and suggesting about village
fishery activities
75.6 12.8
2.6
9.0
3) Planning in pond improvement and
preparation
82.1 10.3
7.6
4) Coordinating with government officers
84.6
7.7
2.6
5.1
Total average score (Mean±S.D)
2.03±3.11
Action
1) Pond preparation
70.5 19.2
1.3
9.0
2) Fry releasing and feeding during culture
69.2 19.2
1.3
10.3
3) Checking fish disease and water quality
88.5
7.7
3.8
4) Harvesting fish yield
79.5 12.8
1.3
6.4
5) Buying and selling activities
60.3 19.2
7.7
12.8
Total average score (Mean±S.D)
2.28±3.69
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Table 2 (cont.)
Activities

percentage of people’s participation
never low medium high

Evaluation
1) Determining the evaluated method
2) Follow up the fish culture progress
3) Discuss in problem fish culture
4) Solve the problems of fish culture
Total average score (Mean±S.D)
Beneficiaries
1) Service providing by government officers
2) Receive more knowledge in fish culture
3) Fish consumptions or receive more income
Total average score (Mean±S.D)
All of four parts in participations (Mean±S.D)

87.2
80.8
85.9
87.2

55.8
64.1
64.1

7.7
2.6
14.1
1.3
6.4
2.6
6.4
2.6
0.99±2.49

2.5
3.8
5.1
3.8

28.8
7.7
24.4
5.1
23.1
6.4
1.78±2.42
7.08±10.032

7.7
6.4
6.4

Level of
participant

Low

Medium
Medium

ปั ญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับการจัดการประมงหมู่บ้าน
ปั ญหาและอุปสรรคในการเข้ าร่ วมกิจกรรมประมงหมูบ่ ้ านที่ประชาชนในบ้ านหนองมะจับพบว่าเป็ น
ปั ญหามากที่สดุ ได้ แก่ การปฏิบตั ิงานร่ วมกับคนในชุมชนเอง (ร้ อยละ 67.9) และมองว่าปั ญหาที่พบน้ อยหรื อไม่
พบเลยได้ แก่ การปฏิบตั ิงานร่ วมกับเจ้ าหน้ าที่ของรัฐ ด้ านการได้ รับข้ อมูลข่าวสารเรื่ องประมงหมูบ่ ้ าน และ
ประชาชนในชุมชนไม่เห็นความสาคัญของประมงชุมชน การไม่ปฏิบตั ิตามกฎระเบียบที่ได้ ตกลงกันไว้ และปั ญหา
การลักลอบจับสัตว์น ้าของคนต่างถิ่น (ร้ อยละ 80.8 75.4 71.8 59.0 และ 55.1 ตามลาดับ) แสดงให้ เห็นว่า
ชาวบ้ านในชุมชนนี ้มีปฏิสมั พันธ์ที่ดีกบั เจ้ าหน้ าที่ภาครัฐ คุ้นเคยกับการรับฟั งคาสัง่ ของรัฐ แต่ยงั ขาดความร่ วมมือ
กับคนในชุมชนกันเอง
ความสัมพันธ์ ระหว่ างตัวแปรอิสระกับการมีส่วนร่ วมในการจัดการประมงหมู่บ้าน
การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยส่วนบุคคล เศรษฐกิจและสังคม และความเข้ าใจในทรัพยากร
ประมงกับบทบาทการมีสว่ นร่ วมในการจัดการประมงหมูบ่ ้ าน พบว่า เพศ อาชีพหลัก มีความสัมพันธ์กบั ระดับการ
มีสว่ นร่ วมในการจัดการประมงหมูบ่ ้ านในระดับความเชื่อมัน่ ร้ อยละ 95 ขณะที่ความรู้ ความเข้ าใจในสิ่งแวดล้ อม
และทรัพยากรประมงมีความสัมพันธ์ในระดับความเชื่อมัน่ ร้ อยละ 99 (Table 3) สอดคล้ องกับชมัยพร (2552) ที่
ศึกษาการมีสว่ นร่ วมในโครงการประมงต้ นแบบบริ เวณอ่างเก็บน ้าเขื่อนวชิราลงกรณ พบว่าการรับรู้ ข่าวสารและ
ความรู้ เกี่ยวกับโครงการประมงต้ นแบบมีความสัมพันธ์กบั การมีสว่ นร่ วม แสดงให้ เห็นถึงการที่ชาวบ้ านมีความ
เข้ าใจอย่างดีและถูกต้ องต่อสิ่งแวดล้ อมและทรัพยากรประมงจะส่งผลต่อการมีสว่ นร่ วมในกิจกรรมประมงหมูบ่ ้ าน
ในระดับที่สงู ขึ ้น
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Table 3 Relationship between personal, economic and social factors on people’s participation in
village fish pond management
Pearson
Level of
Independent variables
Statistical test significant
- Age
0.051
0.659
- Sex
0.044*
0.041
- Education
0.505
0.411
- Main career
0.020*
0.023
- Social status in community
0.092
0.058
- Experience in career
0.196
0.120
- Household’s income
-0.058
0.613
- Perception in environment and fishery resources
0.324**
0.004
Remarks ** Statistically significant level 0.01, * Statistically significant level 0.05

สรุป
ผลการศึกษาการมีสว่ นร่ วมของชุมชนในการจัดการประมงหมูบ่ ้ าน ณ บ้ านหนองมะจับ จังหวัดเชียงใหม่
พบว่า ด้ านการวางแผนปฏิบตั ิ ด้ านการปฏิบตั ิ และด้ านการรับผลประโยชน์ของกิจกรรมอยู่ในระดับปานกลาง แต่
ด้ านการประเมินผลอยู่ในระดับต่า โดยภาพรวมของระดับการมีสว่ นร่ วมของชาวบ้ านกับกิจกรรมประมงหมูบ่ ้ าน
อยู่ในระดับปานกลาง ปั จจัยส่วนบุคคลด้ านเพศ และอาชีพหลักเท่านันที
้ ่ความสัมพันธ์ตอ่ การมีสว่ นร่ วมในการ
จัดการประมงหมูบ่ ้ านอย่างมีนยั สาคัญ
ขณะที่ความรู้ ความเข้ าใจด้ านสิ่งแวดล้ อมและทรัพยากรประมงมี
ความสัมพันธ์ตอ่ การมีสว่ นร่ วมในการจัดการประมงหมูบ่ ้ านอย่างมีนยั สาคัญยิ่ง
ปั ญหาที่พบในการดาเนิน
กิจกรรมประมงหมูบ่ ้ านคือ การปฏิบตั ิงานร่ วมกับคนในชุมชนเอง ดังนันจึ
้ งต้ องมีการเสริ มสร้ างความเข้ าใจ
เผยแพร่ ข้อมูลวัตถุประสงค์และประโยชน์ที่คนในชุมชนจะได้ รับในการทาประมงหมูบ่ ้ าน โดยอาศัยความร่ วมมือ
จากเจ้ าหน้ าที่ภาครัฐ เนื่องจากชาวบ้ านให้ ความร่ วมมือเป็ นอย่างดีกบั ภาครัฐ เช่น ส่งเสริ มให้ ชาวบ้ านได้ รับการ
อบรมเพิ่มความรู้ ด้านการเลี ้ยงปลา หน่วยงานที่เกี่ยวข้ องเข้ ามาเผยแพร่ ข้อมูลที่เป็ นประโยชน์ตอ่ ชุมชนในการ
นาไปต่อยอด นอกจากการเลี ้ยงเพื่อจับขายสด เช่น การแปรรูปสัตว์น ้าเพื่อสร้ างเป็ นผลิตภัณฑ์ประจาชุมชน เป็ น
การสร้ างมูลค่าให้ กบั สัตว์น ้า
กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณสานักงานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ สานักวิจยั และส่งเสริ มวิชาการเกษตร มหาวิทยาลัย
แม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ที่สนับสนุนทุนในการวิจยั และขอขอบคุณผู้ใหญ่บ้าน ประชาชนในชุมชนบ้ านหนองมะจับ
จังหวัดเชียงใหม่ที่สละเวลาให้ ข้อมูลที่สาคัญในการทาวิจยั เรื่ องนี ้
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กระแสนำ้ ขึน้ นำ้ ลงบริเวณช่ องเกำะช้ ำงและอ่ ำวตรำด จังหวัดตรำด ปี 2559
Tidal current around channel Chang Island and Trat bay, Trat province, 2016
มณฑล อนงค์ พรยศกุล1* และ อุดม เครื อเนียม2
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บทคัดย่ อ
เกาะช้ างและอ่าวตราดเป็ นแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลและแหล่ง ทรัพยากรหอยที่สาคัญของฝั่ งตะวันออกของ
อ่าวไทย การเข้ าใจรู ปแบบกระแสนา้ จึงเป็ นสิ่งจาเป็ น งานครัง้ นี ้จะเน้ นศึกษากระแสนา้ จากปั จจัยของนา้ ขึ ้นน ้าลง
ความเร็ วของนา้ ถูกตรวจวัดในวันนา้ เกิดบริ เวณช่องเกาะช้ าง (A) และอ่าวตราด (B) ด้ วยเครื่ องวัดกระแสนา้
(Sensordata รุ่ น SD6000) ที่ความลึก 2 เมตร ทุก 10 นาที เป็ นเวลา 25 ชัว่ โมง ระหว่างวันที่ 21-22 และ 22-23
กุมภาพันธุ์ 2559 ตามลาดับ แบบจาลอง Princeton Ocean Model (POM) ถูกพัฒนาเพื่อศึกษากระแสน ้าขึ ้นน ้าลง
บริ เวณช่องเกาะช้ างและอ่าวตราด (TM) ผลการศึกษาพบว่าความเร็ วน ้าจาก TM สอดคล้ องกับความเร็ วน ้าจากการ
ตรวจวัดทังขนาดและทิ
้
ศทาง การเคลื่อนที่ของน ้าบริ เวณช่องเกาะช้ างขณะน ้าขึ ้น น ้าจะไหลจากด้ านใต้ ขนานชายฝั่ ง
ขึ ้นไปทางทิ ศตะวันตกเฉี ยงเหนือตามลักษณะภูมิประเทศของช่องเกาะช้ าง และขณะนา้ ลงนา้ จะไหลเลียบขนาน
ชายฝั่ งสวนทางกับน ้าขึ ้นไปทางตะวันออกเฉียงใต้ ด้วยขนาดของความเร็ วสูงสุด 0.2-0.3 เมตรต่อวินาทีทงขณะน
ั้
้าขึ ้น
และนา้ ลง บริ เวณอ่าวตราดการเคลื่อนที่ของนา้ เป็ นไปตามปั จจัยนา้ ขึ ้นนา้ ลงอย่างชัดเจน นา้ จะไหลเข้ าอ่าวตราด
ขณะน ้าขึ ้นและน ้าจะไหลออกจากอ่าวขณะน ้าลงด้ วยความเร็ วสูงสุด 0.2-0.3 เมตรต่อวินาที

ABSTRACT
Chang Island and Trat bay are important marine tourist land mark and marine shellfish resources
area in the eastern part of the Gulf of Thailand. Then, the knowledge of tidal current pattern is necessary.
This work would be studied on the tidal current in this area. The sea water velocity was measured during
spring tide at the channel of Chang Island and Trat bay by Sensordata (model SD6000), two meters
below sea surface, every 10 minutes for 25 hours during 21-22 and 22-23 February 2559, respectively.
The Princeton Ocean Model (POM) was developed to study the tidal current in the channel of Chang
Island and Trat bay (TM). The results showed that the water velocity of TM were similar to the observed
water velocity both magnitude and direction. In the channel of Chang Island during flood tide, the sea
water was northwest flow from the south along the coast to the west as the topography shape. During
ebb tide, sea water flow along the coast for south-east direction with maximum speed 0.2-0.3 m/s, both
flood and ebb. In the Trat bay, the movement of water was clearly depended on the tide. The sea water
flowed into and out off the bay during flood and ebb, respectively with maximum speed 0.2-0.3 m/s.
Key Words: Tidal current, Trat bay, Chang Island, POM
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คำนำ
เกาะช้ างและอ่าวตราดเป็ นแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลและแหล่งทรัพยากรหอยที่สาคัญของฝั่ งตะวันออก
ของอ่าวไทย การเข้ าใจรู ปแบบกระแสน ้าจึงเป็ นสิ่งจาเป็ น การเคลื่อนที่ของน ้าในอ่าวไทยมากกว่าร้ อยละ 60 เกิด
จากปั จจัยกระแสน ้าขึ ้นน ้าลง เหตุเพราะว่าอ่าวไทยเป็ นอ่าวกึง่ ปิ ด และน ้าไม่ลกึ มาก น ้าขึ ้นน ้าลงจึงเป็ นสาเหตุ
สาคัญของการไหลเข้ าและออกของน ้าในอ่าวไทย
สสารต่างๆ ที่อยู่ในน ้าทะเล จะเคลื่อนที่ได้ ก็ตอ่ เมื่อได้ รับแรงมากระทา และแรงที่มีอยู่ในธรรมชาติที่มีผล
ต่อสสารในน ้าทะเลให้ เคลื่อนที่ได้ แก่ กระแสน ้าขึ ้นน ้าลง คลื่น และลม เนื่องจากสสารที่อยู่ในน ้าทะเลนันไม่
้ วา่ จะ
เป็ นสารแขวนลอย สารละลาย หรื อตกตะกอนในทะเล จะถูกน ้าทะเลพัดพาไปขณะน ้าเคลื่อนที่ กระแสน ้าขึ ้นน ้า
ลงจึงเป็ นหัวใจหลักของการศึกษาการพัดพาและการแพร่ กระจายของสสารที่เคลื่อนที่ไปกับน ้าทะเลบริ เวณช่อง
เกาะช้ างและอ่าวตราด การศึกษานี ้จะศึกษากระแสน ้าขึ ้นน ้าลงโดยพิจารณาปั จจัยน ้าขึ ้นน ้าลง ลักษณะภูมิ
ประเทศและการกระจายตัวของแผ่นดินเป็ นหลัก

อุปกรณ์ และวิธีกำร
ลักษณะภูมิประเทศและกำรกระจำยตัวของแผ่ นดิน
ลักษณะภูมิประเทศและการกระจายตัวของแผ่นดินพิจารณาจากแผนที่กรมอุทกศาสตร์
กองทัพเรื อ
หมายเลข 102 เกาะจวงถึงเกาะกง มาตราส่วน 1:240,000 (กรมอุทกศาสตร์ , 2550) หมายเลข 120 ช่องเกาะช้ าง
มาตราส่วน 1:50,000 (กรมอุทกศาสตร์ , 2556) และ หมายเลข 121 อ่าวตราด มาตราส่วน 1:45,000 (กรมอุทก
ศาสตร์ , 2558) ศึกษาข้ อมูลความลึกน ้า ตาแหน่งแผ่นดิน และเกาะต่างๆ เพื่อประยุกต์ใช้ ในแบบจาลองกระแสน ้า
ขึ ้นน ้าลงฝั่ งภาคตะวันออกของอ่าวไทย (ECGTM) และแบบจาลองกระแสน ้าขึ ้นน ้าลงบริ เวณช่องเกาะช้ างและ
อ่าวตราด (TM)
แบบจำลองกระแสนำ้ ขึน้ นำ้ ลง
แบบจาลอง Princeton Ocean Model (POM) ซึง่ พัฒนาโดย Blumberg (1977) เพื่อศึกษาการ
เคลื่อนที่ของกระแสน ้า และมณฑล (2550) ประยุกต์แบบจาลองนี ้เพื่อศึกษากระแสน ้าขึ ้นน ้าลงบริ เวณอ่าวศรี
ราชา มณฑล (2551) ประยุกต์แบบจาลองนี ้เพื่อศึกษาการเคลื่อนที่ของน ้าหนุนใกล้ ปากแม่น ้าเจ้ าพระยา จังหวัด
สมุทรปราการ และสุนทรี และมณฑล (2553) ประยุกต์แบบจาลองนี ้เพื่อศึกษากระแสน ้าขึ ้นน ้าลงบริ เวณอ่าว
ศรี ราชา ใช้ เป็ นแบบจาลองหลักของการศึกษาในครัง้ นี ้
น ้าขึ ้นน ้าลงที่ใช้ เป็ นปั จจัยในแบบจาลองได้ แก่ ระดับน ้ารายชัว่ โมงเทียบกับระดับน ้าเฉลี่ยรายปี ของกรม
อุทกศาสตร์ (2559) ณ สถานีน ้าทานายอ่าวสัตหีบ (WGS 84 UTM Zone 47P1398613N704400E) และแหลม
งอบ (WGS 84 UTM Zone 48P1346556N,216600E) ตลอดปี 2559 (8,784 ชัว่ โมง) ใช้ เป็ นข้ อมูลพื ้นฐานใน
การพัฒนา ECGTM จากนันน
้ าข้ อมูลระดับน ้าที่คานวณได้ จาก ECGTM ณ ตาแหน่ง WGS 84 UTM Zone
48P1310900N191600E, WGS 84 UTM Zone 48P1355816 N191600E และ WGS 84 UTM Zone 48P
1310900N263750E ใช้ เป็ นข้ อมูลพื ้นฐานในการพัฒนา TM พื ้นที่ศกึ ษาเป็ นดัง Figure 1a)
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47P706317E,1404712N

A

a)

48P281771E,1260961N

B

b)

Figure 1 The site of model: a) The east coast of the gulf of Thailand (ECGTM) (From: Google earth)
b) The channel of Chang Island and Trat bay (TM)
ตรวจวัดความเร็ วน ้าในวันน ้าเกิด ณ ตาแหน่งช่องเกาะช้ าง (A) และตาแหน่งอ่าวตราด (B) ดัง Figure
1b) ด้ วยเครื่ องวัดกระแสน ้า (Sensordata รุ่ น SD6000) ที่ความลึก 2 เมตร ทุก 10 นาที เป็ นเวลา 25 ชัว่ โมง ใน
วันที่ 21-22 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ตาแหน่ง A และวันที่ 22-23 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ตาแหน่ง B เพื่อเป็ นข้ อมูล
ตรวจวัดใช้ สอบเทียบความเร็ วน ้าที่คานวณได้ จาก TM ที่ตาแหน่งและเวลาเดียวกัน ตาแหน่งและเวลาตรวจวัด
เป็ นดัง Table 1 วันเก็บข้ อมูลความเร็ วน ้าเป็ นวันน ้าเกิดปลายเดือนกุมภาพันธ์เพราะเป็ นช่วงเวลาที่ระดับน ้าเฉลี่ย
รายเดือนสูงกว่าระดับน ้าเฉลี่ยรายปี เพียงเล็กน้ อย พิสยั น ้าขึ ้นน ้าลงปานกลางประมาณ 1.5 เมตร ดัง Table 3
Table 1 Positions and duration time of the measurement.
Station
Position
Duration time
Channel of Chang
WGS 84 UTM
Start 21/ February/2016 at 3:15 pm
Island (A)
Zone 48P1335968N227843E
to 22/February/2016 at 4:18 pm
Trat bay (B)
WGS 84 UTM
Start 22/ February/2016 at 6.00 pm
Zone 48P1339835N239374E
to 23/ February/2016 at 7.00 pm
เงื่อนไขของแบบจำลองกระแสนำ้ ขึน้ นำ้ ลง
เงื่อนไขเริ่ มต้ นของ ECGTM และ TM กาหนดให้ ทกุ จุดมีคา่ ระดับน ้าและความเร็ วน ้าเป็ น 0 เมตร และ 0
เมตร/วินาที ตามลาดับ และแบบจาลองจะเพิ่มระดับน ้าที่บริ เวณขอบของแบบจาลองด้ านที่เป็ นน ้าทะเลด้ วยค่า
ระดับน ้าขึ ้นน ้าลง ทัง้ ECGTM และ TM ในด้ านตะวันตก และด้ านใต้ ของแบบจาลองดัง Figure 1 ระดับน ้าที่ใช้
สาหรับ ECGTM ได้ แก่ ระดับน ้ารายชัว่ โมงหักระดับน ้าเฉลี่ยรายปี ของสถานีน ้าทานายสัตหีบ และแหลมงอบ
ส่วน TM ค่าระดับน ้าที่ใช้ เป็ นระดับน ้าที่คานวณได้ จาก ECGTM ณ ตาแหน่ง WGS 84 UTM Zone
48P1310900N263750E, WGS 84 UTM Zone 48P1310900N191600E และ WGS 84 UTM Zone
48P1310900N191600E เป็ นระดับน ้าบริ เวณด้ านตะวันตกและด้ านใต้ ปั จจัยของแบบจาลอง ECGTM และ TM
แสดงดัง Table 2
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Table 2 Parameters of East Coast of the Gulf of Thailand Model (ECGTM) and channel of Chang
Island and Trat bay Model (TM).
Parameter
Number of grids
Size of grid
Density of sea water
Initial of water variation
Initial of water velocity

Boundary condition of tide

Unit

ECGTM
308
11.15
1025
0
0

TM
1,000
km
1.85
3
kg/m
1025
m
0
m/sec
0
Water elevation at
WGS 84 UTM
Water elevation at
m
48P1310900N263750E,
Sattahip* and Leam ngop*
48P1310900N191600E
and 48P1310900N191600E

*(From: Hydrographic Department, 2016)

ผลและวิจำรณ์ ผลกำรทดลอง
การศึกษาครัง้ นี ้เลือกเดือนกุมภาพันธ์ เป็ นเดือนตัวแทนเก็บข้ อมูลการเคลื่อนตัวของน ้าบริ เวณช่องเกาะ
ช้ างและอ่าวตราด ความเร็ วของน ้าจากการตรวจวัดและจาก TM สัมพันธ์กบั น ้าขึ ้นน ้าลงแสดงดัง Figure 2
ความเร็ วของน ้าจะแทนด้ วยลูกศร โดยขนาดความยาวลูกศรแทนขนาดความเร็ วและทิศของลูกศรแทนทิศของ
ความเร็ ว จากข้ อมูลน ้าขึ ้นน ้าลงเดือนกุมภาพันธ์ในบริ เวณนี ้มีพิสยั น ้าสูงสุดประมาณ 1.5 เมตร ลักษณะการ
เคลื่อนที่ของน ้าบริ เวณช่องเกาะช้ างในภาพรวมขณะน ้าขึ ้น น ้าจะไหลจากด้ านใต้ ขนานชายฝั่ งแผ่นดินใหญ่และ
เกาะช้ างในทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามลักษณะภูมิประเทศของช่องเกาะช้ าง และขณะน ้าลงน ้าจะไหลเลียบขนาน
ชายฝั่ งแผ่นดินใหญ่และเกาะช้ างไหลสวนทางกับน ้าขึ ้นไปทางตะวันออกเฉียงใต้ ด้วยขนาดของความเร็ วสูงสุด
0.2-0.3 เมตรต่อวินาทีทงขณะน
ั้
้าขึ ้นและน ้าลง สอดคล้ องกับรายงานของอนุกลู และภาณุ (2558) ส่วนช่วงที่น ้า
เอ่อ (slack) ความเร็ วของน ้าพยายามปรับทิศให้ สอดคล้ องกับทิศการขึ ้นลงของน ้า และเนื่องจากพื ้นที่ช่องเกาะ
ช้ างมีลกั ษณะเป็ นช่องแคบขนาบด้ วยแผ่นดินใหญ่และเกาะช้ าง ทาให้ มีความเร็ วกระแสน ้าไม่แน่นอนขึ ้นอยู่กบั
ช่วงเวลาว่าเป็ นช่วงน ้ากาลังขึ ้นหรื อน ้ากาลังลงดัง Figure 3
บริ เวณอ่าวตราดการเคลื่อนที่ของน ้าเข้ าออกจากอ่าวขึ ้นอยู่กบั น ้าขึ ้นน ้าลงอย่างชัดเจน น ้าจะไหลเข้ า
อ่าวตราดขณะน ้าขึ ้นและน ้าจะไหลออกจากอ่าวฯ ขณะน ้าลง ด้ วยความเร็ วสูงสุด 0.2-0.3 เมตรต่อวินาที ตาม
ลักษณะภูมปิ ระเทศของอ่าวตราด ส่วนช่วงที่น ้าเอ่อ (slack) ความเร็ วของน ้าพยายามปรับทิศให้ สอดคล้ องกับทิศ
การขึ ้นลงของน ้า และเนื่องจากลักษณะภูมิประเทศเป็ นอ่าว การไหลของน ้าจะมีความเร็ วน ้าไม่แน่นอนขึ ้นอยู่กบั
ช่วงเวลาว่าเป็ นช่วงน ้ากาลังขึ ้นหรื อน ้ากาลังลงดัง Figure 3
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B) Trat bay

A) Channel of Chang Island

Figure 2 The variation of water elevation, collected and predicted tidal current at station A) during 2122 February, 2016 and station B) during 22-23 February, 2016 (spring tide period).

A

Water elevation (m)

B

B

Water elevation (m)

A

Time of date

9 Feb 2016 during flood tide

Time of date

9 Feb 2016 during ebb tide

Figure 3 The predicted tidal current patterns during spring tide in the channel of Chang Island and
Trat bay, Trat province during flood tide and ebb tide on 9 February, 2016.
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เปรี ยบเทียบความเร็ วน ้าจากการตรวจวัดบริ เวณช่องเกาะช้ าง ระหว่างวันที่ 21-22 กุมภาพันธ์ 2559
และอ่าวตราด วันที่ 22-23 กุมภาพันธ์ 2559 กับข้ อมูลความเร็ วน ้าและระดับน ้าจาก TM ในบริ เวณเดียวกัน และ
ช่วงเวลาเดียวกัน พบว่าทิศของความเร็ วน ้าจาก TM สอดคล้ องกับทิศของความเร็ วน ้าจากการตรวจวัดคือน ้าขึ ้น
น ้าบางส่วนไหลไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือผ่านบริ เวณช่องเกาะช้ าง และน ้าบางส่วนไหลเข้ าในอ่าวตราด และ
น ้าลงน ้าบริ เวณช่องเกาะช้ างไหลไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ และน ้าที่อยู่ในอ่าวตราดไหลออกจากอ่าวไหลมา
รวมกับน ้าที่ไหลมาจากช่องเกาะช้ าง แต่ขนาดความเร็ วสูงสุดของน ้าบริ เวณช่องเกาะช้ างจากการตรวจวัดอยู่
ในช่วง 0.2-0.3 เมตรต่อวินาทีซงึ่ มากกว่าความเร็ วสูงสุดของน ้าที่ได้ จาก TM เล็กน้ อย ส่วนในบริ เวณอ่าวตราด
ความเร็ วสูงสุดของน ้าจากการตรวจวัดอยู่ในช่วง 0.2-0.3 เมตรต่อวินาทีซงึ่ น้ อยว่าความเร็ วสูงสุดของน ้าที่ได้ จาก
TM เล็กน้ อย

Figure 4 The variation of water elevation and averaged water elevation every lunar mouth (708 hr or
29.5 days) at Leam Ngop, Trat province (WGS 84 UTM 48P1346556N,216600E), in 2016
(Hydrographic Department, 2016)
น ้าขึ ้นน ้าลงจัดเป็ นคลืน่ ยาวประเภทหนึง่ ในแต่ละวันแต่ละพื ้นที่มีระดับน ้าขึ ้นน ้าลงไม่เหมือนกันทังพิ
้ สยั
และช่วงเวลาขึ ้นลง ทังนี
้ ้ขึ ้นอยูก่ บั ลักษณะฝั่ ง พื ้นที่โดยรอบ ความลึก และลักษณะพื ้นท้ องทะเล รอบน ้าขึ ้นน ้าลง
1 รอบ โดยปรกติเป็ น 12 ชัว่ โมง 25 นาทีสาหรับน ้าคู่ และ 24 ชัว่ โมง 50 นาทีสาหรับน ้าเดี่ยว ลักษณะระดับน ้า
จากสถานีน ้าทานายแหลมงอบ (กรมอุทกศาสตร์ , 2559) จังหวัดตราด ตลอด 1 ปี 2559 แสดงดัง Figure 4
รู ปแบบน ้าขึ ้นน ้าลงของแหลมงอบ จังหวัดตราดมีลกั ษณะเป็ นน ้าเดี่ยว เมื่อหาค่าระดับน ้าเฉลี่ยราย 1 เดือน
จันทรคติหรื อประมาณ 708 ชัว่ โมง (29.5 วัน) ตลอดปี เทียบกับระดับน ้าเฉลี่ยรายปี พบว่าช่วงต้ นปี และปลายปี
(พฤศจิกายนถึงมกราคม) ระดับน ้าเฉลี่ยรายเดือนจะสูงกว่าระดับน ้าเฉลี่ยรายปี ขณะที่ระดับน ้าเฉลี่ยรายเดือน
ช่วงกลางปี (พฤษภาคมถึงสิงหาคม) จะต่ากว่าระดับน ้าเฉลี่ยรายปี ระดับน ้าเฉลี่ยรายเดือนแสดงดัง Table 3
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หากพิจารณาค่าระดับน ้าเฉลี่ยรายเดือนตลอดปี ณ สถานีน ้าทานายแหลมงอบ จังหวัดตราด พบว่า
สามารถเขียนความสัมพันธ์ระหว่างค่าระดับน ้าเฉลี่ยรายเดือนกับเดือนจันทรคติได้ เป็ นรู ปคลื่นอย่างง่าย
มี
ลักษณะคล้ าย cosine curve มีคาบประมาณ 1 ปี ความสูงคลื่นประมาณ 0.2 เมตร ท้ องคลื่นจะเกิดในเดือน
มิถนุ ายน และยอดคลื่นเกิดในเดือนธันวาคม การศึกษาเลือกเดือนกุมภาพันธ์ของปี 2559 เป็ นเดือนตัวแทนของ
การศึกษารู ปแบบกระแสน ้าสุทธิ (Residual current) เพราะระดับน ้าเฉลี่ยรายเดือนสูงกว่าระดับน ้าเฉลี่ยรายปี
เพียงเล็กน้ อย
Table 3 Averaged water elevation every lunar month (708 hours or 29.5 days) at Leam Ngop, Trat
province (WGS 84 UTM 48P1346556N,216600E), in 2016.
Month

Jan.

Feb.

Mar.

Apr.

May

Jun.

Jul.

Aug.

Sep.

Oct.

Nov.

Dec.

Averaged water elevation(m) 0.170 0.107 0.031 -0.087 -0.181 -0.232 -0.220 -0.122 -0.024 0.091 0.154 0.183

ลักษณะรู ปแบบกระแสน ้าสุทธิของเดือนกุมภาพันธ์ บริ เวณช่องเกาะช้ างน ้าไหลไปทิศตะวันตกเฉียงเหนือ
ตามลักษณะภูมิประเทศของช่องเกาะช้ างด้ วยความเร็ วประมาณ 1 เซนติเมตรต่อวินาที บริ เวณอ่าวตราดน ้าขึ ้น
น ้าลงเป็ นปั จจัยหลักของการเคลื่อนที่ของน ้าในอ่าวทาให้ กระแสน ้าสุทธิมีคา่ น้ อยมากดัง Figure 5 ความเร็ วน ้า
สุทธิน้อยกว่า 1 เซนติเมตรต่อวินาที

Figure 5 Residual current patterns in the channel of Chang Island and Trat bay (TM) in February,
2016.
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รู ปแบบกระแสน ้าสุทธิรายเดือนในรอบปี มีรูปแบบเปลี่ยนแปลงไปทุกเดือนทังขนาดความเร็
้
วและทิศของ
ความเร็ วน ้าในทุกพื ้นที่ ในการศึกษานี ้สามารถใช้ TM เป็ นเครื่ องมือทานายรู ปแบบการเคลือ่ นที่ของกระแสน ้าขึ ้น
น ้าลงในบริ เวณช่องเกาะช้ างและอ่าวตราดได้ อีกทังยั
้ งสามารถอธิบายการเคลื่อนที่ของกระแสน ้าสุทธิและ
สามารถขยายผลต่อไปในวัน และเดือนที่ต้องการศึกษาได้ เมื่อทราบระดับน ้าขึ ้นน ้าลง

สรุป
รู ปแบบการเคลื่อนที่ของกระแสน ้าขึ ้นน ้าลงบริ เวณช่องเกาะช้ างขณะน ้าขึ ้น น ้าจะไหลจากด้ านใต้ ขนาน
ชายฝั่ งแผ่นดินใหญ่และเกาะช้ างในทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามลักษณะภูมิประเทศของช่องเกาะช้ าง และขณะน ้า
ลงน ้าจะไหลเลียบขนานชายฝั่ งแผ่นดินใหญ่และเกาะช้ างไหลสวนทางกับน ้าขึ ้นไปทางตะวันออกเฉียงใต้ ด้วย
ขนาดของความเร็ วสูงสุด 0.2-0.3 เมตรต่อวินาทีทงขณะน
ั้
้าขึ ้นและน ้าลง บริ เวณอ่าวตราดการเคลื่อนที่ของน ้า
เข้ าออกจากอ่าวขึ ้นอยู่กบั น ้าขึ ้นน ้าลงอย่างชัดเจน น ้าจะไหลเข้ าอ่าวตราดขณะน ้าขึ ้นและน ้าจะไหลออกจากอ่าวฯ
ขณะน ้าลง ด้ วยความเร็ วสูงสุด 0.2-0.3 เมตรต่อวินาที ทิศทางการไหลเข้ าและออกเป็ นไปตามลักษณะภูมิ
ประเทศของอ่าวตราด
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ปริมาณการปกคลุมและการกระจายของหญาทะเล บริเวณอาวคุงกระเบน จังหวัดจันทบุรี
Covered Rate and Distribution of Seagrass at Ao Khung Kraben, Chanthaburi Province.

วรุฒ คงสงดวง1* ศักดิ์ชัย กรรมารางกูร1 นิติพัฒน บุญสง1 จิตติมา อายุตตะกะ1 และ นภาขวัญ แหวนเพชร1
Warut Kongsongduang1*, Sakchai Kanmarangkool1, Nitipat Boonsong1, Chittima Aryuthaka1 and
Napakhwan Whanpetch1

บทคัดยอ
การศึกษารอยละของการปกคลุม และการกระจายของหญาทะเล บริเวณอาวคุงกระเบน จังหวัดจันทบุรี
สํารวจโดยใชกรอบสี่เหลี่ยม (quadrat) ขนาด 50 x 50 ตารางเซนติเมตร จํานวนทั้งหมด 157 สถานี สถานีละ 5
ซ้ํา จากการศึกษาพบ หญาทะเล 2 ชนิด ไดแก หญาคาทะเล (Enhalus acoroides) และ หญากุยชายเข็ม
(Halodule pinifolia) หญาคาทะเลมีพื้นที่การกระจาย 1.37 ตารางกิโลเมตร ความหนาแนนสูงสุดคือ 26 ตน คิด
เปนปริมาณการปกคลุมรอยละ 72 พบบริเวณตะวันออกเฉียงใตของอาว และสวนใหญอยูในสถานภาพดอกเพศ
เมียกําลังบาน และดอกเพศผูซึ่ง ปลอ ยดอกยอ ยเพศผูแ ลว สว นหญา กุย ชา ยเข็ม มีพื้น ที่ก ารกระจาย 1.52
ตารางกิโลเมตร ปริมาณการปกคลุมสูงสุดรอยละ 100 พบบริเวณทิศเหนือ และทิศตะวันออกเฉียงเหนือของอาว

ABSTRACT
The studies on percentage of covered rate and distribution of seagrass at Ao Khung Kraben,
Chanthaburi Province. This study used quadrat size 50 x 50 cm2, with 157 stations and 5
replicates/station to be estimated the percentage of covered rate and distribution of seagrass. The
results found that, two species of seagrass, Enhalus acoroides and Halodule pinifolia. Area of
distribution of Enhalus acoroides is 1.37 km2 and 72 %, which located at southeast of the bay. The
status of E. acoroides is that, female flowery is flowering and male flowery is released. Area of
distribution of H. piniforlia is 1.52 km2 and covered rate is 100%, which located at north and northeast
of the bay.

Key Words: Seagrass, Ao Khung Kraben, Chanthaburi Province
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คํานํา
หญ้ าทะเลเป็ นพืชดอกเพียงกลุม่ เดียวที่สามารถเจริ ญเติบโต และขยายพันธุ์ได้ ในทะเล แหล่งหญ้ าทะเล
เป็ นระบบนิเวศที่มีความสําคัญ เนื่องจากเป็ นระบบนิเวศที่ดูดซับสารอาหารที่มาจากดินและนํา้ และช่วย
หมุนเวียนธาตุอาหารสูส่ งิ่ มีชีวิต เป็ นแหล่งที่มีผลผลิตขันต้
้ นของห่วงโซ่อาหารสูง (Meñez et al., 1983) เป็ นแหล่ง
อนุบาลตัวอ่อนของสัตว์นํ ้า ได้ แก่ ปลา กุ้ง และปู (วราริ น และคณะ, 2551; กุศล และคณะ, 2554) เป็ นแหล่งที่
อยู่อาศัย แหล่งอาหารของสัตว์ทะเลขนาดใหญ่ ได้ แก่ เต่าทะเล (สัตว์ค้ มุ ครอง) พะยูน (สัตว์สงวนของประเทศ
ไทย (IUCN)) รวมถึงการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ ง ดังนั ้นการเปลี่ยนแปลงของแหล่งหญ้ าทะเลก็จะส่งผลต่อ
สิง่ มีชีวิตตั ้งแต่ขนาดเล็ก จนถึงขนาดใหญ่และยังส่งผลกระทบต่อสิง่ แวดล้ อมอีกด้ วย
การเปลี่ยนแปลงของหญ้ าทะเลมี 2 สาเหตุ คือ สาเหตุจากธรรมชาติ เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของ
ฤดูกาล ปริ มาณนํ ้าฝน และพายุ (Tomasko et al., 2005, Hasegawa et al., 2007 and Kim et al., 2015) การ
เจริ ญเติบโตของหญ้ าทะเล โดยช่วงต้ นมรสุม หญ้ าทะเลจะค่อยๆ เจริ ญเติบโตขึ ้น แต่จะลดการเจริ ญเติบโตลงเมื่อ
ปลายมรสุม (Vichkovitten, 1998) และสาเหตุจากมนุษย์ ได้ แก่ การพัฒนาพื ้นที่ชายฝั่ งทะเลก่อให้ เกิดตะกอน
ไหลลงทะเล การทําประมงที่ใช้ เครื่ องมือบางประเภท ซึ่งมีโอกาสทําลายแหล่งหญ้ าทะเล (สมบัติ, 2555) การ
คมนาคมโดยใช้ เรื อหางยาว เนื่องจากใบพัดเรื อจะพัดโดนใบหญ้ าทะเลทําให้ เกิดความเสียหาย
การศึก ษาความอุดมสมบูร ณ์ แ ละการกระจายของหญ้ า ทะเลทํ า ได้ หลายวิ ธี เช่ น การใช้ ก ารสัม ผัส
ระยะไกล(remote sensing) มักใช้ ในการประเมินหญ้ าทะเล (Pu and bell, 2013a; Pu and bell, 2013b) และ
ในการศึกษาครั้งนี ้ใช้ วิธีการศึกษาตาม Duarte and Kirkman, (2001) เป็ นการสํารวจในพื ้นที่จริ ง เนื่องด้ วยอ่าว
คุ้งกระเบนมีแหล่งหญ้ าทะเล 19,920 ตารางกิโลเมตร ซึ่งมีขนาดพื ้นที่น้อยไม่เหมาะสมต่อการใช้ วิธีการสัมผัส
ระยะไกล การศึกษาครั้งนี ้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาปริ มาณการปกคลุม และการกระจายของหญ้ าทะเล บริ เวณ
อ่าวคุ้งกระเบน จังหวัดจันทบุรี

อุปกรณ์ และวิธีการ
การกําหนดสถานีเก็บตัวอย่ าง
กําหนดแนวสํารวจหญ้ าทะเลบริ เวณอ่าวคุ้งกระเบนทัว่ ทั ้งอ่าว รวม 13 แนวสํารวจ (เหนือ – ใต้ ) โดยใน
แต่ละแนวสํารวจแบ่งเป็ นสถานีเก็บตัวอย่าง แต่ละสถานีหา่ งกัน 200 เมตร ทั้งหมด 157 สถานี บันทึกพิกดั
ภูมิศาสตร์ ของแต่ละสถานีใน GPS (global position system) ใช้ พิกดั กริ ดแบบยูทีเอ็ม (universal transverse
mercator; UTM) พิกดั 812465 - 816717 E และ 1391520 - 1395540 N (Figure 1)
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Figuure 1 Map of Ao Khung Kraben,
K
showwing locationn and plots sttudy. L.1 - L..13 indicate Line1
L Linee13.
การสํารวจภาคสสนาม
สํารวจปริริ มาณการปกคคลุม และกาารกระจายของงหญ้ าทะเลแตต่ละชนิด โดยใใช้ กรอบสี่เหลียม
่ย (quadrat)
ขนาด
0.5 x 0.5 ตารางเมมตร แต่ละสถานี สุม่ 5 ครัง้ หญ้ ากุยช่ายเข็ม (H. piniffolia) สํารวจปปริิ มาณการปกกคลุมเป็ นร้ อย
ละต่อพื ้นที่ และหญ
ญ้ าคาทะเล (EE. acoroidees) ทําการนับจํ
บ านวนต้ นทีอยู
่อ ่ใน quadraat แล้ วนํากลับมาเที
บ ยบเป็ น
ร้ อยลละ (Rattanacchot et al., 2016) เนื่องจา กหญ้ าคาทะเเลมีใบยาวซึง่ หากทํ
ห าการสํา รวจโดยตรงใบบของหญ้ าคา
ทะเลลจะปกคลุมเต็ต็มพื ้นที่ ทําให้ห้ ข้อมูลที่ได้ ไมม่ตรงกับความมเป็ นจริ ง จึงต้ องนับจํานวนนต้ นของหญ้ าคาทะเลแทน
า
น
โดยนนับจํานวนต้ นหญ้
ห าคาทะเล ดังนี ้
จํานวน 35
3 ต้ น คิดเป็ น ร้ อยละ 100
จํานวน 18 ต้ น คิดเป็ น ร้ อยละ 50
จํานวน 9 ต้ น คิดเป็ น ร้้ อยละ 25
การสสํารวจทําในช่วงนํ
ว ้าลง เนื่องจากสามารถเเดินสํารวจได้ สะดวก
ส
โดยทําการสํ
า ารวจในนระหว่าง วันที่ 1 - 5
กันยายน พ.ศ. 2559
การรวบรวมและะประมวลผล
ทําการรววบรวมข้ อมูลทัทงหมดลงในโ
้
โปรแกรม Miccrosoft excell เพื่อเตรี ยมข้ อมูลไปใช้ ในกการ
ประมมวลผล
เมื่อเเตรี ยมข้ อมูลพร้
พ อม ก็นําข้ อมูลเข้ าประมวลลผลเป็ นเส้ นปริิมาณการปกคลุมของหญ้ าาทะเล
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ผลแและวิจารณ์ ผลการศึ
ผ
กษาา
ชนิด และปริมาณการปกคล
า
ลุมของหญ้ าาทะเล บริเวณอ่ าวคุ้งกระเบน จังหวัวัดจันทบุรี
จากการสสํารวจหญ้ าทะเลในอ่
ท
าวคุ้งงกระเบน พบบหญ้ าทะเลทัง้ หมด 2

ชชนิด คือ หญ้ าคาทะเล
า
(E.

acorroides) และหหญ้ ากุยช่ายเขข็ม (H. piniifolia) เช่นเดีดียวกับ สถาบันั วิจยั และพัพัฒนาทรัพยาากรทางทะเล

ชายฝั่ งทะเล และะป่ าชายเลน (2555,
(
2557 และ 2558) รายงานว่าพบบหญ้ าทะเลบริริเวณอ่าวคุ้งกรระเบน 2 ชนิด
แต่ UUNEP, (25488) รายงานว่าพบหญ้
พ าทะเลใในอ่าวคุ้งกระะเบนทังหมด
้
4 ชนิด คือ หญ้ญ้ าคาทะเล (EE. acoroides)
หญ้ าาชะเงา (Halopphilla ovalis)) หญ้ าชะเงาใบบเล็ก (H. minnor) และหญ้ ากุยช่ายเข็ม (HH. pinifolia)
หญ้ าคาททะเลมีปริ มาณ
ณการปกคลุมร้ อยละ 29 - 51 มีสถานภาพสมบูรณ์ปาานกลาง ปลาายใบขาดเป็ น
ส่วนนใหญ่ มีสีเขียวปนนํ
ว ้าตาล บางส่
บ วนมีสาหหร่ ายปกคลุมบริ
บ เวณโคนต้น และพบดอก เพศผู้และดอกกเพศเมียของ
หญ้ าาคาทะเล ในลลักษณะและพืพืน้ ที่ต่าง ๆ กันั โดยดอกเพศเมียกําลังบาน พบมากบบริิ เวณทิศตะวันั ตกของอ่าว
และ พบดอกเพศเเมี ยกํ าลังจะบบานบริ เวณทิศศตะวันตกเฉี ยงเหนื
ย อของออ่าว ส่วนช่อดดอกเพศผู้จะพพบบริ เวณทิศ
ตะวันั ออกเฉียงใต้ และทิศตะวันตกของอ่าว หญ
ญ้ ากุยช่ายเข็มมี
ม ปริ มาณการปกคลุมร้ อย ละ 50 - 100 เป็ นส่วนใหญ่
มีสถถานภาพสมบูรณ์ ดี ถึงสมบูรณ์ ดีมาก พบบใบอ่อนจํานววนมาก มีสีเขียวอ่
ย อน ส่วนใใบแก่จะมีสีเขียวเข้ มปนดํา
(Figuure 2)

A

B

C

D

Figuure 2 A, B: Enhalus
E
acorroides and CC, D: Halodulee pinifolia in the study areea.
ปริ มาณกการปกคลุมขอองหญ้ าทะเล หหญ้ าคาทะเล (E. acoroidees) มีปริ มาณกการปกคลุมสูงสุ
ง ด 3 ลําดับ
คือ ร้ อยละ 72, 711 และ 66 ตามมลําดับ ซึง่ บริริ เวณที่มีความมหนาแน่นมากกที่สดุ จะอยู่ฝั่งงตะวันออกเฉียงใต้ ของอ่าว
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หญ้ าากุยช่ายเข็ม (H. piniforlia) มีปริ มาณก ารปกคลุมสูงสุสด 3 ลําดับ คือ ร้ อยละ 1000, 95 และ 90
9 ตามลําดับ
บริ เววณทิศเหนือ และทิ
แ ศตะวันออกเฉียงเหนือขของอ่าว (Figuure 3)
การกระจายของหญ้ าทะเลบริริเวณอ่ าวคุ้งกกระเบน จังหวั
ห ดจันทบุรี
การกระจจายของหญ้ าทะเล 2 ชนินิดในบริ เวณออ่าวคุ้งกระเบนนปี พ.ศ. 25559 หญ้ าคาทะะเลมีพื ้นที่การร
กระจจาย 1.37 ตาารางกิโลเมตรร กระจายอยู่บบริ เวณทิศตะวัวันตก และทิศตะวันออกเฉียยงใต้ ของอ่าว และพื ้นที่การร
กระจจายของหญ้ ากุ
า ยช่ายเข็ม คือ 1.52 ตตารางกิโลเมตร กระจายบบริ เวณทิศตะวัวันออกเฉี ยงเหนื อ และทิศ
ตะวันั ออกของอ่าว หญ้ าทะเลทังั ้ 2 ชนิด มีกาารกระจายทังแ
้ แบบหญ้ าทะเลลชนิดเดียว (ssingle-speciees seagrass)
และแบบหญ้ าทะเลกระจายปนนกัน 2 ชนิด (multi-speccies seagraass) สถานภาาพของหญ้ าทะเลในอ่าวคุ้ง
กระเเบนมีความอุดมสมบู
ด
รณ์เพิมมากขึ
่ม
้นเมื่อเทีทียบกับปี พ.ศศ. 2534, 25488, 2557 และ 2558 (Figuree 4)

Figuure 3 Covered rate andd distributionn of seagrasss at Kung Kraben
K
Bay in Septembber 2016
(greeen: E. acoroiides (numbeer of shoot) and red: H. pinifolia (%
% coverage))).
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Figuure 4 Compaarison of seaagrass distribbution from difference
d
yeaars (1991, 20005, 2014, 20015 and
20166) in Ao Khung
K
Krabeen.
Source: Sudara et al., (1991)); UNEP, (20004); Marine and
a coastal resource ressearch and development
d
institute,, (2014 และ 2015)
2

สรุป
หญ้ าทะเเลบริ เวณอ่าวคุ้งกระเบน พพบ 2 ชนิด ได้
ไ แก่ หญ้ าคาาทะเลมีพื ้นที่กการกระจาย 1.37 ตาราง
กิโลเเมตรปริ มาณกการปกคลุมร้ อยละ
อ 29 - 551 มีสถานภาพสมบูรณ์ปานกลาง
า
และหหญ้ ากุยช่ายเขข็มมีพื ้นที่การร
กระจจาย 1.52 ตาารางกิโลเมตร ปริ มาณการปปกคลุมร้ อยละะ 50 - 100 มีสถานภาพสมมบูรณ์ดี ไปจนนถึงสมบูรณ์ดี
มาก การกระจายขของหญ้ าคาทะะเลพบได้ ตงแ
ั ้ แต่ทิศตะวันตก ทิศตะวันตกเเฉียงเหนือ แลละทิศตะวันอออกเฉียงใต้ ของ
อ่าว หญ้ ากุยช่ายเเข็มมีการกระจจายบริ เวณทิศศตะวันตกเฉียงเหนื
ง อ ทิศเหนืนือ และทิศตะววันออกของอ่าว
า

กิตติกรรมปประกาศ
ขอขอบคุคุณศูนย์ศึกษาาการพัฒนาอ่าาวคุ้งกระเบนน อันเนื่องมาจจากพระราชดํ าริ ที่ให้ ความออนุเคราะห์ใน
การ ทําวิจยั ในอ่าวคุ
า ้ งกระเบน จังหวัดจันทบุรีี
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ชีวประวัตเิ บือ้ งต้ นของปูม้าลายแดง, Portunus gladiator (Fabricius, 1798) จากอวนจมปู จ.ระนอง
Life History of Gladiator swimming crab, Portunus gladiator (Fabricius, 1798)
Caught by Bottom Gill Net, Ranong Province
พันธุ์ทพ
ิ ย์ วิเศษพงษ์ พันธ์ 1* วชิระ ใจงาม2 วิสยั คงแก้ ว3 และ สหัส ราชเมืองขวาง3
Puntip Wisespongpand1*, Wachirah Jaingam2, Wisai Kongkaew3 and Sahat Ratmuangkhwang3

บทคัดย่ อ
ปูม้าลายแดง (Gladiator swimming crab; Portunus gladiator) เป็ นปูเศรษฐกิจชนิดหนึง่ ที่มีความชุก
ชุมสูงที่ได้ จากอวนจมปูบริ เวณบ้ านบางกล้ วย จ.ระนอง และมีศกั ยภาพในการเป็ นแหล่งอาหารทางเลือก
ทําการศึกษาชีวประวัตขิ องปูม้าลายแดง พบว่าความสัมพันธ์ระหว่างความกว้ างกระดองและนํ ้าหนักตัวของปูม้า
ลายแดงทั้ง 2 เพศ เพศผู้ และเพศเมีย มีความสัมพันธ์กนั อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (p<0.05) โดยมีคา่ เท่ากับ W
= 0.00009L3.0463 (r² = 0.9681, n = 164),
W = 0.0002L2.9014 (r² = 0.945, n = 135) และ W =
0.0005L2.6244 (r² = 0.900 , n = 29) ตามลําดับ มีรูปแบบการเจริ ญเติบโตเป็ นแบบ Isometric อย่างมีนยั สําคัญ
ทางสถิติ (p<0.05) ปูเพศผู้มีขนาดเฉลี่ยใหญ่กว่าปูเพศเมีย อัตราส่วนเพศผู้ตอ่ เพศเมียสูงถึง 4.66:1 แตกต่างกัน
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (p<0.05) ความดกของไข่เฉลี่ย 158,856 ฟอง และกินสัตว์หลากหลายชนิดเป็ นอาหาร
(carnivorous) โดยพบเศษก้ างปลาและเปลือกหอยมากที่สดุ
รวมทังรยางค์
้
ของครัสเตเชียและเนื ้อหมึกใน
กระเพาะอาหาร ปูม้าลายแดงพบชุกชุมบริ เวณนอกชายฝั่ งระนองจึงน่าจะมีบทบาทที่สําคัญในระบบนิเวศทาง
ทะเลด้ วย การศึกษานี ้ก่อให้ เกิดองค์ความรู้ใหม่ของปูม้าลายแดง เพื่อเป็นข้ อมูลพื ้นฐานในการจัดการทรัพยากรปูม้า
ลายแดงในธรรมชาติ และเพื่อพัฒนาปูม้าลายแดงเป็ นปูเศรษฐกิจเพื่อการเพาะเลี ้ยงต่อไป

ABSTRACT
The Gladiator swimming crab (Portunus gladiator) was one of the most abundance economic
species caught by bottom gill net at Ban Bangkluay, Ranong. They had potential to used as alternative
source of food. This study provided the knowledge of life history of P. gladiator. The significantly
(p<0.05) relationships between carapace width and weight for both sexes, male and female were W
= 0.00009L3.0463 (r² = 0.9681, n = 164),
W = 0.0002L2.9014 (r² = 0.945, n = 135) and W =
0.0005L2.6244 (r² = 0.900 , n = 29), respectively. The pattern of growth was isometric. Male were
almost bigger than female. The sex ratio of male to female was significant (p<0.05) at 4.66:1. The
fecundity was 158,856 eggs. This crab was carnivorous, the stomach content showed a lot of fish
bone, shell, crustacean appendages and squid. As it was the most abundant species, suggested the
important role in Ranong’s offshore ecosystem. This study provided new basic knowledge of P.gladiator
to develop as an economic crab for aquaculture and for marine resources management.
Key Words: Portunus gladiator, bottom gill net, Ranong
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ปูเป็ นสัตว์เศรษฐกิจที่มีความสําคัญของประเทศไทย ในปี พ.ศ.2555 ประเทศไทยมีปริ มาณปูที่ถกู จับได้
รวมทั้งการเพาะเลี ้ยง 40,600 ตัน คิดเป็ นมูลค่า 4,792 ล้ านบาท โดยอวนจมปูเป็ นเครื่ องมือที่จบั ปูได้ สงู สุดคือ
20,824 ตัน ซึง่ คิดเป็ นร้ อยละ 67.09 ของปริมาณปูที่จบั ได้ ทั้งหมด และ จ.ระนองเป็ นจังหวัดหนึง่ ที่มีปริ มาณปูที่
จับได้ สงู โดยมีปริ มาณเท่ากับ 696 ตัน (ศูนย์สารสนเทศกรมประมง, 2557) ปูที่ถกู จับได้ จากอวนจมปูที่นํามาใช้
เป็ นอาหารมีเพียงไม่กี่ชนิด โดยมีชนิดหลักเพียงปูม้า (Portunus pelagicus) เท่านั ้น ซึง่ ในปั จจุบนั จะพบว่าปูที่ถกู
ใช้ เป็ นอาหารเริ่ มลดปริ มาณลงตามการขยายตัวของการประมง มีการนําปูม้าขนาดเล็กมาใช้ ประโยชน์มากขึ ้น จึง
จําเป็ นจะต้ องหาทางเลือกทดแทน โดยการนําปูกลุม่ อื่น ๆ ที่ได้ จากอวนจมปูมาใช้ ประโยชน์เพิ่มมากขึ ้น
ปูม้าลายแดง (Potrunus gladiator) เป็ นปูที่อยูใ่ นวงศ์ Portunidae เช่นเดียวกับปูม้า พบแพร่กระจาย
ทั้งในอ่าวไทยและทะเลอันดามัน โดยพบตังแต่
้ ชลบุรีไปถึงตราด สมุทรปราการ สมุทรสาคร ประจวบคีรีขนั ธ์
ชุมพร นครศรี ธรรมราช สงขลา ปั ตตานี ตรัง ระนอง ภูเก็ต และพังงา (Naiyanetr, 2007) จากการศึกษาของวชิระ
และ คณะ (2550) ซึง่ เก็บตัวอย่างปูจากอวนจมปูบริ เวณชายฝั่ งอ่าวไทย พบว่าปูขนาดเล็กซึง่ เป็ นปูกลุม่ ผลพลอย
ได้ เช่น Portunus gracilimanus, Charybdis truncata, Thalamita crenata รวมทั้ง P. gladiator เป็ นปูที่ไม่
นิยมบริ โภคทั้งตัว แต่มีการนําเอาไปแกะเนื ้อขาย ซึง่ เป็ นการสร้ างมูลค่าเพิ่มให้ กบั ปูเหล่านี ้ ปูม้าลายแดงยังมี
ศักยภาพในการใช้ เป็ นแหล่งอาหารทางเลือกเนื่องจากมีคณ
ุ ค่าทางอาหารสูง โดยในส่วนเนื ้อมีโปรตีน ไขมัน
คาร์ โบไฮเดรต ความชื ้น และเถ้ าคิดเป็ นร้ อยละ 16.82±0.07, 0.18±0.03, 0.00, 81.19±0.25 และ 2.04±0.31
และในส่วนอวัยวะภายในมีโปรตีน ไขมัน คาร์ โบไฮเดรต ความชื ้น และเถ้ าคิดเป็ นร้ อยละ 13.35±0.02,
2.78±0.07, 0.62±.011, 80.87±0.05 และ 2.37±0.01 ซึง่ ที่น่าสนใจคือเนื ้อปูม้าลายแดงปริ มาณโปรตีนที่สงู กว่า
และไขมันที่ตํ่ากว่าปูม้า (P. pelagicus) ซึง่ มีคา่ โปรตีนและไขมันร้ อยละ 16.75 ±0.91 และ 0.68±0.46 รวมทั้ง
เนื ้อปูม้าลายแดงไม่มีคาร์ โบไฮเดรตเลยและมีปริ มาณเถ้ าตํ่าที่สดุ (พันธุ์ทิพย์ และ คณะ, 2558ก) นอกจากนั้นปู
ม้ าลายแดงยังมีศกั ยภาพในการนําเปลือกมาใช้ เป็ นแหล่งของแคโรทีนอยด์ โดยมีรายงานว่าเปลือกปูม้าลายแดงมี
ปริ มาณแคโรทีนอยด์เท่ากับ 3.34±0.47 ซึง่ ใกล้ เคียงกับปูม้าคือ 3.40±0.38 ไมโครกรัมต่อกรัม (พันธุ์ทิพย์ และ
คณะ, 2558ข)
คณะผู้วิจยั ได้ ทําการสํารวจและศึกษาความหลากชนิดของปูบริ เวณสถานีวิจยั เพื่อพัฒนาชายฝั่ งอันดา
มัน จ.ระนอง และได้ มีการสํารวจตัวอย่างปูที่ได้ จากอวนจมปูในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ พบว่าปูม้าลายแดงเป็ นปูที่มี
การซื ้อขายที่มีปริ มาณมากที่สดุ โดยมีปริ มาณการจับวันละประมาณ 300-500 กก. และมีปริ มาณที่มากกว่าปูม้า
ด้ วย โดยชาวประมงจะจําหน่ายให้ พอ่ ค้ าคนกลางที่จะนําไปต้ มและแกะเนื ้อขาย ซึง่ เป็ นการเพิ่มมูลค่าให้ กบั ปูม้า
ลายแดงมาก ด้ วยปริ มาณที่มีมาก มีการพัฒนาเป็ นสินค้ ามูลค่าเพิ่ม รวมทั้งคุณค่าทางอาหารสูง การศึกษานี ้จึง
ทําการศึกษาชีวประวัตเิ บื ้องต้ นของปูม้าลายแดง ซึง่ ยังไม่มีข้อมูลการศึกษาใดๆ ในประเทศไทยเลย เพื่อใช้ เป็ น
ข้ อมูลเพื่อการเพาะเลี ้ยงให้ เป็ นปูเศรษฐกิจ เพื่อเป็ นแหล่งอาหารทางเลือก และเพื่อการจัดการทรัพยากรปูม้าลาย
แดงในท้ องทะเลไทยให้ ใช้ ประโยชน์ได้ อย่างเหมาะสมและคุ้มค่า

อุปกรณ์ และวิธีการ
การสํารวจและเก็บตัวอย่ างปูม้าลายแดง (P,gladiator)
ทําการสํารวจและเก็บตัวอย่างปูม้าลายแดงจากอวนจมปูที่บ้านบางกล้ วย จ.ระนอง ซึง่ เป็ นเรื อประมง
ขนาดเล็ก ส่วนใหญ่เป็ นเรื อหางยาวมีความยาวประมาณ 6-8 ม. มีเนื ้ออวนเป็ นเอ็น ขนาดตาอวนประมาณ 8 ซม.
ใช้ อวนต่อกันความยาว 500-2,000 ม. แหล่งทําการประมงมีพื ้นเป็ นทรายปนโคลน ซึง่ อยูบ่ ริ เวณหน้ าหาด
ประภาส หาดแหลมสน หมู่เกาะกํา เกาะไข่ใหญ่ และเกาะค้ างคาว (09o23/50.5//N- 098o25/09.1//E) เก็บตัวอย่าง
ในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 ได้ ตวั อย่างปูทั ้งสิ ้น 164 ตัว เก็บรักษาตัวอย่างปูในตู้เย็นที่ 0oC
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การศึกษาชีวประวัตขิ องปูม้าลายแดง
ศึกษาลักษณะสัณฐานวิทยา การเติบโต การสืบพันธุ์ และการกินอาหารของปู อ้ างตามวิธีของไพเราะ
และ ทัศพล (2544) ดังนี ้
1. การเติ บโต (Growth) : วัดขนาดความกว้ างกระดองและชัง่ นํ ้าหนักปู แล้ วนําไปวิเคราะห์
หาค่าดังต่อไปนี ้
1.1 ความสัมพันธ์ระหว่างความกว้ างกระดองกับนํ ้าหนักตัว สามารถนําไปใช้ ในการ
ประมาณค่านํ ้าหนักโดยเฉลี่ยที่ขนาดความยาวใดๆ และใช้ บอกรูปแบบการเติบโต โดยคํานวณจากสมการ
W = aLb
(W = นํ ้าหนัก, L = ความกว้ างกระดอง a = ค่าความถ่วงจําเพาะของ
สัตว์นํ ้า และ b = อัตราส่วนของ specific growth rate)
จากนั้นทดสอบสมมุตฐิ านเพื่อยืนยันความสัมพันธ์ระหว่างนํ ้าหนักกับความกว้ างกระดองมีความสัมพันธ์กนั อย่าง
มีนยั สําคัญทางสถิตหิ รื อไม่ โดยจะใช้ t- test ที่ p<0.05 ทดสอบค่าสหสัมพันธ์ (Population correlation
coefficient , r) จากสูตร
=

√

1.2 รูปแบบการเจริ ญเติบโต เป็ นตัวบ่งชี ้ที่ได้ จากความสัมพันธ์ระหว่างความยาวกับ
นํ ้าหนัก ซึง่ จะเปลี่ยนแปลงไปตามการเปลี่ยนแปลงรูปร่างของสัตว์นํ ้า โดยพิจารณาจากค่า b ซึง่ มี 2 รูปแบบคือ
Isomeric growth คือ การเติบโตที่ทกุ ส่วนของร่างกายเป็ นสัดส่วนกันโดยตรง (b = 3) และ Allometric growth
คือ การเติบโตที่รูปทรงของร่างกายเปลี่ยนแปลงไปในอัตราส่วนที่ไม่คงที่ (b = 2.5-4.0) โดยทําการทดสอบทาง
สถิตวิ า่ ปูม้าลายแดงมีการเติบโตแบบ Isometric growth (H0 : b = 3) หรื อไม่ จากสูตร
t0 = (b-3)/sb
(b = ค่ายกกําลัง, Sb = ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของ b)
2. การสืบพันธุ์ :
2.1 เปรี ยบเทียบความแตกต่างของลักษณะทัว่ ไป ลักษณะก้ าม ลักษณะจับปิ ง้ และ
ขนาดของปูเพศผู้และเพศเมีย
2.2 ศึกษาอัตราส่วนเพศ (sex ratio) ซึ่งใช้ ในการคาดคะเนความสามารถในการ
สืบพันธุ์ของสัตว์นํ ้า โดยตรวจนับจํานวนปูแต่ละเพศ และทดสอบความเหมาะสม (Testing for goodness of fit)
ที่ p<0.05 โดยทดสอบค่าไคสแควร์ (chi-square value) ตามสมการ
2
2
χ = (f1 - f2) /n
(f1, f2 และ n = จํานวนเพศผู้ เพศเมีย และรวมทั้งสองเพศ)
2.3 ศึกษาความดกของไข่ (fecundity) โดยนําเพศเมียที่มีไข่พฒ
ั นาในระยะที่ 5 โดย
ไข่จะไปเกาะอยูท่ ี่จบั ปิ ง้ สุม่ ตัวอย่างปูม้าลายแดงมา 20 ตัว ศึกษาความดกของไข่ตามสมการ
F = nG/g
(n = จํานวนของไข่ที่นบั ได้ จากการสุม่ ตัวอย่าง, G = นํ ้าหนักทั้งหมดของ
ไข่, g = นํ ้าหนักของไข่ที่สมุ่ ตัวอย่าง)
3. การกิ นอาหาร : ศึกษาลักษณะอวัยวะที่ใช้ ในการกินอาหารและองค์ประกอบของอาหารใน
กระเพาะอาหารจากปูม้าลายแดง 20 ตัว ใช้ กรรไกรผ่าตัดแยกเอาส่วนกระเพาะอาหารของปูออก จากนั้นผ่า
กระเพาะให้ แยกออกจากกันแล้ วค่อยๆ ใช้ เข็มเขี่ยเพื่อตรวจสอบชนิดอาหารภายใต้ กล้ องจุลทรรศน์กําลังขยายตํ่า
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ผลและวิจารณ์ ผลการทดลอง
ลักษณะสัณฐานวิทยาของปูม้าลายแดง
ปูม้าลายแดง (Gladiator swimming crab) เป็ นปูที่อยูใ่ นวงศ์ Portunidae กระดองเป็ นรูปพัดโค้ งนูน
เล็กน้ อย ผิวกระดองมีขนปกคลุม มีลวดลายทั้งกระดอง ขอบท้ ายกระดองกลมมน ขอบด้ านข้ างกระดองด้ านหน้ า
มีฟัน 9 อัน มีขนาดเล็กเท่ากัน 8 อันและอันสุดท้ ายมีขนาดใหญ่และยาวกว่าฟั นอันอื่น ก้ ามทั้งสองข้ างมีขนาด
ใกล้ เคียงกันมีรูปร่างเรี ยวยาว ขอบบนและล่างของปล้ อง merus ของก้ ามมีหนาม 4 และ 2 อัน ขาเดินคูท่ ี่ 2-4 คู่
เรี ยวยาว ปล้ อง propodus และ dactylus แบนเล็กน้ อยคล้ ายใบหอกมีขนสั้นปกคลุมที่ผิวด้ านบน ขาเดินคูท่ ี่ 5
สองปล้ องสุดท้ ายแบนคล้ ายใบพาย (paddle) ขาทุกคูม่ ีลวดลายตามยาวสีแดงสลับขาว หนวดคูท่ ี่ 1 พับขวาง
หรื อเฉียง หนวดคูท่ ี่ 2 มีลกั ษณะยาวและเรี ยวเล็ก ช่องปากเป็ นรูปสี่เหลี่ยม มีความกว้ างมากกว่าความยาว ปาก
ปิ ดสนิท (Figure 1A,B) (ศุภลักษณ์, 2532; Dai and Yang, 1991)
การเติบโตของปูม้าลายแดง
1. ความสัมพันธ์ ระหว่างความกว้างกระดองและนํ้าหนักของปูมา้ ลายแดง
จากการชัง่ นํ ้าหนักและวัดความกว้ างของกระดองของปูม้าลายแดงจํานวน 164 ตัว พบว่าปูม้า
ลายแดงที่นํามาศึกษาทั้งหมดมีขนาดใหญ่ที่สดุ คือความกว้ างกระดอง 97.43 มิลลิเมตร และนํ ้าหนักตัว 115.32
กรัม ส่วนปูที่มีขนาดเล็กที่สดุ มีความกว้ างกระดอง 53.88 มิลลิเมตร และนํ ้าหนักตัว 16.50 กรัม (Table 1) จาก
การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างความกว้ างกระดองและนํ ้าหนักตัวของปูม้าลายแดงทั ้ง 2 เพศ เพศผู้ และเพศ
เมีย พบว่ามีความสัมพันธ์กนั อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ โดยมีคา่ เท่ากับ W = 0.00009L3.0463 (r² = 0.9681, n =
164), W = 0.0002L2.9014 (r² = 0.945, n = 135) และ W = 0.0005L2.6244 (r² = 0.900 , n = 29) ตามลําดับ
(Figure 2) ซึง่ พบว่าความสัมพันธ์ของเพศผู้และเพศเมียแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ ในการศึกษา
ชีววิทยาของปูอื่นๆ ที่เป็ นปูในวงศ์ Portunidae และมีศกั ยภาพในการเป็นแหล่งอาหารปูทางเลือก เช่น ปูก้านตา
ยาว (Podophthalmus vigil) บริ เวณอ่าวไทยฝั่ งตะวันออก มีความสัมพันธ์ระหว่างความกว้ างกระดองและ
นํ ้าหนักตัวคือ เพศผู้ W=0.110674L2.810368 เพศเมีย W=0.147515 L2.735783 และลักษณะความสัมพันธ์นี ้ทั้งเพศผู้
และเพศเมียไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญ (มาโนช และ วันชัย, 2537) ซึง่ ค่อนข้ างแตกต่างจากปูม้าลาย
แดงที่ความสัมพันธ์ระหว่างเพศผู้และเพศเมียแตกต่างกัน ในขณะที่การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความกว้ าง
กระดองและนํ ้าหนักของลูกปูลาย (C.harybdis cruciata) ระยะ post larva คือ W = 0.1532L3.0700 (จารุวฒ
ั น์
2
และ สมนึก, 2526) ซึง่ จะพบว่าค่า r ใกล้ เคียงกับปูม้าลาย
2. รู ปแบบการเติ บโต
ปูม้าลายแดงมีรูปแบบการเติบโตเป็ นแบบ Isometric อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ คือจะมีการ
เจริ ญออกของร่างกายในสัดส่วนคงที่ ซึง่ คล้ ายคลึงกับปูแมงมุมขอบหยัก (Schizophrys aspera) (พันธุ์ทพิ ย์ และ
คณะ, 2555) และปูใบ้ หลังเต่าแดง (พันธุ์ทพิ ย์ และ คณะ, 2556) แต่ตา่ งกับปูก้านตายาว (P. vigil) (มาโนช
และ วันชัย, 2537) และปูฤาษีจดุ (Calappa philargius) (พันธุ์ทิพย์ และ คณะ, 2559) ที่มีรูปแบบการเติบโตเป็ น
แบบ allometric growth
Table 1 Maximum, minimum and average of carapace width and weight of P. gladiator
No.
Carapace width (mm)
Weight (g)
P. gladiator
(inds.) Maximum Minimum Average Maximum Minimum Average
Both sexes
164
97.43
53.88
78.49
115.32
16.5
59.4
Male
135
97.43
55.89
81.7
115.32
20.99
66.03
Female
29
70.56
53.88
63.55
37.42
16.5
28.55
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Figure 1 The morrphology and stomach conntent of Portunnus gladiator
A = possterior; B =antterior; C = ab domen of maale (L), female (R); D = malee (L) bigger thhan female (RR)
E = Fem
male with eggs; F = The crrabs collectedd from bottom
m gill net
G = stoomach content from L to R; fish bone; fish scale; shell; crustacea apppendage; sqquid meat

การสืบพันธุ์ของปูม้าลายแดงง
1. ความแตตกต่างระหว่างปู
ง มา้ ลายแดงงเพศผูแ้ ละเพศศเมี ย
ปูม้ม้าลายแดงเพศศผู้มีจบั ปิ ง้ เรี ยว ปล้ องท้ องปปล้ องที่ 3-5 เชืชื่อมรวมกันแลละปล้ องที่ 2 และ 1 ขยาย
กว้ าง ส่วนเพศเมียปล้
ย องท้ องไม่เชื่อมรวม มีจบับปิ ง้ กว้ างกลมม (Figure 1C) ปูม้าลายแดงงเพศผู้สว่ นใหญ่มีขนาด
เฉลี่ยยใหญ่กว่าปูเพศเมี
พ ย (Figurre 1D) ซึง่ คล้ าายคลึงกับปูก้านตายาว
า
(P. vigil) (มาโนช
นช และ วันชัย, 2537) ปูม้า
ลาย (C. cruciatta) (เขียน, 25520ข) ปูใบ้ หลังเต่าแดง (AA. integerrim
mus) (พันธุ์ทพิ พย์ และ คณะะ, 2556) แต่
แตกต่างจากปูแมงงมุมขอบหยัก (S. asperaa) (พันธุ์ทิพย์ และ คณะ, 2555) และปปูฤาษี จดุ (C.. philargius)
(พันธธุ์ทิพย์ และ คณะ,
ค
2559) โดยปูม้าลายยแดงเพศผู้มีขนาดความกว้างกระดองเฉลี
า
ลี่ย 81.7 มม. และนํ ้าหนัก
เฉลี่ย 66.03 กรัม ในขณะที่เพศเมียมีขนาดคความกว้ างกระะดองเฉลี่ยเพียง
ย 63.55 มมม. และนํ ้าหนักเฉลี
ก ่ย 28.55
กรัม (Table 1) และปูเพศผู้ทีท่มี ีขนาดเล็กที่ สุดก็ยงั มีขนาดใหญ่กว่าปูเพศเมี
พ ยที่มีขนาาดใหญ่ที่สดุ (Figure 1A)
สําหรับก้ ามและขาาเดินของทังปู
้ ม้มาลายแดงเพพศผู้และเพศเมีมียไม่แตกต่างกกัน ซึง่ แตกต่ต่างจากปูแมงมมุมขอบหนาม
น
และยยาวกว่าปูเพศศเมียมาก (พันธุ์ทิพย์ และ ค ณะ, 2555)
(S. aaspera) ที่เพศศผู้มีก้ามที่มีขนาดใหญ่
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2. อัตราส่วนเพศ
ปูม้าลายแดงเพศผู้มีอตั ราส่วนไม่เท่ากับเพศเมียอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (p<0.05) โดยมีอตั รา
ส่วนเพศระหว่างเพศผู้และเพศเมียเท่ากับ 4.66 : 1 ซึง่ คล้ ายคลึงกับปูสว่ นใหญ่ที่มีอตั ราส่วนเพศผู้สงู กว่าเพศเมีย
แต่อตั ราส่วนเพศปูม้าลายแดงระหว่างเพศผู้และเพศเมียมีความแตกต่างกันมากเมื่อเปรี ยบเทียบกับปูชนิดอื่น ๆ
เช่น ปูม้าลาย (C. cruciata) เท่ากับ 1.15 : 1 (เขียน, 2520ก) ปูใบ้ หลังเต่าแดง 2.18:1 (พันธุ์ทิพย์ และ คณะ,
2556) แต่แตกต่างจากปูม้า (P. pelagicus) บริ เวณฝั่ งอันดามันที่มีอตั ราส่วนเพศผู้น้อยกว่าเพศเมียคือ 1:1.11
(จินตนา และ คณะ, 2554) และปูฤาษีจดุ (C. philargius) เท่ากับ 1:3.48 และปูบางชนิดมีอตั ราส่วนเพศผู้ตอ่ เพศ
เมียเท่ากับ 1 : 1 เช่น ปูแมงมุมขอบหนาม (S. aspera) (พันธุ์ทิพย์ และ คณะ, 2555) และปูจกั จัน่ (Ranina
ranina) (ทัศพล และ สายจิตร, 2542) นอกจากนั้นยังพบว่าปูที่ได้ จากการเพาะเลี ้ยงมีอตั ราส่วนเพศแตกต่างจาก
ปูในธรรมชาติ เช่น การทดลองเพาะเลี ้ยงปูลาย (C. cruciata) พบว่าอัตราส่วนเพศผู้สงู กว่าเพศเมีย เกิดจาก
สภาพจํากัดในบ่อเลี ้ยง มีผลให้ เพศผู้เจริ ญเติบโตเร็ วกว่า สามารถอยูร่ อดได้ ดีกว่า และยังอาจจะกินเพศเมียซึง่ ตัว
เล็กกว่าอีกด้ วย (จารุวฒ
ั น์ และ สมนึก, 2526)
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Figure 3 The relationship between carapace width and weight of Portunus gladiator
A = Both sexes; B = Male; C = Female
3. ความดกของไข่
ปูม้าลายแดงเพศเมียที่ถึงวัยเจริ ญพันธุ์ระยะสุดท้ ายคือระยะที่ 5 มีขนาดความกว้ างกระดอง
ระหว่าง 54.76-69.44 มม. และนํ ้าหนักระหว่าง 18.5-37.26 กรัม มีไข่ที่จบั ปิ ง้ เป็ นสีเหลืองเข้ มถึงส้ ม มีความดกไข่
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เฉลี่ย 158,856 ฟอง ซึง่ เมื่อเทียบกับปูในวงศ์เดียวกัน เช่น ปูม้า (P. pelagicus) มีความดกไข่เฉลี่ยถึง 998,292
ฟอง เนื่องจากปูม้าเพศเมียมีขนาดใหญ่กว่าปูม้าลายแดงมาก โดยมีขนาดความกว้ างกระดองเฉลี่ย 9.58-13.36
ซม. (จินตนา และ คณะ, 2554) ซึง่ ใกล้ เคียงกับที่เขียน (2520ก) ได้ รายงานว่าปูม้ามีความดกไข่เฉลี่ย 713,790
ฟอง สําหรับปูก้านตายาว (P. vigil) ซึง่ มีขนาดเฉลี่ยใกล้ เคียงกับปูม้า โดยมีขนาดความกว้ างกระดองที่เริ่ ม
สืบพันธุ์ได้ ของปูเพศผู้และเพศเมียเท่ากับ 7.6 และ 7.9 เซนติเมตร มีคา่ ความดกไข่โดยเฉลี่ยสูงถึง 1,308,759
ฟอง (มาโนช และ วันชัย, 2537) และปูม้าลาย (C. cruciata) มีความดกไข่เฉลี่ย 795,804 ฟอง (เขียน, 2520ข)
ซึง่ ปูในวงศ์ Portunidae ส่วนใหญ่มีคา่ ความดกไข่เฉลี่ยสูงกว่าปูในวงศ์อื่น ๆ เช่น ปูแมงมุมขอบหนาม (S.
aspera) มีความดกไข่เพียง 81,926.32 (พันธุ์ทิพย์ และ คณะ, 2555) และปูจกั จัน่ มีความดกของไข่ตาํ่ มากคือ
9,233-65,723 ฟอง (ทัศพล และ สายจิตร, 2542) ในปูฤาษี จดุ (C. philargius) ซึง่ เพศเมียมีขนาดใหญ่จะมีความ
ดกไข่ถึง 307,714.50 (พันธุ์ทพิ ย์ และ คณะ, 2559)
การกินอาหารของปูม้าลายแดง
ปูม้าลายแดงมีลกั ษณะปลายก้ ามที่เรี ยวยาวมีฟันที่แหลมคม และเคลื่อนที่ได้ ทั้งเดินและว่ายนํ ้า ซึง่ เป็น
ลักษณะที่สําคัญของปูที่เป็ นนักล่าที่สามารถใช้ ก้ามหนีบจับสัตว์อื่นกินเป็ นอาหารได้ (Warner, 1977) จาก
การศึกษาองค์ประกอบในกระเพาะอาหารพบกระดูกปลาและเกล็ดปลามากที่สดุ รองลงมาคือเปลือกหอย นอก
จากนั้นยังพบรยางค์ของครัสเตเชียและเนื ้อหมึก แสดงว่าปูม้าลายแดงเป็ นปูที่กินสัตว์เป็ นอาหาร (carnivorous)
ที่น่าสนใจคือพบเศษเอ็นซึง่ เป็ นวัสดุในการทําอวนจมปูอยูใ่ นกระเพาะอาหารของปูม้าลายแดงด้ วยคล้ ายคลึงกับ
ที่พบในกระเพาะของปูใบ้ หลังเต่าแดง (A. integerrimus) (พันธุ์ทิพย์ และ คณะ, 2556) แสดงว่าก้ ามปูและฟั น
(mandible) น่าจะแหลมคมและมีความแข็งแรงมาก ปูม้าลายแดงจึงน่าจะเป็ นนักล่าที่มีประสิทธิภาพในท้ อง
ทะเล ซึง่ น่าจะมีบทบาทต่อโครงสร้ างประชาคมของสัตว์ทะเลในบริ เวณ จ. ระนองที่มีปมู ้ าลายแดงอยูช่ กุ ชุม องค์
ประกอบของอาหารในกระเพาะของปูม้าลายแดงคล้ ายคลึงกับที่พบในปูม้า (P. pelagicus) ซึง่ พบปลามากที่สดุ
(สมนึก, 2519) ในขณะที่เขียน (2520ก) พบว่าในกระเพาะของปูม้ามี crustacean มากที่สดุ รวมทั้งในปูลาย (C.
cruciata) ก็พบ crustacean มากที่สดุ รองลงมาคือปลา ปลาหมึก สาหร่าย หอย และไดอะตอม (เขียน, 2520ข)

สรุ ป
ปูม้าลายแดงเป็ นปูที่พบปริ มาณมากที่สดุ ที่เก็บได้ จากอวนจมปูบ้านบางกล้ วย จ.ระนอง จากการศึกษา
ชีวประวัตบิ ื ้องต้ นพบว่าความกว้ างกระดองและนํ ้าหนักตัวของปูม้าลายแดงมีความสัมพันธ์กนั อย่างมีนยั สําคัญ
ทางสถิตโิ ดยที่คา่ r2 มีคา่ ถึง 0.9681 มีรูปแบบการเจริ ญเติบโตแบบ Isometric เพศผู้มีขนาดใหญ่กว่าเพศเมีย
อย่างชัดเจน และมีอตั ราส่วนเพศผู้ตอ่ เพศเมียสูงถึง 4:1 ความดกของไข่ไม่มากนักเมื่อเทียบกับปูในวงศ์
Portunidae เนื่องจากปูม้าลายแดงมีขนาดที่เล็กกว่า และปูม้าลายแดงเป็ นปูที่กินสัตว์อื่นเป็ นอาหาร อย่างไรก็
ตามควรทําการศึกษาและเก็บตัวอย่างปูม้าลายแดงให้ ครบในรอบปี รวมทั ้งศึกษาข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องกับขนาดที่จบั
ได้ ในแต่ละฤดู และฤดูวางไข่ด้วย ข้ อมูลชีวประวัตทิ ี่ได้ จากการศึกษานี ้สามารถใช้ เป็ นข้ อมูลพื ้นฐานที่สําคัญใน
การพัฒนาวิธีการเพาะเลี ้ยงปูม้าลายแดงให้ เป็ นแหล่งอาหารทางเลือกทดแทนปูม้า หรื อการเพาะเลี ้ยงเพื่อการ
ปล่อยลูกพันธุ์คืนสูธ่ รรมชาติ รวมทังการจั
้
ดการทรัพยากรปูม้าลายแดงในท้ องทะเลให้ ใช้ ประโยชน์โดยการประมง
อย่างคุ้มค่าและยัง่ ยืน และปูม้าลายแดงเป็ นปูที่กินสัตว์หลากหลายเป็ นอาหารและมีปริ มาณมากในพื ้นที่ จ.
ระนอง จึงน่าจะมีบทบาทสําคัญในระบบนิเวศทางทะเลด้ วย

กิตติกรรมประกาศ
งานวิจยั นี ้เป็ นส่วนหนึง่ ของโครงการวิจยั เรื่ องความหลากชนิดและการแพร่กระจายของปูบริ เวณสถานี
วิจยั เพื่อการพัฒนาชายฝั่ งอันดามัน จ.ระนอง รหัส ก-ษ(ด) 8.58 ซึง่ ได้ รับการสนับสนุนทุนวิจยั จากสถาบันวิจยั
และพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ ปี งบประมาณ 2558
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ความหลากชนิด ความหนาแน่ น และการแพร่ กระจายของกลุ่มปูทหาร
บริเวณหาดทรายรอบสถานีวิจัยเพื#อพัฒนาชายฝั# งอันดามัน จ.ระนอง
Species richness, density and distribution of soldier crabs in sandy beach around
Andaman Coastal Research Station for Development, Ranong Province
พันธุ์ทิพย์ วิเศษพงษ์ พันธ์ 1* วชิระ ใจงาม2 วิสยั คงแก้ ว3 และ สหัส ราชเมืองขวาง3
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บทคัดย่ อ

หาดทรายบริ เวณสถานีวิจยั เพื:อพัฒนาชายฝั: งอันดามัน จ.ระนอง เป็ นที:อยู่อาศัยของกลุม่ ปูทหารที:มี
เอกลักษณ์ที:แตกต่างจากหาดทรายอื:น ๆ คือพบปูทหารถึง 4 ชนิด ได้ แก่ Dotilla intermedia, Dotilla
myctiroides, Scopimera sp. และ Mictyris thailandensis ที:น่าสนใจคือหาดทรายผสมด้ านตะวันออก
เฉียงเหนือ พบปูทหารอาศัยอยู่ด้วยกันถึง 3 ชนิดคือ Scopimera sp., D. intermedia และ D. myctiroides ที:
ความหนาแน่นเฉลี:ย 27±9.08, 17.5±6.36 และ 4.8±1.41 ตัวต่อตารางเมตร ตามลําดับ ในขณะที:หาด
ประพาสซึง: อยู่ด้านตะวันตกพบเฉพาะปูทหารชนิด D. intermedia ที:ความหนาแน่น 48±10.79 ตัวต่อตาราง
เมตร
ส่วนหาดทรายปนเลนด้ านตะวันออกเฉียงใต้ และหาดทรายหยาบด้ านตะวันออกพบเฉพาะปูทหารชนิด
M. thailandensis ที:ความหนาแน่น 4.67±1.41 และ 6 ตัวต่อตารางเมตร ปั จจัยที:มีอิทธิพลต่อการแพร่ กระจาย
ของปูทหารในพื Yนที:การศึกษานี Y ได้ แก่ ความลาดชันของหาด ลักษณะของตะกอนทราย ปริ มาณนํ Yาในทราย และ
การมีอวัยวะพิเศษสําหรับดูดซับนํ Yาและหายใจคือ setae และ tympana การศึกษานี Yชี Yให้ เห็นว่าพื Yนที:สถานีวิจยั นี Y
มีระบบนิเวศหาดทรายแบบผสม ทําให้ มีความหลากชนิดของปูกลุม่ ปูทหารสูงและมีความเป็ นเอกลักษณ์ ซึง:
น่าจะส่งผลทําให้ เกิดประชาคมสิ:งมีชีวิตในหาดทรายที:แตกต่างจากบริ เวณพื Yนที:อื:นๆ

ABSTRACT

The sandy beaches around Andaman Coastal Research Station for Development, Ranong
Province were unique habitats for soldier crabs which 4 species were found namely, Dotilla
intermedia, Dotilla myctiroides, Scopimera sp. and Mictyris thailandensis. The most interesting area
was the mix sandy beach on northeastern part which 3 species of soldier crabs namely, Scopimera
sp., D. intermedia and D. myctiroides lived together at the densities of 27±9.08, 17.5±6.36 and
4.8±1.41 inds./m2, respectively. While only D. intermedia was found on Prapas beach on the western
part at the density of 48±10.79 inds./m2. The sand-muddy beach on southeastern part and the
small coarse sand on eastern part of the station found only M. thailandensis at the densities of
4.67±1.41 and 6 inds./m2, respectively. The factors which influence on the distribution of soldier
crabs in this study area were beach slope, sediment type, water content in the sand and the
specialized organs for adsorbing water and respiration which were setae and tympana. This study
indicated that the mix sandy beaches around this station had high species diversity of soldier crabs
that were unique and may caused the communities of marine organisms in these sandy beaches
differed from other sandy beaches.
Key Words: Dotilla intermedia, Dotilla myctiroides, Scopimera sp., Mictyris thailandensis, Ranong
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คํานํา
ปูทหาร (soldier crab) เป็ นปูที:มีบทบาทสําคัญในระบบนิเวศหาดทราย พบแพร่ กระจายในเขตนํ Yาขึ Yนนํ Yา
ลง มักอยู่รวมกันเป็ นจํานวนมหาศาล มีการประมาณการว่าบนแนวหาดแหลมสน จ.ระนอง น่าจะมีปทู หาร
แพร่ กระจายอยู่ไม่น้อยกว่า 20 ล้ านตัว (Allen et al., 2011) ปูทหารมีการปรับตัวเพื:อให้ สามารถอาศัยอยู่บนหาด
ทราย เช่น มีรูปร่ างกะทัดรัด มีขาเดินที:ยาว มีก้านตายาว เพื:อให้ สามารถวิ:งหลบหลีกศัตรู ได้ อย่างรวดเร็ ว มี
ความสามารถในการขุดรู มีก้ามที:โค้ งงอเพื:อตักอาหาร มีขนรู ปช้ อนในช่องปากเพื:อคัดเลือกอินทรี ย์สารจาก
ตะกอนทราย (Warner, 1977; Ansell, 1988) รวมทังมี
Y การปรับตัวทางด้ านสรี ระวิทยาเพื:อให้ อยู่ในที:แห้ งบนเขต
นํ Yาขึ Yนนํ Yาลงได้ เช่น มีขน (setae) ที:สามารถดูดซับนํ Yาได้ เพื:อใช้ ในกระบวนการ osmoregulation และมีแผ่นเมม
เบรน (tympana) ที:ใช้ ในการหายใจ (Hartnoll, 1973; Mailtand, 1986) สัญลักษณ์ที:สําคัญของการแพร่ กระจาย
ของปูทหาร คือ เม็ดทรายที:เป็ นก้ อนกลมเล็ก ๆ บนพื Yนทราย ที:เกิดจากการกินอินทรี ย์สารบนเม็ดตะกอน
(deposit feeding) ซึง: กระบวนการขุดรู และกินอาหารของกลุม่ ปูทหารทําให้ เกิดการย่อยสลายซากสิ:งมีชีวิตที:อยู่
บนตะกอน ส่งผลให้ เกิดการหมุนเวียนของธาตุอาหารและการไหลของพลังงานในระบบนิเวศหาดทราย ช่วยเพิ:ม
ปริ มาณออกซิเจนในทราย ทําให้ เกิดดินตะกอนที:มีคณ
ุ ภาพเหมาะสําหรับเป็ นที:อยู่อาศัยให้ กบั สัตว์ขนาดเล็ก และ
ยังช่วยเพิ:มอัตราการย่อยสลายในดินตะกอนด้ วย (Warner, 1977) ในการศึกษาการกินอาหารของปูทหาร Dotilla
myctiroides บริ เวณอ่าวตังเข็น จ.ภูเก็ต ซึง: มีความหนาแน่น 91 ตัว/ตร.ม. พบว่าทําให้ เกิดการเคลื:อนย้ ายตะกอน
กว่า 540 กก./ตร.ม./ปี โดย 33% มาจากการขุดรู และ 67% มาจากการกินอาหาร (Bradshaw and Scoffin,
1999) กลุม่ ปูทหารจึงเป็ นสัตว์ที:มีบทบาทที:สําคัญต่อสิ:งแวดล้ อมที:เรี ยกว่า environment service และปูทหารยัง
เป็ นอาหารที:สําคัญของสัตว์ที:หากินในหาดทราย เช่น ปูลม นกทะเล ดังนันหาดทรายที
Y
:มีปทู หารชุกชุมจึงเป็ นหาด
ทรายที:มีความอุดมสมบูรณ์
นอกจากนันปู
Y ทหารยังเป็ นปูที:มีการปรับตัวได้ ดีตอ่ การถูกคุกคามโดยมนุษย์
สามารถอาศัยอยู่ในบริ เวณที:มีนกั ท่องเที:ยวได้ แต่ถ้ามีการคุกคามที:ทําให้ แหล่งที:อยู่อาศัยถูกทําลายหรื อการได้ รับ
มลพิษอย่างรุ นแรงจึงจะส่งผลต่อปูทหาร (พันธุ์ทิพย์ และ คณะ, 2552) ดังนันปู
Y ทหารจึงน่าจะใช้ เป็ นดัชนีชี Yวัด
ความเสื:อมโทรมของระบบนิเวศหาดทรายได้
ปูทหารที:พบแพร่ กระจายในหาดทรายในประเทศไทย ได้ แก่ ปูทหารในสกุล Dotilla 2 ชนิด คือ D.
wichmanni ซึง: พบแพร่ กระจายเฉพาะบริ เวณฝั: งอ่าวไทย และ D. myctiroides ที:พบแพร่กระจายทังฝั
Y : งอ่าวไทย
และอันดามัน ปูทหารในสกุล Scopimera มีรายงานพบ 3 ชนิด คือ S. intermedia บริ เวณอ่าวไทย S. piluta
บริ เวณภูเก็ตและฝั: งอันดามัน และ S. proxima พบบริ เวณอ่าวไทย ภูเก็ต และฝั: งอันดามัน และปูทหารในสกุล
Mictyris 1 ชนิด คือ M. longicarpus บริ เวณ จ.ชลบุรี (Naiyanetr, 2007) ในปี ค.ศ. 2011 ได้ มีรายงาน
การศึกษาครังY แรกของประเทศไทยสําหรับปูทหารชนิด Dotilla intermedia บริ เวณอุทยานแห่งชาติแหลมสน หาด
ประพาส และบางเบน จ.ระนอง (Allen et al., 2011) และในปี ค.ศ.2013 ได้ มีรายงานพบปูทหารใหญ่ชนิดใหม่
ของโลก คือ Mictyris thailandensis บริ เวณชายหาดปากบารา จ.สตูล (Davie et al., 2013) ทังนี
Y Yปูทหารแต่ละ
ชนิดมีการแพร่ กระจายในพื Yนที:ตา่ ง ๆ โดยปั จจัยที:จํากัดการแพร่ กระจายของปูทหาร ได้ แก่ ความลาดชันของหาด
ชนิดของตะกอนทราย ระดับนํ Yาขึ Yนนํ Yาลง ปริ มาณนํ Yาในทราย คลื:นลม เพศ ขนาด สิ:งกีดขวาง (Allen, 2010)
รวมทังพฤติ
Y กรรมของปูและลักษณะรู ปร่ างของหาด (Pereira et al., 2000)
บริ เวณรอบ ๆ สถานีวิจยั เพื:อการพัฒนาชายฝั: งอันดามัน จ.ระนอง ประกอบด้ วยแหล่งที:อยู่อาศัยที:
สําคัญในระบบนิเวศทางทะเลที:หลากหลาย โดยเฉพาะหาดทรายที:มีอยู่โดยรอบสถานีวิจยั ฯ ที:มีลกั ษณะเป็ น
หาดแบบผสม นอกจากนันบริ
Y เวณสถานี ฯ ยังเคยได้ รับผลกระทบจากภัยคลื:นยักษ์ สนึ ามิในปี พ.ศ. 2547 ซึง: ทํา
ให้ เกิดการเปลี:ยนแปลงของหาดทรายบริ เวณรอบ ๆ สถานีด้วย ในการศึกษานี Yได้ ทําการศึกษาความหลากชนิด
ความหนาแน่น และการแพร่ กระจายของกลุม่ ปูทหารในหาดทรายโดยรอบสถานีวิจยั ฯ ข้ อมูลที:ได้ จากการศึกษา
นี Yจะเป็ นองค์ความรู้ พื Yนฐานสําหรับการศึกษาทรัพยากรชีวภาพในพื Yนที:สถานีวิจยั ฯ เพื:อประโยชน์ในการจัดการ
ทรัพยากรชีวภาพชายฝั: งอันดามันต่อไป
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อุปกรณ์ และวิธีการ
การกําหนดสถานีเก็บตัวอย่ าง
เก็บตัวอย่างปูทหารจากหาดทรายรอบๆ สถานีวิจยั ฯ ในช่วงระหว่างวันที: 2-9 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2558 โดย
มีสถานีเก็บตัวอย่างดังแสดงใน Figure 1 ซึง: แบ่งพื Yนที:ศกึ ษาหลักๆ เป็ น 4 พื Yนที: คือ
1. หาดทรายที:อยู่ด้านตะวันตกของสถานีวิจยั ฯ คือหาดประพาส (09o21/49.0//N, 098o23/44.5//) เป็ น
หาดขนาดใหญ่ยาวประมาณ 3 กม. อยู่ติดกับทะเลเปิ ด มีความลาดชันตํ:า มีลกั ษณะเป็ นทรายปนเลน ทําการเก็บ
ตัวอย่าง 6 สถานี (A1-A6)
2. หาดทรายด้ านตะวันออกเฉียงเหนือของสถานีวิจยั ฯ (09o23/04.3//N, 098o23/54.2//) เป็ นหาดทราย
ผสม เกิดจากการสะสมของทรายที:ถกู พัดพาในช่วงที:เกิดสึนามิในช่วงปี พ.ศ.2547 ด้ านหนึง: ติดกับปากคลองกํา
พวนซึง: สองด้ านของฝั: งคลองเป็ นป่ าชายเลน อีกด้ านติดกับหาดประพาส ตอนบนของหาดมีลกั ษณะทรายหยาบ
ตอนกลางของหาดเป็ นหาดทรายปนเลน และตอนล่างติดกับเขตนํ Yาลงตํ:าสุดเป็ นหาดเลน ทําการเก็บตัวอย่าง 6
สถานี (B1-B6)
3. หาดทรายด้ านตะวันออกเฉียงใต้ ของสถานีวิจยั ฯ (09o22/38.0//N, 098o23/55.4//) อยู่ติดกับคลองกํา
พวนและป่ าชายเลน มีท่าขึ Yนปลาขนาดเล็ก เป็ นหาดทรายปนเลน โดยด้ านบนเป็ นทราย ตอนล่างเป็ นเลนสีดํา ทํา
การเก็บตัวอย่าง 3 สถานี (C1-C2)
4. หาดทรายขนาดเล็กด้ านตะวันออกของสถานี อยู่ด้านหน้ าของป่ าแสม ด้ านข้ างเป็ นป่ าหญ้ า เป็ นหาด
ขนาดเล็กซึง: คาดว่าเกิดจากการสะสมของทรายที:ถกู พัดพาในช่วงที:เกิดสึนามิใน พ.ศ.2547 โดยด้ านบนเป็ นทราย
หยาบและด้ านล่างเป็ นเลนสีดาํ ทําการเก็บตัวอย่าง 1 สถานี (D1)
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Figure 1 The location of sampling stations around Andaman Coastal Research Station
772

การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 55

สาขาประมง

การเก็บตัวอย่ างปูทหาร
ใช้ Quadrat ขนาด 30 x 30 ซม. สุม่ วางตามสถานีเก็บตัวอย่างที:แสดงใน Figure 1 จากนันใช้
Y พลัว: มือ
ขุดทรายใส่ในตะแกรงร่ อนขนาด 1 มม. ร่ อนแยกทรายออกจากปู และเก็บรักษาในแอลกอฮอล์ 70%
การจําแนกชนิดและนับจํานวนของปูทหาร
นําตัวอย่างปูมาจําแนกชนิดภายใต้ กล้ องจุลทรรศน์ โดยตัวอย่างปูทหารในวงศ์ Ocypodidae ซึง: มี 2
สกุลหลักคือ Dotilla และ Scopimera ปูในสกุล Dotilla ใช้ วิธีการจําแนกของ Allen et al. (2011) ส่วนปูในสกุล
Scopimera จําแนกตาม Kemp (1919) ส่วนปูทหารในวงศ์ Mictyridae ซึง: อยู่ในสกุล Mictyris ทําการจําแนก
ชนิดตามรายงานของ Davie et al. (2013) ศึกษาความหนาแน่นของปูทหาร โดยตรวจนับจํานวนปูที:พบในแต่ละ
quadrat และคํานวณเป็ นจํานวนตัวต่อตารางเมตร

ผลและวิจารณ์ ผลการทดลอง
ความหลากชนิดของปูทหารบริเวณรอบสถานีวิจัยฯ
จากการศึกษาความหลากชนิดของปูในกลุม่ ปูทหารบริ เวณรอบสถานีวิจยั ฯ พบว่ามีปทู หาร 4 ชนิด
ได้ แก่ Dotilla intermedia, Dotilla myctiroides, Scopimera sp. และ Mictyris thailandensis (Table 1,
Figure 2) ซึง: ที:น่าสนใจคือมีทงมี
ั Y ปชู นิดใหม่ของโลกที:พบในประเทศไทย คือ M. thailandensis (Davie et al.,
2013) และปูที:เป็ นรายงานการศึกษาแรกของประเทศไทย คือ D. intermedia (Allen et al., 2011) โดยปูใน
สกุล Dotilla และ Scopimera เป็ นปูที:อยู่ในวงศ์ Ocypodidae ส่วนปูในสกุล Mictyris อยู่ในวงศ์ Mictyridae ซึง:
ลักษณะเด่นที:แตกต่างอย่างชัดเจนระหว่างปู 2 วงศ์นี Y คือ ปูในวงศ์ Ocypodidae กระดองเป็ นสี:เหลี:ยมผืนผ้ าหรื อ
จัตรุ ัส ช่องปาก (buccal cavity) ปกติ มีก้านตายาวและเบ้ าตาชัดเจน แต่ปใู นวงศ์ Mictyridae มีกระดองกลม
ช่องปากมีขนาดใหญ่ ขากรรไกรคูท่ ี: 3 กว้ างมาก และไม่มเี บ้ าตา ถ้ าเปรี ยบเทียบระหว่างสกุล Dotilla และ
Scopimera สกุล Dotilla มีลกั ษณะเด่นที:สําคัญ คือ ปล้ องท้ องปล้ องที: 4 จะเหลื:อมซ้ อนกับปล้ องที: 5 และมีแผง
ขนสันๆ
Y (setae) ที:ปลายปล้ องที: 4 เป็ นแถบยาว ปล้ องท้ องทุกปล้ องกว้ างเท่ากัน ด้ านข้ างของกระดองเป็ นร่ อง
ลวดลายชัดเจน (Figure 2B) ส่วนปูในสกุล Scopimera จะมีขนที:โคนขาเดินคูท่ ี: 1 และ 2 แต่ไม่มีแผงขนที:ปล้ อง
ท้ องที: 4 โดยปล้ องท้ องปล้ องที: 4 และ 5 ในเพศผู้จะคอดลง และด้ านข้ างของกระดองไม่มีร่องที:เด่นชัด (Kemp,
1991; Dai and Yang, 1991) (Figure 2A)
ปูสกุล Dotilla 2 ชนิดที:พบบริ เวณสถานีวิจยั ฯ คือ D. intermedia และ D. myctiroides ลักษณะที:ใช้
แยกปูในสกุล Dotilla คือลวดลายที:เหมือนแกะสลักบนกระดอง อวัยวะสืบพันธุ์เพศผู้ และรู ปร่ างปลายขนที:เป็ น
รู ปช้ อนของขากรรไกรคูท่ ี: 2 (Allen, 2011) โดยปูทหารชนิด D. intermedia มีลกั ษณะที:สําคัญคือ กระดองกว้ าง
มากกว่ายาว มีร่องลวดลายชัดเจน ก้ ามยาว 2 เท่าของความยาวกระดอง มีร่องเฉียงอยู่สองข้ างของ cardiac
region ด้ านล่างของ palm เป็ นสัน บริ เวณปล้ องอกทุกปล้ องมีแผ่นเยื:อบางๆ รู ปไข่เรี ยกว่า tympana (Figure
2B) ในขณะที:ปทู หาร
D. myctiroides ความกว้ างกระดองเท่ากับความยาวกระดอง ด้ านข้ างกระดองไม่มี
ร่ องลวดลาย ก้ ามยาวเป็ น 3 เท่าของความยาวกระดอง และมี tympana อยู่ที:ปล้ องอกทุกปล้ อง (Figure 2C)
(Allen et al., 2011) สําหรับปูทหารใหญ่ M. thailandensis มีกระดองกลม ความยาวกระดองมากกว่าความ
กว้ างเล็กน้ อย ที:สว่ น palm ของก้ ามแบนกว้ าง ด้ านบนของปล้ อง ischium ของก้ ามมีหนามขนาดใหญ่ ตอน
ปลายของอวัยวะสืบพันธุ์เพศผู้มีสนั เป็ นแผ่นบางๆ ที:ลาดชัน สีกระดองและขาเดินเข้ มน้ อยกว่าชนิดอื:น มี genetic
divergence (cytochrome oxidase I ≤11.95%) (Davie et al., 2013) (Figure 2D) ทังนี
Y Yการพบปูทหารถึง 4
ชนิดในบริ เวณพื Yนที:เดียวกันยังไม่มีรายงานในพื Yนที:การศึกษาใดๆ ในประเทศไทยเลย แสดงให้ เห็นว่าหาดทราย
บริ เวณสถานีวิจยั ฯ มีความเป็ นเอกลักษณ์แตกต่างจากหาดทรายอื:น ๆ
ความหนาแน่ นและการแพร่ กระจายของปูทหาร
ปั จจัยที:สําคัญในการจํากัดการแพร่ กระจายของปูทหาร ได้ แก่ ชนิดของตะกอนทราย ระดับนํ Yาขึ Yนนํ Yาลง
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ปริ มาณนํ Yาในทราย เพศ ขนาด และสิ:งกีดขวาง (Allen, 2010) จากการสํารวจและเก็บตัวอย่างปูทหารพบว่า
บริ เวณหาดประพาส (A1-A6) พบปูทหารเพียงชนิดเดียวคือ D. intermedia (Figure 2A) มีความหนาแน่นเฉลี:ย
48±10.79 ตัวต่อตารางเมตร โดยตลอดแนวหาดจะพบเม็ดทรายที:เหลือทิ Yงจากการกินอาหาร (feces) กระจาย
ตลอดแนวหาดโดยเฉพาะบริ เวณเขตนํ Yาขึ Yนนํ Yาลงในตอนกลางของหาด (Figure 2A) ซึง: สอดคล้ องกับการศึกษา
ของ Allen et al. (2011) ที:ได้ ทําการสํารวจปูทหารในหาดทรายตังแต่
Y เขตอุทยานแห่งชาติแหลมสน หาดบางเบน
และหาดประพาส ซึง: พบว่าปูที:พบในหาดทังหมดนี
Y
Yเป็ นชนิด D. intermedia ทังหมด
Y
และที:น่าสนใจคือคณะผู้วิจยั
ดังกล่าวได้ ทําการสํารวจต่อไปยังหาดท้ ายเหมือง จ.พังงา หาดไม้ ขาว และหาดทรายหน้ าบริ เวณสถาบันวิจยั
ทรัพยากรชายฝั: งทะเลและป่ าชายเลน จ.ภูเก็ต กลับไม่พบปูทหารชนิด D. intermedia ในหาดบริ เวณที:ตอ่ จาก
หาดประพาสอีกเลย โดยส่วนใหญ่พบแต่ปทู หารชนิด D. myctiroides ซึง: คณะผู้วิจยั สันนิษฐานว่าขนาดของ
ตะกอนทรายเป็ นตัวจํากัดการแพร่ กระจายของปูทหาร D. intermedia และคาดว่าเขตอุทยานแห่งชาติแหลมสน
และหาดประพาสเป็ นเขตจํากัดการแพร่ กระจายของปูทหาร D. intermedia ตามแนวอ่าวเบงกอล แสดงให้ เห็นว่า
D. intermedia มีเขตที:อยู่อาศัยที:มีความชัดเจน ซึง: ความลาดชันของหาดจะสัมพันธ์กบั ความสูงในบริ เวณที:เป็ นที:
อยู่อาศัยของปู และสัมพันธ์กบั ปั จจัยทางกายภาพที:มีผลต่อการแพร่ กระจายของปูนนั: คือ เขตด้ านบนสุดของหาด
จะถูกจํากัดโดยปริ มาณนํ Yาในตะกอนทรายซึง: มีน้อยกว่า 15% ทําให้ ไม่พบปูทหาร D. intermedia ในเขตนี Y ส่วน
ระดับนํ Yาขึ Yนนํ Yาลงเป็ นตัวกําหนดเขตด้ านล่าง โดยปูต้องการพื Yนที:ที:มีการโผล่พ้นนํ Yาประมาณ 4-5 ชม.เพื:อจะกิน
อาหาร ซึง: เขตนี Yเรี ยกว่า Dotilla zone ปูที:มีขนาดใหญ่กว่ามักพบในตอนบนของหาด ส่วนปูขนาดเล็กจะลงมาอยู่
ด้ านล่างของหาด โดยปูในสกุล Dotilla มีวิธีการป้องกันตัวจากสภาวะแห้ งช่วงนํ Yาลดโดยการใช้ แผงขน (setae) ที:
ปล้ องท้ องปล้ องที: 4 ทําหน้ าที:ดดู ซับเก็บนํ Yาไว้ (Hartnoll, 1973) สําหรับอิทธิพลของสึนามิที:เกิดในวันที: 26
ธันวาคม ค.ศ. 2004 ได้ ทําให้ เกิดคลื:นยักษ์ ซงึ: ส่งผลให้ ประชากรปูทหารในหาดบริ เวณ จ.ระนองสูญหายไปจํานวน
มาก แต่ตอ่ มาในเดือนเมษายน ค.ศ. 2005 ก็พบปูทหาร D. intermedia กลับมาอาศัยอยู่อีกครังY บนหาดแหลมสน
(Allen et al., 2011) นอกจากนันในการศึ
Y
กษาของ Pereira et al. (2000) ยังพบว่านักท่องเที:ยวที:เดินไปมาบน
ชายหาดไม่ได้ เป็ นปั จจัยที:มีผลต่อความชุกชุมของปูทหาร (Dotilla fenestrate) แต่พฤติกรรมของปูและลักษณะ
รู ปร่ างของหาดน่าจะมีผลต่อการแพร่ กระจายและความหนาแน่นของปูทหารชนิดนี Yมากกว่า
ในขณะที:หาดทรายทางด้ านตะวันออกเฉียงเหนือของสถานีฯ (B1-B6) มีสว่ นที:เชื:อมต่อกับตอนเหนือ
ของหาดประพาสและส่วนที:เชื:อมต่อกับคลองกําพวนซึง: เป็ นระบบนิเวศป่ าชายเลน จึงทําให้ มีลกั ษณะของตะกอน
ทรายแบบผสม ทังที
Y :เป็ นทราย ทรายปนเลน และเลน จึงทําให้ เป็ นพื Yนที:ที:มีความน่าสนใจมาก เนื:องจากพบปู
ทหารถึง 3 ชนิดอาศัยอยู่รวมกันในบริ เวณหาดนี Y ได้ แก่ Scopimera sp., D. intermedia, และ D. myctiroides ที:
ความหนาแน่น 27±9.08, 17.5±6.36 และ 4.8±1.41 ตัวต่อตารางเมตร โดยตอนบนสุดของหาดที:เป็ นตะกอน
ทราย (B1-B3) ส่วนใหญ่พบปูทหาร Scopimera sp. ซึง: ในบริ เวณนี Yจะสังเกตเห็นการเรี ยงตัวของเม็ดทรายที:
เหลือทิ Yงหลังการกินอาหารที:มีลกั ษณะกลมและขนาดเท่า ๆ กันอย่างชัดเจน (Figure 2A) แตกต่างจากปูทหาร
ชนิดอื:น ๆ ซึง: มีรายงานว่าปูทหารสกุล Scopimera มักจะขึ Yนไปอาศัยตอนบนของหาดและแห้ งกว่าบริ เวณที:พบปู
ทหารสกุล Dotilla อาศัยอยู่ (Hartnoll, 1973) แนวถัดมาในเขตนํ Yาขึ Yนนํ Yาลงจนถึงเขตนํ Yาลงตํ:าสุด (B4-B6) จะมี
ตะกอนเป็ นทรายปนเลนจะพบปูทหารทังY 3 ชนิด คือ Scopimera sp., D. intermedia ปะปนอยู่กบั ปูทหารชนิด
D. myctiroides แพร่ กระจายไปจนถึงแนวล่างสุดในเขตนํ Yาลงตํ:าสุดที:เป็ นหาดเลน โดยมีความหนาแน่นแตกต่าง
กันคือ Scopimera sp. มีความหนาแน่นระหว่าง 14-21 ตัวต่อตารางเมตร ซึง: จะพบน้ อยกว่าในแนวตอนบนที:เป็ น
ตะกอนทราย ส่วน D. intermedia มีความหนาแน่น 13-22 ตัวต่อตารางเมตร และ D. myctiroides มีความ
หนาแน่น 4-6 ตัวต่อตารางเมตร การเข้ ามาอาศัยอยู่ในหาดเดียวกันเป็ นสิ:งที:พบเห็นได้ ยากในหาดทรายทัว: ไป แต่
เนื:องจากหาดทรายบริ เวณนี Yเป็ นหาดผสมมีตะกอนที:มีขนาดแตกต่างกันไป ซึง: ขนาดของตะกอนเป็ นปั จจัยสําคัญ
ต่อการแพร่ กระจายของปูทหาร โดยปูทหารแต่ละชนิดจะเลือกอาศัยอยู่ในตะกอนที:มีขนาดเหมาะสมกับขนาด
ของปากเพื:อการกินอาหาร และเหมาะสมต่อการเก็บกักนํ Yาในทรายเพื:อใช้ ในการสร้ างรู (Ansell, 1988)
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การที:ปใู นสกุล Scopimera และ Dotilla ขึ Yนมาอาศัยอยู่บนหาดทรายที:แห้ งได้ เป็ นเวลานาน เนื:องจาก
เป็ นปูที:มีลกั ษณะเด่นคือหายใจเอาออกซิ
เอาออกซิเจนจากอากาศด้
จนจากอากาศ วยอวัยวะพิเศษที:สว่ นขาเดิ
เดินและอก
โดยปูสกุล
Scopimera จะมีแผ่นเยื:อบางๆ ขนาดใหญ่ที:เรี ยกว่า tympana บนปล้ อง merus ของขาเดิน และในปู
และใน สกุล Dotilla
จะมี tympana ที:บริ เวณปล้
ปล้ องอก โดยมีปใู นสกุล Dotilla 4 ชนิดที:มี tympana อยู่ที:ปล้ องอก ได้ แก่
D. intermedia, D. myctiroides, D. fenestrata และ D. wichmani ทังนี
Y มีYมีรายงานการศึ
า
กษาที:เชื:อได้ วา่
tympana น่าจะมีไว้ เพื:อหายใจ โดยทําหน้ าที:แลกเปลี:ยนแก๊ สออกซิเจนจากอากาศผ่านชั
น นY cuticle และ
epidermis ที:บางคล้ ายกับผนังเส้ นเลือด (Maitland, 1986) การมีอยู่ของ tympana ทําให้ ปู 2 สกุลนี Yแตกต่างจาก
ปูอื:นๆ อย่างสิ Yนเชิง (Kemp,
Kemp, 1919) นอกจากนันปู
Y ทหารทังสามชนิ
Y
ดได้ มีการปรับเปลี:ยนให้ เข้ ากับสภาวะแวดล้ อม
แบบผสมที:พบบนหาดนี Yด้ วย เช่น การมีขนที:สว่ นปล้ องท้ องของ Dotilla ซึง: ใช้ ในการดูดซับนํ Yาจากทราย โดยปูจะ
หย่อน abdomen และกดขนไปบนทรายและผ่านนํ Yาไปทางช่องเหงือกเพื:อใช้ ในกระบวนการ osmoregulation
การปรับตัวทางสรี ระและพฤติกรรมทําให้ ปใู นสกุล Dotilla สามารถดํารงชีวิตโดยการกินอาหารบนหาดได้ เป็ น
เวลานานโดยใช้ นํ Yาจากขนที:ปล้ องท้ องไม่ต้องลงไปในรู ทําให้ ปู Dotilla ขึ Yนไปอยู่ในที:แห้ งได้ เป็ นเวลานาน
(Hartnoll, 1973)

