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Effects of Macro-nutrient, Sucrose, BA and Coconut Water on Protocorm-like Bodies
Induction from Shoot Tips of a Hybrid of Phalaenopsis amabilis
Siriporn Ployphommas1* and Surawit Wannakrairoj1

ABSTRACT
To accelerate micropropagation rate of Phalaenopsis from stem-propagation, experiments
were performed to develop an efficient protocol for induction of protocorm-like bodies (PLBs) from
shoot tips of a Phalaenopsis hybrid.Three shoot tips of 3.0 – 5.0 mm tall were cultured in each culture
vessel containing modified Vacin and Went media (VW) agar media using 750 mg/l NH4NO3, or 840
mg/l KNO3, half-or full-strength VW or WS salt; 0, 10, 20 or 30 g/l sucrose; 0, 1, 2, 3, 4, or 5 mg/l BA
and 150, 200, 250, 350 or 500 ml/l coconut water. All of the cultures were maintained for 8 weeks
under 40 μmol m-2s-1, 12 hours a day, at 25° C. After 6 weeks of culture, the shoot tips cultured on
modified VW media with750 mg/l (NH4)2SO4, or 840 mg/l KNO3, half- or full-strength VW yielded
greenish PLBs. The average numbers of PLBs formation in each culture vessel were 0.26 PLBs, 0.18
PLBs, 0.16 PLBs and 0.08 PLBs respectively. For the BA experiment, the shoot tips cultured with 5, 4
and 3 mg/L BA produced average of 0.12 PLBs, 0.09, PLBs and 0.04 PLBs greenish PLBs per culture
vessel respectively. Adding 350 and 500 ml/L coconut water led to only average of 0.07 PLBs and
0.18 PLBs greenish PLBs per culture vessel. Yellowish PLBs were obtained when 4 or 5 mg/L BA or
350 or 500 ml/L coconut water was added. However, the PLBs stayed in yellowish color for two weeks
before turning brown and eventually died. There was no PLBs formation observed when using 0, 1,
and 2 mg/L BA or any concentration of sucrose.

Key Words: Micro propagation, Orchid, Tissue culture, Vacin and Went, VW
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INTRODUCTION
Phalaenopsis is one of the most beautiful plants genera in the family Orchidaceae. It has
been used as potted plants and cut flower for interior decoration. Phalaenopsis has high economic
value in the market (Grieshbach, 2002). Thailand is one of the top three countries that export
Phalaenopsis orchids to the world market (Chaigaponlert, 2016). For rapid mass propagation, many
explants of Phalaenopsis can be used as explants such as shoot, root, floral stalks, meristems, leaf
segment, and shoot tips. The most-widely used micropropagation technique is the shoot-by-shoot
techniques due to high chance of getting somaclonal variation. The technique leads to a time
consuming process (George, 1993). To speed up the multiplication, protocorm-like bodies (PLBs)
had been induced from leaf segments. However, most of the reports showed low percentages (017%) of PLBs formation with most of PLBs were on yellow color (Wang, 1989; George, 1993;
Vamedesa, 2006). In the other hand, using media with high concentration of plant growth regulator
(PGR) can cause genetic disorder to the plantlets (Arditti and Ernst, 1993). Therefore, this study was
aimed to determine the feasibility of using macro-nutrient, sucrose BA, and coconut water to
efficiently induce PLBs formation from shoot-tip, to avoid polysomaty status of a clone of
Phalaenopsis hybrid.
.

MATERIALS AND METHODS
A clone of a hybrid of Phalaenopsis amabilis grown under aseptic condition for 8 months was
used in this study. Shoot tips were cut into small pieces of approximately 3.0 – 5.0 mm tall. The shoot
tips were placed on modified VW media to determine the effects of different concentration of
macronutrient, sugar, BA and coconut water on PLBs fomation. For the first experiment, the modified
Vacin and Went (1949) (VW) media with additional 750 mg/L (NH4)2SO4 or 840 mg/L KNO3, halfstrength VW, full-strength VW and WS media (Wannakrairoj, 1992) were examined. The second
experiment, the effect of 0, 10, 20, and 30 g/L sucrose was investigated. The effect of 0, 1, 2, 3, 4,
and 5 mg/L BA were studied in the third experiment. The last experiment was to determine on the
PLBs of 150, 200, 350 and 500 ml/L coconut water induction effect.
2
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All of the explants were cultured at 25°C under 40 μmol m-2s-1 light from Toshiba Daylight
fluorescent tubes, 12 hours a day, for 8 weeks. Experiments were performed in a completely
randomized design with 30 replications. Each replication had 3 shoot tips per culture vessel. Number
of formed PLBs, number of survived PLBs, average PLBs size and PLBs color were recorded after 8
weeks of culture. The data were statistically analyzed and means were compared using Duncan’s
new multiple range tests by Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) program.

RESULTS AND DISCUSSION
1. Effect of macro nutrient
After 8 weeks of shoot-tip culture, PLBs were obtained from the shoot-tips cultured on
different media. The highest number of PLBs-forming shoot-tips per culture vessel, in the culture
vessel with 3 shoot tips, were found on modified VW media with additional 750 mg/L (NH4)2SO4 (0.17
tips) or KNO3 840 mg/L (0.13 tips), or basal VW (0.13 tips). These equal to 5.7, 4.3 and 4.3%
respectively. The highest number of PLBs per culture vessel were observed on modified VW media
with additional 750 mg (NH4)2SO4 (0.26 PLBs) or 840 mg KNO3 (0.18 PLBs) or basal VW (0.16 PLBs)
respectively (Table 1). All of the PLBs were green and remained in good condition throughout the
experiment. For the number of survived PLBs per culture vessel, the media with additional 750 mg/L
(NH4)2SO4 (0.15 PLBs) or 840 mg/L KNO3 (0.12 PLBs) basal VW (0.12 PLBs) and ½ VW (0.08 PLBs)
gave the best result. These equal to 5.0, 4.0, 4.0 and 2.7% respectively. The shoot tips which could
not developed into PLBs formed into shoots.
The modified VW with additional nitrogen from 750 mg/L (NH4)2SO4, or 840 mg/L KNO3 could
not increase the number of PLBs-forming shoot-tips and total number of PLBs when comparing with
basal VW. By comparing the average size of PLBs, the smallest PLBs were observed on WS media.
The result was in agreement with Parvin, (2003) reporting that the shoot of Juniperus excels on the
medium with half-strength MS nitrogen stimulated better callus production.

3
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Table 1 Protocorm-like body formation of a hybrid of Phalaenopsis amabilis shoot-tips on media with different
macronutrient, 8 weeks after inoculation*.
Macronutrient
VW
(NH4)2SO4 750 mg
KNO3 840 mg
½ VW
WS
F-test
C.V.%

PLBs-forming
shoot-tip
0.13 ab
0.17 a
0.13 ab
0.08 bc
0.02 c
*
17.05

Total number
of PLBs
0.16 ab
0.26 a
0.18 ab
0.08 bc
0.02 c
*
21.73

Number of
survived PLBs
0.12 a
0.15 a
0.12 a
0.08 a
0.00 b
*
10.62

Average size of PLBs
(PLBs)
0.24 a
0.31 a
0.28 a
0.26 a
0.20 b
*
22.94

*Inoculated with 3 shoot-tips/culture vessel
*Significant at p<0.05
1/

Means in the same column with the same alphabet are not significant different at p<0.05 by DMRT

2. Effect of sucrose
After 8 weeks of shoot-tips cultured, very few of forming-PLBs shoot-tips per culture vessel
and very few PLBs per culture vessel were observed on the media with 0, 20 or 30 grams sucrose
(Table 2). The result was in contrast with Tanaka and Sakanishi (1980) finding off adding 20 – 40
gram/L sucrose and 200 ml/L coconut water were able to induce PLBs in Phalaenopsis Richard
Shaffer ‘Santa Cruz’ leaf segment. This may due to different kind of explants in the two experiments.
Table 2 Protocorm-like body formation of a hybrid of Phalaenopsis amabilis shoot-tips on media with different
sucrose concentration, 8 weeks after inoculation*
Sucrose
Concentration (g/L)
0
10
20
30
F-test
C.V.%

PLBs-forming
shoot-tips
0.01
0.00
0.02
0.01
ns
7.29

Total number
of PLBs
0.01
0.00
0.02
0.01
ns
7.29

*Inoculated with 3 shoot-tips/culture vessel
*ns = Not significant at p<0.05

4

Number of
survived PLBs
0.01
0.00
0.02
0.01
ns
15.67

Average size of PLBs
(PLBs)
0.20
0.00
0.25
0.20
ns
68.22
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3. Effect of BA
After 6 weeks of shoot-tips cultured, PLBs were obtained from the shoot-tips cultured on the
media with 3-5 mg/L BA. The highest numbers of PLBs-forming shoot-tips per culture vessel were
found on the media with BA at 5 mg/L (0.12 tips), 4 mg/L (0.093 tips) and 3 mg/L (0.04 tips)
respectively (Table 3). These equal to 4.0, 3.1 and 1.3% respectively. The largest average size of
PLBs was found on the shoot-tips on the media with BA at 5 mg/L (0.34 cm), 3 mg/L (0.29 cm) or 4
mg/L (0.24 cm). There was no PLBs formation on the medium with 2 mg/L BA. There were survived
PLBs on the media with 3-5 mg/L BA. After transfer into the new media, all PLBs from 3 mg/L BA
remained in green color throughout the experiment, but some PLBs from the media with 4 and 5 mg/L
BA were in yellow color (Figure 2). Those PLBs remained in yellow color for 1 week then changed to
gray color and eventually died. The result was in agreement with Ichihashi and Hiraiwa, (1996)
reporting that culturing the leaf segment of Phalaenopsis amabilis in VW media with 3 mg/L BA or
more were able to yield PLBs from leaf segments.
Table 3 Protocorm-like body formation of a hybrid of Phalaenopsis amabilis shoot-tips on media with
different concentration of BA, 8 weeks after inoculation*.
BA concentration
(mg/L)
0
1
2
3
4
5
F-test
C.V.%

PLBs forming
shoot-tips
0.00 b
0.00 b
0.00 b
0.04 b
0.09 a
0.12 a
*
17.81

Total number
of PLBs
0.00 b
0.00 b
0.00 b
0.05 b
0.15 a
0.19 b
*
23.83

Number of
survived PLBs
0.00
0.00
0.00
0.04
0.08
0.09
ns
16.57

*Inoculated with 3 shoot-tips/culture vessel
*ns = Not significant at p<0.05
*Significant at p<0.05
1/

Means in the same column with the same alphabet are not significant different at p<0.05 by DMRT
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Average size
of PLBs (PLBs)
0.00 b
0.00 b
0.00 b
0.29 b
0.24 b
0.34 a
*
28.78
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3 BAA

4 BA

5 BA

Figure 1 Shoot tipps of a hybrid of Phalaenoppsis amabilis cultured
c
on VW
W with 3, 4, 5 mg/L BA at 8 weeks of
cultured.. (Bar length is 0.1 cm)

4 BA

5 BA

5 BA

Figure 2 Shoot tipps of a hybrid of Phalaenoppsis amabilis cultured
c
on VW
W media withh 4 and 5 mg/L BA were in
yellow coolor then turneed brown andd eventually died at 8 weekks of cultured. (Bar length iss 0.1 cm)

4. The effeect of coconuut water
After 6 weeks
w
of shoot-tips culturre, PLBs were obtained frrom the VW mmedia with 150, 250,
350 and 5000 ml/L coconut water. Thee highest num
mbers of PLBBs-forming shhoot-tips perr culture
vessel were found on thee media with coconut watter at 500 ml/L (0.12 tips)) and 350 ml/L (0.05
tips). The higghest numbeer of PLBs waas observed on 500 ml/L (0.18 PLBs) and 350 ml//L (0.07
PLBs) (Tablee 4). The larggest averagee size of PLBss was found on 500 ml/L of coconut water.
w This
share the saame result ass Puchooa, (22004) who found that, thee highest PLBBs number was
w obtained
from MS medium with 0.1 mg/L BA and 0.1 mg/L NAA with 200% coconut wwater while loowest PLBs
number wass obtained froom the mediaa with 10% coconut
c
water.
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Table 4 Formation of PLBs of a hybrid of Phalaenopsis amabilis shoot-tips on media with differentiation
amount of coconut water, 8 weeks after inoculation*.
Coconut water
(ml/L)
150
200
250
350
500

PLBs forming
shoot-tips

0.02 b
0.00 b
0.01 b
0.05 ab
0.12 a
F-test
*
C.V.%
14.93
*Inoculated with 3 shoot-tips/culture vessel

Total number
of PLBs

Number of
survived PLBs

Average size
of PLBs (PLBs)

0.02 b
0.00 b
0.01 b
0.07 ab
0.18 a
*
18.81

0.02
0.00
0.01
0.04
0.08
ns
19.35

0.20 c
0.00 b
0.30 b
0.26 b
0.35 a
*
36.04

*ns = Not significant at p<0.05
*Significant at p<0.05
1/

Means in the same column with the same alphabet are not significant different at p<0.05 by DMRT

CONCLUSION
Among the modification of VW media, they were best to induce PLBs from shoot-tips of a
hybrid of Phalaenopsis amabilis using the basal VW media or modified VW media with additional 750
mg/L (NH4)2SO4 or 840 mg/L KNO3, 5 mg/L BA, or 500 ml/L coconut water. However, only 5.7% of the
cultured shoot tips produced PLBs. For the highest number of survived PLBs at the 8th week after
inoculation, it was best to use the basal VW media or modified VW media with additional 750 mg/L
(NH4)2SO4 or 840 mg/L KNO3. Thus, from all of the media that were used in this experiment the best
media that gave the highest number of PLBs induction and number of survived PLBs were on the
basal VW medium or modified VW media with additional 750 mg/L (NH4)2SO4 or 840 mg/L KNO3 with
500 m/L coconut water.
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การกระตุนความงอกของเมล็ดพันธุสนดําญี่ปุน (Pinus thunbergii Parl.) ดวยสารละลาย
กรดจิบเบอเรลลิก
Seed Enhancement of Japanese Black Pine Seed (Pinus thunbergii Parl.) by Gibberellic Acid
Solution
วัชรพล ประทุมทอง1 พิจิตรา แกวสอน2* และ ทัศไนย จารุวัฒนพันธ2
Watcharapol Parthumthong1, Pichittra Kaewsorn2* and Tassanai Jaruwattanaphan2

บทคัดยอ
ศึกษาวิธีการกระตุนความงอกของเมล็ดพันธุสนดําญี่ปุนดวยสารละลายกรดจิบเบอเรลลิก (GA3) โดยวาง
แผนการทดลองแบบสุมสมบูรณ มี 8 ทรีตเมนต คือ เมล็ดที่ไมกระตุนความงอก (control) การขลิบเปลือกเมล็ด การ
แชเมล็ดในสารละลาย GA3 ความเขมขน 0 100 200 300 400 และ 500 ppm ที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส เปน
เวลา 48 ชั่วโมง พบวา เมล็ดที่แชในสารละลาย GA3 ความเขมขน 500 ppm มีแนวโนมทําใหเมล็ดมีความงอกสูง
ที่สุด คือ 88.00 เปอรเซ็นต มีจํานวนวันที่เมล็ดมีรากงอกไดเร็ว 6.65 วัน และมีเวลาเฉลี่ยในการงอกเร็ว 11.92 วัน
เมื่อเปรียบเทียบกับเมล็ดที่ไมกระตุนความงอก (control) มีความงอก 85.00 เปอรเซ็นต มีจํานวนวันที่เมล็ดมีรากงอก
ชาที่สุด คือ 7.70 วัน และมีเวลาเฉลี่ยในการงอกชาที่สุด คือ 13.20 วัน
ABSTRACT
The methods of seed enhancement in Japanese black pine seed by gibberellic acid (GA3) solution
were studied. The experiment was designed in Completely Randomized Design (CRD) with 8 treatments
including: non-treated seeds (control), clipping, soaking seeds in the GA3 solution of 0, 100, 200, 300, 400
and 500 ppm at 20°C for 48 hours. The results showed that soaked seeds in 500 ppm GA3 solution tend to
give the highest germination 88.00%, the fastest days to emergence (DTE) 6.65 days and the fastest mean
germination time (MGT) 11.92 days when compared with non-treated seeds (control), which had 85.00%
germination, 7.70 days of DTE and 13.20 days of MGT.

Key Words: germination, seed vigor, mean germination time, clipping
* Corresponding author; e-mail address: pichittra.k@ku.th
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คํานํา
บอนไซหรือไมดัดที่นิยมทั่วโลกมีจุดเริ่มตนจากประเทศญี่ปุน ซึ่งมีพืชหลากหลายชนิดที่นํามาทําบอนไซ
ไดแก สนชีดาร (Cedrus atlantica) สนไซเปรส (Chamaecyparis sp.) สนจูนิเปอร (Juniperus sp.) สนคา
รามัตซึ (Larix decudua) แตพันธุที่นิยมมากที่สุด คือ สนดําญี่ปุน (Pinus thunbergii Parl.) เพราะมีลักษณะ
ของเปลือกตนเปนรองแตกลาย และใบเปนรูปเข็ม เมื่อตัดแตงกิ่งจะทําใหเปนพุมสวยงาม (Chan, 2014) สนดํา
ญี่ปุนอยูในวงศ Pinaceae เปนสนที่เหมาะสําหรับนํามาทําบอนไซในประเทศไทย เนื่องจากเจริญเติบโตไดดีใน
สภาพภูมิอากาศเขตรอนชื้น สามารถขยายพันธุดวยเมล็ด และมีการเจริญเติบโตของใบเรียงกันอยางสม่ําเสมอ
เมื่อนําไปทําบอนไซจะมีคุณภาพดีกวาตนสนพันธุอื่น ๆ (Harrington, 1977) การขยายพันธุสนดําดวยเมล็ดทําให
มีการเจริญเติบโตของตนดีกวาวิธีการอื่น ๆ แตมักพบปญหาเมล็ดมีความงอกต่ําและงอกไมสม่ําเสมอ เนื่องจาก
เมล็ดมีการพักตัวแบบเปลือกเมล็ดหนาแข็ง ซึ่งใชเวลาในการงอกนาน 30-60 วัน (Asai and Futai, 2001) สนดํา
ญี่ปุนเปนสนพื้นเมืองในพื้นที่ชายฝงของประเทศญี่ปุนและเกาหลีใต ตนสามารถเติบโตไดสูงถึง 40 เมตร ใบมี
ลักษณะยาวแหลมเหมือนเข็มเรียงเปนคู ยาวประมาณ 7-12 เซนติเมตร ลูกสนยาว 4-7 เซนติเมตร หลังจากตน
อายุ 5 ป ลูกสนจะเริ่มมีสีน้ําตาลเขม ซึ่งสามารถนําไปขยายพันธุได น้ําหนักเมล็ด 1 ปอนด (0.436 กิโลกรัม) มี
จํานวน 34,000 เมล็ด เมล็ดมีสีน้ําตาล รูปรางเรียว ยาวประมาณ 0.5 เซนติเมตร (USDA and NRCS, 2002)
เนื่องจากสนชนิดนี้มีความทนทานตอมลพิษและความเค็มของดิน จึงนิยมนําไปปลูกประดับภายในสวน และยัง
ถือวาเปนหนึ่งในพืชชนิดแรก ๆ ที่ถูกนํามาใชเปนบอนไซ ในทวีปอเมริกาเหนือสนชนิดนี้กําลังประสบปญหาถูก
คุกคามจากไสเดือนฝอยไมสน (Bursaphelenchus xylophilus หรือ pinewood nematode) ซึ่งเปนปรสิตทองถิ่น
ที่มีแมลงปกแข็ง (pine sawyer beetle) เปนพาหะ และยังมีเชื้อราสีฟา (blue-stain fungus) คอยเบียดเบียนและ
แยงอาหารสนชนิดนี้ ทําใหสนดําญี่ปุนลมตายเปนจํานวนมาก นอกจากนี้หนอนไมสนยังไดแพรพันธุเขาไปใน
ประเทศญี่ปุน สงผลใหสนดําญี่ปุนอยูในภาวะใกลสูญพันธุไ ปจากถิ่นกําเนิด (Barnes and Wagner, 2004) สน
ดําญี่ปุนมีความโดดเดน คือ ใบมีสีเขียวเขม สวยงาม สามารถปลูกไดในดินหลายชนิด เจริญไดดีในดินที่มีความ
เปนกรด-ดาง (pH) ตั้งแต 6.5 ขึ้นไป ทนเค็มและทนแลงไดดี ตองการธาตุอาหารนอยกวาพืชชนิดอื่น ๆ เจริญไดดี
ที่อุณหภูมิระหวาง 20-30 องศาเซลเซียส แตในสภาพธรรมชาติมกั มีปญ
 หาโรคและแมลงศัตรูพืชเปนจํานวนมาก
ปจจุบันเปนที่ตองการในประเทศไทยและในกลุมประเทศแถบยุโรป โดยทั่วไปถือวาเปนพืชที่มีการเจริญเติบโตชา
สนดําญี่ปุนอายุ 5 ป มีความสูงเพียง 15 เซนติเมตร นอกจากนี้เนื้อไมยังสามารถนํามาทําเปนเครื่องประดับ
ตกแตง เชน ชุดรับแขก เครื่องใชจากไมได (Chan, 2014)
การกระตุ น ความงอกของเมล็ ด พั น ธุ ใ ห มี ค วามพร อ มก อ นนํ า ไปปลู ก เป น เทคนิ ค ที่ ก ระตุ น ให เ กิ ด
กระบวนการทางชีวเคมี ทําใหเมล็ดมีความงอกสูง งอกเร็ว และสม่ําเสมอ สงผลใหไดตนกลาที่แข็งแรงและ
เจริญเติบโตพรอมกัน การกระตุนความงอกมีหลายวิธี เชน การแชเมล็ดในสารละลาย GA3 ซึ่งเปนสารสงเสริม
การงอกของเมล็ด โดยกระตุนการทํางานของเอนไซมไฮโดรไลติค (hydrolytic enzyme) เชน α-amylase หรือ
protease ยอยโปรตีนใหเปนกรดอะมิโน เพื่อใชในการเจริญเติบโต หรือวิธีการแชเมล็ดในน้ํากอนปลูก ทําให
เปลือกออนนุม น้ําสามารถผานเขาไปไดอยางรวดเร็ว เมล็ดจึงงอกไดเร็ว (Copeland and McDonald, 2001)
นอกจากนี้ Krugmen and Jenkinson (1974) รายงานวาการเพาะเมล็ดสนขาว (white pine) ที่อุณหภูมิสลับ
20-30 องศาเซลเซียส เปนเวลา 16 และ 8 ชั่วโมงตอวัน ตามลําดับ เปนเวลา 3-4 สัปดาห ทําใหเมล็ดงอกไดมาก
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ขึ้ น อย า งไรก็ ต ามมี ร ายงานการเตรี ย มพร อ มเมล็ ด พั น ธุ ส นดํ า ญี่ ปุ น ด ว ยสารควบคุ ม ความดั น ออสโมซิ ส
(osmopriming) โดยการแชเมล็ดในสาร polyethylene glycol (PEG) 8000 คาชลศักย -0.4 และ -1.2 MPa เปน
เวลา 3 วัน ในสภาพมืด ที่อุณหภูมิ 15 องศาเซลเซียส มีผลทําใหเมล็ดมีความงอก 93.3 และ 100 เปอรเซ็นต
ตามลําดับ ซึ่งไมแตกตางทางสถิติกับเมล็ดที่ไมเตรียมพรอมเมล็ดพันธุ แตการเตรียมพรอมเมล็ดพันธุดวยวิธี
osmopriming มีผลทําใหเมล็ดมีเวลาเฉลี่ยในการงอกเร็วที่สุด คือ 3.6 และ 3.7 วัน ตามลําดับ เมื่อเปรียบเทียบ
กับเมล็ดที่ไมเตรียมพรอมเมล็ดพันธุ มีเวลาเฉลี่ยในการงอกชาที่สุด คือ 5.1 วัน (Kim et al, 2010) ดังนั้นงาน
ทดลองนี้จึงมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาวิธีการกระตุนความงอกของเมล็ดพันธุสนดําญี่ปุนดวยสาร GA3 ใหเมล็ด
สามารถงอกไดเร็วและสม่ําเสมอมากขึ้น

อุปกรณและวิธีการ
นําเมล็ดพันธุสนดําญี่ปุนจากรัฐมิซซูรี ประเทศสหรัฐอเมริกา มาศึกษาการกระตุนความงอกดวย
วิธีการตาง ๆ ไดแก การขลิบเปลือกเมล็ดดานตรงขามกับขั้วเมล็ด และการแชเมล็ดในสารละลาย GA3 ความ
เขมขน 0 ppm (น้ํา reverse osmosis; RO) 100 200 300 400 และ 500 ppm ที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส
เปนเวลา 48 ชั่วโมง เปรียบเทียบกับเมล็ดที่ไมกระตุนความงอก (control) โดยวางแผนการทดลองแบบสุม
สมบูรณ (Completely Randomized Design; CRD) มี 8 ทรีตเมนต
การบันทึกขอมูล
1. ความงอก (germination)
นําเมล็ดมาเพาะทดสอบความงอกมาตรฐาน (standard germination test) ดวยวิธีการเพาะเมล็ดบน
กระดาษชื้น (top of paper; TP) จํานวน 4 ซ้ํา ซ้ําละ 25 เมล็ด วางเมล็ดในตูเพาะเมล็ด (germinator) ที่อุณหภูมิ
สลับ 20-30 องศาเซลเซียส โดยที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส เปนเวลา 16 ชั่วโมง ในสภาพมืด และอุณหภูมิ 30
องศาเซลเซียส เปนเวลา 8 ชั่วโมง ในสภาพมีแสง ตรวจนับตนออนปกติ ตนออนผิดปกติ เมล็ดสดไมงอก และ
เมล็ดตาย ตามหลักการประเมินความงอกของ International Seed Testing Association (ISTA) โดยนับเฉพาะ
ตนออนปกติครั้งแรก 7 วันหลังเพาะเมล็ด (first count) และนับครั้งสุดทาย (final count) 21 วันหลังเพาะเมล็ด
โดยนับตนออนปกติ ตนออนผิดปกติ เมล็ดสดไมงอก และเมล็ดตาย (ISTA, 2011) จากนั้นคํานวณความงอกของ
เมล็ดพันธุเปนเปอรเซ็นต
ความงอกของเมล็ดพันธุ (เปอรเซ็นต) = จํานวนตนออนปกติ x 100
จํานวนเมล็ดทั้งหมด
2. จํานวนวันที่เมล็ดมีรากงอก (days to emergence; DTE)
เพาะเมล็ดเชนเดียวกับการทดสอบความงอกมาตรฐาน ตรวจนับเมล็ดที่มีรากงอกยาวประมาณ 2
มิ ล ลิ เ มตร ทุ ก วั น เป น เวลา 21 วั น หลั ง เพาะเมล็ ด จากนั้ น คํ า นวณหาจํ า นวนวั น ที่ เ มล็ ด มี ร ากงอก จากสู ต ร
(Dhillon, 1995)
DTE (day) = (N1×D1) + (N2×D2) + …. + (Nn×Dn)
T
T
คือ จํานวนเมล็ดทั้งหมดที่มีการแทง radicle ออกมา
11
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N1, 2, …, n คือ จํานวนเมล็ดที่มีการแทง radicle ออกมาในวันที่ 1, 2, …, n (n=21)
D1, 2, …, n คือ จํานวนวันที่นับหลังจากเพาะเมล็ด 1, 2, …, n (n=21)
3. เวลาเฉลี่ยในการงอก (mean germination time; MGT)
เพาะเมล็ดเชนเดียวกับการทดสอบความงอกมาตรฐาน ตรวจนับตนออนปกติทุกวันเปนเวลา 21 วันหลัง
เพาะเมล็ด จากนั้นคํานวณหาเวลาเฉลี่ยในการงอก มีหนวยเปนวัน จากสูตร (Ellis and Roberts, 1980)
MGT (day) = (G1×D1) + (G2×D2) + …. + (Gn×Dn)
total germination
G1, 2, …, n คือ จํานวนตนออนปกติ ในวันที่ 1, 2, …, n (n=21)
D1, 2, …, n คือ จํานวนวันที่ 1, 2, …, n (n=21) นับหลังจากวันที่เพาะเมล็ด

ผลและวิจารณผลการทดลอง
1. ความงอก (germination)
การกระตุนความงอกของเมล็ดพันธุสนดําญี่ปุนกอนนําไปปลูก โดยการขลิบเปลือกเมล็ด (clipping)
การแชเมล็ดในน้ํา หรือสารละลาย GA3 เปนเวลา 48 ชั่วโมง ไมมีผลทําใหความงอกของเมล็ดแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ โดยเมล็ดมีความงอกประมาณ 74.00-88.00 เปอรเซ็นต (Table 1) อยางไรก็ตาม เมล็ดที่แช
ในน้ํา RO หรือเมล็ดที่แชในสารละลาย GA3 ความเขมขน 500 ppm มีแนวโนมทําใหเมล็ดมีความงอกสูงกวา
เมล็ดที่ไมกระตุนความงอก (control) อาจเปนเพราะน้ําหรือสารละลาย GA3 ที่ความเขมขน 500 ppm ชวย
สงเสริมกระบวนการเมแทบอลิซึมภายในเมล็ดในระหวางกระบวนการงอก โดยน้ําชวยทําใหเปลือกเมล็ดออนนุม
ซึมผานเขาไปภายในไดและชวยในการเคลื่อนยายสารอาหารตาง ๆ ที่เมล็ดเก็บสะสมไวใหสามารถนําไปใชได
รวดเร็วขึ้น สวนสาร GA3 ชวยยอยสลายอาหารสะสมภายในเมล็ด ทั้งยังเปนสารสงเสริมการเจริญเติบโตพืช โดย
ชวยเพิ่มกิจกรรมของเอนไซมตาง ๆ ได เชน α- และ β- amylase เพื่อยอยสลายแปงใหเปนน้ําตาล ใชใน
กระบวนการเมแทบอลิซึม จึงทําใหเมล็ดมีความงอกเพิ่มขึ้น (วันชัย, 2553) สวนการขลิบเปลือกเมล็ด (clipping)
มีแนวโนมทําใหเมล็ดมีความงอกต่ําที่สุด คือ 74.00 เปอรเซ็นต (Table 1) และพบเมล็ดตายเปนจํานวนมาก คือ
20 เปอรเซ็นต (Figure 3) อาจเปนเพราะการขลิบเปลือกเมล็ดเปนการทําใหเมล็ดมีชองเปดใหน้ําซึมผานเขาไปได
เร็วขึ้น แตรอยแผลอาจทําใหเชื้อราและแบคทีเรียเขาทําลายไดงาย หรือการขลิบเปลือกเมล็ดอาจไปโดนเอ็มบริโอ
ภายในเมล็ด ทําใหเอ็มบริโอไดรับความเสียหาย จึงทําใหเมล็ดตายได
Table 1 Germination of Japanese black pine seeds by different methods
Treatment
non-treated seeds (control)
clipping
soaking seeds in 0 ppm GA3 solution (RO water)
soaking seeds in 100 ppm GA3 solution
soaking seeds in 200 ppm GA3 solution

Germination (%)
85.00
74.00
87.00
83.00
78.00
12

การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 56

สาขาพืช

soaking seeds in 300 ppm GA3 solution
soaking seeds in 400 ppm GA3 solution
soaking seeds in 500 ppm GA3 solution
F-test
CV (%)

84.00
84.00
88.00
ns
11.24

ns Nonsignificant at the 0.05 propability level

วิธีการกระตุนความงอกของเมล็ดพันธุสนดําญี่ปุนไมมีผลทําใหตนออนผิดปกติแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ (Figture 1) โดยมีตนออนผิดปกติประมาณ 2.00-5.00 เปอรเซ็นต สวนใหญมีลักษณะเปลือก
เมล็ดติดอยูกับใบเลี้ยง

Abnormal seedling (%)

6

5.00

5

4.00

4
3
2

4.00

4.00

3.00

3.00

2.00

2.00

1
0
control

clipping 0 ppm
GA3
GA3

100 ppm 200 ppm 300 ppm 400 ppm 500 ppm
GA3
GA3
GA3
GA3
GA3
GA3
GA3
GA3
GA3
GA3
Treatment

Figure 1 Abnormal seedling of Japanese black pine seed by different methods
วิธีการกระตุนความงอกของเมล็ดพันธุสนดําญี่ปุนไมมีผลทําใหเมล็ดสดไมงอกแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ (Figure 2) โดยมีเมล็ดสดไมงอกเพียงเล็กนอยประมาณ 0-2.00 เปอรเซ็นต ซึ่งลักษณะเมล็ด
สดไมงอกเปนเมล็ดที่ดูดน้ําเขาไปได เมล็ดมีขนาดใหญขึ้นเล็กนอย แตไมมีการงอกของเมล็ด แสดงวาเมล็ดโดย
สวนใหญไมมีการพักตัว
Fresh ungerminated seed (%)

2.5

2.00

2.0
1.5
1.0

1.00

1.00

0.5

0.00

0.0
control

clipping

0 ppm
GA3
GA3

0.00

0.00

0.00

0.00

100 ppm 200 ppm 300 ppm 400 ppm 500 ppm
GA3
GA3
GA3
GA3
GA3
GA3
GA3
GA3
GA3
GA3
Treatment

Figure 2 Fresh ungerminated seed of Japanese black pine seed by different methods
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วิธีการกระตุนความงอกของเมล็ดพันธุสนดําญี่ปุนไมมีผลทําใหเมล็ดตายแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ (Figure 3) โดยมีเมล็ดตายประมาณ 8.00-20.00 เปอรเซ็นต ซึ่งการขลิบเปลือกเมล็ด (clipping) พบ
เมล็ดตายมากที่สุด คือ 20.00 เปอรเซ็นต โดยถูกทําลายจากเชื้อรา และเมล็ดเนาเละจากเชื้อแบคทีเรีย อาจเปน
เพราะการขลิบเปลือกเมล็ดอาจไปทําลายเอ็มบริโอภายในเมล็ด หรือเกิดรอยแผลทําใหเชื้อราและแบคทีเรียเขา
ทําลายเมล็ดไดงาย
25
20.00

Dead seed (%)

20
15

18.00
13.00

12.00

12.00

9.00

8.00

10

14.00

5
0
control

clipping

0 ppm
GA3
GA3

100 ppm 200 ppm 300 ppm 400 ppm 500 ppm
GA3
GA3
GA3
GA3
GA3
GA3
GA3
GA3
GA3
GA3
Treatment

Figure 3 Dead seed of Japanese black pine seed by different methods
2. จํานวนวันที่เมล็ดมีรากงอก (days to emergence)
จํานวนวันที่เมล็ดมีรากงอกเปนคาที่แสดงความเร็วในการปรากฏรากของเมล็ด หากเมล็ดมีจํานวนวันที่
มีรากงอกนอยแสดงวาเมล็ดนั้นมีความแข็งแรงและเมล็ดสามารถงอกรากไดเร็ว (Dhillon, 1995) การกระตุน
ความงอกของเมล็ดพันธุสนดําญี่ปุนโดยการขลิบเปลือกเมล็ด (clipping) การแชเมล็ดในน้ํา หรือสารละลาย GA3
เปนเวลา 48 ชั่วโมง มีผลทําใหเมล็ดมีจํานวนวันที่เมล็ดมีรากงอกแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (Table
2) โดยเมล็ดที่แชในสารละลาย ความเขมขน 200 ppm มีจํานวนวันที่เมล็ดมีรากงอกเร็วที่สุด คือ 5.55 วัน ซึ่งไม
แตกตางทางสถิติกับเมล็ดที่แชในสารละลาย GA3 ความเขมขน 0 และ 300 ppm มีจํานวนวันที่เมล็ดมีรากงอก
6.17 และ 6.05 วัน ตามลําดับ เพราะสาร GA3 ชวยเพิ่มกิจกรรมของเอนไซมตาง ๆ เชน α- และ β- amylase เพื่อ
ยอยแปงใหเปนน้ําตาล ซึ่งใชในกระบวนการเมแทบอลิซึมหรือเอนไซม protease จะชวยยอยโปรตีนใหเปน
กรดอะมิโนเพื่อใชในกระบวนการเจริญเติบโต (วันชัย, 2553) สวนเมล็ดที่มีการขลิบเปลือกเมล็ด (clipping) มี
จํานวนวันที่เมล็ดมีรากงอกชาที่สุด คือ 7.75 วัน ซึ่งไมแตกตางกันทางสถิติกับเมล็ดที่ไมกระตุนความงอก
(control) โดยมีจํานวนวันที่เมล็ดมีรากงอก คือ 7.70 วัน เพราะการขลิบเมล็ดอาจทําใหเกิดความเสียหายตอ
โครงสรางภายในเมล็ด อาจทําใหเมล็ดงอกชา สวนเมล็ดที่ไมกระตุนความงอก (control) มีเปลือกเมล็ดที่หนาแข็ง
ทําใหน้ําและออกซิเจนซึมผานเขาไดอยางชา ๆ จึงใชเวลาในการงอกนาน
3. เวลาเฉลี่ยในการงอก (mean germination time)
เวลาเฉลี่ยในการงอกเปนคาที่แสดงความเร็วในการงอกของเมล็ด หากเมล็ดที่มีเวลาเฉลี่ยในการงอก
นอยแสดงวาเมล็ดนั้นงอกไดเร็ว (Ellis and Roberts, 1980) การกระตุนความงอกของเมล็ดพันธุสนดําญี่ปุนดวย
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การขลิบเปลือกเมล็ด (clipping) การแชเมล็ดในน้ํา หรือสารละลาย GA3 เปนเวลา 48 ชั่วโมง มีผลทําใหเมล็ดมี
เวลาเฉลี่ยในการงอกแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (Table 2) โดยเมล็ดที่แชในสารละลาย GA3 ความ
เขมขน 200 ppm มีเวลาเฉลี่ยในการงอกเร็วที่สุด คือ 11.77 วัน ซึ่งไมแตกตางทางสถิติกับเมล็ดที่แชใน
สารละลาย GA3 ความเขมขน 0 100 300 400 และ 500 ppm โดยเมล็ดมีเวลาเฉลี่ยในการงอกประมาณ 11.9212.80 วัน เพราะการแชเมล็ดในน้ํา หรือสารละลาย GA3 สามารถกระตุนความงอกของเมล็ดได โดยน้ําทําให
เปลือกเมล็ดออนนุม น้ําซึมผานเขาไปภายในไดเร็ว เมล็ดจึงงอกไดเร็ว สวนสาร GA3 ชวยสงเสริมการงอกของ
เมล็ด กระตุนการเจริญเติบโตของเซลล และเปลี่ยนระดับความสมดุลของฮอรโมนภายในเมล็ด จึงทําใหเมล็ดงอก
ไดเร็วขึ้น (จวงจันทร, 2529) สวนเมล็ดที่มีการขลิบเปลือกเมล็ด (clipping) มีเวลาเฉลี่ยในการงอกชาที่สุด คือ
13.47 วัน ซึ่งไมแตกตางทางสถิติกับเมล็ดที่ไมกระตุนความงอก (control) โดยมีเวลาเฉลี่ยในการงอก คือ 13.20
วัน อาจเปนเพราะการขลิบเปลือกเมล็ดทําใหเกิดความเสียหายกับโครงสรางภายในเมล็ด จึงทําใหเมล็ดงอกชา
สวนเมล็ดที่ไมกระตุนความงอก (control) มีเปลือกหนาแข็งจึงทําใหน้ําซึมผานเขาไปภายในเมล็ดชา เมล็ดจึงงอก
ชา
ดังนั้น การกระตุนความงอกของเมล็ดพันธุสนดําญี่ปุนดวยการแชเมล็ดในสารละลาย GA3 ความเขมขน
500 ppm เปนเวลา 48 ชั่วโมง มีแนวโนมทําใหเมล็ดมีความงอกสูงที่สุด คือ 88.00 เปอรเซ็นต มีจํานวนวันที่เมล็ด
มีรากงอกไดเร็ว 6.65 วัน และมีเวลาเฉลี่ยในการงอกเร็ว 11.92 วัน เมื่อเปรียบเทียบกับเมล็ดที่ไมกระตุนความ
งอก (control) มีความงอก85.00 เปอรเซ็นต มีจํานวนวันที่เมล็ดมีรากงอกชาที่สุด คือ 7.70 วัน และมีเวลาเฉลี่ย
ในการงอกชาที่สุด คือ 13.20 วัน
Table 2 Days to emergence (DTE) and mean germination time (MGT) of Japanese black pine seed
by different methods
DTE
(days)
7.70 a1/
7.75 a
6.17 bc
6.42 b
5.55 bc
6.05 bc
6.27 b
6.65 b
*
6.91

Treatment
non-treated seeds (control)
clipping
soaking seeds in 0 ppm GA3 solution (RO water)
soaking seeds in 100 ppm GA3 solution
soaking seeds in 200 ppm GA3 solution
soaking seeds in 300 ppm GA3 solution
soaking seeds in 400 ppm GA3 solution
soaking seeds in 500 ppm GA3 solution
F-test
CV (%)
1/

MGT
(days)
13.20 a
13.47 a
11.92 cd
12.35 bcd
11.77 cd
12.05 cd
12.50 bcd
12.80 bcd
*
4.99

Means in the same column followed by a same letter are not significantly difference at p ≤ 0.05 by Duncan’s new multiple
range test
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สรุป
การกระตุนความงอกของเมล็ดพันธุสนดําญี่ปุนดวยการแชเมล็ดในสารละลาย GA3 ความเขมขน 500
ppm เปนเวลา 48 ชั่วโมง มีแนวโนมทําใหเมล็ดมีความงอกสูงที่สุด คือ 88.00 เปอรเซ็นต มีจํานวนวันที่เมล็ดมี
รากงอกไดเร็ว 6.65 วัน และมีเวลาเฉลี่ยในการงอกเร็ว 11.92 วัน เมื่อเปรียบเทียบกับเมล็ดที่ไมกระตุนความงอก
(control) มีความงอก 85.00 เปอรเซ็นต มีจํานวนวันที่เมล็ดมีรากงอกชาที่สุด คือ 7.70 วัน และมีเวลาเฉลี่ยใน
การงอกชาที่สุด คือ 13.20 วัน
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ผลของสารผสมที่ใชรวมกับวัสดุปลูกทีม่ ีตอเชื้อราสาเหตุโรคพืช
และเชื้อเห็ดสาเหตุการผุพังของวัสดุปลูก
The effect of mixture substances used in substrate culture on pathogenic fungi and
the decay mushrooms
ญาณิศา แกวบังวัน1 ชัยณรงค รัตนกรีฑากุล1* และ รัติยา พงศพิสุทธา1
Yanisa Kaeobangwan1, Chainarong Rattanakreetakul1* and Ratiya Pongpisutta1

บทคัดยอ
การศึกษาผลของสารผสมที่ใชรวมในการปลูกพืชในวัสดุปลูก ตอการเจริญเติบโตของเชื้อรา Pythium
sp., Sclerotium rolfsii, Rhizoctonia solani และเชื้อเห็ดสาเหตุการผุพังของวัสดุปลูก ในระดับหองปฏิบัติการ
ทดสอบกับสารผสมและสารปรับปรุงดิน 5 ชนิด ไดแก humic acid, fulvic acid, chito-oligo saccharide,
chitosan, benzothiadiazole ที่ความเขมขน 0, 500, 1000, 2000 ppm พบวา การทดสอบใน poisoned food
และ soil extracted สําหรับสารชนิดเดียวกัน จะพบวา humic acid. Fluvic acid. chito-oligo saccharide และ
chitosan มีผลในทางการกระตุนการเจริญของเชื้อรา สําหรับสาร benzothiadiazole มีผลในการยับยั้งการ
เจริญเติบโตของเชื้อ การทดสอบผลของสารผสมโดยการฉีดพนกับตนเมลอน พบวาสาร chito-oligo saccharide
และ chitosan มีผลในทางกระตุนการเจริญของตนเมลอนไดดี แตสาร benzothiadiazole ทําใหความสูงของเม
ลอนนอยกวาชุดควบคุม เมือ่ ทดสอบการปลูกเชื้อลงบนลําตนเมลอนที่ไดรับสาร พบวา ลําตนของเมลอนที่ไดรับ
chito-oligo saccharide สามารถยับยั้งการทําลายของเชื้อรา S. rolfsii และเชื้อเห็ดสาเหตุการผุพังของวัสดุปลูก

ABSTRACT
Effects of the mixtures substances for substrate cultivation on growth of fungi as Pythium sp.,
Sclerotium rolfsii, Rhizoctonia solani and the decay mushrooms were tested in vitro. Five mixtures
substances and soil conditioners including humic acid, fulvic acid, chito-oligo saccharide, chitosan,
benzothiadiazole were tested at concentrations of 0, 500, 1000 and 2000 ppm. In both poisoned food
and soil extracted test, the results showed that humic acid, chito-oligo saccharide and chitosan could
promote the fungal growth except benzothiadiazole was inhibited to the fungi. In melon treated with
the substances chito-oligo saccharide and chitosan were promoted the plant growth but not in
benzothiadiazole treated plant. The fungi were inoculated to the treated melon stem. The result
showed the melon treated with chito-oligo saccharide could reduced the infected lesion from R.
solani, S. rolfsii and the decay mushroom.
Key Words: Humic acid, Fulvic acid, Benzothaiadizote, soil extract medium
* Corresponding author; e-mail address: crattan99@yahoo.com
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คํานํา
การปลูกพืชโดยไมใชดิน เปนการปลูกพืชในวัสดุใด ๆ ที่ไมใชดิน เชน ปลูกในทราย กรวด หิน วัสดุ
อินทรีย เชน แกลบ กาบมะพราว ขุยมะพราว ขี้เลื่อย หรือการปลูกในน้ําที่มีธาตุอาหารของพืชละลายปนอยู
(เมธิน, 2536) การปลูกพืชโดยไมใชดินนั้นเปนการปลูกพืชในวัสดุปลูก (Styer and Koranski, 1997) เพื่อเพิ่ม
ปริมาณ และคุณภาพของผลผลิต โดยสามารถควบคุมน้ํา ความอุดมสมบูรณของธาตุอาหารได (Resh, 1978;
Doulas, 1985)
สารปรับปรุงดิน คือสารที่ไดจากธรรมชาติหรือสารสังเคราะหที่ใชเพื่อปรับปรุงคุณสมบัติทางกายภาพ
หรือทางเคมีของดิน ใหเหมาะสมตอการเจริญเติบโตของพืช (คณะกรรมการกําหนดมาตรการควบคุมการผลิต
และจําหนายสารปรับปรุงดิน, 2542) สารปรับปรุงดินที่มีจําหนายมีหลายประเภท เชน ปุยอินทรีย สารอินทรีย
ธรรมชาติ สารอินทรียสังเคราะห เชน กรดฮิวมิก กรดฟูลวิก เปนตน รวมถึงสารผสมหรือสารเดี่ยวจากสารอนินท
รียหรือสารเคมี (ปยะ, 2556) เชน ยิปซัม ซีโอไลต แคลเซียมพอลิซัลไฟด เปนตน การใชสารปรับปรุงดินสามารถ
ใชเพื่อปรับปรุงสมบัติทางกายภาพในระหวางการเตรียมดินแลว ยังมีการใชโดยการฉีดพน สารปรับปรุงดิน
นอกจากมีประโยชนเพื่อสงเสริมการเจริญเติบโตของพืชแลว ยังสามารถกระตุนการตอบสนองตอเชือ้ ราสาเหตุ
โรคพืช โดยAbdel-Monaim (2011) ไดศึกษาการใช benzothiadiazole และ humic acid เพื่อเหนี่ยวนําความ
ตานทานโรคเหี่ยวในถั่วเหลืองที่เกิดจากเชื้อ Fusarium sp. การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ไดทดสอบสารผสมและสาร
ปรับปรุงดินในสภาพการฉีดพนเพื่อผลิตเมลอนในระบบวัสดุปลูก เพื่อศึกษาผลของสารมีตอการเจริญของเมลอน
และผลที่มีตอเชื้อราสาเหตุโรคในดิน เพื่อใชเปนแนวทางในการผลิตพืชดวยวัสดุปลูกตอไป

อุปกรณและวิธีการ
1. ผลของสารผสมและสารปรับปรุงดินตอการเจริญเติบโตของเชื้อราสาเหตุโรคพืชและเชื้อเห็ดสาเหตุ
การผุพังของวัสดุปลูก ในหองปฏิบัติการ
1.1 การเตรียมเชื้อราและเชื้อเห็ด
เชื้อรา Pythium sp, S. rolfsii, R. solani นํามาจากหองปฏิบัติการสรีรวิทยา และหองปฏิบัติการรา
วิทยา คณะเกษตร กําแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และแยกเชื้อเห็ดที่พบในบริเวณของวัสดุปลูกที่ผุพัง
และเห็ดออรินจิ ไดจากการแยกเชื้อดวยวิธี tissues transplanting technique (Agrios, 1978) นําเชื้อราไปเพิ่ม
ปริมาณเสนใยบนอาหาร PDA (potato dextrose agar) เพื่อใชในการทดลองตอไป
1.2 การศึกษาผลของสารผสมและสารปรับปรุงดินตอการเจริญเติบโตของเชื้อราสาเหตุโรคพืช
และเชื้อเห็ดสาเหตุการผุพังของวัสดุปลูกดวยวิธี Poisoned food technique
ทดสอบประสิทธิภาพของสารผสมและสารปรับปรุงดินในการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อ Pythium
sp., S. rolfsii, R. solani และเชื้อเห็ดสาเหตุการผุพังของวัสดุปลูกในระดับหองปฏิบตั ิการ ดวยวิธี Poisoned
food technique (Agrios, 1978) ทําการทดลองโดยการวางแผนการทดสอบแบบ CRD จํานวน 6 ซ้ํา ทดสอบกับ
สารผสมและสารปรับปรุงดินทางการคา 5 ชนิด ไดแก humic acid (100%), fulvic acid (100%), chito-oligo
saccharide (60%), chitosan (80%), benzothiadiazole (100%) จํานวน 4 ความเขมขนที่ 0, 500, 1000,
2000 ppm ตามที่ Abdel Monaim (2001) และ El-Ghamry (2009) ไดทําการศึกษาไว ผสมในอาหาร PDA
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จากนั้นเทลงในจานเลี้ยงเชื้อ ยายชิ้นวุนที่มีปลายเสนใยเชื้อราทดสอบขนาดเสนผานศูนยกลาง 0.5 เซนติเมตร
นําไปบมที่อุณหภูมิหอง บันทึกผลการทดลองโดยวัดเสนผานศูนยกลางขนาดโคโลนีของเสนใยทีเ่ จริญเติบโต และ
การสรางเม็ด sclerotium และนําขอมูลที่ไดไปวิเคราะหคาเฉลี่ยทางสถิติ
1.3 การศึกษาผลของสารผสม และสารปรับปรุงดินตอการเจริญเติบโตของเชื้อราสาเหตุโรค
พืช และเชื้อเห็ดสาเหตุการผุพังของวัสดุปลูกจาก soil extract medium
เตรียม soil extract medium ตามวิธีการของ Subba Rao (1977) โดยนําวัสดุปลูก 200 กรัม ที่ผสมสาร
ผสมและปรับปรุงดินทางการคาจํานวน 5 ชนิด ไดแก humic acid ที่ 0.04 กรัม, fulvic acid ที่ 0.25 กรัม, chitooligo saccharide ที่ 0.5 มิลลิลิตร, chitosan ที่ 0.5 มิลลิลิตร และ benzothiadiazole ที่ 0.25 กรัม และผสมน้ํา
500 มิลลิลิตร นําไปเขยา 12 ชั่วโมงและนําไปสกัดดวยหมอนึ่งความดันไอ (autoclave) ที่อุณหภูมิ 121 องศา
เซลเซียส ความดัน 15 ปอนดตอตารางนิ้ว เปนเวลา 15 นาที กรองสวนใสและปรับปริมาตรใหได 500 มิลลิลิตร
ปรับ pH 6.8 เติมผงวุน 7.5 กรัม นําไปฆาเชื้อดวยหมอนึ่งความดันไอที่ 121 องศาเซลเซียส ความดัน 15 ปอนด
ตอตารางนิ้ว เปนเวลา 15 นาที ทําการทดสอบประสิทธิภาพการยับยั้งการเจริญของเสนใยเชื้อราทดสอบจากสาร
สกัดจากดินที่ผสมสารปรับปรุงดิน 7 ชนิด วางแผนการทดสอบแบบ CRD ทําการปลูกเชื้อ และตรวจวัด
เชนเดียวกับการทดลองในหัวขอ 1.2
2. การศึกษาผลของสารผสม และสารปรับปรุงดินตอการเจริญเติบโตของเมลอน ในสภาพโรงเรือน
2.1 การเตรียมวัสดุปลูก และการเตรียมสารปรับปรุงดิน
วัสดุปลูกพื้นฐานที่ใชในการทดลองจะเปนอินทรียวัตถุ ประเภท กาบมะพราวสับ ขุยมะพราว ขี้เถาแกลบ
ใชกาบมะพราวสับ และขุยมะพราว ที่ผานการแชน้ํา 48 ชั่วโมง ผสมกาบมะพราวสับ ขุยมะพราว ขี้เถาแกลบ ใน
อัตราสวน 2:1:1 โดยปริมาตร ตามลําดับ บรรจุในถุงพลาสติกขนาด 10 x 15 นิ้ว สําหรับปลูกตนกลา โดยผสมกับ
humic acid 10 กรัมตอถุง เปนวัสดุปลูกพื้นฐาน
เตรียมสารผสมที่ใชในการทดสอบ เพื่อการฉีดพนลงผิวใบ โดยใชปริมาณตามที่ฉลากแนะนําดังนี้ fulvic
acid ในอัตรา 0.25 กรัม ตอน้ํา 500 มิลลิลิตร, chito-oligo saccharide(BIG®) ในอัตรา 0.5 มิลลิลิตร ตอน้ํา 500
มิลลิลิตร, chitosan (ไคโตซานตราปลามังกร®) ในอัตรา 0.5 มิลลิตร ตอน้ํา 500 มิลลิลิตร และ
benzothiadiazole ในอัตรา 0.25 กรัม ตอน้ํา 500 มิลลิลิตร ตามรายงานของ Abdel-Monaim et al. (2011)
2.2 การทดสอบสารผสมเพื่อการปลูกเมลอน ในระบบ substrate culture
ทําการเพาะเมลอนจากเมล็ด โดยแชเมล็ดในน้ําอุนนาน 5 นาที และนําไปบมใหความชื้นในที่มืดเปน
ระยะเวลา 2 วัน นําไปเพาะลงในพีทมอส เมือ่ อายุตนกลา 2 สัปดาห ยายตนกลาลงถุงที่บรรจุวัสดุปลูก และให
สารผสมและสารปรับปรุงดินที่เตรียมไวตามอัตราในขอ 2.1 ทําการฉีดพนบนผิวใบทั่วทัง้ ตน ครั้งละ 20 มิลลิลิตร
ทุก 7 วัน จํานวน 2 ครั้ง บันทึกผลความสูง ขอใบ และน้าํ หนักสดสวนลําตนเหนือดิน เมื่อครบกําหนด 21 วัน
2.3 การศึกษาการเขาทําลายของเชื้อราสาเหตุโรคพืช และเชื้อเห็ดสาเหตุการผุพังของวัสดุ
ปลูกดวยการปลูกเชื้อลงบนตนเมลอนทีไ่ ดรับสารผสม
ทดสอบความสามารถในการเกิดแผลบนตนเมลอนที่ไดรับสารผสมและปรับปรุงดิน โดยนําตนเมลอน
จากการทดลองขอ 2.2 นํามาปลูกเชื้อดวยเสนใยของเชื้อรา Pythium sp., S. rolfsii, R. solani และเชื้อเห็ด
สาเหตุการผุพังของวัสดุปลูก ทําแผล 3 แผลตอเชื้อรา โดยใชเข็มเขี่ยปลายแหลมทําแผลบนลําตนเมลอน วางดวย
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ชิ้นวุนที่มีเสนใยของเชื้อราลงบนแผล บนลําตนเมลอนในกลองพลาสติก ที่ชื้น เปนเวลา 48 ชั่วโมง ทีอ่ ณ
ุ หภูมิหอง
ตรวจวัดขนาดของแผลที่เชื้อราเขาทําลายภายหลังการวางเชื้อไว 2 วัน

ผลและวิจารณผลการทดลอง
ผลของสารผสม และสารปรับปรุงดินตอการเจริญเติบโตของเชื้อราสาเหตุโรคพืช และเชื้อเห็ดสาเหตุ
การผุพังของวัสดุปลูกดวยวิธี Poisoned food technique
จากการศึกษาผลของสารปรับปรุงดิน ไดแก humic acid, fulvic acid, chito-oligo saccharide,
chitosan, benzothiadiazole ที่ความเขมขน 0, 500, 1000, 2000 ppm. ตอการเจริญเติบโตของเชื้อราสาเหตุ
โรคพืช ไดแก Pythium sp., S. rolfsii, R. solani และและเชื้อเห็ดสาเหตุการผุพังของวัสดุปลูกดวยวิธี poisoned
food technique พบวา benzothiadiazole ที่ความเขมขน 2000 ppm มีผลในการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อ
ราทุกชนิดอยางมีนัยสําคัญยิ่งในทุกสารทดสอบ ที่ 3.47, 3.48, 3.40, 3.22, 1.85 และ 1.23 ตามลําดับ (Table 1)
และจะสังเกตไดวามีการยับยัง้ การสรางเม็ด sclerotium ของ S. rolfsii, R. solani และพบวา สารปรับปรุงดิน
ชนิด fulvic acid 500 ppm,1000 ppm และ 2000 ppm ทําใหเชื้อรา R. solani และเห็ดออรินจิ เจริญเติบโตได
ดีกวาเชื้อในชุดควบคุมที่ 8.90, 8.90, 8.77, 5.60, 5.10 และ 4.55 ตามลําดับ (Table 1) ในขณะที่เชื้อเห็ดทั้งสาม
ชนิดมีการเจริญไดดีกวาชุดควบคุมบนอาหารที่ผสมสาร fulvic acid และ humic acid อยางมีนัยสําคัญ
โดยเฉพาะสาร fulvic acid สอดคลองกับรายงานของ Lodhi et al. (2013) ไดรายงานไววา humic acid สงเสริม
การเจริญเติบโตของเชื้อราโรคพืช
ผลของสารผสม และสารปรับปรุงดินตอการเจริญเติบโตของเชื้อราสาเหตุโรคพืช และเชื้อเห็ดสาเหตุ
การผุพังของวัสดุปลูกดวยวิธี Soil extract medium
จากการศึกษาผลของสารผสมและสารปรับปรุงดิน ไดแก humic acid, fulvic acid, chito-oligo
saccharide, chitosan, benzothiadiazole, ตอการเจริญเติบโตของเชื้อราสาเหตุโรคพืช ไดแก Pythium sp., S.
rolfsii, R. solani และเชื้อเห็ดสาเหตุการผุพังของวัสดุปลูกดวยวิธี Soil extract medium พบวา สารทดสอบกลุม
สารผสมและสารปรับปรุงดินทุกชนิดไมมีผลตอการยับยั้งเชือ้ รา R. solani ในขณะที่ S.rolfsii มีอัตราการ
เจริญเติบโตเพียง 4.02 เซนติเมตร บนอาหาร soil extracted ที่ผสม benzothiadiazole สําหรับเชื้อรา Pythium
sp. มีการเจริญเติบโตเพียง 4.98 เซนติเมตร ถูกยับยั้งโดยสาร chito oligo saccharide เมื่อเทียบกับสารตัวอื่น
ในกลุมเชื้อเห็ดทั้งสามชนิดจะพบวาสารแตละชนิดมีผลเพียงเล็กนอย (Table 2)
ผลของการปลูกเมลอนในระบบ substrate culture ที่เสริมดวยสารผสม และสารปรับปรุงดิน
ทํายายตนกลาเมลอนลงปลูกในวัสดุปลูกที่มสี าร humic ผสมเปนพื้นฐาน พรอมฉีดพนดวยสารผสม
และสารปรับปรุงดิน ไดแก fulvic acid, chito-oligo saccharide, chitosan, benzothiadiazole กับตนกลาเม
ลอนเมื่ออายุ18 วัน ทําการวัดความสูง จํานวนขอใบของตนเมลอน (Table 3) พบวา humic acid ซึ่งใชเปน
พื้นฐานในการชวยใหเมลอนเจริญเติบโตไดดี สอดคลองกับ Mylonas and Mccant (1980) ที่พบวาการใช
humic acid ทําใหตนยาสูบมีความสูง และจํานวนรากมากขึ้น และ Seenivasan and Senthilnathan (2017) ได
ทดลองใช humic acid กับตนกลวย พบวา สงเสริมการเจริญเติบโตไดดี สําหรับผลของสารผสม และสารปรับปรุง
ดินที่ฉีดพน พบวา chitosan และ chito-oligo saccharide ทําใหพืชเจริญไดมากสุด ทั้งนี้ไมมีผลตอจํานวนขอที่
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พืชสราง สําหรับ benzothiadiazole มีผลทําใหความสูงลดลง แตมีจํานวนขอที่ปกติ ซึ่งตางจาก Abdel-Monaim
et al. (2011) กลาววา การใช humic acid คูกับ benzothiadiazole ทําใหถั่วเหลืองเจริญเติบโตดีและกระตุน
กลไกธรรมชาติใหพืชตานทานโรคได
Table 1 Growth rate of Pythium sp., Rhizoctonia solani, Sclerotium roflsii, White mushroom, Yellow
mushroom, Eringii mushroom at different concentrations of mixtures substances and soil
conditioners with poisoned food technique
Treatment
Mycelium growth (cm)
Control
HA 7/ 500 ppm
HA 1000 ppm
HA 2000 ppm
FA 8/ 500 ppm
FA 1000 ppm
FA 2000 ppm
CS 9/ 500 ppm
CS 1000 ppm
CS 2000 ppm
CH 10/ 500 ppm
CH 1000 ppm
CH 2000 ppm
BZ 11/ 500 ppm
BZ 1000 ppm
BZ 2000 ppm
F-test
CV (%)

R S 1/
3.90bc
8.87a
8.83a
8.87a
8.90a
8.90a
8.77a
4.05bc
3.73cd
3.43d
4.17b
4.02bc
4.15b
4.10bc
4.03bc
3.47d
**
3.28

S R 2/
6.95abcd
7.40a
7.52a
6.67bcde
7.23ab
7.28ab
7.05abc
6.23de
6.27de
5.90e
6.18e
6.45cde
6.48cde
4.47f
3.78g
3.48g
**
6.37

P 3/
6.99d
6.72de
6.87de
6.62de
6.65de
6.65de
6.48e
8.13ab
7.80bc
7.58c
8.30a
7.83bc
7.90bc
5.25f
4.43g
3.40h
**
3.33

W M 4/
6.80bc
6.80bc
6.58c
6.35c
7.25ab
7.15ab
7.43a
5.13de
5.25def
5.22de
5.38d
5.67d
5.47d
4.83e
3.62f
3.22f
**
4.74

Y M 5/
2.18cde
2.22cd
2.10cdef
2.20cde
2.68ab
2.77a
2.78a
2.15cdef
2.08cdef
2.08cdef
2.33bc
2.32bc
2.22cd
1.78f
1.95def
1.85ef
**
8.94

E M 6/
1.84efg
2.15ef
2.77d
2.42de
4.55c
5.10b
5.60a
1.53gh
1.72fgh
1.72fgh
1.27h
1.33gh
1.42gh
1.25h
1.28gh
1.23h
**
12.89

*Means within a column under each factor, means followed by a same letter are not significantly difference at the 95% level by
DMRT
** significant at p≤0.01
Yellow mushroom at 4 day 9/
chito-oligo saccharide
1/
Rhizoctonia solania at 1 day 5/
chitosan
2/
Sclerotium rolfsii at 3 day
6/
Eringii mushroom at 6 day 10/
3/
Pythium sp at 1 day
7/
humic acid
11/
benzothiadizoe
4/
White mushroom at 4 day
8/
fulvic acid
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Table 2 Growth rate of Pythium sp., Rhizoctonia solani, Sclerotium roflsii, White mushroom, Yellow
mushroom, Eringii mushroom at different concentrations of mixtures substances and soil
conditioners with soil extract medium
Treatment
Mycelium growth (cm)
1/
2/
RS
SR
P 3/
W M 4/
Y M 5/
E M 6/
PDA
2.88b
8.95a
5.90b
3.23abc
2.63ab
2.08d
Soil Extract
3.75a
6.63bc
5.98b
2.55d
2.33b
3.03bc
7/
HA
3.82a
6.78bc
6.87a
3.37a
3.45a
3.87a
8/
FA
4.13a
6.72bc
5.99b
3.32ab
2.60ab
3.30b
CS9/
4.07a
6.80b
4.98c
2.90bcd 3.15ab
2.50cd
CH10/
4.00a
6.40bc
6.65a
3.10abc
2.72ab
3.38ab
11/
BZ
4.18a
4.02d
6.77a
3.05abc
2.67ab
2.75c
F-test
**
**
**
**
*
ns
CV (%)
8.92
5.58
3.43
8.31
18.33
9.74
*Means within a column under each factor, means followed by a same letter are not significantly difference at the 95% level by
DMRT
** significant at p≤0.01
* significant at p≤0.05
ns non-singnificant difference
Yellow mushroom at 4 day 9/
chito-oligo saccharide
1/
Rhizoctonia solania at 1 day 5/
chitosan
2/
Sclerotium rolfsii at 3 day
6/
Eringii mushroom at 6 day 10/
3/
Pythium sp at 1 day
7/
humic acid
11/
benzothiadiazole
4/
White mushroom at 4 day
8/
fulvic acid

Table3 Plant height and number of node of melon after treated with soil conditioners
Treatment
Height (cm)
Number of node
Before 7 days 14 days 21 days 7 days 14 days 21 days
treated
control substrate
4.63
15.50 47.50a 28.67c
4.50
10.13
9.83b
(no humic)
control
5.25
7.88
11.25b 124.67ab 6.88
9.50
20.50a
fulvic acid
4.88
14.13 40.13a 87.50ab
4.38
8.38
17.17a
chito-oligo saccharide
5.44
15.88 40.63a 122.50ab 5.13
8.38
20.50a
chitosan
5.81
15.13 45.75a 128.33a
5.13
7.75
19.83a
benzothiadiazole
5.06
17.25 37.63a 77.83bc
4.63
4.38
20.83a
F-test
ns
ns
*
**
ns
ns
**
CV (%)
30.85 47.86
59.55
40.25
89.29
50.36
19.29
22
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Means within a column under each factor, means followed by a same letter are not significantly difference at the 95% level by
DMRT
** significant at p≤0.01
* significant at p≤0.05
ns non-singnificant difference

Table 4 Disease lesion on melon stem after treated with soil conditioners
Growth rate
Disease lesion on induced melon stem (cm)
1/
RS
S R 2/
P 3/
W M 4/
Y M 5/
control
fulvic acid
chito-oligo saccharide
chitosan
benzothaiadizote
F-test
CV (%)
ns non-singnificant difference
1/
Rhizoctonia solania
3/
Pythium sp.
5/
Yellow mushroom

1.93
1.83
1.93
2.77
2.17
ns
21.10

3.27
3.23
1.70
3.17
2.53
ns
25.96

9.20
9.00
8.67
9.33
9.17
ns
10.19
2/
4/
6/

1.93
1.53
1.27
2.17
1.40
ns
23.84

0
0
0
0
0
ns
0

E M 6/
0
0
0
0
0
ns
0

Sclerotium rolfsii
White mushroom
Eringii mushroom

ผลของการศึกษาการทําใหเกิดโรคของเชื้อราสาเหตุโรคพืช และเชือ้ เห็ดสาเหตุการผุพังของวัสดุปลูก
ดวยวิธีการปลูกเชื้อ
จากการนําสวนของตนพืชที่ไดรับสารปรับปรุงดินจํานวน 2 ครั้ง ภายหลังการตรวจวัดการเจริญเติบโต
และน้ําหนัก ไดนํามาทําการปลูกเชื้อราสาเหตุโรคพืช และเชื้อเห็ดสาเหตุการผุพังของวัสดุปลูก ดวยการปลูกเชื้อ
ลงบนตนพืช พบวา เมลอนที่ฉีดพนดวย chito-oligo saccharide สงผลตอการเขาทําลายของ Rhizoctonia
solani และ white mushroom ทําใหมีขนาดแผลที่นอยกวาชุดควบคุม ในขณะที่ Sclerotium rolfsii จะทําใหเชื้อ
งอกไดดีบนตนเมลอนที่ไดรับ chitosan และ benzothiadiaole (Table 4)

สรุป
ผลของสารปรับปรุงดิน humic acid มีผลตอการเจริญเติบโตของเมลอน มีคาเฉลี่ยที่ 124.67 เซ็นติเมตร
และเมื่อใชคูกับ chitosan จะเห็นไดวา ตนเมลอนมีความสูงเฉลี่ย 128.33 เซนติเมตร และ fulvic acid สงผลให
เชื้อราสาเหตุโรคการเจริญเติบโตไดดี รวมไปถึงเชื้อเห็ดสาเหตุการผุพังของวัสดุปลูก จากการทดลองดวยวิธี
poisoned food และ soil extract ในขณะที่ benzothiadiazole ที่ความเขมขน 2000 ppm มีผลในการยับยั้งการ
เจริญเติบโตของเชื้อรา และเชือ้ เห็ดได ที่ 3.47, 3.48, 3.40, 3.22, 1.85 และ 1.23 ตามลําดับ โดยสาร chitooligo saccharide จะมีผลตอการพัฒนาของเมลอนไดดี ที่ 128.33 เซนติเมตร และยังทําใหการเกิดโรคในลําตน
ไดนอยกวา ที่ 1.93, 1.70, 8.86 ตามลําดับ
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ผลของสารควบคุมการเจริญเติบโตพืชตอการพัฒนาดอกและการติดผลของมะยงชิด
Effect of Plant Growth Regulators on Flower Development and Fruit Set of Marian Plum
(Bouea burmanica Griff.)
อดิสร อรามรัตน1* และ ชินวัฒน ยัพวัฒนพันธ2
Adison Aramrat1* and Chinawat Yapwattanaphun2

บทคัดยอ
ศึกษาผลของชนิดและความเขมขนของสารควบคุมการเจริญเติบโตของพืชที่มีตอการพัฒนาของดอก
และการติ ด ผลของมะยงชิ ด โดยการติ ด เครื่ อ งหมายที่ ช อ ดอกของมะยงชิ ด ระยะก อ นดอกบาน 1 วั น พ น
สารละลาย CPPU ความเขมขน 12.5, 25 และ 50 ppm สารละลาย GA3 ความเขมขน 75, 150 และ 300 ppm
สารละลาย 2,4-D ความเขมขน 5, 10 และ 20 ppm พบวา การพนสารละลาย GA3 ที่ระยะกอนดอกบาน 1 วัน
มีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญ คือที่ความเขมขน 300 ppm มีความกวาง ความยาว และความหนาขั้วของชอ
ดอกมากที่สุดที่ 71.27 มิลลิเมตร 120.01 มิลลิเมตร และ 2.97 มิลลิเมตร ตามลําดับ สาร GA3 ที่ความเขมขน
150 ppm และ 75 ppm มีความกวาง ความยาว และความหนาขั้วของชอดอกรองลงมาตามลําดับ การพน
สารละลาย CPPU มีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญ คือที่ความเขมขน 50 ppm มีการติดผลมากที่สุด 8.02 ผล
สาร CPPU ที่ความเขมขน 25 ppm กับ 12.5 ppm มีการติดผลรองลงมาคือ 6.14 ผล กับ 1.42 ผล ตามลําดับ

ABSTRACT
Types and concentrations of plant growth regulators (PGRs) on flower development and fruit
set in Marian Plum, inflorescences were sprayed 1-2days before an thesis with CPPU at
concentrations of 12.5, 25 or 50 ppm; GA3 at concentrations of 75, 150 or 300 ppm; and 2,4-D at
concentrations of 5, 10 or 20 ppm. The results showed that 300 ppm GA3 had the widest
inflorescences and the longest inflorescences and the most Petiole Thickness- 71.27, 120.01, and
2.97 mm. respectively. 150 ppm GA3 and 75 ppm GA3 had the widest inflorescences, the longest
inflorescences and the widest inflorescences respectively. The inflorescences were sprayed with 50
ppm CPPU showed the highest number of fruit set (mean 8.02 fruits), while CPPU at 25 ppm and 12.5
ppm showed the lowest fruit set of 6.14 and 1.42 fruits, respectively.

Key Words: flowering, fruit set, fruit drop
*Corresponding author; e-mail address : Adison_394@hotmail.com
1
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
1
Graduate School, Kasetsart University, Chatuchak, Bangkok 10900
2
ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
2
Department of Horticulture, Faculty of Agriculture, Kasetsart University, Chatuchak, Bangkok 10900
25

สาขาพืช

การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 56

คํานํา
มะยงชิดเปนไมผลเขตรอน มีถิ่นกําเนิดทางเอเชียตะวันออกเฉียงใต (ทวีศักดิ์, 2542) อยูในวงศ
Anacardiaceae ชื่อวิทยาศาสตรวา Bouea burmanica Griff. ชื่อสามัญ Marian plum มะยงชิดเปนไมผล
พื้นเมืองชนิดหนึ่งของประเทศไทย (ทวีศักดิ์, 2539; สมบัติ, 2550) มะยงชิดเปนไมผลที่เริ่มมีความสําคัญทาง
เศรษฐกิจเพิ่มมากขึ้น แมจะยังไมแพรหลายในตลาดมากนักแตดวยคุณภาพ รสชาติ และสีสัน ทําใหมะยงชิดเปน
ไมผลที่มีราคาคอนขางสูง เปนไมผลที่ปลูกไดดีในดินเกือบทุกชนิด ทนทานตอสภาพดิน น้ํา อากาศ ที่แหงแลง
ผลผลิตมีรสชาติดีและมีคุณคาทางอาหารสูง สวนใหญจะมีผลผลิตออกสูตลาดในชวงเดือนกุมภาพันธถึงเดือน
มีนาคมของทุกป ในประเทศไทยพบวามีพื้นที่ปลูกมะยงชิดประมาณ 20,201 ไร ผลผลิต 2,726,660 กิโลกรัม
ผลผลิตเฉลี่ย 348 กิโลกรัมตอไร ราคาที่เกษตรกรขายเฉลี่ย 87.34 บาทตอกิโลกรัม (กรมสงเสริมการเกษตร,
2556) มะยงชิดสามารถปลูกไดทั่วทุกภาคของประเทศไทย ทนตอสภาพแหงแลง มีโรคและแมลงรบกวนนอย
การดูแลรักษา และเก็บผลผลิตจึงคอนขางงาย ผลมีรูปราง ผิว และสีสันสวยงาม ผลมีรสชาติดี มีคุณคาทาง
อาหารสูง มะยงชิดจะออกดอกเพียง 2 ครั้งตอป ในชวงเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม อากาศหนาวเย็นชวยกระตุน
การออกดอก ทั้งนี้ขึ้นอยูกับสภาพความพรอมของตนในการสะสมอาหารดวย (ทองดี, 2539; เมืองไมผล, 2548;
รักษเกษตร, 2551)
มะยงชิดในจังหวัดนครนายกจะมีการออกดอกในชวงเวลาที่จํากัดอยูแคในชว งเดือนพฤศจิกายนธันวาคม ถาในปนั้นสภาพอากาศไมเหมาะสมจะทําใหมะยงชิดมีปญหาในการพัฒนาของดอกและการติดผล ทํา
ใหผลผลิตลดลงอยางมาก หรืออาจจะไมมีผลผลิตเลย และที่ผานมายังไมมีงานวิจัยที่ศึกษาผลของสารควบคุม
การเจริญเติบโตพืชที่มีตอการพัฒนาดอกและการติดผลของมะยงชิด
ในปจจุบันนี้มีการศึกษาสารควบคุมการเจริญเติบโตพืชที่ชวยเพิ่มอัตราการติดผลในพืชได มีรายงานวา
การใช NAA ที่ความเขมขน 200 ppm พนกับมะมวงเขียวเสวยระยะออกดอก สามารถเพิ่มดอกสมบูรณเพศ เพิ่ม
เปอรเซ็นตชอดอกที่ติดผล และจํานวนผลเฉลี่ยตอชอได (สัมฤทธิ์, 2534) การใชสาร 1-(2-chloro-4-pyridyl) 3phynylurea (CPPU) ความเขมขน 0, 20, 40 และ 60 ppm พนกับมะมวงพันธุน้ําดอกไม ระยะชอดอกมีอายุ 10
วัน พบวาชอดอกที่ไดรับสารที่ความเขมขน 60 ppm จะมีการติดผลสูงสุดหลังจากใหสาร 7 วัน (สุรนันต และกุศล
, 2540) ดังนั้นในการทดลองนี้ จึงทําการศึกษาชนิดและความเขมขนของสารควบคุมการเจริญเติบโตพืชที่มีตอ
การพัฒนาของดอกและการติดผลของมะยงชิด

อุปกรณและวิธีการ
ทําการทดลองกับตนมะยงชิดอายุประมาณ 5 ป ที่มีความสมบูรณของตนใกลเคียงกันจํานวน 5 ตน ติด
เครื่องหมายที่ชอดอกของมะยงชิดระยะกอนดอกบาน 1 วัน (ชอดอกยอยยังไมบาน) พนสารละลาย 1. Control
2. GA3 75 ppm 3. GA3 150 ppm 4. GA3 300 ppm 5. CPPU 12.5 ppm 6. CPPU 25 ppm 7. CPPU 50
ppm 8. 2,4-D 5 ppm 9. 2,4-D 10 ppm 10. 2,4-D 20 ppm โดยใชกระบอกฉีดพนที่ชอดอก ชอละ 1 ครั้ง
รวม 10 treatments วางแผนการทดลองแบบสุมสมบูรณ (Completely Randomized Design) มี 50 ซ้ํา ซ้ําละ 1
ชอ หลังจากพนสาร 7 วันทําการวัดความกวาง และความยาวของชอดอก และความหนาขั้วของชอดอก นับ
จํานวนผลที่ติดตอชอหลังพนสารละลายแลว 14 วัน ทําการทดลองที่สวน นพรัตน ของคุณ อํานวย หงษทอง อําเภอ
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เมือง จังหวัด นครนายก และหองปฏิบัติการกลาง หอง ก 415 ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
วิทยาเขตบางเขน กรุงเทพฯ ตั้งแตเดือนธันวาคม พ.ศ. 2558 - เดือนเมษายน พ.ศ. 2559

ผลการทดลอง
จากการศึกษาการใหสารควบคุมการเจริญเติบโตพืชทั้งสามชนิดกับมะยงชิดในระยะกอนดอกบาน 1
วันนั้น พบวา ความกวางของชอดอกมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ชอดอกที่พนดวยสาร GA3
ความเขมขน 300 ppm มีความกวางชอดอกมากที่สุดคือ 71.27 มิลลิเมตร ชอดอกที่พนดวยสาร GA3 ความ
เขมขน 75 ppm และชอดอกที่พนดวยสาร GA3 ความเขมขน 150 ppm มีความกวางชอดอกรองลงมาที่ 65.36
มิลลิเมตร และ 65.34 มิลลิเมตร ตามลําดับ ชอดอกที่พนดวยสาร CPPU มีความกวางชอดอกนอยที่สุด พบวาชอ
ดอกที่พนดวยสาร CPPU ความเขมขน 50 ppm มีความกวางชอดอกนอยที่สุดคือ 43.69 มิลลิเมตรซึ่งไมมีความ
แตกตางกับชอดอกที่พนดวยสาร CPPU ความเขมขน 25 ppm ที่มีความกวาง 44.21 มิลลิเมตร ชอดอกที่พนดวย
สาร 2,4-D ความเขมขน 5 ppm 2,4-D ความเขมขน 10 ppm CPPU ความเขมขน 12.5 ppm ชุดควบคุม และ
2,4-D ความเขมขน 20 ppm มีความกวางชอดอกรองลงมาที่ 53.47 มิลลิเมตร 49.97 มิลลิเมตร 49.28
มิลลิเมตร 48.00 มิลลิเมตร และ 46.87 มิลลิเมตร ตามลําดับ (Table 1)
ความยาวของชอดอกมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ชอดอกที่พนดวยสาร GA3 ความ
เขมขน 300 ppm มีความยาวชอดอกมากที่สุดคือ 120.01 มิลลิเมตร ชอดอกที่พนดวยสาร GA3 ความเขมขน
150 ppm และ GA3 ความเขมขน 75 ppm มีความยาวชอดอกรองลงมาที่ 114.04 มิลลิเมตร และ 110.15
มิลลิเมตร ตามลําดับ ชอดอกที่พนดวยสาร CPPU มีความยาวชอดอกนอยที่สุด พบวาชอดอกที่พนดวยสาร
CPPU ความเขมขน 50 ppm มีความยาวชอดอกนอยที่สุดคือ 71.34 มิลลิเมตร ซึ่งไมมีความแตกตางกับชอดอก
ที่ไมไดรับสารที่มีความยาวชอดอกที่ 74.63 มิลลิเมตร ชอดอกที่ไดรับสาร 2,4-D ความเขมขน 5 ppm 2,4-D
ความเขมขน 20 ppm CPPU ความเขมขน 12.5 ppm 2,4-D ความเขมขน 10 ppm และ CPPU ความเขมขน 25
ppm มีความยาวชอดอกที่ 85.86 มิลลิเมตร 80.95 มิลลิเมตร79.64 มิลลิเมตร 78.34 มิลลิเมตร และ 75.07
มิลลิเมตร ตามลําดับ (Table 1)
ความหนาขั้วของชอดอกมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ชอดอกที่พนดวยสาร GA3 ความ
เขมขน 300 ppm มีความหนาขั้วของชอดอกมากที่สุดคือ 2.97 มิลลิเมตร ชอดอกที่พนดวยสาร GA3 ความ
เขมขน 150 ppm มีความหนาขั้วของชอดอกรองลงมาที่ 2.81 มิลลิเมตร ชอดอกที่พนดวยสาร GA3 ความเขมขน
75 ppm มีความหนาขั้วของชอดอกที่ 2.79 มิลลิเมตร ซึ่งมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติกับชอดอกที่
พนดวยสาร GA3 ความเขมขน 300 ppm ชอดอกที่ไมไดพนสารมีความหนาขั้วของชอดอกนอยที่สุดที่ 2.29
มิลลิเมตร ชอดอกที่พนดวยสาร 2,4-D ความเขมขน 20 ppm 2,4-D ความเขมขน 5 ppm CPPU ความเขมขน
25 ppm CPPU ความเขมขน 12.5 ppm 2,4-D ความเขมขน 10 ppm และ CPPU ความเขมขน 50 ppm มี
ความหนาขั้วของชอดอกรองลงมา 2.76 มิลลิเมตร 2.69 มิลลิเมตร 2.53 มิลลิเมตร 2.47 มิลลิเมตร 2.33
มิลลิเมตร และ 2.31 มิลลิเมตร ตามลําดับ (Table 1)
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จํานวนผลตอชอดอกมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ชอดอกที่พนดวยสาร CPPU ความ
เขมขน 50 ppm มีจํานวนผลตอชอมากที่สุดที่ 8.02 ผล ซึ่งมีความแตกตางกับชอดอกที่พนสาร CPPU ความ
เขมขน 25 ppm มีจํานวนผลตอชอที่ 6.14 ผล ชอดอกที่พนสาร CPPU ความเขมขน 12.5 ppm GA3 ความ
เขมขน 300 ppm GA3 ความเขมขน75 ppm GA3 ความเขมขน 150 ppm 2,4-D ความเขมขน 20 ppm 2,4-D
ความเขมขน 10 ppm 2,4-D ความเขมขน 5 ppm และชอดอกที่ไมไดรับสาร มีจํานวนผลตอชอที่ 1.42 ผล 0.70
ผล 0.66 ผล 0.50 ผล 0.04 ผล 0.00 ผล 0.00 ผล และ 0.00 ผล ตามลําดับ (Table 1)
Table 1 Inflorescences width, inflorescences length and inflorescences base width and number of
fruits per inflorescence of Marian Plum after PGRs applications.
Teatment

Inflorescences
width
(Millimeters)
48.00 ab1/

Inflorescences
length
( Millimeters)
74.63 ab1/

Inflorescences
base width
( Millimeters)
2.29 a1/

Number of fruits
per inflorescences
(Fruits)
0.00 a1/

75 ppm GA3

65.36 d

110.15 e

2.79 d

0.66 a

150 ppm GA3

65.34 d

114.04 e

2.81 de

0.50 a

300 ppm GA3

71.27 e

120.01 f

2.97 e

0.70 a

12.5 ppm CPPU

49.28 bc

79.64 bc

2.47 ab

1.42 a

25 ppm CPPU

44.21 a

75.07 ab

2.53 bc

6.14 b

50 ppm CPPU

43.69 a

71.34 a

2.31 a

8.02 c

5 ppm 2,4-D

53.47 c

85.68 d

2.69 cd

0.00 a

10 ppm 2,4-D

49.97 bc

78.34 bc

2.33 a

0.00 a

20 ppm 2,4-D

46.87 ab

80.95 cd

2.76 d

0.04 a

F-test

*

*

*

*

CV %

25.69

24.50

18.85

244.57

control

* Statistically significant difference
The average followed by a letter of the same vertical no satistically significant difference.
Compared by Duncan’s New Multiple Range Test at 95% confidence.

1/
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วิจารณผล
การศึกษาการใหสารควบคุมการเจริญเติบโตพืชตอการพัฒนาดอกและการติดผลของมะยงชิด พบวา
การใชสารละลาย GA3 ทําใหความกวาง ความยาว และความหนาขั้วของชอดอกมากที่สุดที่ ความเขมขน 300
ppm มีความกวาง ความยาว และความหนาขั้วของชอดอกมากที่สุด สาร GA3ที่ความเขมขน 150 และ 75 ppm
มีความกวาง ความยาว และความหนาขั้วของชอดอก รองลงมาตามลําดับ สาร GA3 มีบทบาทในการสงเสริมการ
ยืดตัวของผนังเซลล โดย GA3 ไปสงเสริมการแบงเซลล และการยืดตัวของเซลล (Taiz and Zeiger, 1991) ดวย
เหตุนี้จึงทําใหชอดอกที่ไดรับสาร GA3 มีความกวาง ความยาว และความหนาขั้วของชอดอก มีคามากที่สุดเมื่อ
เทียบกับชอดอกอื่น และการใชสาร GA3 ที่ความเขมขนที่มากขึ้น ก็จะสงผลใหความกวาง ความยาว และความ
หนาขั้วของชอดอกมากขึ้นดวย สาร GA3 นี้สามารถใชเพิ่มขนาดของชอดอกมะยงชิดได ทั้งนี้อาจจะมีการใชที่
ความเขมขนมากขึ้นก็จะสามารถทําใหชอดอกมีขนาดใหญขึ้น และยังสามารถเพิ่มคุณภาพขอชอดอกไดมากขึ้น
การใชสารละลาย CPPU ชวยเพิ่มการติดผลได เนื่องจากสาร CPPU เปนสารที่อยูในกลุมของสารไซโต
ไคนิน ซึ่งสารนี้มีผลในการชักนําใหรังไขของพืชพัฒนาจนสมบูรณไดในชวงของการออกดอก (Goodwin and
Merve, 1983) สาร CPPU ที่ความเขมขน 50 ppm มีการติดผลมากที่สุด และสาร CPPU ที่ความเขมขน 25 และ
12.5 ppm จะมีการติดผลรองลงมา ตามลําดับ ซึ่งสอดคลองกับการทดลองกอนหนานี้ที่มีรายงานวา การใชสาร
CPPU ที่ความเขมขน 0, 20, 40 และ 60 ppm พนชอดอกมะมวงพันธุน้ําดอกไม ระยะชอดอกมีอายุ 10 วัน
พบวาชอดอกที่ไดรับสาร CPPU ที่ความเขมขน 60 ppm จะมีการติดผลมากที่สุด จากรายงานยังบอกอีกวา สาร
CPPU ที่ความเขมขนสูงขึ้นจะมีการติดผลมากขึ้นดวย (สุรนันต และกุศล, 2540) สาร CPPU นี้สามารถใชเพิ่ม
การติดผลในมะยงชิดได แตจากการทดลองนั้นผลที่ติดจะไมสามารถพัฒนาตอไปจนถึงระยะที่เก็บเกี่ยวผลผลิต
ได อาจเนื่องมาจากปริมาณธาตุอาหารที่ไมเพียงพอ ทั้งนี้ควรมีการใหธาตุอาหารทางดิน และใหธาตุอาหารเสริม
ทางใบในชวงดอกบานดวย

สรุปผล
การพนสารละลาย GA3 ทําใหขนาดของชอดอกมะยงชิด ความกวาง ความยาว และความหนาขั้วของ
ชอดอกมะยงชิดที่พนดวยสาร GA3 มีความกวาง ความยาว และความหนาขั้วของชอดอกมากที่สุด สาร GA3 ที่
ความเขมขน 300 ppm มีขนาดชอดอกมากที่สุดคือ ความกวาง 71.27 มิลลิเมตร ความยาว 120.01 มิลลิเมตร
และความหนาขั้ว 2.97 มิลลิเมตร สาร GA3 ที่ความเขมขน 150 ppm และ 75 ppm มีความกวาง ความยาว และ
ความหนาขั้วของชอดอกรองลงมาตามลําดับ และการพนสารละลาย CPPU มีการติดผลมากที่สุด สาร CPPU ที่
ความเขมขน 50 ppm มีการติดผลมากที่สุดคือ 8.02 ผล สาร CPPU ที่ความเขมขน 25 ppm และ 12.5 ppm มี
การติดผลรองลงมาที่ 6.14 ผล กับ 1.42 ผล ตามลําดับ
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การพัฒนาสูตรอาหารทีจ่ าํ เพาะตอการแยกเชื้อราสาเหตุโรครากและโคนเนาของทุเรียน
Development of a Selective Medium for Fungal Pathogen isolation, Causing Root and
Stem Rot of Durian
กนกพร ฉัตรไชยศิริ1 , รัติยา พงศพิสุทธา1*และ ชัยณรงค รัตนกรีฑากุล1
Kanokphorn Chatchaisiri1 , Ratiya Pongpisutta1* and Chainarong Rattanakreetakul1

บทคัดยอ
โรคที่ทําลายทุเรียนแพรระบาดไดดี คือโรครากและโคนเนา เชื้อสาเหตุโรคนั้นจัดเปนเชื้อราในดิน สราง
สปอรที่สามารถเคลื่อนที่ไดจํานวนมาก สามารถพักตัวอยูใ นดินและในเนื้อเยื่อพืชไดเปนเวลายาวนาน การแยก
เชื้อราในดินนั้นคอนขางยาก จําเปนตองใชอาหารเลี้ยงเชื้อประเภทอาหารจําเพาะซึ่งตองเติมสารเคมีบางชนิดเพื่อ
ยับยั้งการเจริญของจุลินทรียอื่น อยางไรก็ตามสาร pentachloronitrobenzene (PCNB) นั้นไดถูกจัดอยูใน
สารเคมีที่ถูกสั่งหามการใช สําหรับวัตถุประสงคของงานวิจัยในครั้งนี้ คือการพัฒนาสูตรอาหารจําเพาะตอการ
แยกเชื้อราจากดินในแปลงทุเรียน โดยใช corn meal agar (CMA) ผสมกับสารปฏิชวี นะ (ampicillin, nystatin
และ rifampicin) และทดสอบสารเคมีกําจัดเชื้อรา เพื่อนํามาทดแทนสาร PCNB จํานวน 3 ชนิด ไดแก carboxin,
quintozene และ tebuconazole ผสม trifloxystrobin พบวาสารเคมีกําจัดเชื้อรา carboxin มีการยับยัง้ จุลินทรีย
อื่นไดดี ในขณะเดียวกันเชื้อราสาเหตุโรคสามารถเจริญบนอาหารจําเพาะได จากการแยกเชื้อบนอาหารดังกลาว
ไดเชื้อราจํานวน 5 ไอโซเลท เมื่อทําการจําแนกเชื้อสาเหตุโรคโดยอาศัยสัณฐานวิทยา พบเชื้อรา 2 สกุล คือ
Phytophthora spp. (4 ไอโซเลท) และ Pythium sp.(1 ไอโซเลท)

ABSTRACT
The most devastating diseases of durian is root and stem rot which causal agents are soil
fungi forming abundant of motile spore and capable of persisting in soil and plant tissue for long. Soil
fungi isolation is very difficult which needs to use selective medium added some chemicals to
suppress other organisms. However, one of the chemical like pentachloronitrobenzene (PCNB) was
put in a banned list of chemical. The aim of this study was to develop a selective medium for fungal
isolation from durian orchard soil using corn meal agar (CMA) mixed with antibiotics (ampicillin,
nystatin and rifampicin) and 3 fungicides to compensate PCNB as carboxin, quintozene and
tebuconazole mixed with trifloxystrobin. The result showed that carboxin was the greatest fungicide to
inhibit other soil fungi while fungal pathogen could grow on the medium. Using the selective medium.
5 isolates were seperated from the soil. Identification based on morphological characteristics; there
were 2 genera as Phytophthora spp. (4 isolates) and Pythium sp. (1 isolate).

Key Words: selective media, Phytophthora sp., Pythium sp.
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คํานํา
ทุเรียน ( Durio zibethinus Linn. ) จัดเปนไมผลเขตรอนในวงค Bombacaceae เจริญเติบโตไดดีใน
สภาพอากาศรอนชื้น แหลงปลูกทุเรียนที่สําคัญจึงพบมากในกลุมประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต (Nanthachai,
1994) ปจจุบันพบวาผลผลิตของทุเรียนมีปริมาณลดลงเนื่องจากประสบปญหาโรค และแมลงศัตรูพืชตลอดระยะ
ของการเจริญเติบโต เชน โรคใบติด โรคจุดสนิม โรคราสีชมพู และโรคแอนแทรคโนส เปนตน (สุชาติ, 2531) โรค
รากและโคนเนาของทุเรียน เปนปญหาของเกษตรกรมากที่สุด เนื่องจากในชวงฝนตกชุกจะทําใหมีการแพรระบาด
ของเชื้อโรครุนแรง ทําใหตนทุเรียนไดรับความเสียหายเปนอยางมากเชื้อรานี้เขาทําลายระบบรากทําใหรากทุเรียน
เนาเปนสีน้ําตาล เมื่อระบบรากถูกทําลาย ใบทุเรียนบริเวณปลายกิ่งจะแสดงอาการซีดเหลือง ชะงักการ
เจริญเติบโต สวนลักษณะอาการเนาที่โคนจะปรากฏแผลฉ่ําน้ําและเยิ้มออกมา เนื้อไมเปลี่ยนเปนสีน้ําตาลเขม
เมื่อลุกลามรอบโคนตนจะทําใหใบทุเรียนรวงและยืนตนแหงตาย (นิพนธ, 2542) จากรายงานของ Santoso et al.
(2015) พบวาเชื้อรา Pythium spp. และ Phytophthora spp. เปนสาเหตุที่ทําใหตนทุเรียนเกิดโรครากและโคน
เนา
การแยกเชื้อสาเหตุโรครากและโคนเนาของทุเรียนนั้น ทําไดคอนขางยาก เนื่องจากบริเวณตนทุเรียนนั้น
มีจุลินทรียในธรรมชาติคอนขางมากเชน แบคทีเรีย และเชื้อราซึ่งพบไดบอ ย ไดแก Mucor Rhizopus stolonifer,
Penicillium Aspergillous และ Rhizoctonia solani เปนตน เมื่อใชอาหารเลี้ยงเชื้อธรรมดา ไมสามารถแยกเชื้อ
สาเหตุโรคออกมาไดดีเทาที่ควร
เนื่องจากเชื้อจุลินทรียดังกลาวเจริญไดรวดเร็วดังนั้นการใชอาหารจําเพาะ
(selective medium) ในการแยกเชื้อสาเหตุโรคจึงเปนขั้นตอนที่สําคัญ จากรายงานของ Conway (1985) ที่
ศึกษาประสิทธิภาพของสารเคมี etaconazole (1.125% EC) ในการพัฒนาอาหารแยกเชื้อรา Pythium spp. จาก
ดินพบวาสารเคมีดังกลาวที่ผสมลงในสูตรอาหารจําเพาะ มีศักยภาพในการแยกเชื้อรา Pythium spp. จากดินได
สําเร็จ อยางไรก็ตามเมื่อความเขมขนของสารเคมีเพิ่มขึ้น พบวามีผลกระทบตอการเจริญของเชื้อรา Pythium sp.
แมสามารถเจริญไดบนอาหารแยกเชื้อนั้นได นอกจากนี้ยังมีรายงานของ Jeffers and Martin (1986) ได
เปรียบเทียบประสิทธิภาพของอาหารจําเพาะ Pythium medium (P10VP) และ Pythium selective medium
(P5ARP) ที่ใชแยกเชื้อรา Phytophthora spp. และ Pythium spp. ผลการทดลองพบวา อาหาร P5ARP ที่มีการ
เติม hymexazol (50 mg/L) มีประสิทธิภาพในการแยกเชื้อราทั้งสองสายพันธุจากชิน้ สวนพืชและดินไดดีกวา
อาหาร P10VP ในสูตรอาหารจําเพาะไดมีการผสมสารปฏิชีวนะ rifampicin nystatin และ ampicilin ซึ่งมี
ประสิทธิภาพในการควบคุมเชื้อจุลินทรียตางชนิดกัน คือ rifampicin หรือ rifampin เปนยาปฏิชวี นะที่ใชรักษาโรค
ที่เกิดจากการติดเชื้อจากแบคทีเรีย สวนสาร nystatin เปนยาปฏิชวี นะตอตานเชื้อรา และยีสต โดยเฉพาะเชื้อรา
จําพวก Candida หรือ Monilia และสาร ampicillin เปนยาปฏิชีวนะทีม่ ีชื่อทางการคาหลายชื่อ เชน amilin,
ampat, ampexin, ampicillin, pharmacia, ampicyn ออกฤทธิ์คลายกับ Benzypeni-Benzypenicillin โดยยานี้
สามารถควบคุมเชื้อแบคทีเรียได
ในป พ.ศ. 2556 สาร pentachloronitrobenzene (PCNB) ซึ่งเปนสารเคมีที่ผสมในอาหารจําเพาะ เชน
อาหาร P10VP และ P5ARP ไดถูกขึ้นทะเบียนบัญชีเปนวัตถุอันตรายโดยกระทรวงอุตสาหกรรม (ราชกิจจา
นุเบกษา, 2556) ดังนั้นจึงจําเปนตองหาสารเคมีที่มีศักยภาพเทียบเทากับสาร PCNB มาใชทดแทน ในการแยก
เชื้อสาเหตุโรครากเนาโคนเนาของทุเรียน ใหไดผลอยางมีประสิทธิภาพ โดยที่จุลินทรียอื่นในดินไมสามารถเจริญ
ได
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อุปกรณและวิธีการทดลอง
เก็บตัวอยางเชื้อราสาเหตุโรครากเนาโคนเนาของทุเรียน
เก็บตัวอยางดินรอบโคนตนทุเรียนที่แสดงลักษณะอาการรากและโคนเนา จากแหลงปลูกทุเรียนในเขต
จังหวัดจันทบุรี และ ศรีสะเกษ นํามาผึ่งใหแหงเปนระยะเวลา 6-12 ชั่วโมง จากนั้นใชโกรงบดดินใหละเอียด นําไป
เก็บที่อุณหภูมิ 14 องศาเซลเซียส เพื่อใชในการศึกษาตอไป
การทดสอบสูตรอาหารเพือ่ แยกเชื้อราสาเหตุโรครากและโคนเนาของทุเรียน
เตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อ corn meal agar (CMA) ที่ผสมสารปฏิชีวนะ 3 ชนิดไดแก ampicillin 10
มิลลิกรัม, nystatin 1,000 ไมโครลิตร, rifampicin 10 มิลลิกรัม และสารเคมีกําจัดเชื้อรา benlate 100 มิลลิกรัม
ซึ่งเรียกอาหารชนิดนี้วา BNPRA medium จากนั้นเลือกเติมสารเคมีกําจัดเชื้อรา carboxin (75%WP) หรือ
quintozene (24%EC) หรือ tebuconazole ที่ผสม trifloxystrobin (75%WG) อยางใดอยางหนึ่ง ใหมีความ
เขมขนสุดทาย 100 พีพีเอ็ม เมื่อผสมในอาหาร corn meal agar (CMA) 1,000 มิลลิลิตร สวนการทดลองชุด
ควบคุมเติมสารเคมี PCNB ความเขมขน 100 พีพีเอ็ม (Table 1)
Table 1 The components of selective medium formula to isolate Phytophthora and Pythium from
durian orchard soil using baiting method.
Selective medium
Component
1
2
3
4
BNRA medium
pentachloronitrobenzene (PCNB) (control)
Carboxin
Quintozene
tebuconazole mixed with trifloxystrobin
ชั่งตัวอยางดินที่มาจากแหลงที่เปนโรครากและโคนเนาของทุเรียน 15 กรัม ผสมน้ําสะอาดที่ผานการนึ่ง
ฆาเชื้อ จากนั้นตัดชิ้นวุนอาหารเลี้ยงเชื้อจําเพาะที่ผสมสารเคมีกําจัดเชื้อราแตละชนิด ขนาด 1 x 1 เซนติเมตร
นําไปแชในตัวอยางดินที่เก็บจากสวนทุเรียนที่พบปญหาโรครากและโคนเนา ที่ผสมน้ําสะอาด โดยวิธี baiting บม
ในที่มืดตลอด 24 ชั่วโมง เปนระยะเวลา 1-2 วัน จากนั้นลางชิ้นวุนดวยน้ําสะอาดนึ่งฆาเชื้อ 2-3 ครั้ง ซับใหแหง
ดวยกระดาษทิชชู และนําไปวางบนอาหาร CMA ที่ผสมสารเคมีกําจัดเชื้อราชนิดเดียวกัน บมใตแสง near UV
สลับมืด 12 ชั่วโมง ที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส เปนระยะเวลา 2-3 วัน บันทึกขอมูลลักษณะโคโลนีของเชื้อรา
เปาหมายที่เจริญบนอาหารจําเพาะ ไดแก Phytophthora และ Pythium จากนั้นนํามาทําใหบริสุทธิ์ดวยเทคนิค
hyphal tip บนอาหาร water agar (WA) นําเชื้อราที่ไดเลี้ยงใตแสง near UV สลับมืด 12 ชัว่ โมง บนอาหาร
carrot agar (CA) เปนระยะเวลา 2-3 วัน นําไปเก็บไวที่อณ
ุ หภูมิ 14 องศาเซลเซียสเพื่อใชศึกษาตอไป
การเปรียบเทียบลักษณะการเจริญของเชือ้ ราสาเหตุโรครากและโคนเนาของทุเรียนที่แยกเชื้อราสาเหตุ
โรคบนอาหารจําเพาะโดยศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยา
เลี้ยงเชื้อราสาเหตุโรคบนอาหาร potato dextrose agar (PDA) และ CA นําไปบมที่อุณหภูมิ 25 องศา
เซลเซียส ภายใตแสง near UV สลับมืด 12 ชั่วโมง เปนระยะเวลา 7 วัน บันทึกลักษณะโคโลนี และโครงสรางของ
เชื้อราภายใตกลองจุลทรรศน compound microscope ที่กําลังขยาย 40x
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ผลแลละวิจารณผลการทดลอ
ล
ง
เก็บตัวอยางเชื้อราสาเหตุ
ร
โรคครากและโคนนเนาของทุเรียน
จากการเเก็บตัวอยางดินบริ
น เวณรอบโโคนตนทุเรียนทีที่แสดงอาการรรากแผลสีน้ําตตาล และเเปลือกบริเวณ
ศ สะเกษ ไดตตัั วอยางดินจํานวนทั้งสิ้น 5
โคนตตนลอน เปนแผลสีน้ําตาล ฉ่ําน้ํา ในจังงหวัดจันทบุรี และจังหวัดศรี
ตัวอยาง จากจังหววัดจันทบุรี จํานวน
า 3 ตัวอยยาง ไดแก KL001 TM01 และะ KC01 และจจังหวัดศรีษะเกษ จํานวน 2
ตัวอยาง ไดแก SSSK01 และ SSK02
า
การแยกเชื้อราสาเหตุโรครากกและโคนเนาาของทุเรียน และการพัฒนาสูตรอาหาารแยกเชื้อจําเพาะ
จากการแแยกเชือ้ ราสาเหตุโรครากแลละโคนเนาของทุเรียนโดยใชวิวธิ ีการ batinng บนอาหาร จําเพาะ
BNPPRA บมใตแสง
ส near UV สลั
ส บมืดเปนระะยะเวลา 12 ชัว่ โมง ผลการรทดลองพบวา สามารถแยกกเชื้อราสาเหตุ
โรคไไดทั้งหมด 5 ไอโซเลท
ไ
ไดแกก KL01 TM01 KC01 SSKK01 และ SSKK02 โดยเชื้อราาในทุกไอโซเลลท มีการสราง
เสนใใยสีขาว เจริญแผ
ญ ราบไปกับผิวิ หนาอาหารรแยกเชื้อ มองเห็นไดคอนขางยาก
า
การพัฒนาสู
น ตรอาหารจจําเพาะสําหรับบแยกเชื้อราสาเหตุโรครากแและโคนเนาขอองทุเรียนโดยใใชสารเคมี
แ carboxin quintozene และ tebuconnazole ผสม ttrifloxystrobinn เพื่อทดแทนน
กําจััดเชื้อราจํานวนน 3 ชนิด ไดแก
สารเเคมี PCNB พบว
พ าอาหารแแยกเชื้อราที่มสีสวนผสมของสสาร carboxin มีประสิทธิภ าพในการแยกกเชื้อราสาเหตุ
โรครรากและโคนเนนาของทุเรียนไดดีที่สุด เชื้อรรา Phytophthhora spp.และะ Pythium ssp สามารถเจริญ
ิ บนอาหารร
แยกเชื้อดังกลาว มีการสรางเสนใยสี
น ขาว มองงเห็นชัดเจน เจริญรวดเร็วบนอาหารจําเพพาะเชื้อที่อายุ 3 วัน และยัง
สามารถยับยั้งการรเจริญของแบคคทีเรียและเชื้ออราอื่นได
ผลการทดลองไดคลายกับบการแยกเชื้อจากดิ
จ นโดยใช
อาหารจําเพาะที่ผสมสารเคมี PCNB
P
ซึ่งเปนชชุดควบคุม สวนบนอาหารจจําเพาะที่ผสมมสารเคมี quinntozene และ
tebuuconazole ผสสม trifloxystroobin นั้นพบวาามีการสรางเสสนใยสีขาวบนอาหาร มีการเเจริญของเสนใยค
ใ อนขางชา
บนออาหารจําเพาะะที่อายุ 3 วัน นอกจากนี
น
้ยังพพบแบคทีเรีย เจจริญอยูบนชินวุ
้น นของอาหารรแยกเชื้ออีกดวย (Figure1)

Figuure 1 Selecttive media mixed with (A) PCNB (control) (B)) carboxin ((C) quintozeene and (D)
tebucconazole mixxed with triflooxystrobin forr soil fungi deetection
สําหรับ carboxin เปนสารเคมีที่ใชในการควบคุมโรคเน
ม
าคอดินของพื
น
ช ที่เกิ ดจากเชื้อรา Rhizoctonia
solaani ซึ่งมีคุณสมมบัติเชนเดียวกักับสาร PCNBB จากรายงานขของ Csinos (1989) ที่ทํากาารศึกษาสาร PCNB
P
ในการ
ควบคุมโรคลําตนเน
เ าในถั่ว เกิดจากเชื้อรา RR. solani และะพบวาสารเคมีมี PCNB จํานนวน 3 ชนิด ไดแก PCNB
10G
G, PCNB-chlooropyrifos แลละ ethoprop PCNB 3-10G
G มีความสามมารถในการคววบคุมโรคดังกลลาวไดอยางมี
ประสิสิทธิภาพ นอกจากควบคุมโรคที่เกิดจากเชื้อรา R. soolani ได PCN
NB ยังมีความมสามารถในกาารควบคุมโรค
อื่นๆ อาทิ โรคสแคคปในมันฝรั่ง โรคราในหญ
โ
าสสนาม (AMVAAC, 2006)
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ในสวนขอองสารเคมี quuintozene แลละ tebuconazzol ผสม triflooxystrobin มี รายงานวาสาามารถควบคุม
เชื้อรรา R. solani ได
ไ เชนเดียวกัน (Chauhan eet al., 2008; Bag, 2009) แต
แ จากการทดดลองพบวาบนนอาหารที่ผสม
สารกกําจัดเชื้อราดังกล
ง าวมีการเจจริญของแบคทีทีเรียบางชนิดได
ไ อีกทั้งเชือราสาเหตุ
้อ
โรคครากและโคนเนาของทุเรียน
มีการเจริญที่คอนขขางชากวาอาหหารจําเพาะทีม่มีีสวนประกอบบของ carboxxin
ฒ ตรอาหหารแยกเชือจํ
้อ าเพาะโดย
การรแยกเชื้อราสสาเหตุโรครากและโคนเนนาของทุเรียน และการพัฒนาสู
ท
ศึกษษาลักษณะทาางสัณฐานวิทยา
จากการศึศึกษาลักษณะะเชื้อราที่แยกไไดจากดินแปลลงปลูกทุเรียนจจากจังหวัด จั ันทบุรี และศรีสี ะเกษ โดย
บ
้ยงเชื้อ และลักกษณะทางสัณฐานวิ
ณ
ทยา พบว
พ าเชือ้ ราไออโซเลท KL011 มีการสราง
ใชลักกษณะโคโลนีบนอาหารเลี
โคโลลนีสีขาว แผราบไปกั
า
บผิวหนนาอาหาร รูปรรางคลายกลีบกุ
บ หลาบ (rossaceous) เสนนใยหนาแนน และคอนขาง
เหนียยว ขนาดเสนผผานศูนยกลางงโคโลนีที่อายุ 5 วัน วัดไดประมาณ
ร
7.4-8.2 เซนติเมตร พบการสราง sporangium
มี ppapilla หลายรูรูปแบบเชน ellipsoid
e
oboovoid ovoid และรูปรางผิดปกติ
ด
(distorrted shapes)) มีขนาดของ
sporrangium ประะมาณ 6-10 x 7-13 ไมโครเมมตร สวน peddicel สั้น มีควาามยาวประมาาณ 1-2 ไมโครรเมตร จําแนก
เปนเเชื้อรา Phytopphthora sp. (Figure 2)

Figure 2 Colony typee of isolate KKL01 on (A) PDA
P with rosaaceous patteern
(B) CA andd (C-H) sporaangia with vaarious shapes.
ไอโซเลท TM01 มีการรสรางโคโลนีสีขาว แผราบไปปกับผิวหนาอาหาร คลายกกลีบกุหลาบ ลัักษณะเสนใย
คอนนขางเหนียว ขนาดเส
ข
นผานศู
น นยกลางโคโโลนีที่อายุ 5 วัน ประมาาณ 8.1-8.5 เซนติเมตร พบการสราง
sporrangium มี papilla
p
รูปราง ellipsoid obbturbinate ovoid ไปจนถึง limoniform พบ sporanggium มีขนาด
ประมมาณ 7-10x 9-13
9 ไมโครเมตร มี pediceel สั้น ประมาณ
ณ 1-3 ไมโครเมตร จําแนกไดดเปนเชื้อรา Phytophthora
P
sp. ((Figure3)

Figurs 3 Colony typee of isolate TM
M01 on (A) PDA
P with rosaaceous patteern
(B) CA andd (C-H)sporaangia with variation in shaapes.
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ไอโซเลท SSK01 มีการสร
า างโคโลนีสสีีขาว มีลักษณ
ณะฟูเล็กนอย คลายกลีบดออกไม (petallaate) ลักษณะ
เสนใใยคอนขางเหนีนียว ขนาดเสนผานศูนยกลลางโคโลนีที่อายุ
า 3 วัน ประะมาณ 9.0-9. 1 เซนติเมตร พบการสราง
sporrangium มี papilla และมีมีรูปราง ellip soid obturbinate ovoid ไปจนถึงรูปราางผิดปกติ โดดยมีขนาดของ
sporrangium ประะมาณ 10-15xx15-22 ไมโครรเมตร พบ peddicel สั้น วัดได
ไ ยาวประมาณ
ณ 1-4 ไมโครเมตร เชื้อรานีน้้
จัดเปปน homothallic thallus พบการสร
พ
าง oospore รูปรางกลม
า
ผนังเรียบหนามีการจจับของ antheeridium แบบ
paraagynous ขนาาดของ oospoore ประมาณ 12-15x15-177 ไมโครเมตร จําแนกไดเปนนเชื้อรา Phytoophthora sp.
(Figure 4)

Figuure 4 Colonyy type of isoolate SSK01 on (A) PDAA with petallaate pattern aand (B) CA with stellate
patternn (C-F) sporangia in varrious shapess and (G) antheridium aattaching oogonium and
(H-J) oospore
o
ไอโซเลท SSK02 มีการสรางโคโลนีสสีีขาว แผราบไไปกับผิวหนาอาหาร
อ
คลายกกลีบกุหลาบ ลัักษณะเสนใย
คอนนขางเหนียว ขนาดเสนผานศู
น นยกลางโคโลนีที่อายุ 5 วันประมาณ
ณ 7.2-8.1 เซนติเมตร พบการสราง
sporrangium หลาายรูปแบบตัง้ แต
แ ellipsoid llimoniform ovoid และ รูปร
ป างผิดปกติ มี ขนาดประมาาณ 7-12x1015 ไไมโครเมตร มีการสราง pappilla พบ paddicel สั้น วัดได
ไ ยาวประมาณ 1-2 ไมโครรเมตร จําแนกกไดเปนเชื้อรา
Phyttophthora spp.(Figure 5)

Figuurs 5 Colony type of isolaate SSK02 onn (A) PDA witth rosaceouss pattern (B) CA and (C-JJ) sporangia
with vaariation in shaapes.
ไอโซเลท KC01 มีการสร
า างโคโลนีนสีขาว ฟู ลักษณะเส
ก
นใยคคอนขางเหนียว ขนาดเสนผผานศูนยกลาง
โคโลลนีที่อายุ 3 วัน ประมาณ 8.9-9.0 เซนติเเมตร พบการสสราง sporanggium หลายรูปปแบบตั้งแต globose
g
และ
obtuurbinate ผนัังมีลักษณะขรุขระ sporangium มีขนาดประมาณ 10-20x12-22 ไมโครเมตร พบการสราง
oosppore รูปรางกกลม ผนังขรุขระ
ร มีโครงสรางลักษณะคลายหนามยื
า
่นอออกมา จัดเปน homothallicc thallus พบ
การจจับของ antheeridium แบบ paragynous
p
จําแนกไดเปนเชื
น ้อรา Pythiuum sp. (Figurre 6)
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Figuurs 6 Colony of isolate KCC01 on (A) PDDA (B) CA annd (C-F) oospore and (G--J) sporangiaa.
สําหรับการจําแนกเชื้อราสาเหตุโรครรากและโคนเนนาของทุเรียนเบืบื้องตนดวยสัณ
ณฐานวิทยาโดดยใช
หลักกเกณฑของ Errwin and Ribbeiro (1996) แและ Watanabe (1994) พบบวาสามารถจํจําแนกเชื้อราทีที่กอใหเกิดโรค
รากแและโคนเนาขอองทุเรียนได 2 สกุล ไดแก Phytophthorra และ Pythiuum สําหรับ PPhytophthoraa มีรายงานวา
เขาทําลายทุเรียนไไดนั้น คือ P. palmivora
p
ซึง่ สสอดคลองกับรายงานของ Santoso
S
et all. (2015) และะ Purwantara
et aal. (2004) ได
ไ ทําการจําแนนกเชื้อรา Pytthium cucurrbitearum, Pythium
P
vexa
xans, Pythium
m deliense,
Phyttophthora ciinnamomi แลละ Phytophthhora palmivoora ซึ่งเปนสาาเหตุโรคของทุทุเรียนในประเททศอินโดนีเซีย
นอกกจากนี้ยังมีรายยงานวาเชื้อรา Pythium แลละ Phytophthhora มากกวา 300 สายพันนธุ สามารถเขาทํ
า าลาย และ
กอใหหเกิดโรคกับพืชชนิดอื่นอีกดวย (Plaats-NNiterink, 19811 และ Park ett al.,2013)

สรุป
สารเคมีกํกําจัดเชื้อรา carboxin
c
มีปประสิทธิภาพใในการแยกเชือราสาเหตุ
้อ
โรคครากและโคนขของเนาทุเรียน
จากตัวอยางดินดีทีที่สุด สามารถใชทดแทนสารร PCNB ได โดยเชื
โ ้อราสาเหหตุสามารถเจริริญไดดีบนอาหารจําเพาะที่
อายุ 3 วัน และไมพบจุลินทรียชนิดอื่น เชื้อราทีที่ตรวจพบหลัังจากการแยกเชือ้ ราสาเหตุโโรคดวยอาหารจําเพาะ เมือ่
ทําการจําแนกโดยยใชลักษณะทาางสัณฐานวิทยยา พบวาสามารถจําแนกไดเปนเชื้อรา Phhytophthora sp.
s ไดจํานวนน
1 ไอโซ
4 ไออโซเลท คือไอโโซเลท KL01, TM01, SSK001 และ SSK02 และจําแนกกไดเชื้อรา Pythhium sp.ไดจานวน
ํ
เลท คือ KC01 สําหรับการจําแนกในระดั
า
บบสปชีสจะใชวธีธิ กี ารทางอณูชีชวี โมเลกุล แลละตรวจสอบลํลําดับนิวคลีโอ
ไทดต อไป
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การตอบสนองต่อสารเคมีกาจัดโรคพืชของเชื้อรา Trichoderma spp.
ที่แยกได้จากพื้นที่ปลูกทุเรียน จังหวัดจันทบุรี
The Fungicidal Sensitivity on Trichoderma spp. from Durian Orchard
in Chanthaburi Province
กนกกร นาคอ้น1* ชัยณรงค์ รัตนกรีฑากุล1 และ รัติยา พงศ์พิสุทธา1
Kanokkon Nakon1* , Chainarong Rattanakreetakul1 and Ratiya Pongpisutta1

บทคัดย่อ
การศึกษาผลกระทบของสารเคมีกาจัดเชื้อราต่อเชื้อรา Trichoderma spp. ทาการแยกเชื้อรา
Trichoderma spp. จากสวนทุเรียนในจังหวัดจันทบุรี ได้ทั้งหมด 14 ไอโซเลท เมื่อนามาทดสอบกับสารเคมีที่
เกษตรกรได้รับคาแนะนา ได้แก่ metalaxyl, benlate, carbendazim, thiophanate-methyl, iprodione และ
prochloraz ด้วยวิธี poisoned food ในอัตราทดสอบตามฉลาก พบว่า เชือ้ รา Trichoderma spp. สามารถเจริญ
ได้ในสารเคมีที่ทดสอบคือ metalaxyl และ iprodione เมือ่ ทาการตรวจสอบความสามารถในการเจริญของเชื้อรา
ที่ความเข้มข้นของสารกาจัดเชื้อราสูงขึ้น พบว่า เชื้อรา Trichoderma spp. สามารถเจริญได้บนอาหารผสม
metalaxyl ความเข้มข้น 900 ppm ซึ่งมากกว่าอัตราที่แนะนาถึง 6 เท่า โดยโคโลนีถูกยับยั้งเพียงเล็กน้อย ในขณะ
ทีก่ ารทดสอบกับ iprodione พบว่ามีเชือ้ ราที่แยกได้ 3 ไอโซเลทสามารถเจริญได้ ถึงแม้ความเข้มข้นของสาร
iprodione สูงถึงระดับ 1200 ppm ซึ่งแสดงถึง ความต้านทานของเชื้อรา Trichoderma spp. ที่พบในสภาพ
ธรรมชาติต่อสารกาจัดโรคพืช

ABSTRACT
The fungicidal sensitivity on Trichoderma spp. was concerned. Trichoderma spp. were
isolated from durian orchard from Chanthaburi. All 14 isolates of Trichoderma spp. were tested with
recommended fungicides as metalaxyl, benlate, carbendazim, thiophanate-methyl, iprodione and
prochloraz at recommended rate by poisoned food technique. The result showed that Trichoderma
spp. could be grown only in media contain with metalaxyl and iprodione. Trichoderma spp. were
tested on the additional higher concentrations of both fungicides. The metalaxyl concentration at 900
ppm or 6 folds of recommended rate, Trichoderma spp. could be grown with slightly colony inhibition.
Whilst the 1200 ppm iprodione treated, only three Trichoderma spp. isolates were observed. This
means some fungicidal resistance Trichoderma spp. have occurred in the durian orchard.
Key Words: Trichoderma spp., fungicides resistance, sensitivity
* Corresponding author; e-mail address: crattan99@yahoo.com
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คานา
การจัดการโรคพืชสามารถทาได้หลากหลายวิธีทั้งการเขตกรรม การใช้สารเคมี และการควบคุมโดยชีววิธี
การใช้ Trichoderma spp. ในการควบคุมโรคพืชถือเป็นการควบคุมโดยชีววิธีที่นิยมใช้อย่างแพร่หลาย เชือ้ รา
Trichoderma spp. สามารถเป็นปรสิตโดยการรัดหรือพันเส้นใยของเชื้อราสาเหตุโรคพืช และปล่อยเอนไซม์ ไค
ติเนส เซลลูเลส เพื่อย่อยสลายผนังเส้นใยของเชื้อราสาเหตุโรคพืช (จิระเดช, 2547) รวมทั้งยังช่วยส่งเสริมให้ต้น
พืชเจริญเติบโตได้ดี (Harman et al., 2004; Viterbo et al., 2007; Haggag and Mohamed, 2007) ทุเรียนเป็น
พืชหนึ่งชนิดที่มีการใช้เชื้อรา Trichoderma spp. ควบคู่กับสารเคมีเพื่อการควบคุมโรค (กรมวิชาการเกษตร,
2560) เพื่อควบคุมโรครากเน่าโคนเน่า จากเชื้อรา Phytophthora palmivora มีคาแนะนาโดยภาครัฐให้ใช้เชื้อรา
Trichoderma spp. และการใช้สารเคมี โดยเกษตรกรใช้สารเคมีในอัตราที่มากกว่าคาแนะนาบนฉลาก ส่งผลให้
เกิดปัญหาต่อเชื้อรา จุลินทรีย์ต่างๆ ในดิน การศึกษาครั้งนี้เป็นการตรวจสอบความอ่อนแอของเชื้อรา
Trichoderma spp. จากแปลงในจังหวัดจันทบุรี ต่อสารเคมีกาจัดโรคพืชที่มีการใช้ในสวนทุเรียนเป็นประจา
เพื่อให้ทราบถึงสภาพการตอบสนองต่อเชื้อรา Trichoderma spp. ในสภาพการผลิตปัจจุบนั

อุปกรณ์และวิธีการ
1. ศึกษาความแตกต่างของเชื้อรา Trichoderma spp. ที่แยกได้จากแปลงทุเรียน
เก็บรวบรวมดิน
รากและผิวเปลือกบริเวณโคนต้นทุเรียนจากสวนทุเรียนในท้องที่ของจังหวัดจันทบุรี
อาเภอท่าใหม่ จานวน 3 แหล่ง และอาเภอขลุง จานวน 2 แหล่ง โดยนาตัวอย่างดิน และตัวอย่างพืชมาแยกเชื้อรา
Trichoderma spp. จากนั้นสังเกตความแตกต่างของโคโลนีที่เกิดขึ้น โดยการเปรียบเทียบการเจริญของเชื้อราบน
อาหาร Potato Dextrose Agar (PDA) พร้อมตรวจสอบลักษณะของโคโลนีโดยสังเกต 3 ลักษณะ คือ การเจริญ
ของเส้นใยในวันที่ 2 , อัตราการเจริญของเส้นใยในวันที่ 2 และตาแหน่งการสร้างสปอร์ 3 ตาแหน่งคือ จุด
ศูนย์กลางโคโลนี กลางโคโลนี และขอบโคโลนี (Leahy et al.,1990) และตรวจสอบลักษณะของ phialide
phialospore และ chlamydospore ภายใต้กล้องจุลทรรศน์ เพื่อใช้ในการจาแนกสปีชีส์ตามวิธีของ Rifai (1969)
1.1. การแยกเชื้อรา Trichoderma spp.
ชั่งดินตัวอย่าง 25 กรัมต่อน้ากลั่นนึ่งฆ่าเชื้อ 250 มิลลิลิตร เขย่า 30 นาที หรือใช้รากทุเรียน
บดละเอียดทีผ่ สมน้ากลั่นนึ่งฆ่าเชื้อ อัตรา 1 กรัม ต่อน้า 10 มิลลิลิตร เจือจางตัวอย่างที่ 10 -4 นาสารแขวนลอยที่
เจือจาง 100 ไมโครลิตร เกลี่ยบนผิวหน้าอาหาร Rose Bengal Agar สาหรับผิวเปลือกโคนต้นทุเรียนทาการแยก
เชื้อราด้วยวิธี Tissue Transplanting Method ด้วยอาหาร Rose Bengal Agar และบ่มเชื้อที่อุณหภูมิห้อง 3-7
วัน สังเกตลักษณะโคโลนีของเชื้อ Trichoderma spp. และย้ายเชื้อราลงในอาหาร PDA เพื่อใช้ศึกษาต่อไป
1.2 การจาแนกนิดของเชื้อรา Trichoderma spp. โดยใช้เทคนิค Polymerase chain reaction
เตรียมเทคนิค polymerase chain reaction โดยนาเส้นใยเชื้อรา Trichoderma spp. ทีเ่ ลี้ยง
ในอาหาร Potato Dextrose Broth (PDB) เขย่าด้วยเครื่อง shaker 80 รอบต่อนาที นาน 5 วัน สกัดดีเอ็นเอของ
เชื้อราตามวิธีการของ Brandfass and Karlovsky (2008) นา DNA ที่ได้ไปทาปฏิกิริยา PCR โดยใช้ไพรเมอร์
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ITS1 (5’-TCTGTAGGTGAACCTGCGG-3’) และ ITS4 (5’- TCCTCCGCTTATTGATATGC-3’) (White et al.,
1990) ตรวจสอบลาดับนิวคลิโอไทด์และเทียบกับฐานข้อมูล NCBI เพื่อระบุชนิดของเชื้อรา Trichoderma spp.
2. ศึกษาการตอบสนองของเชื้อรา Trichoderma spp. ต่อสารเคมีกาจัดเชือ้ ราตามความเข้มข้นที่ฉลาก
แนะนา
นาเชื้อรา Trichoderma spp. มาทดสอบกับสารเคมีกาจัดโรคพืช 6 ชนิด ทีม่ ีรายงานความต้านทานใน
Fungicide Resistance Action Committee (FRAC, 2017) คือ metalaxyl, benlate, carbendazim,
thiophanate-methyl, iprodione และ prochloraz ความเข้มข้นตามฉลาก 150, 450, 500, 700, 750 และ 225
ppm ตามลาดับสาร โดยผสมลงในอาหาร PDA ย้ายเส้นใยเชื้อรา Trichoderma spp. วางลงบนอาหารทดสอบ
บ่มเชื้อในอุณหภูมิห้อง บันทึกการเจริญของเส้นใยเป็นเวลา 5 วัน
3. การตอบสนองของเชื้อรา Trichoderma spp. ต่อสารเคมีกาจัดเชื้อราที่ความเข้มข้นที่ระดับสูง
นาเชื้อรา Trichoderma spp. มาทดสอบกับสารเคมีที่ระดับความเข้มข้นสูงขึ้น โดยสารเคมี metalaxyl
ทีค่ วามเข้มข้น 150, 300, 600, 900 ppm และ iprodione ทีค่ วามเข้มข้น 400, 750, 800, 1200 ppm โดยผสม
ลงในอาหาร PDA และย้ายเส้นใยเชื้อรา Trichoderma spp. วางลงบนอาหารทดสอบ พร้อมบันทึกผลในช่วง 3-7 วัน

ผลและวิจารณ์ผลการทดลอง
การแยกเชื้อรา Trichoderma spp. จากแปลงทุเรียนและศึกษาความแตกต่างของเชื้อ
เชื้อรา Trichoderma spp. จากแปลงทุเรียน อาเภอท่าใหม่ และอาเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี (Table 1) ที่
แยกได้ ทัง้ หมด 14 ไอโซเลท เมื่อทาการศึกษาลักษณะความแตกต่างของเชื้อรา Trichoderma spp. โดยสังเกต
ลักษณะ ความแตกต่างของเส้นใย และอัตราการเจริญในวันที่ 2 ลักษณะของโคโลนี พบว่าเชื้อรา Trichoderma
spp.มีความแตกต่างกัน ดังแสดงใน Table 2
Table 1 Trichoderma spp. isolated from durian orchard in Chanthaburi
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Isolate from
Soil
Soil
Soil
Soil
Soil
Soil
Soil
Soil
Soil
Soil

Source
Thung bencha, Tha mai, Chanthaburi
Trok nong, Khlung, Chanthaburi
Trok nong, Khlung, Chanthaburi
Song phi nong, Tha mai, Chanthaburi
Song phi nong, Tha mai, Chanthaburi
Song phi nong, Tha mai, Chanthaburi
Sueng, Khlung, Chanthaburi
Sueng, Khlung, Chanthaburi
Thung bencha, Tha mai, Chanthaburi
Trok nong, Khlung, Chanthaburi
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Code of isolate
S1TT
S1TK
S2TK
S2ST
S1ST
S3ST
S1SK
S2SK
S2TT
S11TK
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Soil
Root
Root
Bark

Trok nong, Khlung, Chanthaburi
Song phi nong, Tha mai, Chanthaburi
Sueng, Khlung, Chanthaburi
Sueng, Khlung, Chanthaburi

S22TK
R1ST
R1SK
Ba2SK

เชื้อรา Trichoderma spp. ทั้ง 14 ไอโซเลท เมื่อนามาจาแนกลักษณะความแตกต่างโคโลนี ตามเกณฑ์
การบันทึกลักษณะของเชื้อที่ปรากฏของ Leahy et al. (1990) โดยสังเกตจาก สีของโคโลนี ลักษณะโคโลนี
(Table 2) พร้อมจาแนกด้วยลักษณะสัณฐาน พบว่าเป็นเชือ้ รา Trichoderma asperellum โดยมี phialospore
รูปร่างกลม ไปถึงรูปไข่ ขนาดเล็ก ผนังขรุขระเล็กน้อย และ phialide เป็นกลุ่ม รูปร่าง skittle-shape และ
conidiophore มีลักษณะแตกกิ่งก้าน (Rifai, 1969) (Figs. 1-4) ยืนยันถึงความแตกต่างของเชื้อโดยการ
ตรวจสอบด้วยเทคนิคชีวโมเลกุล
Table 2 Differentiation of Trichoderma spp. colony characteristics.
Isolate
Different of mycelium growth compared to average growth
Mycelium size (cm) ̅=4.47 Growth rate (cm/day) ̅=2.37
S1TT
S1TK
S2TK
S2ST
S1ST
S3ST
S1SK
S2SK
S2TT
S11TK
S22TK
R1ST
R1SK
Ba2SK

+0.28
+0.53
+0.43
+0.02
+0.20
+0.38
+0.01
-0.245
-0.5
-0.25
-0.27
-0.3
-0.07
-0.2

+0.105
+0.13
+0.055
+0.03
-0.07
+0.03
+0.06
+0.08
-0.22
-0.045
-0.88
-0.12
+0.18
+0.03

Spore producing area
on colony at 2 days
C
A
A
A
B
A
A
A
A
A
B
C
A
A

A=spore producing in the center zone, B= spore producing in the middle zone, C=spore producing at the edge zone
“+”=mycelium growth more than ̅, “-“=mycelium growth less than ̅
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Figs. 1. Trichoderma asperellum characters 1) phialospores 2) chlamydospores. 3-4) conidiophores
and phialides
การตรวจสอบเชื้อรา Trichoderma spp. ด้วยเทคนิค polymerase chain reaction โดยใช้ primer
ITS1/4 ซึ่งเป็นส่วนของ small-subunit ribosomal RNA (rRNA) และ large-subunit rRNA genes ของ
โครโมโซม ซึ่ง Asis and Siddiquee (2016) รายงานถึงส่วน internal transcribed spacer (ITS) regions และ
translation elongation factor 1-alpha (TEF1) มีประสิทธิภาพในการระบุชนิดของเชื้อรา โดยเชื้อราทั้ง 14 ไอโซ
เลท มีผลการตรวจสอบลาดับเบสเทียบกับฐานข้อมูลลาดับเบสใน genebank (NCBI, 2017) มีความสอดคล้อง
กับ T. asperellum โดยมีความเหมือนที่ 77-85% ของข้อมูลทีเ่ ปรียบเทียบทั้งหมด 800-1200 ลาดับเบส
ศึกษาการตอบสนองของเชื้อรา Trichoderma asperellum ต่อสารเคมีกาจัดเชื้อรา
การทดสอบการเจริญของเส้นใยเชื้อรา T. asperellum ต่อสารเคมีกาจัดเชื้อราจานวน 6 ชนิดโดยอ้างอิง
กับปริมาณสารที่ฉลากแนะนา พบว่า เชือ้ รา T. asperellum สามารถเจริญเติบโตได้ในสารเคมี metalaxyl และ
iprodione เพียง 2 สารเท่านั้น (Table 3) แสดงให้เห็นว่าสารเคมีกาจัดเชื้อราชนิดอื่นๆไม่สามารถใช้ร่วมกับเชื้อรา
T. asperellum ได้ ผลของ metalaxyl ความเข้มข้นตามฉลากแนะนาไม่สามารถยับยั้งเชือ้ ราได้ ลักษณะดังกล่าว
คล้ายกับการทดลองของ Sivprasad et al., (2014) และ Kraft and Papavizas (1983) ทีท่ ดสอบเชื้อรา
Trichoderma spp. กับ metalaxyl ทาให้เชื้อราสร้างสปอร์มากกว่าชุดควบคุม เนื่องจากสาร metalaxyl ออกฤทธิ์
ได้ดีต่อกลุ่มเชื้อรา oomycetes ในเชื้อรา Pythium sp. และ Phytophthora sp. (FRAC, 2017)
Table 3 Percentage of inhibition from Trichoderma asperellum to fungicides after 2 days incubation
Isolate
Fungicides concentration (ppm)
F- CV
s
metalaxyl iprodione benlate Carbenda thiophanate procloraz test
150
750
450
zim 500 -metyl 700
225
S1TT
2.7b
100a*
100a
100a
100a
100a
**
0
S1TK
-4.6b
100a*
100a
100a
100a
100a
** 2.73
S2TK
-3.1b
100a*
100a
100a
100a
100a
** 0.69
S2ST
0.35b
100a*
100a
100a
100a
100a
** 0.73
S1ST
-23.45c
55.1b
100a
100a
100a
100a
** 3.66
S3ST
-0.05b
100a*
100a
100a
100a
100a
** 1.49
S1SK
-0.05c
60.6b
100a
100a
100a
100a
** 1.83
S2SK
-2.35b
100a*
100a
100a
100a
100a
** 2.61
43

สาขาพืช

S2TT
S11TK
S22TK
R1ST
R1SK
Ba2SK

การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 56

0.7b
-2.55b
-7.75c
6.4b
4.90c
6.25b

90.7a
100a*
58.05b
100a*
80.95b
100a*

100a
100a
100a
100a
100a
100a

100a
100a
100a
100a
100a
100a

100a
100a
100a
100a
100a
100a

100a
100a
100a
100a
100a
100a

**
**
**
**
**
**

6.59
1.29
3.15
1.98
3.94
0.79

*regrowth after seven day,** Means within a raw under each factor, means followed by a same letter are not significantly
difference at the 95% level by DMRT

การตอบสนองของเชื้อรา Trichoderma asperellum ต่อสารเคมีกาจัดเชื้อรา metalaxyl และ iprodione
การทดสอบเชื้อรา T. asperellum กับสารเคมี metalaxyl ที่ความเข้มข้น 150, 300, 600, 900 ppm
และ และ iprodione ที่ความเข้มข้น 400, 750, 800, 1,200 ppm ผลแสดงใน Table 4 โดย เชื้อรา T.
asperellum สามารถเจริญได้เมื่อความเข้มข้นของสารเคมีที่ metalaxyl ทีเ่ พิ่มขึ้นถึง 1200 ppm ซึ่งมากกว่าอัตรา
ที่แนะนาถึง 9 เท่า ผลการทดลองนี้มีความสอดคล้องกับการทดลองของ Sawant and Mukhopadhyay (1991)
ที่พบว่า metalaxyl มีผลต่อการสนับสนุนการเจริญของเชื้อรา T. asperellum
สาหรับผลการทดสอบสาร iprodione ต่อเชือ้ T. asperellum ที่ระดับสูง พบว่ามีเชื้อรา 3 ไอโซเลท ได้แก่
S1ST, S1SK และ S22TK ที่สามารถเจริญได้ดีในทุกระดับความเข้มข้น จนถึง 1,200 ppm (Table 4) ซึ่งลักษณะ
ดังกล่าวแสดงให้เห็นว่ามีลักษณะต้านทานต่อสารเคมีของเชื้อรา Trichoderma spp. ต่อสาร iprodione ซึ่งตรง
กับรายงานของ FRAC (2017) ทีร่ ายงานว่าสาร iprodione ทาให้เกิดความต้านทานกับเชื้อราได้
Table 4 Percentage of inhibition from Trichoderma asperellum response to metalaxyl and iprodione
after 2 days incubation
isolate
metalaxyl (ppm)
iprodione (ppm)
150
300
600
900
400
750
800
1,200
S1TT
2.7r-w 10.1k-r 13.2h-k 20.6d-h 100a*
100a*
100a*
100a*
S1TK
-4.6v-x 13.6h-p 20.9c-h 26.6a-d 100a*
100a*
100a*
100a*
S2TK
-3.1v-x 16.8f-l 18.2d-k 23.6a-g 100a* 80.6c-e 100a* 95.3ab
S2ST
0.4t-x 9.8l-s 24.4a-f 29.3ab 100a*
100a*
100a*
100a*
S1ST
-23.5y -2.6v-x 15.1h-n 14.9h-o 57.1f-h 81.9b-d 66.7e-h 66.7e-h
S3ST
-0.1t-x
9l-s
17.2f-l 25.5a-e 100a*
100a*
100a*
100a*
S1SK
-0.1t-x 16.2f-m 19.5d-i 17.4f-l 60.6f-h 56.9gh 68.3d-h 70.4d-f
S2SK
-2.6u-x 6p-u
15.2g-n 23.8a-f 100a*
61f-h
100a*
100a*
S2TT
1.4s-w 10.8j-r 20.6d-i 26.7a-d 90.7a-c 65.7e-h 93.6a-c 100a*
S11TK
-2.6v-x 1.5s-w 14.4h-p 12.9h-q 100a* 69.5d-g 100a*
100a*
S22TK
-7.8x 3.1r-w 4.25r-v 6.9n-t 58.1f-h 67.1d-h 68.2d-h 67.8d-h
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R1ST
6.4o-t
R1SK
4.9q-v
Ba2SK
6.3p-u
Tricho. (A)
Conc.(B)
AxB
CV

7.9m-t
8.5m-t
9.6l-s

สาขาพืช

12.2i-q
19.3d-j
20.9b-h

17.4e-l
28.8a-c
29.4a

100a*
80.9b-e
100a*

**
**
**
30.59

54.9gh
68.6d-g
52.9h

100a*
93a-c
100a*

100a*
86.5a-c
100a*

**
**
**
7.40

*regrowth after seven day, **Means within a column under each factor, means followed by a same letter are not significantly
difference at the 95% level by DMRT

สารเคมีกาจัดเชื้อราชนิด benlate carbendazim thiophanate methyl และ prochloraz สามารถ
ควบคุมเชื้อราปฏิปักษ์ Trichoderma spp.ได้ ทาให้เกษตรกรไม่ควรใช้สารเคมีนี้ร่วมกัน หากเกษตรกรต้องการใช้
เชื้อรา Trichoderma spp. สามารถใช้ร่วมกับสาร metalaxyl ได้ สาหรับสารเคมี iprodione ไม่มีคาแนะนาให้ใช้
ในแปลงทุเรียน แต่หากมีการใช้บ่อยครั้งอาจมีส่วนกระตุ้นให้เกิดความต้านทานของเชื้อราปฏิปักษ์ Trichoderma
spp.ได้ อันอาจจะทาให้เชื้อราปฏิปักษ์ลดประสิทธิภาพลง

สรุป
เชื้อรา T. asperellum ที่แยกได้จากแปลงทุเรียนในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี ไม่สามารถเจริญได้บนสารเคมี
benlate, carbendazim, thiophanate-methyl และ prochloraz ที่ความเข้นข้นตามฉลากแนะนา ยกเว้นสารเคมี
metalaxyl และ Iprodione เท่านั้นที่เชื้อเจริญได้ และเมื่อทดสอบกับความเข้นข้นทีเ่ พิ่มขึ้นพบว่า เชื้อรา T.
asperellum สามารถทน metalaxyl ได้ ถึงแม้ความเข้มข้นจะเพิ่มขึ้นถึง 6 เท่า สาหรับ iprodione จะพบเพียง 3
ไอโซเลทของเชื้อรา T. asperellum เจริญได้ที่ความเข้มข้นสูงถึง 1,200 ppm ซึ่งแสดงถึงการต้านทานของสาร
iprodione ใน T. asperellum
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Germination of Smooth Loofah (Luffa cylindrica (L.) M. Roem.)
as Affected by Acetic Acid Fumigation
Fatima B. Paleracio1, 2 and Songsin Photchanachai1, 2*

ABSTRACT
Physical dormancy is a limiting factor in attaining high and uniform seed germination. To
overcome dormancy in smooth loofah seeds, germination percentage and germination index were
gathered consecutively in two sets of experiments. Untreated seeds (control), scarified seeds using
sand paper (positive control) and 1 h and 2 h acetic acid fumigation were the treatments in the first
experiment while 4, 6, and 8 h with the control and scarified seeds were evaluated in the last
experiment. Seed scarification gave 96% germination while short exposure time (1 and 2 h) had no
effect, thus, longer exposure time was used thereafter. Aside from scarification, acetic acid
fumigation for 4 h enhanced seed germination (64.67%) while 6 and 8 h were comparable to control.
Though acetic acid had a minimal effect in seed germination of smooth loofah, its ambiguity in
breaking seed physical dormancy can be further elucidated in future studies.

Key Words: acetic acid fumigation, germination, germination index, seed dormancy, smooth loofah
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INTRODUCTION
Seeds with physical dormancy are known to have low percentage and non-uniform
emergence. Physical dormancy includes seeds with hard seed coat which inhibits germination mostly
because of water impermeability brought by water-repellent substances present in the palisade layer
(Sahai and Pal, 1995). Luffa cylindrica (L.) M. Roem, commonly known as smooth loofah or sponge
gourd, exhibits serious physical dormancy mainly because of hard and thick seed coat containing
narrow palisade-like osteosclereid with rod-like thickenings (Singh and Dathan, 1998).
Methods in overcoming physical dormancy using heat treatment and mechanical scarification
has been studied for many years. However, the efficacy of heat treatment varies significantly on
temperature, duration, heating devices and plant species (Kimura and Islam, 2012). Scarification
using sandpaper is arduous while the use of mechanical scarifiers are dependent on seed length,
width, thickness, and seed weight. It also damages the seed which may lead to dead seeds and
abnormal seedlings (Acharya et al., 1993). Another successful method to break physical dormancy is
acid scarification. Acid scarification using sulfuric acid destroys both the seed coat and the plugged
natural opening (Baskin and Baskin, 2000). However, sulfuric acid is considered hazardous in nature.
Acetic acid is a weak acid with low oral toxicity to anyone who have contact with it (Borgen,
2001). It is an active ingredient of vinegar which makes it cheap and commercially available. It has
been previously used as a control measure for postharvest decay and molds in low concentrations
(El-Saidy and El-Hai, 2016). It also had no effect on germination of wheat seeds under storage when
used as a fumigant at 0.38 and 0.78 ml solvent/kg of seed (Sholberg and Gaunce, 1996). However,
the effect of acetic acid in physically dormant seeds is still unknown. Hence, this study was
conducted to determine its effect on the dormancy of smooth loofah seeds when applied as a
fumigant.

MATERIALS AND METHODS
1. Plant Material
Smooth loofah seeds were purchased from a local market in Bangkok, Thailand and were
immediately stored at 0°C. Initial data were gathered: seed weight, 86.21 g/1,000 seeds; 96% seed
viability by tetrazolium test and seed moisture content of 9.8%.
2. Preparation of Acetic Acid Fumigation
Two sets of experiments were conducted using 1 and 2 h acetic acid fumigation in the first
set then 4, 6 and 8 h duration in the next experiment. Both experiments were conducted under
ambient conditions (28±2°C).
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Four beakers containing glacial acetic acid were placed at the bottom of a desiccator (6 L).
The desiccator’s platform was wrapped with a plastic net where seeds were evenly spread. To ensure
its complete saturation, 5 ml of acetic acid was used for every gram of seeds treated. The remaining
acetic acid was measured and only 0.01% acetic acid was utilized for every treatment. Untreated
seeds were used as control while seeds scarified using sandpaper were used as positive control.
3. Standard Germination Test
Germination test was conducted under ambient conditions. Normal seedlings were counted
at the 4th and 14th day of germination. Classification of seedlings and ungerminated seeds were
based from ISTA (2007) with few adjustments. Abnormal seedlings were classified according to ISTA
(2007) as damaged seedlings, no complete essential structures, and deformed, seedlings which
were tightly twisted, constricted or with stubby hypocotyls. Meanwhile, seedlings with no abnormal
features but has not reach 4 cm length or with cotyledons fully covered by the seed coat were
considered as weak seedlings. Ungerminated seeds were classified as decayed or dead, if seeds
were soft and mouldy, and hard seeds if it remained viable but did not imbibe water at all.
Ungerminated seeds were further examined by tetrazolium test to confirm its viability.
4. Germination Index
Germination index (GI) was performed following AOSA (1983). Normal seedlings were
recorded everyday until final count. It was calculated using the following equation where N is the
number of normal seedlings at day D and D is the number of days from the start of germination test
until final count.
Germination Index (GI) =∑
5. Statistical Analysis
All experiments were laid in a Complete Randomized Design in three replicates per treatment
and 50 seeds per replicate. Mean differences were compared using Fisher’s Least Significant
Difference (LSD) at 5% probability level.

RESULTS AND DISCUSSION
1. Germination characteristics of smooth loofah seeds fumigated with 1 h and 2 h acetic acid
Germination response of smooth loofah seeds (Table 1) showed that control seeds exhibited
low germination (54.67%) while scarification using sand paper had significant difference among
others. This indicates that scarification facilitated water uptake of the seed and further proved that
seeds of smooth loofah used in the study has physical dormancy. Similar results were observed by
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Chaodumrikul et al. (2016) when clipped smooth loofah seeds had 100% germination. Furthermore,
acetic acid fumigation for 1 h (58.67%) and 2 h (53.33%) had no significant difference in germination
compared to control. This might be due to short duration of exposure of seeds to acetic acid vapor
thus, no effect was observed.
Germination index of seeds revealed the number of germinating seeds in a given period of
time (AOSA, 1983). There was a significant difference in germination index among treatments but
then again, scarified seeds had the highest GI among others (Table 1). The rest had no significant
mean difference with the control.
Table 1. Germination and germination index of smooth loofah seeds fumigated for 1 and 2 h with
acetic acid.
Methods of breaking dormancy
Germination (%) Germination index
Control
54.67b
4.71b
Scarification
96.67a
8.52a
Acetic acid fumigation for 1 h
58.67b
3.87b
Acetic acid fumigation for 2 h
53.33b
4.58b
a-b

Means with different letters in the same column were significantly different at P≤0.05.

Abnormal seedlings were also recorded and classified as weak or deformed (Table 2). Weak
seedlings were observed in 1 h fumigation of acetic acid but had no significant difference compared
to other treatments. Deformed seedlings were insignificantly present in almost all treatments.
Decayed seeds were also observed in scarified and acetic acid fumigated seeds which is
comparable to control. Only hard seeds had a significant difference and followed the pattern in
germination percentage.
Table 2. Classification of abnormal seedlings and ungerminated seeds of smooth loofah fumigated
with 1 and 2 h acetic acid.
Abnormal seedling (%)
Ungerminated seed (%)
Methods of breaking
dormancy
Weak
Deformed
Decayed
Hard
Control
0.00
0.67
3.33
41.33a
Scarification
0.00
1.33
0.67
1.33b
Acetic acid fumigation for 1 h
1.33
2.00
1.33
36.67a
Acetic acid fumigation for 2 h
0.00
0.00
2.00
44.67a
a-b

Means with different letters in the same column were significantly different at P≤0.05.
50

การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 56

สาขาพืช

2. Germination characteristics of smooth loofah seeds fumigated with 4, 6 and 8 h acetic acid
Since 1 and 2 h fumigation of acetic acid had no effect in breaking dormancy of smooth
loofah seeds, longer duration of exposure were investigated. Scarified seeds still had the highest
germination (96.68%) with a GI of 8.24. Meanwhile, 4 h acetic acid significantly stimulated
germination of smooth loofah seeds (64.67%) compared to control (51.27%). The effect of acetic acid
on seed germination slightly decreases as exposure time is prolonged though results for 6 and 8 h
were insignificant to control. Also, acetic acid fumigation (4, 6 and 8 h) did not affect germination
index of smooth loofah seeds which indicates that the uniformity of seedlings over time were
comparable with control.
Low pH in soil or growing medium enhances germination in seeds with thick seed coats
which can be related to its manifestation of softening the seed coat (Deska et al., 2011). Low pH
solution in the petri dish also caused seed coat weakening in Townsville stylo seeds, requiring lower
embryo force to break the seed coat (Chaves et al., 2017). In this study, acetic acid fumigation
probably softens the seed coat of smooth loofah which might be the reason of its enhanced
germination. It might also damage the seed coat in the same manner as sulfuric acid, being the main
ingredient of vinegar (Evans and Blazich, 1999), though its effect is lesser.
Table 3. Germination and germination index of smooth loofah seeds fumigated with 4, 6 and 8 h
acetic acid.
Methods of breaking dormancy
Germination (%)
Germination index
Control
51.27c
3.82b
Scarification
96.68a
8.24a
Acetic acid fumigation for 4 h
64.67b
4.56b
Acetic acid fumigation for 6 h
56.00bc
4.62b
Acetic acid fumigation for 8 h
50.00c
4.14b
a-c

Means with different letters in the same column were significantly different at P≤0.05.

The occurrence of abnormal seedlings was not affected by any of the treatments. Decayed
seeds had a slight increase when exposure time was prolonged to 6 and 8 h but were insignificant in
all treatments. Control and 8 h acetic acid had the highest percent hard seeds while 4 h exhibited
lower results than control. Scarified seeds did not have any hard seeds at all which further proves that
smooth loofah has physical dormancy.
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Results in abnormal seedlings and ungerminated seeds (Table 4) showed that longer
exposure time did not have detrimental effects in the germinating seeds especially when hard seeds
fumigated with 8 h acetic acid were found 100% viable under tetrazolium test following McDonald
(2000) method. However, the slight decline in germination percentage can be related with the minor
increase in decayed seeds fumigated with acetic acid for 6 to 8 h. This indicated that the prolonged
exposure of seeds to acetic acid led to few seed death. In contrast, detrimental effects of acetic acid
were found in wheat (80% and 79% germination) when soaked in 16 mM acetic acid for 90 mins and
zinnia seeds (23.4% and 14% germination) when soaked in 5% acetic acid for 30 mins (Tunes et al.,
2012; Szopinska, 2013). This may be due to the method of application and seeds used. Smooth
loofah seeds have hard seed coat that will be affected first while seeds in the aforementioned studies
did not exhibit any physical dormancy.
Table 4. Percentage of abnormal seedlings and ungerminated seeds of smooth loofah seeds
fumigated with 4, 6 and 8 h acetic acid.
Methods of
breaking dormancy
Control
Scarification
Acetic acid
fumigation for 4 h
Acetic acid
fumigation for 6 h
Acetic acid
fumigation for 8 h
a-b

Abnormal seedling (%)
Damaged
Weak
Deformed
0.67
1.21
0.00
0.00
0.00
1.99

Ungerminated seed (%)
Decayed
Hard
3.76
43.09a
1.33
0.00c

0.00

0.67

0.00

4.67

30.00b

0.00

0.67

0.67

5.33

37.33ab

0.67

1.33

0.00

6.00

42.00a

Means with different letters in the same column were significantly different at P≤0.05.

CONCLUSION
Short duration of acetic acid fumigation (1 and 2 h) yielded no effect on seed germination of
smooth loofah seeds. On the other hand, 4 h acetic acid could break the dormancy but in minimal
level compared to scarification. Longer duration (6 and 8 h) did not have any detrimental effects. The
minimal enhancement of seed germination by acetic acid is probably due to softening of seed coat.
However, further studies are required to elucidate the effects of acetic acid fumigation in physically
dormant seeds particularly in the seed coat which mainly restricts germination as well as its effects on
seeds with different moisture content.
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ผลของปุยฟอสฟอรัสตอการดูดซับและการปลดปลอยสังกะสีในดินนาภายในสภาพน้ําขัง
Effect of Phosphorus Fertilizer on Adsorption-Desorption of Zinc in Waterlogged Paddy Soils
สายชล สุขญาณกิจ1 ศุภิฌา ธนะจิตต1* สมชัย อนุสนธิ์พรเพิ่ม1 และ เอิบ เขียวรื่นรมณ1
Saychol Sukyankij1, Suphicha Thanachit1*, Somchai Anusontpornperm1 and Irb Kheoruenromne1

บทคัดยอ
ศึกษาการดูดซับและการปลดปลอยสังกะสีในชุดดินพิมายและชุดดินกุลารองไหที่ไดรับปุยฟอสฟอรัสแตกตาง
กัน (0, 3, 6 และ 12 กก. P2O5 /ไร) ภายใตสภาพจําลองการขังน้ําในหองปฏิบัติการเปนระยะเวลา 30 วัน ชุดดินพิมายมี
เนื้อดินเปนดินเหนียว สวนชุดดินกุลารองไหมีเนื้อดินเปนดินรวนเหนียวปนทราย ดินทั้งสองเปนกรดจัดมาก ชุดดินกุลา
รองไหมีปริมาณฟอสฟอรัสที่เปนประโยชนต่ํากวาในชุดพิมายอยางชัดเจน (2.15 และ 27.1 มก./กก.) แตกลับมีปริมาณ
สังกะสีที่สกัดไดต่ําใกลเคียงกันโดยมีคาเพียง 0.53 และ 0.40 มก./กก. ตามลําดับ การใสปุยฟอสฟอรัสในอัตราที่
แตกตางกันไมมีผลตอปริมาณการดูดซับและการปลดปลอยสังกะสีของดินทางสถิติโดยชุดดินพิมายมีปริมาณการดูด
ซับ (23.92-43.67 เปรียบเทียบกับ 7.69-71.95 มก./กก) และการปลดปลอยสังกะสี (0.34-11.95 เปรียบเทียบกับ 1.0115.03 มก./กก) ต่ํากวาชุดดินกุลารองไห แตการดูดซับและการปลดปลอยสังกะสีของดินทั้งสองจะเพิ่มขึ้นตามระยะเวลา
การขังน้ําอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ โดยระยะเวลา 14 และ 30 วัน ชุดดินกุลารองไหและพิมายจะดูดซับสังกะสีสูงสุด
ตามลําดับ และปลดปลอยสังกะสีออกมามากที่สุดในวันสุดทายของการขังน้ําในทั้งสองชุดดิน

ABSTRACT
A study on adsorption-desorption of zinc (Zn) in Phimai (Pm) and Kula Ronghai (Ki) soil series as
affected by different rates of P-fertilizer (0, 3, 6 and 12 kg P2O5/rai) was conducted under waterlogged
condition in laboratory for 30 days. Pm soil series had clay while Ki soil series had sandy clay loam texture.
Both soils were strongly acid. Ki soil series had much lower amount of available P than Pm soil series but the
extractable Zn content in both soils were very low with the value of 0.53 and 0.40 mg/kg, respectively.
Phosphorus fertilizer applied at different rates has no impact on adsorption and desorption of Zn in both soils.
Pm soil series had lower contents of Zn adsorption (23.92-43.67 compared to 7.69-71.95 mg/kg) and
desorption (0.34-11.95 compared to 1.01-15.03 mg/kg) than those obtained from Ki soil series. Adsorption
and desorption of Zn of both soils were statically increasing with time of waterlogging where the maximum
content of Zn adsorption of Ki and Pm soil series was detected at day 14 and 30, respectively. While the
amount of Zn desorption was statically greatest at the last days of waterlogging for both soils.

Keywords: Available Zn, Paddy soils, P-fertilizer, Khao Dawk Mali 105
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คํานํา
การขาดสังกะสีเปนปญหาหลักสําหรับการปลูกขาวแบบขังน้ํา (Alloway, 2008) รวมถึงในพื้นที่ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยซึ่งเปนพื้นที่หลักในการปลูกขาวขาวดอกมะลิ 105 (กรมการขาว, 2559;
Duangpatra, 1988; Inboonchuay et al., 2016) ขาวที่ไดรับสังกะสีไมเพียงพอจะมีใบลีบเล็ก ตายอดและขอ
ปลองไมขยาย แคระแกร็น แตกกอนอย สงผลใหจํานวนชอดอก น้ําหนักเมล็ด รวมทั้งคุณภาพของเมล็ดขาวลดลง
โดยเฉพาะทางดานโภชนาการ (Dobermann and Fairhurst, 2000) ความเปนประโยชนของสังกะสีจึงอาจจํากัด
การเจริญเติบโตของขาวในภูมิภาคนี้ ทําใหมีผลผลิตขาวเฉลี่ยเพียง 330-380 กก./ไร (ศูนยสารสนเทศการเกษตร,
2557) ความเปนประโยชนของสังกะสีในดินจะถูกควบคุมโดยสมบัติดินโดยเฉพาะสภาพรีดอกซ (KabataPendias, 2004; Gao et al., 2010) รวมถึงพีเอชดิน ปริมาณอินทรียวัตถุ ปริมาณคารบอเนตในดิน (Alloway,
2008) และการใชปุยเคมีอยางเขมขนโดยเฉพาะปุยฟอสฟอรัส (Mandal and Mandal, 1990; Zhao and Selim,
2010; Pérez-Novo et al., 2011) มีหลายขอสันนิษฐานถึงความสัมพันธระหวางฟอสฟอรัสและสังกะสี โดย
Saeed (1977) รายงานวาการใชปุยฟอสฟอรัสอัตราสูงเปนตัวชักนําใหเกิดการขาดธาตุสังกะสีในพืชเนื่องจาก
สังกะสีเกิดการตกตะกอนรวมกับฟอสฟอรัสกลายเปนสารประกอบที่ละลายไดยาก ขณะที่ Pérez-Novo et al.
(2011) รายงานวาการดูดซับสังกะสีที่เกิดจากการใชปุยฟอสฟอรัสนั้นเกิดจากการการรวมตัวกันแลวกลายเปน
สารประกอบเชิงซอนของ P-Zn บริเวณพื้นผิวของคอลลอยดในสารละลายดิน ขณะที่ยงยุทธ (2558) รายงานวา
อันตรกิริยาระหวางฟอสฟอรัสและสังกะสีเกิดขึ้นในดินเปนหลักเนื่องจากการเพิ่มอัตราปุยฟอสฟอรัสทําใหสังกะสี
ถูกดูดยึดกับเหล็กและอะลูมินัมออกไซดไมใชเพราะตกตะกอนเปนสารประกอบของสังกะสีฟอสเฟต ซึ่งจากขอมูล
ที่กลาวมาจะเห็นไดวาความสัมพันธระหวางสังกะสีและฟอสฟอรัสยังไมสามารถสรุปไดอยางชัดเจนเนื่องจาก
ขอมูลจากแหลงที่มาตาง ๆ ยังมีความขัดแยงกัน อีกทั้งการศึกษาผลระหวางสังกะสีและฟอสฟอรัสในดินของ
ประเทศไทยยังมีขอมูลนอยมากจึงเปนที่มาของงานวิจัยในครั้งนี้คือ เพื่อศึกษาผลของปุยฟอสฟอรัสอัตราตาง ๆ
ตอจลนศาสตรของการดูดซับและการปลดปลอยสังกะสีในดินนาที่มีเนื้อดินแตกตางกันในพื้นที่ทุงกุลารองไห ซึ่ง
เปนพื้นที่ปลูกขาวขาวดอกมะลิ 105 แหลงใหญของประเทศ การศึกษาจะทําใหไดขอมูลเพื่อประกอบการจัดการ
ปุยอยางมีประสิทธิภาพสําหรับการเพิ่มผลผลิตและคุณภาพของขาวขาวดอกมะลิ 105 ตอไป

อุปกรณและวิธีการ
การเก็บตัวอยางดิน
ทําการเก็บตัวอยางดินจากบานศรีณรงค ตําบลศรีณรงค อําเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร เปนดินตัวแทน
ของชุดดินกุลารองไห (Typic Natraqualfs) และบริเวณบานกูกาสิงห ตําบลกูกาสิงห อําเภอเกษตรวิสัย จังหวัด
รอยเอ็ด เปนดินตัวแทนของชุดดินพิมาย (Ustic Endoaquerts) นําตัวอยางดินมาผึ่งใหแหงในโรงเรือน คลุกเคลา
ตัวอยางดินใหเขากัน บดและรอนผานตะแกรงขนาด 2 มิลลิเมตร จากนั้นนําไปวิเคราะหสมบัติดินเบื้องตน ตาม
วิธีการของ National Soil Survey Center (1996) และวิเคราะหปริมาณสังกะสีที่เปนประโยชนโดยวิธี DTPA (pH
7.3) (Lindsay and Norvell, 1978)
การวางแผนการทดลอง
นําตัวอยางดินทั้ง 2 ชุดดินมาใสปุยฟอสฟอรัสในอัตราที่แตกตางกัน 4 อัตรา โดยวางแผนการทดลอง
แบบสุมสมบูรณ (CRD) จํานวน 3 ซ้ํา ดังนี้ 1) ไมใสปุยฟอสฟอรัส (ชุดควบคุม) 2-4) การใสปุยฟอสฟอรัสในอัตรา
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0.5, 1 และ 2 เทาของอัตราแนะนําสําหรับขาวหอมมะลิตามคาวิเคราะหดิน (ศูนยวิจัยขาวสุรินทร, 2554) ซึ่งมีคา
เทียบเทากับ 3, 6 และ 12 กิโลกรัม P2O5 ตอไรตามลําดับ ใชตัวอยางดินที่ผานการบดและรอนผานตะแกรงขนาด
2 มิลลิเมตร ชั่งตัวอยางดินใสขวดแกวขนาด 25 มิลลิลิตร จํานวน 3 กรัม ใสน้ํากลั่นลงไปจํานวน 5 มิลลิลิตรเพื่อ
จําลองสภาพการขังน้ํา จากนั้นทําการใสปุยฟอสฟอรัสตามตํารับการทดลอง ปดปากขวดดวย parafilm และเจาะ
รูเพื่อระบายอากาศ ทําการขังน้ําในหองปฏิบัติการที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส เปนเวลา 0, 7, 14 และ 30 วัน
เมื่ อ ครบระยะเวลาการบ ม ที่ กํ า หนดนํ า ตั ว อย า งดิ น ในแต ล ะขวดไปวิ เ คราะห ลั ก ษณะการดู ด ซั บ และการ
ปลดปลอยสังกะสีตอไป
การวิเคราะหอัตราการดูดซับและการปลดปลอยสังกะสี
ดัดแปลงวิธีการทําจากวิธีการของ Khaokaew (2010); Pérez-Novo et al. (2011) และ Hararah et al.
(2012) นําตัวอยางดินที่ทําการบมภายใตสภาพการขังน้ําในหองปฏิบัติการมาเติมสารละลาย 0.01 M CaCl2
จํานวน 20 มิลลิลิตร ซึ่งมีความเขมขนของสังกะสีแตกตางกันจํานวน 5 ความเขมขน โดยชุดดินกุลารองไหใช
ความเขมขนของสังกะสีเทากับ 0, 50, 100, 150 และ 200 มิลลิกรัมตอลิตร สวนชุดดินพิมายใชความเขมขนของ
สังกะสีเทากับ 0, 50, 100, 150 และ 300 มิลลิกรัมตอลิตร โดยสังกะสีที่ใชจะใชในรูป Zn(NO3)2 จากนั้นเขยาเปน
ครั้งคราวเปนเวลา 24 ชั่วโมง เพื่อใหสารละลายดินเขาสูสมดุล (equilibrium) เมื่อครบกําหนดนําไปปนเหวี่ยงเพื่อ
แยกของแข็ ง และสารละลายออกจากกั น นํ า ของเหลวที่ ไ ด ไ ปวิ เ คราะห ป ริ ม าณสั ง กะสี ด ว ยเครื่ อ ง Atomic
absorption spectrophotometer เพื่อคํานวณการดูดซับสังกะสี ตัวอยางดินที่เหลือจากการปนเหวี่ยงนํามาเติม
0.01 M CaCl2 จํานวน 20 มิลลิลิตร เขยาเปนเวลา 2 ชั่วโมง เมื่อครบกําหนดนําไปปนเหวี่ยงแยกของแข็งและ
สารละลายออกจากกั น ของเหลวที่ ไ ด นํ า ไปวิ เ คราะห ป ริ ม าณสั ง กะสี ด ว ยเครื่ อ ง Atomic
absorption
spectrophotometer เพื่อคํานวณการปลดปลอยสังกะสี ซึ่งการวิเคราะหอัตราการดูดซับ และการปลดปลอย
สังกะสีของดินจะใชสมการ Freundlich (Freundlich, 1906)
qe = KFCe1/n
เมื่อ qe = ปริมาณการดูดซับหรือการปลดปลอยสังกะสี ณ จุดยุติ Ce = ความเขมขนของสังกะสี ณ จุดยุติของการ
ทดลอง (มิลลิกรัม/ลิตร) KF = คาคงที่ดานความจุของ Freundlich ในการดูดซับ n = คาคงที่ดานความหนาแนน
ของ Freundlich ในการดูดซับ
การวิเคราะหขอมูลทางสถิติ
ผลการทดลองที่ไดจะนํามาวิเคราะหความแปรปรวนโดยวิธี Analysis of variance (ANOVA) และ
เปรียบเทียบคาเฉลี่ยของชุดการทดลองดวยวิธี Duncan’s new multiple range test (DMRT) ที่ระดับนัยสําคัญ
0.05 (P<0.05)

ผลการทดลองและวิจารณ
สมบัติดินกอนทําการทดลอง
ชุดดินตัวแทนที่ทําการศึกษาครั้งนี้ ไดแกชุดดินพิมาย และชุดดินกุลารองไหซึ่งเปนดินมักที่ใชในปลูกขาว
ขาวดอกมะลิ 105 (กรมการขาว, 2559) สมบัติดินเบื้องตน พบวา ชุดดินพิมายมีเนื้อดินเปนดินเหนียว แตชุดดิน
กุลารองไหมีเนื้อดินเปนดินรวนเหนียวปนทราย ดินทั้งสองเปนกรดจัดมาก โดยชุดดินกุลารองไหมีระดับความเค็ม
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สูงกวา แตมีระดับความอุดมสมบรูณต่ํากวาโดยเฉพาะปริมาณฟอสฟอรัสที่เปนประโยชน (2.15 มก./กก. เทียบ
กับ 27.1 มก./กก.) แตชุดดินทั้งสองกลับมีปริมาณสังกะสีที่สกัดไดอยูในระดับต่ําโดยมีคาเทากับ 0.40 และ 0.53
มก./กก. สําหรับชุดดินพิมายและกุลารองไหตามลําดับ (Table 1)

Table 1 Properties of Phimai (Pm) and Kula Ronghai (Ki) soil series used in the experiment
Soil properties

Pm
Clay
83.2
623.4
293.4
4.65
0.35
22.8
49.8
27.1
68.5
0.40

Texture class
Sand (g/kg)
Silt (g/kg)
Clay (g/kg)
pH (1soil:1water)
ECe (dS/m)
Organic matter (g/kg)
Cation Exchange Capacity (cmol/kg\)
Available Phosphorus (mg/kg)
Exchangeable Potassium (mg/kg)
Extractable Zinc (mg/kg)

Ki
Sandy Clay Loam
655.6
266.7
77.7
4.45
3.08
14.7
10.39
2.15
32.33
0.53

ผลของปุยฟอสฟอรัสตออัตราการดูดซับและการปลดปลอยสังกะสี
การใสปุยฟอสฟอรัสในอัตราที่แตกตางกันไมมีผลใหปริมาณการดูดซับและการปลดปลอยสังกะสีสูงสุด
ของดินทั้งสองชุดดินมีความแตกตางกันทางสถิติในทุกระยะเวลาการบมดิน (Tables 2 and 3) ซึ่งใหผล
สอดคลองกับ Perez-Novo et al. (2011) ที่ทําการศึกษาในดินกรดเชนเดียวกับการศึกษาครั้งนี้ พบวาการใชปุย
ฟอสฟอรัสในอัตราต่ํา (1.68-28.02 กก.P/ไร) จะไมมีผลตอปริมาณการดูดซับสังกะสี แตปริมาณการดูดซับ
สังกะสีของดินจะเพิ่มขึ้นชัดเจนเมื่อมีการใชฟอสฟอรัสในอัตราสูง (6.82-67.22 กก.P/ไร) ขณะที่ Saeed (1977)
พบวาการใชปุยฟอสฟอรัสชวยลดการดูดซับสังกะสีในดินเนื้อปูนของประเทศปากีสถาน ซึ่งผลที่ไดจะมีความ
เดนชัดในดินที่มีปริมาณคารบอเนตต่ํา แสดงใหเห็นวาปุยฟอสฟอรัสในอัตราตาง ๆ ที่ใชในการศึกษาครั้งนี้อาจ
เปนอัตราที่นอยเกินไป จึงไมมีผลกระทบตอการดูดซับหรือการปลดปลอยสังกะสีในดินทั้ง 2 ชุดดิน นอกจากนี้ พี
เอชของดินเปนตัวการในการกําหนดสภาพการละลายไดของสังกะสี แตในสภาพดินนาขังน้ํา พีเอชของดินถูก
กําหนดดวยสภาพรีดอกซของดินอีกทีหนึ่ง เปนเหตุทําใหสภาพพีเอชของดินนาขังน้ํามีความแตกตางจากดินที่
ดอน กลาวคือหลังจากผานการขังน้ําพีเอชของดินกรดจะเพิ่มขึ้นจนเขาใกลสภาพเปนกลาง (Bradl, 2004; Zhao
and Selim, 2010) จึงทําใหปริมาณสังกะสีที่ดูดซับไดไมแตกตางกันดังแสดงในการศึกษาครั้งนี้ ในภาพรวมชุด
ดินพิมายมีปริมาณการดูดซับสังกะสีต่ํากวาชุดดินกุลารองไหโดยมีคาอยูในพิสัย 23.92-43.67 และ 7.69-71.95
มก./กก. ตามลําดับ ยกเวนในวันแรกหลังการขังน้ําที่ใหคาสูงกวาในทุกตํารับการทดลอง (Table 2) นอกจากนี้ชุด
ดินพิมายยังมีปริมาณการปลดปลอยสังกะสีต่ํากวาชุดดินกุลารองไหโดยมีคาอยูในพิสัย 0.34-11.95 และ 1.01-
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15.03 มก./กก. ตามลําดับ (Table 3) ทั้งนี้เนื่องจากชุดดินพิมายมีเนื้อดินเปนดินเหนียว รวมทั้งมีความจุ
แลกเปลี่ยนแคตไอออนสูงกวาในชุดดินกุลารองไหอยางชัดเจน จึงทําใหชุดดินพิมายนั้นดูดซับสังกะสีไวมาก
Table 2 Adsorption of zinc in Pm and Ki soils series as affected by phosphorus fertilizer
Pm soil series
Ki soil series
P2O5 rate
Day after waterlogged (day)
Day after waterlogged (day)
(kg/rai)
1
7
14
30
1
7
14
30
-------------------------------------------------mg/kg-------------------------------------------------------0
23.92 17.55 19.09
44.76
13.01 64.57
71.95
55.96
3
24.98 27.86 20.47
42.02
11.01 51.03
65.19
58.56
6
26.66 23.31 19.38
43.56
17.57 57.55
71.11
44.17
12
23.61 36.06 18.65
43.68
7.69
39.91
58.27
71.82
F-test
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
CV (%)
12
33
12
11
30
26
15
20
NS

- not significant at 0.05 probability levels using DMRT test.

Table 3 Desorption of zinc in Pm and Ki soils series as affected by phosphorus fertilizer
Pm soil series
Ki soil series
P2O5 rate
Day after waterlogged (day)
Day after waterlogged (day)
(kg/rai)
1
7
14
30
1
7
14
30
-------------------------------------------------mg/kg-------------------------------------------------------0
0.57
2.81
3.66
11.59
1.46
3.21
5.00
15.03
3
0.42
0.52
4.16
9.94
1.64
2.63
3.96
12.36
6
0.77
5.14
6.31
11.05
1.01
2.77
2.59
14.99
12
0.49
0.34
5.62
8.87
2.19
3.76
3.30
15.09
F-test
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
CV (%)
58
109
28
37
38
56
46
11
NS

- not significant at 0.05 probability levels using DMRT test.

เมื่อพิจารณาถึงระยะเวลาการขังน้ําตอลักษณะการดูดซับและปลดปลอยสังกะสีของดินทั้งสองชุดดิน
พบวา ปริมาณการดูดซับและการปลดปลอยสังกะสีเพิ่มขึ้นตามระยะเวลาการขังน้ําอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
(Table 4) การขังน้ําเปนระยะเวลา 30 วัน ทําใหปริมาณการดูดซับและปลดปลอยสังกะสีสูงสุดในชุดดินพิมายมี
คาสูงสุดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่โดยมีคา 44.76 และ 11.95 มก./กก. ตามลําดับ ขณะที่การขังน้ําที่ระยะเวลา
1-14 วันใหคาไมแตกตางกันทางสถิติโดยมีคาอยูในพิสัย 17.55-23.92 และ 0.57-3.66 มก./กก. ตามลําดับ สวน
ในดินกุลารองไห พบวา หลังจากการขังน้ําเปนระยะเวลา 1 วันจะใหปริมาณการดูดซับและปลดปลอยสังกะสี
ต่ําสุดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่โดยมีคา 13.01 และ 1.46 มก./กก. ตามลําดับ ปริมาณการดูดซับ (55.6959
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64.57 มก./กก.) และปลดปลอยสังกะสี (3.21-15.04 มก./กก) จะเพิ่มขึ้นอยางชัดเจนเมื่อระยะเวลาการขังน้ํานาน
ขึ้น แตไมมีความแตกตางกันทางสถิติ (Table 4) แสดงใหเห็นวาในสภาพดินนา ระยะเวลาในการขังน้ําเปนปจจัย
ที่มีอิท ธิพ ลลําดับ ตน ๆ ต อการดูดซั บและการปลดปลอ ยสังกะสี โดยเฉพาะเมื่ อขังน้ํ าไปแลว 14-30 วั น ซึ่ ง
สอดคลองกับ Kashem and Singh (2001) ที่พบวาภายหลังจากการขังน้ําเปนระยะเวลา 30 วัน สงผลใหการ
ละลายไดของแคดเมียม นิเกิล และสังกะสีที่ลดลง เชนเดียวกับ Forno et al. (1975) ที่พบวาปริมาณสังกะสีในรูป
ที่เปนประโยชนตอพืชมีคาลดลงอยางมากเมื่อดินผานการขังน้ําเปนเวลานานประมาณ 8 สัปดาห สวนการ
ทดลองของ Khaokaew et al. (2012) พบวา การปลดปลอยสังกะสีจะเกิดขึ้นอยางชัดเจนในดินดางมากกวาดิน
กรด ซึ่งจะปลดปลอยออกมาในชวง 1 วันไดมากกวาชวง 30 วัน ทั้งนี้เนื่องจากการขังน้ํามีผลตอการเปลี่ยนแปลง
พีเอชดินซึ่งเปนผลมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพรีดอกซของดินจึงผลตอการละลายไดของสังกะสี (Bradl, 2004;
Kabata-Pendias, 2004; Gao et al., 2010) ซึ่งความเปนประโยชนของสังกะสีจะลดลงเมื่อระยะเวลาการขังน้ํา
นานขึ้นเนื่องจากในสภาพรีดักชันที่รุนแรง สังกะสีจะอยูในรูปที่ไมละลายในรูปของแรสปาเลอไรท (ZnS) อยางไรก็
ตามสังกะสีจะเปนประโยชนเพิ่มขึ้นชั่วคราวหลังจากการขังน้ํา (ทัศนีย, 2550)
Table 4 Adsorption-desorption of zinc in Pm and Ki soils series as affected by phosphorus fertilizer
Zn adsorption
Zn desorption
Day after waterlogged
Pm soil series
Ki soil series
Pm soil series
Ki soil series
(day)
------------------------------------------mg/kg-------------------------------------------1
23.92b
13.01b
0.57b
1.46b
7
17.55b
64.57a
2.81b
3.21b
71.95a
3.66b
5.00b
14
19.09b
30
44.76a
55.69a
11.95a
15.04a
F-test
**
*
**
**
CV (%)
18
29
45
50
Mean with the same column followed by the same letters indicate significant differences among treatment using by
DMRT, *, ** Significant different at 0.05 and 0.01 probability levels.

นอกจากนี้เมื่อพิจารณาถึงปริมาณปลดปลอยสังกะสีในทั้งสองชุดดินพบวาเปนสัดสวนนอยมากเมื่อ
เปรียบเทียบปริมาณการดูดซับสังกะสีในทั้งสอง 2 ชุดดินในทุกระยะเวลาของการขังน้ําทั้งในกรณีที่มีการใสและ
ไมใสปุยฟอสฟอรัส (Tables 2-4) ทั้งนี้เนื่องจากปริมาณอินทรียวัตถุ ปริมาณดินเหนียว ปริมาณแรดินเหนียว
ประเภท 2:1 สงเสริมการดูดซับสังกะสี (Mandal et al., 1988; Akay and Doulati, 2012; Huang et al., 2014)
ซึ่งสงผลเชิงลบตอการปริมาณการปลดปลอยสังกะสีของดิน จึงทําใหปริมาณการปลดปลอยสังกะสีในทั้งสองชุด
ดินที่ทําการศึกษามีคาต่ํามากโดยเฉพาะในชุดดินพิมาย

สรุป
ปริมาณการดูดซับและปลดปลอยสังกะสีในชุดดินพิมายและกุลารองไหไมมีความแตกตางกันเมื่อมีการ
ใสปุยฟอสฟอรัสในอัตรา 0- 12 กก. P2O5 /rai ในสภาพจําลองการขังน้ําเปนระยะเวลา 30 วัน แตระยะเวลาใน
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การขังน้ํามีผลตอการดูดซับและการปลดปลอยสังกะสีโดยในชุดดินกุลารองไหและพิมายมีการดูดซับสังกะสี
สูงสุดเมื่อมีการขังน้ําไปแลว 14 และ 30 วันตามลําดับ แตดินทั้งสองปลดปลอยสังกะสีออกมาสูงสุดในวันสุดทาย
ของการขังน้ํา ปริมาณการปลดปลอยสังกะสีเปนสัดสวนนอยมากเมื่อเปรียบเทียบปริมาณการดูดซับสังกะสีของ
ดินทั้งสองโดยชุดดินพิมายยังมีปริมาณการดูดซับและการปลดปลอยสังกะสีต่ํากวาชุดดินกุลารองไหทั้งในกรณีที่
มีการใสปุยและไมใสปุยฟอสฟอรัสในทุกระยะเวลาการขังน้ํา
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A Response of Corn Grown on Different Aggregate Size of Si Khiu Soil Series Applied
with Different Phosphorus Fertilizer Rates
Sasiprapa Sinsuk1, Suphicha Thanachit1* and Somchai Anusontpornperm1

ABSTRACT
A pot experiment was conducted in the greenhouse to determine the effect of P fertilizer rate
on growth and P uptake of corn grown on three sizes of aggregate of micro-, medium-, and macroaggregates (<0.5, 2-0.5 and 2-8 mm) of Si Khiu soil series. There were 5 rates of P fertilizers
calculated from P adsorption characteristics of each aggregate size at 0.5, 1.0 and 2.0 time of the
maximum P adsorption capacity (0.5, 1.0, 2.0 Pmax), at 0.2 mg P L-1 and no P fertilizer (control). The
values of Pmax and 0.2 mg P L-1 of micro-, medium-, and macro- aggregates were 82 and 40, 98 and
47, and 102 and 56 mg kg-1, respectively. Results showed that the application of P fertilizer clearly
gave higher straw weight than did no application of this fertilizer but different rate of P fertilizer gave
no statistical difference in this context. Phosphorus uptake of corn was markedly increased with
increasing P fertilizer rates. Phosphorus contents remaining in soils were statistically increased with
increasing P fertilizer rates especially in the case of micro aggregate. Most P in all aggregate was
total P followed by available P and organic P respectively. Among P forms, available P had the
greatest correlation with straw weight (r = 0.69**) and P concentration in straw (r = 0.95**) of corn.
These findings that the available form of P by BrayII extractable method was suitable to assess P
availability for growing corn on this soil.

Key Words: Macro aggregate, Medium aggregate, Micro aggregate, P availability, Tropical red soils
* Corresponding author; e-mail address: agrspc@ku.ac.th
11
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INTRODUCTION
Phosphorus (P) is an essential element for all living organism. As a consequence, the
production of crops for food and fibers requires and adequate supply of P in the soil (Smith et al.,
1990; Syers et al., 2008). Phosphorus was required by crops in the large amounts which necessary
for root and seed growing and important for product quality. Phosphorus is uptake from the soil
solution by plant roots as orthophosphate ions, principally H2PO4- and to a lesser extent HPO42(Havlin et al., 2005). Several factors can influence both the rate and amount of P taken up by the plant
and, therefore, can affect the recovery of a single applications P fertilizer. Phosphorus is one of the
major nutrients limiting agricultural production especially corn in many highly weathered soils in the
tropics including Thailand (Saengdech, 2004; Olusegun, 2014; Ademba et al., 2015). These soils
often have low available P because of high P retention by Al and Fe oxides and amorphous materials.
Highly weathered soils contain many of aluminum and iron that can fix phosphorus which effect on
phosphorus adsorption and releasing in soils (Syers et al., 2008; Yassoglou et al., 1997). Recent
studies have provided evidence that soil aggregate size influences P sorption and bioavailability in
highly weathered soils (Wang et al., 2001). The amount of P fertilizer needed depends not only on the
crop P requirement, but also on the amount of extractable soil P and the P fixing capacity of the soil
(Smith et al., 1990; Syers et al., 2008). If soil aggregation plays an important role in P adsorption and
P availability in highly weathered soils, a better understanding of the relationship between soil
aggregate size and P adsorption, P content in soil and plant P availability will refine the current soil P
tests and fertilizer P recommendation procedures. The objective of this study was to investigate the
effect of P fertilizer rates calculation from P adsorption characteristics of soil on P content in soil,
growth and P uptake of corn grown on different aggregate sizes of a tropical red soil.

MATERIALS AND METHODS
1. Soil sample
The representative soil was a tropical red soil namely Si Khiu soil series (Typic Rhodustalfs).
Soil samples were collected at topsoil horizon (0-20 cm) from agricultural area in Nakhon Ratchasima
province, Thailand. The soil was sandy loam having a pH of 4.9 and low fertility level as reflected by
low contents of available potassium and cation exchange capacity and very low total nitrogen (Table 1).
2. Pot experiment design and cultivation
A pot experiment was conducted in the greenhouse at Kasetsart University Bangkok, Thailand
to determine the effect of P fertilizer rate on corn grown on different aggregate size. Soil sample
preparation, after air-drying in a shaded area, three size fractions of micro-, medium-, and macroaggregates (<0.5, 2 - 0.5 and 2 - 8 mm) was obtained using dry-sieving method. There were 5 rates of
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P fertilizers calculated from P adsorption characteristics of each aggregate size by Freundlich equations
(Jiao et al., 2008) at 0.5, 1.0 and 2.0 time of the maximum P adsorption capacity (0.5 Pmax, Pmax,
2 Pmax), at 0.2 mg P L-1 (PBC) and no P fertilizer (control). The value of Pmax and PBC of micro-,
medium-, and macro- aggregates were 82 and 40, 98 and 47, and 102 and 56 mg kg-1, respectively.
The pots were arranged in completely randomized design with three replications.
Table 1 Properties of the studied soils, top soil of Si Khiu series
Property

Value

Texture
pH (1:1 H2O)
Organic matter (g kg-1)
Total N (g kg-1)
Available P (mg kg-1)
Available K (mg kg-1)
CEC (cmol kg-1)

Loamy sand
4.9
35.6
0.3
24.3
39.7
4.5

CEC = Cation exchange capacity

Seven kilogram of each soil aggregate size was filled in each pot. Three seeds of ‘Insee 2’
corn were sown in each pot and thinned to one plant at 3 days after sowing. The fertilizers, according
to the designed treatment, were evenly mixed in each pot. Water and other essential nutrients except
for P were supplied sufficiently to the plates for plant growth throughout these experiments.
3. Data collection and analysis
Plants were harvested at 45-days old. Plant shoots were oven-dried at 70°C for 48 hours and
weighed. Dried, ground shoot samples were analyzed for total P content by wet digestion of acid
mixture (HNO3-H2SO4-HClO4) (Johnson and Ulrich, 1959) and P was determined by vanadomolybdate
yellow color method using spectrophotometer at 440 nm wavelength (Murphy and Riley, 1962). Soil
samples were taken from the pots after harvesting and air dried to analyse for total P (Attanandana
and Wachrinrat, 1999), available P by BrayII method (Murphy and Riley, 1962) and organic P
(modified from Pardo et al., 2003). All parameters were analyzed using T-test and Duncan’s Multiple
Range Tests (DMRT).
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RESULTS AND DISCUSSION
Effects of P fertilizer on plant growth and P uptake of corn
Plant growth parameters and the P uptake of corn were statistically different among the P
fertilizer rates except for plant heights (Table 2). The growth of corn was healthy throughout the pot
experiments without P deficiency symptoms. All rates of P fertilizer applications in all aggregate size
significantly gave higher straw dry weight (31.2 - 38.3 g pot-1) and total P uptake (114 - 163 g pot-1) than
those without P-fertilizer application (21.9 - 26.7 and 31 - 38 g pot-1). However, the straw weight were
not significantly different among the P fertilizer rates. Phosphorus application at the rate of 2 Pmax gave
the highest P uptake of corn grown on the macro aggregate with the values of 243 mg pot-1,
respectively. The highest of P uptake of 114 - 163 mg pot-1 was found in corn grown on medium
aggregate pot with the P fertilizer at rate of 0.5 - 2 Pmax While the highest of P uptake of 99-142 mg pot1
was found in corn grown on micro aggregate pot with the P fertilizer application. These results
indicating the total P uptake of corn was markedly increased with increasing P fertilizer rates in macro
and medium aggregate, greater P uptake of corn at 2Pmax rate in macro aggregates. This was
consistent with the higher available P that was found in the macro aggregates especially in pot with P
application at the rate of 2Pmax.
Table 2 Effect of phosphorus fertilizer on plant height, dry weight of straw and P uptake of corn grown
on micro-, medium-, and macro- aggregates (<0.5, 2-0.5 and 2-8 mm) of Si Khiu soil series

P rate (mg kg-1 soil)1
Control
PBC
0.5 Pmax
Pmax
2 Pmax
F-test2
CV (%)

Plant height
(cm)
8-2
119
121
122
115
113
ns
4

2-0.5
110
116
133
115
122
ns
11

<0.5
110b
123a
120a
130a
125a
**
5

Dry weight
of straw (g pot-1)
Aggregate size (mm)
8-2
2-0.5 <0.5
26.7b 23.7b 21.9b
37.3a 31.2a 33.7a
36.4a 34.2a 36.2a
35.7a 32.2a 38.3a
34.8a 33.6a 37.3a
**
**
**
11
10
10

1

P uptake
(mg pot-1)
8-2
37d
115c
130c
184b
243a
**
41

2-0.5 <0.5
38c
31c
68bc 109ab
114ab 128a
124a 142a
163a 99ab
**
**
25
9

P rate applied at control, PBC, 0.5 Pmax, Pmax, 2 Pmax of Aggregate size of 2-8 mm: 0, 1.379, 1.432,
2.863 and 5.727 g P pot-1, Aggregate size of 0.5-2.0 mm: 0, 0.759, 1.706, 3.413 and 6.826 g P pot-1 and
aggregate size <0.5 mm: 0, 1.955, 1.776, 3.551 and 7.103 g P pot-1
2
** Significantly level at p 0.01 respectively; ns: no statistically
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Effect of P fertilizer on P contents remaining in soil after harvesting
The effects of different P rates on P contents of soil after harvesting were verified, The 5
treatments were measured in 3 forms of P including total P, available P and organic P. The contents
of all P forms were statistically different among the treatments (Figure 1). Most of total P in all
aggregate was available P. Available and organic P were statistically increased with increasing P
fertilizer rates especially in the case of micro aggregate. It was expected that the smaller aggregates
with higher surface area would have higher P sorption capacity, consequently, available P should be
negatively correlated with aggregate size as previous research (Wang et al., 2001) found that P
sorption by aggregates separated from the same soil increased with decreasing aggregate size, and
increased with increasing reactive mass because of greater surface area for P sorption in smaller
aggregates.
Correlation coefficient of dry weight of straw, P concentration and P content in soil
Correlation coefficient (r) between corn straw weight, P content in soils and P concentration in
straw was shown in Table 3. Straw weight of corn was statistically correlated with available P in soil
micro aggregate (r = 0.69**). Phosphorus concentration in straw had a linear correlation with all
forms of P in soils except in the case of macro aggregate. The highest correlation coefficient of 0.95
and 0.83 was found between available P in soil and medium- and micro aggregate, respectively. This
can be interpreted that the available form of P by BrayII extractable method was suitable to assess P
availability for growing corn on this soil more than those obtained by the other forms of P.
Table 3 Correlation coefficients (r) for linear relationship between corn straw, P content in soils and P
concentration in straw

Aggregate size (mm)

Correlation coefficient (r)
Dry weight of straw (g pot-1)
P concentration (mg kg-1)
Total P Available P Organic P

Total P Available P Organic P

<0.5

0.28

0.69**

0.69

0.72**

0.95**

0.95**

2.0-0.5

0.46

0.50

0.62

0.66**

0.83**

0.78**

8.0-2.0

0.12

0.14

0.23

0.09

0.06

0.47

*Correlation are significant at p ≤ 0.05, ** correlation are significant at p ≤ 0.01, N = 15
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Figure 1 Effect of P fertilizer on total P, available P and organic P contents remaining in soil after
harvesting corn
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CONCLUSION
Phosphorus fertilizer clearly had the effect on a response of corn grown on a tropical red soil,
Si Khiu soil series, in terms of above ground biomass and P uptake but different rate of P fertilizer
gave no statistical difference in the context of straw weight. Among total P, available P, organic P
remaining in soil, the available P had the greatest linear correlation with straw weight and P
concentration in straw of corn, consequently BrayII extractable method was suitable to assess P
availability for growing corn on this soil
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ผลของการใชปุยพืชสดถัว่ พรา รวมกับการใหปุยทางทอน้ําตอลักษณะทางพืชไร และผลผลิตของ
มันสําปะหลังพันธุห วยบง 80
Effects of Jack bean Green Manure and Fertigation on Agronomic Characteristics and Yield of
‘Hauy Bong 80’ Cassava
ณัฐพร วรธงไชย1 สุตเขตต นาคะเสถียร1* เอ็จ สโรบล1 และ สุดสายสิน แกวเรือง2
Nattaporn Worathongchai1, Sutkhet Nakasathein1*, Ed Sarobol1 and Sudsaisin Kaewrueng2

บทคัดยอ
การศึกษาผลของการตอบสนองทางลักษณะทางพืชไร และผลผลิตของมันสําปะหลังพันธุหวยบง 80
ภายใตวิธีการใหปุยเคมีทางทอน้ํา และการใหปุยเคมีทางดินรวมกับการปลูกถั่วพราเปนปุยพืชสด โดยปลูกมัน
สําปะหลังพันธุหวยบง 80 ในเดือนมิถุนายน 2559 โดยวางแผนการทดลองแบบ Strip plot in RCBD จํานวน 4
ซ้ํา กําหนด ให Vertical plot คือ วิธีการใหปุย ไดแก การใหปุยทางทอน้ํา (F) และการใหปุยทางดิน (SAF)
Horizontal plot เปนการเปรียบเทียบการไมใชปุยพืชสด (ชุดควบคุม, GM0) และการใชถั่วพราเปนปุยพืชสด
(GM1) ขุดเก็บเกี่ยวมันสําปะหลังที่อายุ 8, 10 และ 12 เดือนหลังปลูก (MAP) พบวา มันสําปะหลังมีการตอบสนอง
ตอการปลูกถั่วพราเปนปุยพืชสด โดยมันสําปะหลังที่ปลูกภายใต GM1 ที่อายุ 8, 10 และ 12 MAP ใหผลผลิตหัว
สดเทากับ 4.8, 5.1 และ 6.5 ตัน/ไร ตามลําดับ และผลผลิตแปงเทากับ 1.5, 1.3 และ 1.5 ตัน/ไร ตามลําดับ สูง
กวามันสําปะหลังที่ปลูกภายใต GM0 อยางมีนัยสําคัญยิ่งทางสถิติ เมื่อพิจารณาวิธีการใหปุย พบวา มันสําปะหลัง
ที่ปลูกภายใต F มีแนวโนมทําใหความสูง น้ําหนักสดสวนเหนือดินและผลผลิตหัวมันสําปะหลังสด ผลผลิตแปง
รวมทั้งเปอรเซ็นตแปงสูงกวามันสําปะหลังที่ปลูกภายใต SAF

ABSTRACT
The objective of this research was to study the effects of green manure and fertigation on agronomic
characteristics and yield of cassava. Cassava was planted at the end of early rainy seasons (June 2016),
using Huay Bong 80 variety. The Strip plot in RCBD with 4 replications was adopted with 2 vertical plots of
fertigation (F) and soil-applied fertilization (SAF). The horizontal plots composed of 1) without green manure
(as a control, GM0) and 2) using Jack bean (Canavalia ensiformis) as green manure (GM1). Cassava was
harvested at 8, 10 and 12 MAP. The results revealed that the green manure incorporation resulted in highly
significant fresh root yield of 4.8, 5.1 and 6.5 ton/rai, respectively, and starch yield of 1.5, 1.3 and 1.5 ton/rai,
respectively, when compared with the control. The fertigation or SAF had no effect on the above ground
biomass, root yield, starch yield and starch content.
Key Words: Cassava, Green manure, Fertigation, Soil-applied fertilization
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คํานํา
ปญหาการกรอนดิน และปญหาความเสื่อมโทรมของดินพื้นที่ปลูก ทําใหมันสําปะหลังมีผลผลิตนอยลง
(ศูนยสารสนเทศการเกษตร, 2558) ยิ่งไปกวานั้นการปลูกมันสําปะหลังโดยขาดการจัดการดินที่เหมาะสม นําไปสู
การสูญเสียธาตุอาหาร และความอุดมสมบูรณของดิน ไปพรอมกับการเคลื่อนยายผลผลิตออกจากพื้นที่อยาง
ตอเนื่อง
(ปยะ และคณะ, 2542; นรชัย, 2559) การเพิ่มผลผลิตพืชที่เนนการใชปุยเคมีอยางเดียวโดยไมได
ใหความสําคัญในเรื่องการปรับปรุงดิน อาจไมเพียงพอ จําเปนตองใชปุยเคมี รวมทั้งการจัดการดินที่ถูกตองและมี
ประสิทธิภาพ ซึ่งนอกจากจะเพิ่มผลผลิตแลวยังชวยใหดินมีความอุดมสมบูรณเพิ่มขึ้น และมีศักยภาพในการผลิต
สูงและยั่งยืน จึงจําเปนตองหาแนวทางในการแกไขปญหาดานความอุดมสมบูรณของดิน เพื่อเพิ่มผลผลิตของมัน
สําปะหลัง ซึ่งการศึกษาของ ธวัชชัย และประทีป (2536) พบวา การปลูกถั่วพราเปนปุยพืชสด ชวยเพิ่ม
อินทรียวัตถุ และปริมาณธาตุอาหารแกดิน ชวยใหมันสําปะหลังมีการเจริญเติบโต และผลผลิตเพิ่มขึ้น ดังนั้น จึง
ไดทําการเปรียบเทียบผลของการใชถั่วพราเปนปุยพืชสด รวมกับการใหปุยเคมีทางทอน้ํา กับการใหปุยเคมีทาง
ดิ น ต อ การตอบสนองทางลั ก ษณะทางพื ช ไร และผลผลิ ต ของมั น สํ า ปะหลั ง เพื่ อ ใช เ ป น แนวทางในการจั ด
ทรัพยากรดินอยางยั่งยืน

อุปกรณและวิธีการ
1. แผนการทดลอง
วางแผนการทดลองแบบ Strip plot in Randomized Complete Block Design จํานวน 4 ซ้ํา
กําหนดให Vertical plot คือ วิธีการใหปุย ไดแก 1) การใหปุยทางทอน้ํา (F) และ 2) การใหปุยทางดิน (SAF) และ
Horizontal plots คือ การไมใชปุยพืชสด (GM0) และการใชถั่วพราเปนปุยพืชสด (GM1) โดยปลูกมันสําปะหลัง
ชวงเดือนมิถุนายน พ.ศ.2559 ณ สถานีวิจัยเขาหินซอน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา ซึ่งมีปริมาณน้ําฝนรวม
1,817 มม. ในชวง 4 เดือนแรกของการปลูกมันสําปะหลัง (ก.ค. - ต.ค. 2559) มีปริมาณน้ําฝนประมาณ 188-271
มม. หลังจากนั้นปริมาณน้ําฝนลดลง ฝนเริ่มตกในชวงเดือนมีนาคม 2560 และสูงสุดในเดือนพฤษภาคม 2560
(297 มม.) ซึ่งเปนระยะเก็บเกี่ยวมันสําปะหลัง (Table 1)
Table 1 Rainfall (mm) during the study period from June 2016 - 2017.
2016
2017
Jun. Jul. Aug. Sep. Oct. Nov. Dec.
Jan. Feb. Mar. Apr. May. Jun.
106 271 188 217 231 83
15 14 78 37 297 280
0

Total
1,817

2. การปลูกและการจัดการ
เตรียมแปลงทดลองโดยจัดแบงแปลงยอยขนาด 12x16 ตร.ม. จํานวน 24 แปลงยอย พื้นที่เก็บเกี่ยว
ขนาด 30.72 ตร.ม. ปลูกมันสําปะหลังโดยใชทอนพันธุมันสําปะหลังหวยบง 80 ขนาดความยาว 20 เซนติเมตร
ระยะปลูกระหวางตน 0.8 เมตร และระยะหางระหวางแถว 1.2 เมตร
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กรณีที่ใชปุยพืชสด ตองหวานเมล็ดถั่วพราใหทั่วแปลง อัตรา 10 กก./ไร ไถกลบถั่วพราที่อายุ 60 วันหลัง
ปลูก (มูลนิธิสถาบันพัฒนามันสําปะหลังแหงประเทศไทย, 2547) ทิ้งไวประมาณ 30 วัน ซึ่งใหน้ําหนักสดในชวง
ออกดอกกอนการไถกลบประมาณ 3.4 ตัน/ไร ใหธาตุไนโตรเจนประมาณ 10-20 กก./ไร โดยมีเปอรเซ็นตธาตุ
อาหารหลัก ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม ในถั่วพราประมาณ 2.72, 0.54 และ 3.14 % ตามลําดับ
(กรมพัฒนาที่ดิน, 2550)
หลังจากปลูกมันสําปะหลังมีการใสปุยเคมีทางทอน้ํา และใหปุยเคมีแบบเม็ดทางดินและฝงกลบระหวาง
ตน โดยทั้ง 2 วิธี ใสปุยเคมีสูตร 13-13-21 อัตรา 50 กก./ไร จํานวน 1 ครั้ง กระทําเมื่อมันสําปะหลังอายุ 1 เดือน
หลังปลูก พรอมกําจัดวัชพืชตามความเหมาะสม
3. การเก็บขอมูล
ศึกษาสมบัติทางเคมีบางประการของดินกอนและหลังปลูก เก็บตัวอยางดินในแปลงโดยใชเทคนิคการ
เก็บแบบตัวอยางดินรวม (composite sampling) เพื่อวิเคราะหสมบัติดินบางประการ และปริมาณธาตุอาหาร
ของดินในพื้นที่แปลงทดลอง เก็บขอมูลปริมาณน้ําฝนตลอดการทดลอง ขอมูลการเจริญเติบโต และผลผลิตของ
มันสําปะหลังที่อายุ 8, 10 และ 12 เดือนหลังปลูก ไดแก ความสูง ผลผลิตน้ําหนักสดสวนเหนือดิน ผลผลิตหัวมัน
สําปะหลังสด และเปอรเซ็นตแปงของมันสําปะหลัง โดยวัดปริมาณแปงในหัวสดดวยเครื่องวัดปริมาณเชื้อแปง
(Reimann scale) และผลผลิตแปง [เปอรเซ็นตแปง x ผลผลิตหัวสด (กก./ไร) /100]
4. การวิเคราะหขอมูลทางสถิติ
วิเคราะหความแปรปรวนทางสถิติ (Analysis of Variance) ตามแผนการทดลองแลวเปรียบเทียบความ
แตกตางของคาเฉลี่ยดวยวิธี Least Significant Difference (LSD) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% โดยโปรแกรม
สําเร็จรูป Statistix 8

ผลและวิจารณผลการทดลอง
1. การเปลี่ยนแปลงสมบัติทางเคมีดินบางประการ
โดยสมบัติทางเคมีของดินที่ทําการศึกษา พบวา ดินทั้งกอนปลูกและหลังปลูกถั่วพรา เปนดินกรดจัดมาก
โดยมีคา pH เฉลี่ย 4.8 คาการนําไฟฟา (EC) อยูในระดับไมเค็ม ปริมาณอินทรียวัตถุของดิน อยูในระดับต่ํามาก
ปริมาณไนโตรเจนรวม ปริมาณโพแทสเซียม แคลเซียม และแมกนีเซียมที่แลกเปลี่ยนได ในดินอยูในระดับต่ํา
ปริมาณฟอสฟอรัสที่เปนประโยชนในดินอยูในระดับสูง (Land Classification Division and FAO Project Staff,
1973) (Table 2) การปลูกถั่วพราเปนปุยพืชสดทําใหปริมาณธาตุอาหารในดินเพิ่มขึ้น ซึ่งการปรับปรุงดินโดยใช
ถั่วพราเปนปุยพืชสดกอนปลูกมันสําปะหลัง ชวยเพิ่มอินทรียวัตถุปริมาณธาตุอาหารใหแกดินได และรักษาสมบัติ
ของดินในระยะยาว (ธวัชชัย และประทีป, 2536)
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Table 2 Some properties of lateritic soil before and after planted green manure.
Soil property
Before planted green manure
After planted green manure
Soil pH (1:1 H2O)
4.87
4.84
ECe (dS/m)
0.49
0.82
Organic matter (%)
1.10
1.18
Total N (%)
0.056
0.059
Available P (mg/kg)
16.56
19.04
Exchangeable K (mg/kg)
64.98
67.17
Exchangeable Ca (mg/kg)
190.94
200.84
Exchangeable Mg (mg/kg)
39.54
42.84
2. การเจริญเติบโต และผลผลิตมันสําปะหลัง
2.1 ความสูงตนมันสําปะหลัง
มันสําปะหลังพันธุหวยบง 80 ที่อายุ 8, 10 และ 12 เดือนหลังปลูก มีความสูงตนเฉลี่ย 211, 216 และ
256 เซนติเมตร ตามลําดับ เมื่อนําขอมูลมาวิเคราะหสถิติ พบวา การใชปุยพืชสด วิธีการใหปุยเคมี และ
ปฏิสัมพันธระหวางการใชปุยพืชสดรวมกับวิธีการใหปุยเคมี ไมมีผลตอความสูงของตนมันสําปะหลัง (Table 3)
เชนเดียวกับ นรชัย (2559) ที่พบวา วิธีการใหปุยไมมีผลทําใหความสูงของมันสําปะหลังแตกตางกัน
2.2 น้ําหนักสดสวนเหนือดิน และผลผลิตหัวมันสําปะหลังสด
วิธีการใชปุยพืชสด และวิธีการใหปุยเคมี มีผลตอการสะสมน้ําหนักสดสวนเหนือดิน และผลผลิตหัวมัน
สําปะหลังสดที่อายุ 8, 10 และ 12 เดือนหลังปลูก มีการสะสมน้ําหนักสดสวนเหนือดินเฉลี่ยเทากับ 1.7, 2.2 และ
2.8ตัน/ไร ตามลําดับ และผลผลิตหัวมันสําปะหลังสดเฉลี่ยเทากับ 4.5, 4.7 และ 6.1 ตัน/ไร ตามลําดับ (Table 4)
เมื่อนําขอมูลมาวิเคราะหความแตกตางทางสถิติ พบวา การใชปุยพืชสดใหผลผลิตหัวมันสําปะหลังสด (4.8, 5.1
และ 6.5 ตัน/ไร ตามลําดับ) สูงกวาการไมใชปุยพืชสดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ อาจเนื่องจากการใชปุยพืชสดที่
ไดจากพืชตระกูลถั่ว ในปมรากจะมีจุลินทรียไรโซเบียม ซึ่งสามารถตรึงไนโตรเจนจากอากาศมาเก็บสะสมไวในปม
รากถั่ว และสะสมในพืช เมื่อปุยพืชสดยอยสลาย จะเปนการเพิ่มธาตุอาหารที่เปนประโยชนในดินใหสูงขึ้น
(People et al., 1995) สอดคลองกับงานวิจัยของ ชื่นจิต และคณะ (2558) ที่พบวา ปุยพืชสดชวยใหมัน
สําปะหลังมีการเจริญเติบโต และผลผลิตเพิ่มขึ้น นอกจากนั้นยังชวยรักษาระดับความอุดมสมบูรณของดินทั้งทาง
เคมี และกายภาพดินใหมีศักยภาพในการผลิตมันสําปะหลังไดในระยะยาว (กอบเกียรติ และคณะ, 2531; ธวัชชัย
และ ประทีป, 2536; Tarawali and Pamo, 1992) สวนปฏิสัมพันธระหวางการใชปุยพืชสดรวมกับวิธีการให
ปุยเคมี พบวา เฉพาะที่อายุ 8 เดือนหลังปลูก มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ สวนวิธีการใหปุยเคมี
และปฏิสัมพันธระหวางการใชปุยพืชสดรวมกับวิธีการใหปุยเคมี ไมมีผลที่แตกตางกันตอน้ําหนักสดสวนเหนือดิน
และผลผลิตหัวมันสําปะหลังสดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ อยางไรก็ตาม ผลการศึกษาแสดงใหเห็นวาการใชปุย
พื ช สดร ว มกั บ วิ ธี ก ารให ปุ ย เคมี ท างท อ ให ค า เฉลี่ ย ของน้ํ า หนั ก สดส ว นเหนื อ ดิ น (2.1, 2.5 และ 3.0 ตั น /ไร
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ตามลําดับ) และผลผลิตหัวมันสําปะหลังสดสูงสุด (5.1, 5.2 และ 6.6 ตัน/ไร ตามลําดับ) เมื่อเทียบกับปฏิสัมพันธ
ระหวางการไมใชปุยพืชสด รวมกับวิธีการใหปุยเคมีทางดิน (Table 4)
อาจเนื่องจากระยะที่มีการใหปุยเปนชวงที่เริ่มมีฝนตก ทําใหการใหปุยเคมีทางดินสามารถละลายไดดี และมีผลให
มันสําปะหลังสามารถดูดใชปยุ เคมีเพื่อการเติบโตไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น ผลของวิธีการใหปุยจึงไม
แตกตางกัน
Table 3 Effects of fertigation and green manure on plant height (cm).
Treatment

8 MAP
10 MAP
12 MAP
(Jun. 2016 – Feb. 2017) (Jun. 2016 – Apr. 2017) (Jun. 2016 – Jun. 2017)

Fertilization methods
Fertigation (F)
217.6
220.6
263.6
Soil-applied fertilization
204.3
212.1
248.1
(SAF)
LSD 0.05
ns
ns
ns
Green manure
No green manure (GM0)
207.8
214.6
255.1
Green manure (GM1)
214.1
218.1
256.6
LSD 0.05
ns
ns
ns
Interaction between Fertilization methods x Green manure
F x GM0
212.4
215.8
245.6
F x GM1
222.9
225.4
267.6
203.3
213.5
SAF x GM0
250.6
205.3
210.8
SAF x GM1
259.6
LSD 0.05
ns
ns
ns
C.V. (%)
3.2
2.5
3.2
Average
210.9
216.3
255.9
ns = Not significant; Means within the same column followed by same lower case letter are not
significantly different at P<0.05 by least significant difference (LSD).
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Table 4 Effects of fertigation and green manure on fresh above-ground biomass (ton/rai) and root
yield (ton/rai) of cassava.

Treatment

8 MAP
10 MAP
12 MAP
(Jun. 2016 – Feb. 2017) (Jun. 2016 – Apr. 2017) (Jun. 2016 – Jun. 2017)
Above-ground Root Above-ground Root Above-ground Root
biomass
yield
biomass
yield
biomass
yield

Fertilization methods
Fertigation (F)
1.8
4.6
2.2
4.9
2.8
Soil-applied fertilization
1.5
4.3
2.1
4.6
2.8
(SAF)
LSD 0.05
ns
ns
ns
ns
ns
Green manure
No green manure (GM0)
1.5
4.1 b
1.9
4.4 b
2.7 b
Green manure (GM1)
1.8
4.8 a
2.3
5.1 a
3.0 a
LSD 0.05
ns
0.5
ns
0.2
0.3
Interaction between Fertilization methods x Green manure
F x GM0
1.6 b
4.0
2.0
4.5
2.5
F x GM1
2.1 a
5.1
2.5
5.2
3.0
1.5 b
SAF x GM0
4.2
1.9
4.3
2.8
1.5 b
SAF x GM1
4.5
2.2
4.9
2.9
LSD 0.05
0.5
ns
ns
ns
ns
C.V. (%)
7.8
6.2
22.1
8.8
11.8
Average
1.7
4.5
2.2
4.7
2.8
ns = Not significant; Means within the same column followed by same lower case letter are
significantly different at P<0.05 by least significant difference (LSD).

6.2
6.1
ns
5.8 b
6.5 a
0.3
5.7
6.6
5.9
6.3
ns
11.0
6.1
not

2.3 ผลผลิตแปง และเปอรเซ็นตแปง
มันสําปะหลังพันธุหวยบง 80 ที่อายุ 8, 10 และ 12 เดือนหลังปลูก มีผลผลิตแปงเฉลี่ยเทากับ 1.4, 1.2
และ 1.4 ตัน/ไร ตามลําดับ (Table 5) เมื่อนําขอมูลมาวิเคราะหความแตกตางทางสถิติ พบวา การใชปุยพืชสดให
ผลผลิตแปง (1.5, 1.3 และ 1.5 ตัน/ไร ตามลําดับ) สูงกวาการไมใชปุยพืชสด อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ทั้งนี้
เนื่องจากผลผลิตแปงขึ้นอยูกับผลผลิตหัวสด และเปอรเซ็นตแปง (Table 4 และ 5) และมีเปอรเซ็นตแปงในหัวสด
เฉลี่ยเทากับ 30.2, 25.3 และ 22.7 % ตามลําดับ สวนวิธีการใหปุยเคมี และปฏิสัมพันธระหวางการใชปุยพืชสด
รวมกับวิธีการใหปุยเคมี ไมมีผลทําใหผลผลิตแปง และเปอรเซ็นตแปงในหัวสด มีความแตกตางกันทางสถิติ
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(Table 5) เชนเดียวกับ สุรชาติ (2557) ที่พบวา วิธีการใหปุยเคมีไมมีผลตอความของเปอรเซ็นตในหัวสด ซึ่ง
สอดคลอง มาริสา (2550) และ Booth (1976) ที่รายงานวา ปจจัยที่มีผลตอการสราง และสะสมเปอรเซ็นตแปงใน
หัวมันสําปะหลังสดสวนใหญเกิดจากสภาพแวดลอม และชนิดพันธุของมันสําปะหลังมากกวาปจจัยดานอื่น
โดยเฉพาะปจจัยทางดานการเขตกรรม
Table 5 Effects of fertigation and green manure on starch yield (ton/rai) and starch content (%) of
cassava.

Treatment

8 MAP
10 MAP
12 MAP
(Jun. 2016 – Feb. 2017) (Jun. 2016 – Apr. 2017) (Jun. 2016 – Jun. 2017)
Starch
Starch
Starch
Starch
Starch
Starch
yield
content
yield
content
yield
content

Fertilization methods
Fertigation (F)
1.5
31.4
1.3
Soil-applied fertilization
1.3
29.1
1.1
(SAF)
LSD 0.05
ns
ns
ns
Green manure
No green manure (GM0)
1.2 b
29.9
1.1 b
Green manure (GM1)
1.5 a
30.6
1.3 a
LSD 0.05
0.2
ns
0.1
Interaction between Fertilization methods x Green manure
F x GM0
1.3
31.3
1.2
F x GM1
1.6
31.6
1.4
1.2
28.5
SAF x GM0
1.1
1.4
29.6
SAF x GM1
1.2
LSD 0.05
ns
ns
ns
C.V. (%)
10.7
2.3
9.1
Average
1.4
30.2
1.2
ns = Not significant; Means within the same column followed by
significantly different at P<0.05 by least significant difference (LSD).
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26.2
24.6

1.4
1.3

23.2
22.1

ns

ns

ns

25.6
25.2
ns

1.3 b
1.5 a
0.1

22.8
22.6
ns

26.4
1.4
21.8
26.0
1.5
23.3
24.8
1.3
22.4
24.3
1.3
23.2
ns
ns
ns
7.5
10.3
3.5
25.3
1.4
22.7
same lower case letter are not

สาขาพืช

การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครัง้ ที่ 56

สรุป
มันสําปะหลังพันธุหวยบง 80 ที่ปลูกภายใตการปลูกถั่วพราเปนปุยพืชสดรวมกับการใหปุยเคมี มีผลผลิต
หัวมันสําปะหลังสด สูงกวามันสําปะหลังที่ปลูกโดยไมมีการปลูกถั่วพราเปนปุยพืชสดรวมกับการใหปุยเคมี ในทุก
ชวงอายุเก็บเกี่ยว เชนเดียวกับการผลผลิตแปงของมัน
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Comparative Phytochemistry and Antibacterial Properties of Guettarda speciosa L.
Wanitcha Muangrom1 and Srunya Vajrodaya1*

ABSTRACT
Many plant species are sources of bioactive compounds that can be the therapeutic
treatments against bacteria. Guettarda speciosa, an ethnomedicinal plant that is used for poultice,
sore throat, conjunctivitis and abscess treatment was used in this study. Four individuals of G.
speciosa were collected from four different locations, two locations from the eastern coasts (Rayong
and Chantaburi) and two locations from the southern coasts (Krabi and Ranong). Comparative
phytochemistry was conducted during June 2016 – November 2017 using chromatographic
technique i.e. HPLC. HPLC profiles of lipophilic extracts from different plant parts (leaves, stem barks
and root barks) from each individual showed specific chemical characters in same plant parts of four
individuals from different localities. Whereas, the extract from Ranong showed slight difference from
the others. Moreover, HPLC profiles of all plant parts in the same individual are rather similar, showing
only quantitative differences. The lipophilic extracts from G. speciosa collected from Ranong were
investigated for antibacterial activity using disk diffusion and broth microdilution method. One Grampositive bacterium (Staphylococcus aureus ATCC 43300) and four Gram-negative bacteria
(Pseudomonas aeruginosa ATCC 37166 and ATCC 27853, Klebsiella pneumoniae ATCC–BAA 1705
and Salmonella choleraesuis ATCC 10708) were used as tested bacteria. The minimum inhibitory
concentration (MIC) of lipophilic extracts from stem and root bark showed good potentials against S.
choleraesuis at 128 μg/ml and from leaf at 256 μg/ml. The lipophilic root extract at the concentration
800 μg/ml could inhibit S. aureus and at the concentration 1,600 μg/ml could inhibit both strains of P.
aeruginosa, while the stem bark extract could inhibit P. aeruginosa ATCC 37166 at the concentration
1,600 μg/ml.

Key words: Guettarda speciosa L., comparative phytochemistry, antibacterial activity
*Corresponding author; e-mail address: fscisyv@ku.ac.th
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INTRODUCTION
Plants are the source of an enormous number of compounds with medicinal applications
which known as secondary metabolites (Figueiredo et al., 2008). For centuries, Humans have used
these therapeutic secondary compounds from medicinal plants as remedies for diseases (Nostro et
al., 2000). Furthermore, the medicinal actions of plants are unique to particular plant species or
groups (Wink and Schimmer, 1999) and they can be varied by many factors i.e. collecting sites,
seasons, plant ages or herbivores (Sampaio et al., 2016).
Antibiotic resistance, the ability of bacteria to stop an antibiotic from working against it, is one
of the biggest threats to global health, food security, and development today (World Health
Organization, 2016). The traditional medicine from plants has been accepted as an alternative form of
antimicrobials (Taylor, 2013). Guettarda speciosa L. is the ethnomedicinal plant in genus Guettarda,
family Rubiaceae. Leaves and stem barks are used by islander, Indian and African to treat cough,
wound, abscess, dysentery, diarrhea, conjunctivitis and epilepsy (Han, 1998; Sabaldica, 2011).
These diseases; sore throat, conjunctivitis, diarrhea and abscess are caused by bacteria which are
Streptococcal pharyngitis, Staphylococcus aureus, Salmonella spp., Escherichia coli and
Staphylococcus aureus respectively (Marx, 2010; James and Allen, 1937; Viswanathan et al., 2009
and Singer and Talan, 2014). Therefore, Guettarda speciosa might have some antibacterial
substances
Phytochemical investigations in leaves of Guettarda speciosa revealed several compounds,
including iridoid, phenol, steroid, alkaloid, coumarin and terpenoid (Inouye et al., 1988; Cai et al.,
2011; Revathi and Rajeswari, 2015). There is only one study about antibacterial activity of G.
speciosa by Thamizhvanan et al. (2010). They screened inner bark extract using disk diffusion
method against Staphylococcusaureus, Bacillus subtilis, Escherichia coli and Klebsiella pneumoniae.
The chloroform and ethanolic extract exhibited potent antibacterial activity.
Hence, our study aims to investigate and compare secondary metabolites of methanolic
extracts from roots, stem barks and leaves of G. speciosa using HPLC technique. Moreover, we aim
to investigate antibacterial activity of this plant against the other bacterial species and strains.

MATERIALS AND METHODS
1. Plant extraction
Plant samples were collected from one mature tree as a representative in each location,
considering there was only a few nature trees in nearby site. Leaves and stem barks of Guettarda
speciosa were collected from four different locations i.e. Ao Khai beach (Rayong), Chao Lao beach
(Chanthaburi), Khao Sam Nuai island (Krabi) and Praphat beach (Ranong). Root barks were only
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collected from Ao Khai beach and Praphat beach, since the trees in the other two locations were hard
to collect the roots. Plant samples were dried at room temperature, and then ground and macerated
in methanol for seven days. The extracts were filtered through a filter paper then partitioned into two
parts; lipophilic extract and hydrophilic extract, using chloroform and distilled water, respectively. The
lipophilic extract was stored at -40 ºC.
2. HPLC analysis
The HPLC technique was performed on an Agilent 1100 series using C18 reversed-phase
column detected with a UV photodiode arrays detector with wavelengths of 230 nm. The solvent
system was methanol gradient of 60-100% in an aqueous buffer (0.015 M ortho-phosphoric acid and
0.015 M tetrabutyl ammonium hydroxide). Lipophilic extract samples of 10 mg in 1 ml methanol were
loaded and the flow rate was 1 ml/min.
3. Antibacterial activity
A Gram-positive bacteria (methicillin resistant Staphylococcus aureus (MRSA) ATCC 43300)
and four Gram-negative bacteria (Pseudomonas aeruginosa ATCC 37166 and ATCC 27853,
Klebsiella pneumoniae ATCC–BAA 1706 and Salmonella choleraesuis ATCC 10708) were kindly
provided by the Department of Medical Science, Ministry of Public Health, Thailand.
Only the extracts from three plant parts from Praphat beach were used for antibacterial tests.
The lipophilic extracts were tested for their antibacterial activities with two methods: disk diffusion and
broth microdilution methods. The bacterial strains were inoculated in Müller-Hinton broth at 37ºC for
18 hours. The standard inoculums (0.5 Mcfarland) were spread on Müller-Hinton agar. The disk is a
6mm filter paper that contains 200 μg of extracts was placed 30 mm apart from each other on MüllerHinton agar. The agar plate was incubated at 37ºC for 24 hours. Two antibiotics; Ciprofloxacin and
Amikacin were also tested as positive controls.
For the broth microdilution method, the stock solutions of 40 mg/ml of extracts were 2-fold
serially diluted with dimethyl sulfoxide (DMSO). Each well of 96-well plate was filled with the diluted
extract solution ranged from 6.25 μg/ml to 3,200 μg/ml and bacteria in Muller-Hinton broth. Pure
DMSO was used in place of extract as control. The plates were incubated at 37ºC for 18 hours.

82

83

0

250

500

750

1000

mAU

0

100

200

300

mAU

c)

0

200

400

600

800

mAU

-250

0

250

500

750

1000

mAU

0

100

200

300

400

mAU

0

100

200

300

mAU

a)

0

0

0

0

0

0

B

B

C

A

A

D

D

5

5

5

5

5

5

10

10

10

10

10

10

E

E

F

F

F

F

F

F

G

15

15

15

15

G

15

G

15

G

G

G

20

20

20

20

20

20

25

25

25

25

25

25

Pr

min

min

min

Ao

Pr

min

Kh

min

Ch

min

Ao

0

200

400

mAU
600

0

100

200

300

400

mAU

0

200

400

600

mAU

0

200

400

600

mAU

b)

C

A

A

D

5

5

5

5

10

10

10

10

E

F

F

F

15

G

15

G

15

G

15

G

20

20

20

20

25

25

25

25

Pr
min

min

Kh

min

Ch

min

Ao

(a) leaves (b) stem bark and (c) root bark from 4 locations (Ao: Ao Khai
beach, Rayong; Ch: Chao Lao beach, Chantaburi; Kh: Khao Sam Nuai
island, Krabi and Pr: Praphat beach, Ranong)

Figure 1 Comparative HPLC profiles of Guettarda speciosa
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RESULTS AND DISCUSSION
1. HPLC analysis
In this experiment, both chromatogram and UV spectra were used to determine in comparing.
The HPLC chromatograms of leaf, stem bark and root bark extracts as shown in Figure 1, dominant peaks
occurred at retention time around the 2 - 5 minute and 12 - 15 minute.. From patterns of dominant peaks
and UV spectra, there were two peaks: peak F and peak G occurring in every extracts. They might be
used as a chemical marker of this plant species. The chromatograms of leaf and stem bark extracts from
Chao Lao beach and Khao Sam Nuai Island were similar by having the peak A. Peak B occurred only in
root extract that indicated a specific substance accumulated in root. All plant part extracts from Praphat
beach showed same site-specific peak (peak E) that did not appear in the other locations. The result
conformed to Chen et al. (2015) who studied the chemotypic diversity of Epimedium sagittatum from
different geographical regions of China. They found that profiles were different and could be classified
into five groups from eleven wild populations. These caused difficult quality control.
2. Antibacterial activity
1) Disk diffusion method
From the results of the disk diffusion method (Table 1), plant extracts showed the activity against
test bacteria at 6-9.5 mm of clear zone. The highest antibacterial activities were leaf and stem bark
extracts against S. choleraesuis at 9.5 mm.
Table 1 Disk diffusion method of Guettarda speciosa extracts
Extract

S.aureus (MRSA)
ATCC 43300
Leaf
6
Stem bark
6
Root bark
7
Ciprofloxacin *
29
30
Amikacin*

Mean of diameter of inhibition zones (mm)
P. aeruginosa
P. aeruginosa S. choleraesuis
ATCC 37166
ATCC 27853
ATCC 10708
7.5
6
9.5
6
6
9.5
6
6
9
36
36
32
29
24
25

K. pneumoniae
ATCC–BAA 1706
6
6
6
11
-

* The diameter (mm.) of clear zone in each antibiotic was within quality control ranges based on CLSI
(2014). CIP (Ciprofloxacin 5 μg) and AK (Amikacin 30 μg).
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2) Broth microdilution method
The lowest MIC indicated the best inhibition potential. The MIC of stem and root bark extracts
showed the potential antibacterial activity against S. choleraesuis at 128 μg/ml, while the leaf extract was
at 256 μg/ml. The MIC of root extract were 800 μg/ml against S. aureus and 1,600 μg/ml against both
strains of P. aeruginosa, while the stem bark extract affected Pseudomonas aeruginosa ATCC 37166 at
1,600 μg/ml.
Table 2 Broth microdilution method of Guettarda speciosa extracts
Extract

S.aureus (MRSA)
ATCC 43300
Leaf
>3,200
>3,200
Stem bark
Root bark
800

Minimum Inhibitory Concentration (μg/ml)
P. aeruginosa P. aeruginosa S. choleraesuis
ATCC 37166
ATCC 27853
ATCC 10708
>3,200
>3,200
256
1,600
>3,200
128
1,600
1,600
128

K. pneumoniae
ATCC– BAA 1706
>3,200
>3,200
>3,200

The antibacterial properties of lipophilic extracts from leaf, stem bark and root bark against
S. aureus and K. pneumoniae were consistent with Thamizhvanan et al. (2010) who tested antibacterial
activities of inner bark of G. Speciosa extract with disk diffusion method against S. aureus and K.
pneumoniae and the resulted were 22 and 23 mm. clear zones in chloroform extract and 29 and 25 mm.
in ethanolic extract. The active secondary metabolite might be iridoid and coumarin as referred to in other
studies. Dinda et al. (2007) reported that several iridoid from plants in the family Rubiaceae had
antimicrobial activity. Yasunaka et al. (2005) reported that coumarin, extracted from Mexican medicinal
plants, had antimicrobial activity against S. aureus and E. coli.
The lipophilic extracts had promising inhibitory effects against S. Choleraesuis which usually
causes systemic infections in humans and also is resistant to many antibiotics such as ampicillin,
chloramphenicol, trimethoprim-sulfamethoxazole and, fluoroquinolone (Chiu et al., 2004). For disk
diffusion method, the clear zone were at 9-9.5 mm. Likewise for microdilution method, the lowest MIC
against S. choleraesuis in root and stem bark extracts was 128 μg/ml and 256 μg/ml in leaf extract. It
indicated that some compounds in G. speciosa had a strongly inhibitory activity and worthwhile for further
investigation.

85

สาขาพืช

การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครัง้ ที่ 56

CONCLUSION
The HPLC chromatograms of lipophilic extracts from leaf, stem bark and root bark of G. speciosa
collected from different localities showed chemical character with two specific peaks (peak F and G)
which expressed through all plant parts (leaf, stem bark and root bark). Hence, these chemical
characters could be used as taxonomic character of G. speciosa. The chemical patterns in all plant parts
of G. speciosa from Ranong were significantly differ from the other collections by having one more peak
(peak E) which may was caused by locality adaptation. The extract exhibited antibacterial properties
against Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, and the most potent against Salmonella
choleraesuis. The lipophilic extract of G. speciosa could be a good source for anti S. choleraesuis agent.
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ประสิทธิภาพของเทคนิค Indirect NCM-ELISA สาหรั บการประเมินการรอดชีวิตเพื่อการก่ อโรค
และการถ่ ายทอดไวรัสใบหงิกข้ าวจากตัวอย่ างเนือ้ เยื่อต้ นข้ าวในสภาพการแช่ เยือกแข็ง
โดยแมลงพาหะเพลีย้ กระโดดสีนา้ ตาล (Nilaparvata lugens Stål)
Efficiency of an Indirect NCM-ELISA for Survival Assessment of Rice ragged stunt virus
Infectivity and Transmission from Frozen Rice Plant Tissue Samples by
an Insect Vectors, the Brown Planthopper (Nilaparvata lugens Stål)
ฐานัฎ ณ พัทลุง1 วิชชุดา รัตนากาญจน์2 และ วิภา ตังคนานนท์1*
Thanat Na-Phatthalung1, Witchuda Rattanakarn2 and Wipa Tangkananond1*

บทคัดย่ อ
การประยุกต์ใช้ เทคนิ ค Indirect NCM-ELISA เพื่อตรวจสอบการรอดชี วิต ของการก่อโรค และการ
ถ่ายทอดไวรัสใบหงิกข้ าวจากตัวอย่างเนือ้ เยื่อต้ นข้ าวที่เก็บรั กษานาน 10 เดือน ในสภาพการแช่เยือกแข็ง โดย
แมลงพาหะเพลี ้ยกระโดดสีน ้าตาล ผลการวิจยั พบว่า สามารถตรวจสอบปฏิกิริยาที่เกิดขึ ้นบนแผ่นไนโตรเซลลูโลส
ได้ อย่างชัดเจน โดยประสิทธิภาพการเป็ นแมลงพาหะ การเป็ นพืชอาศัย และอัตราการเจือจางตัวอย่างน ้าคันเพื
้ ่อ
การตรวจสอบ แปรผันตรงกับระยะเวลาแฝงตัวของไวรั ส ที่เพิ่มมากขึน้ ในแมลงพาหะและพืชอาศัย ตามลาดับ
เปรี ยบเทียบกับผลการประเมินสภาวะความคงทนของไวรัสในตัวอย่างน ้าคันเพื
้ ่อการตรวจสอบ ซึง่ แปรผกผันกับ
ระดับอุณหภูมิและระยะเวลาการเก็บรักษาตัวอย่างน ้าคันที
้ ่เพิ่มมากขึ ้น ตามลาดับ

ABSTRACT
Application of an Indirect NCM-ELISA for survival detection of Rice ragged stunt virus (RRSV)
infectivity and transmission from 10 months of frozen rice plant tissues which were infected with RRSV
by an insect vectors, the brown planthopper (BPH, Nilaparvata lugens Stål). The research was found
that the reaction can be clearly detected on nitrocellulose membrane, which were insect vector
efficiency, host plants, and crude sap samples dilution for detection were direct variation with
increasing of viral-latent period in BPHs and host plants, respectively. Comparison with the results of
the stability condition assessment of infected crude sap samples for detection were inverse variation
with increasing of temperature and crude sap samples preservation period, respectively.
Key Words: Rice ragged stunt virus, brown planthopper (BPH, Nilaparvata lugens Stål), Infectivity survival, Indirect NCMELISA
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คานา
โรคใบหงิกข้ าวหรื อโรคจู๋ข้าว (Rice ragged stunt disease, RRSD) มีสาเหตุจากไวรัสใบหงิกข้ าว (Rice
ragged stunt virus-RRSV, Oryzavirus: Reoviridae) สามารถถ่ายทอดได้ โดยแมลงพาหะเพลี ้ยกระโดดสี
น ้าตาล (brown planthopper (BPH), Nilaparvata lugens Stål) ซึง่ เป็ นแมลงศัตรู ข้าวจาพวกดูดกินน ้าเลี ้ยง
(juice sucker, Homoptera: Delphacidae) ปั จจุบนั แม้ ว่าจะมีอบุ ตั ิการณ์ ของการระบาดที่ลดน้ อยลง เนื่องจาก
ประสิทธิภาพของการบริ การจัดการและมาตรการเฝ้าระวัง แต่ยงั จัดเป็ นโรคข้ าวที่มีความสาคัญและส่งผลให้ เกิด
ความเสียหายแก่ผลผลิตในเขตพืน้ ที่นาชลประทานภาคกลางและภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทยในระดั บ
10-100 เปอร์ เซ็นต์ (ฐานัฎ และคณะ, 2560) วิธีการตรวจสอบและวินิจฉัยโรคพืชที่มีสาเหตุจากไวรัส นันถื
้ อเป็ น
ขันตอนปฏิ
้
บัติที่สาคัญอันจะนาไปสู่กระบวนการบริ หารจัดการเพื่อควบคุมการระบาดของโรค งานวิจยั นีไ้ ด้ นา
เทคนิควิธีทางซีรัมวิทยา (serology) คือ เทคนิค Indirect Enzyme-Linked Immunosorbent Assay on
Nitrocellulose Membranes (Indirect NCM-ELISA) หรื อ Dot-Immunobinding Assay (DIA หรื อ DIBA) ซึง่
เป็ นเทคนิคที่ใช้ ตรวจสอบไวรัสพืชได้ หลากหลาย ให้ ผลเร็ ว มีความถูกต้ องแม่นยา ง่ายต่อการปฏิบตั ิงานประจา
ในห้ องปฏิบตั ิการ ราคาถูก ไม่เป็ นพิษต่อสิ่งแวดล้ อม และแปลผลปฏิกิริยาได้ ด้วยตาเปล่า (Ali, 2017) ทังนี
้ ้ไวรัส
ใบหงิกข้ าวสามารถถ่ายทอดได้ ด้วยแมลงพาหะทางเดียวเท่านัน้ นอกจากนี ้ยังมีรายงานถึงวิธีการถ่ายทอดไวรัส
พืชอื่น ๆ สูแ่ มลงพาหะด้ วยการฉีดไวรัสเข้ าสู่แมลงโดยตรง (Maramorosch, 1955) และการดูดกินน ้าคันพื
้ ชผ่าน
แผ่นแมมเบรน (Rochow, 1960) ตัวอย่างเนื ้อเยื่อพืชในสภาพสด และตัวอย่างเนื ้อเยื่อในสภาพการแช่เยือกแข็ง
(Zhang et al., 2007; Li et al., 2011) ดังนันงานวิ
้
จยั นี ้จึงประยุกต์ใช้ เทคนิค Indirect NCM-ELISA เพื่อประเมิน
การรอดชี วิต และประสิท ธิ ภ าพในการก่ อโรคของไวรั ส จากตัวอย่างเนื อ้ เยื่ อต้ นข้ าวในสภาพการแช่เยื อกแข็ ง
เนื่องจากการถ่ายทอดไวรัสจากตัวอย่างในสภาพการแช่เยือกแข็งไม่จาเป็ นต้ องอาศัยทักษะและประสบการณ์ ขนั ้
สูงของผู้ปฏิบตั ิ รวมถึงเครื่ องมือที่มีราคาแพง และตัวอย่างทดสอบสามารถเก็บรักษาได้ เป็ นเวลานาน ซึ่งสามารถ
ที่จะประยุกต์และต่อยอดองค์ความรู้ พื ้นฐานสูก่ ารปฏิบตั ิงานประจาในระดับห้ องปฏิบตั ิการ การศึกษาพฤติกรรม
และการเข้ าทาลายต้ นข้ าวของไวรัสใบหงิกข้ าวและแมลงพาหะได้ อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ

อุปกรณ์ และวิธีการ
การเตรี ยมพืชอาหาร พืชอาศัย และแมลงพาหะเพลีย้ กระโดดสีนา้ ตาล
เลี ้ยงเพลี ้ยกระโดดสีน ้าตาล (Nilaparvata lugens) โดยใช้ ต้นกล้ าข้ าวพันธุ์ กข7 อายุ 7 - 10 วัน เป็ นพืช
อาหารและพืชอาศัยของแมลงพาหะ ภายใต้ สภาวะโรงเรื อนที่ ระดับอุณหภูมิ 27 ± 1 องศาเซลเซียส ความชืน้
สัมพัทธ์ (relative humidity, RH) 70 ± 10 เปอร์ เซ็นต์ และช่วงแสง (photoperiod) 12 ชั่วโมงต่อวัน โดยจะ
เปลี่ยนต้ นกล้ าข้ าวชุดใหม่เพื่อให้ แมลงดูดกิน เมื่อต้ นกล้ าข้ าวชุดเก่าเริ่ มเหี่ยวได้ ประมาณ 50 เปอร์ เซ็นต์
แหล่ งของไวรั สใบหงิกข้ าวและการถ่ ายทอดโรค
เก็บตัวอย่างต้ นข้ าวที่แสดงอาการของโรคใบหงิกจากแปลงนาและนามาเพาะปลูกในเรื อนทดลอง โดย
ใช้ ข้าวพันธุ์ไทชุงเนทีฟ 1 (TN1) ในการทดสอบโรค จากนันจึ
้ งถ่ายทอดไวรัสโดยคัดเลือกแมลงพาหะระยะตัวอ่อน
วัยที่ 3 เพื่อดูดกินต้ นข้ าวที่แสดงอาการของโรคอย่างชัดเจน ประมาณ 50 - 100 ตัวต่อต้ น ปล่อยให้ แมลงดูดกิน
ต้ นข้ าวที่เป็ นโรค (acquisition period) นาน 7 วัน จากนันย้
้ ายแมลงไปเลี ้ยงบนต้ นกล้ าข้ าว กข7 ปกติ อายุ 7 89
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10 วัน โดยให้ แมลงดูดกินนาน 7 วัน เพื่อรอระยะให้ ไวรัสแฝงตัวในแมลง (latent period) เมื่อครบเวลาย้ ายแมลง
ไปสู่ต้นกล้ าข้ าว TN1 อายุ 7 - 10 วัน โดยปล่อยให้ แมลงดูดกินต้ นข้ าวเพื่อถ่ายทอดโรค (transmission period)
นาน 2 วัน และนาต้ นกล้ าข้ าวที่ได้ รับการถ่ายทอดโรคมาพ่นสารป้องกันกาจัดแมลง รอเวลาให้ ต้นข้ าวแสดง
อาการของโรคอย่างชัดเจนแล้ วจึงคัดเลือกนามาเป็ นตัวอย่างในการทดสอบต่อไป
การตรวจสอบการรอดชีวิตและการถ่ ายทอดไวรั สเพื่อ ทดสอบการก่ อโรคเบือ้ งต้ น จากการเก็บรั กษา
ตัวอย่ างในสภาพการแช่ เยือกแข็ง
การคัดเลือกและเก็บรั กษาตัวอย่ างเพื่อใช้ ในการทดสอบ
คัดเลือกและเก็บรักษาตัวอย่างเนื ้อเยื่อต้ นข้ าวที่แสดงอาการของโรคใบหงิกอย่างชัดเจนในสภาพการแช่
เยือกแข็ง (frozen) ที่อณ
ุ หภูมิ -20 องศาเซลเซียส นาน 10 เดือน เพื่อเป็ นตัวอย่างในการประเมินการรอดชีวิตเพื่อ
การก่อโรคและการถ่ายทอดไวรัสจากตัวอย่างโดยแมลงพาหะ และสาหรับการประเมินความคงทนของไวรัสใน
ตัวอย่างน ้าคันแมลงและน
้
้าคันพื
้ ช จะทาการทดสอบทังในสภาพการแช่
้
เยือกแข็ง (-20 องศาเซลเซียส) และสภาพ
สด (non-frozen) ที่ระดับอุณหภูมิ 4 - 8, 25, 37 - 40 และ 50 - 55 องศาเซลเซียส ตามลาดับ
การตรวจสอบการรอดชีวิต และระยะเวลาแฝงตัวของไวรั สในแมลงพาหะ
คัดเลือกแมลงพาหะในระยะตัวอ่อนวัยที่ 3 เพื่อดูดกินเนื ้อเยื่อต้ นข้ าวในสภาพการแช่เยือกแข็ง โดยแต่
ละตัวอย่างทดสอบใช้ จานวนแมลง 250 ตัว นาเนื ้อเยื่อต้ นข้ าวใส่ในบีกเกอร์ ซึง่ ภายในบรรจุสาลีที่อิ่มตัวด้ วยน ้า
เป็ นวัสดุรองพื ้นเพื่อเพิ่มความชุ่มชื ้น ปล่อยแมลงพาหะลงในบีกเกอร์ เพื่อให้ แมลงดูดกินเนื ้อเยื่อต้ นข้ าว นาน 2 วัน
(ปิ ดบีกเกอร์ ด้วยแผ่นพลาสติกที่มีการเจาะช่องว่างไว้ เพื่อให้ อากาศสามารถไหลเวียนได้ ) เมื่อครบเวลาคัดเลือก
แมลงที่รอดชีวิต และย้ ายแมลงไปเลี ้ยงบนต้ นกล้ าข้ าว กข7 อายุ 7 - 10 วัน จากนันจึ
้ งสุ่มเก็บตัวอย่างแมลง
จานวน 5 ตัวต่อตัวอย่าง เพื่อตรวจสอบการมีอยู่ของไวรั สที่ระยะเวลาแฝงตัวในแมลงพาหะที่แตกต่างกัน และ
คานวณสัดส่วนแมลงที่ได้ รับการถ่ายทอดไวรัสต่อจานวนแมลงที่คดั เลือกในแต่ละครัง้
การถ่ ายทอดไวรั สเพื่อการก่ อโรค และระยะเวลาแฝงตัวของไวรั สในต้ นข้ าว
คัดเลือกแมลงพาหะที่รอดชี วิต จากการดูดกิ นเนื อ้ เยื่อต้ นข้ าวในสภาพการแช่เยือกแข็ง เพื่อใช้ ในการ
ถ่ายทอดไวรัสโดยแมลงพาหะสู่ต้นกล้ าข้ าว TN1 อายุ 7 - 10 วัน ปล่อยให้ แมลงดูดกินต้ นข้ าว นาน 2 วัน โดยใช้
แมลงเพื่อการถ่ายทอดไวรัสจานวน 1 ตัวต่อต้ น และใช้ ต้นกล้ าข้ าวทดสอบจานวน 5 ต้ นต่อตัวอย่าง จากนัน้ จึง
คัดเลือกและเก็บตัวอย่างต้ นข้ าวเพื่อตรวจสอบการมีอยู่ของไวรัสที่ระยะเวลาแฝงตัวในต้ นข้ าวที่แตกต่างกัน และ
คานวณสัดส่วนต้ นข้ าวที่ได้ รับการถ่ายทอดไวรัสต่อจานวนต้ นข้ าวที่คดั เลือกในแต่ละครัง้
การตรวจสอบไวรั สใบหงิกข้ าวด้ วยเทคนิค Indirect NCM-ELISA
ทาการคัดเลือกตัวอย่างเพื่ อการทดสอบและเตรี ยมสารเคมี (Table 1) เตรี ยมแผ่นไนโตรเซลลูโลส
(NCM, pore size 0.45 ไมครอน, Bio-Rad) การดาเนินปฏิกิริยา และตรวจสอบปฏิกิริยาที่เกิดขึ ้นบนแผ่นไนโตร
เซลลูโลสตามวิธีของฐานัฎ และคณะ (2560) และเตรี ยมตัวอย่างน ้าคันแมลงเริ
้
่ มต้ นจากจานวนแมลง 3 ตัวต่อ 1
ตัวอย่าง ด้ วยบัฟเฟอร์ สกัดปริ มาตร 0.2 มล. และเตรี ยมตัวอย่างนา้ คันพื
้ ชเริ่ มต้ นจากจานวนพืช 1 กรัมต่อ 1
ตัวอย่าง ด้ วยบัฟเฟอร์ สกัดปริ มาตร 2.0 มล. จากนันเจื
้ อจางน ้าคันตั
้ วอย่างเพื่อการทดสอบแบบสองเท่าลาดับ
ส่วน (two-fold serial dilution) ให้ ได้ อตั รา 1:2 - 1:4,096 เท่า โดยพิจารณาอัตราการเจือจางของน ้าคันตั
้ วอย่าง
ทดสอบสูงสุดที่ให้ ผลการตรวจสอบที่ชดั เจน
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Table 1 The solutions for RRSV detection by Indirect NCM-ELISA
Ingredients
Extraction buffer, plant sap
Extraction buffer, BPH sap
Dilution buffer (DB)
Blocking buffer (PBS-T-SK)
Washing buffer (PBS-T)
Antiserum buffer
Enzyme buffer
Substrate solution
Stop solution

0.01 M phosphate buffered saline (PBS), pH 7.4
0.01 M PBS (pH 7.4), 2% polyvinylpyrrolidone (PVP)
0.01 M PBS (pH 7.4)
0.01 M PBS (pH 7.4), 0.5% Tween-20, 5% skimmed milk (SK)
0.01 M PBS (pH 7.4), 0.5% Tween-20
anti-RRSV IgG diluted 1:1,000 in PBS-T-SK
GAR-AP (ZyMax™) diluted 1:5,000 in PBS-T
BCIP/NBT alkaline phosphatase substrate (SIGMAFAST™) (pH 9.5)
deionized water

ผลและวิจารณ์ ผลการทดลอง
การตรวจสอบการรอดชีวิตเพื่อการก่ อโรคของไวรั สใบหงิกข้ าวด้ วยเทคนิค Indirect NCM-ELISA และ
การถ่ ายทอดไวรั สจากตัวอย่ างเนือ้ เยื่อต้ นข้ าวในสภาพการแช่ เยือกแข็งสู่แมลงพาหะ
การประเมินประสิทธิภาพของการถ่ายทอดไวรัสจากตัวอย่างเนื ้อเยื่อต้ นข้ าวในสภาพการแช่เยือกแข็ง สู่
แมลงพาหะ พบว่า ระยะเวลา 3 วัน เป็ นระยะเวลาแฝงตัวที่น้อยที่สดุ (minimum latent period, MLP) ของไวรัส
ในแมลงพาหะ และมีประสิทธิภาพการเป็ นแมลงพาหะเพื่อการถ่ายทอดโรคเริ่ มต้ นในระดับ 60 เปอร์ เซ็นต์ แล้ ว
เพิ่มขึ ้นเป็ น 80 และ100 เปอร์ เซ็นต์ หลังจากแมลงพาหะดูดกินเนื ้อเยื่อต้ นข้ าว นาน 10 และ 15 วัน ตามลาดับ
(Figure 1) เนื่องจากไวรัสใบหงิกข้ าวเป็ นไวรัสชนิด ไม่มีเยื่อหุ้ม (non - enveloped virus หรื อ naked virus) จึงมี
ความคงทนต่ออุณหภูมิ ความชื ้น ค่าความเป็ นกรดด่าง และสารเคมี นอกจากนี ้ยังมีประสิทธิภาพในการก่อโรค
และการเกิดปฏิสมั พันธ์ ระหว่างพื ้นผิวของเซลล์เจ้ าบ้ านได้ ยาวนานกว่าไวรัสชนิดที่มีเยื่อหุ้ม (enveloped virus)
(Firquet et al., 2015)

Figure 1 Percentages of viruliferous BPHs and BPHs sap detection by Indirect NCM-ELISA
ผลการวิจยั นี ้แสดงให้ เห็นว่า ประสิทธิภาพของการเป็ นแมลงพาหะในการถ่ายทอดไวรัสใบหงิกข้ าวแปร
ผันตรง (direct variation) กับระยะเวลาแฝงตัวของไวรัสในแมลงพาหะที่เพิ่มมากขึ ้น ส่วนประสิทธิภาพสูงสุดของ
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การตรวจสอบการมีอยู่ของไวรัสจากตัวอย่างเนือ้ เยื่อต้ นข้ าวในสภาพการแช่เยือกแข็งในแมลงพาหะ (อัตราเจือ
จางน ้าคันแมลง)
้
อยู่ที่ระดับ 1:16 เท่า (Figure 2)

Figure 2 Efficiency detection of MLP in BPHs (3 days after inoculation, DAI) by Indirect NCM-ELISA
การตรวจสอบการรอดชีวิตเพื่อการก่ อโรคของไวรั สใบหงิกข้ าวด้ วยเทคนิค Indirect NCM-ELISA และ
การถ่ ายทอดไวรั สจากแมลงพาหะสู่ต้นข้ าว
การตรวจสอบการรอดชี วิตเพื่ อการก่ อโรคและการถ่ ายทอดไวรั ส จากแมลงพาหะสู่ต้น ข้ าว พบว่ า
ระยะเวลา 10 วัน เป็ นระยะเวลาแฝงตัวที่น้อยที่สดุ ของไวรัสในต้ นข้ าวที่สามารถตรวจสอบได้ ก่อนปรากฎลักษณะ
อาการของโรค โดยพืชมีประสิทธิภาพของการได้ รับการถ่ายทอดไวรัสและการเป็ นพืชอาศัยของไวรัสเริ่ มต้ นใน
ระดับ 20 เปอร์ เซ็นต์ และเพิ่มขึ ้นเป็ น 60 - 100 เปอร์ เซ็นต์ หลังจากถ่ายทอดไวรัสจากแมลงพาหะสู่ต้นข้ าว TN1
นาน 15 - 20 วัน (Figure 3)

Figure 3 Percentages of RRSV-infected rice plants, which transmitted at MLP of viruliferous BPHs,
and rice plant sap detection by Indirect NCM-ELISA
ผลการวิจยั นี ้แสดงให้ เห็นว่า ประสิทธิภาพของการได้ รับการถ่ายทอดไวรัสจากแมลงพาหะและการเป็ น
พืชอาศัยของไวรัส แปรผันตรงกับระยะเวลาแฝงตัวของไวรัสในแมลงพาหะที่เพิ่มมากขึ ้น ส่วนประสิทธิภาพสูงสุด
ของการตรวจสอบการมีอยู่ของไวรัสในต้ นข้ าว (อัตราเจือจางน ้าคันพื
้ ช) อยู่ที่ระดับ 1:64 เท่า (Figure 4)
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Figure 4 Efficiency detection of MLP in rice plants (10 DAI) by Indirect NCM-ELISA
การประเมินความคงทนและประสิทธิภาพของวิธีการตรวจสอบไวรั สใบหงิกข้ าวในตัวอย่ างนา้ คัน้ ด้ วย
เทคนิค Indirect NCM-ELISA
การประเมินความคงทนและประสิทธิภาพสูงสุด (อัตราเจือจางน ้าคัน)
้ ของวิธีการตรวจสอบไวรัสใบหงิก
ข้ าวในสภาพการแช่เยือกแข็ง (frozen) และสภาพสด (non-frozen) แสดงดัง Figure 5 โดยพบว่า ความคงทน
ของไวรัสในตัวอย่างชนิดน ้าคันแมลงอยู
้
่ที่ระยะเวลา 5, 3, 2 และ 1 วัน และมีประสิทธิ ภาพสูงสุดของการ
ตรวจสอบการมีอยู่ของไวรัสในตัวอย่างชนิดน ้าคันแมลง
้
อยู่ที่ระดับ 1:256, 1:64, 1:16 และ 1:8 เท่า ตามลาดับ
เปรี ยบเทียบกับความคงทนของไวรั สในตัวอย่างชนิดนา้ คันพื
้ ชอยู่ที่ระยะเวลา 5, 4, 3 และ 2 วัน และมี
ประสิทธิภาพสูงสุดของการตรวจสอบการมีอยู่ของไวรัสในตัวอย่างชนิดน ้าคันพื
้ ช อยู่ที่ระดับ 1:1,024, 1:256,
1:64 และ 1:16 เท่า ตามลาดับ ทังนี
้ ้ไม่สามารถตรวจพบไวรั สได้ ในตัวอย่างทังชนิ
้ ดน ้าคันแมลงและน
้
้าคันพื
้ ชที่
ระดับอุณหภูมิ 50 - 55 องศาเซลเซียส (Figure 6) ดังนันความคงทนและประสิ
้
ทธิภาพของวิธีการตรวจสอบไวรัส
ใบหงิกข้ าวจากตัวอย่างชนิดน ้าคันแปรผกผั
้
น (inverse variation) กับระดับอุณหภูมิ และระยะเวลาในการเก็บ
รักษาตัวอย่างเพื่อการตรวจสอบไวรัสที่เพิ่มมากขึ ้น ตามลาดับ

Figure 5 Heat treatments and DPT of infected sap samples were detected by Indirect NCM-ELISA
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Figure 6 Efficiency of Indirect NCM-ELISA detection of infected samples
รายงานนี ้จึงเป็ นครัง้ แรกในการถ่ายทอดไวรัสใบหงิกข้ าวจากเนื ้อเยื่อต้ นข้ าวในสภาพการแช่เยือกแข็งสู่
แมลงพาหะเพื่อไปก่อโรคได้ ผลการวิจยั มีความสอดคล้ องกับการถ่ายทอด Rice stripe virus (RSV) (Zhang et
al., 2007) และ Rice black-streaked dwarf virus (RBSDV) (Li et al., 2011) โดยแมลงพาหะ Laodelphax
striatellus Fallen ซึ่งมีประสิทธิภาพของการเป็ น แมลงพาหะที่ระดับ 16 และ 70 เปอร์ เซ็นต์ ตามลาดับ และ
ประสิทธิภาพการเป็ นพืชอาศัยที่ระดับ 23 และ 37 - 50 เปอร์ เซ็นต์ ตามลาดับ ในขณะที่ผลการวิจยั ครัง้ นี ม้ ี
ประสิทธิภาพของการเป็ นแมลงพาหะที่ระดับ 60-100 เปอร์ เซ็นต์ และประสิทธิภาพการเป็ นพืชอาศัยที่ระดับ 20 100 เปอร์ เซ็นต์ โดยมีช่วงอัตราการเจือจางสูงสุดของน ้าคันแมลงและน
้
้าคันพื
้ ชที่สามารถตรวจพบไวรัสได้ อยู่ที่
ระดับ 1:16 - 1:512 และ 1:64 - 1:1,024 เท่า ตามลาดับ และเมื่อพิจารณาค่าสูงสุดของการตรวจสอบไวรัสใน
ตัวอย่างน ้าคันแมลงและน
้
้าคันพื
้ ช สามารถตรวจสอบได้ ที่ระดับความเจือจาง 1:256 - 1:8 เท่า และ 1:1,024 1:16 เท่ า ตามล าดับ ซึ่ง อยู่ ใ นช่ ว งระดับ อุณ หภู มิแ ละอัต ราเจื อ จางน า้ คัน้ ที่ ส อดคล้ อ งกับ การรายงานของ
Senboku (1979) และฐานัฎ และคณะ (2560) ที่ระดับเฉลี่ย 1:5 - 1:500 และ 1:10 - 1:500 เท่า ตามลาดับ
ไวรัสใบหงิกข้ าวและแมลงพาหะมีปฏิสมั พันธ์ ต่อกันแบบยัง่ ยืน (persistent propagative manner) จึง
ต้ องอาศัยระยะเวลาแฝงตัวของไวรัสในตัวแมลงพาหะที่เพิ่มมากขึ ้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการถ่ายทอดโรค ซึง่
รายงานครัง้ นี ้พบว่า ระยะเวลาแฝงตัวที่น้อยที่สดุ ของไวรัสในแมลงพาหะและพืชอาศัย 3 และ 10 วัน ตามลาดับ

สรุป
การใช้ เทคนิค Indirect NCM-ELISA สาหรับการประเมินการรอดชีวิตเพื่อการก่อโรค และการถ่ายทอด
ไวรั สใบหงิ กข้ าวจากตัวอย่างเนื อ้ เยื่ อต้ นข้ าวในสภาพการแช่เยื อกแข็งโดยแมลงพาหะเพลีย้ กระโดดสีนา้ ตาล
พบว่า สามารถตรวจสอบปฏิกิริยาที่เกิดขึน้ บนแผ่นไนโตรเซลลูโลสได้ อย่างชัดเจน โดยประสิทธิ ภาพการเป็ น
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แมลงพาหะ การเป็ นพืชอาศัย และอัตราการเจือจางตัวอย่างน ้าคันเพื
้ ่อการตรวจสอบ แปรผันตรงกับระยะเวลา
แฝงตัวของไวรัสที่เพิ่มมากขึ ้นในแมลงพาหะและพืชอาศัย ตามลาดับ โดยประสิทธิภาพของการเป็ นแมลงพาหะ
และการถ่ายทอดไวรัสไปสู่พืช อยู่ในช่วง 60 - 100 และ 20 - 100 เปอร์ เซ็นต์ ตามลาดับ หลังจากช่วงระยะเวลา
แฝงตัวของไวรัสในแมลงและพืช นาน 3 - 15 และ 10 - 60 วัน ตามลาดับ และช่วงอัตราการเจือจางสูงสุดของน ้า
คันแมลงและน
้
้าคันพื
้ ชที่ระดับ 1:16 - 1:512 และ 1:64 - 1:1,024 เท่า ตามลาดับ ทังนี
้ ้ การประเมินสภาวะความ
คงทนของไวรัสในตัวอย่างน ้าคันเพื
้ ่อการตรวจสอบ ซึง่ แปรผกผันกับระดับอุณหภูมิและระยะเวลาการเก็บรักษา
ตัวอย่างน ้าคันที
้ ่เพิ่มมากขึ ้น ตามลาดับ โดยไวรัสสามารถทนต่อสภาวะแวดล้ อมได้ สงู สุดในช่วงระดับอุณหภูมิ 20 - 40 องศาเซลเซียส ระยะเวลาการเก็บรักษาตัวอย่างน ้าคัน้ นาน 5 และ 1 - 2 วัน และช่วงอัตราการเจือจาง
สูงสุดของน ้าคันที
้ ่ระดับ 1:256 - 1:8 และ 1:1,024 - 1:16 เท่า ตามลาดับ
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Comparison the Physiological Response of Four Corn Cultivars to Drought Stress
Paul Hategekimana1, Pitipong Thobunluep1* and Ed Saorobol1

ABSTRACT
This research was aimed to evaluate the adaptability of different corn cultivars under various
soil moisture condition and its response on growth development, roots morphology as well as the yield
productivity. The experiment was conducted in green house condition at Kasetsart university during
April to September 2017. Four corn cultivars (SW4452, NK-3-Nakhon suwan3, NT6248 and NT7328)
was tested under factorial randomized complete block design (RCBD) where three (3) different soil
moisture levels were applied in three replications. The drought stress was imposed in block wise. From
the experiment, the significant different at p<0.05 was found maximum germination and T50
percentage for NT7338 and NT 6248 respectively. Additionally, significantly different on number of
roots, root length, roots fresh and dry weight and roots shoots ratio was significantly on NS-3.
Furthermore, the result showed the highly statistical different on yield loss under drought stress imposed
at grain formation followed by that imposed at flowering stage. However high yield value within cultivars
was found on NT7338 followed by SW4452 while NT6248 was seems to be more vulnerable to drought
stress. Thus, from the result of this study shows that NT7228 could be the best cultivar that will give
better yield under drought stress.