A

B

C

D

bdomen, in habitat and feces
Figure 2 Carapace, abdomen
A = Scopimera sp.; B = Dotilla intermedia; C = Dotilla myctiroides;; D = Mictyris thailandensis
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บริ เวณหาดทรายทางด้ านตะวันออกเฉียงใต้ ของสถานีฯ (C1-C2) พบปูทหารใหญ่ M. thailandensis
ความหนาแน่นเฉลี:ย 4.67±1.41 ตัวต่อตารางเมตร โดยจะมีเศษทรายที:เหลือทิ Yงจากการกินเป็ นอาหารแตกต่าง
จากปูทหารในวงศ์ Ocypodidae โดยมีลกั ษณะเป็ นกองรวมกันและจะมีการขยายเป็ นพื Yนที:ขนาดใหญ่ที:เรี ยกว่า
hummock (Figure 2D) บริ เวณที:พบปูทหารใหญ่นี Yค่อนข้ างสกปรกเนื:องจากอยู่ในบริ เวณที:มีการขึ Yนของ
เรื อประมงขนาดเล็ก และเมื:อขุดทรายบริ เวณนี Yจะพบว่าดินบริ เวณนี Yมีดินชันล่
Y างเป็ นสีดําและมีกลิ:นเหม็น ซึง:
คล้ ายคลึงกับบริ เวณหาดปากบารา จ.สตูล ซึง: เป็ นบริ เวณที:มีรายงานพบปูทหารชนิดนี Yเป็ นชนิดใหม่ของโลก
(Davie et al., 2013) ซึง: การที:ปทู หารใหญ่สามารถอาศัยอยู่ในบริ เวณที:มีมลพิษได้ น่าจะเป็ นเพราะว่าปูทหาร
ใหญ่มีความสามารถในการทนทานต่อพิษของมลพิษได้ ดี จึงอาจใช้ ปทู หารใหญ่เป็ น Biomonitor ในการชี Yวัดการ
เกิดมลพิษได้ ปูทหาร M. thailandensis ยังมีพฤติกรรมที:แตกต่างจากปูทหารสกุล Mictyris อื:นๆ เป็ นอย่างมาก
คือ อาศัยอยู่ในหาดเลนปนทรายบริ เวณปากแม่นํ Yาที:เต็มไปด้ วยมลพิษ ส่วนใหญ่ขดุ รู อาศัยอยู่ใต้ เลน ไม่เคลื:อนที:
เป็ นฝูงใหญ่ มีการหดก้ ามและขาเดินแนบกับลําตัวและอยู่นิ:ง ๆ เหมือนปูใบ้ กินอาหารอยู่ใต้ พื Yนเลน (subsurface
feeding) โดยจะออกจากรู และขุดร่ องขนาดพอดีกบั ตัวขนานกับผิวดิน และกินอินทรี ย์สารพร้ อมกับปล่อยเศษดิน
เลนเป็ นขุยปกคลุมอยู่ด้านบนของร่ องและรู ที:มนั อาศัยอยู่ที:เรี ยกว่า hummock ทําให้ มองไม่เห็นรู ของปู ทําให้ รูมี
ลักษณะเป็ นแบบรูปิด (back-filled burrow) (Davie et al., 2013) นอกจากนันบริ
Y เวณหาดทรายที:อยู่ด้าน
ตะวันออกของสถานีฯ (D1) ซึง: เป็ นหาดแคบๆ อยู่ด้านบนสุดของป่ าแสมที:อยู่ด้านหลังของสถานีฯ มีลกั ษณะเป็ น
หาดทรายหยาบและมีหญ้ าขึ Yนปะปน พบปูทหารใหญ่ M. thailandensis ความหนาแน่น 6 ตัวต่อตารางเมตร
แต่สว่ นใหญ่เป็ นปูขนาดเล็กกว่าบริ เวณหาดด้ านตะวันออกเฉียงใต้ และพบว่ามีปตู วั เมียที:มีไข่เกาะอยู่ที:จบั ปิ งY
จํานวนมาก ซึง: สันนิษฐานว่าบริ เวณหาดทรายด้ านตะวันออกนี Yอาจจะเป็ นเป็ นแหล่งเพาะพันธุ์ของปูทหารใหญ่
M. thailandensis ที:อาศัยอยู่บริ เวณสถานีวิจยั ฯ
Table 1 Species, density and distribution of soldier crabs at each stations
Sandy Beach
Station
Sciencentific name
Dotilla intermedia
A1
A2
Dotilla intermedia
Western part of station
A3
Dotilla intermedia
A4
Dotilla intermedia
(Prapas beach)
A5
Dotilla intermedia
A6
Dotilla intermedia
B1
Scopimera sp.
B2
Scopimera sp.
B3
Scopimera sp.
B4
Dotilla intermedia
Northeast part of station
Dotilla myctiroides
B5
Scopimera sp.
B6
Dotilla intermedia
Dotilla myctiroides
Scopimera sp.
C1
Mictyris thailandensis
Southeast part of station
C2
Mictyris thailandensis
Eastern part of station
D1
Mictyris thailandensis
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Density (inds/m2)
43
66
36
46
55
42
35
32
33
22
4
14
13
6
21
5
3
6
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สรุ ป
หาดทรายบริ เวณรอบสถานีวิจยั เพื:อการพัฒนาชายฝั: งอันดามัน จ.ระนอง เป็ นพื Yนที:ศกึ ษาความหลาก
ชนิดและการแพร่กระจายของกลุม่ ปูทหารที:น่าสนใจเป็ นอย่างยิ:ง เนื:องจากสามารถพบปูทหารถึง 4 ชนิดอาศัยอยู่
ในพื Yนที:เดียวกัน และในหาดด้ านตะวันออกเฉียงเหนือมีปทู หารถึง 3 ชนิดอาศัยอยู่ในหาดเดียวกัน ซึง: มาจาก
ลักษณะของหาดที:มีการผสมผสานระหว่างหาดทรายและหาดเลนทําให้ มีตะกอนขนาดต่างๆ ที:เหมาะสมกับปู
ทหารถึง 4 ชนิด ปูทหารมีการปรับตัวทังด้
Y านกายภาพ สรี ระ และพฤติกรรม เพื:อมาอาศัยอยู่ในเขตนํ Yาขึ Yนนํ Yาลงซึง:
มีช่วงเวลาหนึง: ที:โผล่พ้นนํ Yาได้ โดยปูจะมีการกินอาหารและการขุดรู ซงึ: เป็ นกระบวนสําคัญในการหมุนเวียนอินทรี ย์
สารและแลกเปลี:ยนออกซิเจนในดิน ทังนี
Y Yความสามารถในการปรับตัวจะเป็ นตัวจํากัดการแพร่ กระจายของปูทหาร
แต่ละชนิด ปูทหารเป็ นสัตว์ที:มีบทบาทสําคัญในระบบนิเวศหาดทราย การมีปทู หารถึง 4 ชนิดจึงทําให้ พื Yนที:หาด
ทรายบริ เวณนี Yมีเอกลักษณ์รวมทังน่
Y าจะส่งผลให้ ประชาคมสิง: มีชีวิตในระบบนิเวศหาดทรายบริ เวณนี Yมีความ
แตกต่างจากหาดทรายบริ เวณอื:น ๆ การศึกษานี Yเป็ นข้ อมูลพื Yนฐานในการศึกษาชีววิทยาและนิเวศวิทยาของกลุม่
ปูทหาร ซึง: ถือว่าเป็ นปูที:มีบทบาทที:สําคัญในระบบนิเวศหาดทรายและใช้ เป็ นดัชนีชี Yวัดความอุดมสมบูรณ์ของหาด
ทรายได้
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ผลของซูโครสและซิเตรทรวมกับโซเดียมคลอไรดตอ การปองกันการสูญเสียสภาพของโปรตีน
กลามเนื้อและผลผลิตของกุงขาว
Cryoprotective Effect of Sucrose and Citrate in Combination with Sodium Chloride on Muscle
Protein and Yield of White Shrimp
อัจฉรา ทรงพระ1 นที สดภิบาล1 นฤมล จอมมาก1 และ ปทมา ระตะนะอาพร1*
Artchara Shongpra1, Natee Sodpibal1, Naruemon Jommark1 and Pattama Ratana-arporn1*

บทคัดยอ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาผลของน้ําตาลและเกลือของกรดอินทรีย ไดแก น้ําตาลซูโครส และ
เกลือซิเตรท ในสภาวะที่มีและไมมีเกลือโซเดียมคลอไรดตอการเสียสภาพธรรมชาติของโปรตีนไมโอไฟบริลลาร
ของกลามเนื้อกุงขาวแวนนาไม ที่ผานการแชแข็งและละลายแลวที่ 0, 1 และ 3 รอบ โดยนําเนื้อกุงทั้งตัวแชสาร
เปนเวลา 6 ชั่วโมง จากนั้นนํามาประเมินสมบัติทางชีวเคมีโดยนํามาสกัดโปรตีนไมโอไฟบริลลารจากการ
ตรวจสอบคากิจกรรม Ca2+- ATPase พบวาไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p≥0.05) และ
ทําการศึกษาสมบัติทางกายภาพ โดยตรวจสอบผลผลิตของกุงพบวา กุงที่แชสารละลายซูโครส 8% รวมกับเกลือ
โซเดียมคลอไรด 2.5% และกุงที่แชสารละลายซิเตรท 4% รวมกับเกลือโซเดียมคลอไรด 2.5% ใหผลผลิตหลังแช
สารละลายสูงที่สุด คือเทากับ 106% และ 107% ตามลําดับ (p<0.05) เมื่อผานการแชแข็งและละลายจํานวน 3
รอบ กุ ง ทั้ ง สองชุ ด สามารถรั ก ษาผลผลิ ต ไว ไ ด สู ง (p≥0.05) ดั ง นั้ น การใช ซู โ ครสและซิ เ ตรทร ว มกั บ เกลื อ
โซเดียมคลอไรด จึงมีศักยภาพในการรักษาผลผลิตไวไดสูงเมื่อผานการแชแข็งและละลายหลายรอบ

ABSTRACT
The objective of this study was to investigate the effect of sugar and organic acid salt is
sucrose and citrate together with and without sodium chloride (NaCl) on white shrimp myofibrillar
protein and yield during freeze-thaw process . The biochemical changes in Ca2+- ATPase activity of
the extracted myofibrillar protein in all treatments were not significantly different. Investigation of
physical propoties of samples among treatments indicated that the shrimp soaked in 8% sucrose
combined with 2.5% NaCl and 4% citrate combined with 2.5% NaCl showed the high yields of 106%
and 107% (p<0.05), respectively. In addition, their thawing yields did not change (p≥0.05) after 3
cycles of freeze-thaw process with the high yields. Therefore, sucrose and trisodium citrate in
combination with sodium chloride have the potential to maintain yields after freeze-thaw process.
Key Words: Penaeus vannamei, myofibrillar, organic acid salt, Ca2+- ATPase activity
*Corresponding author; e-mail address: ffispmr@ku.ac.th
1
ภาควิชาผลิตภัณฑประมง คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร กรุงเทพ 10900
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คํานํา

กุ้งแช่เยือกแข็งเป็ นสินค้ าส่งออกทีนํารายได้ เข้ าสู่ประเทศไทยเป็ นอันดับต้ นๆ ในปี พ.ศ. 2558 มีปริ มาณ
การส่งออกกุ้งสดแช่เยือกแข็ งประมาณ 22,865 ล้ านตัน และพบว่าเป็ นกุ้งขาวแวนนาไมถึง 19,092 ล้ านตัน
(สํ านักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2558) โดยมีตลาดทีสํ าคัญได้ แก่ ประเทศสหรัฐอเมริ กา ทีมีการนําเข้ ากุ้งแช่
เยือกแข็งจากประเทศไทยเพิมขึนในเดือนมกราคมปี พ.ศ. 2558 เมือเทียบกับเดือนมกราคมปี พ.ศ. 2557 คิดเป็ น
40.70% และกลุ่มประเทศสหภาพยุโรปที มีการเพิมขึน 8.61% เช่น เดียวกัน นอกจากนียัง มีการส่ งออกไปยัง
ประเทศญีปุ่ นและออสเตรเลียอีกด้ วย (สมาคมอาหารแช่เยือกแข็ งไทย, 2015) ในกระบวนการผลิ ตเมือกุ้งผ่าน
การแช่เยือกแข็งแล้ วนํามาละลายจะเกิดการสูญเสี ยของเหลวในระหว่างการละลาย (drip loss) ทําให้ เกิดการ
สูญเสียนําออกจากเซลล์กล้ ามเนือ ส่งผลให้ นําหนักของกุ้งลดลง เนืองจากกล้ ามเนือกุ้งประกอบด้ วยนําเป็ นหลัก
ถึงประมาณร้ อ ยละ 80 การสู ญเสี ยนําออกจากเซลล์ จึงส่ งผลต่อคุณภาพและผลผลิ ตของกุ้ง นอกจากนีการ
เปลียนแปลงสภาพธรรมชาติของโปรตีนระหว่างการแช่เยือกแข็ง อาจส่งผลให้ มีการเปลี ยนแปลงโครงสร้ างและ
คุณสมบัติเชิงหน้ าทีของโปรตีน ดังนันในอุตสาหกรรมกุ้งแช่เยือกแข็งจึงมีการแช่ก้ งุ ด้ วยสารเคมีกอ่ นการแช่เยือก
แข็งเพือป้องกันการสูญเสียนํา เพิมความสามารถในการจับนําของโปรตีน ลดการสูญเสี ยนําหนักทําให้ ผลผลิ ต
เพิมขึน และป้องกันการสูญเสี ยสภาพธรรมชาติของโปรตีน ซึงเป็ นการเพิมประสิ ทธิ ภาพการผลิ ตอีกทางหนึง
โดยทัวไปสารเคมีทีใช้ ได้ แก่ สารประกอบกลุ่มฟอสเฟต ซึงพบว่าประเทศคู่ค้าบางประเทศเริ มมีการไม่ยอมรับ
เนืองจากอาจก่อให้ เกิดอันตรายสําหรับผู้บริ โภค
งานวิจยั นีจึงได้ ทําการศึกษาผลของนําตาลซูโครสและเกลือซิเตรท ร่วมกับเกลือโซเดียมคลอไรด์ต่อการ
ป้องกันการสูญเสียสภาพของโปรตีนกล้ ามเนือ ผลผลิ ตของกุ้งขาวในระหว่างการแช่แข็ งและละลายซําหลาย
รอบ โดยทําการวิเคราะห์คา่ กิจกรรม Ca2+- ATPase และปริ มาณผลผลิตรวม

อุปกรณ์ และวิธีการ

การเตรี ยมตัวอย่ างกุ้ง
นํากุ้งขาวแวนนาไม (Litopenaeus vannamei) ขนาดประมาณ 60-70 ตัวต่อกิโลกรัม ทีได้ มาจาก
ตลาดสด จังหวัดกรุ งเทพมหานคร บรรจุลงในลังโฟม ปิ ดทับด้ วยนําแข็ง ขนย้ ายมายังห้ องปฏิ บตั ิการทดสอบ ณ
อาคารทัสนีสรสุชาติ ภาควิชาผลิตภัณฑ์ประมง คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นํามาเก็บรักษาความ
เย็นด้ วยนําแข็ งในอัตราส่วนกุ้งต่อนําแข็ งเท่ากับ 1 ต่อ 2 ภายในตู้เย็นทีอุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส และนํามา
วิเคราะห์ภายใน 24-48 ชัวโมง โดยล้ างทําความสะอาดแล้ วหักหัว ปอกเปลื อกตลอดทังตัว และดึงลํ าไส้ ออก
(peeled and deveined: PD) โดยใช้ ไม้ แหลมดึงลําไส้ บริ เวณปล้ องที 5 ของลําตัวกุ้ง
การศึกษาผลของสารละลายซูโครสในสภาวะทีมีและไม่ มีโซเดียมคลอไรด์
เตรี ยมสารละลายซูโครสในสภาวะทีมีและไม่มีโซเดียมคลอไรด์ โดยแบ่งชุดการทดลอง(Treatment) ดังนี
ชุดการทดลองที 1. No-treatment (ไม่มีการแช่สารละลาย)
ชุดการทดลองที 2. sucrose 4%
ชุดการทดลองที 3. sucrose 4% + NaCl 2.5%
ชุดการทดลองที 4. sucrose 8%
ชุดการทดลองที 5. sucrose 8% +NaCl 2.5%
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ทําการแช่ก้ งุ ในสารละลายโดยใช้ ก้ งุ ต่อสารละลายในอัตราส่วนเท่ากับ 1 ต่อ 2 (นําหนัก/ปริ มาตร)
เป็ นระยะเวลา 6 ชัวโมง อุณหภูมิในการแช่ไม่เกิน 4±1 องศาเซลเซียส เมือครบระยะเวลาของการแช่สาร นํากุ้ง
ชุดทีต้ องการศึกษาไปทําการแช่เยือกแข็ งโดยบรรจุในถุงซิปล็ อคพลาสติกโพลี เอทิลีนและเก็บไว้ ทีอุณหภูมิ -20
องศาเซลเซียส โดยมีรอบของการแช่เยือกแข็งและการละลายที 0,1 และ 3 รอบ ซึงแต่ละรอบก่อนนํามาละลาย
ใช้ ระยะเวลา 5 วัน ตัว อย่างกุ้ง จะถูกนํ ามาละลายโดยใช้ นําทีมี อุณหภู มิ 27 องศาเซลเซียส จนกระทังกุ้ง มี
อุณหภูมิใจกลาง 0-2 องศาเซลเซียส (ดัดแปลงวิธีจาก Wachirasiri et al., 2016) และนํามาตรวจสอบค่า
กิจกรรม Ca2+- ATPase และปริ มาณผลผลิตรวม
การสกัดโปรตีนไมโอไฟบริ ลลาร์
เตรี ยมโปรตีนไมโอไฟบริ ลลาร์จากตัวอย่างเนือกุ้งขาวแวนนาไม โดยกําจัดส่วนเม็ดสี บริ เวณพืนผิ วของ
เนือกุ้งออก ตัดบริ เวณปล้ องสุดท้ ายซึงมีส่วนของลําไส้ ออก และสับเนือกุ้งให้ ละเอียด จากนันนํามาล้ างและปั น
ผสมให้ เป็ นเนือเดี ยวในสารละลาย 0.1 M NaCl, 20 mM Tris-HCl (pH 7.5) ตามวิ ธีที ดัดแปลงมาจาก
Jantakoson et al. (2013)
การวิเคราะห์ ค่ากิจกรรม Ca2+- ATPase
วิ เ คราะห์ กิจ กรรม Ca2+- ATPase ในโปรตี น ไมโอไฟบริ ล ลาร์ เ ข้ มข้ น 2.5 มิ ล ลิ ก รั มต่ อ มิ ล ลิ ลิ ต ร
ในสารละลายผสมประกอบด้ วย 5mM CaCl2, 0.5 mM KCl, 0.02 Tris-maleate (pH7) และ 1 mM ATP บ่มที
อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 20 นาที จากนันเติม 15% TCA ทําการเก็บสารละลายส่วนใส 500 μl
เติม Elon reagent 250 μl และ ammonium molybdate 1.75 ml นํามาวัดค่าการดูดกลื นแสงทีความยาวคลื น
640 นาโนเมตร ตามวิธีของ Kuwahara and Konno ( )
การศึกษาปริมาณผลผลิตรวม
นํากุ้งชุดทีต้ องการศึกษาทีผ่านการแช่เยือกแข็ งและการละลายที 0,1 และ 3 รอบ ซึงแต่ละรอบก่อน
นํา มาละลายใช้ ร ะยะเวลา 5 วัน ตัว อย่า งกุ้ง จะถูกนํ ามาละลายโดยใช้ นําที มี อุณหภูมิ 27 องศาเซลเซี ยส
จนกระทังกุ้งมีอุณหภูมิใจกลาง 0-2 องศาเซลเซียส (ดัดแปลงวิธีจาก Wachirasiri et al., 2016) และทําการ
คํานวณปริ มาณผลผลิตรวม
ผลผลิตรวม =

นําหนักกุ้งก่อนแช่
นําหนักหลังการละลาย

×100

การศึกษาผลของสารละลายซิเตรทในสภาวะทีมีและไม่ มีโซเดียมคลอไรด์
เตรี ยมสารละลายซิเตรทในสภาวะทีมีและไม่มีโซเดียมคลอไรด์ โดยแบ่งชุดการทดลอง(Treatment) ดังนี
ชุดการทดลองที 1. No-treatment (ไม่มีการแช่สารละลาย)
ชุดการทดลองที 2. citrate 4%
ชุดการทดลองที 3. citrate 4% + NaCl 2.5%
ชุดการทดลองที 4. citrate 8%
ชุดการทดลองที 5. citrate 8% +NaCl 2.5%
ทําการแช่ก้ งุ ในสารละลายโดยใช้ ก้ งุ ต่อสารละลายในอัตราส่วนเท่ากับ 1 ต่อ 2 (นําหนัก/ปริ มาตร)
เป็ นระยะเวลา 6 ชัวโมง อุณหภูมิในการแช่ไม่เกิน 4±1 องศาเซลเซียส เมือครบระยะเวลาของการแช่สาร นํากุ้งชุด
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ทีต้ อ งการศึกษาไปทํ าการแช่เยือ กแข็ งโดยบรรจุในถุงซิ ปล็ อ คพลาสติ ก โพลี เ อทิลี นและเก็บไว้ ทีอุณหภู มิ -20
องศาเซลเซียส โดยมีรอบของการแช่เยือกแข็งและการละลายที 0,1 และ 3 รอบ ซึงแต่ละรอบก่อนนํามาละลาย
ใช้ ระยะเวลา 5 วัน ตัวอย่า งกุ้งจะถูกนํา มาละลายโดยใช้ นํ าทีมีอุณหภู มิ 27 องศาเซลเซียส จนกระทังกุ้ง มี
อุณหภูมิใจกลาง 0-2 องศาเซลเซียส (ดัดแปลงวิธีจาก Wachirasiri et al., 2016) นํามาตรวจสอบค่ากิจกรรม
Ca2+- ATPase และปริ มาณผลผลิตรวมดังวิธีข้างต้ น

ผลและวิจารณ์ ผลการทดลอง

ผลของสารละลายซูโครสและสารละลายซิเ ตรทในสภาวะทีมี แ ละไม่ มีเ กลื อโซเดียมคลอไรด์ ต่ อค่ า
กิจกรรม Ca2+- ATPase
จากการศึกษาผลของซูโครสและซิเตรททัง 2 ระดับความเข้ มข้ นคือ 4% และ 8% ในสภาวะทีมีและไม่มี
เกลือโซเดียมคลอไรด์ พบว่าค่ากิจกรรม Ca2+- ATPase ของโปรตีนกล้ ามเนือสกัดจากกุ้ง ไม่มีความแตกต่างกัน
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (p≥0.05) นับตังแต่เริ มต้ นของการแช่แข็งและละลายที 0 จนกระทัง 3 รอบ ทังตัวอย่าง
ชุดควบคุมและตัวอย่างทีแช่สารละลายนําตาลซูโครส ทุกชุดไม่มีการเปลียนแปลงของค่ากิจกรรม Ca +- ATPase
อย่างมีนยั สําคัญ เมือเปรี ยบเทียบระหว่างตัวอย่างก่อนและหลังการแช่แข็งและละลายทังหมด 3 รอบ (p≥0.05)
แสดงดังภาพที 1 และผลการวิเคราะห์เป็ นทํานองเดียวกับตัวอย่างทีแช่สารละลายเกลือซิเตรท แสดงดังภาพที 2
มีคา่ กิจกรรม Ca +- ATPase ใกล้ เคียงกันมาก ตลอดกระบวนการแช่แข็ งและละลายที 0, 1 และ 3 รอบ โดยชุด
ควบคุมจะมีคา่ กิจกรรมเอนไซม์ใกล้ เคียงกับชุดตัวอย่างทีแช่สารละลายเกลื อซิเตรทในสภาวะทีมีและไม่มีเกลื อ
โซเดียมคลอไรด์ตลอดกระบวนการแช่แข็งและละลายทังสามรอบ
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Figure 1 Effect of sucrose and sucrose combined with sodium chloride on calcium ATPase activity
of shrimp myofibril during freeze-thawing process
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Figure 2 Effect of citrate and citrate combined with sodium chloride on calcium ATPase activity of
shrimp myofibril during freeze-thawing process
จากผลการวิเคราะห์คา่ กิจกรรม Ca2+- ATPase ของชุดตัวอย่างควบคุมและชุดตัวอย่างทีแช่สารละลาย
นําตาลซูโครสและเกลือซิเตรท ในสภาวะทีมีและไม่มีเกลือโซเดียมคลอไรด์ ไม่มีความแตกต่างกันอาจจะเป็ นผล
มาจากการทีกุ้งไม่สามารถดูดซึมสารละลายทังสองชนิดรวมถึงเกลื อโซเดียมคลอไรด์ เข้ าไปถึงในกล้ ามเนือกุ้ง
ได้ มากนัก จึงมีผลต่อโครงสร้ างของไมโอซินน้ อย โดยเฉพาะอย่างยิงบริ เวณหัวของไมโอซิน (globular head) ซึง
เป็ นส่วนทีแสดงกิจกรรมของ Ca2+- ATPase ซึงแตกต่างจากงานของ Wu et al. (2014) ซึงทําการสกัดโปรตีน
ไมโอไฟบริ ลลาร์ แล้ วนําไปเติมสารละลายนําตาลจึงสามารถป้องกันการสูญเสียค่ากิจกรรมเอนไซม์ได้ อย่างชัดเจน
อีกทัง Benjakul et al. (2003) รายงานว่าในการตรวจสอบค่ากิจกรรม Ca2+- ATPase เป็ นการติดตามการเสี ย
สภาพของไมโอซินส่วนหัว เนืองจากบริ เวณดังกล่าวมีหมูซ่ ลั ฟ์ไฮดริ ล (sulfhydryl group) ซึงมีบทบาทในการเกิด
กิจกรรมของเอนไซม์ และการสูญเสียสภาพธรรมชาติของโปรตีนไมโอซินเกิดขึนเนืองจากปฏิกิริยาออกซิเดชันของ
หมูซ่ ลั ฟ์ไฮดริ ลหรื อปฏิกิริยาการแลกเปลียนพันธะไดซัลไฟด์ แต่เมือมีสารป้องกันการสูญเสี ยสภาพของโปรตีน
สารจะสร้ างพันธะกับโมเลกุลของโปรตีนและสร้ างพันธะจับกับนําช่วยเพิมความสามารถในการจับนําของโปรตีน
และลดการเปลี ยนแปลงโครงสร้ างของโปรตีนระหว่างการแช่เยือกแข็ งได้ (Matsumoto and Noguchi, 1992)
ผลของค่า กิจกรรม Ca2+- ATPase ของชุดตัว อย่างทังหมดไม่มีความแตกต่า งกันอย่างมีน ัยสํ าคัญทางสถิ ติ
(p≥0.05) ทังนีเป็ นไปได้ วา่ สารละละลายทีถูกดูดซึมเข้ าไปในกล้ ามเนือกุ้งระหว่างการแช่นนค่
ั อนข้ างน้ อย จึงมี
ผลต่อการป้องกันการเสียสภาพของโปรตีนกุ้งไม่แตกต่างจากชุดควบคุม
ผลของสารละลายโซเดียมซิเตรทและสารละลายซูโครสในสภาวะทีมีและไม่ มีเกลือโซเดียมคลอไรด์ ต่อ
ปริ มาณผลผลิต
จากการศึกษาผลผลิตของกุ้งขาวทีไม่แช่และแช่สารละลายซูโครส %, สารละลายซูโครส 4% ร่ วมกับ
เกลือโซเดียมคลอไรด์ 2.5 %, สารละลายซูโครส 8%, สารละลายซูโครส 8% ร่วมกับเกลือโซเดียมคลอไรด์ 2.5%
พบว่าตัวอย่างกุ้งของแต่ละชุดการทดลองมีผลผลิต 97, 103, 102, 101 และ 106% ตามลําดับ แสดงดังภาพที 3
เมือผ่านการแช่แข็ งและละลายรอบที 1 พบว่าผลผลิ ตหลังการละลายลดลงเท่ากับ 94, 98, 96, และ 102%
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ตามลําดับ และเมือเพิมรอบของการแช่แข็งและละลายเป็ นรอบที 3 ส่งผลให้ ผลผลิ ตหลังการละลายลดลงเป็ น
89, 88, 90, 89และ 99% แสดงให้ เห็นว่าการเพิมจํานวนรอบของการแช่แข็งและละลาย ทําให้ ผลผลิตของกุ้งมีคา่
ลดลง อย่างไรก็ตามการแช่สารละลายซูโครสร่วมกับเกลือโซเดียมคลอไรด์ สามารถรักษาปริ มาณผลผลิตไว้ ได้ สูง
ตลอดการแช่และละลายทังหมด 3 รอบ โดยประสิทธิ ภาพขึนอยูก่ บั ความเข้ มข้ นของซูโครส จากการวิจยั พบว่ากุ้ง
ทีแช่สารละลายซูโครส 8% ร่วมกับเกลือโซเดียมคลอไรด์ 2.5% ให้ คา่ ผลผลิตสูงทีสุดทังสามรอบของการละลายที
(0, 1, 3 รอบ) เท่ากับ 106, 102 และ 99% ตามลําดับ
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Figure 3 Effect of sucrose and sucrose combined with sodium chloride on yield of shrimp during
freeze-thawing process.
ผลการศึกษาผลผลิตของกุ้งขาวทีไม่แช่สารและแช่สารละลายซิเตรท 4%, สารละลายซิเตรท 4% ร่วมกับ
เกลื อโซเดียมคลอไรด์ 2.5%, สารละลายซิเตรท 8% และสารละลายซิเตรท 8% ร่ วมกับเกลื อโซเดียมคลอไรด์
2.5% พบว่าตัวอย่างกุ้งของแต่ละชุดการทดลองมีผลผลิ ตเท่ากับ 98, 103, 107, 103 และ 104% ตามลํ าดับ
(ภาพที 4) และเมือผ่านการแช่แข็งและละลายรอบที ให้ ผลผลิตหลังการละลายเท่ากับ 94, 98, 103, 100 และ
100% ตามลําดับ และเมือผ่านรอบของการแช่แข็งและละลายรอบที 3 ให้ ผลผลิตหลังการละลายเท่ากับ 87, 92,
99, 94 และ 99% ตามลําดับ จากการวิจยั นี แสดงให้ เห็นว่าประสิทธิ ภาพของซิเตรทในการรักษาผลผลิ ตของกุ้ง
ในระหว่างกระบวนการแช่แข็งและละลายนันไม่ขึนอยูก่ บั ระดับความเข้ มข้ นของสาร ซึงผลจากการวิจยั นีพบว่ากุ้ง
ทีแช่ส ารละลายซิ เตรท 4% ร่ วมกับเกลื อโซเดี ยมคลอไรด์ 2.5% มีผ ลผลิ ตหลัง การละลายสูง ทีสุ ดเมื อผ่ า น
กระบวนการแช่แข็งและละลายจํานวน 0, 1 และ 3 รอบ เท่ากับ 107, 103 และ 99% ตามลํ าดับ โดยมีปริ มาณ
ผลผลิตในแต่ละรอบของการแช่แข็ งและละลายไม่แตกต่างกัน (p≥0.05) อย่างไรก็ตามเมือเปรี ยบเทียบกับชุด
ควบคุม มีผลผลิตของกุ้งหลังการละลายตําทีสุดทังสามรอบของการละลาย(0, 1, 3 รอบ) เท่ากับ 98%, 94% และ
87% ตามลําดับ
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Figure 4 Effect of sucrose and trisodium citrate combined with sodium chloride on yield of shrimp
during freeze-thawing process.

สรุป
ผลของการใช้ นําตาลซูโครส และเกลือซิเตรท ทัง 2 ความเข้ มข้ นคือ 4% และ 8% ในสภาวะทีมีและไม่มี
เกลือโซเดียมคลอไรด์เป็ นสารละลายสําหรับแช่ก้ งุ ก่อนการแช่แข็งและศึกษาสมบัติของโปรตีนไมโอไฟบริ ลลาร์ ใน
ระหว่างการแช่แ ข็ งและละลายที 0,1 และ 3 รอบ พบว่าค่ากิจกรรม Ca2+- ATPase ไม่แ ตกต่างกัน การแช่
สารละลายซูโครสและซิเตรทร่วมกับเกลือโซเดียมคลอไรด์มีผลในการรักษาผลผลิตไว้ ได้ สูงกว่าชุดการทดลองทีไม่
มีการเติมโซเดียมคลอไรด์และชุดควบคุม เมือผ่านการแช่แข็งและละลายหลายรอบ
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ความคิดเห็นของชาวประมงตอการลดการทําประมงปูมา (Portunus pelagicus Linnaeus, 1758)
ที่มีไขนอกกระดองของชาวประมงขนาดเล็ก ในจังหวัดตรัง
Opinion of Small-scale Fishermen toward Decrease Berried Blue Swimming Crab
(Portunus pelagicus Linnaeus, 1758) Fishing in Trang Province
ธงชัย นิติรัฐสุวรรณ1* กันยสินี พันธวนิชดํารง1 และ วีระพร สุขสมจิตร2
Thongchai Nitiratsuwan1*, Kansinee Panwanitdumrong1 and Veeraporn Suksumjit2

บทคัดยอ
การทําประมงปูมาที่มีไขนอกกระดองสงผลใหทรัพยากรปูมาลดลง ปญหานี้สามารถแกไขไดโดยการ
จัดทํามาตรการลดการทําประมงปูมา ที่มีไขนอกกระดอง ซึ่งตองใชขอมูลความคิดเห็นของชาวประมงมาประกอบ
เพื่อใหการใชมาตรการมีประสิทธิภาพ ดําเนินการเก็บขอมูลโดยใชแบบสัมภาษณตัวอยางชาวประมงขนาดเล็กที่
ทําประมงปูมาในจังหวัดตรังจํานวน 162 ราย ระหวางเดือนมิถุนายนถึงสิงหาคม พ.ศ.2559 ผลการศึกษาพบวา
ชาวประมงเห็นดวยอยางยิ่งกับการปลอยปูมาที่มีไขนอกกระดองสีดํา เห็นดวยกับการไมจับปูมาที่มีไขนอก
กระดองและการนําปูมาที่มีไขนอกกระดองมาปลอยใกลที่พักของชาวประมง โดยชาวประมงในแตละอําเภอมี
ระดับความคิดเห็นตอมาตรการแตกตางกัน (P<0.01) ผลการศึกษาระดับของความรวมมือของชาวประมงตอ
มาตรการตางๆ พบวาสูงกวาโอกาสที่มาตรการจะเกิดขึ้นในชุมชนเกือบทุกเรื่อง แนวทางการลดการทําประมงปู
มาที่มีไขนอกกระดองในระยะสั้นควรเรงรัดการใชมาตรการที่ชาวประมงเห็นดวย และระยะยาวควรนํามาตรการที่
ชาวประมงเห็นดวยในระดับปานกลาง

ABSTRACT
Berried blue swimming crab fishing led to crab resource degradation. This problem can be
solved by using a reduction on fishing activity of berried blue swimming crab measure. This requires
of the fishers opinion in order to have efficient measure. Sampling of 162 small scale fishers in Trang
Province, had been interviewed using questionnaires during June to August 2016. The results
showed that the fishers mostly agreed in returning the black berried crab. They agreed to avoid
catching berried blue swimming crab and release the berried crab near fisher village. The opinion of
the fishers in each district were statistical different (P<0.01). The fishers cooperate in various measure
more than the opportunity of measures in most issue will take place. Short-term approach to reduce
berried crab fishing should be done by expediting the use of measures agreed by fishers. For longterm approach measure with moderate level of agreement by fishers should applied.
Keywords: blue swimming crab fishery, berried crab, small-scale fisher, Trang Province
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บทนํา
ปูม้าเป็ นสัตว์นํ ้าที่มีความสําคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศไทย โดยในพ.ศ.2556 มีปริมาณผลผลิตปูม้า
25,712 ตัน จัดเป็ นลําดับที่ 4 ของโลก รองจากประเทศจีน ฟิลิปปิ นส์ และอินโดนีเซีย (FAO, 2016) มูลค่ารวม
3,561 ล้ านบาท (ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, 2558) นอกจากนันอาชี
้ พการทําประมงปูม้ายังมี
ความสําคัญโดยเฉพาะอย่างยิง่ ต่อชาวประมงขนาดเล็กที่มีอยูจ่ ํานวนมาก แต่ในปั จจุบนั ผลผลิตปูม้าของประเทศ
ไทยมีแนวโน้ มลดลงอย่างเห็นได้ ชดั โดยในพ.ศ.2547 ผลผลิตปูม้า 29,524 ตัน และเหลือเพียง 25,712 ตัน ใน
พ.ศ.2556 (FAO, 2016) หากแนวโน้ มผลผลิตยังคงเป็ นเช่นนี ้ต่อไปก็จะส่งผลกระทบโดยตรงต่อชาวประมง
ขนาดเล็กทั้งในด้ านรายได้ และชีวิตความเป็ นอยู่ โดยในจังหวัดตรังเป็ นจังหวัดหนึง่ ที่มีชาวประมงขนาดเล็กทํา
ประมงปูม้า จากการสํารวจจํานวนชาวประมงขนาดเล็กที่ทําประมงปูม้าในจังหวัดตรัง พ.ศ.2549 พบชาวประมง
อาศัยอยูใ่ น 33 หมู่บ้านกระจายอยูต่ ลอดแนวชายฝั่ งทะเลของจังหวัดตรัง (ธงชัย และคณะ, 2550) และจาก
การศึกษาผลผลิตปูม้าในอําเภอสิเกา จังหวัดตรัง ระหว่างเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2545 ถึงเดือนมิถนุ ายน พ.ศ.
2546 พบว่ามีผลผลิตปูม้า 153,865 กิโลกรัม มูลค่ารวมทั ้งสิ ้น 8,650,354 บาท (Nitiratsuwan and
Juntarashote, 2004) แต่การทําการประมงปูม้าในจังหวัดตรังพบชาวประมงนําปูม้าที่มีไข่นอกกระดองขึ ้นมาใช้
ประโยชน์เป็ นจํานวนมาก (ธงชัย และคณะ, 2547) ซึง่ ส่งผลโดยตรงต่อการเข้ าแทนที่ของประชากรปูม้ารุ่นใหม่
ทําให้ ทรัพยากรปูม้าเสื่อมโทรม ปั ญหานี ้ไม่สามารถแก้ ไขได้ ถึงแม้ ภาครัฐจะมีการกําหนดมาตรการต่างๆ ออกมา
หากไม่ได้ รับความเห็นชอบ และความร่วมมือจากชาวประมงในพื ้นที่ ดังนั้นการลดการทําประมงปูม้าที่มีไข่นอก
กระดองที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพนั ้นจําเป็ นต้ องนําข้ อมูลความคิดเห็นของชาวประมงซึง่ เป็ นผู้ที่ได้ รับ
ผลกระทบโดยตรงมาพิจารณาด้ วย อันจะส่งผลให้ ชาวประมงเหล่านั้นพร้ อมที่จะให้ ความร่วมมือและปฏิบตั ติ าม
มาตรการที่ได้ กําหนดขึ ้นร่วมกัน ก็จะส่งผลให้ มาตรการนันๆมี
้ ประสิทธิภาพ อันจะส่งผลต่อความยัง่ ยืนของ
ทรัพยากรปูม้าในอนาคต การวิจยั ครัง้ นี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาความคิดเห็นของชาวประมงขนาดเล็กที่มีตอ่
มาตรการลดการทําประมงปูม้าที่มีไข่นอกกระดอง
และนําเสนอแนวทางการลดการทําประมงปูม้าที่มีไข่นอก
กระดองของชาวประมงขนาดเล็กในจังหวัดตรัง

วิธีการทดลอง
การศึกษาในครัง้ นี ้ใช้ ประชากรคือ ชาวประมงขนาดเล็กที่ทําการประมงปูม้าในจังหวัดตรัง กําหนดขนาด
กลุม่ ตัวอย่างโดยวิธีของ Yamane (1933, อ้ างโดยณรงค์, 2542) จากประชากรชาวประมงขนาดเล็กที่ทําประมงปู
ม้ าจํานวน 273 ราย พ.ศ.2559 ตัวอย่างจํานวน 162 ราย ดําเนินการกําหนดกลุม่ ตัวอย่างด้ วยวิธีการสุม่ แบบ
สัดส่วนตามชั้นภูมิ (Proportional stratify sampling) โดยแบ่งสัดส่วนกลุม่ ชาวประมงตามอําเภอ และกําหนด
ตัวอย่างแบบง่าย (Simple random sampling) ด้ วยการจับฉลาก (ณรงค์, 2542) เครื่ องมือที่ใช้ ในการเก็บ
ตัวอย่างได้ แก่แบบสัมภาษณ์ที่ผา่ นการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญ ดําเนินการเก็บข้ อมูลโดยการสัมภาษณ์แบบ
หยัง่ ลึกร่วมกับการสังเกต เก็บข้ อมูลระหว่างเดือนมิถนุ ายนถึงสิงหาคม พ.ศ.2559 ข้ อมูลที่จดั เก็บประกอบด้ วย 1)
ระดับความคิดเห็นต่อมาตรการลดการทําประมงปูม้าที่มีไข่นอกกระดองโดยแบ่งระดับความคิดเห็นเป็ นแบบ
Likert scale จํานวน 5 ระดับ (ชัชวาลย์, 2539) 2) ข้ อมูลความคิดเห็นต่อโอกาสการเกิดขึ ้นในชุมชนและ 3) ความ
ร่วมมือของชาวประมงต่อมาตรการเพื่อลดการทําประมงปูม้าที่มีไข่นอกกระดอง การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ สถิติ
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เชิงพรรณนาบรรยายข้ อมูลด้ วย ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การแปลผลการวิเคราะห์แบ่งความคิดเห็นของ
ชาวประมงขนาดเล็กดังนี ้ 1.00 - 1.80 = ไม่เห็นด้ วยอย่างยิ่ง 1.81 - 2.60 = ไม่เห็นด้ วย 2.61 - 3.40 = ปาน
กลาง 3.41 – 4.20 = เห็นด้ วย และ 4.21- 5.00 = เห็นด้ วยอย่างยิ่ง การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ สถิตเิ ชิงอนุมาน
วิเคราะห์ความแตกต่างของความคิดเห็นของชาวประมงด้ วยความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-way ANOVA)
โดยเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยด้ วยวิธี Scheffe

ผลและวิจารณ์ ผลการทดลอง
ผลการศึกษาความคิดเห็นของชาวประมงขนาดเล็กที่ทําประมงปูม้าในจังหวัดตรังต่อมาตรการลดการทํา
ประมงปูม้าที่มีไข่นอกกระดอง มาตรการที่ชาวประมงเห็นด้ วยอย่างยิ่งมีเพียง 2 เรื่ อง คือ 1) การนําปูม้าที่มีไข่
นอกกระดองมาฟั กแล้ วนําไปปล่อยสูธ่ รรมชาติ สอดคล้ องกับการศึกษาของ ธงชัย และคณะ (2553) เนื่องจาก
การดําเนินการฟั กไข่ปมู ้ านี ้ชาวประมงไม่เสียผลประโยชน์ จากการเข้ าพื ้นที่พบว่าผู้ที่ดําเนินการฟั กไข่จากแม่ปมู ้ า
คือ แพรับซื ้อปูม้าด้ วยการซื ้อปูม้าที่มีไข่นอกกระดองจากชาวประมงและนํามาฟั กเอง และ 2) การปล่อยปูม้าที่มี
ไข่นอกกระดองสีดํา เนื่องจากชาวประมงรู้วา่ ปูม้าที่มีไข่นอกกระดองสีดํานั้นจับได้ น้อย เพียงร้ อยละ 18.2 ของปู
ม้ าเพศเมียที่มีไข่นอกกระดองทั ้งหมด (Nitiratsuwan et al., 2013) นอกจากนี ้แล้ วชาวประมงยังรู้วา่ อีก 1-2 วันไข่
ก็จะฟั กเป็ นตัว (Arshad et al., 2006) ดังนั ้นแม้ วา่ ชาวประมงจะต้ องเสียผลประโยชน์ไปบ้ างแต่ก็คาดว่าจะได้ รับ
ผลประโยชน์จากปูม้าที่จะจับได้ ในอนาคต จึงเห็นด้ วยอย่างยิ่งกับมาตรการนี ้
ชาวประมงมีระดับความคิดเห็นต่อมาตรการฯ ระดับเห็นด้ วย 2 มาตรการ คือ 1) ชาวประมงไม่ควรจับปู
ม้ าที่มีไข่นอกกระดอง และ 2) หากห้ ามจับปูม้าที่มีไข่นอกกระดองแต่เมื่อชาวประมงจับปูม้าที่มีไข่นอกกระดองได้
ก็จะนําแม่ปมู ้ ามาปล่อยใกล้ ๆที่พกั โดยในข้ อ 2) เป็ นมาตรการแก้ ไขปั ญหาที่น่าจะส่งผลกระทบต่อชาวประมงแต่
มีแนวโน้ มว่าชาวประมงจะได้ รับประโยชน์จากปูม้าในอนาคต
ส่วนมาตรการที่ชาวประมงมีความคิดเห็นในระดับปานกลางมี 6 มาตรการ ประกอบด้ วย 1) การปล่อยปู
ม้ าที่มีไข่นอกกระดองสีนํ ้าตาล 2) การปล่อยปูม้าที่มีไข่นอกกระดองสีเหลือง 3) การห้ ามจับปูม้าที่มีไข่นอก
กระดอง 4) การกําหนดห้ ามทําประมงในพื ้นที่วางไข่ของปูม้า 5) การกําหนดห้ ามทําประมงปูม้าที่มีไข่นอก
กระดอง 3 เดือน ในฤดูวางไข่ และ 6) การห้ ามจับปูม้าที่มีไข่นอกกระดองแต่หากชาวประมงจับปูม้าที่มีไข่นอก
กระดองได้ ให้ ปล่อยแม่ปมู ้ าคืนในพื ้นที่ที่จบั ปูม้าทันที จะเห็นได้ วา่ มาตรการที่ชาวประมงเห็นด้ วยในระดับปาน
กลางนั ้นเป็ นมาตรการที่กระทบต่อรายได้ ของชาวประมง แต่ในการจัดการทรัพยากรประมงให้ มีความยัง่ ยืนนั้น
การปกป้องพ่อแม่พนั ธุ์ถือเป็ นมาตรการสําคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งสัตว์นํ ้าเพศเมียที่มีไข่เพื่อให้ มีการทดแทนที่ของ
ทรัพยากรรุ่นใหม่ (King, 1995) ดังนั ้นในหลายประเทศจึงมีกฎหมายห้ ามทําการประมงปูม้าที่มีไข่นอกกระดอง
หรื อแม้ กระทัง่ ประเทศไทยที่มีกฎหมายห้ ามทําประมงปูทะเล (มาลา และคณะ, 2532) เป็ นต้ น แต่พบว่าปั จจุบนั มี
การนําปูม้าที่มีไข่นอกกระดองมาจําหน่ายทัว่ ไป
ชาวประมงไม่เห็นด้ วยกับมาตรการการปล่อยปูม้าที่มีไข่นอกกระดองสีส้ม เนื่องจากชาวประมงทราบว่า
ปูม้าที่มีไข่นอกกระดองสีส้มจับได้ มากที่สดุ (Nitiratsuwan et al., 2013)
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สุดท้ ายชาวประมงไม่เห็นด้ วยอย่างยิ่งกับการห้ ามจับปูม้าที่มีไข่นอกกระดองแต่หากชาวประมงจับปูม้าที่
มีไข่นอกกระดองได้ ก็จะหักตับปิ ง้ ปูม้าทิ ้งแล้ วนําปูมาจําหน่าย (Table 1) แตกต่างจากรายงานของ มาลา และ
คณะ (2532) ที่รายงานว่า ชาวประมงจะเลี่ยงกฎหมายการห้ ามทําประมงโดยการหักตับปิ ง้ ปูม้าที่มีไข่นอก
กระดอง
แต่ในปั จจุบนั ชาวประมงมีจิตใจในการอนุรักษ์ มากขึ ้นพิจารณาได้ จากความคิดเห็นในหลายข้ อที่ได้
กล่าวมาข้ างต้ น ส่งผลให้ ชาวประมงไม่เห็นด้ วยอย่างยิ่งกับการหักตับปิ ง้ ปูม้าเพื่อเลี่ยงกฎหมาย
ชาวประมงขนาดเล็กที่ทําการประมงปูม้าในแต่ละอําเภอมีระดับความคิดเห็นต่อมาตรการลดการทํา
ประมงปูม้าที่มีไข่นอกกระดองแตกต่างกันใน 9 มาตรการ โดยในอําเภอปะเหลียนชาวประมงมีระดับความคิดเห็น
เห็นด้ วยมากกว่าอําเภออื่นๆ เกือบทุกเรื่ อง ยกเว้ นเรื่ องการกําหนดห้ ามทําประมงปูม้าที่มีไข่นอกกระดอง 3 เดือน
ในฤดูวางไข่ที่ตํ่ากว่ากลุม่ ชาวประมงในอําเภอสิเกา ชาวประมงในอําเภอกันตังมีความคิดเห็นต่อมาตรการลดการ
ทําประมงปูม้าที่มีไข่นอกกระดองตํ่ากว่าอําเภออื่นถึง 6 มาตรการ และอําเภอหาดสําราญตํ่ากว่าอําเภออื่น 3
มาตรการ (Table 2) ผลการศึกษาครัง้ นี ้สอดคล้ องกับผลการศึกษาของธงชัย และคณะ (2553) ที่รายงานว่า
ชาวประมงในอําเภอปะเหลียนมีความคิดเห็นในการอนุรักษ์ ปมู ้ าสูงกว่าในอําเภออื่น
เนื่องจากสภาพของ
ทรัพยากรปูม้ามีความอุดมสมบูรณ์กว่าพื ้นที่อื่นๆ
สําหรับความคิดเห็นของชาวประมงต่อการให้ ความร่วมมือในการดําเนินการมาตรการต่างๆ ในระดับ
มาก (มากกว่าร้ อยละ 80.0) 4 มาตรการ ประกอบด้ วย 1) การนําปูม้าที่มีไข่นอกกระดองมาฟั กแล้ วนําไปปล่อยสู่
ธรรมชาติ 2) การปล่อยปูม้าที่มีไข่นอกกระดองสีดํา 3) การห้ ามจับปูม้าที่มีไข่นอกกระดองแต่หากชาวประมงจับปู
ม้ าที่มีไข่นอกกระดองได้ ก็จะนําแม่ปมู ้ ามาปล่อยใกล้ ๆที่พกั และ 4) ชาวประมงไม่ควรจับปูม้าที่มีไข่นอกกระดอง
การให้ ความร่วมมือปานกลางต่อมาตรการห้ ามจับปูม้าที่มีไข่นอกกระดองแต่หากชาวประมงจับปูม้าที่มี
ไข่นอกกระดองได้ ก็จะปล่อยแม่ปมู ้ าคืนในพื ้นที่ที่จบั ปูม้าได้ ทนั ที และให้ ความร่วมมือน้ อยต่อ 6 มาตรการ
ประกอบด้ วย 1) การห้ ามจับปูม้าที่มีไข่นอกกระดอง 2) การกําหนดห้ ามทําประมงในพื ้นที่วางไข่ของปูม้า 3) การ
ปล่อยปูม้าที่มีไข่นอกกระดองสีส้ม 4) การปล่อยปูม้าที่มีไข่นอกกระดองสีเหลือง 5) การกําหนดห้ ามจับปูม้าที่มีไข่
นอกกระดอง 3 เดือนในช่วงวางไข่ และ 6) การห้ ามจับปูม้าที่มีไข่นอกกระดองแต่หากชาวประมงจับได้ ก็จะหัก
ตับปิ ง้ ทิ ้งแล้ วนําปูมาจําหน่าย (Table 3) ความร่วมมือของชาวประมงสอดคล้ องกับความคิดเห็นกับมาตรการใน
การจัดการทรัพยากรปูม้าที่มีไข่นอกกระดอง โดยระดับความร่วมมือที่ชาวประมงให้ นั้นสอดคล้ องกับระดับความ
คิดเห็นต่อมาตรการฯ โดยชาวประมงให้ ความร่วมมือมากกับมาตรการที่ชาวประมงเห็นด้ วยสูง แต่ให้ ความ
ร่วมมือน้ อยกับมาตรการที่ชาวประมงเห็นด้ วยตํ่า
โดยความคิดเห็นของชาวประมงต่อความร่วมมือในทุกมาตรการสูงกว่าความคิดเห็นต่อโอกาสที่
มาตรการฯ จะเกิดขึ ้นในชุมชนเกือบทุกเรื่ อง (Table 3) ผลการศึกษานี ้ชี ้ให้ เห็นถึงความไม่ไว้ วางใจในชุมชนต่อ
การดําเนินการ ซึง่ ส่งผลต่อการดําเนินการมาตรการต่างๆ ที่สว่ นใหญ่ไม่สามารถเกิดขึ ้นได้ ก็เนื่องจากความไม่
ไว้ วางใจนัน่ เอง
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Table 1 Opinion of small-scale fishermen toward decrease berried blue swimming crab fishing
measures in Trang Province
Measure

Mean

S.D.

Meaning

1. Blue swimming crab reduced due to berried blue swimming crab
fishing

4.20ns

1.21

Agreed

2. Hatching berried blue swimming crab and then release into
nature

4.71**

0.63

Absolutely
agreed

3. Fishermen should not catch berried blue swimming crab

3.57**

1.44

Agreed

4.42 ns

0.98

Absolutely
agreed

5. Releasing brown berried blue swimming crab

3.15 ns

1.32

Moderate agreed

6. Releasing yellow berried blue swimming crab

2.62**

1.36

Moderate agreed

7. Releasing orange berried blue swimming crab

2.56**

1.34

Disagreed

8. Limiting fishing in berried blue swimming crab

2.64**

1.66

Moderate agreed

9. Limiting fishing in blue swimming crab spawning area

2.70*

1.57

Moderate agreed

10. Limiting fishing in blue swimming crab spawning area for 3
months

2.66**

11. Selling blue swimming crab that their egg were broken by
fishermen

1.54**

1.13

Absolutely
disagreed

12. Releasing berried blue swimming crab near fishers village

3.95 ns

1.35

Agreed

13. Releasing berried blue swimming crab into fishing area

3.40**

1.59

Moderate agreed

4. Releasing black berried blue swimming crab

1.52

Moderate agreed

Note: 1. Average opinion and meaning classifications; 1.00 - 1.80 = Absolutely disagreed, 1.81 2.60 = Disagreed, 2.61 - 3.40 = Moderate agreed, 3.41-4.20 Agreed and 4.21 – 5.00 =
Absolutely agreed
2. ns non-significant (P>0.05), * significant (P<0.05), ** highly significant
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Table 2 Opinion of small-scale fishermen toward decrease berried blue swimming crab fishing
measures in Trang Province by district
District

Measure

Sikao

Kantang

Hadsumran

Palian

1. Hatching berried blue swimming crab and then
release into nature

4.77b

4.84b

4.19a

4.94b

2. Fishermen should not catch berried blue
swimming

3.92bc

2.84a

3.35ab

4.39c

3. Releasing yellow berried blue swimming crab

2.69ab

1.86a

2.85b

3.89c

4. Releasing orange berried blue swimming crab

2.73b

1.79a

2.58ab

3.72c

5. Do not catch berried blue swimming crab

2.88b

1.37a

3.28b

3.73b

6. Limiting fishing in blue swimming crab spawning
area

2.67ab

3.00ab

1.92a

3.22b

7. Limiting fishing in blue swimming crab spawning
area for 3 months

3.16b

2.33ab

1.81a

2.94b

8. Selling blue swimming crab that their egg were
broken by fishermen

1.50a

1.03a

1.85ab

2.11b

9. Releasing berried blue swimming crab into fishing
area

3.48b

2.12a

4.54b

4.56b

Note: Average opinion of different superscript in the same row indicate statistically highly significance
(P<0.01)
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Table 3 Percentage of small-scale fishermen opinion toward opportunity and participation on
decrease berried blue swimming crab fishing measures in Trang Province
Opportunity (%)

Participation (%)

Yes

No

Yes

No

1. Hatching berried blue swimming crab and then release into
nature

98.7

1.3

98.7

1.3

2. Fishermen should not catch berried blue swimming crab

72.8

27.2

84.1

15.9

3. Releasing black berried blue swimming crab

94.0

6.0

97.4

2.6

4. Releasing brown berried blue swimming crab

74.8

25.2

80.1

19.9

5. Releasing yellow berried blue swimming crab

54.3

45.7

58.3

41.7

6. Releasing orange berried blue swimming crab

51.7

48.3

58.3

41.7

7. Limiting fishing in berried blue swimming crab

51.7

48.3

49.7

50.3

8. Limiting fishing in blue swimming crab spawning area

51.0

49.0

53.6

46.4

9. Limiting fishing in blue swimming crab spawning area for 3
months

60.9

39.1

62.3

37.7

10. Selling blue swimming crab that their egg were broken by
fishermen

42.1

57.9

32.9

67.1

11. Releasing berried blue swimming crab near fisher village

88.7

11.3

88.7

11.3

12. Releasing berried blue swimming crab into fishing area

72.8

27.2

73.5

26.5

Measure

สรุ ปผลการทดลอง
1. ชาวประมงรู้วา่ การทําประมงปูม้าที่มีไข่นอกกระดองส่งผลให้ ปมู ้ าลดลง โดยเห็นด้ วยกับการไม่ควรจับ
ปูม้าที่มีไข่นอกกระดอง และไม่เห็นด้ วยอย่างยิ่งกับการหักตับปิ ง้ ปูม้าที่มีไข่นอกกระดองแล้ วนํามาจําหน่าย แต่
เห็นด้ วยกับมาตรการลดการทําประมงปูม้าที่มีไข่นอกกระดองในบางเรื่ อง โดยชาวประมงเห็นด้ วยอย่างยิ่งกับ
มาตรการที่ชาวประมงไม่เสียประโยชน์มากนัก เช่น การนําแม่ปมู ้ าที่มีไข่นอกกระดองฟั กแล้ วปล่อยคืนสูธ่ รรมชาติ
และการปล่อยปูม้าที่มีไข่นอกกระดองสีดํา
แต่เมื่อเป็ นมาตรการที่ต้องเสียผลประโยชน์เพิ่มขึ ้นแต่จะได้ รับ
ผลประโยชน์ในอนาคตก็จะเห็นด้ วยในระดับเห็นด้ วยเท่านัน้ เช่น การปล่อยปูม้าที่มีไข่นอกกระดองบริ เวณใกล้ ที่
พัก แต่หากเป็ นมาตรการที่ชาวประมงต้ องเสียผลประโยชน์มากขึ ้นก็จะเห็นด้ วยในระดับปานกลาง เช่น การห้ าม
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จับปูม้าที่มีไข่นอกกระดอง การปล่อยปูม้าที่มีไข่นอกกระดองสีเหลืองและส้ ม
2. ความคิดเห็นของชาวประมงในอําเภอปะเหลียนต่อมาตรการลดการทําประมงปูม้าที่มีไข่นอกกระดอง
สูงกว่าในอําเภออื่นหลายมาตรการ และกลุม่ ในอําเภอกันตังตํ่ากว่าในอําเภออื่น
3. ความคิดเห็นในความร่วมมือของตัวชาวประมงเองต่อมาตรการต่างๆ สูงกว่าโอกาสที่มาตรการนั้นๆ
จะเกิดขึ ้นในชุมชนในหลายมาตรการ
ข้ อเสนอแนะแนวทางการลดการทําประมงปูม้าที่มีไข่นอกกระดองควรแบ่งออกเป็ น
2
ระยะ
ประกอบด้ วย 1) ระยะสั้น ควรเร่งรัดการใช้ มาตรการที่ชาวประมงเห็นด้ วย เช่น การปล่อยปูม้าที่มีไข่นอกกระดอง
สีดําซึง่ น่าจะเกิดขึ ้นได้ ก่อนเนืองจากชาวประมงเห็นด้ วยอย่างยิ่ง
และการจัดกิจกรรมเพาะฟั กปูม้าที่ไข่นอก
กระดองแล้ วนําไปปล่อยสูธ่ รรมชาติ โดยให้ ชาวประมงมีสว่ นรับผิดชอบด้ วยการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ 2) ระยะ
ยาว ควรนํามาตรการที่ชาวประมงเห็นด้ วยในระดับปานกลางมาใช้ โดยเริ่ มจากการให้ ความรู้ และจัดประชุมโดย
ผู้มีสว่ นได้ เสียทุกระดับตั้งแต่ชาวประมง เจ้ าของแพรับซื ้อปูม้า ผู้นําชุมชน ตัวแทนองค์กรเอกชน เจ้ าพนักงาน
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ชนิดและความชุกชุมของประชาคมสัตว์ พนื ้ ทะเลขนาดใหญ่ บริเวณหาดทราย
หาดทุ่งวัวแล่ น หาดทรายรี และหาดบางมะพร้ าว จังหวัดชุมพร
Species and Abundance of Macrobenthic Community of Sandy Beach
at Thungwualaen Beach, Sairee Beach, Bangmaparw Beach, Chumphon Province
อิ่มเอม ฮอเจริญชัย1* ธรณ์ ธารงนาวาสวัสดิ์1 และ วิภษู ิต มัณฑะจิตร2
Eimaim Hocharoenchai1*, Thon Thamrongnawasawat1 and Vipoosit Manthachitra2

บทคัดย่ อ
วัตถุประสงค์ ของการศึกษาครั ง้ นี ้เพื่อทราบถึงชนิดและความชุกชุมของประชาคมสัตว์พื น้ ทะเลขนาด
ใหญ่บริ เวณหาดทราย เพื่อ เปรี ยบเทียบชนิดที่พบในพืน้ ที่ศึกษา ทั ้ง 3 พืน้ ที่การศึกษา ได้ แก่ หาดทุ่งวัวแล่น
หาดทรายรี และหาดบางมะพร้ าว จังหวัดชุมพร ในเดือนมีนาคม 2558 โดยเก็บตัวอย่างสัตว์พื ้นทะเลขนาดใหญ่
โดยใช้ ท่อเก็บตัวอย่าง (ขนาดเส้ นผ่านศูนย์กลาง 15 เซนติเมตร) ที่ระดับความลึก 20 เซนติเมตร เมื่อเปรี ยบเทียบ
ผลการศึกษาจานวนชนิด และความหนาแน่นของประชาคมสัต ว์ พืน้ ทะเลขนาดใหญ่ บริ เวณหาดทรายในทัง้
3 หาด โดยมีค่าเฉลีย่ ความหนาแน่นเท่ากับ 116, 53, 357 ตัวต่อตารางเมตร ตามลาดับ พบว่า จานวนของสัตว์
พื ้นทะเลขนาดใหญ่แบ่งออกได้ เป็ น 6 กลุ่ม จากทั ้งหมด 3 ไฟลัม ได้ แก่ Phylum Annelida, Phylum Mollusca
และ Phylum Arthropoda กลุม่ สิ่งที่ชีวิตชนิดเด่นที่พบทั ้ง 3 พื ้นที่ศึกษาคือ กลุ่มของ Class Polychaeta, กลุ่มปู
และสุดท้ ายคือหอยสองฝา

ABSTRACT
The objective of the study was to species and abundance of macrobenthic community
of sandy beach at Thungwualaen beach, Sairee beach, Bangmaparw beach, Chumphon Province
were studied in March 2015. Samples were collected using a core (diameter = 15 cm) at 20 cm
depth. The averages abundance of macrobenthic were 116 individuals/m2, 53 individuals/m2, and 357
individuals/m2 respectively. Six taxa of three phylum of macrobenthic animals were found. (Phylum
Annelida, Phylum Mollusca and Phylum Arthropoda). Dominant groups are polychaeta, crabs and
bivalvia.

Key Word: macrobenthos, sandy beach, Chumphon Province
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คานา
หาดทรายเป็ นระบบนิเวศทางทะเลที่มีความสาคัญ แห่ง หนึ่ง โดยเป็ นที่อ ยู่อ าศัยของสิ่งมีชีวิต ในทะเล
หลายชนิด หาดทรายมีลกั ษณะที่ไม่คงตัว เป็ นระบบนิเวศที่มีการเปลีย่ นแปลงสภาพแวดล้ อมที่เกิดขึ ้นตลอดเวลา
ทั ้งอิทธิพลของน ้าขึ ้นน ้าลง การพัดพาของกระแสคลื่นและลม สภาวะการแห้ งน ้าในช่วงน ้าลด ดังนั ้นสิ่งมีชีวิตที่
อาศัยอยู่ในระบบนิเวศหาดทรายโดยส่วนมากจะต้ องมีความสามารถในการปรับตัวเพื่อทนรับต่อสภาพแวดล้ อมที่
เปลีย่ นแปลงและพื ้นที่บริ เวณหาดทรายไม่มีที่กาบังหลบซ่อนจากศัตรู ดังนั ้นโดยส่วนมากสิ่งมีชีวิตที่อาศัยบริ เวณ
หาดทรายในส่วนใหญ่จะดารงชีวิตอยู่ใต้ พืน้ ทราย โดยการขุดรู ฝังตัวใต้ พื ้นทราย (Nybakken, 2001) นอกจากนี ้
ระบบนิ เ วศหาดทราย ยัง เป็ นระบบนิ เ วศที่ ม นุษ ย์ เ ข้ าไปใช้ ป ระโยชน์ ม ากที่ สุด ทัง้ ในด้ า นการจัด กิ จ กรรม
การพักผ่อนหย่อนใจ การทาการประมง แหล่งที่อยู่อาศัยและแหล่งอุตสาหกรรม ดังนั ้นระบบนิ เวศหาดทรายจึง
เป็ นระบบนิเวศที่มีการคุกคามโดยมนุษย์มากที่สดุ
สัตว์ พืน้ ทะเลมีความสาคัญ ต่อ ระบบนิเวศทางทะเลเป็ นอย่างมาก เป็ นตัวบ่งชีถ้ ึงความหลากหลาย
ความอุดมสมบูรณ์ ทางชีวภาพของระบบนิเวศทางทะเล และความสมบูร ณ์ ของพื ้นที่ โดยบริ เวณพื ้นที่ที่อยู่ใน
สภาวะปกติจะพบจานวนและปริ มาณของสัตว์พื ้นทะเลจานวนมาก สัตว์พื ้นทะเลมีความหลากหลายทางชนิด
ทั ้งนี ้ขึ ้นอยู่กับแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์พื ้นทะเลชนิดนั ้น ๆ (จิตติมา, 2544; Thorson 1957) สัตว์พื ้นทะเลยังมี
ความสาคัญในการถ่ายทอดพลังงานต่อระบบห่วงโซ่อาหารทั ้งระดับปฐมภูมิและทุติยภูมิ ซึ่งเป็ นอาหารของสัตว์
น ้าในขั ้นที่อยู่สงู กว่าในระบบห่วงโซ่อาหาร (Brook, 1977) อีกทั ้งยังเป็ นส่วนสาคัญในการสร้ างและการหมุนเวียน
สารอิ น ทรี ย์ ใ นระบบ นอกจากนี ส้ ัต ว์ พื น้ ทะเลขนาดใหญ่ เ ป็ นสัต ว์ ที่ มี ค วามไวต่ อ การเปลี่ ย นแป ลงของ
สภาพแวดล้ อม เมื่อมีการเปลีย่ นแปลงของสภาพแวดล้ อมจะทาให้ ระบบโครงสร้ างของสัตว์พื ้นทะเลในพื ้นที่นั ้น ๆ
เปลีย่ นแปลงไป ทั ้งนี ้ประชาคมสัตว์พื ้นทะเลในบริ เวณที่มีการถูกรบกวนหรื อการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้ อม
สามารถฟื น้ ฟูกลับมาได้ (Whanpetch, 2010) สัตว์พื ้นทะเลจึงสามารถเป็ นตัวบ่งชี ้ถึงการเปลี่ยนแปลงของระบบ
ของระบบนิเวศนั ้น ๆ ได้
พื ้นที่บริ เวณหาดทุ่งวัวแล่น หาดทรายรี และหาดบางมะพร้ าว จังหวัดชุมพร ซึ่งพื ้นที่การศึกษาในครั ง้ นี ้
เป็ นบริ เวณของระบบนิเวศหาดทรายที่มีการเข้ าไปใช้ ประโยชน์ของมนุษย์ โดยพื ้นที่หาดทุ่งวัวแล่นและหาดทรายรี
มี ก ารใช้ ประโยชน์ ท างด้ า นการท่ อ งเที่ ย ว ส่ว นในพื น้ ที่ ห าดบางมะพร้ าวเป็ นชุ ม ชนชาวประมงขนาดเล็ ก
ดังนั ้นการศึกษาความหลากหลายทางชนิดและความหนาแน่นของประชาคมสัตว์พื ้นทะเลขนาดใหญ่บริ เวณพื ้นที่
ศึกษาในครั ง้ นีส้ ามารถนาไปใช้ เป็ นข้ อมูลเบื ้องต้ นและแนวทางการศึกษาประชาคมสัตว์พื ้นทะเลขนาดใหญ่ ใน
บริ เวณระบบนิเวศหาดทราย
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อุปกรณ์ และวิธีการ
พืน้ ที่ศึกษา
พื ้นที่ศึกษาจังหวัดชุม พร ประกอบไปด้ วย 3 หาด ได้ แก่ หาดทุ่งวัวแล่น หาดทรายรี และ หาดบาง
มะพร้ าว โดยทาการเก็ บตัวอย่างสัตว์ พื ้นทะเลบริ เวณหาดทราย ในเดือนมีนาคม 2558 ที่จัดอยู่ในช่วงฤดูแล้ ง
คลืน่ ลมสงบ ไม่มีผลกระทบของการเกิดมรสุมและปริ มาณน ้าฝนที่ลงมายังพื ้นที่ศกึ ษา
1.) หาดทุ่งวัวแล่น ลักษณะเป็ นหาดเปิ ด ทรายละเอียดปนกะซ้ าหอย ชนิดตะกอนดินโดยเฉลี่ย จัดเป็ น
ทรายละเอียด (Fine sand) อนุภาคตะกอนดินส่วนใหญ่ มีขนาดอยู่ในช่วง 0.125-0.25 มิลลิเมตร มีการใช้
ประโยชน์ทางด้ านการท่องเที่ยว มีปริ มาณนักท่องเที่ยวน้ อย ไม่ถือว่าเป็ นสถานที่ท่องเที่ยวทางทะเลที่ได้ รับความ
นิยมมากนัก
2.) หาดทรายรี ลักษณะเปิ ดหาดเปิ ด ทรายละเอียดปนกะซ้ าหอย ชนิดของตะกอนโดยเฉลีย่ จัดเป็ นทราย
กลาง (Medium sand) อนุภาคตะกอนดินส่วนใหญ่มีขนาดอยู่ในช่วง 0.25-0.50 มิลลิเมตร มีการใช้ ประโยชน์
ทางด้ านการท่อ งเที่ ยว ปริ ม าณนัก ท่อ งเที่ย วน้ อ ย ไม่ถื อ ว่ าเป็ นสถานที่ท่ อ งเที่ ย วที่ ไ ด้ รั บความนิ ย มมากนัก
เช่นเดียวกับพื ้นที่หาดทุ่งวัวแล่น
3.) หาดบางมะพร้ าว ลักษณะเป็ นหาดเปิ ด ทรายหยาบปนเศษเปลือกหอย ชนิดของตะกอนโดยเฉลี่ ย
จัดเป็ นทรายกลาง (Coarse sand) อนุภาคตะกอนมีขนาด >1 มิลลิเมตร เป็ นชุมชนชาวประมงขนาดเล็ก

THAILAND

Figure 1 Sampling station in Thungwualaen beach, Sairee, Bangmaparw beach, Chumphon province.
การเก็บตัวอย่ างสัตว์ พนื ้ ทะเลขนาดใหญ่
แบ่งพื ้นที่การศึกษาในแต่ละหาดออกเป็ น 3 สถานี ระยะห่างต่อสถานี 500 เมตร แต่ละสถานีทาการเก็บ
ตัวอย่างสถานีละ 3 ซ ้า บริ เวณพื ้นที่น ้าลงต่าสุด ในแนวระนาบเดียวกัน โดยแต่ละสถานีกาหนดจุดกลางของแต่
สถานีและขยายออกทางด้ านซ้ ายและขวา เพื่อให้ เป็ นจุดซ ้าในแต่ละสถานี ทาการเก็บตัวอย่างสัตว์พื ้นทะเลด้ วย
Corer ขนาดเส้ นผ่านศูนย์กลาง 15 เซนติเมตร ที่ระดับความลึกลงไป 20 เซนติเมตร นาตัวอย่างที่เก็บได้ แต่ละ
ครัง้ ผ่านตะแกรงร่ อนที่มีขนาดตา 500 ไมโครเมตร ตัวอย่างและตะกอนที่ค้างอยู่บนตะแกรงร่ อนทั ้งหมดเก็บรั กษา
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ด้ วยฟอร์ มาลีน 10% เพื่อนาไปทาการคัดแยกสิ่งมีชีวิต เพื่อจาแนกชนิดและนับจานวนภายใต้ กล้ องจุลทรรศน์
กาลังขยายต่า (Stereomicroscope) เพื่อหาองค์ประกอบของกลุ่มสิ่งมีชีวิต จานวนชนิดและความหนาแน่นของ
ประชาคมสิง่ มีชีวิตพื ้นทะเลโดยคานวณเป็ นจานวนตัวต่อพื ้นที่ 1 ตารางเมตรในห้ องปฏิบตั ิการ
การศึกษาขนาดตะกอน
ทาการศึกษาขนาดของตะกอนดิน (Grain size) ในแต่ละสถานี ตามวิธีม าตรฐานของ Wentworth
โดยนาไปผ่านตะแกรงร่ อนที่มีขนาดแตกต่างกัน คือ ขนาด 63-125, 125-250, 250-500, 500-1000 และ >1,000
ไมโครเมตร ตามลาดับ

ผลการทดลอง
จานวนชนิด ความหนาแน่ น และองค์ ประกอบของสัตว์ หน้ าดินขนาดใหญ่ ในพืน้ ที่ศึกษา
จากการเก็บข้ อ มูลประชากรสัตว์ พื ้นทะเลขนาดใหญ่ ในพื ้นที่ ศึกษาทัง้ 3 หาด ได้ แก่ หาดทุ่งวัวแล่น
หาดทรายรี และ หาดบางมะพร้ าว จังหวัดชุมพร ในเดือนมีนาคม 2558 พบสัตว์พื ้นทะเลขนาดใหญ่ แบ่งออกได้
เป็ น 6 กลุม่ จาก 3 ไฟลัม ได้ แก่ Phylum Annelida, Phylum Mollusca และ Phylum Arthropoda ชนิดเด่นที่พบ
จานวนมากในทั ้ง 3 หาดพื ้นที่การศึกษาคือ กลุม่ สัตว์พื ้นทะเล Class Polychaeta และอีกชนิดที่พบในทั ้ง 3 หาด
พื ้นที่ศกึ ษา คือ ปูลม (Ocypode sp.) แต่พบในจานวนที่น้อย โดยในพื ้นที่ศึกษาหาดทุ่งวัวแล่นพบสัตว์พื ้นทะเล
ขนาดใหญ่จานวน 4 ชนิด มีความหนาแน่นของสัตว์พื ้นทะเลเฉลี่ย 116 ตัวต่อตารางเมตร โดยสัตว์พื ้นทะเลชนิด
เด่นที่พบคือ ปูทหาร (Dotilla sp.) มีค่าความหนาแน่นที่ 302±131 ตัวต่อตารางเมตร ชนิดสัตว์พื ้นทะเลขนาด
ใหญ่ อื่ นๆ ที่ พบ ได้ แ ก่ กลุ่ม Class Polychaeta มี ค วามหนาแน่ น 170±98 ตัว ต่อ ตางรางเมตร ปูเ สฉวน
(Diogenes Sp.) มีความหนาแน่น 132±92 ตัวต่อตารางเมตร และชนิดสุดท้ ายที่พบในหาดทุ่งวัวแล่น คือ ปูลม
(Ocypode sp.) มีความหนาแน่น 57±22 ตัวต่อตารางเมตร พื ้นที่ศึกษาหาดทรายรี พบสัตว์พื ้นทะเลขนาดใหญ่
จานวน 4 ชนิด มีความหนาแน่นของสัตว์ พืน้ ทะเลเฉลี่ย 53 ตัวต่อ ตางรางเมตร สัตว์ พื ้นทะเลชนิดเด่นที่พบ
คือ ปูเสฉวน Diogenes sp. มีความหนาแน่นที่ 63±27 ตัวต่อตารางเมตร และกลุ่ม Class Polychaeta มีความ
หนาแน่นที่ 63±44 นอกจากนี ้ยังพบสิง่ มีชีวิตขนาดใหญ่ชนิดอื่นได้ แก่ จักจั่นทะเล (Hippa sp.) มีความหนาแน่น
ที่ 38±34 ตัวต่อตารางเมตร และ ปูลม (Ocypode sp.) มีความหนาแน่นที่ 25±17 ตัวต่อตารางเมตร ส่วนใน
พื ้นที่หาดบางมะพร้ าวพบสัตว์พื ้นทะเลขนาดใหญ่จานวน 4 ชนิด มีความหนาแน่นของสัตว์พื ้นทะเลเฉลี่ย 357 ตัว
ต่อตารางเมตร พบสัตว์พื ้นทะเลชนิดเด่นคือ Donax cuneatus มีความหนาแน่น 1132±113 ตัวต่อตารางเมตร
อีก 3 ชนิดที่พบในหาดบางมะพร้ าวได้ แก่ Class Polychaeta มีความหนาแน่น 604±247 ตัวต่อ ตารางเมตร
จักจัน่ ทะเล (Hippa sp.) มีความหนาแน่น 264±86 ตัวต่อตารางเมตร และชนิดสุดท้ ายที่พบคือ (Ocypode sp.)
94±67 ตัวต่อตารางเมตร (Figure 2.)
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Figure 2 The average density of Macrobenthic in Thungwualaen beach, Sairee, Bangmaparw
beach, Chumphon province.
การศึกษาชนิดและขนาดอนุภาคตะกอนดิน
จากการศึกษาชนิดและขนาดอนุภาคตะกอนดิน ในแต่ละหาดพื ้นที่ศกึ ษาพบว่าในพื ้นที่ศึกษา หาดทุ่งวัว
แล่น และหาดทรายรี มี ช นิ ด และขนาดของอนุ ภ าคตะกอนดิ น ที่ ใ กล้ เ คี ย งกัน โดยเฉลี่ย เป็ นทรายละเอี ย ด
(Fine sand) และทรายกลาง (Medium sand) อนุภาคตะกอนดินเฉลี่ยส่วนใหญ่มีขนาดอยู่ในช่วง 0.125-0.25
และ 0.25-0.50 มิลลิเมตร ส่วนในพื ้นที่ศกึ ษาหาดทุ่งวัวแล่นมีชนิดและขนาดอนุภาคตะกอนดินที่แตกต่างออกไป
จากพื น้ ที่ ศึก ษาหาดทุ่ง วั ว แล่น และหาดทรายรี คื อ มี ช นิ ด ของตะกอนดิ น เฉลี่ย โดยเฉลี่ ย เป็ นทรายหยา บ
(Coarse sand) และอนุภาคตะกอนดินเฉลีย่ ในส่วนใหญ่มีขนาดในช่วง >0.50-1 มิลลิเมตร (Table 1.)
Table 1 Grain size composition of Thungwualaen beach, Sairee, Bangmaparw beach,
Chumphon province.
Station
Thungwualaen
Sairee
Bangmaparw

>1000
0
3
38

500-1000
1
7
22

800

Grain size (mm, %)
250-500 125-250
35
62
55
32
10
2

63-125
2
0
0

<63
0
0
0
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วิจารณ์ ผลการทดลอง
จากผลการศึกษาจานวนชนิด และความหนาแน่นต่อตางเมตรของประชาคมสัตว์พืน้ ทะเลขนาดใหญ่
รวมไปถึง การศึกษาชนิ ด และอนุภ าคของตะกอนดิ น ของพืน้ ที่การศึกษาทัง้ 3 หาด ได้ แก่ หาดทุ่ง วัว แล่น
หาดทรายรี และ หาดบางมะพร้ าว ในเดือนมีนาคม ซึง่ ในช่วงเดือนมีนาคมเป็ นช่วงของฤดูแล้ งซึ่งไม่ได้ รับอิทธิพล
ของน ้าจืด และปริ มาณน ้าฝน เมื่อนาผลการศึกษาจานวนชนิดและความหนาแน่นของสัตว์พื ้นทะเลขนาดใหญ่ที่
พบในพื ้นที่หาดทั ้ง 3 หาด มาเปรี ยบเทียบกัน พบว่าประชาคมสิ่งมีชีวิตพื ้นทะเลขนาดใหญ่ที่พบในทั ้ง 3 พื ้นที่
ศึกษา มีจานวนชนิดความหลากหลายที่คล้ ายคลึงกัน โดยในทุกพื ้นที่ศึกษาจะพบสัตว์ พื ้นทะเลขนาดใหญ่ใน
Phylum Arthropoda ทั ้ง 3 พื ้นที่ศึกษา เพราะสัตว์พื ้นทะเลในกลุ่มปู เป็ นกลุ่มสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ตามบริ เวณ
พื ้นที่หาดทราย โดยสามารถพบกระจายตั ้งแต่ตอนบนสุดของหาดที่เป็ นเขตน ้าทะเลขึ ้นไม่ถึง ไปจนถึงบริ เวณเขต
น ้าลงต่าสุดจนถึงนอกชายฝั่ ง (ธรณ์ และ พันธุ์ทิพย์ , 2550) ทั ้งนี ้ในพื ้นที่ศึกษาหาดทุ่งวัวแล่นจะพบ ปูเสฉวน
(Diogenes sp.) และ ปูทหาร (Dotilla sp.) ซึ่งสัมพันธ์ กับสภาพแวดล้ อมของบริ เวณหาดทุ่งวัวแล่นที่มี ลกั ษณะ
ตะกอนดินเป็ นทรายละเอียด (Fine sand) มีอ นุภาคตะกอนดินเฉลี่ยส่วนใหญ่มีขนาดอยู่ในช่วง 0.125-0.25
ที่สง่ ผลต่อการพบและการกระจายตัวของปูทหาร (พันธุ์ทิพย์และ คณะ, 2552; Cameron, 1966) ในพื ้นที่ศึกษา
หาดทรายรี จะพบ จั๊กจั่นทะเล (Hippa sp.) และ เช่นเดียวกันกับพืน้ ที่ ศึกษาหาดบางมะพร้ าว เนื่อ งจากเป็ น
บริ เวณที่มีคลืน่ ลมค่อนข้ างแรงซึง่ สอดคล้ องตามสภาพแวดล้ อมธรรมชาติที่อยู่อาศัยของจั๊กจั่นทะเล ส่วนในกลุ่ม
Class Polychaeta เป็ นสัตว์พื ้นทะเลขนาดใหญ่ที่พบได้ ทั่วไปในบริ เวณพื ้นที่หาดทราย ซึ่งจะพบในทั ้ง 3 พื ้นที่
การศึกษา (Christopher et al., 2005) และในพื ้นที่การศึกษาหาดบางมะพร้ าวจะพบสิง่ มีชีวิตพื ้นทะเลที่แตกต่าง
จากหาดทุ่งวัวแล่นและหาดทรายรี คือหอยสองฝาชนิด (Donax cuneatus) สามารถพบได้ ทวั่ ไปบริ เวณพื ้นที่หาด
ทรายที่มีลกั ษณะเป็ นทรายละเอียดก็ยังจะสามารถพบในบริ เวณที่ลักษณะเป็ นทรายหยาบ (Coarse sand)
(Brown and McLachlan, 1990) ผลของจานวนชนิดและความหนาแน่นของประชาคมสัตว์ พื ้นทะเลสามารถ
บอกถึงความหลากหลายทางชีวภาพ ทั ้งยังนาไปประยุกต์ใช้ ในการศึกษาประชาคมสัตว์พื ้นทะเลขนาดใหญ่ใน
พื ้นที่เดียวกัน หรื อ พื ้นที่ที่มีลกั ษณะคล้ ายคลึงที่ได้ ทาการศึกษา แต่ทั ้งนี ้ควรมีจานวนครั ง้ ในการเก็บตัวอย่างเพิ่ม
เพื่อนามาเปรี ยบเทียบในพื ้นที่ว่ามีการเปลีย่ นแปลงหรื อไม่

สรุป
การจากสารวจประชาคมสิง่ มีชีวิตพื ้นทะเลในบริ เวณหาดทราย 3 พื ้นที่การศึกษา ในเดือนมีนาคม 2558
ประกอบไปด้ วย หาดทุ่งวัวแล่น หาดทรายรี และหาดบางมะพร้ าว มีความหนาแน่นเฉลี่ย 116, 53, 357 ตัวต่อ
ตารางเมตรตามลาดับ เมื่อเปรี ยบเทียบข้ อมูลชนิดสิ่งมีชีวิตพืน้ ทะเลขนาดใหญ่ที่พบในพื ้นที่หาดทัง้ 3 พืน้ ที่
พบว่าชนิดของสิง่ มีชีวิตขนาดใหญ่มีความคล้ ายกัน โดยพบสิง่ มีชีวิตพื ้นทะเลขนาดใหญ่แบ่งออกเป็ น 6 กลุ่มจาก
3 ไฟลัม ได้ แก่ Phylum Annelida, Phylum Mollusca และ Phylum Arthropoda โดยกลุม่ สิง่ ที่ชีวิตชนิดเด่นที่พบ
ทั ง้ 3 พื น้ ที่ ศึ ก ษาคื อ กลุ่ ม ของ Class Polychaeta และกลุ่ ม ปู และสุด ท้ ายคื อ หอยสองฝาชนิ ด
(Donax cuneatus) ซึง่ สัตว์พื ้นทะเลขนาดใหญ่ทั ้ง 3 ไฟลัม จะสามารถพบได้ ทวั่ ไปในระบบนิเวศหาดทราย
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การศึกษากระแสนํา้ และตะกอนบริเวณแหล่ งดํานํา้ ปะการังเทียมและเรือจมมัตโพน
บริเวณเกาะล้ าน จ.ชลบุรี
The Study of Water Current and Sediment around the Artificial Reefs and Mattapon Ship
Wreck, Koh Lan, Chonburi Province
จิตราภรณ์ ฟั กโสภา1* สุชาย วรชนะนันท์1 และ ชนกพร คําพระ1
Jitraporn Phaksopa1*, Suchai Worachananant1 and Chanokporn Khamphra1

บทคัดย่ อ
ปั จจัยทางกายภาพมีความสําคัญในการประเมินความเหมาะสมของแหล่งที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตทาง
ทะเล การศึกษานี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบทางกายภาพบริ เวณแหล่งท่องเที่ยวดํา
นํ ้าเรื อจมมัตโพน ซึ่งตั้งอยู่บริ เวณเกาะล้ าน จังหวัดชลบุรี โดยทําการสํารวจในปี 2559 ครั้งที่ 1 ในช่วงฤดูแล้ ง
(เดือนมีนาคม) และครัง้ ที่ 2 ในช่วงฤดูฝน (เดือนกรกฎาคม) พบว่าขนาดอนุภาคดินตะกอนในครัง้ ที่ 1 ส่วนใหญ่มี
ขนาด 125-250 μm และ 250-500 μm ส่วนในครั้งที่ 2 พบว่าอนุภาคดินตะกอนส่วนใหญ่ขนาด 125-250 μm
และปริ มาณนํ ้าในตะกอนดินมีคา่ สูงกว่า ส่วนอัตราการตกตะกอนพบว่า ในครั้งที่ 1 ข้ อมูลไม่สมบูรณ์ ส่วนในครั้ง
ที่ 2 อัตราการตกตะกอนมีคา่ สูงบริ เวณด้ านข้ างของพื ้นที่ศกึ ษา และทําการตรวจวัดกระแสนํ ้าในการสํารวจครั้งที่
2 ที่ความลึก 2 และ 10 เมตร พบว่ากระแสนํ ้าได้ รับอิทธิพลจากนํ ้าขึ ้นนํ ้าลงเป็ นหลัก โดยกระแสนํ ้าที่ระดับ 2
เมตรเคลื่อนที่ด้วยความเร็ วประมาณ 0.15 เมตร/วินาที ในทิศทางตะวันออกเฉียงเหนือและตะวันตกเฉี ยงใต้
กระแสนํ ้าในทั ้งสองความลึกมีขนาดและทิศทางใกล้ เคียงกันแต่ในระดับที่ลกึ กว่ามีคา่ มากกว่าเพียงเล็กน้ อย

ABSTRACT
The dynamics of water currents and sediments are important to access the ecological
potential for marine habitats. This study aims to evaluate the distribution of those parameters during
two seasons in 2016 (dry season in March and wet season in July) around the diving site - the
Mattapon Ship Wreck located nearby Ko Lan, Chonburi Province. The results showed that the grain
size distribution was distinctive during two seasons. During the dry season, the sediments consisted
of the mixture of fine sand (125-250 μm) and medium sand (250-500 μm), otherwise the fine sand
was dominant in wet season. The water content was higher during the wet season. The sedimentation
rate varied significantly, however, the data was incomplete in dry season. During wet season, the
sedimentation rate was particular high in both right and left side of the study area. For the water
current, the study was carried out at two levels (2m and 10m) in the wet season. The currents were
dominated by the tidal forcing. The surface current was moving with around 0.15 m/s in the NE and
SE direction. The surface current was not different with the deeper current although it was slightly
slower.

Key Words: Physical parameters, Mattapon Ship Wreck, Sediment, Water Content, Grain size, Sedimentation rate
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คํานํา
ทรั พ ยากรธรรมชาติ ท างทะเลของประเทศไทยมี จํ า นวนจํ า กั ด อี ก ทั้ง ยั ง มี ก ารใช้ ประโยชน์ จ าก
ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลอย่างมากจนทําให้ ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลลดลงหรื อเสื่อมโทรมลงไปอย่าง
ชัดเจน เช่น การขยายตัวของการท่องเที่ยวที่เกิดขึ ้นอย่างรวดเร็ ว การทําประมงโดยใช้ เรื อและเครื่ องมือทําประมง
ที่ผิดประเภทส่งผลให้ ปริ มาณสัตว์นํ ้าในทะเลลดลง เป็ นต้ น ปะการังเทียมจึงเป็ นแนวคิดหนึ่งที่นํามาใช้ ในการช่วย
แก้ ไขปั ญหาเหล่านั้น ดังนั้นจึงมีการพัฒนาปะการังเทียมหลายรูปแบบ เพื่อทดแทนปะการังตามธรรมชาติที่เสื่อม
โทรมลง ไม่วา่ จะเป็ นปะการังเทียมรูปเหลี่ยม ทรงโดม หรื อเรื อจม เป็ นต้ น
เมื่อปี งบประมาณ พ.ศ. 2555 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ ง สํานักอนุรักษ์ ทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่ ง ส่วนอนุรักษ์ และฟื น้ ฟูฯ ได้ จดั ทําโครงการฟื น้ ฟูระบบนิเวศทางทะเล จังหวัดชลบุรี และจังหวัดระยอง เฉลิม
พระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในวโรกาสทรงเจริ ญพระชนมายุ 60 พรรษา
สําหรับในพื ้นที่จงั หวัดชลบุรีเป็ นการจัดวางเรื อจมมัตโพน เพื่อให้ เป็ นแหล่งท่องเที่ยวดํานํ ้า ลดผลกระทบจากการ
ท่องเที่ยวดํานํ ้าที่มีผลต่อแนวปะการังธรรมชาติ และสามารถเพิ่มรายได้ ให้ กบั ประชาชนในพื ้นที่ และในปี พ.ศ.
2558 ได้ มีการจัดวางปะการังเทียมรูปทรงสี่เหลี่ยมจัตรุ ัสเพิ่มเติมรอบเรื อจมมัตโพนอีกด้ วย
ดัง นัน้ การศึก ษาถึ ง ผลกระทบในบริ เ วณนั้น ๆ หลัง จากมี ก ารจัด วางปะการั ง เที ย มจึ ง เป็ นเรื่ อ งที่ มี
ความสําคัญมาก ได้ แก่ อัตราการตกตะกอน ขนาดอนุภาคของดิน และกระแสนํ ้า เป็ นต้ น ดังนั้นการวิจยั ครั้งนี ้มี
วัตถุประสงค์เพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลงของตะกอนและอิทธิพลจากกระแสนํ ้าในบริ เวณพื ้นที่ศกึ ษา เพื่อนําไป
เป็ นข้ อมูลพื ้นฐานในการคาดณ์การจมตัวของเรื อ และปะการังเทียมบริ เวณใกล้ เคียง อีกทั้งเป็ นข้ อมูลพื ้นฐานใน
การใช้ ประโยชน์ของรูปแบบแนวปะการังเทียมเพื่อการจัดการที่อยูอ่ าศัยของสัตว์นํ ้าต่อไปในอนาคต

อุปกรณ์ และวิธีการ
พื ้นที่ศกึ ษาตั้งอยูท่ ี่ เกาะล้ าน เมืองพัทยา จ.ชลบุรี จุดพิกดั N 12°53.813' E 100°47.015' ทําการสํารวจ
ทั้งสิ ้น 2 ครั้ง คือครั้งที่ 1 ช่วงฤดูแล้ ง (เดือนมีนาคม พ.ศ. 2559 ช่วงเปลี่ยนฤดูมรสุม) และครั้งที่ 2 ช่วงฤดูฝน
(เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2559 ช่วงฤดูมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ )
การศึกษาข้ อมูลพื ้นฐานทางกายภาพบริ เวณเรื อจมมัตโพนและปะการังเทียม มีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
การวัดกระแสนํา้
ทําการศึกษาขนาดและทิศทางของกระแสนํ ้าบริ เวณพื ้นที่ศึกษา ในการสํารวจครัง้ ที่ 2 โดยตรวจวัด
ข้ อมูลความเร็ วและทิศทางกระแสนํ ้าเป็ นรายชัว่ โมงต่อเนื่องกัน 25 ชัว่ โมง ที่ 2 ระดับนํ ้าความลึก (2 เมตร และ
10 เมตร จากผิวนํ ้า) ด้ วยเครื่ องวัดกระแสนํ ้า (Valeport105)
การศึกษาลักษณะของตะกอน
การศึกษาในครั้งนี ้ทําการเก็บข้ อมูลของอัตราการตกตะกอน ชนิดของดินตะกอน และปริ มาณนํ ้าในดิน
ตะกอนในบริ เวณพื ้นที่ศึกษา เพื่อพิจารณาผลกระทบต่อการวางตัวของเรื อมัตโพนและปะการังเทียมที่ทําการ
ติดตั้ง และผลกระทบต่อสิ่งมี ชีวิตที่อาศัยอยู่บนพืน้ ดินบริ เวณนี ้ โดยกํ าหนดจุดที่ทําการเก็ บข้ อมูลอัตราการ
ตกตะกอนทั้ง 4 ด้ านรอบนอกแนวปะการังเทียม (T1-T4) และ ขนาดตะกอนดิน (Grain Size) และปริ มาณนํ ้าใน
ตะกอนดิน (Water Content: WC) 8 จุดเก็บตัวอย่าง โดยแบ่งเป็ นรอบเรื อทั ้ง 4 ด้ าน (C11, C12, C31, C41)
และรอบนอกแนวปะการังเทียม ทัง้ 4 ด้ าน (C12, C22, C32, C42) (Figure 1)
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Figuure 1 Left) Study Area: Maattapon Shipp Wreck surroounded with the artificial reefs are loccated at
the ssouth-easterrn side of Ko Lan Right) AAll stations for sediment samples com
mposed of seddiment
traps (T1, T2, T33, T4) and cores (C11, C112, C21 C22,, C31, C32, C41,
C C42) aroound the study area
(from
m: googleearrth)
1.อัตั ราการตกตะะกอน (sedimeentation rate))
ในการศึกษาอั
ก ตราการรตกตะกอนใช้ ออุปกรณ์ดกั ตะะกอน (sediment trap) ซึง่ ทําจากท่อ PVVC ขนาดเส้ น
ผ่านนศูนย์กลาง 100 เซนติเมตร สูงู 30 เซนติเม ตร ผูกติดกับโครงเหล็
โ
ก จํานวน
น 2 กระบออก (Figure 2)) โดยด้ านล่าง
ผูกติดกับทุ่นนํ ้าหนนักและด้ านบนนผูกติดกับทุ่นนลอยไว้ เพื่อบังั คับให้ sedim
ment trap อ ยู่ในลักษณะตตังตรง
้ ในการร
วาง sediment trrap จะทํากาารวางไว้ สงู จากกพื ้นท้ องนํ ้าปประมาณ 50 เซนติเมตร โดดยทําการทิ ้งไว้ว้ เป็ นเวลา 24
ชัว่ โมมง เมื่อครบ 24 ชัว่ โมงแล้ วจึ
ว งนําขึ ้นมาตตังทิ
้ ้งไว้ ให้ ตกตตะกอน นําตะะกอนที่ได้ ใส่ข วดเก็บตัวอย่าง
า นํากลับมา
วิเครราะห์ หาอัตราาการตกตะกออน (sedimentation rate) ในห้ องปฏิบัติการ โดยนนําตัวอย่างตะะกอนไปอบที่
อุณหหภูมิ 105 ˚C จนนํ
จ ้าหนักคงทีที่ จากนันทํ
้ ากการบันทึกนํ ้าหหนักแห้ ง และนํนําไปคํานวณอัอัตราการตกตะกอนต่อไป

Figuure 2 Sedimeent trap and the installatiion of sediment trap undderwater andd examples of
o sedimnentt
sam
mples collecteed by hand core
c samplerr
2.ขนนาดตะกอนดิน (Grain Sizee)
ทําการเก็ก็บตัวอย่างตะกอนดินด้ วยวิ ธีี Hand coree sampler โดดยการดํานํ ้าแแบบ SCUBA diving ลงไป
กดทท่ออะคลีลิคใสส ขนาดเส้ นผ่านศู
า นย์กลาง 5 เซนติเมตร สูง 15 เซนติเมตร
ม (Figure 22) ดัดแปลงจาก Mudroch
and MacKnight (1994)
(
ในแต่ละจุ
ล ดเก็บตัวออย่างจะทําการรกดท่อในลงไปปในแนวดิง่ แลละตังฉากกั
้
บพื ้นท้
้ องนํ ้า
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ตัวอย่างดินตะกอนที่เก็บมาได้ จะถูกนํามาตัดแบ่งเป็ นชั้น หนาชั ้นละ 2 เซนติเมตร จนหมดระดับชั้นดิน
จากนั้นทําการวิเคราะห์ตามวิธีการของ Sompongchaiyakul (1989) โดยการนําดินมาร่ อนผ่านตะแกรงที่มีช่อง
ตาขนาด 63, 125, 250, 500 และ 1000 μm โดยเรี ยงกันให้ ตะแกรงที่มีช่องตาขนาดใหญ่ที่สดุ อยู่ด้านบนและ
ขนาดตาเล็กที่สดุ อยู่ด้านล่าง ใช้ วิธีการร่ อนแบบเปี ยก (wet sieving) จากนันคํ
้ านวณหาร้ อยละของขนาดอนุภาค
ดินตะกอน
สําหรับการจําแนกตัวอย่างดินตะกอนตามขนาดของอนุภาคตะกอน ใช้ การจําแนกดินตะกอนได้ สําหรับ
ทุกประเภทของแหล่งนํา้ โดยจําแนกชนิดของดินตะกอนตามขนาดอนุภาค (เส้ นผ่านศูนย์กลาง) ของตะกอน
(grain size) โดยวิธีของ Wentworth (Gray, 1981)
3.ปริ มาณนํ ้าในตะกอนดิน (Water Content: WC)
ทําการวิเคราะห์ปริ มาณนํ ้าในตะกอนดินตามวิธีของ Chuan and Sugahara (1984) โดยทําการชัง่
นํ ้าหนักถ้ วย aluminium foil จากนั้นนําดินตะกอนเปี ยก 1 - 2 กรัม ใส่ลงในถ้ วย aluminium foil เพื่อทําการชัง่
นํ ้าหนักรวมระหว่างถ้ วย aluminium foil และตัวอย่างดินตะกอน จากนั้นนําตัวอย่างดินตะกอนเข้ าตู้อบ (hot air
oven) ที่อุณหภูมิ 70ºC เป็ นเวลา 3 วัน จากนันทํ
้ าการชั่งนํ ้าหนักและคํานวณหาร้อยละของปริ มาณนํ ้าในดิน
ตะกอน

ผลและวิจารณ์ ผลการทดลอง
ทิศทางของกระแสนํา้
ในบริ เวณพื ้นที่ศกึ ษามีลกั ษณะนํ ้าขึ ้นนํ ้าลงเป็ นแบบนํ ้าผสม (กรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรื อ, 2559) และ
ในช่วงที่ทําการเก็บข้ อมูล (การสํารวจครัง้ ที่ 2) ตรงกับวันขึ ้น 8 คํ่า ซึง่ เป็ นช่วงนํ ้าตาย (neap tide) ทําให้ มีการ
เปลี่ยนแปลงของระดับนํ ้าขึ ้นนํ ้าลง (tidal range) มีคา่ ค่อนข้ างตํ่า จากผลการตรวจวัดกระแสนํ ้าในทั้งสองระดับ
ความลึก (Figure 3) พบว่าในพื ้นที่ศกึ ษากระแสนํ ้าบริ เวณนี ้ได้ รับอิทธิพลจากนํ ้าขึ ้นนํ ้าลงเป็ นหลัก โดยกระแสนํ ้า
ที่ระดับ 2 เมตร มีความเร็ วอยูท่ ี่ประมาณ 0.15 เมตรต่อวินาที โดยเคลื่อนที่ในทิศทางตะวันออกเฉียงเหนือในขณะ
นํ ้าขึ ้นและเคลื่อนที่ไปทางตะวันตกเฉียงใต้ ในขณะนํ ้าลง สําหรับกระแสนํ ้าที่ระดับความลึก 10 เมตร มีความเร็ ว
อยู่ที่ประมาณ 0.17 เมตรต่อวินาที ส่วนทิศทางการเคลื่อนที่ของกระแสนํ ้านั้นไปในทิศทางเดียวกับที่ระดับความ
ลึก 2 เมตร เมื่อทําการเปรี ยบเทียบกระแสนํ ้าในทั้งสองระดับความลึกพบว่ามีขนาดและทิศทางใกล้ เคียงกันแต่ใน
ระดับที่ลกึ กว่ามีคา่ มากกว่าเพียงเล็กน้ อยเท่านั ้น เนื่องจากพื ้นที่ศกึ ษามีระดับความลึกนํ ้ามากที่สดุ อยู่ที่ประมาณ
22 เมตร แต่เนื่องจากข้ อจํากัดของอุปกรณ์การตรวจวัดกระแสนํ ้าจึงไม่สามารถตรวจวัดกระแสนํ ้าที่ระดับความ
ลึกที่ใกล้ เคียงกับความลึกที่เป็ นที่ตั้งของเรื อได้
การศึกษาลักษณะของตะกอน
อัตราการตกตะกอนของอนุภาค
จากการศึกษาอัตราการตกตะกอนของอนุภาคในพื ้นที่บริ เวณเรื อจมมัตโพนและแหล่งปะการั งเทียม
บริ เวณเกาะล้ าน พบว่า อัตราการตกตะกอนมีความแตกต่างกัน โดยบริ เวณพื ้นที่หน้ าเรื อจะมีอตั ราการตกตะกอน
สูงกว่าบริ เวณท้ ายเรื ออย่างชัดเจน
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ในการเก็็บตัวอย่างครังที
ง้ ่ 1 sediment trap เกิดการพลิกควํ่า 2 จุด คือบริ เวณ
ณทางด้ านขวาาและซ้ ายของ
เรื อจจมมัตโพน ส่วนบริ
น เวณหน้ าเรืเ ือมัตโพน (จุดเก็บตัวอย่าง T1) และท้ ายเรื
ย อจมมัตโพนน (จุดเก็บตัวอย่
อ าง T2) พบ
อัตราาการตกตะกออนมีคา่ เป็ น 1,514.13 และ 323.53 กรัมต่ตอตารางเมตรรต่อวัน ตามลําาดับ ซึง่ จะเห็นได้
น ว่าบริ เวณ
ณ
หน้ าาเรื อจมมัตโพนนมีอตั ราการตตกตะกอนสูงกกว่าถึง 4.6 เทท่าเมื่อเทียบกับั บริ เวณท้ าย เรื อมัตโพน ส่วนในการเก็
ว
บ
ตัวอย่างครัง้ ที่ 2 พบว่
พ า บริ เวณ
ณหน้ าเรื อจมมัตตโพน (จุดเก็บตั
บ วอย่าง T1) ท้ ายเรื อจมมัตั โพน (จุดเก็บตั
บ วอย่าง T2)
ด้ านนขวาของเรื อจมมัตโพน (จุดเก็
ด บตัวอย่าง T3) และด้ านซ้ ายของเรื อจมมัตโพน (จุดดเก็บตัวอย่าง T4) พบอัตรา
การตตกตะกอนมีคาเป็
่ น 305.833 195.13 5122.75 และ 7788.43 กรัมต่อตารางเมตรต่อววัน ตามลําดับ ซึง่ จะเห็นว่า
อัตราาการตกตะกออนมีคา่ สูงสุดที่บริ เวณด้ านซ้ซ้ ายของเรื อจมมัตโพน
A

B

C

Figuure 3 A) Timee variation of tidal elevation from Hydrographic Department, Royal TThai Navy at Sattahip
Station. B) The 255 hourly magnnitude and dirrection of wateer current data at 2 m deptth below the surface
s
w current
meaasured on Julyy 11-12, 2016 starting from 1 pm C) The 25 hourly maagnitude and direction of water
s
measured on July 11-12, 2016 starting
s
from 1 pm
dataa at 10 m deptth below the surface

Figuure 4 Left) Seedimentationn rate at all saampling stations on each side of the sstudy area Right)
R The
com
mparison of percentage
p
off water conteent in the seddiment sample at 0-2 cm from the obsservation
ในการเก็ก็บข้ อมูลในครัรัง้ ที่ 2 เป็ นช่ววงเดือนกรกฎาาคมซึ่งเป็ นช่วงลมมรสุ
ว
มตะะวันตกเฉียงใต้ต้ (ช่วงฤดูฝน)
กระ แสนํ า้ จึงพัดพาตะกอนจาก
พ
กทางอ่าวไทยยมายังบริ เวณ
ณพืน้ ที่ศึกษา จากตําแหน่งงที่ตงั ้ ของพืน้ ที่ศึกษาตัง้ อยู่
บริ เววณทางด้ านทิทิศตะวันออกเเฉี ยงใต้ ของเกกาะล้ าน โดยพืพืน้ ที่ทางด้ านซ้
น ายของพืน้ ที ่ศึกษาเป็ นเสสมือนที่ดกั ดิน
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ตะกอนที่ถกู พัดพามาจากอ่าวไทย ดังนันจึ
้ งส่งผลให้ อตั ราการตกตะกอนทางด้ านซ้ ายของเรื อจมมัตโพนมีคา่ มาก
ที่สดุ เมื่อเทียบกับจุดเก็บตัวอย่างอื่น ๆ
ส่วนการเปลี่ยนแปลงของอัตราการตกตะกอนตามเวลาเมื่อเทียบจากการเก็บตัวอย่างทั้ง 2 ครัง้ พบว่า
ในอัตราการตกตะกอนในช่วงที่ 2 มีแนวโน้ มว่าตํ่ากว่าอัตราการตกตะกอนในครั้งที่ 1 (Figure 4)
แต่อย่างไรก็ตามในบริ เวณพื ้นที่ศกึ ษามีอตั ราการตกตะกอนไม่สงู มากเมื่อเทียบกับพื ้นที่อื่น เช่น บริ เวณ
พื ้นที่อ่าวบางปูในเดือนสิงหาคม พ.ศ.2551 ซึง่ เป็ นเดือนที่ใกล้ เคียงกับการเก็บตัวอย่างครั้งที่ 2 (เดือนกรกฎาคม)
ซึง่ เป็ นช่วงฤดูฝน มีอตั ราการตกตะกอนสูงถึง 10,000 กรัมต่อตารางเมตรต่อวัน (แสงเทียนและคณะ, 2552) แต่
เนื่องจากบริ เวณพื ้นที่อ่าวบางปูความลึกน้ อยค่อนข้ างตื ้นน้ อยกว่า 5 เมตร จึงอาจเกิดการ resuspension ของ
ตะกอนได้ งา่ ยขึ ้นอีกทั ้งยังตั้งอยูใ่ กล้ กบั ปากแม่นํ ้าอีกด้ วยจึงส่งผลให้ อตั ราการตกตะกอนมีคา่ สูง
ขนาดอนุภาคดินตะกอน
จากการศึกษาขนาดอนุภาคดินตะกอนบริ เวณพื ้นที่ศึกษาทัง้ สองครัง้ พบว่า ในการสํารวจครั้งที่ 1
อนุภาคดินตะกอนส่วนใหญ่มีขนาด 125-250 μm (ทรายละเอียด: fine sand) และขนาด 250-500 μm (ทราย
ขนาดปานกลาง: medium sand) ส่วนในการสํารวจครัง้ ที่ 2 พบว่า อนุภาคดินตะกอนส่วนใหญ่มีขนาด 125-250
μm (ทรายละเอียด: fine sand) รายละเอียด ดังนี ้
ในการสํารวจครั้งที่ 1 เดือนมีนาคม พ.ศ.2559 พบว่าตะกอนที่ระดับ 0-2 เซนติเมตร (Figure 5A) ใน
เกือบทุกจุดเก็บตัวอย่างตะกอนดินมีขนาด 125-250 μm (ทรายละเอียด: fine sand) ยกเว้ นในจุดเก็บตัวอย่างที่
C22 และ C42 ตะกอนดินที่พบส่วนใหญ่ขนาด 250-500 μm (ทรายขนาดปานกลาง: medium sand) และจาก
ผลการศึกษาขนาดของตะกอนดินตามความลึก 0-12 เซนติเมตร (Figure 6) บางจุดเก็บตัวอย่างสามารถเก็บได้
ถึงที่ระดับความลึก 0-14 เซนติเมตร พบว่าในทุกจุดเก็บตัวอย่างตะกอนดินมีสดั ส่วนหลักจากทรายละเอียดและ
ทรายขนาดปานกลาง ยกเว้ นในจุดเก็บตัวอย่างที่บริ เวณกาบซ้ ายของเรื อทั้ง C41 และ C42 นอกจากทรายขนาด
ปานกลางและทรายละเอียดแล้ วยังมีสดั ส่วนทรายหยาบ (coarse sand) ซึง่ มีขนาดอนุภาค 500-1000 μm เข้ า
มาเป็ นองค์ประกอบหลักอีกด้ วย (Figure 5A)
ในการสํารวจครัง้ ที่ 2 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2559 พบว่าตะกอนที่ระดับ 0-2 เซนติเมตร (Figure 5B)
สัดส่วนหลักของอนุภาคดินตะกอนมี 2 ขนาดคือ ทรายละเอียด (ขนาด 125-250 μm) และทรายหยาบมาก
(ขนาดมากกว่า 1000 μm) ยกเว้ นในจุดเก็บตัวอย่าง C42 พบว่าตะกอนดินส่วนใหญ่เป็ น ทรายละเอียด ทราย
ละเอียดมาก (very fine sand: 63-125 μm) และ silt and clay (<63 μm) คิดเป็ นร้ อยละ 34.45 16.67 และ
29.67 ตามลําดับ และจุดเก็บตัวอย่าง C11และ C21 พบว่ามีตะกอนหยาบมาก (ขนาดมากกว่า 1000 μm) เป็ น
องค์ประกอบหลัก และจากผลการศึกษาขนาดของตะกอนดินตามความลึก 0-12 เซนติเมตร (Figure 7) บางจุด
เก็บตัวอย่างสามารถเก็บได้ ถึงที่ระดับความลึก 0-14 เซนติเมตร พบว่าในทุกจุดเก็บตัวอย่างตะกอนดินมีสดั ส่วน
หลักจากทรายละเอียดและทรายหยาบมาก มีลกั ษณะดินเป็ นทรายหยาบมากในทุกสถานีและทุกระดับความลึก
นั้นส่วนใหญ่เศษเป็ นเปลือกหอยและเศษปะการัง
จากการเปรี ยบเทียบจะเห็นได้ วา่ ทรายละเอียด เป็ นดินตะกอนชนิดหลักในบริ เวณพื ้นที่ศกึ ษา และในทั้ง
สองครัง้ ชนิดดินตะกอนที่พบมีความแตกต่างกันอย่างชัดเจน โดยพบว่าในช่วงการสํารวจครั้งที่ 2 นั ้นจะพบชนิด
ของดินตะกอนที่เป็ นสัดส่วนหลักได้ แก่ ทรายละเอียด ทรายหยาบมากรวมไปถึงซากปะการัง และโคลนปนทราย
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ต่างจจากการสํารวจครัง้ ที่ 1 จะพบชนิดของงดินตะกอนที่เป็
เ นสัดส่วนหลลักได้ แก่ ทรายยละเอียด ทรายขนาดปานน
กลาง แต่อย่างไรก็ก็ตามพบว่าจุดเก็
ด บตัวอย่างงบริ เวณด้ านซ้ซ้ ายเรื อ C42 มีลกั ษณะขอองตะกอนที่แตกต่
ต างจากจุด
ล
มที่แตกต่างกักันในทัง้ สองชช่วง ส่งผลต่อ
เก็ บ ตัวอย่างอื่ น ๆ อย่างชัดเจนน อาจเนื่ องมมาจากอิทธิ พลของลมมรสุ
อิทธิพลของกระแสสนํ ้า การพัดพาของตะกอนจจากบริ เวณอืน่ ๆ
A

B

Figgure 5 Distribbution of Grainn Size (%) at 00-2 cm from sampling
s
stations A) Dry seeason B) Wet season

Grrain size (μm)
Figgure 6 The vertical profilee of Grain Sizze (%) from sampling
s
stations during dry season (March 20166)
ปริ มาณนํ ้าในตะกกอนดิน (Water Content: W
WC)
จากการศึศึกษาปริ มาณ
ณนํ ้าในดินตะกกอนบริ เวณแหหล่งท่องเที่ยวดํานํ ้าปะการัรัง เทียม เรื อมัตโพน
ต จังหวัด
ชลบุบุรี พบว่าปริ มาณนํ
า ้าในดินตะะกอนในครัง้ ที่ 2 (เดือนกรกฎฎาคม) มีคา่ สูงกว่าในครัง้ ที่ 1 (เดือนมีนาคม) ในทุก ๆ
จุดเก็ก็บตัวอย่างดังแสดงใน
ง
(Figgure 4) ซึง่ เป็ นนปริ มาณนํ ้าในนตะกอนดินทีระดั
่ บความลึก 0-2 เซนติเมตร
ม โดยครัง้ ที่
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1 แลละครัง้ ที่ 2 ปริ
ป ิ มาณนํ ้าในดิดินตะกอนมีคา่าอยู่ในช่วงร้ อยละ
ย 6.84±0.92 - 29.37±±0.49 และ 27.33±0.73 –
53.556±0.76 ตามลลําดับ
C31

Grain size (μm
m)
Figgure 7 The vertical profilee of Grain Sizze (%) from sampling
s
stations during wet season (July 2016)
เมื่อพิจารรณาแต่ละจุดเก็บตัวอย่าง ใในการเก็บตัวอย่
อ างครัง้ ที่ 1 จะเห็นได้ ว่าปปริ มาณนํ ้าในดิดินตะกอนชัน้
บนไม่แตกต่างกันมากนั
น
กยกเว้ นเพี
น ยงจุดเก็บบตัวอย่างที่ C442 ส่วนปริ มาณนํ ้าในดินตตะกอนของจุดเก็
ด บตัวย่างที่
C21 มีคา่ สูงสุดอยู่ที่ร้อยละ 299.37±0.49 แลละจุดเก็บตัวอย่
อ างที่ C42 มีปริ มาณนํ ้าในนตะกอนดินตํ่าที่สดุ เท่ากับ
ร้ อยลละ 6.84±0.922 ส่วนในครังที
ง้ ่ 2 พบว่าปปริ มาณนํ ้าในดินตะกอนของแต่ละจุดเก็บบตัวอย่างค่อนข้
น างแตกต่าง
อย่างงชัดเจน โดยพพบว่าจุดเก็บตัวอย่างที่ C422 มีปริ มาณนํนํ ้าในดิ
้ นตะกอนสูงสุดร้ อยละะ 53.56±2.166 และจุดเก็บ
ตัวอย่างที่ C41 มีปริ
ป มาณนํ ้าในดินิ ตะกอนตํ่าสสุดร้ อยละ 27.33±0.21
จากการเเปรี ยบเทียบปริิมาณนํ ้าในดินนตะกอนพบวว่า ปริ มาณนํ ้าใในดินตะกอนชช่วงลมมรสุมตะวั
ต นตกเฉียง
ใต้ (เดือนกรกฎาคคม พ.ศ.2559) มีคา่ มากกว่าาช่วงเปลี่ยนมรรสุม (เดือนมีนาคม
น พ.ศ.25559) เนื่องจากกองค์ประกอบ
ของออนุภาคดินตะะกอนแต่ละพื ้นที
้น ่มีความแตตกต่างกัน มีผลต่อความสามารถในการอ้อุ้มนํา้ ของดินตะกอนแต่ละ
ชนิดดต่างกัน (จารุมาศ,
ม 2548) หากดิ
ห นตะกอนนมีลกั ษณะเป็ป็ นดินโคลน เลลนละเอียดหรื ออดินเหนียว จะมีคณ
ุ สมบัติ
ในกาารอุ้มนํ ้าได้ ดี หากดิ
ห นมีลกั ษณะเป็
ษ
นดินทรรายจะสามารถถอุ้มนํ ้าได้ น้อย

สรุป
จากการศึศึกษาการเปลีลี่ยนแปลงองค์ค์ประกอบทางกายภาพบริ เวณแหล่
ว
งท่อง เที่ยวดํานํ ้าเรือจมมั
อ ตโพนที่
ถูกล้้ อมรอบโดยปะะการังเทียมรูปทรงสี
ป ่เหลี่ยม จัตรุ ัส ซึง่ ตังอย
้ ยูบ่ ริ เวณเกาะล้ าน จังหวัดชชลบุรี โดยทําการสํ
ก ารวจครัง้
ที่ 1 ในช่วงฤดูแล้ ง (เดือนมีนาคม พ.ศ.2559)) และครัง้ ที่ 2 ในช่วงฤดูฝน (เดือนกรกฎา คม พ.ศ.25599) จากการวัด
กระแแสนํ ้าในระดับความลึ
บ
ก 2 ระดั
ร บไม่แตกต่างต่างกันมากกโดยได้ รับอิทธิพลจากนํ ้าขึ ้ ้นนํ ้าลงเป็ นหลลัก ส่วนอัตรา
การตตกตะกอนขอองดิน ขนาดอนนุภาคของดิน และปริ มาณ
ณนํา้ ในดิน แตกต่างกันไปในนแต่ละช่วงฤดดูมรสุม ซึ่งในน
เดือนนมีนาคมมีแนวโน้
น มว่าจะมีอัอตราการตกตตะกอนที่สงู กว่าในเดือนกรกฎาคม ส่วนขนนาดอนุภาคของตะกอนดิน
ในเดืดือนมีนาคมส่วนใหญ่
ว
มีความมละเอียดมากกกว่าเดือนกรกกฎคม อาจเนืองมาจากอิ
่อ
ทธิ พลของลมมรรสุมที่แตกต่าง
กัน สส่งผลให้ อิทธิ พลของกระแส
พ
สนํา้ ทําให้ การรเคลื่อนย้ ายแและการตกตะะกอนของอนุภภาคดินมีความมแตกต่างกัน
สําหรับปริ มาณนําในดิ
้า นตะกอนนช่วงมรสุมตะะวันตกเฉียงใต้ต้ (เดือนกรกฎฎาคม 2559)) มีค่ามากกวว่าช่วงเปลี่ยน
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มรสุม (เดือนมีนาคม 2559) เพราะสัดส่วนของอนุภาคของดินในบริ เวณพื ้นที่ศึกษาแตกต่างกันออกไป โดย
อนุภาคของดินที่หยาบจะทําให้ มีการไหลผ่านของนํ ้าได้ ดีและมีปริ มาณสารอินทรี ย์เหลืออยู่น้อย มักไม่เหมาะต่อ
การอยูอ่ าศัยของสิง่ มีชีวิต ในทางตรงกันข้ าม ดินที่มีอนุภาคละเอียด เช่น ดินโคลนซึง่ มีขนาดอนุภาคที่คอ่ นข้ างอัด
แน่นมาก อย่างไรก็ตามเนื่องจากดินประเภทนี ้มักมีการไหลเวียนของนํ ้าตํ่า ทําให้ ปริ มาณออกซิเจนที่ละลายนํ ้าใน
ช่องว่างระหว่างเม็ดดินตํ่าไปด้ วย (จารุ มาศ, 2548) ดังนันช่
้ วงฤดูมรสุมจึงส่งผลกระทบโดยตรงต่อองค์ประกอบ
ทางกายภาพซึ่งมีความสําคัญต่อระบบนิเวศใต้ นํ ้าทั ้งในด้ านแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์นํ ้า และด้ านการท่องเที่ยว
และข้ อมูลองค์ประกอบทางกายภาพนี ้สามารถนําไปเป็ นข้ อมูลพื ้นฐานในการจัดการต่อไปในอนาคตได้ อีกด้ วย
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การสารวจชนิดปลาในแม่ นา้ ปั ว จังหวัดน่ าน
Exploration on Fish Fauna in Pua River, Nan Province, Northern Thailand
อมรชัย ล้ อทองคา1* เชาวลีย์ ใจสุข1 และ ปกรณ์ สุนทรเมธ1
Amornchai Lothongkham1*, Chaowalee Jaisuk1 and Pakorn Sunthornmeth1

บทคัดย่ อ
การสารวจชนดปปลาในแมนนาำ ปว ว จวหวววปนนาน มีเป้าวมายเพื่อศึกษาชนดปปลาที่มีการแพรน กระจายใน
แมนน ำาปว ว อาเภอปว ว จวหวววปนนาน โปยทาการสารวจระววนาหเปือนสดหวาคม 2558 ถึหเปือนพฤษภาคม 2559 จากจุป
สารวจ 7 สถานี ๆ ละ 3 ครวหำ ตามฤปูกาล พบปลาไมนน้อยกวนา 1 ซีรีส์ยนอย 12 อวนปวบ 24 วหศ์ 49 สกุล 59 ชนดป
โปยอวนปวบที่มีจานวนชนดปปลามาก ไป้ แกน Cypriniformes จานวน 35 ชนดป (59.3%), Siluriformes จานวน 7 ชนดป
(11.9%), และ Anabantiformes จานวน 4 ชนดป (6.8%) ตามลาปวบ สาวรวบวหศ์ที่มีจานวนชนดปปลามาก คือ
Cyprinidae จานวน 25 ชนดป (42.4%), Nemacheilidae จานวน 5 ชนดป (8.5%) และ Sisoridae จานวน 3 ชนดป
(5.1%) ตามลาปวบ ในจานวนปลา 59 ชนดปที่สารวจพบ มีปลาที่ แพรน กระจายในทุกสถานี จานวน 5 ชนดป ไป้ แกน
ปลาตะพาก ปลาขี ำยอก ปลาน ำาวมึก ปลาค้ อแมนน ำานนาน และ ปลานดล พบปลาประจาถด่น จานวน 3 ชนดป ไป้ แกน
ปลาผีเสื ำอตดปวดนแมนน ำานนาน ปลาค้ อแมนนาำ นนาน และ ปลาค้ อวววปา และพบปลาตนาหถด่นจานวน 5 ชนดป ไป้ แกน
ปลาไน ปลาปุกเทศ ปลากดนยุห ปลาวาหนกยูห และ ปลานดล
ABSTRACT
Exploration on fish fauna in Pua River, Nan Province, northern Thailand was aimed to
studying distribution of fishes in Pua River, the river in Pua District, Nan Province. This exploration
was conducted from August 2015 to May 2016 in 7 sampling stations by collected 3 times each
station followed the season. There were no less than one subseries, 12 orders, 24 families, 49 genera
and 59 species found. The dominant orders were 35 species of Cypriniformes (59.3%), 7 Species of
Siluriformes (11.9%) and 4 species of Anabantiformes (6.8%) respectively. The dominant families
were 25 species of Cyprinidae (42.4%), 5 species of Nemacheilidae (8.5%) and 3 species of
Sisoridae (5.1%) respectively. Five species, Hypsibarbus vernayi, Mystacoleucus obtusirostris,
Opsarius koratensis, Mastacembelus armatus, Schistura menanensis and Oreochromis niloticus
were found in all sampling stations. Three species, Hemimyzon nanensis, Schistura menanensis and
Sectoria atriceps were an endemic species to the river. Five alien species, Cyprinus carpio,
Clarias gariepinus, Gambusia affinis, Poecilia reticulata and Oreochromis niloticus were found.
Key Words: Fish, Pua River, Upper Nan River basin, Nan Province
*Corresponding author; e-mail address: amornchai@rmutl.ac.th
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คานา
แมนน ำาปว ว เป็ นแมนน ำาสาขาขอหลุนมแมนน ำานนานตอนบน โปยมีต้นน ำาจากเทือกเขาสูหทาหป้ านทดศตะววนออก
ขอหอาเภอปว ว แล้ วไวลลหสูนแมนนาำ นนานป้ านตะววนตกที่บ้านสบปว ว ตาบลเจปีย์ชยว อาเภอปว ว จวหววว ปนนาน (สุภาพ,
2543) แมนน ำาปว วมีความสาควญยด่หตนอการปารหชีวดตขอหคนในพื ำนที่อาเภอปว ว ทวหทาหการเกษตร
ำ
การปศุสตว ว์ การ
ประมห ตลอปจนเพื่ อการอุปโภคและบรด โภค แตนปวจจุบวนสภาพทาหธรรมชาตดขอหแมนนาำ ปว วมีการเปลี่ยนแปลห
คนอนข้ าหมากเมื่อเปรี ยบเทียบกวบอปีตที่ผนานมา เนื่อหมาจากการคุกคามขอหคนในพื ำนที่อยนาหตนอเนื่อหและยาวนาน
โปยเฉพาะการบุกรุ กถาหปน าต้ นนาำ เพื่อใช้ เป็ นพืนำ ที่ทาการเกษตรกรรม เชนน ปลูกข้ าวโพป ปลูกข้ าวไรน และปลูก
ยาหพารา เป็ นต้ น มีการใช้ ปยเคมี
ุ๋
และสารเคมีตนาห ๆ ที่ใช้ กาจวปววชพืชและแมลหในกระบวนการเพาะปลูกพืช มี
การทดหำ นาำ เสีย สด่หปฏดกูลและขยะลหในแวลนหนาำ ตลอปจนการขุปลอกแมนนาำ ตลอปจนการขุปทรายและวดนเพื่อ
การค้ า จากปว จจวยและปว ญวาเวลนานี ไำ ป้ สนหผลกระทบตนอระบบนด เวศขอหแวลนหนาำ โปยเฉพาะอยนาหยด่ หสวตว์ น าำ
ประเภท “ปลา” ซึห่ ถือวนาเป็ นแวลนหอาวารที่สาควญขอหคนในชุมชนและอยูนในวดถีการปารหชีวดตขอหคนในพื ำนที่มา
นาน ต้ อหไป้ รวบผลกระทบโปยตรหทวหตน
ำ อความวลากวลายชนดป แวลนหที่อยูนอาศวยและการแพรน กระจายขอหปลาใน
แมนนาำ ปว ว นอกจากนี แำ ล้ วพืนำ ที่ ในจวหวววปนนานยวหจวปเป็ นบรด เวณที่ มีความวลากวลายทาหชีวภาพสูหและอยูนใน
สภาวะที่ถูกคุกคามสูหเชนนกวน (Kottelat & Whiten, 1996) แตนยหว พบวนาการศึกษาวดจยว ความวลากวลายทาห
ชีวภาพในแมนน ำาปว วนวนยว
ำ หมีการศึกษาวดจยว อยนาหจรด หจวหน้ อยมาก ซึห่ มีรายหานการสารวจปลาเบื ำอหต้ นในแมนน ำาปว ว
พบปลา 21 ชนดปจากการสารวจเพียห 2 สถานีเทนานวนำ (อมรชวย, 2551) นว่นวากมีการสารวจชนดปปลาตลอป
แมนน ำาปว วนนาจะทาใว้ ไป้ ข้อมูลที่สมบูรณ์ มากขึ ำนและมีข้อมูลที่สาควญที่จะนาไปสูนการตนอยอปในเรื่ อหที่เกี่ยวข้ อหใน
อนาคต
มวาวดทยาลวยเทคโนโลยีราชมหคลล้ านนา นนาน ซึ่หเป็ น สถาบวนการศึกษาระปวบอุปมศึกษาที่สาควญขอห
จวหวววปนนาน ไป้ ตระวนวกถึหความสาควญขอหปว ญวาที่เกดปขึ ำนในท้ อหถด่นปวหกลนาว จึหไป้ ทาการศึกษาและสารวจชนดป
ปลา การแพรน กระจายขอหปลาขอหแมนน ำาปว วไว้ ทวหนี
ำ ำข้ อมูลที่ไป้ จากการศึกษาวดจยว ในครวหำ นี ำสามารถนาใช้ เป็ นข้ อมูล
พื ำนฐานที่สาควญใว้ กบว ชุมชนและท้ อหถด่นนาไปใช้ เป็ นแนวทาหในการจวปการ การอนุรวกษ์ แมนน ำาและทรวพยากรปลา
เพื่อใว้ แมนน ำาและชนดปปลายวหคหอยูน

อุปกรณ์ และวิธีการ
1. ทาการศึกษาบรด บทขอหแมนน ำาปว ว และศึกษาพฤตดกรรมตนาห ๆ ขอหคนในชุมชนที่ตหถด
ว ำ ่นอาศวยตลอป
แนวฝว่ หขอหแมนนาำ ที่มีผลตนอปลาป้ วยวดธีสอบถาม เพื่อนาไปสูนการกาวนปสถานีสารวจและเก็บรวบรวมตววอยนาห
ปลา จากข้ อมูลที่ไป้ สามารถนากาวนปสถานีเพื่อทาการสารวจทวหวมป
ำ
7 สถานี (Figure 1) ซึห่ แตนละสถานีนนมี
วำ
ระยะวนาหใกล้ เคียหกวนและสนวนใวญนอยูนในพื ำนที่มีการอนุรวกษ์ ปลาขอหแตนละชุมชน
2. ทาการสารวจและเก็บรวบรวมตววอยนาหปลาแตนละสถานี ๆ 3 ครวหำ ตามฤปูกาล โปยระยะเวลาในการ
สารวจและรวบรวมตววอยนาหฤปูกาลละ 4 ววน และใช้ เวลาในการรวบรวมตววอยนาหปลาประมาณ 3 ชวว่ โมหตนอสถานี
โปยใช้ แว สวดห และตาขนายปวกปลา ทาการสารวจและรวบรวมตววอยนาหปลาระววนาหเปือนสดหวาคม 2558 ถึหเปือน
พฤษภาคม 2559 โปยชนดปปลาที่รวบรวมไป้ ในแตนละสถานีจะนามาสลบป้ วยน ำาแข็ห ทาการเลือกตววแทนปลาที่มี
ลวกษณะแตกตนาหกวนมาชนดปละ 1 ตววอยนาหทาการตึหครี บป้ วยฟอร์ มาลีนเข้ มข้ น 40 เปอร์ เซ็นต์ วลวหจากนวนำ
ประมาณ 10-15 นาทีจหึ นามาถนายภาพ แล้ วนาตววอยนาหปลาทวหวมปในแตน
ำ
ละสถานีมาตรึ หสภาพในน ำายาฟอร์ มา
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ลีนเข้ มข้ น 10 เปอร์ เซ็นต์ พร้ อมเขียนป้ายกากวบตววอยนาหปลาในแตนละสถานีไว้ และทาการจปบวนทึกข้ อมูลทาห
ธรรมชาตดและสภาพแวปล้ อมขอหแตนละสถานีไว้ เพื่อใช้ ประกอบในการบรรยายในสนวนที่เกี่ยวข้ อห และเมื่อทาการ
ตรึหสภาพตววอยนาหปลาครบ 14 ววน จึหนามาเก็บรวกษาสภาพตววอยนาหปลา โปยการล้ าหตววอยนาหปลาป้ วยน ำาจืป ซึห่
จะเปด ปใว้ น ำาไวลผนานตลอปเป็ นเวลานาน 24 ชวว่ โมห จึหนาตววอยนาหปลาเก็บรวกษาสภาพในแอลกอฮอล์ เข้ มข้ น
75% แล้ วทาการแยกชนด ปปลาโปยใช้ เอกสารวดชาการตนาห ๆ ทาหป้ านอนุกรมวดธานขอหปลานาำ จื ปในเอเชี ย
ตะววนออกเฉี ยหใต้ ทาการถนายภาพชนดปปลาที่ยวหไมนไป้ ถนายภาพในภาคสนาม แล้ วจวปทาเป็ นบวญชีรายชื่อชนดป
ปลาที่สารวจพบทวหวมปตาม
ำ
Nelson et al. (2016) และเก็บรวกษาตววอยนาหปลาทวหวมปไว้
ำ
ที่ ว้อหปฏดบตว ดการมีน
วดทยา สาขาสวตวศาสตร์ และประมห คณะวดทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการเกษตร มวาวดทยาลวยเทคโนโลยีราชมหคลล้ านนา นนาน

Figure 1 Sampling stations for collect fishes in Pua River

ผลและวิจารณ์ ผลการทดลอง
เมื่อทาการสารวจความวลากชนดปปลาในแมนน ำาปว ว จวหวววปนนาน โปยทาการรวบรวมตววอยนาหปลาทวหวมป
ำ
7 สถานี ๆ ละ 3 ครวหำ ตามฤปูกาล พบปลาไมนน้อยกวนา 1 ซีรีส์ยนอย 12 อวนปวบ 24 วหศ์ 49 สกุล และ 59 ชนดป
(Table 1) โปยอวนปวบที่มีจานวนชนดปปลามากที่สปุ คือ Cypriniformes จานวน 35 ชนดป (59.3%) ซึห่ ข้ อมูลที่ไป้
สอปคล้ อหกวบ Nelson et al. (2016) ไป้ กลนาววนาปลาในอวนปวบ Cypriniformes นวนมี
ำ ความวลากวลายมากที่สปุ ใน
เอเชียตะววนออกเฉียหใต้ อวนปวบที่มีจานวนชนดปปลารอหลหมา ไป้ แกน Siluriformes จานวน 7 ชนดป (11.9%) และ
Anabantiformes จานวน 4 ชนดป (6.8%) ตามลาปวบ ซึห่ ปลาในอวนปวบ Siluriformes นวนจว
ำ ปเป็ นอวนปวบขอหปลาที่มี
การแพรน กระจายในทุกทวีปและสนวนใวญนจะอาศวยอยูนในน ำาจืป (Talwer & Jhingran, 1991) สนวนปลาในอวนปวบ
Anabantiformes นวนำ Nelson et al. (2016) ไป้ แยกออกมาจากปลาอวนปวบ Percifromes และรวมเอา อวนปวบยนอย
Channoidei ที่แยกไว้ ใน Nelson (2006) เข้ ามาอยูนในอวนปวบนี ำป้ วย และปลาในอวนปวบนี ำมีการแพรน กระจายกว้ าห
ตวหแตน
ำ อาฟรด กาจนถึหเอเชีย (Nelson et al., 2016) สาวรวบวหศ์ที่มีจานวนชนดปปลามากที่สปุ คือ Cyprinidae
(วหศ์ปลาตะเพียน) จานวน 25 ชนดป (42.4%) ซึห่ ปลาในวหศ์นี ำมีความโปปเปนนและมีชนดปมากที่สปุ ขอหปลาที่อาศวย
ในน ำาจืป (Helfman et al., 2009; Nelson et al., 2016)
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Table 1 Checklist of fishes found from each sampling station in Pua River
Order/Family/Scientific name
Order Osteoglossiformes
Family Notopteridae
1. Notopterus notopterus (Pallas, 1769)
Order Clupeiformes
Family Clupeidae
2. Clupeichthys goniognathus Bleeker, 1855
Order Cypriniformes
Family Cyprinidae
3. Barbodes rhombeus (Bleeker, 1853)
4. Crossocheilus reticulatus (Fowler, 1934)
5. Cyclocheilichthys armatus (Valenciennes, 1842)
6. Cyprinus rubrofuscus La Cepède, 1803
7. Discherodontus halei (Duncker, 1904)
8. Esomus metallicus Ahl, 1924
9. Garra cambodgiensis (Tirant, 1884)
10. Garra fuliginosa Fowler, 1934
11. Hampala macrolepidota Kuhl & van Hasselt, 1823
12. Hypsibarbus vernayi (Norman, 1925)
13. Lobocheilos rhabdoura (Fowler, 1934)
14. Mystacoleucus chilopterus Fowler, 1935
15. Mystacoleucus obtusirostris (Valenciennes, 1842)
16. Opsarius koratensis (Smith, 1931)
17. Opsarius pulchellus (Smith 1931)
18. Pethia stoliczkana (Day, 1871)
19. Poropuntius angustus Kottelat, 2001
20. Poropuntius laoensis (Günther, 1868)
21. Puntioplites proctozystron (Bleeker, 1865)
22. Raiamas guttatus (Day, 1870)
23. Rasbora borapetensis Smith, 1934
24. Rasbora paviana (Tirant, 1885)
25. Scaphiodonichthys acanthopterus (Fowler, 1934)
26. Systomus orphoides (Valenciennes, 1842)
27. Tor tambroides (Bleeker, 1854)
Family Gyrinocheilidae
28. Gyrinocheilus aymonieri (Tirant, 1884)
Family Cobitidae
29. Acantopsis “ Small spot”
30. Aperioptus delphax (Siebert, 1991)
Family Balitoridae
31. Hemimyzon nanensis Doi & Kottelat, 1998
32. Homalopteroides smithi (Hora, 1932)
Family Nemacheilidae
33. Nemacheilus binotatus Smith, 1933
34. Nemacheilus pallidus Kottelat, 1990

Seasonal
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W S
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4, 5, 7 (3)

7 (1)






Station (no. of stations)

3 (1)
1, 2, 3 (3)
2, 3, 4, 5, 6, 7 (6)
1 (1)
7 (1)
1, 2, 3, 4, 5, 7 (6)
1, 2, 3, 4, 5, 6 (6)
1, 2, 5 (3)
3, 4, 5, 6 (4)
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7(7)
2, 4, 5, 6 (4)
7 (1)
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 (7)
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 (7)
1 (1)
1, 2, 3, 4, 5, 7 (6)
1, 2 (2)
2, 3, 5 (3)
5 (3)
2, 3, 4, 5, 6, 7 (6)
1 (1)
3 (1)
4 (1)
1, 2, 3, 5, 7 (5)
5, 6 (2)
2 (1)






5, 6, 7 (3)
7 (1)






3, 4, 6 (3)
3 (1)




4, 5 (2)
3 (1)
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Table 1 (continued)
Order/Family/Scientific name
35. Schistura desmotes (Fowler, 1934)
36. Schistura menanensis (Smith, 1945)
37. Sectoria atriceps (Smith, 1945)
Order Siluriformes
Family Bagridae
38. Hemibagrus nemurus (Valenciennes, 1840)
39. Pseudomystus siamensis (Regan, 1913)
Family Akysidae
40. Pseudobagarius leucorhynchus (Fowler, 1934)
Family Sisoridae
41. Glyptothorax buchanani Smith, 1945
42. Glyptothorax lampris Fowler, 1934
43. Glyptothorax laoensis Fowler, 1934
Family Clariidae
44. Clarias gariepinus (Burchell, 1822)
Order Gobiiformes
Family Gobiidae
45. Rhinogobius mekongianus (Pellegrin & Fang, 1940)
Subseries Ovalentaria
Family Ambassidae
46. Parambassis siamensis (Fowler, 1937)
Order Cichliformes
Family Cichlidae
47. Oreochromis niloticus (Linnaeus, 1758)
Order Beloniformes
Family Belonidae
48. Xenentodon cancila (Hamilton, 1822)
Order Cyprinodontiformes
Family Poeciliidae
49. Gambusia affinis (Baird & Girard, 1853)
50. Poecilia reticulata Peters, 1859
Order Synbranchiformes
Family Synbranchidae
51. Monopterus javaensis Lacepède, 1800
Family Mastacembelidae
52. Mastacembelus armatus (La Cepède, 1800)
53. Mastacembelus favus Hora, 1924
Order Anabantiformes
Family Anabantidae
54. Anabas testudineus (Bloch, 1792)
Family Osphronemidae
55. Trichogaster trichopterus (Pallas, 1770)
Family Channidae
56. Channa striata (Bloch, 1793)

Seasonal
R
W S

  
 












Station (no. of stations)
6 (1)
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 (7)
1, 2, 5, 7 (4)



2, 3, 7 (3)
5 (1)



7 (1)



3, 4 (2)
3, 5, 6 (3)
2 (1)



6 (1)



4 (1)







4, 5, 7 (3)







1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 (7)







3, 4, 5, 7 (4)





1, 2 (2)





6, 7 (2)






1, 4, 5, 7 (4)
2 (1)





2, 4, 5 (3)





4, 5 (2)
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Table 1 (continued)
Seasonal
R
W S

Order/Family/Scientific name
Family Pristolepididae
57. Pristolepis fasciata (Bleeker, 1851)
Order Pleuronectiformes
Family Soleidae
58. Brachirus harmandi (Sauvage, 1878)
Order Tetraodontiformes
Family Tetraodontidae
59. Pao cochinchinensis (Steindachner, 1866)





Station (no. of stations)



3, 5 (2)



6 (1)





2, 3, 4, 5, 6, 7 (6)

Notes: R=Rainy season, W=Winter and S=summer
และในป้ านการบรด โภคนวนำ พบวนาคนในชุมชนตนาห ๆ นดยมนาปลาทุกชนดปในวหศ์นีมำ าประกอบอาวารมากที่สุป
เพราะมีจานวนมากและมีรสชาตดอรน อย เชนน ปลาจาป ปลาเลียวดน ปลาขี ำยอก ปลาแก้ มช ำา เป็ นต้ น ซึห่ สอปคล้ อห
กวบ Nelson et al. (2016) ที่กลนาววนาปลาในวหศ์นี ำมีความสาควญมากทวหทาหป้
ำ
านแวลนหอาวาร สาวรวบวหศ์ที่มี
จานวนชนดปปลารอหลหมาไป้ แกน วหศ์ Nemacheilidae (วหศ์ปลาค้ อ) จานวน 5 ชนดป (8.5%) ซึห่ ปลาในวหศ์นี ำมี
ความโปปเปนนมากที่สปุ ในเอเชียตะววนออกเฉี ยหใต้ เมื่อเปรี ยบเทียบกวบปลาในวหศ์เปียวกวนที่แพรน กระจายอยูนใน
ภูมดภาคอื่น ๆ ขอหโลก และมีจานวนชนดปมากรอหจากปลาในวหศ์ Cyprinidae และปลาในวหศ์นี ำสนวนใวญนเป็ น
ปลาที่อาศวยอยูนในลาธารบนพื ำนที่สหู มีกระแสน ำาไวลเชี่ยว และมีคณ
ุ ภาพน ำาปีมาก จึหจวปใว้ ปลาในวหศ์นี ำเป็ นปวชนี
ที่บนหบอกถึหสภาพแวลนหน ำา (indicator species) อีกวหศ์วนึ่ห ซึห่ วากพบปลาในวหศ์นี ำในแวลน หน ำาใปๆ แสปหใว้
เว็นวนาแวลนหน ำานวนมี
ำ คณ
ุ ภาพน ำาที่ปี (Kottelat, 1990) และปลาในวหศ์ Sisoridae (วหศ์ปลาแค้ ) จานวน 3 ชนดป
(5.1%) ซึห่ ทวหำ 3 ชนดปที่พบนวนเป็
ำ นปลาแค้ ตดปวดนในสกุล Glyptothorax เทนานวนำ โปยปลาแค้ ตดปวดนทวหวมปสามารถ
ำ
รวบรวมไป้ จากลานาำ บนพื นำ ที่สูห นาำ ไวลเร็ วจนถึหไวลเชี่ ยว พื นำ ท้ อหนาำ เป็ นกรวปและวด นขนาปเล็ก (Kottelat,
2001) ปวหนวนเมื
ำ ่อพดจารณาจากแวลนหที่อาศวยขอหปลาแค้ ตดปวดนแล้ วปลาในสกุลนีกำ ็สามารถจวปเป็ นปลาที่บนหบอก
ถึหคุณภาพขอหแวลนหน ำาไป้ เชนนกวน
จากชนดปปลาที่สามารถรวบรวมไป้ ในแมนน ำาปว วนวนำ สนวนใวญนรวบรวมไป้ จากบรด เวณที่เป็ นแวลนหน ำาไวลเร็ ว
จนถึหไวลเชี่ยว พื ำนท้ อหน ำาเป็ นวดนขนาปตนาห ๆ กรวป แผนนวดนและมีสาวรน ายเกาะตดป สนวนบรด เวณที่น ำาไวลเอื่อย ๆ
นวนจะพบลู
ำ
กปลาเป็ นสนวนใวญน ซึห่ ลวกษณะทาหกายภาพปวหกลนาวเป็ นลวกษณะขอหลาธารที่ตหอยู
ว ำ นบนพื ำนที่สหู วรื อ
บรด เวณพื ำนที่ต้นน ำา (Lothongkham and Musikasinthorn, 2006; Lothongkham et al., 2014; Kottelat, 2001)
ปวหนวนชนด
ำ ปปลาสนวนใวญนที่พบในปว วจึหจวปวนาเป็ นปลาต้ นนาำ แตนอยนาหไรก็ตามในการสารวจปลาครว หำ นี ำสามารถ
รวบรวมปลาบาหชนดปที่อาศวยอยูนในสภาพพื ำนท้ อหน ำาที่เป็ นปดนทราย ปดนโคลนปนทราย วรื อปดนโคลนป้ วย เชนน ปลา
ซดววนวปยาว ปลาซดวควาย ปลารากกล้ วย ปลาไวล ปลาวมอช้ าหเวยี ยบ ปลาใบไม้ เป็ น ต้ น ซึ่หลวกษณะ
ปวหกลนาวไป้ สะท้ อนใว้ เว็นวนาพืนำ ท้ อหน ำาบาหบรด เวณขอหแมนนาำ ปว วไมนไป้ เป็ นไปตามลวกษณะขอหแมนน ำาที่เป็ นต้ นนาำ
ทวหวมป
ำ
ปวหนวนพอสรุ
ำ
ปไป้ วาน ถึหแมนน ำาปว วจะเป็ นแมนน ำาที่อยูนบนพื ำนที่สหู ก็ตามแตนกลวบมีลกว ษณะขอหพื ำนท้ อหน ำาที่เป็ น
แวลนหอาศวยขอหปลาในวลายรู ปแบบ

817

สาขาประมง

การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 55

เมื่อสารวจครบทวหำ 3 ครวหำ จากชนดปปลาทวหวมป
ำ
59 ชนดป มีปลา 5 ชนดปที่พบวนามีการแพรน กระจายไป้ กว้ าห
ไป้ แกน ปลาปี กแปห (Hypsibarbus vernayi) ปลาขี ำยอก (Mystacoleucus obtusirostris) ปลานาำ วมึกโคราช
(Opsarius koratensis) ปลาค้ อแมนน ำานนาน (Schistura menanensis) และ ปลานดล (Oreochromis niloticus)
โปยปลาทวหำ 5 ชนดปมีการแพรน กระจายในทุกสถานีที่ทาการสารวจ ซึห่ ปลาทวหำ 5 ชนดปนี ำสามารถสารวจพบทวหำ 7
สถานี โปยปลาปี กแปห ปลาน ำาวมึก และปลาขี ำยอก สามารถรวบรวมไป้ จากวลาย ๆ แวลนหอาศวย ทวหที
ำ ่เป็ นแวลนห
น ำาไวลเชี่ยว น ำาไวลแรห และน ำาไวลเอื่อย ๆ ซึห่ สอปคล้ อหกวบ Rainboth (1996) นวน่ แสปหใว้ เว็นถึหความสามารถ
ในการปรวบตววขอหปลาทวหำ 3 ชนดป ใว้ เข้ ากวบแวลนหอาศวยแบบตนาห ๆ ไป้ เป็ นอยนาหปี และรู ปแบบการแพรน กระจาย
ขอหปลาทวหำ 3 ชนดปนีสำ ามารถพบไป้ ในแมนน ำาสาขาอื่น ๆ ขอหแมนน ำานนานตอนบนเชนนกวน (อมรชวย และ พรรณพร,
2554; อมรชวย และ คณะ, 2552; อมรชวย และ คณะ, 2556; อมรชวย และ คณะ, 2557; อมรชวย และ คณะ, 2558)
สนวนปลาค้ อแมนน ำานนาน สามารถรวบรวมไป้ จากบรด เวณที่น ำาไวลเร็ วจนถึหเชี่ยว มีความใส พื ำนท้ อหน ำาเป็ นกรวปและ
วดนขนาปตนาห ๆ และจะมีสตว ว์วน้ าปดนอาศวยอยูน และมีสาวรน ายเกาะตดปตามก้ อนวดน จากข้ อมูลปวหกลนาวสอปคล้ อห
กวบ Kottelat (1990) เมื่อพดจารณาจากแวลนหอาศวยขอหปลาค้ อแมนน ำานนานแล้ ว นวน่ แสปหใว้ เว็นวนาปลาชนดปนี ำเป็ น
ปลาต้ นน ำาอีกชนดปวนึห่ ที่พบในแมนน ำาปว ว สนวนปลานดลนวนำ เป็ นปลาตนาหถด่นชนดปเปียวที่สามารถสารวจพบทุกสถานี
ในแมนน ำาปว ว นวน่ แสปหใว้ เว็นวนามีการปลนอยปลาชนดปนี ำลหในแมนน ำาปว วตลอปพื ำนที่ที่ทาการสารวจ วรื ออาจจะวลุป
ออกมาจากบนอเลี ำยหปลาขอหชุมชนในฤปูน ำาวลาก และสามารถรวบรวมไป้ ตหแตน
ว ำ ลกู ปลาจนถึหปลาขนาปใวญน ซึห่
แสปหใว้ เว็นวนาปลาชนดปนี ำสามารถแพรน พนว ธุ์ในแวลนหน ำาธรรมชาตดไป้ เป็ นอยนาหปี
ปลาประจาถด่นที่สารวจพบมีจานวน 3 ชนดป ไป้ แกน ปลาผีเสื ำอตดปวดนแมนน ำานนาน (Hemimyzon nanensis)
จวปอยูนในวหศ์ Balitoridae ซึห่ ปลาชนดปนี ำเป็ นปลาที่ มีการบรรยายลวกษณะเป็ นครวหำ แรกจากลุนมแมนน ำานนานในเขต
จวหวววปนนาน (Doi and Kottelat, 1998) สนวนอีก 2 ชนดปที่พบ ไป้ แกน ปลาค้ อแมนน ำานนาน (Schistura menanensis)
และ ปลาค้ อวววปาวรื อปลาค้ อปากกว้ าห (Sectoria atriceps) ซึห่ จวปอยูนในวหศ์ Nemacheilidae ซึห่ ปลาทวหำ 2
ชนดปนี ำถูกบรรยายลวกษณะครวหำ แรกโปย Smith (1945) โปยปลาทวหำ 3 ชนดปสามารถรวบรวมตววอยนาหไป้ จากบรด เวณ
ที่มีน ำาไวลเชี่ยว พื ำนท้ อหน ำาเป็ นวดนขนาปตนาห ๆ และมีสาวรน ายเกาะตดป และปลาทวหำ 3 ชนดปนี ำก็สามารถพบไป้ ใน
แมนน ำาสาขาสายอื่น ๆ ขอหลุมน แมนน ำานนานตอนบนป้ วยเชนนกวน (อมรชวย, 2551; อมรชวย และ เอกชวย, 2553; อมรชวย
และ พรรณพร, 2554; อมรชวย และ คณะ, 2552; อมรชวย และ คณะ, 2556; อมรชวย และ คณะ, 2557; อมรชวย
และ คณะ, 2558) และปลาทวหำ 3 ชนดปยวหจวปเป็ นปลาที่บนหบอกคุณภาพน ำาในแวลนหน ำาที่มนว อาศวยอยูนไป้ เป็ นอยนาห
ปีวาน เป็ นแวลนหน ำาที่ปี แตนอยนาหไรก็ตามแนวโน้ มการพบปลาทวหำ 3 ชนดปนี ำมีจานวนลปลหเมื่อเปรี ยบเทียบกวบจานวน
ปลาแตนละชนดปที่สารวจพบในแมนน ำาสาขาสายอื่น ๆ (อมรชวย, 2551; อมรชวย และ เอกชวย, 2553; อมรชวย และ
พรรณพร, 2554; อมรชวย และ คณะ, 2552; อมรชวย และ คณะ, 2556; อมรชวย และ คณะ, 2557; อมรชวย และ
คณะ, 2558) เวตุปวจจวยวนึ่หที่พบในแมนน ำาปว วแตกตนาหไปเมื่อเปรี ยบเทียบกวบแมนน ำาสาขาอื่น ๆ ที่เคยมีการสารวจ
ชนดปปลามาแล้ วคือ มีทนาปูปทรายและวดนจานวนมาก และมีการปลูกข้ าวโพปเลี ำยหสวตว์นาำ ในบรด เวณต้ นน ำาเป็ น
จานวนมาก ซึห่ จากกดจกรรมปวหกลนาวสนหผลตนอระบบนดเวศขอหสด่หมีชีวดตที่อยูนในน ำา สนหผลใว้ ปลาเวลนานนี ำลปจานวน
ลห ซึห่ ประเป็นนี ำต้ อหมีการศึกษาตนอไป
ปลาตนาหถด่นที่สารวจพบในแมนนาำ ปว ว พบ 5 ชนดป ไป้ แกน ปลาไน (Cyprinus rubrofuscus) ปลาปุกเทศ
(Clarias gariepinus) ปลากดนยุห (Gambusia affinis) ปลาวาหนกยูห (Poecilia reticulata) และ ปลานดล
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(Oreochromis niloticus) โปยปลาทวหำ 5 ชนดปนีเำ ป็ นปลาที่นาเข้ ามาในประเทศไทยเพื่อการเพาะเลี ำยหทวหำ สด ำน
(อภดชาตด และคณะ, 2546; Thiemmedh, 1996; Welcomme & Vidthayanon, 2003) และยวหเป็ นปลาตนาหถด่นที่
สามารถแพรน พนว ธุ์ในแวลนหน ำาธรรมชาตดตนาห ๆ ขอหประเทศไทยป้ วย (อภดชาตด และคณะ, 2546) จากการรายหาน
ปลาตนาหถด่นที่มีการแพรน กระจายในลุมน แมนน ำานนานตอนบน ไป้ แกน แมนน ำานนาน แมนน ำาว้ าในเขตอาเภอบนอเกลือ แมนน ำา
แวห แมนน ำายาว แมนน ำากอน แมนน ำาสา แมนน ำาว้ าตอนลนาห พบปลาตนาหถด่นไมนน้อยกวนา 9 ชนดป ไป้ แกน ปลาไน ปลา
นวลจวนทร์ เทศ ปลาปุกเทศ ปลากปเกราะ ปลากดนยุห ปลาวาหนกยูห ปลานดล ปลานดลแปหวรื อปลาทวบทดม และ
ปลาชะโป (อมรชวย, 2551, 2552; อมรชวย และ เอกชวย (2553); อมรชวย และ พรรณพร, 2554; อมรชวย และ
คณะ, 2552; อมรชวย และ คณะ, 2556; อมรชวย และ คณะ, 2557; อมรชวย และ คณะ, 2558) ปวหนวนการส
ำ
ารวจ
พบปลาตนาหถด่นในแมนน ำาปว วจึหเป็ นสร้ าหฐานข้ อมูลการแพรน กระจายขอหปลาตนาหถด่นในจวหวววปใว้ กว้ าหมากขึ ำน เมื่อ
พดจารณาถึหพฤตดกรรมขอหปลาตนาหถด่นทวหำ 5 ชนดปที่พบในแมนน ำาปว วจะเว็นวนาปลาทวหำ 5 ชนดปนนาจะมีผลกระทบตนอ
การแพรน กระจายขอหปลาท้ อหถด่นทวหำ ในป้ านชนดปและจานวนขอหปลาท้ อหถด่น โปยปลาไนนวนำ มีพฤตดกรรมการกดน
อาวารแบบไมนเลือก (Welcomme and Vidthayanon, 2003) ปลาปุกเทศวรื อปลาปุกยวกษ์ เป็ นปลาที่มีการ
กระจายพวนธุ์ในอวฟรด กา (Kottelat, 2001) ถูกนาเข้ ามในประเทศไทยประมาณ พ.ศ. 2559 เพื่อการเพาะเลี ำยห
(อภดชาตด และคณะ, 2546) ซึห่ ปลาชนดปนี ำเป็ นปลาลนาเวยื่อ และปลาชนดปนี ำสามารถลนาเวยื่อที่มีขนาป ¼ ขอหตววมวน
เอหไป้ (Welcomme and Vidthayanon, 2003) และพบวนาสามารถเก็บรวบรวมตววอยนาหปลาไป้ ทหที
ว ำ ่เป็ นลู กปลา
และตววเต็มววยในแมนน ำานนานไป้ ป้วย (อมรชวย, 2551) ปลากดนยุหและปลาวาหนกยูห เป็ นปลาตนาหถด่นที่มีขนาปเล็ก
มีพฤตดกรรมการกดนอาวารแบบตววแกนหแยนห (Competitor) อาวารขอหปลาพื ำนเมือห และในขณะเปียวกวนเมื่อสวหเกต
จากธรรมชาตดก็พบวนาลูกปลาและตววเต็มววยขอหปลาทวหำ สอหชนด ปก็เป็ นอาวารขอหปลาพื นำ เมือหบาหชนด ปป้ วย
(อภดชาตด และ คณะ, 2546) สนวนปลานดลนวนำ จวปเป็ นปลาที่ กดนอาวารไมนเลือก รวมถึหกดนปลาขนาปเล็กป้ วย ซึ่ห
กระทบตนอปลาพืนำ เมือหอยนาหแนนนอนและบาหครวหำ พบวนาปลาพื ำนเมือหบาหชนดปสูญวายไปจากบรด เวณนวนไปเลย
ำ
(Kottelat, 2001; Rainboth, 1996) ปวหนวนเพื
ำ ่อใว้ ร้ ู ถหึ ข้ อเท็จจรด ห ควรมีการศึกษาถึหผลกระทบขอหปลาตนาหถด่นที่มี
ตนอปลาพื ำนเมือหในแมนน ำาปว วตนอไปเพื่อวาแนวทาหการแก้ ไขวากปลาตนาหถด่นมีผลกระทบตนอปลาพื ำนเมือหจรด ห

สรุป
การสารวจความวลากชนดปปลาในแมนน ำาปว ว จวหวววปนนาน พบปลาไมนน้อยกวนา 1 ซีรีส์ยนอย 12 อวนปวบ 24
วหศ์ 49 สกุล 59 ชนดป โปยอวนปวบที่มีจานวนชนดปปลามาก ไป้ แกน Cypriniformes จานวน 35 ชนดป, Siluriformes
จานวน 7 ชนดป และ Anabantiformes จานวน 4 ชนดป ตามลาปวบ สาวรว บวหศ์ที่มีจานวนชนดปปลามาก คือ
Cyprinidae จานวน 25 ชนดป, Nemacheilidae จานวน 5 ชนดป และ Sisoridae จานวน 3 ชนดป ตามลาปวบ โปย
พบชนดปปลาที่ กระจายกว้ าหจานวน 5 ชนดป ไป้ แกน ปลาตะพาก ปลาขี ำยอก ปลาน ำาวมึก ปลาค้ อแมนน ำานนาน และ
ปลานดล พบปลาประจาถด่ นจานวน 3 ชนดป คือ ปลาผีเสื ำอตดปวดนแมนนาำ นนาน ปลาค้ อแมนนาำ นนาน และ ปลาค้ อ
ปากกว้ าห และพบปลาตนาหถด่นจานวน 5 ชนดป คือ ปลาไน ปลาปุกเทศ ปลากดนยุห ปลาวาหนกยูห และ ปลานดล
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สารต้ านออกซิเดชันที่พบในผลิตภัณฑ์ ประมงหมักดองของไทย
Antioxidant in Thai Fermented Fishery Products
พรชัย เอียดเอือ้ 1 ณัฐพล สว่างโรจน์1 วิทวัส จําปา1 และ จีรภา หินซุย1*
Pornchai Aed-Uea1, Nuttapol Sawangroj1, Wittawat Jampa1 and Jirapa Hinsui1*

บทคัดย่ อ
ผลิตภัณฑ์ ประมงหมักดองเป็ นผลิตภัณฑ์ ท้องถิ่นที่ได้ รับความนิยมและบริ โภคกันอย่างแพร่ หลายใน
ประเทศไทย ทั้งยังเป็ นแหล่งโปรตีนในรูปแบบของเปปไทด์และกรดอะมิโนที่ให้ รสชาติเฉพาะ จึงใช้ ในการปรุงแต่ง
รสชาติอาหาร การวิ จัยครั ง้ นี ม้ ี วัตถุประสงค์ เพื่ อวิเคราะห์ ความสามารถในการเป็ นสารต้ านออกซิเดชันของ
ผลิตภัณฑ์ประมงหมักดองของไทย โดยเก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์นํ ้าปลา นํ ้าบูดู ปลาร้ า กะปิ และปลาส้ ม ที่มีฉลาก
ระบุชื่อผู้ผลิต ส่วนผสม และวันที่ผลิต จากตลาดและห้ างสรรพสินค้ าในกรุงเทพฯและปริ มณฑล รวมทังหมด
้
20
ตัวอย่าง มาวิเคราะห์ปริ มาณโปรตีนละลายนํ ้า และฤทธิ์ต้านออกซิเดชัน ได้ แก่ DPPH , ABTS และ FRAP
พบว่าผลิตภัณฑ์นี ้มีปริ มาณโปรตีนละลายนํ ้าอยูร่ ะหว่าง 10.82±0.40 ถึง 29.71±2.47(mg/ml) ผลิตภัณฑ์ประมง
หมักดองทุกชนิด ได้ แก่ นํ ้าปลา นํ ้าบูดู ปลาร้ า กะปิ และปลาส้ ม มีฤทธิ์ต้านออกซิเดชัน DPPH และ ABTS แต่มี
เพียงบางชนิดที่มี FRAP ดังนันผลิ
้ ตภัณฑ์ประมงหมักดองจึงเป็ นผลิตภัณฑ์ที่อดุ มไปด้ วยโปรตีนและมีฤทธิ์ต้าน
ออกซิเดชัน

ABSTRACT
Thai fermented fishery products are local products, which are popular and consumed
nationwide. They are source of protein, peptide and amino acid, yielding the typical flavor for food
seasoning. The objective of this research was to analyze antioxidant properties of Thai fermented
fishery products. Twenty samples of Thai traditional fermented fishery products including Fish sauce,
Budu, Plara, Kapi and Plasom, were collected from market and supermarket in Bangkok and
Metropolitan region. Soluble protein content and antioxidant properties were analyzed. All of sample
showed DPPH and ABTS radical scavenging activities, but Fish sauce, Budu1, Kapi 2 and Kapi3 had
FRAP. Therefore Thai fermented fishery products rich in protein exhibited antioxidant properties.

Key Words: fermented food, Thai traditional food, fishery products, antioxidant, DPPH, ABTS, FRAP
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คํานํา
ผลิตภัณฑ์ประมงหมักดองเป็ นผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นที่ได้ รับความนิยมและบริ โภคกันอย่างแพร่ หลาย เกิด
จากกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางชีวเคมีของเนื ้อปลา/ กุ้งโดยเอนไซม์หรื อจุลินทรี ย์ จนได้ เปปไทด์ และกรดอะมิ
โน ทําให้ ผลิตภัณฑ์ที่ได้ มีกลิ่นรสเฉพาะ แต่เดิมการทําผลิตภัณฑ์ประมงหมักดองเพื่อเป็ นการเก็บถนอมอาหาร
เพื่ อ เก็ บ ไว้ บ ริ โ ภคนอกฤดูก าล มี ก ารถ่ า ยทอดความรู้ จนทํ า ให้ เ ป็ นส่ว นหนึ่ ง ในวัฒ นธรรมของแต่ล ะชนชาติ
ผลิ ต ภัณ ฑ์ ป ระมงหมัก ดองในประเทศไทยมี ห ลายชนิ ด แต่ ผ ลิ ต ภัณ ฑ์ ที่ ไ ด้ รั บ ความนิ ย ม มี ก ารผลิ ต ระดับ
อุตสาหกรรม ทั้งขนาดเล็กและขนาดกลาง ได้ แก่ นํ ้าปลา กะปิ ปลาร้ า นํ ้าบูดู และปลาส้ ม นอกจากจะใช้ ในการ
ปรุ งแต่งรสชาติอาหารแล้ ว ผลิตภัณฑ์ ประมงหมักดองเหล่านี ย้ ังเป็ นแหล่งโปรตีนในรู ปแบบของเปปไทด์และ
กรดอะมิโนที่จะเสริ มสร้ างให้ ร่างกายแข็งแรง อีกทังยั
้ งมีการพบว่าเปปไทด์มีคณ
ุ สมบัติในการเป็ นสารต้ านอนุมลู
อิสระได้ (Elias et al., 2008) ผลิตภัณฑ์ประมงหมักดองของไทยหลายชนิดเป็ นผลิตภัณฑ์กลุม่ โปรตีนไฮโดรไล
เซทที่มีเปปไทด์ และกรดอะมิโน หากมีความสามารถในการต้ านสารอนุมลู อิสระได้ จะเป็ นการเพิ่มคุณค่าให้ กบั
ผลิต ภัณ ฑ์ ป ระมงของไทย การวิ จัย ครั ง้ นี จ้ ึง มี วัต ถุป ระสงค์ เ พื่ อ วิ เ คราะห์ ค วามสามารถในการเป็ นสารต้ า น
ออกซิเดชันของผลิตภัณฑ์ประมงหมักดองของไทย

อุปกรณ์ และวิธีการ
ตัวอย่ าง
ผลิตภัณฑ์ประมงหมักดองพื ้นบ้ านของไทย 5 ชนิด ได้ แก่ นํ ้าปลา กะปิ นํ ้าปลาร้ า นํ ้าบูดู และปลาส้ ม ที่
มีฉลากระบุชื่อผู้ผลิต ส่วนผสม และวันที่ผลิต จากตลาดและห้ างสรรพสินค้ าในกรุงเทพฯและปริ มณฑล
สารเคมี
สารเคมีที่ใช้ ในการทดลอง ได้ แก่ Bovine serum albumin (BSA) โซเดียมคาร์ บอเนต (Na2CO3)
โซเดียมซิเตรต (Sodium citrate) โซเดียมไฮดรอกไซด์ (NaOH) โซเดียมไดไฮโดรเจนฟอสเฟต (Na H2 PO4) ได
โซเดียมไฮโดรเจนฟอสเฟต (Na2HPO4) ไตรคลอโรอะซิตกิ แอซิด (TCA) Folin-Ciocaltey’s phenol reagent คอป
เปอร์ ซลั เฟตเพนตะไฮเดรต (CuSO4.5 H2O) โพแทสเซียมเปอร์ ซลั เฟต (K2 S2O8) โพแทสเซียมเฟอริ กไซยาไนด์
(C6N6FeK3) และเฟอริ กคลอไรด์ (FeCl3) เป็ นสารเคมี Analytical grade จากบริ ษัท Merck (Germany) และ
2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl (DPPH) ABTS (2,2'-azino-bis (3-ethylbenzthiazoline-6-sulphonic acid))
เป็ นสารเคมี Analytical grade จากบริ ษัท Sigma (USA)
การเตรี ยมตัวอย่ าง
นําตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่มีลกั ษณะเป็ นของแข็ง ได้ แก่ กะปิ และปลาส้ ม ตัวอย่างละ 5 กรัม ผสมกับนํ ้า
กลัน่ 20 มิลลิลติ ร ให้ เข้ าเป็ นเนื ้อเดียวกันด้ วยเครื่ อง Vortex Genie-2 (Scientific Industries, USA) จากนั้นนําไป
เหวี่ยงแยกตะกอนด้ วยความเร็ ว 6,000 xg เป็ นเวลา 15 นาที ด้ วยเครื่ องเหวี่ยงแยกตะกอนอุณหภูมิตํ่า (ยี่ห้อ
Hettichรุ่น Universal 32, Germany) จากนั้นนําส่วนใสที่ได้ ไปใช้ ในการวิเคราะห์ตอ่ ไป
ผลิตภัณฑ์ที่มีลกั ษณะเป็ นของเหลว ได้ แก่ นํ ้าปลา นํ ้าปลาร้ า และนํ ้าบูดู ตัวอย่างละ 30 มิลลิลิตร นําไป
เหวี่ยงแยกตะกอนด้ วยความเร็ ว 6,000 xg เป็ นเวลา 15 นาที จากนั้นนําส่วนใสที่ได้ ไปใช้ ในการวิเคราะห์ตอ่ ไป
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วิธีการวิเคราะห์ ทางเคมี
นําสารละลายตัวอย่างมาวิเคราะห์ปริ มาณโปรตีนละลายนํ ้า (Lowry et al., 1951; Peterson, 1977)
โดย ใช้ Bovine serum albumin (BSA) เป็ นสารละลายโปรตีนมาตรฐาน และวิเคราะห์ฤทธิ์ต้านอนุมลู อิสระ
ได้ แก่ DPPH และ ABTS และความสามารถในการรี ดิวซ์เฟอริ ก อิออน FRAP โดยใช้ นํ ้ากลัน่ แทนตัวอย่างในชุด
ควบคุม และใช้ Ascobic acid ความเข้ มข้ น 10 mM เป็ น positive control
การวิเคราะห์ฤทธิ์ต้านอนุมลู อิสระ DPPH (Yu et al., 2014) โดยการนําสารละลายตัวอย่าง 100
ไมโครลิตร ผสมกับ DPPH ความเข้ มข้ น 0.06 มิลลิโมลาร์ ที่ละลายในเอทานอล 2.9 มิลลิลติ ร ผสมให้ เข้ ากันและ
บ่มในที่มืด อุณหภูมิห้อง เป็ นเวลา 30 นาที จากนั้นจึงนําไปเหวี่ยงแยกตะกอนที่ 6,000 xg เป็ นเวลา 15 นาที จึง
นําส่วนใสไปวัดค่าการดูดกลืนแสงที่ 517 นาโนเมตร นําค่าการดูดกลืนแสงที่ได้ ไปคํานวณโดยใช้ สตู ร
DPPH radical scavenging activity (%) =
(Ac-As) ×100/Ac
โดยที่ Acคือ ค่าการดูดกลืนแสงของชุดควบคุม
Asคือ ค่าการดูดกลืน แสงของชุดตัวอย่าง
การวิเคราะห์ฤทธิ์ต้านอนุมลู อิสระ ABTS (Binsan et al., 2008) โดยเตรี ยมสารละลายผสม ABTS ซึง่
ประกอบด้ วย ABTS ความเข้ มข้ น 14.8 มิลลิโมลาร์ และโพแทสเซียมเปอร์ ซลั เฟตความเข้ มข้ น 5.2 มิลลิโมลาร์ ที่
ผสมกันในอัตราส่วน 1:1 แล้ วจึงบ่มสารผสมในที่มืด 12 ชัว่ โมง จากนั้นจึงนํามาผสมกับเมทานอลในอัตราส่วน
1:50 แล้ วจึงนําสารผสมนี ้ 1.9 มิลลิลติ รมาผสมกับสารละลายตัวอย่าง 100 ไมโครลิตร แล้ วจึงบ่มในที่มืดเป็ น
เวลา 2 ชัว่ โมงแล้ วจึงวัดค่าการดูดกลืนแสงที่ 734 นาโนเมตร นําค่าการดูดกลืนแสงที่ได้ ไปคํานวณโดยใช้ สตู ร
ABTS radical scavenging activity (%) =
(Ac-As) ×100/Ac
โดยที่ Acคือ ค่าการดูดกลืนแสงของชุดควบคุม
As คือ ค่าการดูดกลืนแสงของชุดตัวอย่าง
วิเคราะห์ความสามารถในการการรี ดิวซ์เฟอริ ก อิออน FRAP (Wu et al., 2003) โดยการนําตัวอย่าง 2
มิลลิลิตรผสมกับโพแทสเซียมเฟอริ กไซยาไนด์เข้ มข้ นร้ อยละ1 ปริ มาตร 2 มิลลิลิตร ที่ละลายอยู่ในฟอสเฟต
บัฟเฟอร์ ความเข้ มข้ น 0.2 โมลาร์ pH 6.6 นําไปบ่มที่ 50 องศาเซลเซียส เมื่อครบเวลา 20 นาที จึงเติมไตรคลอ
โรอะซิตกิ แอซิดเข้ มข้ นร้ อยละ10 ลงไป 2 มิลลิลติ รเพื่อหยุดปฏิกริ ยา จากนั้นนําไปเหวี่ยงแยกตะกอนที่ 1,500 × g
เป็ นเวลา 10 นาที จึงนําส่วนใส 2 มิลลิลิตรผสมกับนํ ้ากลัน่ 2 มิลลิลิตร และเฟอริ กคลอไรด์เข้ มข้ นร้ อยละ 0.1
ปริ มาตร 0.4 มิลลิลติ ร ผสมให้ เข้ ากันและตังทิ
้ ้งไว้ 10 นาที จึงวัดค่าการดูดกลืนแสงที่ 700 nm
Ferric ion reducing power (%)
=
(Ac-As) ×100/Ac
โดยที่ Acคือ ค่าการดูดกลืนแสงของชุดควบคุม
As คือ ค่าการดูดกลืนแสงของชุดตัวอย่าง
การวางแผนการทดลอง
วางแผนการทดลองแบบ CRD โดยทําการทดลอง 3 ซํ ้า วิเคราะห์ความแปรปรวน (Analysis of
variance ; ANOVA) และเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยโดยใช้ Duncan’s New multiple Range Test ที่ระดับความ
เชื่อมัน่ 95%
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ผลและวิจารณ์ ผลการทดลอง
ปริมาณโปรตีนของผลิตภัณฑ์ ประมงหมักดองพืน้ บ้ านของไทย
ปริ มาณปลา/กุ้ง (ร้ อยละ) ที่ใช้ เป็ นวัตถุดบิ ในการผลิตตามที่ระบุไว้ ในฉลากส่วนผสมของผลิตภัณฑ์ และ
ปริ มาณโปรตีนละลายนํ ้า (mg/ml) ของผลิตภัณฑ์ประมงหมักดองพื ้นบ้ านไทยทั้ง 20 ตัวอย่างนั้นมีคา่ อยู่ระหว่าง
9.92 - 29.71 mg/ml โดยพบว่าผลิตภัณฑ์ที่มีคา่ โปรตีนสูงที่สดุ คือ Plara 5 (29.71±2.47 mg/ml) รองลงมาเป็ น
Budu 3 (28.60±0.74 mg/ml) และผลิตภัณฑ์ที่มีค่าปริ มาณโปรตีนตํ่าที่สดุ คือ Fish sauce 4 (9.92±0.63
mg/ml) ดัง Table 1
Table 1 Percentage of fish / shrimp mince and soluble protein in Thai fermented fishery products
Sample
Budu 1
Budu 2
Budu 3
Plara 1
Plara 2
Plara 3
Plara 4
Plara 5
Kapi 1
Kapi 2
Kapi 3
Plasom 1
Plasom 2
Plasom 3
Plasom 4

Percentage of fish / shrimp mince
60
65
70
80
35
50
70
70
94
80
90
>95
>95
>95
>95

Soluble protein (mg/ml)
15.76±0.34ef
16.49±1.21e
28.60±0.74a
20.96±0.63c
14.54±1.98fg
18.90±0.40d
17.00±2.06e
29.71±2.47a
22.01±0.20c
24.82±1.35b
20.45±1.39cd
10.97±0.33hi
10.82±0.40i
11.02±0.12hi
12.58±0.91h

* Values presented as means ± SD from triplicate determinations
Different letters in the same column indicate the significant difference (p < 0.05)

โดยพบว่าปริ มาณโปรตีนละลายนํ ้าที่พบในผลิตภัณฑ์ประมงมีความสัมพันธ์ กบั ปริ มาณเนื ้อปลาหรื อกุ้ง ที่ใช้ เป็ น
วัตถุดิบในการผลิต ปริ มาณโปรตีนละลายนํา้ นี ไ้ ด้ จากการเปลี่ยนสภาพของเนือ้ ปลาหรื อกุ้ง โดยเอนไซม์ และ
แบคทีเรี ยในอาหารหมักดอง (นันทิภา และจีรวรรณ, 2558)
ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของผลิตภัณฑ์ ประมงหมักดองของไทย
ผลิตภัณฑ์นํ ้าปลาทั้ง 5 ตัวอย่างเป็ นนํ ้าปลาที่ผลิตจากปลากะตัก มีฤทธิ์ต้านอนุมลู อิสระ DPPH และ
ABTS และความสามารถในการการรี ดวิ ซ์เฟอริ ก อิออน FRAP สูง โดยมีฤทธิ์ต้านอนุมลู อิสระ DPPH มีคา่ ระหว่าง
79.11-1334.80 % ฤทธิ์ต้านอนุมลู อิสระ ABTS มีคา่ ระหว่าง 4,960-9,725 % และความสามารถในการการรี ดิวซ์
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เฟอริ ก อิออน FRAP 352-2,979.78% (Table 2) ซึง่ สอดคล้ องกับการพบฤทธิ์ต้านอนุมลู อิสระ DPPH ที่สงู กว่า
80% ในนํ ้าปลาที่หมักจากเศษปลากระตัก (Yu et al., 2014)
ผลิตภัณฑ์นํ ้าบูดทู ั้ง 3 ตัวอย่างมีฤทธิ์ต้านอนุมลู อิสระ DPPH มีคา่ ระหว่าง 38.99 - 81.43 % และฤทธิ์
ต้ านอนุมลู อิสระ ABTS มีคา่ ระหว่าง 91.54 - 91.87 % ส่วนนํ ้าบูดู 1 เท่านั้นที่มีความสามารถในการการรี ดิวซ์
เฟอริ ก อิออน FRAP 56.04 % (Table 2) ฤทธิ์ต้านอนุมลู อิสระ DPPH ของนํ ้าบูดมู ีความสัมพันธ์ กบั ปริ มาณ
โปรตีนละลายนํ ้าในนํ ้าบูดู โดยที่ Budu 3 มีปริ มาณโปรตีนละลายนํ ้าและฤทธิ์ต้านอนุมลู อิสระ DPPH สูงกว่า
Budu 1 และ 2
Table 2 Soluble protein content and oxidation properties of DPPH, ABTS and FRAP in Thai fermented
fishery products
DPPH
ABTS
FRAP
Sample
(% scavenging
(% scavenging
(% reducing power)
radical)
radical)
Fish sauce 1
183.94±1.69b
6943.75±1.38b
352.70±2.33b
Fish sauce 2
246.55±1.87b
6355.56±1.27b
547.37±1.64b
Fish sauce 3
289.80±3.71b
6472.22±2.59b
2647.73±4.23a
Fish sauce 4
79.11±0.47c
4960.00±0.99c
263.83±1.05b
Fish sauce 5
1334.80±1.60a
9725.00±3.89a
2979.78±3.55a
Budu 1
38.99±2.49c
91.54±0.64d
56.04±1.70c
Budu 2
25.34±0.95c
91.94±0.44d
nd*
Budu 3
81.43±0.50c
91.87±0.07d
nd
Plara 1
65.64±1.76c
91.3±0.96d
nd
Plara 2
28.2±2.17c
76.47±0.06d
nd
Plara 3
26.99±1.70c
92.32±0.33d
nd
Plara 4
21.15±2.29c
92.01±0.19d
nd
Plara 5
61.14±2.27c
92.01±0.20d
nd
Kapi 1
42.89±3.99c
92.01±0.21d
nd
Kapi 2
74.78±1.08c
92.01±0.22d
87.74±0.56c
Kapi 3
79.37±0.49c
92.01±0.23d
85.94±1.02c
Plasom 1
9.31±1.53c
92.01±0.24d
nd
Plasom 2
11.19±2.38c
92.01±0.25d
nd
Plasom 3
10.72±1.17c
92.01±0.26d
nd
Plasom 4
12.0±0.56c
92.01±0.27d
nd
* nd means not detected
Values presented as means ± SD from triplicate determinations
Different letters in the same column indicate the significant difference (p < 0.05)
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ผลิตภัณฑ์นํ ้าปลาร้ าทั้ง 5 ตัวอย่าง พบฤทธิ์ต้านอนุมลู อิสระ DPPH มีคา่ อยู่ระหว่าง 21.15 - 65.64 %และฤทธิ์
ต้ านอนุมลู อิสระ ABTS มีค่าอยู่ระหว่าง 76.47 – 92.32 % แต่ไม่พบฤทธิ์ต้านอนุมลู อิสระ FRAP จากทั้ง 5
ตัวอย่าง (Table 2)
ผลิตภัณฑ์กะปิ จากทั้ง 3 ตัวอย่างมีฤทธิ์ต้านอนุมลู อิสระ DPPH มีคา่ อยู่ระหว่าง 42.89 - 79.37% และ
ฤทธิ์ต้านอนุมลู อิสระ ABTS มีคา่ 92.01 % ซึง่ ค่าฤทธิ์ต้านอนุมลู อิสระที่แตกต่างกันในแต่ละตัวอย่างนั้น ขึ ้นอยู่
กับ ปริ มาณเคยที่ใช้ ในการผลิต ระยะเวลาที่ใช้ ในการหมัก วางจําหน่าย จนถึงวันที่ตรวจวิเคราะห์ นอกจากนี ้ยัง
พบว่ามีเพียงกะปิ 2 และ 3 มีความสามารถในการการรี ดิวซ์เฟอริ ก อิออน FRAP 85.94 - 87.74% ขณะที่กะปิ 1
ไม่พบความสามารถในการการรี ดิวซ์เฟอริ ก อิออน FRAP (Table 2) ซึง่ มีความสอดคล้ องกับงานวิจยั ที่พบฤทธิ์
ต้ านอนุมลู อิสระในผลิตภัณฑ์กะปิ (Faithong and Benjakul, 2010; Prapasuwannakul and Suwannahong,
2015)
ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ ปลาส้ มที่ไม่ได้ ผ่านกระบวนการทําสุกทั้งหมด 4 ตัวอย่าง มี ฤทธิ์ ต้านอนุมูลอิสระ
DPPH มีคา่ อยู่ระหว่าง 9.31 – 12.0 % และฤทธิ์ต้านอนุมลู อิสระ ABTS มีคา่ 92.01 % โดยที่ตวั อย่างปลาส้ ม
ทังหมดไม่
้
มีความสามารถในการการรี ดิวซ์เฟอริ ก อิออน FRAP (Table 2) เมื่อนําปลาส้ มทั้งหมดไปให้ ความร้ อน
จนสุก พบว่าฤทธิ์ ต้านอนุมูลอิสระทั้งหมดไม่เปลี่ยนแปลงแสดงว่าการปรุ งสุกเพื่อการบริ โภคไม่ทําให้ ฤทธิ์ ต้าน
อนุมลู อิสระ DPPH และ ABTS ลดลง ถึงแม้ วา่ อุณหภูมิตั้งแต่ 90 องศาเซลเซียสขึ ้นไปจะมีผลทําให้ ความสามารถ
ของสารต้ านอนุมลู อิสระในผลิตภัณฑ์มีประสิทธิภาพที่ลดลง (Réblová, 2012) ดังนั้นจึงควรใช้ ความร้ อนและ
เวลาในการปรุงอาหารที่เหมาะสมเพื่อคงคุณภาพของสารต้ านอนุมลู อิสระ
ผลิตภัณฑ์ประมงหมักดองพื ้นบ้ านของไทย ได้ แก่ นํ ้าบูดู นํ ้าปลาร้ า กะปิ และปลาส้ ม เป็ นผลิตภัณฑ์ที่มีปริ มาณ
โปรตีนละลายนํา้ ที่ได้ จากการย่อยสลายเนือ้ ปลาหรื อกุ้ง จากการหมักในระยะเวลาที่เหมาะสม โดยที่ปริ มาณ
โปรตีนเป็ นปั จจัยหนึ่งที่ทําให้ เกิดฤทธิ์ต้านอนุมลู อิสระ (Elias, 2008) นอกจากนี ้การหมักที่ใช้ เวลานานจนอยู่ใน
รูปของโปรตีนไฮโดรไลเซท หรื อเปปไทด์ ซึง่ มีคณ
ุ สมบัตใิ นการเป็ นสารต้ านอนุมลู อิสระ ระยะเวลาในการหมักของ
ผลิตภัณฑ์กะปิ ที่นานขึ ้น ทําให้ ฤทธิ์การต้ านออกซิเดชัน DPPH, ABTS และ FRAP มีค่าที่สงู ขึ ้น (Faithong and
Benjakul, 2010) โดยที่ปัจจัยที่ทําให้ โปรตีนไฮโดรไลเซทหรื อเปปไทด์มีฤทธิ์ต้านอนุมลู อิสระนั้น คือ ขนาดของ
สายเปปไทด์ กรดอะมิโนที่อยู่ในสายเปปไทด์ และ การเรี ยงลําดับของกรดอะมิโนในสายเปปไทด์ (สินีนาถ,
2555)
กรดอะมิโน เปปไทด์ และโปรตีนในผลิตภัณฑ์หมักดองส่วนใหญ่ไม่มีความสามารถในการรี ดิวซ์เฟอริ ก อิ
ออน (Fe3+) ให้ เป็ นเฟอรัส อิออน (Fe2+) การวิเคราะห์ความสามารถในการรี ดิวซ์เฟอริ ก อิออน จึงไม่ใช่วิธีการที่
เหมาะสมสําหรับใช้ ในการทดสอบฤทธิ์ต้านการออกซิเดชัน ขณะที่กรดอะมิโน เปปไทด์ และโปรตีนในผลิตภัณฑ์
ประมงหมักดองส่วนใหญ่มีความสามารถในการให้ อิเล็กตรอนกับสารอนุมลู อิสระโดยตรง จึงมีความเหมาะสมที่
จะใช้ การทดสอบฤทธิ์การต้ านอนุมลู อิสระ DPPH และ ABTS (เจนจิรา และประสงค์, 2554)

สรุ ป
ผลิตภัณฑ์ประมงหมักดองพื ้นบ้ านของไทยทุกชนิดที่ศกึ ษาในครัง้ นี ้ ได้ แก่ นํ ้าปลา นํ ้าบูดู ปลาร้ า กะปิ
และปลาส้ ม มีฤทธิ์ต้านอนุมลู อิสระ DPPH และ ABTS
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ประชาคมไส้ เดือนทะเลบริเวณอ่ าวคุ้งกระเบน จังหวัดจันทบุรี
Polychaete Communities in Ao Khung Kraben, Chanthaburi Province
พนิชา พรวิริยะมงคล1* นภาขวัญ แหวนเพชร1 จิตติมา อายุตตะกะ1 และกรกฎ ชันประเสริ
้
ฐ1
Phanicha Pornwiriyamongkol1*, Napakhwan Whanpetch1, Chittima Ayuthaka1 and Korakot Chanprasert1

บทคัดย่ อ
การศึกษาประชาคมไส้ เดือนทะเลบริ เวณอ่าวคุ้งกระเบน จังหวัดจันทบุรี พบไส้ เดือนทะเลทังหมด
้
11
วงศ์ (Family) ประกอบด้ วยวงศ์ Cossuridae, Spionidae, Capitellidae, Sabellidae, Glyceridae,
Poecilochaetidae, Lumbrineridae, Orbiniidae, Eunicidae, Nereididae และ Maldanidae ค่าความ
คล้ ายคลึงของประชาคมไส้ เดือนทะเลตามลักษณะดินตะกอนและลักษณะทางกายภาพของพื ้นที่ศกึ ษาแบ่งออก
ได้ เป็ น 2 กลุม่ คือ กลุม่ ที่อาศัยอยูบ่ ริ เวณพื ้นทรายปนโคลน และกลุม่ ที่อาศัยอยูบ่ ริ เวณทรายหยาบ ค่าดัชนีความ
หลากหลายมีคา่ ตั้งแต่ 1.14 - 2.02 ไส้ เดือนทะเลที่พบวงศ์เด่น คือ ไส้ เดือนทะเลวงศ์ Spionidae และ
Capitellidae มีความหนาแน่นเท่ากับ 1245 และ 566 ตัวต่อตารางเมตร ตามลําดับ

ABSTRACT
Polychaete communities were studied in Ao Khung Kraben, Chanthaburi Province. Eleven
families of polychaeta were found including Cossuridae, Spionidae, Capitellidae, Sabellidae,
Glyceridae, Poecilochaetidae, Lumbrineridae, Orbiniidae, Eunicidae, Nereididae and Maldanidae.
The results of Bray – Curtis similarity index illustrated into 2 groups according to sediment grain size
and physical characteristics of study area. The Diversity index were in ranged of 1.14- 2.02.The
density of dominant taxa were in the family Spionidae of 1245 individuals/m2 and the family
Capitellidae of 566 individuals/m2.

Key Words: polychaete, seagrass, Ao Khung Kraben
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คํานํา
ศูนย์ ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่ องมาจากพระราชดําริ เป็ นส่วนหนึ่งของอ่าวคุ้งกระเบน
จังหวัดจันทบุรี อยู่บริ เวณชายฝั่ งทะเลด้ านตะวันออกของประเทศไทย มีการส่งเสริ มการอนุรักษ์ สภาพแวดล้ อม
ทําให้ พื ้นที่อ่าวคุ้งกระเบนมีความอุดมสมบูรณ์ ในระบบนิเวศทางทะเลแบบต่าง ๆ โดยเฉพาะระบบนิเวศหญ้ า
ทะเล จากรายงานการสํารวจหญ้ าทะเลบริ เวณอ่าวคุ้งกระเบนของสถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล
ชายฝั่ งทะเลและป่ าชายเลน (2558) แหล่งหญ้ าทะเลภายในอ่าวคุ้งกระเบนยังคงความอุดมสมบูรณ์ มีการ
กระจายตัวของหญ้ าทะเลภายในอ่าว ประมาณร้ อยละ 60 ของพื ้นที่ พบหญ้ าทะเลสองชนิด ได้ แก่ หญ้ ากุยช่าย
เข็ม (Halodule pinifolia) และหญ้ าคาทะเล (Enhalus acoroides) สถานภาพหญ้ าทะเลสมบูรณ์ดี
แหล่งหญ้ าทะเลจัดเป็ นระบบนิเวศที่มีความสมบูรณ์ของธาตุอาหาร และอินทรี ยสารจํานวนมาก จึงเป็ น
แหล่ ง อาศัย แห่ ง หนึ่ ง ที่ ส ามารถพบไส้ เ ดื อ นทะเลที่ มี ค วามหลากหลาย และความชุก ชุม สูง ไส้ เ ดื อ นทะเล
(polychaete) เป็ นสัต ว์ พื น้ ทะเลขนาดใหญ่ มี บ ทบาทสํ า คัญ ในการย่ อ ยอิ น ทรี ย สารในระบบห่ ว งโซ่ อ าหาร
สามารถพบได้ ทวั่ ไป และพบมากเป็ นอันดับต้ น ๆ ของสัตว์พื ้นทะเลในระบบนิเวศทางทะเลประเภทต่าง ๆ หญ้ า
ทะเลแต่ละชนิดที่มีลกั ษณะรู ปร่ างที่แตกต่างกันนั้นส่งผลให้ ความชุกชุม และความหลากหลายของสัตว์ทะเล
แตกต่างกันด้ วย (Sutammanupan et al., 2011 และLeopardas et al., 2014) นอกจากนี ้ลักษณะพื ้นดิน
ตะกอนและปริ ม าณสารอิ น ทรี ย์ ที่ แ ตกต่ า งกั น ยัง ส่ ง ผลให้ ช นิ ด และจํ า นวนของไส้ เ ดื อ นทะเลแตกต่ า งกั น
เช่นเดียวกันในแต่ละบริ เวณ (บํารุงศักดิ,์ 2544 และ Meksumpun, 1999)
การศึกษานี ้ มีวัตถุประสงค์เพื่อหาความหลากหลาย และความหนาแน่นของไส้ เดือนทะเลในอ่าวคุ้ง
กระเบน และเพื่อเปรี ยบเทียบความแตกต่างของความหลากหลายชนิดของประชาคมไส้ เดือนทะเลที่พบในแหล่ง
หญ้ าทะเลแต่ละชนิด ได้ แก่ หญ้ ากุยช่ายเข็ม และ หญ้ าคาทะเล และพืน้ ที่ที่ไม่พบหญ้ าทะเล ซึ่งมีลกั ษณะดิน
ตะกอนที่แตกต่างกัน พื ้นที่บริ เวณอ่าวคุ้งกระเบนในอดีตมีการสํารวจและวิจยั ในหลาย ๆ หัวข้ อทั้ง ชีววิทยาของ
พืชและสัตว์ทะเล ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตในทะเล ปั จจัยสิ่งแวดล้ อมในอ่าว และผลกระทบจากการใช้
ประโยชน์ในพื ้นที่ (โสมวิภา, 2533, บํารุงศักดิ์, 2544, วศิน และคณะ, 2553, และ Satumanatpan, 2011) ซึง่
ข้ อมูลที่ได้ จากงานวิจยั นี ้สามารถใช้ เป็ นข้ อมูลพื ้นฐาน และข้ อมูลเปรี ยบเทียบสําหรับการอนุรักษ์ และการจัดการ
ทรัพยากรชายฝั่ งต่อไป

อุปกรณ์ และวิธีการ
สถานที่ศึกษา
พื ้นที่ศกึ ษาอยูใ่ นบริ เวณอ่าวคุ้งกระเบน จังหวัดจันทบุรี (Figure 1) จากการสํารวจพื ้นที่เบื ้องต้ นพบ
หญ้ าทะเล 2 ชนิด คือ หญ้ าคาทะเล (Enhalus acoroides) และหญ้ ากุยช่ายเข็ม (Halodule piniforia) จึง
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แบ่งพพื ้นที่ศกึ ษาอออกเป็ น 4 สถาานี ตามลักษณ
ณะการปกคลุมของชนิ
ม
ดหญ้ าทะเล และทุกกสถานีเป็ นพื ้นที
้น ่โผล่พ้นนํ ้า
ในขณ
ณะนํ ้าลง แต่ละสถานี
ล
หา่ งกันั ประมาณ 2000 เมตร ดังนี ้
1) บริ เวณปาากคลอง (KB1) เป็ นพื ้นที่ด้าานเหนือของอ่าวคุ
า ้ งกระเบน ใกล้ ทางออกขของคลองชลปประทาน ห่าง
จากแนวชายฝั่ งปรระมาณ 10 เมตร ในเขตนํ ้าขึขึ ้นนํ ้าลง ไม่มหญ้
ีห าทะเลขึ ้นออยูใ่ นบริ เวณนีนี ้
2) บริ เวณที่มีมีหญ้ ากุยช่ายเเข็ม (KB 2) เป็ป็ นพื ้นที่ปกคลุมุ ของหญ้ ากุยช่
ย ายเข็มอยูห่ นนาแน่น ในเขตตนํ ้าขึ ้นนํ ้าลง
3) บริ เวณที่มีมีหญ้ ากุยช่ายเเข็มและหญ้ าคคาทะเล (KB 3)
3 เป็ นพื ้นที่ปกคลุ
ก มของหญ้ญ้ ากุยช่ายเข็ม และ
หญ้ าาคาทะเลปกคคลุมผสมกัน อยูใ่ นเขตนํ ้าขึนนํ
้น ้าลง
4) บริ เวณที่มีมีหญ้ าคาทะเลล (KB 4) เป็ นพืพื ้นที่ปกคลุมของหย่
ข
อมหญ้ าคาทะเล
า
ที่มีคความสมบูรณ์ อยูใ่ นเขต
ระดับั นํ ้าลงตํ่าสุด

Figuure 1 Samppling stationns in Ao Khhung Krabeen, Chanthaburi Provin ce
การรเก็บตัวอย่ างดิ
ง น และสัตว์วพืน้ ทะเล
เก็บตัวอยย่างไส้ เดือนทะะเลในเดือนกันนยายน 2559 จํานวน 4 สถาานีด้วยท่อพลาาสติก (Corerr) ขนาดเส้ น
ผ่านนศูนย์กลาง 155 เซนติเมตร และเก็บลึกลงงไปในดิน 15 เซนติเมตร สถานี
ส ละ 3 ซํ ้า นําตัวอย่างดินที่เก็บได้ ใน
แต่ละครัง้ ร่อนผ่านตะแกรงร่
น
อนทีที่มีขนาดตา 00.5 มิลลิเมตรร ตัวอย่างและะตะกอนดินที่คค้ างอยูบ่ นตะแแกรงร่อน
ทังห
้ มดเก็บรักษาด้ด้ วยนํ ้ายารักษาสภาพ
ษ
(ฟอร์ร์ มาลีน) 10% เพื่อนํามาคัดแยกสิ
ด
ง่ มีชีวิตตออกจากตะกกอนดิน
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จําแนกวงศ์และจํานวนภายใต้ กล้ องจุลทรรศน์กําลังขยายตํ่า (Stereomicroscope) ตามคูม่ ือการจัดจําแนกของ
Day (1967a, 1967b) และคํานวณความหนาแน่น (จํานวนตัวต่อพื ้นที่ 1 ตารางเมตร) ในห้ องปฏิบตั กิ าร
การเก็บตัวอย่างดินตะกอนโดยใช้ ทอ่ พลาสติกใสที่มีเส้ นผ่านศูนย์กลางยาว 5 เซนติเมตร เก็บดินตะกอน
ผิวหน้ าลึก 10 เซนติเมตรเพื่อศึกษาปริ มาณนํ ้าในดินตะกอน และขนาดอนุภาคดินตะกอน (Holme and
McIntyre, 1984)
การวิเคราะห์ ข้อมูล
วิเคราะห์ข้อมูลจํานวน และความชุกชุมของไส้ เดือนทะเล โดยคํานวณหาความหนาแน่นต่อหน่วยพื ้นที่
ความหลากหลายทางชนิดโดยใช้ Shannon diversity index และความคล้ ายคลึงของโครงสร้ างประชาคม
ไส้ เดือนทะเลที่อาศัยอยูใ่ นบริ เวณต่าง ๆ โดยใช้ คา่ ดัชนีความคล้ ายคลึง Bray-Curtis similarity index

ผลและวิจารณ์ ผลการศึกษา
ลักษณะทางกายภาพของพืน้ ที่ศกึ ษา
จากการวิเคราะห์ปริ มาณนํ ้าในดินและขนาดอนุภาคดินตะกอนของสถานี KB1 KB2 KB3 และ KB4
พบว่ามีปริมาณนํ ้าในดิน ร้ อยละ 26.644, 23.599, 23.389 และ 23.065 ตามลําดับ ลักษณะดินตะกอนสามารถ
แบ่งออกได้ เป็ น 2 กลุม่ ใหญ่ คือ 1) กลุม่ บริ เวณที่มีลกั ษณะดินตะกอนมีทรายละเอียดปน คือ สถานี KB1
ลักษณะดินตะกอนเป็ นทรายปนโคลน สถานี KB2 มีลกั ษณะดินตะกอนเป็ นโคลนปนทราย และ สถานี KB3 มี
ลักษะดินตะกอนเป็ นโคลนปนทราย และ 2) กลุม่ บริ เวณที่มีลกั ษณะดินตะกอนเป็ นทรายหยาบ คือ สถานี KB4
ลักษณะของพื ้นที่ศกึ ษาสอดคล้ องกับข้ อมูลการสํารวจในปี พ.ศ. 2558 (สถาบันวิจยั และพัฒนาทรัพยากรทาง
ทะเล ชายฝั่ งทะเลและป่ าชายเลน, 2558)ที่ระบุวา่ ตะกอนดินบริ เวณอ่าวคุ้งกระเบนส่วนใหญ่เป็ นทรายปนโคลน
องค์ ประกอบทางชนิดของไส้ เดือนทะเล
การเก็บข้ อมูลประชาคมไส้ เดือนทะเลในพื ้นที่ศกึ ษาทั้ง 4 สถานี พบว่าไส้ เดือนทะเลบริ เวณแหล่งหญ้ า
ทะเล และบริ เวณที่ไม่มีหญ้ าทะเลในอ่าวคุ้งกระเบน จังหวัดจันทบุรี มีทั ้งหมด 2 ชั้นย่อย (Sub class) คือ
Sedentaria และ Eurantia ใน 11 วงศ์ (family) คือ Cossuridae, Spionidae, Capitellidae, Sabellidae,
Glyceridae, Poecilochaetidae, Lumbrineridae, Orbiniidae, Eunicidae, Nereididae และ Maldanidae ซึง่ มี
รูปแบบการกินอาหารที่แตกต่างกันตามการจัดจําแนกของ Fauchald and Jumars (1979) (Table 1) โดย
บริ เวณปากคลอง พบไส้ เดือนทะเล 7 วงศ์ บริ เวณหญ้ ากุยช่ายเข็ม พบไส้ เดือนทะเล 8 วงศ์ บริ เวณบริ เวณที่มี
หญ้ ากุยช่ายเข็มและหญ้ าคาทะเล พบไส้ เดือนทะเล 6 วงศ์ และบริ เวณที่มีเฉพาะหญ้ าคาทะเลพบไส้ เดือนทะเล 5
วงศ์ ไส้ เดือนทะเลวงศ์เด่นและสามารถพบได้ ทกุ บริ เวณคือวงศ์ Spionidae และ Capitellidae โดยมีความ
หนาแน่นเฉลี่ยเท่ากับ 1245 และ 566 ตัวต่อตารางเมตร ตามลําดับ (Figure 2) จากค่าดัชนีความหลากหลาย
ของไส้ เดือนทะเลทั้ง 4 สถานี (KB1 KB2 KB3 และ KB4) พบว่ามีคา่ เท่ากับ 1.72, 2.02, 1.14 และ 1.22
ตามลําดับ โดยที่สถานี KB 2 มีคา่ ดัชนีความหลากหลายมากที่สดุ และสถานี KBS 3 มีคา่ ดัชนีความหลากหลาย
ตํ่าที่สดุ (Figure 2) จากการจัดกลุม่ ไส้ เดือนทะเลตามลักษณะการกินอาหาร (feeding type) พบว่าบริ เวณอ่าว
คุ้งกระเบนมีไส้ เดือนทะเลวงศ์เด่น (Spionidae และ Capitellidae) อยูใ่ นกลุม่ สัตว์พื ้นทะเลที่กินสารอินทรี ย์เป็ น
อาหาร (deposit feeder) โดยสัตว์กลุม่ นี ้มักจะพบมากในบริ เวณที่มีปริ มาณสารอินทรี ย์สงู ซึง่ สอดคล้ องกับผล
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การศึกษาในส่วนของลักษณะทางกายภาพของพื ้นที่ศกึ ษาที่มีลกั ษณะพื ้นดินตะกอนส่วนใหญ่เป็ นทรายละเอียด
ปนโคลน และสอดคล้ องกับผลการศึกษาของบํารุงศักดิ์ (2544) และ Meksumpun and Meksumpun (1999) ซึง่
รายงานว่าชนิดและจํานวนของไส้ เดือนทะเลสัมพันธ์กบั ปริ มาณสารอินทรี ย์รวมในดิน
Table 1 Feeding types of polychaetes at each station in Ao Khung Kraben, Chanthaburi Province
Sub class

Sedentaria

Eurantia

Family

Feeding type

Station

Spionidae

Deposit feeder
Suspension feeder

KB1, KB2, KB3, KB4

Capitellidae

Deposit feeder

KB1, KB2, KB3, KB4

Cossuridae

Deposit feeder

KB1

Sabellidae

KB1, KB2, KB3

Poecilochaetidae

Filter feeder
Deposit feeder
Suspension feeder

KB1, KB2

Orbiniidea

Deposit feeder

KB2

Maldanidae

Detritrus feeder

KB2, KB4

Nereididae

Predator

KB4

Lumbrineridae

Predator

KB1, KB2, KB3, KB4

Eunicidae

Predator

KB3

Glyceridae

Predator

KB1, KB2, KB3
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Figure 2 Density of polychaete families (individual/m2) in each station in Ao Khung Kraben,
Chanthaburi Province
โครงสร้ างประชาคมไส้ เดือนทะเล
ลักษณะประชาคมไส้ เดือนทะเลบริ เวณพื ้นที่บริ เวณปากคลอง บริ เวณที่มีหญ้ ากุยช่ายเข็ม บริ เวณที่มี
หญ้ ากุยช่ายเข็มและหญ้ าคาทะเล และบริ เวณที่มีหญ้ าคาทะเล สามารถแบ่งประชาคมไส้ เดือนทะเลออกเป็ น 2
กลุม่ ใหญ่ตามความแตกต่างกันของลักษณะดินตะกอนและลักษณะทางกายภาพของพื ้นที่ โดยใช้ การวิเคราะห์
ความคล้ ายคลึงของประชาคมไส้ เดือนทะเลที่ระดับร้ อยละ 50 (Figure 3) จากรูป อธิบายได้ วา่ กลุม่ ไส้ เดือนทะเล
ที่อยูใ่ นบริ เวณ KB1 KB2 และ KB3 มักอาศัยอยูใ่ นแนวเขตนํ ้าขึ ้นนํ ้าลง พื ้นทะเลเป็ นทรายปนโคลน หรื อมีทราย
ละเอียดปน เป็ นบริ เวณที่ไม่มีหญ้ าทะเล (KB1) บริ เวณที่มีเฉพาะหญ้ ากุยช่ายเข็ม (KB2) และบริ เวณที่มีหญ้ า
กุยช่ายเข็มและหญ้ าคาทะเลผสมกัน (KB3) และกลุม่ ไส้ เดือนทะเลที่อยูใ่ นบริ เวณ KB4 มักอาศัยอยูใ่ นบริ เวณที่มี
เฉพาะหญ้ าคาทะเล พื ้นทะเลเป็ นพื ้นทรายหยาบ
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Figure 4 Group avverage clustter dendogrrams on the similarity inddex of polycchaetes at
Ao KKhung Krabben, Chanthaaburi Provinnce
สรุ
สป
ประชาคมมไส้ เดือนทะเลลบริ เวณอ่าวคุคุ้ งกระเบน จังหวั
ห ดจันทบุรี พบทังสิ
้ ้น 11 วงงศ์ แพร่กระจาายต่างกัน
ตามลักษณะที่อยูอาศั
อ่ ย และลักษณะดินตะกออน โดยมีความมหลากหลาย และความหนนาแน่นสูงในบริิเวณที่มี
หญ้ าากุยช่ายเข็มปกคลุมอย่างหนาแน่น ไส้ เดืออนทะเลที่พบเเป็ นวงศ์เด่นมี 2 วงศ์ คือ ไส้ส้ เดือนทะเลวงศ์
Spioonidae และ Capitellidae
C
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ผลจับสัตวนา้ํ จากการทําประมงไซนั่งบริเวณทะเลสาบสงขลาตอนนอก
The Catch form Standing Trap Fishery in the Outer Part of Songkhla Lake
ธเนศ ศรีถกล1* เพิ่มศักดิ์ เพิงมาก2 และ สมใจ เวชประสิทธิ1์
Thanate Sritakon1*, Permsak Pernmark2 and Somjai Vechprasit1

บทคัดยอ
การศึกษาผลจับสัตวน้ําจากการทําประมงไซนั่งบริเวณทะเลสาบสงขลาตอนนอก เก็บขอมูลระหวาง
เดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 2555 ถึงเดือนมกราคม พ.ศ. 2556 พบสัตวน้ําทั้งหมด 123 ชนิด แยกเปนกลุมกุง ปลา ปู
และกลุมสัตวน้ําอื่นๆ จํานวน 17, 97, 3 และ 6 ชนิด คิดเปนรอยละองคประกอบสัตวน้ํา 72.82, 20.56, 6.43 และ
0.19 ของน้ําหนัก ตามลําดับ อัตราการจับสัตวน้ํามีคาเฉลี่ย 0.997 กก./ลูก/คืน เปนกลุมกุง ปลา ปู และสัตวน้ําอื่นๆ
0.727, 0.203, 0.065 และ 0.002 กก./ลูก/คืน ตามลําดับ สําหรับอัตราการจับสัตวน้ําเฉลี่ยของกุงตะกาดขาว
Metapenaeus moyebi, กุงหัวแข็ง Metapenaeus ensi และกุงแชบวย Feneropenaeus merguiensis มีคา
0.473, 0.029 และ 0.050 กก./ลูก/คืน ตามลําดับ คิดเปนองคประกอบรอยละ 47.44, 2.94 และ 5.04 ของน้ําหนัก
ตามลําดับ สําหรับความยาวตลอดตัวเฉลี่ยของกุง 3 ชนิด เทากับ 6.05, 9.44 และ 9.47 เซนติเมตร และขนาด
ความยาวแรกจับ เทากับ 6.28, 9.69 และ 9.17 เซนติเมตร ตามลําดับ ซึ่งความยาวตลอดตัวและขนาดความยาว
แรกจับของกุงทั้ง 3 ชนิดมีขนาดเล็กกวาขนาดแรกเริ่มสืบพันธุ นอกจากนี้พบวาขนาดตาอวนที่เหมาะสมของไซนั่ง
เทากับ 1.66 เซนติเมตร

ABSTRACT
Study on the catch form standing trap fishery in the outer part of Songkhla Lake were done
during February 2012 to January 2013. There are 123 species of aquatic animals were caught which
comprised of 17, 97, 3 species of shrimp, fish and crabs and 6 species of other aquatic animals. The
percentage of each group were 72.82, 20.56, 6.43 และ 0.19 % (by weight), respectively. The average
catching per unit of effort (CPUE) was 0.997 kg/trap/night. The average CPUE of shrimps, fishes,
crabs and other aquatic species were 0.727, 0.203, 0.605 and 0.002 kg/trap/night, respectively. The
average CPUE of Metapenaeus moyebi, Metapenaeus ensi, Fenneropenaeus merguiensi were 0.727,
0.203, 0.605 and 0.002 kg/trap/night calculated as 47.44%, 2.94% and 5.04% of total catch by
weight. The average total length of those 3 shrimp species were 6.05, 9.44 and 9.47 centimeters. The
length of the first capture shrimp was 6.28, 9.69 and 9.17 centimeters respectively which were smaller
than the first mature size. In addition, the optimum mesh size of standing trap was 1.66 centimeters.
Key Words: Shrimp, Standing trap, Shrimp trap, Songkhla Lake, Catch
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คํานํา
ทะเลสาบสงขลาตอนนอกเป็ นส่วนตอนล่างสุดของทะเลสาบสงขลา มีส่วนติดต่อกับอ่าวไทยบริ เวณปาก
ทะเลสาบ ได้ รับอิทธิพลความเค็มของนํ ้าทะเลจากการขึ ้น-ลงของนํ ้า และอิทธิพลของนํ ้าจืดในช่วงนํ ้าหลาก ทําให้
มีความหลากหลายของสัตว์นํ ้าสูง พบปลาประมาณ 450 ชนิด กุ้งทะเล และกุ้งนํ ้าจืดรวมกัน 30 ชนิด และสัตว์นํ ้า
อื่น ๆ เช่น ปู หอย และกั้ง (ไพโรจน์ และ คณะ, 2542) มีการใช้ ประโยชน์จากพื ้นที่ในกิจกรรมด้ านเพาะเลี ้ยงสัตว์นํ ้า
และการจับสัตว์นํ ้า เช่น เลี ้ยงปลากะพงขาวในกระชัง เลี ้ยงกุ้งทะเล (นากุ้ง) ฯลฯ จึงเป็ นพื ้นที่ที่ได้ รับผลกระทบ
ทางด้ านประมงมาก โดยเฉพาะประมงอวนรุน และเครื่ องมือประจําที่ที่มีมากจนเกินไป ซึง่ อาจเป็ นสาเหตุให้ แหล่งนํ ้า
ตื ้นเขินและทรัพยากรสัตว์นํ ้าลดลง
โพงพาง และไซนั่ง เป็ นเครื่ องมือประจําที่ที่พบมาก ใน พ.ศ. 2558 ผลการสํารวจข้ อมูลเบือ้ งต้ นจาก
สํานักงานประมงจังหวัดสงขลา พบว่าเขตจังหวัดสงขลามีโพงพางจํานวน 1,700 ช่อง และไซนัง่ จํานวน 27,000 ลูก
ซึง่ ร้ อยละ 90 ของไซนัง่ อยูบ่ ริ เวณทะเลสาบสงขลาตอนนอก
การแก้ ไขปั ญหาไซนัง่ มีการดําเนินการมาแล้ วหลายครัง้ เช่น พ.ศ. 2528 อนุญาตให้ มีไซนัง่ ในทะเลสาบสงขลา
ตอนนอก จํานวน 7,000 ลูก ตามจํานวนที่ร้องขอของชาวประมงในเวลานั้น โดยกําหนดพื ้นที่อนุญาต (ไพโรจน์ และ
ละออ, 2544) การปรับเปลี่ยนเครื่ องมือเป็ นอวนลอย แต่การลดจํานวนไซนัง่ ยังไม่ได้ ผล และมีแนวโน้ มเพิ่มขึ ้น
จากการศึกษาในอดีตพบว่าไซนัง่ เป็ นเครื่ องมือที่จบั กุ้งเป็ นเป้าหมายหลัก (ไพโรจน์ และลออ, 2544; ธเนศ
และคณะ, 2554) สํ า หรั บ การศึก ษาประมงไซนั่ง บริ เ วณทะเลสาบสงขลาตอนนอกในครั ง้ นี ้ มุ้ง เน้ น ศึก ษา
องค์ประกอบ อัตราการจับสัตว์นํ ้า ขนาดความยาวของกุ้งชนิดสําคัญทางเศรษฐกิจ และขนาดตาอวนที่เหมาะสม
ของไซนัง่ เพื่อเป็ นข้ อมูลพื ้นฐานที่ใช้ ในการบริ หารจัดการไซนัง่ บริ เวณทะเลสาบสงขลาตอนนอกให้ มีความยัง่ ยืน

วิธีการศึกษา
สถานที่ และระยะเวลา รวบรวมข้ อมูลการทําประมงและสัตว์นํ ้าจากไซนัง่ โดยสุ่มตัวอย่างจากท่าขึ ้นสัตว์นํ ้า
บริ เวณตําบลเกาะยอ อําเภอเมือง และบ้ านใหม่-บ้ านท่าเสา ตําบลสะทิง้ หม้ อ อําเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา
(Figure 1) ซึ่งมี แหล่งทํ าการประมงในทะเลสาบสงขลาตอนนอก (Figure 2) ระหว่า งเดือ นกุม ภาพัน ธ์ ถึ ง
ธันวาคม พ.ศ. 2555 และเดือนมกราคม พ.ศ. 2556 เดือนละ 1 ครั้ง รวม 12 ครัง้
วิธีรวบรวมข้ อมูล สุม่ ตัวอย่างสัตว์นํ ้า 2 กิโลกรัมต่อชาวประมง 1 ราย จํานวน 10-15 ราย/เดือน สอบถามข้ อมูล
จํานวนไซนัง่ ผลจับสัตว์นํ ้า และจํานวนวันทําการประมง หลังจากนั ้นจําแนกชนิดสัตว์นํ ้า นับจํานวนตัวของแต่ละชนิด
วัดความยาวตลอดตัวของกุ้งชนิดสําคัญทางเศรษฐกิจ ด้ วยวิธีแจกแจงความถี่ หน่วยเป็ น เซนติเมตร (ซม.) และ
ชัง่ นํ ้าหนักรวมของสัตว์นํ ้าแต่ละชนิด หน่วยเป็ น กิโลกรัม (กก.) จําแนกชนิดสัตว์นํ ้า โดยใช้ คมู่ ือจําแนกชนิดสัตว์นํ ้า
ของ ไพโรจน์ และคณะ (2542), Fishcher and Bianchi (1984), Carpenter and Niem (1988) และ
Chaitiamvong and Supongpan (1992)
การวิเคราะห์ ข้อมูล
1. องค์ประกอบของสัตว์นํ ้า แสดงในรูปของร้อยละชนิดสัตว์นํ ้าต่อปริ มาณสัตว์นํ ้าทั้งหมดที่จบั ได้
2. อัตราการจับสัตว์นํ ้า (catch per unit of effort, CPUE) หานํ ้าหนักของสัตว์นํ ้าที่จบั ได้ ตอ่ ไซนัง่ หนึ่งลูก
ต่อ 12 ชั่วโมงของการทําประมง หรื อหนึ่งคืน เพื่อหลีกเลี่ยงค่านํ า้ หนักของสัตว์ นํา้ ที่มีค่าน้ อยเกิ นไป และให้
สอดคล้ องกับการอธิ บายผลการจับสัตว์นํา้ ที่ชาวประมงใช้ วัด คือ หนึ่งคืนของการทําประมง โดยมีหน่วยเป็ น
กิโลกรัมต่อลูกต่อคืน (กก./ลูก/คืน)
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Figure 1 Sampling sites ( ) of standing trap in the Outer Part
of Songkhla Lake

Figure 2 Fishing ground ( )
of standing trap in the
Songkhla Lake

3. นําข้ อมูลความยาวตลอดตัวของกุ้งชนิดสําคัญทางเศรษฐกิจ 3 ชนิด มาหาช่วงความยาวตลอดตัว
ที่จบั ได้ ความยาวตลอดตัวเฉลี่ย ขนาดความยาวแรกจับ (L50) และขนาดตาอวนที่เหมาะสม (optimum mesh size,
M0) ของไซนัง่ หน่วยเป็ น เซนติเมตร (ซม.)
หาค่า M0 ตามวิธีของ Jones (1976) โดยนํา L50 ที่ได้ มาหาค่าปั จจัยการเลือกจับ (selection factor,
S.F.) ตามสมการ S.F. = L50/m.s. ซึง่ m.s. เท่ากับ 1.5 เซนติเมตร เป็ นขนาดตาอวนไซนัง่ ที่ชาวประมงใช้ ทําการ
ประมงบริ เวณทะเลสาบสงขลาตอนนอก หลังจากนั้นนําค่า S.F. มาคํานวณหาค่า M0 ตามสมการ M0 = Lop/S.F.
ค่า Lop คือ ความยาวที่เหมาะสมเพื่อการประมง การศึกษาครัง้ นี ้ใช้ ขนาดความยาวแรกเริ่ มสืบพันธุ์ (first size
maturity)

ผลและวิจารณ์ ผลการศึกษา
ไซนัง่ หรื อโป๊ ะนํ ้าตื ้น หรื อลอบยืน หรื อไซตู้ เป็ นเครื่ องมือชนิดเดียวกัน แต่ คําว่า ไซนัง่ นิยมเรี ยกกันมากที่สดุ
(ไพโรจน์ และละออ, 2544) ไซนัง่ ประกอบด้ วย 2 ส่วน คือ 1) ตัวไซนั่ง ประกอบด้ วยโครงไม้ สี่เหลี่ยมผืนผ้ า ขนาด
0.55 x 1.5 x (1.5-2.3) เมตร หุ้มด้ วยอวนโพลีเอทธิลีนสีแดง ขนาดช่องตา 1.50 ซม. มีช่องเปิ ดให้ สตั ว์นํ ้าเข้ าทางหนึง่
ปากช่องเปิ ดยาวตลอดความสูงของตัวไซนัง่ และประกอบเป็ นงาแซงกันสัตว์นํ ้า และ 2) ปี กไซนั่ง หรื อขาทราย
ใช้ อวนขนาดช่องตา 3 ซม. กางกั้นทางเดินของสัตว์นํ ้าทั้งด้ านซ้ ายและขวาเพื่อต้ อนให้ สตั ว์นํ ้าเข้ าตัวไซนัง่ มีความ
ยาวด้ านละ 25-30 เมตร (Figure 3-4) ชาวประมงมีไซนัง่ 5-60 ลูกต่อราย เฉลี่ย 20 ลูกต่อราย มีแ หล่ง ทํา การ
ประมงในพื น้ ที่ จ ัง หวัด สงขลาและพัท ลุง (Figure 2) สามารถทํา การประมงได้ เ กื อ บตลอดปี ส่วนใหญ่อยู่
ระหว่างเมษายนถึงธันวาคม ชาวประมงเริ่ มทําประมงโดยนําไซนัง่ ไปวางในแหล่งทําประมงในช่วงเย็นประมาณ
18.00 น. และเก็บกู้ในช่วงเช้ าประมาณ 06.00 น. ระดับนํ ้า 1.5 – 2.0 เมตร มีกระแสนํ ้าปานกลาง และจุดตะเกียง
นํ ้ามันก๊ าดวางไว้ สว่ นบนของตัวไซนัง่ เพื่อล่อสัตว์นํ ้าเข้ ามา การเก็บสัตว์นํ ้าใช้ ไม้ ขดั ชักตัวไซนัง่ ลอยพ้ นเหนือผิวนํ ้า
แล้ วทําการรวบรวมสัตว์นํ ้า จํานวนวันทําการประมงโดยปกติชาวประมงจะวางไซนัง่ ทิ ้ง 1 คืน แล้ วเก็บกู้ แต่
ในช่วงที่ได้ สตั ว์นํ ้าน้ อยจะวางทิ ้งไว้ 2 คืนหรื อมากกว่า
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องค์ ประกอบสัตว์ นํา้ สัตว์นํ ้าที่จบั ได้ 123 ชนิด แบ่งเป็ น 4 กลุม่ ได้ แก่ กลุม่ กุ้ง 17 ชนิด กลุม่ ปลา 97 ชนิด กลุม่ ปู
3 ชนิด และสัตว์นํ ้าอื่น ๆ 6 ชนิด เป็ นองค์ประกอบร้ อยละ 72.82, 20.56, 6.43 และ 0.19 ของนํ ้าหนักสัตว์นํ ้าทังหมด
้
ตามลําดับ (Table 1) เมื่อพิจารณาเป็ นรายกลุม่ พบว่า
กลุ่มกุ้ง พบมากเดือนเมษายนถึงพฤศจิกายน 2555 มีค่าสูงสุดร้ อยละ 84.56 ในเดือนมิถนุ ายน 2555
และตํ่าสุดร้ อยละ 37.13 ในเดือนมีนาคม 2555 กุ้งที่จบั ได้ มากสุด ได้ แก่ กุ้งตะกาดขาว (Metapenaeus moyebi)
คิดเป็ นร้ อยละ 47.44 รองลงมาได้ แก่ กุ้งหัวมันหลังไข่ (M. brevicornis) คิดเป็ นร้ อยละ 7.14 กุ้งแชบ๊ วย
(Fenneropenaeus merguiensis) ร้ อยละ 5.04 กุ้งขาว (M. lysianassa) ร้ อยละ 4.53 และกุ้งหัวแข็ง (M. ensis)
ร้ อยละ 2.94
กลุ่มปลา พบมากในเดือนกุมภาพันธ์ มีนาคม ธันวาคม 2555 และมกราคม 2556 ซึ่งเป็ นช่วงฤดูฝน
มีค่าสูงสุดร้ อยละ 62.24 ในเดือนมีนาคม 2555 และตํ่าสุดร้ อยละ 12.90 ในเดือนสิงหาคม 2555 ชนิดปลาที่จบั
ได้ มากสุด ได้ แก่ ปลาสลิดหินลายขาว (Siganus javus) คิดเป็ นร้ อยละ 4.25 รองลงมา คือ ปลาแป้นเล็ก
(Leiognathus brevirotris) ร้ อยละ 3.70 ปลาบูท่ ราย (Glossogobius aureus) ร้ อยละ 2.13 ปลาสลิดหินจุดขาว
(S. canaliculatus) ร้ อยละ 1.61 และปลาบูด่ ําหัวโต (Acentrogobius chloreostigmatoides) ร้ อยละ 1.07
กลุม่ ปู พบมีคา่ สูงสุดร้ อยละ 6.78 ในเดือนสิงหาคม 2555 ตํ่าสุดร้ อยละ 0.04 ในเดือนกุมภาพันธ์ 2555
และมี ค่ า ร้ อยละ 0.00 เดื อ นมี น าคม 2555 และมกราคม 2556 ปูที่ จับ ได้ ม ากสุด ได้ แ ก่ ปูม้ า (Portunus
pelagicus) คิดเป็ นร้ อยละ 6.16 รองลงมา คือ ปูหิน (Chyrybdis natator) ร้ อยละ 0.18
กลุม่ สัตว์นํ ้าอื่น ๆ พบ 6 ชนิด ประกอบด้ วยหอยหวาน หอยโข่ง หมึก 2 ชนิด แมงกะพรุน และกั้งตัก๊ แตน
มีคา่ สูงสุดร้ อยละ 2.72 เดือนพฤษภาคม 2555 มีคา่ ตํ่าสุดร้ อยละ 0.01 เดือนสิงหาคมและกันยายน 2555 และมี
ค่าร้ อยละ 0.00 เดือนเมษายน 2555
Table 1 Species compositions of aquatic animals (% by weight) from Standing Trap in the outer part
of Songkhla Lake during February to December 2012 and January 2013.

องค์ ป ระกอบสัตว์ นํ า้ ส่ว นมากเป็ นกลุ่มกุ้ง คิด เป็ นร้ อยละ 72.82 ของนํ า้ หนัก โดยเฉพาะกุ้ง ตะกาด
(Metapenaeus) คิดเป็ นร้ อยละ 64.91 เช่นเดียวกับการศึกษาของ สุชาติ และคณะ (2520) ไพโรจน์ และคณะ
(2527) ไพโรจน์ และละออ (2544) สุภ าพร (2551) และ ธเนศ และคณะ (2554) ที่ พ บว่ า มี ก ลุ่ม กุ้ง เป็ น
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องค์ประกอบร้ อยละ 51.57, 56.1,48.8, 54.7 และ 76.69 ตามลําดับ แสดงให้ เห็นว่าเครื่ องมือไซนัง่ มุ่งเน้ นจับกุ้ง
ทะเลเป็ นเป้าหมายมากกว่าสัตว์นํ ้าอื่น ซึ่งองค์ประกอบสัตว์นํ ้าที่แตกต่างกันในแต่ละปี น่าจะขึ ้นกับฤดูกาลหรื อ
สภาพภูมิอากาศที่แตกต่างกันในและปี
อัตราการจับสัตว์ นํา้ ตลอดการศึกษามีอตั ราการจับเฉลี่ย 0.997 กก./ลูก/คืน อัตราการจับรายเดือนมีค่าสูงสุด
1.926 กก./ลูก/คืน เดือนสิงหาคม 2555 และตํ่าสุด 0.224 กก./ลูก/คืน เดือนมีนาคม 2555 (Table 2) เมื่อ
พิจารณาเป็ นรายกลุม่ สัตว์นํ ้าพบว่า
กลุม่ กุ้งมีอตั ราการจับเฉลี่ย 0.727 กก./ลูก/คืน มีค่าสูงสุด 1.547 กก./ลูก/คืน เดือนสิงหาคม 2555 และ
ตํ่าสุด 0.084 กก./ลูก/คืน เดือนมีนาคม 2555 กุ้งที่จบั ได้ มากสุดได้ แก่ กุ้งตะกาดขาว เท่ากับ 0.473 กก./ลูก/คืน
รองลงมาคือ กุ้งหัวมันหลังไข่เท่ากับ 0.071 กก./ลูก/คืน กุ้งแชบ๊ วยเท่ากับ 0.050 กก./ลูก/คืน กุ้งขาว เท่ากับ
0.045 กก./ลูก /คืน และกุ้ง หัว แข็ง เท่า กับ 0.029 กก./ลูก /คืน โดยชนิ ด ที่ มี ค วามสํา คัญ ทางเศรษฐกิ จ ได้ แ ก่
กุ้งตะกาดขาว กุ้งหัวมันหลังไข่ กุ้งแชบ๊ วย และกุ้งหัวแข็ง
กลุ่มปลามีอัตราการจับเฉลี่ย 0.203 กก./ลูก/คืน มีค่าสูงสุด 0.364 กก./ลูก/คืน เดือนธันวาคม 2555
และมีคา่ ตํ่าสุด 0.084 กก./ลูก/คืน เดือนมิถนุ ายน 2555 ปลาที่มีอตั ราการจับมากสุดได้ แก่ ปลาสลิดหินลายขาวมี
อัตราการจับ 0.043 กก./ลูก/คืน รองลงมา คือ ปลาแป้นเล็ก มีอตั ราการจับ ร้ อยละ 0.037 กก./ลูก/คืน และปลาบู่ทราย
มีอัตราการจับ 0.021 กก./ลูก/คืน ปลาชนิดสําคัญทางเศรษฐกิจ ได้ แก่ ปลาบู่ทราย ปลาท่องเที่ยวเกล็ดใหญ่
(Parapocryptes serperaster) และปลาตะกรับ (Sctophagus argus) ฯลฯ โดยปลาท่องเที่ยวเกล็ดใหญ่ และ
ปลาตะกรับ มีอตั ราการเท่ากับ 0.005 และ 0.004 กก./ลูก/คืน ตามลําดับ
กลุม่ ปู มีอตั ราการจับเฉลี่ย 0.065 กก./ลูก/คืน มีคา่ สูงสุด 0.256 กก./ลูก/คืน ในเดือนพฤศจิกายน 2555
และตํ่าสุด 0.001 กก./ลูก/คืน ในเดือนพฤษภาคมและมิถนุ ายน 2555 ไม่พบสัตว์นํ ้ากลุม่ นี ้ในเดือนกุมภาพันธ์ถึง
มี นาคม 2555 และมกราคม 2556 โดยปูม้ า และปูหิ น มี อัต ราการจับ เฉลี่ย 0.062 และ 0.002 กก./ลูก/คื น
ตามลําดับ
Table 2 Catch per unit of effort (CPUE, kg./trap/night) of Standing Trap in the outer part of
Songkhla Lake during February to December 2012 and January 2013.
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กลุ่มสัต ว์ นํ า้ อื่ น ๆ มี อัต ราการจับ เฉลี่ ย 0.002 กก./ลูก /คื น มี ค่าสูง สุด 0.011 กก./ลูก /คื น ในเดื อ น
พฤษภาคม 2555 และตํ่าสุด 0.001 กก./ลูก/คืน ในเดือนมีนาคม 2555 ไม่พบสัตว์นํ ้ากลุม่ นี ้ในเดือนเมษายน และ
มิถนุ ายนถึงกันยายน 2555
การศึกษาครัง้ นี ้มีอตั ราการจับเฉลี่ยน้ อยกว่าการศึกษาใน พ.ศ. 2527 และ พ.ศ. 2541 ซึง่ มีคา่ เฉลี่ย 1.46
และ 1.92 กก./ลูก/คืน ตามลําดับ (ไพโรจน์ และคณะ, 2527; ไพโรจน์ และละออ, 2544) ใกล้ เคียงกับการศึกษา
ใน พ.ศ. 2546-2547 ที่มีคา่ เฉลี่ย 0.99 กก./ลูก/คืน (สุภาพร, 2551) และ พ.ศ. 2550 ซึง่ มีคา่ เฉลี่ย 1.04 กก./ลูก/คืน
(สถาบันวิจัยการเพาะเลี ้ยงสัตว์นํ ้าชายฝั่ ง, 2550) แต่มีค่ามากกว่าการศึกษา พ.ศ. 2552 ซึ่งมีค่าเฉลี่ย 0.88
กก./ลูก/คืน (ธเนศ และคณะ, 2554)
ความยาวตลอดตัว ขนาดความยาวแรกจับของกุ้งทะเล 3 ชนิด และขนาดตาอวนที่เหมาะสมของไซนั่ง
กุ้ง 3 ชนิดที่นํามาศึกษาขนาดความยาว คือ กุ้งตะกาดขาว กุ้งหัวแข็ง และกุ้งแชบ๊ วย เนื่องจากเป็ นชนิด
เด่นและสําคัญทางเศรษฐกิจ โดยมีผลการศึกษา ดังนี ้
กุ้งตะกาดขาว
ขนาดความยาวเฉลี่ย 6.05+0.76(3.50-9.50) ซม. โดยความยาวเฉลี่ย สูงสุด
6.75+0.50(4.50-8.00) ซม. ในเดือนกุมภาพันธ์ 2555 และตํ่าสุด 4.67+0.49 (3.50-9.50) ซม. ในเดือนมกราคม
2556 (Table 3) แจกแจงความถี่ตามขนาดความยาว หาค่าความยาวแรกจับ ได้ 6.28 ซม. เมื่อนําค่าความยาว
แรกจับและขนาดตาอวนไซนัง่ มาคํานวณหาค่าปั จจัยการเลือกจับได้ เท่ากับ 4.19 กําหนดให้ ขนาดกุ้งตะกาดขาว
ที่ เหมาะสมในการทํ าการประมงไซนั่งมี ค่าเท่ากับความยาวแรกเริ่ มสืบพันธุ์ คือ 6.94 ซม. (Mane and
Deshmukh, 2007) จะได้ ขนาดตาอวนที่เหมาะสมของไซนัง่ ได้ 1.66 ซม.
กุ้งหัวแข็ง ขนาดความยาวเฉลี่ย 9.44+1.13 (5.50-12.50) ซม. มีความยาวเฉลี่ยสูงสุด 9.96+1.05
(7.50-12.00) ซม. ในเดือนสิงหาคม 2555 และตํ่าสุด 7.92+0.29(7.50-9.50) ซม. ในเดือนธันวาคม 2555
(Table 3) แจกแจงความถี่ตามขนาดความยาว หาค่าความยาวแรกจับ ได้ เท่ากับ 9.69 ซม. เมื่อนําค่าความยาว
แรกจับและขนาดตาอวนไซนัง่ มาคํานวณหาค่าปั จจัยการเลือกจับได้ 6.46 กําหนดให้ ขนาดกุ้งหัวแข็งที่เหมาะสม
ในการทําการประมงไซนัง่ มีคา่ เท่ากับความยาวแรกเริ่ มสืบพันธุ์ คือ 9.80 ซม. (อัจฉรา, 2536) จะได้ ขนาดตาอวน
ที่เหมาะสม 1.52 ซม.
กุ้งแชบ๊ วย ขนาดความยาวเฉลี่ย 9.47+2.80 (2.50-16.50) ซม. มีความยาวเฉลี่ยสูดสุด 11.99+1.71
(6.5-15.0) ซม. ในเดือนกันยายน 2555 และตํ่าสุด 5.75+0.00 (4.50-7.50) ในเดือนมีนาคม 2555 (Table 3)
แจกแจงความถี่ตามความยาว หาค่าความยาวแรกจับ ได้ เท่ากับ 9.17 ซม. เมื่อนําค่าความยาวแรกจับและขนาด
ตาอวนไซนัง่ มาคํานวณหาค่าปั จจัยการเลือกจับได้ เท่ากับ 6.11 กําหนดให้ ขนาดกุ้งแชบ๊ วยที่เหมาะสมในการทํา
การประมงไซนั่งมี ค่าเท่า กับ ความยาวแรกเริ่ ม สืบพันธุ์ คือ 13.0 ซม. (อัจฉรา, 2536) จะได้ ขนาดตาอวนที่
เหมาะสม 2.12 ซม.
ความยาวตลอดตัวเฉลี่ยของกุ้งตะกาดขาวมี ขนาดใกล้ เคียงกับการศึกษา ธเนศ และคณะ (2554)
ขณะที่ก้ งุ หัวแข็ง และกุ้งแชบ๊ วยมีขนาดใหญ่กว่าการศึกษาของ ธเนศ และคณะ (2554) ทั้งนี ้ความยาวตลอดตัวเฉลี่ย
และขนาดความยาวแรกจับของกุ้งทั้งสามชนิดมีความยาวน้ อยกว่าขนาดแรกเริ่ มสืบพันธุ์ เช่นเดียวกับ ธเนศ และ
คณะ (2554) และ ไพโรจน์ และละออ (2544) ซึง่ ไพโรจน์ และละออ (2544) รายงานว่ากุ้งทั ้งหมดที่จบั ได้ เป็ นกุ้ง
วัยรุ่นยังไม่อยูใ่ นวัยเจริ ญพันธุ์ สอดคล้ องกับ ทรงชัย และ สวัสดิ์ (2511) ซึง่ พบว่ากุ้งวัยรุ่นในทะเลสาบสงขลาจะมี
การแพร่ กระจายในทะเลสาบสงขลาตอนนอก สําหรั บขนาดตาอวนที่เหมาะสมของไซนั่งเพื่อจับกุ้งทะเลอยู่
ระหว่าง 1.52-2.12 ซม. โดยขนาดตาอวนที่เหมาะสมที่สดุ เท่ากับ 1.66 ซม. เนื่องจากเป็ นขนาดตาอวนที่เหมาะสม
ของไซนัง่ ที่ใช้ จบั กุ้งตะกาดขาวซึง่ เป็ นกุ้งที่มีปริ มาณการจับมากที่สดุ (ร้ อยละ 47.44 ของนํ ้าหนักสัตว์นํ ้าที่จบั ได้ )
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Table 3 Minimum, maximum, average and standard errors in total length of Metapenaeus moyebi,
M. ensis and Fenneropenaeus merguiensis from Standing trap in the outer part of
Songkhla Lake during February to December 2012 and January 2013.

สรุ ป
องค์ ประกอบสัตว์ นํา้ พบสัตว์นํ ้า 123 ชนิด ประกอบด้ วย กลุม่ กุ้ง 17 ชนิด กลุม่ ปลา 97 ชนิด กลุม่ ปู 3 ชนิด และ
สัตว์นํ ้าอื่น ๆ 6 ชนิด คิดเป็ นร้ อยละ 72.82, 20.56, 6.43 และ 0.19 ของนํ ้าหนักสัตว์นํ ้าทั ้งหมด ตามลําดับ
2. อัตราการจับสัตว์ นํา้ มีคา่ เฉลี่ย 0.997 กก./ลูก/คืน เป็ นกลุม่ กุ้ง ปลา ปู และสัตว์นํ ้าอื่นๆ 0.727, 0.203, 0.065
และ 0.002 กก./ลูก/คืน ตามลําดับ
3. ขนาดความยาวตลอดตัวของกุ้ง 3 ชนิด ความยาวเฉลี่ยของกุ้งตะกาดขาว กุ้งหัวแข็ง และกุ้งแชบ๊ วย
เท่ากับ 6.05+0.76, 9.44+1.13 และ 9.47+2.80 ซม. ตามลําดับ ขนาดความยาวแรกจับ เท่ากับ 6.28, 9.69 และ
9.17 ซม. ตามลําดับ มีขนาดตาอวนที่เหมาะสมของไซนัง่ ตามชนิดของกุ้งเท่ากับ 1.66, 1.52 และ 2.12 ซม.
ตามลําดับ โดยขนาดตาอวนที่เหมาะสมที่สดุ ของไซนัง่ เท่ากับ 1.66 ซม.
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การเปลี่ยนแปลงชายฝั่ งบริเวณหาดประพาส จังหวัดระนอง ระหว่ างปี 2537–2556
Coastal Change at Praphat Beach, Ranong Province During 1994–2013
กัญญารัตน์ ราชเดิม1 ปั ทมา พุฒริ ุ่งโรจน์1 และ มณฑล อนงค์ พรยศกุล1*
Kanyarat Ratchaderm1, Pattama Puttirungroj1 and Monton Anongponyoskun1*

บทคัดย่ อ
หาดประพาส อุทยานแห่งชาติแหลมสน อาเภอสุขสาราญ จังหวัดระนอง พบการเปลี่ยนแปลงชายฝั่ ง
ทะเลอย่างต่อเนื่องระหว่างปี 2537 ถึง 2556 บางบริ เวณเกิดการกัดเซาะ บางบริ เวณเกิดการสะสมตัว และบาง
บริ เวณมีสภาพคงตัว ปากคลองกาพวนเกิดการสะสมของทรายเป็ นแนวสันทราย ทาให้ ร่องนา้ และปากคลอง
เปลี่ยนตาแหน่งขยับขึน้ ไปทางด้ านทิศเหนือ บริ เวณตอนกลางหาดทรายเคลื่อนที่ไปมาตามลักษณะพืน้ ที่และ
เวลา ส่วนด้ านทิ ศใต้ ของหาดซึ่งติดกับแนวกองหินพบว่าชายหาดสภาพคงตัว ตะกอนแขวนลอยในนา้ ทะเลมี
ขนาด 0.063-0.125 มิลลิเมตรจัดเป็ นทรายละเอียด อัตราเร็ วน ้าทะเลประมาณ 1-10 เซนติเมตรต่อวินาทีสามารถ
เคลื่อนย้ ายตะกอนแขวนลอยดังกล่าวให้ เคลื่อนที่ไปพร้ อมกับน ้าทะเลได้

ABSTRACT
Praphat beach, Laem Son national park which locates in Suk Samran District, Ranong
province found the continuously coastal change during 1993 to 2013. The erosion, deposition and
stable status occurred in this beach. The inlet of the Kamphuan cannel had covered with sand dune
which was changed the channel inlet location and topography to the northward direction. In the
center of the beach, the sand migration was appearance depend on spatial and temporal. The
southern part of the beach was the stable beach because of rocky shore. The size of the suspended
particle in sea water was 0.063-0.125 mm which was the fine sand. The speed of sea water about 110 m/s could carry such particle away with its water mass.