Keywords: Drought stress, corn cultivars, drought adaptable Cultivars
*Corresponding author: email: fagrppt@ku.ac.th
1

Department of agronomy, faculty of agriculture, Kasetsart university, Bangkok ,10900
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INTRODUCTION
Corn is tropical and subtropical summer crop grown in different altitude from 0 m to 4,000 m
above sea level (Revilla et al., 2016). It grows in well-drained soil, with nutrient, compost and pH range
of 5.0 -8.0. Normally germination occurs between 5 to 7 days in good condition with optimal soil
moisture but in dry soil, the germination may take up to 2 weeks after sowing (Du Plessis, 2003). The
sensitive stage for water requirement is in pollination stage, because water shortage occurred in this
stage would cause the failure of silk emerge, leading to yield loss due to low pollination (Beyene, et al.,
2016). In recent, many Asian maize producing country including Thailand and Philippines ((FAO 2016),
the total yield was decreased due to drought stress (Beyene, et al., 2016). In 2013 the yield was 4900
MT, where as in 2014 the yield reduced to 4800MT and in 2015 the yield was 4700 MT in Thailand
(FAO,2016).
The corn roots system in loose soil which has 1.5 m lateral and 2 m deep facilitates the plant
to absorb water from deep soil. The roots help the plants to be more drought adaptable (Sukno et al.,
2008) (Du Plessis, 2003).
There are many corn cultivars in Thailand with different yield performance characteristics
(Fisher. et al., 2015) and different stress adaptability including drought. However, there are few studies
specifically on the drought adaptable cultivars and particular the roots traits whereas the root is the
primary organ for water and nutrient uptake. Therefore, this research was aimed to evaluate of the most
corn drought adaptable cultivars and its response on growth and yield productivity among four selected
Thai commercial cultivars where the result of this study will be helpful for future corn production

Materials and Method
This research was conducted in Kasetsart university greenhouse, faculty of Agriculture,
Agronomy Department during April to September 2017. The experiment was factorial in Randomized
Complete Bloc Design (RCBD). The factor one was water potential, factor two was four corn cultivars.
The water potential was in four levels including field capacity 100% (W0.as control) ,75% (W1. light
stress), 50% (W2. mild stress) and 25% (W3. severe stress).
1. Seed germination test
The germination was tested on small pots for 21 days where 50 seeds of each cultivar planted
in three (3) water level for 3 replications.
2. Pots experiment
Plastic bags of 1 m height with 30cm diameter filled with 80 kg of loam soil sieved in 2 cm
sieve, then mixed with compost, at the rate of 312 kg/ha equivalent to 129 g/pot, after, three seeds were
sown in each pot at the spacing rate of 25 cm × 75cm as Thai spacing recommendation. Weeding was
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done every week to remove all weeds from the pot by using hand and 14 days after planting, thinning
was done by reducing one plant and remained with two plants in each pot.
During experiment, the drought stress was imposed in three (3) times, where, block one
imposed at vegetative stage (30DAP), block two at flowering stage (60) and block three at grain
formation stage (76). At starting, all treatments were given same amount of water to maintain the soil
moisture content of the field capacity. five days after re-watering, all physiological and roots data assed
critically to evaluate drought adaptable cultivars and recovery for those three-identified stage by
comparing with the control.
Photosynthetic rate (Pn), Stomata conductance (gs) and transpiration rate was measured by
using portable photosynthesis system (Li-6400, Li Col, USA) between 1:30 to 3:30 PM with clear day
and sunlight.
Data collected from the field was entered into Microsoft excel then analyzed by using Stastix
8.0 for analysis of variance (ANOVA) to determine variety perform well and adapt in drought stress
among four cultivars. The germinator was used to analyze the germination data. The coefficient of
variation and least significant different of the parameters was determined in order to evaluate reliability
among the treatments and to compare mean yield of the varieties

Results and discussion
Day for 50% germinate, refer to the time each cultivars use for half of the seed planted
germinate (Ranal and Santana, 2006). Figure 1 shows different time for all cultivars used to attain 50%
of the seed to be germinated. Under normal condition and mild stress all cultivars use short time to
reach 50% of germination but there is no significant different among the cultivars. compared to severe
stress the cultivars use long time to reach 50% to be germinated. under severe stress NT6248 and
NT7328 shows a significantly different with others cultivars by using short time to reach on 50% of seed
germination
The similar result was founded in research done by Bakht (2010) where he found that the
drought stress which is occur at planting period or at germination period can cause poor seed
germination , seed establishment and seedling vigor. The Figure 1 showed that severe stress delayed
seed germination by comparing to mild stress and control.
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Figure 1 Days for 50 % of seed germination (T50%, in days) for 4 cultivars under different levels of soil
moisture content
Corn, is known to be highly affected by drought stress among all cereal crops because of the
synchronous growth of both reproductive organ on same steam and distance between each of those
organs. Among corn growth stage, flowering is known to be more vulnerable under drought stress than
other stage. Spikelet growth are less affected by drought stress due to the ABA secretion but silking is
more affected where, the drought can inhibit the silking growth and establishment for pollination which
can increase time for ASI (Edmeades et al., 2000a). On our research, the drought stress at flowering
stage, SW4452 cultivars had significantly different with in other cultivars on time for 50% tasseling and
ASI while NT7228 have significantly different at P<0.05 on time for 50% slinking. Among water level, as
drought stress increased from control to severe stress, the time for tasseling, silking and ASI also
increased (Table 1). The cultivars with long anthesis, silking and ASI under drought stress may consider
as less adaptable cultivars, because it can reduce the number of kernel per cobs and per plant as
well as final yield production (Edmeades et al., 2000b; Monneveux et al., 2006). A Research done by
Yang et al. (2001) found a similar result of delay on tasseling, silking and ASI due to a secretion of ABA
, which could inhibit cell division to accelerate the flowering . different researcher, like Li et al. (2013)
and Liu et al. (2005), found a delay of female corn organ growth due to drought stress at flowering
stage and the reduction of yield production per hectare because of kernel and ovary abortion by
comparing with control treatment. By comparing the effect of drought stress at vegetative and flowering
stage, vegetative stage had better result by achieving on tasseling silking and ASI on short period by
comparing to drought stress at flowering stage. SW4452 cultivars had the best performance on
tasseling and ASI then NT7232 cultivars have significantly different within others on silking on both
stages, where among water treatment , control treatment facilitate the flowering at less period than the
drought stress .The same result was published by Ji et al. (2005);Koonjul et al. (2004);Oliver et al.
(2005) who highlight that , among both corn stage, the drought stress at flowering stage increase the
99

สาขาพืช

การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 56

time for tasseling, silking and ASI which will affect also final yield production. The limited source and
less carbohydrate production due to drought stress might increase time for tasseling, silking and
anthesis silking interval. Barker et al. (2005)
Table 1 The effect of drought stress at flowering stage on tasseling, silking and anthesis silking
interval for four corn cultivars
Treatment

Control

Light stress

Mild stress

Severe stress

Cultivars

SW4452
NK-3
NT6248
NT7228
Lsd
SW4452
NK-3
NT6248
NT7228
Lsd
SW4452
NK-3
NT6248
NT7228
Lsd
SW4452
NK-3
NT6248
NT7228
Lsd
cv

T(50%)T
3.33fg
3.00g
9.33b
4.66 ef
*
2.65 g
5.61 de
7.33c
7.24c
*
3.51 fg
5.55 de
9.65b
9.55b
*
5.378de
6.38cd
10.43 ab
11.21a
*
13.53

T(50%)SI
1.67 ef
2.33e
6.67 a
4.67bc
*
6.62a
3.74cd
1.178 f
0.97 f
*
5.31b
3.72 cd
1.68 ef
1.67ef
*
6.51a
1.78 ef
3.61d
1.08 f
*
17.63

ASI
1.66 ef
0.67de
2.67f
0.00ccd
*
3.64 ef
1.86ef
6.16gh
6.27hi
*
1.81b
1.82gh
7.96j
7.88ij
*
1.13bc
4.58g
6.83hij
10.13 k
*
13.59

The value of the same letter is not significant at p value less than 5%(P<0.05) by fisher’s LSd
T (50) T: time for 50% tasseling, T(50)SI: days for 50% of plant silking Ns: non-significant, *: significant at p value of
5%(P<0.05).
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NT7228 show significant different at P<0.05 on yield per plant, per hectare and number of
kernel per cobs (figure 2 b). Non-pollinated cobs (figure 3 a) and aborted kernel (figure 3 b) were found
during harvesting as the sign of drought stress by comparing with the cobs of control block (figure 3
c). when the drought stress level increased the yield production also reduced (figure 2 a).
Khodarahmpour and Hamidi (2011),found a minimum grain yield on the block affected by
drought at grain formation stage than other stage. The lost yield was 15%, 40% and 60% under drought
stress at vegetative, flowering and grain formation stage respectively.
Shiri et al. (2010) and Golbashy et al. (2010) confirmed this result by showing the reduction of
yield production per hectare under drought stress at grain formation stage than other stage .
Cobs size, length, weight as well as grain weight also reduced significantly at grain formation
due to the size and weight is depending on carbohydrate production then grain could be a sink of
carbohydrate produced (Boyer and Westgate, 2004) .Reduction of carbohydrate also reduced
significantly sucrose and starch synthetized which directly reduce the grain size and weight (Anjum et
al., 2011).
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Figure 2 (a) The effect of drought stress on final yield production, (b) The adaptability of different
cultivars under drought stress condition.
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Figure 3 The effect of drought stress on different growth stage on final yield production. (a) Nonpollinated kernel due to drought stress at flowering stage, (b) Aborted kernel due to drought
stress at grain formation stage, (c) non-stressed cobs

CONCLUSION
This research showed that drought stress reduced the germination percentage, germination
energy and seedling vigor. The total yield production per hectare was reduced up to 15%, 40% and
60% when drought stress was imposed at vegetative flowering and grain formation stage respectively.
NT7228 and SW4452 showed high drought adaptable while NT6248 showed drought susceptible or
vulnerability.
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ผลของการใชปุยเคมีตามคาวิเคราะหดินรวมกับปุย อินทรียตอการเติบโตและผลผลิตของ
ขาวโพดหวานในชุดดินพัทลุง
Effects of Using Chemical Fertilizer Based on Soil Analysis with Organic Fertilizer on Growth
and Yield of Sweet Corn in Phatthalung Soil Series
สมพร ดํายศ1* เปรมฤดี ดํายศ1 เมฆา ชาติกุล1 และจินารัตน สายแกว1
Somporn Domyos1*, Premrudee Domyos1, Meka Chartikul1 and Jinarat Saykawe1

บทคัดยอ

วัตถุประสงคการวิจัยเพื่อศึกษาผลของการใชปุยเคมีตามคาวิเคราะหดินรวมกับปุยอินทรียตอการเติบโต
และผลผลิตของขาวโพดหวานที่ปลูกในดินชุดดินพัทลุง วางแผนการทดลอง RCBD จํานวน 4 ซ้ํา 5 สิ่งทดลอง
ไดแก 1) ปุยเคมีตามคาวิเคราะหดิน (chemical fertilizer based on soil analysis, CFBSA) 2) ปุยเคมีตามคา
วิเคราะหดินรวมกับปอเทือง 2,000 กก. นน.แหง/ไร (CFBSA+CJ2,000) 3) ปุยเคมีตามคาวิเคราะหดินรวมกับมูล
ไก 2,000 กก. นน.แหง/ไร (CFBSA+ChM2,000) 4) ปุยเคมีตามคาวิเคราะหดินรวมกับมูลสุกร 2,000 กก. นน.
แหง/ไร (CFBSA+PM2,000) และ 5) ปุยเคมีตามคาวิเคราะหดินรวมกับมูลโค 2,000 กก. นน.แหง/ไร
(CFBSA+CM2,000) ผลการทดลอง พบวาสิ่งทดลอง CFBSA+PM2,000 มีผลทําใหขาวโพดหวานมีผลผลิตน้ําหนัก
ฝกสดทั้งเปลือกและน้ําหนักฝกสดปอกเปลือกสูงสุด เฉลี่ย 2,081.1 และ1,493.9 กก/ไร ตามลําดับ โดยไม
แตกตางกันทางสถิติกับสิ่งทดลองการใชปุยเคมีตามคาวิเคราะหดินรวมกับปุยอินทรียชนิดอื่น แตแตกตางอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติกับการใชปุยเคมีตามคาวิเคราะหดินเพียงอยางเดียว ในขณะที่สิ่งทดลองตาง ๆ นี้ มีผลตอ
การเติบโตของขาวโพดหวานไมแตกตางกันทางสถิติแตอยางใด อยางไรก็ตามเมื่อพิจารณาผลตอบแทนภายหลัง
หักตนทุนคาปุยแลว พบวาการใชสิ่งทดลอง CFBSA+CJ2,000 ใหผลตอบแทนสูงสุด (13,867.2 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 growth and yield of sweet corn
grown in soil of Phatthalung soil series. A randomized complete block design with 4
replications was used. The treatments were different fertilization regime, namely: 1) chemical
fertilizer based on soil analysis (CFBSA), 2) CFBSA+ CJ2,000 (Crotalaria juncia 2,000 kg dm/rai),
3) CFBSA+ChM2.000 (chicken manure 2,000 kg dm/rai), 4) CFBSA+ PM2,,000 (pig manure 2,000 kg
dm/rai) and 5) CFBSA+ CM2,000 (cow manure 2,000 kg dm/rai). The results showed that of the
CFBSA+PM2,000 which resulted increase in sweet corn yield unhusked and husked (average
2,081.1 and 1,493.9 kg/rai respectively) significantly difference with CFBSA, but growth no
significantly among all treatments. Economic return over fertilizer cost in CFBSA+CJ2,000 was
the greatest (13,867.2 Baht/rai).
Key Words: chemical fertilizer based on soil analysis, organic fertilizer, sweet corn , growth, yield
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คํานํา
จากการสํารวจดินในจังหวัดพัทลุง พบวาสามารถจําแนกดินออกเปน 22 กลุมชุดดิน มีเนื้อที่
ประมาณ 1,775,732 ไรหรือรอยละ 82.96 ของเนื้อที่ทั้งหมด (กรมพัฒนาที่ดิน, 2553) โดยสวนใหญมีการใช
ประโยชนที่ดินเพื่อการเกษตรจะเปนกลุมชุดดินที่ 6 ซึ่งเปนกลุมชุดดินที่เกิดจากวัตถุตนกําเนิดดินพวกตะกอนลํา
น้ํา พบในบริเวณที่ราบตะกอนน้ําพา มีสภาพพื้นที่เปนที่ราบเรียบหรือคอนขางราบเรียบ มีน้ําแชขังในชวงฤดูฝน
เปนดินลึกที่มีการระบายน้ําเลวหรือคอนขางเลว มีเนื้อดินเปนพวกดินเหนียว เนื้อดินบนเปนดินรวนหรือดินรวน
ปนดินเหนียว สีเทาหรือสีเทาปนน้ําตาล ดินลางเปนดินเหนียวสีน้ําตาลออนหรือสีเทา มีจุดประสีน้ําตาล สี
เหลืองหรือสีแดงตลอดชั้นดิน ดินมีความอุดมสมบูรณตามธรรมชาติคอนขางต่ํา มีคาความเปนกรดเปนดาง
ประมาณ 4.5-5.5 มีระดับฟอสฟอรัสที่เปนประโยชนสูง มีระดับอินทรียวัตถุปานกลาง และมีระดับโพแทสเซียม
ที่เปนประโยชนต่ํามาก การใชประโยชนที่ดินในปจจุบันเหมาะสมดีมากสําหรับทํานาหรือหากมีแหลงน้ําจะปลูก
พืชไรและพืชลมลุกในชวงฤดูแลง เชน ขาวโพดหวาน ออย สบปะรด ถั่ว และผัก (กรมพัฒนาที่ดิน, 2554) แต
อยางไรก็ตามปญหาที่สําคัญในการใชประโยชนที่ดินดังกลาวคือดินมีความอุดมสมบูรณคอนขางต่ําและดินคอน
ขาวแนนทึบ จําเปนจะตองแกปญหาโดยการปรับปรุงดินดวยอินทรียวัตถุและใสปุยเคมีรวมกันเพื่อเพิ่มผลิตพืช
ปลูกใหไดตามตองการ โดยเฉพาะอยางยิ่งกรณีการปลูกพืชไรพวกขาวโพดหวานหลังเก็บเกี่ยวขาวหรือปลูกใน
ฤดูแลงนั้น กรมพัฒนาที่ดิน (2554) ไดแนะนําการใชปุยเคมีรวมกับปุยอินทรียอยางมีประสิทธิภาพตามคา
วิเคราะหดินสําหรับการปลูกขาวโพดในกลุมชุดดินที่ 6 โดยใหใสปุยอินทรีย อัตรา 1.5-2.0 ตัน/ไร หวานทั่ว
แปลงปลูกแลวไถคลุกเคลาหรือไถกลบใหเขากับดิน เชน ปุยหมัก ปุยคอก พืชปุยสดพวกปอเทือง โสนอัฟริกัน
ถั่วตาง ๆ และใหแกปญหาความเปนกรดของดินโดยใสปูนในรูปตาง ๆ สําหรับการใชปุยเคมีใหรองพื้นพรอม
ปลูกดวยสูตร 46-0-0 อัตรา 11 กก./ไร ผสมกับสูตร 0-0-60 อัตรา 17 กก./ไร และใหแตงหนาชวง 25 วัน
หลังปลูกดวยสูตร 46-0-0 อัตรา 11 กก./ไร จะมีผลทําใหไดผลผลิตขาวโพดหวานเปนไปตามที่เกษตรกร
ตองการ ซึ่งเปนการนําเอาสมบัติที่ดีของปุยทั้งสองนี้มาสงเสริมและสนับสนุนซึ่งกันและกัน จะเปนแนวทางที่ดีใช
สําหรับเพิ่มประสิทธิภาพของการใชปุย เนื่องจากปุยอินทรียจะชวยดูดซับไอออนของธาตุอาหารที่ปลดปลอยจาก
ปุยเคมีแลวตอไปจะคอย ๆ ปลดปลอยไอออนนี้ใหแกพืชที่ปลูกใชเติบโตและใหผลผลิต (ยงยุทธ และคณะ,
2551) ซึ่งการใชปุยเคมีรวมกับปุยอินทรียดังที่กลาวนี้จะมีผลทําใหขาวโพดที่ปลูกมีการเจริญเติบโตและใหผล
ผลิตมากกวาการใชปุยเคมีอยางเดียว (ศิราณี, 2557 ) อยางไรก็ตามปุยอินทรียที่เลือกใชจะตองมีปริมาณธาตุ
ไนโตรเจนสูงเพียงพอกับความตองการของพืชปลูกดวย ปุยอินทรียที่ควรใช เชน มูลสุกร มีไนโตรเจนประมาณ
2.69 % มูลไก มีไนโตรเจนประมาณ 2.59 % (อํานาจ, 2553) ปอเทือง มีไนโตรเจนประมาณ 2.53 % เปน
ตน โดยเฉพาะปอเทืองเปนปุยอินทรียเมื่อไดไถกลบลงดินแลวจะคอย ๆ ปลดปลอยไนโตรเจนใหกับพืชที่ปลูก
ตามหลังไดยาวนานกวาปุยเคมี (สมพร และคณะ, 2550) ดังนั้นการวิจัยครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา
เปรียบเทียบผลของการใชปุยเคมีตามคาวิเคราะหดินรวมกับปุยอินทรียบางชนิดที่นาสนใจดังที่กลาวแลวตอการ
เติบโตและผลผลิตของขาวโพดหวานที่ปลูกในดินชุดดินพัทลุง โดยเนนการใชปุยเคมีตามคาวิเคราะหดินรวมกับ
ปุยอินทรียแบบบูรณาการตามศักยภาพของพื้นที่ที่คํานึงถึงกลุมชุดดินและพืชที่ปลูก ซึ่งจะเปนอีกแนวทางหนึ่ง
ในการเพิ่มผลผลิตพืช ลดการใชปุยเคมี และลดตนทุนในการผลิต ทั้งนี้เพื่อทําใหมีคุณคาในการใชประโยชน
ที่ดินอยางยั่งยืนในอนาคตได
105

สาขาพืช

การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 56

อุปกรณและวิธีการ
ดําเนินการทดลอง ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง จังหวัดพัทลุง เปนพื้นที่ดินของตําบลควน
มะพราว อําเภอเมือง จังหวัดพัทลุง เปนชุดดินพัทลุง (กลุมชุดดินที่ 6) (กรมพัฒนาที่ดิน, 2554) โดยมีคา
วิเคราะหดิน คือระดับอินทรียวัตถุปานกลาง ระดับฟอสฟอรัสที่เปนประโยชนสูง และระดับโพแทสเซียมที่เปน
ประโยชนต่ํามาก มีคําแนะนําใหใชปุยเคมีตามคาวิเคราะหดินสําหรับขาวโพด คือปุยรองพื้นสูตร 46-0-0 อัตรา
11 กก./ไร ผสมกับสูตร 0-0-60 อัตรา 17 กก./ไร ใสพรอมปลูก และปุยแตงหนาสูตร 46-0-0 อัตรา 11
กก./ไร ระยะ 25 วันหลังปลูก และใสปุยอินทรียปุยคอกหรือปุยหมัก อัตรา 1.5-2.0 ตัน/ไร ในขั้นตอนเตรียม
ดิน หรือปลูกพืชปุยสดแลวไถกลบกอนปลูกขาวโพด 15 วัน (กรมพัฒนาที่ดิน, 2554) วางแผนการทดลองแบบ
สุมในบล็อกสมบูรณ (randomized complete block design, RCBD) จํานวน 4 ซ้ํา ประกอบดวย 5 สิ่ง
ทดลอง ไดแก 1) ใชปุยเคมีตามคาวิเคราะหดิน (กรมพัฒนาที่ดิน, 2554) (chemical fertilizer based on soil
analysis, CFBSA) 2) ใชปุยเคมีตามคาวิเคราะหดินรวมกับปอเทือง (Crotalaria juncia) 2,000 กก. นน.แหง/
ไร (CFBSA+CJ2,000) 3) ใชปุยเคมีตามคาวิเคราะหดินรวมกับมูลไก (chicken manure) 2,000 กก. นน.แหง/ไร
(CFBSA+ChM2,000) 4) ใชปุยเคมีตามคาวิเคราะหดินรวมกับมุลสุกร (pig manure) 2,000 กก. นน.แหง/ไร
(CFBSA+PM2,000) และ 5) ใชใสปุยเคมีตามคาวิเคราะหดินรวมกับมูลโค(cow manure) 2,000 กก. นน.แหง/
ไร (CFBSA+CM2,000) ขาวโพดหวานที่ใชทดลองเปนพันธุที่เกษตรกรในพื้นที่นิยมใชปลูก คือขาวโพดหวาน
ลูกผสมซุปเปอรโกลด เตรียมปุยอินทรียปอเทืองและปุยคอกตามกําหนดในแตละสิ่งทดลอง เตรียมดินโดยไถ
พรวนและคลุกเคลาปุยอินทรียตามกําหนดในแตละสิ่งทดลอง ใสปุยเคมีตามคาวิเคราะหดินที่กรมพัฒนาที่ดิน
แนะนํา ปลูกขาวโพดหวานวิธีหยอดหลุม ๆ ละ 1 ตน ระยะระหวางแถว 75 ซม. ระยะระหวางตน 25 ซม.
ดูแลรักษาขาวโพดหวานโดยรดน้ําสม่ําเสมอตลอดชวงการเจริญเติบโต และปองกันและกําจัดศัตรูขาวโพดหวาน
โดยใชมือถอนวัชพืชและตรวจจับทําลายแมลงศัตรูขาว บันทึกขอมูลการเติบโตของขาวโพดหวาน ความสูง
(ซม.) ของลําตนเมื่ออายุ 60 วัน ขนาดความยาว (ซม) ของฝกและความกวาง (ซม.) ของฝก ผลผลิตน้ําหนักฝก
สดทั้งเปลือกและน้ําหนักสดปอกเปลือก (กก./ไร) และคุณภาพผลผลิตความหวานของเมล็ดขาวโพด (๐บริกซ)
ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ ภายหลั งหั ก ตน ทุ น คา ปุ ย (บาท/ไร ) และแปลผลการทดลองโดยวิ เ คราะหค วาม
แปรปรวนดวยวิธี ANOVA และวิเคราะหความแตกตางของคาเฉลี่ยของสิ่งทดลองดวยวิธี DMRT ที่ระดับ
นัยสําคัญ 0.05

ผลการทดลองและวิจารณ
1. ผลผลิตและการเติบโตของขาวโพดหวาน
ผลผลิตขาวโพดหวานมีความแตกตางกันทางสถิติจากการใชปุยเคมีตามคาวิเคราะหดิน และการใช
ปุยเคมีตามคาวิเคราะหดินรวมกับปุยอินทรียชนิดตาง ๆ แสดงใน Table 1 โดยสิ่งทดลอง CFBSA+PM2,000 มี
คาเฉลี่ ยน้ํา หนักฝก สดทั้งเปลือ กสูงสุ ด 2,081.1
กก./ไร แต ไมแตกตา งกันทางสถิติ กับสิ่งทดลอง
CFBSA+ChM2,000, CFBSA+CJ2,000 และCFBSA+CM2,000 ที่มีคาเฉลี่ยรองลงมา 2,064.3, 2,055.9 และ
2,036.1 กก./ไร ตามลําดับ ในขณะที่แตกตางกันทางสถิติกับการใชสิ่งทดลอง CFBSA ที่ใหผลผลิตน้ําหนักฝก
สดทั้งเปลือกเฉลี่ยต่ําสุด 1,703.1 กก./ไร และผลผลิตน้ําหนักฝกสดปอกเปลือกก็ใหผลในทํานองเดียวกันกับ
ผลผลิตน้ําหนักฝกสดทั้งเปลือก ไดแสดงใหเห็นวาการใชปุยเคมีตามคาวิเคราะหดินรวมกับปุยอินทรียดังกลาว
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ทําใหผลผลิตขาวโพดหวานเพิ่มขึ้นจากการใชปุยเคมีตามคาวิเคราะหดินเพียงอยางเดียว จะเห็นไดจากผลวิจัยนี้
ที่ มี ก ารใช ปุ ย เคมี ต ามค า วิ เ คราะห ดิ น ร ว มกั บ ปุ ย อิ น ทรี ย ช นิ ด ต า ง ๆ ทํ า ให ผ ลผลิ ต ข า วโพดหวานเพิ่ ม ขึ้ น
โดยเฉพาะการใชปุยอินทรียชนิดที่มีปริมาณธาตุอาหารที่จําเปนตอการเติบโตของขาวโพดหวานอยูปริมาณสูง
ไดแก มูลสุกร มูลไก และปอเทือง จะทําใหผลผลิตขาวโพดหวานเพิ่มขึ้นสูงกวาการใชปุยอินทรียที่มีปริมาณ
ธาตุอาหารที่จําเปนตอการเจริญเติบโตของขาวโพดหวานอยูปริมาณต่ํากวา ไดแก มูลโค ซึ่งการใชปุยอินทรีย
เหลานี้นอกจากจะเพิ่มปริมาณธาตุอาหารที่จําเปนแกขาวโพดหวานแลว อาจจะมีผลทําใหความเปนกรด-ดาง
ของดินเพิ่มสูงขึ้นและไปสงผลดีตอระบบรากขาวโพดหวาน กลาวคือทําใหรากดูดธาตุอาหารที่ไดจากการ
ปลดปลอยของปุยเคมีที่ใสรวมกันไดเพิ่มขึ้น การใสปุยอินทรียเหลานี้จึงเปนปจจัยหนึ่งที่ชวยสงเสริมใหพืชมีการ
เติบโตดีและทําใหไดผลผลิตเพิ่มขึ้น (สมพร และคณะ, 2550, Ning et al., 2017)
จากการใชปุยเคมีตามคาวิเคราะหดินรวมกับปุยอินทรียมีผลทําใหการเติบโตของขาวโพดหวาน ความสูง
ลําตน ความยาวของฝก และความกวางของฝก รวมทั้งความหวานของเมล็ด ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติแตอยางใด แสดงใน Table 2 โดยสิ่งทดลอง CFBSA+PM2,000 มีแนวโนมใหคาเฉลี่ยการเติบโต
ดังกลาวสูงกวาสิ่งทดลองอื่น ๆ คือเฉลี่ย 141.67 ซม./ตน, 21.04 ซม/ฝก, 4.64 ซม/ฝก และ 16.23 ๐ บริกซ
ตามลําดับ อยางไรก็ตามจากผลการวิจัยนี้ แมวาการเติบโตของขาวโพดหวานไมแตกตางกันทางสถิติก็ตาม แต
การใชชนิดปุยอินทรียที่ใชทดลอง คือ มูลสุกร มูลไก (อํานาจ, 2553) และปอเทือง (สมพร และคณะ, 2550)
ไดมีรายงานวาปริมาณธาตุอาหารไนโตรเจนสูงกวาปุยอินทรียมูลโค ซึ่งมีแนวโนมทําใหการเติบโตของขาวโพด
หวานสูงกวา เนื่องจากไดปลดปลอยใหไนโตรเจนแกขาวโพดหวานไดสูงกวา จึงไปสงผลโดยตรงตอการเติบโต
ของขาวโพดหวานไดสูงกวา โดยจะถูกนําไปใชในระยะการเติบโตทางลําตนและใบ คือความสูงของลําตน ซึ่งถือ
วาเปนระยะเริ่มตนของการที่จะไปสงเสริมการสรางองคประกอบผลผลิตของขาวโพดหวานที่สําคัญอื่น ๆ ตอไป
คือความยาวของฝก และความกวางของฝก รวมทั้งความหวานของเมล็ดไดดี ซึ่ง Hirel et al. (2009) ได
รายงานวาบทบาทของไนโตรเจนที่จะไปสงผลตอผลผลิตของธัญพืชนั้น มีจุดวิกฤตที่สําคัญคือชวงตอระหวาง
การเจริญเติบโตทางลําตนและใบกับชวงดอกบาน ถาหากไดรับไนโตรเจนไมเพียงพอชวงการเจริญเติบโตทางลํา
ตนและใบในชวง 2 สัปดาหกอนดอกบานจะมีผลทําใหมีขนาดและจํานวนเมล็ดลดลง และภายหลังจากดอก
บานแลวจะมีการเคลื่อนยายไนโตรเจนจากลําตนและใบไปสะสมในเมล็ดตอไปจนถึงระยะเก็บเกี่ยว สอดคลอง
กับ Salimian et al. (2014) ที่รายงานวาไนโตรเจนที่ขาวโพดดูดไปใชกอนดอกบาน 30 วันจะสัมพันธกับการ
เพิ่มสวนรองรับผลผลิต (sink yield) ซึ่งหมายถึงขนาดหรือจํานวนเมล็ดมากกวาชวงการเจริญเติบโตใด ๆ ทั้งนี้
เนื่องจากในระยะดังกลาวไนโตรเจนที่มีมากพอจะไปเพิ่มดัชนีพื้นที่ใบ เพิ่มการสังเคราะหดวยแสง และสราง
น้ํ า หนั ก แห ง เพื่ อ นํ า ไปสํ า รองในเมล็ ด ได ม ากขึ้ น ดั ง นั้ น การทดลองนี้ ไ ด แ สดงให เ ห็ น แนวโน ม ของปริ ม าณ
ไนโตรเจนที่ใหขาวโพดหวานจากแหลงปุยอินทรียที่มีมากกวาจะไปสรางศักยภาพของแหลงรองรับผลผลิต
(potential sink yield) กลาวคือมีการสรางองคประกอบผลผลิตมากขึ้นดังที่กลาวแลว ดังนั้นจึงทําใหเห็น
แนวโนมศักยภาพของการใชปุยเคมีตามคาวิเคราะหดินรวมกับปุยอินทรียแบบบูรณาการในอนาคตไดเปนอยางดี
อยางไรก็ตามการใชปุยอินทรียดังกลาวจะใหไดผลดีที่ยั่งยืนนั้น มีความจําเปนตองใชติดตอกันหลาย ๆ ครั้ง
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Table 1 Yield of sweet corn using chemical fertilizer based on soil analysis with organic fertilizer
Treatment

1

Unhusked (kg/rai)
1,703.1 1b
2,055.9 a
2,064.3 a
2,081.1 a
2,036.1 a
*
16.74

1. CFBSA
2. CFBSA+CJ2,000
3. CFBSA+ChM2,000
4. CFBSA+PM2,000
5. CFBSA+CM2,000
F-test
C.V.(%)

Husked (kg/rai)
1,251.5 1b
1,481.2 a
1,488.1 a
1,493.9 a
1,468.4 a
*
14.95

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

Table 2 Growth and sweetness of sweet corn using chemical fertilizer based on soil analysis with
organic fertilizer
Treatment

Height
(cm/pt)

Ear length
(cm/ear)

Ear diameter
(cm/ear)

Sweetness (๐ Brix)

1. CFBSA
2. CFBSA+CJ2,000
3. CFBSA+ChM2,000
4. CFBSA+PM2,000
5. CFBSA+CM2,000
F-test
C.V. (%)

135.75
138.42
139.50
141.67
136.25
ns
15.41

19.22
20.25
20.42
21.04
20.14
ns
16.68

4.41
4.53
4.57
4.64
4.50
ns
10.78

16.07
16.07
16.23
16.23
16.07
ns
12.55

2. ตนทุนคาปุย และรายไดภายหลังหักตนทุนคาปุย
จากการเปรียบเทียบตนทุนการใชปุยเคมีตามคาวิเคราะหดินรวมกับปุยอินทรียชนิดตาง ๆ รายไดกอน
และหลังหักตนทุนคาปุย (Table 3) พบวาการใชสิ่งทดลอง CFBSA+PM2,000 และCFBSA+ChM2,000 มีตนทุน
คาปุยสูงสุด (4,580 บาท/ไร) ในขณะที่การใชสิ่งทดลอง CFBSA+CJ2,000 ใหผลตอบแทนภายหลังหักตนทุนคา
ปุยแลวสูงสุด เทากับ 13,867.2 บาท/ไร ดังนั้น แมวาการใชปุยเคมีตามคาวิเคราะหดินรวมกับปุยอินทรียบาง
ชนิดที่มีปริมาณไนโตรเจนสูงจะเพิ่มผลผลิตขาวโพดหวานไดสูงขึ้นก็ตาม แตตองคํานึงถึงตนทุนคาปุยที่สูงขึ้น
ตามอีกดวย โดยเฉพาะอยางยิ่งปุยอินทรียที่มีราคาสูง เชน มูลไก และมูลสุกร ดังนั้น จึงควรพิจารณาเลือกใช
ปุยอินทรียชนิดที่มีราคาต่ํากวา หรือพิจารณาเลือกใชปุยพืชสดที่ปลูกไดเองในพื้นที่ปลูกขาวโพดหวาน เชน การ
ใชปอเทือง เปนตน ไดแสดงใหเห็นวาเกษตรกรผูปลูกขาวโพดหวานจึงควรพิจารณาเลือกใชชนิดของปุยอินทรีย
ตามความเหมาะสมของแตละพื้นที่ โดยการพิจารณาถึงแหลงของชนิดปุยอินทรียและราคาของชนิดปุยอินทรีย
เหลานั้นประกอบรวมกัน
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Table 3 Production cost and economic returns when using chemical fertilizer based on soil analysis
with organic fertilizer
Treatment
1. CFBSA
2. CFBSA+CJ2,000
3. CFBSA+ChM2,000
4. CFBSA+PM2,000
5. CFBSA+CM2,000

Fertilizer cost
(Baht/rai)

Income
(Baht/rai)

Income after correcting
fertilizer cost (Baht/rai)

580
2,580
4,580
4,580
2,580

13,624.8
16,447.2
16,514.4
16,648.8
16,288.8

13,044.8
13,867.2
11,934.4
12,068.8
13,708.8

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 unhusked price = 8 Baht/kg

สรุป

จากการใชปุยเคมีตามคาวิเคราะหดินรวมกับปุยอินทรียตอการเติบโตและผลผลิตของขาวโพดหวานใน
ชุดดินพัทลุง สรุปไดวาการใชสิ่งทดลอง CFBSA+PM2,000 มีผลทําใหขาวโพดหวานมีคาเฉลี่ยผลผลิตน้ําหนักฝก
สดทั้งเปลือกและปอกเปลือกสูงสุด อยางไรก็ตามถาหากพิจาณาถึงผลตอบแทนภายหลังหักตนทุนคาปุยแลว
พบวาการใชสิ่งทดลอง CFBSA+CJ2,000 ใหผลตอบแทนสูงสุด ดังนั้นจากการผลทดลองครั้งนี้ จึงมีขอเสนอแนะ
ใหใชปุยเคมีตามคาวิเคราะหดินรวมกับปุยอินทรียชนิดปุยพืชสดปอเทือง เพื่อเพิ่มผลผลิตขาวโพดหวานที่ปลูกใน
ชุดดินพัทลุงนี้ หรืออาจจะใชชนิดปุยพืชสดอื่นที่มีศักยภาพใกลเคียงกันตามบริบทของแตละพื้นที่ เชน ถั่วพุม
ถั่วพรา โสนอัฟริกัน เปนตน อยางไรก็ตามควรจะมีการทดลองซ้ําในสภาพไรนาจริงอีกครั้งหนึ่งเพื่อยืนยันผล
การทดลองนี้ กอนจะนําไปใชในทางปฏิบัติเพื่อปลูกขาวโพดหวานตอไป
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ผลของความเข้ มแสงจากหลอดแอลอีดีและความเข้มข้ นของไซโตไคนินต่ อการเจริญเติบโตของ
กล้ วยนา้ ว้ามะลิอ่องในขวดแก้ ว
Effects of LED Light Intensity and Cytokinin Concentration on In Vitro Growth of ‘Mali-Ong’
Banana
ธัญญ์ วนิ ช ธัญสิริวรรธน์ 1* วุฒิชยั ปั ญญะ1 พงษ์ อนันต์ ผิวผ่อง1 ประภาษ กาวิชา1 ภิญญารัตน์ กงประโคน1
ณธกร ทัศนัส2 และ ประภากรณ์ แสงวิจิตร2
Thanwanit Thanyasiriwat1*, Wudthichai Panya1, Ponganan Phiwphong1, Praphat Kawicha1,
Phinyarat Kongprakhon1, Natakorn Thasnas2 and Prapagon Sangwijit2

บทคัดย่ อ
การศึกษาผลของความเข้ มแสงจากหลอดแอลอีดีที่ 42, 64, 92 หรื อ 163 µmol/s/m2 เปรี ยบเทียบกับ
แสงสีขาวจากหลอดฟลูออเรสเซนต์ความเข้ ม 55 µmol/s/m2 ร่วมกับความเข้ มข้ นของสารควบคุมการเจริ ญเติบโต
6-benzyladenine (BA) ที่ 0, 1, 3 หรื อ 5 มก./ล. ซึ่งเติ มในอาหารสังเคราะห์สูตร MS ต่อการเจริ ญเติบโตของ
กล้ วยน ้าว้ ามะลิออ่ งที่เลี ้ยงในขวดแก้ ว พบว่าแสงจากหลอดแอลอีดีท่ีความเข้ ม 42 µmol/s/m2 ทาให้ กล้ วยมีความ
ยาวยอดมากที่สุด ส่วน BA เข้ มข้ น 1 และ 3 มก./ล. ช่วยเพิ่มน ้าหนักแห้ งของยอดกล้ วยได้ ดีกว่าการเพาะเลี ้ยงบน
อาหารสังเคราะห์สูตร MS ที่ไม่เติม BA นอกจากนี ้ เมื่อเพาะเลี ้ยงเนื ้อเยื่อกล้ วยบนอาหารสังเคราะห์สูตร MS ที่
เติม BA เข้ มข้ น 1 และ 3 มก./ล. ภายใต้ ความเข้ มแสง 163 µmol/s/m2 จากหลอดแอลอีดีชว่ ยส่งเสริ มให้ น ้าหนัก
แห้ งของยอดกล้ วยเพิ่มสูงขึ ้น และน ้าหนักสดของยอดกล้ วยที่เพิ่มมากขึ ้นเกิดจากการเพาะเลี ้ยงเนื ้อเยือ่ บนอาหาร
สังเคราะห์สูตร MS ที่เติม BA เข้ มข้ น 3 มก./ล. และให้ แสงจากหลอดแอลอีดีที่ความเข้ ม 42 µmol/s/m2

ABSTRACT
Effects of Red/Blue/White LED light intensity of 42, 64, 92 or 163 µmol/s/m2 on the in vitro
banana using BA concentration of 0, 1, 3 and 5 mg/l was conducted and the growth was compared
with the explant grown under fluorescent light. The results showed that the LED light intensity of 42
µmol/s/m2 promoted highest shoot length of banana. In addition, BA concentration of 1 and 3 mg/l
increased the shoot dry weight of banana compared to the MS basal media. Moreover, the interaction
between BA concentration of 1 and 3 mg/l and LED light intensity of 163 µmol/s/m2 was affected to
increasing the shoot dry weight. The banana cultured on MS medium supplemented with 3 mg/l of BA
and subjected to LED light intensity of 42 µmol/s/m2 showed the increase in shoot fresh weight.
Key Words: LED, BA, banana, In vitro
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คํานํา
กลวยน้ําวามะลิออง (Musa sapientum cv. Mali-Ong) เปนกลวยพันธุโบราณที่นิยมปลูก เหมาะ
สําหรับแปรรูปเปนกลวยตาก เนื่องจากสวนเนื้อในสุกเปนสีสม ไสมีขนาดเล็ก เหนียวนุม รสชาติหวานจัด มีกลิ่น
หอมเฉพาะตัว มีคุณคาทางโภชนาการสูง และคาดัชนีน้ําตาลต่ํา (Vatanasuchart et al., 2015) การปลูกกลวย
ไดรับความนิยมอยางมาก ความตองการตนพันธุกลวยมีแนวโนมขยายตัวอยางรวดเร็ว แตการขยายพันธุโดยการ
แยกหนอเพียงอยางเดียวยังไมเพียงพอตอความตองการ ดังนั้นการขยายพันธุโดยใชเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
จากหนอจึงเปนวิธีที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งทําใหไดจํานวนตนมากขึ้นในระยะเวลาอันสั้น ตนกลามีความแข็งแรง
ขนาดตนสม่ําเสมอ และมีลักษณะตรงตามพันธุ (รงรอง และ มณฑา, 2560) อยางไรก็ตาม การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
พืชตองอาศัยปจจัยหลายอยางที่ชวยสงเสริมใหการขยายปริมาณตนพืชใหมากขึ้น เชน ชนิดและความเขมขนของ
สารควบคุมการเจริญเติบโต คุณภาพและปริมาณของแสง ระยะเวลาการใหแสง และอุณหภูมิในการเพาะเลี้ยง
เนื้อเยื่อ เปนตน (Waman et al., 2016) ปจจัยแสงมีความสําคัญสําหรับพืชเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ โดยแหลงกําเนิด
แสงเทียมที่นิยมใชเพื่อกระบวนการสังเคราะหดวยแสงในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช ไดแก แสงจากหลอดฟลูออ
เรสเซนต และแสงจากหลอดไดโอดเปลงแสงหรือหลอดแอลอีดี (Light Emitting Diodes) (Bula et al., 1991)
หลอดแอลอีดีเปนเทคโนโลยีสมัยใหมที่มีประสิทธิภาพมากกวาหลอดฟลูออเรสเซนต ไมเกิดสภาวะรอน มีอายุ
การใชงานที่ยาวนาน และสามารถเลือกความยาวคลื่นที่เหมาะกับการเจริญเติบโตของพืชได (อมรรัตน, 2549)
Nhut et al. (2002) ไดเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกลวย Musa paradisica cv.Nam Dinh ในระบบที่มีและไมมี
คารบอนไดออกไซด (CO2) เขมขน 3,000 μmol/mol รวมกับการใหแสงจากหลอดแอลอีดีที่มีความเขมแสง 45
μmol/m2/s เปรียบเทียบกับแสงจากหลอดฟลูออเรสเซนตเปนเวลา 30 วัน พบวาหลอดแอลอีดีที่มีแสงสีแดง 80%
กับสีน้ําเงิน 20% ทําใหน้ําหนักสดของยอดและรากกลวยเพิ่มมากที่สุด ในทํานองเดียวกัน เมื่อเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
กลวยสายพันธุ Nam Dinh ในระบบ “Culture Pack”-rockwool system ที่มีความเขมขนของ CO2 3,000
μmol/mol รวมกับการใหแสงจากหลอดแอลอีดีที่ความเขมแสงตางๆ ไดแก 45, 60 หรือ 75 μmol/m2/s
เปรียบเทียบกับแสงจากหลอดฟลูออเรสเซนต และแสงแอลอีดีสีแดง (80%) และสีน้ําเงิน (20%) ที่ความเขม 45
μmol/m2/s พบวาแสงแอลอีดีที่ความเขม 60 μmol/m2/s และแสงแอลอีดีผสมระหวางสีแดงและสีน้ําเงิน ชวยให
กลวยมีน้ําหนักสดของยอดและรากมากที่สุด (Nhut et al., 2003) สารควบคุมการเจริญเติบโตเปนปจจัยสําคัญ
ในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช ซึ่งมีคุณสมบัติกระตุนการแบงเซลล และเพิ่มปริมาณยอดและราก โดยสารควบคุม
การเจริญเติบโต BA มีประสิทธิภาพในการชักนําใหเกิดยอดรวมในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกลวย (Musa spp.)
จํานวน 22 สายพันธุ ไดสูงกวาสารควบคุมการเจริญเติบโตไคเนติน และทําใหไดตนใหมที่แข็งแรง มีอัตราการรอด
ชีวิตหลังจากยายออกจากหลอดทดลองสูง (Wong, 1986) นิพิจ และ พีระศักดิ์ (2551) พบวาการเพาะเลี้ยง
เนื้อเยื่อกลวยน้ําวามะลิอองโดยการชักนําใหเกิดยอดในอาหารสังเคราะหสูตร MS ที่เติม BA เขมขน 3 มก./ล. มี
จํานวนยอดสูงสุด 6.93 ยอด สวน Muangkaewngam (2014) ศึกษาผลของ BA ตอการเกิดยอดรวมและยอดที่
สรางใหมของเนื้อเยื่อปลายยอดกลวยหิน (Musa sapientum Lin.) พบวา BA เขมขน 5 มก/ล. ใหอัตราการเกิด
ยอดรวมและจํานวนยอดสูงสุด 58.35% และ 3.25 ยอด ตามลําดับ นอกจากนี้ Kalimuthu et al. (2007) ไดเลี้ยง
ปลายยอดกลวยหอมเขียวบนอาหารสังเคราะหสูตร MS ที่เติม BA 3 มก./ล. รวมกับ NAA 0.2 มก./ล. สามารถชัก
นําใหเกิดยอดใหม 90% และจํานวนยอดเฉลี่ย 3 ยอดตอชิ้นสวนพืช อยางไรก็ตาม การขยายพันธุกลวยน้ําวา
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มะลิลิอองดวยวิธีการเพาะเลี้ยงเเนื้อเยื่อ มีเพียยงการศึกษาผผลของสารควบคุมการเจริญ
ญเติบโต BA ตอการเพิ่ม
จํานนวนยอดกลวยน้ําวามะลิอองเท
ง านั้น (นิพิ จ และ พีระศักดิ
ก ์, 2551) ดัังนั้นในการทดดลองนี้จึงไดศกษาป
ึ
จจัยทั้ง
อ เพื่อรองรับ
ความมเขมแสงจากหลอดแอลอีดีดแี ละความเขมมขนของ BA ตตอการเจริญเติติบโตของกลวยยน้ําวามะลิออง
การผผลิตตนพันธุกลวยใหไดปริมาณมากเพี
ม
ยงงพอตอความตตองการของเกษตรกรตอไป

อุปกรณและะวิธีการ
การเตรียมเนือ้ เยืยื่อกลวยน้ําวาพันธุมะลิอออง
นําหนอกล
ก วยน้ําวามะะลิออง มาลาง ตัดแตง และะฟอกฆาเชื้อที่ผิว ตามวิธีก ารของ รงรองง (2553) แลว
นํามมาเพาะเลี้ยงบนอาหารสังเคคราะหสูตร MSS เปนเวลา 4 สัปดาห ในหองเพาะเลี้ยงงเนื้อเยื่อที่มีอณหภู
ุ มิ 250C
และใใหแสงจากหลลอดฟลูออเรสสเซนต เปนเวลลา 15 ชม. เปลี่ยนอาหารททุก ๆ 1 สัปดดาห จนกระทััง่ ชิ้นสวนหนอ
กลวยไมมีสีน้ําตาลล แลวยายลงบนอาหารสังเเคราะหสูตร MS
M ที่เติม BAA เขมขน 0, 1 , 3 และ 5 มก./ล. นําไป
เพาะะเลี้ยงบนชั้นที่มีชุดแหลงกําเนิดแสงจากหหลอดแอลอีดี (LED)
(
ที่ความมเขมแสงแตกตตางกันและเปปรียบเทียบกับ
แสงสีสีขาวจากหลออดฟลูออเรสเซซนต
ชุดแแหลงกําเนิดแสงและสภาาวะการเพาะเลี้ยงเนื้อเยือ่
ติดตั้งชุดระบบใหแสง Keisue LED Grow Lightss รุน KES-GLL-001 (Shenzzhen Keisue Technologyy
Co., Ltd.: http:///www.keisuee.com) ซึ่งประะกอบดวยหลอดแอลอีดีสแดง
ีแ สีน้ําเงิน แและสีขาว (R/B/W) สัดสวน
4:1:1 โดยมีความยาวคลื่น (maain wavelenngth) 380-7880 นาโนเมตร ซึ่งเปนชวงแแสงที่เหมาะสสมสําหรับการร
สังเคคราะหดวยแสงของพืช และะสรางชั้นวางใหหมีระดับแตกตางกัน 4 ระดดับ ไดแก 50, 40, 30 และะ 20 ซม. หาง
จากแหลงกําเนิดแสง
แ ซึ่งใหความมเขมแสงที่ระะดับจากพื้นชันวางขวดแก
ว เทากับ 42, 644, 92 และ 1663 μmol/s/m2
้น
ตามลําดับ เปรียบเที
บ ยบกับการใใชหลอดฟลูอออเรสเซนต (PHILIPS Lifem
max TLD 36W
W/865 Cool Daylight)
D
ที่ให
ความมเขมแสง 55 μmol/s/m2 (FFigure 1)
(A)

(B)

(C)

(D)

Figuure 1 LED ligght system used
u for bannana tissue culture
c
compprising the arrrangement of LED lightt
incluuding red (RR), blue (B) and white (W)) colors whenn the system
m is switchedd on (A) and off (B), and
LEDD treatment with intensitty of 42, 64, 92 and 1663 μmol/s/m2 LED light based on the distance
betwween LED light source and the suurface of tisssue culture shelf (C).TThe LED treatment was
com
mpared to thee fluorescent light with 555 μmol/s/m2 of
o intensity (D
D).
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การวางแผนการทดลองและวิวิเคราะหขอมูล
(
in
วางแผนกการทดลองแบบบ 4 × 5 แฟฟคทอเรียลในนแผนการทดลลองแบบสุมอยยางสมบูรณ (factorial
com
mpletely randdomized dessign) จํานวน 3 ซ้ํา ๆ ละ 1 ยอด หลังจาากเพาะเลี้ยงเเปนเวลา 4 สััปดาห บันทึก
ขอมููล ความยาวขของยอด น้ําหนนักสดของยอดด และน้ําหนักแห
ก งของยอด วิเคราะหควาามแปรปรวน (Analysis off
T (DMRT)
Variaance, ANOVVA) และตรวจสสอบความแตกกตางของคาเฉฉลี่ยโดยวิธี Duncan’s Multtiple Range Test
ที่ระดดับความเชื่อมั่น 95% หรือระดั
ร บนัยสําคัญ (P < 0.05)

ผลการทดดลอง
ความยาวของยออดกลวย
การเพาะะเลี้ยงเนื้อเยื่อกล
ก วยมะลิอองงบนสูตรอาหาาร MS ที่เติม BA อัตรา 0, 11, 3 และ 5 มก./ล.
ม
ภายในน
หองที่ควบคุมอุณหภู
ณ มิ 250C ภายใตความเขขมแสงจากหลลอดแอลอีดี 4 ระดับ เปรีรียบเทียบกับแสงสี
แ ขาวจาก
า ามะลิอองทีที่เลี้ยงภายใตแแสงแอลอีดีทความเข
ี่ค
มแสง
หลออดฟลูออเรสเซซนต เปนเวลา 4 สัปดาห พพบวากลวยน้ําว
ต า ง กั น มี ค วามยยาวยอดแตกตต า งกั น อย า งมมี นั ย สํ า คั ญทางสถิ
ท
ติ (P < 0.05) โดยแแสงแอลอี ดี ที่ความเข
ค
ม 42
μmool/s/m2 (LED11) ทําใหยอดกกลวยยาวเฉลี่ยยมากที่สุดคือ 7.73 ซม. (FFigure 2A) เมืมื่อพิจารณาปปจจัยดานสารร
ควบบคุมการเจริญเติ
เ บโต BA พบวาความยาววยอดมีความแตกตางกันอยยางมีนัยสําคัญ
ญทางสถิติ (PP < 0.05) เมื่อ
เลี้ยงงกลวยในอาหหารสังเคราะหสูสตร MS ที่มี BBA ความเขมขนตางกัน โดยอาหารสังเครราะหสูตร MSS ที่ไมเติม BAA
ใหคววามยาวยอดเเฉลี่ยสูงที่สุด คือ 8.82 ซม. ((Figure 2B) ผลการเพาะเลี
ผ
้ยงเนื้อเยื่อกลลวยน้ําวามะลิออองในอาหารร
สังเคคราะหสูตร MSS ที่เติมสาร BA
B รวมกับการรใหแสงจากหลอดแอลอีดีมปฏิ
ี สัมพันธกันนอยางมีนัยสําคั
า ญทางสถิติ
(P < 0.05) โดยที่ความเข
ค
ม งขึ้น ทําใหความยาวยอดดกลวยมีแนวโโนมลดลง จะ
มแสงและปริมาณสสาร BA ที่เพิ่มสู
่ค
มขน 5 มก./ล. (BA55) และเลี้ยงกลวยในสภาพ
เห็นไไดจากการเติม BA ลงในอาาหารสังเคราะะหสูตร MS ทีความเข
ใหแสสงแอลอีดี 1633 μmol/s/m2 (LED4) ทําใหหความยาวยอดนอยที่สุด (FFigure 2C)
(A)

(B)

(C)

Figuure 2 Effects of LED light (A), BA conccentration (BB) and interacction of two ffactors (C) onn banana
shooot length. (Mean±SD folloowed by the ssame letter on
o each bar are
a not signifficantly differrent at
P<00.05, according to DMRT)).
น้ําหหนักสดของยอดกลวย
การชั่งน้ําหนั
า กสดของยยอดกลวยน้ําว ามะลิอองที่เพาะเลี
พ ้ยงในอาาหารสังเคราะะหสูตร MS ทีเติ
่ ม BA และ
เลี้ยงงภายใตแสงแออลอีดีและฟลูออเรสเซนต
อ
พพบวาน้ําหนักสดของยอดกล
ส
วยที่ไดรับแสงงแอลอีดีที่ควาามเขมแสง 42
(LEDD1) และ 163 μmol/s/m2 (LLED4) มีน้ําหนนักสดของยอดดเฉลี่ย 0.62 กรั
ก ม ซึ่งมากกววากลวยที่เลี้ยงภายใต
ง
แสงสี
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ขาวจจากหลอดฟลูออเรสเซนตอยยางมีนัยสําคัญ
ญทางสถิติ (P < 0.05) (Figure 3A) สวนนน้ําหนักสดของยอดกลวยที่
เลี้ยงงในอาหารสังเคราะห
เ
สูตร MS
M ที่เติมแล ะไมเติม BA มีคาไมแตกตตางกันทางสถิ ติ คือประมาณ
ณ 0.57 กรัม
(Figure 3B) เมื่อวิเคราะหปฏิสัมพันธของทั้ง 2 ปจจัยรวมกกัน พบวา ควาามเขมแสงและะความเขมขนของ
น BA มีผล
ตอน้ําหนักสดของงยอดกลวย ซีงเมื
ว
งเคราะห
ง
สูตร MS ที่เติม BA 3 มก./ล.
่ง ่อเพาะเลี้ยยงเนื้อเยื่อกลวยในอาหารสั
(BA33) รวมกับการรใหแสงแอลอีดีดี 42 μmol/s//m2 (LED1) ชชวยกระตุนใหกล
ก วยมีน้ําหนักั สดมากขึ้น (Figure 3C)
(A)

(B)

(C)

Figuure 3 Effects of LED light (A), BA concentration (B) and interraction of two
wo factors (C) on banana
shooot fresh weigght. (Mean±SD followed bby the same letter
l on each bar are nott significantlyy different att
P<00.05, according to DMRT)).
น้ําหหนักแหงของยอดกลวย
ม นแสงแอลอีอีดีมีผลตอกา รเจริญเติบโตตของยอดกลวยน้ําวามะลิอ อง โดยที่ความเขมแสง 92
ความเขมข
(LEDD3) และ 163 μmol/s/m2 (LED4) จากหหลอดแอลอีดชีชว ยกระตุนใหยอดกล
่ม
ย
วยมีน้ําาหนักแหงเพิมมากกว
าเมื่อ
เลี้ยงงภายใตแสงสีขาวจากหลอดดฟลูออเรสเซนนตอยางมีนัยสําคัญทางสถิถิติ (P < 0.05)) (Figure 4A) สวนกลวยที่
เลี้ยงงในอาหารสังเคราะห
เ
สูตร MS
M ที่เติม BA ออัตรา 1 (BA11) และ 3 (BAA3) มก./ล. มีนน้ําหนักแหงเพิพิ่มขึ้นตางจาก
กลวยที่เลี้ยงในอาหารที่ไมเติม BA
B อยางมีนัยยสําคัญทางสถิถิติ (P < 0.05) (Figure 4B)) จะเห็นวาทั้ง 2 ปจจัยมีผล
รวมกกันทําใหน้ําหนนักแหงของยออดกลวยเพิ่มขึ้ น เมื่อเติม BA ความเขมขน 1 (BA1)) และ 3 (BAA3) มก./ล. ในน
อาหาร และเลี้ยงใในสภาพที่ไดรับแสงจากหลออดแอลอีดีทความเข
มแสง 163 μmol/s//m2 (LED4) แตน้ําหนักแหง
ี่ค
ของยยอดกลวยจะลลดลงเมื่อเพิ่มความเขมขนขของ BA เปน 5 (BA5) มกก./ล. ในอาหาารและเลี้ยงในนสภาพที่ไดรับ
แสงจจากหลอดแอลลอีดีที่ความเขขม 163 μmol//s/m2 (LED4) (Figure 4C)
(B)

(A)

(C)

Figuure 4 Effects of LED light (A), BA cooncentration (B) and interraction of two
wo factors (C) on banana
shooot dry weight. (Mean±SDD followed byy the same leetter on eachh bar are nott significantlyy different att
P<00.05, according to DMRT)).
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วิจารณผลการทดลอง
จากผลการทดลองแสดงใหเห็นวา ความเขมแสงจากหลอดแอลอีดีที่ประกอบดวยแสงสีแดง สีน้ําเงิน
และสีขาว สัดสวน 4:1:1 สามารถกระตุนเนื้อเยื่อกลวยน้ําวามะลิอองใหมีความยาวยอด น้ําหนักสดของยอด และ
น้ําหนักแหงของยอดเพิ่มขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับเนื้อเยื่อกลวยที่ไดรับแสงสีขาวจากหลอดฟลูออเรสเซนต สวน
ความเขมขนของ BA ในอัตรา 1 และ 3 มก./ล. ชวยเพิ่มน้ําหนักแหงของยอดกลวยไดดี เชนเดียวกับงานวิจัยของ
Nhut et al. (2003) พบวาแสงแอลอีดีที่ความเขม 60 μmol/m2/s และแสงแอลอีดีผสมระหวางสีแดงและสีน้ําเงิน
ชวยใหกลวยสายพันธุ Nam Dinh มีน้ําหนักสดของยอดและรากมากที่สุด นอกจากนี้ Waman et al. (2016) ได
เพาะเลี้ยงเนื่อเยื่อปลายยอดกลวยสายพันธุ Nanjanagud Rasabale (Musa, AAB) บนอาหารที่เติมและไมเติม
ไซโตไคนิน รวมกับใหแสงสีน้ําเงิน สีแดง สีเขียว และสีขาว โดยมีความยาวคลื่น 450, 580, 625 และ 380–700 นา
โนเมตร ตามลําดับ พบวาแสงสีน้ําเงินและไซโตไคนินสามารถกระตุนใหยอดกลวยมีความยาวมากที่สุด จาก
รายงาน พบวาแสงสีน้ําเงินมีผลตอการเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาของพืช เชน การยืดยาวของลําตนหรือยอด การ
ควบคุมการปดเปดปากใบ การเคลื่อนที่ของน้ําและกาซ และการสังเคราะหคลอโรฟลล (Waman et al., 2016)
นอกจากนี้ การรวมแสงสีแดงและสีน้ําเงินมีผลตอการเจริญเติบโตของใบและการยืดยาวของลําตนดวย (Kwon et
al., 2015) และการทดลองนี้ยังพบวา ความยาวยอดกลวยน้ําวามะลิอองเพิ่มขึ้นเมื่อเลี้ยงในสภาพการใหแสงจาก
หลอดแอลอีดีที่ความเขมแสงต่ําสุด แตความยาวยอดไดลดลงเมื่อเพิ่มความเขมแสงขึ้น ซึ่งเปนไปไดวาพืชที่ไดรับ
ความเข ม แสงต่ํ า จะส ง ผลให เ กิ ด การยื ด ยาวของข อ และปล อ งมากกว า พื ช ที่ ไ ด รั บ แสงที่ ค วามเข ม มากกว า
(Thaperntong et al., 2016) และสอดคลองกับการทดลองของ Azmi et al. (2104) ที่ไดเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อจาก
ตายอดของกุหลาบภายใตการรวมแสงสีแดงกับสีน้ําเงินที่ความเขม 70 μmol/m2/s ในสัดสวนที่ตางกันจากหลอด
แอลอีดี พบวาความสูง จํานวนยอด และจํานวนใบของกุหลาบเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญเมื่อเทียบกับการใหแสงสี
ขาวจากหลอดฟลู อ อเรสเซนต การที่ พื ช ยื ด ยาวเกิ ด จากการทํ า งานร ว มกั น ของตั ว รั บ แสงสี น้ํ า เงิ น กั บ สี แ ดง
(blue/red light receptors) และที่มีความเฉพาะในการรับแสงของไฟโตโครม (phytochrome) (Miyashita et al.,
1997) อยางไรก็ตาม ความเขมแสงและปริมาณ BA ที่เพิ่มสูงขึ้น ทําใหความยาวยอดกลวยน้ําวามะลิอองมี
แนวโนมลดลง เนื่องจากในเนื้อเยื่อมีไซโตไคนินอยูแลว การเพิ่มจากภายนอกเขาไปจะทําใหปริมาณไซโตไคนิ
นภายในเนื้อเยื่อสูงเกินไป จึงมีผลกระตุนการทํางานของเอ็นไซมบางชนิดมากเกินไปจนเกิดอันตรายตอชิ้นสวน
พืช สงผลใหความยาวยอดและจํานวนขอลดลงได (Mok and Mok 1994) เชนเดียวกับการทดลองของ วรรัตน
(2549) ที่เลี้ยงกลวยไอพอนบนอาหารสูตร MS ที่เติม BA 0, 5, 10, 15 และ 20 ไมโครโมลาร พบวาเมื่อความ
เขมขนของ BA สูงกวา 15 ไมโครโมลาร จํานวนยอดใหมไดลดลง ความเขมแสงจากหลอดแอลอีดี และ BA มีผล
ตอการเพิ่มน้ําหนักสดและน้ําหนักแหงของยอดกลวยน้ําวามะลิอองเชนกัน ซึ่งสอดคลองกับงานทดลองของ
Bello-Bello et al. (2016) ที่รายงานวา น้ําหนักสดของวานิลลาเพิ่มขึ้นเมื่อเพาะเลี้ยงตาขางในอาหารสังเคราะห
สูตร MS ที่เติม BAP 9.55 ไมโครโมลาร และไดรับแสงสีแดงและสีน้ําเงิน (1:1) จากหลอดแอลอีดี นอกจากนี้
Mengxi et al. (2011) ไดเพาะเลี้ยงปลายยอดของกลวยไมสกุลออนซิเดียมบนอาหารสังเคราะหสูตร ½ MS
ภายใตแสงจากหลอดแอลอีดี พบวาแสงสีแดงชวยเพิ่มจํานวนโปรโตคอรม ปริมาณคารโบไฮเดรต และความยาว
ของตนออนกลวยไม สวนการรวมแสงสีแดงกับสีน้ําเงิน มีผลทําใหอัตราการขยายพันธุ น้ําหนักสด และน้ําหนัก
แหงของตนออนกลวยไมสูงที่สุด
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สรุป
ความเขมแสงจากหลอดไฟแอลอีดีซึ่งประกอบดวยแสงสีแดง สีน้ําเงิน และสีขาว ในสัดสวน 4:1:1 มีผล
ตอการเพิ่มความยาวยอด น้ําหนักสด และน้ําหนักแหงของยอดกลวยน้ําวามะลิออง เมื่อเปรียบเทียบกับแสงสีขาว
จากหลอดไฟฟลูออเรสเซนต โดยที่แสงจากหลอดแอลอีดีที่ความเขม 42 μmol/s/m2 ทําใหกลวยมีความยาวยอด
มากที่สุด สวนสารควบคุมการเจริญเติบโต BA ที่ความเขมขน 1 และ 3 มก./ล. ชวยเพิ่มน้ําหนักแหงของยอด
กลวยไดดีกวาการเพาะเลี้ยงบนอาหารสังเคราะหสูตร MS ที่ไมเติม BA นอกจากนี้ เมื่อเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกลวย
บนอาหารสังเคราะหสูตร MS ที่เติม BA เขมขน 1 และ 3 มก./ล. ภายใตความเขมแสง 163 μmol/s/m2 จากหลอด
แอลอีดี ชวยสงเสริมใหน้ําหนักแหงของยอดกลวยเพิ่มสูงขึ้น และน้ําหนักสดของยอดกลวยที่เพิ่มมากขึ้นเกิดจาก
การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อบนอาหารสังเคราะหสูตร MS ที่เติม BA เขมขน 3 มก./ล. และใหแสงจากหลอดแอลอีดีที่
ความเขม 42 μmol/s/m2
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การประเมินปริมาณสารพิษแอฟลาทอกซิน บี 1 ในพริกปนโดยเทคนิค Near Infrared
Spectroscopy
Evaluation of Alflatoxin B1 in Chilli powder by Near Infrared Spectroscopy
จารุรัตน พุมประเสริฐ1* และจารุวรรณ บางแวก1
Jarurat Pumprasert1* and Charuwan Bangwaek1

บทคัดยอ
การตรวจสอบปริมาณสารพิษแอฟลาทอกซิน บี 1 ในพริกปน โดยใชสมการที่สรางขึ้นดวยวิธี Near
Infrared Spectroscopy (NIR) พบวา ที่ชวงคลื่น 400-2500 nm ใชตัวอยางพริกปนจํานวน 85 ตัวอยาง ในการ
สรางสมการประเมินปริมาณสารพิษแอฟลาทอกซิน บี 1 มีคาความสัมพันธ (R) 0.87 มีคาความคลาดเคลื่อนใน
การประเมิน (Standard Error of Prediction, SEP) 2.40 ซึ่งต่ํากวาคาความคลาดเคลื่อน (Standard Deviation,
SD) ที่วิเคราะหดวยวิธี Enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) คือ 3.41 และมีคาความคลาดเคลื่อน
ในการทํานายของกลุมตัวอยางสรางสมการแคลิเบรชั่น(Standard Error of Calibration, SEC) 1.68 เมื่อนํา
สมการที่ไดปรับปรุงแลวไปทํานายปริมาณสารพิษแอฟลาทอกซิน บี 1 ในพริกปน จํานวน 20 ตัวอยาง เทียบกับ
ผลที่ไดจากหองปฏิบัติการที่วิเคราะหปริมาณสารพิษแอฟลาทอกซิน บี 1 ดวย ELISA พบวา ทั้ง 2 วิธีมีคา
ใกลเคียงกัน คาการทํานายปริมาณสารพิษที่ปนเปอนอยูในพริกปน โดยวิธี NIR มีคาความผิดพลาดคิดเปน 18%
โดยสมการที่ไดจากวิธี NIR สามารถใชทํานายปริมาณสารพิษแอฟลาทอกซิน บี 1 ในพริกปนไดในชวง 15.2028.00 ppb

ABSTRACT
Method of Alflatoxin B1 (AFB1) determination in chilli powder was modified by near infrared
spectroscopy (NIR) technique. The wave length region 400-2500 nm was used. Eighty five samples of
chilli powder were used to create the effective model of AFB1 evaluation. Equation of AFB1
determination in chilli powder had high correlation coefficient (R); 0.87 and low standard error of
prediction (SEP); 2.40 which standard deviation (SD) was lower than the Enzyme-linked
immunosorbent assay (ELISA) method; 3.41 and also low standard error of calibration (SEC); 1.68.
After that, 20 samples of chilli powder were analyzed AFB1 by NIR technique compared with the
laboratory ELISA method and the results of two methods were quite similar in AFB1 content. When the
results of two methods showed that both methods were related on the same trend of AFB1 content.
The NIR technique model was error 18%. The model from NIR method can predict the amount of
AFB1 in chili powder in the range of 15.20-28.00 ppb.
Key Words: chilli powder, Alflatoxin B1, near infrared spectroscopy
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คํานํา
สารพิษจากเชื้อรา (mycotoxin) คือ สารพิษธรรมชาติที่สรางจากเชื้อรา เมื่อคนหรือสัตวไดรับสารพิษ
จากเชื้อราเขาไปแมในปริมาณนอยก็ทําใหเกิดอาการพิษ (mycotoxicosis) ซึ่งไมสามารถรักษาใหหายขาดไดโดย
การใชยา สารพิษจากเชื้อราที่มีการศึกษากันแพรหลาย คือ แอฟลาทอกซิน ซึ่งเปนสารกอมะเร็งที่ตับและ
อวัยวะอื่น ๆ เชน ไต ระบบหายใจ ระบบทางเดินอาหาร ระบบประสาท ระบบสืบพันธุ และระบบภูมิคุมกัน สราง
จากเชื้อราตระกูล Aspergillus เชน A. flavus, A. parasiticus, A. tamari และ A. nomius พบมากในเมล็ด
ธัญพืชและพืชน้ํามันชนิดตาง ๆ เชน ขาวโพด ถั่วลิสง พริก มะพราว เครื่องเทศ และสมุนไพร (อมรา, 2547)
ปริมาณการปนเปอนของแอฟลาทอกซินในอาหารและผลิตผลทางการเกษตรทําใหแตละประเทศกําหนดคาการ
ปนเปอนเพื่อปกปองสุขภาพอนามัยของผูบริโภค เชน ประเทศอิตาลีกําหนดคาการปนเปอนที่ 50 ppb ประเทศ
ออสเตรเลียที่ 15 ppb และประเทศไทยกําหนดใหมีการปนเปอนของแอฟลาทอกซินไดไมเกิน 20 μg/kg หรือ 20
ppb ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 98 พ.ศ. 2529 (ดวงจันทร และวนิดา, 2545) พริกปนมีการใช
ประโยชนทั้งในรูปผลิตผลสด และผลิตผลแหง ไปใชประโยชนในอุตสาหกรรมหลายรูปแบบ ไดแก การทํายา การ
ปรุงแตงกลิ่นและรสของอาหาร ใชเปนสารปองกันกําจัดโรคและแมลงศัตรูพืชและสัตว เปนตน โดยการจัดการ
หลังการเก็บเกี่ยวเปนขั้นตอนที่มีความสําคัญมากเพราะจะสงกระทบตอคุณภาพเมื่อถึงมือผูบริโภคหรือเมื่อ
นําไปใชเปนวัตถุดิบเพื่อการแปรรูป ในการจําหนายในรูปผลิตผลแหงการเก็บรักษาในระหวางรอการขนสงหรือ
จําหนายอาจมีการปนเปอนของเชื้อราที่สรางสารพิษได (พิทยา, 2551) โดยในขอกําหนดมาตรฐานพริกปน มผช.
492/2547 การปนเปอนสารแอฟลาทอกซินในพริกปนตองไมเกิน 20 ppb
สําหรับการตรวจสอบสารพิษจากเชื้อรานั้น ชาคริยา (2555) ศึกษาสารพิษแอฟลาทอกซินจากอาหารที่
จําหนายในจังหวัดตรังจํานวน 10 ชนิด ตัวอยางที่เก็บทั้งหมด ไดแก เตาหูยี้ เตาเจี้ยว ซีอิ๊ว ถั่วลิสงแหง ถั่วลิสงปน
พริกแหง พริกปน หอม กระเทียมและเครื่องแกง รวม 100 ตัวอยาง ผลการวิจัยพบวา การตรวจหาสารพิษ
แอฟลาทอกซิน บี1 ดวยวิธี ELISA จากตัวอยางอาหารทั้งหมด พบวามีอาหาร 24 ตัวอยาง จากถั่วลิสงปน ถั่วลิสง
แหง พริกปน และพริกแหง ที่มีปริมาณแอฟลาทอกซิน บี1 อยูในชวง 26.08 – 289.52 ppb ซึ่งมีระดับสูงกวาที่
ประกาศกระทรวงสาธารณสุขกําหนดไว (ไมเกิน 20 ppb) Hierro et al. (2008) พบวาสามารถใช Near Infrared
Spectroscopy ในการวัดปริมาณสาร แอฟลาทอกซิน บี1, โอคราทอกซิน เอ และ แอฟลาทอกซินรวมทั้งหมด ใน
ผงพริกสีแดงเปรียบเทียบกับวิธีอางอิงทางเคมีไดคาที่ถูกตองแมนยํา ทั้งยังใชระยะเวลาและคาใชจายที่ต่ํากวา ใน
ระหวางป พ.ศ. 2537-2544 กองอาหารไดทําการวิเคราะหตัวอยางเครื่องเทศ ไดแก พริกขี้หนู พริกชี้ฟา (ชนิดที่เปน
เมล็ดพริกแหงและชนิดปนละเอียด) พริกไทยปน กระเทียม (ชนิดสด เจียวกับน้ํามันและชนิดผง) หอมแดง (ชนิดสด
และชนิดผง) น้ําจิ้มสะเตะ ซีอิ๊ว และอื่น ๆ ไดแก เครื่องแกงสําเร็จรูป น้ําพริกเผา ซอสพริก ซุปสกัด เปนตน โดย
ทั้งหมด 160 ตัวอยาง ตรวจพบแอฟลาทอกซินปนเปอนเพียง 8 ตัวอยาง คิดเปนรอยละ 5 ปริมาณที่พบอยูระหวาง
6.59-61.28 ppb โดยพบในพริกทั้งเมล็ด 4 ตัวอยาง ปริมาณที่พบ 12.26 - 61.28 ppb พริกปน 3 ตัวอยาง
ปริมาณที่พบคือ 7.84 12.94 และ 14.40 ppb และกระเทียมชนิดผง 1 ตัวอยาง ปริมาณที่พบคือ 6.59 ppb ใน
จํานวนนี้มีเพียงพริกทั้งเมล็ด 3 ตัวอยางเทานั้นที่พบเกินมาตรฐาน 20 ppb ที่ประกาศโดยกระทรวงสาธารณสุข
ปริมาณที่พบคือ 23.73 30.70 และ 61.28 ppb สวนเครื่องเทศชนิดอื่นตรวจไมพบการปนเปอนของสาร
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แอฟลาทอกซิน(ดวงจันทร และวนิดา, 2545) สุดารัตน และอุษณย (2537) ศึกษาการปนเปอนของราโดยเฉพาะ
A. flavus ในเครื่องเทศและสมุนไพร 30 ชนิด พบวาเครื่องเทศและสมุนไพร 46.7 % พบการปนเปอนของรา 5 - 9
ชนิด และ 40 % พบการปนเปอนของราต่ํากวา 5 ชนิด สวนอีก 13.3 % ไมพบการปนเปอนของราเลย เครื่องเทศ
และสมุนไพรดังกลาว คือ กานพลู เกากี้ ขมิ้นชัน และโปยกั๊ก ราที่แยกไดจากเครื่องเทศและสมุนไพรไดบอยที่สุด
ไดแก Aspergillus Penicilium และ Rhizopus โดยพบ 56.7 11.7 และ 10.83 % ตามลําดับ สิทธิพร (2549) ได
ทําการตรวจสอบโอคราทอกซิน เอ ในกาแฟคั่วที่จําหนายในกรุงเทพมหานครจํานวน 17 ตัวอยาง พบการปนเปอน
จํานวน 1 ตัวอยาง มีคาปริมาณ 3.2 μg/kg จารุรัตน และจารุวรรณ (2558) ตรวจสอบปริมาณสารพิษโอครา
ทอกซิน เอ ในเมล็ดกาแฟดิบ โดยใชสมการที่สรางขึ้นดวยวิธี NIR พบวา สมการจากเมล็ดกาแฟดิบที่ไมตองผาน
การบดที่ชวงคลื่น 400-2500 nm จํานวน 100 ตัวอยาง มีคาความสัมพันธ (R) 0.94 มีคาความคลาดเคลื่อนในการ
ประเมิน (Standard Error of Prediction, SEP) 3.43 ซึ่งต่ํากวาคาความคลาดเคลื่อน (Standard Deviation, SD)
ที่วิเคราะหดวยเครื่อง High performance liquid chramatography (HPLC) 8.27 และมีคาความคลาดเคลื่อนใน
การทํานายของกลุมตัวอยางสรางสมการแคลิเบรชั่น (Standard Error of Calibration, SEC) 2.88 เมื่อนําสมการ
ที่ไดปรับปรุงแลวไปทํานายปริมาณสารพิษโอคราทอกซิน เอ ในตัวอยางเมล็ดกาแฟดิบจํานวน 20 ตัวอยาง เทียบ
กับผลที่ไดจากหองปฏิบัติการที่วิเคราะหดวยเครื่อง HPLC พบวา ทั้ง 2 วิธีมีปริมาณสารพิษโอคราทอกซิน เอ
ใกลเคียงกันเมื่อนําผลการประเมินดวย NIR ที่ความยาวคลื่น 400 – 2500 nm และผลที่ไดจากหองปฏิบัติการที่
วิเคราะหดวยเครื่อง HPLC มาสรางกราฟความสัมพันธของปริมาณสารพิษโอคราทอกซิน เอ ระหวาง 2 วิธี ไดคา
ความสัมพันธ( R2 ) 0.97 ซึ่งพบวาทั้งสองวิธีมีความสัมพันธกันสามารถใชแทนกันไดคอนขางดี และสามารถ
นําไปใชในการประเมินปริมาณสารพิษโอคราทอกซิน เอ ไดปริมาณที่ใกลเคียงกัน เมื่อทดสอบประสิทธิภาพของวิธี
ประเมินปริมาณสารพิษโอคราทอกซิน เอ โดยวิธี NIR โดยการเติมสารพิษมาตรฐานที่ทราบปริมาณที่แนนอนลงไป
(spike sample) และนําไปตรวจสอบดวย NIR เพื่อทดสอบประสิทธิภาพของสมการ พบวา วิธี NIR สามารถตรวจ
สารพิษได 99.39% ที่ความเขมขน 4 ppb 75.79% ที่ความเขมขน 10 ppb 85.15% ที่ความเขมขน 20 ppb และ
79.92% ที่ความเขมขน 30 ppb ซึ่งอยูในชวงคาคืนกลับที่ยอมรับในระดับการปนเปอนของเมล็ดกาแฟดิบ คือ อยู
ในชวง 65-115% และเมื่อเปรียบเทียบขอมูลโดย T-TEST ระหวางวิธี NIR และผลที่ไดจากหองปฏิบัติการที่
วิเคราะหดวยเครื่อง HPLC คาเฉลี่ยไมมีความแตกตางกันทางสถิติ Hall et al. (1988) ประยุกตใช NIRS เพื่อ
ทํานายหาปริมาณสาร theaflavin และความชื้นในชาดํา รวมทั้งนํามาประเมินปริมาณสารอัลคาลอยด ปริมาณ
กรดอิสระ (free amino acid) คาเฟอีน (caffeine) และโพลีฟนอล (polyphenol) ในชาเขียว (Schulz et al.,1999)
วิธีในหองปฏิบัติการใชเวลาในการวิเคราะหนาน และสิ้นเปลืองสารเคมี เปนสิ่งที่ยุงยาก ทั้งผูวิเคราะห
ตองใชความรูและประสบการณสูง และตองทําลายตัวอยาง การวิเคราะหโดยใชเทคนิคเนียรอินฟราเรดสเปกโต
รสโครปนั้น เปนการชวยลดตนทุนในการตรวจสอบ วิธีวิเคราะหดวยเครื่อง NIR จึงเปนวิธีหนึ่งที่นาสนใจเนื่องจาก
เปนเครื่องมือที่ใชหลักการสรางสมการเพื่อการประเมินระหวางคา spectra ที่ไดจากการใหแสง Near Infrared
ผานวัตถุที่ตองการวิเคราะห และคาที่ไดจากการวิเคราะหในหองปฏิบัติการ นําสมการที่ไดมาทํานายคาของวัตถุ
ที่ตองการวิเคราะหตอไป อีกทั้ง NIR เปนเครื่องมือที่ใชเวลาในการวิเคราะหที่สะดวกรวดเร็ว แมนยํา และไม
ทําลายตัวอยาง
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อุปกรณและะวิธีการ
ม วอยางพริกป
ก นที่สะอาดไไมมีการปนเปอนสารแอฟล
าทอกซิน บี 1 และนําตัวอยางพริกปนที่
เตรียมตั

เตรียยมมาทําใหมีการปนเป
ก
อนปริมิ าณสารแอ ฟลาทอกซิน บี 1 ความเขมข
ม นตาง ๆ ในชชวง 15 - 28 ppb โดยการร
เติมสสารพิษแอฟลาาทอกซิน บี 1 จํานวนไมต่ํากกวา 50 ตัวอยยาง ตัวอยางละ 2 ซ้ํา แบงตัวั อยางออกเปน 2 สวน โดย
สวนนที่ 1 นําไปวัดค
ด าการดูดกลืลืนแสงดวยเครืรื่อง Near Inffrared Spectrometer รุน 66500 ของบริรษัท FOSS ที่
ความมยาวคลื่น 4000 – 2500 nm
m และสวนที่ 2 นําตัวอยางดัังกลาวไปวิเครราะหปริมาณสสารพิษแอฟลาทอกซิน บี 1
ในหองปฏิบัติการดวยวิธี Enzym
me-linked im
mmunosorbennt assay (ELISA) โดยใชชชุดทดสอบ DO
OA-Aflatoxin
ELISSA Test Kit และนําสเปกตรัมตนแบบ ((original speectra) ที่ไดไปสสรางแบบจําลลองทางคณิตศาสตร
ศ ดวยวิธี
Partial Least Square (PLS) จากโปรแกรมส
จ
สําเร็จรูป Thee Unscrambleer ของบริษัท Camo Osloo ของประเทศ
ด อกสมการโดยพิจารณา คา Standard Error of Calibration (SECC) ต่ํา คา Staandard Errorr
นอรเวย ทําการคัดเลื
of Prediction (SEEP) ต่ํา และคา Correlationn Coefficient (R) สูง นําขอมู
อ ลที่ไดทั้งหมมดมาวิเคราะหหเปรียบเทียบ
เพื่อหหาวิธีที่ดีที่สุด ตรวจสอบคววามแมนยําขอองสมการที่สรางขึ้นโดยเปรียบเที
ย ยบคา SSEP และ Biass เพื่อประเมิน
โดยใใชขอมูลในสวนที่ไมไดใชในการทํ
น าสมการร นําสมการทีที่ไดไปใชในการประเมินคาปปริิ มาณสารพิษ
แอฟฟลาทอกซิน บี 1 ในพริกปนเปรียบเทียบกับบวิธี ELISA เพืพื่อตรวจสอบคความแมนยําอี กครั้ง

ผลแลละวิจารณผลการทดลอ
ล
ง
การทดสออบวัดคาการดูดูดกลืนแสงดววยเครื่อง NIR ที่ความยาวคลื่น 400 – 25000 nm พบวา เสนสเปกตรัม
มีความแตกตางกันอย
น างชัดเจนระหวางพริกปนที่ไมมีการปนเปอนของสาารพิษ และมีก ารปนเปอนขอองสารพิษ
แอฟฟลาทอกซิน บีี1 (Figure 1) จึงมีแนวโนมมเปนไปไดวาสมการที
ส
่สรางขึ้นโดยใชวิธี NIR จะสามมารถใชในการ
ประเมินปริมาณสาารพิษแอฟลาททอกซิน บี 1 ใในพริกปนได

Figuure 1 The origginal spectraa of chilli powwder and spiked sample by Alflatoxin B1 at the waavelength
region of 400 – 2500 nm
วั างพริกปน ที่รวบรวมจาากรานคาในจังหวั
ง ดตาง ๆ ที่
จากป 25559 ทดลองสรรางสมการเบื้อองตนโดยใชตวอย
ชวงคคลื่น 400 - 25500 นาโนเมตตร ไดสมการทีที่ มีคาความสัมพั
ม นธ (R) เททากับ 0.69 มีคคาความคลาดดเคลื่อนในการ
ประเมิน (SEP) 111.34 ซึ่งต่ํากว
ก าคาความคคลาดเคลื่อน (SD) ในหองปปฏิบัติการ คือ 14.86 และมี
แ คาความม
คลาดเคลื่อนในกาารทํานายของกลุมตัวอยาง สรางสมการแแคลิเบรชั่น (SSEC) คือ 10 .69 ทดสอบทํทํานายตัวอยาง
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พริกปน 20 ตัวอยาง จากสมการที่ไดและนําผลไปเปรียบเทียบกับวิธีในหองปฏิบัติการ พบวาทั้งสองวิธีมีความ
แตกตางกันมาก ไมสามารถใชแทนกันได ดังนั้นตองทําการปรับปรุงสมการตอไป
ป 2560 ปรับปรุงสมการโดยเก็บตัวอยางพริกปนเพิ่มขึ้นเปน 85 ตัวอยาง ไดสมการที่มีคาความสัมพันธ
(R) เทากับ 0.87 มีคาความคลาดเคลื่อนในการประเมิน (SEP) คือ 2.40 มีคาความคลาดเคลื่อนในการประเมิน
ของกลุมตัวอยางสรางสมการแคลิเบรชั่น (SEC) คือ 1.68 (Tabel 1) และคาความคลาดเคลื่อนในการประเมิน
(SD) จากหองปฏิบัติการที่วิเคราะหดวยวิธี ELISA คือ 3.41 ซึ่งคาคลาดเคลื่อนที่ไดจากสมการมีคาต่ํากวาคาจาก
หองปฏิบัติการ (Figure 2) โดยสมการที่ไดดีกวาสมการที่ไดในป 2559 โดยสมการสามารถใชทํานายปริมาณ
สารพิษแอฟลาทอกซิน บี 1 ในพริกปนไดในชวง 15.20-28.00 ppb มีคาเฉลี่ย 20.82 ppb (Tabel 2)
Table 1 The statistical analysis of NIR model to predict AFB1 content of chilli powder by the
Unscrambler software
Qualities

AFB1 content

Wavelength
(nm)

R

SEC

SEP

Bias

F

SD

400 - 2500

0.87

1.68

2.40

0.02

10

2.97

R: Coefficient of correlation, SEC: Standard error of calibration, SEP: Stand error of prediction; Bias: The average difference
between actual value and NIRS value, F: The number of factors used in the calibration equation, SD: Standard Deviation

Table 2 The characteristics of samples used in model for AFB1 content of chilli powder
Items
Min -Max
Mean
SD
Number
Unit

AFB1 content of chilli powder
15.20-28.00
20.82
3.41
85
ppb

125

การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 56

Predicted AFB1 content(ppb)

สาขาพืช

31
29
27
25
23
21
19
17
15

y = 0.9937x
R2 = 0.68

15

20

25

30

Actual AFB1 content(ppb)

Figure 2 The relationship between actual AFB1 content (ppb) and predicted AFB1
content (ppb) from NIR
จากการวิเคราะหทางสถิติดวยวิธี PLS แบบ full cross validation คา Regression coefficient ของ
ปจจัยที่มีผลตอความสัมพันธระหวางสารในตัวอยางและคาการดูดซับสารที่ความยาวคลื่นตาง ๆ ในสมการ
ประเมินปริมาณสารพิษแอฟลาทอกซิน บี 1 ในพริกปนมี 10 ปจจัย เชน CH2 cellulose CONH และ protein ที่
ความยาวคลื่น 1395 1780 1920 และ 2180 นาโนเมตร เปนตน (Figure 3)
150

1920
1395

Regression Coefficients

100

2180

1780

50
0
-50
-100
-150
-200
0

500

1000

1500

2000

2500

3000

Wavelenght (nm)

Figure 3 Regression coefficients of 10 factors affecting prediction of AFB1
content (ppb) in NIRS model
นํ า สมการที่ ไ ด ดั ง กล า วไปใช ท ดสอบทํ า นายตั ว อย า งพริ ก ป น จํ า นวน 20 ตั ว อย า ง และนํ า ผลไป
เปรียบเทียบกับวิธีในหองปฏิบัติการ พบวา มีคาใกลเคียงกัน คาการทํานายปริมาณสารพิษที่ปนเปอนอยูในพริก
ปน โดยวิธี NIR มีคาความผิดพลาดคิดเปน 18 % (Tabel 3) สมการที่ไดนี้จึงสามารถใชในการประเมินปริมาณ
สารพิษแอฟลาทอกซิน บี 1 ในพริกปนได เชนเดียวกับ Hierro et al. (2008) พบวาสามารถใช Near Infrared
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Spectroscopy ในการวัดปริมาณสาร แอฟลาทอกซิน บี1, โอคราทอกซิน เอ และ แอฟลาทอกซินรวมทั้งหมด ใน
ผงพริกสีแดงเปรียบเทียบกับวิธีอางอิงทางเคมีไดคาที่ถูกตองแมนยํา ทั้งยังใชระยะเวลาและคาใชจายที่ต่ํากวา
และ จารุรัตน และจารุวรรณ (2558) ตรวจสอบปริมาณสารพิษโอคราทอกซิน เอ ในเมล็ดกาแฟดิบ โดยใชสมการ
ที่สรางขึ้นดวยวิธี NIR พบวาทั้งสองวิธีมีความสัมพันธกันสามารถใชแทนกันไดคอนขางดี และสามารถนําไปใชใน
การประเมินปริมาณสารพิษโอคราทอกซิน เอ ไดปริมาณที่ใกลเคียงกัน
Table 3 Comparison of predicted and actual values when used NIR model to evaluate
Alflatoxin B1 in Chilli powder
Method to determine ochratoxin A
d
Reference Method
NIR Prediction
Samples
(x-y)
X
Y
1
18.20
23.23
-5.03
2
22.60
21.48
1.12
3
22.40
22.98
-0.58
4
22.50
23.07
-0.57
5
20.80
19.69
1.11
6
22.00
21.58
0.42
7
18.30
18.45
-0.15
8
18.20
20.60
-2.40
9
19.30
20.86
-1.56
10
23.80
21.93
1.87
11
19.90
20.38
-0.48
12
18.30
20.44
-2.14
13
15.40
19.51
-4.11
14
18.70
20.71
-2.01
15
21.60
21.09
0.51
16
21.40
20.66
0.74
17
20.30
20.94
-0.64
18
21.90
19.98
1.92
19
21.30
21.92
-0.62
20
20.60
19.81
0.79
Total
407.50
419.31
-11.81
Average
20.38
20.97
-0.59
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d2
(x-y)2
25.29
1.25
0.34
0.33
1.23
0.17
0.02
5.77
2.44
3.48
0.23
4.56
16.88
4.03
0.26
0.55
0.41
3.70
0.39
0.63
71.98
3.60
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สรุป
สมการที่ไดโดยวิธี NIR สามารถนําไปใชในการประเมินสารพิษแอฟลาทอกซิน บี 1 ในพริกปนได โดยใช
ในการทํานายปริมาณสารพิษที่ปนเปอนอยูในพริกปนไดในชวง 15.20-28.00 ppb ไมตางจากวิธี ELISA วิธี NIR
เปนวิธีที่ใชงาย สะดวก มีความแมนยําและใชเวลานอย จึงเหมาะจะเปนวิธีที่ใชในการตรวจตัวอยางวิเคราะห
เบื้องตนจํานวนมาก ตัวอยางใดที่นาสงสัยหรือสนใจเปนพิเศษจึงวิเคราะหดวยวิธีทางเคมีซ้ํา
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ผลของวิธีการเก็บรักษาถัว่ เหลืองตอปริมาณสารไอโซฟลาโวน
Effects on Storage Managements Affecting on the Isoflavones of Soybean Oil
ภัควิไล ยอดทอง1* และ จารุวรรณ บางแวก1
Phakwilai Yodthong1* and Charuwan Bangweak1

บทคัดยอ
ถั่วเหลือง เปนพืชที่นิยมนํามาบริโภค เนื่องจากมีคุณคาทางอาหารสูง และมีสารสําคัญหลายชนิด ไดแก
isoflavones, โปรตีน, phytic acid และ phytosterols โดยเฉพาะ isoflavones การทดลองนี้ทําการศึกษา หา
สภาพและระยะเวลาในการเก็ บ รั ก ษาที่ เ หมาะสม เพื่อ คงปริ ม าณสารไอโซฟลาโวนในเมล็ ด ถั่ ว เหลื อ ง โดย
ทําการศึกษาที่กองวิจัยและพัฒนาวิทยาการหลังเก็บเกี่ยวและแปรรูปผลิตผลเกษตร วางแผนการทดลองแบบ
Split plot จํานวน 4 ซ้ํา โดยเก็บรักษาเมล็ดถั่วเหลืองพันธุเชียงใหม 60 เปนเวลา 6 เดือน ทุกเดือนนําเมล็ดถั่ว
เหลืองพันธุเชียงใหม 60 มา วิเคราะหสาร ioflavones ที่อุณหภูมิในการเก็บรักษา 3 ระดับ คือ ที่ อุณหภูมิ 10 , 25
องศาเซลเซียส และ อุณหภูมิหอง พบวาการเก็บรักษาเมล็ดถั่วเหลือง ระยะเวลาและอุณหภูมิในการเก็บรักษามี
ผลตอปริมาณสาร Isoflavone และการเก็บรักษาที่อุณหภูมิหองเมื่อเก็บรักษาเปน 6 เดือน ปริมาณสารไอโซฟ
ลาโวนจะเพิ่มขึ้นทุกชนิด ในขณะที่การเก็บที่อุณหภูมิ 10 และ 25 องศาเซลเซียส เมื่อเก็บรักษาเปนเวลา 6 เดือน
ปริมาณสารไอโซ ฟลาโวนทุกชนิดจะเพิ่มขึ้น ยกเวนสารไอโซฟลาโวนชนิด Daidzein ที่จะลดลง

ABSTRACT
Soybean is a popular plant, due to its high nutritional value, and there are many types of vital
substances: isoflavones, proteins, phytic acid and phytosterols, especially isoflavones This trial
performs the study of the image and the appropriate retention period. In order to maintain the amount
of steam in soy beans by studying at Postharvest and Processing Research and Development
Division. Plan a Split plot of 4-repeat trial by keeping the soy beans in Chiang Mai 60 for 6 months.
Every month bring the soybean grain to analyze the ioflavones compounds at 3-degree storage
temperature, which is at temperature 10, 25 °c and room temperature. Found that preservation of
soybean grain, length of time and storage temperature affects the amount of isoflavone and storage
at room temperature, when maintained as 6 months, the vapour content volume increases all kinds,
while collecting at 10 and 25 °c. When kept for 6 months, the resin-type vapour content is increased
except for the rigid daidzein.
Key Words : Isoflavones , Chiang Mai 60 , storage
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คํานํา
ถั่วเหลืลือง (Soybeaan) ชื่อวิทยาศศาสตร Glycine max (L.) Merrill เปนพื ชเศรษฐกิจทีเหมาะสํ
่เ
าหรับ
ปลูกกสลับกับการปปลูกขาว การนํนามาใชประโยชนที่สําคัญอยยางหนึ่ง คือ การสกัดน้ํามันนเพื่อใชปรุงอาหหาร พีระศักดิ์
(25442) รายงานวา ถั่วเหลืองเปนพืชน้ํามันที่สสํํ าคัญของโลกก เนื่องจากสามารถนํามาใชชประโยชนไดทัท้งการบริโภค
เมล็ดดและน้ํามัน แปรรู
แ ปเปนผลิตภั
ต ณฑอาหารร และใชกากเปปนอาหารสัตวว ใชในอุตสาหหกรรมตาง ๆ เชน สีทาบาน
ปลาทูนากระปอง พลาสติก และกาว โดยเมล็ล็ดถั่วเหลืองประกอบดวยโปปรตีน (30-50 %) คารโบไฮฮเดรท (12-24
%) แและน้ํามัน (133-24 %) ซึงเป
ณภาพดี สามาารถละลายสาารคอเลสเตอรรอลที่เกาะผนันังเสนเลือดได
่ง นน้ํามันคุณ
นอกกจากนี้มีวิตามิมินบี ซี อี และะเลซิติน รวม อยูดวย ในเมมล็ดถั่วเหลืองมีสารพิษบางงชนิด ที่ระงับการย
บ
อยของ
โปรตีตีน ซึ่งสามารถถขจัดใหหมดไได โดยการนําไไปผานความรรอน กอนนําไปปแปรรูป (นิรนนาม, 2538)
ไอโซฟลาาโวน (Isoflavvone) เปน สาารประกอบฟนอลิ
น กที่ทําใหเกิ
เ ดรสขมในถัถั่ วเหลือง (คัคนางค
น , 2542)
พบมมากในถั่วเหลือง
อ เปนสารจาากพืชธรรมชาติติที่มีคุณสมบััติคลายกับฮอรโมน estrogeen มักเรียกสารเหลานี้วา
‘phyytoestrogen’ (Brzezinski et al., 19997) สารในกลุมนี
ม ้ ที่พบมากคืคือ genistein และ daidzeein ซึ่งมีฤทธิ์
ทางชีชีวภาพหลายยประการ ไดแก
แ ชวยลดควาามเสี่ยงในกาารเกิดโรคหัวใจและหลอดเ
ใ
เลือด กระตุนการสร
ก างและ
ยับยั้งการสลายคออลลาเจน และะปองกันผิวหนันังจากการทําลายของรั
ล
งสี UV
U ตานการเกิ ดริ้วรอย
สายพิ น (2546) ได กล า วถึ ง คุ ณ
ณสมบั ติ ข อง ไอโซฟลาโววนและแหล งของไฟโต เอสโตรเจนน
(Phyytoestrogen) ไว ดังนี้ ไอโซซฟลาโวนหรือ ไฟโตเอสโตตรเจน คือ สารเอสโตรเจนธธรรมชาติที่ไดมาจากพืชมี
โครงงสรางและการรออกฤทธิ์ที่คลลายเอสโตรเจจน การที่ไดรับสารอาหารธร
บ
รรมชาติชนิดนี ้ จึงนาจะมีบทบาทในการ
บ
ร
รักษษาอาการที่เกิดขึ
ด ้นในชวงวัยหมดระดู รวมมถึงการปกปองการเกิ
อ
ดโรคหัวใจ และหลลอดเลือดรวมถึถึงโรคกระดูก
ไฟโตตเอสโตรเจนพพบในพืช 2 ประเภท Leegume: พืชชนินิดที่เปนฝก เชชน ถั่วเหลือง ถั่วเขียว ถั่วลัันเตา ถั่วลิสง
ทองหหลาง กระถิน Grasses: พืชจําพวกหญา
โดยแหลงและโครงสร
ง
างของไอโซฟล
า
ลาโวน จากกาารศึกษาของ Smith
S and Ciircle (1978) พบว
พ าสวนที่มี
ปริมาณไอโซฟลาโวนสูงสุดในถถั่วเหลืองคือส วนที่เรียกวา เจิรมถั่วเหลือง (hypocotyll) นอกจากนี้ ไอโซฟลาโวน
ไ
น
หรือ ที่เรียกวาไฟโโตเอสโตรเจนมีโครงสรางททางเคมีที่ใกลเคียงกับฮอรโมนเพศหญิ
โ
งที ่เรียกวาเอสโโตรเจนนั้น มี
โครงงสรางดังภาพทีที่ 1

ภาพพที่ 1 โครงสรางไอโซฟลาโวนน
ที่มา:
า Smith and Circle (19788)
แหลลงที่พบไอโซฟลาโวนไดแก ในถั
ใ ่วเขียว ถั่ววลันเตา แตที่พบอุ
พ ดมสมบูรณ
ร ที่สุด คือ ถั ่วเหลือง สารรหลักที่ไดจาก
ไอโซซฟลาโวน คือ จีเนสทีน (geenistein) และะไดอะซีน (daaidzein) ไอโซฟลาโวนจะไไมละลายในเเฮกเซนแตจะ
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ละลายไดดีในสารละลายน้ํา และละลายไดในน้ํา มีรสขม ทนรอนที่อุณหภูมิไมเกิน 100 องศาเซลเซียส และมีคา
pH อยูระหวาง 6 ถึง 8 แตการใชวิธีการสกัดในแตละขั้นตอนที่แตกตางกันจะยิ่งทําให ไอโซฟลาโวนมีปริมาณ
ลดลงจากวัตถุดิบเริ่มตน (สายพิน, 2546)
Lee และ Cho (2012) ไดทําการศึกษาเรื่องการเปลี่ยนแปลงองคประกอบของถั่วเหลืองผิวดําที่เก็บรักษา
ที่ระยะเวลาตาง ๆ ที่อุณหภูมิหองพบวา ในถั่วเหลืองผิวดํามีสารไอโซฟลาโวนชนิด genistein มากกวา daidzein
และมากกวา Glycitein และเมื่อเก็บรักษาไวเปนเวลา 2 ป ปริมาณสารจะลดลง
Hou และ Chang (2002) ไดทําการศึกษาเรื่องการเปลี่ยนแปลงของสารไอโซฟลาโวนในถั่วเหลืองที่เก็บ
รักษา พบวา เปอรเซ็นตของ ß-glucoside และ malonylglucosides ใน total Isoflavones ลดลงจาก 99% เหลือ
3% ในระยะเวลา 9 เดือน แตในทางตรงกันขามสารไอโซฟลาโวนชนิดที่เปน aglycones เพิ่มขึ้นจาก 1% เปน
97% ที่ความชื้นสัมพัทธ 57% อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิหอง ซึ่งสรุปไดวาสารไอโซฟลาโวนในรูป
ของ glucoside
จะเพิ่ ม ขึ้ น เมื่ อ ระยะเวลาการเก็ บ รั ก ษาเพิ่ ม ขึ้ น แต ส ารไอโซฟลาโวนในรู ป ของ
malonylglucosides มีแนวโนมลดลง สวนการเก็บที่ 4 องศาเซลเซียส สารไอโซฟลาโวนไมมีการเปลี่ยนแปลง
ระหวางที่เก็บรักษา
ดังนั้นระยะเวลาและสภาพการเก็บรักษาถั่วเหลืองมีผลตอปริมาณสารไอโซฟลาโวน จึงทําการศึกษา
วิธีการเก็บรักษาที่มีผลตอปริมาณสารไอโซฟลาโวนในถั่วเหลือง เพื่อลดการสูญเสียปริมาณสารไอโซฟลาโวนใน
ถั่วเหลือง โดยผลที่คาดวาจะไดรับ คือ ไดวิธีการเก็บรักษาถั่วเหลืองที่เหมาะสมเพื่อคงปริมาณสารไอโซฟลาโวน
และสามารถเผยแพรสูนักวิชาการ เกษตรกร ผูประกอบการ และ ผูสงออก การทดลองนี้มีวัตถุประสงค เพื่อ
ศึกษาสภาพการเก็บรักษาถั่วเหลือง ที่เหมาะสมเพื่อคงปริมาณสารไอโซฟลาโวนใหนานที่สุด

อุปกรณและวิธีการ
วางแผนการทดลองแบบ split plot จํานวน 4 ซ้ํา โดยมี main plot คือ อุณหภูมิที่ใชในการเก็บรักษา
จํานวน 3 ระดับ คือ 10 , 25 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิหอง (29-31องศาเซลเซียส) และมี sub plot เปน
ระยะเวลาในเก็บรักษาเปนเวลา 6 เดือน ดําเนินการทดลองโดยนําถั่วเหลืองพันธุเชียงใหม 60 มาใสถุงกระสอบ
ถุงละ 1 กิโลกรัม ทําการเก็บรักษาเปนเวลา 6 เดือน ที่อุณหภูมิในการเก็บรักษา 3 ระดับ คือ ที่ 10 , 25 องศา
เซลเซียส และอุณหภูมิหองทุกเดือนนําเมล็ดถั่วเหลืองมาวิเคราะหสารไอโซฟลาโวน นําถั่วเหลืองสวนหนึ่งมาทํา
การวิเคราะหปริมาณสาร ไอโซฟลาโวนในเมล็ดถั่วเหลืองที่ใชในการทดลองกอนทําการเก็บรักษา ทําการบันทึก
ปริมาณสารไอโซฟลาโวนที่ทําการวิเคราะห โดยสารไอโซฟลาโวนที่วิเคราะหมีจํานวน 6 ชนิด คือ Daidzin
Glycitin Genistin Daidzein Glycitein และ Genistein ดวยเครื่องวิเคราะหดวยระบบของเหลวแรงดันสูง

ผลและวิจารณผลการทดลอง
จากการเก็บรักษาเมล็ดถั่วเหลืองพันธุเชียงใหม 60 เปนเวลา 6 เดือน ที่อุณหภูมิในการเก็บรักษา 3
ระดับ คือ ที่ 10 , 25 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิหอง ทุกเดือนนําเมล็ดถั่วเหลืองมาวิเคราะหสารไอโซฟลาโวน
พบวา
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Daidzin
ผลการวิเคราะหสารไอโซฟลาโวนชนิด Daidzin พบวา ระดับอุณหภูมิ และระยะเวลาการเก็บรักษาเมล็ด
ถั่วเหลืองมีผลตอปริมาณสารไอโซฟลาโวนชนิด Daidzin เห็นไดจากเมื่อเก็บรักษาเมล็ดถั่วเหลืองที่อุณหภูมิทั้ง 3
ระดับ ปริมาณสารไอโซฟลาโวนชนิด Daidzin เพิ่มขึ้นตามระยะเวลา และอุณหภูมิที่เก็บรักษา โดยปริมาณสารที่
วิเคราะหไดมีคาแตกตางจากคาเริ่มตนจาก 27.98 , 27.24 และ 27.95 ไมโครกรัมตอมิลลิลิตร เปน 36.96 ,
43.24 และ 51.44 ไมโครกรัมตอมิลลิลิตร ที่อุณหภูมิ 10 , 25 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิหอง ตามลําดับ
Table 1 Daidzin content (μg/ml) in soybean grain kept at different temperatures (10, 25°C and Room
Temperature)
Temperature (๐C)
Months
Mean
10
25
RT (29-31)
0
27.98 c
27.24 de
27.95 d
27.72
1
29.56 bc
26.06 e
27.48 d
27.70
2
28.18 c
29.28 cde
27.50 d
28.32
3
32.47 b
30.13 cd
27.24 d
29.95
4
28.62 bc
32.08 bc
34.86 c
31.85
5
32.07 bc
34.62 b
38.96 b
35.22
6
36.96 a
43.24 a
51.44 a
43.88
Mean
30.83
31.81
33.63
32.09
c.v. (Temp.) = 9.5% , c.v. (month) = 7.0% , Mean = 32.09
In a column, means followed by a common letter are not significantly different at the 5% level by
DMRT
Glycitin
จากผลการวิเคราะหสารไอโซฟลาโวนชนิด Glycitin พบวา ระดับอุณหภูมิ และระยะเวลาการเก็บรักษา
เมล็ดถั่วเหลือง มีผลตอปริมาณสารไอโซฟลาโวนชนิด Glycitin เห็นไดจากเมื่อเก็บรักษาเมล็ดถั่วเหลืองที่อุณหภูมิ
ทั้ง 3 ระดับ ปริมาณสารไอโซฟลาโวนชนิด Glycitin เพิ่มขึ้นตามระยะเวลาและอุณหภูมิที่เก็บรักษา โดยปริมาณ
สารที่วิเคราะหไดมีคาแตกตางจากคาเริ่มตนจาก 3.75 , 3.70 และ 3.42 ไมโครกรัมตอมิลลิลิตร เปน 4.87 , 5.38
และ 7.20 ไมโครกรัมตอมิลลิลิตร
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Table 2 Glycitin content (μg/ml) in soybean grain kept at different temperatures (10, 25°C and Room
Temperature)
Temperature (๐C)
Mean
Months
10
25
RT (29-31)
0
3.75 b
3.70 b
3.42 c
3.62
1
1.24 c
0.77 c
0.73 d
0.91
2
3.85 b
3.92 b
3.92 bc
3.89
3
4.85 a
4.52 ab
3.83 c
4.4
4
3.59 b
4.02 b
4.87 b
4.16
5
4.07 ab 4.55 ab
4.43 bc
4.35
6
4.87 a
5.38 a
7.20 a
5.82
Mean
3.75
3.84
4.06
3.88
c.v. (Temp.) = 17.6% , c.v. (Month) = 14.6% , Mean = 3.88
In a column, means followed by a common letter are not significantly different at the 5% level by DMRT
Genistin
จากผลการวิเคราะหสารไอโซฟลาโวนชนิด Genistin พบวา ระดับอุณหภูมิ และระยะเวลาการเก็บรักษา
เมล็ดถั่วเหลือง มีผลตอปริมาณสารไอโซฟลาโวนชนิด Genistin เห็นไดจากเมื่อเก็บรักษาเมล็ดถั่วเหลืองที่
อุณหภูมิทั้ง 3 ระดับ ปริมาณสารไอโซฟลาโวนชนิด Genistin เพิ่มขึ้นตามระยะเวลา โดยปริมาณสารที่วิเคราะห
ไดมีคาแตกตางจากคาเริ่มตนจาก 9.82 9.71 และ 10.50 ไมโครกรัมตอมิลลิลิตร เปน 18.13 18.13 และ 28.04
ไมโครกรัมตอมิลลิลิตร แตในการเก็บรักษาที่ 10 และ 25 องศาเซลเซียสปริมาณสารที่วิเคราะหไดไมมีความ
แตกตางกัน
Table 3 Genistin content (μg/ml) in soybean grain kept at different temperatures (10, 25°C and Room
Tempperature)
Temperature (๐C)
Mean
Months
10
25
RT (29-31)
0
9.82 c
9.71 c
10.50 c
10.01
1
5.64 e
5.64 e
4.93 e
5.40
2
5.95 e
5.95 e
7.46 d
6.45
3
16.74 a
16.74 a
11.58 c
15.02
4
7.45 d
7.45 d
11.04 c
8.65
5
12.88 b
12.88 b
20.97 a
15.58
6
18.13 a
18.13 a
28.04 a
21.43
Mean
10.94
10.93
13.50
11.79
c.v. (Temp.) = 5.2% , c.v. (Month) = 7.6% , Mean = 11.79
In a column, means followed by a common letter are not significantly different at the 5% level by DMRT
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Daidzein
จากผลการวิเคราะหสารไอโซฟลาโวนชนิด Daidzein พบวา ระดับอุณหภูมิ และระยะเวลาการเก็บ
รักษาเมล็ดถั่วเหลือง มีผลตอปริมาณสารไอโซฟลาโวนชนิด Daidzein เห็นไดจากเมื่อเก็บรักษาเมล็ดถั่วเหลืองที่
อุณหภูมิ 10 และ 25 องศาเซลเซียส ปริมาณสารไอโซฟลาโวนชนิด Daidzein ลดลงจาก 4.87 และ 4.61
ไมโครกรัมตอมิลลิลิตร เปน 3.50 และ 3.64ไมโครกรัมตอมิลลิลิตร ในขณะที่การเก็บรักษาที่อุณหภูมิหองปริมาณ
สารไอโซฟลาโวนชนิด Daidzein เพิ่มขึ้นจาก 4.83 ไมโครกรัมตอมิลลิลิตร เปน 6.87 ไมโครกรัมตอมิลลิลิตร
Table 4 Daidzein content (μg/ml) in soybean grain kept at different temperatures (10, 25°C and Room
Temprature)
Temperature (๐C)
Months
Mean
10
25
RT (29-31)
0
4.87 a
4.61 ab
4.83 c
4.77
1
5.24 a
4.83 a
5.08 c
5.05
2
3.82 b
4.16 bc
4.51 c
4.16
3
4.66 a
4.41 ab
4.48 c
4.52
4
4.66 a
4.84 a
6.29 b
5.26
5
3.03 c
2.80 d
4.91 c
3.58
6
3.50 bc
3.64 c
6.87 a
4.67
Mean
4.25
4.18
5.28
4.57
c.v. (Temp.) = 6.9% , c.v. (Month) = 7.4% , Mean = 4.57
In a column, means followed by a common letter are not significantly different at the 5% level by
DMRT
Glycitein
จากผลการวิเคราะหสารไอโซฟลาโวนชนิด Glycitein พบวา ระดับอุณหภูมิและระยะเวลาการเก็บรักษา
เมล็ดมีผลตอปริมาณสารไอโซฟลาโวนชนิด Glycitein เห็นไดจากเมื่อเก็บรักษาเมล็ดถั่วเหลืองที่อุณหภูมิทั้ง 3
ระดับ ปริมาณสารไอโซฟลาโวนชนิด Glycitein เพิ่มขึ้นตามระยะเวลา โดยปริมาณสารที่วิเคราะหพบมีปริมาณ
เพิ่มขึ้นจาก 0.24 , 0.24 และ 0.23 ไมโครกรัมตอมิลลิลิตร เปน 0.58 , 0.47 และ 0.69 ไมโครกรัมตอมิลลิลิตร
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Table 5 Glycitein content (μg/ml) in soybean grain kept at different temperatures (10, 25°C and Room
Temperature)
Temperature (๐C)
Months
Mean
10
25
RT (29-31)
0
0.24 c
0.24 b
0.23 d
0.24
1
0.27 c
0.23 b
0.30 d
0.27
2
0.40 b
0.41 a
0.44 c
0.42
3
0.49 ab
0.46 a
0.44 c
0.46
4
0.47 b
0.39 a
0.63 ab
0.49
5
0.45 b
0.44 a
0.55 bc
0.48
6
0.58 a
0.47 a
0.69 a
0.58
Mean
0.41
0.38
0.47
0.42
c.v. (Temp.) = 15.5% , .c.v (Month) = 15.2% , Mean = 0.42
In a column, means followed by a common letter are not significantly different at the 5% level by DMRT
Genistein
จากผลการวิเคราะหสารไอโซฟลาโวนชนิด Genistein พบวา ระดับอุณหภูมิและระยะเวลาการเก็บรักษา
เมล็ดถั่วเหลืองมีผลตอปริมาณสารไอโซฟลาโวนชนิด Genistein เห็นไดจากเมื่อเก็บรักษาเมล็ดถั่วเหลืองที่
อุณหภูมิ 10 องศาเซลเซียส ปริมาณสารไอโซฟลาโวนชนิด Genistein ที่วิเคราะหไมมีความแตกตางกันทางสถิติ
สวนที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส ปริมาณสารไอโซฟลาโวนชนิด Genistein ไมมีการเปลี่ยนแปลง และที่
อุณหภูมิหองปริมาณสารไอโซฟลาโวนชนิด Genistein โดยเมื่อเก็บรักษาเปนเวลา 6 เดือน ปริมาณสารที่
วิเคราะหไดมีคาเพิ่มขึ้นจากคาเริ่มตน 3.57 ไมโครกรัมตอมิลลิลิตร เปน 7.51 ไมโครกรัมตอมิลลิลิตร
Table 6 Genistein content (μg/ml) in soybean grain kept at different temperatures (10, 25°C and
Room Temperature)
Temperature (๐C)
Mean
Months
10
25
RT (29-31)
0
3.50 abc
3.35 a
3.56 de
3.47
1
4.17 a
3.78 a
3.94de
3.96
2
3.07 c
3.23 a
3.42 e
3.24
3
3.89 ab
3.89 a
4.14 d
3.97
4
3.65 abc
3.51 a
5.29 c
4.15
5
3.68 abc
3.59 a
6.67 b
4.65
6
3.23 bc
3.42 a
7.51 a
4.72
Mean
3.60
3.54
4.93
4.02
c.v. (Temp.) = 8.9% , c.v. (Month) = 9.6% , Mean = 4.02
In a column, means followed by a common letter are not significantly different at the 5% level by DMRT
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เมื่อเก็บรักษาเมล็ดถั่วเหลืองเปนเวลานาน สารไอโซฟลาโวนจะเพิ่มขึ้นและจะพบมากในเมล็ดที่เก็บ
รักษาในสภาพอุณหภูมิสูง ซึ่งสูงกวา 25 และ 10 องศาเซลเซียส อาจเปนเพราะอุณหภูมิที่สูงขึ้นจะทําใหปฏิกิริยา
ในสวนของตนออนเกิดขึ้น มีผลทําใหโครงสรางของสารไอโซฟลาโวนเปลี่ยนเปนสารชนิดตาง ๆ ตามโครงสรางใน
ภาพที่ 1

สรุปผลการทดลอง
การเก็ บ รั ก ษาเมล็ ด ถั่ ว เหลื อ ง ระยะเวลาและอุ ณ หภู มิ ใ นการเก็ บ รั ก ษามี ผ ลต อ ปริ ม าณสาร
Isoflavone และการเก็บรักษาที่อุณหภูมิหองเมื่อเก็บรักษาเปน 6 เดือน ปริมาณสารไอโซฟลาโวนจะเพิ่มขึ้นทุก
ชนิด ในขณะที่การเก็บที่อุณหภูมิ 10 และ 25 องศาเซลเซียส เมื่อเก็บรักษาเปนเวลา 6 เดือน ปริมาณสารไอโซ
ฟลาโวนทุกชนิดจะเพิ่มขึ้น ยกเวนสารไอโซฟลาโวนชนิด Daidzein ที่จะลดลง
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ศึกษาการปนเปอนของเชื้อราและสารพิษจากเชื้อราในผลิตภัณฑแปรรูปจากองุน
Study on the controlling of fungi and mycotoxin contamination in grape products
วีรภรณ เดชนําบัญชาชัย1* บุญญวดี จิระวุฒิ1 และ รัตตา สุทธยาคม1
Weeraporn Dejnumbunchachai1*, Boonyawadee Chirawut1 and Ratta Suttayakom1

บทคัดยอ
ศึกษาการปนเปอนของเชื้อราและสารโอคราทอกซิน เอ ในผลิตภัณฑแปรรูปจากองุน จากตัวอยาง
ลูกเกดสีดํา 15 ตัวอยาง ลูกเกดสีเหลือง 9 ตัวอยาง น้ําองุน 7 ตัวอยาง และไวน 14 ตัวอยาง พบวาลูกเกดสีดํา
นําเขาจากตางประเทศชนิดบรรจุลงกลองในประเทศไทยและแบบตักแบงขาย พบการปนเปอนของเชื้อรา
A. niger 100% ทั้งสองแบบ รองลงมาคือ Eurotium spp. 60% และ 50% สวนลูกเกดสีดําที่ผลิตและบรรจุใน
ตางประเทศ พบการปนเปอนของเชื้อรา Eurotium spp. มากที่สุด 50% รองลงมาคือเชื้อรา A. niger และ
Penicillium spp. 25% นอกจากนี้ยังพบเชื้อรา Rhizopus spp. ในลูกเกดสีดําที่ตักแบงขายตามทองตลาด แตไม
พบในลูกเกดสีดําที่ชนิดบรรจุแบบกลอง ลูกเกดสีเหลือง น้ําองุน และไวน ไมพบการปนเปอนของเชื้อรา เมื่อ
ตรวจสอบการปนเปอนของสารโอคราทอกซิน เอ ในผลิตภัณฑแปรรูปจากองุน โดยวิธี Enzyme Linked
Immunosorbent Assay (ELISA) พบการปนเปอนสารโอคราทอกซิน เอ ในลูกเกดสีดํา ลูกเกดสีเหลือง น้ําองุน
และไวน มีปริมาณสารโอคราทอกซิน เอ คาเฉลี่ยอยูระหวาง 2.13-23.33, 3.07-9.93, 1.53-4.63 และ 1.87-4.83
ไมโครกรัม/กิโลกรัม ตามลําดับ

ABSTRACT
Contaminations of fungi and ochratoxin A (OTA) were investigated in 15, 9, 7 and 14 samples of
black raisins, golden raisins, grape juice, and wine, respectively. There were two groups of black raisins
in this study viz. packaged abroad and in Thailand. Black raisins packed in Thailand were highly
contaminated with Aspergillus niger (100%) and Eurotium spp.(60% in packed in boxes and 50% in
raisins from sale breakdown). Eurotium spp.(50%) was the major fungi found in black raisins packaged
from abroad, followed by A. niger and Penicillium spp. (25%). Furthermore, Rhizopus spp. was found in
raisins from sale breakdown but was not found in raisins packaged from abroad. Fungi contamination
was not detected in golden raisins, grape juice, and wine in this study. After analyzing OTA by ELISA Test
Kit, however, black raisin, golden raisin, grape juice and wine contained OTA at levels of 2.13-23.33,
3.07-9.93, 1.53-4.63 and 1.87-4.83 microgram/kilogram respectively.
Key Words: ochratoxin A, grape products, contaminate
* Corresponding author; e-mail address: tar_doa@yahoo.co.th
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คํานํา
สารโอคราทอกซิน เอ เปนสารพิษจากเชื้อราที่เกิดจากกระบวนการเมแทบอไลททุติยภูมิ (secondary
metabolism) พบครั้งแรกในป ค.ศ. 1965 สรางโดยเชื้อรา Aspergillus ochraceus และตอมาพบวาสารพิษนี้
สามารถสรางโดยเชื้อราในสกุล Aspergillus หลายชนิด ไดแก A. niger และ A. carbonarius อยูใน section
Nigri ซึ่งเปนราที่มีสปอรสีดํา (Varga et al., 2003) และ A. ochraceus, A. sclerotiorum, A. westerdijkiae
และ A. steynii อยูใน section Circumdati ซึ่งเปนราที่มีสปอรสีเหลือง (Frisvad et al., 2007) และอีกหนึ่งสกุล
ที่สามารถสรางสารโอคราทอกซิน เอ คือ Penicillium ไดแก P. verrucosum และ P. nordicum ซึ่งพบในประเทศ
เขตอบอุน พบการปนเปอนเฉพาะในธัญพืชเทานั้น (Anli and Alkis, 2010) สารโอคราทอกซินสามารถจําแนก
ออกเปน 3 ชนิด ไดแก สารโอคราทอกซิน เอ (OTA) บี (OTB) และ ซี (OTC) โดยสารโอคราทอกซิน เอ มีความ
เปนพิษสูงที่สุด และพบการปนเปอนในผลิตผลเกษตรมากกวา ชนิดบี และ ซี สารโอคราทอกซิน เอ ทําใหเกิด
ความผิดปกติที่ไตและมีการเสื่อมของหลอดเลือดไต (Meca et al., 2010) เปนพิษตอระบบภูมิคุมกัน
(immunotoxic) องคกร International Agency for Research on Cancer (IARC) จัดใหสารโอคราทอกซิน เอ
เปนสารที่อาจกอมะเร็งไดในมนุษย (IARC, 1993) คณะกรรมาธิการยุโรป (European Commission) กําหนดให
มีระดับการปนเปอน สูงสุดของโอคราทอกซิน เอ ในน้ําองุน และไวนทุกชนิดที่ 2 ไมโครกรัม/กิโลกรัม และในองุน
แหงที่ 10 ไมโครกรัม/กิโลกรัม (Anon, 2005) จากรายงานของสุพี และคณะ (2557) ตรวจผลไมอบแหง 20 ชนิด
พบการปนเปอนของเชื้อรา 14 ชนิด ไดแก Aspergillus niger, A. flavus, A. aculeatus, Rhizopus spp.,
Penicillium spp. และ Fusarium spp. และสารโอคราทอกซิน เอ ปนเปอนในผลไมแหง 19 ชนิด มีปริมาณ 0.0524.1 ppb โดยพบปริมาณสูงสุดในบลูเบอรี่อบแหง รองลงมาคือลูกเกดขาว วัตถุประสงคของงานวิจัยนี้เพื่อศึกษา
การปนเปอนของเชื้อราและสารพิษจากเชื้อราในผลิตภัณฑแปรรูปจากองุน

อุปกรณและวิธกี าร
ศึกษาการปนเปอนของเชือ้ รา และสารพิษจากเชื้อราในผลิตภัณฑแปรรูปจากองุน
เก็บตัวอยางลูกเกด (ชนิดบรรจุแบบกลองและตักแบงขาย) น้ําองุน และไวน จากซุปเปอรมารเก็ตและ
ตลาดทั่วไป รวมทั้งหมด 45 ตัวอยาง แบงเปน ลูกเกด 24 ตัวอยาง (สีดํา 15 ตัวอยาง สีเหลือง 9 ตัวอยาง) นําเขา
จากตางประเทศ แบงเปน 1) บรรจุลงกลองในประเทศไทย 7 ตัวอยาง 2) ตักแบงขายในตลาด 12 ตัวอยาง และ
3) ชนิดบรรจุลงกลองจากตางประเทศแลว 5 ตัวอยาง ตัวอยางละ 3 ซ้ําๆ ละ 500 -1000 กรัม แลวแตขนาดบรรจุ
หีบหอ น้ําองุน 7 ตัวอยาง และไวน 14 ตัวอยาง ตัวอยางละ 3 ซ้ําๆ ละ 750 -1000 มิลลิลิตร เพื่อใชตรวจการ
ปนเปอนของเชื้อรา และสารโอคราทอกซิน เอ
1. การตรวจการปนเปอนของเชื้อราในลูกเกดดวยวิธี Direct plate count
สุมตัวอยางลูกเกด ทั้ง 24 ตัวอยาง จํานวน 3 ซ้ําๆ ละ 100 เมล็ด มาวางบนอาหารเลี้ยงเชื้อรา potato
dextrose agar (PDA) จํานวน 5 เมล็ด/จานเลี้ยงเชื้อ เก็บที่อุณหภูมิหองเปนเวลา 5 วัน ตรวจนับเชื้อราที่ปนเปอน
(%)
การปนเปอนเชื้อรา (%) = จํานวนลูกเกดที่ปนเปอนเชื้อรา x 100
จํานวนลูกเกดทั้งหมด
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บันทึกลักษณะของเชื้อราและจําแนกชนิดของเชื้อราที่ปนเปอนในผลิตภัณฑแปรรูปจากองุน โดยการดู
จากลักษณะทางสัณฐานวิทยา (Morphological characteritics) ภายใตกลองจุลทรรศน (microscopie
characters) และกลองสเตอริโอ (stereo microscope)
2. การตรวจการปนเปอนของเชื้อราในน้ําองุน และไวน ดวยวิธี Dilution plate count
นําน้ําองุน 7 ตัวอยาง และไวน 14 ตัวอยาง ตัวอยางละ 3 ซ้ํา มาตรวจการปนเปอนดวยวิธี dilution
plate count โดยใชความเขมขนของน้ําองุนและไวนเปนความเขนขนเริ่มตน และนํามาเจือจาง (น้ําองุนหรือไวน
1 มิลลิลิตร ตอน้ํากลั่นนึ่งฆาเชื้อ 9 มิลลิลิตร) ดูดตัวอยางจํานวน 100 ไมโครลิตร หยดบนอาหารเลี้ยงเชื้อ PDA
เกลี่ยใหทั่วผิวหนาอาหารดวยแทงแกวรูปตัวแอล (sterile spreader) ความเขมขนละ 5 ซ้ํา เก็บที่อุณหภูมิหอง
เปนเวลา 48 ชั่วโมง บันทึกผลตรวจนับจํานวนโคโลนีที่ขึ้นบนอาหาร PDA (โดยนับจํานวนโคโลนีที่เจริญบน
อาหารเลี้ยงเชื้อที่มีโคโลนีขึ้นอยูระหวาง 30-300 โคโลนี) นําไปคํานวณหาจํานวนเชื้อที่มีอยูในตัวอยางเปน CFU/
มิลลิลิตร
การคํานวณปริมาณจุลินทรีย
ปริมาณจุลินทรียตอตัวอยาง 1 มิลลิลิตร (โคโลนี) = จํานวนโคโลนีที่ขึ้นใน plate (โคโลนี)
ระดับความเจือจาง
ตรวจสอบการปนเปอ นของสารโอคราทอกซิน เอ ในผลิตภัณฑแปรรูปจากองุน โดยวิธี Enzyme Linked
Immunosorbent Assay (ELISA)
นําลูกเกด ปริมาณ 25 กรัม เติมสารเมทธานอล (methanol) 70 เปอรเซ็นต ปริมาณ 100 มิลลิลิตร บด
ใหละเอียดและผสมคลุกเคลาใหเปนเนื้อเดียวกันใสในขวดรูปชมพู (Erlenmeyer flask) ขนาด 250 มิลลิลิตร ปด
ปากขวดดวยจุกยางแลวนําขวดแกวไปเขยาดวยเครื่องเขยาที่อัตราความเร็ว 300 รอบ/นาที เปนเวลา 30 นาที
หลังจากนั้นตั้งทิ้งไวเปนเวลา 10 นาที ใหตกตะกอน แลวนําสวนที่ใสมากรองดวยกระดาษกรองเบอร 4 สวนที่
กรองไดนําไปตรวจสารโอคราทอกซิน เอ ดวยวิธี ELISA โดยชุดทดสอบสําเร็จรูป Veratox® NEOGEN (USA)
นําน้ําองุนและไวน ปริมาณ 25 มิลลิลิตร เติมสารเมทธานอล 70 เปอรเซ็นต ปริมาณ 100 มิลลิลิตร ผสม
คลุกเคลาใหเปนเนื้อเดียวกันใสในขวดรูปชมพู ขนาด 250 มิลลิลิตร ดําเนินวิธีการทดสอบ โดยชุดทดสอบ
สําเร็จรูป Veratox® NEOGEN (USA) ดังที่กลาวขางตน

ผลและวิจารณผลการทดลอง
ศึกษาการปนเปอนของเชือ้ รา และสารพิษจากเชื้อราในผลิตภัณฑแปรรูปจากองุน
1. การตรวจการปนเปอนของเชื้อราในลูกเกดดวยวิธี Direct plate count
การปนเป อ นของเชื้ อ ราในลู ก เกด (ชนิ ด บรรจุ แ บบกล อ งและตั ก แบ ง ขาย) ที่ ว างจํ า หน า ยในเขต
กรุงเทพมหานคร จากซุปเปอรมารเก็ตและตลาดทั่วไป จํานวน 24 ตัวอยาง โดยแบงเปนลูกเกดสีดํา 15 ตัวอยาง
และลูกเกดสีเหลือง 9 ตัวอยาง พบวา ลูกเกดสีดํานําเขาจากตางประเทศแตนํามาบรรจุลงกลองในประเทศไทย
แบงขายตามซุปเปอรมารเก็ต และ ลูกเกดสีดํานําเขาจากตางประเทศตักแบงขายตามทองตลาด พบการปนเปอน
ของเชื้อรา A. niger 100% ทั้งสองแบบ รองลงมามีการปนเปอนเชื้อรา Eurotium spp. 60 และ 50% ตามลําดับ
นอกจากนี้ยังพบเชื้อรา Rhizopus spp. ในลูกเกดสีดําที่ตักแบงขายตามทองตลาด แตไมพบในลูกเกดสีดําที่ชนิด
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บรรจุแบบกล อ ง สว นลูกเกดสี ดําที่ ผลิตและบรรจุใ นตางประเทศแบบกลอ ง ขายที่ ซุปเปอร มาร เก็ต พบการ
ปนเปอนของเชื้อรา Eurotium spp. มากที่สุด 50% รองลงมาพบเชื้อรา A.niger และ Penicillium spp. 25%
(Table1) จากการทดลองทําใหทราบวาลูกเกดที่นําเขาจากตางประเทศแตนํามาบรรจุลงกลองในประเทศไทย กับ
ชนิดตักแบงขาย พบการปนเปอนของเชื้อราสูง อาจเนื่องมาจากมีการปนเปอนของเชื้อราระหวางการเก็บรักษา
และการขนสงกอนที่จะนํามาบรรจุ สภาพแวดลอมมีการเปลี่ยนแปลงทําใหลูกเกดมีความชื้นเพิ่มขึ้น โดยเชื้อรา
Aspergillus spp. เจริญเติบโตไดดี ในอาหารหรือผลิตผลเกษตรที่มีความชื้นประมาณ 10-17 เปอรเซ็นต สวน
เชื้อรา Penicillium spp. ตองการความชื้นประมาณ 16-21 เปอรเซ็นต (กรมวิชาการเกษตร, 2560)
ในขณะที่ลูกเกดชนิดสีเหลืองไมพบการปนเปอนของเชื้อรา เนื่องจากขั้นตอนการผลิตมีการแชลูกเกดใน
สารละลายซัลเฟอรไดออกไซด เชน เกลือซัลไฟตและซัลเฟอรไดออกไซด เพื่อชวยในการรักษาสีของผลไมอบแหง
โดยสารกลุมนี้จะทําหนาที่ยับยั้งปฏิกิริยาการเกิดสีน้ําตาลในผลไม จัดเปนสารกันบูด ที่สามารถยับยั้งและทําลาย
เชื้อจุลินทรียไดเปนอยางดี (สํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร, 2560)
2. การตรวจการปนเปอนของเชื้อราในน้ําองุนและไวน ดวยวิธี dilution plate count
จากการตรวจการปนเปอนของเชื้อราในน้ําองุนและไวน ดวยวิธี dilution plate count ทุกตัวอยาง ไม
พบการปนเปอนของเชื้อราในผลิตภัณฑน้ําองุนและไวน อาจเนื่องมาจากกรรมวิธีในการผลิตน้ําองุนหรือไวน เชน
ในขั้นตอนการเก็บรักษาน้ําองุน ปกติจะนําน้ําองุนมาทําใหรอนจนมีอุณหภูมิ 45 องศาเซลเซียส กอนแลวนําไป
บรรจุขวดปดฝาขณะรอนเพื่อลดความดันในชองวางเหนือระดับน้ําองุน จากนั้นนําไปพาสเจอรไรซในน้ําที่มี
อุณหภูมิ 76-85 องศาเซลเซียส เปนเวลา 25-30 วินาที (Linsdell, 1983) หรือในขั้นตอนการบรรจุขวดของไวน
หลังจากบรรจุขวดแล วก็จะทําการฆาเชื้อ หรือปองกันแบคทีเรีย โดยวิธีใช ความรอ นอบ หรือผานความรอ น
ประมาณ 60 องศาเซลเซียส หลังจากนั้นนําเขาแชเย็นทันที เก็บไวจนไดอุณหภูมิคงที่แลวจึงนําออกจําหนายได
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Rhizopus spp.

Penicillium spp.

Eurotium spp.

A. flavus

black raisin POPT supermarket
5
100.00
black raisin PPO supermarket
4
25.00
black raisin POPT
market
6
100.00
golden raisin POPT
market
6
0.00
golden raisin PPO supermarket
3
0.00
*POPT = produced in oversea and packed in Thailand
PPO = produced and packed in oversea

A. ochraceus

No of analyzed
samples
Aspergillus
niger

Contaminated fungi (%)
Location

Type of product*

Kind of products

Table 1 Percentage of fungal contamination on raisins

20.00
0.00
16.67
0.00
0.00

20.00 60.00 20.00 0.00
0.00 50.00 25.00 0.00
16.67 50.00 50.00 50.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
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A

B

C

D

E

F
Figure 1 Colonies on PDA and morphological characteristics of contaminated fungi on raisins
A) Aspergillus niger
B) Aspergillus ochraceus
C) Aspergillus flavus
D) Eurotium spp.
E) Penicillium spp.
F) Rhizopus spp.
ตรวจสอบการปนเปอ นของสารโอคราทอกซิน เอ ในผลิตภัณฑแปรรูปจากองุน โดยวิธี Enzyme Linked
Immunosorbent Assay (ELISA)
จากตัวอยางลูกเกด น้ําองุน และ ไวน ที่วางจําหนายในเขตกรุงเทพมหานคร จากซุปเปอรมารเก็ตและ
ตลาดทั่วไป ทั้งหมด 45 ตัวอยาง แบงเปน ลูกเกด 24 ตัวอยาง (ชนิดสีดําและสีเหลือง) น้ําองุน 7 ตัวอยาง และ
ไวน 14 ตัวอยาง นํามาตรวจการปนเปอนของสารโอคราทอกซิน เอ พบวามีลูกเกดสีดํา 3 ตัวอยาง จาก 15
ตัวอยาง ที่มีคาโอคราทอกซิน เอ สูงเกินมาตรฐาน 10 ไมโครกรัม/กิโลกรัม คือ ตัวอยางที่ 7 9 และ 5 มีปริมาณ
สารโอคราทอกซิน เอ เฉลี่ยในผลิตผลสูงถึง 23.33 11.83 และ 11.40 ไมโครกรัม/กิโลกรัม ตามลําดับ (Table 2)
จากการทดลองเห็นไดวา ตัวอยางที่ 7 ไมพบเชื้อรา แตมีการปนเปอนของสารโอคราทอกซิน เอ สูง ดังนั้นการที่ไม
พบเชื้อราปนเปอนไมสามารถบอกไดวาจะไมพบสารพิษที่เชื้อราสรางขึ้น เนื่องจากสารโอคราทอกซินสามารถทน
ความรอนไดสูงสุดถึง 250 องศาเซลเซียส จึงไมไดถูกทําลายในระหวางกระบวนการผลิต (กรมวิชาการเกษตร,
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black raisin

POPT

M
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Rhizopus spp.

SM

Penicillium spp.

PPO

Eurotium spp.

black raisin

1 58.67 0.00
2 85.00 0.00
3 49.00 0.00
4 54.33 2.67
5 62.33 0.00
6
0.00 0.00
7
0.00 0.00
8
0.00 0.00
9
2.00 0.00
10 8.00 0.00
11 13.33 0.00
12 2.67 0.33
13 30.00 0.00
14 100.00 0.00
15 100.00 0.00

A. flavus

SM

A. ochraceus

Location

POPT

Aspergillus niger

Type of product*

black raisin

No of sample

Kind of products

Table 2 Contaminations of fungi and ochratoxin A in grape product.
Contaminated fungi (%)

Average amount of OTA
(μg/kg)

2560) ดังนั้นปริมาณการปนเปอนของสารพิษจากเชื้อราไมมีความสัมพันธกับการเจริญของเชื้อราที่พบ แตกรณีที่
พบเชื้อรา เชน ตัวอยางที่ 9 พบการปนเปอนของเชื้อราในกลุม A. niger 2% และ Penicillium spp. 0.67%
ตัวอยางที่ 5 พบการปนเปอนของเชื้อราในกลุม A. niger 62.33% มีปริมาณสารโอคราทอกซิน เอ เฉลี่ยใน
ผลิตผลสูงถึง 11.83 และ 11.40 ตามลําดับ (Table 2) เมื่อพบการปนเปอนของเชื้อราในกลุม A. niger, และ
Penicillium spp. มีแนวโนมที่ผลิตผลชนิดนั้นจะมีการปนเปอนของสารโอคราทอกซิน เอ จากการรายงานของ
JECFA (2001) เชื้อราที่พบวามีความสามารถผลิตโอคราทอกซิน เอ ไดแก Penicillium verrucosum,
Aspergillus ochraceus และ Aspergillus section Nigri คือ Aspergillus carbonarius และ Aspergillus
niger
ลู ก เกดสี เ หลื อ ง จํ า นวน 9 ตั ว อย า ง ไม พ บตั ว อย า งที่ มี ค า โอคราทอกซิ น เอ สู ง เกิ น มาตรฐาน 10
ไมโครกรัม/กิโลกรัม ปริมาณของสารโอคราทอกซิน เอ อยูระหวาง 3.07-9.93 ไมโครกรัม/กิโลกรัม ในน้ําองุน 7
ตัวอยาง โดยมีพบตัวอยางที่มีคาโอคราทอกซิน เอ สูงเกินมาตรฐาน 2 ไมโครกรัม/กิโลกรัม อยู 4 ตัวอยาง จาก 7
ตัวอยาง ปริมาณของสารโอคราทอกซิน เอ อยูระหวาง 1.53-4.63 ไมโครกรัม/กิโลกรัม ในขณะที่ไวน พบตัวอยาง
ที่มีคาโอคราทอกซิน เอ สูงเกินมาตรฐาน 2 ไมโครกรัม/กิโลกรัม อยู 12 ตัวอยาง จาก 14 ตัวอยาง ปริมาณของ
สารโอคราทอกซิน เอ อยูระหวาง 1.87-4.83 ไมโครกรัม/กิโลกรัม และไมพบการปนเปอนของเชื้อรา (Table 2)
ดังนั้นการปนเปอนของเชื้อราจนมีการสรางสารพิษโอคราทอกซิน เอ นาจะเกิดตั้งแตกอนกระบวนการผลิต

0.67 0.33 0.00 0.00 9.27
0.00 2.00 0.67 0.00 7.00
0.00 3.00 0.00 0.00 4.97
0.00 0.33 0.00 0.00 9.57
0.00 0.00 0.00 0.00 11.40
0.00 10.00 0.00 0.00 6.53
0.00 0.00 0.00 0.00 23.33
0.00 0.33 0.00 0.00 7.07
0.00 0.00 0.67 0.00 11.83
0.00 0.00 42.33 3.33 5.57
0.00 3.00 2.67 0.00 2.63
3.00 0.33 0.67 0.00 5.53
0.00 0.67 0.00 0.00 2.13
0.00 0.00 0.00 100.00 2.27
0.00 0.00 0.00 100.00 3.10
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Rhizopus spp.

Penicillium spp.

Eurotium spp.

A. flavus

SM

A. ochraceus

Location

POPT

Aspergillus niger

Type of product

golden raisins

No of sample

Kind of products

Contaminated fungi (%)

Average amount of OTA
(μg/kg)
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16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.13
17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.40
golden raisins PPO SM 18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.17
golden raisins POPT M 19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.07
20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.70
21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.07
22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.47
23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.93
24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.63
grape juice
PT
SM 25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.30
26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.17
27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.13
28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.53
29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.80
30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.67
31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.63
wine
PPO SM 32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.17
33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.23
34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00
35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.57
36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.27
37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.63
38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.57
39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.53
40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.87
wine
PT
M 41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.40
42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.83
43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.27
44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.33
45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.20
* POPT = produced in oversea and packed in Thailand PPO = produced and packed in overse
PT = produced in Thailand
SM = supermarket
M = market

สรุป
1. ลูกเกดสีดํานําเขาจากตางประเทศนํามาบรรจุลงกลองในประเทศไทย และแบงขาย พบการปนเปอน
ของเชื้อรา A. niger 100% ทั้งสองแบบ รองลงมามีการปนเปอนเชื้อรา Eurotium spp. 60 และ 50% นอกจากนี้
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ยังพบเชื้อรา Rhizopus spp. ในลูกเกดสีดําที่ตักแบงขายตามตลาด แตไมพบในลูกเกดสีดําชนิดบรรจุแบบกลอง
สวนลูกเกดสีดําที่ผลิตและบรรจุในตางประเทศแบบกลอง ขายที่ซุปเปอรมารเก็ต พบการปนเปอนของเชื้อรา
Eurotium spp. มากที่สุด 50% รองลงมาพบเชื้อรา A. niger และ Penicillium spp. 25% และลูกเกดชนิด
สีเหลือง น้ําองุน และไวนไมพบการปนเปอนของเชื้อรา
2. ลูกเกดสีดํา ลูกเกดสีเหลือง น้ําองุน และไวน มีปริมาณสารโอคราทอกซิน เอ คาเฉลี่ยอยูระหวาง
2.13-23.33, 3.07-9.93, 1.53-4.63 และ 1.87-4.83 ไมโครกรัม/กิโลกรัม ตามลําดับ
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สารออกฤทธิท์ างชีวภาพของแบคทีเรีย Bacillus amyloliquefaciens และ Bacillus siamensis
Bioactive Compounds Produced by Bacillus amyloliquefaciens and Bacillus siamensis
บุญญวดี จิระวุฒิ1* รัตตา สุทธยาคม1 และ วีรภรณ เดชนําบัญชาชัย1
Boonyawadee Chirawut1*, Ratta Suttayakom1 and Weeraporn Dejnumbunchachai1

บทคัดยอ
การศึกษาสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพของแบคทีเรียปฏิปกษ Bacillus amyloliquefaciens PN10,
B. amyloliquefaciens DL9 และ Bacillus siamensis DL7 ในการสราง extracellular enzyme โดยวิธี plate
assay พบวา B. siamensis DL7 สามารถผลิตเอนไซมอะไมเลส เซลลูเลส และ โปรตีเอส ไดสูงกวา
B. amyloliquefaciens PN10, B. amyloliquefaciens DL9 และทําการแยกสารสกัดหยาบจากแบคทีเรีย
ปฏิปกษ 3 สายพันธุ คือ B. amyloliquefaciens PN10, B. amyloliquefaciens DL9 และ B. siamensis DL7
บนแผน TLC ซึ่งมีเฟสเคลื่อนที่ (mobile phase) คือ คลอโรฟอรม : เมทานอล : น้ํา (65:25:4 v/v/v) สารสกัด
หยาบจากแบคทีเรียปฏิปกษมปี ระสิทธิภาพในการยับยั้งเจริญของเชื้อรา Colletotrichum gloeosporioides ได 3
ตําแหนง ที่ Rf เฉลี่ย 0.47, 0.61 และ 0.70 ทําการวิเคราะหชนิดของสารดวยเครื่อง MS-MS พบวา สารที่ 1 ที่ Rf
เฉลี่ย 0.47 คือ สาร iturin A และ สารที่ 2 และ สารที่ 3 ที่ Rf เฉลี่ย 0.61 และ 0.70 เปนสารในกลุม surfactin ซึ่งเปน
สารปฏิชีวนะทีอ่ อกฤทธิ์กวางในการยับยั้งเชื้อรา

ABSTRACT
The extracellular enzymes which were the bioactive compounds produced by Bacillus
amyloliquefaciens PN10, B. amyloliquefaciens DL9 and Bacillus siamensis DL7 were studied by
plate assay method. The results showed that the B. siamensis DL7 exhibited more efficacy of
producing amylase, cellulase and protease than B. amyloliquefaciens PN10, B. amyloliquefaciens
DL9. In this study, crude extracted from cell free culture supernatant were separated by TLC using
chloroform : methanol : water (65 : 25 : 4 v/v/v) as mobile phase. These extracts were tested for their
inhibition on the growth of Colletotrichum gloeosporioides on developed TLC plates. The inhibition
zones were found at Rf 0.47, 0.61 and 0.70. Antifungal compounds at these Rf were further analyzed
by MS-MS and they were indicated that the compound 1 at Rf 0.47 was iturin A and the compounds
2 and 3 at Rf 0.61 and 0.70 were surfactin, which exhibit broadly antifungal activity against
pathogenic fungi.
Key Words: bioactive compounds, Bacillus amyloliquefaciens, Bacillus siamensis, extracellular enzyme, iturin A, surfactin
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1
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1
Department of Agriculture, Ministry of Agriculture and Cooperatives, Bangkok 10900
145

สาขาพืช

การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครัง้ ที่ 56

คํานํา
Bacillus เปนแบคทีเรียรูปทอน แกรมบวก มีการสรางสปอร ซึ่งสปอรจะมีความทนทานตอสภาวะทีไ่ ม
เหมาะสมตาง ๆ เชน ความรอน ความแหงแลง เปนตน Bacillus เจริญปะปนอยูมากมายทั้งในดิน ตามผิวพืช
สามารถแยกไดงาย จัดอยูจ ําพวก antibiotic producers สามารถสารปฏิชวี นะที่แตกตางกัน ไดมากกวา 60 ชนิด
เชน polymyxin, dificidin, subtilin, myobacilin, bacteriosin, iturin, vixcosin, bacisubin (Araujo et al.,
2005) Bacillus ที่มีคุณสมบัติสรางสารตานเชื้อรา ไดนํามาใชในควบคุมโรคผลเนาหลังการเก็บเกี่ยวกับผลไม
หลายชนิด เชน การใชแบคทีเรีย Bacillus amyloliqufaciens PPCB004 รวมกับ น้ํามันตะไคร ในสภาพ
บรรยากาศดัดแปร (MAP) ควบคุมโรคหลังการเก็บเกี่ยวของผลทอไดดี (Arrebola et al., 2010b) B. siamensis
KCTC13613 มีประสิทธิภาพในการยับยั้งการเจริญของเสนใยเชื้อรา Rhizoctonia solani และ Botrytis cinerea
เปนสาเหตุโรคของพืช (Jeong et al., 2012)
แบคทีเรียปฏิปก ษที่ใชในงานวิจัยนี้ 3 สายพันธุ ไดแก B. amyloliquefaciens PN10,
B. amyloliquefaciens DL9 และ B. siamensis DL7 สามารถสรางสารที่มีประสิทธิภาพในการยับยั้งการงอก
ของสปอรของเชื้อราที่เปนสาเหตุของโรคผลเนาของเงาะ คือ Lasiodiplodia theobromae, Gliocephalotrichum
bulbilium, Greeneria sp., Colletotrichum gloeosporioides, Phomopsis sp., Pestalotiopsis sp. และมี
ประสิทธิภาพในการควบคุมโรคผลเนาของเงาะที่ปลูกเชื้อรา L. theobromae สามารถยับยั้งความรุนแรงของโรค
ได 57.82, 55.82 และ 52.97 %ตามลําดับ เมื่อเปรียบเทียบกับการใชโปรคลอราช 500 มก./ล สามารถยับยั้ง
ความรุนแรงของโรคผลเนาได 16.91 % และพบวาสารสกัดหยาบของแบคทีเรียปฏิปกษ B. amyloliquefaciens
PN10, B. amyloliquefaciens DL9 และ B. siamensis DL7 ไมเปนพิษตอเซลลไตลิง (บุญญวดี และคณะ,
2560) งานวิจัยนี้เพื่อศึกษาสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพของแบคทีเรียปฏิปกษ B. amyloliquefaciens PN10, B.
amyloliquefaciens DL9 และ B. siamensis DL7 ที่มีประสิทธิภาพในการยับยั้งเชื้อรา
อุปกรณและวิธีการ
การผลิตเอนไซมอะไมเลส เซลลูเลส และ โปรตีเอส ของแบคทีเรียปฏิปกษ
เตรียมแบคทีเรียปฏิปกษ 3 สายพันธุ คือ B. amyloliquefaciens PN10, B. amyloliquefaciens DL9 และ
B. siamensis DL7 เลี้ยงบนอาหาร Nutrient Agar (NA) บมที่อุณหภูมิหอง เปนเวลา 24 ชั่วโมง สําหรับใชในการ
ทดสอบคุณสมบัติของแบคทีเรียในการผลิตเอนไซม อะไมเลส (amylase), เซลลูเลส (cellulase) และ โปรตีเอส
(protease) ดวยวิธี plate assay วางแผนการทดลองแบบสุมตลอด (Completely Randomized Design)
จํานวน 5 ซ้ํา วิเคราะหความแปรปรวนของขอมูล (analysis of variance) และเปรียบเทียบความแตกตางของ
คาเฉลี่ยโดยวิธี LSD (Least Significant Difference) ที่ระดับความเชือ่ มั่น 95%
ทดสอบการสรางเอนไซมอะไมเลส โดยใชอาหารมีสวนประกอบของ tryptic soy agar 40 กรัม, soluble
starch 4 กรัม และ น้ํา 1,000 มิลลิลิตร ตรวจผลการทดลอง โดยราดผิวหนาดวยสารละลายไอโอดีน
ทดสอบเอนไซมเซลลูเลส โดยใชอาหารมีสวนประกอบของ nutrient agar 23 กรัม, CMC 2 กรัม และ น้าํ
1,000 มิลลิลิตร ตรวจผลการทดลอง โดยราดผิวหนาดวยสารละลาย congo red 1 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร นาน 15
นาที ลางออกดวยสารละลาย NaCl เขมขน 1 โมลาร
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ทดสอบเอนไซมโปรตีเอส โดยใชอาหารมีสวนประกอบของ nutrient agar 23 กรัม, กลีเซอรอล 20 กรัม,
skim milk 10 กรัม และ น้ํา 1,000 มิลลิลิตร
เทอาหารสูตรตาง ๆ ลงในจานเลี้ยงเชื้อ รอจนอาหารแข็ง เจาะอาหารดวย cork borer ขนาดเสนผาน
ศูนยกลาง 0.5 เซนติเมตร จํานวน 4 หลุม/จานเลี้ยงเชื้อ สําหรับหยดสารแขวนลอยแบคทีเรียปฏิปกษ ปริมาตร 10
ไมโครลิตร บมที่อุณหภูมิหอง เปนเวลา 24 ชั่วโมง บันทึกผล โดยวัดขนาดเสนผานศูนยกลางของโคโลนี (Co)
และเสนผานศูนยกลางของวงใสรอบโคโลนี (Cz) เปรียบเทียบอัตราสวนระหวาง Cz/Co ของแบคทีเรีย แตละสาย
พันธุ
การวิเคราะหองคประกอบของสารสกัดหยาบจากแบคทีเรียปฏิปกษ
การเตรียมสารสกัดหยาบของแบคทีเรียปฏิปกษ
เตรียมสารสกัดหยาบจากแบคทีเรียปฏิปกษ 3 สายพันธุ คือ B.
amyloliquefaciens PN10,
B. amyloliquefaciens DL9 และ B. siamensis DL7 โดยเลี้ยงแบคทีเรียปฏิปกษในอาหาร Nutrient Broth (NB)
นําไปเขยาบนเครื่อง rotary shaker ความเร็วรอบ 130 รอบตอนาที (rpm) เปนเวลา 4 วัน หลังจากนั้นนํา
แบคทีเรียไปปนเหวี่ยงดวยความเร็ว 3,500 รอบ/นาที เปนเวลา 15 นาที เก็บสวนใสซึ่งไมมีแบคทีเรียปฏิปกษ
นําไปแยกสารโดยการเติมเอทิล อะซิเตท ในปริมาณที่เทากันในกรวยแยก เขยาใหเขากัน แลวปลอยทิ้งไว จนสาร
แยกออกเป น 2 ชั้ น แยกเอาส ว นของเอทิ ล อะซิ เ ตท ซึ่ ง อยู ด า นบนออกมา ทํ า การระเหยด ว ยเครื่ อ ง rotary
evaporator โดยใชอุณหภูมิ water bath 40 °C จนแหง ไดสารสกัดหยาบของแบคทีเรียปฏิปกษ
แยกสารสกัดหยาบของแบคทีเรียปฏิปกษที่ผานการคัดเลือกดวย thin layer chromatography (TLC)
นํ า สารสกั ด หยาบของแบคที เ รี ย ปฏิ ป ก ษ 3 สายพั น ธุ คื อ B.
amyloliquefaciens PN10,
B. amyloliquefaciens DL9 และ B. siamensis DL7 ไปจุดลงบนแผน TLC plate โดยใช capillary tube ปลอย
ใหสารระเหยจนแหง นําแผน TLC ใสในโถแกวที่มีฝาปดบรรจุสารละลายอิ่มตัวของสารละลายอิ่มตัว คือ
คลอโรฟอรม : เมทานอล : น้ํา (65:25:4 v/v/v) ทิ้งไวใหตัวทําละลายเคลื่อนที่จนถึงจุดที่กําหนด นําแผน TLC
ออกจากโถแกว ทิ้งไวจนสารละลายระเหยไปหมด
นําแผน TLC ที่แยกสารสกัดหยาบแลว มาตรวจสอบการยับยั้งการเจริญของเชื้อราโดยใชสารแขวนลอย
สปอร (spore suspension) ของเชื้อรา Colletotrichum gloeosporioides ฉีดพนลงบนแผน TLC ดวยเครื่อง
airbrust หลังจากพนสารแขวนลอสปอรของเชื้อราทั่วทั้งแผน TLC แลว นําแผน TLC ไปไวในกลองความชื้น เก็บ
ในที่มืด ที่อุณหภูมิหอง เปนเวลา 2 – 4 วัน ตรวจบริเวณที่สามารถยับยั้งการเจริญของเชื้อรา บันทึกผลเปนคา Rf
Rf =

ระยะทางที่สารเคลื่อนที่หางจากจุดเริ่มตน
ระยะทางที่ตัวทําละลายเคลื่อนที่หางจากจากจุดเริ่มตน

การวิเคราะหองคประกอบทางเคมีของสารสกัดหยาบของแบคทีเรียปฏิปกษ
นําสวนที่แยกไดจากแผน TLC ที่มีสารที่มีฤทธิ์ในการยับยัง้ เชื้อรา มาทําการวิเคราะหหาองคประกอบของ
สาร ดวยเครื่องมือ Bruker Daltonics - micrOTOF - benchtop ESI-TOF MS
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ผลและวิจารณผลการทดลอง
การผลิตเอนไซมอะไมเลส เซลลูเลส และ โปรตีเอส ของแบคทีเรียปฏิปกษ
แบคทีเรียปฏิปกษทั้ง 3 สายพันธุ คือ B. amyloliquefaciens PN10, B. amyloliquefaciens DL9 และ
B. siamensis DL7 สามารถผลิตเอนไซมได 3 ชนิด คือ อะไมเลส เซลลูเลส และโปรตีเอสไดแตกตางกัน เมื่อสังเกตวง
ใสรอบโคโลนีจากการยอยสลายซับสเตรด พบวาการผลิตเอนไซมอะไมเลสของแบคทีเรียปฏิปกษมีความแตกตางกัน
ทางสถิติ โดย B. siamensis DL7 มีประสิทธิภาพสูงในการผลิตเอนไซมอะไมเลส โดยมีคา Cz/Co เทากับ 2.24
รองลงมาคือ B. amyloliquefaciens PN10 และ B. amyloliquefaciens DL9 มีคา Cz/Co เทากับ 2.14 และ 1.99
ตามลําดับ (Table 1 and Figure 1)
การผลิตเอนไซมเซลลูเลสของแบคทีเรียปฏิปกษทั้ง 3 สายพันธุ มีความแตกตางกันทางสถิติอยางมีนัยสําคัญ
ยิ่ง B. siamensis DL7 มีความสามารถสูงในการผลิตเอนไซมเซลลูเลส มีคา Cz/Co เทากับ 3.44 รองลงมาคือ
B. amyloliquefaciens PN10 และ B. amyloliquefaciens DL9 มีคา Cz/Co เทากับ 2.70 และ 2.21 (Table 1 and
Figure 1)
สวนการผลิตเอนไซมโปรตีเอสของแบคทีเรียปฏิปกษไมมีความแตกตางกันทางสถิติ B. siamensis DL7,
B. amyloliquefaciens DL9 และ B. amyloliquefaciens PN10 สามารถผลิตเอนไซมโปรตีเอสไดใกลเคียงกัน
มีคา Cz/Co เทากับ 1.96, 1.72 และ 1.68 ตามลําดับ (Table 1 and Figure 1)
B. amyloliquefaciens PN10, B. amyloliquefaciens DL9 และ B. siamensis DL7 สามารถผลิตเอนไซม
ไดทั้ง 3 ชนิด คือ เอนไซมอะไมเลส, เซลลูเลส และโปรตีเอส สอดคลองกับการศึกษาของ สิรินันท (2550) พบวา
แบคทีเรียสายพันธุ LDD3a และ LDD3b ที่คลาย B. subtilis ผลิตเอนไซม 4 ชนิด คือ โปรตีเอส อะไมเลส เซลลู
เลส และ ไซลาเนส และแบคทีเรียสายพันธุ LDD1 ที่คลาย B. subtilis ผลิตเอนไซม 3 ชนิด คือ โปรตีเอส
อะไมเลส และเซลลูเลส
Table1 Activity of extracellular enzymes of different bacteria antagonistic strains.
Inhibition zone (cm)
Amylase
Cellulase
Bacterial strains
Protease
Cz
Co
Cz/Co
Cz
Co
Cz/Co
Cz
Co
Cz/Co
PN10
1.51 0.71 2.14 ab 2.12 0.80 2.70 b
1.90 1.14
1.68
DL7
1.70 0.77 2.24 a
2.07 0.60 3.44 a
1.89 0.98
1.96
DL9
1.55 0.78 1.99 b
2.05 0.94 2.21 c
1.90 1.11
1.72
F-test
*
**
ns
CV (%)
5.13
9.55
9.59
1

Mean in the same column followed by a common letter are not significantly different at the 95% level by LSD

Cz = diameter of inhibition zone (cm)
Co = diameter of bacterial colony (cm)
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Bacterial strain

สาขาพืช

DL7

PN10

DL9

Extracellular enzyme

Amylase

Cellulase

Protease
Figure 1

Activity of extracellular enzymes of Bacillus amyloliquefaciens PN10,
Bacillus siamensis DL7 and Bacillus amyloliquefaciens DL9

การวิเคราะหองคประกอบของสารสกัดหยาบจากแบคทีเรียปฏิปกษ
แยกสารสกัดหยาบของแบคทีเรียปฏิปกษที่ผานการคัดเลือกดวย thin layer chromatography (TLC)
แยกสารสกัดหยาบของแบคทีเรียปฏิปกษ 3 สายพันธุ คือ B. amyloliquefaciens PN10,
B. amyloliquefaciens DL9 และ B. siamensis DL7 บนแผน TLC ซึ่งมีเฟสเคลื่อนที่ (mobile phase) คือ
คลอโรฟอรม : เมทานอล : น้ํา (65:25:4 v/v/v) พบวา แบคทีเรียปฏิปกษทั้ง 3 สายพันธุ มีแถบสารที่มีสารยับยั้ง
การเจริญของเชื้อรา 3 แถบสาร ซึ่งมีประสิทธิภาพในการยับยั้งการเจริญของเชื้อรา C. gloeosporioides ที่ Rf
เฉลี่ย 0.47, 0.61 และ 0.70 (Figure 2) สังเกตไดจากบริเวณยับยั้ง (clear zone) ใกลเคียงกับงานวิจัยของ
Arrebola et al. (2010b) ทําการศึกษาสารทุติยภูมิของแบคทีเรีย B. amyloliquefaciens PPCB004 เปนสาร
ตานเชื้อรา โดยทําการทดสอบบนแผน TLC พบบริเวณยับยั้งเชื้อรา Botrytis cinerea, Penicillium expansum
และ Rhizopus stolonifer ที่ Rf = 0.4 ไดทําการวิเคราะหดวย HPLC เปน iturin A และ Arrebola et al. (2010a)
พบแถบสารที่มปี ระสิทธิภาพในการยับยั้งเชื้อรา L. theobromae ที่ Rf เฉลี่ย 0.75 นําไปตรวจวิเคราะห พบวา
เปนสาร surfactin

149

สาขาพืช

การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครัง้ ที่ 56

Rf = 0.70
Rf = 0.61
Rf = 0.47

PN10

DL7

DL9

Figure 2 Bio-assay of crude extract obtained from Bacillus amyloliquefaciens PN10,
Bacillus siamensis DL7 and Bacillus amyloliquefaciens DL9 on the growth
inhibition of Colletotrichum gloeosporioides on TLC plate
การวิเคราะหองคประกอบทางเคมีของสารสกัดหยาบของแบคทีเรียปฏิปกษ
สารสกัดหยาบจาก B. amyloliquefaciens PN10 (เลือกเปนตัวแทนของแบคทีเรียสายพันธุอื่น เพราะมี
บริเวณยับยั้งกวางและชัดเจน) ที่แยกไดจากบริเวณยับยั้งการเจริญของเชื้อรา C. gloeosporioides บนแผน TLC
ที่ Rf เฉลี่ย 0.47, 0.61 และ 0.70 นําไปวิเคราะหหาองคประกอบของสาร ดวยเครื่อง Bruker DaltonicsmicrOTOF-benchtop ESI-TOF MS พบวา
สารที่ 1 คา Rf = 0.47 มีคา main mass peak (m/z) ที่ 1079.57, 1093.58 (Figure 3A)
สารที่ 2 คา Rf = 0.61 มีคา main mass peak (m/z) ที่ 1060.5, 1074.6 (Figure 3B)
สารที่ 3 คา Rf = 0.70 มีคา main mass peak (m/z) ที่ 1044.7, 1058.7, 1074.6, 1088.6 (Figure 3C)
จากการวิเคราะหสารออกฤทธิ์ที่มีประสิทธิภาพในการยับยัง้ เชื้อรา C. gloeosporioides บนแผน TLC
พบวา สารที่ 1 มีคา main mass peak (m/z) ที่ 1079.57, 1093.58 สารที่ 2 มีคา main mass peak (m/z) ที่
1060.59, 1074.60 และ สารที่ 3 มีคา main mass peak (m/z) ที่ 1044.66, 1058.67, 1074.60, 1088.62 ตรง
กับการศึกษาของ Gong et al. (2015) สารสกัด lipopeptides จากแบคทีเรีย B. amyloliquefaciens S76-3
วิเคราะหดวย RP-HPLC และ ESI-CID-MS แยกไดสารประกอบ 3 ชนิด คือ iturin, plipastatin และ sufactin ซึ่ง
จากงานวิจัยนี้ สารที่ 1 ตรงกับสารประกอบ iturin A และ สารที่ 2 และ 3 ตรงกับสารประกอบ sufactin เมื่อ
เปรียบเทียบคา mass peaks (m/z) ของ iturin A ตรงกัน ที่ 1079, 1094 [M+H, NA, K]+ และ คา mass peaks
(m/z) ของ surfactin ตรงกัน ที่ 1044, 1060 [M+H, NA, K]+ 1036, 1058, 1074[M+H, NA, K]+ 1050,
1072, 1088[M+H, NA, K]+ และ งานวิจัยของ Kim et al. (2010) วิเคราะห lipopeptides ที่ผลิตโดยแบคทีเรีย
B. subtilis CMB32 โดยเครื่อง MALDI-TOF mass spectrometry พบวา สารที่ 1 จากงานวิจัยนี้ ตรงกับ
fraction ที่ 31 มีคา mass peak (m/z) 1080, 1094, 1096, 1110 เปนสารในกลุม iturin สารที่ 2 ตรงกับ fraction
ที่ 43-45 มีคา mass peak (m/z) 1060, 1074 และ สารที่ 3 ตรงกับ fraction ที่ 55 มีคา mass peak (m/z)
1044, 1058, 1074 เปนสารในกลุม surfactin
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A

B

C
Figure 3 Mass spectrum of the inhibition zones of TLC of Bacillus amyloliquefaciens PN10
A) sample 1 at Rf = 0.47
B) sample 2 at Rf = 0.61
C) sample 3 at Rf = 0.70
จากการเปรียบเทียบคา mass peak กับงานวิจัยที่มีลักษณะที่ใกลเคียงกัน สรุปไดวาสารที่ 1
เปนสารในกลุม iturin A เปนสารปฏิชีวนะทีอ่ อกฤทธิ์กวางในการยับยั้งเชื้อรา ซึ่งเปนคุณสมบัติที่ดีของจุลินทรีย
ชีวภาพ (biological control agent) เปนเปาหมายในการลดการใชสารเคมีทางการเกษตร (Hsieh et al., 2008)
สวนสารที่ 2 และ 3 เปนสารในกลุม surfactin เปนสารลดแรงตึงผิวในกลุม lipopeptide โดยมีไขมันจับอยูกับ
สายเปปไทด เปนสารลดแรงตึงผิวชีวภาพทีม่ ีประสิทธิภาพสูง surfactins ไมเปนพิษตอเชื้อราสาเหตุโรค มีผลชวย
เพิ่มประสิทธิภาพของ iturin A ในการตานเชื้อรา (Mager-Dana, et. al., 1992, Kim et al., 2010) อยางไรก็ตาม
จากการศึกษาของ Arrebola et al. (2010a) พบแถบสารที่ Rf เฉลี่ย 0.75 บนแผน TLC เปนสาร surfactin
สามารถยับยั้งเชื้อรา L. theobromae และสามารถยับยั้งเชื้อรา Fusicoccum aromaticum และ Phomopsis
persea ไดเพียงเล็กนอย เมื่อเปรียบเทียบกับ iturin A ที่สามารถยับยั้งเชื้อราไดทุกชนิดที่นํามาทดสอบ

สรุป
แบคทีเรียปฏิปกษ Bacillus amyloliquefaciens PN10, B. amyloliquefaciens DL9 และ
B. siamensis DL7 สามารถผลิตเอนไซมได 3 ชนิด คือ อะไมเลส เซลลูเลส และโปรตีเอส
สารสกัดหยาบจากแบคทีเรียปฏิปกษ 3 สายพันธุ คือ B. amyloliquefaciens PN10,
B. amyloliquefaciens DL9 และ Bacillus siamensis DL7 บนแผน TLC ซึ่งมีเฟสเคลื่อนที่ (mobile phase)
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คือ คลอโรฟอรม : เมทานอล : น้ํา (65:25:4 v/v/v) มีประสิทธิภาพในการยับยั้งการงอกของสปอรเชื้อรา
C. gloeosporioides ได 3 ตําแหนง ที่ Rf เฉลี่ย 0.47, 0.61 และ 0.70 นํามาวิเคราะหชนิดของสารดวยเครื่อง MSMS ไดสาร 2 ชนิด คือ iturin และ surfactin
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Cysteine ยับยั้งความรุนแรงในการกอโรคของเชื้อสาเหตุโรคใบจุดนูนถั่วเหลือง
Cysteine Suppress the Virulence of Soybean Bacterial Pustule Pathogen
น้ําฝน ปลื้มจิตร สุดฤดี ประเทืองวงศ และ ติยากร ฉัตรนภารัตน1*
Namfon Pleamjit Sutruedee Prathuangwong and Tiyakhon Chatnaparat1*

บทคัดยอ
โรคใบจุดนูน (Bacterial pustule) จัดเปนโรคสําคัญของถั่วเหลืองที่เกิดจากเชื้อ Xanthomonas
axonopodis pv. glycines (Xag) การคนหาสารอินทรียที่มีความปลอดภัยเพื่อใชในการควบคุมโรคพืชจึงเปนอีก
ทางเลือกหนึ่งในการลดปญหาเชื้อตานทานตอสารปฏิชีวนะ การทดลองนี้ทําการคัดเลือกและศึกษาบทบาทของ
กรดอะมิโนในการลดความรุนแรงโรคใบจุดนูนถั่วเหลืองโดยเลี้ยงเชื้อแบคทีเรีย Xag ในอาหาร M9 minimal
medium รวมกับกรดอะมิโน 16 ชนิด ผสมกรดอะมิโนแตละชนิดที่ความเขมขน 10 mM พบวา cysteine, serine
และ threonine สามารถยับยั้งการเจริญของ Xag ไดอยางมีประสิทธิภาพ อยางไรก็ตามเมื่อเลี้ยงเชื้อ Xag ใน
อาหาร nutrient broth พบวา cysteine เทานั้นที่สามารถยับยั้งการเจริญของเชื้อ Xag ได โดยคาความเขมขน
ต่ําสุดของ cysteine ที่สามารถยับยั้งการเจริญของ Xag มีคาเทากับ 2.5 mM นอกจากนั้นพบวา cysteine
สามารถยับยั้งการเกิด biofilm ของเชื้อ Xag ไดอยางมีประสิทธิภาพ และเมื่อปลูกเชื้อสาเหตุโรครวมกับกรดอะมิ
โนตางๆ พบวา cysteine ที่ความเขมขน 10 mM สามารถลดความรุนแรงของโรคใบจุดนูนบนตนถั่วเหลืองไดดี
ที่สุด โดยมีเปอรเซ็นตการลดความรุนแรงของโรคเทากับ 96.64 เปอรเซ็นต

ABSTRACT
Bacterial pustule is a major bacterial disease of soybean caused by Xanthomonas
axonopodis pv. glycines (Xag). The discovery of safety organic compounds which can control plant
disease could provide an alternative strategy that may help reduce the pathogen resistance against
antibiotics. Thus, the selection of amino acids for control bacterial pustule of soybean was performed.
Xag cells were grown in M9 minimal medium (M9) and nutrient broth (NB) supplemented with each of
16 amino acids at 10 mM for tested the ability to inhibit the growth of the pathogen. While, cysteine,
serine, and threonine were found to be the most effective amino acids to inhibit the growth of Xag in
M9 minimal medium, only cysteine could significantly inhibit the growth of Xag in NB. Minimum
inhibitory concentration of cysteine was 2.5 mM. In addition, cysteine was able to effectively inhibit
Xag biofilm formation. Furthermore, foliar application of 10 mM cysteine mixed with Xag on soybean
was able to reduce the severity of bacterial pustule on soybean at 96.64 % when compared with that
of Xag alone.
Key words: Cysteine, Soybean, Plant disease control, Xanthomonas axonopodis pv. glycines
* Corresponding author; e-mail address: fagrtkc@ku.ac.th
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คํานํา
ถั่วเหลืองเปนพืชที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจของประเทศไทย ไมวาจะเปนการบริโภคสด แปรรูป
รวมถึงอุตสาหกรรมการเลี้ยงสัตว (อภิพรรณ, 2546) แตการผลิตถั่วเหลืองของประเทศไทยยังไมเพียงพอตอ
ความตองการใชภายในประเทศ ปจจุบันประเทศไทยมีมูลคาการนําเขาถั่วเหลืองสูงถึง 34,995,961,031 บาท
(สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2558) การเกิดโรคระบาดในระบบการผลิตเปนสาเหตุสําคัญที่ทําใหผลผลิต
เสียหาย โรคแบคทีเรียที่ทําความเสียหายใหกับผลผลิตถั่วเหลืองในประเทศไทยที่สําคัญคือโรคใบจุดนูนที่เกิดจาก
Xanthomonas axonopodis pv. glycines (Prathuangwong, 1983) โดยมีแนวโนมการระบาดที่สูงขึ้น
เนื่ อ งจากป ญ หาการต า นทานต อ สารเคมี พฤติ ก รรมของแบคที เ รี ย ในการก อ โรคส ว นใหญ จ ะตอบสนองต อ
สารอาหารซึ่งประกอบดวยกรดอะมิโนที่แบคทีเรียใชเปนแหลงคารบอนและไนโตรเจน ซึ่งจําเปนตอการเจริญของ
แบคทีเรียสาเหตุโรคพืช ในขณะเดียวกันแหลงคารบอนหรือไนโตรเจน ที่อยูในสภาพแวดลอมก็สามารถยับยั้ง
กระบวนการตางๆโดยเฉพาะปจจัยในการกอใหเกิดโรคได เชน Pseudomonas syringae pv. tomato DC3000
สาเหตุโรคใบจุดมะเขือเทศสามารถเจริญไดดีขึ้นและกระตุนการแสดงออกของ Type III secretion effector
protein avrPto เมื่อเติมกรดอะมิโน aspartic acid, glutamic acid, asparagine และ GABA (Chatnaparat et
al., 2015b) แตพบวาเซลลไมสามารถเจริญและการแสดงออกของ avrPto ถูกยับยั้งเมื่อเลี้ยงรวมกับ alanine,
methionine, isoleucine, cysteine และ valine ที่ความเขมขน 10 mM และพบวา serine hydroxamate และ
α-methylglucoside ทําใหแบคทีเรียอยูในสภาวะขาดแหลงคารบอน สามารถกระตุนการแสดงออกของยีนกอ
โรค hrp gene ใน Erwinia amylovora สาเหตุโรคใบไหม (fire blight) ของแอปเปลและแพร (Ancona et al.,
2015) รวมทั้ง GABA สามารถยับยั้งระบบ quorum sensing ของ Agrobacterium tumefaciens ทําให
ความสามารถในการกอใหเกิดโรคลดลง (Chevrot et al. 2006) นอกจากนั้น กรดอะมิโน leucine สามารถยับยั้ง
การสราง biofilm ของเชื้อ Xanthomonas citri subsp. citri สาเหตุโรคแคงเกอรสม (Li and Wang, 2014) เปน
ตน ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาบทบาทของกรดอะมิโนที่สามารถยับยั้งการกอโรคและความ
รุนแรงโรคใบจุดนูนถั่วเหลืองที่เกิดจากเชื้อ X. axonopodis pv. glycines เพื่อเปนขอมูลพื้นฐานและเปนโมเดล
ตนแบบในการพัฒนาวิธีการควบคุมโรคพืชเศรษฐกิจสําคัญอื่นไดตอไป

อุปกรณและวิธีการ
1. คัดเลือกชนิดโมเลกุลกรดอะมิโนในการยับยั้งการเจริญของเชื้อแบคทีเรียสาเหตุโรค
การคัดเลือกกรดอะมิโนที่สามารถยับยั้งการเจริญของเชื้อ X. axonopodis pv. glycines สายพันธุ 12-2
ซึ่งเปนเชื้อสายพันธุรุนแรง (Prathuangwong, 1983) โดยวางแผนการทดลองแบบ completely randomized
design (CRD) เตรียมกรดอะมิโนประกอบดวย aspartic acid, glutamic acid, asparagine, glutamine,
lysine, threonine, arginine, serine, proline, leucine, histidine, alanine, methionine, isoleucine, cysteine,
และ valine (Sigma-Aldrich (Thailand) Co. Ltd.) ผสมลงในอาหาร M9 minimal medium (M9) หรืออาหาร
nutrient broth (NB) ที่ความเขมขนกรดอะมิโนแตละชนิดที่ 10 mM (Schulte and Bonas, 1992) หลังจากนั้นใส
เชื้อ Xag12-2 ที่ความเขมขน 1 x 106 cfu/ml ลงในแตละกรรมวิธี ใน 96 well plate โดยแตละกรรมวิธีมที ั้งหมด
8 ซ้ํา เลี้ยงเชื้อเปนเวลา 24 ชั่วโมง ตามวิธีการของ Ancona et al., 2015 บันทึกการเจริญของเชื้อ Xag12-2 ดวย
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เครื่อง spectrophotometry ที่คา optical density (OD) = 600 nm โดยเปรียบเทียบกับกรรมวิธีที่ไมมีการเติม
กรดอะมิโนเปนกรรมวิธีควบคุม
2. ความเขมขนต่ําที่สุด (minimal inhibition concentration: MIC) ของกรดอะมิโนที่สามารถ
ยับยั้งการเจริญของเชื้อสาเหตุโรค
นํากรดอะมิโนที่มีความสามารถในการยับยั้บการเจริญของ Xag12-2 ที่ไดในขางตน มาทดสอบหาความ
เขมขนต่ําที่สุดของกรดอะมิโนที่สามารถยับยั้งเชื้อแบคทีเรียได วางแผนการทดลองแบบ CRD โดยผสมกรดอะมิ
โนผสมลงในอาหาร nutrient broth ที่ความเขมขนตั้งตนสาร 10 mM หลังจากนั้นทําการเจือจางความเขมขนของ
กรดอะมิโนทดสอบดวยวิธี two-fold dilution เตรียมใน 96 well plate หลุมละ 100 μL จํานวน 8 ซ้ํา หลังจากนั้น
ใสเชื้อ Xag12-2 ที่ความเขมขน 1 x 106 cfu/ml ลงในแตละหลุม ปริมาตร 10 μL เลี้ยงเชื้อเปนเวลา 24 ชั่วโมง
(Ancona et al., 2015) บันทึกการเจริญของเชื้อ Xag12-2 ดวยเครื่อง spectrophotometry ที่คา optical density
(OD) = 600 nm โดยเปรียบเทียบกับกรรมวิธีที่ไมมีการเติมกรดอะมิโนเปนกรรมวิธีควบคุม
3. ลักษณะทางสัณฐานวิทยาของเซลล Xag12-2 ที่เลี้ยงรวมกับกรดอะมิโนที่สามารถยับยั้ง
การเจริญของเชื้อ
เพื่อศึกษาผลของกรดอะมิโนตอลักษณะทางสัณฐานวิทยาของเซลล Xag12-2 ภายใตกลองจุลทรรศน `
งานทดลองนี้สรางเชื้อ Xag12-2:GFP เพื่อที่จะสามารถตรวจสอบลักษณะของเซลลในขณะที่เซลลยังมีชีวิตอยู
ภายใตกลองจุลทรรศ โดยติดตามเซลลเรืองแสง GFP ภายใตกลองจุลทรรศน Epifluorescens โดยสกัดพลาสมิด
pKT-trp จากเซลล Escherichai coli DH5α (pKT-trp) (Hallmann et al., 2001) ซึ่งเปนพลาสมิดที่มีการโคลน
บริเวณ trp promoter ของเชื้อ Salmonella typhimurium (Hallmann et al., 2001) เขาสู pProbe-KT (Miller et
al. 2000) ซึ่งมี GFP เปน reporter gene ทําใหพลาสมิดนี้มีการแสดงออกของ green fluorescens protein
(GFP) ตลอดเวลา หลังจากที่ทําการ transform เขาสูเซลลเชื้อแบคทีเรีย Xag12-2 เพือ่ สรางสายพันธุ Xag122:GFP นําไปทดสอบโดยนําเซลล Xag12-2:GFP ที่ความเขมขนเซลลเทากับ 1 x 108 cfu/ml เลี้ยงในอาหาร NB
ที่ผสมกรดอะมิโน cysteine ที่ความเขมขน 10 mM และเลี้ยงเชื้อเปนเวลา 24 ชั่วโมง (Ancona et al., 2015)
หลังจากนั้นนําเซลลมาตรวจสอบลักษณะทางสัณฐานวิทยาภายใตกลองจุลทรรศน Epifluorescens โดยเตรียม
ตัวอยางตามวิธีการของ Chatnaparat et al., 2015a
4. ทดสอบบทบาทของกรดอะมิโนในการยับยั้ง biofilm
นํากรดอะมิโน cysteine ที่มีฤทธิ์ในการยับยั้งการเจริญของเชื้อ Xag12-2 ขางตน มาทดสอบ
เปรียบเทียบกับกรดอะมิโน leucine ซึ่งมีรายงานการยับยั้ง biofilm ของเชื้อสาเหตุโรคแคงเกอร (Li and Wang,
2014) วางแผนการทดลองแบบ CRD โดยนําสารละลายกรดอะมิโน cysteine และ leucine ผสมลงในอาหาร
เลี้ยงเชื้อ NB ใหไดความเขมขนกรดอะมิโนที่ 10 mM จากนั้นหยดเซลลแขวนลอยเชื้อ Xag12-2 ใสในหลอด
อาหาร NB ที่ผสมกรดอะมิโนขางตนใหมีคาความเขมขน เทากับ OD 600 เทากับ 0.1 ในหลอดทดลองที่บรรจุ
อาหารเลี้ยงเชื้อ 5 ml ทําการทดลองทั้งหมด 4 ซ้ํา บมเชื้อไวที่อุณหภูมิหองโดยไมเขยาเปนระยะเวลา 5 วัน
เปรียบเทียบกับกรรมวิธีใสน้ํากลั่น ตรวจสอบปริมาณ biofilm ที่เชื้อ Xag12-2 สรางขึ้นตามวิธีการของ Li and
Wang, 2014
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5. ศึกษาประสิทธิภาพของกรดอะมิโนในการลดความรุนแรงของโรคใบจุดนูนถั่วเหลืองใน
สภาพเรือนทดลอง
วางแผนการทดลองแบบ randomized complete block design (RCBD) โดยการนํากรดอะมิโนทีม่ ี
ประสิทธิภาพดีที่สุดที่คัดเลือกไดจากการทดลอง 3 ลําดับแรก มาศึกษาประสิทธิภาพการยับยั้งเชื้อสาเหตุโรคใบ
จุดนูนในสภาพเรือนปลูกพืชทดลอง เปรียบเทียบกับสารเคมี copper hydroxide อัตรา 20 กรัมตอน้ํา 20 ลิตร
และน้ํากลั่นนึ่งฆาเชื้อ รวม 5 กรรมวิธี แตละกรรมวิธีมี 10 ซ้ํา โดยพนเชื้อแบคทีเรีย Xag12-2 ปริมาตร 20
มิลลิลิตรที่ผสมกรดอะมิโนแตละชนิดที่ความเขมขน 10 mM ลงตนถั่วเหลืองพันธุ สจ 5 (พันธุออนแอ) อายุ 30 วัน
ปริมาณตนละ 20 มิลลิลิตร จํานวน 5 ตนตอกรรมวิธี สําหรับกรรมวิธีควบคุมพนดวยน้าํ กลั่นนึ่งฆาเชื้อ จากนั้น
เก็บรักษาตนถั่วเหลืองไวที่อุณหภูมิ 28-30 องศาเซลเซียส และประเมินความรุนแรงของโรคหลังปลูกเชื้อ 14 วัน
ตรวจและบันทึกผลโดยประเมินความรุนแรงโรค (Chatnaparat et al., 2012)

ผลและวิจารณ
1. ชนิดของกรดอะมิโนในการยับยั้งการเจริญของเชื้อแบคทีเรียสาเหตุโรค
ผลการทดลองพบวาเมือ่ เลี้ยงเชื้อแบคทีเรียในอาหาร M9 minimal medium (อาหารที่มีเฉพาะ
สวนประกอบทีจ่ ําเปนตอการเจริญของแบคทีเรียเทานั้น) ที่ผสมกรดอะมิโนแตละชนิดที่ความเขมขน 10 mM เปน
เวลา 24 ชั่วโมง พบวากรดอะมิโน cysteine, serine และ threonine มีประสิทธิภาพดีที่สุดในการยับยั้งการเจริญ
ของเชื้อ Xag12-2 โดยมีคา OD600 เทากับ 0.012, 0.018 และ 0.03 ในขณะที่กรรมวิธีควบคุม (อาหาร minimal
medium M9 ที่ไมผสมกรดอะมิโนใดๆ) มีคาการเจริญของเชื้อเทากับ 0.05 แสดงใหเห็นวากรดอะมิโนทั้ง 3 ชนิดนี้
สามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อ Xag12-2 ได สวนกรดอะมิโน aspartic acid, glutamic acid, leucine,
glutamine, proline, alanine และ valine สามารถสงเสริมการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรีย Xag12-2 ไดดียิ่งขึ้น
ในขณะที่กรดอะมิโน methionine ไมมีผลตอการเจริญของเชื้อชนิดนี้ (ภาพที่ 1A) แสดงใหเห็นวาเชื้อ Xag12-2
สามารถใชกรดอะมิโนแตละชนิดไดแตกตางกันซึ่งสอดคลองกับการแสดงออกของยีนของเชื้อ Xag12-2 ซึ่ง
แสดงออกในพืชที่มีการแสดงออกของยีนที่เกี่ยวของกับการใชแหลงคารบอนและแหลงไนโตรเจนแตกตางกัน
(Chatnaparat et al., 2016) สําหรับการทดสอบและยืนยันประสิทธิภาพของกรดอะมิโนที่มีฤทธิย์ ับยั้งเชื้อ
Xag12-2 ที่เลี้ยงในอาหาร NB พบวากรดอะมิโน cysteine มีประสิทธิภาพดีที่สุดในการยับยั้งการเจริญเติบโต
ของเชื้อแบคทีเรีย ในขณะที่กรดอะมิโน serine และ threonine ไมมฤี ทธิย์ ับยั้งการเจริญของเชื้อในอาหาร NB ซึ่ง
เปนสภาวะที่สงเสริมการเจริญของแบคทีเรียอยางรวดเร็ว (ภาพที่ 1B) การทดลองนี้แสดงใหเห็นวากรดอะมิโน
cysteine สามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรียไดดี ซึ่งอาจจะสงผลตอแบคทีเรียในการฆาเซลล ซึ่ง
สอดคลองกับแบคทีเรียสาเหตุโรคพืชอื่น เชน P. syringae และ E. amylovora ซึ่งไมสามารถเจริญไดในอาหาร
minimal medium ที่ผสม 10 mM cysteine (Chatnaparat et al., 2015b) แตพบวา serine และ threonine ไม
สงผลยับยั้งเชื้อ Xag เมื่อเลี้ยงในอาหาร NB มีรายงานพบวา serine สามารถยับยั้งการเจริญของเชื้อแบคทีเรีย
(bacteriostatic) เมื่อผสมลงในอาหาร minimal medium (Maas et al. 1995) ซึ่งมี serine เปนแหลงไนโตรเจน
แคเพียงชนิดเดียว ซึ่งแตกตางจากการเลี้ยงในอาหาร NB ซึ่งเปน complex medium ที่เชื้อสามารถใชแหลง
ไนโตรเจนไดหลากหลาย โดยพบวาเชือ้ สามารถใช serine เปนแหลงไนโตรเจนหรือคารบอนผานทาง D-alanine
and glycine transporter CycA ซึ่งในอาหาร NB มีกรดอะมิโนหลายชนิดที่สามารถกระตุนการแสดงออกของยีน
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นี้ ทําใหแบคทีเรียที
ย ่เลี้ยงใน NBB สามารถ uutilize serinee และสามารถถทนทานตอ serine ได (Nørregaard-Maddsen et al., 1995)

Fig 1. Effect of different
d
aminno acids on ggrowth of Xannthomonas axonopodis
a
ppv. glycines strain 12-2
minimal mediuum (A) and nutrient
n
broth (NB) medium (B).
in m
2. ความเขมขนต่ําที่สุด (minimaal inhibitionn concentraation: MIC) ขของกรดอะมิโนที
โ ่สามารถ
ยับยั้งการเจริญของเชื
ข ้อสาเหหตุโรค
การททดสอบความเขมขนต่ําที่สุดดของกรดอะมิโน cysteine ที่สามาารถยับยั้งการรเจริญของเชือ้
Xag12-2 พบวาความเขมขนต่าที
ํา ่สุดของกรดอะมิโน cysteeine ที่มีประสิทธิภาพในการรยับยั้งเชื้อแบคทีเรียเทากับ
2.5 mM โดยไมพบการเจริ
พ
ญของแบคที
ข
เรียเมื่อเลี้ยงในอาหารที่มีความเเขมขนทดสอบบที่ 10, 5 และ 2.5 mM
ในขณ
ณะที่พบการเจจริญของเชื้อ Xag12-2
X
เมื่ออเลี้ยงในกรดอะมิโน cysteinne ที่ความเขมมขน 1.25 และ 0.625 mM
โดยมีมีคา OD600 เททากับ 0.30 และ
แ 0.33 ตามมลําดับ ในขณ
ณะที่กรรมวิธควบคุ
ีค มมีคา OOD600 เทากับ 0.46 (Fig 2)
แสดงใหเห็นวาคาความเขมขนต่ตํําที่สุดของ cyysteine ที่สามมารถยับยั้งเชือ้ Xag12-2 มี คา ความเขมขนเทากับ 2.5
mM นอกจากนั้นผลของ
ผ
cysteeine ในการยัับยั้งการเจริญของ
ญ Xag12--2 ขึ้นอยูกับคความเขมขนดวยเช
ว นกัน ซึ่ง
จะตองศึกษาถึงคววามเปนไปไดในการใช
ใ
ในสภภาพแปลงตอไป
ไ

Figuure 2. Effect of
o different concentration of cysteine on growth off Xanthomonaas axonopoddis pv.
glyccines in nutrieent broth (NBB) medium.
3. ลักษณะทางสั
ษ
ณฐานวิ
ฐ ทยาขอองเซลล Xag112-2 ที่เลี้ยงรวมกั
ว บกรดอะะมิโนที่สามารถยับยั้ง
การเจริญของเชื้อ
การศึศึกษาลักษณะะของเซลลในเเบื้องตนเพื่อตรรวจสอบกลไกของกรดอะมิโโนในการยับยััง้ โดยการ
เลี้ยงงเซลล Xag122-2 ที่ติดสารรเรืองแสง greeen fluoresceens protein (GFP) ในอาหหาร NB ที่ผสมกรดอะมิ
ส
โน
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cystteine ที่ความเเขมขน 10 mM
M เปนเวลา 224 ชั่วโมง เปรียบเทียบกับเซซลลที่เลี้ยงในออาหาร NB โดดยตรวจสอบดู
ลักษษณะเซลลภายยใตกลอง Epiffluorescens ที่กําลังขยาย 40X พบวากลุมเซลลแบคทีทีเรียที่เลี้ยงในนอาหารที่ผสม
cystteine ไมเรืองแแสง green fluuorescens protein (Fig. 3B) แสดงใหเห็นวาเซลลแบบคทีเรียเหลานีน้เกิดการตาย
และไไมสามารถเจริริญไดเปนปกติติ เมื่อเปรียบเททียบกับเซลลทีท่เี ลี้ยงในอาหาาร NB ที่เซลลลมีการเรืองแสสง GFP ปกติ
ซึ่งมีททั้งเซลลที่เจริญแบบเดี
ญ
่ยวๆแและกลุมของแแบคทีเรียเกิดขึ้น (Fig. 3A)

Figuure 3. Cellss of Xanthoomonas axoonopodis pvv. glycines 12-2 harbooring constittutive green
fluorrescens prottein plasmid grow in NBB medium (AA) and NB medium suppplemented with 10 mM
cystteine (B).
m
4. บทบาาทของกรดอะมิโนในการรยับยั้ง biofilm
เชื้อ Xag12-2 ที่ผสม cysteine
c
มีกาารสราง biofilm
m นอยที่สุด (FFig. 4B) มีคาาการสราง bioofilm ที่ OD5900
เทากับ 0.28 ในขณ
ณะที่ Xag12-22 ที่เลี้ยงในอาาหารผสม leucine และที่เลียงในอาหาร
้
NNB ไมผสมกรรดอะมิโนมีคา
OD5590 เทากับ 1.3 และ 0.9 ตามมลําดับ (Fig. 4A) แสดงใหเห็นวา cysteine สามารถยัยับยั้งการสราง biofilm ของ
เชื้อ XXag12-2 ไดอย
อ างมีประสิทธิภิ าพ ซึ่งสอดดคลองกับการยยับยั้งแบคทีเรียอื่นๆ โดย W
Wu et al. (2011) รายงานวา
การใใชสารประกอบบกลุม sulfhydryl เชน dithhiothreitol, β-mercaptoethanol หรือ cyysteine สามาารถยับยั้งการร
สราง biofilm อยางมี
า นัยสําคัญในเชื
ใ ้อแบคทีเรี ย Staphyloccoccus aureeus แตงานทดดลองนี้พบวา leucine ไมมี
ผลในนการยับยั้ง biofilm
b
ของเชืชื้อ Xag12-2 ซึ่งแตกตางจจากรายงานขออง Li and Wang (2014) ที่ leucine
สามารถยับยั้งการรสราง biofilm
m ของเชื้อ X. citri แสดงใหเห็นวากรดอะะมิโนแตละชนินดมีผลจําเพาะะในการยับยั้ง
ความมสามารถในกการสราง biofilm ของเชื้อแบบคทีเรียสาเหตุตุโรคพืช

Figuure 4. Biofilm formation byy Xanthomonnas axonopoodis pv. glyciines strain 122-2 on glass tubes.
Biofilm formationns in glass tubes were quuantified by measuring
m
the optical dennsity at 590 nm.
n
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5. ประสิทธิภาพของกรดอะมิโนในการลดความรุนแรงโรคใบจุดนูนถั่วเหลืองในสภาพเรือน
ทดลอง
ผลการทดลองพบวาเมื่อพน Xag12-2 รวมกับ cysteine, glutamic acid และ threonine สามารถลด
ความรุนแรงของโรคใบจุดนูนไดอยางดี โดยมีเปอรเซนตการลดความรุนแรงโรคเทากับ 87.0, 84.31 และ 72.79
เปอรเซนต ตามลําดับ เมื่อเปรียบเทียบกับกรรมวิธีที่ไมมีการพนรวมกับกรดอะมิโน และพบวาการพนเชื้อรวมกับ
serine สามารถสงเสริมการเกิดโรคไดดียิ่งขึ้นโดยมีจุดแผลเทากับ 161.33 จุด (เปอรเซนตลดการเกิดโรคเทากับ 11.8) ซึ่งสอดคลองกับการทดสอบในอาหาร NB ที่ไมพบการยับยั้งเชื้อ Xag12-2 และในขณะเดียวกันใน
สภาพแวดลอมที่มีกรดอะมิโนหลายชนิดแบคทีเรียสามารถที่จะ utilize serine เพื่อเปนแหลงคารบอนและ
ไนโตรเจนได และกรดอะมิโน glutamic acid สามารถลดการเกิดโรคไดดีเทียบเทากรดอะมิโน cysteine แตไม
พบการยับยั้งการเจริญของเชื้อเมื่อเลี้ยงรวมกันในอาหารเลี้ยงเชื้อ ดังนั้นกรดอะมิโน glutamic acid อาจจะทํา
หนาที่ทางออมในการยับยั้งการกอโรคของเชื้อ Xag12-2 โดยพบวา glutamic acid สามารถกระตุนการ
แสดงออกของ PR genes ในมะเขือเทศ (Chatnaparat et al., unpublish data) และพบวา glutamic acid
สามารถกระตุนใหขาวตานทานตอการเขาทําลายของโรค blast ผานทาง salicylic pathway (Kadotani et al.,
2016)
Table 1 Disease severity of Xanthomonas axonopodis pv. glycines on soybean treated with different
amino acids.
Disease reduction (%)
Treatments
Number of lesions1
Xag12-2

136.00 a

0

Csyteine/Xag12-2

17.67 b

87.0

Serine/Xag12-2

161.33 a

-11.8

Threonine/Xag12-2
Glutamic acid/Xag12-2

37.33 b
21.33 b

72.79

Leucine/Xag12-2

212.00 a

84.31
-55.88

1

Means within a column under each factor, means followed by a same letter are not significantly difference at the 5% level by
DMRT.
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ประสิทธิภาพน้ํามันหอมระเหยจากพืชในการการยับยั้ง Pyricularia grisea
เชื้อสาเหตุโรคไหมขาว
The Inhibitory Efficiency of Plant Essential Oils against Pyricularia grisea,
the Causal Agent of Rice Blast Disease
ประภาษ กาวิชา1* อันธิพร เขียนเสือ1 ภิญญารัตน กงประโคน1 และ ธัญญวนิช ธัญสิริวรรธน1
Praphat Kawicha1*, Auntiporn Keansua1, Phinyarat Kongprakhon1 and Thanwanit Thanyasiriwat1

บทคัดยอ

การทดสอบประสิทธิภาพของน้ํามันหอมระเหยจากพืชสมุนไพรในการยับยัง้ การเจริญของ Pyricularia
grisea เชื้อสาเหตุโรคไหมของขาวในระดับหองปฏิบัติการ โดยสกัดน้ํามันหอมระเหยดวยวิธีการกลั่นดวยน้ําจาก
พืชสมุนไพร 7 ชนิด ไดแก กระชาย (Boesenbergia pundurata) ขิง (Zingiber officinale) ขา (Alpinia
galanga) ขมิน้ (Curcuma longa) ตะไคร (Cymbopogon citratus) มะกรูด (Citrus hystrix) และ ตะไคร
หอม (Cymbopogon nardus) จากนั้นนําน้ํามันมันหอมระเหยผสมลงในอาหารเลี้ยงเชื้อ PDA ใหมีความเขมขน
750 ppm แลวนําไปเลี้ยง P. grisea ไอโซเลท DOAC 0918 และ ไอโซเลท DOAC 1924 พบวาน้ํามันหอมระเหย
จากขาและตะไครหอมสามารถควบคุมการเจริญของ P. grisea ไดอยางสมบูรณ ในขณะที่น้ํามันหอมระเหยจาก
พืชชนิดอื่นมีประสิทธิภาพต่ําในการยับยั้งการเจริญของ P. grisea จากนัน้ เปรียบเทียบประสิทธิภาพของน้ํามัน
หอมระเหยจากขาและตะไครหอมกับคารเบนดาซิมที่ความเขมขน 9 ระดับ ตั้งแต 0-400 ppm พบวาการใชคาร
เบนดาซิมที่ความเขมขนตั้งแต 50 ppm มีประสิทธิภาพในการยับยั้งการเจริญของ P. grisea ไดอยางสมบูรณ
ในขณะที่น้ํามันหอมระเหยจากตะไครหอมและขาที่ความเขมขนตั้งแต 350 ppm และ 150 ppm สามารถควบคุม
P. grisea ไดอยางสมบูรณ

ABSTRACT

The aim of this research was to test the inhibitory efficiency of essential oil from some
medicinal plants on the mycelial growth of Pyricularia grisea, the causal agent of the rice blast
disease in vitro. The essential oils derived from medicinal plants which including galingale
(Boesenbergia pundurata), ginger (Zingiber officinale), galangal (Alpinia galanga), turmeric
(Curcuma longa), lemongrass (Cymbopogon citratus), Kaffir lime (Citrus hystrix) and citronella grass
(Cymbopogon nardus) were extracted by water distillation. The P. grisea isotates DOAC 0918 and
DOAC 1924 were cultured on PDA media amended with each essential oil at the final concentration of
750 ppm. The results show that the essential oils of galangal and citronella grass completely inhibited
the mycelial growth whereas the other essential oils showed low inhibition. Then, the inhibitor
effectiveness of lemongrass oil, galangal oil and carbendazim were further investigated against P.
grisea at concentrations 0-400 ppm. The result revealed that carbendarzim completely inhibited the
mycelial growth of P. grisae at 50 ppm; whereas, galangal and citronella grass oils showed less
inhibition which caused completely inhibition at 150 and 350 ppm respectively.
Key Words: plant essential oil, rice blast disease, rice
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คํานํา
โรคไหมขาว (Rice Blast) มีสาเหตุจาก Pyricularia grisea (telemorph, Magnaporthe grisea) ซึง่
เปนเชื้อราที่ทําใหผลผลิตขาวทั่วโลกเสียหายมากที่สุด ในป 2553 พบโรคไหมระบาดทําใหขาวพันธุ กข 15 ใน
ระยะออกรวงเสียหายในระดับ 50-90 เปอรเซ็นต ในพื้นที่ปลูกขาวจังหวัดอํานาจเจริญ อุบลราชธานี ยโสธร และ
ศรีสะเกษ (พูนศักดิ์ และคณะ, 2554) ปจจุบันการควบคุมโรคไหมขา วทําไดโดยการปลูกขาวพันธุต านทานโรค
การใชสารปองกันกําจัดเชื้อราสาเหตุโรค และการเขตกรรมที่เหมาะสม (Roy-Barman and Chattoo, 2005) แต
อยางไรก็ตามในทางปฏิบัติเกษตรกรยังคงเลือกใชพันธุที่มีความออนแอตอโรคดังกลาวเนื่องจากผลผลิตเปนที่
ตองการของตลาด เชน ขาวพันธุขาวดอกมะลิ 105 และ กข 6 เปนตน ทําใหเกษตรกรยังคงตองใชสารสังเคราะห
เพื่อการปองกันกําจัดโรค
ปจจุบันไดมีการนําสารสกัดจากพืชมาใชควบคุมโรคพืชทดแทนสารสังเคราะหมากขึ้น เนื่องจากสาร
สังเคราะหที่ใชกันแพรหลายในประเทศไทยนั้นสวนใหญเปนสารเคมีที่นําเขามาจากตางประเทศมีราคาแพง เมื่อ
ใชไปนานเชือ้ สาเหตุโรคอาจตานทานตอสารเคมีนั้นได เชน การตานทานสารเคมีปองกันกําจัดรา QoIs
(strobilurins) ที่พบในเวลาเพียง 2 ปหลังจากการใชอยางตอเนื่อง (Heaney et al., 2000; Brent and Hollomon,
2007; Kumar et al., 2013) การใชสารเคมีสังเคราะหโดยไมระมัดระวังและขาดความเขาใจอาจทําใหเกิดการ
ตกคาง สงผลเสียตอสิ่งแวดลอม เกษตรและผูบริโภค
Sukanya et al. (2011) พบวาน้ํามันหอมระเหยจากเมล็ดพริกไทยยับยั้งการเจริญของเสนใย P. grisea
ไดอยางสมบูรณที่ความเขมขน 500 ppm รองลงมาคือน้ํามันหอมระเหยจากเมล็ดผักชีและเหงาขมิ้นยับยั้งการ
เจริญของเชื้อสาเหตุโรคไดอยางสมบูรณที่ความเขมขน 1,000 ppm Aguiar et al. (2014) ใชน้ํามันหอมระเหย
ของยูคาลิปตัสและตะไครหอมที่กลั่นดวยไอน้ํายับยั้งการงอกของสปอร P. grisea ไดอยางสมบูรณที่ความเขมขน
200 และ 100 ppm ตามลําดับ จินตนา และคณะ (2559) เปรียบเทียบน้ํามันหอมระเหยจากตะไครหอม ขา และ
คารเบนดาซิมที่ความเขมขน 200 ppm เทากัน พบวาคารเบนดาซิมยับยั้งการเจริญของเชื้อไดอยางสมบูรณ
รองลงมาคือน้ํามันหอมระเหยจากตะไครหอมและขา ยับยั้งการเจริญของเชื้อได 53 และ 39 เปอรเซ็นต
ตามลําดับ
ถึงแมวาจะมีการศึกษาเกี่ยวกับการใชน้ํามันหอมระเหยและระบุชนิดพืชทีม่ ศี ักยภาพควบคุมโรคไหมขาว
มาบางแลว
การเพิ่มทางเลือกในการควบคุมโรคไหมขาวดวยการระบุชนิดพืชที่มศี ักยภาพในการยับยั้งเชื้อรา
สาเหตุโรคและเปนพืชที่หาไดงายในทองถิ่นเปนแนวทางที่ควรศึกษาเพิ่มเติม ดังนั้นการวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค
เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของน้ํามันหอมระเหยที่สกัดไดจากพืช 7 ชนิด ในการยับยั้งการเจริญของ P. grisea
สาเหตุโรคไหมขาว

อุปกรณและวิธีการ
น้ํามันหอมระเหยจากพืช
สกัดน้ํามันหอมระเหยตามวิธกี ารของ Sangdee and Kawicha (2006) โดยนําชิ้นสวนพืชสมุนไพร 7
ชนิด ไดแก เหงากระชาย เหงาขิง เหงาขา เหงาขมิ้น ตนตะไคร ตนตะไครหอม และเปลือกมะกรูด ปริมาณ 300
กรัม มาหั่นเปนชิ้นขนาดเล็ก บรรจุในขวดรูปชมพู (erlenmeyer flask) ขนาด 2 ลิตร เติมน้ําลงไป 700 มิลลิลิตร
ตอเครื่องควบแนน (condenser) เขากับปากขวดรูปชมพู ใชเวลากลั่นประมาณ 2-3 ชั่วโมง นําของเหลวที่ไดจาก
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การควบแนนไปแยกน้ํามันหอมระเหยดวยกรวยแยกสาร (separatory funnel) และเก็บรักษาไวในตูเย็นที่
อุณหภูมิ 4-5oC เพื่อใชในการทดลองตอไป
การเลี้ยงเชื้อรา Pyricularia grisea
เลี้ยง P. grisea ไอโซเลท DOAC 0918 และ DOAC 1924 ซึ่งไดรับความอนุเคราะหจากกรมวิชาการ
เกษตร บนอาหาร Potato Dextrose Agar (PDA) บมทีอ่ ุณหภูมิหองเปนเวลา 7 วัน กอนนํามาใชในการทดลอง
การคัดเลือกน้ํามันหอมระเหยที่สามารถยับยั้งการเจริญของ P. grisea
ผสมน้ํามันหอมระเหยจากพืชสมุนไพรชนิดตาง ๆ และสารเคมีปองกันกําจัดเชื้อราคารเบนดาซิมใน
อาหาร PDA ที่นึ่งฆาเชื้อแลวที่ความเขมขน 750 ppm (เลือกเปรียบเทียบเบื้องตนที่ระดับความเขมขน 750 ppm
เนื่องจากความเขมขนของคารเบนดาซิมที่แนะนําใหใชในแปลงปลูกพืชที่เหมาะสมอยูในชวงตั้งแต 500 - 1,000
ppm) เทอาหารลงในจานเลี้ยงเชื้อ (petri dish) และรอใหอาหารแข็งตัว ตามวิธี poisoned food technique ตัด
เสนใยบริเวณขอบโคโลนีของ P. grisea ที่เลี้ยงมาแลวเปนเวลา 7 วัน ดวยแทงเจาะรู (cork borer) ขนาด
เสนผาศูนยกลาง 0.6 ซม. ใชเข็มเขี่ยชิ้นสวนเชื้อยายลงไปเลี้ยงบนอาหารผสมสารทดสอบ บมเชื้อทีอ่ ุณหภูมิหอง
เปนเวลา 14 วัน บันทึกรอยละการยับยั้งการเจริญของเชื้อราโดยคํานวณตามสูตร ดังนี้
รอยละการยับยั้งการเจริญของเสนใยเชื้อรา = (((A-C)-(B-C))/(A-C)) x 100
A = เสนผาศูนยกลางโคโลนีบนอาหารชุดควบคุม (ซม.)
B = เสนผาศูนยกลางโคโลนีบนอาหารที่ผสมสารทดสอบ (ซม.)
C = เสนผาศูนยกลางแทงเจาะรูเทากับ 0.6 ซม.
เลือกใชแผนการทดลองแบบ Factorial in Completely Randomized Design (CRD) มี 2 ปจจัย คือ
ชนิดสารทดสอบ และ ไอโซเลทของเชื้อรา สารทดสอบมีจาํ นวน 9 ชนิด ดังนี้ น้ํากลั่น (ชุดควบคุม) น้ํามันหอม
ระเหยจากตะไคร น้ํามันหอมระเหยจากตะไครหอม น้ํามันหอมระเหยจากกระชาย น้ํามันหอมระเหยจากขิง
น้ํามันหอมระเหยจากขมิ้น น้ํามันหอมระเหยจากมะกรูด น้ํามันหอมระเหยจากขา คารเบนดาซิม ไอโซเลทของ
เชื้อรา P. grisea มีจาํ นวน 2 ไอโซเลท ดังนี้ DOAC 0918 และ DOAC 1924 ทําการทดลอง 3 ซ้ํา วิเคราะหความ
แปรปรวนและเปรียบเทียบคาเฉลี่ยรอยละการยับยั้งการเจริญของเสนใยเชื้อราโดยใชโปรแกรมวิเคราะหขอมูล
Statistix
8.0
จากนั้นคัดเลือกน้ํามันหอมระเหยที่มีคารอยละการยับยั้งการเจริญของเชื้อรามากที่สุดไป
เปรียบเทียบระสิทธิภาพในการยับยั้งตอไป
การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของน้ํามันหอมระเหยในการยับยั้งการเจริญของ P. grisea
นําน้ํามันหอมระเหยที่คัดเลือกไวจากผลการทดลองเบื้องตนมาผสมในอาหารเลี้ยงเชื้อ PDA ใหมีระดับ
ความเขมขนของน้ํามันหอมระเหยที่แตกตางกัน จากนั้นนํา P. grisea ไอโซเลท DOAC 0918 มาเลี้ยงบนอาหาร
ดังกลาว บมเชือ้ ที่อุณหภูมิหองเปนเวลา 14 วัน บันทึกรอยละการยับยั้งการเจริญของ P. grisea
เลือกใชแผนการทดลองแบบ Factorial in CRD มี 2 ปจจัย คือ ชนิดสารทดสอบ และ ความเขมขนของ
สารทดสอบ ชนิดสารทดสอบมีจํานวน 3 ชนิด น้ํามันหอมระเหยจากตะไครหอม น้ํามันหอมระเหยจากขา และ
คารเบนดาซิม ความเขมขนของสารทดสอบมีจํานวน 9 ระดับ ดังนี้ 0, 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, และ
400 ppm ทําการทดลอง 4 ซ้าํ นําคารอยละการยับยั้งการเจริญของเสนใยเชื้อรามาวิเคราะหความแปรปรวนและ
เปรียบเทียบคาเฉลี่ยโดยใชโปรแกรมวิเคราะหขอมูล Statistix 8.0
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ผลและวิจารณผลการทดลอง
ประสิทธิภาพของน้ํามันหอมระเหยจากพืชในการควบคุมการเจริญของ P. grisea
จากการวิเคราะหความแปรปรวนคารอยละการยับยั้ง P. grisea ของสารทดสอบที่ระดับความเขมขน
เดียวกันคือ 750 ppm สารทดสอบมีดังนี้ น้ํามันหอมระเหยที่สกัดจากเหงากระชาย เหงาขิง เหงาขา เหงาขมิ้น
ตนตะไคร ตนตะไครหอม เปลือกมะกรูด คารเบนดาซิม และน้ํากลั่น (ชุดควบคุม) พบวา ชนิดสารทดสอบมีผลใน
การยับยั้งการเจริญของ P. grisea แตกตางกันทางสถิติอยางมีนัยสําคัญยิ่ง สวนรอยละในการยับยั้งการเจริญ
ของเชื้อราทั้ง 2 ไอโซเลทไมมีความแตกตางกันทางสถิติ เมื่อพิจารณาปฎิสัมพันธระหวางชนิดของสารทดสอบ
และไอโซเลทของเชื้อ พบวามีปฎิสัมพันธตอกัน
การยับยั้งการเจริญของ P. grisea เปนผลจากทั้งชนิดสารทดสอบและไอโซเลทของเชื้อ โดยกลุมทดลอง
ที่มีคารอยละการยับยั้งการเจริญของ P. grisea สูงที่สุด คือกลุมที่ใชนา้ํ มันหอมระเหยจากตะไครหอม ขา และ
คารเบนดาซิม มีคารอยละการยับยั้งการเจริญของ P. grisea ไอโซเลท DOAC 0918 และ DOAC 1924 สูงถึง
100 เปอรเซ็นต (Table 1) รองลงมาคือน้ํามันหอมระเหยจากมะกรูด ขมิ้น ขิง กระชาย และตะไคร และพบวามี
ความแตกตางกันในการยับยัง้ การเจริญของเชื้อทั้ง 2 ไอโซเลทในชุดทดลองที่ใชน้ํามันหอมระเหยมะกรูด
น้ํามันหอมระเหยจากพืชสมุนไพรทั้ง 7 ชนิด สามารถยับยั้งการเจริญของ P. grisea ไดทั้ง 2 ไอโซเลท
แตมีประสิทธิภาพในการยับยัง้ แตกตางกัน โดยน้ํามันหอมระเหยจากตะไครหอมและขามีประสิทธิภาพสูงที่สุด
ในขณะที่น้ํามันหอมระเหยจากมะกรูด ขมิ้น ขิง กระชาย และตะไครมีประสิทธิภาพต่ํากวามาก ทั้งนี้อาจเนื่องจาก
น้ํามันหอมระเหยจากตะไครหอมและขาอาจมีสารออกฤทธิ์ที่มีคุณสมบัตใิ นการยับยั้ง P. grisea ปริมาณมากเมื่อ
สกัดโดยวิธีกลั่นดวยน้ํา สวนน้ํามันหอมระเหยจากมะกรูด ขมิ้น ขิง กระชาย และตะไครหอม สารออกฤทธิ์ที่มีผล
ในการยับยั้งการเจริญของ P. grisea อาจมีปริมาณนอยมากเมื่อสกัดดวยวิธีเดียวกัน เชนผลจากการศึกษาของ
Richter and Schellenberg (2007) ที่พบวาองคประกอบและปริมาณของน้ํามันหอมระเหยของพืชสมุนไพรแต
ละชนิดมีความแตกตางกันเมื่อสกัดดวยวิธีที่แตกตางกันระหวางกลั่นไอน้ํา สกัดดวยตัวทําละลาย สกัดดวยของ
ไหลความดันสูง และสกัดดวยของไหลวิกฤติยิ่งยวด
น้ํามันหอมระเหยจากขาและตะไครหอมมีประสิทธิภาพในการยับยั้งการเจริญของ P. grisea สูงที่สุด
เมื่อเปรียบเทียบกับพืชชนิดอืน่ Nakahara et al. (2003) ศึกษาองคประกอบของน้าํ มันหอมระเหยจากตะไคร
หอมที่สกัดดวยวิธีกลั่นไอน้ํา พบองคประกอบหลักคือ geraniol (35.7%) trans-citral (22.7%) cis-citral
(14.2%) geranyl acetate (9.7%) citronellal (5.8%) citronellol (4.6%) linalool (1.3%) เปนตน โดย
citronellal และ linalool มีประสิทธิภาพในการยับเชื้อเชื้อราทดสอบอยางสมบูรณที่ความเขมขน 112 ppm
สอดคลองกับ Aguiar et al. (2014) ที่รายงานวา citronellal ที่สกัดจากตะไครหอมยับยั้งการเจริญของเสนใย
และการสรางสปอร P. grisea, Aspergillus spp. และ Colletotrichum musae สวนน้ํามันหอมระเหยของขานั้น
Nampoothiri et al. (2016) ไดพบวาองคประกอบที่พบมากคือ 1,8-cineole (32.9 %) α-terpineol (12.7 %)
และ germacrene-D (6.1 %) ซึ่งมักพบในพืชสมุนไพรหลายชนิดและมีบทบาทสําคัญในการยับยั้งการเจริญของ
เชื้อราและแบคทีเรียสาเหตุโรคพืชหลายชนิด (Morcia et al., 2012; Mashigo et al., 2015)
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Table 1 Mycelial growth of P. grisea isolates DOAC 0918 and DOAC 1924 on PDA containing plant
essential oils.
Essential oil
% mycelial growth of P. grisea isolates
Isolate DOAC 0918
Isolate DOAC 1924
Sterile water (Control)
0a
0a1/
Lemongrass oil
13.92bcd
11.07b
11.90bc
Galingale oil
14.28bcd
Ginger oil
15.47bcd
17.5de
15.83cde
Turmeric oil
19.88fe
Kaffir lime oil
14.28bcd
21.78f
Citronella grass oil
100g
100g
Galangal oil
100g
100g
100g
Carbendazim
100g
CV%
3.65
F-test
**
1/ Means followed by different letters are significantly different according to Duncan Multiple Range
Test (P<0.01).
ประสิทธิภาพการยับยั้งการเจริญของ P. grisea ของน้ํามันหอมระเหยจากพืชและคารเบนดาซิม
น้ํามันหอมระเหยจากตะไครหอม ขา และคารเบนดาซิม ทีค่ วามเขมขน 9 ระดับ ตั้งแต 0-400 ppm มี
ความแตกตางทางสถิติอยางมีนัยสําคัญยิ่งในการยับยั้งการเจริญของ P. grisea ไอโซเลท DOAC 0918 ในแตละ
ระดับความเขมขนของสารทดสอบ โดยพบปฎิสมั พันธระหวางชนิดสารทดสอบกับระดับความเขมขนของสาร
ทดสอบ ซึ่งพบวาคารเบนดาซิมที่ความเขมขน 50 ppm ขึ้นไป มีประสิทธิภาพในการยับยั้งการเจริญของ P.
grisea สูงที่สุด (คาเฉลี่ยรอยละการยับยั้ง เทากับ 100%) ไมแตกตางจากน้ํามันหอมระเหยจากขาและตะไคร
หอม มีคาเฉลี่ยรอยละการยับยั้งเทากับ 100% เมือ่ ใชน้ํามันหอมระเหยที่ความเขมขนต่ําสุด 150 ppm และ 350
ppm ตามลําดับ
คารเบนดาซิม เปนสารปองกําจัดเชื้อราโรคพืชในกลุม Methyl benzimidazole carbamate การที่คาร
เบนดาซิมมีประสิทธิภาพในการยับยั้ง P. grisea สูงเนื่องจากไปขัดขวางการสรางและการรวมตัวของ spindle
microtube สงผลใหยับยั้งหรือหยุดการแบงเซลลของเชื้อรา (Yang et al., 2011) ในขณะที่กลไกการของน้ํามัน
หอมระเหยจากตะไครหอมในการยับยั้งเชื้อราเกี่ยวของกับการเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาบริเวณผนังเซลลและ
การรบกวนกิจกรรมของเอนไซมที่เกี่ยวของกับการสังเคราะหผนังเซลล (Romagnoli et al., 2005; Sharma and
Tripathi, 2008) สวนน้ํามันหอมระเหยของขา ไมพบรายงานกลไกการยับยั้งเชื้อราสาเหตุโรคของสารสําคัญจาก
ขาที่ชัดเจน แตมีการตั้งสมมุตฐิ านวาอาจจะเกี่ยวของกับการทําลายผนังเซลล ทําลายเยื่อหุมเซลล และเยื่อหุมไม
โตรคอนเดรีย (Bakkali et al., 2008)
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Table 2 Effect off citronella grass oil, galaangal oil and carbendazim
m on myceliaal growth of P.
P grisea
isolaate DOAC 09918.
p essentiaal oil at differrent concentrration
The inhibition efficieency (%) of plant
on P.
P grisea (ppm
m)
02/ 50
5
100
150 200
2550
300
350 400
Citronella grasss 0a1/ 0a
0a
5.95b 14.52c 222.26d 25.233e 100f 100f
Gaalangal
0a 0a
25.233e 100f 100f
1000f
100f
100f 100f
Caarbendazim
0a 100f 100f
1000f
100f
100f 100f
100f 100f
CVV%
2.93
F-teest
**
1/ Means followwed by differrent letters arre significanttly different according
a
to Duncan Multiple Range
Teest (P<0.01).

Plaant essential
oil

ccitronella grasss oil
ggalangal oil
ccarbendazim
0

50

100

1500 200 250
conncentration (ppm)

3000

350

400

Figuure 1 The myycelial growthh of P. griseaa isolate DOAAC 0918 on PDA
P mediumm amended with
w plant
esseential oils.

สรุป
น้ํามันหออมระเหยของพืพืชสมุนไพร 7 ชนิด คือ กระะชาย ขิง ขา ขมิ้น ตะไคร ตะไครหอม และมะกรูด ที่
ความมเขมขน 750 ppm มีประสิทธิ
ท ภาพในการรยับยั้งเชื้อรา P. grisea แตกตางกัน น้ํามั นหอมระเหยจจากขาและ
ตะไคครหอม มีประะสิทธิภาพในกการยับยั้งการเจจริญของเชื้อรา
ร P. grisea สูงที่สุด ในขขณะที่น้ํามันหอมระเหยของ
มะกรูด ขมิ้น ขิง กระชาย และตะไคร มีประสิททธิภาพในการรยับยั้งเชื้อรา P.
P grisea ต่ํากกวาตามลําดับ
ท ภาพของน้ําามันหอมระเหยจากขาและตตะไครหอม กับั สารเคมีคารเบนดาซิม ที่
เมื่อเปรียบเทียบประสิทธิ
ระดับบความเขมขน 0-400 pppm พบวาสารรเคมีคารเบนดดาซิมมีประสิทธิ
ท ภาพการยับบยั้งการเจริญของเชื
ข ้อรา P.
griseea สูงที่สุด สาามารถยับยั้งการเจริ
ก
ญของเชืชื้อราไดอยางสสมบูรณที่ควาามเขมขนตั้งแตต 50 ppm ในนขณะที่น้ํามัน
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หอมระเหยจากขาตองใชระดับความเขมขนที่เพิ่มขึ้นจนถึง 150 ppm และน้ํามันหอมระเหยจากตะไครหอมตอง
ใชระดับความเขมขนที่เพิ่มขึ้นเปน 350 ppm จึงสามารถยับยั้งการเจริญของเชื้อราไดอยางสมบูรณ
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การพัฒนาวิธีการผลิตเมล็ดพันธุขาวลูกผสมในระบบ 3 สายพันธุ พันธุ KUH3
Development of Methods for F1 Seed Production of KUH3 Three-Line Hybrid Rice
กิตติศักดิ์ พาหุ1* ธานี ศรีวงศชัย1 และ ประภา ศรีพิจิตร1
Kittisak Phahu1*, Tanee Sreewongchai1 and Prapa Sripicchitt1

บทคัดยอ
ขาวลูกผสมเปนหนึ่งในความกาวหนาทางดานเทคโนโลยีทางการเกษตรเพื่อใชเพิ่มผลผลิตตอพื้นที่ ขาวลูกผสมที่
ดีนอกจากตองมีศักยภาพในการใหผลผลิตสูงแลวยังตองผลิตเมล็ดพันธุคุมคาในเชิงการคาไดดวย การทดลองนี้มี
วัตถุประสงคเพื่อศึกษาวิธีการผลิตเมล็ดพันธุขาวลูกผสมพันธุ KUH3 ซึ่งมีสายพันธุ IR80151A และ KUR4-116 เปนสาย
พันธุแมและสายพันธุพอตามลําดับ โดยมีปจจัยที่ศึกษา 3 ปจจัย ไดแก ปจจัยที่ 1 (main plot) คือ การปลูกสายพันธุพอ
พรอมกับสายพันธุแม และการปลูกสายพันธุพอเหลื่อมกับสายพันธุแม-5, 0 และ 5 วัน ปจจัยที่ 2 (sub plot) คือ ระยะปลูก
ของแถวสายพันธุพอและสายพันธุแมเทากันที่ 20 เซนติเมตร และระยะปลูกของแถวสายพันธุพอ 30 เซนติเมตร สวนแถว
ของสายพันธุแม 15 เซนติเมตร และปจจัยที่ 3 (sub-sub plot) คือ อัตราสวนระหวางแถวของสายพันธุแม (A line) และแถว
ของสายพันธุพอ (R line) จํานวน 4 อัตราสวน ไดแก 4:2, 6:2, 8:2 และ 10:2 จากการศึกษา พบวาการปลูกสายพันธุพอ
พรอมกับสายพันธุแม และการปลูกสายพันธุพอเหลื่อมกับสายพันธุแมทั้งสามแบบมีผลผลิตเมล็ดพันธุของขาวลูกผสมไม
แตกตางกัน ขณะที่การใชระยะปลูกของแถวสายพันธุพอ 30 เซนติเมตร สวนแถวของสายพันธุแม 15 เซนติเมตร รวมกับ
การใชอัตราสวนระหวางแถวของสายพันธุแมและแถวของสายพันธุพอ เปน 6:2 ใหผลผลิตเมล็ดพันธุของขาวลูกผสมสูง
ที่สุด

ABSTRACT
Hybrid rice is one of the agricultural technologies for increasing the production per area. A good hybrid
rice is not only effective to increase yield but also able to economically. The objective of this experiment was to
study suitable methods for F1 hybrid rice seed production of KUH3 (IR80151A×KUR4-116). The experimental
design was split-split plot design in RCBD with 3 factors. The main plot was seeding age of male parent as same
as female parent and difference seeding ages of male parent with 5 days ahead, similar and 5 days behind
compared with a female parent seedling age. The sub plot was spacing of 20 cm for both male and female
parents compare with spacing of 30 and 15 cm for female and male parents respectively. The sub-sub plot was
the row ratio between female and male parent of 4:2, 6:2, 8:2 and 10:2. Results showed that seeding age of male
parent like one seeding age same as female parent, and three seeding ages with -5, 0 and 5 days compare with
female parent did not significant difference affect the seed yield of hybrid variety by spacing of 30 and 15 cm
spacing for female and male parents and between female parent respectively and the row ratio 6:2 were the highest
F1 seed yield.
Key Words: hybrid seed production, spacing, row ratio
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คํานํา
ขา วเปน พื ช เศรษฐกิ จ ที่ มีค วามสํ า คั ญ ของประเทศไทย เนื่ อ งจากสามารถสรา งรายได ม หาศาลเข า
ประเทศ และยังสรางความมั่นคงทางอาหาร (food security) (สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2555) การเพิ่ม
ผลผลิตขาวโดยการเพิ่มพื้นที่เพาะปลูกเปนไปไดยากในปจจุบัน ดังนั้นจึงควรเพิ่มศักยภาพในการผลิตขาวตอ
พื้นที่โดยการนําเทคโนโลยีเขามาใช ขาวลูกผสม (hybrid rice) เปนหนึ่งในความกาวหนาทางดานเทคโนโลยีทาง
การเกษตรเพื่อใชเพิ่มผลผลิตตอพื้นที่ ขาวลูกผสมที่มีการพัฒนาในประเทศไทยสวนใหญเปนขาวลูกผสมระบบ 3
สายพันธุ (three-line hybrid system) ประกอบดวยขาวสายพันธุพอแมทั้งหมด 3 สายพันธุ ไดแก สายพันธุ A (A
line) หรือสายพันธุแมที่มีเพศผูเปนหมันเนื่องจากพันธุกรรมในไซโตพลาสซึม สายพันธุ B (B line) หรือสายพันธุ
รักษาความเปนหมัน (maintainer line) และสายพันธุ R (R line) หรือสายพันธุแกความเปนหมัน (restorer line)
การผลิตเมล็ดพันธุขาวลูกผสมทําโดยการผสมขามระหวางสายพันธุ A ซึ่งทําหนาที่เปนตนแมและสายพันธุ R ซึ่ง
ทําหนาที่เปนตนพอใหละอองเกสร เก็บเกี่ยวเมล็ดพันธุลูกผสมจากตนของสายพันธุ A เมื่อเกษตรกรนําเมล็ดไป
ปลูกตนลูกผสมที่ไดจะไมเปนหมัน สามารถผลิตเมล็ดไดเนื่องจากตนลูกผสมไดรับยีนแกความเปนหมันจากสาย
พันธุ R และแสดงความดีเดนของลูกผสมที่เหนือพอแม (heterosis) ออกมาดวย (Virmani et al., 1997) ในป
พ.ศ. 2554 กรมการขาวไดรับรองพันธุขาวลูกผสมพันธุแรก คือ กขผ1 และตอมาในป พ.ศ. 2556 ไดรับรองพันธุ
ขาวลูกผสมอีกพันธุหนึ่ง คือ กขผ3 (กรมการขาว, 2557) งานวิจัยครั้งนี้ทําเพื่อใหเกษตรกรที่ปลูกขาวไดผลผลิต
นอย เพราะพันธุขาวที่เกษตรกรปลูกในปจจุบันเปนพันธุบริสุทธิ์ (pure line) เกือบทั้งหมด การพัฒนาพันธุขาว
ลูกผสมจึงเปนอีกแนวทางหนึ่งในการเพิ่มผลผลิตขาวของประเทศไทยใหสูงขึ้นได ซึ่งจะสงผลใหเกษตรกรยอมรับ
พันธุลูกผสมมากขึ้น เนื่องจากผลตอบแทนที่เกษตรกรไดจากการจําหนายผลผลิตเพิ่มขึ้น คุมคากับตนทุนที่
เพิ่มขึ้นจากการซื้อเมล็ดพันธุขาวลูกผสมในราคาที่สูง และตองใชเมล็ดพันธุใหมในการปลูกทุกฤดูปลูก จึงควรมี
วิธีการผลิตเมล็ดพันธุขาวลูกผสมที่ใหผลผลิตเมล็ดพันธุสูงที่สุดเพื่อใชเปนขอมูลวางแผนการผลิตเชิงการคาตอไป

อุปกรณและวิธีการ
ปกดําตนขาวสายพันธุ IR80151A ซึ่งทําหนาที่เปนสายพันธุแม และสายพันธุ KUR4-116 ซึ่งทําหนาที่
เปนสายพันธุพอ โดยใชตนกลาอายุประมาณ 22 - 30 วัน ปกดํา 1 ตนตอจับ ระยะปกดํา 20×20 เซนติเมตร และ
15×30 เซนติเมตร (ระยะปลูกของแถวสายพันธุพอ 30 เซนติเมตร สวนแถวของสายพันธุแม 15 เซนติเมตร)
อัตราสวนระหวางจํานวนแถวของสายพันธุแมและสายพันธุพอ เปน 4:2, 6:2, 8:2 และ 10:2 ใสปุยเคมีอัตรา 186-6 กิโลกรัม N-P2O5-K2O ตอไร โดยแบงใส 3 ครั้ง ไดแก 1) กอนปกดํา 1 วัน ใสปุยอัตรา 6-6-6 กิโลกรัม NP2O5-K2O ตอไร 2) หลังปกดํา 30 วัน หรือระยะกําเนิดชอดอก ใสปุยอัตรา 6 กิโลกรัม N ตอไร 3) หลังปกดํา 45
วัน ใสปุยอัตรา 6 กิโลกรัม N ตอไรวางแผนการทดลองแบบ split-split plot design in RCBD ทํา 4 ซ้ํา โดยมี
ปจจัยที่ศึกษาทั้งหมด 3 ปจจัย ดังนี้
ปจจัยที่ 1 (main plot) คือ วิธีการปลูกของสายพันธุพอและแมแบงออกเปน 2 รูปแบบ ไดแก การปลูก
สายพันธุพอพรอมกับสายพันธุแ ม และการปลูกสายพันธุพอเหลื่อมกับสายพันธุแม -5, 0 และ 5 วัน โดยปลูกสาย
พันธุพอกอนสายพันธุแม 5 วัน ตอมาปลูกสายพันธุพอพรอมกับสายพันธุแม และปลูกสายพันธุพอหลังสายพันธุ
แม 5 วัน
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ปจจัยที่ 2 (sub plot) คือ ระยะปลูกของสายพันธุพอและสายพันธุแมมี 2 ระยะ ไดแก ระยะแถวของสาย
พันธุพอ และสายพันธุแมเทากันที่ 20 เซนติเมตร และระยะแถวของสายพันธุพอ 30 เซนติเมตร สวนระยะแถวของ
สายพันธุแม 15 เซนติเมตร
ปจจัยที่ 3 (sub-sub plot) คือ อัตราสวนระหวางจํานวนแถวของสายพันธุแมและสายพันธุพอ
ประกอบดวย 4 อัตราสวน ไดแก 4:2, 6:2, 8:2 และ 10:2
โดยเมื่ อ ต น ข า วสายพั น ธุ แ ม แ ละสายพั น ธุ พ อ อยู ใ นระยะตั้ ง ท อ ง พ น ช อ ดอกด ว ยสารควบคุ ม การ
เจริญเติบโต GA3 ความเขมขน 80 ppm โดยใชเครื่องฉีดพนแบบสะพายหลัง โดยฉีดพนในขณะที่ลมสงบ
ติดตอกัน 2 วัน(ดัดแปลงมาจากวิธีการของ Islam et al., 2005) เมื่อตนขาวอยูในระยะดอกบาน (flowering) ชวย
ผสมเกสรดวยใชเชือกลากผานชอดอกขาวเพื่อกระจายละอองเกสรจากตนสายพันธุพอใหตกลงบนดอกของตน
สายพันธุแม หลังการผสมพันธุและติดเมล็ดแลวเก็บบันทึกขอมูลผลผลิตเมล็ดตอไร และเปอรเซ็นตการติดเมล็ด
ของตนสายพันธุแม ดําเนินการทดลองที่แปลงเกษตรกร อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา ในเดือนมีนาคม –
กรกฎาคม ป 2560

ผลการทดลอง
ผลของวันปลูกสายพันธุพอและสายพันธุแม
จากการศึกษาผลของการปลูกสายพันธุพอพรอมกับสายพันธุแม และการปลูกสายพันธุพอเหลื่อมกับ
สายพันธุแม -5, 0 และ 5 วัน ที่มีตอเปอรเซ็นตการติดเมล็ดและผลผลิตเมล็ดพันธุขาวลูกผสมพันธุ KUH3 พบวา
การปลูกสายพันธุพอพรอมกับสายพันธุแม และการปลูกสายพันธุพอเปนชวงวัน มีผลทําใหเปอรเซ็นตการติด
เมล็ดแตกตางกัน โดยการปลูกสายพันธุพอพรอมกับสายพันธุแม ใหเปอรเซ็นตการติดเมล็ดสูงที่สุดคือ 2.23
เปอรเซ็นต ในขณะที่การปลูกสายพันธุพอเปนชวงวัน ใหเปอรเซ็นตการติดเมล็ดต่ําที่สุดคือ 2.01 เปอรเซ็นต
(ตารางที่ 1) เมื่อพิจารณาถึงผลผลิตเมล็ดพันธุตอไรของขาวลูกผสมพันธุ KUH3 พบวาการปลูกสายพันธุพอ
พรอมกับสายพันธุแม และการปลูกสายพันธุพอเปนชวงวัน ไมมีผลทําใหผลผลิตเมล็ดพันธุตอไรแตกตางกัน
Table 1 Seed setting and seed yield of KUH3 rice hybrid from 2 seeding ages of its R lines.
Transplanting of R line
Seeding 1 age
Seeding 3 ages
F-test
CV (%)

Seed setting
(%)1
2.23a1/
2.01b
*
6.12

Seed yield
(kg/rai)1
9.01
8.47
ns
12.44

*

Significant difference of 95%

ns

Non-significant difference

1/

Means in a column followed by the same letters are not significant difference at 95% level of confidence by LSD
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ผลของระยะแถวของสายพันธุพอและสายพันธุแม
จากการศึกษาผลของระยะแถวของสายพันธุพ อและสายพันธุแมที่มีตอเปอรเซ็นตการติดเมล็ดและ
ผลผลิตในการผลิตเมล็ดพันธุขาวลูกผสมพันธุ KUH3 พบวาระยะแถวของสายพันธุพอและสายพันธุแมไมมีผลทํา
ใหเปอรเซ็นตการติดเมล็ดแตกตางกัน เมื่อพิจารณาถึงผลผลิตเมล็ดพันธุตอไรของขาวลูกผสมพันธุ KUH3 พบวา
ระยะแถวของสายพันธุพอและสายพันธุแม มีผลทําใหผลผลิตเมล็ดพันธุตอไรแตกตางกัน โดยระยะแถวของสาย
พันธุพอ 30 เซนติเมตร สวนระยะแถวของสายพันธุแม 15 เซนติเมตร ใหผลผลิต 9.31 กิโลกรัมตอไร ซึง่ มากกวา
ระยะแถวของสายพันธุพอ และสายพันธุแมเทากันที่ 20 เซนติเมตร ทีใ่ หผลผลิต 8.17 กิโลกรัมตอไร (ตารางที่ 2)
Table 2 Seed setting and seed yield of KUH3 rice hybrid from 2 row spacings of its parental lines.
Parental line
(maternal: paternal spacing)
20×20 cm
15×30 cm
F-test
CV (%)

Seed setting
(%)1
2.18
2.06
ns
16.53

Seed yield
(kg/rai)1
8.17b
9.31a1/
*
14.35

*

Significant difference of 95%

ns

Non-significant difference

1/

Means in a column followed by the same letters are not significant difference at 95% level of confidence by LSD

ผลของอัตราสวนระหวางจํานวนแถวของสายพันธุแม และแถวสายพันธุพอ
จากการศึกษาผลของอัตราสวนระหวางจํานวนแถวของสายพันธุแม และสายพันธุพอ ซึ่งประกอบดวย 4
อัตราสวน ไดแก 4:2, 6:2, 8:2 และ 10:2 ที่มีตอเปอรเซ็นตการติดเมล็ดและผลผลิตในการผลิตเมล็ดพันธุขาว
ลูกผสมพันธุ KUH3 พบวาอัตราสวนระหวางจํานวนแถวของสายพันธุแม และสายพันธุพอ ที่แตกตางกัน มีผลทํา
ใหเปอรเซ็นตการติดเมล็ดแตกตางกัน โดยอัตราสวน 6:2 ใหเปอรเซ็นตการติดเมล็ดสูงที่สุดคือ 2.72 เปอรเซ็นต
ในขณะที่อัตราสวน 10:2 ใหเปอรเซ็นตการติดเมล็ดต่ําที่สุดคือ 1.49 เปอรเซ็นต เมื่อพิจารณาถึงผลผลิตเมล็ด
พันธุตอไรของขาวลูกผสมพันธุ KUH3 พบวา อัตราสวนระหวางจํานวนแถวของสายพันธุแม และสายพันธุพอ ที่
แตกตางกัน มีผลทําใหผลผลิตเมล็ดพันธุตอไรของขาวลูกผสมพันธุ KUH3 แตกตางกัน (ตารางที่ 3) โดย
อัตราสวน 6:2 ใหผลผลิตสูงที่สุดคือ 10.61 กิโลกรัมตอไร ในขณะที่อัตราสวน 4:2, 8:2 และ 10:2 ใหผลผลิตต่ํา
ที่สุดและไมแตกตางกันคือ 7.99, 8.40 และ 7.97 กิโลกรัมตอไร ตามลําดับ
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Table 3 The effect of row ratio of A:R lines on Seed setting and seed yield of KUH3 rice hybrid from 4
parental lines ratio.
Row ratio
(maternal: paternal ratio)
4:2
6:2
8:2
10:2
F-test
CV (%)

Seed setting
(%)1
2.31b1/
2.72a
1.96c
1.49d

Seed yield
(kg/rai)1
7.99b
10.61a
8.40b
7.97b

**
16.99

**
13.71

**

Significant difference at 99% level of probability by LSD

1/

Means in a column followed by the same letters are not significant difference at 95% level of confidence by LSD

วิจารณผลการทดลอง
จากการทดสอบวิธีการผลิตเมล็ดพันธุขาวลูกผสมพันธุ KUH3 โดยพิจารณา 3 ปจจัย ไดแก 1) การปลูก
สายพันธุพอพรอมกับสายพันธุแม และการปลูกสายพันธุพอเหลื่อมกับสายพันธุแม -5, 0 และ 5 วัน 2) ระยะแถว
ของสายพันธุพอและสายพันธุแมและ 3) อัตราสวนระหวางจํานวนแถวของสายพันธุแมและสายพันธุพอ การปลูก
สายพันธุพอพรอมกับสายพันธุแมใหเปอรเซ็นตการติดเมล็ดมากกวาการปลูกสายพันธุพอเปนชวงวัน และการปลูก
สายพันธุพอพรอมกับสายพันธุแมใหผลผลิตเมล็ดพันธุไมแตกตางจากการปลูกสายพันธุพอเหลื่อมกับสายพันธุแม
-5, 0 และ 5 วัน (ตารางที่ 1 ) ซึ่งแตกตางจากการศึกษาของ Virmani and Sharma (1993) ที่พบวาการปลูกสาย
พันธุพอเหลื่อมกับสายพันธุแมเปนชวงวัน ทําใหเพิ่มชวงระยะการออกดอกของเกสรสายพันธุพอยาวนานขึ้น ทํา
ใหมีเวลาในการผสมเกสรระหวางสายพันธุพอและสายพันธุแมนานขึ้น
ในสวนของระยะแถวของสายพันธุพอและสายพันธุแม พบวาระยะแถวของสายพันธุพอและสายพันธุแม
ไมมีผลทําใหเปอรเซ็นตการติดเมล็ดแตกตางกัน แตระยะแถวของสายพันธุพอ 30 เซนติเมตร ระยะแถวของสาย
พันธุแม 15 เซนติเมตร มีผลทําใหผลผลิตเมล็ดพันธุขาวลูกผสมเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ เมื่อเปรียบเทียบ
กับระยะแถวของสายพันธุพอ 20 เซนติเมตร ระยะแถวของสายพันธุแม 20 เซนติเมตร (ตารางที่ 2) เนื่องจากระยะ
แถวของสายพันธุแมที่หาง 15 เซนติเมตร มีการเพิ่มจํานวนของตนแมตอพื้นที่มากขึ้น ทําใหไดผลผลิตเมล็ดพันธุ
ที่สูงขึ้น มากกวาระยะแถวของสายพันธุแมที่หาง 20 เซนติเมตร แตจากการทดลองของ Hasan et al. (2010) ได
ศึกษาอัตราสวนระหวางแถวของสายพันธุแมและสายพันธุพอ และระยะหางระหวางตนที่เหมาะสมในการผลิต
เมล็ดพันธุขาวลูกผสม พบวาอัตราสวนระหวางแถวของสายพันธุแมและสายพันธุพอเทากับ 12:2 ระยะแถวของ
สายพันธุพอ 20 เซนติเมตร ระยะแถวของสายพันธุแม 15 เซนติเมตร ใหจํานวนหนอตอกอ อัตราการยืดรวง และ
ผลผลิตเมล็ดพันธุสูงที่สุด ซึ่งเหมือนกับผลการทดลองครั้งนี้ โดยใชระยะแถวของสายพันธุแม 15 เซนติเมตร
อัตราสวนระหวางจํานวนแถวของสายพันธุแมและสายพันธุพอที่ 6:2 มีผลทําใหเปอรเซ็นตการติดเมล็ด
และผลผลิตเมล็ดพันธุสูงที่สุด แตเนื่องจาก ในชวงขาวออกดอก ตนขาวพบกับสภาพแวดลอมที่มีอากาศรอน
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สงผลใหการผสมเกสรไดไมดีเทาที่ควร จึงทําใหตองเทียบกับผลผลิตขั้นต่ําตามเกณฑมาตรฐาน ดังนั้นจึงควรใช
อัตราสวนระหวางจํานวนแถวของสายพันธุแมและสายพันธุพอเปน 6:2 ในการผลิตเมล็ดพันธุของขาวลูกผสม
(ตารางที่ 3 ) สอดคลองกับการศึกษาของ สุชาติ และคณะ (2552) ซึ่งใชอัตราสวนระหวางจํานวนแถวของสาย
พันธุแมและสายพันธุพอ 6:2 ในการผลิตเมล็ดพันธุขาวลูกผสม ทําใหไดผลผลิตเมล็ดพันธุสูงที่สุดคือ 310
กิโลกรัมตอไร สวนการศึกษาของ สุภาพร และคณะ (2554) พันธุพอในการผลิตเมล็ดพันธุขาวพบวาอัตราสวน
นธุระหวางจํานวนแถวของสายพันธุแมและสายพัลูกผสม PTT06001H เปน 6:2, 8:2 และ 10:2 ใหผลผลิตไม
แตกตางกัน

สรุป
จากการศึกษาถึงวิธีการผลิตเมล็ดพันธุขาวลูกผสมพันธุ KUH3 พบวา ควรปลูกดวยวิธีการปลูกสายพันธุ
พอพรอมกับสายพันธุแม และใชระยะแถวของสายพันธุพอ 30 เซนติเมตร ระยะแถวของสายพันธุแม 15 เซนติเมตร
และอัตราสวนระหวางจํานวนแถวของสายพันธุแมและสายพันธุพอเปน 6:2
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การทดสอบสมรรถนะการผสมของสายพันธ์ พันธุ์พ่อแม่ เพื่อการปรับปรุงพันธุ์ข้าวลูกผสม
ระบบ 2 สายพันธุ์
Evaluation of Combining Ability in Parental Line for Two Line Hybrids Rice Breeding
สหพล จิ๋ว1* ประภา ศรี พิจิตต์1 และ ธานี ศรี วงศ์ชยั 1
Sahapon Jiw1*, Prapa Sripichitt 1and Tanee Sreewongchai 1

บทคัดย่ อ
การเพิ่มศักยภาพการให้ ผลผลิตของข้ าวต่อพื ้นที่เป็ นสิ่งสาคัญอย่างหนึ่งของการผลิตข้ าว โครงการ
ปรับปรุ งพันธุ์ข้าวลูกผสม ภาควิชาพืชไร่ นา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ พฒ
ั นาสายพันธุ์แม่ ที่มี
ละอองเรณูเป็ นหมัน เนื่ องจากการตอบสนองต่ออุณ หภูมิ (KU-TGMS line) และสายพันธุ์พ่อ (KUR line) เพื่ อ
ทดสอบสมรรถนะการผสมของสายพันธุ์พ่อและแม่ที่ถูกพัฒนาขึ ้นนี ้ โดยใช้ สายพันธุ์แม่ 4 สายพันธุ์ ผสมกับสาย
พันธุ์พ่อ 10 สายพันธุ์ ได้ เมล็ดลูกผสมชัว่ ที่ 1 จานวน 40 คูผ่ สม นาไปปลูกในแปลงทดลอง โดยใช้ แผนการทดลอง
แบบ Augmented in RCBD พบว่า สายพันธุ์ KU-TGMS1 และสายพันธุ์พ่อ R3-79 มีสมรรถนะการผสมทั่วไป
สูงสุด เท่ากับ 3.42 และ 4.80 ตามลาดับ เมื่อพิ จารณาสมรรถนะการผสมเฉพาะ คู่ผสมระหว่างสายพันธุ์ KUTGMS1 กับ R1-18 และ คู่ผสมระหว่าง KU-TGMS 3 กับ R9-271 มีค่าสมรรถนะการผสมเฉพาะสูงสุด เท่ากับ
8.60 และ 6.99 ตามลาดับ และแสดงค่า ความดีเด่นของลูกผสมเหนือสายพันธุ์เปรี ยบเทียบ RD49 ที่เป็ นพันธุ์
การค้ า เท่ากับ 46.14 และ 34.93 ตามลาดับ คูผ่ สมเหล่านี ้เหมาะสาหรับการนาไปพัฒนาเป็ นพันธุ์การค้ าต่อไป

ABSTRACT
Increasing the yield potential of rice per area is one of the important aspects of rice
production. KU-TGMS lines with temperature response for sterile pollen and restorer lines (R lines)
were developed by the Hybrid Rice Breeding Program, Department of Agronomy, Faculty of
Agriculture, Kasetsart University.The objective of this study was to evaluation the combining ability of
4 KU-TGMS lines and 10 R lines. Total 40 F1hybrids, their parents and check varieties were planted in
field condition by using the augmented in RCBD experimental design. The result showed that
KU-TGMS1 and R3-79 having high general combining ability with value 3.42 and 4.80, respectively.
The highest specific combining ability was found in cross between KU-TGMS1/R1-18 and
KU-TGMS3/R9-271 with 8.60 and 6.99, respectively. This F1 hybrid showed standard heterosis value
comparing to the commercial variety, RD49, which was 46.14 and 34.93 percentage, respectively.
These fore, these parental lines can be used to develop commercial F1 hybrids.
Key word: hybrid rice, combining ability, two line hybrid rice
* Corresponding author; e-mail address: agronomy38@gmail.com
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คานา
ข้ าวลูกผสม (hybrid rice) เป็ นอีกหนึ่งวิธีการในการเพิ่ มศักยภาพการให้ ผลผลิตของข้ าวต่อพื น้ ที่ เพิ่ ม
มากขึ ้น โดยใช้ ประโยชน์จากความดีเด่นของลูกผสม (hybrid vigor) ซึง่ ข้ าวลูกผสมที่ดีจะมีศกั ยภาพในการให้ ผล
ผลิตสูงกว่าพันธุ์บริ สทุ ธิ์ที่ดีที่สดุ อย่างน้ อย 15-20 เปอร์ เซ็นต์ภายใต้ สภาพแวดล้ อมเดียวกัน โดยนักพันธุศาสตร์
เรี ยก ปรากฏการณ์ ที่ลูกผสมชั่วที่ 1 ที่เกิดจากการผสมระหว่างพ่อแม่ 2 พันธุ์ ที่มีพันธุกรรมไม่เหมือนกัน แสดง
ความแข็งแรง การเจริ ญเติบโต ความมีชีวิต ความสามารถในการให้ ผลผลิต ความต้ านทานต่อสภาพแวดล้ อมที่
ไม่เหมาะสม คุณภาพของเมล็ด และลักษณะอื่น ๆ ที่ดีกว่าพ่อแม่ ว่า ความดีเด่นของลูกผสม (hybrid vigor หรื อ
heterosis) ซึ่งการแสดงออกของลูกผสมชั่วที่ 1 ที่ มีความดีเด่นมากกว่าพ่อแม่ในบางลักษณะ เรี ยกว่า ความ
ดีเด่นในทางบวก (positive heterosis) และ ความดีเด่นที่ น้อยกว่าพ่อแม่ในบางลักษณะ เรี ยกว่า ความดีเด่น
ในทางลบ (negative heterosis) (Virmani et al., 1997) ทั ง้ นี ใ้ นด้ า นการปรั บ ปรุ งพั น ธุ์ พื ช ความดี เด่ น ของ
ลูกผสม สามารถได้ ใน 3 แบบ ได้ แก่ 1) ความดีเด่นของลูกผสมเหนือค่าเฉลี่ยของพ่อแม่ (mid-parent heterosis,
HM) 2) ความดี เด่น ของลูก ผสมเหนื อพ่ อหรื อแม่ที่ ดีก ว่า (heterobeltiosis, HBP) เพื่ อประเมิ น ความดี เด่น ของ
ลูกผสมชัว่ ที่ 1 เหนือสายพันธุ์พ่อแม่ เพื่อประเมินความแตกต่างทางพันธุกรรมของสายพันธุ์พ่อแม่ และ 3) ความ
ดีเด่นของลูกผสมเหนื อพันธุ์มาตรฐาน (standard heterosis, HCK) เพื่ อประเมินความดีเด่นของลูกผสมชั่วที่ 1
เหนื อพันธุ์การค้ า เพื่ อการผลิตข้ าวลูกผสมเชิงการค้ า (Yuan et al., 2003) ดังนัน้ ปรากฏการณ์ ที่ข้าวลูกผสม
แสดงออกถึงลักษณะทางพันธุกรรมที่รวมกันแล้ วให้ ผลผลิตที่ดีกว่าพันธุ์พ่อแม่ จึงจัดเป็ นความดีเด่นของลูกผสม
เช่นกัน (วรวิทย์, 2533) และอีกปั จจัยที่สาคัญในการผลิตลูกผสมชัว่ ที่ 1 คือ การคัดเลือกพ่อแม่ที่เหมาะสม เนื่อง
ด้ วยพื ช แต่ ล ะพั น ธุ์ ห รื อ สายพั น ธุ์ มี ค วามสามารถในการให้ ลู ก ผสมที่ แ ตกต่ า งกั น ขึ น้ กั บ สมรรถนะหรื อ
ความสามารถในการผสมพันธุ์(combining ability) (รังสฤษฏ์ , 2539) สามารถแบ่งได้ เป็ น 2 แบบคือ สมรรถนะ
การผสมทัว่ ไป (General Combining Ability: GCA) เป็ นความสามารถของพันธุ์พืชหนึง่ ผสมข้ ามกับพันธุ์พืชอื่นๆ
แล้ วให้ เฉลี่ยของลูกผสมอยู่ในเกณฑ์ ดี เป็ นผลเนื่องจากปฏิ กิริยาของยี นผลบวก (additive gene effect) และ
สมรรถนะการผสมเฉพาะ (Specific Combining Ability: SCA) เป็ นความสามารถของพันธุ์พืชหนึ่งผสมข้ า มกับ
พื ช พั น ธุ์ ห นึ่ ง แล้ วให้ เฉลี่ ย ของลูก ผสมอยู่ใ นเกณฑ์ ดี เป็ น ผลเนื่ องจากปฏิ กิ ริย าของยี น แบบไม่ เป็ น ผลบวก
(nonadditive gene effect) ได้ แก่ ปฏิ กิริยาของยีนแบบข่ม (dominant) แบบข่มเกิน (overdominant) และการ
ข่มข้ ามคู่ (epistasis)(Spraque and Tutam, 1942) โดยทั่วไปการคัดเลือกพ่ อแม่ที่ เหมาะสมในการผลิ ต ข้ าว
ลูกผสมชัว่ ที่ 1 ข้ าวลูกผสมทังหมดมี
้
ความดีเด่นกว่าสายพันธุ์แท้ ทังในลั
้ กษณะผลผลิตและองค์ประกอบผลผลิต
โดยที่ความดีเด่นของลักษณะองค์ประกอบผลผลิตที่เกี่ยวข้ องกับลักษณะจานวนรวงต่อต้ น ความยาวรวง จานวน
เมล็ดต่อรวง และนา้ หนัก 1,000 เมล็ด ส่งผลให้ ข้าวลูกผสมมีความดีเด่นในลักษณะผลผลิต ดังนัน้ การคัดเลือก
จากลักษณะองค์ประกอบผลผลิตจะช่วยเพิ่มผลผลิตได้ (Joshi, 2000) ประเทศไทยเริ่ มงานวิจยั และพัฒนาพันธุ์
ข้ าวลูกผสมตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2522 ด้ วยความร่ วมมือกับสถาบัน วิจัยข้ าวระหว่างประเทศ (IRRI) ในการวิจัยและ
พัฒนาพันธุ์ข้าวลูกผสมระบบ 3 สายพันธุ์ ซึง่ เป็ นสายพันธุ์นาเข้ ามานันมี
้ การปรับตัวได้ ไม่ดีกบั สภาพแวดล้ อมของ
ประเทศไทย จึงมีการพัฒนาสายพันธุ์พ่อ-แม่อย่างต่อเนื่องมาจนถึงปั จจุบนั เพื่อให้ ได้ สายพันธุ์ที่สามารถปรับตัว
เข้ ากับสภาพแวดล้ อมของประเทศไทยได้ ดี สาหรับใช้ ในการผลิตข้ าวลูกผสมระบบ 3 สายพันธุ์ และระบบ 2 สาย
พันธุ์ (บริ บูรณ์ และ ปั ทมา, 2550) ในการผลิตลูกผสมด้ วยระบบ 2 สายพันธุ์ โดยที่สายพันธุ์ (restorer line; R
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line) มี เพศผู้ ปกติ ข ณะที่ ส ายพั น ธุ์ แ ม่ มี เพศผู้ เป็ น หมัน เนื่ อ งจากการตอบสนองต่ อ อุณ หภู มิ (temperaturesensitive genic male sterility ;TGMS) ซึง่ จะแสดงความเป็ นหมันของเพศผู้เมื่อปลูกในสภาพที่มีอณ
ุ หภูมิสงู แต่
ถ้ าปลูกในสภาพอุณหภูมิต่าจะไม่หมัน (Virmani et al., 1997) ดังนัน้ ถ้ าต้ องการเพิ่มปริ มาณเมล็ดของสายพันธุ์
TGMS ไว้ ใช้ ปลูกในฤดูถดั ไป จึงควรปลูกสายพันธุ์ TGMS ในสภาพอุณหภูมิต่า แต่ถ้าต้ องการใช้ สายพันธุ์ TGMS
เป็ นต้ นแม่ในการผลิตเมล็ดพันธุ์ลกู ผสมก็ต้องปลูกสายพันธุ์ TGMS ในสภาพที่มีอณ
ุ หภูมิสงู เพื่อชักนาเพศผู้เป็ น
หมัน (Yuan et al., 2003) ซึ่งลักษณะที่ ไม่สร้ างละอองเรณู จากการตายของเซลล์ เกิ ดขึน้ (programmed cell
death) ทาให้ ไม่มีการสร้ างละอองเรณู ในอับละอองเรณู (Zhang and Wilson 2009) ระบบนี จ้ ึงเหมาะสมกับ
สภาพแวดล้ อมของประเทศไทยดี ทาให้ มีการถ่ายทอดลักษณะ TGMS แบบไม่มีการสร้ างละอองเรณูส่ขู ้ าวไทย
พันธุ์ชยั นาท1 สุพรรณบุรี1 และปทุมธานี1 โดยการปรับปรุ งพันธุ์แบบผสมกลับร่ วมกับการใช้ เครื่ องหมายโมเลกุล
ในการคัดเลือก เพื่อสร้ างสายพันธุ์ TGMS สาหรับการใช้ พฒ
ั นาข้ าวลูกผสมระบบ 2 สายพันธุ์ (Sreewongchai et
al., 2014)
การศึกษาครัง้ นี ้ เพื่อทดสอบสมรรถนะการผสมของสายพันธุ์ แม่ (KU-TGMS) ที่มีละอองเรณูเป็ นหมัน
เนื่ องจากการตอบสนองต่ออุณ หภูมิ และสายพันธุ์พ่อ (KUR line) ที่ พัฒ นาขึน้ จากโครงการปรั บปรุ งพันธ์ ข้าว
ลูกผสม ภาควิชาพืชไร่ นา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อประเมินสมรรถนะการผสมของสายพันธุ์
พ่อแม่ ที่มีสมรรถนะการผสมทัว่ ไปดี และหาคูผ่ สมที่มีสมรรถนะการผสมเฉพาะดี เหมาะสาหรับการผลิตเป็ นพันธุ์
ลูกผสมทางการค้ าต่อไป

อุปกรณ์ และวิธีการ
1. การสร้ างลูกผสมชั่วที่ 1
1.1 ปลูกข้ าวสายพันธุ์แม่จานวน 4 สายพันธุ์ ได้ แก่ KU-TGMS 1, KU-TGMS 3, KUT 3-27 และ KUT
5-4 และสายพั น ธุ์ พ่ อ จ านวน 10 สายพั น ธุ์ ได้ แ ก่ KUR1-18, KUR1-31, KUR3-102, KUR3-79, KUR4-120,
KUR4-137, KUR7-197, KUR7-238, KUR9-271 และ KUR9-288 โดยแบ่งปลูกเป็ นช่วงเว้ นวันปลูกห่างกัน 10
วันต่อรอบ ซึง่ การปลูกข้ าวจะปลูกลงในกระถางและตังไว้
้ ในสภาพโรงเรื อนทดลองภาควิชาพืชไร่ นา คณะเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
1.2 เมื่อดอกข้ าวพร้ อมรั บการผสม ตรวจความเป็ นหมันของละอองเกสรของต้ นแม่ ด้ วยวิธีการย้ อมสี
ละอองเรณูด้วยสารละลาย I2-KI ภายใต้ กล้ องจุลทรรศน์ ละอองเรณูที่หมันแสดงลักษณะย้ อมไม่ติดสี แล้ ว ผสม
ข้ าวด้ วยวิธีการ นาละอองเรณูของต้ นพันธุ์พ่อมาผสมพันธุ์กับช่อดอกของต้ นพันธุ์แม่ ในช่วงเช้ าเวลาประมาณ
09.00-11.00 น.โดยผสมแบบพบกันหมดระหว่างกลุ่ม (factorial meatting design) แล้ วคลุมช่อดอกไว้ ด้วยถุง
กระดาษ
1.3 หลังจากการผสมพันธุ์และติดเมล็ดประมาณ 1 เดือน เก็บเมล็ดที่ได้ จากการผสมมาใช้ ในการปลูก
ทดสอบในสภาพแปลงต่อไป
2. การทดสอบในสภาพแปลงทดลอง
ปลูกข้ าวลูกผสมทัง้ 40 สายพันธุ์ สายพันธุ์พ่อแม่ และพันธุ์เปรี ยบเที ยบได้ แก่ ปทุมธานี 1 ชัยนาท 1
สุพรรณบุรี 1 พิษณุโลก 1 และกข49 ในแปลงเกษตรกร อาเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรี อยุธยา ระหว่างเดือน
มิถุน ายน-ตุลาคม พ.ศ.2559 แปลงย่อยขนาด 3×2 เมตร ระยะปลูก20×20 เซนติเมตร แผนการทดลองแบบ
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Augmented design in RCBD เก็บข้ อมูลลักษณะทางการเกษตรและผลผลิต เพื่ อการประเมินสมรรถนะการ
ผสมของสายพันธุ์พ่อแม่
3. การทดสอบสมรรถนะการผสม
ประเมินสมรรถนะการผสมทั่วไป (general combining ability, GCA) และสมรรถนะการผสมเฉพาะ
(specific combining ability, SCA) ของสายพั น ธุ์ พ่ อ -แม่ ประเมิ น ความดี เด่ น ของในลัก ษณะผลผลิ ต และ
วิเคราะห์ทางสถิติโดยโปรแกรม Agresearch version 7.01

ผลและวิจารณ์ ผลการทดลอง
จากการประเมินสมรรถนะการผสมของสายพันธุ์แม่และสายพันธุ์พ่อที่เป็ นข้ าวสายพันธุ์ไทย ที่พัฒนา
จากโครงการปรับปรุ งพันธุ์ข้าวลูกผสม ภาควิชาพืชไร่ นา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยใช้ สายพันธุ์
แม่จานวน 4 สายพันธุ์ผสมกับสายพันธุ์พ่อ 10 สายพันธุ์ เพื่อการประเมินและคัดเลือกสมรรถนะการผสมทัว่ ไป
และสมรรถนะการผสมเฉพาะของสายพัน ธุ์แม่และสายพันธุ์พ่ อ โดยการวิเคราะห์ ความแตกต่างทางสถิ ติใน
ลักษณะผลผลิตค่าเฉลี่ยต่อต้ น พบว่า พันธุ์ (variety) สายพันธุ์พ่อแม่กับลูกผสม (parent vs crosses) มีความ
แตกต่างทางสถิติอย่างมีนยั สาคัญที่ 0.01 ส่วนลูกผสม (crosses) และสายพันธุ์พ่อ (male) มีความแตกต่างทาง
สถิติอย่างมีนยั สาคัญที่ 0.05 และ สายพันธุ์พ่อแม่ (parent) สายพันธุ์แม่ (female) และสายพันธุ์พ่อผสมกับสาย
พันธุ์แม่ (M×F) ไม่แตกต่างทางสถิติในลักษณะผลผลิตต่อต้ น (กรัม/ต้ น) (Table 1)
Table 1 The analysis of variance of yield per plant (g/plant)
SOV

df
53
39

SS
7187.53
1839.09

MS
135.61
47.15

F
4.81**
1.67*

13

170.86

13.14

Male
Female

9

427.13

142.37

0.46
4.14*

3

483.77

53.75

1.53

M×F

1

928.17

34.37

Parent VS Crosses

1

5177.57

5177.57

1.21
183.65**

Varieties
Crosses
Parent

ns

ns
ns

*, ** and ns indicate significant at P≤ 0.05, P≤0.01 and not significant, respectively.

เมื่อทาการประเมินสมรรถนะการผสมของสายพันธุพ่อแม่ สายพันธุ์ที่ให้ ค่าสมรรถนะการผสมทั่วไปสูง
ที่สดุ คือ สายพันธุ์ KU-TGMS1 และสายพันธุ์ R3-79 เท่ากับ 3.42 และ 4.80 ตามลาดับ ขณะที่สายพันธุ์ KUT327 และสายพันธุ์ R1-31 ให้ คา่ สมรรถนะการผสมทัว่ ไปต่าสุด เท่ากับ -2.36 และ -3.24 ตามลาดับ เมื่อพิจารณา
สมรรถการผสมเฉพาะ พบว่าคู่ผ สมระหว่าง KU-TGMS1 กับ R1-18 และ มีค่าสมรรถนะการเฉพาะสูง ที่ สุด
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เท่ากับ 8.60 ส่วนคู่ผสมที่ให้ สมรรถนะการผสมเฉพาะต่า ที่สดุ คือ คู่ผสมระหว่าง KU-TGMS1 กับ R9-271 มีค่า
เท่ากับ -6.94 (Table 2)
Table 2 The analysis of variance of GCA and SCA from yield per plant
Male
Female
KU-TGMS1
KU-TGMS3
KUT3-27
KUT5-4
GCA

R118
8.60
-3.38
-2.04
-3.18
-2.46

R1- R3- R3- R4- R4- R7- R7- R9- R9GCA
31
102 79 120 137 197 238 271 288
-2.99 1.13 -5.87 -0.13 -1.53 2.24 0.85 -6.94 4.62 3.42
3.73 -3.29 3.34 -3.81 0.23 -1.56 1.35 6.99 -3.59 0.79
-0.55 5.14 2.52 2.53 1.35 -5.10 0.84 -1.94 -2.75 -2.36
-0.19 -2.98 0.02 1.41 -0.06 4.42 -3.04 1.89 1.71 -1.85
-3.24 1.05 4.80 -2.64 1.92 2.74 -0.66 -0.78 -0.71

SE of GCA for female and male =1.1873 and 1.8772, respectively.
SE of SCA for F1 hybrids =3.7545

จากตารางแสดงค่าเฉลี่ยของผลผลิตต่อต้ นของลูกผสมทัง้ 40 คู่ผสม พบว่า คู่ผสมที่ให้ ผลผลิตต่อต้ น
สูงสุด เท่ากับ 33.35 กรัมต่อต้ น เป็ นคู่ผสมที่มีสมรรถนะการผสมเฉพาะสูงที่สุด คือคู่ผสมระหว่าง KU-TGMS1
กับ R1-18 และคู่ผ สมที่ ร องลงมา คื อ คู่ผ สมระหว่าง KU-TGMS3 กับ R3-79 เท่ ากับ 32.72 กรั ม ต่อ ต้ น เมื่ อ
พิจารณาค่าสมรรถนะผสมเฉพาะจะเห็นว่าคูผ่ สมที่มีค่าสมรรถนะการผสมเฉพาะอีก 1 คูผ่ สม คือ คูผ่ สมระหว่าง
KU-TGMS3 กับ R9-271 มีศกั ยภาพการให้ ผลผลิตต่อต้ นเป็ นลาดับที่ 3 เท่ากับ 30.79 กรัมต่อต้ น มีคา่ สมรรถนะ
การผสมเฉพาะที่ต่ากว่าเป็ นผลมาจากการแสดงของยีนผลบวก (additive gene effect) ระหว่างสายพันธุ์พ่อ-แม่
ที่ มีสมรรถนะการผสมทั่วไปดี ส่วนคู่ผสมที่ ให้ ผลผลิตต่อต้ นน้ อยที่ สุด คือ คู่ผสมระหว่าง KUT5-4 กับ R1-18
เท่ากับ 16.29 กรัมต่อต้ น ซึง่ ในการทดลองนี ้ จะเห็นว่าคู่ผสมที่มีสมรรถนะการเฉพาะสูงและมีศกั ยภาพผลผลิตที่
สูง เป็ นผลมาจากสายพันธุ์แม่ที่มีสมรรถนะการผสมที่ดี ซึง่ ลูกผสมที่ได้ เกิดจากการแสดงผลของยีนไม่เป็ นแบบ
ผลบวก(nonadditive gene effect) ร่ วมกับยีนแบบผลบวกจากสายพันธ์พ่อแม่ (Table 3 )
Table 3 Average yields per plant of hybrids (g)
Male R1- R1Female
18
31
KU-TGMS1 33.35 20.97
KUTGMS3 18.74 25.07

R3102
29.39
22.34

R3R4R479
120 137
26.14 24.43 27.6
32.72 18.13 26.74

R7197
32.19
25.76

R7238
27.4
25.27

R9271
19.49
30.79

R9288
31.12
20.28

KUT3-27

16.92 17.63

27.61

28.74 21.31

24.7

19.06

21.6

18.7

17.96

KUT5-4

16.29

26.75

23.8

29.09

18.23

23.05

22.94

F-test: ** CV (%): 4.2

18.5

20

20.7

LSD 95%: 3.63
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จากการพิจารณาความดีเด่นเหนือค่าเฉลี่ยของพ่อแม่ พบว่า คูผ่ สมที่ให้ คา่ ความดีเด่นสูงสุด คือ คูผ่ สม
ระหว่าง KUT5-4 กับ R3-79 เท่ากับ 143.78 เปอร์ เซ็นต์ รองลงมาคือคูผ่ สมระหว่าง KUT5-4 กับ R4-137 เท่ากับ
138.76 เปอร์ เซ็นต์ สาหรับทัง้ 2 คูผ่ สมที่มีสมรรถการผสมเฉพาะสูงสุด มีคา่ เท่ากับ 80.86 และ 109.24
เปอร์ เซ็นต์ตามลาดับ ส่วนคูผ่ สมที่ให้ คา่ ต่าสุด คือ คูผ่ สมระหว่าง KUT3-27 กับ R9-288 เท่ากับ 4.97 เปอร์ เซ็นต์
และเมื่อพิจารณาความดีเด่นเหนือพ่อหรื อแม่ที่ดีที่สดุ พบว่า ค่าความดีเด่นของคูผ่ สมเหนือพ่อหรื อแม่ที่ดีที่สดุ ให้
ค่าคล้ ายคลึงกับความดีเด่นเหนือค่าเฉลี่ยของพ่อแม่ (Table 4,Table 5) ซึง่ ค่าความดีเด่นของทัง้ 2 แบบนี ้ ใช้
จาแนกความแตกต่างทางพันธุกรรมของสายพันธุ์พ่อ-แม่ เมื่อพิจารณาจากค่าสมรรถนะการผสมทัว่ ไป จะเห็นว่า
คูผ่ สมที่มีความดีเด่นเหนือค่าเฉลี่ยของพ่อแม่ และความดีเด่นเหนือค่าเฉลี่ยของพ่อหรื อที่ดที ี่สดุ ที่ให้ คา่ มาก เป็ น
ผลมาจากสายพันธุ์แม่ที่ให้ สมรรถนะการผสมเชิงลบ และสายพันธุ์พ่อที่มีสมรรถนะการผสมทัว่ ไปเชิงบวก เมื่อ
เกิดการผสมข้ าม ทาให้ แสดงค่าความดีเด่นทัง้ 2 แบบที่สงู เนื่องจากความแตกต่างทางพันธุกรรมของสายพันธุ์
พ่อแม่ จึงทาให้ แสดงค่าความดีเด่นที่สงู กว่าสายพันธุ์ที่มีสมรรถนะการผสมทัว่ ไปใกล้ เคียงกัน
Table 4 The mid parent heterosis percentage in yield per plant of hybrids (g)
.
Male R1- R1R3R3R4R4R7R7Female
18
31
102
79
120
137
197
238

R9271

R9288

KU-TGMS1 80.86 24.45 32.75

13.31

49.90

48.78

49.24

66.62

50.07

KU-TGMS3 17.46 74.52 13.66 116.90 30.57 89.91 35.83
KUT3-27
14.40 33.56 49.32 106.47 67.53 91.25 7.08
KUT5-4
37.55 80.43 28.68 143.78 111.81 138.76 95.85
F-test: ** CV (%): 1.8

16.22

19.82 109.24 10.97
8.41 38.01 4.97
7.37 117.39 61.97

LSD 95%: 1.82

Table 5 The heterobeltiosis percentage in yield per plant of hybrids (g)
Male
Female
KU-TGMS1
KU-TGMS3
KUT3-27
KUT5-4

R118
50.77
9.27
14.17
10.37

F-test: ** CV (%): 3.1

R1- R3R331
102
79
-5.20 32.63 18.17
46.18 0.81 90.79
18.96 24.59 93.93
59.76 -9.75 105.45

R4R4120
137
10.44 24.77
5.71 55.92
43.79 66.67
94.92 116.17

R7R7R9R9197 238 271 288
45.52 9.47 -11.89 40.69
23.97 0.96 79.53 4.54
-8.28 -13.70 26.18 -7.42
39.99 -27.17 87.70 18.25

LSD 95%: 2.13

ทังนี
้ ้เมื่อพิจารณาความดีเด่นของลูกผสมเหนือพันธุ์เปรี ยบเทียบ ในการศึกษาในครัง้ นี ้ใช้ พนั ธุ์ กข49 ซึง่
เป็ น 1ใน 5 พันธุ์ ที่ใช้ เปรี ยบเทียบในการทดลองที่ให้ ผลผลิตสูงสุดและเป็ นพันธ์ ที่เกษตรกรนิยมปลูกในปั จจุบัน
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ให้ ผลผลิตเฉลี่ยเท่ากับ 22.82 กรัมต่อต้ น พบว่า สายพันธุ์ลกู ผสมที่ให้ สมรรถนะการผสมที่สงู มีความดีเด่นเหนือ
พันธุ์เปรี ยบเทียบที่สงู และยังให้ ผลผลิตที่สงู สุดต่อต้ นที่สงู เช่นเดียวกัน ทังนี
้ ้ ในการเปรี ยบเทียบความดีเด่นเหนือ
พันธุ์เปรี ยบเทียบที่มากกว่า 20 เปอร์ เซ็นต์ ตามการรายงานของ Yuan et al. (2003) ลูกผสมที่ดีจะต้ องให้ ผลผลิต
มากกว่าสายพันธุ์แท้ 15-20 เปอร์ เซ็นต์ พบว่า เมื่อพิจารณาตามค่าสมรรถนะการผสมเฉพาะที่สูงทัง้ 2 คู่ผสม
และมีความดีเด่นเหนือพันธุ์เปรี ยบเทียบเท่ากับ 46.14 และ 34.93 เปอร์ เซ็นต์ จะเห็นว่าคูผ่ สมนี ้เหมาะสาหรับการ
นาไปผลผลิตพันธุ์ลกู ผสมต่อไป (Table 6)
Table 6 The standard heterosis percentage in yield per plant of hybrids (g)
Male
Female
KU-TGMS1
KU-TGMS3
KUT3-27
KUT5-4

R1- R118 31
46.14 -8.11
-17.88 9.86
-25.85 -22.74
-28.62 -18.93

F-test: ** CV (%): 23.6
RD49=22.82 (g/plant)

R3102
28.79
-2.10
20.99
-12.36

R3R4R4R7R7R9R979
120
137
197
238
271
288
14.55 7.06 20.95 41.06 20.07 -14.59 36.37
43.38 -20.55 17.18 12.88 10.74 34.93 -11.13
25.94 -6.62 8.24 -16.48 -5.35 -18.05 -21.30
17.22 -9.29 4.29 27.48 -20.11 1.01 0.53

LSD 95%: 2.24

สรุ ป
การประเมิน สมรรถนะการผสมของสายพันธุ์แม่จานวน 4 สายพัน ธุ์ ได้ แ ก่ ได้ แก่ KU-TGMS 1, KUTGMS 3, KUT 3-27 และ KUT 5-4 และสายพันธุ์พ่อจานวน 10 สายพันธุ์ ได้ แก่ KUR1-18, KUR1-31, KUR3102, KUR3-79, KUR4-120, KUR4-137, KUR7-197, KUR7-238, KUR9-271 และ KUR9-288 พบว่ า สาย
พันธุ์แม่และสายพันธุ์พ่อ ที่ให้ ค่าสมรรถนะการผสมทั่วไปสูงสุด คือ KU-TGMS1 และ R3-79 เท่ากับ 3.42 และ
4.80 ตามลาดับ คู่ผสมที่มีความดีเด่นเหนือพันธุ์เปรี ยบเทียบสูงสุดมีจานวน 2 คู่ผสม คือคูผ่ สมระหว่างสายพันธุ์
KU-TGMS1/R1-18 และ KU-TGMS3/R9-271 ซึง่ สมรรถนะผสมเฉพาะเท่ากับ 8.60 และ 6.99 ตามลาดับ และ
ความดีเด่นเหนือพันธุ์เปรี ยบเทียบ 46.14 และ 34.93 เปอร์ เซ็นต์ ตามลาดับ เหมาะสาหรับการนาไปพัฒนาเป็ น
ข้ าวลูกผสมพันธุ์การค้ าต่อไป
กิตติกรรมประกาศ
งานวิจยั นี ้ได้ รับการสนับสนุนงบประมาณจากแผนงานวิจยั การปรับปรุ งพันธุ์ข้าวลูกผสมเพื่อเพิ่มผลผลิต
และคุณภาพสาหรั บการแปรรู ปเชิ งอุตสาหกรรมระยะที 2 ที่ ได้ รับสนับสนุนงบประมาณการวิจัยจากสานักงาน
คณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ (วช.) ผ่านสานักงานพัฒนาการวิจยั การเกษตร (สวก.)
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ผลของอายุเก็บเกี่ยวต่ อคุณภาพของผลองุ่นพันธุ์มารู ซีดเลส
Effect of Harvest Time on Fruit Quality of ‘Marroo seedless’ Table Grape
นวลปรางค์ ไชยตะขบ1* บุญร่วม จันทร์ ชื่น2 และ นวะรัตน์ พิลาภ2
Nuanprang Chaitakhob1*, Boonluam Janchean2 and Nawarat Pilap2

บทคัดย่ อ
ผลของอายุการเก็บเกี่ยวต่อคุณภาพของผลองุ่นรับประทานสดพันธุ์มารู ซีดเลส M( arroo seedless) ที่อายุ
เก็บเกี่ยว 105, 110 และ 115 วันหลังตัดแต่งกิ่ง พบว่าผลผลิตต่อต้ น นํ ้าหนักช่อผล ขนาดช่อผล นํ ้าหนักผลและ
ขนาดของผล ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ แต่มีผลต่อคุณภาพของผลโดยเมื่อเก็บเกี่ยวผลที่อายุ 115 วันหลังตัด
แต่งกิ่ง จะได้ ผลองุ่นที่มีรสชาติหวานขึ ้น โดยมีคา่ TSS (total soluble solids) มากที่สดุ เท่ากับ 18.07 องศาบริ กซ์
และสัดส่วน TSS/TA เท่ากับ 37.35 ส่วนค่า TA (titratable acidity) ตํ่าที่สดุ เท่ากับ 0.433 เปอร์ เซ็นต์ ตามด้ วยเมื่อ
เก็บเกี่ยวผลที่อายุ 110 วันหลังตัดแต่งกิ่ง โดยมีคา่ TSS, TA และ TSS/TA เท่ากับ 15.80 องศาบริ กซ์, 0.487
เปอร์ เซ็นต์ และ 36.52 ตามลําดับ ซึง่ พบว่าTA และ TSS/TA ไม่แตกต่างกันทางสถิติ และเมื่อเก็บเกี่ยวผลที่อายุ 105
วันหลังตัดแต่งกิ่ง มีคา่ TSS และ TSS/TA ตํ่าที่สดุ เท่ากับ 15.53 องศาบริ กซ์ และ 30.06 ตามลําดับ และมีคา่ TA สูง
ที่สดุ เท่ากับ 0.517 เปอร์ เซ็นต์
ABSTRACT
The effect of harvest time on fruit quality of table grape cv. Marroo seedless was conducted at 105,
110 and 115 days after pruning. The result showed that yield per plant, bunch weight, bunch size, berry
weight and berry size were not significantly different in all of the treatments. The harvest times particularly
affected on fruit quality; that were grape fruits at 115 days after pruning had highest TSS (total soluble
solids) of 18.07 °Brix and TSS/TA ratio was 37.35 and TA (titratable acidity) valued lowest by 0.433%.
These followed by the other one at 110 days after pruning which were TSS, TA and TSS/TA ratio of 15.80
°Brix, 0.487% and 36.52, respectively, finding that TA and TSS/TA ratio were not significantly different.
Another one at 105 days after pruning had lowest TSS and TSS/TA ratio of 15.53 °Brix and 36.52,
respectively and TA had highest of 0.517%.
Key Words: grape, harvest time, fruit quality, on-vine storage
* Corresponding author; e-mail address: rdgnrp@ku.ac.th
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คํานํา

ในช่วงการเจริ ญเติบโตของผลองุ่นจะมีการเปลี่ยนสีผิวของผล โดยในช่วงแรกเปลือกจะมีสีเขียว เมื่อเข้ า
ระยะ veraison จะมีการเปลี่ยนสีของผล โดยการสร้ างสารประกอบพวกแอนโทไซยานิน (ดนัย, 2556) ซึง่ มี
ปริ มาณสีสงู สุดในระยะสุกแก่อนั เป็ นระยะที่ควรเก็บเกี่ยว องุ่นที่ผลิตภายในประเทศ มักจะมีคณ
ุ ภาพตํ่า เช่น ผล
มีขนาดเล็ก รสชาติไม่หวานกรอบ เปอร์ เซ็นต์นํ ้าตาลตํ่า เนื่องจากการพัฒนาทางด้ านสรี รวิทยาและเมตะบอลิซมึ
ภายในผลองุ่นไม่สมบูรณ์ (Winkler et al., 1974) เพราะประเทศไทย เป็ นประเทศที่อยู่ในเขตร้ อนชื ้น การพัฒนา
สีผิวผลหรื อปริ มาณแอนโทยานินถูกทําลายและมีการพัฒนาการที่ไม่สมบูรณ์ รวมทังการสร้
้
างนํ ้าตาลและกรดไม่
เต็มที่ ทําให้ รสชาติขององุ่นไม่ดี การเก็บเกี่ยวที่เหมาะสมจะทําให้ ได้ ผลผลิตที่ดีและเป็ นที่ต้องการของตลาด แต่
อย่างไรก็ดีผลองุ่นที่มีรสชาติดีมกั จะมีอายุเก็บเกี่ยวที่ใกล้ เสียหาย ( Fallik, 2004) หากเก็บเกี่ยวช้ า ผลองุ่นจะนิ่ม
จนเกินไป การศึกษาเทคโนโลยีการเก็บเกี่ยวนับว่าเป็ นประโยชน์ตอ่ การผลิต ทังนี
้ ้ขึ ้นอยู่กบั พันธุ์ อายุสกุ แก่ของผล
ขนาดผลและสภาพแวดล้ อมขณะเจริ ญเติบโต การเก็บเกี่ยวในช่วงฝนตกจะทําให้ ผลผลิตเสียหายอย่างมาก เช่น
ผลแตก ผลเน่า เป็ นต้ น (Winkler et al., 1974) บางครัง้ จําเป็ นต้ องเก็บผลผลิตก่อนจะได้ รับความเสียหาย หรื อถ้ า
ไม่มีฝนตก อาจเก็บรักษาผลไว้ บนต้ นก่อนก็อาจทําได้ เช่นกัน (Piazzolla et al., 2016) ดังนันอายุ
้ การเก็บเกี่ยว
ผลผลิตจึงมีความสําคัญเพื่อใช้ พิจารณาเป็ นข้ อมูลประกอบการตัดสินใจ เนื่องจากเกิดการเปลี่ยนแปลงทาง
สรี รวิทยาในขณะผลสุกแก่ซงึ่ พร้ อมเก็บเกี่ยว การศึกษาครัง้ นี ้จึงศึกษาผลของอายุการเก็บเกี่ยวที่แตกต่างกันต่อ
ปริ มาณผลผลิตและคุณภาพของผลองุ่นพันธุ์มารู ซีดเลส ( Marroo seedless) ซึง่ อาจใช้ เป็ น ข้ อมูลพื ้นฐานในการ
กําหนดเวลาการเก็บเกี่ยวของเกษตรกร เพื่อให้ ตรงต่อความต้ องการของตลาดและหลีกเลี่ยงวันที่ฝนตก ซึง่ ทํา
ความเสียหายให้ กบั ผลผลิตองุ่นอย่างมากโดยเฉพาะในช่วงการสุกแก่ขององุ่น

อุปกรณ์ และวิธีการ
ใช้ แปลงทดสอบพันธุ์องุ่นรับประทานสดชนิดไม่มีเมล็ดพันธุ์มารู ซีดเลส ที่สถานีวิจยั กาญจนบุรี ตําบลวัง
ด้ ง อําเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี อายุ 8 ปี ระยะปลูก 2 x4 เมตร ซึง่ ตัดแต่งเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2554 ดอก
บานวันที่ 19 กันยายน 2554 วางแผนการทดลองแบบ Randomized Complete Block Design มี 3 ซํ ้า แต่ละซํ ้า
ใช้ องุ่น 5 ต้ น รวมใช้ องุ่นในการทดลอง 45 ต้ น โดยศึกษาอายุการเก็บเกี่ยว 3 ระยะ ดังนี ้คือ
อายุ 105 วันหลังตัดแต่งกิ่ง (30 พฤศจิกายน 2554)
อายุ 110 วันหลังตัดแต่งกิ่ง (5 ธันวาคม 2554)
อายุ 115 วันหลังตัดแต่งกิ่ง (10 ธันวาคม 2554)
เก็บข้ อมูลผลผลิตคือ ขนาดความกว้ าง ความยาว นํ ้าหนักช่อผล ขนาดความกว้ าง ความยาว นํ ้าหนักผล
เปอร์ เซ็นต์นํ ้าตาลโดยพิจารณาจากค่าปริ มาณของแข็งทังหมดที
้
่ละลายนํ ้าได้ (total soluble solids) เปอร์ เซ็นต์
กรดโดยพิจารณาจากค่าปริ มาณกรดที่ไทเทรตได้ (titratable acidity) และความเป็ นกรด-ด่าง (pH) ของนํ ้าผลองุ่น

ผลและวิจารณ์ ผลการทดลอง
การศึกษา ผลของอายุเก็บเกี่ยวผลผลิตองุ่น พันธุ์มารู ซีดเลสที่มีตอ่ คุณภาพผลในครัง้ นี ้พบว่า อายุเก็บ
เกี่ยวไม่มีผลที่แตกต่างกันต่อผลผลิตต่อต้ น นํ ้าหนักช่อผล ขนาดช่อผล นํ ้าหนัก 20 ผล นํ ้าหนักผลและความยาวผล
(Table 1 และ 2) โดยมีผลผลิตต่อต้ นเฉลี่ยเท่ากับ 4,488 กรัม นํ ้าหนักช่อผลเฉลี่ยเท่ากับ 161.32 กรัม ความกว้ าง
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ช่อผลเฉลี่ยเท่ากับ 9.98 เซนติเมตร และความยาวช่อผล เฉลี่ยเท่ากับ 14.4 เซนติเมตร (Table 1) และพบว่ามี
นํ ้าหนักของผล 20 ผลเฉลี่ยเท่ากับ 55.98 กรัม ความกว้ างผลเฉลี่ยเท่ากับ 14.99 เซนติเมตร และความยาวของผล
เฉลี่ยเท่ากับ 16.67 เซนติเมตร โดยไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติทงหมดเมื
ั้
่อมีอายุเก็บเกี่ยวที่แตกต่างกัTable
น ( 2)
Table 1 Yield per plant, bunch weight, bunch width and bunch length of ‘Marroo seedless’ table
grape at 3 harvesting time
Days after pruning
Yield/plant
Bunch weight
Bunch width
Bunch length
(DAP)
(gram)
(gram)
(cm)
(cm)
105 DAP
5,0661/
163.07
10.07
13.67
3,520
162.43
10.53
14.03
110 DAP
115 DAP
4,877
158.47
9.33
15.57
naeM
4,488
161.32
9.98
14.42
ns2/
ns
F-test
ns
ns
C.V. (%)
22.63
15.67
7.20
7.85
1/ Means within a column under each factor, means followed by a same letter are not significantly different at the 5% level by
DMRT.
2/ ns Not significant

ผลการทดลองนี ้ซึง่ พบว่า ผลขององุ่นพันธุ์มารู ซีดเลสมีขนาดและนํ ้าหนักผลไม่เพิ่มขึ ้นตังแต่
้ ระยะเก็บ
เกี่ยวที่อายุ 105 หลังตัดแต่งกิ่ง ซึง่ น่าจะเป็ นระยะผลแก่แล้ ว ( maturation) จนถึงที่อายุ 115 วัน ซึง่ เป็ นระยะผล
สุกแล้ ว (ripening) ซึง่ แตกต่างจากรายงานของ Kurt et al. (2017) ที่พบว่า ผลองุ่นพันธุ์ Isabel มีขนาดเพิ่มขึ ้น
แม้ วา่ อายุสกุ เพิ่มขึ ้น โดยพบว่ามีขนาดเส้ นผ่านศูนย์กลางและนํ ้าหนักแห้ งของผลเพิ่มขึ ้นจนถึงระยะสุกงอม
(overripe) ที่อายุ 293 หลังดอกบาน อย่างไรก็ตามหลังจากสุกงอมก็จะมีขนาดลดลงและความชื ้นในผลลดลงทํา
ให้ มีนํ ้าหนักแห้ งเพิ่มขึ ้น (Kurt et al., 2017) การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ ระหว่างการสุกแก่ของผล พบว่า หลัง
การติดผลแล้ ว ผลองุ่นพันธุ์ Bangalore Blue จะมีการเจริ ญเติบโตเพิ่มขนาดอย่างรวดเร็ วจนถึงอายุ 57 วันหลัง
การออกดอก จากนันการเจริ
้
ญจะช้ าลงและเข้ าสูร่ ะยะผลแก่ (ดนัย, 2556) สําหรับ องุ่นพันธุ์ Italia พบว่าปริ มาตร
ของผลเพิ่มขึ ้นเมื่อเก็บเกี่ยวผลที่อายุมากขึ ้น โดยมีคา่ สูงที่สดุ ขณะผลสุกแก่อย่างสมบูรณ์ (Piazzolla et al.,
2016)
เมื่อพิจารณาคุณภาพของผลองุ่นพันธุ์มารู ซีดเลส พบว่า อายุเก็บเกี่ยวมีผลแตกต่างกันต่อคุณภาพของ
ผลองุ่น ทังจากปริ
้
มาณของแข็งทังหมดที
้
่ละลายนํ ้าได้ ทงหมด
ั้
(total soluble solids, TSS) ปริ มาณกรดที่ไทเทรต
ได้ (titratable acidity) และสัดส่วน TSS/TA โดย TSS ของผลองุ่นพันธุ์มารู ซีดเลส มีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 16.48
องศาบริ กซ์ ( 0�
Brix) โดยเมื่อมีอายุเก็บเกี่ยวมากขึ ้นที่อายุ 115 วัน ผลองุ่นจะมีคา่ TSS มากที่สดุ เท่ากับ 18.07
องศาบริ กซ์ ซึง่ แตกต่างกันทางสถิติกบั เมื่อเก็บเกี่ยวที่อายุ 110 และ 105 วัน โดยผลองุ่นมีคา่ TSS เท่ากับ 15.53
และ 15.80 องศาบริ กซ์ ตามลําดับ โดยไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ ของผลองุ่น ที่อายุเก็บเกี่ยว 110 และ 105
วันหลังตัดแต่งกิ่ง (Table 3)
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Table 2 Twenty-berry weight, berry weight and berry length of ‘Marroo seedless’ table grape at 3
harvesting time
Days after pruning
20-berry weight
berry weight
berry length
(DAP)
(gram)
(mm)
(mm)
105 DAP
59.331/
13.49
16.62
49.07
15.92
16.56
110 DAP
115 DAP
59.53
15.87
16.89
naeM
55.98
14.99
16.67
F-test
ns2/
ns
ns
C.V. (%)
10.28
6.08
4.23
1/ Means within a column under each factor, means followed by a same letter are not significantly different at the 5% level by
DMRT.
2/ ns Not significant

ส่วนค่า TA ของผลองุ่นพันธุ์มารู ซีดเลส พบว่ามีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 0.479 เปอร์ เซ็นต์ โดยอายุเก็บเกี่ยว 105
วัน ผลองุ่นมีคา่ TA มากที่สดุ เท่ากับ 0.517 เปอร์ เซ็นต์ และเมื่ออายุมากขึ ้นที่อายุเก็บเกี่ยว 110 วัน ผลองุ่น มีคา่
TA ลดลงอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ ซึง่ เท่ากับ 0.487 เปอร์ เซ็นต์ และเมื่อขยายเวลาอายุเก็บเกี่ยวมากขึ ้นไปที่
115 วัน ผลองุ่นมีคา่ TA น้ อยที่สดุ เท่ากับ 0.433 เปอร์ เซ็นต์ (Table 3)
Table 3 TSS (Total soluble solid), TA (Total acidity), TSS/TA (ratio of TSS and TA) and pH of ‘Marroo
seedless’ table grape at 3 harvesting time
Days after pruning
TA (%)
TSS/TA
pH
TSS (°Brix)
(DAP)
105 DAP
15.53 b1/
0.517 a
30.06 b
3.66
15.80 b
0.487 b
36.52 a
3.73
110 DAP
115 DAP
18.07 a
0.433 b
37.35 a
3.69
naeM
16.48
0.479
34.64
3.69
F-test
*
*
*
ns2/
C.V. (%)
3.71
5.82
6.54
0.86
1/ Means within a column under each factor, means followed by a same letter are not significantly different at the 5% level by
DMRT.
2/
ns
Not significant
*
Significant at P 0.05
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เมื่อพิจารณาสัดส่วนของ TSS/TA ขององุ่นพันธุ์มารู ซีดเลส พบมีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 34.64 เมื่อมีอายุเก็บ
เกี่ยวมากขึ ้น ผลองุ่นมีคา่ TSS/TA มากขึ ้น โดยเมื่อเก็บเกี่ยวที่อายุ 115 วัน ผลองุ่นมีคา่ TSS/TA มากที่สดุ เท่ากับ
37.35 โดยไม่พบความแตกต่างอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติกบั ผงองุ่นซึง่ เก็บเกี่ยวที่อายุ 110 วัน ซึง่ มีคา่ สัดส่วน
TSS/TA เท่ากับ 36.52 แต่มีความแตกต่างกับ ผลองุ่นซึง่ เก็บเกี่ยวที่อายุ 105 วัน ซึง่ ค่าตํ่าที่สดุ เท่ากับ 30.06
(Table 3) ส่วนค่าความเป็ นกรดด่าง (pH) ของนํ ้าผลองุ่นมีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 3.69 ซึง่ ไม่พบความแตกต่างกับผล
องุ่นเมื่อผลองุ่นมีอายุเก็บเกี่ยวที่แตกต่างกัน (Table 3)
การศึกษาครัง้ นี ้ พบว่าองุ่นพันธุ์มารู ซีดเลสมีปริ มาณ TSS เพิ่มขึ ้นอย่างชัดเจนเมื่อเก็บเกี่ยวผลองุ่นที่อายุ
115 วันหลังตัดแต่งกิ่ง แต่คา่ TA มีปริ มาณลดลงเมื่ออายุเก็บเกี่ยวเท่ากับ 110 วัน และมีสดั ส่วน TSS/TA เพิ่มขึ ้น
ด้ วย ดังนันองุ
้ ่นพันธุ์มารู ซีดเลสจึงควรเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ ตงแต่
ั ้ อายุ 110 วันหลังตัดแต่งกิ่ง ถึงแม้ วา่ จะมีปริ มาณ
TSS เท่ากับอายุเก็บเกี่ยว 105 วัน แต่มีสดั ส่วน TSS/TA เพิ่มขึ ้นแล้ วเนื่องจากปริ มาณ TA ลดลง (Table 3) ผลมี
รสชาติหวานและผลไม่นิ่ม จนเกินไป อย่างไรก็ตามยังต้ องพิจารณาลักษณะของผล ช่อผลด้ วย รวมทังลั
้ กษณะ
หลังการเก็บเกี่ยวที่จะส่งผลต่อการเก็บรักษาที่สนลง
ั ้ ผลองุ่นสุกงอมเร็ วขึ ้น และยังเกี่ยวข้ องกับการขนส่ง ซึง่ สัมพันธ์
กับตลาด เนื่องจากผลมีสภาพการแก่หรื อเสื่อมสภาพ (senescence) นอกจากอายุเก็บเกี่ยวที่มีความสําคัญต่อ
คุณภาพของผลองุ่นแล้ ว เวลาในเก็บเกี่ยวก็พบว่ามีผลต่อคุณภาพของผลเช่นกัน ในองุ่นทําไวน์พนั ธุ์ Sauvigon
Blanc พบว่าการเก็บเกี่ยวในช่วงเช้ า (เวลา 06.00 น.) จะทําให้ คณ
ุ ภาพของนํ ้าคันที
้ ่นําไปทําไวน์มีปริ มาณ
สารประกอบ volatile thiol สูงขึ ้น ส่งผลให้ ไวน์มีคณ
ุ ภาพที่ดีเป็ นที่ต้องการของตลาด (Grose et al., 2016) ผล
องุ่นเป็ นผลไม้ ที่มีการหายใจแบบ Non climacteric fruit ไม่มีอตั ราการหายใจเพิ่มขึ ้นระหว่างการสุกและลดลง
อย่างช้ า ๆ เมื่อผลอายุมากขึ ้น การผลิตเอทิลีนตํ่า เมื่อเก็บเกี่ยวผลจากต้ นจะมีการเปลี่ยนแปลงภายในผลเกิดขึ ้น
น้ อยมาก ผลไม่สกุ ต่อ (Mullin et al., 1992) และไม่สามารถบ่มให้ สกุ ได้ โดยใช้ เอทิลีน รสชาติของผลมักจะคงที่
ภายหลังการเก็บเกี่ยว จึงควรเก็บเกี่ยวผลที่ต้นในขณะที่ผลสุกแก่ แล้ ว ถ้ าเก็บ เกี่ยวก่อนอาจจะได้ ผลที่เปรี ย้ ว (สม
บุญ, 2548) การสุกของผลไม้ เป็ นดัชนีบ่งชี ้ให้ ทราบว่าผลไม้ นนเปลี
ั ้ ่ยนจากระยะการเจริ ญเติบโตและระยะแก่เข้ าสู่
ระยะเสื่อมสภาพแล้ ว ซึง่ การหายใจของผลไม้ แบบ non climacteric fruit ยังเกิดขึ ้นได้ เมื่อปล่อยให้ ผลไม้ สกุ บน
ต้ น (ดนัย, 2556) การเก็บเกี่ยวผลควรทําขณะผลสุกแก่ ซึง่ การสุกแก่ของผลองุ่นเริ่ มด้ วยการเปลี่ยนแปลงทาง
สรี รวิทยา ได้ แก่ ผลนิ่ม (softening) ปริ มาณกรดลดลง มีการสังเคราะห์ปริ มาณแอนโทไซยานินทําให้ ผลเปลี่ยนสี
ปริ มาณนํ ้าตาลเพิ่มขึ ้น (Mullin et al., 1992) ซึง่ เป็ นการเปลี่ยนแปลงทังทางด้
้
านกายภาพและทางเคมี การ
เปลี่ยนแปลงทางกายภาพนอกจากการเพิ่มขึ ้นของขนาดทังทางด้
้
านความกว้ าง ความยาวและนํ ้าหนักของผล
แล้ วยังมีการเปลี่ยนสีของผลในส่วนของเนื ้อผลและสีผิวผลด้ วย ( Kurt et al., 2017) ส่วนการเปลี่ยนแปลงทาง
เคมีระหว่างการแก่ของผล พบว่า ในช่วงการเจริ ญเติบโตของผลจนถึงอายุ 57 วันหลังการออกดอก ขององุ่นพันธุ์
Bangalore Blue พบว่า ค่า TSS เพิ่มขึ ้นเล็กน้ อย ในขณะที่กรดอินทรี ย์จะเพิ่มขึ ้นมากกว่า เมื่อผลองุ่นแก่ ปริ มาณ
TSS ยังคงเพิ่มขึ ้นต่อไป แต่ปริ มาณ TA จะลดลง สัดส่วนระหว่างปริ มาณ TSS ต่อปริ มาณ TA จะเพิ่มขึ ้นอย่าง
มากในช่วงระหว่างการสุกของผลองุ่น ปริ มาณวิตามินซีไม่เปลี่ยนแปลงในระหว่างการเจริ ญเติบโตของผล ดังนัน้
การเพิ่มปริ มาณ TSS และสัดส่วนระหว่าง TSS/TA จึงสามารถใช้ เป็ นดัชนีบ่งชี ้ความแก่ได้ (ดนัย, 2556) รสชาติ
ของผลองุ่น จะขึ ้นอยู่กบั ปริ มาณกรด และปริ มาณนํ ้าตาล โดยปริ มาณกรดที่ไทเทรตได้ เป็ นลักษณะที่สําคัญ ผัน
แปรไปตามอายุสกุ แก่ของผลซึง่ ผลไปยังอายุ เก็บเกี่ยวผลผลิต กรดอินทรี ย์ (organic acid) ที่สําคัญในผลองุ่นซึง่
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มีปริ มาณมากกว่ากรดอินทรี ย์อื่น ๆ ถึง 90 เปอร์ เซ็นต์ ได้ แก่ กรดทาร์ ทาริ ก (tartaric acid) และกรดมาลิก (malic
acid) ซึง่ กรดมาลิกมีปริ มาณสูงที่สดุ ก่อนเข้ าสูร่ ะยะ veraison (Olego et al., 2016) ซึง่ ผลองุ่นพันธุ์ Bangalore
Blue เมื่อผลแก่ (90 วันหลังการออกดอก) มีปริ มาณนํ ้าตาลรวมเท่ากับ 6.2 เปอร์ เซ็นต์ (ดนัย, 2556) หลังจากตัด
ผลแล้ วจะยังมีกรดมาลิกและกรดทาร์ ทาริ กสะสมอยู่ในผลองุ่นและปริ มาณกลูโคสและฟรักโทสจะเพิ่มขึ ้นเมื่อผล
สุก องุ่นพันธุ์ Isabel ซึง่ เป็ นองุ่นรับประทานสดที่มีความแก่ประมาณ 232 วันหลังดอกบาน พบว่าความแก่
(maturation) ส่งผลต่อค่า pH และ TA โดยค่า pH จะมีคา่ เพิ่มขึ ้น และ TA ลดลงในช่วงผลแก่ และลดตํ่าที่สดุ ใน
ระยะสุกงอม มี ปริ มาณกรดทาร์ ทาริ ก เท่ากับ 5.87 กรัม/กิโลกรัมของนํ ้าหนักผลสดทังหมด
้
(Kurt et al., 2017)
ปริ มาณ แอนโทไซยานิน จะเริ่ มมีการสังเคราะห์ขึ ้นในระยะ veraison และเพิ่มขึ ้นเรื่ อย ๆ จนถึงระยะสุกแก่
Segade et al. (2008) ศึกษาในองุ่นแดงพบว่า ค่า TA สามารถใช้ ประเมินปริ มาณ แอนโทไซยานิน ได้ โดย
ปริ มาณของแอนโทไซยานินมีผลต่อคุณภาพของไวน์โดยเฉพาะไวน์แดง อายุเก็บเกี่ยวที่นานขึ ้นซึง่ ทําให้ การสุกแก่
มากขึ ้นส่งผลให้ ปริ มาณสีเขียวในไวน์ที่ทําจากผลองุ่นพันธุ์ Cabernet Sauvignon ลดลงและเพิ่มปริ มาณสีแดง
และสีเข้ มมากยิ่งขึ ้น ซึง่ การเปลี่ยนแปลงเหล่านี ้จะส่งผลกระทบต่อการรับรู้ มากขึ ้น (Bindon et al., 2014) ส่วนใน
องุ่นพันธุ์ Sangiovese พบว่าอายุเก็บเกี่ยวมีผลต่อนํ ้าหนักผลสด, TSS, TA และ pH โดยเมื่อปล่อยให้ ผลอยู่บน
ต้ นนานขึ ้น 12 วัน ทําให้ นํ ้าหนักผลเพิ่มขึ ้น 3.3 เปอร์ เซ็นต์ TSS เพิ่มขึ ้น 14.6 เปอร์ เซ็นต์ และ TA ลดลง 27.7
เปอร์ เซ็นต์ ส่วนปริ มาณฟลาโวนอยด์ (total flavonoids) ในนํ ้าองุ่นแดง สูงขึ ้นซึง่ ทําให้ นํ ้าองุ่นมีคณ
ุ ค่าทางอาหาร
มากขึ ้น (Genova et al., 2016)
การขยายเวลาการเก็บเกี่ยวโดยการเก็บไว้ บนต้ น (on-vine storage) สามารถทําได้ ในองุ่นพันธุ์ Italia ซึง่
Piazzolla et al. (2016) ได้ ศกึ ษาอายุเก็บเกี่ยว 5 ระยะ โดยระยะเวลาห่างกัน 56 วัน พบว่า อายุเก็บเกี่ยวที่
แตกต่างกันแสดงให้ เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงเมตาบอลิซมึ ขององุ่น โดยการเก็บเกี่ยวช้ าทําให้ ผลมีความหวานขึ ้น
และรสชาติดี ซึง่ ระยะที่มีความหวานมากที่สดุ เป็ นระยะที่สกุ แก่แล้ ว ระยะที่ควรเก็บเกี่ยวจึงอาจพิจารณาได้ จาก
ปริ มาณนํ ้าตาลและปริ มาณกรดเป็ นสําคัญ สําหรับองุ่นพันธุ์มารู ซีดเลสจึงควรเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ ตงแต่
ั ้ อายุ 110
วันหลังตัดแต่งกิ่ง ซึง่ สถานีวิจยั กาญจนบุรีมกั เก็บเกี่ยวที่อายุ 110 วันหลังตัดแต่งกิ่ง โดยวัดค่า TSS จากตัวอย่าง
ผลองุ่นที่สมุ่ ยกเว้ นเมื่อมีฝนตกในช่วงผลแก่จะทําการเก็บก่อนเพื่อหลีกเลี่ยงผลผลิตเสียหาย อย่างไรก็ตามการ
เก็บรักษาผลองุ่นไว้ บนต้ นไว้ ให้ ได้ นาน เพื่อให้ ได้ ผลองุ่นที่มีรสชาติดี หวาน แต่ก็ยงั ต้ องคํานึงถึงปั จจัย
สภาพแวดล้ อมอื่น ๆ อีก ได้ แก่ ปริ มาณนํ ้าฝน ซึง่ อาจส่งผลให้ ผลองุ่นเกิดความเสียหายได้ ปริ มาณนํ ้าฝนที่ตก
ในช่วงการผลิตในการศึกษาครัง้ นี ้ตังแต่
้ วนั ที่ 18 สิงหาคม 2554 จนถึงเก็บเกี่ยวผลผลิตในวันที่ 10 ธันวาคม 2554
พบว่า มีปริ มาณฝนตกมากในช่วงแรกของการเจริ ญเติบโตและช่วงปลายการผลิตไม่พบฝนตกเลยจึงไม่ทําความ
เสียหายให้ แก่ผลองุ่น เนื่องจากช่วงเวลาปลูกอยู่ในช่วงปลายฤดูฝนถึงต้ นฤดูหนาว (Figure 1) อาจขยายเวลาเก็บ
เกี่ยวเป็ น 115 วันหลังตัดแต่งกิ่ง ซึง่ ในการทดลองของ นวลปรางค์ และคณะ (2559) พบว่าเมื่อ มีฝนตกในช่วงผล
แก่จะทําให้ ผลองุ่นเน่าเสียหาย ไม่สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ เลย
สรุ ป
อายุเก็บเกี่ยวของผลองุ่นพันธุ์มารู ซีดเลส ไม่มีผลต่อผลผลิตต่อต้ น นํ ้าหนักช่อผล ขนาดช่อผล นํ ้าหนัก20
ผล นํ ้าหนักผลและความยาวผล แต่เมื่อเก็บเกี่ยวผลที่อายุ 115 วันหลังตัดแต่งกิ่ง พบว่า ผลองุ่นมีคา่ TSS มาก
ที่สดุ เท่ากับ 18.07 องศาบริ กซ์และมีสดั ส่วน TSS/TA สูงที่สดุ เท่ากับ 37.35 ตามด้ วยเมื่อเก็บเกี่ยวที่อายุ 110 วัน
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มีคา่ TSS เท่ากับ 15.80 องศาบริ กซ์ และ สัดส่วน TSS/TA เท่ากับ 36.52 จึงควรเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ ตงแต่
ั ้ อายุ
110 วันหลังตัดแต่งกิ่ง

Figure 1 Rainfall at vineyard of Kanchanaburi research station; 18 August 2011 to 10 December
2011
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ผลของเทคนิคการฟอกฆาเชื้อตอการเพาะเลีย้ งหนามแนแดงในสภาพปลอดเชื้อ
Effects of Sterile Techniques on Tissue Culture of Thunbergia coccinea Wall.
กิตติศักดิ์ โชติกเดชาณรงค1* และวิมลรัตน พจนไตรทิพย1
Kittisak Chotikadachanarong1* and Wimonrat Phottraithip1

บทคัดยอ
การศึกษาเทคนิคการฟอกฆาเชื้อตอการเพาะเลี้ยงชิ้นสวนขอของหนามแนแดง โดยเก็บตัวอยางจากปา
ชุ ม ชนบ า นหั ว ทุ ง อ. เชี ย งดาว จ. เชี ย งใหม มาล า งทํ า ความสะอาดด ว ยน้ํ า แล ว ตั ด ชิ้ น ส ว นข อ มาล า งด ว ย
น้ําประปาผสมน้ํายาลางจาน กอนทําการฟอกฆาเชื้อดวยวิธีการที่แตกตางกัน 7 วิธี จากนั้นทําการตัดแตงชิ้นสวน
พืชแลวนําไปเลี้ยงบนอาหารวุนสูตร Murashige and Skoog (MS, 1962) ที่เติม Benzyladenine (BA) ความ
เขมขน 2 มิลลิกรัมตอลิตร เปนเวลา 4 สัปดาห ที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส และใหแสง 16 ชั่วโมงตอวัน พบวา
วิธีการฟอกฆาเชื้อชิ้นสวนขอโดยเปดลางน้ําไหลผานเปนเวลา 3 ชั่วโมง แลวแชแอลกอฮอล 70 เปอรเซ็นต 1 นาที
จากนั้นนํามาฟอกดวยเมอรคิวริกคลอไรดความเขมขน 0.1% เปนเวลา 3 นาที ลางดวยน้ํากลั่นที่ผานการฆาเชื้อ
แลว 3 ครั้ง ครั้งละ 5 นาที นําไปเลี้ยงบนอาหารวุนสูตร MS ที่เติม Benzyladenine (BA) ความเขมขน 2
มิลลิกรัมตอลิตร รวมกับ PPM™ (Plant Preservative Mixture) ความเขมขน 0.5 มิลลิลิตรตอลิตร พบวามีการ
รอดชีวิตของชิ้นสวนพืช 13.33%
ABSTRACT
The study on effects of sterile techniques on tissue culture of Thunbergia coccinea Wall. Plant
samples were collected from Ban Hua Thung Community Forest, Chang Dao District, Chiang Mai
Province. There were cleaned with tap water. Node explants were separated and cleaned in
dishwashing liquids before sterilized with 7 sterile techniques then sterilized explants were cultured
on semi-solid Murashige and Skoog (MS, 1962) medium supplemented with 2 mg/L Benzyladenine
(BA) for 4 weeks at 25 °C and 16 hr./d photoperiod. It was found that sterile techniques by put the
explants under running tap water for 3 hrs. Explants were then immersed in 70% alcohol for 1 min
and then 0.1 HgCl2 for 3 min follow by three washes with sterile distilled water, 5 min per time. They
were planted on MS medium supplemented with 2 mg/L BA with 0.5 mL/L PPM™ (Plant Preservative
Mixture). The result was showed that 13.33% survival explants.

Key Words: PPM™, sterile technique, comtamination
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คํานํา
ชุมชนบานหัวทุงตั้งอยูที่ราบชายขอบของผืนปาขนาดใหญประกอบไปดวยดอยหลวงเชียงดาว และดอย
นาง ขนาดพื้นที่ประมาณ 6,000 ไร (รวมปาอนุรักษ ปาชุมชน ปาใชสอยชุมชน) ทับซอนอยูในเขตรักษาพันธุสัตว
ปาเชียงดาวซึ่งมีความหลากหลายของสัตวปา และพันธุพืชนานาชนิดโดยเฉพาะพืชสมุนไพรซึ่งชาวบานในชุมชน
มีการนํามาใชประโยชน โดย อังคณา และคณะ (2555) ไดรายงานการสํารวจพืชสมุนไพรในปาชุมชนบานหัวทุง
ตั้งแตเดือนมีนาคม ถึงธันวาคม พ 2553 .ศ.พบพืชสมุนไพรทั้งหมด 113 ชนิด ใน 53 วงศ ซึ่งประกอบดวยพืช
หลายชนิดที่มีศักยภาพเหมาะที่จะสงเสริมในการวิจัยพัฒนาเพื่อนําไปใชประโยชนหนึ่งในนั้นไดแก หนามแนแดง
หรือ รางจืดแดง (Thunbergia coccinea Wall.) ลักษณะเปนไมพุมเลื้อยพัน มีความยาวไดประมาณ 10-20
เมตร แตกกิ่งกานสาขามากจนปกคลุมตนไมอื่น ลําตนเปนไมเนื้อแข็ง ลักษณะเปนรูปทรงกระบอก เปลือกตนเปน
สีน้ําตาลอมแดงถึงสีน้ําตาลเขม พบขึ้นกระจายอยูในปาดิบชื้น บริเวณที่โลงหรือตามชายปา ตามภูเขาสูง ที่ระดับ
ความสูงตั้งแต 100-800 เมตร จากระดับน้ําทะเล พบไดมากทางภาคเหนือและทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของ
ไทย ซึง่ มีสรรพคุณเปนยาพื้นบานโดยใชเถา ราก และใบ เปนยาแกพิษยาเบื่อ พิษยาฆาแมลงหรือยาฆาหญา
เชื่อวามีฤทธิ์แรงกวารางจืด (Thunbergia laurifol) นอกจากนี้ Victoria et al. (2014) ไดรายงานถึงฤทธิ์ในการ
ตานอนุมูลอิสระของสารสกัดจากใบของหนามแนแดง โดยนําใบแหงมาบดแลวสกัดดวยเมทานอล กอนนําไป
วิเคราะหฤทธิ์ในการตานอนุมูลอิสระดวยวิธี DPPH พบวามีคา IC50 เทากับ 179.21 mcg/ml เมื่อเปรียบเทียบ
กับวิตามินซี
เนื่องจากพืชดังกลาวอยูในเขตปาชุมชนดังนั้นหากมีการนําออกมาจากปาเพื่อใชประโยชนในชุนชนโดย
ไมมีการอนุรักษ และขาดการจัดการวางแผนที่ดีประกอบกับสภาพแวดลอมมีการเปลี่ยนแปลงไปอยางรวมเร็ว
อาจสงผลใหพืชลดจํานวนลงอยางรวดเร็ว หรือสูญหายไปจากแหลงธรรมชาติ นอกจากนี้พืชสมุนไพรบางชนิด
ประสบขาดแคลนเนื่ อ งจากต น พัน ธุ ใ นธรรมชาติ มีป ริ ม าณนอ ย ขยายพั นธุ ไ ดย าก และใชร ะยะเวลาในการ
เจริญเติบโตนาน ดังนั้นจึงควรมีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชเพื่อการขยายพันธุ เพื่อเปนแนวทางนําไปสูการอนุรักษ
และใชประโยชนของพืชสมุนไพรในชุนชนบานหัวทุงอยางยั่งยืน และเพื่อสนองพระราชดําริตามโครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รวมถึงเปนการสราง
จิตสํานึกใหแกเยาวชน ณ แหลงดังกลาวซึ่งจะเปนผูนําในการถายทอดความรูและสรางจิตสํานึกในการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติอันมีคาในทองถิ่นของตนเอง อีกทั่งยังเปนการสงเสริมอาชีพ และการสรางรายไดชุมชนตอไป
โดยในงานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาเทคนิคการฟอกฆาเชื้อที่เหมาะสมก็การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อของหนามแน
แดงเพื่อเปนขอมูลเบื้องตนในการขยายพันธุโดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อตอไป

อุปกรณและวิธีการ
การเตรียมชิ้นสวนหนามแนแดง
เก็บตัวอยางตนหนามแนแดงจากปาชุมชนบานหัวทุง อ.เชียงดาว จ. เชียงใหม ทําการตัดแยกชิ้นสวนขอ
แลวลางทําความสะอาดดวยน้ําผสมน้ํายาลางจาน ใชแปรงสีฟนขัดที่ผิวเบาๆ เพื่อกําจัดสิ่งสกปรก ทําการตัดแตง
บริเวณที่เปนโรค หรือโดนแมลงกัดกินออก จากนั้นตัดชิ้นสวนขอใหไดขนาดประมาณ 1.5 เซนติเมตร แลวนําไป
ฟอกฆาเชื้อดวยวิธีการตางๆ ตอไป
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ผลของเทคนิคการฟอกฆาเชื้อตอการเพาะเลี้ยงชิ้นสวนขอของหนามแนแดงในสภาพปลอดเชือ้
นําชิ้นสวนพืชทีท่ ําความสะอาดแลวไปทําการฟอกฆาเชือ้ ดวยวิธีการตางๆ 7 วิธีๆ ละ 15 ซ้าํ ดังนี้
1) การฟอกฆาเชื้อในสารละลายไฮเตอรความเขมขน 15% รวมกับน้ํายาลางจาน 2 หยด เปนเวลา 5 นาที
จากนั้นนําไปแชในสารละลายไฮเตอรความเขมขน 10% รวมกับน้ํายาลางจาน 2 หยด เปนเวลา 10 นาที
แลวจึงลางดวยน้ํากลั่นที่ฆาเชื้อแลว 3 ครั้งๆ ละ 5 นาที นําไปเลี้ยงบนอาหารวุนสูตร MS ที่เติม
Benzyladenine (BA) ความเขมขน 2 มิลลิกรัมตอลิตร
2) การฟอกฆาเชื้อโดยแชในสารละลายเมอรคิวริกคลอไรดความเขมขน 0.1% เปนเวลา 3 นาที ลางดวยน้ํา
กลั่นที่ฆาเชื้อแลว 3 ครั้งๆ ละ 5 นาที นําไปเลี้ยงบนอาหารวุนสูตร MS ที่เติม Benzyladenine (BA)
ความเขมขน 2 มิลลิกรัมตอลิตร
3) การแชชิ้นสวนพืชในสารละลายเตตราไซคลินความเขมขน 0.125% รวมกับการโซนิเคท เปนเวลา 15
นาที แลวจึงนําไปฟอกฆาเชื้อในสารละลายเมอรคิวริกคลอไรดความเขมขน 0.1% เปนเวลา 3 นาที ลาง
ดวยน้ํากลั่นที่ฆาเชื้อแลว 3 ครั้งๆ ละ 5 นาที นําไปเลี้ยงบนอาหารวุนสูตร MS ที่เติม Benzyladenine
(BA) ความเขมขน 2 มิลลิกรัมตอลิตร
4) การเปดนําประปาไหลผานชิ้นสวนพืชเปนเวลา 3 ชั่วโมง แลวจึงนําไปฟอกฆาเชื้อในสารละลายเมอรคิว
ริกคลอไรดความเขมขน 0.1% เปนเวลา 3 นาที ลางดวยน้ํากลั่นที่ฆาเชื้อแลว 3 ครั้งๆ ละ 5 นาที นําไป
เลี้ยงบนอาหารวุนสูตร MS ที่เติม Benzyladenine (BA) ความเขมขน 2 มิลลิกรัมตอลิตร
5) การเปดนําประปาไหลผานชิ้นสวนพืชเปนเวลา 3 ชั่วโมง กอนแชชิ้นสวนพืชในสารละลายเตตราไซคลิน
ความเขมขน 0.125% รวมกับการโซนิเคท เปนเวลา 15 นาที แลวจึงฟอกฆาเชื้อในสารละลายไฮเตอร
ความเขมขน 15% รวมกับน้ํายาลางจาน 2 หยด เปนเวลา 5 นาที จากนั้นนําไปแชในสารละลายไฮเตอร
ความเขมขน 10% รวมกับน้ํายาลางจาน 2 หยด เปนเวลา 10 นาที แลวจึงลางดวยน้ํากลั่นที่ฆาเชื้อแลว
3 ครั้งๆ ละ 5 นาที
6) การเปดนําประปาไหลผานชิ้นสวนพืชเปนเวลา 3 ชั่วโมง แลวจึงนําไปฟอกฆาเชื้อในสารละลายเมอรคิว
ริกคลอไรดความเขมขน 0.1% เปนเวลา 3 นาที ลางดวยน้ํากลั่นที่ฆาเชื้อแลว 3 ครั้งๆ ละ 5 นาที แลว
นําไปเลี้ยงบนอาหารวุนสูตร MS ที่เติม Benzyladenine (BA) ความเขมขน 2 มิลลิกรัมตอลิตร รวมกับ
PPM™ (Plant Preservative Mixture ของ Plant Cell Technology, Inc.) ความเขมขน 0.5 มิลลิลิตร
ตอลิตร
7) การเปดนําประปาไหลผานชิ้นสวนพืชเปนเวลา 3 ชั่วโมง กอนแชชิ้นสวนพืชในสารละลายเตตราไซคลินค
วามเขมขน 0.125% รวมกับการโซนิเคท เปนเวลา 15 นาที แลวจึงฟอกฆาเชื้อในสารละลายไฮเตอร
ความเขมขน 15% รวมกับน้ํายาลางจาน 2 หยด เปนเวลา 5 นาที จากนั้นนําไปแชในสารละลายไฮเตอร
ความเขมขน 10% รวมกับน้ํายาลางจาน 2 หยด เปนเวลา 10 นาที แลวจึงลางดวยน้ํากลั่นที่ฆาเชื้อแลว
3 ครั้งๆ ละ 5 นาที นาที แลวนําไปเลี้ยงบนอาหารวุนสูตร MS ที่เติม Benzyladenine (BA) ความเขมขน
2 มิลลิกรัมตอลิตร รวมกับ PPM™ความเขมขน 0.5 มิลลิลิตรตอลิตร
หลังจากผานการฟอกฆาเชือ้ แลว นําเนื้อเยื่อทั้งหมดไปเลี้ยงในอุณหภูมิ 25±2 องศาเซลเซียส ใหแสงเปน
เวลา 16 ชั่วโมงตอวัน เปนเวลา 4 สัปดาห บันทึกรอยละของการรอดชีวิตของเนื้อเยื่อทุกๆ สัปดาห
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วิธีวิเคราะหผล
การทดลองทั้งหมดใชแผนการทดลองแบบสุมสมบูรณ )Completely randomize design, CRD) โดยผล
การทดลองแสดงเปนคาเฉลี่ย±คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน วิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว )one-way ANOVA)
จากนั้นทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยโดยวิธี Duncan’s multiple range test (DMRT) ที่ระดับนัยสําคัญ
0.05

ผลและวิจารณผลการทดลอง
ผลของเทคนิคการฟอกฆาเชื้อตอการเพาะเลี้ยงชิ้นสวนขอของหนามแนแดงในสภาพปลอดเชือ้
การฟอกฆาเชื้อชิ้นสวนขอของหนามแนแดงดวยวิธีการที่แตกตางกัน 7 วิธี กอนนําไปเลี้ยงเปนเวลา 4
สัปดาห ผลการทดลองแสดงใน Table 1 และ Figure 1 โดยการฟอกฆาเชื้อดวยวิธีการที่ 1 พบการปนเปอน
เชื้อจุลินทรีย 100% จึงมีการรอดชีวิตเปน 0% ภายหลังการเพาะเลี้ยงเพียง 1 สัปดาห สําหรับการฟอกฆาเชื้อดวย
วิธีการที่ 3 พบการปนเปอนทั้งหมดในสัปดาหที่ 2 ของการเพาะเลี้ยง และการฟอกฆาเชื้อดวยวิธีที่ 3 จะพบการ
ปนเปอนทั้งหมดในสัปดาหที่ 3 สําหรับวิธีการฟอกฆาเชื้อที่เหลือจะพบการปนเปอนทั้งหมดในสัปดาหที่ 4 ยกเวน
การฟอกฆาเชื้อวิธีการที่ 6 ซึ่งในสัปดาหที่ 4 ยังมีการรอดชีวิตของเนื้อเยื่อ 13.33% จึงเปนวิธีการเดียวที่สามารถ
ฟอกฆาเชื้อชิ้นสวนขอของหนามแนแดงไดสําเร็จในระยะเวลา 4 สัปดาห ผลการทดลองแสดงใหเห็นวา การฟอก
ฆาเชื้อดวยวิธีการที่ 1 และ 3 นั้นไมสามารถฆาเชื้อจุลินทรียชนิดที่อาศัยบริเวณผิวภายนอกพืช (epiphytic
bacteria) ไดจึงเกิดการปนเปอนทั้งหมดอยางรวดเร็วตั้งแต 2 สัปดาหแรก สําหรับชุดการทดลองที่เหลือนั้นจะมี
อัตราการปนเปอนสูงในชวงสัปดาหที่ 2-4 จึงนาจะเกิดการเชื้อจุลินทรียที่อยูภายในเซลลพืช หรือ endophytic
bacteria ในระยะแรกจึงไมแสดงการปนเปอนออกมาแตจะแสดงการปนเปอนออกมาภายหลัง ในขณะที่การ
ฟอกฆาเชื้อดวยวิธีการที่ 7 ซึ่งเปนวิธีการเดียวที่ทําใหไดตนออนปลอดเชื้อ (Table 1) โดยการเปดนําประปาไหล
ผานชิ้นสวนพืชเปนเวลา 3 ชั่วโมง กอนแชชิ้นสวนพืชในสารละลายเตตราไซคลินความเขมขน 0.125% รวมกับ
การโซนิเคท เปนเวลา 15 นาที แลวจึงฟอกฆาเชื้อในสารละลายไฮเตอรความเขมขน 15% รวมกับน้ํายาลางจาน
1 นาที จากนั้นนําไปแชในสารละลายไฮเตอรความเขมขน 5 หยด เปนเวลา 20% รวมกับน้ํายาลางจาน หยด 2
เปนเวลา 10 นาที แลวจึงลางดวยน้ํากลั่นที่ฆาเชื้อแลว 3 ครั้งๆ ละ 5 นาที นาที แลวนําไปเลี้ยงบนอาหารวุนสูตร
MS ที่เติม Benzyladenine (BA) ความเขมขน มิลลิกรัมตอลิตร รวมกับ 2PPM™ความเขมขน 0.มิลลิลิตรตอ 5
ลิตรผลการทดลองดังกลาวแสดงใหเห็นวา การเติม PPM™ ในอาหารเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชนั้นสามารถชวยฆา
เชื้อจุลินทรียภายในเซลลพืชไดเนื่องจากในขณะที่ชิ้นสวนพืชนําอาหารเขาไปใชก็จะนําเอาสาร PPM™ เขาไป
ดวยจึงสามารถฆาเชื้อจุลินทรียในเซลลพืชได สอดคลองกับรายงานของ Thomus et al. (2017) ซึ่งไดศึกษาการ
ใช PPM™ เพื่อกําจัด endophytic bacteria ในชิ้นสวนปลายยอดของมะละกอ (Carica papaya cv. Arka
Prabhath) พบวาการเติม PPM™ ในอาหารวุนสูตร MS ความเขมขน มิลลิลิตรตอลิตร 0.5 สามารถทําให
เนื้อเยื่อปลอดเชื้อได 60% ถึงแมจะมีรายงานวาการเพาะใบออนของรางจืด (Thumbergia laurifolia) ซึ่งเปนพืช
ในสกุลเดียวกับหนามแนแดงโดยนําชิ้นสวนใบออนแชในแอลกอฮอล 70% เปนเวลา 2 นาที จากนั้นฟอกฆาเชื้อ
ดวยเมอรคิวลิกคลอไรดความเขมขน 0.1% เปนเวลา 1 นาที และฟอกอีกครั้งโดยโซเดียมไฮโปรคลอไรทความ
เขมขน 10% เปนเวลา 5 นาที แลวจึงลางดวยน้ําที่ผานการฆาเชื้อแลว 3 ถึง 4 ครั้ง (Puripunyavanich and
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Khamvarn, 2015) ซึ่งวิธีการดังกลาวแตกตางจากในการทดลองนี้ และไมมีการใช PPM™ เนื่องจากเปนพืชคน
ละสกุลกัน ชิ้นสวนของเนื้อเยื่อ ก็แตกตางกัน และแหลงที่มาของเนื้อเยื่อก็แตกตางกันวิธีการฟอกฆาเชื้อ จึง
แตกตางกันดวย
Table 1 Effects of different sterile techniques on %survival (mean±SD.) of Thunbergia coccinea Wall.
Tissue cultured.
Week 0
Week 1
Week 2
Week 3
Week 4
Tr 1 100.00±0.00 a 0.00±0.00 e 0.00±0.00 e 0.00±0.00 d 0.00±0.00 b
Tr 2 100.00±0.00 a 80.00±3.20 b 13.33±0.30 d 0.00±0.00 d 0.00±0.00 b
Tr 3 100.00±0.00 a 26.67±1.09 d 0.00±0.00 e 0.00±0.00 d 0.00±0.00 b
Tr 4 100.00±0.00 a 100.00±0.00 a 46.67±3.07 b 20.00±6.26 b 0.00±0.00 b
Tr 5 100.00±0.00 a 46.67±2.22 c 20.00±1.10 c 6.67±0.32 c 0.00±0.00 b
Tr 6 100.00±0.00 a 100.00±0.00 a 80.00±3.03 a 60.00±3.37 a 13.33±1.33 a
Tr 7
100.00±0.00a 100.00±0.00 a 46.67±2.10 b 26.67±5.30 b 0.00±0.00 b
Value followed by different letter are significantly different according to DMRT at P 0.05 level.
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Figure 1 Effects of sterile techniques on %survival of Thunbergia coccinea Wall. explants.
สรุป
การฟอกฆาเชือ้ ชิ้นสวนขอของหนามแนแดงสามารถทําไดโดยการใชประปาไหลผานชิ้นสวนพืชเปนเวลา
3 ชั่วโมงเพื่อชะลางสิ่งสกปรกภายนอกชิ้นสวนพืช กอนแชชิ้นสวนพืชในสารละลายเตตราไซคลินความเขมขน
0.125% รวมกับการโซนิเคท เปนเวลา 15 นาที แลวจึงฟอกฆาเชือ้ ในสารละลายไฮเตอรความเขมขน 15%
รวมกับน้ํายาลางจาน 2 หยด เปนเวลา 5 นาที จากนั้นนําไปแชในสารละลายไฮเตอรความเขมขน 10% รวมกับ
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น้ํายาลางจาน 2 หยด เปนเวลา 10 นาที แลวจึงลางดวยน้ํากลั่นที่ฆาเชื้อแลว 3 ครั้งๆ ละ 5 นาที นาที แลวนําไป
เลี้ยงบนอาหารวุนสูตร MS ที่เติม Benzyladenine (BA) ความเขมขน 2 มิลลิกรัมตอลิตร รวมกับ PPM™ ความ
เขมขน 0.5 มิลลิลิตรตอลิตร
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ความสัมพันธของไสเดือนฝอยตัวห้ํากับสมบัติบางประการของดิน
และการเพิ่มปริมาณในหองปฏิบัติการ
Relationship between Predatory Nematodes and Some Soil Properties
and Culturing in the Laboratory
รักตาภา ผองอินทรีย¹ * อนงคนุช สาสนรักกิจ¹ บัญชา ชณศรี
ิ ¹ และ ศรีเมฆ ชาวโพงพาง2
Raktapa Phonginsee¹*, Anongnuch Sasnarukki t¹, Buncha Chinnasri¹ and Srimek Chowpongpang2

บทคัดยอ
การศึกษาความสัมพันธของไสเดือนฝอยตัวห้ําในกลุม Diplogasterida และ Mononchida กับสมบัติ
บางประการของดิน โดยเก็บตัวอยางดินเพื่อทําการวิเคราะหดิน และจัดจําแนกสกุลของไสเดือนฝอยตัวห้ําจาก
ลักษณะทางสัณฐานวิทยาพบวา ลักษณะดินที่พบไสเดือนฝอยตัวห้ําจํานวนมากคือ ดินรวนปนทราย คาพีเอช
ของดินอยูในชวง 6.30–7.63 ปริมาณอินทรียวัตถุในดินอยูสูงสุดที่ 60.96 กรัมตอกิโลกรัม ปริมาณของไสเดือน
ฝอยตัวห้ํามีสหสัมพันธเชิงบวกอยางมีนัยสําคัญยิ่งทางสถิติกับปริมาณอินทรียวัตถุและอุณหภูมิของดิน และ
ปริมาณไสเดือนฝอยตัวห้ํามีคาสหสัมพันธเชิงผกผันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติกับคาพีเอช และอนุภาคของดิน
เหนียว การจําแนกไสเดือนฝอยตัวห้ําโดยใชลักษณะทางสัณฐานวิทยาพบ 3 สกุล คือ Mylonchulus sp.,
Mononchus sp. และ Mononchoides sp. การเพิ่มปริมาณของไสเดือนฝอยตัวห้ําสกุล Mylonchulus sp. บน
อาหารตางชนิดกัน พบวาสามารถเจริญเติบโตไดดีที่สุดบนอาหาร Soil extract agar (SEA) เฉลี่ย 73.33 ตัวที่ 90 วัน

ABSTRACT
A correlation of predatory nematodes, Diplogasterida and Mononchida with some soil
properties was investigated from analysis of morphology and identification of predatory nematodes.
The most predatory nematodes were found in sandy loam soil. Soil pH was in the range of 6.30 – 7.63
and soil organic matter content was the highest of 60.96 g kg-1. There was a significantly positive
correlation between predatory nematodes and soil organic matter and also with soil temperature.
However, it was negative correlation with pH value and clay content. Morphology identification found
3 predatory nematodes genera, Mylonchulus sp., Mononchus sp. and Mononchoides sp. The highest
average numbers of Mylonchulus sp. on soil extract agar (SEA) culture medium were 73.33 at 90
days.
Key Words: correlation, predatory nematodes, Mylonchulus sp., Mononchus sp., Mononchoides sp
* Corresponding author; e-mail address: raktapa.p@gmail.com
¹ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
¹Department of Plant Pathology, Faculty of Agriculture, Kasetsart University
2
สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ
2
National Science and Technology Development Agency
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คํานํา
ไสเดือนฝอยตัวห้ํา (predatory nematodes) เปนสัตวในกลุมของพยาธิตัวกลมที่มีขนาดเล็ก พบได
ทั่วไปในดินที่มีความชื้นสูง และมีอินทรียวัตถุมาก เนื่องจากไสเดือนฝอยตัวห้ํากินสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กหรือไสเดือน
ฝอยชนิดอื่น ๆ เปนอาหาร ไมเปนศัตรูพืชและเปนประโยชนตอระบบนิเวศนในการรักษาสมดุลยทางธรรมชาติโดย
กินจุลินทรียและไสเดือนฝอยศัตรูพืชเปนอาหาร (Ahmad and Jairajpuri, 2010) ไสเดือนฝอยตัวห้ําเปนสิ่งมีชีวิต
ในดินสามารถเคลื่อนที่ไดอยางอิสระตามชองวางของอนุภาคดิน การดํารงชีพจึงอยูบริเวณชั้นดินดานบนมากกวา
ชั้นดินอื่น ๆ ซึ่งเกี่ยวของกับอินทรียวัตถุในดินที่เกิดจากการเนาเปอยผุพังหรือการสลายตัวของพืชและสัตวที่ถูก
ทับถมในดิน โดยเปนแหลงพลังงานแกจุลินทรียในดินและควบคุมสมบัติทางกายภาพของดิน เชน โครงสรางดิน
ความรวนซุย การระบายน้ําและการแลกเปลี่ยนอากาศของดิน (คณาจารยภาควิชาปฐพีวิทยา, 2548) นอกจากนี้
ยังมีปจจัยอื่น ๆ เชน ความชื้นในดิน อุณหภูมิดิน และคาพีเอชในดิน ยังสงผลตอการเจริญเติบโตของไสเดือนฝอย
ตัวห้ํา (สืบศักดิ์ 2532) จึงเปนที่มาของการศึกษาในครั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความสัมพันธของ
ไสเดือนฝอยตัวห้ําและสภาพแวดลอมของดินที่เหมาะสม เพื่อนําไปประยุกตใชในการเพิ่มปริมาณไสเดือนฝอยตัว
ห้ําใหมากพอเพื่อความเปนไปไดในการนําไปใชควบคุมไสเดือนฝอยศัตรูพืชตอไป

อุปกรณและวิธีการทดลอง
1. การเก็บตัวอยางดินและวิเคราะหสหสัมพันธระหวางปริมาณประชากรไสเดือนฝอยตัวห้ําและสมบัติ
บางประการของดิน
1.1 การเก็บตัวอยางดิน
สุมเก็บตัวอยางดินจากพื้นที่บริเวณที่ไมมีการรบกวนจากมนุษย เชน พื้นที่รกรางหรือบริเวณที่ใกลแหลง
น้ํา โดยเก็บ ตัวอยางดินที่ความลึกประมาณ 5-30 เซนติเมตร 2 จุดรอบรากพืชหรือบริเวณริมคูน้ําในจังหวัด
กรุงเทพมหานคร (KU1-KU10) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (BK) และจังหวัดสุโขทัย (SU) ประมาณ 500 กรัม
บริเวณละ 2 ซ้ํา จากนั้นนําตัวอยางดินใสถุงพลาสติกชนิดซิปล็อคเพื่อปองกันการระเหยของน้ํา และบันทึกขอมูล
สภาพแวดลอมเชน อุณหภูมิดินที่ความลึกประมาณ 10-15 เซนติเมตร นําตัวอยางดินสวนหนึ่งไปวิเคราะหเนื้อดิน
คาพีเอชดิน และปริมาณอินทรียวัตถุในดินที่ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร วิทยาเขตบางเขน และนําตัวอยาง
ดิ น อี ก ส ว นหนึ่ ง มาแยกไส เ ดื อ นฝอยออกจากดิ น เพื่ อ จํ า แนกลั ก ษณะทางสั ณ ฐานวิ ท ยาและเพิ่ ม ปริ ม าณ
ไสเดือนฝอยตัวห้ําตอไป
1.2 การตรวจสอบสมบัติบางประการของดินและการวิเคราะหสหสัมพันธ
นําดินที่ไดจากการเก็บตัวอยางมาผึ่งในที่รมใหแหงสนิท นําตัวอยางดินมาบดใหมีความละเอียดจน
สามารถรอนผานตะแกรงขนาด 0.5 มิลลิเมตร และ 2.0 มิลลิเมตรได จากนั้นนําไปวิเคราะหในหองปฏิบัติการ
ประกอบดวย วิเคราะหการแจกกระจายอนุภาคดิน (soil particle size distribution) ดวยวิธีปเปตต คาพีเอชดิน
โดยใชอัตราสวนดินตอน้ํา 1:1 แลววัดคาดวยเครื่อง pH meter การวิเคราะหคารบอนอินทรีย (organic carbon)
แลวคํานวณหาปริมาณอินทรียวัตถุในดิน (ทัศนีย และจงรักษ, 2551) สวนการวิเคราะหขอมูลทําการวิเคราะห
เปรียบเทียบความสัมพันธทางสถิติระหวางไสเดือนฝอยตัวห้ําและสมบัติของดินโดยใชโปรแกรม SPSS ตามวิธี
ของ Duncan เมื่อทราบตัวอยางดินที่มีความเหมาะสม และปริมาณไสเดือนฝอยตัวห้ําสูงสุด จึงนําตัวอยางดินที่
ไดไปศึกษาการเพิ่มปริมาณของไสเดือนฝอยตัวห้ําบนอาหารในหองปฏิบัติการตอไป
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2. การแยกไสเดือนฝอยออกจากดินเพื่อศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยาของไสเดือนฝอยตัวห้ํา
การแยกไสเดือนฝอยออกจากตัวอยางดิน ดวยวิธีการ combined gravity screening-Baermann
funnel method (Gooday, 1963) โดยนําตัวอยางดิน 300 กรัม ใสอางพลาสติกผสมน้ํา 1,000 มิลลิลิตร กรอง
ผานตะแกรงกรองขนาด 60 mesh นําน้ําที่กรองผานตะแกรงแรกไปกรองผานตะแกรงขนาด 150 และ 400 mesh
ตามลําดับ ลางไสเดือนฝอยที่ติดอยูบนตะแกรงกรองขนาด 400 mesh ไปกรองผานกรวยแกวดวยวิธี Baermann
funnel ทิ้งไว 48 ชั่วโมง ไขน้ําออกปริมาตร 20 มิลลิลิตร แลวนําไปจําแนกชนิดไสเดือนฝอยตัวห้ําดวยลักษณะ
ทางสัณฐานวิทยาดวยกลองจุลทรรศนโดยใช keys ของ Pictorial Key to genara of plant-parasitic
nematodes (Mai and Lyon, 1975) และ Freshwater Nematodes Ecology and Taxonomy (EyualemAbebe et al., 2006)
3. การเพิ่มปริมาณของไสเดือนฝอยตัวห้ําสกุล Mylonchulus sp.
นําไสเดือนฝอยตัวห้ําสกุล Mylonchulus sp. ที่แยกไดจากดินมาเลี้ยงในหองปฏิบัติการ โดยใชตัวเต็มวัย
เพศเมีย 5 ตัว เลี้ยงบนอาหาร 4 ชนิด คือ Water agar (WA), Soil-extract agar (SEA), Soil moisture granules
(SMG) และ Manure extract agar (MEA) ชนิดละ 3 ซ้ํา และใช Meloidogyne sp. จํานวน 100 ตัว เปนอาหาร
บันทึกจํานวน การเจริญเติบโตของไสเดือนฝอยตัวห้ําบนอาหารแตละชนิด ที่ 30 56, 60, 65 และ 90 วัน
ดัดแปลงจากวิธีการของ Koohkan and Shokoohi (2014)

ผลและวิจารณผลการทดลอง
1. สมบัติบางประการของดินและสหสัมพันธระหวางปริมาณไสเดือนฝอยตัวห้ํากับสมบัติบางประการ
ของดิน
ตัวอยางดินที่ศึกษาสวนใหญมีเนื้อดินเปนดินรวนเหนียวปนทราย (sandy clay loam) และพบไสเดือน
ฝอยตัวห้ําจํานวนมากในดินที่มีเนื้อดินเปนดินรวนปนทราย (sandy loam) ปริมาณไสเดือนฝอยตัวห้ําที่พบมาก
ที่สุดคือตัวอยางจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (BK) พบ 30 ตัวตอดิน 300 กรัม มีปริมาณอินทรียวัตถุสูงที่สุด
60.96 กรัมตอกิโลกรัม (Table 1) ไสเดือนฝอยอาศัยอยูบริเวณชั้นดินดานบน ตัวออนของไสเดือนฝอยเคลื่อนที่ไป
ตามชองวางระหวางอนุภาคดิน จึงสามารถพบไสเดือนฝอยสวนมากในดินรวนปนทราย ซึ่งสอดคลองกับ Saur
and Arpin (1989) รายงานวาไสเดือนฝอยตัวห้ํา Mononchida สามารถอาศัยอยูไดในดินรวนปนทราย และดิน
รวนเหนียวปนทราย เนื่องจากไสเดือนฝอยตัวห้ําในกลุมนี้สามารถกินอนุภาคขนาดของดินเหนียวรวมถึงจุลินทรีย
อื่นๆภายในดินได ความเปนกรด-ดางของดินอยูที่ชวง 6.3-7.63 ซึ่งเปนกลาง โดยสอดคลองกับการทดลองของ
Peacock (1957) โดยทั่วไปไสเดือนฝอยสามารถดํารงชีวิตในชวง pH 4.0-8.0 เปนชวงที่เหมาะตอการดํารงชีวิต
และขยายพันธุ
สหสัมพันธระหวางปริมาณไสเดือนฝอยตัวห้ํากับสมบัติของดิน
ปริมาณของไสเดือนฝอยตัวห้ํามีสหสัมพันธเชิงบวกอยางมีนัยสําคัญยิ่งทางสถิติกับปริมาณอินทรียวัตถุ
และอุณหภูมิของดิน (r = 0.918 และ 0.778) (Figure 1) สอดคลองกับการทดลองของ Shabeg et al. (2007)
พบวาเมื่อปริมาณอินทรียวัตถุในดินมีปริมาณที่สูงขึ้นความหลากหลายของไสเดือนฝอยในดินก็เพิ่มมากขึ้น ซึ่ง
อินทรียวัตถุในดิน เกิดจากการเนาเปอยผุพังหรือการสลายตัวของพืชและสัตวที่ถูกทับถม ซึ่งเปนแหลงพลังงาน
ใหแกจุลินทรียในดินทําใหปริมาณไสเดือนฝอยในดินเพิ่มขึ้น อินทรียวัตถุมีผลกับสมบัติทางกายภาพของดิน เชน
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โครงสรางดิน ความรวนซุย การระบายน้ําและการแลกเปลี่ยนอากาศของดิน (คณาจารยภาควิชาปฐพีวิทยา,
2548) วิไลวรรณ และสาทิพย (2553) รายงานวาความสามารถในการอยูรอดของ ไสเดือนฝอย Steinernema
riobrave และ Steinernema siamkayai ที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส สามารถมีชีวิตรอดไดดีกวาที่อุณหภูมิ 35
องศาเซลเซียส Gaugler and Kaya (1990) รายงานวา อุณหภูมิเปนปจจัยที่มีผลตอการเคลื่อนที่และการใช
พลังงานของไสเดือนฝอย เมื่อไสเดือนฝอยลงสูดินการเผาผลาญพลังงานภายในตัวเองยอมเกิดขึ้น ซึ่งอัตราการ
เผาผลาญพลังงานดังกลาวนี้ขึ้นอยูกับกิจกรรมของไสเดือนฝอยนั่นเอง ที่อุณหภูมิสูงไสเดือนฝอยมีการเคลื่อนที่
และมีกิจกรรมมากกวาในที่อุณหภูมิตํ่ากวา จากการทดลองนี้ยังพบวาปริมาณ ไสเดือนฝอยตัวห้ํามีความสัมพันธ
เชิงผกผันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติกับคาพีเอช และอนุภาคขนาดของดินเหนียว (r = -0.657 และ -0.569) ซึ่ง
สอดคลองกับการทดลองของ Peacock (1957) โดยทั่วไปไสเดือนฝอยสามารถดํารงชีวิตในชวง pH 4.0-8.0 เปน
ชวงที่เหมาะตอการดํารงชีวิตและขยายพันธุ ชวง pH ที่เหมาะสมอยูระหวาง 6.4-7.0 และการฟกจากไขถูกยับยั้ง
เมื่อ pH ต่ํากวา 5.2 และโครงสรางและลักษณะของดินมีผลตอการแทรกซึมของน้ําและการไหลของน้ําที่บริเวณ
ผิวดิน ลักษณะของดินที่เปนดินเหนียวและเนื้อดินละเอียด สามารถขัดขวางการเจริญเติบโตของรากพืช และการ
หาอาหารของไสเดือนฝอยได (โกวิท, 2527) อนงคนุช และคณะ (2556) รายงานวาปริมาณไสเดือนฝอยในดิน
ขึ้นอยูกับปจจัยและสภาพแวดลอมของดิน คือ อุณหภูมิ ปริมาณอินทรียวัตถุ ปริมาณน้ําฝนและความชื้นในดินซึ่ง
มีความแตกตางกันตามฤดูกาล
Table 1 The average values of some soil properties and number of predatory nematodes in soils

Sample

Soil textural class

KU 1

Loamy Sand

85.35

5.45

9.20

7.01

31.78

3

KU 2

Silty Clay

8.28

41.84

49.88

7.63

24.15

5

KU 3

Clay Loam

26.37

34.05

39.58

7.30

16.40

2

KU 4

Sandy Clay Loam 54.16

24.31

21.52

7.24

10.10

2

KU 5

Sandy Clay Loam 47.26

26.35

26.39

7.30

3.54

4

32.65

31.40

35.95

7.30

22.14

7

KU 7

Sandy Clay Loam 47.35

27.11

25.54

7.26

14.12

2

KU 8

Sandy Clay Loam 49.35

25.96

24.69

7.43

22.80

6

Clay Loam

Clay
(%)

pH

Number of
predatory
nematodes

Sand
(%)

KU 6

Silt
(%)

Soil
organic
matter
(g/kg)

KU 9

Sandy Loam

58.30

23.73

17.97

6.86

14.85

2

KU 10

Sandy Loam

67.72

17.11

15.17

7.04

33.90

14

BK

Sandy Loam

68.73

7.99

23.28

6.30

60.96

30

SU

Silt Loam

47.53

1.06

50.87

7.02

53.49

24
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Figuure 1. Relatioonship betweeen Number of predatoryy nematodes and soil prooperties: (a) organic
o
mattter; (b) temperature; (c) soil
s pH; (d) cclay content; (e) silt content; and (f) saand content
** Siignificant at P ≤ 0.01, * Siignificant at P ≤ 0.05
2. การแยกไสเดือนฝอยตั
อ
วห้าออกจากดิ
ํา
นนเพื่อการศึกษาลั
ษ กษณะทางสัณฐานวิททยา
จากการ จํ า แนกสกุ ลของไส
ข
เ ดื อ นฝฝอยตั วห้ํ า ด วยลั
ย ก ษณะทางสั ณ ฐานวิท ยยา พบไส เดือนฝอยตั
อ
ว ห้ํ า
ทั้งหมด 3 สกุลคือ Mylonchulus sp., Mononnchus sp. แลละ Mononchooides sp.ซึ่งมี ลักษณะดังตอไปนี
อ ้
ไสเดือนฝฝอยตัวห้ําในสสกุล Mylonchulus sp. (Figgure 2A) มีลําตัวขนาดกลางง ริมฝปากเหลีลี่ยม ลักษณะ
อ บ อรุณี
ของผนังปากหนา ชองปากตอนนบนกวางกวาาตอนลาง มีฟฟนซี่ใหญอยูคคอ นไปทางสว นหัว สอดคลองกั
ม ปากเปนเหหลี่ยม ลักษณะะของชองปากตอนบนกวาง
(25558) รายงานวา Mylonchullus sp. มีลําตตัวเรียวยาว ริมฝ
ตอนนลางเรียวแหลลม มีฟนซี่ใหญ
ญอยูคอนไปทาางสวนหัวของงชองปากตรงขขามกับฟนซี่เลล็ก และ Nussrat et al.
(20113) รายงานวามีลําตัวขนาดกลาง ริมฝปปากเปนเหลี่ยม
ย ลักษณะของชองปากค ลายรูปถวย ผนั
ผ งปากหนา
ตอนนบนกวาง ตอนนลางแคบ มีฟฟน ซี่ใหญอยูคออนไปทางสวนหั
น วที่ 75-84%
% จากสวนฐา นของชองปากก ตรงขามกับ
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ฟนเลล็กซึ่งมีอยู 6 แถว ระบบสืบพั
บ นธุเพศเมีย มีรังไขหนึ่งอันอยู
น ทางดาน anterior ลักกษณะสวนหางสั้นและแคบ
(shoort and narroww) มี spinnerret ที่ปลายสุดดของหาง (spinnneret terminnal)

A

B

C

Figuure 2. Light microscope
m
photographs
p
(40x) of preddatory nematodes A: Myllonchulus spp.;
B: Monnonchus sp.; C: Mononchhoides sp.
ไสเดือนฝอยตั
น
(
2B) มีลําตัวเรียวยยาว ขนาดกลาาง รูปรางของ
วห้ําในนสกุล Mononnchus sp. (Figure
ลําตััวเกือบตรง โคคงที่บริเวณสวนท
ว อง ผนังลํ าตัวเรียบ ริมฝปากเรียบ ลัักษณะของชอองปากกวาง หลอดอาหารร
ยาวคคลายทรงกระบอก สอดคลองกั
อ บรายงานน Koohkan annd Shokoohi (2014) คือลําาตัวมีขนาดกลาง ผนังลําตัว
เรียบบหนา มีอวัยวะะรับความรูสกส
ึก วนหัว (ampphid) คลายรูปถ
ป วย ลักษณะะของชองปากกยาว มีฟนซี่ใหญ
ห อยูคอนไป
ทางสสวนหัว ระบบบสืบพันธุเพศเมียมีรังไขสองงอัน อันหนึ่งอยูทางดาน anterior และอี กอันอยูทางดาน posteriorr
ของ vulva ลักษณ
ณะสวนหางยาววและกลมมน (elongate annd round)
ไสเดือนฝฝอยตัวห้ําในสสกุล Mononchhoides sp. (Figure 2C) มีลําตัวเรียวยาาว ชองปากมีขนาดเล็
ข
กกวา
ไสเดือนฝอยตัวห้ํา 2 กลุมแรก มีฟนแข็งแรงทีที่ชวยในการตัตัดและบด รูปรรางของลําตัวเเกือบตรง โคงที่บริเวณสวน
ทอง ผนังลําตัวและริมฝปากเรียบ
ย ลักษณะขอองชองปากเล็กไม
ก พบฟนซี่ใหญ
ห Chitambaar and Noffsinger (1989)
พบววาไสเดือนฝอยยในกลุม Diploogasterida มีีความจําเพาะะเจาะจงตอเหยืยื่อสูงกวาในกกลุมไสเดือนฝออยอื่นๆ
3. การเพิ่มปริมาณของไส
า
เดือนฝอยตั
อ
วห้ําาสกุล Myloncchulus sp.
ไสเดือนฝฝอยตัวห้ําสกุล Mylonchuluus sp.เมื่อเลีลี้ยงบนอาหาร 4 ชนิดคือ W
Water agar (WA), Soil
extraact agar (SEEA), Soil moissture granulees (SMG) และ Manure exxtract agar (MMEA) พบวา Mylonchulus
M
s
sp. สสามารถเจริญเติ
ญ บโตและเพิพิ่มปริมาณไดดดีี บนอาหาร Soil extract agar
a (SEA) คื อพบ 10.33, 26, 34.67,
41.667 และ 73.333 ตัว เมื่อเลี้ยงทีที่เวลา 30, 566, 60,65 และ 90 วัน ตามลําดั
า บ (Table 22) สอดคลองกักับการทดลอง
ของ Salinas andd Kotcon (20005) รายงาน วาไสเดือนฝอยตัวห้ําในกลุม Mononchidda สามารถเจจริญเติบโตในน
หองปฏิบัติการเมื่อเลี
อ ้ยงบนอาหหาร Soil extraact agar (SEEA) Koohkan and Shokooohi (2014) ศึกษาการเลี้ยง
ใ องปฏิบัติกการโดยใช 1.5% SEA พบปริ
พ มาณเพิ่มมขึ้นที่ 56, 60 และ 65 วัน
Myloonchulus siigmaturus ในห
เนื่องงจากฟลมน้ําบน
บ Soil extrract agar (SSEA) เปนสิ่งจําเปนสําหรับการเจริ
บ
ญเติบบโตและการขยายพันธุของ
ไสเดือนฝอยตัวห้ํา
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Table 2 Number of predatory nematode, Mylonchulus sp.on the culture media
Days

Culture medium
WA
SEA
SGM
MEA
30
9.33cde* 10.33cde 7.00de 11.00cde
56
23.33bcde 26.00bcde 12.33cde 18.33bcde
60
29.33bcde 34.67bcd 11.33cde 19.33bcde
65
12.67ce
34.33bcd 41.67abc 7.00de
90
73.33a*
0.00e
4.67de
49.00ab
*Different letters indicate values are significantly different at P ≤ 0.05

สรุป
ไส เ ดื อ นฝอยตั ว ห้ํ า พบมากในดิ น ร ว นปนทราย ที่ ค า ความเป น กรด-ด า งเป น กลาง ปริ ม าณของ
ไสเดือนฝอยตัวห้ํามีสหสัมพันธเชิงบวกกับปริมาณอินทรียวัตถุ และอุณหภูมิดิน แตมีคาสหสัมพันธผกผันกับคา
ความเปนกรด-ดาง และอนุภาคขนาดของดินเหนียว จําแนกไสเดือนฝอยตัวห้ําโดยใชลักษณะทางสัณฐานวิทยา
พบ 3 สกุล คือ Mononchoides sp., Mylonchulus sp. และ Mononchus sp. ไสเดือนฝอยตัวห้ําสกุล
Mylonchulus sp. สามารถเจริญเติบโตไดดีที่สุดบนอาหาร Soil extract agar (SEA) ที่เวลา 90 วัน
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การปรับปรุงพันธุข าว 2 พันธุ โดยการผสมกลับรวมกับ
การใชเครื่องหมายดีเอ็นเอชวยคัดเลือกเพื่อรนชัว่ รุน
Improvement of 2 Rice (Oryza sativa L.) Cultivars
by Marker Assisted Backcrossing to Accelerate Generations
มธุรส ไพรเจริญ1* ธานี ศรีวงศชัย1 และ ประภา ศรีพิจิตต1
Mathurose Pricharoen1*, Tanee Sreewongchai1 and Prapa Sripichitt1

บทคัดยอ
การผสมกลับรวมกับการใชเครื่องหมายดีเอ็นเอชวยคัดเลือกเปนวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพของการปรับปรุง
พันธุพืช การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อรนชั่วรุนในการปรับปรุงพันธุแบบผสมกลับ และเพิ่มความหอมสูขาวพันธุ
CH1 และ CH4 ซึ่งเปนพันธุที่มีศักยภาพการใหผลผลิตสูง โดยใชเครื่องหมายดีเอ็นเอชวยคัดเลือกในวิธีการผสม
กลับ โดยผสมขามระหวางพันธุใหคือ ขาวพันธุปทุมธานี 1 ผสมกับพันธุรับ คือขาวพันธุ CH1 และ CH4 เพื่อสราง
ประชากรชั่ว BC2F1 โดยใชเครื่องหมายดีเอ็นเอ Naro1 ชวยคัดเลือกตนที่มีลักษณะความหอม และคัดเลือกพื้นฐาน
พันธุกรรมดวยเครื่องหมายดีเอ็นเอแบบ SSR ใหเหมือนกับพันธุรับในการผสมกลับทั้ง 2 ครั้ง ในลูกผสมกลับชั่วที่
BC1F1 และ BC2F1 พบวาสามารถไดสายพันธุที่มีลักษณะความหอมและมีพื้นฐานทางพันธุกรรมเหมือนกับพันธุรับ
สูงสุดในลูกผสมกลับชั่วรุน BC2F1 ของคูผสม ปทุมธานี 1/CH4 เทากับ 91.67 เปอรเซ็นต เทียบเทาการผสมกลับ
ปกติชั่วรุน BC3F1

ABSTRACT
Marker assisted backcrossing (MAB) is backcross method with DNA marker assisted
selection for improving the efficiency of plant breeding. The objectives of this research were to
accelerate generations for backcross breeding program and introgression of aromatic trait into CH1 and
CH4 rice cultivars, high yield potential cultivars, by MAB. Crossing between donor parent, Pathum Thani
1 (PTT1), and recurrent parents (CH1 and CH4). After that, the progenies were backcrossed for 2 times
to produce BC2F1 populations. For marker assisted selection, the Naro1 DNA marker was applied for
foreground selection for the aromatic genotypes, and SSR markers selection were used for genetic
background for 2 times in BC1F1 and BC2F1 populations. The results showed that a plant of the cross
between PTT1 and CH4 in BC2F1 generation, with aromatic trait, had 91.67% similarity of genetics
background similar to CH4 cultivar, equivalent to conventional backcross BC3F1 generation.
Key Words: Marker assisted backcrossing, Aromatic trait, Accelerating generations
* Corresponding author; e-mail address: mathurose.pr@gmail.com
1
ภาควิชาพืชไรนา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร กรุงเทพฯ 10900
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คํานํา
ขาวเปนพืชเศรษฐกิจที่มีความสําคัญมากตอประเทศไทย นอกจากจะเปนอาหารหลักที่มีการบริโภค
ภายในประเทศแลว ยังเปนสินคาสงออกที่สําคัญอีกดวย ในป 2559 ประเทศไทยมีปริมาณการสงออกขาวหอม
ประมาณ 2,496 ลานตันขาวสาร มูลคาการสงออกคิดเปน 56,477 ลานบาท (สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2559)
แสดงใหเห็นถึงตลาดการสงขาวหอมที่มูลคาสูงเนื่องจากขาวหอมนั้นมีลักษณะเฉพาะ คือ ขาวสุกมีลักษณะรวน
นิ่ม มีการขยายตัวดีมีกลิ่นหอม มีคุณภาพสําหรับการรับประทาน และมีอัตราการยืดตัวของเมล็ดขาวสุกสูง
(Shobha, 1992; Khush and Cruz, 2002) ความหอมของขาวถูกควบคุมการแสดงออกดวยยีน betaine
aldehyde dehydrogenase homologue 2 (badh2) มีตําแหนงอยูบนโครโมโซมที่ 8 (Lorieux et al., 1996;
Jin et al., 2003) เกิดการขาดหายไปจํานวน 8 เบส บนเอกซอนที่ 7 มีผลทําใหการสังเคราะหเอนไซม betaine
aldehyde dehydrogenease ไมสมบูรณทําใหเกิดการสะสมสาร 2-acetyl-1-pyrroline หรือ 2AP ซึ่งเปนสารเคมี
สําคัญที่ใหความหอมในสวนตางๆของขาว โดยเฉพาะเมล็ด (Buttery et al., 1983) การปรับปรุงพันธุขาวใน
ปจจุบัน ไดมีการใชเครื่องหมายโมเลกุลในการคัดเลือก (marker-assisted selection: MAS) รวมกับการปรับปรุง
พันธุแบบมาตรฐาน (conventional breeding) เพื่อชวยเพิ่มประสิทธิภาพของการคัดเลือก ใหสามารถคัดเลือก
ตนพืชที่มีจีโนไทปที่ตองการไดอยางแมนยํา (Collard et al., 2005) ทั้งนี้วิธีการผสมกลับรวมกับการใช
เครื่องหมายดีเอ็นเอชวยคัดเลือก (Marker Assisted Backcrossing: MAB) เปนวิธีการผสมกลับมีประสิทธิภาพ
ในการคัดเลือกพันธุพืช สามารถทําได 3 แนวทาง ประกอบดวย คัดเลือกยีนเปาหมาย (target gene) เพื่อปองกัน
ยีนที่ไมตองการจากพันธุให (linkage drag) และคัดเลือกตนที่มีพันธุกรรมเหมือนพันธุรับ (genetic background
selection) (Collard and Mackill, 2010) การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค เพื่อถายทอดลักษณะความหอมจากขาว
ปทุมธานี1 เขาสูขาวพันธุ CH1 และ CH4 โดยใชวิธีการปรับปรุงพันธุแบบผสมกลับรวมกับการใชเครื่องหมายดี
เอ็นเอชวยคัดเลือกพื้นฐานทางพันธุกรรม

อุปกรณและวิธีการ
1. ปลูกขาวพันธุให คือ พันธุปทุมธานี 1 พันธุรับ คือ พันธุ CH1 และ พันธุ CH4 ซึ่งเปนขาวเจาไมไวตอ
ชวงแสง ผลผลิตสูง และมีปริมาณอมิโลสต่ํา โดยแบงปลูกเปนชวงวันปลูกตางๆ จํานวน 5 ครั้ง แตละครั้งหางกัน
10 วัน เมื่อตนขาวอยูในระยะออกดอกจึงทําการผสมขามกับพันธุให คือ พันธุปทุมธานี 1 (PTT1) ซึ่งเปนขาวเจา
ไมไวตอชวงแสง ผลผลิตสูง มีปริมาณอมิโลสต่ํา และมีกลิ่นหอม เพื่อสรางลูกผสมชั่วที่ 1 (F1) จํานวน 2 คูผสม
ไดแก ปทุมธานี 1/CH1 และ ปทุมธานี 1/CH4
2. ปลูกขาวลูกผสมชั่วที่ 1 และผสมกลับไปยังพันธุรับ เพื่อสรางเมล็ดขาวลูกผสมกลับชั่วที่ BC1F1
3. นําเมล็ดขาวลูกผสมกลับชั่วที่ BC1F1 มาปลูกและคัดเลือกดวยเครื่องหมายดีเอ็นเอที่เฉพาะกับยีน
ควบคุ ม ลั ก ษณะความหอมเช น เดี ย วกั บ พั น ธุ ใ ห ข องแต ล ะคู ผ สม และคั ด เลื อ กพื้ น ฐานพั น ธุ ก รรม (genetic
background) เหมือนกับพันธุรับโดยใชเทคนิค Simple Sequence Repeat (SSR) ดวยชุด Phire® Plant Direct
PCR Kit ซึ่งเปนชุดสําเร็จรูปที่สามารถทําปฏิกิริยาการเพิ่มดีเอ็นเอในหลอดทดลอง (Polymerase Chain
Reaction หรือ PCR) ไดโดยไมตองผานการสกัดดีเอ็นเอพืช
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4. นําตนที่คัดเลือกไดผสมกลับกับพันธุรับเพื่อสรางเมล็ดขาวลูกผสมกลับชั่วที่ BC2F1
5. นําเมล็ดขาวลูกผสมกลับชั่วที่ BC2F1 มาปลูกและคัดเลือกดวยเครื่องหมายดีเอ็นเอ Naro1 ที่เฉพาะ
กับยีนควบคุมลักษณะความหอมเชนเดียวกับพันธุให (ปาริฉัตร และคณะ, 2554) และคัดเลือกพื้นฐานพันธุกรรม
(genetic background) เหมือนกับพันธุรับโดยใชเทคนิค SSR

ผลและวิจารณผลการทดลอง
การสรางและคัดเลือกลูกผสมชั่วที่ 1
จากการผสมพันธุระหวางขาวพันธุรับและพันธุใหรวม 2 คูผสม คือ ปทุมธานี 1/CH1 และ ปทุมธานี 1/CH4 ได
ตนขาวลูกผสมชั่วที่ 1 (F1) ของคูผสม ปทุมธานี 1/CH1 และ ปทุมธานี 1/CH4 จํานวน 29 และ 30 ตน ตามลําดับ โดยใช
เครื่องหมายดีเอ็นเอ Naro1 ซึ่งเปนเครื่องหมายดีเอ็นเอที่มีความจําเพาะกับยีนที่ควบคุมลักษณะความหอม พบวาตนที่มี
ลักษณะทางพันธุกรรมแบบ heterozygous จํานวน 29 และ 28 ตน ตามลําดับ และพบวาตนที่มีลักษณะทางพันธุกรรม
แบบ homozygous เหมือนพันธุรับจํานวน 0 และ 2 ตน ตามลําดับ ซึ่งนาจะเปนผลมาจากการผสมตัวเองของพันธุรับซึ่งได
คัดทิ้งไป
การสรางและคัดเลือกลูกผสมกลับชั่วที่ BC1F1
นําตนลูกผสมชั่วที่ 1 ที่ผสมกลับไปยังพันธุรับ เพื่อผลิตเมล็ดลูกผสมกลับชั่วที่ BC1F1 ของคูผสม
ปทุมธานี 1/CH1 และ ปทุมธานี 1/CH4 แลวนํามาปลูกตอ จากการตรวจสอบการกระจายตัวของยีนที่ควบคุม
ลักษณะความหอมของตนขาวในลูกผสมกลับชั่วที่ BC1F1 ของคูผสม ปทุมธานี 1/CH1 และ ปทุมธานี 1/CH4
จํานวน 41 และ 45 ตน ตามลําดับ โดยใชเครื่องหมายดีเอ็นเอ Naro1 ไดตนที่มีลักษณะทางพันธุกรรมแบบ
heterozygous ที่ตองใชผสมตอไปจํานวน 21 และ 22 ตน ตามลําดับ (Table 1)
จากนั้นนําใบของขาวลูกผสมกลับชั่วที่ BC1F1 ที่ผานการคัดเลือกมาประเมินพื้นฐานทางพันธุกรรม
เหมือนพันธุรับ ของทั้ง 2 คูผสม ปทุมธานี 1/CH1 และ ปทุมธานี 1/CH4 ดวยเครื่องหมายดีเอ็นเอแบบ SSR ที่ให
ความแตกตางระหวางพันธุพอแมจํานวน 54 และ 39 เครื่องหมาย ตามลําดับ พบวาตนขาวลูกผสมกลับชั่วที่
BC1F1 ของคูผสม ปทุมธานี 1/CH1 มีพื้นฐานทางพันธุกรรมเหมือนพันธุรับอยูในชวง 60.64 ถึง 75.00 เปอรเซ็นต
โดยมีคาเฉลี่ยประชากร 70.24 เปอรเซ็นต ในขณะที่คูผสม ปทุมธานี 1/CH4 มีพื้นฐานทางพันธุกรรมเหมือนพันธุ
รับอยูในชวง 69.17 ถึง 85.00 เปอรเซ็นต โดยมีคาเฉลี่ยประชากร 72.58 เปอรเซ็นต (Table 2) คาพื้นฐานทาง
พันธุกรรมเหมือนพันธุรับที่ต่ํากวาหรือมากกวาคาทางทฤษฎีของลูกผสมกลับชั่วที่ BC1F1 คือ 75.00 เปอรเซ็นต
เปนผลมาจากโอกาสผสมขามระหวางพันธุรับกับพันธุใหซึ่งการถายทอดนั้นมีการกระจายตัวของคาดังกลาวโดย
คาที่ต่ํากวาคาทางทฤษฏีเปนผลมาจากการถายทอดลักษณะของพันธุใหมากกวาพันธุรับ ในขณะที่คาที่มากกวา
คาทางทฤษฏีเปนผลมาจากการถายทอดลักษณะของพันธุใหนอยกวาพันธุรับ นอกจากนี้ยังเปนผลมาจากการ
เกิด crossing over หรือ การเกิด double crossing over
จากการคัดเลือกพื้นฐานทางพันธุกรรมเหมือนพันธุรับของตนลูกผสมกลับชั่วที่ BC1F1 ในคูผสม
ปทุมธานี 1/CH1 สามารถคัดเลือกไดตนที่มีพื้นฐานทางพันธุกรรมเหมือนพันธุรับมากที่สุด 75.00 เปอรเซ็นต ซึ่ง
เทากับคาพื้นฐานทางพันธุกรรมเหมือนพันธุรับทางทฤษฎีของลูกผสมกลับชั่วที่ BC1F1 คือ 75.00 เปอรเซ็นต
ในขณะที่คูผสม ปทุมธานี 1/CH4 สามารถคัดเลือกไดตนที่มีพื้นฐานทางพันธุกรรมเหมือนพันธุรับมากที่สุด 85.50
209

สาขาพืช

การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 56

เปอรเซ็นต ซึ่งใกลเคียงกับคาพื้นฐานทางพันธุกรรมเหมือนพันธุรับของลูกผสมกลับชั่วที่ BC2F1 ที่มีคาเทากับ
87.50 เปอรเซ็นต ทําใหชวยใหสามารถรนระยะเวลาปรับปรุงพันธุไดถึง 1 ชั่วรุน
Table 1 Identification of aromatic genotype in BC1F1 populations by using Naro1 marker
Homozygous
Homozygous
Crosses
Heterozygous
Populations
(donor parent)
(recurrent parent)
PTT1/CH1
PTT1/CH4

-

21
22

20
23

Table 2 Lowest, highest and average of genetics background in BC1F1 populations
Genetics Background (%)
Crosses
Total of plants
Lowest
Highest
PTT1/CH1
21
60.64
75.00
PTT1/CH4
22
69.17
85.00

41
45

Average
70.24
72.58

Table 3 Top three of highest genetics background in BC1F1 populations
Crosses
Plant No. of BC1F1 plants
Genetics background (%)
PTT1/CH1
CH1 (recurrent parent)
100
14
75.00
18
72.72
22
72.19
PTT1 (donor parent)
0
PTT1/CH4
CH4 (recurrent parent)
100
25
85.00
42
83.50
45
82.25
PTT1 (donor parent)
0
การสรางและคัดเลือกลูกผสมกลับชั่วที่ BC2F1
นําตนลูกผสมชั่วที่ BC1F1 ที่มียีนควบคุมลักษณะความหอมและมีพื้นฐานพันธุกรรมสูงสุด 3 อันดับ
(Table 3) ผสมกลับไปยังพันธุรับ เพื่อผลิตเมล็ดลูกผสมกลับชั่วที่ BC2F1 ของคูผสม ปทุมธานี 1/CH1 และ
ปทุมธานี 1/CH4 แลวนํามาปลูกตอ จากการตรวจสอบการกระจายตัวของยีนที่ควบคุมลักษณะความหอมของตน
ขาวในลูกผสมกลับชั่วที่ BC2F1 ของคูผสม ปทุมธานี 1/CH1 และ ปทุมธานี 1/CH4 จํานวน 39 และ 18 ตน
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ตามลําดับ โดยใชเครื่องหมายดีเอ็นเอ Naro1 พบวาตนที่มีลักษณะทางพันธุกรรมแบบ heterozygous ที่ตองการ
จํานวน 19 และ 7 ตน ตามลําดับ (Table 4)
จากนั้นนําใบของขาวลูกผสมกลับชั่วที่ BC2F1 ที่ผานการคัดเลือกมาประเมินพื้นฐานทางพันธุกรรม
เหมือนพันธุรับ ของคูผสม ปทุมธานี 1/CH1 และ ปทุมธานี 1/CH4 ดวยเครื่องหมายดีเอ็นเอ SSR จากการ
คัดเลือกครั้งแรกในชั่วลูกผสมกลับชั่วที่ BC1F1 จํานวน 27 และ 14 เครื่องหมาย ตามลําดับ พบวาตนขาวลูกผสม
กลับชั่วที่ BC2F1 ของคูผสม ปทุมธานี 1/CH1 มีพื้นฐานทางพันธุกรรมเหมือนพันธุรับอยูในชวง 75.00 ถึง 87.50
เปอรเซ็นต โดยมีคาเฉลี่ยประชากร 80.13 เปอรเซ็นต ในขณะที่คูผสม ปทุมธานี 1/CH4 มีพื้นฐานทางพันธุกรรม
เหมือนพันธุรับอยูในชวง 87.50 ถึง 91.67 เปอรเซ็นต โดยมีคาเฉลี่ยประชากร 89.71 เปอรเซ็นต (Table 5) คา
พื้นฐานทางพันธุกรรมเหมือนพันธุรับที่ต่ํากวาหรือมากกวาคาทางทฤษฎีของลูกผสมกลับชั่วที่ BC2F1 คือ 87.50
เปอรเซ็นต เปนผลมาจากโอกาสผสมขามระหวางพันธุรับกับพันธุใหซึ่งการถายทอดนั้นมีการกระจายตัวของคา
ดังกลาวโดยคาที่ต่ํากวาคาทางทฤษฏีเปนผลมาจากการถายทอดลักษณะของพันธุใหมากกวาพันธุรับ ในขณะที่
คาที่มากกวาคาทางทฤษฏีเปนผลมาจากการถายทอดลักษณะของพันธุใหนอยกวาพันธุรับ นอกจากนี้ยังเปนผล
มาจากการเกิด crossing over หรือ การเกิด double crossing over นอกจากนี้ในคูผสม ปทุมธานี 1/CH1 มีคา
พื้นฐานพันธุกรรมต่ํากวาเปนผลมาจากการใชตนชั่วรุน BC1F1 มีคาต่ํากวาคาทางทฤษฎีมาทําการผสมเพื่อสราง
ลูกผสมกลับชั่วที่ BC2F1
จากการคัดเลือกพื้นฐานทางพันธุกรรมเหมือนพันธุรับของตนลูกผสมกลับชั่วที่ BC2F1 ในคูผสม
ปทุมธานี 1/CH1 สามารถคัดเลือกไดตนที่มีพื้นฐานทางพันธุกรรมเหมือนพันธุรับมากที่สุด 87.50 เปอรเซ็นต ซึ่ง
เทากับคาเฉลี่ยพื้นฐานทางพันธุกรรมเหมือนพันธุรับทางทฤษฎีของลูกผสมกลับชั่วที่ BC2F1 มีคาเทากับ 87.50
เปอรเซ็นต ในขณะที่ผสม ปทุมธานี 1/CH4 สามารถคัดเลือกไดตนที่มีพื้นฐานทางพันธุกรรมเหมือนพันธุรับมาก
ที่สุด 91.67 เปอรเซ็นต ซึ่งมีคาใกลเคียงกับคาพื้นฐานทางพันธุกรรมเหมือนพันธุรับทางทฤษฎีของลูกผสมกลับชั่ว
ที่ BC3F1 มีคาเทากับ 93.75 เปอรเซ็นต ชวยใหสามารถรนระยะเวลาปรับปรุงพันธุไดถึง 1 ชั่วรุน สอดคลองกับ
รายงานของ Hospital (2003) การปรับปรุงพันธุดวยวิธีการผสมกลับรวมกับการใชเครื่องหมายดีเอ็นเอชวย
คัดเลือก ในการคัดเลือก 3 ชั่วรุน คือ BC1F1 BC2F1 และ BC3F1 แตละชั่วรุนมีขนาดประชากรที่ใชในการคัดเลือก
เทากับ 70 100 และ 150 ตน ตามลําดับ พบวาสามารถคัดเลือกสายพันธุที่มีอัตราพันธุกรรมของพันธุรับสูง
ถึง 98.00 เปอรเซ็นต มากกวาคาเฉลี่ยพื้นฐานทางพันธุกรรมเหมือนพันธุรับทางทฤษฎีของลูกผสมกลับชั่วที่
BC4F1 มีคาเทากับ 96.90 เปอรเซ็นต เนื่องจากประชากรขนาดใหญกวาประชากรที่ทําการศึกษาสงผลใหคาเฉลี่ย
พื้นฐานทางพันธุกรรมเหมือนพันธุรับสูงกวาประชากรที่ทําการศึกษา
Table 4 Identification of aromatic genotype in BC2F1 populations using Naro1 marker
Homozygous
Homozygous
Crosses
Heterozygous
(donor parent)
(recurrent parent)
PTT1/CH1
PTT1/CH4

-

19
7
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11

Populations
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Table 5 Lowest, highest and average of genetics background in BC2F1 populations
Genetics Background (%)
Crosses
Total of plants
Lowest
Highest
PTT1/CH1
19
75.00
87.50
PTT1/CH4
7
87.50
91.67

Average
80.13
89.71

สรุป
จากการคัดเลือกพื้นฐานทางพันธุกรรมเหมือนพันธุรับในขาวลูกผสมกลับชั่วที่ BC1F1 และ BC2F1 สามารถ
คัดเลือกไดตนที่มีพื้นฐานทางพันธุกรรมเหมือนพันธุรับไดมากสุดถึง 91.67 เปอรเซ็นต ในคูผสม ปทุมธานี 1/CH4
ซึ่งใกลเคียงกับคาพื้นฐานทางพันธุกรรมเหมือนพันธุรับทางทฤษฎีของลูกผสมกลับชั่วที่ BC3F1 ที่มีคาเทากับ 93.75
เปอรเซ็นต ทําใหการผสมกลับรวมกับการใชเครื่องหมายดีเอ็นเอชวยคัดเลือกชวยรนระยะเวลาปรับปรุงพันธุไดถึง 1
ชั่ ว แต หากมี การเพิ่ มขนาดประชากรสํ าหรั บใช คั ดเลื อกพื้ นฐานพั นธุ กรรมจะช วยให สามารถคั ดเลื อกได ต นที่ มี
พันธุกรรมเหมือนพันธุรับไดสูงขึ้น
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ผลของการใชปุยที่มสี วนผสมของธาตุอาหารรองตอการเจริญเติบโตและผลผลิตของถั่วเหลือง
Effect of Trace Element on Growth Rate and Yield of Soybean
ฉัตรชัย กานกิง่ 1* สราวุธ รุงเมฆารัตน1 จุฑามาศ รมแกว2 และ ชัยสิทธิ์ ทองจู3
Chutchai Kanking1*, Sarawut Rungmekarat1, Jutamas Romkaew2 and Chaisit Thongjoo3

บทคัดยอ
งานวิจัยนี้ศึกษาผลของการใชปุยที่มีสวนผสมของธาตุอาหารรองตอการเจริญเติบโตและผลผลิตของ
เมล็ดถั่วเหลือง วางแผนการทดลองแบบ Split plot in randomized block design มี 4 ซ้ํา ประกอบดวย main
plot 2 ปจจัย คือ ถั่วเหลืองพันธุเชียงใหม 60 และพันธุเชียงใหม 6 มี sub plot 10 ปจจัย คือ ปุยสูตร 16-16-16
รวมกับวิธีการใหปุยทางใบและทางดินของธาตุอาหารรอง ทําการเก็บขอมูลการเจริญเติบโต ประกอบดวย
ผลผลิตตอไร (เมื่อครบอายุของถั่วเหลือง) รวมทั้งองคประกอบผลผลิต น้ําหนักเมล็ด (100 เมล็ด) จํานวนฝกตอ
ตนและความสูงของตน ผลการศึกษาพบวา การใหปุยทางดินชนิดละลายชา z-mix อัตรา 1 กิโลกรัมตอไร จะทํา
ใหถั่วเหลืองพันธุเชียงใหม 6 ใหผลผลิตสูงสุด 328 กิโลกรัมตอไร และมีน้ําหนัก 100 เมล็ด เทากับ 14.80 กรัม
ในขณะที่ถั่วเหลืองพันธุเชียงใหม 60 ใหผลผลิตสูงสุด 277.50 กิโลกรัมตอไร และมีน้ําหนัก100 เมล็ด เทากับ
15.62 กรัม

ABSTRACT
This experiment was investigated the effect of trace elements on the growth and yield of
soybean The experimental was designed in a split plot in randomized block with four replications
consisting of two main plot: soybean Chiang Mai 60 and Chiang Mai 6. There were sub plot 10 factor
for 16-16-16 with foliar application and top dressing trace element collecting data yield on matuarity,
Seed weight( hundred seed weight), pod per plant and plant height. It was found that z-mix slowrelease 1 kg / rai. Chiang Mai 6 for highest yield 328 kilogram per rai and seed weight 14.80 gram
(hundred seed weight) while Chiang Mai 60 for highest yield 277.50 kilogram per rai and seed weight
15.62 gram (hundred seed weight).

Key Words: soybean, trace element, growth, Yield
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คํานํา
ถั่วเหลืองเปนพืชที่สามารถปลูกในสภาพดินรวน ดินรวนเหนียวหรือ ดินรวนเหนียวปนทรายที่มีความ
อุดมสมบูรณปานกลาง ความเปนกรด-ดางของดินที่เหมาะสมตอการปลูกถั่วเหลืองอยูที่ 5.5 – 6.5 และมีการ
ระบายน้ําดี ป 2559 – 2560 ขอมูลจากศูนยสารสนเทศการเกษตร ประเทศไทยมีพื้นที่ปลูกถั่วเหลืองประมาณ
161,147 ไร คิดเปนพื้นที่ในเขตชลประทาน 58,770 ไร และนอกพื้นที่เขตชลประทาน 102,377 ไร ผลผลิต
42,080 ตันตอป ผลผลิตเฉลี่ย 264 กิโลกรัมตอไร มีการปลูกมากใน 5 จังหวัด คือ แมฮองสอน เชียงราย ขอนแกน
ชัยภูมิ และเลย แตพื้นที่ปลูกถั่วเหลืองก็ยังมีแนวโนมลดลง (ศูนยสารสนเทศการเกษตร, 2559) ทั้งนี้ถั่วเหลือง
พันธุเชียงใหม 60 และพันธุเชียงใหม 6 เปนพันธุแนะนําของกรมวิชาการเกษตร ที่ใหผลผลิตสูงในทุกแหลงปลูก
ทนทานตอโรคราสนิม และใหจํานวนฝกตอตนมาก (สถาบันวิจัยพืชไร, 2558) แตอยางไรก็ตามในปจจุบัน ปญหา
สภาพดินที่มีความอุดมสมบูรณต่ํายังสงผลใหถั่วเหลืองแสดงอาการขาดธาตุอาหารโดยเฉพาะธาตุแคลเซียม ซึ่ง
เปนองคประกอบสําคัญของผนังเซลลรวมถึงกระบวนการเมทาบอลิซึม (Hepler and Wayne, 1985) ชวยเรงการ
เจริญเติบโต และดูดซึมแรธาตุอื่น ๆโดยเฉพาะไนโตรเจน (ยงยุทธ, 2546) หากพืชขาดแคลเซียมอาจสงผลตอการ
ติดเมล็ด และมีความงอกต่ํา (ศุภลักษณ, 2549) สวนโบรอนชวยในการเคลื่อนยาย คารโบไฮเดรตและน้ําตาลใน
พืช (Dechen and Nachtigall, 2006) สงเสริมการงอกของทอละอองเรณู และการสรางปมรากในพืชตระกูลถั่ว
(Yamazaki, 1964) หากพืชขาดโบรอน ลําตนจะแคระแกร็น สังเคราะหแสงลดลง มีการสะสมคารโบไฮเดรตในใบ
มาก จึงเกิดอาการใบไหม (necrosis) และพืชไมออกดอก (Shorrocks, 1989) หากขาดในระยะเจริญพันธุจะ
กระทบตอการสรางดอก การติดผล รวมทั้งการพัฒนาของเมล็ด (จานุลักษณ, 2541) และยังมีรายงานวาโบรอน
ชวยใหลักษณะการเจริญเติบโต ผลผลิตและการติดฝกอยูในเกณฑที่ดี คือ 65.03% และฝกลีบคอนขางต่ําคือ
14.30 เปอรเซ็นต (ธารทิพย และ ดวงจันทร, 2529) เสาวคนธ (2540) รายงานวาการใหโบรอนในรูปสารโบรา
อัตรา 40 มิลลิลิตรตอน้ํา 20 ลิตร มีผลใหถั่วเหลืองมีจํานวนฝกตอตนและจํานวนผลผลิตตอพื้นที่สูงขึ้นและ
Rerkasem et al. (1993) รายงานวาตนถั่วเหลืองที่ขาดโบรอนเมล็ดจะมีรูปรางผิดปกติ และเกิดเมล็ดเหี่ยว ซึ่ง
เปนลักษณะของเมล็ดที่ขาดโบรอน การพนบี-พลัส ไมเพียงตอบสนองตอ จํานวนดอก ฝก และเมล็ดที่เพิ่มขึ้นแต
เพียงอยางเดียว ยังมีผลใหเมล็ดถั่วเหลืองมีขนาดใหญขึ้นโดยดูจากน้ําหนักเมล็ดรวมตอตน และเมล็ดดีตอตนที่
เพิ่มขึ้น เมล็ดตอฝกจึงเพิ่มขึ้น ขณะเดียวกันเมล็ดลีบมีจํานวนลดลง (Mengel and Kerby, 1987) งานวิจัยนี้ได
คัดเลือกบี-พลัส เปนสารละลายที่ใหทางใบ และปุยที่ใหทางดิน z-max และ z-mix โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา
วิธีการและอัตราที่เหมาะสมของการใหธาตุอาหารรองตอการเจริญเติบโต ผลผลิต และองคประกอบผลผลิตของ
ถั่วเหลือง

อุปกรณและวิธีการ
ปลูกถั่วเหลือง 2 พันธุ ไดแก ถั่วเหลืองพันธุเชียงใหม 60 (CM 60) และเชียงใหม 6 (CM 6) ภายใตการ
เตรียมดินโดยการไถพรวน 2 ครั้ง และยกรองปลูก ในฤดูตนฝนระหวางเดือนมีนาคม – มิถุนาคม 2560 ณ แปลง
ทดลอง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม โดยใชระยะปลูก 70 x 20 เซนติเมตร
จํานวน 4 แถวตอแปลงยอย ขนาดแปลงยอย 3.2×5 ตารางเมตร ใสปุยเคมีรองพื้นกอนปลูก (Basal application)
สูตร 16-16-16
อัตรา 25 กิโลกรัมตอไร และที่ 30 วันหลังปลูกอัตรา 25 กิโลกรัมตอไรโรยขางตน (Side
dressing) รวมกับการใหปุยธาตุอาหารเสริมจํานวน 2 วิธีคือ การใหทางใบและทางดิน โดยปุยที่ใหทางใบ(Foliar
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application) เปนสารละลายบี-พลัส® อัตรา 80 และ 160 มิลลิลิตรตอน้ํา 80 ลิตรตอไร ฉีดพน 2 ระยะ ที่อายุ 25
วันหลังปลูกและทุก ๆ 10 วัน และฉีดพน 3 ครั้งที่อายุ 25 วันหลังปลูกและทุก ๆ 10 วัน สําหรับการใหปุยทางดิน
คือปุย z-max® และ z-mix® ชนิดละลายชา (Slow release) อัตรา 1 และ 2 กิโลกรัมตอไร ที่อายุ 20 วันหลังปลูก
วางแผนการทดลองแบบ Split plot in RCBD มี 4 ซ้ํา ประกอบดวย ปจจัยหลัก 2 ปจจัย ไดแก ถั่วเหลืองพันธุ
เชียงใหม 60 (CM 60) และเชียงใหม 6 (CM 6) และมีปจจัยรอง 10 ปจจัย ดังตารางที่ 1 รวมกับการใสปุยเคมี
รองพื้นกอนปลูกสูตร 16-16-16 อัตรา 25 กิโลกรัมตอไร และที่อายุ 30 วันหลังปลูก อัตรา 25 กิโลกรัมตอไรโรย
ขางตน (Side dressing)
Table1 Foliar and soil application of fertilizer as trace element
No.

Treatment

1.

Control

2.

16-16-16

Rate
-

80 mL / water 80 L
3.
B-plus ®1/ (2 times, at 25 and 35 DAP)
®
4.
B-plus (2 times, at 25 and 35 DAP)
160 mL / water 80 L
®
5.
B-plus (3 times, at 25, 35 and 45 DAP)
80 mL / water 80 L
®
6.
B-plus (3 times, at 25, 35 and 45 DAP)
160 mL / water 80 L
®2/
1 kg/rai
7.
z-max (at 20 DAP)
®
2 kg/rai
8.
z-max (at 20 DAP)
®3/
1 kg/rai
9.
z-mix (at 20 DAP)
®
2 kg/rai
10.
z-mix (at 20 DAP)
1/
B-plus®= Ca 8.4%, B 1.9%
2/
z-max® = Zn 19%, S 13%
3/
z-mix® = Ca 13.29 % , Mg 9.44%, S 4.75 %, Zn 2.85% , Fe 1.9% , Mn 1.43 % , B 0.95 %, Cu 0.3%
DAP = days after planting

บันทึกขอมูล 1) ความสูงตน สุมเก็บตัวอยางจากตนถั่วเหลืองใน 2 แถวกลาง จํานวน 10 ตนตอแปลง
ยอยที่อายุ 7, 15, 30, 60 และกอนเก็บเกี่ยว 2) วันออกดอก บันทึกจํานวนวันที่ถั่วเหลืองมีดอกบานหนึ่งดอกบน
ขอใด ๆ 50 เปอรเซ็นต นับตั้งแตวันงอกตามเกณฑระยะการเจริญเติบโตของ Fehr and Curviness (1977) และ
3) ผลผลิตและองคประกอบผลผลิต ไดแก จํานวนฝกตอตน น้ําหนักเมล็ด (100 เมล็ด) และผลผลิตตอไร
วิเคราะหสถิติโดยใชโปรแกรม R version 3.4.2 เปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยเปนกลุม โดยวิธี
Duncan’s multiple range test

ผลและวิจารณผลการทดลอง
ความสูงตน
ความสูงของตนถั่วเหลืองที่อายุ 7 วันหลังปลูก ไมมีความแตกตางอยางมีนยั สําคัญ ระหวางถั่วเหลืองทั้ง
สองพันธุ ที่อายุ 15 วันหลังปลูก พันธุเชียงใหม 60 มีความสูงมากกวาพันธุเชียงใหม 6 และเมื่อถั่วเหลืองมีอายุ
30, 60 และ 80 วันหลังปลูก พันธุเชียงใหม 6 มีความสูงมากกวาพันธุเชียงใหม 60 (Table 2)
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เมื่อพิจารณาผลของการใสปุยธาตุอาหารรอง ทั้งการฉีดพนทางใบและทางดิน พบวา ไมมีผลตอความสูง
ของตนถั่วเหลืองที่อายุ 7 และ 15 วันหลังปลูก แตมีผลตอถั่วเหลืองที่อายุ 30, 60 และ 80 วัน ซึ่งทําใหความสูง
ตนแตกตางกันทางสถิติ เนื่องจากในระยะแรกของการเจริญเติบโตของถั่วเหลือง ยังมีการพัฒนาทางดานลําตน
ไปอยางชา ๆ จึงยังไมมีความแตกตาง แตเมื่อเขาสูระยะเวลาหนึ่ง ถั่วเหลืองจึงเริ่มตอบสนองตอการใหปุย
กลาวคือ การใหปุย z-mix อัตรา 2 กิโลกรัมตอไร ใหความสูงที่มากกวา การใหปุย z-mix อัตรา 1 กิโลกรัมตอไร
เนื่องจากถั่วเหลืองนําธาตุอาหารไปใชในการเจริญเติบโตทางดานลําตนมากกวา (Table 2)
Table 2 Plant height (cm) as affect by different trace element rates
Varieties
CM 60
CM 6
F-test (V)
C.V. (%)
Fertilizer application
Control
16-16-16
B-plus® 80 mL/water 80 L (2 times)
B-plus® 160 mL/water 80 L (2 times)
B-plus® 80 mL/water 80 L (3 times)
B-plus® 160 mL/water 80 L (3 times)
z-max® 1 kg/rai (at 20 DAP)
z-max® 2 kg/rai (at 20 DAP)
z-mix® 1 kg/rai (at 20 DAP)
z-mix® 2 kg/rai (at 20 DAP)

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

7
10.51
10.73
ns
12.97
10.93
11.06
10.63
9.77
11.05
10.21
10.71
10.41
10.67
10.76
ns
15.78

Plant height (cm)
15
30
60
18.89 A
30.642 B
40.04 B
33.370 A
46.81 A
18.11 B
*
*
*
3.58
10.70
6.75
18.32
19.43
18.76
18.46
18.60
17.53
18.48
18.13
18.62
18.67
ns
9.87

31.11 bcd
29.36 cd
27.96 d
31.25 bc
33.53 b
30.88 bcd
32.46 bc
32.62 bc
32.07 bc
38.31 a
*
11.12

42.58 b
42.71 b
43.11 ab
44.73 ab
43.21 ab
42.77 ab
43.50 ab
41.20 b
42.36 b
48.02 a
*
12.01

80
48.87 B
57.08 A
*
9.80
51.23 bc
51.70 bc
54.93 ab
53.76 abc
53.10 abc
52.62 ab
53.40 abc
49.25 c
51.52 a
57.61 a
*
9.14

1/

Mean in same factor by common letter were not significant difference at P ≤ 0.05 level, ns = non significant, * significant at
0.05 level

ผลผลิตและองคประกอบผลผลิต
เมื่อพิจารณาจํานวนฝกตอตน และผลผลิต พบวา พันธุเชียงใหม 6 มีจํานวนฝกตอตน 35.12 ฝก และ
ผลผลิต 307.25 กิโลกรัมตอไร สูงกวาพันธุเชียงใหม 60 ที่มีจํานวนฝกตอตน 34.82 ฝก และผลผลิต 260.65
กิโลกรัมตอไร แตในทางตรงกันขาม พันธุเชียงใหม 60 มีน้ําหนัก 100 เมล็ด 15.00 กรัม สูงกวาพันธุเชียงใหม 6 ที่
มีน้ําหนัก 100 เมล็ด 14.52 กรัม (Table 3)
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เมื่อใหบี-พลัส อัตรา 160 มิลลิลิตร ตอน้ํา 80 ลิตรตอไร (ฉีดพน 3 ระยะ) มีผลทําใหถั่วเหลืองมีจํานวน
ฝกตอตนสูง แตไมแตกตางทางสถิติกับการใช z-mix 1 กิโลกรัมตอไร และใหจํานวนฝกตอตนสูงกวาเมื่อ
เปรียบเทียบกับไมใสปุย การใสปุยสูตร 16-16-16 การใหบี-พลัส อัตรา 80 มิลลิลิตรตอน้ํา 80 ลิตรตอไร (ฉีดพน
2 ระยะ) การใหบี-พลัส อัตรา 160 มิลลิลิตรตอน้ํา 80 ลิตรตอไร (ฉีดพน 2 ระยะ) การใหบี-พลัส อัตรา 80
มิลลิลิตรตอน้ํา 80 ลิตรตอไร (ฉีดพน 3 ระยะ) ใหปุย z-max อัตรา 1 กิโลกรัมตอไรใหปุย z-max อัตรา 2 กิโลกรัม
ตอไร และใหปุย z-mix อัตรา 2 กิโลกรัมตอไร ดังนั้นจะเห็นไดวา การใชบี-พลัส อัตรา 160 มิลลิลิตรตอน้ํา 80
ลิตรตอไร (ฉีดพน 3 ระยะ) และใหปุย z-mix อัตรา 1 กิโลกรัมตอไร จะใหจํานวนฝกตอตนสูงกวาการใชปุยชนิด
อื่น ๆ และการไมใสปุย (Table 3)
สําหรับน้ําหนักเมล็ด (100 เมล็ด) เมื่อใหบี-พลัส อัตรา 160 มิลลิลิตร ตอน้ํา 80 ลิตรตอไร (ฉีดพน 3
ระยะ) มีน้ําหนักเมล็ด (100 เมล็ด) ไมแตกตางกับการใช z-max 2 กิโลกรัมตอไร การใช z-mix อัตรา 1 และ 2
กิโลกรัมตอไร แตจะใหน้ําหนักเมล็ด (100 เมล็ด) สูงกวา เมื่อเปรียบเทียบกับไมใสปุย การใสปุยสูตร 16-16-16
การใหบี-พลัส อัตรา 80 มิลลิลิตรตอน้ํา 80 ลิตรตอไร (ฉีดพน 2 ระยะ) การใหบี-พลัส อัตรา 80 มิลลิลิตรตอน้ํา
80 ลิตรตอไร (ฉีดพน 3 ระยะ) และใหปุย z-max อัตรา 1 กิโลกรัมตอไร (Table 3)
Table 3 Pod number, 100 seed weight and yield of soybean as affect by different trace element rates
Varieties

Pod / plant

100 seed weight (g)

Yield (Kg/rai)

CM60
CM6
F-Test (V)
C.V. (%)

34.82 B1/
35.12 A
*
2.90

15.00 A
14.52 B
*
3.45

260.65 B
307.25 A
*
5.52

Fertilizer application
30.62 f
233.75 e
Control
13.33 e
33.25 e
14.25 d
256.37 d
16-16-16
®
B-plus 80 mL/water 80 L (2 times)
14.78 bc
269.62 c
34.25 cde
®
14.98 abc
296.25 ab
B-plus 160 mL/water 80 L (2 times)
35.62 bcd
®
B-plus 80 mL/water 80 L (3 times)
14.77 bc
288.00 b
35.12 cde
®
B-plus 160 mL/water 80 L (3 times)
15.33 a
305.37 a
38.37 a
®
z-max 1 kg/rai (at 20 DAP)
14.68 cd
286.37 b
33.87 de
®
15.15 ab
300.62 a
z-max 2 kg/rai (at 20 DAP)
36.12 bc
®
z-mix 1 kg/rai (at 20 DAP)
15.21 ab
302.75 a
37.62 ab
®
z-mix 2 kg/rai (at 20 DAP)
15.10 abc
300.37 a
34.87 cde
Average
34.97
14.76
283.95
*
*
*
F-Test (T)
5.80
2.89
3.45
C.V.(%)
1/
Mean in same factor by common letter were not significant difference at p ≤ 0.05 level, * significant at 0.05 level
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ในขณะที่ผลของปุยธาตุอาหารเสริมที่มีตอผลผลิตนั้น ใหผลเชนเดียวกับน้ําหนักเมล็ด (100 เมล็ด)
กลาวคือ เมื่อใหบี-พลัส อัตรา 160 มิลลิลิตรตอน้ํา 80 ลิตรตอไร (ฉีดพน 3 ระยะ) มีน้ําหนัก 100 เมล็ด ไม
แตกตางกับการใช z-max 2 กิโลกรัมตอไร การใช z-mix อัตรา 1 และ 2 กิโลกรัมตอไร แตใหน้ําหนักเมล็ด (100
เมล็ด) สูงกวา เมื่อเปรียบเทียบกับไมใสปุย การใสปุยสูตร 16-16-16 การใหบี-พลัส อัตรา 80 มิลลิลิตรตอน้ํา 80
ลิตรตอไร (ฉีดพน 2 ระยะ) การใหบี-พลัส อัตรา 80 มิลลิลิตรตอน้ํา 80 ลิตรตอไร (ฉีดพน 3 ระยะ) และใหปุย zmax อัตรา 1 กิโลกรัมตอไร (Table 3)
อิทธิพลรวมระหวางสูตรปุยกับพันธุตอผลผลิตและองคประกอบผลผลิตของถั่วเหลือง
การใหปุยธาตุอาหารรองทั้ง 2 วิธีมีผลทําใหผลผลิตและองคประกอบผลผลิตแตกตางกัน จากการ
ทดลองผลของสูตรปุยตอจํานวนฝกตอตน น้ําหนักเมล็ด (100 เมล็ด) และผลผลิต มีอิทธิพลรวมระหวางพันธุกับ
สูตรปุยอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ โดยถั่วเหลืองทั้งสองพันธุตอบสนองตอปุยแตกตางกัน
Table 4 Pod number, 100 seed weight and yield of soybean as affect by interaction between variety
and trace element
Pod / Plant
Variety
Treatment
Control
16-16-16
®
B-plus 80 mL/water 80 L (2 times)
B-plus® 160 mL/water 80 L (2 times)
B-plus ® 80 mL/ water 80 L (3 times)
B-plus® 160 mL/water 80 L (3 times)
z-max® 1kg/rai (at 20 DAP)
z-max® 2kg/rai (at 20 DAP)
z-mix® 1kg/rai (at 20 DAP)
z-mix® 2kg/rai (at 20 DAP)
Average
F-test (VxT)

100 Seed Weight (g)

Yield (Kg /rai)

CM 60

CM 6

CM 60

CM 6

CM 60

CM 6

30.50 e1/
32.75 d
34.00 c
35.50 b
35.00 bc
38.75 a
33.75 c
35.75 b
37.50 ab
34.75 bc
34.82
*

30.75 e
33.75 d
34.50 c
35.75 b
35.25 b
38.00 a
34.00 c
36.50 ab
37.75 a
35.00 ab
35.12
*

13.60 e
14.47 d
14.87 c
15.07 b
15.12 b
15.80 a
14.97 c
15.45 ab
15.62 ab
15.05 b
15.00
*

13.07 e
14.02 d
14.70 c
14.90 ab
14.42 b
14.87 ab
14.40 b
14.85 ab
14.80 ab
15.15 a
14.51
*

223.00e
239.25 d
246.25 d
267.50 b
266.00b
282.25 a
262.50 c
273.50ab
277.50ab
268.75 b
260.65
*

244.50 e
273.50 d
293.00 c
325.00ab
310.00 b
328.50 a
310.25 b
327.75 a
328.00 a
332.00 a
307.25
*

1/

Mean in same factor by common letter were not significant difference at P ≤ 0.05 level, * significant at 0.05, VxT = interaction between
variety and Treatment

การใหบี-พลัส อัตรา 160 มิลลิลิตรตอน้ํา 80 ลิตรตอไร (ฉีดพน 3 ระยะ) และใหปุย z-mix อัตรา 1
กิโลกรัมตอไร มีผลทําใหจํานวนฝกตอตน น้ําหนักเมล็ด (100 เมล็ด) และผลผลิตสูงกวาการใชปุยชนิดอื่น ๆ การ
วิเคราะหอิทธิพลรวมจึงไดนําบี-พลัส อัตรา 160 มิลลิลิตรตอน้ํา 80 ลิตรตอไร (ฉีดพน 3 ระยะ) และใหปุย z-mix
อัตรา 1 กิโลกรัมตอไรมาเปรียบเทียบกับพันธุเชียงใหม 60 และพันธุเชียงใหม 6 วามีความแตกตางหรือไม จาก
ตารางสรุปไดวา ถึงแมจะมีอิทธิพลรวมระหวางปจจัยดานพันธุและสูตรปุย ก็ยังคงแนะนําใหใชบี-พลัส อัตรา 160
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มิลลิลิตรตอน้ํา 80 ลิตรตอไร (ฉีดพน 3 ระยะ) สอดคลองกับรายงานของเสาวคนธ (2540) ที่วาการใหโบรอนใน
รูปสารโบรา อัตรา 40 มิลลิลิตรตอน้ํา 20 ลิตรใหคาเฉลี่ยผลผลิตตอไร น้ําหนักเมล็ดสูงที่สุด หรือใหปุย z-mix
อัตรา 1 กิโลกรัมตอไรเนื่องจากใหผลผลิต น้ําหนักเมล็ด (100 เมล็ด) และจํานวนฝกตอตนสูง สอดคลองกับการ
รายงานของ Mengel and Kerby (1987) เมื่อใหปุยธาตุอาหารรองมีการตอบสนองตอฝกและจํานวนดอก ที่
เพิ่มขึ้นแลว ยังมีผลตอขนาดเมล็ดที่ใหญโดยดูจากน้ําหนักเมล็ดรวมตอตน (Table 4)

สรุป
ถั่วเหลืองทั้งสองพันธุ เมื่อใหปุยธาตุอาหารรอง 2 วิธี คือ ปุยที่ใหทางใบ และปุยที่ใหทางดิน มีผลทําให
ตนถั่วเหลืองตอบสนองตอการใหปจจัยดานธาตุอาหารที่ตางกัน สงผลใหองคประกอบผลผลิตแตกตางกัน เมื่อ
พิจารณาถึงปจจัยดานราคา ความคุมทุน และระยะเวลา ควรใหปุยทางดินชนิดละลายชา z-mix อัตรา 1 กิโลกรัม
ตอไร เนื่องจากมีสวนทําใหปริมาณผลผลิตและองคประกอบผลผลิตของถั่วเหลืองเพิ่มขึ้น
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ผลของอัตราปลูกตอการเจริญเติบโตและการใหผลผลิตของขาวพันธุ กข49
โดยการปลูกแบบใชเครื่องโรยเมล็ด
Effect of Seeding Rate on Growth and Yield of RD49 Grown by Rice Sowing Machine
ศราวุธ เกิดแลว1* สุตเขตต นาคะเสถียร1 และ ธานี ศรีวงศชัย1
Sarawut Kerdlaew1* Sutkhet Nakasathien1 and Tanee Sreewongchai1

บทคัดยอ
การศึกษาอิทธิพลของอัตราเมล็ดตอการเจริญเติบโตและการใหผลผลิตของขาวพันธุ กข49 โดยใช
เครื่องมือปลูกที่เหมาะสม วางแผนการทดลองแบบ RCBD จํานวน 4 ซ้ํา โดยมีสิ่งทดลองไดแก 1 ใชอัตราเมล็ด
25 กก./ไร ปลูกแบบใชเครื่องพน เปนตัวควบคุม (T1) สิ่งทดลองที่ 2 ใชอัตราเมล็ด 7.5 กก./ไร ปลูกแบบใชเครื่อง
โรยเมล็ด (T2) และ สิ่งทดลองที่ 3 ใชอัตราเมล็ด 15 กก./ไร ปลูกแบบใชเครื่องโรยเมล็ด (T3) พบวาที่ระยะ 10
สัปดาหหลังปลูก มีดัชนีพื้นที่ใบ อัตราการเพิ่มน้ําหนักแหงตอหนึ่งหนวยน้ําหนักของพืชตอหนึ่งหนวยเวลา การ
สะสมน้ําหนักของพืชตอพื้นดินตอหนึ่งหนวยเวลา ความเขียวใบ น้ําหนักแหงรวมตน พื้นที่ใบ ประสิทธิภาพในการ
สังเคราะหแสง การกระจายตัวของใบในทรงพุม ไมแตกตางกันทางสถิติ และระยะเก็บเกี่ยวที่ 14 สัปดาหหลัง
ปลูก อัตราการเพิ่มน้ําหนักแหงตอหนึ่งหนวยน้ําหนักของพืชตอหนึ่งหนวยเวลา และ ผลผลิตซังขาวไมแตกตางกัน
ทางสถิติ แตผลผลิตและเมล็ดดี ของ T2 (991 และ 989 กิโลกรัมตอไร) และ T3 (971 และ 872 กิโลกรัมตอไร) สูง
กวา T1 (729 และ 656 กิโลกรัมตอไร)

ABSTRACT
The study aimed to evaluate the effect of seeding rate on the growth and yield of RD49 rice,
planted by sowing machine. Experiment was designed in RCBD that composed of (1) control,
seeding rate at 25 kg rai-1 using the broadcasting machine (T1); (2) seeding rate at 7.5 kg rai-1 with
rice sowing machine (T2); (3) seeding rate at 15 kg rai-1 with rice sowing machine (T3). the results
showed seeding rate and planting method at 10 weeks after planting had no effect on leaf area index
(LAI), leaf area ratio (LAR), greenness leaf area and dry weight, net assimilation rate (NAR), crop
growth rate (CGR) and rice straw. Whereas at harvesting period (14 weeks after planting) yield and
filled seed of the T2 (991 and 989 kg rai-1) and T3 (971 and 872 kg rai-1) were significantly higher than
T1 (729 and 656 kg rai-1)

Key Words: RD49, seeding rate, growth and yield, rice sowing machine
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คํานํา
ขาวพันธุ กข49 เปนขาวพันธุที่ไมไวตอแสง สามารถปลูกไดทั้งนาป และนาปรังเปนขาวที่ใหผลผลิตสูง มี
เสถียรภาพดี ใหผลผลิตเฉลี่ย 733 กิโลกรัมตอไร สูงกวาพันธุชัยนาท 1 (583 กก./ไร) พิษณุโลก 2 (635 กก./ไร)
และ กข47 (690 กก./ไร) คิดเปนรอยละ 26 15 และ 6 ตามลําดับ อายุเก็บเกี่ยวประมาณ 102-107 วัน ซึ่งมีความ
ตานทานเพลี้ยกระโดดสีน้ําตาลชนิดใหม (กระทรวงเกษตรและสหกรณ, 2556) ซึ่งเกษตรกรในอําเภอวังนอย
จังหวัดพระนครศรีอยุธยานิยมใช และเนื่องจากการทํานาในเขตพื้นที่ชลประทาน เกษตรกรมีการใชปจจัยการ
ผลิตในอัตราที่สูงโดยเฉพาะอัตราการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช สารเคมีกําจัดโรคและแมลง รวมถึงปุยเคมี สงผล
ใหเกษตรกรมีตนทุนในการผลิตขาวที่สูงขึ้น
การสํารวจเกษตรกรอําเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยาพบวา เกษตรกรใชเมล็ดพันธุในอัตรา 25 30 กิโลกรัมตอไร และมากกวา ในการปลูกขาวแบบนาหวานน้ําตม การใชเมล็ดพันธุในอัตราสูงสงผลใหตนขาว
ขึ้นหนาแนนทําใหการถายเทอากาศและความชื้นในแปลงไดไมดีจึงทําใหมีความชื้นสะสมภายในพุมใบของตน
ขาวประกอบกับเกษตรกรนิยมใชปุยไนโตรเจนในอัตราที่สูงเพื่อเรงการเจริญเติบโตของตนขาวจึงสงเสริมให
สภาพแวดลอมเหมาะสมตอการเกิดโรคมากขึ้น (Asai et al., 1967)
ดังนั้นจึงควรศึกษาอัตราการใชเมล็ด โดยใชระยะหางระหวางแถว (พรชัย, 2559) เพื่อเปลี่ยนแปลงหรือ
ปรับปรุงสภาพแวดลอมในแปลงปลูกขาวใหไมเหมาะสมตอการเกิดโรค (Kozaka,1965) และเพื่อการลดตนทุน
การทํานาของเกษตรกรตอไป

อุปกรณและวิธีการ
เตรียมแปลงโดยการพลิกหนาดิน ไถดินใหรวนแลวปลอยน้ําเขาแปลงนาเปนเวลา 10-15 วัน จากนั้นไถ
และคราดเอาเศษวัชพืชออกจากแปลงนา แลวปรับระดับดินใหเรียบสม่ําเสมอทั่วแปลง ทําเทือกและนําน้ําออก
จากแปลงเปนขั้นตอนสุดทายของการเตรียมดิน เพื่อทําใหดินเละ งายตอการปลูกขาวแบบนาหยอดปลูกขาวพันธุ
กข49 โดยใชเครื่องพน อัตราเมล็ด 25 กก./ไร เปนวิธีการควบคุม เปรียบเทียบกับการใชเครื่องโรยเมล็ด อัตรา
เมล็ด 7.5 และ 15 กก./ไร ในพื้นที่ 512 ตารางเมตร (32 x 16 ตร.ม.) แบงเปนพื้นที่เก็บเกี่ยว 25 ตารางเมตร (5 x
5 ตร.ม.) วางแผนการทดลองแบบ RCBD มี 4 ซ้ํา บันทึกขอมูลทุก 2 สัปดาห 8 ครั้ง ในพื้นที่ 0.4 ม. และพื้นที่
เก็บตัวอยางเพื่อรายงานผลที่ระยะแตกกอสูงสุดที่ 6 สัปดาหหลังปลูก ระยะออกดอก 10 สัปดาหหลังปลูก และ
ระยะเก็บเกี่ยว 14 สัปดาหหลังปลูกโดยบันทึกขอมูล พัฒนาการขาว (rice phenology) การแตกกอสูงที่สุด
(maximum tillering), ระยะออกดอก (flowering) และ ระยะเก็บเกี่ยว (harvesting stage) ขอมูลชีวมวลและ
พื้นที่ใบ (biomass and leaf area) สวนของพืชที่บันทึกขอมูลประกอบดวยใบเขียว (green leaves) ใบตาย
(dead leaves) ลําตน (stems) รวงขาว (panicles) เมล็ดสมบูรณ (filled spikelets) และเมล็ดลีบ (unfilled
spikelets) โดยบันทึกขอมูลทุก 2 สัปดาห โดยสุม 4 จุดตอแปลงโดยเลือกสุมในบริเวณที่พืชขึ้นปกติมีความ
สม่ําเสมอเปนตัวแทนการเติบโตของทั้งแปลง โดยเวนพื้นที่เก็บเกี่ยว (5 x 5 ตร.ม.) ถอนตนขาวและลางทําความ
สะอาด แยกสวนเหนือดินของตนพืช ดังนี้ ใบเขียว (green leaves) ใบตาย (dead leaves) ลําตน (stems) รวง
ขาว (panicles) โดยใบเขียวตัดแยกเฉพาะสวนที่เปนสีเขียวของใบขาวทุกใบ ใบตายตัดแยกใบสีน้ําตาล ใบแหง
และใบที่มีสีเหลือง เก็บลําตน รวมกับกาบใบ (leaf sheath) รวงขาว ตัดจากลําตนบริเวณขอแรกที่พยุงรวงขาว
แยกชั่งน้ําหนักแหง
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วั ด พื้ น ที่ ใ บแยกต อ ต น โดยสุ ม วั ด 4 ต น จากพื้ น ที่ ที่ เ ก็ บ ข อ มู ล สุ ม นั บ จํ า นวนต น ข า วต อ พื้ น ที่ 0.4 ม 2
คํานวณหาดัชนีพื้นที่ใบโดยใชขอมูล พื้นที่ใบตอตน x จํานวนตนตอตารางเมตร อบแยกสวนของพืช ไดแก ใบ
เขียว ใบตาย ลําตน รวงขาว โดยบรรจุในถุงเก็บตัวอยางที่มีการระบุชนิดตัวอยาง วัน เดือน ป ซ้ํา แลวนําไปอบใน
ตูอบลมรอนที่อุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส เปนเวลา 3-5 วันใหน้ําหนักของตัวอยางคงที่และชั่งน้ําหนักเพื่อนํา
ขอมูลที่ไดไปคํานวณน้ําหนักแหงตอพื้นที่ตอไป
สุมเก็บผลผลิตในพื้นที่ 5 ตารางเมตร (2.5 x 2.5 ม.) จํานวน 2 จุด (จากพื้นที่ที่ไมมีการทําลายของโรคและ
แมลงหรือ อื่นๆ) โดยบันทึกขอ มูลผลผลิตเมล็ดตอพื้นที่ และซังขาว เก็บเกี่ยวผลผลิตเมล็ดในพื้นที่เก็บเกี่ยว
ทั้งหมดโดยตัดรวงขาวและบรรจุในถุงพลาสติกที่มีการระบุสถานที่เก็บ วันที่ ตํารับทดลอง และ ซ้ํา นวดและทํา
ความสะอาดเมล็ดขาวในแตละแปลงที่เก็บเกี่ยว ลดความชื้นของเมล็ดใหเหลือ 3 % ชั่งน้ําหนักเมล็ดลีบ และ
เมล็ดสมบูรณ โดยอบในตูอบลมรอน 3-5 วัน และรายงานผลผลิตเมล็ดสมบูรณ
คํานวณผลผลิตซังขาว โดยชั่งและบันทึกน้ําหนักสดซังขาว ทั้งหมดหลังจากแยกเมล็ดขาวออกแลวสุม
ตัวอยางซังขาวและบันทึกน้ําหนักสดของตัวอยางสุม นําตัวอยางซังขาวไปอบที่อุณหภูมิ 70 oC จนกระทั่งน้ําหนัก
แหงคงที่ ชั่งและบันทึกน้ําหนักแหงของตัวอยางซังขาว เพื่อคํานวนน้ําหนักแหงซังขาวของตัวอยางทั้งหมดที่เก็บ
จากพื้นที่เก็บเกี่ยว (5 x 5 ตร.ม.)
การทดลองในชวงเดือน กรกฎาคม - พฤศจิกายน 2560 ณ ตําบล สนับทึบ อําเภอวังนอย จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา

ผลและวิจารณผลการทดลอง
จากการศึกษาอิทธิพลของอัตราเมล็ดพันธุ 3 อัตรา ตอพื้นที่ใบของขาวพันธุ กข49 พบวาอัตราปลูกทั้ง 3
อัตรา มีคาการกระจายตัวของใบในทรงพุม ที่ระยะ 10 สัปดาหหลังปลูก ไมแตกตางกันทางสถิติ โดยการใช
เครื่องพนเมล็ด อัตราปลูก 25, และการใชเครื่องโรยเมล็ด อัตราปลูก 7.5 และ 15 กิโลกรัมตอไร มีคาการ
กระจายตัวของใบในทรงพุม เทากับ 243.01, 237.59 และ 242.31 ตารางเซนติเมตรตอกรัม ตามลําดับ (Table
1)
จากการศึกษาอิทธิพลของอัตราเมล็ดพันธุ 3 อัตรา ตอประสิทธิภาพในการสังเคราะหแสงของใบ ของขาว
พันธุ กข49 พบวาอัตราปลูกทั้ง 3 อัตรา มีประสิทธิภาพในการสังเคราะหแสงของใบ ที่ระยะ 10 สัปดาหหลัง
ปลูก ไมแตกตางกันทางสถิติ โดยการใชเครื่องพนเมล็ด อัตราปลูก 25, และการใชเครื่องโรยเมล็ด อัตราปลูก
7.5 และ 15 กิโลกรัมตอไร มีประสิทธิภาพในการสังเคราะหแสงของใบ เทากับ 2.79, 3.26 และ 2.16 มิลลิกรัม
ตอตารางเซนติเมตรตอวัน ตามลําดับ (Table 1)
จากการศึกษาอิทธิพลของอัตราเมล็ดพันธุ 3 อัตรา ตอพื้นที่ใบของขาวพันธุ กข49 พบวาอัตราปลูกทั้ง 3
อัตรา มีอัตราการสะสมน้ําหนักของพืชตอพื้นดินตอหนึ่งหนวยเวลา ที่ระยะ 10 สัปดาหหลังปลูก ไมแตกตางกัน
ทางสถิติ โดยการใชเครื่องพนเมล็ด อัตราปลูก 25, และการใชเครื่องโรยเมล็ด อัตราปลูก 7.5 และ 15 กิโลกรัม
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ตอไร มีอัตราการสะสมน้ําหนักของพืชตอพื้นดินตอหนึ่งหนวยเวลา เทากับ 18.32, 20.35 และ 16.18 มิลลิกรัม
ตอตารางเซนติเมตรตอวัน ตามลําดับ (Table 1)
จากการศึกษาอิทธิพลของอัตราเมล็ดพันธุ 3 อัตราตอคาความเขียวใบของขาวพันธุ กข49 พบวาอัตราปลูก
ทั้ง 3 อัตรา มีคาความเขียวใบ ที่ระยะ 10 สัปดาหหลังปลูก ไมแตกตางกันทางสถิติ โดยการใชเครื่องพนเมล็ด
อัตราปลูก 25, และการใชเครื่องโรยเมล็ด อัตราปลูก 7.5 และ 15 กิโลกรัมตอไร มีคาความเขียวใบเทากับ
32.10, 34.97 และ 31.10 SPAD-unit ตามลําดับ (Table 2)
จากการศึกษาอิทธิพลของอัตราเมล็ดพันธุ 3 อัตรา ตอพื้นที่ใบของขาวพันธุ กข49 พบวาอัตราปลูกทั้ง 3
อัตรา มีคาพื้นที่ใบ ที่ระยะ 10 สัปดาหหลังปลูก ไมแตกตางกันทางสถิติ โดยการใชเครื่องพนเมล็ด อัตราปลูก
25, และการใชเครื่องโรยเมล็ด อัตราปลูก 7.5 และ 15 กิโลกรัมตอไร มีคาพื้นที่ใบเทากับ 1.0, 1.1 และ 0.9
ตารางเมตร ตามลําดับ (Table 2) เชนเดียวกับคาดัชนีพื้นที่ใบ โดยทั้ง 3 อัตรามีคาดัชนีพื้นที่ใบ ที่ระยะ 10
สัปดาหหลังปลูก ไมแตกตางกันทางสถิติ โดยการใชเครื่องพนเมล็ด อัตราปลูก 25, และการใชเครื่องโรยเมล็ด
อัตราปลูก 7.5 และ 15 กิโลกรัมตอไร มีคาพื้นที่ใบเทากับ 6.78, 5.59 และ 7.13 ตามลําดับ (Table 2)
จากการศึกษาอิทธิพลของอัตราเมล็ดพันธุ 3 อัตรา ตอพื้นที่ใบของขาวพันธุ กข49 พบวาอัตราปลูก
ทั้ง 3 อัตรา มีคาพื้นที่ใบ ที่ระยะ 10 สัปดาหหลังปลูก ไมแตกตางกันทางสถิติ โดยการใชเครื่องพนเมล็ด อัตรา
ปลูก 25, และการใชเครื่องโรยเมล็ด อัตราปลูก 7.5 และ 15 กิโลกรัมตอไร มีคาพื้นที่ใบเทากับ 0.44, 0.41 และ
0.40 กิโลกรัมตอตารางเมตร ตามลําดับ (Table 2)
จากการศึกษาอิทธิพลของอัตราเมล็ดพันธุ 3 อัตรา ตอพื้นที่ใบของขาวพันธุ กข49 พบวาอัตราปลูก
ทั้ง 3 อัตรา มีอัตราการเพิ่มน้ําหนักแหงตอหนึ่งหนวยน้ําหนักของพืชตอหนึ่งหนวยเวลาที่ระยะ 10 สัปดาหหลัง
ปลูก ไมแตกตางกันทางสถิติ โดยการใชเครื่องพนเมล็ด อัตราปลูก 25, และการใชเครื่องโรยเมล็ด อัตราปลูก
7.5 และ 15 กิโลกรัมตอไร มีอัตราการเพิ่มน้ําหนักแหงตอหนึ่งหนวยน้ําหนักของพืชตอหนึ่งหนวยเวลา เทากับ
45.59, 49.00 และ 51.55 มิลลิกรัมตอตารางเซนติเมตรตอวัน ตามลําดับ (Table 3)
จากการศึกษาอิทธิพลของอัตราเมล็ดพันธุ 3 อัตรา ตอพื้นที่ใบของขาวพันธุ กข49 พบวาอัตราปลูก
ทั้ง 3 อัตรา มีจํานวนผลผลิตซังขาว ไมแตกตางกันทางสถิติ โดยการใชเครื่องพนเมล็ด อัตราปลูก 25, และการ
ใชเครื่องโรยเมล็ด อัตราปลูก 7.5 และ 15 กิโลกรัมตอไร จํานวนผลผลิตซังขาว เทากับ 1,267.5, 1,370.9 และ
1,451 กิโลกรัมตอไร ตามลําดับ (Table 3)
จากการศึกษาอิทธิพลของอัตราเมล็ดพันธุ 3 อัตรา ตอผลผลิตของขาวพันธุ กข49 พบวาอัตราปลูกที่
7.5 และ 15 กิโลกรัมตอไร มีจํานวนผลผลิตเทากับ 991 และ 971กิโลกรัมตอไร ตามลําดับ ซึ่งสูงกวาอัตราปลูก
ที่ 25 กิโลกรัมตอไร โดยจํานวนผลผลิตเทากับ 729 กิโลกรัมตอไร (Table 3) ซึ่งสอดคลองกับการทดลองของ
สมโรจน และคณะ (2553) กลาววาการใชอัตราเมล็ดพันธุที่เหมาะสมและวิธีการปลูกที่เหมาะสมทําใหไดผล
ผลิตที่สูงที่สุด ซึ่งสอดคลองกับการทดลองของ ยศนนท และคณะ (2560) ที่กลาววา เกษตรกรที่ทํานาแบบนา
หยอดใชปจจัยการผลิตดานเมล็ดพันธุ 5.34 กิโลกรัมตอไร ใชปุยเคมีในอัตรา 17.91 กิโลกรัมตอไร และมีตนทุน
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การปลูกขาวที่เปนตนทุนรวมทั้งหมดต่ําที่สุด เทากับ 3,249.59 บาทตอไร แตไดรับผลตอบแทนตอไรสูงกวา
เกษตรกรที่ปลูกขาวแบบนาดํา และนาหวาน
จากการศึกษาอิทธิพลของอัตราเมล็ดพันธุ 3 อัตรา ตอพื้นที่ใบของขาวพันธุ กข49 พบวาการใช
เครื่องโรยเมล็ด อัตราปลูกที่ 7.5 และ 15 กิโลกรัมตอไร มีจํานวนเมล็ดดีเทากับ 898 และ 872 กิโลกรัมตอไร
ตามลําดับ ซึ่งสูงกวาการใชเครื่อ งพนเมล็ด อัตราปลูกที่ 25 กิโลกรัมตอไร โดยจํานวนเมล็ดดีเทากับ 656
กิโลกรัมตอไร (Table 3) ซึ่งคิดเปนสัดสวนเทากับ (1.0 : 0.97 : 0.73) และมีจํานวนเมล็ดลีบเทากับ 98 และ 92
กิโลกรัมตามลําดับ ซึ่งสูงกวาการใชเครื่องพนเมล็ด อัตราปลูกที่ 25 กิโลกรัมตอไร โดยจํานวนเมล็ดลีบเทากับ
72 กิโลกรัมตอไร (Table 3)
Table 1 Effect of seeding rate and planting method on leaf area index (LAI), leaf area ratio (LAR), net
assimilation rate (NAR), crop growth rate (CGR) at 10 Weeks after planting
Seeding rate
(kg rai-1)
25
7.5
15
F-test
CV (%)

NAR
(mg cm2 day-1)

6.78
5.59
7.13

LAR
(cm-2 g-1)
243.01
237.59
242.31

2.79
3.26
2.16

CGR
(mg m-1 day-1)
18.32
20.35
16.18

ns
8.16

ns
5.30

ns
48.20

ns
41.55

LAI

Means within a column under each factor, means followed by a same letter are not significantly
difference at the 5% level by DMRT.
ns Not significant
Table 2 Effect of seeding rate and planting method on leaf greenness, leaf area and dry weight at 10
weeks after planting
Seeding rate
(kg rai-1)
25
7.5
15
F-test
CV (%)

Leaf greenness
(SPAD-unit)
32.10
34.97
31.10
ns
8.48

Leaf area
(m2)
1.0
1.1
0.9
ns
12.12
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Dry weight
(kg m-2)
0.44
0.41
0.40
ns
4.55
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Means within a column under each factor, means followed by a same letter are not significantly
difference at the 5% level by DMRT.
ns Not significant
Table 3 Effect of seeding rate and planting method on relative growth rate (RGR), rice straw, yield,
fillet seed and unfillet seed at 14 weeks after planting
Seeding rate
(kg rai-1)
25
7.5
15
F-test
CV (%)

RGR
(mg cm2 day-1)
45.59
49.00
51.55
ns
34.72

Rice straw
(kg rai-1)
1,267.5
1,370.9
1,451.1
ns
24.52

Yield
(kg rai-1)
729 b1/
991 a
971 a
*
9.92

Filled seed
(kg rai-1)
656 b
898 a
872 a
*
12.38

Unfilled seed
(kg rai-1)
72 b
92 a
98 a
*
12.15

1/

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

สรุป
อัตราปลูกและวิธีการปลูกที่แตกตางกันทั้ง 3 อัตรา มีดัชนีพื้นที่ใบ อัตราการเพิ่มน้ําหนักแหงตอหนึ่ง
หนวยน้ําหนักของพืชตอหนึ่งหนวยเวลา การสะสมน้ําหนักของพืชตอพื้นดินตอหนึ่งหนวยเวลา ความเขียวใบ
น้ําหนักแหงรวมตน พื้นที่ใบ ประสิทธิภาพในการสังเคราะหแสง การกระจายตัวของใบในทรงพุม ไมแตกตางกัน
ทางสถิติ ซึ่งในสวนของผลผลิตและจํานวนเมล็ดดีของขาวพันธุ กข49 ที่ปลูกดวยเครื่องโรยเมล็ด อัตราเมล็ดพันธุ
7.5 และ 15 กิโลกรัมตอไร ใหผลผลิตสูงกวาที่ปลูกดวยเครื่องพน อัตราเมล็ดพันธุ 25 กิโลกรัมตอไร ดังนั้น
เกษตรกรควรใชเครื่องโรยเมล็ด อัตราเมล็ดพันธุ 7.5 กิโลกรัมตอไร เพื่อใหไดผลผลิตและเมล็ดดีสูงที่สุด เพื่อลด
ตนทุนการผลิตและปญหาแรงงานขาดแคลน

กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบพระคุ ณทุนสนับ สนุนงานวิจัย ภายใต โครงการการศึ กษาผลกระทบจากการเดิ นเครื่อ งของ
โรงไฟฟาวังนอย ตอผลผลิตขาวในเขตพื้นที่อําเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ฝายบริหารงานวิจัยและ
พัฒนา การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย
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การเปรี ยบเทียบประสิทธิภาพการให้ ผลผลิตของมันสาปะหลังที่ปลูกด้ วยท่ อนพันธุ์ท่ ขี ยายพันธุ์
โดยวิธีปกติและจากการเพาะเลีย้ งเนือ้ เยื่อ
Comparison of Efficiency of Crop Production in Cassava Planting by Traditional Stem
Cutting and Tissue Culture
พีรวิชญ์ พันธ์ กลาง1* เฉลิมพล ภูมิไชย์1 พรศักดิ์ เอี่ยมนาคะ2 และ วิจารณ์ วิชชุกิจ1
Pherawich Panklang1*, Chalermpol Phumichai1, Pornsak Aiemnaka2 and Vichan Vichukit1

บทคัดย่ อ
การทดลองนี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษา เปรี ยบเทียบการให้ ผลผลิตของมันสาปะหลังที่ปลูกด้ วยท่อน
พันธุ์ที่ขยายพันธุ์โดยวิธีปกติ ซึง่ ใช้ ท่อนพันธุ์ที่ปลูกต่อ ๆ กันเรื่ อยมาจากฤดูก่อนหน้ า และท่อนพันธุ์ที่ฟืน้ ฟูความ
สดใหม่ (rejuvenate) โดยการเพาะเลี ้ยงเนื ้อเยื่อ โดยวางแผนการทดลอง 2 ปี วางแผนการทดลองแบบแฟกทอ
เรี ยลในแผนการทดลองแบบสุม่ สมบูรณ์ภายในบล็อก โดยผลการทดลองในปี แรกการปลูกด้ วยท่อนพันธุ์ปกติให้
ผลผลิตหัวสดสูงกว่า การปลูกด้ วยท่อนพันธุ์ที่ฟืน้ ฟูความสดใหม่ (7,260 และ 5,483 กิโลกรัมต่อไร่ ตามลาดับ)
เช่นเดียวกับน ้าหนักส่วนเหนือดิน และความอยู่รอด ส่วนค่าดัชนีเก็บเกี่ยว และปริ มาณแป้งในหัวสดไม่แตกต่าง
กัน และผลการทดลองในปี ที่สอง การปลูกด้ วยท่อนพันธุ์ที่ฟืน้ ฟูความสดใหม่ (rejuvenate) โดยการเพาะเลี ้ยง
เนื ้อเยื่อ ให้ ผลการทดลองไม่แตกต่างกันกับการปลูกด้ วยท่อนพันธุ์ที่ขยายพันธุ์โดยวิธีปกติในทุกลักษณะ

ABSTRACT
The objective of this study was to comparison of efficiency of crop production in cassava
varieties planted from regular planting stakes taken from field grown cassava plants and rejuvenate
stakes taken from plants of the same varieties derived from tissue culture. The experimental design
was a factorial in RCBD in 2 crop seasons. The first-year experiment results show that fresh root yield
of stakes taken from field grown cassava plant higher than fresh root yield of stakes taken from tissue
culture (7,260 and 5,483 kg/rai), the same result in vegetative weight and survival. Harvest index and
starch content weren’t significant different. The results of the second-year experiment show There
were no statistically significant differences in all trait between stakes taken from field grown cassava
plants and stakes taken from plants of the same varieties derived from tissue culture.
Key Words: cassava rejuvenate, rejuvenation, tissue culture
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คานา
มันสาปะหลัง Manihot esculenta Crantz เป็ นพืชที่มีความสาคัญทางเศรษฐกิจสูง จัดเป็ นพืชอาหารที่
สาคัญของประเทศในเขตร้ อน เช่น ประเทศในทวีปแอฟริ กา อเมริ กาใต้ และเอเชีย มันสาปะหลังยังเป็ นพืช
เศรษฐกิจที่มีความสาคัญของประเทศไทย ซึง่ เป็ นประเทศที่มีการส่งออกมันสาปะหลังมากที่สดุ เป็ นอันดับ 1 ของ
โลก โดยในปี 2556/57 มีพื ้นที่โดยประมาณมากถึง 9 ล้ านไร่ และผลผลิตมากถึง 30 ล้ านตัน ซึง่ สร้ างรายได้ ให้ กบั
ประเทศอย่างมหาศาล (สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2557) และเพิ่มขึ ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี
การปลูกมันสาปะหลังมีมาอย่างยาวนาน และใช้ ท่อนพันธุ์ที่ปลูกต่อกันเรื่ อยมาในแต่ละฤดูปลูก ซึง่ อาจ
ไม่มีการคัดเลือก และการเก็บรักษาท่อนพันธุ์ที่เหมาะสม จึงส่งผลต่อการยืดออกของอายุทางสรี รวิทยา เป็ นผลให้
ศักยภาพการให้ ผลผลิตของท่อนพันธุ์มนั สาปะหลังลดลง (Garcia et al., 1992) และอาจมีบางปั จจัยโดยเฉพาะ
โรคที่ติดมากับท่อนพันธุ์ ซึง่ ส่งผลให้ ผลผลิตลดลง เช่น โรคที่เกิดจากแบคทีเรี ย คือ โรคใบไหม้ ของมันสาปะหลัง
ซึง่ พบระบาดและสร้ างความเสียหายอย่างมากในทวีปอเมริ กาและแอฟริ กา โดยเฉพาะในช่วงที่มีความชื ้นสูง
(Lozano และ Sequeira, 1974) และยังมีโรคใบจุดสีน ้าตาล ที่สง่ ผลกระทบต่อมันสาปะหลังเช่นกัน หรื อโรคที่
เกิดจากเชื ้อไวรัส เช่น African cassava mosaic virus ส่งผลต่อผลผลิตของมันสาปะหลัง นาไปสูค่ วามเสียหาย
ทางเศรษฐกิจ (Nkaa et al., 2013) แม้ ในประเทศไทยจะยังไม่พบการระบาดของโรคใบด่างมันสาปะหลัง แต่
ประเทศเพื่อนบ้ านเช่นกัมพูชา มีรายงานว่าพบการเกิดโรคใบด่างมันสาปะหลังแล้ วในปี ค.ศ. 2015 (Wang et
al., 2016) และโรคพุ่มแจ้ ของมันสาปะหลัง ซึง่ เกิดเชื ้อไฟโตพลาสมา โดยมีอาการของโรค คือ ยอดมันสาปะหลัง
แตกพุ่มฝอยและมีขนาดเล็กมากกว่าปกติ ใบสีเหลืองซีด เริ่ มแห้ งตายจากใบล่างขึ ้นไปที่ปลายยอด ต่อมากิ่งก้ าน
เกิดอาการแห้ งตายจากยอด (Die back) ลาต้ นแคระแกรน และผลผลิตหัวสดลดลง (Martiez-Lopez, 1977)
วิธีการเพาะเลี ้ยงเนื ้อเยื่อ เป็ นวิธีการขยายพันธุ์พืชที่ปราศจากโรค เนื่องจากเป็ นวิธีปฏิบตั ิในสภาพที่
ปลอดจากการปนเปื อ้ นจากจุลนิ ทรี ย์ ดังนันการผลิ
้
ตพืชให้ ปลอดจากเชื ้อรา หรื อเชื ้อแบคทีเรี ยจึงเป็ นไปได้ โดยง่าย
และยังมีวิธีการซึง่ ทาให้ พืชปราศจากโรคจากไวรัส เช่น การใช้ ความร้ อนหรื อปลูกพืชในสภาพที่ได้ รับความร้ อน
อย่างต่อเนื่อง (Kaiser และ Louie, 1982) เป็ นต้ น อีกทังการเพาะเลี
้
้ยงเนื ้อเยื่อยังเป็ นวิธีที่สามารถสร้ างความสด
ใหม่ (rejuvenation) ให้ กบั ท่อนพันธุ์ได้ อย่างมีประสิทธิภาพที่สดุ (Haapala, 2004) ดังนันจึ
้ งต้ องมีการศึกษาการ
สร้ างความสดใหม่ให้ กบั ท่อนพันธุ์ ด้ วยวิธีการเพาะเลี ้ยงเนื ้อเยื่อ เพื่อเปรี ยบเทียบประสิทธิภาพการให้ ผลผลิต
ระหว่างมันสาปะหลังที่ปลูกด้ วยท่อนพันธุ์ที่ขยายพันธุ์โดยวิธีปกติและท่อนพันธุ์จากการเพาะเลี ้ยงเนื ้อเยื่อ เพื่อ
ปรับปรุ งศักยภาพของท่อนพันธุ์ให้ ดีขึ ้น และหาแนวทางเพื่อเพิ่มผลผลิตของมันสาปะหลังในประเทศไทย

อุปกรณ์ และวิธีการ
การเตรี ยมท่ อน
พันธุ์ที่ใช้ 8 พันธุ์ได้ แก่ พันธุ์เกษตรศาสตร์ 50 พันธุ์ห้วยบง 80 พันธุ์ระยอง 1 พันธุ์ระยอง 5 พันธุ์ระยอง
7 พันธุ์ระยอง 9 พันธุ์ระยอง 11 และพันธุ์ระยอง 72 โดยเตรี ยมท่อนพันธุ์อายุประมาณ 10-12 เดือน ความยาว
ประมาณ 20-25 เซนติเมตร เส้ นผ่านศูนย์กลางประมาณ 2-3 เซนติเมตร และต้ นพันธุ์จากพันธุ์เดียวกันอายุ
ประมาณ 1 เดือน ซึง่ ได้ จากการเพาะเลี ้ยงเนื ้อเยื่อในห้ องปฏิบตั ิการเทคโนโลยีการผลิตพืช ฝ่ ายนาโนเทคโนโลยี
และเทคโนโลยีชีวภาพ สถาบันค้ นคว้ าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
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การดูแล
ก่อนปลูกแช่ท่อนพันธุ์ด้วยสารเคมีกาจัดเพลี ้ยแป้งสีชมพู ไทอะมีโทแซม 25 % WG อัตรา 4 กรัมต่อน ้า
20 ลิตร แช่เป็ นเวลา 10 นาที และให้ ปยสู
ุ๋ ตร 15-7-18 ในอัตรา 50 กิโลกรัมต่อไร่ หลังปลูกประมาณ 1 เดือน
พร้ อมกับกาจัดวัชพืชครัง้ ที่หนึง่ และกาจัดวัชพืชอีก 2 ถึง 3 ครัง้ ตามความเหมาะสม
ฤดูท่ ี 1 ปลูกเปรี ยบเทียบผลผลิต ลดความแปรปรวนภายในปั จจัย (วัสดุปลูก) และเพิ่มปริมาณท่ อน
พันธุ์เพื่อปลูกทดสอบในฤดูท่ ี 2
ปลูกเปรี ยบเทียบโดยวางแผนการทดลอง 8 x 2 แฟกทอเรี ยลในแผนการทดลองแบบสุม่ สมบูรณ์
ภายในบล็อก (8 x 2 factorial in randomized complete block design) โดยมี 2 ปั จจัย คือ พันธุ์ (8 ระดับ คือ
พันธุ์มนั สาปะหลัง 8 พันธุ์) และวัสดุปลูก (2 ระดับ คือ ท่อนพันธุ์จากการขยายพันธุ์ปกติ และต้ นพันธุ์จากการ
เพาะเลี ้ยงเนื ้อเยื่อ) จานวน 3 ซ ้า แปลงย่อยขนาด 4x4 ตารางเมตร ระยะปลูก 1x1 เมตร เก็บข้ อมูลความงอก 1
เดือนหลังปลูก ลักษณะทางสัณฐานวิทยา 4 เดือนหลังปลูก และเก็บเกี่ยวผลผลิตพร้ อมกับบันทึกข้ อมูลอีกครัง้
เมื่อมันสาปะหลังอายุ 19 เดือน
ฤดูท่ ี 2 ปลูกเปรี ยบเทียบผลผลิต โดยใช้ ท่อนพันธุ์ท่ ไี ด้ จากฤดูท่ ี 1
นาท่อนพันธุ์ที่ได้ จากการทดลองปี แรกมาปลูกเปรี ยบเทียบ โดยใช้ การทดลอง 8 x 2 x 2 แฟกทอเรี ยล
ในแผนการทดลองแบบสุม่ สมบูรณ์ภายในบล็อก (8 x 2 x 2 factorial in randomized complete block design)
โดยมี 3 ปั จจัย คือ พันธุ์ (8 ระดับ คือ พันธุ์มนั สาปะหลัง 8 พันธุ์) วัสดุปลูก ( 2 ระดับ คือ ท่อนพันธุ์จากการ
ขยายพันธุ์ปกติ และท่อนพันธุ์จากการขยายพันธุ์ด้วยวิธีเพาะเลี ้ยงเนื ้อเยื่อ) และสถานที่ทดลอง (2 ระดับคือ
สถานีวิจยั เขาหินซ้ อน และสถาบันพัฒนามันสาปะหลัง) จานวน 4 ซ ้า เก็บข้ อมูลความงอก 1 เดือนหลังปลูก
ลักษณะทางสัณฐานวิทยา 4 เดือนหลังปลูก และเก็บเกี่ยวมันสาปะหลังเมื่ออายุ 10-12 เดือน พร้ อมบันทึกข้ อมูล
ผลผลิต และองค์ประกอบผลผลิต ปริ มาณแป้งในหัวสด และข้ อมูลอื่น ๆ แล้ วจึงนาข้ อมูลที่ได้ ไปวิเคราะห์ เพื่อ
สรุ ปผลการทดลองต่อไป

ผลและวิจารณ์ ผลการทดลอง
การศึกษาประสิทธิภาพการให้ ผลผลิตของมันสาปะหลังที่ทาการฟื น้ ฟูความสดใหม่ (rejuvenation)
ด้ วยวิธีการเพาะเลี ้ยงเนื ้อเยื่อ เปรี ยบเทียบกับมันสาปะหลังที่ปลูกด้ วยวิธีปกติ เพื่อทดสอบว่าเมื่อทาการฟื น้ ฟู
ความสดใหม่ให้ กบั ท่อนพันธุ์แล้ ว มันสาปะหลังพันธุ์ตา่ ง ๆ ที่ทดสอบจะให้ ผลแตกต่างไปจากเดิมหรื อไม่ ใน
ทิศทางใด โดยมีรายละเอียดผลการศึกษาดังต่อไปนี ้
ผลการทดลองปี แรก
จากการทดลองปี แรกการปลูกด้ วยท่อนพันธุ์ปกติ ให้ คา่ สูงกว่าการปลูกด้ วยต้ นพันธุ์จากเพาะเลี ้ยง
เนื ้อเยื่ออย่างมีนยั สาคัญยิ่งทางสถิติในด้ านผลผลิตหัวสด น ้าหนักส่วนเหนือดิน และความอยู่รอด ส่วนค่าดัชนี
เก็บเกี่ยว และปริ มาณแป้งในหัวสดไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ โดยพันธุ์ห้วยบง 80 มีแนวโน้ มให้
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ผลผลิตหัวสดสูงที่สดุ (7,533 กิโลกรัมต่อไร่ ) สูงกว่าพันธุ์ระยอง 1 และพันธุ์ระยอง 7 (5,467 และ 4,640 กิโลกรัม
ต่อไร่ ตามลาดับ) อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ พันธุ์ห้วยบง 80 และพันธุ์ระยอง 72 ให้ คา่ ดัชนีเก็บเกี่ยวสูงที่สดุ เมื่อ
เทียบกับพันธุ์อื่น ๆ อย่างมีนยั สาคัญยิ่งทางสถิติ แต่ไม่แตกต่างกับพันธุ์ระยอง 7 (table 1) และปริ มาณแป้งในหัว
สดพันธุ์ที่ให้ คา่ สูงสุดอย่างมีนยั สาคัญยิ่งทางสถิติ เมื่อเทียบกันพันธุ์อื่น ๆ คือ พันธุ์ระยอง 11 แต่ไม่แตกต่างกับ
พันธุ์ระยอง 9 (27.2 และ 25.0 เปอร์ เซ็นต์ ตามลาดับ) ทังนี
้ ้เนื่องจากเป็ นเพียงผลการทดลองในปี แรกเท่านัน้ ซึง่ มี
ความแปรปรวนในปั จจัยด้ านวัสดุปลูก ซึง่ ต้ นพันธุ์จากการเพาะเลี ้ยงเนื ้อเยื่อมีการปรับตัวต่อสภาพแวดล้ อมต่า
กว่าการปลูกด้ วยท่อนพันธุ์ปกติ จึงต้ องใช้ ผลการทดลองในปี ที่สอง เพื่อสรุ ปผลที่ชดั เจนเพิ่มขึ ้น
Table 1 Effect of varieties (V) and plant material (P) on fresh root yield, dry root yield and starch
content of 8 varieties of cassava planting by traditional stem cutting and tissue culture
FRY
(kilogram)
Varieties (V)
Rayong 1
Rayong 5
Rayong 7
Rayong 9
Rayong 11
Rayong 72
Kasetsart 50
Huay Bong 80
F-Test
Plant material (P)
stem cutting
Tissue culture
F-Test
VxP
CV

VW
(kilogram)

HI

SC
(%)

Sur
(%)

5,467 bc
7,120 ab
4,640 c
6,533 ab
6,787 ab
6,093 abc
6,800 ab
7,533 a
*

6,693 a
4,720 bc
2,480 d
4,280 bc
5,133 ab
2,933 cd
4,200 bcd
3,273 cd
**

0.45 d
0.60 bc
0.65 ab
0.61 bc
0.57 c
0.69 a
0.62 bc
0.70 a
**

11.4 d
19.8 c
23.0 b
25.0 ab
27.2 a
19.0 c
20.0 c
23.4 b
**

95.83
87.50
83.33
100.00
83.33
83.33
91.67
100.00
ns

7,260 a
5,483 b
**
**
22.32%

4,792 a
3,637 b
**
ns
32.68%

0.60
0.62
ns
*
7.61%

21.0
21.3
ns
ns
9.75%

100.00 a
81.25 b
**
ns
16.86%

Means within a column under each factor, means followed by a same letter are not significantly
difference at the 5% level by DMRT
** = Significant at P 0.01, * = Significant at P 0.05, ns = Not significant, FRW = Fresh root yield
VW = Vegetative weight, HI = Harvest index, SC = Starch content, Sur = Survival
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ผลการทดลองปี ที่สอง
ผลผลิตหัวสด
ปั จจัยด้ านวัสดุปลูกทัง้ 2 วิธี และสถานที่ปลูกให้ คา่ ผลผลิตหัวสดไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิติ ซึง่ เป็ นผลจากการปลูกด้ วยท่อนพันธุ์ที่ขยายพันธุ์ปกติไม่พบปั จจัยที่สง่ ผลต่อการลดลงของผลผลิตหัวสด
อย่างชัดเจน ส่งผลให้ ผลผลิตหัวสดจากทัง้ 2 วัสดุปลูกไม่แตกต่างกัน ซึง่ แตกต่างจากงานวิจยั ของ Garcia et al.
(1992) ที่พบว่าผลผลิตจากลาต้ นหลักจากการเพาะเลี ้ยงเนื ้อเยื่อมีคา่ สูงกว่าผลผลิตของท่อนพันธุ์ที่ได้ จากการ
ส่วนขยายพันธุ์ปกติอื่น ๆ และ Lozano (1982) ให้ ผลในทางเดียวกัน โดยพบว่าผลผลิตมีการเพิ่มขึ ้นเมื่อใช้ วิธีการ
เพาะเลี ้ยงเนื ้อเยื่อ จึงอาจกล่าวได้ วา่ ในปั จจุบนั ยังไม่พบปั จจัยที่สง่ ผลต่อการลดลงของประสิทธิภาพการให้ ผล
ผลิตของท่อนพันธุ์ในแปลงปลูกปกติที่ใช้ ตอ่ ๆ กันมาในแต่ละฤดูปลูก สาหรับปั จจัยด้ านพันธุ์ พันธุ์ระยอง 72 มี
แนวโน้ มให้ ผลผลิตเฉลี่ยสูงที่สดุ จากทุกวัสดุปลูกและสถานที่ทดลอง (6,696 กิโลกรัมต่อไร่ ) แต่ไม่แตกต่างกับ
พันธุ์ระยอง 9 พันธุ์ระยอง 7 พันธุ์ห้วยบง 80 พันธุ์เกษตรศาสตร์ 50 ตามลาดับ และให้ ผลผลิตสูงกว่าพันธุ์ระยอง
5 พันธุ์ระยอง 1 และพันธุ์ระยอง 11 ตามลาดับ อย่างมีนยั สาคัญยิ่งทางสถิติ (table 2) ทังนี
้ ้ลักษณะประจาพันธุ์
ของแต่ละพันธุ์ อาจมีการสร้ างจานวนหัว และขนาดของหัวที่แตกต่างกันส่งผลให้ น ้าหนักหัวสดแตกต่างกัน (Hunt
et al., 1977)
ผลผลิตหัวแห้ ง
พันธุ์ห้วยบง 80 และพันธุ์ระยอง 9 มีแนวโน้ มให้ คา่ ผลผลิตหัวแห้ งเฉลี่ยสูงสุดจากทุกวัสดุปลูกและ
สถานที่ทดลอง (2,766 และ 2,688 กิโลกรัมต่อไร่ ตามลาดับ) สูงกว่าพันธุ์ระยอง 11 พันธุ์ระยอง 5 และพันธุ์
ระยอง 1 (2,092 1,981 และ 1,480 กิโลกรัมต่อไร่ ตามลาดับ) อย่างมีนยั สาคัญยิ่งทางสถิติ การปลูกด้ วยท่อน
พันธุ์ปกติ ให้ ผลไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติกบั การปลูกด้ วยท่อนพันธุ์ที่ได้ จากการเพาะเลี ้ยงเนื ้อเยื่อ
และปั จจัยด้ านสถานที่ทดลอง สถานีวิจยั เขาหินซ้ อนให้ ผลผลิตหัวแห้ งสูงกว่าที่สถาบันพัฒนามันสาปะหลังอย่าง
มีนยั สาคัญทางสถิติ (2,438 และ 2,157 กิโลกรัมต่อไร่ ตามลาดับ)
ปริมาณแป้ งในหัวสด
พันธุ์ห้วยบง 80 พันธุ์ระยอง 11 และพันธุ์ระยอง 9 (26.5 26.2 และ 25.1 เปอร์ เซ็นต์ ตามลาดับ) มี
ปริ มาณแป้งในหัวสดเฉลี่ยสูงที่สดุ จากทุกวัสดุปลูกและสถานที่ทดลอง สูงกว่าพันธุ์อื่น ๆ อย่างมีนยั สาคัญยิ่งทาง
สถิติ ส่วนปั จจัยด้ านวัสดุปลูกให้ ผลไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ และสถานที่ทดลอง สถาบันพัฒนา
มันสาปะหลังให้ ปริ มาณแป้งในหัวสดสูงกว่าสถานีวิจยั เขาหินซ้ อนอย่างมีนยั สาคัญยิ่งทางสถิติ (table 2) ทังนี
้ ้
เนื่องจากที่สถานีวิจยั เขาหินซ้ อน ช่วงก่อนขุดเก็บเกี่ยวมีฝนตกหรื อมีปริ มาณน ้าฝนมาก จึงส่งผลให้ ปริ มาณแป้ง
ในหัวต่ากว่าที่สถาบันพัฒนามันสาปะหลัง เนื่องจากต้ นมันสาปะหลังมีการดึงอาหารที่เก็บไว้ ในหัวไปใช้ ในการ
แตกกิ่งและสร้ างใบใหม่ แต่ถ้าก่อนการขุดเก็บเกี่ยวมีปริ มาณน ้าฝนน้ อยหรื อไม่มีเลยปริ มาณแป้งในหัวจะสูงขึ ้น
(วิจารณ์ และคณะ, 2533)
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Table 2 Effect of varieties (V), plant material (P) and Site (S) on fresh root yield, dry root yield and
starch content of 8 varieties of cassava planting by traditional stem cutting and tissue culture
FRY
(kilogram)

DRY
(kilogram)

SC
(%)

VW
(kilogram)

HI

Varieties (V)
Rayong 1
4,519 c
1,480 d
17.4 d
6,053 a
0.42 e
Rayong 5
4,601 c
1,981 cd
21.6 bc 4,220 bc
0.52 d
Rayong 7
6,089 ab
2,293 abc
22.6 bc 4,062 bc
0.60 b
Rayong 9
6,323 ab
2,688 a
25.1 a
4,720 b
0.57 bc
Rayong 11
4,442 c
2,092 cb
26.2 a
6,062 a
0.42 e
Rayong 72
6,696 a
2,628 ab
21.2 c
3,585 c
0.66 a
Kasetsart 50
5,624 b
2,455 abc
23.2 b
4,670 b
0.54 cd
Huay Bong 80
5,935 ab
2,766 a
26.5 a
4,202 bc
0.59 bc
F-Test
**
**
**
**
**
Plant material (P)
stem cutting
5,461
2,314
23.0
4,739
0.53
Tissue culture
5,596
2,282
23.0
4,654
0.55
F-Test
ns
ns
ns
ns
ns
ns
*
VxP
ns
ns
ns
Site (S)
KHS
5,665
2,438 a
19.8 b
4,553
0.55 a
TTDI
5,392
2,157 b
26.2 a
4,840
0.53 b
F-Test
ns
*
**
ns
*
ns
VxS
ns
**
**
ns
ns
VxS
ns
ns
*
ns
ns
VxPxS
ns
ns
ns
ns
CV
16.93%
27.92%
8.77%
18.55% 10.86%
Means within a column under each factor, means followed by a same letter are not significantly
difference at the 5% level by DMRT
** = Significant at P 0.01, * = Significant at P 0.05, ns = Not significant, FRW = Fresh root yield
DRY = Dry root yield, SC = Starch content, VW = Vegetative weight, HI = Harvest index
KHS = Khao Hin Sorn Research Station, TTDI = Thai Tapioca Development Institute
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นา้ หนักส่ วนเหนือดิน
น ้าหนักสดส่วนเหนือดินของแต่ละพันธุ์มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญยิ่งทางสิติ โดยพันธุ์ระยอง
11 และพันธุ์ระยอง 1 มีคา่ เฉลีย่ สูงที่สดุ จากทุกวัสดุปลูกและสถานที่ทดลอง (6,062 และ 6,053 กิโลกรัมต่อไร่
ตามลาดับ) เนื่องจากเป็ นพันธุ์ที่มีการปรับตัวต่อสภาพแวดล้ อมได้ ดี ลาต้ นสูงใหญ่ แต่ให้ ผลผลิตหัวสดต่าที่สดุ
เนื่องจากนาอาหารที่ได้ ไปใช้ ในการสร้ างต้ นและใบมาก ไม่สะสมที่หวั (ประภาส, 2544) การปลูกด้ วยท่อนพันธุ์
จากแปลงปลูกปกติ และท่อนพันธุ์จากการเพาะเลี ้ยงเนื ้อเยื่อมีคา่ ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
เช่นเดียวกันกับปั จจัยด้ านสถานที่ปลูกทดลอง
ดัชนีเก็บเกี่ยว
จากมันพันธุ์สาปะหลังที่ทดสอบ พันธุ์ระยอง 72 มีดชั นีเก็บเกี่ยวสูงสุด (table 2) เมื่อเปรี ยบเทียบกับ
พันธุ์อื่น ๆ อย่างมีนยั สาคัญยิ่งทางสถิติ ซึง่ สอดคล้ องกับผลผลิตหัวสด สาหรับปั จจัยด้ านวัสดุปลูกทัง้ 2 วิธี ไม่มี
ความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ และปั จจัยด้ านสถานที่ทดลอง สถานีวิจยั เขาหินซ้ อนมีคา่ ดัชนีเก็บ
เกี่ยวสูงกว่าที่สถาบันพัฒนามันสาปะหลัง (0.55 และ 0.53 ตามลาดับ) อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ

สรุป
จากการทดลองปี แรกปั จจัยด้ านวัสดุปลูกที่ปลูกด้ วยท่อนพันธุ์ปกติ มีคา่ สูงกว่าการปลูกจากต้ น
เพาะเลี ้ยงเนื ้อเยื่อในด้ านผลผลิตหัวสด น ้าหนักส่วนเหนือดิน และความอยู่รอด ส่วนค่าดัชนีเก็บเกี่ยว และ
ปริ มาณแป้งในหัวสดไม่แตกต่างกัน ทังนี
้ ้เนื่องจากเป็ นผลในปี แรกเท่านัน้ ต้ นที่ได้ จากการเพาะเลี ้ยงเนื ้อเยื่อมี
ความแข็งแรง และการปรับตัวต่อสภาพแวดล้ อมด้ อยกว่าการใช้ ท่อนพันธุ์ปลูก จึงไม่อาจสรุปผลที่แน่ชดั ได้ และ
ผลการทดลองปี ที่สอง การปลูกโดยใช้ ท่อนพันธุ์ที่ฟืน้ ฟูความสดใหม่ (rejuvenate) โดยการเพาะเลี ้ยงเนื ้อเยื่อ
ให้ ผลไม่แตกต่างกับการปลูกโดยใช้ ท่อนพันธุ์จากแปลงปลูกปกติในทุกลักษณะ ซึง่ สามารถสรุ ปได้ วา่ การปลูก
ด้ วยท่อนพันธุ์ที่ขยายพันธุ์โดยวิธีปกติ ยังไม่พบปั จจัยที่สง่ ผลต่อการลดลงของผลผลิตมันสาปะหลังในปั จจุบนั
ทังนี
้ ้ผลจากการทดลองนี ้เป็ นเพียงข้ อมูลพื ้นฐานจากแผนการทดลองในระยะยาว เพื่อศึกษาว่าการฟื น้ ฟูความสด
ใหม่ให้ แก่ท่อนพันธุ์นนั ้ มีความจาเป็ นหรื อไม่ อย่างไร ในการผลิตมันสาปะหลังในอนาคตของประเทศไทย

กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณเจ้ าหน้ าที่โครงการวิจยั มันสาปะหลัง ภาควิชาพืชไร่ นา คณะเกษตร เจ้ าหน้ าที่ของสถาบัน
พัฒนามันสาปะหลัง มูลนิธิสถาบันพัฒนามันสาปะหลังแห่งประเทศไทย ที่กรุ ณาให้ การช่วยเหลือและเอื ้อเฟื อ้
สถานที่ทาการทดลองเป็ นอย่างดี
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ผลของสารจากธรรมชาติและกรดอะซิติกในการยับยั้งการเจริญของเชื้อรา Bipolaris oryzae
สาเหตุโรคใบจุดสีน้ําตาลของขาว
Effect of Natural Products and Acetic Acid Against Bipolaris oryzae Causing Brown Spot
Disease of Rice
พัชรี บุญเรืองรอด1* และ รัติยา พงศพิสุทธา1
Patcharee Boonruangrod1* and Ratiya Pongpisutta1

บทคัดยอ
โรคใบจุดสีน้ําตาลของขาว ที่เกิดจากเชื้อรา Bipolaris oryzae เปนปญหาที่สงผลกระทบตอกระบวนการ
ผลิตขาวในประเทศเปนอยางมาก การควบคุมโรคใบจุดสีน้ําตาลมักนิยมใชสารกําจัดเชื้อราเปนหลัก เนื่องจากมี
ประสิทธิภาพสูง มีรูปแบบหลากหลาย และสะดวกตอการใชงาน แตอาจมีผลกระทบตอสุขภาพของผูใช ผูบริโภค
และปญหาพิษตกคางตอสิ่งแวดลอม งานวิจัยในครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาประสิทธิภาพของสารจาก
ธรรมชาติ และกรดอินทรียในการควบคุมการเจริญของเชื้อรา B. oryzae ในหองปฏิบัติการ ไดแก สารพอลิเมอร
จากปู (CP) สารพอลิเมอรจากเปลือกกุง (SP) ไคโตโอลิโกแซคคาไรด (COS) และกรดอะซิติก ที่ระดับความ
เขมขน 1, 2, 3, 4 และ 5% โดยใชเทคนิค poisoned food พบวากรดอะซิติกในทุกความเขมขนสามารถยับยั้งการ
เจริญของเสนใยเชื้อรา B. oryzae ไดอยางสมบูรณ รองลงมาไดแก SP ที่ความเขมขน 4 และ 5% และ COS
ความเขมขน 5% พบวาสารจากธรรมชาติ SP และ COS นาจะมีศักยภาพ ในการนํามาประยุกตใชเพื่อควบคุม
เชื้อราสาเหตุโรคใบจุดสีน้ําตาลในขาวได

ABSTRACT
Brow spot disease of rice caused by Bipolaris oryzae is the most serious problem affecting to
rice production in Thailand. Fungicidual chemicals were used to control the disease because of
promptly effectiveness, more application and easy to use. However, it is harmful to health of user and
consumer, also chemical residue leading to environmental pollution. The objective for this research is
to investigate the potential of natural products and organic acid to control growth of B. oryzae in vitro
as crab shell polymer (CP), shrimp shell polymer (SP), chitooligosaccharide (COS) and acetic acid at
the concentrations of 1, 2, 3, 4 and 5% using poisoned food technique. Acetic acid with all
concentrations showed the greatest result inhibiting mycelial growth completely followed by SP at the
concentrations of 4 and 5%, and COS at the concentration of 5%. So, natural product as SP and COS
may have a potential to apply for controlling fungi causing brown spot of rice.
Key Words: Brown spot disease of rice, Bipolaris oryzae, Chitooligosaccharide
* Corresponding author; e-mail address: agrryp@ku.ac.th
1
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คํานํา
ประเทศไทยบริโภคขาวเปนอาหารหลัก และสงออกขาวเปนอันดับ 2 ของโลก รองจากอินเดีย จากการ
รายงานของสมาคมผูสงออกขาวไทย (2559) พบวาในปจจุบันอัตราการผลิตขาวของประเทศมีปริมาณลดลงสวน
หนึ่ ง เกิ ด จากการเข า ทํ า ลายของเชื้ อ สาเหตุ โ รคหลายชนิ ด โดยเฉพาะโรคใบจุ ด สี น้ํ า ตาลที่ เ กิ ด จากเชื้ อ รา
Bipolaris oryzae ซึ่ง ทํา ให เกิ ดโรคได บริ เวณใบและยัง ถา ยทอดไปยั งเมล็ ดข าวได อีก ดว ย วิธี การควบคุม ใน
ป จ จุ บั น นิ ย มใช ส ารเคมี กํ า จั ด เชื้ อ รา เนื่ อ งจากเห็ น ผลเร็ ว และใช ใ นปริ ม าณน อ ย แต ส ง ผลกระทบต อ
สภาพแวดลอม และเกิดสารพิษตกคางในธรรมชาติ ซึ่งสงผลกระทบตอผูผลิตและผูบริโภคโดยตรง การใชสารจาก
ธรรมชาติเปนอีกทางเลือกหนึ่งในการควบคุมเชื้อราสาเหตุโรคใบจุดสีน้ําตาลของขาว
ในแตละปอุตสาหกรรมอาหารทะเลมีการผลิตและสงออกเปนจํานวนมาก ทําใหมีสวนที่เปนกากที่เหลือ
จากระบบการผลิต เชน เปลือกกุง เปลือกปู การนําของเหลือมาแปรรูปสามารถทําใหเกิดมูลคาเพิ่มขึ้นได โดยการ
แปรรูปเปนไคติน และไคโตซาน (สุพจน และคณะ, 2546) และอนุพันธุของไคตินและไคโตซานสามารถนํามาใช
ประโยชนในดานอาหาร เครื่องสําอาง เวชภัณฑ การเกษตร (ใชในการปรับสภาพดิน) สิ่งแวดลอมและการบําบัด
น้ําเสีย เปนตน
ไคโตโอลิโกแซคคาไรด จัดเปนอนุพันธุหนึ่งของไคโตซาน โดยสามารถนํามาใชประโยชนในการนํามา
ยับยั้งแบคทีเรียในอาหาร เปนสารตอตานอนุมูลอิสระ สารตานมะเร็งและยังมีฤทธิ์ในการสรางภูมิตานทาน
เปนตน (Park et al., 2004) มีการนําไปใชในผลิตภัณฑอาหาร เชน เตาหู (Kim and Han, 2002) ไสกรอกหมู (Jo
et al., 2001) เปนตน
จากรายงานของ ภัสรา และคณะ (2559) ไดทําการศึกษาศักยภาพของสารในกลุม chitosan chito
oligosaccharide กรดอะมิโน ไดแก L-glutamic acid และสารในกลุมกรดอินทรีย ไดแก acetic acid และ lactic
acid ในการควบคุมเชื้อราในโรงเก็บบนเมล็ดขาวที่เกิดจากเชื้อรา Aspergillus fumigates โดยทดสอบดวยวิธี
blotter technique พบวา chitooligosaccharide ที่ความเขมขน 3% สามารถควบคุมการเจริญของเชื้อรา
A. fumigatus บนเมล็ดขาวได โดยพบเชื้อราเพียง 36% ในชวง 3 วัน หลังการแชเมล็ดขาว ในขณะที่การทดลอง
ควบคุมพบ 81% ที่ 3 วันพบวาสาร lactic acid ที่ระดับความเขมขน 3% สามารถควบคุมการเจริญของเชื้อราบน
เมล็ดขาวไดดีที่สุด โดยมีการเจริญของเชื้อรา 14% และยังสามารถควบคุมเชื้อราไดดีที่สุดในวันที่ 5 และ 7
ดวยเชนกัน โดยมีเปอรเซ็นตการเจริญเติบโตของเชื้อรา 20 และ 32% ตามลําดับ
สําหรับงานวิจัยในครั้งนี้นั้นเพื่อลดการใชสารเคมีในการควบคุมโรคพืช จึงเปนที่มาในการนําสารจาก
ธรรมชาติมาใชและเปรียบเทียบกับการใชกรดอินทรีย

อุปกรณและวิธีการ
การแยกเชื้อสาเหตุโรคจากใบขาว
ทําการแยกเชื้อสาเหตุโรคจากใบขาวที่เก็บมาจาก อําเภอดอนเจดีย จังหวัดสุพรรณบุรี ดวยวิธีการ
tissue transplanting บนอาหารเลี้ยงเชื้อ potato dextrose agar (PDA) นําไปบมภายใตแสง near UV สลับมืด
12 ชั่วโมง ที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส เปนระยะเวลา 7 วัน ทําใหเชื้อบริสุทธิ์โดยวิธีการ single spore isolation
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จากนั้ น นํ า ไปศึ ก ษาโครงสร า งของเชื้ อ ราสาเหตุ โ รค ภายใต ก ล อ งจุ ล ทรรศน แ บบใช แ สง (compound
microscope)
บันทึกภาพ และเก็บเชื้อราบนอาหารเลี้ยงเชื้อ potato carrot agar (PCA) ที่อุณหภูมิ 14 องศาเซลเซียส
เพื่อใชในการศึกษาตอไป
ศึกษาประสิทธิภาพของสารจากธรรมชาติและกรดอินทรียในการยับยั้งการเจริญของเชื้อรา
สารจากธรรมชาติและกรดอินทรียที่ใชในการทดสอบ ไดแก สารพอลิเมอรจากปู (CP) สารพอลิเมอรจาก
เปลือกกุง (SP) ไคโตโอลิโกแซคคาไรด (COS) และกรดอะซิติก ที่ระดับความเขมขน 1, 2, 3, 4 และ 5% ดวยวิธี
poisoned food นํา cork borer มาตัดบริเวณขอบโคโลนีของเชื้อรา ที่เลี้ยงบนอาหารเลี้ยงเชื้อ PDA อายุ 7 วัน
ใชเข็มเขี่ยตักชิ้นวุนที่มีเชื้อรา ไปวางที่จุดกึ่งกลางของจานเลี้ยงเชื้อ โดยใหผิวดานหนาสัมผัสกับอาหาร สวนการ
ทดลองควบคุมใชอาหาร PDA แลวนําจานอาหารเลี้ยงเชื้อไปบมที่อุณหภูมิหอง วางใตแสง near UV สลับมืด
12 ชั่วโมง เปนระยะเวลา 7 วัน วางแผนการทดลองแบบ completely randomized design (CRD) แตละ
กรรมวิธีมี 5 ซ้ํา บันทึกการทดลองโดยวัดเสนผาศูนยกลางโคโลนี หาคาเฉลี่ย

ผลการทดลอง
การแยกเชื้อสาเหตุโรคจากใบขาว
จากการแยกเชื้อจากใบขาวที่แสดงอาการใบจุดสีน้ําตาล ขอบแผลสีน้ําตาลเขม (Figure 1A) ดวยวิธี
tissue transplanting บนอาหารเลี้ยงเชื้อ PDA พบวาใหลักษณะโคโลนีสีเขียวมะกอก เจริญฟูจากผิวหนาอาหาร
เล็กนอย คลายกํามะหยี่ (Figure 1B) ศึกษาภายใตกลองจุลทรรศนแบบใชแสง (compound microscope)
ที่กําลังขยาย 40X พบวาเชื้อราสรางกานชูสปอร (conidiophore) แบบเดี่ยวๆ มี สีน้ําตาลสวาง (light brown)
มี septum กั้น บริเวณปลายกานชูสปอรสรางสปอร (conidium) สวนใหญพบมีรูปรางทรงกระบอก (cylindrical)
ปลายมน โคงเล็กนอย เซลลบริเวณตรงกลางมีขนาดใหญบางครั้งพบที่ฐานเรียวปลายมน มีสีน้ําตาลออนถึง
น้ําตาลเขม มีขนาด 5.0-7.5 × 15.0-27.5 μm สราง pseudoseptum 3-7 เซลล hilum ชัดเจน (protruding
hilum) เซลลบริเวณตรงกลางมีสีน้ําตาลเขมกวาเซลลหัวทาย (Figure 1C) เมื่อสปอรเจริญเต็มที่แลว กานชูสปอร
สามารถเจริ ญ ยื ด ยาวได ใ หม (proliferation) และสร า งสปอร ใ หม ไ ด ทํ า ให ก า นชู ส ปอรมี ลั ก ษณะหยั ก ไปมา
(geniculate) และสปอรสามารถงอกไดจากปลายทั้ง 2 ดานของสปอร (Figure 2) จากลักษณะที่กลาวมา ไดทํา
การจําแนกโดยอางอิงหนังสือ Dematiaceous Hyphomycetes (Ellis, 1971) จําแนกไดเปนเชื้อรา Bipolaris
oryzae
ศึกษาประสิทธิภาพของสารจากธรรมชาติและกรดอินทรียในการยับยั้งการเจริญของเชื้อรา
จากการทดสอบประสิทธิภาพของสารจากธรรมชาติ ไดแก CP, SP และ COS และกรดอะซิติก ที่ระดับ
ความเขมขน 1, 2, 3, 4 และ 5% ตอการควบคุมการเจริญของเสนใยเชื้อรา B. oryzae พบวาอาหารเลี้ยงเชื้อที่มี
สวนผสมของกรดอะซิติก ในทุกความเขมขน สามารถยับยั้งการเจริญของเสนใยเชื้อราไดดีที่สุด โดยไมมีการ
เจริญของเสนใยเชื้อราแมกระทั่งในวันที่ 7 หลังการปลูกเชื้อ รองลงไดแก SP ที่ความเขมขน 4% ไมพบการเจริญ
ของเสนใยในวันที่ 3 และ 5 สวนที่ความเขมขน 5% สามารถยับยั้งการเจริญของเสนใยไดดีที่สุด โดยไมมีการ
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เจริญ
ญของเสนใย สสวน COS ที่ความเขมขน 5% หลังการบม 3 และ 5 วัน วัดเสนผา ศูนยกลางโคโโลนีได 0 และ
0.644 เซนติเมตร ตามลํ
ต าดับ อยางไรก็ตามไมมมีความแตกตตางทางสถิติ (LSD3d=0.42 และ LSD5d=0.67) (Table
1, Fiigure 3 )

Figure 1 (A) Symptom of brown sspot diseasee of rice (B) Colony
C
of Bippolaris oryzaee
and (C) Spoore characterristics of B. oryzae
o
s (40xx)

Figuure 2 Spore of
o Bipolaris oryzae on wwater agar (W
WA) medium incubated aat 25°C for 4 hr (A) nongerminnation and (BB) germinatioon at both endds

วิิจารณและะสรุปผล
งานวิจัยนี้พบวากรดอะะซิติกความเขมขนที่ 1% มีประสิ
ป ทธิภาพใในการยับยั้งเสสนใยของเชื้อรา
ร B. oryzae
ซึ่งตรรงกับงานของ Yarahmadi et al. (20144) ที่รายงานวากรดอะซิติกความเข
ค
มขนที ่ 1% มีประสิทธิ
ท ภาพดีที่สุด
ในกาารยับยั้งการเจจริญของเชื้อรา Rhizopus stolonifer บนนผลสตรอวเบอร
บ รี เมื่อเปรียยบเทียบกับกาารใชไคโตซานน
และ วานิลลิน (vaanillin) ซึ่งเปนผงแป
น
งหอม สสวน SP และะ CP ซึ่งไดจากเปลือกกุงแและปูนั้นมักเต็ต็มไปดวยสารร
ประเภทไคติน เคยยมีรายงานวาสารนี้ทําใหเชืช้้ อ fluorescennt pseudom
monads ซึ่งเปน antagonistt เจริญรอบๆ
รากขของตนพริกทําใหไปยับยั้งการเจริ
ก
ญเสนนใยของเชื้อรา Rhizoctoniaa solani อาาจเกิดจากไคตินไปกระตุน
ใหเซซลลแบคทีเรียเพิ่มปริมาณเซซลลได (Rajkuumar et al., 2008) อยางไไรก็ตามไคตินนที่ไดจากเปลือกกุ
อ งใหผลได
ดีกว าสําหรับงานนวิจัยนี้ สวนสาร COS มี ความสามารถในการยับยัย้งเชื้อราและ สอดคลองกับรายงานของ
บ
Wanng et al. (20007) ที่รายงานวา COS ควาามเขมขนต่ําสุดที่สามารถคววบคุมเชื้อไดคคืื อ 0.15 ± 0.001 เปอรเซ็นต
สามารถควบคุมเชืชื้อรา Aspergillus niger, RRhizopus appiculatus และะ Mucor circcinelloides ไดด พบวา COS
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อยูในกลุมเดียวกับไคโตซานและไคโตซาเนส (chitosanase) ซึ่งไคโตซาเนสเปนเอนไซมที่ยอยผนังของจุลินทรีย
และยับยั้งการเจริญของเชื้อราได มีอนุภาคเปนประจุบวกจึงไปเกาะบนผนังของจุลินทรียที่เปนประจุลบเกิด
ปฏิกริยา hydrolysis ทําใหสารในกลุมไคโตซาเนส สามารถยอยจุลินทรียและยับยั้งการเจริญของจุลินทรียได
(Wang et al., 2007) Hirano and Nagao (1989) รายงานวา COS ยับยั้งเชื้อราสาเหตุโรคพืช เชน Fusarium
oxysporum, Phomopsis fuleushii และ Alternaria alternata ไดมีประสิทธิภาพที่สูงกวาการใชไคโตซาน
Table 1 Diameter of colony of Bipolaris oryzae as affected by natural products and organic acid at
the concentrations of 1, 2, 3, 4 and 5%
Treatment
Control
SP

COS

CP

Acetic acid

¹/

CV
LSD

Concentration
(%)
1%
2%
3%
4%
5%
1%
2%
3%
4%
5%
1%
2%
3%
4%
5%
1%
2%
3%
4%
5%

3
5.86 a
5.30 b
2.74 c
0.00 f
0.00 f
0.00 f
5.34 b
3.02 c
0.00 f
0.32 ef
0.00 f
5.53 ab
5.60 ab
1.94 d
0.57 e
0.00 f
0.00 f
0.00 f
0.00 f
0.00 f
0.00 f
19.45
0.42

Diameter of colony (cm)1/
5
9.00 a
9.00 a
5.16 b
2.53 d
0.00 e
0.00 e
9.00 a
4.51 b
2.53 d
2.28 d
0.64 e
9.00 a
9.00 a
2.23 cd
3.27 c
2.11 d
0.00 e
0.00 e
0.00 e
0.00 e
0.00 e
15.68
0.67

7
9.00 a
9.00 a
7.69 b
4.54 de
1.28 i
0.00 j
9.00 a
5.79 c
3.78 ef
3.04 fg
1.66 hi
9.00 a
9.00a
5.28 cd
4.86 cde
2.60 gh
0.00 j
0.00 j
0.00 j
0.00 j
0.00 j
16.93
1.15

column values followed by the same letter are not significantly different by least significant difference (LSD) (P=0.05)
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Figuure 3 Mycellial growth innhibition of BBipolaris oryyzae causingg leaf brownn spot diseaase on PDAA
mixed with (A) SP (B) COS (C)) CP and (D) Acetic acid, at the conncentrations of
o 1, 2, 3, 4
and 5%
%, incubatedd at room tem
mperature under near UV 12 hours forr 7 days
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ผลของวัตถุดบิ ไม้ และอุณหภูมิท่ ที าปฏิกิริยาไพโรไลซิสต่ อประสิทธิภาพของนา้ ส้ มควันไม้
ในการควบคุมเพลีย้ ไฟพริก
Effect of Wood Material and Pyrolysis Temperature on Efficacy of Wood Vinegar for
Controlling Chilli Thrips
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บทคัดย่ อ
งานวิจยั นี ้ได้ ศกึ ษาประสิทธิภาพของน ้าส้ มควันไม้ ที่ผลิตจากวัตถุดิบไม้ เงาะ ไผ่รวกดา และไผ่ตง โดยใช้
อุณหภูมิที่ทาปฏิกิริยาไพโรไลซิสในช่วง 120-240 240-360 และ 360-480 องศาเซลเซียส ในการควบคุมเพลี ้ย
ไฟพริ ก (Scirtothrips dosalis) ผลการทดสอบในห้ องปฏิบตั ิการพบว่า นา้ ส้ มควันไม้ ที่ผลิตจากไผ่รวกดาที่ ใช้
อุณหภูมิที่ทาปฏิกิริยาไพโรไลซิสในช่วง 360-480 องศาเซลเซียส มีฤทธิ์ในการไล่และฤทธิ์ในการฆ่าเพลี ้ยไฟพริ ก
สูงที่สดุ เท่ากับ 76.14±3.22 % และ 100.00±0.00 % ตามลาดับ เมื่อทดสอบการควบคุมเพลี ้ยไฟพริ กในระดับ
กระถางปลูก พบว่า การพ่ น น า้ ส้ ม ควัน ไม้ ที่ ผ ลิ ต จากไผ่ ร วกดาที่ ใ ช้ อุณ หภู มิที่ ท าปฏิ กิ ริ ย าไพโรไลซิ ส ในช่ ว ง
360-480 องศาเซลเซียส สามารถลดจานวนเพลี ้ยไฟพริ กเฉลี่ยต่อต้ นได้ อย่างมีนยั สาคัญ ภายหลังการพ่นเป็ น
ระยะเวลา 14 วัน ผลการวิเคราะห์ องค์ประกอบทางเคมี แสดงให้ เห็นว่านา้ ส้ มควันไม้ ที่ผลิตจากไผ่รวกดามี
ปริ มาณกรดอะซิติกสูงที่สดุ โดยปริ มาณกรดอะซิกติกเพิ่มขึ ้นตามอุณหภูมิที่ทาปฏิกิริยาไพโรไลซิสที่สงู ขึ ้น

ABSTRACT
The present study was conducted to investigate the efficacy of wood vinegars produced from
Nephelium lappaceum, Thyrsostachys oliveri and Dendrocalamus asper which collected at different
pyrolysis temperature ranges of 120-240, 240-360 and 360-480 oC for controlling chilli thrips
(Scirtothrips dosalis). A laboratory study showed that wood vinegar produced from T. oliveri at
pyrolysis temperature range of 360-480 oC exhibited the highest percentage repellency and
corrected mortality with 76.14±3.22 % and 100.00±0.00 %, respectively. The result of pot experiments
showed that foliar spray of T. oliveri wood vinegar produced at pyrolysis temperature range of 360480 oC significantly reduced the number of thrips per plant after 14 days of application. The chemical
composition analysis indicated that T. oliveri wood vinegar contains the highest acetic acid content.
Furthermore, acetic acid concentration was found to increase with increasing pyrolysis temperature.
Key Words: wood vinegar, repellent activity, insecticidal activity, thrips, chilli
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คานา
น ้าส้ มควันไม้ (Wood vinegar) เป็ นของเหลวอินทรี ย์ที่เป็ นผลพลอยได้ จากกระบวนการเผาถ่านไม้ มีสี
เหลืองส้ มจนถึง นา้ ตาล และมีกลิ่นควันไฟ ได้ จากการควบแน่นที่ เกิ ดขึน้ จากการผลิตถ่านไม้ ในช่วงที่ไม้ กาลัง
เปลี่ยนเป็ นถ่านในระหว่างการเผาด้ วยความร้ อนประมาณ 300-400 องศาเซลเซียส สารประกอบต่างๆที่อยู่ในไม้
จะสลายตัวเกิดเป็ นสารหลายชนิด ปั จจุบนั มีการใช้ ประโยชน์ จากน ้าส้ มควันไม้ กนั อย่างแพร่ หลายทังในระดั
้
บ
ครั วเรื อน ภาคการเกษตร และภาคอุตสาหกรรม โดยใช้ เป็ นสารปรั บปรุ งดิน สารเร่ งการเจริ ญเติบโตของพื ช
สารป้องกันกาจัดศัตรู พืช รวมทัง้ ใช้ ควบคุมโรคพืชสาเหตุจากแมลง เชือ้ รา และเชือ้ แบคทีเรี ย สารประกอบที่
สาคัญในน ้าส้ มควันไม้ ได้ แก่ น ้า 85 % กรดอินทรี ย์ประมาณ 3 % สารอินทรี ย์อื่นๆ 12 % โดยน ้าส้ มควันไม้ มี
ค่าพีเอชประมาณ 3 ทังนี
้ ช้ นิดและปริ มาณของสารออกฤทธิ์สาคัญที่เป็ นองค์ประกอบในน ้าส้ มควันไม้ จะขึ ้นกับ
ชนิดของวัตถุดิบไม้ และอุณหภูมิที่ทาปฏิกิริยาไพโรไลซิส (Pyrolysis temperature) จากการศึกษาของ Wei
et al. (2010) พบว่าน ้าส้ มควันไม้ ที่ผลิตจากไม้ วอลนัท (Juglans sp.) ที่ใช้ อณ
ุ หภูมิในการทาปฏิกิริยาไพโรไลซิส
ในช่วง 230–370 องศาเซลเซียส มีฤทธิ์ต้านจุลินทรี ย์ดีกว่าน ้าส้ มควันไม้ ที่ใช้ อณ
ุ หภูมิในการทาปฏิกิริยาไพโรไลซิส
ในช่วง 90–230 และ 370–450 องศาเซลเซียส ในขณะที่ Kiarie-Makara et al. (2010) รายงานว่าน ้าส้ มควันไม้ ที่
ผลิตจากไม้ โอ๊ ค (Quercus serrata) มีประสิทธิภาพไล่ยงุ ราคาญได้ ดีกว่ายุงลาย
งานวิจยั นี ้ได้ ทาการศึกษาประสิทธิภาพของน ้าส้ มควันไม้ ที่ผลิตจากวัตถุดิบไม้ ชนิดต่างๆ และอุณหภูมิที่
ทาปฏิกิริยาไพโรไลซิสที่แตกต่างกันในการควบคุมเพลี ้ยไฟพริ กทังในระดั
้
บห้ องปฏิบตั ิการและระดับกระถางปลูก
รวมทังเปรี
้ ยบเทียบองค์ประกอบทางเคมีของน ้าส้ มควันไม้ เพื่อเป็ นข้ อมูลทางวิชาการสนับสนุนการใช้ ประโยชน์
น ้าส้ มควันไม้ ในการเกษตรอย่างถูกวิธีและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

อุปกรณ์ และวิธีการ
1. การผลิตนา้ ส้ มควันไม้
ผลิตนา้ ส้ มควันไม้ โดยจัดสิ่งทดลองแบบแฟกทอเรี ยลโดยใช้ วัตถุดิบไม้ ที่ต่างกัน 3 ชนิด คือ ไม้ เงาะ
(Nephelium lappaceum) ไผ่รวกดา (Thyrsostachys oliveri) และไผ่ตง (Dendrocalamus asper) เนื่องจากมี
รายงานว่าน ้าส้ มควันไม้ ที่ผลิตจากวัตถุดิบไม้ ดงั กล่าวมีปริ มาณกรดอะซิติกสูงและได้ น ้าส้ มควันไม้ ในปริ มาณมาก
(ณัฐวัฒน์ และคณะ, 2555) และเก็บนา้ ส้ มควันไม้ จากเตาเผาเมื่อ อุณหภูมิที่ทาปฏิกิริยาไพโรไลซิสอยู่ในช่วง
120-240 240-360 และ 360-480 องศาเซลเซียส โดยใช้ เตาเผาของสถานีวิจยั และฝึ กอบรมวนเกษตรตราด
คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2. การเพาะเลีย้ งเพลีย้ ไฟพริก
เก็บรวบรวมเพลี ้ยไฟพริ กจากต้ นพริ กที่มีอาการถูกทาลายด้ วยเพลี ้ยไฟพริ กมาเลี ้ยงเพื่อเพิ่มจานวนโดย
ใช้ ต้นพริ กต้ นใหม่อายุประมาณ 1-2 เดือน โดยวางในกรงเพาะเลี ้ยงแมลง หากต้ นพริ กที่ใช้ เลี ้ยงเพลี ้ยไฟพริ กมี
ลักษณะโทรม ให้ ทาการเปลี่ยนต้ นพริ กใหม่ จากนันน
้ าเพลี ้ยไฟพริ กระยะตัวอ่อนมาทาการทดลอง
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3. การทดสอบฤทธิ์ของนา้ ส้ มควันไม้ ในการควบคุมเพลีย้ ไฟพริกในระดับห้ องปฏิบัตกิ าร
3.1 การทดสอบฤทธิ์ในการไล่เพลี ้ยไฟพริ กด้ วยวิธีทดสอบแบบมีทางเลือก (Choice test)
โดยตัดกระดาษกรอง Whatman filter paper No. 1 (ขนาดเส้ นผ่าศูนย์กลาง 90 มิลลิเมตร) ที่
เส้ นผ่าศูนย์กลางแบ่งออกเป็ นสองส่วนเท่าๆกัน ซีกหนึ่งหยดน ้าส้ มควันไม้ ความเข้ มข้ น 2 %(v/v) ปริ มาตร 0.3
มิลลิลิตร อีกซีกหนึง่ หยดน ้ากลัน่ ปริ มาตร 0.3 มิลลิลิตร ทิ ้งให้ แห้ ง นากระดาษกรองทัง้ 2 ส่วน ประกบเข้ าด้ วยกัน
แล้ วนาไปวางในจานเพาะเชื ้อขนาดเส้ นผ่าศูนย์กลาง 90 มิลลิเมตร และนาเพลี ้ยไฟพริ กใส่ลงตรงกลางจานเพาะ
เชื ้อ จานวน 10 ตัว ก่อนที่จะนาจานเพาะเชื ้อวางในตู้ควบคุมอุณหภูมิที่ 30 องศาเซลเซียส ในสภาพมืด ตรวจนับ
จานวนเพลี ้ยไฟพริ กที่พบบนแต่ละซีกของกระดาษกรอง เมื่อเวลาผ่านไป 30 และ 60 นาที (ดวงสมร และคณะ,
2554) ทาการทดสอบจานวน 3 ซ ้า นาข้ อมูลที่ได้ มาคานวณหาอัตราการไล่โดยใช้ สตู ร Percentage repellency
(%PR) = (Nc/(Nc+Nt)) x100 เมื่อ Nc และ Nt คือ จานวนเพลี ้ยไฟพริ กที่อยู่บนกระดาษกรองซีกที่หยดด้ วยน ้า
กลัน่ (ชุดควบคุม) และน ้าส้ มควันไม้ ตามลาดับ
3.2 การทดสอบฤทธิ์ในการฆ่าเพลี ้ยไฟพริ กด้ วยวิธีทดสอบแบบไม่มีทางเลือก (No-choice test)
หยดน ้าส้ มควันไม้ ความเข้ มข้ น 2 %(v/v) ปริ มาตร 0.5 มิลลิลิตร ลงบนกระดาษกรอง Whatman
filter paper No. 1 ที่อยู่ในจานเพาะเชื ้อขนาดเส้ นผ่าศูนย์กลาง 90 มิลลิเมตร จากนันใช้
้ พ่กู นั เขี่ยเพลี ้ยไฟพริ ก
จานวน 10 ตัว ลงบนกระดาษกรอง วางไว้ ที่อณ
ุ หภูมิ 30 องศาเซลเซียส โดยใช้ น ้ากลัน่ ปลอดเชื ้อเป็ นชุดควบคุม
ทาการทดสอบจานวน 3 ซ ้า บันทึกการตายของเพลี ้ยไฟพริ กภายหลังการทดสอบเป็ นเวลา 24 ชัว่ โมง ถ้ าพบการ
ตายของเพลี ้ยไฟพริ กในการทดลองชุดควบคุมให้ ปรับค่าเปอร์ เซ็นต์การตายด้ วย Abbott’s formula (Reddy et
al., 2016) โดยใช้ สตู ร Corrected mortality (%) = [(Mt – Mc)/(100 - Mc)] x100 เมื่อ Mc และ Mt คือ อัตราการ
ตายของเพลี ้ยไฟพริ กในชุดควบคุมและชุดที่ทดสอบด้ วยน ้าส้ มควันไม้ ตามลาดับ
4. การทดสอบฤทธิ์ของนา้ ส้ มควันไม้ ในการควบคุมเพลีย้ ไฟพริกในระดับกระถางปลูก
ปลูกต้ นพริ กขีห้ นูในกระถางขนาดเส้ นผ่าศูนย์กลาง 10 เซนติเมตร โดยใช้ ต้นกล้ าพริ กขีห้ นูอายุ 45 วัน
จากนันน
้ ากระถางต้ นพริ กที่ได้ เพาะเลี ้ยงเพลี ้ยไฟพริ กไว้ มาวางแบบสุม่ เพื่อให้ เกิดการระบาดของเพลี ้ยไฟพริ กบน
ต้ นพริ กทดสอบ แล้ วจึง พ่นสารทดสอบ 5 กรรมวิธี ในปริ มาตร 20 มิลลิลิตรต่อต้ น วางแผนการทดลองแบบ
Randomized Complete Block มี 4 ซ ้า (5 ต้ นต่อซ ้า) รายละเอียดดังนี ้
กรรมวิธีที่ 1
พ่นด้ วยน ้าส้ มควันไม้ ที่เจือจางด้ วยน ้ากลัน่ 1:50
กรรมวิธีที่ 2
พ่นด้ วยน ้าส้ มควันไม้ ที่เจือจางด้ วยน ้ากลัน่ 1:100
กรรมวิธีที่ 3
พ่นด้ วยน ้าส้ มควันไม้ ที่เจือจางด้ วยน ้ากลัน่ 1:200
กรรมวิธีที่ 4
พ่นด้ วยสารละลาย Methomyl (0.05%, w/v)
กรรมวิธีที่ 5
พ่นด้ วยน ้ากลัน่
สุม่ นับจานวนเพลี ้ยไฟพริ กบนต้ นพริ กภายหลังพ่นสารทดสอบเป็ นระยะเวลา 7 14 และ 21 วัน วิเคราะห์
ผลทางสถิติโดยโปรแกรม SPSS

246

การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 56

สาขาพืช

5. การวิเคราะห์ องค์ ประกอบทางเคมีของนา้ ส้ มควันไม้
โดยใช้ เครื่ อง GC-MS (Shimadzu รุ่ น QP5050, Japan) สภาพการวิเคราะห์ คือ คอลัมน์ชนิด 30-m
DB-1 column (diameter, 0.25 mm; film thickness, 0.25 µm) (J&W Scientific, USA) ปริ มาตรการฉีดเท่ากับ
1 ไมโครลิตร อุณหภูมิของ Injector และ Detector เท่ากับ 250 องศาเซลเซียส ใช้ ก๊าซฮีเลียมเป็ น Carrier gas
อัตราการไหล 1.0 มิลลิลิตรต่อนาที โหมดการฉีดแบบทิ ้งสาร (Split mode) โดยใช้ Split ratio เท่ากับ 21:1 และ
ใช้ Mass Range และ Scan Speed เท่ากับ 20 – 700 m/z และ 4,000 amu/sec ตามลาดับ

ผลและวิจารณ์ ผลการทดลอง
น ้าส้ มควันไม้ ที่ผลิตจากวัตถุดิบไม้ แต่ละชนิดและอุณหภูมิที่ทาปฏิกิริยาไพโรไลซิสที่แตกต่างกัน พบว่ามี
ลัก ษณะที่ แตกต่างกัน โดยน า้ ส้ มควัน ไม้ มี สี เหลื องถึง เหลื องเข้ ม ทัง้ นี น้ า้ ส้ มควันไม้ ที่ผ ลิ ตจากอุณ หภูมิที่ ท า
ปฏิ กิริยาไพโรไลซิสสูงจะมีสีเหลืองเข้ มมากกว่านา้ ส้ มควันไม้ ที่ ผลิตจากอุณหภูมิที่ทาปฏิ กิริย าไพโรไลซิสต่ า
(Figure 1) โดยน ้าส้ มควันไม้ ที่ผลิตจากไม้ เงาะ ไผ่รวกดา และไผ่ตง มีค่าพีเอชในช่วง 3.32-3.41 2.69-2.73 และ
3.06-3.31 ตามลาดับ

Figure 1 Wood vinegars produced from N. lappaceum, T. oliveri and D. asper at different pyrolysis
temperatures.
1. ฤทธิ์ของนา้ ส้ มควันไม้ ในการควบคุมเพลีย้ ไฟพริกในระดับห้ องปฏิบัตกิ าร
การทดสอบฤทธิ์ ไล่เพลี ้ยไฟพริ ก พบว่านา้ ส้ มควันไม้ ที่ผลิตจากไผ่รวกดาโดยใช้ อุณหภูมิที่ทาปฏิกิริยา
ไพโรไลซิสในช่วง 360-480 องศาเซลเซียส มีฤทธิ์ไล่เพลี ้ยไฟพริ กดีที่สดุ โดยมีค่าอัตราการไล่เพลี ้ยไฟพริ กเท่ากับ
76.14±3.22 % (Figure 2A) สาหรับผลการทดสอบฤทธิ์ฆ่าเพลี ้ยไฟพริ ก พบว่าน ้าส้ มควันไม้ ที่ผลิตจากไผ่รวกดา
ที่เก็บจากเตาเผา ณ อุณหภูมิที่ ทาปฏิ กิริยาไพโรไลซิสที่ สูงกว่า 240 องศาเซลเซียส มีฤทธิ์ ทาให้ เพลีย้ ไฟพริ ก
ตายมากที่สดุ คือ 100.00±0.00 % แต่ไม่แตกต่างจากน ้าส้ มควันไม้ ที่ผลิตจากไผ่ตงที่ใช้ อณ
ุ หภูมิที่ทาปฏิกิริยา
ไพโรไลซิสที่สงู กว่า 360 องศาเซลเซียส โดยอัตราการตายของเพลี ้ยไฟพริ กจะเพิ่มขึ ้นตามค่าของอุณหภูมิที่ทา
ปฏิกิริยาไพโรไลซิสที่เพิ่มสูงขึ ้น (Figure 2B)
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Figure 2 Repellent activity (A) and insecticidal activity (B) of wood vinegars against chilli thrips.
เมื่อนาค่าอัตราการไล่และอัตราการตายของเพลี ้ยไฟพริ กของน ้าส้ มควันไม้ มาวิเคราะห์ความแปรปรวน
(Table 1) พบว่าชนิดของวัตถุดิบไม้ และอุณหภูมิที่ทาปฏิกิริยาไพโรไลซิส มีผลต่อประสิทธิภาพในการไล่และฆ่า
เพลี ้ยไฟพริ กของน ้าส้ มควันไม้ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ โดยทังสองปั
้
จจัยมีอิทธิพลร่ วมต่ออัตราการไล่เพลี ้ยไฟ
พริ ก (P-value <0.05) แต่ไม่มีอิทธิพลร่ วมต่อประสิทธิภาพของน ้าส้ มควันไม้ ในการฆ่าเพลี ้ยไฟพริ ก (P-value >
0.05) ดังนันจึ
้ งได้ เลือกใช้ น ้าส้ มควันไม้ ที่ผลิตจากไผ่รวกดาที่ผลิตโดยใช้ อณ
ุ หภูมิที่ทาปฏิกิริยาไพโรไลซิสในช่วง
360-480 องศาเซลเซียส ในการทดสอบการควบคุมเพลี ้ยไฟพริ กในระดับกระถางปลูก
Table 1 ANOVA for repellent and insecticidal activities of wood vinegars produced from different
wood materials (N. lappaceum, T. oliveri and D. asper) and pyrolysis temperatures.
Source
Repellent activity
Wood material (WM)
Pyrolysis temperature (PT)
WM x PT
Corrected mortality
Wood material (WM)
Pyrolysis temperature (PT)
WM x PT

F

P-value*

29.361
4.243
60.247

0.000
0.031
0.000

16.194
23.684
2.096

0.000
0.000
0.106

* Confidence level 95.0%

2. ฤทธิ์ของนา้ ส้ มควันไม้ จากไผ่ รวกดาในการควบคุมเพลีย้ ไฟพริกในระดับกระถางปลูก
ภายหลังการพ่นสารทดสอบเป็ นระยะเวลา 7 วัน พบว่าจานวนเพลี ้ยไฟพริ กบนต้ นพริ กที่พ่นด้ วยน ้าส้ ม
ควันไม้ จากไผ่รวกดามีค่าไม่แตกต่างกับชุดควบคุม ที่ พ่นด้ วยนา้ กลั่น แต่มีจานวนมากกว่าต้ นพริ กที่ พ่นด้ วย
สารละลาย Methomyl (0.05%, w/v) (Table 2) และภายหลังการพ่นสารทดสอบไปแล้ วเป็ นระยะเวลา 14 วัน
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พบว่าการใช้ นา้ ส้ มควันไม้ ช่วยควบคุมจานวนเพลี ้ยไฟพริ กบนต้ นพริ กได้ โดยเพลี ้ยไฟพริ กบนต้ นพริ กที่พ่นด้ วย
น ้าส้ มควันไม้ ทงั ้ 3 ความเข้ มข้ น มีจานวนลดลงอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ เมื่อเปรี ยบเทียบกับชุดควบคุมที่พ่น
ด้ วยน ้ากลัน่ โดยจานวนเพลี ้ยไฟพริ กบนต้ นพริ กที่พ่นด้ วยน ้าส้ มควันไม้ ที่เจือจางด้ วยน ้ากลัน่ ทัง้ 3 ระดับ คือ 1:50
1:100 และ 1:200 ที่ระยะเวลาดังกล่าว ไม่มีความแตกต่างกันและมีค่าไม่แตกต่างกับ จานวนเพลี ้ยไฟพริ กบน
ต้ นพริ กที่พ่นด้ วยสารละลาย Methomyl (0.05%, w/v) นอกจากนีก้ ารพ่นด้ วยน ้าส้ มควันไม้ ในอัตราการเจือจาง
1:50 สามารถลดจานวนเพลี ้ยไฟพริ กบนต้ นพริ กได้ นานถึง 21 วัน โดยมีจานวนเพลี ้ยไฟพริ กเฉลี่ยน้ อยกว่าต้ น
พริ กที่พ่นด้ วยนา้ กลัน่ และสารละลาย Methomyl (0.05%, w/v) อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ จะเห็นได้ ว่าการใช้
น ้าส้ มควันไม้ ในอัตราการเจือจาง 1:50 มีฤทธิ์ ครอบคลุมวงจรชีวิตของเพลี ้ยไฟพริ กซึง่ มีระยะประมาณ 15 วัน
นอกจากนี ้น ้าส้ มควันไม้ ยงั อาจส่งผลต่อไข่ของเพลี ้ยไฟพริ ก โดยยับยังการเจริ
้
ญเติบโตของตัวอ่อนในไข่ หรื อทาให้
ไข่ฝ่อ ดังเช่นผลการศึกษาของ พวงชมพู (2549) ที่รายงานว่าการใช้ นา้ ส้ มควันไม้ ในอัตราการเจือจาง 30:200
มีประสิทธิภาพควบคุมไข่และตัวอ่อนของแมลงวัน
Table 2 Average number of thrips on chilli plant after foliar spray of wood vinegar produced from
T. oliveri at pyrolysis temperature range of 360-480 oC.
Treatment
Wood vinegar : water (1:50)
Wood vinegar : water (1:100)
Wood vinegar : water (1:200)
Methomyl (0.05%, w/v)
Water (control)

Average number of thrips per plant
14 days
21 days
6.75 a
0.67 a
4.42 a
1.50 ab
5.92 a
1.58 ab
4.05 a
2.92 b
12.08 b
2.25 b

7 days
5.08 ab
7.08 ab
7.92 b
2.75 a
10.17 b

Means within a column under each factor, means followed by a same letter are not significantly difference at the 5% level by
Duncan New Multiple Range Test

3. องค์ ประกอบทางเคมีของนา้ ส้ มควันไม้
ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีของน ้าส้ มควันไม้ ที่ใช้ ในการทดลองด้ วยเครื่ อง GC-MS สามารถ
แบ่งกลุ่มสารที่เป็ นองค์ประกอบในนา้ ส้ มควันไม้ ได้ เป็ น 5 กลุ่ม ได้ แก่ แอลกอฮอล์ ฟี นอล กรดอินทรี ย์ คีโตน
และอัลดีไฮด์ เมื่อเปรี ยบเทียบปริ มาณสารแต่ละกลุ่มโดยอาศัยค่าพื ้นที่ใต้ พีคที่ได้ จากการวิเคราะห์ด้วยเครื่ อง
GC-MS (Figure 3) พบว่าน ้าส้ มควันไม้ ที่ผลิตจากไผ่รวกดามีปริ มาณกรดอินทรี ย์ และสารกลุ่มคีโตนสูงกว่า
น ้าส้ มควันไม้ ที่ผลิตจากไผ่ตงและไม้ เงาะ ตามลาดับ และเมื่อเปรี ยบเทียบผลของอุณหภูมิที่ทาปฏิกิริยาไพโรไลซิส
ที่ใช้ ในการผลิตนา้ ส้ มควันไม้ พบว่าส่งผลต่อปริ มาณสารเคมีที่เป็ นองค์ประกอบของนา้ ส้ มควันไม้ เช่นเดียวกัน
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีของกรดอินทรี ย์ซงึ่ พบว่าปริ มาณกรดอินทรี ย์ในน ้าส้ มควันไม้ จะแปรผันตรงกับอุณหภูมิ
ที่ทาปฏิกิริยาไพโรไลซิสที่เพิ่มขึ ้น และเป็ นกรดอินทรี ย์ชนิดกรดอะซิติกและอนุพนั ธุ์ในสัดส่วนมากที่สดุ ด้ วยเหตุนี ้
จึงทาให้ น ้าส้ มควันไม้ ที่ผลิตจากไผ่รวกดาที่ใช้ อณ
ุ หภูมิที่ทาปฏิกิริยาไพโรไลซิสสูงที่สดุ (360-480 องศาเซลเซียส)
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มีประสิทธิภาพในการควบคุมเพลี ้ยไฟพริ กได้ ดี เนื่องจากกรดอะซิติกรวมทังกรดอิ
้
นทรี ย์ชนิดอื่นเป็ นสารออกฤทธิ์
สาคัญที่สง่ ผลต่อประสิทธิภาพในการฆ่าแมลงและการไล่แมลงของน ้าส้ มควันไม้ (Kim et al., 2008) นอกจากนี ้
สารในกลุ่มฟี นอลที่เป็ นองค์ประกอบในน ้าส้ มควันไม้ ยงั มีฤทธิ์ ยบั ยัง้ การเจริ ญของเชือ้ ราและฤทธิ์ ควบคุมแมลง
สาหรั บสารกลุ่มแอลกอฮอล์ที่พบในน ้าส้ มควันไม้ ส่วนใหญ่ คือ เมทานอล มีรายงานว่าสามารถยับยังการเจริ
้
ญ
ของแบคทีเรี ยและเชื ้อรา (Yatagai et al., 2002; Yodthong and Niamsa, 2009)
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Figure 3 Chemical composition of wood vinegars produced from different wood materials and
pyrolysis temperature ranges analyzed by GC-MS; A: wood vinegar from N. lappaceum,
B: wood vinegar from T. oliveri and C: wood vinegar from D. asper.
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สรุป
น ้าส้ มควันไม้ ที่ผลิตจากไผ่รวกดาที่ใช้ อณ
ุ หภูมิที่ทาปฏิกิริยาไพโรไลซิสในช่วง 360-480 องศาเซลเซียส
มีประสิทธิ ภาพในการควบคุมเพลี ้ยไฟพริ กได้ ดีที่สุด ทัง้ นีเ้ นื่องจากมีปริ มาณกรดอะซิติกและอนุพันธุ์มากที่สุด
โดยเมื่อทาการพ่นน ้าส้ มควันไม้ ไปแล้ วเป็ นระยะเวลา 14 วัน พบว่าน ้าส้ มควันไม้ ที่เจือจางด้ วยน ้าในอัตราส่วน
1:50 1:100 และ 1:200 สามารถควบคุมจานวนเพลี ้ยไฟพริ กบนต้ นพริ ก ได้ ดีโดยไม่มีความแตกต่างกับการพ่น
ด้ วยสารละลาย Methomyl (0.05%, w/v) นอกจากนีก้ ารพ่นน ้าส้ มควัน ไม้ ที่เจือจางด้ วยน ้าในอัตราส่วน 1:50
สามารถควบคุมจานวนเพลี ้ยไฟบนต้ นพริ กได้ นานถึง 21 วัน
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Maturase K Responses to Drought Stress in Jatropha curcas
Kamkeo Naovongphachan1, Sittiruk Roytrakul2, Wannarat Pornsiriwong1,
Ratree Wongpanya1 and Amornrat Promboon1*

ABSTRACT
Physic nut or Jatropha curcas, an important biofuel crop, is reputed for its ability to grow under dry
condition and its seeds are rich in oil and protein. Present study was aimed to analyze the physiological
and molecular response to drought stress in leaves of drought tolerant KUBP78-9 and drought sensitive
KUBP33-1 varieties. The Jatropha leaves under drought stress were collected at day 0 and 7. Total proteins
were extracted and tryptic digested before LC-MS analysis. The results showed that maturase K
proteins were detected only in drought tolerant KUBP78-9 variety. Analysis based on the STITCH
database predicted the interaction of maturase K with hydrogen peroxide, proline, glycinebetaine
suggesting protective mechanism of compatible solutes against drought stress in Jatropha.
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INTRODUCTION
Jatropha (Jatropha curcas) a multipurpose, drought resistant, perennial plant belonging to
Euphorbiaceae family is gaining a lot of importance for the production of biodiesel (Kumar and Sharma,
2008). It is a small tree found throughout the tropics and subtropics. It is a hardy plant, thriving on
degraded land and requiring limited amounts of nutrients and water (Kumar et al., 2012). Extracts from
its leaves, bark, roots, seeds, and latex present different and important medicinal properties for animals
and humans (Dias et al., 2012). This tropical plant can be grown in low to high rainfall harsh climatic
conditions and can alleviate soil degradation desertification, and deforestation. Jatropha plants can
withstand extremely low humidity in the air and can tolerate long-term drought stress by shielding most
of its leaves to reduce transpiration (Niu et al., 2012).
Crop losses resulting from abiotic stresses such as drought or salinity could reduce Jatropha
yield by as much as 50% (Sapeta et al., 2013). Drought related reduction of plant growth and yield is
largely due to stomata closure which decreases the intake of CO2 and as a result, induce limitation of
photosynthesis (Hedayati et al., 2013). Jatropha has a mechanism of adaptation to survival by creating
enzymes in the group that can neutralize free radicals. There is the response of abscisic acid to
stimulate the closing of the mouth, reduce the loss of water and stimulate transcription factor (Wilkinson
and Davies, 2002). This research aims to monitor the proteins associated with the ability of droughtresistant in leaves of ‘KUBP78-9’ and ‘KUBP33-1’Jatropha. To use as a molecular marker and study the
self-defense mechanisms of plants in arid conditions by looking at protein expression with respect to
the drought tolerance mechanism of Jatropha curd with proteomic techniques. Currently, the study of
proteins related to drought tolerance of Jatropha have not much reported yet. Therefore, this research
can be applied to as molecular-marker in drought-resistant plants. In addition,to breed of Jatropha and
other plants will be more resistant to the drought.

MATERIALS AND METHODS
1. Plant materials and growth condition
Seeds of two selected varieties of Jatropha (Jatropha carcass. L) were collected from KUBiodiesel Project, Kasetsart University, including KUBP78-9 and KUBP33-1 varieties. The selected
seeds were sterilized in distilled water for 3 times, soaked for overnight at room temperature and
transferred to pots size 5x11cm containing 1:2.5:1.9 (w/w) mixture of perlite : vermiculite : peat moss
medium. The germinated seeds were grown in the field and received normal exposure to daylight,
temperature and humidity. The plant seedlings having approximately the same height and weight were
carefully replanted in experimental pots and watered daily at 4pm. About two months after germination,
plants with uniform sizes were selected and transplanted into watertight pots size 5x15 cm. A week
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later, plants were exposed to drought stress in the greenhouse 18 m2 under natural photoperiod of 12–
13 h, average temperature of 36.81 ± 2.46°C and relative humidity of 51.74 ± 7.49%
2. Effect of water stress on growth of Jatropha
Experiment was designed into two groups, control and drought stress. The control group was
watered every day, while water was withheld from the stressed group. The experiment was performed
for two months. Shoot growth, appearance, and number of leaf were recorded. The leave samples were
collected at day 0 and 7 during drought treatments. Sample from each group was kept at -80°C until
used.
3. Protein extraction
Samples were ground in liquid N2 using a mortar and pestle. Then, 0.1 g powder was resuspended in 5 ml of cold trichloroacetic acid solution and mixed for 15 min. The proteins were
incubated at -20°C for 60 min, and precipitated proteins were collected by centrifugation at 10,000 rpm
for 15 min at 4°C. The pellets were washed twice with cold acetone containing 0.07 % βmercaptoethanol, kept at -20°C for 1 h and centrifuged at 10,000 rpm for 15 min at 4°C. After
centrifugation, pellets were dried and re-suspended in 2 ml lysis buffer. The concentration of proteins
was determined by Peterson method using BSA as a standard (Peterson, G. L., 1977).
4. In solution digestion and mass spectrometry
Protein extracts (4 µg) from each sample were treated with 50 µl of 5 mM Dithiothreitol (DTT)
in 25 mM ammonium bicarbonate and incubated at 56C. After that proteins were alkylated with 50 µl
of 15mM iodoacetamide (IAA) in 25 mM ammonium bicarbonate at room temperature under dark
condition for 1 h. Then, in solution digestion was performed by adding 20 µl trypsin solution (10ng/ µl
trypsin dissolved in 50% ACN/ 25 mM ammonium bicarbonate) and incubation at 37C overnight. The
tryptic peptides were dried at 45C overnight before kept at -20C prior to LC-MS analysis.
5. LC-MS analysis
The digested peptide solutions were analyzed with Impact II UHR-TOF MS System (Bruker
Daltonics Ltd., Germany) coupled to a nanoLC system: UltiMate 3000 LC System (Thermo Fisher
Scientific, USA). Peptides were separated on a nanocolumn (PepSwift monolithic column 100 µm i.d. x
50 mm). Eluent A was 0.1% formic acid and eluent B was 80% acetonitrile in water containing 0.1%
formic acid. Peptide separation was achieved with a linear gradient from 10% to 45% B for 8.5 min at
a flow rate of 1 µl/min, including a regeneration step at 90% B and an equilibration step at 1% B, one
run took 20 min. Peptide fragment mass spectra were acquired in data-dependent AutoMS (2) mode
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with selecting most abundant precursor ions in 3 second cycle for fragmentation. The mass range of
the MS scan was set to extend from 150 to 2,200 m/z.
6. Proteins quantitation and identification
For proteins quantitation, DeCyder MS Differential Analaysis software (DeCyderMS, GE
Healthcare) (Hu, et al., 2014; Zoschke, et al., 2010) was used. Acquired LC-MS raw data were
converted and the PepDetect module was used for automated peptide detection, charge state
assignments, and quantitation based on the peptide ions signal intensities in MS mode. The analyzed
MS/MS data from DeCyderMS were submitted for a database search using the Mascot software (Matrix
Science, London, UK) (Wang et al., 2016). The data was searched against the NCBI database for
protein identification. Database interrogation was taxonomy (J. curcas); enzyme (trypsin); variable
modifications (carbamidomethyl, oxidation of methionine residues); mass values (monoisotopic);
protein mass (unrestricted); peptide mass tolerance (1.2 Da); fragment mass tolerance (±0.6 Da),
peptide charge state (1+, 2+ and 3+) and max missed cleavages (3). The maximum value of each
group was used to determine the presence or absence of each identified protein. The identified proteins
were simultaneously submitted to The Search Tool for Interacting Chemicals (STITCH)
(http://stitch.embl.de) to search for understanding of cellular functions and interactions between
proteins and small molecules (Szklarczyket al., 2015).

RESULTS AND DISCUSSION
1. Physiological response of Jatropha plants during water deficit condition
Physiological changes of Jatropha plant under drought stress at 0 and 7 days were monitored.
Typical symptoms of drought stress such as leaf edge yellowing in older leaves were observed in
drought sensitive KUBP33-1 variety at day 7 (Figure 1) while plants in the control did not have any leaf
damage symptoms. Under long term water stress, leaf number of both varieties decreased compared
to the plants receiving watering daily. Stomatal conductance (g S), net photosynthesis (Pn), leaf water
potential, and growth rate were decreased (Cregg, 2016). Leaf chlorosis and senescence normally
occur before leaves abscission in plants under water stress, which is associated with chlorophyll
degradation and translocating nutrients to newer leaves (Arndt et al., 2001). Accumulating
photosynthetic pigments in leaves of drought tolerant variety under water-stressed conditions could
help capture more light energy per unit leaf area than leaves of drought sensitive plants and thus
improve photosynthetic capacity per unit leaf area in drought tolerant plants.
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KUBP33-1

KUBP78-9

Figure 1 Morphology of drought sensitive KUBP33-1 and drought tolerant KUBP78-9 Jatropha plants
under drought stress treatment for 7 days.
Proteomics analysis of protein extracted from the Jatropha leaves
Total protein (4 µg) extracted from leaves of Jatropha after exposure to drought stress for 0
and 7 days were tryptic digested, peptides were analyzed by LC-MS. A total of 738 proteins were
identified, only maturase k (MATK) was detected in KUBP78-9 after drought stress for 7 days. STITCH
5.0 predicted the association between MATK and several chemicals playing roles in oxidative stress
including hydrogen peroxide, proline, betaine and gluthathione. In addition, plant hormones, auxin,
cytokinin, ethylene and abscisic acid were predicted to interact with MATK. Maturase K catalyzes intron
RNA binding during reverse transcription and spicing and directly affects gene expression at
transcriptional level (Schmitz-Linneweber et al., 2015). The changes in protein abundance of maturase
K are very complex in plants under abiotic stress, depending on plant species and the type of stress.
However, the increased abundance of maturase K in drought tolerant Jatropha indicates that its gene
transcription had been affected by drought. However, the relationship between water stress and
changes in concentrations of different types of osmotic solutes remains unclear. Association between
maturase K and osmotic solutes as predicted by STITCH 5.0 suggests that altered solute partitioning
may be an important factor in water-deficit stress tolerance mechanism in Jatropha. Besides
compatible solutes, other hormonal signals, such as ethylene, gibberellic acid, and jasmonic acid are
also important cellular regulators in signal transduction pathway under drought conditions.
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Figure 2 Protein expression pattern of Jatropha leaves under water deficit condition for 0 and 7 days
analyzed by LC-MS. Columns represent treatments and harvest time after treatment. Rows
correspond to individual proteins that were significantly up- or downregulated by droughtstress treatment, relative to the levels in control plants. Light green-to-dark red bars indicate
low-to-high protein abundances.

Figure 3 An association of maturase K (MATK) expressed only in leaf of drought tolerant KUBP78-9
variety with compatible solutes, hydrogen peroxide and plant hormones were predicted by STITCH 5.0.
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CONCLUSION
Water-deficit stress triggers a myriad of physiological and biochemical processes, such as
photosynthesis, respiration, translocation, ion uptake, carbohydrates, nutrient metabolism and growth
promoters. Significant differences between KUBP33-1 and KUBP78-9 varieties were yellow leaves with
leaf edge yellowing in drought sensitive KUBP33-1 after drought stress for 7 days. The drought tolerant
KUBP78-9 may reduce water loss through changes in leaf morphology and leaf area..
Patterns of identified proteins from leaves of KUBP33-1 and KUBP78-9 varieties exposed to
water stress for 7 days were different from those of the control plants. Interestingly, maturase K was
detected only in drought tolerant KUBP78-9 variety.
Interactions of maturase K and phytohormones were predicted. Protein-chemical interaction
networks analysis revealed that maturase K linked to various key molecules in drought stress response
in Jatropha.

ACKNOWLEDGEMENTS
This research was financially supported by grant from Kasetsart University Research and
Development Institute (KURDI). We would like to thank Associate Professor Penjit Srinophakun and
Mrs. Anna Saimaneerat from KU-Biodiesel Project, Kasetsart University for kindly supporting Jatropha
seed samples.
REFERENCES
Arndt, S., S. Clifford, W. Wanek, H. Jones and M. Popp. 2001. Physiological and Morphological
Adaptations of the Fruit Tree Ziziphus Rotundifolia in Response to Progressive Drought
Stress. Tree Physiology. 21(11): 705-715.
Cregg, B.M. 2016. Carbon Allocation, Gas Exchange, and Needle Morphology of Pinusponderosa
Genotypes Known to Differ in Growth and Survival under Imposed Drought. Tree Physiology.
14: 883–898.
Dias, L.A., R.F. Missio and D.C. Dias. 2012. Antiquity, Botany, Origin and Domestication of Jatropha
curcas (Euphorbiaceae), a Plant Species with Potential for Biodiesel Production. Genetics
and Molecular Research 11(3): 2719-2728.
Hedayati, A., O. Alizadeh, S. Sharafzadeh, M. Abbasi and A. Azarpanah. 2013. Physiological and
Morphological Responses Biodiesel Plant (Jatropha curcas L.) to Water Stress Condition.
International Journal of Agriculture and Crop Sciences. 5(7): 695.
Hu, W.-J., J. Chen, T.-W. Liu, M. Simon, W.-H. Wang, J. Chen, F.-H. Wu, X. Liu, Z.-J. Shen and H.-L.
Zheng. 2014. Comparative Proteomic Analysis of Differential Responses of Pinus massoniana
258

การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 56

สาขาพืช

and Taxus wallichiana Var. Mairei to Simulated Acid Rain. International journal of molecular
sciences. 15(3): 4333-4355.
Kumar A. and S. Sharma. 2008. An Evaluation of Multipurpose Oil Seed Crop for Industrial Uses
(Jatropha curcas L.): A Review. Industrial Crops and Products. 28(1): 1-10.
Kumar V., O. Gavryliuk, A. Kumar Sinha, D. Barman, E. De Clercq, A. Das and S.C. Mandal. 2012.
Jatropha Meal, a Promising Plant Protein Source in Aquafeed Development. World
Aquaculture. 43(2): 38.
Niu, G., D. Rodriguez, M. Mendoza, J. Jifon and G. Ganjegunte. 2012. Responses of Jatropha curcas
to Salt and Drought Stresses. International Journal of Agronomy. 2012:7
Peterson, G.L. 1977. A Simplification of the Protein Assay Method of Lowry Et Al. Which Is More
Generally Applicable. Analytical biochemistry. 83(2): 346-356.
Sapeta, H., J.M. Costa, T. Lourenco, J. Maroco, P. Van der Linde and M.M. Oliveira. 2013. Drought
Stress Response in Jatropha Curcas: Growth and Physiology. Environmental and
Experimental Botany. 85: 76-84.
Schmitz-Linneweber, C., M.-K. Lampe, L.D. Sultan and O. Ostersetzer-Biran. 2015. Organellar
Maturases: A Window into the Evolution of the Spliceosome. Biochimica et Biophysica Acta
(BBA) - Bioenergetics. 1847(9): 798-808.
Szklarczyk, D., A. Santos, C. von Mering, L.J. Jensen, P. Bork and M. Kuhn. 2015. Stitch 5:
Augmenting Protein–Chemical Interaction Networks with Tissue and Affinity Data. Nucleic
acids research. 44(D1): D380-D384.
Wang, X., X. Cai, C. Xu, Q. Wang and S. Dai. 2016. Drought-Responsive Mechanisms in Plant Leaves
Revealed by Proteomics. International Journal of Molecular Sciences. 17(10): 1706.
Wilkinson, S. and W. J. Davies. 2002. ABA-based chemical signalling: the co-ordination of responses
to stress in plants. Plant Cell Environ. 25: 195–210.
Zoschke, R., M. Nakamura, K. Liere, M. Sugiura, T. Börner and C. Schmitz-Linneweber. 2010. An
Organellar Maturase Associates with Multiple Group Ii Introns. Proceedings of the National
Academy of Sciences. 107(7): 3245-3250.

259

สาขาพืช

การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 56

Antifungal Activity of Endophytic Fungi Against Colletotrichum spp. in Chilli (Capsicum spp.)
Surangkana Chimthai1, Auntikan Klomchit2 and Siraprapa Brooks1*

ABSTRACT
Anthracnose cause major losses in chilli production worldwide including Thailand.
Many Colletotrichum species such as C. capsici and C. gloeosporiodes are causal pathogenic
strain of anthracnose in tropical and subtropical countries. In vitro dual culture assay was used
for determining antifungal activity of 43 endophytic fungi which isolated from mangroves
(Rhizophora apiculata, Ceriops decandra, Xylocarpus moluccensis) against two isolate of C.
spp (CC036 and CG064). Based on morphology of two C. spp isolate, CC036 and CG064, are
representative of C. capsici and C. gloeosporiodes, respectively. In addition, the pathogenicity
assay showed that CG064 is more virulence than CC036. Seven endophytic fungi were
discarded from in vitro dual culture because of their rapid growth. Most of endophytic fungi in
this study showed inhibition against both isolate except two and four endophytic fungi that did
not altered growth of CC036 and CG064, respectively. Endophytic fungi were divided into three
groups based on inhibition percentage. In dual culture with CC036, 11, 16 and 8 endophytic
fungi were grouped into low, moderate and high antifungal activity, respectively. On the other
hand, only one fungal endophyte has high antifungal activity and eight endophytic fungi have
moderate antifungal activity against CG064. Interestingly, four endophytic fungi including
SRNE1DL, SRNE3AR1, SRNEBBR2, and SRNE13BR, had shown high growth inhibition in both
pathogenic isolate. Thus, these endophytic fungi will be further investigated for their chemical
composition and resistant mechanism in the future.
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INTRODUCTION
Chilli (Capsicum spp.) is the fourth major economic crop worldwide as over 400 cultivars are
cultivated globally (Saxena et al., 2016). Chilli is one of the most important ingredients in several
cuisines especially in tropical and subtropical countries. Chilli has many culinary advantages
because of their nutritional value, flavor, aroma, texture and color. Major chilli productions in Thailand
are located at North-Eastern and Northern part of Thailand. Total areas of 348,453 rai are use for
cultivating chilli yearly and produced approximately 332,888 ton/year (DOA, 2016). Interestingly,
Thailand still imports fresh and dry chilli as high as 1200 tons and 5470 tons, respectively (Custom
Department, 2016). Major constraints for chilli production in Thailand are including labor cost, climate
change and disease and insect pests (DOA, 2016).
Anthracnose has been reported to be the most destructive disease in chilli. In tropical and
subtropical countries, this disease can cause yield loss up to 80% (Poonpolgul and Khumphai, 2007).
The disease is seed borne, soil borne, water borne and airborne, thus the pathogen infects all aerial
part of chilli including fruit, leaf, and stem (Issac, 1992). Anthracnose in chilli caused by a number of
Collectotrichum spp. including C. acutatum, C. capsici, C. gloeosporiodes, C. coccodes (Simmonds,
1965; Johnston and Jones, 1997; Kim et al., 1999; Nirenberg et al., 2002; Voorrips et al., 2004;
Sharma et al., 2005; Than et al., 2008). Symptom of anthracnose is small circular spot to which can
be expanded into large black lesions in the direction of long axis of the fruit. The symptom of this
disease is the major constrain to chilli production due to it reduce marketable value of this fruit
dramatically (Manandhar et al., 1995). In addition, this disease also affects quality of seeds because
the fungal could penetrate into seed coat and endosperm membrane (Manandhar et al., 1995;
Pernezny et al., 2003). Since, anthracnose causes extensive pre- and post-harvest damage to chilli
fruits; fungicides have been heavily applying to protect crop from this disease. The extensive use of
chemical can result in increased cost per crop of chilli production. More importantly, it’s providing
negative effect to environment.
Fungal endophytes have been known to provide different benefits to their host plants
especially alter interactions with pests and pathogens (Clay et al., 2016; Solis et al., 2016). For
instant, fungal endophyte, Phomopsis sp., isolated from cotton plants, was able to reduce caterpillar
herbivory activity in cotton plants (Ek-Ramos et al. 2013). Similarly, Acremonium alternatum another
endophyte, was reported to induce resistance against powdery mildew (Leveillula taurica) in
tomatoes (Ek-Ramos et al. 2013). Moreover, many studies have shown that endophytes have the
ability to protect their hosts from disease by producing antibiotics, such as terpenoids, alkaloids,
aromatic compounds, and polypeptides (Arnold et al., 2003; Genley et al., 2008; Mejia et al., 2008).
Therefore, the objective of this study is to examine antifungal activity of endophytic fungi against two
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virulence isolates of C. spp in chilli. The in vitro dual culture assay was used for examining antifungal
activity.

MATERIALS AND METHODS
1. Pathogenic isolates and endophytic fungi
Pathogenic strains of Collectotrichum spp. were isolated from fruits of chilli (Capsicum spp)
with anthracnose symptoms that collected from chilli field in Chiang Mai, Thailand. All isolates were
grown on potato dextrose agar (PDA) at 28 °C. The detach leave assay was used for evaluate the
pathogenicity and virulence level of each strains in a laboratory. Briefly, fruits of chilli were surface
sterile with 10% sodium hypochlorite for 5 mins and then rinsed 3 times with sterile water. The fruits
were placed in plastic container with moisten filter paper. The 8-mm mycelia discs from the margins
of actively growing cultures were then placed on leave and fruit of chilli. Symptoms on fruits were
evaluated at six days after inoculation. New specimens of C. spp. from this study were deposited in
the Mae Fah Luang University Culture Collection (MFLUCC), Institute of Excellent in Fungal Research,
Mae Fah Luang University, Chiang Rai, Thailand. Forty-three endophytic fungi that isolated from
several mangroves plant including Rhizophora apiculata, Ceriops decandra, and Xylocarpus
moluccensis were obtained from MFLUCC.

2. In vitro antifungal activity
The 43 endophytic fungi were evaluated for their antifungal activity against two isolates of C.
spp. (CC036, CG064) by dual culture assay. The dual culture was performed by placed 8-mm
mycelia discs from the margins of actively growing cultures of CC036 and CG064 isolates and
endophytic fungi were placed on the surface of PDA plate. Each PDA plate was inoculated with one
endophytic fungus and one pathogen, 3 cm apart. This dual culture assay also performed in trireplicate. The colony diameter (D) of C. capsica and C. gloeosporioides was measured daily for
seven days after dual culture. The antifungal activity was described by percentage inhibition of the
growth of pathogenic isolate following;
inhi ition

(

diameter of patho en colony in sample
)
diameter of patho en colony in control
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RESULTS AND DISCUSSION
1. The pathogenic isolate of Colletotrichum spp.
Based on their morphologies, four pathogenic strains were isolated from fruit of chilli. Basic

structure including shape, size and color of four representative strains were observed under
stereo microscope. One pathogenic isolate, CC036, showed morphology similar to C. capsici, while
CG064 showed morphology similar to C. gloeosporioides (Figure 1). More importantly, both isolates
also shown symptom of anthracnose on fruit of chilli at six days after inoculation (Figure 1). Thus,
CC036 and CG064 isolates were chosen to evaluate antifungal activity of 43 endophytic fungi that
isolated from mangroves.
c

a

b

Figure 1 Pathogenic strain of C. spp (a) PDA plate of CC036 (b) PDA plate of CG064 (c) fruit of chilli
after 6 days of inoculation with control (left), CC036 (middle), and CG064 (right)
2. Antifungal activity of endophytic fungi isolated from mangroves
Six out of 43 endophytic fungi were discarded from dual culture due to those fungal cover a
culture plate within one or two days after dual culture. The remains 37 endophytic fungi did not show
any inhibition against both isolates until two or three days after dual culture. At seven days after dual
culture, two endophytic fungi including 2RNE2DD and 2RNE9DR, did not altered growth of CC036.
While, 11 and 16 of endophytic fungi showed slightly and moderate growth inhibition of CC036 (data
not show). Interestingly, eight endophytic fungi have high level of antifungal activity against CC036,
59.75 to 73.82% inhibition. Figure 2 showed growth of CC036 that were significantly smaller than
single culture (control) after culture with those endophytic fungi for seven days.
One fungal endophyte, NNSE6BR, had high level of antifungal activity against CG064
(77.41%) (Figure 3). Eight endophytic fungi have moderate activity of antifungal against CG064.
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Although, eight endophytic fungi did not show high inhibition percentage (40.31% to 52.65%), but it
also decreased the growth of CG064 when compared with single culture of CG064. In addition, 24
endophytic fungi showed little effect on growth of CG064 (5-35% inhibition) and four endophytic fungi
did not alter growth of CG064 at seven days after dual culture. Interestingly, most of endophytic fungi
in this study shown higher level of antifungal activities against CC036 than CG064. There is high
possibility that the virulence of pathogenic strain may affect antifungal activities as shown in Figure 1
which CG064 is more virulence than CG036.
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Figure 2 Colony diameter of C. spp. isolate CC036 in single culture and dual culture with 7
endophytic fungi isolated from mangroves
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Figure 3 Colony diameter of C. spp. isolate CG064 in single culture and dual culture with 9
endophytic fungi isolated from mangroves
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Mangroves are type of plant tree that survive under condition that not appropriate for plant
growth including hot, muddy and salty conditions. Due to ability in adaptation to stress conditions of
this plant, they are high possibility that fungal endophytes that establish relationship with this host
plant will produce compound that help with adaptation of host plant as well as antimicrobial
compound. Several antimicrobial compounds were found in endophytic fungi that isolated from this
plant including cytotoxic, anti-infectivekinase, A-glucosidase, acetylcholinesterase and tyrosinase
inhibitory activities (Gopal and Chauhan, 2006; Huang et al., 2008; Huang et al., 2009; Jones, 2009;
Kjer, 2009). Similarly, some of fungal endophytes isolated from mangroves in this study showed
potential to develop into biocontrol agents to control anthracnose in chilli; especially four fungal
endophytes including SRNE1DL, SRNE3AR1, SRNEBBR2, and SRNE13BR that have high level of
antifungal activity against both isolate of C. spp (Figure 4).

Figure 4 Four endophytic fungi that have high antifungal activities against both isolate of C. spp. (a)
SRNE1DL, (b) SRNE3AR1, (c) SRNEBBR2 and (d) SRNE13BR

CONCLUSION
Endophytic fungi that isolated from mangroves could inhibit growth of both pathogenic fungi
of anthracnose disease in chilli except 2RNE2DD and 2RNE9DR. Majority of endophytes fungi
isolated from mangroves have moderate inhibition percentage, but eight and one endophytic fungi
shown high inhibition (60 - 80%) in growth of CC036 and CG064, respectively; however, the
antifungal compound or mechanism still unknown. Therefore, we will further investigate for chemical
composition and resistant mechanism of these nine endophytic fungi as well as in vivo assay for
evaluate their antifungal activity in the future.
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การทดสอบพันธุข าวโพดไรลูกผสมในฤดูปลายฝน ป 2559 ในจังหวัดนครราชสีมา
On-Farm Trials for Field Corn Hybrids in Late Rainy Season 2016
in Nakhon Ratchasima Province
สดใส ชางสลัก1* สําราญ ศรีชมพร1 ชฎามาศ จิตตเลขา1 ปวีณา ทองเหลือง1 วราภรณ บุญเกิด1
แสงแข นาวานิช1 ประพนธ บุญรําพรรณ1 กิตติศักดิ์ ศรีชมพร1 และ ธัญธิตา ศรีสุระ2
Sodsai Changsaluk1*, Sumran Srichomporn1, Chadamas Jitlaka1, Paweena Thongluang1,
Waraporn Bunkoed1, Sangkhae Nawanich1, Prapon Bunrumphan1, Kittisak Srichomporn1
and Tantita Srisura2

บทคัดยอ
การทดสอบพัน ธุข าวโพดไร ลูก ผสมในไร เกษตรกรจังหวั ดนครราชสีม า ดํา เนิ นการระหวา งเดือ น
กรกฎาคมถึง พฤศจิก ายน 2560 โดยทดสอบพั น ธุข า วโพดไร ลู กผสม 32 พั นธุ วางแผนการทดลองแบบสุ ม
สมบูรณภายในบล็อค จํานวน 3 ซ้ํา เพื่อคัดเลือกพันธุขาวโพดไรลูกผสมที่ใหผลผลิตสูงและปรับตัวไดดีในพื้นที่
เพาะปลูกฤดูปลายฝนในจังหวัดนครราชสีมา ผลการวิเคราะหขอมูลรวม 12 แหลงปลูก พบวาพันธุ S7328
KSX5908 KSX5914 KSX5914 KSX5720 KSX5901 KSX5813 KSX5810 KSX5911 KSX5903 KSX5902
KSX5930 KSX5812 KSX5814 KSX5807 DK6818 KSX5931 และ KSX5801 ใหผลผลิตระหวาง 1,150 1,429 กก./ไร ซึ่งสูงกวาพันธุ SW4452 12 - 38 เปอรเซ็นต

ABSTRACT
On-farm trials for field corn hybrids in Nakhon Ratchasima province, during July – November
2016. Thirty-two cultivars were tested using RCBD with three replications. The objective of this study
was selection of new hybrids to investigated yield potential for adaptability on farmer’s fields in rainy
season in Nakhon Rachasima province. The trial composed of 32 entries, across 12 locations. The
experimental design was RCBD with 3 replications. The results of combined analysis from 12
locations showed that ‘S7328’, ‘KSX5908’, ‘KSX5914’, ‘KSX5914’, ‘KSX5720’, ‘KSX5901’, ‘KSX5813’,
‘KSX5810’, ‘KSX5911’, ‘KSX5903’, ‘KSX5902’, ‘KSX5930’, ‘KSX5812’, ‘KSX5814’, ‘KSX5807’, ‘DK6818’,
‘KSX5931’ and ‘KSX5801’ gave yield of 1,150 - 1,429 kg./rai which was 12 - 38 % higher than
‘SW4452’ that yielded 1,037 kg./rai,
Key Words: field corn hybrid, on-farm trial, pre-commercial variety
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1

ศูนยวิจัยขาวโพดและขาวฟางแหงชาติ คณะเกษตร อ.ปากชอง จ.นครราชสีมา 30320
National Corn and Sorghum Research Center, Faculty of Agriculture, Pak Chong, Nakhon Ratchasima 30320
2
สํานักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
2
Nakhon Ratchasima Provincial Agricultural Extension Office, Nakhon Ratchasima Province 30000
1

268

การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครัง้ ที่ 56

สาขาพืช

คํานํา
ขาวโพดเปนพืชเศรษฐกิจที่สําคัญชนิดหนึ่งของประเทศไทยที่เคยมีการเพาะปลูกกันอยางกวางขวางใน
แทบทุกภาคของประเทศยกเวนภาคใต ในอดีตเมื่อประมาณ 30 ปมาแลวเคยมีพื้นที่เพาะปลูกรวมกันมากกวา 12
ลานไร แตตอมาพื้นที่เพาะปลูกไดลดลงอยางตอเนื่อง เนื่องจากเกษตรกรเปลี่ยนไปเพาะปลูกพืชชนิดอื่น (เกรียง
ศักดิ์ และคณะ, 2555) ในปจจุบันมีพื้นที่เพาะปลูกประมาณ 7 ลานไร โดยในป 2558 มีพื้นที่เพาะปลูก 7.24 ลาน
ไร มีผลผลิตรวมกันทั้งประเทศ 4.7 ลานตัน และมีผลผลิตเฉลี่ย 651 กก./ไร จังหวัดที่มีพื้นที่ปลูกขาวโพดมาก
ที่สุด 5 อันดับแรก คือ เพชรบูรณ นาน นครราชสีมา เลย และ ตาก ในป 2557/58 ความตองการใชเมล็ดพันธุดี
เพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะขาวโพดพันธุลูกผสม ซึ่งมีการพัฒนาพันธุมาอยางตอเนื่องทําใหไดผลผลิตขาวโพดเลี้ยง
สัตวตอไรเพิ่มมากขึ้น (สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2558)
การคัดเลือกพันธุลูกผสมเพื่อสงเสริมเปนพันธุการคาตองมีการทดสอบเสถียรภาพใหผลผลิตสูงใน
แหลงปลูกขาวโพดตางๆ ในสภาพไรเกษตรกร เพื่อสามารถแนะนําใหกับเกษตรกร การทดลองนี้มีวัตถุประสงค
เพื่อคัดเลือกพันธุขาวโพดไรลูกผสมที่ใหผลผลิตสูงและปรับตัวไดดีในพื้นที่เพาะปลูกชวงปลายฝนในจังหวัด
นครราชสีมา

อุปกรณและวิธีการ
ปลู ก ข า วโพดไร ลู ก ผสมก อ นการค า จากภาครั ฐ และเอกชน จํ า นวน 32 พั น ธุ โดยเป น พั น ธุ จาก
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จํานวน 24 พันธุ ไดแก KSX5402, KSX5603, KSX5614, KSX5720, KSX5731,
KSX5801, KSX5802, KSX5807, KSX5810, KSX5812, KSX5813, KSX5814, KSX5901, KSX5903,
KSX5905, KSX5908, KSX5911, KSX5914, KSX5930, KSX5931, KSX5937, KESX1603, KESX1604 พันธุ
จากกรมวิชาการเกษตร จํานวน 3 พันธุ ไดแก NSX052014, NSX042022 และ NS3 พันธุจากบริษัทเจริญโภคภัณฑโปรดิ๊วส จํากัด จํานวน 1 พันธุ ไดแกพันธุ KKK Super พันธุจากบริษัท มอนซานโต จํากัด จํานวน 1
พันธุ คือ DK6818 พันธุจากบริษัทซินเจนทาซีดส จํากัด จํานวน 1 พันธุ คือ S7328 พันธุจากบริษัทแปซิฟคเมล็ดพันธุ จํากัด จํานวน 1 พันธุ คือ PAC339 และพันธุจากบริษัท ไพโอเนีย ไฮเบรด (ประเทศไทย) จํากัด จํานวน 1
พันธุ คือพันธุ P4554 โดยใชพันธุ SW4452 เปนพันธุเปรียบเทียบ (check) ระยะปลูก 70x 20 ซม. 1 ตน/หลุม แต
ละแปลงยอยมี 4 แถว แถวยาว 5 เมตร ใสปุยรองพื้น สูตร 16-20-0 และ 15-15-15 อัตราตามคําแนะจากคา
วิเคราะหดิน ประมาณ 30 – 50 กก./ไร พรอมปลูก และใสปุยยูเรียสูตร 46-0-0 อัตรา 30 กก./ไร เมื่อขาวโพดมี
อายุประมาณ 30 วัน ควบคุมวัชพืชโดยใชอาทราซีน (Atrazine) อัตรา 400 กรัม/ไร พนกอนวัชพืชงอก และกําจัด
วัชพืชดวยสารกําจัดวัชพืชเมื่อพบวัชพืชระบาดในขาวโพดอายุประมาณ 40 วัน ปลูกทดสอบในไรเกษตรกรในฤดู
ปลายฝนระหวางเดือนกรกฎาคม – พฤศจิกายน 2559 ในแปลงเกษตรกร อําเภอสีคิ้ว สูงเนิน ปกธงชัย ครบุรี เสิง
สาง ขามทะเลสอ และปากชองจังหวัดนครราชสีมา ที่มีสภาพแวดลอมดี ไมไดรับผลกระทบจากฝนแลงและน้ํา
ทวมขัง จํานวน 12 แปลง เก็บขอมูลลักษณะทางการเกษตรจาก 2 แถวกลาง ไดแก ความสูงตน (ซม.) ความสูง
ตําแหนงฝก (ซม.) จํานวนตนที่เก็บเกี่ยว จํานวนตนหักลม จํานวนฝกเก็บเกี่ยว จํานวนฝกเสีย ความชื้นเมล็ด
เปอรเซ็นตกะเทาะ และผลผลิตเมล็ดที่ความชื้น 15 เปอรเซ็นต (กก./ไร)
วางแผนการทดลองแบบสุมสมบูรณภายในบล็อค (Randomized complete block design, RCBD)
จํานวน 3 ซ้ํา นําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหแบบ DMRT โดยใชโปรแกรม Mstat และวิเคราะหผลผลิตแบบ Additive
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Main effect and Multiplicative Interactive (AMMI) โดยเลือกแปลงที่มีความแปรปรวน (coefficient
variance) ไมเกิน 20 เปอรเซ็นต มาวิเคราะห

ผลและวิจารณผลการทดลอง
ผลการวิเคราะหขอมูลรวม 12 แปลง พบวาผลผลิตเฉลี่ยของแปลงทดลองเทากับ 1,161 กก./ไร โดย
พันธุ S7328, KSX5908, KSX5914, KSX5914, KSX5720, KSX5901, KSX5813, KSX5810, KSX5911,
KSX5903, KSX5902, KSX5930, KSX5812, KSX5814, KSX5807, DK6818, KSX5931 และ KSX5801 ให
ผลผลิตระหวาง 1,150 และ 1,429 กก./ไร ซึ่งสูงกวาพันธุ SW4452 ที่ใหผลผลิต 1,037 กก./ไร ซึ่งเปนพันธุ
เปรียบเทียบ 12 - 38 เปอรเซ็นต (Table 1)
สําหรับลักษณะทางการเกษตร พบวาขาวโพดพันธุตางๆ มีความสูงตน ความสูงฝก จํานวนตนและ
จํานวนฝกเก็บเกี่ยว ตนหักลม เปอรเซ็นตฝกเสีย ความชื้นเมล็ดมีและเปอรเซ็นตกะเทาะมีความแตกตางกันทาง
สถิติ (Table 1)
การวิเคราะหผลผลิตแบบ Additive Main effect and Multiplicative Interactive (AMMI) ฤดู
ปลายฝน ป 2559
จากการวิเคราะหผลผลิตแบบ Additive Main effect and Multiplicative Interactive (AMMI) 9
แปลงปลูกของฤดูปลายฝน ป 2559 โดยเลือกแปลงที่มีความแปรปรวน (coefficient variance) ไมเกิน 20
เปอรเซ็นต มาวิเคราะห กําหนดสัญลักษณตัวอักษร A๐...M๐ แทนดวยปลูกแปลงที่ 1 - 9 และกําหนดสัญลักษณ
ตัวเลข 1๐ - 32๐ แทนพันธุที่ทดลองพันธุที่ 1- 32 พันธุ พบวาพันธุที่ใหผลผลิตสูงกวาคาเฉลี่ยของแปลงทดลอง
1,277 กก./ไร (Figure 1) คือพันธุที่อยูดานขวาของเสน principle component ที่ 1 (เสนแนวตั้ง) และพันธุที่มี
เสถียรภาพดี (stability) คือพันธุที่อยูชิดกับเสน principle component ที่ 2 (เสนแนวนอน) และอยูหางจากจุดตัด
มากที่ สุ ด พั น ธุ S7328 เป น พั น ธุ ที่ ใ ห ผ ลผลิ ต สู ง สุ ด ถึ ง 1,550 กก./ไร และมี เ สถี ย รภาพดี ด ว ย ส ว นพั น ธุ ที่ มี
เสถียรภาพดีและใหผลผลิตสูงรองลงมา ไดแก พันธุ KSX5914, KSX5720, KSX5908, KSX5810, KSX5614,
KSX5813, KSX5802, KSX5911, KSX5812, KSX5930, KSX58141, KSX5903, P4554, KSX5807 และ
KSX5801 ตามลําดับ ดังนั้นพันธุที่มีเสถียรภาพของพันธุดี ใหผลผลิตสูง ปรับตัวไดดีเหมาะสําหรับสภาพพื้นที่
ปลูกฤดูปลายฝน มีจํานวน 14 พันธุ คือพันธุ KSX5914, KSX5720, KSX5908, KSX5810, KSX5614,
KSX5813, KSX5802, KSX5911, KSX5812, KSX5930, KSX58141, KSX5903, KSX5807 และ KSX5801
(Figure 1)
พันธุ S7328 (280) เปนพันธุที่ใหผลผลิตสูงเหมาะสมกับสภาพแวดลอมพื้นที่ปลูกทุกเขตพื้นที่ปลูก
ขาวโพด โดยเฉพาะที่บานลาดบัวขาว อําเภอสีคิ้ว ที่บานนอยกุดคลา และบานหลุมปูน อําเภอสูงเนิน ที่บานใหม
อํ า เภอ ปากช อ ง ที่ บ า นหนองตะไก อํ า เภอหนองบุ ญ มาก ส ว นพั น ธุ KSX5614 ให ผ ลผลิ ต สู ง เหมาะสมกั บ
สภาพแวดลอมพื้นที่ปลูกที่ไรสุวรรณ เขตอําเภอปากชอง และที่บานตะเคียนทอง อําเภอดานขุนทด และพันธุ
KSX5810 ที่ใหผลผลิตสูงเหมาะสมกับสภาพแวดลอมพื้นที่ปลูกเขตอําเภอวังน้ําเขียว ที่บานหลุมปูน อําเภอสูง
เนิน และที่บานซับสวรรค อําเภอสีคิ้ว (Figure 2)
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ผลการทดลองนี้ไดผลในทํานองเดียวกับ สดใส และคณะ (2559) ซึ่งรายงานวาพันธุปรับปรุงใหม
KSX5821, KSX5614, KSX5809 และ KSX5402 ที่ใหผลผลิตระหวาง 1,658-1,920 กก./ไร สูงกวาพันธุ
SW4452 ที่ใหผลผลิต 1,354 กก./ไร ตั้งแต 22-35 เปอรเซ็นต
Table 1 Combined data analysis of grain yield and agronomic characters of field corn hybrids trial
from 12 locations in Nakhon Ratchasima Province in late rainy season 2016.
Entry

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

1/

Variety

S7328
KSX5908
KSX5914
KSX5614
KSX5720
KSX5901
KSX5813
KSX5810
KSX5911
KSX5903
KSX5802
KSX5930
KSX5812
KSX5814
KSX5807
DK6818
KSX5931
KSX5801
P4554
KSX5603
KSX5905
KSX5731
KSX5402
PAC339
KKK Super
KSX5937
SW 4452 (ch)
NS3
KESX1604
KESX1603
NSX052014
NSX042022
Average
C.V.(%)
F - test
LSD 0.05

Origin

Syngenta
NCSRC, KU
NCSRC, KU
NCSRC, KU
NCSRC, KU
NCSRC, KU
NCSRC, KU
NCSRC, KU
NCSRC, KU
NCSRC, KU
NCSRC, KU
NCSRC, KU
NCSRC, KU
NCSRC, KU
NCSRC, KU
Monsanto
NCSRC, KU
NCSRC, KU
Pioneer
NCSRC, KU
NCSRC, KU
NCSRC, KU
NCSRC, KU*
Pacific
CPP
NCSRC, KU
NCSRC, KU
DOA
NCSRC, KU
NCSRC, KU
DOA**
DOA

Plant
ht.

Ear
ht.