Key Words: Praphat beach, coastal change, Ranong province
* Corresponding author; e-mail address: ffismta@ku.ac.th
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คานา
การเปลี่ยนแปลงชายฝั่ งทะเลเป็ นปั ญหาที่สาคัญของประเทศไทย ส่งผลกระทบโดยตรงต่อประชาชนที่
อาศัยและประกอบอาชีพในพื ้นที่ริมชายฝั่ งทะเล การเปลี่ยนแปลงชายฝั่ งทะเลมีสาเหตุจาก ลม กระแสน ้า คลื่น
ทะเล ระดับน ้าทะเลที่สงู ขึ ้น และกิจกรรมการใช้ ประโยชน์ที่ดนิ (Siripong, 2009; ปริ ทศั น์, 2550) การพัฒนา
พื ้นที่ชายฝั่ งทะเลของประชาชนทาให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงบริ เวณชายฝั่ งทะเล ธรรมชาติพยายามปรับตัวให้ อยู่ใน
สภาวะสมดุลใหม่ตลอดเวลาทาให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงชายฝั่ ง
ข้ อมูลการเปลี่ยนแปลงชายฝั่ งของประเทศไทย (สิน และคณะ, 2545) พบการกัดเซาะชายฝั่ งทะเลในทุก
จังหวัดที่ติดทะเล โดยพบแนวชายฝั่ งที่ถกู กัดเซาะมากถึง 155 แห่ง มีระยะทางรวมประมาณ 600 กิโลเมตร คิด
เป็ นร้ อยละ 21.3 ของความยาวชายฝั่ งทะเลทังประเทศ
้
แบ่งเป็ นฝั่ งอ่าวไทย 112 แห่ง ระยะทางประมาณ 490
กิโลเมตร และฝั่ งอันดามัน 43 แห่ง ระยะทางประมาณ 110 กิโลเมตร
การศึกษานี ้เลือกบริ เวณหาดประพาสซึง่ เป็ นส่วนหนึง่ ของอุทยานแห่งชาติแหลมสน อาเภอสุขสาราญ
จังหวัดระนองเป็ นพื ้นที่ศกึ ษา หาดประพาสเป็ นแหล่งวางไข่ของเต่าทะเล 4 ชนิด คือ เต่าตนุ เต่ากระ เต่าหญ้ า
และเต่ามะเฟื อง (สถาบันวิจยั และพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่ งทะเล และป่ าชายเลน, 2555) แต่ประสบ
ปั ญหาการเปลี่ยนแปลงชายหาดในช่วงเวลาที่ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ พดั แต่ละปี ลมและคลื่นทะเลสร้ างความ
เสียหายให้ กบั ชายหาด การศึกษานี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงชายหาดบริ เวณหาดประพาส
อุทยานแห่งชาติแหลมสน จังหวัดระนอง

อุปกรณ์ และวิธีการ
หาดประพาสเป็ นส่วนหนึง่ ของอุทยานแห่งชาติแหลมสน อาเภอสุขสาราญ จังหวัดระนอง ภาคใต้ ฝั่งอัน
ดามัน ความยาวหาดประมาณ 2 กิโลเมตร ทอดตัวยาวในแนวเหนือใต้ มีลกั ษณะเป็ นหาดทรายละเอียด แคบ มี
คลองกาพวนทางทิ ศเหนื อของหาด ปากคลองมีแนวสันทราย ด้ านในของคลองเป็ นป่ าชายเลน และเป็ นที่อยู่
อาศัยของชาวประมง ด้ านทิศใต้ เป็ นกองหินขนาดใหญ่อยู่บริ เวณริ มฝั่ งทะเลมีลกั ษณะคล้ ายแหลมขนาดเล็ก ซึง่
ทาหน้ าที่คล้ ายแนวป้องกันลมและคลื่นทะเลในช่วงลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ พดั ดัง Figure 1
การเปลี่ยนแปลงลักษณะชายหาดบริ เวณหาดประพาสศึกษาโดยนาภาพถ่ายดาวเทียม LANDSAT-5
บันทึกภาพเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2537 ความละเอียดภาพ 20x20 เมตร2 RADASAT-1 บันทึกภาพเมื่อวันที่
26 พฤศจิกายน 2547 ความละเอียดภาพ 30x30 เมตร2 RADASAT-1 บันทึกภาพเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2554
ความละเอียดภาพ 30x30 เมตร2 RADASAT-2 บันทึกภาพเมื่อวันที่ 12 มกราคม 2556 ความละเอียดภาพ
30x30 เมตร2 ผลิตภาพโดยสานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) เปรี ยบเทียบ
แนวโน้ มการเปลี่ยนแปลงลักษณะชายฝั่ งทะเล
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Figure 1 Thailand map and Praphat
beach map. (From: Google earth)
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รวบรวมข้ อมูลภาคสนามบริ เวณหาดประพาสระหว่างวันที่ 30 ตุลาคม 2555 และ 2 พฤศจิกายน 2555
ได้ แก่ สารวจความลาดเอียงของหาด 3 แนว 1) แนวด้ านทิศเหนือของหาด 2) แนวตอนกลางของหาด และ 3)
แนวด้ านทิศใต้ ของหาดตามลาดับดัง Figure 1 (A, B และ C) โดยปั กหลักไม้ ไผ่ทกุ ระยะทาง 5 เมตร เป็ นแนว
สารวจตังฉากกั
้
บฝั่ ง แต่ละแนวสารวจมีระยะทางรวม 90 เมตร จุดเริ่ มต้ นสารวจแต่ละแนวเป็ นดัง Table 1
ตรวจวัดความสูงคลื่นด้ วยชุดวัดความลึกน ้า (HOBO U20 Water Level Data Logger) บันทึกข้ อมูลทุก 1 วินาที
เป็ นเวลาประมาณ 5 ชัว่ โมงต่อวัน ณ ตาแหน่ง N09°2251.96 E98°2345.03 N09°2221.48
E98°2347.13 และ N09°2150.1 E98°2345.03 รวบรวมข้ อมูลทุติยภูมิความเร็ วลมของกรมอุตนุ ิยมวิทยา
และดักตะกอนแขวนลอยในน ้าทะเลด้ วยชุดดักตะกอนแขวนลอยเพื่อพิจารณาหาขนาดตะกอนแขวนลอย ณ
ตาแหน่งเดียวกับตาแหน่งตรวจวัดความสูงคลื่น
Table 1 Beach survey and start point of the survey on 30 October 2012 and 2 November 2012.
Beach survey
A
B
C

Start point of survey
N09°2251.96 E98°2345.06
N09°2221.48 E98°2347.16
N09°2150.10 E98°2345.06

ผลและวิจารณ์ ผลการทดลอง
การศึกษาการเปลี่ยนแปลงชายฝั่ ง ทะเลโดยประยุกต์ใช้ ภาพถ่ายดาวเทียมเปรี ยบเทียบแนวชายฝั่ งของ
หาดประพาสระหว่างปี 2537, 2547, 2554 และ 2556 พบการเปลี่ยนแปลงแนวชายฝั่ งอย่างต่อเนื่องระหว่างปี
2537 ถึง 2556 บางบริ เวณเกิดการกัดเซาะ บางบริ เวณเกิดการสะสมตัว และบางบริ เวณมีสภาพคงตัวดัง Figure
2 ทรายบริ เวณหาดสามารถเคลื่อนที่ไปมา สังเกตได้ จากภาพถ่ายฯ ในปี 2556 เทียบกับภาพถ่ายฯ ปี อื่นๆ ที่พบ
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การเพิ่มขึ ้นและหดหายของหาด บริ เวณปากคลองกาพวนเกิดการสะสมของทรายเป็ นแนวสันทราย ทาให้ ร่องน ้า
และปากคลองเปลี่ยนตาแหน่งขยับขึ ้นไปทางด้ านเหนือ ขณะเดียวกันทรายบริ เวณตอนกลางหาด เคลื่อนที่ไปมา
ตามลักษณะพื ้นที่และเวลา โดยเฉพาะในช่วงมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ หาดทรายบางส่วนจะถูกกัดเซาะลงสู่ทะเล
และบางส่วนถูกน ้าพัดพาไปกองในบริ เวณใกล้ เคียง เกิดการเคลื่อนย้ ายกองทรายไปมา ส่วนด้ านทิศใต้ ของหาด
ซึง่ ติดกับแนวกองหินพบสภาพชายหาดคงตัวเกิดการเปลี่ยนแปลงชายฝั่ งเพียงเล็กน้ อย

Sand done
Stable
Deposition
Erosion
a)
Figure 2

Satellite images:

b)

c)

d)

Stable

a) by LANDSAT-5 on 17 November 1994
b) by RADASAT-1 on 26 November 2004
c) by RADASAT-1 on 15 December 2011
d) by RADASAT-2 on 12 January 2013.

ข้ อมูลของสถาบันวิจยั และพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่ งทะเล และป่ าชายเลน (2555) รายงานว่า
บริ เวณชายฝั่ งทะเลของพื ้นที่กลุม่ จังหวัดภาคใต้ ฝั่งอันดามันด้ านทิศตะวันตก พบคลืน่ ผิวน ้าที่เคลื่อนที่มาจากทิศ
ตะวันตกเฉียงใต้ เป็ นระยะเวลาประมาณ 6 เดือน คลืน่ ผิวน ้านี ้เป็ นคลื่นที่เกิดจากอิทธิพลของลมที่มีความเร็ วปาน
กลางเฉลี่ยประมาณ 2-20 เมตรต่อวินาที และก่อให้ เกิดคลืน่ สูงประมาณ 0.5-4 เมตร ซึง่ เป็ นคลื่นที่มีอิทธิพลต่อ
การกัดเซาะพังทลายของชายฝั่ ง ผลการตรวจวัดความสูงของคลื่นบริ เวณชายฝั่ งระหว่างวันที่ 30 ตุลาคม และ 2
พฤศจิกายน 2555 พบคลื่นทะเลมีความสูงคลื่นนัยสาคัญประมาณ 0.1-0.7 เมตร และมีคาบเวลาประมาณ 1-3
วินาที
ข้ อมูลทุติยภูมิความเร็ วลมของกรมอุตนุ ิยมวิทยา (2557) ซึง่ รวบรวมความเร็ วลมในช่วงเดือนกันยายน
ถึงพฤศจิกายนของปี 2547, 2554 และ 2556 (ปี เดียวกับปี ที่มีภาพถ่ายดาวเทียม) พบว่าความเร็ วลมในช่วงเดือน
ตุลาคมเป็ นช่วงเปลี่ยนจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ เป็ นลมตะวันออกเฉียงเหนือ ในเดือนนี ้จะมีความเร็ วลม
ประมาณ 3-10 เมตรต่อวินาที พัดในทิศตะวันออกเฉียงเหนือสลับกับพัดในทิศตะวันตกเฉียงใต้ ช่วงเดือน
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กันยายนซึง่ เป็ นช่วงที่มีลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ พดั ความเร็ วลมประมาณ 3-16 เมตรต่อวินาที พัดมาจากทิศ
ตะวันตกเฉียงใต้
ในทานองเดียวกันช่วงเดือนพฤศจิกายนซึง่ เป็ นช่วงที่มลี มมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัด
ความเร็ วลมประมาณ 3-10 เมตรต่อวินาที พัดมาจากทิศตะวันออกเฉียงเหนือ แสดงใน Figure 3

September 2004

October 2004

November 2004

September 2011

October 2011

November 2011

September 2013

October 2013

November 2004

Figure 3 Rose diagrams of wind velocity during September to November in year 2004, 2011 and 2013
(Thai Meteorological department, 2557).
การพยากรณ์ความสูงคลื่นทะเลจากขนาดความเร็ วลมและความลึกน ้าในเขตน ้าตื ้น (Arthur, 1966;
มณฑล และธัญญานุช, 2556) สามารถประมาณความสูงคลื่นนัยสาคัญที่น่าจะเกิดบริ เวณหาดประพาสจาก
ข้ อมูลผลการศึกษาได้ คือความสูงคลื่นนัยสาคัญจะมีคา่ ประมาณ 0.5-0.8 เมตร และมีคาบเวลาประมาณ 3-4
วินาที เมื่อความเร็ วลมไม่เกิน 10 เมตรต่อวินาทีและความลึกน ้าบริ เวณชายฝั่ งทะเลหาดประพาสประมาณ 3-5
เมตร ซึง่ สอดคล้ องกับความสูงคลื่นนัยสาคัญที่บนั ทึกได้ จากชุดวัดความลึกน ้าบริ เวณหาดประพาสระหว่างวันที่
30 ตุลาคม และ 2 พฤศจิกายน 2555
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Figure 4 The comparative of beach profile on 30 October 2012 (dashed line) and 2 November 2012
(solid line).
การเปรี ยบเทียบความลาดเอียงของหาดทรายตามแนวสารวจ A, B และ C ที่ปักไม้ ไผ่ทุกระยะ 5 เมตร
จากจุดเริ่ มต้ นเป็ นระยะทางรวม 90 เมตรตังฉากกั
้
บแนวชายฝั่ งทะเลพบการกัดเซาะ การสะสมตัว และมีสภาพคง
ตัวทัง้ 3 แนวสารวจ แบ่งระยะแนวสารวจเป็ นระยะตังแต่
้ จุดเริ่ มต้ นสารวจถึงระยะ 50 เมตร พบการกัดเซาะทัง้ 3
แนวสารวจ และที่ระยะตังแต่
้ 50 -90 เมตร พบการสะสมตัวในแนวสารวจ A และ C และพบมีสภาพคงตัวในแนว
สารวจ B โดยทัง้ 3 แนวสารวจการกัดเซาะจะเกิดบริ เวณใกล้ จดุ เริ่ มสารวจหรื อแนวฝั่ งเป็ นส่วนใหญ่ซงึ่ เป็ นบริ เวณ
ที่คลื่นกระทบฝั่ งโดยตรงขณะน ้าขึ ้นสูงสุดในแต่ละวัน และเป็ นที่น่าสังเกตว่าบริ เวณที่หาดทรายถูกกัดเซาะนี ้หาด
จะมีความชันมาก ขณะที่บริ เวณห่างมากกว่า 50 เมตรจากจุดเริ่ มการสารวจหาดมีความลาดชันน้ อยกว่าพบการ
สะสมตัวและมีสภาพคงตัวของตะกอนเกิดขึน้ ดัง Figure 4 เมื่อนาผลการสารวจมาคานวณหาปริ มาณการ
เปลี่ยนแปลงหาดทรายระหว่างวันที่ 30 ตุลาคม 2555 ถึง 2 พฤศจิกายน 2555 พบอัตราการกัดเซาะหาดทราย
ประมาณ 0.1-0.15 เมตร3ต่อวันที่ระยะจากจุดเริ่ มสารวจถึงระยะ 50 เมตร และพบการสะสมและมีสภาพคงตัว
ของตะกอน 0-0.15 เมตร3ต่อวันที่ระยะมากกว่า 50 เมตรจากจุดเริ่ มสารวจดัง Table 2
Table 2 The coastal change rate during 30 October to 2 November 2012.
Line survey
Coastal change rate (m3/day)
A
B
C

Distance 0-50 m

Distance 50-90 m

Erosion (0.15)
Erosion (0.10)
Erosion (0.15)

Deposition (0.15)
Stable (0)
Deposition (0.44)
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สาขาประมง

รายงานของสานักวิจยั และพัฒนาประมงทะเล (2550) ระบุวา่ ในปี 2548 บริ เวณจังหวัดระนองถึงภูเก็ตพบ
ลักษณะตะกอนดินมีขนาดอนุภาคอยู่ระหว่าง 0.07-0.34 มิลลิเมตร เป็ นทรายและทรายปนโคลน จากการสารวจ
ด้ วยชุดดักตะกอนระหว่างวันที่ 30 ตุลาคมถึง 2 พฤศจิกายน 2555 ณ ตาแหน่ง N09°2251.96 E98°2345.03
N09°2221.48 E98°2347.13 และ N09°2150.1 E98°2345.03 พบตะกอนแขวนลอยในน ้าทะเลมีขนาด

Diameter (mm)

0.063-0.125 มิลลิเมตร ซึง่ เป็ นตะกอนทรายละเอียด ซึง่ สอดคล้ องกับรายงานการศึกษาดังกล่าว

Velocity (cm/s)
Figure 5 Fall velocity or quartz spheres in air and water (Vanoni, 1977).
แผนภูมิความสัมพันธ์ระหว่างขนาดตะกอนของควอร์ ตหรื อตะกอนทรายในน ้ากับอัตราเร็ วน ้า (Vanoni,
1977) ทาให้ ทราบว่าที่อตั ราเร็ วน ้าทะเลประมาณ 1-10 เซนติเมตรต่อวินาที ตะกอนของควอร์ ตหรื อตะกอนทราย
ที่มีขนาดใหญ่กว่า 0.1-0.5 มิลลิเมตรสามารถขยับและเคลื่อนที่ได้ ดังนันเป็
้ นการยืนยันได้ วา่ ในภาวะปกติทวั่ ไปที่
ตะกอนทรายละเอียดบริ เวณหาดประพาสที่มีขนาดตะกอนแขวนลอยประมาณ 0.063-0.125 มิลลิเมตรสามารถ
เคลื่อนย้ ายไปพร้ อมกับมวลน ้าได้ ยิ่งลักษณะภูมิประเทศของหาดประพาสที่ทอดตัวในแนวเหนือใต้ ตงรั
ั ้ บลมและ
คลื่นทะเล ประกอบกับชายฝั่ งทะเลเป็ นหาดทรายละเอียดด้ วยจะเกิดการเคลื่อนที่ไปมาของทรายเหล่านันจาก
้
ปั จจัยของลม กระแสน ้า และคลื่นทะเลได้ เมื่อปั จจัยเหล่านี ้เปลี่ยนแปลงไปในแต่ละช่วงของปี จะเกิดการ
เปลี่ยนแปลงชายฝั่ งทะเลทังต
้ าแหน่งและเวลาโดยธรรมชาติจะพยายามปรับตัวให้ เข้ าสูส่ มดุลใหม่ตาม
สภาพแวดล้ อมของแต่ละช่วงเวลา

สรุป
1. หาดประพาสมีการเปลี่ยนแปลงชายหาดอย่างต่อเนื่อง ระหว่างปี 2537 ถึง 2556 บางบริ เวณเกิดการกัด
เซาะ บางบริ เวณเกิดการสะสมตัว และบางบริ เวณมีสภาพคงตัว บริ เวณปากคลองกาพวนเกิดการสะสม
ของทรายเป็ นแนวสันทราย ทาให้ ร่องน ้าและปากคลองเปลี่ยนตาแหน่งขยับขึ ้นไปทางด้ านเหนือ บริ เวณ
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ตอนกลางหาด ทรายเคลื่อนที่ไปมาตามลักษณะพื ้นที่และเวลา ส่วนด้ านทิศใต้ ของหาด ซึง่ ติดกับแนว
กองหินพบสภาพชายหาดคงตัวเกิดการเปลี่ยนแปลงชายฝั่ งเพียงเล็กน้ อย
2. เดือนตุลาคมมีลมพัดในทิศตะวันออกเฉียงเหนือสลับกับพัดในทิศตะวันตกเฉียงใต้ ด้วยความเร็ วลม
ประมาณ 3-10 เมตรต่อวินาที เดือนกันยายนมีลมตะวันตกเฉียงใต้ พดั ด้ วยความเร็ วลมประมาณ 3-16
เมตรต่อวินาที เดือนพฤศจิกายนมีลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดด้ วยความเร็ วลมประมาณ 3-10
เมตรต่อวินาที
3. ช่วงเวลาปกติคลื่นทะเลบริ เวณหาดประพาสในช่วงเดือนตุลาคมมีความสูงคลื่นนัยสาคัญประมาณ 0.10.7 เมตร และมีคาบเวลาประมาณ 1-3 วินาที ขนาดตะกอนแขวนลอยในน ้าทะเล 0.063-0.125
มิลลิเมตรหรื อทรายละเอียด ด้ วยอัตราเร็ วน ้าทะเลประมาณ 1-10 เซนติเมตรต่อวินาทีสามารถ
เคลื่อนย้ ายตะกอนแขวนลอยเหล่านี ้ให้ เคลื่อนที่ไปพร้ อมกับน ้าทะเลได้
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ไบรโอซัวทะเลบริเวณหมูเกาะรัง อําเภอเกาะกูด จังหวัดตราด
Marine Bryozoans from Rang Islands, Amphoe Ko Kut, Trat, Thailand
บรรณวิชญ แพงสุข1 ชนวัฒน ตันติวรานุรักษ2 สุเมตต ปุจฉาการ3* Masato Hirose4 และ วรัญญา ซอนคํา3
Bunnavit Pangsuk1, Chanawat Tuntiwaranuruk2, Sumaiit Putchakarn3*, Masato Hirose4
and Waranya Sonkam3

บทคัดยอ
การสํารวจความหลากหลายทางชนิดของไบรโอซัวทะเล บริเวณหมูเกาะรัง อําเภอเกาะกูด จังหวัดตราด
จํานวน 3 จุดสํารวจ ไดแก 1) หินกระเดื่อง 2) กองหินฆอง และ 3) เกาะสองพี่นอง โดยดําน้ําแบบเครื่องชวย
หายใจใตน้ํา โดยการสุมเก็บตัวอยางไบรโอซัวที่เกาะติดตามวัตถุใตน้ําบนพื้นทราย, กองหินใตน้ํา และแนว
ปะการัง ในวันที่ 9 มกราคม และวันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2558 พบวาในพื้นที่ศึกษาพบไบรโอซัวทะเลจํานวน 2
ชั้น 2 อันดับ 10 วงศ 11 สกุล และ 12 ชนิด ไดแก Tubulipora sp., Scrupocellaria sp., Onychocella sp.,
Puellina vulgaris, Trypostega henrychaneyi, Parasmittina parsevalii, Arthropoma sp., Calyptotheca
sp., Rhynchozoon splendens, Rhynchozoon sp., Plesiocleidochasma sp. และThornelya sp. ในจํานวน
นี้พบไบรโอซัวทะเลที่ยังไมไดรายงานในนานน้ําไทยจํานวน 9 สกุล 10 ชนิด

ABSTRACT
Species diversity of marine bryozoan was investigated along the Rang Islands, Amphoe Ko
Kut, Trat province, Thailand. Specimens were randomly collected by SCUBA diving at three sampling
sites, composed of 1) Kraduean submersible rock, 2) Hin Kong submersible rock and 3) Song Phi
Nong Island, on 9 and 11 January 2015. The result showed that 2 classes, 2 orders, 10 families and
11 genera 12 species, namely Tubulipora sp., Scrupocellaria sp., Onychocella sp., Puellina vulgaris,
Trypostega henrychaneyi, Parasmittina parsevalii, Arthropoma sp., Calyptotheca sp., Rhynchozoon
splendens, Rhynchozoon sp., Plesiocleidochasma sp. and Thornelya sp. from this record, 9 genera
10 species were new recorded in Thai Waters.

Key Words: Bryozoa, Biodiversity, Gulf of Thailand, Rang Islands, Trat
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คานา
ไบรโอซัว (Phylum Bryozoa หรื อ Ectoprocta) เป็ นสัตว์โบราณที่มีช่องว่างในลาตัวที่แท้ จริ ง จัดอยู่ใน
กลุม่ สัตว์ที่มีอวัยวะเฉพาะสาหรับกรองอาหารและแลกเปลี่ยนก๊ าซที่เรี ยกว่า โลโฟฟอร์ (Lophophore) พบอาศัย
อยู่ได้ ทงน
ั ้ ้าจืดและน ้าทะเล เป็ นสัตว์ที่เกาะติดกับที่และทุกชนิด อยู่รวมกันเป็ นโคโลนี (Colony) โดยไบรโอซัวแต่
ละตัว (Zooid) จะอยู่ภายในโครงสร้ างแข็ง ซึง่ เป็ นโครงสร้ างภายนอกที่เป็ นสารประกอบแคลเซียมคาร์ บอเนตหรื อ
ไคติน โครงสร้ างนี ้มีรูปร่ างเป็ นกล่อง หรื อท่อ ซึง่ อาจมีฝาปิ ด (Operculum) ส่วนมากโคโลนีของไบรโอซัวมีรูปร่ าง
แบนและเคลือบติดกับก้ อนหิน สาหร่ ายทะเล เปลือกหอยหรื อวัสดุอื่น ไบรโอซัวบางชนิดพบตามพืน้ ทรายหรื อ
โคลน บางชนิดแตกกิ่งก้ านสาขามีรูปร่ างคล้ ายต้ นไม้ สัตว์กลุ่มนีม้ ี บทบาทสาคัญทางระบบนิเวศในแง่การลด
มลภาวะทางตะกอนในน ้าและใช้ เป็ นดัชนีบ่งชี ้ทางสภาพแวดล้ อมทางทะเลได้ เป็ นอย่างดีเนื่องจากเป็ นสัตว์ กรอง
กินและสามารถแพร่ กระจายอยู่ได้ ทกุ น่านน ้าและทุกเขตภูมิศาสตร์ ของโลก (Ryland, 1982; Tilbrook, 2012) ใน
ปั จจุบันสภาพแวดล้ อมทางทะเลบริ เวณอ่าวไทยฝั่ งตะวัน ออกกาลังอยู่ใ นสถานการณ์ ที่น่ าเป็ นห่ วงอย่างยิ่ ง
เนื่องจากบริ เวณนี ้รัฐบาลมีนโยบายในการที่จะพัฒนาพื ้นที่ชายฝั่ งเป็ นนิคมอุตสาหกรรมและท่าเรื อน ้าลึกเพื่อการ
ขนส่งทางทะเล บริ เวณนี ้ยังได้ รับผลกระทบจากกิจกรรมของมนุษย์ มาตังแต่
้ อดีต เช่น การประมงที่เกินกาลังการ
ผลิต การท่องเที่ยว ปั ญหาน ้าทิ ้งจากชุมชน การก่อสร้ างชายฝั่ ง ซึง่ ส่งผลกระทบต่อความหลากหลายทางชีวภาพ
ทางทะเลลดลง เกิดการเปลี่ยนแปลงของสิ่งมีชีวิตแทนที่สิ่งมีชีวิตเดิมที่ไม่อาจจะทนต่อสภาวะแวดล้ อมใหม่ได้
ขณะที่การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของสัตว์ทะเลกลุม่ นี ้ในประเทศไทยมีอยู่น้อยและเพิ่งเริ่ มต้ นเท่านัน้
ในรายงานวิจยั นี ้ คณะผู้วิจยั ได้ ทาการสารวจความหลากหลายทางชนิดของไบรโอซัวที่อาศัยอยู่ในถิ่นที่อยู่อาศัย
ต่างๆ ในบริ เวณหมูเ่ กาะรัง อาเภอเกาะกูด จังหวัดตราด ซึง่ เป็ นส่วนหนึ่งในพื ้นที่ศกึ ษาของจังหวัดตราด ประจาปี
งบประมาณ 2558 ของโครงการวิ จัย เรื่ อง “ความหลากหลายทางชี ว ภาพของกลุ่ม สัต ว์ ท ะเลที่ มีโ ลโฟฟอร์
(Lophophorates) บริ เวณชายฝั่ งทะเลภาคตะวันออกของไทย” ผลการศึกษาจะเป็ นองค์ความรู้ ใหม่และข้ อมูล
พื ้นฐานที่สาคัญของความหลากหลายทางชีวภาพทางทะเลของสัตว์ทะเลที่มีโลโฟฟอร์ ของเอเชียตะวันออกเฉียง
ใต้ สามารถนาไปพัฒนาการใช้ ประโยชน์จากทรั พยากรทางทะเลนีใ้ นด้ านต่างๆอย่างมีประสิทธิ ภาพและนาไป
เปรี ยบเทียบกับพื ้นที่อื่นๆ ในบริ เวณอ่าวไทยและเขตภูมิภาคทางทะเลอื่นๆ ต่อไป

อุปกรณ์ และวิธีการ
การสารวจภาคสนาม คณะผู้วิจยั ได้ ทาการสารวจและเก็บรวบรวมตัวอย่างไบรโอซัวทะเล บริ เวณชายฝั่ งทะเล
หมูเ่ กาะรัง อาเภอเกาะกูด จังหวัดตราด จานวน 3 จุดสารวจ ได้ แก่ 1) หินกระเดื่อง 2) กองหินฆ้ อง และ 3) เกาะ
สองพี่น้อง ระหว่างวันที่ 9 มกราคม 2558 และวันที่ 11 มกราคม 2558 โดยการดาน ้าแบบเครื่ องช่วยหายใจใต้ น ้า
(SCUBA diving) สารวจและสุม่ เก็บตัวอย่างในเวลากลางวัน ตามแหล่งที่อยู่อาศัยของไบรโอซัว เช่น บริ เวณพื ้น
ทราย เศษซากปะการัง ก้ อนหิน เปลือกหอย และวัสดุแข็งที่ไบรโอซัวสามารถอาศัยอยู่ได้ ที่ระดับความลึก
ประมาณ 9-18 เมตร บันทึกภาพใต้ น ้า ตัวอย่างที่ได้ นามาล้ างทาความสะอาดตัวอย่างด้ วยสารละลายโซเดียมไฮ
โปคลอไรท์ร้อยละ 2 แล้ วเก็บรักษาตัวอย่างโดยการทาแห้ งด้ วยการผึง่ ให้ แห้ งในบริ เวณที่อากาศถ่ายเทสะดวก
หรื อทาการสลบและเก็บรักษาตัวอย่างด้ วยเอธานอลร้ อยละ 70 จุดเก็บตัวอย่างและลักษณะทัว่ ไปของพื ้นที่เก็บ
ตัวอย่างได้ แสดงไว้ ใน Figure 1 และ Table 1
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Figure 1 Map showing the locations of the collection sites along the Rang Islands, Trat Province
Table 1 Locality and characteristics of sampling collection sites along the Rang Islands, Trat Province
Locality code
Location
Date
Reef condition
SPN-01
Song Phi Nong Island 9 Jan. 2015
Sandy bottom, massive shell dominant,
depth 9.7 m.
KDNG(A)-01 Hin Kradueang(A)
9 Jan. 2015
Submersible rock, massive shell
dominant, depth 14 m.
KDNG(B)-01 Hin Kradueang(B)
9 Jan. 2015
Submersible rock, massive shell
dominant, depth 14 m.
HKONG-01 Hin Kong
11 Jan. 2015 Submersible rock, massive shell
dominant, depth 18.6 m.
การศึกษาในห้ องปฏิบัตกิ าร ตรวจสอบลักษณะสัณฐานวิทยาทางอนุกรมวิธานของตัวอย่างไบรโอซัว
โดยประยุกต์วิธีการของ Florence et al. (2007) ภายใต้ กล้ องจุลทรรศน์แบบสเตอริ โอ (Stereo microscope) ณ
ห้ องปฏิบตั ิการอนุกรมวิธาน สถาบันวิทยาศาสตร์ ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา และบันทึกภาพตัวอย่างด้ วย
กล้ องจุลทรรศน์อิเลคตรอนแบบส่องกราด LEO รุ่ น LEO 1450 VP (Scanning Electron Microscope) ณ ศูนย์
กล้ องจุลทรรศน์อิเลคตรอน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา นาผลที่ได้ ไปเปรี ยบเทียบกับเอกสารอ้ างอิงที่
เก็บรวบรวมไว้ และข้ อมูลจาก International Bryozoology Association (IBA) และ World Register of Marine
Species (WoRMS Editorial Board, 2016) เพื่อตรวจสอบชื่อวิทยาศาสตร์

ผลและวิจารณ์ ผลการทดลอง
จากการสารวจและเก็บตัวอย่างไบรโอซัว ทะเลบริ เวณหมู่เกาะรัง อาเภอเกาะกูด จังหวัดตราด ระหว่าง
วันที่ 9 และ 11 มกราคม พ.ศ. 2558 พบไบรโอซัวรวมทังสิ
้ ้น 2 ชัน้ 2 อันดับ 10 วงศ์ 11 สกุล 12 ชนิด ดังต่อไปนี ้
Taxonomic Account
Class Stenolaemata Borg, 1926
Order Cyclostomatida Busk, 1852
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ลักษณะที่สาคัญ Zooid เป็ นรู ปท่อซึง่ โครงสร้ างที่เชื่อมต่อกันระหว่าง Zooid มีความหลากหลายของ
รู ป แบบภายนอกซึ่ง ส่ วนมากโครงสร้ างของ Zooid จะเป็ นหิ น ปู น และมีรู แต่ เ มื่ อไม่ มี รู จ ะมีรู ป แบบของ
pseudopores บางครัง้ โคโลนีเป็ นแบบตังตรง
้ และกิ่งก้ าน หรื อเคลือบอยู่ตามพืน้ ผิวของเปลือกหอย, ก้ อนหิน
และสาหร่ าย หรื อนูนขึ ้น, ในกลุม่ ที่เป็ นแบบโคโลนีแบบกิ่งมักจะเชื่อมกันกันโดย internode ที่ช่วยในการยืดหยุ่น
Family Tubuliporidae Johnston, 1838
Tubulipora sp. (Figure 2A)
ตัวอย่ างที่ใช้ ในการศึกษา HKONG-01, 2, เคลือบบนเปลือกหอยฝาคู,่ ความลึก 18.6 เมตร; หินฆ้ อง
หมูเ่ กาะรัง
ลักษณะอนุกรมวิธานที่สาคัญ โคโลนีแบบเคลือบเป็ นรู ปคล้ ายพัดแยกออกจากกันเป็ น 2 ทาง, Zooid เป็ นแบบ
ท่อยกตัวสูงขึน้ บางครั ง้ เรี ยงตัวอยู่ติดกันบริ เวณขอบมีรอยหยัก , มีรูพรุ นบริ เวณรอบ Orifice, ด้ านปลายของ
Zooid จะตัดตรง. ห้ องฟั ก (Ovicell) เป็ นรู ปไข่ยาว 0.5 มิลลิเมตรกว้ าง 0.3 มิลลิเมตรมีรูอยู่บนพื ้นผิว, Orifice
เป็ นรู ปท่อยกตัวสูง, Ooeciostome เป็ นรู ขนาดเล็กประมาณครึ่งของ Orifice อยู่บริ เวณด้ านบนห้ องฟั ก
หมายเหตุ Ooeciostome ไม่ชดั เจนและโคโลนีมีการเจริ ญไม่สมบูรณ์ จึงไม่สามารถจาแนกในระดับชนิดได้
Class Gymnolaemata Allman, 1856
Order Cheilostomatida Busk, 1852
ลักษณะที่สาคัญ โคโลนีหลากหลายแบบ เช่น แบบเคลือบ แบบตาข่าย หรื อเป็ นกิ่งก้ าน, Zooids เป็ นช่องเหลี่ยม
ที่มีผนังหินปูนยกตัวสูงขึ ้น, Orifice อยู่ทางด้ านหน้ าตรงปลาย, Zooid เชื่อมต่อกันด้ วยรู (Pores) ที่ลกั ษณะ
ต่างกัน, ตัวอ่อนมักจะถูกฟั กอยู่ในช่องที่เรี ยกว่า Ovicell (Ryland, 1982) พบทังหมด
้
11 วงศ์ ดังต่อไปนี ้
Family Candidae d'Orbigny, 1851
Scrupocellaria sp. (Figure 2B)
ตัวอย่ างที่ใช้ ในการศึกษา HKONG-01, 5.1, เคลือบเปลือกหอยฝาคู,่ ความลึก 18.6 เมตร; หินฆ้ อง หมูเ่ กาะรัง
ลักษณะอนุกรมวิธานที่สาคัญ โคโลนีแบบกิ่ง, Autozooid มีขนาดใหญ่เป็ นรู ปไข่, Cryptocyst อยู่รอบ Opesia
แคบและเรี ยบ. Scutum เป็ นรู ปวงกลมครอบคลุม Opesia ประมาณ 30 เปอร์ เซนต์. มีหนาม 2 อันภายในและ 3
อันที่อยู่ภายนอก Orifice ปลายหนามจะสัน,
้ Avicularia มีสองแบบคือ Avicularia ที่อยู่บริ เวณมุมด้ านข้ างของ
แต่ละ Autozooid; Avicularia ที่อยู่บริ เวณตรงกลางกิ่ง, Ovicell เรี ยบและมีรูอยู่ด้านบน
หมายเหตุ ลักษณะที่ใช้ จาแนกชนิดของตัวอย่างไม่สมบูรณ์ จงึ ไม่สามารถจาแนกลงถึงระดับชนิดได้
Family Onychocellidae Jullien, 1882
Onychocella sp. (Figure 2C)
ตัวอย่ างที่ใช้ ในการศึกษา KDNG(B)-01, 4.1, เคลือบเปลือกหอยฝาคู,่ ลึก 14 เมตร; หินกระเดื่อง หมูเ่ กาะรัง
ลักษณะอนุกรมวิธานที่สาคัญ โคโลนีเป็ นแบบเคลือบชันเดี
้ ยว หรื อหลายชัน,
้ Autozooid เป็ นรู ปวงรี ถึง รู ปห้ า
เหลี่ยม, Cryptocyst พัฒนาได้ ดี, มีต่มุ ขนาดเล็กครอบคลุมพืน้ ผิวเรี ยงเข้ าสู่กลาง Zooid, ไม่มี Gymnocyst.
Opesia มีรูปร่ างแตกต่างกันโดยมักจะเป็ นรู ปตัว D แต่บริ เวณขอบจะโค้ ง บางครั ง้ ขอบของ Zooid ทับกัน,
Vicarious avicularia มีหลากหลายขนาดโดยมักจะเป็ นรู ปเมล็ดข้ าวขอบกลมยาว
หมายเหตุ ลักษณะของ Orifice แตกต่างกับชนิดอื่น จึงไม่สามารถจาแนกลงถึงระดับชนิดได้
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Family Cribrilinidae Hincks, 1879
Puellina vulgaris Ryland and Hayward, 1992 (Figure 2D)
Puellina vulgaris: Ryland and Hayward (1992), p. 246
ตัวอย่ างที่ใช้ ในการศึกษา KDNG(B)-01, 5.5, เคลือบเปลือกหอยฝาคู,่ ความลึก 14 เมตร; หินกระเดื่อง
หมูเ่ กาะรัง
ลักษณะอนุ กรมวิธานที่สาคัญ โคโลนีแบบเคลือบ, เปลือกด้ านหน้ าเป็ นหินปูนหนา, Costae แบบรัศมีซงึ่ เส้ น
รอบวงเชื่อมติดกับ Vestigial gymnocyst ทาให้ นูนขึน้ และมีรูพรุ นระหว่าง Costae ทาให้ ขอบของ Sinus
สมบูรณ์ , Avicularia พัฒนาได้ ดีโดยด้ านปลายจะเชื่อมต่อกับ Mandibles , Orifice หนาเป็ นรู ปทรงกลม,
Operculum เป็ นหินปูนคลุม Orifice, มี Oral spine 7 อัน
Family Trypostegidae Gordon, Tilbrook and Winston, 2005
Trypostega henrychaneyi Tilbrook, 2006 (Figure 2E)
Trypostega henrychaneyi: Tilbrook (2006), p. 110.
ตัวอย่ างที่ใช้ ในการศึกษา KDNG(B)-01, 5.3, เคลือบเปลือกหอยฝาคู,่ ความลึก 14 เมตร; หินกระเดื่อง
หมูเ่ กาะรัง
ลักษณะอนุกรมวิธานที่สาคัญ โคโลนีแบบเคลือบบางชันเดี
้ ยว, Autozooid เป็ นรู ปข้ าวหลามตัดถึงรู ปห้ าเหลี่ยม
แบบผิดปกติ ความยาว 0.3-0.4 มิลลิเมตร และกว้ าง 0.25-0.30 มิลลิเมตร, ขอบโค้ งแยกออกจากกันโดยร่ อง,
เปลือกด้ านหน้ าเรี ยบและมีรูพรุ นทรงกลมขนาดเล็กประมาณ 80-90 รู , Orifice เป็ นรู ปลูกแพร์ ยาวมากกว่ากว้ าง
ประมาณ 0.08 x 0.06 มิลลิเมตร, ลึก, poster ลึก, แคบ, เป็ นรู ปถ้ วย, Condyles สันเป็
้ นรู ปสามเหลี่ยม, ไม่พบ
Ovicell. Zooeciules มีรูพรุ นตรงกลางมีรูขนาดใหญ่ยกตัวสูงขึ ้นอยู่บริ เวณด้ านปลายของ Autozooid
Family Smittinidae Levinsen, 1909
Parasmittina parsevalii (Audouin, 1826) (Figure 2F)
Parasmittina parsevalii: Louis (2006), p. 98
ตัวอย่ างที่ใช้ ในการศึกษา HKONG-01, 5.2, เคลือบเปลือกหอยฝาคู,่ ความลึก 18.6 เมตร; หินฆ้ อง หมูเ่ กาะรัง
ลักษณะอนุกรมวิธานที่สาคัญ โคโลนีแบบแคลือบ, ชันเดี
้ ยว, Autozooid รู ปสี่เหลี่ยมผืนผ้ าบริ เวณด้ านหน้ าโค้ ง
, ขอบของ Zooid แยกออกจากกันโดยเส้ นหินปูนบางๆ และขอบของ Areola, Orifice เป็ นรู ปวงกลมหรื อค่อนข้ าง
เป็ นรู ปสามเหลี่ยม,Peristome คล้ ายท่อ, พบ oral spine 2-4 เส้ น, Lyrules สันและปลายทู
้
่, Condyles มีขนาด
เล็กและโค้ ง, Avicularia มี 2 ขนาดคือขนาดเล็กปลายแหลมและท้ ายกลมพบเกือบทุก Zooid บางครัง้ อยู่ด้านข้ าง
ปาก, Avicularia ขนาดใหญ่คล้ ายรู ปใบพายปลายทังสองข้
้
างกลม
หมายเหตุ ตัวอย่างไบรโอซัวไม่พบ Ovicell
Family Lacernidae Jullien, 1888
Arthropoma sp. (Figure 2G)
ตัวอย่ างที่ใช้ ในการศึกษา HKONG-01, 2.1, เคลือบเปลือกหอยฝาคู,่ ความลึก 18.6 เมตร; หินฆ้ อง หมูเ่ กาะรัง
ลักษณะอนุ กรมวิธานที่สาคัญ โคโลนีแบบเคลือบชันเดี
้ ยวบาง, Autozooid เป็ นรู ปห้ าเหลี่ยมถึงรู ปหกเหลี่ยม
โค้ ง, มีรูพรุ นบริ เวณเปลือกด้ านหน้ าแต่เปลือกด้ านล่าง Sinus ถึงท้ ายเปลือกเป็ นแนวยาวไม่มีรูพรุ น ยาว 0.6-0.7
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มิลลิเมตร และกว้ าง 0.4-0.5 มิลลิเมตร, Primary orifice เป็ นรู ปตัว D, กว้ างมากกว่ายาว, บริ เวณ Sinus แคบ,
ไม่มี Avicularia. มีหนามบริ เวณปาก 4 อัน, Ovicell พื ้นผิวขรุ ขระเป็ นรู พรุ น
หมายเหตุ พื ้นที่วา่ งบริ เวณกลางลาตัวแนวตังของตั
้
วอย่างแตกต่างจากชนิดอื่น จึงไม่สามารถจาแนกระดับชนิดได้
Family Lanceoporidae Harmer, 1957
Calyptotheca sp. (Figure 2H)
ตัวอย่ างที่ใช้ ในการศึกษา KDNG(B)-01, 4.1, เคลือบเปลือกหอยฝาคู,่ ความลึก 14 เมตร; หินกระเดื่อง
หมูเ่ กาะรัง
ลักษณะอนุกรมวิธานที่สาคัญ โคโลนีแบบเคลือบชันเดี
้ ยว, Autozooid เป็ นรู ปห้ าเหลี่ยมไม่สม่าเสมอยาว 0.30.4 มิล ลิเมตร และกว้ าง 0.2-0.3 มิล ลิ เมตร, เปลื อกด้ านหน้ าโค้ ง หนา, มีรู กลม ถึงวงรี ขนาดเล็ก ครอบคลุม
ประมาณ 29-47 รู และขยายใหญ่ขึ ้นเมื่อใกล้ กบั ขอบโดยบริ เวณขอบจะยกตัวสูงขึ ้น, Primary orifice เป็ นรู ปลูก
แพร์ กว้ างและยาวประมาณ 0.11 x 0.11 มิลลิเมตร, Sinus เป็ นรู ปตัว U, Condyles มีขนาดใหญ่มีซี่ฟัน 3 ซี่,
Avicularia มีขนาดเล็กคล้ ายรู ปหยดนา้ กลับหัวอยู่ใกล้ กบั Sinus, บริ เวณด้ านปลายยกสูงขึ ้นชี ้ไปทางด้ านท้ าย
ของ Zooid, Opesia เป็ นรู ปไข่บริ เวณด้ านปลายเป็ นรู ปใบไม้ ที่มีบานพับสมบูรณ์, Rostrum เป็ นรู ปสามเหลี่ยม
หมายเหตุ ตัวอย่างไบรโอซัวมีรูปร่ างของ avicularia แตกต่างจากชนิดอื่นจึงไม่สามารถจาแนกชนิดได้
Family Phidoloporidae Gabb and Horn, 1862
Rhynchozoon splendens Hayward, 1988 (Figure 2I)
Rhynchozoon splendens: Tilbrook, Hayward and Gordon (2001), p. 73.
ตัวอย่ างที่ใช้ ในการศึกษา HKONG-01, 8, เคลือบเปลือกหอยฝาคู,่ ความลึก 18.6 เมตร; หินฆ้ อง หมูเ่ กาะรัง
ลักษณะอนุกรมวิธานที่สาคัญ โคโลนีแบบเคลือบ, ชันเดี
้ ยวหรื อหลายชัน,
้ Autozooid เป็ นรู ปไข่ถงึ รู ปห้ าเหลี่ยม
โค้ งและแยกออกจากกันโดยร่ อง, Zooid ยาว 0.37-0.45 มิลลิเมตร และกว้ าง 0.25-0.30 มิลลิเมตร, เปลือก
ด้ านหน้ ามีขนาดใหญ่ และมีรูบริ เวณขอบ, มีตุ่มกลมขนาดเล็กบน Zooid, Primary orifice มีขนาด 0.12
มิลลิเมตร กว้ างมากกว่ายาว, sinus สันเป็
้ นรู ปตัว U, Condyles มีความกว้ างเป็ นครึ่ งหนึ่งของ orifice, ขอบของ
Orifice มีฟันเป็ นรู ปลูกบิดยาว, Sinus สันเป็
้ นรู ปตัว U, ขอบปากหนายื่นออก, Suboral avicularium อยู่ใกล้ กบั
ขอบปากเป็ นรู ปสามเหลี่ยมคล้ ายตะขออยู่ภายในปาก และ Avicularia อีกหนึ่งอัน อยู่บน Zooid เป็ นรู ป
สามเหลี่ยมโดยปกติจะมี 1 อันต่อ 1 Autozooid. Ovicell ค่อนข้ างยาวและแบน
Rhynchozoon sp. (Figure 2J)
ตัวอย่ างที่ใช้ ในการศึกษา HKONG-01, 4.3, เคลือบเปลือกหอยฝาคู,่ ความลึก 18.6 เมตร; หินฆ้ อง หมูเ่ กาะรัง
ลักษณะอนุกรมวิธานที่สาคัญ โคโลนีแบบเคลือบ, หลายชัน,
้ Autozooid เป็ นรู ปไข่ถงึ รู ปห้ าเหลี่ยม บริ เวณขอบ
แยกออกจากกันโดยผนังที่ยกตัวสูง , เปลือกด้ านหน้ าโค้ งและมีต่มุ กลมขนาดเล็กบริ เวณผนังด้ านหน้ า , Primary
orifice กลม กว้ างมากกว่ายาว บริ เวณขอบมีฟันขนาดเล็กกลม, Sinus รู ปร่ างคล้ ายถ้ วย, Condyles มีรูปร่ าง
คล้ ายลูกบิดยืดออก, ไม่มีหนามบริ เวณปาก, Suboral avicularium ส่วนใหญ่พบ 1 อันอยู่บน Autozooid,
Rostrum เป็ นรู ปสามเหลี่ยมบริ เวณด้ านปลายคล้ ายตะขอ, Ovicell กลม, ด้ านหน้ าเรี ยบ
หมายเหตุ zooid ยังไม่เติบโตเนื่องจากตัวอย่างอยู่ในช่วงวัยรุ่ นจึงไม่สามารถจาแนกชนิดได้
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Plesiocleidochasma sp. (Figure 2K)
ตัวอย่ างที่ใช้ ในการศึกษา HKONG-01, 6.6, เคลือบเปลือกหอยฝาคู,่ ความลึก 18.6 เมตร; หินฆ้ อง หมูเ่ กาะรัง
ลักษณะอนุกรมวิธานที่สาคัญ โคโลนีแบบเคลือบชันเดี
้ ยว, Autozooid เป็ นรู ปห้ าเหลี่ยมไม่สม่าเสมอ, Primary
orifice เป็ นรู คล้ ายรู กุญแจ มีขนาดใหญ่ส่วนใหญ่เป็ นรู ปวงกลม, Anter เรี ยบ, เล็ก, ลึก รู ปร่ างคล้ ายลูกศร, มี
หนามบริ เวณปาก 3 อัน, มีต่มุ ขนาดเล็กบนเปลือกด้ านหน้ า , Avicularia มีขนาดเล็กมี 1 อันหรื อ 2 อัน ชีไ้ ป
ทางด้ านขอบ, Rostrum เป็ นรู ปสามเหลี่ยมแหลมลักษณะคล้ ายใบไม้ แผ่นบานพับสมบูรณ์
หมายเหตุ หนามบริ เวณปากมีจานวนที่แตกต่างกับชนิดในปั จจุบนั จึงไม่สามารถจาแนกชนิดได้
Family Hippopodinidae Levinsen, 1909
Thornelya sp. (Figure 2L)
ตัวอย่ างที่ใช้ ในการศึกษา HKONG-01, 6.5, เคลือบเปลือกหอยฝาคู,่ ความลึก 18.6 เมตร; หินฆ้ อง หมูเ่ กาะรัง
ลักษณะอนุ กรมวิธานที่สาคัญ โคโลนีแบบเคลือบชันเดี
้ ยว, Autozooid รู ปสี่เหลี่ยมบิดเบี ้ยวถึงรู ปห้ าเหลี่ยม,
Zooid ยาวมากกว่ากว้ าง, Primary orifice เป็ นรู ประฆังค่อนข้ างกว้ าง แต่ขอบจะแคบ, Condyles ชัดเจน, มี
หนามบริ เวณปาก 3-4 อัน, เปลือกด้ านหน้ ามีรูพรุ น, Avicularia เป็ นรู ปสามเหลี่ยมขนาดเล็กเมื่อเทียบกับZooid
จานวน 3 อันโดย 2 อันอยู่ด้านข้ างของปาก และอีก 1 อันอยู่บน Ovicell, Ovicell มีขนาดใหญ่ กว้ างมากกว่ายาว
หมายเหตุ จานวนรู และหนามบริ เวณปากแตกต่างจากชนิดอื่น จึงไม่สามารถจาแนกถึงระดับชนิดได้
จากการศึกษาความหลากหลายทางชนิดของไบรโอซัวทะเลบริ เวณเกาะกระเดื่อง หินฆ้ อง และเกาะสอง
พี่น้อง หมูเ่ กาะรัง อาเภอเกาะกูด จังหวัดตราด พบไบรโอซัวทะเลจานวน 12 ชนิด สอดคล้ องกับ Ryland and
Hayward (1992) และ Tilbrook (2012) ที่ได้ กล่าวไว้ วา่ ไบรโอซัวเป็ นสัตว์ที่สามารถแพร่ กระจายอยู่ได้ ทกุ เขต
ภูมิศาสตร์ และพบได้ หลากหลายในบริ เวณแนวปะการังและระบบนิเวศทะเลน ้าตื ้น ซึง่ การแพร่ กระจายของไบรโอ
ซัวบริ เวณพื ้นที่ศกึ ษานี ้ มักพบเกาะติดอยู่ตามซากเปลือกหอยฝาคูม่ ากกว่าที่จะไปอาศัยอยู่ร่วมกับสิ่งมีชีวิตอื่นๆ
เมื่อเปรี ยบเทียบกับชนิดของไบรโอซัวทะเลจากการศึกษาครัง้ นีใ้ นจังหวัด ตราดกับการศึกษาในจังหวัด
ชลบุรีของวรัญญาและคณะ (2558) และจังหวัดระยองของบรรณวิชญ์และคณะ (2559) พบจานวนชนิดที่เพิ่มขึ ้น
จากเดิมเพิ่มเติมอีกจานวน 9 สกุล 10 ชนิดได้ แก่ Tubulipora sp., Trypostega henrychaneyi, Parasmittina
parsevalii, Puellina vulgaris, Arthropoma sp., Calyptotheca sp., Rhynchozoon splendens,
Rhynchozoon sp., Plesiocleidochasma sp. และThornelya sp. และขณะนี ้พบไบรโอซัวทะเลบริ เวณชายฝั่ ง
ทะเลภาคตะวันออกของไทยในจังหวัดชลบุรี จังหวัดระยอง และจังหวัดตราดรวมทังหมดแล้
้
วจานวน 22 สกุล 31
ชนิด
ไบรโอซั ว ทะเลที่ พ บสามารถจ าแนกชนิ ด ลงไปถึ ง ระดั บ ชนิ ด จ านวน 4 ชนิ ด ได้ แก่ Trypostega
henrychaneyi, Parasmittina parsevalii, Puellina vulgaris, และ Rhynchozoon splendens แต่ไบรโอซัว
ทะเลอีก 8 ชนิดที่เหลือจากการศึกษาครัง้ นี ้ยังไม่สามารถระบุถึงระดับชนิดได้ เนื่องจากลักษณะสาคัญที่ใช้ ในการ
จาแนกชนิ ดของข้ อมูลที่มีอยู่ไม่สอดคล้ องกับลักษณะตัวอย่างที่ พบ อีกทัง้ โคโลนีตวั อย่างบางชนิดยัง ไม่เจริ ญ
สมบูรณ์เต็มที่ทาให้ ขาดลักษณะสาคัญที่เกี่ยวการพัฒนาการ เช่น Ovicell และ Avicularia
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สรุป
จากการศึกษาความหลากหลายของชนิดไบรโอซัวทะเลบริ เวณหมู่เกาะรัง อาเภอเกาะกูด จังหวัดตราด
จานวน 3 จุดสารวจ พบไบรโอซัวทังหมด
้
2 ชัน้ 2 อันดับ 11 สกุล และ 12 ชนิด ในจานวนนีจ้ าก 9 สกุล 10 ชนิด
เป็ นชนิดที่ยงั ไม่มีรายงานในน่านน ้าไทย ไบรโอซัวที่พบส่วนมากมีรูปทรงการเจริ ญแบบเคลือบและแพร่ กระจาย
อยู่บนเปลือกหอยมากที่สดุ
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Figure 2 SEM photos of Bryozoan A) Tubulipora sp.; B) Scrupocellaria sp.; C) Onychocella sp.;
D) Puellina vulgaris; E) Trypostega henrychaneyi; F) Parasmittina parsevalii;
G) Arthropoma sp.; H) Calyptotheca sp.; I) Rhynchozoon splendens;
J) Rhynchozoon sp.; K) Plesiocleidochasma sp.; L) Thornelya sp
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ความหลากหลายทางชนิดของฟองนา้ ทะเลบริเวณหมู่เกาะชุมพร จังหวัดชุมพร
Species Diversity of Marine Sponges at Mu Ko Chumphon, Chumphon Province
สุเมตต์ ปุจฉาการ1*
Sumaitt Putchakarn1*

บทคัดย่ อ
การสารวจภาคสนามและเก็บตัวอย่างฟองนา้ ทะเลบริ เวณหมู่เกาะชุม พร จังหวัดชุมพร ระหว่างวันที่
24-26 กุมภาพันธ์ 2558 รวมทั ้งสิ ้น 9 สถานีสารวจ โดยทาการเก็บตัวอย่างด้ วยการดาน ้าแบบผิวน ้าและแบบใช้
เครื่ องช่วยหายใจใต้ น ้า สุม่ เก็บตลอดแนวสารวจในเวลากลางวัน พบฟองน ้าทะเลจานวน 48 ชนิด จาก 33 สกุล
25 วงศ์ 15 อันดับ ในจานวนนีพ้ บฟองน ้าที่รายงานเป็ นครั ง้ แรกในน่านน ้าไทย 1 ชนิดคือ Jaspis cf. stellifera
และพบฟองน า้ ที่ พ บครั ง้ แรกในพื น้ ที่ ห มู่ เ กาะชุ ม พร 6 ชนิ ด ได้ แก่ Plakortis communis, Craniella
abracadabra, Chondrosia reticulata, Dragmacidon australe, Mycale (Carmia) sp. “orange” และ
Callyspongia (Toxochalina) pseudofibrosa ฟองน ้าทะเลที่แพร่ กระจายมากที่สดุ คือ Oceanapia sagittaria
และ Gelliodes petrosioides กลุ่ม ของฟองน า้ ที่ มี ค วามหลากหลายมากที่ สุด คื อ ฟองน า้ ในอั น ดั บ
Haplosclerida (18 ชนิด) รองลงมาคือ Poecilosclerida (5 ชนิด) ฟองน ้ารู ปทรงการเจริ ญแบบเคลือบเป็ นกลุ่ม
เด่น ฟองน ้าที่พบส่วนมากเป็ นชนิดที่แพร่ กระจายอยู่ทวั่ ไปในอ่าวไทยและทะเลจีนใต้

ABSTRACT
Species diversity of marine sponges was investigated at Mu Ko Chumphon, Chumphon
province. The collection was conducted from 9 collection sites, during 24-26 February, 2015 and
carried out by snorkeling and SCUBA diving and, during daytime and the specimens were randomly
collected throughout all collection sites. The results showed that 48 marine sponge species from 33
genera, 25 families and 15 orders were found in this study. Out of these, one species, Jaspis cf.
stellifera was the new record of Thai Waters and six species, Plakortis communis, Craniella
abracadabra, Chondrosia reticulata, Dragmacidon australe, Mycale (Carmia) sp. “orange” and
Callyspongia (Toxochalina) pseudofibrosa were the new records of Mu Ko Chumphon. The most
distributed sponges of the study area were Oceanapia sagittaria and Gelliodes petrosioides. Order
Haplosclerida (18 species) was the most abundance sponge group, followed by Order
Poecilosclerida (5 species). The encrusting growth form was the dominant form in the study area.
Moreover, most species were commonly found in the Gulf of Thailand and the South China Sea.
Key Words: Biodiversity, Chumphon, Marine sponges, Porifera
*
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คำนำ
ฟองน า้ ทะเลเป็ น สัต ว์ ไ ม่ มี ก ระดู ก สัน หลัง หลายเซลล์ โ บราณกลุ่ม หนึ่ง ในเขตร้ อนมั ก จะมี ค วาม
หลากหลายทางชีวภาพสูง เป็ นแหล่งที่อยู่อาศัยย่อย (Micro-habitat) ของสิ่งมีชีวิตอื่นๆ ทาให้ ฟองน ้าเป็ นสัตว์ที่
น่าสนใจทั ้งทางด้ านวิชาการและการท่องเที่ยวทางทะเล ฟองน ้ายังได้ ชื่อว่าเป็ น “เกษตรกรยุคแรกของโลก” ที่เลี ้ยง
จุลินทรี ย์ไ ว้ ในตัวเพื่อ เป็ นอาหารรวมทัง้ เป็ นแหล่งสะสมจุลินทรี ย์ที่อาศัยอยู่ร่ วมกับฟองนา้ เอง จุลินทรี ย์ทะเล
เหล่า นี ้ เป็ น แหล่ง สารผลิต ภัณ ฑ์ ท างธรรมชาติ ม ากมายทัง้ ทางเคมี และการประยุกต์ ใ ช้ เ ป็ น สารตัว ยาทาง
การแพทย์ เภสัชกรรมและผลิตภัณฑ์อาหารเสริ มต่างๆ ฟองน ้าสามารถพบได้ ทั่วไปตามชายฝั่งทะเล ทั ้งหาดหิน
หาดทราย แหล่งหญ้ าทะเลและแนวปะการั ง โดยเฉพาะระบบนิเวศแนวปะการั ง บางครั ง้ จะพบฟองน ้าเป็ นสัตว์
ชนิดเด่นรองลงมาจากปะการัง (Bergquist, 1978; Van Soest, 1989) นอกจากนี ้ฟองน ้ายังเป็ นที่ร้ ู จักและมีการ
นามาใช้ ประโยชน์ตั ้งแต่สมัยโบราณ เช่น การทาความสะอาดร่ างกาย ใช้ ซับเลือดสาหรั บผู้บาดเจ็บในสงคราม
และใส่ไว้ ในกระเป๋ าน ้าดื่มเพื่อป้องกันการระเหยของน ้าในระหว่างการเดินทางไกล ประเทศไทยเป็ นประเทศหนึ่งที่
ตั ้งอยู่ในบริ เวณที่มีสภาพภูมิศาสตร์ ที่ เอือ้ อานวยให้ เกิดความหลากหลายทางชีวภาพได้ เป็ นอย่างดี ซึ่งได้ มีผ้ ู
ประมาณว่าจานวนพืชและสัตว์ ในประเทศไทยที่ทราบชื่อ แล้ วมีประมาณ 31,958 ชนิด และที่ยังไม่ทราบอีก
ประมาณ 92,045 ชนิด (วิสทุ ธิ์, 2538) ดังนั ้นจึงประมาณว่าในประเทศไทยเรามีสิ่งมีชีวิตอยู่ประมาณ 124,003
ชนิด หรื อร้ อยละ 8.9 ของสิง่ มีชีวิตอยู่ในโลกทั ้งหมด (ทวีศกั ดิ์, 2537; วิสทุ ธิ์, 2538) สาหรับความหลากหลายทาง
ชีวภาพของฟองน ้าทะเลในอ่าวไทยตอนกลาง สุเมตต์ (2555) ได้ รายงานฟองน ้าทะเลที่พบบริ เวณหมู่เกาะชุมพร
จังหวัดชุม พรจานวน 50 ชนิด ต่อ มาสุเมตต์ (2558) ได้ ร ายงานฟองนา้ ทะเลบริ เวณหมู่เกาะทะเลใต้ จังหวัด
นครศรี ธรรมราช จานวน 45 ชนิดและสุเมตต์ (2559) ได้ รายงานฟองน ้าทะเลบริ เวณหมู่เกาะเต่า จังหวัดสุราษฎร์
ธานี จานวน 38 ชนิด ต่อมา Lim et al. (2016) ได้ จัดทาบัญชีรายชื่อฟองน ้าทะเลในเขตทะเลจีนใต้ ฝั่งตะวันตก
ซึง่ อ่าวไทยเป็ นพื ้นที่ย่อยในภูมิภาคนี ้และพบฟองน ้าทะเลทั ้งหมด 388 ชนิด ในจานวนนี ้พบในอ่าวไทย 90 ชนิด
การวิจัยนี ้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาความหลากหลายทางชนิดของฟองน ้าทะเลที่ พบอาศัยอยู่บริ เวณหมู่เกาะ
ชุมพร จังหวัดชุมพร ในโครงการวิจัยเรื่ อง “ความหลากหลายทางชนิดของฟองน ้าทะเลบริ เวณชายฝั่งทะเลอ่าว
ไทยตอนกลาง” ภายใต้ แผนงานวิจัยเรื่ อง จุลินทรี ย์ทะเล: แหล่งใหม่ของสารตัวยาและผลิตภัณ ฑ์เสริ ม อาหาร
งบประมาณเงินรายได้ (เงินอุดหนุนจากรัฐบาล) ประจาปี งบประมาณ 2558 มหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อให้ ได้ มาถึง
องค์ความรู้ความหลากหลายทางชีวภาพของฟองน ้าทะเลของไทยเพื่อการอนุรักษ์ และใช้ ประโยชน์

อุปกรณ์ หรือวิธีการ
การสารวจภาคสนามและเก็บตัวอย่ างฟองนา้ ทะเล
ผู้วิจัยได้ ทาการสารวจและเก็บตัวอย่างบริ เวณหมู่เกาะชุมพร จังหวัดชุมพร ระหว่างวันที่ 24 – 26
กุมภาพันธ์ 2558 รวมทั ้งสิ ้น 9 สถานีสารวจ (Table 1, Figure 1) โดยการดาน ้าแบบผิวน ้า (Snorkeling) และ
แบบเครื่ องช่วยหายใจใต้ น ้า (SCUBA diving) สุ่มสารวจและเก็บตัวอย่างตลอดทั ้งพื ้นที่ศึกษาในเวลากลางวัน
(Day time) ตั ้งแต่เขตปะการั งพื ้นราบ (Reef flat) จนถึงขอบนอกแนวปะการั ง (Fore reef) ตัวอย่างที่พบจะทา
การบันทึกภาพใต้ น ้า ตาแหน่งและความลึกที่พบ จากนั ้นทาการเก็บตัวอย่างใส่ในถุงพลาสติกซิป นาตัวอย่างมา
ทาการเก็บรักษาตัวอย่างด้ วยเอธานอลร้ อยละ 70 และนาไปจาแนกชนิดในห้ องปฏิบตั ิการต่อไป
863

สาขาประมง

การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 55

Table 1 Locality and characteristics of sampling collection sites of sponges.
Locality code
Location
Date
Reef condition

25 Feb. 2015

Fringing reef adjacent to rocky shore, massive and foliose corals were
dominant, sandy bottom, high tide, visibility 5 meters, depth 5-11 m.
Fringing reef adjacent to rocky shore, massive and foliose corals were
dominant, sandy bottom, low tide, visibility 5 meters, depth 5-11 m.
Fringing reef adjacent to rocky cliff, branching and foliose corals were
dominant, sandy bottom, high tide, visibility 5 meters, depth 5-11 m.

25 Feb. 2015

Coral community on rock, massive, encrusting corals, sea anemone and
gorgonians were dominant, low tide, visibility 5 meters, depth 5-11 m.

25 Feb. 2015

Coral community on rock, massive and encrusting corals were dominant,
sandy bottom, low tide, visibility 5 meters, depth 5-11 m.

SAK58

Ko Sak (West side)

24 Feb. 2015

LAVA58

Ko Lava (West side)

24 Feb. 2015

NGAMN58
NGAMY58
TALU58
KA58
LANKA58
TONG58
LOK58

Ko Ngam Noi
(West side)
Ko Ngam Yai
(South side)
Ko Talu
(West side)
Ko Ka (West side)
Ko Rangkajiw
(South side)
Ko Thonglang
(West side)
Ko Lok (South side)

26 Feb. 2015

Coral community on rock, massive and encrusting corals were dominant,
sandy bottom, high tide, visibility 5 meters, depth 3-10 m.
Fringing reef, sandy beach, massive corals and sea anemone were
dominant, low tide, visibility 5 meters, depth 3-8 m.
Fringing reef, sandy beach, massive corals and algae were dominant, low
tide, visibility 3 meters, depth 1 m.

26 Feb. 2015

Coral community on rock, massive, gorgonian and sea whip were
dominant, sandy bottom, high tide, visibility 3 meters, depth 5-12 m.

26 Feb. 2015
26 Feb. 2015

Figure 1 Sampling collection sites of marine sponges from the Mu Ko Chumphon, Chumphon.
การปฏิบัตกิ ารในห้ องปฏิบัตกิ าร ประกอบด้ วย การตรวจสอบลักษณะโครงสร้ างของร่ างกาย (Skeleton) โดย
ประยุกต์ จากวิธีของ Putchakarn et al. (2004) โดยการตัดเนื อ้ เยื่อ ตัวอย่า งฟองนา้ บริ เ วณผิวฟองน า้
(Tangential section) และตัดตามขวาง (Perpendicular section) ศึกษาลักษณะ องค์ประกอบ และโครงสร้ าง
การจัดเรี ยงตัวของหนามฟองน ้า (Spicules) และเส้ นใยฟองนา้ (Spongin fibers) บันทึก ผล การตรวจสอบ
ลักษณะและขนาดของหนามฟองน ้าโดยประยุกต์จากวิธีของ Putchakarn, et al. (2004) นาสไลด์หนามฟองน ้า
ส่องด้ วยกล้ องจุลทรรศน์ ศึกษาประเภทและวัด ขนาดของหนามฟองน ้าโดยใช้ ค่าเฉลี่ยเป็ นไมครอน จากจานวน
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หนามฟองน ้าแต่ละประเภทไม่น้อยกว่า 25 ซ ้า บันทึกผล การจาแนกชนิดฟองน ้าทะเล ทาการศึกษารายละเอียด
สัณ ฐานวิทยาลักษณะ องค์ ประกอบ และโครงสร้ างการจัดเรี ยงตัวของหนามฟองนา้ และเส้ นใยฟองน ้าของ
ตัวอย่ างฟองน า้ ที่ไ ด้ จากการสารวจภาคสนามและห้ อ งปฏิ บัติก าร วิเคราะห์ ข้อ มูล และทาการวินิจ ฉัยชื่ อ
วิทยาศาสตร์ ตวั อย่างฟองน ้าโดยการเปรี ยบเทียบเอกสารอ้ างอิง ในระดับอันดับ วงศ์ และสกุลทาการเปรี ยบเทียบ
จาก Hooper and Van Soest (2002) และ Boury-Esnault and Rützler (1997) เป็ นหลัก ส่วนในระดับชนิด
(Species level) ทาการเปรี ยบเทียบจากเอกสารอ้ างอิงต่างๆ ที่ได้ เก็บรวบรวมไว้ และยืนยันข้ อมูลจากฐานข้ อมูล
ฟองน ้าโลก (Van Soest et al., 2016)

ผลและวิจารณ์
จากการสารวจภาคสนาม เก็บตัวอย่างฟองน ้าทะเลบริ เวณหมู่เกาะชุมพร จังหวัดชุมพร พบฟองน ้าทะเล
จาแนกชนิดได้ 48 ชนิด จาก 33 สกุล 25 วงศ์ 15 อันดับ ดังแสดงรายชื่อชนิดและการแพร่ กระจายใน Table 2
จานวนชนิดฟองน ้าทะเลที่พบใกล้ เคียงกับที่ไ ด้ สารวจเมื่อ พ.ศ. 2554 จานวน 50 ชนิด (สุเมตต์, 2555) และ
ฟองน ้าทะเลที่พบส่วนมากเป็ นชนิดที่พบแพร่ กระจายอยู่ทั่วไปในอ่าวไทยและทะเลจีนใต้ (Putchakarn, 2006;
Lim et al., 2016) ในจานวนนี ้ พบฟองน ้าที่พบเป็ นครั ง้ แรกในน่านน ้าไทยจานวน 1 ชนิดคือ ฟองน ้ากิ่งสีดา
Jaspis cf. stellifera (Figure 2a) นอกจากนี ้ยังพบฟองน ้าทะเลที่ พบครั ง้ แรกในพื ้นที่หมู่เกาะชุมพรอีก 6 ชนิด
ได้ แก่ ฟองน ้าตับไก่ Plakortis communis (Figure 2b) ฟองน ้าลูกกอล์ฟหนาม Craniella abracadabra (Figure
2c) ฟองน ้าหนังสีดาลาย Chondrosia reticulata (Figure 2d) ฟองน ้าเคลือบส้ ม Dragmacidon australe
(Figure 2e) ฟองน ้าเคลือบใสส้ ม Mycale (Carmia) sp. “orange” (Figure 2f) และฟองน ้าหนามสีน ้าตาล
Callyspongia (Toxochalina) pseudofibrosa (Figure 2g) ฟองน ้าทะเลที่พบเป็ นชนิดเด่นและพบแพร่ กระจาย
มากที่สดุ คือ ฟองนา้ ท่อพุ่มสีแดง Oceanapia sagittaria (Figure 2h) และฟองนา้ เคลือ บสีฟ้า Gelliodes
petrosioides (Figure 2i) พบ 7 ใน 9 สถานีสารวจ รองลงมาคือ ฟองน ้าสีนา้ ตาลม่วง Petrosia (Petrosia)
hoeksemai ฟองน ้าครก Petrosia (Petrosia) lignosa ฟองน ้ายืดหยุ่นสีดา Cacospongia sp. “black” และ
ฟองน ้าเปลี่ยนสีสีเหลือง Pseudoceratina sp. “yellow” ซึ่งพบ 6 ใน 9 สถานีสารวจ กลุ่มของฟองน ้าที่พบมาก
ที่สดุ คือ ฟองน ้าในอันดับ Haplosclerida (18 ชนิด ร้ อยละ 38) รองลงมาคือ อันดับPoecilosclerida (5 ชนิด
ร้ อยละ 11) สอดคล้ องกับ Hooper and Wiedenmayer (1994) ที่กล่าวว่าฟองน ้าในอันดับ Haplosclerida และ
Poecilosclerida มักพบเป็ นชนิดเด่นในระบบนิเวศทางทะเลน ้าตื ้นเขตร้ อน
ความหลากชนิด (Species richness) ของฟองน ้าทะเลในพื ้นที่ศึกษาพบว่า สถานี SAK58 (เกาะสาก
ทิศตะวันตก) พบฟองนา้ ทะเล 20 ชนิด ซึ่งจากสังเกตสถานีเกาะสากเป็ นแนวปะการั งติดชายฝั่ งที่ค่อ นข้ าง
สมบูรณ์ รองลงมาคือ NGAMN58 (เกาะง่ามน้ อย ทิศตะวันตก) พบฟองน ้าทะเล 19 ชนิด LAVA58 (เกาะละวะ
ทิศตะวันตก) และ LOK58 (เกาะหลก ทิศใต้ ) พบฟองน ้าทะเล 18 ชนิดเท่ากัน สาหรับเกาะละวะเป็ นแนวปะการั ง
ติดชายฝั่งที่พบชุมชนดอกไม้ ทะเลอยู่หนาแน่นและเกาะหลกเป็ นกองหินโผล่พ้นน ้าที่เป็ นชุมชนปะการั งบนก้ อน
หินและมีกัลปั งหาเจริ ญอยู่อย่างหนาแน่น จากการศึกษาพบว่า บริ เวณสถานีใกล้ ฝั่งของหมู่เกาะชุมพรมีความ
หลากหลายทางชนิดของฟองน ้ามากกว่าสถานีไกลฝั่ง ทั ้งนี ้เนื่องมาจากเกาะใกล้ ฝั่งได้ รับอิทธิพลจากชายฝั่งและ
มีความขุ่น ของตะกอนแขวนลอยซึ่งเป็ นอาหารของฟองน า้ ทะเลมากกว่ าบริ เ วณเกาะไกลฝั่ ง สอดคล้ อ งกับ
การศึกษาความหลากชนิดของฟองน ้าทะเลบริ เวณหมู่เกาะทะเลใต้ จังหวัดนครศรี ธรรมราช ซึ่งเป็ นหมู่เกาะใกล้
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ฝั่งจะมีความหลากชนิดมากกว่าหมู่เกาะเต่า จังหวัดสุราษฎร์ ธานี ซึ่งเป็ นหมู่เกาะไกลฝั่ง (สุเมตต์, 2558 และสุ
เมตต์, 2559)
เมื่อพิจารณารูปทรงการเจริ ญเติบโตของฟองน ้าทะเลในบริ เวณพื ้นที่ศึกษาพบว่า ฟองน ้าที่มีรูปทรงการ
เจริ ญแบบเคลือบ (Encrusting) เป็ นกลุม่ เด่นมีสดั ส่วนร้ อยละ 47 ของฟองน ้าที่พบทั ้งหมด รองลงมาเป็ นรู ปทรง
การเจริ ญ แบบก้ อ น (Massive) ร้ อยละ 21 และแบบกิ่งก้ าน (Branching) ร้ อยละ 9 ตามลาดับ รู ปทรงการ
เจริ ญเติบโตของฟองน ้าในพื ้นที่ศึกษาสอดคล้ องกับสภาพถิ่นที่อยู่อ าศัย ที่เป็ นแนวปะการั งติดชายฝั่งที่ต่อเนื่อ ง
จากชายหาดหิน และหน้ า ผาหิ นและปะการั งเป็ น รู ปทรงแบบก้ อ นและมีความหลากหลายของชนิด ปะการั ง
ค่อนข้ างมาก โดยเฉพาะปะการั งรู ปทรงแบบก้ อนขนาดใหญ่เมื่อตายลงบางส่วนจะเปิ ดพื ้นที่ให้ ฟองน ้าลงเกาะ
ปะการังรูปทรงแบบแผ่นใบมักพบฟองน ้าแบบเคลือบอาศัยร่ วมอยู่ด้วย

สรุป
จากการสารวจฟองน ้าทะเลบริ เวณหมู่เกาะชุมพร จังหวัดชุมพร ระหว่างวันที่ 24-26 กุมภาพันธ์ 2558
พบฟองน ้าทะเล 48 ชนิด สอดคล้ องกับการสารวจเมื่อปี พ.ศ. 2554 พบฟองน ้าที่รายงานครัง้ แรกในน่านน ้าไทย 1
ชนิดและพบฟองน ้าทะเลรายงานครัง้ แรกของหมู่เกาะชุมพรอีก 6 ชนิด แสดงให้ เห็นว่าบริ เวณหมู่เกาะชุมพรยังคง
มีความหลากหลายทางชนิดของฟองน ้าทะเลสูงมากเหมาะสมที่เป็ นแหล่งวัตถุดิบในการนาฟองนา้ ทะเลไปใช้
ประโยชน์ ฟองน ้าทะเลที่พบเป็ นชนิดเด่นและพบแพร่ กระจายมากที่สดุ คือ Oceanapia sagittaria ซึ่งเป็ นฟองน ้า
อาศัยอยู่ตามพื ้นทะเลและมีรูปทรงการเจริ ญแบบท่อซึ่งสามารถใช้ เป็ นดัชนีบ่งชี ้สภาวะการตกตะกอนของพื ้นที่
นอกจากนี ้แล้ วสถานีสารวจที่พบความหลากชนิดมากที่สดุ คือ SAK58 (เกาะสาก ทิศตะวันตก) ซึ่งเป็ นเกาะใกล้
ฝั่งและเป็ นแนวปะการั งติดชายฝั่งแสดงให้ เห็นว่า เกาะใกล้ ฝั่งมีความหลากชนิดของฟองน ้าทะเลมากกว่าเกาะ
ไกลฝั่ง รวมทั ้งแนวปะการังยังเป็ นถิ่นอาศัยของฟองน ้าทะเลที่มีความเหมาะสมกว่าถิ่นอาศัยแบบอื่นๆ

กิตติกรรมประกาศ
งานวิจัยนี ไ้ ด้ รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากงบประมาณเงินรายได้ (เงินอุดหนุนจากรั ฐบาล) ประจาปี
งบประมาณ 2558 มหาวิทยาลัยบูร พาผ่านสานักงานคณะกรรมการวิจัย แห่งชาติ เลขที่สัญ ญา 156/2558
ขอขอบคุณ ดร. ระวิวรรณ วัฒนดิลก ผู้อานวยการแผนงานวิจัยฯที่ให้ คาปรึ กษาและประสานงาน เจ้ าหน้ าที่จาก
ศูนย์วิจยั และพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนกลาง กรมทรั พยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ช่วย
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Table 2 Species list and distribution of marine sponges from Mu Ko Chumphon, Chumphon
TAXA
Phylum Porifera
Class Homoscleromorpha
Order Homosclerophorida
Family: Plakinidae
1. Corticium niger
2. Plakortis communis
Class Demospongiae
Order Chondrillida
Family Chondrillidae
3. Chondrilla australiensis
Order Chondrosiida
Family Chondrosiidae
4. Chondrosia reticulata
Order Tetractinellida
Family Ancorinidae
5. Jaspis cf. stellifera
Family Tetillidae
6. Craniella abracadabra
7. Paratetilla bacca
Order Clionaida
Family Clionaidae
8. Spheciospongia vagabunda
Order Tethyida
Family Tethyidae
9. Tethya aff. robusta
Order Poecilosclerida
Suborder Microcionina
Family Microcionidae
10. Clathria (Microciona) sp. “orange”
11. Clathria (Thalysias) reinwardti
Suborder Mycalina
Family Mycalidae
12. Mycale (Carmia) sp. “orange”
13. Mycale (Mycale) grandis
14. Mycale (Zygomycale) parishii
Order Biemnida
Family Biemnidae
15. Biemna fortis
Order Axinellida
Family Axinellidae
16. Dragmacidon australe
Family Raspailiidae
17. Echinodictyum conulosum
18. Thrinacophora incrustans
Order Suberitida
Family Halichondriidae
19. Axinyssa mertoni
20. Axinyssa sp. “yellow”
21. Halichondria sp. “green”
Family Suberitidae
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Table 2 (cont.) Species list and distribution of marine sponges from Mu Ko Chumphon, Chumphon
TAXA
22. Terpios granulosa
Order Scopalinida
Family Scopalinidae
23. Stylissa massa
Order Haplosclerida
Suborder Haplosclerina
Family Callyspongiidae
24. Callyspongia (Toxochalina) pseudofibrosa
Family Chalinidae Gray, 1867
25. Haliclona (Gellius) cymaeformis
26. Haliclona (Reniera) baeri
27. Haliclona sp. “black”
28. Haliclona sp. “blue”
29. Haliclona (Halichoclona) sp. “orange”
30. Haliclona (Rhizoniera) sp. “brown”
Family Niphatidae
31. Niphates sp. “blue”
32. Gelliodes petrosioides
33. Gelliodes sp. “purple”
Suborder Petrosina
Family Petrosiidae
34. Neopetrosia sp. “blue”
35. Petrosia (Petrosia) hoeksemai
36. Petrosia (Petrosia) sp. “encrusting”
37. Petrosia (Petrosia) lignosa
38. Xestospongia mamillata
39. Xestospongia sp.”purple”
Family Phloeodictyidae
40. Oceanapia sagittaria
41. Siphonodictyon mucosum
Order Dictyoceratida
Family Dysideidae
42. Dysidea arenaria
Family Thorectidae
43. Cacospongia sp. “black”
44. Hyrtios erectus
Order Dendroceratida
Family Darwinellidae
45. Chelonaplysilla erecta
Order Verongida
Family Ianthellidae
46. Hexadella purpurea
Family Pseudoceratinidae
47. Pseudoceratina purpurea
48. Pseudoceratina sp. “yellow”
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Remark: Collection sites: A = SAK58; B = LAVA58; C = NGAMN58; D = NGAMY58; E = TALU58; F =
KA58; G = LANKA58; H = TONG58; I = LOK58.
Distribution:  = Found; - = Not found
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a. Jaspis cf. stellifera

b. Plakortis communis

c. Craniella abracadabra

d. Chondrosia reticulata

e. Dragmacidon australe

f. Mycale (Carmia) sp. “orange”

g. Callyspongia (Toxochalina) pseudofibrosa
h. Oceanapia sagittaria
i. Gelliodes petrosioides
Figure 2 New record sponges of Thai Waters and Mo Ko Chumphon and common sponges at Mu Ko Chumphon
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ความหลากหลายของเห็ดทะเลบริเวณภาคตะวันออกของอ่าวไทย
Diversity of Mushroom Anemone at Eastern in the Gulf of Thailand
อลงกต อินทรชาติ1* สาโรจน์ เริ่มดาริห์1 วิกรม รังสินธุ์2 อัครพงษ์ สวัสดิพงษ์3 และ กนกวรรณ ขาวด่อน1
Alongot Intarachart1*, Saroj Rermdumri1, Wikrom Rungsin2, Akarapong Swatdipong3 and Kanokwan Khaodon1

บทคัดย่อ
จากการสารวจความหลากหลายของพันธุ์เห็ดทะเลบริเวณภาคตะวันออกของอ่าวไทยประกอบด้วยจังหวัด
ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด ระหว่างเดือนพฤษภาคม 2558 - เดือนกันยายน 2559 พบพันธุ์เห็ดทะเลรวม
ทั้งหมด 3 สกุล 5 กลุ่ม 19 ชนิด ประกอบด้วย สกุล Rhodactis พบ 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มเห็ดขน (A) จานวน 4 ชนิด
และกลุ่มเห็ดสนิม (B) จานวน 5 ชนิด สกุล Actinodiscus พบ 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มเห็ดเรียบ (C) จานวน 7 ชนิด
และกลุ่มเห็ดสองปาก (D) จานวน 2 ชนิด และสกุล Amplexidiscus พบ 1 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มเห็ดหูช้าง (E) จานวน 1
ชนิด โดยลักษณะภายนอกและภายในที่ใช้ในการจัดจาแนกอ้างอิงตามลักษณะและรูปร่างของ discal tentacle
และ marginal tentacle ตลอดจนทาการศึกษาด้านโครงสร้างการจัดเรียงตัวของ mesentery รวมทั้งลักษณะและ
ชนิดของ nematocyst ที่พบในเห็ดทะเลแต่ละกลุ่ม

ABSTRACT
Diversity of mushroom anemones was conducted at the Eastern part of the Gulf of Thailand that
comprises Chonburi, Rayong, Chanthaburi and Trad provinces during May 2015 – September 2016. The
results show 3 genuses, 5 groups and 19 species of mushroom anemones. There were 2 groups of
Rhodactis, 1 group of Actinodiscus and 1 group of Amplexidiscus with 9, 9 and 1 species respectively.
They were identified by using external and internal characteristics that discal tentacle, marginal tentacle,
mesentery and nematocyst were different.

Key Words: diversity, mushroom anemone, eastern
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คานา
เห็ดทะเลจัดเป็นสัตว์ทะเลสวยงามชนิดหนึ่งซึ่งมีแนวโน้มที่จะส่งเสริมให้เป็นสัตว์น้าสวยงามเศรษฐกิจ
ชนิดใหม่ได้ เพราะเห็ดทะเลมีลักษณะและสีสันลวดลายที่สวยงามดูแปลกตา นอกจากนี้เห็ดทะเลยังเป็นสัตว์
ทะเลในกลุ่มเดียวกับพวกปะการัง กัลปังหา และดอกไม้ทะเล ที่ยังไม่ถูกห้ามเลี้ยงโดยพระราชบัญญัติสงวนและ
คุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 อีกด้วย จึงสามารถซื้อขายหรือครอบครองได้ ด้วยเหตุนี้จึงมีการเก็บเห็ดทะเล จาก
แหล่งธรรมชาติขึ้นมาขายในตลาดสัตว์น้าสวยงามมากขึ้น แต่เห็ดทะเลส่วนใหญ่มักดารงชีวิตอยู่บนซากปะการัง
ที่ต ายแล้ ว ซึ่ งหากเก็บ เอาเห็ ดทะเลมาพร้อมกั บ ซากปะการั งก็จ ะถื อว่ าผิ ดกฎหมายและยั งเป็ น การท าลาย
ทรัพยากรในธรรมชาติอีกด้วยทั้งหน่วยงานราชการและภาคเอกชนยังไม่สามารถผลิตเห็ดทะเลให้ได้ปริมาณ
เพีย งพอส าหรับการดาเนิ นการในเชิงพาณิช ย์ได้มีเพีย งแต่การศึกษาในระดับ ห้องปฏิบั ติก ารของหน่ วยงา น
ราชการเท่านั้น และที่สาคัญคือการศึกษาข้อมูลพื้นฐานทั้งด้านอนุกรมวิธาน ความหลากหลาย แหล่งที่อยู่อาศัย
และการแพร่กระจาย ตลอดจนข้อมูลอื่นๆ เกี่ยวกับเห็ดทะเลในประเทศไทยนั้นยังมีอยู่น้อยมาก พบเพียงรายงาน
การศึกษาสารวจเบื้องต้นที่เป็นบทความทางวิชาการและศึกษาเฉพาะในทะเลพื้นที่อาเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง
เพียงแห่งเดียวเท่านั้น ดังนั้นการศึกษาข้อมูลความหลากหลายและการแพร่กระจายของเห็ดทะเลในแต่ละพื้นที่ที่
สารวจสามารถจัดทาเป็นข้อมูลเห็ดทะเลในประเทศไทย เพื่อพัฒนาเป็นฐานข้อมูลพันธุกรรม (Biobank) ต่อไปได้
เนื่องจากยังไม่มีผู้ศึกษาวิจัยในเรื่องนี้ ตลอดจนหากยังไม่มีการศึกษาวิจัยอย่างเร่งด่วน เห็ดทะเลบางชนิดของ
ประเทศไทยที่มีความสาคัญทางเศรษฐกิจอาจสูญพันธุ์ได้ เพราะมีการจับเห็ดทะเลจากธรรมชาติมาจาหน่าย
อย่างต่อเนื่อง

อุปกรณ์และวิธีการ
แผนการสารวจและเก็บตัวอย่างพันธุ์เห็ดทะเลครอบคลุมพื้นที่ทะเลภาคตะวันออกของอ่าวไทยรวม
ทั้งหมด 4 จังหวัด ประกอบด้วย ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด (Figure 1) ในบริเวณที่เคยสารวจพบเห็ดทะเล
มาก่อนและบริเวณที่มีแหล่งอ้างอิงว่าพบเห็ดทะเลอาศัยดารงชีวิตอยู่ โดยการลงดาน้าแบบ SCUBA สารวจและ
เก็ บรวบรวมตัวอย่ างพั นธุ์ เห็ ดทะเล เพื่ อน ามาจ าแนกชนิ ดโดยใช้ การศึกษาทางสัณ ฐานวิ ทยา เน้ นลั กษณะ
ภายนอกที่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า เช่น ลักษณะรูปร่างลาตัว ลักษณะและการแตกแขนงของหนวด
ลักษณะและจานวนของปาก ลักษณะของส่วนฐานลาตัวที่ยึดเกาะ สีสัน และขนาด เป็นต้น ลักษณะภายใน
เนื้อเยือ่ เช่น ลักษณะของชั้นเนื้อเยื่อ ลักษณะและรูปแบบของเข็มพิษ ตามวิธีของ den Hartog (1980), Schmidt
(1974) และ Carlgren (1940) รวมทั้งสภาพที่พบในแหล่งธรรมชาติ ได้แก่ ลักษณะการดารงชีวิตอาศัยอยู่แบบ
เดี่ยวหรืออยู่รวมกันแบบเป็นกลุ่มหนาแน่น ลักษณะพื้นที่ที่อาศัยดารงชีวิตอยู่ โดยใช้เทคนิคการถ่ายภาพใต้น้า
ร่วมกับการเก็บตัวอย่างพันธุ์เห็ดทะเลขึ้นมาวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ
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Figure 1 Exploration areas of mushroom anemone at eastern part of the Gulf of Thailand

ผลและวิจารณ์ผลการทดลอง
จากการสารวจความหลากหลายของพันธุ์เห็ดทะเลบริเวณภาคตะวันออกของอ่าวไทย จานวน 4 จังหวัด
ได้แก่ ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด ระหว่างเดือนพฤษภาคม 2558-กันยายน 2559 พบพันธุ์เห็ดทะเลรวมทั้งหมด
3 สกุล 5 กลุ่ม 19 ชนิด (Table 1, Figure 2) ประกอบด้วย สกุล Rhoadctis พบ 2 กลุ่ม ได้แก่ เห็ดขน (A) พบจานวน
4 ชนิด และเห็ดสนิม (B) พบจานวน 5 ชนิด สกุล Actinodiscus พบ 2 กลุ่ม ได้แก่ เห็ดเรียบ (C) พบจานวน 7 ชนิด
และเห็ดสองปาก (D) พบจานวน 2 ชนิด และสกุล Amplexidiscus พบ 1 กลุ่ม ได้แก่ เห็ดหูช้าง (E) พบจานวน 1
ชนิด โดยใช้ลักษณะภายนอกและภายในเนื้อเยื่อของเห็ดทะเล ซึ่งการจัดจาแนกอ้างอิงตามลักษณะและรูปร่างของ
discal tentacle และ marginal tentacle โดยในกลุ่มของเห็ดขนจะมี discal tentacle และ marginal tentacle ที่ยาว
มากกว่าเห็ดทะเลในกลุ่มอื่น ส่วนเห็ดเรียบเป็นเห็ดทะเลที่มี marginal tentacle ที่ลดรูปจนไม่สามารถพบส่วนที่ยื่น
ออกมาจากขอบของ oral disc และมี discal tentacle ที่สั้นมากจนมีลักษณะเป็นตุ่ม สาหรับเห็ดสนิมมี marginal
tentacle ที่สั้น และมี discal tentacle ที่ลดรูปลงไปโดยส่วนใหญ่จมตัวลงอยู่ใต้ชั้นผิวตัวด้านบนตัวหนา แต่ก็จะ
สามารถพบ discal tentacle บางบริเวณที่โผล่พ้นชั้นผิวตัวขึ้นมาและมีการแตกแขนงส่วนปลายของ discal tentacle
ออกเป็นหลายแขนง ส่ วนเห็ดสองปาก เนื่องจากพบว่ ามีช่ องปากมากกว่ า 1 ช่ องปาก เป็นเห็ดที่ไม่มี marginal
tentacle หรือ marginal tentacle ลดรูปลงไป และมี discal tentacle ที่มีลักษณะเป็นตุ่มกลมขนาดเล็กที่เรียงตัว
ตามขวางกับแนวรัศมี และเห็ดหูช้างเป็นเห็ดที่มี marginal และ discal tentacle ที่เจริญดี แต่จะมีลักษณะที่เรียกว่า
tentacle-free zone ซึ่งเป็นบริเวณที่ไม่มี discal tentacle อยู่ในส่วนขอบของ oral disc ซึ่งลักษณะดังกล่าวจะไม่
สามารถพบได้ในเห็ดทะเลชนิดอื่นๆ อย่างไรก็ตามเห็ดทะเลในแต่ละกลุ่มยังสามารถจาแนกออกเป็นชนิดต่างๆโดย
อาศัยความแตกต่างทางด้านสีสันและความไม่สม่าเสมอของสีที่ปรากฏในบริเวณ oral disc รวมทั้งลักษณะรูปร่าง
ของ discal tentacle ซึ่งบางครั้งพบว่ามีลักษณะที่ก้ากึ่งทาให้ยากแก่การระบุชนิดที่แน่ชัดของเห็ ดทะเลที่พบ
การศึกษาในส่วนนี้จึงมีจุดประสงค์เพื่อศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยาโดยละเอียดเพื่อใช้เป็นลักษณะที่อ้างอิงใน
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การจัดจาแนก โดยทาการศึกษาด้านโครงสร้างการจัดเรียงตัวของ mesentery การศึกษาเนื้อเยื่อของโครงสร้างของ
tentacle ส่วนต่างๆ รวมทั้งลักษณะและชนิดของ nematocyst ที่พบในเห็ดทะเลแต่ละกลุ่ม
1. จังหวัดชลบุรี
การสารวจพันธุ์เห็ดทะเลในพื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเลช่องแสมสาร ต. แสมสาร อ. สัตหีบ จ. ชลบุรี พบว่ามี
พันธุ์เห็ดทะเลแพร่กระจายอยู่ในบริเวณกองปะการังน้าตื้นซึ่งอยู่ห่างจากแนวชายฝั่งออกมาประมาณ 200 เมตร โดย
พื้นที่บริเวณนี้มีลักษณะเป็นกองหินใต้น้าและมีแนวปะการังกระจายตัวอยู่รอบๆ พื้นทะเลมีลักษณะเป็นทราย มีเศษ
ซากปะการังกระจายปะปนอยู่ทั่วไป ระดับน้าทะเลในบริเวณนี้ลึกตั้งแต่ 4-15 เมตร โดยจากการสารวจในบริเวณนี้พบ
มีความหลากหลายของพันธุ์เห็ดทะเลอยู่ 2 สกุล 4 กลุ่ม 13 ชนิด คือ สกุล Rhodactis พบ 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มเห็ดขน
(A) พบ4 ชนิด ประกอบด้วย เห็ดเขียวขนแดง (A1), เห็ดแดงขนแดง (A2) เห็ดขนหนวดเขียว (A3) และและเห็ดขนยักษ์
(A4) และกลุ่มเห็ดสนิม (B) พบ 6 ชนิดประกอบด้วย เห็ดสนิมชมพูอมม่วง (B1), เห็ดสนิมเขียว (B2), เห็ดสนิมลายดอก
(B3), เห็ดสนิมน้าตาลอมเขียว (B4) และเห็ดสนิมลายจุดแนวรัศมี (B6) ส่วนสกุล Actinodiscus พบ 2 กลุ่ม คือ กลุ่ม
เห็ดเรียบ (C) พบ 2 ชนิด ประกอบด้วยเห็ดเรียบลายดอก (C1) และ เห็ดเรียบจุดส้มแดง (C2) และกลุ่มเห็ดสองปาก
(D) พบ 2 ชนิด ประกอบด้วย เห็ดสองปากผิวย่นสีน้าตาล (D1) และ เห็ดสองปากผิวย่นสีน้าตาลอมเขียว (D2)
2. จังหวัดระยอง
จากการสารวจพันธุ์เห็ดทะเลในพื้นที่จังหวัดระยอง ได้แก่ บริเวณเกาะเสม็ดและเกาะสะเก็ด ปรากฏว่ า
สารวจพบพันธุ์เห็ดทะเลแพร่กระจายตัวอยู่เพียงเล็กน้อยในพื้นที่บริเวณอ่าวปลาต้มของเกาะเสม็ดเพียงเท่านั้น
ส่วนพื้นที่บริเวณเกาะสะเก็ดซึ่งเคยพบพันธุ์เห็ดทะเลอาศัยอยู่เมื่อประมาณสิบปีที่แล้ว ปรากฏว่าสารวจ
ไม่พบในครั้งนี้ โดยพบมีความหลากหลายของพันธุ์เห็ดทะเลแพร่กระจายอยู่ในพื้นที่สารวจ 1 สกุล 2 กลุ่ม 2 ชนิด
คือ สกุล Rhodactis ได้แก่ กลุ่มเห็ดขน (A) พบ 1 ชนิด ประกอบด้วย เห็ดเขียวขนแดง (A1) และกลุ่มเห็ดสนิม
(B) พบ 1 ชนิด ประกอบด้วย เห็ดสนิมลายดอก (B3) ซึ่งพบในพื้นที่บริเวณอ่าวปลาต้มของเกาะเสม็ดเพียง
เท่านั้นเมื่อเปรียบเทียบจากข้อมูลการศึกษาสารวจเห็ดทะเลในประเทศไทยเบื้องต้นพบว่า สหภพและพงศ์เชฏฐ์
(2549) ได้สารวจเห็ดทะเลในอันดับ Corallimorpharia บริเวณกองหินใต้น้าในเขตอาเภอบ้านฉางจังหวัดระยอง
พบเห็ดทะเลในอันดับ Corallimorpharia ทั้งสิ้น 2 ครอบครัว 5 สกุล 12 ชนิด มีการแพร่กระจายครอบคลุมพื้นที่ที่
ทาการศึกษาประมาณ 35 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งเห็ดทะเลสกุล Rhodactis มีการแพร่กระจายครอบคลุมพื้นที่มากที่สุด
ประมาณ70 เปอร์เซ็นต์ รองลงมาได้แก่ สกุล Discosoma และ Actinodiscus ประมาณ 27.5 เปอร์เซ็นต์และ
เห็ดทะเลที่พบมีการแพร่กระจายบริเวณนี้น้อย ได้แก่ สกุล Amplexdiscus และสกุล Pseudocorynactis
ประมาณ 2 และ 0.5 เปอร์เซ็นต์ ตามลาดับ ซึ่งเห็ดทะเลมีการแพร่กระจายและเจริญเติบโตได้ดีในบริเวณที่เคยมี
ปะการังหรือเป็นแนวปะการังโครงแข็งที่สมบูรณ์มาก่อน แสดงว่าเห็ดทะเลมีแนวโน้มลดน้อยลง
3. จังหวัดจันทบุรี
จากการสารวจพันธุ์เห็ดทะเลในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี ได้แก่ บริเวณเกาะนมสาว อ่าวยาง อ่า วกระทิง กอง
หินสุครีพ และเกาะจุฬา ปรากฏว่าในการสารวจครั้งนี้พบพันธุ์เห็ดทะเลมีการแพร่กระจายตัวอยู่ในพื้นที่ของ
บริเวณเกาะนมสาวเท่านั้น ส่วนพื้นที่บริเวณอื่นๆ สารวจไม่พบ โดยพบว่ามีความหลากหลายของพันธุ์เห็ดทะเล
แพร่กระจายอยู่ในพื้นที่สารวจ 1 สกุล 2 กลุ่ม 4 ชนิด คือ สกุล Rhodactisไ ด้แก่ กลุ่มเห็ดขน (A) พบ 2 ชนิด
ประกอบด้วย เห็ดเขียวขนแดง (A1) และ เห็ดแดงขนแดง (A2) และกลุ่มเห็ดสนิม(B)พบ 2 ชนิดประกอบด้วย
เห็ดสนิมลายดอก (B3) และเห็ดสนิมน้าตาลอมเขียว (B4)
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4. จังหวัดตราด
ในพื้นที่จังหวัดตราดเป็นบริเวณที่มีหมู่เกาะกระจายตัวอยู่มากมายหลายเกาะ ซึ่งพื้นที่ที่ลงทาการศึกษา
สารวจเบื้องต้นในครั้งนี้ ได้แก่ บริเวณเกาะคลุ้ม เกาะไม้ซี้ เกาะกูด เกาะหมาก เกาะนก เกาะผี และเกาะหวาย
โดยพบว่าพื้นที่ที่ทาการสารวจส่วนใหญ่มีลักษณะเป็นพื้นทราย มีโขดหินหรือกองหินใต้น้า มีซากปะการัง หรือ
แนวปะการัง หรือมีแนวหินผาที่มีความลาดชันอยู่ในบริเวณที่สารวจนั้นๆ จากการสารวจพบว่าพันธุ์เห็ดทะเลมี
ลักษณะการแพร่กระจายที่แตกต่างกันออกไปตามกลุ่มดังนี้
กลุ่มเห็ดขน มักพบกระจายอยู่ทั่วไปตามบริเวณซากปะการังที่ตายแล้วและพบอยู่ทุกบริเวณที่สารวจพบพันธุ์
เห็ดทะเล ไม่ว่าจะเป็นแนวชายฝั่งที่ระดับน้าทะเลลึกตั้งแต่ 2 เมตร ไปจนกระทั่งถึงระดับน้าทะเลลึก 10–15 เมตร
กลุ่มเห็ดเรียบ พบกระจายอยู่เฉพาะพื้นที่ ซึ่งบริเวณที่สารวจพบมีลักษณะพื้นทะเลเป็นทราย น้าทะเลใส
สะอาด ส่วนใหญ่มักอาศัยอยู่บริเวณแนวชายฝั่งที่มีระดับน้าทะเลลึกประมาณ 2-5 เมตร แต่ก็พบบางชนิดที่อาศัย
อยู่บริเวณกองหินใต้น้าที่ระดับความลึก 5-10 เมตร โดยพันธุ์เห็ดทะเลที่สารวจพบมักอาศัยอยู่ตามซอกปะการัง
โขดหรือซากของปะการังแบบก้อนหรือซากปะการังแบบกิ่งก้านที่ตายทับถมกันกลุ่มเห็ดหูช้าง พบกระจายอยู่
เฉพาะพื้นที่ เช่นเดียวกับกลุ่มเห็ดเรียบ แต่ต่างกันตรงลักษณะพื้นที่ที่เห็ดทะเลอาศัยอยู่ โดยบริเวณที่พบเห็ดหู
ช้างอาศัยอยู่จะมีลักษณะเป็นแนวหน้าผาและมีชายฝั่งลาดชันลงมาหรือบริเวณที่มีกองหินใต้น้าอยู่ใกล้ๆแนว
หน้าผาลาดชันนั้นๆ ซึ่งมีระดับน้าทะเลลึกประมาณ 7-13 เมตร
กลุ่มเห็ดสองปาก จากการสารวจพบน้อยมาก โดยพบอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกับบริเวณที่พบกลุ่ม เห็ด
เรียบและเห็ดขน ส่วนที่พบมักอาศัยอยู่ตามซากปะการังแบบก้อน
กลุ่มเห็ดสนิม จากการสารวจก็พบอยู่น้อยเช่นเดียวกัน โดยพบอยู่ในบริเวณที่พบกลุ่มเห็ดขน เนื่องจาก
ชอบอาศัยอยู่ในลักษณะพื้นที่เช่นเดียวกับกลุ่มเห็ดขน คือ ตามซากปะการังที่ตายแล้วเป็นส่วนใหญ่
จากการลงพื้นที่สารวจพันธุ์เห็ดทะเลในบริเวณเกาะต่างๆของจังหวัดตราดพบว่ามีความหลากหลายของ
พันธุ์เห็ดทะเลแพร่กระจายอยู่ 3 สกุล 5 กลุ่ม 13 ชนิด คือ สกุล Rhodactis ได้แก่ กลุ่มเห็ดขน (A) พบ 2 ชนิด
ประกอบด้วย เห็ดเขียวขนแดง (A1) และเห็ดขนหนวดเขียว (A3) กลุ่มเห็ดสนิม (B) พบ 2 ชนิด ประกอบด้วย เห็ด
สนิมชมพูอมม่วง (B1) และเห็ดสนิมเขียว (B2) สกุล Actinodiscus ได้แก่ กลุ่มเห็ดเรียบ (C) พบ 6ชนิดประกอบด้วย
เห็ดเรียบลายดอก (C1), เห็ดเรียบสีฟ้าอมม่วง (C3), เห็ดเรียบสีน้าตาลอมม่วง (C4), เห็ดเรียบจุดฟ้า (C5), เห็ดเรียบ
ลายขีดขาว (C6) และเห็ดเรียบลายกิ่งไม้ (C7) กลุ่มเห็ดสองปาก (D) พบ 1 ชนิด ประกอบด้วย เห็ดสองปากผิวย่นสี
น้าตาล (D1) และสกุล Amplexidiscus คือ กลุ่มเห็ดหูช้าง (E) พบ 1 ชนิด ประกอบด้วย เห็ดหูช้างสีน้าตาล (E1)
ในพื้นที่สารวจบริเวณภาคตะวันออกพบว่าจังหวัดตราดเป็นบริเวณที่มีความหลากหลายของชนิดพันธุ์เห็ด
ทะเลแพร่กระจายอยู่มากที่สุดคือมีเห็ดทะเลอาศัยดารงชีวิตอยู่ในพื้นที่โดยครอบคลุมทั้ง 5 กลุ่ม จากการสารวจพบ
เห็ดทะเลทั้งหมดจานวน 12 ชนิด ส่วนใหญ่ชนิดเด่นเป็นกลุ่มเห็ดเรียบและเห็ดหูช้าง รองลงมาคือจังหวัดชลบุรี
สารวจพบเห็ดทะเลทั้งหมดจานวน 13 ชนิด ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มเห็ดขนและเห็ดสนิม ส่วนในบริเวณจังหวัดระยอง
และจันทบุรี พบความหลากหลายของชนิดพันธุ์เห็ดทะเลค่อนข้างน้อยกว่าคือพบเพียง 2-4 ชนิดเท่านั้น ส่วนใหญ่
เป็นกลุ่มเห็ดขนและเห็ดสนิม จากภาพรวมพบว่าทะเลฝั่งอ่าวไทยในบริเวณภาคตะวันออกพบกลุ่มเห็ดขนมีการ
แพร่กระจายครอบคลุมอยู่ในบริเวณพื้นที่สารวจเด่นที่สุดโดยพบแพร่กระจายอยู่ทุกพื้นที่ที่สารวจ นอกจากนี้พบว่า
เห็ ดทะเลในแต่ละกลุ่ มมีการแพร่กระจายตัวอยู่ ในบริ เวณพื้ นที่ ที่ มีความจ าเพาะต่อการเจริญเติ บโตและการ
ดารงชีวิตอยู่ในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน กล่าวคือ กลุ่มเห็ดหูช้างมักพบมีการแพร่กระจายตัวอยู่ในบริเวณพื้นที่
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ที่มีความลาดชันคล้ายหน้าผาบริเวณด้านล่างของแนวหน้าผาเรื่อยๆลงไปจนถึงพื้นทะเลที่มีลักษณะเป็นโขดหิน
หรือซากปะการัง กลุ่มเห็ดเรียบมักพบมีการแพร่กระจายตัวอยู่ตามบริเวณซอกของปะการังหรือซากปะการังหรือ
บางครั้งพบบริเวณด้านล่างของชายหนาผาที่ลาดชัน กลุ่มเห็ดสองปากมักพบมีการแพร่กระจายตัวอยู่บริเวณ
ด้านบนของซากปะการังหรือกองหินที่มีลักษณะเป็นโขด ส่วนกลุ่มเห็ดขนและเห็ดสนิมมีลักษณะการแพร่กระจาย
ตัวคล้ายๆกันคือ มักแพร่กระจายตัวอยู่ได้หลายรูปแบบ ทั้งแบบแนวราบปกคลุมบนซากปะการังตามพื้นทะเล แบบ
กระครอบคลุมบนก้อนปะการังโดยทั่วทั้งก้อน และแบบกระจายตัวอยู่ตามแนวผาลาดชัน เป็นต้น
Table 1 Diversity of mushroom anemone at eastern part of the Gulf of Thailand
Type of mushroom anemone

Exploration areas
Chonburi

Rayong

Chanthaburi

Trat

1. Green with Red Hairy Mushroom (A1)

+

+

+

+

2. Red with Red Hairy Mushroom (A2)

+

-

+

-

3. Green Hairy Mushroom (A3)

+

-

-

+

4. Giant Hairy Mushroom (A4)

+

-

-

-

5. Purple-Pink Rust Mushroom (B1)

+

-

-

+

6. Green Metallic Rust Mushroom (B2)

+

-

-

+

7. Striped Rust Mushroom (B3)

+

+

+

-

8. Green- Brown Rust Mushroom (B4)

+

-

+

-

9. Radiating-Spot Rust Mushroom (B6)

+

-

-

-

10. Striped Mushroom (C1)

+

-

-

+

11. Red-Orange Spot Mushroom (C2)

+

-

-

-

12. Purple-Blue Metallic Mushroom (C3)

-

-

-

+

13. Purple-Brown Metallic Mushroom (C4)

-

-

-

+

14. Blue Spot Mushroom (C5)

-

-

-

+

15. White Striped Mushroom (C6)

-

-

-

+

16. Branch Striped Mushroom (C7)

-

-

-

+

17. Brown Rough Mushroom (D1)

+

-

-

+

18. Green Metallic-Brown Rough Mushroom (D1)

+

-

-

-

-

-

-

+

Rhodactis

Actinodiscus

Amplexidiscus
19. Brown Elephant Ear Mushroom (E1)

876

การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 55

A1

สาขาประมง

A2

A3

A4

B1

B2

B3

B4

B6

C1

C2

C3

C4

C5

C6

C7

D1

D2

E1

Figure 2 Type of mushroom anemone at eastern part of the Gulf of Thailand
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สรุป
จากการส ารวจความหลากหลายของพั น ธุ์ เห็ ดทะเลบริ เวณภาคตะวั น ออกของอ่าวไทย จ านวน 4
จังหวัด ประกอบด้วย ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด พบพันธุ์เห็ดทะเลเห็ดทะเลทั้งหมด 3 สกุล ประกอบด้วย
สกุล Rhoadctis พบ 2 กลุ่ม ได้แก่ เห็ดขน (A) พบจานวน 4 ชนิด และเห็ดสนิม (B) พบจานวน 5 ชนิด สกุล
Actinodiscus พบ 2 กลุ่ม ได้แก่ เห็ดเรียบ (C) พบจานวน 7 ชนิด และเห็ดสองปาก (D) พบจานวน 2 ชนิด และ
สกุล Amplexidiscus พบ 1 กลุ่ม ได้แก่ เห็ดหูช้าง (E) พบจานวน 1 ชนิด โดยใช้ลักษณะภายนอกและภายใน
เนื้อเยื่อของเห็ดทะเล ซึ่งการจัดจาแนกอ้างอิงตามลักษณะและรูปร่างของ discal tentacle และ marginal
tentacleตลอดจนทาการศึกษาด้านโครงสร้างการจัดเรียงตัวของ mesentery การศึกษาเนื้อเยื่อของโครงสร้าง
ของ tentacle ส่วนต่างๆ รวมทั้งลักษณะและชนิดของ nematocyst ที่พบในเห็ดทะเลแต่ละกลุ่ม ในพื้นที่สารวจ
บริเวณภาคตะวันออกพบว่าจังหวัดตราดเป็นบริเวณที่มีความหลากหลายของชนิดพันธุ์เห็ดทะเลแพร่กระจายอยู่
มากที่สุดคือมีเห็ดทะเลอาศัยดารงชีวิตอยู่ในพื้นที่โดยครอบคลุมทั้ง 5 กลุ่ม จากการสารวจพบเห็ดทะเลทั้งหมด
จานวน 12 ชนิด ส่วนใหญ่ชนิดเด่นเป็นกลุ่มเห็ดเรียบและเห็ดหูช้าง รองลงมาคือจังหวัดชลบุรี สารวจพบเห็ดทะเล
ทั้งหมดจานวน 13 ชนิด ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มเห็ดขนและเห็ดสนิม ส่วนในบริเวณจังหวัดระยองและจันทบุรี พบ
ความหลากหลายของชนิดพันธุ์เห็ดทะเลค่อนข้างน้อยกว่าคือพบเพียง 2-4 ชนิดเท่านั้น ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มเห็ดขน
และเห็ดสนิม
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ผลของอาหารตางชนิดในการอนุบาลลูกปลาบูหมาจู Brachygobius doriae (Günther, 1868)
Effect of Different Feeds on Nursing of Bumblebee Goby Brachygobius doriae (Günther, 1868)
จิรวัฒน ผลเพิ่มพูล1 พงศเชฏฐ พิชติ กุล1* เรืองวิชญ ยุนพันธ1 และ สันติ พวงเจริญ2
Jirawat Polpermpul1, Phongchate Pichitkul1*, Ruangvit Yoonpundh1 and Santi Poungcharean2

บทคัดยอ
การศึกษาความเปนไปไดในการอนุบาลลูกปลาบูหมาจูแรกฟกเพื่อการผลิตลูกพันธุจากการเพาะเลี้ยง
ทดแทนการจับจากธรรมชาติ โดยแบงการศึกษาออกเปนสองชุดการทดลอง ที่ทําในตูกระจกขนาด 8x8x4 นิ้ว
การทดลองแรกเพื่อหาอาหารมีชีวิตที่เหมาะสมสําหรับการอนุบาลลูกปลาบูหมาจูแรกฟก อาหารมีชีวิต 6 ชนิด
ไดแก โรติเฟอร I (Brachionus sp.), โรติเฟอร II (Philodina sp.), พารามีเซียม (Paramecium sp.), ไรแดงวัย
ออน (Moina sp.), หนอนแดงวัยออน (Chironomus sp.), และหนอนจิ๋ว (Panagrellus sp). ไดถูกนํามาเลี้ยงลูก
ปลาวันละ 4 ครั้งเปนเวลาทั้งสิ้น 10 วัน ผลวิเคราะหทางสถิติพบวา อาหารมีชีวิตใหคาอัตรารอดตายเฉลี่ย
แตกตางกันทางสถิติอยางมีนยั สําคัญยิ่ง (P<0.05) โดยมีคาเฉลี่ยคิดเปนรอยละ 13.45, 11.65, 3.34, 1.80, 0.31
และ 0.30 ตามลําดับ การทดลองที่สองเพื่อหาชนิดอาหารที่เหมาะสมในการอนุบาลลูกปลาบูหมาจูแรกฟก
อาหารสําเร็จรูปที่ใชไดแก ผงไขแดง, ผงโปรตีน:ผงไขแดง 1:1, และผงโปรตีน โดยใหอาหารวันละ 4 ครั้ง เปน
ระยะเวลาทั้งสิ้น 7 วัน จากผลวิเคราะหทางสถิติพบวาอาหารทุกชนิดมีอัตราการรอดไมแตกตางกันทางสถิติ
(P>0.05) โดยมีคาเฉลี่ยคิดเปนรอยละ 18.33, 5.00 และ 0.00 ตามลําดับ

ABSTRACT
Feasibility study on nursing of newly hatched bumblebee goby Brachygobius doriae larvae
was carried out in order to enhance aquaculture seedling which might substitute the natural catch.
Two experiments were set within glass aquaria size 8x8x4 inches. The first experiment was set for
finding the most effective live foods, therefore six type of living organisms which are Rotifer I
(Brachionus sp.), Rotifer II (Philodina sp.), Paramecium (Paramecium sp.), Water flea larvae (Moina
sp.), Blood worm larvae (Chironomus sp.), and Micro worm larvae (Panagrellus sp.) were separately
fed to first feeding larvae four times a day for 10 days. Survival rate for particular type of food was
significant difference (P<0.05) which were 13.45, 11.65, 3.34, 1.80, 0.31 and 0.30 percent,
respectively. The second experiment was set to find the most suitable artificial feeding, 3 types of
powder feed, the egg yolk powder, the 1:1 mixture of egg yolk and protein powder, and protein
powder were fed four times a day for 7 days. All artificial feeds were not significant difference
(P>0.05) on larvae survival rate, which were 18.33, 5.00 and 0.00 percent, respectively.
Keywords: Bumblebee Goby, Brachygobius doriae, Nursing, different feeds
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คํานํา
ปลาบูห่ มาจู Bumblebee goby (Brachygobius doriae) เป็ นปลาสวยงามพื ้นเมืองของไทยที่นิยมเลี ้ยง
กันทัว่ ไป เนื่องจากมีสีสนั สวยงามรูปทรงป้อมกระทัดรัดสะดุดตา จึงทําให้ มีผ้ สู นใจหันมาเลี ้ยงปลาชนิดนี ้มากขึ ้น
(Chote, 1981) การแยกเพศของปลาบูห่ มาจู ปลาตัวผู้จะมีสีออกโทนสีเหลืองอมส้ มสด และมีรูปร่ างผอมบางกว่า
ตัวเมีย ในขณะที่ตวั เมียจะมีขนาดใหญ่กว่าและท้ องมีลกั ษณะอูมเป่ งมากกว่าตัวผู้ (Monks, 2006) ไข่ปลาบู่เป็ น
ไข่จมแบบติดกับวัสดุ (adhesive-demersal egg) ไข่นี ้มีสารเหนียวทําให้ ตดิ กับวัสดุ โดยไข่ที่ถกู ปล่อยจากตัวปลา
จะเริ่ มมีคณ
ุ สมบัตติ ดิ กับวัสดุเมื่อสัมผัสนํ ้า (อุทยั รัตน์, 2538) สามารถผสมพันธุ์วางไข่ได้ ตลอดทั้งปี (สันติ, 2551)
วางไข่ครั้งละประมาณ 100-200 ฟอง (จิรวัฒน์, 2557) ปั จจุบนั ปลาบู่หมาจูที่มีขายในตลาดปลาสวยงามใน
ประเทศและเพื่อการส่งออกทั้งหมด ได้ จากการรวบรวมจากธรรมชาติด้วยวิธีการต่างๆ ซึง่ ทํากันอย่างต่อเนื่องมา
เป็ นเวลานาน (สํานักวิจยั เศรษฐกิจการเกษตร, 2541) อีกทั้งผลกระทบจากมลภาวะด้ านสิ่งแวดล้ อมที่มีมากขึ ้น
ทุกวัน จึงทําให้ ประชากรปลาบูล่ ดจํานวนลงอย่างมาก
ดังนั้นการศึกษาครั้งนี ้จึงได้ เกิดขึ ้น เพื่อศึกษาเบื ้องต้ นเกี่ยวกับการอนุบาลปลาบู่หมาจูและการใช้ อาหาร
ที่เหมาะสมในการอนุบาลลูกปลาบูห่ มาจู ซึง่ จะเป็ นอีกทางหนึง่ ที่จะแก้ ปัญหาดังกล่าว ทั้งยังเป็ นฐานข้ อมูลในการ
อนุบาลปลาชนิดนี ้ และนําข้ อมูลประยุกต์ใช้ วงศ์ปลาใกล้ เคียงต่อไป

อุปกรณ์ และวิธีการ
ปลาบู่หมาจูแรกฟั ก ได้ จากพ่อแม่พนั ธุ์ปลาบู่หมาจู 1,000 ตัว เพาะในห้ องปฎิบตั ิการเพาะเลี ้ยวสัตว์นํ ้า
ภาควิชาเพาะเลี ้ยงสัตว์นํา คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตู้ทดลองขนาด 4x8x8 นิ ้ว อุปกรณ์วดั ขนาด
กล้ องจุลทรรศน์ (stereo microscope) อาหารมีชีวิตวัยอ่อน โรติเฟอร์ I (Brachionus sp.), โรติเฟอร์ II
(Philodina sp.), พารามีเซียม (Paramecium sp.), ไรแดงวัยอ่อน (Moina sp.), หนอนแดงวัยอ่อน (Chironomus
sp.), และหนอนจิ๋ว (Panagrellus sp). อาหารผงสําเร็ จรูป ผงโปรตีน และผงไข่แดง
วิธีการทดลอง
ทดลองอนุบาลปลาบู่หมาจูแรกฟั กด้ วยอาหารต่างชนิดกัน เพื่อศึกษาความเป็ นไปได้ ในการอนุบาลปลา
บู่ ห มาจู แ รกฟั ก ด้ ว ยอาหารมี ชี วิ ต และอาหารสํ า เร็ จ รู ป ดํ า เนิ น การวางแผนการทดลองแบบสุ่ม สมบู ร ณ์
Completely Randomized Design (CRD) ใช้ ต้ ปู ลาขนาด 4x8x8 นิ ้ว ปริ มาตรนํ ้า 3.15 ลิตร ให้ อากาศ 50
มิลลิลติ รต่อนาที ทุกหน่วยทดลอง
การทดลองที่ 1 อนุบาลลูกปลาบู่หมาจูแรกฟั กด้ วยอาหารมีชีวิตโดยใช้ อาหารมีชีวิตวัยอ่อน จํานวน 6
ชนิด ทดลองชนิดอาหารละ 4 ซํ ้า โรติเฟอร์ I (Brachionus sp.), โรติเฟอร์ II (Philodina sp.), พารามีเซียม
(Paramecium sp.), ไรแดงวัยอ่อน (Moina sp.), หนอนแดงวัยอ่อน (Chironomus sp.), และหนอนจิ๋ว
(Panagrellus sp.) อนุบาลโดยใช้ ลกู ปลาแรกฟั กทั้งหมด 24 ครอก ปล่อยลูกปลาแรกฟั กทั้งครอกลงตู้ทดลองที่
อัตราส่วนเฉลี่ยเท่ากันทุกหน่วยทดลอง เริ่ มการทดลองโดยอนุบาลด้ วยอาหารต่างชนิด ให้ อาหารแต่ละชุดการ
ทดลองวันละ 4 ครั้ง ในช่วงเวลา 08.30 น., 11.30 น., 14.30 น. และ 17.30 น. โดยให้ กินจนอิ่มทุกตัว ทําการ
เปลี่ยนถ่ายนํ ้าที่ปริ มาตร 20 เปอร์ เซ็นต์ของทุกหน่วยทดลองทุกวัน และอนุบาลเป็ นระยะเวลา 10 วัน จดบันทึก
อัตราการรอดตายหลังสิ ้นสุดการทดลอง ทดสอบผลทางสถิติ
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การทดลองที่ 2 อนุบาลลูกปลาบู่หมาจูแรกฟั กด้ วยอาหารผงสําเร็ จรูป ผงไข่แดง, ผงโปรตีน:ผงไข่แดง
1:1, และผงโปรตีน ทดลองชนิดอาหารละ 3 ซํ ้า ปล่อยลูกปลาแรกฟั กลงตู้ทดลองละ 20 ตัวทุกหน่วยทดลอง เริ่ ม
การทดลองโดยอนุบาลด้ วยอาหารต่างชนิด ให้ อาหารแต่ละชุดการทดลองวันละ 4 ครั้ง ในช่วงเวลา 08.30 น.,
11.30 น., 14.30 น. และ 17.30 น. โดยให้ กินจนอิ่มทุกตัว ทําการเปลี่ยนถ่ายนํ ้าที่ปริ มาตร 20 เปอร์ เซ็นต์ของทุก
หน่วยทดลองทุกวัน และอนุบาลเป็ นระยะเวลา 7 วัน จดบันทึกอัตราการรอดตายหลังสิ ้นสุดการทดลอง ทดสอบ
ผลทางสถิติ

ผลและวิจารณ์ ผลการทดลอง
ผลจากการศึกษาทดลองอนุบาลปลาบู่หมาจูด้วยอาหารมีชีวิต ทดลองศึกษาอาหารที่มีผลต่ออัตรารอด
จากผลวิเคราะห์ทางสถิติพบว่า อาหารมีชีวิตที่ให้ อตั รารอดมากที่สดุ คือ โรติเฟอร์ I (Brachionus sp.), โรติเฟอร์
II (Philodina sp.), พารามีเซียม (Paramecium sp.), ไรแดงวัยอ่อน (Moina sp.), หนอนแดงวัยอ่อน
(Chironomus sp.), และหนอนจิ๋ว (Panagrellus sp). โดยมีอตั รารอดตายเฉลี่ยทั ้งหมดเท่ากับ 41.00, 34.50,
9.00, 5.50, 1.00 และ 1.00 ตัว ตามลําดับ ค่าเฉลี่ยอัตรารอดตายคิดเป็ นเปอร์ เซ็นต์เท่ากับ 13.45, 11.65, 3.34,
1.80, 0.31 และ 0.30 เปอร์ เซ็นต์ ตามลําดับ และมีความแตกต่างทางสถิติอย่างมีนยั สําคัญ (P<0.05) ดังตาราง
(Table 1)
Table 1 Effect of living feeds were fed satiation to first feeding larvae.
Number of the survival (eggs)

Survival rate (%)

Feeds

Hatching larvae

Survival rate

Initial larvae

Survival rate

Brachionus sp.