Plant harvested

Ear harvested

(cm)

(cm)

Stand

Lodging(%)

Total

203
204
206
210
211
201
214
210
213
224
213
211
208
218
206
196
211
211
199
213
221
199
212
193
193
203
201
198
189
190
197
190
205
8.5
**
8.1

108
108
111
111
106
99
116
113
112
118
109
107
109
114
98
97
108
116
102
108
106
102
114
101
100
103
111
104
102
100
99
99
107
12.5
**
6.5

52
51
50
50
51
52
49
52
52
50
49
51
49
49
51
50
49
50
49
49
50
49
49
48
48
47
50
50
50
48
51
48
49.7
9.4
**
2.1

3.2
3.8
7.2
4.5
4.9
7.0
4.2
7.4
5.9
5.9
8.0
5.8
6.8
7.2
6.5
3.2
6.4
5.0
8.4
9.9
5.9
5.6
1.5
7.4
9.8
5.9
6.2
6.6
9.5
6.7
10.8
7.1
6.4
143
*
4.3

52
50
51
48
49
51
46
48
49
48
48
49
49
47
46
51
47
48
49
47
47
48
46
43
48
45
48
51
48
47
50
46
48.0
11.6
**
2.6

Rotten
(%)

3.0
6.4
6.0
10.4
10.2
6.5
7.8
8.5
5.8
6.9
8.9
5.5
8.1
6.9
8.2
3.6
5.1
9.2
2.9
11.2
6.7
9.6
12.1
2.9
3.6
4.6
47.6
1.8
4.3
4.6
4.3
3.7
7.7
117.5
**
3.5

Moisture

Shelling

(%)

(%)

( kg/rai)

25.2
26.2
24.4
26.6
26.3
26.5
25.4
25.3
26.3
26.1
24.4
23.6
25.4
25.8
24.8
25.3
23.1
25.2
24.4
23.3
24.9
24.4
25.3
23.7
23.6
25.4
25.1
22.8
24.6
24.2
21.8
21.7
24.7
9.0
**
1.0

82.3
85.2
87.0
83.1
83.8
84.1
83.5
83.7
85.4
82.9
83.8
86.6
83.0
82.8
83.8
83.3
85.9
83.7
84.1
87.1
83.9
82.0
82.8
84.6
83.2
84.1
83.5
82.0
86.0
87.2
83.0
85.3
84.1
3.9
**
1.5

1429
1347
1334
1304
1304
1273
1252
1247
1234
1232
1229
1210
1209
1202
1186
1169
1166
1160
1150
1134
1133
1117
1105
1054
1048
1039
1037
1025
1014
994
949
850
1160
20.6
**
111

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 significan
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Grain yield

Rel.
to
check
(%)

a
ab
abc
bcd
bcd
b-e
b-f
b-f
c-g
c-g
c-g
d-h
d-f
d-h
e-h
e-h
e-h
f-i
f-j
g-k
g-k
h-l
h-l
i-m
j-m
j-m
klm
klm
lm
m
j-m
n

138
130
129
126
126
123
121
120
119
119
119
117
117
116
114
113
112
112
111
109
109
108
107
102
101
100
100
99
98
96
92
82
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Figure 1 GE biplot of AMMI 1 in rrainy seasonn in 2016
Remark: Letter (A๐ - 2M๐) is location and numberr (10 - 32๐) is variety

Figure 2 GE biplot of AMMI 2 in rrainy seasonn in 2016
Remark: Letter (A๐ - 2M๐) is location and
a number (10 - 32๐) is vvariety
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สรุป
ผลผลิตเฉลี่ยของแปลงทดลองเทากับ 1,161 กก./ไร โดยพันธุ S7328, KSX5908, KSX5914,
KSX5914, KSX5720, KSX5901, KSX5813, KSX5810, KSX5911, KSX5903, KSX5902, KSX5930,
KSX5812, KSX5814, KSX5807, DK6818, KSX5931และ KSX5801ใหผลผลิตระหวาง 1,150 - 1,429 กก./ไร
ซึ่งสูงกวาพันธุเปรียบเทียบ SW4452
พันธุขาวโพดไรปรับปรุงใหมพันธุ KSX5901, KSX5914, KSX5614, KSX5908, KSX5820,
KSX5810, KSX5802, KSX5813, KSX5903, KSX5930 และ KSX5807 ใหผลผลิตสูงกวาพันธุ SW4452 ตั้งแต
12 - 29 เปอรเซ็นต และผลผลิตสูงไมแตกตางกับพันธุการคา DK6818 และ P4554 สวนพันธุ KSX5814 มี
เสถียรภาพดี

กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณสํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องคการมหาชน) (สวก.) ศูนยวิจัยขาวโพดและขาว
ฟางแหงชาติ ตลอดจนเจาหนาที่และผูเกี่ยวของทุกทานที่สนับสนุนการทํางานวิจัยใหสําเร็จดวยดีเสมอมา
ขอขอบคุณหนวยงานวิจัยรวม คือ ศูนยวิจัยพืชไรนครสวรรค กรมวิชาการเกษตร บริษัทเจริญโภคภัณฑ
โปรดิ๊วสจํากัด บริษัทมอนซานโต (ประเทศไทย) จํากัด บริษัทซินเจนทาซีดส บริษัทแปซิฟคเมล็ดพันธุจํากัด และ
บริษัทไพโอเนีย (ประเทศไทย) จํากัด ที่ใหการสนับสนุนเมล็ดพันธุในการทดลอง

เอกสารอางอิง
เกรียงศักดิ์ สุวรรณธราดล พาโชค พงษพานิช และ สรรเสริญ จําปาทอง. 2555. สามทศวรรษของธุรกิจเมล็ด
พันธุขาวโพดไรลูกผสมในประเทศไทย. แกนเกษตร. 40 (4): 16-30.
สดใส ชางสลัก, ชฎามาศ จิตตเลขา, สราวุธ รุงเมฆารัตน ปวีณา ทองเหลือง, วราภรณ บุญเกิด, สุริพัฒน ไทยเทศ
สําราญ ศรีชมพร, กิตติศักดิ์ ศรีชมพร และ สมชัย ลิ่มอรุณ . 2559. การทดสอบขาวโพดเลี้ยงสัตวพันธุ
ลูกผสมกอนการคาในไรเกษตรกรจังหวัดตากและนครสวรรค. น. 454-462. ใน การประชุมวิชาการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ครั้งที่ 54 สาขาพืช วันที่ 3-6 กุมภาพันธ 2559. มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร กรุงเทพมหานคร.
สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร. 2558. ขาวโพดเลี้ยงสัตว. น.16-21. สถานการณสินคาเกษตรที่สําคัญและ
แนวโนม ป 2558. สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร. แหลงที่มา: www.oae.go.th/
bapp/main.php?filename=schedule_outlook2011, 23 ตุลาคม 2558.
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ปริมาณแอนโทไซยานิน สารประกอบฟี นอลิก และนํา้ ตาล
ของผลโคลงเคลง (Melastoma malabathricum L.) จากแหล่ งต่ างๆ ของประเทศไทย
Anthocyanins, Phenolic Compounds and Sugars
in Melastoma malabathricum L. Fruits from Different Locations in Thailand
ศิริพรรณ สุขขัง1 ชมนาถ เกิดคง1 ไพร มัทธวรัตน์ 1 และ เนตรชนก นุ้ยสีรุ่ง1*
Siriphan Sukkhaeng1, Chommanat Kerdkhong1, Pai Mattavarat1 and Netschanok Nuisrirung1*

บทคัดย่ อ

พืชสกุลโคลงเคลง (Melastoma) สามารถพบได้ ทกุ ภาคในประเทศไทย แต่ยงั ขาดข้ อมูลพื ้นฐานเกี่ยวกับ
องค์ประกอบทางเคมีและแนวทางการใช้ ประโยชน์ การทดลองนี ้จึงทําการสํารวจ และรวบรวมผลของโคลงเคลง
ชนิด Melastoma malabathricum L. จากพื ้นที่ในภาคตะวันออก ภาคใต้ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ
วิเคราะห์ องค์ประกอบทางเคมีในผลโคลงเคลงระยะต่างๆ พบว่า แอนโทไซยานินมีการสร้ างเพิ่มขึน้ เมื่อผลแก่
จนถึงระยะที่ 3 มีค่าสูงที่สดุ (3-4 มิลลิกรัมต่อกรัมนํ ้าหนักสด) ปริ มาณฟี นอลิกรวมพบได้ ตงแต่
ั ้ ระยะที่ 1 และ
สูงสุดเมื่อผลอยู่ในระยะที่ 3 (20-30 มิลลิกรัมสมมูลกรดแกลลิคต่อกรัมนํ ้าหนักสด) ปริ มาณนํ ้าตาลมีค่าเพิ่มขึ ้น
เมื่ออายุผลมากขึ ้น ระยะที่ผลแตกมีปริ มาณนํ ้าตาลสูงที่สดุ (40-80 มิลลิกรัมต่อกรัมนํ ้าหนักสด) แหล่งพื ้นที่ของ
โคลงเคลงที่มีปริ มาณสารสําคัญสูง คือ โคลงเคลงจากภาคตะวันออก ผลการทดลองที่ได้ สามารถใช้ เป็ นข้ อมูล
แหล่งของโคลงเคลงและระยะของผลที่มีสารสําคัญในปริ มาณสูง เพื่อการปรับปรุ งพันธุ์และการนําไปใช้ ประโยชน์
ด้ านสุขภาพต่อไป

ABSTRACT

Plant in genus Melastoma can be found in all regions of Thailand but basic information about
the chemical compositions and their utilizations are lack. This study was to explore and to collect M.
malabathricum fruits from different locations in east, south and some area in northeast Thailand and
to determine chemical compositions in fruit pulp at different developmental stages. The results
showed that anthocyanin was increased according to ripening stage of fruits until the highest at the
3rd stage (3-4 mg/gFW). Total phenolic content was produced at the 1st stage and highestly increased
at the 3rd stage (20-30 mgGAE/gFW). Sugar content increased along with developmental stage and
the 4th stage (rupturing transversally capsule) had the highest sugar content (40-80 mg/gFW). The
location that yielded the highest phytochemical content was from east region of Thailand. These
results indicated the location and the stage of fruit which had the highest active constituents for
further plant breeding and health utilization.
Key Words: Melastoma malabathricum L., chemical compositions, anthocyanin, phenolic compound
* Corresponding author; e-mail address: rdinnn@ku.ac.th
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คํานํา
โคลงเคลง เป็ นพืชในสกุล Melastoma วงศ์ Melastomataceae สกุลนี ้มี 22 ชนิด พบในเอเชีย ในไทยมี
8 ชนิด ชื่อสกุลมาจากภาษากรี ก “melas” สีดํา และ “stoma” ปาก หมายถึงผลของพืชสกุลนี ้บางชนิดทําให้ ปาก
ดําเมื่อกินเข้ าไป โคลงเคลงชนิด Melastoma malabathricum L. เป็ นไม้ พ่มุ อาจสูงได้ ถึง 6 เมตร ใบรู ปใบหอก
ผลรู ปคนโท ผลแก่แตกอ้ าเปิ ดออก เนื ้อในสีม่วง (Figure 1) ในไทยพบได้ ทุกภาค ขึน้ ตามชายป่ า ความสูงถึง
ประมาณ 2,000 เมตร มีความผันแปรสูง (สํานักงานหอพรรณไม้ , 2559)

Figure 1 Characters of Melastoma malabathricum L.
ประโยชน์ ของต้ นโคลงเคลง นอกจากต้ นและใบ สามารถเป็ นอาหารของสัตว์ ป่า ยังมีสรรพคุณด้ าน
สมุน ไพร เช่ น ใบสดเป็ นส่ว นผสมใช้ ใ นการขับ นํ า้ คาวปลาหลัง คลอด ใบอ่ อนของโคลงเคลงดอกม่ว ง (M.
malabathricum L.) นํ ามาขยี แ้ ล้ วทาตรงที่ ถูกของมี คมบาด รากใช้ แ ก้ ท้ องเสีย ผลของโคลงเคลงสามารถ
รับประทานได้ (กรมป่ าไม้ , 2548) สามารถใช้ เป็ นสีย้อมได้ อย่างดี เป็ นแหล่งของแอนโทไซยานิน และการแพทย์
พื น้ บ้ า นของประเทศอิ น เดี ย มี ร ายงานการนํ า ผลสดมาฝนกับ นํ า้ ดื่ ม วัน เว้ น วัน เพื่ อ ช่ ว ยป้ องกัน โรคมะเร็ ง
(Hazarika et al., 2016) เนื่องจากผลของโคลงเคลงนันมี
้ รสหวานสามารถรับประทานได้ และเป็ นแหล่งของสาร
แอนโทไซยานินซึง่ เป็ นสารในกลุม่ โพลีฟีนอลที่ให้ สีแดง ม่วง นํ ้าเงิน มีประโยชน์ต่อสุขภาพโดยเป็ นสารต้ านอนุมลู
อิสระ ช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์ ช่วยยับยังการเกิ
้
ดมะเร็ ง ลดอัตราเสี่ยงการเกิดโรคหัวใจ และเส้ นเลือดอุด
ตันในสมอง (Miguel, 2011) จากรายงานของ Anuar et al. (2013) พบว่าปริ มาณแอนโทไซยานินจากเนื ้อผล
โคลงเคลงมีคา่ 880 มิลลิกรัมต่อ 100 กรัม และมีปริ มาณฟี นอลิกรวม 900 มิลลิกรัมต่อ 100 กรัม (Sayuti et al.,
2015) โคลงเคลงจึงมีศกั ยภาพในการนํามาศึกษา และพัฒนาเพื่อการนําไปใช้ ประโยชน์ด้านสุขภาพ
ประเทศไทยเป็ นแหล่ ง ที่ พ บโคลงเคลงได้ ทุ ก ภาค ชนิ ด ที่ พ บมากและมี ค วามผั น แปรสู ง คื อ M.
malabathricum L. ดังนัน้ จึงต้ องการทราบว่าผลของโคลงเคลงชนิดนีใ้ นธรรมชาติที่พบในภาคต่างๆ มีปริ มาณ
สารสําคัญแตกต่างกันหรื อไม่ โดยปั จจัยที่มีผลต่อปริ มาณองค์ประกอบทางเคมีในตัวอย่างพืชมีหลายปั จจัย เช่น
อายุพืช การปลูก แต่ในธรรมชาตินนแหล่
ั้
งที่มาของพืชเป็ นอีกปั จจัยซึง่ มีความสําคัญ เนื่องจากพบปั ญหาความไม่
สมํ่าเสมอขององค์ประกอบทางเคมีทงั ้ คุณภาพและปริ มาณ โดยเฉพาะสมุนไพรที่เก็บจากป่ าธรรมชาติ หรื อพืช
ชนิดเดียวกันที่มาจากแหล่งปลูกต่างกัน (Liu et al., 2015)
การทดลองนี ้จึงทําการสํารวจ และรวบรวมผลโคลงเคลงชนิด M. malabathricum L. จากพื ้นที่ในภาค
ตะวันออก ภาคใต้ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และวิเคราะห์ สารสําคัญ ได้ แก่ นํ ้าตาล แอนโทไซยานิน และ
สารประกอบฟี นอลิก ในผลโคลงเคลงระยะต่างๆ ผลการทดลองที่ได้ สามารถใช้ เป็ นข้ อมูลแหล่งของโคลงเคลง
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และระยะของผลที่มีนํ ้าตาลเพื่อให้ ความหวาน สารแอนโทไซยานิน และสารประกอบฟี นอลิกซึง่ มีฤทธิ์ต้านอนุมลู
อิสระในปริ มาณสูง เพื่อเป็ นข้ อมูลในด้ านการปรับปรุ งพันธุ์และการนําไปใช้ ประโยชน์ด้านสุขภาพต่อไป

อุปกรณ์ และวิธีการ
1. การเก็บตัวอย่ าง
รวบรวมตัวอย่างผลของโคลงเคลงชนิด Melastoma malabathricum L. จากแหล่งพื ้นที่ธรรมชาติต่างๆ
ของประเทศไทย โดยสํารวจพื ้นที่ภาคใต้ 4 จังหวัด (เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2560)ได้ แก่ อ.ทุ่งสง จ.นครศรี ธรรมราช
(accession1) อ.ท่าชนะ จ.สุราษฏร์ ธานี (accession2) อ.สวี จ.ชุมพร (accession3) อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
(accession4) ภาคตะวันออก 3 จังหวัด (เดือนสิงหาคม พ.ศ.2560) ได้ แก่ อ.มะขาม จ.จันทบุรี (accession5
แ ล ะ accession6) อ . แ ก ล ง จ . ร ะ ย อ ง ( accession7) อ . เ มื อ ง จ . ต ร า ด ( accession8) แ ล ะ ภ า ค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 1 จังหวัด (เดือนสิงหาคม พ.ศ.2560) ได้ แก่ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา (accession9) แยก
ผลในระยะต่างๆ ตัง้ แต่ผ ลอ่อ น ผลแก่ และผลแก่ แตก เก็ บ ตัวอย่ างไว้ ใ นตู้เย็ น อุณ หภูมิ -20 องศาเซลเซี ย ส
จนกระทัง่ ทําการวิเคราะห์
2. การศึกษาองค์ ประกอบทางเคมีของผลโคลงเคลง
2.1 การสกัดตัวอย่าง
ตัวอย่างเฉพาะส่วนเนื ้อผล (fruit pulp) สกัดด้ วยนํ ้ากลัน่ ในอัตราส่วน 1กรัมต่อนํ ้า 10 มิลลิลิตร ปั่ น
ให้ ละเอียดด้ วยเครื่ อง homogenizer นําไปปั่ นเหวี่ยงที่ความเร็ วรอบ 11,000 รอบต่อนาที อุณหภูมิ 4 องศา
เซลเซียส นาน 15 นาที เทส่วนใสเก็บไว้ เพื่อใช้ ในการวิเคราะห์
2.2 การวิเคราะห์ปริ มาณแอนโทไซยานิน
วิเคราะห์ปริ มาณแอนโทไซยานิน โดยวิธีพีเอช-ดิฟเฟอเรนเชียล (pH differential method) ดัดแปลง
จาก AOAC, official method 2005.02 (2005) เจือจางสารสกัดตัวอย่างลง 10 เท่า โดยหลอดที่หนึ่งเจือจางสาร
สกัด 0.2 มิลลิลิตร ด้ วยบัฟเฟอร์ pH 1.0 (Potassium chloride เข้ มข้ น 0.025 M) 1.8 มิลลิลิตร หลอดที่สองเจือ
จางสารสกัด 0.2 มิลลิลิตร ด้ วยบัฟเฟอร์ pH 4.5 (Sodium acetate เข้ มข้ น 0.4 M) 1.8 มิลลิลิตร เขย่าให้ เข้ ากัน
และวัดค่าการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 520 และ 700 นาโนเมตร ของทัง้ 2 หลอด คํานวณหาค่าปริ มาณแอน
โทไซยานินโดยเทียบกับ cyanidin-3-glucoside ด้ วยสูตร
A = (A520 - A700)pH 1.0 – (A520 - A700)pH 4.5
ปริ มาณแอนโทไซยานิน = (A x 449.2 x ค่าการเจือจาง x 103)/26,900 มิลลิกรัมต่อลิตร
2.3 ปริ มาณสารฟี นอลิกทังหมด
้
ทําโดยวิธี Folin-Ciocalteu reagent ตามวิธีของ Mohd-Esa et al. (2010) โดยผสมสารสกัด
ปริ มาตร 0.2 มิลลิลิตร กับสารละลาย Folin-Ciocalteu reagent ที่เจือจาง 10 เท่า ปริ มาตร 1 มิลลิลิตร และ
Na2CO3 เข้ มข้ น 7.5% ปริ มาตร 0.8 มิลลิลิตร เขย่าให้ เข้ ากัน ตังทิ
้ ้งไว้ 30 นาที จากนันวั
้ ดค่าการดูดกลืนแสงที่
ความยาวคลื่น 765 นาโนเมตร และคํานวณค่าปริ มาณฟี นอลิกทังหมดเที
้
ยบกับกรดแกลลิค
2.4 ปริ มาณนํ ้าตาลทังหมด
้
ทําโดยวิธี Phenol-sulfuric acid ตามวิธีของ Dubois et al. (1956) โดยผสมสารสกัดปริ มาตร 0.5
มิลลิลิตร กับสารละลาย phenol เข้ มข้ น 5%ปริ มาตร 0.5 มิลลิลิตร แล้ วเติมกรดซัลฟูริกเข้ มข้ นปริ มาตร 1
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มิลลิลิตร ตังทิ
้ ้งไว้ 10 นาที เพื่อให้ สารละลายเย็นลง จากนันผสมให้
้
เข้ ากัน ตังทิ
้ ้งไว้ อีก 30 นาที วัดค่าการดูดกลืน
แสงที่ความยาวคลื่น 490 นาโนเมตร และคํานวณค่าปริ มาณนํ ้าตาลทังหมดเที
้
ยบกับกลูโคส

ผลและวิจารณ์ ผลการทดลอง
ผลโคลงเคลงแต่ละ accession ถูกแยกเป็ น 4 ระยะ ได้ แก่ ระยะที่ 1 เป็ นระยะที่กลีบดอกเพิ่งร่ วงหลุด
ระยะที่ 2 เป็ นระยะที่ผลมีขนาดใหญ่ขึ ้นจากระยะที่ 1 ผลยังไม่สกุ เปลือกสีเขียว ระยะที่ 3 เป็ นระยะที่ผลสุก มี
เปลือกสีแดง แต่ผลยังไม่แตก และระยะที่ 4 เป็ นระยะที่ผลแก่และแตก ดัง Figure 2
Accession1

Accession2

Accession3

Accession4

Accession5

Accession6

Accession7

Accession8

Accession9

Figure 2 Morphological characters of Melastoma malabathricum L. fruits at stage 1-4 (from left to
right).
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ปริมาณแอนโทไซยานิน
จากการวิเคราะห์ปริ มาณแอนโทไซยานินในเนื ้อผลโคลงเคลงที่ระยะต่างๆ พบว่า แอนโทไซยานินมีการ
สร้ างเพิ่มขึน้ เมื่อผลแก่ จนถึงระยะที่ 3 มีค่าสูงที่สดุ ปริ มาณแอนโทไซยานินในเนือ้ ผลโคลงเคลงที่เก็บจากต่าง
พืน้ ที่ พบว่าตัวอย่างจากภาคตะวันออก (accession 5-7) มีค่าค่อนข้ างสูงกว่าตัวอย่างอื่น อยู่ในช่วง 3-4
มิลลิกรัมต่อกรัมนํ ้าหนักสด (Figure 3) หรื อคิดเป็ น 300-400 มิลลิกรัมต่อ 100 กรัมนํ ้าหนักสด ซึง่ น้ อยกว่าค่า
จากรายงานของ Anuar et al. (2013) ที่พบว่าปริ มาณแอนโทไซยานินจากตัวอย่างเนื ้อผลโคลงเคลงที่ผ่านการทํา
แห้ งด้ วยความเย็น (freeze dry) และสกัดด้ วยเอทานอลในสภาพกรด มีคา่ ประมาณ 880 มิลลิกรัมต่อ 100 กรัม
แต่พบว่ามีคา่ ใกล้ เคียงกับผลไม้ กลุม่ เบอรี่ บางชนิด (Kähkönen et al., 2001) ทังนี
้ ้การสกัดด้ วยนํ ้าทําให้ ปริ มาณ
แอนโทไซยานินมีค่าตํ่ากว่าการสกัดด้ วยตัวทําละลาย เช่น เมทานอล หรื ออะซิโตน (Kähkönen et al., 2001)
รองลงมาคือ accession 8 ซึง่ เป็ นตัวอย่างโคลงเคลงที่เก็บจากภาคตะวันออกเช่นกัน อาจเนื่องจากความผันแปร
ของพันธุกรรมและอิทธิพลของสภาพแวดล้ อม โดยปั จจัยสิ่งแวดล้ อมที่มีผลต่อปริ มาณแอนโทไซยานิน ได้ แก่ แสง
อุณหภูมิตํ่า ธาตุอาหาร และการขาดนํ ้า เป็ นต้ น (Chalker-Scott, 1999) และเมื่อถึงระยะที่ 4 เป็ นระยะที่ผลแตก
ปริ มาณแอนโทไซยานินมีคา่ ลดลง อาจเนื่องมาจากสารแอนโทไซยานินมีการสลายตัวเนื่องมาจากเอนไซม์โพลีฟี
นอลออกซิเดส (polyphenol oxidases) เมื่อสัมผัสกับออกซิเจนในอากาศ (Oren-Shamir, 2009) ส่วน
accession 3 พบว่าปริ มาณแอนโทไซยานินในระยะที่ 4 มีค่าเพิ่มขึ ้น อาจเนื่องจากลักษณะการแตกของผลไม่
มาก (Figure 2) จึงทําให้ สมั ผัสกับอากาศได้ น้อย

Figure 3 Anthocyanin content in each accession extracted from pulp
of Melastoma malabathricum L. fruits at stage 1-4 (St 1-4).
Note: Identical letters in each graph are not significantly
different (p ≤ 0.05) according to Duncan’s multiple range
test.
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ปริมาณสารฟี นอลิกทัง้ หมด
ปริ มาณฟี นอลิกรวมพบได้ ตงแต่
ั ้ ระยะที่ 1 ต่างกับแอนโทไซยานินที่พบน้ อยมากในระยะที่ 1 (Figure 4)
เนื่องจากสารประกอบฟี นอลิกเป็ นสารกลุม่ ใหญ่ที่พบในพืช โดยเฉพาะเป็ นสารที่ทําให้ เกิดสีและรสฝาดในผักและ
ผลไม้ และพบปริ มาณมากในระยะแรกในการพัฒนาของผล และค่อยๆ ลดลงก่อนระยะเก็บเกี่ยว (Ding et al.,
2001) สอดคล้ องกับค่าแอนโทไซยานิ นที่ สูงสุดเมื่อผลอยู่ในระยะที่ 3 เนื่ องจากสารแอนโทไซยานิ นเป็ น
สารประกอบฟี นอลิกประเภทหนึ่งด้ วย และพบว่ามีค่าค่อนข้ างสูงกว่าตัวอย่างอื่นใน accession 5-7 ซึ่งเป็ น
ตัวอย่างจากภาคตะวันออก มีค่าอยู่ในช่วง 20-30 มิลลิกรั มสมมูลกรดแกลลิคต่อกรัมนํ ้าหนักสด หรื อคิดเป็ น
2,000-3,000 มิลลิกรัมสมมูลกรดแกลลิคต่อ 100 กรัมนํ ้าหนักสด ซึง่ มีค่ามากกว่าการรายงานของ Sayuti et al.
(2015) ในสารสกัดด้ วยนํ ้าเช่นเดียวกัน มีค่า 900 มิลลิกรัมต่อ 100 กรัม ซึง่ สารในกลุ่มฟี นอลิกหลายชนิดมีฤทธิ์
เป็ นสารต้ านอนุมลู อิสระ (Miguel, 2011)
ปริมาณนํา้ ตาลทัง้ หมด
ปริ มาณนํ ้าตาลมีความแปรผันมาก แต่โดยรวมมีค่าเพิ่มขึ ้นเมื่ออายุผลมากขึ ้น และระยะที่ผลแก่แตกมี
ปริ มาณนํ ้าตาลสูงกว่าระยะอื่น อยู่ในกลุม่ ของตัวอย่างที่เก็บจากภาคตะวันออก มีค่าอยู่ระหว่าง 40-80 มิลลิกรัม
ต่อกรัมนํ ้าหนักสด หรื อคิดเป็ น 4-8 กรัมต่อ 100 กรัมนํ ้าหนักสด (Figure 5) ซึง่ ถือว่ามีปริ มาณนํ ้าตาลอยู่ในระดับ
ตํ่า เช่นเดียวกับลูกแพร์ แอปเปิ ล้ และสตรอเบอรี่ (Chareoansiri and Kongkachuichai, 2009) จึงเหมาะสําหรับ
พัฒนาเป็ นอาหารเพื่อสุขภาพ หรื อสําหรับผู้ป่วยเบาหวาน

Figure 4 Total phenolic content in each accession extracted from pulp
of Melastoma malabathricum L. fruits at stage 1-4 (St 1-4).
Note: Identical letters in each graph are not significantly
different (p ≤ 0.05) according to Duncan’s multiple range
test. ns = not significant
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Figure 5 Total sugar content in each accession extracted from pulp of
Melastoma malabathricum L. fruits at stage 1-4 (St 1-4).
Note: Identical letters in each graph are not significantly
different (p ≤ 0.05) according to Duncan’s multiple range
test. ns = not significant

เนื่องจากเป็ นการเก็บตัวอย่างในธรรมชาติ ปั จจัยสิ่งแวดล้ อมน่าจะมีผลต่อปริ มาณสารสําคัญ ซึง่ ควรมี
การศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับปั จจัยต่างๆ เช่น ธาตุอาหารในดิน แสง อุณหภูมิ และปริ มาณนํ ้า ในภาคตะวันออก
เพื่อทราบปั จจัยที่มีความสัมพันธ์กบั ปริ มาณสารสําคัญ

สรุ ป
ระยะผลของโคลงเคลงที่มีปริ มาณสารสําคัญ (แอนโทไซยานิน และสารประกอบฟี นอลิก) สูง ได้ แก่
ระยะที่ 3 คือผลแก่แต่ยงั ไม่แตก ส่วนเนื ้อผลมีปริ มาณนํ ้าตาลอยู่ในระดับตํ่า แหล่งพื ้นที่ของโคลงเคลงที่มีปริ มาณ
สารสําคัญสูง คือ โคลงเคลงจากภาคตะวันออก
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การเจริญเติบโตและการพัฒนาของขาวโพด 3 พันธุ ภายใตชว งการขาดน้ําทีแ่ ตกตางกันในระยะ
เริ่มตนของการเจริญเติบโตทางลําตน
Growth and Development of 3 Corn Cultivars under Different Water Deficit Intervals during
Early Vegetative Growth Stages
กุลวดี คณาวิทยา1* สุตเขตต นาคะเสถียร1 เอ็จ สโรบล1 และ อรวรรณ คําดี1
Kulwadee Kanavittaya1*, Sutkhet Nakasathien1, Ed Sarobol1 and Orawan Kumdee

บทคัดยอ

น้ําเปนปจจัยพื้นฐานในการเจริญเติบโตของพืชโดยเฉพาะอยางยิ่งในชวงแรกของการเจริญเติบโต
การขาดน้ําในระยะการเจริญเติบโตทางลําตนและใบ จะสงผลกระทบทําใหความแข็งแรงของพืชรวมทั้งปริมาณ
และคุณภาพของผลผลิตลดลง โดยเฉพาะอยางยิ่งในพืชอายุสั้น เชน ขาวโพด การทดลองนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ
ศึ ก ษาการเจริ ญ เติ บ โตและการพั ฒ นาของข า วโพดภายใต ส ภาวะขาดน้ํ า ในระยะตั้ ง ตั ว ในระดั บ โรงเรื อ น
ใชแผนการทดลองแบบ Factorial in Randomized Block Design มี 2 ปจจัย คือ พันธุขาวโพด มี 3 พันธุ คือ
สุวรรณ 2301 สุวรรณ 4452 และ S7328 และปจจัยน้ํา 3 ระดับ ไดแก การใหน้ําทุกวัน (I0) ใหน้ําทุก 2 วัน (I1)
และใหน้ํา 4 วัน (I2) เริ่มงดน้ําเมื่อขาวโพดเจริญเติบโตถึงระยะ V2 ซึ่งเปนระยะที่ขาวโพดปรากฏใบที่กางโดย
สมบูรณ 2 ใบ โดยการใหน้ําทุกวันสามารถรักษาระดับความชื้นดินไวที่ 31-56 %WET ในขณะที่การงดใหน้ํา 2
วันและ 4 วัน ทําใหคาความชื้นดินลดลงถึงระดับ 25.9% และ 8.8% ตามลําดับ สวนการเจริญเติบโตและการ
พัฒนาของขาวโพดนั้น พบวาการงดน้ําไมมีผลตอ ความสูงของลําตน เสนผาศูนยกลางลําตน น้ําหนักของ
ลําตน และน้ําหนักของราก ของขาวโพดทั้ง 3 พันธุ เมื่อเทียบกับชุดควบคุม ในขณะที่การงดใหน้ํา 2 วัน และ
4 วัน (I1 และ I2) มีผลทําให ความยาวรากของขาวโพดพันธุสุวรรณ 2301 (พันธุทนแลง) มีคามากที่สุดอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติ ในการงดน้ําที่ระดับ I1 สวนพันธุสุวรรณ 2301 มีความยาวรากมากกวาพันธุสุวรรณ 4452 และ
S7328 คิดเปน 16.1% และ 30.8% ตามลําดับ ในขณะที่การงดน้ําที่ระดับ I2 พันธุสุวรรณ 2301 มีความยาวราก
มากกวาพันธุสุวรรณ 4452 และ S7328 คิดเปน 10.7% และ 38.98% ตามลําดับ จากผลการทดลองชี้ใหเห็นวา
สภาวะขาดน้ําที่ขาวโพดไดรับทําใหเกิดความแตกตางของการเจริญเติบโตในสวนใตดิน และสามารถนําผลการ
ทดลองไปใชเปนปจจัยบงชี้วิธีการปรับตัวของขาวโพดทนแลงภายในสภาวะขาดน้ํา

ABSTRACT

Water is the primary, and now becoming the crucial factor, especially under the unpredictable
climatic changes, influencing on the establishment of corn seedling at early stages. The water deficit could
affect the seedling health and vigor, thus this experiment was designed to focus on the early physiological
response, under the greenhouse condition. The Factorial in Randomized Block Design with 2 factors,
composed of 3 levels of water, watering daily (I0), watering every two days (I1), and watering every four days
(I2), and 3 corn varieties of SUWAN 2301, SUWAN 4452, and S7328. The watering schemes, I1 and I2, were
started after V2, which means the plant has two leaf whose collar is visible. The result showed that daily
watering can maintain soil moisture between 31-56% WET, while watering every other day and watering
every four days affected on the soil moisture reduction to 25.9% and 8.8%, respectively. The water deficit
had no effect to plant height, stem diameter and weight, and root weight. However, watering every other day
and watering every four days (I1 and I2) showed the significant effect on the root length of SUWAN 2301
(drought tolerance). In I1, SUWAN 2301 had root length longer than SUWAN 4452 and S7328 by 16.1% and
30.8%, respectively. When the interval of deficit is longer in I2, SUWAN 2301 demonstrated longer root length
than those of SUWAN 4452 and S7328 by 10.7% and 38.98%, respectively. The result showed drought
stress conditions imposing during early stage of corn mainly affected on the under-ground parts. This can be
further used as the indicator of how the tolerant corn variety could adapt to the water deficit condition.
Key Words: corn, establishment stages, drought
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คํานํา
ขาวโพดไร (Zea mays Linn. ) เปนพืชเศรษฐกิจที่มีความสําคัญชนิดหนึ่งของประเทศไทย ความ
ตองการใชขาวโพดเลี้ยงสัตวมีแนวโนมเพิ่มขึ้น เนื่องจากความตองการใชขาวโพดไรเปนวัตถุดิบในอุตสาหกรรม
อาหารสัตวมีมากขึ้น ตามการขยายตัวของอุตสาหกรรมการเลี้ยงสัตว (สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2559) แต
เนื่องจากเกิดการเปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศสงผลใหเกิดภาวะแลง ทําใหพืชขาดน้ําทําใหผลผลิตของขาวโพด
ลดลง น้ํ า เป น ป จ จั ย พื้ น ฐานในการเจริ ญ เติ บ โตของพื ช โดยเฉพาะอย า งยิ่ ง ในช ว งแรกของการเจริ ญ เติ บ โต
สภาวะแลงที่เกิดขึ้นเมื่อขาวโพดอยูในระยะการเจริญเติบโตทางลําตนและใบ โดยเฉพาะระยะ V1-V5 ทําใหอัตรา
การเจริญเติบโตลดลง ยืดเวลาการเจริญเติบโตทางลําตนและใบออกไป ซึ่งตรงขามกับเวลาที่พืชใชในการ
เจริญเติบโตพัฒนาของสวนขยายพันธุที่ใชเวลานอยลง ความแลงทําใหขนาดของใบและจํานวนใบของขาวโพด
ลดลง (Rucker et al., 1995) การแบงเซลลและการขยายตัวของเซลลจะลดลงเมื่อเกิดสภาวะแลง ซึ่งทําใหพื้นที่
ของใบลดลง (Hajibabaee et al., 2012) รากมีการตอบสนองอยางรวดเร็วตอสภาวะแลง เปนสิ่งแรกที่จะ
ตรวจจับสภาวะแลง ความยาวของราก ปริมาณของราก ความหนาแนนของราก และจํานวนของรากจะถูกรบกวน
จากสภาวะแลง ทําใหการดูดน้ําของพืชถูกรบกวน หากมีสภาวะแลงที่ไมรายแรง รากของขาวโพดจะมีความยาว
เพิ่มขึ้น หากมีสภาวะแลงรุนแรงความยาวของรากจะลดลง (Nejad et al., 2010)
การตอบสนองทางสรีรวิทยาที่มีตอสภาวะแลงของขาวโพดในระยะการเจริญเติบโตชวงแรก สามารถใช
เปนตัวบงชี้วา ขาวโพดพันธุนั้นๆ เปนพันธุที่ทนตอสภาวะแลงหรือไม สามารถใชเปนขอมูลพื้นฐานสําหรับศึกษา
ทางสรีรวิทยาชีว-โมเลกุล ของพืชในสภาวะขาดน้ําตอไป
อุปกรณและวิธีการ
การเตรียมตัวอยางตนขาวโพดและการจัดการน้ํา
ปลูกขาวโพดลงในกระถางขนาดเสนผาศูนยกลาง 4 นิ้ว หยอดเมล็ดขาวโพด กระถางละ 1 เมล็ด โดย
ปลูกพันธุละ 36 กระถาง รดน้ําทุกวันจนตนขาวโพดงอก เจริญเติบโต และเขาสูระยะ V2 ซึ่งเปนระยะที่ตน
ขาวโพดปรากฎใบจริงที่กางเต็มที่ 2 ใบ (ประมาณ 13 วันหลังปลูก) จึงเริ่มใหน้ําทุก 1, 2 หรือ 4 วัน โดยวาง
แผนการทดลองแบบ Factorial in Randomized Block Design มี 4 ซ้ํา ซ้ําละ 1 กระถาง
บันทึกขอมูลความชื้นดิน
บันทึกขอมูลความชื้นดินทุกวันเวลา 07.00 และ 19.00 น. ใดวยเครื่อง WET Sensor Kit
บันทึกขอมูลลักษณะทางการเกษตร
เก็บตัวอยาง 3 ครั้ง ในวันที่ 5, 9 และ 13 โดยนําตนขาวโพดทุกพันธุทุกรูปแบบการใหน้ํา มาทําการวัด
ความสูง โดยวัดจากโคนที่ชิดดิน ถึงครึ่งงหนึ่งของใบที่สูงที่สุดที่กางเต็มที่ ทําซ้ําในทุกรอบของการเก็บขอมูล นํา
ตนขาวโพดที่วัดความสูงแลวมาวัดเสนผาศูนยกลางของลําตน วัดจากโคนที่ชิดกับผิวดิน โดยใชเครื่อง Digital
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Vernier Caliper ตัดตนขาวโพดที่วัดความสูงและเสนผาศูนยกลางลําตน โดยตัดใหชิดผิวดิน จากนั้นนํามาชั่ง
น้ําหนักสด ดวยเครื่องชั่งแบบทศนิยม 2 ตําแหนง แกะดินออกจากสวนรากที่อยูในกระถางอยางระมัดระวัง ลางรากให
สะอาด วัดความยาวของราก โดยใชตลับเมตร วัดจากใตโคนจนถึงรากฝอยรากที่ยาวที่สุด

ผลและวิจารณผลการทดลอง
1. ความชื้นในดิน
พบวา การใหน้ําทุกวันสามารถเก็บรักษาความชื้นในดินไวไดถึง 31 – 56 % WET (Figure 1) ในขณะที่
การใหน้ําทุกสองวัน สามารถรักษาความชื้นในดินไวไดเฉลี่ย 25.9% WET (Figure 2) และการใหน้ําทุกสี่วัน ทํา
ใหดินมีความชื้นลดลงเฉลี่ยจนถึงระดับ 8.8% WET (Figure 3)
2. ลักษณะทางการเกษตร
- ความสูงลําตน
ความสูงของลําตน ที่วัดจากโคนที่ชิดดินถึงครึ่งหนึ่งของใบที่กางออกเต็มที่ ในรอบการเก็บขอมูลครั้งที่ 1
ไมมีความแตกตางทางสถิติทั้งระหวางพันธุ และระหวางรูปแบบการใหน้ํา ในรอบการเก็บขอมูลที่ 2 พบวา การให
น้ํ า ทุ ก วั น ทํ า ให ค วามสู ง ของลํ า ต น ของพั น ธุ สุ ว รรณ 4452 มี ค วามสู ง มากกว า อี ก สองพั น ธุ อ ย า งมี นั ย สํ า คั ญ
ทางสถิติ แตในการใหน้ําแบบทุกสองวันและทุกสี่วัน ความสูงลําตนไมมีความแตกตางทางสถิติระหวางพันธุ
ในรอบการเก็บขอมูลที่ 3 ไมพบความแตกตางทางสถิติทั้งระหวางพันธุ และระหวางรูปแบบการใหน้ํา และ พบวา
คาเฉลี่ยของทั้ง 3 รอบนั้น ความสูงของลําตนไมมีความแตกตางกันทางสถิติทั้งระหวางพันธุ และระหวางรูปแบบ
การใหน้ํา (Table 1)
- เสนผาศูนยกลางลําตน
เสนผาศูนยกลางลําตน ในรอบการเก็บขอมูลครั้งที่ 1 ไมมีความแตกตางทางสถิติทั้งระหวางพันธุ และ
ระหวางรูปแบบการใหน้ํา ในรอบการเก็บขอมูลที่ 2 พบวาการใหน้ําทุกวันทําใหเสนผาศูนยกลางลําตนของพันธุ
S7328 มีคานอยกวาอีกสองพันธุอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ สวนการใหน้ําแบบทุกสองวันนั้นไมพบวามีความ
แตกตางกัน แตในการใหน้ําแบบทุกสี่วัน พบวา พันธุสุวรรณ 2301 มีขนาดเสนผาศูนยกลางลําตนมากที่สุด
ลําดับตอมา คือ พันธุ S7328 และพันธุสุวรรณ 4452 มีขนาดเสนผาศูนยกลางลําตนนอยที่สุด สวนในรอบการเก็บ
ข อมู ลที่ 3 ไม พบความแตกต างทางสถิ ติ ทั้ งระหว างพั นธุ และระหว างรู ปแบบการให น้ํ า ค าเฉลี่ ยของทั้ ง 3 รอบ
เสนผาศูนยกลางของลําตนไมมีความแตกตางกันทางสถิติทั้งระหวางพันธุ และระหวางรูปแบบการใหน้ํา (Table 2)
- น้ําหนักลําตน
น้ําหนักลําตนขาวโพด ในรอบการเก็บขอมูลครั้งที่ 1 ไมมีความแตกตางทางสถิติทั้งระหวางพันธุ และ
ระหวางรูปแบบการใหน้ํา แตในรอบการเก็บขอมูลที่ 2 พบวา การใหน้ําทุกวัน มีผลทําใหน้ําหนักลําตนขาวโพด
ของพันธุ สุวรรณ 4452 มีน้ําหนักมากกวาอีกสองพันธุอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ สวนในการใหน้ําแบบทุกสองวัน
และทุกสี่วันนั้นไมพบวามีความแตกตางสถิติทั้งระหวางพันธุ และระหวางรูปแบบการใหน้ํา สําหรับคาเฉลี่ยของ
ทั้ง 3 รอบการเก็บขอมูลนั้น น้ําหนักของลําตนไมมีความแตกตางกันทางสถิติทั้งระหวางพันธุ และระหวางรูปแบบ
การใหน้ํา (Table 3)
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- ความยาวราก
ความยาวของรากขาวโพด ในรอบการเก็บขอมูลครั้งที่ 1, 2 และ 3 ตามตารางที่ 6 ไมมีความแตกตาง
ทางสถิติทั้งระหวางพันธุ และระหวางรูปแบบการใหน้ํา แตเมื่อพิจารณาคาเฉลี่ยของการเก็บขอมูลทั้ง 3 รอบนั้น
พบวา ความยาวรากของทั้งสามพันธุในการใหน้ําแบบทุกวัน ไมมีความแตกตางกันทางสถิติ แตในการใหน้ําแบบ
ทุกสองวันนั้น ความยาวรากของพันธุ สุวรรณ 2301 ซึ่งเปนพันธุที่ไดรับการรับรองวาทนแลงนั้น มีความยาว
มากกวาอีกสองพันธุอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ โดยมีความยาวรากมากกวาพันธุสุวรรณ 4452 คิดเปน 16.1%
และมีความยาวรากมากกวาพันธุ S7328 คิดเปน 30.8% ในสวนของการใหน้ําแบบทุกสี่วันนั้น พันธุสุวรรณ 2301
มี ค วามยาวรากมากกว า พั น ธุ สุ ว รรณ 4452 และ S7328 คิ ด เป น 10.7% และ 38.98% ตามลํ า ดั บ และ
พันธุสุวรรณ 4452 มีความยาวรากมากกวาพันธุ S7328 คิดเปน 31.69%
จากผลการทดลอง พบวาสอดคลองกับการทดลองของ Nejad et al., (2010) กลาววา รากมีการ
ตอบสนองอยางรวดเร็วตอสภาวะแลง ความยาวของราก ปริมาณของราก ความหนาแนนของราก และจํานวน
ของรากจะถูกรบกวนจากสภาวะแลง หากมีสภาวะแลงเล็กนอย รากของขาวโพดจะมีความยาวเพิ่มขึ้น หากมี
สภาวะแลงรุนแรงความยาวของรากจะลดลง

สรุป

WET%

การใหน้ําทุกวันสามารถรักษาระดับความชื้นดินไวที่ 31.0 % WET ในขณะที่การงดใหน้ํา 2 วันและ 4
วัน ทําใหคาความชื้นดินลดลงถึงระดับ 25.9% และ 8.8% ตามลําดับ สวนการเจริญเติบโตและการพัฒนาของ
ขาวโพดนั้น พบวาการงดน้ําไมมีผลตอ คาความสูงของลําตน เสนผาศูนยกลางลําตน น้ําหนักของลําตน ของ
ขาวโพดทั้ง 3 พันธุ ในขณะที่การงดใหน้ํา 2 วัน และ 4 วัน (I1 และ I2) มีผลทําให ความยาวรากของขาวโพดพันธุ
สุวรรณ 2301 (พันธุทนแลง) มีคามากที่สุดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ โดยเมื่อพิจารณาระดับการใหน้ําที่ระดับ I1
พบวาพันธุสุวรรณ 2301 มีความยาวรากมากกวาพันธุสุวรรณ 4452 และ S7328 คิดเปน 16.1% และ 30.8%
ตามลําดับ ในขณะที่การใหน้ําที่ระดับ I2 พันธุสุวรรณ 2301 มีความยาวรากมากกวาพันธุสุวรรณ 4452 และ
S7328 คิดเปน 10.7% และ 38.98% ตามลําดับ ในสวนของน้ําหนักราก พันธุสุวรรณ 2301 ในการเก็บตัวอยาง
ครั้งที่ 1 และ 2 มีน้ําหนักรากมากกวาอีกสอง ผลการทดลองที่ไดชี้ใหเห็นวาสภาวะขาดน้ําที่ขาวโพดไดรับทําใหเกิด
ความแตกตางของการเจริญเติบโตในสวนใตดิน ซึ่งหากมีการศึกษาเพิ่มเติมที่ระดับการขาดน้ําที่รุนแรงมากขึ้น รวมทั้ง
เพิ่มเติมการศึกษาขอมูลดานสรีรวิทยาที่เปลี่ยนแปลงไปจะทําใหเขาใจกลไกการตอบสนองตอการขาดน้ําที่ระยะตั้งตัว
ไดเปนอยางดี สามารถใชเปนขอมูลพื้นฐานสําหรับศึกษาทางสรีรวิทยาชีวโมเลกุลของพืชในสภาวะขาดน้ําตอไป
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50.0
40.0
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20.0
10.0
-

average
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Figure 1: Soil moisture content of watering daily
285

WET%

สาขาพืช

การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 56

70
60
50
40
30
20
10
0

average
2301
4452
7328

70
60
50
40
30
20
10
0

average
2301
4452
DAY1(7AM)
DAY1(7PM)
DAY2(7AM)
DAY2(7PM)
DAY3(7AM)
DAY3(7PM)
DAY4(7AM)
DAY4(7PM)
DAY5(7AM)
DAY5(7PM)
DAY6(7AM)
DAY6(7PM)
DAY7(7AM)
DAY7(7PM)
DAY8(7AM)
DAY8(7PM)
DAY9(7AM)
DAY9(7PM)
DAY10(7…
DAY10(7P…
DAY11(7…
DAY11(7P…
DAY12(7…
DAY12(7P…
DAY13(7…

WET%

Figure 2: Soil moisture content of watering every two days

7328

Figure 3: Soil moisture content of watering every four days

Table 1: Plant height (cm) of 3 corn cultivars with 3 irrigation frequencies at 5, 9 and 13 days after
stop watering.
Frequency
daily (I0)
every two days (I1) every four days (I2)
stop watering
Suwan 2301
23.25 a
24.00 a
21.25 a
5
Suwan 4452
28.25 a
20.75 a
20.750 a
S7328
28.00 a
23.50 a
23.25 a
Suwan 2301
33.25 b
32.50 a
25.25 a
9
Suwan 4452
44.00 a
37.00 a
28.50 a
S7328
31.25 b
33.25 a
27.50 a
Suwan 2301
40.25 a
36.50 a
31.00 a
13
Suwan 4452
48.00 a
39.00 a
33.75 a
S7328
44.75 a
39.75 a
28.75 a
Suwan 2301
32.20 a
31.00 a
15.80 a
average
Suwan 4452
40.10 a
33.70 a
27.70 a
S7328
34.70 a
32.20 a
16.50 a
Note: Means column with the same letter are not significantly different from each other
Days after

Varietys
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Table 2: Stem diameter (cm) of 3 corn cultivars with 3 irrigation frequencies at 5, 9 and 13 days after
stop watering.
Frequency
Daily (I0)
every two days (I1) every four days (I2)
stop watering
Suwan 2301
6.12 a
5.98 a
4.75 a
5
Suwan 4452
7.83 a
5.150a
5.15 a
S7328
5.55 a
4.48 a
4.48 a
Suwan 2301
8.25 a
7.23 a
5.88 a
9
Suwan 4452
8.70 a
7.25 a
5.05 b
S7328
7.05 b
6.73 a
5.38 ab
Suwan 2301
9.20 a
8.35 a
7.30 a
13
Suwan 4452
9.55 a
8.58 a
7.13 a
S7328
8.75 a
8.58 a
6.33 a
Suwan 2301
7.90 a
7.20 a
6.00 a
average
Suwan 4452
8.70 a
7.30 a
5.80 a
S7328
7.10 a
6.60 a
5.40 a
Note: Means column with the same letter are not significantly different from each other
Days after

Varietys

CV (%)

11.69

6.72

9.08

Table 3: Stem weight (g) of 3 corn cultivars with 3 irrigation frequencies at 5, 9 and 13 days after stop
watering.
Days after

Varietys

Frequency
daily (I0)
every two days (I1) every four days (I2)
stop watering
Suwan 2301
4.65 a
3.23 a
2.15 a
5
Suwan 4452
6.40 a
8.13 a
2.00 a
S7328
3.50 a
2.95 a
2.08 a
Suwan 2301
9.30 b
8.50 a
5.35 a
9
Suwan 4452
15.83 a
8.83 a
4.95 a
S7328
7.90 b
7.58 a
5.10 a
Suwan 2301
14.60 a
11.98 a
6.95 a
13
Suwan 4452
16.40 a
13.43 a
8.40 a
S7328
11.75 a
10.40 a
6.78 a
Suwan 2301
9.50 a
7.90 a
4.80 a
average
Suwan 4452
12.90 a
10.10 a
5.10 a
S7328
7.70 a
7.00 a
4.60 a
Note: Means column with the same letter are not significantly different from each other
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Table 4: Root length (cm) of 3 corn cultivars with 3 irrigation frequencies at 5, 9 and 13 days after
stop watering.
Frequency
daily (I0)
every two days (I1) every four days (I2)
stop watering
Suwan 2301
38.20 a
38.25 a
34.25 a
5
Suwan 4452
29.00 a
38.25 a
24.00 a
S7328
20.50 a
24.50 a
20.50 a
Suwan 2301
39.50 a
39.00 a
45.00 a
9
Suwan 4452
37.00 a
33.25 a
33.50 a
S7328
27.00 a
33.25 a
31.00 a
Suwan 2301
52.50 a
43.50 a
50.00 a
13
Suwan 4452
37.00 a
32.75 a
38.00 a
S7328
35.50 a
30.50 a
27.25 a
Suwan 2301
43.40 a
40.30 a
43.10 a
average
Suwan 4452
34.30 a
33.80 b
38.50 ab
S7328
27.70 a
27.90 b
26.30 a
Note: Means column with the same letter are not significantly different from each other
Days after

Varietys

CV (%)

18.47

14.60

19.91
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การศึกษาจํานวนประชากรไรโซเบียมในพื้นที่ ไดรับผลกระทบจากการเปลีย่ นแปลงสภาพ
ภูมิอากาศบริเวณลุมน้าํ ปาย จังหวัดแมฮองสอน
Study on Rhizobium Population in Areas Affected by Climate Change of Pai River Basin,
Mae Hong Son
จิตรา เกาะแกว1* มนตชัย มนัสสิลา1 อมรรัตน ใจยะเสน1 และ อํานาจ เอี่ยมวิจารณ1
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บทคัดยอ
ศึกษาจํานวนประชากรไรโซเบียมจากดินในระบบนิเวศวิทยาที่แตกตาง ไดแก พื้นที่เกษตร และพื้นที่ปา
โดยสุมตัวอยางดินจากบริเวณตนน้ํา และปลายน้ํา ที่ลุมน้ําปาย ในฤดูหนาว (ธันวาคม 2559) และฤดูรอน
(เมษายน 2560) นับจํานวนประชากรไรโซเบียม โดยใชวิธี Most Probable Number (MPN) กับถั่วเซอราโตร
จากนั้นคัดเลือกไรโซเบียมที่แยกไดมาศึกษาการสรางปม และประสิทธิภาพการตรึงไนโตรเจนกับถั่วเหลืองตาแดง
พืชพื้นเมืองของแมฮองสอน พบวาประชากรไรโซเบียมจากตัวอยางดินฤดูหนาว มีความหนาแนนสูงกวาตัฤดูรอน
ตัวอยางดินจากพื้นที่ปามีความหนาแนนของไรโซเบียมมากกวาพื้นที่เกษตรทั้งตนน้ําและปลายน้ํา คัดเลือกสาย
พันธุไรโซเบียมที่มีประสิทธิภาพในการตรึงไนโตรเจนพบวาไรโซเบียมทั้ง 40 สายพันธุ สามารถทําใหถั่วเหลืองตา
แดงเกิดปม และตรึงไนโตรเจนจากอากาศได สายพันธุที่มีประสิทธิภาพสูงที่สุด คือ สายพันธุที่ 12 ซึ่งมีคาอัตรา
การตรึงไนโตรเจนเทากับ 26.509 ไมโครโมลเอธิลีนตอกระถางตอชั่วโมง

ABSTRACT
Population of rhizobium in soils from different ecological systems of agricultural and forest
areas was studied. Soils from upstream and downstream areas of Pai river basin, Mae Hong Son
province were sampled during the winter (December 2016) and summer (April 2017) seasons. The
population of native rhizobium was investigated by using the Most Probable Number (MPN) method
with indexed plants (Siratro bean). Isolated rhizobiums were tested for nodule formation and nitrogen
fixation activities with native economic soybean (Tadaeng) of Mae Hong Son. The results showed that
the rhizobium population in soil sample collected during winter was higher than the summer soil
sample. Density of the rhizobium population in forest areas was higher than that of both the upstream
and downstream agricultural areas. Selection of high efficiency rhizobium strains for nitrogen fixation
revealed that all 40 strains of rhizobium could form nodules and fix nitrogen with Tadaeng soybean.
The most effective strain was strain 12 with nitrogen fixation rates of 26.509 μmole ethylene per pot
per hour.
Key Words: most probable number, population, rhizobium
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คํานํา
พื้นที่ลุมน้ําปาย จ. แมฮองสอน เปนพื้นที่ซึ่งมีอุณหภูมิที่แตกตางกันระหวางฤดูรอน (เฉลี่ยยอนหลัง 10
ป ตั้งแต 2548 ถึงปจจุบัน เทากับ 38.4 องศาเซลเซียส) และฤดูหนาว (เฉลี่ยยอนหลัง 10 ป ตั้งแต 2548 ถึง
ปจจุบัน เทากับ 9.8 องศาเซลเซียส) การบุกรุกพื้นที่ปาบริเวณลุมน้ําปาย เพื่อทําการเกษตร และสรางเปนที่อยู
อาศัยเพื่อรองรับนักทองเที่ยว (ศุภกร, 2557) ทําใหปาที่เคยอุดมสมบูรณมีความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตตาง ๆ
รวมทั้งจุลินทรียดินที่มีบทบาทสําคัญในการยอยสลายเศษซากอินทรียวัตถุ มีความหลากหลายลดลงหรือบาง
ชนิดอาจสูญหายไปจากพื้นที่ การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนี้ทําใหจุลินทรียดินที่เปนประโยชนทางการเกษตรมีการ
เปลี่ยนแปลงซึ่งอาจสงผลตอการหมุนเวียนธาตุอาหารในดิน เชน คารบอน ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และซัลเฟอร
รวมทั้งการยอยสลายอินทรียวัตถุในดิน เนื่องจากกิจกรรมของจุลินทรียดินถูกควบคุมดวยหลายปจจัย ไดแก
อุณหภูมิ ความชื้น ปริมาณน้ําฝน ปริมาณธาตุอาหาร และระดับของออกซิเจน การศึกษาขอมูลการเปลี่ยนแปลง
โครงสรางประชากรจุลินทรียดินในพื้นที่ ที่ถูกรบกวนจากการเขตกรรม เปรียบเทียบกับพื้นที่ปา เพื่อเปนแนวทาง
ในการบริหารจัดการและนําจุลินทรียดินที่มีประโยชนไปใชทางการเกษตร โดยสามารถนําไปปรับใชกับพืชใน
ชุมชนที่ไดรับผลกระทบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของจุลินทรียดินตอการเพิ่มผลผลิต และคุณภาพของผลผลิตที่ดีขึ้น
(หนึ่ง, 2554; คณาจารยภาควิชาปฐพีวิทยา, 2526)
การศึกษาจํานวนประชากรไรโซเบียมที่ดํารงชีวิตอยูในสภาพพื้นที่ปากับพื้นที่เกษตรที่ถูกรบกวนจากการ
เขตกรรม แตชวงอุณหภูมิที่มีความแตกตางกันของฤดูรอน และฤดูหนาว ในรอบ 1 ป ซึ่งสามารถระบุชนิดและ
ปริมาณไรโซเบียมในดินในพื้นที่ตาง ๆ ที่อาจพบเพิ่มขึ้นหรือลดลงไปจากแหลงอาศัยในระบบนิเวศนนั้นๆ โดย
ขอมูลเหลานี้จะสามารถบงชี้ถึงความอุดมสมบูรณของดิน (Boonkerd and Weaver, 1982) รวมทั้งการ
ดํารงชีวิตของไรโซเบียมในดินบางชนิดที่สามารถปรับตัว และยังคงกิจกรรมที่ชวยสนับสนุนเกื้อกูลตอสิ่งมีชีวิตใน
แหลงที่อยูอาศัยนั้น ๆ โดยเฉพาะกลุมไรโซเบียมที่มีศักยภาพในการชวยตรึงไนโตรเจนเพื่อการเจริญเติบโตของ
พืชวงศถั่ว เพื่อนํามาพัฒนาเปนผลิตภัณฑปุยชีวภาพไรโซเบียมที่สามารถนํามาใชในการเพิ่มศักยภาพการผลิต
พืชวงศถั่วพันธุที่นิยมปลูกในพื้นที่ลุมน้ําปาย จ.แมฮองสอน

อุปกรณและวิธีการ
การแยกเชื้อไรโซเบียมและการวิเคราะหปริมาณเชื้อไรโซเบียมในดิน โดยวิธี Most Probable Number
(MPN)
1. การเตรียมถุงปลูก (growth pouch) ถุงพลาสติกหนาขนาด 5 x 8 นิ้ว ภายในบรรจุกระดาษฟางพับ
ขอบดานหนึ่งของถุงปลูกใสหลอดพลาสติกเพื่อสะดวกในการเติมธาตุอาหารพืชปริมาตร 30 มิลลิลิตรตอถุงปลูก
นําถุงไปผานการฆาเชื้อปนเปอนโดยนําไปนึ่งฆาเชื้อที่อุณหภูมิ 121 องศาเซลเซียส ความดัน 15 ปอนดตอ
ตารางนิ้ ว เป น เวลา 20 นาที จากนั้ น นํ า ไปวางในชั้ น วางถุ ง ปลู ก (rack) ที่ มี ช อ งห า งระหว า งกรอบลวด 1
เซนติเมตร
2. การเพาะเมล็ดถั่ว นําเมล็ดถั่วเซอราโตรซึ่งสามารถเกิดปมรากไดหลังจากเชื้อไรโซเบียมทุกชนิดเขา
อาศัย (Somasegaran and Hoben, 1994) มาฆาเชื้อปนเปอนที่ผิวหุมเมล็ด โดยแชเมล็ดถั่วในกรดซัลฟูริก
เขมขน นาน 15 นาที และลางดวยน้ํากรองที่ผานการนึ่งฆาเชื้อแลว 4 – 6 ครั้ง เก็บไวที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส
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เปนเวลา 3 – 4 ชั่วโมง นําเมล็ดถั่วเพาะบนสําลีที่ผานการนึ่งฆาเชื้อแลว เกลี่ยเมล็ดใหทั่ว นําไปบมที่
อุณหภูมิหอง ทิ้งไวจนเมล็ดมีรากงอกยาวประมาณ 0.5 – 1.0 เซนติเมตร จึงนําไปปลูกในถุง
3. การเก็บและเตรียมตัวอยางดิน เก็บตัวอยางดินจากพื้นที่ลุมน้ําปาย จ. แมฮองสอน จํานวน 4
แหลง แหลงละ 4 ซ้ํา โดยเก็บตัวอยางดินจาก 1) พื้นที่ปาปลายน้ํา 2) ดินพื้นที่ทําการเกษตรปลายน้ํา 3) พื้นที่ปา
ตนน้ํา และ 4) ดินพื้นที่ทําการเกษตรตนน้ํา ทําการเก็บตัวอยางดินชวงฤดูหนาววันที่ 25 ธันวาคม 2559 และชวง
ฤดูรอนเก็บตัวอยางดินวันที่ 20 เมษายน 2560 เก็บตัวอยางดินในแตละฤดูโดยกําหนดจุดเก็บตัวอยางในแตละ
พื้นที่ขนาด 25 ตารางเมตร เก็บจํานวน 5 จุด โดยขุดดินลึกจากผิวดิน 15 เซนติเมตร ตักดินมาหลุมละ 1 กิโลกรัม
นําดินที่ไดมาผสมใหเขากัน ตักใสถุงพลาสติกตัวอยางละ 5 กิโลกรัม ปดปากถุงใหแนน เพื่อนําไปวิเคราะหใน
หองปฏิบัติการ นําตัวอยางดินจํานวน 20 กรัม ใสในขวดแกวที่บรรจุน้ํากลั่นนึ่งฆาเชื้อปริมาตร 180 มิลลิลิตร
เขยาใหเขากันดวยมือประมาณ 5 นาที ไดสารแขวนลอยดินที่มีความเจือจาง 10-1 เทา จากนั้นนําสารแขวนลอย
ดินที่ไดมาเจือจางดวยน้ํากลั่นนึ่งฆาเชื้อจนไดความเขมขน ตั้งแต 10-1 ถึง 10-8
4. การปลูกถั่วในถุงปลูก นําถุงปลูกที่ผานการฆาเชื้อวางในชั้นวางถุงปลูก เติมสารละลายธาตุอาหาร
พืชที่ปราศจากไนโตรเจน (N-free plant nutrient) ตามสูตรของ Broughton and Dilworth (1971) ถุงละ 30
มิลลิลิตร ใชปากคีบเจาะรูบนขอบกระดาษฟางที่พับไว 2 รู โดยมีระยะหางประมาณ 5 เซนติเมตร จากนั้นคีบ
เมล็ดถั่วเซอราโตรที่งอกรากยาว 0.5 – 1.0 เซนติเมตร มาสอดรากลงในรูที่เจาะไวของถุงปลูกโดยเมล็ดถั่วจะอยู
บนขอบกระดาษฟางที่พับไว จากนั้นหยดสารแขวนลอยดินที่ระดับความเจือจางที่ 10-1 ถึง 10-8 ปริมาตร 1
มิลลิลิตรตอถุงปลูก โดยเริ่มจากระดับความเจือจางมากที่สุดไปถึงนอยที่สุด ทํา 4 ซ้ําตอระดับความเจือจาง โดย
ทุ ก ตั ว อย า งดิ น จะมี ถุ ง ที่ ป ลู ก ถั่ ว ที่ ใ ช น้ํ า กลั่ น นึ่ ง ฆ า เชื้ อ หยดแทนสารแขวนลอยดิ น เป น ตั ว ควบคุ ม ชนิ ด ลบ
(negative control) และทุกถุงที่ปลูกจะตองมีถั่วเซอราโตรเปนตัวอยางควบคุมชนิดบวก (positive sample)
เนื่องจากถั่วเซอราโตรสามารถเกิดปมรากไดกับเชื้อไรโซเบียมทุกชนิด เมื่อปลูกถั่วเรียบรอยแลว นําชั้นวางถุงปลูก
ไปวางบนชั้นวางซึ่งมีการใหแสงสวางจากหลอดไฟกําลังไฟ 40 วัตต (LED TL8 Glass Tube ยี่หอ FSL จําหนาย
โดยบริษัทบางกอก จี.อี.ไลทติ้ง จํากัด) ระยะหาง 15 – 17 เซนติเมตร จากระดับปากถุง เปนเวลา 12 ชั่วโมงตอวัน
ที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส เติมสารละลายธาตุอาหารพืชที่ปราศจากไนโตรเจนเมื่อปริมาณสารละลายธาตุ
อาหารในถุงปลูกลดลง ดูแลจนครบกําหนด 3 สัปดาห
5. การคํานวณจํานวนไรโซเบียมตอกรัมของตัวอยางดิน เมื่อครบ 3 สัปดาห ตรวจนับจํานวนตน
ถั่วที่มีปมในแตละถุง และนําไปเปดตาราง MPN (Somasegaran and Hoben, 1994) เพื่อหาคาประเมินของ
จํานวนไรโซเบียมที่เขาสรางปมที่รากตนถั่ว (m) จากนั้นคํานวณจํานวนไรโซเบียมตอกรัมของตัวอยางดินดังนี้
X=mxd
V
X = จํานวนไรโซเบียมตอกรัมดิน
m = ตัวเลขที่ไดจากการเปดตาราง MPN
d =ระดับความเจือจางต่ําสุดของสารแขวนลอยดินที่ใสใหกับตนถั่ว (10-1)
v =ปริมาตรสารแขวนลอยดินที่ใสใหกับตนถั่ว (1 มิลลิลิตร)
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การคัดแยกเชื้อไรโซเบียมจากปมรากพืชวงศถั่ว
นําปมรากถั่วมาแยกเชื้อไรโซเบียม ตามวิธีของ Somasegaran and Hoben (1994) โดยฆาเชื้อบนผิว
ปมกอน จากนั้นนําปมที่ไดมาผาครึ่ง แลวใช loop เขี่ยเชื้อเผาไฟ แตะภายในปมรากพืช นํามา streak บน อาหาร
yeast extract mannitol agar (YMA) บมที่อุณหภูมิประมาณ 28-30 องศาเซลเซียส นาน 3-7 วัน เลือกเก็บ
โคโลนีไรโซเบียมที่เจริญบนอาหารเพื่อตรวจสอบลักษณะสัณฐานวิทยาใตกลองจุลทรรศน และเก็บรักษาไวเพื่อใช
ทดสอบตอไป
การคัดเลือกสายพันธุไรโซเบียม
นําไรโซเบียมทั้ง 40 สายพันธุที่แยกได มาทดสอบกับเมล็ดถั่วเหลืองตาแดง ซึ่งเปนพันธุพื้นเมืองของ
แมฮองสอน โดยนําเมล็ดถั่วเหลืองพันธุตาแดงมาเพาะใหงอกในขวดปลูก Leonard’s jar (Leonard, 1943) วาง
แผนการทดลองแบบ RCBD มี 3 ซ้ํา ทดลองในหองปฏิบัติการและเรือนกระจกของกลุมงานวิจัยจุลินทรียดิน กลุม
วิจัยปฐพีวิทยา เริ่มปลูกในวันที่ 2 ตุลาคม 2560 (อุณหภูมิเฉลี่ย 28.2 ºC คาความชื้นสัมพัทธเฉลี่ย 55%) ดูแล
รักษาพืชตลอดการทดลองจนครบ 30 วัน ตรวจวัดการเจริญเติบโตของพืช นับจํานวนปม ชั่งน้ําหนักปม ชั่ง
น้ําหนักตนแหง และวัดประสิทธิภาพการตรึงไนโตรเจน โดยวิธี Acetylene Reduction Assay (Hardy et al.,
1973) ดวยเครื่อง Gas chromatography

ผลและวิจารณการทดลอง
ผลการวิเคราะหปริมาณไรโซเบียมในตัวอยางดินจากพื้นที่ลุมน้ําปาย จ.แมฮองสอน ในชวงฤดูหนาวและ
ฤดูรอน โดยวิธี MPN จํานวน 4 ซ้ํา พบวาไรโซเบียมจากตัวอยางดินทั้ง 4 ตัวอยางไดแก 1) ดินปาปลายน้ํา 2) ดิน
แปลงเกษตรปลายน้ํา 3) ดินแปลงเกษตรตนน้ํา (แปลงเกษตรของพื้นที่ลุมน้ําปายเปนพื้นที่ปลูกขาวสลับกับการ
ปลูกถั่ว) และ4)ดินปาตนน้ํา (Table 1 และ 2) พบวาตัวอยางดินที่เก็บในชวงฤดูหนาว (ธันวาคม 2559) มีจํานวน
ประชากรไรโซเบียมต่ําทีสุด 2.52 x 10 เซลล/มิลลิลิตร ขณะที่ตัวอยางดินที่เก็บในชวงฤดูรอน (เมษายน 2560) มี
จํานวนประชากรไรโซเบียมต่ําทีสุดของ 1.28 x 10 เซลล/มิลลิลิตร ทั้งนี้ การปลูกถั่วอยางเดียวในถุงโดยไมมีการ
เติมสารแขวนลอยดิน (negative control) ไมมีปมรากเกิดขึ้น และเมื่อเปรียบเทียบจากคาเฉลี่ยจํานวนเซลลไร
โซเบียมในดินแตละแหลง (Table 1) พบวา ตัวอยางดินที่เก็บจากพื้นที่ปาในชวงฤดูหนาว (soil 1: 8.0 x102 CFU
และ soil 4: 1.6x103 CFU ) มีจํานวนประชากรไรโซเบียมมากกวาตัวอยางดินที่เก็บจากพื้นที่ทําการเกษตร (soil
2: 2.52x101 CFU และ soil 3: 1x102 CFU) ในขณะที่คาเฉลี่ยจํานวนเซลลไรโซเบียมในดินจากพื้นที่ปา และพื้นที่
ทําการเกษตรที่เก็บในชวงฤดูรอนไมมีความแตกตางกัน (Table 2)
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Table 1 The population of native rhizobium in soils during winter (December 2016).
Concentration of serial
dilution
10-1
10-2
10-3
10-4
10-5
10-6
10-7
10-8
Total
Number of cell (CFU*)
Positive sample**
Negative sample***

Number of growth pouch that have nodule
Soil 1
Soil 2
Soil 3
Soil 4
4
4
4
4
3
0
0
0
19
8.0x102
4
0

3
3
3
0
0
0
0
0
9
2.52x101
4
0

4
4
2
2
1
0
0
0
13
1x102
4
0

4
4
4
4
3
1
1
0
21
1.6x103
4
0

per gram soils, ** Positive sample = siratro beans grown with rhizobial inoculant
***Negative control = siratro beans grown without rhizobial inoculant
Table 2 The population of native rhizobium in soils during summer (April 2017).
Concentration of serial
dilution
10-1
10-2
10-3
10-4
10-5
10-6
10-7
10-8
Total
Number of cell (CFU*)
Positive sample**
Negative sample***

Number of growth pouch that have nodule
Soil 1
Soil 3
Soil 4
Soil 2
4
4
3
4
4
4
4
2
4
3
2
4
2
1
0
4
1
0
1
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
14
14
7
18
2
2
1
1.4x10
1.4x10
1.28x10
5.6x102
4
4
4
4
0
0
0
0

* CFU = cells per gram soils, ** Positive sample = siratro beans grown with rhizobial inoculant
***Negative control = siratro beans grown without rhizobial inoculant
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Figuure 1. Rhizobbium inoculattion with plannt index (siraatro) growing in growth poouches.
การคัดเลืลือกสายพันธธุไรโซเบียมที่เ หมาะสม และมีประสิทธิภาพสู
ภ งในการรตรึงไนโตรเจนน โดยทําการร
ต
ทดลลองโดยปลูกถัั่วเหลืองพันธุตาแดงในสภาพ
พไมมีธาตุไนโโตรเจน ในเรือนกระจก โดยยวิิ ธี Leonard’s jar (Figure
2) ซึ่งสามารถควบบคุมสภาพแวดดลอมไดดี ผลลการทดลอง ดังแสดงใน Tableที่ 3 พบวาาไรโซเบียมทั้งหมด 40 สาย
พันธุ มีแนวโนมที่ดีดี มีความเหมาะสมที่จะนํามมาใชกับถั่วเหหลืองตาแดงพัันธุพื้นเมืองแมมฮองสอน (Figure 2) โดย
พบววาการใสไรโซเเบียมทั้งหมด 40 สายพันธุ ทําใหรากถั่วมีการเกิดปม และสามารถต
แ
ตรึึ งไนโตรเจนจจากอากาศได
และะเมื่อเปรียบเทีทียบอัตราการรตรึงไนโตรเจจนของไรโซเบีบียมสายพันธุตาง ๆ ในรากกถั่ว กับกรรมมวิธีไมใ สเชื้อ
สามารถคัดเลือกสสายพันธุที่มีประสิ
ร ทธิภาพสูงงที่สุด คือ สายพันธุที่ 12 ตามดวยสายพัพันธุที่ 10 และะสายพันธุที่ 1
ซึ่งมีคาอัตราการตตรึงไนโตรเจนเทากับ 26.5009, 23.570 และ 22.482 ไมโครโมลเออธิลีนตอกระถถางตอชั่วโมง
ตามลําดับ เหมาะะสมสําหรับนํามาใช
า ในการผผลิตปุยชีวภาพไรโซเบียมผสมสําหรับถั่ว เหลืองพันธุตาแดงเพื่อการร
ทดสสอบในสภาพแแปลงในพื้นทีเพาะปลู
ผ
วยลลดความเสี่ยงในการติดปม
่
กจริงงตอไป ซึ่งการรใชสายพันธุผสมอาจช
ใหกับถั่วเมื่อปลูกในสภาพแวดล
ใ
ลอมที่แตกตางงกัน เนื่องจากในสภาพแวดลลอมที่ตางกัน เชื้อไรโซเบียมที
ม ่คัดเลือกได
อาจมมีประสิทธิภาพพที่แตกตางกันด
น วย (จิระศักกดิ์, 2542)
Table 3 Number of nodule, nodules weiight, noduless dry weight and nitrogennase activityy of soybean
(Taddaeng) inocuulated with 400 rhizobium sstrains conducted in sand culture
RRhizobium Number off Nodulees weight Nodules dryy weight Nitrogenasee activity
(μmole C2H4/pot/hr)
strain
Nodule
(g/pplant)
(g/plant)
CControl
1
2
3
4
5
6
7
8

0
89 d*
65
81 g
85 f
88 de
64
116 a
79

00.00
1.883 f*
1.888 e
1.991 d
1.996 c
1.881 fg
1.881 fg
1.08
2.331 a

0.000
0.40 d*
0.39 de
d
0.41 d
0.40 d
0.39 de
d
0.41d
0.211
0.54 a
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0.433
22.48 c*
10.91
18.01 g
12.93
7.788
21.855 d
5.122
20.166 e
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strain

Number of
Nodule
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Nodules weight
(g/plant)

Nodules dry weight
(g/plant)

Nitrogenase activity
(μmole C2H4/pot/hr)

9
4
0.02
0.01
0.53
10
57
1.50
0.33
23.57 b
11
89 d
2.10 b
0.48 b
16.37
12
71
1.87 e
0.44 c
26.51 a
13
72
1.93 d
0.44 c
17.82
5.47
14
77
1.71
0.38 def
15
58
1.44
0.28
9.43
16
90 d
1.20
0.40 d
12.41
17
80 gh
1.09
0.25
11.60
18
74
1.29
0.28
14.75
19
79
1.31
0.31
17.79
20
71
1.16
0.26
17.05
21
96 b
1.23
0.30
12.44
22
78
1.17
0.28
13.13
23
84
1.79 g
0.36
15.77
24
74
1.65
0.40 d
12.53
25
93 c
1.62
0.39 de
14.48
1.72
0.39 de
26
86 ef
8.28
27
9
0.96
0.23
16.85
28
50
1.23
0.35
16.39
29
30
1.60
0.29
17.50
30
45
1.40
0.34
12.40
31
46
1.15
0.22
11.13
32
60
1.69
0.40 d
14.27
33
23
1.54
0.37
12.53
34
45
1.32
0.27
14.48
35
80 gh
1.27
0.35
3.28
36
9
0.39
0.23
6.85
37
54
1.54
0.34
10.53
38
36
1.29
0.30
4.48
39
49
1.68
0.38
18.28 f
40
32
0.60
0.22
11.25
* Means of three observations. Means in the same column followed by the same letter are not
significantly different (α= 0.05, Tukey’s post hoc multiple mean comparison test).
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Figuure 2 Selectioon of Bradyrhhizobium sppp. in soybeann (Tadaeng) by Leonard’ s jar methodd

สรุป
การวิเครราะหปริมาณเเชื้อไรโซเบียม ในตัวอยางดินจากพื
น
้นที่ลมน้
ุม ําปาย จ. แมมฮองสอน ในนชวงฤดูหนาว
และฤดูรอน โดยวิธีี MPN พบวาตั
า วอยางดินที่เก็บในชวงฤดดูหนาว (ธันวาาคม 2559) มีจจํานวนประชาากรไรโซเบียม
2.522x101 เซลล/มิลลิลิตร และตตัวอยางดินที่ เก็บในชวงฤดูดูรอน (เมษายยน 2560) มีจจํํ านวนประชากรไรโซเบียม
อยางงนอย 1.28x101 เซลล/มิลลิลิตร ที่สามารรถกอใหเกิดปมมในรากถั่วเซรราโตรได เมื่อเเปรียบเทียบกัับถุงที่ปลูกถั่ว
อยางงเดียวโดยไมมีมีการเติมสารแแขวนลอย ตัวออยางดินที่เก็บในช
บ วงฤดูหนาาวมีจํานวนปรระชากรไรโซเบีบียมหนาแนน
กวา ตัวอยางดินที่เก็บในชวงฤดูรอนโดยตัวออยางดินที่เก็บจากพื
บ
้นที่ปามี
า จํานวนปร ะชากรไรโซเบีบียมมากกวา
ตัวอ ยางดินที่เก็บจากพื้นที่ทําการเกษตร
ก
แลละการคัดเลือกสายพั
อ
นธุไรโซเบี
ร ยมที่มีปประสิทธิภาพสสูงในการตรึง
ไนโตตรเจนพบวาเชืชื้อไรโซเบียมท้ทั้งหมด 40 สาายพันธุ สามารถทําใหถั่วเหหลืองตาแดง พั นธุพื้นเมืองแแมฮองสอน มี
การติติดปม และสาามารถตรึงไนโตรเจนจากอากกาศได สายพัันธุที่มีประสิทธิภาพสูง 3 สาายพันธุแรก คือ สายพันธุที่
1 สายพันธุที่ 10 และ สายพันธุที่ 12 ซึ่งมีคา อัตราการตรึงไนโตรเจนเทากั
า บ 22.482 223.570 และ 26.509
2
ไมโครร
โมลเเอธิลีนตอกระถางตอชั่วโมงตามลําดับ
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การทดสอบพันธุข าวโพดไรลูกผสมในฤดูแลง ป 2559-2560 ในจังหวัดนครราชสีมา
On-Farm Trials for Field Corn Hybrids in Dry Season 2016-2017
in Nakhon Ratchasima Province
สดใส ชางสลัก1* สําราญ ศรีชมพร1 ชฎามาศ จิตตเลขา1 ปวีณา ทองเหลือง1 วราภรณ บุญเกิด1
แสงแข นาวานิช1 ประพนธ บุญรําพรรณ1 กิตติศักดิ์ ศรีชมพร1 และ ธัญธิตา ศรีสุระ2
Sodsai Changsaluk1* , Sumran Srichomporn1, Chadamas Jitlaka,1 Paweena Thongluang1,
Waraporn Bunkoed1,Sangkhae Nawanich1, Prapon Bunrumphan1,
Kittisak Srichomporn1 and Tantita Srisura2

บทคัดยอ
ทดสอบพันธุขาวโพดไรลูกผสม 32 พันพันธุ ในไรเกษตรกรจังหวัดนครราชสีมา ระหวางเดือนธันวาคม
2559 ถึง เมษายน 2560 วางแผนการทดลองแบบสุมสมบูรณภายในบล็อค จํานวน 3 ซ้ํา วัตถุประสงคของการ
ทดลองเพื่อคัดเลือกพันธุขาวโพดไรลูกผสมที่ใหผลผลิตสูงและปรับตัวไดดีในพื้นที่เพาะปลูกฤดูแลงในจังหวัด
นครราชสีมา ผลการวิเคราะหขอมูลรวม 13 แปลงปลูก พบวาพันธุ S7328, DK6818, KSX5908, PAC339,
KSX5614, KSX5720, P4554, KSX5603, KSX5813, KSX5931, KKK Super, KSX5402, KSX5731,
KSX5930 และ NSX052014 ใหผลผลิตเฉลี่ย 1,044 -1,230 กก./ไร ซึ่งสูงกวาพันธุ SW4452 ที่ใหผลผลิตเฉลี่ย
891 กก./ไร ตั้งแต 23 – 38 เปอรเซ็นต

ABSTRACT
On-farm trials for 32 cultivars field corn hybrids in Nakhon Ratchasima province, during
December 2016 – April 2017 were tested using RCBD with 3 replications. The objective of this study
was yield potential for adaptability on farmer’s fields in dry season in Nakhon Rachasima province.
The trial composed of 32 entries, across 13 locations. The experimental design was RCBD with 3
replications. The results of combined analysis from 13 locations showed that ‘S7328’, ‘DK6818’,
‘KSX5908’, ‘PAC339’, ‘KSX5614’, ‘KSX5720’, ‘P4554’, ‘KSX5603’, ‘KSX5813’, ‘KSX5931’, ‘KKK Super’,
‘KSX5402’, ‘KSX5731’, ‘KSX5930’ and ‘NSX052014’ gave average yield of 1,044 -1,230 kg./rai which
was 23 – 38% higher than ‘SW4452’ that yielded 891 kg./rai.
Key words: field corn hybrid, on-farm trial, pre-commercial variety
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คํานํา
ขาวโพดเปนพืชเศรษฐกิจที่สําคัญชนิดหนึ่งของประเทศไทยที่เคยมีการเพาะปลูกกันอยางกวางขวางใน
แทบทุกภาคของประเทศยกเวนภาคใต ในอดีตเมื่อประมาณ 30 ปมาแลวเคยมีพื้นที่เพาะปลูกรวมกันมากกวา 12
ลานไร แตตอมาพื้นที่เพาะปลูกไดลดลงอยางตอเนื่อง เนื่องจากเกษตรกรเปลี่ยนไปเพาะปลูกพืชชนิดอื่นขึ้น
(เกรียงศักดิ์ และคณะ, 2555) ในปจจุบันมีพื้นที่เพาะปลูกรวมกันอยูประมาณ 7 ลานไร โดยในป 2558 มีพื้นที่
เพาะปลูก 7.24 ลานไร มีผลผลิตรวมกันทั้งประเทศ 4.7 ลานตัน และมีผลผลิตเฉลี่ย 651 กก./ไร จังหวัดที่มีพื้นที่
ปลู ก ข า วโพดมากที่ สุ ด 5 อั น ดั บ แรก คื อ เพชรบู ร ณ น า น นครราชสี ม า เลย และตาก (สํ า นัก งานเศรษฐกิ จ
การเกษตร, 2558) ในป 2557/58 ความตองการใชเมล็ดพันธุดีเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะขาวโพดพันธุลูกผสม ซึ่งมี
การพัฒนาพันธุมาอยางตอเนื่องทําใหไดผลผลิตขาวโพดไรตอไรเพิ่มมากขึ้น การฝกอบรม การแนะนําและ
สงเสริมใหเกษตรกรรูจักการใชปจจัยการผลิตที่เหมาะสม โดยเฉพาะการเพิ่มอัตราปลูกรวมกับการเพิ่มอัตราปุยมี
แนวโนมใหขาวโพดมีผลผลิตเพิ่มขึ้น (เกรียงศักดิ์ และคณะ, 2555)
การคัดเลือกพันธุลูกผสมเพื่อสงเสริมเปนพันธุการคานั้น จะตองมีการทดสอบเสถียรภาพการใหผล
ผลิตสูงในแหลงปลูกขาวโพดตาง ๆ ในสภาพไรเกษตรกรดวย เพื่อสามารถใชแนะนําใหกับเกษตรกร การทดลองนี้
มีวัตถุประสงคเพื่อคัดเลือกพันธุขาวโพดไรลูกผสมที่ใหผลผลิตสูงและปรับตัวไดดีในพื้นที่เพาะปลูกฤดูแลงใน
จังหวัดนครราชสีมา

อุปกรณและวิธีการ
เมล็ดพันธุขาวโพดไรลูกผสมกอนการคาจากภาครัฐและเอกชน จํานวน 32 พันธุ โดยเปนพันธุ จาก
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (KU) จํานวน 24 พันธุ ไดแก KSX5402, KSX5603, KSX5614, KSX5720,
KSX5731, KSX5801, KSX5802, KSX5807, KSX5810, KSX5812, KSX5813, KSX5814, KSX5901,
KSX5903, KSX5905, KSX5908, KSX5911, KSX5914, KSX5930, KSX5931, KSX5937, KESX1603 และ
KESX1604 พันธุจากกรมวิชาการเกษตร จํานวน 3 พันธุ ไดแก NSX052014, NSX042022 และ NS3 พันธุจาก
บริษัทเจริญโภคภัณฑโปรดิ๊วส จํากัด จํานวน 1 พันธุ ไดแกพันธุ KKK Super พันธุจากบริษัทมอนซานโต จํากัด
จํานวน 1 พันธุ คือ DK6818 จากบริษัทซินเจนทาซีดส จํากัด จํานวน 1 พันธุ คือ S7328 พันธุจากบริษัทแปซิฟค
เมล็ดพันธุ จํากัด จํานวน 1 พันธุ คือ PAC339 และพันธุจากบริษัท ไพโอเนีย ไฮเบรด (ประเทศไทย) จํากัด
จํานวน 1 พันธุ คือพันธุ P4554 โดยใชพันธุ SW4452 เปนพันธุเปรียบเทียบ (check) ถูกนําไปปลูกในไรเกษตรกร
ฤดูแลง ระหวาง เดือนธันวาคม 2559 ถึง เมษายน 2560 ในแปลงเกษตรกร อําเภอครบุรี โชคชัย ปกธงชัย สีคิ้ว
สูงเนิน เสิงสาง วังน้ําเขียว และปากชอง จังหวัดนครราชสีมา จํานวน 13 แปลง
วางแผนการทดลองแบบสุมสมบูรณภายในบล็อค (Randomized complete block design, RCBD)
จํานวน 3 ซ้ํา แตละแปลงยอยมี 4 แถว แถวยาว 5 เมตร ระยะปลูก 70 x 20 ซม. 1 ตน/หลุม ใสปุยรองพื้น สูตร
16-20-0 และ 15-15-15 อัตราตามคาวิเคราะหตัวอยางดินที่เก็บจากแตละแปลง ใชประมาณ 30 - 50 กก./ไร
พรอมปลูก ใสปุยยูเรียสูตร 46-0-0 อัตรา 30 กก./ไร เมื่อขาวโพดมีอายุประมาณ 30 วัน ควบคุมวัชพืชโดยใช
อาทราซีน อัตรา 400 กรัม/ไร พนกอนวัชพืชงอก และกําจัดวัชพืชดวยสารกําจัดวัชพืชเมื่อพบระบาดในขาวโพด
อายุประมาณ 40 วัน บันทึกขอมูลลักษณะทางการเกษตรจาก 2 แถวกลาง ไดแก ความสูงตน (ซม.) ความสูง
ตําแหนงฝก (ซม.) จํานวนตนที่เก็บเกี่ยว จํานวนตนหักลม จํานวนฝกเก็บเกี่ยว จํานวนฝกเสีย ความชื้นของเมล็ด
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เปอรเซ็นตกะเทาะ และผลผลิตเมล็ดที่ความชื้น 15 เปอรเซ็นต (กก./ไร) นําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหแบบ DMRT
โดยใชโปรแกรม Mstat และวิเคราะหผลผลิตแบบ Additive Main effect and Multiplicative Interactive
(AMMI) โดยเลือกแปลงที่มีความแปรปรวน (coefficient variance) ไมเกิน 20 เปอรเซ็นต มาวิเคราะห

ผลและวิจารณผลการทดลอง
ผลการวิเคราะหขอมูลรวมจํานวน 13 แปลงทดลอง ฤดูแลง ป 2559 - 2560 พบวาผลผลิตเฉลี่ยของ
แปลงทดลองเทากับ 1,050 กก./ไร พันธุ S7328, DK6818, KSX5908, PAC339, KSX5614, KSX5720, P4554,
KSX5603, KSX5813, KSX5931, KKK Super, KSX5402, KSX5731, KSX5930 และ NSX052014 ใหผลผลิต
เฉลี่ย 1,044 -1,230 กก./ไร ซึ่งสูงกวาพันธุ SW4452 ที่ใหผลผลิตเฉลี่ย 891 กก./ไร ตั้งแต 23 – 38 เปอรเซ็นต
(Table 1)
สําหรับลักษณะทางการเกษตร พบวาขาวโพดพันธุตาง ๆ มีความสูงตน ความสูงฝก จํานวนตนเก็บ
เกี่ยวและจํานวนฝกเก็บเกี่ยวมี ตนหักลมและฝกเสีย ความชื้นเมล็ด และเปอรเซ็นตกะเทาะมีความแตกตางกัน
ทางสถิติ (Table 1)
ผลการทดลองนี้ไดผลในทํานองเดียวกับสดใส และคณะ (2559) ซึ่งรายงานวา พันธุปรับปรุงใหม
KSX5821, KSX5614, KSX5809 และ KSX5402 ที่ใหผลผลิตระหวาง 1,658 - 1,920 กก./ไร สูงกวาพันธุ
SW4452 ที่ใหผลผลิต 1,354 กก./ไร ตั้งแต 22 - 35 เปอรเซ็นต ผลผลิตเฉลี่ยของแปลงทดลอง 1,522 กก./ไร
พันธุ KSX5824 มีเสถียรภาพดีที่สุด และพันธุ ST6144 ปรับตัวไดดีมีเสถียรภาพดีและใหผลผลิตสูงดวย
จากการวิเคราะหผลผลิตแบบ Additive Main effect and Multiplicative Interactive (AMMI) 9
แปลงปลูกของฤดูแลง ป 2559 โดยเลือกแปลงที่มีความแปรปรวน (coefficient variance) ไมเกิน 20 เปอรเซ็นต
มาวิเคราะห และกําหนดสัญลักษณตัวอักษร Aº...Mº แทนดวยปลูกแปลงที่ 1 - 9 และกําหนดสัญลักษณตัวเลข
1º - 32º แทนพันธุที่ทดลองพันธุที่ 1 - 32 พันธุ พบวาพันธุที่ใหผลผลิตสูงกวาคาเฉลี่ยของแปลงทดลอง (1,088
กก./ไร) คือพันธุที่อยูดานขวาของเสน principle component ที่ 1 ( เสนแนวตั้ง ) และพันธุที่มีเสถียรภาพดี
(stability) คือพันธุที่อยูชิดกับเสน principle component ที่ 2 ( เสนแนวนอน ) และอยูหางจากจุดตัดมากที่สุด
โดยพันธุ S7328 (28º) เปนพันธุที่ใหผลผลิตสูงสุดถึง 1,230 กก./ไร และมีเสถียรภาพดีดวย และพันธุ KSX5908
(16º) KSX5931 (20º) KSX5614 (3º) Pac339 (29º), KSX5720 (4º), KSX5813 (11º), KSX5807 (8º), KSX5603
(2º), P4554 (30º), KSX5901 (15º) และ KSX5402 (1º) เปนพันธุที่มีเสถียรภาพดีและใหผลผลิตสูงรองลงมา
ตามลําดับ (Figure 1) ดังนั้นพันธุที่มีเสถียรภาพของพันธุดีและใหผลผลิตเฉลี่ยสูงดวย คือพันธุ KSX5614 (3º),
KSX5931 (20º), KSX5908 (16º), KSX5720 (4º), KSX5813 (11º), KSX5603 (2º), KSX5807 (8º), KSX5930
(19º) และ KSX5402 (1º) : ซึ่งใหผลผลิตสูงไมแตกตางกับพันธุการคาของภาคเอกชน (Figure 1)
ในแตละพื้นที่ปลูกมีพันธุที่เหมาะสม ดังนี้ พันธุ S7328 (28º) และ DK6818 (27º) เปนพันธุที่ใหผลผลิต
สู ง ที่ สุ ด เหมาะสมกั บ สภาพแวดล อ มพื้ น ที่ ป ลู ก ข า วโพดทุ ก แปลง โดยเฉพาะอํ า เภอสี คิ้ ว ที่ ศู น ย วิ จั ย พื ช ไร
นครราชสีมา (Aº และ Bº) อําเภอครบุรี ที่บานหนองรังแปลงที่ 2 (Kº) อําเภอปากชอง ที่บานสายชนวน (Jº), ไร
สุวรรณทั้ง 2 แปลง (Mº และ Lº), สําหรับพันธุ KSX5614 (3º), KSX5702 (8º) และ KSX5901 (15º) เปนพันธุที่
ใหผลผลิตสูงเหมาะสมกับสภาพแวดลอมพื้นที่ปลูกเขตอําเภอปากชอง ที่บานสายชนวน (Jº) ไรสุวรรณแปลงที่ 1
(Mº) และแปลงที่ 2 (Lº) อําเภอสูงเนินที่บานนอยกุดคลาแปลงที่ 2 (Dº) (Figure 2)
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Table 1 Combined data analysis of grain yield and agronomic characters of field corn hybrids trial
from 13 locations in Nakhon Ratchasima province in dry season 2016 - 2017.
Entry

Variety

28

S7328

27

DK6818

16

KSX5908

29

PAC339

3

KSX5614

4

KSX5720

30

P4554

2

KSX5603

11

KSX5813

20

KSX5931

26

KKK Super

1

KSX5402

5

KSX5731

19

KSX5930

24

NSX052014

10

KSX5812

18

KSX5911

31

NS3

9

KSX5810

15

KSX5901

8

KSX5807

17

KSX5914

7

KSX5802

12

KSX5814

25

NSX042022

23

KESX1604

13

KSX5903

21

KSX5937

6

KSX5801

22

KESX1603

32

SW 4452

14

KSX5905

Plant ht.

Ear ht.

Moisture

Shelling

cm

cm

Stand

Lodging (%)

Total

Rotten (%)

%

%

kg/rai

118.3
113.3
117.4
105.0
118.2
121.3
109.4
117.1
116.9
114.8
114.8
123.4
114.7
120.8
106.2
119.2
120.9
112.9
127.1
111.8
114.8
120.6
118.1
124.0
109.2
115.8
129.4
118.8
122.3
115.0
117.0
115.8

50.3
50.6
52.7
51.6
50.7
50.4
48.1
50.0
51.4
49.2
49.8
50.3
50.1
50.8
51.3
51.5
51.7
50.7
50.3
48.4
49.8
47.5
50.3
47.9
47.0
48.7
49.9
48.0
49.8
48.9
48.2
50.4

9.1
14.4
10.2
10.3
8.2
9.2
8.5
10.5
14.5
9.9
18.4
12.1
13.5
13.6
17.6
15.3
14.0
10.3
15.9
16.5
10.6
13.3
10.1
16.2
15.9
17.5
17.5
16.5
12.4
16.0
16.4
10.4

48.2
50.1
47.3
44.0
43.7
44.4
45.2
42.7
44.4
42.8
46.0
41.5
44.2
43.9
47.2
45.2
45.5
47.2
43.1
42.7
41.3
41.7
42.7
40.8
44.4
43.3
39.9
39.9
41.5
41.1
40.5
39.1

13.1
9.1
13.1
9.9
10.5
16.0
10.8
17.8
17.9
14.9
12.6
21.3
14.6
15.0
12.5
18.3
12.3
11.4
17.4
19.7
17.6
16.7
22.8
18.5
12.0
12.3
17.1
19.7
19.1
11.7
13.6
21.2

25.5
25.2
26.7
25.8
25.3
25.9
25.2
24.0
25.6
23.5
25.0
26.4
23.9
22.6
21.8
26.5
26.2
24.2
26.0
25.9
25.7
24.3
24.2
26.1
23.8
24.6
26.0
26.4
25.2
24.3
26.0
24.5

79.0
81.9
83.3
85.0
83.6
82.4
82.6
86.5
82.1
85.1
81.3
80.0
79.8
85.0
81.6
80.8
84.7
81.9
81.3
82.7
81.0
86.4
82.7
80.1
80.6
81.1
80.8
81.1
79.8
82.8
79.8
81.2

1230
1224
1189
1161
1144
1132
1125
1096
1083
1078
1076
1059
1059
1054
1044
1030
1028
1028
1022
1012
1007
1003
982
978
965
963
959
946
944
922
891
810

205.5
213.8
214.0
197.3
213.0
219.3
211.3
215.4
208.8
213.3
201.8
215.0
210.3
221.8
203.1
210.4
226.3
206.8
224.0
222.4
214.3
206.6
213.2
214.8
194.4
202.8
233.0
212.8
210.7
201.9
201.4
222.5

Plant harvested

Ear harvested

Grain yield

Average

212

117

49.9

13.3

43.6

15.3

25.1

82.1

1,050

C.V.(%)

9.3

12.1

10.9

133.8

15.3

93.4

12.2

5.3

23.7

F - test

**

**

**

*

**

**

**

**

**

LSD 0.05

8.8

6.3

2.4

7.9

2.9

6.4

1.4

1.9

109

LSD 0.01

11.6

8.3

3.2

-

3.9

8.4

1.7

2.5

144

1/

Mean followed by a common letter are not significantly different at 0.05 probability level by DMRT
*, ** = Significant at the 0.05 and 0.01 proability level, respectively ns = non significant
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Rel. to
check (%)

a1/
ab
abc
a-d
a-e
a-e
a-f
a-g
b-h
c-h
c-h
c-i
c-i
c-i
d-i
d-j
d-j
d-j
d-j
e-j
e-j
e-j
f-j
g-j
g-j
g-j
g-j
h-k
h-k
ijk
jk
k

138
137
133
130
128
127
126
123
122
121
121
119
119
118
117
116
115
115
115
114
113
113
110
110
108
108
108
106
106
103
100
91
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Figure 1 GE biplot of
o AMMI 1 in dry season in 2016 - 20117D
Remark: Letter (Aº - M º) is locationn, and numbeer (1º - 32º) iss variety

Figure 2 GE biplot of
o AMMI 2 in dry season in 2016 - 20117D
Remark: Letter (Aº-Mº) is location and number (1º - 32º) is vvariety

302

การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 56

สาขาพืช

สรุป
ผลการวิเคราะหขอมูลรวมกัน จํานวน 13 แปลง พบวา ผลผลิตเฉลี่ยของแปลงทดลองเทากับ 1,050
กก./ไร พันธุ S7328,DK6818, KSX5908, PAC339, KSX5614, KSX5720, P4554, KSX5603, KSX5813,
KSX5931, KKK Super, KSX5402, KSX5731, KSX5930 และ NSX052014 ใหผลผลิตเฉลี่ย 1,044 – 1,230
กก./ไร ซึ่งไมแตกตางกัน และสูงกวาพันธุ SW4452 ที่ใหผลผลิตเฉลี่ย 891 กก./ไร 17 - 38 เปอรเซ็นต

กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณสํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องคการมหาชน) (สวก.) ศูนยวิจัยขาวโพดและขาวฟาง
แหงชาติ ตลอดจนเจาหนาที่และผูเกี่ยวของทุกทานที่สนับสนุนการทํางานวิจัยใหสําเร็จดวยดีเสมอมา
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โปรดิ๊วสจํากัด บริษัทมอนซานโต (ประเทศไทย) จํากัด บริษัทซินเจนทาซีดส บริษัทแปซิฟคเมล็ดพันธุจํากัด และ
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Anthocyanin Extraction and Preliminary Result of Oral Administration and Evaluation of
Anthocyanin Toxicity in Silkworm (Bombyx mori)
Kitikajorn Phinpo1, Amornrat Promboon1, Wannarat Pornsiriwong1 and Ratree Wongpanya1*

ABSTRACT
Anthocyanin found in various food plants including blueberry, raspberry, blackberry and
mulberry. The objective of this study is to develop the anthocyanin extract methodology for mulberry
fruit and evaluate its toxicity in silkworm. The extraction solvents were firstly optimized using various
hydrochloric acid concentrations. Then, incubation time was elucidated. The result showed that
1.08%HCl in 80%ethanol and 6 hours incubation could extract high amount of the anthocyanin.
Moreover, light exposure could affect the extraction by decreasing the amount of the anthocyanin. At
the optimum condition, the total anthocyanins, calculated as cyanidin 3-glucoside, could be extracted
in a concentration of 2.99055±0.08686 mg/g. To evaluate oral administration and anthocyanin toxicity
in silkworms, silk larvae were fed by anthocyanin coated mulberry leave. The result showed that the
larva can have anthocyanin coated mulberry leave and the compound was not toxic to the silkworm.
These preliminary results can be suggested that anthocyanin can be used as a functional food in
silkworm for further development of their innate immunity.

Key words: anthocyanins, mulberry, cyanindin-3-glucoside, Bombyx mori
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INTRODUCTION
Mulberry (Morus alba.) tree has widely distributed in Asia including Cambodia, China, Japan,
Korea, and Thailand. All parts of this plant have been recognized as economically valuable including
the leaves, roots, and fruits. The mulberry was used as an edible fruit and traditional medicine for a
long time. Moreover, the mulberry fruit has a great variety of healthy compounds containing fatty acids,
amino acids, vitamins, minerals and bioactive compounds, including polysaccharides, chlorogenic
acid, rutin, quercetin and especially anthocyanins. The content of the healthy compounds depends on
the cultivars and maturity stages of Morus alba. Furthermore, the extracts and active components of
mulberry fruit, especially anthocyanins, water-soluble flavonoid pigments in plant, are widely used as
one of the natural pigments (Ma et al., 2016). Anthocyanin was demonstrated to have numerous
biological activities such as antioxidant properties, neuroprotective, anti-atherosclerosis, immunemodulative, anti-tumor, anti-hyperglycemic, hypolipidemic activities in a number of in vitro and in vivo
studies (Yuan and Zhao, 2017).
Normally, mulberry leaves were used for silkworm feeding. In contrast, mulberry fruits which
have a lot of beneficial effects couldn’t use for silkworm feeding. Then, anthocyanin was used as antiviral in future work. The present study, anthocyanins extraction method for mulberry fruits was
attempted to optimize. In addition, toxicity level of anthocyanins in Bombyx mori larvae feeding was
also determined.

MATERIALS AND METHODS
1. Plant materials and silkworm rearing
Mulberry fruits, Morus alba is a new cultivar for fruit production were collected from
Kamphaeng Saen campus, Kasetsart University and kept at -20° C until used. Silkworm, Bombyx mori,
larvae were reared with fresh mulberry leaves in rearing house with 12 h light and 12 h dark, at 25 ±
1°C and 70–85% relative humidity. The 5th larva stage was used for further experiments.
2. Anthocyanin extractions
Mulberry fruits were lyophilized using vacuum freeze dryer machine. Then, the dried mulberry
fruits were ground into a powder and stored at -20 °C until further anthocyanin extraction experiments.
For optimization, various conditions were adopted for anthocyanin extraction as follow: firstly, 0.2 mg
of the mulberry fruit powder was dissolved with 300 mL of 0.36, 0.72 or 1.08%HCl in 80% ethanol (Wang
et al., 2016). Moreover, for observation of effect of light exposure, the sample was separated into two
groups, light incubated group and dark incubated group, respectively. After 30 minutes sonication, the
samples were incubated for overnight at room temperature. After 24 hours incubation, 200 µl of
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chloroform and 250 µl of distill water were added to the samples. Further, the mixtures were centrifuged
at 14,000 rpm for 5 min following by supernatant collection and nitrogen drying for 1 hour at room
temperature. Then, one milliliter of the distilled water was added and concentration determination was
carried out using spectrophotometer. Also, cyanidin-3-glucoside was calculated using pH differential
equation (Lee et al., 2005).
Furthermore, for optimization of incubation time, 0.2 mg of the mulberry fruit powders in 300
mL 1.00%HCl in 80% ethanol were sonicated for 30 minutes with aluminum foil wrapping to avoid light
exposure. After incubation for 1, 3, 6, 12 or 24 hours, 200µl of chloroform and 250 µl distill water were
added. The samples were then centrifuged at 14,000 rpm for 5 min and then the supernatant was
collected and dried by nitrogen drying for 1 hour at room temperature (Chang et al., 2005). One milliliter
of the distill water was added and then the dissolved extract was kept for concentration determination
using spectrophotometer and cyanidin-3-glucoside was calculated.
3. Determination of total anthocyanin content
A pH-differential method (Lee et al., 2005) was adopted for total anthocyanin content
determination. Briefly, the extracts were weighed and dissolved in distilled water; 1 mL of the sample
was mixed with 9 mL of potassium chloride pH = 1.0) and 9 mL of sodium acetate (pH = 4.5), then
incubated with aluminum foil wrapping for 20 min at room temperature. Then, the absorbance of the
mixtures was measured at 320 and 700 nm. The total anthocyanin content, expressed as milligram
cyanidin-3-glucoside equivalents per liter, was calculated as follows
Anthocyanins content (mg/l) = ∆A × MW × DF × 1000 / ɛ × l
Where ∆A = (A320 – A700) pH1.0 – (A320 – A700) pH4.5, MW is the molecular weight of cyanidin-3-glucoside
(449.2), DF is the dilution factor, ɛ is the molar absorptivity (26900), and l is cell path length (usually 1
cm).
4. Evaluation of oral administration and anthocyanin toxicity
For preliminary administration observation, fresh mulberry leaves were cut into 1 cm×1 cm
pieces and coated with anthocyanin extract. Day 3 of the 5th larvae, it would be starved for 12 hours
and separated into 3 groups before the anthocyanin coated mulberry leaves feeding. For the
anthocyanin coated mulberry leaves feeding group and distilled water coated leaves, 20 larvae per
group were used. For control group, fresh mulberry leaves were used for 20 larva individual feeding.
To evaluate toxicity of anthocyanin in silkworm, 100 larvae of 5th larvae were separated into 4
groups. Each larva groups were fed with 0 mg/L (control), 0.25 mg/L, 0.5 mg/L and 1 mg/L anthocyanin,
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respectively. Then, mortality rate of silkworm larvae was observed until all larva became a pupa. The
mortality rate was calculated as the following equation:
Motility rate = (Sini - Sfin)/ Sini ×100
With: S ini = Number of larvae alive at the beginning of the instar and S fin = Number of larvae alive at
the end of the instar.
5. Statistical analysis
Results were expressed as mean standard deviation obtained. Significance was accepted at
P < 0.05.

RESULTS AND DISCUSSION
1. Effects of different extraction solvent on anthocyanin content.
Various solvent has been used for extraction of polyphenols, anthocyanin from mulberry fruits.
Extraction yield depended on the solvent and the method of extraction. Furthermore, ethanol was used
because of the good solubility of anthocyanins in polar solvents and lower toxic for insect model. In this
studied, the acids were added to increase its stability (Parisa et al., 2007). The result showed that the
mulberry fruits were extracted in 1.08%HCl, 0.72%HCl and 0.36%HCl in 80% ethanol solvents its
showed the concentration of anthocyanins, 10.90772± 0.90340 mg/g, 8.18285±0.80460 mg/g and
8.89345±0.19921 mg/g, respectively. In contrast, the extraction samples exposed the light showed
lower anthocyanin concentration (8.00074±0.63551 mg/g, 6.01052±0.80636 mg/g and
6.90323±0.44573 mg/g. in 1.08%HCl, 0.72%HCl and 0.36%HCl, respectively (figure 1). In previous
study, after exposure to fluorescence light for 10 h at room temperature, the total anthocyanin content
decreased significantly. The longer the extract exposure to light (12 hours), the lower both the
anthocyanin content and antioxidant activity (Bononi and Tateo, 2007). The result suggested that the
mulberry fruits was best extracted with 1.08%HCl in 80% ethanol, in darkness comparison with
0.36%HCl in 80% ethanol and 0.72%HCl in 80% ethanol.
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c o n c e n t r a t io n o f a n t h o c y a n in ( m g /g )

15
lig h t

*

d a rk

*

*

0 .7 2 % H C l in e t h .

0 .3 6 % H C l in e t h .

10

5

0
1 .0 8 % H C l in e t h .

Figure 1 Anthocyanin content in mulberry fruits with different acidic condition for MAs extraction

c o n c e n tr a tio n o f a n th o c y a n in (m g /g )

To confirm the effect of solvent extraction (0.36%HCl in 80% ethanol and 1%HCl in 80%
ethanol) on anthocyanin content, the extractions were examined. The result showed that the samples
were extracted lower with 0.36%HCl in 80%ethanol, 14.92918±1.21322 mg/g and 1%HCl in 80%ethanol
solvent produced the highest of total cyanidin-3-glucoside, 25.36859±1.17749 mg/g in freeze-dried
samples. Certainly, in an acidic condition, anthocyanidins such as cyanidin is highly soluble in water
due to the formation of flavylium cation which appears as red (Khoo et al., 2017)
30

*

20

10

0
0 .3 6 % H C l in e t h .

1 % H C l in e t h .

Figure 2 Anthocyanin content in mulberry fruits after concentration of HCl
The effect of incubation times on the yield of anthocyanin as shown in Figure 3. The result
showed that the incubation times, 1 hour and 3 hours induced increasing of anthocyanin
(1.00149±0.15046 mg/g, 1.65524±0.25497 mg/g). Then, the highest yield of anthocyanin was obtained
2.99055±0.08686 mg/g after 6 hours incubation. However, long incubation time effected to lower
anthocyanin content. Generally, high total phenolic content extraction yield was obtained using
aqueous acetone (about 40%) as solvent and the extraction yield could further be increased using a
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c o n c e n tr a tio n o f a n th o c y a n in (m g /g )

prolonged time of 270 min (Tan et al.,2013). Decreasing of the anthocyanin content, 1.65524±0.25497
mg/g. and 2.19771±0.13414 mg/g were observed after 12 hours and, 24 hours incubation.
4

3

2

1

0
1h

3 h

6 h

12 h

24 h

I n c u b a tio n tim e s

Figure 3 Anthocyanin content in mulberry fruits with different incubation times
2. Toxicity of anthocyanin in larvae of Bombyx mori
After 1 hour of anthocyanins coated leaves administration, silkworm larvae ate all of
anthocyanin coated mulberry leaves as shown in Figure 4 and the larvae could develop a
metamorphosis from larval stages to moth in 72 hours. The result suggested that the extract could be
used to feed B. mori larvae and it was not toxic to the silkworm. Mortality rate of silkworm larvae were
no significantly different (93.75%, 86.67%, 97.78%, 84.44%) in 0 mg/ml, 0.25 mg/ml, 0.50 mg/ml and
1.00 mg/ml concentration of anthocyanin. Toxicity of anthocyanin was demonstrated in Syrian hamsters,
Mesocricetus auratus .(Peng et al., 2011). They found that mulberry water extract showed both antiobesity effects and safety in vivo.
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Figure 4 Anthocyanins administration of fifth instar larva of silkworm B. mori. Silkworms were reared on
the anthocyanins coating mulberry leaves, distill water coating leaves and mulberry leaves as control,
A. after a half hour as figure B. (top) The larvae were fed with 200 µl of anthocyanins coating mulberry
leaf, (middle) The larvae were fed with 200 µl of distilled water coating mulberry leaf, (bottom) The
larvae were fed with mulberry leaf.
CONCLUSION
Anthocyanins are very useful in various fields. This study provides information about the
importance of the determination of anthocyanins in mulberry fruit for silkworm administration. Accurately
determining the amounts of them is of great importance. The most important advantage of using the
experimental design in this study is the evaluation of effects of several factors on extraction conditions.
Mulberry fruit extract contains amounts of anthocyanin which decreased after light exposure for 12 h.
In order to obtain the best quality of mulberry fruit extract, all processes should be performed at a room
and should be kept in a light-resistant container. Moreover, appropriate incubation time was 6 hours.
Solvent for extraction method should be 1% hydrochloric acid in 80%ethanol for 6 hours.
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อิทธิพลของระยะปลูกตอการเจริญเติบโตและผลผลิตปาลมน้ํามันพันธุส ุราษฎรธานี 2 อายุ 7 ป
ในพื้นที่ดินเปรี้ยวจัดชุดดินรังสิต
Effects of Crop Spacing on Growth and Yield of 7 Years Old ‘Suratthani 2’ Oil Palm Grown in
Rangsit Soil Series
สุกนตธี แดงนุย1* สราวุธ รุงเมฆารัตน1 เฉลิมพล ภูมิไชย1 ธานี ศรีวงศชัย1 เอ็จ สโรบล1 และ เยาวมาลย เขียวสอาด1
Sugontee Daengnui1*, Sarawut Rungmekarat1,Chalermpol Phumichai1,Tanee Sreewongchai1,Ed Sarobol1 and
Yaowarmarn Keawsaard1

บทคัดยอ
ศึกษาอิทธิพลของระยะปลูกตอการเจริญเติบโตและผลผลิตปาลมน้ํามันพันธุสุราษฎรธานี 2 อายุ 7 ป ที่
ระยะปลูกตางกัน ทําการทดลองในพื้นที่ ต.หนองหมู อ.วิหารแดง จ.สระบุรี (14°15'40.6"N 100°54'23.6"E) วาง
แผนการทดลองแบบสุมบล็อกสมบูรณ จํานวน 4 ซ้ํา ระยะปลูก 4 ระยะไดแก 7 x 8.8 x 8.8, 9 x 9 x 9, 11 x 10 x
10 และ 13 x 11 x 11 เมตร ผลการทดลอง พบวา ระยะปลูกมีผลตอ ความยาวทางใบ ความสูงเพิ่มของลําตนตอ
ป ดัชนีพื้นที่ใบ และผลผลิตตอไร อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ โดยระยะปลูก 7 x 8.8 x 8.8 เมตร มีคาสูงที่สุด และ
ระยะปลูก 13 x 11 x 11 เมตร ใหน้ําหนักผลผลิตตอตนตอปสูงที่สุด อยางไรก็ตามปาลมน้ํามันในทุกระยะปลูก มี
ความสูงตนของลําตนเฉลี่ย พื้นที่ใบ น้ําหนักแหงใบ จํานวนทางใบเพิ่มตอป สัดสวนชอดอกเพศเมียตอชอดอก
ทั้งหมด (sex ratio) จํานวนทะลายที่เก็บเกี่ยวไดตอปและน้ําหนักเฉลี่ยตอทะลาย ไมแตกตางกันทางสถิติ
ABSTRACT
The objective of this research was to compare the effects of different spacings on growth and
yield of 7-year-old ‘Suratthani 2’ oil palm at Kasetsart University oil palm test field in Nong Mu Subdistrict, Wihan Daeng District, Saraburi Province (14°15'40.6"N 100°54'23.6"E) within acidic soil
condition (Rangsit Soil series). Four different spacings (7 x 8.8 x 8.8 , 9 x 9 x 9 , 11 x 10 x 10 and 13
x 11 x 11 ) were set up in a randomized complete block design with four replications. The results
showed that at plant spacing 7 x 8.8 x 8.8 , the values of rachis length, height increment, leaf area
index, and fresh fruit bunch yield per rai of oil palm were significantly higher than those less dense
spacings. Spacing of 13 x 11 x 11 m. had the highest bunch yield per plant per year. However, frond
increment, leaf area, front dry weight, bunch weight, bunch number and sex ratio were not
significantly different among those four plant spacings.
Key Words: oil palm, spacing, growth, yield, Rangsit Soil Series
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คํานํา
ปาลมน้ํามัน (Elaeis quineensis Jacq.) จัดอยูในตระกูล ปาลม (Palmae หรือ Arecaceae) สามารถ
เจริญเติบโตไดดีในสภาพภูมิอากาศรอนชื้น มีฝนตกชุก ปริมาณแสงแดดมาก ใหผลผลิต ทะลายสดไดตลอดทั้งป
(ธีระ, 2548) ปาลมน้ํามันเปนพืชอุตสาหกรรมทางเศรษฐกิจที่ใหผลผลิตน้ํามันตอหนวยพื้นที่มากกวาพืชน้ํามัน
ชนิดอื่นๆ และมีความสําคัญในระดับประเทศและระดับโลก ปจจุบันความตองการใชน้ํามันปาลมมีมากขึ้น
เนื่องจากความตองการดานอาหารและดานพลังงานทดแทน โดยในป พ.ศ. 2559 มีปริมาณ 60.50 ลานตัน
เพิ่มขึ้นจาก 58.54 ลานตัน ในป พ.ศ. 2558 หรือรอยละ 3.34 โดยมีการขยายพื้นที่ปลูกปาลมน้ํามันทั่วประเทศ
3.1 ลานไร (สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2559) ในป พ.ศ. 2547 รัฐบาลไดประกาศขยายพื้นที่ ปลูกปาลม
น้ํามันใหได 10 ลานไร ภายใน 25 ป (พ.ศ. 2547- 2572) เพื่อใชน้ํามันปาลมเปนไบโอดีเซล เกษตรกรจึงหันมา
ปลูกปาลมน้ํามันเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วจนไมมีที่ดินที่เหมาะสมสําหรับปลูกปาลมน้ํามันไดเพียงพอ จึงมีการขยาย
พื้นที่ปลูกไปในดินที่มีปญหาดานเกษตรกรรม เชน ดิน มีปฏิกิริยาเปนกรดปานกลางถึงกรดจัด (สมเจตน, 2538)
เชนเดียวกับพื้นที่ปลูกปาลมน้ํามันของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ซึ่งตั้งอยูที่ ตําบลหนองหมู อําเภอวิหารแดง
จังหวัดสระบุรี ที่ดินดังกลาวเดิมเปนสวนสมรางเปนชุดดินรังสิตมีปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึงกรดจัด (pH 4.05.0) (กรมพัฒนาที่ดิน 2560) เหมาะสมแกการปลูกพืชบางชนิดเทานั้น ซึ่งปาลมน้ํามันเปนพืชที่สามารถทนทาน
ตอสภาพดินที่มีความเปนกรดไดถึงระดับ pH ต่ํากวา 4 เล็กนอย แตตองรักษาระดับน้ําใตดินใหอยูเหนือกวาชั้น
แรตนกําเนิดดินกรด (Corley and Tinker, 2003) และมีการเขตกรรมที่ดี เชน การปรับปรุงดินตามคาวิเคราะหดิน
ทุกปปาลมน้ํามันที่ปลูกในพื้นที่ดินเปรี้ยวจัดภาคกลาง จะใหผลตอบแทนแกเกษตรกรไดคุมทุน (นงคราญ และ
คณะ, 2552)
การวางแนวทางวิจัยเรื่องระยะปลูกที่เหมาะสมสําหรับสําหรับพื้นที่สวนสมรางทุงรังสิตซึ่งระยะปลูกเปน
ปจจัยสําคัญปจจัยหนึ่งในการเพิ่มผลผลิตตอพื้นที่นอกเหนือจากพันธุจะชวยลดตนทุนและทําใหไดผลตอบแทนที่
คุมคาในระยะยาว การทดลองครั้งนี้ใชปาลมน้ํามันพันธุสุราษฎรธานี 2 ซึ่งเปนพันธุแนะนําของกรมวิชาการ
เกษตร ลักษณะเดนคือ ทนตอสภาพอากาศแหงแลง สามารถปรับตัวเขากับสภาพแวดลอมตาง ๆ ในประเทศไทย
ไดดี ใหผลผลิตสม่ําเสมอแมปลูกในพื้นที่ไมเหมาะสม มีทรงพุมปานกลางมีความยาวทางใบเพิ่มขึ้นปละ 0.5
เมตร (ทางใบทํามุมกับลําตนมากกวา 45 องศาแตนอยกวา 90 องศา) โดยทางใบที่ 1 มีความยาว 4.3 และ 5.7
เมตรเมื่ออายุ 5 ป และ 9 ป ตามลําดับ และกรมวิชาการแนะนําใหปลูกระยะ 9 x 9 x 9 เมตร ในเขตพื้นที่ภาคใต
(อรรัตน และ ศิริชัย, 2547)
พื้นที่ปลูกปาลมน้ํามันของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรซึ่งเปนพื้นที่ปลูกใหมยังไมมีการศึกษาระยะปลูกที่
เหมาะสม ภาควิชาพืชไรนาจึงทําการทดลองศึกษาระยะปลูกที่เหมาะสมกับพื้นที่ดังกลาวที่มีระบบชลประทาน
โดยใชน้ําจากคลองระพีพัฒน ทําใหมีน้ําสมบูรณตลอดทั้งป ซึ่งในระยะแรกปาลมน้ํามันเจริญเติบโตไดดีมาก แต
เมื่ออายุมากกวา 5 ป เริ่มพบปญหาสําหรับบางระยะปลูก คือ การเอนของตนปาลมน้ํามันเนื่องจากพื้นที่ดังกลาว
มีน้ําตลอดปทําใหดินนิ่มประกอบกับปาลมน้ํามันเปนพืชใบเลี้ยงเดี่ยว (monocot) และตนปาลมมีขนาดใหญขึ้น
ซึ่งระบบรากของปาลมเปนรากฝอยและรากคอนขางตื้น การยึดเกาะของรากไมมั่นคง สงผลใหผลผลิตของปาลม
น้ํามันลดลง (เอ็จ, 2553) จึงควรมีการวางแนวทางวิจัยเรื่องระยะปลูก เพื่อการจัดการแปลงปาลมน้ํามันที่มี
ประสิทธิภาพสําหรับพื้นที่รองสวนสมเดิม แตปาลมน้ํามันเปนพืชที่มีอายุการเก็บเกี่ยวนานขอมูลดังกลาวจึงใช
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เปนที่ขอมูลเบื้องตนในการพิจารณาระยะปลูกที่เหมาะสมกับพื้นที่ดังกลาวและควรมีการเก็บขอมูลตอเนื่องอยาง
นอย 15 ป

อุปกรณและวิธีการ
สมบัติทางเคมีของดิน
ลักษณะเนื้อดินในพื้นที่วิจัยเปนเนื้อดินเหนียว มีคาปฏิกิริยาดินหรือคา pH 3.7 จัดอยูในระดับความ
เปนกรดรุนแรงมาก ดินมีความตองการปูน 3,092 กิโลกรัมตอไร ปริมาณอินทรียวัตถุในดินสูงรอยละ 4.3 มี
ปริมาณแคลเซียม และแมกนีเซียมที่เปนประโยชนในระดับสูง ปริมาณฟอสฟอรัสที่เปนประโยชนในระดับต่ํา 3
มิลลิกรัมตอกิโลกรัม และมีปริมาณโพแทสเซียมที่เปนประโยชน 199 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม ซึ่งอยูในระดับสูงมาก
การเตรียมแปลงทดลอง
1. ใชปาลมน้ํามันพันธุลูกผสมสุราษฎรธานี 2 อายุ 7 ป วางแผนการทดลองแบบ Randomized
complete block design (RCBD) จํานวน 4 ซ้ํา ปลูกบนรองสวนแบบแถวคูมีรองน้ําระหวางรอง กวาง 1.5 เมตร
ลึก 1 เมตร ความลาดชันดานขาง 1:1 (ดิ่ง : นอน) มี 16 แปลงยอย แตละแปลงยอยมีขนาดพื้นที่ กวาง 32 เมตร
ยาว 60 เมตร ปลูกแบบสามเหลี่ยม โดยแบงเปน 4 ระยะปลูก ไดแก ระยะปลูก 7 x 8.8 x 8.8 เมตร (28 ตนตอ
ไร), 9 x 9 x 9 เมตร (22 ตนตอไร), 11 x 10 x 10 เมตร (20 ตนตอไร) และ 13 x 11 x 11 เมตร (18 ตนตอไร) เก็บ
ขอมูลซ้ําละ 6 ตน เริ่มเก็บขอมูลในเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2559
2. การดูแลรักษา ใหน้ําแบบรองน้ําระหวางแปลง แหลงน้ํามาจากระบบชลประทาน ใหปุยตามคา
วิ เ คราะห ดิ น โดยเก็ บ ตั ว อย า งดิ น ตรวจวิ เ คราะห ป ล ะ 1 ครั้ ง แบ ง ใส ปุ ย 2 ครั้ ง ต อ ป คื อ ต น ฤดู ฝ น (เดื อ น
พฤษภาคม) และปลายฤดู ฝ น (เดื อ นตุ ล าคม) ใช ปุ ย ยู เ รี ย (46-0-0) ไดแอมโมเนี ย มฟอสเฟต (18-46-0)
โพแทสเซียมคลอไรด (0-0-60) โบเรท (Boron 11%) กลีเซอไรด (MgO 27%) และร็อคฟอสเฟต (0-3-0) รวมกับ
โดโลไมทปละ 1 ครั้ง กําจัดวัชพืช ประมาณปละ 2 ครั้ง อาจมากหรือนอยกวาตามความเหมาะสม ปองกันกําจัด
แมลงศัตรูพืช เมื่อเริ่มพบการเขาทําลาย
การเก็บขอมูล
1.บันทึกขอมูลการเจริญเติบโตทุก 6 เดือน โดยใชแปรงทาสีปายสีน้ํามันทําเครื่องหมายทางใบที่ 1 (ทาง
ใบออนสุดที่มีใบยอยคลี่เต็มที่แลว) บันทึกจํานวนทางใบที่สรางใหม จํานวนทางใบทั้งหมด วัดความสูงลําตนจาก
ระดับพื้นดินถึงตําแหนงฐานทางใบที่ 41 วัดทางใบที่ 17 บันทึกจํานวนใบยอย ความยาว และความกวางกึ่งกลาง
ใบยอย เพื่อคํานวณพื้นที่ใบตามวิธีของ Hardon et al., (1969) โดยพื้นที่ใบเทากับ 0.55 x (จํานวนใบยอยทั้งหมด
x พื้นที่ใบยอยเฉลี่ย) หาดัชนีพื้นที่ใบ วัดความกวางและลึกของแกนทางใบที่ตําแหนงหนามใบยอยลางสุดของโคน
ทางเพื่อคํานวณหาพื้นที่หนาตัดแกนทางใบและคาเฉลี่ยน้ําหนักแหงใบตามวิธีของ Corley et al. (1971) และ
Larbi et al. (2013) โดยที่คาเฉลี่ยน้ําหนักแหงใบเทากับ 0.1026 x (พื้นที่หนาตัดแกนทางใบ) + 0.2362
2. บันทึกขอมูลการออกดอกทุก 15 วัน โดยสังเกตดอกตัวผู ดอกตัวเมีย หรือดอกกะเทย ที่ปรากฏชัดเจน
แลวใชสีน้ํามันปายทําเครื่องหมาย บันทึกขอมูลจํานวนดอกตัวผู ดอกตัวเมีย และดอกกะเทย ของแตละตนเพื่อ
คํานวณอัตราสวนชอดอกเพศเมียตอชอดอกทั้งหมดของปาลมน้ํามัน
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3. บันทึกขอมูลผลผลิต ทุก 15 วัน หรือทุกรอบการเก็บเกี่ยว โดยใชเสียมแทงทะลายปาลมน้ํามัน ตัด
ทะลายปาลมน้ํามันที่สุกพอดี เปลือกผลสีสมสด มีผลรวงไมต่ํากวา 10 ผล (สุรกิตติ, 2547) ชั่งน้ําหนักทะลาย
บันทึกน้ําหนักและจํานวนทะลายแตละตนที่เก็บขอมูล
4. วิเคราะหความแปรปรวนของขอมูล (analysis of variance, ANOVA) และเปรียบเทียบความแตกตาง
ของคาเฉลี่ยโดยวิธี Least Significant Difference (LSD) ที่ความเชื่อมั่น 95%

ผลและวิจารณผลการทดลอง
การเจริญเติบโตทางลําตนของปาลมน้ํามัน
ความสูงตนทีอายุ 7 ป ในทั้ง 4 ระยะปลูก มีความสูงตั้งแต 1.50 - 1.79 เมตร เฉลี่ย 1.65 เมตร โดย 9 x 9
x 9 เมตร มีความสูงนอยที่สุดเทากับ 1.5 เมตร และระยะปลูก 11 x 10 x 10 เมตร มีความสูงมากที่สุด มีคา
เทากับ 1.79 เมตร ในดานความสูงเพิ่มตอป พบวา ระยะปลูก 7 x.8.8 x 8.8 เมตร มีความสูงเพิ่มมากที่สุด 65.46
ซม. แตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ กับ ระยะปลูก 13 x 11 x 11, 11 x 10 x 10 และ 9 x 9 x 9 ตามลําดับ มี
คาเทากับ 47.06 44.26 และ 41.88 ซม. ตามลําดับ (Table 1) สอดคลองกับรายงานของ
อรรัตน (2551) และ (ธีระ, 2554) ที่รายงานวา ปาลมน้ํามันจะมีความสูงเพิ่มเฉลี่ยตอป 45 - 55 ซม. หรืออาจ
มากกวานี้หากมีจํานวนตนตอพื้นที่เพิ่มขึ้น โดยความสูงของลําตนที่เพิ่มขึ้นในรอบปขึ้นกับอัตราการสรางใบ
จากขอมูลในชวงอายุ 6 ป 7 เดือน ถึง 7 ป 6 เดือน พบวา จํานวนทางใบเพิ่มตอปมีคา ตั้งแต 25.75 –
27.31 ทางใบตอป เฉลี่ย 26.46 ทางใบตอป โดย ระยะปลูก 11 x 10 x 10 เมตร มีจํานวนทางใบเพิ่มเฉลี่ยมากที่สุด
27.31 ทางใบ ไมแตกตางทางสถิติกับระยะปลูก 13 x 11 x 11, 9 x 9 x 9 และ 7 x 8.8 x 8.8 ตามลําดับ มีคา
เทากับ 26.31 26.46 และ 25.75 ทางใบ ตามลําดับ (Table 1) โดยทั่วไปปาลมน้ํามันที่อายุ 6 ปขึ้นไปจะมีจํานวน
ทางใบเพิ่ม 20 – 25 ทางใบตอป (อรรัตน และคณะ, 2554; Corley and Tinker, 2003) ความยาวทางใบ พบวา
ระยะปลูก 7 x 8.8 x 8.8 เมตร มีทางใบยาวที่สุด 572 ซม. ไมแตกตางทางสถิติกับ ระยะ 13 x 11 x 11 เมตร ที่มีคา
เทากับ 555 ซม. แตแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติกับระยะปลูก 9 x 9 x 9 และ 11 x 10 x 10 มีคาเทากับ 514
และ 486 ซม. ตามลําดับ ดานคาเฉลี่ยน้ําหนักแหงใบ พบวา ทั้ง 4 ระยะปลูก มีคาไมแตกตางกันทางสถิติ โดยมีคา
ตั้งแต 2.85 - 3.34 กิโลกรัม โดยระยะปลูก 11 x 10 x 10 เมตร มีน้ําหนักแหงทางใบมากที่สุด 3.34 กิโลกรัม และ
ระยะปลูก 7 x 8.8 x 8.8 เมตร มีน้ําหนักแหงใบนอยที่สุด 2.85 กิโลกรัม (Table 1 ) อยางไรก็ตาม น้ําหนักแหงใบมี
ความแปรปรวนตามอายุ พันธุ และปจจัยการผลิต (ธีระ, 2554)ในสวนของพื้นที่ใบ พบวา ทั้ง 4 ระยะปลูกมีพื้นที่ใบ
เฉลี่ยไมแตกตางกันทางสถิติ มีพื้นที่ใบตั้งแต 8.42 - 9.85 ตร.ซม. (Table 1) การวัดพื้นที่ใบเปนวิธีหนึ่งในการ
ประมาณศักยภาพผลผลิตตอพื้นที่ โดยปาลมน้ํามันที่แข็งแรงกวาจะเจริญเติบโตไดและใหผลผลิตสูงกวา (Corley
and Tinker, 2003) ในสวนของดัชนีพื้นที่ใบ พบวา ระยะปลูก 7 x 8.8 x 8.8 เมตร มีคาดัชนีพื้นที่ใบสูงที่สุดเทากับ
7.57 แตกตางอยางมีนัยสําคัญยิ่งทางสถิติกับดัชนีพื้นที่ใบในระยะปลูกอื่นๆ มีคาเทากับ 4.74, 4.39 และ 4.01
ตามลําดับ (Table 1) สอดคลองกับการทดลองของ ธนพงษ และคณะ (2559) ที่พบวา ปาลมน้ํามันพันธุสุราษฎร
ธานี 2 ที่ปลูกดวยระยะปลูก 9 x 9 x 9 เมตร ในพื้นที่เดียวกันมีคาดัชนีพื้นที่ใบเฉลี่ยเทากับ 4.61 การปลูกปาลม
น้ํามันที่จํานวนพื้นที่เทากับหรือมากกวา 32 ตนตอไร จะมีดัชนีพื้นที่ใบประมาณ 8 - 9 (Corley and Tinker, 2003)
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Table 1 Growth characteristics of ‘Suratthani 2’ oil palm planted under four spacings of 7 years old at
Nongmoo Sub-district, Vihandaeng District, Saraburi Province.

Spacing
(m)

Plant
Height
(m)

Height
increment
(cm/year)

Frond
increment

Rachis
length
(cm)

Front
dry weight Leaf area
(kg)
(m²)

7x 8.8 x 8.8

1.65

65.461/a

25.75

572 a

2.85

9.85

7.57 a

9x9x9

1.50

41.88 b

26.46

514 bc

2.94

8.42

4.74 b

11 x 10 x 10

1.79

44.26 b

27.31

486 c

3.34

8.56

4.39 b

13 x 11 x 11
Mean

1.68
1.65

47.06 b
49.67

26.31
26.46

555 ab
5.32

3.21
3.09

9.78
9.15

4.01 b
5.18

F-test
CV (%)

ns
10.91

*
20.09

ns
4.9

*
6.57

ns
9.86

ns
10.99

**
10.39

LAI

1/ Means within a column under, followed by the same letter are not significantly different at the 5% level and 1% level of
probability by LSD
* Significant at P < 0.05
** Significant at P < 0.01
ns Not significant

ผลผลิต
สัดสวนเพศ คือ สัดสวนชอดอกเพศเมียตอชอดอกทั้งหมดตอป จากขอมูล พบวา ในทุกระยะปลูก มี
สัดสวนเพศไมแตกตางกันทางสถิติ โดยระยะปลูก 9 x 9 x 9 มีสัดสวนเพศสูงสุดเทากับ 92.47 เปอรเซ็นต
รองลงมาคือระยะปลูก 7 x 8.8 x 8.8, 13 x 11 x 11 และ 11 x 10 x 10 ตามลําดับ มีคาเทากับ 92.41, 91.49
และ 88.16 เปอรเซ็นต ตามลําดับ (Table 2) สัดสวนเพศจะลดลงตามอายุ ความตางของสัดสวนเพศจะขึ้นกับ
ความตางตามสภาพแวดลอม ธาตุอาหาร จํานวนตนตอพื้นที่ และรวมถึงความแปรปรวนทางพันธุกรรมดวย (ธีระ
, 2554; Corley and Tinker, 2003)
การใหผลผลิตของปาลมน้ํามัน พบวา จํานวนทะลายที่เก็บเกี่ยวได และน้ําหนักเฉลี่ยตอทะลายตอตน
ตอป ในทั้ง 4 ระยะ มีคาไมแตกตางกันทางสถิติ โดยระยะปลูกที่มีจํานวนทะลายมากที่สุดคือ 13 x 11 x 11
เมตร มี 15.62 ทะลาย รองลงมาคือ ระยะปลูก 7 x 8.8 x 8.8, 9 x 9 x 9 และ 11 x 10 x 10 เมตร มีจํานวน
ทะลาย 13.59 13.54 และ 13.05 ทะลาย ตามลําดับ และน้ําหนักเฉลี่ยตอทะลายเรียงจากมากไปนอยไดแก
ระยะปลูก 13 x 11 x 11, 9 x 9 x 9, 11 x 10 x 10 และ 7 x 8.8 x 8.8 เมตร ตามลําดับ มีน้ําหนักเทากับ 13.57
12.79 12.37 และ 11.52 กิโลกรัม ตามลําดับ (Table 2) สอดคลองกับการทดลองของ Larbi et al. (2013) ที่
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พบวา ในชวงอายุ 7 ป ปาลมน้ํามันที่ปลูกดวยจํานวนประชากร 18 ตนตอไร ใหจํานวนทะลายสดตอป และ
น้ําหนักเฉลี่ยตอทะลายมากกวาการปลูกดวยจํานวนตนตอพื้นที่ที่สูงกวา
น้ําหนักผลผลิตตอตนตอป พบวา ระยะปลูก 13 x 11 x 11 เมตร มีคามากที่สุด 212.37 กิโลกรัม แตกตาง
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติกับระยะปลูก 9 x 9 x 9, 11 x 10 x 10 และ 7 x 8.8 x 8.8 เมตร มีคาเทากับ 172.82,
162.00 และ 156.26 ตามลําดับ (Table 2) การปลูกปาลมน้ํามันที่ระยะปลูกประมาณ 14 เมตร แบบสามเหลี่ยมดาน
เทา หรือจํานวนตนนอยกวา 9 ตนตอไร ที่อายุ 12-14 ป สามารถใหผลผลิตทะลายสดไดประมาณ 300 กิโลกรัมตอ
ตนตอป (Breure et al., 1990) เมื่อพิจารณาถึง น้ําหนักผลผลิตตอไรตอป พบวา ระยะปลูก 7 x 8.8 x 8.8 เมตร มี
ผลผลิตมากที่สุด 4,687.72 กิโลกรัมตอไร แตกตางอยางมีนัยสําคัญยิ่งทางสถิติกับ ระยะปลูก 9 x 9 x 9, 13 x 11 x
11 และ 11 x 10 x 10 เมตร มีผลิตเทากับ 3,802.03 3,397.00 และ 3,239.95 กิโลกรัมตอไร ตามลําดับ (Table 2)
ปาลมน้ํามันใหผลผลิตทะลายสูงสุด เมื่อปลูกดวยจํานวนประชากร 15 - 24 ตนตอไร หรือระยะปลูก 8.5 - 10.5 เมตร
ปลูกแบบสามเหลี่ยมดานเทา (ธีระ, 2554) อยางไรก็ตาม ระยะปลูกที่เหมาะสมนั้นมีปจจัยทางพันธุกรรมเกี่ยวของ
ดวย โดยพบวา ปาลมน้ํามันลูกผสมจากหนวยงานราชการหรือเอกชนที่อายุ 10 - 17 ป สวนใหญใหผลิตทะลาย
สูงสุดเมื่อปลูกที่จํานวน 23 ตนตอไร แตบางคูผสมใหผลผลิตสูงสุดเมื่อปลูก 44 ตนตอไร ขึ้นอยูกับแหลงพันธุกรรม
ของตนพอและตนแมที่นํามาใชสรางลูกผสมตางๆ (ธีระ, 2554; Corley and Tinker, 2003)
Table 2 Fresh fruit bunch (FFB), mean single bunch weight, number of bunches and sex ratio of
‘Suratthani 2’ oil palm under four spacings of 7 years old at Nongmoo Sub-district,
Vihandaeng District, Saraburi Province.
Spacing
(m)
7 x 8.8 x 8.8
9x9x9
11 x 10 x 10
13 x 11 x 11
mean
F-test
CV (%)

Sex ratio
(%)
92.41
92.47
88.16
91.49
91.13
ns
6.02

Bunch number Bunch weight FFB/Plant/Year FFB/Rai/Year
(bunch/plant/year)
(kg)
(kg)
(kg)
4687.75 a
13.59
11.52
156.261/b
13.54
12.79
172.82 b
3802.03 b
13.05
12.37
162.00 b
3239.95 b
15.62
13.57
212.31 a
3397.00 b
13.95
12.56
175.85
3781.68
ns
ns
*
**
11.99
7.02
12.43
12.64

FFB Fresh fruit bunch
1/ Means within a column under, followed by a same letter are not significantly difference at the 5% level and 1% level of
probability by LSD
ns not significant
* Significant at P < 0.05
** Significant at P < 0.01

สรุป
จากผลการแสดงออกของปาลมน้ํามันพันธุสุราษฎรธานี 2 ในชวงอายุ 7 ป ที่ปลูกในพื้นที่ดินเปรี้ยวจัด
ดวยระยะปลูกตางกัน 4 ระยะปลูก พบวา ระยะปลูก 13 x 11 x 11 เมตร มีผลผลิตทะลายตอตนสูงสุด สวนระยะ
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ปลูก 7 x 8.8 x 8.8 เมตร มีการเจริญเติบโตทางลําตน ความสูงเพิ่มของลําตนตอป ความยาวทางใบ ดัชนีพื้นที่ใบ
และใหผลผลิตตอไรสูงสุด อยางไรก็ตาม ในทั้ง 4 ระยะปลูก มีความสูงเฉลี่ย จํานวนทางใบเพิ่มตอป พื้นที่ใบ
น้ําหนักแหงใบ สัดสวนชอดอกเพศเมียตอชอดอกทั้งหมด (sex ratio) จํานวนทะลายสดตอตนตอป น้ําหนักตอ
ทะลายสด ไมแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ดังนั้น จึงควรมีการเก็บขอมูลตอไปในอนาคตอยางตอเนื่อง
เพราะปาลมน้ํามันเปนพืชที่ใหผลผลิตยาวนานตอเนื่องมากกวา 20 ป เพื่อเปนขอมูลสนับสนุนการตัดสินใจเลือก
ระยะปลูกที่เหมาะสมตอและคุมคาตอการลงทุนปลูกปาลมน้ํามันตอไป
กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณโครงการพัฒนาวิชาการ ศูนยเรียนรูวิจัยและถายทอดเทคโนโลยี การผลิตปาลมน้ํามันในเขต
พื้นที่ปลูก ใหม ภาควิชาพืชไรนา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ที่สนับสนุนทุน และอนุเคราะหสถานที่
และอุปกรณในการทดลอง
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มะนาวพันธุ์แป้นรําไพไม่ มีเมล็ดจากการฉายรังสีแกมมาแบบเฉียบพลัน
Seedless ‘Pan Rampai’ Lime from Acute Gamma Irradiation.
มนัสชญา สายพนัส1* เจนจิรา ดวงจิต1 และ สุรวิช วรรณไกรโรจน์ 1
Manuschaya Saipanus 1*, Janejara Duangjit 1 and Surawit Wannakrairoj1

บทคัดย่ อ

มะนาวที บริ โภคในปั จจุบนั มีข้อ ด้ อ ย คื อ จํานวนเมล็ ดค่อนข้ างมาก ผลมะนาวที ไม่มีเมล็ ดจึงเป็ นที
ต้ องการของผู้บริ โภค การฉายรังสีแกมมาแบบเฉียบพลัน (acute irradiation) ทีปริ มาณรังสี 0, 40, 60, 80, และ
100 เกรย์ เพือชักนําให้ เกิดลักษณะผลไม่มีเมล็ ด โดยนํากิงทีฉายรังสี ไปเสี ยบยอดบนต้ นตอส้ มโอแล้ วปลูกลง
แปลงทดลอง พบว่าปริ มาณรังสีทีทําให้ กิงมะนาวพันธุ์แป้นรํ าไพ รอดชีวิต 50 เปอร์ เซ็นต์ ภายหลังได้ รับรังสี 120
วัน LD50(120 d) คือ 61 เกรย์ เมืออายุประมาณ 2 ปี หลังจากการฉายรังสี ยอดมะนาวพันธุ์ แป้นรํ าไพ สามารถ
เจริ ญเติบโตได้ กงรุ
ิ ่น V2- V6 โดยพบต้ นซึงให้ ผลทีไม่มีเมล็ด จํานวน 8 ต้ น โดยเป็ นต้ นทีได้ รับรังสี 40 เกรย์ ในกิงรุ่น
V2- V6 จํานวน 6 ต้ น และต้ นทีได้ รับรังสี 60 เกรย์ ในกิงรุ่น V3 จํานวน 2 ต้ น เมือพิจารณาคุณภาพภายนอกของ
ผลเบืองต้ น พบว่าผลทีไม่มีเมล็ด มีลกั ษณะใกล้ เคียงกับผลปกติ

ABSTRACT
The commercial lime has an undesirable trait of having many seeds. The seedless lime fruit
is in demand of consumers. Acute gamma irradiation, 0, 40, 60, 80 and 100 Gy, was performed to
induce seedlessness in ‘Pan Rampai’ lime. The irradiated branches were grafted onto pomelo. It
was found that 50% lethal dose at 120 days after irradiation [LD50 (120 d)] for lime branch was 61 Gy.
Two years after irradiation, V2 - V6 branches were obtained. Among them, eight shoots produced
seedless fruits. They were 6 shoots from V2- V6 generation of 40 Gy treatment and 2 shoots from V3
generation of 60 Gy treatment. Preliminary observation revealed that both external and internal
qualities of the seedless fruits were resemble to the normal fruits.

Keywords: mutation, phenotypic change, LD50
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คํานํา

มะนาว (Citrus aurantifolia Swingle) เป็ นพืชเศรษฐกิจทีสําคัญของไทย จัดอยูใ่ นวงศ์ Rutaceae สกุล
Citrus มะนาวเป็ นผลไม้ ที ใช้ นํ า มาประกอบอาหารไทยได้ ห ลากหลายชนิ ดเป็ นที นิ ยมกัน ทัวประเทศด้ ว ย
ความจําเพาะของรสชาติและกลินของนําคันจากผลสดในการปรุ งแต่งอาหาร (นิรนาม, 2548) การรับประทาน
มะนาวยังช่วยให้ มีสุขภาพอนามัยดี เนืองจากมะนาวมีวิตามินซีและสารต้ านอนุมลู อิสระ (มงคล, 2536)
มะนาวแป้ นได้ รั บความนิ ยมจากผู้ บริ โภคและมี ความสํ า คัญทางเศรษฐกิ จและนิ ยมปลู กกัน อย่า ง
แพร่หลายทัวทุกภูมิภาคและสามารถปรับตัว เจริ ญเติบโต ออกดอกติดผลได้ ดีในสภาพแวดล้ อมและภูมิอากาศ
ของประเทศไทย จุดเด่นของมะนาวแป้นคือ กลิ นหอม ทรงผลแป้น เปลื อกบาง ผลดก แต่มีข้อเสี ยคือมีจํานวน
เมล็ดค่อนข้ างมาก เฉลีย 14.2 เมล็ดต่อผล (นิรนาม, 2555)
การใช้ เ ทคโนโลยี ด้า นการชัก นํ า ให้ เ กิ ด การกลายพัน ธุ์ (mutation) ทํ า ให้ พื ชไม่ มีเ มล็ ด ได้ ป ระสบ
ความสําเร็ จมาแล้ วในส้ มด้ วยการฉายรังสี (Froneman et al.,1996 ; ทรงพลและคณะ, 2549; มนทิรา และคณะ,
2551) การทดลองครังนีจึงเลือกใช้ วิธีการฉายรังสีแกมมาแบบเฉียบพลันเพือทําให้ มะนาวพันธุ์แป้นรํ าไพ ให้ ไม่มี
เมล็ด

อุปกรณ์ และวิธีการ

1. อัตราการรอดชีวิตและการแตกกิงของมะนาวพันธุ์แป้นรําไพหลังได้ รับรั งสีแกมมาแบบ
เฉียบพลัน
นํากิงมะนาวพันธุ์แป้นรํ าไพมาตัดให้ ยาว 15 เซนติเมตร จากปลายกิง มาฉายรังสีแกมมาแบบเฉียบพลัน
ในปริ มาณรังสี 0, 40, 60, 80 และ 100 เกรย์ ด้ วยเครื องฉายรังสี แกมมารุ่ น Mark-I (ใช้ Cesium-137 เป็ นแหล่ง
รั ง สี ) ซึ งมี อ ั ต รารั ง สี 3.73 เกรย์ / วิ น าที ณ ภาควิ ช ารั ง สี ป ระยุ ก ต์ แ ละไอโซโทป คณะวิ ท ยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จากนันกิงนํามาเสียบยอดบนต้ นตอส้ มโอ วางแผนการทดลองแบบ RCBD มี 5 ซํา
จํานวน 6 กิง/ซํา เมือกิงทีเสียบยอด อายุครบ 120 วัน นับจํานวนยอดทีเกิดใหม่ เพือคํานวณเป็ นเปอร์ เซ็นต์ของ
กิงมะนาวทีรอดชีวิต

% กิงทีรอดชีวิต =

จํานวนกิงทีรอดชีวิตจากการได้ รับรังสี
จํานวนกิงทังหมดทีฉายรังสี

X 100

2. ผลของการฉายรั งสีแกมมาแบบเฉียบพลันต่ อการไม่ มีเมล็ดในมะนาวพันธุ์แป้นรําไพ
ต้ นทีเสียบกิงเจริ ญเติบโต แตกกิงเป็ นรุ่ น V1 - V6 โดยทําการติดป้ายให้ กิงแต่ละรุ่ น เก็บข้ อมูลการติด
เมล็ด และคุณภาพของผลไม่มีเมล็ด ได้ แก่ นําหนักผล ขนาดผล ความหนาเปลื อก จํานวนเมล็ ด ปริ มาณนําคัน
และไตเตรทหาปริ มาณกรดซิตริ ก จนต้ นมีอายุ 2 ปี หลังฉายรังสี
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ผลและวิจารณ์

อัตราการรอดชีวิตและการแตกกิงของมะนาวพันธุ์แป้นรําไพหลังได้ รับรั งสี
จากการนํากิงมะนาวพันธุ์แป้นรํ าไพไปฉายรังสีแกมมาแบบเฉียบพลัน ปริ มาณ 0, 40, 60, 80, และ 100
เกรย์ แล้ วเสียบกิง บนต้ นตอส้ มโอ พบว่า กิงมะนาวทีไม่ผ่านการฉายรังสี มีอตั ราการรอดชีวิตหลังการฉายรังสี
120 วัน ไม่แตกต่างกับกิงพันธุ์ทีได้ รับปริ มาณรังสี 40 เกรย์ แต่การเพิมปริ มาณรังสี เป็ น 60, 80, และ 100 เกรย์
ทําให้ กิงรอดชีวิตลดลงเหลือเฉลีย 3.40, 2.20 และ 0.80 กิง/ซํา ตามลําดับ โดยกิงทีไม่ผ่านการฉายรังสี(control)
มีกิงทีแตกตาสูงสุด 3 กิง/ซํา แต่ไม่แตกต่างจากกิงทีได้ รับรังสี ปริ มาณ 40, 60 และ 80 เกรย์ ซึงมีกิงทีแตกตา
2.95, 1.65 และ 0.30 กิง/ซํา ตามลําดับ ขณะทีกิงทีได้ รับรังสี 100 เกรย์ ไม่มีการแตกตา (Table 1) ทังนีปริ มาณ
รังสีทีทําให้ กิงรอดชีวิต 50 เปอร์ เซ็นต์ทีอายุ 120 วัน หลังจากได้ รับรังสี หรื อ LD50ที 120 วัน คือปริ มาณรังสี 61
เกรย์ (Figure 1)
Table 1 Number of survival and sprouting shoots of irradiated ‘Pan Rampai’ lime, 120 days after
irradiation
Radiation
Number of
Number of
Survived
% sprouted branch
dose
irradiated branch
sprouted
1/
branch
(compared to control)
(Gy)
(branch)
branch1/
0
6
5.80 a2/
3.00 a2/
100
40
6
5.20 a
2.95 a
98.9
60
6
3.40 b
1.65 a
53.2
80
6
2.20 c
0.30 a
9.10
100
6
0.80 d
0.00 b
0.00
F-test
*
*
C.V.(%)
14.4
12.4
1/
means were transformed by square root x + 1 prior to statistical analysis
2/
means followed by a same letter in the same column was not significantly difference by LSD
* significant at P ≤ 0.05
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Figure 1 Percentage of shoots appearance ‘Pan Rampai’ lime at 120 days after acute irradiated with
different doses of gamma ray.
ผลของการฉายรั งสีแกมมาแบบเฉียบพลันต่ อการไม่ มีเมล็ดในมะนาวพันธุ์แป้นรําไพ
พบว่าต้ นจากกิงทีผ่านการฉายรังสี 40 เกรย์ มีผลมะนาวทีไม่มีเมล็ ดจํานวน 6 กิง ในรุ่ น V2-V5 และต้ น
จากกิงทีผ่านการฉายรังสี 60 เกรย์ มีผลมะนาวทีไม่มีเมล็ ด จํานวน 2 กิง ในรุ่ น V3 (Table 2 และ Figure2) ซึง
สอดคล้ อ งกับ รายงานของ Froneman et.al. (1996) ที พบว่า การฉายรั ง สี แ กมมา 30-70 เกรย์ กับส้ มโอ
ส้ ม เขี ยวหวาน และส้ มติ ด เปลื อ ก ได้ ต้ น ที ให้ ผ ลไม่ มี เ มล็ ด และทรงพล (2549) ได้ พบว่ า การนํ า กิ งพัน ธุ์
ส้ มเขียวหวานพันธุ์โชกุนไปฉายรังสีแกมมาแบบเฉียบพลัน พบว่าในรุ่น V3 ของต้ นทีผ่านการฉายรังสี 40 และ 80
เกรย์ ให้ ผลทีมีเมล็ดน้ อยลง
นอกจากนี สังเกตพบว่าผลจากต้ นทีไม่ได้ รับการฉายรังสี มีปริ มาณนําคันเฉลี ย 19.1 มิลลิ ลิตร ขณะที
ผลซึงไม่มีเมล็ดจากต้ นทีผ่านการฉายรังสี 40 เกรย์ มีปริ มาณนําคันเฉลีย 14.3 มิลลิลิตร และผลทีไม่มีเมล็ ดจาก
ต้ นซึงผ่านการฉายรังสี 60 เกรย์ มีปริ มาณนําคันเฉลีย 12.5 มิลลิลิตร ทังนีเปอร์ เซ็นต์กรดซิตริ กของผลจากต้ นซึง
ผ่านการฉายรังสีทกุ ปริ มาณรังสี มีคา่ เฉลีย 6.1-7.7 เปอร์ เซ็นต์ (Table 3) และยังสังเกตลักษณะภายนอกพบว่า
ผลจากต้ นทีไม่ได้ รับการฉายรังสี มีนําหนักผลเฉลีย 45.9 กรัม ความหนาเปลือก 1.80 มิลลิเมตร ขณะทีผลซึงไม่
มีเมล็ดจากต้ นทีผ่านการฉายรังสี 40 เกรย์ มีนําหนักผลเฉลี ย 36.5 กรัม ความหนาเปลื อก 1.10 มิลลิ เมตร และ
ผลที ไม่มีเ มล็ ดจากต้ น ซึงผ่า นการฉายรัง สี 60 เกรย์ มี นําหนักผลเฉลี ย 32.7 กรั ม ความหนาเปลื อ ก 1.20
มิลลิเมตร (Table 4) การฉายรังสีทําให้ ผลมะนาวมีขนาดเล็กลงเนืองจากปริ มาณรังสี ทําให้ เกิดการกลายพันธุ์
โดยการเปลี ยนแปลงสารพัน ธุ ก รรมที ควบคุ ม ลั ก ษณะต่ า งๆหรื อ ควบคุ ม กระบวนการต่ า งๆภายในพื ช
กลายพันธุ์ ซึงลักษณะกลายพันธุ์ทีเราได้ คือจํานวนเมล็ดต่อผลมะนาวน้ อยลง จํานวนเมล็ดต่อผลทีน้ อยลงส่งผล
ต่อขนาดผลมะนาว ซึงสอดคล้ องกับ สัมฤทธิ (2556) กล่าวว่า การขยายขนาดของผลนัน เป็ นผลมาจากการ
แบ่งตัวและการขยายขนาดของเซลล์ทีประกอบเป็ นเนือผล ซึงถูกควบคุมโดยฮอร์ โมนภายในผล คือ สารออกซิน
จิบเบอเรลลิน แลไซโตไคนิน แหล่งสร้ างฮอร์ โมนทีสําคัญภายในผลคือเมล็ ด จะสังเกตได้ ว่าผลทีมีเมล็ ดมักจะมี
ขนาดผลใหญ่กว่าผลทีไม่มีเมล็ด
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Table2 Number of seedless fruits from some irradiated ‘Pan Rampai’ lime shoots
Radiation
Number of
Number of
Fertile fruit
Seedless
Vegetation
Dose (Gy)
Tree
fruit Tree
number fruit number
20
0
Control
24
20
V2-V6
40
21
16
V2-V5
16
6
60
16
6
6
2
V3
80
7
1
V2
1
0
100
0
0
0
0
0
Table 3 Juice and citric acid content of seedless fruits of irradiated ‘Pan Rampai’ lime
Dose – plant
number

Vegetative
generation

Fruit number

Juice (ml)

0

2-6

40

19.1±4.1

7.30

40-1

5

1

6.80

6.80

2

2

10.7±2.1

6.80

3

1

14.9

7.50

4

2

14.7±2.3

7.50

40-5

5

1

9.40

7.10

40-7

2

4

17.1±3.6

6.80

40-12

4

4

15.4±2.8

6.40

40-13

6

1

9.00

6.10

40-14

3

1

18.0

7.00

60-3

3

1

11.9

7.70

60-4

3

2

13.1±4.5

7.50
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Table 4 The external qualities of seedless fruits of the irradiated ‘Pan Rampai’ lime
Dose – plant Stage of vegetative
Fruit weight Fruit diameter Peel thickness
Fruit number
(g)
(mm)
number
propagation
(mm)
0
2-6
40
45.9±8.3
43.2±4.0
1.3±0.2
40-1

5

1

34.9

39.9

1.33

2

2

29.3±7.0

37.3±4.3

0.85±0.1

3

1

36.7

41.1

0.78

4

2

34.8±9.1

41.2±4.8

0.78±0.1

40-5

5

1

26.8

36.4

0.94

40-7

2

4

50.5±4.6

45.8±1.1

1.2±0.2

40-12

4

4

34.2±4.8

40.0±2.0

1.23±0.2

40-13

6

1

31.2

40.0

1.94

40-14

3

1

49.6

45.8

1.07

60-3

3

1

31.9

38.9

1.25

60-4

3

2

33.5±7

36.4±2.8

1.14±0.1
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Figure 2 Normal (0 Gy) and seedless (40 Gy) fruits of ‘Pan Rampai’ lime;

สรุป

ปริ มาณรั งสี แกมมาทีทํา ให้ กิงมะนาวพัน ธุ์ แป้นรํ าไพรอดชีวิต 50 เปอร์ เซ็นต์ ภายหลังได้ รับรังสี แบบ
เฉียบพลัน 120 วัน LD50(120 d) คือ ปริ มาณรังสี 61 เกรย์ เมือต้ นอายุ 2 ปี หลังจากฉายรังสี พบต้ นทีให้ ผลทีไม่มี
เมล็ด จํานวน 8 ต้ น โดยเป็ นผลจากต้ นผ่านการฉายรังสี 40 เกรย์ ในกิงรุ่ น V2- V6 จํานวน 6 ต้ น และผลจากต้ น
ผ่านการฉายรังสี 60 เกรย์ ในกิงรุ่น V3 จํานวน 2 ต้ น
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คุณลักษณะและประสิทธิภาพในการยับยั้งเชื้อรากอโรคพืชของสารสกัดจากขุยมะพราวและปุย
น้ําสกัดจากขุยมะพราว
Characteristic and Fungus Phytopathogens Suppression Efficacy of Coir Pith Extract and
Coir Pith Compost Tea
ศศิธร กูสุวรรณวิจิตร1* สุดารัตน ตรีเพชรกุล2 และ แสงชัย เอกปทุมชัย2
Sasithorn Kusuwanwichid1* , Sudarut Tripetchkul2 and Saengchai Akeprathumchai2

บทคัดยอ
การศึกษาสนใจนําขุยมะพราวมาใชเปนวัตถุดิบในการผลิตสารยับยั้งการเจริญของจุลินทรียกอโรคพืช
การศึกษาแบงเปน 2 สวนคือ การศึกษาคุณลักษณะของสารสกัดจากขุยมะพราวและปุยน้ําสกัดจากขุยมะพราว
และการเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการยับยั้งเชื้อรากอโรคพืช ผลการศึกษา พบวา องคประกอบหลักในสาร
สกัดจากขุยมะพราว คือ สารประกอบฟนอลิกในรูปกรดแกลลิกซึ่งมีอยูประมาณ 531,250 มก./ล. ในขณะที่ปุยน้ํา
สกัดจากขุยมะพราว นอกจากมีสารประกอบฟนอลิกประมาณ 4,726 มก./ล. แลวยังตรวจพบกรดอินทรียและ
จุลินทรีย เมื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพการยับยั้งเชื้อรากอโรคพืช พบวา ทั้งสารสกัดจากขุยมะพราวและปุยน้ํา
สกั ด จากขุ ย มะพร า วสามารถยั บ ยั้ ง การเจริ ญ ของ Collectrotrichum
capsici,
Collectrotrichum
gloeosporioides และ Aspergillus niger แต ปุ ย น้ํ า สกั ด จากขุ ย มะพร า วมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพในการยั บ ยั้ ง ทั้ ง นี้
องคประกอบหลักที่มีผลตอการยับยั้งเชื้อรากอโรคพืชคือ สารประกอบฟนอลิกและกรดอินทรียชนิดตาง ๆ

ABSTRACT
This study focused on utilizing coir pith as raw material for producing antimicrobial substance
against plant pathogens. The study was divided into two parts: (i) characterization of coir pith extract
and coir pith compost tea and (ii) comparison of plant disease suppression efficacy. Results showed
that the main components of coir pith extract extracted were phenolic compounds, approximately
531,250 mg/l expressed as gallic acid, while those of the coir pith compost tea were organic acids
and microorganisms in addition to phenolic compounds (4,726 mg/l). The comparative study on
inhibitory efficacy against plant diseases revealed that coir pith extract and coir pith compost tea
could sufficiently inhibit the growth of Collectotrichum capsici, Collectotrichum gloeosporioides and
Aspergillus niger providing that coir pith compost tea was of higher inhibitory effectiveness than those
obtained with coir pith extract. In addition, the study also found that the principle components
effective against plant pathogenic fungi were total phenolic compounds and organic acids.
Keywords: coir pith, compost tea, plant pathogenic fungi, total phenolic compound
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คํานํา
ขุยมะพราวจัดวาเปนวัสดุเหลือทิ้งจากกระบวนการแปรรูปมะพราวที่เกิดขึ้นในขั้นตอนการตีเสนใย
มะพราวจากเปลือกมะพราว เสนใยที่ไดถูกนํามาใชในการผลิตที่นอน สวนขุยมะพราว แมมีการนํามาใชประโยชน
บาง เชน วัสดุปลูกตนไม แตยังคงเหลือทิ้งอยูในพื้นที่เปนจํานวนมาก ประเทศไทยในป พ.ศ. 2556 มีขุยมะพราว
เหลือทิ้งประมาณ 181,806 ตัน หรือคิดเปนรอยละ 18 ของปริมาณมะพราวทั้งหมด ขุยมะพราวมีสารประกอบ
จําพวกฟนอลิก (Phenolic compound) กลุมแทนนินเปนองคประกอบ (Joseph and Sarma, 1997) ซึ่ง
สารประกอบฟนอลิกที่สกัดไดจากพืชหลายชนิด มีฤทธิ์ในการยับยั้งแมลงและจุลินทรียกอโรคพืชได (Li et al.,
2010) เช น สารประกอบฟ น อลิ ก ที่ ส กั ด ได จ ากเมล็ ด ฝ า ยสามารถกํ า จั ด แมงมุ ม ศั ต รู พื ช (spider
mite:
Tetranychus urticae (Koch)) (Lege et al., 1995) การใชสารประกอบฟนอลิกกลุม gallic acid, cinnamic
acid, ferulic acid, และ chlorogenic acids ที่สกัดจากพืชสมุนไพรตาง ๆ สามารถยับยั้งเชื้อรา Fusarium sp.
ในเมล็ดถั่วเขียว (Chickpea : Cicer arietinum L.) (Chérif et al., 2007) เปนตน
การใชขุยมะพราวในการยับยั้งจุลินทรียที่กอโรคพืชนั้น การศึกษาที่ผานมาไดพบวาสารละลายที่ไดจาก
เปลือกมะพราวสามารถยับยั้งการเจริญของเสนใย (mycelial) ของจุลินทรียกอโรคในพืช ไดแก Phytophthora
sp., Fusarium solani, Sclerotinia sclerotiorum, Rhizoctonia sp., Cylindrocladium sp., Fythium sp. และ
Verticillium sp. (Hyder et al., 2009) อยางไรก็ตาม Hyder et al. (2009) รายงานวา การยับยั้งจุลินทรียกอโรค
นั้นมาจากเชื้อ Aspergillus terreus ที่ตรวจพบในเปลือกมะพราว มิไดมาจากองคประกอบของสารละลายอื่น ๆ
ในเปลือกมะพราว จึงควรไดมีการศึกษาวาสารสกัดจากขุยมะพราว ซึ่งมีสารประกอบฟนอลิกเปนองคประกอบ
สามารถยับยั้งการเจริญของเชื้อรากอโรคพืชไดหรือไม
ปุยน้ําสกัด (compost tea) หรือ น้ําสกัดจากปุยหมักอินทรียประกอบดวยจุลินทรียที่เปนประโยชน
สารอาหารตาง ๆ กรดอินทรีย ฮอรโมนพืช (Ingham, 2002) และสารยับยั้งจุลินทรียกอโรคในพืช (Henis et al.,
1984; Danon et al., 2007) และสารยับยั้งจุลินทรียกอโรคพืช ในรายงานวิจัยที่ผานมาพบวา ปุยน้ําสกัดสามารถ
นํามาใชเปนสารปองกันการเกิดโรคพืชหลายชนิด เชน โรคโคนเนาดําในตนขาว (Manandhar and Yami, 2008)
โรคราแปงและราสีเทาในผลมะเขือเทศ (Kone et al., 2010) และโรคราแปงในมันฝรั่ง (Lanthier, 2007) ทั้งนี้
ประสิทธิภาพของสารออกฤทธิ์ในปุยน้ําสกัดขึ้นอยูกับชนิดของวัตถุดิบหรือปุยหมักที่ใชในการผลิต (Weltzien,
1991) เชน ปุยน้ําสกัดจาก cow manure และ pine bark มีประสิทธิภาพการยับยั้งเชื้อ Xanthomonas
vesicatoria ไดดีกวาปุยน้ําสกัดจาก yard waste และ organic farm
จากเหตุผลดังกลาวการศึกษานี้จึงสนใจที่จะวิเคราะหองคประกอบสารสกัดจากขุยมะพราวและปุยน้ํา
สกัดจากขุยมะพราวและนําสารสกัดจากขุยมะพราวและปุยน้ําสกัดจากขุยมะพราวมาทดสอบในการยับยั้งเชื้อรา
กอโรคพืช 3 ชนิด ไดแก Collectrotrichum capsici, Collectrotrichum gloesporioides และ Aspergillus niger
ซึ่งเปนเชื้อรากอโรคที่เปนสาเหตุของโรคแอนแทรคโนสในพืชเศรษฐกิจของประเทศ (Than et al., 2008) และ
ศึกษาวาองคประกอบใดในน้ําสกัดที่มีผลตอการยับยั้งจุลินทรียกอโรค ทั้งนี้ขอมูลที่ไดจากการศึกษาสามารถใช
เปนฐานขอมูลเบื้องตนในการพัฒนาตอยอดการทําปุยน้ําสกัดจากวัตถุดิบชนิดอื่น ๆ ที่มีความเฉพาะเจาะจงตอ
ชนิดพืชและโรคพืชในอนาคต ซึ่งปุยน้ําสกัดที่ไดสามารถใชเปนสารทดแทนสารเคมีปองกันศัตรูพืชที่ตองนําเขา
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สาขาพืช

จากตางประเทศ นอกจากนี้ยังชวยเพิ่มมูลคาของขุยมะพราว และชวยลดปญหาดานสิ่งแวดลอมอันเกิดจากการ
ปลอยกองทิ้งไวของวัสดุดังกลาว

อุปกรณและวิธีการ
การทดลองนี้เปนแผนการทดลองเปนแบบสุมตลอด (Completely Randomized Design; CRD)
แบงเปน 2 ตํารับ คือ coir pith extract (TCPext) และ coir pith compost tea (TCTcp) ทําการทดลอง 3 ซํ้า
(replications)
ชุดทดลอง TCPext ประกอบดวย ขุยมะพราวโดยนําขุยมะพราวและน้ําประปา อัตราสวน 1:10 (โดย
น้ําหนัก) นําไปสกัดที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส เปนเวลา 2 ชั่วโมง แลวกรองสารละลายที่สกัดไดมาใชในการ
ทดลอง สวนชุดทดลอง TCTcp ประกอบดวย ขุยมะพราว น้ํา และกากน้ําตาล อัตราสวน 1:1:10 (โดยน้ําหนัก) บม
สวนผสมของวัตถุดิบดังกลาวโดยใหอากาศตลอดระยะเวลา ที่อุณหภูมิหอง เปนเวลา 24 ชัว่ โมง (ประยุกตจากวิธี
ของ Ingham, 2002) แลวนําสารสกัดจากขุยมะพราวและปุยน้ําสกัดมาตรวจวิเคราะหคุณภาพ ไดแก ไนโตรเจน
ทั้งหมด (Total nitrogen) ดวยวิธี Macro Kjeldahl method (AOAC, 1995) ปริมาณฟอสฟอรัส โดยใชวิธี
Ascorbic Acid Method ประยุกตจากวิธีของ Kuo (1996) ปริมาณโพแทสเซียมโดยใชวิธี Atomic Absorption
Spectrophotometer (AOAC, 1995) ปริมาณกรดอินทรีย โดยใช FID Gas Chromatrography รุน GC-143
ของบริษัท SHIMAZU และ ปริมาณ Phenolic compounds ดวยเทคนิค Folin-denis method (AOAC, 1990)
ปริมาณจุลินทรีย ไดแก แบคทีเรียทั้งหมด แลคติกแอซิดแบคทีเรีย รา ยีสต และ แอคติโนมัยซีส โดยใชเทคนิค
Plate count (Johnson and Case, 1989) ความเปนพิษตอพืช (Phytotoxicity test) โดยทําการทดสอบ Seed
germination test ดวยวิธี Top of Paper (ISTA, 1993) ซึ่งเมล็ดพืชที่ใชในการทดลอง ไดแก ผักกาดขาวปลี
(Brassica pekinensis) พิจารณาความเหมาะสมตอการนําไปใชในรูปของคา Germination index (GI) ที่
คํานวณจากคา %Relative seed germination และ %Relative root growth (Tiquia et al., 1996) การทดสอบ
ความสามารถในการยับยั้งจุลินทรียกอโรคโดยเทคนิค Agar Well Diffusion Assay (AWDA) (Parente et al.,
1995) จุลินทรียที่ใชในการศึกษาคือ Collectrotrichum capsici, C. gloesporioides และ Aspergillus niger
แลวนํามาทดสอบ
นอกจากนี้ทําการจําลองความเขมขนของกรดอินทรียที่ตรวจพบในชุดทดลอง
TCTcp
ความสามารถในการยับยั้งจุลินทรียกอโรคทั้ง 3 กลุม โดยเทคนิค AWDA (Parente et al., 1995)

ผลและวิจารณผลการทดลอง
สมบัติทางเคมีและจุลินทรียของสารสกัดจากขุยมะพราวและปุยน้ําสกัดจากขุยมะพราว (Table 1) พบวา
สารสกัดจากขุยมะพราวมีสารประกอบฟนอลิกที่วัดในรูป Gallic acid ในปริมาณที่สูงกวาปุยน้ําสกัดจากขุย
มะพราวอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) (Table 1) ทั้งนี้อาจเนื่องจากกระบวนการสกัดมีการใชความรอน จึง
ชวยในการสกัดสารประกอบฟนอลิกออกมาไดมากกวาการนําขุยมะพราวมาทําปุยน้ําสกัดที่ผานกระบวนการ
หมักที่อุณหภูมิหองเปนเวลา 24 ชั่วโมง ซึ่ง Israel et al. (2011) รายงานวา การสกัดขุยมะพราวดวยน้ําโดยใช
ความรอนที่อุณหภูมิ 60๐C ชวยเพิ่มความสามารถในการสกัดสารละลายจากขุยมะพราวได
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Table 1 Physico-chemical properties of coir pith extract and coir pith compost tea.
Parameter
Total phenolic compound
(as Gallic acid; mg/l)
Nutrients
Total nitrogen (% w/v)
Phosphorus (% w/v)
Potassium (% w/v)
Organic acids
Ethanol (mM)
Acetic acid (mM)
Butyric acid (mM)
Propionic acid (mM)

Coir pith extract
[TCPext]
0 hours
2 hours

Coir pith compost tea
[TCTcp]
0 hours
24 hours

188±21A,a

531,250±20219A,b

256±26B,a

4726±165B,b

0.01±0.00 A,a
0.01±0.00 A,a
0.11±0.00 A,a

0.01±0.00 A,a
0.01±0.00 A,a
0.13±0.00 A,a

0.26±0.00B,a
0.02±0.00B,a
0.30±0.00B,a

0.55±0.00B,b
0.03±0.00B,a
0.34±0.00B,a

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

84.50±0.70B,b
128.00±4.24B,b
44.50±4.95B,b
24.00±1.41B,b

Microorganisms population
Total bacteria (Log (cfu/ml))
Lactic acid bacteria (Log (cfu/ml))
Fungi (Log (cfu/ml))
Yeast (Log (cfu/ml))
Actinomycete (Log (cfu/ml))

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

3.95±0.02a
3.69±0.03a
3.90±0.02a
3.80±0.02a
3.17±0.04a

6.35±0.01b
5.54±0.02b
4.95±0.03b
5.26±0.03b
4.10±0.02b

Germination index (GI)

64.08±6.34A,a

63.15±7.26A,a

91.25±3.59B,a 153.12±5.21B,b

The capital letters signify multiple comparisons of means of different experiments at various fermentation times whereas the
lower case letters denote multiple comparisons of the same experiment at different time. The different letters imply statistically
significant difference at the confidence interval of 95%.

อยางไรก็ตามปุยน้ําสกัดจากขุยมะพราวที่ผานการหมักแบบใหอากาศ (Brewing) มีไนโตรเจน และ
Metabolite ตาง ๆ เชน กรดอินทรีย เอทานอล และ จุลินทรียชนิดตาง ๆ สูงกวาสารสกัดจากขุยมะพราว (Table
1) แสดงใหเห็นวา การนําขุยมะพราวมาผานการหมักแบบใหอากาศชวยเพิ่มปริมาณไนโตรเจนและกิจกรรมของ
จุลินทรียที่มีประโยชนในการสราง Metabolite ตาง ๆ เมื่อพิจารณาที่คา GI ซึ่งเปนคาที่บงบอกความเปนพิษตอ
พืช พบวา คา GI ของปุยน้ําสกัดจากขุยมะพราวมีคาสูงกวา GI ของ สารสกัดจากขุยมะพราวแสดงใหเห็นวา ปุย
น้ําสกัดจากขุยมะพราวมีความเปนพิษตอพืชนอยกวาสารสกัดจากขุยมะพราว ทั้งนี้อาจเนื่องจากปุยน้ําสกัด
จากขุยมะพราวมีปริมาณสารประกอบฟนอลิก (gallic acid) ในปริมาณที่ต่ํากวาในสารสกัดจากขุยมะพราว
ประมาณ 113 เทา ซึ่ง Stone (1894) รายงานวา สารประกอบฟนอลิกในขี้เลื่อย oak และ chestnut ที่ความ
เขมขนมากกวา 1% สงผลตอการยับยั้งการงอกของเมล็ดพืชใหรากพืช
330

การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครัง้ ที่ 56

MIC of the extract (mg/ml)
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Figure 1 The minimum inhibitory concentration (MIC) of coir pith extract (TCPext, ) and coir pith compost
tea (TCTcp, ). The data label over each column represents the diameter of inhibitory clear zone
(mm)
เมื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพของสารสกัดและปุยน้ําสกัดตอการยับยั้งจุลินทรียกอโรคพืชในดานขนาด
ของเสนผานศูนยกลางสวนใส (clear zone) และ คาความเขมขนต่ําสุดในการยับยั้ง (MIC) (ภาพที่ 1) พบวา
MIC ของ ปุยน้ําสกัดจากขุยมะพราว (20 μg/ml) ต่ํากวา สารสกัดจากขุยมะพราว (520 μg/ml) และขนาดเสน
ผานศูนยกลางของ clear zone ของเชื้อรากอโรคทั้ง 3 ชนิด ใน ปุยน้ําสกัดจากขุยมะพราว มีคามากกวา สาร
สกัดจากขุยมะพราว แสดงใหเห็นวา สารสกัดจากขุยมะพราวซึ่งองคประกอบหลักคือสารประกอบฟนอลิก และ
ปุยน้ําสกัดจากขุยมะพราวสามารถยับยั้งการเจริญของเชื้อรากอโรคพืชทั้ง 3 ชนิดได แตประสิทธิภาพในการ
ยับยั้งของปุยน้ําสกัดจากขุยมะพราวสูงกวาสารสกัดจากขุยมะพราว นอกจากนี้ยังพบวา ปุยน้ําสกัดจากขุย
มะพราว และสารสกัดจากขุยมะพราวมีประสิทธิภาพในการยับยั้ง C. capsici และ C. gloeosporioides ดีกวา
A. niger (p<0.05)
MIC of organic acids (x10-6 mg/ml)
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Figure 2 The minimum inhibitory concentration (MIC) of organic acids in coir pith compost tea. The data
label over each column represents the diameter of inhibitory clear zone (mm)
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นอกจากสารประกอบฟนอลิกที่มีผลตอการยับยั้งการเจริญของเชื้อรากอโรคแลว องคประกอบอื่น ๆ ใน
ปุยน้ําสกัดก็อาจมีฤทธิใ์ นการยับยั้งเชื้อโรคไดเชนกัน ซึ่งจากการจําลองความเขมขนของกรดอินทรียที่ตรวจพบใน
ปุยน้ําสกัดจากขุยมะพราว (Table 1) แลวนํามาทดสอบประสิทธิภาพการยับยั้งเชื้อรากอโรคพืช (Figure 2)
พบวา MIC ของกรดอินทรียรวมในการยับยัง้ การเจริญเติบโตของ C. capsici, C. gloeosporioides และ A.
niger มีคาประมาณ 0.006 μg/ml และ ขนาดของเสนผานศูนยกลางของ clear zone ที่มีขนาดมากกวา 5 มม.
ของเชื้อทั้ง 3 ชนิด มีคาประมาณ 6.10, 6.10 และ 6.05 mm. ตามลําดับ แสดงใหเห็นวากรดอินทรียในปุยน้ําสกัด
มีบทบาทในการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อจุลินทรียกอโรค ทั้งนี้ในการศึกษาที่ผานมา พบวา กรดอินทรียตาง
ๆ และเอทานอลนั้น ตางก็มฤี ทธิ์ในการยับยั้งเชื้อโรค โดยการเขาไปรบกวนหรือทําลายบริเวณผนังเซลลของเชื้อ
กอโรค (Biaèczyk et al., 1999) โดยประสิทธิภาพในการยับยั้งเชื้อรากอโรคทั้ง 3 ชนิดใกลเคียงกัน

สรุป
ขุยมะพราวที่ผานการสกัดโดยน้ํารอนมีองคประกอบหลักคือ สารประกอบฟนอลิก สวนปุยน้ําสกัด
จากขุยมะพราวที่ผานการหมัก นอกจากจะมีสารประกอบฟนอลิกเปนองคประกอบแลวยังมีกรดอินทรียชนิด
ตาง ๆ และจุลิ นทรี ยเ ปน องคป ระกอบ ซึ่ งปุ ยน้ํ า สกัด จากขุย มะพร า วสามารถยั บยั้ งการเจริ ญของเชื้ อ รา C.
capsici, C. gloeosporioides และ A. niger ไดดีกวาสารสกัดจากขุยมะพราว โดยกรดอินทรียมีบทบาทในการ
ยับยั้งการเจริญของเชื้อรากอโรคทั้งสามชนิด
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ฤทธิส์ ัมผัสและรมตายของน้ํามันหอมระเหยใบฝรัง่ ตอไรฝุนบาน
Contact and Fumigant Toxicity Activities of Psidium guajava L. Leaf Essential Oil
against Dermatophagoides pteronyssinus (Trouessart)
วนิดา อวมเจริญ1* และ เกตนสิรี ชุมภูอินทร1
Wanida Auamcharoen1*and Ketsiree Chumpooin1

บทคัดยอ
การศึกษาฤทธิ์สัมผัสและรมตายของน้ํามันหอมระเหยใบฝรั่งตอไรฝุนบานภายใตเงื่อนไขหองปฏิบัติการ
การศึกษาฤทธิ์สัมผัสตาย น้ํามันหอมระเหยแตละความเขมขนถูกหยดลงบนผิวดานในของกรงทดสอบไรฝุนบาน
กอนที่จะใชเปนภาชนะบรรจุไรฝุนบานเพื่อทดสอบ ระหวางการทดสอบฤทธิ์รมตาย น้ํามันหอมระเหยแตละความ
เขมขนถูกพนเขาไปในขวดแกวที่บรรจุไรฝุนทดสอบ ภายใตการทดสอบฤทธิ์สัมผัสตาย พบวาน้ํามันหอมระเหย
ความเขมขน 0.33 และ 0.27 ไมโครลิตร/ลูกบาศกเซนติเมตร เปนสารเหตุใหไรฝุนบานตายสะสม 100% ที่เวลา
24 และ 48 ชั่วโมง หลังการทดลอง ตามลําดับ โดยมีคา LC50 และ LC90 ที่เวลา 24 ชั่วโมง หลังการทดสอบ
เทากับ 0.04 และ 0.15 ไมโครลิตร/ลูกบาศกเซนติเมตร ตามลําดับ ในขณะที่ 0.02 ไมโครลิตร/ลูกบาศก
เซนติเมตร และ 0.07 ไมโครลิตร/ลูกบาศกเซนติเมตร คือ คา LC50 และ LC90 ตามลําดับ ที่เวลา 48 ชั่วโมง หลัง
การทดสอบ การทดสอบฤทธิ์รมตาย พบวาน้ํามันหอมระเหยความเขมขน 0.04 ไมโครลิตร/ลูกบาศกเซนติเมตร มี
ประสิทธิภาพในการฆาไรฝุนบานไดดีที่สุด โดยมีคา LC50 เทากับ 0.020 ไมโครลิตร/ลูกบาศกเซนติเมตร

ABSTRACT
The study on contact and fumigant toxicity activities of Psidium guajava L. leaf essential oil on
Dermatophagoides pteronyssinus under laboratory conditions was investigated. Study on contact
toxicity, each concentration of essential oil was applied onto the inside surface of house dust mite
tested cage before it was used to be a material for containing tested house dust mites while fumigant
toxicity study, each concentration of essential oil was sprayed into glass bottle containing tested
house dust mites. Under contact toxicity activity test, the results showed that essential oil at 0.33
μl/cm3 and 0.27 μl/cm3 caused 100% house dust mite accumulated mortality at 24 and 48 h after
application, respectively. The LC50 and LC90 values at 24 h after exposure were 0.04 μl/cm3 and 0.15
μl/cm3, respectively whereas 0.02 μl/cm3 and 0.07 μl/cm3 were recorded for LC50 and LC90 values,
respectively at 48 h after treatment. Under fumigant toxicity, the result demonstrated that essential oil
at 0.04 μl/cm3 was highly toxic (90% mortality) to house dust mites with LC50 value of 0.020 μl/cm3.
Key Words: dust mite, plant extract, guava, contact toxicity, fumigation
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คํานํา
ไรฝุนบาน Dermatophagoides pteronyssinus (Trouessart) เปนสิ่งมีชีวิตที่อยูในชั้นยอยเดียวกับเห็บ
(Subclass Acari) จัดอยูในวงค Pyroglyphidae เปนไรที่มีความสําคัญทางการแพทย เพราะเปนสาเหตุที่
กอใหเกิดโรคภูมิแพ ซึ่งมีสาเหตุมาจากมูลของไรฝุนบาน (ณัฐ, 2538) โดยในประเทศไทยมีไรฝุนที่มีความสําคัญ
อยู 2 ชนิด คือ D. pteronyssinus (Trouessart) และ D. farina (Hughes) (พิพัฒน และ นพมาศ, 2547)
การปองกันไรฝุนสวนมากมักใชสารสกัดจากธรรมชาติและวิธีการทางกายภาพ ซึ่งเปนวิธีที่มีความ
ปลอดภัยตอผูอยูอาศัยและสภาพแวดลอม (Kim et al., 2004) การนําสารสกัดจากพืชมาใชควบคุมไรฝุนชวย
ลดปญหาคาใชจายในการปองกันรักษา ซึ่งมีอัตราคาใชจายที่สูง น้ํามันหอมระเหยจากพืชถูกนํามาทดสอบ
ประสิทธิภาพในการกําจัดไรฝุนบาน เชน น้ํามันหอมระเหยจากพริกไทยดําสวนที่สกัดจากเปลือกผสมกับสวนที่
สกัดจากเนื้อใน อัตราสวน 7:3 ที่ความเขมขน 5% มีผลทําใหไรฝุนตาย 77.8% (อํามร และ จรงศักดิ์, 2551)
น้ํามันหอมระเหยจากใบและเปลือกของตนอบเชยไทย อบเชยศรีลังกา และอบเชยญวน ที่ความเขมขน 1% ฆา
ไรฝุนตาย 100% โดยน้ํามันหอมระเหยจากใบของอบเชยไทยมีประสิทธิภาพในการฆาไรฝุนมากที่สุด (LC50
เทากับ 0.246 μg/cm3) (จรงศักดิ์ และ อํามร, 2553) น้ํามันหอมระเหยกานพลู ที่ความเขมขน 1.2 μg/cm3 ฆา
ไรฝุนตาย 100% มีคา LC50 เทากับ 0.092 μg/cm3 (อํามร และคณะ, 2552) น้ํามันหอมระเหยจากกานพลูผสม
กับน้ํามันหอมระเหยจากอบเชยไทย อัตราสวน 3:1 ที่ระดับความเขมขน 0.84 μl/L มีประสิทธิภาพฆาไรฝุนตาย
100% มีคา LC50 เทากับ 0.424 μl/L (สาวิตรี และคณะ, 2558) น้ํามันหอมระเหยจากตะไครหอม และน้ํามัน
หอมระเหยจากใบชา ความเขมขน 0.8% มีประสิทธิภาพเทียบเทา 0.5% benzyl benzoate ซึ่งเปนหนึ่งในสาร
สังเคราะหที่ใชควบคุมไรฝุน (McDonald and Tovey, 1993)
ฝรั่งมีสารแทนนิน สามารถนําผล ใบ ราก มาทําเปนยารักษาโรค เชน ยาแกโรคทองเดิน โรคทองบิด แก
ปวดเบง ยาแกน้ําเหลืองเสีย ชวยดูดน้ําเหลือง น้ําหนอง (วิทย, 2548) นอกจากนี้ฝรั่งยังมี pectin ปริมาณสูงกวา
ในมะมวง (นิจศิริ และ พะยอม, 2534) ดอกและผลฝรั่งยังมีฤทธิ์ในการฆาเชื้อ Micrococcus pyogenes var.
aureus, Escherichia coli, Salmonella typhosa, Shigella dysenteriae และ Staphyllococcus aureus
น้ํามันหอมระเหยจากใบฝรั่งประกอบไปดวยสาร veridiflorol (34.4%), trans-caryophyllene (5.9%) (Khadhri
et al., 2014), β-caryophyllene (27.7%), α-pinene (14.7%), 1,8-cineole (12.4%) (Chen et al., 2007), dlimonene, eugenol, linalool, menthol, α-terpineol (กรมวิทยาศาสตรการแพทย, 2548) และ dimethyl
disulfide ซึ่งมีรายงานวาเปนพิษตอเพลี้ยไกแจ พาหะนําโรคกรีนนิ่งในพืชสกุลสม (Rouseff et al., 2008) น้ํามัน
หอมระเหยจากใบฝรั่งมีฤทธิ์ไลแมลงสาบ Blattella germanica (L.), Periplaneta americana (L.) และ
Neostylopyga rhombifolia (Stoll) ได 100, 95 และ 56.7% ตามลําดับ (Thavara et al., 2007) และยังมีฤทธิ์ไล
ยุงกนปลอง พาหะนําเชื้อมาลาเรีย (Rajkumar and Jebanesan, 2007)
น้ํามันหอมระเหยจากใบฝรั่งมีฤทธิ์ตอแมลงบางชนิด แตฤทธิ์ของน้ํามันหอมระเหยจากใบฝรั่งตอไรฝุนยัง
ไมมีการศึกษามากนัก โดย Oh et al. (2014) ไดรายงานไววาสารนี้ซึ่งเปนสารเคมีที่พบในน้ํามันหอมระเหยใบ
ฝรั่ง (Psidium cattleianum Sabine) ออกฤทธิ์เปนสารสัมผัสตอไรฝุนบาน ทําใหไรฝุนบานตาย 50% ที่ความ
เขมขน 0.47 μg/cm2 ที่เวลา 13.06 ชั่วโมง และยังออกฤทธิ์เปนสารรม ทําใหไรฝุนบานตาย 50% ที่ความเขมขน
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1.38 μg/cm2 ที่เวลา 7.22 ชั่วโมง และนิจศิริ และ พะยอม (2534) รายงานวาในน้ํามันหอมระเหยใบฝรั่งมีสาร
Eugenol เปนองคประกอบ ซึ่ง Kim et al. (2003) ไดรายงานวา Eugenol ที่พบในน้ํามันหอมระเหยกานพลู
(Eugenia caryophyllata Thunberg) สามารถฆาไรฝุนบาน D. pteronyssinus และ D. farina โดยมี
ประสิทธิภาพมากเมื่อทดสอบการรมในภาชนะปด ดังนั้นจึงมุงศึกษาประสิทธิภาพของน้ํามันหอมระเหยใบฝรั่งตอ
ไรฝุนบาน D. pteronyssinus เพื่อเปนแนวทางในการนําน้ํามันหอมระเหยใบฝรั่งมาใชทดแทนสารเคมีสังเคราะห
ที่ใชในการกําจัดไรฝุน เพื่อเพิ่มความปลอดภัยใหกับผูบริโภคและสิ่งแวดลอม

อุปกรณและวิธีการ
การเลี้ยงไรฝุนบานเพื่อใชในการทดสอบ
ไรฝุนบานที่ใชในการทดสอบไดรับความอนุเคราะหมาจากภาควิชาเทคโนโลยีการจัดการศัตรูพืช คณะ
เทคโนโลยี ก ารเกษตร สถาบั น เทคโนโลยี พ ระจอมเกล า เจ า คุ ณ ทหารลาดกระบั ง มาขยายพั น ธุ ต อ ภายใต
หองปฏิบัติการภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เตรียมอาหารเลี้ยงไรฝุนบาน ซึ่ง
ประกอบไปดวย อาหารหนูบดละเอียด จมูกขาวกลอง และยีสต อัตราสวนเทากับ 4:4:1 โดยน้ําหนัก (Insung
and Boczek, 1995) มาบดรวมกัน และใสลงในขวดเลี้ยงไรฝุนบาน และเตรียมน้ําเกลือเพื่อนําไปเทลงใน
โถดูดความชื้น (Desiccator) เพื่อรักษาความชื้นภายในโถดูดความชื้น ที่อุณหภูมิ 25±1 องศาเซลเซียส และ
ความชื้น 86±1%RH นําขวดเลี้ยงไรฝุนบานที่บรรจุไรฝุนบานและอาหารเลี้ยงไรฝุนบานไปวางไวในโถดูดความชื้น
เพื่อเลี้ยงไรฝุนบานไวใชในการทดสอบตอไป (อํามร และ จรงศักดิ์, 2551)
การสกัดน้ํามันหอมระเหยจากใบฝรั่ง
นําใบฝรั่งขี้นกไสแดง จาก ต.ทายาง อ.ทายาง จ.เพชรบุรี น้ําหนัก 200 กรัม ตัดใหเปนชิ้นเล็กๆ และลาง
ดวยน้ํากลั่น จากนั้นนําใบฝรั่งใสลงในขวดกนกลมของเครื่องสกัดน้ํามันหอมระเหย (Clevenger-type apparatus
) และเติมน้ํากลั่น ปริมาตร 3 ลิตร ใหทวมใบพืช สกัดที่อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส เปนระยะเวลา 8 ชั่วโมง เมื่อ
ครบ 8 ชั่ว โมง แยกสว นที่เ ปน น้ํา มัน หอมระเหยออกจากสว นที่ เปน น้ํา โดยการเติม โซเดี ยมซั ลเฟต (Sodium
sulphate) ลงในสวนผสมระหวางน้ํามันหอมระเหยและน้ํา เนื่องจากสารดังกลาวชวยในการดูดซับน้ําไดดี จึงทํา
ใหงายตอการแยกน้ํามันหอมระเหยออกจากน้ําที่ปนมาขณะสกัด เก็บน้ํามันหอมระเหย (0.7 มิลลิลิตร) ไวในขวด
แกวสีชาขนาดเล็ก (glass vial) ปดฝาใหสนิท นําไปเก็บไวในตูเย็นที่อุณหภูมิ 10 องศาเซลเซียส จนกวาจะนําไป
ทดสอบตอไป (ดวงสมร และคณะ, 2554)
การทดสอบประสิทธิภาพของน้ํามันหอมระเหยใบฝรั่งตอไรฝุนบาน
การทดสอบประสิ ทธิ ภ าพในการเป น สารสั ม ผัส ของน้ํา มัน หอมระเหยใบฝรั่ง ตอ ไรฝุ นบ า น
(Contact Test)
นําน้ํามันหอมระเหยใบฝรั่ง 100% มาเจือจางดวยเอทานอล ใหไดความเขมขน 0.5, 1, 1.5, 2 และ
2.5% (v/v ) หรือเทียบเทา (0.07, 0.13 0.20, 0.27 และ 0.33 μl/cm3) ตัดกระดาษสีดําและกระดาษกรองใหเปน
รูปสี่เหลี่ยมผืนผา นํากระดาษสีดําที่ตัดเปนรูปสี่เหลี่ยมผืนผามาทากาวแลวติดลงบนสวนลางของกรงทดสอบไร
ฝุนบาน (ขนาดเสนผานศูนยกลาง 2 เซนติเมตร สูง 1.2 เซนติเมตร) วางกรงทดสอบไรฝุนบานทิ้งไวเพื่อรอกาว
แห ง สนิท นํ า กรงทดสอบไรฝุน บ า นที่ก าวแหง สนิ ทแล ว มาวางเรีย งกั น ลงบนจานเพาะเลี้ ย งเชื้ อ (Petri-dish)
จากนั้นเขียนสัญลักษณบนจานเพาะเชื้อ แยกเปน 2 สวน คือ ชุดทดลอง และ ชุดควบคุม (Control) แลวใชโม
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โครปเปต หยดตัวทําละลายคือ เอทานอล ปริมาตร 50 ไมโครลิตร ลงบนกรงทดสอบไรฝุนบาน ในสวนที่เปนชุด
ควบคุม (Control) แลวปลอยกรงทดสอบไรฝุนบานทิ้งไวใหแหงประมาณ 40 นาที เพื่อใหตัวทําละลายระเหย
ออกไป หยดน้ํามันหอมระเหยใบฝรั่งแตละความเขมขน ปริมาตร 50 ไมโครลิตร ลงบนกรงทดสอบไรฝุนบานใน
สวนที่เปนชุดทดลอง และปลอยทิ้งไวใหแหง ประมาณ 40 นาที จากนั้นใชพูกันนําไรฝุนบานจากแหลงเพาะเลี้ยง
มาวางลงในกรงทดสอบไรฝุนบานภายใตกลอง Stereo (ไรฝุนบานจํานวน 10 ตัว/กรงทดสอบ, 12 กรงทดสอบ/1
กรรมวิธี) ทากาวบริเวณปากกรงทดสอบไรฝุนและนํากระดาษกรองที่ตัดเปนรูปสี่เหลี่ยมผืนผาไวมาติดลงใน
สวนบนของกรงทดสอบไรฝุนบานใหแนบสนิท นํากรงทดสอบไรฝุนบานไปเก็บไวในโถดูดความชื้น วางแผนการ
ทดลองแบบ CRD (Completely Randomized Design) มี 12 ซ้ํา บันทึกจํานวนไรฝุนบานที่ตายในแตละกรง
ทดสอบที่เวลา 24 และ 48 ชั่วโมง หลังการทดสอบ
การทดสอบประสิ ท ธิ ภ าพในการเป น สารรมของน้ํ า มั น หอมระเหยใบฝรั่ ง ต อ ไรฝุ น บ า น
(Fumigant Test)
นําน้ํามันหอมระเหยใบฝรั่ง 100% มาเจือจางดวยเอทานอล ใหไดความเขมขน 0.5, 1, 1.5, 2 และ
2.5% (v/v ) หรือเทียบเทา (0.007, 0.015 0.022, 0.03 และ 0.04 μl/cm3) ตัดกระดาษสีดําและกระดาษกรองให
เปนรูปสี่เหลี่ยมผืนผา นํากระดาษสีดําที่ตัดเปนรูปสี่เหลี่ยมผืนผามาทากาวแลวติดลงบนสวนลางของกรงทดสอบ
ไรฝุนบาน วางกรงทดสอบไรฝุนบานทิ้งไวเพื่อรอใหกาวแหงสนิท ใชพูกันนําไรฝุนบานจากแหลงเพาะเลี้ยงมาวาง
ลงในกรงทดสอบไรฝุนบานภายใตกลอง Stereo (ไรฝุนบานจํานวน 10 ตัว/กรงทดสอบ, 12 กรงทดสอบ/1
กรรมวิธี) ทากาวบริเวณปากกรงทดสอบไรฝุนบานและนํากระดาษกรองที่ตัดเปนรูปสี่เหลี่ยมผืนผามาติด นํากรงที่
บรรจุไรฝุนบานแลวไปวางเรียงกันภายในขวดแกวขนาดเสนผานศูนยกลาง 8 เซนติเมตร สูง 20 เซนติเมตร เขียน
สัญลักษณบนขวดแกวแยกเปน 2 ชุด คือ ชุดทดลอง และ ชุดควบคุม (Control) ใชโมโครปเปต ดูดตัวทําละลาย
คือ เอทานอล หรือน้ํามันหอมระเหยใบฝรั่งแตละความเขมขน ปริมาณ 1500 ไมโครลิตร และใชหัวพนน้ําหอมพน
ตัวทําละลายหรือน้ํามันหอมระเหยใบฝรั่งเขาไปในขวดแกวที่เปนชุดควบคุม (Control) หรือชุดทดลอง ตามลําดับ
จากนั้นทากาวลงบนปากขวดแกวและปดดวยกระดาษกรอง วางแผนการทดลองแบบ CRD (Completely
Randomized Design) มี 12 ซ้ํา บันทึกจํานวนไรฝุนบานที่ตายในแตละกรงทดสอบ ที่เวลา 24 ชั่วโมง หลังการ
ทดสอบ
การวิเคราะหขอมูล
นําขอมูลที่ไดทั้งหมดมาวิเคราะหความแปรปรวนทางสถิติ (Analysis of Variance, ANOVA)
เปรียบเทียบคาเฉลี่ยของแตละกรรมวิธีดวย DMRT (Duncan’s new multiple range test) ที่ระดับความเชื่อมั่น
95% (p<0.05) และคํานวณคา LC50 และ LC90 โดยการวิเคราะห Probit ภายใตโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS
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ผลและวิจารณผลการทดลอง
การศึกษาประสิทธิภาพในการเปนสารสัมผัสตายของน้ํามันหอมระเหยใบฝรั่งตอไรฝุนบานในระดับ
ความเขมขนที่แตกตางกัน (Table 1) พบวาที่เวลา 24 ชั่วโมง หลังการทดสอบ ความเขมขน 2.5% (v/v) ฆาไรฝุน
บานตาย 100% รองลงมาคือความเขมขน 2% ฆาไรฝุนบานตาย 96.0% และความเขมขน 1.5% ฆาไรฝุนบาน
ตาย 93.3% ซึ่งเปอรเซ็นตการตายของไรที่สัมผัสน้ํามันหอมระเหยทั้ง 3 ความเขมขนนี้ ไมแตกตางกันทางสถิติ
อยางมีนัยสําคัญ โดยที่เวลา 24 ชั่วโมง มีคา LC50 และ LC90 เทากับ 0.303% (0.04 μl/cm3) และ 1.162% (0.15
μl/cm3) ตามลําดับ และที่เวลาชั่วโมง 48 หลังการทดสอบ พบวา ความเขมขน 2.0 และ 2.5% ฆาไรฝุนบานตาย
สะสม 100% ความเขมขน 1.5% ฆาไรฝุนบานตายสะสม 98.3% ซึ่งเปอรเซ็นตการตายนี้ไมแตกตางจาก
เปอรเซ็นตการตายของไรที่สัมผัสน้ํามันหอมระเหยความเขมขน 1 และ 2% อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ โดยที่เวลา
48 ชั่วโมง มีคา LC50 และ LC90 เทากับ 0.177% (0.02 μl/cm3) และ 0.503% (0.07 μl/cm3) ตามลําดับ
การศึกษาประสิทธิภาพในการเปนสารรมตายของน้ํามันหอมระเหยใบฝรั่งตอไรฝุนบานในระดับความ
เขมขนที่แตกตางกัน (Table 2) พบวาที่เวลา 24 ชั่วโมง หลังการทดสอบ ความเขมขน 2.5% ฆาไรฝุนบานตาย
สูงสุด 90% โดยที่ เ วลา 24 ชั่ ว โมง มีคา LC50 เท า กั บ 1.363% (0.02 μl/cm3)
จากผลการศึกษาพบไรฝุนบานตายมากกวา 70 และ 85% หลังจากสัมผัสน้ํามันหอมระเหยชวงความ
เขมขน 0.5-2.5% (0.07-0.33 μl/cm3) เปนเวลานาน 24 และ 48 ชั่วโมง ตามลําดับ และไรฝุนบานตายมากกวา
50% หลังจากถูกรมดวยน้ํามันหอมระเหยชวงความเขมขน 1.5-2.5% (0.022-0.04 μl/cm3) เปนเวลานาน 24
ชั่วโมง ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากในน้ํามันหอมระเหยใบฝรั่งที่ใชทดสอบในครั้งนี้อาจมีสารเคมีบางชนิดที่ออกฤทธิ์เปน
สารสัมผัสและสารรมตอไรฝุนบาน เชน β-caryophyllene ซึ่ง Oh et al. (2014) ไดรายงานไววาสารนี้ซึ่งเปน
สารเคมีที่พบในน้ํามันหอมระเหยใบฝรั่ง (Psidium cattleianum Sabine) ซึ่งออกฤทธิ์เปนสารสัมผัสตอไรฝุนบาน
ทําใหไรฝุนบานตาย 50% ที่ความเขมขน 0.47 μg/cm2 ที่เวลา 13.06 ชั่วโมง และยังออกฤทธิ์เปนสารรม ทําใหไร
ฝุนบานตาย 50% ที่ความเขมขน 1.38 μg/cm2 ที่เวลา 7.22 ชั่วโมง ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยในครั้งนี้ที่น้ํามัน
หอมระเหยใบฝรั่ง P. guajava ออกฤทธิ์เปนสารสัมผัสและสารรมทําใหไรฝุนบานตายไดเชนเดียวกับน้ํามันหอม
ระเหยใบฝรั่ง P. cattleianum ทั้งนี้อาจจะเปนไปไดที่น้ํามันหอมระเหยใบฝรั่งที่ใชศึกษาในครั้งนี้มี βcaryophyllene เปนองคประกอบ และออกฤทธิ์ตอไรฝุนบาน ขณะที่นิจศิริ และ พะยอม (2534) รายงานวาใน
น้ํามันหอมระเหยใบฝรั่งมีสาร Eugenol เปนองคประกอบ ซึ่ง Kim et al. (2003) พบวา Eugenol ที่พบในน้ํามัน
หอมระเหยกานพลู (Eugenia caryophyllata Thunberg) สามารถฆาไรฝุนบาน D. pteronyssinus และ D.
farina และมีประสิทธิภาพมากเมื่อทดสอบการรมในภาชนะปด ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยในครั้งนี้ที่พบวา
น้ํามันหอมระเหยใบฝรั่งมีประสิทธิภาพในการเปนสารรมในภาชนะปด ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการออกฤทธิ์รมตาย
ของ Eugenol ที่อาจเปนองคประกอบของน้ํามันหอมระเหยใบฝรั่งที่นํามาสกัดในครั้งนี้ จากผลการวิจัยที่ไดจะ
เห็นไดวาน้ํามันหอมระเหยใบฝรั่งมีศักยภาพที่จะนํามาพัฒนาใหอยูในรูปสูตรตนตํารับที่สามารถนํามาใชเปนสาร
ควบคุมไรฝุนบานได อาจจะเปนสวนผสมของผลิตภัณฑซักทําความสะอาดเครื่องนอน ที่งายตอการนําไปใชงาน
ซึ่งน้ํามันหอมระเหยใบฝรั่งเปนสารจากธรรมชาติ ใชทดแทนสารเคมีสังเคราะห ไมทําลายสิ่งแวดลอม และยัง
ปลอดภัยตอผูใชงาน
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จากการศึกษาประสิทธิภาพของน้ํามันหอมระเหยใบฝรั่งตอไรฝุนบาน D. pteronyssinus พบวาน้ํามัน
หอมระเหยใบฝรั่งมีประสิทธิภาพในการเปนสารสัมผัสโดยฆาไรฝุนบานตายสูงสุด 100% ที่ความเขมขน 2.5%
(0.33 μl/cm3) และ 2.0% (0.27 μl/cm3) ในเวลา 24 และ 48 ชั่วโมง ตามลําดับ มีคา LC50 เทากับ 0.303% (0.04
μl/cm3) และ 0.177% (0.02 μl/cm3) ที่เวลา 24 และ 48 ชั่วโมง ตามลําดับ และมีคา LC90 เทากับ 1.162% (0.15
μl/cm3) และ 0.053% (0.07 μl/cm3) ที่เวลา 24 และ 48 ชั่วโมง ตามลําดับ ทั้งนี้น้ํามันหอมระเหยใบฝรั่งยังมี
ประสิทธิภาพในการเปนสารรมโดยฆาไรฝุนบานตายสูงสุด 90% ที่ความเขมขน 2.5% (0.04 μl/cm3) มีคา LC50
เทากับ 1.363% (0.02 μl/cm3)
Table 1 Contact toxicity of Psidium guajava L. essential oil on Dermatophagoides pteronyssinus
(Trouessart) at 24 and 48 h after treatment
Concentration % (μl/cm3)
Contact toxicity (Mean±SE)1/
Time after treatment (h)
24
48
0.5 (0.07)
72.0±5.1 c
89.0±3.4 c
1 (0.13)
83.0±3.1 b
93.3±2.8 bc
1.5 (0.20)
93.3±3.3 a
98.3±1.1 ab
2 (0.27)
96.0±1.5 a
100.0±0.0 a
2.5 (0.33)
100.0±0.0 a
100.0±0.0 a
13.736
F(4,55)
5.517
P
<0.01
0.001
3
0.303 (0.04)
0.177 (0.02)
%LC50(μl/cm )
%LC90(μl/cm3)
1.162 (0.15)
0.503 (0.07)
1/
Means±SE within the same column followed by the same letters are not significantly different (P =
0.05; DMRT)

กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณภาควิชาเทคโนโลยีการจัดการศัตรูพืช คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง ที่ใหความอนุเคราะหไรฝุนบาน เพื่อนํามาขยายพันธุและใชทดสอบในการศึกษา
ครั้งนี้
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Table 2 Fumigant toxicity of Psidium guajava L. essential oil on Dermatophagoides pteronyssinus
(Trouessart) at 24 h after treatment
Fumigant toxicity (Mean±SE)1/
Concentration % (μl/cm3)
0.5 (0.007)
10.0±2.6 d
1.0 (0.015)
38.3±4.7 c
1.5 (0.022)
51.7±6.1 b
2.0 (0.03)
55.8±2.9 b
2.5 (0.04)
90.0±3.9 a
70.920
F(4,55)
P
<0.01
1.363 (0.02)
%LC50(μl/cm3)
1/
Means±SE within the same column followed by the same letters are not significantly different (P =
0.05; DMRT)
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การเปรียบเทียบการเจริญเติบโต ผลผลิตและลักษณะประจําพันธุบางประการ
ของมะขาม 19 พันธุ
Comparison on Growth, Yield and Some Characteristics of 19 Cultivars of Tamarind
(Tamarindus indica Linn.)
เรืองศักดิ์ กมขุนทด 1* พินิจ กรินทธัญญกิจ1 และกวิศร วานิชกุล2
Ruangsak Komkhuntod1*, Pinit Karintanyakit1 and Kawit Wanichkul2

บทคัดยอ
การเปรียบเทียบการเจริญเติบโต ผลผลิตและลักษณะประจําพันธุบางประการของมะขาม 19 พันธุอายุ
5 ปหลังปลูก ในสถานีวิจัยปากชอง ระหวางเดือนเมษายน 2557–มีนาคม 2558 วางแผนการทดลองแบบ CRD
จํานวน 19 ทรีทเมนต ทรีทเมนตละ 5 ซ้ํา พบวาการเจริญเติบโตของลําตนและผลผลิตมีความแตกตางกันทาง
สถิติอยางมีนัยสําคัญยิ่ง พันธุสระแกวมีเสนผาศูนยกลางลําตนเฉลี่ยสูงสุด 21.25 เมตรและมีความกวางทรงพุม
เฉลี่ยสูงสุด 6.16 เมตร พันธุส ะทิงพระมีความสูงของตนเฉลี่ยมากที่สุด 5.96 เมตร พันธุฝกตรงมีผลผลิตเฉลี่ย
สูงสุด 38.64 กิโลกรัมตอตน สวนลักษณะที่เปรียบเทียบคือ ผิวเปลือกของลําตนแบงออกไดเปน 2 กลุมคือกลุม
ของมะขามหวานผิวเปลือกคอนขางเรียบ 5 พันธุและกลุมที่เปนมะขามเปรีย้ วผิวเปลือกจะเปนรองลึก 14 พันธุ สี
ของยอดออนแยกออกเปน 2 กลุมสีคือกลุมยอดสีแดงอมชมพูมีจาํ นวน 13 พันธุกับกลุมยอดสีเขียวออนจํานวน 6
พันธุ สีของกลีบเลี้ยงแยกออกเปน 2 กลุมสีคือกลุมกลีบสีแดงอมชมพูมจี ํานวน 13 พันธุกบั กลุมกลีบสีเหลืองอม
เขียวจํานวน 6 พันธุ

ABSTRACT
The comparative study on growth, yield and some characteristics of nineteen tamarind
cultivars at 5 years old was studied. All cultivars were grown at Pakchong Research Station during
April 2014 - March 2015. The experiment was designed in completely randomized design with 19
treatments, 5 replications per treatment. The results revealed that growth and yield of nineteen
tamarind cultivars were significantly different. Sakaew cultivar was the highest average of stem
diameter 21.25 centimeters and was the highest average of canopy diameter 6.16 meters. Sathingpra
cultivar was the highest average of height 5.96 meters. Fuktrong cultivar had the highest yield 38.64
kilograms per plant. The trunk surface can be identified into 2 groups, five cultivars of sweet tamarind
group were smooth, were as thirteen cultivars of sour tamarind group were grooved. The color of
shoot tip of thirteen cultivars was in Red Group and six cultivars was in Green Yellow Group. The
color of sepals of thirteen cultivars was in Red Group and six cultivars was in Yellow Green Group.
Key Words: tamarind, characteristic, comparison, growth, yield
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คํานํา
มะขาม Tamarindus indica Linn. (Hickey and King, 2000) เปนพืชวงศถั่วอายุหลายปประเภทยืน
ตันที่มีพุมขนาดใหญมีความสูงไดถึง 30 เมตร มีแหลงกําเนิดเปนพืชพื้นเมืองของแอฟริกาบริเวณอบีสเนียจนถึง
บริเวณลุมน้ําแซมเบไซในประเทศอินเดียตอนไต (Salunke and Dejai, 1984) ผลิตผลมะขามเปนที่ตองการของ
ตลาดทั้งในและตางประเทศ โดยมีแนวโนมเพิ่มมากขึ้นทุกป (กรมสงเสริมการเกษตร, 2549)
พันธุมะขามที่ปลูกเปนการคาในประเทศไทยสามารถแบงกลุมตามรสชาติไดเปน 2 กลุม คือมะขาม
หวานและมะขามเปรี้ยว (ประเสริฐ, 2522) ปจจุบันมีพันธุมะขามหวานมากกวา 20 พันธุ เชนพันธุหมื่นจง ศรี
ชมพู ประกายทอง ขันตี สีทอง น้ําผึ้ง ปลาดุก ขุนสรรพ และนาทรายเปนตน (ดีพรอม, 2533) โดยมีผูรายงาน
และศึกษาที่มาและลักษณะประจําพันธุเบื้องตนบางแลวเชนพันธุหมื่นจง และสีทอง (สุรพงษ และจิตกร, 2534)
พันธุศรีชมพู ขันตีและประกายทอง (ธวัชชัย และศิวาพร, 2542) พันธุประกายทอง ขันตี สีทอง ศรีชมพู และหมื่น
จง (สุรีวรรณ, 2549) สวนมะขามเปรี้ยวพบวามีรายงานลักษณะประจําพันธุ 5 พันธุ คือพันธุปากชอง 1 พระเจา
ตาก เบอร 11 ฤทธิศร และศรีปากชอง (กวิศร และคณะ, 2552) และมีพันธุปลูกอีกจํานวนมากที่พบวามีการ
ปลูกแตยังไม มีรายงาน
ซึ่ งพันธุตางๆคาดวาเกิดจากการผสมเกสรตามธรรมชาติแลวมีการกระจายตั ว
(segregate) จากพันธุพื้นเมืองดั้งเดิมคือมะขามกระดานและมะขามขี้แมว จึงควรตองศึกษาลักษณะประจําพันธุ
การเจริญเติบโต และผลผลิตของพันธุมะขามที่เกษตรกรปลูกเชิงการคา ซึ่งเรืองศักดิ์ และคณะ (2557) ได
รายงานไวเมื่ออายุ 4 ปหลังปลูกจํานวน 19 พันธุ ซึ่งเปนมะขามหวาน 5 พันธุและมะขามเปรี้ยว 14 พันธุ แต
เนื่องจากมะขามเปนพืชอายุยืนนานอายุของการเจริญพันธุชารวมทั้งมีความแปรปรวนเรื่องผลผลิตเชนการออก
ดอกติดฝกปเวนป จึงตองเปรียบเทียบลักษณะประจําพันธุ การเจริญเติบโต และผลผลิตเพิ่มเติมเปนปที่ 5 หลัง
ปลูกเพื่อใหไดขอมูลที่สมบูรณขึ้น อันจะเปนประโยชนในการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต การคัดเลือกพันธุเพื่อ
แนะนําเกษตรกร และการปรับปรุงพันธุตอไป

อุปกรณและวิธีการ
พันธุที่ใชในการศึกษา
ตนมะขามจํานวน 19 พันธุ พันธุละ 5 ตนที่ปลูกระยะ 4x8 เมตร อายุ 5 ปหลังปลูก ในแปลงรวบรวม
พันธุมะขามของสถานีวิจัยปากชอง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร โดยแยกเปนมะขามหวาน 5 พันธุคือ สีทอง หมื่น
จง ประกายทอง ศรีชมภู และขันตี มะขามเปรี้ยว 14 พันธุคือ พระเจาตาก ปากชอง 3 ดกกิ่งหัก สะทิงพระ อินทร
ปากชอง 4 ปากชอง 5 กระดาน ไชยโกมินทร สระแกว ฝกตรง ฤทธิศร หนองสาหราย และปากชอง 1
การปฏิบัติดูแลรักษา
การให น้ํ า ดํ า เนิ น การสั ป ดาห ล ะครั้ ง ครั้ ง ละ 200 ลิ ต รต อ ต น เฉพาะในช ว งเร ง ออกดอกและการ
เจริญเติบโตของฝก กําจัดวัชพืชโดยใชสารเคมีฉีดพนเดือนละครั้ง การใหปุยโดยใชปุยเคมีรวมกับปุยอินทรีย เชน
ใสมู ลไกตนละ 20 กิ โลกรัม รว มกับ ปุย สูตร 16-16-8 อัตรา 1.0 กิโ ลกรัมต อต นในชว งเร งการออกดอก(เดือ น
เมษายน) ปุยสูตร 15-15-15 อัตรา 1.0 กิโลกรัมตอตนในชวงการเจริญเติบโตของฝก(เดือนมิถุนายน) ปุยสูตร
13-13-21 อัตรา 1.0 กิโลกรัมตอตนในชวงฝกเริ่มแกเมล็ดเริ่มเปลี่ยนสี(เดือนตุลาคม) (ชูศักดิ์, 2544) การปองกัน
กําจัดโรคและแมลงโดยการฉีดพนสารเคมีตามอาการของโรคและชนิดแมลงที่พบตามอัตราที่แนะนํา และเก็บ
เกี่ยวเมื่อฝกสุกทั้งฝกโดยทยอยเก็บทีละฝก
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การเก็บขอมูล
เริ่มเก็บฝกสุกตั้งแตเดือนธันวาคม 2557 – มีนาคม 2558 แลวเก็บขอมูลดังนี้คือ
1) ลักษณะตนคือ เสนผาศูนยกลางลําตนเหนือพื้นดิน 15 เซนติเมตร (เซนติเมตร)
เสนผาศูนยกลางทรงพุมบริเวณที่กวางที่สุด (เมตร) และความสูงของตนจากโคนถึงปลายยอด (เมตร)
2) ผลผลิตฝกสุกตอตน โดยการชั่งน้ําหนัก (กิโลกรัม)
3) ลักษณะประจําพันธุ (characteristics) ไดแก ลักษณะผิวเปลือกของลําตน สีของยอดออน
และสีกลีบเลี้ยงของดอก (เทียบสีดวยแผนเทียบสีของ The Royal Horticultural Society)
การวางแผนการทดลอง
วางแผนการทดลองแบบ completely randomized design (CRD) มี 5 ซ้ํา(ซ้ําละ 1 ตน) วิเคราะห
ความแปรปรวนของขอมูล และเปรียบเทียบคาเฉลี่ยดวยวิธี DMRT

ผลและวิจารณผลการทดลอง
ปริมาณผลผลิต
พบวามะขามพันธุเปรียบเทียบออกดอกและติดฝกเพิ่มมากขึ้น โดยในกลุมพันธุของมะขามเปรี้ยวจะให
ผลผลิตสูงกวากลุมพันธุมะขามหวานซึ่งใหผลผลิตนอยมาก สอดคลองกับรายงานผลในปที่ 4 ซึ่งเปนปแรกที่
มะขามเริ่มใหผลผลิตโดยมีการออดอกและติดฝกไดทุกพันธุในแตในกลุมมะขามหวานมีการติดฝกนอยมาก พันธุ
ที่ใหผลผลิตเฉลี่ยสูงที่สุดในปที่ 5 คือมะขามเปรี้ยวพันธุฝก ตรงเฉลี่ยเทากับ 38.64 กิโลกรัมตอตน ใกลเคียงกับ
ไชยโกมินทร และสระแกวที่ใหผลผลิตเฉลี่ยเทากับ 35.98 และ 28.82 กิโลกรัมตอตนตามลําดับ ซึ่งมีความ
แตกตางทางสถิติอยางมีนัยสําคัญยิ่งกับพันธุอื่นๆ และพันธุที่ใหผลผลิตนอยที่สุดคือมะขามหวานพันธุสที องเฉลี่ย
เทากับ 0.80 กิโลกรัมตอตน (Table 1) โดยมีรายงานการใหผลผลิตของมะขามเปรี้ยวพันธุศรีษะเกษ 019 ใน
ศูนยวิจัยพืชสวนศรีษะเกษที่อายุ 3-8 ปมีผลผลิตเฉลี่ยเทากับ 9.13 กิโลกรัมตอตนตอป (ชูศักดิ์, 2544) ซึ่งคาด
วาผลผลิตที่ไดในการศึกษาครั้งนี้มีแนวโนมจะมีคาใกลเคียงหรือมากกวาดวยหากมีการเก็บขอมูลอยางตอเนื่อง
โดยเฉพาะในกลุมพันธุมะขามเปรี้ยวเนื่องจากเปนพันธุที่มีฝกขนาดใหญที่ผานการคัดเลือกจากเกษตรกรสําหรับ
ปลูกเปนการคามาในระดับหนึ่งแลว รวมทั้งปลูกในสภาพแวดลอมที่เหมาะสมกวาทั้งสภาพของดิน ภูมิอากาศ
และการปฏิบัตดิ ูแลรักษาที่ดี
ลักษณะลําตน
มะขามทุกพันธุมีการเจริญเติบโตทางดานขนาดของลําตน ขนาดของทรงพุม และความสูงแตกตางกัน
โดยในกลุมของมะขามหวานมีการเจริญเติบโตชากวาในกลุมของมะขามเปรี้ยวในทุกๆดานคือ
ขนาดเสนผาศูนยกลางของลําตน เมื่อวัดที่ระดับความสูง 15 เซนติเมตร มะขามเปรี้ยวพันธุสระแกวมี
เสนผาศูนยกลางของลําตนเฉลี่ยสูงที่สุด 21.25 เซนติเมตรใกลเคียงกับพันธุพระเจาตากทีม่ ีคาเฉลี่ยเทากับ 19.51
เซนติเมตร และพันธุไชยโกมินทรที่มีคาเฉลี่ยเทากับ 18.32 เซนติเมตรตามลําดับซึ่งเปนมะขามเปรีย้ วฝกใหญ
เหมือนกันและมีความแตกตางกันทางสถิติอยางมีนัยสําคัญยิ่งกับพันธุอนื่ ๆ
สวนพันธุที่เติบโตนอยที่สุดคือ
มะขามหวานพันธุขันตีมีคาเฉลี่ยเทากับ 9.37 เซนติเมตร (Table 1) ซึ่งสอดคลองและเกี่ยวเนื่องกับรายงานขนาด
เสนผาศูนยกลางของลําตนในปที่ 4 พันธุสระแกวมีการเจริญเติบโตดีสม่ําเสมอกันทุกตนจึงทําใหมีคาเฉลี่ย
ออกมาสูงมากวาพันธุอื่น ๆ (เรืองศักดิ์, 2557)
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ขนาดของทรงพุม พันธุที่มีขนาดทรงพุมใหญที่สุดคือมะขามเปรี้ยวพันธุสระแกวมีขนาดของทรงพุมเฉลี่ยสูง
ที่สุด 6.16 เมตร ใกลเคียงกับพันธุสะทิงพระที่มีคาเฉลี่ยเทากับ 5.96 เมตร พันธุพระเจาตากที่มีคาเฉลี่ยเทากับ
5.71 เมตร พันธุไชยโกมินทรที่มีคาเฉลี่ยเทากับ 5.54 เมตร และฝกตรงที่มีคาเฉลี่ยเทากับ 5.30 เมตรตามลําดับ
ซึ่งมีความแตกตางทางสถิติอยางมีนัยสําคัญยิ่งกับพันธุอนื่ ๆ สวนพันธุที่มีขนาดของทรงพุมเล็กที่สุดคือมะขาม
หวานพันธุศรีชมภูมีคาเฉลี่ยเทากับ 2.30 เมตร (Table 1)
ความสูงของตน พันธุที่มีการเติบโตดีที่สุดคือมะขามเปรี้ยวพันธุสะทิงพระมีความสูงของลําตนเฉลี่ยสูงที่สุด
5.96 เมตร ใกลเคียงกับพันธุปากชอง 3 ที่มคี วามสูงเฉลี่ยเทากับ 5.72 เมตร ซึ่งมีความแตกตางทางสถิติอยางมี
นัยสําคัญยิ่งกับพันธุอื่น ๆ โดยพันธุที่มีความสูงนอยที่สุดคือ มะขามหวานพันธุสีทองมีความสูงเฉลี่ยเทากับ 2.76
เมตร (Table 1) สอดคลองและเกี่ยวเนื่องกับรายงานดานความสูงของตนในปที่ 3 และ 4 วามะขามหวานพันธุสี
ทองมีความสูงของลําตนนอยที่สุด สวนพันธุที่มีลําตนสูงที่สุดคือพันธุสะทิงพระซึ่งมีความสูงใกลเคียงกับพันธุปาก
ชอง 3 (เรืองศักดิ์ และคณะ, 2557)
ลักษณะประจําพันธุบางประการของมะขามพันธุเปรียบเทียบ
ลักษณะผิวเปลือกของลําตน พบวาเปลือกของลําตนมะขามทุกพันธุมีลักษณะแยกเปนรองยาวตามความ
ยาวของลําตนหรือกิ่ง แตมีความตื้นลึกไมเทากันในแตละพันธุ สามารถแยกออกไดเปน 2 ลักษณะคือ ลักษณะ
เปนรองตื้นสันเล็กคอนขางเรียบ ลักษณะนี้พบในกลุมพันธุมะขามหวานทั้งหมดกับลักษณะเปนรองลึกสันใหญ
ขรุขระลักษณะนี้พบในกลุมพันธุมะขามเปรี้ยวทั้งหมด (Table 2) ตรงกับรายงานของ กวิศร(2552)วาโดยทั่วไป
มะขามมีลําตนคดงอเปลือกขรุขระ และแตกเปนรองเล็กๆตามแนวยาวของลําตนแตมีความลึกตางกัน
สีของยอดออน พบวามีสีแตกตางกันสามารถแยกออกเปนกลุมได 2 กลุมสี คือกลุม ยอดสีแดงอมชมพูจะมี
ความเขมจากสีชมพูออนๆไปจนถึงสีแดงอมชมพูในกลุมนีม้ ีจาํ นวน 13 พันธุ และกลุมยอดสีเขียวออนจะมีความ
เขมของสีจากสีเขียวออน ๆ จนกระทั่งสีเขียวอมเหลืองในกลุมนี้มีจํานวน 6 พันธุ(Table 2)
สีของกลีบเลี้ยงของดอก พบวามีสีแตกตางกันสามารถแยกออกเปนกลุมได 2 กลุมสี คือกลุม กลีบสีแดงอม
ชมพูจะมีความเขมจากสีชมพูออนๆไปจนถึงสีแดงอมชมพูคลาย ๆ กับสีของยอดออนในกลุมนี้มีจํานวน 13 พันธุ
และกลุมยอดสีเหลืองออนจะมีความเขมของสีจากสีเหลืองอมเขียวหรือสีครีมจนกระทั่งสีเหลืองออน ๆ ในกลุมนี้มี
จํานวน 6 พันธุ (Table 2)
จากการศึกษาลักษณะทั้ง 3 ลักษณะ พบวามี 2 ลักษณะที่มีการแสดงออกที่เกี่ยวของหรือเชื่อมโยงกันคือ
ลักษณะของสีของยอดออนกับสีของกลีบเลี้ยงของดอก กลาวคือพันธุทมี่ ียอดออนอยูใ นกลุมโทนสีชมพูก็จะมีสี
ของกลีบดอกเปนสีชมพูดวยซึ่งก็จะมีความเข็มของสีไปในทิศทางเดียวกัน สวนพันธุที่มียอดออนโทนสีเขียวออนก็
จะมีสีของกลีบดอกเปนสีเขียมอมเหลืองซึ่งเปนโทนสีเดียวกันเชนกัน
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Table 1 Stem diameter, canopy diameter, height and yield of nineteen tamarind cultivars
after grown 5 year-old
Cultivars
Srithog
Muenjong
Pragaythong
Srichompoo
Khunti
Prajaotak
Pakchong 3
Dok Ginghuk
Sathingpra
Inthorn
Pakchong 5
Pakchong 4
Kradan
Chikomine
Sakaew
Fuktrong
Ritthisorn
Nhong Salay
Pakchong 1
F-test
CV(%)

Stem diameter
(cm)
12.87gh
11.36hi
11.34hi
13.81f-h
9.37i
19.51ab
15.93c-g
15.85c-g
17.99b-e
16.84b-f
14.82e-g
14.86d-g
13.81f-h
18.32a-c
21.25a
15.63c-g
17.73b-e
16.68b-f
18.02b-d
**
16.26

Canopy diameter
(m)
4.30fg
3.87gh
2.37i
2.30i
3.16hi
5.71a-c
4.75d-g
5.07b-f
5.96ab
4.90c-f
4.54e-g
3.92gh
4.60eg
5.54a-d
6.16a
5.30a-e
4.84c-f
4.98c-f
4.62e-g
**
15.66

** Significant difference at P < 0.01, respectively
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Height
(m)
2.76i
3.00i
4.2gh
4.94c-f
4.64c-f
4.28f-h
5.72ab
5.08b-d
5.96a
5.16bc
3.94h
4.4d-h
4.36e-h
4.8c-g
5.04b-e
4.92c-f
4.20gh
5.24bc
4.66c-g
**
12.34

Yield
(kg/plant)
0.80g
1.26fg
1.02g
3.32d-g
3.72d-g
7.16c-g
9.80c-g
27.84b
16.44c
12.10c-e
6.30c-g
10.72c-g
2.64e-g
35.98ab
28.82ab
38.64a
5.90d-g
11.46c-f
13.50cd
**
65.29

สาขาพืช

การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 56

Table 2 Some of characters of nineteen tamarind cultivars after grown 5 year-old
Cultivars

Trunk surface

Srithong
Muenjong
Pragaythong
Srichompoo
Khunti
Prajaotak
Pakchong 3
Dok Ginghuk
Sathingpra
Inthorn
Pakchong 5
Pakchong 4
Kradan
Chikomine
Sakaew
Fuktrong
Ritthisorn
Nhong Salay
Pakchong 1

smooth
smooth
smooth
smooth
smooth
grooved
grooved
grooved
grooved
grooved
grooved
grooved
grooved
grooved
grooved
grooved
grooved
grooved
grooved

Color of shoot tip
red-group 37 C
red-group 37 B
green-yellow group 1 B
red-group 56 A
red-group 37 C
red-group 37 A
green-yellow group 1 B
green-yellow group 1 C
red-group 37 A
red-group 37 A
red-group 36 A
green-yellow group 1 B
green-yellow group 1 B
red-group 37 A
red-group 37 A
green-yellow group 1 B
red-group 37 A
red-group 37 A
red-group 37 A

Color of sepal
red-group 51 A
red-group 51 A
yellow-green group 145 A
red-group 44 A
red-group 51 A
red-group 43 A
yellow-green group 145 A
yellow-green group 1 C
red-group 51 A
red-group 45 A
red-group 45 A
yellow-green group 145 A
yellow-green group 145 A
red-group 51 A
red-group 51 A
yellow-green group 145 A
red-group 51 A
red-group 51 A
red-group 51 A

สรุป
การเปรียบเทียบการเจริญเติบโตและผลผลิตของมะขามที่อายุ 5 ปหลังปลูก มะขามทุกพันธุมีการ
เจริญเติบโตทางดานขนาดของลําตน ขนาดของทรงพุม และความสูงแตกตางกัน โดยในกลุมของมะขามหวานมี
การเจริญเติบโตชากวาในกลุมของมะขามเปรี้ยว กลุม พันธุมะขามเปรี้ยวจะใหผลผลิตสูงกวากลุมพันธุมะขาม
หวานที่ใหผลผลิตนอยมาก ลักษณะประจําพันธุบางประการของพันธุเปรียบเทียบที่ศึกษาคือ ลักษณะผิวเปลือก
ของลําตนแยกออกไดเปน 2 ลักษณะคือ ลักษณะเปนรองตื้นสันเล็กคอนขางเรียบ พบในกลุมพันธุมะขามหวาน
ทั้งหมด และลักษณะเปนรองลึกสันใหญขรุขระ พบในกลุมพันธุมะขามเปรี้ยวทั้งหมด สีของยอดออน แบง
ออกเปนกลุมได 2 กลุมสีคือ กลุมยอดสีแดงอมชมพูจะมีความเขมจากสีชมพูออ น ๆ ไปจนถึงสีแดงอมชมพูและ
กลุมยอดสีเขียวออนจะมีความเขมของสีจากสีเขียวออน ๆ จนกระทั่ง สีเขียวอมเหลือง สีของกลีบเลี้ยงของดอก
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แบงออกเปนกลุมได 2 กลุมสีคือ กลุม กลีบสีแดงอมชมพูจะมีความเขมจากสีชมพูออนๆไปจนถึงสีแดงอมชมพู
และกลุมยอดสีเหลืองออนจะมีความเขมของสีจากสีเหลืองอมเขียวหรือสีครีมจนกระทั่งสีเหลืองออน ๆ โดยมี 2
ลักษณะที่มีการแสดงออกเหมือนกันคือสีของยอดออนกับสีของกลีบเลี้ยงของดอก
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การจัดการวัชพืชโดยใช้ สารป้องกันกาจัดวัชพืชก่ อนงอกในข้ าวโพดเลีย้ งสัตว์
Weed Management by Pre-Emergence Herbicide in Maize
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บทคัดย่ อ
การใช้ สารควบคุมวัชพืชก่อนงอกในแปลงข้ าวโพด เพื่อศึกษาประสิทธิ ภาพของสารกาจัดวัชพืช และ
ผลกระทบต่อผลผลิตของข้ าวโพดเลี ้ยงสัตว์ ณ ศูนย์วิจัยข้ าวโพดและข้ าวฟ่ างแห่งชาติ ระหว่างเดือนธันวาคม
2559 ถึ ง เมษายน 2560 วางแผนการทดลองแบบ RCB มี 3 ซ า้ จ านวน 12 สิ่ ง ทดลอง ได้ แ ก่ acetochlor,
s- metolachlor, alachlor, clomazone, metribuzine, amicabozone, flumioxazine, nicosulfuron, atrazine
และ pendimathalin เปรี ยบเที ยบกรรมวิธี ที่ก าจัดวัช พื ชด้ วยจอบ และไม่กาจัดวัชพื ช ผลการทดลองพบว่า
สารป้องกันกาจัดวัชพืช pendimathalin, nicosulfuron และ atrazine สามารถควบคุมวัชพืชได้ ดี ถึง 60 วันหลัง
พ่นสาร และไม่มีผลกระทบต่อผลผลิต ความชื ้นเมล็ด เปอร์ เซ็นต์กะเทาะ และความสูงต้ น ข้ าวโพดเลี ้ยงสัตว์พนั ธุ์
สุวรรณ 4452 ให้ ผลผลิตระหว่าง 891 – 1,026 กิโลกรัมต่อไร่

ABSTRACT
The experiment is pre- emergence herbicides application for weed control in maize.
The objective was to study on the efficiency of herbicides and their effect on field maize at the National
Corn and Sorghum Research Center, during December 2016 - April 2017. It was laid out in RCB design
with 3 replications of 12 treatments including; acetochlor, s- metolachlor, alachlor, clomazone,
metribuzine, amicabozone, flumioxazine, nicosulfuron, atrazine and pendimathalin compared with
hand weeding and non-weeding. The results revealed that application of pendimathalin, nicosulfuron
and atrazine gave as good weed control for 60 day after application. All herbicides treatments were
not affect to corn yield, seed moisture content, shelling percentage and plant height. Yield of SW4452
from the experiment were 891 – 1,026 kg/rai.
Key words; pre-emergence herbicide, weed control, corn
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คานา
ในปั จจุบันวัชพื ชเป็ นหนึ่งในศัตรู พืชที่ สาคัญสาหรั บการผลิตพื ชหลายชนิ ด แม้ ว่าข้ าวโพดเป็ นพื ชที่
แข็งแรงและมีการเจริ ญเติบโตสูง แต่อ่อนแอต่อการแข่งขันจากวัชพืช (James et al. 2000) วัชพืชที่ขึ ้นรบกวนการ
ปลูกข้ าวโพดเลี ้ยงสัตว์ส่งผลให้ ผลผลิตของข้ าวโพดเลี ้ยงสัตว์ลดลง ทาให้ เกิดการสูญเสียมากกว่า 30 เปอร์ เซ็นต์
(Rahman, 1985) ถ้ าปลูกพืชในพืน้ ที่ขนาดเล็กมักจะไม่ค่อยมี ปัญหากับการกาจัดวัชพืช เนื่ องจากเกษตรกร
สามารถดูแลเอาใจใส่อย่างทัว่ ถึง แต่การควบคุมวัชพืชในพื ้นที่ขนาดใหญ่ เกษตรกรมักจะขาดแรงงานที่กาจัด
วัชพืชได้ ทนั เวลา ในปั จจุบนั ขาดแคลนแรงงาน และค่าจ้ างแรงงานสูง (สดใส และคณะ, 2558) ทาให้ ไม่ค้ มุ ค่าต่อ
การลงทุน ดังนัน้ การใช้ สารกาจัดวัชพื ชจึงมี ความสาคัญในการควบคุมวัชพื ช เนื่ องจากสะดวก ต้ นทุนต่า มี
ประสิทธิภาพค่อนข้ างสูง (พรชัย , 2531) การเลือกใช้ สารควบคุมวัชพืชก่อนงอก เป็ นสารประเภทเลือกทาลาย มี
ผลกระทบต่อพืชปลูกน้ อย (สดใส และคณะ, 2558) อย่างไรก็ตามการใช้ สารป้องกันกาจัดวัชพืชจะต้ องคานึงถึง
สภาพแวดล้ อมและผลผลิตของพืชปลูก จึงควรเลือกใช้ สารที่ไม่เป็ นอันตรายต่อผู้ใช้ และสภาพแวดล้ อม (สดใส
และคณะ, 2552) ท าให้ ก ารใช้ ส ารป้ องกัน ก าจัด วัช พื ช ที่ เ หมาะสมได้ ก ลายเป็ นส่ว นส าคัญ ของการเกษตร
(Pimentel, 1986)
การตระหนักถึงผลกระทบด้ านสิ่งแวดล้ อมและสุขภาพของเกษตรกรที่เพิ่มขึ ้น ทาให้ กระตุ้นความสนใจ
ในการค้ น หาสารก าจัด วัช พื ช ใหม่ ที่ ป ลอดภัย ต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ ม (Lydon and Duke, 1987) การศึก ษาครั ง้ นี ม้ ี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิ ภาพของสารกาจัดวัชพืชประเภทก่อนงอกในการควบคุมวัชพืช ในแปลงผลิต
ข้ าวโพดเลี ้ยงสัตว์ เพื่อจะได้ นาวิธีการที่มีประสิทธิภาพไปแนะนาและเผยแพร่ให้ แก่เกษตรกรได้ ตอ่ ไป

อุปกรณ์ และวิธีการ
ปลูกข้ าวโพดเลี ้ยงสัตว์ พันธุ์สวุ รรณ 4452 ที่แปลงทดลองของศูนย์ วิจัยข้ าวโพดและข้ าวฟ่ างแห่งชาติ
ระหว่างเดือนธันวาคม 2559 ถึง เมษายน 2560 เตรี ยมแปลงปลูกโดยไถ 2 ครัง้ คือไถดะ 1 ครัง้ ด้ วยผาน 3 และ
ไถแปร 1 ครัง้ ด้ วยผาน 7 เพื่อเป็ นการย่อยดินให้ ละเอียดแล้ วยกร่ องก่อนปลูก ใส่ป๋ ยรองพื
ุ
้น 16-20-0 อัตรา 30
กิโลกรัมต่อไร่ ขนาดแปลงย่อย กว้ าง 3.75 เมตร ยาว 5 เมตร ระยะปลูก 75x25 เซนติเมตร จานวน 1 ต้ นต่อหลุม
พ่ น สารป้ องกั น ก าจั ด วั ช พื ช แบบก่ อ นงอก หลัง ปลู ก 1 วั น ได้ แ ก่ pendimathalin, atrazine, nicosulfuron,
amicabozone, flumioxazine, metribuzine, clomazone, s-metolachlor, acetochlor และ amicarbazone
การถอนวัชพืชด้ วยมื อ เมื่ ออายุข้าวโพดอายุ 30 และ 60 วัน และแปลงควบคุม จะไม่มีการถอนและพ่นสาร
การใช้ โดยใช้ ถงั พ่นสารแบบสะพายหลัง ปริ มาณน ้าผสม 80 ลิตรต่อไร่ ใส่ป๋ ยแต่
ุ งหน้ าด้ วยสูตร 46-0-0 อัตรา 30
กิ โลกรั มต่อไร่ เมื่ อข้ าวโพดอายุ 3 สัปดาห์ วางแผนการทดลองแบบ Randomized Complete Block Design
(RCBD) 4 ซ ้า โดยมีรายละเอียดการกาจัดวัชพืช ดัง Table 1
การบันทึกข้ อมูล
การบันทึกข้ อมูลที่ศกึ ษาจาก 2 แถวกลางของแต่ละแปลงย่อย บันทึกข้ อมูลดังนี ้
1. ความเป็ นพิษต่อพืชปลูก โดยการประเมินด้ วยสายตา ได้ มีเกณฑ์การประเมิน คือ 0 ถึง 100 (0 = พืช
ปลูกไม่เป็ นอันตราย และ 100 = พืชปลูกตาย) ที่ 30 และ 60 วันหลังพ่นสาร (Bryan, 1997)
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2. การควบคุมวัชพืช โดยการประเมินด้ วยสายตา ได้ มีเกณฑ์ การประเมิน คือ 0 ถึง 100 (0= ควบคุม
วัชพืชไม่ได้ และ 100 = ควบคุมวัชพืชได้ อย่างสมบูรณ์) ที่ 30 และ 60 วันหลังพ่นสาร (Bryan, 1997)
3. ชนิด ปริ มาณ และน ้าหนักแห้ งของวัชพืช สุ่มนับโดยใช้ ตารางสี่เหลี่ยมขนาด 0.5 x 0.5 เมตร จานวน
2 จุดต่อแปลงย่อย ที่ 60 วันหลังพ่นสาร
4. ความสูงต้ น (เซนติเมตร) (วัดจากพื ้นดินถึงใบธง) หลังพ่นสารกาจัดวัชพืชที่ 30, 60 วันหลังปลูก
5. ผลผลิตและองค์ประกอบผลผลิต
Table 1 Pre-emergence herbicide use in maize.
Treatments
1. acetochlor
2. s-metolachlor
3. alachlor
4. clomazone
5. metribuzin
6. amicarbazone
7. flumioxazine
8. nicosulfuron
9. atrazine
10. pendimethalin
11. Hand weeding
12. Control

Rate (g ai/rai)
250
288
336
144
96
70
10
9.6
480
264
at 4 and 8 weeks
-

ผลและวิจารณ์ ผลการทดลอง
ความเป็ นพิษต่ อข้ าวโพด
ความเป็ นพิษของสารกาจัดวัชพืชต่อพืชปลูก พบว่า ที่ระยะ 30 วันหลังพ่นสาร มีความแตกต่างทางสิถิติ
atrazine และ s-metolachlor ไม่ มี ค วามเป็ นพิ ษ ต่ อ พื ช ปลู ก pendimethalin, nicosulfuron, flumioxazine,
alachlor , amicabarzone, acetochlor และ metribuzin ข้ าวโพดแสดงอาการเป็ นพิษต่อพืชปลูก เล็กน้ อย แต่ที่
ระยะ 60 วันหลังพ่นสาร ข้ า วโพดไม่ แ สดงอาการเป็ นพิ ษ ซึ่งใกล้ เคีย งกับ รายงาน สิริชัย และคณะ (2554)
ที่ระบุว่า flumioxazin, s-metolachlor, pendimethalin, nicosulfuron และ isoxaflutole เป็ นพิษต่อต้ นข้ าวโพด
เล็กน้ อยโดยที่ระยะ 30 วัน หลังพ่นสาร ต้ นข้ าวโพดไม่แสดงอาการเป็ นพิษในทุกกรรมวิธี
clomazone ที่ระยะ 30 วันหลังพ่นสาร มีความเป็ นพิษต่อพืชปลูกสู ง (35%) (Table 2) และทาให้ ต้น
เจริ ญเติบโตผิดปกติ แต่ที่ระยะ 60 วันหลังพ่นสาร ใบที่แตกใหม่กลับเจริ ญเติบโตเช่นเดียวกับใบปกติ
ความสูงต้ นข้ าวโพดที่ระยะ 30 วันหลังพ่นสาร กาจัดวัชพืชชนิดต่างๆ มีความแตกต่างกันทางสถิติ พบว่า
การใช้ clomazone มีผลต่อการเจริ ญเติบโตด้ านความสูง เนื่องจากความเป็ นพิษจาก clomazone ทาให้ ข้าวโพด
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ชะงักการเจริ ญเติบโต และมีความสูงต่ากว่าทุกกรรมวิธี คือมีคา่ เฉลี่ย 58.75 เซนติเมตร แต่ที่ระยะ 60 วันหลังพ่น
สาร ความสูงต้ นไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (Table 2)
การควบคุมวัชพืช
การควบคุมวัชพืชที่ระยะ 30 วันหลังพ่นสาร พบว่า การถอนวัชพืชด้ วยมือ สามารถควบคุมวัชพืชได้ ดี
ที่สดุ ส่วน clomazone, pendimethalin, amicabarzone, s-metolachlor, acetochlor, atrazine, flumioxazine
และ nicosulfuron สามารถควบคุมวัชพืช ได้ ดีใกล้ เคียงกัน คือ 85.0, 82.5, 77.5, 77.5, 75.0, 72.5, 72.5 และ
70.0% ตามลาดับ alachlor และ metribuzin ควบคุมวัชพืชได้ ค่อนข้ างดี คือ 67.5 และ 62.5 % ตามลาดับ เมื่อ
ประเมินที่ระยะ 60 วันหลังพ่นสาร ประสิทธิภาพในการควบคุมวัชพืชของสารกาจัดวัชพืชลดลง pendimethalin
แ ล ะ clomazone ส า ม า ร ถ ค ว บ คุ ม วั ช พื ช ไ ด้ ดี ใ ก ล้ เ คี ย ง กั น คื อ 72. 5 แ ล ะ 70. 0 % ต า ม ล า ดั บ
nicosulfuron,atrazine, amicabarzone และ flumioxazine สามารถควบคุมวัชพืชรวมได้ ค่อนข้ างดี คือ 67.5,
67.5, 60.0 และ 60.0 % ตามลาดับ s-metolachlor, alachlor, metribuzin และ acetochlor ควบคุมวัชพืชรวมได้
ระดั บ ปานกลาง คื อ 55.0, 52.5, 52.5 และ 50.0 % ตามล าดั บ (Table 2) สอดคล้ องกั บ รายงานของ
สดใส และคณะ (2550) พบว่ า pendimethalin ซึ่ ง ควบคุม วัช พื ช ได้ ร ะดับ ดี (70 %) atrazine และ alachlor
ควบคุมวัชพืชได้ ในระดับปานกลาง (62 และ 67 % ตามลาดับ) แต่สารกาจัดวัชพืชทุกชนิด ไม่สามารถควบคุม
แห้ วหมู และหญ้ าโขย่งได้
ปริมาณของวัชพืช
จากการสุ่มนับวัชพืช ที่ระยะ 60 วันหลังพ่นสาร พบว่า pendimethalin, atrazine, nicosulfuron และ
metribuzin มี จานวนวัชพืช น้ อยกว่ากรรมวิธี ที่ใช้ สารกาจัดวัชพืชตัว อื่น และมี ความแตกต่างทางสถิ ติอย่างมี
นัยสาคัญ แปลงที่ใช้ สารกาจัดวัชพืชทุกกรรมวิธีมีจานวนวัชพืชรวมต่ากว่าแปลงไม่กาจัดวัชพืช (Table 3)
นา้ หนักแห้ งวัชพืช
นา้ หนักแห้ งของวัชพื ชที่ ระยะ 60 วันหลังพ่นสาร พบว่า pendimethalin ให้ นา้ หนักแห้ งวัชพื ชต่าสุด
เมื่อเทียบกับสารกาจัดวัชพืชตัวอื่น คือ 173.50 กรัมต่อ 0.5 ตารางเมตร ซึ่งวัชพืชส่วนใหญ่เป็ นพวกใบกว้ าง และ
alachlor ให้ นา้ หนังแห้ งวัชพืชสูงสุด เมื่ อเทียบกับสารกาจัดวัชพืชตัวอื่ น (Table 3) สอดคล้ องกับ รายงานของ
สดใส และคณะ (2550) ที่พบว่า alachlor ให้ นา้ หนักแห้ งสูงสุด นา้ หนักแห้ งของแปลงที่ใช้ สารทุกกรรมวิธีให้
น ้าหนักแห้ งใกล้ เคียงกัน กรรมวิธีกาจัดวัชพืชด้ วยจอบให้ น ้าหนักแห้ งวัชพืชต่าสุด
ผลผลิตและองค์ ประกอบผลผลิต
ความชื ้นของเมล็ด เปอร์ เซ็นต์กะเทาะ และผลผลิตข้ าวโพดในกรรมวิธีที่ใช้ สารกาจัดวัชพืช และกรรมวิธี
ที่ กาจัดวัชพื ชด้ วยจอบและไม่กาจัดวัชพื ช พบว่า ความชื น้ เมล็ด มี ค่าใกล้ เคียงกัน ในช่วง 23.23 - 25.90 %
เปอร์ เซ็นต์กะเทาะ มีค่าไม่แตกต่างกันในช่วง 75.99 - 84. 90 % และผลผลิตข้ าวโพด มีค่าไม่แตกต่างกันในช่วง
781.49 - 1,025.25 กิโลกรัมต่อไร่ สารควบคุมวัชพืชทุกกรรมวิธีไม่มีผลกระทบต่อผลผลิตและองค์ประกอบของ
ผลผลิตข้ าวโพดเลี ้ยงสัตว์ (Table 4)
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Table 2 Toxicity to plants (%), plant height (cm) and visual control (%) at 30 and 60 days after
application (DAA) of pre-emergence herbicide in field corn.

Treatments
1. acetochlor
2. s-metolachlor
3. alachlor
4. Clomazone
5. metribuzin
6. amicarbazone
7. flumioxazin
8. nicosulfuron
9. atrazine
10. pendimethalin
11. Hand weeding
12. Control
Mean
C.V. (%)
F-test

Toxicity to plants1/
Rate
(%)
(g ai/rai)
30 DAA 60 DAA
250 7.50 c3/ 2.50 b
288 0.00 c 0.00 b
336 2.50 c 0.00 b
144 35.00 a 30.00 a
96
12.50 b 5.00 b
70
5.00 c 0.00 b
10
2.50 c 0.00 b
9.6
2.50 c 0.00 b
480 0.00 c 0.00 b
264 2.50 c 0.00 b
0.00 c 0.00 b
0.00 c 0.00 b
5.83
3.13
186.57 282.54
*
*

Plant height (cm)
30 DAA
62.75 d
63.25 d
63.25 d
58.75 e
64.50 cd
62.50 d
64.25 d
66.75 b
68.25 ab
69.75 a
66.50 bc
63.75 d
64.52
4.81
*

60 DAA
215.75
216.50
210.25
206.75
210.00
209.00
219.50
211.25
211.75
222.00
212.50
212.25
213.13
5.02
ns

Visual weed control2/ (%)
30 DAA
75.00 bcd
77.50 bcd
67.50 de
85.00 b
62.50 e
77.50 bcd
72.50 bcde
70.00 cde
72.50 bcde
82.50 bc
100.00 a
0.00 f
70.21
34.58
*

60 DAA
50.00 e
55.00 cde
52.50 de
70.00 bc
52.50 de
60.00 bcde
60.00 bcde
67.50 bcd
67.50 bcd
72.50 b
90.00 a
0.00 f
58.13
38.82
*

* = significant at p <0.05 ns = non significant
1/
Toxicity ratings : 0 = normal ; 100 = completely killed
2/
Weed control ratings : 0 = no control ;100 = completely control
3/
Means within the same column followed by the same letter are not signification different by Duncan
Multiple Range Test at p< 0.05
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Table 3 Number of weed in 0.50 m2 and weed dry weight (g) at 60 (DAA) on pre-emergence herbicide
in field corn.

Treatments
1. acetochlor
2. s-metolachlor
3. alachlor
4. Clomazone
5. metribuzin
6. amicarbazone
7. flumioxazin
8. nicosulfuron
9. atrazine
10. pendimethalin
11. Hand weeding
12. Control
Mean
C.V. (%)
F-test

Rate
(g
ai/rai)
250
288
336
144
96
70
10
9.6
480
264
-

Number of weed/0.50 m2
Overall
71.50 ab1/
74.00 ab
78.50 ab
70.50 ab
66.25 bc
69.25 ab
70.00 ab
57.75 bc
51.25 bc
52.00 bc
31.25 c
111.00 a
25.47
57.69
*

Grass
weeds
28.75 abc
28.00 abc
33.25 ab
28.00 abc
26.75 abc
31.00 abc
30.00 abc
20.25 bcd
23.75 bcd
15.75 cd
12.50 d
39.75 a
26.48
32.81
*

Broad leave
weeds
29.50 abc
31.00 a
37.25 a
30.50 ab
24.75 abc
27.50 abc
28.50 abc
26.00 abc
13.00 c
24.50 abc
13.50 bc
38.75 a
27.06
34.44
*

Nut sedge
13.25 bc
15.00 b
8.00 de
12.00 bc
14.75 b
10.75 cd
11.50 bcd
11.50 cd
14.50 bc
11.75 bcd
5.25 e
32.50 a
13.40
50.60
*

Weed dry
weight (g)
228.00 bc
237.50 b
252.50 b
205.00 bcde
213.50 bcde
217.50 bcde
225.00 bcd
183.00 cde
179.00 cd
173.50 e
105.00 f
312.00 a
210.96
26.02
*

* = significant at p <0.05 ns = non significant
1/
Means within the same column followed by the same letter are not signification different by Duncan
Multiple Range Test at p< 0.05
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Table 4 Yield and yield components on pre-emergence herbicide in field corn.
Treatments
1. acetochlor
2. s-metolachlor
3. alachlor
4. Clomazone
5. metribuzin
6. amicarbazone
7. flumioxazin
8. nicosulfuron
9. atrazine
10. pendimethalin
11. Hand weeding
12. Control
Mean
C.V. (%)
F-test

Rate
(g ai/rai)

Seed moist.
(%)

250
288
336
144
96
70
10
9.6
480
264
-

25.53
24.78
24.18
23.23
25.90
24.73
25.40
25.10
24.05
24.33
24.20
23.68
24.59
6.72
ns

Shelling
(%)
84.90
77.98
78.60
80.72
77.14
77.39
75.99
79.10
76.56
79.36
78.05
80.18
78.83
5.08
ns

Grain Yield
(kg/rai)
947.42
902.65
904.48
781.49
912.46
916.79
941.50
1,026.25
1,004.41
1,018.20
1,010.05
891.08
418.49
63.19
ns

* = significant at p <0.05 ns = non significant

สรุ ป
ประสิทธิภาพในการควบคุมวัชพืชของสารกาจัดวัชพืช ที่ระยะ 30 วันหลังพ่นสาร พบว่า สารกาจัดวัชพืช
pendimathalin, nicosulfuron และ atrazine สามารถควบคุมวัชพืชได้ ดี ให้ น ้าหนักแห้ งวัชพืชต่าสุด รวมไปถึงให้
ผลผลิตข้ าวโพดสูงสุด และสามารถควบคุมวัชพืชได้ ดีนานถึง 60 วันหลังพ่นสาร แต่ที่ระยะ 60 วันหลังพ่นสาร
ประสิทธิภาพในการควบคุมวัชพืชของสารกาจัดวัชพืชลดลง
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ทุนอุดหนุนการวิจยั ประจาปี 2559 และขอขอบคุณศูนย์วิจยั ข้ าวโพดและข้ าวฟ่ างแห่งชาติ ที่ได้ ให้ การสนับสนุน
ด้ านสถานที่ทดลอง วัสดุและอุปกรณ์ ตลอดจนบุคลากรจึงทาให้ งานวิจยั สาเร็ จตามเป้าหมาย
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อิทธิพลของการใชตาขายพรางแสงตอการเจริญเติบโตและการออกดอกของดาวเรือง
The Influence of Shading Net on Growth and Flowering of Marigold
ธนพร ขจรผล1* อัมฤทธิ์ นาโควงค1 และ ชลธิรา แสงศิริ2
Tanaporn Kajonphol1*, Ammarit nakhowong1 and Chontira Sangsiri2

บทคัดยอ
การศึกษาผลของอิทธิพลของการใชตาขายพรางแสงตอการเจริญเติบโตและการออกดอกของดาวเรือง
โดยการใชสิ่งทดลองจํานวน 4 สิ่งทดลอง คือ การไมพรางแสง การพรางแสงดวยตาขายพรางแสงสีเขียว การ
พรางแสงดวยตาขายพรางแสงสีดํา และการพรางแสงดวยตาขายพรางแสงสีน้ําเงิน พบวาสิ่งทดลองที่ใชใน
การศึกษาไมมีผลตอระยะเวลาออกดอกแรก ความสูงวันออกดอก และขนาดทรงพุมวันออกดอก แตมีผลตอขนาด
ดอกแรกบาน ขนาดของดอกเฉลี่ย จํานวนดอกตอตนและจํานวนกิ่งแขนงตอตน โดยการไมพรางแสงและการ
พรางแสงดวยตาขายพรางแสงสีเขียว มีขนาดดอกแรกบาน ขนาดดอกเฉลี่ย และจํานวนกิ่งแขนงตอตนมากที่สุด
สวนการไมพรางแสงพบวามีจํานวนดอกตอตนมากที่สุด

ABSTRACT
The study on the effect of shading net on growth and flowering of marigold were studied. The
experiment were used 4 treatments comprised of control, green colored shading net, black colored
shading net, blue colored shading net. The result found that all treatment showed no effect on days to
flowering, plant height at first flowering and canopy at first flowering. The treatments effects on the
flower size at first flowering and the average flower size the number of flower per plant and the
number of branches per plant. Control and green colored shading net showed the highest in the
flower size at first flowering and the average flower size and the number of branches per plant. The
control showed the highest in number of flower per plant.

Key Words: Shading Net, Growth, Flowering, Marigold
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คํานํา
ดาวเรืองมีถิ่นกําเนิดในประเทศเม็กซิโก ตอมามีผูนําเขาไปปลูกในยุโรป เนื่องจากเปนไมที่ปลูกงายเลี้ยง
งาย อีกทั้งดอกมีความสวยงาม จึงเปนที่นิยมปลูกอยางแพรหลาย ใชเปนดอกไมหนาแทนบูชาพระนางแมรี
(อรวรรณ และคณะ, 2548) และเนื่องจากดอกดาวเรืองดั้งเดิมมีเพียงสีเดียวคือ สีเหลือง จึงเรียกชื่อไมดอกชนิดนี้
วา Mary's gold ตอมาจึงเพี้ยนไปเปน Marigolds นอกจากดาวเรืองจะใชปลูกเปนไมประดับและไมกระถางแลว
ยังใชประโยชนเปนพืชสีโดยใชเปนสียอมผามาตั้งแตสมัยโบราณ และในปจจุบันยังใชดอกดาวเรืองผสมใน
อาหารสัตวเปนอาหารเสริมอีกดวย (จักรภัทร, 2555)
ในเขตรอน พืชจะไดรับปริมาณแสงมากเกินความตองการตอการเจริญเติบโตของพืช จนบางครั้งตองมี
การจัดการไมใหพืชไดรับแสงที่มากเกินไปจนทําใหพืชเกิดความเสียหายผลผลิต โดยมีรายงานวาการพรางแสง
ใหกับพืชจะทําใหพืชมีการเจริญเติบโตดี ปจจุบันมีความนิยมใชวัสดุพรางแสงในการเพาะปลูกพืช เพื่อใหมี
คุณภาพดียิ่งขึ้น แตวัสดุที่ใชในการพรางแสงที่มีจําหนายโดยทั่วไปในทองตลาด มีหลายสี และมีความสามารถใน
การพรางแสงที่แตกตางกัน หากเรานําวัสดุดังกลาวมาใชงานกับการปลูกพืชจะสงเสริมตอการเจริญเติบโตของพืช
อันนํามาซึ่งคุณภาพที่ดีของผลผลิต (ณัฐกุล และเบญญา, 2558)
ดังนั้นจึงทําการศึกษาในเรื่องอิทธิพลของการใชตาขายพรางแสงตอการเจริญเติบโตและการออกดอก
ของดาวเรืองเพื่อสามารถใชตาขายพรางแสงที่เหมาะสมตอการเจริญเติบโตและผลผลิตของดาวเรืองไดตอไป

อุปกรณและวิธีการ
อุปกรณ
ไดแก เมล็ดพันธุดาวเรือง ตาขายพรางแสงสีดํา สีเขียว และสีน้ําเงิน ถาดหลุมเพาะเมล็ดขนาด 104
หลุม ปายชื่อ(Tag) วัสดุเพาะเมล็ด ไดแก พีชมอส อุปกรณในการวัดและเก็บขอมูล ไดแก ไมบรรทัด, ปากกา,
กลองถายรูป เปนตน

วิธีการ
1. การวางแผนการทดลอง
วางแผนการทดลองแบบสุมในบล็อกสมบูรณ (Randomized Complete Block Design ; RCBD) 4
treatment treatment ละ 10 ซ้ํา และจัดสิ่งทดลองดังนี้
Treatment 1 ไมพรางแสง
Treatment 2 พรางแสงดวยตาขายพรางแสงสีเขียว
Treatment 3 พรางแสงดวยตาขายพรางแสงสีดํา
Treatment 4 พรางแสงดวยตาขายพรางแสงสีน้ําเงิน
2. การปลูกและการดูแลรักษา
เพาะเมล็ดดาวเรืองลงในถาดหลุมเพาะเมล็ด 104 หลุม โดยใชวัสดุเพาะคือพีทมอส หลังจากนั้นเมื่อตน
กลามีอายุ 20 วันมีใบจริง 2-4 คู ทําการยายลงปลูกลงในแปลงที่เตรียมไวแปลงละ 10 ตน ซึ่งในแปลงจะมีระบบ
น้ําหยดเปนระบบการใหน้ําภายในแปลง
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3. การบันทึกขอมูล
1. ระยะเวลาตั้งแตเพาะเมล็ดจนถึงวันออกดอกแรก (วัน)
2. วัดความสูงของตนเปนเซนติเมตร เมื่อวันออกดอกแรก
3. วัดขนาดทรงพุมเปนเซนติเมตร เมื่อวันดอกแรกบาน
4. ขนาดของดอกแรกบานเปนเซนติเมตร โดยวัดเสนผานศูนยกลางของดอกของดอกแรกบาน โดยสุมวัด
ตนละ 3 ดอก
5. ขนาดดอกเฉลี่ย
6. จํานวนดอกตอตน
7. จํานวนกิ่งแขนงตอตน
4. การวิเคราะหขอมูลทางดานสถิติ
วิเคราะหความแปรปรวนของขอมูลตามแผนการทดลอง และเปรียบเทียบความแตกตางทางสถิติ โดยใช
วิธี Duncan’s Multiple test (DMRT) ที่ระดับความเชื่อมั่นทางสถิติ 95 เปอรเซ็นต
5. สถานที่ทําการทดลอง
ฟารมพืช มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ตั้งแตเดือนมกราคม
2560 ถึง เดือน เมษายน 2560 รวมเปนระยะเวลา 4 เดือน

ผลการทดลอง
1. ระยะเวลาตั้งแตเพาะเมล็ดจนถึงวันออกดอกแรก
ระยะเวลาตั้งแตเพาะเมล็ดจนถึงวันออกดอกแรก มีคาเฉลี่ยอยูในชวง 37.61 - 42.61 วัน โดยการพราง
แสงดวยตาขายพรางแสงสีน้ําเงินมีคาเฉลี่ยตั้งแตเพาะเมล็ดจนถึงวันออกดอกแรกนานที่สุดเทากับ 42.61 วัน
รองลงมาคื อ การพรางแสงด ว ยตาข า ยพรางแสงสี ดํ า และการพรางแสงด ว ยตาข า ยพรางแสงสี เ ขี ย ว ซึ่ ง มี
ระยะเวลาตั้งแตเพาะเมล็ดจนถึงวันออกดอกแรกเฉลี่ยเทากับ 41.39 และ 40.44 วัน ตามลําดับ สวนการไมพราง
แสงมีระยะเวลาตั้งแตเพาะเมล็ดจนถึงวันออกดอกแรกเร็วที่สุดเทากับ 37.61 วัน เมื่อเปรียบเทียบความแตกตาง
ทางสถิติที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 พบวาไมมีความแตกตางทางสถิติ ดังแสดงใน Table 1
2. ความสูงวันออกดอกแรก
คาเฉลี่ยความสูงของตนเมื่อเริ่มออกดอกแรกอยูในชวง 19.89 - 25.56 เซนติเมตร โดยการพรางแสงดวย
ตาขายพรางแสงสีน้ําเงินมีความสูงในวันออกดอกแรกสูงที่สุด เทากับ 25.56 เซนติเมตร รองลงมาคือ การพราง
แสงดวยตาขายพรางแสงสีเขียว และการพรางแสงดวยตาขายพรางแสงสี
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ดํา ซึ่งมีความสูงวันออกดอกแรกเทากับ 24.92 และ23.20 เซนติเมตร ตามลําดับ สวนการไมพรางแสงมีความสูง
วันออกดอกแรกนอยที่สุด เทากับ19.89 เซนติเมตร เมื่อเปรียบเทียบความแตกตางทางสถิติที่ระดับนัยสําคัญ
0.05 พบวาไมมีความแตกตางทางสถิติ ดังแสดงใน Table 1
3. ขนาดทรงพุมวันออกดอกแรก
จากการทดลองวัดขนาดของทรงพุมวันออกดอกแรก พบวามีขนาดของทรงพุมอยูในชวง 17.97 - 19.47
เซนติเมตร โดยการพรางแสงดวยตาขายพรางแสงสีดํามีขนาดทรงพุมที่ใหญที่สุด เทากับ 19.47 เซนติเมตร
รองลงมาคือ การพรางแสงดวยตาขายพรางแสงสีเขียว และการไมพรางแสง ซึ่งมีขนาดทรงพุมเทากับ 18.85 และ
18.63 เซนติเมตร ตามลําดับ สวนการพรางแสงดวยตาขายพรางแสงสีน้ําเงินมีขนาดของทรงพุมในวันออกดอก
แรกนอยที่สุด เทากับ 17.97 เซนติเมตร เมื่อเปรียบเทียบความแตกตางทางสถิติที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 พบวาไม
มีความแตกตางทางสถิติ ดังแสดงใน Table 1
Table 1 Days to first flowering, Plant height and canopy at first flowering.
Treatments
Control
Green colored shading
net
Black colored shading
net
Blue colored
shading net
Mean
CV(%)
Pr ( > F)

Days to first flowering
(days)
37.61
40.44

Plant height at first
flowering (cm)
19.89
24.92

Canopy at first
flowering (cm)
18.63
18.85

41.39

23.20

19.47

42.61

25.56

17.97

40.51
6.94
0.07

23.39
9.52
0.77

18.73
9.37
0.26

4. ขนาดของดอกแรกบาน
จากการทดลองพบวา ขนาดของดอกแรกบานมีคาเฉลี่ยอยูในชวง 7.18 - 8.34 เซนติเมตร โดยการพราง
แสงดวยตาขายพรางแสงสีเขียวมีขนาดของดอกแรกบานขนาดใหญที่สุดเทากับ 8.34 เซนติเมตร รองลงมา คือ
การไมพรางแสง และการพรางแสงดวยตาขายพรางแสงสีดํา ซึ่งมีขนาดของดอกแรกบานเทากับ 7.76 และ7.21
ตามลําดับ สวนการพรางแสงดวยตาขายพรางแสงสีน้ําเงิน มีขนาดของดอกแรกบานเล็กที่สุดเทากับ 7.18
เซนติเมตร เมื่อเปรียบเทียบความแตกตางทางสถิติที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 พบวา การพรางแสงดวยตาขายพราง
แสงสีเขียวมีขนาดของดอกแรกบาน ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญกับการไมพรางแสง แตแตกตางอยางมี
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นัยสําคัญที่ระดับ 0.05 กับการพรางแสงดวยตาขายพรางแสงสีดํา และการพรางแสงดวยตาขายพรางแสงสีน้ํา
เงิน ดังแสดงใน Table 2
5. ขนาดดอกเฉลี่ย
ขนาดของดอกเฉลี่ย มีอยูในชวง 6.00 - 7.16 เซนติเมตร โดยการพรางแสงดวยตาขายพรางแสงสีเขียวมี
ขนาดดอกเฉลี่ยขนาดใหญที่สุดเทากับ 7.16 เซนติเมตร รองลงมาคือ การไมพรางแสง และการพรางแสงดวยตา
ขายพรางแสงสีดํา ซึ่งมีขนาดของดอกเฉลี่ย เทากับ 6.79 และ6.12 เซนติเมตร ตามลําดับ สวนการพรางแสงดวย
ตาขายพรางแสงสีน้ําเงินมีขนาดของดอกเฉลี่ย นอยที่สุดเทากับ 6.00 เซนติเมตร เมื่อเปรียบเทียบความแตกตาง
ทางสถิติที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 พบวา การพรางแสงดวยตาขายพรางแสงสีเขียว และการไมพรางแสง แตกตาง
อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05 กับ การพรางแสงดวยตาขายพรางแสงสีดํา และการพรางแสงดวยตาขายพราง
แสงสีน้ําเงิน ดังแสดงใน Table 2
6. จํานวนดอกตอตน
จํานวนดอกตอตนตั้งแตวันออกดอกแรกจนถึงอายุ 90 วัน พบวาจํานวนดอกตอตนมีคาเฉลี่ยอยูในชวง
14.89 - 46.06 ดอกโดยการไมพรางแสงมีคาเฉลี่ยของจํานวนดอกตอตนมากที่สุดเทากับ 46.06 ดอกรองลงมาคือ
การพรางแสงดวยตาขายพรางแสงสีเขียว และการพรางแสงดวยตาขายพรางแสงสีดํา ซึ่งมีจํานวนดอกตอตน
เทากับ 41.17 และ16.39 ตามลําดับ สวนการพรางแสงดวยตาขายพรางแสงสีน้ําเงิน มีจํานวนดอกตอตนนอย
ที่สุดเทากับ 14.89 ดอก เมือ่ เปรียบเทียบความแตกตางทางสถิติที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 พบวาการไมพรางแสง
แตกตางอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05 กับการพรางแสงดวยตาขายพรางแสงสีเขียว, การพรางแสงดวยตาขาย
พรางแสงสีดํา และการพรางแสงดวยตาขายพรางแสงสีน้ําเงิน ดังแสดงใน Table 2
7. จํานวนกิ่งแขนงตอตน
คาเฉลี่ยจํานวนกิ่งแขนงตอตนมีอยูในชวง 7.17 – 15.56 กิง่ โดยการไมพรางแสงมีจํานวนกิ่งแขนงตอตน
มากที่สุดเทากับ 15.56 กิ่ง รองลงมาคือ คือ การพรางแสงดวยตาขายพรางแสงสีเขียว และการพรางแสงดวยตา
ขายพรางแสงสีดํา ซึ่งมีจาํ นวนกิ่งแขนงตอตนเทากับ 15.06 และ7.72 ตามลําดับ สวนการพรางแสงดวยตาขาย
พรางแสงสีน้ําเงิน มีจํานวนกิง่ แขนงตอตนนอยที่สุดเทากับ 7.17 กิ่ง เมือ่ เปรียบเทียบความแตกตางทางสถิติที่
ระดับนัยสําคัญ 0.05 พบวาการไมพรางแสงไมแตกตางอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05 กับการพรางแสงดวยตา
ขายพรางแสงสีเขียว แตแตกตางกับการพรางแสงดวยตาขายพรางแสงสีดํา และการพรางแสงดวยตาขายพราง
แสงสีน้ําเงิน ดังแสดงใน Table 2
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Table 2 The flower size at first flowering, the average flower size, the number of flower per plant and
the number of branches per plant
Treatment

Control
Green colored
shading net
Black colored
shading net
Blue colored
shading net
Mean
CV(%)
Pr ( > F)

The flower size at
first flowering
(cm)
7.76ab
8.34a

The average
flower size (cm)

The number of
flower per plant

6.79a
7.16a

46.06a
41.17b

The number of
branches per
plant
15.56a
15.06a

7.21b

6.12b

16.39c

7.72b

7.18b

6.00b

14.89c

7.17b

7.62
5.34
0.03

6.52
3.42
0.00

29.63
8.07
0.00

11.37
8.47
0.00

วิจารณผล
จากการทดลองนี้พบการเจริญเติบโตของตนดาวเรืองในลักษณะที่แตกตางกันของแตละการพรางแสงซึ่ง
พบวาความสูงของตนดาวเรืองไมมีความแตกตางกันทางดานสถิติ แตถาดูจากคาเฉลี่ยพบวาการพรางแสงดวย
ตาขายพรางแสงสีน้ําเงินมีความสูงของตนมากที่สุด รองลงมาคือการพรางแสงดวยตาขายพรางแสงสีเขียว และ
การพรางแสงดวยตาขายพรางแสงสีดํา สวนการไมพรางแสงมีความสูงของตนนอยที่สุด การที่ไมพรางแสงมี
ความสูงนอยกวาการพรางแสงดวยตาขายพรางแสงอาจเนื่องจากการใชตาขายสีตางๆ สามารถพรางแสงไดซึ่ง
แสงมีผลตอการทํางานของฮอรโมนออกซินที่มีผลตอความสูงของตน ออกซินเปนสวนที่สรางจากใบออนหรือ
ปลายยอดแลวเคลื่อนที่ผานลําตนลงสูราก มีการเคลื่อนที่ หนีแสง เมื่อไดรับความเขมแสงมากเกินไปจะยับยั้ง
ออกซิน จึงทําใหตนที่อยูกลางแจงมีความสูงนอย และตนที่อยูในรมจะมีลําตนยืดยาวกวา (พูนพิภพ, 2551) สวน
ขนาดของทรงพุมวันออกดอก พบวา การพรางแสงดวยตาขายพรางแสงสีดํา มีขนาดทางพุมมากที่สุด รองลงมา
คือการพรางแสงสีเขียว สวนการพรางแสงสีน้ําเงินมีขนาดทรงพุมนอยที่สุด เนื่องมาจากแสงเปนกระบวนการทาง
ชีวภาพที่สําคัญอยางหนึ่ง ซึ่งทําใหไดรับพลังงานจากแสงอาทิตยเพื่อการเจริญเติบโตทั้งทางตรงและทางออม ถา
มีความเขมของแสงมาก อัตราการสังเคราะหดวยแสงจะเพิ่มขึ้นดังนั้นพืชที่ไดรับแสงอยางเต็มที่ก็จะสามารถสราง
อาหารมาใชในการเจริญเติบโตไดมากกวาก็จะสามารถนํามาสรางใบ ดอก ผล (นภัทร และไชยยันต, 2560) จน
ทําใหมีจํานวนใบและขนาดทรงพุมที่มากกวาพืชที่ไดรับแสงนอยกวา สวนจํานวนกิ่งก็เชนเดียวกันจากการทดลอง
พบวาการไมพรางแสงและการพรางแสงดวยตาขายพรางแสงสีเขียว รองลงมาคือการพรางแสงดวยตาขายพราง
แสงสี ดํ า และสี น้ํ า เงิ น ตามลํ า ดั บ ส ว นจํ า นวนดอกต อ ต น นั้ น การไม พ รางแสงมี จํ า นวนดอกต อ ต น มากที่ สุ ด
รองลงมาคือการพรางแสงดวยตาขายพรางแสงสีเขียว และการพรางแสงดวยตาขายพรางแสงสีดํา สวนการพราง
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แสงดวยตาขายพรางแสงสีน้ําเงินพบจํานวนดอกตอตนนอยที่สุด สอดคลองกับงานทดลองของ ณัฐกุล และ
เบญญา (2558) พบวาตนที่ปลูกใตตาขายพรางแสงสีน้ําเงิน มีจํานวนดอกตอตนนอยที่สุด แตกตางจากวิธีการ
อื่น P < (0.05) สวนดาวเรืองที่ปลูกภายใตตาขายพรางแสงสีแดง และไมพรางแสง มีจํานวนดอกตอตนเฉลี่ยสูง
ที่สุด คือ เทากับ 28.2 และ 28.6 ดอกตอตนตามลําดับ เนื่องมาจากการเพิ่มแสงสีน้ําเงิน สงผลใหมีการสรางตา
ดอกลดลง เมื่อเทียบกับการใหแสงสีแดงรวมกับแสง สีน้ําเงินของหลอด LED การที่พืชที่อยูกลางแจงมีจํานวน
ดอกตอตนสูงเปนผลมาจากพืชไดรับความเขมแสงมากพอและไดรับแสงในทุกความยาวคลื่น จึงไดรับพลังงาน
เพื่อใชในการสังเคราะหดวยแสงทําใหพืชมีอาหารสะสมเพื่อการกระตุนการเกิดตาดอกได (Jeong et al., 2014)

สรุป
1. การไมพรางแสงและการพรางแสงดวยตาขายพรางแสงสีเขียวมีขนาดดอกแรกบาน ขนาดดอกเฉลี่ย
และจํานวนกิ่งแขนงตอตนมากที่สุด
2. การไมพรางแสงใหจํานวนดอกตอตนมากที่สุด
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การสกัดพืชและสมุนไพรดวยไฟฟาแรงดันสูงแบบพัลส
Extraction of Plants and Herbs using Pulsed Electric Field
อาทิตย ยาวุฑฒิ1* พิสิษฐ วิมลธนสิทธิ์1 สาคร ปนตา1 จักรรินทร ถิ่นนคร1และ สมศักดิ์ วรรณชัย1
Artit Yawootti1*, Pisit Wimonthanasit1, Sakorn Panta1, Jakkarin Thinnakorn1 and Somsak Wannachai1

บทคัดยอ
บทความนี้เปนการทดสอบเบื้องตนสําหรับการใชไฟฟาแรงดันสูงแบบพัลสสกัดสารจากพืชและสมุนไพร
ชนิดตาง ๆ โดยไฟฟาแรงดันสูง และกระแสสูง ชวงพัลสสั้นๆใชกระตุนเซลลของพืชและสมุนไพร ไดแก หญา
หวาน ลําไย ขิง พริก ไพล มะกรูด มะแขวน กะเพรา ยี่หรา ปอสา อัญชัน เตยหอม วานสาวหลงและเห็ดถั่งเชา ที่
ระดับพลังงาน 5,000 และ 10,000 โวลตตอเซ็นติเมตร ทําใหผนังเซลลรั่ว และสารภายในเซลลหลุดออกมาที่
ของเหลวไดแกน้ํากลั่น หรือเอทานอล 95% ที่ใชเปนตัวนําไฟฟา มีการตรวจสอบเบื้องตนกับตัวแปรอุณหภูมิ คา
ความนําไฟฟา คาผลรวมทั้งหมดของของแข็งที่ละลายในของเหลว และคาความหวาน ที่ไดระหวางกระบวนการ
สกัดดวยไฟฟาแรงดันสูงแบบพัลส ที่ชวงระยะเวลาสกัดเดียวกัน ผลการทดสอบพบวาคาตัวแปรทั้งหมดแปรผัน
ตรงกับระยะเวลาสกัด โดยเอทานอลใชเวลาในการสกัดสั้นและสามารถสกัดรงควัตถุจากพืชและสมุนไพรไดดีกวา
น้ํากลั่น ในขณะที่น้ํากลั่นสามารถดึงสารสีมวงของอัญชันไดดีกวาเอทานอล การทดสอบสกัดสารจากพืชและ
สมุนไพรดวยเทคนิคไฟฟาแรงดันสูงแบบพัลสนี้ ชวยลดระยะเวลาของการสกัดใหสั้นลงกวาการสกัดแบบทั่วไป
โดยแชตัวอยางพืชและสมุนไพรในตัวทําละลายจากหลายวันเหลือเพียงไมถึงระดับชั่วโมง
ABSTRACT
This paper is a preliminary test for plants and herbs extraction with high pulsed electric field.
Plants and herbs for this extraction include Dimocarpus longan Lour., Capsicum annuum L., Zingiber
officinale Roscoe, Amomum biflorum, Zanthoxylum limonella (Dennst.) Alston, Cuminum cyminum,
Ocimum tenuiflorum L., Pandanus amaryllifolius Roxb., Citrus hystrix DC., Cymbopogon citratus
(DC.) Stapf, Cordyceps militaris (L.) Fr., Clitoria ternatea L., Broussonetia papyrifera (L.) L'Hér. ex
Vent., and Stevia rebaudiana Bertoni. This experiment used 5 and 10 kV/cm in electric field in break
cell and getting substances inside the cell in distilled water or ethanol. The preliminary verification
used a temperature, conductivity, and total dissolved solid, as well as the sweetness from pulse
electric field (PEF) extraction during the same period. The results show that all of the variables are
increasing and dependent on extracting time. Ethanol gets a substance and green color more than
distilled water, but the violet color of pea flower is more by distilled water. This PEF extraction
technique has a short extracting time when comparing with the original extraction.
Key Words: PEF Extraction, Plants Extraction, Herbs Extraction
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คํานํา
การสกัดเพื่อนําสารออกจากเซลลพืชหรือสมุนไพรนั้นอาจทําไดหลายวิธี เชนวิธีการฝน (sanding) การ
ชง (infusion) การตม (decoction) การตุน (digestion) การหมัก (maceration) รวมถึงกระบวนการกลั่นสารหอม
ระเหยดวยความรอน โดยการใชแตละวิธีนั้นขึ้นกับชนิดของสารสกัดในพืช คุณสมบัติการทนความรอนและชนิด
ของตัวทําละลายที่ใช ทั้งนี้แตละวิธีที่กลาวถึงลวนเปนการทําลายผนังเซลลของพืชนําสารภายในเซลลออกมา
(อาทิตยและพิสิษฐ, 2560) การสกัดหยาบดวยตัวทําละลายเปนวิธีสกัดเย็นที่นิยมใชในการสกัดสารจากพืชและ
สมุนไพร แตวิธีดังกลาวใชเวลานานหลายชั่วโมงหรือหลายวัน (ลลิตาและคณะ, 2560; พันธุทิพยและณภัทร,
2560; เกสรีและคณะ, 2559) เทคนิคการใชไฟฟาแรงดันสูงแบบพัลสหรือ Pulsed Electric Field (PEF) ถูก
ประยุกตใชในการสกัดสารจากพืชดวยหลักการจายไฟฟาแรงดันสูง กระแสสูง เปนจังหวะพัลสระยะเวลาสั้นๆ
ระดับไมโครวินาทีที่สามารถทําใหผนังเซลลพืชรั่วและไดสารภายในเซลลออกมาอยางรวดเร็ว มีการประยุกตใช
เทคนิคนี้ในการสกัดพืชหลากหลายชนิดที่พบวาใชระยะเวลาในการสกัดที่สั้นกวา และไดปริมาณสารสกัดที่
มากกวาวิธีดั้งเดิม (Nerijus et al., 2015) มีการพัฒนาเครื่องมือที่สามารถสรางไฟฟาแรงดันสูงแบบพัลส หรือ
เครื่อง PEF สําหรับงานสกัดสารจากพืชในประเทศไทย (อาทิตยและคณะ, 2560) และมีการพัฒนาเครื่องสกัด
สารจากพืชแบบพกพา (PEFmobile) ใหมีขนาดเล็กน้ําหนักประมาณ 10 กิโลกรัม เหมาะสําหรับการเคลื่อนยาย
และนําไปใชในภาคสนามไดงาย (อาทิตยและคณะ, 2560; อาทิตยและพิสิษฐ, 2560) บทความนี้เปนการ
รวบรวมผลการทดสอบใชเครื่อง PEFmobile สกัดสารจากพืชและสมุนไพรชนิดตาง ๆ เพื่อใหมั่นใจวาเครื่อง
PEFmobile ที่พัฒนาขึ้นนี้ใชในงานสกัดสารไดจริง สามารถใชงานไดตอเนื่องและยาวนาน และไดรูปแบบของการ
สกัดสารจากพืชที่เหมาะสมทั้งดานเวลา อัตราสวนพืชและตัวทําละลาย รวมถึงชนิดของตัวทําละลายที่ใช เพื่อ
เปนขอมูลในการสกัดพืชชนิดอื่น ๆ ที่มีลักษณะคลายกันและเปนการเผยแพรเทคโนโลยี การใชไฟฟาแรงดันสูงใน
งานสกัดสารจากพืชใหเปนที่รูจักในวงกวาง เพื่อประโยชนตอเกษตรกรในการแปรรูปและสรางมูลคาของผลผลิต
ทางการเกษตรในอนาคต

อุปกรณและวิธีการ
1. พืชและสมุนไพรที่ใชสกัด
พืชและสมุนไพรที่สกัดดวยเทคนิค PEF ในบทความนี้ประกอบดวย ลําไย (Dimocarpus longan Lour)
โดยใชสวนของเมล็ด เมล็ดมีสีดําเปนมัน และเนื้อลอนเม็ด ในเมล็ดลําไยมีปริมาณโปรตีนรวม 6.5% ปริมาณ
ไขมันรวม1.94% และปริมาณเยื่อใยรวมเปน 8.33% คาพลังงานที่ใชประโยชนไดจริงเปน 3,365 kcal/kg. ใน
เปลือกหุมเมล็ดของลําไยมีปริมาณแทนนินสูง พริก (Capsicum annuum L.) พริกมีสารสําคัญคือ Capsaicin
และสารอื่นที่ใหความเผ็ดไดแก Dihydrocapsaicin, Nordihydrocapsaicin, Homodihydrocapsaicin และ
Homocapsaicin ขิง (Zingiber officinale Roscoe) เหงาใตดินมีน้ํามันหอมระเหยซึ่งประกอบดวยสารสําคัญ
ไดแก Zingiberene, Zingiberol, bisabolene และ Camphene นอกจากนี้ยังมีน้ํามัน (Oleo - Resin) ใน
ปริมาณสูง เปนสวนที่ทําใหขิงมีกลิ่นฉุน และมีรสเผ็ด สวนประกอบสําคัญในน้ํามันไดแก Gingerol, Shogaol,
Zingerine และสารจําพวกฟนนอลิค มีคุณสมบัติเปนยากัดบูด กันหืน ใชใสในน้ํามันหรือไขมัน เพื่อปองกันการ
บูดหืน วานสาวหลง (Amomum biflorum) เปนพันธุไมที่มีกลิ่นหอมเฉพาะตัว ในตํารายาไทยพบวา ชวยขับลม
ในลํ า ไส ทุ ก ส ว นสามารถนํ า มาต ม ใช อ าบน้ํ า เพื่ อ บํ า รุ ง ผิ ว พรรณ ช ว ยให ส ดชื่ น ทั้ ง ยั ง มี ก ารนํ า มาใช เ ป น
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สวนประกอบในตํารับยาหอม (สนั่น และกชกร 2557) มะแขวน [Zanthoxylum limonella (Dennst.) Alston]
เปนพืชสมุนไพร สกุลเดียวกับพริกไทยเสฉวน ผลและใบใชเปนเครื่องเทศชูรสอาหาร โดยสามารถผลใชผลสดหรือ
แหงหรือทั้งสองอยางปรุงรสอาหาร เชน ลาบ หลู แกง และอาหารพื้นเมืองและอาหารทองถิ่นอื่น ๆ มะแขวนมี
รสชาติเผ็ด กลิ่นหอมฉุน มีสรรพคุณทางยาคือสามารถแกหวัดได ยี่หรา (Cuminum cyminum) มีน้ํามันระเหย
งายเรียกน้ํามันยี่หรา (Cumin Oil) ใชในอุตสาหกรรมเครื่องหอม น้ําหอม เครื่องดื่มและยาขับลม สารสกัดดวยเอ
ทานอลจากผลและเมล็ดยับยั้งการเจริญและการงอกของถั่วเขียวผิวดําได กะเพรา (Ocimum tenuiflorum L.) มี
สรรพคุณ บํารุงธาตุไฟธาตุ ขับลมแกปวดทองอุจจาระ แกลมตานซาง แกจุกเสียด แกคลื่นเหียนอาเจียน แกโรค
บิด และขับลม เมื่อนํามาสกัดน้ํามันหอมระเหยโดยการตมกลั่นจะไดน้ํามันหอมระเหย 0.08-0.10 % เตยหอม
(Pandanus amaryllifolius Roxb.) เปนพุมเล็ก ขึ้นเปนกอ ลําตนอยูใตดิน ใบเปนใบเดี่ยวยาว เรียงสลับเวียนเปน
เกลียวขึ้นไปจนถึงยอด มะกรูด (Citrus hystrix DC.) เปนไมเนื้อแข็ง ลําตนและกิ่งมีหนามยาวเล็กนอย ใบสีเขียว
แกพื้นผิวใบเรียบเกลี้ยง เปนมัน มีกลิ่นหอม สรรพคุณเปนยาบํารุงหัวใจ ขับลมในลําไส แกแนนทองจุกเสียด
กระทุงพิษ แกฝภายในและแกเสมหะเปนพิษ ตะไคร [Cymbopogon citratus (DC.) Stapf] เปนพืชลมลุก
ความสูงประมาณ 4-6 ฟุต ใบยาวเรียว ปลายใบมีขนหนาม ลําตนรวมกันเปนกอ มีกลิ่นหอม ดอกออกเปนชอยาว
มีดอกเล็กฝอยเปนจํานวนมาก ตะไครเปนพืชที่สามารถนําสวนตนหัวไปประกอบอาหาร และจัดเปนพืชสมุนไพร
โดยทั้งลําตนสามารถใชเปนยารักษาโรคหืด แกปวดทอง ขับปสสาวะและแกอหิวาตกโรค หรือทําเปนยาทานวดก็
ได และยังใชรวมกับสมุนไพรชนิดอื่นรักษาโรคได เชน บํารุงธาตุ เจริญอาหาร และขับเหงื่อ เห็ดถั่งเชาสีทอง
[Cordyceps militaris (L.) Fr.] สารสกัดจากถั่งเชามีฤทธิ์ขยายหลอดเลือด กระตุนสมรรถภาพการทํางานของ
ตอมหมวกไต เสริมภูมิตานทานใหกับผูปวยโรคไต (ลดจํานวนครั้งของการฟอกไต) สมานแผลจากโรคเบาหวาน
ลดการเติบโตของเนื้องอกและเซลลมะเร็ง Cordycepin เปนสารสกัดจากถั่งเชาที่พบไดมากในบริเวรสวนหัวของ
เห็ดที่ยังไมไดมีการหลังสปอร มีสรรพคุณชวยสกัดกั้นกิจกรรมของไซโตไคนในเซลลมะเร็งชวยใหผูปวยมีโอกาศ
รอดที่เพิ่มมากขึ้น, การเพิ่มความสามารถของระบบภูมิคุมกัน Corticosterone, ชวยเพิ่มประสิทธิ์ภาพการทํางาน
ของไตและชวยในเรื่องของระบบทางเดินหายใจ อัญชัน (Clitoria ternatea L.) ใชชโลมเสนผมทําใหดกดําเงา
งามเนื่องจากมีสาร Anthocyanin ซึ่งชวยกระตุนการไหลเวียนของโลหิต ทําใหเลือดไปเลี้ยงสวนตาง ๆ ไดดีมาก
ขึ้น ปอสา [Broussonetia papyrifera (L.) L'Hér. ex Vent.] นอกจากเปนวัตถุดิบในการผลิตกระดาษสาแลว
สารสกัดเอทานอลจากใบปอสามีฤทธิ์ยับยั้งเอนไซมไทโรซิเนสและตานอนุมูลอิสระ
หญาหวาน หรือ สเต
เวีย (Stevia rebaudiana Bertoni) สวนของใบใหความหวานมากกวาน้ําตาลถึง 10-15 เทา แตไมกอใหเกิด
พลังงาน (0 แคลอรี/กรัม) สารสกัดหญาหวานมีชื่อวา สตีวิโอไซด (stevioside) เปนสารที่ใหความหวานมากกวา
200-300 เทาของน้ําตาล จึงเปนพืชที่ไดนําไปใชในทางอุตสาหกรรม การแพทย ยาสมุนไพร และเครื่องดื่ม (พืช
และสมุนไพร, 2560)
2. เครื่องสกัดสารจากพืชแบบพกพา
เครื่องสกัดสารจากพืชแบบพกพา หรือ PEFmobile (Figure 1) ขนาดกําลังไฟฟา 200 วัตต น้ําหนัก
ประมาณ 10 กิโลกรัม (อาทิตยและคณะ, 2560) ใชหลักการแปลงไฟฟากระแสสลับพื้นฐาน 220 โวลต, 50
เฮิรตซ แปลงเปนกระแสตรง 24 โวลต กอนที่จะแปลงเปนไฟฟากระแสตรง 20,000 โวลต ดวยหมอแปลงฟลาย
แบค (flyback transformer) ที่มีการควบคุมการขับสวิตชแบบซีกเดียว (unipolar drive) จากนั้นเก็บสะสม
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พลังงานไวที่ตัวเก็บประจุ
บ
ขนาด 0.1 x 10-6 ฟฟารัด และใชชชองวางหมุนจายพัลส (อาทิทิตยและพิสิษฐฐ, 2560) จาย
อ นไพรบดลละเอียดตาม FFigure 1 (b) หองสกัดหรือ
ไฟฟาแรงดันสูงจาากตัวเก็บประจจุใหหองสกัดที่บรรจุพืชหรือสมุ
แชมเบอร (chambber) เปนทรงกกระบอกซอนแแกนรวม (coaaxial) โดยแกนนกลางภายในนทําจากสแตนนเลสตันขนาด
แ ลส (higgh voltage puulse) และผิวกระบอกเป
ก
นส
เสนผผานศูนยกลางง 18 มิลลิเมตร ตอกับขั้วไฟ ฟาแรงดันสูงแบบพั
แตนนเลส ขนาดเสนผ
น านศูนยกลาง 58 มิลลิเมมตร ตอกับขั้วกราวนด
ว
(groound) มีชองววางภายในระหหวางขั้วไฟฟา
เทากับ 20 มิลลิเมตร
ม พืชหรือสมุ
ส นไพรที่ใชส กัดจะตองมีขนาดเล็ก หรือสับบดละเอียดดเพื่อเพิ่มพื้นที่ผิวสัมผัสกับ
ของ เหลวที่ใชเปนตั
น วนําไฟฟาหรื
ห อตัวทําละลลาย ซึ่งในกาารทดลองนี้ใชเอทานอล 955% และน้ํากลลั่นเปนตัวทํา
ละลาย การสกัดแต
แ ละครั้งสามารถบรรจุพืชหหรือสมุนไพรไไดประมาณ 200 กรัม (ตัวออยางสด) และะตัวทําละลาย
ล ลิตร (กรณีวัวสั ดุที่เปนใบไมมปนละเอียดจจะบรรจุไดนอยกวาพืชหรือสสมุนไพรที่มีความหนาแนน
ประมมาณ 350 มิลลิ
มากกวา) จากการคํานวณเชิงตัตวเลข (Numeerical Calcculate) พบวาหองสกัดและะเครื่อง PEFm
mobile ชุดนี้
สามารถจายกระแแสไฟฟาแบบพพัลสที่ความกววาง 1 x 10-6 วินาที มีคาสูงสุ
ง ดประมาณ 1,300 แอมป (อาทิตยและ
อ ายไฟฟาแรงงดันสูงคา 10 และ 20,000 โวลต จะไดระดั
ะ บพลังงานทีที่ 5,000 และ 10,000 โวลต
คณะะ, 2560) เมื่อจ
ตอเซ็ซ็นติเมตร ตามมลําดับ โดยพลังงานที่เหมาาะสมในการทําให
า ผนังเซลลรั่วจะอยูระหววาง 500 ถึง 5,000 โวลตตอ
เซ็นติเมตร สอดคลลองกับพลังงานระหวาง 1,0000 ถึง 10,000 จูลนตอกิโลกรัม (Nerijus et al., 2015))
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m
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3. วิธีการสกัดสาารจากพืชแลละสมุนไพรดว ยเทคนิค PEEF
การทดสอบสกัดพืชแลละสมุนไพร ไดดแกหญาหวานน ลําไย ขิง พริกิ ไพล มะกรูรูด มะแขวน กะเพรา
ก
ยี่หรา
ปอสสา อัญชัน เตยยหอม วานสาววหลง และเห็ดดถั่งเชา โดยสสกัดระหวางเดืดือนกันยายน ถึงเดือนพฤศจิจิกายน 2560
ในสถานที่ตาง ๆ ทัท้งในและนอกกหองปฏิบัติกการ แมวาจะไมสามารถทําการทดสอบในนรูปแบบเดียวกั
ว นไดกับพืช
หรือสสมุนไพรที่นํามาสกั
ม ดไดครบบทุกชนิด แตรักกษารูปแบบกาารสกัดที่เหมือนเดิ
อ มใหมากทีที่สุดโดยใชพลังงานไฟฟาที่
ระดับ 5,000 โวลตตตอเซ็นติเมตร ใชหองสกัดชชุดเดิม ระยะเเวลาสกัดที่ 200 นาที และอัตตราสวนพืชหรือสมุนไพรกับ
ตัวทําละลายดังแสสดงในตารางทีที่ 1 (Table 1) กรณีของหญ
ญาหวานจําเปปนจะตองใชคววามเขมสนามมไฟฟาที่สูงถึง
ระดัับ 10,000 โวลต
โ ตอเซ็นติเมตร จึงจะไดดสารหวาน (SStevioside) ที่วัดคา Brix อออกมาในระดัดับเดียวกับวิธี
ดั้งเดิดิม พืชใบเชน ใบมะกรูด วานสาวหลง
า
แลละใบเตยหอมมใชอัตราสวน 1:3 (m:v) สวนดอกอัญชันอบแหงใช
อัตราสวน 1:5 (m:v)
(
ณสารละลายทีที่มากพอทวมวัสดุสกัด สวนนพืชและสมุนไพรที
น ่ใชสกัด
เนื่องจาากเปนปริมาณ
ด ่อเพิ่มพื้นทีผิ่ วสัมผัสกับสสารตัวทําละลาายและลดชองว
ง างอากาศ กการสกัดเริ่มจาากการนําวัสดุ
จะตองบดละเอียดเพื
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สกัดบรรจุในหองสกัดจากนั้นบรรจุสารละลายตามลงไปโดยมีการไลฟองอากาศและใหสารละลายสัมผัสทั่ว
พื้นผิววัสดุสกัด จากนั้นจายไฟฟาแรงดันสูงแบบพัลสที่ความถี่ 1 เฮิรตซ บันทึกสีและกลิ่นของสารละลายที่
เปลี่ยนไป พรอมทั้งตรวจวัดคาอุณหภูมิ คาความนําไฟฟา และคา Total Dissolved Solid (TDS) ตลอด
ชวงเวลาสกัด 20 นาที (มีการตรวจวัดคา Brix ในการสกัดหญาหวาน) ในขั้นตอนสุดทายเปนการนําสารสกัดที่ได
ออกมาบรรจุในขวดแกว ปลอยทิ้งไวที่อุณหภูมิหอง เพื่อทําการตรวจวัดคาความนําไฟฟาและคา TDS อีกครั้ง
เครื่องมือที่ใชในการตรวจสอบไดแกเครื่องวัดอุณหภูมิแบบเทอรโมคัปเปล รุน TM-902C ชวงการวัด -50
ถึง 1,300 องศาเซลเซียส เครื่อง Conductivity/TDS Meter ที่สามารถตรวจวัดคาความนําไฟฟาและคา TDS ที่
เปนผลรวมทั้งหมดของของแข็งที่ละลายอยูในของเหลว และเครื่องวัดคาความหวาน (hand refractometer) โดย
คาเหลานี้เปนการประมาณเบื้องตนที่สามารถทําไดทันทีและตนทุนต่ํา กอนที่จะใชเครื่องมือมาตรฐานเชนเครื่อง
High Performance Liquid Chromatography (HPLC) หรือเครื่อง Gas Chromatograph-Mass
Spectrometer (GC-MS) ในการตรวจสอบสารสกัดอยางละเอียดตอไป

ผลและวิจารณผลการทดลอง
ผลการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ คาความนําไฟฟา และคา TDS ของเมล็ดลําไย เห็ดถั่งเชาสีทอง และดอก
อัญชัน แสดงในภาพที่ 3 – 5 (Figure 3 – 5) ตามลําดับ มีการเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง โดยแปรผันตามระยะเวลา
สกัด ซึ่งในระหวางการสกัดมีพืชและสมุนไพรบางชนิดมีการทําละลายกับตัวทําละลายทันที ในขณะที่บางชนิด
จะตองใชเวลาสกัดชวงหนึ่งกอนที่จะมีสารออกมา เมื่อใชเวลาสกัดไปไดประมาณ 5 - 10 นาที เริ่มเกิด
ฟองอากาศขึ้นบนผิวของของสารละลายอยางตอเนื่อง และสารละลายมีการเปลี่ยนสี เชนสีแดงเมื่อสกัดเมล็ด
ลําไยหรือสีเหลืองเมื่อสกัดเห็ดถั่งเชา (ใชเอทานอล)และสีมวงเมื่อสกัดดอกอัญชัน (ใชน้ํากลั่น) พืชและสมุนไพร
ทั้งหมดใหคาความนําไฟฟาและคา TDS สูง เมื่อสกัดดวยเอทานอล ยกเวนดอกอัญชันที่ใหผลดีกับการสกัดดวย
น้ํากลั่นอยางชัดเจน (มีคาสูงตั้งแตกอนสกัด) นอกจากนี้ยังพบวาการสกัดสารจากพืชดวยเทคนิคไฟฟาแรงดันสูง
แบบพัลส ทําใหเกิดความรอนจากอุณหภูมิหองระหวาง 25 ถึง 30 องศาเซลเซียส เพิ่มขึ้นตอเนื่องไปที่ระดับ 50
ถึง 70 องศาเซลเซียส สวนผลของคาความนําไฟฟาและคา TDS ยังคงมีคาที่เพิ่มขึ้นตามเวลาที่สกัดอยางตอเนื่อง
เชนเดียวกับคาอุณหภูมิ แมวาคาทั้งสองนี้จะแปรผันโดยตรงตามคาอุณหภูมิ แตเมื่อนําสารสกัดที่ไดปลอยทิ้งไวที่
อุณหภูมิหอง ประมาณ 30 องศาเซลเซียส และทําการตรวจวัดคาความนําไฟฟาและคา TDS ใหมอีกครั้ง พบวา
คาทั้งสองมีคาลดลงจากคาสุดทายที่วัด (ที่เวลา 20 นาที) แตยังคงเห็นไดชัดเจนวามีปริมาณที่มากที่เกิดจากผล
ของการสกัด ดังแสดงในตารางที่ 1
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Figuure 3 Tempeerature, Condductivity, andd TDS of Lonngan (Dimocarpus longann Lour.) Seeds

Figure 4 Temperatuure, Conducttivity, and TDDS of Cordyceps militaris
Table 1 Conducctivity and TSSD of the Plaants and Herbs after 20 min
m in Extractting Time
TSDD
Raatio of
Conductiviity
Plants or Herbs
Solvent
B:F**
Materiial:Solvent B:F*(mS/cmm)
(ppm
m)
Dim
mocarpus loongan Lour 95%Ethannol
100gg:200ml
0:0.112
0:733
95%Ethannol
200gg:300ml
0:0.125
0:833
CCapsicum annnuum L.
95%Ethannol
100gg:200ml
0.05:0.53 2
33:3556
Zinngiber officinale Roscoe 95%Ethannol
100gg:200ml
0.019:0.2666
14:1777
95%Ethannol
200gg:300ml
0.02:0.32 1
13:2116
Amomum biflorum
b
95%Ethannol
100gg:300ml
0:0.166
0:109
ZZanthoxylum limonella
0.03:0.52 6
23:3552
95%Ethannol
100gg:200ml
0.01:0.58 3
Cumin Leaf
L
95%Ethannol
100gg:200ml
8:387
0.011:1.0662
O
Ocimum tenuuiflorum L.
95%Ethannol
100gg:200ml
8:713
Paandanus amaryllifolius 95%Ethannol
100gg:300ml
0:0.317
0:209
370

T ( C))
๐

29.2
29.3
30.0
29.8
30.2
29.5
29.6
29.5
29.4
29.7
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CCitrus hystrix DC. Leaf
Cym
mbopogon ciitratus (DC.)
Corrdyceps milittaris (L.) Fr.
Clitoria ternnatea L.

95%Ethannol
100gg:300ml
95%Ethannol
100gg:300ml
95%Ethannol
1000g:200g
95%Ethannol
50gg:250g
Water
50gg:250g
Brouussonetia paapyrifera (L.) P:W:E**
2:2:1:1((Material)**
* B:FF, B is Beforee Extraction; A is After Exxtraction
** P is Propylenee, W is Waterr, E is Ethanool (Ratio in the mass)

0:0.216
0:0.325
0.015:0.1111
0:0.124
3.31:5.322
0.349:0.6772

0:143
0:216
10:74
0:822
2207:3527
232:446

29.6
30.3
30.2
30.4
30.3
29.8

(a) Water
(b) Ethhanol
Figure 5 Temperatuure, Conducttivity, and TDDS of Pea flow
wer
สวนผลกการสกัดหญาหวานในรู
ห
ปที่ 6 มีการตรวจจสอบคาความมหวานเบื้องตตน พบวาสารรและรงควัตถุ
ว าละลายที่เปนเอทานอลลมากกวาน้ํากลั่น สารหวาานที่ไดจากกาารสกัดดวยวิธีแชในตัวทํา
ออกกมามากกับตัวทํ
ละลายน้ํากลั่นนาน 24 ชั่วโมงแและวิธีตมที่อุณ
ณหภูมิ 65 องศาเซลเซียส โดยใช
โ เวลานาาน 7 ชั่วโมง มีคา 4.8 Brix
เทากัน แตเมื่อใชวิวิธีสกัด PEF 10 นาที ไดสารรหวานที่ระดับ 5.0 Brix และเมื่อใชตัวทําาละลายเอทานนอล 95% แช
นานน 24 ชั่วโมงแและวิธีตมที่อณหภู
แ 24 Brix
ุณ มิ 65 อองศาเซลเซียส โดยใชเวลานนาน 7 ชั่วโมมง มีคา 20 และ
ตามลําดับ สวนวิธีธีสกัดดวย PEEF 10 นาที ไดดสารหวานที่ระดับ 23 Brix ซึ่งแสดงใหเห็ นวา วิธีการสสกัดดวย PEF
ลดระยะเวลาในกการสกัดไดมากก นอกจากนี้กการใชสนามไฟฟาที่สูงถึงระดับ 10,000 โวลตตอเซ็นติเมตร ที่
มากกวาพืชและสมุนไพรชนิดอืน่ ๆ ยังเปนผลลทําใหเกิดอุณหภู
ณ มิที่เพิ่มสูงขึ
ง ้นอยางรวดเเร็ว เพิ่มจากอุอุณหภูมิหองที่
ระดับ 27 องศาเซลลเซียส ไปที่ระดั
ะ บ 75 องศา เซลเซียส ภายยในระยะเวลาเพียง 10 นาทีที
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(a) Water
Figure 6 Temperatuure, Conducttivity, and TDDS of Stevia

(b) Ethhanol

สรุป
การใชเครื่ืองสกัดสารจจากพืชแบบพ กพาหรือ PEFFmobile สําหรับสกัดพืชแและสมุนไพรซึซึ่งมาจากสวน
ตาง ๆ ของพืชที่แตกตางกัน โดยใชตัวทําละลลายเอทานอลล 95% และกาารใชน้ํากลั่นเป
เปรียบเทียบในนพืชบางชนิด
เครื่อองสกัดอาศัยหลั
ห กการสรางไไฟฟาแรงดันสู ง กระแสสูง แบบพั
แ ลสที่ควาามถี่ 1 เฮิรตซซ ความกวางพพัลสประมาณ
1 x 110-6 วินาที สนนามไฟฟาระดัับ 5,000 โวลตตตอเซ็นติเมตรร ใชเวลาในกาารสกัด 20 นาาที การทดสอบบสกัดพืชและ
สมุนนไพรทุกชนิดพบว
พ ามีการเพิพิ่มขึ้นของอุณหหภูมิสกัดตอเนื
เ ่อง แปรผันตรงตามเวลา
ต
สอดคลองกับค
บ าความนํา
ไฟฟาและคา TDSS ที่มีการเพิมขึ
่ม ้นตอเนื่องเชชนกัน แมวาคาอุ
า ณหภูมิจะสสงผลโดยตรงตตอการวัดคาความนํ
ค
าไฟฟา
และคา TDS แตเมื่อสารสกัดทีได
่ไ มีอุณหภูมิคคงที่เทากันประมาณ 30 องงศาเซลเซียส สสามารถเห็นความแตกต
ค
าง
ตามชนิดของพืชและสมุ
แ
ไ คาความนํา
นไพรแตละแบบ นอกกจากนี้ยังพบววาการใชอัตราาสวนของเหลลวที่มากกวา ได
ไฟฟาและคา TDSS ที่นอยกวาดวย
ว
กิตติกรรมปประกาศ
ขอขอบคุณคณะวิศวกรรรมศาสตร ขอขอบคุณอาจาารยรัชณีภรณ อิ่นคํา อาจารรยชินานาฏ วิทยาประภากร
ท
มหาาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงงคลลานนา ขออขอบคุณคุณฉั
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สาขาสัตว์

อิทธิพลของการแช่ แข็ง-การทําละลายต่ อค่ าแรงตัดผ่ านเนือ และค่ ากิจกรรมของเอนไซม์ ซิเตรต
ซินเทสของเนือ สุกร
Effect of Freeze-Thawed on Shear Force and Citrate Synthase Enzyme Activity of Pork Meat
ทิพย์ ระวี ติAบปาละ1 อัจฉรา ขยัน1* และ ชัยวัฒน์ บุญแก้ ววรรณ1
Tiprawee Tippala1, Autchara Kayan1* and Chaiwat Boonkaewwan1

บทคัดย่ อ
การศึกษานี 1มีวตั ถุประสงค์เพื<อศึกษาอิทธิพลของการแช่แข็ง-การทําละลายต่อค่าแรงตัดผ่านเนื 1อและค่า
กิจกรรมของเอนไซม์ซิเตรตซินเทสของเนื 1อสุกร โดยใช้ เนื 1อสันนอกสุกร (Longissimus dorsi) จํานวน 20 ตัวอย่าง
จากผลการศึกษาพบว่า เนื 1อสุกรสด (Fresh meat) มีค่าแรงตัดผ่านเนื 1อสูงกว่าเนื 1อสุกรที<ผ่านการแช่แข็ง-การทํา
ละลาย (Freeze-thawed meat) (25.62 และ 12.43 N ตามลําดับ) (P<0.001) ส่วนค่ากิจกรรมของเอนไซม์
ซิเตรตซินเทสที< วดั ได้ จากของเหลวที<ไหลออกจากชิน1 เนือ1 ของเนื อ1 สุกรที< ผ่านการแช่แข็ง-การทําละลาย (0.338
µmol/ml/min) มีค่าสูงกว่าค่าที<วดั ได้ จากของเหลวที<ไหลออกจากชิ 1นเนื 1อของเนื 1อสุกรสด (0.105 µmol/ml/min)
(P<0.01) จึงอาจสรุ ปได้ ว่า การแช่แข็ง-การทําละลายเป็ นกระบวนการที<ส่งผลต่อค่าแรงตัดผ่านเนื อ1 และค่า
กิจกรรมของเอนไซม์ซิเตรตซินเทส

ABSTRACT
The objective of present study was to investigation the effect of freeze-thawed on shear force
and citrate synthase activity of pork meat. Pork loin muscle (longissimus dorsi) 20 samples were
analyzed. The results showed that fresh meat had higher shear force value than freeze-thawed meat
(25.62 and 12.43 N, respectively) (P<0.001). Meanwhile, the activity of citrate synthase which
measure on meat exudates from freeze-thawed meat (0.338 µmol/ml/min) was higher than the activity
of citrate synthase which measure on meat exudates from fresh meat (0.105 µmol/ml/min) (P<0.01).
Therefore, the freeze-thawed process has influenced on shear force value and activity of citrate
synthase.

Keywords: freeze-thawed, shear force value, citrate synthase, pork meat
* Corresponding author; e-mail address: fagrark@ku.ac.th
1
ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ 10900
1
Department of Animal science, Faculty of Agriculture, Kasetsart University, Bangkok 10900
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คํานํา
เนื 1อสัตว์เป็ นผลิตภัณฑ์ที<เน่าเสียได้ ง่าย อีกทังมี
1 หลายปั จจัยที<สง่ ผลต่ออายุในการเก็บรักษาและความสด
ของเนื 1อ เช่น อุณหภูมิในการเก็บรักษา ออกซิเจนในอากาศ เอนไซม์ ความชื 1น แสงสว่าง และเชื 1อจุลินทรี ย์ (Zhou
et al., 2010) จึงมีการนําวิธีถนอมอาหารหลายรู ปแบบมาใช้ ในการถนอมเนื 1อสัตว์ โดยมีวตั ถุประสงค์เพื<อยับยัง1
การเจริ ญเติบโตของเชื 1อจุลินทรี ย์และยืดอายุในการเก็บรักษาเนื 1อให้ ยาวนานขึ 1น (Lawrie and Ledward, 2006)
วิธีการถนอมเนื 1อสัตว์ที<นิยมใช้ กนั อย่างแพร่ หลาย ได้ แก่ การแช่แข็ง (Freezing) เนื<องจากเป็ นวิธีที<สามารถเก็บ
รักษาเนื 1อได้ เป็ นระยะเวลานาน และควบคุมคุณภาพเนื 1อได้ (Pietrasik and Janz, 2009)
อย่างไรก็ตาม การแช่แข็งจะทําให้ เกิดการสร้ างผลึกนํ 1าแข็งขึ 1นภายในเซลล์กล้ ามเนื 1อ ส่งผลให้ โครงสร้ าง
ของเซลล์ เ กิ ด ความเสี ย หาย ซึ<ง นํ า ไปสู่ก ารเปลี< ย นแปลงของปฏิ กิ ริ ย าทางชี ว เคมี ที< ส่ ง ผลต่ อ คุ ณ ภาพเนื อ1
(Leygonie et al., 2012a) และยังส่งผลให้ ความสามารถในการอุ้มนํ 1าของเนื 1อลดลง (Water-holding capacity)
(Lagerstedt et al., 2008) เกิดการสูญเสียนํ 1าออกจากเซลล์มากยิ<งขึ 1น (Kim et al., 2013) รวมถึงส่งผลต่อค่าแรง
ตัดผ่านเนื 1อ (Shear force) และความนุ่มของเนื 1ออีกด้ วย (Chen et al., 2017; Kim et al., 2013; Leygonie et
al., 2012b; Qi et al., 2012) ซึง< ความนุ่มเป็ นลักษณะที<สําคัญในการยอมรับการบริ โภคเนื 1อสัตว์ของผู้บริ โภค
(Dransfield, 1994) นอกจากนี 1กระบวนการแช่แข็งและการทําละลายยังส่งผลให้ ไมโตคอนเดรี ย (Mitochondria)
ซึง< เป็ นออร์ แกเนลล์ที<อยู่ภายในเซลล์เกิดความเสียหาย ส่งผลให้ เกิดการหลัง< ของเอนไซม์ที<อยู่ภายในไมโตคอนเดรี
ยออกสู่ไซโตพลาซึม (Cytoplasm) และไหลออกจากเซลล์เมื<อเซลล์เกิดความเสียหายจากผลึกนํ 1าแข็ง เอนไซม์ที<
อยู่ภายในไมโตคอนเดรี ยจึงสามารถใช้ เพื<อจําแนกเนื 1อแช่แข็งและเนื 1อสดได้ (Hamm, 1979) จากรายงานพบว่ามี
การนําเอนไซม์ซิเตรตซินเทส (Citrate synthase) ซึง< เป็ นเอนไซม์ที<อยู่ภายในไมโตคอนเดรี ย และเป็ นเอนไซม์ที<เร่ ง
ปฏิกิริยาระหว่างอะซิติลโคเอ (Acetyl-CoA) กับออกซาโลอะซิเตต (Oxaloacetate) ได้ เป็ นซิเตรต (Citrate) และ
โคเอนไซม์เอ (CoA-SH หรื อ CoA) ในขัน1 ตอนแรกของการเข้ าสู่วฏั จักรเครบส์ (Kreb’s cycle) (Mayes and
Bender, 2003) มาใช้ ในการจําแนกระหว่างเนื 1อสด (Fresh meat) กับเนื 1อที<ผ่านการแช่แข็ง-การทําละลาย
(Freeze-thawed meat) โดยพบว่าค่ากิจกรรมของเอนไซม์ ซิเตรตซินเทสที<วดั ได้ จากเนื 1อที<ผ่านการแช่แข็ง-การทํา
ละลายมีค่ามากกว่าเนือ1 สด เนื< องจากไมโตคอนเดรี ยเกิดความเสียหายจากการเกิดผลึกนํ า1 แข็งขึน1 ในระหว่าง
กระบวนการแช่แข็ง และถ้ าอุณหภูมิในการเก็บรั กษาไม่คงที< จะก่อให้ เกิดผลึกนํ 1าแข็งขึ 1นอย่างซํ 1าๆ ส่งผลให้ เกิด
ความเสียหายแก่โครงสร้ างของเซลล์และไมโตคอนเดรี ยได้ มากกว่าเดิม (Šimoniová et al., 2013) และจากการ
สํารวจพบว่ามีการติดฉลากสินค้ าเนื 1อที<ผ่านการแช่แข็ง-การทําละลายเป็ นเนื 1อที<ไม่ผ่านการแช่แข็ง-การทําละลาย
อย่างผิดกฏหมาย เนื<องจากมูลค่าทางการตลาดที<สูงกว่า จึงมีการนําวิธีและเทคนิคต่างๆ มาใช้ เพื<อการจําแนก
ระหว่างเนื 1อที<ไม่ผ่านการแช่แข็ง-การทําละลายกับเนื 1อที<ผ่านการแช่แข็ง-การทําละลายขึ 1น เช่น เทคนิคทางเอนไซม์
เทคนิ คทางด้ านดีเอ็นเอ เทคนิ คทางด้ านสเปคโตรสโคปิ ค เทคนิ คทางด้ านไบโออิมเมจ และการประเมินทาง
ประสาทสัมผัส เป็ นต้ น เพื<อให้ เกิดความยุติธรรมแก่ผ้ ูบริ โภคในการเลือกซื 1อเนือ1 สัตว์ที<มีคุณภาพ (Ballin and
Lametsch, 2008)
ดังนัน1 การศึกษานี 1จึงมีวตั ถุประสงค์เพื<อศึกษาอิทธิพลของการแช่แข็ง-การทําละลายต่อค่าแรงตัดผ่าน
เนื 1อและค่ากิจกรรมของเอนไซม์ซิเตรตซินเทสของเนื 1อสุกร ซึง< การศึกษานี 1อาจเป็ นประโยชน์ในการพัฒนาและหา
แนวทางในการควบคุมกระบวนการผลิตเนื 1อสัตว์ เพื<อให้ ได้ เนื 1อสัตว์ที<มีคณ
ุ ภาพสําหรับผู้บริ โภค
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อุปกรณ์ และวิธีการ
สัตว์ ทดลองและการเก็บตัวอย่ าง
สุกรที<ใช้ ในการศึกษาเป็ นสุกรสายพันธุ์ทางการค้ าซึง< เป็ นลูกผสม 3 สายพันธุ์ [Duroc × (Large White ×
Landrace)] เพศเมีย จํานวน 20 ตัว สุกรทัง1 หมดถูกฆ่าที<อายุ 6 เดือน นํา1 หนักเฉลี<ยประมาณ 106 ± 8.39
กิโลกรัม โดยทําการฆ่าตามแบบมาตรฐานสากล จากนันเก็
1 บตัวอย่างเนือ1 จากกล้ ามเนื 1อสันนอก (Longissimus
dorsi) ตําแหน่งซี<โครงที< 10-11 เพื<อนํามาศึกษาอิทธิพลของการแช่แข็ง-การทําละลายต่อค่าแรงตัดผ่านเนื 1อและ
ค่ากิจกรรมของเอนไซม์ซิเตรตซินเทสของเนื 1อสุกร แบ่งตัวอย่างเนื 1อสุกรออกเป็ น 2 กลุ่มดังนี 1 กลุ่มที< 1 เนื 1อสุกรสด
(Fresh meat) เป็ นกลุม่ ตัวอย่างเนื 1อสุกรที<ได้ มาจากโรงฆ่าสัตว์ จากนันนํ
1 าไปแช่เย็นที<อณ
ุ หภูมิ 4 ºC เป็ นเวลา 24
ชัว< โมง และกลุม่ ที< 2 เนื 1อสุกรที<ผ่านการแช่แข็ง-การทําละลาย (Freeze-thawed meat) เป็ นกลุ่มตัวอย่างที<ได้ จาก
การนําตัวอย่างกลุ่มที< 1 มาผ่านการแช่แข็งที<อณ
ุ หภูมิ -20 ºC เป็ นเวลา 6 เดือน และทําละลายที< 4 ºC เป็ นเวลา
24 ชัว< โมง
การวัดค่ าแรงตัดผ่ านเนือ
นําตัวอย่างเนื 1อสุกรสด (Fresh meat) และเนื 1อสุกรที<ผ่านการแช่แข็ง-การทําละลาย (Freeze-thawed
meat) มาวัดค่าแรงตัดผ่านเนื 1อ โดยนําตัวอย่างเนื 1อสุกรบรรจุลงในถุงพลาสติก และนําไปต้ มในนํ 1าเดือด โดยให้
เนื อ1 สุก รมี อุณ หภู มิ ใ จกลางเนื อ1 เท่ า กับ 75 ºC จากนัน1 นํ า มาตัด ตามความยาวเส้ น ใยกล้ า มเนื อ1 ให้ มี
เส้ นผ่าศูนย์กลาง 1.27 cm จํานวน 6 ซํ 1าต่อตัวอย่าง วัดค่าแรงตัดผ่านเนื 1อโดยใช้ เครื< อง Texture analyzer
(Stable Micro System; TA.XT Plus, England) ใช้ ใบมีดชนิด V-shape cutting blade และใช้ ความเร็ วในการ
ตัดเท่ากับ 200 มม.ต่อนาที (Van Oeckel et al., 1999)
การวิเคราะห์ ค่ากิจกรรมของเอนไซม์ ซิเตรตซินเทส
นําของเหลวที<ไหลออกจากชิ 1นเนื 1อ (Meat exudates) ที<ได้ จากเนื 1อสุกรสด (Fresh meat) และเนื 1อสุกรที<
ผ่านการแช่แข็ง-การทําละลาย (Freeze-thawed meat) มาตรวจวัดค่ากิจกรรมของเอนไซม์ซิเตรตซินเทส โดยใช้
วิธีสเปคโตรโฟโตเมทริ ค (Spectrophotometric) ในการวัดค่าการดูดกลืนแสงที<ความยาวคลื<น 412 nm หลังจาก
การเติมสารรี เอเจนต์จําเพาะที<ได้ จากชุดทดสอบ Sigma Aldrich enzyme set (Sigma-Aldrich, Schenelldorf,
Germany) (Šimoniová et al., 2013)
การวิเคราะห์ ทางสถิติ
เปรี ยบเทียบความแตกต่างของค่าแรงตัดผ่านเนื 1อและค่ากิจกรรมของเอนไซม์ซิเตรตซินเทสของเนื 1อสุกร
สด (Fresh meat) และเนื 1อสุกรที<ผ่านการแช่แข็ง-การทําละลาย (Freeze-thawed meat) โดยใช้ ตวั ทดสอบสถิติ
แบบ Paired t-test (var. 9.2, SAS Inst., Cary, NC) โดยพิจารณาความแตกต่างทางสถิติอย่างมีนยั สําคัญที<
P<0.05
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ผลและวิจารณ์ ผลการทดลอง
อิทธิพลของการแช่ แข็ง-การทําละลายต่ อค่ าแรงตัดผ่ านเนือ
จากผลการศึกษาพบว่า เนื 1อสุกรสด (Fresh meat) มีคา่ แรงตัดผ่านเนื 1อสูงกว่าเนื 1อสุกรที<ผ่านการแช่แข็งการทําละลาย (Freeze-thawed meat) (25.62 และ12.43 N ตามลําดับ) (P<0.001) ดังแสดงใน Figure 1 ซึง<
การลดลงของค่าแรงตัดผ่านเนื อ1 อาจมีส าเหตุเนื< อ งมาจากการสร้ างผลึกนํ า1 แข็ งขึน1 ภายในเซลล์ กล้ ามเนื อ1 ใน
ระหว่างกระบวนการแช่แข็ง จึงส่งผลให้ เซลล์กล้ ามเนื 1อ เส้ นใยกล้ ามเนื 1อ และเนื 1อเยื<อเกี<ยวพันเกิดความเสียหาย
รวมถึงเกิดการเสียสภาพของโปรตีน (Protein denaturation) (Qi et al., 2012; Sriket et al., 2007; Zhang et
al., 2017) นอกจากนี 1ยังพบว่า การสูญเสียนํ 1าขณะเก็บรักษา (Drip loss) ของเนื 1อสุกรสด และการสูญเสียนํ 1าจาก
การทําละลาย (Thawing loss) ของเนื 1อสุกรแช่แข็ง อาจส่งผลต่อค่าแรงตัดผ่านเนื 1อ เนื<องจากกล้ ามเนื 1อมีนํ 1าเป็ น
องค์ประกอบในปริ มาณมาก ทังในเซลล์
1
และนอกเซลล์ ดังนันปั
1 จจัยที<ส่งผลต่อโครงสร้ างของเซลล์ จึงอาจส่งผล
ต่อความสามารถในการอุ้มนํ 1าของเนื 1อ (Huff-Lonergan and Lonergan, 2005) ซึง< จากการเสียสภาพของโปรตีน
ในเซลล์กล้ ามเนื 1อที<มีสาเหตุมาจากกระบวนการแช่แข็งและการทําละลาย ส่งผลให้ เกิดการสูญเสียนํา1 ออกจาก
เนื 1อมากขึ 1น และยังส่งผลให้ เส้ นใยกล้ ามเนื 1อจับกันด้ วยแรงที<อ่อนลง (Xia et al., 2009) จึงอาจเป็ นสาเหตุที<ทําให้
ค่าแรงตัดผ่านเนื 1อลดลง อย่างไรก็ตามพบว่ามีการศึกษาที<ให้ ผลตรงกันข้ ามกับการศึกษานี 1 โดยพบว่าเนื 1อที<ผ่าน
การแช่แข็ง-การทําละลายมีค่าแรงตัดผ่านเนื 1อสูงกว่ากลุ่มเนื 1อสุกรสด และมีค่าเพิ<มสูงขึ 1นเมื<อผ่านวัฏจักรการแช่
แข็ง-การทําละลายหลายรอบ (Chen et al., 2017; Kim et al., 2013) ซึง< อาจมีสาเหตุมาจากการสูญเสียนํ 1า
หลังจากการทําละลาย ส่งผลให้ เส้ นใยกล้ ามเนื 1อเกิดการหดตัวมากยิ<งขึ 1น จึงทําให้ ค่าแรงตัดผ่านเนื 1อมีค่าเพิ<มขึ 1น
(Leygonie et al., 2012b)

Figure 1 Effect of freeze-thawed on shear force value. ***: P<0.001
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อิทธิพลของการแช่ แข็ง-การทําละลายต่ อค่ ากิจกรรมของเอนไซม์ ซิเตรตซินเทส
เอนไซม์ซิเตรตซินเทส เป็ นเอนไซม์ที<อยู่ภายในไมโตรคอนเดรี ย และค่ากิจกรรมของเอนไซม์ซิเตรตซินเทส
สามารถใช้ เป็ นดัชนีชี 1วัดทางชีวภาพสําหรับบอกปริ มาณของไมโตคอนเดรี ยในกล้ ามเนื 1อลายได้ (Vigelsø et al.,
2014) ซึง< จากผลการศึกษาดังแสดงใน Figure 2 พบว่าค่ากิจกรรมของเอนไซม์ซิเตรตซินเทสที<วดั ได้ จากของเหลว
ที<ไหลออกจากชิ 1นเนื 1อของเนื 1อสุกรที<ผ่านการแช่แข็ง-การทําละลาย (Freeze-thawed meat) มีค่าเท่ากับ 0.338
µmol/ml/min ซึ<ง สูง กว่าค่า ที< วัด ได้ ใ นของเหลวที< ไ หลออกจากชิ น1 เนื อ1 ของเนื อ1 สุก รสดที< มีค่าเท่ ากับ 0.105
µmol/ml/min (P<0.05) สอดคล้ องกับการศึกษาของ Šimoniová et al. (2013) โดยพบว่ากระบวนการแช่แข็งเนื 1อ
จะส่งผลให้ คา่ กิจกรรมของเอนไซม์ซิเตรตซินเทสเพิ<มมากขึ 1น และยังพบว่าค่ากิจกรรมของเอนไซม์ซิเตรตซินเทสก็
เพิ<มขึ 1นเช่นกันในระหว่างการแช่เย็น และจะยิ<งเพิ<มมากขึ 1นหากระยะเวลาในการเก็บรักษายาวนานขึ 1น ส่วนในเนื 1อ
แช่แข็งพบว่าค่ากิจกรรมของเอนไซม์ซิเตรตซินเทสจะเพิ<มขึ 1นอย่างรวดเร็ ว ซึง< อาจมีสาเหตุมาจากไมโตคอนเดรี ย
เกิดความเสียหาย จากการเกิดผลึกนํ 1าแข็งขึ 1นในระหว่างกระบวนการแช่แข็ง และถ้ าอุณหภูมิในการเก็บรักษาไม่
คงที< จะก่อให้ เกิดผลึกนํ 1าแข็งขึ 1นอย่างซํ 1าๆ และส่งผลทําให้ เกิดความเสียหายแก่โครงสร้ างของเซลล์และไมโตคอน
เดรี ยได้ มากกว่าเดิม ดังนันถ้
1 าหากไมโตคอนเดรี ยเกิดความเสียหายมาก ก็จะส่งผลให้ ค่ากิจกรรมของเอนไซม์ซิ
เตรตซินเทสมีค่าเพิ<มมากขึ 1น แต่จากการศึกษาของ Pipek et al. (2014) พบว่าค่ากิจกรรมของเอนไซม์ซิเตรตซิน
เทสระหว่างเนื 1อสุกรที<ผ่านการแช่แข็ง-การทําละลายและเนื 1อสุกรแช่เย็นมีค่าไม่แตกต่างกัน อย่างไรก็ตามการแช่
แข็ง-การทําละลายเป็ นกระบวนการที<ทําให้ ไมโตคอนเดรี ยและเซลล์เกิดความเสียหาย จึงส่งผลต่อการหลัง< ของ
เอนไซม์อื<นๆ ที<อยู่ภายในไมโตคอนเดรี ยให้ ไหลออกนอกเซลล์ด้วยเช่นกัน (Fernández et al., 1999; Škorpilová
et al., 2014)

Figure 2 Effect of freeze-thawed on citrate synthase activity. **: P<0.01
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อิทธิพลของพันธุและชนิดกลามเนื้อทีม่ ีตอการทํางานของเอนไซมคาลเปนและ
ความนุมของเนื้อแพะ
Influence of Breeds and Muscle Types on Enzyme Calpains Activity and
Meat Tenderness of Goat Meat
ฉัตรชัย ศรีเพิ่ม1* นันทนา ชวยชูวงศ1 จันทรพร เจาทรัพย2 เกียรติศักดิ์ สรอยสุวรรณ1 และราชศักดิ์ ชวยชูวงศ1
Chatchai Sriperm1*, Nantana Chauychuwong1,Chanporn Chaosap2,Keatisak Soisuwan1
and Ratchasak Chauychuwong1

บทคัดยอ
การศึกษาอิทธิพลของพันธุและชนิดกลามเนื้อตอการทํางานของเอนไซมคาลเปนและความนุมของเนื้อ
แพะ สุมตัวอยางกลามเนื้อสันนอก กลามเนื้อใบพายและกลามเนื้อลูกมะพราวจากแพะพันธุพื้นเมืองภาคใตและ
แพะลูกผสมสามสายเลือด (บอร x ซาเนน x พื้นเมือง) เพศผู ผลการศึกษาพบวาพันธุและชนิดของกลามเนื้อแพะ
ไมมีผลตอการทํางานของเอนไซมคาลเปน คาแรงตัดผานเนื้อและความยาวซารโคเมียร (p>0.05) แตเนื้อแพะ
พื้นเมืองมีขนาดเสนใยกลามเนื้อใหญกวาแพะลูกผสมสามสาย (p<0.01) ชนิดกลามเนื้อมีผลตอคุณภาพเนื้อ
โดยกล ามเนื้ อ สัน นอกมีค าแรงตั ดผ า นเนื้อ สู งสุ ด รองลงมาเปน กลา มเนื้ อ ใบพายและกลา มเนื้ อลู กมะพร า ว
(p<0.01) ความยาวซารโ คเมี ยรของกล ามเนื้ อลูกมะพร าวและกล ามเนื้อสันนอกยาวกวา กลามเนื้อ ใบพาย
(p<0.01) นอกจากนี้กลามเนื้อใบพายมีขนาดเสนใยกลามเนื้อใหญกวากลามเนื้อสันนอกและกลามเนื้อลูก
มะพราว (p<0.01)

ABSTRACT
The study of influence of breeds and muscle types on enzyme calpains activity and meat
tenderness of goat meat. The samples of Longissimus dorsi (LD), Infraspinatus (IF) and Vastus
lateralis (VL) muscles were collected from Thai indigenous (TI) goat and crossbred (CB) goat (Boer x
Sanan x Native). The results showed that breeds and muscle types had no effect on enzyme calpains
activity, shear force value and sarcomere length, but TI goat had larger muscle fiber diameter than
the CB goat (p<0.01). The LD muscle had higher shear force value than IF and VL muscles (p<0.01).
Sarcomere length of the VL and LD muscles were longer than the IF muscle (p<0.01). The IF muscle
had larger muscle fiber diameter than LD and VL muscles (p<0.01).
Key Words: muscle types, enzyme calpains, meat tenderness, goat meat
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คํานํา
ปจจุบันเนื้อแพะจัดเปนเนื้ออีกชนิดหนึ่งที่ไดรับความนิยมของผูบริโภค เนื้อแพะไดรับการยอมรับวาเปน
เนื้อที่มีคุณภาพทางโภชนาการที่ดี (Webb et al., 2005) มีปริมาณไขมันต่ํากวาเนื้อโค 50-65 เปอรเซ็นต และต่ํา
กวาเนื้อแกะ 42-59 เปอรเซ็นต (Addrizzo., 2002) แตปจจัยสําคัญตอการตัดสินใจในการเลือกเนื้อของผูบริโภค
คือความนุมของเนื้อ โดยผูบริโภคยอมที่จะซื้อเนื้อที่มีความนุมในราคาที่แพงกวาเนื้อที่เหนียว (Boleman et al.,
1997) ดั ง นั้ น ป จ จั ย สํ า คั ญ ที่ มี ผ ลต อ ความนุ ม ของเนื้ อ มี ห ลายประการ เช น พั น ธุ เพศ ระบบการเลี้ ย ง และ
โครงสรางของกลามเนื้อ โดยปจจัยตางๆ เหลานี้จะมีผลตอลักษณะทางชีวภาพ (biological characteristics)
ของเนื้อเยื่อกลามเนื้อ เชน ปริมาณคอลลาเจน ไขมัน เอนไซมและลักษณะของเสนใยกลามเนื้อ โดยลักษณะของ
เสนใยกลามเนื้อมีผลตอความนุมและรสชาติของเนื้อในสัตวหลายชนิด (Klont et al., 1998) นอกจากนี้ความนุม
ของเนื้อ ยังเกี่ยวของกับเอนไซมที่ทําการยอยสลายโปรตีนในเนื้อภายหลังสัตวตาย เอนไซมคาลเปน (calpains)
ซึ่งเปนเอนไซมกลุม Endogenous Proteolysis มีบทบาทสําคัญตอความนุมของเนื้อหลังสัตวตาย (Koohmaraie,
1992) โดยเอนไซมคาลเปนที่พบในเสนใยกลามเนื้อ มีอยู 2 รูป คือ calpain I และ calpain II หรือ μ-calpains
และ m-calpains เอนไซมนี้จะทํางานเมื่อถูกกระตุนดวย Ca2+และทําปฏิกิริยาไดดีในสภาพเปนกลาง (Li et al.,
2004) โดย m-calpain จะถูกกระตุนดวย Ca2+ปริมาณสูง (1-2mM) และ μ-calpains จะถูกกระตุนดวย Ca2+
ปริมาณต่ํา (50-100 μM) เอนไซมคาลเปนจะอยูบริเวณ Z-line ของเสนใยกลามเนื้อ การทํางานของเอนไซมคา
ลเปนจะทําใหเกิดการแตกหักของ Tropomyosin และ Titin (connectin) โดยหลังจากการทําใหเกิดการยอย
สลายโปรตีนแลวเอนไซมคาลเปนจะเกิดการสลายตัว (autolysis) ไป (จันทรพร, 2554)
การศึกษาในครั้งนี้จึงมุงที่จะทําการศึกษาอิทธิพลของพันธุและชนิดกลามเนื้อที่มีตอการทํางานของ
เอนไซมคาลเปนและความนุมของเนื้อแพะที่ยังมีการคึกษาและวิจัยอยูนอย เพื่อเปนขอมูลในการนําไปปรับปรุง
พัฒนาคุณภาพเนื้อแพะตอไป

อุปกรณและวิธีการ
ทําการทดลองโดยเก็บตัวอยางกลามเนื้อสามชนิดจากแพะพันธุพื้นเมืองภาคใตและแพะพันธุลูกผสม
สามสายเลือด (50%บอร X 25%ซาเนน X 25%พื้นเมืองภาคใต) เพศผู พันธุละ 10 ตัว ที่ผานการขุนดวยอาหาร
ขนและอาหารหยาบ เปนเวลา 120 วัน น้ําหนักมีชีวิตเฉลี่ย 17.67 ± 2.28 กิโลกรัม เมื่อสิ้นสุดการขุน ทําการฆา
ชํ า แหละแพะสุ ม เก็ บ ตั ว อย า งกล า มเนื้ อ จากซากซี ก ซ า ยของแพะ โดยเก็ บ ตั ว อย า งกล า มเนื้ อ 3 ชนิ ด ได แ ก
กลามเนื้อสันนอก (Longissimus dorsi ; LD) ตําแหนงซี่โครงที่ 12 - 13 กลามเนื้อใบพาย (Infraspinatus ; IF)
และกลามเนื้อลูกมะพราว (Vastus lateralis ; VL) ภายหลังสัตวตาย 2 ชั่วโมง เพื่อวิเคราะหการทํางานของ
เอนไซมคาลเปน Calpain 1 (μ-calpain) และCalpain 2 (m-calpain) ในเนื้อ การวิเคราะหหาเอ็นไซม Calpain
Activity ดวย Casein Zymography ตามวิธีการของ (Arther and Mykle., 2000) โดยคํานวณความเขมของ
แถบสวางดวยโปรแกรม Image Lab 5.1 และศึกษาความนุมของเนื้อ โดยนําตัวอยางไปตมในอางควบคุม
อุณหภูมิจนกระทั่งไดอุณหภูมิใจกลางเนื้อ 70 องศาเซลเซียส จากนั้นนําถุงที่บรรจุตัวอยางชิ้นเนื้อที่ผานการทําให
สุกไปทําใหเย็น โดยการแชในน้ําแบบใหน้ําไหลผานนาน 30 นาที จนกระทั่งไดอุณหภูมิใจกลางเนื้อลดลงเหลือ
ประมาณ 32 องศาเซลเซียส จึงนําเนื้อออกจากถุง ซับน้ําที่ผิวเนื้อใหแหง นําตัวอยางชิ้นเนื้อที่เย็นแลวมาตัดตาม
แนวยาวของเสนใยกลามเนื้อเปนรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผาขนาด กวาง×ยาว×สูง เทากับ 1×3×1 ลูกบาศกเซนติเมตร
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ตัวอยางละ 5 ชิ้น จากนั้นนําตัวอยางไปทํากาารวัดคาแรงตัดผ
ด านเนื้อ (shear force vaalue) โดยใชเครื
ค ่อง Texture
Analyzer ที่ติดตั้งอุปกรณวัดแรงงตัดผานเนื้อแแบบ Warner Bratzler
B
ตามวิธิ ีการของ (BBoccard et all., 1981) และ
ง บความนุม ไดแก วัดขนาาดเสนผาศูนยกลางของเสน
ศึกษษาลักษณะโครรงสรางทางดานจุลภาคของเนื้อที่เกี่ยวของกั
ใยกลลามเนื้อ (musscle fiber diameter)
d
ตาามวิธีการของ (Tuma et al.,
a 1962) แลละวัดความยาาวซารโคเมียร
(sarcomere lenggth) ของเสนใยกล
ใ ามเนื้อดวยเครื่องมือ Helium-Neon
H
n Laser ตาม วิิ ธีการของ (CCross et al.,
1981)
การวิเครราะหขอมูล นําขอมูลที่ไดมมาวิเคราะหความแปรปรวน
ว
นทางสถิติ (Annalysis of Variance,
OVA) ตามแผผนการทดลองแบบสุมสมบูรรณ (Complettely Random
mized Desiggn) และเปรียบเที
ย ยบความ
ANO
แตกตางระหวางคคาเฉลี่ยในแตละกลุ
ล มทดลองงดวยวิธี Dunccan’s New Multiple
M
Rangge Test ที่ความเชื่อมั่น 95
เปอรรเซ็นต

ผลแลละวิจารณผลการทดลอ
ล
ง
อิทธิพลของพันธุธและชนิดกลลามเนื้อตอกาารทํางานของงเอมไซมคาลลเปน
การทํางาานของเอมไซมมคาลเปน ในกการทดลองครังนี
้ง ้วิเคราะหโดยอาศั
ด
ยเทคนิคคทางอิเล็คโตรโฟรีซีส แบบ
Native Gel ซึ่งวัดการทํางาานของเอนไซมมคาลเปน จากความเขมขอองแถบสวางทีที่เกิดขึ้นจากกการยอยสลาย
โปรตีตีนเคซีนในเจลอะครีลาไมด ถาเกิดแถบบแสงสวางมาากแสดงวาเอนนไซมคาลเปนนทํางานมากดดวย จากการร
ทดลลองในครั้งนี้ พบแถบสว
พ
ข
างดดานบน (calpain 1) และ
างของกลามเนื้อททั้ง 3 ชนิด ไมมแตกตางกันของแถบสว
แถบบสวางดานลาง (calpain 2) ของเจลที่เกิดจจากการยอยสสลายโปรตีนเคคซีนของเอนไซซม Calpain 1 และเอนไซม
Calppain 2 ของตัวอย
ว างที่เก็บปรระมาณ 2 ชั่วโโมงหลังจากสัตว
ต ตาย ดังแสดงใน (Figuree 1)
T1RR8
T2R8
T1R9
T2R6
L VL Std
Std Std IF LD VL IF LD VVL IF LD VL IF LD
Calpain1
Calpain2
T2R3
T22R4
T1R1
T1R66
Std Std IF LD VL IF LD VVL IF LDD VL IF LD VL Stdd
Calpain1
Calpain2

Figuure1 Zymograam enzyme activity
a
calpaain1 and calppain2 in muscle (IF ; Infraaspinatus), (LLD ;
Longgissimus dorrsi) , ( VL= Vastus
V
lateraliis) of goat meat
m
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ผลการศึกษาการทํางานของเอนไซมคาเปน (calpain activity) ที่คงเหลืออยูในกลามเนื้อของแพะ
พื้นเมืองและแพะลูกผสม (Table 1) พบวาพันธุและชนิดกลามเนื้อที่แตกตางกัน ไมมีผลตอระดับการทํางานของ
เอนไซม calpain 1 และ เอนไซม calpain 2 ของเนื้อแพะ (P>0.05) และไมพบปฏิกิริยารวมระหวางพันธุและชนิด
กลามเนื้อตอการทํางานของเอนไซมคาลเปนทั้งสองชนิด ซึ่งสอดคลองกับการทดลองของ อภิชญา (2559) พบวา
ระดับการทํางานของเอนไซม calpain 1 และ เอนไซม calpain 2 ของกลามเนื้อแพะลูกผสมพันธุบอร ที่ระยะเวลา
2 ชั่วโมงภายหลังสัตวตายไมแตกตางกัน และในสวนของกลามเนื้อสันนอกยังสอดคลองกับ จันทรพร (2556)
รายงานวา การทํางานของเอนไซม calpain ในกลามเนื้อสันนอกของแพะ ที่ระยะเวลา 2 ชั่วโมงหลังการฆา โดย
พบ calpain 1 ที่เวลาประมาณ 2 ชั่วโมงหลังการฆา มีความเขมของแสงสวาง calpain 1 มากที่สุด ซึ่งแสดงให
เห็นวาเอนไซมนี้มีการทํางานมากคือทําการยอยสลายโปรตีนไดมาก
Table 1 Effect of enzyme calpain1 and calpain2 in muscle of goat meat
calpain 2 activity1
Item
calpain 1 activity1
Breed
Thai indigenous
9.92x107±1.74x107
1.01x108±1.56x107
Boer x Sanan x Native
9.90x107±1.72x107
1.02x108±1.54x107
Muscle type
Infraspinatus
9.84x107±1.76x107
1.02x108±1.56x107
Longissimus dorsi
1.01x108±1.58x107
9.94x107±1.76x107
Vastus lateralis
1.01x108±1.56x107
9.96x107±1.73x107
p-value
Breed
0.9660
0.9712
Muscle type
0.9938
0.9784
Breed x Muscle type
0.9987
1
1
(units / 100 milligram of meat)
อิทธิพลของพันธุและชนิดกลามเนื้อตอคุณภาพเนื้อ
ผลการศึกษาอิทธิพลของพันธุและชนิดกลามเนื้อ (Table 2) พบวาพันธุไมมีผลตอคาแรงตัดผานเนื้อและ
ความยาวซารโคเมียร แตพบวาเนื้อแพะพื้นเมืองมีขนาดเสนใยกลามเนื้อใหญกวาแพะลูกผสมสามสาย (p<0.01)
คือ 46.68 และ 39.30 micron ตามลําดับ ดานอิทธิพลของชนิดกลามเนื้อ พบวามีผลตอทุกลักษณะที่ศึกษา โดย
กลามเนื้อสันนอกมีคาแรงตัดผานเนื้อสูงสุด รองลงมา คือ กลามเนื้อใบพายและกลามเนื้อลูกมะพราว (p<0.01)
เทากับ 3.95, 3.35และ2.75 กิโลกรัม ตามลําดับ สวนความยาวซารโคเมียร พบวากลามเนื้อลูกมะพราว(1.63
micron) และกลามเนื้อสันนอก (1.58 micron) ยาวกวากลามเนื้อใบพาย (1.44 micron) (p<0.01) กลามเนื้อใบ
พายมีขนาดเสนใยกลามเนื้อใหญกวา (45.89 micron) กลามเนื้อสันนอก (39.33 micron) และกลามเนื้อลูก
มะพราว (43.39 micron) อยางมีนัยสําคัญยิ่งทางสถิติ (p<0.01) ไมพบปฏิกิริยารวมระหวางพันธุและชนิด
กลามเนื้อตอขนาดเสนใยกลามเนื้อ ความยาวซารโคเมียรและคาแรงตัดผานเนื้อ สอดคลองกับ อภิชญา (2559)
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ศึกษาขนาดเสนใยกลามเนื้อในแพะลูกผสมพันธุบอร พบวากลามเนื้อสันนอกมีขนาดเสนใยกลามเนื้อเล็กกวา
กลามเนื้อใบพาย และยังพบวาความยาวซารโคเมียรของกลามเนื้อสันนอกยาวกวากลามเนื้อใบพาย การศึกษา
ครั้งนี้พบวาแพะทดลองมีความยาวซารโคเมียรของเนื้อสันนอกเทากับ 1.58 ไมครอน ซึ่งตรงกับ Mckeith et al.
(1979) รายงานวากลามเนื้อสันนอกแพะมีความยาวซารโคเมียร 1.58 ไมครอน
Table 2 Muscle fiber diameter, Sarcomere length and Shear force value of goat meat
Shear force
Muscle fiber diameter
Sarcomere length
Item
(kg)
(micron)
(micron)
Breed
Thai indigenous
1.56
3.21
46.68a
1.54
Boer x Sanan x Native
3.49
39.30b
Muscle type
Infraspinatus
3.35b
45.89b
1.44b
Longissimus dorsi
3.95a
39.33a
1.58a
Vastus lateralis
2.75c
43.39a
1.63a
p-value
Breed
0.2047
0.0001
0.5226
Muscle type
0.0002
0.0008
0.0006
Breed x Muscle type
0.8810
0.4963
0.5772
a, b, c
Least squares means within the same column with different superscripts differ significantly

สรุป
ผลการศึกษาพบวาสายพันธุและชนิดกลามเนื้อของแพะไมมีผลตอการทํางานของเอนไซมคาลเปนทั้ง
เอนไซมคาลเปน 1 และเอนไซมคาลเปน 2 ซึ่งสอดคลองกับการที่แพะพื้นเมืองและแพะลูกผสมมีความนุมหรือ
คาแรงตัดผานเนื้อและมีความยาวซารโคเมียรไมแตกตางกัน แตทั้งพันธุและชนิดกลามเนื้อมีอิทธิพลตอขนาดเสน
ใยกลามเนื้อ โดยแพะพื้นเมืองมีขนาดเสนใยกลามเนื้อใหญกวาแพะลูกผสม และกลามเนื้อใบพายมีขนาดเสนใย
กลามเนื้อใหญกวากลามเนื้อสันนอกและกลามเนื้อลูกมะพราว
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ชีววิทยาและผลของสารกาจัดแมลงต่ อตัวอ่ อนของแมลงหวี่ขน (Diptera: Psychodidae)
Biology and Effect of Insecticides on Larvae of Moth Files (Diptera: Psychodidae)
รัชกรศ์ แสงอาไพ1*เบญจคุณ แสงทองพราว1และ จารุวฒ
ั น์ เถาธรรมพิทกั ษ์
1*
1
Ratchakorn Sangumphai ,Benjakhun Sangtongpraow and Jaruwat Thowthampitak1

บทคัดย่ อ
งานวิ จัย นี ม้ ี วัตถุป ระสงค์ เพื่ อศึก ษาชนิ ดและชี ววิ ท ยาของแมลงหวี่ ข นที่ พ บในท่ อระบายน า้ เสี ย เขต
กรุ งเทพฯและปริ มณฑลและผลของสารเคมีกาจัดแมลงต่ อตัวอ่อนแมลงหวี่ขน โดยทดสอบกับ Temephos 1%
w/w (ทรายจีพีโอ-1 ®) ความเข้ มข้ น 0, 0.1, 0.5 และ 1 กรัม/น ้า 1 ลิตร และ Diflubenzuron 20% w/w (เอ็กซ์
โซธอร์ ®) ความเข้ มข้ น 0, 7.5, 37.5, 75 และ 105 กรัมต่อน ้า 1 ลิตร ความเข้ มข้ นละ 5 ซ ้า ในห้ องปฏิบตั ิการ ผล
การศึกษาพบแมลงหวี่ขน 2 ชนิดคือ Clogmia albipunctata Williston และ Psychoda sp. วงจรชีวิตของ C.
albipunctata จากระยะไข่จนถึงตัวเต็มวัยใช้ เวลา 19.87 ± 2.85 วัน ระยะไข่ ตัวอ่อน และดักแด้ ใช้ เวลา 2.00 ±
0.00, 13.37 ± 2.62 และ 2.91 ± 0.51 วัน ตามลาดับ ตัวเต็มวัยเพศเมียและเพศผู้มีอายุ 4.02 ± 2.83 และ 2.06 ±
0.71 วัน ตามลาดับ แมลงหวี่ขนเพศเมียสามารถวางไข่ได้ 180.10 ± 92.62 ฟอง ส่วน Temephos ที่ความเข้ มข้ น
0.1, 0.5 และ 1 กรัมต่อน ้า 1 ลิตร ไม่มีผลต่อเปอร์ เซ็นต์การตายของตัวอ่อนแมลงหวี่ขน ส่วน Diflubenzuron
ทุกความเข้ มข้ นพบเปอร์ เซ็นต์การตายเท่ากับ 100% ที่ 10 วันไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (p<0.05)
ดังนัน้ Diflubenzuron สามารถใช้ ในการกาจัดตัวอ่อนแมลงหวี่ขนได้

ABSTRACT
The objectives of this research were to study the species and biology of moth flies that were
found in drain of Bangkok Metropolitan Region and effect of insecticides on moth fly larvae. Temephos
1% w/w (Sai GPO-1®) at concentrations of 0, 0.1, 0.5 and 1 g/L and Diflubenzuron 20% w/w
(Exothor®) at concentrations of 0, 7.5, 37.5, 75 and 105 g/L were applied in laboratory with 5
replications per treatment. The results found that 2 species of moth flies was Clogmia albipunctata
Williston and Psychoda sp. The life cycle of C. albipunctata from egg to adult stage was 19.87±2.85
days. The egg, larval and pupal stage took 2.00±0.00, 13.37±2.62 and 2.91±0.51 days, respectively.
The longevity of adult female and male were 4.02±2.83 and 2.06±0.71 days, respectively. The
fecundity of female was 180.10±92.62 eggs/ female. Temephos concentration at 0.1, 0.5 and 1 g/L had
no effect on percent mortality of moth fly larvae. Diflubenzuron at all concentrations gave 100% mortality
and non-significant at 10 days (p<0.05). Thus, Diflubenzuron can use to control the larvae of moth fly.
Key Words: moth flies, insecticides, effect,
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คานา
ในปั จจุบันประชากรโลกมีจานวนเพิ่ มขึน้ อย่างรวดเร็ วความต้ องการด้ านอาหารจึงเพิ่ มขึน้ ตามไปด้ วย
ประเทศไทยมีทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์และมีพื ้นฐานเป็ นประเทศเกษตรกรรม ทาให้ มีผลผลิตด้ านการเกษตร
เป็ นปริ มาณมากซึ่งนามาใช้ เป็ นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมอาหาร ประกอบกับประเทศไทยมี เทคโนโลยีที่ทันสมัย
สามารถเพิ่ มมูลค่า ผลผลิต ด้ า นการเกษตร ท าให้ ป ระเทศไทยเป็ นฐานการผลิต อาหารในภูมิภ าคอาเซีย น
(ศูน ย์ วิจ ัย กสิก รไทย, 2558)จากสถิตการส่งออกสินค้ าอาหารที่สาคัญของประเทศไทยในปี พ.ศ. 2557 สินค้ า
ประเภทเนื ้อสัตว์แปรรู ปเป็ นสินค้ าส่งออกที่มีมลู ค่าสูงเป็ นอันดับที่ 8 ของสินค้ าส่งออกทังหมด
้
ธัญพืชเป็ นอันดับที่ 10
ปลาและอาหารทะเลเป็ นอันดับที่ 15 อาหารแปรรู ปเป็ นอันดับที่ 16 และอาหารประเภทอื่น ๆ เป็ นอันดับที่ 17 ของสินค้ า
ส่งออกที่สาคัญ สาหรับรายการของสินค้ าเกษตรและอาหารที่สาคัญและมูลค่าการส่งออกสูง ได้ แก่ ข้ าว อาหาร
ทะเลสด/แช่เย็น/แช่แข็ง/กระป๋ อง/แปรรู ป ไก่สด/แช่เย็น/แช่แข็ง/แปรรู ป ผักแลผลไม้ สด/แช่เย็น/แช่แข็ง/แปรรู ป
เป็ นต้ น มีกาลังการผลิตประมาณ 3 ล้ านตันต่อปี มีมูลค่าการส่งออกถึง 8,767 ล้ านเหรี ยญสหรั ฐฯ ในปี 2557
ซึ่ง นับได้ ว่าประเทศไทยเป็ นประเทศผู้ผลิต/ผู้ส่งออกที่ มีศกั ยภาพในกลุ่มสินค้ าดังกล่าว (สานักงานส่งเสริ มการค้ า
ระหว่างประเทศ ณ กรุ งเฮก, 2558)
เมื่ออุตสาหกรรมอาหารในประเทศไทยเติบโตขึน้ ทาให้ มีจานวนโรงงานผลิตอาหารเพิ่ มมากขึน้ ด้ วย
ปั ญหาที่ตามมาคือ ของเสียจากโรงงานผลิตอาหารในรู ปของน ้าเสียและกากของเสียซึง่ เป็ นสารอินทรี ย์จานวนมาก
และสารอินทรี ย์เหล่านีห้ ากไม่มีระบบการจัดการที่ดีจะสะสมและกลายเป็ นแหล่งเพาะพันธุ์ของแมลงหลายชนิด
เช่น แมลงสาบ มด และแมลงวัน เป็ นต้ น แมลงเหล่านีเ้ ป็ นแมลงที่สาคัญมาก นอกจากจะมีโอกาสปะปนไปใน
บรรจุภณ
ั ฑ์แล้ ว ยังเป็ นแมลงที่อาจก่อโรคมาสูค่ นได้ อีกด้ วย แมลงเหล่านี ้จึงถูกให้ ความสาคัญในการหาวิธีป้องกัน
กาจัดเป็ นอัน ดับต้ นๆ มีการคิดค้ นหาเทคนิ คใหม่ๆในการกาจัดที่ มีประสิทธิ ภาพ แต่มีแมลงอีกชนิ ดหนึ่งที่ ถูก
มองข้ ามและมักพบอยู่ในของเสียจากโรงงานหรื อของเสียจากชุมชนเช่นกันคือ แมลงหวี่ขน(Moth flies หรื อ Drain flies)
แมลงหวี่ขนจัดอยู่ในอันดับ Diptera วงศ์ Psychodidae มีชื่อสามัญว่า Moth flies หรื อ Drain flies ชนิด
ที่พบได้ ทวั่ โลกคือClogmia albipunctata Williston ตัวเต็มวัยของแมลงชนิดนี ้ชอบอาศัยอยู่ในที่ร่มเย็นบริ เวณใกล้
นา้ ที่พักนา้ เสีย ท่อระบายนา้ หรื อในห้ องนา้ ทั่วไป ตัวอ่อนอาศัยอยู่ในวัตถุที่เน่าเปื่ อยชื น้ แฉะหรื อในนา้ เสียที่ มี
สารอินทรี ย์สะสมอยู่เป็ นจานวนมาก ตัวอ่อนกินซากอินทรี ย์ที่เน่าเปื่ อยเป็ นอาหาร (Yates,2014) แมลงชนิดนี ้ไม่มี
รายงานว่าเป็ นพาหะนาโรคมาสู่คนและสัตว์ เพียงแต่ทาความราคาญให้ กับมนุษย์ เมื่อมาเกาะอยู่ตามสถานที่
สาคัญ หรื อในที่พกั อาศัย แต่ในโรงงานอุสาหกรรมนันเป็
้ นปั ญหาอย่างมาก เนื่องจากถ้ ามีการปะปนของแมลงหวี่
ขนลงไปในบรรจุภณ
ั ฑ์อาหารแล้ ว จะสร้ างความเสียหายให้ แก่โรงงานอุสาหกรรมได้ ทังในเชิ
้
งคุณภาพของสินค้ า
และความสะอาดของโรงงาน ในประเทศไทยยังไม่มีข้อมูลชนิดและชี ววิทยาของแมลงหวี่ขนที่ สร้ างปั ญหาใน
โรงงานอุตสาหกรรม ปั จจุบันวิธีการป้องกันกาจัดจะเน้ นไปที่การรั กษาความสะอาด และการใช้ สารเคมีกาจัด
แมลงฉีดพ่นตัวเต็มวัย แต่ในโรงงานอุตสาหกรรมอาหารมีข้อกาจัดในการใช้ สารเคมีกาจัดแมลงฉีดพ่นในตัวอาคาร
จึงต้ องหาวิธีในการกาจัดแมลงหวี่ขนวิธีอื่นๆ ทดแทน
การศึกษาครั ง้ นีจ้ ึงมีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาชนิดและชีววิทยาของแมลงหวี่ขนที่พบในท่อระบายนา้ เสีย
เขตกรุ งเทพฯและปริ มณฑลและผลของสารเคมีกาจัดแมลงต่อตัวอ่อนแมลงหวี่ขนในท่อระบายน ้า โดยข้ อมูลที่ได้
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จะนาไปใช้ ในการป้องกันกาจัดแมลงหวี่ขนในโรงงานอุตสาหกรรมและอาคารบ้ านเรื อนและลดผลกระทบจากการ
ใช้ สารเคมีกาจัดแมลงฉีดพ่นภายในตัวอาคาร

อุปกรณ์ และวิธีการ
1. การศึกษาชนิดและชีววิทยาแมลงหวี่ขนที่พบในท่ อระบายนา้ เขตกรุ งเทพฯ และปริ มณฑล
1.1 การเก็บตัวอย่ างและการเพาะเลีย้ งแมลงหวี่ขนในห้ องปฏิบัตกิ าร
สุ่มเก็บตัวอย่างแมลงหวี่ขนในเขตกรุ งเทพฯ และปริ มณฑล โดยสารวจตามท่อน ้าทิ ้ง ท่อระบายน ้า
ที่พกั น ้าเสียของแหล่งชุมชนและโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร การเก็บตัวอย่างทาโดยใช้ ตะแกรงตาถี่ตกั นา้ พร้ อม
ตะกอนซากอินทรี ย์ในท่อมาใส่ในถาดพลาสติกสีขาว แยกเอาตัวอ่อนและดักแด้ ของแมลงหวี่ขนโดยใช้ ปากคีบมา
เลี ย้ งต่ อในห้ อ งปฏิ บัติ ก ารของภาควิ ช ากี ฏ วิ ท ยา คณะเกษตร โดยมี ใ บอนุ ญ าตการใช้ สัต ว์ ท ดลองเพื่ องาน
วิทยาศาสตร์ เลขที่ U1-02250-2558 จากนันบั
้ นทึกสถานที่และวันที่เก็บในแต่ละแหล่ง
นาตัวอ่อนและดักแด้ ของแมลงหวี่ขนที่เก็บได้ ในแต่ละแหล่งมาแยกใส่ในจานรองกระถางต้ นไม้ ดิน
เผาขนาดเส้ นผ่านศูนย์กลาง 3.5 เซนติเมตร ที่มีน ้าจากแหล่งที่เก็บตัวอย่างเดิมสูงประมาณ 1 เซนติเมตรจากก้ น
จาน แหล่งละ 1 จาน จากนันน
้ าไปแยกเลี ้ยงในกรงเลี ้ยงแมลงตาข่ายตาถี่ขนาด 04x40 เซนติเมตร รอให้ ตวั เต็มวัย
ของแมลงหวี่ขนออกจากดักแด้ เก็บตัวอย่างแมลงหวี่ขนโดยใช้ ขวดน็อคแมลง จัดรู ปร่ างและอบให้ แห้ ง จากนันท
้ า
การจาแนกชนิดภายใต้ กล้ องสเตอริ โอไมโครสโคป ศึกษาสัณฐานวิทยาภายนอกของตัวเต็มวัยเพศผู้และเพศเมีย
และบันทึกภาพตัวอย่างแมลงหวี่ขนด้ วยกล้ องดิจิตอล
1.2 การศึกษาชีววิทยาของแมลงหวี่ขน
นาตัวเต็มวัยเพศผู้และเพศเมียของแมลงหวี่ขนแต่ละชนิดที่ได้ จากการเก็บตัวอย่างในข้ อ 1.1แยกใส่
กรงตาข่ายตาถี่ขนาด 40x40 เซนติเมตร จานวน 10 คู่ ภายในกรงตาข่ายมีจานรองกระถางต้ นไม้ ดินเผาขนาดเส้ น
ผ่านศูนย์กลาง 3.5เซนติเมตร ใส่น ้าจากท่อน ้าทิ ้งสูงประมาณ 1 เซนติเมตรจากก้ นจาน สังเกตพฤติกรรมการผสม
พันธุ์ และพฤติกรรมการวางไข่ จากนันปล่
้ อยให้ ไข่ฟักเป็ นตัวอ่อน จึงแยกตัวอ่อนมาใส่ขวดทดลองขนาดเส้ นผ่าน
ศูนย์กลาง 1.4 เซนติเมตร สูง 6 เซนติเมตร 1 ตัว/ขวด จานวน 100 ตัว ใส่นา้ พอท่วมตัวอ่อน ให้ อาหารปลาเป็ น
อาหารแก่ตวั อ่อน จดบันทึกระยะเวลาในการเจริ ญเติบโตแต่ละระยะ วัยของตัวอ่อนสังเกตจากการลอกคราบ
การศึกษาความสามารถในการวางไข่ (fecundity) ของแมลงหวี่ขนเพศเมีย ทาได้ โดยนาตัวเต็มวัย
เพศผู้และเพศเมียใส่ในกรงตาข่ายตาถี่ขนาด 40x40 เซนติเมตร จานวน 10 คู่ เมื่อแมลงหวี่ขนผสมพันธุ์กนั แล้ ว
แยกเพศเมียในขวดทดลองขนาดเส้ นผ่านศูนย์กลาง 1.4 เซนติเมตร สูง 6 เซนติเมตร ใส่น ้าเล็กน้ อย ปล่อยให้ แมลง
หวี่ขนวางไข่จนกระทัง่ แมลงหวี่ขนตัวนันตาย
้
นับจานวนไข่ทงหมดที
ั้
่วาง
2. การศึกษาผลของสารเคมีกาจัดแมลงต่ อตัวอ่ อนของแมลงหวี่ขน
ทาการเพาะเลี ้ยงแมลงหวี่ขนตามวิธีในข้ อ 1.1 เมื่อตัวอ่อนของแมลงหวี่ขนเจริ ญเติบโตถึงวัยที่ 4 จึงนามาใช้
ในการทดสอบในขันตอนต่
้
อไปและเพาะเลี ้ยงลูกน ้ายุงลายบ้ านโดยนาไข่ยงุ ลายบ้ านใส่ลงในน ้าประปาที่ขงั ทิ ้งไว้ 2 วัน
เมื่อไข่ฟัก ให้ อาหารปลาเป็ นอาหาร เมื่อลูกน ้าเจริ ญเติบโตถึงวัยที่ 4 จึงนามาทดสอบต่อไป
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การศึกษาผลของสารเคมีกาจัดแมลงต่อตัวอ่อนแมลงหวี่ขนวัยที่ 4 โดยใช้ ตวั อ่อนจานวน 500 ตัว แยกใส่
จานแก้ ว petri dish จานวน 10 ตัว/ จาน ทดสอบกับสารเคมีกาจัดแมลงดังนี ้
1) Temephos 1% w/w (ทรายจีพีโอ-1 ®) กลุม่ Organophosphate ความเข้ มข้ น 0, 0.1, 0.5 และ 1 กรัม/น ้า
1 ลิตร ความเข้ มข้ นละ 5 ซ ้าบันทึกการตายของตัวอ่อนแมลงหวี่ขนทุกๆ 1 ชัว่ โมง เป็ นเวลา 24 ชัว่ โมง และทาการ
เปรี ยบเทียบโดยทดสอบกับลูกน ้ายุงลายบ้ าน Aedes aegypti วัยที่ 4 จานวน 10 ตัว/ จาน ที่ความเข้ มขัน 0.1
กรัม/ น ้า 1 ลิตร ซึง่ เป็ นอัตราที่องค์การอนามัยโลกแนะนา จานวน 5 ซ ้า
2) Diflubenzuron 20% w/w (เอ็กซ์โซธอร์ ®) กลุม่ Insect growth regulatorความเข้ มข้ น 0, 7.5, 37.5, 75
และ 105 กรั มต่อน ้า 1 ลิตร ความเข้ มข้ นละ 5 ซ ้า บันทึกการตายของตัวอ่อนแมลงหวี่ขนทุกๆ 1 วัน จนกว่าตัวอ่อน
แมลงหวี่ขนตายทังหมด
้
ทาการทดสอบที่อณ
ุ หภูมิห้อง 25 องศาเซลเซียสจากนันน
้ าค่าเปอร์ เซ็นต์การตายมาวิเคราะห์ความแปรปรวน
ทางเดียว (One-way ANOVA) และเปรี ยบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยโดยวิธี Dancan’s

ผลและวิจารณ์ ผลการทดลอง
ชนิดและชีววิทยาแมลงหวี่ขนที่พบในท่ อระบายนา้ เขตกรุ งเทพฯ และปริมณฑล
จากการศึกษาชนิดของแมลงหวี่ขนที่พบในท่อระบายน ้าในเขตกรุ งเทพฯ และปริ มณฑล พบแมลงหวี่ขน
จานวน 2 ชนิด คือ Clogmia albipunctata Williston (Figure 1A) และ Psychoda sp. (Figure 1B) ส่วนใหญ่
ที่พบสร้ างปั ญหาในโรงงานอุตสาหกรรมเป็ นชนิด C. albipunctata ส่วน Psychoda sp. พบน้ อยมาก

B

A
Figure 1 Adults of Moth flies that found in drain of Bangkok Metropolitan Region, A) Clogmia
albipunctata Williston and B) Psychoda sp.

วงจรชีวิตของ C. albipunctata จากระยะไข่จนถึงระยะตัวเต็มวัยใช้ เวลาเฉลี่ย 19.87 ± 2.85 วัน (Figure 2)
ช่วงอยู่ระหว่าง 11 – 36 วัน ตัวเต็มวัยวางไข่ที่บริ เวณผิวน ้า ระยะไข่ใช้ เวลาเฉลี่ย 2.00 ± 0.00 วัน ระยะตัวอ่อนมี 4 วัย
ตัวอ่อนวัยที่ 1, 2, 3 และ 4 ใช้ เวลาเฉลี่ย 2.25 ± 0.57 วัน 2.20 ± 0.69 วัน 2.24 ± 0.85 วัน และ 6.17 ± 2.16 วัน
ตามลาดับ รวมระยะตัวอ่อนใช้ เวลาเฉลี่ย 13.37 ± 2.62 วัน ช่วงอยู่ระหว่าง 8 – 20 วัน ระยะดักแด้ ใช้ เวลาเฉลี่ย
2.91 ± 0.51 วัน ช่วงอยู่ระหว่าง 2 – 4 วัน ตัวเต็มวัยเพศเมียมีอายุเฉลี่ย 4.02 ± 2.83 วัน ช่วงอยู่ระหว่าง 1 – 7 วัน และ
เพศผู้มีอายุเฉลี่ย 2.06 ± 0.71 วัน ช่วงอยู่ระหว่าง 1 – 4 วัน
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จากข้ อมูลวงจรชี วิตของแมลงหวี่ขน C. albipunctata ในการศึกษาครั ง้ นีส้ อดคล้ องกับรายงานของ
Drees and Owens (2015) ที่พบว่าไข่ของแมลงหวี่ขน C. albipuctata ฟั กภายใน 48 ชัว่ โมง ส่วนการศึกษาของ
Sehgalet al. (1997) ที่เลี ้ยงแมลงหวี่ขน C. albipunctata ในห้ องปฏิบตั ิการ อุณหภูมิ 22 องศาเซลเซียสพบว่า
ตัวอ่อนแมลงหวี่ข นรวมทั ้ง 4 วัย ใช้ เวลา 16-17 วัน และระยะดัก แด้ ใ ช้ เวลา 5-6 วัน ซึง่ ใช้ เวลานานกว่าใน
การศึกษาครัง้ นี ้ อาจเป็ นเพราะในการศึกษาครั ง้ นี ้เลี ้ยงแมลงหวี่ขนที่อณ
ุ หภูมิ 25 องศาเซลเซียส จึงทาให้ แมลง
หวี่ขนมีการเจริ ญเติบโตเร็ วกว่า
จากการศึกษาความสามารถในการวางไข่ (fecundity) ของแมลงหวี่ขน C. albipunctata พบว่า แมลงหวี่ขน
เพศเมียมีความสามารถในการวางไข่เฉลี่ย 180.10 ± 92.62 ฟองต่อเพศเมีย 1 ตัว ช่วงอยู่ระหว่าง 64-367 ฟอง
ซึ่งใกล้ เคียงกับการศึกษาของ Simõeset al. (1997) ที่ได้ รายงานว่าแมลงหวี่ขนเพศเมียมี ความสามารถในการ
วางไข่ 200 ถึง 300 ฟอง ต่อเพศเมีย 1 ตัว จากการสังเกตพฤติกรรมการวางไข่พบว่า เพศเมียจะวางไข่หลังจาก
ผสมพันธุ์แล้ ว 1 วัน และไข่จะถูกวางที่บริ เวณผิวน ้า

Figure 2 The life cycle of Clogmia albipunctata Williston
ผลของสารเคมีกาจัดแมลงต่ อตัวอ่ อนแมลงหวี่ขน
จากการศึกษาผลของสารเคมีกาจัดแมลง Temephos 1% w/w ที่ความเข้ มข้ น 0, 0.1, 0.5 และ 1
กรั มต่อน ้า 1 ลิตร ต่อเปอร์ เซ็นต์การตายของตัวอ่อนแมลงหวี่ขน C. albipunctata วัยที่ 4 พบว่า ทุกความ
เข้ มข้ นไม่สามารถทาให้ ตวั อ่อนแมลงหวี่ขนตายได้ และที่ความเข้ มข้ น 1 กรั มต่อน ้า 1 ลิตร ทาให้ ตวั อ่อนแมลง
หวี่ขนตายเพียง 4% ที่เวลา 18 ชั่วโมง และ 6% ที่เวลา 24 ชั่วโมง (Table 1) ซึ่งเป็ นเปอร์ เซ็นต์การตายที่ต่า
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มากเมื่อเปรี ยบเทียบกับ ลูกน ้ายุงลายบ้ าน เมื่อใช้ ความเข้ มข้ นเพียง 0.1 กรัมต่อน ้า 1 ลิตร ซึง่ เป็ นอัตราที่องค์การ
อนามัยโลกแนะนา ทาให้ ลกู น ้ายุงลายบ้ านตาย 100% ที่เวลา 12 ชัว่ โมง
Table1 Mortality (%) of Clogmia albipunctata Williston larvae when submitted to different
concentrations of Temephos 1% w/w in the laboratory
Mortality (%) in difference concentrations (mean ± SD)
Time
(hrs)
Temephos
Temephos
Temephos
Temephose 0.1 g/L
Control
0.1 g/L
0.5 g/L
1 g/L
on Aedes aegypti larvae
1
0.00 ± 0.00
0.00 ± 0.00 0.00 ± 0.00 0.00 ± 0.00
22.00 ± 1.10
6
0.00 ± 0.00
0.00 ± 0.00 0.00 ± 0.00 0.00 ± 0.00
96.00 ± 0.55
12
0.00 ± 0.00
0.00 ± 0.00 0.00 ± 0.00 0.00 ± 0.00
100.00 ± 0.00
1/
18 0.00 ± 0.00a 0.00 ± 0.00a 0.00 ± 0.00a 4.00 ± 0.89a
100.00 ± 0.00
24
0.00 ± 0.00a 0.00 ± 0.00a 0.00 ± 0.00a 6.00 ± 1.67b
100.00 ± 0.00
1/
Means within a row followed by the same letter are not significant at 5% level by Dancan’s
จากการศึกษาผลของสารยับยัง้ การเจริ ญเติบโต Diflubenzuron 20% w/w ที่ความเข้ มข้ น 0, 7.5,
37.5, 75 และ 112.5 กรัมต่อน ้า 1 ลิตร ต่อตัวอ่อนแมลงหวี่ขน C. albipunctata วัยที่ 4 พบว่า เปอร์ เซ็นต์การ
ตายของตัวอ่อนแมลงหวี่ขนเพิ่มขึ ้นเมื่อเวลาผ่านไป และไม่มีการตายในชุดควบคุม พบเปอร์ เซ็นต์การตายของ
ตัวอ่อนแมลงหวี่ขน 100% ในทุกความเข้ มข้ นไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมัน่ 95%
ที่เวลา 10 วัน โดยความเข้ มข้ นที่ 112.5 กรัมต่อน ้า 1 ลิตร พบเปอร์ เซ็นต์การตาย 100 % เร็ วที่สดุ ใน 9 วัน และ
ที่ความเข้ มข้ น 75 และ 112.5 กรั มต่อน ้า 1 ลิตร ทาให้ ตวั อ่อนแมลงหวี่ขนตายสูง 80-90% ที่เวลา 7 วัน สูงกว่าที่
ความเข้ มข้ น 7.5 และ 37.5 กรัมต่อน ้า 1 ลิตร อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (p <0.05) แต่แตกต่างจากความเข้ มข้ นที่
7.5 และ 37.5 กรัมต่อน ้า 1 ลิตร ที่ทาให้ ตวั อ่อนแมลงหวี่ขนตาย 60% (Table 2) จากการศึกษาของ Ahmed et
al. (2016) พบว่า Diflubenzuron สามารถใช้ กาจัดลูกน ้ายุงได้ ดีรองจาก Diafenthiuron แต่ยงั ไม่มีรายงานการใช้
Diflubenzuron กับตัวอ่อนแมลงหวี่ขน
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Mortality (%) of Clogmia albipunctata Williston larvae when submitted to different
concentrations of Diflubenzuron 20% w/w in the laboratory
Mortality (%) in difference concentrations (mean ± SD)
Time
(days)
control
7.5 g/L
37.5 g/L
75 g/L
112.5 g/L
1/
1
0.00 ± 0.00a
0.00 ± 0.00a
0.00 ± 0.00a
0.00 ± 0.00a
6.00 ± 1.79a
2
0.00 ± 0.00a
0.00 ± 0.00a
0.00 ± 0.00a
4.00 ± 1.09a
22.00 ± 3.85b
3
0.00 ± 0.00a
0.00 ± 0.00a
2.00 ± 0.89a
16.00 ± 2.28b 34.00 ± 3.03c
4
0.00 ± 0.00a
12.00 ± 2.61a 18.00 ± 1.67ab 34.00 ± 3.03c 50.00 + 4.47c
5
0.00 ± 0.00a
36.00 ± 4.15b
34.00 ± 2.28b 50.00 ± 3.16bc 68.00 ± 3.29c
6
0.00 ± 0.00a
50.00 ± 3.46b
58.00 ± 2.19b
62.00 ± 0.89b 80.00 ± 3.16c
7
0.00 ± 0.00a
64.00 ± 1.79b
66.00 ± 1.79b
88.00 ± 0.89c 90.00 ± 2.00c
8
0.00 ± 0.00a
74.00 ± 1.09b
84.00 ± 7.28b 90.00 ± 2.00cd 98.00 ± 0.89d
9
0.00 ± 0.00a
88.00 ± 1.67b 94.00 ± 1.09bc 98.00 ± 0.89c 100.0 ± 0.00d
10
0.00 ± 0.00a
100.00 ± 0.00b 100.00 ± 0.00b 100.00 ± 0.00b 100.0 ± 0.00b
1/
Means within a row followed by the same letter are not significant at 5% level by Dancan’s
Table2

สรุป
จากการศึกษาชนิดของแมลงหวี่ขนที่พบในท่อระบายน ้าในเขตกรุ งเทพฯ และปริ มณฑล พบแมลงหวี่ขน
จานวน 2 ชนิด คือ Clogmia albipunctata Williston และ Psychoda sp. วงจรชีวิตของ C. albipunctata จาก
ระยะไข่จนถึงระยะตัวเต็มวัยใช้ เวลาเฉลี่ย 19.87 ± 2.85 วัน ระยะไข่ ระยะตัวอ่อน ระยะดักแด้ ใช้ เวลาเฉลี่ย 2.00
± 0.00, 13.37 ± 2.62 และ 2.91 ± 0.51 วัน ตามลาดับ ตัวเต็มวัยเพศเมียและเพศผู้มีอายุเฉลี่ย 4.02 ± 2.83 และ
2.06 ± 0.71 วัน ตามลาดับ แมลงหวี่ขนเพศเมียมีความสามารถในการวางไข่เฉลี่ย 180.10 ± 92.62 ฟองต่อเพศ
เมีย 1 ตัว Temephos 1% w/w ที่ความเข้ มข้ น 0.1, 0.5 และ 1 กรัมต่อน ้า 1 ลิตร ไม่สามารถทาให้ ตวั อ่อนแมลง
หวี่ขนตายได้ 100% ส่วน Diflubenzuron 20% w/w ที่ความเข้ มข้ น 7.5, 37.5, 75 และ 112.5 กรั มต่อน ้า 1
ลิตร พบเปอร์ เซ็นต์การตายของตัวอ่อนแมลงหวี่ขนเท่ากับ 100% ที่ 10 วันไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติ (p<0.05) โดยความเข้ มข้ นที่ 112.5 กรัมต่อน ้า 1 ลิตร พบเปอร์ เซ็นต์การตาย 100 % เร็ วที่สดุ ใน 9 วัน และที่
ความเข้ มข้ น 75 และ 112.5 กรั มต่อน ้า1 ลิตร ทาให้ ตวั อ่อนแมลงหวี่ขนตายสูง 80-90% ที่เวลา 7 วัน สูงกว่าที่
ความเข้ มข้ น 7.5 และ 37.5 กรั มต่อน า้ 1 ลิตร ที่ ทาให้ ตัวอ่อนแมลงหวี่ขนตาย 60% ดังนัน้ Diflubenzuron
สามารถใช้ ในการกาจัดตัวอ่อนแมลงหวี่ขนได้

396

การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 56

สาขาสัตว์

กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณ ท่านอาจารย์ เบญจคุณ แสงทองพราว ที่ ให้ คาปรึ ก ษาตลอดการทดลอง และขอขอบคุณ
ภาควิชากีฏวิทยา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน ที่สนับสนุนให้ ใช้ ห้องทดลอง

เอกสารอ้ างอิง
สานักงานส่งเสริ มการค้ าระหว่างประเทศ ณ กรุ งเฮก.2558. อุตสาหกรรมอาหารทะเลของไทย
และสินค้ าอาหารทะเลของไทยในตลาดยุโรป. แหล่งที่มา: http://www.ditp.go.th/contents_attach
/93868/93868.pdf. 6 กรกฎาคม 2559.
ศิริพร ยงชัยตระกูลและคณะ. 2546. รายงานการศึกษาปั จจัยที่มีผลต่ อความสาเร็จของการลดปั ญหา
โรคไข้ เลือดออกด้ วยทรายทีมีฟอส. สานักคณะกรรมการอาหารและยา, กรุ งเทพฯ.
ศูนย์วิจยั กสิกรไทย. 2558. อุตสาหกรรมอาหารและเครื่ องดื่ม. แหล่งที่มา: http://www.kasikornbank.
com/SME/Documents/KSMEAnalysis/IndustrySolution_FoodsAndBeverages_2015.pdf. 6
กรกฎาคม 2559.
B. Drees and J. Owens. 2015. Drain flies Modified from a publication. Entfact. 615.
University of Kentucky.
Sehgal, S., Simões, L. &Jurand, A. 1977. Effects of caffeine on growth and metamorphosis of moth
flyTelmatoscopusalbipunctatus(Diptera, Psychodidae). — EntomologiaExperimentalis et
Applicata 21(2): 174–181.
Simões, L., Jurand, A. &Sehgal, S. 1977. Cell differentiation during the ontogeny of larval salivary
glands of the fly, Telmatoscopusalbipunctatus. — Journal of Insect Physiology23: 843–854.
Mohamed Ahmed Ibrahim Ahmed and Christoph Franz Adam Vogel. 2016. The role of
octopamine receptor agonists in the synergistic toxicity ofcertain insect growth regulators
(IGRs) in controlling Dengue vector Aedesaegypti (Diptera: Culicidae) mosquito. ActaTropica.
155: 1-5.
Yates and Mark. 2000. Moth Flies. Pest Control. 68(4) : 77.

397

การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 56

สาขาสัตว์

Detection of Total Immunoglobulin G in swine serum by Direct Sandwich ELISA
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ABSTRACT
This research was aimed for development of Direct Sandwich ELISA for detection of total
immunoglobulin G (Total IgG) in pig sera, Using IgG specific antibodies of pigs that are not labeled
with the enzyme, these sera were used to coat micro plates, tested with various level of IgG standard
concentration of 1000 ng / ml, 333.3 ng / ml, 111.1 ng / ml, 37 ng / ml, 12.3 ng /ml, 4.1 ng / ml and 0
ng / ml and serum pigs (n = 55), laboratorial process were repeated 3 times. The results exhibited OD
of IgG standard were 2.386, 1.492, 0.774, 0.5, 0.375, 0.3., 0.2 and 0.16 accordingly, results of pigs
sera were measured amount of total IgG in each group at 2 weeks (25.76 mg / ml), 4 weeks (33.13
mg / ml), 8 weeks (19.15 mg / ml) 10 weeks (37.04 mg / ml) 14 (18.53 mg / ml) and 18 weeks (13.94
mg / ml) and sows (25.76 mg / ml), the result of accuracy test of the method showed the covariance
(CV) of each group was 1.34, 2.31, 3.38, 1.57, 1.27, 6.44, and 4.01, respectively. Results revealed
that Direct Sandwich ELISA accomplished for determination of IgG in pig sera.

Key Words: Direct Sandwich ELISA, Total IgG
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INTRODUCTION
Immunoglobulin G (IgG) is the main and most abundant immunoglobulin found in blood
circulation of human and animals. (Tizard, 2000) High concentration of IgG mostly found in blood
serum. IgG has the important role in biological function to protect animals from infection, virus, fungus
and bacteria. It is required by several mechanism such as extracellular fluid in agglutination,
opsonization activated the complement system resulting in eliminating pathogen.
IgG subclasses varied by animal species. (Fongerean and Dansset, 1980). In some farmed
animals, IgG subclass had been described; bovine has 3 subclasses and found main component IgG
in milk and saliva. Swine IgG contains five subclasses, designated 1-4 (IgG1, IgG2a, IgG2b. IgG3
and IgG4). (Bourne et al, 1971; Tizard, 1996 ).IgG passed via maternal immunity, facilitate protective
immunity. Total IgG is also essential in diagnostic procedure for both human and animals. Detection
level and concentration usually performed by Enzyme Linked Immuno Absorbent Assay (ELISA) is
one of technique to measure total IgG. (Crowther, J.R. 2000.) Despite of using chromatographic
technique which is expensive and skill personnel. The objective of this research was aimed to
develop Direct Sandwich ELISA technique for detection of total immunoglobulin G (Total IgG) in pig
sera for disease control, herd health evaluation and management.(Leman, 1992) The principle of
Direct Sandwich ELISA is demonstrated in Figure 1.

Figure 1 Schematic view of principle of Direct Sandwich ELISA
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MATERIALS AND METHODS
1. Direct Sandwich ELISA Assay
The 96 well plates (micro plate) (MAXISORB NUNCE®) was coated with 100μl diluted Goat
anti swine IgG; Fc region (Bio-Rad, USA) with Coating buffer (0.05M Carbonate-bicarbonate buffer;
pH.9.6. The final concentration of each plate was 1μg/ml. Plates were incubated overnight at 4 ◦C
then washed 1 time with 0.15M Phosphate buffered saline containing 0.05% Tween 20
(PBST).Blocking steps were done using 100μl 5% skim milk at 37◦C 1 hr. Blocking reagents were
removed and substituted with various level IgG standard (Purified Pig IgG, Bio-Rad, USA) at the
following concentration of 1000 ng / ml, 333.3 ng / ml, 111.1 ng / ml, 37 ng / ml, 12.3 ng /ml, 4.1 ng /
ml and 0 ng /ml. Each standard wells were duplicated, plates were incubated at 37◦C 1hr, washed 3
times with PBST. Goat anti swine IgG HRP labelled ratio 1:8000 with Phosphate Buffer Saline (PBS) by
volume were added 100μl per well and incubated for 1hr at 37◦C, washed 4 times with PBST. The
100μl TMB substrates (KPL®) were added in each well and incubate for 15 min at room temperature.
Stop reaction with 0.1% Sodium dodecyl sulfate (SDS). The Optical Density (OD) was measured at
650 nm by ELISA reader (Tecan™, Switzerland). The OD of each duplicated standard were plotted
for linear chart, equation was used for calculation of total IgG in pig sera.
2. Total amount IgG of Pig Sera Measuring with Direct Sandwich ELISA
The tested pig sera sample total number of 55 (n=55), divided into sow (n=25) and piglet
group (n=30). Piglets were grouped by age (2, 4, 8, 10, 14, 18 weeks).Total amount IgG of pig sera
were tested by Direct Sandwich ELISA. The pig sera were using in substitution of Standard sera as
mentioned above, sera were diluted at 1:3,000,000 with PBS. Plates were incubated at 37◦C 1hr,
washed 3 times with PBST. Goat anti swine IgG HRP labelled at 1:8000 with PBS were added and
incubated for 1hr at 37◦C and washed 4 times with PBST. The 100μl TMB substrates were added in
each well and incubate for 15 min at room temperature. Stop reaction with 0.1% SDS. The OD was
measured at 650 nm by ELISA reader. OD were analyzed under equation for total IgG concentration.
All samples were repeated 3 times by Direct Sandwich ELISA assay. OD from each samples were
analyzed with statistical analysis obtained Mean, standard deviation (SD) and covariance (CV) by
Microsoft Excel program®.
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RESULTS AND DISCUSSION
1. Direct Sandwich ELISA and Standard Curve Contribution
The standard curve from linear chart indicated the total IgG concentration for standard
representative samples of 1000 ng / ml, 333.3 ng / ml, 111.1 ng / ml, 37 ng / ml, 12.3 ng /ml, 4.1 ng /
ml and 0 ng /ml. Sequentially the mean OD value of the standard in this research were 2.386, 1.492,
0.774, 0.5, 0.375, 0.3. 0.2 and 0.16.The equation related to the chart that had been used for
calculated total IgG concentration in studied sera are y=198.91x2 -62.922x + 10.736 (R2 = 0.9979) as
shown in Figure 2.

Figure 2 The contributed standard curves points are 1000 ng/ml, 333.33 ng/ml, 111.11 ng/ml, 37.03
ng/ml, 12.34 ng/ml, 4.11 ng/ml and 1.37 ng/ml, this representative standard was generated by using
pig purified IgG.
2. IgG of Pig Sera Measured by Direct Sandwich ELISA
The tested pig sera from 55 samples derived from sows and piglets at different age
group (2, 4, 8, 10, 14, 18 weeks) were calculated and compared consequently. The piglets IgG
concentration in average or Mean value (x̄ ) by age group were 25.76 mg/ml, 33.13 mg/ml, 19.15
mg/ml, 37.04 mg/ml, 18.53 mg/ml and 13.94 mg/ml correspondingly. Besides, sows group had total
IgG concentration in average by Mean value of 25.76 mg/ml. Results revealed that total IgG
concentration in piglets group are different in each age groups. The highest total IgG was found in
piglet at age of 10 weeks (37.04 mg/ml). The sharp drop of concentration was detected from topmost
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age group piglets’ age of 14 and 18 weeks. However, result of this research corresponded to
information reported the total IgG in pig serum amount of 17-29 mg/ml (Tizard, 1982). The accuracy
of the Direct Sandwich ELISA was confirmed by repeated laboratorial methods 3 times, Statistic
analysis of covariance found (% CV) among sows group and among piglets’ group were slightly
difference. This led to evaluate the accuracy of method. (Table 1). Variation of %CV between each
micro plates in the same piglet group of age were 1.34, 2.31, 3.38, 1.57, 1.27, 6.44 and 4.01.
Table 1 Total IgG of pig sera plotted by different age group tested by Direct Sandwich ELISA
Type/ Age

Total IgG

(week)

Plate 1

Plate 2

Plate 3

Mean

S.D.

CV%

2

44.73

45.88

46.13

45.58

0.610

1.34

4

32.22

33.09

34.09

33.13

0.764

2.31

8

18.3

19.28

19.87

19.15

0.648

3.38

10

36.26

37.2

37.66

37.04

0.583

1.57

14

18.2

18.72

18.68

18.53

0.236

1.27

18

13.62

13.03

15.16

13.94

0.898

6.44

Sow

24.52

27.05

25.72

25.76

1.033

4.01

CONCLUSION
Total concentration IgG of sows and piglets group were detected by Direct Sandwich ELISA
compared to the standard representatives. The range of IgG concentration in piglets group was
approximately 13-25 mg/ml and 76 mg/ml. Therefore, it would be markedly important data for herd
health evaluation in pig. Covariance of the studied method ranged 1.27-6.44 %, accomplished by
triple tests per sample. It is acceptable and advantageous for routine laboratory purpose. It could
reduce cost of commercial test kits demand.
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ความจําเพาะของโมโนจีเนียนบนซี่เหงือกปลาคารฟ (Cyprinus carpio) จากตลาดจตุจกั ร
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
Specificity of Monogenean Gill Parasites on Common Carp (Cyprinus carpio)
from Chatuchak Market, Chatuchak, Bangkok
การัณยภาส กิตติวัฒนหิรัญ1 และ วัชริยา ภูรีวิโรจนกุล1*
Karunyapas Kittiwathirun1 and Watchariya Purivirojkul1*

บทคัดยอ

การศึกษาปรสิตกลุมโมโนจีเนียนที่พบบนเหงือกปลาคารฟ (Cyprinus carpio) จากตลาดจตุจักร
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ระหวางเดือนตุลาคม พ.ศ. 2559 ถึงเดือนกันยายน พ.ศ. 2560 เก็บตัวอยางเดือนละ
30 ตัว เปนระยะเวลา 12 เดือน จากตัวอยางปลาทั้งหมด 360 ตัว พบปลาคารฟที่มีปรสิตจํานวน 204 ตัว คิดเปน
รอยละ 56.67 จัดจําแนกชนิด คํานวณคาความชุกชุม และคาความหนาแนนเฉลี่ย ผลการศึกษาพบวามีปรสิต
โมโนจีเนียนทั้งหมด 2 สกุล 3 ชนิด โดยมีคาความชุกชุมของการติดเชื้อปรสิตโมโนจีเนียนแตละชนิด ไดแก
Dactylogyrus extensus 47.78 %, Dactylogyrus sp.1 12.78% และ Gyrodactylus sp. 18.61% และความ
หนาแนนของ Dactylogyrus sp.1 มีคาสูงสุดเทากับ 14.39 ตอปลาหนึ่งตัว จากการศึกษาฤดูกาลการระบาดของ
โมโนจีเนียน ใน C. carpio พบวา C. carpio มีการติดเชื้อปรสิตกลุมโมโนจีเนียนมากที่สุดในเดือนกันยายนและ
ติดเชื้อไดนอยที่สุดในเดือนเมษายน โดย D. extensus พบปริมาณสูงกวาโมโนจีนชนิดอื่นๆ ในแตละเดือน ยกเวน
ในเดือนกรกฎาคมที่พบ Dactylogyrus sp.1 สูงสุด และเดือนกันยายนพบ Gyrodactylus sp. สูงสุด ดังนั้น
การศึกษาครั้งนี้พบวา D. extensus เปนปรสิตโมโนจีนชนิดเดนที่พบในปลาคารฟ

ABSTRACT

This study investigated monogenean gill parasites on farmed common carp (Cyprinus carpio)
from Chatuchak Market, Chatuchak district, Bangkok. Fish specimens were collected for 12 months
(30 fish/month) during October 2016 to September 2017. A total number of 360 common carps was
investigated and 204 fish or 54.7% were found to be infested with parasites. The gill parasites were
dislodged and prepared for identification. Three species of monogeneans were identified. The
prevalence (%) of Dactylogyrus extensus was 47.78 %, Dactylogyrus sp.1 was 12.78% and
Gyrodactylus sp. was 18.61%. Additionally, Dactylogyrus sp.1 was highest mean intensity as 14.39
individuals/fish. Seasonality of monogenean infestation in C. carpio was also studied, the highest of
monogenean infestation was found in September 2016 while the lowest of infestation was found in
April 2017. Moreover, D. extensus was frequently found in every month comparing with other species
of monogene excepted in July 2017 that Dactylogyrus sp.1 was highest number and September 2017
that Gyrodactylus sp. was highest number. This study indicated that D. extensus was dominant
parasitic monogeneans species in C. carpio.
Key Words: Parasite, Cyprinus carpio, Monogenean
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คํานํา
ปลาคารฟจัดเปนปลาสวยงามชนิดหนึ่ง ที่นิยมนํามาเลี้ยงเพื่อ ความเปนสิริมงคล รวมไปถึงการทําธุรกิจ
เพาะเลี้ยงปลาคารฟเพื่อการสงออก ซึ่งรอยละ 50 อยูในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑลที่เหลือกระจายอยูใน
จังหวัดอื่นๆ เชน ราชบุรี สุพรรณ นครปฐม เชียงใหม สงชลา เปนตน ตลาดปลาสวยงาม เขตจตุจักร นั้นเปน
ศูนยกลางการคาปลาคารฟแหลงใหญ มีการรวบรวมปลาคารฟไวหลากหลายสายพันธุ ทั้งปลาที่เพาะพันธุใน
ประเทศ ปลาที่นําเขามาจากตางประเทศ โดยปญหาของการเลี้ยงปลาคารฟในปจจุบัน คือการติดเชื้อปรสิตใน
กลุมโมโนจีเนียน (monogenean) แมวาการติดเชื้อปรสิตกลุมโมโนจีเนียนจะไมรุนแรง และอาจไมทําใหปลาตาย
อยางรวดเร็ว (วุฒิชัย และ ธีรวุฒิ, 2557) แตการเขาเกาะของปรสิตกลุมนี้ทําใหอวัยวะสวนที่ถูกเกาะอาศัยนั้น
เกิดบาดแผล นําไปสูการติดเชื้ออื่นๆ เชน แบคทีเรีย เชื้อรา และไวรัสได (วัชริยา, 2556) สงผลทําใหระบบ
ภูมิตานทานของปลาลดลง (กมลพร, 2517; Thoney and Hargis, 1991) ปรสิตกลุมโมโนจีเนียน ที่เกาะบริเวณ
เหงือกปลา จะสงผลทําให ปลาหายใจถี่ เนื่องจากมีก ารระคายที่เหงือก มีการหลั่งเมือกมากขึ้ น ชองเหงือ ก
เปดกวาง เหงือกบวม สีซีด (Yin and Sproston, 1948; Cameron, 1958) และลอยขึ้นสูงผิวน้ํา เปนตนเหตุทําให
ประชากรปลาคารฟลดลง (Chandler and Read, 1961) สรางความเสียหายตอเกษตรกรผูเลี้ยงปลาคารฟ
อยางมาก
ดังนั้นการศึกษาปรสิตในกลุมโมโนจีเนียนจึงควรมีการศึกษากันอยางตอเนื่องเพื่อทราบขอมูลชนิดของ
ปรสิตภายนอกในปลาคารฟ เพื่อเปนขอมูลพื้นฐานในการจัดการรักษา ควบคุม และปองกันโรคตอไป

อุปกรณและวิธีการ
การเก็บตัวอยาง
ทําการเก็บตัวอยางปลาคารฟ (Cyprinus carpio) จากตลาดจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
โดยเก็บตัวอยางเดือนละ 1 ครั้ง ครั้งละ 30 ตัว เปนระยะเวลา 12 เดือน เริ่มตั้งแตเดือนตุลาคม พ.ศ. 2559 ถึง
เดือนกันยายน พ.ศ. 2560 นําตัวอยางปลามาชั่งน้ําหนัก (กรัม) และวัดความยาว (เซนติเมตร) แลวนํามาตรวจหา
ปรสิตภายนอกกลุมโมโนจีเนียน โดยตัดซี่เหงือกใสในจานเพาะเชื้อที่มีน้ําสะอาด แลวนําไปตรวจหาปรสิตภายใต
กลองจุลทรรศนที่กําลังขยายต่ํา เก็บตัวอยางปริสิตโดยใชน้ํายา Ammonium picratumg lycerine แทรกผาน
เพื่อทําใหโมโนจีเนียนคงรูปและใสขึ้น บันทึกภาพภายใตกลองจุลทรรศน และบันทึกขอมูลชนิดและปริมาณของ
ปรสิตที่พบ
การจําแนกชนิดปรสิต
ปรสิตกลุมโมโนจีเนียน ใชเอกสารของวัชริยา (2556); Poor and Chuss (1987); Chinabut and Lim
(1994); Turgut et al. (2006); Koyun (2011); Karakisi and Seda (2012); Ozturk and Ozer (2014); Molnar
(n.d.)
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การวิเคราะหขอมูล
นับจํานวนปรสิตกลุมโมโนจีเนียนแลวหาคาความชุกชุม และความหนาแนนเฉลี่ยตามวิธีของ Margolis
et al. (1982)
คาความชุกชุม หมายถึง คาเปอรเซ็นตของปลาที่พบปรสิต
จํานวนปลาที่ตรวจพบปรสิตชนิดนั้นๆ
ความชุกชุม (%) =
×100
จํานวนปลาทั้งหมดที่ทาํ การตรวจ
คาความหนาแนนเฉลี่ย หมายถึง จํานวนปรสิตที่พบตอปลาหนึ่งตัว
ความหนาแนนเฉลี่ย =

จํานวนทั้งหมดของปรสิตที่พบชนิดนั้นๆ
จํานวนปลาที่พบปรสิตชนิดนัน้ ๆ

ผลและวิจารณผลการทดลอง
การศึกษาปรสิตกลุมโมโนจีเนียนที่พบบนเหงือกปลาคารฟ (Cyprinus carpio) จากตลาดจตุจักร
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ระหวางเดือนตุลาคม พ.ศ. 2559 ถึงเดือนกันยายน พ.ศ. 2560 เปนระยะเวลา 12
เดือน นํามาตรวจหาปริสิตที่บริเวณซี่เหงือก พบปลาที่มีปรสิตจํานวน 204 ตัว จากตัวอยางปลาทั้งหมด 360 ตัว
คิดเปนรอยละ 56.67 มีคาความชุกรวมของการติดเชื้อปรสิตโมโนจีเนียนทั้ง 3 ชนิด คิดเปน Dactylogyrus
extensus 47.78 %, Dactylogyrus sp.1 12.78% และ Gyrodactylus sp. 18.61% และความหนาแนนของ
Dactylogyrus sp.1 มีคาสูงสุดเทากับ 14.39 ตอปลาหนึ่งตัว (Table 1) เมื่อนําซี่เหงือกของ C. Carpio มา
ทําการศึกษาเราจะพบวา ที่บริเวณซี่เหงือกของ C. carpio จะพบ Dactylogyrus sp.และ Gyrodactylus spp.
เกาะอยู ทํ า ให ซี่ เ หงื อ กเชื่ อ มรวมติ ด กั น ตลอดความยาวของซี่ เ หงื อ กซึ่ ง ส ง ผลทํ า ให เ นื้ อ เยื่ อ เหงื อ กมี ก าร
เปลี่ยนแปลงในบริเวณปลายกิ่งเหงือกมีการรวมกัน เมื่อพบวามีการเขาเกาะของโมโนจีเนียนนั้นจะพบวาที่บริเวณ
ซี่เหงือกจะมีลักษณะบวมแดง ซึ่งงายตอการติดเชื้อแบคที่เรีย ซึ่งสอดคลองกับผลการทดลอง พบวาซี่เหงือกของ
C. carpio ที่ไมพบโมโนจีเนียนนั้น จะมีการติดเชื้อแบคทีเรีย หรือติดเชื้อรา ที่บริเวณซี่เหงือกของปลา จึงอาจ
สงผลใหมีพื้นที่ผิวที่ใชในการแลกเปลี่ยนกาซลดลง ประสิทธิภาพและการทํางานของซี่เหงือกก็ลดนอยลง (สมาน
และคณะ, 2544) กอใหเกิดการตายของปลาคารฟในการเพาะเลี้ยงได
Table 1 The prevalence and intensity of parasites on Common Carp (Cyprinus carpio) from
Chatuchak Market, Chatuchak, Bangkok
Parasites

Site of infestation

Prevalence (%)

Mean intensity

Dactylogyrus extensus

gill filament

47.78

13.79

Dactylogyrus sp.

gill filament

12.78

14.39

Gyrodactylus sp.

gill filament

18.61

13.33
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ปรสิตโมโโนจีเนียนที่พบมี
บ ทั้งหมด 2 สกุล 3 ชนิด ได
ไ แก Dactyloogyrus extennsus, Dactyllogyrus sp.1
และ Gyrodactyluus sp. (Figuree1) โดย Dacttylogyrus sppp. เปนปรสิตกลุ
ก มโมโนจีเนียยน ตรวจพบบริเิ วณซี่เหงือก
ของ C. carpio มี copulatoryy organ เปนออวัยวะยึดเกาาะสําหรับผสมพันธุ ออกลูกเเปนไข (ovipaarous) มีตอม
barr
ไข แ ดดงกระจายตลอดความยาาวของลํา ไส สสว นโอพิ ส แฮพเตอร ประกกอบดว ย ancchor, transveerse
มี hoooklets โดยรออบจํานวน 14-16 อัน ลําไสสประกอบดวยแขนงยอย 2 แขนง
แ
(วัชชริยา, 2556) ซึ่งการศึกษา
ครั้งนี้พบ Dactyloogyrus 2 ชนิด ไดแก D. exxtensus คิดเปนรอยละ 600.40, Dactyloogyrus sp.1 คิดเปนรอยละ
16.440 ของปรสิตกลุ
ก มโมโนจีเนียนทั
ย ้งหมดที่พพบใน C. carppio สวนโมโนนจีเนียนสกุล GGyrodactyluss sp. ออกลูก
เปนตตัว (viviparouus) ไมมีตอมไขแดงหรือมีกาารพัฒนานอย โอพิสแฮพเตตอรประกอบดดวย anchor, dorsal bar,
venttral bar มีขอหนามบริ
อ
เวณ
ณขอบของโอพิ สแฮพเตอร 166 อัน ลําไสสวนใหญ
ว
ประก อบดวยแขนงยอย 2 แขนง
พบ G
Gyrodactyluss sp. คิดเปนรอยละ 22.70 ของปรสิตกลุมโมโนจี

เนียนทั
น ้งหมดที่พบใใน C. carpio

Figuure 1 Three monogene
m
sppecies were ffound in the cultured com
mmon carps from Chatucchak Market,
Chatuchak, Bangkook including DDactylogyruss extensus (AA), Dactylogyyrus sp.1 (B) and
Gyrodaactylus sp. (CC)
โดยปรสิสิตโมโนจีเนียนที่ตรวจพบจจากซี่เหงือกของ C. carpio
c
มีรูปราางคลายกระสวย แบน ยาว
ดานนหนาสุดมีเฮดอออรแกน (heaad organ) 3 คู มีจุดตา (eeye spot) 2 คู ลําไสแยกอออกเปน 2 แขขนง ทอดตาม
ความมยาวของลําตัว มีโคพูลาทออรีออรแกน (ccopulatory organ) เปนอวััยวะยึดเกาะสํสําหรับผสมพันธุ
น  โอพีสแฮพ
เตอรร (opishaptorr) ประกอบดวยสมอ
ว
(anchhor) 2 คู มีแท
แ งตามขวางมีมีลักษณะคลาายกับแทงกระดูก 2 ชิ้น คือ
dorssal bar และ ventral
v
bar แสสดงใหเห็นวาปปรสิตในกลุมโมโนจี
โ เนียนมีความจํ
ค าเพาะตตอปลาเจาบานค
า อนขางสูง
ซึ่งจะะพบโมโนจีเนยนชนิ
นี
ด Dacctylogyrus spp ,และ Gyrodactylus sp.เปนโมโนจีเนีนยนที่พบใน C.
C carpio ซึ่ง
จากการศึกษาครั้งนี
ง ้พบ D. exteensus ใน C. carpio ซึ่งยังไม
ง เคยมีการรายงาน C. caarpio ชนิดนี้ในของประเทศ
น
ไทย เคยมีรายงานนการพบโมโนนจีเนียน ในวงศศปลาตะเพียน (Cyprinidaee) ในประเทศไไทยพบโมโนจีจีเนียนทั้งหมด
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5ชนิด ในสกุล Dactylogyrus ไดแก D. protozysron, D. hamatus, D.puntioplites, D. kamang,และ D.
thailandensis (Chinabut and Lim, 1994) เคยมีรายงานการศึกษาการติดเชื้อปรสิตใน C. carpio
ในตางประเทศ พบวามีการติดเชื้อของโมโนจีเนียน ในกลุม D. extensus และ D. vastator มากที่สุดในกลุม
C. carpio ซึ่งสอดคลองจากการศึกษาครั้งนี้พบวามีโมโนจีเนียนในในสกุล Dactylogyrus แตสามารถระบุชนิดได
เพียงชนิดเดียว คือ D. extensus แตจากการศึกษาในครั้งนี้พบโมโนจีเนียน 2 ชนิด ที่มีลักษณะแตกตางจาก
เอกสารที่นํามาใชในการจัดจําแนกชนิด คือ Dactylogyrus sp.และ Gyrodactylus sp. ทั้งนี้ตองรอการตรวจสอบ
ทางสัณฐานวิทยา และทางชีววิทยาโมเลกุลใหแนชัดอีกครั้ง
จากการศึกษาฤดูกาลและการระบาดของโมโนจีเนียน ใน C. carpio คาความชุกชุมและคาความ
หนาแนนเฉลี่ยของโมโนจีเนียนจะมีการติดเชื้อปรสิตกลุมโมโนจีเนียนมากที่สุด ในชวงปลายฤดูฝน เริ่มตั้งแต
เดือนกันยายนจนถึงเดือนมกราคม และต่ําสุดในชวงฤดูรอน คือชวงเดือนกุมภาพันธถึงเดือนเมษายน (Figure 2)
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Figure 2 The number of monogeneans on common Carp (Cyprinus carpio) in each month
โดยพบ Dactylogyrus extensus มากที่สุดในชวงเดือนตุลาคม คิดเปนรอยละ 25.00 และตรวจพบนอย
ที่สุดในชวงเดือนที่เมษายนคิดเปนรอยละ 0.08 สวน Dactylogyrus sp.1 พบมากที่สุดชวงเดือนกรกฎาคมคิด
เปนรอยละ 39.88 และพบนอยจนถึงไมพบโมโนจีเนียนชนิดนี้ ในชวงเดือนตุลาคมถึงเดือนเมษายนคิดเปนรอยละ
0.00-0.30 ในขณะที่ Gyrodactylus sp. พบสูงสุดในชวงเดือนกันยายน คิดเปนรอยละ 44.4 และพบนอยที่สุดใน
เดือนสิงหาคมคิดเปนรอยละ 1.57 สวนเดือนตุลาคม ธันวาคม มกราคม มีนาคม และเมษายน ไมพบโมโนจีเนียน
ชนิดนี้บนซี่เหงือกปลาคารฟ (Figure 3) จากขอมูลขางตนใน จะพบวา D. extensus พบปริมาณสูงกวาโมโนจีน
ชนิดอื่นทุกเดือ น ยกเวนในเดือนกรกฎาคมที่พบ Dactylogyrus sp.1 สูงสุด และเดือนกันยายนพบ
Gyrodactylus sp. สูงสุด (Figure 3)
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Figure 3 The number of Dactylogyrus extensus (blue line), Dactylogyrus sp. (red line) and
Gyrodactylus sp. (gleen line) on common Carp (Cyprinus carpio) in each month
จากการศึกษาเรื่องของฤดูกาลและการกระจายตัวของโมโนจีเนียน C. carpio จะพบวาในแตละเดือน
จะมีการระบาดของโมโนจีเนียนไมเทากัน โดยพบปริมาณของโมโนจีนต่ําในเดือนเมษายน และปริมาณเพิ่มสูงขึ้น
เรื่อยๆ จนถึงปริมาณสูงสุดในเดือนกันยายน หลังจากนั้นระดับความรุนแรงจะคอยๆลดนอยลงไปจนนอยสุดใน
เดือนเมษายน โดยจากการศึกษาพบวาในเรื่องของฤดูกาลอาจจะมีผลกระทบตอการเจริญของปรสิตในกลุมโมโน
จีเนียนซึ่งในเดือนเมษายนที่มีจํานวนโมโนจีเนียนนอยสุดอาจจะเปนเพราะเรื่องของอุณหภูมิของประเทศไทย
ในชวงเดือนเมษายนนั้น อุณหภูมิสูงที่สุดในรอบป ซึ่งจากการสังเกตุการเจริญของปรสิตนั้นสามารถเจริญเติบโต
ไดตลอดทั้งป ซึ่งสอดคลองกับการรายงานการศึกษาปรสิตในปลาคารฟ (C. carpio) ในประเทศตุรกี
พบ Dactylogyrus extensus (Monogenea) และจากการรายงานกอนหนานี้พบวาในกลุมปลา Cyprinidae
ใน C. carpio พบวามีการกระจายตัวไดตลอดทั้งป และจะพบมากที่สุด ในฤดูหนาว 84% (Turkay and Ozer,
2014) ซึ่งโดยปกติแลวในการเพาะเลี้ยงปลาคารฟ จะมีการควบคุมอุณหภูมิและคุณภาพของน้ํา ที่ใชในการ
เพาะเลี้ยงอยูแลว สวนสาเหตุที่สงผลทําใหโมโนจีเนียนที่พบใน C. carpio สามารถเจริญไดดีในชวงเดือน
กันยายนที่มีฝนตกตลอดทั้งเดือน ซึ่งไมใชฤดูหนาวของประเทศไทย อาจเปนเพราะชวงฤดูของประเทศไทย
ในปจจุบันนั้น ไมสามารถแยกชวงฤดูไดแนชัดจากแตละเดือนในรอบป อาจจะสงผลทําใหโมโนจีเนียนที่เกาะอยู
บนซี่เหงือกของปลาคารฟเจริญเติบโตไดดี ในชวงที่มีอุณหภูมินอยในชวงเดือนกันยายน ที่มีฝนตกตลอดทั้งเดือน

412

การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 56

สาขาสัตว์

สรุป
การศึกษาปรสิตกลุมโมโนจีเนียนที่พบบนเหงือกปลาคารฟ (Cyprinus carpio) จากตลาดจตุจักร
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร พบปลาที่มีปรสิตจํานวน 204 ตัว จากปลาตัวอยางทั้งหมด 360 ตัว คิดเปนรอยละ
56.67 ผลการศึ ก ษาพบมี ป รสิ ต โมโนจี เ นี ย นทั้ ง หมด 2 สกุ ล 3 ชนิ ด ได แ ก Dactylogyrus
extensus,
Dactylogyrus sp ,และ Gyrodactylus sp. นอกจากนี้ยังพบวาโมโนจีเนียนใน C. carpio สามารถกระจายตัว
มากที่สุดในชวงเดือนกันยายนที่มีอุณหภูมิคอนขางต่ํา และการกระจายตัวจะคอยๆ ลดลงไปจนการกระจายตัว
นอยที่สุดในเดือนเมษายน ซึ่งมีอุณหภูมิสูงที่สุดในรอบป ซึ่งจากขอมูลในเรื่องของการกระจายตัวของปรสิตใน
กลุมโมโนจีน สามารถนําไปใชในการจัดการและควบคุมโรคปลาคารฟในการเพาะเลี้ยงตอไป
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ความสัมพันธคาแอนติบอดีไวรัสพิษสุนัขบากับเพศ อายุ จํานวนครั้งและระยะเวลาหลังการฉีด
วัคซีนพิษสุนขั บา
Relationship between Rabies Virus Antibody levels and Sex, Age, Number of and Duration
after Rabies Vaccinations
องอาจ เลาหวินิจ1*และ สุรพงษ วงศสุทธาวาส2
Ong-Ard Lawhavinit1*, and Suraphong Wongsutthawart2

บทคัดยอ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค ที่จะศึกษาความสัมพันธของคาแอนติบอดีตอเชื้อไวรัสพิษสุนัขบากับเพศ
อายุ จํานวนครั้งการฉีดวัคซีน และระยะเวลาหลังการฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบา ในสุนัขเมืองพัทยา จํานวน
124 ตัว แบงเปนเพศผู 65 ตัว เพศเมีย 59 ตัว ทําการเจาะเลือดและสงตรวจหาคาแอนติบอดีตอเชื้อไวรัสพิษสุนัข
บา โดยวิธี Fluorescent Antibody Virus Neutralization Test (FAVN test) ผลการศึกษาพบวา เพศและ
ระยะเวลาหลังการฉีดวัคซีน ไมมีผลอยางมีนัยสําคัญตอการตอบสนองของระดับแอนติบอดีตอเชื้อไวรัสพิษสุนัข
บา แตอายุและจํานวนครั้งที่ฉีดวัคซีน จะมีผลอยางมีนัยสําคัญตอระดับแอนติบอดีตอเชื้อไวรัสพิษสุนัขบา และยัง
พบวาสุนัขที่มีอายุมากกวา13 ป มีคาเฉลี่ยระดับแอนติบอดีตอเชื้อไวรัสพิษสุนัขบาสูงสุดถึง 16.2±21.4 IU/mg
และต่ําสุดในสุนัขอายุนอยกวา 3 ป มีคาเฉลี่ยแอนติบอดีตอเชื้อไวรัสพิษสุนัขบาที่ 3.9±8.2 IU/mg และสุนัขที่
ไดรับวัคซีนจํานวน 5 ครั้ง จะมีคาเฉลี่ยแอนติบอดีตอเชื้อไวรัสพิษสุนัขบาสูงสุด 29.6±18.9 IU/mg และคา
แอนติบอดีตอเชื้อไวรัสพิษสุนัขบาจะมีความสัมพันธเชิงบวกกับจํานวนครั้งในการฉีดวัคซีนอยางมีนัยสําคัญ
ABSTRACT
The objective of this study has been a purpose to study the relationship of rabies virus
antibody to sex, age, number of vaccinations and the duration after the rabies’ vaccination in Pattaya
City. 124 dogs were 65 males, and 59 females. Fluorescent Antibody Virus Neutralization Test (FAVN
test) was used to detect rabies virus antibody. The resulted showed that, sex and duration after
vaccination had no significant effect against the rabies virus antibody. However, the age and number
of vaccinations have a significant effect on the rabies virus antibody. It was also found that dogs older
than 13 years, which had the highest rabies virus antibody as 16.2 ± 21.4 IU/mg and the lowest in
dogs less than 3 years had an average rabies virus antibody as 3.9 ± 8.2 IU/mg. Five times
vaccinated had the highest rabies virus antibody as 29.6 ± 18.9 IU/mg. Rabies virus antibody are
positively correlated with the number of vaccinations significantly.
Key Words :Sex, Age, Number of vaccinations, Duration after vaccination
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คํานํา
โรคพิษสุนัขบาหรือโรคกลัวน้ํา เกิดจากเชื้อไวรัสชื่อ เรบี่สไวรัส (Rabies Virus) มีรูปรางคลายกระสุนปน
เมื่อเชื้อนี้เขาสูรางกายคนหรือสัตว จะเดินทางไปตามเสนประสาทเขาสูสมอง ที่สําคัญเมื่อเกิดอาการขึ้นจะไม
สามารถรักษาใหหายได ตองเสียชีวิตทุกราย แตโรคนี้สามารถปองกันได และสามารถทําใหหมดไปจากคนและ
สัตวเลี้ยง อยางไรก็ตามในหลายประเทศ ยังพบมีผูเสียชีวิตในพื้นที่ที่ควบคุมโรคพิษสุนัขยังไมได และในป พ.ศ.
2549 (ค.ศ. 2006) กลุมสหวิชาชีพทั่วโรคไดรวมกันกอตั้งองคกรเพื่อการควบคุมโรคพิษสุนขั บา (Global Alliance
for Rabies Control) มีการกําหนดใหมีวันปองกันโรคพิษสุนัขบาโลกขึ้นในเดือนกันยายน เพื่อกระตุนให
ประชาชนตื่นตัวตอการควบคุมปองกันโรคพิษสุนัขบา และมีความรูความเขาใจในการเลี้ยงสุนัขที่ดี ปจจุบัน
องคการอนามัยโลก (WHO) และองคการโรคระบาดสัตวระหวางประเทศ (OIE) ไดกําหนดใหวันที่ 28 กันยายน
ของทุกป เปนวันปองกันโรคพิษสุนัขบาโลกและเพิ่มมาตรการเรงดวนในการสรางจิตสํานึกเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบา
ใหกับประชาชนทั่วไป โดยการเพิ่มการตรวจสอบการติดเชื้อ และการดําเนินการตรวจการตอบสนองอยางรวดเร็ว
ในสัตวพาหะโดยเฉพาะสุนัข เพื่อการใหขอมูลที่จําเปนและใหสุนัขไดรับการฉีดวัคซีนในเวลาที่เหมาะสม (WHO,
2010) และจากการเปดเผยของกรุงเทพมหานคร พบวาปจจุบันมีสุนัขและแมวที่มีเจาของ จะเปนโรคพิษสุนัขบา
มากกวารอยละ 40 (มติชน, 23 เมย 2558 ) ดังนั้นการที่จะทําการกวาดลางโรคพิษสุนัขบาใหหมดไปจากประเทศ
ไทยในป พ.ศ. 2563 (คศ. 2020) นั้น จะตองไดรับความรวมมือจากประชาชนในพื้นที่ จึงจะสําเร็จลงได เนื่องดวย
เมืองพัทยา เปนเมืองทองเที่ยวที่สําคัญมากของประเทศไทย แตก็ยังพบมีการระบาดของโรคพิษสุนัขบาอยาง
ตอเนื่อง กลุมสัตวแพทย เมืองพัทยา จึงถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อทําการควบคุมโรคพิษสุนัขบา และเก็บขอมูลการตรวจคัด
กรองสุนัขในเขตชุมชน เพื่อใหการทําวัคซีนโรคพิษสุนัขบามีประสิทธิภาพมากที่สุด อยางไรก็ตามหนวยงานใน
พื้นที่ยังจําเปนตองมีขอมูล ปจจัยที่มีผล หรือมีความสัมพันธตอการสรางภูมิคุมกันในสุนัขอีกมาก การศึกษาครั้ง
นี้จึงมีวัตถุประสงค ที่จะทําการสุมเก็บตัวอยาง และนํามาตรวจหาคาแอนติบอดีตอเชื้อไวรัสพิษสุนขั บา เพื่อ
ศึกษาความสัมพันธการสรางแอนติบอดีตอเชือ้ ไวรัสโรคพิษสุนัขบากับปจจัยเรื่อง เพศ อายุ จํานวนครัง้ และ
ระยะเวลาหลังการฉีดวัคซีนพิษสุนัขบา เพื่อจะนําขอมูลที่ไดนี้ มาปรับใชในการใหบริการทําวัคซีนกับสุนัขอยางมี
ประสิทธิภาพสูงสุด และมีเปาหมายที่จะพยายามกําจัดใหโรคพิษสุนัขบาหมดไปจากเมืองพัทยาภายในป 2563

อุปกรณและวิธีการ
การเก็บเลือดสุนัขตัวอยาง
ทําการเก็บเลือดแบบสุมตรวจ จากสุนัขมีเจาของที่เคยทําวัคซีนโรคพิษสุนัขบา บริเวณหลอดเลือดดําขา
หนา ทําการสอบประวัติบันทึก เพศ อายุ จํานวนครั้งที่ทําวัคซีน และระยะเวลาหลังการทําวัคซีนครั้งสุดทาย ใน
เขตเมืองพัทยาและบริเวณโดยรอบเมืองพัทยา ชวงเดือนกุมภาพันธ ถึงเดือนมิถุนายน 2557 แบงเปนเพศผู
จํานวน 65 ตัว และเพศเมีย 59 ตัว รวมทั้งสิ้น 124 ตัว และทิ้งหลอดเลือดตัวอยางไวจนเลือดแข็งตัว ทําการแยก
ซีรัม โดยปนเหวี่ยงที่ 1,500 รอบตอนาที เปนเวลา 5 นาที และนําซีรัมเก็บไวในตูเย็นอุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส
เพื่อรอสงตรวจหาคาแอนติบอดีตอเชื้อไวรัสพิษสุนัขบาโดยวิธีฟูออเรสเซ็นนิวตราไรเซชั่นแอนติบอดี (Fluorescent
Antibody Virus Neutralization Test: FAVN test) ตอไป
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การตรวจฟูออเรสเซ็นนิวตราไรเซชั่นแอนติบอดีพิษสุนัขบา (WHO, 2005)
นําตัวอยางซีรมั ไปอุนที่อณ
ุ หภูมิ 56 องศาเซลเซียส นาน 30 นาที และนําตัวอยางซีรมั ปริมาตร 50
ไมโครลิตร ไปเจือจางความเขมขนลดลงในระดับละ 3 เทา (3 folds dilution) กับสารเจือจาง 100 ไมโครลิตร จน
ไดระดับความเจือจางเทากับ 729 เทา หรือจํานวน 6 หลุม แตละหลุมมีปริมาตร 100 ไมโครลิตร ตอมาใหเตรียม
ไวรัสสายพันธุ CVS-11ความเขมขน 100TICD50 ตอ 50 ไมโครลิตร ที่อุณหภูมิความเย็นในน้ําแข็ง และเติมลงใน
ทุกหลุมๆ ละ 50 ไมโครลิตร รวมเปนหลุมละ 150 ไมโครลิตร เขยาเพลทที่อุณหภูมิ 35-37 องศาเซลเซียส 60 นาที
ในสภาพคารบอนไดออกไซดรอยละ 5 เมือ่ ครบเวลาใหเติมเซลลชนิด BHK-21 ความเข็มขน 4x105 เซลลตอ
มิลลิลิตร ทุกหลุมๆ ละ 50 ไมโครลิตร นําไปเก็บที่อณ
ุ หภูมิ 35-37 องศาเซลเซียส 48 ชั่วโมง ในสภาพ
คารบอนไดออกไซดรอยละ 5 ครบ เวลาใหเทสารละลายทิ้ง ลางดวยฟอสเฟตบัฟเฟอร ปริมาตร 200 ไมโครลิตร
ทุกหลุม เทสารทิ้ง เติมสารอะซิโตนความเขมขนรอยละ 80 ทุกหลุม เทสารทิ้ง และทิ้งใหแหงในอุณหภูมหิ องนาน
30นาที เติมแอนติบอดีกระตายตอไวรัสพิษสุนัขบาที่ติดสารเรืองแสง FIFC (PBS : Conjugate=99:1 เติมสาร
Evanse Blue solution ความเขมขนรอยละ 20 อัตราสวนปริมาตรตอปริมาตร) ทุกหลุมๆ ละ 50 ไมโครลิตร
นําไปเก็บในสภาพไรแสงดวยแผนอลูมินั่มฟอยด ที่อุณหภูมิ 35-37 องศาเซลเซียส 30 นาที เทสารทิ้ง ลางดวย
ฟอสเฟตบัฟเฟอร ปริมาตร 200 ไมโครลิตร 5 นาที เทสารทิ้ง นําไปดูผลดวยกลองอุลตราไวโอเลต นับจํานวน
เซลลที่เรืองแสงและไมเรืองแสง เปรียบเทียบกับซีรมั มาตรฐาน (OIE) และนําไปคํานวณหาคาไตเตอรตามสูตร
Speaman-Karber formula ดังนี้คือ serum titer(IU/ml)=(10(serumlogD50Value)) x theoretical titer of OIE serum
0.5 IU/ml) หารดวย (10(logD50 of OIE serum 0.5 IU/Ml)) บันทึกผล และนําไปเปรียบเทียบคาความแตกตางระหวางปจจัย
และความสัมพันธทางสถิติ ANOVA และ Pearson Correlation ตอไป

ผลและวิจารณผลการทดลอง
ผลการศึกษาความสัมพันธระหวางคาแอนติบอดีตอเชื้อไวรัสพิษสุนัขบา กับเพศ อายุ จํานวนครั้ง และ
ระยะเวลาหลังฉีดวัคซีน ผลในตารางที่ 1 แสดงจํานวนและลักษณะทางประชากรของสุนัข พบวาเปนตัวอยางเพศ
ผู 65 ตัว (รอยละ 52.42) และเพศเมีย 59 ตัว(รอยละ 47.58) แบงกลุมตามอายุ คือ นอยกวา 1-3 ป จํานวน 51
ตัว 4-6 ป จํานวน 23 ตัว 7-9 ป จํานวน 19 ตัว 10-12 ป จํานวน 28 ตัว และ มากกวา 13 ป จํานวน 3 ตัว คิด
เปนคารอยละ 41.13, 18.55, 15.32, 22.58, และ 2.42 ตามลําดับ การศึกษาครั้งนี้พบวา การสรางแอนติบอดี
ตอไวรัสพิษสุนัขบาในกลุมเพศและระยะเวลาหลังฉีดวัคซีน มีคาแอนติบอดีตอเชื้อไวรัสพิษสุนัขบา ไมแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญ (P>0.05) ซึ่งตางจาก Ahmed และคณะ (1985) ไดรายงานวาฮอรโมนเพศจะมีผลตอตอม
ไธมัส และการกระตุนภูมิคุมกัน เชน การสราง Immunoglobulin M (IgM) และ Immunoglobulin G (IgG) จึงทํา
ใหระดับภูมิคุมกันและการตอบสนองภูมิคุมกันในเพศเมียมีระดับและการตอบสนองที่ดีกวาเพศผู อยางไรก็ตาม
การทดสอบครั้งนี้ จะพบวากลุมอายุและจํานวนครั้งการฉีดวัคซีน มีคาแอนติบอดีตอเชื้อไวรัสพิษสุนัขบาแตกตาง
กันอยางมีนัยสําคัญ (P<0.05) สุนัขอายุตั้งแตนอยกวา 1-3 ป 4-6 ป 7-9 ป 10-12 ป และมากกวา 13 ป มีคา
แอนติบอดีตอเชื้อไวรัสพิษสุนัขบาเทากับ 3.9±8.2,10.0±13.6, 8.4±7.1, 6.5±8.1, และ 16.2±21.4 IU/mg
ตามลําดับ ซึ่งใหผลเชนเดียวกับ HohenEsch และคณะ (2004) ที่รายงานวาการตอบสนองของระบบภูมิคุมกัน
ในสุนัขอายุมากกวา 3 ป มีผลตอบสนองตอระบบภูมิคุมกันที่ดีกวาสุนัขอายุนอย เพราะคาของเม็ดเลือดพวกลิม
โฟไซท (Lymphocytes) และเซลลทีพวก CD4+ มี คาสูงในสุนัขที่โตเต็มที่ แตพบวากิจกรรมการของลิมโฟไซทกับ
419

สาขาสัตวแพทยศาสตร์

การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 56

ไมโตเจน (Mitogens) ในกระบวนการภูมิคุมกันทางเซลล (Cellular Immunity) จะลดลงในสุนัขที่มีอายุมากขึ้น
(Gerber และ Brown, 1974; Davila และคณะ, 1992; Greeley และคณะ, 1996, 2001; Kearns และคณะ,
1999; HogenEsch และ Thompson, 2010) เมื่อพิจารณาจากจํานวนครั้งในการฉีดวัคซีน (ตารางที่ 2) พบวา
การฉีดวัคซีนครั้งเดียว จะมีคาแอนติบอดีตอเชื้อไวรัสพิษสุนัขบาที่นอยที่สุด (4.0±8.1 IU/mg) แตจะมีคามาก
ที่สุดในกลุมที่ฉีดมาแลว 5 ครั้ง (29.6±18.9IU/mg) และระยะภายหลังการฉีดวัคซีนมากอนนอยกวา 1 ป หรือ 1ป
จะมีคาแอนติบอดีตอเชื้อไวรัสพิษสุนัขบาไมแตกตางกันทางสถิติ (P>0.05) และพบวาระดับคาแอนติบอดีตอเชื้อ
ไวรัสพิษสุนัขบามีความสัมพันธเพิ่มขึ้นโดยตรงกับจํานวนครั้งการฉีดวัคซีน แตไมสัมพันธกับ เพศ อายุ และ
ระยะเวลาหลังการฉีดวัคซีน (ตารางที่ 3) ดังนั้นผลการศึกษาขางตน สามารถบอกไดวาเพศและระยะเวลาหลัง
การฉีดวัคซีน 1 ป ไมมีผลตอระดับคาแอนติบอดีตอเชื้อไวรัสพิษสุนัขบา แตสุนัขชวงอายุตั้งแต 4-6 ปและ 7-9 ป
และการฉีดวัคซีนหลายครั้ง พบคาแอนติบอดีตอเชื้อไวรัสพิษสุนัขบาสูงขึ้น ดังนั้นควรทําตามคําแนะนําของ
WHO (2010) ในการปองกันและลดโอกาสของการติดเชื้อโรคพิษสุนัขบา โดยการฉีดวัคซีนในสัตวอยางตอเนื่อง
ทุกๆ ป เพื่อกําจัดโรคพิษสุนัขบาใหหมดไป
Table 1 Number and demographic characteristics percentage of sampling dog in Pattaya city.
Characteristics
Sex

Details Number Percentage
Male
65
52.42
Female
59
47.58
<1-3 Years
51
41.13
4-6
23
18.55
7-9
19
15.32
10-12
28
22.58
>13
3
2.42
1
54
43.55
2
22
17.74
3
19
15.32
4
26
20.97
5
3
2.42
>1 Years
42
33.87
1 Years
82
66.13

Age

Times of vaccination

Duration after vaccination
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Table 2 Average antibody (Ab) rabies virus titers (IU/ml) to demographic characteristics.
Characteristics
Sex

Details
Male
Female
<1-3 Years
4-6
7-9
10-12
>13
1
2
3
4
5
>1 Years
1 Years

Age

Times of vaccination

Duration after vaccination

Remark: Same alphabet in group is non-significance different (P>0.5).
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Average Ab titers
6.4±9.4a
6.8±10.5a
3.9±8.2a
10.0±13.6b
8.4±7.1b
6.5±8.1a
16.2±21.4c
4.0±8.1a
10.4±13.8a
8.2±7.0a
5.0±4.8a
29.6±18.9b
7.5±11.2a
6.1±9.2a
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Table 3 Pearson Correlation between rabies virus antibody levels and sex, age, number of and
duration after rabies vaccinations.
Characteristics
Sex

Age

Time of Vac.

Duration of Vac.

Ab Titers

Sex
Pearson
Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson
Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson
Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson
Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson
Correlation
Sig. (2-tailed)
N

Age Time of Vac.

1

.055

.046

Duration
of Vac.
-.069

Ab
Titers
.022

124
.055

.547
124
1

.610
124
.978**

.446
124
.174

.809
124
.162

.547
124 124
.046 .978**

.000
124
1

.054
124
.171

.072
124
.192*

.058
124
1

.033
124
.020

.610
124
.069
.446
124
.022

.000
124
.174

124
.171

.054
124
.162

.058
124
.192*

124
.020

.829
124
1

.809
124

.072
124

.033
124

.829
124

124

Remark: ** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). * Correlation is significant at the 0.05 level (2-taild)

สรุป
ผลการศึกษาสรุปไดวาเพศและระยะหลังการฉีดวัคซีน ไมมผี ลตอระดับแอนติบอดีตอโรคพิษสุนัขบา แต
ชวงอายุสุนัขและจํานวนครั้งการฉีดวัคซีนจะมีผลตอระดับแอนติบอดีที่สูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญ ดังนั้นการฉีดวัคซีน
ปองกันโรคพิษสุนัขบาในสุนัข เพื่อปองกันโรคติดเชื้อจากโรคพิษสุนัขบาใหไดผลควรฉีดในลูกสุนัข และตองทํา
การฉีดตอเนื่องทุกๆ ป ที่สําคัญ คือ เจาของสัตวเลี้ยงตองมีความรูความเขาใจเรื่องการฉีดวัคซีน โดยใหรวมมือกับ
หนวยงานของรัฐอยางเต็มที่ เพื่อใหสามารถบรรลุเปาหมายในการปองกันโรคพิษสุนัขบา และทําใหเมืองพัทยา
เปนพื้นที่ที่ปลอดจากโรคพิษสุนัขบาในอนาคต
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ชนิดและสัณฐานวิทยาของหนอนพยาธิในลําไสไกพื้นเมืองชําแหละ
ในตลาดสด อ.ทุงสง จ.นครศรีธรรมราช ระหวางเดือน ม.ค.– มี.ค. 2559
Species and Morphology of Intestinal Parasites in Native Chicken Carcasses
in Thungsong Fresh Market, Nakhon Si Thammarat Province, January – March 2016
รุจีรัตน วรสิงห1* มิ่งขวัญ นิยมจิตร1 ปณิธิ ถาวระ2 และ อัจฉรัตน สุวรรณภักดี2

Ruchirat Worasing1* , Mingkwan Niyomjit1 , Panithi Tavara2 and Adcharatt Suwanpugdee2
บทคัดยอ
ระหวางเดือน ม.ค.- มี.ค. 2559 ไดเก็บตัวอยางลําไสไกพื้นเมืองชําแหละในตลาดสด อ.ทุงสง จ.
นครศรีธรรมราช จํานวน 30 ตัวอยาง เพื่อศึกษาชนิดและสัณฐานวิทยาของหนอนพยาธิในลําไส โดยใช
lactophenol หรือยอมดวยสี carmine ผลการตรวจพบหนอนพยาธิจํานวน 28 ตัวอยางเปนการติดหนอนพยาธิ
ชนิดเดียว 6 ตัวอยาง และติดหนอนพยาธิรวมกัน 2-5 ชนิด 22 ตัวอยาง หนอนพยาธิจําแนกไดเปน 8 ชนิดไดแก
Heterakis gallinarum (23), Ascaridia galli (7), Capillaria sp. (6), Strongyloides avium (5), Raillietina
echinobothrida (18), Raillietina tetragona (10), Choanotaenia Infundibulum (3) และHymenolepis sp. (2)
พรอมไดแสดงภาพถายลักษณะทางสัณฐานวิทยาของหนอนพยาธิที่พบ ผลการศึกษาชี้วาไกพื้นเมืองในพื้นที่นี้มี
อัตราการติดหนอนพยาธิสูงและมีหลายชนิด ดังนั้นเกษตรกรควรมีการจัดการฟารมที่ดี เพื่อลดอัตราการติดพยาธิและ
เพิ่มผลผลิตใหสูงขึ้น

ABSTRACT
During January - March 2016, 30 intestines were collected from native chicken carcasses sold at a
Thungsong fresh market, Nakhon Si Thammarat province. The objectives were to identify species and to
examine morphology of parasites by lactophenol and/or carmine staining. The results showed that 28
intestine were infected of helminthes, 6 was single infection and 22 was mixed infection. Parasites were
found at least 8 species; Heterakis gallinarum (23), Ascaridia galli (7), Capillaria sp. (6), Strongyloides avium
(5), Raillietina echinobothrida (18), Raillietina tetragona (10), Choanotaenia Infundibulum (3) and
Hymenolepis sp. (2). Taxonomic identification of these parasites was examined under light microscope. This
result confirmed that intestinal parasites in native chickens is still prevalent. Parasitic control strategies
including deworming program should be informed to reduce parasitic infestations and increase productivity.
Key Words: intestinal parasites, native chickens, Thungsong fresh market, Nakhon Si Thammarat
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คํานํา
ไกพื้นเมือง (Gallus gallus domesticus) เปนสัตวเศรษฐกิจชนิดหนึ่งที่เกษตรกรนิยมเลี้ยงอยาง
แพรหลายในประเทศไทย เนื่องจากมีราคาสูง ผูบริโภคนิยมรับประทานเพราะมีเนื้อแนน รสชาติดี แตปริมาณการ
ผลิตยังไมเพียงพอตอความตองการของผูบริโภค จ. นครศรีธรรมราชเปนพื้นที่ที่มีการเลี้ยงไกมากที่สุดในภาคใต
คิดเปนรอยละ 24.33 ของประชากรไกทั้งหมดในพื้นที่ภาคใต (ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, 2558)
ฟารมไกพื้นเมืองสวนใหญเปนฟารมรายยอยมีจํานวน 10-40 ตัวตอฟารม โดยเลี้ยงแบบปลอยใหหากินเองตาม
ธรรมชาติและเสริมอาหารใหเปนบางครั้ง ขาดการจัดการดูแลที่เหมาะสม ทําใหเกิดโรคและปญหาทางดาน
สุขภาพ (วิจิตร, 2526) โรคพยาธิในทางเดินอาหารเปนโรคที่สําคัญโรคหนึ่งในไกพื้นเมืองซึ่งมีโอกาสติดพยาธิได
งายและติดไดหลายชนิดมากกวาไกที่เลี้ยงในฟารมเชิงพาณิชย พยาธิแตละชนิดกอใหเกิดความรุนแรงของโรค
แตกต า งกั น การติ ด โรคพยาธิ ส ว นใหญ เ กิ ด จากการกิ น โฮสต กึ่ ง กลาง หรื อ โฮสต ข นส ง ที่ อ ยู ต ามธรรมชาติ
นอกจากนี้อาจไดรับไขหรือตัวออนระยะติดตอจากการจิกกินอาหารบนพื้นดิน (อาคม, 2552; Hofstad et
al.,1978) หนอนพยาธิจะเขาไปแยงอาหารทําใหสัตวซูบผอม เติบโตชา สงผลใหสุขภาพออนแอ และเกิดการติด
เชื้อแทรกซอนทําใหมีความรุนแรงมากขึ้น (วณีและสุขใจ, 2550; มานพ, 2559) หนอนพยาธิในลําไสไกที่พบได
บอยและกอโรคที่สําคัญคือ กลุมพยาธิตัวกลมไดแกพยาธิไสเดือน (Ascaridia galli) พยาธิไสตัน (Heterakis
gallinarum) พยาธิเสนผม (Capillaria spp.) และพยาธิเสนดาย (Strongyloides spp.) กลุมพยาธิตัวตืด ไดแก
Raillietina spp., Choanotaenia infundibulum, Hymenolepis spp. และ Amoebotaenia spp. และกลุม
พยาธิใ บไม ไดแก พยาธิใบไมหัวหนาม Echinostonia spp. และ Notocotylus spp. เปน ตน (Hofstad et
al.,1978) อยางไรก็ตามหนอนพยาธิเหลานี้ไมสามารถติดตอถึงคนได
ในประเทศไทยการศึก ษาการติด โรคพยาธิใ นไกพื้น เมือ งยัง มีจํา นวนนอ ย ทางคณะผูวิจัย จึง มี
แนวคิด ที ่จ ะศึก ษาเรื ่อ งนี ้ใ นตัว อยา งไกพื ้น เมือ งจากการเก็บ ตัว อยา งจากตลาดสดแหง หนึ ่ง ใน จ.
นครศรีธ รรมราช ทั้ง นี้เ พื่อ เปน ขอ มูล พื้น ฐานใหแ กเ จา หนา ที่ป ศุสัต วที่เ กี่ย วขอ งและเกษตรกร และยัง เปน
ประโยชนใ นเชิง วิช าการในการจัด เก็บ เปน ขอ มูล ทางสัณ ฐานวิท ยาของพยาธิเ พื่อ การจัด ทํา เปน คูมือ ใน
อนาคต

อุปกรณและวิธีการ
ระหวางเดือนมกราคม-มีนาคม ป 2559 ไดทําการเก็บตัวอยางลําไสไกพื้นเมืองชําแหละจากตลาดสด
แหงหนึ่งใน อ.ทุงสง จ.นครศรีธรรมราช จํานวน 30 ตัวอยาง โดยวิธีเลือกเก็บตัวอยางตามสะดวก (convenience
sampling) ผูกแยกลําไสแตละสวนคือ duodenum, jejunum, ileum, caecum และ colon ใชไซริงคขนาด 3 มล
ดูด NSS (normal saline solution,0.85 % w/v) ฉีดในลําไสเพื่อชะลางเศษอาหารและใหหนอนพยาธิหลุดออก
จากนั้นใชกรรไกรเปดผาลําไสเก็บหนอนพยาธิที่ยังคงเหลืออยูโดยภายใตกลองจุลทรรศนชนิดสเตอริโอ ลางตัว
หนอนพยาธิที่ไดใหสะอาดดวย NSS แยกเก็บหนอนพยาธิจากลําไสแตละสวนในหลอดขนาด 50 มล. ที่มี
ethanol 70% จนกวาจะนํามาจําแนกชนิด หนอนพยาธิจะถูกทําใหใสโดยใช lactophenol หรือนําไปยอมสีดวย
carmine สวนพยาธิที่มีขนาดเล็กไมสามารถตรวจพบไดดวยกลองจุลทรรศนชนิดสเตอริโอ จะใชวิธีขูดผนังลําไส
(scraping technique) นําไปตรวจดวยกลองจุลทรรศนโดยตรง การทําใหใสดวย lactophenol ใชสําหรับ
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หนอนพยาธิตัวกลมขนาดใหญและพยาธิตัวตืด โดยนําหนอนพยาธิวางบนสไลดหยด lactophenol จนทั่วตัว ปด
ดวยcover glass นาน 15 นาที-1 ชม. จนกระทั่งตัวพยาธิใสมองเห็นโครงสรางภายใน สวนการยอมสี carmine
ใชสําหรับหนอนพยาธิตัวกลมขนาดเล็ก และสวนปลองแกและปลองสุก (mature and gravid proglottid)ของ
พยาธิตัวตืด ตามวิธีของอาคม (2541) และ Taira et al.(2003) จําแนกตัวอยางหนอนพยาธิที่ไดดวยกลอง
จุลทรรศนชนิดสองสวาง กําลังขยาย 40-1,000 เทาโดยใชสัณฐานวิทยาของอาคม (2544) และ Hofstad et al.
(1978) และทําการบันทึกผลถายภาพ

ผลและวิจารณผลการทดลอง
จากการศึกษาลําไสทั้งหมด 30 ตัวอยาง ผลพบวาติดหนอนพยาธิจํานวน 28 ตัวอยาง คิดเปนรอยละ 93.3
เปนการติดหนอนพยาธิชนิดเดียว 6 ตัวอยาง (รอยละ 20.0) และติดหนอนพยาธิรวมกัน 2-5 ชนิด 22 ตัวอยาง
(รอยละ 73.3) สามารถจําแนกหนอนพยาธิตามกลุม ชนิด จํานวน และรอยละ โดยเรียงลําดับตามจํานวนชนิดที่
พบสูงสุดไปยังต่ําสุดไดดังนี้คือ กลุมพยาธิตัวกลมพบ Heterakis gallinarum (23, 76), Ascaridia galli (7, 23.3),
Capillaria sp. (6, 20), Strongyloides avium (5, 16.7) กลุมพยาธิตัวตืดพบ Raillietina echinobothrida (18, 60),
Raillietina tetragona (10, 33.3), Choanotaenia infundibulum (3, 10) และHymenolepis sp.(2, 6.7) ทั้งนี้ได
แสดงชนิด จํานวนและรอยละที่พบในลําไสสวนตางๆตาม Table 1 สําหรับ H. gallinarum, A. galli และ
Capillaria spp. มีรายงานการพบหนอนพยาธิเหลานี้ในไกพื้นเมืองหลายพื้นที่ของประเทศไทยจากการศึกษาที่
ผานมาของ จันทนา และอาคม (2536 และ 2540) ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต ดุจดาว (2558) ที่ จ.
ตรัง และกิตติชัย (2550) ในพื้นที่ภาคกลาง โดยความสําคัญของ H. gallinarum คือสามารถนําเชื้อโปรโตซัว
Histomonas meleagridis กอใหเกิดโรค Histomoniasis ทําใหไกตายได หากติดพยาธิชนิดนี้จํานวนมากผนัง
caecum จะเกิดการอักเสบและเปนตุม Hofstad et al.(1978) การศึกษาครั้งนี้ตรวจพบตัวเต็มวัยของ S. avium
โดยเทคนิคการขูดผนังลําไส ตางกับรายงานที่ จันทนา และอาคม(2536) ณิชคุณ และคณะ(2556) และดุจดาว
(2558) ที่ไมมีรายงานการตรวจพบพยาธิชนิดนี้ แตดุจดาว (2558) ไดรายงานการพบเฉพาะไขพยาธิเทานั้น อาจ
เนื่องจากตัวเต็มวัยจะฝงตัวอยูในเยื่อเมือกและมีขนาดเล็กมาก อาจถูกบดบังจากเศษอาหารจึงตองสังเกตดวย
ความระมัดระวัง การติดพยาธิชนิดนี้หากมีในปริมาณมากอาจทําให caecum อักเสบและหนาตัวขึ้นและสัตวจะ
ถายเปนมูกเลือด (Hofstad et al.,1978) ในสวนของ jejunum พบชนิดของหนอนพยาธิมากที่สุด 6 ชนิด โดยพบ R.
echinobothrida มากที่สุด รองลงมาคือ R. tetragona สําหรับ R. echinobothrida พบในลําไสสวนตนทุกสวน
เชนเดียวกับการศึกษาของจันทนา และอาคม (2540) ไดรายงานการพบพยาธิตัวตืดสองชนิดนี้เชนกัน นอกจากนี้
มีรายงานการพบ Raillietina spp. ในไกพื้นเมืองในหลายพื้นที่ของประเทศไทยในอัตราที่แตกตางกันโดย จันทนา
และอาคม (2536) สุวรรณี และคณะ (2546) กิตติชัย (2550) ณิชคุณ และคณะ (2556) แตรายงานทั้งหมดไมได
จําแนกชนิด และไมไดรายงานการพบ C. infundibulum ตางกับการศึกษาครั้งนี้ที่พบตัวเต็มวัย C.
infundibulum ในลําไสสวนตน สวนณิชคุณ และคณะ (2556) พบไขพยาธิชนิดนี้ในไกพื้นเมืองใน จ.พัทลุง อาจ
เปนไปไดวาพื้นที่ที่ทําการศึกษาที่อยูใกลเคียงกัน และมีนกที่มีอยูตามธรรมชาติเปนตัวนําโรค (Premaalatha. et
al.,2014; Buttet et al. 2014) ความสําคัญการติดหนอนพยาธิชนิดนี้คือถามีจํานวนมากจะไปขัดขวางการยอย
และการดูดซึมอาหาร เกิดการอักเสบอยางรุนแรงที่ลําไส (มานพ,2559) สําหรับ Hymenolepis spp. เปนพยาธิ
ตัวตืดที่พบจํานวนนอยที่สุด (2/30) แตพบพยาธิสกุลนี้หลายชนิดโดยสังเกตจากลักษณะสัณฐานวิทยาที่แตกตาง
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กัน (Figure 8 A-C) แตไมสามารถจําแนกชนิดไดเนื่องจากสวนหัวของพยาธิตัวตืดมีขนาดเล็ก ทั้ง rostellar hook
และ acetabular hookเปราะบางหลุดไดงาย การใชเทคนิคการขูดผนังลําไสทําใหไมสามารถเก็บตัวอยาง
หนอนพยาธิไดครบสมบูรณ การศึกษาชนิดและจํานวนของหนอนพยาธิที่พบในแตละสวนของลําไส พบวาลําไส
ทุกสวนพบหนอนพยาธิตั้งแต 1-6 ชนิด สําหรับใน caecum พบ H. gallinarum มากที่สุด(22/30) และพบพยาธิ
ชนิดนี้เพียงชนิดเดียวใน colon (1/30) ตางจากที่ Hofstad et al.(1978) ไดรายงานไววาจะพบพยาธินี้ในสวนของ
caecum เทานั้น ทั้งนี้อาจเนื่องจากลําไสทั้งสองสวนนี้อยูใกลกันจึงทําใหพบพยาธินี้ใน colon ได สวน S. avium
พบในลําไสสวน duodenum และ caecum
ผลการศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยาหนอนพยาธิแตละชนิดพรอมรายละเอียดลักษณะเดนที่สังเกต
ได แสดงใน Figure 1-8 โดยมีลักษณะตามที่ Hofstad et al.(1978) และ Ilie et al.(2008) ไดรายงานไว
เนื่องจากการศึกษาเกี่ยวกับสัณฐานวิทยาของพยาธิในลําไสไกในประเทศไทยมีนอย ขอมูลที่มีอยูเปนการศึกษา
เมื่อนานมาแลว ดังนั้นรายงานครั้งนี้เปนการรวบรวมภาพถายลักษณะทางสัณฐานวิทยาใหเปนปจจุบันมากขึ้น
อยางไรก็ตามรายงานนี้เปนเพียงการศึกษาเบื้องตนเทานั้น จึงควรมีการเก็บตัวอยางจากแหลงอื่นเพื่อเพิ่มโอกาส
ในการพบชนิดของหนอนพยาธิในไกตอไป
สรุปผล
การศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยาสามารถรวบรวมภาพถายของหนอนพยาธิในลําไสไกพื้นเมืองได 8
ชนิดคือ H. gallinarum, A. galli, Capillaria sp., S. avium, R. echinobothrida, R. tetragona , C.
infundibulum และ Hymenolepis sp.ผลการศึกษาครั้งนี้แสดงใหเห็นวาไกพื้นเมืองที่สงขายในตลาดแหงนี้มีการติด
หนอนพยาธิในอัตราที่สูง สวนใหญมีการติดพยาธิรวมกันมากกวาหนึ่งชนิด โดยพบ H. gallinarum สูงที่สุด ดังนั้น
เกษตรกรจึงควรมีการจัดการฟารมที่ดี โดยใหยาถายพยาธิหรือใหสมุนไพรที่ออกฤทธิ์ในการถายพยาธิผสมในอาหาร
เพื่อลดตนทุนและลดสารตกคางในเนื้อสัตว เพื่อลดอัตราการติดพยาธิ เพิ่มผลผลิตใหสูงขึ้น และมีคุณภาพตรงตาม
ความตองการของตลาด มีสุขอนามัยที่ดีเหมาะสมสําหรับผูบ ริโภคขอมูล สําหรับภาพลักษณะทางสัณฐานวิทยา
ของการศึกษาครั้งนี้จะเปนประโยชนในการรวบรวมจัดทําเปนคูมือแกนักวิชาการ เจาหนาที่ปศุสัตวที่เกี่ยวของ
และผูสนใจอื่น ๆ สําหรับในอนาคตจะทําการศึกษาเพิ่มเติมในอวัยวะสวนอื่นและในพื้นที่ใกลเคียงหรือพื้นที่อื่นๆ
เพื่อเพิ่มโอกาสในการตรวจพบความหลากหลายของชนิดและความชุกของหนอนพยาธิในไกตอไป
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Capillaria spp. H. gallinarum
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Table 1 Species, number and infestation rate (%) of intestinal parasites found in native chicken carcasses, Thungsong’s fresh market, Nakhon Si Thammarat
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PS
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Figuure 1 Heterakkis gallinarum
m: small worm
ms, white; 0.7-1.5 cm long, 0.2-0.3 mmm wide.
(A) head(10X): head end bend
b dorsallly: mouth; 3 lip: esophagus; bulbouus. (B) posteerior end off
femaale(4X): tail long, narroow and pointed; vulva not prominnent (C) egggs(40X): thick shelled,
ellippsoidal, both sides are roounded. (D) posterior end of male(110X): tail strraight, subulated ending
poinnt; 2 large lateral caudal alae; preclooacal sucker well developp; 2 spiculess dissimilar. (E)
( posteriorr
end of male(40XX): 12 pairs of caudal ppapillae. (M: mouth, E: esophagus, EEG: egg, PSS: precloacal
suckker, SP: spicule, C: caudal papillae, CCA: caudal alae)
M

L
SP

E
A

PSCA
PA

A

I

B

A

A

V

D

C

Figuure 2 Ascariddia galli: largee worm, thickk, yellowish white.
w Male 5-7
5 cm long, 0.5 -1 mm wide;
w female
6-111 cm long, 1-2 mm widde. (A) headd(4X): mouthh; large 3 lipp; filaliform eesophagus extended
e
to
intesstine. (B) lip((10X) (C) posterior end oof male(10X): precloacal sucker oval;; narrow cauudal alae; 10
pairss of papillae; anus underr precloacal sucker; spiccule equal annd narrow. (DD) valva (10XX) in anteriorr
partt of body. (E)) posterior ennd of femalee(40X): tail straight, subulated endingg point; anus near end off
body. (M: mouthh, E: esophaagus, I: inteestine, L: lip, PS: preclooacal suckerr, CA: caudal alae, PA:
papillae, A: anuss, SP: spiculee,V: valva.)
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Figuure 3 Capillarria sp.: small- filamentouss worms, whiite; Male 0.8--3 cm long; ffemale. 3-8 cm
c long.
(A) adult(4X) (BB) head(40XX) (C) femalee(40X): vulva slight prominence sligghtly posterior to union
e 45-50 x 23-27 μm wide, thickk shell with wrinkle surfaace, slightlyy
esopphagus and intestine; egg:
prottruding bipolaar pluges.(V: valva, EG: eegg, PP: polaar plug))

E

L

EG
G
EG
C

B

A

Figuure 4 Strongyyloides avium
m: small worm
ms, white; 0.22 cm long, 388-42 μm widee.
(A) llarvae and eggs(4X)
e
by scraping tecchnique. (B) adult(40X): filariform
f
esoophagus. (C)) eggs(10X):
thin shell with L1 stage. (L: laarva, EG: eggg, E: esophagus)
CCS
GP

R

T
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A

S

T

RH
D

C

B

A

E

Figuure 5 Raillietinna echinobothrida: large tapeworms; 32 cm long, 0.3 cm widee.
(A) sscolex(10X): 4 round suckers with 88-15 rows of acetabular hook.
h (B) rosstellum(100XX): 2 rows off
rosteellar hook. (C)
( acetabular hook(1000X): small hammer-shapped (D-E) mmature progloottids (10X):
cirruus sac large,, genital poree; unilateral oopening, possterior half of proglottids..(R: rostellum
m, S: sucker,
AH: acetabular hook.
h RH: rosstellarhook, TT: testes, CS: cirrus sac, GP: genital ppore,T: testes)
R
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Figuure 6 Raillietinna tetragonaa: moderatelyy large tapewworms; 32 cm
m long, 0.3 c m wide.
(A) sscolex(10X): rostellum with 1 or 2 rowws of rostellarr hook; 4 ovooil acetabularr sucker; longg neck
(B) aacetabular hook(100X): 8-12
8 rows witth small hammer-shaped. (C) gravid pproglottids (110X): genital
poree; anterior poosition, unilaateral of openning, several egg capsuule (D) egg ccapsule(40X)): 6-12 eggs
per capsule.(R: rostellum, S: sucker, N: nneck, AH: acetabular hoook, C: capsulles, GP: genital pore, EG
:eggg)

S

R
RH
R

GGP
T

A

C

Figuure 7 Choanootaenia infundibulum: mooderately largge tapeworms; 23 cm lonng, 0.3 cm wide.
(A) scolex by sccraping techhnique(10X): small, trianggle shaped; rostellum: siingle row of 16-22 large
rosteellar hook; sucker unaarmed. (B) rostellar hoook(100X) (C
C) gravid p roglottids with
w carmine
stainning(40X): 255-60 testes, genital poree irregularly alternate. (RR: rostellum, S: sucker, RH:
R rostellarr
hookk) GP: genitaal pore, T: tesstis)
R
S

A

S

S

B

C

RH

D

E

Figuure 8 Hymennolepis spp.: small tapewworms; 1-1.22 cm long, 0.1-.0.2
0
cm. wwide. (A,B,CC) scolex byy
scraaping techniique(10X, 40X): 1 row rostellar hoook; sucker: 4 ovoil-shapped, acetabular withoutt
hookk.(D) rostellaar hook(40 X): single row of large rosteellar hook(E) scolex and proglottids(44X)
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การประเมินค่ าทางพยาธิวิทยาคลินิกในแมวมะเร็งต่ อมนา้ เหลืองที่รักษาด้ วยเคมีบาบัด
Clinicopathological Evaluation in Feline Lymphoma Patients Treated with Chemotherapy
จุฑาพร เปี่ ยมวารี 1* พันพิชา สัตถาสาธุชนะ2 และ ทัศนีย์ เจริญทรง2
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บทคัดย่ อ
การศึกษานี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อประเมินค่าทางพยาธิวิทยาคลินิกและการตอบสนองต่อการรักษาในแมว
มะเร็ งต่อมน ้าเหลืองที่รักษาด้ วยเคมีบาบัด (COP protocol) ทาโดยการเก็บรวบรวมข้ อมูลแมวมะเร็ งต่อม
น ้าเหลืองย้ อนหลังจานวน 31 ตัวระหว่างปี 2558 และ 2560 โดยทาการบันทึกข้ อมูลอายุ เพศ พันธุ์ น ้าหนัก การ
แสดงอาการ สถานะของไวรัส ตาแหน่งมะเร็ งต่อมน ้าเหลืองตามตาแหน่งทางกายวิภาค ค่าโลหิตวิทยา ค่าอะ
ลานีนอะมิโนทรานสเฟอเรส และค่าครี เอตินีน ก่อนการทาเคมีบาบัดของช่วง induction phase และระยะ
maintenance phase ครัง้ ที่ 1 โดยพบว่าการรักษาด้ วยเคมีบาบัดทาให้ มีการเปลีย่ นแปลงของค่าเม็ดเลือดขาว
รวม นิวโทรฟิ ลล์ โมโนไซท์ และค่าเม็ดเลือดอัดแน่น อย่างมีนยั สาคัญ (P<0.05) ผลการตอบสนองต่อการรั กษา
พบว่าแมว 8 ตัวใน 12 ตัวตอบสนองต่อการรักษาอย่างสมบูรณ์ แต่แมว 4 ตัวไม่ตอบสนองต่อการรักษาอย่าง
สมบูรณ์ (1 ตัวตอบสนองแบบบางส่วน และ 3 ตัวไม่ตอบสนองต่อการรักษาเลย)

ABSTRACT
The objectives of this retrospective study were to evaluate the clinicopatholgical findings after
using chemotherapy (COP protocol) in feline lymphoma and to determine the response to the
chemotherapy. The medical records of 31 cats treated with COP chemotherapy between 2015 and
2017 were evaluated. Parameters included age, sex, breed, body weight, clinical signs, viral infected
status, anatomical location, complete blood count, alanine aminotransferase and creatinine during the
induction and the first maintenance chemotherapy. The pathological changes of hematology in feline
lymphoma patients treated with chemotherapy were white blood cells, neutrophils, monocytes and
packed cells volume (P<0.05). Eight of the 12 cats (66.67%) had complete clinical remission. Four of
the 12 cats (1 cat with partial remission and 3 cats with no response) did not achieve complete
remission.
Key words: cat, chemotherapy, clinicopathological finding, lymphoma
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คานา
มะเร็ งต่อมน ้าเหลือง (lymphoma; malignant lymphoma; lymphosarcoma; LSA) หมายถึง มะเร็ ง
ของต่อมน ้าเหลืองที่มีจดุ กาเนิดจากอวัยวะที่ไม่มชี ่องว่างภายในหรื อมีลกั ษณะเป็ นก้ อน เช่น ต่อมน ้าเหลือง
(lymph node) ตับ (liver) ม้ าม (spleen) (Couto, 2001) และยังเป็ นเนื ้องอกที่พบบ่อยในแมวซึง่ พบได้ ประมาณ
30% ของเนื ้องอกในแมวทั ้งหมด (Ettinger, 2003; Fabrizio et al., 2013) ประมาณ 70% ของแมวที่เป็ นมะเร็ ง
ต่อมน ้าเหลืองจะมีการติดเชื ้อ Feline Leukemia Virus (FeLV) ร่ วมด้ วย (Couto, 2001; Fabrizio et al., 2013)
นอกจากนี ้ยังมีปัจจัยเสีย่ งอื่น ๆ อีก คือ การติดเชื ้อ Feline immunodeficiency virus (FIV) แต่การติดเชื ้อนี ้จะ
ไม่ได้ ทาให้ เกิดมะเร็ งต่อมน ้าเหลืองโดยตรงเหมือนกับ FeLV (Withrow, 2013) มะเร็ งต่อมน ้าเหลืองในแมว
สามารถจาแนกตามตาแหน่งทางกายวิภาค ได้ แก่ ต่อมน ้าเหลืองในช่องอก (Mediastinal), ทางเดินอาหาร
(Alimentary), ระบบต่อมน ้าเหลือง (Multicentric), มะเร็ งเม็ดเลือดขาว (True leukemia) และอื่น ๆ คือ ไต
(Renal), โพรงจมูก (Nasal) และ ตา (Ocular) (Hardy, 1981; Mooney and Hayes, 1986) วิธีการรักษามีหลาย
วิธีด้วยกัน คือ การใช้ เคมีบาบัด การฉายรังสี การผ่าตัด รวมทั ้งการรักษาแบบประคับประคอง (Supportive
care) เนื่องจากมะเร็ งต่อมน ้าเหลืองเป็ นโรคทางระบบ จึงนิยมใช้ เคมีบาบัดในการรักษามะเร็ งต่อมน ้าเหลืองใน
แมว (Ettinger, 2003) โดยส่วนมากจะเป็ นการใช้ รูปแบบ COP (Cyclophosphamide, Vincristine และ
Prednisolone) หรื อ CHOP (Cyclophosphamide, Doxorubicin, Vinca alkaloid และ Prednisolone) (Collette
et al., 2016) แต่ก็ยงั ไม่มีวิธีที่เป็ นมาตรฐานสาหรับการรักษามะเร็ งต่อมน ้าเหลืองในแมว
การศึกษานี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อทาการวิเคราะห์การเปลีย่ นแปลงลักษณะทางพยาธิวิทยาคลินิกในแมว
มะเร็ งต่อมน ้าเหลืองที่รักษาด้ วยเคมีบาบัดโดยการใช้ รูปแบบ COP ซึง่ เป็ นรูปแบบที่อธิบายโดย Teske (2002) มา
ประเมินร่ วมกับการตอบสนองต่อการรักษา เพือ่ ใช้ เป็ นแนวทางในการประเมินการเปลีย่ นแปลงของลักษณะทาง
พยาธิวิยาคลินิกระหว่างการรักษา

อุปกรณ์ และวิธีการ
สัตว์ ป่วย
คัดเลือกเวชระเบียนของแมวที่เป็ นมะเร็ งต่อมน ้าเหลืองที่เข้ ารับการรักษาที่คลินิกโรคแมว โรงพยาบาล
สัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขนระหว่างปี 2558 และ 2560 (n=31) แมวจะต้ องได้ รับการรักษาโดยใช้
รูปแบบเคมีบาบัดที่เป็ นพื ้นฐาน และได้ รับการตรวจเลือดก่อนการทาเคมีบาบัด แมวทุกตัวจะต้ องได้ รับยืนยันการ
วินิจฉัยมะเร็ งต่อมน ้าเหลืองด้ วยการตรวจทางเซลล์วิทยาหรื อการตรวจพยาธิวิยาของการตัดชิ ้นเนื ้อ ทาการเก็บ
รวบรวมข้ อมูลจากเวชระเบียน ได้ แก่ อายุ, เพศ, พันธุ์, น ้าหนัก, การแสดงอาการ, สถานะของไวรัส, ตาแหน่งมะเร็ ง
ต่อมน ้าเหลืองซึง่ แบ่งตามตาแหน่งทางกายวิภาค, ค่าเลือดก่อนการทาเคมีบาบัดของช่วง induction phase ครัง้ ที่
1, 2, 3,4 และระยะ maintenance phase ครัง้ ที่ 1 โดยจะทาการเก็บค่าเม็ดเลือดขาวรวม (White blood cells;
WBC), นิวโทรฟิ ลล์ (Neutrophils), ลิมโฟไซต์ (Lymphocytes), โมโนไซต์ (Monocytes), อีโอสิโนฟิ ลล์
(Eosinophils), เม็ดเลือดอัดแน่น (PCV), ปริ มาตรเม็ดเลือดแดงเฉลีย่ (MCV), ความเข้ มข้ นเฉลีย่ ของปริ มาณ
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ฮีโมโกลบินในเม็ดเลือดแดง (MCHC), เกล็ดเลือด (Platelets), ครี เอตินีน (Creatinine), ค่าอะลานีนอะมิโนทรานส
เฟอเรส (ALT) และพลาสมาโปรตีน (Plasma protein) นอกจากนี ้ยังทาการบันทึกการตอบสนองต่อการรักษา และ
วันที่เสียชีวิต
รูปแบบเคมีบาบัด
แมวทุกตัวต้ องถูกรักษาโดยใช้ เคมีบาบัดรูปแบบของ Teske (2002) ซึง่ ในช่วง induction phase จะทา
การเหนี่ยวนาโดยให้ vincristine ที่สปั ดาห์ที่ 1, 2, 3 และ 4 ที่ขนาด 0.75 mg/m2 ทางเส้ นเลือดดา
cyclophosphamide ที่สปั ดาห์ที่ 1 และ 4 ที่ขนาด 300 mg/m2 ทางการกิน และ prednisolone ทุกวันที่ขนาด 50
mg/m2 หลังจากสัปดาห์ที่ 4 จะเข้ าสู่ maintenance phase โดยใช้ vincristine และ cyclophosphamide ทุก 3
สัปดาห์จนกระทัง่ หายหรื อมากทีส่ ดุ 1 ปี ส่วน prednisolone จะให้ ทกุ วันต่อเนื่องจนกระทัง่ หายหรื อเป็ นระยะเวลา
1 ปี
เกณฑ์ การตอบสนอง
แบ่งออกเป็ น Complete response (CR) คือขนาดของโรคที่สามารถวัดได้ ลดลง 100% และมีอาการ
ทางคลินิกลดลง Partial response (PR) คือขนาดของโรคที่สามารถวัดได้ ลดลงมากกว่าหรื อเท่ากับ 50% แต่น้อย
กว่า 100% หรื อ No response (NR) คือขนาดของโรคที่สามารถวัดได้ ลดลงน้ อยกว่า 50% หรื อมีการเพิ่มขนาด
ขึ ้น หรื อมีอาการทางคลินิกที่รุนแรงขึ ้น ( Taylor et al., 2009; Fabrizio et al., 2013; Collette et al., 2016)
สถิตเิ พื่อการวิเคราะห์ ผล
วิเคราะห์ผลการเปลีย่ นแปลงของค่าทางพยาธิวิทยาคลินิกในช่วง induction phase และระยะ
maintenance phase ครัง้ ที่ 1 ด้ วย repeated ANOVA และเปรี ยบเทียบค่าเฉลีย่ รายคู่โดยใช้ Bonferroni และ
ทาวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉลีย่ ทางพยาธิวิทยาทางคลินิกในแต่ละกลุม่ การตอบสนองต่อการรักษาในแต่
ละครัง้ ของการทาเคมีบาบัดโดยใช้ One way ANOVA

ผลและวิจารณ์ ผลการทดลอง
ลักษณะของแมวป่ วย
ในการศึกษานี ้มีแมวทั ้งหมด 31 ตัว โดยมีค่ามัธยฐานของอายุคือ 24 เดือน (ช่วง 5-120 เดือน) แบ่งเป็ น
เพศผู้ 13 ตัว (41.94%) เพศเมีย 18 ตัว (58.06%) เป็ นพันธุ์ Domestic shorthair จานวน 30 ตัว อีก 1 ตัวเป็ นพันธุ์
Scottish fold ค่าเฉลีย่ ของน ้าหนักตัวทีว่ ดั ก่อนการทาเคมีบาบัดทั ้ง 5 ครัง้ ไม่มีความแตกต่างกัน (P>0.05) ซึง่ ถือ
เป็ นการพยากรณ์ที่ดี เนื่องจากการศึกษาของ Krick et al. (2011) มีการรายงานไว้ ว่าแมวที่เป็ นมะเร็ งต่อม
น ้าเหลืองชนิด large cell ที่สญ
ู เสียน ้าหนักตัวในช่วง 1 เดือนมากกว่าหรื อเท่ากับ 5% จะมีเวลาการรอดชีพสั ้นกว่า
ตัวที่มีน ้าหนักเพิ่มขึ ้นหรื อคงที่ แต่ในการศึกษานี ้ไม่ได้ ข้อมูลในส่วนชนิดของเซลล์ของมะเร็ งต่อมน ้าเหลือง เมื่อ
แบ่งแมวในการศึกษานี ้ตามตาแหน่งมะเร็ งต่อมน ้าเหลืองพบว่าเป็ นที่ตาแหน่ง Mediastinal 20 ตัว (64.52%)
Nasal 3 ตัว (9.68%) Multicentric 5 ตัว (16.13%) Gastrointestinal 1 ตัว (3.23%) Spinal cord 1 ตัว (3.23%)
และ Ocular 1 ตัว (3.23%) แมวในการศึกษานี ้ติดไวรัส FeLV จานวน 26 ตัว (83.87%) ติดไวรัส FeLV ร่ วมกับ
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FIV จานวน 1 ตัว (3.23%) และไม่ติดไวรัสใดๆเลยจานวน 4 ตัว (12.9%) นอกจากนี ้ยังพบว่าแมวที่เป็ นมะเร็ งต่อม
น ้าเหลืองที่ mediastinal จะมีอาการหายใจลาบาก (dyspnea), หอบ (panting), และขย้ อน (regurgitation) แมว
ที่เป็ นมะเร็ งต่อมน ้าเหลือง multicentric มักจะพบต่อมน ้าเหลืองโตทัว่ ร่ างกาย หรื อต่อมน ้าเหลืองที่เป็ นมีขนาด
โตกว่าปกติ แมวที่เป็ นมะเร็ งต่อมน ้าเหลืองที่ตาแหน่ง nasal จะพบว่ามีสงิ่ คัดหลัง่ ออกจากจมูก (nasal
discharge) เลือดกาเดาไหล (epistaxis) และจาม (sneezing) ในแมวที่เป็ นตาแหน่ง alimentary จะพบอวัยวะที่
เป็ นมีขนาดใหญ่ขึ ้น เบือ่ อาหาร (anorexia) หรื ออาจพบก้ อนในช่องท้ อง ถ้ าเป็ นที่ตาแหน่ง spinal cord อาการจะ
แตกต่างกันไปขึ ้นกับตาแหน่งของไขสันหลังที่ได้ รับผลกระทบ เช่น อาจพบอาการเดินเซ (ataxia) ในกรณีเป็ นที่
ตาแหน่ง ocular อาจจะพบก้ อนที่ตาแหน่งบริ เวณตาได้ (Couto 2001; Ettinger, 2003) ซึ่งสอดคล้ องกับอาการที่
พบของแมวในการศึกษานี ้
ผลการเปรียบเทียบค่ าเฉลี่ยของค่ าทางพยาธิวิทยาคลินิก
Table 1 Mean ± SD of clinicopathological features
Normal range
WBC (x103
cells/µl)

5.5 – 19.5

Neutrophils
(x103cells/µl)

2.5 – 12.5

Lymphocytes
(x103cells/µl)

1.5 – 7.0

Monocytes
(x103cells/µl)

0 – 0.85

Eosinophils
(x103cells/µl)

0 – 1.5

PCV (%)

29 - 45

MCV (fL)

41 - 54

MCHC (%)

31 - 36

Platelets
(x103 cells/µl)

230 - 680

1st
2nd
Induction Induction
14.5 ±
8.83 ±
6.47a
3.88a
11.75 ±
6.87 ±
a
6.75
3.83a
1.95 ±
1.45 ±
1.16
1.23
0.36 ± 0.1 ± 0.17a
0.40a
0.4 ± 0.53
0.23 ±
0.24
33.55 ±
29.38 ±
a
8.47
6.05a,b
51.48 ±
52.99 ±
7.30
5.04
31.98 ±
32.24 ±
1.67
1.58
278.95 ± 301.75 ±
144.30
137.27
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3rd
Induction
8.63 ±
3.16a
6.82 ±
3.07a
1.43 ±
0.97
0.09 ±
0.19a
0.26 ±
0.29
30.33 ±
5.97b
53.26 ±
4.55
31.89 ±
1.62
301.79 ±
132.52

4th
1st
Induction Maintenance
9.19 ± 10.14 ± 5.55a
3.74a
7.28 ±
7.98 ± 5.49a
3.31a
1.47 ±
1.25 ± 1.00
1.11
0.12 ±
0.21 ± 0.30
a
0.26
0.31 ±
0.36 ± 0.40
0.38
30.54 ± 33.53 ± 5.24b
5.10
52.81 ± 53.05 ± 6.90
4.73
32.37 ± 32.42 ± 1.47
1.99
287.88 ±
229.18 ±
117.94
113.95
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Creatinine
(mg/dl)

0.8 – 2.3

ALT (IU/L)

28 - 76

Plasma
protein (g/dL)

5.9 – 8.5

a, b

1.44 ±
0.28
180 ±
350.37
7.04 ±
0.99

1.28 ±
0.26
188.16 ±
435.21
7.22 ±
0.56

1.33 ±
0.28
124.37 ±
154.27
7.42 ±
0.74

1.39 ±
0.27
93.75 ±
134.55
7.31 ±
0.84

1.31 ± 0.22
128.09 ±
247.11
7.25 ± 1.30

Significant at P < 0.05

จากวิเคราะห์เพื่อเปรี ยบเทียบค่าเฉลีย่ จากการวัดค่าทางพยาธิวิทยาคลินิกทั ้ง 5 ครัง้ ได้ ผลดังแสดงใน
Table 1 พบว่าจานวนเม็ดเลือดขาวรวมมีความแตกต่างกัน (P<0.05) โดยค่าเฉลีย่ ของเม็ดเลือดขาวรวมใน
induction ครัง้ ที่ 1 แตกต่างกับครัง้ ที่ 2, 3, 4 และ maintenance ครัง้ ที่ 1 (Table 1) โดยค่าเม็ดเลือดขาวรวมลด
ต่าลงภายหลังการทาเคมีบาบัดในครัง้ แรก
ค่าเฉลีย่ ของนิวโทรฟิ ลล์ จากการศึกษาพบว่าการวัดทั ้ง 5 ครัง้ มีความแตกต่างกัน (P<0.05) โดยค่าเฉลีย่
ของการวัดใน induction ครัง้ ที่ 1 แตกต่างกับครัง้ ที่ 2, 3, 4 และ maintenance ครัง้ ที่ 1 (Table 1) โดยค่านิวโทร
ฟิ ลล์ลดลงหลังจากการทาเคมีบาบัดครัง้ แรก
จาก Table 1 จะเห็นได้ ว่าหลังจากทาเคมีบาบัดครัง้ แรกพบว่าค่าเม็ดเลือดขาวรวมและนิวโทรฟิ ลล์ลดลง
อย่างเห็นได้ ชดั เจน และในช่วงที่ทาเคมีบาบัดก็ยังคงอยู่ในระดับที่ต่ากว่าก่อนเริ่ มทา induction ในครัง้ แรก
เนื่องจากผลข้ างเคียงของเคมีบาบัด เช่น Cyclophosphamide ซึง่ เป็ นยาในกลุม่ Akylating agents จะทาให้ เกิด
การกดไขกระดูก ทาให้ เกิดภาวะนิวโทรฟิ ลต่าลง (Neutropenia) ซึง่ จะมีช่วงที่ต่าอยู่ประมาณ 7 วัน (Lana and
Dobson, 2011)
ค่าเฉลีย่ ของโมโนไซต์ จากการศึกษาพบว่าการวัดทั ้ง 5 ครัง้ มีความแตกต่างกัน (P<0.05) โดยค่าเฉลี่ย
ของการวัดใน induction ครัง้ ที่ 1 แตกต่างกับครั ง้ ที่ 2, 3 และ 4 (Table 1) ซึง่ มีค่าลดลงภายหลังการทาเคมีบาบัด
ครัง้ แรก
ค่าเฉลีย่ ของเม็ดเลือดอัดแน่น จากการศึกษาพบว่าการวัดทั ้ง 5 ครัง้ มีความแตกต่างกัน (P<0.05) โดย
ค่าเฉลีย่ ของการวัดใน induction ครัง้ ที่ 1 กับครัง้ ที่ 2, maintenance ครัง้ ที่ 1 กับ induction ครัง้ ที่ 2 และ 3 มีความ
แตกต่างกัน (Table 1) โดยพบว่ามีค่าลดต่าลง
การลดลงของเม็ดเลือดขาวรวม และนิวโทรฟิ ลล์ โมโนไซต์ และเม็ดเลือดอัดแน่นไม่ได้ ทาให้ สตั ว์แสดง
อาการป่ วย เนื่องจากค่าต่าง ๆ ยังคงอยู่ในเกณฑ์ปกติ
เมื่อพิจารณาการตอบสนองต่อการรักษา พบว่ามีข้อมูลที่ถกู บันทึกไว้ ในเวชระเบียนเพียงแค่ 12 ตัว จาก
ทั ้งหมด 31 ตัว และเมื่อแบ่งกลุม่ ตามการตอบสนองต่อการรักษา (n=12) พบว่ามีแมวที่อยู่ในกลุม่ ตอบสนองแบบ
สมบูรณ์ (Complete) จานวน 8 ตัว (66.67%) ตอบสนองบางส่วนจานวน 1 ตัว (8.33%) และไม่ตอบสนองจานวน
3 ตัว (25%) และเมื่อนาไปวิเคราะห์หาความแตกต่างของค่าเฉลีย่ ทางพยาธิวิทยาทางคลินิกในแต่ละกลุม่ การ
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ตอบสนองต่อการรักษาในแต่ละครัง้ ของการทาเคมีบาบัดพบว่าค่าเฉลีย่ ของการวัดค่าเม็ดเลือดขาวรวม และเม็ด
เลือดอัดแน่นในแต่ละครัง้ ของทั ้ง 3 กลุม่ ไม่มีความแตกต่างกัน (P>0.05) ดังแสดงใน Figure 1 และ 2 ตามลาดับ
Means of WBC (×103 cells/µl)

16
14
12
10
8

Complete response

6

No response

4

Partial response

2

Figure 1 Means of WBC (x103
cells/µl) that devided by
response to therapy in 1st
induction (1), 2nd induction (2),
3rd induction (3), 4th induction
(4) and 1st maintenance (5)

0
1

2

3

4

5

Time

45

Means of PCV (%)

40
35
30
25

Complete response

20

No response

15

Partial response

10
5

Figure 2 Means of PCV (%)
that devided by response to
therapy in 1st induction (1), 2nd
induction (2), 3rd induction (3),
4th induction (4) and 1st
maintenance (5)

0
1

2

3

4

5

Time

สรุป
การรักษามะเร็ งต่อมน ้าเหลืองในแมวโดยใช้ เคมีบาบัดมีผลต่อการเปลีย่ นแปลงของค่าทางพยาธิวิทยา
คลินิก คือ ค่าเม็ดเลือดขาวรวม, นิวโทรฟิ ลล์, โมโนไซต์ และค่าเม็ดเลือดอัดแน่น แต่เมื่อพิจารณาตามข้ อมูลการ
ตอบสนองต่อการรักษาพบว่าค่าเฉลีย่ ของเม็ดเลือดขาวรวม และค่าเฉลีย่ ของเม็ดเลือดอัดแน่นของทั ้ง 3 กลุม่ ใน
แต่ละครัง้ ของการทาเคมีบาบัดไม่มีความแตกต่างกัน

กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณคลินิกโรคแมว และฝ่ ายเวชระเบียน โรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ที่
ช่วยสนับสนุนแหล่งข้ อมูลการศึกษานี ้
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The Frequency of Dog Erythrocyte Antigen (DEA) 1 in Thai Mixed Breed Dogs
Metita Sussadee1, Rucksak Rucksaken1, Benjamas Khurajog1, Phattara-orn Havanapan2,
Panut Anuracpreeda2 and Sathaporn Jittapalapong1,3

ABSTRACT
Dog erythrocyte antigen (DEA) is mainly studied for transfusion purposes. Among all canine
erythrocytic antigens, DEA 1 blood type is known to have the most clinical relevance. It is responsible
for severe hemolysis in sensitized recipient dog if it receives the second transfusion with DEA 1positive red blood cells. The frequency of type of the DEA 1 system is well known in other countries,
however no information were available for mixed breed dogs in Thailand. In this study, 40 dogs were
classified, by the immunochromatographic strip using a monoclonal anti-DEA 1 antibody, in order to
identify the incidence of Thai dog blood groups. The obtained results showed the frequency of 65%
of the dogs were positive for DEA 1 and 35% were negative for this blood system. The probability of
sensitization of recipient dogs following first-time transfusion without blood typing (%P1) was 22.75%.
High frequency of DEA 1 in Thai mixed breed dogs is indicated a potential risk of sensitization
following the mismatched blood transfusion. Therefore, the best practice is to type and cross-match
blood before transfusion from this dog breed.

Key words: Canine blood group, Dog erythrocyte antigen, Transfusion, Hemolysis
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INTRODUCTION
Dog Erythrocyte Antigen (DEA) is a standardized terminology of the canine blood groups.
There are seven well-known blood groups in DEA system, DEA 1, 3, 4, 5, 6, 7, and 8 (Hohenhaus,
2004). Each blood groups compose a two-allele system with a positive and negative type. Other
antigen systems have been reported in dogs, such as Dal blood type (Blais et al., 2007), Kai 1 and
Kai 2 (Euler et al., 2016), but none of these systems have been standardized. All blood groups
appear to be inherited via an autosomal dominant genetic mechanism. The DEA 1 is the most
clinically important blood group in canine blood transfusion. This group initially was described with 3
subgroups and a null type which the order of dominance is DEA 1.1>1.2>1.3>DEA 1 negative.
Natural occurring antibodies against DEA 1 antigen in dog’s erythrocytes have never been positively
identified (Valentin et al., 2017). Alloantibodies will appear following the first transfusion in DEA 1negative recipient dogs receiving DEA 1-positive red blood cells (RBC) and sensitization of the
recipient which can result in a severe acute hemolytic transfusion reaction and even death if a second
DEA 1 positive RBC transfusion (Giger et al., 1995). However, clinical evidence of a hemolytic
reaction caused by DEA 3, 5 and 7 in mismatched transfusion are rarely appear (Kessler et al., 2010).
Therefore, blood typing to identify the presence of DEA 1 and cross-match should be performed
before each transfusion in order to reduce the risk of immunological reaction in recipient dogs. To
date, available methods for DEA 1 antigen typing is an immunochromatographic strip (LabTest DEA1,
Alvedia, Lyon, France). This technique using murine monoclonal antibodies against DEA1 and can be
used for in-clinic testing (Giger et al., 2005, Kessler et al., 2010). The strips provide reliable DEA 1
typing results, as well as the observed agglutination or binding (chromatographic) reactions vary from
strongly positive to weakly positive and negative. Therefore, a dog could be classified as DEA 1negative or DEA 1-positive with weak or strong antigen expression. However, the weak DEA 1 were
previously typed as DEA 1.2, but recently it appears to be classified as DEA 1-positive (Acierno et al.,
2014). This suggest that all alleles within the DEA 1 system have a similar based epitope recognized
by the monoclonal antibody (Acierno et al., 2014). The prevalence of DEA1 blood group has been
studied in many areas and specific breeds of dog such as Ibizan hounds from Ibiza Island (Spada et
al., 2016), mixed breed dogs in Zimbabwe (Dhliwayo et al., 2016), Spanish greyhounds (Sanchez et
al., 2014), five dog breeds of Kerala, India (Madhavan et al., 2014), 4 breeds dogs in Turkey (Ekiz et
al., 2011). The most frequently studied breeds were German Shepherd, Rottweiler, Golden Retriever,
Greyhound, and Deberman (Valentin et al., 2017, Ekiz et al., 2011, Madhavan et al., 2014). Currently,
information on the frequency of DEA 1 expression among mixed breeds dog in Thailand are
unavailable, except for that reported in DEA1.1 in the Thai Ridge Back Dogs (Suwanna et al., 2008).
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The aim of our study was to determine the frequency of blood type, DEA 1, in Thai mixed
breed dogs and estimate the risk of administering transfusions of untyped blood which provide
criteria to help selection of potential donors.

MATERIALS AND METHODS
1. Animal selection
Venous blood samples from 40 Thai mixed breed dogs were collected in Ethylenediamine
tetraacetic acid (EDTA) anti-coagulant. The mean age of all dogs was 5.23 ± 3.80 years (mean ± SD)
and ranged from 1-11 years. These dogs were belong to the Faculty of Veterinary Technology,
Kasetsart University, Bangkok, Thailand. The blood samples were collected by veterinarians and
animal ethical protocol was approved by the Animal Usage and Ethics Committee, Kasetsart
University, Thailand (ID no. ACKU59-VTN-007). All samples were examined during routine annual
blood check (CBC, creatinine, ALT and blood parasite).
2. Red blood cell typing
DEA1 blood type was identified using a commercial in-clinic typing tests, LabTest DEA1,
Alvedia (Lyon, France). This test was performed by a monoclonal antibody, in
immunochromatographic strips. Following the manufacturer’s guidelines, three drops of the strip
buffer were mixed with 10 µl of whole blood in the clean test tube. Then, the membrane strips were
inserted into the well to allow the migration of mixed red blood cell and waited for the complete
migration until the control line (C) (Figure 1) become visible. The DEA1-positive was classified when a
line in front of the DEA1 (test line) was obtained. The absence of red line in the test line was classified
as DEA1-negative.
3. Frequency, sensitization and transfusion reaction risks analysis
The frequency of DEA1 expression was calculated as a percentage by Microsoft Excel 2013.
The probability of a sensitized dog from the first-time transfusion without typing or cross-matching
(%P1) and the probability of the same dog to develop the acute hemolytic reaction with the second
incompatible transfusion using untyped blood from any other dog (%P2) were calculated using the
following formula (Ferreira et al., 2011):
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RESULTS AND DISCUSSION
For blood transfusion, the determination of DEA 1 antigen is strongly recommended before
any blood transfusion to avoid a potent alloantibody response led to acute hemolytic reaction. Several
standardized blood typing techniques in dogs using monoclonal anti-DEA 1 antibodies have been
established to identify the DEA 1 antigen expressing on the RBC surface. These include a gel matrix
column assay and an immunochromatographic cartridge (Seth et al., 2012). The gel-base method
was found to be 100% accurate but developed for used by trained personnel in a laboratory and
currently not commercially available. The immunochromatographic cartridge method, a new
available, is 93% accuracy with 100% specificity (Seth et al., 2012) and 98.8% agreement with the gel
column typing method (Blois et al., 2013). Some dogs might express the low level of DEA 1 antigen
(called weak DEA 1) when typed by immunochromatographic strip, which previously typed as DEA
1.2 (Acierno et al., 2014). However, DEA 1.2-positive dogs are rare and newer typing methods reveal
varying degrees of DEA1-positivity (Acierno et al., 2014). In this study, blood typing of these samples
was recognized as DEA1-positive with different intensities of the test line. DEA-negative was
interpreted without the test line appeared. (Figure 1).

Figure 1 DEA1 expression tested by immunochromatographic strip. Positive result (DEA1-positive)
with different intensities on the test line (a) and (b). Negative result (DEA1-negative) (c).
Of 40 Thai mixed breed dogs, 26 (65%) were DEA1-positive and 14 (35%) were DEA 1negative (Table 1). For DEA 1-positive dogs, 9 dogs were strongly positive and 17 dogs were weakly
to moderately DEA 1-positive. The re-classified DEA 1-positive samples as above may be clinically
useful to select blood donor and avoid the effect of blood incompatibility (Acierno et al., 2014). The
frequency for DEA1-positive dog investigated in this study was close to the study in mixed breed
dogs (64.7%), Labrador Retriever (65.3%), and English Cocker Spaniel (65.2%) in Italy (Valentin et
al., 2017). There have been the study that showed the higher results for DEA1-positive dogs as in
mixed breed dogs from Zimbabwe (78%) and Japan (82%) (Dhliwayo et al., 2016 and Ejima et al.,
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1982). Nevertheless, some breeds were investigated with a lower frequency of DEA1-positive dogs
such as German Shepherd (18.9%), American Staffordshire Terrier (46.9%), Boxer (17%) and Border
Collie (46.8) (Valentin et al., 2017).
Table 1 Frequency of DEA 1 canine blood group in Thai mixed breed dogs, probability of
sensitization of a DEA1-negative dog after the first-transfusion of untyped blood (%P1) and probability
of an acute hemolytic reaction during the second transfusion with blood from the same breed (%P2).
Dog

DEA 1-positive

DEA 1-negative

Total

Number

26

14

40

Frequency (%)

65

35

100

%P1

%P2

22.75

5.18

Transfusion reactions from the first transfusion are usually rare occurred in dogs, unless they
have been previously sensitized by an incompatible transfusion. The probability of a DEA1-negative
dog receiving DEA1-positive blood at the first time of transfusion might be the potential risk of
sensitization (an antibody reaction). This calculated probability of this study was 22.75%, close to the
previously reported (24.5%) of dogs from Portugal (Ferreira et al., 2011). However, this result was
higher than the Rottweiler breed (9.4%) investigated in Italy (Valentin et al., 2017). The results of
sensitized risk are related to the frequency of DEA1-positives in many breeds. Regarding the risk for
the acute hemolytic reaction after the DEA1-negative dog repeatedly receiving DEA1-positive blood
in the second transfusion, the Thai mixed breed dogs showed 5.18% that was close to the report of
mixed breed dogs from Portugal (5.6%). However, this was somewhat higher than the Golden
Retriever (1%) and Cocker Spaniel (4.6%) (Ferreira et al., 2011).

CONCLUSION
This study is the first to show the frequency of blood type DEA1 in Thai mixed breed. The
frequency of DEA 1 expression in Thai mixed breed dogs was high. There is a potential risk of
sensitization following the mismatched blood transfusion. Despite the low probability of hemolysis
after a second incompatibility transfusion, the risk exists and should not be ignored. Hence, the best
practice is to type and cross-match blood before transfusion especially using the blood from this dog
breed.
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การศึกษาเภสัชกรรมสมมูลของยาปฏิชีวนะในปลานิลที่เลี้ยงในกระชังดวยวิธที างจุลชีววิทยา
Determination of pharmaceutical equivalence of antibiotics in cage culture of Tilapia with
microbiological assay
อักษร แสงเทียนชัย1* วิน สุรเชษฐพงษ2 อุสุมา เจิมนาค และ นภสร เผาชูศักดิ์1
Aksorn Saengtienchai1*, Win Surachetpong2,Usuma Jermnak1 and Napasorn Phaochoosak1

บทคัดยอ
การศึกษาเภสัชกรรมสมมูลของผลิตภัณฑยาปฏิชีวนะที่นํามาใชกับปลานิลที่เลี้ยงในกระชัง 4 ผลิตภัณฑ
เปรียบเทียบกับยาปฏิชีวนะมาตรฐาน โดยวิธีทางจุลชีววิทยารวมกับการคํานวณทางสถิติ (parallel-line assay)
คาพารามิเตอรที่ไดจากสมการเสนตรง ไดแก y-intercept และ slope นํามาวิเคราะหเทียบไดกับความเขมขนของยา
และความแรงสัมพัทธ (relative potency) ของยาปฏิชีวนะที่ทดสอบตอยาปฏิชีวนะมาตรฐาน พบวายาปฏิชีวนะ
เอนโรฟลอกซาซิน 1 ผลิตภัณฑที่มีคาความแรงสัมพัทธ เทียบเคียงกับยาปฏิชีวนะมาตรฐานโดยมีคา y-intercept
และ slope ที่ใกลเคียงกัน (p < 0.001) และผลิตภัณฑยาปฏิชีวนะอีก 3 ผลิตภัณฑ ไดแก เอนโรฟลอกซาซิน
(1 ผลิตภัณฑ) และอะม็อกซีซิลลิน (2 ผลิตภัณฑ) พบวามีคาความแรงสัมพัทธสูงกวาเมื่อเปรียบเทียบกับยา
ปฏิชีวนะมาตรฐาน

ABSTRACT
The study on pharmaceutical equivalence of 4 antibiotic products for cage culture of Tilapia were
demonstrated and compared with standard antibiotics by microbiological assay and parallel-line assay.
The assay was based on the two parameters as y-intercept (concentration) and slope (potency). One
product of enrofloxacin presented the linear regression which was similar biologic activity as relative
potency with enrofloxacin standard (p < 0.001). However, other three products as enrofloxacin (1 product)
and amoxicillin (2 products) were higher biologic activity (potency) and concentration (y-intercept) than
their standards.

Key Words :Nile tilapia, bacteria, antibiotics, potency
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คํานํา
การเลี้ยงปลานิลในกระชังมีการนําสารเคมีมาใชหลากหลายชนิด จากการสํารวจของพิมพกานตและ
คณะ (2550) พบวา 62% ของเกษตรกรมีการใชยาปฏิชีวนะ และมากกวา 50% ของฟารมที่ทําการสํารวจพบวามี
การใชยาปฏิชีวนะอยางนอย 2 ชนิดในฟารม ยาปฏิชีวนะที่นิยมมากที่สุด ไดแก ออกซิเตตราไซคลีน เอนโรฟลอก
ซาซิน และ ซัลฟาไดเมธอกซีน ตามลําดับ นอกจากนี้ยังนิยมใชสารเคมี เชน วิตามินซี วิตามินรวม และดางทับทิม
ถึงแมจะมียาปฏิชีวนะที่ไดรับการขึ้นทะเบียนเพื่อใชรักษาโรคสัตวน้ําไดอยางถูกตองตามประกาศของสํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2555 ไดแก อะม็อกซีซิลลิน เอนโรฟลอกซาซิน และออกซิ
เตตราไซคลีน เปนตน แตพบวามีแนวโนมรายงานการศึกษาการดื้อยาปฏิชีวนะ และยาปฏิชีวนะตกคางในปลา
นิลมากขึ้น ทั้งนี้อาจเปนผลมาจากการนํายาปฏิชีวนะมาใชเกินความจําเปน และอาจใชในปริมาณมาก และมีการ
ใชยารวมกันหลายชนิด (Nhung et al., 2016)
ปจจุบันวิธีการใหยาปฏิชีวนะผสมอาหารเปนหนึ่งในทางเลือกที่เกษตรกรนิยมใชในการรักษาโรคติดเชื้อ
แบคทีเรียในปลานิลที่เลี้ยงในกระชัง ขอจํากัดหลายประการที่อาจสงผลใหการใชยาปฏิชีวนะนั้นออกฤทธิ์ไมเต็มที่
เชนปจจัยทางกายภาพ การสูญเสียของยาไปกับกระแสน้ํา คาความเปนกรดดาง ความกระดางของน้ํา และรวมทั้งปจจัยทางเคมีของยาปฏิชีวนะชนิดนั้นๆ เชน ความสามารถในการละลายและการแตกตัว อุณหภูมิทําให
ไมสามารถระบุปริมาณยาที่ปลานิลไดรับอยางแนนอนได ดังนั้นการศึกษาเภสัชกรรมสมมูล (pharmaceutical
equivalence study) ซึ่งเปนการศึกษาในหลอดทดลอง (in vitro) เพื่อหาความแรง (strength) คุณภาพ (quality)
ความบริสุทธิ์ (purity) และความเหมือน (identity) ของตัวยาสําคัญ (active pharmaceutical ingredient)
ระหวางยาสามัญกับยาตนแบบ หรือยามาตรฐาน สามารถนํามาใชอธิบายประสิทธิภาพของยาปฏิชีวนะในทาง
เภสัชกรรมได (ปาจรีย 2556; สุพีชา 2557) โดยวิเคราะหจากการประยุกตวิธีทางจุลชีววิทยารวมกับการคํานวณ
ทางสถิติโดยใชยาปฏิชีวนะมาตรฐานเปนกลุมควบคุม ทําการทดสอบโดยใชเชื้อแบคทีเรียมาตรฐานที่จําเพาะตอ
ยาปฏิชีวนะที่ความเขมขนตางๆ บนอาหารเลี้ยงเชื้อจากนั้นนําขอมูลความเขมขนของยา และคาเฉลี่ยของบริเวณ
ที่ไมมีเชื้อขึ้น (inhibition zone) มาวิเคราะหโดยใชโปรแกรมทางสถิติ แลวทําการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของ
ยาในแตละกลุมตอไป

อุปกรณและวิธีการ
การเก็บตัวอยางยาปฏิชีวนะ
ทําการเก็บตัวอยางยาปฏิชีวนะที่เกษตรกรใชกับปลานิลที่เลี้ยงในกระชังจากฟารมในจังหวัดอางทอง
และสมุทรปราการ ตั้งแตเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2560 ถึงเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2560 ชนิดละ 2 ผลิตภัณฑตอยา
ปฏิชีวนะ บันทึกขอมูลชนิดยาปฏิชีวนะ สถานที่เก็บตัวอยาง และสอบถามความถี่ในการใชยาปฏิชีวนะนั้นๆ จาก
เกษตรกร (Table 1) จากนั้นตัวอยางถูกนํามาเก็บที่หองปฏิบัติการตามอุณหภูมิตามที่ฉลากยาระบุ (อุณหภูมิไม
ต่ํากวา 25 องศาเซลเซียส) จนกวาจะนํามาวิเคราะหตอไป
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การตรวจวิเคราะหตัวอยาง
ตัวอยางยาปฏิชีวนะเมื่อแยกตามชนิดของยาปฏิชีวนะแลวจึงทําการตรวจวิเคราะหทางเภสัชกรรมสมมูล
โดยดัดแปลงวิธี microbiological assay จาก Zuluaga et al (2009) ทําการเตรียมสารละลายและอาหารเลี้ยง
เชื้อตามอางอิงวิธีจาก National Committee for Clinical Laboratory Standards (NCCLs) (CLSI, 2012) เชื้อ
แบคทีเรียมาตรฐานที่นํามาทดสอบไดแก Micrococcus luteus ATCC 9341 และ Escherichia coli ATCC
25922 ซึ่งเชื้อแบคทีเรียเหลานี้มีความไวตอยาปฏิชีวนะอะมอกซีซิลิน และ เอนโรฟลอกซาซิน ตามลําดับ (de
C’assia Bergamaschi et al., 2006; Elsheikh et al., 2002)
การทดลองแบงออกเปน 2 กลุมคือ กลุมตัวอยางยาปฏิชีวนะเปนกลุมทดสอบ และกลุมยาปฏิชีวนะ
มาตรฐานเปนกลุมควบคุม ทําการทดลองในจานเพาะเชื้อโดยใสอาหารเลี้ยงเชื้อ Mueller Hilton agar ที่เตรียมไว
ดวยเทคนิคปราศจากเชื้อ โดยผสมกับเชื้อแบคทีเรียที่ทําการทดสอบ จากนั้นทําการเจาะหลุมอาหารเลี้ยงเชื้อเพื่อ
ใสตัวอยางยาปฏิชีวนะความเขมขนตางๆ ลงไป ไดแก ยาปฏิชีวนะอะมอกซีซิลินความเขมขน 0.062, 0.1, 0.125,
0.25, 0.5 และ 1 μg/mL และ ยาปฏิชีวนะเอนโรฟลอกซาซินความเขมขน 0.25, 0.5, 1, 2, 4, 8 และ 16 μg/mL
ตามลําดับ ซึ่งในจานเพาะเชื้อตัวอยางประกอบดวยยาปฏิชีวนะมาตรฐานหนึ่งหลุมและตัวอยางยาปฏิชีวนะที่
ความเขมขนตางๆ อีกสามหลุม ทําการทดลองยาปฏิชีวนะตัวอยางละหกจานเพาะเชื้อ ภายหลังบมเพาะเชื้อตาม
อุณหภูมิ และเวลาที่จําเพาะตอเชื้อที่นํามาทดสอบแลว ทําการวัดขนาด inhibition zone (มิลลิเมตร) ที่ยา
ปฏิชีวนะสามารถออกฤทธิ์ยับยั้งการเจริญของเชื้อแบคทีเรียที่ทําการทดสอบ แลวจึงนําขอมูลที่วิเคราะหไดมา
วิเคราะหดวยโปรแกรมสถิติ Graphpad Prism 7.03 วิธี parallel-line assay โดยแปลงคาความเขมขนของยา
ปฏิชีวนะในรูปแบบ logarithm (x-axis, log10 μg/mL) เทียบกับขนาดของ inhibition zone (y-axis) จากนั้นนําคา
y-intercept (b) และ slope (m) ที่ไดจากสมการ y = b + mx ของแตละผลิตภัณฑยาปฏิชีวนะมาเปรียบเทียบกับ
ผลิตภัณฑตนแบบ (standard) ที่ความเชื่อมั่น 95% (confidence intervals: CI) และมีคานัยสําคัญทางสถิติ (p value) < 0.001 โดยมีคาสัมประสิทธิ์ของการตัดสินใจ (coefficients of determination: r2) มากกวาหรือเทากับ
0.991 นอกจากนี้ความแรงสัมพัทธ (relative potency) ของยาปฏิชีวนะของผลิตภัณฑยาปฏิชีวนะแตละชนิด
คํานวณจาก anti-log ของ x-intercept เมื่อ y = 0 (United States Pharmacopeia 2002)

ผลและวิจารณผลการทดลอง
ผลของคาพารามิเตอรที่ไดจากสมการเชิงเสน
จากการวิเคราะหยาปฏิชีวนะมาตรฐานและผลิตภัณฑยาปฏิชีวนะที่ใชทดสอบทั้ง เอนโรฟลอกซาซิน
(ENR) และ อะมอกซีซิลิน (AMX) ดวยวิธีทางจุลชีววิทยาและวิเคราะหผลจาก parallel-line assay พบวายา
ปฏิชีวนะมาตรฐานเอนโรฟลอซาซิน และผลิตภัณฑยาปฏิชีวนะเอนโรฟลอซาซิน ที่นํามาทดสอบ (ENR 1 และ
ENR 2) มีคา r2 = 0.9983, 0.9970 และ 0.9960 ตามลําดับ และยาปฏิชีวนะมาตรฐานอะมอกซีซิลิน และ
ผลิตภัณฑยาปฏิชีวนะ อะมอกซีซิลิน ที่นํามาทดสอบ (AMX 2) มีคา r2 = 0.9968 และ 0.9942 ยกเวน
ผลิตภัณฑ AMX 1 ที่พบวามีคา r2 = 0.981 อยางไรก็ตามคาที่วิเคราะหไดนั้นพบวามีคานัยสําคัญทางสถิติทั้งจาก
intercept และ slope ของสมการเสนตรง (p < 0.001) (Table 2, Figure 1) และเมื่อทําการเปรียบเทียบ relative
potency ของผลิตภัณฑยาปฏิชีวนะที่นํามาทดสอบกับยาปฏิชีวนะมาตรฐานพบวา ENR 2 มีความแรงสัมพัทธ
(slope) และความเขมขนของยา (y-intercept) ที่ใกลเคียงกับตัวยาสําคัญ (active pharmaceutical ingredient)
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คือยาปฏิชีวนะมาตรฐานเอนโรฟลอกซาซิน จึงอาจเปนไปไดวายา ENR 2 ที่นํามาทดสอบดวยวิธีทางจุลชีววิทยา
นี้มีตัวยาสําคัญที่มีประสิทธิภาพเทียบเคียงยาปฏิชีวนะมาตรฐานที่สนใจศึกษาโดยไมคํานึงถึงปริมาณและชนิด
ของสารอื่นที่ใสลงในผลิตภัณฑที่นํามาทดสอบ (Zuluaga et al. 2009; Roy 2002) สวนยา ENR 1, AMX 1 และ
AMX 2 นั้นพบวาคาพารามิเตอรที่ไดจากสมการเสนตรงนั้นแตกตางจากยาปฏิชีวนะมาตรฐาน โดยยาทั้ง 3
ผลิตภัณฑนี้มีความแรงสัมพัทธ (slope) และความเขมขนของยา (y-intercept) ที่เหนือกวายาปฏิชีวนะมาตรฐาน
ทั้งเอนโรฟลอกซาซิน และอะมอกซีซิลิน โดยพบวายา AMX 1 และ AMX 2 นั้นมีความแรงสัมพัทธ (slope) และ
ความเขมขนของยา (y-intercept) ที่ใกลเคียงกัน มีความเปนไปไดวาผลิตภัณฑยาปฏิชีวนะที่นํามาทดสอบนี้อาจ
มีตัวยาสําคัญที่ตางไปจากยาปฏิชีวนะมาตรฐานที่สนใจศึกษา หรือมีความเปนไปไดวาปริมาณความเขมขนของ
ยาตามฉลากระบุนั้นไมตรงกับปริมาณตัวยาสําคัญที่ตองการทดสอบ แตอยางไรก็ตามผลิตภัณฑยา ENR 1,
AMX 1 และ AMX 2 นี้มีพบวามีความไว และความจําเพาะตอเชื้อแบคทีเรียมาตรฐานที่นํามาทดสอบ ซึ่ง
ผลิตภัณฑยาปฏิชีวนะทั้ง 4 ผลิตภัณฑ ที่นํามาทดสอบนั้นพบวาเปนผลิตภัณฑที่ผลิตในประเทศและนําเขาจาก
ตางประเทศ โดยสวนใหญเปนลักษณะผงซึ่งเกษตรกรนิยมใชอยางมากในการนํามาคลุกผสมอาหารใหปลานิลที่
เลี้ยงในกระชัง (Table 1) ซึ่งอาจสงผลตอการไดรับยาปฏิชีวนะในปลานิลได ถาเกษตรกรไมคํานึงถึงการคํานวณ
ยากอนผสมอาหาร และขอมูลจากผลการศึกษาในครั้งนี้จะเปนขอมูลใหนายสัตวแพทย ผูเกี่ยวของ และเกษตรกร
ในการระมัดระวังในการใชยาปฏิชีวนะและเชื้อดื้อยาตอไป อยางไรก็ดีวิธีการทดสอบทางจุลชีววิทยาวิเคราะห
ความเทาเทียมกันของยาทางเภสัชกรรมในหลอดทดลองจึงยังคงเปนหนึ่งในการวิเคราะหที่ยังสามารถชวย
วิเคราะหประสิทธิภาพของยาปฏิชีวนะที่เกษตรกรนํามาใชกับปลานิลที่เลี้ยงในกระชังได โดยเปนการประเมิน
ประสิทธิภาพของ growth-inhibiting ของยาปฏิชีวนะที่ความเขมขนตางๆ กัน แลวจึงนํามาเปรียบเทียบระหวาง
ยาสามัญและยามาตรฐาน (Zuluaga et al., 2009; Mark 2003)
Table 1 Source of antibiotics in this study
Antibiotic
Enrofloxacin
Enrofloxacin
Amoxicillin
Amoxicillin

Code
ENR 1
ENR 2
AMX 1
AMX 2

Drug form
solid
liquid
solid
solid

Popularity
5
5
5
5

Popularity range was 5 (usually) 4 (generally), 3 (often), 2 (sometime) and 1 (seldom).
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Sampling area
Ang-Thong
Samut-Prakarn
Ang-Thong
Samut-Prakarn
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Tablle 2 Parametters derived from linear reegression with statistical comparison of standard and
com
mmercial antibbiotics
r2

Inntercept (95%
% CI)

Sloppe (95% CI)

p-value

Relativee potency (%)

ENR__STD

0
0.9983

15.77

9.98

<0.0001

100.00
1

ENR 1

0
0.9970

24.72

5.74

<0.0001

>100

ENR 2

0
0.9960

15.53

9.58

<0.0001

93.559 ± 8.72

AMX__STD

0
0.9968

28.2

13.14

<0.0001

100

AMX 1

0
0.9810

33.31

8.77

0.0011

>100

AMX 2

0
0.9942

35.23

8.73

0.0002

>100

Code

ENR__STD, ENR 1 annd ENR 2: enrofloxacin standardd and samples 1 and 2, respecctively.
AMX__STD, AMX 1 annd AMX 2: amoxxicillin standard and sample 1 and
a 2, respectivvely.

Figuure 1 Linear regression of
o the comm
mercial and standard
s
antibiotics. Dataa of concenttration-effectt
relattionship (meean ± standard deviatioon) of enroflooxacin (ENRR) 1 (squaree) and ENR 2 (triangle)
com
mpared with the
t regressioon of enroflooxacin standaard (A) and the concenttration-effect relationship
(meaan ± standarrd deviation) of amoxicillin (AMX) 1 (square) and AMX 2 (trianngle) compaared with the
regrression of enrofloxacin staandard (B).
สรุป
ผลิตภัณฑ
ณ ยาปฏิชีวนะที่นํามาศึกษษาเภสัชกรรมมสมมูลในหลอดทดลองดววยวิธีทางจุลชีววิทยาทั้ง 4
ผลิตตภัณฑ นี้พบวามีเพียงยา 1 ผลิตภัณฑท ี่มีความไวตอเชื
อ ้อแบคทีเรียมาตรฐานแลละมีคาความแรงสัมพัทธที่
เทียบบเคียงกับยาปปฏิชีวนะมาตรฐฐาน
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การประเมินผลวิธี Agar Gel Immunodiffusion (AGID) สาหรับการชันสูตรโรคบรู เซลโลซิสในแพะ
Evaluation of Agar Gel Immunodiffusion (AGID) for the Diagnosis of Brucellosis in Goat
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, Somchai Sajapitak 1, Suksan chumsing 1 , Wit Lertsaeng 1 and Siriluk Jala 1

บทคัดย่ อ
การประเมินผลวิธี Agar gel immunodiffusion(AGID) ซึง่ ถูกนามาใช้ ในการตรวจชันสูตรโรคบรู เซลโล
ซิส(Brucellosis) ในแพะ โดยใช้ เชื ้อ Brucella melitensis ทาแอนติเจนแบบละลายในน ้า โดยแอนติเจนและซีรัม
จะแพร่ ผ่านเนื ้อวุ้นเข้ าทาปฏิกิริยากัน หากมี antiserum ที่เฉพาะของโรคนี ้ จะเกิดตะกอนเป็ นเส้ นสีขาว
precipitin line ขึ ้นใน 1-3 วัน เมื่อนามาทดสอบกับซีรัมแพะจานวนรวม 125 ตัวอย่าง โดยมีวิธี indirect
enzyme-linked immunosorbent assay (iELISA) และ complement fixation test (CFT) เป็ นมาตรฐานในการ
อ้ างอิง มีผลความไวและความจาเพาะ 80 % และ 100 % ตามลาดับ จากผลที่ได้ แสดงว่า เป็ นวิธีที่สามารถ
นามาใช้ สนับสนุน ช่วยในการยืนยันผลการชันสูตรโรคบรู เซลโลซิสจากวิธีเดิมที่ใช้ อยู่ได้ .

ABSTRACT
The Agar gel immunodiffusion(AGID) using Brucella melitensis as antigen for the diagnosis
of brucellosis in goat was evaluated. The water soluble antigen type was prepared for this method.
It diffuses through gel to converge with serum.The manifestation of precipitin line (white band) would
be occurrd in 1-3 days for specific antibody of the disease. The samples (n= 125) of goat sera were
tested. Indirect enzyme-linked immunosorbent assay (iELISA) and complement fixation test (CFT)
were used as the standard method to comparison. The sensitivity and specificity were 80 % and
100 % ,respectively. The result was indicated that the AGID could be used as a supporting method in
the diagnosis,by helping to confirm the results of other tests used in laboratory.
Key words : brucellosis, Agar gel immunodiffusion, AGID ,Brucella melitensis ,goat
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คานา
ในปั จจุบนั ประเทศไทยมีการเลี ้ยงแพะเป็ นจานวนมากทัว่ ทุกภูมิภาค แต่มกั ประสบปั ญหากับการระบาด
ของโรคบรู เซลโลซิส (Brucellosis) ที่เกิดจากเชื ้อ Brucella melitensis ซึง่ การตรวจวินิจฉัยโรคบรู เซลโลซิส ที่ใช้
อยู่ได้ แก่วิธี Rose Bengal test (RBT) , Indirect enzyme-linked immunosorbent assay (iELISA) และ
complement fixation test (CFT) วิธี RBT และ iELISA เป็ นวิธีที่มีความไว (sensitivity) และความจาเพาะ
(specificity) สูง เหมาะสาหรับใช้ ในการตรวจคัดกรองโรค ส่วนวิธี CFT ซึง่ มีความจาเพาะสูง ใช้ สาหรับตรวจ
เพื่อยืนยันผล (มนยา และคณะ ,2553) โดย World Organisation for Animal Health (OIE) ได้ กาหนดให้ CFT
เป็ นวิธีการตรวจโรคบรู เซลโลซิสในการค้ าระหว่างประเทศ (Gwida et al., 2011) การตรวจวินิจฉัยโรคบรู เซลโล
ซิสด้ วยวิธี iELISA และ CFT จึงเป็ นวิธีที่มาตรฐานที่สดุ ที่ได้ รับการยอมรับเช่น ของสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ
กรมปศุสตั ว์ กรุ งเทพ ฯ เป็ นต้ น
ในงานวิจยั นี ้ ได้ นาวิธี Agar gel immunodiffusion (AGID) ที่เป็ นอีกวิธีหนึง่ ในการชันสูตรโรคบรู เซลโล
ซิสมาใช้ ทดสอบในซีรัมแพะ โดยพบว่าสารที่กรองได้ จากแบคทีเรี ยหรื อแบคทีเรี ยที่ถกู บดสามารถตกตะกอนโดย
แอนติซีรัมต่อแบคทีเรี ยนัน้ สามารถนามาใช้ ในการวินิจฉัยเชื ้อโรคอื่น ๆ ได้ โดยทังแอนติ
้
บอดี (antibody)และ
แอนติเจน (antigen) สามารถผ่านวุ้น (gel) ได้ มีการพัฒนาวิธี immunodiffusion (ID) โดย Orjan Ouchterlony
จากสวีเดน Stephen Elek จากสหรัฐอเมริ กา และ Jaquew Oudin จากฝรั่งเศส เป็ นวิธีที่ทาได้ ง่ายและเป็ นที่
นิยมใช้ กนั จนถึงปั จจุบนั (ไพศาล ,2548) AGID ใช้ หลักการของการแพร่ (diffusion) ของแอนติเจนและ
แอนติบอดีในวุ้นซึง่ เป็ นสารกึง่ ของเหลว (semisolid media) โดยใช้ Brucella melitensis ทาเป็ นแอนติเจนที่
ละลายในน ้า (water soluble antigen) เพื่อให้ สามารถแพร่ ผ่าน (diffuse) ในเนื ้อวุ้นได้ เมื่อทาปฏิกิริยากับ
แอนติบอดีในซีรัม จะเกิดตะกอนสีขาวเป็ นเส้ น precipitin line ขึ ้นในตัวอย่างที่เป็ นโรค โดยที่แอนติบอดี
สามารถทาปฏิกิริยากับแอนติเจนที่จาเพาะและแสดงลักษณะ (manifestation) ของปฏิกิริยารู ปต่าง ๆ เช่น
ปฏิกิริยาการตกตะกอน (precipitation) ให้ ชื่อ antibody ว่า precipitin ปฏิกิริยาการจับกลุม่ (agglutination) ให้
ชื่อ antibody ว่า agglutinin (ประพันธ์ และคณะ, 2527) ซึง่ serum precipitins ของ Brucella บ่งบอกการ
เป็ นโรคได้ ดีกว่า serum agglutinins (McMahon et al., 1980) ปฏิกิริยาการตกตะกอนนี ้ IgG เป็ น Ig ที่
สามารถทาให้ เกิดการตกตะกอนได้ ดีที่สดุ ลาดับต่อมาเป็ น IgM (โสมทัต , 2538) จึงเห็นได้ วา่ ประโยชน์ของวิธี
ID คือ ทาง่าย อ่านผลง่าย ใช้ อปุ กรณ์น้อย มีความจาเพาะสูง แต่มีข้อเสียคือ มีความไวต่า (เบญจะ , 2525) จาก
การศึกษาของโดย Corbel สรุ ปว่าวิธี ID อาจมีประโยชน์สาหรับในซีรัมที่ให้ ผลการชันสูตรโรคที่กากวมในการ
ทดสอบตามวิธีมาตรฐาน (McMahon et al ., 1980)
AGID ยังเป็ นวิธีหนึง่ ในการชันสูตรโรคบรู เซลโลซิสในสุนขั ที่เกิดจากเชื ้อ Brucella canis โดยใช้
แอนติเจน ที่มาจากส่วนผนังเซลล์ หรื อจากส่วนโปรตีนในไซโทพลาสซึม (cytoplasmic protein) (ภัทรรัฐ และ
คณะ, 2551) นอกจากนี ้ วิธี radial immunodiffusion (RID) test ที่ใช้ เชื ้อ Brucella melitensis strain B115
เป็ นแอนติเจน สามารถแยกโคที่เป็ นโรคบรู เซลโลซิส ออกจากโคที่ฉีดวัคซีน (strain 19) ได้ ซึง่ โคที่เป็ นโรคบรู
เซลโลซิส จากการติดเชื ้อนี ้เท่านันจะให้
้
ผลบวกต่อวิธี RID test นี ้ แต่ในโคที่ฉีดวัคซีน strain 19 และไม่ได้ เป็ น
โรคจะให้ ผลลบ ซึง่ วิธีทางซีรัมวิทยาอื่น ๆ ไม่สามารถทาได้ (Diaz et al., 1979)
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การศึกษานี ้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อหาประสิทธิภาพของวิธี AGID ในการชันสูตรโรคบรู เซลโลซิสที่เกิดใน
แพะ โดยอ้ างอิงเปรี ยบเทียบกับวิธี iELISA และ CFT

อุปกรณ์ และวิธีการ
ตัวอย่ างเลือดและซีรัม
ตัวอย่างซีรัมของแพะที่ทดสอบทัง้ 125 ตัวอย่างนี ้ เก็บรวบรวมนามาจากฟาร์ ม ที่สง่ มาตรวจโรคบรู
เซลโลซิส ณ โรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และหน่วยชันสูตรโรคสัตว์กาแพงแสน ของคณะสัตว
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยซีรัมที่ให้ ผลบวก (potitive) 75 ตัวอย่างและผลลบ (negative) 50
ตัวอย่าง ได้ ผ่านการตรวจยืนยันผลมาแล้ วโดยใช้ วิธี iElisa และ CFT เป็ นมาตรฐานหลัก
ในทดสอบนี ้ได้ ใช้ วิธี Rose Bengal Test (RBT) และ 2 mercaptoethanol-microtiter plate
agglutination test (2 ME-MPAT) (สมพงษ์ และคณะ ,2557,2558) ร่ วมในการทดสอบด้ วยซึง่ ให้ ผลเช่นเดียวกัน
การเตรี ยมแอนติเจน (AGID antigen)
แอนติเจนตามวิธี AGID นี ้เตรี ยมจากเชื ้อ Brucella melitensis ซึง่ เป็ นเชื ้อที่แยกได้ จากพื ้นที่ ทังนี
้ ้ชนิด
ของเชื ้อผ่านการยืนยันด้ วย วิธี polymerase chain reaction (PCR ) จากสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ กรมปศุ
สัตว์
การเตรี ยมแอนติเจนทาได้ โดย subculture เชื ้อ Brucella melitensis ลงใน brucella agar ให้ เต็มทัง้
plate นาไปบ่มในตู้อบอุณหภูมิ ที่ 37 oc เป็ นเวลา 2 วัน ใช้ ลปู (loop) กวาดตักเชื ้อจาก plate ใส่ลงในสารละลาย
0.5 % NaCl ในหลอดแก้ ว โดยเขี่ยเชื ้อจานวน 6 plate ต่อสารละลาย 7.0 ml. นาไปต้ มในเครื่ อง water bath
อุณหภูมิที่ 90 o C นาน 50 นาที ปล่อยให้ เย็นลง นาไปเข้ าเครื่ องปั่ นเหวี่ยง ความเร็ ว 7,000- 8,000 รอบต่อ
นาทีที่อณ
ุ หภูมิ 10 o C เป็ นเวลานาน 20 นาที ดูดเฉพาะน ้าใสเหนือตะกอน ใช้ เป็ นสารแอนติเจน เพื่อให้ ได้
ความเข้ มข้ นที่มาตราฐาน นาไปวัดด้ วยเครื่ องสเปกโตรโฟโตมิเตอร์ ที่ความยาวคลื่น 420 นาโนเมตรให้ ได้ คา่
O.D. ที่ช่วง 0.16 - 0.17 เก็บไว้ ในหลอดที่สะอาดปราศจากเชื ้อปิ ดฝา เก็บในตู้เย็น ที่ 4 - 5 o C สามารถเก็บได้
นานอย่างน้ อย 6 เดือน
ซีรัม control positive
นามาจากซีรัมแพะหรื อแกะ ที่เป็ นโรคบรู เซลโลซิส ที่ได้ รับการยืนยันตามวิธีมาตรฐานคือ iElisa และ
CFT และเมื่อทดสอบ ตามวิธี AGID แล้ วจะเกิดตะกอนเส้ นสีขาว precipitin line ขึ ้นชัดเจน
การทดสอบทางซีรัมวิทยา
ใช้ หลักการของการแพร่ ของแอนติเจนและแอนติบอดีในวุ้นซึง่ เป็ นสารกึง่ ของเหลวโดยจะใช้ 1 % ของ
Noble agar ในสารละลาย buffer borate saline โดยต้ มจน agar gel ละลายเข้ ากันกับสารละลาย buffer
เมื่อละลายเข้ ากันดีแล้ ว เทลง plate พลาสติกกลม ปล่อยให้ เย็นจนเนื ้อ gel แข็งตัว ควรนาไปเก็บไว้ ที่มีอณ
ุ หภูมิ
4-5 o C นานอย่างน้ อย 30 นาทีก่อน แล้ วจึงนามาไปใช้
ใช้ เครื่ องเจาะเนื ้อวุ้น (gel punch) กดพิมพ์ลงบน gel plate นาเข็มปลายแหลมเขี่ยเนื ้อวุ้น gel จาก
รอยที่กดทับไปจะได้ หลุมที่มีเส้ นผ่าศูนย์กลาง 3 mm. จานวนทังหมด
้
6 หลุม คล้ ายเป็ นรู ปหกเหลี่ยม
(hexagonal pattern) ภายในมีหลุมที่ตรงกลาง 1 หลุม โดยทุกหลุมห่างกัน 3 mm.
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ใช้ autopipette ดูดซีรัมตัวอย่างที่จะทดสอบปริ มาตร 50 ul. ใส่หลุมที่ 1 ดูดซีรัมที่ 2 ปริ มาตรที่
เท่ากันใส่หลุมที่ 2 โดยเว้ นถัดไปจากหลุมแรก 1 หลุม และดูดซีรัมที่ 3 ใส่ลงหลุมที่ 3 เว้ นไป 1 หลุมเช่นกัน จะได้
ซีรัมตัวอย่างที่ 1,2 และ 3 โดยมีหลุมว่างที่ขนอยู
ั ้ ่ระหว่างตัวอย่างทัง้ 3 ตัวอย่างนี ้ (หลุมเว้ นหลุม)
ดูดซีรัมที่เป็ น control positive ปริ มาตรเท่ากันใส่ลงหลุมว่างทัง้ 3 หลุม และดูดสารแอนติเจนใส่ที่หลุม
ตรงกลางนันในปริ
้
มาตรที่เท่ากัน บ่มที่ อุณหภูมิห้อง อ่านผลในวันถัดไป หรื อวันที่ 2 -3(24-72 ชัว่ โมง) ที่หน้ า
ของหลุม control positive ทัง้ 3 หลุม จะเกิดเส้ นสีขาว precipitin line ขึ ้น และหากหลุมซีรัมของตัวอย่างมีเส้ น
สีขาวนี ้เกิดขึ ้นด้ านหน้ า ซึง่ เชื่อมต่อกับเส้ น precipitin line จาก control positive ให้ อา่ นผลเป็ นบวกโดยให้ นบั
กรณีที่ไม่มีเส้ น precipitin line ขึ ้นแต่เกิดเส้ น precipitin line ของ control positive โค้ งเข้ าหาหลุมซีรัมตัวอย่าง
นันด้
้ วยให้ เป็ นบวกอ่อน (weak positive) ถ้ าเป็ นลบ (negative) จะไม่มีเส้ นนี ้เกิดขึ ้น รวมทังการโค้
้
งเข้ าหาซีรัม
ตัวอย่างจาก control positive ด้ วย ในการปฏิบตั ิอาจใช้ กล่องไฟ และแว่นเลนส์ขยายส่องดู เพื่อช่วยในการอ่าน
ผลให้ ชดั เจนและสะดวกยิ่งขึ ้น
ความไว (sensitivity) และ ความจาเพาะ (specificity)
ค่าความไวคานวณจาก TP/(TP+FN) x100 และ ค่าความจาเพาะคานวณจาก TN/(TN+FP) x100
โดย
TP คือ จานวนตัวอย่างที่ให้ ผลบวกจริ ง (True positive)
TN คือ จานวนตัวอย่างที่ให้ ผลลบจริ ง (True negative)
FP คือ จานวนตัวอย่างที่ให้ ผลบวกลวง (False positive)
FN คือ จานวนตัวอย่างที่ให้ ผลลบลวง (False negative)
ทังนี
้ ้ได้ ใช้ วิธี iELISA และ CFT เป็ นวิธีมาตรฐานหลักในการอ้ างอิง ถือผลบวกจากทัง้ 2 วิธี

ผลและวิจารณ์ ผลการทดลอง
ลักษณะของซีรัมที่ให้ ผลบวกตามวิธี AGID จะเกิดเส้ น precipitin line มีลกั ษณะเส้ นสีขาว (Figure
1) โดยมีระยะเวลาของการเกิดปฏิกิริยานี ้ 1-3 วัน ขึ ้นกับความเข้ มข้ นของแอนติเจน และ แอนติบอดี แต่บาง
ตัวอย่างจะเกิดแบบบวกอ่อน(weak positive) ที่ไม่เห็นเส้ น precipitin line แต่ให้ ลกั ษณะเส้ นของ positive
control ที่โค้ งเข้ าหาซีรัมตัวอย่างนันแทน
้

Figure 1. Shows “precipitin line“ on positive serum number 2 and 3
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ตัวอย่างซีรัมแพะที่นามาทดสอบด้ วยวิธี AGID นี ้ จากซีรัมบวกจานวน 75 ตัวอย่าง เมื่อทดสอบด้ วย
วิธี AGID พบว่าให้ ผลบวก จานวน 60 ตัวอย่าง ให้ ผลลบ 15 ตัวอย่าง ส่วนซีรัมลบจานวน 50 ตัวอย่าง เมื่อ
ทดสอบด้ วยวิธี AGID ให้ ผลลบทัง้ 50 ตัวอย่าง (Table 1 )
Table 1 The results of testing by AGID in goat seras
iELISA and CFT
AGID
Positive
Negative
Total

Positive
60
15
75

Negative
0
50
50

Total
60
65
125

Table 2 The results of AGID using an antigen prepared from Brucella melitensis compared to those
of confirmatory results (iELISA and CFT)
Animal
Confirmatory results
AGID
(No. of serum samples)
(No. of serum samples)
Positive
Negative
Positive
Negative
False
False
positive
negative
Goat
75
50
60
50
0
15

ค่าความไว = TP/(TP+FN) x100
= 60/(60+15) x100
= 80 %
ค่าความจาเพาะ = TN/(TN+FP) x100
= 50/(50+0) x100
= 100 %
จากผลที่ได้ ค่าความไวและความจาเพาะของวิธี AGID เท่ากับ 80 % และ 100 % ตามลาดับ (Table
2 , Table 3 )
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Table 3 The sensitivity and specificity of AGID using an antigen prepared from Brucella melitensis
for the diagnosis of brucellosis in goats
Animal
Sensitivity (%)
Specificity (%)
Goat
80
100

ความไวในการชันสูตรโรคของวิธีใหม่นี ้ยังไม่สงู มากนัก เมื่อเทียบกับวิธีอื่น กล่าวคือวิธี RBT , iElisa และ
CFT มีความไวในการชันสูตรเท่ากับ 99.2 % , 99.2 % และ 95.3 % ตามลาดับ (มนยา และคณะ , 2553)
ส่วนวิธี 2ME-MPAT มีความไวในการชันสูตรเท่ากับ 98.6 % (สมพงษ์ และคณะ, 2557)
อย่างไรก็ตาม วิธี AGID สามารถใช้ ร่วมกับวิธีทางซีรัมวิทยาอื่น เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจ
ชันสูตรโรคในห้ องปฏิบตั ิการ ในกรณีหาก AGID ให้ ผลเป็ นลบ ต้ องพิจารณาผลจากวิธีหลักอื่น ๆประกอบด้ วย.

สรุป
เมื่อคานึงถึงต้ นทุน ความง่ายในการทาการอ่านผลแล้ ว วิธี AGID สามารถนามาไปใช้ เพื่อช่วยในการ
ชันสูตรโรคได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากห้ องปฏิบตั ิการนัน้ ยังไม่มีวิธีการที่มีมาตรฐาน เช่น iElisa หรื อ CFT แล้ ว
จึงเป็ นอีกวิธีหนึง่ ที่อาจพิจารณานามาปรับใช้ ในงานชันสูตรโรคโรคบรู เซลโลซิสในแพะได้ .
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แนวโนม และรูปแบบการดื้อยาตานจุลชีพของเชื้อ Staphylococcus spp. และ Escherichia spp.
จากระบบผิวหนังและปสสาวะของสุนขั ในโรงพยาบาลสัตวมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
Trends and Patterns of Antimicrobial Resistance of Staphylococcus spp. and Escherichia spp.
from Canine Skin and Urinary Systems in Animal Hospital Kasetsart University
ณัชพล รุงโรจน1 เฉลิมพล เล็กเจริญสุข2 ชัญญาพัฒน บํารุงพันธ 3 และ จันทิมา พฤกษากร1*
Nutchaphon Rungroj1, Chalermpol Lekcharoensuk2, Chunyapat Bumrongpun3 and Chantima Pruksakorn1*

บทคัดยอ
การศึ ก ษาย อ นหลั ง นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค เ พื่ อ ประเมิ น รู ป แบบความไวรั บ ต อ ยาต า นจุ ล ชี พ ของเชื้ อ
Staphylococcus spp. และ Escherichia spp. จากระบบผิวหนังและปสสาวะของสุนัข และศึกษาแนวโนมในการ
ดื้อยาตานจุลชีพของเชื้อ จากขอมูลรายงานเชื้อที่แยกไดจากตัวอยางผิวหนังสุนัข จํานวน 2,065 isolate และจาก
ตัวอยางปสสาวะ จํานวน 1,507 isolate ในป พ.ศ. 2558 ไดถูกนํามาศึกษาการจัดกลุมของเชื้อ และการดื้อยา
ของเชื้อ เชื้อ Staphylococcus spp. และ Escherichia spp. จากระบบปสสาวะ มีอัตราการดื้อยาที่สูง (มากกวารอย
ละ 50) ตอยา β-lactam, fluoroquinolones และ sulfonamide เชื้อ Staphylococcus spp. และ Escherichia
spp. จากทั้ง 2 ระบบ มักมีความไวรับตอยา amoxicillin/clavulinic acid, gentamicin และ ceftriaxone ซึ่งเปน
ยา cephalosporin รุนที่ 3 เมื่อทําการเปรียบเทียบอัตราการดื้อยาในป 2548, 2553 และ 2558 พบแนวโนมที่
เพิ่มขึ้นของการดื้อยาของเชื้อ Staphylococcus spp. จากผิวหนัง ตอยา amoxicillin/clavulinic acid และ
cephalexin
ABSTRACT
A retrospective study was performed to assess antimicrobial susceptibility patterns of
Staphylococcus spp. and Escherichia spp. from canine skin and urinary systems and to characterize
trends in antimicrobial resistance. The records of 2,065 canine skin and 1,507 urinary isolates reported in
2015 were examined for microbial group and resistance rates. Highly resistant rates (> 50%) to β-lactam,
fluoroquinolones and sulfonamide were found among Staphylococcus and Escherichia isolates from
urinary systems. Susceptibility to amoxicillin/clavulinic acid, gentamicin and ceftriaxone, a third-generation
cephalosporin was commonly found in Staphylococcus and Escherichia isolates from both systems. When
antimicrobial resistant rates in 2005, 2010 and 2015 were compared, increasing trends of resistance of
skin Staphylococcus isolates to amoxicillin/clavulinic acid and cephalexin were found.
Key Words: antimicrobial resistance, Escherichia spp., Staphylococcus spp., skin, urinary system, dog
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คํานํา
การดื้อยาตานจุลชีพของแบคทีเรีย เปนปญหาสําคัญทางสาธารณสุขระดับโลก (Hamilton and
Wenlock, 2016) โดยมีการพบสัดสวนของเชื้อดื้อยาที่สําคัญเพิ่มขึ้น (Roca et al., 2015) และในผูปวยที่ติดเชื้อ
ดื้อยา พบวามีความสัมพันธกบั อัตราการตาย และคาใชจา ยในการรักษาของผูปวยที่สูงขึ้น (Maragakis et al.,
2008) แหลงของเชื้อดื้อยาสามารถมาจากโรงพยาบาล ชุมชน ปศุสัตว และสิ่งแวดลอม (Roca et al., 2015) และ
การแกไขปญหาเชื้อดื้อยาจําเปนตองอาศัยความรวมมือในทุกภาคสวนที่เกี่ยวของ (One Health Commission,
2014)
เชื้อแบคทีเรียดื้อยาตานจุลชีพ ยังเปนปญหาสําคัญในทางการแพทยของสัตวเล็ก มีการพบอัตราของ
การติดเชื้อแบคทีเรียดื้อยาที่สูง ในระบบผิวหนัง (Kadlec and Schwarz, 2012) และทางเดินปสสาวะของสุนัข
(Wong et al., 2015) ซึ่งเปนระบบที่พบการติดเชื้อแบคทีเรียไดบอย (ปรมา และคณะ, 2555; Windahl et al.,
2014) ปญหาเชื้อดื้อยาดังกลาว สงผลตอการรักษาที่ยุงยากมากขึ้น การเพิ่มภาระการดูแล และคาใชจายโดย
เจาของ นอกจากนี้ ยังเพิ่มความเสี่ยงในการติดตอเชื้อแบคทีเรียดื้อยาจากสัตวสูคน และการแพรกระจายของยีน
ดื้อยาจากสัตว (Guardabassi et al., 2004)
ในหลายประเทศ รวมทั้งประเทศไทย ยังขาดขอมูลการดื้อยาของเชื้อแบคทีเรีย และแนวโนมของการดื้อ
ยาในสัตวเล็ก (Guardabassi et al., 2004) ซึ่งเปนขอมูลที่มีความจําเปนตอการประเมินปญหา และการวาง
แผนการใชยา รวมทั้งชวยในการประเมินความเสี่ยงของการติดตอเชื้อแบคทีเรียดื้อยาสูคน การศึกษานี้ มี
วัตถุประสงคเพื่อ ประเมินรูปแบบความไวรับตอยาตานจุลชีพของเชื้อ Staphylococcus spp. และ Escherichia
spp. จากระบบผิวหนังและปสสาวะของสุนัข และศึกษาแนวโนมในการดือ้ ยาตานจุลชีพของเชื้อ โดยไดทําการ
เก็บขอมูลยอนหลัง จากตัวอยางสุนัขที่เขามารับการรักษา ณ โรงพยาบาลสัตว คณะสัตวแพทยศาสตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน ในป พ.ศ. 2558 และรายงานอัตราการพบเชื้อแบคทีเรีย จากตัวอยางผิวหนัง
และระบบปสสาวะ รายงานความไวรับตอยาตานจุลชีพของเชื้อ Staphylococcus spp. และ Escherichia spp.
ซึ่งเปนเชื้อที่พบบอย และศึกษาแนวโนมของการดื้อยา โดยการเปรียบเทียบขอมูลในป พ.ศ. 2548, 2553 และ
2558

อุปกรณและวิธีการ
การเก็บขอมูลตัวอยาง
ทําการเก็บขอมูลจากใบรายงานผลของหองปฏิบัติการจุลชีววินิจฉัย หนวยชันสูตรโรคสัตวบางเขน คณะ
สัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร โดยทําการบันทึกขอมูลชนิดสัตว อายุ เพศ สายพันธุ ชนิดตัวอยาง
สงตรวจ ชนิดของเชื้อแบคทีเรียที่แยกไดจากสิ่งสงตรวจ และผลการทดสอบความไวรับตอยาตานจุลชีพของเชือ้
ลงในโปรแกรม Microsoft Office Excel ขอมูลเปนของตัวอยางที่สงตรวจในป พ.ศ. 2548 (ตั้งแตเดือนมกราคม
จนถึงเดือนธันวาคม), 2553 (ตั้งแตเดือนมกราคม จนถึงเดือนกันยายน) และ 2558 (ตั้งแตเดือนมกราคม จนถึง
เดือนธันวาคม) และขอมูลที่ใชในการศึกษา มีขอบเขตเปนรายการเชื้อแบคทีเรียที่แยกไดจากตัวอยางของผิวหนัง
และระบบปสสาวะในสุนัข ซึ่งไมจํากัด อายุ เพศ และสายพันธุ สิ่งสงตรวจจากผิวหนัง ประกอบไปดวยหนอง ไม
ปายสําลีจากฝ และแผล สําหรับสิ่งสงตรวจจากระบบปสสาวะ ประกอบดวย ปสสาวะ และไมปา ยสําลีจาก
กระเพาะปสสาวะ ที่เก็บจากการผาตัดเปดชองทอง
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การเพาะแยกเชื้อแบคทีเรีย ใชอาหารเลี้ยงเชื้อ blood agar และ MacConkey agar และบมเพาะเชื้อที่
อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส ในสภาวะบรรยากาศปกติ การวินิจฉัยชนิดเชื้อ ทําตามวิธกี ารของ Markey et al.
(2013) การทดสอบความไวรับตอยาตานจุลชีพ ทําตามวิธขี อง Kirby-Bauer disk diffusion method (Bauer et
al., 1966) และแผนยาตานจุลชีพ (Oxoid, UK) ประกอบดวย amoxicillin (10 μg), amoxicillin/clavulinic acid
(30 μg), imipenem (10 μg), cephalexin (30 μg), ceftriaxone (30 μg), ciprofloxacin (5 μg),
enrofloxacin (5 μg), marbofloxacin (5 μg), norfloxacin (10 μg), gentamicin (10 μg), azithromycin (15
μg) และ sulfamethoxazole/trimethroprim (25 μg) การอานผลความไวยาตามคามาตรฐานของ CLSI
(2008) และแปลผลเปนเชื้อไวรับตอยา ไวรับตอยาปานกลาง และดื้อตอยา การดื้อยาของเชื้อ รวมความไวรับตอ
ยาปานกลาง และดื้อตอยา
การวิเคราะหทางสถิติ
ใชสถิติ Chi-Squares สําหรับการเปรียบเทียบอัตราการดือ้ ยาตานจุลชีพ และศึกษาแนวโนมการดื้อยา
ของเชื้อ โดยโปรแกรม NCSS 2007 (NCSS, LLC, USA) และความแตกตางกันอยางมีนยั สําคัญ กําหนดที่คา p
< 0.05

ผลและวิจารณผลการทดลอง
ชนิดตัวอยางของสุนัขที่ถูกสงตรวจมากที่สุด ในป พ.ศ. 2558 คือ ตัวอยางจากผิวหนัง และระบบ
ปสสาวะ
จากการเก็บขอมูลของสุนัข ในป พ.ศ. 2558 จํานวน 6,511 รายการ ที่มีการสงตรวจทางจุลชีววินจิ ฉัย
พบเปนตัวอยางจากผิวหนัง และระบบปสสาวะมากที่สุด คิดเปนรอยละ 36.5 และ 31.8 ตามลําดับ อันดับ
รองลงมาเปนตัวอยางจากชองหู คิดเปนรอยละ 5.7
แบคทีเรีย Staphylococcus spp. และ Escherichia spp. เปนเชือ้ ที่แยกไดบอยจากตัวอยางผิวหนัง และ
ระบบปสสาวะของสุนัข ในป พ.ศ. 2558
จากตัวอยางผิวหนังที่ใหผลพบเชื้อ จํานวน 2,065 isolate พบเปนเชื้อ Staphylococcus spp. มากที่สุด
จํานวน 692 เชือ้ คิดเปนรอยละ 33.5 (Figure 1) รองลงมาเปนเชื้อ Escherichia spp. จํานวน 307 เชือ้ คิดเปน
รอยละ 12.9 และพบเชื้อ Proteus spp., Pseudomonas spp., Klebsiella spp. และ Streptococcus spp. คิด
เปนสัดสวนรอยละ 9.5, 10.1, 7.4 และ 7.5 ตามลําดับ สําหรับตัวอยางจากระบบปสสาวะที่พบเชื้อ จํานวน
1,507 isolate พบเปนเชื้อ Staphylococcus spp. และ Escherichia spp. มากที่สุด โดยพบจํานวน 393 (คิด
เปนรอยละ 26) และ 355 (รอยละ 23.5) เชื้อ ตามลําดับ จีนัสของเชื้อที่พบรองลงมา คือ Proteus spp. (รอยละ
13.9), Klebsiella spp. (รอยละ 9.9), Streptococcus spp. (รอยละ 8.6) และ Pseudomonas spp. (รอยละ
6.8) จากผลสัดสวนการพบเชื้อดังกลาว ชี้แนะวา เชื้อ Staphylococcus spp. และ Escherichia spp. เปนเชื้อ
กอโรคหลักของผิวหนังและระบบปสสาวะ ซึ่งสอดคลองกับรายงานของปรมา และคณะ (2555) ที่พบ
Staphylococcus spp. และ Escherichia coli เปนแบคทีเรียที่พบมากจากระบบปสสาวะของสุนัข ดวยรอยละ
29 และ 26 ตามลําดับ อยางไรก็ตาม ในรายงานของ Windahl et al. (2014) พบ E. coli เปนเชื้อที่แยกไดบอย
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ที่สุด จากการติดเชืชื้อของทางเดินป
น สสาวะ (รออยละ 68) และะตามดวยการรพบเชื้อ Staphhylococcus spp. (รอยละ
11) ทั้งนี้ ความแตกตางของกการพบเชื้อ อาาจมาจากควาามแตกตางของพื้นที่การศึกษษา สําหรับการติดเชื้อของ
ผิวหนังจากแบคทีเรีย มักเกิดจากแบคที
จ
เรียยในกลุม coagulase-positive staphhylococci โดยเฉพาะเชื
โ
้อ
Stapphylococcus pseudinterm
medius (Fitzggerald, 2009))

FFigure 1 Peercentages of
o common bbacteria of caanine skin (A)) and urinaryy (B) isolates in 2015.
Staphh, Staphylococccus spp.; Es, Esscherichia spp.; Pr, Proteus sppp.; Kl, Klebsiella spp.; Ps, Pseuudomonas spp. and Strep,
Strepptococcus spp.

s และ Esscherichia sppp. ที่แยกไดจากตัวอยาง
ความไวรับตอยาาตานจุลชีพของเชื้อ Stapphylococcus spp.
ผิวหหนัง และระบบบปสสาวะขอองสุนัข ในป พ.ศ. 2558
ผลการทดดสอบความไวรรับตอยาของเชืชื้อ Staphyloccoccus spp. และ Escheririchia spp. ถูกนํามาศึกษา
รูปแบบบการดื้อยาตตานจุลชีพของเชือ้ จากทั้งระะบบผิวหนังแลละปสสาวะ โดยรายงานเปนนรอยละของจํานวนเชื
า
อ้ ที่ดื้อ
ยาตออเชือ้ ทั้งหมดทีที่ทําการทดสอบบ (Table 1) เชื้อ Staphyloccoccus spp. จากทั้งผิวหนังั และระบบปสสาวะ
ส
มีอัตรา
การดืดือ้ ตอยาทีส่ ูง ที่มากกวารอยละ 50 ตอยา amoxicillin (กกลุม β-lactam
m), azithromyycin (กลุม maacrolide) และ
ยา fluoroquinolonnes หลายตัว คือ ciprofloxaacin, enrofloxxacin และ norfloxacin และะพบเชื้อจากระะบบปสสาวะมี
อัตราาการดือ้ ยาที่สงู ตอยา sulffamethoxazoole/trimethroprrim (กลุม suulfonamides) คิดเปนรอยลละ 56.9 เชือ้
Stapphylococcus spp. จากรระบบปสสาวะ ยังมีอัตราการดื้อตอยา fluoroquinoloones, azithroomycin และ
sulfaamethoxazolee/trimethroprim
m ที่สูงกวาเชือ้อจากผิวหนัง (p < 0.05) อยางไรก็ตาม เเชือ้ Staphylococcus spp.
จากททั้ง 2 ระบบ ยังมี
ง ความไวรับตตอยา amoxiciillin/clavulinicc acid, cephalosporins (ceephalexin และะ ceftriaxone)
และ imipenam (กกลุม carbapennem) ดวยอัตรราการดื้อตอยาาที่นอยกวารอยละ
ย 50
เชื้อ Eschherichia spp. จากระบบปสสสาวะ มีรปู แบบบการดื้อตอยาาคลายกับเชือ้ Staphylococccus spp. ใน
อ้ อยาที่สูง ตอยากลุม β-lactam, fluorooquinolones และ sulfonam
mides แตเชื้อ
ระบบบเดียวกัน โดยยมีอัตราการดือต
Eschherichia spp.. มีความแตกตตาง จากการทีที่เชื้อมักดื้อตอยา
ย cephalexinn ซึ่งเปนยา ceephalosporinn รุนที่ 1 (รอย
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ละ 54.1) ถึงแมเชือ้ Escherichia spp. จากผิวหนังมีอตั ราการดื้อยาทีส่ ูง ตอยา amoxicillin (รอยละ 86.9),
enrofloxacin (รอยละ 51.1) และ sulfamethoxazole/trimethroprim (รอยละ 56) แตยังมีความไวตอยา
amoxicillin/clavulinic acid, cephalosporins, fluoroquinolones ตัวอื่น เชน marbofloxacin (รอยละ 43.9),
gentamicin, azithromycin และ sulfamethoxazole/trimethroprim เชือ้ Escherichia spp. จากระบบปสสาวะ ยังมี
อัตราการดือ้ ตอยา cephalosporins, fluoroquinolones และ azithromycin ที่สูงกวาเชือ้ จากผิวหนัง (p < 0.05)
Table 1 Antimicrobial resistant rates (%) of Staphylococcus spp. and Escherichia spp. isolated from
skin and urinary systems of dogs in 2015.
Antimicrobials

Staphylococcus spp.

Escherichia spp.