299.75±20.85a

41.00±22.73a

98.71±0.78a

13.45±6.94a

Philodina sp.

294.50±17.23a

34.50±29.15ab

98.36±0.70a

11.65±10.14ab

Paramecium sp.

297.25±24.96a

9.00±9.49bc

98.16±1.27a

3.34±6.45bc

Moina sp.

304.75±25.47a

5.50±9.11c

98.75±0.84a

1.80±3.04c

Chironomus sp.

301.50±23.01a

1.00±1.41c

98.46±0.90a

0.31±0.44c

Panagrellus sp.

307.50±26.94a

1.00±2.00c

98.86±1.27a

0.30±0.61c

a-c

Means within the same column followed by different letters were significantly different (P<0.05)

ผลจากการศึกษาทดลองอนุบาลปลาบู่หมาจูด้วยอาหารผงสําเร็ จรู ป ทดลองศึกษาอาหารที่มีผลต่อ
อัตรารอดตาย จากผลวิเคราะห์ทางสถิตพิ บว่า ผงไข่แดง, ผงโปรตีน:ผงไข่แดง 1:1, และผงโปรตีน โดยมีอตั รารอด
เฉลี่ยเมื่อสิ ้นสุดการทดลองเท่ากับ 3.67, 1.00 และ 0.00 ตามลําดับ ค่าเฉลี่ยอัตรารอดตายคิดเป็ นเปอร์ เซ็นต์
เท่ากับ 18.33, 5.00 และ 0.00 ตามลําดับ พบว่าไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (P>0.05) ดังตาราง (Table 2)
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Table 2 Effect of powder feed were fed satiation to first feeding larvae.
Day

Number of the survival (Units)
Yolk : Protein
Protein powder
powder
Yolk powder

Survival rate (%)
Yolk : Protein
Protein powder
powder

Yolk powder

1

20.00±0.00a

20.00±0.00a

20.00±0.00a

100.00±0.00a

100.00±0.00a

100.00±0.00a

2

15.33±3.06a

13.00±5.20a

15.67±4.04a

76.67±15.28a

65.00±25.98a

78.33±20.21a

3

11.33±7.02a

10.67±5.69a

11.00±7.00a

56.67±35.12a

53.33±28.43a

55.00±35.00a

4

2.67±1.53a

5.00±2.65a

5.67±3.79a

13.33±7.64a

25.00±13.23a

28.33±18.93a

5

0.00±0.00a

1.33±1.15a

5.33±4.04a

0.00±0.00a

6.67±5.77a

26.67±20.21a

6

0.00±0.00a

1.00±1.00a

4.33±3.21a

0.00±0.00a

5.00±5.00a

21.67±16.07a

0.00±0.00a

5.00±5.00a

18.33±14.43a

7
0.00±0.00a
1.00±1.00a
3.67±2.89a
a
Means within the same column no significantly different (P>0.05)

สรุ ป
อาหารมีชีวิตให้ อตั รารอดมากที่สดุ เหมาะสมในการนําไปใช้ อนุบาลลูกปลาบู่หมาจูแรกฟั ก คือ โรติเฟอร์
I (Brachionus sp.) และ โรติเฟอร์ II (Philodina sp.) อนุบาลลูกปลาบู่หมาจูแรกฟั กรอดตายได้ สงู ที่สดุ แต่
อย่างไรก็ดีถ้าไม่สามารถหาอาหารมีชีวิตในการอนุบาลลูกปลาได้ ผงไข่แดงสําเร็ จรู ปยังเป็ นอีกทางเลือกหนึ่งใน
การอนุบาลลูกปลาบูห่ มาจูแรกฟั ก แต่มีข้อเสียคือสลายตัวเป็ นสารแขวงลอยในนํ ้าได้ เร็ วจึงอาจทําให้ นํ ้าเน่าเสียได้
ง่าย
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สาขาประมง

ฤทธิต้ านแบคทีเรี ยของสารสกัดจากลําพู ลําพูทะเล และลําแพน
Antibacterial Activities of Extracts from Sonneratia caseolaris,
Sonneratia alba and Sonneratia ovata
พันธุ์ทิพย์ วิเศษพงษ์ พันธ์ 1* และ ณภัทร พุทธิเมธากุล1
Puntip Wisespongpand1* and Naphat Phutthimethakul1

บทคัดย่ อ
สารสกัดด้ วยอะซีโตน 70% จากลําพู (Sonneratia caseolaris) ลําพูทะเล (Sonneratia alba) และลําแพน
(Sonneratia ovata) นํามาทดสอบการออกฤทธิ7ต้านแบคทีเรี ย 10 ชนิด โดยเปรี ยบเทียบระหว่างส่วนต่างๆ อายุ และ
สถานที@เก็บตัวอย่าง พบว่าสารสกัดจากส่วนต่าง ๆ ของลําพูและลําแพนแต่ละชนิดออกฤทธิ7ต้านแบคทีเรี ยได้ แตกต่างกัน
โดยสารสกัดจากลําพู 5 ชนิด ได้ แก่ สารสกัดจากใบอ่อน ราก ดอกอ่อน ดอกแก่ และผลอ่อน ออกฤทธิ7ต้านแบคทีเรี ยในวง
กว้ างถึง 8 สายพันธุ์ ส่วนสารสกัดที@ออกฤทธิ7โดดเด่นต้ าน Bacillus subtilis ได้ ดีที@สดุ คือ สารสกัดจากเปลือกของลําพู ใบ
อ่อนของลําแพนสมุทรปราการ และเกสรของลําแพนระยอง และยังมีสารสกัดที@ออกฤทธิ7ต้าน Aeromonas hydrophila
ได้ ดีที@สดุ คือ สารสกัดจากดอกแก่ของลําพู ใบแก่ของลําพูทะเล ใบอ่อนของลําแพนสมุทรปราการ และเกสรของลําแพน
ระยอง ทังนี
K Kพบว่าสารสกัดจากใบอ่อนออกฤทธิ7ต้านแบคทีเรี ยได้ ดีกว่าใบแก่ ส่วนในดอกและผลที@มีอายุต่างกันออกฤทธิ7
ไม่แตกต่างกัน และลําแพนที@เก็บจากต่างสถานที@ก็ออกฤทธิ7ต้านแบคทีเรี ยแตกต่างกัน สารสกัดจากส่วนต่าง ๆ ของลําพู
และลําแพนมี ปริ ม าณฟี นอลและฟลาโวนอยด์ แ ตกต่า งกันอย่า งมี นัย สําคัญ ทางสถิ ติ โดยมี ปริ ม าณฟี นอลระหว่า ง
169.69±7.94- 232.08±3.39mgGAE/ g dry wt. และปริ มาณฟลาโวนอย์ระหว่าง 23.03±0.21 - 306.98±9.00 mgQTE/
g dry wt. mgQTE/g และเมื@อตรวจสอบด้ วย TLC พบว่าสารสกัดจากส่วน อายุ และสถานที@แตกต่างกัน มีองค์ประกอบ
ของฟี นอลและเทอร์ พีนแตกต่างกัน ผลการศึกษานี Kแสดงให้ เห็นว่าลําพู ลําพูทะเล และลําแพนเป็ นแหล่งที@สําคัญของสาร
ต้ านแบคทีเรี ยที@มีศกั ยภาพในการพัฒนาไปใช้ ประโยชน์ในทางยาและอุตสาหกรรม

ABSTRACT
The 70% acetone extracts of Sonneratia caseolaris, Sonneratia alba and Sonneratia ovata were tested for
antibacterial activity against 10 microorganisms by comparing between part, age and location. The extracts from
different parts of each species showed different antibacterial activities. Five extracts from young leaf, aerial root,
young flower, mature flower and yound fruit of S. caseolaris possessed the broad antibacterial activites against 8
microorganisms. The potent antibacterial activities against Bacillus subtilis were belonged to the extracts from bark of
S. caseolaris, young leaf of S. ovata collected from Smutprakarn and stamen of S. ovata collected from Rayong.
Moreover, the potent antibacterial activities against Aeromonas hydrophila were belonged to the extracts from mature
flower of S. caseolaris, mature leaf of S. alba, young leaf of S. ovata collected from Smutprakarn and stamen of
S. ovata collected from Rayong. The antibacterial activity of extracts from young leaves were higher than mature
leaves while no different activities between flowers and fruits with different age. The different collected locations also
affected to the different antibacterial activities of S.ovata. The extracts from each species had significantly different of
phenol and flavonoid contents. Phenol and flavonoid contents were in the range of 169.69±7.94232.08±3.39mgGAE/ g dry wt. and 23.03±0.21 - 306.98±9.00 mgQTE/ g dry wt., respectively. The extracts from
different parts, ages and locations also showed the different composition of phenol and terpene according to TLC
chromatogram. The results indicated that the extracts of Sonneratia spp. had the promising antibacterial activities to
develop as biomedicine and for industrial purposes.

Key Words: Antibacterial, Sonneratia alba, Sonneratia caseolaris, Sonneratia ovata
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คํานํา
มนุษย์ ไ ด้ มี ก ารใช้ ป ระโยชน์ จ ากป่ าชายเลนมากมาย เช่ น เป็ นแหล่ง อาหาร แหล่ง ประมง ก่ อ สร้ าง
บ้ านเรื อน ทําเครื@ องมือประมง ถ่าน ย้ อมผ้ าและอวน และการใช้ ประโยชน์ในอุตสาหกรรมฟอกหนังและการทํา
เฟอร์ นิเจอร์ ไม้ ทังนี
K Kประโยชน์ที@มีมาแต่โบราณกาลและมีความสําคัญคือการใช้ พนั ธุ์ไม้ ป่าชายเลนเป็ นสมุนไพร
ในการรักษาโรคต่าง ๆ (ส่วนส่งเสริ มและพัฒนาทรัพยากรป่ าชายเลน, 2550; Bandaranayake, 2002) ลําพูและ
ลําแพนเป็ นพันธุ์ไม้ ป่าชายเลนที@อยู่ในวงศ์ Sonneratiaceae สกุล Sonneratia ในประเทศไทยพบ 4 ชนิด ได้ แก่
ลําพู (Sonneratia caseolaris) ลําพูทะเล (Sonneratia alba) ลําแพน (Sonneratia ovata) และลําแพนหิน
(Sonneratia griffithii) (สํานักอนุรักษ์ ทรัพยากรป่ าชายเลน, 2555) ตามตํารับยาพื Kนบ้ านมีการใช้ ส่วนต่าง ๆ ของ
ลําพู เช่น รากใช้ แก้ ไข้ เนื@องจากอักเสบ ถอนพิษไข้ ขับปั สสาวะ ขับนิ@ว ผลแก่แก้ ท้องร่ วง ใบแก้ ปวดท้ อง แก้ พิษปลา
ดุกแทง และเปลือกแก้ โรคผิวหนัง แก้ แผลเปื@ อยพุพอง แก้ โรคป่ วง (สมุนไพรดอทคอม, 2559) ส่วนลําพูทะเลและ
ลําแพน ใช้ ผลแก้ ปวดบวมเคล็ดขัดยอก ขับพยาธิ ขับเสมหะ แก้ ท้องผูก และห้ ามเลือดที@แผล (ส่วนบริ หารจัดการ
ทรัพยากรป่ าชายเลนที@ 3, 2551) ซึ@งแสดงให้ เห็นว่าลําพูและลําแพนมีสรรพคุณในทางยา รวมทังยาที
K @ใช้ ในการ
รักษาโรคติดเชื Kอที@เกิดจากจุลชีพต่าง ๆ ด้ วย
สารจากลําพูและลําแพนมีการออกฤทธิ7ทางชีวภาพในหลากหลายด้ าน เช่น ฤทธิ7 ต้านอนุมลู อิสระ ฤทธิ7
ความเป็ นพิษต่อเซลล์ ฤทธิ7ต้านจุลชีพ (ธวัชชัย และ คณะ, 2555; Yompakdee et al., 2012; Haq et al., 2014)
ฤทธิ7 antilipid peroxidation ฤทธิ7 ต้านมะเร็ ง (Bunyapraphatsara et al., 2003) ฤทธิ7 ปกป้องเซลล์ ตับ
(Charoenteeraboon et al., 2007) และฤทธิ7ยบั ยังเอนไซม์
K
acetylcholinesterase (ธวัชชัย และ คณะ, 2555)
เป็ นต้ น ซึ@งฤทธิ7 ต้านจุลชีพเป็ นฤทธิ7ที@ยังคงความน่าสนใจตราบที@ยังมีการดื KอยาเกิดขึนK ซึ@งมีรายงานการศึกษาที@
ชี Kให้ เห็นว่าสารจากลําพูและลําแพนออกฤทธิ7ต้านจุลชีพได้ โดดเด่นกว่าพันธุ์ไม้ ชายเลนอื@น ๆ (ณัฐนันท์ และ สุชีรา,
2553; พันธุ์ทิพย์ และ คณะ, 2555; Shamsuddin et al., 2013) โดยลําพูชนิด S. caseolaris มีการศึกษา
ค่ อ นข้ า งมากในไทย และมี ร ายงานว่ า มี ก ารออกฤทธิ7 ต้ า นจุ ล ชี พ หลายชนิ ด (ธวัช ชั ย และ คณะ, 2555;
Yompakdee et al., 2012) และที@น่าสนใจคือมีรายงานว่าฤทธิ7ต้านจุลชีพในเปลือกของลําพู มีความคงตัวไม่
เปลี@ยนแปลงแม้ จะมีการเปลี@ยนแปลงของ pH และอุณหภูมิ (Simlai et al., 2014) และยังมีรายงานว่าสารสกัด
จากส่วนต่างๆ ของลําพูออกฤทธิ7 ต้านจุลชีพได้ แตกต่างกัน (พันธุ์ทิพย์ และ คณะ, 2556; Yompakdee et al.,
2012) และการเลือกใช้ ตวั ทําละลายต่างกันมีผลให้ การออกฤทธิ7 ต้านแบคทีเรี ยต่างกัน (Asad et al., 2013;
Sahoo et al., 2012; Mitter, 2015) ทังนี
K Kยังพบว่าองค์ประกอบทางเคมีหลักที@ทําหน้ าที@ออกฤทธิ7ทางชีวภาพ
รวมทังK ฤทธิ7 ต้านจุลชีพ ได้ แก่ สารกลุ่มซาโปนิน กลัยโคไซด์ แทนนิน ฟลาโวนอยด์ ฟี นอล และนําK มันหอมระเหย
(ณัฐนันท์ และ สุชีรา, 2553; Limmatvapirat et al., 2011; Sahoo et al, 2012; Simlai et al., 2014)
การศึกษานี Kจะเป็ นการศึกษาเบื Kองต้ นเพื@อเปรี ยบเทียบฤทธิ7การต้ านแบคทีเรี ยในพืชสกุล Sonneratia คือ
ลําพู ลํ าพูท ะเล และลํ าแพน ซึ@ง การศึก ษาที@ ผ่ านมาของไทยส่วนใหญ่ จ ะเป็ นการศึก ษาเฉพาะในลํ าพู ส่วน
การศึกษาในลําพูทะเลและลําแพนยังมีน้อยมาก โดยเปรี ยบเทียบจากทุกส่วนของต้ น ส่วนต่าง ๆ ที@มีอายุต่างกัน
และลําแพนที@เก็บตัวอย่างจากต่างสถานที@ โดยทําการทดสอบกับแบคทีเรี ยที@ทําให้ เกิดโรคในมนุษย์ 5 ชนิดและทํา
ให้ เ กิ ด โรคในสัตว์ นําK อีก 5 ชนิ ด รวมทังK ศึกษาองค์ ป ระกอบทางเคมีที@มี รายงานว่ามัก ทํ าหน้ าที@ อ อกฤทธิ7 ต้าน
แบคทีเรี ยในพันธุ์ไม้ ป่าชายเลน ได้ แก่ ฟี นอลและฟลาโวนอยด์ และศึกษาว่าแต่ละส่วนมีองค์ประกอบทางเคมีที@
แตกต่างกันหรื อไม่ด้วย TLC

อุปกรณ์ และวิธีการ
การเก็บตัวอย่ างลําพูและลําแพน
เก็บตัวอย่างลําพู (S. caseolaris) ลําพูทะเล (S. alba) และลําแพน (S. ovata) โดยลําพูเก็บจาก อ.พระ
สมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ ลําพูทะเลจาก อ.แกลง จ.ระยอง และลําแพนเก็บตัวอย่างจาก 2 สถานที@คือ อ.เมือง
จ.ระยอง และ อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ เก็บตัวอย่างพืชแต่ละชนิดแยกเป็ นส่วนต่างๆ ได้ แก่ ใบ (leaf)
เปลือก (bark) ราก (aerial root) ดอก (flower) ผล (fruit) กลีบเลี Kยงผล (calyx) และเกสร (stamen) โดยส่วน
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ของใบ ดอก และผลเก็บแยกเป็ นส่วนที@มีอายุตา่ งกันด้ วย เก็บตัวอย่างแต่ละส่วน 500 กรัม ตัดให้ เป็ นชิ Kนเล็ก ๆ ผึ@ง
ตัวอย่างแต่ละส่วนให้ แห้ งสนิท (air dried) ประมาณ 24- 48 ชม. แล้ วบดตัวอย่างให้ ละเอียดด้ วยเครื@ องบด
การเตรี ยมสารสกัด
ใช้ วิธีการเตรี ยมสารสกัดที@ดดั แปลงมาจาก Rahim et al. (2008) โดยชัง@ ตัวอย่างแห้ งมา 2 กรัม สกัดด้ วย
Acetone 70% ปริ มาตร 10 มิลลิลิตร ตังทิ
K Kงไว้ 2-3 วัน กรองแยกส่วนของกากและสารสกัด แล้ วนําไป centrifuge
ที@ 3,000 รอบต่อนาที เป็ นเวลา 10 นาที ดูดเอาสารสกัดด้ านบนที@ใสไปใช้ ในการทดสอบการต้ านแบคทีเรี ยต่อไป
สารสกัดที@ใช้ ในการทดสอบมีความเข้ มข้ นเท่ากับ 200 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร (นํ Kาหนักแห้ งของพืช/ปริ มาตรสารที@
ใช้ ในการสกัด)
การทดสอบการต้ านแบคทีเรี ย
ทําการทดสอบการต้ านแบคทีเรี ยด้ วยวิธีมาตรฐาน disk diffusion assay กับแบคทีเรี ย 10 สายพันธุ์
โดยเป็ นแบคทีเรี ยที@ทําให้ เกิดโรคในสัตว์นํ Kาซึง@ ได้ มาจากสถาบันวิจยั สุขภาพสัตว์นํ Kาจืด กรมประมง 5 สายพันธุ์
ได้ แก่ Bacillus sp., Staphylococus sp., Streptococcus agalactiae, Aeromonas hydrophila และVibrio
cholerae และแบคทีเรี ยที@ทําให้ เกิดโรคในมนุษย์ซงึ@ ได้ มาจากภาควิชาจุลชีววิทยา ม.เกษตรศาสตร์ 5 สายพันธุ์
ได้ แก่ Bacillus subtilis, Staphylococcus aureus, Serratia marcescens, Escherichia coli และ
Pseudomonas aeruginosa
เตรี ยมเชื Kอแต่ละชนิดในอาหารเหลว Tryptic soy broth จากนันหยดสารสกั
K
ดลงบนกระดาษทดสอบ
เส้ นผ่าศูนย์กลาง 8 มม. ปริ มาตร 30 ไมโครลิตร วางทิ Kงไว้ ให้ กระดาษแห้ ง เกลี@ยเชื Kอแต่ละชนิดลงในจานเลี Kยงเชื Kอ
แข็งด้ วย cotton bud นําสารสกัดที@หยดลงบนกระดาษและแห้ งสนิทแล้ วมาวางลงบนจานเลี Kยงเชื Kอ โดยมีกระดาษ
ที@มียาปฏิชีวนะ Amoxiclav (Amoxillin+Clavulinic acid) และอะซีโตน 70% เป็ นกลุม่ ควบคุมการทดสอบ
(control) ทําการทดสอบแต่ละสาร 3 ซํ Kา นําไปบ่มที@ 37oC เป็ นเวลา 18 ชัว@ โมง วัดเส้ นผ่าศูนย์กลางของ
inhibition zone ที@เกิดขึ Kน
การศึกษาองค์ ประกอบทางเคมี
1. การหาปริ มาณ Phenol ด้ วยวิธี Folin-Ciocalteu (Chatatikun and Chiabchalard, 2013) โดย
เตรี ยมกราฟมาตรฐานจากสารละลายมาตรฐาน Gallic acid ให้ ได้ ความเข้ มข้ น 5 ,10 , 25 , 50 และ 100
มิลลิกรัมต่อลิตร จากนันดู
K ด Acetone 50 ไมโครลิตร ใส่ในหลุมทดลอง 96 - well plate ตามด้ วยสารละลาย
มาตรฐาน Gallic acid และสารสกัดตัวอย่างละ 5 ไมโครลิตร สารละลาย Folin (10%) 50 ไมโครลิตร และ
สารละลาย Sodium carbonate (1M) 50 ไมโครลิตร ผสมให้ เข้ ากันแล้ วทิ Kงไว้ ในที@มืดเป็ นเวลา 60 นาที วัดค่า
การดูดกลืนแสงที@ 750 นาโนเมตร นําไปหาค่าจากกราฟมาตรฐานของ Gallic acid ซึง@ ปริ มาณ Phenol จะ
วิเคราะห์ในรู ปของมิลลิกรัมสมมูลกับ Gallic acid ต่อกรัมของพืชแห้ ง (mgGAE/g of dry wt.)
2. การหาปริ มาณ Flavonoid ด้ วยวิธี Aluminium chloride (Chang et al., 2002) เตรี ยมกราฟ
มาตรฐานจากสารละลายมาตรฐาน Quercetin ให้ ได้ ความเข้ มข้ น 5 ,10 , 25 , 50 และ 100 มิลลิกรัมต่อลิตร ดูด
สารละลาย Aluminium chloride (10%) 10 ไมโครลิตร ใส่ในหลุมทดลองของ 96-well plate ตามด้ วย
สารละลายมาตรฐาน Quercetin และสารสกัดตัวอย่างละ 5 ไมโครลิตร Ethanol (95%) 50 ไมโครลิตร และ
สารละลาย Sodium acetate (1M) 50 ไมโครลิตร ผสมให้ เข้ ากันแล้ วทิ Kงไว้ ในที@มืดเป็ นเวลา 40 นาที วัดค่าการ
ดูดกลืนแสงที@ 450 นาโนเมตร นําไปหาค่าจากกราฟมาตรฐานของ Quercetin ซึง@ ปริ มาณ Flavonoid ทังหมดจะ
K
วิเคราะห์ในรู ปของมิลลิกรัมสมมูลกับ Quercetin ต่อกรัมของพืชแห้ ง (mgQTE/g of dry wt.)
3. การตรวจสอบความแตกต่างขององค์ประกอบทางเคมีในสารสกัดจากส่วนต่างๆ ด้ วย TLC
chromatogram โดยหยดสารสกัด 5 ไมโครลิตรลงบนแผ่นซิลิกา Si60F254 ใช้ Ethyl acetate : Toluene : Formic
acid : Water = 80:10:5:5 เป็ น mobile phase จากนันนํ
K าไปตรวจสอบโดยการสเปย์ด้วยสาร Ferric chloride
(1% Methanol) และสาร Vanillin-sulfuric acid (Braz et al., 2012) เพื@อตรวจสอบความแตกต่างของ
องค์ประกอบ Phenol และ Terpene ในสารสกัดจากส่วนต่าง ๆ โดยสารประกอบ Phenol จะให้ spot สีนํ Kาเงินกับ
สาร Ferric chloride และสาร Terpene จะให้ สนี ํ Kาเงินกับ Vanillin-sulfuric acid
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ผลการทดลองและวิจารณ์
ฤทธิต้ านจุลชีพของสารสกัดจากลําพูและลําแพน
สารสกัดจากส่วนต่าง ๆ ของลําพูและและลําแพนแต่ละชนิดออกฤทธิ7ต้านแบคทีเรี ยได้ แตกต่างกัน
(Table 1) โดยสารสกัดจากลําพูมีศกั ยภาพสูงสุด โดยมีสารสกัด 5 ชนิดที@ออกฤทธิ7ต้านแบคทีเรี ยในวงกว้ างถึง 8
สายพันธุ์ ได้ แก่ สารสกัดจากใบอ่อน ราก ดอกอ่อน ดอกแก่ และผลอ่อน ทังนี
K Kส่วนของเปลือกและผลแก่เป็ นส่วนที@
ออกฤทธิ7ต้านแบคทีเรี ยในวงกว้ างน้ อยที@สดุ โดยมีรายงานว่าสารสกัดแทนนินจากใบของลําพู สามารถแสดงผล
ต้ านจุลชีพในวงกว้ างที@สดุ (พันธุ์ทิพย์ และ คณะ, 2555) สําหรับสารสกัดจากลําพูที@ออกฤทธิ7ต้านแบคทีเรี ยได้ ดี
โดยมี inhibition zone อยู่ระหว่าง 17-19 มิลลิเมตร เรี ยงลําดับจากมากไปหาน้ อย คือ สารสกัดจากเปลือก กลีบ
เลี Kยง ดอกแก่ และเกสร ซึง@ ออกฤทธิ7ต้าน B. subtilis และสารสกัดจากเกสรและใบอ่อนที@ออกฤทธิ7ต้าน
A. hydrophila ได้ ดี ซึง@ มีรายงานการศึกษาว่าสารสกัดเมทธานอลจากส่วนต่างๆ ของลําพู ไม่วา่ จะเป็ นใบ ราก
ส่วนต่างๆ ของดอก และผล ออกฤทธิ7ต้านแบคทีเรี ยแกรมลบ ได้ แก่ E. coli และ P. aeruginosa รวมทังสายพั
K
นธุ์
ดื Kอยาได้ ดี แต่เมื@อนําไปสกัดด้ วย soxhlet พบว่าฤทธิ7ต้านจุลชีพลดลงมาก แสดงว่าสารที@ออกฤทธิ7ต้านจุลชีพ
น่าจะเป็ นสารที@มีขวั K (Yompakdee et al., 2012) แต่ในรายงานการศึกษาของ Simlai et al. (2014) พบว่าฤทธิ7
ต้ านจุลชีพของสารสกัดด้ วยเมทธานอลจากเปลือกลําพูมีความคงตัวไม่เปลี@ยนแปลงแม้ จะมีการเปลี@ยนแปลงของ
pH และ อุณหภูมิ และยังมีการศึกษาพบว่าสารสกัดจากส่วนใบของลําพูออกฤทธิ7ต้านแบคทีเรี ยได้ ดีที@สดุ โดย
ออกฤทธิ7ต้านแบคทีเรี ย B. megaterium, S. aureus และ S. aureus สายพันธุ์ดื Kอยา ในขณะที@สารสกัดจากราก
และเมล็ดสามารถต้ านเชื Kอแบคทีเรี ยแกรมบวก B. megaterium ได้ ดี ส่วนสารสกัดจากส่วนกลีบเลี Kยง เกสร และ
เนื Kอ ออกฤทธิ7ยบั ยังการเจริ
K
ญเติบโตของแบคทีเรี ยแกรมบวก (Yompakdee et al., 2012)
สารสกัดจากลําพูทะเลที@ออกฤทธิ7ต้านจุลชีพในวงกว้ าง 7 สายพันธุ์ คือ สารสกัดจากใบอ่อน และ 6 สาย
พันธุ์ คือสารสกัดจากเปลือก สําหรับสารสกัดที@ออกฤทธิ7ได้ ดี คือ สารสกัดจากใบแก่และใบอ่อนที@ออกฤทธิ7ต้าน
A. hydrophila ซึง@ มีรายงานการศึกษาที@พบว่าสารสกัดด้ วยเมทธานอลจากลําพูทะเลชนิดนี Kสามารถออกฤทธิ7ต้าน
E. coli ได้ ดีที@สดุ (Saad et al, 2012) ซึง@ ในการศึกษานี Kพบว่าสารสกัดจากลําพูทะเลออกฤทธิ7ต้าน E. coli ได้
ปานกลาง และมีรายงานที@พบว่าสารกลุม่ triterpenoid ที@สกัดจากปลือกลําพูทะเลมีฤทธิ7ต้านแบคทีเรี ยแกรมบวก
คือ S. aureus และ Streptococcus mutans ได้ ดี (Harizon et al., 2015) ซึง@ ในการศึกษานี Kพบว่าสารสกัดจาก
ทุกส่วนของลําพูทะเลสามารถต้ านเชื Kอแบคทีเรี ย 3 สายพันธุ์ได้ คือ Bacillus sp., A. hydrophila และ S. aureus
เช่นเดียวกัน และส่วนของเปลือกลําพูทะเลที@พบว่าเป็ นส่วนที@ออกฤทธิ7ต้านเชื Kอ S. aureus ได้ ดีคล้ ายคลึงกับ
การศึกษาของ Haq et al. (2014) และยังมีรายงานที@แสดงให้ เห็นว่าสารสกัดจากลําพูทะเลด้ วยตัวทําละลาย
ต่างๆ ออกฤทธิ7ต้านแบคทีเรี ยอีกหลากหลายสายพันธุ์ (Sahoo et al., 2012; Mitter, 2015)
สารสกัดจากลําแพนที@เก็บจากสถานที@ตา่ งกันออกฤทธิ7ต้านแบคทีเรี ยได้ แตกต่างกัน โดยสารสกัดจาก
ลําแพนสมุทรปราการมีสารที@ออกฤทธิ7ต้านแบคทีเรี ยในวงกว้ างมากกว่าระยอง โดยมาจากสารสกัดจากใบอ่อน
ใบแก่ และดอกอ่อน ส่วนที@มาจากระยองมาจากส่วนผลเท่านันK สารสกัดจากลําแพนสมุทรปราการก็ออกฤทธิ7ต้าน
แบคทีเรี ย B. subtilis ได้ ดีที@สดุ เช่นเดียวกับลําพู โดยส่วนที@ออกฤทธิ7ได้ ดีคือ ใบอ่อน ใบแก่ ดอกอ่อน และเกสร
ส่วนที@ออกฤทธิ7ได้ ดีจากสารสกัดจากลําแพนระยอง คือ เกสร ใบอ่อน กลีบเลี Kยง และใบแก่ สารสกัดจากลําแพน
ออกฤทธิ7ต้าน A. hydrophila ได้ น้อยกว่าลําพู โดยตัวอย่างที@เก็บจากสมุทรปราการมีเพียงใบอ่อนเท่านันที
K @ออก
ฤทธิ7ได้ ดี ส่วนที@เก็บจากระยองมีความแตกต่างกัน โดยมีสว่ นของเกสร ราก ใบอ่อน และเปลือกที@ออกฤทธิ7ได้ ดี ซึง@
มีรายงานการศึกษาที@พบว่าสารสกัดแทนนินจากใบและเปลือกของลําแพนต้ านจุลชีพได้ ในวงกว้ าง (พันธุ์ทิพย์
และ คณะ, 2555)
เมื@อเปรี ยบเทียบการออกฤทธิ7ต้านจุลชีพของส่วนต่างๆ ระหว่างพืชแต่ละชนิด พบว่าส่วนที@ออกฤทธิ7ต้าน
จุลชีพในวงกว้ างของใบอ่อนและดอกอ่อนมาจากสารสกัดจากลําพูและลําแพนสมุทรปราการ ใบแก่คือลําแพน
สมุทรปราการ เปลือกคือลําพูทะเล รากคือลําพู ดอกอ่อนคือสารสกัดจากลําพูและลําแพนสมุทรปราการ ดอกแก่
คือสารสกัดจากลําพู เกสรคือลําแพนสมุทรปราการ ผลอ่อนคือลําพูและลําแพนระยอง ผลแก่คือลําพู และกลีบ
เลี Kยงคือลําแพนระยอง
ซึง@ แสดงให้ เห็นว่าส่วนที@แตกต่างกันของลําพูและลําแพนมีผลต่อการออกฤทธิ7ต้าน
แบคทีเรี ยที@แตกต่างกัน
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แบคทีเรี ยแกรมลบ A. hydrophila และแบคทีเรี ยแกรมบวก B. subtilis เป็ นแบคทีเรี ยที@มีความ
อ่อนไหวต่อการออกฤทธิ7จากสารสกัดทังลํ
K าพูและลําแพนมากที@สดุ และสารสกัดยังต้ านแบคทีเรี ยแกรมลบอีก
3 สายพันธุ์ คือ V. cholerae, E. coli และ P. aeruginosa ได้ ด้วย ซึง@ เป็ นสิ@งที@น่าสนใจเนื@องจากสารสกัดที@
ต้ านแบคทีเรี ยแกรมลบได้ ดีมีคอ่ นข้ างน้ อย โดยพบว่าสารสกัดจากใบลําพูเป็ นสารที@แสดงผลต้ านแบคทีเรี ย
V.cholerae ที@เป็ นเชื Kอที@ทําให้ เกิดโรคในสัตว์นํ Kาได้ ดีที@สดุ น่าจะนําไปพัฒนาใช้ ในการรักษาโรคสัตว์นํ Kาได้ ซึง@
สอดคล้ องกับที@มีรายงานการศึกษาว่าสารสกัดด้ วยเมทธานอลจากใบลําพูในมาเลเซียมีศกั ยภาพสูงสุดในการ
ยับยังเชื
K Kอที@ทําให้ เกิดโรคในสัตว์นํ Kา ได้ แก่ V. alginolyticus และ V. parahaemolyticus ที@แยกจากปูทะเลและ
กุ้งกุลาดํา (Shamsuddin et al., 2013) ส่วนแบคทีเรี ย 2 ชนิดคือ S. marescens และ Staphylococcus sp.
นันไม่
K มีสารสกัดใด ๆ ที@ออกฤทธิ7ต้านแบคทีเรี ยทังสองชนิ
K
ดนี Kเลย
สารสกัดจากลําพูและลําแพนจากส่วนที@มีอายุตา่ งกันออกฤทธิ7ต้านแบคทีเรี ยแตกต่างกัน ในส่วนของใบ
พบว่าใบอ่อนออกฤทธิ7ต้านแบคทีเรี ยได้ ดีกว่าใบแก่ โดยในลําแพนที@เก็บจากสมุทรปราการพบว่าใบแก่ก็ออกฤทธิ7
ได้ ดีใกล้ เคียงกับใบอ่อน นอกจากนันยั
K งพบว่าเมื@อใบเริ@ มกลายเป็ นสีเหลืองและจะร่ วงลงสูพ่ ื Kน ก็พบว่าฤทธิ7ต้าน
แบคทีเรี ยลดลงกว่าใบอ่อนและใบแก่อย่างชัดเจน
ส่วนดอกอ่อนและดอกแก่พบว่ามีฤทธิ7การต้ านแบคทีเรี ย
ค่อนข้ างใกล้ เคียงกัน ส่วนในผลอ่อนและผลแก่พบว่าผลอ่อนในลําพูออกฤทธิ7ต้านแบคทีเรี ยได้ ดีกว่า แต่ใน
ลําแพนสมุทรปราการพบว่าผลแก่ออกฤทธิ7ต้านแบคทีเรี ยได้ ดกี ว่าเล็กน้ อย

Table 1 The inhibition zone (mm) of of antibacterial activities of extracts from Sonneratia spp.
Species/
location

Sonneratia
caseolaris
(Smutprakarn)

Sonneratia
alba
(Rayong)

Sonneratia
ovata
(Smutprakarn)

Sonneratia
ovata
(Rayong)
Control

Parts and
age

Young leaf
Mature leaf
Bark
Aerial root
Young flower
Mature flower
Young fruit
Mature fruit
Stamen
Calyx
Young leaf
Mature leaf
Bark
Aerial root
Young leaf
Mature leaf
Bark
Aerial root
Young flower
Mature flower
Young fruit
Mature fruit
Stamen
Calyx
Young leaf
Mature leaf
Bark
Aerial root
Young fruit
Stamen
Calyx
Amoxiclav
Acetone70%

Aquatic pathogens
Bacillus
sp.
12.07±0.83
11.40±0.87
13.30±0.14
11.60±1.20
11.87±0.99
11.73±1.10
11.00±0.53
10.05±0.21
10.65±0.35
14.07±2.21
15.43±2.46
16.10±1.99
12.53±1.45
11.90±1.55
11.67±0.97
11.90±2.04
12.30±1.71
13.90±3.63
11.70±1.11
10.05±0.21
11.27±2.37
13.47±2.65
14.23±2.83
12.17±2.06
16.23±2.84
14.13±1.74
15.17±3.23
9.85±0.49
18.25±0.49
-

Streptococcus
agalactiae
9.40±0.28
9.45±0.07
11.35±0.21
11.05±0.21
10.25±0.07
12.30±0.14
10.80±0.14
10.10±0.14
11.60±0.28
12.90±0.14
11.40±0.28
12.20±0.14
11.90±0.14
10.45±0.07
9.60±0.28
12.45±0.21
11.30±0.14
9.65±0.07
11.95±0.07
10.05±0.21
15.05±0.35
-

Aeromonas
hydrophila
17.40±0.28
15.60±0.57
13.95±0.21
16.10±0.14
18.30±0.14
15.40±0.28
15.40±0.28
15.20±0.28
15.70±1.27
17.50±0.42
13.50±0.42
16.30±0.57
17.25±0.35
16.40±0.28
15.40±0.14
14.20±0.28
15.90±0.14
13.40±0.14
17.45±0.21
15.65±0.21
17.10±0.14
17.60±0.14
15.10±0.14
18.55±0.21
14.45±0.07
20.70±1.13
-

* - = no inhibition zone
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Human pathogens

Vibrio
cholerae
15.65±4.03
-*
11.20±3.03
13.77±2.37
13.63±3.27
12.97±1.16
13.05±1.77
12.57±1.94
13.40±2.35
13.15±5.02
12.27±2.20
13.83±2.32
11.33±0.91
11.20±0.14
15.62±2.1
-

Bacillus
subtilis
14.60±1.73
11.17±0.55
19.37±0.25
15.53±0.31
17.73±0.76
18.07±1.68
17.30±1.04
17.77±0.59
18.73±0.21
14.87±3.00
14.37±0.67
13.03±0.97
19.03±1.02
18.23±1.02
11.07±0.14
18.07±0.99
16.77±0.67
12.60±0.26
11.77±1.16
17.73±0.95
16.15±0.49
18.40±0.50
17.33±0.50
14.50±0.62
16.07±1.42
19.50±1.04
17.63±0.42
21.70±1.1
-

Staphylococcus
aureus
13.53±0.64
12.70±0.00
11.93±0.85
14.50±0.53
14.65±0.07
11.70±0.10
10.45±0.07
12.80±0.14
10.55±0.07
12.03±0.31
11.33±0.31
14.00±0.28
10.80±0.20
14.13±0.58
12.73±0.38
13.90±0.46
11.70±0.14
12.73±0.97
13.60±0.14
12.90±0.14
11.40±0.28
10.60±0.14
13.73±1.07
13.60±0.14
12.60±0.14
18.60±0.28
-

Escherichia
coli
14.00±1.30
13.40±1.65
10.25±0.07
10.10±3.75
12.23±2.40
12.05±0.21
12.90±0.14
13.27±1.97
12.37±0.81
13.27±2.20
12.93±3.10
13.27±3.88
12.95±0.64
11.30±0.14
14.77±2.54
9.10±4.53
12.83±0.76
13.57±2.11
14.83±2.61
14.40±3.81
16.25±0.49
-

Pseudomonas
aeruginosa
13.07±0.76
13.63±2.23
14.60±5.23
11.10±1.59
11.70±1.06
13.13±5.70
12.47±3.67
10.80±0.85
11.17±2.11
13.57±1.80
11.40±0.20
14.75±5.02
14.90±5.80
13.90±4.42
14.55±3.04
13.90±3.90
9.17±3.46
12.27±4.62
11.20±1.84
10.87±1.45
12.10±0.20
10.33±0.15
15.21±3.21
-
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องค์ ประกอบทางเคมีของสารสกัดจากลําพูและลําแพน
รายงานส่วนใหญ่ชี Kให้ เห็นว่าองค์ประกอบทางเคมีของสารในพืชสกุล Sonneratia คือ ฟี นอล ฟลาโว
นอยด์ แทนนิน เทอร์ พีน อัลคาลอยด์ และซาโปนิน (ธวัชชัย และ คณะ, 2555; Wu et al., 2009; Limmatvapirat
et al., 2011; Sahoo et al, 2012; Simlai et al., 2014) จากการศึกษาปริ มาณฟี นอลในสารสกัดจากลําพูและ
ลําแพนส่วนต่าง ๆ พบว่ามีปริ มาณฟี นอลที@แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (p<0.05) (Table 2) โดยมีคา่
ระหว่าง 169.69±7.94- 232.08±3.39mgGAE/ g dry wt. โดยสารสกัดจากใบอ่อนของลําแพนที@เก็บจากระยองมี
ปริ มาณฟี นอลสูงสุด ในขณะที@ใบแก่ลําแพนจากสมุทรปราการมีปริ มาณฟี นอลที@สงู กว่าใบอ่อน ส่วนลําพูมี
ปริ มาณฟี นอลสูงสุดในดอกอ่อน และลําพูทะเลมีปริ มาณสูงสุดในใบอ่อนและใบแก่ ในแต่ละส่วนของลําพูและ
ลําแพนก็มีปริ มาณฟี นอลที@แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ โดยในส่วนของใบ ลําต้ น เปลือก ราก ดอก
เกสร กลีบเลี Kยง และผลที@มีปริ มาณฟี นอลสูงสุดมาจากลําแพนระยอง ลําพู ลําแพนระยอง ลําพู ลําแพน
สมุทรปราการ ลําแพนระยอง และลําพู ตามลําดับ และในส่วนของใบ ดอก และผลที@มีอายุที@แตกต่างกัน มีผลทํา
ให้ ปริ มาณฟี นอลแตกต่างกันน้ อย สําหรับลําแพนที@เก็บจากสถานที@แตกต่างกัน พบว่าสารสกัดจากทุกส่วนของ
ลําแพนที@เก็บจากระยองมีปริ มาณฟี นอลที@สงู กว่าลําแพนที@เก็บจากสมุทรปราการ ซึง@ เมื@อเปรี ยบเทียบผลการต้ าน
แบคทีเรี ย พบว่าลําแพนจากสมุทรปราการมีการออกฤทธิ7ต้านแบคทีเรี ยได้ ดีกว่าลําแพนระยอง ดังนันฟี
K นอลน่าจะ
ไม่ใช่องค์ประกอบทางเคมีเพียงองค์ประกอบเดียวที@มีผลต่อการออกฤทธิ7 น่าจะมีองค์ประกอบทางเคมีอื@น ๆ ด้ วย
ปริ มาณฟลาโวนอยด์ในสารสกัดจากลําพูและลําแพนแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (p<0.05)
(Table 2) โดยมีคา่ ระหว่าง 23.03±0.21 - 306.98±9.00 mgQTE/ g dry wt. ซึง@ มีความแตกต่างกันในช่วงกว้ าง
กว่าฟี นอลมาก โดยสารสกัดจากใบแก่ของลําแพนที@เก็บจากระยองมีปริ มาณฟลาโวนอยด์สงู สุด ส่วนลําพูและ
ลําพูทะเลมีปริ มาณฟลาโวนอยด์สงู สุดในใบอ่อน แต่ในลําพูทะเลมีปริ มาณฟลาโวนอยด์ที@น้อยกว่ามาก ในแต่ละ
ส่วนของลําพูและลําแพนก็มีปริ มาณฟลาโวนอยด์ที@แตกต่างกัน โดยในส่วนของใบ ลําต้ น เปลือก ราก ดอก เกสร
กลีบเลี Kยง และผลที@มีปริ มาณฟลาโวนอยด์สงู สุดมาจากลําแพนระยอง ลําพู ลําแพนระยอง ลําแพนสมุทรปราการ
ลําแพนระยอง ลําแพนระยอง และลําพู ตามลําดับ โดยจะพบว่าส่วนของผลมีปริ มาณฟลาโวนอยด์ที@คอ่ นข้ างตํ@า
กว่าส่วนอื@นๆ และในส่วนของใบ ดอก และผลที@มีอายุที@แตกต่างกัน มีผลทําให้ ปริ มาณฟลาโวนอยด์แตกต่างกัน
มากกว่าฟี นอล โดยใบอ่อนมีปริ มาณฟลาโวนอยด์สงู กว่าใบแก่ ยกเว้ นใบอ่อนของลําแพนระยองที@มีปริ มาณฟลา
โวนอยด์น้อยกว่าใบแก่ ส่วนในดอก กลีบเลี Kยง และผลที@มีอายุแตกต่างกันพบว่าปริ มาณฟลาโวนอยด์ไม่แตกต่าง
กันมากนัก ทังนี
K Kมีการศึกษาที@ชี Kให้ เห็นว่าองค์ประกอบหลักของสารสกัดจากลําพู คือ สารประกอบฟลาโวนอยด์ที@
ชื@อว่า luteolin และ luteolin 7-O-glycoside (Limmatvapirat et al., 2011)
สารสกัดที@มาจากพืชต่างชนิดกัน จากส่วนที@แตกต่างกัน มีอายุที@แตกต่างกัน และเก็บจากสถานที@
แตกต่างกัน มีองค์ประกอบทางเคมี ได้ แก่ ฟี นอลและเทอร์ พีนที@ปรากฏใน TLC chromatogram แตกต่างกันไป
(Figure 1) จึงมีผลทําให้ การออกฤทธิ7ต้านแบคทีเรี ยได้ แตกต่างกัน จากการศึกษาองค์ประกอบทางเคมีในรายงาน
ที@ผ่านมาส่วนใหญ่พบสารฟลาโวนอยด์ ฟี นอล (ธวัชชัย และ คณะ, 2555; Limmatvapirat et al., 2011; Sahoo
et al, 2012; Simlai et al., 2014) และมีการศึกษาที@พบว่า Triterpenoid เป็ นสารประกอบอีกกลุม่ ที@พบมากใน
7ต้าน
ต้ นไม้ ป่าชายเลนรวมทังในลํ
K าพูและลําแพน (Wu et al., 2009; Harizon et al., 2015) ดังนันการออกฤทธิ
K
แบคทีเรี ยในลําพูและลําแพนน่าจะเกิดจากองค์ประกอบทางเคมีอื@น ๆ นอกจากฟี นอลและเทอร์ พีนด้ วย
Table 2 Phenol and flavonoid content in different parts, different age and different site of Sonneratia spp.
Species

Sonneratia
Caseolaris
(Smutprakarn)

Parts and age
Young leaf
Mature leaf
Bark
Aerial root
Young flower
Mature flower
Young fruit

Phenol (mgGAE/g dry wt.)
198.88±1.50bcdefgh
193.19±1.19cdefghij
190.80±2.21cd
188.36±7.63cdefghijk
205.83±8.05bc
199.86±7.79bcdefg
194.80±4.02bcdefghi
888

Flavonoid (mgQTE/g dry wt.)
285.75±10.19b
212.97±7.73e
82.72±10.22jk
68.96±5.66lmno
118.40±10.29i
138.15±3.96h
67.91±3.78lmno
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Table 2 (con’t)
Species
Sonneratia
Caseolaris
(Smutprakarn)
Sonneratia
Alba
(Rayong)

Sonneratia
ovata
(Smutprakarn)

Sonneratia
ovata
(Rayong)

Parts and age
Mature fruit
stamen
Calyx
Young leaf
Mature leaf
Bark
Aerial root
Young leaf
Mature leaf
Bark
Aerial root
Young flower
Mature flower
Young fruit
Mature fruit
Stamen
Calyx
Young leaf
Mature leaf
Bark
Aerial root
Stamen
Yping Fruit
Calyx

Phenol (mgGAE/g dry wt.)
189.52±2.26cdefghijk
183.25±2.21efghijk
176.61±0.79ijk
185.25±9.00defghijk
184.33±8.21defghijk
180.05±9.83ghijk
181.75±2.62fghijk
189.22±3.89cdefghijk
197.25±6.58bcdefgh
169.69±7.94k
179.19±4.11hijk
195.41±2.06bcdefghi
193.11±1.37cdefghij
173.72±1.95jk
175.63±2.51ijk
195.55±2.55bcdefghi
175.75±2.02ijk
232.08±3.39a
213.83±7.31ab
188.72±7.65cdefghijk
200.41±0.55bcdefg
192.69±2.05cdefghij
199.11±7.26bcdefgh
200.63±6.34bcdef

Flavonoid (mgQTE/g dry wt.)
65.56±9.60mno
38.40±4.31p
74.45±9.12jklm
85.99±3.11j
80.93±9.63jkl
58.71±5.70no
66.61±6.31mno
267.41±9.12c
188.46±5.42f
34.08±0.98pq
39.64±2.69p
226.67±9.22d
231.73±8.66d
23.03±0.21q
24.02±1.44q
157.10±9.17g
57.41±7.34o
195.01±5.82f
306.98±9.00a
42.60±6.27p
87.48±9.63i
198.52±0.98f
38.89±6.76p
143.28±9.32h

A

B

C

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 GA 27 28 29 30 31 32 33 34 TA

Figure 1 TLC chromatogram showed the different chemical composition of extracts from Sonnerratia alba (14), Sonneratia ovata (Rayong) (5-12), Sonneratia caseolaris (13-23) and Sonneratia ovata (Smutprakarn) (2434) GA = Gallic acid, TA = Tannic acid A = UV 254 nm, B = Vanillin-sulfuric acid, C = Ferric chloride
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Effects of Fish Protein Hydrolysate Supplementation on Chemical Composition and Meat
Quality of Asian Red-tail Catfish (Hemibagrus wyckioides)
Khambou Tayyamath1,2, Mintra Seel-audom1, Wanaporn Tapingkae1, Hans-Jürgen Langholz1,
Laddawan Krongpong3 and Kesinee Gatphayak1*

บทคัดย่ อ
การศึกษาครัง้ นี ้มีวตั ถุประสงค์ เพื่อศึกษาผลของการเสริ มโปรตีนไฮโดรไลเซทจากปลา (FPH) 4 ระดับ
(0, 50, 100 และ 150 กรัม/กก) ต่อองค์ประกอบทางเคมีและคุณภาพเนื ้อของปลากดคัง (Hemibagrus
wyckioides) โดยใช้ ลกู ปลากดคังทังหมดจ
้
านวน 720 ตัว (น ้าหนักเฉลี่ยเริ่ มต้ น 5.45±0.05 กรัม) เลี ้ยงในระบบ
น ้าหมุนเวียนโดยมีอณ
ุ หภูมิน ้า 26±1 องศาเซลเซียส ให้ อาหารปลา 2 ครัง้ /วัน ให้ กินจนอิ่ม หลังจาก 14 สัปดาห์
ของการทดลองพบว่า น ้าหนักสุดท้ ายของปลาในกลุม่ ที่เสริ มด้ วย FPH 100 กรัม/กก มีคา่ สูงสุด (91.67 กรัม/ตัว)
อย่างมีนยั สาคัญ (P<0.05) ในขณะที่กลุม่ ที่เสริ ม FPH ระดับ 0, 50 และ 150 กรัม/กก มีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 85.67,
84.67 และ 90.00 กรัม/ตัว ตามลาดับ นอกจากนี ้พบว่ากลุม่ FPH100 มีคา่ เปอร์ เซ็นต์เนื ้อและน ้าหนักหัวสูงที่สดุ
ส่วนกลุม่ ที่มีเปอร์ เซ็นต์อวัยวะภายในสูงสุด คือ FPH150 (P<0.05) การทดแทนปลาป่ นด้ วย FPH ยังส่งผลต่อ
องค์ประกอบทางเคมีของเนื ้อปลา โดยค่าความชื ้นของเนื ้อปลากลุม่ FPH100 และ 150 g/kg มีคา่ สูงกว่ากลุม่ ที่
ไม่ทดแทนและกลุม่ ที่ทดแทนในระดับ FPH50 g/kg (P<0.05) ส่วนประกอบของไขมัน (lipid) ในเนื ้อปลาลดลงใน
ทุกกลุม่ ที่ทดแทนปลาป่ นด้ วย FPH (P<0.05) ทังนี
้ ้เนื่องจากไขมันในสูตรอาหารที่มีการทดแทนปลาป่ นด้ วย FPH
มีไขมันต่า ในขณะที่คา่ โปรตีนของเนื ้อปลาไม่มีความแตกต่างกัน (P>0.05) จากการทดลองวัดค่าสีของเนื ้อและ
หนังปลาแต่ละกลุม่ พบว่าไม่มีความแตกต่างกัน (P>0.05) ดังนันการเสรี
้
มด้ วย FPH ที่ ระดับ 100 g/kg ใน
อาหารปลากดคังทาให้ เพิ่มขึ ้นของน ้าหนักสุดท้ ายสูงที่สดุ
มีคา่ เปอร์ เซ็นต์ซากที่ดีกว่าและมีสว่ นประกอบของ
ไขมันในเนื ้อปลาต่าลงได้
คำสำคัญ: ปลากดคัง, โปรตีนไฮโดรไลเซทจากปลา, คุณภาพเนื ้อ
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ABSTRACT
The experiment was conducted to determine the effects of fish protein hydrolysates (FPH)
levels (0, 50, 100 and 150 g/kg) on chemical composition and meat quality of Asian Red-tail Catfish.
Total of 720 juveniles fishes (average initial body weight 5.45±0.05 g) were reared in a circulating
water system at water temperature of 26±1◦C. Fishes were fed twice a day until satiation. After 14
weeks of trial, FPH100 showed the highest final body weight with 91.67 g/fish while PPH0, 50 and 150
were 85. 67, 84.67 and 90 g/fish respectively. FPH100 also showed the highest fillet yield and head
weight, while the high viscera weight was FPH150 (P<0.05). The increasing of FPH levels affected
better muscle chemical compositions of fish (P<0.05). The muscle moisture content of fish fed diets
containing FPH 100 and 150 g/kg was higher (P<0.05) than that of fish fed diets containing 50 g/kg
and none. The muscle lipid contents were reduced in the muscle of fish fed all levels of FPH (P<0.05).
This was due to reduction of lipid content in FPH containing feed. The muscle protein content were
not statistically significantly different (p > 0.05). The flesh color of fish in all metrics of L*a*b*of Asian
red-tail catfish showed meat and skin color were not significant different (P>0.05). Thus, fish fed FPH
100 g/kg diet showed highest body weight, better carcass percentage with low fat in muscle
composition
Keywords: Asian red-tail catfish, fish protein hydrolysate, meat quality

INTRODUCTION
Asian Red tail catfish (Hemibagrus wyckioides) is a native fish of many rivers in the Asian
countries, particularly Thailand, Laos, Cambodia, Myanmar and also China (Kottelat, 1998). Its
fleshes gain a high demand among the fish consumers, thus its marketable price is soaring higher
than some other kinds of fish such as the Nile tilapia (Oreochromis sp.), walking catfish (Clarias sp.)
and others (Tippayadara et al., 2014). In Thailand red tail catfish is a popular species cultured in
cages to attain marketable sizes. The fish also does well across a broad water chemistry and
temperature range, and eats a wide variety of prepared, frozen and live foods, which makes it
become an excellent candidate species for intensive aquaculture (Ng and Rainboth, 1999).
Fish meat are a source of high quality protein, vitamins, and essential minerals. Information
on fish chemical composition is highly relevant for the standardization of food products based on
nutritional criteria. The quality of fish carcass is a necessary factor to define the preparation process
of the products and cuts (Freato et al., 2005). Further, information on the processing yield may be of
great help for fish quality control and for the tracing system, with an increase in profits in the
processing chain (Galvão et al., 2010). Studies on the effect of weight on yield, especially with regard
to the presentation forms of the product to consumers (carcass yield) may greatly improve meat
yields and profits.
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Flesh quality is a complex set of characters involving intrinsic factors such as texture,
chemical composition, colour, fat content (Fauconneau et al.,1995), and is heavily influenced by
extrinsic factors such as pre- and post-slaughter handling procedures (Dunajski, 1979; Gjerdrem,
1997. In farmed fish, feeding with artificial diets provides a wide range of nutrients and this fact, not
only determines fish growth rate but flesh composition, in particular the lipid content, which may be
quantitatively and qualitatively modified (Izquierdo et al.,2003). Concerning the organoleptic
properties, a high content of fat in the farmed fish could lead to a lower texture, but texture is also
related to other factors, such as collagen content of the flesh and the muscle fibre size (Johnston et
al., 2000a).These are plastic processes, whose balance in growing fish depends on both intrinsic
(genotype)(Johnston and McLay, 1997; Johnston et al., 2000), and extrinsic factors such as
temperature (Johnston et al., 2003), photoperiod (Johnston et al., 2003b), diet (Kiessling et al., 1991)
and ecological context (Johnston et al., 2000c,d). Peritoneal fat can dramatically increase and affect
filleting yield, both in the case of salmons and gilthead sea bream (Einen and Roem, 1997; Company
et al., 1999).
Fish Protein Hydrolysate (FPH), the conversion products from sea food processing industries
waste, which includes head, skin, trimmings, fins, frames, viscera and roes, are nutritional
supplements as bioactive compounds and can be easily absorbed and utilized for various metabolic
activities in other to stimulant feed intake of fish. The protein hydrolysates containing mostly di- and
tripeptides are absorbed faster than intact protein. Thus, in human, FPH effects blood amino acid
levels, muscle protein anabolism and body composition (Manninen, 2009). FPH production has a
potential as an economical and practical way of converting fish by-products into acceptable protein
ingredients for the fish feed industry. FPH have been used as substitutes for fish meal in aquaculture
feeds in order to enhance the growth and survival of marine fish (Hardy, 1991). Several studies have
investigated the effects of dietary hydrolysed protein on the growth of Atlantic salmon (Salmo salar)
(Lall, 1991; Berge and Storebakken, 1996), rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) (Aksnes et al.,
2006), goldfish (Carassius auratus) (Szlaminska et al., 1991), tilapia (Oreochromis niloticus) (Lapie
and Biqueras-Benitez, 1992; Fagbenro et al., 1994), carp larvae (Cyprinus carpio) (Carvalho et al.,
1997), and Japanese sea bass (Lateolabrax japonicas) (Liang et al., 2006). Therefore, the aim of the
present study was to the aim of the present study was to determine the effects of fish protein
hydrolyses on muscle chemical composition, carcass and flesh quality of Asian Red-tail Catfish
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MATERIALS AND METHODS
1. Experiment design
A Completely Randomized Design (CRD), 4 treatments and 3 replications was applied. Each
treatment diet contain 32% of crude protein by adding different levels of FPH (Table1).
Table 1 Feed composition of the difference levels of FPH for Asian red-tail catfish
Diet (Level of fish protein hydro lysate as fish meal replacement; g Kg-1)
Ingredients
1(0)
2(50)
3(100)
4(150)
Fish meal
300
250
200
150
FPH

0

50

100

150

Soybean meal

252

273

295

315

Corn meal

100

100

100

100

Rice bran

185

164

142

122

Wheat flour

100

100

100

100

Soil bean oil

20

20

20

20

Vitamin C

3

3

3

3

Vitamin premix

20

20

20

20

Minerals premix

20
1,000

20
1,000

20
1,000

20
1,000

Dry Matter (DM)

812.42

817.71

834.43

848.82

Crude Protein (CP)

321.51

325.53

321.28

321.37

Fat

133.24

115.46

107.38

103.62

Ash

97.14

91.36

84.84

79.45

Crude Fiber (CF)

42.22

34.83

52.62

43.45

NFE

450.93

467.36

458.13

476.23

Total (g)
Proximate composition

2. Experimental diets preparation
Fish Protein Hydrolysates dry powder, it mainly contain of head, skin, trimmings, fins, frames,
viscera and roes of Slender rainbow sardine (Dussumieria elopsoides) hydrolyzed by Lactobacillus
plantarum 541 for 16 hours then dried spray in 105°C with chemical composition of 41% , 7.79 %,
16.22% and 5.11% for crude protein, moisture, fat and ash respectively. The protein level of diet is
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certainly adequate for juvenile Asian catfish due to NRC (1993). Vitamin C, vitamin premix and
mineral premix use as the same level of Deng et al. (2011). Experiment diet proximate were analyzed
by (AOAC, 1990). The diets was prepared by mixing of the dry ingredients with soybean oil and water
by mixer and then the wet dough was placed in a grinder, extruded to pass through a 2 mm mesh
sieve, and finally the moist pellets was dried in 50 °C for 24 hours, and then stored in the fridge at
20°C for further uses. Essential and non-essential amino acids of FPH show in Table 2.

Table 2 Essential and non-essential amino acid in Fish protein hydrolysates
Essential amino acid

g/100g

Non-essential Amino Acid

g/100g

Histidine

1.04

Taurine

0.72

Isoleucine

1.72

Aspartic acid

3.58

Leucine

3.05

Threonine

1.84

Lysine

3.94

Serine

1.41

Methionine

1.28

Glutamic acid

5.76

Phenylalanine

1.70

Proline

1.90

Threonine

1.84

Glycine

3.00

Valine

2.09

Alanine

2.86

Cystine

0.35

Tyrosine

0.71

Arginine

2.26

3. Fish maintenance for experiment
Asian Red tail catfish fingerlings were obtained from the Thongchai Fish Farmed, Chiang Mai.
The experiment was carry out at the Mae Hia Agricultural Research, Demonstrative, and Training
Center, Faculty of Agriculture, Chiang Mai University. The fish were reared in circle fiber tanks upon
arrival and rearing until juvenile size. The total of 720 Asian Red-tail catfish juveniles average of initial
body weight 5.45±05 g were reared in a circulating water system at approximately temperature of
26±1◦C. Fish were daily hand-fed to apparent satiation twice (08:00 and 20:00) daily for 14 weeks.
Water flow rate was 5 L mn-1 recirculate through biological and mechanical filters utilizing high-density
polyester screens to remove particulate material and provide substrate for nitrifying bacteria, and
water temperature was maintained at 26±1 ◦C using a heating rod. All rearing tanks was provided
with continuous aeration, any uneaten feed was collected 1 h after every feeding
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4. Slaughter
At the end of feeding trial, 3 fishes from each tank were randomized to carry out for flesh
quality, slaughtering fish was followed to method of Huidobro.,et al (2001). Fish were immature in ice
plus water box to kill for 5 mn then slaughter by remove liver, intestine, kidney and separate head,
skin, trimmings, fins, frames, viscera, roes and born. After slaughter, fish were kept in ice box and
transported to laboratory for chemical analysis

5. Chemical composition and meat quality
Proximate analysis of muscle Composition. The moisture content was determined by drying
samples at a temperatureof 105◦C to constant weight (AOAC, 1990); the total protein was determined
by Kjeldahl’s method with the multiplier 6.25; and the lipid content was determined by Soxhlet’s
method, with petroleum ether as solvent. The ash amount was determined by the mineralization of the
samples at a temperature of 550–600◦C (AOAC, 1990).The pH was measured at 25◦C using a pH
meter (Testo205 instrument, Germany) applied directly on flesh.
Measurement of Carcass quality. Fillet yields with skin (FY) were calculated for carcass
without head and viscera, viscera weight (VW), Head weight (HW), liver weight (LW). All yield rates were
calculated according to total weight.
Measurement of Flesh color. The color measurements of the fish samples were carried out
using the Konica Minolta Chromometer (CR 400 Osaka, Japan). Following calibration with the white
reference tile, it was applied directly to the fish slices and fish skin samples. The lightness (L∗ value)
and the color (a∗: red/green, b∗: blue/yellow) were measured three times on the skin and the meat
samples, and the results are presented as the mean ± SD for the triplicate samples.
6. Statistical analysis
All data were analyzed using one-way analysis of variance (ANOVA), followed by Tukey’s
multiple test. The level of significance was set at P<0.05.

RESULTS AND DISCUSSION
1. Carcass yield
FPH can significant affect fish growth with fish weight relate to carcass yield (p<0.05). As the
results, FPH100 showed a high final body weight with 91.67 g/fish while FPH0, 50 and 150 were 85.
67, 84.67 and 90 g/fish. Significant differences (p<0.05) were reported for percentage of fillet yield,
viscera weight. At the end of the trial, FPH100 showed a high fillet yield and head weight while a high
viscera weight was FPH150. However, there was no significant difference between percentage of liver
weight (LW) (Table 3). Souza et al. (2015) reported that carcass yields depend on several factors,
such as size, age, sex, anatomic shape of the body, head size and weight of viscera, skin and fins.
Galvão et al., (2010) report fillet yield in fish is closely related to condition factor and head proportion.
897

สาขาประมง

การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 55

Moreover, yields in farmed fish may also be influenced by culture conditions such as feed, water
temperature and breeding structures. Belong to this study, fish were culture in recirculation system.
When compare to other carcass species fish, In the case of Thailand tilapia (Oreochromis. spp)
average filleting yield was 31.0%, ranging between 28.9 and 33.6%, supplemented by 36.0% for
head and viscera, 8.0% for skin, 22.0% for bone residues and 3.0% for other wastes (Pinheiro et al.,
2006). Souza et al (2015) report fillet yield of rainbow trout ranging between 45.29 and 47.61 % (fillet
with skin), 11.11 and 13.27% for head, 17 and 18% for viscera, 6.38% for skin, 58.85% for bone and
residues.
Table 3 Carcass Quality of Asian red-tail catfish rear in recirculation system for 14 weeks
factors
final body weight (g)
Carcass percentage
Fillet yield with skin (%)
Viscera weight (%)
Liver weight (%)
Head weight (%)
Lipid weight (%)
Rest (%)
ab

FPH0

FPH50

FPH100

FPH150

85.67a

84.67a

91.67c

90b

43.71b
13.49a
3.63a
22.05a
2.92c
14.21bc

41.72a
13.64ab
3.94a
22.43ab
2.72b
15.55c

44.61b
14.18b
4.24a
23.27b
2.56a
11.14a

44.07b
14.32c
4.32a
22.46ab
2.55a
14.11ab

P- Value

<0.001
0.030
0.217
0.046
<0.001
<0.001

Means in the same row followed by different superscript are significantly different (p < 0.05).

2. Muscle composition
According to the results obtained in this research, increasing FPH levels affected (P<0.05)
the muscle compositions of fish. The muscle moisture content of fish fed diets containing FPH 100
and 150 g/kg was higher (P<0.05) than that of fish fed diets containing 50 g/kg and none. The muscle
lipid contents were reduced in the muscle fish fed with FPH of all levels (P<0.05). While muscle
protein content were not statistically significantly different (P>0.05).Similar results have been reported
by Deng et al (2011) muscle moisture and protein contents increased with the increasing fish weight.
The muscle lipid contain were low when increase FPH level due to fat content for FPH were below 5%
(Abdul-Hamid et al., 2002). Recent studies indicate that only dietary lipid level may influence the
carcass lipid level, whereas the dietary protein or ash level does not affect the same elements of the
body carcass when the fish weight is taken into account (Lupatsch et al., 2001). However, flesh
protein content is less influenced by external feeding since it is mainly dependent on intrinsic factors
such as the fish species, variety and size (Bbrresen, 1992; Shearer, 1994; Huss, 1999). In this study,
the pH values were measured in order to determine the chemical quality of Asian red-tail catfish and
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the suitability for consumption. The pH values of the raw Asian red-tail catfish samples measured in
45 minutes and 24 hours after slaughtering, the value were not statistically significantly different (p >
0.05) rank between 6.67 – 6.72 for 45 minute and 6.29 – 6.36 for 24 hours (Table 4). Ludorff and
Meyer (1973) reported that the pH value should be between 6.00–6.50 for fresh fish, and the upper
limit of acceptability is 6.80–7.00.
Table 4 Composition wet muscle of Asian red-tail catfish by proximate analysis
sample

Moisture % Crude protein (%)

Lipid (%)

Ash(%)

pH
45 mn

24 h

FPH0

80.47a

16.61a

13.32b

5.43a

6.67a

6.29a

FPH50

80.25a

16.63a

10.54a

5.57ab

6.72a

6.36a

FPH100

81.45b

16.66a

10.73a

5.69b

6.71a

6.36a

FPH150

81.56b

16.69a

10.63a

5.61ab

6.72a

6.36a

P- Value

<0.001

<0.001

<0.011

0.130

0.868

0.671

a,b

Means in the same column followed by different superscript are significantly different (p < 0.05).

3. Flesh color analysis
The flesh color of fish may vary from one to the other part of the body. According to our results,
Asian red-tail catfish meat fed diet without FPH has a brighter appearance with an average of 40.9 while a
bright skin color was FPH50 with 39.46 as the L∗ value. In addition FPH50 also show a high value of red
meat with 3.06 while high red skin was FPH150 with 2.17 as a∗ value. To be observe that FPH150 show a
high meat and skin blue color with 0.07 and -0.44 respectively, as b∗: value. However, all metrics of L*a*b*of
Asian red-tail catfish meat and skin are not significant different (P>0.05). (Table 5). The result of this study
were slightly high when compare to Singpa (2014) reported flesh color of Asian red-tail catfish culture in pond
and in fiber tanks were not difference, but skin color were significant difference with value of L* A* B* were
32.79, 1.81, -1.46 for fish culture in fiber tanks and 29.22, 2.14, 12.72 for fish culture in pond.
Table 5 Color analysis of raw Asian red-tail catfish flesh
sample
Fish part
L*
A*
B*
FPH0
skin
36.44
1.45
-1.54
meat
40.9
2.08
-0.25
FPH50
Skin
39.46
1.36
-3.25
meat
39.84
3.06
-0.8
FPH100
Skin
35.49
1.25
-1.17
meat
40.1
2.78
-0.53
FPH150
Skin
33.53
2.17
-0.44
meat
40.71
2.48
0.07
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*The mean color analysis value L* A* B* of Asian red-tail catfish are not significant different (P>0.05)

CONCLUSION
The increasing levels of FPH in Asian red-tail catfish diet, the results indicated that fish fed
FPH 100 g/kg diet showed highest final body weight(P<0.05) and better carcass percentage (p<0.05)
with low lipid contain in fish muscle. The low lipid contain in fish muscle than none FPH feed. This was
due to low lipid content in feed.
In the near future, the Asian red-tail catfish obtained via aquaculture is expected to contribute
to be the nutrition for people in Mekong sub-region countries.
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การเปลี่ยนแปลงคุณภาพน้ําในรอบวัน บริเวณพื้นทองน้ํา ปากแมน้ําแมกลอง
จังหวัดสมุทรสงคราม : กรณีการตายของปลากระเบนราหูนา้ํ จืด
Diurnal Variation of Bottom-Water Quality at the Mae Klong Estuary, Samutsongkharm
Province : Case Study of The Giant Freshwater Stingray is Death
นฤชล ภัทราปญญาวงศ1* และวีรกิจ จรเกตุ1
Naruechon Pattarapanyavong1 and Weerakit Joerakate1

บทคัดยอ
การศึกษานี้ไดดาํ เนินการอยางเรงดวน ในวันที่ 10-11 ตุลาคม 2559 เนื่องจากเหตุการณปลากระเบนราหูน้ํา
จืด ตายกวา 50 ตัว และปลากะพงขาวที่เลี้ยงในกระชังตายเปนจํานวนมาก ที่จังหวัดสมุทรสงคราม ชวงตนเดือน
ตุลาคม 2559 โดยมีจุดมุงหมายเพื่อทําการศึกษาลักษณะการเปลี่ยนแปลงของคุณภาพน้ําในรอบวันที่ระดับพื้น
ทองน้ํา ปากแมนา้ํ แมกลอง ตําบลแหลมใหญ จังหวัดสมุทรสงคราม ผลการศึกษาพบวา อุณหภูมิน้ําที่ระดับผิวน้ํา
มีคา 30.4±0.39 องศาเซลเซียส ความเปนกรดเบส (pH) 8.3±0.11 ที่ระดับ พื้นทองน้ํา ความลึกเฉลี่ย 9 เมตร
ความเค็มที่ตรวจวัด ไดอยูระหวาง 5-27 psu คาความกระดาง 90-250 มิลลิกรัม ตอลิตร ปริมาณออกซิเจนละลาย
0.89-1.92 มิลลิกรัม ตอลิตร ความเปนดาง (Alkalinity) มีคา 726-5,460 มิลลิกรัม ตอลิตร ปริมาณแอมโมเนีย
0.021-0.230 มิลลิกรัม ตอลิตร มีคา สูงสุดที่ชว งเวลา 22.00-1.00 น. ปริมาณไนไตรท 0.050-0.116 มิลลิกรัมตอ
ลิตร และปริมาณออรโธฟอสเฟต 0.088-0.357 มิลลิกรัมตอลิตร
ABSTRACT
This study was conducted to investigate diurnal variation of bottom-water quality at the Mae Klong
Estuary during 10-11 October 2016 at Laem Yai, Samutsongkharm. Because the Giant Freshwater
Stingray is died more than 50 fishs and White Perch (Large size) culture in cages to die a lot in
Samutsongkharm province around early October 2016. Average water surface temperature
30.4±0.39 °C, pH 8.3±.0.11. The depth of water is 9 meters, water salinity 5-27 psu, Hardness 90-250
mg/l, Dissolved oxygen 0.89-1.92 mg/l, Alkalinity 726-5,460 mg/l, ammonia 0.021-0.230 mg-N/l, nitrite
0.050-0.116 mg-N/l and Orthophosphate 0.088-0.357 mg-P/l

Key Words: bottom, water quality, Mae Klong
*Corresponding author; e-mail address: ffisncp@ku.ac.th
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สถานีวิจัยสมุทรสงคราม คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ถ.บุญยินดี ต.ลาดใหญ อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000
1
Samutsongkhram Fisheries Research Station, Faculty of Fisheries, Kasetsart University, Boonyindee Rd., Latyai, Mueang,
Samutsongkhram 75000

902

การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 55

สาขาประมง

คํานํา
บริ เวณปากแม่นํ ้าแม่กลอง จังหวัดสมุทรสงคราม เป็ นพื ้นที่มีความหลากหลายทางชีวภาพสูง และทรัพยากร
ประมงค่อนข้ างสมบูรณ์ สัตว์นํ ้าที่สําคัญต่อระบบนิเวศ และเศรษฐกิจ เช่น ปลาทู ปลากระเบนเจ้ าพระยา ปลา
กะพงขาว กุ้งก้ ามกราม หอยหลอด หอยแครง หอยแมลงภู่ เป็ นต้ น ในฤดูนํ ้าหลากมีการพัดพาเอาตะกอนดิน
และธาตุอาหาร ตั้งแต่ต้นนํ ้า กลางนํ ้า มาถึงปากแม่นํ ้า สันดอนหอยหลอด ป่ าชายเลน และท้ องทะเล มีการขึ ้นลง
ของนํ ้าทะเลเป็ นแบบคู่ (Semi- diurnal) คือ นํ ้าขึ ้นเต็มที่และลงเต็มที่ วันละ2 ครั้ง
ในระยะหลายปี ที่ผา่ นมา บริ เวณปากแม่นํ ้าแม่กลอง และลําคลองสาขาหลายพื ้นที่ ประสบปั ญหานํ ้าเสีย อันเ
นื่องจากภาวะปริ มาณสารอาหารสูง (Eutrophication) และปรากฏการณ์นํ ้าเบียด
หรื อปรากฏการณ์แบ่งชั ้นของมวลนํ ้า จืดปะทะกับมวลนํ ้าเค็ม ซึง่ มัก
เกิดขึ ้นในช่วงเดือนตุลาคมถึงธันวาคมของทุกปี ส่งผลให้ ปริ มาณออกซิเจนละลาย
(Dissolved Oxygen) ในนํ ้าลดตํ่าลง ทรัพยากรสัตว์นํ ้าตายเป็ นจํานวนมาก และผลผลิตสัตว์นํ ้าของราษฎรได้ รับ
ความเสียหาย
การศึกษานี ้ได้ ดําเนินอย่างเร่งด่วน เนื่องจากเหตุการณ์ปลากระเบนราหูนํ ้าจืดตายกว่า 50 ตัว และปลากะพง
ขาวที่เลี ้ยงในกระชังตายเป็ นจํานวนมาก ที่จงั หวัดสมุทรสงคราม เมื่อช่วงเดือน ตุลาคม 2559 (Fig.1) โดยเน้ น
การศึกษา คุณภาพนํ ้าที่ระดับพื ้นท้ องนํ ้า บริ เวณปากแม่นํ ้าแม่กลอง จังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อตรวจสอบ
คุณภาพนํ ้า และ วิเคราะห์หาสาเหตุการตายของสัตว์นํ ้าดังกล่าวต่อไป

Figure 1 The area to found dead of the Giant Freshwater Stingray at Samutsongkharm province.
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อุปกรณ์ และวิธีการ
การศึกษานี ้ได้ ดําเนินการเก็บตัวอย่างนํ ้าที่บริ เวณพื ้นท้ องนํ ้า บริ เวณพื ้นที่เลี ้ยงปลากระชังปากแม่นํ ้าแม่กลอง
ปากคลองบางเรื อหัก จังหวัดสมุทรสงคราม มีพิกดั ทางภูมิศาสตร์ อยูท่ ี่ ละติจดู 13°23'31.84" เหนือ ลองจิจดู
99°59'13.84" ตะวันออก ห่างจากทะเลอ่าวไทยประมาณ 5.9 กิโลเมตร ระยะห่างฝั่ ง 40 เมตร และความลึกเฉลี่ย
ของนํ ้าบริ เวณที่ศกึ ษา มีคา่ ประมาณ 9 เมตร (Fig.2)

Figure 2 Location map of sampling station.
ทําการเก็บตัวอย่างนํ ้าที่ระดับพื ้นท้ องนํ ้า ด้ วยกระบอกเก็บนํ ้าแบบแนวดิง่ ทุก 1 ชัว่ โมง ใช้ เวลาต่อเนื่อง 24
ชัว่ โมง เพื่อให้ ครบวัฎจักรนํ ้าขึ ้นนํ ้าลง ทําการตรวจวัดความเป็ นกรดเบส (pH) ด้ วยเครื่ อง pH meter ค่าความ
เค็ม (Salinity) ด้ วยเครื่ องReflactometer ตรวจสอบปริ มาณออกซิเจนละลาย (Dissolved oxygen) โดยวิธี
Azide modification of Winkler method ความเป็ นด่างของนํ ้า (Alkalinity) โดยวิธี Titration Method ความ
กระด้ าง (Hardness) โดยวิธี EDTA Titrimetric Method ปริ มาณไน
ไตรท์ (Nitrite) โดยวิธี Colorimetric method ปริ มาณออร์ โธฟอสเฟต (Ortho-phosphate) โดยวิธี Ascorbic
acid method (APHA et al, 1995) ปริ มาณแอมโมเนีย (Ammonia) ตรวจสอบโดยวิธี
Koroleff's Indophenol blue method (Grasshoff, 1976) และมีการใช้ ข้อมูลระดับนํ ้าขึ ้นนํ ้าลง (Royal Thai
Navy, 2016) มาประกอบการวิเคราะห์ร่วมด้ วย

ผลการศึกษา
ผลการตรวจวัดการเปลี่ยนแปลงคุณภาพนํ ้าในรอบวัน ที่บริ เวณพื ้นท้ องนํ ้าในแม่นํ ้าแม่กลอง ตําบลแหลม
ใหญ่ จังหวัดสมุทรสงคราม ในช่วงวันที่ 10-11 ตุลาคม 2559 ช่วงที่ตรวจวัดเป็ นช่วงนํ ้าผสม (semi-diurnal tide)
นํ ้าขึ ้นตอนกลางวัน และลงตอนกลางคืน มีพิสยั ของระดับนํ ้าขึ ้นนํ ้าลงเท่ากับ 1.6 เมตร (Fig.3) อุณหภูมินํ ้าใน
รอบวัน (ระดับผิวนํ ้า) เฉลี่ยอยูท่ ี่ 30.4±0.39 องศาเซลเซียส ความเป็ นกรดเบส (พีเอช) ของนํ ้า มีคา่ 8.3±.0.11
จัดอยูใ่ นเกณฑ์ที่เหมาะสมต่อการดํารงชีวิตของสัตว์นํ ้า ซึง่ กําหนดให้ มีคา่ อยูใ่ นช่วง 5-9
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Figure 3 Tidal elevation during 10-11 october 2016
ที่ระดับพื ้นท้ องนํ ้า ความเค็ม และความกระด้ าง มีแนวโน้ มสอดคล้ องกับการขึ ้นลงของกระแสนํ ้า
โดยมีคา่ ลดตํ่า ลงที่ช่วง เวลา 1.00-9.00 น.การเปลี่ยนแปลงค่าความเค็มในรอบวันค่อนข้ างกว้ าง มีพิสยั อยูท่ ี่ 527 psu (Fig. 4A) ความกระด้ างของนํ ้า มีพิสยั อยูท่ ี่ 726-5,460 มิลลิกรัมต่อลิตร ความเป็ นด่าง (Alkalinity) มีคา่
726-5,460 มิลลิกรัมต่อลิตร (Fig. 4B) ปริมาณออกซิเจนละลาย มีคา่ อยูใ่ นช่วง 0.89-1.92 มิลลิกรัมต่อลิตร
มีคา่ ตํ่ากว่าเกณฑ์ มาตรฐาน ซึง่ กําหนดให้ มีคา่ ไม่ตํ่ากว่า 3 มิลลิกรัมต่อลิตร (Fig. 4C) ปริ มาณแอมโมเนีย
0.021-0.230 มิลลิกรัม ต่อลิตร โดยมีคา่ สูงสุดที่ช่วงเวลา 22.00-1.00 น. เฉลี่ย 0.22±0.008 มิลลิกรัมต่อลิตร
ปริ มาณไนไตรท์ 0.050-0.116 มิลลิกรัมต่อลิตร (Fig. 4E) และปริ มาณออร์ โธฟอสเฟต 0.088-0.357 มิลลิกรัมต่อ
ลิตร (Fig. 4D)

(Figure 4B) Concentration of Hardness and Alkaline

(Figure 4A) water salinity

(Figure 4C) Concentration of Dissoved Oxygen
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(Figure 4E) Concentration of Ammonia and Nitrite

(Figure 4D) Concentration of Orthophosphate

สรุ ปและวิจารณ์
จากการศึกษาคุณภาพนํ ้าที่ระดับพื ้นท้ องนํ ้า บริ เวณปากแม่นํ ้าแม่กลอง จังหวัดสมุทรสงคราม พบว่า
อุณหภูมินํ ้า มีคา่ 30 องศาเซลเซียส ความเป็ นกรดเบส (pH) ของนํ ้า มีคา่ เท่ากับ 8 บริ เวณพื ้นท้ องนํ ้าเกิดสภาพ
ขาดออกซิเจน อย่างรุนแรง โดยมีปริ มาณออกซิเจนละลายเฉลี่ยเพียง 1.4 มิลลิกรัมต่อลิตร มีคา่ ตํ่ากว่าเกณฑ์
มาตรฐาน กรมควบคุม มลพิษ ซึง่ กําหนดว่าปริ มาณออกซิเจนละลาย ควรมีคา่ ไม่น้อยกว่า 4 มิลลิกรัมต่อลิตร
เมื่อสังเกตปริ มาณออกซิเจน ละลายในช่วงเวลา 21.00-01.00 น. มีคา่ เพียง 1.03-1.63 มิลลิกรัมต่อลิตร ในภาวะ
ที่แหล่งนํ ้ามีปริ มาณออกซิเจน ละลายนํ ้าตํ่า ซึง่ โดยทัว่ ไปจะน้ อยกว่า 2 มิลลิกรัมต่อลิตร สัตว์นํ ้าที่มีขนาดใหญ่จะ
ตายก่อน (Fred and Lee, 1990) สอดคล้ องกับเหตุการณ์การตายของปลากระเบนราหู
และปลากระพงขาวในครัง้ นี ้ การศึกษาคุณภาพนํ ้า บริ เวณปากแม่นํ ้าแม่กลองในอดีต พบว่าปริ มาณออกซิเจน
ละลายในฤดูแล้ ง (มีนาคมถึงเมษายน) มีคา่ ระหว่าง 1.07- 4.93 มิลลิกรัมต่อลิตร ในฤดูฝน (พฤษภาคมถึง
ตุลาคม) มีคา่ ระหว่าง 0.52-1.35 มิลลิกรัมต่อลิตร (ชัยพฤกษ์ , 2553) ปริ มาณออกซิเจนที่ละลายในแม่นํ ้าแม่
กลอง บริ เวณจังหวัดสมุทรสงคราม ในช่วงเดือนกันยายน ถึงเดือนพฤศจิกายน ปี 2549-2550 มีคา่ เฉลี่ย 5.7
มิลลิกรัมต่อลิตร (Thongdonphum et al., 2013) ค่าเฉลี่ยปริ มาณออกซิเจนละลายใน เดือนกันยายน ปี 2548
เท่ากับ 4.7 มิลลิกรัมต่อลิตร (Thongdonphum et al., 2011)
กอปรกับปริมาณแอมโมเนีย มีคา่ ความเข้ มข้ นสูงอย่างเห็นได้ ชดั โดยค่าเฉลี่ยปริ มาณแอมโมเนียในช่วงเวลา
ดังกล่าว มีคา่ เท่ากับ 0.22 มิลลิกรัมต่อลิตร อยูใ่ นระดับที่เป็ นอันตรายต่อสัตว์นํ ้า ความเข้ มข้ นของแอมโมเนียที่
ปลอดภัยต่อสัตว์นํ ้า อยูร่ ะหว่าง 0.5-0.6 มิลลิกรัมต่อลิตร (Lawson, 1995) ในนํ ้าที่มีความเค็มตํ่า ความเป็ นพิษ
ของแอมโมเนียจะสูงกว่าในนํ ้าที่มีความเค็มสูง ปริ มาณออกซิเจนที่ลดตํ่าลง จะยิ่งทําให้ ความเป็ นพิษของ
แอมโมเนีย
เพิม่ สูงขึ ้น และนอกจากนี ้ ความเป็ นพิษของแอมโมเนียยังผันแปรกับความ เป็ นกรดเบส(พี
เอช) ของนํ ้าด้ วย เมื่อพีเอชเพิม่ ขึ ้น จะเปลี่ยนสมดุลแอมโมเนียทั ้งสองรูป ทําให้ แอมโมเนียไม่แตกตัว ซึง่ มีความ
เป็ นพิษต่อสัตว์นํ ้า มีสดั ส่วนเพิ่มสูงขึ ้น
จึงอาจสรุปได้ วา่ สาเหตุการตายของสัตว์นํ ้า อาจเกิดได้ จากการขาดออกซิเจน เนื่องจากสภาพแวดล้ อมมี
ปริ มาณ ออกซิเจนที่ลดตํ่าลงอย่างฉับพลัน และแอมโมเนียเกิดความเป็ นพิษรุนแรงต่อสัตว์นํ ้า
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สมบัตขิ องดินตะกอนบริเวณแหล่ งหญ้ าทะเล อ่ าวคุ้งกระเบน จังหวัดจันทบุรี
The Properties of Sediment in Seagrass bed at Ao Khung Kraben, Chanthaburi Province.
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บทคัดย่ อ
ศึกษาสมบัติของดินตะกอนบริ เวณแหล่งหญ้ าทะเล อ่าวคุ้งกระเบน จังหวัดจันทบุรี โดยเก็บตัวอย่างดิน
ด้ วยท่อพลาสติกใส ที่มีเส้ นผ่านศูนย์กลางยาว 5 เซนติเมตรจากสถานีเก็บตัวอย่างทั้งหมด 19 สถานีที่กระจายทัว่
อ่าวทั้งบริ เวณที่มีหญ้ าทะเลและบริ เวณที่ไม่มีหญ้ าทะเลปกคลุม ผลการศึกษาพบว่าพื ้นตะกอนทัว่ ไปของอ่าวเป็ น
พื ้นทรายปนโคลนมีคา่ เฉลี่ยคิดเป็ นร้ อยละระหว่างกรวด ทรายและโคลนเลนเท่ากับ 8.04 : 56.11 : 35.85 ส่วน
ค่าเฉลี่ยของปริ มาณนํ ้าในดินตะกอนเท่ากับร้ อยละ 22.61 ของนํ ้าหนักดินแห้ ง 1 กรัม ในขณะที่ปริ มาณ
สารอินทรี ย์รวมในดินตะกอนมีคา่ เฉลี่ยเท่ากับร้ อยละ 5.992 ของนํ ้าหนักดินแห้ ง 1 กรัม ในการศึกษาครั้งนี ้แสดง
ว่าพื ้นตะกอนทัว่ ไปภายในอ่าวเป็ นพื ้นทรายปนโคลนมีปริ มาณกรวดและโคลนเลนแตกต่างกันเป็ นหย่อมตาม
พื ้นที่ ปริ มาณทรายสูงในบริ เวณที่มีหญ้ าคาทะเลปกคลุม (Enhalus acoroides) ดินตะกอนและสิ่งแวดล้ อมอื่น ๆ
มีความผันแปรตามพื ้นที่ที่มีการปกคลุมของหญ้ าทะเลต่างชนิดกัน และบริ เวณที่ไม่มีหญ้ าทะเลปกคลุม

ABSTRACT
Characterization of sediments in seagrass bed at Ao Khung Kraben, Chanthaburi Province
were studied. Sediment samples were collected by clear plastic tube with 5 cm diameter in 19
stations spread throughout the bay area with both seagrass vegetation and non-vegetated area. The
results found that bottom sediment of the bay was muddy sand, an average ratio of percentage of
gravel, sand and mud was 8.04: 56.11: 35.85. The average amount of water content was 22.61% in 1
g dry weight sediment, while the average amount of total organic matter was 5.992 % in 1 g dry
weight. However, the sediment throughout the bay had properties different between areas. Higher
amount of sand was in the area of Enhalus acoroides covered. Sediment and environmental factor
varied greatly between sites with different vegetation types.

Key Words: property of sediment, seagrass bed, Ao Khung Kraben, Chanthaburi Province
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คํานํา
ทะเลและมหาสมุท รเป็ น แหล่ง ที่ ทํ า หน้ า ที่ ใ นการกัก เก็ บ และหมุน เวี ย นคาร์ บ อนที่ ใ หญ่ ที่ สุด ในโลก
สามารถกักเก็บคาร์ บอนได้ ประมาณ 83 กรัมคาร์ บอนต่อตารางเมตรต่อปี แหล่งหญ้ าทะเลเป็ นหนึ่งบริ เวณที่มี
ความสามารถในการกักเก็บคาร์ บอนได้ สงู และยังเป็ นแหล่งกิจกรรมของสัตว์พื ้นทะเลที่สําคัญจนทําให้ เกิดเป็ น
วัฏจักรคาร์ บอน สามารถดูดซับคาร์ บอนที่อยู่ในบรรยากาศทําหน้ าที่เป็ นอ่างกักเก็บคาร์ บอน (carbon sink) ใน
ประเทศไทยมีพื ้นที่หญ้ าทะเลทั้งหมด 19 จังหวัด โดยจากการศึกษามวลชีวภาพ การเจริ ญเติบโต และผลผลิต
ของหญ้ าคาทะเลในอ่าวคุ้งกระเบน พบว่าจะมีมวลชีวภาพของใบ 146.37 กรั มนํา้ หนักแห้ งต่อตารางเมตร มี
อัตราการเจริ ญเติบโตของใบเฉลี่ย 1.52 เซนติเมตรต่อวัน (Vichkovitten, 1998) การศึกษาการกักเก็บคาร์ บอนใน
ดินตะกอนบริ เวณแหล่งหญ้ าทะเล พบว่าระดับความลึก และชนิดของหญ้ าทะเลในบริ เวณเขตตํ่ากว่าระดับนํ ้าลง
ตํ่าสุด (subtidal zone) มีความสามารถในการกักเก็บ คาร์ บอนแตกต่างอย่างมีนยั สําคัญ (Lavery et al., 2013)
และพบว่า ค่า δ13C ในแหล่งหญ้ าทะเลส่วนมากมาจากภายนอก ปริ มาณคาร์ บอนอินทรี ยสารไม่มีคา่ สหสัมพันธ์
ทางสถิตกิ บั ร้ อยละการปกคลุมของหญ้ าทะเล และมีข้อมูลของ δ13C ในแหล่งหญ้ าทะเลในเอเชียตะวันออกเฉียง
ใต้ น้อยมาก (Kennedy et al., 2010) ในฝั่ งอ่าวไทยมีแหล่งหญ้ าทะเลที่สําคัญคืออ่าวคุ้งกระเบน จังหวัดจันทบุรี
ตั้งอยู่ภายใต้ โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดําริ มีเนื ้อที่ของหญ้ าทะเล
ประมาณ 1,245 ไร่ โดยพบหญ้ าทะเล 2 ชนิด ได้ แก่ หญ้ าคาทะเล (Enhalus acoroides) และ หญ้ ากุยช่ายเข็ม
(Halodule pinifolia) สภาพพื ้นทะเลเป็ นทรายหยาบปนโคลน (สถาบันวิจยั และพัฒนาทรัพยากรทางทะเล
ชายฝั่ งทะเล และป่ าชายเลน, 2558) จากความสามารถในการกักเก็บคาร์ บอนทังที
้ ่มาจากหญ้ าทะเลและการกัก
เก็บจากภายนอกทําให้ แหล่งหญ้ าทะเลมีความเหมาะสมในการศึกษาสมบัติของดินตะกอนบริ เวณแหล่งหญ้ า
ทะเลทัง้ องค์ ป ระกอบตะกอนดิ น ปริ ม าณนํ า้ ในดิน และปริ ม าณสารอิ น ทรี ย์ ร วม เพื่ อ เป็ น ข้ อ มูล พื น้ ฐานถึ ง
ความสามารถในการกักเก็บและการหมุนเวียนคาร์ บอนของระบบนิเวศหญ้ าทะเลและเพื่อการใช้ ประโยชน์และ
จัดการในแหล่งหญ้ าทะเลแบบยัง่ ยืนต่อไป

อุปกรณ์ และวิธีการ
การศึกษาระดับความลึกของพืน้ ที่
ทําการสํารวจและเก็บข้ อมูลในช่วงเดือนกันยายน 2559 ในขณะนํ ้าลง กําหนดแนวสํารวจอ่าวคุ้งกระเบนทัว่
อ่าว ทั้งหมด 13 แนวสํารวจ (เหนือ – ใต้ ) โดยในแต่ละแนวสํารวจ มีสถานีเก็บตัวอย่าง แต่ละสถานีหา่ งกัน 200
เมตร รวมทั ้งหมด 157 สถานี บันทึกพิกดั ภูมิศาสตร์ ของแต่ละสถานีใน GPS (Global Position System) ใช้
พิกดั กริ ดแบบยูทีเอ็ม (Universal Transverse Mercator; UTM) ที่ 48P พิกดั 813350 mE – 1394600 mN ถึง
815850 mE - 1393400 mN ทําการวัดระดับนํ ้าเทียบกับตารางนํ ้ากรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรื อ บริ เวณแหลมสิงห์
(จันทบุรี) แล้ วจัดทําแผนที่แสดงเส้ นแนวระดับ (contour map) ตามระดับความลึกนํ ้า
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การศึกษาสมบัตขิ องดินตะกอน
จากการสํารวจพื ้นที่ศกึ ษาเบื ้องต้ น ได้ กําหนดจุดเก็บเป็ น 4 บริ เวณ ได้ แก่ บริ เวณจากฝั่งก่อนถึงแนว
หญ้ าทะเล บริ เวณแนวหญ้ าทะเลกุยช่ายเข็ม บริ เวณแนวหญ้ าทะเลผสม 2 ชนิด และบริ เวณแนวหญ้ าคาทะเล
ทั้งหมดรวม 19 สถานี ดัง Table 1
Table 1 Geographical locations of sampling site by GPS at Ao Khung Kraben, Chanthaburi Province.
Station
UTM Easting
UTM Northing
Remark*
1
813400
1394000
Ea
2
813600
1394800
NS
3
813600
1394600
Hp
4
813600
1394400
Mix
5
813600
1394200
Ea
6
813800
1394800
NS
7
813800
1394600
Hp
8
813800
1394400
Mix
9
813800
1394200
Ea
10
814200
1394900
NS
11
814200
1394800
Hp
12
814200
1394600
Mix
13
814202
1394400
Ea
14
815400
1394500
NS
15
815400
1394200
Hp
16
815400
1394000
Hp
17
815400
1393400
Mix
18
815400
1393000
Ea
19
815400
1392800
Ea
*NS : Non seagrass, Hp : H. pinifolia zone, Mix : Mix zone and Ea : E. acoroides zone.
- การศึกษาปริมาณนํา้ ในดินตะกอน (water content)
นําตัวอย่างดินตะกอนที่เก็บโดยท่อพลาสติกใสที่มีเส้ นผ่านศูนย์กลางยาว 5 เซนติเมตร เก็บตะกอนดิน
ลึก 10 เซนติเมตร ชัง่ นํ ้าหนักเปี ยกปริ มาณ 3 กรัม นําไปอบที่อณ
ุ หภูมิ 105 องศาเซลเซียสเป็ นเวลา 24 ชัว่ โมง
นํามาชัง่ นํ ้าหนักที่หายไป (Chuan and Sugahara,1984)
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- การศึกษาองค์ ประกอบตะกอนดิน
นําตัวอย่างดินตะกอนที่เก็บโดยท่อพลาสติกใสที่มีเส้ นผ่านศูนย์กลางยาว 5 เซนติเมตร ลึก 10
เซนติเมตร ไปอบให้ แห้ งที่อณ
ุ หภูมิ 105 องศาเซลเซียสเป็ นเวลา 24 ชัว่ โมงชัง่ นํ ้าหนักดินแห้ งจํานวน 50 กรัม
นําไปร่อนผ่านตะแกรงร่อนที่มีขนาดตา 2, 1, 0.5, 0.25, 0.125 และ 0.063 มิลลิเมตร นําตะกอนดินที่ร่อนได้ แต่
ละชั้นมาชัง่ นํ ้าหนักเพื่อจัดชนิดของอนุภาคตะกอนดินตาม Triangular graphs (Holme and McIntyre, 1984)
- การศึกษาปริมาณสารอินทรี ย์รวมในดินตะกอน (Total organic matter)
นําตัวอย่างตะกอนดินที่ได้ จากการใช้ ท่อพลาสติกใสที่มีเส้ นผ่านศูนย์กลางยาว 5 เซนติเมตร เก็บดิน
ตะกอนผิวหน้ าลึก 3 เซนติเมตร นําดินที่ได้ มาชัง่ นํ ้าหนักเปี ยกประมาณ 5 กรัมผึ่งแดดให้ แห้ ง นํามาบดและชัง่
นํ ้าหนักประมาณ 1 กรัม จากนั้นนําไปอบที่อณ
ุ หภูมิ 105 องศาเซลเซียส นาน 6 ชัว่ โมงเพื่อไล่ความชื ้น ทิ ้งไว้ ให้
เย็นในตู้ปลอดความชื ้นก่อนจะนําไปชัง่ นํ ้าหนัก (นํ ้าหนักก่อนเผา) หลังจากนันนํ
้ าไปเผาที่อุณหภูมิ 650 องศา
เซลเซียส นาน 3 ชัว่ โมง เมื่อตัวอย่างดินเย็นลงนํามาชัง่ นํ ้าหนักหาเถ้ าที่เหลือ (นํ ้าหนักหลังเผา) นํ ้าหนักที่หายไป
คือปริ มาณสารอินทรี ย์ในตะกอนดินตามวิธีการ Ignition loss (Holme and McIntyre, 1984)

ผล และวิจารณ์ ผลการศึกษา
การศึกษาระดับความลึกของพืน้ ที่
จากการศึกษาพบว่าพื ้นทะเลในอ่าวคุ้งกระเบนมีระดับความสูงจากระดับนํ ้าทะเลตั้งแต่ 50 เซนติเมตร
ถึงลึกประมาณ 300 เซนติเมตร โดยทางทิศใต้ ของอ่าวจะเป็ นร่ องนํ ้าเข้ าออกของเรื อประมงพื ้นบ้ านจึงมีความลึก
มากที่สดุ ในบริ เวณสถานที่ที่ทําการเก็บตัวอย่างดินตะกอนในแนวหญ้ าทะเลพบว่าจะมีความสูง 40 เซนติเมตร
ถึง 50 เซนติเมตร จากระดับนํ ้าทะเล ทางทิศเหนือจนถึงทิศตะวันออกของอ่าว (Figure 1 (A))
การศึกษาสมบัตขิ องดินตะกอน
ผลการศึกษาพบว่าขนาดอนุภาคของดินตะกอนโดยชั้นกรวด (gravel) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับร้ อยละ 8.04
และทั ้งหมดอยู่ในช่วงร้ อยละ 0.43 – 30.22 ต่อดินแห้ ง 1 กรัม ชั้นทราย (sand) มีคา่ เฉลี่ยเท่ากับร้ อยละ 56.11
และทั ้งหมดอยู่ในช่วงร้ อยละ 24.58 – 77.87 ต่อดินแห้ ง 1 กรัม ชั ้นโคลนเลน (silt – clay) มีคา่ เฉลี่ยเท่ากับร้ อย
ละ 35.85 และทั้งหมดอยูใ่ นช่วงร้ อยละ 19.99 – 63.20 ต่อดินแห้ ง 1 กรัม และค่าสารอินทรี ย์รวมในดินตะกอน มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับร้ อยละ 5.992 และทั้งหมดอยู่ในช่วง 2.576 – 10.994 ต่อดินแห้ ง 1 กรัม รายละเอียดใน Table 2
เมื่อพิจารณาตามแนวหญ้ าทะเลต่อลักษณะดินตะกอน พบว่าแนวจากฝั่ งก่อนถึงแนวหญ้ าทะเล ได้ แก่ สถานีที่ 2
6 10 และ 14 บริ เวณแนวหญ้ าทะเลกุยช่ายเข็ม ได้ แก่ สถานีที่ 3 7 11 15 และ 16 บริ เวณแนวหญ้ าทะเลผสม 2
ชนิด ได้ แก่ สถานีที่ 4 8 12 และ 17 บริ เวณแนวหญ้ าคาทะเล ได้ แก่ สถานีที่ 1 5 9 13 18 และ 19 โดยแนวที่ 1
แนวก่อนถึงแนวหญ้ าจะมีร้อยละของขนาดอนุภาคที่แตกต่างกัน แนวที่ 2 หญ้ ากุยช่ายเข็มจะมีร้อยละของกรวด
ทราย โคลนเลน เท่ากับ 64.2 : 32.3 : 3.5 ซึง่ เป็ นลักษณะของทรายปนโคลนเช่นเดียวกับ แนวที่ 4 ที่เป็ นแนวของ
หญ้ าคาทะเลที่มีร้อยละของกรวด ทราย โคลนเลน เท่ากับ 57.7 : 29.8 : 12.5 แต่เป็ นแนวที่มีร้อยละของกรวดสูง
ที่สดุ และพบว่าแนวระหว่างหญ้ าที่ทะเลทั้ง 2 ชนิดจะมีลกั ษณะของดินตะกอนเป็ นแบบผสม (Figure 1) จาก
สมบัตขิ องดินตะกอนส่วนใหญ่จดั ว่าดินตะกอนพื ้นทะเลในอ่าวคุ้งกระเบนเป็ นดินทรายปนโคลนสอดคล้ องกับการ
สํารวจในปี พ.ศ. 2558 (สถาบันวิจยั และพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่ งทะเล และป่ าชายเลน, 2558) และ
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จากการทําแผนที่แสดงเส้ นแนวระดับ (contour map) ของขนาดอนุภาคดินตะกอนทําให้ ทราบว่าพื ้นดินตะกอน
เป็ นทรายกระจายตัวพาดผ่านจากทิศเหนือจนถึงทิศตะวันออกของอ่าวคุ้งกระเบน (Figure 3 (E)) ซึ่งเป็ นแนว
หญ้ าทะเล และยังพบว่าในบริ เวณทิศเหนือมีประมาณสารอินทรี ย์ในดินสูง รองมาคือทิศตะวันออก (Figure 3
(C) โดยค่าสารอินทรี ย์ในดินของในอ่าวคุ้งกระเบนทังหมดจั
้
ดว่ามีค่าค่อนข้ างสูงถึงสูงมากตามการแปลผลของ
กรมพัฒนาที่ดิน (กรมพัฒนาที่ดิน, 2553) โดยทัว่ ไปขณะทําการสํารวจเป็ นช่วงเวลานํ ้าลงตํ่าสุด แต่บริ เวณที่มี
หญ้ าทะเลจะมีลกั ษณะเป็ นแอ่งนํ ้าขังตลอดเวลา โดยปริ มาณนํ ้าในดินตะกอนเฉลี่ยจะเท่ากับ ร้ อยละ 22.61 แต่
เมื่อพิจารณาตามแนวหญ้ าทะเลจะพบว่า บริ เวณก่อนถึงแนวหญ้ าทะเลมีปริ มาณนํ ้าในดินตะกอนใกล้ กันมาก
เฉลี่ยร้ อยละ 26.52 ส่วนแนวหญ้ ากุยช่ายเข็มกับแนวผสมระหว่างหญ้ าทะเล 2 ชนิดมีคา่ ใกล้ เคียงกันเฉลี่ยร้ อยละ
20.10 และ 20.99 และแนวหญ้ าคาทะเลจะมีคา่ เฉลี่ยร้ อยละ 23.30 (Figure 2)

Particle (grain) size (%)
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80%
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Silt-Clay

40%

Sand

20%
0%
2 6 10 14

3 7 11 15 16

4 8 12 17

NS

Hp

Mix

1 5 9 13 18 19 Station
Ea

Figure 1 Zonation of particle (grain) size in the study area. NS : Non Seagrass, Hp : H. pinifolia zone,
Mix : Mix zone and Ea : E. acoroides zone.
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Water content (%)
100.00
80.00
60.00
40.00

26.52

20.10

20.99

23.30
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Mix

Ea

20.00
0.00

Figure 2 The variation of water content among habitat types in study area. NS : Non Seagrass, Hp :
H. pinifolia zone, Mix : Mix zone and Ea : E. acoroides zone.
Table 2 The properties of sediment at Ao Khung Kraben, Chanthaburi Province
Station
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Water content

(%)
19.79
26.90
22.98
22.41
28.54
26.64
23.60
23.39
23.07
26.23
20.22
20.64
20.25
26.29
18.41
18.16
17.54
23.62
21.01

Total Organic
Matter (%)

Gravel (%)

3.416
10.219
2.697
10.993
8.157
8.760
2.576
4.759
9.711
4.455
4.540
7.196
2.780
7.313
2.752
6.038
2.957
6.872
7.646

2.70
30.21
2.77
5.68
15.80
12.21
3.47
0.43
19.84
3.98
4.42
12.35
6.05
4.86
2.39
3.68
0.85
8.40
12.62
913

Gain size
Sand (%)
Silt – Clay (%)
44.83
52.48
33.83
35.96
42.16
55.06
65.99
28.33
54.81
29.39
24.58
63.20
51.17
45.36
60.56
39.01
52.55
27.60
60.68
35.34
67.88
27.71
47.99
39.66
53.18
40.77
62.31
32.82
77.62
19.99
60.12
36.19
77.87
21.28
67.46
24.15
60.53
26.85

สาขาประมง
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A

B

C

D

E

F

Figure 3 The Contour Map of Deep Profile (cm.) (A), Water Content (%) (B), Total Organic Matter (%)
(C), Gravel (%) (D), Sand (%) (E) and Silt-Clay (%) (F) at station sites.
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สรุ ป
ดินตะกอนบริ เวณแหล่งหญ้ าทะเลในอ่าวคุ้งกระเบนเป็ นดินทรายปนโคลนมีสนั ทรายตังแต่
้ ทิศเหนื อ
จนถึงทิศตะวันออก ซึ่งเป็ นบริ เวณแหล่งหญ้ าทะเล และมีปริ มาณสารอินทรี ย์ในดินสูง เฉลี่ยร้ อยละ 5.99 ของ
นํ ้าหนักดินแห้ ง 1 กรัม ในแหล่งหญ้ าทะเลจึงมีความอุดมสมบูรณ์สงู และมีปริ มาณนํ ้าในดินใกล้ เคียงกันแม้ เป็ น
ช่วงเวลานํ ้าลงตํ่าสุด เฉลี่ยร้ อยละ 22.61 ของนํ ้าหนักดินแห้ ง 1 กรัม
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การใช้ ป๋ ุยนํา้ สกัดจากปุ๋ยหมักขุยมะพร้ าวในการปลูกข้ าวแบบนาโยน
Utilization of Compost Tea from Coir Pith Compost in Parachute Rice Transplantation
ศศิธร กู้สุวรรณวิจติ ร1* ธีรวุฒิ ลาภตระกูล1 สุดารัตน์ ตรี เพชรกุล2 และ แสงชัย เอกปทุมชัย2
Sasithorn Kusuwanwichid1*, Teerawut Laptrakoon1, Sudarut Tripetchkul2 and Saengchai Akeprathumchai2

บทคัดย่ อ
การศึกษานี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อใช้ ป๋ ยนํ
ุ ้าสกัดจากปุ๋ยหมักขุยมะพร้ าวทดแทนการใช้ นํ ้าหมักชีวภาพในการ
ปลูกข้ าวแบบนาโยน การศึกษาแบ่งเป็ น 2 ชุดทดลองดังนี ้ ชุดทดลองที่ 1 ใช้ นํ ้าหมักชีวภาพสูตรธาตุอาหารรวมซึง่
เป็ นสูตรที่เกษตรกรใช้ และชุดทดลองที่ 2 ใช้ ป๋ ยนํ
ุ ้าสกัดจากปุ๋ยหมักขุยมะพร้ าว ทําการเจือจางนํ ้าหมักชีวภาพ
และปุ๋ยนํ ้าสกัดจากปุ๋ยหมักขุยมะพร้ าวด้ วยนํ ้าในอัตราสัดส่วน 1:2,000 และ 1:500 (โดยปริ มาตร) ตามลําดับ ฉีด
พ่นในระหว่างการปลูกข้ าวในปริ มาณ 20 ลิตร/ไร่ /ครั้ง ในช่วงระยะข้ าวตั้งต้ น ระยะแตกกอ ระยะข้ าวตั ้งท้ อง และ
ระยะข้ าวออกรวง ผลการศึกษา พบว่า ความสูงของต้ นข้ าว จํานวนรวงต่อกอ เมล็ดข้ าวที่สมบูรณ์ตอ่ รวง ผลผลิต
การกระจายตัวของโรคและระดับความรุนแรงของโรคพืช ของทัง้ 2 ชุดทดลองไม่แตกต่างอย่างมีนยั สําคัญ ปุ๋ยนํ ้า
สกัดจากปุ๋ยหมักขุยมะพร้ าวสามารถช่วยลดการระบาดของโรคข้ าว ได้ แก่ โรคใบไหม้ (Blast) และ โรคใบจุดสี
นํ ้าตาล (Brown leaf spot)

ABSTRACT
This study aimed to apply compost tea produced from coir pith compost instead of bioextract in parachute rice transplantation. The study was divided into 2 treatments: (1) bio-extract
produced by farmers and (2) compost tea prepared from coir pith compost. Both preparations were
then diluted with water at the ratio of 1:2,000 and 1:500 (by volume), respectively, before applying to
plot at 20 liters/rai/time during the vegetative stage, tillering stage, flowering stage and ripening
stage. The results showed that rice height, panicle per tiller, healthy rice grains per panicle, rice yield,
distribution of phytopathogen and level of phytopathogen’s severity in the both treatments were not
significantly different. In addition, application of compost tea could effectively suppress the Blast and
Brown leaf spot diseases.