Skin

Urinary

Skin

Urinary

Amoxicillin

60.2

60

86.9

88.1

Amoxicillin/
clavulinic acid

20

20.9

37.1

43.9

Imipenem

4

5.1

3

2

Cephalexin

42

44.9

37.1b

54.1b

Ceftriaxone

39

42.6

30.1b

38b

Ciprofloxacin

52a

65.1a

48.9b

73b

Enrofloxacin

50.9a

64a

51.1b

74.9b

Marbofloxacin

48.1a

69.8a

43.9b

70.3b

Norfloxacin

52a

66.1a

48.9b

72.9b

Gentamicin

40

45.9

33

39.1

Azithromycin

53.9a

62.9a

37.1b

48b

Sulfamethoxazole/
trimethroprim

45.1a

56.9a

56

62

a, b

significantly different, p < 0.05
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แนววโนมการดื้อยาของเชื
ย
้อ Staphylococcu
S
us spp. และ Escherichia spp. ในระบบบผิวหนัง แลละปสสาวะ
จากการเเปรียบเทียบขอมู
อ ลยอนหลัง ในป พ.ศ. 25548, 2553 และ 2558 พบเชืชื้ อมีอัตราการดืดื้อตอยา สวน
ใหญ
ญคงที่ หรือลดลง พบการเพิมขึ
่ ้นของอัตราาการดื้อยา ceephalexin ขอองเชื้อ Staphyylococcus spp. ในระบบ
ผิวหนัง (Figure 2A) และปสสาวะ (ไมไไดแสดงผล) เชื้อนี้จากผิวหนั
ห ง ยังมีอัตรราการดื้อยาทีสู่สงขึ้น ตอยา
amooxicillin/clavuulinic acid แลละที่ลดลงตอยยา sulfamethhoxazole/trimethroprim เชืชื้ อ Escherichhia spp. จาก
ระบบบผิวหนัง มีอัตราการดื
ต
้อยาทีที่ลดลง ตอยาา cephalospoorins, fluoroqquinolones แและ gentamiccin (2B) และ
ในระะบบปสสาวะ เชือ้ มีการดือ้ ยาที
ย ่ลดลงตอยา gentamicinn และ sulfamethoxazole/ttrimethroprim
m (2C)

Figuure 2 Changge in antimiccrobial resistaance rates (%
%) of Staphylococcus sp p. and Escheerichia spp.
from
m skin and urinary system
ms of dogs: thhe retrospecttive study of 2005, 2010 aand 2015. A,
A
Stapphylococcus spp. from skkin; B, Escheerichia spp. from
f skin andd C, Eschericchia spp. from urinary
systems.
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มีรายงานวาเชือ้ S. pseudintermedius ที่แยกไดจากสุนัขที่มีการติดเชื้อของผิวหนัง มีการดื้อยา βlactams และ fluoroquinolones และเชื้อไวตอยา amoxicillin/clavulinic acid และ cephalosporins (Ganiere et
al., 2005) โดยรูปแบบความไวรับของเชื้อ มีความสอดคลองกับการศึกษาเชื้อ Staphylococcus spp. ในครั้งนี้ เชื้อ
จากระบบปสสาวะมักมีการดือ้ ยาที่สูงกวาเชือ้ จากระบบอื่น (ปรมา และคณะ, 2555) และสอดคลองกับผล
การศึกษาในครั้งนี้ โดยสวนหนึ่งอาจเกิดจากการใชยาตานจุลชีพที่ไมเหมาะสม เชื้อ Staphylococcus spp. และ
Escherichia spp. ในระบบปสสาวะ มีการดื้อตอยา β-lactam, fluoroquinolones และ sulfonamides ที่สูง ซึ่ง
ยาเหลานี้เปนตัวเลือกใชในการรักษาโรคติดเชื้อของระบบปสสาวะสุนัข และเนื่องจากเชื้อกอโรคหลักมีความไวรับ
ตอยาในอัตราที่ต่ํา การเลือกใชยาจึงควรมีการตรวจหาความไวรับตอยากอน
สรุป
เชื้อที่แยกไดบอ ย ทั้งจากระบบผิวหนังและปสสาวะของสุนัข คือ Staphylococcus spp. และ
Escherichia spp. ในระบบปสสาวะเชื้อทั้ง 2 ชนิดนี้ มักมีอัตราการดื้อตอยา ที่สูงกวาเชือ้ จากผิวหนัง ยา
amoxicillin/clavulinic acid, cephalosporins และ gentamicin มักใหผลความไวรับตอเชื้อ จากทั้งระบบผิวหนัง
และปสสาวะ อยางไรก็ตาม มีการพบแนวโนมการดื้อยาที่เพิ่มขึ้น ของเชื้อ Staphylococcus spp. จากผิวหนัง ตอ
ยา cephalexin และ amoxicillin/clavulinic acid และจําเปนจะตองมีการติดตาม รวมทั้งวางแผนการใชยาตอไป
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ภาวะรกคางในแมแมว
Retained Placenta in a Postpartum Cat
ชื่นสุมน ลิ้มมานนท1, 2 วัชระ ดวงจันทร1 และ เกษกนก ศิรินฤมิตร2,3*
Chunsumon Limmanont1, 2, Watchara Duangjan1 and Kaitkanoke Sirinarumitr2,3*

บทคัดยอ
แมวเพศเมียพันธุไทยผสมสก็อตทิช โฟลด อายุ 1 ป 3 เดือน เจาของสังเกตในระหวางและหลังการคลอด
แมวขับรกไมครบตามจํานวนลูกแมว เจาของจึงพาไปตรวจวินิจฉัยที่สถานพยาบาลแหงหนึ่งหลังแมวคลอดลูก 2
วัน ไดรับการตรวจเอกซเรยคัดกรองไมพบปญหาลูกคงคาง หลังจากคลอดวันที่ 5 แมแมวเริ่มมีอาการซึม กิน
อาหารไดนอย จึงไดรับการตรวจวินิจฉัยเพิ่มเติมที่โรงพยาบาลสัตวแหงที่ 2 ผลการตรวจรางกายทั่วไปพบกอน
แข็งภายในชองทองสวนกลาง ผลการตรวจคาโลหิตวิทยาและเคมีโลหิตอยูในเกณฑปกติ ผลการตรวจอัลตรา
ซาวดพบปกมดลูกขนาด 0.95 เซนติเมตร ลักษณะคลายกอนเนื้อทรงกลมขนาด 2.2 x 2.7 เซนติเมตร เจาของ
ยินยอมใหผาตัดเพื่อทําหมันและสํารวจกอนผิดปกติที่ตรวจพบในชองทอง ผลการผาตัดทําหมันพบรกคางติด
อยูที่สวนตนของปกมดลูกขางซายและขนาดปกมดลูกขางซายใหญกวาขางขวา รังไขทั้งสองขางและตัวมดลูก
ปกติ ไมพบกอนเนื้ออื่นในชองทอง ภาวะรกคางแมจะพบไมไดบอ ยในแมว แตหากพลาดการวินิจฉัยอาจทําให
เกิดภาวะแทรกซอนอื่นๆ ตามมา เชน มดลูกอักเสบ การติดเชื้อในกระแสเลือดในแมและติดสูลูกแมวผานทาง
น้ํานม จนอาจเปนเหตุใหสูญเสียแมแมวและลูกในระยะหลังแรกคลอดได

ABSTRACT
Mixed Thai and Scotties Fold, 1 year and 3 month old cat that one placenta was not expelled after
parturition. The cat was sent to a vet hospital after 2 days of postpartum. There was no fetal retention by
abdominal radiography. Until 5 days of postpartum, the cat was sent to the animal hospital because she was
depressed and reduced appetite. By physical examination including abdominal palpation, mass was found
at mid abdomen. Hematology and blood chemistry were normal. The size of uterine horn 0.95 cm. and 2.2 x
2.7 cm. of soft tissue at mid abdomen were presented by abdominal ultrasonography. The owner agreed
with vet’s recommendation for ovariohysterectomy and abdominal cavity exploration. Retained placenta was
located at cranial part of left uterine horn. Although retained placenta is rarely found in cats, there are many
complications from retained placenta including metritis, septicemia, loss of milk quality.
Key Words: retained placenta, metritis, postpartum, cat
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คํานํา
ภาวะรกคาง (retained placenta) เปนปญหาหลังคลอดซึ่งในแมแมวที่พบไดยากมาก (Johnston et
al., 2001) เนื่องจากตามธรรมชาติแมวมักคลอดลูกไดเอง โอกาสเกิดปญหาคลอดยากนอยมากเมื่อเปรียบเทียบ
กับสุนัข และระหวางการคลอดลูกแมแมวจะกินรกไปทันที หลีกเลี่ยงภัยคุกคามจากสัตวชนิดอื่นๆ ที่เปนศัตรูตอ
แมแมวและลูกแมว (Sait et al., 2015) ปจจุบันแมวเปนสัตวเลี้ยงที่ไดรับความนิยมเปนอันดับตนๆ และเริ่มมี
สายพันธุที่หลากหลายมากขึ้น มีวิถีการเลี้ยงการดูแลปรับเปลี่ยนเปนสัตวเลี้ยงแบบเพื่อนมากขึ้น ภาวะรกคาง
จึงมักถูกวินิจฉัยจากประวัติที่เจาของสังเกตอาการแมแมวอยางใกลชิดหลังคลอดลูก โดยสัตวแพทยจําเปนตรวจ
วินิจฉัยเพิ่มเติมดวยการสังเกตสิ่งคัดหลั่งจากชองคลอด พฤติกรรมการเลี้ยงลูก สุขภาพลูกแมว การตรวจเลือด
การคลําตรวจชองทอง การเอกซเรยชองทอง และอัลตราซาวดเพื่อยืนยันภาวะรกคาง
การรักษารกคางในแมวในกรณีที่สามารถรักษาทางยาได โดยใชฮอรโมนออกซิโตซิน ขนาด 3-5 ไอยูตอ
ตัว ฉีดเขากลามเนื้อ และฉีดซ้ําทุก 30 นาทีจนกวาจะมีการขับรกออก หากการใหฮอรโมนออกซิโตซินครบ 3 ครั้ง
แลวไมพบการขับรกออก อาจเพิ่มการใชพรอสตราเกรนดิน เอฟทูเอลฟา (PGF2α) ขนาด 0.25 มิลลิกรัมตอ
กิโ ลกรั ม ฉี ด เขา กลา มเนื้อ กรณีก ารรัก ษาทางยาทั้ ง สองไม ไ ดผ ล โดยที่ ส ภาพแม แ มวปกติ ไม มีอ าการซึ ม
สามารถใหนมและเลี้ยงลูกไดตามปกติ อาจใหเจาของกลับไปสังเกตอาการตอที่บาน เนื่องจากในภาวะหลัง
คลอดขณะการใหนมลูกนั้นภายในรางกายแมแมวจะมีการหลั่งฮอรโมนออกซิโตซินตามธรรมชาติ นอกจากชวย
ในการหลั่งน้ํานมแลวยังมีผลตอการบีบตัวของมดลูกและขับรกไดในเวลาตอมา กรณีเกิดภาวะรกคางที่เกิดภาวะ
มดลูกอักเสบรวมดวย (metritis) แมแมวมักเริ่มแสดงอาการซึม มีไข สีของสิ่งคัดหลั่งเปลี่ยนแปลงเปนสีหนอง
หรือมีกลิ่นที่ผิดปกติ อาจจําเปนตองพิจารณาเรื่องการผาตัดมดลูกออกโดยการทําหมันรวมดวย (ovariohysterectomy)
(Johnston et al, 2001)
ในกรณีการศึกษานี้ ปญหาถูกพบจากการสังเกตอาการอยางใกลชิดจากเจาของสัตว โดยที่หาวันหลัง
คลอดไมพบรกถูกขับออก แมแมวสามารถใหนมลูกไดแตเริ่มมีอาการซึม สีและกลิ่นของสิ่งคัดหลั่งจากชองคลอด
ผิดปกติ การรายงานครั้งนี้มีวัตถุประสงครายงานภาวะรกคางที่พบไดไมบอยในแมว เพื่อเปนตัวอยางการวินิจฉัย
เพื่อหาสาเหตุแทจริงและแกไขปญหาไดเหมาะสม

ประวัติสัตวปว ย
แมวเพศเมีย พันธุไทยผสมสก็อตทิช โฟลด อายุ 1 ป 3 เดือน ถูกพามาตรวจที่โรงพยาบาลสัตวดวย
ปญหาสงสัยภาวะรกคางเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2560 โดยมีประวัติแมวไดรบั การผสม ตั้งทองครั้งแรกกับแมวเพศผู
พันธุไทยผสมสกอตทิช โฟลดอายุประมาณ 1 ป 6 เดือน โดยที่แมวทั้งสองคาดวาไมไดมีเลือดชิดกัน เนื่องจาก
ประวัติไดรับแมวทั้งคูมาในชวงอายุใกลเคียงกันจากตางสถานที่ แมแมวมีประวัติการทําวัคซีนหลักแรกเกิดครบ
ถายพยาธิเปนประจํา ไมมปี ญ
 หาติดปรสิตภายนอก แมวคลอดลูกเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2560 การคลอดเกิดได
ตามธรรมชาติ โดยมีเจาของคอยเฝาดูและชวยลูกอยางใกลชิด ไดลูกทั้งหมด 4 ตัว โดย 1 ตัวเสียชีวิตแรกคลอด
ออกมาพรอมรก เจาของสังเกตวามีรกเพียง 2 อันที่ขับออกมาพรอมลูกแมวที่เหลืออีก 3 ตัว ขาดรกอีก 1 อันที่
ไมพบการขับออกภายใน 72 ชั่วโมงหลังคลอด จึงพาแมแมวไปตรวจวินจิ ฉัยปญหาหลังคลอดที่สถานพยาบาล
แหงแรก สัตวแพทยไดตรวจรางกายและตรวจวินิจฉัยเพิ่มเติมดวยการเอกซเรยชองทอง ผลเอกซเรยไมพบโครง
รางกระดูกของลูกแมว จึงไดรับคํายืนยันวาไมมีการคงคางของตัวลูก หลังจากการตรวจในครั้งนั้นแมแมวยังคง
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เลี้ยงงลูกและใหนมลู
ม กไดตามปกติ ยังพบสิ่งคัดดหลั่งสีเลือดสด แตแมแมวเเริม่ ิ มีอาการซึม กินอาหารนอยลง
อ อีกสอง
วันตอมาเจาของจึงตัดสินใจพาแแมวมาตรวจเพิพิ่มเติมที่โรงพยาบาลสัตวเอือ้ อาทรสัตวแพพทย ผลการซัักประวัติ
เพิ่มเเติม
พบบวาแมแมวไดรัรบั อาหารประเเภทลูกแมวแลละแมวไมเคยไไดรับการใชฮออรโมนจากภายยนอกเพื่อการ
คุมกําเนิดหรือเพื่อกระตุ
อ นชวยในนชวงคลอดแลละหลังคลอด ในวั
ใ นที่ไดพบแแมวเปนวันที่ 5 หลังการคลลอดลูก ลูกทั้ง
สามตัวที่เหลือเจริญเติ
ญ บโตไดดโดยการเลี
ีโ
้ยงแและใหน้ํานมตาามธรรมชาติจากแมแมว แแมแมวยังเลี้ยงดู
ง ใหนมลูกได
ตามปกติ ขับถายออุจจาระและปสสาวะปกติ เริริ่มมีอาการซึม มีความอยากกอาหารลดลง จน
เปนที่สังเกตวาผิดปกติ รวมกับใน
ใ 5 วันหลังคลอดลูกยังไมพบรกอี
พ
ก 1 อันที
น ่ถูกขับออกมมา
ผลกการตรวจรางกกาย
แมแมวน้น้าํ หนัก 2.7 กิโลกรัม อุณ
ณหภูมิรางกายโโดยวิธีวัดผานทางทวารหนั
น
กกดวยปรอทดิจิจติ อล 103.4
องศาาฟาเรนไฮต ซึ่งสูงกวาปกติ (อุณหภูมิปกติติแมว 100-1002.5 องศาฟาเเรนไฮต) ความมสมบูรณของรางกายอยูใน
ระดับ (Body Conndition Scoree) 2/5 สภาพขขนอยูในเกณฑ
ฑปกติ ไมพบปปรสิตตัวเบียนนภายนอก สีเหงื
ห อกชมพูเขม
ความมเร็วในการคืนตั
น วของเสนเลืลือดฝอย (cappillary refill tiime –CRT) 2 วินาที ไมพพบภาวะขาดน้น้าํ ไมพบเสียง
ผิดปปกติจากการตรรวจฟงเสียงปออดและเสียงหัหัวใจ ขณะคลํลําตรวจชองทองแมวไม
อ
แสดงงอาการเจ็บปวด ตําแหนง
ทางชชองทองสวนกกลางพบอวัยวะทอกลม แข็งงเปนกระเปาะะ ขนาดประมาาณ 1-1.5 เซนนติเมตร พบกอนแข็งกลม
เรียบบคลายสิ่งแปลลกปลอมและกกระเพาะปสสาาวะขยายใหญ
ญ พบสิ่งคัดหลั
ห ่งสีน้ําตาลแและกลิ่นเหม็น จากผลการ
ตรวจจเบื้องตนคําวินัจฉัยแยกโรคค ไดแก ภาวะะรกคาง, ลูกตาายยอย (mum
mmified fetuss), มดลูกอักเสสบ (metritis),
การออักเสบในกระแแสเลือด (septicemia), สิ่งแแปลกปลอมหรือื กอนเนื้อภาายในชองทอง
ผลกการตรวจทางงคลินิก
โกนขนหนนาทองแมวเพืพื่อตรวจอัลตราาซาวดชอ งทอง ดวยเครื่องออัลตราซาวด SonoScape TM Portable
Ultraasonic Diagnnosis System
m Model: A6 คความถี่ 6.8-7.8 เมกะเฮิซรต (Figure 1) และเจาะเก็บเลือดจากเสน
เลือดดขาหนา (cepphalic vein) เพืพื่อสงตรวจคาาโลหิตวิทยา (TTable 1) และะเคมีโลหิต (Taable 2)

Figuure 1 Abdominal ultrasonography revealed 0.95 cm tubuular organ wwith heteroeechogenicity
parenchyyma at caudal abdomen (A). Heteroechoginicity parenchymaa of 2.2 x 2..7 cm round
shape tissue was presented at mid abdomen (B).
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Table 1 Hematology results of cat from Auto-Hematology Analysis MindrayTM Model BC 500 Vet
Parameter
WBC
Neutrophil
Lymphocyte
Monocyte
Eosinophil
Basophil
RBC
HGB
HCT
MCV
MCH
MCHC
MPV
Platelet
Blood parasite
Blood morphology

Result
Unit
Ref. ranges in adult cat
3
6.01
10 /uL
5.50 - 19.50
3.44
103 /uL
3.12 - 12.58
1.46
103 /uL
0.73 - 7.86
1.04
103 /uL
0.07 - 1.36
0.06
103 /uL
0.06 - 1.93
0.01
103 /uL
0.00 - 0.12
7.06
106 /uL
4.6 - 10.2
9.4
g/dL
8.5 - 15.3
26.7
%
26.0 - 47.0
37.8
fL
38.0 - 54.0
13.3
Pg
11.8 - 18.0
35.2
g/dL
29.0 - 36.0
12.1
fL
9.9 - 16.3
147
103/uL
100 - 518
Not found
Anisocytosis, Microcyte 3+, Macrocyte 1+
Acanthocyte 2+, Giant platelet

Table 2 Blood chemistry profile of cat from IDEXX Catalyst OneTM Analysis
Blood Chemistry
Result
Unit
Ref. ranges in adult cat
Creatinine
0.7
mg/dL
0.8-2.4
ALT
29
U/L
12-130
จากผลตรวจอัลตราซาวดพบขนาดปกมดลูก 0.95 เซนติเมตร ซึ่งอาจพบไดในมดลูกของแมแมวระยะ
ไมเกิน 1 สัปดาหหลังคลอดและพบกอนผิดปกติในชองทอง ผลตรวจโลหิตวิทยายังไมพบปญหาการอักเสบใน
กระแสเลือด คาเคมีโลหิตอยูในเกณฑปกติ สัตวแพทยใหทางเลือกเจาของสังเกตอาการตอหรือทําการผาตัด
มดลูกออกเพื่อแกไขปญหาและยืนยันภาวะรกคาง เจาของเลือกการผาตัดพรอมลงนามในเอกสารการฝากสัตว
และอนุญาตการวางยาเพื่อทําศัลยกรรม
การผาตัดมดลูกและรังไข
แมแมวไดรับการปรับสภาพขณะเตรียมตัวกอนผาตัด ดวยการใหสารน้ําประเภทมีน้ําตาล 5% (D5W)
ดวยเครื่องใหน้ําเกลือ HowkmedTM Model HK-100 infusion pump อัตราเร็ว 5 มิลลิลิตรตอชั่วโมง ไดรับยา
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ปฏิชชีีวนะ amoxyccillin and claavulanic acidd (SynuloxTMM) ขนาดยา 25 มิลลิกรัมตออกิโลกรัม ฉีดเขาใตผิวหนัง
T
เตรียยมตัวสัตวเพื่องดน้ําและอาหหารตอจนครบบ 8 ชั่วโมง แมมวไดรับยานําสลบ propofool (TroypofolTM
) ขนาด 7.4
มิลลิกรัมตอกิโลกรัรัม ผานทางสาายน้ําเกลือเขาาสูเสนเลือดดําและคงระดั
า
บการสลบดวยไไอระเหย (inhalation) ดวย
TM
ไอโซซฟูเรน (isoflurrane) ความเขขมขน 2.5% SSoarmed Anesthesia
A
Delivery Systeem Model SVV-2000 ไดรับ
ยาระะงับความเจ็บปวด tramadool hydrochloride (Tramaddol TM) ขนาดยา 4 มิลลิกรัมั ตอกิโลกรัม เขาใตผิวหนัง
แมวไไดรับการผาตััดผานทางดานข
น างของชองททองขางซาย การผาตัดไดพบลั
พ กษณะกออนเนื้อขนาด 2 เซนติเมตร
ใตรังงไขขางซาย ปกมดลู
ป
า ขนาดใหญ
ญกวาขางขวาา รังไขทั้งสองงขางปกติ ตัวมมดลูกปกติ (Figure 2) ไม
กขางซายมี
พบกกอนเนื้อตําแหนนงอื่นภายในชชองทอง หลังั การผาตัดทําหมั
า นกอนที่พบตํ
บ าแหนงปกมมดลูกขางซายได
ย ถูกผาออก
พบเปปนรกที่มีลักษณะเน
ษ
า มีกลินเหม็
่น น (Figurre 3)

Figuure 2 Left utterine horn was
w larger thhan the right one (A). Tissue oval sshape was presented
p
at
cranial part of left uterine horn dduring ovariohysterectomy (A-B).

Figuure 3 Placentta with necroosis part, purrulent and baad odor was explored fromm oval mass like (A-B).
หลังการผผาตัดแมวฟนตัตวดี และไดรับบยานํากลับ ได
ไ แก ยาปฏิชวนะ
ีว amoxyccillin and clavvulanic acid
TM
(Norroclav ) ขนาาดยา 20 มิลลิกรัมตอกิโลกกรัม ทุก 12 ชัชว่ โมง นาน 10
1 วัน และยาาลดการอักเสบบ tofenamic
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acidd (Tofidine TMM) ขนาดยา 4 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม ทุก 24
2 ชั่วโมง นานน 2 วัน และใใหแมวสวมปลลอกคอกันเลีย
เพื่อกกันการเลียแผลผาตัด ใหคาแนะนํ
าในการดูแลแมแมวแและยังคงแนะนําใหแมแมวกกับไปเลี้ยงลูกแรกเกิดอีก 3
ํา
ตัวตอที่บาน วันตัดไหมแผลผาตัดแหงดี และะแมแมวอากาารปกติ กินอาหหารไดตามปกกติ เลี้ยงลูกแลละใหน้ํานมลูก
ง
อัตราการเจริญเติบโตตอยางตอเนื่อง (Figure 4)
ไดตาามปกติ ลูกทั้งสามมี

Figuure 4 Cat waas nursing heer 3 kittens aat post operaation period (A).
( Cat was good recovery and well
whelping after sutuuring removaal (B-C).

วิจารณ
ณ
จากกรณี
ณนี้พบวาการเกาะติดของรกออยูตําแหนงสวนต
น น (cranial) ของปกมดลูก เปนการยากมมากที่รกจะถูก
ขับเคคลื่อนออกมาไไมวาจะจากอออกซิโตซินตามธธรรมชาติระหววางการใหนมลลูก (Sait et al.l., 2015) หรือการพิ
อ จารณา
เลือกกกระตุนจากยาาจําพวกออกซิซิโตซินหรือพรออสตราแกรนดิน เอฟทูแอลฟาา และดวยตําแแหนงที่รกคางออาจทําใหยาก
ตอการแยกวินิจฉัยความผิ
ย
ดปกติติของรังไข ภาววะรกคางควรไไดรับการวินิจฉัฉยและแกไขอ ยางทันทวงที เนื่องจากรกที่
คางนนานหลายวัน ทั้งรกและเนื้อเยื
อ ่อใกลเคียงงเกิดการอักเสสบและเนาตามมมา หากปลออยทิ้งไวจะทําให
ใ เกิดปญหา
มดลูลูกอักเสบและกการติดเชื้อในกระแสเลือด ซึ่งงจะสงผลตออาาการแมแมว ซม
ซึ มีไข รวมถึงงการเลี้ยงลูก คุคณภาพน้ํานม
และสสุขภาพของลูกที
ก ่ไดรับนมแมที่มีการติดเชื้ออในกระแสเลือด (Johnston et
e al., 2001)
จากผลการตรวจแมวในนการศึกษานี้ พบวาขนาดปปกมดลูก 0.955 เซนติเมตร พพบไดชัดเจนจาากการอัลตรา
ซาวดในระยะหลัังแมแมวคลอดลูกแลว 5 วั น เปนจุดหนึนึ่งที่แสดงถึงความผิดปกติขของมดลูก เมืมื่ออางอิงจาก
า จะไมพพบความแตกตตางขนาดของ
รายงงานกอนหนา (Sait et al.., 2015) ไดดรายงานวากาารตรวจอัลตราซาวด
ตําแหนงที่เคยมีรกเกาะ
ก
(placenta region) และตําแหนนงที่ไมเคยมีรกเกาะ
ก (interpllacenta region) หลังจาก
คลอดลูก 3 วัน แลละวัดขนาดมดดลูก 0.88±0.18 เซนติเมตรร และ 0.65±0.14 เซนติเมมตร ในวันที่ 3 และ 4 หลัง
คลอดตามลําดับ นอกจากนั
น
้นแลวในวันที่ 5 แและ 7 หลังกาารคลอดจะเริมไม
่ม พบมดลูกจจากอัลตราซาวด (นอยกวา
0.5 เซนติเมตร) ซึ่งเทียบคลายลลักษะปกติใน แมวเพศเมียทั่วไป รวมกับผลการตรวจทา
ผ
างเซลลชองคลอดจะไมพบ
เม็ดเเลือดแดงและเซลลอักเสบ ดัดงนั้นการศึกษษานี้จึงระบุวามดลูกแมวเขาอู
า ภายหลังคลลอด 5.6±0.999 วัน แมวาใน
การศึศึกษานี้ไมไดมีมีผลการตรวจระดับพยาธิวิททยาของผนังมดลู
ม ก (Sait et
e al, 2015) ซึ่งสอดคลองกั
ง บรายงานที่
พบแแมวกลับสัดในน 1 สัปดาหหหลังคลอดไดด อยางไรก็ตามการตรวจวินินจิ ฉัยจากผลตตรวจอัลตราซาวด
ซ อาจตอง
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คํานึงถึงปจจัยรวมอื่นๆ เชน สายพันธุแมว ขนาดและน้ําหนักแมแมว จํานวนลูก คุณภาพของเครื่องอัลตราซาวด
และความชํานาญของสัตวแพทย

สรุป
ภาวะรกคางในแมวเกิดขึ้นไดยากแตก็สามารถเกิดขึ้นได และหากแมวไดรบั การตรวจวินจิ ฉัยและแกไข
ลาชา อาจทําใหเกิดภาวะแทรกซอนอื่นๆตามมา เชน มดลูกอักเสบ การติดเชื้อในกระแสเลือดในแมและอาจติดสู
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ระดับฮอรโมน estrogen, progesterone, testosterone, cortisolและ thyroxine ในซีรั่มเตาตนุ
ในชวงเดือนพฤษภาคม มิถุนายนและกรกฎาคม ที่เลี้ยงแบบกักขัง ที่เกาะมันใน จังหวัดระยอง
Serum Estrogen, Progesterone, Testosterone, Cortisol and Thyroxine levels in Captive Green
Turtles (Chelonia mydas) in May, June, and July at Mannai Island, in Rayong Province
ภุมเมศ ชุมชาติ1 ชลาทิพ จันทรชมภู พรชัย สัญฐิติเสรี1 ธีระพล ศิรินฤมิตร1 และเกษกนก ศิรินฤมิตร1*
Poomate Chomchat1 , Chalatip Junchompoo, Pornchai Santhitisaree1, Theerapol Sirinarumitr1 and
Kaitkanoke Sirinarumitr 1*

บทคัดยอ
เตาตนุเปนสัตวปาคุมครอง มีแนวโนมใกลสูญพันธุ ในประเทศไทยยังไมมีขอมูลถึงระดับฮอรโมนที่จะ
สงผลตอระบบสืบพันธุในเตาตนุ การศึกษานี้ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาถึงระดับของฮอรโมน estrogen,
progesterone, testosterone, thyroxine และ cortisol ในชวงเดือนพฤษภาคม มิถุนายนและกรกฎาคม
พ.ศ.2559 โดยทําการเก็บซีรั่มจากเตาตนุเพศเมีย จํานวน 10 ตัว ผลพบวาชวงที่มีแนวโนมของคาระดับความ
เขมขนของฮอรโมน estrogen, และ testosterone สูงที่สุดคือเดือนพฤษภาคม ชวงที่มีแนวโนมคาระดับความ
เขมขนของฮอรโมน progesterone สูงที่สุดคือในชวงเดือน มิถุนายน ระดับฮอรโมน thyroxine สูงสุดในเดือน
กรกฎาคม และระดับฮอรโมน cortisol ในชวงทั้ง 3 เดือนที่ตรวจมีคาต่ําเทากันหมด อยางไรก็ตามในอนาคตควรมี
การศึกษาเพิ่มเติมตลอดทั้งป เพื่อวางแผนพัฒนาการผสมพันธุและอนุรักษเตาทะเลซึ่งมีแนวโนมที่จะสูญพันธ
อยางรวดเร็วในอนาคต

ABSTRACT
Green turtle is considered an endangered species. In Thailand, there is no information on
the level of hormones. The purpose of the study was to investigate the level of hormones which were
estrogen, progesterone, testosterone, thyroxine and cortisol in captive turtles in May June and July,
2016 Blood from 10 captive female sea turtles were collected, then serum was separated for
hormone analysis. The results found that the highest estrogen and testosterone levels were observed
in May. Progesterone hormone level was highest in June, and the highest thyroxine level was in July.
However, cortisol hormone levels were remained low in these 3 months. For further studies, hormone
levels should be measured for 12 months period. These may be useful for breeding planning of sea
turtles.
Key Words: green turtle, hormone, analysis, captive
* Corresponding author; e-mail address: fvetkns@ku.ac.th
1
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คํานํา
เตาตนุเปนสัตวปาคุมครองตามพระราชบัญญัติสงวนและคุมครองสัตวปา พุทธศักราช 2535 และ
อนุสัญญาวาดวยการคาระหวางประเทศซึ่งชนิดสัตวปาและพืชปาที่ใกลสูญพันธุ ชนิดพันธุในบัญชีหมายเลข 1
(CITES I) จากขอมูลในชวงป 2538-2549 พบเตาตนุเพศเมียตัวใหมมีต่ํากวารอยละ50 ที่ขึ้นมาวางไขและมี
ความถี่ในการวางไขมากตั้งแตชวงตนฤดูฝน คือระหวางเดือนพฤษภาคม ถึง สิงหาคม จากนั้นจํานวนการวางไข
จะลดลงในชวงเดือนกันยายน
ปจจุบันการศึกษาของระดับฮอรโมน ไดแก estradiol, progesterone และ testosterone ที่เปนฮอรโมน
เพศที่สําคัญที่สงผลตอพฤติกรรมการวางไข (Wibbels et al., 1990) และฮอรโมน cortisol เกี่ยวของกับภาวะ
ความเครียด ฮอรโมน thyroxine ซึ่งเปนฮอรโมนเกี่ยวของกับการกระตุนการใชออกซิเจนตามเซลลตางๆใน
รางกาย ควบคุมการเผาผลาญสารอาหารของรางกาย ทั้งสองฮอรโมนลวนมีผลตอพฤติกรรมการเปนสัด การผสม
พันธุ และการวางไข ในชวงที่เตามีพฤติกรรมการวางไขนั้น มีการศึกษาที่นอยมากเนื่องจากจํานวนเตาและการ
กระจายตัวของเตาคอนขางมีพื้นที่ที่จํากัดเกินกวาการศึกษาจะทําได ในปจจุบันเตาตนุเพศเมียที่ถูกเลี้ยงไวในที่
เกาะมันใน ไมพบพฤติกรรมการผสมพันธุหรือการวางไข เหมือนในธรรมชาติ และยังไมมีขอมูลทางดานฮอรโมน
และระบบสืบพันธุที่จะใชประกอบวางแผนการอนุรักษไดอยางเหมาะสม
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคที่จะศึกษาถึงระดับฮอรโมน estrogen, progesterone, testosterone,
thyroxine และcortisol ที่มีผลตอพฤติกรรมการเปนสัด และวางไขของเตาตนุ แบบกักขังในชวงระหวางเดือน
พฤษภาคม มิถุนายน และกรกฎาคม ที่มีรายงานเตาตนุในธรรมชาติฝงอาวไทยขึ้นวางไขมากที่สุด อาจใชเปน
แนวทางในการวางแผนการปรับปรุงและพัฒนาการผสมพันธุเตาทะเล เพื่อลดอัตราเสี่ยงในการสูญพันธไดใน
อนาคตตามพระราชดําริเกี่ยวกับการอนุรักษเตาทะเลของสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ซึ่งจัดเปน
งานที่มีคุณคาตอการอนุรักษสัตวทะเลหายาก รวมทั้งการรักษาสมดุลทางทะเลตามระบบหวงโซอาหารใหมีความ
มั่นคงมากขึ้น

อุปกรณและวิธีการ
1. สถานที่
ศึกษาเตาตนุเพศเมียในที่เลี้ยงแบบกักขัง ของศูนยวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝงอาว
ไทยฝงตะวันออก ณ.เกาะมันใน ต.กร่ํา อ.แกลง จ.ระยอง
2. สัตวทดลอง
เตาตนุเพศเมียในที่เลี้ยงแบบกักขัง จํานวน 10 ตัว ในเดือนพฤษภาคม มิถนุ ายน และกรกฎาคม
พ.ศ.2559 โดยเตาทั้งหมดเปนเตาตนุเพศเมียที่โตเต็มที่มีอายุ 10 ปขึ้นไปน้ําหนัก ประมาณ 60 กก.ขึ้นไป
3.เก็บขอมูล
ทําการเจาะเลือดโดยใชเข็มยาว 3.8เซนติเมตร เบอร21เจาะเลือดปริมาณ 5-8 มิลิลิตรจากตําแหนง
bilateral cervical sinusโดยจับบังคับไมเกิน 5นาที เพื่อไมใหเตาตนุเพศเมียเกิดความเครียด บรรจุเลือดดวย
sterile vacuum tube 2 tubeแชไวในน้ําแข็ง ไมเกิน 5 ชั่วโมง จากนั้นนํามาปนเหวี่ยง3400 rpm 5นาที เก็บ
serum แชเย็นไวในอุณหภูมิ-20องศาเซลเซียส กอนนําไปวิเคราะห (Wibbels et al., 1988) โดยผูเก็บตัวอยาง
เปนสัตวแพทยคนเดียวในทุกๆครั้ง
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4.วิเคราะหและแปรผลขอมูล
ตรวจระดับฮอรโมน วิธี ดวย chemiluminescence และแสดงผลฮอรโมนแตละชนิดของเตาแตละตัวใน
แตละเดือน โดยมีการทํา validation ในฮอรโมนทั้ง 5 ชนิดไดแก Intra-assay และ Inter-assay validation ของ
estrogen, progesterone, testosterone, thyroxine และ cortisol ได < 10% CV เทากัน สวนคา sensitivity
ของ, estrogen, progesterone, testosterone, thyroxine และ cortisol ได < 10 pg/ml, ≤ 0.1 ng/ml,
<0.047 ng/ml, 0.4 ug/dL และ 0.2 ug/dL ตามลําดับ

ผลและวิจารณผลการทดลอง
ระดับของฮอรโมน estrogen, progesterone, testosterone, thyroxine และ cortisol ของเตาตนุ
เพศเมียที่เลี้ยงแบบกักขัง ที่เกาะมันใน จังหวัดระยอง แสดงใน Figures 1, 2, 3 และ4 ตามลําดับ ระดับของ
ฮอรโมน cortisol มีคาระดับความเขมขนนอยกวา1ng/ml ในเตาตนุเพศเมียทุกตัวและตลอดทั้ง 3 เดือน
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Figgure.1 Serum level of estrogen in captive green turtle in May, June and July 2016 at Mannai island,
Rayong province, Thailand.
ชวงที่มีแนวโนมคาระดับความเขมขนของฮอรโมนestrogen สูงที่สุดคือเดือนพฤษภาคม โดยเตาตนุเพศ
เมียจํานวน 6 ตัวไดแกหมายเลข 6, 7, 9, 10, 5 และ8 ที่พบระดับฮอรโมนestrogen มีระดับความเขมขนอยูที่
126, 74, 63, 63, 55 และ40 pg/ml ตามลําดับ
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Figgure.2 Serum level of progesterone in captive green turtle in May, June and July 2016 at Mannai
island, Rayong province, Thailand.
ชวงที่มีแนวโนมคาระดับความเขมขนของฮอรโมน progesterone สูงที่สุดคือเดือนในชวงเดือน มิถุนายน
โดยหมายเลขที่5 แสดงระดับความเขมขนของฮอรโมน progesterone สูงสุด 13.54 ng/ml ตามมาดวยหมายเลข
ที่ 8 ระดับความเขมขอยูที่2.08ng/ml สวนเดือนพฤษภาคมมีระดับที่ต่ําทุกหมายเลขในเดือนกรกฎาคม มีเพียง2
หมายเลขที่แสดงระดับความขนสูงคือเตาตนุหมายเลข 9 และ2 ระดับความเขมขนอยูท2ี่ .28 ng/ml และ1.79
ng/ml ตามลําดับ
3
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Figgure.3 Serum level of testosterone in captive green turtle in May, June and July 2016 at Mannai
island, Rayong province, Thailand.
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ชวงที่มีแนวโนมคาระดับความเขมขนของฮอรโมน testosterone สูงที่สุดคือเดือนพฤษภาคม โดย
เรียงลําดับไดแกหมายเลข 1, 10 และ 8 ระดับความเขมขนของฮอรโมนTestosterone สูงสุด 2.675 ng/ml
ตามมาดวย 2.174, 0.018 และ 1.25 ng/ml ตามลําดับ ในเดือนกรกฎาคม มีเพียง 1 ตัวที่แสดงระดับความขนสูง
คือหมายเลขที่ 2 ระดับความเขมขนอยูที่ 0.935 ng/ml
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Figgure.4 Serum level of Thyroxine in captive green turtle in May, June and July 2016 at Mannai
island,Rayong province, Thailand.
ระดับ thyroxine เดือนพฤษภาคม และมิถุนายน มีคาเทากันคือนอยกวา1 ng/ml แตในเดือนกรกฎาคม
เตาตนุเพศเมียหมายเลข1, 2, 3, 4และ10 มีคาเทากันคือ นอยกวา1 ng/ml เตาตนุแมพันธุหมายเลข 9,7,6,5 และ
8 มีระดับความเขมขนอยูที่ 1.74, 1.11, 1.06, 1.05 และ1.01 ng/ml ตามลําดับ
ระดับCortisol ในเตาตนุแมพันธุทั้ง 10 ตัวและในทุกเดือนคือ พฤษภาคม มิถุนายน และกรกฎาคมมีคา
เทากันคือ นอยกวา 1 ng/ml
การศึกษาระดับฮอรโมนในเลือดเตาทะเลยังไมมีการศึกษามากนัก ขอมูลจึงยังมีไมมาก และการศึกษา
เตาทะเลในธรรมชาติเปนไปไดยากมากเพราะเมื่อเตาตนุเพศเมียมาวางไข ทํารังจนไปกระทั่งฟกเปนตัวใชชวง
ชีวิตอยูในน้ําทั้งสิ้นถึง 99 เปอรเซนต ของเวลาในชีวิต จึงศึกษาหรือประมาณเพศ อายุ พฤติกรรมหรือระบบ
สืบพันธุในเตาทะเลธรรมชาติเปนไปไดยาก ในหลายๆปที่ผานมามีความพยายามที่จะใชระดับฮอรโมนเพื่อ
พิจารณาและประมาณการทํางานของระบบสืบพันธุ รวมไปถึงใชอธิบายลักษณะพฤติกรรมตางๆของเตาทะเล
การศึกษาระดับฮอรโมนจึงจะเปนประโยชนแกเตาทะเลเปนอยางมากในการวางแผนอนุรักษอยางยั่งยืน (Heck
et al., 1997)
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Estrogen hormone
ฮอรโมน estrogen จะทําหนาที่ควบคุมการสังเคราะห vitellogenin ใน Immature kemp’s ridley(เตา
หญา) ซึ่งเปนสารตั้งตนสําคัญสําหรับตัวออนของเตาทะเล vitellogenin พบในกระแสเลือด จะสงผลตอการ
ขนสง thyroid hormones และจะชวยในกระบวนการ ovarian uptake mechanism ใหทํางานดีขึ้น (Heck et al.,
1997) ในการศึกษาในเตาตนุเพศเมียในธรรมชาติในเดือนมิถุนายน และกันยายนจํานวน 14ตัวอยางที่ทะเล
Peninsular ประเทศมาเลเซียพบคาเฉลี่ยความเขมขนของระดับ estrogen อยูที่ 0.47 ±0.06 pg/ml
(Ikonomopoulou et al., 2014) แตกตางจากการศึกษานี้ที่พบคาเฉลี่ยระดับความเขมขนของฮอรโมน estrogen
สูงสุดที่เดือนพฤษภาคม ตามดวยมิถุนายนและกรกฎาคม ตามลําดับ ที่ระดับความเขมขน 70.16 ±27.00, 21.00
±9.23 และ 23.83 ±10.05 pg/ml ตามลําดับ ทั้งนี้แสดงถึงความสมบูรณพนั ธุในกระบวนการสรางฮอรโมนของ
แมเตาตนุในที่กักขัง
Progesterone hormone
Progesterone เป น ฮอร โ มนที่ ส ร า งโดยรั ง ไข ห ลั ง จากที่ มี ก ารตกไข ระดับฮอรโมนprogesterone
พบวาจะสูงสุดในกรณีที่เตาทะเลวางไขสําเร็จมากกวาเตาทะเลที่วางไขไมสําเร็จ(Al-Habsi et al., 2006) ใน
การศึกษาในเตาตนุเพศเมียในธรรมชาติในเดือนมิถุนายน และกันยายนจํานวน 14ตัวอยางที่ทะเล Peninsular
ประเทศมาเลเซียพบคาเฉลี่ยความเขมขนของระดับ Progesterone อยูที่ 34 ±2.97 ng/ml (Ikonomopoulou et
al., 2014) แตกตางจากการศึกษานี้ที่พบคาเฉลี่ยระดับความเขมขนของฮอรโมน Progesterone จะสูงสุดใน
เดือนมิถุนายน 3.338 ±5.14 ng/ml ตามดวยกรกฎาคมที่ 0.986 ±0.87 ng/ml และพฤษภาคม 0.306 ±0.16
ng/ml
Testosterone hormone
Testosteroneมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการวางไขในเตาทะเลเพศเมีย โดยพบวา testosterone จะ
หลั่งจากไขใบที่มีความสมบูรณที่สุดในรังไข กอนที่จะเกิดการตกไข เมื่อเกิดการตกไขแลวฮอรโมนจะตกลงสูระดับ
ต่ํา การเลี้ยงเตาอยางหนาแนนไมสงผลกระทบตอระดับฮอรโมน testosterone ในการศึกษาในเตาตนุเพศเมียใน
ธรรมชาติในเดือนมิถุนายน และกันยายนจํานวน 14ตัวอยางที่ทะเลPeninsular ประเทศมาเลเซียพบคาเฉลี่ย
ความเขมขนของระดับ testosterone อยูที่ 0.63 ±0.06 ng/ml (Ikonomopoulou et al., 2014) ใกลเคียงกับ
การศึกษานี้ที่พบคาเฉลี่ยระดับความเขมขนของฮอรโมน testosterone สูงสุดที่เดือนพฤษภาคม ตามดวย
มิถุนายนและกรกฎาคม ตามลําดับ ที่ระดับความเขมขน 0.84 ±0.87, 0.194 ±0.19และ 0.133 ±0.28 ng/ml
ตามลําดับ
Thyroxin hormone
ในเตาทะเลมีทั้ง thyroxin (T4) และ triiodothyronine(T3) ในกระแสเลือดโดยพบวาระดับ T4 จะมี
ปริมาณมากกวา T3 ในกระแสเลือดในเตาตนุ สันนิษฐานวาการเลี้ยงแบบกักขัง อุณหภูมิและระดับโปรตีนใน
อาหารจะสงผลตอคาปริมาณไทรอยดฮอรโมน ฮอรโมนนี้จะเกี่ยวของกับพฤติกรรมการจําศีลและกระบวนการเม
ตาบอลึซึ่มในเตาทะเลเปนอยางมาก และพบวาอุณหภูมิในรางกายจะถูกกําหนดดวยระดับไทรอยดฮอรโมน
thyroxine ในกระแสเลือด ในการศึกษาในเตาตนุเพศเมียในธรรมชาติในเดือนมิถุนายน และกันยายนจํานวน 14
ตัวอยางที่ทะเลPeninsular ประเทศมาเลเซียพบคาเฉลี่ยความเขมขนของระดับ thyroxine อยูที่ 3.7 ±0.03 ng/ml
(Ikonomopoulou et al., 2014) แตกตางจากการศึกษานี้ที่พบคาเฉลี่ยระดับความเขมขนของฮอรโมน thyroxine
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ในเดือนพฤษภาคม และมิถุนายนนอยกวา 1 ng/ml และกรกฎาคมที่ 1.194 ±0.27 ng/ml เปนไปไดวาเตาตนุแม
พันธุที่เลี้ยงไวในที่กักขังมีระบบการเผาผลาญอาหารที่นอยกวาเพราะพื้นที่จํากัดและปริมาณ และชนิดอาหารที่ไม
หลากหลาย
Cortisol hormone
ฮอรโมน cortisol มีความสําคัญในการตอบสนองตอสภาวะเครียดหรือกดดันตาง ๆ (Valente et al.,
2011) การศึกษาถึงระดับ cortisolในเตาทะเลในที่กักขังมีนอยมาก เคยมีรายงานวัดระดับcortisol ซึ่งขึ้นสูงสุดใน
เตาแรกเกิดออกจากไขเพื่อกลับสูทะเลครั้งแรกสูงสุดในชวง 3และ 5ชั่วโมงแรก (Hamann et al., 2007) เตาที่ถูก
เลี้ยงไวอยางหนาแนนมากจะสงผลตอระดับ catabolism of energy และระดับฮอรโมน cortisol จะเพิ่มสูงขึ้น
อยางมีนัยสําคัญ ในการศึกษาในเตาตนุเพศเมียในธรรมชาติในเดือนมิถุนายน และกันยายนจํานวน 14 ตัวอยาง
ที่ทะเล Peninsular ประเทศมาเลเซียพบคาเฉลี่ยความเขมขนของระดับ cortisolอยูที่ 0.13 ±0.02 ng/ml
(Ikonomopoulou et al., 2014) กลุมที่ศึกษาใกลเคียงกับการศึกษานี้ มีคาความเขมขนของระดับ cortisolนอย
กวา 1 ng/ml อาจเปนไปไดวาเตาตนุแมพันธุกลุมที่ศึกษาถูกเลี้ยงในที่กักขังเปนเวลานานทําใหมีความเคยชินกับ
มนุษย รวมถึงผูทําการศึกษาที่ไดมีการประเมินตรวจสุขภาพแมเตาตนุอยางสม่ําเสมอทําใหแมเตาตนุไมเกิด
ความเครียดเกิดขึ้น

สรุป
การศึกษานี้เปนการศึกษาครั้งแรกของเตาทะเลในประเทศไทยที่ยังไม มีการศึ กษาถึงระดับ ของ
ฮอร โ มนที่ ส ง ผลกระทบต อ ระบบสื บ พั น ธุ ม าก อ น เต า ตนุ ถื อ เป น สั ต ว ป า คุ ม ครองที่ มี แ นวโน ม ที่ ใ กล สู ญ พั น ธุ
จําเปนตองอนุรักษไวตามพระราชดําริของสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ จากการศึกษาขอมูลที่
ศึกษาระดับความเขมขนของฮอรโมนจะแตกตางกันไปแตละในภูมิภาคทั่วโลก การจะรักษาหรือวางแผนอนุรักษ
เตาตนุจําเปนตองทราบขอมูลของระดับฮอรโมนที่แนนอน ทั้งนี้ ตามธรรมชาติ ทราบเพียงชวงระยะเวลาที่เตาตนุ
เพศเมียขึ้นมาวางไขแตไมทราบชวงเวลาที่เกิดการผสมพันธุกันในธรรมชาติ จากการศึกษานี้ใชเวลาศึกษาในชวง
ระยะเวลาสั้น ระดับฮอรโมน estrogen และ testosterone สูงตั้งแตเดือนพฤษภาคม ซึ่งขอมูลระยะเวลากอนหนา
นั้นไมมี ทําใหไมเห็นภาพมุมกวางดังนั้นควรเพิ่มระยะเวลาในการเก็บขอมูลเปนทั้งปเพื่อใหเห็นภาพรวมของระดับ
ฮอรโมน รวมถึงใชเครื่องมืออยางอื่นมาพิจารณารวมดวยเชน คาเลือดมาตรฐาน ผลของ Ultrasound ในตัวเมีย
และคุณภาพของอสุจิ ความสมบูรณพันธุในเพศผูมาประกอบ ซึ่งยังไมมีขอมูลในเตาตนุในที่เลี้ยงแบบกักขัง ทั้งนี้
ปจจัยอื่นๆก็อาจจะสงผลตอการแสดงพฤติกรรมทางธรรมชาติ เชนการเลี้ยงแบบสถานที่เลี้ยงไมใหมีความคับ
แคบเกินไป มีสถานที่ที่เพียงพอสําหรับการผสมพันธุ มีพื้นที่เหมือนชายหาดเพื่อสงเสริมพฤติกรรมการวางไข ใน
อนาคตควรมีการศึกษาตอเพื่อตอยอดการศึกษานี้ตอไป
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รายงานสัตวปวย: การวินจิ ฉัยความพิการของผนังหนาทองแตกําเนิดในลูกแมวกอนคลอด
โดยใชคลื่นเสียงความถี่สงู
Case report: Ultrasonographic Diagnosis of Congenital Abdominal Wall Defect
in a Prenatal Kitten
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บทคัดยอ
แมวพันธุเมนคูน เพศเมีย อายุ 1 ป 7 เดือน ถูกนําเขารับการตรวจที่โรงพยาบาลสัตว มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร บางเขน ดวยอาการคลอดยาก การตรวจชองทองดวยคลื่นเสียงความถี่สูง พบลูกแมวในมดลูก
จํานวน 2 ตัว โดยตัวหนึ่งมีโครงรางปกติ สวนอีกตัวหนึ่งพบมีการโผลยื่นของอวัยวะที่มีลักษณะคลายตับและ
ลําไสอยูภายนอกชองทอง และเมื่อทําการศัลยกรรมชวยคลอด พบวาลูกแมวตัวที่มีลักษณะผิดปกติที่ตรวจพบ
ดวยคลื่นเสียงความถี่สูงนั้น มีความพิการของผนังหนาทองแตกําเนิด โดยพบรูเปดที่ผนังชองทองและมีการโผล
ยื่นของตับและลําไสออกมานอกชองทอง ลูกแมวตัวดังกลาวเสียชีวิตในเวลาไมนานภายหลังจากการศัลยกรรม
ชวยคลอด การวินิจฉัยความพิการของผนังหนาทองแตกําเนิดในลูกแมวกอนคลอดโดยใชคลื่นเสียงความถี่สูงเปน
วิธีการที่มีความไวในการวินิจฉัย และเปนประโยชนสําหรับการวางแผนการศัลยกรรมชวยคลอดไดอยางเหมาะสม

ABSTRACT
A female Maine coon cat, aged 1 years and 7 months old, was presented to Kasetsart University
Veterinary Teaching Hospital (KUVTH) because of dystocia. The abdominal ultrasound examination
demonstrated 2 fetuses in the enlarged uterus. One fetus was shown normal ultrasonographic
appearance. Ultrasonographic examination of another fetus demonstrated the eviscerated liver and small
bowel floating in the amniotic fluid anterior to fetal abdomen. Following the cesarean delivery, gross
examination of the affected newborn fetus revealed congenital abdominal wall defect with herniation of the
liver and intestinal loop from the abdominal opening. This fetus died shortly after birth. Ultrasonographic
examination is a sensitive tool for diagnosing congenital abdominal wall defect in a prenatal fetus and
provides the good information for cesarean-section decision.
Key Words: congenital abdominal wall defect, cat, prenatal, ultrasonic diagnosis
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คํ านํ า
ความพิ การของผนั งหน้ าท้ องแต่ กํ าเนิ ด (congenital abdominal wall defect) เป็ นลั กษณะความพิ การ
ของตั วอ่ อนหรื อทารกที‚ เกิ ดขึ Pนเนื‚ องจากมี ความผิ ดปกติ ของการสร้ างเอมบริ โอ (embryogenesis) ในระยะที‚ มี การ
พั ฒนาของผนั งช่ องท้ อง (Wilson and Johnson, 2004) ทํ าให้ มี การสร้ างผนั งหน้ าท้ องได้ ไม่ สมบู รณ์ และเกิ ดการ
โผล่ ยื‚ นของอวั ยวะภายในออกมานอกช่ องท้ อง (Christison-Lagay et al., 2011; Wilson and Johnson, 2004)
ความผิ ดปกติ ดั งกล่ าวนี Pมีรายงานการพบในแมวได้ ไม่ บ่ อยนั ก และมั กเป็ นสาเหตุ ของการเสี ยชี วิตตั Pงแต่ แรกคลอด
(Baker and Davidson, 2011; Pratschke, 2014) การตรวจท้ องโดยใช้ คลื‚ นเสี ยงความถี‚ สู ง (ultrasonography)
ในช่ วงอายุ ท้ องที‚ เหมาะสม เป็ นวิ ธี การที‚ มี ความไว (sensitivity) ในการวิ นิ จฉั ยภาวะดั งกล่ าวตั Pงแต่ ก่ อนคลอด
(Agarwal, 2005; Baker and Davidson, 2011; Wilson and Johnson, 2004) ซึ‚ งจะเป็ นประโยชน์ ในการหา
สาเหตุ ของภาวะการคลอดยาก (dystocia) รวมทั Pงการวางแผนสํ าหรั บการช่ วยคลอดและการจั ดการภายหลั งการ
คลอดได้ อย่ างเหมาะสม รายงานสั ตว์ ป่ วยฉบั บนี P มี วั ตถุ ประสงค์ เพื‚ อนํ าเสนอข้ อมู ลการวิ นิจฉั ยความพิ การของ
ผนั งหน้ าท้ องแต่ กําเนิ ดในลู กแมวพั นธุ์ เมนคู นก่ อนคลอดโดยใช้ คลื‚ นเสี ยงความถี‚ สู ง

ประวั ติสัตว์ ป่ วย
แมวพั นธุ์ เมนคู น เพศเมี ย อายุ 1 ปี 7 เดื อน ถู กนํ าเข้ ารั บการตรวจที‚ โรงพยาบาลสั ตว์
มหาวิ ทยาลั ยเกษตรศาสตร์ บางเขน ด้ วยอาการคลอดยาก ผู้ เลี Pยงให้ ประวั ติว่ าแมวตั วดั งกล่ าวตั Pงท้ องมาแล้ ว
ประมาณ 66 วั น นั บจากวั นผสมพั นธุ์ โดยเป็ นการผสมพั นธุ์ ตามธรรมชาติ กั บแมวพั นธุ์ เมนคู น เพศผู้ อายุ 2 ปี ซึ‚ ง
อยู่ ในบ้ านเดี ยวกั นแต่ ไม่ มี ประวั ติเกี‚ ยวข้ องกั นทางสายเลื อด โดยเจ้ าของพบว่ าแมวเริ‚ มแสดงอาการเบ่ งคลอดมา
ตั Pงแต่ ช่วงคํ‚ าของวั นที‚ 65 ของการตั Pงท้ อง อาการเบ่ งคลอดเริ‚ มถี‚ และแรงขึ Pนในช่ วงเช้ าของวั นที‚ 66 ของการตั Pงท้ อง
แต่ ไม่ พบว่ ามี การคลอดเกิ ดขึ Pน ซั กประวั ติเพิ‚ มเติ มพบว่ าแมวตั วดั งกล่ าวเป็ นแมวที‚ เลี Pยงระบบปิ ด ได้ รั บการฉี ด
วั คซี นและการป้ องกั นปรสิ ตทั Pงภายในและภายนอกอย่ างสมํ‚ าเสมอ ไม่ เคยได้ รั บการวิ นิจฉั ยว่ ามี โรคประจํ าตั ว การ
ตั Pงท้ องครั Pงนี Pเป็ นครั Pงที‚ 2 ในขณะตั Pงท้ องไม่ พบว่ ามี การแสดงอาการป่ วยแต่ อย่ างใด การซั กประวั ติเกี‚ ยวกั บการตั Pง
ท้ องครั Pงแรก ได้ ข้ อมู ลว่ าไม่ พบภาวะคลอดยาก และไม่ พบว่ ามี ลู กแมวตั วใดมี ลั กษณะผิ ดปกติ แต่ กําเนิ ด
ตรวจร่ างกายเบื Pองต้ น พบว่ าแมวมี การตอบสนองต่ อสิ‚ งแวดล้ อมดี มี อุ ณหภู มิ ร่ างกายอยู่ ในเกณฑ์ ปกติ
(101 องศาฟาเรนไฮต์ ) เยื‚ อเมื อกเป็ นสี ชมพู ปกติ ค่ า capillary refill time (CRT) เป็ นปกติ ไม่ พบภาวะแห้ งนํ P า
ตรวจฟั งเสี ยงปอดและเสี ยงหั วใจไม่ พบเสี ยงผิ ดปกติ อั ตราการเต้ นของหั วใจ 180 ครั Pงต่ อนาที และมี จั งหวะการ
เต้ นที‚ สมํ‚ าเสมอ อั ตราการหายใจ 45 ครั Pงต่ อนาที พบการขยายใหญ่ ของช่ องท้ อง พบนํ Pานมไหลจากเต้ านม และ
พบสิ‚ งคั ดหลั‚ งเป็ นเมื อกใสทางช่ องคลอด แมวแสดงอาการเบ่ งคลอดเป็ นระยะโดยที‚ ไม่ มี การคลอดเกิ ดขึ Pน
แมวได้ รั บการเจาะเลื อดตรวจทางห้ องปฏิ บั ติการเพื‚ อประเมิ นสุ ขภาพ แล้ วจึ งเข้ ารั บการวิ นิจฉั ยด้ วยการ
ถ่ ายภาพรั งสี ของช่ องท้ อง (abdominal radiography) และตรวจช่ องท้ องด้ วยคลื‚ นเสี ยงความถี‚ สู ง (abdominal
ultrasonography) ผลการตรวจเลื อดไม่ พบความผิ ดปกติ ภาพถ่ ายรั งสี ของช่ องท้ องในท่ านอนตะแคงขวาและ
นอนหงาย พบช่ องท้ องขยายใหญ่ มี โครงกระดู กของลู ก (fetal skeleton) อย่ างน้ อย 1 ตั วอยู่ ในมดลู ก ไม่ พบการ
สะสมของแก๊ สภายในมดลู ก คะเนอายุ ลูกโดยประเมิ นจากการพั ฒนาของโครงกระดู กได้ ไม่ น้ อยกว่ า 60 วั น
การตรวจช่ องท้ องด้ วยคลื‚ นเสี ยงความถี‚ สู ง (GETM Logiq E9; real-time ultrasound scanner with 13
MHz broadband, transabdominal linear transducer) พบการขยายขนาดขึ Pนของมดลู กและพบของเหลวที‚ มี
ลั กษณะเป็ น anechoic fluid อยู่ ภายใน ไม่ พบลั กษณะของการอั กเสบหรื อการสะสมของเหลวอย่ างผิ ดปกติ อยู่
ภายในช่ องท้ อง และไม่ พบลั กษณะผิ ดปกติ ของอวั ยวะอื‚ นๆ ภายในช่ องท้ อง การตรวจมดลู กเพิ‚ มเติ ม พบลู กอยู่ ใน
มดลู กจํ านวน 2 ตั ว โดยลู กแต่ ละตั วอยู่ ในถุ งหุ้ มตั วอ่ อน (fetal sac) ที‚ แยกจากกั น และพบอยู่ ในปี กมดลู ก
(uterine horn) คนละด้ าน โดยพบลู กตั วแรกอยู่ ในปี กมดลู กทางด้ านขวา การตรวจประเมิ นลั กษณะโครงร่ างด้ วย
คลื‚ นเสี ยงความถี‚ สู งไม่ พบความผิ ดปกติ วั ด ขนาดของศี รษะที‚ ตํ าแหน่ งที‚ กว้ างที‚ สุ ดของกะโหลก (biparietal
diameter; BPD) ได้ 2.50 เซนติ เมตร วั ดความยาวลํ าตั วตั Pงแต่ ส่วนหน้ าสุ ดของกะโหลกจนถึ งส่ วนท้ ายสุ ดของหลั ง
(crown-rump length; CRL) ได้ ไม่ น้ อยกว่ า 8.50 เซนติ เมตร อั ตราการเต้ นของหั วใจไม่ น้ อยกว่ า 250 ครั Pงต่ อนาที
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วั ด gestational sac diameter (GSD) ได้ ประมาณ 3.60 เซนติ เมตร ส่ วนลู กตั วที‚ สองพบอยู่ ในปี กมดลู กด้ านซ้ าย
วั ดขนาด BPD ได้ ประมาณ 1.14 เซนติ เมตร (Figure 1A) วั ดขนาด CRL ได้ ไม่ น้ อยกว่ า 5.40 เซนติ เมตร พบการ
โผล่ ยื‚ นของอวั ยวะคล้ ายตั บและลํ าไส้ อยู่ นอกช่ องท้ อง โดยพบลอยอยู่ ในของเหลวภายในถุ งหุ้ มตั วอ่ อน (Figure
1B) วั ด อั ตราการเต้ นของหั วใจได้ ไม่ น้ อยกว่ า 200 ครั P ง ต่ อนาที วั ด ขนาด GSD ได้ ประมาณ 3.20 เซนติ เมตร
คํ านวณอายุ ท้องโดยประมาณด้ วยการคํ านวณจากสู ตรของ Pollard et al. (2015) โดยใช้ ค่ า BPD จากลู กที‚ พบ
อยู่ ในปี กมดลู กด้ านขวาได้ เป็ น 65.5 ± 2 วั น ซึ‚ งสอดคล้ องกั บประวั ติการผสมพั นธุ์ และการตั Pงท้ องของแม่ แมว

Head

1A

1B
Figure 1 Transabdominal ultrasonographic features of the affected fetus. Transverse view of the fetal
head demonstrating a small skull with the BPD of 1.14 cm (A). Transverse view of the fetal abdomen
demonstrating eviscerated liver and small bowel floating in the amniotic fluid anterior to fetal abdomen
(B). SM. BOWEL = small bowel.
จากลั กษณะที‚ พบโดยการตรวจช่ องท้ องด้ วยคลื‚ นเสี ยงความถี‚ สู ง สามารถให้ การวิ นิ จฉั ยก่ อนคลอด
(prenatal diagnosis) ว่ าลู กตั วที‚ สองมี การโผล่ ยื‚ นของอวั ยวะภายในซึ‚ งมี ลั กษณะคล้ ายตั บและลํ าไส้ ออกมาอยู่
นอกช่ องท้ อง ซึ‚ งอาจเป็ นผลจากมี ความพิ การของผนั งหน้ าท้ องแต่ กําเนิ ด และอาจเป็ นสาเหตุ ของภาวะคลอดยาก
ในแม่ แมวรายนี P จึ งได้ แนะนํ าให้ แก้ ไขภาวะคลอดยากโดยการศั ลยกรรม
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ในการศั ลยกรรม แมวได้ รั บสารนํ P าชนิ ด 0.9% NaCl เข้ าทางเส้ นเลื อดดํ าในอั ตราเร็ ว 10 มิ ลลิ ลิ ตรต่ อ
กิ โลกรั มต่ อชั‚ วโมง และได้ รั บการเหนี‚ ยวนํ าการสลบด้ วย propofol (TroypofolTM 1% w/v; Troikaa
Pharmaceuticals Ltd., India) ในขนาด 6 มิ ลลิ กรั มต่ อกิ โลกรั ม ให้ เข้ าทางเส้ นเลื อดดํ า แล้ วจึ งสอดท่ อช่ วยหายใจ
และต่ อเครื‚ องดมยาสลบ แล้ วคงระดั บการสลบด้ วยยาดมสลบ isoflurane (AttaneTM; Piramal Critical Care,
Inc., USA) ในระดั บความเข้ มข้ น 2 เปอร์ เซ็ นต์ จากนั P นจึ งเปิ ดผ่ าช่ องท้ องบริ เวณข้ างลํ าตั วด้ านซ้ าย ยกมดลู ก
ออกมานอกช่ องท้ อง เปิ ดผ่ าปี กมดลู กแล้ วนํ าลู กแมวออกจากมดลู กโดยเริ‚ มจากด้ านขวาแล้ วตามด้ วยด้ านซ้ าย
แล้ วจึ งตั ดรั งไข่ และมดลู กด้ วยวิ ธี ovariohysterectomy และเย็ บปิ ดผนั งช่ องท้ องตามลํ าดั บ ในการศั ลยกรรมครั Pง
นี P ใช้ morphine (morphine sulfate pentahydrate 10 mg/mL; M&H manufacturing Co.,Ltd., Thailand) ขนาด
0.1 มิ ลลิ กรั มต่ อกิ โลกรั ม เข้ าทางกล้ ามเนื Pอ และ tolfenamic acid (TolfedineÒ 4% w/v; Vetoquinol, Australia)
ขนาด 4 มิ ลลิ กรั มต่ อกิ โลกรั ม เข้ าทางใต้ ผิ วหนั ง เพื‚ อควบคุ มความเจ็ บปวด และให้ ยาปฏิ ชี วนะ cephazolin
(CefabenÒ 200 mg/mL; LBS Lab Ltd., Thailand) ขนาด 20 มิ ลลิ กรั มต่ อกิ โลกรั ม เข้ าทางเส้ นเลื อดดํ าเพื‚ อ
ควบคุ มการติ ดเชื Pอ แมวมี การฟื P นตั วภายหลั งการศั ลยกรรมดี
ภายหลั งการศั ลยกรรมช่ วยคลอด พบว่ าลู กแมวตั วแรกมี ลั กษณะทางกายภาพปกติ มี นํ Pาหนั กตั ว 80 กรั ม
ความยาวลํ าตั วถึ งโคนหางประมาณ 9.50 เซนติ เมตร สามารถหายใจได้ เองเป็ นปกติ ส่ วนลู กแมวตั วที‚ สองมี
นํ P าหนั กตั ว 50 กรั ม ความยาวลํ าตั วถึ งโคนหางประมาณ 6.20 เซนติ เมตร พบความพิ การของผนั งหน้ าท้ องแต่
กํ าเนิ ด โดยพบรู เปิ ดที‚ ผนั งช่ องท้ อง ขนาดเส้ นผ่ าศู นย์ กลางประมาณ 0.80 เซนติ เมตร และมี การโผล่ ยื‚ นของตั บ
และลํ าไส้ ออกมานอกช่ องท้ องผ่ านทางรู เปิ ดดั งกล่ าว ร่ วมกั บมี ลั กษณะศี รษะผิ ดรู ปและพบการโผล่ ยื‚นของเนื Pอเยื‚ อ
สมองบางส่ วนอยู่ นอกกะโหลกศี รษะ (Figure 2A และ 2B) ลู กแมวตั วที‚ สองเสี ยชี วิ ตในเวลาไม่ นานภายหลั งการ
ศั ลยกรรมช่ วยคลอด อย่ างไรก็ ดี เจ้ าของไม่ ยิ นยอมให้ มี การเปิ ดผ่ าชั นสู ตรร่ างกายภายหลั งการเสี ยชี วิ ต
(necropsy) จึ งไม่ สามารถระบุ เพิ‚ มเติ มได้ ว่ ามี ความผิ ดปกติ แต่ กําเนิ ดของอวั ยวะอื‚ นร่ วมด้ วยหรื อไม่

2A

2B

Figure 2 External appearance of the affected kitten. Ventral (A) and dorsal (B) view of the affected kitten
exhibiting a large abdominal wall defect with eviscerated liver and intestinal loop. Note the protrusion
of the brain from the skull (arrow).
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สรุ ปและวิ จารณ์
แมวเป็ นสั ตว์ เลี Pยงลู กด้ วยนํ Pานมที‚ มี ระยะเวลาการตั Pงท้ องตามธรรมชาติ ยาวนานประมาณ 65 วั น นั บจาก
วั นผสมพั นธุ์ (เกษกนก, 2559) อย่ างไรก็ ดี เนื‚ องจากแมวเป็ นสั ตว์ ที‚ไม่ ตกไข่ เองตามธรรมชาติ การตกไข่ จะเกิ ดขึ Pน
ภายใน 29-40 ชั‚ วโมงหลั งการผสมพั นธุ์ จากการเหนี‚ ยวนํ าโดย penile spine ของตั วผู้ ในขณะผสมพั นธุ์
(England, 2010) ดั งนั Pน การกํ าหนดวั นคลอดในแมวจึ งไม่ อาจทํ าได้ โดยแม่ นยํ าเท่ าในสุ นัขที‚ สามารถทราบวั นตก
ไข่ โดยการตรวจระดั บฮอร์ โมน progesterone (เกษกนก, 2558) สํ าหรั บแมวในรายงานสั ตว์ ป่ วยฉบั บนี P เจ้ าของ
ให้ ประวั ติว่ ามี การตั Pงท้ องมานานประมาณ 66 วั นนั บจากวั นผสมพั นธุ์ ซึ‚ งยั งอยู่ ในช่ วงระยะเวลาการตั Pงท้ องปกติ
แต่ เนื‚ องจากแมวมี อาการเบ่ งคลอดอย่ างต่ อเนื‚ องมานานกว่ า 12 ชั‚ วโมงโดยไม่ พบการคลอด จึ งให้ การวิ นิจฉั ยว่ า
แมวรายนี Pมีปั ญหาการคลอดยาก
ปั ญหาการคลอดยาก อาจเป็ นผลมาจากปั จจั ยที‚ เกี‚ ยวข้ องกั บตั วแม่ (maternal factors) เช่ น การเกิ ด
ปั ญหามดลู กล้ า (uterine inertia) หรื อปั จจั ยที‚ เกี‚ ยวข้ องกั บตั วลู ก (fetal factors) เช่ น มี ความผิ ดปกติ ทางกาย
วิ ภาคของลู ก (anatomical anomalies) เป็ นต้ น อย่ างไรก็ ดี พบปั ญหาการคลอดยากในแมวได้ ไม่ บ่ อยนั ก โดย
ปั ญหาการคลอดยากในแมวที‚ พบมั กเป็ นผลจากการได้ รั บยาบางชนิ ดในขณะตั Pงท้ อง เช่ น ยาคุ มกํ าเนิ ด หรื อเกิ ด
จากแม่ แมวมี ความผิ ดปกติ ในช่ องเชิ งกราน หรื อลู กแมวมี ความผิ ดปกติ หรื อเสี ยชี วิ ตทั Pงหมดในท้ อง ทํ าให้ ขาด
ฮอร์ โมนในการเหนี‚ ยวนํ าการคลอด (เกษกนก, 2559) ส่ วนการคลอดยากที‚ เกิ ดจากปั ญหามดลู กล้ าพบได้ ไม่ บ่ อย
นั ก (Davidson, 2010) สํ าหรั บปั ญหาการคลอดยากของแมวในรายงานสั ตว์ ป่วยฉบั บนี P สั นนิ ษฐานว่ าเกิ ดจากลู ก
แมวในท้ องมี ความผิ ดปกติ
ในกรณี ที‚ ครบกํ าหนดที‚ คาดว่ าแมวควรจะคลอดลู ก แต่ ไม่ พบว่ ามี การคลอดเกิ ดขึ Pน สั ตวแพทย์ ควร
แนะนํ าให้ เจ้ าของแมวพาแมวมารั บการตรวจท้ องโดยการถ่ ายภาพรั งสี ร่ วมกั บการตรวจด้ วยคลื‚ นเสี ยงความถี‚ สู ง
ซึ‚ งอาจช่ วยหาสาเหตุ ของปั ญหาคลอดยากได้ โดยพบว่ าการตรวจท้ องโดยใช้ คลื‚ นเสี ยงความถี‚ สู งในช่ วงอายุ ท้องที‚
เหมาะสม จะมี ความไวและความแม่ นยํ าในการตรวจประเมิ นความผิ ดปกติ ของลู กในท้ อง รวมทั Pงยั งใช้ ในการ
ประเมิ นการมี ชี วิตอยู่ ของลู กในท้ องได้ อี กด้ วย (Zambelli, 2012) นอกจากนี P การตรวจระหว่ างการตั Pงท้ องในระยะ
ต่ างๆ โดยใช้ คลื‚ นเสี ยงความถี‚ สู ง ยั งช่ วยให้ ทราบการพั ฒนาการของตั วอ่ อนภายในท้ อง ซึ‚ งเป็ นประโยชน์ ในการ
ให้ ข้ อมู ลแก่ เจ้ าของแมวในการเตรี ยมความพร้ อมในด้ านต่ างๆ เช่ น การประเมิ นวั นคลอด หรื อการตั ดสิ นใจ
ทํ าศั ลยกรรมช่ วยคลอด เป็ นต้ น โดยมี ข้ อแนะนํ าว่ าในการวั ดขนาดโครงสร้ างของลู กเพื‚ อนํ าค่ าตั วชี Pวัดต่ างๆ มาใช้
ในการคํ านวณเพื‚ อประเมิ นวั ดคลอดนั Pน หากมี ลู กมากกว่ าหนึ‚ งตั ว ควรทํ าการวั ดค่ าจากลู กมากกว่ าหนึ‚ งตั วแล้ ว
นํ ามาหาค่ าเฉลี‚ ยเพื‚ อนํ ามาใช้ ในการคํ านวณ (เกวลี , 2555) ในแมวป่ วยรายนี P การตรวจท้ องด้ วยคลื‚ นเสี ยงความถี‚
สู ง พบลั กษณะความผิ ดปกติ ทางกายภาพของลู กในท้ อง ซึ‚ งอาจเป็ นสาเหตุ ให้ เกิ ดการคลอดยากได้ และเมื‚ อ
ประเมิ นอาการเบ่ งคลอดของแมว ร่ วมกั บการประเมิ นอายุ และความพร้ อมของลู กแมวจากข้ อมู ลช่ วยวิ นิ จฉั ย
ต่ างๆ แล้ ว สั ตวแพทย์ จึ งแนะนํ าให้ มี การศั ลยกรรมช่ วยคลอดเพื‚ อช่ วยชี วิตลู กแมว
ความพิ การของผนั งหน้ าท้ องแต่ กํ าเนิ ดของลู กแมวในรายงานสั ตว์ ป่ วยฉบั บนี P อาจเป็ นผลจากความ
ผิ ดปกติ ในระหว่ างการสร้ างเอมบริ โอในระยะที‚ มี การพั ฒนาของผนั งช่ องท้ อง (Wilson and Johnson, 2004) ทํ า
ให้ มี การสร้ างผนั งหน้ าท้ องได้ ไม่ สมบู รณ์ และเกิ ดการโผล่ ยื‚นของอวั ยวะภายในออกมานอกช่ องท้ อง (ChristisonLagay et al., 2011; Wilson and Johnson, 2004) โดยความผิ ดปกติ ดั งกล่ าวนี P มีรายงานการพบในแมวได้ ไม่
บ่ อยนั ก และมั กเป็ นสาเหตุ ของการเสี ยชี วิ ตตั Pงแต่ แรกคลอด (Baker and Davidson, 2011; Pratschke, 2014)
การตรวจท้ องโดยใช้ คลื‚ นเสี ยงความถี‚ สู งในช่ วงอายุ ท้องที‚ เหมาะสมเป็ นวิ ธีการที‚ มี ความไวในการวิ นิจฉั ยภาวะ
ดั งกล่ าวได้ ตั P ง แต่ ก่ อนคลอด (Agarwal, 2005; Baker and Davidson, 2011; Wilson and Johnson, 2004)
อย่ างไรก็ ดี ความแม่ นยํ าของการประเมิ นความผิ ดปกติ ดั งกล่ าวโดยใช้ การตรวจด้ วยคลื‚ นเสี ยงความถี‚ สู งนั Pน อาจ
มี การแปรผั นไปตามปั จจั ยต่ างๆ เช่ น ความชํ านาญของผู้ ตรวจ ความไวของเครื‚ องมื อที‚ ใช้ ในการตรวจ อายุ ท้องใน
ช่ วงเวลาที‚ ทํ าการตรวจ รวมทั Pงความพร้ อมและการให้ ความร่ วมมื อสั ตว์ ป่วยที‚ เข้ ารั บการตรวจ ฯลฯ
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จากการศึ กษาในคนพบว่ า การเกิ ดความพิ การของผนั งหน้ าท้ องแต่ กํ าเนิ ด อาจเป็ นผลมาจากการ
ตั Pงครรภ์ ตั Pงแต่ มารดาอายุ น้ อย ความผิ ดปกติ ของมารดาขณะตั Pงครรภ์ การได้ รั บยาบางอย่ างในขณะตั Pงครรภ์
รวมทั Pงอาจเป็ นความผิ ดปกติ ทางพั นธุ กรรม (Wilson and Johnson, 2004) ส่ วนการศึ กษาในสั ตว์ นัPน แม้ จะยั งมี
ข้ อมู ลไม่ มากนั ก แต่ มี รายงานว่ าหากแมวที‚ กํ าลั งตั P ง ท้ องได้ รั บ acetylsalicylic acid, methotrexate และ
ethylenethiourea อาจมี ผลทํ าให้ ลู กแมวมี ความพิ การของผนั งหน้ าท้ องแต่ กํ าเนิ ดได้ (Khera, 1976; Khera et
al., 1978; Vandorp et al, 2010) อย่ างไรก็ ดี ไม่ พบว่ าแมวในรายงานสั ตว์ ป่ วยฉบั บนี P มี ประวั ติการได้ รั บยาหรื อ
สารเคมี ดั งกล่ าว รวมทั Pงไม่ มี ประวั ติที‚ เกี‚ ยวข้ องกั บการตั Pงท้ องตั Pงแต่ อายุ น้อย หรื อการผสมพั นธุ์ สายเลื อดชิ ด ส่ วน
สาเหตุ ที‚เกี‚ ยวข้ องกั บความผิ ดปกติ ทางพั นธุ กรรมนั Pนยั งไม่ สามารถยื นยั นได้
การวิ นิจฉั ยความพิ การของผนั งหน้ าท้ องแต่ กํ าเนิ ดในลู กแมวก่ อนคลอดโดยใช้ คลื‚ นเสี ยงความถี‚ สู งเป็ น
วิ ธี การที‚ มี ความไวในการวิ นิ จฉั ย และเป็ นประโยชน์ ในการวางแผนการศั ลยกรรมช่ วยคลอดและการจั ดการ
ภายหลั งการคลอดได้ อย่ างเหมาะสม
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ความสัมพันธ์ของปริมาณโปรตีนรวมใน seminal plasma กับการเคลื่อนทีข่ องอสุจิในช้างเอเชีย
Correlations of Total Protein in Seminal Plasma with Sperm Motility in Asian Elephant
กาวิล นันท์กลาง 1 สิทธิเดช มหาสาวังกุล2 สุดธิษา เหล่าเปี่ยม1 วิทย์ เลิศแสง 1 สุธี รัตนภิรมย์ 1
กรไชย กรแก้วรัตน์ 1 พจนา วรรธนะนิตย์ 3 เสรี กุญแจนาค3 และ อนุชัย ภิญโญภูมิมินทร์ 1 *
Gavin Nunklang1, Sittidet Mahasawangkul2, Sudthisa Laopiem1, Wit Leartsang1, Sutee Rattanapirom1,
Kornchai Kornkaewrat1, Podjana Wattananit3, Seri Koonjaenak3 and Anuchai Pinyopummin1 *

บทคัดย่อ
ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณโปรตีนรวม (total protein) ใน seminal plasma (SP) กับการเคลื่อนที่ของ
อสุจิในช้างเอเชีย จากตัวอย่างน้้าเชื้อ 34 ตัวอย่างของช้าง 9 เชือก พบว่า น้้าเชื้อช้างแต่ละเชือกมีร้อยละของอสุจิที่
เคลื่อนที่ (mean±SE) (3.7±2.4 – 60.0±5.8) และมีปริมาณโปรตีนรวมใน SP (0.70±0.04 – 1.20±0.07 g/dL) ต่างกัน
(p<0.05) เมื่อแบ่งกลุ่มตัวอย่างน้้าเชื้อตามร้อยละของอสุจิที่เคลื่อนที่คือ กลุ่ม 1: น้อยกว่า 30 (16 ตัวอย่าง), กลุ่ม 2: 30 –
59 (14 ตัวอย่าง) และ กลุ่ม 3: ตั้งแต่ 60 ขึ้นไป (4 ตัวอย่าง) พบว่าปริมาณโปรตีนรวมใน SP ของแต่ละกลุ่มเท่ากับ
0.87±0.05, 1.11±0.06 และ 1.13±0.05 g/dL ตามล้าดับ โดยกลุ่มที่ 1 มีค่าต่้ากว่าของกลุ่มที่ 2 และ 3 (p<0.05) ค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบสเปียร์แมนของปริมาณโปรตีนรวมใน SP กับร้อยละของอสุจิที่เคลื่อนที่เท่ากับ 0.609
(p<0.05) การศึกษานี้แสดงให้เห็นว่าในช้างเอเชีย ปริมาณโปรตีนรวมใน SP มีความสัมพันธ์ทางบวกกับร้อยละของอสุจิ
ที่เคลื่อนที่

ABSTRACT
The correlations of total protein in seminal plasma (SP) with sperm motility were determined in Asian
elephant. Semen samples (n = 34) from 9 males were studied. There were difference (p<0.05) in the motile
sperm (mean±SE) (3.7±2.4 – 60.0±5.8 %) and SP total protein (0.70±0.04 – 1.20±0.07 g/dL) among males.
When semen samples were grouped according to the motile sperm as 1) <30 % (n = 16), 2) 30-59 % (n = 14)
and 3) 60 % (n = 4), the levels of SP total protein were 0.87±0.05, 1.11±0.06 และ 1.13±0.05 g/dL, respectively.
The SP total protein of group 1 was lower (p<0.05) than those of group 2 and 3. Spearman rank correlation
coefficient of SP total protein with the motile sperm was 0.609 (p <0.05). This study indicated that in Asian
elephant, SP total protein had positive correlation with sperm motility.
Keywords: total protein, seminal plasma, sperm motility, Asian elephant
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คานา
น้้าเชื้อประกอบด้วยอสุจิและน้้าเลี้ยงอสุจิ (seminal plasma; SP) โดย SP เป็นสิ่งคัดหลั่งจากอัณฑะ ท่อ
พักอสุจิ (epididymis) และต่อมช่วยสืบพันธุ์ (accessory sex glands) ประกอบด้วยสารหลายชนิด เช่น โปรตีน
สารให้พลังงาน และสารประกอบอินทรีย์ต่างๆ (Gurupriya et al., 2014; Juyena and Stelletta, 2012; Katila
and Kareskoski, 2006) ท้าหน้าที่เป็นสารอาหารและปกป้องอสุจิ ซึ่งในส่วนของโปรตีน พบว่าใน SP มีโปรตีน
มากกว่า 2,000 ชนิด ท้าหน้าที่ต่างๆ เช่น การจับกับ calcium ion, การต่อต้านเชื้อแบคทีเรีย, การเคลื่อนที่ รวมทั้ง
เอนไซม์ที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนที่และการเกิด capacitation ของอสุจิ (Jodar et al., 2017)
การศึกษาที่ผ่านมาพบว่า ช้างเอเชียส่วนใหญ่มีคุณภาพน้้าเชื้อต่้า โดยเฉพาะร้อยละของอสุจิที่เคลื่อนที่
(นิกร และคณะ 2544; O'Brien et al., 2013) ทั้งนี้ มีรายงานเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของร้อยละของอสุจิที่เคลื่อนที่
กับปริมาณโปรตีนรวมในน้้าเชื้อ ซึ่งมีทั้งแบบสัมพันธ์ทางบวก เช่น ในแกะ (Almadaly et al., 2016; Mahsud et
al., 2013) แบบสัมพันธ์ทางลบ เช่น ในกระบือ (Sharma et al., 2016) และแบบไม่มีความสัมพันธ์กัน เช่น ในคน
(Lay et al., 2001) ส่วนการศึกษาในช้างเอเชีย พบว่า น้้าเชื้อทีม่ ีร้อยละของอสุจิที่เคลื่อนที่สูงมีปริมาณโปรตีนรวม
ในน้้าเชื้อ (Thongtip et al., 2008) และในเลือด (Sajapitak et al., 2016) มากกว่าน้้าเชื้อที่มีร้อยละของอสุจิที่
เคลื่อนที่ต่้า
การศึกษานี้ มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของปริมาณโปรตีนรวมในน้้าเชื้อกับการเคลื่อนที่ของ
อสุจิ ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาอาจน้าไปประกอบการพิจารณาการจัดการด้านอาหาร ซึ่งอาจจะช่วยให้ช้างมี
คุณภาพน้้าเชื้อดีขึ้นต่อไป

อุปกรณ์และวิธีการ
ช้าง
ช้างเอเชียตัวผู้ 9 เชือก สุขภาพดี อายุ 20 – 35 ปี เลี้ยงอยู่ที่ ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย สถาบันคชบาลแห่งชาติ
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ จ. ล้าปาง ท้าการรีดเก็บน้้าเชื้อระหว่างเดือนมกราคม 2556 ถึงเดือนพฤษภาคม 2557
โดยท้ารีดเก็บน้้าเชื้อเฉลี่ยเดือนละ 1 ครั้ง ทั้งนี้ช้างตัวผู้ทั้งหมดไม่ได้ใช้ผสมพันธุ์กับตัวเมีย
การรีดเก็บน้าเชื้อและการประเมินคุณภาพน้าเชื้อ
การรีดเก็บน้้าเชื้อ ท้าโดยวิธีนวดส่วน ampullae ผ่านทางทวารหนัก (Schmitt and Hildebrandt, 1998)
ได้ตัวอย่างน้้าเชื้อทีไ่ ม่ปนเปื้อนปัสสาวะ จ้านวน 34 ตัวอย่าง ท้าการประเมินร้อยละของอสุจิที่เคลื่อนที่ไปข้างหน้า
ด้วยกล้องจุลทรรศน์ (phase contrast microscope) ก้าลังขยาย 100-400 เท่า ในการศึกษานี้ ใช้ร้อยละของอสุจิ
ที่เคลื่อนที่เป็นหลักในการประเมินคุณภาพน้้าเชื้อ
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การเก็บตัวอย่าง seminal plasma
หลังการประเมินร้อยละของอสุจิที่มีการเคลื่อนที่ ท้าการปั่นเหวี่ยง
น้้าเชื้อที่ 1600xg เป็นเวลา 20 นาที และดูดเฉพาะส่วน supernatant ซึ่ง
เป็นส่วน SP เก็บไว้ที่ -20 องศาเซลเซียส ก่อนน้าไปวิเคราะห์ความเข้มข้น
ของระดับโปรตีนรวมต่อไป
การตรวจวิเคราะห์ปริมาณโปรตีนรวม
การตรวจวิเคราะห์ปริมาณโปรตีนรวม ใช้เครื่องตรวจสารชีวเคมี
แบบอัตโนมัติ (ILab Aries, Instrumentation Laboratory, USA) ซึ่งเป็น
วิธีการ modified biuret reaction ที่อาศัยปฏิกิริยาระหว่าง peptide bonds
กับ Cu++ ions ในการเกิดสารประกอบมีสี ซึ่งจะเพิ่มการดูดกลืนแสงตาม
ระดับความเข้มข้นของโปรตีน (IL TestTM Total protein, Instrumentation
Laboratory, USA) ของโรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยา
เขตก้าแพงแสน จ. นครปฐม ท้าการตรวจวิเคราะห์ ปริมาณโปรตีนรวมเป็น
ช้างรายเชือก และข้อมูลที่ได้ น้ามาแบ่งเป็น กลุ่มน้้าเชื้อแยกตามร้อยละของ
อสุจิที่เคลื่อนที่ ได้แก่ กลุ่ม 1: น้อยกว่า 30, กลุ่ม 2: 30-59 และ กลุ่ม 3:
ตั้งแต่ 60 ขึ้นไป
การวิเคราะห์ทางสถิติ
การเปรี ย บเที ย บค่ า เฉลี่ ย ของร้ อ ยละของอสุ จิ ที่ เ คลื่ อ นที่ แ ละ
ปริมาณโปรตีนรวม ระหว่างช้างรายเชือก วิเคราะห์โดย one-way analysis
of variance และ Fisher's LSD multiple-comparison test การ
เปรียบเทียบความเข้มข้นของระดับโปรตีนรวม ระหว่างกลุ่มน้้าเชื้อแยกตาม
ร้อยละของอสุจิที่เคลื่อนที่ วิเคราะห์โดยวิธี Kruskal-Wallis และ Dunn's
tests
ความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นของระดับโปรตีนรวม กับร้อยละ
ของอสุจิที่เคลื่อนที่ วิเคราะห์โดยใช้ Spearman’s correlation ทั้งนี้การ
วิเคราะห์ทั้งหมดก้าหนดระดับนัยส้าคัญที่ p<0.05
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ผลและวิจารณ์ผลการทดลอง
ร้อยละของอสุจิที่เคลื่อนที่และปริมาณโปรตีนรวมใน SP ของช้างรายเชือก
ผลการศึกษาพบความแตกต่าง (p<0.05) ของร้อยละของอสุจิที่เคลื่อนที่ (3.7±2.4–60.0±5.8) และ
ปริมาณโปรตีนรวมใน SP (0.70±0.04 – 1.20±0.07 g/dL) ของช้างแต่ละเชือก (Table 1) อย่างไรก็ตาม ปริมาณ
โปรตีนรวมใน SP ของช้างเชือกที่มีร้อยละของอสุจิที่เคลื่อนที่สูงสุด (E6 – 1.07±0.03 g/dL) กับช้างเชือกที่มีร้อย
ละของอสุจิที่เคลื่อนที่ต่้าสุด (E9 – 0.90±0.11 g/dL) ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ
ปริมาณโปรตีนรวมใน SP แยกตามกลุ่มร้อยละของอสุจิที่เคลื่อนที่
ผลการศึกษาแสดงใน Table 2 โดยร้อยละของอสุจิที่เคลื่อนที่ (5.3±1.5 – 67.0±2.9) ของน้้าเชื้อแต่ละ
กลุ่มต่างกันอย่างชัดเจน (p<0.05) และปริมาณโปรตีนรวมใน SP ของกลุ่มที่ 1 (<30%) ต่้ากว่าของกลุ่มที่ 2 (3059%) และ กลุ่มที่ 3 (60%) อย่างมีนัยส้าคัญ (p<0.05) ในขณะที่กลุ่มที่ 2 และกลุ่มที่ 3 มีปริมาณโปรตีนรวมใน
SP ไม่ต่างกัน
Table 2 The concentrations of total protein in seminal plasma of Asian elephant semen samples with
different sperm motility (mean±SEM)
Parameters
30 %
16
5.3±1.5 a
0.87±0.05 a


No. ejaculates
Mean motility (%)
Total protein (g/dL)

Sperm motility
30 – 59 %
14
42.1±2.3 b
1.11±0.06 b

60 %
4
65.0±2.9 c
1.13±0.05 b


a,b,c – values in the same row were differ significantly (p<0.05).

ความสัมพันธ์ของปริมาณโปรตีนรวมใน SP กับการเคลื่อนที่ของอสุจิ
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของปริมาณโปรตีนรวมกับร้อยละของอสุจิที่เคลื่อนที่เท่ากับ 0.609 (p<0.05)
ซึ่งค่าสัมประสิทธิ์ที่ได้แสดงถึงความสัมพันธ์ทางบวกระหว่างปริมาณโปรตีนรวมใน SP กับร้อยละของอสุจิที่
เคลื่อนที่
ปริมาณโปรตีนรวมใน SP ของน้้าเชื้อช้างเอเชีย (0.70±0.04-1.20±0.07 g/dL) ในการศึกษานี้ ค่อนข้าง
สูงเมื่อเทียบกับที่รายงานก่อนหน้านี้ (0.63±0.04 g/dL ในช้างช่วงอายุ 23-43 ปี)(Thongtip et al., 2008) ซึ่งอาจ
เกิดจากอุปกรณ์และวิธีการที่ใช้ตรวจต่างกัน เมื่อเปรียบเทียบกับของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้้านมอื่นๆ เช่น โค (3.8
g/dL) แกะ (2.3-2.5 g/dL) แพะ (0.77-1.44 g/dL) กระบือ (5.74±0.18 g/dL) สุกร (3.7 g/dL) ม้า (0.95±0.04
g/dL) ลา (4.33±0.12 g/dL) อูฐ (2.2 g/dL) alpaca (4.0 g/dL) และ คน (3.01-4.68 g/dL) (Garner and Hafez,
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2000; Juyena and Stelletta, 2012; Kershaw-Young and Maxwell, 2012; Lay et al., 2001; Talluri et al.,
2017) อาจประมาณได้ว่าปริมาณโปรตีนรวมของน้้าเชื้อช้างเอเชีย มีค่าใกล้เคียงกับน้้าเชื้อของแพะและม้า
เนื่องจากคุณภาพน้้าเชื้อที่ตัวผู้หลั่งออกมาแต่ละครั้งมีความผันแปร จึงอาจเป็นผลให้ไม่สามารถชี้ชัดถึง
ความแตกต่างระหว่างช้างที่มีร้อยละของอสุจิเคลื่อนที่สูงกับช้างที่มีร้อยละของอสุจิเคลื่อนที่ต่้า โดยใช้ปริมาณ
โปรตีนรวมใน SP ได้ อย่างไรก็ตาม การแบ่งกลุ่มน้้าเชื้อตามร้อยละของอสุจิที่เคลื่อนที่ ท้าให้เห็นถึงความแตกต่าง
ของปริมาณโปรตีนรวมใน SP ได้ชัดเจนขึ้น โดยน้้าเชื้อที่มีร้อยละของอสุจิที่เคลื่อนที่สูง จะมีปริมาณโปรตีนรวมใน
SP มาก หรือเป็นความสัมพันธ์ทางบวก โดยมีค่า สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ 0.609 ซึ่งเท่าที่ทราบ เป็นข้อมูลที่
ยังไม่เคยมีการรายงานในช้างเอเชีย ทั้งนี้เมื่อเทียบกับแกะ ซึ่งมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ 0.728 (Mahsud
et al., 2013) และ 0.616-0.895 (Almadaly et al., 2016) จะมีค่าใกล้เคียงกัน
โปรตีนใน SP สร้างโดยเซลล์ของอัณฑะ ท่อพักอสุจิ และต่อมช่วยสืบพันธุ์ ซึ่งเป็นการท้างานปกติของ
ระบบสืบพันธุ์ ทั้งนี้ปัจจัยที่มีผลต่อการท้างานของระบบสืบพันธุ์โดยทั่วไป ดังตัวอย่างในสุกร จะมีทั้งปัจจัยของตัว
สัตว์เอง เช่น สายพันธุ์ อายุ ขนาดอัณฑะ ปัจจัยภายนอกเกี่ยวกับสภาพแวดล้อม เช่น อุณหภูมิ ความยาวช่วงแสง
และปัจจัยภายนอกที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ เช่น ความถี่ในการรีดเก็บน้้าเชื้อ อาหาร และสังคมแวดล้อม (Pinart
and Puigmulé, 2013) จากตัวอย่างดังกล่าว ปัจจัยที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการท้างานของระบบสืบพันธุ์หรือ
ปริมาณโปรตีนรวมในน้้าเชื้อ คือ การจัดการทางด้านอาหาร ซึ่งอาจช่วยให้คุณภาพน้้าเชื้อดีขึ้นได้ ซึ่งในกรณีของ
ช้าง จ้าเป็นต้องท้าการศึกษาเพิ่มเติม
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สาขาประมง

การใช้ แบคทีเรีย Bacillus spp. ในการควบคุมแบคทีเรีย Vibrio spp. ก่ อโรคขีข้ าว การ
เจริญเติบโตและการรอดตายของกุ้งขาวแวนนาไม (Litopenaeus vannamei) ในห้ องปฏิบัตกิ าร
Application of Bacillus spp. for Controlling Vibrio spp. Causing White Feces Syndrome, Growth
and Survival of white shrimp (Litopenaeus vannamei) in Laboratory Condition
พัณณิตา สุวานิชสุขสันต์ 1* นิติ ชูเชิด1 และ อิสริ ยา วุฒิสนิ ธุ์2
Pannita Suvanitsuksun1*, Niti Chuchird1 and Idsariya Wudtisin2

บทคัดย่ อ

การศึกษาผลของการใช้ แบคทีเรี ยกลุ่ม Bacillus spp. ต่อปริ มาณแบคทีเรี ย Vibrio spp. ก่อโรคขีข้ าว
การรอดตายและเจริ ญ เติบ โตของกุ้งขาวแวนไม (Litopenaeus vannamei) ท าการศึก ษาในห้ องปฏิ บัติ ก าร
ศูนย์ วิจัยธุรกิจเพาะเลี ้ยงสัตว์น ้า ภาควิชาชีววิทยาประมง คณะประมง ทาการทดลองโดยใช้ ถัง fiber glass ใน
การทดลอง จานวน 12 ถัง แบ่งเป็ น 4 ชุดการทดลอง โดยในแต่ละชุดการทดลองแบ่งออกเป็ น 3 ถัง คือ กลุ่ม
ควบคุม ให้ อาหารเม็ดสาเร็ จรู ปปกติ กลุ่มการทดลองที่ 1 ให้ แบคทีเรี ยกลุ่ม Bacillus spp. ในรู ปแบบผงละเอียด
ผสมอาหารในอัตราส่วน 2 กรัมต่ออาหารกุ้ง 1 กิโลกรัม กลุ่มการทดลองที่ 2 ให้ แบคทีเรี ยกลุ่ม Bacillus spp.ใน
รู ปแบบผงละเอียด ผสมอาหารในอัตราส่วน 4 กรัมต่ออาหารกุ้ง 1 กิโลกรัม และกลุม่ การทดลองที่ 3 ให้ แบคทีเรี ย
กลุ่ม Bacillus spp.ในรู ปแบบผงละเอียด ผสมอาหารในอัตราส่วน 6 กรัมต่ออาหารกุ้ง 1 กิโลกรัม แล้ วเคลือบ
ด้ วยน ้ามันปลาหมึก หลังจากเลี ้ยงเป็ นระยะเวลา 30 วัน พบว่าในลาไส้ ของกุ้งชุดทดลองที่ 1, 2 และ 3 มีปริ มาณ
เชื อ้ แบคที เรี ย Vibrio spp. เฉลี่ ย 12.48±3.00×106, 4.13±0.27 ×106 และ 0.72±0.51×106 CFU/มิ ล ลิ ลิ ต ร
ตามลาดับ ซึง่ ต่ากว่ากลุ่มควบคุมที่มีปริ มาณแบคทีเรี ย 22.57±3.01 ×106 CFU/มิลลิลิตร อย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิติ (P<0.05) และพบว่ากลุม่ ทดลองที่ผสม Bacillus spp. ในอาหารมีสายพันธุ์ของเชื ้อก่อโรค Vibrio spp. น้ อย
กว่ากลุ่มควบคุม ส่วนน ้าหนักเฉลี่ยที่เพิ่มขึน้ ของกุ้งขาวแวนนาไมในกลุ่มการทดลองที่ 3 มีค่าเท่ากับ1.42±0.78
กรั ม ซึ่งมีความแตกต่างทางสถิ ติจากกลุ่มควบคุม กลุ่ม 1 และ 2 ซึ่งมีค่าเท่ากับ 0.80±0.53, 0.58±0.57 และ
0.51±0.35 กรัม ตามลาดับ และอัตรารอดตายของกุ้งขาวแวนนาไมในกลุม่ ทดลองที่ 1, 2 และ3 มีคา่ เท่ากับร้ อย
ละ 35.56±5.09, 43.33±3.33 และ 48.89±5.09 ตามลาดับ ซึง่ มีความแตกต่างทางสถิติกบั กลุ่มควบคุมที่มีอตั รา
รอดตายร้ อยละ 24.44±6.94 (P<0.05)

ABSTRACT

Effect of Bacillus spp. on Vibrio spp. causing white feces syndrome, survival and growth of
Litopenaeus vannamei was studied under laboratory condition. Twelve tanks were used and divided
into 4 groups with 3 replicates per group. Control group, shrimp was fed with pelleted feed without
Bacillus spp. Group1, shrimp were fed with pelleted feed mixed with Bacillus spp. powder at 2 g/kg
of feed. Group2, shrimp were fed pelleted feed mixed with Bacillus spp. powder at 4 g/kg of feed.
And in group3, shrimp were fed with pelleted feed mixed with Bacillus spp. powder at 6 g/kg of feed
before coating with squid paste. After 30 day feeding trial, the average Vibrio spp. count in shrimp
intestine of treatment group (group1, group2 and group3) were 12.48±3.00×106, 4.13±0.27 ×106 and
0.72±0.51×106 CFU/ml respectively, significantly lower than that of the control group (22.57±3.01 ×106
CFU/ml) (P<0.05). The treatment group mix with Bacillus spp. had lower number of Vibrio spp. than
that control group. The average increase body weight of shrimp in treatment group3 was 1.42±0.78 g
show highest significantly different (P<0.05) than (control group, group1 and group2) was 0.80±0.53
g, 0.58±0.57 g and 0.51±0.35 g respectively. The average survival rate of shrimp in treatment group1,
group2 and group3 was 35.56% , 43.33% and 48.89% respectively and control group was 24.44%
with significantly different (P<0.05).
Keywords: Bacillus spp., Vibrio spp. and Litopenaeus vannamei
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คานา
กุ้งขาวแวนนาไม (Litopenaeus vannamei) เป็ นสัตว์นา้ เศรษฐกิจที่มีการส่งออกและมูลค่ามากชนิ ด
หนึ่งของไทยเนื่องจากกุ้งขาวแวนนาไมเป็ นกุ้งที่มีการพัฒนาสายพันธุ์ให้ โตเร็ ว เลี ้ยงง่าย สามารถเลี ้ยงในอัตรา
ความหนาแน่นสูงได้ เกษตรกรจึงนิยมเลี ้ยงกุ้งสายพันธุ์นี ้กันอย่างแพร่ หลายโดยเลี ้ยงที่อตั ราความหนาแน่นสูง มี
การให้ อาหารในปริ มาณมาก จึงส่งผลให้ เกิดการสะสมของของเสียภายในบ่อในปริ มาณมาก จนส่งผลกระทบทา
ให้ ค่าคุณภาพน ้าในบ่อเลี ้ยงเสื่อมโทรมลง มีปริ มาณแอมโมเนียในบ่อเพิ่มขึ ้น ปริ มาณออกซิเจนละลายน ้าลดลง
ทาให้ ก้ งุ อ่อนแอ ป่ วยและตายจากการติดเชื ้อแบคทีเรี ยก่อโรคต่างๆ โดยเฉพาะการติดเชื ้อแบคทีเรี ยก่อโรคขี ้ขาว
ซึง่ มีรายงานว่ามีสาเหตุมาจากเชื ้อแบคทีเรี ยกลุ่ม Vibrio spp. และกาลังเป็ นปั ญหาที่สาคัญต่ออุตสาหกรรมการ
เลี ้ยงกุ้งของไทยในปั จจุบัน ( ชลอ และ พรเลิศ, 2547 ; มณฑกานต์ ,2557) เมื่อกุ้งตายจากการติดเชื ้อแบคทีเรี ย
ส่งผลให้ เกษตรกรบางรายหันมาแก้ ปัญหาโดยนายาปฏิชีวนะมาผสมอาหารให้ ก้ ุงกินโดยหวังว่าจะสามารถลด
การตายของกุ้งได้ แต่สดุ ท้ ายกลับทาให้ เกิดปั ญหายาปฏิชีวนะตกค้ างในเนื ้อเยื่อกุ้ง และทาให้ เกิดปั ญหาเชื ้อดื ้อยา
ปฏิชีวนะในกุ้งที่เลี ้ยง จนส่งผลร้ ายต่อผู้บริ โภค (วลัยพร, 2544) และเป็ นเงื่อนไขสาคัญในการกีดกันทางการค้ า
ของประเทศผู้ซื ้อกุ้งหลายประเทศในปั จจุบนั
จากสาเหตุดงั กล่าวข้ างต้ นจึงมีความพยายามลดการใช้ สารปฏิชีวนะและสารเคมีในอุตสาหกรรมการ
เลี ้ยงกุ้งขาวแวนนาไม ในปั จจุบนั มีการหลีกเลี่ยงการใช้ สารปฏิชีวนะ เช่นการใช้ กรดอินทรี ย์ และการนาจุลินทรี ย์ที่
เป็ นโพรไบโอติกมาใช้ ในการเพาะเลี ้ยงกุ้งเพื่อควบคุมสิ่งแวดล้ อมภายในบ่อเลี ้ยงกุ้ง (มณจันทร์ , 2540) การใช้ โพร
ไบโอติก ในอาหารกุ้งเพื่ อปรั บ สมดุลย์ ของจุลิ นทรี ย์ ในระบบทางเดิน อาหาร ส่งผลต่อการเจริ ญ เติบโตของกุ้ง
จุลินทรี ย์บางชนิดสร้ างสารเพื่อช่วยกระตุ้นภูมิค้ มุ กัน บางชนิดเข้ าไปแย่งอาหารหรื อแย่งพืน้ ที่ ยึดเกาะติดที่ผนัง
ลาไส้ จากจุลินทรี ย์ที่ก่อให้ เกิดโรคในกุ้งได้ การเลือกจุลินทรี ย์เพื่อใช้ ในการเลี ้ยงกุ้งนันควรเป็
้
นจุลินทรี ย์ที่ก่อให้ เกิด
โรคในกุ้ง (non pathogen) และไม่ควรเป็ นจุลิ น ทรี ย์ที่ มีกิจ กรรมแล้ วสร้ างสารพิ ษ หรื อสามารถเจริ ญ ได้ ดี ใน
สภาพแวดล้ อมที่ แตกต่างกันมากในบ่อเลีย้ ง โดยจุลินทรี ย์ ที่ดีต้องมีความสามารถในการยับยัง้ การเจริ ญ ของ
สิ่งมีชีวิตที่ก่อให้ เกิดโรคได้ โดยการแย่งอาหารและที่อยู่ หรื อยับยังการหลั
้
ง่ เอนไซม์ออกมาภายนอกเซลล์ และมี
ความสามารถในการเปลี่ยนสารพิษให้ น้อยลงหรื อไม่มีสารพิษ (วลัยพร, 2544) การใช้ จลุ ินทรี ย์สกุล Bacillus เพื่อ
เป็ นโพรไบโอติกให้ ได้ ผลดีที่สดุ ก็ตอ่ เมื่อได้ รับจุลินทรี ย์ผ่านทางการกินเข้ าสูภ่ ายในระบบทางเดินอาหาร ต้ องรอด
ชีวิต ยึดเกาะกับเยื่อบุภายในอวัยวะต่างๆ และแข่งขันกันเจริ ญเติบโตกับ จุลินทรี ย์ประจาถิ่น มีการเพิ่มปริ มาณ
และผลิตสารเคมีที่เป็ นประโยชน์ ในปั จจุบันนี น้ ิยมนาแบคทีเรี ยสกุล Bacillus มาใช้ ในการควบคุมคุณภาพนา้
และใช้ ในการบ าบัดพื น้ บ่ อ (van Rijn et al., 1995., van Rijn and Nussinovitch, 1997; Queiroz and Boyd,
1998)
การศึกษาครัง้ นี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อต้ องการศึกษาผลของแบคทีเรี ยสกุล Bacillus spp. 4 สายพันธุ์ ซึง่ แยก
ได้ จากถั่วหมักในภาคเหนื อของประเทศไทยในการควบคุมแบคทีเรี ย Vibrio spp. ก่อโรคขีข้ าว การรอดตายและ
เจริ ญ เติบโตของกุ้งขาวแวนไมในห้ องปฏิ บัติการ โดยผลที่ ได้ จากการทดลองนี ส้ ามารถนามาประยุกต์ ใช้ ในการ
แก้ ปัญหาโรคขี ้ขาวในฟาร์ มเลี ้ยงกุ้งขาวแวนนาไมของไทยต่อไป
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อุปกรณ์ และวิธีการทดลอง
1. การเตรี ยมแบคทีเรี ยกลุ่ม Bacillus spp.
จุลิ น ทรี ย์ ก ลุ่ม Bacillus spp. ที่ ใช้ ในการศึกษาครั ง้ นี เ้ ป็ นจุลิ น ทรี ย์ที่ แ ยกมาจากถั่วหมัก ทางภาคเหนื อของ
ประเทศไทย ประกอบไปด้ วยสายพัน ธุ์ Bacillus subtilis subsp. subtilis, Bacillus amyloliquefaciens subsp.
plantarum, Bacillus licheniformis และ Bacillus methylotrophicus โดย อ.ดร.วิเชี ยร ยงมานิ ตชัย ภาควิชาจุล
ชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยการจาแนกสายพันธุ์ด้วยวิธี PCR–based technique
ซึง่ เป็ นแบคทีเรี ยที่เก็บรักษาในรู ปผงละเอียด (lyophilized) และมีปริ มาณแบคทีเรี ยทัง้ หมดไม่น้อยกว่า 1.0×1010
CFU/kg
2. แผนการทดลอง
การศึกษาใช้ ก้ ุงขาวแวนนาไม ขนาดประมาณ 5-6 กรัม จากบ่อเลี ้ยงของเกษตรกรซึ่งเป็ นกุ้งป่ วยที่ แสดง
อาการของโรคขี ้ขาว คือพบขี ้ขาวลอยตามผิวน ้า มีก้ งุ อ่อนแอตายในยอพบการติดเชื ้อแบคทีเรี ย Vibrio spp. จานวน
มากในตับและเลือดกุ้ง จากฟาร์ มในจังหวัดฉะเชิงเทรา มาเลี ้ยงในห้ องปฏิบตั ิการศูนย์วิจยั ธุรกิจเพาะเลี ้ยงสัตว์นา้
ภาควิชาชีววิทยาประมง เมื่อเริ่ มศึกษาได้ ทาการวัดความยาวและชัง่ น ้าหนักกุ้ง โดยสุ่มกุ้งมาปล่อยลงเลี ้ยงในแต่ละ
ถังที่อตั ราความหนาแน่น 30 ตัวต่อถัง (60 ตัวต่อตารางเมตร) เลี ้ยงกุ้งขาวทัง้ 4 กลุ่ม จานวน 3 ซ ้า เป็ นระยะเวลา
30 วัน โดยทาการชัง่ น ้าหนัก นับอัตรารอดและเปลี่ยนถ่ายน ้าทุก 10 วัน ซึง่ ก่อนเปลี่ยนถ่ายน ้าจะวิเคราะห์คณ
ุ ภาพ
น ้าโดยใช้ ถงั fiber glass ขนาด 500 ลิตร จานวน 12 ถัง โดยในแต่ละชุดการทดลองแบ่งออกเป็ น 3 ถัง คือ ชุดการ
ทดลองที่ 1 ให้ อาหารเม็ดสาเร็ จรู ปปกติ (ชุดควบคุม) ชุดการทดลองที่ 1 ให้ แบคทีเรี ยกลุม่ Bacillus spp. คลุกผสม
อาหารในอัตราส่วน 2 กรัมต่ออาหารกุ้ง 1 กิโลกรัม ชุดการทดลองที่ 2 ให้ แบคทีเรี ยกลุ่ม Bacillus spp. คลุกผสม
อาหารในอัตราส่วน 4 กรัมต่ออาหารกุ้ง 1 กิโลกรั ม และชุดการทดลองที่ 3 ให้ แบคทีเรี ยกลุ่ม Bacillus spp. คลุก
ผสมอาหารในอัตราส่วน 6 กรัมต่ออาหารกุ้ง 1 กิโลกรัม เป็ นระยะเวลา 30 วัน
3. ผลของการใช้ แบคทีเรี ยกลุ่ ม Bacillus spp.ในการควบคุ มแบคทีเรี ย Vibrio spp. ก่ อโรคขีข้ าวใน
ลาไส้ ก้ ุงขาวแวนนาไม
การวัดปริ มาณแบคทีเรี ย Vibrio spp. และปริ มาณแบคทีเรี ยรวมในลาไส้ ก้ งุ ขาวแวนนาไม จะเก็บข้ อมูลที่
30 วัน ในแต่ละชุดทดลองและชุดควบคุมจะทาการสุ่มกุ้งชุดละ 10 ตัว โดนการนาลาไส้ ก้ งุ ขาวในแต่ละการทดลอง
มาชัง่ น ้าหนักให้ ได้ 1 กรัม แล้ วนาไป homogenizer ซึ่งภายในบรรจุนา้ เกลือ 1.5% ปริ มาตร 100 ไมโครลิตร แบ่ง
สารละลายออกเป็ น 2 ส่วน ส่วนแรกนาไปวิเคราะห์จานวนเชื ้อแบคทีเรี ยสกุล Vibrio บนอาหารเลี ้ยงเชื ้อ TCBS ด้ วย
วิธีการ spread plate บ่มที่ อุณ หภูมิ 35 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 24 ชั่วโมง ส่วนที่ 2 นาไปนับจานวนแบคที เรี ย
ทังหมดบนอาหารเลี
้
้ยงเชื ้อ NA ด้ วยวิธีการ spread plate ที่มีการเติมเกลือลงในอาหารเลี ้ยงเชื ้อ 1.5% นาไปบ่มที่
35 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 24 ชัว่ โมง ทาการแยกโคโลนีที่เกิดขึ ้นบนอาหาร เลี ้ยงเชื ้อ NA นาไป cross streak จน
ได้ โคโลนีเดี่ยว แล้ วใช้ ลูปเขี่ยโคโลนีเดี่ยวของแบคทีเรี ยที่เจริ ญบน NA จานวน 1–2 โคโลนี มาเลี ้ยงในอาหาร NB
(Nutrient Broth) ที่เติมเกลือ 1.5 เปอร์ เซ็นต์ เลี ้ยงเชื ้อที่อณ
ุ หภูมิ 35 องศาเซลเซียส ระยะเวลา 96 ชัว่ โมง บนเครื่ อง
เขย่าสาร เมื่อครบ 96 ชัว่ โมง เก็บเชื ้อจากอาหารเหลว NB เพื่อนาไปจาแนกดูแบคทีเรี ย Bacillus spp. ที่มีในลาไส้
กุ้งขาว โดยการใช้ ชดุ API 50 CHB
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4. ผลของการใช้ แบคที เ รี ย กลุ่ ม Bacillus spp. ในการควบคุ ม แบคที เ รี ย Vibrio spp. การ
เจริญเติบโตและการรอดตายของกุ้งขาวแวนไม
เก็บข้ อมูลน ้าหนักในวันเริ่ มต้ นการทดลอง และวันที่ 30 โดยในแต่ละถังการทดลองสุม่ กุ้งขึ ้นมาชัง่ ถังละ
10 ตัว โดยใช้ ตาชัง่ ดิจิตอล 2 ตาแหน่ง แล้ วบันทึกผลเพื่อวัดการเจริ ญเติบโต ส่วนอัตรารอดจะคานวณตามสูตร
ดังนี ้
อัตรารอดตาย (ร้ อยละ) = จานวนกุ้งที่รอดชีวิต × 100
จานวนกุ้งทังหมดที
้
่เลี ้ยง
5. การวิเคราะห์ ข้อมูลทางสถิติ
นาข้ อมูลปริ มาณเชื ้อแบคทีเรี ย Vibrio spp. และปริ มาณเชื ้อแบคทีเรี ยรวม ในลาไส้ ก้ งุ น ้าหนักที่เพิ่มขึ ้น
และอัตรารอดตาย เมื่อทาการทดลองครบ 30 วันของในแต่ละการทดลอง มาคานวณค่าเฉลี่ยและวิเคราะห์ความ
แตกต่างระหว่างกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง โดยใช้ วิธีวิเคราะห์ความแปรปรวน (Analysis of Variance) และ
เปรี ยบเที ยบความแตกต่างของค่าเฉลี่ ยระหว่างชุดการทดลองโดยวิธี Duncan’s New Multiple Range Test
(DMRT) ที่ระดับความเชื่อมัน่ 95 เปอร์ เซ็นต์ ด้ วยโปรแกรมสาเร็ จรู ปทางสถิติ SPSS version 17.0

ผลและวิจารณ์ ผล
1. ผลของแบคทีเรี ยกลุ่ ม Bacillus spp. ต่ อการควบคุ ม แบคทีเรี ย Vibrio spp. ที่ก่อโรคขีข้ าวใน
ลาไส้ ก้ ุงขาวแวนนาไม
ผลการศึกษาปริ มาณเชื ้อ Vibrio spp. ในลาไส้ ก้ งุ ขาวแวนนาไมแสดงไว้ ใน (Figure 1) พบว่าในลาไส้ ก้ ุง
ขาวแวนนาไมมีปริ มาณเชือ้ Vibrio spp. ในกลุ่มควบคุม และกลุ่มที่ผสม Bacillus spp. ในอัตราส่วน 2 กรัมต่อ
อาหาร 1 กิ โลกรั ม มี ค่ าเท่ ากับ 22.57±3.01 ×10 6 CFU/gm และ 12.48±3.00 ×10 6 CFU/gm ตามล าดับ ซึ่ง
แตกต่างอย่างมีนัยสาคัญ ทางสถิติ (p<0.05) กับกลุ่มผสม Bacillus spp. ในอัตราส่วน 4 กรั ม และ 6 กรั มต่อ
อาหาร 1 กิโลกรัม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.13±0.27 ×106 CFU/gm และ 0.72±0.51 ×106 CFU/gm ตามลาดับ และ
จากการจาแนกชนิดของแบคทีเรี ยที่พบในลาไส้ ก้ ุงขาวพบว่าในกลุ่มการทดลองที่ให้ อาหารผสมแบคทีเรี ยกลุ่ม
Bacillus spp. มี ส ายพั น ธุ์ เชื อ้ ก่ อ โรคของ Vibrio spp. น้ อยกว่า กลุ่ ม ควบคุ ม ซึ่ง การศึ ก ษานี ท้ าให้ ทราบว่ า
แบคที เรี ย Bacillus spp. ทัง้ 4 สายพัน ธุ์ คือ Bacillus subtilis subsp. subtilis, Bacillus amyloliquefaciens
subsp. plantarum, Bacillus licheniformis และ Bacillus methylotrophicus มีความสามารถในการควบคุม
แบคทีเรี ย Vibrio spp. ก่อโรคขี ้ขาวในลาไส้ ก้ งุ ขาวแวนนาไมได้ และแบคทีเรี ยกลุม่ Bacillus spp. ทัง้ 4 สายพันธุ์
ที่ใช้ ในการศึกษานี ้ เป็ นแบคทีเรี ยกลุ่มที่สร้ างสปอร์ ทาให้ สอดคล้ องกับการศึกษาของ ปาจรี ย์ (2554) ที่รายงาน
ผลของแบคทีเรี ยที่สร้ างสปอร์ กลุม่ Bacillus spp. 4 สายพันธุ์ ได้ แก่ Bacillus velezensis, B.amyloliquifaciens,
B. subtilis, B. megaterium และกลุ่มแบคทีเรี ยที่ไม่สร้ างสปอร์ คือ Brevibacillus parabrevis ในการยับยังเชื
้ ้อ
Vibrio harveyi ในระยะเวลา 48 ชัว่ โมง โดยการดู inhibition effect แสดงให้ เห็นว่าการใช้ Bacillus spp. 4 สาย
พั น ธุ์ ร่ ว มกัน สามารถยับ ยั ง้ เชื อ้ Vibrio harveyi ได้ สู งกว่ า แบคที เรี ย กลุ่ ม ที่ ไม่ ส ร้ างสปอร์ คื อ Brevibacillus
parabrevis อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (p<0.05) เนื่องจากแบคทีเรี ยกลุ่ม Bacillus spp. มีความสามารถในการ
ยึดเกาะเยื่อบุผิวภายในทางเดินอาหารและไปแย่งที่อยู่ของแบคทีเรี ยก่อโรคทาให้ ไม่สามารถอาศัยในลาไส้ ได้ อีก
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ทัง้ Bacillus spp.เป็ นจุลิน ทรี ย์ที่ มีความสามารถในการสร้ างสารปฏิ ชี วนะBacteriocin ซึ่งมีคุณ สมบัติยับ ยัง้
แบคทีเรี ยทังแกรมบวกและแกรมลบ
้
(Jack et al., 1995)
จากการศึกษาปริ มาณแบคทีเรี ยรวมในลาไส้ ก้ งุ ขาวแวนนาไม พบว่าปริ มาณแบคทีเรี ยรวมในลาไส้ ของ
กลุ่มควบคุม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 9.14±1.23 ×108 CFU/gm ไม่แตกต่างกับปริ มาณแบคทีเรี ยรวมในลาไส้ ของกุ้งที่
ได้ รับ Bacillus spp. ในอัตรา 2 กรั มต่ออาหาร 1 กิโลกรั ม ซึ่งมีค่าเท่ากับ 6.29±2.24×108 CFU/gm อย่างไรก็
ตามปริ มาณแบคทีเรี ยรวมในลาไส้ ของกุ้งในกลุ่มควบคุมมีความแตกต่างทางสถิติ (p<0.05) กับกลุ่มทดลองที่
ได้ รับ Bacillus spp. ในอัตราส่วน 4 กรั มต่ออาหาร 1 กิ โลกรั ม และ 6 กรั มต่ออาหาร 1 กิโลกรั ม ซึ่งมีปริ มาณ
แบคที เรี ย รวมเท่ า กั บ 4.39±2.14 ×10 8 CFU/gm และ 3.43±2.18 ×10 8 CFU/gm ตามล าดั บ ดั ง แสดงใน
(Figure 2)
Total vibrio (106) CFU/gm
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Figure 1: Total number of Vibrio spp. count at 30 days of feeding with different diet. Each value is
mean±SD. Means with different letter superscripts are significantly different (P>0.05).
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Figure 2: Total number of bacteria count at 30 days of feeding with different diet. Each value is
mean±SD. Means with different letter superscripts are significantly different (P>0.05).
Table 1: Species of bacteria found in the intestine of experimental shrimp. (using API 50 CHB test kit)
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without Bacillus spp.
(control group)

Bacillus subtilis
Bacillus B. pumilus
spp. B. licheniformis
B.methylotrophicus
Vibrio
spp.

Vibrio cholera
V.parahaemolyticus
V.fluvialis
v.alginolyticus

Bacillus spp. at
2 g/Kg of feed

Bacillus spp. at
4 g/Kg of feed
B. subtilis
B. subtilis
B.amyloliquefaciens
B.amyloliquefaciens
B.methylotrophicus
B.licheniformis
B.coagulans
B.methylotrophicus
B.firmus

Bacillus spp. at
6 g/Kg of feed
B. subtilis
B.amyloliquefaciens
B. licheniformis
B. methylotrophicus
B.megaterium

V. cholera
V.parahaemolyticus V.parahaemolyticus
V.parahaemolyticus
V.fluvialis
V.fluvialis
V.harveyi
v.mimicus
V.harveyi
V. mimicus

2. ผลของแบคทีเรี ยกลุ่ม Bacillus spp. ต่ อการเจริญเติบโตและการรอดตายของกุ้งขาวแวนนาไม
การศึกษาผลของแบคทีเรี ยกลุ่ม Bacillus spp. ต่อการเจริ ญเติบโตและการรอดตายของกุ้งขาวแวนนา
ไมที่ 30 วัน พบว่ากุ้งขาวแวนนาไมกลุม่ ที่ได้ รับอาหารผสม Bacillus spp. ในอัตรา 6 กรัมต่ออาหาร 1 กิโลกรัม มี
น ้าหนักเฉลี่ยเพิ่มขึ ้นสูงกว่าอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (p<0.05) กับกลุ่มควบคุม กลุ่มที่ได้ รับอาหารผสมอัตรา 2
กรัม และ 4 กรัมต่ออาหาร 1 กิโลกรัม ดังแสดงใน (Table 2)
Table 2: The average increase body weight of Litopeneaus vannamei at 30 days of feeding with
different diet.
Group

Increased body weight (g)

without Bacillus spp. (control group)
Bacillus spp. at 2 g/Kg of feed
Bacillus spp. at 4 g/Kg of feed
Bacillus spp. at 6 g/Kg of feed

0.80±0.53b
0.58±0.57b
0.51±0.35b
1.42±0.78a

Mean values with different superscripts are significantly different (P>0.05)
การศึกษาผลของแบคทีเรี ยกลุ่ม Bacillus spp. ต่อการรอดตายของกุ้งขาวแวนนาไมพบว่าเมื่อครบ 30
วัน อัตรารอดตายเฉลี่ยกลุม่ ควบคุมมีอตั ราการรอดตายเฉลี่ยเท่ากับร้ อยละ 24.44±6.94 ต่ากว่าอย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิติ (p<0.05) กับกลุ่มที่ได้ รับอาหารผสม Bacillus spp. ในอัตรา 2, 4 และ 6 กรัมต่ออาหาร 1 กิโลกรัม ซึง่
มีคา่ เท่ากับร้ อยละ 35.56±5.09, 43.33±3.33 และ 48.89±5.09 ตามลาดับ ดังแสดงใน (Figure 3)
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Figure 3: The survival rate of Litopeneaus vannamei at 30 days of feeding with different diets. Each
value is mean±SD. Means with different letter superscripts are significantly different (P>0.05).
ผลการศึกษาปริ มาณแบคทีเรี ย Vibrio spp. ในลาไส้ ก้ ุง ทาให้ ทราบว่าแบคทีเรี ย กลุ่ม Bacillus spp. มี
ปริ มาณของเซลล์จานวนมาก ส่งผลให้ แบคทีเรี ย Vibrio spp. ที่อยู่ในลาไส้ ไม่มีที่ยดึ เกาะทาให้ ปริ มาณแบคทีเรี ย
Vibrio spp. ลดน้ อยลง อีกทัง้ Bacillus subtilis ยังมีความสามารถในการสร้ างกรดแลคติกออกมา ซึ่งช่วยปรั บ
สภาพพี เอชในทางเดิ น อาหารให้ ไม่ เหมาะสมต่ อ แบคที เรี ย ก่ อ โรค Vibrio spp. และผลิ ต สารแบคที ริ โอซิ น
(bacteriocin) เพื่อช่วยในการยับยังเชื
้ ้อก่อโรคภายในลาไส้ ก้ งุ (Ali, 2006) ทังนี
้ ้ยังสอดคล้ องกับ Moriaty (1998)
ที่ ศึ ก ษาว่า Bacillus spp. ที่ ใ ช้ ใ นบ่ อ เลี ย้ งกุ้ งและใช้ เป็ นโพรไบโอติ ก เพื่ อ ควบคุ ม ปริ ม าณ Vibrio spp. โดย
ทาการศึกษาเปรี ยบเที ยบในฟาร์ มที่ ป ระเทศอินเดีย ซึ่งประสบปั ญ หาเกี่ ยวกับโรคเรื องแสงที่ มีสาเหตุมาจาก
Vibrio spp. ในฟาร์ มที่มีการใช้ Bacillus spp. ตลอดการเลี ้ยงจะช่วยลดอัตราการตายและการเกิดโรคเรื องแสง
ได้ นอกจากนี ย้ ังมีรายงานการใช้ แบคทีเรี ยกลุ่มสร้ างสปอร์ ในการผสมอาหารให้ ก้ ุงกิ นในอัตราส่วน 2 กรั มต่อ
อาหารกุ้ง 1 กิโลกรัม ในจังหวัดจันทบุรีเป็ นระยะเวลา 90 วัน พบว่าสามารถทาให้ ปริ มาณเชื ้อก่อโรค Vibrio spp.
ลดลงและอัตรารอดบ่อทดลองเท่ากับ 81.73% ซึง่ สูงกว่าบ่อควบคุม (ปาจรี ย์, 2554)

สรุป
จากผลการศึก ษาครั ง้ นี พ้ บว่า การให้ อ าหารส าเร็ จ รู ป ผสมกับ Bacillus spp. ทัง้ 4 สายพัน ธุ์ ได้ แ ก่
Bacillus subtilis subsp. subtilis, Bacillus amyloliquefaciens subsp. plantarum, Bacillus licheniformis
และ Bacillus methylotrophicus เป็ นระยะเวลา 30 วัน สามารถควบคุมปริ มาณแบคทีเรี ย Vibrio spp. ซึ่งเป็ น
สาเหตุก่อโรคขี ้ขาวในลาไส้ ได้ เพิ่มอัตราการเจริ ญเติบโตและอัตรารอดตายของกุ้ง โดยปริ มาณการใช้ จุลินทรี ย์
ผสมอาหารในอัตราส่วนไม่น้อยกว่า 6 กรัม ต่ออาหารกุ้งสาเร็ จรู ป 1 กิโลกรัม ให้ ผลลัพธ์ดีที่สดุ
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คุณลักษณะของแบคทีเรียโปรไบโอติกส์ Bacillus spp. และประสิทธิภาพในการควบคุมเชือ้
แบคทีเรี ย Vibrio parahaemolyticus สายพันธุ์ท่ กี ่ อให้ เกิดโรค AHPND
Characterization of Probiotic Bacillus spp. and Their Efficiency in Controlling of
Vibrio parahaemolyticus (AHPND strain)
วีรสันต์ คิวเจริญ1* ชุมพล ศรี ทอง2 และ ประพันธ์ศกั ดิ์ ศีรษะภูม1ิ
Werasan Kewcharoen1*, Chumphon Srithong2 and Prapansak Srisapoome1

บทคัดย่ อ
ในปั จจุบนั เป็ นที่ทราบกันดีวา่ โรคที่เกิดจากแบคทีเรี ยได้ สง่ ผลกระทบต่อการเพาะเลี ้ยงกุ้งขาวแวนนาไมในหลาย
พื น้ ที่ ทั่ ว โลก โดยเฉพาะแบคที เ รี ย Vibrio parahaemolyticus สายพั น ธุ์ ที่ ก่ อ ให้ เกิ ด โรค Acute hepatopacreatic
necrosis disease (VPAHPND) การศึกษาในครัง้ นี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อค้ นหาแบคทีเรี ย Probiotics ที่สามารถควบคุมเชื ้อก่อ
โรคดังกล่าวได้ โดยศึกษาคุณ ลักษณะของแบคที เรี ย กลุ่ม Bacillus ที่แยกได้ จากฟาร์ ม กุ้งภายในประเทศไทยโดยใช้
คุ ณ ลั ก ษณะทางชี ว เคมี แ ละล าดั บ นิ ว คลี โ อไทด์ ข องยี น 16S rRNA ซึ่ ง พบว่ า ประกอบด้ วย Bacillus pumilus,
B. amyloliquefaciens/B. lentus และ B. subtilis จากการศึ ก ษาในครั ง้ นี พ้ บว่ า แบคที เ รี ย ทั ง้ สามชนิ ด สามารถ
เจริ ญ เติบโตได้ ในอุณหภูมิ 25 ถึง 40ºC นอกจากนี ้ B. pumilus และ B. subtilis สามารถเจริ ญเติบโตได้ ในสภาวะที่มี
ความเค็มตังแต่
้ 0 ถึง 50 ส่วนในพันส่วน (ppt) ยกเว้ น B. amyloliquefaciens/B. lentus ที่ไม่สามารถเจริ ญเติบโตได้ ใน
สภาวะที่มีความเค็ม 50 ppt และยังพบว่า B. pumilus และ B. subtilis มีความสามารถในการเจริ ญเติบโตได้ ในสภาวะที่
มี pH ระหว่าง 5 ถึง 9 อีกด้ วย ยกเว้ น B. amyloliquefaciens/B. lentus ที่ไม่สามารถเจริ ญเติบโตได้ ในสภาวะที่มี pH
เท่ ากับ 9 และจากการศึ ก ษาประสิท ธิ ภ าพในการควบคุม เชื อ้ VPAHPND ด้ ว ยวิ ธี Co-culture system และ Dot-spot
method พบว่า B. subtilis มีประสิทธิภาพสูงสุดในการควบคุมการเจริ ญเติบโตของเชือ้ VPAHPND มากกว่า B. pumilus
และ B. amyloliquefaciens/B. lentus ที่ให้ ผลที่ไม่แน่นอนในการควบคุมเชื ้อแบคทีเรี ย VPAHPND

ABSTRACT

To date, diseases caused by bacteria greatly damage the culture of the Pacific white leg
shrimp (Litopenaeus vannamei) world wide, particular Vibrio parahaemolyticus the causative agent of
acute hepatopacreatic necrosis disease (VPAHPND). The aim of the current study was to characterize
effectively probiotic Bacillus bacteria isolated from shrimp farm in Thailand using biochemical
properties and similarity of 16S rRNA genes. The isolated bacteria consisted of Bacillus pumilus,
B. amyloliquefaciens /B. lentus and B. subtilis. These three Bacillus spp. could grow in various
ranges of growth conditions including, salinity from 0 – 50 ppt, pH from 5 - 9, temperature ranged
from 25-40ºC. The exceptional properties were partially found in B. amyloliquefaciens/B. lentus, that
could not grow in salinity at 50 ppt and a pH of 9. Using co-culture system and dot-spot methods, the
highest efficiency in controlling VPAHPND was found in B. subtilis, while the other strains exhibited
inconsistent effects of VPAHPND controlling activities.
Keywords: Pacific white leg shrimp, Probiotic, Bacillus, Vibrio parahhaemolyticus, Acute hepatopacreatic necrosis disease.
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คานา
กุ้งขาวแวนนาไม (Litopenaeus vannamei) เป็ นสัตว์เศรษฐกิจที่สาคัญของอุตสาหกรรมการเพาะเลี ้ยง
สัต ว์ น า้ ทั่ ว โลก เนื่ อ งจากเป็ นกุ้ งที่ เลี ย้ งง่ า ย มี ก ารเจริ ญ เติ บ โตรวดเร็ ว และสามารถปรั บ ตัว ให้ ทนทานต่ อ
สภาพแวดล้ อมได้ ดี ท าให้ ก้ ุงขาวสามารถสร้ างรายได้ แ ละผลตอบแทนสูงกว่า สัตว์ น า้ ชนิ ด อื่น ๆ เป็ นผลให้
เกษตรกรทัว่ ภูมิภาคของไทยหันมาเลี ้ยงกุ้งชนิดนี ้กันเป็ นจานวนมาก ทดแทนการเลี ้ยงกุ้งกุลาดาที่เลี ้ยงมาในอดีต
อย่างไรก็ตาม เนื่องจากสภาพการเลี ้ยงของเกษตรกรที่มีการปล่อยกุ้งอย่างหนาแน่นมากจนเกิ นไปและมีการเร่ ง
กระบวนการเลี ้ยงเพื่อเพิ่มผลผลิตให้ ได้ ผลตอบแทนและกาไรในการเลี ้ยงให้ สงู ขึ ้น นอกจากนี ้การที่เกษตรกรมีการ
ให้ อาหารที่มากไปทังปริ
้ มาณและคุณภาพ ก่อให้ เกิดปั ญหาตามมามากมาย โดยเฉพาะอย่ างยิ่งปั ญหาการเกิด
โรคระบาด ในปั จจุบันการเพาะเลี ้ยงกุ้งขาวของไทยกาลังประสบปั ญหาความเสีย หายอย่างหนัก อันเป็ นผลมา
จากการเกิ ด โรค Acute hepatopacreatic necrosis disease (AHPND) หรื อรู้ จัก ในอี ก ชื่ อคือ “โรคตายด่วน”
(Early Mortality Syndrome: EMS) ซึง่ มีสาเหตุมาจากการติดเชื ้อแบคทีเรี ย Vibrio parahaemolyticus สายพันธุ์
ที่ ส ร้ างสารพิ ษ ต่อตับ และตับ อ่อน (Hepatopancreas) ของกุ้งได้ (VPAHPND) ส่งผลท าให้ ก้ ุงขาวเกิ ด การตายที่
รุ น แรงและสร้ างความเสี ยหายต่ออุตสาหกรรมการเพาะเลี ย้ งกุ้งขาวของไทยมาจนถึงปั จ จุบัน (Joshi et al.,
2014)
จากสาเหตุที่เกิ ดขึน้ ดังกล่าว เกษตรกรส่วนใหญ่ มักเลือกที่จะใช้ ยาปฏิ ชีวนะในการป้องกันและรักษา
เนื่ องจากยาปฏิ ชีวนะสามารถใช้ งานได้ อย่างสะดวกและมีประสิทธิ ภาพในการควบคุมเชือ้ แบคที เรี ยได้ อย่าง
รวดเร็ ว ทาให้ มีการใช้ ยาปฏิชีวนะอย่างแพร่ หลาย อย่างไรก็ตามการใช้ ยาปฏิชีวนะที่ผิดวิธี หรื อใช้ มากเกินความ
จาเป็ น โดยไม่คานึงถึงผลกระทบที่ตามมา นอกจากจะก่อให้ เกิดปั ญหาการตกค้ างของยาปฏิชีวนะในตัวสัตว์และ
ในสิ่งแวดล้ อมแล้ ว ยังสามารถก่อให้ เกิดการดื ้อยาของเชือ้ แบคทีเรี ย มีผลทาให้ ต้องใช้ ยาปฏิชีวนะในปริ มาณที่
สูงขึน้ หรื อต้ องเสริ มยาปฏิ ชีวนะชนิ ดอื่น เพื่ อที่ จะควบคุม ปริ มาณเชือ้ แบคที เรี ยที่ เกิดขึน้ ในระบบการเลีย้ งให้
เกิดขึ ้นอย่างมีประสิทธิภาพ ซึง่ ส่งผลกระทบด้ านลบตามมาอย่างเนือง ๆ
เพื่อแก้ ไขปั ญหาที่เกิดขึ ้นดังกล่าวอย่างตรงประเด็น การใช้ หลักโปรไบโอติกส์ซงึ่ ได้ รับการพิสจู น์มาแล้ ว
ในสัตว์หลายกลุ่มว่ามีประสิทธิภาพในการเพิ่มการเจริ ญเติบโต เสริ มภูมิค้ มุ กันโรค ยับยังเชื
้ ้อก่อโรคและปรับปรุ ง
คุ ณ ภาพน า้ ในระบบเพาะเลี ย้ งสัต ว์ น า้ (Balcázar et al., 2008; Pandiyan et al., 2013) และมี ใ ช้ กั น อย่ า ง
กว้ างขวางในปั จจุบนั ทังในคน
้
สัตว์บก สัตว์ปีกรวมถึงสัตว์น ้าหลายชนิด โดยเฉพาะในการเลี ้ยงกุ้งขาวเอง พบว่า
มีใช้ กนั อย่างแพร่ หลายและมีความพยายามนาเอาแบคทีเรี ยชนิดใหม่ ๆ มาใช้ ในการแก้ ไขปั ญหาดังกล่าวเสมอ ๆ
อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาถึงชนิดของ Probiotics ที่ใช้ ในอุตสาหกรรมการเลี ้ยงกุ้งในประเทศ จะพบว่าส่วนใหญ่
เป็ นชนิดที่นาเข้ าจากต่างประเทศทัง้ สิ ้น การศึกษาในครั ง้ นี จ้ ึงมีวตั ถุประสงค์ เพื่อ จาแนกแบคทีเรี ยในกลุ่มของ
Bacillus ซึ่งเป็ นกลุ่มของแบคทีเรี ยที่จัดเป็ น Probiotic ที่มีประสิทธิ ภาพและใช้ กนั อย่างแพร่ หลายที่แยกได้ จาก
ฟาร์ มกุ้งในประเทศไทย มาทดสอบประสิทธิภาพเพื่อการนามาใช้ เป็ นโปรไบโอติกส์ ควบคุมเชื ้อ VPAHPND ซึง่ ผลที่
ได้ จากการศึกษาครัง้ นี ้จะเป็ นข้ อมูลพื ้นฐานสาคัญในการนาไปประยุกต์ใช้ ในสภาพการเลี ้ยงจริ ง ซึง่ จะมีประโยชน์
อย่างยิ่ งในการลดผลกระทบด้ านต่าง ๆ ที่ เกิ ดขึน้ กับการเลีย้ งกุ้งทะเลของประเทศไทยในปั จจุบันให้ พ ลิกฟื ้น
กลับมาเป็ นอุตสาหกรรมที่สามารถดาเนินไปอย่างเข้ มแข็งและยัง่ ยืนต่อไป
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อุปกรณ์ และวิธีการ
2.1 การแยกเชือ้ แบคทีเรี ยโปรไปโอติกส์
ทาการสุ่มแยกเชือ้ แบคทีเรี ยจากลาไส้ ก้ ุงขาวแวนนาไมที่ เลี ้ยงในพืน้ ที่จังหวัดจันทบุรี จานวน 3 ฟาร์ ม
ฟาร์ มละ 10 ตัว โดยท าการเก็ บ ตัวอย่ างล าไส้ ข องกุ้งมาบดด้ วยเครื่ องบด แล้ วเติม 1.5% NaCl 1 มิ ล ลิ ลิ ต ร
จากนันท
้ าการเจือจางครัง้ ละ 10 เท่า (Serial Ten-fold dilution) เพื่อประเมินปริ มาณของแบคทีเรี ยทัง้ หมด โดย
วิธี Spread plate บนอาหารเลีย้ งเชื อ้ Mannitol-egg yolk-polymyzin agar (MYP Agar) ที่ มีความจาเพาะต่อ
แบคทีเรี ยกลุม่ Bacillus spp. และนาไปบ่มที่อณ
ุ หภูมิ 30ºC เป็ นเวลา 24 ชัว่ โมง จากนันท
้ าการเลือกโคโลนีเดี่ยว
ของแบคทีเรี ยที่พบ มาเขี่ยบนอาหาร Tryptic Soy Agar ผสม 1.5% NaCl ด้ วยเทคนิค Cross streak streak และ
น าไปบ่ ม ที่ อุ ณ หภู มิ 30ºC เป็ นเวลา 24 ชั่ ว โมง เพื่ อ น าไปทดสอบและน าเชื อ้ ไปเลี ย้ งในอาหาร Tryptic
soy broth (TSB) ผสม 1.5% NaCl ก่อนจะเติม กลีเซอรอลให้ ได้ ความเข้ มข้ นสุดท้ ายเท่ากับ 20% ก่อนนาไปเก็บ
ที่ -80ºC
2.2 การเตรี ยมเชือ้ แบคทีเรี ย Bacillus spp.
เขี่ยเชื ้อแบคทีเรี ยที่แยกได้ ลงในอาหาร TSA ผสม 1.5% NaCl ด้ วยเทคนิค Cross streak และนาไปบ่มที่
อุณหภูมิ 30ºC เป็ นเวลา 24 ชั่วโมง จากนัน้ คัดเลือกเฉพาะโคโลนี เดี่ยว ๆ (Single colony) ไปเพาะเลี ้ยงต่อใน
อาหาร TSB ผสม 1.5% NaCl และน าไปบ่ ม ที่ อุ ณ หภู มิ 30ºC เป็ นเวลา 18 ชั่ ว โมงในสภาพที่ มี ก ารเขย่ า
ตลอดเวลาที่ 150 rpm จากนัน้ นาไปปั่ นที่ 4,000 รอบต่อนาที ที่อณ
ุ หภูมิ 25ºC เป็ นเวลา 7 นาที หลังจากนันทิ
้ ง้
ส่วนใส (Supernatant) และน าตะกอนของเชื อ้ แบคที เรี ยที่ ได้ ไป Inoculate ลงใน 1.5% NaCl และจะท าการ
ประเมินปริ มาณแบคทีเรี ยที่ละลายอยู่ โดยดูจากความสัมพันธ์ ระหว่างค่าความดูดกลืนแสง (Absorbance) ที่
ความยาวคลื่น 600 นาโนเมตร ซึง่ พบว่าปริ มาณของ Bacillus spp. ที่มีค่า Absorbance เท่ากับ 1.0 จะมีความ
เข้ มของเชื ้อแบคทีเรี ยเท่ากับ 1.95x108 เซลล์ต่อมิลลิลิตร (CFU/mL) จากนันจะท
้
าการเตรี ยมความเข้ มของเชื ้อ
แบคทีเรี ยให้ ได้ 2x106 CFU/mL โดยใช้ สารละลาย 1.5% NaCl
2.3 การเตรี ยมเชือ้ แบคทีเรี ย Vibrio parahaemolyticus
น าแบคที เรี ย VPAHPND สายพั น ธุ์ AQHVP1.2 ที่ แ ยกได้ จากกุ้ งขาวแวนนาไมที่ ป่ วยและเก็ บ ใน
ห้ องปฏิบตั ิการ การจัดการสุขภาพสัตว์น ้า คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นามาเลี ้ยงในอาหารเลี ้ยงเชื ้อ
TSA ผสม 1.5% NaCl ด้ วยเทคนิ ค Cross streak จากนัน้ นาไปบ่ มที่ อุณ หภูมิ 30ºC เป็ นเวลา 24 ชั่วโมง และ
คัดเลือกเฉพาะโคโลนี เดี่ยว ๆ ไปเพาะเลี ้ยงต่อในอาหาร TSB ผสม 1.5% NaCl ตามวิธีการในข้ อ 2.2 ซึ่งพบว่า
ปริ มาณของ VPAHPND ที่มีคา่ Absorbance เท่ากับ 1.0 จะมีความเข้ มของเชื ้อแบคทีเรี ยเท่ากับ 5.0x108 CFU/mL
จากนันจะท
้ าการเตรี ยมความเข้ มของเชื ้อแบคทีเรี ยให้ ได้ 2x106 CFU/mL โดยใช้ สารละลาย 1.5% NaCl
2.4 การจาแนกชนิดของแบคทีเรี ย Bacillus spp. ด้ วยชุดทดสอบ API 50 CHB/E
ทาการจาแนกชนิดแบคที เรี ย Bacillus spp. ทัง้ สามชนิดโดยทาการศึกษาลักษณะทางสัณ ฐานวิทยา
ของเซลล์ โดยวิ ธี ก ารย้ อ มแกรม (Gram’s stain) โดยสังเกตภายใต้ ก ล้ อ งจุ ล ทรรศน์ นอกจากนี ย้ ัง ทดสอบ
คุณ สมบัติทางเคมีโดยนาสารละลายจากข้ อ 2.2 ไปทดสอบคุณสมบัติทางชีวเคมีด้วยชุดทดสอบ API CHB/E
ตามวิธีของบริ ษัทผู้ผลิต (BioMerieux, France) จากนัน้ นาผลที่ได้ ไปวิเคราะห์ชนิดของแบคทีเรี ยด้ วยโปรแกรม
พื ้นฐานภายในเว็บไซต์ของผู้ผลิต (apiWebTM, France)
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2.5 การจาแนกชนิดของแบคทีเรี ย Bacillus spp. โดยใช้ ลาดับนิวคลีโอไทด์ 16S rRNA
ทาการสกัด DNA ของ Bacillus spp. ที่ ได้ ด้วย DNAzol reagent โดยทาตามวิธีการของบริ ษัทผู้ผลิต
(Molecular Research Center) จากนั น้ น า DNA ที่ เตรี ย มได้ ไปเป็ น Template เพื่ อ น าไปเพิ่ ม ปริ ม าณสาร
พั น ธุ ก ร ร ม ด้ ว ย วิ ธี polymerase chain reaction (PCR) แ ล ะ ใช้ Primer ที่ จ า เพ า ะ ต่ อ ยี น 16sRNA
ของแบคที เรี ยในกลุ่ ม ของ Bacillus ได้ แก่ Forward primer (5‘-GCGGCGTGCCTAATACATGC-3) และ
Reverse primer (5‘-CACCTTCCGATACGGCTACC-3‘) ต า ม วิ ธี ข อ ง Yamada et al. (2000) จ า ก นั ้ น
ตรวจสอบขนาดของ PCR โดยใช้ เครื่ อง Electrophoresis ใน 2% agarose gel ที่ความต่างศักย์ไฟฟ้า 100 โวลต์
แล้ ว ตรวจสอบแถบ DNAด้ วยการย้ อ มใน Ethidium bromide หลังจากนั น้ น า PCR product ไปเชื่ อมต่ อ กับ
pGEM-T Easy vector (Promega, USA) และทาการถ่ายฝากเข้ าไป (Transformation) ในเชื ้อ Escherichia coli
strain JM109 แล้ วทาการคัดเลือก Positive clone ที่มีชิ ้น Insert โดยวิธี Blue-White colony screening จากนัน้
ทาการสกัดพลาสมิด โดยใช้ ชุดสกัดสาเร็ จรู ป Plasmid DNA Extraction Mini Kit ตามวิธีการของบริ ษัทผู้ผลิต
(Favorgen biotech, Taiwan) จากนันท
้ าการตรวจสอบลาดับนิวคลีโอไทด์โดยบริ ษัท Macrogen, Inc. (Korea)
แล้ วนาลาดับ นิวคลีโอไทด์ที่ได้ ไปเปรี ยบเทียบกับลาดับนิวคลีโอไทด์ (BlastN) ของยีน 16S rRNA ในฐานข้ อมูล
GenBank (www.ncbi.nlm.nih.gov) เพื่อหาค่าความคล้ ายคลึง (% homology) ของลาดับนิวคลีโอไทด์ตอ่ ไป
2.6 การศึกษาปั จจัยที่มีผลต่ อการเจริญเติบโตของเชือ้ แบคทีเรี ย Bacillus spp. ในสภาพหลอดทดลอง
ทดสอบความสามารถในการเจริ ญเติบโต เมื่ออยู่ในสภาวะเป็ นกรด-ด่าง (pH), สภาวะที่มีความเข้ มข้ น
NaCl และสภาวะที่ มี อุ ณ หภู มิ แ ตกต่ า งกั น โดยดัด แปลงจากวิ ธี ก ารของ Hyronimus et al. (2000) โดยน า
สารละลายแบคที เรี ย ที่ ไ ด้ จ ากข้ อ 2.2 ที่ มี ค วามเข้ มของเชื อ้ แบคที เรี ย ที่ 2x106 CFU/mL 0.5 มิ ล ลิ ลิ ต รมา
Inoculate ลงในหลอดทดลองขนาด 10 มิลลิลิตรที่บรรจุอาหารเลี ้ยงเชื ้อ Müeller-Hinton broth ผสม 1.5% NaCl
ปริ มาตร 9.5 มิลลิลิตร ที่มีการปรับค่า pH ไว้ เท่ากับ 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10 และ 11 รวมถึง Müeller-Hinton broth
ที่ มี ค วามเข้ ม ข้ น ของ NaCl 0, 1, 2, 3, 4 และ 5% จากนัน้ น าไปบ่ ม ที่ อุณ หภู มิ 30ºC ในสภาพที่ มี ก ารเขย่ า
ตลอดเวลา นอกจากนี ้ นาเชื ้อแบคทีเรี ยจากข้ อ 2.2 ปริ มาตร 0.5 มิลลิลิตรไป Inoculate ลงหลอดทดลองขนาด
10 มิล ลิ ลิ ตรที่ บ รรจุอาหารเลี ย้ งเชื อ้ Müeller-Hinton broth ผสม 1.5% NaCl ปริ มาตร 9.5 มิล ลิ ลิ ตร จากนัน้
นาไปบ่มที่อณ
ุ หภูมิ 25, 30 และ 40ºC โดยจะตรวจสอบการเจริ ญเติบโต โดยวัดค่าการดูดกลืนแสงที่ความยาว
คลื่น 600 นาโนเมตร ทุก ๆ 24 ชัว่ โมง จนครบ 120 ชัว่ โมง โดยจะมีชดุ การทดลองทังหมด
้
3 ซ ้า
2.7 การศึกษาประสิทธิภาพในการยับ ยัง้ แบคทีเรี ย VPAHPND ของเชือ้ แบคทีเรี ย Bacillus spp. ด้ วยวิธี
Dot-spot technique (ตามวิธีของ Spelhaug and Harlander, 1989)
ดูดสารละลายแบคทีเรี ยก่อโรคจากข้ อ 2.3 มา 100 ไมโครลิตร จากนันหยดสารละลายแบคที
้
เรี ยก่อโรค
บนอาหารเลีย้ งเชื อ้ Müeller-Hinton agar ที่ ผ สม 1.5% NaCl จากนัน้ เกลี่ยเชื อ้ บนผิ วหน้ าอาหารด้ วยเทคนิ ค
Spread plate จนแห้ ง จากนัน้ ทาการแตะโคโลนี เดี่ยวของเชือ้ แบคที เรี ย Bacillus spp. แต่ละชนิ ดจากข้ อ 2.2
ด้ วยทิปปลายแหลมก่อนจะ นามาแตะลงบนอาหารเลี ้ยงเชื ้อที่ผ่านการ Spread plate ด้ วยเชื ้อแบคทีเรี ย VPAHPND
จานวน 3 จุด โดยแต่ละจุดมีระยะห่างประมาณ 5 เซนติเมตร จากนัน้ นาไปบ่มที่ อุณหภูมิ 30ºC เป็ นเวลา 72
ชั่วโมง แล้ วทาการตรวจสอบการเกิดขอบวงใสของการยับยัง้ หรื อ Clear zone ที่ เกิดขึน้ รอบ ๆ โคโลนี ของเชื อ้
Bacillus แต่ละชนิ ด ที่ 24, 48 และ 72 ชั่วโมง ซึ่งถ้ าพบขอบวงใสรอบ ๆ โคโลนี แบคที เรี ยที่ ทดสอบ แสดงว่า
แบคทีเรี ยที่ทดสอบมีความสามารถในการสร้ างสารยับยังเชื
้ ้อแบคทีเรี ยก่อโรค VPAHPND
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2.8 การศึ ก ษาประสิ ท ธิ ภ าพในการยั บ ยั ง้ แบคที เ รี ย VPAHPND ของแบคที เรี ย Bacillus spp. ด้ ว ยวิ ธี
Co-Culture system ในนา้ ทะเล
ดูดสารละลายแบคทีเรี ยจากข้ อ 2.2 และ 2.3 มาชนิดละ 0.5 มิลลิลิตร จากนันหยดสารละลายแบคที
้
เรี ย
ทังสองชนิ
้
ดลงในน ้าทะเลที่มี 1% Müeller-Hinton broth และมีความเข้ มข้ นของ NaCl 2.5% (25ppt) 9 มิลลิลิตร
โดยชุดการทดสอบนี ้จะใช้ หลอดทดลองที่มีเฉพาะเชื ้อแบคทีเรี ยชนิดใดชนิดหนึ่งเป็ นกลุ่มควบคุม (Control) ชนิด
ละ 3 ซ ้า จากนัน้ นาไปบ่มที่ อุณ หภูมิ 30ºC ในสภาพที่มีการเขย่าตลอดเวลา หลังจากนัน้ ทุก ๆ 24 ชั่วโมง นา
สารละลาย 100 ไมโครลิตรมา Spread plate เพื่ อประเมิน จานวนเชื อ้ แบคที เรี ย VPAHPND บนอาหารเลีย้ งเชื อ้
Thiosulfate citrate bile salt sucrose (TCBS) agar และ แบคที เรี ย Baciilus spp. บนอาหารเลี ย้ งเชื อ้ MYP
agar เป็ นเวลาทัง้ หมด 120 ชั่วโมง จากนัน้ ทาการคานวณค่าจานวนเชื อ้ แบคที เรี ยแล้ วทาการวิเคราะห์ ความ
แปรปรวน (Analysis of Variance, ANOVA) และเปรี ยบเที ยบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยโดยใช้ วิธี Duncan’s
New Multiple Range Test (DMRT) ด้ วยโปรแกรม SPSS ตามวิธีของ อนันต์ชยั (2542)

ผลการวิจัยและวิจารณ์ ผลการทดลอง
3.1 การจาแนกชนิดของแบคทีเรี ย Bacillus spp.
จากการสังเกตแบคที เรี ยที่ แยกได้ จากลาไส้ ของกุ้ง พบว่ามีแบคที เรี ย Bacillus spp. ที่ มีจานวนมาก
ในทุก ๆ ตัวอย่างมีจานวน 3 ชนิด โดยชนิดแรก คือ Bacillus 4 (B4) ที่มีลกั ษณะโคโลนีสีขาวนวล มีรูปร่ างกลม
มีขอบและพื ้นผิวเรี ยบ ชนิดที่ 2 คือ Bacillus 6 (B6) ที่มีลกั ษณะโคโลนีสีขาวนวล มีรูปร่ างกลม ขอบเป็ นหยักเป็ น
ซี่และมีพื ้นผิวขรุ ขระและชนิดที่ 3 คือ Bacillus 12 (B12) มีลกั ษณะโคโลนีสีขาว มีรูปร่ างไม่แน่นอน มีขอบเรี ยบ
และมีพื ้นผิวเป็ นเมือกเยิ ้ม หลังจากทาการย้ อมแกรมพบว่า แบคทีเรี ยทังสามชนิ
้
ดมีผลการย้ อมแกรมเป็ นบวก มี
ลักษณะของเซลล์ เป็ นแท่ง (Bacillus) นอกจากนีเ้ มื่อทดสอบคุณสมบัติทางเคมี พบว่าแบคทีเรี ยทัง้ สามชนิด มี
ความสามารถในการสร้ างเอนไซม์ Catalase และ Oxidase และสามารถเคลื่ อนที่ ได้ หลังจากทดสอบและ
วิเคราะห์คุณสมบัติทางชีวะเคมีด้วย API 50 CHB/E พบว่า Bacillus 4 มีความคล้ ายคลึงกับ Bacillus pumilus
มากถึ ง 99.9% ส่ วน Bacillus 6 มี ค วามคล้ า ยคลึงกับ B. lentus เท่ ากับ 97.6% และ Bacillus 12 มี ค วาม
คล้ ายคลึงกับ B. subtilis มากถึง 99.9% นอกจากนี ้ผลการจาแนกชนิดด้ วยลาดับนิวคลีโอไทด์ของยีน 16S rRNA
sequence พบว่าแบคทีเรี ยทังสามชนิ
้
ดมีขนาดของ PCR products ของยีน 16S rRNA ประมาณ 1,400 bp และ
เมื่อเทียบลาดับนิวคลีโอไทด์กบั ฐานข้ อมูล GenBank โดยใช้ โปรแกรม BlastN พบว่าลาดับนิวคลีโอไทด์ของ PCR
products ที่ได้ จาก Bacillus 4 มีความคล้ ายคลึงกับลาดับนิวคลีโอไทด์บางส่วนของ B. pumilus มากที่สดุ โดยมี
ค่า score ของความคล้ ายคลึง (Similarity) และ E-value สูงสุดเท่ากับ 100% และ 0.0 ตามละดับ ขณะที่ลาดับ
นิ ว คลี โ อไทด์ ที่ ไ ด้ จากแบคที เ รี ย Bacillus 6 มี ค วามคล้ ายคลึ ง กั บ ล าดั บ นิ ว คลี โ อไทด์ บ างส่ ว นของ
B. amyloliquefaciens มากที่สดุ โดยมีคา่ score ของความคล้ ายคลึงและ E-value สูงสุดเท่ากับ 100% และ 0.0
ตามละดับ ส่วนลาดับนิวคลีโอไทด์ที่ได้ จาก Bacillus 12 มีความคล้ ายคลึงกับลาดับ นิวคลีโอไทด์บางส่วนของ
B. subtilis มากที่สดุ โดยมีคา่ score ของความคล้ ายคลึงและ E-value สูงสุดเท่ากับ 100% และ 0.0 ตามละดับ
ซึ่ง ผลการจ าแนกชนิ ด ของแบคที เรี ย Bacillus spp.ด้ ว ยล าดับ นิ วคลี โอไทด์ ข องยี น 16S rRNA sequence
สอดคล้ องกับผลการวิเคราะห์ด้วย API 50 CHB/E ยกเว้ น B. amyloliquefaciens/B. lentus ที่ให้ ผลแตกต่างกับ
การจาแนกชนิ ดของแบคที เรี ย ด้ วยวิธี API 50 CHB/E ซึ่งอาจมีสาเหตุมาจากแบคที เรี ย ชนิ ดนี ม้ ีความสัมพัน ธ์
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ใกล้ เคียงกันกับแบคทีเรี ยทัง้ 2 ชนิดข้ างต้ น อย่างไรก็ตามจาเป็ นต้ องมีการศึกษาเพิ่มเติมสาหรับการจาแนกว่า
เป็ นแบคทีเรี ยชนิดนี ้เป็ นแบคทีเรี ยชนิดใหม่หรื อไม่
3.2 ปั จจัยที่มีผลต่ อการเจริ ญเติบโตของเชือ้ แบคทีเรี ย Bacillus spp. ในหลอดทดลอง
หลังจากการนาแบคที เรี ยทัง้ สามชนิ ดจากข้ อ 2.1 มาทดสอบปั จจัยที่ส่งผลต่อการเจริ ญ เติบโต ได้ แก่
อุณ หภู มิ , ความเข้ ม ข้ น ของเกลื อ แกงและความเป็ นกรด-ด่ าง พบว่าแบคที เรี ย Bacillus 4, Bacillus 6 และ
Bacillus 12 สามารถเจริ ญเติบโตได้ ที่อณ
ุ หภูมิ 25 ถึง 40ºC (Figure 1) ซึง่ แสดงถึงความสามารถในปรั บตัวต่อ
การเปลี่ยนแปลงอุณ หภูมิในช่วงกว้ างให้ เหมาะสมกับ สภาพแวดล้ อมของเจ้ าบ้ าน จะช่วยให้ การทางานของ
จุ ลิ น ทรี ย์ โปรไบโอติ ก ส์ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมากขึ น้ (Fuller, 1989; Hansen and Olafsen, 1999) และยัง พบว่ า
Bacillus 4 สามารถเจริ ญเติบได้ ในสภาพที่มี pH เท่ากับ 4 จนถึง 10 ในขณะที่ Bacillus 6 สามารถเจริ ญเติบโต
ได้ ในสภาพที่มี pH 7 จนถึง 9 และ Bacillus 12 สามารถเจริ ญเติบโตในสภาพที่มี pH ในช่วง 5 จนถึง 9 (Figure
2) โดยพบว่าภายในกระเพาะอาหารของกุ้งจะมีสภาพเป็ นกรดซึ่งมี pH อยู่ในช่วง 5-7 (Amita, 2005) เพื่อที่จะ
ย่อยสลายโปรตีนและช่วยในการทางานของเอนไซม์ และยังมีรายงานว่าเอนไซม์ Proteases ของ Crustacean ที่
พบใน Hepatopancreas สามารถทางานได้ ดีในสภาพที่ มี pH ในช่วง 5 จนถึง 8.5 (Asahara, 1973; Johnson
et al., 2006) ดังนันการเลื
้
อกแบคทีเรี ยที่สามารถทนทานต่อสภาพกรดได้ ในช่วงกว้ างอย่างเช่น Bacillus 4 และ
Bacillus 12 จะช่วยให้ การใช้ โปรไบโอติกส์มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ ้น นอกจากนี ้ Bacillus ทังสามชนิ
้
ดยังสามารถ
เจริ ญเติบโตได้ ในสภาพที่มีความเข้ มข้ นของ NaCl ตังแต่
้ 0 ถึง 5% ยกเว้ น Bacillus 6 ที่ไม่สามารถเจริ ญเติบโต
ได้ ในสภาวะที่มีความเข้ มข้ นของ NaCl 5% (Figure 3) ซึง่ ปั จจุบนั พบว่าการเพาะเลี ้ยงกุ้งสามารถเลี ้ยงได้ ในพื ้นที่
ที่มีระดับความเค็ม ตังแต่
้ 0 จนไปถึง 30 ppt ทาให้ การเลือกใช้ โปรไบโอติกส์ชนิดที่สามารถมีชีวิตรอดได้ ในช่วง
ความเค็มกว้ างก็จะสามารถนาไปใช้ ประโยชน์ได้ ในพื ้นที่ที่มีความเค็มแตกต่างกันได้ (Conway et al., 1987)
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Figure 1 Growth of Bacillus spp. in Müeller-Hinton agar at different conditions of temperature
3.3 ประสิ ทธิภ าพในการยั บ ยั ง้ แบคทีเรี ย VPAHPND ของเชือ้ แบคที เรี ย Bacillus spp. ด้ ว ยวิ ธี Dot-spot
method
จากการศึกษาพบว่าแบคทีเรี ย Bacillus spp. ทัง้ 3 ชนิดมีความสามารถในการยับยังเชื
้ ้อแบคทีเรี ย VPAHPND
ที่แตกต่างกัน ซึง่ สังเกตได้ จาก Clear zone รอบ ๆ โคโลนีของแบคทีเรี ยแต่ละชนิด (Figure 4) โดยแสดงให้ เห็นว่า
Bacillus 4 มีความสามารถในการยับ ยัง้ การเจริ ญ ของแบคที เรี ย VPAHPND โดยมี ความกว้ างของ Clear zone
เท่ า กั บ 8.76±1.37 มิ ล ลิ เมตร เช่ น เดี ย วกั บ Bacillus 6 ที่ มี ค วามกว้ า งของ Clear zone เท่ า กั บ 9.43±0.72
มิลลิเมตร และ Bacillus 12 มีร่องรอยการยับยังได้
้ มากกว่าเมื่อเทียบกับแบคทีเรี ยชนิดอื่นอย่างเห็นได้ ชดั โดยมี
ความกว้ างของ Clear zone เท่ากับ 30.0±2.0 มิลลิเมตร สอดคล้ องกับการทดลองของ Hill et al. (2009) พบว่า
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แบคที เรี ย กลุ่ม Bacillus sp. ที่ แ ยกได้ จ ากกุ้ งกุ ล าด าประกอบด้ วย Bacillus pumilus, B. licheniformis และ
B. subtilis มี ค วามสามารถในการยับ ยัง้ การเจริ ญ เติ บ โตของแบคที เรี ย Vibrio alginolyticus, V. mimicus,
V. harveyi และ V. parahaemolyticus นอกจากนี ้ยังให้ ผลคล้ ายกับการทดลองของ Sreenivasulu et al. (2016)
ที่ พ บว่า แบคที เรี ย B. pumillus มีความสามารถในการยับ ยัง้ แบคที เรี ย Escherichia coli โดยเกิ ดเป็ น Clear
zone ขนาดใหญ่ด้วยเช่นกัน
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Figure 2 Growth of Bacillus spp. in Müeller-Hinton agar at different conditions of pH
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Figure 3 Growth of Bacillus spp. in Müeller-Hinton agar at different conditions of salinity

Figure 4 Inhibitory effects of: Bacillus 4 (B4): Bacillus 6 (B6) and: Bacillus 12 (B12) on VPAHPND by Dotspot method technique.
3.4 ประสิ ท ธิ ภ าพในการยั บ ยั ง้ แบคที เรี ย VPAHPND ของแบคที เ รี ย Bacillus spp. ด้ ว ยวิ ธี Co-Culture
system
เมื่อ หลังสิ น้ สุดการทดลองของการเลี ย้ งร่ วมกัน ของ Bacillus 4 และ VPAHPND พบว่า Bacillus 4 ไม่
สามารถยับ ยัง้ ปริ มาณเชื อ้ VPAHPND ได้ อย่างมีนัย สาคัญ ทางสถิ ติ (P<0.01) (Figure 5a) เช่ น เดีย วกับ ชุดการ
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ทดลองของ Bacillus 6 ซึ่งพบว่ามีจานวนของ VPAHPND สูงกว่า Bacillus 6 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (P<0.01)
(Figure 5b) แม้ ว่า Bacillus 4 และ Bacillus 6 จะให้ ผลการยับยังได้
้ ดีเมื่อทดสอบด้ วยวิธี Dot-spot method แต่
ก็ไม่สามารถให้ ผลการยับยัง้ ได้ ดีเมื่อทดสอบด้ วยวิธี Co-culture system ทังนี
้ ้อาจเนื่องมาจากการทดสอบ Dotspot method และ Co-culture system มีวิธีการรวมไปถึงสภาพของการทดสอบที่แตกต่างกัน เป็ นผลทาให้ แบคทีเรี ย
เกิดกิจกรรมสาหรับการสร้ างเอนไซม์และการเจริ ญเติบโตแตกต่างกัน อย่างไรก็ตาม การศึกษาครัง้ นี ้ยังพบว่า Bacillus
12 ที่ เลี ้ยงร่ วมกับ VPAHPND เป็ นเวลา 48 ชั่วโมงมีจานวนมากกว่า VPAHPND อย่างมีนัยสาคัญ ทางสถิติ (P<0.01)
(Figure 5c) และยังแสดงให้ เห็นว่า Bacillus 12 มีความสามารถในการยับยังการเจริ
้
ญเติบโต VPAHPND ได้ ดีทงใน
ั้
การทดสอบ Dot-spot method (Figure 4) และ Co-culture system (Figure 5c)
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Figure 5 Inhibitory effects of Bacillus spp. (Bacillus 4:a, Bacillus 6:b and Bacillus 12:c) on VPAHPND
growth under co-culture systems. Double asterisks (**) denote highly significant differences between
Bacillus spp. (co-culture) and VPAHPND (co-culture) at P<0.01. Differences of capital letters indicate
significant differences of each Bacillus spp. at different time points (P<0.05). Differences of small
letters indicate significant differences of each VPAHPND at different time points (P<0.05).
จากการศึกษาประสิทธิภาพในการยับยังแบคที
้
เรี ย VPAHPND ด้ วยวิธี Dot-spot method และ Co-culture
system แสดงให้ เห็นว่าแบคทีเรี ยกลุม่ Bacillus spp. เป็ นแบคทีเรี ยที่มีความสามารถในการยับยังเชื
้ ้อก่อโรคชนิด
นี ไ้ ด้ ทั ง้ นี อ้ าจเนื่ อ งมาจากแบคที เรี ย กลุ่ ม นี ส้ ามารถสร้ างสาร Antimicrobial compounds หลายชนิ ด เช่ น
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Antibiotics, Bacteriocins, Lysozymes, Proteases และหรื อ Hydrogen peroxide ออกมาภายนอกตัวเซลล์ได้
เป็ นจานวนมาก ซึง่ สารดังกล่าวมีความสามารถในการทาลายหรื อยับยังการเจริ
้
ญเติบโตของแบคทีเรี ย หลายชนิด
(Moriarty, 1998; Verschuere et al., 2000) สอดคล้ องกับ การศึกษาของ Purivirojkul and Areechon (2007)
ซึง่ แยกแบคทีเรี ย Bacillus w1106 ได้ จากลาไส้ ของกุ้งกุลาดาและเมื่อนามาทดสอบด้ วยวิธี cross streak พบว่า
Bacillus w1106 สามารถสร้ าง Antibacterial ที่ยบั ยังเชื
้ ้อ V. harveyi ได้ สงู สุดเมื่อเวลาผ่านไป 48 ชัว่ โมง และยัง
สอดคล้ อ งกับ การทดลองของ Vaseeharan and Ramasamy (2003) โดยการน า B. subtilis BT23 มาเลี ย้ ง
ร่ วมกับ V. harveyi ด้ วยวิธี Co-culture system พบว่าเมื่อ B. subtilis BT23 มีจานวนเพิ่มสูงขึ ้นจะสามารถช่วย
เพิ่ มประสิทธิ ภาพในการลดจานวน V. harveyi ได้ ดียิ่งขึน้ ในปั จจุบันยังไม่มีรายงานถึงกลไกในการกาจัดเชื อ้
แบคทีเรี ยก่อโรคของโปรไบโอติกส์ได้ อย่างชัดเจน แต่จากการศึกษาในปั จจุบนั พบแล้ วว่า การยับยังแบคที
้
เรี ยก่อ
โรคนันเป็
้ นผลมาจากจากการสร้ าง Antimicrobial compounds, การเปลี่ยนแปลงค่า pH เนื่องจากการผลิตกรด
อิน ทรี ย์ , การแข่งขัน ยึดพื น้ ที่ แ ละการแย่ งสารอาหารเหล่านี ้ สามารถใช้ เป็ นเกณฑ์ ในการคัดเลื อกแบคที เรี ย
โปรไบโอติกส์ที่สาคัญเพื่อนามาใช้ ควบคุมการเจริ ญเติบโตของแบคทีเรี ยก่อโรคได้ (Irianto and Austin 2002;
Vaseeharan and Ramasamy, 2003)

สรุป
การศึกษาในครัง้ นี ้สามารถแยกเชื ้อแบคทีเรี ยที่มีคณ
ุ สมบัติในการยับยังเชื
้ ้อแบคทีเรี ย VPAHPND จากลาไส้
ของกุ้งโดยเป็ นแบคทีเรี ยที่มีความถี่สงู ที่สดุ ที่พบจานวน 3 ชนิด โดยหลังจากการจาแนกชนิดแบคทีเรี ยของแต่ละ
ชนิ ด ด้ วยเทคนิ ค ทางชี ว เคมี แ ละล าดับ นิ ว คลี โอไทด์ ข องยี น 16S rRNA แล้ ว พบว่ า เป็ น Bacillus pumilus,
B. amyloliquefaciens/B. lentus และ B. subtilis โดยพบว่ า Bacillus ทัง้ 3 ชนิ ด สามารถเจริ ญ เติ บ โตได้ ใ น
สภาพแวดล้ อมที่ แตกต่างกัน และยังพบว่า B. pumilus, B. amyloliquefaciens/B. lentus และ B. subtilis มี
ความสามารถในการยับยังการเจริ
้
ญเติบโตของเชื ้อแบคทีเรี ย VPAHPND โดยการทดสอบด้ วย Dot-spot methods
อย่างไรก็ตามมีเพียง B. subtilis ที่สามารถควบคุมการเจริ ญเติบโตของเชื ้อแบคทีเรี ย VPAHPND เมื่อทดสอบด้ วย
วิ ธี Co-culture system แสดงให้ เห็ น ว่ า B. subtilis ที่ พ บในการศึ ก ษาครั ง้ นี อ้ าจมี ศัก ยภาพในการใช้ เป็ น
แบคที เรี ยโปรไบโอติก ส์ ในการควบคุมปริ มาณเชือ้ แบคที เรี ย VPAHPND ในอุตสาหกรรมเลีย้ งกุ้ง อย่างไรก็ตาม
จ าเป็ นต้ องมี ก ารทดสอบความสามารถในการเป็ นโปรไบโอติ ก ส์ ข อง B. subtilis ชนิ ด นี ใ้ นการส่งเสริ ม การ
เจริ ญเติบโต การตอบสนองของระบบภูมิค้ มุ กันและความต้ านทานต่อโรคในกุ้งขาวแปซิฟิกภายในห้ องปฏิบตั ิการ
เพื่อนาไปประยุกต์ใช้ ได้ อย่างเหมาะสมในสภาพการเลี ้ยงจริ งต่อไปในอนาคต
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ผลของโปรตีน Pro-hepcidin (Pro On-Hep) ต่ อการต้ านทานเชือ้ Streptococcus agalactiae ที่เป็ น
สาเหตุของการเกิดโรค Streptococcosis ในปลานิล (Oreochromis niloticus, Linn.)
Effects of Pro-hepcidin protein (Pro On-Hep) on Anti-bacterial activity against Streptococcus
agalactiae in Nile Tilapia (Oreochromis niloticus, Linn.)
ผกาภรณ์ พันธุ์อร่ าม1* พัฒนพล ขยันสํารวจ1 ปิ ติ อํ่าพายัพ2 และ ประพันธ์ศกั ดิ์ ศีรษะภูม1ิ
Pagaporn Phanaram1*, Pattanapon Kayansamruaj1, Piti Amparyup2 and Prapansak Srisapoome1

บทคัดย่ อ
การศึกษาในครัง้ นี ้ได้ ทําการผลิตโปรตีนลูกผสม Pro-hepcidin protein (Pro-On-Hep) ในปลานิลโดยใช้
ระบบแบคที เรี ย Escherichia coli expression system ซึ่ง โปรตีน ที่ ผ ลิ ตได้ มีข นาดประมาณ 10 kDa เมื่อนํ า
โปรตีนที่ผลิตได้ นี ้ไปทําการศึกษาประสิทธิภาพในการต่อต้ านเชื ้อแบคทีเรี ย Streptococcus agalactiae ในปลา
นิลขนาด 70.6±4.7 กรัม โดยการฉีดเชื ้อที่ระดับความเข้ มข้ น 2x107 CFU และมีโปรตีนที่ระดับความเข้ มข้ น 0 (ชุด
ควบคุม), 10, 50 และ 100 µg เข้ าที่ บ ริ เวณช่ องท้ อง (Intraperitoneal injection) พบว่า ในชั่วโมงที่ 108-240
(10วัน ) ชุ ด การทดลองที่ ไ ด้ รั บ โปรตี น Pro-On-Hep ความเข้ มข้ น 100 µg มี อัต ราการตายสะสมเท่ า กั บ
58.33±8.33% ซึ่งน้ อยกว่าชุดควบคุมและชุด ทดลองที่ได้ รับโปรตีน 10 และ 50 µg อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ
(P<0.05) โดยมีค่าเป็ น 91.67±8.33%, 77.78±9.62% และ 80.56±9.62% ตามลําดับ ซึง่ แสดงให้ เห็นว่าโปรตีน
Pro-On-Hep นี ้มีประสิทธิภาพในการต้ านทานเชื ้อแบคทีเรี ย S. agalactiae ในปลานิลในสภาพการทดลองระดับ
ห้ องปฏิบตั ิการ

ABSTRACT
In this study Pro-hepcidin protein (Pro-On-Hep) of Nile tilapia was produced using Escherichia
coli expression system. Pro-On-Hep was 10 kDa when this protein was applied to test its ability against
S. agalactiae in Nile tilapia ( 70.6±4.7g) S. agalactiae at 2x107 CFU, co-injected with 3 different
concentrations of Pro-On-Hep at 10, 50 และ 100 µg/fish by Intraperitoneal injection. Results revealed
that at hours 108-240 fish injected with 100 µg showed significant lower of mortality by 58.33±8.33%
than control and other treated groups that exhibited mortality of 91.67±8.33%, 77.78±9.62% and
80.56±9.62% respectively. The obtained results suggest that the Pro-On-Hep has a potential to inhibit
S. agalactiae in Nile tilapia in a laboratory-trial scale.
Key Words: Nile tilapia, Pro-hepcidin, Anti-bacterial activity, Streptococcus agalactaie.
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คานา
ปลานิล (Oreochromis niloticus, Linn.) เป็ นปลานํา้ จืดที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจ ทัง้ ของประเทศ
ไทยและของโลก โดยประเทศไทยนันมี
้ ผลผลิตอยู่ในอันดับ 6 เมื่อเทียบกับประเทศผู้ผลิตปลานิลรายอื่น ทัว่ โลก
นอกจากนี ้ปลานิลยังเป็ นปลานํ ้าจืดที่มีอตั ราการผลิตมากที่สดุ ในประเทศไทยและมีแนวโน้ มของผลผลิตที่จะเพิ่ม
สูงขึน้ อย่างต่อเนื่ องในทุก ๆ ปี รู ปแบบที่ นิยมเลีย้ งส่วนใหญ่ จะเป็ น ระบบการเลีย้ งแบบหนาแน่น (Intensive
culture system) ซึ่งจะมีการปล่อยปลาในอัตราที่หนาแน่นสูง มีการให้ อาหารที่มากไปทังปริ
้ มาณและคุณภาพ
ส่งผลให้ นํ ้าในแหล่งเลี ้ยงมีการสะสมของของเสียและสิ่งขับถ่ายอยู่เป็ นปริ มาณมาก ซึง่ สาเหตุดงั กล่าวจะเป็ นส่วน
โน้ มนําให้ ปลาเกิดภาวะความเครี ยด (Stress) อ่อนแอ ยอมรั บเชือ้ โรคได้ ง่าย ส่งผลทําให้ เกิดโรคระบาดที่สร้ าง
ความเสียหายที่รุนแรงในระบบการเลี ้ยงในที่สดุ ปั จจุบันโรคที่สร้ างความเสียหายอย่างมากในอุตสาหกรรมการ
เพาะเลี ้ยงปลานิลของประเทศไทยมีสาเหตุมาจากโรคติดเชื ้อแบคทีเรี ย 3 ชนิดหลัก คือ Aeromonas hydrophila
ที่ก่อให้ เกิดโรค “Aeromonad septicemia”, Flavobacterium columnarae ก่อให้ เกิดโรค “Columnaris” รวมถึง
แบคที เ รี ย Streptococcus agalactiae ซึ่ง เป็ นสาเหตุข องการเกิ ด โรคที่ เ รี ย กว่ า “Streptococcosis” เป็ นต้ น
(Kayansamruaj et al. 2015)
เพื่อแก้ ไขปั ญหาการเกิดโรคดังกล่าวข้ างต้ น เกษตรกรส่วนใหญ่มกั จะเลือกใช้ ยาปฏิชีวนะและสารเคมีใน
การป้องกันรักษา เนื่องจากสามารถหาซื ้อได้ ง่ายและเห็นผลในการรักษาเร็ ว แต่ปัจจุบนั มักพบเสมอว่าวิธีดงั กล่าว
นี ้กลับใช้ ไม่ได้ ผลเหมือนเช่นในอดีต ทังนี
้ ้เนื่องมาจากการใช้ ที่ผิดวิธี นํามาซึง่ ปั ญหาต่าง ๆ เช่น การดื ้อยาของเชื ้อ
แบคทีเรี ย ปั ญหาการตกค้ างทังในตั
้ วสัตว์นํ ้าและในสิ่งแวดล้ อม รวมถึงยาและสารเคมีเหล่านี ้ ยังมีผลข้ างเคียงต่อ
สุขภาพของผู้บริ โภคอีกด้ วย เพื่อเป็ นการแก้ ไขปั ญหาดังกล่าวที่เกิดขึน้ การศึกษาเกี่ยวกับระบบภูมิค้ มุ กันของ
ปลานิ ลจึงถื อเป็ นสิ่งจํ าเป็ น ซึ่งในปั จจุบันได้ มีนักวิจัยที่ เกี่ ยวข้ องให้ ความสนใจและเริ่ มมีการศึกษากัน อย่ าง
กว้ างขวาง โดยมีวตั ถุประสงค์ที่จะสร้ างองค์ความรู้ ที่จะสามารถนําไปประยุกต์ใช้ ในการป้องกันและรักษาโรคที่
เกิดขึ ้นได้ โดยข้ อมูลในปั จจุบนั เป็ นที่ทราบแล้ วว่าสามารถจําแนกระบบภูมิ ค้ มุ กันของปลาออกเป็ น 2 ประเภท คือ
ระบบภูมิค้ มุ กันแบบไม่จําเพาะเจาะจง (Innate immunity) และระบบภูมิค้ มุ กันแบบจําเพาะเจาะจง (Adaptive
immunity) โดยระบบภูมิค้ มุ กันแบบไม่จําเพาะเจาะจงนี ้ถือเป็ นระบบภูมิค้ มุ กันที่มีมาตังแต่
้ เกิด มีความสามารถ
ในการตอบสนองต่ อ เชื อ้ โรคและสิ่ ง แปลกปลอมไม่ จํ า เพาะ มี ค วามสามารถในการจดจํ า ได้ ตํ่ า ซึ่ง ถื อ เป็ น
องค์ประกอบที่สําคัญอย่างมากในการเป็ นด่านแรก (First-line defenses) ในการป้องกันร่ างกายของปลาจาก
การบุกรุ กของเชื อ้ โรคและสิ่ งแปลกปลอมเป็ นส่วนใหญ่ (Ellis, 2001; Christophides et al., 2004) ภูมิค้ ุมกัน
ระบบนี ้ยังสามารถแบ่งย่อยเป็ น 3 ส่วน คือ (1) Physical defenses ถือเป็ นกลไกด่านแรกในการป้องกันเชือ้ โรค
และสิ่งแปลกปลอมจากภายนอกเข้ าสูร่ ่ างกาย โดยประกอบด้ วย ผิวหนัง, เกล็ดและเมือก (2) Cellular defenses
เป็ นการตอบสนองผ่านทางเซลล์โดยการกลืนกินเชือ้ โรคและสิ่งแปลกปลอมเข้ าไปภายในเซลล์แล้ วย่อยทําลาย
เช่น กระบวนการ Phagocytosis และ (3) Humoral defenses เป็ นการตอบสนองโดยอาศัยสารนํ ้าหรื อโปรตีนที่
ละลายในเลื อดหรื อสารคัดหลั่งตามร่ างกาย (Janeway and Medzhitov, 2002; Esteban et al., 2008) จาก
การศึก ษาหน้ า ที่ แ ละโครงสร้ างทางอณู วิ ท ยาของยี น ในสิ่ ง มี ชี วิ ต ชนิ ด ต่ า ง ๆ ก่ อ นหน้ า นี ท้ ํ า ให้ ท ราบว่ายี น
Hepcidin ก็ เ ป็ นส่ ว นสํ า คัญ หนึ่ ง ใน Humoral defenses โดยโปรตี น Hepcidin นี ม้ ี ห น้ า ที่ เ ป็ น Antimicrobial
peptide ซึ่งมีบทบาทสําคัญเป็ นอย่างมากในการต้ านทานเชือ้ โรคโดยเฉพาะในกลุ่มของแบคทีเรี ย (Li et al.,
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2013; Rishi et al., 2015) ถือเป็ นโปรตีนที่มีหน้ าที่สําคัญในการกําจัดสิ่งแปลกปลอมที่เข้ าสูร่ ่ างกายชนิดหนึง่ ซึง่
จะมีการหลัง่ ออกมาจากตับในขณะที่ร่างกายเกิดการติดเชือ้ และเกิดภาวะการอักเสบขึน้ (Hsieh et al., 2010)
นอกจากนีใ้ นสัตว์มีกระดูกสันหลังชัน้ สูง จะพบว่าโปรตีน Hepcidin จะถูกสร้ างและปลดปล่อยที่ตบั มีบทบาท
สําคัญในการเป็ น Peptide hormone ซึง่ ทําหน้ าที่ในการควบคุมการดูดซึมธาตุเหล็ก (Fe2+) จากอาหารและการ
ทํางานของเซลล์ Macrophages (พัตธนี, 2551; Nemeth and Ganz, 2006) ซึง่ ถือเป็ นกลไกสําคัญอย่างมากใน
การป้องกันการเกิดโรคที่มีสาเหตุมาจากเชื ้อโรคหลายชนิด
การศึกษาครัง้ นี ้จึงมีวตั ถุประสงค์เพื่อผลิตและศึกษาโครงสร้ างโปรตีนของยีน Hepcidin ของปลานิลใน
รู ป Pro-peptide และทดสอบประสิทธิ ภาพของโปรตีนที่ผลิตได้ นี ต้ ่อการยับยัง้ เชือ้ แบคที เรี ย Streptococcus
agalactiae ซึง่ เป็ นสาเหตุของการเกิดโรค “Streptococcosis” ในปลานิลอีกด้ วย โดยก่อนหน้ านี ้ ผู้วิจยั ได้ ทําการ
ทดสอบประสิทธิ ภาพของโปรตีน Pro On-Hep ในหลอดทดลอง (in vitro) กับเชือ้ S. agalactiae พบว่า โปรตีน
ดัง กล่าวไม่ส ามารถยับยัง้ เชื อ้ ได้ จึงได้ เกิ ดทดลองครั ง้ นี ข้ ึน้ เพื่ อ ทดสอบประสิทธิ ภาพของโปรตีน ดังกล่าวใน
สัตว์ทดลอง (in vivo) โดยข้ อมูลพืน้ ฐานที่ได้ จากการศึกษาในครัง้ นี ้ จะทําให้ เกิดความเข้ าใจเกี่ยวกับกลไกของ
ระบบภูมิค้ มุ กันและบทบาทหน้ าที่การทํางานของโปรตีน Hepcidin ในปลานิล ซึง่ สามารถนําองค์ความรู้ ที่ได้ รับนี ้
ไปประยุกต์ใช้ ในการพัฒนาวิธีการป้องกันและรักษาโรคระบาดในปลานิล ได้ อย่างมีประสิทธิภาพในอนาคต

อุปกรณ์ และวิธีการ
1. การผลิ ต โปรตี น ลู ก ผสม Pro-hepcidin ของปลานิ ล (Pro-On-Hep) ในระบบเซลล์ แบคที เ รี ย
Escherichia coli
ทําการสืบค้ น cDNA ที่มีข้อมูลลําดับนิวคลีโอไทด์ของยีน Hepcidin จากห้ องสมุด cDNA ซึ่งสร้ างจาก
ม้ ามของปลานิ ล (GenBank accession number: FF280957) โดยให้ ชื่ อลํ าดับ นิ ว คลี โอไทด์ เส้ น เต็ม ของยี น
Hepcidin ในปลานิ ล นี ว้ ่ า “On-Hep” หลัง จากนัน้ ทํ า การออกแบบไพรเมอร์ ให้ มี ค วามจํ า เพาะ (Specific
primers) ต่อบริ เวณของโปรตีนที่ สมบูรณ์ (Pro-peptide) ของยี น Hepcidin ในปลานิ ล (Forward primer: 5’AACATATGGAGAGCTCTGCCATCCCATTT-3’ และ Reverse primer: 5’-GGCTTCTGCTGCAGGTTCTG
ACTCGAG-3’) เพื่อนําไปใช้ ในการเพิ่มจํานวน cDNA ที่บรรจุโปรตีนที่สมบูรณ์ ของยีน Hepcidin โดยใช้ เทคนิค
Polymerase Chain Reaction (PCR) ด้ วยเครื่ อง Thermal cycler โดยสภาวะของปฏิกิริยาในช่วงแรกใช้ อณ
ุ หภูมิ
95 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 5 นาที ช่วงที่สองของปฏิกิริยา ใช้ อณ
ุ หภูมิ 95 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 30 วินาที, 55
องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 30 วินาที และ 72 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 1 นาที โดยใช้ จํานวนรวม 30 รอบ ในส่วน
ของปฏิ กิริยาช่วงสุดท้ ายใช้ อุณหภูมิ 72 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 5 นาที แล้ วทํ าการสกัดชิน้ ส่วนของดีเอ็นเอ
(DNA fragment) เป้าหมาย โดยใช้ FavorPrep Gel/PCR Purification Mini Kit (Favorgen) จากนันนํ
้ าชิ ้นส่วนดี
เอ็ น เอที่ บ ริ สุ ท ธิ์ ที่ ไ ด้ มาเชื่ อ มต่ อ เข้ าสู่ pGEM-T Easy Vector (Promega) และจะทํ า การ Transform เข้ าสู่
แบคทีเรี ยเจ้ าบ้ าน (Escherichia coli สายพันธุ์ JM109) หลังจากนัน้ จะทําการเลือกเฉพาะโคโลนีที่เป็ นสีข าว
(Blue-white colony screening) ซึ่ง คาดว่ า น่ า จะมี ชิ น้ Insert เป้ าหมายที่ เ ราต้ อ งการมาสกัด Plasmid DNA
จากนัน้ ตัด Plasmid ที่ ไ ด้ ด้วยเอนไซม์ ตัดจํ าเพาะ 2 ชนิ ด (Double restriction enzyme digestion) คือ Nde I
และ Xho I ทําการสกัด DNA fragment โดยใช้ FavorPrep Gel/PCR Purification Mini Kit (Favorgen) ทําการ
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เชื่ อมต่อดีเอ็น เอและ pET-28b(+) Expression Vector เข้ าด้ วยกัน และทํ าการ Transform เข้ าสู่ Completent
cell (E. coli สายพันธุ์ JM109) คัดเลือกโคโลนีที่คาดว่าจะมีชิ ้น Insert เป้าหมายเพื่อนํามาสกัด Plasmid DNA
อีกครั ง้ แล้ วเหนี่ยวนําพลาสมิดที่มีลําดับนิวคลีโอไทด์ของยีนเป้าหมายเข้ าไปในเซลล์เจ้ าบ้ านชนิดใหม่ (E. coli
สายพันธุ์ BL21) ซึง่ เป็ น Expression host ทําการเพิ่มการแสดงออกของโปรตีนลูกผสม โดยจะเลือกโคโลนีเดี่ยว
ของแบคทีเรี ยที่มีชิ ้น Insert cDNA ของโปรตีนที่ต้องการมาเลี ้ยงใน อาหาร LB broth ที่ผสมยา Kanamycin 100
mg/ml เขย่าที่อณ
ุ หภูมิ 37 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 16-18 ชัว่ โมง เมื่อครบเวลานําแบคทีเรี ยดังกล่าวปริ มาตร 1
มิลลิลิตร ใส่ในอาหาร LB broth ปริ มาตร 50 มิลลิลิตร ซึง่ ผสมยา Kanamycin 100 mg/ml เช่นเดียวกัน เขย่าที่
อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส ประมาณ 2-3 ชัว่ โมง ระหว่างนี ้วัดค่าความสามารถในการดูดกลืนแสงที่ 600 นาโน
เมตร ให้ อยู่ในช่วง 0.5-0.8 ซึ่งความเข้ มข้ นของแบคทีเรี ยจะอยู่ในช่วง 109 CFU/ml หลังจากนัน้ จึงทําการเติม
Isopropyl-β-D-thiogalactoside (IPTG) ให้ ได้ ค่าความเข้ มข้ นสุดท้ ายเท่ากับ 1 mM เพื่ อเหนี่ ยวนํ าให้ เกิ ดการ
แสดงออกของโปรตีนลูกผสมในระดับที่ สูงขึน้ หลังจากเติมสารดังกล่าวแล้ ว นํ าไปเขย่าที่ อุณหภูมิ 37 องศา
เซลเซียส นาน 5 ชัว่ โมง แล้ วถูกนําไปปั่ นเหวี่ยงโดยเครื่ อง Centrifuge ที่ความเร็ ว 9,000 รอบต่อนาที นาน 5 นาที
ส่วนใสด้ านบนจะถูกทิ ้ง และแทนที่ด้วยการเติม 20 mM Tris-HCl buffer (pH 8.0) ปริ มาตร 5 มิลลิลิตร เพื่อทํา
การล้ างตะกอน 2 รอบ โดยปั่ นที่ ความเร็ ว 9,000 รอบต่อนาที นาน 5 นาที เช่นเดิม เมื่อครบเวลาใช้ ปิเปตดูด
บัฟ เฟอร์ ทิ ง้ และละลายตะกอนโดยใช้ 20 mM Tris-HCl (pH 8.0) ปริ ม าตร 10 มิ ล ลิ ลิ ต ร เติ ม DNase และ
RNase ชนิดละ 3 ไมโครลิตร แช่ในนํ ้าแข็งเป็ นเวลา 30 นาที จากนันนํ
้ าไป Sonicate เพื่อให้ เซลล์แตกด้ วยเครื่ อง
Digital sonifler cell (Branson) รวมเวลา 15 นาที ปั่ นเหวี่ยงที่ความเร็ ว 10,000 รอบต่อนาที นาน 10 นาที โดย
จะแยกส่วนใสด้ านบนและตะกอนออกจากกัน เก็บรักษาที่อณ
ุ หภูมิ -80 องศาเซลเซียส จนกว่าจะนํามาใช้
2. การทาให้ โปรตีนบริสุทธิ์
โปรตีนลูกผสม Pro-On-Hep ที่ถูกเหนี่ยวนําให้ เพิ่มการแสดงออกนี จ้ ะอยู่ในรู ปของ Inclusion body ซึง่
ไม่สามารถละลายนํ ้าได้ จะถูกนํามาทําให้ บริ สทุ ธิ์โดยใช้ Ni-NTA Purification System (Invitrogen , USA) โดย
ละลายตะกอนที่ได้ หลังจากการ Sonicate โดยใช้ 8M Urea ปริ มาตร 20 มิลลิลิตร เขย่าที่อณ
ุ หภูมิห้อง นาน 3
ชั่วโมง แบ่งมา 6 มิลลิลิตร เติม Ni-NTA beads 1 มิลลิลิตร เขย่าเบา ๆ ที่อุณหภูมิห้อง นาน 3 ชั่วโมง เมื่อครบ
เวลานํ าไปหยดให้ ไหลผ่าน Column และเติมบัฟ เฟอร์ ต่าง ๆ ตามลํ าดับ ดังนี ้ Lysis buffer, Wash 20 buffer,
Wash 50 buffer, Wash 100 buffer และ Elution buffer โดยโปรตีนที่หลุดมากับบัฟเฟอร์ ในแต่ละ Fraction จะ
เก็บไว้ ใน Microcentrifuge tube ปริ มาตร 2 มิลลิลิตร หลังจากนันนํ
้ าโปรตีนที่อยู่ในแต่ละ Fraction ไปตรวจสอบ
ปริ ม าณโปรตี น คร่ า ว ๆ ด้ ว ยการทํ า Sodium dodecyl sulfate polyacrylamide gel electrophoresis (SDSPAGE) โดยเลือก Fraction ที่มีโปรตีนเข้ มข้ นมากมารวมกันเพื่ อทํา Dialysis โดยใช้ 50 mM Tris-HCl pH 8.0
เป็ นบัฟเฟอร์ ขันตอนสุ
้
ดท้ ายเป็ นการทํา Concentration เพื่อให้ ได้ โปรตีนเข้ มข้ น วัดความเข้ มข้ นของโปรตีนที่ได้
ตามวิธี Bradford Protein Assay ด้ วยเครื่ อง Microplate reader (Bio-Rad, USA) และนําไปเทียบกับค่าความ
เข้ มข้ นโปรตีนมาตรฐาน Bovine serum albumin (BSA) และนํ าไปคํานวณความเข้ มข้ นของโปรตีนที่ผลิตได้
ต่อไป
TM
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3. การยืนยันการแสดงออกของโปรตีน Pro On-Hep ของปลานิล ด้ วยวิธี Western blot analysis
นําโปรตีนลูกผสม Pro-On-Hep ที่ผลิตได้ มาตรวจสอบขนาดโดยใช้ SDS-PAGE และทําการถ่ายโปรตีน
ลงบน Nitrocellulose membrane ด้ วยเครื่ อง Mini Trans-Blot® cell (Bio-Rad, USA) โดยจะใช้ ค่าความต่าง
ศักดิ์ไฟฟ้า 100 โวลต์ เป็ นเวลา 60 นาที และเติม 2% skim milk เพื่อป้องกัน Non-specific binding นําไปบ่มที่
อุณหภูมิห้อง 1 ชัว่ โมง เมื่อครบเวลาจะทําการเติม Anti-His tag antibody บ่มต่อที่อณ
ุ หภูมิห้อง 1 ชัว่ โมง และจะ
ทํ าการล้ างโดยใช้ 0.5% Tween-Phosphate buffered saline (PBS) pH7.4 หลังจากนัน้ จะเติม Anti-mouse
IgG secondary antibody ใน Membrane แล้ วบ่มที่อณ
ุ หภูมิห้องเป็ นเวลา30 นาที แล้ วล้ างด้ วย 0.5% TweenPBS (pH7.4) ซํ ้าอีกครัง้ ก่อนนําไปตรวจสอบแถบเพื่อดูขนาดอย่างคร่ าว ๆ ของโปรตีนเป้าหมาย
4. ผลของโปรตีน Pro On-Hep ที่มีต่อความสามารถในการต้ านทานเชือ้ แบคทีเรี ย S. agalactiae ในปลา
นิล
4.1) การเตรี ยมสัตว์ทดลอง
เตรี ยมปลานิลสุขภาพดีที่มีนํา้ หนัก ประมาณ 70.6±4.7 กรั ม จํานวน 180 ตัว เลี ้ยงในถังไฟเบอร์ กลาส
ขนาด 1,000 ลิตร เพื่อให้ ปลาทดลองปรับตัวในสภาวะแวดล้ อมเดียวกัน ระหว่างนี ้ให้ อาหารเม็ดวันละสองมื ้อทุก
วัน เป็ นเวลา 7 วัน จากนันนํ
้ าปลาทดลองไปแยกใส่ ถังไฟเบอร์ กลาสที่บรรจุนํ ้าปริ มาตร 400 ลิตร ทังหมด
้
3 ถัง
ถังละ 48 ตัว ให้ อาหารต่อไปอีก 3 วัน ทําการเปลี่ยนถ่ายนํ ้าประมาณ 20 % ทุก ๆ วัน จนสิ ้นสุดการทดลอง
4.2) การเตรี ยมเชื ้อและโปรตีน Pro-On-Hep
นําเชื ้อแบคทีเรี ย S. agalactiae สายพันธุ์ที่ก่อโรค มาเลี ้ยงในอาหารเหลว Trypticase soy broth (TSA)
บ่มโดยการเขย่าที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส ข้ ามคืน หลังจากนัน้ นําเชือ้ ที่ได้ มา 100 ไมโครลิตรเติมในอาหาร
เหลวปริ มาตร 10 มิลลิลิตร เลี ้ยงต่อไปอีกเป็ นเวลาประมาณ 2 ชัว่ โมง แล้ วจึงนําไปวัดค่าการดูดกลืนแสงที่ความ
ยาวคลื่น 600 นาโนเมตรให้ ได้ เท่ากับ 0.669 ซึง่ จะได้ ความเข้ มข้ นของแบคทีเรี ยเท่ากับ 1x109 CFU/ml. จากนัน้
นํามาเจือจาง ใน 0.85% NaCl เพื่อให้ ได้ ความเข้ มข้ น 1x108 CFU/ml เมื่อได้ ความเข้ มข้ นของเชือ้ ดังกล่าวแล้ ว
จะนําโปรตีน Pro-On-Hep ที่ผลิตได้ ในข้ อ 2 เติมลงไปให้ ได้ โปรตีนความเข้ มข้ นต่าง ๆ ตามที่วางแผนไว้ ในข้ อ
4.3 โดยจะทําให้ ได้ ความเข้ มข้ นสุดท้ ายของเชื ้อเป็ น 2x107 CFU/ml
4.3) การดําเนินการทดลอง
นําปลาที่เตรี ยมไว้ ในแต่ละถังมาฉีดด้ วยสารละลายที่แตกต่างกัน ดังนี ้ ชุดทดลองที่ 1 (ชุดควบคุม) ปลา
12 ตัว ในแต่ละถัง ฉี ดด้ วยสารละลายแบคทีเรี ยความเข้ มข้ น 1x108 CFU/ml ปริ มาตร 200 µl, ชุดทดลองที่ 2
ปลา 12 ตัว ในแต่ละถัง ฉี ดด้ วยสารละลายแบคทีเรี ยความเข้ มข้ น 1x108 CFU/ml ปริ มาตร 200 µl ที่มีโปรตีน
Pro-On-Hep ละลายอยู่ 10 µg, ชุดทดลองที่ 3 ปลา 12 ตัว ในแต่ละถัง ฉีดด้ วยสารละลายแบคทีเรี ยความเข้ มข้ น
1x108 CFU/ml ปริ มาตร 200 µl ที่มีโปรตีน Pro-On-Hep ละลายอยู่ 50 µg และชุดทดลองที่ 4 ปลา 12 ตัว ในแต่
ละถัง ฉีดด้ วยสารละลายแบคทีเรี ยความเข้ มข้ น 1x108 CFU/ml ปริ มาตร 200 µl ที่มีโปรตีน Pro-On-Hep ละลาย
อยู่ 100 µg จากนันทํ
้ าเครื่ องหมายปลาในแต่ละกลุ่มด้ วยด้ ายไนลอนที่มีสีแตกต่างกัน 4 สี และทําการเฝ้าสังเกต
อาการปลาในช่วงเวลาต่าง ๆ บันทึกผลอัตราการตายสะสมของปลาชุดทดลองจนสิ ้นสุดระยะเวลาการทดลองที่
10 วัน (240 ชัว่ โมง) โดยปลาที่แสดงการตายใหม่ ๆ จะถูกนําไปเขี่ยเชื ้อจาก ตับ ม้ าม และไต บนอาหารเลี ้ยงเชื ้อ
TSA เพื่อยืนยันผล นําค่าอัตราการตายสะสมในแต่ละกลุม่ การทดลองที่ชวั่ โมงต่าง ๆ ไปวิเคราะห์ความแปรปรวน
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โดยใช้ วิธี Analysis of Variance (ANOVA) ตามแผนการทดลองแบบ CRD และเปรี ยบเทียบความแตกต่างของ
ค่าเฉลี่ย โดยใช้ วิธี Duncan’s New Multiple Range Test (DMRT) ที่ระดับความเชื่อมัน่ 95%

ผลและวิจารณ์ ผลการทดลอง
1. การผลิตโปรตีนลูกผสม Pro-On-Hep ของปลานิลในระบบเซลล์ แบคทีเรี ย Escherichia coli
ในการศึกษาครั ง้ นีโ้ ปรตีนลูกผสม Pro-On-Hep สามารถถูกเหนี่ยวนําให้ มีการแสดงออกในปริ มาณที่
มากขึ ้นในเซลล์แบคทีเรี ย E. coli สายพันธุ์ BL21 โดยใช้ 1 mM ของ IPTG เมื่อเทียบกับ E. coli (BL21) ที่ไม่ถูก
เหนี่ ย วนํ า และ E. coli (BL21) ที่ ถูก เหนี่ ย วนํ าด้ วย 1 mM ของ IPTG แต่ไ ม่ไ ด้ มีส่วน Pro-On-Hep vector อยู่
ภายในเซลล์ โดยพบว่าแถบของโปรตีน ที่ได้ นีม้ ีนํา้ หนักโมเลกุลของโปรตีนขนาดประมาณ 10 kDa (Figure 1)
หลังจากการนําเซลล์ของแบคทีเรี ยที่ได้ รับการเหนี่ยวนําด้ วย 1 mM ของ IPTG ไปทําการ Sonicate เพื่อให้ เซลล์
แตกพบว่าโปรตีน ลูก ผสมนี อ้ ยู่ใ นรู ป ของ Inclusion bodies เนื่ องจากพบการแสดงออกในส่ วนของตะกอน
มากกว่าส่วนใสด้ านบน (Figure 1)
(kDa) M 1 2 3 4 5 6
75
50
30
25
20
15
10
Figure 1 Recombinant Pro-On-Hep overexpression. SDS-PAGE was performed to detect the
overexpression of Pro-On-Hep in E. coli BL21 cells. Lane M: protein marker, 1: BL21, 2:
BL21+1 mM IPTG, 3: Pro-On-Hep, 4: Pro-On-Hep+1 mM IPTG, 5: pellet of Pro-On-Hep+1
mM IPTG after sonication, 6: supernatant of Pro-On-Hep+1 mM IPTG after sonication
2. การทาโปรตีนให้ บริสุทธิ์
เมื่อนําโปรตีนลูกผสมที่ได้ ไปทําให้ บริ สทุ ธิ์ ตามขัน้ ตอน Ni-NTA Purification System แล้ ว พบว่าแถบ
ของโปรตีนเป้าหมาย Pro-On-Hep ในแต่ละ Fraction ปรากฏเพียงแถบเดียว ซึง่ มีนํ ้าหนักโมเลกุลประมาณ 10
kDa ซึง่ แตกต่างจาก Pro-On-Hep ที่ปรากฏให้ เห็นเป็ นหลายแถบในส่วนของตะกอน (Pellet) และส่วนใสด้ านบน
(Supernatant) (Figure 2a และ 2b)
a)
(kDa) M 1 2
b) (kDa) M 3 4
75
75
50
50
30
30
25
25
20
20
15
15
10
10
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Figure 2 SDS-PAGE showing the production and purification of Pro-On-Hep protein in E. coli BL21
cells. Lane M: protein marker, 1: pellet of Pro-On-Hep+1 mM IPTG after sonication, 2:
supernatant of Pro-On-Hep+1 mM IPTG after sonication ( a) . Lane M: protein marker, 3:
purified Pro-On-Hep+1 mM IPTG (fraction1), 4: purified Pro-On-Hep+1 mM IPTG (fraction2)
(b).
3. การยืนยันการแสดงออกของโปรตีน Pro-On-Hep ของปลานิล ด้ วยวิธี Western blot analysis
ผลการศึก ษาด้ ว ยเทคนิ ค Western blot analysis พบว่ า แถบของโปรตี น เป้ าหมายนัน้ ถู ก Specific
antibodies จับได้ อย่างจํ าเพาะเจาะจง ซึ่งขนาดที่ ปรากฏนัน้ พบว่ามีความใกล้ เคีย งกันกับขนาดของโปรตี น
ลูกผสม Pro-On-Hep ที่ผลิตได้ จากการตรวจสอบโดยวิธีที่กล่าวมาแล้ วข้ างต้ นก่อนหน้ านี ้ (Figure 3a และ 3b)
a) (kDa) M

1

b) (kDa) M

70
55
35
25

70
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35
25

15

15
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10

Figure 3 SDS-PAGE showing the production of Pro-On-Hep protein Lane M: protein marker, 1: Pro-OnHep in cell lysed product (a) Western blot analysis of Pro-On-Hep. Lane M: protein marker,
2: Pro-On-Hep hybridized (b)
4. ผลของโปรตีน Pro On-Hep ต่ อความสามารถในการต้ านทานเชือ้ แบคทีเรี ย S. agalactiae ในปลานิล
ภายหลังจากปลาทดลองได้ รับเชือ้ และโปรตีน Pro-On-Hep ที่ระดับความเข้ มข้ นต่าง ๆ เป็ นเวลา 24
ชั่วโมงแล้ ว พบว่า ปลาทดลองในแต่ละกลุ่มเริ่ มมีอัตราการตายสะสมที่ แตกต่างกันอย่างชัดเจน โดยชุดการ
ทดลองที่ 4 ซึง่ ได้ รับเชื ้อ S. agalactiae และโปรตีน Pro-On-Hep ที่ระดับความเข้ มข้ นเท่ากับ 100 µg/ตัว มีอตั รา
การตายสะสมเท่ากับ 13.89±4.81% ซึง่ น้ อยกว่าอย่างมีนยั สําคัญยิ่งทางสถิติ (P<0.01) เมื่อเปรี ยบเทียบกับชุด
การทดลองที่ 1 ที่ได้ รับเพียงเชื ้อ S. agalactiae, ชุดการทดลองที่ 2 ได้ รับเชื ้อ S. agalactiae และโปรตีน Pro-OnHep ที่ระดับความเข้ มข้ นเท่ากับ 10 µg/ตัว และ ชุดการทดลองที่ 3 ได้ รับเชือ้ S. agalactiae และโปรตีน ProOn-Hep ระดั บ ความเข้ มข้ นเท่ า กั บ 50 µg/ตั ว โดยมี ค่ า อั ต ราการตายสะสม เท่ า กั บ 58.33±14.43%,
36.11±4.81% และ 27.78±9.62% ตามลําดับ ส่วนที่ เวลา 60 ชั่วโมงนัน้ พบว่า ชุดการทดลองที่ 1 มีอัตราการ
ตายสะสมมากกว่าอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (P<0.05) เมื่อเปรี ยบเทียบกับกลุม่ การทดลองอื่น ๆ โดยมีอตั ราการ
ตายสะสมเท่ า กั บ 86.11±17.35% ส่ ว นชุ ด การทดลองที่ 2, 3 และ 4 มี ค่ า อั ต ราการตายสะสมเท่ า กั บ
58.33±16.67%, 52.78±4.81% และ 36.11±12.73% ตามลําดับ และในช่วงเวลาที่ 108 ชัว่ โมงจนถึงสิ ้นสุดการ
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ทดลองที่ 10 วัน (240 ชัว่ โมง) พบว่าชุดการทดลองที่ 4 มีอตั ราการตายสะสมเท่ากับ 58.33±8.33% ซึง่ น้ อยกว่า
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (P<0.05) เมื่อเปรี ยบเทียบกับชุดการทดลองที่ 1, 2 และ 3 ซึง่ มีคา่ อัตราการตายสะสม
เท่ากับ 91.67±8.33%, 77.78±9.62% และ 80.56±9.62% ตามลําดับ (Figure 4 และ Table 1)

** ** **

* * * * *
* * * * * * * *

Mortality (%)

**
**

Time (hrs.)
Figure 4 Effects of Pro On-Hep on anti-Streptococcus agalactiae activity in Nile tilapia.
* and ** indicate significant differences at P<0.05 and P<0.01, resppectively.
จากการศึกษาก่อนหน้ านี ้พบว่า Hepcidin ในปลาถูกค้ นพบครัง้ แรกในปลาลูกผสมระหว่าง White bass
(Morone chrysops) x Striped bass (M. saxatilis) ซึง่ โปรตีน Hepcidin ของปลาลูกผสมชนิดนี ้ สามารถยับยัง้
เชือ้ แบคทีเรี ย Micrococcus luteus และ Escherichia coli ได้ อย่างมีประสิทธิ ภาพในหลอดทดลอง (Shike et
al., 2002) ภายหลังจากการค้ นพบในครัง้ นันทํ
้ าให้ มีผ้ สู นใจเริ่ มศึกษาเกี่ยวกับโปรตีน Hepcidin ในปลาอีกหลาย
ชนิดยกตัวอย่างเช่น Lin et al. (2014) พบว่าโปรตีนลูกผสม Hepcidin จาก Zebrafish มีความสามารถในการ
ยับยังการเติ
้
บโตของเชื ้อแบคทีเรี ยแกรมลบ คือ Escherichia coli และ Vibrio anguillarum รวมถึงเชื ้อแบคทีเรี ย
แกรมบวก คื อ Staphylococcus aureus และ Bacillus subtilis อี ก ด้ ว ย เช่ น เดี ย วกั น กั บ Tao et al. (2014)
ทํ า การศึก ษาโปรตี น Hepcidin ของปลาดุก (Ictalurus punctatus) ซึ่ง พบว่ า บริ เวณที่ เ ป็ นส่ว นของ Mature
peptide มีฤทธิ์ ในการต่อต้ านเชื อ้ แบคที เรี ยทัง้ แกรมบวกและแกรมลบ หลายชนิ ดในหลอดทดลอง ซึ่งได้ แ ก่
Listeria monocytogenes, Staphylococcus aureus, E. coli และ Pseudomonas aeruginosa เป็ นต้ น อย่างไร
ก็ตามก่อนหน้ านี ้ ผู้วิจยั ได้ ทําการทดลองประสิทธิภาพของโปรตีน Pro On-Hep ในหลอดทดลอง (in vitro) กับเชื ้อ
S. agalactiae พบว่า โปรตีนดังกล่าวไม่สามารถยับยัง้ เชือ้ ได้ ถึงแม้ จะใช้ ความเข้ มข้ นที่สงู เท่ากันก็ตาม ซึ่งอาจ
เป็ นไปได้ วา่ โปรตีน Pro On-Hep อาจมีผลต่อกลไกอื่น ๆ ในตัวปลาเช่น ระบบภูมิค้ มุ กันหรื อการแสดงออกโปรตีน
ซึง่ ทํางานเกี่ยวข้ องกับระบบภูมิค้ มุ กัน ให้ เข้ ามามีบทบาทในการทํางานร่ วมด้ วย จึงทําให้ การทดสอบ โปรตีน Pro
On-Hep ซึง่ เป็ น Pro-peptide ในปลาทดลอง (in vivo) ได้ ผลแตกต่างจากการทดลองในหลอดทดลอง (in vitro)
ซึง่ เป็ นเพียงผลการศึกษาวิจยั เบื ้องต้ นเท่านัน้ อย่างไรก็ตามเพื่อยืนยันผลและกลไกการทํางานที่แน่ชดั ผู้วิจยั จะ
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ทําการศึกษาความสามารถในการต่อต้ านเชื ้อแบคทีเรี ย S. agalactiae ของ Mature On-Hep เพื่อเปรี ยบเทียบ
กับผลของ Pro On-Hep ที่ได้ ในครัง้ นี ้ ต่อไป

สรุป
การศึกษาในครั ง้ นี ้ได้ ทําการผลิตโปรตีนลูกผสม Pro On-Hep ในปลานิลได้ สําเร็ จเป็ นครัง้ แรกของโลก
โดยใช้ ระบบแบคทีเรี ย E. coli expression system ภายหลังมีการนําโปรตีนดังที่ได้ กล่าวมาทําให้ บริ สทุ ธิ์และทํา
การยืนยันผลการแสดงออกโดยใช้ วิธี Western blot analysis แล้ วพบว่าโปรตีนอยู่ในรู ปที่ไม่ละลาย จะถูกนํามา
ทํา refolding โดยการใช้ 8 M ยูเรี ย เพื่อให้ โปรตีนพับตัวอยู่ในสภาวะที่มีประสิทธิภ าพพร้ อมทํางาน และเมื่อนํา
โปรตีนมาทดสอบประสิทธิ ภาพในการต่อต้ านเชื ้อแบคทีเรี ย S. agalactiae ในปลานิล พบว่ากลุ่มการทดลองที่
ได้ รั บ โปรตี น Pro-On-Hep ที่ ร ะดับ ความเข้ ม ข้ น เท่ า กับ 100 µg/ตัว มี อัต ราการตายสะสมน้ อ ยกว่ า อย่ างมี
นัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05) เมื่อเทียบกับชุดการทดลองอื่น ๆ ซึ่งแสดงให้ ถึงประสิทธิ ภาพในการต้ านทานเชื ้อ
แบคทีเรี ย S. agalactiae ในปลานิลที่ชดั เจน โดยในอนาคตนัน้ ผู้วิจยั ได้ วางแผนที่จะทําการศึกษาประสิทธิภาพ
ของ Mature On-Hep ซึ่ง เป็ น Mature-peptide ที่ มี ต่ อ เชื อ้ S. agalactiae นี ต้ ่ อ ไป ซึ่ง ข้ อ มูล พื น้ ฐานที่ ไ ด้ จ าก
การศึกษาในครัง้ นี ้ จะทําให้ เกิดความเข้ าใจบทบาทและหน้ าที่ในการทํางานของโปรตีนชนิดนี ้ในระบบภูมิค้ มุ กัน
ของปลานิลได้ ดีขึ ้น ซึง่ สามารถนําองค์ความรู้ ที่ได้ รับไปประยุกต์ใช้ ในการหาวิธีการป้องกันและรักษาโรคระบาด
ในปลานิล ได้ อย่างมีประสิทธิภาพในอนาคต

กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณ ทุ น วิ จัย ระดับ บัณ ฑิ ต ศึก ษาเพื่ อ การตี พิ ม พ์ ผ ลงานในวารสารวิ ช าการระดับ นานาชาติ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2558 ที่ให้ ทนุ สนับสนุนในการวิจยั ครัง้ นี ้
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±
±
±
±
b
b
a
14.43 14.43 20.97 16.67a

0.011

55.56
±
4.81a

72.22
±
9.62ab

72.22
±
4.81ab

25.00 58.33 66.67 72.22 77.78 80.56 86.11 86.11 86.11 86.11 88.89
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
a
c
c
b
c
c
b
b
b
b
22.05 14.43 16.67 19.25 17.35 12.73 17.35 17.35 17.35 17.35 12.73b

20

Time (hrs)

Table 1 Effects of Pro On-Hep on anti-Streptococcus agalactiae activity in Nile tilapia.

0.012

58.33
±
8.33a

72.22
±
9.62ab

77.78
±
9.62bc

91.67
±
8.33c

96

0.012

58.33
±
8.33a

80.56
±
9.62b

77.78
±
9.62b

91.67
±
8.33b

108

0.012

58.33
±
8.33a

80.56
±
9.62b

77.78
±
9.62b

91.67
±
8.33b

120

0.012

58.33
±
8.33a

80.56
±
9.62b

77.78
±
9.62b

91.67
±
8.33b

144

0.012

58.33
±
8.33a

80.56
±
9.62b

77.78
±
9.62b

91.67
±
8.33b

168

0.012

58.33
±
8.33a

80.56
±
9.62b

77.78
±
9.62b

91.67
±
8.33b

192

0.012

58.33
±
8.33a

80.56
±
9.62b

77.78
±
9.62b

91.67
±
8.33b

216

0.012

58.33
±
8.33a

80.56
±
9.62b

77.78
±
9.62b

91.67
±
8.33b

240
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โครงสร้ างประชาคมแพลงก์ ตอนพืชและความสัมพันธ์ กับคุณภาพนา้ ในแหล่ งนา้ ที่มีการขุดลอก:
กรณีศึกษาหนองเลิงเปื อย จังหวัดกาฬสินธุ์
Phytoplankton Community Structure and Its Relationship to Water Quality in Dredged Lake:
A Case Study of Nong Lerng Pueay Lake, Kalasin Province
พิชาศิษฐ์ แสงเมฆ1* ภูวดล โดยดี1 เกตุนภัส ศรี ไพโรจน์1 และ สิทธิชยั ฮะทะโชติ1
Pichasit Sangmek1*, Puvadol Doydee1, Kednapat Sriphairoj1 and Sittichai Hatachote1

บทคัดย่ อ
การศึกษาโครงสร้ างประชาคมแพลงก์ตอนพืชและความสัมพันธ์กบั คุณภาพน ้าในหนองเลิงเปื อย จังหวัด
กาฬสินธุ์ รวมทังสิ
้ ้น 5 สถานี ดาเนินการศึกษาในเดือนมกราคม 2559 (ฤดูแล้ ง) และเดือนกันยายน 2559 (ฤดูน ้า
หลาก) โดยเก็บตัวอย่างแพลงก์ตอนพืชด้ วยถุงแพลงก์ ตอนขนาดตา 30 ไมโครเมตร และวิเคราะห์ ความเข้ มข้ น
ของคลอโรฟิ ลล์ เอ ปริ มาณของแข็งแขวนลอยรวมในน ้า อุณหภูมินา้ ความโปร่ งแสงของนา้ ความเป็ นกรดเป็ น
ด่างและปริ มาณออกซิเจนละลายนา้ ผลการศึกษาพบความหนาแน่น ของแพลงก์ ตอนพื ชอยู่ในช่วง 56–247
หน่วยต่อลิตร (ค่าเฉลี่ย 146±77 หน่วยต่อลิตร) และ 2,080–8,344 หน่วยต่อลิตร (ค่าเฉลี่ย 4,705±3,243 หน่วย
ต่อลิตร) ในเดือนมกราคมและกันยายน 2559 ตามลาดับ โดยพบแพลงก์ ตอนพื ชกลุ่มไดโนแฟลเจลเลต ได้ แก่
Ceratium spp. เป็ นชนิ ด เด่น ทัง้ สองฤดูก าล อุณ หภู มิข องน า้ มีความสัมพัน ธ์ เชิ งบวกกับ ความหนาแน่ น ของ
แพลงก์ตอนพืชอย่างมีนยั สาคัญยิ่งทางสถิติ (r=0.784, p<0.01)

ABSTRACT
Study on phytoplankton community structure and its relationship to water quality in dredged
Nong Lerng Pueay Lake, Kalasin Province was conducted on 5 sampling sites in January 2016 (dry
season) and September 2016 (rainy season). Phytoplankton was collected by 30 µm-mesh size
plankton net. Water samples were analyzed for Chlorophyll a concentration, Total Suspended Solids,
water temperature, transparency, pH and dissolved oxygen. Density of phytoplankton ranged from
56–247 unit/L (average 146±77 unit/L) in January 2016 and 2,080–8,344 unit/L (average 4,705±3,243
unit/L) in September 2016. Dinoflagellate Ceratium spp. was dominant species in both seasons.
Water temperature was significantly positive correlated with density of phytoplankton (r=0.784,
p<0.01).
Key Words: Phytoplankton, Water quality, Seasonal variation, Nong Lerng Pueay Lake, Kalasin Province
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คานา
แพลงก์ ตอนพืชเป็ นสิ่งมีชีวิตที่มีความสาคัญอย่างยิ่งในระบบนิเวศแหล่งนา้ ในฐานะผู้ผลิตขัน้ ต้ นของ
แหล่ง น า้ โดยเป็ นอาหารให้ กับ สิ่ งมี ชี วิตในห่ วงโซ่อ าหารล าดับ สูงขึน้ ไป (Closs et al., 2004) จึงสามารถใช้
ปริ มาณของแพลงก์ตอนพืชบ่งชี ้ความอุดมสมบูรณ์ของแหล่งน ้าได้ (ลัดดา, 2544) โดยเฉพาะแหล่งน ้าปิ ดที่ได้ รับ
อิท ธิ พ ลจากการเปลี่ ย นแปลงตามฤดูก าลและการใช้ ป ระโยชน์ พื น้ ที่ โดยรอบ เช่ น น า้ ทิ ง้ จากชุมชนและการ
เกษตรกรรม ซึ่งพบว่ามีธาตุอาหารไหลลงสู่แหล่งนา้ และทาให้ ปริ มาณของแพลงก์ตอนพืช และพืชนา้ เพิ่มขึ ้นจน
กลายเป็ นปั ญหาการตื ้นเขินและคุณภาพนา้ เสื่อมโทรมในแหล่งนา้ หลายแห่ง การขุดลอกแหล่งน ้าเป็ นวิธีการที่
สามารถแก้ ปัญหาความเสื่อมโทรมและสามารถเพิ่มความจุน ้าของแหล่งน ้านันได้
้ (Cooke et al., 1986) อย่างไร
ก็ตามการขุดลอกอาจส่งผลให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพและเคมีของแหล่งน ้าทัง้ ในมวลนา้ และพืน้ ท้ อง
น ้าซึง่ มีผลกระทบต่อระบบนิเวศในบริ เวณดังกล่าว (Peterson, 1982)
การศึกษาครัง้ นี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อ ศึกษาการแพร่ กระจายตามฤดูกาลของประชาคมแพลงก์ ตอนพืชใน
แหล่งนา้ ที่มีการขุดลอกใหม่คือ หนองเลิงเปื อย จังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งดาเนินการขุดลอกเมื่อ พ.ศ. 2556 และแล้ ว
เสร็ จใน พ.ศ. 2558 ทัง้ นี ้ยังไม่เคยมีการสารวจด้ านทรัพยากรแพลงก์ตอนพืชก่อนและหลังจากขุดลอกหนองเลิง
เปื อยมาก่อน รวมทังศึ
้ กษาคุณภาพน ้าและปั จจัยแวดล้ อมที่มีผลต่อประชาคมแพลงก์ตอนพืช ซึง่ ผลการศึกษาจะ
นาไปสูแ่ นวทางการเพิ่มกาลังผลิตขันต้
้ นเพื่อสร้ างความอุดมสมบูรณ์ให้ กบั ระบบนิเวศของหนองเลิงเปื อยต่อไป

อุปกรณ์ และวิธีการ
สถานที่ทาการศึกษา
ทาการศึกษาในบริ เวณแก้ มลิ งหนองเลิงเปื อย อาเภอกมลาไสย และอาเภอร่ องคา จังหวัดกาฬสิน ธุ์
(Figure 1) โดยมีสถานีเก็บตัวอย่าง 5 สถานี สถานีศกึ ษาทังหมดล้
้
อมรอบด้ วยพื ้นที่เกษตรกรรม ได้ แก่ การปลูก
ข้ าว พืชไร่ เลี ้ยงสัตว์ และเกษตรผสมผสาน แต่ไม่พบการเลี ้ยงสัตว์น ้าในพื ้นที่หนองน ้าทุกบริ เวณ
Station
St.1
St.2
St.3
St.4
St.5

Figure 1 Study site in Nong Lerng Pueay Lake, Kalasin Province
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UTM
Easting
359078
359228
359162
359964
360652

Northing
1803322
1802132
1801616
1801143
1801195
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การขุดลอกหนองเลิงเปื อยเพื่อใช้ ประโยชน์ ในการเก็บกักน ้าและป้องกันน ้าท่วมในพื ้นที่เกษตรกรรม ใน
โครงการพัฒนาแก้ มลิงหนองเลิงเปื อยอันเนื่องมาจากพระราชดาริ ดาเนิ นการแล้ วเสร็ จในปี พ.ศ.2558 ทาให้
แหล่งน ้าแปรสภาพจากเดิมที่เป็ นหนองน ้าตื ้นเขินกลายเป็ นอ่างเก็บน ้าที่มีความลึกมากถึง 6 เมตร ความลาดชัน
ของขอบฝั่ งสูง หลายพื ้นที่ไม่มีพืชปกคลุมหน้ าดินทาให้ เกิดการพังทลายของขอบฝั่ งเป็ นบริ เวณกว้ าง
ระยะเวลาทาการศึกษา
ตรวจวัดและเก็บตัวอย่างคุณภาพน ้าและแพลงก์ตอนพืชในเดือนมกราคม 2559 ซึ่งเป็ นตัวแทนของฤดู
แล้ ง และเดือนกันยายน 2559 ซึง่ เป็ นตัวแทนของฤดูน ้าหลาก ปริ มาณน ้าฝนของจังหวัดกาฬสินธุ์จากสถิติข้อมูล
นา้ ฝน 52 ปี (พ.ศ. 2500-2551) พบว่าค่าเฉลี่ย ในเดือนมกราคมเท่ ากับ 4.0 มิล ลิเมตรและในเดือนกันยายน
เท่ากับ 241.4 มิลลิเมตร (กรมชลประทาน, 2553) แสดงให้ เห็นความแตกต่างระหว่างฤดูกาลอย่างชัดเจน
วิธีการศึกษา
1. คุณภาพนา้
ศึก ษาคุณ ภาพน า้ ทางกายภาพ เคมี แ ละชี วภาพ โดยมี พ ารามิ เตอร์ ที่ ต รวจวัดในภาคสนาม ได้ แ ก่
อุณหภูมิน ้า ความเป็ นกรดเป็ นด่าง ปริ มาณออกซิเจนละลายน ้า โดยใช้ เครื่ องวัดคุณภาพน ้าหลายตัวแปรของ YSI
รุ่ น Professional Plus วัดความโปร่ งแสงของนา้ โดยใช้ Secchi disc พารามิเตอร์ ที่วิเคราะห์ ในห้ องปฏิ บัติการ
ได้ แก่ ปริ มาณของแข็งแขวนลอยรวมในน ้า โดยการกรองผ่านกระดาษกรอง GF/C ของ Whatman ก่อนนาไปทา
ให้ แห้ งและชั่งนา้ หนัก ส่วนการวิเคราะห์ หาความเข้ มข้ นของคลอโรฟิ ลล์ เอ ในนา้ ใช้ วิธี Spectrophotometric
method (Parson et al., 1992)
2. แพลงก์ ตอนพืช
ศึกษาองค์ ประกอบทางชนิ ดและปริ มาณของแพลงก์ ตอนพื ช โดยเก็บตัวอย่างแพลงก์ ตอนพื ช ด้ วยถุง
กรองแพลงก์ ตอนขนาดตา 30 ไมโครเมตร นานา้ ตัวอย่างมาใส่ในขวดพลาสติกปริ มาตร 120 มิลลิลิตร รั กษา
สภาพตัวอย่างแพลงก์ ตอนพื ชด้ วยนา้ ยาฟอร์ มาลดีไฮด์ ความเข้ มข้ นร้ อยละ 4 หลังจากนัน้ นามาจาแนกชนิ ด
แพลงก์ ต อนพื ช ภายใต้ ก ล้ องจุล ทรรศน์ ก าลังขยายสูง ตามเอกสารของ ลัดดา (2544) และยุวดี (2558) นับ
ปริ มาณแพลงก์ ตอนพื ช โดยใช้ Sedgwick-Rafter counting chamber ปริ มาตร 1 มิลลิลิตร คานวณหาความ
หนาแน่นของแพลงก์ตอนพืช ตามสูตร
C = NV2 / V1
เมื่อ C = ความหนาแน่นของแพลงก์ ตอนพืช (หน่วย(เซลล์หรื อโคโลนี)/ลิตร), N = ค่าเฉลี่ยของจานวน
แพลงก์ตอนพืชที่นบั ได้ ในน ้า 1 มิลลิลิตร, V1 = ปริ มาตรน ้าที่กรองผ่านถุงแพลงก์ตอน (ลิตร) และ V2 = ปริ มาตร
น ้าตัวอย่างแพลงก์ตอนในขวดเก็บตัวอย่าง (มิลลิลิตร)
การวิเคราะห์ ทางสถิติ
น าเสนอข้ อมูล แบบสถิ ติ พ รรณนา การเปรี ย บเที ย บกลุ่ม ความแตกต่างใช้ วิธี t-test และ One-way
ANOVA การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ ระหว่างปริ มาณของแพลงก์ ตอนพืชกับปั จจัยคุณภาพน ้า ใช้ ค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์แบบสเปี ยร์ แมน (Spearman’s rank correlation coefficient)
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ผลและวิจารณ์ ผลการศึกษา
1. การศึกษาคุณภาพนา้
อุณหภูมิของน ้ามีความผันแปรตามฤดูกาลอย่างชัดเจน (Table 1) ในเดือนมกราคม 2559 ซึง่ อยู่ในช่วง
ฤดูหนาว อุณหภูมิมีค่าต่า (21.8-23.5 องศาเซลเซียส) ขณะที่เดือนกันยายน 2559 ซึ่งอยู่ในช่วงฤดูฝน อุณหภูมิ
ค่อนข้ างสูง (30.4-32.2 องศาเซลเซียส) ความโปร่ งแสงของนา้ มีค่าอยู่ระหว่าง 24.0-33.7 เซนติเมตรในเดือน
มกราคม 2559 และ 20.0-34.0 เซนติเมตรในเดือนกันยายน 2559 แสดงให้ เห็นว่าน ้าในหนองเลิงเปื อยมีความขุ่น
ค่อนข้ างมากซึง่ อาจเกิดจากอนุภาคต่าง ๆ ที่ละลายหรื อแขวนลอยในมวลน ้าซึง่ เป็ นผลจากการขุดลอกหนอง ใน
เดือนมกราคม 2559 มีสีของน ้าเป็ นสีน ้าตาลซึง่ อาจเป็ นตะกอนของดินหรื อสารอนินทรี ย์เป็ นส่วนใหญ่ ในขณะที่
เดือนกันยายน 2559 สีของน ้าจะเป็ นสีน ้าตาลอมเขียว ซึง่ อาจเกิดจากมีแพลงก์ตอนพืชในมวลน ้าในปริ มาณมาก
ผสมกับตะกอนที่มีอยู่เดิม ค่าความเป็ นกรดเป็ นด่างของน ้าอยู่ในช่วง 8.07-8.88 ซึง่ เป็ นไปตามมาตรฐานคุณภาพ
น ้าในแหล่งน ้าผิวดิน กรมควบคุมมลพิษ (ราชกิจจานุเบกษา, 2537) ปริ มาณออกซิเจนละลายน ้า ในพื ้นที่ศกึ ษา
ทัง้ หมดในรอบปี อยู่ในช่วง 6.03-9.20 มิลลิกรัมต่อลิตร ซึ่งถือว่ามีความเหมาะสมต่อ การดารงชีวิตของสัตว์นา้
(สถาบันประมงน ้าจืดแห่งชาติ, 2530)
Table 1 Water quality in Nong Lerng Pueay Lake, Kalasin Province
Station
St.1
St.2
St.3
St.4
St.5

Temperature
(°C)
Jan16 Sep16
22.0
32.1
22.7
32.2
23.5
32.2
22.8
31.4
21.8
30.4

Parameters
Transparency
Dissolved Oxygen
pH
(cm)
(mg/L)
Jan16 Sep16 Jan16 Sep16 Jan16
Sep16
32.5
32.0
8.85 8.71
6.45
7.99
29.0
29.0
8.82 8.87
8.70
8.25
29.6
32.0
8.07 8.70
8.35
7.81
33.7
34.0
8.69 8.77
9.20
7.36
24.0
20.0
8.62 8.88
8.64
6.03

Chlorophyll a
TSS
(µg/L)
(mg/L)
Jan16 Sep16 Jan16 Sep16
1.11 29.37 31.67 30.86
1.34 33.38 39.75 40.86
2.67 36.41 27.60 52.26
3.14 10.01 46.67 36.34
5.34 14.05 30.00 44.84

ปริ มาณคลอโรฟิ ลล์ เอ ในเดือนมกราคม 2559 มีค่าอยู่ในช่วง 1.11-5.34 ไมโครกรั มต่อลิตร ค่ามัธย
ฐาน 2.67 ไมโครกรัมต่อลิตร ซึง่ ถือว่ามีปริ มาณน้ อยมาก และถูกจัดให้ อยู่ในประเภทของแหล่งน ้าที่มีความอุดม
สมบูรณ์ ต่า (Oligotrophic waters) ตามการจาแนกของ Niles et al. (1996) ขณะที่ ในเดือนกันยายน 2559 มี
ปริ มาณคลอโรฟิ ลล์ เอ อยู่ในช่วง 10.01-36.41 ไมโครกรั มต่อลิตร ค่ามัธยฐาน 29.37 ไมโครกรั มต่อลิ ตร ซึ่งค่า
ดังกล่าวแสดงความเข้ มข้ นของคลอโรฟิ ลล์ที่สงู มากในระดับ Eutrophic level เป็ นการสะท้ อนความอุดมสมบูรณ์
อย่างมากของแหล่งน ้า โดยค่าคลอโรฟิ ลล์ สามารถใช้ แสดงศักยภาพทางมวลชีวภาพของแพลงก์ตอนพืชในแหล่ง
น ้าจืดได้ (OECD, 1982)
ปริ มาณของแข็งแขวนลอยรวมในนา้ เดือนมกราคม 2559 ณ พื น้ ที่ ศึกษา มีค่าเท่ ากับ 27.60–46.67
มิลลิกรัมต่อลิตร ค่ามัธยฐาน 31.67 มิลลิกรัมต่อลิตร ส่วนในเดือนกันยายน 2559 มีค่าอยู่ในช่วง 30.86–52.26
มิลลิกรั มต่อลิตร ค่ามัธยฐาน 40.86 มิลลิกรั มต่อลิตร ปริ มาณของแข็งแขวนลอยแปรผันตรงตามความขุ่นและ
แปรผกผันกับ ความโปร่ งแสงของนา้ โดยเฉพาะอนุภาคอนิ นทรี ย์สาร ซึ่งขัดขวางการส่องผ่านของแสงและไม่
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สามารถสร้ างกาลังผลิตขันต้
้ นได้ ในขณะที่สารแขวนลอยที่เป็ นแพลงก์ตอนพืชจะสะท้ อนความอุดมสมบูรณ์ ของ
แหล่งน ้าได้ ดี
2. การศึกษาชนิดและปริมาณของแพลงก์ ตอนพืช
ผลการศึกษาโครงสร้ างประชาคมแพลงก์ ตอนพืชในพืน้ ที่หนองเลิงเปื อย จังหวัดกาฬสินธุ์ พบแพลงก์
ตอนพืชทังหมด
้
3 ดิวิชนั่ (Division) 6 ชัน้ (Class) 14 อันดับ (Order) 28 วงศ์ (Family) 55 สกุล (Genus) ในช่วง
ฤดูแล้ ง (เดือนมกราคม 2559) พบแพลงก์ตอนพืชทังหมด
้
3 ดิวิชนั่ 6 ชัน้ 12 อันดับ 20 วงศ์ 29 สกุล โดยแพลงก์
ตอนพืช Class Chlorophyceae และ Class Bacillariophyceae มีจานวนสกุลมากที่สดุ 9 สกุล และฤดูน ้าหลาก
(เดือนกันยายน 2559) พบแพลงก์ตอนพืชทังหมด
้
3 ดิวิชนั่ 5 ชัน้ 13 อันดับ 25 วงศ์ 47 สกุล แพลงก์ตอนพืชใน
Class Chlorophyceae มีจานวนสกุลมากที่สดุ 25 สกุล รองลงมาได้ แก่ Class Bacillariophyceae พบ 12 สกุล
การศึกษาเชิงปริ มาณของแพลงก์ตอนพืชในพื ้นที่ศกึ ษา พบความหนาแน่นของแพลงก์ตอนพืชอยู่ในช่วง
56-247 หน่วยต่อลิตร (ค่าเฉลี่ย 146±77 หน่วยต่อลิตร) ในเดือนมกราคม 2559 และ 2,080-8,344 หน่วยต่อลิตร
(ค่าเฉลี่ย 4,705±3,243 หน่ วยต่อลิตร) ในเดือนกันยายน 2559 (Figure 2) โดยสถานี ที่มีป ริ มาณแพลงก์ ตอน
หนาแน่นมากที่สดุ ได้ แก่ สถานี St.2 (8,344 หน่วยต่อลิตร) รองลงมาคือ St.3 (8,155 หน่วยต่อลิตร) เนื่องจาก
เป็ นพืน้ ที่อ่าวปิ ดสามด้ าน แพลงก์ตอนพืชล่องลอยมารวมกันจากกระแสลมโดยไม่สามารถถ่ายเทไปยังบริ เวณ
อื่น จากการวิเคราะห์ทางสถิติพบว่าความหนาแน่นของแพลงก์ตอนพืชในฤดูแล้ งและฤดูน ้าหลากมีความแตกต่าง
กันอย่างมีนยั สาคัญ (p<0.05)

Figure 2 Density of phytoplankton in Nong Lerng Pueay Lake, Kalasin Province
เมื่อพิจารณาองค์ประกอบทางปริ มาณของแพลงก์ตอนพืชในระดับชัน้ (Class) พบว่าในเดือนมกราคม
2559 แพลงก์ ตอนพืชใน Class Dinophyceae และ Class Cyanophyceae มีจานวนเซลล์คิดเป็ นสัดส่วนมาก
ที่สุดถึงร้ อยละ 37.55 และ 36.87 ตามลาดับ โดยมีแพลงก์ ตอนพืชสกุลเด่นได้ แก่ Ceratium และ Oscillatoria
ส่วนแพลงก์ ตอนพื ชใน Class Chlorophyceae และ Bacillariophyceae แม้ จะพบความหลากหลายของชนิ ด
มาก แต่มีจานวนเซลล์ในแต่ละชนิดน้ อย ขณะที่เดือนกันยายน 2559 พบว่าแพลงก์ตอนพืชกลุม่ หลัก ได้ แก่ Class
Dinophyceae มีสดั ส่วนมากถึงร้ อยละ 53.34 โดยมีแพลงก์ ต อนพื ชสกุลเด่นได้ แก่ Ceratium และ Peridinium
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ทังนี
้ ้พบว่าแพลงก์ตอนพืชกลุ่มสาหร่ ายสีเขียว Class Chlorophyceae เพิ่มจานวนขึ ้นมากและมีสดั ส่วนมากถึง
ร้ อยละ 26.15 (Figure 3) ขณะที่กลุ่มไซยาโนแบคทีเรี ยในสกุล Oscillatoria และ Anabaena ยังสามารถพบได้
ในทุกสถานีและมีความหนาแน่นมากกว่าเดือนมกราคม 2559
แพลงก์ ต อนพื ช กลุ่ม ไดโนแฟลเจลเลตเป็ นประชากรกลุ่ ม เด่ น ในพื น้ ที่ ห นองเลิ งเปื อย โดยเฉพาะ
Ceratium hirundinella ซึง่ พบได้ ทวั่ ไปในแหล่งน ้าจืด เนื่องจากมีการดารงชีวิตได้ ทงแบบสั
ั้
งเคราะห์ด้วยแสงและ
กินสิ่งมีชีวิตอื่นเป็ นอาหารทาให้ แพร่ กระจายพันธุ์ได้ มาก ขณะที่กลุ่มไซยาโนแบคทีเรี ย ซึง่ พบจานวนมากเช่นกัน
ทัง้ สองฤดูกาลสามารถตรึ งไนโตรเจนเพื่ อเปลี่ยนแอมโมเนี ยมเป็ นกรดอะมิโนได้ ตลอดทัง้ ปี และสามารถตรึ ง
ไนโตรเจนได้ มากขึ ้นในฤดูฝน ทังนี
้ ้แพลงก์ตอนกลุ่มไซยาโนแบคทีเรี ยสามารถดารงชีวิตอยู่ได้ ในทุกสภาวะความ
อุดมสมบูรณ์ของแหล่งน ้า
การเปลี่ยนแปลงประชาคมของแพลงก์ตอนพืชระหว่างฤดูแล้ งและฤดูนา้ หลากที่เห็นได้ เด่นชัดคือการ
เพิ่ ม ขึ น้ ของแพลงก์ ต อนสี เขี ย ว Class Chlorophyceae โดยเฉพาะ Family Volvocaceae (สกุ ล Eudorina,
Pandorina และ Volvox) ซึง่ พบจานวนมากในเดือนกันยายน 2559 ขณะที่เดือนมกราคม 2559 นันไม่
้ พบแพลงก์
ตอนพืชสกุลเหล่านี ้เลย แสดงให้ เห็นว่าการเพิ่มขึ ้นของอุณหภูมิ มวลน ้า ธาตุอาหาร ทาให้ สาหร่ ายสีเขียวเจริ ญได้
มากยิ่งขึ ้น สาหรับการเปลี่ยนแปลงประชาคมในระดับสกุล พบว่าแพลงก์ตอนพืชสกุล Peridinium หลายชนิดเพิ่ม
จานวนขึ ้นอย่างมาก เนื่องจาก Peridinium เป็ นสกุลแพลงก์ตอนน ้าจืดที่ตอบสนองต่อสภาพอากาศร้ อน อุณหภูมิ
สูงได้ ดี โดยเฉพาะ Peridinium gatunense ซึง่ มักพบร่ วมกับ Ceratium hirundinella เสมอ (ลัดดา, 2544)

January 2016

September 2016
Figure 3 Composition of phytoplankton groups in Nong Lerng Pueay Lake, Kalasin Province
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3. ความสัมพันธ์ ระหว่ างคุณภาพนา้ และแพลงก์ ตอนพืชในหนองเลิงเปื อย
จากการวิเคราะห์ ความสัมพัน ธ์ ระหว่างคุณ ภาพน า้ และแพลงก์ ตอนพื ช พบว่าอุณ หภูมิของน า้ และ
ปริ มาณคลอโรฟิ ลล์ เอ มีความสัมพันธ์ ในทิศทางเดียวกันกับปริ มาณแพลงก์ตอนพืชอย่างมีนยั สาคัญยิ่งทางสถิติ
(p<0.01) โดยความเข้ ม ข้ น ของคลอโรฟิ ลล์ เอ แสดงถึ งมวลชี ว ภาพของแพลงก์ ต อนพื ช ในแหล่ งน า้ และมี
ความสัม พัน ธ์ กัน อย่ างมี นัย ส าคัญ ยิ่ งในแหล่ งน า้ ที่ มี ค วามอุดมสมบู รณ์ สูง (Kalchev et al., 1996) ขณะที่
อุณหภูมิของนา้ เป็ นปั จจัยที่มีความสาคัญอย่างยิ่งต่อการเจริ ญเติบโตและความหลากหลายของแพลงก์ตอนพืช
ในแหล่งน ้า (Schabhüttl et al., 2013) โดยจากผลการศึกษาครัง้ นี ้พบแพลงก์ตอนกลุ่ม สาหร่ ายสีเขียวและไดโน
แฟลเจลเลตที่แพร่ กระจายได้ ดีในช่วงที่มีอณ
ุ หภูมิสงู โดย Boney (1975) กล่าวว่าสาหร่ ายสีเขียวสามารถเจริ ญได้
ดี ในช่ วงอุณ หภู มิ 25-30 องศาเซลเซี ย ส นอกจากนี ก้ ารเปลี่ ย นแปลงของอุณ หภู มิ น า้ ยัง เกี่ ย วข้ องกับ ปั จ จัย
แวดล้ อมอื่นๆ ได้ แก่ ธาตุอาหารและแสงอีกด้ วย (Canale and Vogel, 1974) โดยแพลงก์ ตอนพื ชจานวนมาก
ในช่วงฤดูน ้าหลากสอดคล้ องกับปริ มาณแอมโมเนีย-ไนโตรเจนในลาน ้าสาขาที่ไหลลงหนองเลิงเปื อยในช่วงเวลา
ดังกล่าว ซึง่ มีคา่ 1.12–1.68 มิลลิกรัมต่อลิตร (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , 2559) ซึง่ เกินมาตรฐานคุณภาพน ้าใน
แหล่งน ้าผิวดินประเภทที่ 2 กรมควบคุมมลพิษ (ราชกิจจานุเบกษา, 2537)

สรุป
แหล่งน ้าที่มีการขุดลอกใหม่อย่างเช่นหนองเลิงเปื อยยังคงมีความอุดมสมบูรณ์ ของกาลังผลิตขันต้
้ น ใน
ระดับต่าในช่วงฤดูแล้ ง เนื่องจากมีความขุ่นของน ้ามากในช่วงเริ่ มต้ นของการเก็บกักน ้าซึง่ ขัดขวางการสังเคราะห์
ด้ วยแสงของแพลงก์ ตอนพืช และจะมีการเพิ่มขึน้ ของแพลงก์ตอนพืชทังเชิ
้ งคุณภาพและปริ มาณเมื่อเข้ าสู่ฤดูนา้
หลากที่ มีปั จ จัย ในการเจริ ญ เติบ โตของแพลงก์ ตอนพื ช ที่ เหมาะสม ได้ แก่ อุณ หภูมิ ปริ มาณธาตุอาหารและ
ปริ มาตรนา้ ที่ เพิ่ มมากขึน้ ทัง้ นี ก้ ารใช้ ประโยชน์ ของพื น้ ที่ โดยรอบแหล่งนา้ ซึ่งเป็ นการเกษตรกรรมมีผลต่อการ
เปลี่ ย นแปลงคุณ ภาพน า้ ตามช่วงฤดูกาล การเพิ่ มความอุดมสมบูรณ์ ข องแหล่งน า้ ที่ ส ร้ างขึน้ ใหม่ห รื อมีก าร
ปรับปรุ งขุดลอก จึงต้ องใช้ ระยะเวลาในการสร้ างกาลังผลิตขันต้
้ นเพื่อเป็ นฐานรากที่ดีของห่วงโซ่อาหารในระบบ
นิ เวศแหล่งนา้ ต่อไป ผลจากการศึกษาครั ง้ นี ส้ ามารถเป็ นข้ อมูลเบื อ้ งต้ นเพื่ อนาไปใช้ ในการศึกษาติดตามการ
เปลี่ยนแปลงของทรัพยากรทางน ้าในหนองเลิงเปื อยได้ ในอนาคต
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การสํารวจสภาวะทรัพยากรประมงจากประมงพาณิชยเพื่อกําหนดเขตการประมง
บริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราช
Investigation on Fishery Resource Status from Commercial Fisheries
for Fishing Zone Demarcation in Nakhon Si Thammarat Province
วิรัตน สนิทมัจโร1*
Wirat Sanitmajjaro1*

บทคัดยอ
ศึกษาสภาวะการประมงพาณิชยบริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อใชขอมูลประกอบการกําหนดเขตการประมง และ
การบริหารจัดการประมงอยางถูกตองและเหมาะสม โดยเก็บขอมูลจากเรืออวนลากแผนตะเฆขนาดเล็ก ขนาดกลาง และอวนลาก
คู ระหวางเดือนตุลาคม พ.ศ. 2557– กันยายน พ.ศ. 2558 พบวามีอัตราการจับเฉลี่ยเทากับ 20.43±6.01 35.65±5.89 และ
111.09±32.09 กิโลกรัมตอชั่วโมง ตามลําดับ องคประกอบสัตวน้ําจากเรืออวนลากขนาดเล็ก ประกอบดวยกลุมกุงสูงสุด รอยละ
52.22 รองลงมา คือ กลุมปลาเปด ปลาหนาดิน รอยละ 19.66 และ 19.21 ตามลําดับ เรืออวนลากขนาดกลาง ประกอบดวย
ปลาเปดสูงสุด รอยละ 52.88 รองลงมา คือ กลุมปลาหนาดิน กลุมกุง รอยละ 24.82 และ 10.56 ตามลําดับ เรืออวนลากคู
ประกอบดวยกลุมปลาเปดสูงสุด รอยละ 50.92 รองลงมา คือ ปลาหนาดิน ปลาผิวน้ํา รอยละ 32.92 และ 9.91 ตามลําดับ ในกลุม
ปลาเปดจากเรืออวนลากทั้งสามชนิดประกอบดวยสัตวน้ําเศรษฐกิจขนาดเล็ก ไดแก ปลาเปดแท รอยละ 31.17:68.83,
20.18:79.82 และ 56.12:43.88 ตามลําดับ เขตทะเลชายฝงที่เหมาะสมไมควรนอยกวา 3 ไมลทะเล ควรกําหนดเขตการประมง
สําหรับเรือประมงอวนลากตามขนาดเรือ

ABSTRACT
The study of the commercial fishery status survey in Nakhon Si Thammarat province in order to use the data
for determination the fishing zone and appropriate fishery management. The small and medium otter board trawlers
(OBT1 and OBT2) and pair trawlers (PT) were conducted between October 2014 and September 2015. The CPUE
average of OBT1, OBT2 and PT were 20.43±6.01, 35.65±5.89 and 111.097±32.096 kg/hr, respectively. The
species composition of catches from OBT1 comprised with shrimps at the highest percentage (52.22%) followed by
trash fish (19.66%) and demersal species (19.21%). The highest percentage of species composition from OBT2
catches was trash fish (52.88%) followed by demersal species (24.82%) and shrimps (10.56%). For PT, species
composition of catches consisted of trash fish at the highest percentage (56.12%) follow by demersal species
(32.92%) and pelagic fish (9.91%). In trash fish of 3 trawlers comprised with juvenile of economic fish species and
true trash fish percentage were 31.17:68.83, 20.18:79.82 and 56.12:43.88, respectively. The establishment of
coastal zone should not less than 3 nautical miles from shore line. The zoning for fisheries should zoning for all type of
trawlers by vessel size.
Key Words: fishery resource, commercial Fisheries, fishing zone ,Nakhon Si Thammarat Province
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คํานํา
การบริหารจัดการการทําประมงที่ถูกตองและเหมาะสม เกิดผลใหเกิดการฟนฟูของทรัพยากรสัตวน้ําใน
แหลงประมง สามารถรักษาฐานทรัพยากรและความสมดุลของระบบนิเวศได การกําหนดเขตหามทําการประมง
ของเครื่องมือประมงชนิดหนึ่งชนิดใดสามารถพิจารณาจากประสิทธิภาพในการจับสัตวน้ํา และผลกระทบตอความ
ยั่งยืนของทรัพยากรในเขตพื้นที่ชายฝง จากการวิจัยที่พบวาสัตวน้ําเศรษฐกิจที่สําคัญหลายชนิดที่จับในเขตชายฝง
ดวยเครื่องมืออวนลากและอวนลอมจับมีขนาดเล็กกวาขนาดความยาวแรกสืบพันธุ (อํานวย และคณะ, 2547;
2550; วิรัตน และคณะ, 2548; 2549; 2555) แสดงใหเห็นวาสัตวน้ําสวนใหญถูกจับกอนที่จะมีโอกาสสืบพันธุ จะ
ทําใหสัตวน้ําที่โตเปนพอแมพันธุมีนอย ผลิตสัตวน้ํารุนลูกไดนอย เกิดการทดแทนที่ไมทัน ทําใหเกิดสภาพที่เรียกวา
การทําประมงเกินกําลังผลิตจนทดแทนที่ไมทัน (recruitment overfishing) (Sparre and Venema, 1992)
แนวทางหนึ่งที่ชวยลดการจับสัตวน้ําขนาดเล็กจากเครื่องมืออวนลากได คือ การขยายขนาดตาอวนกนถุงของอวน
ลาก (ทวีป บุญวานิช, 2551) ซึ่งสามารถใชสนับสนุนมาตรการการจัดการเครื่องมือที่กระทบตอลูกสัตวน้ํา จัดการ
เพื่อลดการจับสัตวน้ําเศรษฐกิจขนาดเล็กและพอแมพันธุ จึงจําเปนอยางยิ่งตองศึกษาเพื่อการจัดการที่เหมาะสม
โดยจุมพล (2553) ไดเสนอแนวทางการจัดการการประมงสัตวน้ําหนาดินในอาวไทยที่เหมาะสม ซึ่งมีปจจัยเกี่ยวของที่
ตองพิจารณาประกอบดวย ไดแก ลักษณะพื้นที่ ความเหมาะสมของแหลง ระบบนิเวศวิทยาปากอาวและปาก
แมน้ํา
พระราชกําหนดการประมง พ.ศ. 2558 แบงนานน้ําไทยออกเปน 3 เขต ไดแก นานน้ําภายใน ทะเลชายฝง
และทะเลนอกชายฝง การบริหารจัดการในเขตทะเลชายฝง ไดแกการกําหนดเครื่องมือ รูปแบบ วิธีการ พื้นที่ทําการ
ประมง ขนาดเรือประมงที่ใชทํ าการประมง เงื่ อนไขการทําประมง การทําประมงประจํ าที่ และข อกําหนดอื่ นๆ
กฎหมายใหอํานาจคณะกรรมการประมงประจําจังหวัดโดยอนุมัติรัฐมนตรีในการประกาศกําหนดและบังคับใชได
การจัดการพื้นที่เพื่อรักษาความหลากหลายทางชีวภาพและคุณภาพสิ่งแวดลอมทางทะเล เพื่อใหทรัพยากรประมง
ทะเลฟนคืนสูความสมบูรณ สรางความมั่นคงทางอาหาร แนวทางหนึ่งคือการกําหนดเขตการประมงที่เหมาะสม หรือ
แนวทางการหามทําการประมงในบางพื้นที่ (area closure) ซึ่งมีความจําเปนอยางยิ่งที่จะตองใชขอมูลวิชาการ
สนับสนุน การศึกษาวิจัยสถานภาพทรัพยากรและการประมงอวนลาก ในเขตพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช เนื่องจาก
เปนเครื่องมือประมงที่ไดรับใบอนุญาตประมงพาณิชยมากที่สุด จับสัตวน้ําไดสูงสุดทั้งสัตวน้ําหนาดินและปลากลาง
น้ํา เครื่องมือ วิธีทําการประมงไมสามารถเลือกจับสัตวน้ําไดมีผลกระทบตอสัตวน้ําขนาดเล็กและนิเวศพื้นทองทะเล
เกิดปญหาขอขัดแยงกับเครื่องมืออื่น ๆ อยูเปนประจํา เพื่อใชขอมูลประกอบการกําหนดเขตการประมง และการ
บริหารจัดการประมงอยางถูกตองและเหมาะสมบริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราชตอไป

อุปกรณและวิธีการ
เก็บรวมรวมขอมูลการทําประมงและสุมตัวอยางสัตวน้ําจากเรือประมงอวนลาก จากทาขึ้นสัตวน้ําในเขต
อําเภอหัวไทร สิชล และขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช (Figure 1) ตั้งแตเดือนตุลาคม พ.ศ. 2557 ถึงเดือนกันยายน
พ.ศ. 2558 เปนประจําทุกเดือน รวมทุกประเภทอยางนอย 10 ลําตอเดือน โดยสอบถามขอมูลแหลงทําการประมง
การลงแรงประมง (ชั่วโมง) ปริมาณการจับสัตวน้ํา (กิโลกรัม) และขอมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับเรือตัวอยางดวยแบบ
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สัมภาษณ บันทึกผลจับสัตวน้ํา หนวยกิโลกรัม โดยแยกสัตวน้ําเปน 2 กลุม แลวจําแนกชนิดสัตวน้ําในแตละกลุม
เปนกลุมสัตวน้ําเศรษฐกิจ (Economic fauna) ได แกกลุมสัตวน้ําที่ใชบริโภค ซื้อขายกันในทองตลาด และกลุม
ปลาเปด (Trash fish) หมายถึงปลาเบญจพรรณขนาดเล็ก ที่ใชเปนวัตถุดิบในการผลิตปลาปนหรือเลี้ยงสัตว สุม
ตัวอยางสัตวน้ําเศรษฐกิจและสัตวน้ําเศรษฐกิจขนาดเล็ก วัดความยาวเปนเซนติเมตร โดยกลุมปลาวัดความยาว
ตลอดลําตัว (Total length) กลุมปลาหมึกวัดความยาวลําตัว (Mantle length) กลุมกุงและกั้งวัดความยาวจาก
ปลายกรีถึงปลายหาง (Total length) สวนกลุมปูวัดความกวางกระดอง (Carapace width)
การวิเคราะหผลจับสัตวน้ําตอหนวยการลงแรงประมง (catch per unit effort, CPUE) ของเรือ มีหนวย
เปน กิโลกรัมตอชั่วโมง หาอัตราการจับเฉลี่ยของสัตวน้ํารายเดือนของเครื่องมือแตละประเภท ตามฤดูมรสุม ดังนี้
ฤดูมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ (เดือนตุลาคม – มกราคม) ชวงเปลี่ยนลมมรสุม (เดือนกุมภาพันธ – เมษายน) และ
ฤดูมรสุมตะวันตกเฉียงใต (เดือนพฤษภาคม– กันยายน) วิเคราะหองคประกอบสัตวน้ําในรูปของรอยละกลุมสัตว
น้ําตอปริมาณสัตวน้ําทั้งหมด หาคาความยาวเฉลี่ยของสัตวน้ําชนิดที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจ

ผลและวิจารณผลการศึกษา
1. ศึกษาแหลงทําการประมง อัตราการจับสัตวน้ํา องคประกอบสัตวน้ํา การกระจายขนาดความยาว
ของสัตวน้ําชนิดที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจ
1.1 เรืออวนลากแผนตะเฆขนาดเล็ก (small otter board trawlers; OBT1) เก็บตัวอยาง 138 ลํา พบวาออก
ทําการประมงเฉพาะกลางคืน รอยละ 89.13 เฉพาะกลางวัน รอยละ 7.97 ทั้งกลางวันและกลางคืน รอยละ 2.9 โดยเรือ
ที่ออกทําการประมงในเวลากลางคืน ทําการประมงเกือบตลอดทั้งป เฉลี่ยเที่ยวละ 3.33±3.90 วัน มีการลงอวนในเวลา
กลางวัน 2-3 ครั้ง ๆ ละ 3-6 ชั่วโมง สวนใหญ 6 ชั่วโมง และลงอวนในเวลากลางคืน 2 ครั้ง ๆ ละ 5.5-6 ชั่วโมง เวลาทํา
ประมงเฉลี่ย 26.34±36.92 ชั่วโมงตอเที่ยว อัตราการจับเฉลี่ยเทากับ 20.43±6.01 กิโลกรัมตอชั่วโมง มีอัตราการจับ
เฉลี่ยสูงสุดในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2558 เทากับ 33.213 กิโลกรัมตอชั่วโมง มีอัตราการจับเฉลี่ยสูงในชวงฤดูมรสุม
ตะวันตกเฉียงใต เทากับ 25.33±8.89 กิโลกรัมตอชั่วโมง โดยพบวาอัตราการจับเฉลี่ยระหวางฤดูมรสุมแตกตางอยางมี
นัยสําคัญที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ผลจับสัตวน้ําประกอบดวยกลุมกุงสูงสุด รอยละ 52.22 รองลงมา คือ กลุมปลา
เปด ปลาหนาดิน ปลาหมึก ปลาผิวน้ํา และสัตวน้ําอื่นๆ รอยละ 19.36, 19.21, 8.82, 0.39 และ 0.01 ตามลําดับ ใน
กลุมของปลาเปดประกอบดวยสัตวน้ําเศรษฐกิจขนาดเล็ก และปลาเปดแท รอยละ 31.17 และ 68.83 ตามลําดับ สัตว
น้ําเศรษฐกิจขนาดเล็กที่สําคัญ คือ กลุมปลาหนาดิน รอยละ 24.17 ปลาผิวน้ํา รอยละ 2.45 ของกลุมปลาเปดที่จับได
ทั้งหมด (Table 1, Figure 1 และ 2)
เรืออวนลากแผนตะเฆขนาดเล็ก มีการเปลี่ยนรูปแบบมาทําการประมงในเวลากลางคืนเปนหลัก จากเดิม
ทําการประมงเฉพาะกลางคืน เพียงรอยละ 56.52 เรือกลุมนี้ออกไปทําการประมงหางจากฝงและครอบคลุมพื้นที่
มากขึ้น มี ก ารเพิ่ม การลงแรงมากขึ้ น เพื่อ ให สามารถจั บสั ต ว น้ํา ได ใ นปริ ม าณใกล เ คี ยงกั บ ที่เ คยจับ ได ใ นอดี ต
องคประกอบสัตวน้ําที่จับไดเปนสัตวน้ําเศรษฐกิจสูงสุด ทั้งกลุมกุงและปลาหนาดิน โดยมีองคประกอบปลาเปดต่ํา
เพียงรอยละ 19.36
1.2 เรืออวนลากแผนตะเฆขนาดกลาง (medium otter board trawlers; OBT2) เก็บตัวอยาง 74 ลํา ออก
ทําการประมงเฉพาะกลางคืน รอยละ 17.57 เฉพาะกลางวัน รอยละ 2.70 ทั้งกลางวันและกลางคืน รอยละ 79.73
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เมื่อพิจารณาตามพื้นที่ทําการประมงตามระยะหางฝง พบวารอยละ 4.05 ของเรืออวนลากแผนตะเฆขนาดกลาง
ทําการประมงในเขต 6 ไมลทะเล รอยละ 31.08 เขต 6-12 ไมลทะเล และมากกวาเขต 12 ไมลทะเล รอยละ 64.87
อัตราการจับเฉลี่ยเทากับ 35.65±5.89 กิโลกรัมตอชั่วโมง โดยพบวามีอัตราการจับเฉลี่ยสูงสุดในเดือนกันยายน
พ.ศ. 2558 เทากับ 43.785 กิโลกรัมตอชั่วโมง เมื่อพิจารณาอัตราการจับเฉลี่ยตามฤดูมรสุมพบวา มีอัตราการจับ
เฉลี่ยสูงในชวงฤดูมรสุมตะวันตกเฉียงใต เทากับ 38.738±5.47 กิโลกรัมตอชั่วโมง โดยพบวาอัตราการจับเฉลี่ย
ระหวางฤดูมรสุมแตกตางอยางมีนัยสําคัญที่ระดับความเชื่อมั่น 95% เมื่อพิจารณาตามพื้นที่ทําการประมง พบวาเรือที่
ทําการประมงในเขตระยะหางฝง 12 ไมลทะเลออกไป มีอัตราการจับเฉลี่ยสูงสุด เทากับ 38.42±13.95 กิโลกรัมตอ
ชั่วโมง รองลงมา คือ ภายในเขต 6 ไมลทะเล เทากับ 34.22±6.67 กิโลกรัมตอชั่วโมง และในเขต 6-12 ไมลทะเล
เทากับ 29.53±8.48 กิโลกรัมตอชั่วโมง ผลจับสัตวน้ําประกอบดวยปลาเปดสูงสุด รอยละ 52.88 รองลงมา คือ กลุม
ปลาหนาดิน กลุมกุง ปลาหมึก ปลาผิวน้ํา ปู และสัตวน้ําอื่นๆ รอยละ 24.82, 10.56, 9.10, 1.91, 0.48 และ 0.25
ตามลําดับ ในกลุมของปลาเปดประกอบดวยสัตวน้ําเศรษฐกิจขนาดเล็ก และปลาเปดแท รอยละ 20.18 และ 79.82
ตามลําดับ สัตวน้ําเศรษฐกิจขนาดเล็กที่สําคัญ คือ กลุมปลาหนาดิน รอยละ 11.45 กุง รอยละ 2.67 และปลาผิวน้ํา รอย
ละ 1.53 ของกลุมปลาเปดที่จับไดทั้งหมด เมื่อพิจารณาองคประกอบสัตวน้ําตามพื้นที่ทําการประมง พบวาเรือที่ทําการ
ประมงภายในเขตระยะหางฝง 6 ไมลทะเล ประกอบดวยสัตวน้ําเศรษฐกิจขนาดเล็ก และปลาเปด รอยละ 38.16 และ
61.84 สวนในเขตระยะหางฝง 6-12 ไมลทะเล ประกอบดวยสัตวน้ําเศรษฐกิจขนาดเล็ก และปลาเปด รอยละ 56.45 และ
43.55 และเขตระยะหางฝงตั้งแต 12 ไมลทะเลออกไป ประกอบดวยสัตวน้ําเศรษฐกิจขนาดเล็ก และปลาเปด รอยละ
49.71 และ 50.29 (Table 1 และ 2, Figure 1 และ 2)
เรืออวนลากแผนตะเฆขนาดกลาง ออกไปทําการประมงนานและหางฝงมากขึ้นจากการศึกษาในอดีต จน
เกือบถึงแนวนานน้ําประชิดกลางอาวไทย มีอัตราการจับลดลงจากการศึกษาของ วิรัตน และคณะ (2555) ในป
2552 และใกลเคียงกับรายงานของ อํานวย และคณะ (2550) และจุมพล (2553) ที่พบวาอัตราการจับสัตวน้ําเฉลี่ย
ของเรืออวนลากแผนตะเฆขนาดกลางบริเวณอาวไทย ป 2546-2546 และในป 2550 มีคาเทากับ 35.43 และ
38.15 กิโลกรัมตอชั่วโมง ตามลําดับ องคประกอบของสัตวน้ําที่จับไดเปนปลาเปดรอยละ 52.88 แสดงใหเห็นถึง
ความเสื่อมโทรมลงของแหลงประมง ที่พบวาสัตวน้ําเศรษฐกิจชนิดหลักถูกจับกอนไมสามารถเจริญเติบโตเปนกลุม
ประชากรหลักไดทัน ทําใหสัตวน้ํากลุมปลาเปดซึ่งมีชวงอายุสั้น การเจริญเติบโตเร็วกวากลายเปนกลุมประชากรที่
จับไดมาก โดยสัตวน้ําเศรษฐกิจขนาดเล็กที่ปนอยูในปลาเปดสวนใหญ คือ กลุมปลาหนาดิน
1.3 เรืออวนลากคู (pair trawl; PT) เก็บตัวอยาง 37 คู เปนเรือขนาด 18-25 เมตร ทําการประมงทั้ง
กลางวันและกลางคืน เที่ยวละ 9-20 วัน เฉลี่ย 15.62±1.87 วัน แหลงทําการประมงครอบคลุมพื้นที่กวางจนถึง
กลางอาวไทย มีอัตราการจับเฉลี่ยเทากับ 111.09±32.09 กิโลกรัมตอชั่วโมง จับไดสูงสุดในเดือนกันยายน 2558
เทากับ 183.51 กิโลกรัมตอชั่วโมง และในชวงฤดูมรสุมตะวันตกเฉียงใต เทากับ 129.91±34.67 กิโลกรัมตอชั่วโมง
โดยพบวาอัตราการจับเฉลี่ยระหวางฤดูมรสุมแตกตางอยางมีนัยสําคัญที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ผลจับสัตวน้ํา
ประกอบดวยกลุมปลาเปดสูงสุด รอยละ 50.92 รองลงมา คือ ปลาหนาดิน ปลาผิวน้ํา ปลาหมึก กุง ปู และสัตวน้ํา
อื่นๆ รอยละ 32.92, 9.91, 5.81, 0.27, 0.11 และ 0.09 ตามลําดับ ในกลุมของปลาเปดประกอบดวยสัตวน้ํา
เศรษฐกิจขนาดเล็ก และปลาเปดแท รอยละ 56.12 และ 43.88 ตามลําดับ สัตวน้ําเศรษฐกิจขนาดเล็กที่สําคัญ
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คือ ก ลุมปลาผิวน้ํา รอยละ 32.45 และปลาหหนาดิน รอยละะ 18.73 ของงกลุมปลาเปดดที่จับไดทั้งหมมด (Table 1,,
Figure 1 และ 2)

Daata collecting areas
Sm
mall otter board trawl

หMedium
otter board trawwl
M
Paair trawl

t
in Naakhon Si Thaammarat Provvince
Figure 1 Data collecting and fishing grounnd areas of trawlers
2
during 2014-2015.
Tablee 1 The comparison of CPPUE (kg/hr) foor different sizee of trawl netss and monsooon seasons
in Nakhonn Si Thammarrat province dduring 2014 to 2015.
Fishinng gear

Northeast moonsoon

OBT1

14.68±±2.93

OBT22

33.81±±5.96

PT

106.39±115.66

a
a
a

Moonsoon season
change
15.11±1.300
30.61±4.299
88.59±22.066

Southhwest
monsoon
b
b
b

25.333±8.89
38.773±5.47
129.911±34.67

CPUE
(kg/hr)
c

20.43±±6.01

c

35.65±±5.89

c

111.09±332.09

Remaark: Differentt English characters weree statistically significant differences att 95%
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Tablee 2 Catch composition
c
of medium--sized trawleer and CPUEE in three di fferent areass where fishh
landing in
i Nakhon Si Thammarat province during 2014 to 2015.
FFishing area
3 - 6 nautical milees
6 -122 nautical milees
> 122 nautical milees

O
OBT1

Percenttage
CPUE
C (kg/hr)
of vesssel Econoomic animal
%
Trrash fish
4.055
13.06
38.16
21.16
31.088
16.67
56.45
12.86
64.877
19.32
19.10
49.71

OBT2

Total
%
661.84
443.55
550.29

344.22±6.67
299.53±8.48
38.42±13.95

PT

a

b

c
Figure 2 The monthly
m
CPUUE (kg/hr) (aa) catch com
mposition (b)) and trash ffish composittion (c) weree
classifiied by
different types of trawwl in Nakhon SSi Thammarat during 2014 to 2015.
ผลการศึกษาในครั้งนี้ สอดคลองกับวิ รัตน และคณ
ณะ (2555) ในปป 2552 เนื่อ งจากเรืออวนนลากคูเปนเรือ
า
เครื่อ งมือมีประสิทธิ
ท ภาพในการจับสัตวน้ําสูงททั้งกลุมปลาผิผิวน้ําและสัตว
ขนาดดใหญ มีศักยภภาพในการทําประมง
น้ําหนนาดิน ซึ่งสัดสวนของสั
ว
ตวน้ําเศรษฐกิจขนาาดเล็กในกลุมปลาเปด เมื่อเที
เ ยบอัตรากา รจับตอหนวยการประมงสูง
กวาอวนลากชนิดอื่น ทําใหอัตรากการทําลายสัตตวน้ํากอนวัยอัันควรเพิ่มขึ้นตามตั
ต ว จึงคววรกําหนดเขตกการประมงกับ
เรือกลลุมนี้ไดกอน
1.4 การกระะจายขนาดความยาวของสัตตวน้ําชนิดที่มความสํ
ีค าคัญทางเศรษฐกิจ พบบวาปลาทรายยแดงโมง ปลาา
ตาหวานชนิด Priaccanthus tayyenus ที่จับไดในดวยเครื่องมือวนลากแผนตะเฆขนาดเเล็ก และขนาดดกลาง ปลาทูทู
ส
ด มีขนนาดความยาววเฉลี่ยนอยกวาขนาดแรกเริริ่ มสืบพันธุ เสียงต
่ อการเกิด
ปลาลัลัง ที่จับไดจากกอวนลากทั้งสามชนิ
สภาพพการทําประมงงเกินกําลังผลิตจนทดแทนทีที่ไมทัน (Recruuitment Overrfishing)
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2. แนวทางการกําหนดเขตการประมง และการบริหารจัดการประมงพาณิชยอยางถูกตองและเหมาะสม
บริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราช
2.1 แนวทางการกําหนดเขตการประมง จากขอมูลแหลงทําการประมง อัตราการจับ องคประกอบ
และขนาดสัต วน้ํ า ที ่จ ับ ได พบวา เรือ อวนลากทั ้ง สามชนิด มีพื ้น ที ่ทํ า การประมงตามศัก ยภาพของเรือ และ
ประสิทธิภาพของเครื่องมือ โดยเรืออวนลากขนาดกลางมีแหลงทําการประมงบริเวณเดียวกับเรืออวนลากคู
เมื่อ เปรียบเทียบองคป ระกอบของสัตวน้ํา ตามระยะหา งฝง พบวา เรือ ที่ทํา การประมงตั้งแตเขตทะเลชายฝง
ออกไปจนถึงระยะ 6 ไมลทะเล มีอัตราการจับเฉลี่ย 34.22 กิโลกรัมตอชั่วโมง ประกอบดวยสัตวน้ําเศรษฐกิจ :
ปลาเปด รอยละ 38.16 : 61.84 (Figure 2 (c)) ซึ่งในองคประกอบของปลาเปดจะมีลูกสัตวน้ําเศรษฐกิจปนอยู
เปนจํา นวนมาก กอ ใหเกิดการสูญ เสียทางเศรษฐกิจ จากการใชป ระโยชนท รัพ ยากรที่ไ มเ หมาะสม และยอ ม
สงผลกระทบตอความอุดมสมบูรณของสัตวน้ํา ดังนั้น เพื่อใหมีการใชประโยชนทรัพยากรอยางเหมาะสม ลด
การใชประโยชนสัตวน้ําขนาดเล็กกอนวัยอันควร กอใหเกิดความยั่งยืนในอนาคต จึงควรกําหนดพื้นที่ทําการ
ประมงที่เหมาะสมสําหรับเรืออวนลากขนาดกลาง คือ ระยะตั้งแต 6 ไมลทะเล นับจากแนวเขตชายฝงออกไป
องคประกอบสัตวน้ําที่จับได พบวาอวนลากขนาดเล็กประกอบดวยสัตวน้ําเศรษฐกิจสูงสุด รอยละ 80.64 สวน
อวนลากขนาดกลาง และอวนลากคู รอยละ 47.12 และ 49.08 ตามลําดับ โดยองคประกอบสัตวน้ํากลุมปลา
เปด พบวาทั้งสามเครื่องมือมีองคประกอบของลูกสัตวน้ําเศรษฐกิจขนาดเล็ก รอยละ 31.17 20.18 และ 56.12
ตามลําดับ จึงทําใหลูกสัตวน้ําถูกจับไปใชประโยชนกอนวัยอันควรและไมเหมาะสม กอใหเกิดการสูญเสียมูลคา
ทางเศรษฐกิจอยางมาก โดยเฉพาะอยางยิ่งเครื่องมืออวนลากคู ซึ่งพบลูกสัตวน้ําเศรษฐกิจกลุมปลาผิวน้ํา และ
ปลาหนาดิน เปนองคประกอบถึง รอยละ 32.45 และ 18.73 ตามลําดับ ดังนั้น อวนลากคูจึงควรทําการประมง
หางฝงไมนอยกวา 6 ไมลทะเล
จากผลการศึกษาในครั้งนี้ ประกอบกับขอมูลทางวิชาการที่มีผูวิจัยไวแลว ซึ่งมีความสอดคลองกันทั้งในมิติ
ของทรัพยากร และพื้นที่ จึงควรกําหนดเขตการประมง (Zoning) สําหรับเรือประมงพาณิชยที่ไดรับใบอนุญาต
ประมงพาณิชยประเภทเครื่องมืออวนลากทุกชนิด โดยหามเรืออวนลากทุกชนิดขนาดตั้งแต 20 ตันกรอสขึ้นไป และ
อวนลากคู เขามาทําการประมงในเขต 6 ไมลทะเล นับจากแนวชายฝงทะเล และหามเรือขนาดใหญหรือขนาด
ตั้งแต 60 ตันกรอสขึ้นไป เขามาทําการประมงในเขต 12 ไมลทะเล นับจากแนวชายฝงทะเล
2.2 แนวทางการบริหารจัดการประมงพาณิชย จากขอมูลองคประกอบชนิดและขนาดสัตวน้ําจากการวิจัย
ในครั้งนี้และขอมูลที่วิจัยไวแลว ควรกําหนดเขตทะเลชายฝง ไมนอยกวา 3 ไมลทะเล ระยะที่เหมาะสมคือ 6 ไมล
ทะเล และควรใชมาตรการอื่นๆ ที่เหมาะสมสําหรับการทําประมงสัตวน้ําหนาดิน เชน การกําหนดขนาดตาอวนที่
เหมาะสม ควรมีการกําหนดขนาดตาอวนไมต่ํากวา 3.0 เซนติเมตร สําหรับอวนลากกุง ทําการประมงเฉพาะใน
เวลากลางคืน และอนุญาตเฉพาะเรือขนาดต่ํากวา 20 ตันกรอส และไมต่ํากวา 4.0 เซนติเมตร สําหรับเรือที่ทําการ
ประมงทั้งเวลากลางวันและกลางคืน และควรมีการปรับปรุงกฎหมายวาดวยการกําหนดขนาดชองตาอวน
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ควรมีการกําหนดเขตการประมง (Zoning) ที่เหมาะสมตามขนาดเรือ เครื่องมือ และเวลาการทําประมง
สําหรับเครื่องมืออวนลากทุกชนิด มีมาตรการบริหารจัดการอื่นๆ ที่เหมาะสม เชน การกําหนดขนาดตาอวนที่
เหมาะสม การควบคุมการลงแรงประมงใหเหมาะสมกับระดับศักยการผลิตสูงสุดที่ยั่งยืน (Maximum Sustainable
Yield ; MSY) ใหสามารถควบคุมการเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องมือ และการลงแรงทําประมงในทะเล

กิตติกรรมประกาศ
ขอบคุณขาราชการและเจาหนาที่ กลุมงานสํารวจและวิเคราะหสภาวะทรัพยากรและการประมง ศูนยวจิ ัย
และพัฒนาประมงทะเลอาวไทยตอนลาง (สงขลา) ทีใ่ หความอนุเคราะหชว ยเก็บขอมูลจนสําเร็จลุลวงดวยดี

เอกสารอางอิง
จุมพล สงวนสิน. 2553. การจัดการการประมงสัตวน้ําหนาดินในอาวไทย. วารสารการประมง 61(6) :
หนา 105-123.
ทวีป บุญวานิช. 2551. การวิเคราะหผลกระทบการขยายขนาดตาอวนกนถุงของการประมงอวนลาก.
วารสารการประมง 61(6) : หนา 504-507.
วิรัตน สนิทมัจโร, สุวรรณทนา ทศพรพิทักษกุล, กิ่งกาญจน วิบุญพันธ และ จุรีรัตน สงนุย. 2555. สภาวะการ
ประมงพาณิชยของจังหวัดนครศรีธรรมราช ป 2552. เอกสารวิชาการฉบับที่ 24/2555. สํานักวิจัย
และพัฒนาประมงทะเล, กรมประมง, กระทรวงเกษตรและสหกรณ, กรุงเทพฯ.
วิรัตน สนิทมัจโร, อํานวย คงพรหม, กิ่งกาญจน วิบุญพันธ และ สมใจ เวชประสิทธิ์. 2549. ทรัพยากรสัตวน้ําใน
เขตชายฝ ง 5 ไมล ท ะเล บริ เ วณจั ง หวั ด นครศรี ธ รรมราช. เอกสารวิ ช าการฉบั บ ที่ 18/2549.
สํานักวิจัยและพัฒนาประมงทะเล, กรมประมง, กระทรวงเกษตรและสหกรณ, กรุงเทพฯ.
วิรัตน สนิทมัจโร, อํานวย คงพรหม, วิชาญ ชูสุวรรณ และ กิ่งกาญจน วิบุญพันธ. 2548ข. การสํารวจทรัพยากร
ปลาหนาดินดวยเครื่องมืออวนลากแผนตะเฆบริเวณอาวไทยตอนลาง. เอกสารวิชาการฉบับที่
12/2548. สํานักวิจัยและพัฒนาประมงทะเล, กรมประมง, กระทรวงเกษตรและสหกรณ, กรุงเทพฯ.
อํานวย คงพรหม, วิรัตน สนิทมัจโร, วิชาญ ชูสุวรรณ และ นิภล จันทขวัญ. 2547. การสํารวจทรัพยากรสัตวน้ํา
ในเขตทะเลชายฝง 10 กิโลเมตร บริเวณจังหวัดสงขลา.
เอกสารวิชาการฉบับที่ 11/2547.
สํานักวิจัยและพัฒนาประมงทะเล, กรมประมง, กระทรวงเกษตรและสหกรณ, กรุงเทพฯ.
อํานวย คงพรหม, รัตนาวลี พูลสวัสดิ์, สุวรรณทนา ทศพรพิทักษกุล, อุดมสิน อักษรผอบ, สิชล หอยมุข, กําพล ลอย
ชื่น, มนตรี สุมณฑา และ สุภัทร ศรีพันธุไพบูลย. 2550. สภาวะทรัพยากรสัตวน้ําในอาวไทยและ
ฝงทะเลอันดามันจากเรืออวนลากพาณิชย. เอกสารวิชาการฉบับที่ 8/2550. สํานักวิจัยและพัฒนา
ประมงทะเล, กรมประมง, กระทรวงเกษตรและสหกรณ, กรุงเทพฯ.
Sparre, P. and S. C. Venema. 1992. Introduction to tropical fish stock assessment. Part 1,
Manual.FAO Fisheries Technical Paper No. 306/1 Rev.1: 376 pp.