Keywords: compost tea from coir pith compost, rice disease suppression, parachute rice transplantation
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คํานํา
ข้ าวเป็ นพืชเศรษฐกิจที่สําคัญของประเทศไทย โรคระบาดที่พบในข้ าว ได้ แก่ โรครากเน่า โรคโคนเน่า โรค
กล้ าไหม้ โรคเมล็ดด่าง เป็ นต้ น (สํานักงานวิจยั และพัฒนาข้ าว กรมการข้ าว, 2555) อีกทังยั
้ งมีแมลงศัตรูพืช เช่น
มดง่าม ปลวก แมลงวันเจาะยอด แมลงค่อมทอง แมลงนูน ด้ วงหมักดํา ด้ วงแทะใบ ด้ วงดีด หนอนใย เพลี ้ยอ่อน
เพลี ้ยแป้ง และ ตัก๊ แตน เป็ นต้ น ที่มีการระบาดและทําลายผลผลิต แม้ จะมีปริ มาณน้ อยแต่ก็มีความสําคัญ การ
กําจัดและป้องกันศัตรู พืชดังกล่าวเกษตรกรส่วนใหญ่มกั ใช้ สารเคมีในการกําจัดศัตรู พืช ผลกระทบที่ตามมาคือ
ความเสื่อมโทรมของดิน แหล่งนํ ้า และสุขภาพของเกษตรกร ในปั จจุบนั เกษตรกรไทยผู้ปลูกข้ าวบางส่วนหันมาใช้
นํ ้าหมักชีวภาพทดแทนการใช้ ป๋ ยเคมี
ุ และยาฆ่าแมลงในการปราบศัตรูพืชหรื อโรคพืช อย่างไรก็ตามสมบัติของนํ ้า
หมักชีวภาพมีแตกต่างกันขึ ้นกับวัตถุดิบที่ใช้ (กองเกษตรเคมี, 2545) การนําไปใช้ ต้องนํานํ ้าหมักชีวภาพหลาย
สูตรมาผสมกันเพื่อให้ นํ ้าหมักมีธาตุอาหารและคุณสมบัตติ รงตามวัตถุประสงค์ การนํานํ ้าหมักชีวภาพไปใช้ งานจึง
มีความยุง่ ยากและซับซ้ อนทังในการผลิ
้
ตและใช้ งาน นอกจากนี ้ความหลากหลายของสูตรที่ใช้ ยงั ไม่มีความชัดเจน
ในการยืนยันเรื่ องคุณภาพ ซึง่ หากเกษตรกรนําไปใช้ ประโยชน์โดยไม่ทราบคุณสมบัติของนํ ้าหมักชีวภาพที่ชดั เจน
อาจเกิดผลกระทบต่อพืชและดินได้
ปุ๋ยนํ ้าสกัดคือ
ของเหลวที่สกัดออกมาจากปุ๋ยหมักโดยเทคนิคในการทําทั้งแบบให้ อากาศหรื อไม่ให้
อากาศ (aerobic or anaerobic) ของเหลวที่สกัดออกมานี ้ยังคงมีสารอาหาร สารที่จลุ นิ ทรี ย์ผลิต และจุลนิ ทรี ย์
บางชนิดหลงเหลืออยู่ และสามารถใช้ เป็ นสารอาหารสําหรับพืชเพื่อการเจริ ญเติบโต เนื่องจากมีสารอาหารต่างๆ
โดยเฉพาะกรดอินทรี ย์และฮอร์ โมนพืช (Ingham, 2005; Scheuerell, 2003; Scheuerell and Mahaffee, 2002)
ในการศึกษาที่ผา่ นมารายงานว่าปุ๋ยนํ ้าสกัดสามารถช่วยยับยั้งจุลนิ ทรี ย์ก่อโรคในพืชได้ เช่น โรคโคนเน่าดําในต้ น
ข้ าว (Manandhar and Yami, 2008) โรครากเน่าและจุดดําในหัวมันฝรั่ง (Al-Mughrabi et al., 2008) โรคราแป้ง
และราสีเทาในผลมะเขือเทศ (Kone et al., 2010) และโรคราแป้งในกุหลาบ (Scheurell and Mahaffee, 2002)
ฟั กทอง องุน่ และมันฝรั่ง (Lanthier, 2007) เป็ นต้ น
ขุยมะพร้ าวเป็ นวัสดุเหลือทิ ้งจากกระบวนการแปรรูปมะพร้ าวในขันตอนการตี
้
เส้ นใยมะพร้ าวจากเปลือก
มะพร้ าว ในปี พ.ศ. 2554 มีขยุ มะพร้ าวเหลือทิ ้งประมาณ 189,957 ตัน หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 18 ของปริ มาณ
ผลผลิตทังหมด
้
ประมาณ 1,055,318 ตัน/ปี (สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2555) การปล่อยทิ ้งไว้ โดยไม่มีการ
ใช้ ประโยชน์อาจก่อให้ เกิดปั ญหาด้ านอากาศและสุขภาพของประชาชน ในการศึกษาที่ผ่านมาโดยพรทิพย์ เฟื่ องว
รวงศ์ (2551) ได้ มีการนําขุยมะพร้ าวมาทําเป็ นปุ๋ยหมักขุยมะพร้ าว ปุ๋ยหมักขุยมะพร้ าวที่ได้ มีธาตุอาหารตาม
มาตรฐานปุ๋ยอินทรี ย์กําหนด (กรมวิชาการเกษตร, 2548) แต่ประสิทธิ ภาพในการป้องกันกํ าจัดศัตรู พืชยังไม่มี
รายงานการศึกษา ในปี 2558 ศศิธร กู้สวุ รรณวิจิตร และคณะ จึงได้ ศึกษาการทําปุ๋ยนํ ้าสกัดจากปุ๋ยหมักขุย
มะพร้ าว พบว่า ปุ๋ยนํ ้าสกัดดังกล่าวมีสารประกอบฟี นอลิกในปริ มาณมาก รวมทั้งกรดอินทรี ย์ชนิดต่างๆ (Thiem
and Gooeliñska, 2004; Biaèczyk et al., 1999) ในหลายงานวิจยั ที่ผ่านมาได้ มีการนําปุ๋ยนํ ้าสกัดไปใช้ ในการ
ทดสอบเชื ้อก่อโรคในข้ าว เช่น โรคใบจุดสีนํ ้าตาล (Brown leaf spot) และ โรคใบขีดสีนํ ้าตาล (Narrow brown
leaf spot) ในข้ าว (Sultana, 2012), โรคใบไหม้ (Late blight) (Weltzein, 1990), โรค Fusarium wilt (Kai,
1990) และ โรคใบจุด (Leaf spot) (Wickramaarachchi et al., 2003) พบแนวโน้ มการลดลงของโรคในข้ าว
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ดังนั้นการศึกษานี ้จึงสนใจใช้ ป๋ ยนํ
ุ ้าสกัดจากปุ๋ยหมักขุยมะพร้ าวเพื่อเป็ นธาตุอาหารและสารยับยังการเจริ
้
ญของ
เชื ้อก่อโรคในการปลูกข้ าวแบบนาโยนทดแทนการใช้ นํ ้าหมักชีวภาพ

อุปกรณ์ และวิธีการ
วัสดุท่ ใี ช้ ในการศึกษา
ข้ าวสายพันธุ์มะลิ 105, ปุ๋ยนํ ้าสกัดจากปุ๋ยหมักขุยมะพร้ าว (เตรี ยมในห้ องปฏิบตั กิ าร) และ นํ ้าหมัก
ชีวภาพสูตรธาตุอาหารรวม (N, P, K) (เตรี ยมโดยเกษตรกรในพื ้นที่)
การเตรี ยมนํา้ หมักชีวภาพ (สูตรธาตุอาหารรวมและสูตรไล่ แมลงศัตรู พืช) และปุ๋ยนํา้ สกัดจากปุ๋ย
หมักขุยมะพร้ าว
(1) นํ ้าหมักชีวภาพสูตรธาตุอาหารรวม
นํ ้าหมักชีวภาพสูตรพื ้นฐานที่เกษตรกรในพื ้นที่ใช้ อยูด่ ั้งเดิม ประกอบด้ วย นํ ้าหมักชีวภาพ 4 สูตรหลัก คือ
สูตร 1 (N) (ใช้ เศษปลา กากมะพร้ าว และ นํ ้าตาลทรายแดง อัตราส่วน 1:1:1 หมักทิ ้งไว้ 15 วัน), สูตร 2 (P) (ใช้
หน่อกล้ วย และ นํ ้าตาลทรายแดง อัตราส่วน 1:1 หมักทิ ้งไว้ 15 วัน), สูตร 3 (K) (ใช้ มะละกอสุก กล้ วยสุก และ
นํ ้าตาลทรายแดง อัตราส่วน 2:1:1 หมักทิ ้งไว้ 15 วัน) และ สูตรฮอร์ โมนพืช (ใช้ นํ ้านม และ นํ ้าซาวข้ าว อัตราส่วน
10:1 หมักทิ ้งไว้ ประมาณ 6 วัน)
ทําการผสมนํ ้าหมักชีวภาพทั้ง 4 สูตร ในอัตราส่วนที่แตกต่างกัน เพื่อให้ ได้ ธาตุอาหารที่มีความเหมาะสม
กับพืชในแต่ละช่วงอายุ สูตรบํารุงต้ น/ใบ (N) (สูตร 1:สูตร 2:สูตร 3:สูตร 4 = 5:1:2:1) ใช้ ช่วงระยะข้ าวตั้งต้ นถึง
ช่วงข้ าวแตกกอ (อายุข้าวประมาณ 30-90 วัน), สูตรบํารุงท้ อง (P) (สูตร 1:สูตร 2:สูตร 3:สูตร 4 = 2:2:2:2) ใช้ ช่วง
ระยะข้ าวตั้งท้ อง/แทงช่อดอก (อายุข้าวประมาณ 90-120 วัน) และ สูตรบํารุงเมล็ด (K) (สูตร 1:สูตร 2:สูตร 3:สูตร
4 = 2:1:5:1) ใช้ ช่วงระยะข้ าวสร้ างนํ ้านม (อายุข้าวประมาณ 130 วัน) คุณภาพนํ ้าหมักชีวภาพแสดงใน Table 1
(2) ปุ๋ยนํ ้าสกัดจากปุ๋ยหมักขุยมะพร้ าวแบบให้ อากาศ
นําปุ๋ยหมักขุยมะพร้ าวผสมกับนํ ้าในสัดส่วน 1:10 (โดยนํ ้าหนัก) และกากนํ ้าตาลร้ อยละ 10 ของนํ ้าหนัก
รวมทั้งหมด ทําการสกัดแบบให้ อากาศ (Brewing) ณ อุณหภูมิห้อง เป็ นเวลาอย่างน้ อย 24 ชัว่ โมง จากนั ้นทําการ
กรองและนําส่วนใสที่ผา่ นการกรองไปใช้ คุณภาพปุ๋ยนํ ้าสกัดแสดงใน Table 1
การทดสอบการใช้ ป๋ ุยนํา้ สกัดจากปุ๋ยหมักขุยมะพร้ าวในการปลูกข้ าว
การทดลองปลูกข้ าวแบบนาโยนในพื ้นที่นานํ ้าฝน โดยแผนการทดลองเป็ นแบบสุ่มตลอด (Completely
Randomized Design; CRD) แบ่งเป็ น 2 ตํารับ คือ ตํารับที่ฉีดพ่นด้ วยนํ ้าหมักชีวภาพ (สูตรทีเกษตรกรใช้ ) (T1)
และ ตํารับที่มีการฉีดพ่นด้ วยปุ๋ยนํ ้าสกัดจากปุ๋ยหมักขุยมะพร้ าว (T2) ทําการทดลอง 10 ซํ ้า (replications) วิธีการ
ปลูกเริ่ มจากการเตรี ยมดินโดยการไถกลบตอซัง ไถดะ และทําการไถแปรก่อนการโยนกล้ า 1-3 วัน นํากล้ าอายุไม่
เกิน 2 สัปดาห์ โยนลงในแปลงนาให้ มีระยะห่างประมาณ 20x20 ซม2./ต้ น หลังปลูกข้ าวฉีดพ่นนํ ้าหมักชีวภาพ
และปุ๋ยนํ ้าสกัดที่เจือจางด้ วยนํ ้าในอัตราส่วน 1:2000 และ 1:500 โดยปริ มาตร ตามลําดับ ปริ มาณการใช้ 20
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ลิตร/ไร่/ครั้ง ในชุดทดลองที่ 1 (T1) ทําการฉีดพ่นนํ ้าหมักชีวภาพสูตรผสม 1 (N) ในช่วงข้ าวตั้งต้ น และแตกกอ สูตร
ผสม 2 (P) ในช่วงข้ าวตั้งท้ อง และ สูตรผสม 3 (K) ในช่วงข้ าวออกรวง สําหรับชุดทดลองที่ 2 (T2) ฉีดพ่นปุ๋ยนํ ้า
สกัดจากปุ๋ยหมักขุยมะพร้ าวทางใบทุกเดือน เพื่อการบํารุ งต้ นข้ าว แต่หากเกิดการระบาดของโรคพืชและแมลง
ศัตรู พืชในอัตราที่สงู ให้ ทําการฉีดพ่นถี่ขึ ้นเป็ นทุกๆ 7 วัน ก่อนการเก็บเกี่ยว มีการระบายนํ ้าออกจากแปลงก่อน
10-15 วัน ทําการตรวจวัดการเจริ ญเติบโตของข้ าวในด้ านความสูงและจํานวนการแตกกอ รวมทั ้งการกระจายตัว
ของโรคพืชและการเข้ าทําลายใบข้ าวของแมลงศัตรู พืชในช่วงตั ้งต้ น (ต้ นข้ าวเริ่ มแตกกอ) ช่วงต้ นข้ าวแตกกอ ช่วง
ต้ นข้ าวตั้งท้ อง และ ช่วงต้ นข้ าวออกรวง ในช่วงเก็บเกี่ยวตรวจวัดจํานวนรวงข้ าว/กอ จํานวนกลุ่มดอกย่อย/รวง
จํานวนเมล็ดข้ าว/รวง เมล็ดข้ าวที่สมบูรณ์/รวง นํ ้าหนักเมล็ดข้ าว 1000 เมล็ด และ ผลผลิต
Table 1 Physico-chemical properties of compost tea from coir pith compost, and bio-extract
Bio-extract (Dilution 1 : 2000 v/v)
Compost tea from coir
Parameters
pith compost
Bio-extract 1 Bio-extract 2 Bio-extract 3
(Dilution 1 : 500 v/v)
(Nitrogen) (Phosphorus) (Potassium)
pH
4.95±0.02a
4.92±0.04a
5.32±0.03a
5.16±0.08a
EC (ds/m)
0.052±0.00a
0.048±0.01b 0.047±0.01b 0.043±0.00b
Nitrogen (%)
7.0x10-4a
4.3x10-4b
2.0x10-5c
3.2x10-4d
Phosphorus (%)
8.0x10-5a
1.0x10-4b
4.8x10-4c
4.4x10-4c
Potassium (%)
6.6x10-4a
6.1x10-4b
5.1x10-4c
8.0x10-4d
Phenolic compounds (mg/l)
6.69±0.04a
2.55±0.22b
2.26±0.06b
2.46±0.05b
Acetic acid (mg/l)
0.85±0.03a
nd
nd
nd
Butyric acid (mg/l)
0.64±0.05a
nd
nd
nd
Propionic acid (mg/l)
0.37±0.02a
nd
nd
nd
Germination index (GI)
112±15a
nd
nd
nd
nd = not determined. The different letters imply statistically significant difference at the confidence interval of 95%.

ผลและวิจารณ์ ผลการทดลอง
จํานวนต้ นข้ าว/กอและความสูง/ต้ น
จํานวนต้ นข้ าว/กอ และ ความสูงในชุดทดลอง T2 ที่มีการฉีดพ่นด้ วยปุ๋ยนํ ้าสกัดมีจํานวนกอไม่แตกต่าง
จากชุดทดลอง T1 ที่มีการฉีดพ่นด้ วยนํ ้าหมักชีวภาพสูตรพื ้นฐานที่ใช้ ในภูมิปัญญาของเกษตรกรอย่างมีนยั สําคัญ
ทางสถิติ (p>0.05) ดังแสดงในตารางที่ 2
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Table 2 Effect of compost tea, and bio-extract on number of tillers and plant height of transplanted rice
Ripening stage (100 days)
Treatments
No. of tillers/hill
Plant height (cm.)
Treatment 1 (T1)
7.10±3.14a
101.50±8.26a
Treatment 2 (T2)
9.20±1.93a
110.90±10.67a
T1: Bio-extract and T2: Compost tea from coir pith compost. The different letters imply statistically significant difference at the
confidence interval of 95%.

องค์ ประกอบของผลผลิตและผลผลิต
จากการตรวจวัดองค์ประกอบของผลผลิตในด้ านจํานวนรวง/กอ (Panicles/tiller) จํานวนกลุ่มดอกย่อย
(Spikelets) จํานวนเมล็ด/รวง (Grains/panicle) จํานวนเมล็ดข้ าวที่สมบูรณ์/รวง (Healthy rice grains/panicle)
นํ ้าหนักของเมล็ดข้ าว ตลอดจนปริ มาณผลผลิตรวมทั ้งหมด (Table 3) พบว่า ชุดทดลอง T2 ที่มีการฉีดพ่นด้ วยปุ๋ย
นํ ้าสกัดจากปุ๋ยหมักขุยมะพร้ าวมีจํานวนรวง/กอ เมล็ดข้ าวที่สมบูรณ์/รวง นํ ้าหนักเมล็ดข้ าว 1000 เมล็ด และ
ผลผลิตข้ าว ไม่แตกต่างจากชุดทดลอง T1 ที่มีการฉีดพ่นด้ วยนํ ้าหมักชีวภาพ แต่ชุดทดลอง T2 ให้ ผลผลิตข้ าว
(360 กิโลกรัม/ไร่ ) สูงกว่า ชุดทดลอง T1 ที่ให้ ผลผลิต 320 กิโลกรัม/ไร่ อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ ทั ้งนี ้อาจเป็ นผล
มาจากชุดทดลอง T2 ที่มีจํานวนต้ น/กอ สูงกว่า ประกอบกับการถูกทําลายโดยโรคและแมลงศัตรู พืชที่เกิดขึ ้นตํ่า
กว่าชุดทดลอง T1 (Figure 1)
Table 3 Effect of compost tea and bio-extract on grain yields and yield components of transplanted rice
Yield components
T1 (Bio-extract)
T2 (Compost tea)
a
Panicles/tiller (%)
93.3±9.9
93.3±7.7a
Spikelets/panicle
9.6±1.0a
9.5±1.0a
Grains/panicle
97.5±26.0a
93.0±26.1b
Healthy rice grains/panicle (%)
74.0±10.6a
73.4±4.9a
1000 grains weight (g)
28.4±4.0a
27.8±1.9a
Grain yield (Kg/rai)
320a
360a
Different letters indicate statistically significant difference at the confidence interval of 95%.

ประสิทธิภาพในการยับยัง้ โรคพืชและแมลงศัตรู พืช
โดยปกติข้าวจะมีการระบาดของโรคและแมลงศัตรูพืชสูงในช่วงข้ าวแตกกอและข้ าวตั ้งท้ อง การศึกษานี ้
จึงได้ ตดิ ตามวัดการเข้ าทําลายโดยแมลงศัตรูพืชโดยการตรวจวัดจํานวนใบที่ถกู กัดกินโดยแมลงและการกระจาย
ตัวของโรคพืช ตังแต่
้ ช่วงข้ าวตั ้งต้ นถึงช่วงข้ าวแตกกอ พบการเกิดโรคใบไหม้ (Blast) และ โรคใบจุดสีนํ ้าตาล
(Brown leaf spot) รวมทั้งพบการระบาดของหนอนมวนใบ (Figure 2) ในทั้ง 2 ชุดทดลอง พบการเข้ าทําลายของ
แมลงศัตรูพืช (Figure 1a) และการกระจายตัวของโรค (Figure 1b) เกิดขึ ้นสูงในช่วงข้ าวแตกกอ และ ลดลง

923

สาขาส่งเสริมการเกษตรและคหกรรมศาสตร์

การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 55

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

(1a)

a
a

a

level of phytopathogen’s severity
(% of infected leaf area in each leaf)

Distribution of phytopathogen
( of total damaged leaves per total leaves in each tiller))
(%

ในช่ววงข้ าวตังท้
้ อง ทังนี
้ ้ชุดทดลลอง T2 (ปุ๋ยยนํ ้าสกัด) มีร้ อยละของกาารเข้ าทําลายใบบโดยแมลงศัตรู
ต พืชและการร
กระจจายของโรคไมม่แตกต่างอย่างมีนยั สําคัญททางสถิติ (p>00.05) รวมทังเ้ เมล็ดข้ าวที่สมมบูรณ์ตอ่ รวง (Table
(
3) ไม่
แตกต่างกันอย่างมีมีนยั สําคัญทางสถิติ ประะสิทธิภาพในกการยับยังจุ
้ ลนิ ทรี
ท ย์ก่อโรคโดยยปุ๋ยนํ ้าสกัดจากปุ๋ยหมักขุย
มะพพร้ าวอาจมาจาากสารประกอบบฟี นอลิกและกรดอินทรี ย์ตางๆ
า่ (กรดอะซิซิตกิ กรดบิวททริ ริค และกรรดโพรพิโอนิก)
(Tabble 1) ซึง่ ในกาารศึกษาที่ผา่ นมารายงานว่
น
า สารประกอบบฟี นอลิก (Thiem and Goooeliñska, 20004) และ กรด
อินททรีี ย์ (Biaèczykk et al., 19999) นันมี
้ ฤทธิ์ในนการยับยังเชื
้ อก่
้อ อโรคพืช
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Figuure 1 Distribbution of phytopathogenn (1a) and level of phytopathogen’ss severity (11b) in each
(Treatment at different stagges of rice ddevelopmentt using bio-eextract: T1 () and treattment using
com
mpost tea froom coir pithh compost: T2 ( )). The different letters implyy statisticallyy significant
diffeerence at thee confidence interval of 955%.
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Figuure 2 Rice disseases and pests
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สรุ ป
จากการประยุกต์ใช้ ป๋ ยนํ
ุ ้าสกัดจากปุ๋ยหมักขุยมะพร้ าวโดยใช้ ฉีดพ่นในการปลูกข้ าวแบบนาโยน พบว่า
ปุ๋ยนํ า้ สกัดจากปุ๋ยหมักขุยมะพร้ าวสามารถใช้ ทดแทนนํา้ หมักชีวภาพได้ โดยไม่ส่งผลกระทบต่อองค์ประกอบ
ผลผลิตข้ าว และช่วยลดการระบาดของโรคข้ าว ได้ แก่ โรคใบไหม้ (Blast) และ โรคใบจุดสีนํ ้าตาล (Brown leaf
spot) ซึ่งสามารถลดได้ ประมาณร้ อยละ 50 โดยผลผลิตข้ าวที่ได้ สงู กว่าวิธีดั้งเดิมคือ การใช้ นํ ้าหมักชีวภาพสูตร
ผสมที่เกษตรกรใช้ ประมาณร้ อยละ 10
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ยุทธศาสตรการพัฒนาเกษตรอินทรียอ ยางยั่งยืน
Strategy for Development of sustainable Organic Farming
เทวัญ นันทวงศ 1*
Tewan Nunthawong1*

บทคัดยอ
งานวิจัยนี้มีจุดมุงหมายเพื่อจัดทํายุทธศาสตรการพัฒนาเกษตรอินทรียอยางยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงค
เพื่อพัฒนาสมมติฐานพลวัตหรือวงจรยอนกลับของระบบเกษตรอินทรียแบบยั่งยืน จัดกลุมครัวเรือนเกษตรกร
ตัวอยางจํานวน 136 ครัวเรือนดวยตัวแปรหลายตัวพรอมกันซึ่งประกอบดวยขนาดพื้นที่เกษตรกรรม ผลผลิตตอไร
และอั ต ราส ว นของกํ า ไรต อ ต น ทุ น ต อ ไร และหาอิ ท ธิ พ ลของขนาดพื้ น ที่ ก ารเกษตรต อ ผลผลิ ต ต อ ไร และต อ
อัตราสวนกําไร/ตนทุนตอไร วิธีการวิจัยประกอบดวย การทบทวนเอกสารที่เกี่ยวของกับเกษตรอินทรียและการ
จัดการภูมิทัศนเพื่อการเกษตร และเชื่อมโยงเหตุและผลในรูปของวงจรยอนกลับหรือสมมติฐานพลวัตดวยวิธีการ
คิดเชิงระบบ วิเคราะหการจัดกลุมครัวเรือนเกษตรกรดวยตัวแปรหลายตัวโดยใชสถิติ K-Means Cluster และหา
ความสัมพันธระหวางตัวแปรดวยสถิติการวิเคราะหถดถอยอยางงาย ขอมูลที่ใชในการวิเคราะหเปนขอมูลใน
โครงการชุมชนแปลงชีวมวลสูพลังงานและไบโอชารซึ่งไดรวบรวมโดยวิธีการสัมภาษณหัวหนาครัวเรือนเกษตรกร
โดยใชแบบสอบถาม ในเขตอําเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม ซึ่งเปนพื้นที่ทํานาปที่มีการใชปุยเคมีและยาฆา
แมลง และมีเปาหมายที่จะมีการพัฒนาเปนเกษตรอินทรีย โดยเนนขนาดพื้นที่ทําการเกษตรที่มีความเปนไปได
ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาที่ยั่งยืน

ABSTRACT
The goal of this research is to formulate strategy for sustainable development of an organic
agriculture. The working objectives are to develop the dynamic hypothesis or feedback loops of a
sustainable organic agriculture system ; to classify 136 agricultural households based on farm size,
production yield and the profit to cost ratio; and to examine the effects of farm size on yield as well
as on profit to cost ratio. Research methodology comprised literature reviews of the topics related
to organic farming , agricultural and landscape management; and formulated causal relationships
in the form of feedback loops using Systems Thinking ; classifying agricultural households using
K-means cluster, examining the effects of variables using Simple regression. Data for analysis
were selected from the Biomass to Energy and Biochar Community project, collected by
interviewing the heads of agricultural households , using questionnaires , in Plapak District, Nakhon
Phanom province. All were rainfed paddy fields using chemical inputs. It is expected to formulate
strategy to change to organic farming with possible farm sizes that can achieve sufficiency
economy and sustainable development concept.
Keywords: organic farming, sustainable agricultural development, sufficiency economy, agricultural landscape management
*Corresponding author; e-mail address: Tewannunthawong@gmail.com
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บทนํา
ปจจุบันแนวคิดของการทําเกษตรกรรมไดยอนกลับสูแบบธรรมชาติ ที่ไมมีการใชเคมีสังเคราะหอยางที่
มนุ ษ ยเ คยทํา เมื่ อ หมื่ น ปที่ แ ล ว การเพิ่ มขึ้ น ของประชากรและความกลั ว เรื่ อ งการขาดแคลนอาหารเปน แรง
ขับเคลื่อนใหเกิดการเปลี่ยนแปลงระบบการเกษตร จากระบบธรรมชาติมาเปนการใชเคมีสังเคราะหเพื่อการเพิ่ม
ผลผลิต “การปฏิวัติเขียว” (Green revolution) ที่เกิดขึ้นในป 2483 มีจุดมุงหมายในการเพิ่มผลผลิตของที่ดินโดย
ใชวิธีการทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (Mankel,2009) ซึ่งประกอบดวยการใชเมล็ดพันธุแบบใหมที่ใหผลผลิต
สูงแทนพันธุดั้งเดิม การลงทุนอยางเขมขนดานปุยเคมีสังเคราะหและยาฆาแมลง การควบคุมโรค การใช
เครื่องจักรกลการเกษตร และการจัดการดินและน้ํา ไดกลายเปนแบบจําลองของการเกษตรแผนใหมที่ขยายตัวไป
ทั่วโลกอยางรวดเร็ว อยางไรก็ดีการเกษตรแผนใหมที่ใชสารเคมีสังเคราะหไดสรางสารพิษตกคางในผลิตผลทาง
การเกษตรและกระบวนการผลิตที่ทําใหเกิดการปลอยกาซเรือนกระจก (greenhouse gases) ที่เชื่อวาเปนตนเหตุ
ของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลก (climate change) และสงผลกระทบยอนกลับในรูปของการเกิด
ภัยพิบัติทางธรรมชาติ (Serpil, 2012) เชน ความแหงแลง น้ําทวม ดินถลม และความไมมั่นคงทางอาหาร เพิ่ม
ความยากจน และปญหาอื่นๆตามมา ปจจัยดังกลาวสงผลใหแนวคิดของเกษตรแบบธรรมชาติไดรับการพิจารณา
จากผูผลิตและผูบริโภคใหกลับมาใหมในชื่อที่เรียกวา “การเกษตรอินทรีย” มีการกอตั้งองคกรระดับนานาชาติ
ไดแก International Federation of Organic Agriculture Movements มีชื่อยอวา IFAOM เปนผูกําหนด
มาตรฐานเกษตรอินทรีย ซึ่งในป 2557 มีประเทศทั่วโลกเขารวมเปนสมาชิกกวา 170 ประเทศ แตละประเทศได
นําเอามาตรฐานนี้ไปประยุกตเพิ่มเติมเฉพาะของแตละประเทศ มีการขยายพื้นที่เกษตรอินทรียทั่วโลกจาก 11
ลานเฮคตาร (68.75 ลานไร) ในป 2542 เปน 43.1 ลานเฮคตาร (269.37 ลานไร)ในป 2556 (BIOFACH, 2015)
ที่มาและพัฒนาการของเกษตรอินทรีย (organic agriculture)
Baron Walter James Northbourne เกษตรกรจากมหาวิทยาลัยออกฟอรด เปนคนแรกที่ใชคําวา
“เกษตรอินทรีย” (organic agriculture) ในหนังสือของเขาเรื่อง ”Look to the land“ ป 2483 โดยเขาไดอธิบาย
แนวคิดการทําฟารมเกษตรอินทรียที่สมดุลและรักษาหวงโซของการสงตออาหารและพลังงานระหวางสิ่งมีชีวิต
โดยไมตอ งใชปุยเคมีสังเคราะห (Kuepper,2010) ซึ่งแนวคิดของเขาไดเปนรากฐานของการเกิดกลุมเกษตร
อินทรี ย ขึ้น ในประเทศต า งๆ อย า งต อ เนื่ อ งในเวลาต อ มา จนเกิ ดการจั ด ตั้งสหพั นธ เกษตรอิ นทรี ย นานาชาติ
(IFOAM) ขึ้นที่เมือง แวรซาย ในประเทศฝรั่งเศสเมื่อป 2515 (Paull,2010) และไดนิยาม “เกษตรอินทรีย” วา
หมายถึงระบบการเกษตรที่สงเสริมกระบวนการผลิตอาหารและเสนใย ที่คํานึงถึงสิ่งแวดลอม สังคม เศรษฐกิจ ที่
สงผลยอนกลับสูความอุดมสมบูรณของดินในพื้นที่ที่มีการผลิต บนพื้นฐานของศักยภาพธรรมชาติของสิ่งมีชีวิต
รวมถึงภูมิทัศนที่มีอยูแลว เพื่อเพิ่มคุณภาพของการเกษตรทุกดานรวมทั้งสิ่งแวดลอมโดยไมใชปุยเคมีสังเคราะห
ยาฆาแมลง และเคมีเภสัช ในการตานทานตอโรคและการเพิ่มอัตราผลตอบแทน เกษตรอินทรียเปนหลักการที่
ยอมรับกันทั่วโลกและมีการกําหนดมาตรฐานของการปฏิบัติโดย IFOAM เนนการสนับสนุนระบบการเลี้ยง
ตัวเองไดในระดับทองถิ่นและระดับภูมิภาค (IFOAM,2006) ซึ่งมีหลักการสําคัญ 4 ดาน คือ
1. มิติดานสุขภาพ (health) คํานึงถึงสุขภาพของสิ่งมีชีวิต ดินและสิ่งแวดลอม
2. มิติดานนิเวศวิทยา (ecology) คํานึงถึงการรักษาระบบนิเวศเกษตร (agro-ecology system) ใหมี
ความสมบูรณโดยมีระบบการหมุนเวียนของสารอาหารและพลังงานอยางตอเนื่อง
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3. มิติด านความเปนธรรม (fairness) คํานึง ถึงการแบ งปนโอกาสในการใชทรั พยากรและการไดรั บ
ประโยชนจากสิ่งแวดลอมและอาหารที่มีคุณภาพอยางเทาเทียมกัน
4. มิติดานการเฝาระวัง (care) คํานึงถึงการมีระบบปองกันการทําลายสิ่งแวดลอมและสุขภาพ
มาตรฐานของเกษตรอินทรียในประเทศไทย
ปจจุบันหลายประเทศในโลกไดมีการกําหนดมาตรฐานการรับรองเกษตรอินทรียภายในประเทศของ
ตนเอง สําหรับประเทศไทยมีการใช มาตรฐานเกษตรอินทรีย (มกท.) ที่จัดทําขึ้นตามแนวทางมาตรฐานเกษตร
อินทรียขั้นพื้นฐานของ IFOAM ตั้งแตป พ.ศ.2542 และมีการปรับปรุงเรื่อยมาจนถึงปจจุบัน มกท.มีมาตรฐาน
คลอบคลุมดานตางๆไดแก การผลิต การปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว การแปรรูปผลิตภัณฑ การเก็บผลิตผล การ
ผลิตปจจัยการผลิตเพื่อการคา และอื่นๆที่เกี่ยวกับการปศุสัตว ซึ่งทําให มกท.สามารถใหบริการตรวจสอบและ
รับรองผลิตภัณฑอินทรียไดในทุกขั้นตอน (มกท, 2016)
ความแตกตางระหวางเกษตรอินทรียและเกษตรเคมีสงั เคราะห
Table 1 Practices of chemical fertilizer agriculture and organic agriculture indicated by X
Description
Natural seeds
Genetically modified organisms seeds (GMOs)
Integrated cropping systems
Monoculture cropping systems
Use of heavy machinery for land preparation and harvesting
Chemical synthetic fertilizer
Organic fertilizer
Pesticides
Chemicals in the treatment plant
Hydroponics systems plant
Nano materials production processing

Chemical agriculture

Organic agriculture
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

ปญหาที่ยังเปนที่ถกเถียงกันอยูในการทําการเกษตรอินทรียคือ ความสามารถในการผลิตที่ใหจํานวน
ผลผลิตนอยกวาการเกษตรแบบเคมีสังเคราะห 25% (Seufert ,2012) และจากการวิจัยผลผลิตขาวดวยระบบ
อินทรียเปนระยะเวลาตั้งแต 1-10 ป สวนใหญพบวา ผลผลิตขาวลดลง รอยละ 20-30 ในระยะปรับเปลี่ยนชวง
ระยะ 3 ปแรก (บุศราและคณะ,2554)ซึ่งอาจไมเพียงพอตอจํานวนประชากรที่เพิ่มขึ้น อยางไรก็ดีปจจุบันมี
เทคโนโลยีที่สามารถสนับสนุนกระบวนการผลิตพืชใหไดผลผลิตที่สูงกวา โดยไมตองใชปุยเคมีสังเคราะหและยา
ฆาแมลง เชน การปรับปรุงโครงสรางดินดวยถานชีวภาพ ”ไบโอชาร “ (Biochar) การวางระบบการปลูกพืช แบบ
ผสมผสาน (integrated farming system) และการปรับสภาพนิเวศเกษตรใหเหมาะสมกับชนิดพืชที่ปลูก ซึ่งเปน
การจัดการภูมิทัศนเกษตรเพื่อ ใหสามารถใชประโยชนที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติไดอยางมีประสิทธิภ าพ
สนับสนุนกระบวนการผลิตและคุณภาพของผลผลิตเกษตรอินทรีย
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การจัดการภูมิทัศนในพื้นที่เกษตร ( Agricultural Landscape Management )
การจัดการภูมิทัศน ในพื้นที่เกษตรหมายถึง การจัดการพื้นที่การเกษตรใหมีระบบนิเวศที่เอื้อตอการเพิ่มผลผลิต
การเกษตรโดยรักษาความสมบูรณของทรัพยากรดิน สิ่งมีชีวิตบนดินและใตดิน รวมทั้งสภาพแวดลอม (Rizzo,2012) หรือหมายถึง
การออกแบบและจัดทําโครงสรางความสัมพันธระหวางองคประกอบทางธรรมชาติกับองคประกอบที่มนุษยประดิษฐขึ้นใหอยู
รวมกันไดอยางกลมกลืนและสมดุลในดานความสวยงามและการใหประโยชนใชสอย (Miller,2003)
องคประกอบทางธรรมชาติ ไดแก ดิน น้ํา อากาศ และความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต องคประกอบของสิ่งประดิษฐจาก
มนุษย ไดแก การออกแบบการใชที่ดินใหเหมาะสมกับการเพาะปลูก การออกแบบและจัดทําโครงสรางพื้นฐานที่เอื้อตอการเกษตร เชน
ระบบน้ํา ระบบถนน ระบบขนสงปจจัยการผลิตและผลผลิต และระบบปองกันภัยพิบัติ เชน อุทกภัย และภัยแลง
องคประกอบทางธรรมชาติที่กระจายอยูในแตละพื้นที่การเกษตรมีความแตกตางกันในดานปริมาณ
คุณภาพและการเขาถึงเพื่อใชประโยชนในการจัดการทางดานเกษตร จึงตองอาศัยการจัดการโดยมนุษยเพื่อให
เกิดการเขาถึงองคประกอบทางธรรมชาติไดอยางมีประสิทธิภาพและมีความเทาเทียมในการใชประโยชนจาก
ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อการเกษตร ฉะนั้นการจัดการดังกลาวสามารถแบงออกเปน 2 ระบบ คือระบบการจัดการ
ฟารม และการจัดการภูมิทัศน
การจัดการฟารม จะเริ่มตนตั้งแตการเตรียมพันธุพืช การเตรียมดินในการเพาะปลูก การจัดแปลงการ
เพาะปลูกแบบหมุนเวียน การเก็บเกี่ยว การตลาด การจัดภูมิทัศน (Estrada-Carmona et al,2014)
ประกอบดวยการจัดระบบการใชที่ดินใหถูกตองตามกฎหมาย และเหมาะสมกับชนิดพืชที่ปลูก ปรับโครงสราง
ดินใหมีสภาพแวดลอมที่เหมาะกับความหลากหลายสิ่งมีชีวิตเพื่อใหมีการทําเกษตรที่อิงกับธรรมชาติแบบยั่งยืน
การจัดหาแหลงน้ํา จัดทําโครงสรางพื้นฐาน เชน ถนน คลองสงน้ํา และคลองระบาย โรงเรือนในแปลงเกษตร
การสร า งระบบป อ งกั น ภั ย พิ บั ติ เช น น้ํ า ท ว ม ลมพายุ ไฟป า ที่ เ กิ ด โดยธรรมชาติ ห รื อ มนุ ษ ย เ ป น ผู ก อ เหตุ
จัดระบบเครือขายชุมชนใหมีสวนรวมในการจัดการภูมิทัศน ตั้งแตระบบการวางแผน การลงมือปฏิบัติ การจัด
การเกษตร โดยรวมกันการดูแลรักษาธรรมชาติและภูมิทัศน ใหสอดคลองกับหลักการเกษตรอินทรีย 4 ดานคือ
1) ดานสุขภาพสิ่งมีชีวิต และดิน 2) ดานนิเวศน 3) ดานความเทาเทียม 4) ดานการเฝาระวัง
โดยสรุป การทําฟารมเกษตรอินทรียเพื่อใหเกิดความยั่งยืน จําเปนตองมีการจัดการดานการเกษตรที่มี
ระบบภูมิทัศนสนับสนุนซึ่งอาจเปนภูมิทัศนที่มีอยูแลวตามธรรมชาติหรือมนุษยสรางขึ้น และมีชุมชนที่เขมแข็ง
เนื่องจากไมมีการใชปุยเคมีและยาฆาแมลง ระบบภูมิทัศนจะตองมาชวยเรื่องการเขาถึงองคประกอบของ
การเกษตร เช น การเข า ถึ ง แหล ง น้ํ า การปรั บ ปรุ ง ดิ น การป อ งกั น ระบบภั ย พิ บั ติ ที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น งานวิ จั ย นี้ มี
วัตถุประสงคเพื่อพัฒนาสมมติฐานพลวัตหรือวงจรยอนกลับของระบบเกษตรอินทรียอยางยั่งยืน การจัดกลุม
เกษตรกรตัวอยางดวยตัวแปร คือ ขนาดพื้นที่การเกษตร ผลผลิตตอไร และอัตราสวนกําไรตอตนทุนตอไร และ
หาอิทธิพลของขนาดพื้นที่การเกษตรตอผลผลิตตอไรและตออัตราสวนกําไรตอตนทุนตอไร ของการทําเกษตรใน
ระบบการใชปุยสังเคราะห เพื่อเปนแนวทางในการปรับเปลี่ยนเปนเกษตรอินทรีย
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อุปกรณและวิธีการ
การรวบรวมขอมูล
ขอมูลที่ใชในการสรางสมมุติฐานพลวัต (อรสา,2552) รวบรวมจากการทบทวนเอกสารที่เกี่ยวของกับ
เกษตรอินทรีย การจัดการเกษตรอยางยั่งยืน และการจัดการภูมิทัศน ขอมูลที่ใชในการวิเคราะหความสัมพันธ
ระหวางขนาดพื้นที่เพาะปลูกและผลผลิตตอไรและระหวางขนาดพื้นที่เพาะปลูกและอัตราสวนกําไรตอตนทุน ได
คัดเลือกจากฐานขอมูลเกษตรกรในโครงการวิจัยและพัฒนาเรื่องชุมชนแปลงชีวมวลสูพลังงานและไบโอชาร ซึ่งได
มีการสํารวจในชวงป 2557-2558 โดยคัดเฉพาะครัวเรือนที่มีขอมูลตัวแปรทีต่ องการครบถวน คือ ขนาดพืน้ ที่
เกษตรทํานา ผลผลิตตอไร ตนทุนการผลิตทั้งหมด และ รายไดจากการขายทั้งหมด
สมมติฐานในการวิเคราะหความสัมพันธ
1. ขนาดของพื้นที่เกษตรมีอิทธิพลตอผลผลิตตอไร
2. ขนาดของพื้นที่เกษตรมีอิทธิพลตออัตราสวนกําไรตอตนทุนตอไร
การสังเคราะหและวิเคราะหขอมูล
เครื่องมือที่ใชในการสังเคราะหองคความรูทีไดจากการทบทวนเอกสารเพื่อสรางสมมติฐานพลวัต คือวิธี
คิดเชิงระบบ (Systems Thinking) เครื่องมือสถิติที่ใชในการวิเคราะหการจัดกลุมตัวแปรหลายตัว คือ K-means
cluster และสถิติที่ใชในการวิเคราะหความสัมพันธเพื่อหาอิทธิพลของตัวแปร คือ การวิเคราะหถดถอยอยางงาย

ผลและวิจารณผลการทดลอง
สมมติฐานพลวัตระบบเกษตรอินทรียแบบยั่งยืน
จากการตรวจสอบเอกสารดานเกษตรอินทรียและที่เกี่ยวของในบทนําสามารถสังเคราะหใหอยูในรูปของ
สมมติฐานพลวัตหรือวงจรยอนกลับของระบบเกษตรอินทรียอยางยั่งยืน ดังรูปที่ 1 ซึ่งเปนระบบที่ประกอบดวย
วงจรยอนกลับเชิงลบหรือวงจรสมดุล 2 วงจร (วงจรลบ—ระบบที่มีองคประกอบภายในทํางานขัดแยงกันเพื่อ
รักษาความสมดุลของระบบ) และวงจรยอนกลับเชิงบวก 1 วงจร (วงจรบวก—ระบบที่มีองคประกอบภายใน
ทํางานเสริมกันซึ่งอาจเสริมกันแลวเติบโตหรือเสื่อม) วงจรที่ 1 (วงจรลบ) ประกอบดวยการจัดการเกษตรแบบ
ยั่งยืนและการจัดการภูมิทัศน ทํางานรวมกันในระบบสมดุล หมายความวา ถามีระบบธรรมชาติที่ชวยสนับสนุน
การจัดการเกษตรแบบยั่งยืนไดนอย ความตองการในการจัดการภูมิทัศนจะเพิ่มขึ้น และถาการจัดการภูมิทัศน
เพิ่มขึ้น จะสงผลใหการเกษตรมีโอกาสยั่งยืน (บุศรา,2554;ศานิต,2558;Rizzo,2012) วงจรที่ 2 (วงจรลบ)
ประกอบดวย การจัดการภูมิทัศน ภัยพิบัติ และการจัดการเกษตรยั่งยืน ทํางานรวมกับเพื่อรักษาความสมดุล
หมายความวาถามีการจัดการภูมิทัศนดานการปองกันภัยพิบัติ เชน มีระบบปองกันน้ําทวม น้ําแลง เปนตน
โอกาสไดรับความเสียหายจากภัยพิบัติจะนอยลง ทําใหมีโอกาสมากขึ้นในการจัดการการเกษตรไดอยางยั่งยืน
(บุศรา,2554;ศานิต,2558;Muller,2009) วงจรที่ 3 (วงจรบวก) ประกอบดวยเครือขายความรวมมือของชุมชน
การจัดการเกษตรอยางยั่งยืน และรายไดจากการเกษตร ทํางานรวมกันเพื่อการเติบโตหรืออาจเสื่อม หมายความ
วา ถ า เครื อ ขา ยชุ ม ชนมี สว นร ว มมากในทุ ก ระดั บตั้ ง แต ก ารวางแผนจนถึง การดู แ ลรัก ษา จะส ง ผลให ก ารจั ด
การเกษตรแบบยั่งยืนเกิดขึ้นไดงาย และเมื่อการเกษตรมีความยั่งยืน จะสงผลใหมีรายไดการเกษตรเพิ่มขึ้น การ
ทํางานในลักษณะนี้จะทําใหระบบเปลี่ยนแปลงในทางที่เติบโต ในทางกลับกันถาเครือขายชุมชนมีสวนรวมนอย
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ในทุกระดับตั้งแตการวางแผนจนถึงการดูแลรักษา จะสงผลใหการจัดการเกษตรแบบยั่งยืนเกิดขึ้นไดยาก และเมื่อ
การเกษตรไม มี ค วามยั่ ง ยื น จะส ง ผลให มี ร ายได ก ารเกษตรน อ ย การทํ า งานในลั ก ษณะนี้ จ ะทํ า ให ร ะบบ
เปลี่ยนแปลงในทางที่เสื่อมลงหรือเรียกอีกอยางวาวงจรอุบาทว (บุศรา,2554;UNSD,2015) จะเห็นวาการจัด
การเกษตรอยางยั่งยืนจะขึ้นกับองคประกอบทางธรรมชาติ ภัยพิบัติ การจัดการภูมิทัศนและการมีสวนรวมของ
ชุมชน ขณะที่การจัดการภูมิทัศนขึ้นอยูกับการจัดการเกษตรแบบยั่งยืนและการมีสวนรวมของชุมชน การมองเห็น
โครงสรางความสัมพันธขององคประกอบในระบบยอนกลับ ทําใหเห็นกลไกการทํางานของระบบวากําลังมีการ
เปลี่ ย นแปลงในทางที่ เ ติ บ โตหรื อ เสื่ อ ม ทํ า ให ส ามารถแก ป ญ หาได อ ย า งรวดเร็ ว เป น การประหยั ด เวลาและ
ทรัพยากร เนื่องจากสามารถแกปญหาเฉพาะองคประกอบที่มีความออนไหวตอระบบมากที่สุดไดทันทวงที

Figure 1 Feedback loops/dynamic hypothesis of sustainable organic agriculture
ผลการจัดกลุม ตัวอยางครัวเรือนเกษตรกรดวยตัวแปรหลายตัว
ผลการจัดกลุมเกษตรกรที่ทํานาปในอําเภอปลาปาก จังหวัดนครพนมจํานวน 136 ครัวเรือน ออกเปน 2
กลุม และ 3 กลุม ดวยตัวแปรหลายตัวพรอมกันไดแก ขนาดพื้นที่เกษตรกรรม ผลผลิตตอไร และอัตราสวนกําไร
ตอตนทุนตอไร โดยใช K-means cluster พบวาการแบงเปน 2 กลุมใหความหมายไดดีกวา เนื่องจากคาเบี่ยงเบน
มาตรฐานขนาดพื้นที่เกษตรของกลุมยอย ไมตางกันมากคือมีคา 12 และ 14 ตามลําดับ ขณะที่แบงเปน 3 กลุม
จะแตกตางกันมากคือมีคา 30, 59 และ 50 เรียงตามลําดับ และขนาดพื้นที่เกษตรของกลุมยอย 2 และ 3 มีขนาด
ใกลเคียงกัน ที่นาสังเกตคือกลุมที่มีพื้นที่เกษตรขนาดเล็กจะมีผลผลิตตอไรสูงกวาพื้นที่เกษตรที่มีขนาดใหญกวา
แตอัตราสวนกําไรตอตนทุนตอไรของแปลงเกษตร (นา) ขนาดเล็กจะต่ํากวาแปลงนาขนาดใหญ (ตารางที่ 2)
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Table 2 Classify agricultural households using K-means cluster
Variable description

Average size of farm land (Rai)

Cluster by 2 Groups
(No. of group members)
1 (40)
2 (96)
15.15
23.70

Cluster by 3 groups
(No. of group members)
1(14)
2(60)
3(62)
12.36
21.13
23.22

Profit/cost / Rai

2.68

2.82

1.99

2.58

3.15

542.68

220.35

701.68

163.82

374.32

Production yield (kg.) / Rai

อิทธิพลของขนาดพื้นที่ทําเกษตรตอผลผลิตตอไร
จากตารางที่ 3,4 พบวา ขนาดพื้นที่เพาะปลูกและผลผลิตตอไรมีความสัมพันธกันในระดับต่ํามาก (คา
สัมประสิทธิ์ความสัมพันธ = .197) และจากตารางที่ 4 พบวาขนาดพื้นที่เพาะปลูกแทบไมมีอิทธิพลตอผลผลิตตอ
ไร เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงขนาดพื้นที่เพาะปลูกอธิบายการเปลี่ยนแปลงของผลผลิตตอไรไดเพียงรอยละ 4
(คาสัมประสิทธิ์การตัดสินใจ R2 = .039)
อิทธิพลของขนาดพื้นที่ทําเกษตรตออัตราสวนกําไรตอตนทุน
จากตารางที่ 5,6 พบวา ขนาดพื้นที่เพาะปลูกและอัตราสวนกําไรตอตนทุนตอไรมีความสัมพันธกันใน
ระดับต่ํามาก (คาสัมประสิทธิ์ความสัมพันธ = .309) และจากตารางที่ 6 พบวาขนาดพื้นที่เพาะปลูกมีอิทธิพลตอ
อัตราสวนกําไรตอตนทุนตอไรนอยมาก เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงขนาดพื้นที่เพาะปลูกอธิบายการเปลี่ยนแปลง
ของอัตราสวนกําไรตอตนทุนตอไร ไดเพียงรอยละ 10 (คาสัมประสิทธิ์การตัดสินใจ R2 = .096)
Table 3 ANOVAb Table for an analysis of an effect of farm size area on agricultural yield
Model

Sum of Squares

Regression
Residual
Total

174392.609
4333808.966
4508201.575

df

Mean Square

1
134
135

174392.609
32341.858

F

Sig.

5.392

.022a

a.Predictors: (Constant),Farm land size (Rai) b.Dependent Variable: Production yield(kg.) / Rai

Table 4

Regression analysis of an effect of farm size area on agricultural yield

Model

1

R

.197a

R
Square

Adjusted
R
Square
.039
.032

Std. Error
of the
Estimate
179.83842

R Square
Change
.039

Change Statistics
F Change df1 df2
5.392

Sig. F Change

1 134

.022

a.Predictor: (Constant),Farm land size (Rai) b.Dependent Variable: Production yield(kg.) / Rai N=136 Statistical significance test=0.05

Table 5 ANOVAb Table for an analysis of an effect of farm size area on profit to cost ratio
Model
Regression
Residual
Total

Sum of Squares
261.803
2476.149
2737.952

df
1

Mean Square
261.803

134
135

a.Predictor: (Constant),Farm land size (Rai) b.Dependent Variable: Profit Ratio / Costs/Rai
933

18.479

F

Sig.
14.168

.000a
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Table 6 Regression analysis bof an effect of farm size area on agricultural yield
Model

1

R

R
Square

.309a .096

Adjusted R
Square

.089

Std. Error of
the Estimate

4.29869

Change Statistics
R Square
Change
.096

F Change

df1

df2

14.168

1

134

Sig. F
Change
.000

a.Predictor: (Constant),Farm land size (Rai) b.Dependent Variable: Ratio of Profit / Costs N=136 Statistical significance test=0.05

สรุปและขอเสนอแนะ
สมมติฐานพลวัตระบบเกษตรอินทรียแบบยั่งยืนที่ไดจากการสังเคราะหการทบทวนเอกสารในงานวิจัยนี้
สามารถชวยเปนกรอบในการจัดทํายุทธศาสตรการพัฒนาเกษตรอินทรียอยางยั่งยืน ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
ในระดับครัวเรือนและเพื่อการขยายในระดับชุมชนได เพราะเปนกรอบเชิงโครงสรางที่เห็นกลไกการทํางานของ
ระบบ ในกรณีที่ตองการพัฒนาจากเกษตรอินทรียที่กําลังดําเนินอยู สามารถใชเปนกรอบในการประเมินไดอยาง
รวดเร็ววามีปญหาหรือไมอยางไรและหากพบปญหาสามารถปรับแกไดตรงประเด็น ในกรณีที่จะใชตัดสินใจวา
ควรเริ่มทําเกษตรอินทรียที่ขนาดพื้นที่เทาไรตองมีการเก็บขอมูลเพิ่มเติมเปรียบเทียบเกษตรอินทรียและเกษตรเคมี
สังเคราะห สมมติฐานพลวัตนี้สามารถพัฒนาตอไปเปนโมเดลซิสเต็มไดนามิกสเพื่อทดสอบในระดับนโยบายได
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Effect of parboiled germinated brown rice on rat brain hippocampus lipid peroxidation and
superoxide dismutase activity in an animal model of oxidative stress
Kansuda Wunjuntuk1*, Jureeporn Nounmusig2 and Aikkarach Kettawan3

ABSTRACT
Parboiled germinated brown rice (PGBR) from Khao Dawk Mali 105 (KDML 105) Thai rice
variety is well-known for its nutrients and bioactive compounds. This study was conducted to
determine the neuroprotective effect of PGBR on carbon tetrachloride (CCl4)-induced brain oxidative
stress. Thirty-five male Sprague-Dawley rats were randomly divided into five groups: (1) control group
(basal diet), (2) CCl4 group (basal diet+CCl4), (3) white rice (WR) group (WR diet+CCl4), (4) brown
rice (BR) group (BR diet+CCl4), and (5) PGBR group (PGBR diet+CCl4). The corn starch in AIN76A
basal diet was replaced by cooked PGBR, BR and WR powders for preparing PGBR, BR and WR
diets, respectively. Each rat in group 2, 3, 4 and 5 was orally administered with 1 mL/kg rat of CCl4 in
olive oil (1:1, v/v) twice a week. After 8 weeks, all rats were sacrificed under CO2 anesthesia. The
hippocampus was dissected and homogenized to evaluate the level of lipid peroxidation product
(malondialdehyde, MDA) and antioxidant enzyme activity (superoxide dismutase, SOD). CCl4-treated
rats had significantly higher brain hippocampus MDA level and significantly lower SOD activity than
the control group. However, rats in PGBR group showed the neuroprotective effects as indicated by a
decrease in brain hippocampus MDA level and an increase in SOD activity in comparison with the
CCl4 group. This finding suggests that PGBR may prevent CCl4-induced brain hippocampus oxidative
stress due to its antioxidant activity and bioactive compounds.

Keyword: parboiled germinated brown rice, brain, lipid peroxidation, superoxide dismutase, carbon tetrachloride
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INTRODUCTION
Brown rice or paddy rice is soaked for water absorption and followed with germination under
certain conditions till the sprout length is 0.5 – 1.0 mm. Several of valuable nutrients was remarkably
increased after germination, especially increasing 13-fold for γ-oryzanol, 10-fold for γ-aminobutyric
acid (GABA), about 4-fold for dietary fiber, vitamin E, niacin and lysine, and nearly 3-fold for vitamins
B1 and B6, and magnesium (Kayahara et al., 2000). Furthermore, previous studies have shown the
anti-oxidant, anti-inflammation, anti-diabetic and anti-cancer properties in germinated brown rice
(Latifah et al., 2010; Zhang et al., 2010; Imam et al., 2012; Soiampornkul et al., 2012). Parboiled
germinated brown rice (PGBR) was produced from Khao Dawk Mali 105 (KDML 105) rice variety,
which is the most famous Thai rice, and is known for its texture and aroma. PGBR was produced by
steaming germinated paddy rice. During parboiling, starch granules of rice are gelatinized, which
improves stability and lessens the rupture of rice grain. Our recent reports (Wunjuntuk et al., 2016a;
Wunjuntuk et al., 2016b) showed the high quantity of GABA, γ-tocotrienol, γ-oryzanol and ferulic acid
in PGBR of Khao Dawk Mali 105 rice variety, KDML 105 (O. sativa L. cv.) grown in Thailand. In
addition, our results showed that PGBR had more anti-fibrotic, anti-inflammatory and antioxidant
capacities in rat’s liver than brown rice and white rice.
It was evident that oxidative stress played a crucial role in neurodegeneration, which is an
important player in the pathophysiology of brain diseases such as Alzheimer’s diseases, Parkinson's
disease, stroke and multiple sclerosis (Popa-Wagner et al., 2013). The brain consumes 20% of the
body’s oxygen for aerobic metabolism leading to the augment of metabolic rate and a large amount
of ROS. Neuronal cells are rich in polyunsaturated fatty acid (PUFA), which is the major target of ROS
involving hydrogen abstraction from a carbon-carbon double bonds. With further oxygen addition,
lipid peroxyl radicals and hydroperoxides (primary oxidation products) are generated. Subsequently,
the secondary oxidation products including malondialdehyde (MDA), propanal, hexanal, and 4hydroxynonenal (4-HNE) are created (Ayala et al., 2014). SOD, an important protective enzyme of the
brain, plays a prominent role in the inactivation of superoxide radicals that could inhibit the initiation of
lipid peroxidation by ROS. The elevation of MDA and the depression of SOD activity may reflect the
brain injury (Popa-Wagner et al., 2013). Carbon tetrachloride (CCl4) is a well-known model for
detecting hepatoprotective properties of natural components. In addition, CCl4 causes free radical
generation in many tissues such as liver, kidney, heart, lung, testis, blood and brain (Dashti et
al.,1989). Therefore, the main aim of present work was to evaluate the effect of parboiled germinated
brown rice on rat brain hippocampus lipid peroxidation and SOD activity in CCl4-induced oxidative
stress model.
937
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MATERIALS AND METHODS
1. Animals
This animal study was approved by the Experimental animal care and use committee, The
National Laboratory Animal Centre, Mahidol University (approval no. RA2013-04). A total of 35 Male
Sprague–Dawley rats weighing 200 –250 g was obtained from The National Laboratory Animal
Centre, Mahidol University and maintained in an environmentally controlled room (23±2°C, 50±20%
humidity) with a 12-hour light/dark cycle.
2. Preparation of parboiled germinated brown rice
PGBR, BR and WR were produced from the same kind of Khao Dawk Mali 105 (Oryza sativa L.
cv., KDML 105) rice grown in Thailand. PGBR was prepared according to the method of Wunjuntuk et
al. (2016b) using steamed germinated rice before milling. In brief, the paddy rice was soaked in water
for 18 h. The soaked rice was removed from an automatic pre-germination machine (Thai Patent
pending No. 1001000300) and then germinated inside the chamber for about 2 days. For the
parboiling process, the germinated rice was steamed for 30 min and dehydrated by vacuum drying
at 70–75 °C for 2 h. Finally, the steamed rice was dried in hot air oven at 40 °C until the moisture
content reached to 13%.
3. Preparation of animal diets
All rice was cooked in an electric rice cooker (1.8 L, Sharp KS-19ET) using the appropriate
method (Wunjuntuk et al., 2016a), freeze dried, ground into fine powder, packed in vacuum-aluminum
foil bags and stored in -20 oC until used. The corn starch of AIN76A (basal diet) was replaced with
freeze dried cooked white rice for WR diet, or replaced with freeze dried cooked brown rice for BR
diet, or replaced with freeze dried cooked parboiled germinated brown rice for PGBR diet. The
contents of WR, BR, and PGBR added into the diet were based on the composition of energy, protein,
carbohydrate, and fat.
4. Experimental design
After the acclimation, rats were randomly divided into five experimental groups, each containing
7 rats. Group I rats were fed with the basal diet (AIN-76A), which was referred as the control group.
Group II rats were fed with the basal diet, and orally administrated with 1 ml of CCl4/olive oil mixture
(1:1, v/v)/kg body weight twice a week for consecutive 8 weeks. Group III, IV and V rats were fed with
PGBR, BR and WR diets, and orally administrated with 1 ml of CCl4/olive oil mixture (1:1, v/v)/kg body
weight twice a week for consecutive 8 weeks. All rats were allowed to access freely to the
experimental diets and water. At the end of 8 weeks, all rats were fasted overnight and sacrificed
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under CO2 anesthesia. The brain samples were immediately dipped into liquid nitrogen and stored at
-80 °C until analysis.
5. Brain homogenate preparation
The brain hippocampus was homogenized by manual homogenizer with ice-cold Tris-HCl buffer
(100 mM, pH 7.4) containing 5 mM EDTA and 1% (v/v) Triton X-100 to give a final concentration of
10% w/v and sonicated on ice for 10 min. The homogenate solution was centrifuged at 3,000x g for
10 min at 4°C (ROTINA 38, Tuttlingen, Germany). The supernatant was collected and stored at -80°C.
The protein content assay was determined by bicinochoninic acid (BCA) protein assay (Smith et al.,
1985) using BSA (bovine serum albumin) (Bio-Rad Laboratories, CA, USA) as a standard and using
SynergyTM HT microplate reader (BioTek, Vermont, USA) for detection.
6. Measurement of MDA level
Lipid peroxidation of homogenized brain hippocampus was measured. Determination of TBAreactive substances (TBARS), which was a complex between malondialdehyde (MDA) and
thiobarbituric acid (TBA) was used as an index of the extent of lipid peroxidation according to the
modified method of Esterbauer et al. (1991). The concentrations of TBA-reactive substances (TBARS)
were calculated using Malondialdehyde bis (diethyl acetal) as a standard. The results were
expressed as nmol MDA per milligram of protein.
7. Measurement of superoxide dismutase (SOD) enzymes activity
The SOD activity of homogenized brain hippocampus was measured using Cayman’s superoxide
dismutase assay kit (Cayman, USA). One unit of SOD was defined as the amount of enzyme needed
to exhibit 50% dismutation of superoxide radical.
8. Statistical analysis
The data were presented as means±SE. Statistical significance was examined through one-way
analysis of variance and Tukey tests, in which p< 0.05 was taken to be statistically significant.

RESULTS
1. Effect of different diets on brain hippocampus MDA content in CCl4-treated rats
The result, as shown in Figure 1, revealed a significant increase of brain MDA level form rats in
CCl4 group compared with the control (p<0.05). Moreover, when compared to CCl4 group, WR+CCl4
and BR+CCl4 group were not significantly different in MDA level (p<0.05) whereas PGBR+CCl4 group
showed a significant reduction of MDA level (p<0.05). Interestingly, PGBR+CCl4 group was not
significantly different in MDA level as compared to the control (p<0.05).
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Figure 1 Effect of different diets on brain hippocampus MDA in CCl4-treated rats. Data are presented
as means±SE. Means with different superscripts (a, b, c, d) in each bar are significantly different (p<
0.05).
2. Effect of different diets on brain hippocampus SOD activity in CCl4-treated rats
A significant decrease of SOD activity in rat brain compared to the control group was observed in
CCl4, WR+CCl4 and BR+CCl4 group (p<0.05) whereas PGBR+CCl4 group was not significantly
different in SOD activity compared to the control group (p<0.05) and significantly higher SOD activity
than WR+CCl4, BR+CCl4 and CCl4 group, as shown in Figure 2.
30
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BR+CCl4

PGBR+CCl4

Figure 2 Effect of different diets on brain hippocampus SOD activity in CCl4-treated rats. Data are
presented as means±SE. Means with different superscripts (a, b, c) in each bar are significantly
different (p< 0.05).
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DISCUSSION
The previous studies indicated that CCl4, induced rat brain oxidative stress by increasing lipid
peroxidation and diminishing antioxidant enzyme activities and GSH content (Dani et al., 2008; Makni
et al., 2012). Correspond to the present study, we found that the increase of MDA level and the
decrease of SOD activity in brain hippocampus were observed in CCl4-treated rats. Notwithstanding,
the results of this study showed that rats fed with PGBR diet significantly alleviated brain
hippocampus oxidative stress of rats caused by CCl4. These findings may correspond to the
abundant bioactive compounds found in PGBR, such as, ferulic acid, p-coumaric acid, γ-oryzanol
and γ-tocotrienol, which were present at higher concentration in PGBR than in white rice and brown
rice (Wunjuntuk et al., 2016b). Several studies have reported that these compounds have a potential
to act as antioxidant which may suppress free radicals generated in brain hippocampus of rats
induced by CCl4 (Zhang et al., 2010; Ismail et al., 2012).
GABA, which was dramatically increased during germination of PGBR, may regulate the
glutamatergic system by enhancing glutamate release and/or the sensitivity of NMDA receptors,
resulting in memory enhancement (Zhang et al., 2010). Previous study of Hou (2011) reported that
GABA prevented kainic acid (KA)-induced neuronal injury by suppressing lipid peroxidation in male
FVB mice brain and inhibiting ROS accumulation in rat pheochromacytoma cell line (PC12). Shilpa et
al. (2014) revealed that treatment of GABA and serotonin (5-HT) chitosan nanoparticles in partially
hepatectomised rats were able to protect the neurons from ROS mediated cell damage and promoted
their survival in the cerebral cortex via the regulation of gene expression of NF-κB, TNF-α, Akt-1 and
SOD.
Ferulic acid exhibited the protection of neuronal cells against focal cerebral ischemic injury
through its anti-oxidative and anti-inflammatory effects (Cheng et al., 2008). Moreover, Zhang et al.
(2010) have demonstrated that pre-germinated brown rice (PR) improved learning and memory
deficits induced by low-level lead (Pb) in young rats via several mechanisms: (1) the anti-oxidant
activities of phenolic compounds featured reducing the ROS and MDA levels in the hippocampus and
elevating the activities of SOD and GPx; (2) the high levels of GABA in PR might result in memory
enhancement; and (3) PR diets might prevent Pb accumulation to some degree. Ismail et al. (2012)
indicated that germinated brown rice (GBR) exhibited better neuroprotective and antioxidative
activities than brown rice via free radical scavenging, chain-breaking and ferrous ions chelating
actions in human neuroblastoma SH-SY5Y cells which were induced by H2O2. Therefore, PGBR may
ameliorate CCl4 induced oxidative damage to brain hippocampus by regulation of the balance
between free radical production and antioxidant defenses.
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CONCLUSION
These findings revealed that the experimental animal model of CCl4-induced brain oxidative
stress, rat-fed with PGBR-mixed diet could prevent brain hippocampus damage via the improvement
of SOD activity and suppression of lipid peroxidation. This finding suggests that the regular
consumption of PGBR can help to prevent chronic brain diseases associated with oxidative stress.
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ลักษณะทางกายภาพของผายีนฟอกดวยไฮโดรเจนเปอรออกไซด
และไฮโดรเจนเปอรออกไซดกับหินภูเขาไฟ
Physical Characteristics of Jeans Fabric Bleached by Hydrogen Peroxide,
and Hydrogen Peroxide and Pumice Stone
ธนายุต เล็กรัตน1* วัลภา แตมทอง1 และ ชุติมา ชวลิตมณเฑียร1
Thanayut Lekrat1*, Walapa Tamthong1 and Chutima Chawalitmontien 1

บทคัดยอ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบลักษณะทางกายภาพของผายีนฟอกดวยไฮโดรเจน
เปอรออกไซดและไฮโดรเจนเปอรออกไซดรวมกับหินภูเขาไฟ ไดแก การเปลี่ยนแปลงสี ความทนแรงดึงขาด
ความกระดาง การเปลี่ยนแปลงขนาดและน้ําหนักผา ปจจัยการทดลองคือ ความเขมขนของไฮโดรเจนเปอรออกไซด
3 ระดับ คือ 6% 12% และ 18% และวิธีฟอก 2 ระดับ คือ ใสหินภูเขาไฟและไมใสหินภูเขาไฟ ดําเนินการทดลอง
5 ซ้ํา ตามแผนการทดลองแบบ 3 × 2 แฟคทอเรียล ผลการวิจัยพบวา ความเขมขนของไฮโดรเจนเปอรออกไซดมี
ผลตอการเปลี่ยนแปลงสีและความกระดาง (p < .05) โดยการฟอกดวยความเขมขน 18% ทําใหผายีนมีสีออนลง
มากที่สุดและมีความกระดางนอยที่สุด วิธีการฟอก และปฏิสัมพันธระหวางความเขมขนและวิธีการฟอกไมมีผล
ตอการเปลี่ยนแปลงสีและความกระดาง (p > .05) นอกจากนี้ความเขมขนของไฮโดรเจนเปอรออกไซด วิธีฟอกและ
ปฏิสัมพันธระหวางความเขมขนและวิธีฟอกไมมีผลตอความทนแรงดึงขาด การเปลี่ยนแปลงขนาด และน้ําหนักผา
(p > .05)
ABSTRACT
The objective of this research was to determine and compare the physical characteristics of
jeans fabric bleached by hydrogen peroxide, and hydrogen peroxide and pumice stone. The
physical characteristics were color change, tensile strength, stiffness, dimensional change, and fabric
weight. The factors of this experiment were hydrogen peroxide concentration; varied as 6%, 12% and
18% and 2 different bleaching methods; with or without pumice stone. Each treatment was repeated
five times by using 3 x 2 factorial experimental design. The results showed that the concentration of
hydrogen peroxide effected on the color change and stiffness (p < .05). Bleaching at 18%
concentration made jeans fabric lost the most color and less stiffness. Bleaching methods and the
interaction between concentrations and bleaching methods had no effect on the color change and
stiffness (p > .05). Furthermore, the concentrations of hydrogen peroxide, bleaching methods, and the
interaction between bleaching concentrations with bleaching methods had no effect on the tensile
strength, dimensional change, and fabric weight (p > .05).
Key Words: jean fabric, hydrogen peroxide, pumice stone
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คํานํา
ผายีน (jean) คือ ผาฝาย 100% มีโครงสรางการทอลายสองดายยืนหนาเดียว ทอใหเกิดเสนลอย 2 เสน
เสนลอด 1 เสนหรือแบบ 2/1 ทแยงซาย เสนดายยืนเปนสีน้ําเงินเขมและเสนดายพุงเปนสีขาว ลักษณะผืนผา
ดานถูกมีสีน้ําเงินเขมและดานผิดเปนสีขาว (สนั่น และ มยุรี, 2553) ผายีนเปนผาที่มีความแข็งแรงและทนทาน
มาก จึงใชตัดเย็บกางเกงสําหรับคนงานเหมืองแรในประเทศสหรัฐอเมริกาและทวีปยุโรปมากวา 60 ป ตอมา
พบวาเมื่อซักกางเกงยีนหลายครั้ง สีจะซีดจางลง ทําใหเปนที่นิยมในกลุมวัยรุนมากขึ้น จึงมีการใชเทคโนโลยีการ
ฟอกผายีน เพื่อใหมีลักษณะแตกตางจากผายีนแบบเดิมมาตั้งแตทศวรรษที่ 90 และเปนผาที่ไดรับความนิยม
แพรหลายตอมาในทุกยุคทุกสมัย
การฟอกผายีนมีหลายวิธี ไดแก การฟอกดวยสารเคมี เอนไซม โอโซน ทราย และหิน เปนตน การฟอก
ด ว ยสารเคมี ใ ห ผ ลที่ ดี คื อ ได เ ฉดสี ห ลากหลายตามความต อ งการของผู บ ริ โ ภค สารเคมี ที่ ใ ช ฟ อกผ า ยี น คื อ
แคลเซียมไฮโปคลอไรท โซเดียมไฮโปคลอไรท โพแทสเซียมเปอรแมงกาเนตและไฮโดรเจนเปอรออกไซด สารที่
นิยมใชในระดับอุตสาหกรรมคือกลุมไฮโปคลอไรท และโพแทสเซียมเปอรแมงกาเนต เพราะเปนสารออกซิไดส
รุนแรง ใชปริมาณนอยและใชอุณหภูมิในการฟอกต่ํา ทําใหลดตนทุนการผลิต สามารถฟอกผายีนใหมีเฉดสี
ออกเหลืองได (New cloth market, n.d.) แตเปนกลุมที่ทําลายเสนใยเซลลูโลส ทําใหความแข็งแรงของผาลดลง
เปนอันตรายตอผูปฏิบัติงานหากสัมผัสหรือสูดดมและกอใหเกิดปญหามลพิษ สารไฮโดรเจนเปอรออกไซดเปน
สารที่ใชในกระบวนการฟอกขาววัสดุสิ่งทอและเปนกลุมที่ไมทําลายเสนใย แตไมนิยมใชมากนักเพราะไมสามารถ
ทําใหผายีนมีสีซีดจางหลายระดับได หรืออาจใชระยะเวลาฟอกนานจึงจะไดสีตามตองการ
การฟอกผายีนดวยหิน (stone-washing) เปนวิธีการที่ไดรับความนิยมมาตั้งแต พ.ศ. 2543 หินที่ใชไดแก
หินภูเขาไฟ (pumice stone) ผายีนที่ฟอกดวยหินภูเขาไฟจะมีสีออนลง มีรองรอยเหมือนผานการใชงานมาแลว
และมีความนุมมากขึ้น แตตอ งนําเขาจากตางประเทศ เชน อิตาลี ตุรกี ทําใหคาใชจายสูง ตอมาจึงมีการใช
สารเคมีฟอกรวมดวยเพื่อลดปริมาณการใชหิน
ดังนั้นการศึกษาการฟอกผายีนดวยไฮโดรเจนเปอรออกไซดเพียงอยางเดียว และไฮโดรเจนเปอรออกไซด
รวมกับหินภูเขาไฟ เพื่อศึกษาลักษณะทางกายภาพ ไดแก การเปลี่ยนแปลงสี ความทนแรงดึงขาด ความกระดาง
การเปลี่ยนแปลงขนาด และน้ําหนักผาของผายีน ซึ่งจะทําใหไดขอมูลและแนวทางการพัฒนาการฟอกยีนที่ไมทํา
ลายเสนใยและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม การวิจัยครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงคเฉพาะเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบลักษณะ
ทางกายภาพของผายีนที่ฟอกดวยไฮโดรเจนเปอรออกไซดเพียงอยางเดียว และการใชไฮโดรเจนเปอรออกไซด
รวมกับหินภูเขาไฟ

อุปกรณและวิธีการ
อุปกรณ
วัสดุที่ใชคือผายีน เปนผาฝาย 100% โครงสรางการทอลายสองแบบ 2/1 ทแยงซาย ขนาดเสนดายยืน
107 เท็กซ ขนาดเสนดายพุง 93 เท็กซ จํานวนเสนดาย 110 เสนตอตารางนิ้ว น้ําหนักผา 150.52 กรัมตอตาราง
เมตร หินที่ใชคือหินภูเขาไฟสีน้ําตาลออน ขนาด 2-3 เซนติเมตร สารเคมีที่ใชทําความสะอาดผายีนคือ โซเดียม
เปอรซัลเฟต (sodium persulfate; Na2S2O8) ยี่หอ PRS Panreac โซเดียมไฮดรอกไซดชนิดเม็ด (sodium
hydroxide pellets; NaOH) ยี่หอ Gammaco เตตระโซเดียมไพโรฟอสเฟส (tetrasodium pyrophosphate;
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Na4P2O7) ยี่หอ Univar และสารชวยเปยก (wetting agent) ของรานเวิลดเคมี สารเคมีที่ใชฟอกผายีนคือ อีดีทีเอ
ไดโซเดียมซอลต (EDTA disodium salt) ยี่หอ CARLO ERBA (BN V3B556263B) โซเดียมซิลิเกต (sodium
siligate; NA2SiO3) ยี่หอ Panreac (CE 215-687-4) โซเดียมไฮดรอกไซดชนิดเม็ด ไฮโดรเจนเปอรออกไซด
(hydrogen peroxide; H2O2) ความเขมขน 30% ยี่หอ chem-supply (UN 2014) และสารชวยเปยก
วิธีการ
การวิจัยนี้ใชแผนการทดลอง 3 × 2 แฟคทอเรียล ที่ใชแผนการทดลองแบบสุมตลอด (3 × 2 factorial
experiment in completely randomized design) โดยมี 2 ปจจัยคือ ความเขมขนของไฮโดรเจนเปอรออกไซด
(3 ระดับ คือ 6% 12% และ 18%) และวิธีฟอก (2 วิธี คือ ใสหินภูเขาไฟและไมใสหินภูเขาไฟ) ทําการทดลอง 5 ซ้ํา
ดําเนินการทดลองตามขั้นตอนดังนี้
1. การทําความสะอาดผายีน
ตัดผายีนขนาด 10 x 10 นิ้ว และชั่งน้ําหนัก เตรียมสารละลายโซเดียมเปอรซัลเฟต เตตระโซเดียม
ไพโรฟอสเฟส และสารชวยเปยก อยางละ 0.5 % ของน้ําหนักผา และโซเดียมไฮดรอกไซด 3.0 % ของน้ําหนักผา
อัตราสวนสารละลายตอวัสดุ 20 : 1 ปรับอุณหภูมิสารละลายเปน 40 องศาเซลเซียส ใสผายีนในสารละลายแลว
ซักดวยเครื่องทดสอบการซัก ยี่หอ Atlas launder-o-meter รุน LEF ที่อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส เวลา 15 นาที
ลางผายีนดวยน้ําที่อุณหภูมิหอง pH 6-7 จํานวน 5 ครั้ง ตากผายีนในแนวตั้ง ที่อุณหภูมิหอง เวลา 24 ชั่วโมง
2. การฟอกผายีน
เตรียมสารละลายไฮโดรเจนเปอรออกไซดจากความเขมขน 30% เปนความเขมขน 3 ระดับ คือ 6%
12% และ 18% เติมสารเคมี อีดีทีเอ ไดโซเดียมซอลตและโซเดียมซิลิเกตอยางละ 1 กรัมตอลิตร โซเดียมไฮดรอกไซด
(ปรับ pH ของสารละลายเปน 11-12) สารชวยเปยก 1 กรัมตอลิตร และไฮโดรเจนเปอรออกไซด ตามลําดับ ใช
อัตราสวนสารละลายตอวัสดุ 30 : 1 ปรับอุณหภูมิสารละลายเปน 70 องศาเซลเซียส ใสผายีนในสารละลาย แลว
ฟอกผายีนดวยเครื่องทดสอบการซักระยะเวลา 45 นาที ลางผายีนดวยน้ําที่อุณหภูมิหอง pH 6-7 จํานวน 5 ครั้ง
ตากผายีนในแนวตั้งที่อุณหภูมิหอง เวลา 24 ชั่วโมง รีดผายีนใหเรียบดวยเตารีดธรรมดา ปรับอุณหภูมิสําหรับรีด
ผาฝาย
3. การทดสอบลักษณะทางกายภาพของผายีน
ทดสอบการเปลี่ยนแปลงสีตามมาตรฐาน AATCC evaluation procedure 1-2007 gray scale for
color change ทดสอบความทนแรงดึงขาดตามมาตรฐาน ASTM D 5034: 2009 standard test method for
breaking strength and elongation of textile fabrics (grab test) ทดสอบความกระดางตามมาตรฐาน ASTM
D 1388-64: 1965 standard test method for stiffness of fabrics ดวยเครื่องทดสอบความกระดาง (stiffness
tester) ทดสอบการเปลี่ยนแปลงขนาดตามมาตรฐาน AATCC test method 187-2009 dimensional changes
of fabrics: accelerated และทดสอบน้ําหนักผาตามมาตรฐาน ASTM D 3776-96 (reapproved 2002)
standard test method for mass per unit area (weight) of fabric (option c)
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4. การวิเคราะหขอมูล
วิเคราะหขอมูลลักษณะทางกายภาพของผายีนโดยใชคาเฉลี่ย ( X ) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(S.D.) เปรียบเทียบคาเฉลี่ยดวยการวิเคราะหความแปรปรวนแบบจําแนกสองทาง (two-way ANOVA) และ
เปรียบเทียบความแตกตางคาเฉลี่ยเปนรายคูโดยใช least significant difference (LSD)

ผลการทดลองและวิจารณ
การเปลี่ยนแปลงสี
ผลการทดสอบการเปลี่ยนแปลงสีไดผลดังแผนภูมิที่ 1

H2O2 6%

H2O2 12%

H2O2 18%

H2O2 6%
H2O2 12% H2O2 18%
and pumice and pumice and pumice
stone
stone
stone

treatments

Chart 1 Mean of color shade loss of jeans fabric bleached by hydrogen peroxide, and hydrogen
peroxide and pumice stone
จากแผนภูมิที่ 1 จะเห็นวา ผายีนฟอกดวยไฮโดรเจนเปอรออกไซดและไฮโดรเจนเปอรออกไซดรวมกับหิน
ภูเขาไฟ มีคาเฉลี่ยการเปลี่ยนแปลงสีหรือผายีนมีสีออนลงรอยละ 37.80 - 45.55 โดยผายีนฟอกดวยไฮโดรเจน
เปอรออกไซดความเขมขน 18% รวมกับหินภูเขาไฟ มีการเปลี่ยนแปลงสีมากที่สุด (รอยละ 45.55) หมายถึงฟอก
ไดสีออนที่สุด รองลงมาคือ ผายีนฟอกดวยไฮโดรเจนเปอรออกไซดความเขมขน 18% (รอยละ 42.27) และผายีน
ฟอกดวยไฮโดรเจนเปอรออกไซดความเขมขน 12% (รอยละ 42.00) ตามลําดับ การฟอกผายีนดวยไฮโดรเจน
เปอรออกไซดที่ความเขมขนตางกัน ทําใหผายีนมีสีออนและสีเขมแตกตางกันเพียงเล็กนอย (รอยละ 37.8045.55) ในขณะที่ Khan and Mondal (2013) ศึกษาการฟอกผาเดนิมดวยสารโพแทสเซียมคลอไรด (KCl) โดยใช
คลอรีน 35% ความเขมขน 5-15% รวมกับหินภูเขาไฟ พบวาผาเดนิมมีสีออนลงรอยละ 10 - 70 ซึ่งทําใหผายีนมีสี
ออนและสีเขมแตกตางกันหลายระดับมากกวาการใชสารกลุมไฮโดรเจนเปอรออกไซด
ความเขมขนของไฮโดรเจนเปอรออกไซดมีผลตอการเปลี่ยนแปลงสี (p < .05) โดยการฟอกผายีนดวย
ไฮโดรเจนเปอรออกไซดความเขมขน 18% มีคาเฉลี่ยการเปลี่ยนแปลงสีมากกวาความเขมขน 12% และ 6% และ
ความเขมขน 12% มีคาเฉลี่ยการเปลี่ยนแปลงสีมากกวาความเขมขน 6% (p < .05) สวนวิธีฟอก และปฏิสัมพันธ
ระหวางความเขมขนกับวิธีฟอก ไมมีผลตอการเปลี่ยนแปลงสี (p > .05)
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ผลการวิจัยแสดงใหเห็นวาการใชสารฟอกความเขมขนเพิ่มขึ้น จะทําใหประสิทธิภาพการฟอกเพิ่มขึ้น
กลาวคือผายีนมีสีออนลงมากขึ้น สอดคลองกับที่ Baipai (2012) กลาววาการใชสารฟอกที่มีความเขมขนมากขึ้น
จะทําใหประสิทธิภาพในการฟอกเพิ่มขึ้น โดยวัสดุจะมีความขาวมากขึ้น และผลการวิจัยของ Khan and Mondal
(2013) ที่ฟอกยีนโดยใชโพแทสเซียมคลอไรด (KCl) พบวาความเขมขนเพิ่มขึ้น ผาเดนิมที่ไดจะมีสีออนลง
ความทนแรงดึงขาด
ผลการทดสอบความทนแรงดึงขาดไดผลดังแผนภูมิที่ 2

non
bleached

H2O2 6%

H2O2 12% H2O2 18% H2O2 6% H2O2 12% H2O2 18%
and pumice and pumice and pumice
stone
stone
stone

treatments

Chart 2 Mean of tensile strength of jeans fabric bleached by hydrogen peroxide, and hydrogen
peroxide and pumice stone
จากแผนภูมิที่ 2 จะเห็นวาผายีนฟอกดวยไฮโดรเจนเปอรออกไซดและไฮโดรเจนเปอรออกไซดรวมกับหิน
ภูเขาไฟ มีคาเฉลี่ยความทนแรงดึงขาดอยูระหวาง 63,880.42 ถึง 68,175.83 กรัมแรง ผายีนฟอกดวยไฮโดรเจน
เปอรออกไซดมีคาเฉลี่ยความทนแรงดึงขาด มากกวาผายีนฟอกดวยไฮโดรเจนเปอรออกไซดรวมกับหินภูเขาไฟทุก
ระดับความเขมขนเล็กนอย โดยผายีนฟอกดวยไฮโดรเจนเปอรออกไซดความเขมขน 18% มีความทนแรงดึงขาด
มากที่ สุด (68,175.83
กรั ม แรง) รองลงมาคื อ ผ ายีนฟอกด วยไฮโดรเจนเปอรออกไซด ความเขม ขน 6%
(67,854.92 กรัมแรง) และผายีนฟอกดวยไฮโดรเจนเปอรออกไซดความเขมขน 12% (67,654.95 กรัมแรง)
ตามลําดับ เมื่อเปรียบเทียบกับผายีนไมฟอก พบวาการฟอกผายีนทําใหผายีนมีความทนแรงดึงขาดลดลง
เล็กนอย
ความเขมขนของไฮโดรเจนเปอรออกไซด วิธีฟอก และปฏิสัมพันธระหวางความเขมขนกับวิธีฟอก ไมมี
ผลตอความทนแรงดึงขาด (p > .05) ทั้งนี้ เกษม (2537) กลาววา ไฮโดรเจนเปอรออกไซดเปนสารเคมีที่สามารถ
ฟอกเสนใยไดทุกชนิด ไมทําอันตรายแกเสนใยและไมมีสารตกคางหลังการฟอก ดังนั้น การฟอกยีนดวยไฮโดรเจน
เปอรออกไซดจึงไมทําใหความแข็งแรงของผายีนลดลง ในขณะที่ Khan and Mondal (2013) และ Khali (2015)
ศึกษาการฟอกยีนดวยโพแทสเซียมคลอไรดและโพแทสเซียมเปอรแมงกาเนต พบวาการใชโพแทสเซียมคลอไรด
และโพแทสเซียมเปอรแมงกาเนตความเขมขนเพิ่มขึ้น ผายีนจะมีความแข็งแรงลดลง ทั้งนี้เพราะสารทั้ง 2 ชนิด
เปนสารฟอกที่มีประสิทธิภาพในการฟอกสูง จะทําลายเสนใย สงผลใหความแข็งแรงของผายีนลดลง
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ความกระดาง
ผลการทดสอบความกระดางของผายีนไดผลดังแผนภูมิที่ 3

non
bleached

H2O2 6%

H2O2 12% H2O2 18%

H2O2 6% H2O2 12% H2O2 18%
and pumice and pumice and pumice
stone
stone
stone

treatments

Chart 3 Mean of stiffness of jeans fabric bleached by hydrogen peroxide, and hydrogen peroxide
and pumice stone
จากแผนภูมิที่ 3 จะเห็นวาผายีนฟอกดวยไฮโดรเจนเปอรออกไซดและไฮโดรเจนเปอรออกไซดรวมกับหิน
ภูเขาไฟ มีความกระดางอยูในชวง 211.37 ถึง 237.99 มิลลิกรัมตอเซนติเมตร ทั้งนี้จะเห็นวาการฟอกดวย
สารละลายไฮโดรเจนเปอรออกไซดความเขมขน 6% และ 12% ทําใหความกระดางเพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับ
ผายีนที่ไมฟอก แตเมื่อเพิ่มความเขมขนเปน 18% ความกระดางนอยกวาผายีนไมฟอก
ความเขมขนของไฮโดรเจนเปอรออกไซดมีผลตอความกระดาง (p < .05) โดยการฟอกดวยสารละลาย
ไฮโดรเจนเปอรออกไซดความเขมขน 18% มีคาเฉลี่ยความกระดางนอยกวา 6% และ 12% ตามลําดับ (p < .05)
ดังนั้น ถาตองการฟอกผายีนใหมีความกระดางลดลงจึงควรใชความเขมขน 18% ทั้งนี้เพราะการใชสารฟอกขาว
ที่มีความเขมขนมากขึ้น อาจทําใหเสนใยคลายตัวและออนนุมมากขึ้น สอดคลองกับผลการวิจัยของ Khan and
Mondal (2013) ที่พบวาการฟอกผายีนโดยใชโพแทสเซียมคลอไรดความเขมขนเพิ่มขึ้น ผาเดนิมจะมีความ
กระดางลดลง และผลการวิจัยของ Haq, Khan and Khan (2015) ที่พบวาการฟอกผายีนโดยใชแคลเซียม
ไฮโปคลอไรทความเขมขนเพิ่มขึ้น ผายีนจะมีความกระดางลดลง สวนวิธีฟอกและปฏิสัมพันธระหวางความ
เขมขนกับวิธีฟอก ไมมีผลตอความกระดางของผายีน (p > .05)
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การเปลี่ยนแปลงขนาด
ผลการทดสอบการเปลี่ยนแปลงขนาดไดผลดังแผนภูมิที่ 4

H2O2 6%

H2O2 12%

H2O2 18%

H2O2 6%
and pumice
stone

H2O2 12%
H2O2 18%
and pumice and pumice
stone
stone

treatments

Chart 4 Mean of dimensional change of jeans fabric bleached by hydrogen peroxide, and hydrogen
peroxide and pumice stone
จากแผนภูมิที่ 4 จะเห็นวาผายีนฟอกดวยไฮโดรเจนเปอรออกไซดและไฮโดรเจนเปอรออกไซดรวมกับหิน
ภูเขาไฟ มีคาเฉลี่ยการหดตัวระหวางรอยละ 3.92 ถึง 5.74 โดยผายีนฟอกดวยไฮโดรเจนเปอรออกไซดความ
เขมขน 12% มีการหดตัวมากที่สุด (รอยละ 5.74) รองลงมาคือ ผายีนฟอกดวยไฮโดรเจนเปอรออกไซดความ
เขมขน 12% รวมกับหินภูเขาไฟ (รอยละ 4.87) และผายีนที่ฟอกดวยไฮโดรเจนเปอรออกไซดความเขมขน 18%
(รอยละ 4.79) ตามลําดับ ทั้งนี้ผายีนทําจากฝาย 100% ซึ่งเปนใยเซลลูโลสประกอบดวยโมเลกุลที่เรียงขนานกัน
อยางเปนระเบียบ (crystalline) และสวนที่ไมเปนระเบียบ (amorphous) โดยสวนที่ไมเปนระเบียบ จะเลื่อนไถล
และหดตัวไดเมื่อเปยกชื้น โดยเฉพาะผาฝายจะหดตัวเมื่อผานการซักครั้งแรก เมื่อซักบอย ๆ จะยวยและหด ยืด ไม
อยูทรงและยับงาย (นวลแข, 2542) ทั้งนี้ความเขมขนของไฮโดรเจนเปอรออกไซด วิธีฟอก และปฏิสัมพันธระหวาง
ความเขมขนกับวิธีฟอก ไมมีผลตอการเปลี่ยนแปลงขนาดของผายีน (p > .05)
น้ําหนักผา
ผลการทดสอบน้ําหนักผาไดผลดังแผนภูมิที่ 5
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H2O2 18%

H2O2 18%
H2O2 6%
H2O2 12%
and pumice and pumice and pumice
stone
stone
stone

Chart 5 Mean of fabric weight loss of jeans fabric bleached by hydrogen peroxide, and hydrogen
peroxide and pumice stone
จากแผนภูมิที่ 5 จะเห็นวาผายีนฟอกดวยไฮโดรเจนเปอรออกไซดและไฮโดรเจนเปอรออกไซดรวมกับหิน
ภูเขาไฟ มีคาเฉลี่ยน้ําหนักผาลดลงเล็กนอยและใกลเคียงกันคือระหวางรอยละ 2.35 ถึง 2.73 ผายีนฟอกดวย
ไฮโดรเจนเปอรออกไซดความเขมขน 6% มีน้ําหนักผาลดลงมากที่สุด (รอยละ 2.73) รองลงมาคือ ผายีนฟอกดวย
ไฮโดรเจนเปอรออกไซดความเขมขน 12% รวมกับหินภูเขาไฟ (รอยละ 2.71) และผายีนฟอกดวยไฮโดรเจนเปอร
ออกไซดความเขมขน 6% รวมกับหินภูเขาไฟ (รอยละ 2.62) ตามลําดับ ทั้งนี้น้ําหนักของผายีนที่ลดลงอาจเปน
แปงบนผืนผาที่หลุดออกระหวางการฟอก โดยเสนใยไมไดถูกทําลายโดยสารฟอกขาวและหินภูเขาไฟ และความ
เขมขนของไฮโดรเจนเปอรออกไซด วิธีฟอก และปฏิสัมพันธระหวางความเขมขนกับวิธีฟอก ไมมีผลตอการ
เปลี่ยนแปลงขนาด (p > .05)

สรุป
การฟอกผายีนดวยไฮโดรเจนเปอรออกไซดและไฮโดรเจนเปอรออกไซดรวมกับหินภูเขาไฟ ไดลักษณะ
ทางกายภาพของผายีนดังนี้
1. การเปลี่ยนแปลงสี พบวาผายีนมีสีออนลงรอยละ 37.80 ถึง 45.55 และความเขมขนของไฮโดรเจน
เปอรออกไซดมีผลตอการเปลี่ยนแปลงสี (p < .05) โดยไฮโดรเจนเปอรออกไซดความเขมขน 18% ทําใหผายีนมีสี
ออนลงมากที่สุด
2. ความทนแรงดึงขาด พบวาผายีนฟอกดวยไฮโดรเจนเปอรออกไซดและไฮโดรเจนเปอรออกไซดรวมกับ
หินภูเขาไฟ มีคาเฉลี่ยความทนแรงดึงขาดลดลงอยูระหวาง 63,880.42 ถึง 68,175.83 กรัมแรง ความเขมขนของ
ไฮโดรเจนเปอรออกไซด วิธีฟอกและปฎิสัมพันธระหวางความเขมขนกับวิธีการฟอก ไมมีผลตอความทนแรงดึง
ขาดของผายีน (p > .05)
3. ความกระดาง พบวาผายีนฟอกดวยไฮโดรเจนเปอรออกไซดและไฮโดรเจนเปอรออกไซดรวมกับหิน
ภูเขาไฟ มีคาเฉลี่ยความกระดางอยูในชวง 211.37 ถึง 237.99 มิลลิกรัมตอเซนติเมตร จะเห็นวาการฟอกดวย
ความเขมขน 6% และ 12% ทําใหความกระดางเพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับผายีนที่ไมฟอก เมื่อเพิ่มความเขมขน
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เปน 18% ความกระดางนอยกวาผายีนที่ไมฟอก ความเขมขนของไฮโดรเจนเปอรออกไซดมีผลตอความกระดาง
(p < .05) สวนวิธีฟอกและปฏิสัมพันธระหวางความเขมขนกับวิธีฟอก ไมมีผลตอความกระดางของผา (p > .05)
4. การเปลี่ยนแปลงขนาดและน้ําหนักผา พบวาผายีนฟอกดวยไฮโดรเจนเปอรออกไซดและฟอกดวย
ไฮโดรเจนเปอรออกไซดรวมกับหินภูเขาไฟ มีคาเฉลี่ยการหดตัวรอยละ 3.92 ถึง 5.74 และมีน้ําหนักลดลงรอยละ
2.35 ถึง 2.73 โดยความเขมขนของไฮโดรเจนเปอรออกไซด วิธีฟอก และปฏิสัมพันธระหวางความเขมขนและวิธี
ฟอกไมมีผลตอการเปลี่ยนแปลงขนาดและน้ําหนักผา (p > .05)
ผลการวิจั ย ชี้ ใ ห เห็ น ว า หากต อ งการฟอกผ ายี น ด ว ยไฮโดรเจนเปอรอ อกไซด ควรใชไ ฮโดรเจนเปอร
ออกไซดที่ระดับความเขมขน 18% เพราะจะทําใหไดผายีนที่มีสีออนที่สุดและมีความกระดางลดลงมากที่สุด
หมายถึง ผายีนมีความออนนุมขึ้น ซึ่งเปนลักษณะที่ผูบริโภคตองการ โดยการฟอกผายีนดวยไฮโดรเจนเปอร
ออกไซดรวมกับหินภูเขาไฟ ไมทําใหลักษณะทางกายภาพของผายีนแตกตางกับการฟอกที่ไมไดใชหินภูเขาไฟ
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บทคัดย่ อ
งานวิจยั นี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของการบํารุงดินด้ วยปุ๋ยอินทรี ย์ตอ่ ลักษณะทางกายภาพ ปริ มาณ
และฤทธิ์ของสารต้ านอนุมลู อิสระในข้ าวไร่ 5 พันธุ์ (บือเกะ กิพู นาสาร ในหลวง และว้ องลาย) ที่ปลูกในแปลงของ
เกษตรกรชาวปกาเกอะญอ ตําบลห้ วยสัตว์ใหญ่ อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ ทําการวิเคราะห์ผลการ
ทดลองทางสถิติด้วยวิธี T-test พบว่าการบํารุงดินด้ วยปุ๋ยอินทรี ย์ส่งผลต่อการเพิ่มของนํ ้าหนักเมล็ด ความกว้ าง
ความยาว ความหนา ของเมล็ดข้ าวไร่ บางพันธุ์ และพบว่ามีผลต่อการเปลี่ยนแปลงรูปร่ างเมล็ด (อัตราส่วนความ
ยาวต่อความกว้ าง) แตกต่างกันในพันธุ์ตา่ งๆ (p≤0.05) นอกจากนี ้การบํารุงดินด้ วยปุ๋ยอินทรี ย์ยงั มีผลต่อการเพิ่ม
ปริ มาณสารประกอบฟี นอล และฤทธิ์การต้ านอนุมลู อิสระของข้ าวไร่พนั ธุ์ว้องลาย (p≤0.05)

ABSTRACT
The objectives of this research were to study the effect of soil amendment with organic
fertilizer (OF) on both physical and chemical properties of the seeds obtained from five upland rice
varieties (Bue Ge, Gi Poo, Nah San, Nai Luang and Wong Lai). These upland rice varieties were
planted in ethnic minority (Pa-gha-ker-yor) farmer’s field at Hua-Hin Prachuap Khiri Khan province.
The results were statistically analysed by T-test method. Results showed the soil amendment with OF
had significant (p≤0.05) effects on increasing of grain weight, width, length and thickness of the
seeds in some upland rice varieties. It was noticed that the effect on changing the grain shape
(length per width ratio) was observed differently in each rice variety. Moreover, treating soil
amendment with OF led to the increase in both total phenolic content and antioxidant activity in the
seeds of Wong Lai (p≤0.05).
Key Words: Upland rice, Physical properties, Antioxidant activity, Organic fertilizer
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คํานํา
ข้ า วเป็ นพื ช อาหารที่ ค นบริ โ ภคมาเป็ นเวลานาน สามารถเพาะปลูก ได้ ทุก ภูมิ ภ าคของประเทศไทย
สามารถปลูกได้ ทั้งในพื ้นที่ราบลุ่ม เช่น ข้ าวนาสวน และพื ้นที่สงู เช่น ข้ าวไร่ ซึ่งส่วนใหญ่เป็ นข้ าวพันธุ์พื ้นเมืองที่
ปลูกในพื ้นที่ดอนตามไหล่เขา ที่ราบเชิงเขา จะอาศัยแหล่งนํ ้าจากนํ ้าฝนและนํ ้าค้ างเป็ นหลัก (อรอนงค์, 2556) จึง
เป็ นข้ า วที่ ใ ช้ นํ า้ ในการเจริ ญ เติ บ โตน้ อ ยสอดคล้ อ งกั บ สภาพอากาศในปั จ จุบัน มี แ หล่ ง อาหารที่ ใ ช้ ใ นการ
เจริ ญเติบโตมาจากสารอาหารที่ดดู ซึมจากดิน ไม่มีการเติมปุ๋ยเพื่อการบํารุ งดิน ทําให้ ข้าวที่ได้ มีผลผลิตตํ่า แต่
อย่างไรก็ตามข้ าวพันธุ์พื ้นเมืองมีความหลากหลายทางด้ านพันธุกรรม (ฉวีวรรณ, 2543) ข้ าวบางพันธุ์มี
ความสามารถในการปรับตัวเพื่อทนต่อสภาพแวดล้ อม และตอบสนองต่อสภาวะในการเจริ ญเติบโตที่แตกต่างกัน
ซึ่งส่งผลต่อลักษณะทางกายภาพ ปริ มาณผลผลิต และคุณค่าทางโภชนาการของข้ าว แต่โดยทัว่ ไปข้ าวจัดเป็ น
แหล่งของสารอาหาร และมี องค์ประกอบทางเคมี ที่มีคุณค่าทางโภชนาการ ได้ แก่ วิตามิน แร่ ธาตุต่างๆ และ
สารพฤกษเคมี เช่น สารประกอบฟี นอล วิตามินอี และสารแกมมา-ออริ ซานอล เป็ นต้ น ซึ่งสารประกอบฟี นอลจะ
ช่วยลดระดับแอลดีแอลคอเลสเตอรอล และไตรกลีเซอไรด์จึงสามารถป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือด รวมถึงใน
หลอดเลือดสมอง ช่วยลดความดันโลหิตโดยสารประกอบฟี นอลจะช่วยยับยังการหลั
้
ง่ angiotensin converting
enzyme ที่เป็ นสาเหตุก่อให้ เกิดความดันโลหิตสูง สามารถช่วยยับยังการทํ
้
างานของเอนไซม์อะไมเลสที่จะไปเร่ ง
การย่อยแป้งไปเป็ นนํา้ ตาลจึงช่วยลดระดับนํา้ ตาลในเลือดได้ ส่วนสารแกมมา-ออริ ซานอลช่วยลดการดูดซึม
คอเลสเตอรอลของร่างกายและยังทําหน้ าที่เป็ นสารกันหืนจากธรรมชาติที่มีประสิทธิภาพ (อนุชิตา, 2555) ซึง่ สาร
เหล่านี ้จะทําหน้ าที่เป็ นสารต้ านอนุมลู อิสระ มีสมบัตใิ นการต่อต้ านหรื อยับยังการเกิ
้
ดปฏิกิริยาออกซิเดชัน ป้องกัน
ไม่ให้ อนุมูลอิสระไปทําลายเซลล์ในร่ างกาย มีผลทําให้ เกิดโรคต่างๆ ทังนี
้ ้สารต้ านอนุมูลอิสระมีส่วนสําคัญต่อ
สุขภาพช่วยป้องกันการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด โรคมะเร็ ง ช่วยเพิ่มภูมิต้านทานโรคและยังช่วยชะลอความ
แก่ชรา เป็ นต้ น แต่ก็มีสารบางตัวที่มีคณ
ุ สมบัติยบั ยั้งการดูดซึม ได้ แก่ กรดไฟติก และแทนนิน (Prasad, 1983)
ดังนั ้น งานวิจยั นี ้จึงมีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของการบํารุงดินด้ วยปุ๋ยอินทรี ย์ตอ่ ลักษณะทางกายภาพ ปริ มาณ
กรดไฟติก สารประกอบฟี นอล และฤทธิ์การต้ านอนุมลู อิสระในข้ าวไร่ เทียบกับข้ าวไร่ ที่ปลูกในพื ้นที่ที่ไม่ได้ รับการ
บํารุงดิน เพื่อสําหรับเป็ นข้ อมูลในการพิจารณาคัดเลือกพันธุ์ข้าวไร่ ที่มีคณ
ุ ภาพ เหมาะสมต่อการบริ โภค มีคณ
ุ ค่า
ทางโภชนาการที่ดีต่อสุขภาพของผู้บริ โภค และถือเป็ นการอนุรักษ์ พนั ธุกรรมข้ าวพื ้นเมือง เพื่อเป็ นประโยชน์ต่อ
การพัฒนาการเกษตรแบบยัง่ ยืน

อุปกรณ์ และวิธีการ
การเตรี ยมข้ าวไร่
ข้ าวไร่ จํานวน 5 พันธุ์ [ข้ าวกล้ องขาว ได้ แก่ พันธุ์บือเกะ (Beu Ge), กิพู (Gi Poo), นาสาร (Nah San)
และว้ องลาย (Wong Lai) และข้ าวกล้ องสี ได้ แก่ พันธุ์ในหลวง (Nai Luang)] จากการทดลองปลูกในพื ้นที่ที่ไม่ได้
บํารุงดิน (Control) และพื ้นที่บํารุงดินด้ วยปุ๋ยอินทรี ย์ (Organic Fertilizer, OF) โดยปุ๋ยอินทรี ย์ที่ใช้ ในการทดลอง
ทําการหมักจากฟางข้ าว และดินขุยไผ่ที่ได้ จากพื ้นที่ของเกษตรกร แล้ วทําการเพาะปลูกข้ าวไร่ ในพื ้นที่การเกษตร
ของเกษตรกรชาวปกาเกอะญอ ตําบลห้ วยสัตว์ใหญ่ อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และนําข้ าวไร่ แกะ
เปลือกออกด้ วยมีดแกะสลัก เก็บตัวอย่างข้ าวกล้ องในถุงอะลูมิเนียมฟลอยด์แบบสุญญากาศ ที่อุณหภูมิ -20
องศาเซลเซียส
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ศึกษาลักษณะทางกายภาพของข้ าวไร่
นํ ้าหนักเมล็ด (Grain weight)
ข้ าวกล้ อง 100 เมล็ด ชัง่ นํ ้าหนักข้ าวด้ วยเครื่ องชัง่ ทศนิยม 4 ตําแหน่ง
ขนาดเมล็ด (Grain dimension)
ข้ าวกล้ อง 100 เมล็ด ทําการวัดความกว้ าง ความยาว และความหนาของข้ าวกล้ องแต่ละเมล็ด
ด้ วยดิจิตอลเวอร์ เนียคาลิปเปอร์ โดยเปรี ยบเทียบกับเกณฑ์การจําแนกของ International Rice Research
Institute (2002)
รูปร่างเมล็ด (Grain shape)
คํานวณหาอัตราส่วนความยาวต่อความกว้ างของเมล็ดข้ าว แล้ วเปรี ยบเทียบกับเกณฑ์ การ
จําแนกของ International Rice Research Institute (2002)
ศึกษาผลของการบํารุ งดินด้ วยปุ๋ยอินทรี ย์ต่อปริ มาณกรดไฟติก (Phytic acid) สารประกอบฟี นอล (Total
phenolic content) และฤทธิ์การต้ านอนุมูลอิสระ (Antioxidant activity) ในข้ าวไร่
ศึกษาผลของการบํารุ งดินด้ วยปุ๋ยอินทรี ย์ต่อปริ มาณกรดไฟติกในข้ าวไร่ โดยนําข้ าวกล้ องของข้ าวไร่ ที่
ปลูกในพื ้นที่ที่ไม่บํารุ งดินและบํารุ งดินด้ วยปุ๋ยอินทรี ย์มาบดละเอียดร่ อนผ่านตะแกรงร่ อนขนาด 250 ไมครอน
วิเคราะห์หาปริ มาณกรดไฟติก ตามวิธีการของ Gao et al. (2007) เทียบกับสารละลายมาตรฐานโซเดียมไฟเตต
โดยทําการทดลอง 3 ซํ ้า
ศึกษาผลของการบํารุงดินด้ วยปุ๋ยอินทรี ย์ตอ่ ปริ มาณสารประกอบฟี นอล และฤทธิ์การต้ านอนุมลู อิสระใน
ข้ าวไร่ โดยนําข้ าวกล้ องของข้ าวไร่ ที่ปลูกในพื ้นที่ที่ไม่บํารุงดินและบํารุงดินด้ วยปุ๋ยอินทรี ย์มาบดละเอียดร่ อนผ่าน
ตะแกรงร่อนขนาด 250 ไมครอน ทําการสกัดตัวอย่างตามวิธีการของ chalermchaiwat et al. (2015) โดยทําการ
ทดลอง 3 ซํ ้า แล้ วนําสารสกัดไปวิเคราะห์หาสารประกอบฟี นอล ตามวิธีการของ chalermchaiwat et al. (2015)
วิเคราะห์ฤทธิ์การต้ านอนุมลู อิสระ (2,2-diphenyl-1-picryhydrazyl radical scavenging activity assay,
DPPH) ดัดแปลงวิธีการจาก Zigoneanu et al. (2008) และวิเคราะห์ฤทธิ์การต้ านอนุมลู อิสระ (Ferric reducing
antioxidant power assay, FRAP) ตามวิธีการของ Chalermchaiwat et al. (2015)
การวิเคราะห์ ผลทางสถิติ
นําข้ อมูลสองกลุม่ เปรี ยบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยด้ วยวิธี Independent sample T-test ที่ระดับ
ความเชื่อมัน่ ร้ อยละ 95 โดยใช้ โปรแกรมสําเร็ จรูปทางสถิติ

ผลการทดลองและวิจารณ์
ศึกษาลักษณะทางกายภาพของข้ าวไร่
จากการทดลองหานํ ้าหนักเฉลี่ย 100 เมล็ดของข้ าวไร่ ทั้ง 5 พันธุ์ที่ปลูกในพื ้นที่ที่ไม่มีการบํารุ งดินและ
บํารุ งดินด้ วยปุ๋ยอินทรี ย์ พบว่า มีนํ ้าหนักเฉลี่ยต่อเมล็ดอยู่ในช่วง 0.0180-0.0304 กรัม ซึ่งข้ าวไร่ พนั ธุ์บือเกะที่
ปลูกในพื ้นที่ที่ไม่บํารุงดินมีนํ ้าหนักเฉลี่ยต่อเมล็ดสูงสุด คือ 0.0304±0.0025 กรัม ข้ าวไร่ พนั ธุ์กิพทู ี่ปลูกในพื ้นที่ที่
ไม่บํารุ งดินมีนํ ้าหนักเฉลี่ยต่อเมล็ดตํ่าสุด คือ 0.0175±0.0015 กรั ม และจากการทดสอบความแตกต่างของ
ค่าเฉลี่ยในข้ าวไร่พนั ธุ์เดียวกัน แต่ได้ รับการบํารุงดินต่างกัน พบว่า ข้ าวไร่ พนั ธุ์นาสาร และว้ องลายมีนํ ้าหนักเฉลี่ย
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ต่อเมล็ดไม่แตกต่างกันที่ระดับนัยสําคัญ (p>0.05) ส่วนข้ าวไร่ พนั ธุ์บือเกะ กิพู และในหลวงมีนํา้ หนักเฉลี่ยต่อ
เมล็ดแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญ (p≤0.05) โดยพบว่าการบํารุงดินด้ วยปุ๋ยอินทรี ย์มีผลทําให้ ข้าวไร่ พนั ธุ์กิพู และ
ในหลวงมีนํ ้าหนักเฉลี่ยต่อเมล็ดเพิ่มขึ ้น แต่ข้าวไร่ พนั ธุ์บือเกะมีนํ ้าหนักเฉลี่ยต่อเมล็ดลดลง ดังแสดงใน Table 1
ซึง่ ความแตกต่างของนํ ้าหนักเฉลี่ยต่อเมล็ดจากการได้ รับการบํารุงดินในข้ าวไร่ อาจเป็ นผลจากพันธุกรรมของข้ าว
เนื่องจากนํ ้าหนักเมล็ดจะถูกควบคุมโดยพันธุกรรมข้ าวเป็ นส่วนใหญ่ และนํ ้าหนักเมล็ดจะแปรไปตามขนาด และ
ความชื ้นของเมล็ด (กิตติศกั ดิ,์ 2552)
Table 1 Grain Weight of upland rice varieties (moisture 12 %) as affected by treatments (control or
organic fertilizer).
Varieties
Weight per seed (g)
Weight 100 seed (g)
Control
Organic
Control
Organic
Beu Ge
0.0304±0.0025*
0.0296±0.0030
3.0418
2.9627
*
Gi Poo
0.0175±0.0015
0.0184±0.0014
1.7539
1.8418
Nah San
0.0213±0.0014ns 0.0212±0.0013ns
2.1347
2.1221
Nai Luang
0.0180±0.0015
0.0204±0.0018*
1.8020
2.0414
Wong Lai
0.0203±0.0009ns 0.0203±0.0011ns
2.0308
2.0345
*
Means within the same row of rice varieties are significantly different (p≤0.05)
ns
Means within the same row of rice varieties are not significantly different (p>0.05)
จากการเปรี ยบเทียบความกว้ าง ความยาว และความหนาของเมล็ดข้ าวไร่แต่ละพันธุ์ที่ได้ รับการบํารุงดิน
ต่างกัน ดังแสดงใน Table 2 ข้ าวไร่ พนั ธุ์กิพู และนาสาร ที่ปลูกในพื ้นที่ที่ไม่บํารุ งดินมีความกว้ างของเมล็ดไม่
แตกต่างกันที่ ระดับนัยสําคัญ (p>0.05) เมื่ อเทียบกับที่ ปลูกในพืน้ ที่ที่บํารุ งดินด้ วยปุ๋ยอินทรี ย์ แต่ข้าวไร่ พันธุ์
บือเกะ ในหลวง และว้ องลาย มีความกว้ างของเมล็ดแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญ (p≤0.05) เมื่อได้ รับการบํารุ ง
ดินแตกต่างกัน
Table 2 Width length and thickness of upland rice varieties as affected by treatments (control or
organic fertilizer).
Varieties
Width (mm)
Length (mm)
Thickness (mm)
Control
Organic
Control
Organic
Control
Organic
Beu Ge
2.76±0.08* 2.72±0.12 7.80±0.36ns 7.83±0.38ns 1.97±0.07ns 1.97±0.07ns
Gi Poo
1.98±0.08ns 1.96±0.06ns 7.34±0.27 7.56±0.23* 1.66±0.07 1.69±0.04*
Nah San
2.07±0.07ns 2.07±0.07ns 7.63±0.28ns 7.64±0.24ns 1.80±0.05ns 1.78±0.05ns
Nai Luang
1.92±0.08 2.03±0.07* 7.54±0.25 7.74±0.32* 1.68±0.08 1.78±0.04*
Wong Lai
2.55±0.07 2.58±0.07* 6.29±0.16ns 6.26±0.18ns 1.79±0.06ns 1.78±0.06ns
*
Means of the same parameter within row are significantly different (p≤0.05)
ns
Means of the same parameter within row are not significantly different (p>0.05)
956

การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 55

สาขาส่งเสริมการเกษตรและคหกรรมศาสตร์

ส่วนความยาวและความหนาของเมล็ดข้ าว พบว่า ข้ าวไร่พนั ธุ์บือเกะ นาสาร และว้ องลาย ที่ปลูกในพื ้นที่
ที่ไม่บํารุงดินมีความยาวและความหนาของเมล็ดไม่แตกต่างกันที่ระดับนัยสําคัญ (p>0.05) เมื่อเทียบกับเมล็ดที่
ปลูกในพื ้นที่ที่บํารุ งดินด้ วยปุ๋ยอินทรี ย์ แต่ข้าวไร่ พนั ธุ์กิพู และในหลวง เมื่อได้ รับการบํารุ งดินจะมีผลทําให้ ความ
ยาวและความหนาของเมล็ดมีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญ (p≤0.05) นอกจากนี ้เมื่อทําการประเมินขนาด
จากความยาวเมล็ด ข้ าวไร่ พันธุ์บือเกะ นาสาร และในหลวงที่ ปลูกในพื น้ ที่ ที่บํารุ งดินมี ขนาดของความยาว
เหมือนกับเมล็ดที่ไม่ได้ บํารุ งดิน และมีขนาดของความยาวเมล็ดเหมือนกัน คือ เมล็ดมีขนาดยาวมาก (ความยาว
มากกว่า 7.50 มิลลิเมตร) ยกเว้ น ข้ าวไร่ พนั ธุ์กิพทู ี่มีขนาดของความยาวแตกต่างกันเมื่อได้ รับทรี ทเมนต์ กล่าวคือ
เมล็ดข้ าวที่ได้ จากการปลูกในพื ้นที่ที่ไม่บํารุ งดินเป็ นเมล็ดขนาดยาว (ความยาว 6.60-7.50 มิลลิเมตร) แต่เมื่อ
ได้ รับการบํารุงดินเมล็ดข้ าวที่ได้ อยูใ่ นช่วงของขนาดยาวมาก ซึง่ สัมพันธ์กบั นํ ้าหนักต่อเมล็ดที่เพิ่มขึ ้นเมื่อได้ รับการ
บํารุงดิน ส่วนขนาดของเมล็ดข้ าวไร่พนั ธุ์ว้องลายเมื่อได้ รับทรี ทเมนต์แตกต่างกัน แต่ยงั มีความยาวเมล็ดอยู่ในช่วง
ขนาดปานกลาง (ความยาว 5.51-6.60 มิลลิเมตร) เหมือนกัน
จากผลการทดลองหาความกว้ าง และความยาวของเมล็ดข้ าวไร่ สามารถนํามาหาอัตราส่วนของความ
ยาวต่อความกว้ าง เพื่อศึกษาความแตกต่างของรูปร่ างของเมล็ดข้ าวแต่ละพันธุ์เมื่อได้ รับการบํารุงดิน ดังแสดงใน
Table 3 พบว่า ข้ าวไร่ พนั ธุ์บือเกะ และนาสาร มีอตั ราส่วนของความยาวต่อความกว้ างไม่แตกต่างกันที่ระดับ
นัยสําคัญ (p>0.05) แต่ข้าวไร่ พนั ธุ์กิพู ในหลวง และว้ องลาย มีอตั ราส่วนของความยาวต่อความกว้ างที่แตกต่าง
กันอย่างมีนยั สําคัญ (p≤0.05) แต่อย่างไรก็ตามอัตราส่วนของความยาวต่อความกว้ างของข้ าวไร่ พนั ธุ์เดียวกันที่
ได้ การบํารุ งดินต่างกัน มีรูปร่ างของเมล็ดเหมือนกัน กล่าวคือ ข้ าวไร่ พันธุ์บือเกะ และว้ องลาย มีรูปร่ างเมล็ด
ปานกลาง (Medium) ส่วนข้ าวไร่พนั ธุ์กิพู นาสาร และในหลวง มีรูปร่างเมล็ดเรี ยวยาว (Slender)
Table 3 Grain shape of upland rice varieties as affected by treatments (control or organic fertilizer).
Varieties
Length/Width Ratio
Grain Shape
Control
Organic
Control
Organic
ns
ns
Beu Ge
2.83±0.14
2.88±0.17
Medium
Medium
Gi Poo
3.71±0.16
3.86±0.14*
Slender
Slender
Nah San
3.69±0.18ns
3.69±0.17ns
Slender
Slender
Nai Luang
3.93±0.18*
3.81±0.17
Slender
Slender
*
Wong Lai
2.47±0.09
2.43±0.11
Medium
Medium
*
Means within the same row of rice varieties are significantly different (p≤0.05)
ns
Means within the same row of rice varieties are not significantly different (p>0.05)
จากผลการทดลองลักษณะทางกายภาพของข้ าวไร่ 5 พันธุ์ที่ปลูกในพื ้นที่ที่ไม่บํารุงดินและบํารุงดินด้ วย
ปุ๋ยอินทรี ย์ มีลกั ษณะที่หลากหลายและมีลกั ษณะที่แตกต่างกัน เนื่องจากลักษณะดังกล่าว จะผันแปรไปตาม
สภาพแวดล้ อมที่เปลี่ยนแปลง และความสามารถในการปรั บตัวให้ เข้ ากับสภาพแวดล้ อมของข้ าวแต่ละพันธุ์
(นันทิยา และ วิจิตรา, 2554) นอกจากนี ้ชนิดของดิน การใส่ป๋ ยุ หรื อสภาพภูมิอากาศ ยังเป็ นปั จจัยที่มีสว่ นทําให้
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เกิดการเปลี่ยนแปลงของลักษณะทางกายภาพของข้ าวแต่ละพันธุ์ที่แตกต่างกันอีกด้ วย (กิตติศกั ดิ์, 2552)
ซึ่งลักษณะทางกายภาพจะชี ใ้ ห้ เห็นถึงลักษณะเด่นของข้ าวแต่ละพันธุ์ จึงสามารถนํ าไปใช้ ประโยชน์ ในการ
คัดเลือกพันธุ์ที่มีคณ
ุ ภาพ เพื่อใช้ เพาะปลูกในครัง้ ต่อไปได้
ผลการศึกษาผลของการบํารุ งดินด้ วยปุ๋ยอินทรี ย์ต่อปริมาณกรดไฟติก (Phytic acid) สารประกอบฟี นอล
(Total phenolic content) และฤทธิ์การต้ านอนุมูลอิสระ (Antioxidant activity) ในข้ าวไร่
ผลการศึกษาผลของการบํารุ งดินด้ วยปุ๋ยอินทรี ย์ตอ่ ปริ มาณกรดไฟติกในข้ าวไร่ โดยทําการเปรี ยบเทียบ
ความแตกต่ า งค่ า เฉลี่ ย ระหว่ า งข้ าวไร่ ที่ ป ลู ก ในพื น้ ที่ ที่ ไ ม่ บํ า รุ ง ดิ น และบํ า รุ ง ดิ น ด้วยปุ๋ ยอิ น ทรี ย์ ด้ วยวิ ธี
Independent sample T-test พบว่า ข้ าวไร่ พนั ธุ์เดียวกันเมื่อได้ รับการบํารุ งดินต่างกัน มีปริ มาณกรดไฟติกไม่
แตกต่างกันที่ระดับนัยสําคัญ (p>0.05) ดังแสดงใน Table 4
Table 4 Comparison of phytic acid total phenolic content and antioxidant activity of upland rice
varieties as affected by treatments (control or organic fertilizer).
Varieties
Treatment Phytic acid
Total phenolic
Antioxidant activity
(mg/g)
content
DPPH
FRAP
(mg GAE/g)
(mg TE/g)
(mg FeSO4/g)
Beu Ge
Control 12.75±0.78ns
0.59±0.02ns
0.50±0.01
1.19±0.02
ns
ns
*
Organic 11.74±0.09
0.59±0.02
0.57±0.00
1.36±0.03*
Gi Poo
Control 11.71±0.47ns
0.75±0.05ns
0.71±0.02
1.79±0.02
Organic 12.54±0.29ns
0.78±0.04ns
0.76±0.01*
1.98±0.02*
Nah San
Control 10.64±0.71ns
0.67±0.01ns
0.60±0.00ns
1.82±0.02ns
Organic 9.54±0.36ns
0.66±0.03ns
0.59±0.01ns
1.72±0.08ns
Nai Luang
Control 11.44±0.73ns
1.71±0.01ns
8.63±0.11ns
12.01±0.13ns
Organic 10.70±0.58ns
1.70±0.01ns
8.38±0.23ns
11.93±0.18ns
Wong Lai
Control 10.08±0.28ns
0.41±0.01
0.41±0.00
1.03±0.02
Organic 9.13±0.17ns
0.50±0.02*
0.42±0.00*
1.12±0.01*
*
Means of the same parameter within the same rice varieties are significantly different (p≤0.05)
ns
Means of the same parameter within the same rice varieties are not significantly different (p>0.05)
ผลการวิเคราะห์หาปริ มาณสารประกอบฟี นอล โดยเทียบกับสารมาตรฐานแกลลิก ดังแสดงใน Table 4
พบว่า ในข้ าวไร่ ทุกพันธุ์ เมื่ อทําการเปรี ยบเทียบข้ าวไร่ พันธุ์เดียวกัน แต่ได้ รับทรี ทเมนต์ต่างกัน จะมี ปริ มาณ
สารประกอบฟี นอลไม่แตกต่างกันที่ระดับนัยสําคัญ ยกเว้ น ข้ าวไร่พนั ธุ์ว้องลายที่มีสารประกอบฟี นอลแตกต่างกัน
อย่างมีนยั สําคัญ โดยที่มีปริ มาณสารประกอบฟี นอลตํ่าสุด คือ 0.41 มิลลิกรัมสมมูลของกรดแกลลิกต่อกรัม
ตัวอย่าง ส่วนข้ าวไร่พนั ธุ์ในหลวงมีปริ มาณสารประกอบฟี นอลสูดสุด คือ 8.63 มิลลิกรัมสมมูลของกรดแกลลิกต่อ
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กรัมตัวอย่าง เนื่องจากข้ าวไร่ พนั ธุ์ในหลวงเป็ นข้ าวมีสี มีเยื่อหุ้มเมล็ดข้ าวเป็ นสีแดง นอกเหนือจากกรดฟี นอลิก
แล้ วอาจมีรงควัตถุอื่นปนอยู่ เช่น แอนโธไซยานินส์ที่โดยส่วนมากจะพบในชั้นรํ าของธัญพืชที่มีสี ดังนั้นข้ าวไร่ พนั ธุ์
ในหลวงจึง มี ป ริ ม าณสารประกอบฟี นอลสูง กว่า ข้ า วไร่ พัน ธุ์ อื่ น ที่ เ ป็ นข้ า วขาว ซึ่ง สอดคล้ อ งกับ งานวิ จัย ของ
Moongngarm et al. (2012) ที่ทําการทดลองหาปริ มาณสารประกอบฟี นอลในแต่ละส่วน (rice bran layer, rice
bran และ germ) ของข้ าวมีสี และข้ าวขาว ซึง่ พบว่า rice bran layer ของข้ าวมีสี มีปริ มาณสารประกอบฟี นอล
สูงกว่าข้ าวขาว ทั้งนี ้มีหลายปั จจัยที่เกี่ยวข้ องกับปริ มาณสารประกอบฟี นอล เช่น สายพันธุ์ และการเก็บรักษา
เป็ นต้ น (อนุชิตา, 2555)
การวิเคราะห์ฤทธิ์ต้านอนุมลู อิสระ ด้ วยวิธี DPPH แล้ วทําการเปรี ยบเทียบกับสารมาตรฐานโทรลอกซ์ ผล
ที่ได้ เป็ นไปในทิศทางเดียวกันกับการวิเคราะห์ฤทธิ์ต้านอนุมลู อิสระ ด้ วยวิธี FRAP โดยใช้ เฟอร์ รัสซัลเฟสเป็ นสาร
มาตรฐาน ดังแสดงใน Table 4 พบว่า ข้ าวไร่ พนั ธุ์นาสาร และในหลวงที่ปลูกในพื ้นที่ที่ไม่บํารุ งดินมีฤทธิ์ต้าน
อนุมลู อิสระไม่แตกต่างกันที่ระดับนัยสําคัญกับข้ าวไร่ที่ได้ รับการบํารุงดินด้ วยปุ๋ยอินทรี ย์ แต่ข้าวไร่ พนั ธุ์บือเกะ กิพู
และว้ องลาย ที่ปลูกในพื ้นที่ที่ไม่บํารุงดินมีฤทธิ์ต้านอนุมลู อิสระแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญกับข้ าวไร่ ที่ได้ รับการ
บํารุ งดินด้ วยปุ๋ยอินทรี ย์ ทังนี
้ ้พบว่า ข้ าวไร่ พนั ธุ์ว้องลายมีฤทธิ์ต้านอนุมลู อิสระ DPPH และฤทธิ์ต้านอนุมลู อิสระ
FRAP ตํ่าสุด คือ 0.41 มิลลิกรัมสมมูลโทรลอกซ์ต่อกรัมตัวอย่าง และ 1.03 มิลลิกรัมเฟอร์ รัสซัลเฟตต่อกรัม
ตัวอย่าง ตามลําดับ ส่วนข้ าวไร่ พนั ธุ์ในหลวงมีฤทธิ์ ต้านอนุมูลอิสระ DPPH และฤทธิ์ ต้านอนุมลู อิสระ FRAP
สูงสุด คือ 8.63 มิลลิกรัมสมมูลโทรลอกซ์ต่อกรัมตัวอย่าง และ 12.01 มิลลิกรัมเฟอร์ รัสซัลเฟตต่อกรัมตัวอย่าง
ตามลําดับ จากผลการวิเคราะห์ข้างต้ นชี ้ให้ เห็นว่า เมล็ดของพันธุ์ข้าวไร่ ที่มีสีจะมีปริ มาณสารประกอบฟี นอลสูง
กว่าพันธุ์ข้าวไร่ ที่เป็ นข้ าวขาว และฤทธิ์ในการต้ านอนุมลู อิสระจะแปรผันตรงกับปริ มาณสารประกอบฟี นอล ซึ่ง
สอดคล้ องกับงานวิจยั ของ อาทิตย์ และคณะ (2551) ที่พบว่า พันธุ์ข้าวที่มีเยื่อหุ้มเมล็ดที่มีสีเข้ ม จะมีปริ มาณ
สารประกอบฟี นอล และความสามารถในการต้ านอนุมลู อิสระสูงกว่าพันธุ์ข้าวที่มีเยื่อหุ้มเมล็ดสีอ่อน และงานวิจยั
ของ Nakornriab และ Srihanam (2010) รายงานว่า สารสกัดที่ได้ จากรํ าข้ าวแดงและข้ าวดํา มีปริ มาณของ
สารประกอบฟี นอลและความสามารถในการต้ านอนุมลู อิสระสูงกว่าสารสกัดจากรํ าข้ าวขาว

สรุ ป
ผลของการบํ ารุ งดินด้ วยปุ๋ยอิ นทรี ย์ต่อลักษณะทางกายภาพของข้ าวไร่ พบว่า การบํารุ งดินด้ วยปุ๋ย
อินทรี ย์ไม่มีผลต่อลักษณะทางกายภาพของข้ าวไร่ พนั ธุ์นาสาร แต่การบํารุ งดินด้ วยปุ๋ยอินทรี ย์มีผลทําให้ ข้าวไร่
พันธุ์กิพู และในหลวงมีนํ ้าหนักเฉลี่ยต่อเมล็ดเพิ่มขึ ้น และมีผลต่อการเปลี่ยนแปลง ความกว้ าง ความยาว ความ
หนา และอัตราส่วนความยาวต่อความกว้ างของข้ าวไร่แต่ละพันธุ์ที่แตกต่างกัน แต่ทั้งนี ้ไม่มีผลทําให้ รูปร่ างเมล็ดมี
ความแตกต่างกัน ส่วนผลของการบํารุงดินด้ วยปุ๋ยอินทรี ย์ตอ่ ปริ มาณกรดไฟติก สารประกอบฟี นอล และฤทธิ์การ
ต้ านอนุมูลอิสระในข้ าวไร่ พบว่า การบํารุ งดินไม่มีผลต่อปริ มาณกรดไฟติก แต่มีผลทําให้ ข้าวไร่ พนั ธุ์ว้องลายมี
ปริ มาณสารประกอบฟี นอลเพิ่มขึ ้น และข้ าวไร่พนั ธุ์บือเกะ กิพู และว้ องลายมีฤทธิ์การต้ านอนุมลู อิสระสูงขึ ้น
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ผลของการกะเทาะเปลือกต่ อคุณภาพของนา้ มันทานตะวันจากกระบวนการผลิตแบบหีบเย็น
Effect of Dehulling on the Quality of Cold-Pressed Sunflower Oil
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บทคัดย่ อ
งานวิ จัย นี ม้ ีวัต ถุป ระสงค์ เพื่ อ ศึก ษาผลของการกะเทาะเปลือ กและระยะเวลาในการตั ้งทิ ง้ ไว้ ใ ห้
ตกตะกอนต่อคุณภาพของนา้ มันทานตะวัน จากกระบวนการหีบเย็น ศึกษาปริ มาณผลผลิตและคุณภาพของ
น ้ามันทานตะวันโดยเปรี ยบเทียบระหว่างเมล็ดทานตะวันกะเทาะเปลือกบางส่วนและไม่กะเทาะเปลือก พบว่า
น ้ามันทานตะวันแบบกะเทาะเปลือกบางส่วนให้ ปริ มาณผลผลิตน ้ามัน (ร้ อยละ 45.7) มากกว่าน ้ามันทานตะวัน
แบบไม่กะเทาะเปลือก (ร้ อยละ 39) (p≤0.05) สาหรับคุณภาพของน ้ามันทานตะวัน พบว่าน ้ามันทานตะวันแบบ
กะเทาะเปลือกบางส่วนมีคา่ ความสว่าง (L*) และค่าสีเหลือง (b*) สูงกว่าน ้ามันทานตะวันแบบไม่กะเทาะเปลือก
แต่มีคา่ กรดไขมันอิสระที่ต่ากว่า ศึกษาผลของการกะเทาะและระยะเวลาที่เหมาะสมในการตังทิ
้ ้งไว้ ให้ ตกตะกอน
โดยจัดสิ่งทดลองแบบ 2 x 8 แฟคทอเรี ยลแบบสุ่มสมบูรณ์ ปั จจัยที่ศึกษาได้ แก่ การกะเทาะ (กะเทาะเปลือก
บางส่วนและไม่กะเทาะเปลือก) และระยะเวลา (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 และ 7 วัน) พบว่า มีอิทธิพลร่ วมระหว่างการ
กะเทาะและระยะเวลาในการตังทิ
้ ้งไว้ ให้ ตกตะกอนต่อค่าสี ค่ากรดไขมันอิสระ และปริ มาณฟอสโฟลิปิด (p≤0.05)

ABSTRACT
The objectives of this research were to study the effects of dehulling and sedimentation time
on the quality of cold-pressed sunflower oil. A study of oil yield and quality of sunflower oil between
partly dehulled and undehulled seeds. The results showed oil yield from partly dehulled seeds was
significantly higher (45.7%) than the yield from undehulled seeds (39%) (p≤0.05). For oil quality, it
was found that in contrast to undehulled sunflower seeds, partly dehulled sunflower exhibited higher
lightness (L*) and yellowness (b*), but lower on acid value. The study on dehulling of sunflower seeds
and optimum of sedimentation time by using 2 x 8 Factorial in Completely Randomized Design (CRD)
Factors were dehulling (partly dehulled and undehulled seeds) and time (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7
days) indicated the interaction between dehulling and sedimentation time had significant effect on
color (L*, a* and b*) acid value and phospholipid content (p≤0.05).
Key Words: Sunflower seeds, Dehulling, Cold-Pressed sunflower oil
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คานา
ทานตะวัน (Helianthus annuus L.) เป็ นพืชน ้ามันที่มีความสาคัญทางเศรษฐกิจเป็ นอันดับ 4 ของ
โลก รองจากถั่วเหลือง (Glycine max L. Merr.) ปาล์มน ้ามัน (Eleias guineensis L.) และคาโนลาหรื อเรฟ
ซีด (Brassica napus Jacq.) (ไพศาล และคณะ, 2552; FAO, 2012) นอกจากเป็ นพืชน ้ามันแล้ วทานตะวัน
ยังเป็ นไม้ ดอก ไม้ ประดับที่มีความสวยงามสามารถปลูกเพื่อใช้ ดึงดูดนักท่องเที่ยว โดยในประเทศไทยได้ มีการ
ร่ วมมือกัน ระหว่างภาครั ฐ และเอกชนเพื่อส่งเสริ มให้ มีก ารปลูก ทานตะวัน เป็ นอาชีพ เสริ มมากขึ น้ เพื่อเพิ่ม
ผลผลิต ให้ เ พีย งพอกับ อุต สาหกรรมพืช น า้ มัน และเพื่อ การท่อ งเที่ย ว ทัง้ นี เ้ พราะเมล็ด ทานตะวัน มีนา้ มัน
ประมาณร้ อยละ 40 โดยน ้าหนัก และเป็ นน ้ามันที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูง เนื่องจากมีกรดไขมันที่จาเป็ นต่อ
ร่ างกาย คือ กรดลิโนเลอิก (linoleic acid) ในปริ มาณที่สูง นอกจากนี ย้ ังเป็ นแหล่งของวิ ตามินอี หรื อโทโคฟี
รอล โดยเฉพาะแอลฟ่ า-โทโคฟี รอล (Gotor and Rhazi, 2016) ส่วนในทางการเกษตรทานตะวันเป็ นพืชทน
แล้ ง ได้ ดีเมื่อเทีย บกับ พืช ไร่ ช นิด อื่น เช่น ข้ า วโพด ถั่ว เหลือง และถั่วเขีย ว ปลูก และดูแ ลรั ก ษาง่าย อายุสั ้น
ประมาณ 100 วัน เก็บเกี่ยวได้ ง่าย ใช้ แรงงานน้ อย สามารถปลูกได้ แพร่ หลายในหลายสภาพแวดล้ อม เหมาะ
สาหรั บพื น้ ที่นาหลังจากการปลูกข้ าว หรื อหลังจากเพาะปลูกพืชชนิดอื่น (ชูศกั ดิ์, 2542; ไพศาล และคณะ,
2552) จากที่กล่าวมาจะเห็นได้ ว่า ต้ นทานตะวันไม่เพียงจะออกดอกทานตะวันที่งดงามซึ่ งสามารถส่งเสริ ม
การท่องเที่ยวได้ ยังมีคุณค่าทางโภชนาการสูงสามารถนามาผลิตน ้ามันพืชเพื่อบริ โภคภายในครั วเรื อนได้ เอง
โดยใช้ วิธีการสกัดแบบธรรมชาติคือ กระบวนการบีบเย็น (cold pressed process) เนื่องจากทาได้ ง่าย และ
น ้ามันพืชที่ได้ ยังคงวิตามิน แร่ ธาตุ และสารต้ านอนุมู ลอิสระต่างๆ เนื่องจากไม่ผ่านความร้ อนสูง และไม่มีการ
ใช้ ส ารเคมี (อรพิน และ ณัฏ ฐา, 2549) การผลิตนา้ มัน ทานตะวันแบบธรรมชาติ สามารถผลิตโดยใช้ เมล็ด
ทานตะวัน ทัง้ เมล็ดและแบบกะเทาะเปลือกออกก่อน แต่ก ารสกัดน ้ามันทัง้ เมล็ดจะมีผ ลทาให้ น ้ามันยังคงมี
กลิ่น มีสีเหลืองเข้ ม และมีปริ มาณแว๊ กซ์สูง ซึ่งสามารถลดอายุการเก็บรักษาของน ้ามัน (Lazaro et al., 2014)
ส่ว นการสกัด น า้ มัน จากเมล็ด ที ่ก ะเทาะเปลือ กแล้ ว จ าเป็ นต้ อ งใช้ เ ค รื ่ อ งกะเทาะเปลือ ก ซึ ่ง มีร าคาแพง
(ประดิษฐ์ , 2549) อย่างไรก็ตามการหีบนา้ มันโดยใช้ เครื่ องบีบ อัดแบบสกรู จะมีเศษตะกอนของทานตะวัน
ตกค้ างจึงต้ องทาให้ เกิดการตกตะกอนหรื อปล่อยให้ ตกตะกอนก่อนจึงสามารถนามาบริ โภคได้ ดังนัน้ งานวิจยั
นี ้มีวตั ถุประสงค์ เพื่อศึกษาผลของการกะเทาะเปลือกและระยะเวลาในการตั ้งทิ ง้ ไว้ ให้ ตกตะกอนต่อคุ ณภาพ
ของน ้ามันทานตะวันจากกระบวนการหีบเย็น เพื่อเป็ นทางเลือกให้ กบั เกษตรกรสาหรับการปลูกทานตะวันเป็ น
พืชทางเลือกรวมถึงสามารถเพิ่มมูลค่าให้ กบั ผลิตผลทางการเกษตร

อุปกรณ์ และวิธีการ
1. การเตรี ยมเมล็ดทานตะวัน
นาเมล็ดทานตะวัน (พันธุ์แปซิฟิก) ที่ได้ จากศูนย์ฝึกอบรมและวิจยั ทางการเกษตร 100 ไร่ นาไปตากแดด
และคัดแยกเมล็ดลีบออก แบ่งออกเป็ น 2 กลุม่ กลุม่ ที่ 1 คือเมล็ดทานตะวันกะเทาะเปลือกบางส่วน โดยใช้ เครื่ อง
หินบดแบบจานคู่ กลุม่ ที่ 2 คือเมล็ดทานตะวันที่ไม่มีการกะเทาะเปลือก
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2. ศึกษาปริมาณผลผลิตและคุณภาพของนา้ มันทานตะวันเปรี ยบเทียบระหว่ างเมล็ดทานตะวัน กะเทาะ
เปลือกบางส่ วนและไม่ กะเทาะเปลือก
ชัง่ น ้าหนักเมล็ดทานตะวันทัง้ 2 กลุ่ม กลุ่มละ 500 กรัม นามาสกัดน ้ามันโดยใช้ เครื่ องบีบอัดแบบสกรู
(screw press, รุ่ น FEA-101ss-M-H-Tc-2015, ยี่ห้อ Friend Energy, Thailand) ชัง่ น ้าหนักน ้ามันที่ได้ บันทึกค่า
เพื่อคานวณร้ อยละของผลผลิต และนาตัวอย่างไปวิเคราะห์คณ
ุ ภาพน ้ามัน ได้ แก่ วิเคราะห์คา่ สี L*, a* และ b* ด้ วย
เครื่ องวัดสี Hunter Lab Digital Colorimeter รุ่ น COLORFLEX 4510 (Hunter Association Laboratory, USA)
วิเคราะห์ค่ากรดไขมันอิสระ (AOCS., 1997), วิเคราะห์ ค่าเพอร์ ออกไซด์ (AOCS., 1997), วิเคราะห์ปริ มาณ
ฟอสโฟลิปิด (AOCS., 1997) และวิเคราะห์ปริ มาณแอลฟ่ า-โทโคฟี รอล (Baydar and Akkurt, 2001) ตัวอย่างละ
3 ซ ้า
3. ศึกษาผลของการกะเทาะเปลือกและระยะเวลาในการตัง้ ทิง้ ไว้ ให้ ตกตะกอนต่ อคุณภาพของนา้ มัน
ทานตะวัน
นานา้ มันที่ ได้ จากการบี บอัดเมล็ดทานตะวัน ทัง้ 2 กลุ่ม ใส่ขวดพลาสติกใสตังทิ
้ ง้ ไว้ ให้ ตกตะกอนที่
อุณหภูมิห้องเป็ นเวลานาน 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 และ 7 วัน นาตัวอย่างไปวิเคราะห์คณ
ุ ภาพน ้ามัน ได้ แก่ วิเคราะห์
ค่าสี, วิเคราะห์ค่ากรดไขมันอิสระ, วิเคราะห์ค่าเพอร์ ออกไซด์ , วิเคราะห์ ปริ มาณฟอสโฟลิปิด และวิเคราะห์
ปริ มาณแอลฟ่ า-โทโคฟี รอล ตามวิธีการข้ อ 2
การวิเคราะห์ ผลทางสถิติ
การทดลองในหัวข้ อที่ 2 นาข้ อมูลมาเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยด้ วยวิธี Independent Samples T-test
สาหรับการทดลองในหัวข้ อที่ 3 ใช้ การทดลองแฟคทอเรี ยลในแผนการทดลองแบบสุ่มตลอด 2 x 8 โดยมีปัจจัย 2
ปั จจัย คือ การกะเทาะ และ ระยะเวลา (factorial 2 x 8 in completely design, FCRD) และเปรี ยบเทียบความ
แตกต่างของค่าเฉลี่ยระหว่างสิ่ง ทดลองด้ วยวิธี Duncan’s New Multiple Range Test (DMRT) ที่ระดับความ
เชื่อมัน่ ร้ อยละ 95 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ โปรแกรมสาเร็ จรู ปทางสถิติ

ผลการทดลองและวิจารณ์
1. ผลการศึกษาปริ มาณผลผลิตและคุณภาพของนา้ มันทานตะวันเปรี ยบเทียบระหว่ างเมล็ดทานตะวัน
กะเทาะเปลือกบางส่ วนและไม่ กะเทาะเปลือก
จากการศึกษาปริ มาณผลผลิตน ้ามัน พบว่าการกะเทาะเปลือกเมล็ดทานตะวันมีผลต่อปริ มาณน ้ามันที่
ได้ แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (p≤0.05) โดยเมล็ดทานตะวันแบบกะเทาะเปลือกบางส่วนจะให้ ปริ มาณ
น ้ามัน (ร้ อยละ 45.7) มากกว่าเมล็ดทานตะวันแบบไม่กะเทาะเปลือก (ร้ อยละ 39) เนื่องจากเมล็ดทานตะวันแบบ
กะเทาะเปลือกบางส่วนมีเปอร์ เซ็นต์การกะเทาะเท่ากับ 57.33 ทาให้ มีสดั ส่วนของเนื ้อเมล็ดทานตะวันมากกว่า
เมล็ดทานตะวันแบบไม่กะเทาะเปลือก รวมทัง้ ยังลดอัตราการสูญเสียของน ้ามันที่เกิดจากการดูดซับน ้ามันของ
เปลือกเมล็ดทานตะวันขณะบีบอัดน ้ามัน (Isobe et al., 1992; Oomah and Mazza, 1997) ซึง่ สอดคล้ องกับ
รายงานของ Lazaro et al. (2014)
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ผลคุณภาพของนา้ มันทานตะวัน จากการศึกษาคุณภาพน ้ามันทานตะวันที่ได้ จากการกะเทาะเปลือก
บางส่วนและไม่กะเทาะเปลือกของเมล็ดทานตะวัน พบว่า สมบัติทางกายภาพของน ้ามัน ได้ แก่ ค่าสี L*, a* และ
b* มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (p≤0.05) โดยน ้ามันทานตะวันแบบกะเทาะเปลือกบางส่วนมีค่า
ความสว่าง (L*) ค่าสีแดง (a*) และค่าสีเหลือง (b*) มากกว่าน ้ามันทานตะวันแบบไม่กะเทาะเปลือก เนื่องจากสี
ของน ้ามันมาจากเม็ดสีภายในเปลือกเมล็ดทานตะวัน ซึง่ ถูกกาจัดออกในขันตอนการกะเทาะ
้
(Abou-Gharbia et
al., 1997) ทาให้ นา้ มันทานตะวันแบบกะเทาะเปลือกบางส่วนมีสีเหลืองสว่างมากกว่า ซึ่งสอดคล้ องกับการ
ตรวจสอบด้ วยสายตา แสดงดัง Figure 1 เมื่อวิเคราะห์ สมบัติทางเคมี พบว่าค่ากรดไขมันอิสระของนา้ มัน
ทานตะวันแบบไม่กะเทาะเปลือกมีค่า มากกว่า ซึ่งอาจสันนิษฐานได้ ว่าเมล็ดทานตะวันแบบไม่กะเทาะเปลือกมี
ปริ มาณเอนไซม์ไลเปสสูงกว่า ทาให้ ไตรเอซิลกลีเซอรอลถูกไฮโดรไลซ์เป็ นกรดไขมันอิสระในระหว่างกระบวนการ
สกัด ซึง่ สอดคล้ องกับรายงานของ Lazaro et al. (2014) ในขณะที่ค่าเพอร์ ออกไซด์และปริ มาณวิตามินอี (แอล
ฟ่ า-โทโคฟี รอล) ของน ้ามันที่ได้ จากกะเทาะเปลือกบางส่วนและไม่กะเทาะเปลือกของเมล็ดทานตะวัน ไม่มีความ
แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p>0.05) แสดงดัง Table 1 ซึ่งค่าเพอร์ ออกไซด์ เป็ นตัวบ่งชีก้ ารเกิ ด
ออกซิเดชันของน ้ามัน ดังนันน
้ ้ามันทานตะวันแบบกะเทาะเปลือกบางส่วนและไม่กะเทาะเปลือกอาจเกิดปฏิกิริยา
ออโตออกซิเดชันในระดับที่เท่ากัน
(b)

(a)

Figure 1 Crude sunflower oil from partly dehulled sunflower seeds (a) and undehulled sunflower
seeds (b).
Table 1 Chemical composition of sunflower oil from partly dehulled and undehulled sunflower seeds.
Characteristics

Sunflower seeds
Partly dehulled
Lightness (L*)
22.30±0.18*
Redness (a*)
3.47±0.05*
Yellowness (b*)
13.66±0.03*
Acid value (% as oleic acid)
4.33±0.00
Peroxide value (Meq/kg oil)ns
0.00±0.00
ns
α-tocopherol (mg/100g oil)
94.23±8.20
Phospholipid (%)
1.60±0.01*
*
Means within the same row are significant difference (p≤0.05).
ns
Means within the same row are not significant difference (p>0.05).
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Undehulled
7.88±0.09
1.58±0.15
5.89±0.07
4.77±0.03*
0.00±0.00
95.29±1.31
0.65±0.01
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2. ผลของการกะเทาะเปลื อกและระยะเวลาในการตัง้ ทิง้ ไว้ ใ ห้ ตกตะกอนต่ อคุ ณ ภาพของนา้ มั น
ทานตะวัน
จากการศึกษาพบว่า มีอิทธิ พลร่ วมระหว่างการกะเทาะและระยะเวลาในตังทิ
้ ง้ ไว้ ให้ ตกตะกอนต่อค่าสี
L*, a* และ b อย่างมีนัยสาคัญทางสถิ ติ (p≤0.05) โดยพบว่า หลังจากตัง้ นา้ มันทิ ง้ ไว้ ให้ ตกตะกอนนา้ มัน
ทานตะวันแบบกะเทาะเปลือกบางส่วนมีค่าความสว่าง (L*) มากกว่านา้ มันทานตะวันแบบไม่กะเทาะเปลือก
เนื่องจากในเปลือกมีปริ มาณของแว๊ กซ์สงู ซึง่ ถูกสกัดออกมาพร้ อมกับน ้ามัน (Turkulov et al., 1986; Martini and
Anon, 2005) ทาให้ น ้ามันขุ่นจึงมีคา่ ความสว่างต่ากว่า ส่วนระยะเวลาในการตกตะกอนน ้ามันทานตะวันทังแบบ
้
กะเทาะเปลือกบางส่วนและไม่กะเทาะเปลือกมีค่าความสว่าง (L*) เพิ่มขึ ้นในทุกๆ วัน และเริ่ มคงที่ตงแต่
ั ้ วนั ที่ 5
เป็ นต้ นไป ในขณะที่ค่าความเป็ นสีแดง (a*) และค่าความเป็ นสีเหลือง (b*) ของนา้ มันทานตะวันแบบกะเทาะ
เปลือกบางส่วนหลังจากตังทิ
้ ง้ ไว้ ให้ ตกตะกอนมีค่าน้ อยกว่านา้ มันทานตะวันแบบไม่กะเทาะเปลือก แสดงดัง
figure 2 ซึง่ สีของน ้ามันสามารถใช้ คาดเดาคุณภาพของน ้ามันได้ โดยน ้ามันที่มีสี เหลืองอ่อนกว่าจะมีคณ
ุ ภาพ
ดีกว่าน ้ามันที่มีสีเหลืองเข้ ม (นิธิยา, 2548)
(b)

(a)

(c)

Figure 2 Lightness (a), Redness (b) and Yellowness (c) of sunflower oil from partly dehulled and
undehulled sunflower seeds from different sedimentation time.
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นอกจากนี ้ พบว่าอิทธิพลร่ วมระหว่างการกะเทาะและระยะเวลาในการตังทิ
้ ้งไว้ ให้ ตกตะกอนมีผลต่อค่า
กรดไขมัน อิส ระและปริ มาณฟอสโฟลิ ปิ ดอย่ างมีนัย ส าคัญ ทางสถิ ติ (p≤0.05) ค่ากรดไขมัน อิส ระของน า้ มัน
ทานตะวันแบบกะเทาะเปลือกบางส่วนมีค่าน้ อยกว่านา้ มัน ทานตะวันแบบไม่กะเทาะเปลือก และค่ากรดไขมัน
อิสระจะค่อยๆ เพิ่มขึ ้นระหว่างถูกตังทิ
้ ้งไว้ ให้ ตกตะกอน แสดงดัง Table 2 โดยค่ากรดไขมันอิสระที่วิเคราะห์ได้ เป็ น
ตัวชี ้บ่งว่าไตรเอซิลกลีเซอรอลที่มีอยู่ในน ้ามันถูกทาลายด้ วยเอนไซม์ไลเปสเปลี่ยนเป็ นกรดไขมันอิสระ ถ้ าค่ากรด
ไขมันอิสระสูงแสดงว่าโมเลกุลของไตรเอซิลกลีเซอรอลถูกสลายตัวเป็ นกรดไขมันอิสระมาก แสดงว่ามี Hydrolytic
Rancidity เกิดขึ ้นที่น ้ามัน ซึง่ ความร้ อนและแสงช่วยเร่ งให้ เกิดการหืนได้ เร็ วขึ ้น (นิธิยา, 2548)
Table 2 Chemical composition of sunflower oil from partly dehulled and undehulled sunflower seeds
from different sedimentation time.
Sunflower
seeds

Characteristics
Sedimentation
Phospholipid
Acid value
α-tocopherol
Peroxide value
time
ns
(%)
(% as oleic acid) (mg/100g oil) (Meq/kg oil)ns

1.60±0.01a
4.33±0.00f
97.89±3.02
0.00±0.00
c
f
0.18±0.01
4.33±0.01
96.65±0.44
0.00±0.00
0.17±0.02cd
4.33±0.00f
98.46±0.18
0.00±0.00
0.17±0.02cd
4.36±0.03f
102.56±1.43
0.00±0.00
0.15±0.00e
4.37±0.03f
101.49±0.16
0.00±0.00
e
e
0.15±0.00
4.44±0.01
100.88±1.46
0.00±0.00
0.15±0.00e
4.45±0.03e
101.71±2.25
0.00±0.00
0.16±0.00de
4.47±0.03e
99.88±0.80
0.00±0.00
Undehulled
0.65±0.01b
4.77±0.03b
95.29±1.31
0.00±0.00
f
b
0.07±0.00
4.76±0.00
100.14±1.80
0.00±0.00
0.07±0.01f
4.76±0.00b
99.56±1.30
0.00±0.00
0.06±0.01f
4.84±0.03b
102.28±1.17
0.00±0.00
0.06±0.00f
4.93±0.06b
100.62±4.47
0.00±0.00
f
b
0.06±0.00
4.97±0.00
101.85±2.81
0.00±0.00
0.06±0.00f
4.97±0.01b
96.55±2.42
0.00±0.00
0.06±0.01f
5.02±0.01a
100.18±3.38
0.00±0.00
Dehulling
0.000
0.000
0.576
Sedimentation time
0.000
0.000
0.055
Dehulling*Sedimentation time
0.000
0.000
0.210
a-f
Means within the same columns with different letters are significant difference (p≤0.05).
ns
Means within the same columns with different letters are not significant difference (p>0.05).
Partly dehulled

0
1
2
3
4
5
6
7
0
1
2
3
4
5
6
7
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ฟอสโฟลิปิดเป็ นสารชีวเคมีที่มีประโยชน์ ต่อร่ างกาย แต่เป็ นสารที่ ไม่ต้องการให้ ปนเปื ้อนในนา้ มันพื ช
เนื่องจากฟอสโฟลิปิดจะทาให้ น ้ามันมีสีคล ้า ตกตะกอนขณะเก็บรักษา (สมพร, 2537) ซึง่ พบว่าน ้ามันทานตะวัน
แบบกะเทาะเปลือกบางส่วนมีปริ มาณฟอสโฟลิปิดมากกว่าน ้ามันทานตะวันแบบไม่กะเทาะเปลือก และหลังจาก
ตังทิ
้ ง้ ไว้ ให้ ตกตะกอนปริ มาณฟอสโฟลิปิดจะมีค่าลดลง เนื่องจากฟอสโฟลิปิดจะตกตะกอนรวมตัวกับตะกอน
หยาบอื่นๆ ที่ อยู่ในนา้ มัน ในขณะที่ ค่าเพอร์ ออกไซด์ และปริ มาณวิตามินอี (แอลฟ่ า-โทโคฟี รอล) ไม่มีความ
แตกต่างกันทางสถิติ (p>0.05) ค่าเพอร์ ออกไซด์เป็ นการวัด Degree of Lipid Oxidation โดยการหาปริ มาณ
เพอร์ ออกไซด์ที่มีอยู่ในน ้ามัน ซึ่งสารเพอร์ ออกไซด์จะเกิดขึ ้นในน ้ามันอย่างช้ าๆ ในระหว่างที่น ้ามันถูกเก็บไว้ ให้
สัมผัสกับอากาศ จากการทดลองพบว่า ในระยะเวลา 7 วัน ยังไม่มีค่าเพอร์ ออกไซด์เกิดขึ ้น ดังนันน
้ ้ามันที่ได้ จาก
การหีบก่อนจะนาไปกรองสามารถตังทิ
้ ้งไว้ ให้ ตกตะกอนภายในระยะเวลา 7 วัน โดยไม่ส่งผลต่อค่าเพอร์ ออกไซด์
ซึง่ สอดคล้ องกับการวิเคราะห์ ปริ มาณวิตามินอี (แอลฟ่ า-โทโคฟี รอล) ที่ยงั มีค่าคงที่ในระยะเวลา 7 วัน เนื่องจาก
วิตามินอีเป็ นตัวต้ านการเกิดออกซิเดชัน สามารถป้องกันการเกิดออกซิเดชันของกรดไขมันไม่อิ่มตัวได้ (Schuler,
1990; Hamiton, 1994)

สรุปผลการทดลอง
งานวิจยั นี ้แสดงให้ เห็นว่า ผลของการกะเทาะเปลือกและระยะเวลาในการตังทิ
้ ้งไว้ ให้ ตกตะกอนมีผลต่อ
คุณภาพของนา้ มัน ทานตะวันจากกระบวนการผลิตแบบหี บเย็น ซึ่งการกะเทาะเปลือกสามารถเพิ่ มปริ มาณ
ผลผลิตน ้ามันและทาให้ คณ
ุ ภาพของน ้ามันดีขึ ้น โดยน ้ามันทานตะวันแบบกะเทาะเปลือกบางส่วนมีคา่ ความสว่าง
(L*) สูงกว่า แต่คา่ กรดไขมันอิสระต่ากว่าน ้ามันทานตะวันแบบไม่กะเทาะเปลือก ในขณะที่ระยะเวลาในการตังทิ
้ ้ง
ไว้ ให้ ตกตะกอนเพิ่ มขึน้ จะท าให้ ค่าความสว่าง (L*) สูงขึน้ และ ปริ มาณฟอสโฟลิ ปิดลดลง แต่ถ้า ตัง้ ทิ ง้ ไว้ ใ ห้
ตกตะกอนนานไปจะส่งผลให้ คณ
ุ ภาพของน ้ามันลดลง ได้ แก่ ค่ากรดไขมันอิสระ งานวิจยั นี ้จึงเป็ นประโยชน์ในการ
เลือกใช้ การกะเทาะและระยะเวลาในการตัง้ ทิ ง้ ไว้ ให้ ตกตะกอนที่ เหมาะสมในการผลิตนา้ มันทานตะวันจาก
กระบวนการผลิตแบบหีบเย็น เพื่อเป็ นแนวทางในการพัฒนาน ้ามันทานตะวันให้ ได้ คณ
ุ ภาพที่เหมาะสม
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แผ่ นเส้ นใยจากเปลือกข้ าวโพด
Fibrous Webs from Corn Husks
ภัทรานันท์ แวงวรรณ1* วัลภา แต้ มทอง1 และ สุธีลกั ษณ์ ไกรสุวรรณ1
Pattranan Wangwan1*, Walapa Tamthong1 and Suteeluk Kraisuwan1

บทคัดย่ อ
การวิ จัย นี ม้ ี วัตถุ ป ระสงค์ เพื่ อ ศึก ษาสภาวะที่ เหมาะสมในการแยกเส้ น ใยจากเปลื อกข้ าวโพด และ
ลักษณะทางกายภาพของแผ่นเส้ นใยจากเปลือกข้ าวโพด ปั จจัยการทดลองคือ อุณหภูมิ 2 ระดับ คือ 100 องศา
เซลเซียส และ 120 องศาเซลเซียส และระยะเวลา 2 ระดับ คือ 90 นาที และ 120 นาที ดาเนินการทดลอง 4 ซ ้า
ตามแผนการทดลองแบบ 2  2 แฟคทอเรี ยล ผลการทดลอง พบว่าเส้ น ใยเปลือกข้ าวโพดที่ แยกเส้ น ใยด้ วย
อุณ หภูมิ 120 องศาเซลเซี ย ส ระยะเวลา 120 นาที ได้ เส้ น ใยสัน้ ละเอีย ด และให้ ป ริ มาณผลผลิ ตมากที่ สุด
ลักษณะทางกายภาพของแผ่นเส้ นใยจากเปลือกข้ าวโพด พบว่า แผ่นเส้ นใยจากเปลือกข้ าวโพดที่แยกเส้ นใยด้ วย
อุณ หภูมิ 100 องศาเซลเซีย ส มีความหนามากกว่าแผ่นเส้ นใยเปลือกข้ าวโพดที่ แยกเส้ นใยด้ วยอุณ หภูมิ 120
องศาเซลเซียส แต่มีความกระด้ างน้ อยกว่า (p < .05) แผ่นเส้ นใยเปลือกข้ าวโพดที่แยกด้ วยอุณหภูมิ ระยะเวลา
และปฏิ สัมพัน ธ์ ระหว่างอุณ หภูมิ กับ ระยะเวลาแตกต่างกัน ไม่ มีผ ลต่ อน า้ หนัก และความทนแรงดึงขาดของ
แผ่นเส้ นใยเปลือกข้ าวโพด (p > .05)

ABSTRACT
The objectives of this research were to determine the optimal condition for fiber extracted
from corn husks and physical characteristics of fibrous webs from corn husks. The factors were two
temperatures: 100C and 120C and two time periods: 90 minutes and 120 minutes. The experiment
was repeated four times by using 2 x 2 factorial experimental design. The results showed that corn
husks fibers extracted at temperature of 120C with a time period of 120 minutes were short and fine
fiber, and greatest yield. For physical characteristics of fibrous webs from corn husks, the fibrous
webs from corn husks extracted at temperature of 100C were more thickness than the fibrous webs
from corn husks extracted at temperature of 120C but were less stiffness (p < .05). Fibrous webs
from corn husks extracted at different temperature, time period, and interaction between temperature
and time period had no effect on weight and tensile strength of fibrous webs from corn husks (p > .05).

Key Words: fibrous, web, corn husk
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คานา
ข้ าวโพด เป็ นพืชเศรษฐกิจที่สาคัญ ทนต่อลักษณะและสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย สามารถปลูกได้
ตลอดปี ในทุกภาค เนื่องจากปลูกง่ายเพราะปรับตัวเข้ ากับสภาพแวดล้ อมได้ ดีและให้ ผลผลิตสูง แต่ต้องมีปริ มาณ
นา้ เพี ยงพอ ปลูกใกล้ แหล่งนา้ สะอาดและไม่มีน า้ ท่วมขัง (สมศรี และ อานาจ, 2551) ภาคเหนื อปลูกมากใน
จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย ลาพูนและลาปาง ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ ได้ แก่ จังหวัดหนองคายและนครพนม
ภาคกลาง ได้ แก่ จังหวัดกาญจนบุรี ราชบุรี นครปฐมและสุพรรณบุรี และภาคใต้ ได้ แก่ จังหวัดชุมพร สุราษฎร์
ธานีและนครศรี ธรรมราช (สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, ม.ป.ป.) ข้ าวโพดที่นิยมปลูกมีหลายชนิด เช่น ข้ าวโพด
เลี ้ยงสัตว์ ข้ าวโพดสาหรับบริ โภคฝั กสด ได้ แก่ ข้ าวโพดหวาน ข้ าวโพดข้ าวเหนียวและข้ าวโพดเทียน เป็ นต้ น
ข้ าวโพดหวานมีคุณค่าทางอาหารและโภชนาการมากมาย สามารถแปรรู ปเป็ นอาหารได้ หลายรู ปแบบ
ได้ แก่ อาหารสด เช่น ข้ าวโพดต้ ม ข้ าวโพดคลุกเสวย ไอศกรี มข้ าวโพดกะทิสดและน ้านมข้ าวโพด อาหารกระป๋ อง
เช่ น เมล็ ดข้ าวโพดและครี ม ข้ าวโพด อาหารแช่ แ ข็ งในรู ป เมล็ ดและฝั ก ข้ าวโพด และข้ าวโพดหวานบรรจุถุ ง
สุญญากาศ (สุวิมล, ม.ม.ป.) การบริ โภคข้ าวโพดปริ มาณมาก ทาให้ มีเปลือกข้ าวโพดเหลือทิ ้งจานวนมากเช่นกัน
ดังนันหากสามารถน
้
าเปลือกข้ าวโพดซึง่ เป็ นวัสดุเหลือทิ ้งทางการเกษตรมาใช้ ประโยชน์ได้ ก็จะเป็ นการเพิ่มมูลค่า
ให้ แก่วสั ดุเหลือทิ ้งทางการเกษตรและช่วยลดปริ มาณขยะที่สง่ ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้ อมด้ วย
เปลือกข้ าวโพดหวานมีลกั ษณะเป็ นแผ่นยาวประมาณ 10-20 เซนติเมตร ประกอบด้ วยเส้ นใยที่เกาะกลุ่ม
กัน ซึ่งสามารถแยกเป็ นเส้ นใยเดี่ยว ๆ ได้ และใช้ ประโยชน์เป็ นวัสดุทาเยื่อกระดาษ ดังนันการศึ
้
กษาวิธีการแยก
เส้ นใยเปลือกข้ าวโพด ลักษณะเส้ นใยและแผ่นเส้ นใยที่ได้ จะทาให้ ได้ ข้อมูลเบื ้องต้ นสาหรับการทาแผ่นเส้ นใยจาก
เปลือกข้ าวโพด ที่สามารถนามาใช้ ประโยชน์ ในด้ านสิ่งทอได้ เช่น ทาเป็ นผ้ ารองจาน ผ้ ารองแก้ ว ฯลฯ และเป็ น
แนวทางในการพัฒ นาต่อยอดสาหรั บทาผลิตภัณ ฑ์ อื่น ๆ ต่อไป การวิจัยนี จ้ ึงมีวัตถุประสงค์ เฉพาะเพื่ อศึกษา
สภาวะที่เหมาะสมในการแยกเส้ นใยจากเปลือกข้ าวโพด และลักษณะทางกายภาพของแผ่นเส้ นใยจากเปลือก
ข้ าวโพด

อุปกรณ์ และวิธีการ
อุปกรณ์
วัสดุที่ใช้ คือเปลือกข้ าวโพดหวานพันธุ์อินทรี 2 ของศูนย์วิจยั ข้ าวโพดและข้ าวฟ่ างแห่งชาติ (ไร่ สุวรรณ)
อาเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดยคัดเลือกเปลือกจากข้ าวโพดฝั กสดที่มีน ้าหนักทังฝั
้ กประมาณ 300 กรัม
ใช้ เฉพาะเปลือกชันกลางซึ
้
ง่ เป็ นเปลือกชันที
้ ่ 3-6 โดยนับจากเปลือกชันนอกสุ
้
ด และสารเคมีที่ใช้ ในการแยกเส้ นใย
เปลือกข้ าวโพดคือ โซเดียมซัลไฟต์ (sodium sulfite; Na2SO3) โมโนเอทานอลเอมีน (monoethanolamine; MEA)
และโซเดียมคาร์ บอเนต (sodium carbonate; Na2CO3) และสารยึดเส้ นใยคือกาวแป้งมันสาปะหลัง
อุปกรณ์ และเครื่ องมือสาหรั บแยกเส้ นใยคือ เครื่ องฟอกย้ อมชิ ้นตัวอย่าง กระบอกฟอกย้ อมขนาด 900
มิลลิลิตร และอุปกรณ์และเครื่ องมือสาหรับทาแผ่นเส้ นใยคือ ตะแกรงไนลอนขนาด 27  35 เซนติเมตร
วิธีการ
การวิจยั นีใ้ ช้ การทดลองแบบ 2  2 แฟคทอเรี ยล ที่ใช้ แผนการทดลองแบบสุ่มตลอด (2  2 factorial
experiment in completely randomized design) โดยมี 2 ปั จจัยคือ อุณหภูมิ 2 ระดับ คือ 100 องศาเซลเซียส
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และ 120 องศาเซลเซียส และระยะเวลา 2 ระดับ คือ 90 นาที และ 120 นาที รวมทัง้ สิน้ 4 สิ่งทดลอง ทาการ
ทดลอง 4 ซ ้า ดาเนินการทดลองตามขันตอนดั
้
งนี ้
1. การเตรี ยมเปลือกข้ าวโพด
ใช้ มีดตัดรอบโคนเปลือกข้ าวโพดที่ติดกับก้ านฝั ก ลอกเปลือกข้ าวโพดออกทีละชัน้ จากฝั ก คัดเลือก
เฉพาะเปลือกชันกลาง
้
นาเปลือกข้ าวโพดมาตากแห้ งที่อณ
ุ หภูมิห้อง เป็ นเวลา 6 วัน (144 ชัว่ โมง) ซึง่ น ้าหนักของ
เปลือกข้ าวโพดไม่เปลี่ ยนแปลง (ไม่ลดลง) ดังนัน้ เปลื อกข้ าวโพดที่ ได้ จึงมีความชื น้ ต่า ตัดส่วนหัวของเปลือก
ข้ าวโพดแต่ละใบออก 1 นิ ้ว และตัดส่วนท้ ายออก 3 นิ ้ว ใช้ เฉพาะส่วนกลางเปลือก เตรี ยมเปลือกข้ าวโพดจานวน
20 ชุด น ้าหนักชุดละ 35  2 กรัม
2. การแยกเส้ นใยเปลือกข้ าวโพด
การแยกเส้ นใยใช้ กระบวนการกาจัดลิกนิน (delignification) ตามวิธีการของ Salam et al. (2007)
คือ เตรี ยมสารละลายโดยใช้ อตั ราส่วนสารละลายต่อวัสดุ = 10 : 1 โซเดียมซัลไฟต์ความเข้ มข้ น 9% โมโนเอทา
นอลเอมีนความเข้ มข้ น 0.3% และโซเดียมคาร์ บอเนตความเข้ มข้ น 4% แยกเส้ นใยที่อณ
ุ หภูมิ 100 องศาเซลเซียส
ระยะเวลา 90 นาที และ 120 นาที และที่อณ
ุ หภูมิ 120 องศาเซลเซียส ระยะเวลา 90 นาที และ 120 นาที กรอง
แยกเส้ นใยออกจากสารละลาย จากนันล้
้ างเส้ นใยด้ วยน ้าที่อณ
ุ หภูมิห้อง pH 6-7 จานวน 10 ครัง้ และตากเส้ นใย
ให้ แห้ งที่อณ
ุ หภูมิห้องเป็ นเวลา 48 ชัว่ โมง
3. การทาแผ่ นเส้ นใยเปลือกข้ าวโพด
ใช้ การทาแผ่นเส้ นใยแบบเปี ยก (wet-laid) โดยประยุกต์ใช้ วิธีการทาแผ่นกระดาษแบบเทเยื่อของ
นภาพร (2553) คือ แช่เส้ นใยเปลือกข้ าวโพดในน ้าที่อณ
ุ หภูมิห้อง อัตราส่วนเส้ นใยต่อน ้า = 1 : 200 ระยะเวลา 15
นาที แล้ วใส่กาวแป้งเปี ยกในนา้ แช่เส้ นใย อัตราส่ วนกาวแป้งเปี ยกต่อนา้ 1 : 10 (กาวแป้งเปี ยกทาจากแป้งมัน
ผสมน ้าในอัตราส่วน = 1 : 10) คนสารละลายให้ เข้ ากันด้ วยมือพร้ อมกระจายเส้ นใยให้ ทวั่ ระยะเวลา 5 นาที เท
สารละลายลงบนตะแกรงไนลอน แตะเส้ นใยให้ กระจายตัวสม่าเสมอจนเต็มตะแกรง ตากแผ่นเส้ นใยในแนวราบ
ที่อุณหภูมิห้องระยะเวลา 60 นาที แล้ วเป่ าแผ่นเส้ นใยให้ แห้ งด้ วยไดร์ เป่ าผม ปรั บความแรงระดับ 3 เป่ าสูงจาก
แผ่นเส้ นใยประมาณ 20 เซนติเมตร ระยะเวลา 20 นาที แกะแผ่นเส้ นใยออกจากตะแกรง แล้ วตัดแผ่นเส้ นใยขนาด
22  30 เซนติเมตร
4. การทดสอบเส้ นใยและแผ่ นเส้ นใย
ทดสอบเส้ น ใยโดยวิ เคราะห์ ลัก ษณะทั่วไป น า้ หนัก และปริ มาณผลผลิ ตเส้ น ใย โดยใช้ เครื่ องชั่ง
น ้าหนักดิจิตอลทศนิยม 3 ตาแหน่ง ทดสอบลักษณะทางกายภาพของแผ่นเส้ นใย ดังนี ้ ทดสอบความหนาผ้ าและ
น า้ หนั ก ผ้ าต่ อ หน่ ว ยพื น้ ที่ ต ามวิ ธี ข องสุ จิ ร ะ (2555) ทดสอบความทนแรงดึ ง ขาดตามมาตรฐาน ASTM
designation: D 1117-2001 standard test methods of testing nonwoven fabrics ทดสอบความกระด้ างตาม
มาตรฐาน ASTM designation: D 1117-2001 standard test methods of testing nonwoven fabrics
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5. การวิเคราะห์ ข้อมูล
วิเคราะห์ข้อมูลปริ มาณผลผลิตเส้ นใยและลักษณะทางกายภาพของแผ่นเส้ นใยโดยใช้ ค่าเฉลี่ย ( X )
และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เปรี ยบเที ยบค่าเฉลี่ยด้ วยการวิเคราะห์ ความแปรปรวนแบบจาแนกสองทาง
(two-way ANOVA) และเปรี ยบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยเป็ นรายคูโ่ ดยใช้ least significant difference (LSD)

ผลการทดลองและวิจารณ์
ลักษณะเส้ นใยเปลือกข้ าวโพด

temperature 100C, time 90 minutes

temperature 100C, time 120 minutes

temperature 120C, time 90 minutes

temperature 120C, time 120 minutes

Figure 1 Characteristics of corn husk fibers separated at different conditions
จากภาพที่ 1 แสดงลักษณะเส้ นใยเปลือกข้ าวโพดที่ แยกด้ วยสภาวะที่แตกต่างกัน พบว่าเส้ นใยที่ได้ เป็ น
เส้ นใยสัน้ มีความยาว ความละเอียด และสีที่แตกต่างกันคือ เส้ นใยเปลือกข้ าวโพดที่แยกด้ วยอุณหภูมิ 100 องศา
เซลเซียส ได้ เส้ นใยค่อนข้ างยาว ระยะเวลา 90 นาที เส้ นใยหยาบและมีสีเหลืองเข้ ม ระยะเวลา 120 นาที เส้ นใย
ละเอียดขึ ้นและมีสีเหลืองอ่อน สาหรับเส้ นใยเปลือกข้ าวโพดที่ได้ จากการแยกด้ วยอุณหภูมิ 120 องศาเซลเซียส
พบว่าเส้ นใยสัน้ มีความละเอียดและเกาะกลุ่มกัน ระยะเวลา 90 นาที เส้ นใยมีสีเหลืองอ่อนมาก และ ระยะเวลา
120 นาที พบว่าเส้ นใยสันลง
้ การเกาะกลุม่ ความสม่าเสมอและความละเอียดเพิ่มมากขึ ้น และมีสีครี ม
นา้ หนักเส้ นใยและปริมาณผลผลิต
ผลการทดสอบน ้าหนักเส้ นใยและปริ มาณผลผลิต ได้ ผลดังตารางที่ 1
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Table 1 Mean of corn husks fiber weight and yield
fiber weight (gram)
treatment
S.D.
X
19.87
3.46
temperature 100C, time 90 minutes
18.15
0.95
temperature 100C, time 120 minutes
16.79
1.78
temperature 120C, time 90 minutes
21.19
3.82
temperature 120C, time 120 minutes

yield (percentage)
S.D.
X
56.72
9.83
51.81
2.67
47.75
4.96
60.49
10.88

จากตารางที่ 1 แสดงค่าเฉลี่ยน ้าหนักเส้ นใยจากเปลือกข้ าวโพดและปริ มาณผลผลิต พบว่า การแยกเส้ น
ใยเปลือกข้ าวโพดด้ วยอุณหภูมิ 120 องศาเซลเซียส ระยะเวลา 120 นาที ได้ น ้าหนักเส้ นใยมากที่สดุ (21.19 กรัม)
คิดเป็ นร้ อยละ 60.49 รองลงมาคือ อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส ระยะเวลา 90 นาที (19.87 กรัม) คิดเป็ นร้ อยละ
56.72 และอุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส ระยะเวลา 120 นาที (18.15 กรัม ) คิดเป็ นร้ อยละ 51.81 และอุณหภูมิ
120 องศาเซลเซียส ระยะเวลา 90 นาที (16.79 กรัม) คิดเป็ นร้ อยละ 47.75 ตามลาดับ
ผลการวิ เคราะห์ พ บว่า อุณ หภูมิแ ละระยะเวลาไม่มีผ ลต่อปริ มาณผลผลิ ต (p > .05) แต่ป ฏิ สัมพัน ธ์
ระหว่างอุณ หภูมิกับระยะเวลามีผลต่อปริ มาณผลผลิต (p < .05) โดยการแยกเส้ นใยด้ วยอุณ หภูมิ 120 องศา
เซลเซียส ระยะเวลา 120 นาที ให้ ปริ มาณผลผลิตเส้ นใยมากกว่าระยะเวลา 90 นาที (p < .05) สอดคล้ องกับ
งานวิจัยของ Ghazy (2016) ที่ศึกษาการแยกเส้ นใยชานอ้ อยเพื่อทาเยื่อกระดาษคราฟต์ พบว่าเมื่ออุณหภูมิกับ
ระยะเวลาเพิ่มขึ ้นทาให้ ได้ เส้ นใยเพิ่มมากขึ ้น
ความหนา
ผลการทดสอบความหนาของแผ่นเส้ นใยเปลือกข้ าวโพด ได้ ผลดังตารางที่ 2
Table 2 Mean of thickness of fibrous webs from corn husks
thickness (millimeter)
S.D.
X
2.82
0.52
2.75
0.20
2.05
0.26
2.59
0.18

treatment
temperature 100C, time 90 minutes
temperature 100C, time 120 minutes
temperature 120C, time 90 minutes
temperature 120C, time 120 minutes

จากตารางที่ 2 แสดงค่าเฉลี่ยความหนาของแผ่นเส้ นใยเปลือกข้ าวโพด พบว่า แผ่นเส้ นใยเปลือกข้ าวโพด
ที่ แยกเส้ น ใยด้ วยอุณ หภู มิ 100 องศาเซลเซีย ส ระยะเวลา 90 นาที มีความหนามากที่ สุด (2.82 มิล ลิ เมตร)
รองลงมาคือ อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส ระยะเวลา 120 นาที (2.75 มิลลิเมตร) อุณหภูมิ 120 องศาเซลเซียส
ระยะเวลา 120 นาที (2.59 มิลลิเมตร) และอุณหภูมิ 120 องศาเซลเซียส ระยะเวลา 90 นาที (2.05 มิลลิเมตร)
ตามลาดับ จัดเป็ นแผ่นเส้ นใยแบบหนา
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ผลการวิเคราะห์พบว่าอุณหภูมิมีผลต่อความหนาของแผ่นเส้ นใยเปลือกข้ าวโพด (p < .05) โดยแผ่นเส้ นใย
เปลือกข้ าวโพดที่แยกเส้ นใยด้ วยอุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส มีความหนามากกว่าอุณหภูมิ 120 องศาเซลเซียส
(p < .05) ทังนี
้ ้เพราะเส้ นใยเปลือกข้ าวโพดที่แยกเส้ นใยด้ วยอุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส ได้ เส้ นใยค่อนข้ างยาว
ขนาดไม่สม่าเสมอและหยาบกว่าการแยกเส้ นใยด้ วยอุณหภูมิ 120 องศาเซลเซียส เมื่อนามาทาเป็ นแผ่นเส้ นใยจึง
ทาให้ แผ่นเส้ นใยมีผิวสัมผัสไม่เรี ยบและมีความหนามากกว่า ส่วนระยะเวลา และปฏิสมั พันธ์ระหว่างอุณหภูมิกบั
ระยะเวลา ไม่มีผลต่อความหนาของแผ่นเส้ นใย (p > .05)
นา้ หนัก
ผลการทดสอบน ้าหนักแผ่นเส้ นใยเปลือกข้ าวโพด ได้ ผลดังตารางที่ 3
Table 3 Mean of weight of fibrous webs from corn husks
weight (gram per square meter)
S.D.
X
209.73
33.65
200.51
20.74
192.76
36.29
233.51
26.01

treatment
temperature 100C, time 90 minutes
temperature 100C, time 120 minutes
temperature 120C, time 90 minutes
temperature 120C, time 120 minutes

จากตารางที่ 3 แสดงค่าเฉลี่ยน ้าหนักของแผ่นเส้ นใยเปลือกข้ าวโพด พบว่าแผ่นเส้ นใยเปลือกข้ าวโพดที่
แยกเส้ นใยด้ วยอุณหภูมิ 120 องศาเซลเซียส ระยะเวลา 120 นาที มีนา้ หนักมากที่สุด (233.51 กรั มต่อตาราง
เมตร) รองลงมาคือ แยกด้ วยอุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส ระยะเวลา 90 นาที (209.73 กรัมต่อตารางเมตร) แยก
ด้ วยอุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส ระยะเวลา 120 นาที (200.51 กรัมต่อตารางเมตร) และแยกด้ วยอุณหภูมิ 120
องศาเซลเซี ย ส ระยะเวลา 90 นาที (192.76 กรั ม ต่อตารางเมตร) ตามล าดับ จัดเป็ น แผ่ น เส้ น ใยที่ มีน า้ หนัก
ปานกลางตามเกณฑ์ของ Epps and Collier (1999) ที่กาหนดว่าผ้ าน ้าหนักปานกลางจะมีน ้าหนัก 170-240 กรัม
ต่อตารางเมตร ทังนี
้ ้สอดคล้ องกับผลการทดสอบน ้าหนักเส้ นใยและปริ มาณผลผลิตของเส้ นใยเปลือกข้ าวโพดจาก
ตารางที่ 1 ดังนันเมื
้ ่อนามาทาเป็ นแผ่นเส้ นใย จึงทาให้ มีนา้ หนักมากที่สุด อย่างไรก็ตาม ผลการวิเคราะห์ พบว่า
อุณหภูมิ ระยะเวลา และปฏิสมั พันธ์ระหว่างอุณหภูมิกบั ระยะเวลา ไม่มีผลต่อน ้าหนักของแผ่นเส้ นใย (p > .05)
ความทนแรงดึงขาด

ผลการทดสอบความทนแรงดึงขาด ได้ ผลดังตารางที่ 4
Table 4 Mean of tensile strength of fibrous webs from corn husks
tensile strength (gram force)
S.D.
X

treatment

temperature 100C, time 90 minutes
temperature 100C, time 120 minutes
temperature 120C, time 90 minutes
temperature 120C, time 120 minutes

849.45
1,350.34
1,360.70
2,647.07
974
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จากตารางที่ 4 แสดงค่าเฉลี่ ยความทนแรงดึงขาดของแผ่ น เส้ นใยเปลือกข้ าวโพด พบว่ าแผ่ นเส้ น ใย
เปลือกข้ าวโพดที่ แยกเส้ นใยด้ วยอุณ หภูมิ 120 องศาเซลเซียส ระยะเวลา 120 นาที มีความทนแรงดึงขาดมาก
ที่สดุ (2,647.07 กรั มแรง) รองลงมาคือ อุณหภูมิ 120 องศาเซลเซียส ระยะเวลา 90 นาที (1,360.70 กรั มแรง)
อุณ หภู มิ 100 องศาเซลเซี ย ส ระยะเวลา 120 นาที (1,350.34 กรั ม แรง) และอุณ หภู มิ 100 องศาเซลเซี ย ส
ระยะเวลา 90 นาที (849.45 กรัมแรง) ตามลาดับ ทังนี
้ อ้ าจเป็ นเพราะแผ่นเส้ นใยเปลือกข้ าวโพดที่แยกเส้ นใยด้ วย
อุณหภูมิ 120 องศาเซลเซียส ระยะเวลา 120 นาที เป็ นเส้ นใยสัน้ ๆ มีขนาดสม่าเสมอและละเอียด ทาให้ เส้ นใย
กระจายได้ ทวั่ แผ่น มีแรงยึดเกาะระหว่างเส้ นใยเพิ่มขึ ้น จึงทาให้ แผ่นเส้ นใยมีความทนแรงดึงขาดมากขึ ้น ซึง่ สุจิระ
(2555) กล่าวว่า การใช้ เส้ นใยยาวทาแผ่นเส้ นใยจะทาให้ เส้ นใยพันกัน การกระจายตัวของเส้ นใยลดลง ดังนัน้
หากท าให้ เส้ น ใยเกาะกัน ดี ขึ น้ จะท าให้ ความแข็ งแรงเพิ่ ม ขึ น้ ตามไปด้ ว ย ผลการวิ เคราะห์ พ บว่ าอุณ หภู มิ
ระยะเวลา และปฏิสมั พันธ์ระหว่างอุณหภูมิกบั ระยะเวลา ไม่มีผลต่อความทนแรงดึงขาดของแผ่นเส้ นใย (p > .05)
ความกระด้ าง
ผลการทดสอบความกระด้ างของแผ่นเส้ นใยจากเปลือกข้ าวโพด ได้ ผลดังตารางที่ 5
Table 5 Mean of stiffness of fibrous webs from corn husks
stiffness (milligram/ centimeter)
S.D.
X

treatment

temperature 100C, time 90 minutes
temperature 100C, time 120 minutes
temperature 120C, time 90 minutes
temperature 120C, time 120 minutes

382.80
561.31
834.36
468.87

117.96
71.86
190.80
119.94

จากตารางที่ 5 แสดงค่าเฉลี่ยความกระด้ างของแผ่นเส้ นใยเปลือกข้ าวโพด พบว่าแผ่นเส้ นใยเปลือก
ข้ าวโพดที่แยกเส้ นใยด้ วยอุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส ระยะเวลา 90 นาที มีความกระด้ างน้ อยที่สดุ หมายถึงมี
ความโค้ งงอตัวดีที่สุด (382.80 มิลลิกรัมต่อเซนติเมตร) รองลงมาคือ อุณ หภูมิ 120 องศาเซลเซียส ระยะเวลา
120 นาที (468.87 มิลลิกรัมต่อเซนติเมตร) อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส ระยะเวลา 120 นาที (561.31 มิลลิกรัม
ต่อเซนติเมตร) และอุณหภูมิ 120 องศาเซลเซียส ระยะเวลา 90 นาที (834.36 มิลลิกรัมต่อเซนติเมตร) ตามลาดับ
ผลการวิเคราะห์พบว่าอุณหภูมิ และปฏิสมั พันธ์ระหว่างอุณหภูมิกบั ระยะเวลา มีผลต่อความกระด้ างของ
แผ่ น เส้ น ใยเปลื อกข้ าวโพด (p < .05) โดยแผ่ น เส้ น ใยเปลื อ กข้ าวโพดที่ แ ยกเส้ น ใยด้ วยอุณ หภูมิ 100 องศา
เซลเซียส มีความกระด้ างน้ อยกว่าอุณหภูมิ 120 องศาเซลเซียส (p < .05) ทังนี
้ ้อาจเป็ นเพราะแผ่นเส้ นใยเปลือก
ข้ าวโพดที่แยกเส้ นใยด้ วยอุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส เส้ นใยยังคงลักษณะความเป็ นเส้ นใยค่อนข้ างยาว เมื่อทา
เป็ นแผ่นเส้ นใยจึงสามารถงอตัวได้ มากกว่า และแผ่นเส้ นใยเปลือกข้ าวโพดที่แยกเส้ นใยด้ วยอุณหภูมิ 120 องศา
เซลเซียส ระยะเวลา 120 นาที มีความกระด้ างน้ อยกว่าระยะเวลา 90 นาที (p < .05) ส่วนระยะเวลาไม่มีผลต่อ
ความกระด้ างของแผ่นเส้ นใย (p > .05)
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สรุป
ผลการวิจัยการแยกเส้ นใยจากเปลือกข้ าวโพด พบว่า สภาวะที่เหมาะสมในการแยกเส้ นใยจากเปลือก
ข้ าวโพด คือการแยกเส้ นใยเปลือกข้ าวโพดที่อณ
ุ หภูมิ 120 องศาเซลเซียส ระยะเวลา 120 นาที เพราะได้ เส้ นใยที่
เป็ นกลุ่มเส้ นใยสัน้ ๆ มีขนาดเล็ก ละเอียด และให้ ปริ มาณผลผลิตมากที่สุด ผลการศึกษาลักษณะทางกายภาพ
ของแผ่ น เส้ น ใยจากเปลื อกข้ าวโพด พบว่า แผ่ น เส้ น ใยเปลื อกข้ าวโพดที่ แ ยกเส้ น ใยด้ วยอุณ หภูมิ 100 องศา
เซลเซียส มีความหนามากกว่าแผ่นเส้ นใยเปลือกข้ าวโพดที่ แยกด้ วยอุณ หภูมิ 120 องศาเซลเซียส แต่ มีความ
กระด้ างน้ อยกว่า (p < .05) และอุณหภูมิ ระยะเวลา และปฏิสมั พันธ์ ระหว่างอุณหภูมิกับระยะเวลา ไม่มีผลต่อ
น ้าหนักและความทนแรงดึงขาดของแผ่นเส้ นใยเปลือกข้ าวโพด (p > .05)
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ผลของอัตราส่ วนของเนือ้ ปลาต่ อนํา้ แข็งที่มีผลต่ อคุณภาพทางกายภาพและประสาทสัมผัสของ
ผลิตภัณฑ์ ลูกชิน้ ปลาสวาย
Effect of Ratio of fillet to Ice on Physical and Sensory Properties of Fish Ball from Striped
Catfish (Pangasius hypophthalmus)
กฤษชนก ศุขเกษม1* อุมาพร มีเดช1 วัสสกร มณีนิล1 เจตนิพิฐ เนียมสุข1 ธาริ ณี เพ็งมาก1 พัชรพร เวียงวีระชาติ1
Kritchanok Sukkaseam1*, Oumaporn Meedech1, Wassakorn Maneenin1, Jatnipit Niamsuk1,
Tarinee Pengmak1 and Patcharaporn Wiangwirachart1

บทคัดย่ อ
งานวิจยั นี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของอัตราส่วนของเนื ้อปลาสวายต่อนํ ้าแข็งที่มีผลต่อคุณภาพทาง
กายภาพและประสาทสัมผัสของผลิตภัณฑ์ลกู ชิ ้นปลาสวาย โดยแปรอัตราส่วนของเนื ้อปลาสวายต่อนํ ้าแข็งเป็ น 2
ระดับคือ 1:0.4 และ 1:0.6 พบว่า ปริ มาณนํ ้าแข็งที่เพิ่มขึ ้นส่งผลให้ ลูกชิ ้นปลาสวายที่ผลิตได้ มีค่าความขาว ค่า
ความเกาะติ ด กัน และค่ าความยื ด หยุ่น เพิ่ มขึน้ แต่ค่าความแข็ ง ลดลง(P<0.05) และเมื่ อนํ ามาทดสอบทาง
ประสาทสัมผัสพบว่า ลูกชิ ้นปลาสวายที่อตั ราส่วนของเนื ้อปลาสวายต่อนํ ้าแข็งเท่ากับ 1: 0.4 ได้ รับคะแนนการ
ทดสอบทางประสาทสัมผัสในด้ านสี เนื ้อสัมผัส และความชอบรวมสูงที่สดุ (P<0.05)

ABSTRACT
The objective of this research was to study the effect of striped catfish fillet to ice ratio on
physical and sensory properties of fish ball from striped catfish (Pangasius hypophthalmus). Two
ratios of fillet striped catfish to ice (1:0.4 and 1:0.6) were investigated. It was found that the higher the
ratio of ice content led to the increase in whiteness, cohesiveness and springiness. However, the
decrease in hardness was noticeable(P<0.05). The optimum ratio of fillet to ice for making fish ball
from striped catfish was 1:0.4. However, fish ball from striped catfish showed the highest sensory
score in term of color, texture and overall liking(P<0.05).

Key Words: striped catfish, Fish ball, physical properties, sensory properties
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คํานํา

ลูกชิน้ ปลา เป็ นผลิตภัณฑ์ ที่ได้ รับความนิ ยมมาก มีการบริ โภคกันอย่างแพร่ หลาย โดยมีการส่งออก
ลูกชิ ้นปลาในรู ปของสัตว์นํ ้าแปรรู ป มีการส่งออกไปขายต่างประเทศ 86% มีมลู ค่าการตลาด 1.2 แสนล้ านบาท
ในการผลิตลูกชิน้ ปลาในประเทศไทยนิ ยมผลิตจากเนื อ้ ปลาทะเลบด เช่น ปลาทรายแดง ปลาทรายขาว ปลา
นํ ้าดอกไม้ ปลาแดงตาโต ปลาอินทรี ย์ ปลาดาบลาว หรื อปลานํา้ จืด เช่น ปลากราย ปลาสลาด และมักใช้ ปลา
หลายชนิ ดผสมกันเนื่องจากปลาแต่ละชนิดมีคุณสมบัติที่แตกต่างกัน เช่น ปลาดาบลาว จะเด่นในด้ านความ
เหนี ยว ปลาข้ างเหลื องเด่นในด้ านความหอม ปลานํ า้ ดอกไม้ เ ด่นในด้ านความนุ่ม (กัน ภา และคณะ, 2556)
ลูกชิน้ ปลาที่ดีควรมีคุณลักษณะเป็ นสีขาว ไม่มีกลิ่นคาวปลา เนื ้อสัมผัสต้ องมีความเหนียวนุ่ม และยืดหยุ่นได้ ดี
(วัชรี และอรวรรณ, 2558) อาหารที่ผลิตจากเนือ้ ปลา จัดเป็ นอาหารที่ ให้ คุณค่าทางโภชนาการสูง โดยเฉพาะ
โปรตีนซึง่ มีประโยชน์ตอ่ ร่ างกายเหมาะกับทุกเพศทุกวัย
ปลาสวาย (Pangasius hypophthalmus) เป็ นปลานํ ้าจืดขนาดใหญ่ อยู่ในสกุลเดียวกับ ปลาเทโพ มี
รู ป ร่ างขนาด ลัก ษณะเดี ยวกัน โดยมี ลักษณะลําตัวเรี ย วยาว ไม่มีเกล็ด อี กทัง้ เป็ น ปลาที่ มีค วามสํ าคัญ ทาง
เศรษฐกิจ และได้ รับความนิยมอย่างกว้ างขวาง ซึง่ มีถิ่นอาศัยอยู่ในแม่นํา้ เจ้ าพระยา แม่นํ ้าท่าจีน แม่นํา้ ป่ าสัก
และแม่ นํ า้ โขง (นงค์ เ ยาว์ และคณะ, 2554) ประเทศไทยมี ก ารเลี ย้ งปลาสวายมากในแถบภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศ (อรรณพ และณรงค์ศกั ดิ์, 2550) ปลาสวายเป็ นปลาที่มีราคาค่อนข้ างถูกแต่ไม่
ค่อยเป็ นที่นิยมในการบริ โภค ดังนันเพื
้ ่อเป็ นการเพิ่มมูลค่าของเนื ้อปลาสวาย งานวิจยั นี ้จึงศึกษาผลของอัตราส่วน
ของเนือ้ ปลาสวายต่อนํา้ แข็ง เนื่องจากปริ มาณนํา้ แข็งที่เพิ่มขึน้ ส่งผลให้ ความเข้ มข้ นของเกลือที่ใช้ ในการสกัด
โปรตีนลดลง ที่มีบทบาทต่อการเกิดเจลของโปรตีน ส่งผลให้ โครงข่ายเจลโปรตีนในเนือ้ ปลาเปลี่ยนแปลง ซึ่ง
สัดส่วนของเนื ้อปลาต่อปริ มาณนํ ้าแข็งจะส่งผลต่อคุณภาพด้ านเนื ้อสัมผัสของลูกชิ ้นปลาทังด้
้ านความแข็ง ความ
เกาะติด และความยืดหยุ่น คุณภาพทางกายภาพ และประสาทสัมผัสของผลิตภัณฑ์ ลูกชิน้ ปลาสวายที่เป็ นที่
ยอมรับของผู้บริ โภค

อุปกรณ์ และวิธีการ
1. ศึกษาคุณภาพทางกายภาพของผลิตภัณฑ์ ลูกชิน้ ปลาสวาย
ผลิตลูกชิน้ ปลาสวาย โดยแปรอัตราส่วนของเนื ้อปลาสวายต่อนํ ้าแข็งเป็ น 2 ระดับคือ 1:0.4 และ1:0.6
ทําการผลิตลูกชิ ้นปลาสวายตามขันตอนดั
้
งนี ้ นําปลาสวายมาล้ างทําความสะอาด ตัดหัว ควักไส้ และล้ างทํา
ความสะอาดอีกครั ง้ แล่เนื อ้ ปลาโดยเอาเฉพาะส่วนเนื อ้ จากนัน้ ทําการล้ างเนื อ้ ปลาสวายบดด้ วยนํา้ เย็น
อุณหภูมิประมาณ 5-10 องศาเซลเซียส จนกระทัง่ เนื ้อปลาไม่มีสีและกลิ่น ปั่ นผสมเนื ้อปลาสวายกับนํ ้าแข็ง
ด้ วยเครื่ องสับผสมเป็ นเวลา 2 นาที เติมส่วนผสมที่เป็ นของแห้ ง ยกเว้ น Wheat Starch (เกลือ นํ ้าตาลผงชูรส
และฟอสเฟต) ลงไป ปั่ นผสมให้ เข้ ากันเป็ นเวลา 5 นาที จากนัน้ นําส่วนผสมที่ได้ ใส่ลงในเครื่ องนวด เติม
Wheat Starch ลงไป นวดให้ เข้ ากันประมาณ 10 นาที ปั น้ ส่วนผสมให้ เป็ นก้ อนกลม (ลูกชิ ้น) ใส่ลงในหม้ อที่มี
นํ ้าอุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 10 นาที ตักลูกชิ ้นใส่หม้ อต้ มที่มอี ณ
ุ หภูมินํ ้า 80 องศาเซลเซียส เป็ น
เวลา 10 นาที สะเด็ดนํ ้า แล้ วบรรจุลงในถุงพลาสติก ทําการเก็บรักษาที่อณ
ุ หภูมิ 4 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา
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24 ชัว่ โมง จากนันนํ
้ าผลิตภัณฑ์ลกู ชิ ้นปลาสวายที่ผลิตได้ และลูกชิ ้นปลาทางการค้ า (Control) มาวิเคราะห์
คุณภาพทางกายภาพดังนี ้
1.1 วัดความขาว (Whiteness) (ดัดแปลงวิธีจาก Park, 1994)
นําตัวอย่างลูกชิ ้นปลาขนาดเส้ นผ่าศูนย์กลาง 25 มิลลิเมตร หนา 5 มิลลิเมตร มาวัดค่าสีด้วยเครื่ อง
Hunter Color Lab โดยใช้ ระบบ CIE L*a* b* และคํานวณค่าความขาวจากสูตร
Whiteness = 100 – [(100 – L*)2 + a*2 + b*2]1/2
1.2 วัดลักษณะเนื ้อสัมผัส (ดัดแปลงวิธีจาก สันตกิจ และอัมพวัน, 2549)
นําตัวอย่างลูกชิ ้นปลามาวัดค่า Texture Profile Analysis (TPA) ด้ วยเครื่ อง Texture Analyzer รุ่ น
TA.XT plus โดยการวัดจะใช้ หวั กด 100 N โดยกดตัวอย่างลงไปเป็ นระยะทางร้ อยละ 75 ของความสูงเริ่ มต้ น
(เส้ นผ่านศูนย์กลาง เนื่องจากเป็ นทรงกลม) ทําการกด 2 ครัง้ (two bite) ด้ วยความเร็ วคงที่ 1 มิลลิเมตรต่อวินาที
วัดค่า ความแข็ง (Hardness) ค่าการเกาะติดกัน (Cohesiveness) และความยืดหยุ่น (Springiness)
นําข้ อมูลที่ได้ จากการวิเคราะห์คณ
ุ ภาพทางกายภาพมาคํานวณค่าทางสถิติตามแผนการทดลอง
แบบสุ่มตลอด (Complete Randomize Design, CRD) วิเคราะห์ความแปรปรวน (Analysis of Variance,
ANOVA) และเปรี ยบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยข้ อมูลโดยใช้ วิธี DMRT (Duncan’ s New Multiple Range
Test) ที่ระดับความเชื่อมัน่ ร้ อยละ 95
2. ศึกษาคุณภาพทางประสาทสัมผัสของผลิตภัณฑ์ ลูกชิน้ ปลาสวาย
วิเคราะห์คณ
ุ ภาพทางประสาทสัมผัสของลูกชิ ้นปลาสวายและลูกชิ ้นปลาทางการค้ า(Control)
ด้ านรสชาติ เนื ้อสัมผัส กลิ่น สี และความชอบรวมด้ วยวิธี 9-Point Hedonic Scale (1 = ไม่ชอบมากที่สดุ , 9 =
ชอบมากที่สดุ ) โดยใช้ ผ้ ทู ดสอบที่ผ่านการฝึ กฝนจํานวน 15 คน เป็ นนักศึกษาสาขาวิชาธุรกิจอาหาร มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยี ร าชมงคลกรุ ง เทพ แล้ ว นํ า ค่ า ที่ ไ ด้ ม าวิ เ คราะห์ ต ามแผนการทดลองแบบสุ่ ม ในบล็ อ กสมบู ร ณ์
(randomized complete block design, RCBD)

ผลและวิจารณ์ ผลการทดลอง

1. ผลของคุณภาพทางกายภาพของผลิตภัณฑ์ ลูกชิน้ ปลาสวาย
ผลการวิเคราะห์คณ
ุ ภาพทางกายภาพของลูกชิ ้นปลาสวายทัง้ 2 ตัวอย่างเปรี ยบเทียบกับลูกชิ ้นปลาสูตร
ควบคุม ดังตารางที่ 1
Table 1 Physical properties of fish ball.
Samples
Whiteness
Hardness
Cohesiveness
Springiness
(g)
(g.sec/g.sec)
(sec/sec)
Control
73.39±0.64a
1098.23±110.44b
0.86±0.01b
1.31±0.04b
1:0.4
77.19±0.27b
1103.47±41.80b
0.85±0.02ab
1.29±0.04ab
1:0.6
78.02±0.37c
954.44±108.95a
0.83±0.00a
1.25±0.01a
a,b
Different letters in the same column are significantly different (P<0.05).
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จากตารางที่ 1 พบว่า ค่าความขาวของลูกชิ ้นปลามีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
(P<0.05) โดยค่าความขาวของลูกชิ ้นปลาสวายที่อตั ราส่วนของเนื ้อปลาสวายต่อนํ ้าแข็งเท่ากับ 1: 0.6 มีค่าความ
ขาวมากที่สุดเท่ากับ 78.02 โดยเมื่อปริ มาณนํ า้ แข็งเพิ่ มขึน้ ค่าความขาวจะเพิ่มขึน้ และเมื่อเปรี ยบเที ยบกับ
ลูกชิ ้นปลาสูตรควบคุม พบว่า ลูกชิ ้นปลาสวายทัง้ 2 ตัวอย่าง (1:0.4 และ 1:0.6) มีคา่ ความขาวมมากกว่า
ค่าความแข็งของลูกชิ ้นปลาสวายทัง้ 2 ตัวอย่าง (1:0.4 และ 1:0.6) มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญ
ทางสถิติ (P<0.05) ลูกชิน้ ปลาสวายที่อตั ราส่วนของเนือ้ ปลาสวายต่อนํา้ แข็งเท่ากับ 1: 0.4 มีค่าความแข็ง
มากกว่าที่อตั ราส่วน 1:0.6 โดยมีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 1103.47 และ954.44 ตามลําดับ อาจเป็ นเพราะปริ มาณนํ ้าแข็ง
ที่เพิ่มขึน้ ส่งผลให้ ความเข้ มข้ นของเกลือที่ใช้ ในการสกัดโปรตีนไมโอไฟบริ ลลาร์ ลดลง ทําให้ ความเข้ มข้ นของไม
โอไฟบริ ลลาร์ ซงึ่ มีบทบาทต่อการเกิดเจลโปรตีนลดลง ส่งผลให้ โครงข่ายเจลที่ได้ มีความแข็งแรงเจลที่น้อยกว่า
(จิราพร และดวงเดือน, 2559)
ค่าความเกาะติดกัน พบว่า ลูกชิ ้นปลาสวายที่อตั ราส่วนของเนื ้อปลาสวายต่อนํ ้าแข็งเท่ากับ 1:0.4 และ
ลูกชิ น้ ปลาสูตรควบคุม ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ(P>0.05) ให้ ค่าการเกาะติดกันสูง มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.85 และ 0.86 ตามลําดับ เมื่อมีการเพิ่มปริ มาณนํ ้าแข็งสูงขึ ้นที่อตั ราส่วนของเนื ้อปลาสวายต่อ
นํ ้าแข็ง 1:0.6 จะเห็นได้ ว่าค่าความเกาะติดกันมีค่าลดลง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.83 อธิ บายได้ ว่าการเพิ่มปริ มาณ
นํ ้าแข็งที่สงู ขึ ้นในลูกชิ ้นปลาสวาย ทําให้ คา่ การเกาะติดกันมีคา่ ลดลง เนื่องจากนํ ้าแข็งทําให้ ปริ มาณความชื ้นเพิ่ม
สูงขึน้ ส่งผลให้ ลูกชิน้ ปลามีอัตราส่วนของโปรตีนไมโอไฟบริ ลลาร์ ลดลง (สันตกิจ, 2544) ค่าการเกาะติดกันก็
ลดลงตามลําดับ
ค่าความยื ดหยุ่นของลูกชิ น้ ปลาทัง้ 2 ตัวอย่างไม่มีความแตกต่างกับลูกชิ น้ ปลาสูตรควบคุมอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ (P>0.05) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.29 และ1.25 ตามลําดับ แต่เมื่อเทียบลูกชิ น้ ปลาสวายที่
อัตราส่วนของเนื ้อปลาสวายต่อนํ ้าแข็ง 1:0.6 กับลูกชิ ้นปลาสูตรควบคุม จะพบว่ามีความแตกต่างกัน แสดงให้ เห็น
ว่า ลูกชิ ้นปลาที่มีปริ มาณนํ ้าแข็งสูงขึ ้นส่งผลให้ คา่ ความยืดหยุ่นตํ่าลง
2. ผลของคุณภาพทางประสาทสัมผัสของผลิตภัณฑ์ ลูกชิน้ ปลา
ผลการวิเคราะห์คณ
ุ ภาพทางกายภาพของลูกชิ ้นปลาสวายทัง้ 2 ตัวอย่างเปรี ยบเทียบกับลูกชิ ้นปลาสูตร
ควบคุม ดังตารางที่ 2
Table 2 Sensorial Characteristics of fish ball.
Samples
Appearance
Color
Flavor
Texture
Overall liking
Control
7.40±0.51b
6.93±0.59b
6.87±0.64b
6.20±0.41b
7.20±0.41b
1:0.4
7.33±0.62b
7.00±0.53b
6.60±0.63b
7.27±0.59c
7.40±0.51b
1:0.6
5.87±0.64a
6.07±0.59a
5.07±0.70a
5.60±0.51a
5.40±0.51a
a,b
Different letters in the same column are significantly different (P<0.05).
จากตารางที่ 2 พบว่า คะแนนการทดสอบทางประสาทสัมผัสด้ านลักษณะปรากฏของลูกชิ ้นปลาสวายที่
อัตราส่วนของเนื ้อปลาสวายต่อนํ ้าแข็งเท่ากับ 1: 0.4 มีคะแนนสูงสุดและไม่แตกต่างกับลูกชิ ้นปลาสูตรควบคุม
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (p>0.05)
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ด้ านสีพบว่า ลูกชิ ้นปลาสวายที่อตั ราส่วนของเนื ้อปลาสวายต่อนํ ้าแข็งเท่ากับ 1: 0.4 มีคะแนนสูงสุดและ
ไม่แตกต่างกับลูกชิน้ ปลาสูตรควบคุมอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05) โดยลูกชิน้ ปลาสวายที่ผลิตได้ จะมีสี
ขาวกว่าลูกชิ ้นปลาสูตรควบคุม
ด้ านกลิ่นพบว่า ลูกชิ ้นปลาสวายที่อตั ราส่วนของเนื ้อปลาสวายต่อนํ ้าแข็งเท่ากับ 1: 0.4 ไม่แตกต่างกับ
ลูกชิ ้นปลาสูตรควบคุมอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (p>0.05) แต่ได้ รับคะแนนความชอบน้ อยกว่า อาจเป็ นผลมา
จากเนื อ้ ปลาสวายที่ นํ า มาเป็ น วัต ถุดิ บ ในการผลิ ต เป็ น ปลานํ า้ จื ด ที่ เ นื อ้ ปลาจะมี ก ลิ่ น โคลน เมื่ อนํ ามาผลิ ต
ลูกชิ ้นปลาจึงทําให้ ลกู ชิ ้นปลาที่ผลิตได้ มีกลิ่นโคลนเล็กน้ อย
ด้ านเนื ้อสัมผัสพบว่า ลูกชิ ้นปลาสวายที่อตั ราส่วนของเนื ้อปลาสวายต่อนํ ้าแข็งเท่ากับ 1: 0.4 มีคะแนน
สูงสุดและไม่แตกต่างกับลูกชิ ้นปลาสูตรควบคุมอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (p>0.05)
ด้ านความชอบรวมพบว่า ลูกชิน้ ปลาสวายที่อตั ราส่วนของเนื ้อปลาสวายต่อนํา้ แข็งเท่ากับ 1: 0.4 มี
คะแนนสูงสุดและไม่แตกต่างกับลูกชิ ้นปลาสูตรควบคุมอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (p>0.05)

สรุ ป

ผลิตภัณฑ์ลกู ชิ ้นปลาสวายในด้ านคุณภาพทางกายภาพ พบว่าที่อตั ราส่วนของเนื ้อปลาสวายต่อนํ ้าแข็ง
เท่ากับ 1:0.4 และ 1:0.6 มีคา่ ความขาวมากกว่า ลูกชิ ้นปลาสูตรควบคุม ส่วนค่าความแข็ง ความเกาะติดกัน และ
ค่าความยื ด หยุ่น ของลูก ชิ น้ ปลาสวายที่ อัต ราส่วนของเนื อ้ ปลาสวายต่อนํ า้ แข็ง เท่ ากับ 1:0.4 มีค่าเฉลี่ ย ที่ ไ ม่
แตกต่างกันกับลูกชิน้ ปลาสูตรควบคุม ด้ านคุณภาพทางกายภาพและประสาทสัมผัสของผลิตภัณฑ์ ลูกชิ ้นปลา
สวาย โดยลูกชิ ้นปลาสวายที่อตั ราส่วนของเนื ้อปลาสวายต่อนํ ้าแข็งเท่ากับ 1: 0.4 ได้ รับคะแนนการทดสอบทาง
ประสาทสัมผัสในด้ านสี เนื ้อสัมผัส และความชอบรวมสูงที่สดุ
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ความรูเรื่องโภชนาการ พฤติกรรมการบริโภค และภาวะโภชนาการของผูพิการทางสายตา
ในสมาคมคนตาบอดจังหวัดสงขลา
Nutritional Knowledge, Consumption Behavior and Nutritional Status of The Blind Association
of Songkhla Province
พรชัย พุทธรักษ1* และ ทัศนา ศิริโชติ1
Pornchai puttarak1* and Tusana Sirichote 1

บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา 1) ระดับความรูเรื่องโภชนาการ พฤติกรรมการบริโภคและ
ภาวะโภชนาการ 2) เปรียบเทียบความรูเรื่องโภชนาการและพฤติกรรมการบริโภค กับลักษณะขอมูลพื้นฐาน
สวนบุคคล 3) ศึกษาความสัมพันธระหวางความรูเรื่องโภชนาการ และพฤติกรรมการบริโภคของผูพิการทาง
สายตาในสมาคมคนตาบอดจังหวั ดสงขลา จํา นวน 103 คน โดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือ ในการเก็ บ
รวบรวมขอมูล ผลการวิจัยพบวา 1) ผูพิการทางสายตาในสมาคมคนตาบอดจังหวัดสงขลามีความรูเรื่อง
โภชนาการอยูในระดั บดี มาก รอ ยละ 63.1 มีพ ฤติก รรมการบริ โภคโดยรวมอยูใ นระดับ ดี ร อยละ 72.8 และ
มีภาวะโภชนาการเกินมาตรฐาน รอยละ 45.6 2) ผูพิการทางสายตาที่มีรายไดตอเดือน แหลงความรูเรื่องอาหาร
และโภชนาการที่ไดรับ และโรคประจําตัวตางกัน มีความรูเรื่องโภชนาการและพฤติกรรมการบริโภคแตกตางกัน
และ 3) ความรูเรื่องโภชนาการกับพฤติกรรมการบริโภคมีความสัมพันธกันในระดับปานกลาง (r = .45) อยาง
มีนยั สําคัญทางสถิติทรี่ ะดับ .01

ABSTRACT
This research was aim to study 1) the level of nutrition knowledge, consumption behavior and
nutritional status 2) comparison nutrition knowledge and consumption behavior with personal
characteristics 3) correlation between nutrition knowledge and consumption behavior of 103 blinds at
the Blind association of Songkhla Province. The questionnaire was used for collecting data. The
results showed that 1) 63.1% of blinds had a good at nutrition knowledge and 72.8% of subjective
had a good at consumption behavior. In addition, the overweight blinds were found to be 45.6%.
2) Differences in monthly salary, learning source for food and nutrition and chronic diseases were
observed. This might result in different nutrition knowledge and consumption behavior. 3) The
nutrition knowledge correlated with consumption behavior at moderate level (r = .45) at .01 level of
significance.
Key Words: Nutritional Knowledge, Consumption Behavior, Nutritional Status, The Blind
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คํานํา
ปจจุบันกระทรวงศึกษาธิการมุงมั่นดําเนินงานการจัดการศึกษาผูพิการตามอนุสัญญา CRPD ซึ่งเปน
กฎหมายสิทธิมนุษยชนระหวางประเทศรวมกับหนวยงานตางๆ (สํานักนโยบายและยุทธศาสตรกระทรวง
สาธารณสุข, 2554) เพื่อใหการศึกษากับผูพิการทั้งทางดานวิชาชีพและวิชาการ ใหเขาไดมีความรูและทักษะ
ในการที่ จ ะนํ า ไปประกอบอาชี พ สามารถชว ยเหลื อ ตั ว เองได ใ นอนาคต ดัง จะเห็ น ไดจ ากการจัด ตั้ ง สมาคม
คนพิการในรูปแบบตางๆ ขึ้น โดยเฉพาะสมาคมผูพิการทางสายตา จากการไดสัมผัสกับการใชชีวิตของนักศึกษา
ที่พิการทางสายตา ทําใหทราบถึงชีวิตความเปนอยูแบบพึ่งพาตนเองของผูพิการทางสายตาที่ตองอาศัยอยู
เพี ย งลํ า พั ง ตามหอพั ก หรื อ พั ก อาศั ย อยู กั บ เพื่ อ นที่ พิ ก ารทางสายตาด ว ยกั น สิ่ ง สํ า คั ญ ที่ สั ง คมมองข า มคื อ
การบริโภคอาหารของผูพิการทางสายตา เนื่องจากผูพิการทางสายตาไมมีโอกาสที่จะเลือกรับประทานอาหารเอง
ได จําเปนตองพึ่งพาอาหารสําเร็จรูปจากรานสะดวกซื้อหรือรานคาประจํา ซึ่งอาหารสวนใหญมักจะเปนอาหาร
กึ่งสําเร็จรูปประเภทแปงและน้ําตาล อีกทั้งผูพิการทางสายตายังไมสามารถเขาถึงสื่อที่ทําใหเขาไดเรียนรู และ
ตระหนักถึงความสําคัญของอาหารและโภชนาการอยางเพียงพอและเหมาะสมกับสุขภาพของตน
อาหารและโภชนาการมีความสําคัญตอสุขภาพ โดยเฉพาะโรคที่เปนภาระสุขภาพลําดับตนๆ ที่สําคัญ
ของประเทศไทย ไดแก โรคเบาหวาน โรคหลอดเลือดสมอง โรคหัวใจขาดเลือด และโรคมะเร็ง ลวนเกี่ยวของกับ
อาหารและโภชนาการ การไดรับอาหารที่ไมเหมาะสมและภาวะโภชนาการที่ไมดี สามารถบั่นทอนปสุขภาวะของ
ประชาชนไทยลดลงรอยละ 28 และภาวะทุพโภชนาการยังทําใหเกิดการเจ็บปวยสงผลใหสมรรถภาพในการ
ทํางานลดลง และอาจมีผลกระทบตอผลผลิตมวลรวมของประเทศชาติไดถึงรอยละ 2-3 ปญหาโภชนาการขาด
และโภชนาการเกินที่กลาวมาขางตนลวนเปนปญหาเรงดวนที่ตองรีบแกไข เพื่อลดผลกระทบตอสุขภาพและ
ศักยภาพดานสติปญญาของทรัพยากรมนุษยของประเทศ หนึ่งในมาตรการปองกันคือการเฝาระวังการเติบโตของ
เด็กและภาวะโภชนาการของประชาชนทุกกลุมอายุเพื่อใหมีภาวะโภชนาการดี และเพื่อคนหาผูที่มีภาวะเสี่ยง
(ลัดดา เหมาะสุวรรณ และคณะ, 2555) ภาวะโภชนาการเปนเครื่องชี้ใหเห็นถึงความเจ็บปวยหรือความสมบูรณ
ด า นสุ ข ภาพและชี วิ ต ของคนที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การบริ โ ภคอาหาร บุ ค คลหรื อ ชนกลุ ม ใดจะมี สุ ข ภาพดี ห รื อ ไม ดี
สามารถวินิจฉัยไดจากภาวะโภชนาการของบุคคลนั้นๆ ผูที่ไดรับอาหารในปริมาณที่เพียงพอถูกหลักโภชนาการ
และมีรางกายที่มีระบบการดูดซึมการใชสารอาหารเปนปกติจะเปนผูที่มีภาวะโภชนาการดี ในทางตรงกันขาม
ถาบริโภคอาหารไมไดสัดสวน มากหรือนอยเกินไปจะทําใหมีภาวะโภชนาการที่ไมดี (สุมิตรา มาเมือง, 2545)
จากเหตุผลดังกลาวขางตน จึงมีความจําเปนตองศึกษา “ความรูเรื่องโภชนาการ พฤติกรรมการบริโภค
และภาวะโภชนาการของผูพิการทางสายตาในสมาคมคนตาบอดจังหวัดสงขลา” เพื่อนําความรูที่ไดไปใชเปน
แนวทางใหกับหนวยงานและบุคคลที่เกี่ยวของกับผูพิการ รวมถึงผูพิการทางสายตาไดตระหนักถึงความสําคัญ
ของการบริโภคอาหารและภาวะโภชนาการที่ถูกตอง เพื่อใหผูพิการทางสายตาไดรับสิทธิความเสมอภาค และมี
โอกาสไดรับการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีเทาเทียมกับบุคคลทั่วไป
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความรูเรื่องโภชนาการ พฤติกรรมการบริโภคและภาวะโภชนาการ
ของผูพิการทางสายตาในสมาคมคนตาบอดจังหวัดสงขลา เปรียบเทียบความรูเรื่องโภชนาการและพฤติกรรม
การบริโภคกับลักษณะขอมูลพื้นฐานสวนบุคคล และศึกษาความสัมพันธระหวางความรูเรื่องโภชนาการและ
พฤติกรรมการบริโภคของผูพิการทางสายตาในสมาคมคนตาบอดจังหวัดสงขลา
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อุปกรณและวิธีการ
ประชากรและกลุมตัวอยาง ประชากรคือ ผูพิการทางสายตาในสมาคมคนตาบอด จังหวัดสงขลา
จํานวน 135 คน ผูวิจัยใชขนาดกลุมตัวอยางตามตาราง Determining Sampling Size From a Given
Population ของ Krejcie and Morgan (1970 อางใน สุภาพ, 2550) ไดกลุมตัวอยางที่เปนตัวแทนในการทําวิจัย
ครั้งนี้ จํานวน 103 คน โดยใชวิธีการสุมตัวอยางแบบบังเอิญ (Accidental sampling)
เครื่องมือทีใ่ ชในการทําวิจัย ประกอบดวย 3 ตอน คือ
ตอนที่ 1 ขอมูลพื้นฐานสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเปนแบบสํารวจรายการ (Check
List) และแบบสอบถามปลายเปด (Open-ended) จํานวน 16 ขอ
ตอนที่ 2 แบบทดสอบ (Test) แบบถูกผิด (True/False) ความรูเรื่องโภชนาการ ผูวิจัยไดศึกษาพัฒนา
จากแบบสอบถามงานวิจัยของ วสุ งุยสองแสง (2552) และศุภลักษณ ทองนุน (2552) จํานวน 20 ขอ
ตอนที่ 3 พฤติกรรมการบริโภคอาหาร มีลักษณะเปนแบบมาตราสวนประมาณคา 4 ระดับ (Rating
Scale) ตามแนวคิดของลิเคิรท (Likert’s scale) จํานวน 20 ขอ
การทดสอบเครื่องมือ
1. ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา ผูวิจัยไดสรางแบบสอบถามจากการศึกษาจากเอกสารตํารา ทฤษฏี แนวคิด
และงานวิจัยที่เกี่ยวของ จากนั้นนําแบบสอบถามที่แกไขปรับปรุงแลวไปใหผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 ทาน ตรวจสอบ
ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) และนํามาปรับปรุงแกไข
2. นําแบบสอบถามที่ปรับปรุงแกไขแลวไปทดลองใช (Try Out) กับผูพิการทางสายตาที่ไมใชกลุม
ตัวอยาง จํานวน 30 คน เพื่อหาคาความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถาม โดยวิธีหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา
(Alpha Coefficient) ไดคาความเชื่อมั่นที่ระดับ .79 ซึ่งเปนคาที่สามารถยอมรับได
การเก็บรวบรวมขอมูล
ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลดวยวิธีการสัมภาษณจากผูพิการทางสายตาในสมาคมคนตาบอดจังหวัดสงขลา
ตามที่กําหนดไวในกลุมตัวอยาง
การวิเคราะหขอมูล
1. ขอมูลเกี่ยวกับความรูเรื่องโภชนาการ วิเคราะหโดยใชคาเฉลี่ย (Mean) และคาสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation)
2. ประเมินภาวะโภชนาการโดยการวัดสัดสวนของรางกายที่เปนตัวบงชี้ถึงการเจริญเติบโตของรางกาย
และการหาปริมาณไขมัน ดวยวิธีการชั่งน้ําหนักและวัดสวนสูง เพื่อใชคํานวณหาคาดัชนีมวลกาย (Body Mass
Index: BMI) แปลผลคะแนน ออกเปน 3 ระดับ คือ ภาวะโภชนาการต่ํากวามาตรฐาน (คา BMI < 18.5)
ภาวะโภชนาการมาตรฐาน (คา BMI ระหวาง 18.5 - 22.99) และภาวะโภชนาการเกินมาตรฐาน (คา BMI ≥
23.0)
3. เปรียบเทียบความรูเรื่องโภชนาการ และพฤติกรรมการบริโภคกับขอมูลพื้นฐานสวนบุคคลของผูพิการ
ทางสายตาในสมาคมคนตาบอดจังหวัดสงขลา โดยวิธีการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยดวยสถิติวิเคราะห t-test
(สําหรับ 2 กลุม) และใชสถิติวิเคราะห F-test (สําหรับ 3 กลุมขึ้นไป) โดยวิธีของ Scheffe' เพื่อเปรียบเทียบรายคู
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4. วิเคราะหความสัมพันธระหวางความรูเรื่องโภชนาการกับพฤติกรรมการบริโภคของผูพิการทางสายตา
ในสมาคมคนตาบอดจังหวัดสงขลา โดยใชวิธีการหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน (Pearson product
moment correlation coefficient) ซึ่งกําหนดระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

ผลและวิจารณผลการทดลอง
ผลการวิจัยความรูเรื่องโภชนาการ พฤติกรรมการบริโภค และภาวะโภชนาการของผูพิการทางสายตา
ในสมาคมคนตาบอดจังหวัดสงขลาแบงออกเปน 7 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ขอมูลพื้นฐานสวนบุคคลของผูพิการทางสายตา ในสมาคมคนตาบอดจังหวัดสงขลา พบวา
ผูพิการทางสายตาเปนเพศชาย รอยละ 51.5 เปนเพศหญิง รอยละ 48.5 มีอายุอยูในชวง 18-32 ป และ 33-47 ป
ในสัดสวนที่เทากัน รอยละ 35.9 รองลงมา มีอายุ 48-62 ป รอยละ 25.3 นับถือศาสนาพุทธ รอยละ 57.3 และ
ศาสนาอิสลาม รอยละ 42.7 มีสถานภาพโสด รอยละ 50.5 รองลงมาแตงงานอยูดวยกัน รอยละ 45.6 ประเภท
ของความพิการทางสายตา พบวา มีผูพิการทางสายตาตั้งแตกําเนิด รอยละ 57.3 รองลงมาพิการจากอุบัติเหตุ
หรือเจ็บปวย รอยละ 42.7 มีลักษณะความพิการทางสายตาแบบตาบอดสนิท รอยละ 59.2 รองลงมามองเห็น
เลือนลาง รอยละ 40.8 ผูพิการทางสายตาไดรับการศึกษาระดับประถมศึกษา รอยละ 38.8 รองลงมาไดรับ
การศึกษาอยูในระดับมัธยมศึกษาตอนตน รอยละ 23.3 มัธยมศึกษาตอนปลายหรือ ปวช. รอยละ 14.6 มีผูพิการ
ทางสายตาที่ ไ ม ไ ด รั บ การศึ ก ษา ร อ ยละ 12.6 และมี เ พี ย งส ว นน อ ยที่ มี ก ารศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี และ
อนุปริญญาหรือเทียบเทา รอยละ 6.8 และ 3.9 ตามลําดับ
จากการศึกษาพบวา ลักษณะการอยูอาศัยของผูพิการทางสายตาอาศัยอยูกับบานของตัวเองหรือพอแม
รอยละ 47.6 รองลงมาอาศัยอยูกับหอพักของหนวยงาน สถานศึกษาหรือที่ทํางาน รอยละ 26.2 อยูบานเชาหรือ
หอพัก อพารทเมนท รอยละ 24.3 และมีเพียงรอยละ 1.9 ที่อาศัยอยูกับญาติพี่นอง บุคคลที่คอยจัดเตรียมอาหาร
ใหรับประทานพบวา เปนบิดามารดา รอยละ 21.4 รองลงมาเปนสามีหรือภรรยา รอยละ 16.5 ผูพิการทางสายตา
ปรุงอาหารรับประทานเอง รอยละ 15.5 หนวยงานหรือสถานศึกษาจัดให รอยละ 14.6 และสั่งซื้อจากรานประจํา
หรือฝากคนขับรถมอเตอรไซรับจางซื้อใหรับประทาน รอยละ 12.6 สวนที่เหลือใหญาติพี่นองหรือลูก จัดหาอาหาร
ให รอยละ 11.7 และมีเพียงสวนนอยที่มีเพื่อนชวยซื้อใหรับประทาน รอยละ 7.8
ผูพิการทางสายตาประกอบอาชีพนวดแผนไทย รอยละ 58.3 รองลงมาเปนนักเรียนนักศึกษา รอยละ
14.6 ไมไดประกอบอาชีพ รอยละ 12.6 มีอาชีพขายสลากกินแบงรัฐบาล รอยละ 11.7 และประกอบอาชีพครูสอน
คนตาบอด รอยละ 2.9 รายไดตอเดือนของครอบครัวผูพิการทางสายตา พบวา มีรายไดต่ํากวา 10,000 บาท
รอยละ 59.2 รองลงมามีรายได 10,000-15,000 บาท รอยละ 24.3 สวนรายไดตอเดือนของผูพิการทางสายตา
พบวาไมมีรายไดหรือมีรายไดต่ํากวา 3,000 บาท รอยละ 33.0 รองลงมามีรายได 7,001 บาทขึ้นไป รอยละ 28.2
มีรายได 3,000-4,000 บาท รอยละ 14.6 และมีรายได 4,001-5,000 บาท รอยละ 10.7
ผูพิการทางสายตาไดรับความรูเรื่องอาหารและโภชนาการจากการฟงรายการวิทยุโทรทัศน รอยละ 32.0
รองลงมาไดรับความรูจากบุคลาการทางการแพทย รอยละ 22.3 จากการเรียนการสอน รอยละ 19.4 จาก
อินเตอรเน็ต รอยละ 4.9 จากเพื่อน รอยละ 1.0 และไมเคยไดรับความรูเรื่องอาหารและโภชนาการ รอยละ 20.4
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และจากการศึกษาพบวา ผูพิการทางสายตาไมมีโรคประจําตัวที่ไดรับการวินิจฉัยจากแพทย รอยละ 65.0 และ
มีโรคประจําตัว รอยละ 35.0 ซึ่งจะเปนโรค เบาหวาน ความดัน ภูมิแพ โลหิตจาง โรคกระเพาะ และโรคไทรอยด
ตอนที่ 2 ผูพิการทางสายตาในสมาคมคนตาบอดจังหวัดสงขลา มีความรูเรื่องโภชนาการอยูในระดับดี
มาก รอยละ 63.1 รองลงมามีความรูอยูในระดับดี รอยละ 18.4 อยูในระดับปานกลาง รอยละ 8.7 อยูในระดับ
ผานเกณฑขั้นต่ํารอยละ 6.9 และมีความรูเรื่องโภชนาการอยูในระดับต่ํากวาเกณฑ รอยละ 2.9 เมื่อพิจารณาเปน
รายขอ พบวา ผูพิการทางสายตามีความรูเรื่องโภชนาการสูงที่สุด 3 อันดับแรกคือ ประเด็นปลาเล็กปลานอย
มีแคลเซียมสูงทําใหกระดูกและฟนแข็งแรง มีผูตอบถูกคิดเปนรอยละ 96.1 รองลงมาประเด็น ควรรับประทานผัก
และผลไม ทุ ก มื้ อ ให ห ลากหลายเพื่ อ ให ไ ด วิ ต ามิ น และเกลื อ แร ค รบถ ว น และประเด็ น นม ไข เนื้ อ สั ต ว ต า งๆ
ถั่วเมล็ดแหงชวยใหรางกายเจริญเติบโตแข็งแรง และชวยซอมแซมสวนที่สึกหรอ มีผูตอบถูกในสัดสวนที่เทากัน
คิดเปนรอยละ 95.1 และมีประเด็น การรับประทานผลิตภัณฑจากขาวและธัญพืชมากเกินความตองการของ
รางกายจะไมเสี่ยงตอการเปนโรคเบาหวาน กับประเด็นการรับประทานอาหารซ้ําๆ เปนประจําจะไมเสียงตอการ
เปนโรคขาดสารอาหาร มีผูตอบถูกนอยที่สุด คิดเปนรอยละ 55.4 และ 58.3 ตามลําดับ
ตอนที่ 3 พฤติกรรมการบริโภคของผูพิการทางสายตา ในสมาคมคนตาบอดจังหวัดสงขลา พบวา
ผูพิการทางสายตามีพฤติกรรมการบริโภคอยูในระดับดี รอยละ 72.8 รองลงมาอยูในระดับดีมาก รอยละ 17.5
อยูในระดับพอใช รอยละ 7.8 และมีพฤติกรรมการบริโภคอยูในระดับตองปรับปรุง รอยละ 1.9
ตอนที่ 4 ผูพิการทางสายตาในสมาคมคนตาบอดจังหวัดสงขลามีภาวะโภชนาการเกินมาตรฐานรอยละ
45.6 (คา BMI ≥ 23.0) รองลงมามีภาวะโภชนาการอยูในระดับมาตรฐาน รอยละ 42.7 (คา BMI ระหวาง 18.5 22.99) และมีภาวะโภชนาการต่ํากวามาตรฐาน รอยละ 11.7 (คา BMI < 18.5)
ตอนที่ 5 ผูพิการทางสายตาที่มีศาสนา รายได โรคประจําตัว ความรูเรื่องโภชนาการ ระดับการศึกษา
รายไดเฉลี่ยตอเดือนของครอบครัว และแหลงความรูเรื่องอาหารและโภชนาการที่ไดรับตางกัน มีความรูเรื่อง
โภชนาการโดยรวมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ตอนที่ 6 ผูพิการทางสายตาที่มีอายุ สถานภาพสมรส อาชีพ รายได แหลงความรูเรื่องอาหารและ
โภชนาการ และการมีโรคประจําตัวตางกัน มีพฤติกรรมการบริโภคอาหารโดยรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ กลาวคือ ผูพิการทางสายตาที่มีอายุตั้งแต 33 ปขึ้นไป มีพฤติกรรมการบริโภคดีกวาผูพิการทางสายตา
ที่มีอายุนอยกวา 33 ป ผูพิการที่มีสถานภาพสมรสเปนหมายหรือหยาราง มีพฤติกรรมการบริโภคดีกวาผูพิการที่
มีสถานภาพโสด ผูพิการที่มีอาชีพนวดแผนไทย มีพฤติกรรมการบริโภคดีกวาผูพิการที่เปนนักเรียนนักศึกษา และ
ไมไดประกอบอาชีพ ผูพิการที่มีรายไดตั้งแต 5,000 บาทขึ้นไป มีพฤติกรรมการบริโภคดีกวาผูพิการที่มีรายไดนอย
กวา 3,000 บาท ผูพิการที่ไดรับความรูเรื่องอาหารและโภชนาการจากเพื่อนหรือบุคลากรทางการแพทย
มีพฤติกรรมการบริโภคดีกวาผูพิการที่ไมเคยไดรับความรู และผูพิการที่มีโรคประจําตัว มีพฤติกรรมการบริโภค
ดีกวาผูพิการที่ไมมีโรคประจําตัว
ตอนที่ 7 ความรูเรื่องโภชนาการกับพฤติกรรมการบริโภคของผูพิการทางสายตาในสมาคมคนตาบอด
จังหวัดสงขลา มีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ความสัมพันธเปนเชิงบวกหรือเปนไป
ในทิศทางเดียวกัน โดยมีความสัมพันธในระดับปานกลาง (r=.45) กลาวคือ ผูพิการทางสายตาที่ความรูเรื่อง
โภชนาการดี มีแนวโนมจะมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารอยูในระดับดีดวย (Table 1)
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Table 1 The relationship between knowledge about nutrition, Consumption behavior of the Blind
in Songkhla Association of the Blind
Relationship among variable
Nutritional Knowledge
Consumption Behavior
(r)
(r)
Nutritional Knowledge
1.00
Consumption Behavior
.45**
1.00
** p < .01