548

การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 56

สาขาประมง

ความคิดเห็นของผู้ประกอบการต่ อระบบตรวจสอบย้ อนกลับของอุตสาหกรรมปลาป่ น
Opinions of Operators on Traceability Systems of Thailand's Fishmeal Industry
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บทคัดย่ อ

อุตสาหกรรมปลาป่ นมีความสาคัญอย่างมากในภาคการประมงและปศุสตั ว์ เนื่องจากเป็ นส่วนผสมของ
อาหารสัตว์ที่มีคณ
ุ ค่าทางอาหารสูงโดยเฉพาะโปรตีน การศึกษาครัง้ นี ้จึงมุ่งศึกษาห่วงโซ่อปุ ทานระดับต้ นน ้าและ
กลางน า้ ของอุต สาหกรรมปลาป่ น ระบบตรวจสอบย้ อ นกลับ ปลาป่ นที่ มี ใ นปั จ จุบัน และความคิ ดเห็ น ของ
ผู้ประกอบการในระบบตรวจสอบย้ อนกลับปลาป่ นและผลิตภัณฑ์ของปลาป่ น ผลการศึกษาพบว่า ห่วงโซ่อปุ ทาน
ของอุตสาหกรรมปลาป่ นของประเทศไทย มีโครงสร้ างประกอบด้ วยความสัมพันธ์ ระหว่างผู้ประกอบการ 7 กลุ่ม
ได้ แก่ ผู้ประกอบการธุรกิจการทาประมง ผู้ประกอบการแปรรู ปสัตว์น ้า และผู้รวบรวมปั จจัยการผลิต/สินค้ า จัดอยู่
ในห่วงโซ่อปุ ทานต้ นน ้า ผู้ประกอบการผลิตปลาป่ น อยู่ในห่วงโซ่อปุ ทานกลางน ้า และผู้ประกอบการผลิตอาหาร
สัตว์ ผู้ประกอบการฟาร์ มเลี ้ยงสัตว์น ้า/ปศุสตั ว์ และผู้ส่งออกปลาป่ น จัดอยู่ในห่วงโซ่อปุ ทานปลายนา้ ซึ่งมีการ
ไหลของข้ อมูลที่ใช้ ยืนยันแหล่งที่มาของวัตถุดิบเข้ าสู่ระบบตรวจสอบย้ อนกลับปลาป่ นผ่าน 3 ระบบหลัก ได้ แก่
ระบบเชื่ อมโยงคาขอกลางและระบบสนับ สนุนใบอนุญาตและใบรั บรองผ่ านอิน เตอร์ เน็ ต (Fisheries Single
Window: FSW) ระบบฐานข้ อมูลส่วนกลางของกรมประมง (Fishing Info) และระบบใบรั บรองการจับสัตว์นา้
Thai Flagged Catch Certificate สาหรับความคิดเห็นของผู้ประกอบการในระบบตรวจสอบย้ อนกลับปลาป่ นฯ
พบว่า ผู้ประกอบการมีการรับรู้ ต่อระบบผ่านทางการประกาศบังคับใช้ เป็ นกฎหมายและคู่ค้า ผู้ประกอบการเห็น
ด้ วยกับการออกกฎหมายเพื่อจัดระเบียบทางการประมง แต่คิดว่ายังไม่สามารถแก้ ไขได้ ทงหมดโดยเฉพาะปั
ั้
ญหา
การขาดแคลนแรงงานประมง ด้ านการปฏิบตั ิตามข้ อตกลงของระบบตรวจสอบย้ อนกลับปลาป่ นฯ เจ้ าหน้ าที่รัฐให้
ข้ อมูลว่า ข้ อผิดพลาดที่เกิดขึ ้นมาจากการกรอกเอกสารไม่ถกู ต้ อง เนื่องจากเจ้ าหน้ าที่ของโรงงานผลิตปลาป่ นขาด
ความรู้ และการประสานงานในการแก้ ไขเอกสาร

ABSTRACT

Fishmeal industry is very important in the fisheries and livestock sectors. This study focused on
the upstream and midstream supply chain of the fishmeal industry, the current traceability system of
fishmeal and the opinion of operators on traceability system. The results showed that the supply chain of
the fishmeal industry consists of 7 players. Fishing business operators, fish processing operators and
fishmeal raw material or product collectors were in the upstream supply chain. Fishmeal manufacturers
were in the midstream supply chain, and feed mill operators, fish farmers and livestock operators as well as
fishmeal exporters were in downstream supply chain. Information used to confirm the source of raw materials
is flowed into fishmeal traceability system through 3 main electronic systems: Fisheries Single Window
( FSW) , Fishing Info and Thai Flagged Catch Certificate. For the opinions of operators in fishmeal
traceability, the results revealed that they were aware of information from law enforcement and their
trading partners. The operators agreed with the enforcement of fisheries law. However, they indicated
that it was difficult to solve all problems, especially fishing labour shortages. For regulatory compliance
of fishmeal traceability system, the government officials indicated that the most mistakes occurred from
wrong writing or incorrect document filling. The lack of knowledge of fishmeal factory staffs and poor
coordination among the workers to edit documents would be the main cause of the error.
Key Words: opinion, traceability, fishmeal industry
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คานา
ในช่วงระยะเวลาหลายปี ที่ผ่านมาตังแต่
้ ปี 2556 ได้ เกิดวิกฤตการณ์ ครัง้ ยิ่งใหญ่ในภาคการประมงของ
ประเทศไทย ซึ่งมาจากมาตรการกีดกันทางการค้ าทัง้ ในรู ปแบบที่เป็ นมาตรการทางภาษี และมาตรการที่ไม่ใช่
ภาษี (Non-Tariff Barrier; NTB) เช่น ผลผลิตจากการเพาะเลี ้ยงสัตว์น ้าเพื่อส่งออกถูกจับตามองเป็ นพิเศษจาก
ประเทศคูค่ ้ า เกี่ยวกับการใช้ อาหารสัตว์ที่ใช้ วตั ถุดิบจากการทาประมงผิดกฎหมาย การถูกตัดสิทธิพิเศษทางภาษี
(Generalized System of Preferences; GSP) จากสหภาพยุโรป (EU) การให้ ใบเหลืองจาก EU กรณีการทาประมง
ไม่สอดคล้ องกับกฎระเบียบการทาประมงผิดกฎหมายขาดการรายงานและไร้ การควบคุม (Illegal Unreported
and Unregulated fishing; IUU Fishing) รวมถึงการถูกลดระดับในรายงานการค้ ามนุษย์ ของสหรัฐจาก Tier 2
Watch List ลงมาอยู่ระดับ Tier 3 จากวิกฤติการณ์ดงั กล่าว ส่งผลกระทบร้ ายแรงต่อเศรษฐกิจของภาคการประมง
ไทยและภาพลักษณ์ สินค้ าประมงไทยทังหมดในการส่
้
งออก ทาให้ ผ้ ปู ระกอบการตลอดทังห่
้ วงโซ่อปุ ทานประมง
ต้ องเผชิญกับปั ญหาต้ นทุนการประกอบการที่สงู ขึ ้น เพื่อเร่ งปรับตัวให้ ได้ มาตรฐานเป็ นที่ยอมรับของคู่ค้า ระบบ
ตรวจสอบย้ อนกลับซึง่ เป็ นระบบที่จดั ทาขึ ้นเพื่อระบุและติดตามประวัติของผลิตภัณฑ์ตลอดห่วงโซ่อปุ ทาน ตังแต่
้
แหล่งที่มาของวัตถุดิบ กระบวนการผลิต ไปจนถึงผู้บริ โภค โดยแต่ละขันตอนต้
้
องเก็บรวบรวมข้ อมูลการผลิตของ
ตัวสินค้ าไว้ เพื่ออานวยความสะดวกในการเรี ยกตรวจสอบย้ อนกลับ และเพื่อให้ การติดตามแหล่งที่มาของสินค้ า
ทาได้ รวดเร็ วยิ่งขึ ้น จึงเข้ ามามีบทบาทสาคัญในอุตสาหกรรมประมง โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุตสาหกรรมปลาป่ น ซึง่ มี
ความสาคัญอย่างยิ่งต่อภาคการประมงและปศุสตั ว์ เนื่องจากเป็ นวัตถุดิบที่มีคณ
ุ ค่าทางอาหารและให้ โปรตีนสูง
ในการผลิตอาหารสัตว์ เพื่อตอบสนองประเด็นสาคัญในการค้ าสินค้ าประมงของโลกเกี่ยวกับข้ อเรี ยกร้ องด้ าน
ความยัง่ ยืน ได้ แก่ การป้องกันการทาประมงเกินศักยการผลิต ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้ อม และโดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งลดการทาประมงผิดกฎหมายที่ถูกจับตามองจากประเทศคู่ค้าดังกล่าวข้ างต้ น ปั จจุบันประเทศไทยมี ระบบ
ตรวจสอบย้ อนกลับปลาป่ นและผลิตภัณฑ์ของปลาป่ น ที่ดาเนินการโดยกลุม่ วิชาการ กองวิจยั และพัฒนาประมง
ทะเล กรมประมง ตังแต่
้ เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2556 เพื่อออกหนังสือรับรองแหล่งที่มาของวัตถุดิบที่ใช้ ในการผลิต
ปลาป่ นและผลิตภัณฑ์ของปลาป่ นให้ แก่โรงงานปลาป่ น โรงงานอาหารสัตว์ และผู้ส่งออกปลาป่ น ซึง่ เป็ นระบบที่
ผู้ประกอบการดังกล่าวสามารถเข้ าร่ วมได้ ตามความสมัครใจ ไม่มีกฎหมายบังคับ ทาให้ เกิดปั ญหาการเชื่อมโยง
ข้ อมูลภายในห่วงโซ่อุปทาน ที่ ยังมีข้อมูลบางส่วนไม่ชัดเจนหรื อผู้ประกอบการไม่ยอมให้ ความร่ วมมือในการ
เปิ ดเผย อาจจะเพราะมีความกังวลเกี่ยวกับการเรี ยกเก็บภาษี หรื อเป็ นความลับทางการผลิตสินค้ า โดยเฉพาะ
ข้ อมูลจากกิจกรรมต้ นน ้าและกลางน ้า ซึง่ กาลังอยู่ในช่วงการปรับเปลี่ยนเข้ าสู่การทาประมงแบบ Non-IUU และ
การแก้ ปัญหาด้ านแรงงานประมง
ดังนัน้ การศึกษาห่วงโซ่อปุ ทานระดับต้ นน ้าและกลางน ้าของอุตสาหกรรมปลาป่ น และระบบตรวจสอบ
ย้ อนกลับปลาป่ นที่มีในปั จจุบัน จะทาให้ เกิดความรู้ ความเข้ าใจในโครงสร้ างและการไหลของข้ อมูลในห่ วงโซ่
อุปทาน และสามารถเชื่อมโยงข้ อมูลเหล่านันเพื
้ ่อใช้ ในระบบตรวจสอบย้ อนกลับได้ อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทัง้
ศึกษาความคิดเห็นของผู้ประกอบการในระบบตรวจสอบย้ อนกลับปลาป่ นและผลิตภัณฑ์ของปลาป่ น เพื่อนาไปสู่
การเสนอแนวทางในการปรับปรุ งระบบตรวจสอบย้ อนกลับของอุตสาหกรรมปลาป่ น ทาให้ ผลิตภัณฑ์ปลาป่ นของ
ประเทศไทยเป็ นที่ยอมรับของคู่ค้าทังในและต่
้
างประเทศ และสร้ างความเข้ มแข็งให้ แก่ภาคการประมงไทยให้ ก้าว
สูอ่ ตุ สาหกรรมประมงโลกได้ อย่างมัน่ คง
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อุปกรณ์ และวิธีการ
การศึก ษาห่ ว งโซ่ อุป ทานระดับ ต้ น น า้ และกลางน า้ ของอุต สาหกรรมปลาป่ นในประเทศไทย และ
การศึกษาระบบตรวจสอบย้ อนกลับปลาป่ น เก็บรวบรวมข้ อมูลทุติยภูมิจากเอกสารวิชาการ รายงานการวิจยั สถิติ
และรายงานผลปฏิบตั ิงานของหน่วยงาน และเก็บข้ อมูลปฐมภูมิจากการสัมภาษณ์ เชิงลึก (in-depth interview)
โดยใช้ แบบสัมภาษณ์ ที่เป็ นคาถามปลายเปิ ด (open-ended question) เช่นเดียวกับการศึกษาความคิดเห็นของ
ผู้ประกอบการต่อระบบตรวจสอบย้ อนกลับปลาป่ นและผลิตภัณฑ์ของปลาป่ น มีการคัดเลือกตัวอย่างแบบแบ่งชัน้
ตามวัตถุประสงค์หรื อการเลือกตัวอย่างแบบโควต้ า (stratified purposeful sampling or quota sampling) ตาม
แนวทางของ Miles and Huberman (1994) โดยแบ่งกลุ่มตัวอย่างออกเป็ น 3 กลุ่ม กลุ่มละ 3 คน ได้ แก่ กลุ่ม
เจ้ าหน้ าที่ภาครัฐ และกลุม่ ผู้ประกอบการในพื ้นที่จงั หวัดสมุทรสาคร ซึง่ เป็ นพื ้นที่ตงของโรงงานปลาป่
ั้
นที่มีจานวน
มากที่ สุด ในประเทศไทย คื อ 14 โรง (กรมประมง, 2559) ประกอบด้ ว ย กลุ่ม ผู้ ป ระกอบการต้ น น า้ ได้ แ ก่
ผู้ประกอบการธุรกิจการทาประมง ผู้ประกอบการแปรรู ปสัตว์นา้ และผู้รวมปั จจัยการผลิต /สินค้ าปลาป่ น และ
กลุม่ ผู้ประกอบการกลางน ้า ได้ แก่ ผู้ประกอบการผลิตปลาป่ น

ผลและวิจารณ์ ผลการศึกษา
1. ห่ วงโซ่ อุปทานของอุตสาหกรรมปลาป่ น
ในการศึกษาห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมปลาป่ น ประกอบด้ วย 2 ส่วนหลัก คือ โครงสร้ างห่วงโซ่
อุปทานและการไหลของข้ อมูลในห่วงโซ่อปุ ทานของอุตสาหกรรมปลาป่ น มีรายละเอียด ดังนี ้
1.1 โครงสร้ างห่วงโซ่อปุ ทานของอุตสาหกรรมปลาป่ น
โครงสร้ างห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมปลาป่ นของประเทศไทย ประกอบด้ วยความสัมพันธ์
ระหว่างผู้ประกอบการ 7 กลุม่ ได้ แก่
1) ผู้ประกอบการธุรกิจการทาประมง ได้ แก่
1.1) เรื อประมงสัญชาติไทย ได้ แ ก่ เรื อประมงพื น้ บ้ าน เรื อประมงพาณิ ชย์ เรื อประมงนอก
น่านน ้า และเรื อขนถ่ายสัตว์น ้าในน่านน ้าไทย
1.2) เรื อต่างประเทศ ได้ แก่ เรื อประมงต่างประเทศ และเรื อขนถ่ายสัตว์น ้าต่างประเทศ
2) ผู้ประกอบการแปรรู ปสัตว์น ้า ได้ แก่ สถานประกอบการแปรรู ปเบื ้องต้ น (ล้ ง) และโรงงานแปรรู ป
สัตว์น ้า เช่น โรงงานทูน่ากระป๋ อง โรงงานซูริมิ ฯลฯ
3) ผู้รวบรวมปั จจัยการผลิต/สินค้ า ได้ แก่ แพ และพ่อค้ าคนกลาง (broker) ซึง่ รวบรวมสัตว์น ้าจาก
เรื อประมง และเศษเหลือจากการแปรรู ปสัตว์น ้า
4) ผู้ประกอบการผลิตปลาป่ น ได้ แก่ โรงงานปลาป่ น
5) ผู้ประกอบการผลิตอาหารสัตว์ ได้ แก่ โรงงานผลิตอาหารสัตว์
6) ผู้ประกอบการฟาร์ มเลี ้ยงสัตว์น ้า/ ปศุสตั ว์ ได้ แก่ ฟาร์ มเลี ้ยงกุ้ง ปลา หมู ไก่ โค กระบือ ฯลฯ
7) ผู้สง่ ออกปลาป่ น ได้ แก่ โรงงานปลาป่ น โรงงานอาหารสัตว์ พ่อค้ าคนกลาง (broker) ฯลฯ
ทังนี
้ ้ เป็ นการจาแนกตามกิจกรรมและประเภทการจดทะเบียนของผู้ประกอบการด้ านการประมง (ทบ1 และ
ทบ2) ซึ่งจะสัมพันธ์ กบั การนาเข้ าข้ อมูลสู่ระบบตรวจสอบย้ อนกลับ แตกต่างจาก สฤณี และคณะ (2557) ที่ศึกษา
โครงสร้ างห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมปลาป่ นในจังหวัดสงขลา โดยจาแนกตามกิจกรรมที่ปรากฏในห่วงโซ่
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อุปทานปลาป่ น ประกอบด้ วยความสัมพันธ์ ระหว่างผู้เล่น 6 ราย ได้ แก่ ธุรกิ จประมง (เรื อประมงพืน้ บ้ านและ
พาณิชย์) พ่อค้ าคนกลางที่แพปลา ผู้ผลิตปลาป่ น ผู้ผลิตอาหารสัตว์ ฟาร์ มเลี ้ยงสัตว์และสัตว์น ้า และการบริ โภค
ภายในประเทศและการส่งออก ซึง่ ในการศึกษาครัง้ นี ้ผู้วิจยั ได้ แยกผู้ประการแปรรู ปสัตว์น ้าออกมาเป็ นอีกหนึ่งกลุ่ม
เพื่อความชัดเจนทัง้ ในแง่ของการส่งต่อวัตถุดิบและข้ อมูล สาหรั บความสัมพันธ์ ของผู้ประกอบการแต่ละกลุ่มนัน้
สามารถจัด อยู่ในองค์ประกอบของโครงสร้ างห่วงโซ่อปุ ทาน (จัตตุรงค์, 2559) (Figure 1) ของอุตสาหกรรมปลาป่ นได้
ดังนี ้
1) ห่วงโซ่อปุ ทานที่เข้ าสู่ผ้ ผู ลิต (Upstream supply chain) หรื อห่วงโซ่อปุ ทานต้ นนา้ มีผ้ เู กี่ยวข้ องหลัก
คือ ผู้จดั จ่ายวัตถุดิบ (supplier) ซึง่ วัตถุดิบในการผลิตปลาป่ นสามารถจาแนกตามแหล่งที่มาได้ 3 แหล่ง คือ สัตว์น ้า
จากการทาประมง (ปลาเป็ ด) เศษเหลือจากการแปรรู ปสัตว์น ้า และการนาเข้ าวัตถุดิบหรื อปลาป่ น ดังนัน้ ห่วงโซ่
อุปทานต้ นน ้าจึงประกอบด้ วยผู้ประกอบการ 3 กลุม่ คือ ผู้ประกอบการธุรกิจการทาประมง ผู้ประกอบการแปรรู ป
สัตว์น ้า และผู้รวบรวมปั จจัยการผลิต/สินค้ า มีรายละเอียด ดังนี ้
1.1) ผู้ประกอบการธุรกิจการทาประมง จาหน่ายสัตว์น ้าที่ได้ จากการทาประมง ซึง่ มีชื่อเรี ยกแตกต่าง
กันตามประเภทการใช้ งาน เช่น ปลาเศรษฐกิจ ปลาโรงงาน ปลาเหยื่อ และปลาเป็ ด ให้ แก่ แพ ล้ ง โรงงานแปรรู ป
ฟาร์ มเลี ้ยงสัตว์น ้า/ปศุสตั ว์ หรื อ broker โดยเรื อประมงและเรื อขนถ่ายสัตว์น ้าสัญชาติไทยจะต้ องทาการขึ ้นสัตว์นา้
ผ่านท่าขึ ้นสัตว์น ้า (fishing port) ยกเว้ นเรื อประมงพื ้นบ้ านที่สามารถขายสัตว์น ้าได้ เลยโดยไม่ต้องผ่านท่าขึ ้นสัตว์นา้
ส่วนเรื อประมงและเรื อขนถ่ายสัตว์ นา้ ต่างชาติ รวมถึงการขนส่งสัตว์ นา้ ต่างชาติโดยเครื่ องบิ นและรถบรรทุก
จะต้ องนาสัตว์นา้ เหล่านันผ่
้ านด่านตรวจสัตว์น ้าตามประเภทการขนส่ง ได้ แก่ ด่านตรวจสัตว์นา้ ทางบก ท่าเรื อ
หรื อท่าอากาศยาน
1.2) ผู้ประกอบการแปรรู ปสัตว์นา้ จาหน่ายเศษเหลือจากการแปรรู ปของสถานประกอบการแปรรู ป
เบื อ้ งต้ น (ล้ ง ) และโรงงานแปรรู ป สัต ว์ น า้ เช่ น โรงงานทู น่ า กระป๋ อง โรงงานซู ริ มิ เป็ น ต้ น โดยจ าหน่ ายให้
โรงงานผลิตปลาป่ นโดยตรง หรื อมี broker เป็ นผู้รวบรวมเศษเหลือจากหลายๆ แหล่ง
1.3) ผู้รวบรวมปั จจัยการผลิต/สินค้ า สาหรั บผู้ที่ ทาการรวบรวมสัตว์ นา้ จากเรื อประมงโดยตรงเพื่ อ
จาหน่าย คือ แพ (pier) ส่วนผู้รวบรวมที่ทาการรวบรวมวัตถุดิบจากทังเรื
้ อประมง เศษเหลือจากการแปรรู ปสัตว์น ้า
รวมไปถึงสินค้ าเพื่อจาหน่าย คือ พ่อค้ าคนกลาง (broker) ซึง่ จะปรากฎอยู่ตลอดห่วงโซ่อปุ ทาน
2) ห่วงโซ่อุปทานภายในกระบวนการผลิต (Midstream supply chain) หรื อห่วงโซ่อุปทานกลางน ้า มี
ผู้เกี่ยวข้ องหลักคือ ผู้ผลิต (manufacturer) ได้ แก่ ผู้ประกอบการผลิตปลาป่ น (โรงงานปลาป่ น)
3) ห่วงโซ่อุปทานที่เข้ าสู่ลูกค้ า (Downstream supply chain) หรื อห่วงโซ่อุปทานปลายนา้ มีผ้ ูเกี่ยวข้ อง
หลักคือ ผู้บริ โภคหรื อลูกค้ า (customer) ประกอบด้ วยผู้ประกอบการ 3 กลุ่ม ได้ แก่ ผู้ประกอบการผลิตอาหารสัตว์
ได้ แก่ โรงงานอาหารสัตว์ ผู้ประกอบการฟาร์ มเลี ้ยงสัตว์น ้า/ปศุสตั ว์ ได้ แก่ ฟาร์ มเลี ้ยงกุ้ง ปลา หมู ไก่ โค กระบือ
ฯลฯ และผู้สง่ ออกปลาป่ น โดยจะทาการซื ้อผลิตภัณฑ์ปลาป่ นจากโรงงานปลาป่ นโดยตรง หรื อซื ้อผ่าน broker
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Figure 1 Product flow in fishmeal supply chain
1.2 การไหลของข้ อมูลในห่วงโซ่อปุ ทานของอุตสาหกรรมปลาป่ น
ปั จ จัย ที่ ส นับ สนุ น การด าเนิ น งานในห่ ว งโซ่ อุ ป ทาน ได้ แ ก่ การประสานความร่ ว มมื อ ในการ
เคลื่อนย้ ายสินค้ า การใช้ สารสนเทศ และการเงิน (โกศล, 2551) ซึง่ เป็ นสิ่งที่ผ้ อู อกแบบระบบตรวจสอบย้ อนกลับ
จาเป็ นต้ องทราบ เพื่อที่จะได้ สามารถออกแบบระบบได้ อย่างถูกต้ องและมีประสิทธิภาพ สาหรับการไหลการของ
ผลิตภัณฑ์ (Product Flow) ในห่วงโซ่อปุ ทานของอุตสาหกรรมปลาป่ น เป็ นไปตามความสัมพันธ์ ของผู้ประกอบการ
แต่ละกลุม่ ข้ างต้ น และสัมพันธ์กบั การไหลของข้ อมูลเอกสารที่ใช้ ยืนยันแหล่งที่มาของวัตถุดิบที่ใช้ ในการผลิตปลาป่ น
ที่เข้ าสูร่ ะบบตรวจสอบย้ อนกลับ ซึง่ หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่มีบทบาทสาคัญในการนาเข้ าข้ อมูลสาหรับการ
ตรวจสอบย้ อนกลับปลาป่ นในห่วงโซ่อปุ ทานของอุตสาหกรรมปลาป่ นระดับต้ นน ้าและกลางน ้า (Figure 2) ได้ แก่
1.2.1 การไหลของข้ อมูลในห่วงโซ่อปุ ทานของอุตสาหกรรมปลาป่ นระดับต้ นน ้า ประกอบด้ วยผู้นา
เข้ าข้ อมูล 5 ส่วน ได้ แก่
1) ด่านตรวจสัตว์น ้า (Fish Inspection Port) มีหน้ าที่ตรวจสอบความถูกต้ องในการขนถ่าย
สินค้ าประมง และออกใบอนุญาตนาสัตว์ หรื อซากสัตว์ เข้ ามาในราชอาณาจักร (ร.7) และหนังสือกากับการ
จาหน่ายสัตว์นา้ นาเข้ า (Import Movement Document; IMD) ซึ่งใช้ เป็ นหลักฐานในการซื ้อขายสัตว์นา้ โดยใช้
ระบบเชื่ อมโยงคาขอกลางระบบสนับสนุนใบอนุญาตและใบรั บรองผ่านอินเตอร์ เน็ต กรมประมง (Fisheries
Single Window: FSW) ซึง่ เชื่อมโยงข้ อมูลจากระบบการออกหนังสือการแปรรู ปสัตว์นา้ (Processing Statement;
PSE) และระบบการตรวจสอบตามมาตรการรั ฐเจ้ าของท่า (Port Stage Measures; PSM) ซึ่งเจ้ าหน้ าที่ของด่าน
ตรวจสัตว์น ้ามีหน้ าที่ตรวจสอบข้ อมูลที่ผ้ นู าเข้ า แสดงผ่านระบบ เช่น ข้ อมูลเรื อและรายละเอียดการขนส่งต่างๆ ที่
ต้ องประกอบกับแบบคาร้ องขอนาเรื อประมงต่างประเทศเข้ าเทียบท่า (Advance Request for Port Entre; AREP
) และข้ อมูลการจับสัตว์น ้า รวมถึงกรณีการนาเข้ าสัตว์น ้าด้ วยอากาศยานหรื อรถบรรทุก เพื่ออนุมตั ิตามขันตอนของ
้
ระบบ ดังนัน้ เจ้ าหน้ าที่ของด่านฯ จึงถือว่าเป็ นผู้นาเข้ าข้ อมูลที่ถูกต้ องและครบถ้ วน เนื่องจากผ่านการตรวจสอบ
แล้ ว
2) ศูนย์ ควบคุมการแจ้ ง เข้ า-ออกเรื อประมง (Port In-Port Out Center) มีหน้ าที่ ตรวจสอบ
ความถูกต้ องในการทาประมง และนาข้ อมูลการแจ้ งเข้ า-ออกของเรื อประมงเข้ าสูร่ ะบบ Fishing Info ซึง่ เป็ นระบบ
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ฐานข้ อมูลส่วนกลางของกรมประมง ที่มีการเชื่อมโยงข้ อมูลใบอนุญาตทาการประมง (e-Licences) และข้ อมูล
ทะเบียนเรื อและใบอนุญาตใช้ เรื อ (กรมเจ้ าท่า) อีกทังยั
้ งมีการเชื่อมโยงกับระบบติดตามเรื อ (Vessel Monitoring
System; VMS) และนาเข้ าข้ อมูลชนิดและน ้าหนักสัตว์น ้าจาก Logbook และใบกากับการขนถ่ายสัตว์น ้า (Marine
Catch Transshipping Document; MCTD) เข้ าสู่ระบบ Thai Flagged Catch Certificate (ใบรับรองการจับสัตว์น ้า)
ซึง่ มีการเชื่อมโยงกับระบบต่างๆ ที่เจ้ าหน้ าที่ PIPO ได้ นาเข้ าไว้
3) ท่ า เที ย บเรื อ ประมง (ท่ า ขึ น้ สัต ว์ น า้ ) มี ห น้ าที่ จั ด ท าแบบสรุ ป น า้ หนัก สัต ว์ น า้ รายวัน
(Landing Declaration; LD) โดยจะนาเข้ าข้ อมูล ชนิ ดและการชั่งนา้ หนักสัตว์ นา้ ณ ท่าเที ยบเรื อประมง เข้ าสู่
ระบบ Thai Flagged Catch Certificate และเป็ นผู้อนุมัติบันทึกชั่งจริ งหน้ าท่าจากแพปลา เพื่ อให้ แพสามารถ
จัดทาหนังสือกากับการซื ้อขายสัตว์น ้า (Marine Catch Purchasing Document; MCPD) ขายสัตว์น ้าได้ ตอ่ ไป
4) แพปลา มีหน้ าที่ จัดทาบันทึกชั่งจริ งหน้ าท่า (Weight at Port; WP) โดยจะนาเข้ าข้ อมูล
ชนิดและน ้าหนักสัตว์น ้าที่ชงั่ จริ งหน้ าท่าเข้ าสู่ระบบ Thai Flagged Catch Certificate เพื่อให้ ท่าเทียบเรื ออนุมัติ
และออก MCPD (แสดงข้ อมูลส่วนที่ 1) เพื่อให้ ผ้ ปู ระกอบการอื่นๆ ทาการซื ้อขายสัตว์น ้าผ่านระบบได้ ตอ่ ไป
5) พ่อค้ าคนกลาง (broker) และโรงงานแปรรู ป มีหน้ าที่จัดทาบันทึกการซื ้อขายสัตว์นา้ ใน
MCPD ส่วนที่ 2 และ/หรื อ 3 โดยจะนาข้ อมูลชนิดและนา้ หนักสัตว์นา้ ที่จะซื ้อเข้ าสู่ระบบ Thai Flagged Catch
Certificate เมื่อแพอนุมตั ิการซื ้อจึงถือว่าการซื ้อขายนันส
้ าเร็ จ โดยจะมีการตัดข้ อมูลชนิดและน ้าหนักสัตว์นา้ นันๆ
้
ทุกครัง้ ที่มีการซื ้อขาย ซึง่ ข้ อมูลการซื ้อขายในส่วนที่ 2 และ 3 นี ้ จะทาให้ ตรวจสอบย้ อนกลับได้ วา่ มีผ้ ปู ระกอบการ
รายใดบ้ างที่ได้ ซื ้อสัตว์น ้าจากแพนันๆ
้ ไป และมีการซื ้อขายต่อกันอย่างไร
1.2.2 การไหลของข้ อมูลในห่วงโซ่อปุ ทานของอุตสาหกรรมปลาป่ นระดับกลางน ้า ซึง่ ก็คือ โรงงาน
ปลาป่ น ในกรณี ที่โรงงานซื ้อปลาเป็ ดหรื อปลาอื่นๆ จากเรื อประมงหรื อเรื อขนถ่ายสัตว์นา้ สัญชาติไทย รวมถึง
broker โรงงานจะต้ องนาเข้ าข้ อมูลชนิดและน ้าหนักสัตว์น ้าที่จะซื ้อเข้ าสูร่ ะบบ Thai Flagged Catch Certificate
ซึง่ จะปรากฏใน MCPD ส่วนที่ 3 แต่หากเป็ นการนาเข้ าวัตถุดิบ หรื อซื ้อเศษเหลือจากโรงงานแปรรู ปสัตว์น ้า หรื อ
ซื ้อวัตถุดิบจาก broker ที่รวบรวมวัตถุดิบจากหลายๆ แหล่งมาขาย โรงงานจะไม่มีการนาเข้ าข้ อมูลสู่ระบบด้ วย
ตนเอง แต่จะเป็ นการรวบรวมเอกสารจากผู้จาหน่ายวัตถุดิบเหล่านัน้ เพื่อส่งให้ ระบบตรวจสอบย้ อนกลับปลาป่ น
และผลิตภัณฑ์ของปลาป่ นตรวจสอบความถูกต้ องต่อไป
2. ระบบตรวจสอบย้ อนกลับปลาป่ น
หลังจากพระราชกาหนดการประมง พ.ศ. 2558 มาตรา 90 (5) ที่กาหนดให้ ผ้ ผู ลิตผลิตภัณฑ์สตั ว์น ้าหรื อ
แปรรู ปสัตว์น ้าต้ องจัดทาหลักฐานเพื่อการสืบค้ น ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิ บดีประกาศกาหนด และมาตรา
90 (6) ที่กาหนดให้ ผ้ ูนาเข้ า-ส่งออก หรื อนาผ่านสัตว์นา้ หรื อผลิตภัณฑ์ สัตว์นา้ ต้ องมีใบรั บรองการจับสัตว์น า้ หรื อ
เอกสารอื่นใดที่แสดงว่าสัตว์น ้าหรื อผลิตภัณฑ์สตั ว์น ้านัน้ ได้ มาจากการประมงโดยชอบด้ วยกฎหมาย ทาให้ มีการ
ปรับปรุ งระบบรับรองปลาป่ นและผลิตภัณฑ์ของปลาป่ นที่มีอยู่เดิมให้ ครอบคลุมการผลิตปลาป่ นทังการจ
้
าหน่าย
ในประเทศและการส่งออก อีกทังกรมประมงมี
้
การจัดทาระบบสนับสนุนต่างๆ เพื่อช่วยให้ การตรวจสอบย้ อนกลับ
สามารถดาเนินการได้ ครอบคลุมผู้ประกอบการตลอดห่วงโซ่อปุ ทานสินค้ าประมงได้ มากขึ ้น (กองวิจยั และพัฒนา
ประมงทะเล กรมประมง, 2559) โดยเฉพาะระบบ Thai Flagged Catch Certificate (ใบรั บรองการจับสัตว์น ้า)
ซึ่งเป็ นระบบออนไลน์ ที่ใช้ ในการติดตาม ควบคุม เฝ้าระวังการทาการประมงที่ผิดกฎหมายให้ มีความต่อเนื่ อง
โปร่ งใส มีประสิทธิภาพ มีการบริ หารจัดการทรัพยากรประมงอย่างเป็ นระบบตังแต่
้ ต้นทางถึงการส่งออก โดยเริ่ ม
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ใช้ ตงแต่
ั ้ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2559 ในจังหวัดสงขลาเป็ นแห่งแรกและขยายขอบเขตครบทุกจังหวัดชายทะเล ทาให้
การตรวจสอบย้ อนกลับสามารถตรวจสอบได้ ตลอดทัง้ ห่ วงโซ่อุปทานของสินค้ าประมง อีกทัง้ โครงการ PPS
(Processing Statement and PSM Link System) ที่อยู่ในขัน้ ตอนการพัฒนาระบบ เพื่อให้ ตรวจสอบย้ อนกลับ
สัตว์น ้าที่นาเข้ ามาเป็ นวัตถุดิบเพื่อการผลิตและส่งออกได้ อย่างครบทังระบบ
้
จนอาจกล่าวได้ ว่าในอนาคต กรม
ประมงอาจจะไม่ต้องมีการแยกระบบตรวจสอบระหว่างสินค้ าสัตว์น ้าเพื่อการบริ โภคกับระบบตรวจสอบย้ อนกลับ
ปลาป่ นก็เป็ นได้ ทัง้ นี ้ ข้ อมูลต่างๆ ที่นาเข้ าสู่ระบบ เช่น ข้ อมูลการทาประมง การลงแรงประมง ปริ มาณการจับ
สัตว์น ้า ปริ มาณการใช้ สตั ว์น ้าในอุตสาหกรรมแปรรู ป ฯลฯ สามารถนามาใช้ วิเคราะห์เพื่อแก้ ปัญหาที่เป็ นประเด็น
สาคัญในภาคการทาประมงทัง้ 3 ประเด็นได้ ได้ แก่ การป้องกันการทาประมงเกินศักยการผลิต การลดผลกระทบ
การทาประมงต่อสิ่งแวดล้ อม และการลดกรณีการทาประมงผิดกฎหมายสาหรับการจับสัตว์น ้าจากธรรมชาติกรณี
ของการท าประมง IUU และการค้ ามนุษย์ ส าหรั บ ประเด็น ด้ านผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้ อมจากการท าฟาร์ ม
เพาะเลี ้ยงสัตว์น ้า จะถูกควบคุมโดยระบบมาตรฐานฟาร์ มเพาะเลี ้ยงสัตว์น ้า ซึง่ ปั จจุบนั ยังไม่มีการเชื่อมโยงข้ อมูล
สัตว์น ้าดังกล่าวในการเข้ าสูร่ ะบบ Thai Flagged Catch Certificate

1/ Advance Request for Port Entry
2/ Port in-Port out
3/ Small Scale Marine Catch Movement Document
4/ Import Movement Document

5/ Marine Catch Purchasing Document
6/ Fishmeal Certificate
7/ Fishmeal Certified Document

Figure 2 Information flow in fishmeal supply chain
3. ความร่ วมมือของผู้ประกอบการในระบบตรวจสอบย้ อนกลับปลาป่ น
จากการสัมภาษณ์ เชิ งลึก (in-depth interview) เจ้ าหน้ าที่ ของหน่วยงานภาครั ฐ และผู้ประกอบการที่
เกี่ยวข้ องในระบบตรวจสอบย้ อนกลับปลาป่ นและผลิตภัณฑ์ของปลาป่ นในพื ้นที่จงั หวัดสมุทรสาคร เกี่ยวกับความ
คิดเห็นของผู้ประกอบการต่อระบบตรวจสอบย้ อนกลับปลาป่ น พบว่า ผู้ประกอบการมีการรับรู้ ตอ่ ระบบตรวจสอบ
ย้ อนกลับปลาป่ นผ่านทางการประกาศบังคับใช้ เป็ นกฎหมาย และผ่านทางคูค่ ้ า
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ในส่วนของความคิดเห็นต่อระบบตรวจสอบย้ อนกลับปลาป่ น พบว่า ผู้ประกอบการเห็นด้ วยในการออก
กฎหมายและการจัดระเบียบทางการประมง เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบย้ อนกลับ แต่คิดว่าระบบยังมีช่องโหว่
ให้ มีการนาเข้ าวัตถุดิบจากประเทศเพื่อนบ้ านที่ยงั ไม่มีการรับรองแหล่งที่มาที่ถกู ต้ องชัดเจน เข้ าสูก่ ระบวนการแปรรู ป
สัตว์ นา้ และนามาสวมสิทธิ เป็ นสัตว์ นา้ ไทย ซึ่งนอกจากจะมีแหล่งที่มาของวัตถุดิบจะไม่ถูกต้ องแล้ ว ยังส่งผล
กระทบต่อผู้ประกอบการที่อยู่ต้นน ้า เนื่องจากวัตถุดิบดังกล่าวมีราคาที่ถูกกว่าสัตว์น ้าในประเทศ ทาให้ เกิดการ
แย่งส่วนแบ่งการตลาดและทาให้ ราคาวัตถุดิบในประเทศไม่เป็ นไปตามที่ควร และในช่วง 2-3 ปี ที่ผ่านมา (พ.ศ.
2558-2560) ที่มีการจัดระเบียบทางการประมงนี ้ ยังคงมีปัญหาหลักที่ไม่สามารถแก้ ไขได้ คือ ด้ านแรงงานประมง
โดยปั ญหาด้ านแรงงานของห่วงโซ่อปุ ทานต้ นน ้า ได้ แก่ ปั ญหาขาดแรงงาน ปั ญหาแรงงานย้ ายที่ ปั ญหาต้ นทุนที่
เพิ่ ม ขึ น้ จากค่ า ใช้ จ่ า ยในการด าเนิ น การเกี่ ย วกั บ แรงงานประมง เพื่ อ ให้ ถู ก ต้ อ งตามกฎหมาย ซึ่ ง ท าให้
ผู้ประกอบการเกิ ดความวิตกกังวลเกี่ยวกับเงิ นทุนสารองของตน ว่าอาจจะไม่เพี ยงพอที่ จะสามารถรั บมือกับ
กฎระเบียบที่จะออกมาอีกในอนาคต และปั ญหาที่สาคัญอีกข้ อหนึง่ คือ ระบบข้ อมูลของกรมเจ้ าท่ากับกรมประมง
ไม่ตรงกัน ทาให้ เกิดปั ญหาในการตรวจสอบการทาประมง และผู้ประกอบการต้ องเป็ นผู้รับผิดชอบความผิดพลาด
นี ้ สาหรับปั ญหาด้ านแรงงานของห่วงโซ่อปุ ทานกลางน ้า พบว่า การจ้ างงานส่วนใหญ่ถูกต้ องร้ อยละ 90 และอีก
ร้ อยละ 10 มาจากการเคลื่อนย้ ายนายจ้ าง ดังนัน้ เมื่อรั ฐออกมาตรการผลักดันแรงงานกลับประเทศ จึงส่งผล
กระทบที่รุนแรง ทาให้ ต้นทุนสูงขึ ้น อีกทังไม่
้ สามารถหาแรงงานใหม่มาทดแทนได้
ด้ านการปฏิบตั ิตามข้ อตกลงของระบบตรวจสอบย้ อนกลับปลาป่ นและผลิตภัณฑ์ของปลาป่ น เจ้ าหน้ าที่
ภาครัฐได้ ให้ ข้อมูลว่า ผู้ประกอบการทังต้
้ นน ้าและกลางน ้ามีการปฎิบตั ิถูกต้ องตามกฎหมาย แต่ความผิดพลาดที่
เกิดขึน้ ส่วนใหญ่ มาจากความผิดพลาดในการกรอกเอกสาร เนื่องจากผู้รับบริ การ คือ โรงงานปลาป่ น โรงงาน
อาหารสัตว์ และผู้ส่งออก มีการมอบหมายหน้ าที่ให้ เจ้ าหน้ าที่ที่ทาเอกสารส่งตรวจและแก้ ไขเอกสารเมื่อโดนตี
กลับจากระบบเป็ นคนละคนกัน ดังนันเจ้
้ าหน้ าที่ที่จดั ทาเอกสารจะไม่ทราบว่ามีข้อผิดพลาดอะไรเกิดกับเอกสาร
บ้ าง ข้ อผิดพลาดเหล่านันจึ
้ งเกิดขึ ้นซ ้าเสมอ
สาหรั บความคิดเห็นและข้ อเสนอแนะอื่นๆ ต่อมาตรการจัดการประมงของรั ฐ ได้ แก่ เรื่ องการกาหนด
จานวนวันในการทาประมง โดยผู้ประกอบการธุรกิจการทาประมงไม่เห็นด้ วยกับการกาหนดวันให้ เรื อประมงที่ใช้
เครื่ องมือทาการประมงต่างกัน มีวันหยุดทาการประมงเหมือนกัน เช่น กลุ่มประมงอวนลาก ที่ ให้ หยุดทาการ
ประมง 145 วัน/ปี (วันทาประมง 220 วัน/ปี ) เสนอแนะให้ ลดจานวนวันจอดเหลือ 90 วัน เนื่องจากระยะเวลาการ
ออกทาการประมงสาหรับเครื่ องมืออวนลากแต่ละชนิดไม่เท่ากัน และเสนอแนะให้ เรื ออวนลากขนาดเล็กต้ องติด
อุปกรณ์ระบุตาแหน่งเรื อ (Vessel Monitoring System; VMS) และให้ ลากห่างจากฝั่ ง 3000 เมตร

สรุปผล
โครงสร้ างห่วงโซ่อปุ ทานของอุตสาหกรรมปลาป่ นของประเทศไทย ประกอบด้ วยความสัมพันธ์ ระหว่าง
ผู้ประกอบการ 7 กลุม่ ได้ แก่ ผู้ประกอบการธุรกิจการทาประมง ผู้ประกอบการแปรรู ปสัตว์น ้า และผู้รวบรวมปั จจัย
การผลิต/สินค้ า จัดอยู่ในห่วงโซ่อุปทานต้ นนา้ ผู้ประกอบการผลิตปลาป่ น จัดอยู่ในห่วงโซ่อุปทานกลางนา้ และ
ผู้ประกอบการผลิตอาหารสัตว์ ผู้ประกอบการฟาร์ มเลี ้ยงสัตว์นา้ /ปศุสตั ว์ และผู้ส่งออกปลาป่ น จัดอยู่ในห่วงโซ่
อุปทานปลายน ้า ซึง่ มีความสัมพันธ์กบั การไหลของข้ อมูลเอกสารที่ใช้ ยืนยันแหล่งที่มาของวัตถุดิบที่ใช้ ในการผลิต
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ปลาป่ นที่เข้ าสู่ระบบตรวจสอบย้ อนกลับปลาป่ น สาหรั บการนาข้ อมูลเข้ าสู่ระบบตรวจสอบย้ อนกลับในห่วงโซ่
อุปทานของอุตสาหกรรมปลาป่ นระดับต้ นนา้ และกลางน ้า มีการนาเข้ าโดยหน่วยงานภาครั ฐและเอกชน ผ่าน 3
ระบบหลัก ได้ แก่ ระบบ FSW ระบบ Fishing Info และระบบ Thai Flagged Catch Certificate ซึง่ ปั จจุบนั ระบบ
เหล่ า นี ม้ ี ก ารพัฒ นาอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง เพื่ อ ให้ ก ารน าเข้ า ข้ อ มูล มี ค วามถู ก ต้ อ งครบถ้ ว นทัง้ ห่ ว งโซ่ อุป ทานของ
อุตสาหกรรมประมง เป็ นผลให้ ในอนาคตการตรวจสอบย้ อนกลับปลาป่ นที่ถูกแยกระบบออกมาจากสินค้ าประมง
เพื่ อการบริ โภคอาจไม่มีความจ าเป็ น อีก ต่อไป ดังนัน้ การตรวจสอบย้ อนกลับจะกลายเป็ น เพี ย งส่วนหนึ่ง ใน
มาตรฐานที่ถูกกาหนดโดยข้ อกาหนดทางการค้ า ที่มีแนวโน้ มจะมีข้อกาหนดที่เข้ มข้ นขึ ้นทังทางด้
้
านคุณภาพของ
ผลิตภัณฑ์ ความถูกต้ องทางกฎหมายของแหล่งที่ มา การไม่ทาลายสิ่งแวดล้ อม รวมไปถึงเรื่ องคุณภาพชี วิต
แรงงานในระบบ ส าหรั บ ความคิ ด เห็ น ของผู้ ประกอบการในระบบตรวจสอบย้ อนกลับ ปลาป่ น พบว่ า
ผู้ประกอบการมีการรับรู้ ตอ่ ระบบตรวจสอบย้ อนกลับปลาป่ นผ่านทางการประกาศบังคับใช้ เป็ นกฎหมายและผ่าน
ทางคู่ค้ า ด้ านความคิดเห็ น ต่อระบบตรวจสอบย้ อนกลับปลาป่ น พบว่า ผู้ป ระกอบการเห็ นด้ วยในการออก
กฎหมายและการจัดระเบียบทางการประมง เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบย้ อนกลับ แต่คิดว่าระบบยังมีช่องโหว่
ให้ มีสวมสิทธิจากวัตถุดิบนาเข้ าจากประเทศเพื่อนบ้ านที่ยงั ไม่มีการรับรองแหล่งที่ มาที่ถูกต้ องชัดเจน และปั ญหา
ด้ านแรงงานประมงที่ยังไม่สามารถแก้ ไขได้ ด้ านการปฏิบัติตามข้ อตกลงของระบบตรวจสอบย้ อนกลับปลาป่ น
และผลิตภัณฑ์ของปลาป่ น เจ้ าหน้ าที่ได้ ให้ ข้อมูลว่าผู้ประกอบการทังต้
้ นน ้าและกลางน ้ามีการปฎิบตั ิถกู ต้ องตาม
กฎหมาย แต่ความผิดพลาดที่เกิดขึ ้นมาจากความผิดพลาดในการกรอกเอกสารของเจ้ าหน้ าที่ทาเอกสารที่ขาด
การประสานงานกัน
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ความสัมพันธ์ ระหว่ างการเกิดจุดดากับการเปลี่ยนแปลงคุณภาพของกุ้งขาวแปซิฟิก
(Litopenaeus vannamei) ที่แช่ ในสารสกัดเศษเหลือเห็ดเข็มทองระหว่ างการเก็บรักษาในนา้ แข็ง
Relationship between Black Spot Formation and Quality Changes in Pacific White Shrimp
(Litopenaeus vannamei) in Mushroom Trimming Extract during Iced Storage
อัฐษฎางค์ ศรีวิเชียร1 ประภัสสร แสนธิ1 และ เปรมวดี เทพวงศ์1*
Atsadang Sriwichian1, Praphatsorn Santhi1 and Pramvadee Tepwong1*

บทคัดย่ อ
งานวิจยั นี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลงคุณภาพของกุ้งขาว (Litopenaeus vannamei)
ที่แช่หรื อไม่แช่ในสารสกัดจากเศษเหลือเห็ดเข็มทองที่ระดับความเข้ มข้ นร้ อยละ 2 (น ้าหนัก/ปริ มาตร) (2%MTE)
ที่เก็บรักษาในน ้าแข็งเป็ นระยะเวลา 7 วัน และวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างค่าคะแนนการเกิดจุดดากับการ
เปลี่ยนแปลงคุณภาพทางเคมี ผลการศึกษาพบว่า การแช่ก้ งุ ขาวในสารละลาย 2%MTE สามารถชะลอการเพิ่มขึ ้น
ของการเกิดจุดดา และมีคา่ คะแนนการเกิดจุดดา ค่าสีเทา ค่าปริ มาณด่างที่ระเหยได้ ทงหมด
ั้
และค่าความสดต่ากว่า
กุ้งขาวที่ไม่แช่ในสารละลาย 2%MTE (p<0.05) นอกจากนี ้ เมื่อวิเคราะห์คา่ ความสัมพันธ์ระหว่างค่าคะแนนการเกิด
จุดดา กับค่าสีเทา ค่าปริ มาณด่างที่ระเหยได้ ทงหมด
ั้
และค่าความสด พบว่า ความสัมพันธ์มีแนวโน้ มในลักษณะ
เส้ นตรง โดยมีคา่ R2 = 0.7908, 0.9094 และ 0.8976 ตามลาดับ และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ -0.8893,
0.9593 และ -0.9474 ตามลาดับ ดังนัน้ ค่าคะแนนการเกิดจุดดา สามารถใช้ ทานายแนวโน้ มการเปลี่ยนแปลง
คุณภาพด้ านเคมีของกุ้งขาวระหว่างการเก็บรักษาได้
คาสาคัญ จุดดา, กุ้งขาว, ความสัมพันธ์ , สารสกัดจากเศษเหลือเห็ดเข็มทอง

ABSTRACT
The objectives of this study were to monitor the quality changes of Pacific white shrimp
(Litopenaeus vannamei) treated with or without golden needle mushroom trimming extract (2% w/v; MTE)
during 7 days of iced storage and to analyze the relationships between melanosis score and quality
changes in chemical parameters. The results showed that shrimp treated with 2%MTE solution could
retard the increase in black spots and also had the lower melanosis score as well as mean gray value,
total volatile basic nitrogen (TVB-N) and K-value, compared with the shrimp untreated with 2%MTE
solution (p<0.05). Furthermore, relationship analysis between melanosis score and mean gray value,
TVB-N and K-value showed linear regression relationships. The R2 were 0.7908, 0.9094 and 0.8976,
respectively. The correlation coefficient (r) were -0.8893, 0.9536 and -0.9474, respectively. Therefore,
melanosis score can be used for prediction of the trend of quality changes in Pacific white shrimp during
iced storage.
Key Words: black spots, Pacific white shrimp, relationship, golden needle mushroom trimming extract ffis
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คานา
จุดดา (black spot) หรื อเมลาโนซิส (melanosis) เป็ นปั ญหาหนึง่ ที่พบในกุ้งขาวหลังการจับ ซึง่ การเกิด
จุดดาจะสังเกตเห็นได้ ชดั ที่บริ เวณส่วนหัวและรยางค์ โดยเกิดจากการทางานของเอนไซม์พอลิฟีนอลออกซิเดส
(polyphenol oxidase; PPO) ออกซิไดส์สารประกอบฟี นอลเป็ นสารประกอบควิโนนและเกิดพอลิเมอร์ ไรเซชันได้
สารประกอบสีน ้าตาลที่เป็ นพอลิเมอร์ และมีโครงสร้ างที่ซบั ซ้ อน (Benjakul et al., 2005) การชะลอการเกิดจุดดา
ในระหว่างการแปรรู ปและเก็บรักษามีการใช้ สารสังเคราะห์ เช่น สาร 4-hexylresorcinol และสาร sodium
metabisulphite (SMS) อย่างไรก็ตาม มีรายงานว่า สาร SMS เป็ นสารที่ก่อให้ เกิดภูมิแพ้ ในคน (MartinezAlvarez et al., 2009) ปั จจุบนั มีการศึกษาการใช้ สารสกัดจากธรรมชาติ เช่น สารสกัดจากเมล็ดกระถิน (Nirmal
and Benjakul, 2011) สารสกัดจากเปลือกทับทิม (Fang et al., 2013) และสารสกัดจากส่วนที่บริ โภคได้ และส่วน
เหลือเห็ด (Bao et al., 2010; Encarnacion et al., 2011a, b; 2012; Santhi and Tepwong, 2016) เป็ นต้ น เพื่อ
ชะลอการเกิดจุดดาในกุ้งขาวและเป็ นแนวทางในการลดปริ มาณการใช้ สารสังเคราะห์
เศษเหลือเห็ดเข็มทองเป็ นส่วนที่ได้ จากการตัดแต่งเห็ดเข็มทองก่อนนาไปปรุ งอาหาร โดยในขันตอนนี
้
้จะ
ก่อให้ เกิดเศษเหลือทิ ้งจานวนมาก ซึง่ ส่วนเหลือดังกล่าว อาจก่อให้ เกิดปั ญหาด้ านกลิ่น หรื อเป็ นแหล่งเพาะเชื ้อ
โรคหากไม่มีการจัดการอย่างเหมาะสม จากรายงานของ Santhi and Tepwong (2013, 2016) พบว่า ส่วนเหลือ
จากการตัดแต่งเห็ดเข็มทอง เห็ดหอม และเห็ดหูหนู มีสมบัติในการเป็ นสารต้ านอนุมลู อิสระและยับยังเมลาโนซิ
้
ส
ในกุ้งขาว รวมทัง้ Encarnacion et al. (2011a, b; 2012) พบว่าสารสกัดจากเศษเหลือเห็ดเข็มทองสามารถชะลอ
การเกิดจุดดาในกุ้งคุรุมะ กุ้งกุลาดา และปู ดังนัน้ การนาส่วนเหลือเห็ดเข็มทองมาใช้ ประโยชน์ในการควบคุม
คุณภาพกุ้งหลังการจับอาจเป็ นอีกวิธีหนึง่ ในการชะลอการเกิดจุดดา ลดการใช้ สารสังเคราะห์ และเป็ นการกาจัด
เศษเหลือทางการเกษตรอีกทางหนึง่ ด้ วย
โดยทัว่ ไป การเกิดจุดดาในกุ้งจะส่งผลต่อการยอมรับของผู้บริ โภคและทาให้ มลู ค่าของกุ้งลดลง โดยคาด
ว่าจะเกิดขึ ้นควบคูไ่ ปกับการเปลี่ยนแปลงคุณภาพด้ านเคมี อย่างไรก็ตาม รายงานเกี่ยวกับค่าความสัมพันธ์ (R2)
และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) ของค่าคะแนนการเกิดจุดดา (melanosis score) กับค่าการเปลี่ยนแปลง
คุณภาพทางเคมียงั มีข้อมูลน้ อย ดังนันงานวิ
้
จยั นี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงคุณภาพของกุ้งขาวที่
แช่และไม่แช่ในสารสกัดจากเศษเหลือเห็ดเข็มทองที่ระดับความเข้ มข้ นร้ อยละ 2 (น ้าหนัก/ปริ มาตร) (2% MTE) ที่
เก็บรักษาในน ้าแข็งเป็ นระยะเวลา 7 วัน และศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างค่า melanosis score กับค่าสีเทา
(mean gray value) ค่าปริ มาณด่างที่ระเหยได้ ทงหมด
ั้
(total volatile basic nitrogen: TVB-N) และค่า K (Kvalue) เพื่อใช้ ในการทานายการเสื่อมเสียของกุ้งขาว
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อุปกรณ์ และวิธีการ
การเตรี ยมสารสกัดจากเศษเหลือเห็ดเข็มทอง
นาเศษเหลือจากการตัดแต่ง รวมทังส่
้ วนที่ไม่ได้ ขนาดของเห็ดเข็มทองมาแยกส่วนที่ไม่ต้องการออก
แล้ วนาไปล้ างน ้าให้ สะอาด จากนันสะเด็
้
ดน ้า แล้ วสับให้ ละเอียด นาไปทาแห้ งโดยอบลมร้ อนที่อณ
ุ หภูมิ 60
องศาเซลเซียส จนมีความชื ้นไม่เกินร้ อยละ 10 จากนันน
้ าเห็ดแห้ งมาปั่ นให้ เป็ นผงละเอียด แล้ วสกัดตามวิธีของ
Tepwong et al. (2012) โดยใช้ สารละลายเอทานอลเข้ มข้ นร้ อยละ 70 เป็ นตัวทาละลาย หลังจากนันน
้ า
สารสกัดที่ได้ ไปทาแห้ งด้ วยตู้อบลมร้ อน จนมีความชื ้นสุดท้ ายไม่เกินร้ อยละ 8 ก่อนนาสารสกัดจากเศษเหลือเห็ด
เข็มทองไปใช้ โดยละลายด้ วยน ้ากลัน่ ให้ ได้ ระดับความเข้ มข้ นที่ต้องการ
การเตรี ยมตัวอย่ างกุ้ง และการประยุกต์ ใช้ สารสกัดจากเศษเหลือเห็ดเข็มทอง
บรรจุก้ งุ ขาวขนาด 70-80 ตัว/กิโลกรัม จากจังหวัดฉะเชิงเทรา ในกล่องพอลิสไตรี น และรักษาอุณหภูมิ
ของกุ้งขาว โดยใช้ น ้าแข็งในอัตราส่วนกุ้ง:น ้าแข็งเท่ากับ 1:2 (น ้าหนัก/น ้าหนัก) จากนันท
้ าการขนส่งมายังภาควิชา
ผลิตภัณฑ์ประมง คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยใช้ ระยะเวลาในการขนส่งไม่เกิน 3 ชัว่ โมง
เมื่อกุ้งขาวมาถึงนากุ้งขาวมาล้ างด้ วยน ้าเย็นและสะเด็ดน ้า แบ่งกุ้งขาวออกเป็ น 2 ชุด ได้ แก่ กุ้งขาวที่นาไปแช่ใน
สารสกัดจากเศษเหลือเห็ดเข็มทองความเข้ มข้ นร้ อยละ 2 (น ้าหนัก/ปริ มาตร) และกุ้งขาวที่แช่ในน ้ากลัน่
(ชุดควบคุม) เป็ นเวลา 30 นาที ในห้ องเย็นอุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส ทาการสะเด็ดน ้า แล้ วบรรจุก้ งุ ขาวใน
ถุงพอลิเอทิลีนและเก็บรักษาในกล่องพอลิสไตรี นที่บรรจุในน ้าแข็ง ในอัตราส่วนกุ้ง:น ้าแข็งเท่ากับ 1:2 (น ้าหนัก/
น ้าหนัก) และเก็บรักษาในห้ องเย็นเป็ นเวลา 7 วัน โดยเปลี่ยนถ่ายน ้าแข็งทุก ๆ วัน
การติดตามการเกิดจุดดาในส่ วนต่ าง ๆ ของกุ้งขาว
นากุ้งขาวที่แช่และไม่แช่ในสารสกัดจากเศษเหลือเห็ดเข็มทองของวันที่ 0, 3, 5, และ 7 มาแยกส่วน
ได้ แก่ กุ้งทังตั
้ ว (whole shrimp) ส่วนหัว (head) เปลือกส่วนหัว (carapace) ส่วนหัวที่นาเปลือกออก (head
without carapace) ลาตัว (abdomen) เปลือกลาตัว (abdomen without muscle) ส่วนเนื ้อ (muscle) และหาง
(telson) จากนัน้ ถ่ายรู ปส่วนต่าง ๆ ดังกล่าวด้ วยกล้ องดิจิตอลยี่ห้อ Panasonic Lumix DMC-FS20 เพื่อติดตาม
การเปลี่ยนแปลงการเกิดจุดดาในส่วนต่าง ๆ
การประเมินค่ าคะแนนการเกิดจุดดา (melanosis score)
ทาการประเมินค่าคะแนนการเกิดจุดดา โดยให้ ผ้ ทู ดสอบจานวน 8 คนที่ผ่านการฝึ กฝนในการประเมินผล
การเกิดจุดดา ให้ คะแนนกุ้งขาวทัง้ 2 ชุดการศึกษา ตามเกณฑ์การให้ คะแนน 10-point scoring test ดัดแปลง
จาก Otwell and Marshall (1986) โดยมีหลักการให้ คะแนน คือ 0 – 10 คะแนน เมื่อ คะแนน 0 หมายถึง ไม่พบ
จุดสีดาบริ เวณส่วนหัวและรยางค์ของกุ้ง และคะแนน 10 หมายถึง ยอมรับไม่ได้
การบันทึกภาพกุ้งขาวและการวิเคราะห์ ค่าสีเทา (Mean gray value)
ทาการบันทึกภาพกุ้งขาวทังตั
้ วด้ วยกล้ องดิจิตอลยี่ห้อ Panasonic Lumix DMC-FS20 ในแต่ละวันของ
การเก็บรักษา เพื่อติดตามการเกิดจุดดาในกุ้งขาว จากนันน
้ าภาพกุ้งขาวแต่ละวันไปวิเคราะห์คา่ สีเทา โดยใช้
โปรแกรมสาเร็ จรู ป Image J (Rasband, W.S., ImageJ, U. S. National Institutes of Health, Bethesda,
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Maryland, USA, http://imagej.nih.gov/ij/, 1997-2011.) โดยค่าสีเทาจะแปรผกผันกับการเกิดจุดดาในกุ้งขาว
เมื่อค่าสีเทาลดลงแสดงว่าจุดดาในกุ้งขาวเพิ่มมากขึ ้น
การวิเคราะห์ การเปลี่ยนแปลงคุณภาพของกุ้งขาวด้ านเคมี
นากุ้งขาวที่เก็บรักษาในแต่ละวันมาทาการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงคุณภาพด้ านเคมี ได้ แก่ ค่าปริ มาณ
รวมของด่างที่ระเหยได้ (Total volatile basic nitrogen; TVB-N) ตามวิธีการของ Conway and Byrne (1936)
ตรวจสอบความสดของกุ้งโดยการวัดค่า K (K-value) ตามวิธีการของ Uchiyama (1978)
การวิเคราะห์ ค่าความสัมพันธ์ ของการเกิดจุดดากับการเปลี่ยนแปลงคุณภาพของกุ้งขาว
ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างค่าคะแนนการเกิดจุดดากับค่าสีเทา ค่า TVB-N และค่าความสดของกุ้งขาว
ด้ วยการวิเคราะห์จากค่าการกระจายของข้ อมูล โดยการทาแผนภาพกระจาย (scatter plot) หาค่าสัมประสิทธิ์
กาหนด (coefficient of determination; R2) และค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์ (correlation coefficient; r)
การคานวณผลทางสถิติ
การวิเคราะห์คา่ คะแนนการเกิดจุดดา ค่าสีเทา ค่า TVB-N และค่าความสด วางแผนการทดลองแบบ
CRD (Complete Randomized Design) และนาผลที่ได้ ไปวิเคราะห์ความแตกต่างทางสถิติ โดยใช้ โปรแกรม
สาเร็ จรู ป SPSS 16.0 (Statistical Package for the Social Science) วิเคราะห์ความแปรปรวน (Analysis of
Variance, ANOVA) ตามแผนการทดลองแบบสุม่ ตลอด และเปรี ยบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของค่าสังเกต
โดยวิธี Duncan’s new multiple range test ที่ระดับความเชื่อมัน่ ร้ อยละ 95

ผลและวิจารณ์ ผลการทดลอง
การติดตามการเกิดจุดดาในส่ วนต่ าง ๆ ของกุ้งขาว
จากการติดตามการเกิดจุดดาในส่วนต่าง ๆ ของกุ้งขาวทัง้ 7 ส่วน คือ กุ้งทังตั
้ ว (whole shrimp) ส่วนหัว
(head) เปลือกส่วนหัว (carapace) ส่วนหัวที่นาเปลือกออก (head without carapace) ลาตัว (abdomen)
เปลือกลาตัว (abdomen without muscle) ส่วนเนื ้อ (muscle) และหาง (telson) ผลการศึกษาพบว่า ส่วนต่าง ๆ
ของกุ้งขาวที่แช่และไม่แช่ในสารละลาย 2%MTE มีการเกิดจุดดาที่แตกต่างกัน โดยส่วนหัว เปลือกส่วนหัว และ
ลาตัวมีการเกิดจุดดาที่เห็นชัดที่สดุ (Fig. 1) ซึง่ ผลดังกล่าวสอดคล้ องกับงานวิจยั ของ Zamorano et al. (2009)
ที่พบว่า เปลือกส่วนหัวและส่วนหัวมีการเกิดจุดดาที่เห็นชัดเจนที่สดุ นอกจากนี ้กุ้งขาวที่แช่ใน 2%MTE มีการเกิด
จุดดาในส่วนต่าง ๆ ช้ ากว่ากุ้งขาวที่ไม่ได้ แช่ในสารละลาย 2%MTE โดยจะเห็นความแตกต่างอย่างชัดเจนในวันที่
3 ดังนัน้ สารสกัดจากเศษเหลือเห็ดเข็มทอง สามารถชะลอการเกิดจุดดาในส่วนต่าง ๆ ของกุ้งขาวได้
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Treatment

Days
0

3

5

7

0% MTE
A
2% MTE
B

0% MTE
2% MTE
0% MTE

C
2% MTE
D

0% MTE
2% MTE
0% MTE

E
2% MTE
0% MTE
F
2% MTE
0% MTE
G
2% MTE
0% MTE
H
2% MTE
Figure 1 Melanosis appearance in different anatomical part of Pacific white shrimp during 0, 3, 5 and 7 days of iced storage.
A: whole shrimp; B: head; C: carapace; D: head without carapace; E: whole abdomen; F: muscle; G: abdomen
without muscle; H: telson; 0% MTE: distilled water and 2% MTE: 2% (W/V) mushroom trimming extract.

562

การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 56

สาขาประมง

ผลของสารสกัดจากเศษเหลือเห็ดเข็มทองต่ อค่ าคะแนนการเกิดจุดดา (melanosis score)
ผลการศึกษาประสิทธิภาพของสารสกัดจากเศษเหลือเห็ดเข็มทองต่อค่าคะแนนการเกิดจุดดา พบว่า
เมื่อระยะเวลาการเก็บรักษาเพิ่มขึ ้น ระดับการเกิดจุดดาในกุ้งขาวจะเพิ่มขึ ้น จึงส่งผลให้ คา่ คะแนนการเกิดจุดดา
เพิ่มขึ ้น โดยกุ้งขาวที่ไม่แช่ในสารละลาย 2%MTE มีคา่ melanosis score สูงกว่ากุ้งขาวที่แช่ในสารละลาย
2%MTE ตลอดระยะเวลาการเก็บรักษา โดยในวันที่ 4 ของการเก็บรักษา พบว่า กุ้งขาวที่ไม่แช่ในสารละลาย
2%MTE มีคา่ melanosis score เพิ่มสูงขึ ้นอย่างเห็นได้ ชดั และในวันที่ 7 ของการเก็บรักษา พบว่า กุ้งขาวที่แช่ใน
สารละลาย 2%MTE มีคา่ melanosis scoreน้ อยกว่ากุ้งขาวที่ไม่แช่ในสารละลาย 2%MTE คือ 7.75 และ 9.25
ตามลาดับ (Fig 2a)
ผลของสารสกัดจากเศษเหลือเห็ดเข็มทองต่ อค่ าสีเทา (Mean gray value)
ผลการศึกษาการเปลี่ยนแปลงค่าสีเทาของกุ้งขาว (Fig. 2b) พบว่า ค่าสีเทาในตัวอย่างกุ้งขาวที่แช่และ
ไม่แช่ในสารละลาย 2%MTE มีแนวโน้ มลดลงตามระยะเวลาการเก็บรักษาที่เพิ่มขึ ้น โดยกุ้งขาวที่แช่ในสารละลาย
2%MTE มีคา่ สีเทาสูงกว่ากุ้งขาวที่ไม่ได้ แช่ในสารละลาย 2%MTE (p< 0.05) ซึง่ แสดงให้ เห็นว่าการเกิดจุดดาใน
กุ้งขาวที่แช่ในสารละลาย 2%MTE เกิดขึ ้นน้ อยกว่ากุ้งขาวที่ไม่แช่ในสารละลาย 2%MTE เนื่องจากยังไม่พบ
การเกิดจุดดาบริ เวณส่วนหัวและรยางค์ของกุ้งขาว แต่เมื่อระยะเวลาการเก็บรักษาเพิ่มขึ ้น ระดับการเกิดจุดดาใน
กุ้งขาวจะเพิ่มขึ ้น ส่งผลให้ คา่ สีเทาในกุ้งขาวมีคา่ ลดลง
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Figure 2 Melanesis score (a) and mean gray value (b) of Pacific white shrimp treated with MTE during 7 days
of iced storage. Key see the caption for figure 1

ผลของสารสกัดจากเศษเหลือเห็ดเข็มทองต่ อคุณภาพความสดของกุ้ง
ตรวจสอบคุณภาพความสดของกุ้งโดยการวิเคราะห์คา่ K (K value) ซึง่ เป็ นตัวบ่งชี ้ความสดของสัตว์น ้า
สัตว์น ้าที่มีคณ
ุ ภาพสูงจะมีคา่ K ต่า ค่า K ของกุ้งขาวที่แช่และไม่แช่ในสารละลาย 2%MTE แสดงใน Fig.3a
ผลการศึกษาพบว่า กุ้งขาวที่แช่ในสารละลาย 2%MTE มีคา่ K เพิ่มขึ ้นน้ อยกว่าตัวอย่างกุ้งที่ไม่แช่ในสารละลาย
2%MTE อย่างเห็นได้ ชดั โดยในวันที่ 7 ของการเก็บรักษา กุ้งขาวที่แช่ในสารละลาย 2%MTE มีคา่ K เท่ากับ
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ร้ อยละ 17.21 ซึง่ น้ อยกว่าตัวอย่างกุ้งที่ไม่แช่ในสารละลาย 2%MTE ที่มีคา่ สูงถึงร้ อยละ 26.84 โดยมาตรฐาน
ความสดของสัตว์น ้าที่ถือว่ายังสด คือ น้ อยกว่าร้ อยละ 20 และตัวอย่างที่เน่าเสียจะมีคา่ K มากกว่าร้ อยละ 60
(Uchiyama and Kakuda,1984) ผลการศึกษาแสดงให้ เห็นว่ากุ้งขาวที่แช่ในสารละลาย 2%MTE ยังมีความสด
อยู่ ในขณะที่ก้ งุ ขาวที่ไม่แช่ในสารละลาย 2%MTE เริ่ มมีการเน่าเสีย
ผลของสารสกัดจากเศษเหลือเห็ดเข็มทองต่ อค่ าปริมาณด่ างที่ระเหยได้ ทงั ้ หมด (TVB-N)
จากการวิเคราะห์คา่ TVB-N พบว่า เมื่อระยะเวลาการเก็บรักษาเพิ่มขึ ้น ค่า TVB-N เพิ่มขึ ้นอย่างต่อเนื่อง
ทัง้ 2 ตัวอย่าง โดยกุ้งขาวที่แช่ในสารละลาย 2%MTE มีคา่ TVB-N ต่ากว่าตัวอย่างกุ้งขาวที่ไม่แช่ในสารละลาย
2%MTE ตลอดระยะเวลาการเก็บรักษา (Fig. 3b) รวมทังมี
้ ค่าอยู่ในช่วงที่ยอมรับได้ คือ น้ อยกว่า 30 mg N/
100 g meat (Cobb et al., 1973) จากผลการศึกษาคาดว่าสารประกอบฟี นอลิกที่มีอยู่ในสารสกัดจากส่วนเหลือ
จากการตัดแต่งเห็ดเข็มทอง มีคณ
ุ สมบัติในการเป็ นสารต้ านจุลชีพ โดยการทาปฏิกิริยากับโปรตีนที่ผนังเซลล์ของ
แบคทีเรี ยจนเกิดการสลายตัวของผนังเซลล์ (Chanthachum and Beuchat, 1997; Heart et al., 2010)
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Figure 3 Effect of MTE on TVB-N content (a) and K-value (b) of Pacific white shrimp during iced storage.
Key see the caption for figure 1.

ค่ าความสัมพันธ์ ของการเกิดจุดดาและการเปลี่ยนแปลงคุณภาพของกุ้งขาว
ผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างค่าคะแนนการเกิดจุดดากับค่าสีเทา (Fig. 4a) พบว่า มีแนวโน้ ม
ความสัมพันธ์กนั ในลักษณะเส้ นตรง โดยมีสมการ y = -2.2609x + 77.516 ค่า R2 = 0.8976 และ
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) = -0.9474 แสดงว่า ค่าคะแนนการเกิดจุดดาจากผู้ทดสอบและค่าสีเทาจาก
โปรแกรมสาเร็ จรู ปมีความสัมพันธ์กนั มาก ผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างค่าคะแนนการเกิดจุดดากับ
ค่า TVB-N (Fig. 4b) พบว่า มีแนวโน้ มความสัมพันธ์กนั ในลักษณะเส้ นตรง โดยมีสมการ y= 0.5804x + 4.5967
ค่า R2 = 0.9094 และค่า r = 0.9536 แสดงว่า ค่าทังสองมี
้
ความสัมพันธ์กนั คือ เมื่อการเกิดจุดดาเพิ่มขึ ้น
ค่า TVB-N จะเพิ่มขึ ้น ผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างค่าคะแนนการเกิดจุดดากับค่าความสด (Fig. 4c)
พบว่า มีแนวโน้ มความสัมพันธ์กนั ในลักษณะเส้ นตรง โดยมีสมการ y= 1.7307x +3.4106 ค่า R2 = 0.7908 และ
ค่า r = 0.9536 แสดงให้ เห็นว่า เมื่อระดับการเกิดจุดดาเพิ่มขึ ้น กุ้งขาวจะมีความสดลดลง
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Figure 4 Correlation of black spot and quality changes in Pacific white shrimp. a: correlation of black spot
and mean gray value; b: correlation of black spot and TVB-N content and c: correlation of black
spot and K-value. Key see the caption for figure 1
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สรุป
สารสกัดจากเศษเหลือเห็ดเข็มทองที่ระดับความเข้ มข้ นร้ อยละ 2.0 (น ้าหนัก/ปริ มาตร) สามารถชะลอ
การเกิดจุดดาในกุ้งขาวได้ โดยการเกิดจุดดาจะเกิดที่บริ เวณส่วนหัว เปลือกส่วนหัว และลาตัวชัดเจนที่สดุ
นอกจากนี ้ การเกิดจุดดาในกุ้งขาวมีความสัมพันธ์กบั ค่าสีเทา ค่า TVB-N และค่าความสด ดังนัน้ ผลการศึกษาที่
ได้ ในครัง้ นี ้แสดงให้ เห็นว่า การเกิดจุดดาในกุ้งขาวจะเกิดขึ ้นพร้ อมกับการเปลี่ยนแปลงคุณภาพทางเคมีในระหว่าง
การเก็บรักษา และสามารถใช้ ทานายแนวโน้ มการเสื่อมเสียของกุ้งขาวได้
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ผลของความเร็วลมต่ ออัตราการแลกเปลี่ยนออกซิเจนจากอากาศลงสู่นา้ ในระบบการเลีย้ งปลา
นิลในกระชังในบ่ อดิน
Effect of Wind Speed on Oxygen Transfer Rate in Tilapia (Oreochromis niloticus) Cage
Culture Suspended in Earthen Pond
ภาณุพันธ์ อ่ วมภักดี1 วราห์ เทพาหุดี1 และ เรื องวิชญ์ ยุ้นพันธ์ 1
Panupan Uampakdee1, Wara Taparhudee1 and Ruangvit Yoonpundh1

บทคัดย่ อ
การศึกษาผลของความเร็ วลมต่ออัตราการแลกเปลี่ยนออกซิเจนจากอากาศลงสู่นา้ ในระบบการเลี ้ยง
ปลานิ ลในกระชังในบ่ อดิน ทาในบ่อเลีย้ งปลานิ ลขนาด 26,900 ตารางเมตร เป็ นระยะเวลา 2 รุ่ นการเลีย้ ง มี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ ของความเร็ วลมต่อการเปลี่ยนแปลงของอัตราการแลกเปลี่ยนออกซิเจนที่
ละลายน ้า โดยนาข้ อมูลความเร็ วลมและการแลกเปลี่ยนออกซิเจนระหว่างอากาศและน ้ามาทาการวิเคราะห์หา
ความสัมพันธ์ แบบ linear regression analysis ซึง่ จากการศึกษาพบว่าความเร็ วลมมีความสัมพันธ์ กบั อัตราการ
แลกเปลี่ยนออกซิเจนระหว่างอากาศและน ้า ด้ วยสมการดังนี ้
y = 0.1556x + 0.0116 r² = 0.87
เมื่อ y = อัตราการแลกเปลี่ยนออกซิเจนระหว่างอากาศและน ้าจากความเร็ วลม (g O2/m3/h) และ x =
ความเร็ วลมที่ความสูง 1 เมตรเหนือระดับผิวน ้า (m/s)

ABSTRACT
Study on effect of wind speed on oxygen transfer rate in Tilapia cage culture suspended in
earthen pond was studied in a 26,900 m2 Tilapia pond for two crops. The objective of this study was
to investigate the relationship between wind speed and dissolved oxygen transfer rate. The data of
wind speed and dissolved oxygen transfer rate between air and water were analyzed for linear
regression analysis. The study found the wind speed was related to dissolved oxygen transfer rate by
the equation:
y = 0.1556x + 0.0116 r² = 0.87
When y = oxygen transfer rate from wind speed (g O2/m3/h) and x = wind speed measured at
1-m height above the water surface (m/s)

Keyword: Wind speed , Oxygen transfer, Tilapia ,Cage Culture
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คานา
การเลี ้ยงปลาในกระชังแขวนในบ่อดิน เป็ นการนาข้ อดีของการเลี ้ยงปลาในบ่อดิน และข้ อดีของการเลี ้ยง
ปลาในกระชังในแม่น ้ามารวมกัน คือ ง่ายต่อการจัดการด้ านต่างๆ และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้ อม สามารถจับ
ปลาได้ ตลอดเวลา สามารถให้ อาหารได้ อย่างเหมาะสม เนื ้อปลาไม่มีกลิ่นเหม็นโคลน ลดปั ญหาด้ านการลักขโมย
และสามารถควบคุมสภาวะแวดล้ อมได้ แต่ทงนี
ั ้ ้การเลี ้ยงให้ ประสบผลสาเร็ จต้ องมีการจัดการคุณภาพน ้าที่ดี ซึง่
ปริ มาณออกซิเจนที่ละลายในนา้ ถือว่าเป็ นหนึ่ง ตัวแปรที่สาคัญ และแหล่งผลิตออกซิเจนในบ่อเพาะเลี ้ยงสัตว์นา้
ส่วนใหญ่ มาจากกระบวนการสังเคราะห์ แสงของแพลงก์ ตอนพื ช การแพร่ จากอากาศ และหรื อ จากเครื่ องให้
อากาศ (ในกรณีเปิ ดเครื่ องให้ อากาศ) ส่วนการสูญเสียออกซิเจนในบ่อ เพาะเลี ้ยงสัตว์น ้าเกิดจาก การหายใจของ
ตะกอนดินก้ นบ่อ การหายใจของน ้า การหายใจของแพลงก์ตอน และการหายใจของปลา ซึง่ งบดุลของออกซิเจน
ในบ่อเพาะเลีย้ งสัตว์นา้ มีการศึกษาอย่างกว้ างขวาง เช่น Schroeder (1975) Daniels and Boyd (1989) และ
Boyd (1985) แต่ทงนี
ั ้ ้การศึกษาที่ผ่านมาที่เกี่ยวกับอัตราการแพร่ ระหว่างอากาศกับน ้ายังมีอยู่น้อย ส่วนใหญ่ใช้
ค่าคงที่หรื อการประมานการ เช่น จากการศึกษาของ ธนพล (2559) ซึง่ รายงานว่าผลของการแลกเปลี่ยนระหว่าง
ออกซิเจนกับน ้าในบ่อเลี ้ยงสัตว์น ้าในเวลากลางวันและกลางคืนคิดเป็ น 2.41 และ 2.95 เปอร์ เซ็นต์ของออกซิเจน
ที่ผลิตได้ ในบ่อเลี ้ยงสัตว์น ้า จากการคานวณด้ วยเปอร์ เซ็นต์ของออกซิเจนที่อิ่มตัวในน ้า และ Boyd and David
(1991) ได้ ท าการศึ ก ษาความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งความเร็ ว ลมและการเติ ม ออกซิ เจน พบว่ า ความเร็ ว ลมมี
ความสัมพันธ์ กับการเปลี่ยนแปลงความเข้ มข้ นของออกซิเจนที่ละลายในนา้ แต่ทาการทดลองในบ่อเพาะเลี ้ยง
สัตว์น ้าขนาดเล็ก (ขนาด 1,000 ตารางเมตร) โดยไม่ได้ คานึงถึงงบดุลออกซิเจน และมีการลดปริ มาณออกซิเจน
เพื่อให้ ใกล้ เคียงหรื อเท่ากับ 0 โดยใช้ cobalt chloride และ sodium sulfite ซึง่ ในทางปฏิบตั ิแล้ วไม่สามารถทาได้
ในบ่อที่มีการเลี ้ยงสัตว์น ้าอยู่
ดังนันแนวทางหนึ
้
ง่ ที่ผ้ วู ิจยั จะทาการศึกษาในครัง้ นี ้คือ ศึกษาความสัมพันธ์ ของความเร็ วลมต่อ
อัต ราการเปลี่ ยนแปลงของออกซิเจนที่ ล ะลายในน า้ ในบ่ อเลี ย้ งสัตว์ น า้ ที่ มีข นาดใหญ่ เชิ งพาณิ ชย์ และมีการ
ประเมินอัตราการหายใจของตะกอนดินก้ นบ่อ การหายใจของน ้า การหายใจของแพลงก์ตอน การหายใจของปลา
และประเมินการผลิตออกซิเจนที่ แพลงก์ ตอนพื ชผลิตได้ จากสังเคราะห์ แสง ซึ่งผู้วิจัยคาดว่าสามารถนาข้ อมูล
ดังกล่าวมาทานายการแลกเปลี่ยนออกซิเจนระหว่างอากาศกับน ้าซึง่ เกิดจากความเร็ วลมที่มีความแม่นยามากขึ ้น

และเป็ นแนวทางในการเลือกสถานที่สร้ างฟาร์ มเพาะเลี ้ยงสัตว์น ้า ซึ่งจะต้ องคานึงถึงทิศทางของกระแสลม
กระแสลมจะช่วยในการเพิ่มปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน ้าได้ และช่วยให้ ลดการใช้ เครื่ องให้ อากาศ ทา
ให้ ลดต้ นทุนการผลิตด้ านพลังงาน
อุปกรณ์ และวิธีการ
การศึกษาความสัมพันธ์ ของความเร็ วลมต่ อการเปลี่ ยนแปลงของออกซิเจนที่ละลายในนา้ ในบ่ อเลีย้ ง
ปลานิลในกระชังในบ่ อดิน
การทดลองนี ท้ าการทดลองที่ ฟ าร์ มเลี ย้ งปลานิ ลในกระชังในบ่อดิน ของฟาร์ มเอกชน ที่ ฟ าร์ มน า้ เต้ า
สถานที่ ตงั ้ 25/1 ม.3 ต.นา้ เต้ า อ.บางบาล จ.พระนครศรี อยุธยา การทดลองในครั ง้ นี ้ ทาการทดลองในบ่อดิน
กว้ าง 80 เมตร ยาว 370 เมตร ลึก 1.2 เมตร (พื ้นที่ 29,600 ตารางเมตร) จานวน 1 บ่อ โดยภายในบ่อวางกระชัง
จานวน 15 กระชัง กระชังขนาด 7x15x1.2 เมตร (105 ลูกบาศก์เมตร/กระชัง) เริ่ มปล่อยปลาขนาดประมาณ 100
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กรัม ลงเลี ้ยงในกระชัง ที่อตั ราความหนาแน่น 950 ตัวต่อกระชัง (9 ตัว/ลูกบาศก์เมตร) การให้ อาหารใช้ สาเร็ จรู ปที่
มีเปอร์ เซ็นต์โปรตีนไม่น้อยกว่า 30 เปอร์ เซ็นต์ ให้ อาหาร 2 มื ้อต่อวัน ในช่วงเวลา 08.00 และ 16.00 น. ให้ จนปลา
อิ่ม
การศึกษาในครัง้ นี ้ จะศึกษาถึงการเปลี่ยนแปลงของความเร็ วลมต่อการเปลี่ยนแปลงปริ มาณออกซิเจนที่
ละลายในนา้ ในรอบวัน ตลอดระยะเวลา 2 รอบการเลี ้ยง เก็บข้ อมูลเดือนละ 1 ครั ง้ เป็ นระยะเวลาประมาณ 6
เดือน ซึง่ มีขนตอนและวิ
ั้
ธีการศึกษาดังนี ้
การเก็บตัวอย่างความเร็ วและทิศทางลม เก็บ 2 จุด ต้ นบ่อและท้ ายบ่อ จุดละ 3 ซ ้า (Figure 1) วัดด้ วย
เครื่ อง Anemometer (AM-4836C) วัดที่ ความสูงเหนื อผิ วน า้ 1 เมตร ในเวลาประมาณ 09.00 12.00 15.00
18.00 21.00 24.00 และ 06.00 น. การตรวจวัดปริ มาณออกซิเจนที่ ละลายในนา้ อุณหภูมิ วัดด้ วยเครื่ อง DO
meter (YSI Professional Plus) วัดจากผิวน ้าลงไปที่ความลึก 10 50 และ 100 เซนติเมตรของความลึกของน ้าใน
บ่อ เก็บตัวอย่าง 3 จุด ต้ นบ่อ กลางบ่อ และท้ ายบ่อ (Figure 1) ในเวลาประมาณ ประมาณ 09.00 12.00 15.00
18.00 21.00 24.00 และ 06.00 ตามลาดับ จุดละ 3 ซ ้า และวัดความโปร่ งใสโดยใช้ จานวัดความโปร่ งใส (Secchi
disc) เก็บตัวอย่างในเวลา 09.00 12.00 15.00 และ 18.00 เก็บ 3 จุด ต้ นบ่อ กลางบ่อ และท้ ายบ่อ จุดละ 3 ซ ้า

Figure 1. Sampling plot in the experiment.
การคานวณงบดุลออกซิเจน
การแลกเปลี่ยนออกซิเจนระหว่างอากาศและน ้าในเวลากลางวัน = (ออกซิเจนที่ละลายน ้าที่วดั ได้ )- (การ
ผลิตออกซิเจนของแพลงก์ ตอนพื ช + การหายใจของตะกอนดินบริ เวณพื น้ ก้ นบ่อ + การหายใจของนา้ + การ
หายใจของปลา)
การแลกเปลี่ยนออกซิเจนระหว่างอากาศและน ้าในเวลากลางคืน = (ออกซิเจนที่ละลายน ้าที่วดั ได้ )- (การ
หายใจของแพลงก์ตอนพืช + การหายใจของตะกอนดินบริ เวณพื ้นก้ นบ่อ + การหายใจของน ้า + การหายใจของ
ปลา)
การคานวณปริ มาณคลอโรฟิ ลล์-เอ ใช้ สตู รการคานวณของ Almazan and Boyd (1978) เนื่องจากมี
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อุณหภูมิ ความเข้ มแสง และระยะเวลาที่มีแสงแดด ใกล้ เคียงกับการทดลองในครัง้ นี ้
y = 19.14x-1.976
เมื่อ y = ปริ มาณคลอโรฟิ ลล์-เอ (mg/l)
X = ความโปร่ งใสโดยใช้ จานวัดความโปร่ งใส (Secchi disc) (m)
การคานวณปริ มาณออกซิเจนที่แพลงก์ตอนพืชผลิตได้ จากสังเคราะห์แสง (mg/l)
= 20.5(mg/l) x ปริ มาณคลอโรฟิ ลล์-เอ ภายในบ่อ (mg/l) x 12 (h) ใช้ สตู รการคานวณของ
Boyd et al. (1978) เนื่องจากมีอณ
ุ หภูมิ ความเข้ มแสง และระยะเวลาที่มีแสงแดด ใกล้ เคียงกับการทดลองใน
ครัง้ นี ้
การคานวณอัตราการหายใจของตะกอนดินบริ เวณพื ้นก้ นบ่อ และอัตราการหายใจของน ้า ตามวิธีของ
Shapiro and Zur (1981) การเก็บตัวอย่าง 3 จุด (ต้ นบ่อ กลางบ่อ และท้ ายบ่อ) จุดละ 3 ซ ้าวิเคราะห์
R = ( DO) x H/T (Santa and Vinatea, 2007)
เมื่อ R = การหายใจ (g/m2/h)
 DO = ผลต่างของ DO ที่ วัดได้ ณ เวลาเริ่ มต้ น และเมื่อเวลาผ่านไป 24 ชั่วโมง เนื่ องจากการ
หายใจ (g/m3)
H = ความสูงของระดับน ้าในท่อพีวีซี (เมตร)
T = ระยะเวลาของการทิ ้งช่วงการวัดค่า DO (ชัว่ โมง)
การคานวณอัตราการหายใจของแพลงก์ ตอน ด้ วยวิธี light the clear and dark bottles method ตาม
วิธีของ (Boyd and Tucker, 1992) ในการเก็บตัวอย่าง 3 จุด (ต้ นบ่อ กลางบ่อ และท้ ายบ่อ) จุดละ 3 ซ ้า
OCP = (DOclear bottle-DOdark bottle)/T
เมื่อ OCP = การบริ โภคออกซิเจนของแพลงก์ตอนพืช (mg/l/h)
DOclear bottle = ปริ มาณออกซิเจนที่ละลายนา้ ที่เก็บใส่ขวด BOD ที่ใส บ่มทิง้ ไว้ เป็ นเวลา 10 ชั่วโมง
(mg/l)
DOdark bottle = ปริ มาณออกซิเจนที่ละลายน ้าที่เก็บใส่ขวด BOD ในที่มืดซึง่ พันด้ วยผ้ าเทปสีดา บ่มทิ ้ง
ไว้ เป็ นเวลา 10 ชัว่ โมง
T = ระยะเวลาของการบ่มน ้า
การคานวณหาอัตราการหายใจของปลาโดยวิเคราะห์จากน ้าหนักปลาในบ่อเลี ้ยงสัตว์น ้า อ้ างอิงจากการ
ทดลองของ (Is-haak and Taparhudee, 2013) มาเป็ นฐานข้ อมูลในการคานวณหาการบริ โภคออกซิเจนของ
ปลานิลในบ่อ
การบริ โภคออกซิเจนของปลานิลในบ่อ = (-1 x 108 x FW2 + 2 x 105 x FW + 3.156)
เมื่อ FW = น ้าหนักปลาทังหมดในบ่
้
อ (กิโลกรัม)
การวิเคราะห์ ข้อมูล
นาข้ อมูลมาหาความสัมพันธ์ (linear regression analysis) ระหว่างความเร็ วลมกับการแลกเปลี่ยน
ออกซิเจนระหว่างอากาศและน ้า โดยใช้ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ สาเร็ จรู ป เพื่อตรวจสอบว่าอิทธิพลของความเร็ วลม
มีผลต่ออัตราการแลกเปลี่ยนออกซิเจนที่ละลายในน ้า
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ผลการทดลองและวิจารณ์
ผลของทิศทางของกระแสลมพบว่า ในรอบการเลี ้ยงที่ 1 ทิศทางของกระแสลมพัดจากทิศเหนือไปยังทิศ
ใต้ ตามความยาวของบ่อเลี ้ยงสัตว์น ้า และในรอบการเลี ้ยงที่ 2 ทิศทางของกระแสลมพัดจากทิศเหนือไปยังทิศใต้
ตามความยาวของบ่อเลี ้ยงสัตว์น ้า (Figure 2.) สังเกตได้ วา่ ทิศทางของกระแสลมพัดไปแนวความยาวของบ่อทัง้ 2
รอบการเลีย้ ง เมื่อทิ ศทางของกระแสลมพัดไปแนวความยาวทาให้ พื น้ ที่ ในการแลกเปลี่ยนออกซิเจนระหว่าง
อากาศกับน ้ามากขึ ้น เป็ นการเพิ่มออกซิเจนที่ละลายน ้าในบ่อได้ โดย (ยนต์ 2539) รายงานว่า แรงลมเป็ นอีกหนึ่ง
ปั จจัย การของการแพร่ ของออกซิเจนจากอากาศสู่น า้ และแรงลมที่ ท าให้ ผิวนา้ เป็ นคลื่ นช่ วยให้ ก ารแพร่ ของ
ออกซิเจนลงสูน่ ้าเพิ่มขึ ้น
ผลของงบดุลของออกซิเจนภายในระบบการเลี ้ยงปลานิลในกระชังในบ่อดินทั ง้ 2 รอบการเลี ้ยง พบว่า
ในช่ วงเริ่ มต้ น ของการเลี ย้ ง ในช่วงเดือนที่ 1 2 และ 3 ปลามีน า้ หนัก เฉลี่ย 381.50 584.50 และ 842.50 กรั ม
ตามลาดับ จานวนปลาที่เหลือรอด 13,538 13,174 และ 11,983 ตัว ตามลาดับ ในช่วงเวลากลางวันของเดือนที่
1 2 และ 3 ปริ มาณออกซิเจนที่ ผลิตได้ เฉลี่ยภายในบ่อมีค่าเท่ากับ 0.45 0.44 และ 0.37g O2/m3/h ตามลาดับ
ส่วนปริ มาณออกซิเจนที่ ถูกใช้ ไปเฉลี่ยภายในบ่อมีค่า 0.35 0.33 และ 0.36 g O2/m3/h ตามลาดับ (Table 1)
หมายความว่าปริ มาณออกซิเจนที่ผลิตได้ ในบ่อมีปริ มาณสูงกว่าปริ มาณออกซิเจนที่ถูกใช้ ไป ซึง่ เพียงพอต่อความ
ต้ องการของสิ่งมีชีวิตในบ่อแล้ ว และในช่วงเวลากลางคืนของเดือนที่ 1 2 และ 3 มีปริ มาณออกซิเจนที่ผลิตได้
เฉลี่ยภายในบ่อมีค่าเท่ากับ 0.08 0.14 และ 0.08 g O2/m3/h ตามลาดับ เมื่อพิ จารณาจากปริ มาณออกซิเจนที่
ละลายในนา้ เฉลี่ ย ในเวลา 6.00 น. เท่ ากับ 0.58 0.57 และ 0.56g O2/m3/h ตามล าดับ มีค่าสูงกว่าปริ มาณ
ออกซิเจนที่ถกู ใช้ ไปเฉลี่ยภายในบ่อเท่ากับ 0.50 0.43 และ 0.48g O2/m3/h ตามลาดับ (Table 2) หมายความว่า
ปริ มาณออกซิเจนที่ผลิตได้ ในบ่อมีปริ มาณสูงกว่าปริ มาณออกซิเจนที่ถูก ใช้ ไป ซึ่งเพียงพอต่อความต้ องการของ
สิ่งมีชีวิตในบ่อแล้ ว
ผลของการแลกเปลี่ยนออกซิเจนระหว่างอากาศกับน ้า ในช่วงเวลากลางวันพบว่า 0.13 0.04 และ-0.05
g O2/m3/h ตามลาดับ (Table 1) ในช่วงเวลากลางคืนการแลกเปลี่ยนออกซิเจนระหว่างอากาศกับน ้า 0.08 0.14
และ 0.08 g O2/m3/h ตามล าดับ (Table 2) จะสังเกตเห็ น ว่าในเวลากลางวัน ของเดื อนที่ 3 การแลกเปลี่ ย น
ออกซิเจนระหว่างอากาศกับน ้ามีค่าติดลบ เพราะเกิดจากออกซิเจนที่ละลายในน ้ามีค่าสูงกว่าค่าของออกซิเจนที่
อิ่มตัวในน ้า ทาให้ อิทธิพลของความเร็ วลมไม่สามารถนาออกซิเจนที่อยู่ในอากาศแพร่ ลงสู่น ้าได้ แต่จะเป็ นตัวนา
ออกซิเจนที่ เกิ นกว่าจุดอิ่มตัวระเหยออกสู่อากาศ แต่ในทางกลับ กันถ้ าออกซิเจนที่ ละลายในนา้ มีน้อยกว่าจุด
อิ่มตัวของออกซิเจนที่ละลายในน ้า อิทธิพลของความเร็ วก็จะสามารถนาออกซิเจนที่อยู่ในอากาศแพร่ ลงสู่นา้ ได้
ซึง่ สอดคล้ องกับ ยนต์ (2539) อธิบายการแพร่ ของออกซิเจนจากอากาศสูน่ ้าจะเกิดขึ ้นได้ ในสภาวะที่ปริ มาณของ
ออกซิเจนอยู่ในระดับที่ต่ากว่าจุดอิ่มตัวเท่านัน้ ถ้ าปริ มาณออกซิเจนมีคา่ ต่ากว่าจุดอิ่มตัว ออกซิเจนจากอากาศจะ
เติมให้ กับนา้ จนกระทั่งถึงจุดอิ่มตัว และถ้ าปริ มาณออกซิเจนมีค่าสูงกว่าจุดอิ่มตัว ออกซิเจนจากน า้ ก็จะคาย
ออกซิเจนให้ กบั อากาศ และการแลกเปลี่ยนระหว่างออกซิเจนกับน ้าในเวลากลางวัน คิดเป็ น 9.52 เปอร์ เซ็นต์ของ
ออกซิเจนที่ผลิตได้ ในบ่อเลี ้ยงสัตว์น ้า (Table 1) ซึง่ แตกต่างจากการศึกษาของ ธนพล (2559) ที่พบว่าผลของการ
แลกเปลี่ยนระหว่างออกซิเจนกับน ้าในบ่อเลี ้ยงสัตว์ น ้าในเวลากลางวัน คิดเป็ น 2.41 เปอร์ เซ็นต์ของออกซิเจนที่
ผลิตได้ ในบ่อเลี ้ยงสัตว์น ้า โดยใช้ วิธีการคานวณจากค่าออกซิเจนที่ละลายในน ้า (% อิ่มตัว) และมีการเปิ ดเครื่ อง
ให้ อากาศระหว่างการทดลอง แต่ในการศึกษาครัง้ นี ้ไม่มีการเปิ ดเครื่ องอากาศจึงทาให้ สดั ส่วนของการแลกเปลี่ ยน
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ออกซิเจนระหว่างน ้ากับอากาศสูงขึ ้น และยังพบว่าในเดือนที่ 2 ของการเลี ้ยง การหายใจของดินตะกอนก้ นบ่อมี
ค่าเท่ากับเดือนที่ 1 และน้ อยกว่าในเดือนที่ 3 ส่วนการหายใจของแพลงก์ ตอนในบ่อก็ลดลงกว่าเดือนที่ 1 และ
เดือนที่ 3 โดยสาเหตุเกิดจากเกษตรกรทาการเปลี่ยนถ่ายน ้าในบ่อในช่วงเดือนที่ 2 ของการเลี ้ยง ซึง่ ในสภาวะปกติ
แล้ วการหายใจของตะกอนดินก้ นบ่อและการหายใจของแพลงก์ ตอนเพิ่มขึน้ ตามระยะเวลาในการเลี ้ยงสัตว์นา้
และ (Ritvo et al., 1998 และ Steeby et al., 2004) อธิบายว่าในบ่อเลี ้ยงสัตว์น ้าสารอินทรี ย์ และการหายใจของ
ตะกอนดินกันบ่อจะเพิ่มมากขึ ้นตามระยะเวลาการเลี ้ยงในกรณีที่ไม่เปลี่ยนถ่ายน ้า และสารอินทรี ย์ที่เพิ่มขึ ้นก็เป็ น
สารอาหารให้ กบั แพลงก์ตอนซึง่ ส่งผลให้ แพลงก์ตอนเพิ่มจานวนมากขึ ้น ทาให้ มีการหายใจของแพลงก์ตอนสูงขึ ้น

Figure 2. A: Wind direction in the first Crop, Wind direction from north to south.
B: Wind direction in the second Crop, Wind direction from south to north.
Table 1 Mean values of oxygen budget during day-time in a fish culture pond.

Mean values for fish weight (g)
Number of fish
wind speed (m/s)
Fish respiration (g O2/m3/h)
Sediment respiration((g O2/m3/h)
Water respiration (g O2/m3/h)
sum (Oxygen consumption) (g O2/m3/h)
Dissolved oxygen at 6.00 pm (g O2/m3/h)
Oxygen from photosynthesis (g O2/m3/h)
Oxygen transfer between air and water (g O2/m3/h)
sum (Oxygen production) (g O2/m3/h)
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Month 1 Month 2 Month 3 mean %
381.50 584.50 842.50
13,538 13,174 11,983
1.76
1.30
2.48
0.15
0.14
0.12 0.14 39.42
0.12
0.12
0.13 0.12 35.58
0.08
0.07
0.11 0.09 25.00
0.35
0.33
0.36 0.35 100.00
0.80
0.77
0.73 7.64
0.32
0.40
0.42 0.38 90.48
0.13
0.04
-0.05 0.04 9.52
0.45
0.44
0.37 0.42 100.00
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Table 2 Mean values of oxygen budget during night-time in a fish culture pond.
Mean values for fish weight (g)
Number of fish
wind speed (m/s)
Fish respiration (g O2/m3/h)
Sediment respiration (g O2/m3/h)
Plankton respiration (g O2/m3/h)
Water respiration (g O2/m3/h)
sum (Oxygen consumption) (g O2/m3/h)
Dissolved oxygen at 6.00 am. (g O2/m3/h)
Oxygen transfer between air and water
(Oxygen production) (g O2/m3/h)

Month 1 Month 2
381.5
584.5
13,538
13,174
0.97
1.54
0.15
0.14
0.12
0.12
0.15
0.10
0.08
0.07
0.50
0.43
0.58
0.57
0.08

0.14

Month 3 mean
%
842.5
11,983
1.19
0.12
0.14 29.08
0.13
0.12 26.24
0.12
0.12 26.24
0.11
0.09 18.44
0.48
0.47 100.00
0.56
0.57
0.08

0.10

จากการผลศึกษางบดุลของออกซิเจนภายในระบบการเลี ้ยงปลานิลในกระชังในบ่อดินทัง้ 2 รอบการ
เลี ้ยง เมื่อนาความเร็ วลมกับอัตราการแลกเปลี่ยนออกซิเจนระหว่างอากาศและน ้านามาหาความสัมพันธ์ พบว่ามี
ความสัมพันธ์ ระหว่างความเร็ วลมกับการแลกเปลี่ยนออกซิ เจนระหว่างอากาศและน ้า และสามารถสร้ างสมการ
การทานายอัตราการแลกเปลี่ยนออกซิเจนระหว่างอากาศและน ้าจากความเร็ วลม คือ
y = 0.1556x + 0.0116
r² = 0.87
(Figure 3.)
เมื่อ y = อัตราการแลกเปลี่ยนออกซิเจนระหว่างอากาศและน ้าจากความเร็ วลม (g O2/m3/h)
X = ความเร็ วลมที่ความสูงเหนือระดับผิวน ้า 1 เมตร (m/s)
เมื่ อ น าผลการทดลองไปเปรี ย บเที ย บกั บ ผลการทดลองของ (Boyd and David, 1991) ที่ ศึ ก ษา
ความสัมพันธ์ ระหว่างความเร็ วลมกับการเติมออกซิเจนในบ่อเพาะเลี ้ยงสัตว์น ้าขนาดเล็ก (ขนาด 1,000 ตาราง
เมตร) ซึง่ สามารถสร้ างสมการค่าสัมประสิทธิ์มาตรฐานของอัตราการเติมออกซิเจนจากความเร็ วลม y = 0.153x0-127 r2 = 0.88 เมื่อ x = ความเร็ วลมที่ความสูง 3 เมตร พบว่าสมการการทานายอัตราการแลกเปลี่ยนออกซิเจน
กับน ้าจากความเร็ วลมที่ได้ จากทดลองครัง้ นีม้ ี ความแม่นยาใกล้ เคียงกัน แต่สมการที่สร้ างขึ ้นในการศึกษาครัง้ นี ้
สามารถใช้ ทานายอัตราการแลกเปลี่ยนออกซิเจนระหว่างอากาศกับนา้ ในบ่อที่มีการเลี ้ยงสัตว์นา้ อยู่ ได้ และใน
การศึกษาครั ง้ นี จ้ ะใช้ ความเร็ วลมที่ความสูง 1 เมตร เพราะได้ ทาการทดลองวัดความเร็ วลมที่ระดับความสูง 1
และ 3 เมตร แล้ วพบว่ามีความเร็ วลมไม่แตกต่างกัน ซึง่ ในการทดลองใช้ บ่อเลี ้ยงสัตว์น ้าที่เป็ นน ้าจืด อุณหภูมิน ้า
เฉลี่ยในเวลากลางวัน และกลางคืนเท่ากับ 30.35 และ 30.12 องศาเซลเซียส ตามลาดับ ซึง่ ไม่มีความแตกต่างกัน
ในกรณี ของปริ มาณออกซิเจนที่เกินจุดอิ่มตัวเกิดจากผลิตออกซิเจนของแพลงก์ ตอนพืช (Boyd, 1982) และผล
ความเร็ วลมก็เติมออกซิเจนเข้ าไปที่ ผิวนา้ อีก ทาให้ ออกซิเจนเกินจุดอิ่มตัว ในบางช่วงเวลา ในการสร้ างสมการ
ทานายอัตราการแลกเปลี่ยนออกซิเจนระหว่างอากาศกับน ้าจึงไม่ได้ คานึงถึง ความเค็ม และอุณหภูมิ
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Figure 3. The equation of oxygen transfer rate from wind speed

สรุปผลและเสนอแนะ

จากการศึก ษาในครั ง้ นี ส้ ามารถสร้ างสมการการท านายอัต ราการแลกเปลี่ ย นออกซิ เจนกับ น า้ จาก
ความเร็ วลม คือ
y = 0.1556x + 0.0116
r² = 0.87
เมื่อ y = อัตราการแลกเปลี่ยนออกซิเจนระหว่างอากาศจากความเร็ วลม (mg/l/h)
X = ความเร็ วลมที่ความสูง 1 เมตร (m/s)
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ช่ องทางการรับข่ าวสารของชุมชนชายฝั่ งในพืน้ ที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
Media Channels of Coastal Communities in Prachuap Khiri Khan Province
ณัฏฐา สร้ อยจาปา1* อุไรรัฒท์ เนตรหาญ1 จิราภัษ อัจจิมางกูร1 และศันสนีย์ หวังวรลักษณ์1
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บทคัดย่ อ
การศึกษาครัง้ นี ้มีเป้าหมายเพื่อศึกษาเรื่ องประเภทข่าวสารและช่องทางการรับสารด้ านการประมง และ
ปั ญหาจากตัวข่าวสารและช่องทางข่าวสารที่ชุมชนชายฝั่ งทะเลได้ รับ ดาเนินการศึกษาในปี พ.ศ.2560 ในพืน้ ที่
ชายฝั่ งทะเล 3 พืน้ ที่ในจังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ เก็บรวบรวมข้ อมูลโดยการสัมภาษณ์ เชิงลึกกับตัวแทนผู้นาชุมชม
ผู้นากลุ่มประมง และชาวประมงพืน้ บ้ าน 5 ชุมชน ทัง้ หมด 20 คน ผลการศึกษาพบว่า ประเภทข่าวสารที่ชุมชน
ชายฝั่ งทะเลส่วนใหญ่ได้ รับคือด้ านสภาพอากาศ โดยได้ รับจากวิทยุ โทรทัศน์ และหอกระจายข่าวเป็ นหลัก ผู้นา
ชุมชนในพื ้นที่มีการรับข่าวสารด้ านการประมงผ่านช่องสื่อบุคคล คือ เจ้ าหน้ าที่หน่วยงานภาครัฐ เป็ นหลัก ขณะที่
ชาวประมงพื น้ บ้ านและสมาชิ ก ในชุม ชนจะรั บ ข่ าวสารด้ านการประมงผ่ านผู้ น าชุม ชน และหอกระจายข่ าว
นอกจากนี ้ ชาวประมงพื ้นบ้ านและสมาชิกในชุมชนในพื ้นที่ 1 และ พื ้นที่ 3 มีการรับข่าวสารต่างจากชุมชนอื่น คือ
ใช้ สื่ออินเตอร์ เน็ตในการแจ้ งข้ อมูลข่าวสารด้ านการประมง ปั ญหาด้ านข่าวสารสาหรับผู้นาชุมชนและชาวประมง
พื ้นบ้ าน คือ ความยากของเนื ้อหา ความซับซ้ อนของกฎหมายประมง และมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ช่องการ
รับข่าวสารจากภาครัฐสูผ่ ้ นู าด้ วยจดหมายราชการยังพบปั ญหาความล่าช้ า ไม่ทนั ต่อเหตุการณ์

ABSTRACT
The aim of this study was to investigate types of fisheries information, information channels
and problems from characteristic and information channel that coastal communities received. The
study was performed in the year 2017. In-depth interview technique was used to collect the data from
20 representatives of community’s leader, leader group and fishers from total 5 communities in 3
coastal zone areas in Prachuap Khiri Khan Province. The results found that coastal communities had
mostly received weather information through a channel of radio, television and news broadcasting
towers. Community’s leader had received fisheries information through a channel of personal media,
that was, government officers, while fishers and communities members had received fisheries
information through their community leader and news broadcasting towers. In addition, fishers in area
1 and area 3 had different channel from other communities which was related to internet for fisheries
communication. For information, problems they were about difficult content, complexity and instability
of fisheries legal and law. As formal letter, which a channel used to deliver information from
government used to community’s leader, there was some problem of lateness and delay.
Key Word: Media Channels, Information, Coastal Communities, Prachuap Khiri Khan Province
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คานา
ด้ วยการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบการค้ าของกลุ่มประเทศสหภาพยุโรป (EU) ซึง่ เป็ นหนึ่งในประเทศคู่ค้า
ของประเทศไทยที่มีการนาเรื่ องการจัดการและการควบคุมปั ญหาการทาประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน ไร้
การควบคุม (IUU Fishing) มาผูกกับกฎระเบียบการค้ าสินค้ าประมง ทาให้ ประเทศไทยได้ รับใบเหลือง ซึง่ เป็ นผล
ให้ ภาครัฐมีการจัดระเบียบทางการประมงของประเทศครัง้ ใหญ่ โดยเฉพาะการปรับปรุ งกฎระเบีย บ และกฎหมาย
ของหน่วยงานที่ เกี่ยวข้ อง รวมทังจั
้ ดตังศู
้ นย์บัญชาการแก้ ไขปั ญหาการทาการประมงผิดกฎหมาย (ศปมผ.) ซึ่ง
การแก้ ไขปั ญหาของรัฐที่ผ่านมาเป็ นลักษณะการสัง่ การจากภาครัฐหรื อประกาศกระทรวง ตังแต่
้ การตรวจสอบ
จานวนเรื อประมง การอนุญาตให้ เครื่ องมือประมงทาประมงในบางช่ วงเวลา หรื อห้ ามเครื่ องมือบางประเภทใน
การทาประมง เช่น อวนรุ น อวนล้ อมกะตักปั่ นไฟ ด้ วยการบังคับใช้ และดาเนินการอย่างรวดเร็ ว ทาให้ เกิดปั ญหา
ด้ านความเข้ าใจและเกิดความสับสนในการปฏิบตั ิตาม ซึง่ มีผลกระทบทังกลุ
้ ่มประมงพื ้นบ้ านและประมงพาณิชย์
นอกจากนีย้ งั มีการปรับปรุ งพระราชกาหนดการประมง พ.ศ.2558 เพื่อให้ เกิดประสิทธิภาพในการบริ หารจัดการ
ด้ านการประมง รวมทังผลั
้ กดันให้ ชุมชนประมงมีส่วนร่ วมในการดูแล ควบคุมการใช้ ประโยชน์ด้านประมง และมี
การจัดการประมงด้ วยการส่งเสริ มการตังองค์
้ กรชุมชนประมงท้ องถิ่น
จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ มีชุมชนประมงกระจายอยู่ตลอดแนวชายฝั่ ง ซึง่ จานวนเรื อประมงกลุ่มหลักใน
พื ้นที่เป็ นเรื อประมงพื ้นบ้ านถึงร้ อยละ 67 (กรมประมง, 2559) ด้ วยความเป็ นจังหวัดที่มีพื ้นที่ชายฝั่ งทะเลยาวที่สดุ
ในฝั่ งอ่าวไทย ทาให้ กฎระเบียบ มาตรการในการจัดการประมงเป็ นลักษณะการควบคุมในด้ านการกาหนดพื ้นที่
ระยะเวลาในการห้ ามทาประมง และการห้ ามเครื่ องมือประมงบางชนิดแตกต่างกัน (ราชกิจจานุเบกษา, 2560)
แต่ปัญ หาเรื่ องการรับรู้ ข่าวสารของชุมชนประมงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีความล่าช้ า ความเปลี่ยนแปลงของ
ข่าวสาร หรื อการเผยแพร่ ข่าวสารของรัฐ ที่ไม่ครอบคลุมทุกชุมชนทาให้ ลดความเชื่อมัน่ และลดการเข้ ามามีส่วน
ร่ วมต่าง ๆ กับภาครัฐได้ (สานักงานประมงจังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์, 2553)
การจัดการประมงที่ดี จะมุ่งเน้ นให้ ผ้ ูใช้ ประโยชน์ทรัพยากร มีส่วนร่ วมกับภาครัฐในการจัดการได้ (อุดม
ศักดิ์, 2558) ซึง่ ความล้ มเหลวของกระบวนการสร้ างการมีส่วนร่ วมในหลายโครงการด้ านประมงที่ผ่านมาพบว่ายัง
ไม่ประสบผลสาเร็ จ เนื่องจากความล้ มเหลวของการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ หรื อความไม่มีประสิทธิภาพ
ของผู้ส่งสารทังในด้
้ านทักษะและทัศนคติที่ไม่ดีต่อการสื่อสาร และการยึดติดกับการสื่อสารแบบเก่าของผู้รับสาร
(เนตรนิภา, 2555) ดังนันการศึ
้
กษาด้ านช่องทางการรับข่าวสารและปั ญหาในการรับข่าวสารของชุมชนประมง จะ
เป็ นข้ อมูลพื ้นฐานให้ แก่หน่วยงานภาครัฐหรื อหน่วยงานท้ องถิ่น รวมถึงกลุม่ เครื อข่ายชาวประมง สามารถนามาใช้
ในการพัฒนาหรื อปรับปรุ งช่องทางการสื่อสารหรื อการรับข่าวสารแก่ชุมชนประมงให้ มีประสิ ทธิภาพ อันจะเป็ น
ปั จจัยเสริ มให้ เกิดการจัดการประมงร่ วมและการมีสว่ นร่ วมของชุมชนต่อไป

อุปกรณ์ และวิธีการ
การศึก ษาครั ง้ นี เ้ ป็ นการวิจัยเชิ งคุณ ภาพ ดาเนิ นการศึกษาในปี พ.ศ.2560 พื น้ ที่ ศึก ษาเป็ นชุมชนใน
ตาบลชายฝั่ งทะเล ในอาเภอหัวหิน (ตอนบน) อาเภอปราณบุรี อาเภอสามร้ อยยอด อาเภอกุยบุรี บางส่วนของ
อาเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ (ตอนกลาง) ตัง้ แต่ตาบลอ่าวน้ อย อาเภอเมืองประจวบคีรีขัน ธ์ อาเภอทับสะแก
อาเภอบางสะพาน อาเภอบางสะพานน้ อย (ตอนล่าง) โดยจัดแบ่ งพื น้ ที่ ตามลักษณะมาตรการของประกาศ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่ อง กาหนดเครื่ องมือทาการประมง วิธีการทาประมง และพื ้นที่ที่ห้ามทาการประมง
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บางแห่งของจังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ (Figure 1) และดาเนินการคัดเลื อกตัวแทนชุมชนชายฝั่ งในแต่ละพืน้ ที่ด้วย
วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) ทัง้ หมด 5 ชุมชน ประกอบด้ วยชุมชนเขาตะเกียบ
ตาบลหัวหิน อาเภอหัวหิน ชุมชนคลองเก่า ตาบลปากนา้ ปราณ อาเภอปราณบุรี ชุมชนเขาแดง ตาบลเขาแดง
อาเภอกุยบุรี ชุมชนชายทะเลทุ่งประดู่ ตาบลทับสะแก อาเภอทับสะแก และชุมชนหนองเสม็ด ตาบลบางสะพาน
อาเภอบางสะพานน้ อย ในแต่ละพืน้ ที่ คัดเลือกตัวแทนผู้นาชุมชนหรื อผู้นากลุ่ม และตัวแทนชาวประมงพื ้นบ้ าน
ด้ วยการสุม่ ตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง ชุมชนละ 4 คน รวมทังสิ
้ ้น 20 คน เก็บรวบรวมข้ อมูลด้ านสภาพของชุมชน
ประเภทของข่าวสาร ช่องทางการรั บข่าวสารด้ านสภาพอากาศ การอนุรักษ์ ทรั พยากร การจัดการประมงและ
กฎหมายประมง ด้ านการท่องเที่ยว และด้ านการสนับสนุนจากภาครัฐ ด้ วยวิธีการสัมภาษณ์ เชิงลึกกับตัวแทน
ผู้นาชุมชนหรื อผู้นากลุ่ม และตัวแทนชาวประมงพื ้นบ้ าน และนาข้ อมูลที่ได้ มาสรุ ป เรี ยบเรี ยง และสังเคราะห์ผล
การศึกษา

Figure 1 Study area in Prachuap Khiri Khan Province.
ที่มา: ดัดแปลงจาก google map

ผลและวิจารณ์
1. สภาพชุมชนชายฝั่ งทะเล
พื ้นที่ 1 ตาบลหัวหิน อาเภอหัวหิน ลักษณะพื ้นที่เป็ นที่ราบเอียงลาดสูท่ ะเล มีสถานที่ท่องเที่ยวและแหล่ง
ท่องเที่ยวทางธรรมชาติจานวนหลายแห่ง อาชีพหลักของคนในพื ้นที่ คือ อาชีพประมง (ร้ อยละ 45) รองลงมา คือ
อาชีพเกษตรกรรม (ร้ อยละ 15) ค้ าขาย (ร้ อยละ 15) ธุร กิจส่วนตัวด้ านท่องเที่ยวและโรงแรม (ร้ อยละ 15) และ
รับจ้ างทัว่ ไป (ร้ อยละ 10) สาหรับชุมชนเขาตะเกียบ มีลกั ษณะชุมชนเป็ นชุมชนเมืองหนาแน่นและการพาณิชยกรรม จึงมีลกั ษณะความเป็ นเมืองสูง เป็ นแหล่งท่องเที่ยวทังทางธรรมชาติ
้
แหล่งซื ้อขายสัตว์น ้าและความบันเทิง
ต่าง ๆ คนในชุมชนจึงมีรายได้ จากการทาประมงเป็ นหลัก (ร้ อยละ 70) เครื่ องมือประมงหลักในพื ้นที่ ได้ แก่ อวน
จมปูม้า และไดหมึก นอกจากนี ้ ภาครัฐและชุมชนยังสามารถอยู่ร่วมกันได้ ดี โดยการที่ชาวประมงใช้ ประโยชน์
จากเรดาร์ ของหน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศในการช่วยทาการประมงและให้ ความร่ วมมือในด้ านต่าง ๆ
ด้ านการรวมกลุม่ ในชุมชน พบว่า มีการตังกลุ
้ ่มวิสาหกิจชุมชน ดาเนินโครงการธนาคารปูม้า โดยนายมนตรี พงษ์
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พานิช ประธานกลุ่มชาวประมงเรื อเล็กบ้ านเขาตะเกียบ เป็ นผู้ริเริ่ ม ซึ่งเป็ นต้ นแบบการดาเนินกิจกรรมดังกล่าว
ให้ แก่ชมุ ชนอื่น
พืน้ ที่ 2 ตาบลปากนา้ ปราณ อาเภอปราณบุรี และตาบลเขาแดง อาเภอกุยบุรี ลักษณะพืน้ ที่ เป็ นพืน้ ที่
ภูเขาสลับที่ราบ ที่ลาดเทลงสูท่ ะเล ฝั่ งตาบลปราณบุรีมีแม่น ้าสายหลักคือแม่น ้าปราณบุรี และฝั่ งตาบลเขาแดงมี
คลองเขาแดง ซึง่ กลายเป็ นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ อาชีพหลักของคนในพื ้นที่ คือ อาชี พประมง (ร้ อยละ 70)
รองลงมา คือ อาชีพค้ าขาย (ร้ อยละ 13) รับจ้ างทั่วไป (ร้ อยละ 10) และอาชีพอื่น ๆ ได้ แก่ เลี ้ยงสัตว์ ทาสวน รับ
ราชการ (ร้ อยละ 7) สาหรั บชุมชนคลองเก่า ตาบลปากนา้ ปราณ และชุมชนเขาแดง ตาบลเขาแดง มีลักษณะ
ชุมชนเป็ นชุมชนกึ่งเมืองกึ่งชนบท มีการตังบ้
้ านเรื อนบนเนินเขา และเลียบชายฝั่ งทะเล ความหนาแน่นของชุมชน
น้ อย เป็ นแหล่งท่องเที่ยวทังทางธรรมชาติ
้
คนในชุมชนมีรายได้ จากการทาประมงเป็ นหลัก (ร้ อยละ 80) เครื่ องมือ
ประมงหลักในพื ้นที่ ได้ แก่ อวนจมปูม้า ไดหมึก และอวนลอยปลา นอกจากนี ้ด้ านการรวมกลุ่มในชุมชน พบว่า ฝั่ ง
ตาบลปากน ้าปราณ มีการจัดตังกลุ
้ ่มประมงเรื อเล็กปากน ้าปราณ และกลุ่มเกษตรกรทาประมงปากน ้าปราณ ซึง่
เป็ นการรวมกลุ่มของทัง้ 5 หมู่บ้านในตาบลปากนา้ ปราณ ดาเนินโครงการธนาคารปูม้า ทิง้ ซังกอ
้ และกิจกรรม
อนุรักษ์ ทรัพยากรและชายฝั่ งต่าง ๆ
พื ้นที่ 3 ตาบลทับสะแก อาเภอทับสะแก และตาบลบางสะพาน อาเภอบางสะพานน้ อย ลักษณะพืน้ ที่
เป็ นที่ ราบเอียงลาดสู่ทะเล และมีพืน้ ที่ ใช้ ประโยชน์ ทางด้ านเกษตรกรรม อาชีพหลักของคนในพื น้ ที่ คือ อาชี พ
เกษตรกรรม (ร้ อยละ 70) รองลงมา คือ อาชี พ ประมง (ร้ อยละ 20) และค้ าขาย (ร้ อยละ 10) ส าหรั บ ชุม ชน
ชายทะเลทุ่งประดู่ ตาบลทับสะแก มีลกั ษณะชุมชนเป็ นชุมชนกึ่งเมืองกึ่งชนบท มีความหนาแน่นของประชากร
น้ อย ตังบ้
้ านเรื อนอยู่ริมชายฝั่ งทะเล ซึง่ แหล่งท่องเที่ยวทังทางธรรมชาติ
้
และแหล่งซื ้อขายสัตว์น ้า คนในชุมชนริ ม
ฝั่ งทะเลจึงมีรายได้ จากการทาประมงเป็ นหลัก (ร้ อยละ 70) เครื่ องมือประมงหลักในพื น้ ที่ ได้ แก่ อวนจมปูม้า
สาหรั บ ชุมชนหนองเสม็ด ตาบลบางสะพาน น้ อย เป็ นชุมชนขนาดเล็ก ที่ อาศัยบริ เวณริ มคลอง แต่มีพื น้ ที่ ใช้
ประโยชน์ ในด้ านเกษตรกรรมมาก ได้ แก่ สวนมะพร้ าว สวนปาล์ ม ดังนัน้ อาชี พ หลักของคนในชุมชนคือการ
เกษตรกรรม (ร้ อยละ 70) รองลงมาคื อ อาชี พ การท าประมง โดยเครื่ อ งมื อ ประมงหลัก ได้ แ ก่ อวนจมปู ม้ า
รองลงมาคือ อวนลอยปลา อวนลอยกุ้งสามชัน้ นอกจากนี ้ทัง้ สองชุมชนยังมีการจัดตังกลุ
้ ่มประมงพืน้ บ้ าน เพื่อ
ช่วยเหลือในด้ านการทาประมงแก่ชาวประมงพื ้นบ้ าน โดยจุดเด่นของพื ้นที่ 3 ในด้ านการบริ หารจัดการทรัพยากร
โดยชุมชน คือชุมชนมีกฎระเบียบที่เข้ มแข็งและชัดเจน สามารถจัดการปั ญหาต่าง ๆ ได้ โดยไม่พึ่งพาภาครัฐใน
ระดับหนึง่
2. การรั บข่ าวสาร ช่ องทางการรั บข่ าวสาร และปั ญหา
ข่าวสารด้ านประมงที่ชุมชนได้ รับในภาพรวม ประกอบด้ วย ข่าวสารด้ านสภาพอากาศ ด้ านการอนุรักษ์
และการจัดการประมงในชุมชน ด้ านกฎหมายประมง ด้ านเหตุการณ์ เกี่ยวกับประมง ด้ านการท่องเที่ยว ด้ านการ
สนับสนุนหรื อความช่วยเหลือจากภาครัฐ (Figure 2) โดยข่าวสารด้ านสภาพอากาศ ด้ านการอนุรักษ์ และการ
จัดการประมงในชุมชน ด้ านกฎหมายประมง ด้ านเหตุการณ์ เกี่ยวกับประมง เป็ นข่าวสารที่ชุมชนได้ รับมากที่สุด
อย่างไรก็ตามในพื น้ ที่ 2 ยังไม่ได้ รับข่าวสารด้ านการท่องเที่ ยวและด้ านการสนับสนุนหรื อความช่วยเหลือจาก
ภาครัฐ และสาหรับชุมชนในพื ้นที่ 3 ยังไม่ได้ รับข่าวสารด้ านการท่องเที่ยวด้ านเดียว
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ด้ านผู้นาชุมชนหรื อผู้นากลุ่ม
พื ้นที่ 1 ด้ านลักษณะข่าวสารด้ านประมงและช่องทางการรับสื่ อ พบว่า ผู้นาชุมชนและผู้นากลุ่มประมง
พื ้นบ้ านมีการรับข่าวสารครบทัง้ 6 ด้ าน ได้ แก่ ข่าวสารด้ านสภาพอากาศ ด้ านการอนุรักษ์ และการจัดการประมง
ในชุมชน ด้ านกฎหมายประมง ด้ านเหตุการณ์ เกี่ยวกับประมง ด้ านการท่องเที่ยว ด้ านการสนับสนุนหรื อความ
ช่วยเหลือจากภาครัฐ โดยรับผ่านช่องทางการรับข่าวสารตังแต่
้ 1-4 ประเภท (Figure 2) โดยผู้นาชุมชนหรื อผู้นา
กลุ่มประมงพื ้นบ้ านรับข่าวสารผ่านช่องทางหลัก คือ สื่อบุคคล ได้ แก่ เจ้ าหน้ าที่กรมประมงจังหวัด เจ้ าหน้ าที่จาก
หน่ วยงานที่ เกี่ ย วข้ อง อาทิ กรมเจ้ าท่ า กรมทรั พ ยากรทางทะเลและชายฝั่ ง กรมราชองค์ รั กษ์ รองลงมาเป็ น
ช่องทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ได้ แก่ โทรทัศน์ วิทยุ และช่องทางสื่ออินเตอร์ เน็ต ได้ แก่ Line และ Facebook และสื่อ
สิ่งพิมพ์ ได้ แก่ หนังสือราชการ สาหรับการรับข่าวสารของชาวประมงพื ้นบ้ านในชุมชน พบว่ามีการรับข่าวสารครบ
ทัง้ 6 ด้ าน ทัง้ นี ด้ ้ วยลักษณะชุมชนเป็ นชุมชนเมือง มีความเจริ ญทางด้ านการท่องเที่ยว ทาให้ การรั บข่าวสารมี
ความหลากหลายจากหน่วยงานต่าง ๆ เข้ าถึงชุมชนได้ ง่าย ชาวประมงพื ้นบ้ านมีการรับข่าวสารผ่านช่องทางสื่อ
อินเตอร์ เน็ตมากขึ ้น โดยมีการตังกลุ
้ ่มหรื อเครื อข่ายของผู้ที่ประกอบอาชีพเดียวกัน เพื่อช่วยในการแจ้ งข่าวสาร
ลักษณะของข่าวสารด้ านประมงที่ชุมชนได้ รับ พบปั ญหาของตัวข่าวสารและช่องทางการรับข่าวสาร โดยตัวแทน
ผู้นาชุมชนหรื อผู้นากลุ่ม เห็นว่าข่าวสารจากหน่วยงานรั ฐที่แจ้ งผ่านหนังสือราชการ มีปัญหามากที่ สุดในเรื่ อง
ความล่าช้ า ไม่ทนั ต่อเหตุการณ์

Figure 2 Types of fisheries information and information channels of coastal communities in
Prachuap Khiri Khan Province.
พื ้นที่ 2 ผู้นาชุมชนและผู้นากลุ่มประมงพื ้นบ้ าน เห็นว่า ชุมชนตนเองและสมาชิกในชุมชนได้ รับข่าวสาร
ด้ านประมงทังหมด
้
4 ด้ าน ได้ แก่ ข่าวสารด้ านสภาพอากาศ ด้ านการอนุรักษ์ และการจัดการประมงในชุมชน ด้ าน
กฎหมายประมง ด้ านเหตุการณ์ด้านประมง (Figure 2) โดยผู้นาชุมชนและผู้นากลุม่ จะได้ รับข่าวสารผ่านช่องทาง
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หลักคือ สื่อบุคคล ได้ แก่ ประมงอาเภอ และเจ้ าหน้ าที่ประมง รองลงมาเป็ นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ได้ แก่ โทรทัศน์ และ
สื่อสิ่งพิมพ์ ได้ แก่ หนังสือราชการ จากนัน้ ผู้นาชุมชนและผู้นากลุม่ จะกระจายข่าวสารแก่ชาวประมงพื ้นบ้ านและ
สมาชิกในชุมชน ด้ านปั ญหาของตัวข่าวสารและช่องทางการรับข่าวสารของผู้นาชุมชนและผู้นากลุ่ม คือ การรับ
ข่าวสารผ่านหนังสือราชการ เนื่องจากมีความล่าช้ า แต่ปัญ หาของตัวข่าวสารและช่องทางการรับข่าวสารของ
ชาวประมงพื ้นบ้ านและสมาชิกในชุมชน ผู้นาเห็นว่า เป็ นเรื่ องของช่องทางการส่งข่าวสารจากผู้นาไปยังผู้รับสาร
คือชาวประมงพื ้นบ้ านและสมาชิกในชุมชน เนื่องจากตาบลปากน ้าปราณมีการรวมกลุ่มประมงพื ้นบ้ านเป็ นกลุ่ม
ใหญ่ จึงมักมีปัญหาในด้ านการกระจายข่าวสารให้ ทวั่ ถึงทุกชุมชน ต้ องใช้ รถวิ่งประกาศควบคูก่ บั การกระจายเสียง
ตามหอกระจายข่าว นอกจากนี ้ ชุมชนยังขาดสถานที่ ที่ เป็ นจุด รวบรวมข่ าวสาร หรื อ ความรู้ ด้ านประมง ใน
ลักษณะป้ายประกาศ และแผ่นพับ
พื ้นที่ 3 ผู้นาชุมชนและผู้นากลุ่มประมงพื ้นบ้ าน เห็นว่า ชุมชนตนเองมีการรับข่าวสารด้ านประมงทังหมด
้
5 ด้ าน ได้ แก่ ข่าวสารด้ านสภาพอากาศ ด้ านการอนุรักษ์ และการจัดการประมงในชุมชน ด้ านกฎหมายประมง
ด้ านเหตุการณ์ ด้านประมง ด้ านการสนับสนุนหรื อความช่วยเหลือจากภาครัฐ โดยรับผ่านช่องทางการรับข่าวสาร
ตังแต่
้ 2-4 ประเภท (Figure 2) โดยช่องทางหลัก คือสื่อบุคคล ได้ แก่ เจ้ าหน้ าที่ประมง ประมงอาเภอ เป็ นหลัก
รองลงมาเป็ นสื่ออิน เตอร์ เน็ ต ผ่านกลุ่ม Facebook และ Line ด้ านปั ญ หาของตัวข่าวสารและช่องทางการรั บ
ข่าวสาร ตัวแทนผู้นาชุมชนและผู้นากลุม่ เห็นว่า ข่าวสารจากหน่วยงานรัฐที่แจ้ งผ่านหนังสือราชการ มีปัญหามาก
ที่สดุ เพราะเป็ นสื่อที่มีความล่าช้ า ไม่ต่อเนื่อง และใช้ ภาษาเฉพาะที่เข้ าใจยาก ด้ านตัวข่าวสาร พบว่า ข่าวสารที่มี
ปั ญหามากที่สุด คือ ข่าวสารด้ านกฎหมายซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ทาให้ เกิดความสับสน และเนือ้ หา
ยากต่อการทาความเข้ าใจ ส่วนข่าวสารที่รับผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น วิทยุ โทรทัศน์ มีปัญหาของตัวข่าวสารที่ไม่
ละเอียด ครบถ้ วน และบางเรื่ องไม่เป็ นความจริ ง ข่าวสารที่รับผ่านสื่ออินเตอร์ เน็ต พบปั ญหาของตัวข่าวสารคือ
ขาดความน่าเชื่อถือ
ด้ านชาวประมงพืน้ บ้ าน
พื ้นที่ 1 ตัวแทนชาวประมงพื ้นบ้ านในพื ้นที่ 1 เห็นว่า สมาชิกในชุมชนได้ รับข่าวสารด้ านประมงทังหมด
้
6
ด้ าน (Figure 2) โดยได้ รับจากสื่อบุคคลเป็ นหลัก ได้ แก่ ผู้นากลุ่มประมงพื ้นบ้ าน เจ้ าหน้ าที่กรมประมง รองลงมา
เป็ นสื่ออิเล็กทรอนิ กส์ ได้ แก่ หอกระจายข่าว วิทยุ โทรทัศน์ ตามลาดับ และเห็นว่าสื่ออินเตอร์ เน็ต เป็ นสื่อที่ มี
ความแพร่ หลายและทุกคนสามารถเข้ าถึงข่าวสารผ่านช่องทางการรับสื่อนี ้ได้ สะดวกรวดเร็ ว ในด้ านปั ญหาของตัว
ข่าวสารและช่ องทางการรั บ ข่ าวสาร ตัวข่าวสารที่ เป็ นปั ญ หาในมุมมองของตัวแทนชาวประมงพื น้ บ้ าน คื อ
ข่าวสารด้ านกฎหมายประมง เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เนื ้อหาสาระมีความซับซ้ อนและยากต่อการ
ทาความเข้ าใจ โดยเฉพาะหากเป็ นการรับผ่านช่องทางอื่นที่ไม่ใช่การประชุมโดยตรงกับหน่วยงานรัฐ สาหรับช่อง
ทางการรับข่าวสารที่ยังเป็ นปั ญหาในมุมมองของชาวประมงพื น้ บ้ าน คือ สื่ออินเตอร์ เน็ต เนื่องจากชาวประมง
พื ้นบ้ านบางส่วนยังขาดอุปกรณ์ ในการเข้ าถึงอินเตอร์ เน็ต ได้ แก่ โทรศัพท์ (สมาร์ ทโฟน) คอมพิวเตอร์ รวมถึงขาด
คู่มื อหรื อ ค าแนะน าในการเข้ าถึ งสื่ อ อิน เตอร์ เน็ ต ประกอบกับ ภาวะเศรษฐกิ จ และความเปลี่ ย นแปลงของ
ทรัพยากรสัตว์น ้า ทาให้ ต้องมีการประกอบอาชีพเสริ มมากขึ ้น จึงมีปัญหาด้ านระยะเวลาในการค้ นหาสารสนเทศ
พื ้นที่ 2 ตัวแทนชาวประมงพื ้นบ้ านในพืน้ ที่ เห็นว่า สมาชิกในชุมขนส่วนใหญ่ได้ รับข่าวสารด้ านประมง
จากการสื่อบุคคล โดยผ่านการประชุม การฟั งประกาศจากหอกระจายข่าวของแต่ละหมู่บ้าน และรถวิ่งประกาศ
โดยในการประชุมจะมีทงผู
ั ้ ้ นาชุมชน ผู้นากลุ่ม เจ้ าหน้ าที่ประมง ประมงอาเภอ หรื อหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง เข้ าร่ วม
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ประชุมด้ วยทุกครัง้ รองลงมาเป็ นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ได้ แก่ โทรทัศน์ ด้ านการรับข่าวสารผ่านสื่อสิ่งพิ มพ์ และสื่อ
อินเตอร์ เน็ตพบว่ายังไม่เป็ นที่แพร่ หลายในชุมชน ตัวข่าวสารที่ชาวประมงพื ้นบ้ านเห็นว่าเป็ นปั ญหาไม่วา่ จะมีการ
รับข่าวสารผ่านช่องทางการรับข่าวสารประเภทใด คือ ตัวข่าวสารด้ านกฎหมาย และด้ านการอนุรักษ์ ทรัพยากร
และการจัดการร่ วม เนื่องจากเป็ นเรื่ องที่ยากต่อการทาความเข้ าใจ โดยเห็นว่าควรมีการอธิบายหรื อนาเสนอให้
เป็ นภาษาที่เข้ าใจง่าย ไม่ซบั ซ้ อน และการทาให้ คนในชุมชนชายฝั่ งได้ เข้ าใจถึงการอนุรักษ์ และการจัดการประมง
ร่ วม ด้ านสื่ออินเตอร์ เน็ต ยังเห็นว่าเป็ นสื่อที่ชาวประมงไม่ได้ ใช้ เพื่อหาข่าวสารเกี่ยวกับประมงเป็ นหลัก แต่เป็ น
การใช้ เพื่อความบันเทิง และมักเป็ นคนในครอบครัวมากกว่าที่เป็ นผู้ใช้ มิใช่ตวั ชาวประมงโดยตรง นอกจากนี ้ด้ าน
เจ้ าหน้ าที่ประมงมีการเปลี่ยนแปลงบ่อย ทัง้ เจ้ าหน้ าที่และชาวประมงเองยังไม่สามารถประสานงานและความ
เข้ าใจกันได้
พื น้ ที่ 3 ตัวแทนชาวประมงพื น้ บ้ านในหมู่บ้านหนองเสม็ด เห็น ว่า ตนเองและสมาชิ กในชุมชน ได้ รับ
ข่าวสารด้ านประมงทังหมด
้
5 ด้ าน ได้ แก่ ข่าวสารด้ านสภาพอากาศ ด้ านการอนุรั กษ์ และการจัดการประมงใน
ชุมชน ด้ านกฎหมายประมง ด้ านเหตุการณ์ ด้านประมง ด้ านการสนับสนุนหรื อความช่วยเหลือจากภาครัฐ ผ่าน
ช่องทางการรับข่าวสารหลักคือ สื่อบุคคลและสื่ออินเตอร์ เน็ตเป็ นหลัก โดยสื่อบุคคลเป็ นการรับข่าวสารผ่านผู้นา
กลุ่ ม ประมง เจ้ าหน้ าที่ ป ระมง ผ่ านการประชุ ม ส าหรั บ ข่ า วสารผ่ า นสื่ อ อิ น เตอร์ เน็ ต เป็ นการรั บ ผ่ า นกลุ่ ม
Facebook และ Line รองลงมาเป็ นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ได้ แก่ โทรทัศน์ หอกระจายข่าว ด้ านปั ญหาของตัวข่าวสาร
และช่องทางการรับข่าวสาร พบว่า เป็ นเรื่ องตัวข่าวสารและช่องทางการรับข่าวสารผ่านสื่ออินเตอร์ เน็ตที่แม้ จะเป็ น
สื่อที่ เข้ าถึงได้ ง่าย แต่ลักษณะข่าวสารยังขาดน่าเชื่ อถื อ จึงต้ องมีการระมัดระวังในการเลือกรั บสื่อ นอกจากนี ้
ชาวประมงในหมู่บ้านหนองเสม็ดยังไม่มีความรู้ ในเรื่ องวิธีการเข้ าถึงข้ อมูลข่าวสารด้ านประมงผ่านสื่ออินเตอร์ เน็ต
ยกเว้ นเรื่ องพยากรณ์อากาศที่สามารถค้ นหาจากเว็บไซต์ Google ได้ เลย อย่างไรก็ตาม ชุมชนมีสถานที่ให้ สมาชิก
ในชุมชนมีการรวมกลุ่มและการแลกเปลี่ยนข้ อมูลข่าวสาร ได้ แก่ ศาลากลุ่มประมง หรื อ บ้ านผู้ใหญ่บ้าน แต่ยัง
ขาดสื่อที่ให้ ข้อมูลความรู้ ด้านประมง เช่น หนังสือ แผ่นพับ โปสเตอร์ ป้ายประชาสัมพันธ์ตา่ ง ๆ อีกด้ วย
ช่ องทางการรั บข่ าวสารด้ านประมงในแต่ ละพืน้ ที่
การรั บ ข่ าวสารที่ เกี่ ย วกับ ประมงของผู้น าของทัง้ สามพื น้ ที่ มีก ารรั บ ผ่ านช่ อ งทางการรั บ ข่ าวสารที่
เหมือนกันคือ การรับข่าวสารผ่านสื่อบุคคล ได้ แก่ เจ้ าหน้ าที่ประมง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง รองลงมาเป็ นสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ อินเตอร์ เน็ต และสื่อสิ่งพิมพ์ สาหรับข่าวสารที่มีการรับผ่านช่องทางการรับข่าวสารที่เหมือนกันคือ
ข่าวสารด้ านสภาพอากาศ ด้ านการอนุรักษ์ และการจัดการประมงในชุมชน ด้ านกฎหมายประมง ด้ านเหตุการณ์
ด้ านประมง โดยที่พืน้ ที่ 1 และ 3 มีการรับข่าวสารเหมือนกัน คือข่าวสารด้ านการสนับสนุนหรื อความช่วยเหลือ
จากภาครัฐ ในขณะที่พื ้นที่ 1 เป็ นพื ้นที่เดียวที่รับข่าวสารด้ านการท่องเที่ยว
สาหรับการรับข่าวสารของชาวประมงพื ้นบ้ านและสมาชิกในชุมชนของทังสามพื
้
้นที่ พบว่า ช่องทางหลัก
ในการรับข่าวสารด้ านประมง กฎหมายประมง คือ การรับผ่านสื่อบุคคล ได้ แก่ ผู้นาชุมชน และผู้นากลุม่ เป็ นหลัก
แต่การรับข่าวสารด้ านสภาพอากาศ และการอนุรักษ์ และการจัดการประมง จะรับผ่านช่องทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ในส่วนของข่าวสารด้ านการท่องเที่ยวและการสนับสนุนหรื อความช่วยเหลือจากภาครัฐ จะได้ รับผ่านสื่อบุคคล คือ
เจ้ าหน้ าที่หน่วยงานภาครัฐ และสื่อสถานที่ คือสถานที่ราชการหรื อหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องต่าง ๆ เป็ นหลัก
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ปั ญหาของการรั บข่ าวสารด้ านประมง
ปั ญหาด้ านตัวข่าวสารที่ผ้ นู าชุมชนหรื อผู้นากลุ่มในชุมชน และชาวประมงพื ้นบ้ าน ของทังสามพื
้
้นที่ เห็น
สอดคล้ องกัน คือข่าวสารด้ านกฎหมาย ที่สง่ ผ่านช่องทางการสื่อสารทางเดียว ได้ แก่ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ สื่อสิ่งพิมพ์
และการสื่อสารสองทาง ได้ แก่ สื่อบุคคล ต่างมีเนื ้อหา ภาษา ที่มีความซับซ้ อนและยากต่อการทาความเข้ าใจ อีก
ทัง้ การส่งผ่านข่าวสารจากเจ้ าหน้ าที่ประมง หรื อผู้นาชุมชน ยังขาดประสิทธิ ภาพ และทักษะในการสื่อสารให้
เข้ าใจง่ายอีกด้ วย สอดคล้ องกับ อุดมศักดิ์ (2559) ในเรื่ องของกฎหมายที่มีความแยกส่วนในการจัดการของแต่ละ
หน่วยงาน รวมถึงความซ ้าซ้ อนในการดาเนินงาน และการดาเนินของรัฐที่ขาดการมีส่วนร่ วมกับชุมชนในการให้
ข้ อมูลข่าวสาร สาหรับประเด็นปั ญหาอื่นที่เกี่ยวข้ องกับตัวข่า วสาร ในมุมมองของผู้นาชุมชนและผู้นากลุ่มยังพบ
ปั ญ หาการส่งข่าวสารจากภาครั ฐผ่านสื่อสิ่งพิ มพ์ ได้ แก่ หนังสือราชการ ที่ มีความล่าช้ า ปั ญ หาเรื่ องความไม่
ครบถ้ วนของเนื ้อหา สาระของตัวข่าวสาร และความน่าเชื่อถือของตัวข่าวสารที่ได้ รับผ่านสื่ออินเตอร์ เน็ต รวมถึง
ปั ญหาการส่งข่าวสารจากตัวผู้นาไปยังชาวประมงพืน้ บ้ านหรื อสมาชิกในชุมชน ยังใช้ วิธีประกาศเสียงตามสาย
ผ่านหอกระจายข่าว หรื อ ใช้ รถในการวิ่งกระจายข่าวสาร วิธีบอกผ่านบุคคล ได้ แก่ เพื่ อนบ้ าน พ่อค้ าแพปลา
พบว่าช่องทางดังกล่าวยังมีปัญหาด้ านความทัว่ ถึง สาหรับมุมมองของชาวประมงพื ้นบ้ านเอง พบปั ญหาจากสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ ในเรื่ องของช่วงเวลาการเผยแพร่ ข่าวสารที่ได้ รับไม่แน่นอน ไม่มีช่องของทางโทรทัศน์ที่ฉายเฉพาะ
เรื่ อง การติดตามข่าวสารจึงไม่ต่อเนื่อง ในด้ านสื่ออินเตอร์ เน็ต พบปั ญหาการขาดอุปกรณ์ และคู่มือในการสืบค้ น
ข้ อมูลข่าวสาร และด้ านสื่อสถานที่พบปั ญหาการปรั บปรุ งสื่อให้ มีความทันสมัยในแหล่งพืน้ ที่นัน้ เช่น การขาด
แคลนและความทันต่อเหตุการณ์ ของหนังสือ ป้ายประกาศ ในศาลากลางหมู่บ้านหรื อศาลากลุ่มประมง ซึง่ เป็ น
แหล่งเรี ยนรู้ โดยในพื น้ ที่ 1 และ 2 จะมีปัญ หาด้ านสื่ออินเตอร์ เน็ตมาก เพราะขาดทัง้ อุปกรณ์ และคู่ มือในการ
เข้ าถึงข่าวสารด้ านประมงอย่ างถูกต้ อง และในพื น้ ที่ 3 จะมีปัญ หาด้ านการวิเคราะห์ ข่าวสารที่ พบ ทาให้ เชื่ อ
ข่าวสารจากแหล่งที่ขาดความน่าเชื่อถือได้ ง่าย

สรุปผล
ชุมชนชายฝั่ งทะเลทัง้ สามโซนมีการรั บรู้ ข่าวสารด้ านประมง โดยพืน้ ที่ 1 ได้ รับข่าวสารทัง้ หมด 6 ด้ าน
ได้ แก่ ด้ านสภาพอากาศ ด้ านการอนุรักษ์ และการจัดการประมงในชุมชน ด้ านกฎหมายประมง ด้ านเหตุการณ์
เกี่ ยวกับประมง ด้ านการท่องเที่ ยว ด้ านการสนับสนุน หรื อความช่วยเหลือจากภาครั ฐ ชุมชนในพื น้ ที่ 2 ได้ รับ
ข่าวสาร 4 ด้ าน โดยยังไม่ได้ รับข่าวสารด้ านการท่องเที่ ยว ด้ านการสนับสนุ นหรื อความช่วยเหลือจากภาครั ฐ
สาหรับชุมชนในพื ้นที่ 3 ได้ รับข่าวสารด้ านรวม 5 ด้ าน โดยขาดด้ านการท่องเที่ยว
ด้ านการรับข่าวสารจากช่องทางสื่อต่าง ๆ ผู้นาชุมชนหรื อผู้นากลุ่มประมงพื น้ บ้ าน ได้ รับข่าวสารด้ าน
ประมงผ่านช่องทางสื่อบุคคลเป็ นหลัก รองลงมาเป็ นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สื่อสิ่งพิมพ์ และสื่ออินเตอร์ เน็ต ตามลาดับ
ในขณะที่ชาวประมงพืน้ บ้ านและสมาชิกในชุมชน ได้ รับข่าวสารด้ านประมงผ่านผู้นาชุมชนหรื อผู้นากลุ่ม คือสื่อ
บุคคลเป็ นหลักเช่นกัน รองลงมาได้ รับผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
โดยภาพรวมประเภทของข่าวสารด้ านประมงที่ชุมชนชายฝั่ งส่ วนใหญ่ได้ รับคือ ด้ านสภาพอากาศและ
ด้ านการอนุรักษ์ และการจัดการประมงในชุมชน ซึง่ รับผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เป็ นหลัก โดยจะมีบางชุมชนที่เริ่ มนา
สื่ออินเตอร์ เน็ต อย่างการเข้ าเว็บไซต์ค้นหาพยากรณ์ อากาศเข้ ามาใช้ สาหรับข่าวสารด้ านการท่องเที่ยว และด้ าน
การสนับสนุน หรื อความช่วยเหลือจากภาครั ฐ จะได้ รับผ่านสื่อบุคคลและสื่อสถานที่ ราชการหรื อหน่วยงานที่
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เกี่ยวข้ องต่าง ๆ เป็ นหลัก ส่วนข่าวสารด้ านกฎหมายประมง และด้ านเหตุการณ์ ด้านประมง ได้ รับผ่านสื่อบุคคล
เป็ นหลัก นอกจากนี ย้ ังได้ รับ ผ่ านสื่ ออิเล็กทรอนิ ก ส์ สื่ อสิ่ งพิ มพ์ และ สื่ ออิน เตอร์ เน็ ตอีก ด้ วย แม้ ข่าวสารด้ าน
กฎหมายและเหตุการณ์ ด้านประมงจะมีช่องทางการสื่อสารหลากหลาย แต่กลับพบปั ญหาด้ านตัวข่าวสารมาก
ที่สุด นอกจากนีย้ ังพบปั ญหาของช่องทางในการรับข่าวสารแต่ละด้ านของสื่อบุคคล คือ เจ้ าหน้ าที่ให้ ความรู้ ยัง
ขาดประสิทธิ ภาพในการถ่ายทอดและสื่อสาร ด้ านสื่ อสิ่งพิมพ์ พบปั ญหาจากการที่ภาครั ฐส่งสารไปสู่ผ้ ูนาด้ วย
จดหมายราชการยังพบปั ญ หาความล่าช้ า ไม่ ทัน ต่ อเหตุก ารณ์ เนื อ้ หาข่ าวสารไม่ มีค วามน่ าสนใจ ด้ านสื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์ พบปั ญ หาในเรื่ องของช่วงเวลาในการเผยแพร่ ข่าวสารที่ไม่แน่นอน ไม่มีช่องของโทรทัศน์ ที่ฉาย
เฉพาะเรื่ อง การติดตามข่าวสารจึงไม่ต่อเนื่อง ด้ านช่องทางอินเตอร์ เน็ตพบปั ญหาการขาดคู่มือหรื อวิธีการสืบค้ น
ข้ อมูลข่าวสาร และด้ านช่องทางสื่อสถานที่พบปั ญหาการปรับปรุ งสื่อที่มีให้ ทนั สมัย
ดังนัน้ แนวทางหลักในการพัฒ นาคือภาครั ฐควรพัฒ นาช่องทางสื่อให้ สามารถส่งข่าวสารได้ ครบถ้ วน
ทันสมัย เข้ าใจง่าย และเชื่ อถื อได้ จากสื่อบุคคล สื่อสิ่งพิ มพ์ สื่อสถานที่ สื่ออิเล็กทรอนิ กส์ ที่ มีอยู่เดิม และสื่อ
อินเตอร์ เน็ตที่กาลังจะปรับใช้ ในอนาคต ควรให้ ความสาคัญมากขึ ้น เพราะในยุคไทยแลนด์ 4.0 เป็ นยุคของการใช้
เทคโนโลยีเพื่อความสะดวกรวดเร็ วต่าง ๆ และเป็ นช่องทางที่ทกุ คนสามารถเข้ าถึงได้ อย่างเท่าเทียมกัน ทังนี
้ ้ต้ องมี
การปรั บ ปรุ งระบบให้ บ ริ ก ารของภาครั ฐ เพื่ อให้ ช าวประมงเห็ น ว่า ช่ องทางสื่ ออิน เตอร์ เน็ ต เป็ นช่ องทางที่ มี
ประสิทธิภาพ มีความสะดวกกว่าช่องทางสื่ออื่น ๆ จากแนวทางการพัฒนา จะช่วยกระตุ้นให้ ทกุ คนเข้ าถึงและรับรู้
ข่าวสารอย่างเท่าเทียมกัน ด้ วยการปรับใช้ สื่ออินเตอร์ เน็ตเข้ ามาช่วยในการกระจายข่าวสารมากขึ ้น จัดตังกลุ
้ ่มใน
Line หรื อ Facebook ที่มีผ้ ูดูแลคอยอัพเดทข่าวสารอยู่เสมอ นอกจากนีค้ วรเสริ มด้ านการสนับสนุน โดยจัดสรร
อุปกรณ์ อย่างคอมพิวเตอร์ และติดตังเครื
้ อข่ายอินเตอร์ เน็ ตส่วนกลางในชุมชนและคู่มือการเข้ าถึงข่าวสารที่สื่อ
สถานที่ เช่น ศาลากลางหมู่บ้าน หรื อบ้ านของผู้ใหญ่ บ้าน เพื่ อให้ คนในชุมชนชายฝั่ งได้ มีการปรั บ ตัว ปรั บใช้
เทคโนโลยีใหม่ ๆ ให้ เกิดประโยชน์มากขึ ้น
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แนวทางการดารงชีพอย่ างยั่งยืนของชุมชนประมงพืน้ บ้ าน: กรณีศึกษาพืน้ ที่อ่าวไทยตอนกลาง
Guidelines on Sustainable Livelihood of Small-scale Fishing Communities: A Case Study of
the Central Gulf of Thailand
ปิ่ นแก้ ว ทองกาเหนิด1* จิราภัษ อัจจิมางกูร1 ศันสนีย์ หวังวรลักษณ์ 1
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Urairathr Nedtharnn1 and Monissa Srisomwong1

บทคัดย่ อ
งานวิจัยนี ้มุ่งศึกษาการใช้ ประโยชน์ทรั พยากรประมง ปั ญหา ความเปราะบางรวมทั ้งแนวทางในการ
ขับเคลือ่ นการดารงชีพอย่างยั่งยืนของชาวประมงพื ้นบ้ านบริ เวณอ่าวไทยตอนกลาง โดยการศึกษาเชิงคุณ ภาพมี
การสัม ภาษณ์ แบบกึ่ง โครงสร้ าง (Semi-Structured Interviewing) ใช้ เทคนิคการประเมินสภาวะชนบทอย่าง
เร่ งด่วน การเก็บรวมรวมข้ อมูลจากผู้นาชุมชนและชาวประมงพื ้นบ้ าน ผลศึกษาพบว่า ลักษณะของพื ้นที่ที่เป็ น
แหล่งทาประมงหน้ าบ้ านมีผลทาให้ รู ปแบบของการทาประมงแตกต่างกัน ปั ญ หาหลักที่ทุกชุมชนประสบ คือ
ปั ญ หาการลดลงของทรั พยากร ซึ่งส่งผลต่อ รายได้ ในการดารงชีพของชาวประมง ความยั่งยืนของทรั พยากร
ประมงจึงอยู่บนความมีส่วนร่ วมของชุมชนประมงในการใช้ ประโยชน์ที่เหมาะสมและการดูแลอนุรักษ์ ทรั พยากร
หน้ าบ้ าน และจากการสนับสนุนของรัฐ ดังนั ้นชุมชนประมงที่มีความเหนียวแน่นทางสังคมและมีรูปแบบโครงสร้ าง
การจัดการที่ชดั เจน จะช่วยให้ การดารงชีพของชาวประมงพื ้นบ้ านสามารถเป็ นไปอย่างมัน่ คง

ABSTRACT
This research aimed to explore the utilization of fishery resources, problem, vulnerability
context and sustainable livelihoods of small-scale fishing communities. The study areas were located
in the central Gulf of Thailand. Rapid Rural Appraisal ( RRA) techniques and Semi- Structured
Interviewing were applied to collect data from community leaders and small-scale fishers. Results
indicated that characteristic of fishing ground affect to resource utilization of small- scale fishing
communities. All communities confront with the same problem, that is declining of fishery resources.
This problem affecting on livelihood income of fishers. Thus, sustainable fishery resources should rely
on the capability of fishers for group gathering in order to enact optimal utilization of resources and to
conserve the resource of their own village. with common agreement in the community would support in
fisher livelihood with efficiency in community consistent further.
Keywords: Sustainable Livelihood, Small-scale Fisheries, Coastal fishery resources management
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คานา
ประเทศไทยเป็ นประเทศที่มีความอุดมสมบูรณ์ ด้านทรัพยากรทางทะเล เนื่องด้ วยลักษณะภู มิประเทศ
ตอนใต้ ของประเทศไทยติดกับทะเลถึงสองด้ านทั ้งฝั่งอ่าวไทยและทะเลอันดามัน ดังนั ้นทรัพยากรทางทะเลจึงถูก
นามาใช้ เพื่อพัฒนาระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ทั ้งเป็ นแหล่งอาหารที่มีโปรตี นคุณภาพดี สร้ างรายได้
และอาชีพของประชากรตลอดแนวชายฝั่ง ก่อเกิดอุตสาหกรรมประมง และอุตสาหกรรมต่อเนื่องมากมาย ในปี
พ.ศ.2557 ประเทศไทยมีผลผลิตจากการประมงที่จับจากธรรมชาติกว่า 1.48 ล้ านตัน เป็ นมูลค่ากว่า 52,242.9
ล้ านบาท ซึ่งร้ อยละ 74 ได้ ม าจากผลผลิตฝั่ งอ่าวไทย (สถิติการประมงแห่งประเทศไทย, 2559) ซึ่งอ่าวไทย
ตอนกลางเป็ นพื ้นที่หนึง่ ที่มีความสาคัญอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็ นความหลากหลายทางชีวภาพ พื ้นที่อพยพของสัตว์
น ้าเศรษฐกิจ แหล่งอาศัยและอนุบาลสัตว์น ้านานาชนิด รวมถึงความสาคัญทางสังคมมนุษย์ ที่นาทรัพยากรในพื ้น
ที่มาใช้ ก่อให้ เกิดความสัมพันธ์ที่มีลกั ษณะเฉพาะของชุมชนชายฝั่งทะเล
แต่ช่วงสิบปี ที่ผ่านมา ชายฝั่งอ่าวไทยตอนกลางมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ ว (กรมทรั พยากรทาง
ทะเลและชายฝั่ ง, 2551) ไม่ว่าจะเป็ นการพัฒนาพื ้นที่ ชายฝั่ งทะเล การเพิ่มขึ ้นของชุมชนชายฝั่ง ทาให้ บริ เวณ
ชายฝั่ งทะเลมีการเปลี่ยนแปลง เช่น ปั ญ หาการทาประมงเกินศักย์ การผลิตของธรรมชาติ (Overfishing) การ
มุ่งเน้ นการพัฒนาชนบทของรั ฐ รวมถึง ความแปรปรวนของสภาพอากาศที่ไม่สามารถหาผลสรุ ปได้ อย่างแน่ชัด
(Climate Change) ผู้ที่ได้ รับผลกระทบมากที่สดุ นั ้นก็คือ ชาวประมงพื ้นบ้ านที่มีวิถีชีวิตผูกพันกับชายฝั่งทะเลจน
กลายเป็ นวัฒนธรรมของชุมชน แต่จากสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปในปั จจุบนั การทาประมงแบบเดิมจะทาให้
ไม่ เ พี ย งพอต่ อ การด ารงชี พ ดัง นัน้ การศึก ษาแนวทางการด ารงชี พ อย่ า งยั่ ง ยื น ของชุม ชนประมงพื น้ บ้ า น:
กรณีศกึ ษาพื ้นที่อ่าวไทยตอนกลาง จึงมีวตั ถุประสงค์ เพื่อศึกษารูปแบบการใช้ ประโยชน์ทรั พยากรประมง ศึกษา
ปั ญหาและความเปราะบางที่ชาวประมงพื ้นบ้ านประสบภายใต้ แรงกดดันทางสังคมและการเปลี่ยนแปลงของ
ทรัพยากรประมง รวมทั ้งแนวทางในการขับเคลือ่ นของชุมชนประมงเพื่อการดารงชีพอย่างยัง่ ยืน

วิธีการศึกษา
งานวิ จัย นี เ้ ป็ น การวิ จัย เชิ ง คุณ ภาพ (Qualitative Research) ก าหนดกลุ่ม เป้า หมายแบบเจาะจง
(Purposive Cluster Sampling) มีพื ้นที่ศกึ ษา 3 จังหวัดตามมาตรการปิ ดอ่าวปลาทู ได้ แก่ จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์
ชุมพร และสุราษฎร์ ธานี โดยศึกษาชุมชนที่ได้ รับการสนับสนุนจากกรมประมงให้ เป็ นชุมชนประมงต้ นแบบ (การ
พัฒ นาด้ า นการมีส่ว นร่ ว มของชุม ชนประมง Community-based Fishery) จัง หวัด ละ 1 ชุม ชน แต่ ล ะชุม ชน
ทาการศึกษา ชาวประมงพื ้นบ้ านจานวน 15 คน และผู้นาชุมชน 9 คน ได้ แก่ หมู่ที่ 10 บ้ านหนองเสม็ด ตาบลบาง
สะพาน อาเภอบางสะพานน้ อย จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ หมู่ที่ 10 บ้ านราษฎร์ บารุง ตาบลบางมะพร้ าว อาเภอหลัง
สวน จังหวัดชุมพร และหมู่ที่ 1 บ้ านเกาะยาง ตาบลคันธุลี อาเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ ธานี การวิจัยครั ง้ นี ้
กาหนดกรอบแนวคิดการดารงชีพอย่างยัง่ ยืน (Sustainable Livelihood Framework) ของชาวประมงในชุมชนที่มี
วิถีการดารงชีวิตในการใช้ ประโยชน์จากทรัพยากรประมง และการมีภูมิปัญญาท้ องถิ่น ร่ วมกันดูแล และจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้ อม เพื่อการใช้ ประโยชน์ด้านเศรษฐกิจควบคู่กับการอนุรักษ์ และป้องกันปั ญ หาที่
จะส่งผลต่อ ทรั พยากรประมงที่ เป็ นทรั พย์ สินร่ วม (Common Property) รวมถึงศึกษาสถานการณ์ ปัญ หา และ
ความเปราะบาง (problem and vulnerability) อันเนื่องมาจากวิถีการทาประมงที่ไม่สามารถพยากรณ์ ว่าจะมี
โอกาสในการได้ สตั ว์น ้าหรื อไม่ ภายใต้ ความเปราะบาง คือ การไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ หรื อไม่มีทางเลือก
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หากตกอยู่ในความเสี่ยงนั ้น โดยเฉพาะมิติที่เกิดจากปั จจัยทางธรรมชาติ สาหรั บมิติทางสังคมที่กาหนดให้ ชมุ ชน
จัดตั ้งองค์กรประมงท้ องถิ่นตามพระราชกาหนดการประมง พุทธศักราช 2558 และ ฉบับแก้ ไขเพิ่มเติม ต่อบทบาท
หน้ าทีใ่ นการจัดการทรัพยากรประมงและสิง่ แวดล้ อม เพื่อวิเคราะห์สถานการณ์กลุม่ ประมงว่าสามารถขับเคลื่อน
ให้ ชุมชนเข้ มแข็งเพื่อสร้ างการมีส่วนร่ วมที่แท้ จริ ง ในการเก็บรวบรวมข้ อมูลใช้ เทคนิคการประเมินสภาวะชนบท
อย่างเร่ งด่วน (RRA) และการสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้ าง (Semi-Structured Interviewing) เก็บรวบรวมข้ อมูล
นาข้ อ มูลหรื อ เนือ้ หามาวิเคราะห์ (Content Analysis) บริ บทของชุม ชนและความสัม พันธ์ ของสถานการณ์ ที่
เกิดขึ ้น จากนั ้นรวบรวมประเด็น เรี ยบเรี ยง และนาเสนอในรูปแบบของข้ อเท็จจริ ง

ผลการศึกษา
1. ลักษณะทั่วไปของชุมชน
บ้ านหนองเสม็ด จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ มีประชากร 199 ครัวเรื อน 573 คน ประชากรส่วนใหญ่เป็ นคน
ดั ้งเดิมในพื ้นที่ บ้ านหนองเสม็ดมีลกั ษณะเป็ นแอ่งรั บน ้าก่อนลงสู่ทะเล มีคลองชะม่วงที่ปกคลุมไปด้ วยต้ นเสม็ด
ต่อมามีชมุ ชนไปตั ้งถิ่นฐานเพิ่มมากขึ ้น และมีการขยายตัวทางด้ านการท่องเที่ยว จึงมีการบูรณะโดยการขุดขยาย
คลอง พัฒนาโครงสร้ างพื ้นฐานของชุมชน ได้ แก่ ถนน ระบบสาธารณูปโภค ด้ านการประกอบอาชีพ ร้ อยละ 70
ของคนในชุมชนทาเกษตรกรรม ได้ แก่ สวนมะพร้ าว สวนปาล์ม และสวนยางพารา รองลงมาคืออาชีพประมง
(ร้ อยละ 30 ของคนในชุม ชน) ชุม ชนในพืน้ ที่ ที่ มีกรรมสิทธิ์ ในที่ ดิ น คิ ด เป็ น ร้ อยละ 70 และร้ อยละ 30 เป็ น
ชาวประมงที่อาศัยอยู่โดยรอบของคลองชะม่วง โดยไม่มีเอกสารสิทธิ์ ที่อยู่อาศัยเป็ นหนังสือสาคัญ ที่หลวง ซึ่ง
ชาวประมงอาศัยมานานกว่า 50 ปี แล้ ว
บ้ านราษฎร์ บารุง จังหวัดชุมพร มีประชากร 110 ครัวเรื อน 410 คน เป็ นคนพื ้นเพเดิมทั ้งหมด เดิมบ้ าน
ราษฎร์ บารุงชื่อบ้ านท้ องโตนด หรื อบ้ านกลางอ่าว ซึง่ เป็ นชุมชนขนาดใหญ่ที่ตั ้งอยู่บริ เวณกลางอ่าวบางมะพร้ าว มี
ลักษณะเป็ นแอ่งกระทะมีต้นโตนดจานวนมาก ต่อมาเมื่อมีการสร้ างวัดราษฎร์ บารุงขึ ้นเพื่อเป็ นศูนย์รวมจิตใจ คน
ทั่วไปจึงเรี ยกบ้ านราษฎร์ บารุงตามชื ้อวัดจนติดปาก ภายหลังจึงได้ เปลี่ยนชื่อเป็ นบ้ านราษฎร์ บารุงจนถึงปัจจุบนั
คนในหมู่บ้านประกอบส่วนใหญ่ทาการเกษตร (ร้ อยละ 90 ได้ แก่ สวนปาล์มน ้ามัน และสวนมะพร้ าว) รองลงมา
คือ อาชีพประมง (ร้ อยละ 20) พื ้นที่ส่วนใหญ่ มีเอกสารสิทธิ์ มีระบบด้ านสาธารณูปโภคครบถ้ วน ชุมชนมีการ
รวมกลุม่ เพื่อร่ วมกิจกรรม “ชุมชนประมงต้ นแบบบ้ านจมูกโพรงกลางอ่าว” ประกอบด้ วยหมู่ 8 บ้ านจมูกโพรง และ
หมู่ 10 บ้ านราษฎร์ บารุ ง หมู่ 13 บ้ านกลางอ่าว 1 และ หมู่ 14 บ้ านกลางอ่าว 2 ตาบลบางมะพร้ าว โดยมี
ชาวประมงรวมกลุม่ ไม่น้อยกว่า 80 ลา (จอดเรื อบริ เวณปากคลองจมูกโพรง แต่บางครัง้ มีปัญหาทรายปิ ดบริ เวณ
ปากคลอง จึงต้ องจอดบริ เวณชายฝั่งทะเล หรื อองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นได้ สนับสนุนการขุดร่ องน ้าปากคลอง)
บ้ านเกาะยาง จังหวัดสุราษฎร์ ธานี มีจานวนประชากร 134 ครั วเรื อน 364 คน เดิมชื่อหมู่บ้านคันธุลี
ต่อมามีการอพยพย้ ายถิ่นมาจากจังหวัดนครศรี ธรรมราชเพิ่มมากขึ ้น จึงแยกพื ้นที่ปกครองออกเป็ นหมู่ 1 บ้ าน
เกาะยาง และหมู่ 2 บ้ านคันธุลี ชุมชนบ้ านเกาะยางแบ่งเป็ น 3 คุ้ม ได้ แก่ คุ้มที่ 1 บริ เวณทิศเหนือของชุมชนตัง้
บ้ านเรื อนริ มชายฝั่งทะเล (ร้ อยละ 40) ส่วนใหญ่เป็ นคนที่อพยพย้ ายถิ่น และมีการถือครองที่ดิน คุ้มที่ 2 เป็ นชุมชน
ดั ้งเดิม (ร้ อยละ 20) อาศัยอยู่ทางทิศใต้ เลียบชายฝั่งทะเล ไม่มีการถือครองที่ดิน ตั ้งบ้ านเรื อนตั ้งแต่ถนนหลักของ
หมู่บ้านเลียบชายทะเลซึง่ เป็ นพื ้นที่หนังสือสาคัญที่หลวง (ไม่มีเอกสารสิทธิ์) โดยมีการตั ้งถิ่นฐานมานานกว่า 50
ปี และคุ้มที่ 3 เป็ นประกอบด้ วยคนดั ้งเดิมและคนอพยพย้ ายถิ่น (ร้ อยละ 40) ที่มาอาศัยอยู่ร่วมกัน เป็ นพื ้นที่ไม่
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ติดทะเล มีการถือครองที่ดิน สาหรั บลักษณะการประกอบอาชีพของสมาชิกในชุมชน คือเกษตรกรรม ร้ อยละ 70
ได้ แก่ สวนปาล์ม และสวนมะพร้ าว รองลงมาคือ อาชีพประมง (ร้ อยละ 30) ระบบสาธารณูปโภคในชุม ชนมี
ครบถ้ วน ยกเว้ นช่วงฤดูแล้ งของทุกปี จะขาดแคลนน ้าเพื่อการอุปโภคบริ โภค
2. รูปแบบการใช้ ประโยชน์ ทรัพยากรประมง
ลักษณะการใช้ ประโยชน์ทรัพยากรประมงของชาวประมงในพื ้นที่ศกึ ษา เป็ นดังนี ้
2.1 บ้ านหนองเสม็ด ตาบลบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีพื ้นที่จอดเรื อในคลองชะม่วงซึ่งอยู่
ทางทิศเหนือของหมู่บ้าน และมีป่าชายเลนโดยรอบบริ เวณคลองประมาณ 25 ไร่ ซึง่ เป็ นพื ้นที่ที่ชมุ ชนกาหนดเป็ น
เขตอนุรักษ์ และปลูกป่ าชายเลนเพิ่มเติม มีการกาหนดเขตที่ชัดเจนเพื่อป้องกันการบุกรุ ก ด้ านหน้ าชายฝั่งทะเลมี
เกาะทะลุ เกาะสิง ห์ และเกาะสัง ข์ ซึ่ง เป็ น พื น้ ที่ แ นวประการั ง ที่ ส วยงามและเป็ น แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วที่ ส าคั ญ
ชาวประมงบ้ านหนองเสม็ดจะทาการประมงบริ เวณชายฝั่งหน้ าชุมชน โดยเฉพาะบริ เวณทิศเหนือของเกาะทะลุจะ
เป็ นแหล่งทาประมงปูม้าที่สาคัญของชาวประมงพื ้นบ้ านอาเภอบางสะพานน้ อย และอาเภอบางสะพาน (Figure
1 A.) นอกจากนัน้ ชุม ชนบ้ านหนองเสม็ดกาหนดให้ พืน้ ที่ ชายฝั่ งหน้ าชุมชนเป็ นพืน้ ที่อนุรั กษ์ โดยการห้ ามทา
ประมงลอบปูพับได้ และสาหรับอวนลอยปูต้องมีขนาด 4 นิ ้วขึ ้นไป ชาวประมงที่จบั ปูขนาดเล็กจะต้ องปล่อ ยลงสู่
ธรรมชาติ หรื อถ้ าได้ ปไู ข่นอกกระดองจะมีการนาส่งธนาคารปูม้าซึง่ เป็ นของหมู่บ้านหนองเสม็ด ตาบลบางสะพาน
อาเภอบางสะพานน้ อย และหมู่ 5 บ้ านปากคลอง ตาบลแม่ราพึง อาเภอบางสะพาน

Figure 1 Fishing grounds of small-scale fishing communities
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ชาวประมงบ้ า นหนองเสม็ ด ส่ว นใหญ่ ท าประมงตลอดทัง้ ปี เ พราะเป็ น รายได้ ห ลัก ของครอบครั ว
เนื่องจากชาวประมงส่วนใหญ่ไม่มีกรรมสิทธิ์ในพื ้นที่ที่จะประกอบอาชีพเกษตรกรรม มีอาชีพเสริ มคือแรงงาน
รับจ้ าง รูปแบบเป็ นการทาประมงขนาดเล็ก ใช้ เรื อหางยาวขนาดความยาว 6-10 เมตร น ้าหนักบรรทุกน้ อยกว่า 5
ตันกรอส ทาประมงทั ้งในบริ เวณอ่าวบางสะพานน้ อยและอ่าวบางสะพาน ชาวประมงมีการใช้ เครื่ องมือทาการ
ประมง 2-3 เครื่ อ งมื อ ในรอบปี ทัง้ นี ข้ ึน้ กับ ลัก ษณะประชากรสัต ว์ น า้ ที่เ ข้ า มาอาศัย ในแหล่ง ท าการประมง
ประกอบด้ วย อวนจมปู (ร้ อยละ 90 ของชาวประมง) อวนกุ้งสามชั ้น (ร้ อยละ 20 ของชาวประมง) และอวนลอย
ปลาเห็ดโคน ปลากะบอก (ร้ อยละ 10 ของชาวประมง) แต่จะมีเครื่ องมือ ที่กาหนดขนาดตาอวนตามพระราช
กาหนดการประมง พุทธศักราช 2558 และที่แก้ ไขเพิ่มเติม ทาให้ ชาวประมงต้ องปรับเปลีย่ นเครื่ องมือไปทาประมง
อวนปูมากกว่าทุกปี (Table 1)
Table 1 Seasonal calendar of Nong Samed village, Prachuap Khiri Khan Province
May.
Season
Monsoons
Fishing gears
1. Crab gill net
Maximum (50-80 kg) range:
Minimum (3-5 kg) range:
2. Shrimp trammel net
Maximum (20-50 kg) range:
Minimum (2-3 kg) range:
3. Silver sillago net and Other
Maximum (40-50 kg) range:
Minimum (1-5 kg) range:

Jun.

Jul.

Aug. Sep.
rainy

Southwest

Oct.

Nov.

Dec.

Northeast

Jan.
Winter

Fab.

Mar. Apr.
summer
-

2.2 บ้ านราษฎร์ บารุ ง ตาบลบางมะพร้ าว จังหวัดชุมพร ทิศเหนือของหมู่บ้านติดคลองจมูกโพรงที่ใช้
สาหรับจอดเรื อประมง บริ เวณทะเลชายฝั่งมีกองหินใต้ ทะเลขนาดใหญ่กินพื ้นที่กว่า 500 ไร่ กองหินที่สาคัญได้ แก่
กองหินทุ่นกลางอ่าว กองหินดินสอ กองหินจมูกโพรง และกองหินปากน ้า กลุม่ ชาวประมงในตาบลบางมะพร้ าวใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรประมงเพื่อเป็ นอาหารและสร้ างรายได้ ในครั วเรื อน แหล่งทาการประมงส่วนใหญ่ซึ่งอยู่ใน
เขตพื ้นที่อ่าวมะพร้ าว (Figure 1 B.) มีทั ้งเรื อหางยาวขนาดเล็กและเรื อวางท้ องที่มีขนาดเรื อ ไม่เกิน 10 ตันกรอส
ความยาวเรื อประมาณ 8-15 เมตร เครื่ องมือประมงที่ชาวประมงใช้ มีหลายชนิดหมุนเวียนตามฤดูกาลของสัตว์ น ้า
(Table 2) เครื่ องมือหลักที่พบมากที่สดุ เทียบจากจานวนชาวประมง คือ อวนลอยปลาทู (ร้ อยละ 30) รองลงมา
คือ ลอบหมึกหอม (ร้ อยละ 30) อวนจมปู (ร้ อยละ 15) และอวนลอยปลาเห็ดโคน (ร้ อยละ 45) โดยชาวประมงเดิม
ทาประมงครอบหมึกกล้ วย แต่ตามข้ อกฎหมายพระราชกาหนดการประมง พุทธศักราช 2558 และ ฉบับแก้ ไ ข
เพิ่ม เติม ที่กาหนดให้ ทาประมงห่างจากชายฝั่ งทะเล (3 ไมล์ทะเล) รวมทัง้ ปริ ม าณหมึก กล้ วยที่เคยอาศัยแนว
ชายฝั่งและตามแนวกองหินลดปริ มาณลง ส่งผลให้ ชาวประมงบางส่วนต้ องปรับเปลี่ยนเครื่ องมือไปทาประมงอวน
ปูเพิ่มมากขึ ้นอีกเท่าตัว โดยมีแรงจูงใจด้ านราคาปูที่สงู ขึ ้นมากเป็ นส่วนสนับสนุน (เดิมราคาปูม้า 100-150 บาท/
กิโลกรัม ปรับเป็ น 200-250 บาท/กิโลกรัม)
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Table 2 Seasonal calendar of Rad Bumrung village, Chumphon Province
May.
Season
Monsoons
Fishing gears
1. Crab gill net
Maximum (30-40 kg) range:
Minimum (1-2 kg) range:
2. Indo-Pacific mackerel gill net
Maximum (40-50 kg) range:
Minimum (0-3 kg) range:
3. Squid trap
Maximum (70-100 kg) range:
Minimum (10-15 kg) range:
4. Silver sillago gill net
Maximum (40-50 kg) range:
Minimum (3-8 kg) range:

Jun.

Jul.

Aug.
Sep.
Rainy

Oct.

Southwest

Nov.

Dec.

Jan.
winter

Fab.

Northeast

Mar.
Apr.
summer
Empty space

2.3 บ้ านเกาะยาง ตาบลคันธุลี จังหวัดสุราษฎร์ ธานี ทิศเหนือของชุมชนติดปากคลองพานคอด และทิศ
ใต้ ติดปากคลองคันธุลีที่ใช้ ในการจอดเรื อประมง ชาวบ้ านมีการนาทรัพยากรประมงมาใช้ ประโยชน์ทั ้งเป็ นแหล่ง
อาหารและแหล่งรายได้ ชาวบ้ านเกาะยางเป็ นประมงขนาดเล็ก พืน้ ที่ทาประมงอยู่หน้ าบ้ าน (Figure 1 D.)
ลักษณะเรื อ ในหมู่บ้านส่วนใหญ่ เป็ นเรื อหางยาวขนาด 6-10 เมตร นา้ หนัก บรรทุก ไม่เกิน 5 ตันกรอส มีเพียง
ชาวประมงส่วนน้ อยที่ใช้ เรื อไฟเบอร์ ขนาดเล็ก (ร้ อยละ 10) ชาวประมงใช้ เครื่ องมือ 2-3 ชนิดในรอบปี ขึ ้นกับสัตว์
น ้าที่ปรากฎ (Table 3) เครื่ องมือประมงหลักที่ชาวประมงใช้ คือ อวนจมปู (ร้ อยละ 90) รองลงมา คือ ลอบปูม้า
แบบพับได้ (ร้ อยละ 40) ลอบหมึกหอม (ร้ อยละ 30) และ ลอบหมึกสาย (ร้ อยละ 5) อนึง่ อวนจมปูเป็ นเครื่ องมือที่
ชาวบ้ านใช้ กันมาแต่เดิม อย่างไรก็ตามในช่วง 2-3 ปี ที่ผ่านมามีแนวโน้ มที่จะใช้ ลอบหมึกสายมากขึ ้น เนื่องจาก
ปริ มาณการจับปูม้าลดลงอย่างมาก
Table 3 Seasonal calendar of Koh Yang village, Surat Thani Province
May.
Season
Monsoons
Fishing gears
1. Crab gill net
Maximum (50-70 kg) range:
Minimum (0-5 kg) range:
2. Collapsible crab trap
Maximum (30-50 kg) range:
Minimum (3-8 kg) range:
3. Squid trap
Maximum (100-120 kg) range:
Minimum (10-15 kg) range:
4. Octopus trap
Maximum (120-150 kg) range:
Minimum (15-20 kg) range:

Jun.

Jul.

Aug.
Sep.
rainy

Southwest

Oct.

Nov.

Dec.

Northeast
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summer
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การดารงชีพของประมงพื ้นบ้ านต้ อ งพึ่งพิงทรั พยากรสัตว์ น ้าซึ่งเป็ นแหล่งที่มาของอาหารและรายได้
โดยแต่ละพื ้นที่มีการใช้ ประโยชน์จากสัตว์ น ้าที่แตกต่างกัน ตามลักษณะของพืน้ ที่และฤดูกาล บ้ านหนองเสม็ด
และบ้ านเกาะยางมีการใช้ ประโยชน์จากปูม้าเป็ นหลักด้ วยสภาพพื ้นที่ ทางทะเลที่เอื ้อกับการเป็ นแหล่งที่อยู่อาศัย
ของปูม้ า แตกต่างจากชาวประมงในบ้ านราษฎร์ บารุ งที่ส่วนใหญ่ ทาการประมงอวนลอยปลาและหมึก หอม
เนื่องจากพื ้นที่ชายฝั่งหน้ าบ้ านและใกล้ เคียงเป็ นกองหิน ข้ อน่าสังเกต คือ ผลจากการประกาศกฎหมายห้ ามใช้
เครื่ องมือประมงบางประเภท เช่น อวนปลาหลังเขียว ปลาอกแร ทาให้ ชาวประมงที่มีเครื่ องมือที่ถกู ควบคุม หันมา
ทาประมงปูม้าเพิ่มมากขึ ้น ส่งผลให้ ทรัพยากรปูม้าแนวโน้ มลดลงมาก รวมทั ้งปัญหาของคุณภาพน ้าชายฝั่งมีการ
เปลีย่ นแปลงบ่อยครั ง้ ขึ ้น แต่ในทางกลับกันบ้ านบ้ านราษฎร์ บารุง หรื อชุมชนจมูกโพรงกลางอ่าวมีการปรับเปลี่ยน
เครื่ องมือจากครอบหมึกกล้ วย (ปั่ นไฟ) เป็ นการทาประมอวนปูเพิ่มขึ ้นในรู ปแบบของการร่ วมลงแรงประมง คือ
เจ้ าของเรื อมีอวนจมปู 40 ผืน และผู้ร่วมทาประมง 2 ราย มีอวนจมปู 20 ผืน/คน (ลูกน้ องไม่มีการจ่ายค่าแรง แต่
ใช้ เรื อ ร่ วม และใช้ แรงงานในการทิง้ อวนและกู้อ วนร่ วม) รวมเรื อ 1 ลา มีอ วนจมปู 80 ผืน ทัง้ นีเ้ พื่อ การลด
ค่าใช้ จ่ายทั ้งในส่วนของค่าน ้ามันและค่าแรงงานในการออกไปทาการประมง 1 เที่ยว
3. สถานการณ์ ปัญหา ความเปราะบาง และแนวทางการขับเคลื่อนการดารงชีพอย่ างยั่งยืนของชุมชน
ประมงพืน้ บ้ าน
ผลจากการดารงชีพของชาวประมงพื ้นบ้ านที่พึ่งพิงทรั พยากรประมงชายฝั่ งเป็ นหลัก ชุม ชนประมง
พื ้นบ้ านจึงมีความเสี่ยงที่จะได้ รับผลกระทบได้ ง่ายเมื่อเกิดปั ญหากับทรัพยากรประมงชายฝั่ง สภาพปั ญหา การ
แก้ ไขปัญหาและการขับเคลือ่ นเพื่อการดารงชีพของแต่ละชุมชน มีดงั นี ้
3.1 บ้ านหนองเสม็ด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ การเปลี่ยนแปลงของทรั พยากรที่มีแนวโน้ มลดลงเป็ น
ปัญหาหลักที่ทาให้ รายได้ ลดลง ปัญหารองลงมา คือ การประกาศพื ้นที่เกาะทะลุเป็ นเขตอุทยาน ทาให้ ชาวประมง
ไม่สามารถเข้ าไปทาประมงในพื ้นที่ดังกล่าวได้ เพื่อลดปั ญหาและผลกระทบที่เกิดจากการลดลงของทรั พยากร
สัตว์น ้า บ้ านหนองเสม็ดที่พึ่งพิงทรั พยากรปูม้าเป็ นหลัก คือ การให้ ความสาคัญกับการฟื ้นฟูทรั พยากรปูม้ า โดย
การตั ้งกลุ่มธนาคารปูม้า และมีการตั ้งกฎกติการ่ วมกัน เช่น การห้ ามทาประมงลอบปูม้า อวนจมปูที่ใช้ ต้องมีตา
อวน 4 นิ ้ว การสร้ างความร่ วมมือในการบริ จาคแม่ปไู ข่นอกกระดองให้ กบั ธนาคารปูม้า เป็ นต้ น อย่างไรก็ตาม การ
พึ่งพิงทรั พยากรปูม้าเพียงอย่างเดียวจะทาให้ เกิดความเสี่ยงสูงขึ ้น ดังนั ้นชาวประมงบ้ านหนองเสม็ดจึงส่งเสริ ม
กิจกรรมการอนุรักษ์ อื่น ๆ เพื่อให้ ทรั พยากรหน้ าบ้ านเกิดความสมบูรณ์ไม่ว่าจะเป็ นกิจกรรมทิ ้งซั ้ง การสร้ างบ้ าน
ปลา การอนุรักษ์ ป่าชายเลนและสร้ างจิตสานึกในกับเยาวชนในท้ องถิ่น ให้ ร้ ูรักษ์ บ้านเกิด เป็ นต้ น การพัฒนาของ
ชุมชนประมงพื ้นบ้ านมีการดาเนินการที่ต่อเนื่องมากกว่า 20 ปี ชุมชนมีความเข้ าใจและรับรู้การทางานของภาครัฐ
การพัฒนาของบ้ านหนองเสม็ดมีเงินทุนในการช่วยเหลือชาวประมงพื ้นบ้ านหากเกิดเหตุที่ไม่คาดคิด และกองทุน
ในการกู้ยืมเพื่อประกอบอาชีพอีกด้ วย บ้ านหนองเสม็ดอยู่ในเครื อข่ายประมงพื ้นบ้ านอ่าวบางสะพานน้ อยมีการ
ร่ วมกิจกรรมการอนุรักษ์ และฟื น้ ฟูทรั พยากรชายฝั่งทะเล รวมถึงการเป็ นปากเสียงให้ กบั ชาวประมงพื ้นบ้ านผ่าน
ผู้นาชุมชนในการมีส่วนร่ วมกาหนดทิศทางของนโยบายและมาตรการของภาครั ฐ ในการสร้ างความยั่งยืนให้ กบั
ทรัพยากรชายฝั่งทะเล
3.2 บ้ านราษฎร์ บารุ ง ปั ญหาหลัก คือ ปั ญหาทรั พยากรสัตว์น ้าลดลง จนทาให้ ชาวประมงพื ้นบ้ านทา
มาหากินลาบาก บางครั วเรื อนต้ องเลิกทาประมง เพราะทาไปมีแต่ขาดทุนและสร้ างหนี ้เพิ่มขึ ้น ปั ญหารองลงมา
593

สาขาประมง

การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 56

คือความขัดแย้ งกับประมงพาณิชย์ที่เข้ ามาทาประมงในเขตชายฝั่ง โดยเฉพาะกลุม่ เรื ออวนล้ อม และเรื ออวนลาก
ส่วนปั ญหาอื่น ๆ ได้ แก่ การแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศ การเคลื่ อนตัวของหาดทรายที่มาปิ ดปากคลอง แนว
ทางการดารงชีพอย่างยั่งยืนของบ้ านราษฎร์ บารุ ง คือ การสร้ างความหลากหลายในการสร้ างรายได้ ในชุม ชน
เนื่องจากชาวประมงพื ้นบ้ านมีการดารงชีพที่พงึ่ พิงทรัพยากรชายฝั่งทะเลเพียงอย่างเดียว ผลกระทบที่เกิดขึ ้นจึง
ส่งผลโดยต่อ ชาวประมงพืน้ บ้ าน เมื่อ เกิดปั ญ หากับทรั พยากรประมงชายฝั่ ง การสร้ างภูมิค้ ุมกันตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียงจึงมีความสาคัญในรูปของกองทุนสาหรับชาวประมงพื ้นบ้ าน เพื่อช่วยเหลือในด้ านต่าง ๆ เมื่อ
ถึงคราวจาเป็ น พร้ อมทั ้งสร้ างอาชีพเสริ มอื่น ๆ ให้ คนในชุมชนเพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ ้น ส่วนในท้ องถิ่นยังมี
เครื อข่ายที่สร้ างความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนนั ้นคือ เครื อข่ายชุมชนประมงต้ นแบบอ่าวบางมะพร้ าว การสนับสนุน
จากรั ฐที่มีเป้าหมายให้ ชาวประมงมีเงินในการสร้ างทางเลือกของอาชีพ เงินช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุไม่คาดคิดขึ ้น
และสร้ างระบบการจัดการประมงชายฝั่งด้ วยชาวประมงพื ้นบ้ านเอง รวมถึงการมีส่วนร่ วมที่จะอนุรักษ์ และฟื น้ ฟู
ทรั พยากรประมงชายฝั่งให้ เกิดความยั่งยืน และตระหนักถึงความสาคัญของทรั พยากรในบริ เวณชุมชนชายฝั่ ง
รู ปแบบการดาเนินงานคือการจัดทาธนาคารปู การจัดทาซั ้งเพื่อรวมฝูงปลา ทาให้ ชาวประมงสามารถตกปลา
อินทรี ย์ในซั ้ง การจัดทาแปลงหอยแมลงภู่เพื่อใช้ ประโยชน์ในกิจกรรมส่วนรวม ซึ่งผลที่ได้ คือการจับปลาดุกทะเล
ในแปลงหอย แต่ด้วยข้ อจากัดที่ชมุ ชนเกิดปัญหา คือ การได้ รับการสนับสนุนทางการเงินส่งผลให้ หนี ้ภาคครัวเรื อน
เพิ่มมากขึ ้น และปริ มาณผลผลิตที่ไ ด้ จากกการทาประมงลดลง แต่ราคาสัตว์น ้าต่อหน่วยมีการเพิ่ม สูงขึน้ การ
ปรับเปลีย่ นในช่วง 1-2 ปี ที่ผ่านมา คือ การรับจ้ างทั ้งด้ านเกษตรกรรรม และการหันไปประกอบอาชีพอื่น แต่ในช่วง
ปลายปี พ.ศ. 2560 สถานการณ์การทาประมงมีแนวโน้ มดีขึ ้น ชาวประมงเข้ าใจต่อสถานการณ์ ที่ไม่แน่นอน และ
ไม่สามารถคาดการณ์ได้ ทางเลือกของชุมชนคือการร่ วมกันฟื ้นฟูแหล่งทาการประมง การรรวมกลุม่ ในการต่อรอง
แหล่งทาการประมงชายฝั่งทะเลระหว่างเรื อพื ้นบ้ านและเรื อประมงพาณิชย์ โดยการใช้ ความร่ วมมือในรู ปองค์กร
ประมงท้ องถิ่นที่มีสมาชิกประมงพื ้นบ้ านในกลุ่มตาบลบางมะพร้ าว มีการจัดการด้ านหนี ้สินภาคครั วเรื อน และ
การเล่นการพนันให้ ลดลงอย่างชัดเจน รวมทั ้งการกาหนดแนวทางเพื่อการจาหน่ายสัตว์น ้าไปสู่แหล่งผู้บริ โ ภค
โดยตรง ได้ แก่ ร้ านอาหาร การจาหน่ายให้ แก่นักท่องเที่ยว และการจาหน่ายให้ ผ้ บู ริ โภคโดยตรง เพื่อลดช่องว่าง
ทางการตลาด (ไม่ผ่านแพ/หรื อพ่อค้ าคนกลาง) อันจะเป็ นการเพิ่มขึ ้นของราคาสัตว์น ้าให้ แก่ชาวประมง
3.3 บ้ านเกาะยาง ปัญหาหลัก คือ การลดลงของทรัพยากรประมงเช่นกัน และปัญหานี ้ยังถูกสนับสนุน
ให้ เพิ่มความรุนแรงมากขึ ้นจากปัญหาการบุกรุกพื ้นที่ชายฝั่งเพื่อการสร้ างพี่พกั สาหรับการท่องเที่ยว ทาให้ เกิดการ
กัดเซาะชายฝั่ง แนวทรายเปลีย่ นทิศทาง ส่งผลกระทบต่อพื ้นที่อยู่อาศัยและแหล่งอนุบาลสัตว์น ้าวัยอ่อน ปริ มาณ
สัตว์ นา้ ที่ จับได้ ลดลงขณะที่ต้นทุนในการทาประมงเพิ่มสูงขึน้ ประกอบกับปั ญหาการเปลี่ยนแปลงของสภาพ
อากาศ ฤดูกาลคลาดเคลื่ อ นและแปรปรวนยากต่อ การคาดเดา รวมถึงปั ญ หานโยบายการพัฒนาชนบทของ
ภาครัฐ ไม่สอดคล้ องกับสภาพชุมชนและคนในชุมชน โครงการในชุมชนจึงทาได้ ในช่วงแรกและเลิกทาเพราะขาด
ความรู้ ในการบริ หารจัดการ งบประมาณ รวมถึงการไม่ติดตามผลงานของภาครั ฐหลังจากโครงการเกิ ด ขึน้
ชาวบ้ านเกาะยางจาเป็ นที่ต้องหาแนวทางที่จะสร้ างภูมิค้ ุมกันให้ กับตัวเองโดยการทาให้ ทรัพยากรประมงเพิ่ม ขึ ้น
ส่วนหนึ่งอาศัยความช่วยเหลือจากภาครั ฐในรู ปแบบของโครงการต่าง ๆ เน้ นการมีส่วนร่ วมของชุมชนในการ
จัดการทรัพยากรประมงชายฝั่ง เช่น โครงการธนาคารปูไข่ การปลูกปะการัง การทิ ้งซั ้ง นอกจากนี ้ ชาวบ้ านเกาะ
ยางให้ ความส าคัญ กับ การออม ผ่านกลุ่ม ออมทรั พย์ สัจจะที่มี ค วามเข้ ม แข็ ง เพื่อ รองรั บกับความเสี่ย งหรื อ
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เหตุการณ์ ที่ไม่คาดคิดในอนาคต สาหรั บทุนทางสังคมที่ช่วยสนับสนุนการทากิจกรรม คือ เครื อข่ายอนุรักษ์ และ
ฟื ้นฟูทรั พยากรประมงตาบลคันธุลี ซึ่งเกิดจากความร่ วมมือของหมู่บ้านชายฝั่งทะเล 4 หมู่บ้าน คือ หมู่ 1 หมู่ 2
หมู่ 6 และหมู่ 11
ปั ญ หาที่ ชุม ชนประมงพื น้ บ้ า นทัง้ 3 พื น้ ที่ ป ระสบเหมื อ นกัน คื อ การลดลงของทรั พ ยากรประมง
โดยเฉพาะทรัพยากรปูม้าซึง่ เป็ นทรัพยากรประมงหลัก และทรัพยากรหมึกกล้ วยที่พบในทุกพื ้นที่ ปัญหาการลดลง
ของทรั พยากรส่งผลต่อรายได้ ในการดารงชีพของชาวประมงและ แต่ละชุมชนจึงได้ มีการแก้ ไขปั ญหาเพื่อหาทาง
ออกในลักษณะของการจัดกิจกรรมอนุรักษ์ โดยสร้ างการมีสว่ นร่ วมของชุมชน เช่น การทาธนาคารปูม้า การจัดตั ้ง
กฎกติกาในการใช้ ประโยชน์สตั ว์น ้า เช่น การห้ ามใช้ ลอบปูม้าพับได้ แต่ใช้ อวนจมปูขนาดตาอวน 4 นิ ้วขึ ้นไป ทั ้งนี ้
สอดคล้ องกับข้ อกฎหมายที่รัฐกาหนด นอกจากนั ้นการสร้ างเครื อข่ายระหว่างชุมชน เพื่อแก้ ปัญหาที่มีระดับใหญ่
ขึน้ เช่ น ปั ญ หาเรื อ ประมงพาณิ ช ย์ เ ข้ า มาท าประมงในพื น้ ที่ ช ายฝั่ ง ส าหรั บ ปั ญ หาที่ เ กิ ด จากการก าหนด
กฎระเบียบของภาครัฐ โดยเฉพาะข้ อจากัดของชาวประมงพื ้นบ้ านในการรับรู้ ข้ อมูลข่าวสาร นอกจากนั ้นความรู้
ความเข้ าใจต่อบทบาทหน้ าที่ขององค์กรชุมชนประมงท้ องถิ่นและคณะกรรมการประมงประจาจังหวัด ยังคงเป็ น
ข้ อจากัด การเพิ่มความรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้ าที่ ข้ อกฎหมายที่กาหนด และการร่ วมกันในสังคมประมงทีจ่ ะช่วยให้
เกิดการดูแลและแก้ ไขปัญหาการประมงในระดับท้ องถิ่น เพื่อให้ ชาวประมงสามารถดารงชีพได้ อย่างยัง่ ยืน

สรุปผลและข้ อเสนอแนะ
ชุมชนประมงพื ้นบ้ านในพื ้นที่ บ้านหนองเสม็ด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ บ้ านราษฎร์ บารุง จังหวัดชุมพร
และบ้ านเกาะยาง จังหวัดสุราษฎร์ ธานี ซึง่ เป็ นพื ้นที่อ่าวไทยตอนกลางทีม่ ีการพึ่งพิงทรัพยากรประมงในการดารง
ชีพทั ้งเพื่อเป็ นแหล่งอาหารและสร้ างรายได้ ทรัพยากรประมงหลัก คือ ปูม้า (กาลังจะกระทบจากการเพิ่มจานวน
ชาวประมงที่ใช้ เครื่ องมืออวนจมปูม้า) และหมึกกล้ วย (ลดลงในช่วง 1-2 ที่ผ่านมา ทาให้ ลดการลงแรงประมงใน
การทาประมงอวนครอบหมึกปั น้ ไฟ รวมทั ้งการกาหนดของกฎหมายใหม่) เพิ่มข้ อบังคับในเครื่ องมือบางประเภท
เช่น ลอบปูม้ากาหนดขนาดตาอวนโดยรอบของลอบ อวนลอยที่กาหนดขนาดตาอวน ชุมชนใช้ ประโยชน์ปมู ้ ามาก
คือ ชุมชนบ้ านหนองเสม็ดและชุมชนบ้ านเกาะยาง และชุมชนบ้ านราษฎร์ บารุ งใช้ ประโยชน์ กลุ่มปลาและหมึก
กล้ วย ปั จจุบันเริ่ ม ทาประมงปูม้าเพิ่มมากขึ ้น ปั ญ หาเหล่านี ้ เกิดจากความไม่แน่นอนของทรั พยากร การไม่มี
เอกสารสิทธิ์เพื่อเป็ นที่อยู่อาศัยและการประกอบอาชีพ ปั ญ หาที่เกิดจาก พ.ร.ก. 2558 คือ การห้ ามเครื่ องมือ
ประมงบางชนิดที่มีขนาดตาเล็กกว่า 2.5 เซนติเมตร เช่น อวนลอยปลาอกแร อวนลอยปลาหลังเขียว ส่งผลให้
ทางเลือกทางอาชีพและการใช้ เครื่ องมือประมงลดลง ผลที่ชาวประมงดูแลและจัดทาธนาคารปูม้า ทาให้ การคงอยู่
ของทรัพยากรเกิดมากขึ ้น แต่ในขณะเดียวกันชาวประมงจากกลุม่ เครื่ องมืออื่นเริ่ ม สนใจและเพิ่มเครื่ องมืออวนจม
ปูมากขึ ้น ทาให้ ปริ มาณปูม้าลดลงอย่างรวดเร็ ว ดังนั ้นการกาหนดทิศทางและการแก้ ไขปั ญหาการดารงชีพของ
ชุมชนจึงต้ องหันกลับมาพึ่งพิงตนเองในการคิด ทา และแก้ ปัญหา ภายในชุมชน แนวทางที่เหมาะสมคือการรับรู้
สถานการณ์ได้ ทนั ท่วงที การวิเคราะห์ร่วมกันของกลุม่ ชาวประมงในการปรั บเปลีย่ นและควบคุมการทาประมงให้
อยู่ในรูปของการจัดการร่ วม ภายใต้ หลักวิชาการและความรู้ของชาวประมง ซึง่ ช่องทางการสร้ างการมีส่วนร่ วมที่
เป็ นรู ปธรรม คือ การจัดตั ้งองค์กรชุมชนประมงท้ องถิ่น การเข้ าไปเป็ นตัวแทนของคณะกรรมการประมงประจา
จังหวัด แม้ ปัจจุบนั ความรู้ความเข้ าใจในบทบาทหน้ าที่ยังเป็ นช่องว่างอยู่บ้าง แต่สิ่งที่เห็นชัดเจน คือ ชาวประมง
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พร้ อมจะเข้ าไปร่ วมขับเคลือ่ นและดูแลรักษา ฟื น้ ฟูทรัพยากรประมงและสิง่ แวดล้ อมเพิ่มมากขึ ้น โดยไม่จาเป็ นต้ อง
รองบประมาณของรั ฐอย่างที่เคยเกิดขึน้ ในอดีต แนวทางหนึ่งที่จะช่วยสนับสนุนทุนทางสังคมของชาวประมง
พื ้นบ้ านให้ มีความเข้ มแข็ง คือ การร่ วมกันกระตุ้นหรื อผลักดันให้ ทุกคนรั บรู้ ทั ้งหลักคิด และการทางานร่ วม การ
เสริ มสร้ างผู้นาในชุมชน การสะท้ อนปั ญหาที่เกิดขึ ้นได้ โดยยึดหลักทรัพยากรเป็ นหลักมากกว่ายึดประโยชน์แห่ง
ตน ข้ อจากัดที่ชาวประมงกังวลใจ คือ ข้ อจากัดในการกาหนดด้ านการตลาด ที่จะส่งผลต่อรายได้ ของชาวประมง
ความเปราะบางของวิถีการดารงชีพที่ต้องพึ่งพาธรรมชาติที่มีความไม่แน่นอนเพิ่มมากขึ ้นจากการเปลี่ยนแปลง
ด้ า นสิ่ง แวดล้ อ ม แต่ ห ากชุม ชนรั บ รู้ และเริ่ ม ค้ น หาทางเลือ กในการสร้ างความยั่ง ยื น ให้ เ กิ ด ขึน้ ให้ กับอาชีพ
ชาวประมง จะส่งผลให้ การดารงชีพของชาวประมงยัง่ ยืนและเกิดประสิทธิภาพต่อไป
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อัตราการจับ และองค์ ประกอบของสัตว์ นา้ ตามฤดูกาล
จากการทาประมงอวนครอบปลากะตักบริเวณชายฝั่ ง จังหวัดนราธิวาส
Seasonal Catch Rate and Species Compositions of Anchovy Falling Net Fishery
According to Around the Coastal Area of Narathiwat Province
ปั ทมา เจะมะ1* อนุกรณ์ บุตรสันติ์1 และ เมธี แก้ วเนิน2
Pattama Cha-ma1*, Anukorn Boutson1 and Methee Kaewnern2

บทคัดย่ อ
อวนครอบปลากะตัก เป็ นเครื่ อ งมื อ ประมงหนึ่ งที่ ส าคัญ ของจังหวัด นราธิ ว าส การศึก ษาครั ง้ นี ม้ ี
วัตถุประสงค์เพื่อหาชนิด อัตราการจับ และองค์ประกอบของสัตว์น ้าจากอวนครอบฯ ชายฝั่ งนราธิวาสในฤดูต่างๆ
โดยสารวจลงเรื อร่ วมกับชาวประมง 1 คน ในเดือน เมษายน (ฤดูร้อน) สิงหาคม (ฤดูฝน) พฤศจิกายน (ฤดูหนาว)
2559 เก็บ ข้ อมูล ผลการจับ เดือนละ3ครั ง้ พบจ านวนสัตว์ นา้ ทัง้ หมด 14 ชนิ ด เป็ นปลากะตัก 5 ชนิ ด มีอัตรา
การจั บ เฉลี่ ย ในเดื อ นเมษายน. สิ ง หาคม และ พฤศจิ ก ายน เป็ น 1,636.6, 1,511.6 และ 2,076.7 กก./วัน
ตามลาดับ องค์ประกอบของสัตว์น ้าก็แตกต่างกันตามฤดู พบกลุ่มปลากะตักเฉลี่ยร้ อยละ 94.7โดยน ้าหนัก ชนิดที่
พบมากสุดคือ Encrasicholina heteroloba ร้ อยละ 55.2 รองลงมาคือ E. Punctifer และ E.devisi ร้ อยละ 30.1
และ4.3 ตามลาดับ พบสัตว์น ้าอื่นๆร้ อยละ 5.3 ชนิด พบมากสุดคือ Sardinella sp.และ Selaroides leptolepis
ร้ อยละ1.4และ1.2ผลการศึกษานี ้พบองค์ประกอบสัตว์น ้าอื่นๆในทุกฤดูเพียงเล็กน้ อยและมีการนาไปใช้ ประโยชน์
แสดงให้ เห็นว่าอวนครอบปลากะตักที่ใช้ แสงไฟล่อไม่ทาทาลายสัตว์น ้าวัยอ่อนมากนักอย่างที่เป็ นที่โจษจัน

ABSTRACT
Anchovy falling net is an importance fishing gear in Narathiwat province. This study aimed to
find out the catch species, catch rate and compositions from the gear around Narathiwat coastal by
onboard surveys with a fisherman. The data were collected in April (summer), August (rainy) and
November (winter) 2016, tree time/month Fourteen species were found in total, 5 species were
anchovy. Average catch rates in April, August and November were 1,673.6, 1,511.6 and 2,076.7
kg/day respectively. The catch compositions were also different according to the season. The
anchovies were composed average of 94.7% by weight which the Encrasicholina heteroloba was the
highest, composed of 55.2%. E. punctifer and E. devisi were the 2nd and 3rd, composed of 30.1, 4.3
respectively. The other species were found of 5.3 % which Sardinella sp. and Selaroides leptolepis
were dominant, composed of 1.4 and 1.2 respectively. These results showed that anchovy falling net
did not much destroy the other economic important aquatic species since those were little composed
in every season and utilized.
Key Words: anchovy, catch, catch compositions, falling net, season
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คานา
อวนครอบปลากะตัก (Anchovy falling net) หรื ออวนมุ้งปลากะตัก เป็ นเครื่ องมือ ประมงที่ มีลกั ษณะ
เหมื อ นอวนครอบหมึก แต่ ใช้ อ วนขนาดตาเล็ ก กว่า รวมทัง้ ปรั บ ปรุ งไฟหรี่ ให้ เป็ นแบบรวมกลุ่ม และเทคนิ ค
การหรี่ ไฟใหม่ ต่างจากการหรี่ ไฟไดหมึก ได้ เริ่ มใช้ กนั มากขึ ้นเนื่องจากจับปลากะตักได้ ผลดี (กรมประมง, 2540)
ปลากะตัก เป็ นทรั พ ยากรปลาผิ วน า้ ขนาดเล็ก เป็ นปลาทะเลชนิ ดหนึ่งที่ จัดอยู่ในวงศ์ Engraulidae
มีความสาคัญทางเศรษฐกิจของประเทศไทย มีชื่อเรี ยกตามท้ องถิ่น เช่น ปลาไส้ ตนั หัวอ่อน กล้ วย เก๋ย มะลิ ไม่ไผ่
จิง้ จัง้ ยิ่ งเกี๊ยะ สายไหม ข้ าวสาร บูร่า เป็ นต้ น สาหรับปลากะตั กขนาดเล็กนิยมเรี ยกว่า ปลาข้ าวสาร หรื อปลา
สายไหม กินแพลงก์ตอนพืช และสัตว์เป็ นอาหาร อาศัยอยู่ผิวน ้าเป็ นปลาที่รวมกันเป็ นฝูงโดยพบเป็ นจานวนมาก
ระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงตุลาคมของทุกปี พฤติกรรมการรวมฝูงของปลากะตักอยู่ที่ช่วงเวลา 03.00-05.00 น.
จะมีการวางไข่ได้ ตลอดปี (ศูนย์พฒ
ั นาประมงทะเลชายฝั่ งอันดามัน, 2539)
ในอดีตตังแต่
้ ปี พ.ศ. 2512 มีความต้ องการปลากะตักเพิ่มมากขึน้ ทาให้ ในปี พ.ศ. 2517 ชาวประมงจึง
พยายามพัฒนาเครื่ องมือ และวิธีการจับปลากะตักแบบใช้ แสงไฟล่อ เนื่องจากปลาผิวน ้าหลายชนิดชอบแสงไฟ
ทาให้ สามารถจับฝูงปลาได้ ดี ต่อมาในปี พ.ศ. 2524 มีการขยายตัวอย่างรวดเร็ วของอุตสาหกรรมนา้ ปลา ทาให้
ความต้ องการวัตถุดิบโดยเฉพาะปลากะตักมีมากขึ ้น เนื่องจากปลากะตักเป็ นปลาที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูง
มาก ย่ อ ยง่าย และเป็ นที่ ต้อ งการของผู้ บ ริ โภค ชาวประมงจึ งได้ มี ก ารพัฒ นาวิ ธี ก ารประมงปลากะตัก ให้ มี
ประสิทธิภาพมากขึ ้นโดยการขยายขนาดเรื อ ความยาวอวน ใช้ แสงไฟล่อ พร้ อมทังติ
้ ดตังอุ
้ ปกรณ์ หาฝูงปลา เช่น
เอคโค ซาวเดอร์ และโซน่าร์ ทาให้ ชาวประมงสามารถทาการประมงห่างฝั่ งมากขึ ้น และสามารถเคลื่อนย้ ายเรื อไป
ทาการประมงในเขตจังหวัดอื่นๆ ตามฤดูของลมมรสุม(กองประมงทะเล, 2542)
ปลากะตักเป็ นปลาเศรษฐกิจที่ทารายได้ ให้ กบั ประเทศเป็ นอย่างมาก จึงมีการนาปลาชนิดนีม้ าใช้ เป็ น
วัตถุดิบอย่างดีในการทานา้ ปลา น ้าบูดู และปลาป่ น ปลาต้ มแห้ ง เป็ นต้ น ปั จจุบนั ความต้ องการปลากะตักเพิ่ม
มากขึน้ เนื่องจากมีการส่งออกผลิตภัณฑ์ นา้ ปลา และปลากะตักต้ มตากแห้ งไปต่างประเทศ ประกอบกับตลาด
ภายในประเทศก็มีความต้ องการมากขึ ้น แต่สงั เกตได้ วา่ ปริ มาณการจับปลากะตักในประเทศไทยลดลงทุกปี ตังแต่
้
ปี 2552-2557 เท่ า กั บ 144,732, 138,643, 142,834, 129,382, 116,710 แ ล ะ 97,865 ตั น ต า ม ล า ดั บ
(สถิติประมง, 2557)
ในช่วงหลายปี ที่ผ่านมาการประมงปลากะตักเกิดปั ญหาเกี่ยวกับการจับสัตว์น ้าเกินขนาด การประมงผิด
กฎหมาย การใช้ เครื่ องมือแบบทาลายล้ าง และการใช้ เครื่ องกาเนิดไฟฟ้าในการจับปลา การจับปลาวิธีเหล่านี ้ได้
ทาลายทรัพยากรธรรมชาติ เนื่องจากไม่เพียงแค่ลอ่ ฝูงปลากะตักเพียงอย่างเดียว แต่จะมีสตั ว์น ้าเศรษฐกิจวัยอ่อน
ชนิดอื่นติดมากับอวนด้ วย
การศึก ษาครั ง้ นี จ้ ึ ง มี วัต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ ท าให้ ท ราบถึ ง อัต ราการจับ และองค์ ป ระกอบของสัต ว์ น า้
จากแหล่งประมงบริ เวณชายฝั่ งนราธิ วาสในฤดูต่างๆ โดยคาดหวังจะเป็ นข้ อมูล และเป็ นการศึกษาเบื อ้ งต้ น
ก่อให้ เกิดประโยชน์แก่หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้ อง เช่น กรมประมง เพื่อนาผลการศึกษา หรื อผลงานวิจยั ที่ได้ ไป
พิ จารณา ปรั บ ปรุ ง หาแนวทางในการแก้ ปั ญ หา และก าหนดหลัก เกณฑ์ ในด้ านการประมง และการจัด การ
ตลอดจนเป็ นแนวทางในการพั ฒ นาเครื่ อ งมื อ ประมงชนิ ด นี ้ เพื่ อ ให้ เกิ ด ประโยชน์ สู ง สุ ด และยั่ ง ยื น แก่
ทรั พยากรธรรมชาติทางทะเลของไทยต่อไปในอนาคต ทัง้ นีอ้ วนครอบปลากะตักเป็ นเครื่ องมือหนี่งที่ได้ รับการ
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โจษจัน และมักถูกกล่าวหาอยู่เสมอว่าเป็ นเครื่ องมือประมงที่ทาลายสัตว์น ้าวัยอ่อน ส่วนหนึง่ ของการศึกษาครัง้ นี ้
เพื่อพิสจู น์วา่ เรื่ องดังกล่าวเป็ นจริ งหรื อไม่อย่างไร

อุปกรณ์ และวิธีการ
พืน้ ที่ทาการศึกษา
ทาการศึกษาอวนครอบปลากะตักของชาวประมงบริ เวณชายฝั่ งจังหวัดนราธิวาส โดยทาการสารวจ
จากชาวประมงจานวน 1 ท่าน แหล่งทาประมงอยู่ห่างจากฝั่ งประมาณ 7-14 ไมล์ทะเล (Figure 1)

Thailand

Narathiwat
Figure 1 Study sites around the coastal Area, Narathiwat Province (GPS tracking)
อุปกรณ์
1. เรื อประมง ขนาดความยาวประมาณ 19.80 เมตร เครื่ องยนต์กลางลายี่ห้อคัมมิน การ์ ดเนอร์ ฮีโน่
หรื ออีเค กาลังเครื่ อง 315 แรงม้ า
2. อวนครอบปลากะตัก
3. เครื่ องบอกพิกดั แบบพกพา Garmin รุ่ น eTrex 30
4. ไม้ บรรทัด
5. เครื่ องชัง่ น ้าหนักสัตว์น ้า
6. สมุดจดบันทึก
7. หลอดไฟฮาโลเจนสีเขียว 175 วัตต์ 30 ดวง, ไฟสปอร์ ตไลท์ 500 วัตต์ 20 ดวง, หลอดแสงจันทร์
175 วัตต์ 31 ดวง
วิธีการศึกษา
1. ออกสารวจและเก็บรวบรวมข้ อมูลการทาการประมงอวนครอบปลากะตัก ปั่ นไฟ 3 ฤดู กรมอุตนุ ิยมวิทยา
(2559) โดยฤดู ร้ อน (เมษายน)ช่ ว งเปลี่ ย นฤดู ฤดูฝ น (สิ งหาคม) ช่ ว งลมมรสุม ตะวัน ตกเฉี ย งใต้
ฤดูหนาว (พฤศจิกายน)ช่วงลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีรายละเอียดการปฎิบตั ิดงั นี ้
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- ลงเรื อกับชาวประมงเพื่อเก็บตัวอย่างสัตว์นา้ จานวน 1 ลา โดยเก็บฤดูละ 1 เดือน เดือนละ 3 ครัง้
ครัง้ ละ 1 วัน
- สุ่มตัวอย่างสัตว์นา้ ที่ได้ จากเรื ออวนครอบปลากะตักปั่ นไฟร้ อยละ 10 ของปริ มาณการจับทัง้ หมด
ปลาที่ทาการสุม่ นามาแยกองค์ประกอบชนิด และชัง่ น ้าหนักรวมของสัตว์น ้าแต่ละชนิด
- เครื่ องบอกพิกดั แบบพกพา Garmin รุ่ น eTrex 30 เพื่อบันทึกแหล่งทาประมง (GPS Tracking)
การวิเคราะห์ ข้อมูล
1. คานวณอัตราการจับสัตว์น ้ามีหน่วยเป็ นกิโลกรัมต่อวัน ตามสมการดังนี ้ (ปิ ยะโชคและคณะ, 2555)
เมื่อ

CR = อัตราการจับหน่วยเป็ น (กิโลกรัมต่อวัน)
C = ปริ มาณการจับของเรื อลาที่ i (กิโลกรัม)
D = จานวนวันทาประมงของเรื อลาที่ i (วัน)
n = จานวนเรื อที่สมุ่ ตัวอย่าง
2. วิเคราะห์หาองค์ประกอบของสัตว์น ้าในรู ปของร้ อยละของกลุม่ สัตว์น ้า

ผลและวิจารณ์ ผลการทดลอง
จากการศึกษาสัตว์นา้ ที่ ได้ จากการประมงอวนครอบปลากะตัก บริ เวณชายฝั่ งจังหวัดนราธิ วาสที่แบ่ง
ตามฤดูกาล ในเดือน เมษายน สิงหาคม และพฤศจิกายน 2559 พบว่ามีจานวนชนิ ดของสัตว์ทงั ้ หมด 14 ชนิ ด
เป็ น ปลากะตักทัง้ หมด 5 ชนิ ด สัตว์นา้ อื่นๆที่ ไม่ใช่ปลากะตักทัง้ หมด 9 ชนิด พบในแหล่งประมงที่ ได้ แสดงดัง
รู ปภาพที่ 1 (Figure 1) โดยอัตราการจับปลากะตักเฉลี่ย 3 ฤดู เท่ากับ 1,746.6 กิโลกรัมต่อวันที่ทาการประมง
และมีอตั ราการจับแต่ละฤดูตาม Table 1

Figure 1 GPS tracking of Anchovy falling net in fishing ground
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Table1 The Catch rate (kg/day) of Anchovy falling net on April, August and November 2016
Month
Catch (kg/day)
April (summer)

1,636.6

August (rainy)

1,511.6

November (winter)

2,076.6

Average

1741.6

องค์ประกอบของสัตว์นา้ ที่ได้ จากการทาประมงอวนครอบปลากะตักโดยส่วนใหญ่ พบว่าเป็ นกลุ่มปลา
กะตัก ปลาเศรษฐกิจ และหมึก โดยคิดเป็ นร้ อยละโดยนา้ หนัก 94.7, 4.8 และ 0.5 ตามลาดับ (Figure 2) โดยมี
รายละเอียดองค์ประกอบของสัตว์น ้าดังนี ้
ปลากะตักร้ อยละโดยน ้าหนัก 94.7 ชนิดที่พบมากคือ Encrasicholina heteroloba คิดเป็ นร้ อยละโดย
น า้ หนั ก 55.2 รองลงมาคื อ E. punctifer, E. devisi, Stolephorus sp. และปลาสายไหม( small anchovy)
คิดเป็ นร้ อยละโดยน ้าหนัก 30.1, 4.3, 4.2 และ 0.9 ตามลาดับ (Table 2)
สัตว์ชนิดอื่นๆ พบปลาเศรษฐกิจ มากที่สดุ ร้ อยละ 4.8 รองลงมา พบ ปลาหมึก ร้ อยละโดยนา้ หนัก 0.5
โดยชนิ ด ของปลาเศรษฐกิ จ ที่ พ บมากที่ สุ ด คื อ ปลาหลังเขี ย ว (Sardinella sp.) รองลงมา ปลาข้ างเหลื อ ง
(Selaroides leptolepis) ,ปลาสี กุน บัง้ (Atule mate), ปลาทู-ลัง (Rastrelliger sp.), ปลาทู (R. brachysoma)
และปลาสีเสียด (Scomberoides lysan) คิดเป็ นร้ อยละโดยน ้าหนัก 1.4, 1.2, 0.5, 0.4, 0.3 และ 0.2 ตามลาดับ
โดยมีองค์ประกอบแต่ละชนิดในแต่ละเดือนตาม (Table 2)
4.8%

0.5%

Anchovy
Economic fishs
cephalopods
94.7%

N=1,500 kg

Figure 2 The Catch compositions (% by weight) of Anchovy Falling Net, surveyed on on April,
August and November 2016
Table 2 The compositions (% by weight) of Anchovy falling net on April, August and November 2016
Month
Species
April
August November
% by Wt.
Encrasicholina heteroloba
49.4
55.6
60.4
55.2
E. punctifer

35.6

27.6
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Table 2 ( Continued)
Species
E. devisi

Month
April
9.2

August
3.8

November
-

% by Wt.
4.3

Stolephorus sp.
3.2
5.8
3.6
4.2
small anchovy
2.8
0.9
Sardinella sp.
0.4
2.6
1.2
1.4
0.4
1.6
1.6
1.2
Selaroides leptolepis
Gazza minuta
0.4
1.0
0.8
0.7
Atule mate
0.4
1.0
0.5
Rastrelliger sp.
0.4
0.8
0.4
R. brachysoma
0.2
0.6
0.3
Scomberoides lysan
0.8
0.2
Scomberomorus sp.
0.4
0.1
cephalopods
0.6
0.8
0.5
total
100
100
100
100
จากการศึกษาการทาประมงอวนครอบปลากะตักขนาดกลางบริ เวณชายฝั่ งจังหวัด นราธิวาส พบว่ามี
จานวนชนิดของสัตว์ทงหมด
ั้
14 ชนิด โดยอัตราการจับปลากะตักเฉลี่ย รวมทัง้ 3 ฤดูเท่ากับ1,673.6 กิโลกรัม/วัน
มีอัต ราการจับ สูงสุดในเดือน พฤศจิ กายน (ฤดูหนาว) เท่ ากับ 2,076.6 กิ โลกรั ม/วัน รองลงมาเดือน เมษายน
(ฤดูร้อน) และเดือน สิงหาคม (ฤดูฝน) เท่ากับ 1,636.6 และ 1,511.6 กิโลกรั ม/วัน ตามลาดับ ซึ่งสอดคล้ องกับ
ผลการศึกษาของนพรัตน์ และพัชรี (2548) พบว่าการประมงอวนครอบปลากะตักปั่ นไฟขนาดกลางมีอตั ราการ
จับ 500-2,700 กิโลกรัม/วัน/ลา และโดยจะมีค่าสูงในช่วงลมมรสุมตะวันออกเฉี ยงเหนื อ เมื่อพิจารณาอัตราการ
จับในแต่ละฤดูกาล พบอัตราการจับสูงในช่วงลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ (พฤศจิกายน) ซึง่ เป็ นช่วงที่มีคลื่นลม
แรง และมีอัตราการจับ ต่าสุดในช่วงลมมรสุมตะวัน ตกเฉี ย งใต้ อาจคาดได้ ว่าฤดูก าลไม่มีผ ลต่อการจับ สัต ว์
เนื่องจากถึงแม้ ว่าในช่วงเวลาดังกล่าวเป็ นช่วงลมมรสุม แต่มีค่าอัตราการจับที่สูง เท่ากับ 2,076.6 กิโลกรั ม/วัน
เมื่อเปรี ยบเทียบแหล่งทาการประมงทัง้ 3 แหล่ง พบว่า ในแต่ละฤดูมีแหล่งทาการประมงที่แตกต่างกัน โดยแหล่ง
ทาประมง เดือนพฤศจิกายน มีอตั ราการจับมากที่สดุ แต่องค์ประกอบของชนิดสัตว์น ้าทัง้ 3 แหล่งไม่แตกต่างกัน
องค์ประกอบของสัตว์น ้าที่จบั ได้ โดยส่วนใหญ่พบว่าร้ อยละโดยน ้าหนัก 94.7 เป็ นกลุม่ ปลากะตัก ชนิดที่
พบมากที่ สุด คือ Encrasicholina heteroloba รองลงมาคื อ E. punctifer, E. devisi, Stolephorus sp. และ
ปลาสายไหม( small anchovy) คิดเป็ นร้ อยละโดยน ้าหนัก 55.2, 30.1, 4.3, 4.2 และ 0.9 ตามลาดับ (Table2)
สอดคล้ องกับการศึกษาการประเมินสภาวะทรั พยากรปลากะตักในอ่าวไทยของจินดา และคณะ (2557) พบว่า
เครื่ องมื ออวนครอบปลากะตัก ปั่ น ไฟความยาวเรื อมากกว่า 14 เมตร มี อัต ราการจับ ปลากะตัก 3 ชนิ ด คื อ
E. heteroloba, E. punctifer และE. devisi เมื่อพิจารณาองค์ประกอบของแต่ละเดือนที่แบ่งตามฤดูกาล พบว่า
ในเดือนเมษายน (ฤดูร้อน) มีอตั ราการจับปลากะตักสูงสุด สอดคล้ องกับการศึกษาของนิรชา และคณะ(2550) ซึง่
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พบว่า ปลากะตักวัยอ่อน มีการแพร่ กระจายบริ เวณชายฝั่ ง และไข่ปลากะตักชุกชุมมากบริ เวณนอกชายฝั่ งจังหวัด
นราธิ วาสในเดื อน กุ ม ภาพัน ธ์ จึ งคาดว่า แหล่ งประมงบริ เวณดังกล่ าวอาจเป็ นแหล่ งวางไข่ ข องปลากะตัก
เนื่องจากการศึกษาของ Delsman(1931) พบว่าไข่ปลากะตักชนิด Stolephorus sp. จะฟั กเป็ นตัวใช้ เวลาไม่น้อย
กว่า 24 ชัว่ โมง และอัตราการเจริ ญเติบโตในระยะวัยอ่อนสูงมาก สามารถเจริ ญเติบโตได้ ถึง 30 มิลลิเมตร โดยใช้
เวลา 56 วัน และสอดคล้ องกับการศึกษาของประภา (2539) พบว่าปลากะตัก E. heteroloba มีการวางไข่ตลอด
ทังปี
้ แต่มีการวางไข่สงู สองช่วง คือ ช่วงแรก เดือน มิถนุ ายน-กันยายน และช่วงที่สอง เดือนมกราคม – กุมภาพันธ์
และสอดคล้ องกับ การศึก ษาของไพโรจน์ (2533) พบมีการแพร่ กระจายของไข่ป ลากะตักทุก เดือนในบริ เวณ
อ่าวไทย แต่พบหนาแน่น 2 ช่วงคือ ระหว่าง มีนาคมถึงเมษายน และกรกฎาคมถึงกันยายน
สัตว์นา้ อื่นๆที่ ไม่ใช่ปลากะตัก ที่ จับได้ โดยพบปลาเศรษฐกิ จมากที่ สุดคิดเป็ นร้ อยละโดยนา้ หนัก 4.8
รองลงมาพบหมึก ร้ อยละโดยน ้าหนัก 0.5 โดยปลาเศรษฐกิจที่พบมากที่สดุ คือ ปลาหลังเขียว (Sardinella sp)
คิดเป็ นร้ อยละโดยน ้าหนัก 1.4 รองลงมาปลาข้ างเหลือง (Selaroides leptolepis) คิดเป็ นร้ อยละโดยน ้าหนัก 1.2
ซึง่ สอดคล้ องกับการศึกษาของไพโรจน์ (2533) พบว่า มีอตั ราการจับปลากะตักในบริ เวณอ่าวไทยเฉลี่ยมากกว่า
ร้ อยละ90ของปริ มาณปลาทังหมด
้
และชนิดที่มีคณ
ุ ค่าทางเศรษฐกิจ เช่น ปลาทูลงั , ปลาหลังเขียว, ปลาสีกนุ เป็ น
ต้ น เมื่อพิ จารณาองค์ประกอบของสัตว์นา้ ที่จับได้ พบว่า มีอตั ราการจับคิดเป็ นร้ อยละโดยนา้ หนัก 5.3 สัตว์นา้
ชนิดอื่นๆที่ติดมากับอวนโดยส่วนใหญ่ เป็ นปลาผิวน ้า ซึง่ ลักษณะการทาประมงอวนครอบปลากะตักปั่ นไฟ ใช้ ไฟ
ในการรวมฝูง เมื่อเจอฝูงปลากะตัก จะทาการครอบปลาทาให้ สตั ว์น ้าชนิดอื่นๆที่อยู่รวมกับปลากะตักติดมาด้ วย
จึงเป็ นที่โจษจันว่าการประมงปลากะตักเป็ นการทาลายสัตว์นา้ วัยอ่อน (Greenpeace, 2558; มูลนิธิโลกเขียว,
2560) แต่อย่างไรก็ตามสัตว์น ้าอื่นๆที่จบั ได้ มีปริ มาณที่น้อย จากการสารวจ และสัมภาษณ์ชาวประมง พบว่า ปลา
กะตัก และสัตว์นา้ อื่นๆที่ปะปนมาจะขายปลาให้ กับโรงงานปลาต้ ม และนา้ บูดู ส่วนปลาเศรษฐกิจขนาดใหญ่
ชาวประมงจะทาการคัดแยกเพื่อนาไปขายในท้ องตลาด ซึง่ มีราคาสูงกว่า ขายรวมกับปลากะตัก ดังนัน้ สัตว์น ้าที่
จับได้ ทงหมดขายได้
ั้
ในราคาแพง และจึงสามารถนาไปใช้ ประโยชน์ได้ สงู สุด แต่จากการศึกษาครัง้ นี ้ผลที่ได้ แสดง
ให้ เห็ น ว่าไม่น่ าจะเป็ นเครื่ องมือที่ ท าลายสัตว์ น า้ วัย อ่อน เนื่ องจากส่วนใหญ่ เป็ นปลากะตัก และประมาณ 5
เปอร์ เซ็นต์เท่านัน้ ที่เป็ นปลาชนิดอื่น จากการศึกษาครัง้ นีพ้ บว่า ปลากะตักเป็ นปลาที่มีความต้ องการของตลาด
เพิ่มมากขึ ้น ในปั จจุบนั มีการทาประมงปลากะตักน้ อย ดังนันจึ
้ งมีความน่าสนใจที่จะนาไปศึกษาต่อเกี่ยวกับการ
ปรั บ ขนาดตาอวน วิธีก ารท าประมงและการใช้ แสงไฟที่ ความเข้ มข้ น ที่ เหมาะสม และประหยัดพลังงาน เช่ น
ปรับเปลี่ยนใช้ หลอด LED เพื่อก่อให้ เกิดรู ปแบบการประมงที่ยงั่ ยืนแก่ทรัพยากรประมงต่อไป ในอนาคต
สรุ ป
จากการศึกษาการทาประมงอวนครอบปลากะตักขนาดกลางบริ เวณชายฝั่ งจังหวัดนราธิวาส พบว่ามี
จานวนชนิดของสัตว์ทงหมด
ั้
14 ชนิด โดยอัตราการจับปลากะตักเฉลี่ยรวมทัง้ 3 ฤดูเท่ากับ1,673.6 กิโลกรัม/วัน มี
อัตราการจับสูงสุดในเดือน พฤศจิกายน (ฤดูหนาว) เท่ากับ 2,076.6 กิโลกรัม/วัน รองลงมาเดือน เมษายน (ฤดู
ร้ อน) และเดือน สิงหาคม (ฤดูหนาว) เท่ากับ 1,636.6 และ 1,511.6 กิโลกรัม/วัน ตามลาดับ องค์ประกอบส่วน
ใหญ่ พบว่าเป็ นปลากะตัก คิดเป็ นร้ อยละโดยนา้ หนัก 94.7 ชนิ ดที่ พ บมากที่ สุด Encrasicholina heteroloba
ร้ อยละโดยนา้ หนัก 55.2 และสัตว์นา้ อื่นๆที่ไม่ใช่ปลากะตักคิดเป็ นร้ อยละโดยนา้ หนัก 5.3 ชนิ ดที่ พบมากที่สุด
คือ ปลาหลังเขียว (Sardinella sp.), ปลาข้ างเหลือง (Selaroides leptolepis) และสีกนุ บัง้ (Atule mate) คิดเป็ น
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ร้ อยละโดยน า้ หนัก 1.4, 1.2 และ 0.5 ตามล าดับ เมื่อเปรี ย บเที ย บองค์ ป ระกอบสัตว์ น า้ ที่ ได้ แต่ล ะฤดูพ บว่า
ปลากะตัก E. heteroloba, E. punctifer และ Stolephorus sp. ไม่มีความแตกต่างกัน พบได้ ทงั ้ 3 ฤดู แต่มีความ
แตกต่างในปลากะตักชนิด E. devisi โดยไม่พบปลาชนิดนี ้ในเดือนพฤศจิกายน (ฤดูหนาว) และไม่พบปลาสาย
ไหม (small anchovy) ในเดือนเมษายน (ฤดูร้อน) และ สิงหาคม(ฤดูฝน) และเมื่อเปรี ยบเทียบองค์ประกอบของ
สัต ว์ น า้ อื่ น ๆในแต่ ล ะฤดู พบว่ า ไม่ มี ค วามแตกต่ า งกั น ในปลาหลั ง เขี ย ว (Sardinella sp), ปลาข้ างเหลื อ ง
(Selaroides leptolepis) และปลาเขี ้ยวแป้น (Gazza minuta)
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การศึกษาผลกระทบจากเรือจมที่มีต่อคุณภาพนา้ ในช่ วงฤดูมรสุม
กรณีศึกษาเรือจมมัตโพน เกาะล้ าน จังหวัดชลบุรี
Impact of shipwreck on the Water Qualities during the monsoon season: A Case Study:
Mattapon shipwreck around Koh Lan, Chon Buri Province
รุ จิรา สุขแสงจันทร์ 1* สุชาย วรชนะนันท์1 ภาสิณี วรชนะนันท์2 และจิตราภรณ์ ฟั กโสภา1
Roochira Sukhsangchan1*, Suchai Worachananant1, Pasinee Worachananant2 and Jitraporn Phaksopa1

บทคัดย่ อ
การศึกษาผลกระทบจากเรื อจมที่มีตอ่ คุณภาพน ้าในช่วงฤดูมรสุม กรณีศกึ ษาเรื อจมมัตโพน เกาะล้ า น
จังหวัดชลบุรี เก็บตัวอย่างในเดือนกันยายน (ปลายลมมรสุมตะวันตกเฉี ยงใต้ ) และเดือนพฤศจิกายน (ต้ นลม
มรสุมตะวันออกเฉี ยงเหนื อ) พ.ศ. 2559 จานวน 7 สถานี บริ เวณเรื อมัตโพน พบว่า คุณ ภาพนา้ อยู่ในเกณฑ์
มาตรฐาน ยกเว้ น ปริ มาณธาตุอาหาร ได้ แก่ ปริ มาณไนเตรททัง้ 2 เดือนที่ ทาการศึกษา และฟอสเฟตในเดือน
พฤศจิกายน ที่มีค่าสูงเกินค่ามาตรฐานของกรมควบคุมมลพิษ ในส่วนความเข้ มข้ นของปริ มาณโลหะหนักที่พบสูง
ที่สดุ ในน ้าทะเลคือ เหล็ก รองลงมาคือ สังกะสี แมงกานีส และทองแดง ตามลาดับ โดยความเข้ มข้ นของปริ มาณ
เหล็ก สังกะสี และทองแดง ที่มีค่าสูงเกินค่ามาตรฐานตามกรมควบคุมมลพิษ ประเภทที่ 4 คุณภาพน ้าทะเลเพื่อ
การนันทนาการ ซึง่ จากการศึกษาผลกระทบในทัง้ 2 เดือน พบปริ มาณไนเตรท และฟอสเฟต มีคา่ ไม่แตกต่างกันที่
ระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ความเข้ มข้ นของปริ มาณเหล็ก สังกะสี และทองแดงมีค่าแตกต่างกันที่
ระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

ABSTRACT
Impact of shipwreck on the water qualities during the monsoon season: A case study:
mattapon shipwreck around Koh Lan, Chon Buri Province. Samples were collected in September
(southwest monsoon) and November (northeastern monsoon) in 2016 total 7 stations on shipwreck
area found the water quality were in the standard. Except for nutrients excluding the amount of nitrate
in the two months studied and phosphate in November have value exceeds the standard of the
Pollution Control Department. The highest content of heavy metals in seawater was iron. Subordinate
was zinc, manganese and copper respectively. The concentration of zinc and copper content
exceeds the standard of the Pollution Control Department, Category 4: Sea water quality for
recreation. The effect of nitrate and phosphate were not significantly different (p>0.05) of
significance. The concentration of Iron, zinc and copper at different levels was statistically significant
(p<0.05).
Key word: Water Quality, Nutrients, Heavy metal, Monsoon, Mattapon Shipwreck
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คานา
การท่องเที่ยวเป็ นอุตสาหกรรมภาคบริ การที่มีบทบาทสาคัญในระบบเศรษฐกิจของประเทศไทย เพราะ
นอกจากจะสร้ างรายได้ โดยมีมลู ค่าเป็ นอันดับหนึ่งของการค้ าบริ การรวมของประเทศแล้ ว ยังเป็ นอุตสาหกรรมที่
ก่อให้ เกิดธุรกิจ (กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, 2554) โดยเฉพาะอุตสาหกรรมกิจกรรมการดาน ้าตื ้น และการ
ดาน า้ ลึก (Musa and Dimmock (Eds.), 2013) เพื่ อดูความสวยงามใต้ ท้ องทะเล ท าให้ จานวนการเข้ ามาท า
กิ จ กรรมของนั ก ท่ อ งเที่ ย วมี ป ริ ม าณมากขึน้ ส่ งผลให้ สถานที่ ด าน า้ ในแต่ ล ะแห่ งไม่ ส ามารถรอ งรั บ จ านวน
นักท่องเที่ยวได้ ทงหมด
ั้
ในปั จจุบนั จึงมีแนวคิดในการนาวัสดุที่เหลือใช้ อาทิเช่น คอนกรี ตรู ปแบบต่างๆ รถยนต์ ตู้
รถไฟและรถราง เรื อเหล็ ก ขนาดใหญ่ แท่ น ขุดเจาะน า้ มัน และก๊ าซธรรมชาติ เครื่ องบิ น ที่ ป ลดระวาง รวมถึ ง
ยุทโธปกรณ์ จากการทหาร เป็ นต้ น จัดทาเป็ นแหล่งปะการั งเทียมเพื่อเพิ่มสถานที่ท่องเที่ยวให้ กับนักท่องเทียวที่
สนใจกิจกรรมทางน ้าได้ มาชมสวยงาม และเป็ นที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชี วิตใต้ ท้องทะเลอีกด้ วย (กรมทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝั่ ง, 2551)
จังหวัดชลบุรีเป็ นหนึ่งในพื ้นที่ที่มีการจัดวางปะการั งเทียมรู ปแบบเรื อเหล็กขนาดใหญ่ ได้ แก่ เรื อมัตโพน
เรื อกูด และเรื อคราม ถูกจัดวางบริ เวณเกาะล้ าน บริ เวณเกาะสาก และบริ เวณเกาะไผ่ ตามลาดับ ซึง่ เรื อทังสามล
้
า
เป็ นเรื อที่ปลดระวางจากกองทัพเรื อ ดังนันกรมทรั
้
พยากรทางทะเลและชายฝั่ งจึงมีแนวคิดในการจัดวางเรื อเหล็ก
ขนาดใหญ่เพื่อให้ เป็ นแหล่งการเรี ยนรู้ ใต้ ทะเล และเป็ นที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตใต้ ท้องทะเล โดยการจัดวางเรื อนี ้
เน้ น การเพิ่ มจ านวนของการลงเกาะของปะการั ง การเข้ ามาอาศัย และหลบภัย ของสัตว์ น า้ นานาชนิ ด (กรม
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ ง , 2559) จากการศึกษาของ รั งสิวุฒิ (2558) พบปลาเข้ ามาอยู่อาศัยบริ เวณเรื อ
หลวงพระทองทังหมด
้
18 วงศ์ 28 ชนิด ปลากลุ่มเด่นที่พบบริ เวณเรื อหลวงพระทองส่วนใหญ่เป็ นกลุ่มปลาที่กิน
แพลงก์ตอน และรองลงมาได้ แก่กลุ่มปลาที่กินพืช คุณภาพน ้าจึงมีความสาคัญ และมีการเปลี่ยนแปลงไปในแต่
ละฤดูกาล ฤดูมรสุมจึงมีความสาคัญในการศึกษาคุณภาพน ้า
ดังนัน้ การศึกษานีจ้ ึงมีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาผลกระทบจากเรื อจมที่มีต่อคุณภาพนา้ ในช่วงฤดูมรสุม
โดยแบ่งเป็ นคุณภาพน ้าเบื ้องต้ น ปริ มาณธาตุอาหาร และความเข้ มข้ นของปริ มาณโลหะหนัก ซึง่ ปั จจัยเหล่านีม้ ี
ความสาคัญต่อการดารงชีพของสิ่งมีชีวิตใต้ ท้องทะเล

อุปกรณ์ และวิธีการ
พืน้ ที่ทาการศึกษา
เรื อมัตโพน ถูกจัดวางทิ ศตะวัน ออกเฉี ยงใต้ บริ เวณหน้ าหาดนวล เกาะล้ าน จังหวัดชลบุรี อยู่ที่พิ กัด
ละติจูด 12 องศา 53.813 ลิปดาเหนือ และลองจิจูด 100 องศา 47.018 ลิปดาตะวันออก ที่ระดับความลึก 23
เมตร (Figure 1)
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Koh Lan

Thailand

Mattapon shipwreck

Figure 1 Study sites at Koh Lan, Chon Buri Province (from: googleearth)
อุปกรณ์ และวิธีการ
อุปกรณ์
1. แกลลอนเก็บตัวอย่างน ้า
2. อุปกรณ์ตรวจวัดคุณภาพน ้าเบื ้องต้ น
3. ถังอากาศ และอุปกรณ์ดาน ้าลึก
วิธีการ
การเก็บตัวอย่างน ้าใช้ วิธีการดาน ้าลึก (SCUBA diving) โดยเก็บบริ เวณผิวน ้า บริ เวณพื ้นท้ องน ้าบริ เวณ
เรื อ กลางน ้าสถานีภายในตัวเรื อ และนอกตัวเรื อ โดยทาการตรวจวัดพารามิเตอร์ ดงั ใน Table 1

Figure 2 Sample Analysis
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Table 1 Parameter, Equipment and Method measurement in area
Parameter
Equipment
Temperature
Thermometer
Salinity
Refractometer
pH
Multimeter
Dissolved Oxygen (DO)
Multimeter
Conductivity
Multimeter
Total Dissolved Solid (TDS)
Multimeter
Total Suspended Solid (TSS)
Water sampling
Ammonia
Water sampling
Nitrite
Water sampling
Nitrate
Water sampling
Phosphate
Water sampling
Heavy Metal
Water sampling

Method
In situ measurement
In situ measurement
In situ measurement
In situ measurement
In situ measurement
In situ measurement
Gravimetric method
UV-VIS Spectrometer
UV-VIS Spectrometer
UV-VIS Spectrometer
UV-VIS Spectrometer
Atomic Absorption
Spectrometry (AAS)

การวิเคราะห์ ทางสถิติ
การศึกษานี ้ใช้ สถิติในการวิเคราะห์คือ ค่าเฉลี่ย และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA)

ผลและวิจารณ์ ผลการทดลอง
จากผลการศึกษาคุณภาพนา้ ในเดือนกันยายน และเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2559 พบว่า คุณภาพนา้
เบื อ้ งต้ นมีค่าอยู่ในเกณฑ์ ปกติ (Table 2) โดยพบว่าปริ มาณของแข็งที่ละลายในนา้ ปริ มาณของแข็งแขวนลอย
และค่าการนาไฟฟ้าในเดือนเดือนกันยายนมีค่าต่า เพราะมีเกลือละลายในมวลน ้าลดลง เนื่องจากมีสดั ส่วนน ้าท่า
ในนา้ ทะเลมากขึน้ ในช่วงลมมรสุมตะวันตกเฉี ยงใต้ ซึง่ สอดคล้ องกับการศึกษาของสุขลัคน์ (2550) ที่พบว่า ค่า
การนาไฟฟ้าของน ้าเป็ นปฏิภาคโดยตรง กับปริ มาณของแข็งที่ละลายในน ้า
Table 2 Parameters, Standard and Ranges (Mean±S.D.)
Parameters
Temperature (ºC)
Salinity (ppt)
pH
Dissolved Oxygen
(mg/L)
Conductivity (ms/cm)

Standard
7.0-8.5
≥4
-

Ranges (Mean±S.D.)
September
November
29.2-30.00 (29.76±0.34)
29.50-30.60 (30.52±0.31)
30
31
7.14-8.19 (7.99±0.42)
8.05-8.12 (8.09±0.03)
6.08-6.83 (6.55±0.27)
7.48-8.02 (7.71±0.20)
9.91-10.48 (10.32±0.21)
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Total Suspended Solid
(TSS) (mg/L)

การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 56

-

5.46-5.84 (5.76±0.15)

10.83-11.8 (11.21±0.37)

-

15.3-20.70 (20.46±3.43)

23.85-31.00 (26.94±2.92)

ND : Not Detected
Standard : Standard Pollution Control Department (กรมควบคุมมลพิษ, 2560)
*Intensity and concentration higher than the standard set by the Pollution Control Department; Category 4: Sea water quality for
recreation (กรมควบคุมมลพิษ, 2560)

ผลการศึกษาปริมาณธาตุอาหาร
จากผลการศึกษาปริ มาณธาตุอาหารในน ้าบริ เวณเรื อ มัตโพน พบว่า ปริ มาณแอมโมเนียมีค่าสูงที่สุด
ในเดื อ นกัน ยายนคื อ สถานี ภ ายในตัว เรื อ (inside shipwreck) ส าหรั บ ปริ ม าณไนไตรท พบเฉพาะในเดื อ น
พฤศจิกายน ส่วนปริ มาณไนเตรทมีค่าแตกต่างกันในแต่ละสถานี พบปริ มาณมากในเดือนกันยายนมีค่าสูงกว่า
เกณฑ์มาตรฐาน และปริ มาณฟอสเฟตมีค่าแตกต่างกันในแต่ละสถานี โดยพบปริ มาณมากในเดือนพฤศจิกายน
ซึ่ง มี ค่ า สูงกว่ าเกณฑ์ ม าตรฐานที่ ก าหนดไว้ โดยกรมควบคุม มลพิ ษ ประเภทที่ 4 คุณ ภาพน า้ ทะเลเพื่ อการ
นันทนาการ (กรมควบคุมมลพิษ, 2560) (Figure 3)

Figure 3 Intensity of nutrients detected around shipwreck
ทังนี
้ ้ปริ มาณแอมโมเนียในทะเลมีแหล่งที่มาจากซากเน่าเปื่ อยของสิ่งมีชีวิตในทะเลที่ตาย รวมทังของ
้
เสียที่ปล่อยทิ ้งมาจากบ้ านเรื อน โรงงานอุตสาหกรรม และของเสียที่ถูกขับถ่ายมาจากสิ่งมีชีวิตในทะเลซึง่ จะถูก
แบคทีเรี ยย่อยสลายให้ เป็ นแอมโมเนีย (NH3) นอกจากนี ้ยังพบในรู ปของเสียที่สตั ว์น ้าปล่อยมาโดยตรงพร้ อมกับยู
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เรี ย (ไมตรี และจารุ วรรณ, 2528) โดยจุลินทรี ย์กลุ่ม Nritrifying bacteria จะทาการย่อยสลายแอมโมเนียไปเป็ น
ไนไตรท และไนเตรทด้ วยกระบวนการไนตริ ฟิ เคชั่น (Nitrification) ตามล าดับ (พั น ธุ์ ทิ พ ย์ , 2558) ทัง้ นี จ้ าก
การศึกษาพบ ค่าแอมโมเนียบริ เวณภายในตัวเรื อมีค่าสูงกว่าบริ เวณอื่น เนื่องจากภายในตัวเรื อมีลกั ษณะเป็ นห้ อง
มี ช่ อ งทางน า้ เข้ าออกเพี ย งด้ านเดี ย ว ท าให้ ก ารไหลเวี ย นของกระแสน า้ ไม่ ส ะดวกนัก ส าหรั บ ฟอสเฟตเป็ น
สารประกอบฟอสฟอรัสในทะเล จะพบว่าฟอสฟอรัสถูกปลดปล่อยลงสูแ่ หล่งน ้าจากการผุกร่ อนของหินเปลือกโลก
ซึ่ ง ส่ ว นหนึ่ งจะสะสมอยู่ ใ นดิ น ตะกอนในรู ป ของ Guano และจะมี ก ารหมุ น เวี ย นกลับ มาในน า้ ทะเลด้ ว ย
กระบวนการผุกร่ อน (erosion) (Pipkin et al., 2001) สาหรับช่วงเดือนพฤศจิกายน เป็ นช่วงที่มีปริ มาณฟอสเฟต
สูงนัน้ เป็ นเพราะมีการกวนตะกอนในช่วงต้ นฤดูมรสุม โดยสอดคล้ องกับปริ มาณของแข็งแขวนลอยในน ้า
การทดสอบค่าทางสถิติเพื่อทดสอบ One way ANOVA
จากการทดสอบค่าทางสถิ ติเพื่ อทดสอบความแตกต่างของปริ มาณไนเตรท และปริ มาณฟอสเฟต
พบว่า มีคา่ F=17.277 (df=12) และ F=72.663 (df=12) ตามลาดับ การทดสอบความแตกต่างของปริ มาณไนเต
รท และฟอสเฟตระหว่างฤดูมรสุม พบว่า มีคา่ ไม่แตกต่างกันที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ p>0.05 โดยค่าใน
ฤดูมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ และฤดูมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ มีปริ มาณไนเตรท และฟอสเฟตไม่แตกต่างกัน
ผลการศึกษาปริมาณโลหะหนัก
จากผลการศึกษาความเข้ มข้ นของปริ มาณโลหะหนัก พบว่า เมื่อทาการเปรี ยบเทียบความเข้ มข้ นของ
ปริ มาณโลหะหนักทัง้ 2 เดือน พบว่า ความเข้ มข้ นของปริ มาณโลหะหนักมีแนวโน้ มเพิ่มขึ ้น โดยความเข้ มข้ นของ
ปริ มาณเหล็ก สังกะสี และทองแดงมีความเข้ มข้ นสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่กาหนดไว้ โดยกรมควบคุมมลพิษ อัน
เนื่ องมาจากการผุกร่ อนของโครงสร้ างตัวเรื อ และทองแดงในสายไฟในวงจรอิเล็กทรอนิ คส์ ภายในตัวเรื อ ซึ่ง
สอดคล้ องกับการศึกษาของ North (1976) เมื่อเรื อเหล็กถูกจมลงสู่ทะเล น า้ ทะเลแทรกซึมเข้ าไปภายใต้ ส าร
เคลือบป้องกัน โลหะจะถูกกัดกร่ อนและออกมาผสมในมวลน ้า ความเข้ มข้ นของปริ มาณโลหะหนักแปรผกผันกับ
ปริ มาณของแข็งแขวนลอยในน ้า กล่าวคือ โลหะหนักมีความสามารถในการจับกับสารอินทรี ย์ที่แขวนลอยในมวล
น ้า และตกลงสูพ่ ื ้นท้ องน ้า ทาให้ ความเข้ มข้ นของปริ มาณโลหะหนักในมวลน ้ามีความเข้ มข้ นลดลง (Figure 4)
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Figure 4 Heavy metal concentrations in seawater detected around shipwreck
การทดสอบค่าทางสถิติเพื่อทดสอบ One way ANOVA
จากการทดสอบค่าทางสถิติเพื่อทดสอบความแตกต่างความเข้ มข้ นของปริ มารโลหะหนัก ได้ แก่ เหล็ก
สังกะสี ทองแดง และแมงกานีส มีค่า F=0.754 (df=12), F=2.483 (df=12), F=0.361 (df=12) และ F=11.401
(df=12) ตามลาดับ ซึง่ การทดสอบความแตกต่างของความเข้ มข้ นของปริ มาณโลหะหนักระหว่างฤดูมรสุม พบว่า
ความเข้ มข้ นของปริ มาณเหล็ก สังกะสี และทองแดงมีความแตกต่างกันในระหว่างฤดูมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ
และฤดูมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ p<0.05 มีเพียงค่าความเข้ มข้ นของปริ มาณของ
แมงกานีสมีคา่ ไม่แตกต่างกันที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ p>0.05

สรุป
ผลการศึกษาผลกระทบจากเรื อจมที่ มีต่อคุณ ภาพนา้ ในช่วงฤดูมรสุม พบว่า การจัดวางเรื อมีผ ลต่ อ
คุณภาพน ้า ทังนี
้ ้การจัดวางเรื อมีวตั ถุประสงค์ในการเพิ่มแหล่งที่อยู่อาศัยให้ แก่สตั ว์น ้า และเป็ นการเพิ่มแหล่งดา
น ้าให้ กับผู้ที่มีความสนใจกิจกรรมดาน ้าลึก เกิดการเข้ าใช้ ประโยชน์ของสัตว์นา้ ในด้ านแหล่งที่อยู่อาศัย และการ
หาอาหาร ซึ่งสัตว์ น า้ เป็ นตัวการส าคัญ ที่ ท าให้ เกิ ด การเปลี่ ย นแปลงของคุณ ภาพน า้ ในบริ เวณเรื อ และเมื่ อ
ระยะเวลาผ่านไปโครงสร้ างของตัวเรื อมีการผุกร่ อน โลหะจากตัวเรื อออกมาผสมในมวลนา้ ทาให้ พบค่า ความ
เข้ มข้ นของปริ มาณโลหะหนักในน ้าเพิ่มขึ ้น
จากการศึกษาปริ มาณธาตุอาหารบริ เวณเรื อมัตโพน พบว่า ปริ มาณไนเตรททัง้ 2 เดือนการศึกษา และ
ปริ มาณฟอสเฟตในเดือนพฤศจิกายน มีค่าสูงกว่าค่ามาตรฐานของกรมควบคุมมลพิษ สาหรับความเข้ มข้ นของ
ปริ มาณโลหะหนักในระหว่างฤดูมรสุม ได้ แก่ ความเข้ มข้ นของปริ มาณเหล็ก สังกะสี และทองแดง มีคา่ สูงกว่าค่า
มาตรฐาน(กรมควบคุมมลพิษ, 2560) ที่กาหนดไว้ โดยกรมควบคุมมลพิษ ประเภทที่ 4 คุณภาพนา้ ทะเลเพื่อการ
นันทนาการ ในส่วนความเข้ มข้ นของปริ มาณตะกัว่ และแคดเมียม ไม่สามารถตรวจวัดปริ มาณความเข้ มข้ น
ดังนันคุ
้ ณภาพนา้ จึงมีความสาคัญต่อสิ่งมีชีวิต เพราะสิ่งมีชีวิตต้ องการอาหาร และปั จจัยทางกายภาพ
และทางเคมี ได้ แก่ อุณหภูมิ ความเค็มความเป็ นกรด-ด่าง รวมถึงปริ มาณออกซิเจนละลายในนา้ ใช้ สาหรับการ
ดารงชีวิต ซึง่ ฤดูมรสุมมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของคุณภาพนา้ โดยในเดือนกันยายน (ปลายลมมรสุมตะวันตก
เฉี ย งใต้ ) มี ป ริ ม าณฝนตกชุ ก ท าให้ เกิ ด การหมุ น เวี ย นของธาตุ อ าหารต่ างๆ ภายในพื น้ ที่ ศึ ก ษา และเดื อ น
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พฤศจิกายน (ต้ นลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ) ช่วงที่ทาการเก็บตัวอย่างยังคงพบปริ มาณของฝนภายในพืน้ ที่
ทาให้ คา่ จากการวิเคราะห์ในทังสองฤดู
้
มรสุมมีคา่ แต่ละพารามิเตอร์ ไม่แตกต่างกันนัก
กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณ อาจารย์ ที่ปรึ กษา สานักอนุรักษ์ ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ ง กรมทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่ ง รวมทังสถาบั
้
นวิจยั และพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และภาควิชาวิทยาศาสตร์ ทางทะเล คณะประมง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่สนับสนุนทุนในการวิจยั ครัง้ นี ้
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Culture of Juvenile Yellow Seahorse, Hippocampus kuda Bleeker 1852
Len, Y.W.1,3*, Christianus, A.1,2, Worachananant, S.3, Nimitkul, S.4, Dokkaew, S.4 and Muta Harah, Z.2

ABSTRACT
Seahorse (Hippocampus spp.) population has been considerably affected by over exploitation
either for ornamental fish trades or Traditional Chinese Medicine industry. Establishment of seahorse
aquaculture is crucial to achieve both sustainable and conservation goals by providing an alternative
source of seahorse hence reducing the dependence on wild capture seahorse. The availability of
suitable diet will contribute to the breeding success and larval rearing of seahorse. To date, only certain
seahorse species were bred in captivity for ornamental trades. Main reason faced in seahorse
aquaculture is on the diet for these seahorses, specifically the nutritional requirement of different
stages, feeding behaviour related between size of diet with preference and feeding quantity in a culture
system. In addition, the water quality can also be one of the causal factors of mortality in seahorse
culture. Therefore, the main objective of this study was to determine the effect of enriched Artemia on
the growth and survival of the juvenile seahorse. Several studies showed that different kind of Artemia
enrichment can improve the growth and survival of juvenile seahorse. In this study, the newborn
seahorse, Hippocampus kuda were able to ingest Artemia nauplii and by the end of the culture period
showed high survival. Water quality parameters (pH, dissolved oxygen, temperature, and salinity)
determined showed the tolerance range for the juvenile seahorses.
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INTRODUCTION
Seahorse, Hippocampus spp., has been receiving the mass attention lately due to the report
on declining catch rates. Hippocampus kuda (Bleeker, 1852) also known as the common seahorse,
spotted seahorse, estuary seahorse and yellow seahorse is widely distributed throughout the tropical
Indo-Pacific region. Nine species of seahorses found in the coastal waters of Malaysia which are
Hippocampus barbouri, H. comes, H. kelloggi, H. histrix, H. spinosissimus, H. trimaculatus, H. kuda,
H. barbiganti, and H. denise (Choo & Liew, 2003). Whereas in Thailand, six species were reported
except for H. barbiganti, H. denise and H. barbouri. Often confusion in the identification of all these
species. However through comprehensive research on their morphological differences and habitat,
these seahorses can be differentiated with ease. Whereby a wide variety species from the genus
Hippocampus have been documented well, particularly on their different morphological characteristics.
Sexual characteristics of seahorses is specifically unique. The male will choose a compatible female to
mate. During mating, the female will transfer the eggs into male brood pouch and fertilization will occur
inside this pouch. This is the time the male become “pregnant”.
Since 2004, Thailand, the biggest seahorse exporting country in the world has agreed to
collaborate with the Project Seahorse and the department of Fisheries to determine the status of
seahorse population in Thai waters with a goal to ensure the sustainability of its wild population. (Project
seahorse, Investigating the Thai seahorse trade, 2014). All seahorse species are controlled under the
Convention on International Trade in Endangered Species (CITES). Countries signing this international
agreement will not leave any impact on the wild population by exports (Perry et al., 2010). However,
seahorse with its an unusual characteristic and outstanding variation of colours is one of the most traded
ornamental species in the world (Koldewey and Martin-Smith, 2010). The ever increasing demand for
dried seahorse by Traditional Chinese Medicine practitioners and the impact of environmental pollution
on the seahorse natural habitat, resulted in the declined of the wild populations. In order to eliminate
the possibility of seahorse facing extinction in the coming years, seahorse aquaculture has been
introduced in the early 1990`s. Success in aquaculture either food fish or ornamental fish has of lessen
impacts on wild population, providing juvenile and marketable size fish all year round. Thus, seahorse
aquaculture has the great potential to achieve the goals for both long term sustainability and
conservation (Murugan et al., 2009). Since the introduction of seahorse aquaculture, there was
considerable expansion of number and size of aquaculture operations and number of species in
cultured. However problems arise in the effort to establish seahorse culture, mass mortality at the
juvenile stage. Most likely due to two main factors, first, no established technique for the culture of
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juvenile seahorse (Wilson et al., 2000; Planas et al., 2008), second, the availability of suitable feed for
the early stage, quantity and nutritional value of the diet (Sheng et al., 2006). The nutritional requirement
of different stages of seahorse needs to be determined, in addition to the environmental requirements
(Verreth, 1994) for the successful culture of juvenile seahorse. Adequate nutrition at first feeding is vital
to ensure good growth and survival of the fish. Seahorse are primarily visual carnivorous thus their
culture mainly depend on live prey, specifically Artemia. Due to the ease of usage and availability as
compared to others zooplankton like copepod and rotifer. which Juvenile seahorse need to spend more
time and effort to capture small sized prey like copepod and rotifer. However, Artemia nauplii, 1-2
days after hatched will become less nutritious for seahorse juveniles. Therefore there is a need of further
research to enrich this Artemia to be used as feed to improve the growth and survival of seahorse
juveniles. In this study the main objective were to compare the growth and survival of seahorse juveniles
fed with Artemia given different enrichment and to determine the number of Artemia nauplii consumed
by the growing seahorse juveniles.