วิจารณ
จากผลการวิจัยเรื่อง ความรูเรื่องโภชนาการ พฤติกรรมการบริโภค และภาวะโภชนาการของผูพิการทาง
สายตาในสมาคมคนตาบอดจังหวัดสงขลา มีประเด็นที่นาสนใจ และควรนํามาอภิปรายดังนี้
ผูพิการทางสายตาในสมาคมคนตาบอดจังหวัดสงขลา มีความรูเรื่องโภชนาการอยูในระดับดีมาก
รอยละ 63.1 สอดคลองกับการศึกษาของ กฤติน ชุมแกว (2555) ไดศึกษาเรื่องความรู ทัศนคติและพฤติกรรม
การบริโภคอาหารของผูสูงอายุในจังหวัดสงขลา ที่พบวาผูสูงอายุสวนใหญมีความรูและทัศนคติการบริโภคอาหาร
อยูในระดับดี แตในการวิจัยครั้งนี้ยังมีบางประเด็นที่ยังมีผูตอบถูกนอยที่สุด ไดแกประเด็น การรับประทาน
ผลิตภัณฑจากขาวและธัญพืชมากเกินความตองการของรางกาย จะไมเสี่ยงตอการเปนโรคเบาหวาน แสดง
ใหเห็นวายังมีผูพิการทางสายตาบางสวนยังเขาใจผิด คิดวาการรับประทานขาวและธัญพืชมากจะสงผลดี
ตอ สุขภาพ เปนประเด็ นที่ควรจะต องมีก ารให ความรูแก ผูพิการทางสายตาเพิ่ม เติม เพื่อ ปรับ เปลี่ยนความรู
ใหถูกตอง เปนแนวทางในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหารใหดีตอไป
ผูพิการทางสายตาในสมาคมคนตาบอดจังหวัดสงขลามีพฤติกรรมการบริโภคอยูในระดับดี รอยละ 72.8
สอดคลองกับ ชื่นกมล ธูสรานนท (2553) ที่ไดศึกษาการบริโภคอาหารของนักจัดรายการวิทยุ ที่พบวามีพฤติกรรม
การบริโภคอาหารอยูในระดับดี รอยละ 72.50 แตในผลการวิจัยครั้งนี้ยังมีบางประเด็นที่มีคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรม
การบริโภคอยูในระดับพอใช เชน ประเด็นกินขาวสลับกับอาหารประเภทแปงเปนบางมื้อ ประเด็นดื่มน้ําชา กาแฟ
และประเด็นดื่มนมอยางนอยวันละ 1 แกว ซึ่งยังเปนพฤติกรรมการบริโภคที่ไมถูกตอง จึงควรใหความรูเพื่อให
ผูพิการไดตระหนักถึงความถูกตอง และใชเปนแนวทางในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคที่ดีตอไป
ผูพิการทางสายตาในสมาคมคนตาบอดจังหวัดสงขลา มีภาวะโภชนาการอยูในระดับมาตรฐาน รอยละ
42.7 สอดคลองกับการศึกษาของ ชื่นกมล ธูสรานนท (2553) ไดศึกษาภาวะโภชนาการของนักจัดรายการวิทยุ
และพบวานักจัดรายการวิทยุมีภาวะโภชนาการอยูในระดับมาตรฐานรอยละ 55.0 แตยังมีผูพิการทางสายตา
ในสมาคมคนตาบอดจังหวัดสงขลามีภาวะโภชนาการเกินมาตรฐาน รอยละ 45.6 และภาวะโภชนาการต่ํากวา
มาตรฐานรอยละ 11.7 แสดงใหเห็นวายังมีผูพิการทางสายตามากกวาครึ่ง มีภาวะโภชนาการไมดี กลาวคือ
มีภาวะโภชนาการเกินและต่ํากวามาตรฐาน ทั้งนี้อาจเปนเพราะผูพิการทางสายตา ไมคอยไดออกกําลังกาย
เนื่องจากไมสามารถทํากิจกรรมอื่นที่ตองใชพื้นที่ในการทํากิจกรรม ซึ่งโดยสวนใหญแลวถึงเวลารับประทาน
อาหารก็จะมีคนจัดอาหารไวใหรับประทาน ประกอบกับมีผูพิการทางสายตาถึงรอยละ 39.8 มีพฤติกรรมดื่มน้ําชา
กาแฟเปนประจํา โดยเฉพาะชาหรือกาแฟเย็นที่ใสนมและน้ําตาล จึงอาจเปนสาเหตุหลักที่ทําใหมีภาวะ
โภชนาการเกินมาตรฐาน
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ผูพิการทางสายตาที่มีการนับถือศาสนา รายไดตอเดือนของผูพิการทางสายตา และการมีโรคประจําตัว
ตางกัน มีความรูเรื่องโภชนาการแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับระดับ .05 และผูพิการทางสายตา
ที่มีการศึกษา รายไดเฉลี่ยตอเดือนของครอบครัว และแหลงความรูเรื่องอาหารและโภชนาการที่ไดรับ มีความรู
เรื่องโภชนาการโดยรวมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 ซึ่งจากการศึกษาพบวาผูพิการทาง
สายตาที่มีโรคประจําตัว จะมีความรูเรื่องโภชนาการดีกวาผูที่ไมมีโรคประจําตัว เปนเพราะผูพิการทางสายตาที่มี
โรคประจําตัว มีโอกาสไดรับความรูเรื่องโภชนาการจากบุคลากรทางการแพทย สอดคลองกับผลการวิจัยที่พบวา
ผูพิการทางสายตาที่ไดรับการศึกษา และมีแหลงความรูเรื่องอาหารและโภชนาการที่ไดรับจากการเรียนการสอน
รายการวิทยุโทรทัศนหรืออินเตอรเน็ต และจากเพื่อนหรือบุคลากรทางการแพทยจะมีความรูเรื่องโภชนาการดีกวา
ผูพิการทางสายตาที่ไมไดรับการศึกษา และไมเคยไดรับความรูเรื่องโภชนาการ
ผูพิการทางสายตาที่มีอาชีพตางกัน มีพฤติกรรมการบริโภคอาหารโดยรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .001 ผูพิการทางสายตาที่มี อายุ สถานภาพสมรส รายไดตอเดือนของผูพิการทางสายตา และ
แหลงความรูเรื่องอาหารและโภชนาการที่ไดรับตางกัน มีพฤติกรรมการบริโภคอาหารโดยรวมแตกตางกันอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และผูพิการทางสายตาที่มีโรคประจําตัวตางกัน มีพฤติกรรมการบริโภคอาหาร
โดยรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคลองกับผลการวิจัยครั้งนี้ที่พบวาความรูเรื่อง
โภชนาการกับพฤติกรรมการบริโภคของผูพิการทางสายตาในสมาคมคนตาบอดจังหวัดสงขลา มีความสัมพันธ
เปนเชิงบวกหรือเปนไปในทิศทางเดียวกัน กลาวคือ ถาผูพิการทางสายตามีความรูเรื่องโภชนาการดี มีแนวโนมจะ
มีพฤติกรรมการบริโภคอาหารอยูในระดับดีดวย สอดคลองกับผลการวิจัยที่พบวาผูพิการทางสายตาที่มีโรค
ประจําตัวจะไดรับความรูเรื่องโภชนาการจากเพื่อนหรือบุคลากรทางการแพทย จึงอาจจะเปนปจจัยหนึ่งที่ทําใหมี
พฤติกรรมการบริโภคที่ดีกวาผูพิการทางสายตาที่ไมเคยไดรับความรูเรื่องโภชนาการ
ความรูเรื่องโภชนาการกับพฤติกรรมการบริโภคของผูพิการทางสายตา ในสมาคมคนตาบอดจังหวัด
สงขลา มีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ความสัมพันธเปนเชิงบวกหรือเปนไปในทิศทาง
เดียวกัน โดยมีความสัมพันธในระดับปานกลาง (r=.45) กลาวคือ ผูพิการทางสายตาที่ความรูเรื่องโภชนาการดี
มีแนวโนมจะมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารอยูในระดับดีดวย สอดคลองกับการศึกษาของ กฤติน ชุมแกว (2555)
ไดศึกษาเรื่องความรู ทัศนคติและพฤติกรรมการบริโภคอาหารของผูสูงอายุในจังหวัดสงขลา ที่พบวา ความรูและ
พฤติกรรมการบริโภคอาหารของผูสูงอายุในจังหวัดสงขลามีความสัมพันธกันเชิงบวก

สรุป
ผูพิการทางสายตาในสมาคมคนตาบอดจังหวัดสงขลามีความรูเรื่องโภชนาการอยูในระดับดีมาก รอยละ
63.1 มีพฤติกรรมการบริโภคโดยรวมอยูในระดับดี รอยละ 72.8 และมีภาวะโภชนาการเกินมาตรฐานรอยละ 45.6
รองลงมามีภาวะโภชนาการอยูในระดับมาตรฐาน รอยละ 42.7 และมีภาวะโภชนาการต่ํากวามาตรฐาน รอยละ
11.7 ผูพิการทางสายตาที่มีศาสนา ระดับการศึกษา รายไดเฉลี่ยตอเดือนของครอบครัว รายไดตอเดือน แหลง
ความรูเรื่องอาหารและโภชนาการที่ไดรับ และโรคประจําตัวตางกัน มีความรูเรื่องโภชนาการแตกตางกัน ผูพิการ
ทางสายตาที่มี อายุ สถานภาพสมรส อาชีพ รายไดตอเดือน แหลงความรูเรื่องอาหารและโภชนาการที่ไดรับ และ
โรคประจําตัวตางกัน มีพฤติกรรมการบริโภคแตกตางกัน และความรูเรื่องโภชนาการ กับพฤติกรรมการบริโภคของ
ผูพิการทางสายตามีความสัมพันธกันในระดับปานกลาง (r = .45) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
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ขอเสนอแนะ
ขอ เสนอแนะในการวิจั ย ครั้ งนี้ คื อ ควรมี ก ารวิ จั ยเกี่ ย วกับ พฤติ ก รรมสุข ภาพของผู พิ ก ารทางสายตา
เพิ่มเติม โดยใชเครื่องมือและเทคนิคในการรวบรวมขอมูลแบบอื่นๆ ที่มีความหลากหลายมากขึ้น เชน การ
สังเกตการณประกอบการใชแบบสัมภาษณ และการตรวจสุขภาพทางคลินิก เพราะจะทําใหไดขอมูลในเชิงลึกที่
นาสนใจยิ่งขึ้น และควรมีหนวยงานเขาไปใหความรูเรื่องโภชนาการ จัดทําสื่อการเรียนรูใหกับผูพิการทางสายตา
ตามสถานที่ตางๆ เชน ในโรงเรียนสอนคนตาบอด สมาคมคนตาบอดและรานนวดแผนโบราณ เพื่อเปนแนวทาง
ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคของผูพิการทางสายตาใหมีภาวะโภชนาการที่ดีขึ้น

กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ที่ไดสนับสนุนงบประมาณในการทําวิจัยครั้งนี้ และ
ขอขอบคุณผูพกิ ารทางสายตาในสมาคมคนตาบอดจังหวัดสงขลาทุกทาน ที่ไดใหความรวมมือในการเก็บรวมรวม
ขอมูลในการวิจยั เปนอยางดี
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อิทธิพลของวัตถุดบิ ต่ อคุณภาพทางกายภาพของนา้ พริกลงเรือ
Effect of Ingredients to the Physical Quality of Nam Prig Long Rua
วรงค์ ภู่ระหงษ์ 1 มาริษา ภู่ภิญโญกุล1* และ วิชชา ตรี สวุ รรณ2
Warong Purahong1, Marisa Phupinyokul1* and Witcha Treesuwan2

บทคัดย่ อ

งานวิจยั นี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของการเปลี่ยนวัตถุดิบต่อคุณภาพทางกายภาพของน ้าพริ กลงเรื อ
โดยศึกษาการเปลี่ยนชนิดวัตถุดิบ กะปิ (กะปิ ไม่ได้ เผา และกะปิ เผา) พริ ก (พริ กขี ้หนูแดง พริ กขี ้หนูสวนแดง และ
พริ กแห้ งจินดากับพริ กชี ้ฟ้าเหลือง) กระเทียม (กระเทียมจีน กระเทียมไทย และกระเทียมโทนดอง) และน ้ามัน
(น ้ามันถัว่ เหลือง และน ้ามันหมู) ทาการวิเคราะห์ความแน่นเนื ้อ ความแข็ง ปริ มาณน ้าอิสระ (aw) และค่าสี (L*, a*,
b*) แต่ละขันตอนของการท
้
าน ้าพริ ก ชนิดของกะปิ และน ้ามันเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยทางสถิติด้วยวิธี T-test ในขณะ
ที่ชนิดของพริ ก และกระเทียมใช้ การวางแผนการทดลองแบบสุ่มอย่างสมบูรณ์ จากผลการทดลองพบว่า 1) ชนิด
ของกะปิ ให้ ค่าความแน่นเนือ้ ที่ไม่แตกต่างกัน แต่ น ้าพริ กที่ทาจากกะปิ เผาให้ ค่าความแข็งมากกว่า (p≤0.05)
ในขณะที่ ค่า aw, L*, a* และ b* น ้าพริ กที่ทาจากกะปิ ไม่ได้ เผามีค่ามากที่สดุ (p≤0.05) 2) ชนิดของพริ ก พบว่า
น ้าพริ กที่ทาจากพริ กขี ้หนูสวนแดงให้ คา่ ความแน่นเนื ้อ และค่าความแข็งของน ้าพริ กมากที่สดุ ขณะที่น ้าพริ กที่ทา
จากพริ กขี ห้ นูแดง มี ค่า aw, L*, a* และ b* มากที่สุด (p≤0.05) 3) ชนิ ดของกระเทียม พบว่า นา้ พริ กที่ทาจาก
กระเทียมไทยให้ ค่าความแข็งมากที่สดุ (p≤0.05) แต่น ้าพริ กที่ทาจากกระเทียมจีน มีค่า aw, L*, a* และ b* มาก
ที่สดุ (p≤0.05) 4) ชนิดของน ้ามัน พบว่า น ้าพริ กที่ทาจากน ้ามันถัว่ เหลือง มีค่า a* มากที่สดุ (p≤0.05) ในขณะที่
น ้าพริ กที่ทาจากน ้ามันหมู มีคา่ b* มากที่สดุ (p≤0.05) ทังนี
้ ้คุณลักษณะทางกายภาพอื่นๆ ไม่แตกต่างกันที่ระดับ
นัยสาคัญทางสถิติ (p>0.05) ดังนันเพื
้ ่อให้ ได้ น ้าพริ กลงเรื อที่มีคณ
ุ ภาพทางกายภาพที่ดี ควรใช้ กะปิ เผา พริ กขี ้หนู
สวนแดง กระเทียมไทย และน ้ามันถัว่ เหลือง

ABSTRACT

The purposes of this research were to study the effect of changing ingredients on the
physical quality of Nam Prig Long Rua (Nam Prig). A study changed the types of shrimp paste (shrimp
paste and shrimp paste burned), chili (red chili, Thai red chili, and combination of dried chili with yellow
spur chili), garlic (Chinese garlic, Thai garlic and pickled garlic), and oil (soybean oil and lard oil) on
texture (firmness and hardness), water activity (aw) and color value (L*, a*, b*) in the procedures of
making Nam Prig. The types of shrimp paste and oil were analyzed by the T-test, whereas the types of
chili and garlic was analyzed by completely randomized design (CRD). The results of changing
ingredients showed that 1) types of shrimp paste; the firmness not different, but the hardness from
shrimp paste burned was more than (p≤0.05), whereas the value of aw, L*, a* and b* from shrimp paste
was more than (p≤0.05). 2) types of chili; the firmness and hardness of making Nam Prig using Thai
red chili were highest, whereas using red chili has aw, L*, a* and b* highest significant (p≤0.05). 3)
types of garlic; Thai garlic was found to had the hardness highest (p≤0.05), however the result of
making Nam Prig using Chinese garlic have aw, L*, a* and b* highest (p≤0.05), 4) types of oil; the a*
from soybean oil has more than (p≤0.05), whereas the b* from lard was higher than the other. The other
parameter are not different (p>0.05). Therefore, the high physical quality of Nam Prig Long Rua should
be use shrimp paste burned, Thai red chili, Thai garlic and soybean oil.
Key Words: Thai food, Nam Prig Long Rua, Thai herbs and spices
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คานา
น ้าพริ ก ความหมายมาจากการปรุงด้ วยการนาสมุนไพร พริ ก กระเทียม เครื่ องเทศ มาโขลก บด รวมกัน
(สถาบันอาหารตวงทิพย์, 2532) ส่วนผสมหลักของน ้าพริ ก คือ พริ กขี ้หนู กระเทียม กะปิ มะนาว น ้าพริ กบางชนิด
ใส่น ้าปลาหรื อน ้าปลาร้ าแทนกะปิ ก็มี ใช้ ของเปรี ย้ วอื่นๆ เช่น มะขาม มะดัน มะม่วงแทนน ้ามะนาวก็มี แล้ วเรี ยกชื่อ
ต่ า งกั น ไปตามเครื่ อ งปรุ ง เช่ น น า้ พริ ก ปลาร้ า น า้ พริ ก หนุ่ม น า้ พริ ก มะขาม น า้ พริ ก มะดัน น า้ พริ ก มะม่ ว ง
(ราชบัณฑิตยสถาน, 2531) มีรสชาติที่ได้ รับการยอมรับทัว่ โลกแล้ วยังเป็ นอาหารซึ่งประกอบไปด้ วยคุณค่าทาง
โภชนาการ มีสรรพคุณทางยา ได้ จากพืชผักสมุนไพรที่นามาประกอบอาหาร (จริ ยา, 2551) ปั จจุบนั ผลิตภัณฑ์
น ้าพริ กสามารถหาซื ้อได้ ตามท้ องตลาดทัว่ ไป ได้ แก่ ตลาดสด ร้ านขายของชา ร้ านค้ าสะดวกซื ้อ ตลอดจนหาซื ้อได้
ตามซุปเปอร์ มาร์ เก็ตขนาดใหญ่ เนื่องจากน ้าพริ กผลิตได้ ง่ายและเป็ นที่นิยมในการบริ โภค พบว่ามีกลุ่มผู้ผลิต
ผลิตภัณฑ์ นา้ พริ กเกิ ดขึน้ จานวนมาก ทัง้ นี เ้ กิ ดจากการส่งเสริ มและความร่ วมมื อระหว่างภาครั ฐและเอกชน
(สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา, 2552) นอกจากนี ้น ้าพริ กเครื่ องจิ ้มยังเป็ นอาหารที่สามารถดัดแปลงให้
เหมาะสมกับสุขภาพได้ ง่าย ซึ่งมีคณ
ุ ค่าทางโภชนาการที่เหมาะสมสาหรับอาหารหนึ่งมื ้อ โดยมีปริ มาณพลังงาน
และสัดส่วนของพลังงานจากสารอาหารหลักอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม (อัญชนีย์ และคณะ, 2548) จากการบริ โภค
ผักซึง่ มีความเกี่ยวข้ องกับฤทธิ์ต้านอนุมลู อิสระ (โอภา และคณะ, 2550)
โดยทัว่ ไปน ้าพริ กเครื่ องจิ ้มจะรับประทานอาหารที่มีรสกลมกล่อม หวานนาเล็กน้ อย วิธีปรุ งไม่ซบั ซ้ อน
อย่างเช่น น ้าพริ กลงเรื อ ซึ่งเป็ นการนาน ้าพริ กกะปิ มาผัดให้ แห้ ง จัดอย่างสวยงามแล้ วรับประทานร่ วมกับเครื่ อง
เคียงต่างๆ เช่น หมูหวาน ไข่เค็ม ปลาดุกฟู (เสมอพร, 2549) น ้าพริ กลงเรื อเป็ นน ้าพริ กชนิดเปี ยก ลักษณะน ้าพริ ก
สด มีอายุเก็บได้ ประมาณ 1 วัน ถ้ าเก็บในตู้เย็นเก็บได้ ไม่เกิน 5 วัน ถ้ าเกินกว่านี ้ก็จะมีกลิ่นบูดเน่า รสชาติจะไม่
อร่ อย จึงนิยมตักขายแบบสด และรับประทานทันที เพราะจะได้ น ้าพริ กที่มีรสชาติดีอร่ อย (สุพรรณิการ์ , 2554)
ดังนันการเปลี
้
่ยนวัตถุดิบในขันตอนกระบวนการท
้
าน ้าพริ กลงเรื อมาวิเคราะห์คณ
ุ ภาพทางกายภาพ แสดงให้ เห็น
การประกอบอาหารโดยมีการวิเคราะห์ทางกายภาพ เพื่อเป็ นแนวทางการพัฒนาตารับอาหาร การเลือกใช้ วตั ถุดิ บ
ให้ มีคณ
ุ ภาพในการประกอบอาหาร นามาทาการยอมรับทางประสาทสัมผัส และ Molecular Gastronomy ต่อไป

อุปกรณ์ และวิธีการ
1. ศึกษาคุณภาพของการเปลี่ยนวัตถุดบิ ในขัน้ ตอนการทานา้ พริกลงเรื อ
1.1 ศึกษาการเปลี่ยนวัตถุดิบของน ้าพริ กลงเรื อระหว่าง กะปิ (ยี่ห้อตราชูตราชัง่ ) ที่ไม่ได้ เผา กับกะปิ เผา
โดยเตรี ยมกะปิ เผา ด้ วยการห่อใบตอง ย่างไฟอ่อนเป็ นเวลา 10 นาที และใช้ วิธีวิเคราะห์ทางสถิติแบบ T-test ตาม
ขันตอนการท
้
าน ้าพริ กลงเรื อ คือ ขันตอนการต
้
า (โดยการตาพริ กซอย กับกระเทียมซอย 100 ครัง้ ใส่ก้ งุ แห้ งป่ น
ครึ่ งส่วนตาอีก 50 ครัง้ จากนันน
้ ามะอึกซอยตาต่อ 150 ครัง้ และตากะปิ กับกุ้งแห้ งป่ นส่วนที่เหลือต่อ 100 ครัง้ )
แล้ วนาไปทาขันตอนการปรุ
้
งรส (ผสมเครื่ องปรุงรส น ้ามะนาว น ้าปลา น ้าตาลมะพร้ าว) จากนันท
้ าขันตอนการผั
้
ด
(ด้ วยนา้ มันถั่วเหลืองเป็ นเวลา 2 นาที) ด้ วยสูตรและวิธีที่ดัดแปลงจาก อบเชย (2544) แสดงดัง Table 1 นา
น ้าพริ กที่ได้ มาวิเคราะห์คณ
ุ ภาพทางกายภาพ ได้ แก่ วิเคราะห์ค่าความแน่นเนื ้อ (Firmness) และค่าความแข็ง
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(Hardness) ด้ วยเครื่ องวัดเนื ้อสัมผัส Texture Analyzer รุ่ น TAXTplus ใช้ บีกเกอร์ 200 มิลลิลิตร ใส่ตวั อย่าง 50
มิ ล ลิ ลิ ต ร หัว ใช้ ท ดสอบ P35 ด้ ว ยความเร็ ว (Test Speed) เท่ า กับ 5 มิ ล ลิ เ มตรต่ อ วิ น าที ระยะทางการกด
(Distance) เท่ากับ 50 มิลลิเมตร ทดสอบตัวอย่างละ 5 ซ ้า รายงานผลความแน่นเนื ้อเป็ นหน่วย Force ต่อวินาที
(F/S2) และความแข็งเป็ นหน่วยกิโลกรัม (Kg) วิเคราะห์ค่าปริ มาณน ้าอิสระ (aw) ด้ วยเครื่ องวัดค่าปริ มาณอิสระ
(LabMaster-aw, Novasina) ตัว อย่า งละ 3 ซ า้ วิ เคราะห์ ค่า สี L*, a* และ b* ด้ ว ยเครื่ อ งวัดสี (Spectraflash,
Datacolor) ตัวอย่างละ 5 ซ ้า
Table 1 Ingredients of Nam Prig Long Rua control
Ingredients
Shrimp paste
Red chili
Chinese garlic
Solanum ferox
Dried shrimp
Lime juice
Fish sauce
Coconut sugar
Soybean oil

Content (g)
25
10
10
10
13
30
5
20
15

1.2 ศึกษาคุณลักษณะทางกายภาพของน ้าพริ กลงเรื อ เมื่อใช้ พริ ก 3 ชนิด คือ พริ กขี ้หนูแดง พริ กขี ้หนู
สวนแดง และพริ กแห้ งจินดากับพริ กชี ้ฟ้าเหลือง (ตลาดแฮปปี แ้ ลนด์) โดยพริ กเด็ดขัว้ ล้ าง ซับให้ แห้ ง และผ่านการ
ซอย จึงนามาทาขันตอนและวิ
้
เคราะห์คณ
ุ ภาพทางกายภาพตามข้ อ 1.1 โดยการวางแผนการทดลองแบบ CRD
1.3 ศึกษาคุณลักษณะทางกายภาพของน ้าพริ กลงเรื อ เมื่อใช้ พริ ก 3 ชนิด คือ กระเทียมจีน กระเทียมไทย
(ตลาดแฮปปี แ้ ลนด์) และกระเทียมโทนดอง (ยี่ห้อแม่จินต์) โดยกระเทียมจีน และกระเทียมไทยปอกเปลือก ล้ าง
ซับให้ แห้ ง และกระเทียมโทนดอง ล้ าง ซับให้ แห้ ง กระเทียมทุกชนิดผ่านการซอยทังหมด
้
จึงนามาขันตอนและ
้
วิเคราะห์คณ
ุ ภาพทางกายภาพตามข้ อ 1.1 โดยการวางแผนการทดลองแบบ CRD
2. ศึกษาคุณภาพระหว่ างนา้ มันถั่วเหลือง และนา้ มันหมู
ศึกษาการเปลี่ยนวัตถุดิบของน ้าพริ กลงเรื อระหว่างน ้ามันถัว่ เหลือง (ยี่ห้อองุ่น) และน ้ามันหมู (ยี่ห้อธาร
ทอง) ตามข้ อ 1.1 ด้ วยวิธีวิเคราะห์ทางสถิติแบบ T-test
การวิเคราะห์ ผลทางสถิติ
นาข้ อมูลสองกลุ่มตัวอย่างมาเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ ยด้ วยวิธี Samples T-test และข้ อมูลที่ได้ จากหลาย
กลุม่ ตัวอย่างมาวิเคราะห์ความแปรปรวน (Analysis of Variance: ANOVA) และเปรี ยบเทียบความแตกต่างของ
ค่าเฉลี่ยด้ วยวิธี Ducan’s New Multiple Range Test (DMRT) วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ โปรแกรมสาเร็ จรูปทางสถิติ
ที่ระดับความเชื่อมัน่ ร้ อยละ 95
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ผลการทดลองและวิจารณ์
1. ผลการศึกษาคุณภาพของการเปลี่ยนวัตถุดบิ ในขัน้ ตอนการทานา้ พริกลงเรื อ
1.1 ผลการเปลี่ยนวัตถุดิบในขันตอนการท
้
าน ้าพริ กลงเรื อระหว่าง กะปิ ที่ไม่ได้ เผา และกะปิ เผา แสดงดัง
Table 2 พบว่า ขันตอนการต
้
า ค่าความแน่นเนื ้อน ้าพริ กที่ทาจากกะปิ เผา มีค่าความแน่นเนื ้อ (0.58±0.04 F/S2)
มากกว่าน ้าพริ กที่ทาจากกะปิ ที่ไม่ได้ เผา (0.39±0.02 F/S2) และให้ ค่าความแข็งที่มากกว่า ส่วนน ้าพริ กที่ทาจาก
กะปิ ที่ไม่ได้ เผา ให้ ค่าปริ มาณนา้ อิสระ ค่าความสว่าง ค่าความเป็ นสีแดง และค่าความเป็ นสีเหลืองที่มากกว่า
น ้าพริ กที่ทาจากกะปิ เผาอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (p≤0.05) ในขันตอนการปรุ
้
งรส ค่าความแน่นเนื ้อมีค่าที่ไม่
แตกต่างกัน (0.02±0.00 F/S2) แต่ค่าความแข็งน ้าพริ กที่ทาจากกะปิ เผามีมากกว่า ส่วนน ้าพริ กที่ทาจากกะปิ ที่
ไม่ได้ เผา ให้ ค่าปริ มาณน ้าอิสระ ค่าความสว่าง ค่าความเป็ นสีแดง และค่าความเป็ นสีเหลืองที่มากกว่า กะปิ เผา
เช่นเดียวกับขันตอนการต
้
าอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (p≤0.05) และขันตอนการผั
้
ด ค่าความแน่นเนื ้อของน ้าพริ ก
ที่ทาจากกะปิ ที่ไม่ได้ เผา (0.05±0.01 F/S2) และน ้าพริ กที่ทาจากกะปิ เผา (0.05±0.00 F/S2) มีคา่ ที่ไม่แตกต่างกัน
แต่น ้าพริ กที่ทาจากกะปิ เผาให้ คา่ ความแข็งที่มากกว่า ส่วนน ้าพริ กที่ทาจากกะปิ ที่ไม่ได้ เผา ให้ คา่ ปริ มาณน ้าอิสระ
ค่าความสว่าง ค่าความเป็ นสีแดง และค่าความเป็ นสีเหลืองที่มากกว่า นา้ พริ กที่ทาจากกะปิ เผาเช่นเดียวกับ
ขันตอนการต
้
าและการปรุงรส อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (p≤0.05) แสดงดัง Figure 1 ดังนันจึ
้ งเลือกน ้าพริ กที่ทา
จากกะปิ เผา เพื่อทาการศึกษาต่อไป
Table 2 Physical quality in changing ingredients to firmness, hardness and water activity of shrimp
paste and shrimp paste burned
Physical Quality
Pounding
Firmness (F/S2)
Hardness (Kg)
Water activity (aw)
Seasoned
Firmnessns (F/S2)
Hardness (Kg)
Water activity (aw)
Stir-Frying
Firmnessns (F/S2)
Hardness (Kg)
Water activity (aw)

Shrimp paste

Shrimp paste burned

0.39±0.02
3.96±0.09
0.84±0.01*

0.58±0.04*
6.91±0.42*
0.74±0.00

0.02±0.00
0.25±0.02
0.89±0.01*

0.02±0.00
0.30±0.01*
0.85±0.00

0.05±0.01
0.61±0.04
0.84±0.00*

0.05±0.00
0.95±0.02*
0.77±0.00

* Means within the same row are significant difference (p≤0.05).
ns
Means within the same row are not significantly difference (p>0.05).
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Figure 1 Physical quality in changing ingredients to Lightness (L*), Redness (a*) and Yellowness (b*)
of shrimp paste and shrimp paste burned
1.2 ผลการศึกษาคุณลักษณะทางกายภาพของน ้าพริ กลงเรื อ เมื่อใช้ พริ ก 3 ชนิด คือ พริ กขี ้หนูแดง พริ ก
ขี ้หนูสวนแดง และพริ กแห้ งจินดากับพริ กชี ฟ้ ้าเหลือง แสดงดัง Table 3 พบว่า ขัน้ ตอนการตา เนื อ้ สัมผัสของ
น ้าพริ กที่ทาจากพริ กขี ้หนูแดง มีคา่ ความแน่นเนื ้อ (0.39±0.02 F/S2) และค่าความแข็ง (3.96±0.09 Kg) มากที่สดุ
น ้าพริ กที่ทาจากพริ กขี ้หนูสวนแดง และน ้าพริ กที่ทาจากพริ กแห้ งจินดากับพริ กชี ้ฟ้าเหลือง ตามลาดับ ค่าปริ มาณ
น ้าอิสระไม่แตกต่างกัน ค่าความสว่าง และค่าความเป็ นสีเหลือง น ้าพริ กที่ทาจากพริ กขี ้หนูแดงมีคา่ มากที่สดุ ส่วน
น ้าพริ กที่ทาจากพริ กแห้ งจินดากับพริ กชี ้ฟ้าเหลืองมีคา่ ความเป็ นสีแดงมากที่สดุ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
Table 3 Physical quality in changing ingredients to firmness, hardness and water activity of red chili,
Thai red chili and dried chili with yellow spur chili
Physical Quality

Red chili

Thai red chili

Pounding
Firmness (F/S2)
0.39±0.02a
0.34±0.03b
Hardness (Kg)
3.96±0.09a
3.76±0.15b
Water activityns (aw)
0.84±0.01
0.84±0.01
Seasoned
Firmness (F/S2)
0.02±0.00b
0.03±0.00a
Hardness (Kg)
0.25±0.02b
0.31±0.02a
Water activityns (aw)
0.89±0.01
0.89±0.00
Stir-Frying
Firmness (F/S2)
0.05±0.01b
0.07±0.01a
Hardness (Kg)
0.61±0.04b
0.83±0.03a
Water activity (aw)
0.84±0.01a
0.82±0.00b
a-c
Means within the same row with different letters are significant difference (p≤0.05).
ns
Means within the same row are not significantly difference (p>0.05).
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Dried chili & Yellow spur chili
0.28±0.01c
3.08±0.10c
0.85±0.00
0.02±0.00b
0.17±0.01c
0.89±0.00
0.06±0.01a
0.61±0.04b
0.83±0.00c
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Figure 2 Physical quality in changing ingredients to Lightness (L*), Redness (a*) and Yellowness (b*)
of red chili, Thai red chili and dried chili with yellow spur chili
ขันตอนการปรุ
้
งรส เนื ้อสัมผัสของน ้าพริ กที่ทาจากพริ กขี ้หนูสวนแดง มีค่าความแน่นเนื ้อ (0.03±0.00 F/S2) และ
ค่าความแข็ง (0.31±0.02 Kg) มากที่สดุ ค่าปริ มาณน ้าอิสระ มีคา่ ที่ไม่แตกต่างกัน แต่ในน ้าพริ กที่ทาจากพริ กขี ้หนู
แดง มีคา่ ความสว่าง และค่าความเป็ นสีเหลืองมากที่สดุ และค่าความเป็ นสีแดงมากที่สดุ เป็ นของน ้าพริ กที่ทาจาก
พริ กแห้ งจินดากับพริ กชี ้ฟ้าเหลืองอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (p≤0.05) และขันตอนการผั
้
ด ค่าความแน่นเนื ้อของ
นา้ พริ กที่ ทาจากพริ กขีห้ นูสวนแดง (0.07±0.01 F/S2) และนา้ พริ กที่ ทาจากพริ กแห้ งจินดากับพริ กชี ฟ้ ้าเหลือง
(0.06±0.01 F/S2) มีค่ามากที่สดุ และค่าความแข็งของน ้าพริ กที่ทาจากพริ กขี ้หนูสวนแดง (0.83±0.03 Kg) มีค่า
มากที่สดุ ขณะที่น ้าพริ กที่ทาจากพริ กขี ้หนูแดง มีค่าปริ มาณน ้าอิสระ ค่าความสว่าง ค่าความเป็ นสีแดง และค่ า
ความเป็ นสีเหลืองมากที่สดุ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (p≤0.05) แสดงดัง Figure 2 ดังนันจึ
้ งเลือกน ้าพริ กที่ทาจาก
พริ กขี ้หนูสวน เพื่อทาการศึกษาต่อไป
1.3 ผลการศึกษาคุณ ลัก ษณะทางกายภาพของน า้ พริ ก ลงเรื อ เมื่ อ ใช้ พริ ก 3 ชนิ ด คือ กระเที ย มจี น
กระเทียมไทย และกระเทียมโทนดอง แสดงดัง Table 4 พบว่า ขันตอนการต
้
า น ้าพริ กที่ทาจากกระเทียมจีน มีค่า
ความแน่นเนื อ้ (0.39±0.02 F/S2) มากที่สุด ค่าความแข็ง นา้ พริ กที่ทาจากกระเทียมจี น (3.96±0.09 Kg) และ
น ้าพริ กที่ทาจากกระเทียมไทย (3.86±0.09 Kg) มีคา่ ความแข็งมากที่สดุ ค่าปริ มาณน ้าอิสระของน ้าพริ กที่ทาจาก
กระเที ยมจี นและนา้ พริ กที่ทาจากกระเที ยมไทยมี ค่ามากที่ สุด ส่วนค่าความสว่าง และค่าความเป็ นสีเหลือง
น ้าพริ กที่ทาจากกระเทียมจีนมีคา่ มากที่สดุ และน ้าพริ กที่ทาจากกระเทียมไทยมีคา่ ความเป็ นสีแดงมากที่สดุ อย่าง
มี นั ย ส าคัญ ทางสถิ ติ (p≤0.05) ขัน้ ตอนการปรุ ง รส ค่ า ความแน่ น เนื อ้ ของน า้ พริ ก ที่ ท าจากกระเที ย มไทย
(0.03±0.00 F/S2) และน า้ พริ ก ที่ ท าจากกระเที ย มโทนดอง (0.03±0.01 F/S2) มี ค่า มากที่ สุด เช่ นเดี ย วกับ ค่ า
ปริ มาณน ้าอิสระ ส่วนค่าความแข็งของน ้าพริ กที่ทาจากกระเทียมไทย (0.39±0.04 Kg) มีคา่ ความแข็งมากที่สดุ
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Table 4 Physical quality in changing ingredients to firmness, hardness and water activity of Chinese
garlic, Thai garlic and pickled garlic
Physical Quality
Pounding
Firmness (F/S2)
Hardness (Kg)
Water activity (aw)
Seasoned
Firmness (F/S2)
Hardness (Kg)
Water activity (aw)
Stir-Frying
Firmness (F/S2)
Hardness (Kg)
Water activity (aw)
a-c

Chinese garlic

Thai garlic

Pickled garlic

0.39±0.02a
3.96±0.09a
0.84±0.01a

0.35±0.00b
3.86±0.09a
0.84±0.00a

0.35±0.04b
3.34±0.15b
0.81±0.01b

0.02±0.00b
0.25±0.02b
0.89±0.01b

0.03±0.00a
0.39±0.04a
0.90±0.00a

0.03±0.01a
0.27±0.01b
0.90±0.00a

0.05±0.01b
0.61±0.04c
0.84±0.00a

0.05±0.00ab
0.74±0.02a
0.82±0.01b

0.05±0.00a
0.66±0.06b
0.81±0.00c

Means within the same row with different letters are significant difference (p≤0.05).

ในขณะที่น ้าพริ กที่ทาจากกระเทียมจีน มีค่าความสว่าง ค่าความเป็ นสีแดง และค่าความเป็ นสีเหลืองมากที่สดุ
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (p≤0.05) ขันตอนการผั
้
ด น ้าพริ กที่ทาจากกระเทียมทัง้ 3 ชนิด มีค่าความแน่นเนื ้อไม่
แตกต่างกัน ค่าความแข็งของน ้าพริ กที่ทาจากกระเทียมไทย (0.74±0.02 Kg) มีคา่ มากที่สดุ ในขณะที่น ้าพริ กที่ทา
จากกระเทียมจีน มีค่าปริ มาณน ้าอิสระ ค่าความสว่าง ค่าความเป็ นสีแดง และค่าความเป็ นสีเหลืองมากที่สุด
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (p≤0.05) แสดงดัง Figure 3 ดังนันจึ
้ งเลือกน ้าพริ กที่ทาจากกระเทียมไทย เพื่อศึกษา
ต่อไป

Figure 3 Physical quality in changing ingredients to Lightness (L*), Redness (a*) and Yellowness (b*)
of Chinese garlic, Thai garlic and pickled garlic
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2. ผลการศึกษาคุณภาพระหว่ างนา้ มันถั่วเหลือง และนา้ มันหมู
แสดงดัง Table 5 พบว่า น ้าพริ กที่ทาจากน ้ามันถัว่ เหลือง และน ้าพริ กที่ทาจากน ้ามันหมู มีคา่ ความแน่น
เนื ้อ ค่าความแข็ง ค่าปริ มาณน ้าอิสระ และค่าความสว่างที่ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p≤0.05)
ในขณะที่น ้าพริ กที่ทาจากน ้ามันหมู มีคา่ ความเป็ นสีแดงมากกว่า และน ้าพริ กที่ทาจากน ้ามันถัว่ เหลืองมีคา่ ความ
เป็ นสีเหลืองมากกว่า ดังนันสามารถเลื
้
อกได้ ทงน
ั ้ ้าพริ กที่ทาจากน ้ามันถัว่ เหลือง และน ้าพริ กที่ทาจากน ้ามันหมู
Table 5 Physical quality in changing ingredients to firmness, hardness and water activity of soy bean
oil and lard oil
Physical Quality
Stir-Frying
Firmness ns (F/S2)
Hardness ns (Kg)
Water activityns (aw)
Color Values
- Lightnessns (L*)
- Redness (a*)
- Yellowness (b*)

Soybean oil

Lard oil

0.05±0.01
0.61±0.04
0.84±0.00

0.04±0.01
0.63±0.01
0.84±0.01

42.53±0.03
15.74±0.03
21.00±0.07*

42.54±0.03
16.26±0.03*
20.38±0.02

* Means within the same row are significant difference (p≤0.05).
ns
Means within the same row are not significantly difference (p>0.05).

สรุ ป
การเลือกใช้ วตั ถุดิบกับการขันตอนการท
้
าน ้าพริ กลงเรื อ คือ กะปิ เผา โดยทัง้ 3 ขันตอนให้
้
ค่าความแน่น
เนื อ้ ค่าความแข็ง ที่มากกว่า ในขณะที่มีปริ มาณนา้ อิสระ และค่าสีน้อยกว่า นา้ พริ กที่ทาจากกะปิ ที่ไม่ได้ เผา
น ้าพริ กที่ทาจากพริ กขี ้หนูสวนแดง ในขันตอนการปรุ
้
งรส และขันตอนการผั
้
ดให้ ค่าความแน่นเนื ้อ ค่า ความแข็งที่
สูงที่สดุ น ้าพริ กที่ทาจากกระเทียมไทย ในขันตอนการต
้
ามีค่าความแข็ง และปริ มาณน ้าอิสระสูงที่สดุ ในขณะที่
ขันตอนการปรุ
้
งรสและขันตอนการผั
้
ด ให้ ค่าความแน่นเนื ้อ ค่าความแข็งสูงที่สดุ และน ้าพริ กที่ทาจากน ้ามันถั่ว
เหลืองให้ ค่าความเป็ นสีแดงมากกว่า ในขณะที่น ้าพริ กที่ทาจากน ้ามันหมูให้ ค่าความเป็ นสีแดงมากกว่า ดังนัน้
เพื่อให้ ได้ น ้าพริ กลงเรื อที่มีคณ
ุ ภาพทางกายภาพที่ดี ควรใช้ กะปิ เผา พริ กขี ้หนูสวนแดง กระเทียมไทย และน ้ามัน
ถัว่ เหลือง
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โอภา วัชระคุปต์, ปรี ชา บุญจูง, จันทนา บุญยะรัตน์ และ มาลีรักษ์ อัตต์สินทอง. 2550. สารต้ านอนุมูลอิสระ
Radical Scavenging Agent. พิมพ์ครัง้ ที่ 2. บริ ษัท นิวไทยมิตรการพิมพ์ (1996) จากัด, กรุงเทพฯ.
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ปั จจัยทางการตลาดที่มีผลต่ อพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซือ้ ผัก/ผลไม้ สดของผู้บริโภค
กรณีศึกษา ร้ านโกลเด้ น เพลซ สาขามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Marketing Factors toward the Decision to Purchase Fresh Vegetables/Fruits of Consumers
Case Study: Golden Place Shop, Kasetsart University Branch
ศิตาพร สืบอักษร1* และ พัชราวดี ศรี บญ
ุ เรื อง1
Sitaporn Subeaksorn1* and Patcharavadee Sriboonruang1

บทคัดย่ อ
การศึกษาครั้งนี ้มุ่งศึกษาพฤติกรรมการเลือกซื ้อผัก/ผลไม้ สดของผู้บริ โภค และปั จจัยทางการตลาดที่มี
ผลต่อการตัดสินใจเลือกซื ้อผัก/ผลไม้ สดของผู้บริ โภค ผลการศึกษาพบว่า พฤติกรรมในการบริ โภคผัก/ผลไม้
จํานวน 2 ครั้งต่อเดือน (ร้ อยละ 32.6) เหตุผลในการเลือกซื ้อ คือ คุณภาพและความสดใหม่ (ร้ อยละ60.2)
ค่าใช้ จา่ ยในการเลือกซื ้อผัก/ผลไม้ สดต่อบุคคลน้ อยกว่า 100 บาทต่อครั้ง (ร้ อยละ37.5) วิธีการชําระค่าสินค้ าด้ วย
เงินสด (ร้ อยละ 93.8) ช่วงเวลาในการซื ้อมากที่สดุ คือ 15.01 – 18.00 น. (ร้ อยละ 41.1) ช่องทางการเปิ ดรับ
ข่าวสาร คือ พบได้ เอง (ร้ อยละ 39.7) ผู้ใช้ บริโภคจะเลือกซื ้อผักอย่างเดียว (ร้ อยละ38.4) นอกจากนี ้ ส่วนผสม
ทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจในการซื ้อผัก/ผลไม้ ของผู้บริ โภคโดยรวมอยูใ่ นระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 4.06)
โดยค่าเฉลี่ยรวมด้ านผลิตภัณฑ์มีคา่ สูงที่สดุ (ค่าเฉลี่ย = 4.25) อยูใ่ นระดับมากที่สดุ และน้ อยที่สดุ คือด้ านส่งเสริ ม
การตลาด (ค่าเฉลี่ย = 3.59) จัดอยูใ่ นระดับมาก

ABSTRACT
This research aims to study marketing mix factors toward the decision to purchase fresh fruits
and vegetables of consumers. The result of the study found that the consumer behavior in fresh
vegetables /fruits 2 times/month (32.6%) the reach was quality and fresh (60.2%) the expense to
purchase fresh vegetables and fruits was less than 100 Bath/time (37.5 %) payment by cash (93.8%)
time for buying was 15.01-18.00 (41.1%) media exposure was accidental by themselves (39.7%) the
consumers buy only vegetable (38.4%) Moreover, the marketing mix factors toward the decision to
purchase fresh vegetables and fruits overall in the very high level (mean = 4.06) and the highest
mean is product (mean= 4.25) lowest was promotion (mean = 3.59) in the high level
Key words: Marketing Factors, decision, consumers, vegetables/ fruits, Golden Place Shop
*Corresponding author; e-mail address: fagrpds@ku.ac.th
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คํานํา
ปั จจุบนั วิถีชีวิตของประชากรไทยจะเปลี่ยนไปแม้ จะเร่ งรี บแต่ยงั มีเทรนด์สขุ ภาพดีที่เป็ นที่นิยมเป็ นอย่าง
มากมาอย่างต่อเนื่องและมีแนวโน้ มที่จะสูงขึ ้น ทั้งการออกกํ าลังกายและการบริ โภคอาหารที่มีประโยชน์ และ
ปลอดภัยต่อสุขภาพโดยคํานึงถึงความปลอดภัยทางอาหารหรื อ food safety ความปลอดภัยทางด้ านอาหาร คือ
การจัดการให้ อาหารและสินค้ าเกษตรที่นํามาเป็ นอาหารบริ โภคสําหรับมนุษย์มีความปลอดภัย (พิมพ์เพ็ญ พร
เฉลิมพงศ์, 2554)
สถิติการบริ โภคผักและผลไม้ สดของประชากรไทยพบว่ามีการบริ โภคผักและผลไม้ สดน้ อยลง โดยเพศ
ชายอายุ 15 ปี ขึ ้นไป บริ โภคผักและผลไม้ ประมาณ 268 กรัมต่อวัน ส่วนเพศหญิงอายุ 15 ปี ขึ ้นไป บริ โภคผักและ
ผลไม้ ประมาณ 283 กรัมต่อวัน ละมีการบริ โภคผักและผลไม้ น้อยลงตามอายุโดยในกลุ่ม 80 ปี ขึ ้นไปบริ โภคน้ อย
ที่สดุ เพียง 200 กรัมต่อวัน ซึง่ เสียงต่อโรคมะเร็ งกระเพาะอาหาร โรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง และโรคอ้ วนเป็ น
ต้ น ปั จจุบันวิถีชีวิตของประชากรไทยเปลี่ยนแปลงไปส่งผลให้ พฤติกรรมการบริ โภคมี แนวโน้ มในการบริ โภค
เนื อ้ สัตว์ โดยเฉพาะเนื อ้ วัว เนื อ้ หมูรวมทัง้ เนื อ้ สัตว์ ที่ผ่านกระบวนการแปรรู ป เช่น ไส้ กรอก แฮม เบคอน และ
ผลิตภัณฑ์อื่นๆเพิ่มมากขึ ้นตามวิถีชีวิตที่เร่ งรี บ การบริ โภคเนื ้อสัตว์และผลิตภัณฑ์แปรรู ปดังกล่าวมีรายงานการ
วิจยั สนับสนุนมากมายว่าเป็ นสาเหตุของอุบตั ิการณ์ของมะเร็ งลําไส้ และทวารหนัก (WCRF/AICR, 2557) ทั้งที่
การบริ โภคอาหารที่มีใบ มีใยอาหารสูงมีรายงานการวิจยั สนับสนุนมากมายว่าสามารถลดความเสี่ยงต่อมะเร็ ง
กระเพาะอาหาร ช่องปาก คอหอย กล่องเสียงและหลอดอาหาร โรคหัวใจ และโรคหลอดเลือดสมองได้ อีกด้ วย (วิฐ
จะวะสิต, 2557)
ร้ านโกลเด้ น เพลซ (Golden place) เป็ นร้ านภายใต้ การดําเนินงานของบริ ษัท สุวรรณชาด จํากัดในพระ
บรมราชูปถัมภ์ ถือเป็ นต้ นแบบของความปลอดภัยทางด้ านอาหารที่ได้ รับป้ายทองอาหารปลอดภัย Food safety
เป็ นแห่งแรกของประเทศไทยเป็ นร้ านที่ให้ บริ การสินค้ าทางการเกษตรที่ปลอดภัยหลายรูปแบบทั้งผักและผลไม้ สด
เนื ้อสัตว์ อาหารทะเล อาหารแปรรู ปต่างๆ และผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรมีให้ บริ การทั้งหมด 10 สาขา ซึ่งสาขา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็ นหนึ่งใน 10 สาขาตังอยู
้ ่บริ เวณอาคารส่วนสนับสนุนและอํานวยการคณะสัตว์
แพทยศาสตร์ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (เว็บไซต์สวุ รรณชาด, 2554)
ดังนัน้ ผู้วิจัยจึงสนใจทําวิจัยเรื่ องปั จจัยทางการตลาด ที่มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื ้อผัก/
ผลไม้ สดของผู้บริ โภค กรณี ศึกษาร้ านโกลเด้ น เพลซ สาขามหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ เพื่อเป็ นข้ อมูลในการ
ส่งเสริ มและสนับสนุนให้ เกษตรกรผลิตสินค้ าเกษตรปลอดสารพิษและช่วยเป็ นข้ อมูลในการแนวทางให้ แก่ ร้ าน
โกลเด้ น เพลซ ประกอบการวางแผนดําเนินงานและกลยุทธ์ ทางการตลาดให้ สอดคล้ องกับความต้ องการของ
ผู้บริ โภค

วัตถุประสงค์ ของงานวิจัย
1. เพื่อศึกษาข้ อมูลพื ้นฐานส่วนบุคคลต่อการเลือกซื ้อผัก/ผลไม้ สดของผู้บริ โภค กรณีศกึ ษาร้ านโกลเด้ น
เพลซ สาขามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการบริ โภคผัก/ผลไม้ สดของผู้บริ โภค
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3. เพื่อศึกษาข้ อมูลส่วนผสมทางการตลาด ต่อการเลือกซื ้อผัก/ผลไม้ สดของผู้บริ โภคกรณีศึกษาร้าน
โกลเด้ น เพลซ สาขามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ขอบเขตของงานวิจัย
ในการศึกษาครั้งนี ้ ทําการศึกษาปั จจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื ้อผัก/
ผลไม้ สดของผู้บริ โภค ร้ านโกลเด้ น เพลซ สาขามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จํานวนกลุม่ ตัวอย่างที่ได้ จากการเก็บ
ข้ อมูลจํานวน 224 คน เก็บข้ อมูลในช่วงเดือน พฤศจิกายน 2558

อุปกรณ์ และวิธีการ
ประชากรที่ใช้ ในการวิจยั ครัง้ นี ้ คือ เจ้ าหน้ าที่ บุคลากร นิสิตของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และบุคคล
ทั่วไปที่ซือ้ ผัก/ผลไม้ สดที่ร้านโกลเด้ น เพลซ สาขา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เนื่ องจากไม่ทราบประชากรที่
แน่นอน เนื่องจากทางร้ านไม่ได้ เก็บข้ อมูลจํานวนผู้เข้ าใช้ บริ การ กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา จํานวน 224 คน โดยใช้
วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ (Accidental Random Sampling) จากผู้บริ โภคที่ซื ้อผักหรื อผลไม้ สดจาดร้ าน
โกลเด้ น เพลซ สาขามหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์
เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจัยเป็ นแบบสอบถาม(Questionnaire) ปลายปิ ดและปลายเปิ ด(close-ended
question and open-ended question) ความเที่ยงตรงตามเนื ้อหา (Validity) ผู้วิจยั ได้ สร้ างแบบสอบถามจาก
แนวคิดทฤษฎี ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง และกรอบแนวคิดในการวิจัยเพื่อรวบรวมข้ อมูลต่างๆ ตามวัตถุประสงค์
จากนั้นได้ นําเสนอเครื่ องมือต่อคณะกรรมการที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญจํานวน 3 ท่าน เพื่อพิจารณาความตรงของ
เนื ้อหาและแก้ ไขปรับปรุ งตามคําแนะนํา ความเชื่อมัน่ (Reliability) ของแบบสอบถาม เพื่อให้ แบบสอบถามที่
สร้ างขึ ้นมีความถูกต้ องและสมบูรณ์โดยการนําแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try out) กับผู้เข้ าร่ วมอบรมที่ไม่ใช่
กลุ่มตัวอย่าง แต่มีคณ
ุ ลักษณะคล้ ายคลึงกับกลุ่มตัวอย่างในการวิจยั นี ้ จํานวน 30 ราย ผลการทดสอบค่าความ
เชื่อมัน่ (cronbach’s alpha reliability coefficient) ของระดับการตัดสินใจในการเลือกซื ้อทางด้ านการตลาด
เท่ากับ 0.744

ผลและวิจารณ์
ผลการวิจยั เรื่ องปั จจัยทางการตลาด ที่มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื ้อผัก/ผลไม้ สดของผู้บริ โภค
กรณีศกึ ษา ร้ านโกลเด้ น เพลซ สาขามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แบ่งออกเป็ น 4 ตอน ดังนี ้
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพื ้นฐานส่วนบุคคล
ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมการบริ โภคผัก/ผลไม้ สดของผู้บริ โภค
ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ระดับการตัดสินใจของข้ อมูลส่วนประสมทางการตลาด
ตอนที่ 4 ความคิดเห็นและข้ อเสนอแนะของผู้บริ โภคที่ใช้ บริการ ร้ านโกลเด้ น เพลซ
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ข้ อมูลปั จจัยพืน้ ฐานส่ วนบุคคลของกลุม่ ตัวอย่างผู้บริ โภคที่ใช้ บริ การร้ านโกลเด้ น เพลซ สาขา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ซื ้อผัก/ผลไม้ สด พบว่า เพศ จากการศึกษาพบว่ากลุม่ ตัวอย่างผู้บริ โภคส่วนใหญ่
เป็ นเพศหญิงจํานวน 155 คน (ร้ อยละ 69.2) และเป็ นเพศชายจํานวน 69 คน (ร้ อยละ 30.8) อายุ จากการศึกษา
พบว่ากลุม่ ตัวอย่างผู้บริ โภคส่วนใหญ่มีอายุ 18-38 ปี (ร้ อยละ 71.4) รองลงมามีอายุระหว่าง 39-59 ปี (ร้ อยละ
24.6) และ มีอายุมากกว่า 60 ปี ขึ ้นไป (ร้ อยละ 3.6) สถานภาพ จากการศึกษาพบว่ากลุม่ ตัวอย่างผู้บริ โภคส่วน
ใหญ่ สถานภาพโสด (ร้ อยละ 71.4) รองลงมาคือสมรส/อยูด่ ้ วยกัน (ร้ อยละ 26.8) และ หม้ าย/หย่าร้ าง/แยกกัน
อยู่ (ร้ อยละ 1.8) ระดับการศึกษา จากการศึกษาพบว่ากลุม่ ตัวอย่างผู้บริ โภคส่วนใหญ่ มีระดับการศึกษาปริ ญญา
ตรี (ร้ อยละ 75.4) รองลงมาคือปริ ญญาโท (ร้ อยละ 17.9) ตํ่ากว่าปริ ญญาตรี และสูงกว่าปริ ญญาโท (ร้ อยละ 3.6
และ 3.1ตามลําดับ) อาชีพ จากการศึกษาพบว่ากลุม่ ตัวอย่างผู้บริ โภคส่วนใหญ่เป็ น นิสติ นักศึกษา (ร้ อยละ
46.8) รองลงมาคือ รัฐวิสาหกิจ ข้ าราชการ (ร้ อยละ 18.8 ) และพนักงานบริ ษัท (ร้ อยละ 15.2) ในส่วนของ
พ่อบ้ าน-แม่บ้าน/อื่นๆ และธุรกิจส่วนตัว (ร้ อยละ 10.7 และ 8.5 ตามลําดับ) รายได้ จากการศึกษา พบว่า กลุม่
ตัวอย่างผู้บริ โภคส่วนใหญ่ มีรายได้ ตํ่ากว่า 10,000 บาท (ร้ อยละ 44.2) รองลงมาคือ มีรายได้ ระหว่าง 10,00120,000 บาท (ร้ อยละ 23.7) มีรายได้ ระหว่าง 20,001-30,000 บาท (ร้ อยละ 16.5) มีรายได้ ระหว่าง 40,001
บาท ขึ ้นไป และ มีรายได้ ระหว่าง 30,001-40,000 บาท (ร้ อยละ 8.0 และ 7.6ตามลําดับ)
พฤติกรรมการเลือกซือ้ ผัก/ผลไม้ ของผู้บริโภค
Table 1 Number and percent of consumer divided by reason of purchasing vegetable / fruit
(n = 224)
Reason of Purchasing Vegetable/Fruit
1. Price
2. Favor of vegetable and fruit
3. Variety of product
4. Quality and Fresh
5. Convenience place
Total

Number
21
21
42
135
5
224

Percent
9.4
9.4
18.8
60.2
2.2
100.0

จากตารางที่ 1 เหตุผลในการเลือกซื ้อผัก/ผลไม้ ของกลุ่มตัวอย่างผู้บริ โภคที่ใช้ บริ การร้ านโกลเด้ น เพลซ
สาขามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ซื ้อผัก/ผลไม้ สด พบว่า ผู้บริ โภคส่วนใหญ่มีเหตุผลในการเลือกซื ้อผัก/ผลไม้ สด
คือ คุณภาพและความสดใหม่ (ร้ อยละ 60.2) รองลงมาคือ ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ (ร้ อยละ 18.8) และ
น้ อยที่สดุ คือ สถานที่สะดวก (ร้ อยละ 2.2)
ในด้ านจํานวนครั้งในการใช้ บริ การ พบว่ากลุ่มตัวอย่างผู้บริ โภคส่วนใหญ่ใช้ บริ การ 2 ครั้งต่อเดือน และ
2-3 ครัง้ ต่อสัปดาห์ (ร้ อยละ 32.6 และ 32.1 ตามลําดับ ) รองลงมาใช้ บริ การ 1 ครัง้ ต่อสัปดาห์ (ร้ อยละ 30.8) ใน
ส่วนของการใช้ บริ การ 4-5 ครัง้ ต่อสัปดาห์ 1 ครั้งต่อเดือน มีค่าเท่ากัน (ร้ อยละ 1.3) และจํานวนครั้งอื่นๆคิดเป็ น
ร้ อยละ 1.7
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ค่าใช้ จ่ายในการเลือกซื ้อผัก/ผลไม้ สดต่อบุคคล ส่วนมากผู้บริ โภคมีค่าใช้ จ่ายในการเลือกซื ้อน้ อยกว่า
100 (ร้ อยละ 37.5) รองลงมามีคา่ ใช้ จ่าย 101-200 บาท (ร้ อยละ 25.4) ,ค่าใช้ จ่าย 201-300 บาท (ร้ อยละ 16.5)
,401-500 บาท (ร้ อยละ 11.2) , 500 บาทขึ ้นไป (ร้ อยละ 6.3) และในส่วนของ ค่าใช้ จ่าย 301-400 บาท และไม่
ระบุ คิดเป็ นร้ อยละ 2.7 และ 0.4 ตามลําดับ ในด้ านวิธีการชําระเงิน พบว่า ผู้ใช้ บริ การส่วนใหญ่ เลือกชําระเงิน
แบบเงินสด (ร้ อยละ 93.8) รองลงมาเลือกชําระแบบใช้ บตั รเดบิต (ร้ อยละ 8.0)และสุดท้ ายการชําระเงินแบบบัตร
เครดิต (ร้ อยละ 2.7) ช่วงเวลาในการใช้ บริ การมากที่สดุ คือ 15.01-18.00 น. คิดเป็ นร้ อยละ 41.1 รองลงมาจะใช้
บริ การเวลา 12.01 – 15.00 น. และ 18.01-22.00 น. คิดเป็ นร้ อยละ 25.0 และ 21.9 ตามลําดับ และในส่วนของ
ผู้บริ โภคที่ใช้ บริ การเวลาก่อน 9.00 น. และ 9.01-12.00 น. คิดเป็ นร้ อยละ 3.6 และ 8.5 ตามลําดับ
Table 2 Number and percent of consumer divided by purchasing vegetable/fruit
(n = 224)
Purchasing Vegetable/Fruit
1. Vegetable
2. Fruit
3. Vegetable and Fruit
Total

Number
86
81
57
224

Percent
38.4
36.2
25.4
100

จากตารางที่ 2 พบว่าผู้บริ โภคส่วนใหญ่จะเลือกซื ้อผักเพียงอย่างเดียว (ร้ อยละ 38.4) เลือกซื ้อผลไม้
เพียงอย่างเดียว (ร้ อยละ 36.2) และเลือกซื ้อทั้งผักและผลไม้ (ร้ อยละ 25.4) ทั้งนี ้ จากการสัมภาษณ์ของผู้วิจยั
พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เลือกซื ้อผัก 3 ลําดับแรกได้ แก่ ผักสลัด, ผักบุ้ง และผักกาดขาว และผลไม้ 3
ลําดับแรกได้ แก่ แอปเปิ ล้ , ฝรั่ง และกล้ วยหอม
ผู้ใช้ บริ การส่วนใหญ่ร้ ู จักร้ านโกลเด้ น เพลซ จากการพบได้ เองเป็ นส่วนใหญ่ (ร้ อยละ 39.70) และเดิน
ทางผ่าน (ร้อยละ 30.40) รองลงมา รู้ จักจากเพื่อนแนะนํา และประชาสัมพันธ์ (ร้ อยละ 15.20 และ 13.40)
ตามลําดับ และอื่นๆ (ร้ อยละ 1.3)
Table 3 Mean and standard deviation of Marketing Mix Factors
(n = 224)

Marketing Mix Factors
1. Overall mean of product
2. Overall mean of price
3. Overall mean of place
4. Overall mean of promotion
5. Overall mean of marketing mix factors

Mean
4.25
3.89
3.98
3.59
4.06

* Remark: mean 4.21 – 5.00= very high, mean = 3.41 – 4.20 high, mean 2.61 –
3.40 = moderate, mean 1.81 – 2.60= low, mean 1.00 – 1.80 very low
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S.D
0.574
0.727
0.735
0.812
0.548

Level of Decision
Very high
High
High
High
High
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จากตารางที่ 3 พบว่า ค่าเฉลี่ยรวมปั จจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อระดับการตัดสินใจของ
ผู้บ ริ โ ภคร้ านโกลเด้ น เพลซ สาขามหาวิ ทยาลัย เกษตรศาสตร์ มากที่ สุด ได้ แก่ ค่า เฉลี่ย รวมด้ า นผลิตภัณ ฑ์
ค่าเฉลี่ย 4.25 มีระดับการตัดสินใจอยู่ในระดับมากที่สดุ รองลงมาได้ แก่ ค่าเฉลี่ยรวมทุกด้ าน ค่าเฉลี่ย 4.06 มี
ระดับการะดับการตัดสินใจอยู่ในระดับมาก และค่าเฉลี่ยรวมด้ านช่องทางการจัดจําหน่าย มีค่าเฉลี่ยรวมน้ อย
ที่สดุ ค่าเฉลี่ย 3.59 อยูใ่ นระดับมาก

ความคิดเห็นและข้ อเสนอแนะ
ด้ านผลิตภัณฑ์ – ผัก/ผลไม้ บางชนิดไม่ค่อยสด และสินค้ าบางอย่างไม่เพียงพอต่อความต้ องการ มี
ปริ มาณที่น้อยเกินไป
ด้ านราคา - สินค้ าบางอย่างที่แพงเกินไป ปริ มาณไม่เหมาะสมกับปริ มาณที่จะได้ รับ และความไม่ชดั เจน
ของป้ายราคาในสินค้ าบางชนิดที่ตดิ ป้ายราคาซ้ อนกัน ทําให้ ยากต่อการเลือกซื ้อ
ด้ านสถานที่- พื ้นที่ของร้ านว่ามีพื ้นที่ที่เล็กเกินไป ทางเดินแคบ เคาน์เตอร์ ในการชําระเงิน ไม่เพียงต่อ
ผู้ใช้ บริ การทําให้ ลา่ ช้ า และที่จอดรถไม่เพียงพอ
ด้ านการส่ งเสริ มการตลาด- ควรเปลี่ยนจากการที่ต้องบอกเลขสมาชิกของผู้ใช้ บริ การ เป็ นการใช้
บาร์ โค้ ด หรื อ QR code แทน เพื่อง่ายต่อการใช้ บริ การ

วิจารณ์
จากการศึกษาข้ อมูลปั จจัยพื ้นฐานส่วนบุคคลได้ แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และ
รายได้ ตอ่ เดือนพบว่าผู้บริ โภคส่วนใหญ่เพศหญิง สอดคล้ องกับงานวิจยั ของ พัชริ นทร์ สีหนันทวงศ์ (2546) ได้
ศึกษาพฤติกรรมการบริ โภคผักปลอดสารพิษของประชาชนในเขตนครราชสีมา พบว่าปั จจัยที่มีความสัมพันธ์กบั
พฤติกรรมการบริ โภคผักปลอดสารพิษของประชาชน ได้ แก่ อายุ สถานภาพ จํานวนสมาชิกในครัวเรื อน รายได้
เฉลี่ยต่อเดือน ความถี่ในการประกอบอาหารต่อวันจะเห็นได้ วา่ จากกลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง นัน่ เพราะ
ผู้หญิงจะมีความเป็ นแม่บ้านแม่เรื อนมากกว่าและเป็ นคนที่เลือกซื ้ออาหารสดไปประกอบอาหารมากกว่าผู้ชาย
จากการศึกษาข้ อมูลพฤติกรรมการบริ โภคผัก/ผลไม้ สดได้ แก่ เหตุผลในการเลือกซื ้อและค่าใช้ จ่ายในการ
เลือกซื ้อในแต่ละครัง้ พบว่า เลือกซื ้อเพราะความสดใหม่มากที่สดุ ช่วงเวลาที่ใช้ บริ การคือช่วง 15.01-18.00 น.
โดยมีคา่ ใช้ จ่ายในแต่ละครั้ง น้ อยกว่า 100 ร้ อยบาท อาจะเป็ นเพราะ ช่วงเวลาในที่เลือกใช้ บริ การมากที่สดุ เป็ น
ช่วงเวลาหลังจากการทํางาน หรื อ หลังจากการเรี ยน และก่อนที่จะเดินทางกลับบ้ าน โดยเลือกซื ้อเพราะคํานึงถึง
ความสดใหม่ของสินค้ า เพราะสินค้ าจะได้ คณ
ุ ภาพไม่สง่ ผลเสียต่อร่างกายหรื อสุขภาพ และรสชาติดีกว่าสินค้ าที่
ไม่สดใหม่ สอดคล้ องกับงานวิจยั ของ ณัฐพล อนันทวัธน์ (2547) ได้ ศกึ ษาเรื่ อง พฤติกรรมการเลือกซื ้อผัก/ผลไม้
ของบุคลากรในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พบว่า ในด้ านพฤติกรรมในการเลือกซื ้อผัก/ผลไม้ มีการเลือกซื ้อเพราะ
ความสดใหม่ของผัก/ผลไม้ มากที่สดุ ร้ อยละ 97.5 และมีคา่ ใช้ จา่ ยในการซื ้อแต่ละครัง้ น้ อยกว่า 100 บาท คิดเป็ น
ร้ อยละ 60.8
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จากการศึกษาข้ อมูลส่วนประสมทางการตลาดทางด้ านผลิตภัณฑ์มีระดับความสําคัญมากที่สดุ ในเรื่ อง
ของคุณภาพของผัก/ผลไม้ สด และความน่าเชื่อถือของผัก/ผลไม้ สดปลอดสารพิษที่นํามาจัดจําหน่าย ทั้งนี ้อาจ
เป็ นเพราะผู้บริ โภคได้ ตระหนักถึงความปลอดภัยในการบริ โภคผักปลอดสารพิษ สอดคล้ องกับงานวิจยั ของ ฐิ ตมิ า
กลิน่ สุคนธ์(2556)ได้ ทําการศึกษาเรื่ องปั จจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซื ้อผักปลอดสารพิษจากร้ านเลมอน
ฟาร์ มสาขาราชพฤกษ์ ของผู้บริโภค ในเขตราชพฤกษ์ จังหวัดกรุงเทพมหานคร ผู้บริ โภคส่วนใหญ่ให้ ความสําคัญ
คุณภาพของผัก/ผลไม้ สดที่ไม่มีสารเคมีตกค้ างและตรวจสอบคุณภาพอย่างสมํ่าเสมอมีผลิตภัณฑ์ที่มีมาตรฐาน
และคุณภาพเชื่อถือได้

สรุ ป
ผู้บริ โภคส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง อยูใ่ นอายุระหว่าง 18-38 ปี สถานภาพโสด ส่วนใหญ่มีระดับการศึกษา
ปริ ญญาตรี มีอาชีพ นิสติ /นักศึกษา มีรายได้ ตํ่ากว่า 10,000 บาท ข้ อมูลพฤติกรรมการบริ โภคผัก/ผลไม้ สด จาก
การศึกษาพบว่า กลุม่ ตัวอย่างผู้บริ โภคส่วนใหญ่เลือกซื ้อผัก/ผลไม้ สดร้ านโกลเด้ น เพลซ เพราะคุณภาพและความ
สดใหม่ ใช้ บริ การ2 ครั้งต่อเดือน ค่าใช้ จ่ายในแต่ละครัง้ น้ อยกว่า 100 บาท ชําระเงินโดยเงินสด ใช้ บริ การเวลา
15.01-18.00 น. และผักส่วนใหญ่ที่ผ้ ใู ช้ บริ การจะเลือกซื ้อ 3 อันดับได้ แก่ ผักสลัด, ผักบุ้ง และผักกาดขาว ส่วน
ผลไม้ 3 ลําดับแรก ได้ แก่ แอปเปิ ล้ , ฝรั่ง และกล้ วยหอม ส่วนใหญ่ผ้ ใู ช้ บริ การจะเลือกซื ้อผักแค่อย่างเดียว ข้ อมูล
ส่วนประสมทางการตลาด จากการศึกษาพบว่า กลุม่ ตัวอย่างผู้บริ โภคส่วนใหญ่ ให้ ความสําคัญในด้ าน
ผลิตภัณฑ์ กับคุณภาพ และความน่าเชื่อถือของผักและไม้ สดที่นํามาจัดหน่าย ด้ านราคาให้ ความสําคัญกับ การ
แสดงป้ายราคาที่ชดั เจน ด้ านช่องทางการจัดจําหน่าย ให้ ความสําคัญกับความสะอาดของร้ าน และการจัดวาง
สินค้ าให้ งา่ ยต่อการเลือกซื ้อ และในด้ านการส่งเสริ มการตลาดให้ ความสําคัญกับการจัดกิจกรรมพิเศษต่าง ๆ
ในช่วงเทศกาล และการสะสมคะแนนเพื่อเป็ นส่วนลดในการซื ้อสินค้ า
ดังนั้น ร้ านโกลเด้ น เพลซ สามารถนําข้ อมูลจากการวิจยั ไปเป็ นแนวทางในการวางแผนดําเนินงานและ
กลยุทธ์ทางการตลาดให้ สอดคล้ องกับความต้ องการของผู้บริ โภค
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การคํานวณความตองการปุยสําหรับคลินิกดิน
Calculation of Fertilizer Demand for Soil Clinic
อัครินทร ขจรกุลวณิชย1* และ รุงโรจน พิทักษดานธรรม2
Aukkharin khajonkulvanich1*and Roongroj Pitakdantham2

บทคัดยอ
งานวิจัยเชิงคุณภาพไดดําเนินการเพื่อพัฒนาโปรแกรมผูเชี่ยวชาญการใชปุยอยางชาญฉลาด รุน 1
สําหรับคลินิกดิน การเรียนรูโดยการปฏิบัติการแบบมีสวนรวมกับเกษตรกรถูกนํามาใชในการศึกษาในหลาย
จังหวัด ผลที่ไดแสดงใหเห็นวาปริมาณปุยและคาใชจายในการซื้อปุยทั้งหมดสามารถคํานวณไดดวยโปรแกรม
Microsoft Excel ขอมูลความตองการปุยของเกษตรกรแตละรายถูกรวบรวมและจัดเก็บไดอยางเปนระบบ
โปรแกรมชวยลดเวลาการทํางานของคลินิกดินที่มีเกษตรกรจิตอาสาชวยงานไดอยางมาก

ABSTRACT
To develop a Smart Fertilizing Expert Program version 1.0 for soil clinic, a qualitative research
was carried out. The interactive learning through practical work was studied in many provinces. The
results showed that total amount of fertilizer and fertilizer expense can be calculated in Microsoft
excel. The data of fertilizer demand for each farmer was collected systematically. The program
saved the working time for volunteers in soil clinic.

Key Words: Digital Thailand, Fertilizer Demand, Soil Clinic, Tailor-made fertilizer technology
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คํานํา
การวิเคราะห เอ็น-พี-เค ในดินอยางรวดเร็วโดยใชชุดตรวจดินอยางงาย (NPK pH Test-Kit) ชวยให
ชาวนาทราบระดับความเปนประโยชนของธาตุอาหารหลักของพืชที่มีอยูในดินกอนการปลูกขาว และสามารถวาง
แผนการใชปุยไดอยางมีประสิทธิภาพดวยตนเอง มีการสนับสนุนใหเกิดเครือขายการใชเทคโนโลยีปุยสั่งตัดโดย
การจัดตั้งเปนคลินิกดินในชุมชนตั้งแตป 2556 เพื่อแกปญหาปุยแบบเบ็ดเสร็จจุดเดียว (One Stop Service) โดย
ใหบริการตรวจดิน แนะนําการใชปุย และจําหนายแมปุย รวมทั้งเปนแหลงเรียนรูดินและปุยของชุมชน ในป 2557
กรมสงเสริมการเกษตรไดแนะนําแนวคิดการจัดตั้งคลินิกดินไปจัดทําโครงการศูนยจัดการดินปุยชุมชน 1 อําเภอ 1
แหง (882 แหง) ทั่วประเทศ ในวันที่ 30 ตุลาคม 2557 มีการจัดอบรมเรื่องปุยสั่งตัดใหแกชาวนาและผูเกี่ยวของ ณ
ต.ระแหง อ.ลาดหลุมแกว จ.ปทุมธานี ซึ่งเปนหนึ่งในโครงการขับเคลื่อนเทคโนโลยีปุยสั่งตัดภาคประชาชน
สํานักงานเกษตรจังหวัดไดแนะนําใหเกษตรกรรวมกลุมกันอยางนอย 20 คน เพื่อจัดตั้งเปนศูนยจัดการดินปุย
ชุมชน ตอมาในป 2558 ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ (NECTEC) ไดเปดตัว
แอพพลิเคชั่นปุยสั่งตัดขาวสําหรับใชบนสมารทโฟน (ทัศนีย และคณะ, 2559) อยางไรก็ตามเกษตรกรไมไดใช
คอมพิวเตอรชวยในการปฏิบัติงานดานการเก็บขอมูลเทาที่ควรและยังใชภาษาเขียนบันทึกขอมูล และทายที่สุด
เกษตรกรตองคํานวณความตองการแมปุยเคมีทั้งหมดของกลุมโดยใชกระดาษทดหรือเครื่องคิดเลข ซึ่งอาจทําให
เกิดการสื่อความหมายคาดเคลื่อนและคํานวณผิดพลาดได (รุงโรจน และคณะ, 2559) จึงเปนที่มาของการวิจัย
สรางโปรแกรม Excel คํานวณความตองการแมปุยระดับคลินิกดินขึ้น
ดังนั้นการวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาโปรแกรม Excel คํานวณความตองการแมปุยเคมีที่ตองใช
ของเกษตรกรรายกลุมขึ้นเปนครั้งแรกของประเทศ ซึ่งจะชวยสนับสนุนใหกลุมเกษตรกรโดยทั่วไปที่มีคอมพิวเตอร
พื้นฐานและมี Microsoft Excel สามารถเขาถึงโปรแกรมดังกลาวไดงาย ทําใหกลุมเกษตรกรในยุคไทยแลนด 4.0
มีความสามารถในการแขงขันดานการผลิตขาวดวยการใชปุยเคมีอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยสามารถจัดหา
แมปุยเคมีไดอยางมีระบบ

อุปกรณและวิธีการ
การศึกษาครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อมุงสูการพัฒนาโปรแกรม Excel คํานวณความตองการแม
ปุยเคมีใหแกกลุมเกษตรกรที่ใชเทคโนโลยีปุยสั่งตัดในการผลิตขาว โดยคนหาความตองการการใชโปรแกรม
ดังกลาวดวยวิธีการปฏิบัติการแบบมีสวนรวมกับเกษตรกร และบุคลากรที่เกี่ยวของในโครงการบริการวิชาการซึ่ง
ดําเนินการรวมทั้งสิ้น 10 ครั้ง มีการสัมภาษณเชิงลึกโดยใชแบบสัมภาษณกึ่งมีโครงสรางในการศึกษาตนทุนการ
ผลิตขาว และความพึงพอใจตอโปรแกรม Excel คํานวณความตองการแมปุยเคมี สวนการพัฒนาโปรแกรมมี
อุ ป กรณ ที่ ใ ช ไ ด แ ก คอมพิ ว เตอร โ น ต บุ ก โปรแกรม Microsoft Excel หนั ง สื อ คู มื อ คํ า แนะนํ า ปุ ย สั่ ง ตั ด แบบ
สัมภาษณกึ่งมีโครงสราง
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ทําการศึกษาตนทุนการผลิตของเกษตรกรที่ ต.หนาไม อ.ลาดหลุมแกว จ.ปทุมธานี จํานวน 4 คน และ ต.
ทาชาง อ.บางปลามา จ.สุพรรณบุรี จํานวน 10 คน เพื่อพิจารณาแนวโนมในการหาวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพการ
ผลิต ตอมาคณะวิจัยไดศึกษาเกี่ยวกับเทคโนโลยีปุยสั่งตัดจากเอกสาร โปรแกรม SimRice แอพพลิเคชั่นปุยสั่งตัด
และหลักสูตรเทคโนโลยีปุยสั่งตัดของโครงการพระดาบสสัญจรครั้งที่ 107 เพื่อคนหาโอกาสในการพัฒนา
โปรแกรม Excel คํานวณความตองการแมปุยเคมี จากนั้นพัฒนาโปรแกรมแลวจึงนําโปรแกรมที่ไดไปทดลองใช
และปรับปรุงโดยวิธีสังเกตการณจากการปฏิบัติการแบบมีสวนรวมกับเกษตรกรในคลินิกดินยางตลาด คลินิกดิน
บางระกํา เครือขายลุมเจาพระยาปาสักและบุคลากรในโครงการบริการวิชาการที่มีกิจกรรมเกี่ยวของกับการตรวจ
ดินและหาคําแนะนําปุยสั่งตัดสําหรับขาว นําเสนอโปรแกรมตอเกษตรกรผูนําและผูจัดการคลินิกดินรวมถึง
ผูเกี่ยวของที่เขาใจถึงความจําเปนในการพัฒนาโปรแกรมที่อาํ นวยความสะดวกในการหาความตองการแมปยุ ของ
กลุ ม เกษตรกรและสั ม ภาษณค วามพึง พอใจอยา งเฉพาะเจาะจง จํ า นวน 59 คน ซึ่ งไดดํ า เนิ นการตั้ งแต 24
พฤษภาคม 2557 - 11 ธันวาคม 2559 ในจังหวัดตางๆ รวม 10 ครั้ง ไดแก กาฬสินธุ สุรินทร (2 ครั้ง) พิษณุโลก
ชัยภูมิ นครราชสีมา ศรีสะเกษ สระบุรี (2 ครั้ง) และปทุมธานี

ผลและวิจารณ
จากการสํารวจตนทุนการทํานาขาวของชาวนา ต.หนาไม อ.ลาดหลุมแกว จ.ปทุมธานี และ ต.ทาชาง อ.
บางปลามา จ.สุพรรณบุรี พบวาตนทุนคาปุยเคมีคิดเปนรอยละ 25 และ 20 ของตนทุนรวมตามลําดับ ซึ่งทําใหมี
โอกาสใชเทคโนโลยีปุยสั่งตัดลดตนทุนในสวนนี้ได จึงหาขอมูลเพิ่มเติมจากหลักสูตรเทคโนโลยีปุยสั่งตัดของ
โครงการพระดาบสสัญจรครั้งที่ 107 พบวาเกษตรกรตองรวมกลุมกันในการจัดซื้อแมปุย เพื่อใหไดแมปุยเคมีราคา
ถูก และพบปญหาความไมสะดวกในการรวบรวมความตองการปริมาณแมปุยของกลุม เนื่องจากโปรแกรม
SimRice และ แอพพลิเคชั่นปุยสั่งตัดไมสามารถคํานวณได เพราะเปนการคํานวณความตองการปุยของ
เกษตรกรรายเดียวเทานั้น ไมสามารถคํานวณปริมาณความตองการแมปุยเคมีทั้งหมดของกลุมเกษตรกรได และ
ยังใชไดเฉพาะในระบบแอนดรอยดเทานั้น จึงพัฒนาโปรแกรมอยางงายเพื่อใหกลุมคลินิกดินทํางานไดสะดวก
รวดเร็ว คํานวณปริมาณปุยไดอยางแมนยํา และใชงานงาย โดยสามารถทํางานในโปรแกรมคํานวณพื้นฐาน เชน
Microsoft Excel จึงเกิดเปนโปรแกรม Excel คํานวณความตองการแมปุย เพื่อใชในการรวบรวมขอมูลในการ
สั่งซื้อปุยเคมีในคราวเดียวกันสําหรับเกษตรกรหลายรายที่รวมกันจัดตั้งคลินิกดินขึ้น
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Figure 1 The beginninng of the Sm
mart Fertilizinng Expert Program at Yaangtalad soiil clinic
การนําโปปรแกรม Exceel คํานวณควาามตองการแมปุยไปทดลองใใช ครั้งที่ 1 งาานมหกรรมตรรวจดิน อ.ยาง
ตลาด จ.กาฬสินธุ วันที่ 27 มกรราคม 2558 (FFigure 1) พบววาเกษตรกรแลละผูเกี่ยวของใใหความสนใจจ แตโปรแกรม
ยังไมมเปนที่นาพอใใจ เนื่องจากพพบปญหาการรกรอกสูตรในกการคํานวณปริมิ าณปุยไมถถูู กตอง ทําใหผลที
ผ ่ไดไมตรง
ตามคําแนะนําการรใชปุยที่ปรากฏในคูมือ ตอมมาจึงปรับปรุงสูตรในการคํานวณปริมาณ
ณปุยของโปรแกกรมใหถูกตอง
ครั้งที่ 2 หหองประชุมองงคการบริหารรสวนตําบลสะะโน อ.สําโรงททาบ จ.สุรินท ร วันที่ 4 กุมภาพั
ภ นธ 2559
พบววาผูเกี่ยวของมีมีความพอใจผผลของการใชโโปรแกรม แตโปรแกรมไม
โ
สามารถป
า
ดตัวคคาตัวเลขแสดงงปริมาณธาตุ
อาหหารแนะนําและจํานวนแมปุปยุ ที่ซื้อตอกระะสอบใหเปนจํานวนเต็มได เนื่องจากปริมมาณธาตุอาหหารแนะนําในน
คูมอือเปนตัวเลขจํานวนเต็
า
ม และะปริมาณปุยที่ซซืื้อตองซื้อทีละกระสอบ
ะ
จึงได
ไ แกไขปญหาาดังกลาว
ครั้งที่ 3 โครงการ
โ
เรียนรู
น ดิน ปุย และะเทคโนโลยีปยสั
ุ ่งตัดเพื่อลดดตนทุนการผลิลิตขาวหอมมะลิ ซึ่งจัดโดย
ชุมนุมนิสิตภาควิชาปฐพี
ช
วิทยา คณะเกษตร
ค
มมหาวิทยาลัยเกกษตรศาสตร ณ ต.เมืองแก อ.ทาตูม จ.สุรินิ ทร ในวันที่
20 กุมภาพันธ 25559 พบวาผูเกียวข
่ย องใหความมสนใจและมีความพอใจพอ
ค
อสมควร
ครั้งที่ 4 งานมหกรรม
ง
ตรวจดินโครงงการบริการวิชาการและถ
ช
ายทอดเทคโน
า
นโลยีดานการรเกษตร คณะ
เกษ ตร มหาวิทยาาลัยเกษตรศาาสตร ณ ต.บึบึงกอก อ.บางงระกํา จ.พิษณุ
ณโลก ในวันที ่ 4 เมษายน 2559 พบวา
ผูเกี่ยยวของมีความมพอใจมาก เนืนื่องจากเห็นเปปนเรื่องใหม สาามารถใชขอมูลในโปรแกรมมในการตรวจสสอบยอนกลับ
ผลการตรวจดินไดดดวย และมีความต
ว องการทดลองใช
ครั้งที่ 5 โครงการอาสา
โ
าตรวจดินใหเกกษตรกรที่อาศศัยบริเวณรอบบเหมืองแรโปแแตชอาเซียน ณ อ.บําเหน็จ
ณรงงค จ.ชัยภูมิ ในนวันที่ 4 มิถนายน
ุน 2559 พพบวาโปรแกรมมสามารถรวบบรวมขอมูลคววามตองการแแมปุยเคมีของ
เกษตตรกร จํานวน 25 ราย ไดอยางรวดเร็ว ทําใหผูเกี่ยวของมีความพอใจมมากและไดขออบันทึกภาพเคคลื่อนไหว
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ครั้ ง ที่ 6 โครงการถ า ยทอดวิ ธี ก ารผลิ ต ข า วเพื่ อ ลดต น ทุ น เพิ่ ม ผลผลิ ต กํ า ไรแก เ กษตรกร จั ด โดย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ณ หองประชุมองคการบริหารสวนตําบลพังเทียม อ.พระทองคํา จ.นครราชสีมา ใน
วันที่ 5 มิถุนายน 2559 พบวาผูเกี่ยวของใหความสนใจและพอใจการพัฒนาโปรแกรมอยางมาก แตโปรแกรม
แสดงคําแนะนําการใสปุยสูตร 46-0-0 ครั้งที่ 1 มีผลเปนคาติดลบ เนื่องจากครั้งนี้มีคาวิเคราะหดินที่มีระดับ
แอมโมเนี ย ม ปานกลาง และได รั บ ปริ ม าณธาตุ อ าหารไนโตรเจนจากปุ ย สู ต ร 18-46-0 เพี ย งพอแล ว จึ ง ไม
จําเปนตองใสปุยจากปุยสูตร 46-0-0 อีก ดังนั้นจึงไดปรับปรุงคําสั่งในโปรแกรม และทําใหทราบวาการพัฒนา
โปรแกรมจําเปนตองทดสอบโปรแกรมในสถานการณจริงหรือจําลองสถานการณที่มีฐานขอมูลดินและผลตรวจ
วิเคราะหดินที่หลากหลายเพื่อคนหาจุดออนของโปรแกรมดวย ตอมาไดไปสังเกตการณในงานมหกรรมตรวจดิน
ในโครงการคลินิกดินซึ่งสนับสนุนโดยโรตารีสากล ณ อ.วิหารแดง จ.สระบุรี ในวันที่ 15 มิถุนายน 2559 พบวามี
เกษตรกรนําตัวอยางดินมาตรวจมากกวา 200 ตัวอยางดิน แตคลินิกดินไมสามารถรวบรวมความตองการแม
ปุยเคมีทั้งหมดของกลุมไดในทันที เนื่องจากผลตรวจดินถูกบันทึกไวในกระดาษ ซึ่งเก็บสะสมไวในแฟมเอกสาร
แตหากคลินิกดินจะใชโปรแกรมที่ไดพัฒนาขึ้นนี้ จะตองมีเจาหนาที่บันทึกผลตรวจดินของเกษตรกรแตละรายไว
ในโปรแกรม เมื่อผลตรวจดินของเกษตรกรรายสุดทายถูกบันทึก โปรแกรมจะคํานวณความตองการแมปุยเคมีรวม
ใหทันที
ครั้งที่ 7 โครงการสงเสริมการลดตนทุนดวยการใชเทคโนโลยีปุยสั่งตัด ณ ศูนยเรียนรูชุมชนเกษตรสราง
สุขสยามคูโบตา (ผักไหม) อ.หวยทับทัน จ.ศรีสะเกษ ในวันที่ 19 มิถุนายน 2559 พบวาเกษตรกรผูนํามีความ
พอใจโปรแกรมมาก โดยใหความคิดเห็นวาโปรแกรมชวยทําใหคํานวณปริมาณความตองการแมปุยไดเร็วขึ้นเมื่อ
เปรียบเทียบกับการคํานวณในกระดาษทดที่ดําเนินการเสร็จสิ้นกอนหนาการทดลองใชโปรแกรมครั้งนี้
ครั้งที่ 8 ไดนําเสนอโปรแกรมให คุณศิริพร สุปญญาพาณิชย เกษตรกรผูนํา ต.บานลํา อ.วิหารแดง จ.
สระบุรี พิจารณา เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2559 พบวา คุณศิริพร มีความพึงพอใจในระดับมากถึงมากที่สุดในดาน
ความสะดวกรวดเร็วในการใชงาน การจัดเก็บรวบรวมขอมูล การคํานวณปริมาณความตองการแมปุยที่แมนยํา
พรอมทั้งใหคําแนะนําวาควรปรับปรุงหนาตางของโปรแกรมใหสามารถพิมพลงในกระดาษ A4 ไดเพื่อใหงายตอ
การตรวจสอบความถูกตอง
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Figuure 2 The Sm
mart Fertiliziing Expert PProgram for soil clinic acccepted by the soil clinic manager
ครั้งที่ 9 ได
ไ นําเสนอโปรแกรมให คุณ
ณสุปราณี งามมดี ผูจัดการคลิลินิกดินโคกสะะอาด พิจารณ
ณา เมื่อวันที่ 8
พฤศศจิกายน 25599 (Figure 2)) พบวา คุณสุ ปราณี มีความพึงพอใจภาพรวมอยูในระะดับมาก และะไดแนะนําให
ปรับบปรุงโปรแกรมมในลักษณะเเดียวกันกับ คุ ณศิริพร จากนั้นจึงไดทําการปรั
ก บปรุงโปปรแกรมตามขอเสนอแนะ
ดังกลาว ทําใหสามมารถสั่งพิมพขขอมูลไดใน 2 หนากระดาษ A4
ครั้งที่ 10 นําโปรแกรมไไปทดสอบในโโครงการการพัพัฒนาการเกษ
ษตรไทยสูระบบบอัจฉริยะดวยการใช
ย
ขอมูล
ขนาดใหญ: เทคโนนโลยีปุยสั่งตัดสํ
ด าหรับขาวในนทุงรังสิต ณ สํานักงานเกษ
ษตรอําเภอหนนองแค จ.สระบบุรี ในวันที่ 11
ธันวาคม 2559 พบบวาผูเกี่ยวของมี
ง ความพึงพออใจมาก เนื่องจากโปรแกรม
ง
มสามารถหาคํคําแนะนําการใใชปุยเคมีที่ไม
ปรากกฏในคูมือคําแนะนําไดอยางรวดเร็วโดยยไมจําเปนตองใชโปรแกรม SimRice หหรือ แอพพลิเคชั
ค ่นปุยสั่งตัด
นอกกจากนี้โปรแกรรมนี้จะชวยใหหคลินิกดินคํา นวณหาปริมาณความต
า
องการแมปุยเคมีมีของกลุมไดทัทนที ทั้งนี้เมื่อ
คลิ นนิิ ก ดิ น มี ก ารใชช คู มื อ คํ า แนะะนํ า ปุ ย สั่ ง ตั ด แล ว เกษตรกกรแต ล ะรายคควรใช แ บบบับั น ทึ ก ผลการตตรวจดิ น และ
คําแนนะนําปุยสั่งตััด (กิโลกรัม N-P2O5-K2O ตออไร) จากคูมอเรี
ือ ยนรูและถายทอดเทคโนโ
า
โลยีปุยสั่งตัดสํสาหรับขาวในน
การใใหขอมูลตัวอยยางดินที่นํามาาตรวจ ซึ่งขอมมูลในสวนปริมาณ
ม
N-P2O5-K2O ที่แนะนนําจากแบบบัันทึกนั้นจะใช
เปน ขอมูลนําเขาในโปรแกรม
ใ
นอกจากนี้คลิ นิกดินสามารถชี้แจงคาใชชจายในการซืซื้ อแมปุยแตละสูตร แมปุย
ทั้งหมด และตนทุนปุ
น ยเคมีเฉลี่ย (บาท/ไร) ใหแแกเกษตรกรแตละรายได โดดยการปอนขออมูลราคาแมปยต
ุ อกระสอบ
ในโปปรแกรมนี้ได เกกษตรกรผูนําได
ไ แสดงความมสนใจโปรแกรรมโดยการสอบบถามถึงแหลงงที่มาที่สามารรถดาวนโหลด
โปรแแกรมนี้มาใชอีกดวย ซึ่งแสดดงใหเห็นวาโปปรแกรมนี้สามาารถนํามาใชไดดจริง อยางไรกก็ตามคณะวิจัจยั จะไดจัดทํา
คูมอือการใชโปรแกรมพรอมใหดาวน
า โหลดไดในนวันสถาปนามมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พ.ศ.2560
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สรุป
โปรแกรม Excel คํานวณความตองการแมปุย เวอรชัน 1.0 จะชวยใหคลินิกดินมากกวา 38 แหง ใน 14
จังหวัด ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร (ศพก.) 882 แหง และสหกรณการเกษตรทั่ว
ประเทศสามารถรวบรวมและจัดเก็บขอมูลการใหคําแนะนําปุยสั่งตัดและการจัดซื้อแมปุยเคมีไดเปนระบบ เพิ่ม
ความแมนยําในการคํานวณปริมาณปุยตามความตองการของกลุมเกษตรกรหรือคลินิกดินแทนการใชกระดาษ
ทดหรือเครื่องคิดเลข โปรแกรมชวยลดเวลาการทํางานของคลินิกดินที่มีเกษตรกรจิตอาสาชวยงานไดอยางมาก
เกษตรกรสามารถใชโปรแกรมนี้ไดในคอมพิวเตอรทั่วไปที่มีระบบปฏิบัติการ Microsoft Window 2007 เปนตนไป

กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณ ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร โครงการพระดาบสสัญจร
สวนเคหการเกษตร คลินิกดินยางตลาด (ศูนยจัดการดินปุยชุมชนยางตลาด) องคการบริหารสวนตําบลสะโน
โครงการ เรียนรูดิน ปุย และเทคโนโลยีปุยสั่งตัดเพื่อลดตนทุนการผลิตขาวหอมมะลิ โครงการบริการวิชาการและ
ถายทอดเทคโนโลยีดานการเกษตร คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เหมืองแรโปแตชอาเซียน โครงการ
ถายทอดวิธีการผลิตขาวเพื่อลดตนทุน เพิ่มผลผลิตกําไรแกเกษตรกร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร โครงการคลินิก
ดินซึ่งสนับสนุนโดยโรตารีสากล ศูนยเรียนรูชุมชนเกษตรสรางสุขสยามคูโบตา (ผักไหม) สํานักงานเกษตรอําเภอ
หนองแค ผศ.ดร.สุตเขตต นาคะเสถียร คุณเปรม ณ สงขลา คุณศิริพร สุปญญาพาณิชย คุณสุปราณี งามดี
เครือขายลุมเจาพระยาปาสัก และเครือขายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย (Research University Network:
RUN) โครงการการพัฒนาการเกษตรไทยสูระบบอัจฉริยะดวยการใชขอมูลขนาดใหญ: เทคโนโลยีปุยสั่งตัด
สําหรับขาวในทุงรังสิต

เอกสารอางอิง
คณาจารย ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. 2557. คูมือปฏิบัติการวิทยาศาสตร
ทางดิน, 155 หนา
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เปนปแหงการลดตนทุน. อูขาว 4(40): 35 – 38.
พันจันทร ธนวัฒนเสถียร และมณีนุช สมานหมู. 2558. รวมสูตรคํานวณและฟงกชัน Excel Formulas &
Functions ฉบับสมบูรณ. รีไววา, กรุงเทพฯ, 298 หนา.
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เรียนรูและถายทอดเทคโนโลยีปุยสั่งตัดสําหรับขาว, 29 หนา.
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คณะกรรมการฝ่ ายวิชาการ
รองศาสตราจารย์ ดร.กล้ าณรงค์ ศรี รอต
รองศาสตราจารย์ ดร.ศักดา อินทรวิชยั
รองศาสตราจารย์ ดร.สุทธิพนั ธ์ แก้ วสมพงษ์
รองศาสตราจารย์ ดร.สุรวิช วรรณไกรโรจน์
รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ ประสานพานิช
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์ เทพ วิไลพันธ์
รองศาสตราจารย์ น.สพ.ณัฐสิทธิ์ ตันสกุล
ดร.พัชราวดี ศรี บญ
ุ เรื อง

ประธานสาขาพืช
ประธานสาขาสัตว์
ประธานสาขาประมง
ประธานสาขาสัตวแพทยศาสตร์
ประธานสาขาส่งเสริ มการเกษตร
และคหกรรมศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โชติกา หยกทองวัฒนา ประธานสาขาวิทยาศาสตร์
และพันธุวิศวกรรม
รองศาสตราจารย์ ดร.ชาติ เจียมไชยศรี
ประธานสาขาสถาปั ตยกรรมศาสตร์
และวิศวกรรมศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขนิษฐา วัชราภรณ์
ประธานสาขาอุตสาหกรรมเกษตร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กอบศักดิ์ วันธงไชย
ประธานสาขาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่ แวดล้ อม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัมปนาท เพ็ญสุภา
ประธานสาขาเศรษฐศาสตร์
และบริ หารธุรกิจ
ดร.พิกลุ เอกวรางกูร
ประธานสาขาศึกษาศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วชั ราภรณ์ อาจหาญ
ประธานสาขามนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์
ผู้อํานวยการสํานักบริ การคอมพิวเตอร์
ประธานฝ่ ายสารสนเทศ
ดร.นีรนุช ภาชนะทิพย์
ประธานฝ่ ายสูจิบตั รและฝ่ ายเลขานุการ
นายจรูญศักดิ์ สวนสวรรค์
ประธานฝ่ ายจัดพิมพ์เอกสารทางวิชาการ
นางมัลลิกา เกตุชรารัตน์
นางสาวยลรวิวรร วิบรู ณวงศ์
นางสาวสุดธิดา มีสวัสดิ์
นางสาวทิพวรรณ เขม้ นกิจ
นางสาวปนัดดา พรอนันต์รัตน์
นางสาวพิชชาอรฐ์ สิริชีวเกษร
นางสาวอรญา ศรี อนันต์

ที่ปรึกษา
ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ชว่ ยเลขานุการ
กรรมการและผู้ชว่ ยเลขานุการ
กรรมการและผู้ชว่ ยเลขานุการ
กรรมการและผู้ชว่ ยเลขานุการ
กรรมการและผู้ชว่ ยเลขานุการ
กรรมการและผู้ชว่ ยเลขานุการ

รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ
สาขาพืช: ผู้ทรงคุณวุฒภิ ายใน
1.
2.
3.
4.
5.
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7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

รศ.ดร.สุรวิช วรรณไกรโรจน์
ผศ.ดร.เฌอมาลย์ วงศ์ชาวจันท์
ดร.พิจิตรา แก้ วสอน
ดร.เบญญา มะโนชัย
ดร.ทัศไนย จารุวฒ
ั นพันธ์
ดร.เจนจิรา ชุมภูคํา
ดร.อิษยา ภูส่ ทิ ธิกลุ
ดร.อัณณ์ชญาน์ มงคลชัยพฤกษ์
ดร.ปริ ยานุช จุลกะ
รศ.ดร.ประภา ศรี พิจิตต์
รศ.ดร.วันชัย จันทร์ ประเสริฐ
ผศ.ดร.เฉลิมพล ภูมิไชย์
ผศ.ดร.ธานี ศรี วงศ์ชยั
ดร.สราวุธ รุ่งเมฆารัตน์
ดร.สุจินต์ เจนวีรวัฒน์
ดร.ธนพล ไชยแสน
ดร.ทรงยศ โชติชตุ มิ า
ดร.ภัศจี คงศีล
รศ.ดร.สมศิริ แสงโชติ
ผศ.ดร.อนงค์นชุ สาสนรักกิจ
ผศ.ดร.อรอุมา เพียซ้ าย
ดร.ติยากร ฉัตรนภารัตน์
ดร.วีระณีย์ ทองศรี
รศ.ดร.วิบลู ย์ จงรัตนเมธีกลุ
ดร.รัชฎาวรรณ เงินกลัน่
ดร.เบญจคุณ แสงทองพราว
ผศ.ดร.เสาวนุช ถาวรพฤกษ์
ดร.เพชรดา เจริ ญมิตร

ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร
ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร
ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร
ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร
ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร
ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร
ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร
ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร
ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร
ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร
ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร
ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร
ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร
ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร
ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร
ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร
ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร
ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร
ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร
ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร
ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร
ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร
ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร
ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร
ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร
ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร
ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร
ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร

สาขาพืช: ผู้ทรงคุณวุฒภิ ายนอก
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ศ.เกียรติคณ
ุ ดร.อํานาจ สุวรรณฤทธิ์
ศ.ดร.จริ ยา จันทร์ ไพแสง
รศ.ดร.ยิ่งยง ไพสุขศานติวฒ
ั นา
รศ.ดร.จวงจันทร์ ดวงพัตรา
รศ.ดร.นิพนธ์ ทวีชยั
รศ.ดร.รังสฤษดิ์ กาวีต๊ะ
ผศ.ดร.สุเทพ ทองแพ

ข้ าราชการบํานาญ
ข้ าราชการบํานาญ
ข้ าราชการบํานาญ
ข้ าราชการบํานาญ
ข้ าราชการบํานาญ
ข้ าราชการบํานาญ
ข้ าราชการบํานาญ
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Assoc.Prof.Dr.Surawit Wannakrairoj
Dr.Pichittra Kaewsorn
Dr.Tassanai Jaruwattanaphan
Dr.Issaya Pusittigul
Dr.Pariyanuj Chulaka
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Asst.Prof.Dr.Thanee Sriwongchai
Dr.Sujin Jenweerawat
Dr.Songyos Chotchutima
Assoc.Prof.Dr.Somsiri Sangchote
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Dr.Veeranee Tongsri
Dr.Ratchadawan Ngoenklan
Asst.Prof.Dr.Saowanuch Tawornpruek
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26.
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Asst.Prof.Shermarl Wongchaochant
Dr.Benya Manochai
Dr.Jenjira Chumpookam
Dr.Anchaya Mongkolchaiyaphruek
Assoc.Prof.Dr.Prapa Sripichitt
Asst.Prof.Dr.Chalermpol Phumichai
Dr.Sarawut Rungmekarat
Dr.Tanapon Chaisan
Dr.Pasajee Kongsila
Asst.Prof.Dr.Anongnuch Sasnarukkit
Dr.Tiyakhon Chatnaparat
Assoc.Prof.Dr.Wiboon Chongrattanameteekul
Dr.Benjakhun Sangtongpraow
Dr.Pechlada Jareonmit

Subject: Plants (external)
1.
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7.

Prof.Dr.Amnat Suwanarit
Assoc.Prof.Dr.Yingyong Paisooksantiwatana
Assoc.Prof.Dr.Niphon Thaveechai
Assist.Prof.Dr.Suthep Thongpae

2. Assoc.Prof.Dr.Jariya Chanpaisaeng
4. Assoc.Prof.Dr.Juangjun Duangpatra
6. Assoc.Prof.Dr.Rangsarid Kaveeta

รายชื่อผู้ทรงคุ
ท ณวุฒิ
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สาขาสัตว์ : ผู้ทรงคุณวุฒิภายใน
รศ.ดร.สมเกียรติติ ประสานพาานิช
ญ กดิ์
รศ.ดร.ชัยภูมิ บัญชาศั
เ ่ยงธรรม
ผศ..ดร.จําเริญ เที
ผศ..ดร.พรรณวดีดี โสพรรณรัตน์
ต
ผศ..ดร.ศกร คุณวุ
ณ ฒิฤทธิรณ
ผศ..น.สพ.ดร.ชัยวั
ย ฒน์ บุญแกก้ ววรรณ
ผศ..ดร.วิริยา ลุ้งใหญ่
ง
ผศ..ดร.ธีรวิทย์ เป่
เ ยคําภา
ผศ..ดร.พงศ์ธร คงมั
ค น่
ดร.อัจฉรา ขยัน
ง
ดร.กนกพร พ่วงพงษ์
ดร.เชาว์วิทย์ ระะฆังทอง
รศ.ดร.สุริยะ สะะวานนท์
ดร.พิชาด เขจรศศาสตร์

ภาควิชาสั
า ตวบาล คณ
ณะเกษตร
ภาควิชาสั
า ตวบาล คณ
ณะเกษตร
ภาควิชาสั
า ตวบาล คณ
ณะเกษตร
ภาควิชาสั
า ตวบาล คณ
ณะเกษตร
ภาควิชาสั
า ตวบาล คณ
ณะเกษตร
ภาควิชาสั
า ตวบาล คณ
ณะเกษตร
ภาควิชาสั
า ตวบาล คณ
ณะเกษตร
ภาควิชาสั
า ตวบาล คณ
ณะเกษตร
ภาควิชาสั
า ตวบาล คณ
ณะเกษตร
ภาควิชาสั
า ตวบาล คณ
ณะเกษตร
ภาควิชาสั
า ตวบาล คณ
ณะเกษตร
ภาควิชาสั
า ตวบาล คณ
ณะเกษตร
ภาควิชาสั
า ตวบาล คณ
ณะเกษตร กําาแพงแสน วิทยาเขตกําแพงงแสน
ภาควิชาเกษตรและท
า
ทรัพยากร
คณะทรััพยากรธรรมชชาติและอุตสสาหกรรมเกษตร
วิทยาเขตเฉลิมพระเกีกียรติ จังหวัด สกลนคร

ณ ฒภิ ายนอกก
สาขาสัตว์ : ผู้ทรงคุณวุ
ภาควิชาเทคโนโลยี
า
การเกษตร
า
คณ
ณะเทคโนโลยี
1. ผศ..ดร.ดวงนภา พรมเกตุ
มหาวิทยาลั
ย ยมหาสารคาม
2. ดร.เรื องยศ พิลาจั
า นทร์
ภาควิชาสั
า ตวศาสตร์ คณะเกษตรศศาสตร์
มหาวิทยาลั
ย ยอุบลราชชธานี
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สาขาสัตวแพทยศาสตร์ : ผู้ทรงคุณวุฒภิ ายใน
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รศ.ดร.พรทิพภา เล็กเจริ ญสุข
รศ.ดร.ปฐมาพร เอมะวิศษิ ฏ์
ผศ.ดร.วิน สุรเชษฐพงษ์
ผศ.ดร.บุรินทร์ นิ่มสุพรรณ์
ผศ.คัมภีร์ พัฒนะธนัง
ดร.เทวินทร์ อินปั๋ นแก้ ว
ผศ.ดร.กาญจนา อิ่มศิลป์
ผศ.ดร.ไชยยันต์ เกษรดอกบัว
ผศ.ดร.ปรี ดา เลิศวัชระสาระกุล
ผศ.ดร.เฉลิมพล เล็กเจริ ญสุข
รศ.ดร.จตุพร หนูสดุ
ผศ.ดร.เฉลิมเกียรติ แสงทองพินิจ
ผศ.ดร.สุกญ
ั ญา ทองรัตน์สกุล
ดร.ปั จฉิมา สิทธิสาร
ผศ.อดิศร ยะวงศา
รศ.ดร.พิพฒ
ั น์ อรุณวิภาส
รศ.ดร.นิกร ทองทิพย์
ผศ.ดร.พรชัย สัญฐิ ตเิ สรี
ผศ.ดร.วิศณุ บุญญาวิวฒ
ั น์
อาจารย์พิชยั จิรวัฒนาพงศ์

ภาควิชาจุลชีววิทยาและวิทยาภูมิค้ มุ กัน
ภาควิชาจุลชีววิทยาและวิทยาภูมิค้ มุ กัน
ภาควิชาจุลชีววิทยาและวิทยาภูมิค้ มุ กัน
ภาควิชาปรสิตวิทยา
ภาควิชาปรสิตวิทยา
ภาควิชาปรสิตวิทยา
ภาควิชาเภสัชวิทยา
ภาควิชาพยาธิวิทยา
ภาควิชาพยาธิวิทยา
ภาควิชาเวชศาสตร์ คลินิกสัตว์เลี ้ยง
ภาควิชาเวชศาสตร์ คลินิกสัตว์เลี ้ยง
ภาควิชาสัตวแพทยสาธารณสุขศาสตร์
ภาควิชาสัตวแพทยสาธารณสุขศาสตร์
ภาควิชาสัตวแพทยสาธารณสุขศาสตร์
ภาควิชาเวชศาสตร์ คลินิกสัตว์ใหญ่และสัตว์ป่า
ภาควิชาเวชศาสตร์ คลินิกสัตว์ใหญ่และสัตว์ป่า
ภาควิชาเวชศาสตร์ คลินิกสัตว์ใหญ่และสัตว์ป่า
ภาควิชาเวชศาสตร์ คลินิกสัตว์ใหญ่และสัตว์ป่า
ภาควิชาเวชศาสตร์ และทรัพยากรการผลิตสัตว์
ภาควิชาเวชศาสตร์ และทรัพยากรการผลิตสัตว์

สาขาสัตวแพทยศาสตร์ : ผู้ทรงคุณวุฒภิ ายนอก
1.
2.
3.
4.

ดร.นรสุทธิ์ บางภูมิ
อาจารย์ณฐวุฒิ คณาติยานนท์
ผศ.ดร.วุฒนิ นั ท์ รักษาจิตร์
ดร.ศิวะพงษ์ สังข์ประดิษฐ์

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ภาควิชาปรี คลินิกและสัตวศาสตร์ ประยุกต์
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

5. ผศ.ดร.ธวัชชัย ศักดิภ์ อู ร่าม

คณะสัตวแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
นักวิชาการอิสระ
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
ภาควิชาปรี คลินิกและสัตวศาสตร์ ประยุกต์
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี
นักวิชาการอิสระ

6. รศ.ดร.อาคม สังข์วรานนท์
7. รศ.ดร.จตุพร กระจายศรี
8. ดร.สุขฤทัย บุญมาไสว
9. ดร.กัญญารัตน์ ถึงอินทร์
10. ผศ.ดร.ศิริชยั วงษ์ นาคเพ็ชร์
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รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ
สาขาประมง: ผู้ทรงคุณวุฒภิ ายใน
ผศ.ดร.เมธี แก้ วเนิน
ภาควิชาการจัดการประมง คณะประมง
ดร.วรัณทัต ดุลยพฤกษ์
ภาควิชาการจัดการประมง คณะประมง
รศ.จิราภัษ อัจจิมางกูร
ภาควิชาการจัดการประมง คณะประมง
ภาควิชาการจัดการประมง คณะประมง
ดร.ศันสนีย์ หวังวรลักษณ์
รศ.ดร.จารุมาศ เมฆสัมพันธ์
ภาควิชาชีววิทยาประมง คณะประมง
ดร.ไพลิน จิตรชุ่ม
ภาควิชาชีววิทยาประมง คณะประมง
ผศ.ดร.พงษ์ เทพ วิไลพันธ์
ภาควิชาผลิตภัณฑ์ประมง คณะประมง
ภาควิชาผลิตภัณฑ์ประมง คณะประมง
ผศ.ดร.วรรณวิมล คล้ ายประดิษฐ์
ศ.ดร.อุทยั รัตน์ ณ นคร
ภาควิชาเพาะเลี ้ยงสัตว์นํ ้า คณะประมง
รศ.ดร.สุภาวดี พุม่ พวง
ภาควิชาเพาะเลี ้ยงสัตว์นํ ้า คณะประมง
ภาควิชาเพาะเลี ้ยงสัตว์นํ ้า คณะประมง
รศ.ดร.อรพินท์ จินตสถาพร
ผศ.ดร.เรื องวิชญ์ ยุ้นพันธ์
ภาควิชาเพาะเลี ้ยงสัตว์นํ ้า คณะประมง
รศ.ดร.นนทวิทย์ อารี ย์ชน
ภาควิชาเพาะเลี ้ยงสัตว์นํ ้า คณะประมง
ดร.สุขกฤช นิมิตรกุล
ภาควิชาเพาะเลี ้ยงสัตว์นํ ้า คณะประมง
ดร.ธนาคม บัณฑิตวงศ์รัตน์
ภาควิชาเพาะเลี ้ยงสัตว์นํ ้า คณะประมง
รศ.ดร.วราห์ เทพาหุดี
ภาควิชาเพาะเลี ้ยงสัตว์นํ ้า คณะประมง
ผศ.ดร.อรพร หมื่นพล
ภาควิชาเพาะเลี ้ยงสัตว์นํ ้า คณะประมง
อาจารย์ชมุ พล ศรี ทอง
ภาควิชาเพาะเลี ้ยงสัตว์นํ ้า คณะประมง
ผศ.ดร.จรวย สุขแสงจันทร์
ภาควิชาวิทยาศาสตร์ ทางทะเล คณะประมง
ผศ.ดร.อนุกรณ์ บุตรสันติ์
ภาควิชาวิทยาศาสตร์ ทางทะเล คณะประมง
ผศ.พันธุ์ทิพย์ วิเศษพงษ์ พนั ธ์
ภาควิชาวิทยาศาสตร์ ทางทะเล คณะประมง
ผศ.ดร.สุชาย วรชนะนันท์
ภาควิชาวิทยาศาสตร์ ทางทะเล คณะประมง
รศ.ดร.จิตติมา อายุตตะกะ
ภาควิชาวิทยาศาสตร์ ทางทะเล คณะประมง
ผศ.ดร.อุทยั กลิน่ เกษร
ภาควิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
รศ.ดร.ปาริ ฉตั ร หงสประภาส
ภาควิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
ผศ.ดร.ภาสิณี วรชนะนันท์
ภาควิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิง่ แวดล้ อม คณะสิง่ แวดล้ อม
ผศ.ดร.วรรณา มาลาพันธุ์
ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์

สาขาประมง: ผู้ทรงคุณวุฒภิ ายนอก
1. รศ.ดร.เจริญ นิตธิ รรมยง
2. รศ.ณิฏฐารัตน์ ปภาวสิทธิ์
3. ศ.ดร.เผดิมศักดิ์ จารยะพันธุ์
4. ผศ.ดร.เพ็ญใจ สมพงษ์ ชยั กุล
5. รศ.ดร.ปราโมทย์ โศจิศภุ ร
6. น.สพ.ดร.ประพฤติดี ปิ ยะวิริยะกุล
7. รศ.สพ.ญ.ดร.เจนนุช ว่องธวัชชัย
8. รศ.ดร.ไทยถาวร เลิศวิทยาประสิทธิ
9. ศ.ดร.ทวนทอง จุฑาเกตุ
10. ผศ.ดร.ธีรวุฒิ เลิศสุทธิชวาล
11.
12.
13.
14.

รศ.ดร.นงนุช ตังเกริ
้ กโอฬาร
นายสุเมตต์ ปุจฉาการ
ผศ.ดร.เบ็ญจมาศ ไพบูลย์กิจกุล
ผศ.ดร.ชัชวาล โชติมากร

15. ผศ.น.สพ.ดร.ชาญณรงค์ รอดคํา
16. ผศ.ดร.สถาพร ดิเรกบุษราคม
17. รศ.ดร.อดิศร เสวตวิวฒ
ั น์

ภาควิชาวิทยาศาสตร์ ทางทะเล คณะวิทยาศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ภาควิชาวิทยาศาสตร์ ทางทะเล คณะวิทยาศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ข้ าราชการบํานาญ)
ภาควิชาวิทยาศาสตร์ ทางทะเล คณะวิทยาศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ภาควิชาวิทยาศาสตร์ ทางทะเล คณะวิทยาศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ภาควิชาวิทยาศาสตร์ ทางทะเล คณะวิทยาศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ภาควิชาสรี รวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ภาควิชาสรี รวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ภาควิชาวิทยาศาสตร์ ทางทะเล คณะวิทยาศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สาขาประมง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
สาขาวิชาประมง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วชิ ยั
วิทยาเขตนครศรี ธรรมราช
ภาควิชาวาริชศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
สถาบันวิทยาศาสตร์ ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา
คณะเทคโนโลยีทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต
สัตว์นํ ้า มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
คณะอุตสาหกรรมเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ า
เจ้ าคุณทหารลาดกระบัง

18. ดร.โสรยา เกิดพิบลู ย์
19. ศ.ดร.สุทธวัฒน์ เบญจกุล
20. ดร.นพรัตน์ มะเห
21. ผศ.ดร.ไตรเทพ วิชย์โกวิทเทน
22. รศ.ดร.เพ็ญพรรณ ศรี สกุลเตีย
23. รศ.ดร.วรรณวิบลู ย์ กาญจนกุญชร
24. รศ.ดร.นงนุช รักสกุลไทย
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.

นายพุทธ ส่องแสงจินดา
นางสาวจินตนา นักระนาด
นายสุทธิชยั ฤทธิธรรม
ดร.วงศ์ปฐม กมลรัตน์
นายธเนศ พุม่ ทอง
ดร.มาลา สุพงษ์ พนั ธ์
ดร.พูลทรัพย์ วิรุฬหกุล
ดร.ลิลา เรื องแป้น
นายวีระ โภคาพันธ์
นายอนันต์ ตันสุตะพานิช
นายพงศ์พฒ
ั น์ บุญชูวงศ์
นางสาวอรวรรณ คงพันธ์
นายอนุวฒ
ั น์ นทีวฒ
ั นา
นางสุมิตรา เรื องสิวะกุล

39. นายอัศนีย์ มัน่ ประสิทธิ์
40. ดร.สุพิศ ทองรอด

คณะอุตสาหกรรมเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ า
เจ้ าคุณทหารลาดกระบัง
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หาดใหญ่
คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการประมง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วิชยั
ภาควิชาวิทยาศาสตร์ สงิ่ แวดล้ อม คณะวิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
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