MATERIALS AND METHOD
Experimental study on the feeding of new born and juvenile Hippocampus kuda was conducted at
Faculty of Fisheries, Department of Aquaculture, Kasetsart University, Bangkok, Thailand.
Acquisition and maintenance of Hippocampus kuda broodstock
Mature H. kuda broodstocks were sourced from various locations in Thailand. Broodstocks
were quarantined upon arrival to ensure good health condition of the broodstock before being used for
breeding. Broodstocks were then transferred to conditioning tank (L35XW35XH60) cm, equipped with
filtration system and seasoned BioBall for two weeks. Seahorses were fed three times daily (0800, 1200,
1600) with mix diet of freshwater shrimp and adult Artemia. Size selection of shrimp was carried out to
ensure they can be consumed by the seahorse. Excess feed and excretion were removed 1 hour after
feeding to avoid the accumulation of organic loading which may give rise to bacterial population. Water
change of 20% was carried out weekly. Courtship and mating behaviour was observed and noted.
Male seahorse was observed with bulging pouch was then transferred into nursing tank.
Production of newly born seahorse
The average number of offspring produce by seahorse varies according to species. The
number varies from 20-1000 offspring per batch. H. kuda can lays up to 1000 miniature seahorse at
one time. An adult seahorse begin reproductive cycle with a with vivid displayed of courtship behavior
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which define as dancing, switching colour and tangling tails (Lourie et al., 2003). Once eggs were
successfully transferred into the male brood pouch, fertilization occurs. In the broodpouch, males
provide oxygen and nourishment for the developing embryo from the placenta (Foster et al., 2003).
Male seahorse showed the symptom of abdominal contraction just before it starts to give birth.
Gestation period for H. Kuda normally between 20-28 days (Lourie et al., 2004). Miniature seahorse is
released in nursing tank which is equipped with undergravel with sand bed and hang-on filter. New
born seahorses were able to ingest newly hatched Artemia nauplii. Freshly hatched nauplii were
prepared daily by hatching Artemia cysts in 25 ppt. of sea water with strong aeration at 27-39°C.
Experiment 1
Determination of number of Artemia nauplii consumed by juvenile seahorse
This experiment was carried out using different age groups from new born to juvenile stage.
Tank measuring (10x10x20cm) WxLxH was prepared with seawater from the rearing tank 1 hour in
advance to avoid temperature shock. Experiment was carried out at 09:00 for all age groups. Seven
age groups used were 3, 7, 14, 21, 28, 35, 42 days old. Total length of seahorse was taken by using
vernier calliper. Ten seahorses with similar total length were placed into the experimental tank. Ten
Artemia nauplii were siphoned into the experiment tank and observed. Upon finishing the first ten
nauplii, another 10 nauplii were added. This was repeated until observed satiation, whereby seahorse
no longer show interest to feed on the nauplii. At this stage, total numbers of Artemia nauplii consumed
was recorded.
Experiment 2
Comparison of effect of varying enrichment of Artemia on survival and growth of juvenile seahorse
Juveniles seahorse aged 21 days old was used in this experiment. It was observed that the
seahorse became less pelagic and began to settle onto available substrates in the nursing tank. Six
experimental tank was prepared in advance complete with hang-on filter is used. Stocking density was
12 juvenile seahorse per tank. In this experiment, Artemia instar II (24hrs after hatched) was used since
it can ingest enrichment provided in the water column. Two enrichments used were commercial dry
marine starter pellet (NRD G8, Inve Aquaculture) and A1 DHA SELCO. The commercial marine pellet
starter feed was grinded into powder then dissolved in water, then fed to the nauplii. As for A1 DHA
SELCO was fed to Artemia nauplii for 3 hrs. The concentration for enrichment was at 0.2/1L of water.
Feeding of seahorses were carried out four times daily at 08:00, 11:00, 14:00 and 17:00. During the
experimental period, feeding were carried out constantly as seahorse does not have a true stomach,
therefore not to leave a big gap period without feeding. Experimental period was for 4 weeks. Total
length and weight of seahorse were taken using vernier calliper and microbalance respectively, once
in two weeks to avoid injuries to the fragile seahorse.
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RESULTS
Experiment 1
An increasing trend was observed for the numbers of Artemia consumed by seahorses (Figure 1). The
seahorses consumed more Artemia as they grow. Result from experiment 1 showed that as the age of
the seahorses increase, they numbers of Artemia consumed also increased (Table 1). At 3 days after
birth the seahorse was able to consume an average of 6-7 Artemia nauplii, with maximum numbers of
12 Artemia/feeding/seahorse. Upon reaching 42 days after birth the numbers increased to an average
of 34-35 Artemia/feeding, with maximum numbers of 39 Artemia/feeding/seahorse.

Number of Artemia consumed

Number of Artemia consumed by different age group of
juvenile seahorse
40
23.6

30

17.2

20
10

6.8

32.5

34.6

35

42

20.8

11.5

0
3

7

14

21

28

Age group (Days old)
Mean of number of Artemia consumed by 10 seahorse

Figure 1: Numbers of Artemia consumed by 3, 7, 14, 21, 28, 35, 42 days old seahorses
Table 1: The minimum and maximum number of Artemia consumed by juvenile seahorse at
different age group with average length

AGE GROUP(DAYS OLD)
3
7
14
21
28
35
42

Average length (mm)
10.73±3.39
13.25±6.28
19.72±7.24
23.02±7.47
24.77±8.94
29.11±4.53
32.09±3.41

618
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Min
Max
0
12
0
18
0
28
5
33
0
33
24
39
28
39
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Experiment 2
Significant difference was not observed on the length (Table 2) and weight (Table 3) of seahorse,
cultured from 21 to 49 days old fed with Artemia enriched with pellet (A+P) and with A1 DHA Selco
(A+SE).
Table 2: Length comparison between juvenile seahorse fed with Artemia enriched with pellet (A+P)
and Artemia enriched with A1 DHA Selco (A+SE)

Age of seahorse
(Days old)

Enrichment

Length (mm)
Mean ±SD

P (<0.05)

Initial
(21)

A+P
A+SE
A+P
A+SE
A+P
A+SE

22.33±1.17
22.26±1.08
27.49±4.59
26.68±3.55
31.87±5.75
30.96±5.96

NS

1st reading
(35)
2nd reading
(49)

NS
NS

Table 3: Weight comparison between juvenile seahorse fed with Artemia enriched with pellet (A+P)
and Artemia enriched with A1 DHA Selco (A+SE)

Age of seahorse
(Days old)

Treatment

Weight (g)
Mean ±SD

P (<0.05)

Initial
(21)

A+P
A+SE
A+P
A+SE
A+P
A+SE

0.04±0.01
0.04±0.01
0.08±0.04
0.08±0.04
0.11±0.05
0.12±0.06

NS

1st reading
(35)
2nd reading
(49)

NS
NS

DISCUSSION
First feeding in marine fish larvae is important to ensure the growth and survival of cultured
species. In seahorse aquaculture, it becomes a major issue due to the absence of teeth and preying
method is through suction by the snout. Therefore the prey size is very important at first feeding (Verreth,
1994). Like all other known seahorses, Hippocampus kuda is a slow moving predator and poor
swimmers. In the natural seawater, they often remain stagnant by clinging onto substrates like seagrass
using their prehensile tails (Lally and Hough, 1999). Teeth are none existence, thus feeding is through
their snout and jaws with suction motion, to suck food like a straw (Woods, 2002). Thus making it difficult
to ingest prey that are larger than their snout opening (Lourie et al 2003). Verreth (1994) stated that the
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small size larvae of cultured species requires small size prey. This limitation provides a great challenge.
As visual predator, the seahorses are triggers by the movement of live prey. In the wild seahorses feed
on plankton and small crustaceans while in culture condition, these seahorse are fed with live Artemia,
live mysids or combination between both with minced fishmeal. Further knowledge on culture method
and nutritional requirements is needed to ensure the growth and survival particularly at early life stage.
Seahorses are born looking exactly like their parents, only in miniature size. In the first experiment, new
born H. kuda up to 42 days old are able to ingest newly hatched Artemia nauplii. Unlike other live feeds
such as rotifer and copepod, Artemia is easily accessible and does not require laborious effort to hatch.
New born seahorse showed the shows the reddish or orange coloration of Artemia nauplii just below
the chest. In this study, it was observed that H. kuda can give birth up to 1000 new born at one spawn
compare to the 100 new born in H. barbouri. The size of new born H. kuda is comparatively smaller
than H. barbouri (Cato and Brown, 2008; Payne, 2003), thus the high numbers of newborn in H. kuda.
In this study, new born H. kuda commence feeding when they are 3 days old.
In the second experiment, Artemia used for feeding seahorses were enriched with marine pellet
and SELCO respectively. Studies on the early stage of marine fish shows the high requirement of Highly
Unsaturated Fatty Acid (HUFA) in their diet. Woods (2000) stated that the enrichment method on
Artemia is the best first feeding to support aquaculture production, whereby high concentration of fatty
acids, Docosahexaenoic acid (DHA) , Eicosapentaenoic acid (EPA) and Amino acids (AA) can be
easily added. This study showed that the growth of seahorses from 21 to 49 days were not affected by
the different enrichments. The commercial marine pellet used in this experiment is a starter feed for
marine fishes. This was prepared into powder and dissolved into water before being used for
enrichment. Artemia is a filter feeder, feeds on the dissolved pellet and carries the nutrient from pellet
to the seahorse. Artemia at instar 2, the stage when alimentary tract is open will feed immediately when
placed in enrichment medium (Sorgellos et al., 2001) such as dissolved pellet or SELCO. This
investigation did not seek to define the exact nutrient component in the enrichment or the specific
amount required for the optimal growth and survival of seahorse. Therefore further study need to be
carried out for these two aspects. However, this study evidently showed that enrichment using the basic
materials are able to achieve similar result in terms of growth and survival. The commercial starter
marine pellet used in this study contained 55% protein, and with this noted this might be one of the key
factor in sustaining the juvenile seahorse. Similar study conducted by Woods (2003) showed that
enrichment with DHA Protein Selco, Super Selco, Algamac-3050 and EPABSF/Spirulina are able to
promote good growth and survival of H. abdominalis juveniles.
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During the experimental period, temperature was between 28 to 30 °C. Survival of the seahorse
at the end of the experimental period was between 58 to 83% and 50 to 83% when fed with Artemia
enriched with marine pellet and SELCO respectively. Ambas (2009) have reported that the seahorse
juveniles are able to survive well between temperature of 26-32°C. Experimental work by Garcia et al.
(2002) showed that H. kuda can survive short term exposure to salinity as low as 15 ppt and as high
as 50ppt. The salinity in this study was between 28-34 ppt. Ammonia, nitrate and nitrite levels monitored
close to 0 ppt. The pH monitored during the experimental period was between 7.9 and 8.1. This range
is within similar range of the pH 7 to 8 reported by Dwiputra (2013) as ideal pH range for the rearing
seahorse juveniles. High fluctuation of pH may cause the mortality of aquatic organism (Boyd, 1979),
even more for the sensitive seahorse.

CONCLUSION
Based on the findings of this study, it can be concluded that H. kuda can be fed with Artemia
nauplii from birth until 42 days old. Enrichment of Artemia are able to sustain the juvenile seahorse until
2 months old, therefore provide solution for the feeding of seahorse juveniles, the main bottleneck in
seahorse aquaculture. As for water quality, H. kuda juveniles can be reared in 28 to 30 ppt. seawater,
with pH range of 7.9 to 8.2, temperature of 27 to 30°C and DO above 3mg/L.
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การปลดปล่ อยธาตุอาหารไนโตรเจน และฟอสฟอรั สจากการเลีย้ งกุ้งขาว
(Litopenaeus vannamei) แบบความหนาแน่ นสูงในบ่ อผ้ าใบสู่ระบบนิเวศภายนอก
Nitrogen and Phosphorus Releasing from Intensive Pacific White Shrimp
(Litopenaeus vannamei) Culture in Canvas Ponds to Natural Ecosystem
ประภาพร ดีมาก1,2 เชษฐพงษ์ เมฆสัมพันธ์1 และนภาขวัญ แหวนเพชร1
Prapaporn Deemark1,2, Shettapong Meksumpun1, and Napakhwan Whanpetch1

บทคัดย่ อ
การศึกษาการปลดปล่อยธาตุอาหารจากการเลี ้ยงกุ้งขาว (Litopenaeus vannamei) แบบความหนาแน่น
สูงในบ่อผ้ าใบขนาด 50 ลูกบาศก์ เมตร ที่ตลอดระยะเวลาการเลี ้ยง 73 วัน พบว่า ปริ มาณไนโตรเจนรวม และ
ฟอสฟอรั ส รวมในน า้ ทิ ง้ มี ค่ า เฉลี่ ย 12.11±3.68 mg-N/l และ 5.46±2.21 mg-P/l ตามล าดับ ซึ่ง มี ค่ าสู ง กว่ า
ค่ามาตรฐานที่กาหนด จากการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า ปริ มาณไนโตรเจนรวมในบ่อ เกิดจาก: (1) กิจกรรมการเลี ้ยง
หลังเปลี่ยนถ่ายนา้ เฉลี่ย 450.00±189.17 กรั ม (2) เหลือสะสมอยู่ในระบบการเลี ้ยงเมื่อเปลี่ยนถ่ายนา้ เฉลี่ย
58.94± 16.25 กรั ม และ (3) มีอยู่ในนา้ ที่ เติมเข้ าระบบ เฉลี่ย 57.79±54.59 กรัม ส่วนปริ มาณฟอสฟอรั สรวมในบ่อ
เกิ ด จาก: (1) กิ จ กรรมการเลี ย้ งหลังเปลี่ ย นถ่ ายน า้ เฉลี่ ย 237.40±105.80 กรั ม (2) เหลื อ สะสมอยู่ ในระบบ
การเลี ้ยงเมื่อเปลี่ยนถ่ายนา้ เฉลี่ย 29.73±12.54 กรัม และ (3) มีอยู่ในนา้ ที่เติมเข้ าระบบ เฉลี่ย 2.32±0.87 กรั ม
การศึกษานี ้แสดงให้ เห็นว่า ควรมีการจัดการคุณภาพน ้าทิ ้งก่อนปล่อยน ้าออกสู่ภายนอก ทังนี
้ ้ เพื่อลดผลกระทบ
ที่จะเกิดขึ ้นกับระบบนิเวศ

ABSTRACT
The study on the releasing of total nitrogen (TN) and total phosphorus (TP) from intensive
pacific white shrimp, Litopenaeus vannamei, culture was conducted in the 50 cubic meter in canvas
ponds for 73 days. The result indicated that the amount of TN and TP in the effluent were higher than
the standard values at 12.11±3.68 mg-N/l and 5.46±2.21 mg-P/l, respectively. In addition, the result
demonstrated that the main source was TN and TP from water exchange that produced during the
culture activity (average TN, 450.00±189.17 g and average TP, 237.40±105.80 g). This study can be
implied that to reduce impacts on natural ecosystem, the treatment of effluent water is needed before
releasing into the neighbor environment.
Key words: Pacific white shrimp, Litopenaeus vannamei, nutrient
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คานา
อุ ต สาหกรรมการเพาะเลี ย้ งกุ้ งทะเลในประเทศไทย โดยเฉพาะกุ้ งขาวแวนนาไม หรื อ กุ้ งขาว
(Litopenaeus vannamei) ได้ มีการพัฒ นา และเติบ โตอย่ างรวดเร็ วจนเป็ นอุตสาหกรรมสาคัญ ที่ สร้ างรายได้
ให้ กบั ประเทศปี ละหลายหมื่นล้ านบาท (ประจวบ, 2543; ชลอ และพรเลิศ, 2547) จนปั จจุบนั การเลี ้ยงกุ้งขาวใน
ประเทศไทยได้ มีการพัฒนาระบบการเลี ้ยง อาทิ ปล่อยกุ้งที่ความหนาแน่นสูง ให้ อาหารที่มีโปรตีนสูง เพื่อ เพิ่ ม
ผลผลิต และเร่ งอัตราการเติบโตของกุ้ง แต่ผลจากการเลี ้ยงในรู ปแบบดังกล่าวก่อให้ เกิดการสะสมของสารอินทรี ย์
ที่เกิดจากกิจกรรมการเลี ้ยง ทาให้ ต้องมีการเปลี่ยนถ่ายน ้า เพื่อรักษาคุณภาพน ้าให้ เหมาะสมกับการเติบโตของกุ้ง
โดยน ้าทิ ้งและตะกอนเลนส่วนใหญ่จากกิจกรรมการเลี ้ยงกุ้งซึง่ ประกอบไปด้ วยสารอาหาร สารอินทรี ย์ และสาร
แขวนลอยจานวนมาก (Boyd and McNevin., 2015) จะถูกปล่อยลงสูแ่ หล่งน ้าธรรมชาติ ทังที
้ ่ผ่านการบาบัดและ
ไม่ผ่านการบ าบัด ซึ่งการเพิ่ มขึน้ ของปริ มาณสารอาหารในแหล่งน า้ ธรรมชาติ ดังกล่าว เป็ นสาเหตุท าให้ เกิ ด
ปรากฏการณ์ ส ะพรั่ ง ของพื ช น า้ หรื อ phytoplankton blooms (Burford et al., 2003) ซึ่งเป็ นปรากฏการณ์ ที่
แพลงก์ ตอนพื ช และพื ชนา้ เติบโตแพร่ ขยายพันธุ์อย่างรวดเร็ วผิ ดปกติ มีการใช้ ออกซิเจนเพิ่ มขึน้ อย่างรวดเร็ ว
อีก ทัง้ บดบังแสงที่ จ ะส่อ งผ่ านจนก่ อ ให้ เกิ ด ผลกระทบทัง้ ทางตรงและทางอ้ อ มต่ อ สัต ว์ น า้ และสิ่ งแวดล้ อ ม
โดยเฉพาะอย่างยิ่งพื ้นที่ชายทะเลทังฝั
้ ่ งอ่าวไทย และอันดามัน ซึง่ มีการแปรสภาพพื ้นที่ป่าชายเลนเป็ นพื ้นที่เลี ้ยงกุ้ง
กอปรกับพื ้นที่เลี ้ยงกุ้งส่วนใหญ่ขาดการวางแผนการจัดการระบบการส่งน ้าเข้ า และการระบายออกที่ดี มี
การระบายนา้ ทิ ง้ และตะกอนเลนจากนากุ้งลงสู่แหล่งนา้ สาธารณะ โดยไม่มีก ารบาบัด ท าให้ เกิ ดผลกระทบ
โดยตรงต่อคุณภาพน ้า และดินตะกอนในบริ เวณนัน้ ๆ และส่งผลเสียต่อสิ่งแวดล้ อมโดยส่วนรวม โดยเฉพาะส่งผล
กระทบต่อพื ้นที่เกษตรกรรม (กรมควบคุมมลพิษ, 2543; เปี่ ยมศักดิ์, 2543) จากปั ญหาดังกล่าว หลายหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้ องทัง้ ภาครัฐ และเอกชน ได้ มีการศึกษาและพัฒนารู ปแบบการเลี ้ยงกุ้งขาวขึ ้นหลากหลายรู ปแบบ อาทิ
การเลีย้ งกุ้งในบ่อที่ ปูพืน้ บ่อด้ วยพลาสติก (PE) การเลี ้ยงกุ้งในบ่อซีเมนต์ และการเลี ้ยงกุ้งในบ่อผ้ าใบ เป็ นต้ น
(โชคชัย, 2554; ไวทัศน์ และคณะ, 2558) โดยมีวตั ถุประสงค์ เพื่ อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้ อมในพื น้ ที่เลีย้ งกุ้ง
แต่อย่างไรก็ตาม การออกแบบวางแผนระบบการเพาะเลี ้ยงกุ้งขาว การศึกษาคุณภาพน ้าทิ ้ง ซึง่ รวมไปถึงปริ มาณ
ธาตุอาหารไนโตรเจน และฟอสฟอรั ส ถื อว่าเป็ นข้ อมูลพื น้ ฐานสาคัญ และจาเป็ นต่อการนามาใช้ ประกอบการ
พัฒนาออกแบบระบบการเลี ้ยงเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้ อม ซึ่งปั จจุบันข้ อมูลสาหรับการเลี ้ยงกุ้งขาวแบบ
ความหนาแน่นสูงในบ่อผ้ าใบมีค่อนข้ างจากัด กอปรกับปั จจุบนั การเลี ้ยงกุ้งขาวด้ วยรู ปแบบนี ก้ าลังเป็ นที่นิยมอยู่
ในหลายพื ้นที่ ดังนัน้ การวิจยั นี ้จึงมุ่งศึกษาการเปลี่ยนแปลงคุณภาพน ้าของการเลี ้ยงกุ้งขาวแบบความหนาแน่นสูง
ในบ่อผ้ าใบ รวมไปถึงการปลดปล่อยปริ มาณธาตุอาหารไนโตรเจน และฟอสฟอรัส ออกสู่ระบบนิเวศภายนอก
ทังนี
้ ้ เพื่อใช้ เป็ นข้ อมูลในการจัดการคุณภาพน ้าในบ่อเลี ้ยง และใช้ เป็ นแนวทางจัดการคุณภาพน ้าก่อนปล่อยออก
สูภ่ ายนอกต่อไป

อุปกรณ์ และวิธีการ
แผนการวิจัย
ดาเนิ นการศึกษาการเลีย้ งกุ้งขาวแบบความหนาแน่นสูงในบ่อผ้ าใบ ปริ มาตรความจุนา้ 50 ลูกบาศก์ เมตร
จานวน 3 บ่อ ของฟาร์ มเอกชนที่ตาบลบางพระ อาเภอศรี ราชา จังหวัดชลบุรี โดยเก็บรวบรวมข้ อมูลคุณภาพนา้
625

สาขาประมง

การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 56

และปริ มาณสารอาหารที่จะปลดปล่อยไปสู่ภายนอก และรวมไปถึงข้ อมูลปริ มาตรนา้ เข้ า-ออกในระบบการเลี ้ยง
ในระหว่าง เดือนตุลาคม ถึง ธันวาคม 2558 เพื่อนาไปวิเคราะห์และประมวลผลทางสถิติ
การเตรี ยมบ่ อเลีย้ ง
เตรี ยมบ่อผ้ าใบทรงกลม ขนาดเส้ นผ่านศูนย์กลาง 8 เมตร ความสูง 90 เซนติเมตร (ปริ มาตรความจุ 50
ลูกบาศก์ เมตร) ส่วนของพื ้นบ่อผ้ าใบจะมีลกั ษณะลาดเอียงเข้ าสู่กลางบ่อ เพื่อให้ ตะกอนรวมกันอยู่ตรงกลางบ่อ
โดยมีการติดตังท่
้ อพีวีซีพร้ อมวาล์วเปิ ด-ปิ ดขนาด 3 นิว้ เพื่อใช้ ระบายน ้า และของเสียออกจากกลางบ่อ บริ เวณ
พืน้ บ่อติดตังระบบให้
้
อากาศผ่านท่อพีวีซี และติดตังปั
้ ๊ มนา้ เพื่อให้ เกิดกระแสนา้ วนพัดตะกอนไปรวมที่ กลางบ่อ
นอกจากนี ้ มีการติดตังเครื
้ ่ องโปรตีนสกิมเมอร์ (protein skimmer) เพื่อช่วยในการจัดการคุณภาพน ้าระหว่างการ
เลี ้ยงจานวน 1 เครื่ อง/บ่อ (Figure 1)

Figure 1. The canvas pond for intensive pacific white shrimp (Litopenaeus vannamei) culture.
การเตรี ยมนา้ เลีย้ ง
นานา้ ความเค็มสูง (นา้ จากนาเกลือ) มาผสมกับนา้ จืด โดยปรั บความเค็มให้ อยู่ในระดับที่ต้องการ คือ
อยู่ในช่วง 20-30 ‰ จากนันเติ
้ มคลอรี น และให้ อากาศตลอดเวลาอย่างน้ อย 2-3 วัน และทาการกรองน ้าผ่านผ้ า
กรองขนาด 0.5 ไมครอน ก่อนที่จะนาน ้าไปใช้ เลี ้ยงกุ้ง
การเลีย้ ง และการจัดการระหว่ างการเลีย้ ง
น าลูก กุ้ งขาว (Litopenaeus vannamei) ขนาดเฉลี่ ย 1-2 กรั ม /ตัว ลงเลี ย้ งในบ่ อ ผ้ าใบที่ อัต ราความ
หนาแน่น 500 ตัว/ลูกบาศก์เมตร (25,000 ตัว/บ่อ) จานวน 3 บ่อ ให้ อาหารสาเร็ จรู ปสาหรับกุ้งทะเลที่มีโปรตีนไม่
ต่ากว่า 38% วันละ 5 มื ้อ ในเวลา 6:00 น. 10:00 น. 14:00 น. 18:00 น. และ 22:00 น. โดยช่วง 2 สัปดาห์ แรก
ของการเลี ้ยง ให้ อาหารที่ อตั รา 10% ของน ้าหนักตัว/วัน ด้ วยวิธีการหว่านอาหารให้ กระจายทัว่ บ่อผ้ าใบ จากนัน้
ตังแต่
้ สปั ดาห์ที่ 3 เป็ นต้ นไป จึงเริ่ มปรับปริ มาณอาหารที่ให้ โดยการเช็คยอ นอกจากนี ้ ระหว่างการเลี ้ยงจะทาการ
เปลี่ยนถ่ายน ้าสัปดาห์ละ 3 ครัง้ ครัง้ ละประมาณ 50-90% ตามระยะเวลาการเลี ้ยงที่เพิ่มขึ ้น (ตามลาดับ) เลี ้ยงกุ้ง
ที่ระยะเวลา 73 วัน จึงทาการจับผลผลิต
การเก็บตัวอย่ างนา้ และวิธีการวิเคราะห์ ตัวอย่ าง
ดาเนินการเก็บตัวอย่างน ้าเมื่อมีการเปลี่ยนถ่ายน ้าทุกครัง้ ซึง่ แบ่งเก็บตัวอย่างน ้าออกเป็ น 3 จุด คือ น ้า
ที่เตรี ยมไว้ ใช้ เติม นา้ ทิ ง้ จากบ่อผ้ าใบ และนา้ ในบ่อผ้ าใบหลังการเปลี่ยนถ่ายนา้ โดยนา้ ตัวอย่างจะถูกเก็บและ
บรรจุในขวดพลาสติก เก็บไว้ ที่ มืดและอุณ หภูมิต่า (4 ºC) โดยการแช่เย็น ด้ วยนา้ แข็งในกล่องโฟม หรื อถังแช่
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นา้ แข็งขณะลาเลียงขนส่งไปยังห้ องปฏิ บัติการเพื่อทาการตรวจวิเคราะห์ ตามหลักการของ APHA AWWA and
WEF ด้ วยเครื่ องมือ และวิธีการดังนี ้ อุณ หภูมินา้ ใช้ Thermometer ปริ มาณออกซิเจนที่ ละลายในนา้ (DO) ใช้
DO meter ความเป็ นกรด-ด่ างของน า้ ใช้ pH meter ความเค็ ม ของน า้ ใช้ Refractometer ความโปร่ งแสงใช้
Secchi disc ปริ ม าณสารแขวนลอยใช้ วิ ธี Dried at 103-105 ºC (APHA et al., 1998) บี โอดี (BOD) ใช้ วิ ธี
5 Day BOD test (APHA et al., 1998) ปริ มาณแอมโมเนี ย รวมใช้ วิธี Indophenol blue method (Sasaki and
Sawada, 1980) ส าหรั บ ปริ ม าณ ไนไตรท์ ใช้ วิ ธี Diazotization method ปริ ม าณ ไนเตรทใช้ วิ ธี Cadmium
reduction method ปริ มาณ ฟอสเฟตใช้ วิ ธี Ascorbic acid method และปริ มาณ คลอโรฟิ ลล์ เอ ใช้ วิ ธี
Spectophotometric method ตรวจวิเคราะห์ตามหลักของ Strickland and Parsons, 1972 ส่วนไนโตรเจนรวม
และฟอสฟอรัสรวมใช้ วิธี Persulfate digestion method (APHA et al., 2012)
การวิเคราะห์ ข้อมูล
วิเคราะห์ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงคุณภาพน ้าของการเลี ้ยงกุ้งขาวแบบความหนาแน่นสูงในบ่อผ้ าใบ โดย
เสนอข้ อมูลด้ านสิ่งแวดล้ อมทางนา้ แบบสถิติพรรณนา (descriptive statistics) เช่น ค่าเฉลี่ย ค่าต่าสุด - สูงสุด
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน นอกจากนี ้ ทาการประเมินปริ มาณของสารอาหารที่เติมเข้ าไปในระบบการเลี ้ยงด้ วยการ
เติมน ้า (เปลี่ยนถ่ายน ้า) ปริ มาณของสารอาหารที่เพิ่มขึ ้นจากกิจกรรมการเลี ้ยงหลังการเปลี่ยนถ่ายน ้า ตามสมการ
ที่ 1, 2 และ 3 ดังนี ้
Nut Act = Nut np – Nut s

(1)

Nut Acc = Nut p – Nut r

(2)

Nut s = Nut Acc + Nut i

(3)

เมื่อ

Nut Act = ปริ มาณของ TN หรื อ TP ที่เกิดจากกิจกรรมการเลี ้ยงหลังเปลี่ยนถ่ายน ้า
Nut Acc = ปริ มาณของ TN หรื อ TP ที่เหลือสะสมเมื่อเปลี่ยนถ่ายน ้า
Nut s = ปริ มาณของ TN หรื อ TP ที่มีอยู่ในระบบเมื่อเปลี่ยนถ่ายน ้า และเติมน ้า
Nut np = ปริ มาณของ TN หรื อ TP ในน า้ เลี ย้ งทัง้ หมดในบ่ อก่ อนการเปลี่ ย นถ่ ายรอบถัด ไป Nut p =
ปริ มาณของ TN หรื อ TP ในน ้าเลี ้ยงทังหมดในบ่
้
อก่อนการเปลี่ยนถ่ายน ้า Nut r = ปริ มาณของ TN หรื อ TP ที่ถูก
เปลี่ยนถ่ายออกจากระบบการเลี ้ยง Nut i = ปริ มาณของ TN หรื อ TP ที่เติมเข้ าระบบด้ วยการเติมน ้า โดยที่ TN =
ปริ มาณไนโตรเจนรวม (total nitrogen) และ TP = ปริ มาณฟอสฟอรัสรวม (total phosphorus)
วิเคราะห์ ข้อมูลทางสถิติ และเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยของปริ มาณไนโตรเจนรวม และฟอสฟอรั สรวมที่อยู่ในนา้ ทิ ง้
จากกิจกรรมการเลี ้ยงกุ้งขาวแบบความหนาแน่นสูงในบ่อผ้ าใบกับค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน ้าทิ ้งจากบ่อ
เพาะเลี ้ยงสัตว์น ้ากร่ อย ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม (2550) ด้ วยวิธี one sample
t-test ที่ระดับความเชื่อมัน 95% และเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยระหว่างปริ มาณของสารอาหารที่เติมเข้ าไปในระบบการ
เลี ้ยงด้ วยการเติมนา้ ปริ มาณสารอาหารที่เหลือสะสม และปริ มาณของสารอาหารที่เพิ่มขึ ้นจากกิจกรรมการเลี ้ยง
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ทัง้ นี ข้ ้ อ มู ล ที่ ผิ ด ปกติ (outliers) ถู ก จ าแนกโดยใช้ box plot method (Schwertman et al., 2004) ก่ อ นน ามา
วิเคราะห์ทางสถิติ โดยวิเคราะห์และประมวลผลด้ วยโปรแกรมสาเร็ จรู ป

ผลและวิจารณ์
ผลการศึกษาคุณภาพน ้า และการปลดปล่อยธาตุ อาหารจากการเลี ้ยงกุ้งขาวแบบความหนาแน่นสูงใน
บ่อผ้ าใบขนาด 50 ลูกบาศก์เมตร ที่อตั ราปล่อย 500 ตัว/ลูกบาศก์เมตร พบว่า คุณภาพน ้าเฉลี่ยระหว่างการเลี ้ยง
มีปริ มาณค่อนข้ างสูงมาก เช่น แอมโมเนีย ซึง่ ระดับความเข้ มข้ นที่ทาให้ สตั ว์นา้ ตายโดยปกติอยู่ในช่วง 0.4 - 2.0 mg/l
ในรู ปของ NH3 (Boyd, 2012) ซึง่ ในการศึกษาครัง้ นี ้ผลของคุณภาพน ้านี ้อาจส่งผลกระทบต่อการเลี ้ยงกุ้งขาวไม่
รุ นแรงจนทาให้ สตั ว์น ้าตายในทันที (ณัฐธิดา และคณะ 2560; Zarain-Herzberg et al., 2010; Ma et al., 2013)
แต่ เมื่ อน าค่ าเฉลี่ ย ของน า้ ทิ ง้ มาวิ เคราะห์ ผ ลเปรี ย บเที ย บกับ ค่ ามาตรฐานควบคุม การระบายน า้ ทิ ง้ จากบ่ อ
เพาะเลี ย้ งสัตว์ น า้ กร่ อย ตามประกาศกระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติแ ละสิ่ งแวดล้ อม พบว่า ค่าปริ ม าณสาร
แขวนลอยรวม (TSS) บี โอดี (BOD) ปริ มาณแอมโมเนี ยรวม (TAN) ปริ มาณไนโตรเจนรวม (TN) และปริ มาณ
ฟอสฟอรัสรวม (TP) ในน ้าทิ ้งจากการเลี ้ยงกุ้งขาวแบบความหนาแน่นสูงในบ่อผ้ าใบสูงกว่าค่ามาตรฐานที่กาหนด
(Table 1)
Table 1. Overall values of water quality parameters of intensive pacific white shrimp (Litopenaeus
vannamei) culture in canvas ponds for 73 days.
Parameters

Unit

Temp.
DO
pH
Trans.
Salinity
TSS
BOD
TAN
NO2NO3PO43Chl a
TN
TP

ºC
mg/l
cm

‰
mg/l
mg/l
mg-N/l
mg-N/l
mg-N/l
mg/l
µg/l
mg-N/l
mg-P/l

Intensive pacific white shrimp culture in canvas ponds
During culture period
Wastewater
Standard
Min. Max.
mean±SD.
Min.
Max.
mean±SD.
25.0 31.0
29.9±1.2
25.0
29.0
27.3±1.1
n.a.
2.76 6.40
5.07±0.83
3.15
5.32
4.39±0.43
n.a.
7.11 7.96
7.33±0.22
7.10
8.21
7.38±0.25
6.5-8.5
16.0 29.5
23.24±3.99
7.0
15.0
10.73±1.91
n.a.
20.0 33.0
29.2±3.4
20.0
34.0
28.8±4.0
n.a.
99.67 286.67 156.21±44.05
108.33 360.00 239.90±62.07
≤70*
6.10 21.55 11.87±3.19
17.55 44.14 34.74±5.57
≤20*
0.88 7.76
3.59±1.69
2.01 10.13
6.69±2.18
≤1.1*
0.01 1.12
0.44±0.25
0.12
3.68
0.83±0.80
n.a.
0.03 1.19
0.76±0.31
0.21
1.13
0.82±0.24
n.a.
0.05 1.31
0.43±0.25
0.27
3.05
1.55±0.73
n.a.
0.00 0.14
0.04±0.03
0.03
0.39
0.13±0.07
n.a.
2.92 10.59
6.77±1.90
7.38 25.22 12.11±3.68
≤4.0*
0.58 6.95
1.61±1.27
1.79 13.24
5.46±2.21
≤0.4*

n.a. = not available, * = concentration in ponds was higher than effluent standard (P<0.05).
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นอกจากนี ้ การวิเคราะห์ แหล่งที่มาของธาตุอาหารไนโตรเจน และฟอสฟอรั ส ในนา้ ของการเลี ้ยงกุ้งขาว
แบบความหนาแน่นสูงในบ่อผ้ าใบตลอดการเลี ้ยง พบว่า ปริ มาณไนโตรเจนรวมในบ่อ เกิดจากกิจกรรมการเลี ้ยง
หลังเปลี่ ย นถ่ ายน า้ เฉลี่ ย 450.00±189.17 กรั ม มากกว่าอย่ างมีนัย ส าคัญ ทางสถิ ติ (P<0.05) เมื่อเที ย บกับ
ปริ มาณที่เหลือสะสมอยู่ในระบบการเลี ้ยงเมื่อเปลี่ยนถ่ายน ้า เฉลี่ย 58.94± 16.25 กรัม และมีอยู่ในน ้าที่เติมเข้ า
ระบบ เฉลี่ย 57.79±54.59 กรัม ส่วนปริ มาณฟอสฟอรัสรวมในบ่อ เกิดจากกิจกรรมการเลี ้ยงหลังเปลี่ยนถ่ายนา้
เฉลี่ย 237.40±105.80 กรัม มากกว่าอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (P<0.05) กับปริ มาณที่ เหลือสะสมอยู่ในระบบการ
เลี ้ยงเมื่อเปลี่ยนถ่ายน ้า เฉลี่ย 29.73±12.54 กรัม และมีอยู่ในน ้าที่เติมเข้ าระบบ เฉลี่ย 2.32±0.87 กรัม (Figure 2)
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Figure 2. Calculation values of nitrogen and phosphorus (mean±SD.) sources from intensive pacific
white shrimp (Litopenaeus vannamei) culture in canvas ponds. Different letters (a, b, c)
indicate significant (P<0.05) differences between samples
ระบบการเลีย้ งกุ้งขาวแบบความหนาแน่นสูงในบ่อผ้ าใบเป็ นระบบการเลี ้ยงที่ถูกพัฒ นาขึน้ มาเพื่ อลด
ความเสี่ยงด้ านการเกิ ดโรคระหว่างการเลี ย้ ง โดยเฉพาะในช่วงที่ เกิ ดโรคระบาด ง่ายต่อการควบคุม และการ
บริ หารจัดการ อีกทังยั
้ งให้ ผลผลิตต่อหน่วยพื ้นที่สงู (ไวทัศน์ และคณะ 2558) จากการศึกษาครัง้ นี ้ พบว่า ผลผลิต
ที่ได้ จากการเลี ้ยงเฉลี่ยอยู่ที่ 316.6 กิโลกรัม/บ่อ หรื อเฉลี่ย 6.3 กิโลกรัม/ลูกบาศก์เมตร โดยกุ้งมีนา้ หนัก ตัวเฉลี่ย
เท่ากับ 13.8 กรัม/ตัว และมีอตั รารอดตายเฉลี่ยเท่ากับ 91.2% อย่างไรก็ตาม น ้าทิ ้งจากการเลี ้ยงกุ้งขาวด้ วยระบบ
นี ถ้ ้ าถูกปลดปล่อยออกสู่ภ ายนอกจะส่งผลกระทบต่อระบบนิ เวศได้ โดยเฉพาะอย่ างยิ่ ง ปริ มาณสารอาหาร
ไนโตรเจน และฟอสฟอรัสที่มีคา่ สูงเกินกว่าค่ามาตรฐาน ซึง่ สารอาหารเหล่านี ้มีผลต่อระบบนิเวศวิทยาของแหล่งน ้า
เนื่องจากเป็ นตัวควบคุมกาลังผลิตขันต้
้ น (primary production) ทังนี
้ ้การเพิ่มขึ ้นของสารอาหารในปริ มาณมาก
นัน้ เป็ นสาเหตุที่ท าให้ เกิ ดปรากฏการณ์ eutrophication หรื อ phytoplankton blooms ซึ่งเป็ นปรากฏการณ์ ที่
แพลงก์ตอนพืชแพร่ ขยายพันธุ์ในปริ มาณมากอย่างรวดเร็ ว ส่งผลให้ มีการใช้ ออกซิเจนเพิ่มขึ ้นจนส่งผลกระทบทัง้
ทางตรง และทางอ้ อมต่อสัตว์น ้า และสิ่งแวดล้ อมบริ เวณนัน้ (Burford et al., 2003; Danner, 2011)
โดยทัว่ ไป น ้าทิ ้งและตะกอนส่วนใหญ่จากการเลี ้ยงกุ้งทะเลจะประกอบด้ วยสารอาหาร สารอินทรี ย์ และ
สารแขวนลอยจานวนมากที่ถกู ปล่อยลงสูแ่ หล่งน ้าธรรมชาติ (Boyd and McNevin., 2015) สิริ และคณะ (2548)
รายงานว่า นา้ ทิง้ จากกิจกรรมการเลี ้ยงกุ้งทะเลมีลกั ษณะเป็ นตะกอนแขวนลอยที่ประกอบด้ วยไนโตรเจน และ
ฟอสฟอรัสสูง ซึง่ เป็ นสาเหตุหนึง่ ที่ทาให้ เกิดผลกระทบต่อระบบนิเวศ และเป็ นสาเหตุที่ทาให้ ระบบนิเวศบริ เวณนัน้
เสื่อมโทรมลงได้ ในอนาคต ซึง่ จากการศึกษาครัง้ นี ้ พบว่า น ้าทิ ้งจากกิจกรรมการเลี ้ยงกุ้งขาวแบบความหนาแน่นสูง
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ในบ่อผ้ าใบมีปริ มาณไนโตรเจนรวมอยู่ในช่วง 7.38 – 25.22 mg-N/l (เฉลี่ย 12.11±3.68 mg-N/l) ซึ่งค่าต่าสุดที่
พบก็ยงั คงสูงกว่าค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน ้าทิ ้งจากบ่อเพาะเลี ้ยงสัตว์น ้ากร่ อยที่กาหนดไว้ คือ ≤4.0 mg-N/l
โดยปริ มาณไนโตรเจนรวมส่วนใหญ่ เกิ ดขึน้ จากกิ จกรรมการเลีย้ ง ได้ แก่ การให้ อาหาร เศษอาหารเหลือ การ
ขับถ่ายของเสียของสัตว์นา้ และการย่อยสลายของอินทรี ย สารโดยแบคทีเรี ยในระบบการเลี ้ยง ซึ่งสะสมอยู่ใน
ระบบการเลี ้ยงในรู ปของตะกอนสารแขวนลอย หรื อตะกอนสารอินทรี ย์ที่ตกค้ างอยู่ภายในบ่อระหว่างการเลี ้ยง
และมาจากตะกอนสารแขวนลอย หรื อโมเลกุลของสารอนินทรี ย์ไนโตรเจน เช่น NO2-, NO3- และ NH4+ ที่มากับน ้า
ที่ เติ มเข้ าระบบ ส่วนปริ มาณฟอสฟอรั ส รวมอยู่ในช่วง 1.79 – 13.24 mg-P/l (เฉลี่ย 5.46±2.21 mg-P/l) ซึ่งค่า
ต่าสุดที่พบเป็ นไปในทิศทางเดียวกันกับปริ มาณไนโตรเจนรวม คือ สูงกว่าค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน ้าทิง้
จากบ่ อเพาะเลี ย้ งสัตว์ น า้ กร่ อยที่ ก าหนดไว้ (≤0.4 mg-P/l) โดยปริ ม าณฟอสฟอรั ส รวมส่วนใหญ่ เกิ ดขึน้ จาก
กิจกรรมการเลี ้ยง บางส่วนสะสมอยู่ในระบบการเลี ้ยง และมาจากโมเลกุลของสารประกอบอนินทรี ย์ฟอสเฟต
(กลุม่ ออร์ โธฟอสเฟต) ได้ แก่ PO43-, HPO42- และ H2PO4- ที่มากับน ้าที่เติมเข้ าระบบ
การเปลี่ยนถ่ายนา้ เป็ นวิธีการหนึ่งที่ใช้ ในการควบคุมคุณภาพนา้ ในบ่อเลี ้ยงสัตว์นา้ ที่ได้ ผล คือช่วยเพิ่ม
ปริ มาณออกซิเจน ช่วยเจือจางของเสียและธาตุอาหาร ซึ่งจากรายงานของ Muthuwan and Lin (1996) พบว่า
การเปลี่ ย นถ่ า ยน า้ ท าให้ ปริ ม าณไนโตรเจนในบ่ อ เลี ย้ งกุ้ งกุ ล าด าลดลง 45.0+2.2% และฟอสเฟตลดลง
26.2+1.0% นอกจากนี ้ Funge-Smith and Briggs (1998) รายงานว่ า แหล่ ง ที่ ม าส าคั ญ ของธาตุ อ าหาร
ไนโตรเจนในระบบการเลี ้ยงกุ้งทะเลจะมาจากอาหาร 78% การกัดเซาะของดินขอบบ่อ 16% นา้ ที่ ใช้ เลีย้ ง 4%
และจาก ปุ๋ ย น ้าฝน และลูกกุ้ง 2% ในขณะเดียวกัน ธาตุอาหารฟอสฟอรัสมาจากอาหาร 51% ตะกอนดิน 26%
ปุ๋ ย 21% และจากน ้าที่ใช้ เลี ้ยงและอื่นๆ อีก 2% ทัง้ นี ้ การปลดปล่อยธาตุอาหารไนโตรเจน และฟอสฟอรัสจาก
การเลี ้ยงกุ้งทะเลนันเกิ
้ ดจากกิจกรรมการเลี ้ยงเป็ นหลัก ดังนัน้ เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้ อมในพื ้นที่เลี ้ยงกุ้ง จึง
จาเป็ นต้ องเพิ่ มการจัดการด้ านคุณ ภาพนา้ หรื อ จัดการระบบการเลีย้ งด้ วยการนาระบบบาบัดนา้ มาใช้ ในการ
บาบัดน ้าทิ ้งจากการเลี ้ยงกุ้งด้ วยระบบนี ้ก่อนการปล่อยน ้าออกสูภ่ ายนอก

สรุปผล
การศึกษาครัง้ นีแ้ สดงให้ เห็นว่า นา้ ทิง้ จากการเลี ้ยงกุ้งขาวแบบความหนาแน่นสูงในบ่อผ้ าใบมีปริ มาณ
ไนโตรเจนรวม และฟอสฟอรัสรวมสูงกว่าค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน ้าทิ ้งจากบ่อเพาะเลี ้ยงสัตว์นา้ กร่ อยที่
กาหนดไว้ ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม ดังนัน้ เกษตรกรหรื อผู้เลี ้ยงกุ้งขาวด้ วยระบบ
นี ้จาเป็ นต้ องมีมาตรการในการจัดการคุณภาพน ้าในบ่อเลี ้ยง หรื อจัดการระบบการเลี ้ยงด้ วยการนาระบบบาบัด
น ้ามาใช้ ในการบาบัดน ้าทิ ้งก่อนปล่อยน ้าออกสู่ภ ายนอก ทังนี
้ ้เพื่อลดความเสี่ยงที่จะส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศ
ภายนอก

กิตติกรรมประกาศ
คณะผู้วิจยั ขอขอบคุณ สุชาติฟาร์ ม ตาบลบางพระ อาเภอศรี ราชา จังหวัดชลบุรี ที่ให้ ความอนุเคราะห์ใน
การเก็บรวบรวมข้ อมูล และอานวยความสะดวกตลอดการวิจยั
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ปริมาตรนา้ ที่เหมาะสมต่ อการเจริญเติบโต การใช้ ประโยชน์ จากอาหาร
และคุณภาพสีของปลากัด (Betta splendens Regan, 1910) เพศผู้
Optimal Water Volume on Growth, Feed Utilization and Coloration of Male Siamese
Fighting Fish (Betta splendens Regan, 1910)
ศุกร์ เทียนชัย แซ่ โค้ ว1* การุณ ทองประจุแก้ ว2 และ วุฒิพร พรหมขุนทอง1
Suktianchai Saekhow1*, Karun Thongprajukaew2 and Wuttiporn Promkunthong1

บทคัดย่ อ
ศึกษาปริ มาตรน ้าที่เหมาะสมต่อการเลี ้ยงปลากัด (Betta splendens Regan, 1910) โดยนาปลากัดหาง
เดี่ ย วครี บ ยาวเพศผู้ สี แ ดงล้ วนอายุ 6 สั ป ดาห์ (น า้ หนั ก เริ่ ม ต้ นเฉลี่ ย 0.97 ± 0.01 กรั ม ) มาเลี ย้ งเดี่ ย วใน
ตู้สี่เหลี่ยมผืนผ้ า (ความกว้ าง 3.5 เซนติเมตร × ความยาว 8 เซนติเมตร × ความสูง 20 เซนติเมตร) ที่มีปริ มาตรน ้า
แตกต่างกัน 5 ระดับ (100, 150, 200, 250 และ 300 มิลลิลิตร) จานวน 15 ตัวต่อทรี ทเมนต์ เป็ นเวลา 8 สัปดาห์
และเก็ บ ข้ อ มูล เมื่ อสิ น้ สุด การทดลอง ผลการศึก ษาพบว่าปลาที่ เลี ย้ งด้ วยปริ มาตรน า้ 150 มิล ลิ ลิ ตร มีค วาม
เหมาะสมที่สุด เมื่อพิจารณาจากอัตราการรอด การเจริ ญเติบโต การใช้ ประโยชน์ จากอาหาร และสีของผิว ผล
การศึกษาครั ง้ นีส้ ามารถประยุกต์ ใช้ ในการเลี ้ยงปลากัดเพื่ อจาหน่าย รวมทัง้ สามารถต่อยอดเพื่อพัฒ นาระบบ
เลี ้ยงที่ใช้ น ้าน้ อย

ABSTRACT
The optimal water volume for rearing single-tailed long-finned Siamese fighting fish (Betta
splendens Regan, 1910) was studied. Six-week-old solid-red male fish (0 .9 7 ± 0.01 g mean initial
body weight, n = 75) were individually divided into rectangular aquaria (3.5 cm width × 8 cm length ×
20 cm height) which containing different water volumes (100, 150, 200, 250 and 300 mL). At the end
of eight weeks experiment, the suitable treatment in terms of survival, growth performance, feed
utilization and skin coloration was 150 mL water. Finding from the current study could be applied for
commercial production of Siamese fighting fish, as well as developing an intensive system (with low
water volume) for this species.
Keyword: Coloration, Feed utilization, Growth, Siamese fighting fish
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คานา
ปลากัด (Betta splendens Regan, 1910) เป็ นปลาสวยงามที่ มี สี สัน หลากหลาย และมี ค รี บ ที่ เป็ น
เอกลักษณ์ เฉพาะสายพันธุ์ และได้ รับความนิยมเลี ้ยงไว้ เพื่อการต่อสู้และสวยงามทัง้ ในและต่างประเทศ จึงเป็ น
ปลาสวยงามที่มีการส่งออกและสร้ างรายได้ เข้ าประเทศเป็ นอันหนึง่ โดยในปี พ.ศ. 2553 มีการส่งออกปลากัดคิด
เป็ นมูล ค่า 329 ล้ านบาท (ส านัก วิจัย เศรษฐกิ จ การเกษตร, 2554) อย่ างไรก็ ต าม ผลตอบแทนที่ ได้ รับ ของผู้
เพาะเลี ้ยงยังน้ อยเมื่อเปรี ยบเทียบกับปลาเศรษฐกิจอื่น เช่น ปลาทอง และปลาหางนกยูง เป็ นต้ น ซึ่งต่างก็เป็ น
ปลาที่มีความสาคัญทางเศรษฐกิจของไทยเช่นกัน (สานักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร, 2554) ต้ นทุนการผลิตที่สูง
เป็ นปั จจัยสาคัญที่ส่งผลต่อกาไร ซึ่งปั จจุบันการเพาะเลี ้ยงปลากัดยังคงเป็ นแบบดังเดิ
้ ม และขาดการนาความรู้
และแนวคิดทางด้ านวิทยาศาสตร์ เข้ ามาพัฒนาทาให้ ต้นทุนในการผลิตสูง ดังนัน้ การนาความรู้ ทางวิทยาศาสตร์
มาประยุกต์ใช้ เพื่ อพัฒนาระบบเลี ้ยงปลากัดจะเป็ นแนวทางหนึ่งที่ช่วยลดต้ นทุนการผลิตและเพิ่มคุณภาพของ
ปลากัดได้
การเพาะเลี ย้ งสัตว์ น า้ แบบหนาแน่ น สูงเป็ นทางเลื อกหนึ่งของการเพิ่ ม ผลผลิ ตในการเพาะเลี ย้ งเชิ ง
พาณิ ช ย์ การศึก ษาก่ อ นหน้ านี พ้ บว่า ปลากัด ในธรรมชาติ มัก อาศัย อยู่ ที่ ค วามลึ ก 2.0–9.4 เซนติ เมตร และ
ครอบครองพื น้ ที่ ไ ด้ ไม่ เกิ น 5 ตั ว ต่ อ ตารางเมตร (Jaroensutasinee and Jaroensutasinee, 2001) การมี
พฤติกรรมก้ าวร้ าวทาให้ ต้องมีการเลี ้ยงปลากัดเป็ นแบบเดี่ยว การศึกษาในปลากัดพบว่ามีการเลี ้ยงด้ วยปริ มาตร
น ้าที่แตกต่างกันตังแต่
้ ปริ มาตรนา้ มาก เช่น 1 ลิตร (Takeuchi et al., 2010) หรื อ 2 ลิตร (Karino and Someya,
2007) หรื อปริ มาตรนา้ น้ อย เช่น 250 มิลลิลิตร (Verbeek et al., 2008) เป็ นต้ น ความหลากหลายของปริ มาตร
นา้ ที่ใช้ ดงั กล่าวข้ างต้ น แสดงให้ เห็นว่าปลากัดสามารถดารงชีวิตได้ ในปริ มาตรนา้ ที่หลากหลายภายในภาชนะ
รู ปทรงแตกต่างกัน
การศึกษาก่อนหน้ านี ้พบว่าความหนาแน่นในการเลี ้ยงส่งผลต่อการเจริ ญเติบโต (Jha and Barat, 2005)
รวมทังสี
้ ผิวของปลาหลายชนิด (Zeng et al., 2010) ดังนัน้ การศึกษาครัง้ นี ้จึงมีวตั ถุประสงค์เพื่อ ศึกษาปริ มาตร
นา้ ที่ เหมาะสมต่อการเลีย้ งปลากัด (B. splendens) โดยนาปลากัดหางเดี่ยวครี บยาวเพศผู้สีแดงล้ วนมาเลีย้ ง
เดี่ยวในตู้สี่เหลี่ยมผืนผ้ าเป็ นเวลา 8 สัปดาห์ และประเมินอัตราการรอด การเจริ ญเติบโต การใช้ ประโยชน์ จาก
อาหาร และสีผิวเมื่อสิ ้นสุดการทดลอง ข้ อมูลจากการศึกษาครัง้ นี ้จะเป็ นประโยชน์สาหรับ การประยุกต์ใช้ ในการ
เลี ้ยงปลากัดเพื่อจาหน่ายรวมทังการต่
้
อยอดและพัฒนาระบบสาหรับการเลี ้ยงปลากัดที่ใช้ น ้าน้ อย
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อุปกรณ์ และวิธีการ
การเตรี ยมและเลีย้ งปลากัด
นาปลากัดหางเดี่ยวครี บยาวเพศผู้สีแดงล้ วนอายุ 4 สัปดาห์ จากฟาร์ มเพาะเลี ้ยงใน จ. นครปฐม มาปรับ
สภาพนาน 2 สัปดาห์ หลังจากนันน
้ าปลาน ้าหนักเฉลี่ยเริ่ มต้ น 0.97 ± 0.01 กรัม มาเลี ้ยงเดี่ยวในตู้สี่เหลี่ยมผืนผ้ า
(ความกว้ าง 3.5 เซนติเมตร × ความยาว 8 เซนติเมตร × ความสูง 20 เซนติเมตร) ที่มีปริ มาตรนา้ แตกต่างกัน 5
ระดับ ได้ แก่ 100, 150, 200, 250 และ 300 มิลลิลิตร (15 ตัวต่อทรี ทเมนต์) ทาการทดลองนาน 8 สัปดาห์ ตลอด
การเลี ย้ งอุณ หภูมิของน า้ อยู่ในช่ วง 26.00–29.80 องศาเซลเซีย ส และพี เอช 6.40–6.93 อาหารที่ ใช้ เลี ย้ งเป็ น
อาหารสาเร็ จรู ปสาหรับปลากัดที่มีโปรตีน >46 เปอร์ เซ็นต์ (เอ็มซีที อะควาเรี ยม จากัด, นครปฐม) โดยให้ ในอัตรา
3 เปอร์ เซ็นต์ของน ้าหนักตัว จานวน 2 ครัง้ ต่อวัน (08.00 และ 17.00 น.) ให้ แสงธรรมชาติเป็ นเวลา 12 ชัว่ โมงต่อ
วัน และเปลี่ยนน ้าที่ใช้ เลี ้ยง 80 เปอร์ เซ็นต์ ทุก 3 วัน สถานที่และการควบคุมสภาวะในการเลี ้ยงทาเช่นเดียวกันทัง้
การเลี ย้ งเพื่ อ ปรั บ สภาพและการเลี ย้ งเพื่ อ ทดลอง และปฏิ บั ติ ต ามจรรยาบรรณการใช้ สัต ว์ เพื่ อ งานทาง
วิทยาศาสตร์ ของสภาวิจยั แห่งชาติ (เลขที่ใบอนุญาต U1-06514-2560) เมื่อสิ ้นสุดการทดลองให้ ปลาอดอาหาร
เป็ นเวลา 24 ชั่วโมง เมื่อครบกาหนดจึง สลบปลาด้ วยนา้ มันกานพลู แล้ วน าไปชั่งนา้ หนัก วัด ความยาว และ
ตรวจวัด สี (n = 15) ส าหรั บ อัตราการรอดและปริ มาณอาหารที่ ให้ ป ลากิ นจะบันทึก ข้ อมูล ทุก วัน สูตรสาหรั บ
คานวณอัตราการรอด การเจริ ญเติบโต และการใช้ ประโยชน์จากอาหารมีดงั นี ้
อัตราการรอด (เปอร์ เซ็นต์) = (จานวนปลาเมื่อสิ ้นสุดการทดลอง/จานวนปลาเริ่ มต้ น) × 100
คอนดิชนั แฟกเตอร์ = [น ้าหนักเมื่อสิ ้นสุดการทดลอง (กรัม)/ความยาว(เซนติเมตร)3] × 100
อัตราการเจริ ญเติบโตจาเพาะ (เปอร์ เซ็นต์น ้าหนักตัวต่อวัน) = [ln น ้าหนักเมื่อสิ ้นสุดการทดลอง(กรัม) − ln
น ้าหนักเริ่ มต้ น (กรัม)/ระยะเวลาในการทดลอง (วัน)] × 100
อัตราการกิน (เปอร์ เซ็นต์น ้าหนักตัวต่อวัน) = อาหารที่กินในแต่ละวัน/[ระยะเวลาให้ อาหาร × (น ้าหนักตัวเริ่ มต้ น +
น ้าหนักตัวสุดท้ าย)/2] × 100
อัตราการแลกเนื ้อ (กรัมอาหารต่อกรัมน ้าหนักตัวที่เพิ่มขึ ้น) = น ้าหนักแห้ งของอาหารที่กิน (กรัม)/น ้าหนัก
ตัวที่เพิ่มขึ ้น (กรัม)
การตรวจวัดสีผิว
น าปลาที่ ส ลบแล้ ว ไปตรวจวัด สี ผิ ว ทั น ที โดยใช้ เครื่ อ งมื อ วัด สี (Miniscan EZ, Hunter Associates
Laboratory, Reston VA, USA) ในบริ เวณส่วนกลางของลาตัว โดยค่าที่ตรวจวัด ได้ แก่ ค่าความสว่าง (L*) ค่า
ความแดง (a* และ a*/b*) ค่าความเหลือง (b*) ค่าโครมา (C*) และค่าฮิว (h*)
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การวิเคราะห์ ข้อมูลทางสถิติ
ข้ อมูลแสดงเป็ นค่าเฉลี่ย ± ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน(n = 15) วิเคราะห์ โดยใช้ โปรแกรม SPSS
เวอร์ ชนั 14 (SPSS Inc., Chicago, USA) และใช้ Duncan's New Multiple Range Test (DMRT) เพื่อวิเคราะห์
ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยที่ระดับนัยสาคัญ 0.05

ผลการทดลอง
อัตราการรอด การเจริญเติบโต และการใช้ ประโยชน์ จากอาหาร
ปลาทุก ทรี ท เมนต์ มีอัตราการรอด 100 เปอร์ เซ็น ต์ และมีน า้ หนัก สุดท้ ายและอัตราการเจริ ญ เติ บ โต
จาเพาะไม่แตกต่างกัน (ตารางที่ 1, P > 0.05) ความยาวมาตรฐานและคอนดิชนั แฟกเตอร์ มีค่าสูงในปลาที่เลี ้ยง
ด้ วยน ้าปริ มาตร 150 มิลลิลิตร เมื่อเปรี ยบเทียบกับทรี ทเมนต์อื่นๆ สาหรับการใช้ ประโยชน์จากอาหาร พบว่าอัตรา
การกินอาหารไม่แตกต่างกัน แต่อตั ราการแลกเนื ้อมีคา่ ต่าที่สดุ ในปลาที่เลี ้ยงด้ วยน ้าปริ มาตร 150 มิลลิลิตร และมี
ค่าสูงสุดในปลาที่เลี ้ยงด้ วยน ้าปริ มาตร 300 มิลลิลิตร ขณะที่ทรี ทเมนต์อื่นๆ มีคา่ ที่ไม่แตกต่างจากปลาทัง้ 2 กลุม่
Table 1 Survival rate, growth performance and feed utilization of single-tailed long-finned solid-red
male Siamese fighting fish at various water volumes.
Parameter
Survival rate (%)
FBW (g)
SL (cm)
CF
SGR (% BW day–1)
FR (% BW day–1)
FCR (mg feed mg gain–1)

Water volume (mL)
100

150

200

250

300

100
1.06 ± 0.04
3.39 ± 0.04b
2.73 ± 0.04a
0.38 ± 0.04
1.17 ± 0.02
2.65 ± 0.25ab

100
1.16 ± 0.03
3.48 ± 0.04ab
2.80 ± 0.04a
0.36 ± 0.03
1.09 ± 0.02
2.28 ± 0.25b

100
1.09 ± 0.03
3.52± 0.04ab
2.46 ± 0.04b
0.36 ± 0.04
1.10 ± 0.04
3.12 ± 0.28ab

100
1.08 ± 0.04
3.49± 0.06ab
2.47 ± 0.04b
0.37 ± 0.03
1.17 ± 0.05
2.53 ± 0.16ab

100
1.10 ± 0.03
3.54 ± 0.04a
2.49 ± 0.04b
0.34 ± 0.03
1.15 ± 0.03
3.41 ± 0.48a

FBW, final body weight; SL, standard length; CF, condition factor; SGR, specific growth rate; FR, feeding rate;
FCR, feed conversion ratio
Different superscripts in the same row indicate a significant difference (P < 0.05)

ความเข้ มของสีผิว
ปริ มาตรน ้าที่แตกต่างกันไม่มีผลต่อความสว่างของสีผิวปลา (ตารางที่ 2) เมื่อพิจารณาทุกพารามิเตอร์
ร่ วมกันพบว่าค่าความสว่าง ความแดง ความเหลือง โครมา และฮิว มีคา่ สูงสุดในปลาที่เลี ้ยงด้ วยปริ มาตรน ้า 150
มิลลิลิตร
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Table 2 Color parameters measured from skin of single-tailed long-finned solid-red male Siamese
fighting fish at various water volumes.
Parameter

Water volume (mL)
100

150

200

250

300

L*

18.61 ± 0.60

20.67 ± 0.67

18.61 ± 0.91

20.41 ± 0.46

20.56 ± 0.13

a*
b*
C*

13.06 ± 0.47a
7.87 ± 0.46a
15.36 ± 0.19a

12.17 ± 0.48a
7.82 ± 0.61a
14.54 ± 0.66ab

11.13 ± 0.49b
8.36 ± 0.40a
13.52 ± 0.18bc

11.04 ± 0.21b
6.92 ± 0.24ab
13.54 ± 0.30bc

10.99 ± 0.40b
6.31 ± 0.34b
12.60 ± 0.43c

h*
a*/b*

32.46 ± 1.36a
1.28 ± 0.11b

32.97 ± 0.45a
1.48 ± 0.05a

42.45 ± 0.62b
1.10 ± 0.03c

34.66 ± 1.25a
1.45 ± 0.03ab

32.50 ± 1.36a
1.46 ± 0.03ab

L*, lightness; a* and a*/b*, redness; b*, yellowness; C*, Chroma; h*, hue
Different superscripts in the same row indicate a significant difference (P < 0.05)

วิจารณ์ ผลการทดลอง

ความหนาแน่นเป็ นปั จจัยสาคัญที่ส่งผลต่อการเจริ ญเติบโตของปลาหลายชนิด (Jha and Barat, 2005;
Niazie et al., 2013) โดยความหนาแน่นสูงทาให้ มีการแย่งอาหาร คุณภาพน ้าต่าลง สัตว์ที่เลี ้ยงเกิดความเครี ยด
และใช้ พลังงานเพื่อการดารงชีวิตเพิ่มมากขึ ้น (Roo et al., 2010; Manley et al., 2014) ขณะที่ความหนาแน่นต่า
อาจทาให้ ปลาเจริ ญเติบโตช้ าและใช้ อาหารได้ ต่าอีกเช่นเดียวกัน เนื่องจากปลาบางชนิดอาจอยู่รวมกันเป็ นฝูงและ
มีพฤติกรรมทางสังคม (Pirozzi et al., 2009; Millán-Cubillo et al., 2016) การเลี ้ยงปลากัดแบบเดี่ยวในตู้กระจก
และวางตู้ชิดกันเพื่อเลียนแบบการเลี ้ยงในฟาร์ มในการศึกษาครัง้ นี ้ทาให้ ปลาสามารถมองเห็นกันชัดเจน และด้ วย
พฤติกรรมก้ าวร้ าวของปลากัด ทาให้ เกิดความเครี ยดเช่นเดียวกับ การเลีย้ งปลาหลายตัว ในตู้เดียวกัน (Karino
and Someya, 2007) อย่างไรก็ตาม ความหนาแน่นที่เหมาะสมเท่านันจึ
้ งจะทาให้ สตั ว์มีความสมดุลทังอั
้ ตราการ
เจริ ญเติบโต การใช้ ประโยชน์จากอาหาร และสวัสดิภาพในการเลี ้ยง เช่น ความหนาแน่นที่เหมาะสมต่อการเลี ้ยง
เต่ าตนุ (Chelonia mydas) คื อ 40 ตัวต่ อลูก บาศก์ เมตร เมื่ อเปรี ย บเที ย บกับ ที่ ร ะดับ 20, 60 และ 80 ตัวต่ อ
ลูกบาศก์เมตร (Kanghae et al., 2016) ดังนัน้ การศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลของปริ มาตรน ้าต่อความเครี ยดของ
ปลากัด (เช่น ระดับของคอร์ ติซอล) จึงมีความจาเป็ นต่อการเพิ่มสวัสดิภาพในการเลี ้ยง การเลี ้ยงปลาในปริ มาตร
น ้าน้ อยที่สดุ (100 มิลลิลิตร) ส่งผลอย่างมีนยั สาคัญต่อการลดลงของความยาวมาตรฐาน ปลากัดในกลุ่มนี ้จึงมี
ค่าคอนดิชนั แฟกเตอร์ สูง ซึง่ อาจเกิดจากการสะสมพลังงานของอวัยวะภายใน (Lui et al., 2016) หรื อการสะสม
พลังงานของร่ างกาย (Goede and Barton, 1990) เนื่ องจากถูก จากัดพื น้ ที่ สาหรั บ ค่าคอนดิ ชัน แฟกเตอร์ ใน
การศึกษาครัง้ นีค้ านวณจากนา้ หนักตัวต่อความยาวมาตรฐานซึ่งจะช่วยลดความแปรปรวนจากความยาวครี บ
หางซึง่ เป็ นผลมาจากความแปรผันทางพันธุกรรมได้ ค่าคอนดิชันแฟกเตอร์ ที่ต่าในปลาที่เลี ้ยงในน ้าที่มีปริ มาตร
ตัง้ แต่ 200 มิล ลิ ลิ ตรขึน้ ไป เกี่ ย วข้ องกับ ความยาวของล าตัวที่ มีแนวโน้ ม เพิ่ มขึน้ ตามปริ มาตรของน า้ ขณะที่
น ้าหนักมีอตั ราการเปลี่ยนแปลงค่อนข้ างคงที่
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อัตราการกินอาหารไม่แตกต่างกัน แต่อตั ราการแลกเนือ้ มีค่าต่าสุดในปลาที่เลี ้ยงด้ วยนา้ ปริ มาตร 150
มิลลิลิตร ผลที่ได้ อาจเกิดจากปริ มาตรนา้ (ความหนาแน่น ) กระตุ้นการทางานของเอนไซม์ย่อยอาหารทาให้ ใช้
ประโยชน์ จากอาหารได้ ดีขึ ้น (Kanghae et al., 2016) นอกจากนี ้ ปริ มาตรนา้ ที่แตกต่างกันยังส่งผลโดยตรงต่อ
ความลึกซึง่ เกี่ยวข้ องกับความดันของน ้า และค่าแรงโน้ มถ่วงที่มีผลต่อการใช้ พลังงาน ดังนัน้ ความลึกของน ้าจึง
อาจมีผลต่อประสิทธิภาพการใช้ อาหารของสัตว์ (Songnui et al., 2017) ข้ อมูลจากการศึกษาครัง้ นี ้อาจแสดงให้
เห็นว่าปริ มาตรน ้าและ/หรื อความลึกเป็ นตัวกระตุ้นที่สง่ ผลต่อการย่อยและการดูดซึมอาหารของปลา ทาให้ ปลาใน
แต่ละกลุม่ มีการดูดซึมสารอาหารมาใช้ ประโยชน์ได้ ตา่ งกัน
ความเข้ มของสีเป็ นปั จจัยที่ ส่งผลต่อมูลค่าทางการค้ าของปลา สาหรั บสีแดงในปลากัดถูกควบคุมโดย
ปั จจัยหลายประการ แต่ปัจจัยที่สาคัญคือปริ มาณของแคโรทีนอยด์ที่ปลากินเข้ าไป โดยปลากัดเพศเมียชอบจับคู่
กับ ปลากัด เพศผู้ ที่ มี สี แ ดงมากกว่าสี น า้ เงิ น (Clotfelter et al., 2007) และชอบจับ คู่กับ ปลากัด ที่ มี สี แ ดงสด
มากกว่าสีแดงอ่อน (Blakeslee et al., 2009) การศึกษาในครัง้ นี พ้ บว่าพารามิเตอร์ บ่งชีค้ วามแดงของสีผิว (a*
และ a*/b*) มีค่าสูงที่สดุ ในปลาที่เลี ้ยงในปริ มาตรน ้า 150 มิลลิลิตร เช่นเดียวกับค่าโครมาที่ช่วยบ่งบอกถึงความ
อิ่มตัวของสี และค่าฮิวซึ่งแสดงสีที่มองเห็น (Zeng et al., 2010) ดังนัน้ การเลี ้ยงปลากัดที่ปริ มาตรนา้ ดังกล่าว
อาจสร้ างความพึงพอใจต่อสีของผู้ซื ้อได้ เป็ นอย่างดี รวมทังช่
้ วยรักษาลักษณะที่ดีต่อการเกี ้ยวพาราสีของปลาเพศ
ผู้ ในปลา Arctic charr (Salvelinus alpinus) พบว่าปลาที่เลี ้ยงที่ความหนาแน่น 50 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร มี
การสะสมของแคโรทีนอยด์สูงกว่าที่ความหนาแน่น 40 และ 75 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์ เมตร (Metusalach et al.,
1997) เช่ น เดี ย วกั บ การศึ ก ษาใน darkbarbel catfish (Pelteobagrus vachelli) (Zeng et al., 2010) การ
เปลี่ยนแปลงสีของปลาดังกล่าวอาจเกิดขึ ้นจากปั จจัย อื่นๆ นอกเหนือจากปริ มาณแคโรทีนอยด์ที่ได้ รับจากอาหาร
ส า ห รั บ ก า ร ศึ ก ษ า ใ น ป ล า กั ด ค รั ้ ง นี ้ อ า ห า ร ที่ ใ ช้ เ ลี ้ ย ง ป ล า ทุ ก
ทรี ทเมนต์เป็ นชนิดเดียวกันและปลามีอตั ราการกินอาหารที่ไม่แตกต่างกัน ดังนัน้ การเปลี่ยนแปลงปริ มาตรนา้
และ/หรื อความลึกของน า้ อาจเป็ นตัวกระตุ้น ที่ มีผลต่อคุณ ภาพสีข องปลากัด ส่งผลต่อการเปลี่ ย นแปลงทาง
กายภาพของโครมาโทฟอร์ (Kelsh, 2004)

สรุป
ปริ มาตรนา้ ที่ เหมาะสมสาหรั บการเลีย้ งปลากัด หางเดี่ยวครี บยาวเพศผู้สีแดงล้ วนแบบเดี่ยว คือ 150
มิ ล ลิ ลิ ต ร ในภาชนะสี่ เหลี่ ย มผื น ผ้ า(ความกว้ า ง 3.5 เซนติ เมตร × ความยาว 8 เซนติ เมตร × ความสู ง 20
เซนติเมตร) โดยพิจารณาจากอัตราการรอด การเจริ ญเติบโต การใช้ ประโยชน์ จากอาหาร และสีผิว ปริ มาตรนา้
ดังกล่าวเหมาะสาหรั บ การเลี ้ยงปลากัดที่ มี อายุ 1.5 ถึง 4 เดือน ซึ่งเป็ นอายุตงั ้ แต่เริ่ มเลีย้ งแยกจนถึง จาหน่าย
อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงรู ปทรงของภาชนะ และ/หรื อระดับความลึกของน ้าอาจให้ ผลที่แตกต่างกัน รวมทัง้
ควรมีการศึกษาปลากัดสีอื่น และปั จจัยทางกายภาพอื่นๆ เช่น ความเข้ มของแสง หรื ออัตราการเปลี่ยนน ้า เป็ นต้ น
จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเลี ้ยงและเป็ นสิ่งที่จาเป็ นต่อการออกแบบระบบการเลี ้ยงปลากัดแบบใช้ น ้าน้ อย

638

การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 56

สาขาประมง

กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณสานักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ ที่สนับสนุนทุนในการวิจยั (เลขที่สญ
ั ญา
SCI590420S)

เอกสารอ้ างอิง
สานักวิจยั เศรษฐกิจการเกษตร. 2554. การศึกษาเศรษฐกิจการผลิตการตลาดปลาสวยงาม.
สานักงานเศรษฐกิจการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, กรุ งเทพฯ.
Blakeslee, C., S.P. McRobert, A.C. Brown and E.D. Clotfelter. 2009. The effect of body coloration
and group size on social partner preferences in female fighting fish (Betta splendens). Behav.
Proc. 80: 157–161.
Clotfelter, E.D., D.R. Ardia and K.J. Mcgraw. 2007. Red fish, blue fish: trade–offs between
pigmentation and immunity in Betta splendens. Behav. Ecol. 18: 1139–1145.
Goede, R.W. and B.A. Barton. 1990. Organismic indices and an autopsy-based assessment as
indicators of health and condition of fish. Amer. Fish. Soc. Symp. 8: 93–108.
Jaroensutasinee, M. and J. Jaroensutasinee. 2001. Bubble nest habitat characteristics of wild
Siamese fighting fish. J. Fish Biol. 58: 1311–1319.
Jha, P. and S. Barat. 2005. The effect of stocking density on growth, survival rate, and number of
marketable fish produced of koi carps, Cyprinus carpio vr. koi in concrete tanks. J. Appl. Aquac.
17: 89–102.
Kanghae, H., K. Thongprajukaew, S. Jatupornpitukchat and K. Kittiwattanawong. 2016. Optimal
rearing density for head-starting green turtles (Chelonia mydas Linnaeus, 1758). Zoo Biol. 35:
454–461.
Karino, K. and C. Someya. 2007. The influence of sex, line, and fight experience on aggressiveness
of the Siamese fighting fish in intrasexual competition. Behav. Proc. 75: 283–289.
Kelsh, R.N. 2004. Genetics and evolution of pigment patterns in fish. Pigment Cell Res. 17, 326–336.
Lui, Q., Z. Hou, H. Wen, J. Li, F. He, J. Wang, B. Guan and Q. Wang. 2016. Effect of stocking
density on water quality and (growth, body composition and plasma cortisol content)
performance of pen-reared rainbow trout (Oncorhynchus mykiss). J. Ocean Univ. China 15:
667–675.
Manley, C.B., C.F. Rakocinski, P.G. Lee and R.B. Blaylock. 2014. Stocking density effects on
aggressive and cannibalistic behaviors in larval hatchery-reared spotted seatrout, Cynoscion
nebulosus. Aquaculture 420–421: 89–94.
639

สาขาประมง

การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 56

Metusalach, J., A. Brown and F. Shahidi. 1997. Effects of stocking density on colour characteristics
and deposition of carotenoids in cultured Arctic charr (Salvelinus alpinus). Food Chem. 59: 107–
114.
Millán-Cubillo, A.F., J.A. Martos-Sitcha, I. Ruiz-Jarabo, S. Cárdenas and J.M. Mancera. 2016. Low
stocking density negatively affects growth, metabolismand stress pathways in juvenile
specimens of meagre (Argyrosomus regius, Asso 1801). Aquaculture 451:87–92.
Niazie, E.H.N., M. Imanpoor, V. Taghizade and G. Zadmajid. 2013. Effects of density stress on
growth indices and survival rate of goldfish (Carassius auratus). Global Veterinaria 10: 365–371.
Pirozzi, I. M.A. Booth and P.M. Pankhurst. 2009. The effect of stocking densityand repeated handling
on the growth of juvenile mulloway, Argyrosomus japonicus (Temminck & Schlegel 1843). Aquac.
Int. 17:199–205.
Roo, J. C.M. Hernández-Cruz, C.Borrero, D. Schuchardt and H. Fernández-Palacios. 2010. Effect of
larval density and feeding sequence on meager (Argyrosomus regius Asso, 1801) larval rearing.
Aquaculture 302:82–88.
Songnui, A., K. Thongprajukaew, H. Kanghae, J. Satjarak and K. Kittwattanawong. 2017. Water delp
and feed pellet type effects on growth and feed utilization in the rearing of green turtle (Chelonia
mydas
Linnaeus, 1758). Aquat. Living. Resour. DOI: 10.1051/alr/2017017.
Takeuchi, Y., M. Hori, M. Myint and M. Kohda. 2010. Lateral bias of agonistic responses to mirror
images and morphological asymmetry in the Siamese fighting fish (Betta splendens). Behav.
Brain Res. 208: 106–111.
Thongprajukaew, K., S. Kovitvadhi, U. Kovitvadhi and K. Rungruangsak-Torrissen. 2014. Pigment
deposition and in vitro screening of natural pigment sources for enhancing pigmentation in
male Siamese fighting fish (Betta splendens Regan, 1910). Aquac. Res.45: 709–719.
Verbeek, P., T. Iwamoto and N. Murakami. 2008. Variable stress-responsiveness in wild type and
domesticated fighting fish. Physiol. Behav. 93: 83–88.
Zeng, W., Z. Li, S. Ye, S. Xie, J. Liu, T. Zhang and M. Duan. 2010. Effects of stocking density on
growth and skin color of juvenile darkbarbel catfish Pelteobagrus vachelli (Richardson).
J. Appl. Ichthyol. 26: 925–929.

640

การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 56

สาขาประมง

องค์ ประกอบของอาหารในกระเพาะหมึกหลอด (Uroteuthis (Photololigo) duvaucelii)
บริเวณเกาะเสม็ด จังหวัดระยอง
Stomach contents of Uroteuthis (Photololigo) duvaucelii around Samed Island, Rayong Province
ทศพล แซ่ เฮง1* จรวย สุขแสงจันทร์ 1 และ สนธยา ผุยน้ อย1
Tossapol Saeheng1*, Charuay Sukhsangchan1 and Sonthaya Phuynoi1

บทคัดย่ อ
รวบรวมหมึกหลอดชนิด Uroteuthis (Photololigo) duvaucelii จากเครื่ องมือประมงอวนครอบปั่ นไฟ บริ เวณ
เกาะเสม็ด จังหวัดระยอง แบ่งสถานีเก็บตัวอย่างออกเป็ น 4 สถานี ได้ แก่ สถานีฝั่งตะวันออกของเกาะเสม็ด 2 สถานี
คือ สถานี ที่ 1 และ 4 สถานี ฝั่งตะวันตกของเกาะเสม็ด 2 สถานี คือ สถานี ที่ 2 และ 3 รวบรวมตัวอย่างในช่วงเวลา
กลางคืน สุ่มตัวอย่างหมึกหลอดที่ได้ จานวน 200 ตัวอย่าง มีขนาดความยาวลาตัวตัง้ แต่ 4.2 - 16.9 เซนติเมตร และ
น ้าหนักตังแต่
้ 2.8 - 74.56 กรัม ทาการศึกษาปริ มาณอาหารในกระเพาะโดยแบ่งออกเป็ น 5 ระดับ พบว่าระดับปริ มาณ
อาหารในกระเพาะที่พบมากที่สดุ คือ ระดับที่ 1 และระดับที่ 2 คิดเป็ นร้ อยละ 24.50 รองลงมาคือ ระดับที่ 3, 4 และ 0
คิดเป็ นร้ อยละ 21.00, 19.50 และ 10.50 ตามลาดับ กลุ่มของอาหารที่พบในกระเพาะหมึกหลอดมี 3 กลุ่ม ได้ แก่ กลุ่ม
ของปลา กลุม่ ของครัสตาเชียนและกลุม่ ของปลาหมึก โดยกลุม่ อาหารหลักที่หมึกหลอดกินเป็ นอาหารคือ กลุม่ ของปลา
โดยกลุ่มของปลาเป็ นอาหารที่พบได้ ในทุกขนาดความยาวลาตัวของหมึกหลอด หมึกหลอดที่มีขนาดความยาวลาตัว
ตังแต่
้ 5 เซนติเมตรขึ ้นไป มีพฤติกรรมการกินพวกเดียวกันเอง ค่าดัชนีความสาคัญของอาหาร (IRI) เท่ากับ 16,173.52
รองลงมาคือ กลุม่ ของครัสตาเชียนและกลุ่มของปลาหมึกมีค่าเท่ากับ 216.00 และ 129.78 ตามลาดับ

ABSTRACT
Specimens of Uroteuthis (Photololigo) duvaucelii were collected at nighttime from squid falling nets
with light around Samed Island, Rayong Province. Four research stations were set up: 2 station on eastern part
of Samed Island (station 1 and 4) and another 2 stations on western part of Samed Island (station 2 and 3).
Stomach contents were examined from the 200 specimens, measuring 4.2 -16.9 cm mantle length and 2.8 74.56 g body weight. Stomach fullness was observed and the result showed that this was mainly in level 1 and
2 at 24.50%, followed by level 3, 4 and 0 at 21.00%, 19.50% and 10.50%, respectively. Diet of squid were 3
groups, comprising fishes, crustaceans and cephalopods. Fish dominated the prey of squid. Fish always
occurs in the diet of the squids of all sizes. The squid above 5 cm in size are cannibals. The diet was
determined using the index of relative importance (IRI), and found that the dominant group was fish
(IRI = 16,173.52) followed by crustaceans (IRI = 216.00) and cephalopod (IRI = 129.78).
Key Words: Uroeuthis (Photololigo) duvaucelii, Stomach contents, Indian squid
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คานา
ปลาหมึกจัดเป็ นสัตว์น ้าเศรษฐกิจที่สาคัญชนิดหนึง่ ของประเทศไทย เนื่องจากเป็ นสัตว์น ้าที่นิยมนามาบริ โภค
ทังในรู
้ ปของสดและแปรรู ป อีกทังปลาหมึ
้
กยังเป็ นที่ต้องการของตลาดทังในและต่
้
างประเทศ เช่น ประเทศญี่ปนุ่ อิตาลี
ไตหวัน สหรัฐอเมริ กาและจีน เป็ นต้ น ในปี พ.ศ. 2558 ปริ มาณการจับปลาหมึกในประเทศไทยมีปริ มาณการจับสูงถึง
90,987 ตัน ซึง่ มีมลู ค่าการจับสูงถึง 9,242 ล้ านบาท หากจาแนกปริ มาณการจับปลาหมึกในฝั่ งอ่าวไทยและฝั่ งทะเล
อันดามัน พบว่าฝั่ งอ่าวไทยมีปริ มาณการจับปลาหมึกอยู่ที่ 76,304 ตัน ในขณะที่ฝั่งทะเลอันดามันนันมี
้ ปริ มาณการจับ
เพียงแค่ 14,683 ตันเท่านัน้ โดยกลุ่มปลาหมึกที่มีปริ มาณการจับมากที่สดุ คือ กลุ่มของหมึกกล้ วยที่มีปริ มาณการจับ
ทังในฝั
้ ่ งอ่าวไทยและทะเลอันดามันสูงถึงร้ อยละ 74.87 ของปริ มาณการจับปลาหมึกทังหมด
้
(กรมประมง, 2560)
หมึกกล้ วยที่สาคัญทางเศรษฐกิจของอ่าวไทยแบ่งออกเป็ น 3 ชนิดคือ หมึกหลอด Uroteuthis (Photololigo)
duvaucelii หมึกศอก Uroteuthis (Photololigo) chinensis และหมึกกะตอย Loligolus (Niponololigo) sumatrensis
(สุภัทรชาและคณะ, 2559) จากปริ มาณการจับหมึกกล้ วยในอ่าวไทยมีปริ มาณการจับที่สูงทาให้ ทรั พยากรของหมึก
กล้ วยถูกใช้ เกินศักย์ การผลิตของธรรมชาติ (มาลา, 2538) และมีแนวโน้ มเพิ่มสูงขึน้ ในปั จจุบนั นอกจากนีแ้ ล้ วยังพบ
เครื่ องมือประมงบางประเภทเข้ าไปทาลายทรัพยากรสัตว์วยั อ่อนและรบกวนแหล่งที่อยู่อาศัย แหล่งอาหาร แหล่งผสม
พันธุ์และวางไข่ (ปิ ติพร, 2544) การทาประมงปลาหมึกพบกระจายทัว่ ไปทังฝั
้ ่ งอ่าวไทยและฝั่ งอันดามัน ในพื ้นที่ฝั่งอ่าว
ไทย เช่น จังหวัดระยองมีการทาประมงอวนครอบหมึกโดยมีเรื อประมงที่ใช้ อวนครอบหมึกจดทะเบียนจานวน 643 ลา
หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 17.14 ของเรื อประมงอวนครอบหมึกที่จดทะเบียนในประเทศไทย (กรมประมง, 2559) การศึกษา
ครัง้ นี ้จึงเลือกพื ้นที่จงั หวัดระยองในการรวบรวมตัวอย่างหมึกกล้ วยเนื่องจากมีการทาประมงอวนครอบหมึกดังที่กล่าว
มาข้ างต้ น โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อมุ่งเน้ นศึกษาองค์ประกอบของอาหารในกระเพาะหมึกหลอด ในพืน้ ที่บริ เวณเกาะ
เสม็ด จังหวัดระยอง เพื่อใช้ เป็ นข้ อมูลพื ้นฐานในการบริ หารจัดการทรัพยากรหมึกหลอดในพื ้นที่ตลอดจนนาข้ อมูลที่ได้
ไปใช้ เป็ นแนวทางในการเพาะเลี ้ยงหมึกหลอดในอนาคต เนื่องจากหมึกหลอดยังไม่มีการศึกษาทดลองเลี ้ยงในประเทศ
ไทยในปั จจุบนั เพื่อทดแทนการจับหมึกหลอดจากธรรมชาติและช่วยให้ เกิดความยัง่ ยืนในการใช้ ทรัพยากรหมึกหลอด
ในประเทศไทยต่อไป

อุปกรณ์ และวิธีการ
สถานที่และการเก็บรวบรวมตัวอย่ าง
การศึกษาครัง้ นี ้ได้ ทาการเก็บรวบรวมตัวอย่างหมึกหลอดบริ เวณเกาะเสม็ด ตาบลบ้ านเพ อาเภอเมือง จังหวัด
ระยอง จากเรื อประมงอวนครอบปั่ นไฟ โดยแบ่งสถานีเก็บตัวอย่างออกเป็ น 4 สถานี ได้ แก่ สถานีฝั่งตะวันออก 2 สถานี
คือ สถานีที่ 1 (S1) และสถานีที่ 4 (S4) สถานีฝั่งตะวันตก 2 สถานี คือ สถานีที่ 2 (S2) และสถานีที่ 3 (S3) (Figure 1)
โดยทาการเก็บตัวอย่างในเดือนกุมภาพันธ์ เดือนมีนาคม และเดือนเมษายน พ.ศ. 2559 ช่วงเวลากลางคืน
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S1
S2
S4
S3

Figure 1 Sampling research station: 2 stations on the eastern parts of Samed Island (station 1 and 4) and the
other 2 stations on the western parts of Samed Island (station 2 and 3).

การวิเคราะห์ ตัวอย่ าง
สุ่มตัวอย่างหมึกหลอด (Uroteuthis (Photololigo) duvaucelii) ทัง้ หมด 200 ตัวอย่าง นามาวัดขนาด
ความยาวลาตัว (mantle length) หน่วยเป็ นเซนติเมตร ชัง่ น ้าหนักมีหน่วยเป็ นกรัม จาแนกเพศและเก็บตัวอย่าง
กระเพาะหมึกหลอด เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลดังนี ้
1. ตรวจสอบระดับปริ มาณอาหารภายในกระเพาะ (stomach fullness) หมึก หลอดตามวิ ธี การของ
Lipinski (1979) ซึง่ แบ่งระดับของปริ มาณอาหารออกเป็ น 5 ระดับ ดังนี ้
ระดับ 0 คือ ไม่มีอาหารภายในกระเพาะ
ระดับ 1 คือ มีปริ มาณอาหารไม่เกิน 20% ของกระเพาะอาหาร
ระดับ 2 คือ มีปริ มาณอาหารตังแต่
้ 20% ขึ ้นไป แต่ไม่เกิน 50% ของกระเพาะ
ระดับ 3 คือ มีปริ มาณอาหารตังแต่
้ 50% ขึ ้นไปของกระเพาะ
ระดับ 4 คือ มีปริ มาณอาหาร 100% ของกระเพาะ
2. ศึกษากลุม่ ของอาหารภายในกระเพาะหมึกหลอด โดยการชัง่ น ้าหนักกระเพาะด้ วยเครื่ องชัง่ น ้าหนักทศนิยม
4 ตาแหน่ง หน่วยเป็ นกรั มและศึกษาชนิ ดของอาหารในกระเพาะ จาแนกกลุ่มของอาหารภายใต้ กล้ องจุลทรรศน์
กาลังขยายต่าและนากลุ่มอาหารที่จาแนกได้ มาชัง่ นา้ หนักด้ วยเครื่ องชัง่ ทศนิยม 4 ตาแหน่ง หน่วยเป็ นกรัม วิเคราะห์
อัตราส่วนของอาหารแต่ละกลุม่ ตามช่วงความยาวลาตัวของหมึกหลอด
3. วิเคราะห์ ค่าดัชนี ความสาคัญของอาหาร (IRI) ในแต่ละกลุ่มด้ วยวิธีการของ Olson (1982) ตามสมการ
ดังต่อไปนี ้
IRI = (N + V) × F
N = ร้ อยละของจานวนชิ ้นในแต่ละกลุม่ ของอาหาร
V = ร้ อยละของน ้าหนักในแต่ละกลุม่ ของอาหาร
F = ร้ อยละของความถี่ที่พบในแต่ละกลุ่มของอาหาร
645
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1. ขนาดความยาวลาตัวและสัดส่ วนกระเพาะอาหารต่ อนา้ หนักตัวของหมึกหลอด
หมึกหลอดจานวน 200 ตัวอย่าง มีขนาดช่วงความยาวลาตัว 2.8 - 16.9 เซนติเมตร มีน ้าหนัก 2.8 - 74.56 กรัม
น ้าหนักของกระเพาะมีนา้ หนัก 0.0113 - 1.9640 กรัม โดยสัดส่วนของนา้ หนักกระเพาะต่อน ้าหนักตัวของหมึกหลอด
พบว่ามีสดั ส่วนเท่ากับ 0.11 - 7.12 % โดยแบ่งออกเป็ นเพศผู้ 104 ตัว มีคา่ เฉลี่ยความยาวลาตัว (8.40 ± 2.60) และเพศ
เมีย 96 ตัว มีคา่ เฉลี่ยความยาวลาตัว (8.42 ± 1.34)
2. ปริมาณอาหารในกระเพาะหมึกหลอด

Frequency (%)

ระดับปริ มาณอาหารภายในกระเพาะหมึกหลอดชนิ ด Uroteuthis (Photololigo) duvaucelii พบว่าระดับ
ปริ มาณอาหารที่พบมากที่ สุดคือ ระดับ 1 และ 2 (มีปริ มาณอาหารเล็กน้ อยภายในกระเพาะและมีปริ มาณอาหาร
ประมาณครึ่ งหนึ่งหรื อน้ อยกว่าเล็กน้ อยของขนาดกระเพาะ) คิดเป็ นร้ อยละ 24.50 รองลงมาคือ ระดับ 3 (มีปริ มาณ
อาหารเกิ นครึ่ งหนึ่งของขนาดกระเพาะ) ระดับ 4 (มีปริ มาณอาหารเต็มกระเพาะ) และระดับ 0 (ไม่มีอาหารภายใน
กระเพาะ) คิดเป็ นร้ อยละ 21.00, 19.50 และ 10.50 ตามลาดับ (Figure 2)
30
25
20
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5
0
0

1
2
3
Stomach fullness category

4

Figure 2 Frequency of occurrence of stomach fullness category
3. กลุ่มของอาหารภายในกระเพาะหมึกหลอด
กลุ่มของอาหารที่พบภายในกระเพาะหมึกหลอดที่รวบรวมได้ บริ เวณเกาะเสม็ดแบ่งออกเป็ น 3 กลุ่มคือ กลุ่ม
ของปลา กลุม่ ของครัสตาเชียนและกลุ่มของปลาหมึก (Figure 3) การกินอาหารของหมึกหลอดทัง้ 200 ตัวอย่าง พบว่า
กิ นกลุ่มของปลาเพี ยงอย่างเดี ยวคิดเป็ นร้ อยละ 60.89 กิ นกลุ่มของปลาหมึกเพี ยงอย่างเดี ยวคิดเป็ นร้ อยละ 1.12
กินกลุ่มของครั สตาเชียนเพียงอย่างเดียวคิดเป็ นร้ อยละ 0.56 กินทังกลุ
้ ่มของปลาและปลาหมึกคิดเป็ นร้ อยละ 11.17
กิ นทัง้ กลุ่มของปลาและครั สตาเชี ยนคิดเป็ นร้ อยละ 18.44 กิ นทัง้ กลุ่มของปลา ปลาหมึกและครั สตาเชี ยนคิ ดเป็ น
ร้ อยละ 7.82 (Table 1)
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หมึกหลอดที่มีขนาดความยาวลาตัว 0 - 5 เซนติเมตร พบว่ากินปลาเพียงอย่างเดียว หมึกหลอดที่มีขนาดความ
ยาวลาตัวตังแต่
้ 5 เซนติเมตรขึ ้นไป พบว่ามีการกินอาหารที่หลากหลายโดยพบทังกลุ
้ ม่ ของปลา กลุม่ ของปลาหมึกและกลุม่
ของครัสตาเชียนภายในกระเพาะ นอกจากนี ้ยังพบว่าหมึกหลอดที่มีขนาดความยาวลาตัวแต่ตงั ้ 5 เซนติเมตรขึน้ ไปมี
พฤติกรรมการกินพวกเดียวกันเอง (Cannibalism) ด้ วย (Table 1)
Table 1 Diet of Uroteuthis (Photololigo) duvaucelii : effect of body size. For each mantle length class, the
table indicates number of stomachs examined (N), percentages of empty, and non-empty stomachs
which contained fish (F), cephalopod (Ce) and crustaceans (Cr).
Mantle Length
class (cm)
0-5
5-10
10-15
>15
Total

N

Percent empty

3
165
29
3
200

66.67
10.91
3.45
0.00
10.50

Percentage of non-empty stomach contents
F
Ce Cr F+Ce F+Cr F+Ce+Cr
100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00
63.95 1.36 0.68 9.52 16.33
8.16
46.43 0.00 0.00 17.86 28.57
7.14
33.33 0.00 0.00 33.33 33.33
0.00
60.89 1.12 0.56 11.17 18.44
7.82

4. ดัชนีความสาคัญของกลุ่มอาหารแต่ ละชนิด (IRI)
จากการวิเคราะห์ เปรี ยบเทียบค่าดัชนี ความสาคัญในแต่ละกลุ่มของอาหาร พบว่ากลุ่มของปลามีค่าดัชนี
ความสาคัญสูงที่สุดโดยมีค่า IRI เท่ากับ 16,173.52 รองลงมาคือ กลุ่มของครัสตาเชียนมีค่า IRI เท่ากับ 216.00 และ
สุดท้ ายคือ กลุม่ ของปลาหมึกมีคา่ IRI เท่ากับ 129.78 (Table 2)
Table 2 The index of relative importance (IRI) of prey groups in diet of Uroteuthis (Photololigo) duvaucelii

Prey Group

Weight (g)

%

Number of
abundance
(pcs)

Fish

34.2412

85.39

134,918

98.40

176

88.00

16,173.52

Cephalopods

2.6526

6.61

824

0.60

36

18.00

129.78

Crustaceans

3.2081

8.00

1,368

1.00

48

24.00

216.00
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Figure 3

Prey groups of Uroteuthis (Photololigo) duvaucelii : fishes inclunde rib (A), jaw (B) and vertebra (C),
cephalopods include mentle (D), beak (E) and sucker ring (F) and crustaceans include cheliped (G),
abdomen (H) and leg (I)

วิจารณ์ ผลการทดลอง
อาหารที่พบภายในกระเพาะหมึกหลอด (Uroteuthis (Photololigo) duvaucelii) มีสภาพถูกบดย่อยเป็ นชิ ้นขนาด
เล็ก เนื่องจากปลาหมึกมีกระบวนการกินและย่อยอาหารที่มีประสิทธิภาพ (Boyle and Rodhouse, 2005) อย่างไรก็ตาม
การศึกษาองค์ประกอบของอาหารในกระเพาะปลาหมึกยังสามารถกระทาได้ จากการศึกษาครัง้ นี ้สามารถจาแนกอาหารที่
พบออกเป็ นกลุ่มใหญ่ ๆ 3 กลุ่ม คือ กลุ่มของปลา กลุ่มของปลาหมึกและกลุม่ ของครัสตาเชียน ซึง่ สอดคล้ องกับการศึกษา
ของ Kore and Joshi (1975) ที่ศึกษาการกินอาหารของหมึกกล้ วยชนิด Loligo duvaucli พบว่าหมึกกล้ วยชนิดนี ้กินเนื ้อ
เป็ นอาหาร (carnivores) เหมือนกับปลาหมึกกลุม่ อื่น ๆ
อาหารหลักของหมึกหลอดคือ ปลา ครัสตาเชียนและปลาหมึกตามลาดับ ซึง่ สอดคล้ องกับการศึกษาของเสาวภา
และสมพงษ์ (2528); Sauer and Lipiski (1991); Pierce et al. (1994) พบว่าอาหารหลักของหมึกกล้ วยคือ ปลา ครัสตาเชียน
และปลาหมึกตามลาดับ การศึกษาของ Santos and Haimovici (1997) ในหมึกกล้ วยครอบครั ว Ommastrephidae และ
การศึกษาของของปภัสวรรณและคณะ (2558) ในหมึกศอก (Uroteuthis (Photololigo) chinensis) บริ เวณอ่าวไทย พบว่า
อาหารหลักคือ ปลา ปลาหมึกและครัสตาเชียนตามลาดับ นอกจากนี ้ยังพบว่าหมึกหลอดมีพฤติกรรมการกินกันเอง (Kore
and Joshi, 1975; Jereb and Roper 2010) ระดับปริ มาณอาหารภายในกระเพาะหมึกหลอดที่พบมากที่สุดคือระดับ 1
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และระดับ 2 รองลงมาคือระดับที่ 3 และระดับที่ 4 ตามลาดับ น้ อยที่สดุ คือระดับ 0 แสดงให้ เห็นว่าหมึกหลอดมีการกิน
อาหารในเวลากลางคืน ซึง่ สอดคล้ องกับ Santos and Haimovici (1997) ที่ศกึ ษาการกินอาหารของหมึกกล้ วยครอบครัว
Ommastrephidae พบว่าการกินอาหารจะเกิดขึ ้นในช่วงเวลากลางคืนมากกว่ากลางวัน
ขนาดความยาวล าตัวของหมึกหลอดที่ แตกต่างกันมีผลต่อการเลือกกิ นกลุ่มของอาหาร ซึ่งสอดคล้ องกับ
การศึกษาของ Kore and Joshi (1975) ที่กล่าวไว้ วา่ กลุม่ ของปลาเป็ นอาหารที่หมึกกล้ วยทุกขนาดความยาวลาตัวกินเป็ น
อาหาร แต่ จะพบพฤติ กรรมการกิ นกันเองในขนาดความยาวล าตัวตัง้ แต่ 8 เซนติ เมตร ขึ น้ ไปในหมึ กกล้ วยชนิ ด
Loligo duvaucelii
การศึกษาดัชนีความสาคัญของกลุ่มอาหาร พบว่ากลุ่มอาหารที่สาคัญที่สดุ คือ กลุ่มของปลา รองลงมาคือกลุม่
ของครั สตาเชี ยนและกลุ่ มของปลาหมึ กตามล าดั บ ใกล้ เคี ยงกั บการศึ กษาของปภั สวรรณและคณะ (2558)
ที่ได้ ศกึ ษาองค์ประกอบของอาหารภายในกระเพาะหมึกศอก (Uroteuthis (Photololigo) chinensis) ในอ่าวไทย พบว่าดัชนี
ความสาคัญของอาหารในกลุ่มของปลามีดชั นีมากที่สุด (IRI = 13,498.47) รองลงมาคือกลุ่มของปลาหมึก (IRI = 58.57)
และกลุม่ ของครัสตาเชียน (IRI = 49.05) ตามลาดับ

สรุป
หมึ ก หลอด Uroteuthis (Photololigo) duvaucelii บริ เวณเกาะเสม็ ด จั งหวั ดระยอง เป็ นกลุ่ ม ปลาหมึ ก
ที่มีการกินอาหารในช่วงเวลากลางคืน ซึง่ หมึกหลอดชนิดนี ้กินเนื ้อเป็ นอาหารโดยกลุ่มอาหารหลักที่กินคือ กลุ่มของปลา
รองลงมาคือกลุ่มของครัสตาเชียนและกลุ่มของปลาหมึกตามลาดับ ขนาดความยาวลาตัวที่แตกต่างกันของหมึกหลอดมี
ผลต่อการเลือกกินกลุม่ ของอาหาร โดยพบว่าหมึกหลอดที่มีขนาดความยาวลาตัวตังแต่
้ 5 เซนติเมตรขึ ้นไปมีพฤติกรรมการ
กินกันเอง
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ผลของอัตราส่ วนระหว่ างไข่ ไก่ ต่อนา้ นมถั่วเหลือง และเนือ้ ปลาแซลมอนบด ที่มีต่อคุณภาพ
แซลมอนเนือ้ นุ่มพร้ อมบริโภค
Effect of Ratio Between Egg and Soy Milk and Mince Salmon on Qualities of Ready to Eat
Soften Salmon
นฤพร ทองแพง1 อัญชลี อุษณาสุวรรณกุล2 และจีรวรรณ มณีโรจน์1*
Naruporn Thongpang1, Aunchalee Aussanasuwannakul2 and Jirawan Maneerote1*

บทคัดย่ อ
งานวิ จั ยนี ม้ ี วัตถุ ป ระสงค์ เพื่ อศึ กษาผลของอั ตราส่ วนระหว่ างไข่ ไก่ ต่ อน า้ นมถั่ วเหลื อง และปริ มาณ
เนื ้อปลาแซลมอนบด ที่มีผลต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์แซลมอนเนื ้อนุ่มพร้ อมบริ โภค โดยแปรผันอัตราส่วนระหว่างไข่ไก่
ต่อนา้ นมถัว่ เหลือง 3 ระดับ ได้ แก่ 1:1, 1:2 และ 1:3 และปริ มาณเนื ้อปลาแซลมอนบด 3 ระดับ ได้ แก่ ร้ อยละ 15, 25 และ
35 โดยน ้าหนัก ผลการศึกษาพบว่า ที่ร้อยละของปริ มาณเนือ้ ปลาแซลมอนบดเท่ากัน เมื่ออัตราส่วนของไข่ไก่ต่อนา้ นม
ถัว่ เหลืองเพิ่มขึ ้น ทาให้ ปริ มาณความชื ้นในผลิตภัณฑ์ แซลมอนเนือ้ นุ่มพร้ อมบริ โภคเพิ่มขึ ้น แต่ค่าร้ อยละความสามารถ
ในการอุ้มนา้ ลดลงอย่างมีนัยสาคัญทางสถิ ติ (p≤0.05) ส่งผลทาให้ ค่าความแข็ง (Hardness) พลังงานในการบดเคี ้ยว
(Gumminess) และพลังงานที่ ท าให้ อาหารกึ่ งแข็ งกึ่ งเหลวอยู่ ในสภาวะพร้ อมกลื น (Chewiness) ลดลงตามไปด้ วย
ผลิตภัณฑ์ แซลมอนเนือ้ นุ่มพร้ อมบริ โภคที่มีเนือ้ ปลาแซลมอนบดร้ อยละ 35 มีค่า a* เพิ่มขึน้ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
(p≤0.05) เมื่อเปรี ยบเทียบในตัวอย่างที่มีปริ มาณเนื ้อปลาแซลมอนบดร้ อยละ 15 และ 25

ABSTRACT
The objective in this research was to investigate the effect of ratio between egg and soy milk and
mince salmon on chemical and physical properties of ready to eat soften salmon. The experiment was studies
of 2 factors including ratio between whole egg and soy milk in 3 ratio (1:1 1:2 and 1:3) and mince salmon at 3
levels (15, 25 and 35 %w/w). The results showed that when increased ratio between whole egg and soy milk
with a similar level of mince salmon, the moisture content of soften salmon products was increased. In contrast,
the samples were decreased significantly in water holding capacity (%WHC) ( p≤0.05) and resulting in
decrease in hardness, chewiness and gumminess. In addition, soften salmon products with mince salmon at
35 % was increased significantly of a* (p≤0.05) compared with mince salmon at 15 and 25% of products.
Key words: Egg, Quality, Salmon, Soften Salmon, Soy milk
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คานา
ปลาแซลมอน ไข่ไก่ และนา้ นมถั่วเหลือง เป็ นแหล่งอาหารที่ ให้ โปรตีนสูง โดยทั่วไปปลาแซลมอนมีโปรตีนร้ อยละ
15 – 20 (Sikorski, 1990) ทัง้ ยังอุดมไปด้ วยโอเมก้ า 3 ซึ่งเป็ นหนึ่ งในกลุ่มของกรดไขมันจ าเป็ น (Essential Fatty Acid) ที่ มี
ประโยชน์ ต่อร่ างกาย (Li et al., 2001) ไข่ไก่มีโปรตีน 36.77 กรั ม (คณะกรรมการนโยบายพัฒนาไข่ไก่และผลิตภัณฑ์ , 2559)
และนา้ นมถั่วเหลืองประกอบด้ วยโปรตีนประมาณ 6.73 กรั มต่อหนึ่งถ้ วย (Behareh, 2009) ปั จจุบันอาหารเพื่อสุขภาพยังคง
เป็ นกระแสนิยมของผู้บริ โภค งานวิจยั นี ้จึงมีแนวคิดพัฒนาผลิตภัณฑ์แซลมอนเนื ้อนุ่มพร้ อมบริ โภค เพื่อเป็ นทางเลือกอาหาร
เพื่อสุขภาพ ที่สามารถรับประทานได้ ทุกเพศทุกวัย โดยวัตถุดิบหลักที่ใช้ ในกระบวนการผลิตประกอบด้ วยเนื ้อปลาแซลมอน
ไข่ไก่ และนา้ นมถั่วเหลือง ทัง้ นี ค้ ุณสมบัติเชิงหน้ าที่ ของโปรตีนปลาแซลมอนและโปรตีนไข่ไก่ คือ สามารถเกิ ดเจลได้ ส่วน
นา้ นมถั่วเหลือง เป็ นของเหลวที่อยู่ในระบบคอลลอยด์ เมื่อผสมนา้ นมถั่วเหลืองกับเนื อ้ ปลาแซลมอนและไข่ไก่ จะส่งผลให้
เจลของโปรตีนเนื ้อปลาแซลมอนและไข่ไก่มีความอ่อนนุ่มลง
ดังนันการศึ
้
กษานี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาอัตราส่วนระหว่างไข่ไก่ตอ่ น ้านมถัว่ เหลือง และเนื ้อปลาแซลมอนบด ที่มี
ผลต่อคุณลักษณะทางเคมี และกายภาพของผลิตภัณฑ์ แซลมอนเนือ้ นุ่มพร้ อมบริ โภค เพื่ อเป็ นสูตรพื น้ ฐานในการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ในกระบวนการผลิตต่อไป

อุปกรณ์ และวิธีการ
การเตรี ยมนา้ นมถั่วเหลือง
น าถั่ วเหลื องไปล้ างน า้ จากนั น้ น าไปต้ มในน า้ เดื อด 2 นาที ด้ วยอั ตราส่ วนระหว่ างน า้ ต่ อถั่ วเหลื อง 5:1
(น ้าหนักต่อน ้าหนัก) สะเด็ดน ้าและนาถัว่ เหลืองไปแช่น ้าที่อณ
ุ หภูมิห้อง 2 ชัว่ โมง โดยมีอตั ราส่วนระหว่างน ้าต่อถัว่ เหลือง 5:1
(นา้ หนักต่อนา้ หนัก) นาถั่วเหลืองไปปั่ นละเอียดกับนา้ ร้ อนอุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส 2 นาที ที่ อตั ราส่วนระหว่างนา้ ต่อ
ถัว่ เหลืองต่อน ้า 5:1 (น ้าหนักต่อน ้าหนัก) กรองด้ วยผ้ าขาวบาง 2 ชัน้ และนาน ้านมถัว่ เหลืองดิบไปต้ มให้ เดือด 5 นาที ได้ น ้านม
ถัว่ เหลืองสาหรับใช้ ในการผลิตแซลมอนเนื ้อนุ่มพร้ อมบริ โภค
การเตรี ยมเนือ้ ปลาแซลมอนบด
นาเนือ้ ปลาแซลมอนที่ซื ้อมาจากบริ ษัท สยามแม็คโคร จากัด (มหาชน) สาขาอุดมสุข สับให้ เป็ นชิน้ เล็ก ๆ จากนัน้
นาไปล้ างน ้าเกลือจานวน 2 ครัง้ เพื่อกาจัดโปรตีนซาร์ โคพลาสมิก โดยใช้ ความเข้ มข้ น 0.2 และ 0.3 เปอร์ เซ็นต์ ตามลาดับ และ
มีอัตราส่วนระหว่างนา้ เกลือต่อเนื อ้ ปลาแซลมอน 3:1 และ 4:1 (น า้ หนักต่อปริ มาตร) ตามลาดับ ระหว่างกระบวนการล้ าง
สะเด็ดน ้า 1 นาที จากนันน
้ าไปปั่ นละเอียด 2 นาที ใช้ ไม้ พายคนให้ เข้ ากัน ปั่ นต่ออีก 1 นาที ทังนี
้ ้ค่อย ๆ เติมเกลือร้ อยละ 0.5
ของน ้าหนักเนื ้อปลาแซลมอน ระหว่างการปั่ นละเอียด (ดัดแปลงวิธีการจาก มนัส, 2549)
การวางแผนการทดลองและการผลิตแซลมอนเนือ้ นุ่มพร้ อมบริโภค
วางแผนการทดลองแบบสุ่มตลอด (CRD) โดยศึกษา 2 ปั จจัย ได้ แก่ อัตราส่วนระหว่างไข่ไก่ต่อนา้ นมถั่วเหลือง แบ่ ง
ออกเป็ น 3 ระดับ ได้ แก่ 1:1, 1:2 และ 1:3 ปริ มาณเนื อ้ ปลาแซลมอนบด 3 ระดับ ได้ แก่ ร้ อยละ 15, 25 และ 35 (Table 1) ผสม
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ส่วนประกอบให้ เข้ ากันนาไปกรองด้ วยตะแกรง 2 ชัน้ เทใส่กล่องพลาสติกพอลีโพรพิลีน (Polypropylene, PP) นาไปให้ ความร้ อนใน
อ่างน า้ ควบคุมอุณหภู มิ 90 องศาเซลเซียส 90 นาที เก็ บตัวอย่างที่ อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซี ยส 24 ชั่วโมง ก่ อนน าไปวิ เคราะห์
คุณภาพ
Table 1 Ratio between whole egg to soy milk and quantity of mince salmon to prepare samples
Ratio between whole egg and soy milk ( weight)
1:1
1:2
1:3
Ingredients
Treatment
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Egg (gram)
42.50 37.50 32.50 28.33 25.00 21.67 21.25 18.75 16.25
Soy milk (gram)
42.50 37.50 32.50 56.67 50.00 43.33 63.75 56.25 48.75
Mince Salmon (gram) 15.00 25.00 35.00 15.00 25.00 35.00 15.00 25.00 35.00
การวิเคราะห์ คุณลักษณะผลิตภัณฑ์ แซลมอนเนือ้ นุ่มพร้ อมบริโภค
การวิเคราะห์คณ
ุ ลักษณะทางเคมี ได้ แก่ ปริ มาณความชื ้น Modified Method 934.01 (AOAC, 2000) ทาการทดลอง 3
ซ า้ ความสามารถในการอุ้มน า้ (Water holding capacity; %WHC) (Eide et al., 1982) โดยเตรี ยมตัวอย่ าง 2 กรั ม บรรจุในถุ ง
พอลีเอทีลีน 2 ชัน้ จากนัน้ นาไปหมุนเหวี่ยงที่ความเร็ วรอบ 3600 rpm 5 นาที อุณหภูมิ 10 องศาเซลเซียส ชัง่ นา้ หนักตัวอย่าง
หลังการหมุนเหวี่ยง คานวณ % WHC โดยมีสูตรคานวณ คือ นา้ หนักตัวอย่างหลังหมุนเหวี่ยง (กรัม) / นา้ หนักตัวอย่างเริ่ มต้ น
(กรั ม) × 100 ทาการทดลอง 3 ซ ้า ค่าสี ได้ แก่ L*, a* และ b*(ดัดแปลงวิธีการจาก สมหญิ ง, 2552) วิเคราะห์ ด้วยเครื่ อง (Konica
Minolta spectrophotometer รุ่ น CM-3500 ยี่ห้อ Konica Minolta, Japan) เตรี ยมตัวอย่างลักษณะทรงกระบอกเส้ นผ่านศูนย์กลาง
2.5 เซนติเมตร สูง 2.5 เซนติเมตร ทาการทดลอง 5 ซ ้า ค่าเนื อ้ สัมผัสวิเคราะห์ Texture Profile Analysis (TPA) (Greiff et al., 2015)
ด้ วยเครื่ อง (Texture Analyzer รุ่ น TA-HD / 50 ยี่ ห้ อ Stable Micro system, England) เตรี ยมตัวอย่ างเช่ นเดี ยวกับการวัดค่ าสี
ตังค่
้ า Pre – test speed, Test speed และ Post - test speed เท่ากับ 1, 2 และ 2 มิลลิเมตรต่อวินาที ตามลาดับ ทาการทดลอง 10 ซ ้า
การวิเคราะห์ ทางสถิติ
วิ เคราะห์ ทางสถิ ติ โดยใช้ โปรแกรมส าเร็ จรู ป วิ เคราะห์ ความแปรปรวน (Analysis of variance; ANOVA)
และเปรี ยบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของสิ่งทดลองโดยวิธี Duncan’s New Multiple Range Test (DMRT) ที่ระดับ
ความเชื่อมัน่ ทางสถิติร้อยละ 95

ผลและวิจารณ์ ผลการทดลอง
เมื่ออัตราส่วนของนา้ นมถั่วเหลืองเพิ่มขึน้ ความชืน้ ของตัวอย่างมีค่าเพิ่มขึน้ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p≤0.05)
เมื่อเทียบในตัวอย่างที่มีเนื ้อปลาแซลมอนบดที่ร้อยละเท่ากัน (Table 2) แต่เมื่อปริ มาณเนื ้อปลาแซลมอนบดเพิ่มขึ ้น ปริ มาณ
ความชื น้ มีค่าลดลงอย่างมีนัยส าคัญทางสถิ ติ (p≤0.05) เมื่อเที ยบในตัวอย่างที่ มีอัตราส่วนไข่ ไก่และน า้ นมถั่วเหลื องที่
อัตราส่วนเดียวกัน ปริ มาณความชืน้ ของวัตถุดิบส่งผลต่อปริ มาณความชืน้ ของตัวอย่างแซลมอนเนือ้ นุ่มพร้ อมบริ โภค Liu
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(1997) รายงานว่า นา้ นมถั่วเหลืองมีปริ มาณความชื น้ ร้ อยละ 90.8 ส่วนอัฏฐพล (2558) พบว่าน า้ นมถั่วเหลืองทางการค้ า
มีปริ มาณความชื ้นร้ อยละ 94.49 เนื ้อปลาแซลมอนมีปริ มาณความชื ้นร้ อยละ 69.0 - 78.3 (Sikorski, 1990) และไข่ไก่มีปริ มาณ
ความชื ้นร้ อยละ 36.77 (คณะกรรมการนโยบายพัฒนาไข่ไก่และผลิตภัณฑ์, 2559) โดยตัวอย่างที่มีสดั ส่วนของน ้านมถัว่ เหลือง
มากจะมี ปริ มาณความชื น้ มาก การเพิ่ มปริ มาณน า้ นมถั่วเหลื อง ส่งผลให้ ความสามารถในการอุ้มน า้ มีค่าลดลงอย่ างมี
นั ยส าคั ญ ทางสถิ ติ (p≤0.05) เมื่ อเที ยบในตั วอย่ างที่ มี ปริ มาณเนื อ้ ปลาแซลมอนบดเท่ ากั น ส่ วนการเพิ่ มปริ มาณ
เนื ้อปลาแซลมอนบด ไม่สง่ ผลต่อความสามารถในการอุ้มน ้าของผลิตภัณฑ์ (p>0.05)
Table 2 Moisture content (%wb) and water holding capacity (%) of soften salmon samples with
different ratio between whole egg to soy milk and quantity of mince salmon.
Parameter

Minced salmon
(%)
15
25
35

Ratio between whole egg and soy milk
1:1
1:2
1:3
Moisture (% wet basis)
83.44 ± 0.10Ca 85.91 ± 0.25Ba 86.90 ± 0.50Aa
82.33 ± 0.24Bb 84.88 ± 0.22Ab 85.22 ± 0.38Ab
81.12 ± 0.25Bc 83.38 ± 0.13Bc 84.28 ± 0.10Ac
Ratio
1:1
1:2ns
1:3ns
Water Holding Capacity
15
55.56 ± 2.56Aa 47.90 ± 4.43B 41.20 ± 0.43C
(%WHC)
25NS
50.33 ± 1.38b 46.83 ± 2.49
48.44 ± 7.49
35
51.71 ± 2.26Aab 46.23 ± 0.59B 44.07 ± 0.27B
Ratio : Ratio between whole egg and soy milk. Mean values and standard deviation (±SD) are presented for
each parameter (n = 3). ABC Means in the same row with different superscripts are significantly different
(p≤0.05). abc Means in the same column with different superscripts are significantly different (p≤0.05). NS Non
significant in the same row. ns Non significant in the same column.
ค่าสีของผลิตภัณฑ์ แซลมอนเนือ้ นุ่มพร้ อมบริ โภคแสดงใน Table 3 โดยพบว่าการเพิ่ มอัตราส่วนระหว่างไข่ไก่ต่อ
น ้านมถั่วเหลือง ส่งผลให้ ตวั อย่างมีค่าความสว่าง มีแนวโน้ มเพิ่มขึน้ ในตัวอย่างที่มีปริ มาณเนือ้ ปลาแซลมอนบดร้ อยละ 15
และ 25 ทังนี
้ ้เมือ่ เพิ่มปริ มาณเนื ้อปลาแซลมอนบด ค่า L* ไม่แตกต่างกันมากนักเมื่อเปรี ยบเทียบในตัวอย่างที่มีอตั ราส่วนไข่ไก่
ต่ อน า้ นมถั่ วเหลื องที่ 1:3 น า้ นมถั่ วเหลื องที่ เพิ่ มขึ น้ อาจท าให้ ค่ าความสว่ างลดลง โดยน า้ นมถั่ วเหลื องทางการค้ า
มีค่าความสว่าง เท่ากับ 72.22 (อัฏฐพล, 2558) ค่า a* บ่งบอกถึงความเป็ นสีแดง พบว่าเมื่อเพิ่มอัตราส่วนของน ้านมถัว่ เหลือง
ค่า a* มีค่าลดลงอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p≤0.05) เมื่อเปรี ยบเทียบในตัวอย่างที่ มีปริ มาณร้ อยละเนือ้ ปลาแซลมอนบด
เท่ากัน แต่เมื่อเพิ่ มปริ มาณเนื อ้ ปลาแซลมอนบด ส่งผลให้ ค่า a* เพิ่ มขึน้ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิ ติ (p≤0.05) เมื่อเทียบใน
อัตราส่วนไข่ไก่ต่อนา้ นมถั่วเหลืองที่เท่ากัน ทัง้ นีอ้ าจมีสาเหตุมาจากเนือ้ ปลาแซลมอนมีสีส้มอมชมพูซึ่งเป็ นรงควัตถุของ
แอสตาแซนทีนในกลุ่มแซนโทฟิ ลด์ หรื อคีโตแคโรทีนอยด์ (วรรณวิมล และมารุ จ, 2553) เมื่อมีปริ มาณเนื ้อปลาแซลมอนบดมาก
อาจส่งผลให้ ค่า a* เพิ่มขึ ้น ส่วนค่า b* บ่งบอกถึงความเป็ นสีเหลือง พบว่าเมื่อปริ มาณของน ้านมถัว่ เหลืองเพิ่มมากขึ ้น ค่า b*
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มีค่าลดลงอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p≤0.05) เมื่อเปรี ยบเทียบในตัวอย่างที่มีปริ มาณร้ อยละเนือ้ ปลาแซลมอนบดเท่ากัน
ทังนี
้ ้เมื่อเพิ่มปริ มาณเนื ้อปลาแซลมอนบด ค่า b* ไม่แตกต่างกันมากนัก โดยค่า b* ของตัวอย่างแซลมอนเนื ้อนุ่มพร้ อมบริ โภค
อาจจะขึ ้นอยู่กบั สีของไข่แดง และปริ มาณของน ้านมถัว่ เหลืองที่เป็ นองค์ประกอบ
Table 3 Color of soften salmon samples with different ratio between whole egg to soy milk and mince salmon.
Color

Minced salmon (%)

Ratio between whole egg and soy milk
1:1
1:2
1:3
L*
15
70.98 ± 0.04Cb
71.63 ± 0.16Bb
72.19 ± 0.10Aa
25
71.58 ± 0.16Ba
71.97 ± 0.10Aa
71.91 ± 0.07Ab
35
71.48 ± 0.27Ba
71.75 ± 0.15Ab
71.54 ± 0.08ABc
a*
15
4.32 ± 0.09Ac
3.85 ± 0.06Bc
3.35 ± 0.05Cc
25
5.61 ± 0.18Ab
5.30 ± 0.08Bb
4.95 ± 0.07Cb
35
6.73 ± 0.15Aa
6.59 ± 0.05Ba
6.30 ± 0.03Ca
b*
15
18.67 ± 0.12Aa
17.08 ± 0.05Ba
15.33 ± 0.03Cb
25
17.93 ± 0.12Ab
16.78 ± 0.03Bb
15.54 ± 0.34Cab
35
17.86 ± 0.35Ab
16.62 ± 0.06Bc
15.65 ± 0.05Ca
Mean values and standard deviation (±SD) are presented for each parameter (n = 5). ABC Means in the same row
with different superscripts are significantly different (p≤0.05) in each group. abc Means in the same column with
different superscripts are significantly different (p≤0.05) in each group.
ที่ปริ มาณเนื อ้ ปลาแซลมอนบดร้ อยละ 15 เมื่อเพิ่ มอัตราระหว่างไข่ไก่ต่อนา้ นมถั่วเหลืองที่ระดับ 1:1, 1:2 และ 1:3
ทาให้ ค่าความแข็ง (Hardness) แรงที่ ใช้ ในการดึงหัวกด (Adhesiveness) ค่าความยื ดหยุ่น (Springiness) แรงที่ ยึดเกาะกัน
ภายในโมเลกุลอาหาร (Cohesiveness) พลังงานในการบดเคี ้ยว (Gumminess) และ พลังงานที่ทาให้ อาหารกึ่งแข็งกึ่งเหลวอยู่
ในสภาวะพร้ อมกลื น (Chewiness) ลดลงอย่ างมี นัยส าคัญทางสถิ ติ (p≤0.05) ส่ วนแรงจุ ดยอดแรกที่ ท าให้ อาหารแตก
(Fracturability) ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (p>0.05) ทัง้ นีผ้ ลิตภัณฑ์ แซลมอนเนือ้ นุ่มพร้ อมบริ โภคที่มี
ปริ มาณเนื ้อปลาแซลมอนร้ อยละ 25 และ 35 เมื่อเพิ่มอัตราส่วนระหว่างไข่ไก่ตอ่ น ้านมถัว่ เหลือง ให้ ผลในลักษณะเช่นเดียวกัน
ซึง่ สามารถอธิบายได้ ว่า การเพิ่มอัตราส่วนของไข่ไก่ต่อน ้านมถั่วเหลือง ส่งผลให้ ปริ มาณความชืน้ ของผลิตภัณฑ์ เพิ่มขึ ้นถึ ง
ร้ อยละ 86.90 ของนา้ หนักฐานเปี ยก ( Table 2) โดยปริ มาณความชื ้นมีผลต่อเนือ้ สัมผัสของอาหาร คือ เมื่ออาหารมีปริ มาณ
ความชืน้ สูง แรงที่ยึดเกาะระหว่างโมเลกุลอาหารจะน้ อย เนื่องจากปริ มาณความชื ้น ในที่นี ้คือ น ้านมถัว่ เหลืองได้ แทรกตัวอยู่
ในโมเลกุลอาหาร และยังส่งผลให้ ความสามารถในการอุ้มนา้ น้ อย (Table 2) ด้ วยเหตุนี ้เมื่อผลิตภัณฑ์ แซลมอนเนื ้อนุ่มพร้ อม
บริ โภคได้ รับแรงกด จึงมีค่าความแข็งน้ อย และใช้ พลังงานในการบดเคีย้ วน้ อยตามไปด้ วย ซึ่งสอดคล้ องกับธัญญาภรณ์
(2550) รายงานว่า ปริ มาณความชื ้นและความสามารถในการอุ้มน ้า มีอิทธิพลต่อค่าเนื ้อสัมผัสของอาหาร
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ที่อตั ราส่วนระหว่างไข่ไก่ต่อนา้ นมถัว่ เหลืองระดับ 1:1 เมื่อเพิ่มปริ มาณเนื ้อปลาแซลมอนบดร้ อยละ 15, 25 และ 35
ทาให้ ค่าความแข็ง (Hardness) แรงที่ ใช้ ในการดึงหัวกด (Adhesiveness) ค่าความยื ดหยุ่น (Springiness) แรงที่ ยึดเกาะกัน
ภายในโมเลกุลอาหาร (Cohesiveness) พลังงานในการบดเคี ้ยว (Gumminess) และพลังงานที่ทาให้ อาหารกึง่ แข็งกึง่ เหลวอยู่ใน
สภาวะพร้ อมกลื น (Chewiness) เพิ่ มขึ น้ อย่ างมี นั ยส าคั ญทางสถิ ติ (p≤0.05) ส่ วนแรงจุ ดยอดแรกที่ ท าให้ อาหารแตก
(Fracturability) ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (p>0.05) ทัง้ นีผ้ ลิตภัณฑ์ แซลมอนเนือ้ นุ่มพร้ อมบริ โภคที่มี
อัตราส่วนระหว่างไข่ไก่ต่อน ้านมถัว่ เหลือง 1:2 และ 1:3 เมื่อเพิ่มปริ มาณเนื ้อปลาแซลมอนบด ให้ ผลในลักษณะเช่นเดียวกัน
อาจกล่าวได้ ว่า เมื่อเนื ้อปลาแซลมอนบดและไข่ไก่ได้ รับความร้ อน โปรตีนของเนือ้ ปลาและไข่ไก่จะทาการจับกับน ้า เกิดเป็ น
เจลที่มีความแข็งแรงสูง เมื่อได้ รับแรงกดจึงสามารถคืนรู ปได้ ดี ทังยั
้ งส่งผลให้ พลังงานในการบดเคี ้ยวสูงด้ วย (Table 4)
เมื่อวิเคราะห์ผลเพิ่มเติมแบบ factorial (ไม่ได้ แสดงผลในที่นี ้) พบว่า Main effect ได้ แก่ อัตราส่วนของไข่ไก่ต่อน ้านม
ถัว่ เหลืองและเนือ้ ปลาแซลมอนบด พบว่า อัตราส่วนของไข่ไก่ต่อนา้ นมถั่วเหลือง มีผลต่อปริ มาณความชืน้ ความสามารถใน
การอุ้มน ้า และค่าความแข็ง (Hardness) ซึง่ กล่าวได้ วา่ อัตราส่วนของไข่ไก่ตอ่ น ้านมถัว่ เหลืองมีปริ มาณความชื ้นมากกว่าเนื ้อ
ปลาแซลมอนบด จึงส่งผลให้ มีค่าความแข็ งน้ อย ส่วนเนื อ้ ปลาแซลมอนบด มีผลต่อค่าสี แดง (a*) และค่าความยื ดหยุ่น
(Springiness) โดยสีของเนือ้ ปลาแซลมอนเกิดจาก รงควัตถุแอสตาแซนทีนในกลุ่มแคโรทีนอยด์ จึงส่งผลให้ ผลิตภัณฑ์ มีค่า
สีแดง (a*) สูง อีกทังเนื
้ ้อปลาแซลมอนบด มีความสามารถในการเกิดเจลที่แข็งแรง จึงส่งผลให้ มีความสามารถในการคืนรู ปได้ ดี
เมื่อได้ รับแรงกด อย่างไรก็ตามการใช้ อัตราส่วนของไข่ไก่ต่อนา้ นมถั่วเหลืองร่ วมกับปริ มาณเนื อ้ ปลาแซลมอนบด มีผลต่อ
ความสามารถในการอุ้มน ้า ค่าความสว่าง (L*) ค่าสีแดง (a*) ค่าสีเหลือง (b*) และค่าเนื ้อสัมผัส ดังนันการใช้
้
อตั ราส่วนไข่ไก่ต่อ
น ้านมถัว่ เหลือง 1:1 ร่ วมกับเนื ้อปลาแซลมอนบดร้ อยละ 35 ทาให้ ผลิตภัณฑ์มีความสามารถในการอุ้มน ้าสูง ปริ มาณความชื ้น
อยู่ในระดับที่เหมาะสม ค่าความแข็ง (Hardness) พลังงานในการบดเคี ้ยว (Chewiness) และพลังงานที่ทาให้ อาหารกึ่งแข็ง
กึง่ เหลวอยู่ในสภาวะพร้ อมกลืน (Gumminess) มาก ทังยั
้ งมีค่าสีแดง (a*) และค่าสีเหลือง (b*) สูง จึงนาไปใช้ เป็ นสูตรพื ้นฐาน
ในการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์แซลมอนเนื ้อนุ่มพร้ อมบริ โภคต่อไป
Table 4 Texture of ready to eat soften salmon at different ratio between egg and soybean milk and
quantity of salmon.
Texture parameter

Minced salmon (%)

Hardness (N)

15
25
35

Ratio
Fracturability (N)

15NS
25NS
35NS

Ratio between whole egg and soy milk
1:1
1:2
1:3
3.12 ± 0.07Ab
1.83 ± 0.12Bc
1.55 ± 0.06Cc
3.15 ± 0.08Ab
2.32 ± 0.09Bb
1.96 ± 0.13Cb
3.35 ± 0.07Aa
2.64 ± 0.07Ba
2.22 ± 0.12Ca
1:1ns
1:2ns
1:3
0.10 ± 0.01
0.09 ± 0.01
0.09 ± 0.01b
0.10 ± 0.01
0.09 ± 0.02
0.11 ± 0.01a
0.10 ± 0.01
0.10 ± 0.01
0.10 ± 0.01ab
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1:1ns
1:2
1:3
15
-0.10 ± 0.13A -0.25 ± 0.08Bb -0.38 ± 0.07Ca
25
-0.05 ± 0.09A -0.25 ± 0.08Bb -0.50 ± 0.12Cb
35
-0.01 ± 0.16A -0.11 ± 0.07Ba -0.36 ± 0.09Ca
Ratio
1:1
1:2
1:3
Springiness
15
0.48 ± 0.04Aa
0.39 ± 0.04Bc
0.28 ± 0.01Cc
25
0.43 ± 0.02Bb
0.48 ± 0.06Ab
0.34 ± 0.02Cb
35
0.46 ± 0.04Bab 0.62 ± 0.05Aa
0.37 ± 0.03Ca
Ratio
1:1ns
1:2
1:3
Cohesiveness
15
0.21 ± 0.03A
0.19 ± 0.01Bb
0.16 ± 0.01Cb
25
0.19 ± 0.02B
0.22 ± 0.01Aa
0.18 ± 0.01Ca
35
0.20 ± 0.02B
0.23 ± 0.01Aa
0.18 ± 0.02Ca
Ratio
1:1
1:2
1:3
Ab
Bc
Gumminess
15
0.63 ±0.03
0.37 ± 0.04
0.25 ± 0.03Cb
25
0.62 ± 0.05Ab
0.51 ± 0.02Bb
0.35 ± 0.04Bb
35
0.67 ± 0.02Aa
0.59 ± 0.05Ba
0.40 ± 0.05Ca
Ratio
1:1
1:2
1:3
Chewiness
15
0.31 ± 0.03Aab 0.16 ± 0.06Bc
0.07 ± 0.01Cc
25
0.28 ± 0.05Ab
0.25 ± 0.04Ab
0.12 ± 0.02Bb
35
0.32 ± 0.04Ba
0.37 ± 0.04Aa
0.15 ± 0.03Ca
Ratio : Ratio between whole egg and soy milk. Mean values and standard deviation (±SD) are presented for each
parameter (n = 10). ABC Means in the same row with different superscripts are significantly different (p≤0.05). abc Means in
the same column with different superscripts are significantly different (p≤0.05). NS Non significant in the same row. ns Non
significant in the same column.
Ratio
Adhesiveness (Ns)

สรุป
อัตราส่วนของไข่ ไก่ ต่อน า้ นมถั่วเหลื องที่ เพิ่ มขึน้ ท าให้ ปริ มาณความชื น้ เพิ่ มขึน้ ค่าร้ อยละความสามารถในการ
อุ้มน ้าลดลง ส่วนปริ มาณร้ อยละของเนื ้อปลาแซลมอนบดที่เพิ่มขึ ้น ส่งผลให้ ความสามารถในการอุ้มน ้าลดลง ปริ มาณความชืน้
ของตัวอย่างแซลมอนเนื อ้ นุ่มยังมีอิทธิ พลต่อค่าเนื อ้ สัมผัส ตัวอย่างแซลมอนเนื อ้ นุ่มพร้ อมบริ โภคที่มีปริ มาณความชื น้ มาก
มี ค่ า Hardness, Chewiness และ Gumminess ลดลง แต่ อย่ างไรก็ ตามการเพิ่ มปริ มาณเนื อ้ ปลาแซลมอนบด ท าให้ ค่ า
Springiness เพิ่มขึ ้น นอกจากนี ้วัตถุดิบที่นามาใช้ มีอิทธิพลต่อค่า L*, a* และ b* โดยการเพิ่มขึ ้นของน ้านมถัว่ เหลือง ส่งผลให้ ค่า
L* ลดลง ส่วนเนื ้อปลาแซลมอนบดและไข่ไก่ ส่งผลต่อค่า a* และ b* ตามลาดับ อัตราส่วนไข่ไก่ต่อนา้ นมถั่วเหลืองที่อตั ราส่วน
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1:1 ให้ คุณภาพทางเคมี และกายภาพที่ เหมาะสม จึงคัดเลือกไปใช้ เป็ นสูตรพื น้ ฐานในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ แซลมอนเนือ้ นุ่ม
พร้ อมบริ โภคต่อไป
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ลักษณะของจะงอยปาก และความสัมพันธ์ ระหว่ างสัดส่ วนจะงอยปากกับความยาวของ
หมึกหลอดชนิด Uroteuthis (Photololigo) duvaucelii (Orbigny, 1835)
Morphological Characteristics and Relationship between Beak Dimensions and Length of
Uroteuthis (Photololigo) duvaucelii (Orbigny, 1835)
สนธยา ผุยน้ อย1* จรวย สุขสงจันทร์ 1 และ ทศพล แซ่เฮง1
Sonthaya Phuynoi1*, Charuay Sukhsangchan1 and Tossapol Saeheng1

บทคัดย่ อ

รวบรวมตั ว ย่ า งหมึ ก หลอด Uroteuthis (Photololigo) duvaucelii (Orbigny, 1835) จากเครื่ อ งมื อ
ประมงไดหมึกที่ ทาการประมงในบริ เวณจังหวัดระยองจานวนทัง้ หมด 466 ตัว โดยแบ่งเป็ นเพศผู้ 259 ตัว และ
เพศเมีย 207 ตัว มีค่าความยาวลาตัว (ML) เฉลี่ยเท่ากับ 7.80±1.64 เซนติเมตร ค่าความยาวเหยียด (TL) เฉลี่ย
เท่ากับ 13.33±2.70 เซนติเมตร ศึกษาลักษณะของจะงอยปาก เช่น ขนาด รู ปทรง สี และความสัมพันธ์ ระหว่าง
จะงอยปากกับความยาว พบว่าส่วนปลายจะงอยปากของหมึกหลอดทังจะงอยปากบนและจะงอยปากล่
้
างมีแถบ
สีน ้าตาลเข้ มถึงสีดา ปลายจะงอยปากบนมีลกั ษณะแหลมมากว่า และส่วนปี กของจะงอยปากบนมีขนาดสันกว่
้ า
ปี กจะงอยปากล่าง ส่วนลาตัวของจะงอยปากบนยาวและมีผนังด้ านข้ างโค้ งเห็นได้ ชดั เจน จะงอยปากล่างมีส่วน
ปี กลักษณะเป็ นแผ่นแคบและยาว กางรับจะงอยปากบนไว้ ส่วนลาตัวของจะงอยปากล่างสัน้ การวิเคราะห์ หา
ความสัมพันธ์ทางสถิติระหว่างสัดส่วนจะงอยปากกับความยาวลาตัวและความยาวเหยียดของหมึกหลอด พบว่า
มีความสัมพันธ์ อย่างมีนัยสาคัญ ทางสถิติที่ P ≤ 0.05 โดยสัดส่วนของความยาวเหยี ยดจะงอยปากบน (UCL)
และความยาวสันจะงอยปากล่าง (LCL) มีความสัมพันธ์ กับความยาวลาตัว และความยาวเหยี ยดมากที่สุดดัง
สมการ ML=-0.939+1.187UCL(r2=0.700), TL = -0.735+1.910UCL (r2=0.672)
ML = 0.565+1.454LCL (r2=0.568) และ TL = 1.494+2.377LCL (r2=0.564) ตามลาดับ ความสัมพันธ์ระหว่าง
จะงอยปากกั บ ความยาวล าตัว แยกตามเพศดังสมการ เพศผู้ ML= -1.099+1.197UCL (r2=0.741), ML=0.255+1.600LCL (r2 =0.636), TL= -1.234+1.959UCL (r2=0.698) และ TL = -0.051+2.658LCL (r2=0.617)
เพศเมีย ML = -0.797+1.182UCL (r2=0.659), ML = 0.164+1.902LRW (r2=0.519), TL = -0.197+1.860UCL
(r2=0.648) และTL = 2.946 + 2.118LCL (r2=0.518) ตามลาดับ

ABSTRACT

Specimens of Indian squid Uroteuthis (Photololigo) duvaucelii (Orbigny, 1835) were collected
from squid falling nets with light luring near Rayong Province, Thailand. Four hundred and sixty-six
specimens were observed (259 male and 207 female) with average mantle length (ML) of 7.80±1.64
cm and average total length (TL) of 13.33±2.70 cm. The morphological characteristics of squid’s beak
were observed such as size, shape, color, and the relationship between beak’s dimension and length. The
result showed that the rostral tips of upper beak and lower beak are striped and dark brown to black in
color at the corner of jaw angle. The rostral tip of the upper beak is sharper than that in the lower beaks, with
short wing, long crest and lateral wall, and curved. The lower beak has short crest, narrow and long
wings, which cover the some part of upper beaks. The relationship between the beak dimensions and
mantle length and between beak dimensions and total length were significantly different at P ≤ 0.05. The
most suitable relationship in the beak dimensions and length was in the upper crest length (UCL) of the
upper beak and lower crest length (LCL) of the lower beak with the length of the Indian squid, where
ML = -0.939+1.187UCL (r2=0.700), TL = -0.735+1.910UCL ( r2=0.672), ML = 0.565+1.454LCL ( r2=0.568),
and TL = 1.494+2.377LCL (r2=0.564) respectively. Relationship between beak’s dimension male and
female of the Indian squid, male ML =-1.099+1.197UCL(r2=0.741), ML=-0.255+1.600LCL(r2=0.636),
TL =-1.234 +1.959 UCL (r2=0.698) and TL = -0.051+2.658LCL (r2=0.617), female ML = 0.797+1.182UCL (r2=0.659) ML = 0.164+1.902LRW (r2=0.519), TL = -0.197+1.860UCL (r2=0.648)
and TL = 2.946 + 2.118LCL (r2=0.518) respectively.
Key Words: Beaks Morphological, Beaks Dimensions, Cephalopods
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คานา
ปลาหมึกเป็ นสัตว์น ้าที่ไม่มีกระดูกสันหลัง และเป็ นผู้ลา่ อยู่ด้านบนของโซ่อาหาร พบอาศัยอยู่ในทะเลเท่านัน้
อาหารที่สาคัญของปลาหมึกได้ แก่ ปลา กุ้ง ปู หรื อปลาหมึกด้ วยกันเอง ปลาหมึกมักจับเหยื่อที่มีชีวิตในธรรมชาติกินเป็ น
อาหาร โดยใช้ หนวดหรื อแขนจับเหยื่อ จากนันจะใช้
้
จะงอยปากที่มีลกั ษณะคล้ ายกับปากนกแก้ ว ฉีกเนื ้อของเหยื่อให้ เป็ น
ชิ น้ เล็ก ๆ ก่อ นจะใช้ ฟั น ที่อยู่ด้านในช่องปากจะท าหน้ าที่คล้ ายกับ เครื่ องบด ท าให้ อาหารมีขนาดเล็กลงก่อ นส่ง ไปสู่
กระเพาะอาหาร อย่างไรก็ตามตัวของปลาหมึกเองก็เป็ นอาหารของสัตว์น ้าชนิดอื่น ๆ ด้ วยเช่นกัน เช่น วาฬ โลมา หรื อ
ฉลาม เป็ นต้ น บ่อยครัง้ ที่มีการผ่าซากของวาฬ หรื อโลมา พบชิ ้นส่วนของปลาหมึกอยู่ในกระเพาะอาหาร โดยเฉพาะส่วน
ของจะงอยปาก ทังนี
้ ้จะงอยปากที่พบในกระเพาะสัตว์น ้าสามารถใช้ เป็ นเครื่ องมือในการศึกษาทางด้ านชีววิทยาของสัตว์
น ้ากลุ่มปลาหมึกได้ เช่น นาไปใช้ ในการจาแนกชนิด การประเมินอายุ การหาองค์ ประกอบของเพศ และหาอัตราการ
เติบโตของปลาหมึก (จิราพร, 2546) Markaida and Hochberg, (2005) ได้ ทาการวิเคราะห์หาองค์ประกอบอาหารใน
กระเพาะของปลา Xiphias gladius โดยเฉพาะส่วนของจะงอยปากล่าง จากนันน
้ าไปจาแนกชนิดและพบว่าเป็ นกลุม่ หมึก
กล้ วย ทังหมด
้
20 ชนิด และกลุม่ หมึกสาย 4 ชนิด การศึกษาเกี่ยวกับจะงอยปากของปลาหมึกในประเทศไทยยังมีข้อมูล
ที่น้อย ดังนันการศึ
้
กษาครัง้ นี ้จึงมีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาลักษณะจะงอยปากของหมึกหลอด และความสัมพันธ์ ระหว่าง
จะงอยปากกับสัดส่วนความยาวลาตัว และความสัมพันธ์ ระหว่างจะงอยปากกับความยาวเหยียดของหมึกหลอด เพื่อให้
เป็ นประโยชน์ในการหาขนาด น ้าหนักและปริ มาณปลาหมึกที่ผ้ ลู ่าบริ โภคเข้ าไปเป็ นอาหาร นอกจากนี ้ยังใช้ เป็ นข้ อมูล
พื ้นฐานทางด้ านชีววิทยาของสัตว์น ้าชนิดนี ้ต่อไป

อุปกรณ์ และวิธีการ
รวบรวมตัวอย่างของหมึกหลอดชนิด Uroteuthis (Photololigo) duvaucelii จากเรื อประมงไดหมึก ในช่วง
เดือนมีนาคม เมษายน กรกฎาคม กันยายนและธันวาคม ครอบคลุมตลอดทังปี
้ ในพื ้นที่จงั หวัดระยอง นาตัวอย่างหมึก
หลอดที่ ได้ ท าการแยกเพศ วัด ความยาวเช่ น ความยาวลาตัว (Mantle Length : ML) และความยาวเหยี ย ด (Total
Length : TL) และชัง่ น ้าหนักตัวหมึกหลอดด้ วยเครื่ องชัง่ ทศนิยม 2 ตาแหน่ง จากนันวั
้ ดสัดส่วนต่าง ๆ ของจะงอยปากบน
(upper beaks) และจะงอยปากล่าง (lower beaks) ตามวิธีของ (Wolff 1981) ดังนี ้
- จะงอยปากบน (upper beak) ได้ แก่ ความยาวปลายจะงอยปากบน (URL) ความยาวปลายจะงอยปากบน
ถึงขอบด้ านในของปี ก (URW) ความยาวสันจะงอย (UHL) ความกว้ างปี กบน (UWL) ความยาวเหยียดจากปี ก (ULWL)
ความยาวเหยียดจะงอยปากบน (UCL) และ ความกว้ างขอบจะงอยปากบนด้ านใน (jw) (Figure 1A)
- จะงอยปากล่าง (lower beak) ได้ แก่ ความยาวสันจะงอยปากล่าง (LHL) ความยาวเหยียดจะงอยปากล่าง
(LCL) ความยาวของยอดจะงอยปากล่างถึงขอบด้ านในของปี ก (LRW) ความยาวส่วนโค้ งของจะงอยปากล่าง (LRL)
ความยาวปี กจะงอยปากล่าง (LWL) และ ความกว้ างขอบจะงอยปากล่าง (jw) (Figure 1B)

A

B

Figure 1 Measurements of upper and lower beaks of cephalopods
ที่มา : ดัดแปลงจาก Wolff (1981)
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วัดความยาวของสัดส่วนต่าง ๆ ของจะงอยปากบนและจะงอยปากล่าง และนาค่าที่วดั ได้ ของจะงอยปากบน
และจะงอยปากล่าง หาค่าความสัมพันธ์ กบั ค่าความยาวลาตัว (ML) และความยาวเหยียด (TL) และแยกตามเพศของ
หมึกหลอด โดยวิเคราะห์หาความสัมพันธ์โดยใช้ สมการการถดถอย (Linear regression) เชิงเส้ นทดสอบด้ วย F-test ที่
ระดับความเชื่อมัน่ 95% ที่ (P ≤ 0.05)

ผลและวิจารณ์ ผลการทดลอง
การศึกษาลักษณะของจะงอยปาก และความสัมพันธ์ระหว่างสัดส่วนจะงอยปากกับความยาวของหมึก
หลอดชนิด Uroteuthis (Photololigo) duvaucelii จานวนทังหมด
้
466 ตัวมีความยาวลาตัว (ML) อยู่ในช่วง
4.3-13.3 เซนติเมตร และค่าความยาวลาตัวเฉลี่ยเท่ากับ 7.80±1.64 เซนติเมตร และความยาวเหยียดลาตัว (TL)
อยู่ในช่วง 7.4-20.4 เซนติเมตร และ ค่าความยาวเหยียดเฉลี่ยเท่ากับ 13.33±2.70 เซนติเมตร โดยแบ่งเป็ นเพศผู้
จานวน 259 ตัว น ้าหนักเฉลี่ยเท่ากับ 17.253 กรัม และเพศเมียจานวน 207 ตัว มีน ้าหนักเฉลี่ยเท่ากับ 17.093
กรัม ผลการศึกษาดังต่อไปนี ้
1. ลักษณะจะงอยปากของหมึกหลอด
1.1 จะงอยปากบน ด้ านล่างโค้ งและมีปลายแหลม ส่วนปี กของจะงอยปากบนมีขนาดสันกว่
้ าปี กจะงอยปากล่าง ส่วน
ลาตัวของจะงอยปากบนยาวและมีผนังด้ านข้ างเป็ นแผ่นกว้ างโค้ งเห็นได้ ชดั เจน ส่วนปลายของจะงอยปากมีสนี ้าตาลถึงสี
ดาเข้ มครอบครองพื ้นที่ประมาณ 1/8 ของความยาวสันจะงอยปากบน (UHL) ปลายสุดของจะงอยปากจนถึงมุมด้ านล่าง
ขอบจะงอยปากด้ านใน (jaw angle) มีแถบน ้าตาลอมเหลืองจนถึ งสีดาครอบครองพื ้นที่ประมาณ 2/8 ของความยาวสัน
จะงอยปากบน ส่วนปลายสันจะงอยปากยาวและโค้ งมีความยาวประมาณครึ่ งหนึ่งของความยาวเหยียดจะงอยปาก
(crest length) มุมของสันจะงอยปากบนจะมีความกว้ างประมาณ 90° และสัดส่วนระหว่าง URL/UHL จะมีค่าน้ อยกว่า
หรื อเท่ากับ 0.33 ซึ่งผลการศึกษาสอดคล้ องกับ (Lu and Ickeringill, 2002 and Nateewathana, 1997) โดยการศึกษา
ของ García (2003) กล่าวว่าสีหรื อความเข้ มของจะงอยปากขึ ้นอยู่กบั พฤติกรรมการกินอาหาร สถานที่ หรื อสิ่งแวดล้ อมที่
อาศัย และกระบวนการเจริ ญเติบโตของปลาหมึก
1.2 จะงอยปากล่าง มีความยาวของปลายจะงอยปากด้ านล่างสันและโค้
้
งน้ อยกว่าจะงอยปากบน ไม่แหลมและมีสี
น ้าตาลเข้ มถึงสีดาครอบครองพื ้นที่ ประมาณ 1/2 ของความยาวสันจะงอยปากล่าง และมีแถบสีน ้าตาลถึงสีดาจนถึงมุม
ของสันจะงอยปาก ส่วนขอบปี กทัง้ 2 ข้ างยื่น ออกมากเป็ นแผ่น ยาวและแคบ ความกว้ างขอบจะงอยปากล่างกว้ าง
มากกว่าจะงอยปากบน และกางรับจะงอยปากบนไว้ ขอบด้ านหน้ าจะงอยปากเรี ยบและมีสว่ นบนเป็ นร่องคล้ ายฟั นเลือ่ ย
โดยผลการศึกษาของ Lu and Ickeringill (2002) กล่าวว่าสัดส่วนจะงอยปากล่างระหว่าง LRL/LHL มีคา่ น้ อยกว่า 1

A

B

Figure 2 Beaks of Indian squid (Uroteuthis (Photololigo) duvaucelii) : A) Upper beak B) Lower beak
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2. ความสัมพันธ์ระหว่างสัดส่วนจะงอยปากกับความยาวของหมึกหลอด
ความสัมพันธ์ ระหว่างจะงอยปากกับความยาวลาตัว (ML) และความสัมพันธ์ ระหว่างจะงอยปากกับ ความยาว
เหยียด (TL) ของหมึกหลอด มีผลการศึกษาดังต่อไปนี ้
2.1 ความสัมพัน ธ์ ระหว่างจะงอยปากบนกับ ความยาวลาตัวของหมึกหลอด พบว่า มี ความสัม พัน ธ์ อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ P ≤ 0.05 โดยส่วนที่มีความสัมพันธ์มากที่สดุ คือ ความสัมพันธ์ระหว่างความยาวเหยียดจะงอยปาก
บน (UCL) กับความยาวลาตัว ดังสมการ ML = -0.939+1.187UCL (r2 =0.700) รองลงมาคือ ความสัมพันธ์ ระหว่าง
ความยาวของสัน จะงอยปากบน (UHL) กับ ความยาวลาตัว ดังสมการ ML = -0.049+1.563UHL (r2 =0.650) และ
ความสัม พัน ธ์ ระหว่างความยาวเหยีย ดจากปี ก (ULWL) กับ ความยาวลาตัวดังสมการ ML = -0.088 + 1.246ULWL
(r2 =0.631) ตามลาดับ (Table 1) ซึ่ งสอดคล้ อ งกับ การศึ ก ษาของ Lefkaditou and Bekas, (2004) ที่ ท าการศึ ก ษา
ความสัมพันธ์ ระหว่างความยาวเหยียดจะงอยปากบนกับความยาวลาตัวในหมึกสายชนิด Eledone cirrhosa โดยแสดง
ดังสมการ UCL = 0.48248+0.69772 ML (r = 0.931) และผลการศึกษาของ Kashiwada and Recksiek (1979) ได้ หา
ความสัมพันธ์ระหว่างความยาวลาตัวกับความยาวปลายจะงอยปากบนถึงขอบด้ านในของปี กดังสมการ
URW = 0.01023 x DML + 0.21648 (DML:dorsal mantle length) และการศึกษาของ Lu and Ickeringill, (2002) ได้
หาความสัม พัน ธ์ ระหว่างความยาวลาตัวกับ ส่วนความยาวปลายจะงอยปากบนของหมึก หลอดชนิ ด Uroteuthis
(Photololigo) noctiluca ดังสมการ ML = 1.62+36.71 URL (r2 =0.80, n=31) นอกจากนี ้ Chen et al, (2012) ได้
ทาการศึกษาส่วนของจะงอยปากและนามาใช้ ในการจาแนกชนิดของกลุม่ หมึกกล้ วยในครอบครัว Ommastrephidae
โดยใช้ สว่ นความยาวปลายจะงอยปากบนถึงขอบด้ านในของปี ก (URW) และความยาวปลายจะงอยปากบน (URL)
2.2 ความสัมพันธ์ ระหว่างจะงอยปากล่างกับ ความยาวลาตัวของหมึกหลอดพบว่ามีความสัมพันธ์ กันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ P ≤ 0.05 โดยส่วนที่มีความสัมพันธ์ มากที่สดุ คือ ความสัมพันธ์ระหว่างความยาวเหยียดจะงอยปาก
ล่าง (LCL) กับความยาวลาตัวดังสมการ ML = 0.565+1.454LCL (r2 = 0.568) รองลงมาคือ ความสัมพันธ์ระหว่างความ
ยาวของยอดจะงอยปากล่างถึ งขอบด้ านในของปี ก (LRW) กับ ความยาวลาตัวดังสมการ ML = 0.393+1.811LRW
(r2 =0.517) และความสัมพันธ์ระหว่างความยาวของปี ก (LWL) กับความยาวลาตัว ดังสมการ ML =1.443+1.947LWL
(r2=0.459) (Table 1) ผลการทดลองของ Lu and Ickeringill, (2002) กล่าวว่าความสัมพันธ์ ของ ML หมึกหลอดชนิด
Uroteuthis (Photololigo) noctiluca มีความสัมพันธ์กบั ความยาวส่วนโค้ งของจะงอยปากล่าง (LRL) มากกว่า ดังสมการ
ML = 1.36+40.85 LRL (r2=0.85, n=26) และ Kashiwada and Recksiek (1979) พบว่า ความยาวลาตัว (ML) ของ
หมึกกล้ วยชนิด Loligo opalescens มีความสัมพันธ์กบั ความยาวของสันจะงอยปากล่าง (LHL) มากที่สดุ และการศึกษา
ของ Lefkaditou and Bekas, (2004) ที่ทาการศึกษาความสัมพันธ์ ของจะงอยปากล่างกับความยาวลาตัวใน หมึกสาย
ชนิ ด Eledone cirrhosa โดยแสดงสมการความสัม พั น ธ์ ร ะหว่ า งความยาวล าตั ว กั บ จะงอยปากล่ า ง ดัง สมการ
LCL = 0.44405+0.63251 ML (r = 0.925) และ ความสัมพันธ์ ระหว่างความยาวปี กจะงอยปากล่างกับความยาวลาตัว
ดัง สมการ LWL = 0.24288+0.72376 ML (r = 0.913) Staudinger et al, (2008) ได้ ศึ ก ษาความสัม พั น ธ์ ร ะหว่ า ง
สัด ส่วนจะงอยปากล่างกับ ความยาวลาตัวของหมึก กล้ ว ย 2 ชนิ ด คื อ Loligo pealeii และ Illex illecebrosus และ
สามารถสร้ างสมการความสัมพันธ์ ระหว่างสัดส่วนจะงอยปากล่างกับความยาวลาตัว ดังนี ้ หมึกกล้ วยชนิด L. pealeii
ML=92.29 LRL-2.12 (r2 =0.83, n=144) และหมึ ก กล้ วยชนิ ด และ Illex illecebrosus ML = 48.92LRL+0.82
(r2=0.94, n= 89)
2.3 ความสัมพันธ์ ระหว่างจะงอยปากบนกับความยาวเหยียด (TL) ของหมึกหลอดพบว่า มีความสัมพันธ์อย่าง
มีนยั สาคัญทางสถิติที่ P ≤ 0.05 ส่วนที่มีความสัมพันธ์มากที่สดุ คือ ความสัมพันธ์ระหว่างความยาวเหยียดจะงอยปากบน
(UCL) กับ ความยาวเหยี ย ด ดัง สมการ TL = -0.735 +1.910UCL (r 2=0.672) รองลงมาคื อ ความสัม พัน ธ์ ระหว่า ง
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ความยาวสัน จะงอย (UHL) กับ ความยาวเหยียด ดังสมการ TL = 0.663+2.521UHL(r 2=0.628) และความสัมพัน ธ์
ระหว่า งความยาวเหยี ย ดจากปี ก (ULWL) กับ ความยาวเหยี ย ด ดัง สมการ TL = 0.575 +2.014ULWL (r 2=0.612)
ตามลาดับ
2.4 ความสัมพันธ์ระหว่างจะงอยปากล่างกับความยาวเหยียด (TL) ของหมึกหลอดพบว่ามีความสัมพันธ์อย่าง
มีนยั สาคัญทางสถิติที่ P ≤ 0.05 ส่วนที่มีความสัมพันธ์ มากที่สดุ คือ ความสัมพันธ์ ระหว่างความยาวเหยียดจะงอยปาก
ล่าง (LCL) กับความยาวเหยียดดังสมการ TL = 1.494+2.377LCL (r 2=0.564) รองลงมาคือ ความสัมพันธ์ระหว่างความ
ยาวของยอดจะงอยปากล่างถึงขอบด้ านในของปี ก (LRW) กับความยาวเหยียด ดังสมการ TL = 1.527+2.885LRW
(r 2=0.487) และความสัมพันธ์ระหว่างความยาวปี กจะงอยปากล่าง(LWL) กับความยาวเหยียด ดังสมการ
TL = 3.145+3.119LWL (r 2=0.437) (Table 1)
Table 1 Relationship between beak dimension and size of Indian squid.
Beaks
Upper

Lower

Regression equations
ML = -0.939 + 1.187UCL
ML = -0.049 + 1.563UHL
ML = -0.088 + 1.246ULWL
TL = -0.735 + 1.910UCL
TL = 0.663 + 2.521UHL
TL = 0.575 + 2.014ULWL
ML = 0.565 + 1.454LCL
ML = 0.393 + 1.811LRW
ML = 1.443 + 1.947LWL
TL = 1.494 + 2.377LCL
TL = 1.527 + 2.885LRW
TL = 3.145 + 3.119LWL

N
466
466
466
466
466
466
466
466
466
466
466
466

Standardized
Coefficients
0.837
0.806
0.795
0.820
0.793
0.783
0.754
0.719
0.678
0.751
0.698
0.661

Standard
error
.036
.053
.044
.062
.090
.075
.059
.081
.098
.970
.138
.164

r2

F

P

0.700
0.650
0.631
0.672
0.628
0.612
0.568
0.517
0.459
0.564
0.487
0.437

1077.551
860.456
791.589
949.150
782.239
730.552
608.942
496.301
393.334
598.883
440.194
359.973

0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05

3. ความสัมพันธ์ระหว่างจะงอยปากกับความยาวของหมึกหลอดแยกตามเพศ
3.1 ความสัมพันธ์ระหว่างจะงอยปากกับความยาวลาตัวของหมึกหลอดเพศผู้
3.1.1 ความสัมพันธ์ ระหว่างจะงอยปากบนกับความยาวลาตัวของหมึกหลอดเพศผู้มีความสัมพันธ์ กนั อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ P ≤ 0.05 พบว่า ส่วนที่มีความสัมพันธ์ มากที่สดุ คือ ความสัมพันธ์ ระหว่างความยาวเหยียดจะงอย
ปากบน (UCL) กับความยาวลาตัวดังสมการ ML = -1.099+1.197UCL (r2=0.741) รองลงมาคือ ความสัมพันธ์ ระหว่าง
ความยาวสันจะงอย (UHL) กับ ความยาวลาตัวดังสมการ ML = -0.364+1.613UHL (r2=0.685) และความสัมพัน ธ์
ระหว่า งความยาวเหยี ย ดจากปี ก (ULWL) กับ ความยาวล าตัว ดัง สมการ ML = -0.443+1.284ULWL (r2=0.680)
ตามลาดับ ซึ่งสอดคล้ องกับการศึกษาของ García, (2003) ศึกษาความสัมพันธ์ ระหว่างความยาวลาตัวของหมึกกล้ วย
ชนิด Todaropsis Eblanae เพศผู้กบั จะงอยปากบน ซึง่ พบว่ามีความสัมพันธ์ดงั สมการ (Ln) ML = 1.5350+1.133 (Ln)
CL (r2=0.9591, n=37) (CL :ความยาวเหยียดจะงอยปากบน), (Ln) ML = 1.8398+1.129 (Ln) Hl (r2=0.9561, n=37)
(Hl: ความยาวสันจะงอยปากบน) และ (Ln) ML = 3.4730+1.004 (Ln) Wl (r2=0.8728, n=37) (Wl : ความกว้ างปี กบน)
3.1.2 ความสัมพันธ์ ระหว่างจะงอยปากล่างกับความยาวลาตัว พบว่ามีความสัมพันธ์ อย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิติที่ P ≤ 0.05 ส่วนที่มีความสัมพันธ์ มากที่สดุ คือ ความสัมพันธ์ระหว่างความยาวเหยียดจะงอยปากล่าง (LCL) กับ
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ความยาวลาตัวดังสมการ ML= -0.255+1.600LCL (r 2 =0.636) รองลงมาคือ ความสัมพันธ์ ระหว่างความยาวของยอด
จะงอยปากล่างถึงขอบด้ านในของปี ก (LRW) กับความยาวลาตัวดังสมการ ML=0.448+1.771LRW (r 2=0.528) และ
ความสัม พันธ์ ระหว่างความยาวปี กจะงอยปากล่าง (LWL) กับ ความยาวลาตัวดังสมการ ML = 1.286 +1.973LWL
(r 2=0.484) ตามลาดับ ซึง่ สอดคล้ องกับการศึกษาของ García, (2003) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความยาวลาตัวของ
หมึ ก กล้ วยชนิ ด Todaropsis eblanae เพศผู้ กั บ จะงอยปากล่ า ง ซึ่ ง พบว่ า มี ค วามสั ม พั น ธ์ ดั ง สมาการ (Ln)
ML=2.5530+1.071 (Ln) CL(r2 =0.9372, n=37) (CL : ความยาวเหยีย ดจะงอยปากล่าง), (Ln) ML=3.4350+0.953
(Ln) Rl (r2=0.9210, n=55) (Rl : ความยาวส่วนโค้ งจะงอยปากล่าง) และ(Ln) ML=2.5452+1.123 (Ln) Wl (r2=0.9284,
n=37) (Wl : ความยาวปี กจะงอยปากล่าง)
3.1.3 ความสัม พัน ธ์ ระหว่า งจะงอยปากบนกับ ความยาวเหยี ย ด (TL) พบว่า มี ค วามสัม พัน ธ์ กั น อย่า งมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ P ≤ 0.05 ส่วนที่มีความสัมพันธ์ มากที่สดุ คือ ความสัมพันธ์ระหว่างความยาวเหยียดจะงอยปากบน
(UCL) กับความยาวเหยียดดังสมการ TL =-1.234+1.959UCL (r2=0.698) รองลงมาคือ ความสัมพันธ์ระหว่างความยาว
สันจะงอยปากบน (UHL) กับความยาวเหยียดดังสมการ TL = -0.078+2.648UHL (r2=0.649) และความสัมพันธ์ระหว่าง
ความยาวเหยียดจากปี ก (ULWL) กับความยาวเหยียดดังสมการ TL =-0.142 + 2.099ULWL (r2=0.638) ตามลาดับ
3.1.4 ความสัมพันธ์ ระหว่างจะงอยปากล่างกับความยาวเหยียด (TL) พบว่า มีความสัมพันธ์ อย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ P ≤ 0.05 ส่วนที่มีความสัมพันธ์ มากที่สดุ คือ ความสัมพันธ์ ระหว่างความยาวเหยียดจะงอยปากล่าง
(LCL) กับความยาวเหยียดดังสมการ TL =-0.051+2.658LCL (r2=0.617) รองลงมาคือ ความสัมพันธ์ ระหว่างความยาว
ของยอดจะงอยปากล่ า งถึ ง ขอบด้ านในของปี ก (LRW) กั บ ความยาวเหยี ย ดดั ง สมการ TL =1.362+2.882LRW
(r2=0.492) และความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งความยาวปี กจะงอยปากล่ า ง (LWL) กั บ ความยาวเหยี ย ด ดั ง สมการ
TL =2.528+3.255LWL (r2 =0.463) ตามลาดับ (Table 2)
Table 2 Relationship between mantle length, total length of upper and lower beaks of male Indian squid.
Beaks

Regression equations

Upper

ML = -1.099 + 1.197UCL
ML = -0.364 + 1.613UHL
ML = -0.443 + 1.284ULWL
TL = -1.234 + 1.959UCL
TL = -0.078+ 2.648UHL
TL = -0.142 + 2.099ULWL
ML = -0.255 + 1.600LCL
ML = 0.448 + 1.771LRW
ML = 1.286 + 1.973LWL
TL = -0.051 + 2.658LCL
TL = 1.362 + 2.882LRW
TL = 2.528 + 3.255LWL

Lower

N
259
259
259
259
259
259
259
259
259
259
259
259

Standardized
Coefficients
0.861
0.827
0.825
0.835
0.806
0.799
0.797
0.727
0.696
0.786
0.701
0.681

Standard
error
0.044
0.068
0.055
0.081
0.122
0.099
0.076
0.105
0.127
0.131
0.183
0.219

r2

F

P

0.741
0.685
0.680
0.698
0.649
0.638
0.636
0.528
0.484
0.617
0.492
0.463

731.314
555.416
543.653
590.590
473.573
452.133
447.024
286.237
240.290
412.427
247.768
221.120

0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05

3.2 ความสัมพันธ์ระหว่างจะงอยปากกับความยาวของหมึกหลอดเพศเมีย
3.2.1 ความสัมพันธ์ระหว่างจะงอยปากบนกับความยาวลาตัวพบว่ามีความสัมพันธ์อย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิติที่ P ≤ 0.05 โดยส่วนที่มีความสัมพันธ์มากที่สดุ คือ ความสัมพันธ์ระหว่างความยาวเหยียดจะงอยปากบน (UCL)
กับความยาวลาตัวดังสมการ ML =-0.797+1.182UCL (r2=0.659) รองลงมาคือ ความสัมพันธ์ระหว่างความยาวสัน
จะงอย (UHL) กับความยาวลาตัวดังสมการ ML=0.288+1.511UHL (r2=0.615) และความสัมพันธ์ระหว่างความยาว
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เหยียดจากปี ก (ULWL) กับความยาวลาตัวดังสมการ ML=0.239+1.215ULWL (r2=0.587) ตามลาดับ ซึง่ สอดคล้ องกับ
การศึกษาของ García (2003) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความยาวลาตัวของหมึกกล้ วยชนิด Todaropsis eblanae
เพศเมียกับจะงอยปากบน ซึง่ พบว่ามีความสัมพันธ์ดงั สมการ (Ln) ML =1.5017+1.145, (Ln) CL (r2=0.9815, n=38),
(Ln) ML=1.7382+1.164, (Ln) Hl (r2=0.9880, n=38), (Ln) ML=3.4527+1.002 และ (Ln) Wl (r2=0.9557, n=38)
3.2.2 ความสัม พัน ธ์ ระหว่า งจะงอยปากล่า งกับ ความยาวลาตัว พบว่า มี ค วามสัม พัน ธ์ กัน อย่า งมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ P ≤ 0.05 ส่วนที่มีความสัมพันธ์ มากที่สดุ คือความยาวของยอดจะงอยปากล่างถึงขอบด้ านในของ
ปี ก (LRW) กับความยาวลาตัวดังสมการ ML = 0.164+ 1.902LRW (r 2=0.519) รองลงมาคือ ความสัมพันธ์ ระหว่าง
ความยาวเหยี ย ดจะงอยปากล่ า ง (LCL) กับ ความยาวล าตัว ดัง สมการ ML =1.331+1.319LCL (r 2=0.507) และ
ความสัมพันธ์ระหว่างความยาวปี กจะงอยปากล่าง (LWL) กับความยาวลาตัวดังสมการ ML=1.592+1.929LWL
(r 2=0.435) ตามลาดับ ซึ่งสอดคล้ องกับการศึกษาของ García (2003) ศึกษาความสัมพันธ์ ระหว่างความยาวลาตัวของ
หมึ ก กล้ วยชนิ ด Todaropsis eblanae เพศเมี ย กั บ จะงอยปากล่ า ง ซึ่ ง พบว่ า มี ค วามสั ม พั น ธ์ ดั ง สมการ (Ln)
ML=3.2563+1.095, (Ln) Rl (r2=0.9662, n=59), (Ln) ML=2.5145+1.093, (Ln) CL (r2=0.9593, n=38), (Ln) ML =
2.5362+1.114 และ (Ln) Wl (r2=0.9688, n=38)
3.2.3 ความสัมพันธ์ ระหว่างจะงอยปากบนกับความยาวเหยียดพบว่ามีความสัมพันธ์ กับจะงอยปากบน
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ P ≤ 0.05 โดยส่วนที่มีความสัมพันธ์ มากที่สดุ คือ ความสัมพันธ์ ระหว่างความยาวเหยียด
จะงอยปากบน (UCL) กับความยาวเหยียดดังสมการ TL = -0.197+1.860UCL (r2=0.648) รองลงมาคือความสัมพันธ์
ระหว่างความยาวสันจะงอยปากล่าง (UHL) กับความยาวเหยียดดังสมการ TL=1.467+2.385UHL (r2=0.608) และ
ความสัม พัน ธ์ ระหว่า งความยาวเหยี ย ดจากปี ก (ULWL) กับ ความยาวเหยี ย ดดัง สมการ TL=1.274 +1.938ULWL
(r2=0.592) ตามลาดับ
3.2.4 ความสัมพันธ์ระหว่างจะงอยปากล่างกับความยาวเหยียดพบว่ามีความสัมพันธ์ กนั อย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิ ติที่ P ≤ 0.05 โดยส่วนที่มีความสัมพันธ์ มากที่สุดคือ ความสัมพันธ์ ระหว่างความยาวเหยียดจะงอยปากล่าง
(LCL) กับความยาวเหยียดดังสมการ TL =2.946 + 2.118LCL (r2=0.518) รองลงมาคือ ความสัมพันธ์ระหว่างความยาว
ของยอดจะงอยปากล่างถึงขอบด้ านในของปี ก (LRW) กับความยาวเหยียดดังสมการ TL =1.497+ 2.9482LRW
(r2=0.494) และความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งความยาวปี กจะงอยปากล่ า ง (LWL) กั บ ความยาวเหยี ย ด ดั ง สมการ
TL=3.716+2.973LWL (r2=0.410) ตามลาดับ (Table 3)
Table 3 Relationship between mantle length, total length of upper and lower beaks of female Indian squid
Beaks

Regression equations

Upper

ML = -0.797 + 1.182UCL
ML = 0.288 + 1.511UHL
ML = 0.239 + 1.215ULWL
TL = -0.197 + 1.860UCL
TL = 1.467+ 2.385UHL
TL = 1.274 + 1.938ULWL
ML = 0.164+ 1.902LRW
ML = 1.331 + 1.319LCL
ML = 1.592 + 1.929LWL
TL = 2.946 + 2.118LCL
TL = 1.497 + 2.9482LRW
TL = 3.716 + 2.973LWL

Lower

N
207
207
207
207
207
207
207
207
207
207
207
207

Standardized
Coefficients
0.812
0.784
0.766
0.805
0.780
0.770
0.720
0.712
0.660
0.720
0.703
0.640
665

Standard
error
0.060
0.083
0.071
0.096
0.134
0.113
0.128
0.091
0.153
0.143
0.208
0.249

r2

F

P

0.659
0.615
0.587
0.648
0.608
0.592
0.519
0.507
0.435
0.518
0.494
0.410

393.821
327.724
289.736
374.836
318.368
296.458
220.841
211.079
157.919
220.565
200.086
142.463

0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05

สาขาประมง

การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 56

สรุ ป
ลักษณะจะงอยปากบนและจะงอยปากล่างของหมึกหลอด พบปลายจะงอยมีแถบสีน ้าตาลเข้ มจนถึงสี
ดา ส่วนปลายโค้ ง โดยปลายจะงอยปากบนจะมีลกั ษณะแหลมมากว่าจะงอยปากล่าง สันจะงอยปากบนโค้ งและ
แหลม ส่วนปี กของจะงอยปากบนมีขนาดสัน้ ส่วนลาตัวของจะงอยปากบนยาวและเป็ นแผ่นกว้ าง ส่วนลาตัวของ
จะงอยปากล่างสันและโค้
้
ง มีสว่ นปี กลักษณะเป็ นแผ่นยาวและแคบยื่นออกมา 2 ข้ าง คล้ ายขาคูห่ น้ าการวิเคราะห์
ความสัมพันธ์ทางสถิติระหว่างจะงอยปากกับความยาวลาตัว และความสัมพันธ์ทางสถิติระหว่างจะงอยปากกับ
ความยาวเหยียดของหมึกหลอดพบว่ามีความสัมพันธ์ ทางสถิติที่ P ≤ 0.05 ดังสมการ ML = -0.939+1.187UCL
(r2=0.700), TL = -0.735+1.910UCL (r2=0.672), ML =0.565 +1.454LCL (r2=0.568) และ
TL = 1.494+2.377LCL (r2=0.564) ความสัมพันธ์ ระหว่างจะงอยปากกับความยาวแยกตามเพศ ดังสมการ เพศ
ผู้ ML= -1.099+1.197UCL (r2 =0.741), ML= -0.255+1.600LCL (r2 =0.636),TL= -1.234+1.959UCL
(r2=0.698) และ TL = -0.051+2.658LCL (r2=0.617), เพศเมีย ML = -0.797+1.182UCL (r2=0.659)
ML = 0.164+1.902LRW (r2 =0.519), TL = -0.197+1.860UCL (r2 =0.648) and TL=2.946 + 2.118LCL
(r2=0.518) ตามลาดับ
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การจัดการเขตอนุรักษ์ พันธุ์ปลาในคลองปากประ จังหวัดพัทลุง
Management of a Fish Species Conservation Zone in KhlongPakpra Canal , Phatthalung Province
วิจิตรา อมรวิริยะชัย1* ธนพล อยูเ่ ย็น1 ทวีเดช ไชยนาพงษ์ 2 และสมสมัย เอียดคง2
Wijittra Amonwiriyachai1*, Thanapol Yuyen2, Thaweedet Chainapong2 and Somsamai Iadkhong3

บทคัดย่ อ
การวิจยั ครัง้ นีว้ ตั ถุประสงค์สาคัญเพื่อพัฒนาการจัดการเขตอนุรักษ์ พนั ธุ์ปลาแบบมีส่วนร่ วมของชุมชนในพื ้นที่
คลองปากประอยู่ในอาเภอเมืองและอาเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง และพัฒนาวิธีการเพิ่มผลผลิตปลาในพื ้นที่เขตอนุรักษ์
คลองปากประ ดาเนินการตังแต่
้ เดือนมกราคม – กันยายน 2560 ผลการศึกษาพบว่า รู ปแบบในการจัดการเขตอนุรักษ์ พนั ธุ์
ปลาของชุมชนคลองปากประ ประกอบด้ วย 4 ประการ ได้ แก่ 1) การกาหนดพื น้ ที่ 2) คณะกรรมการดูแลเขตอนุรักษ์ 3)
มาตรการทางสังคม 4) กิ จกรรมสร้ างจิตสานึก การเพิ่ มผลผลิตปลาโดยรู ปแบบบ้ านปลา แล้ วปล่อยปลากิ นพื ช จานวน
5,000 ตัว ผลการศึกษาพบว่าก่อนการวิจัยสารวจพบปลา จานวน 17 ชนิด 11 วงศ์ หลังจากการทาเขตอนุรักษ์ พบปลา
เพิ่มขึ ้นเป็ น 22 ชนิด จานวน 12 วงศ์ ข้ อมูลดังกล่าวแสดงให้ เห็นว่าการสร้ างบ้ านปลาร่ วมกับการปล่อยปลาและการมีสว่ น
ร่ วมของชุมชน ทาให้ ชนิดและปริ มาณปลาในคลองปากประเพิ่มมากขึ ้น

ABSTRACT
This research aimed to develop a community-based conservation zone for fish species in the KlongPakpra
canal in the Muang District and KhuanKhanun District, Phatthalung Province. and to develop the techniques to
increase fish yield in the conservation area.The study indicated that the management model of the
conservation area of fish species in KlongPakprainvolved four areas: 1) Division of the area 2) Establishment
of conservation commissionsat. 3 ) Creating the social measures.4 ) Organizing awareness activities, and
constructing of fish houses. A total of 5,000 fingerlings of plant eating fish species . The study found that
before the survey, there were 17 species of11 families of fish. After the designation of the conservation area,
the number of fish increased to 2 2 species of 1 2 families, The result from this study indicated that the
management of a water ecosystem by constructing fish habitats combined with fish restocking resulted in an
increasing number and species of fish in the KlongPakpra canal.
Keyword: Fish, Management
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คานา
การจัดการเขตอนุรักษ์ พันธุ์ปลาในคลองปากประโดยชุมชนมีส่วนร่ วมคลองปากประอยู่ในอาเภอเมือง
และอาเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง เป็ นสายคลองที่รวมของลานา้ สายต่างๆ ไหลมาบรรจบกันแล้ วไหลออกสู่
ทะเลสาบสงขลา มีสายน ้าหลักคือคลองท่าแนะที่มีต้นน ้ากาเนิดจากเทือกเขาบรรทัด ความยาวจากต้ นน ้าคลอง
ท่าแนะ ตาบลเขาปู่ อาเภอศรี บ รรพต ไหลผ่านชุมชนหลัก ในอาเภอควนขนุน ถื อเป็ นชุมชนใหญ่ มีป ระชากร
หนาแน่น และไหลลงสู่ทะเลทะเลสาบในพื น้ ที่คลองปากประ ความยาวประมาณ 33 กิโลเมตร คลองปากประ
เปรี ย บเสมื อนเป็ นจุดเชื่ อมส าคัญ ให้ สัตว์ น า้ ชนิ ดต่ างๆได้ ว่ายเข้ า ออก ท าให้ บ ริ เวณคลองปากประแห่ งนี จ้ ึง
กลายเป็ นแหล่งชุมนุมของปลา การศึกษาครัง้ นีม้ ีวตั ถุประสงค์ เพื่ อศึกษารู ปแบบการบริ หารจัดการเขตอนุรักษ์
พันธุ์ปลาในคลองปากประ และเปรี ยบเทียบชนิดและปริ มาณของปลาก่อนและหลังการจัดทาเขตอนุรักษ์

อุปกรณ์ และวิธีการ
การวิ จัยครั ง้ นี ใ้ ช้ วิธี การปฏิ บัติการแบบมี ส่วนร่ วม (Participatory Action Research : PAR) กลุ่มตัวอย่ าง คื อ
เกษตรกรที่มีอาชีพประมง แกนนาชุมชนทางการและทางธรรมชาติ และหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้ อง จานวน 50 คน จากการ
เลือกแบบเจาะจง ศึกษาในพื ้นที่ 4 หมูบ่ ้ านได้ แก่ หมูท่ ี่ 4 บ้ านชายคลองหมู่ที่ 5 บ้ านท่าช้ างตาบลพนางตุง อาเภอควนขนุน
หมูท่ ี่ 7 บ้ านท่าสาเภาเหนือ ตาบลชัยบุรี หมูท่ ี่ 11 บ้ านชายคลอง ตาบลลาปา อาเภอเมือง จังหวัดพัทลุง
1. การจัดทาเขตอนุรักษ์ โดยการประชุมถอดบทเรี ยนกระบวนการจัดทาเขตอนุรักษ์ พนั ธุ์ปลาของชุมชนสองฝั่ ง
คลองปากประ และจัดเวทีระดับหมู่บ้าน เพื่อร่ วมพัฒนารู ปแบบเขตอนุรักษ์ พันธุ์ปลาคลองปากประ ดังต่อไปนี ้ 1)การ
กาหนดพื น้ ที่เขตอนุรักษ์ พันธุ์ในพืน้ ที่คลองปากประ จากการสารวจลักษณะของพืน้ ที่ และชนิดพันธุ์พืช บริ เวณ
พื ้นที่ และการจัดการพื ้นที่ห้ามจับกับพื ้นที่ใช้ สอย 2)การสรรหาคณะกรรมการดูแลเขตอนุรักษ์ โดยมีการกาหนด
2 ระดับ ได้ แก่ คณะกรรมการระดับสายคลอง และคณะกรรมการระดับหมู่บ้าน 3) การร่ วมกาหนดข้ อตกลง และ
มาตรการของแต่ละเขตอนุรักษ์ และนาเสนอในเวทีหมู่บ้าน 4) การจัดทาบ้ านปลาในเขตอนุรักษ์ 3 จุด ได้ แก่ 1) วัง
ท่าประดู่ 2) วังสวนพฤกษศาสตร์ และ3) วังท่าเรื อ โดยนาวัสดุบ้านปลา การใช้ กิ่งไม้ และผักตบชวา พืน้ ที่ละ 25
ตารางเมตร และปล่อยปลากินพืช ได้ แก่ ปลาตะเพียนขาว (Barbonymusgonionotus) ปลายีสก (Labeo rohita ) และ
ปลาหมอช้ างเหยียบ (Pritolepisfasciatus) แต่ละจุดละ 5,000 ตัว 5) กิจกรรมสร้ างจิตสานึก ผ่านพิธีกรรมทางศาสนา
หรื อที่ชาวบ้ านเรี ยกว่า การบวชปลา เป็ นความเชื่อของชาวบ้ านเหมือการบวชคือการห้ ามทาลาย

Figure1 Study area (1) Wang taa bpra doo (2) Wang botanical Garden (3) Wang harbour
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2. การศึ ก ษาชนิ ด พั น ธุ์ ป ลา เปรี ย บเที ย บชนิ ด และปริ ม าณปลาที่ อาศั ย บริ เวณบ้ านปลา 3 จุ ด คื อ
1) วังท่ าประดู่ 2)วังสวนพฤกษศาสตร์ และ3)วังบริ เวณท่ าเรื อ เปรี ยบเที ยบปลาในพื น้ ที่ ก่อนทาบ้ านปลาในเดือน
มีนาคม และหลังทาบ้ านปลาและปล่อยปลาแล้ ว 6 เดือน เก็บรวบรวมข้ อมูลเดือนกันยายน การเก็บรอบรวมข้ อมูลโดย
การใช้ ตาข่ายดักปลาแต่ละจุดจานวน 5 ครัง้ นาปลาที่ได้ มานับจานวน และจาแนกชนิดพันธุ์ปลา
3. การวิเคราะห์ข้อมูล นับจานวนและชนิดพันธุ์ปลาโดยใช้ คมู่ ือการวิเคราะห์พรรณปลาตามวิธีการของ Nelson
(2006) ปลาที่สารวจได้ จากแต่ละจุดทังก่
้ อนและหลังการทาบ้ าน วิเคราะห์ดชั นีความหลากหลายของชนิด (Richness
index) และดัชนีความสม่าเสมอ (Evenness index) หลังการทาบ้ านปลาและวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ สถิติพรรณนา

ผลและวิจารณ์ ผลการทดลอง
1. รู ปแบบการบริหารจัดการเขตอนุรักษ์ พันธุ์ปลาในคลองปากประ
รู ปแบบการบริ หารจัดการเขตอนุรักษ์ พนั ธุ์ปลา ประกอบด้ วย
1.1 การบริหารจัดการกาหนดพืน้ ที่แบ่งรู ปแบบการจัดพื ้นที่ 2 ลักษณะ ได้ แก่
1) พืน้ ที่ห้ามจับ หรื อเขตอนุรักษ์ พันธุ์ปลา หรื อ วังปลา เพื่ อเป็ นแหล่งเพาะพันธุ์และแหล่งอนุบาล
พันธุ์สตั ว์น ้าชนิดต่างๆในแหล่งน ้า มีการร่ วมกาหนดข้ อตกลง กติกาในการดูแลรักษา มีลกั ษณะทางกายภาพเป็ น
พื ้นที่น ้าที่กว้ าง และลึก มีกระแสน ้าวน เป็ นที่อยู่และหลบซ่อนของปลามีลกั ษณะคล้ ายกับ กว๊ าน (ไชยณรงค์ , 2547)
มีลกั ษณะเป็ นคุ้งน ้า เป็ นที่อยู่อาศัย แหล่งหากินและพื ้นที่วางไข่ของปลาที่หลากหลายชนิด พืชริ มคลองมีพืชนา้
ขึ ้นปกคลุม ได้ แก่ บัวหลวง ผักกระเฉด เอื ้องนา ผักบุ้ง เป็ นต้ น พืชริ มคลองที่มีความหลากหลายชนิด ได้ แก่ คล้ า
สาคู ต้ นจิก ลาพู ลาโพธิ์ แคนา ตรุ ด ไผ่ ต้ นตะเคียน ต้ นไทร เป็ นต้ น ถือเป็ นแหล่งอาหารและที่อยู่อาศัยของปลา
สอดคล้ องกับรายงานของขวัญเรื อน และคณะ (2553) ได้ เสนอผลการศึกษาบริ เวณที่เหมาะสาหรั บแหล่งวางไข่
และอนุบาลตัวอ่อนสัตว์นา้ พบว่าปริ มาณลูกปลามีความสัมพัน ธ์ เชิ งบวกกับปริ มาณพรรณไม้ นา้ กลุ่มชายฝั่ ง
ดังนัน้ จึงร่ วมกาหนดเขตอนุรักษ์ พันธุ์ปลา จานวน 3 จุด คือ วังท่าประดู่ วังสวนพฤกษศาสตร์ และวังบริ เวณ
ท่าเรื อ ซึง่ มีองค์ประกอบที่สาคัญของวังปลา
2) พื ้นที่ใช้ สอย เป็ นพื ้นที่ที่อยู่นอกเหนือเขตอนุรักษ์ เป็ นพื ้นที่ที่ชาวบ้ านทุกคนทังในและนอกหมู
้
่บ้าน
สามารถจับสัตว์น ้าชนิดต่างๆ ไปเป็ นอาหาร และจาหน่ายได้ (ขวัญเรื อน และคณะ ,2553)
1.2 การบริหารจัดการคณะกรรมการดูแลคลอง มีการกาหนด 2 ชุด คือ
1) คณะกรรมการกลางระดับสายคลอง จานวน 24 คน มีหน้ าที่ในการร่ วมวางแผนการจัดการเขต
อนุรักษ์ พนั ธุ์ปลาคลองปากประ ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง และร่ วมจัดทาแผนดาเนิน ติดตาม และสรุ ปผล ซึง่
ประกอบด้ วยผู้ใหญ่บ้านสองฝั่ งคลอง 4 หมู่บ้าน สมาชิกองค์การบริ หารส่วนตาบลชัยบุรี สมาชิกองค์การบริ ห าร
ส่วนตาบลลาปา สมาชิกเทศบาลตาบลพนางตุง เจ้ าหน้ าที่ประมงจังหวัดพัทลุง เจ้ าหน้ าที่ ศูนย์วิจยั และพัฒนา
ประมงนา้ จืด เจ้ าหน้ าที่สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม ประธานอาสาสมัครพิทักษ์ สิ่งแวดล้ อม
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดหมูบ่ ้ าน แกนนากลุม่ วิชชาลัยรวงข้ าว ตัวแทนชาวประมงแต่ละชุมชน 3 คน และนักวิจยั
2) คณะกรรมการระดับ พื น้ ที่ จานวน 3 พื น้ ที่ พื น้ ที่ ละ 12-20 คน โดยใช้ กระบวนการจิ ตอาสา มี
หน้ าที่ ใ นการประสานกั บ ชาวบ้ าน การจัด การให้ มี ก ารก าหนดกฎ และกติ ก าการอนุ รั ก ษ์ ข องชุ ม ชน คอย
ควบคุมดูแล และดาเนินการตามกฎระเบียบที่วางไว้ สอดคล้ องกับรายงานของเบญจวรรณ (2558) พบว่าจะต้ อง
เป็ นความต้ องการร่ วมของคนในชุมชนเป็ นสาคัญ
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1.3 มาตรการทางสังคมหรื อระเบียบชุมชน ดังนี ้
1) การกาหนดเขตพื ้นที่ที่ชดั เจน การจัดทาป้ายประกาศประชาสัมพันธ์ ระบุพื ้นที่และกติกา
2) การกาหนดกติกา หากมีผ้ ใู ดเข้ ามาทาการประมงในเขตพื ้นที่อนุรักษ์ ครัง้ ที่ 1 ปรับจานวน 1,000
บาท แต่หากเป็ นกรรมการ ปรับ 2,000 บาท และหากมีผ้ ใู ดเข้ ามาทาการประมงในเขตพื ้นที่อนุรักษ์ ครัง้ ที่ 2 จะ
ดาเนินการยึดเครื่ องมือประมง และส่งดาเนินคดีตามกฎหมาย
3) กิจกรรมการทาบ้ านปลา และปล่อยปลาและกุ้งก้ ามกรามในทุกปี
1.4 กิจกรรมสร้ างจิตสานึก ผ่ านพิธีกรรมทางศาสนา โดยชุมชนสองฝั่ งคลองจะมีการนับถือและให้
ความเคารพต่อทวดตาขุนดา ตามความเชื่อทวดตาขุนดาคือจระเข้ ที่ดแู ลรักษาคลอง ดังนัน้ การจัดพิธีอภัยทาน
พันธุ์ปลาเพื่อให้ ทวดตาขุนดาได้ ดแู ลรักษาในเขตดังกล่าว สอดคล้ องกับรายงานของ วิชยั และคณะ (2554) ที่
ทาการศึกษารู ปแบบการอนุรักษ์ พนั ธุ์ปลาท้ องถิ่น พบว่าจะต้ องมีการจัดโครงสร้ างของกลุม่ องค์กร การจัดการทาง
สังคม การจัดการแหล่งน ้าโดยการกาหนดเขตอนุรักษ์ และการสร้ างจิตสานึกของชุมชน
2.การเปรี ยบเทียบชนิดและปริ มาณของปลาก่ อนและหลังการจัดทาเขตอนุ รักษ์
การจัดการทาบ้ านปลา ในพื น้ ที่วงั ปลา จานวน 3 วัง ได้ แก่ วังท่าประดู่ วังท่าเรื อ และวังสวนพฤกษศาสตร์
พบว่าชนิ ดและปริ มาณพั นธุ์ ปลาก่ อนท าบ้ านปลาทัง้ 3 วัง พบปลาจ านวน จ านวน 13 ชนิ ด จ าแนกเป็ น 8 วงศ์
(Family) ในจานวน 13 ชนิ ดพบปลาตาแดง ในปริ มาณมากที่ สุดร้ อยละ 23.75 รองลงมาปลาแมว คือ ร้ อยละ 16.25
(Table1) ผลการสารวจพันธุ์ปลาหลังจากการทาบ้ านปลา พบปลาเพิ่มขึ ้นเป็ น 22 ชนิด จานวน 12 วงศ์ (Table 1)
เมื่อพิ จารณาเปรี ยบเที ยบปลาที่ พ บเพิ่ มขึน้ จากหลังทาบ้ านปลา 13 ชนิ ด คือ ปลาแก้ มชา้ ปลายี ส ก
ปลาโสด ปลากดเหลือง ปลาช่อน ปลาชะโด ปลาดุก ด้ าน ปลาสวาย ปลาชะโด ปลาสร้ อยนกเขา ปลาสร้ อยขาว
ปลาลิง ปลาหมอช้ างเหยียบ พบปลาลิงในปริ มาณที่มากที่สุด ร้ อยละ 20.95 รองลงมา คือ ปลาสร้ อยนกเขา
ร้ อยละ 12.25 เมื่ อ เปรี ย บเที ย บแต่ ล ะวัง ปลาพบว่ า บริ เวณวัง ท่ า ประดู่ มี ดัช นี ค วามหลากหลายของชนิ ด
(Richness index) H = 2.54 และดัชนี ความสม่าเสมอ (Evenness index) J = 0.81 สารวจพบชนิ ดพัน ธุ์ ปลา
จานวน 18 ชนิด จานวน 9 วงศ์ เพิ่มขึน้ จากก่อนทาบ้ านปลาจานวน 6 ชนิด คือ ปลาแก้ มชา้ ปลายี่สก ปลาโสด
ปลาช่อน ปลาชะโด และปลาโอน จากผลการสารวจพันธุ์ปลาหลังการทาบ้ านชี ้ให้ เห็นว่าบริ เวณวังปลาท่าประดู่
มีชนิดของปลาที่หลากหลายมากขึน้ ซึ่งก่อนทาบ้ านพบเพียง 7 วงศ์ หลังการทาบ้ านปลาเพิ่มขึ ้นเป็ น 9 วงศ์ วัง
ท่ าเรื อ มี ดัช นี ความหลากหลายของชนิ ด (Richness index) H = 1.96 และดัช นี ค วามสม่าเสมอ (Evenness
index) J = 0.62 สารวจพบปลาหลังจากทาบ้ านปลาทัง้ สิ ้น 12 ชนิด จัดอยู่ในวงศ์ต่างๆ 5 วงศ์ เพิ่มจากก่อนทา
บ้ านปลา 7 ชนิด คือ ปลาตะเพียนขาว ปลาสร้ อยขาว ปลากระดี่ ปลาหมอช้ างเหยียบ ปลากดเหลือง ปลาช่อน
และปลาชะโด ส่วนบริ เวณวังสวนพฤกษศาสตร์ มีดชั นีความหลากหลายของชนิด (Richness index) H = 2.30
และดัชนีความสม่าเสมอ (Evenness index) J = 0.73 สารวจพบปลาทังสิ
้ ้น 16 ชนิด จัดอยู่ในวงศ์ต่างๆ 9 วงศ์
เพิ่มจากก่อนทาบ้ านปลา 8 ชนิด คือ ปลาสร้ อยนกเขา ปลาสร้ อยขาว ปลาปลาแก้ มช ้า ปลายี่สก ปลาบู่ ปลา
หมอช้ างเหยียบ ปลาดุกเนื ้ออ่อน และปลาสวาย (Table1) ทังนี
้ ้ วิจิตรา และคณะ (2559) รายงานว่าในคลองปาก
ประมีปลา จานวน 56 ชนิด 19 วงศ์ โดยพบปลาวงศ์ตะเพียน วงศ์ปลาตะเพียน (Cyprinidae) มากที่สดุ โดยพื ้นที่
ที่ปลาอาศัยอยู่มากพบเป็ นเขตวังปลา
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Table1 Type and amount of fish surveyed in each area before and after fish houses
Number (s) found in each area
Botanical
Taa
harbour
Garden
bpra doo
Scientific
Family
before after before after before after
name
Setipinna
Engraulidae 10 12
3
3
melanochir
Barbonymus
Cyprinidae
2
7
1
1
1
gonionotus
Chylocheilicht
Cyprinidae
12 15
5
3
2
2
hys apogon
Osteochilus
Cyprinidae
2
16
3
11
4
vittatus
Rasbora
Cyprinidae
5
1
2
10
3
6
tornieri
Henicorhynch
Cyprinidae
1
2
6
10
us siamensis
Thynnicnthys
Cyprinidae
4
5
2
28
2
20
thynnoides
Puntius
Cyprinidae
4
2
orphoides
Labeo rohita Cyprinidae
5
7
Hampala
Cyprinidae
3
macrolepidota
Notopterus
Notopteridae
2
3
1
1
notopterus
Oxyeleotris
Eleotridae
1
2
1
marmorata
Trichogaster
Osphronemidae 1
1
2
microlepis

671

Total

Percent

before after before after

13

15

16.25 5.93

3

9

3.75

19

20

23.75 7.91

5

31

6.25 12.25

10

17

12.5

6.72

1

18

1.25

7.11

8

53

10

20.95

0

6

0

2.37

0

12

0

4.74

0

3

0

1.19

3

4

3.75

1.58

1

3

1.25

1.19

1

3

1.25

1.19

3.56
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Table1 (Cont.) Type and amount of fish surveyed in each area before and after fish houses
Number (s) found in each area
Botanical
Taa
harbour
Garden
bpra doo
Scientific
Family
before after before after before after
name
Pristolepis
Pristolepididae 1
13
3
1
fasciata
Toxotes
Toxotidae
3
3
chatareus
Mystus
Bagridae
5
6
2
1
5
10
nigriceps
Hemibagrus
Bagridae
1
filamentus
Channa
Channidae
1
4
striata
Channa
Channidae
10
3
micropeltes
Clarias
Clariidae
1
batrachus
Pangasianodon
Pangasiidae
1
hypophthalmus
Ompok
Siluridae
1
bimaculatus
Total
46 107 14
73
20
73

Total

Percent

before after before after

1

17

1.25

6.72

3

3

3.75

1.19

12

17

15

6.72

0

1

0

0.40

0

5

0

1.98

0

13

0

5.14

0

1

0

0.40

0

1

0

0.40

0

1

0

0.40

80

253

100

100

จากการศึก ษาเปรี ย บเที ย บชี ใ้ ห้ เห็ น ว่าพื น้ ที่ ต่ างกัน พบปลาชนิ ดและจ านวนต่างกัน ทัง้ นี ข้ ึน้ อยู่กับ
ลักษณะทางกายภาพของลาคลองแต่ละพื ้นที่ ได้ แก่ วังท่าประดู่ มีบริ เวณที่กว้ าง น ้าลึก และน ้าไหล และเป็ นจุดที่
สายคลองจากบางไข่ขิง และคลองมะกอกเหนือบรรจบกับคลองมะกอกใต้ บริ เวณคลองมีต้นสาคูขึ ้นเป็ นแถบให้
ร่ มเงา และมีพืชน ้า จึงทาให้ สารวจพบปลาที่หลากหลายและปริ มาณเพิ่มขึ ้น ส่วนใหญ่จะเป็ นปลาวงศ์ตะเพียน
เนื่องจากการไหลของน ้าจะช่วยให้ พนั ธุ์ปลามีการอพยพ (Hasler et al.,2012) ส่วนวังสวนพฤกษศาสตร์ มีบริ เวณ
กว้ าง เป็ นพื น้ ที่ ป ากคลองที่ เชื่ อมต่อกับ ทะเลสาบ ซึ่งจะมีลักษณะนา้ เป็ นจื ดและนา้ กร่ อยกระแสนา้ ไหลผ่าน
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ตลอดเวลา มีพืชริ มคลองหลากหลายชนิด ได้ แก่ ลาพู ลาโพ สาคู กระท่อมขีห้ มู เป็ นต้ น จากการสารวจพบปลาที่มี
ความหลากหลายและปริ มาณเพิ่ มขึ ้นส่วนใหญ่ เป็ นปลาวงศ์ตะเพียน และพบปลาเสือพ่นนา้ ที่ชีใ้ ห้ เห็นถึงแหล่งที่อยู่
อาศัยมีความสัมพันธ์ กับปลาด้ วย ซึ่งปลาเสือพ่นนา้ จะอยู่ในพื น้ ที่ นา้ กร่ อยหรื อนา้ จืดบริ เวณปากแม่นา้ (ศูนย์ วิจัย
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ งอ่าวไทยตอนล่าง ,2552) จึงมีการอพยพของปลา ส่วนพื ้นที่วงั ท่าเรื อ เป็ นพื ้นที่คลอง
ตันที่เชื่อมต่อจากคลองปากประ ลาคลองขนาดเล็ก และลึก มีสภาพน ้านิ่งไม่มีน ้าไหล (William et al., 2006)
สาเหตุที่ทาให้ ทุกพืน้ ที่ศึกษาสารวจพบชนิดปลาเพิ่มมากขึ ้นทัง้ นีเ้ นื่องจากการดาเนินการร่ วมกัน ทัง้ 3
ประการ คือ 1) การสร้ างบ้ านปลาในเขตอนุรักษ์ พนั ธุ์ปลา ทาให้ เกิดที่หลบซ่อนเป็ นที่อาศัยและวางไข่ของปลา 2)
การปล่อยปลากินพืชขนาดเล็กอาจเป็ นอาหารแก่ปลาขนาดใหญ่ในธรรมชาติ จึงทาให้ ปลากินเนื ้อเข้ าอาศัยมากขึ ้น และ
3) การจัดการเขตอนุรักษ์ ของชุมชนในการวางรู ปแบบการมีสว่ นร่วมในการจัดตังคณะกรรมการดู
้
แลไม่ให้ จบั พันธุ์ปลาใน
เขตอนุรักษ์ Arlinghaus et al. (2016)และ แจ่มจันทร์ และคณะ (2559) ที่รายงานว่าการจัดการทรั พยากรสัตว์นา้ จืด
เพื่อให้ บรรลุตามเป้าหมายต้ องดาเนินการทังในด้
้ านแหล่งที่อยู่อาศัย สิ่งมีชีวิตในน ้า และผู้ที่เกี่ยวข้ องกับสัตว์น ้า

สรุป
จากการศึกษาการจัดการเขตอนุรักษ์ พนั ธุ์ปลาคลองปากประ โดยการกาหนดรู ปแบบในการจัดการด้ าน
การบริ ห ารจั ด การโดยการมี ส่ ว นร่ ว มของชุ ม ชน ประกอบด้ ว ย 4 ประการ ได้ แก่ 1) การก าหนดพื น้ ที่ 2)
คณะกรรมการดูแลเขตอนุรักษ์ 3) มาตรการทางสังคม 4) กิจกรรมสร้ างจิตสานึก และการสร้ างบ้ านปลาจากวัสดุ
ธรรมชาติร่วมกับการปล่อยปลา ทาให้ ชนิดปลาและปริ มาณปลาในคลองปากประเพิ่มขึ ้นก่อนทาบ้ านปลาพบเพียง
จานวน 13 ชนิด 8 วงศ์ หลังจากการทาบ้ านปลาพบปลาเพิ่มขึ ้นเป็ น 22 ชนิด จานวน 12 วงศ์ ซึง่ มากกว่าก่อน
ทาบ้ านปลา จานวน 9 ชนิด 4 วงศ์ จากผลการศึกษาครัง้ นี ้มีพื ้นที่ศกึ ษา 3 พื ้นที่ คือ วังท่าประดู่ วังท่าเรื อ และวัง
สวนพฤกษศาสตร์ สารวจพบปลาเพิ่มมากขึ ้น บริ เวณละ 6,7,และ8 ชนิดตามลาดับ และจากผลการศึกษาพบว่า
ปลาส่วนใหญ่จะเป็ นปลากินพืช
ผลที่ได้ จากการศึกษาครัง้ นี น้ าเป็ นข้ อมูลเริ่ มต้ นในเปรี ยบเทียบ เพื่อสนับสนุน แนวทางดาเนินงานให้ แก่
ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องในการจัดการรู ปแบบการเขตอนุรักษ์ พนั ธุ์ปลาให้ เกิดผลและสามารถขยายพื ้นที่
และการเพิ่มจานวนบ้ านปลา เพื่อเป็ นแหล่งอาหาร สร้ างรายได้ และเป็ นที่พกั ผ่อนหย่อนใจ ซึง่ ในอนาคตสามารถ
พัฒนาเป็ นสถานท่องเที่ยวเชิงนิเวศได้ ตอ่ ไป
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การศึกษาชนิดของสัตว์ เกาะติด ตามปั จจัยด้ านความลึกและแสง
บนเรื อหลวงสัตกูด เกาะเต่ า จังหวัดสุราษฏร์ ธานี
The Study of Sessile Benthic Organism base on the Depth and Light Factor
on The Ex-HTMS Sattakut, Koh Tao, Surat Thani Province
วันเฉลิม สายชล1* ธรณ์ ธำรงนำวำสวัสดิ1์ และวิภษู ิ ต มัณฑะจิตร2
Wanchalerm Saichol1*, Thon Thamrongnawasawat1 and Vipoosit Manthachitra2

บทคัดย่ อ
วัตถุประสงค์ของกำรศึกษำครัง้ นี ้เพื่อทรำบถึงจำนวนชนิดของสัตว์ เกำะติดที่พบ ตำมระดับควำมลึกและ
ปั จจัยด้ ำนแสง เปรี ยบเทียบทังหมด
้
4 พื ้นที่ บนเรื อหลวงสัตกูด เกำะเต่ำ จังหวัดสุรำษฏร์ ธำนี ในเดือนสิงหำคม
2560 ทำกำรเก็บข้ อมูลโดยใช้ ตำรำงนับข้ อมูลขนำด 50x50 ซม. ที่ระดับควำมลึก 18, 22, 25 เมตร ตำมลำดับ
พบสัต ว์ เกำะติดชนิ ดเด่นคือ กลุ่ม Cnidaria กลุ่ม Porifera กลุ่ม Mollusca และกลุ่ม Arthropoda ตำมล ำดับ
ปั จจัยด้ ำนของแสง ทำกำรเก็บข้ อมูลที่ระดับควำมลึก 25 เมตร ในบริ เวณที่รับแสงและอับแสง เปรี ยบเทียบสัตว์
เกำะติดกลุ่ม Cnidaria บนเรื อหลวงสัตกูดพบว่ำ บริ เวณพืน้ ที่รับแสงพบ 5 ชนิด และบริ เวณพืน้ ที่อบั แสงพบ 2
ชนิด

ABSTRACT
The purpose of this study is to determine the number of species of a sessile benthic organism
based on the depth and the light factor. Comparison of 4 the study areas on The Ex-HTMS Sattakut,
Koh Tao, Surat Thani province in August 2017. Data were collected by using 50x50 cm. quadrate (the
area is 0.25 square meters.) in 5 replications at a depth of 18, 22 and 25 m., respectively. The result
showed that the dominant species of the sessile benthic organism were Cnidaria, Porifera, Porifera and
Arthropoda. In terms of a light factor, data were collected at the 25 meters depth in the exposure and
opaqueness areas. Comparison of Cnidarians on Ex-HTMS Sattakut shown that 5 species were found
at the exposure area and the opaqueness area found only 2 species.

Key word: Ex-HTMS Sattakut, Sessile Benthic Organism, Exposure area, Opaqueness area
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คานา
ในปั จจุบนั กำรฟื น้ ฟูทรัพยำกรทำงทะเลมีหลำกหลำยลักษณะ ไม่ว่ำจะเป็ นกำรปิ ดพื ้นที่ให้ ธรรมชำติทำ
กำรฟื น้ ฟูตวั เอง หรื อจะเป็ นกำรช่วยธรรมชำติฟืน้ ฟู คือ กำรเข้ ำไปมีส่วนร่ วมทำให้ เกิดผลกระทบพื ้นที่บริ เวณนัน้
น้ อยที่สดุ และช่วยฟื น้ ฟูทรัพยำกรในบริ เวณนัน้ เช่น กำรกำหนดพื ้นที่เล่นน ้ำนอกบริ เวณพื ้นที่ที่มีปะกำรังค่อนข้ ำง
สมบูรณ์ เพื่อหลีกเลี่ยงนักท่องเที่ยวมำสัมผัสกับปะกำรั งจนเกิดกำรแตกหักเสียหำยได้ หรื อกำรสร้ ำงสิ่งจำลอง
ระบบนิเวศทำงทะเลขึ ้นมำใหม่ เช่น กำรนำสิ่งก่อสร้ ำงลงไปวำงในทะเล หรื อจะเป็ นกำรนำเรื อรบ รถถัง ตู้รถไฟ ที่
ไม่มีกำรใช้ งำนแล้ วลงไปวำงในทะเล จนเกิดพื ้นที่อยู่อำศัยของสิ่งมีชีวิตในทะเลแห่งใหม่ เกิดเป็ นระบบนิเวศที่มี
ควำมเฉพำะตัว เรี ยกว่ำ ปะกำรังเทียม ซึง่ สำมำรถช่วยลดผลกระทบในทำงธรรมชำติเอง หรื อกิจกรรมที่มีกำรใช้
ประโยชน์ในแนวปะกำรังได้
กำรศึกษำกำรใช้ ปะกำรังเทียมในรู ปแบบของเรื อรบ เรื อหลวงสัตกูด เกำะเต่ำ จ.สุรำษฎร์ ธำนี ถูกวำงลงสู่
ใต้ ท้องทะเลวันที่ 18 มิถุนำยน พ.ศ. 2554 จำกกำรศึกษำของ พิสดำร์ (2557) พบว่ำ มีสัตว์เกำะติดเข้ ำมำอยู่
อำศัยเป็ นจำนวนมำกและบำงชนิดยังพบว่ำเป็ นสัตว์หำยำก เช่น ปะกำรังดำ ยังพบประชำกรของฝูงปลำกลำงน ้ำ
เข้ ำมำอยู่อำศัย หำกิน หรื อหลบภัยเป็ นจำนวนมำก อีกทังบริ
้ เวณเรื อหลวงสัตกูดยังเป็ นแหล่งดำน ้ำที่มนุษย์สร้ ำง
ขึ ้นมีผ้ ใู ช้ ประโยชน์มำกที่สดุ อีกด้ วย
ระยะเวลำผ่ำนไป 6 ปี หลังจำกเรื อหลวงสัตกูดถูกวำงลงสู่ใ ต้ ทะเล ปั จจุบันควำมหลำกหลำยของสัตว์
เกำะติดหรื อกำรใช้ ประโยชน์ของสิ่งมีชีวิต ย่อมมีควำมแตกต่ำงจำกในอดีต โดยสัตว์เกำะติดแต่ละชนิดมีกำรลง
เกำะในพื ้นที่ที่มีควำมแตกต่ำงกัน โดยวัตถุประสงค์ของงำนวิจยั คือ ศึกษำชนิดของสัตว์เกำะติดบนเรื อหลวงสัต
กูด ตำมปั จจัยที่แตกต่ำงกัน ทังด้
้ ำนระดับควำมลึกและด้ ำนที่ได้ รับแสงและอับแสง ซึง่ กำรศึกษำครัง้ นี ้สำมำรถ
นำไปประยุกต์ใช้ ในกำรวำงปะกำรังเทียมในครัง้ ต่อๆไป เพื่อให้ ได้ ประสิทธิภำพในกำรใช้ ประโยชน์มำกที่สดุ

อุปกรณ์ และวิธีการ
อุปกรณ์
1. อุปกรณ์ดำน ้ำลึก
1.1 อุปกรณ์สำหรับดำน ้ำพื ้นฐำน

2. อุปกรณ์เก็บข้ อมูล
2.1 กล้ องถ่ำยรู ปใต้ น ้ำ

1.2 อุปกรณ์ช่วยหำยใจใต้ น ้ำ

2.2 ตำรำงนับข้ อมูล ขนำด 50x50 ซม.

1.3 เครื่ องคำนวณกำรดำน ้ำอัตโนมัติ

2.3 กระดำนจดใต้ น ้ำ

พืน้ ที่ทาการศึกษา
1.1 เกำะเต่ำ ตังอยู
้ ่ในพื ้นที่ ตำบลเกำะเต่ำ อำเภอเกำะพะงัน อยู่ทำงด้ ำนทิศตะวันออกเฉียงเหนือของ
ชำยฝั่ งทะเล จังหวัดสุรำษฎร์ ธำนี มีหมู่เกำะที่สำคัญอยู่ 2 เกำะ คือ เกำะเต่ำ และเกำะนำงยวน (เกำะหำงเต่ำ)
676

การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 56

สาขาประมง

พื น้ ที่ ทัง้ สองเกำะ 70 เปอร์ เซ็นต์ เป็ นภูเขำ อีก 30 เปอร์ เซ็นต์ เป็ นที่ ร ำบ เกำะเต่ำมีร ะยะห่ำงจำกเกำะพะงัน
ประมำณ 47 กิโลเมตร ระยะห่ำงจำกปำกน ้ำชุมพร 74 กิโลเมตร และระยะห่ำงจำกอ่ำวบ้ ำนดอนจังหวัดสุรำษฎร์
ธำนี ประมำณ 115 กิโลเมตร อำณำเขตของเกำะทำงทิศเหนือจุดพิกัดกริ ด UTM ที่ N 1119300 ทิศใต้ จุดพิกดั ก
ริ ด UTM ที่ N 1111600 ทิศตะวันตกจุดพิกดั กริ ด UTM ที่ E 589100 ทิศตะวันออกจุดพิกดั กริ ด UTM ที่ E 594200
ควำมกว้ ำงของเกำะจำกทิศตะวันตก – ทิศตะวันออก ประมำณ 3.4 กิโลเมตร ส่วนควำม ยำวของเกำะจำกทิศ
เหนือ – ใต้ ประมำณ 7.6 กิโลเมตร ลักษณะคล้ ำยเมล็ดถั่ว มีควำมเว้ ำแหว่ง เป็ นอ่ำว 11 อ่ำว แหลม 10 แหลม
ควำมยำวของแนวชำยฝั่ ง 28.60 กิ โลเมตร ควำมยำวของแนว ปะกำรั ง 8 กิ โลเมตร มีพื น้ ที่ ทัง้ หมดบนเกำะ
ประมำณ 11,704 ไร่ หรื อ 18.73 ตำรำงกิโลเมตร รวมเกำะนำงยวน เป็ น 13,144 ไร่ หรื อ 21.03 ตำรำงกิโลเมตร
หรื อประมำณ 12,007 ไร่ หรื อ 19.21 ตำรำงกิโลเมตร (กรมทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ ง, 2556)
1.2 เรื อหลวงสัตกูด ร.ล.สัตกูด เป็ นเรื อลำเลีย งพลขึน้ บก ชัน้ L.C.I ของทหำรเรื อไทย ที่ ไ ด้ รั บควำม
ช่วยเหลือจำกสหรั ฐอเมริ กำ ในปี 2490 โดยชื่ อเดิมคือเรื อ L.C.I 739 โดยในช่วงแรกของกำรประจำกำรนัน้ ใช้
หมำยเลข 2 อยู่หลำยสิบปี จนในระหว่ำงปี 2530 - 2540 จึงได้ เปลี่ยนเป็ นหมำยเลข 742 เรื อหลวงสัตกูด ลงสูพ่ ื ้น
ท้ องทะเลเมื่อวันที่ 18 มิถุนำยน 2554 ทำงทิศตะวันตกของเกำะเต่ำ จังหวัดสุรำษฎร์ ธำนี (N10°06.342' E099°
48.800') ทำงทิ ศใต้ ของหิ นขำว ที่ ระดับควำมลึกสูงสุด 28 เมตร เป็ นเรื อประเภทเรื อยกพลขึน้ บกขนำดเล็ก มี
ควำมกว้ ำง 7.08 เมตร ยำว 48.86 เมตร กำลังพล 62 คน ตัวเรื อทำจำกเหล็ก

Figure 1 Study area The Ex-HTMS Sattakut, Koh Tao, Surat Thani Province.
วิธีการเก็บข้ อมูล
กำรศึกษำชนิดและปริ มำณของสัตว์เกำะติด ทำกำรเก็บข้ อมูลด้ วยกำรดำน ้ำแบบ SCUBA diving โดย
ใช้ วิธีดงั นี ้
Photo Quadrats ดัดแปลงจำกวิธีกำรสำรวจแบบ Permanent photo quadrats (English et al., 1997)
โดยใช้ ตำรำงนับข้ อมูลขนำดเล็กลง คือ กำรถ่ำยรู ปสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในตำรำงนับข้ อมูล (quadrat) ตำมวิธีกำรของ
ณิฏฐำรัตน์ (2524) ใช้ ตำรำงนับข้ อมูลขนำด 50x50 เซนติเมตร คิดเป็ นพื ้นที่ 0.25 ตำรำงเมตร
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การศึกษาวิจัย
กำรศึกษำวิจยั ในแต่ละหัวข้ อมีควำมแตกต่ำงกัน จึงแบ่งหัวข้ อตำมกำรศึกษำดังนี ้
1. เปรี ยบเทียบชนิดของสัตว์เกำะติดบนเรื อหลวงสัตกูด ตำมระดับควำมลึกที่แตกต่ำงกัน
ชนิดของสัตว์เกำะติดที่มีควำมเหมือนหรื อแตกต่ำงกันที่ระดับควำมลึก
ทำกำรเก็บข้ อมูลด้ วยกำรกำหนดจุดที่แน่นอน (Fixed) โดยใช้ วิธี Photo Quadrats ด้ วยกำรวำงตำรำง
นับข้ อมูล ขนำด 50x50 ซม. จำนวน 5 ตำรำงนับข้ อมูล ในแต่ละระดับควำมลึก แบ่งควำมลึกออกเป็ น 3 ระดับคือ
- ระดับควำมลึก 18 เมตร คือ ชันด้
้ ำนบนดำดฟ้ำสะพำนเดินเรื อ
- ระดับควำมลึก 22 เมตร คือ ชันดำดฟ
้
้ ำสะพำนเดินเรื อ
- ระดับควำมลึก 25 เมตร คือ ชันสะพำนเดิ
้
นเรื อ
วิเครำะห์ชนิดสัตว์เกำะติด ตำมระดับควำมลึกที่มีควำมแตกต่ำงกัน โดยนำข้ อมูลที่ได้ มำวิเครำะห์โดยใช้
ควำมมำกชนิด (Species Richness) โดยพิจำรณำจำกจำนวนชนิดทังหมดของสั
้
ตว์เกำะติดที่พบ (Clarke and
Warwrick, 1994)
2. ชนิดของสัตว์เกำะติดที่มีควำมเหมือนหรื อแตกต่ำงกันในบริ เวณที่รับแสงและที่อบั แสง
ทำกำรเก็บข้ อมูล โดยใช้ วิธี Photo Quadrats ด้ วยกำรวำงตำรำงนับข้ อมูล จำนวน 5 ตำรำงนับข้ อมูล
ต่อพื ้นที่กำรศึกษำ ทำกำรเก็บข้ อมูลชันสะพำนเดิ
้
นเรื อที่ระดับควำมลึก 25 เมตร ตำมแนวขนำนกับพื ้นท้ องทะเล
โดยบริ เ วณที่ ศึก ษำสัต ว์ เ กำะติ ด พื น้ ที่ ที่ ไ ด้ รั บ แสงจะอยู่ บ ริ เ วณพื น้ ที่ เ ปิ ดโล่ ง ส่ ว นบริ เ วณพื น้ ที่ อับ แสง จะ
ทำกำรศึกษำในห้ องมืด
วิเครำะห์ชนิดสัตว์เกำะติด ตำมปั จจัยแสงที่แตกต่ำงกันบริ เวณที่รับแสงและอับแสง โดยนำข้ อมูลที่ได้ มำ
วิเครำะห์โดยใช้ ควำมมำกชนิด (Species Richness) โดยพิจำรณำจำกจำนวนชนิดทังหมดของสั
้
ตว์เกำะติดที่พบ
(Clarke and Warwrick, 1994)

ผลการทดลองและวิจารณ์
การศึกษาสัตว์ เกาะติดบนเรื อหลวงสัตกูด ตามระดับความลึกที่มีความแตกต่ างกัน
จำกกำรศึกษำสัตว์เกำะติดบนเรื อหลวงสัตกูดตำมระดับควำมลึกที่มีควำมแตกต่ำงกัน 3 ระดับ ได้ แก่ ที่
ระดับควำมลึก 18 เมตร คือ ชัน้ ด้ ำนบนดำดฟ้ำสะพำนเดินเรื อ ระดับควำมลึก 22 เมตร คือ ชัน้ ดำดฟ้ำสะพำน
เดินเรื อ และระดับควำมลึก 25 เมตร คือ ชัน้ สะพำนเดินเรื อ ในเดือนสิงหำคม 2560 พบสัตว์เกำะติดทังหมด
้
4
ไฟลัม เป็ นสัตว์เกำะติดในกลุ่มของ Cnidaria 6 ชนิด แบ่งเป็ นกลุ่มของปะกำรังแข็งพบ 4 ชนิด คือ ปะกำรังดอก
เห็ดเล็ก (Cycloseris sp.) พบทัง้ 3 ระดับควำมลึก ปะกำรังสมองร่ องสัน้ (Platygyra sp.) พบที่ควำมลึก 18 เมตร
ปะกำรังวงแหวน (Favia sp.) พบทัง้ 3 ระดับควำมลึก ปะกำรังใบหิน (LiIthophyllon sp) พบที่ควำมลึก 22 และ
25 เมตร เนื่องจำกปะกำรั ง ทัง้ 6 ชนิด มีสำหร่ ำยซูแซนแทลลี่ (Zooxanthellae) อำศัยอยู่ในเนือ้ เยื่อ จึงต้ องกำร
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แสงเพื่ อทำกำรสังเครำะห์ แสง เพื่ อสร้ ำงอำหำรให้ กับ ตัวเองและปะกำรั ง นอกจำกนี ก้ ำรสังเครำะห์ แสงของ
สำหร่ ำยซูแซนแทลลี่ ยังช่วยสร้ ำงหินปูนให้ กบั ตัวปะกำรั งและ พัฒนำขยำยออกเป็ นแนวปะกำรังออกไป (สนัดดำ,
2541) กลุ่มของปะกำรังอ่อนพบ 2 ชนิด คือ แส้ ทะเล (Junceella sp.) ปะกำรังดำ (Antipathes sp.) พบที่ควำม
ลึก 25 เมตร จำกกำรศึกษำพบว่ำปะกำรังดำสำมำรถเจริ ญเติบโตได้ ดีที่ระดับควำมลึก 25 เมตร โดยมีกำรสำรวจ
กำรแพร่ กระจำยของปะกำรังดำในต่ำงประเทศ พบว่ำปะกำรังดำชนิดนี ้ มีกำรแพร่ กระจำยตังแต่
้ ระดับควำมลึก
20 – 50 เมตร (Colin and Arneson, 1997; Allen and Steene, 1998; Oakley, 1988; Tazioli et al.,2007; Bo
et al., 2009)
สัตว์เกำะติดในกลุ่ม Porifera พบกำรแพร่ กระจำยที่ระดับควำมลึกตังแต่
้ 18 – 25 เมตร โดยพบทังหมด
้
4 ชนิด ฟองนำ้ เคลือบ (Mycale(Zygomycale) sp.) พบที่ระดับควำมลึก 25 เมตร ฟองนำ้ ฝั งตัวสีแดง (Mycale
(Mycale) sp.) พบที่ระดับควำมลึก 22 - 25 เมตร ฟองน ้ำสีดำเมือกม่วง (Iotrochota sp) พบที่ระดับควำมลึก 25
เมตร ฟองน ้ำเคลือบบำงสีน ้ำเงิน (Terpios sp.) พบที่ระดับควำมลึก 18 เมตร พบควำมหลำยหลำยทำงชนิดมำก
ที่สดุ ที่ระดับควำมลึก 25 เมตร พบว่ำช่วงควำมลึกดังกล่ำวมีกำรหมุนเวียนของสำรอินทรี ย์ ทำให้ เหมำะสมต่อกำร
เจริ ญเติบโตและกำรอยู่อำศัยของฟองน ้ำ (อำนุภำพ, 2556) เนื่องจำกฟองน ้ำดำรงชีวิตแบบกรอง (Filter feeder)
กินสำรอินทรี ย์ที่ลอยมำตำมกระแสน ้ำผ่ำนเนื ้อเยื่อตัวเอง (ศักดิ์อนันต์ และคณะ, 2551)
สัตว์เกำะติดในกลุม่ Mollusca พบ 1 ชนิดคือ หอยนำงรม (Striostrea sp.) พบที่ควำมลึก 18 เมตร และ
25 เมตร สอดคล้ องกับกำรศึกษำของศักดิ์อนันต์ และคณะ (2551) บนตู้รถไฟกองลึก บริ เวณบ้ ำนตือลำฆอปำลัด
จังหวัดนรำธิวำส พบว่ำ หอยนำงรมมีกำรแพร่ กระจำยตังแต่
้ ระดับควำมลึก 18 - 25 เมตร แต่พบกำรแพร่ กระจำย
สูงที่ระดับควำมลึก 18 เมตร ในกำรเก็บตัวอย่ำงสังเกตได้ ว่ำบริ เวณเรื อ สัตกูดยิ่งควำมลึกมำกจะพบสำรอำหำร
และตะกอนแขวนลอยในมวลน ้ำที่สูงขึ ้นตำมลำดับควำมลึก และหอยนำงรมกินอำหำรโดยกำรกรองสำรอำหำร
จำกมวลน ้ำ ยิ่งมีตะกอนมำกยิ่งทำให้ มีโอกำสเกิดกำรสะสมของตะกอนและทำให้ อดุ ตันในซี่กรองเหงือกได้ และ
ในช่วงระยะเวลำที่ทำกำรเก็บข้ อมูลยังพบกำรหลุดลอกของสีทำเคลือบผิวเรื อ บนเรื อหลวงสัตกูดซึง่ เป็ นไปได้ วำ่
อำจส่งผลกระทบต่อกำรเกำะติดของหอยนำงรมที่ระดับควำมลึก 22 เมตร ในจุดที่มีกำรเก็บข้ อมูล
NUMBER OF SPECIES OF SESSILE
BENTHIC ORGANISM

6
5
4
3
2
1
0

Station 1 (Depth 18 m.)
Mollusca

Station 2 (Depth 22 m.)
Porifera

Cnidaria

Station 3 (Depth 25 m.)

Arthropoda

Figure 2 The number of species of sessile benthic organism found at each station on Ex-HTMS
Sattakut.
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การศึกษาสัตว์ เกาะติดในกลุ่ม Cnidaria ตามปั จจัยที่แตกต่ างกันในบริเวณที่รับแสงและที่อับแสง
กำรสำรวจพื ้นที่เก็บตัวอย่ำงที่ระดับควำมลึก 25 เมตร จำนวน 2 พื ้นที่กำรศึกษำคือ บริ เวณพื ้นที่รับแสง
และพื ้นที่อบั แสง แสงสำมำรถส่องผ่ำนน ้ำทะเลได้ โดยแสงที่มีควำมยำวคลื่นมำกจะถูกดูดกลืนได้ ดี ได้ แก่ แสงสี
แดง จะถูกดูดกลืนที่ควำมลึก 5 เมตร แสงสีเขียว ถูกดูดกลืนที่ควำมลึก 15 เมตร แต่แสงที่มีควำมยำวคลื่นน้ อยจะ
สำมำรถส่องลงไปในนำ้ ลึกได้ ดี ได้ แก่ แสงสีนำ้ เงิ น พบว่ำสำมำรถส่องลงไปในนำ้ ทะเลด้ วยระดับควำมลึกที่
มำกกว่ำ 100 เมตร (ธรณ์ และ ปริ ญญำ, ม.ป.ป.) โดยบริ เวณที่รับแสงพบปะกำรั งทัง้ หมด 5 ชนิด โดยแบ่งเป็ น
ปะกำรั งแข็ง 3 ชนิ ด คือ ปะกำรั งดอกเห็ดเล็ก (Cycloseris sp.) ปะกำรั งวงแหวน (Favia sp.) ปะกำรั งใบหิ น
(LiIthophyllon sp) ส่วนปะกำรังอ่อนพบ 2 ชนิด คือ ปะกำรังดำ (Antipathes sp.) และแส้ ทะเล (Junceella sp.)
ในบริ เวณพืน้ ที่อบั แสงพบปะกำรังอ่อน 2 ชนิด คือ ปะกำรั งดำ (Antipathes sp.) และแส้ ทะเล (Junceella sp.)
จำกกำรศึก ษำกลุ่ม ของปะกำรั งแข็ งพบว่ำ มี ส ำหร่ ำยซู แ ซนแทลลี่ (Zooxanthellae) อำศัย อยู่ ใ นเนื อ้ เยื่ อของ
ปะกำรัง และจะทำกำรสร้ ำงอำหำรให้ กบั ตัวเองและปะกำรังโดยกำรสังเครำะห์แสง จึงทำให้ พบกลุม่ ปะกำรังแข็ง
เฉพำะในพื ้นที่รับแสงเท่ำนัน้
ผลจำกกำรศึกษำปะกำรังดำ (Antipathes sp.) และแส้ ทะเล (Junceella sp.) พบกำรลงเกำะทังพื
้ ้นที่รับ
แสงและอับ แสง เนื่ องจำกปะกำรั งดำไม่มี ส ำหร่ ำยซู แ ซนแทลลี่ (Zooxanthellae) อำศัย อยู่ ใ นเนื อ้ เยื่ อ จึง ไม่
จำเป็ นต้ องใช้ แสงในกำรดำรงชีวิต (Opresko, 2002)และพบว่ำปะกำรังดำสำมำรถเจริ ญเติบโตได้ ดีที่ระดับควำม
ลึก 25 เมตร โดยมีกำรสำรวจกำรแพร่ กระจำยของปะกำรั งดำในต่ำงประเทศ พบว่ำปะกำรั งดำชนิ ดนี ้ มีกำร
แพร่ กระจำยตังแต่
้ ระดับควำมลึก 20 – 50 เมตร (Colin and Arneson, 1997; Allen and Steens, 1998; Oakley,
1988; Tazioli et al.,2007; Bo et al., 2009) แส้ ทะเลไม่มีสำหร่ ำยซูแซนแทลลี่ อำศัยอยู่ในเนื ้อเยื่อ มีหนวดหรื อ
เทนทำเคิล (Tentacle) ล้ อมรอบปำก ทำหน้ ำที่จบั อำหำรเข้ ำสูช่ ่องปำก จึงไม่จำเป็ นต้ องใช้ แสงในกำรเจริ ญเติบโต
แส้ ทะเลพบกำรแพร่ กระจำยถึงควำมลึก 40 เมตร มักพบอยู่ตำมกองหินใต้ นำ้ ซอกหิ นหรื อขอบนอกของแนว
ปะกำรัง โดยพบกำรแพร่ กระจ่ำยในฝั่ งอ่ำวไทยได้ มำกในจังหวัดชุมพร และสุรำษฎร์ ธำนี (สุชำย, 2543)

Exposure area

Opaqueness area

0

1

2

3

4

5

SESSILE BENTHIC ORGANISM SPECIES
Antipathes sp.

Junceella sp.

Cycloseris sp.

Favis sp.

Lithophyllon sp.

Figure 3 The number of species of sessile benthic organism in each group found in two
different areas, exposure area and opaqueness area.
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สาขาประมง

สรุป
จำกกำรศึกษำสัตว์เกำะติดบนเรื อหลวงสัตกูด เกำะเต่ำ จังหวัดสุรำษฎร์ ธำนี ที่ ระดับควำมลึก 18, 22
และ 25 เมตร โดยเก็บตัวอย่ำงในช่วงเดือนสิงหำคม ซึง่ เกำะเต่ำจะได้ รับอิ ทธิพลของมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ
ในช่วงเดือน ตุลำคม-ธันวำคม ของทุกปี เมื่อนำสัตว์เกำะติดแต่ละระดับควำมลึกมำเปรี ยบเทียบกัน ชนิดเด่นคือ
กลุม่ Cnidaria 6 ชนิด พบทัง้ 3 ระดับควำมลึก กลุม่ Porifera 4 ชนิด พบ 3 ระดับควำมลึก กลุม่ Mollusca 1 ชนิด
พบที่ควำมลึก 18 และ 25 เมตร และกลุ่ม Arthropoda 1 ชนิด ที่ควำมลึก 25 เมตรเท่ำนัน้ พบว่ำ สัตว์เกำะติด
กลุม่ Cnidaria มีสำหร่ ำยซูแซนแทลลี่ (Zooxanthellae) เพื่อทำกำรสังเครำะห์แสง จึงพบกลุม่ Cnidaria เป็ นกลุม่
ชนิดเด่น และปั จจัยที่แตกต่ำงกันในบริ เวณที่รับแสงและที่อบั แสง บริ เวณพืน้ ที่รับแสงพบสัตว์เกำะติดในกลุ่ม
ปะกำรั งอ่อนและปะกำรั งอ่อน และพื น้ ที่ อับแสงพบกลุ่มของปะกำรั งแข็งเท่ำนัน้ คือ ปะกำรั งดำและแส้ ทะเล
พบว่ำทัง้ สองชนิดไม่มีสำหร่ ำยซูแซนแทลลี่ (Zooxanthellae) อำศัยอยู่ในในเนือ้ เยื่อ จึงไม่จำเป็ นต้ องใช้ แสงใน
กำรดำรงชีวิต (Opresko, 2002)

เอกสารอ้ างอิง
กรมทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ ง. 2556. คู่มือความหลายหลายสิ่งมีชีวิตทางทะเลและชายฝั่ ง เกาะเต่ า
จ.สุราษฏร์ ธานี. พิมพ์ครัง้ ที่ 1. โรงพิมพ์ โอ เอส พริ น้ ติ ้ง เฮ้ ำส์ จำกัด, กรุ งเทพฯ.
ณิฏฐำรัตน์ ปภำวสิทธิ์. 2524. บทปฏิบัตกิ ารนิเวศวิทยาทางทะเล. คณะวิทยำศำสตร์ ภำควิชำวิทยำศำสตร์
ทำงทะเล จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย, กรุ งเทพฯ.
ธรณ์ ธำรงนำวำสวัสดิ์ และปริ ญญำ ลิ ้มป์วิริยะกุล. ม.ป.ป. มนุษย์ กับทะเล, เอกสารประกอบการสอน
ภาควิชาวิทยาศาสตร์ ทางทะเล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , กรุ งเทพฯ.
พิสดำร์ รุ่ งเรื องทองทวี. 2557. การประเมินชนิดและปริมาณของสัตว์ เกาะติดบนเรื อหลวงสัตกูด เกาะเต่ า
จังหวัดสุราษฏร์ ธานี. วิทยำนิพนธ์ปริ ญญำโท, มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ .
สุชำย วรชนะนันท์. 2543. การศึกษาการแพร่ กระจายของปะการั งอ่ อนและกัลปั งหาในน่ านนา้ ไทย.
วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ .
สนัดดำ เสียงสุวรรณ. 2541. เปรี ยบเทียบการกระจายของปะการั งต่ างชนิดตามระดับความลึกระหว่ าง
อ่ าวไทยกับทะเลอันดามัน. วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท. จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย.

681

สาขาประมง

การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 56

ศักดิ์อนันต์ ปลำทอง, จิระพงศ์ จีวรงคกุล, พงศ์ธีระ บัวเพ็ชร, กิตติพนั ธุ์ ทรัพย์คณ
ู , วิลำวัลย์ ชัยธรรม, ศุภะสิทธิ์
บุญเพียนผล และอำรำดิน ปำกบำลำ. 2551. บทที่ 2 ชนิดและความชุกชมของสัตว์ นา้ ขนาดใหญ่
บริ เวณปะการั งเทียม. ใน ศักดิ์อนันต์ ปลาทอง, บรรณาธิการ. โครงการฟื ้ นฟูทรั พยากรชายฝั่ ง
ทะเล อันเนื่องมาจากพระราชดาริ จังหวัดปั ตตานี และนราธิวาส (กิจกรรมประเมินผลสาเร็จ).
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ , หาดใหญ่ , สงขลา.
อำนุภำพ คาทอง. 2556. การเปลี่ยนแปลงชนิดและปริมาณสัตว์ เกาะติด บนปะการั งเทียมโคลงเหล็ก
บ น ลู ก บ า ศ ก์ บ ริ เ ว ณ ห า ด สั ง วา ล เ ก า ะ ล้ า น จ . ช ล บุ รี . วิ ท ย า นิ พ น ธ์ ป ริ ญ ญ าโท.
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ .
Allen, G.R. and R. Steene. 1998. Indo-pacific Coral Reef Field Guide. Tropical Reef research,
Singapore.
Bo, M., G. Bavestrello, S. Canese, M.Giusti, E. Salvati, M. Angiolillo and S.Greco. 2009. Characteristics
Of a black coral meadow in the twilight zone of the central Mediterranean Sea. Marine Ecology
Process Searies 397: 53-61
Clarke, K.R. and R.M. Warwrick. 1994. Change in Marine communities: An Approach to Statistical
Analysis and Interpretation. Plymouth Marine Laboratory, Plymouth. 144 pp.
Colin, P.L. and C. Arneson. 1997. Tropical pacific invertebrates: A field guide to the marine invertebrate
occurring on tropical pacific coral reef, seagrass bads and mangroves.
Coral Reef Publishing, USA.
English, S., C. Wilkinson and V. Baker. 1997. Survey Manual for Tropical Marin Resources.
2nd edition. Australian Institute of Marine Science, Townsville, Australia.
Oakley, G.S. 1988. Settlement and growth of antipathes pannecea on a shipwreck. Coral reef 7:77-79
Opresko, D.M. 2002. Revision of the antipatharia (Cnidaria: Anthozoa) Part II Schizopathidae.
Zoologische Mededelingen Leiden 76:411-442.
Tazioli, S., M. Bo, M.Boyer, H. Rotinsulu and G. Bavestrello. 2007. Ecology of some Common
antipatharians from the marine part of Bunaken (North Sulawesi, indonesia). Zoological Studies
46: 227-241.

682

การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 56

สาขาประมง

ชีววิทยาของปลาทู Rastrelliger brachysoma (Bleeker, 1851) บริเวณอ่ าวไทยตอนล่ าง พ.ศ. 2554
Biology of Indo-Pacific mackerel Rastrelliger brachysoma (Bleeker, 1851)
in the southern Gulf of Thailand, 2011
ธเนศ ศรีถกล1* สุวรรณทนา ทศพรพิทกั ษ์ กลุ 1 และจุรีรัตน์ สงนุ้ย1
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บทคัดย่ อ

เก็บตัวอย่างปลาทูจากท่าขึ ้นสัตว์น ้าบริ เวณจังหวัดนครศรี ธรรมราชและสงขลา ระหว่างเดือนมกราคมถึง
ธันวาคม พ.ศ. 2554 จากเรื อประมงอวนลอย เพื่อศึกษาอัตราการจับและการแพร่ กระจายขนาดความยาว ชีววิทยา
และแหล่งวางไข่ของปลาทู จากผลการศึกษาพบว่ามีอตั ราการจับปลาทูเฉลี่ย 1.029 กิโลกรัม/ความยาวอวน 100
เมตร มีความยาวตลอดตัวอยู่ในช่วง 10.0-20.5 (16.59+1.25) เซนติเมตร สาหรับชีววิทยาพบว่า ปลาทูจานวน
1,650 ตัว มีช่วงความยาวตลอดตัว 11.6-23.0 (17.25±1.31) เซนติเมตร เป็ นเพศผู้ 515 ตัว ช่วงความยาวตลอดตัว
12.9-22.4 (17.16±0.76) เซนติเมตร เพศเมีย 1,135 ตัว ช่ วงความยาวตลอดตัว 11.6-23.0 (17.29±0.51)
เซนติเมตร มีสมการความสัมพันธ์ ระหว่างความยาวตลอดตัว (TL) กับนา้ หนักตัว (W) ของปลาไม่แยกเพศ
W=0.0120TL2.9968 ส่วนเพศผู้ และเพศเมียมีสมการความสัมพันธ์ W=0.0182TL2.8428 และ W=0.0105TL3.0441
ตามลาดับ อัตราส่วนเพศผู้ตอ่ เพศเมีย เท่ากับ 1:2.2 มีขนาดแรกเริ่ มสืบพันธุ์เท่ากับ 16.83 เซนติเมตร ปลาทูเพศ
เมียสามารถวางไข่ได้ ตลอดปี มีช่วงวางไข่มากในเดือนกุมภาพันธ์ มิถุนายน กรกฎาคม กันยายน และตุลาคม
จากข้ อมูลเรื ออวนลอยพบว่าบริ เวณชายฝั่ งจังหวัดสงขลาไม่ได้ เป็ นแหล่งวางไข่ของปลาทู

ABSTRACT

Specimens of Indo-Pacific mackerel Rastrelliger brachysoma (Bleeker, 1851) were collected
during January – December 2011 from gill nets at the landing sties in Nakhon Si Thammarat and
Songkhla province. For study on Catch per uinit effort ( CPUE) , size distributions, biology and
spawaning area of Indo-Pacific mackerel. The result showed that the average CPUE of indo-pacific
mackerel was 1.029 kg/100 meter of nets, while total length from 10.0-20.5 (16.59+1.25) cm. The
biology of indo-pacific mackerel showed that the total length (TL) of the total of 1,650 fishs ranged 11.623.0 (17.16±0.76) cm. There were 515 males with 12.9-22.4 (17.16±07.76) cm in TL and 1,135 females
with 11.6-23.0 (17.29±0.51) cm in TL. The relationship equation between TL and weigth (W) for total
fishs, males and females was W=0.0120TL2.9968, W=0.0182TL2.8428 and W=0.0105TL3.0441, respectively.
The sex ratio of male to female was 1:2.2. The average total length at first maturity (L50) of female
was 16.83 cm. It was also found that the indo-pacific mackerel spawned all year round with peaks in
February, June, July, September and October. The coastal area of Songkhla provice is not spawaning
area of Indo-Pacific mackerel.

Key Words : Indo-Pacific mackerel, Spawnning area, biology, Songkhla, Nakhon Si Thammarat
*Corresponding author; e-mail address: sthanate@gmail.com
1
ศูนย์วิจยั และพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนล่าง (สงขลา) กรมประมง
: 79/1 ถ.วิเชียรชม ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
1
Southern Fisheries Research and Development Center (Songkhla), Department of Fisheries
: 79/1 Wichianchom Rd., Bo-Yang, Muang, Songkhla, 90000
683

สาขาประมง

การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 56

คานา

ปลาทูมีชื่อวิทยาศาสตร์ ว่า Rastrelliger brachysoma (Bleeker, 1851) และชื่ อสามัญว่า Indo-Pacific
mackerel เป็ นทรัพยากรสัตว์น ้าที่มีความสาคัญทางเศรษฐกิจคู่กบั ปลาลัง ซึง่ มีปริ มาณการจับและมูลค่าในแต่ละปี
ค่อนข้ างสูง เช่ น พ.ศ. 2551-2553 มีปริ มาณการจับปลาทูและปลาลังเฉลี่ ย 151.73 เมตริ กตัน มีมูลค่าเฉลี่ ย
4,758.81 ล้ านบาท โดยมีปริ มาณการจับปลาทูเฉลี่ย 118.31 เมตริ กตัน เป็ นปลาทูจากฝั่ งอ่าวไทยเฉลี่ย 86.10
เมตริ กตัน คิดเป็ นร้ อยละ 72.74 ของปริ มาณการจับปลาทูทงั ้ หมด สาหรั บบริ เวณอ่าวไทยตอนล่างในระหว่าง
พ.ศ. 2552 และ 2553 มีปริ มาณการจับปลาทูเฉลี่ย 3.42 เมตริ กตัน (กรมประมง, 2560) คิดเป็ นร้ อยละ 3.90
ของปริ มาณการจับปลาทูจากฝั่ งอ่าวไทย กรมประมงได้ เล็งเห็นความสาคัญของปลาทูและปลาลังจึงได้ ศึกษา
ชีวประวัติด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่องตังแต่
้ พ.ศ. 2500 จนได้ ข้อมูลที่นาไปสูก่ ารออกมาตรการอนุรักษ์ ทรัพยากรสัตว์น ้า
ทางฝั่ งอ่าวไทยบริ เวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร และสุราษฎร์ ธานี โดยกาหนดห้ ามใช้ เครื่ องมื อทาการ
ประมงบางชนิดทาการประมงในฤดูปลาที่มีไข่ วางไข่ และเลี ้ยงตัวในวัยอ่อน ตังแต่
้ วนั ที่ 15 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่
15 พฤษภาคมของทุกปี
สาหรั บพื น้ ที่ บริ เวณอ่าวไทยตอนล่างซึ่งเป็ นรอยต่อจากพื น้ ที่ มาตรการปิ ดอ่าวตัง้ แต่หลังเกาะสมุย ถึง
ชายแดนจังหวัดนราธิวาส พบว่ามีการแพร่ กระจายของปลาทูและปลาลังอยู่ทวั่ ไป จากการศึกษาของ ธเนศ และ
คณะ (2549) เมื่อ พ.ศ. 2547-2548 พบว่าปลาทูบริ เวณอ่าวไทยตอนล่างมีขนาดแรกเริ่ มสืบพันธุ์ของปลาทูเพศผู้
และเพศเมีย เท่ากับ 16.02 และ 16.84 เซนติเมตร ตามลาดับ ปลาทูเพศเมียสามารถไข่ได้ ตลอดปี แต่สูงในช่วง
เดือนธันวาคมถึงกุมภาพันธ์ และพฤษภาคมถึงสิงหาคม แต่ไม่มีรายงานแหล่งวางไข่ในพื น้ ที่ ต่างๆ ซึ่งข้ อมูล
ดังกล่าวจะนาไปสูก่ ารประเมินสภาวะทรัพยากรปลาทูบริ เวณอ่าวไทยตอนล่าง และจะนาไปสูม่ าตรการปิ ดอ่าวใน
พื ้นที่บริ เวณอ่าวไทยตอนล่างต่อไป ในครัง้ นีจ้ ึงศึกษาอัตราการจับและการแพร่ กระจายขนาดความยาว ชีววิทยา
และแหล่งวางไข่ของปลาทูบริ เวณจังหวัดนครศรี ธรรมราชและสงขลาจากเครื่ องมืออวนลอย

อุปกรณ์ และวิธีการ

1. สถานที่เก็บตัวอย่ างและระยะเวลาดาเนินการ รวบรวมตัวอย่างข้ อมูลจากท่าขึ ้นสัตว์น ้าบ้ านปลายทอน อ.สิชล
และบ้ านในถุ้ง อ.ท่าศาลา จ.จังหวัดนครศรี ธรรมราช และบ้ านแคบน อ.สทิงพระ และบ้ านปากบางสะกอม อ.เทพา
จ.สงขลา จากเรื อประมงอวนลอยซึง่ มีพื ้นที่ทาประมงบริ เวณชายฝั่ ง ระหว่างเดือนมกราคมถึงธันวาคม พ.ศ. 2554 (Figure 1)

Figure 1 Sampling sites of Rastrelliger brachysoma and Fishing area from gill nets in the southern Gulf
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2. วิธีรวบรวมข้ อมูล
เก็บรวบรวมข้ อมูลและตัวอย่างปลาทูจากเรื อประมงอวนลอย บริ เวณชายฝั่ งจังหวัดนครศรี ธรรมราชและสงขลา
(ไม่เกิน 12 ไมล์ทะเล ที่ระดับน ้าลึก 4-20 เมตร)
2.1 บันทึกน ้าหนักสัตว์น ้าในเรื อตัวอย่าง
2.2 สุ่มตัวอย่างสัตว์น ้ามาจาแนกชนิด ชัง่ น ้าหนัก วัดความยาว และตัวอย่างปลาทูที่ได้ นามาวัดขนาด
ความยาวรายตัวเพื่อศึกษาการแพร่ กระจายขนาด
2.3 สุ่มตัวอย่างปลาทูจานวน 50 ตัวต่อพื ้นที่ต่อเดือน และสัมภาษณ์ ชาวประมงเกี่ยวกับข้ อมูลแหล่งประมง
ปริ มาณการลงแรงประมง และข้ อมูลอื่นๆ
นาตัวอย่างปลาทูมาวัดความยาวตลอดตัว (total length, TL) ชั่งนา้ หนักตัว (weight, W) หน่วยเป็ นกรัม
ผ่าเปิ ดช่องท้ องแยกเพศผู้และเพศเมีย ศึกษาระยะการพัฒนาของถุงนา้ เชือ้ และรั งไข่ของปลา โดยแบ่งเป็ น 5
ระยะ ตามวิธีของ Kesteven (1960) และให้ ร ะยะที่ 1-2 เป็ นระยะที่ ป ลาไม่สมบูรณ์ เพศ (pre-mature หรื อ
immature) และให้ ระยะที่ 3-5 เป็ นระยะที่ปลาสมบูรณ์เพศ (mature) พร้ อมที่จะวางไข่
3. การวิเคราะห์ ข้อมูล
3.1 นาข้ อมูลที่ได้ จากการสุ่มตัวอย่างในแต่ละเดือนมาวิเคราะห์หาองค์ประกอบชนิด อัตราการจับเฉลี่ย
และการแพร่ กระจายขนาดความยาวของปลาทู
3.2 ความสัมพันธ์ระหว่างความยาวตลอดตัวกับน ้าหนักตัว
3.2.1 นาข้ อมูลความยาวและนา้ หนักตัวของปลาทูไม่แยกเพศ เพศผู้ และเพศเมีย มาหาความสัมพันธ์
ระหว่างความยาวกับนา้ หนักตัว ในรู ปสมการ W=aTLb ใช้ t-test ระดับความเชื่อมัน่ 95% ทดสอบรู ปแบบการ
เติบโต มีสมมุติฐานหลัก คือ ปลาทูมีการเติบโตแบบไอโซเมตริ ก isometric growth (H0 : b = 3)
เปรี ยบเทียบความสัมพันธ์ ระหว่างความยาวกับน ้าหนักตัวระหว่างเพศผู้และเพศเมียว่ามีความแตกต่าง
กัน หรื อ ไม่ โดยเปรี ย บเที ย บค่ า b ของเพศผู้ กับ เพศเมี ย ในรู ป ผลต่ า ง (Zar, 1996) ซึ่ง มี ส มมุติ ฐ านหลัก คื อ
ความสัมพันธ์ระหว่างความยาวกับน ้าหนักตัวระหว่างเพศไม่มีความแตกต่างกัน (H0 : b1 = b2) ตัวทดสอบสถิตินี ้
หาได้ จาก t=(b1-b2)/S(b1-b2) เมื่อ b1, b2 คือ ค่า ยกก าลัง จากความสัมพัน ธ์ ร ะหว่างความยาวกับ น ้าหนัก ตัว
และ S(b1-b2) คือ ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของผลต่างระหว่าง b1 กับ b2
3.2.2 คานวณความยาวเฉลี่ยของปลาทูแต่ละเพศ และใช้ t-test ระดับความเชื่อมัน่ 95% เปรี ยบเทียบ
ความยาวเฉลี่ยระหว่างเพศผู้และเพศเมีย (Zar, 1996) โดยตังสมมุ
้ ติฐานว่าความยาวเฉลี่ยระหว่างเพศไม่แตกต่างกัน
(H0 : X  X )
3.3 อัตราส่วนเพศผู้ต่อเพศเมีย นาข้ อมูล ปลาทูแบบแยกเพศในรอบปี มาหาอัตราส่วนเพศ (SR) ตาม
สมการ SR = Nf/Nm เมื่อ Nf คือ ปลาทูเมียทัง้ หมด และ Nm คือ ปลาเพศผู้ทงั ้ หมด ทดสอบทางสถิติด้วยไควสแควร์
(chi–square test, χ ) ระดับความเชื่อมัน่ 95% (Zar, 1996) มีสมมติฐานว่า อัตราส่วนเพศผู้ตอ่ เพศเมียเท่ากับ 1:1
3.4 ขนาดแรกเริ่ มสืบพันธุ์ หาค่าสัดส่วนความสมบูรณ์ เพศ (P) ของปลาทูเพศเมียในแต่ละอันตรภาคชัน้
ของความยาว น าค่า P มาปรั บ ค่าตาม Bakhayokho (1983) และหาขนาดแรกเริ่ มสื บ พัน ธุ์ (L50) จากการ
ประมาณสัดส่วนตามสมการ L50 = L1 +{((0.5-P1)x(L2-L1X))/(P2-P1)} โดย P1 คือ P ลาดับแรกที่มีค่าใกล้ หรื อ
เท่ากับ 0.5, P2 คือ P ลาดับแรกที่คา่ มากกว่า 0.5, L1 คือ ขนาดความยาวที่ P1 และ L2 คือ ขนาดความยาวที่ P2
3.5 แหล่งและฤดูวางไข่ นาข้ อมูลจานวนปลาทูเพศเมีย มาคานวณร้ อยละความสมบูรณ์ เพศ (%Mature)
ในแต่ละเดือน ด้ วยสมการ %Mature =(Fmf/Ftf)x100 เมื่อ Fmf คือ จานวนปลาทูเพศเมียระยะสมบูรณ์ เพศ, Ftf คือ
จานวนปลาทูเพศเมียทังหมด
้
เดือนใดมีคา่ ร้ อยละความสมบูรณ์เพศสูง เดือนนันเป็
้ นช่วงวางไข่
สาหรับแหล่งวางไข่พิจารณาจากแหล่งทาประมงเรื อประมงอวนลอย หากบริ เวณใดพบว่าปลาทูเพศเมียมี
ค่าร้ อยละความสมบูรณ์เพศสูง แสดงว่าบริ เวณนันเป็
้ นแหล่งวางไข่
1

2

2

ผลและวิจารณ์ ผลการทดลอง

1. อัตราการจับ และการแพร่ กระจายขนาดความยาวของปลาทู จากอวนลอย
1.1 อัตราการจับปลาทู พบว่าเรื ออวนลอยมีอตั ราการจับ (CPUE) เฉลี่ย 2.828 กิโลกรัม/ความยาวอวน
100 เมตร ประกอบด้ วยกลุ่มปลาผิวนา้ ปลาหน้ าดิน ปลาเป็ ด ปู กุ้ง สัตว์นา้ อื่นๆ และหมึก-หอย ร้ อยละ 74.53,
18.93, 4.12, 1.24, 0.84, 0.28 และ 0.06 ของน ้าหนัก ปลาทูมีอตั ราการจับตลอดปี เฉลี่ย 1.029 กิโลกรัม/ความยาว
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อวน 100 เมตร คิดเป็ นร้ อยละ 36.38 โดยจับได้ สงู สุดในเดือน มิ.ย. 2554 เท่ากับ 2.341 กิโลกรัม/ความยาวอวน 100
เมตร และต่าสุดในเดือน ธ.ค. 2554 เท่ากับ 0.366 กิโลกรัม/ความยาวอวน 100 เมตร (Table 1)
อัตราการจับที่ได้ มีค่าน้ อยกว่าผลการศึกษาของ สุวรรณทนา และ คณะ (2560) ซึง่ ศึกษาจากอวนลอย
บริ เวณบ้ านในถุ้ง อ.ท่าศาลา จ.นครศรี ธรรมราช เมื่อ พ.ศ. 2552 พบมี อตั ราการจับเฉลี่ย 3.055 กิโลกรัม/ความ
ยาวอวน 100 เมตร กลุม่ ปลาผิวน ้าจับได้ มากสุดคิดเป็ นร้ อยละ 81.14 และมีปลาทูเป็ นองค์ประกอบร้ อยละ 68.59
ขณะที่การศึกษาครัง้ นี ้มีกลุม่ ปลาผิวน ้าเป็ นองค์ประกอบมากสุด ร้ อยละ 74.53 มีปลาทูและปลาลัง ร้ อยละ 36.38
และ 20.98 ของน ้าหนักสัตว์น ้าทังหมด
้
ตามลาดับ
Table 1 Catch per uinit effort (CPUE, kg/100 meter of nets) and composition (% by weight) of aquatic
animals from gill nets in the southern Gulf of Thailand, 2011.

1.2 การแพร่ กระจายขนาดความยาวของปลาทู มีความยาวตลอดตัว (TL) 10.0-20.5 (16.59+1.25)
เซนติเมตร โดยมีความยาวเฉลี่ยสูงสุดในเดือน ต.ค. 2554 เท่ากับ 13.5-20.5 (17.60+0.90) เซนติเมตร และ
ต่าสุดอยู่ในเดือน ธ.ค. 2554 เท่ากับ 11.5-19.0 (14.74+1.44) เซนติเมตร Figure 2
ช่ วงความยาวใกล้ เคีย งกับ สุวรรณทนา และคณะ (2560) ที่ พ บว่าปลาทูมีช่ วงความยาว 7.5-19.5
(14.13+1.56) เซนติเมตร ขณะที่ ความยาวเฉลี่ยมีค่ามากกว่า นอกจากนี ค้ ่าความยาวเฉลี่ยมีค่าใกล้ เคียงกับ
ขนาดแรกสืบพันธุ์ในการศึกษาครัง้ นี ้ (16.83 เซนติเมตร) และของ ธเนศ และ คณะ (2549) ที่พบว่าบริ เวณอ่าวไทย
ตอนล่าง เมื่อ พ.ศ. 2547-2548 ปลาทูเพศเมียมีขนาดแรกเริ่ มสืบพันธุ์ เท่ากับ 16.84 เซนติเมตร

total length (cm)
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Figure 2 Size distribution of Rastrelliger brachysoma form gill nets in the southern Gulf of Thailand,
2011
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2. ชีววิทยาของปลาทู
2.1 ความสัมพันธ์ ระหว่ างความยาวตลอดตัว (TL) กับนา้ หนักตัว (W) จากตัวอย่างปลาทู 1,650 ตัว มี
ความยาว 11.6-23.0 (17.25±1.31) เซนติเมตร น ้าหนักตัว 17.5-150.0 (66.24±14.90) กรัม แยกเป็ นเพศผู้ 515 ตัว
ความยาว 12.9-22.4 (17.16±0.76) เซนติเมตร น ้าหนักตัว 20.2-141.6 (59.94±2.64) กรัม และเพศเมีย 1,135 ตัว
ความยาว 11.6-23.0 (17.29±0.51) เซนติ เมตร น า้ หนั ก ตัว 17.5-15.0 (63.06±1.87) กรั ม ปลาทู มี ส มการ
ความสัมพันธ์ ระหว่าง ความยาวกับนา้ หนักตัว ของปลาไม่แยกเพศ เพศผู้ และเพศเมีย ดังนี ้ W=0.0120TL2.9968
W=0.0182TL2.8428 และ W=0.0105TL3.0441 (Figure 3)
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Figure 3 The length-weigth relationg ship of total, male and female of Rastrelliger brachysoma
in the southern Gulf of Thailand, 2011
เมื่อ นาค่า b มาทดสอบรู ป แบบการเติบ โตที่ ร ะดับ ความเชื่ อ มั่น 95% พบว่า ปลาทูไ ม่แ ยกเพศและ
เพศเมียมีการเติบโตแบบไอโซเมตริ ก หมายถึงการเติบโตทุกส่วนของร่ างกายเป็ นสัดส่วนกันโดยตรง ขณะที่
เพศผู้มีการเติบโตแบบอัลโลเมตริ ก
ผลวิเคราะห์ สมการความสัมพันธ์ ระหว่างความยาวกับนา้ หนักตัวระหว่างเพศ พบมีความแตกต่างกัน
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (P<0.05) เมื่อพิจารณาขนาดความยาวเฉลี่ยพบว่าไม่มีความแตกต่างกัน (P>0.05)
ค่า a และ b ที่ได้ แตกต่างกับ ธเนศ และ คณะ (2549) และ ทัศพล และ คณะ (2550) ซึง่ ธเนศ และ คณะ
(2549) พบว่าปลาทูมีความยาว 13.5-24.5 (18.1+0.04) มีค่า a ของปลาไม่แยกเพศ เพศผู้และเพศเมีย เท่ากับ
0.0260, 0.0394 และ 0.0189 ตามลาดับ ค่า b เท่ากับ 2.739, 3.5948 และ 2.8480 ตามลาดับ และ ทัศพล และ
คณะ (2550) พบว่าบริ เวณอ่าวไทย เมื่อ พ.ศ. 2546-2548 ปลาทูมีความยาว 11.10-23.30 เซนติเมตร มีค่า a
ของปลาไม่แยกเพศ เพศผู้ และเพศเมีย เท่ากับ 0.0074 ค่า b เท่ากับ 3.1670, 3.1714 และ 3.1682 ตามลาดับ
จะเห็ น ว่าค่า a และ b ของแต่ล ะการศึก ษาจะแตกต่ างกัน ขึน้ อยู่ปี ที่ ศึก ษา และการรวบรวมตัว อย่ า ง เช่ น
การศึกษาครั ง้ นีร้ วบรวมตัวอย่างจากอวนลอย ขณะที่ ธเนศ และ คณะ (2549) และ ทัศพล และ คณะ (2550)
รวบรวมตัวอย่างจากเครื่ องมืออวนลอย อวนลากคู่ และอวนล้ อม นอกจากนี ้ ธนิษฐา (2543) รายงานว่าค่า a
และ b จะแตกต่างกันไป ในสัตว์น ้าแต่ละชนิด ต่างกลุ่มประชากร หรื อแม้ แต่เป็ นสัตว์น ้าชนิดเดียวกัน และกลุ่ม
ประชากรเดียวกัน ก็อาจมีความแตกต่างกันได้ ขึ ้นอยู่กบั ปั จจัยต่างๆ โดยปั จจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของ
ค่ า a ได้ แ ก่ เพศ ฤดูก าล และระยะการเจริ ญ พัน ธุ์ ในขณะที่ ก ารเปลี่ ย นแปลงของค่ า b จะขึ น้ อยู่ กับ การ
เปลี่ยนแปลงรู ปร่ างของสัตว์น ้า
2.2 อั ตราส่ ว นเพศผู้ ต่อเพศเมี ย มีค่าเท่ากับ 1:2.2 เมื่อทดสอบทางสถิ ติด้วยวิธีไ ควสแควร์ ไ ด้ ค่า
232.97 ซึ่งมากกว่าค่าจากตารางมาตรฐาน ( χ 0.05,11 = 4.57) แสดงว่ามีความแตกต่างอย่างมีนัย สาคัญ
(P < 0.05) กล่าวคือ อัตราส่วนเพศผู้ต่อเพศเมียโดยรวมไม่เท่ากับ 1:1 เช่นเดียวกับ ธเนศ และ คณะ (2549)
พบว่าปลาทูมีอตั ราส่วนเพศโดยรวมไม่เท่ากับ 1:1 และมีคา่ เท่ากับ 1:1.25
2.3 ขนาดแรกเริ่ มสืบพันธุ์ ปลาทูเพศเมีย จานวน 1,135 ตัว อยู่ในระยะสมบูรณ์ เพศ 620 ตัว ความ
ยาว 15.7-23.0 (17.86+1.01) เซนติเมตร มีคา่ สัดส่วนความสมบูรณ์เพศตามความยาว ตาม Figure 4 และขนาด
ความยาวแรกเริ่ มสืบพันธุ์ที่ร้อยละ 50 เท่ากับ 16.83 เซนติเมตร มีขนาดใกล้ เคียง ธเนศ และ คณะ (2549) ที่
พบว่ามีขนาดแรกเริ่ มสืบพันธุ์ 16.84 เซนติเมตร แต่มมี ีขนาดเล็กกว่ารายงานของอุรพันธ์ (2508) และ จินดา และ
ไพโรจน์ (2546) ซึง่ อุรุพนั ธ์ (2508) พบว่าบริ เวณอ่าวไทยฝั่ งตะวันตกตังแต่
้ จงั หวัดประจวบคีรีขนั ธ์ ถึงสุราษฎร์ ธานี
2
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และบริ เวณอ่าวไทยฝั่ งตะวันออกถึงรอยต่อของประเทศกัมพูชา ปลาทูมีขนาดแรกเริ่ มสืบพันธุที่ความยาวเท่ากับ
17.5 เซนติเมตร จินดา และ ไพโรจน์ (2546) รายงานว่าบริ เวณน่านน ้าประจวบคีรีขั นธ์ ถึงสุราษฎร์ ธานี ปลาทู
เพศเมียมีขนาดแรกเริ่ มสืบพันธุ์ ที่ความยาว 17.14 เซนติเมตร
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Figure 4 Size at first maturity of female Rastrelliger Figure 5 Percentage of maturity stage of female
Rastrelliger brachysoma in the southern
brachysoma in the southern Gulf of
Gulf of Thailand, 2011
Thailand, 2011
2.4 ฤดูวางไข่ ปลาทูเพศเมียวางไข่ได้ ตลอดปี เนื่องจากมีขนการเจริ
ั้
ญของรังไข่อยู่ในระยะเจริ ญพันธุ์
ทุกเดือน โดยมีค่าสูงในเดือน ก.พ. มิ.ย. ก.ค. ก.ย. และ ต.ค. (Figure 5) เช่นเดียวกับ ธเนศ และ คณะ (2549)
และ ทัศพล และ คณะ (2550) พบว่าปลาทูสามารถวางไข่ได้ ตลอดปี ขณะที่ช่วงวางไข่มากจะแตกต่างกัน แต่มี
ช่วงเดือนที่สอดคล้ องกัน และเหลื่อมล ้ากัน โดย ธเนศ และ คณะ (2549) พบมีช่วงวางไข่มาก 2 ช่วง คือ ธ.ค.-ก.พ.
และ พ.ค.-ส.ค. ทัศพล และ คณะ (2550) พบปลาทูวางไข่มาก 2 ช่วง คือ ก.พ.-พ.ค. และ ก.ค.-ต.ค. สาเหตุที่ปลา
สามารถวางไข่ได้ ตลอดปี หรื อเกือบตลอดปี เนื่องจากพ่อแม่พันธุ์ปลาทูมีการวางไข่แบบ multi spawning คือ มี
การทยอยวางไข่เป็ นระยะๆ (ทัศพล และ คณะ, 2550) หรื อ อาจมีปลาหลายรุ่ นเข้ ามาบริ เวณดังกล่าว (วิชยั
และ คณะ, 2508; ชูจิต, 2522) ซึง่ เป็ นลักษณะปกติของสัตว์ น ้าในเขตร้ อนที่สามารถวางไข่ได้ ตลอดปี หรื อเกือบ
ตลอดปี แต่จะมีการวางไข่มากที่สดุ อยู่ในบางเดือนของรอบปี แตกต่างกันไปในสัตว์น ้าแต่ละชนิดหรื อแม้ แต่สตั ว์น ้า
ชนิ ดเดียวกัน แต่ต่างแหล่งที่ อยู่อาศัยก็อาจมีการวางไข่มากที่ สุดหรื อฤดูวางไข่ที่ต่างกันด้ วย (ธนิ ษฐา,2543;
ไพเราะ และ ทัศพล, 2544)
3. แหล่ งวางไข่ ปลาทูจากเรื ออวนลอย จาก Table 2 ข้ อมูลร้ อยละความสมบูรณ์เพศของปลาทูเพศเมียในเขตจังหวัด
สงขลา พบว่ามีค่าสูงในเดือน มี.ค. มิ.ย. ก.ค. และ ก.ย. 2554 มีค่าร้ อยละ 63.64, 68.75, 53.85 และ 64.29 ตามลาดับ
ซึง่ มีคา่ น้ อย ปลายังไม่พร้ อมจะวางไข่ สาหรับบริ เวณจังหวัดนครศรี ธรรมราช ปลาทูเพศเมียมีร้อยละความสมบูรณ์สงู ใน
เดือน ก.พ. ก.ค. ก.ย. และ ต.ค. 2554 ซึง่ มีคา่ ร้ อยละ 81.51, 78.16, 75.56 และ 88.10 ตามลาดับ ซึง่ มีคา่ สูงและ
ปลาเพศเมียน่าจะพร้ อมจะวางไข่
จากการศึกษาของ นิรชา และ คณะ (2557) พบว่าบริ เวณอ่าวไทยตอนล่าง พ.ศ. 2554-2555 มีปลาวัยอ่อน
สกุลทู-ลังชุกชุมมากบริ เวณห่างฝั่ ง 30-60 ไมล์ทะเล ของ อ.ปากพนัง และ อ. หัวไทร จ.นครศรี ธรรมราช อ.ระโนด และ
อ.สทิ ง้ พระ จ.สงขลา ซึ่งมีปริ มาณ 45.86-136.73 ตัว/นา้ ทะเล 1,000 ลูกบาศก์ เมตร แต่ความชุกชุมและการ
แพร่ กระจายค่อนข้ างน้ อยเมื่อเปรี ยบเทียบกับแหล่งวางไข่ปลาทูที่สาคัญ คือ จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ ชุมพร และ
สุราษฎร์ ธานี
จากข้ อมูลที่มีอนุมานได้ ว่าบริ เวณชายฝั่ งจังหวัดสงขลาน่าจะไม่ได้ เป็ นแหล่งวางไข่ของปลาทู เนื่องจาก
ไม่พบลูกปลาทู-ลังในบริ เวณชายฝั่ ง และไม่พบปลาทูเพศเมียสมบูรณ์ เพศที่พร้ อมจะวางไข่ แต่ห่างฝั่ งออกไปน่าจะ
เป็ นแหล่งวางไข่ ขณะที่ชายฝั่ งบริ เวณ อ.สิชล และ อ.ท่าศาลา จ.นครศรี ธรรมราช น่าจะเป็ นแหล่งวางไข่ของปลาทู
เพศเมีย เนื่องจาก นิรชา และคณะ (2557) พบลูกปลาทู -ลังวัยอ่อน ในสถานีสารวจที่ 243 ซึง่ อยู่บริ เวณ อ.สิชล
และ อ.ท่าศาลา จ.นครศรี ธรรมราช และการศึกษาครัง้ นี ้พบปลาทูเพศเมียสมบูรณ์ เพศที่พร้ อมจะวางไข่
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Table 2 Percentage of maturity stage (%mature) of female Rastrelliger brachysoma from gill net
in the Nakhon Si Thammarat and Songkhla province, 2011.
Nakhon Si Thammarat
month
No. (ind.)
%mature
male female of female
Jan
23
88
48.86
Feb
15
119
81.51
Mar
58
84
42.86
Apr
34
98
42.86
May
52
87
45.98
Jun
43
100
54.00
Jul
44
87
78.16
Aug
Sep
36
90
75.56
Oct
16
42
88.10
Nov
Dec
9
52
46.15

Songkhla
No. (ind.)
%mature
male female of female
31
85
32.94
32
44
63.64
11
16
68.75
10
13
53.85
34
33
12.12
22
42
64.29
23
37
13.51
22
18
5.56
-

การศึกษาครั ง้ นี ก้ ล่าวได้ ว่าปลาทูบริ เวณจังหวัดสงขลามีแหล่งวางไข่บริ เวณห่างฝั่ ง และปลาทูบริ เวณ
จังหวัดนครศรี ธรรมราชมีแหล่งวางไข่บริ เวณชายฝั่ ง ซึง่ เป็ นข้ อมูลพื ้นฐานสาหรับการศึกษาด้ านอื่นๆ และประเด็น
คาถามซึง่ ควรจะมีการศึกษาในอนาคต คือ ปลาทูที่มีอยู่บริ เวณนี ้มาจากไหน 1) เคลื่อนย้ ายจากแหล่งวางไข่ของ
ปลาทูที่สาคัญคือ จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ ชุมพร และ สุราษฎร์ ธานี 2) อพยพมาจากประเทศมาเลเซีย หรื อ 3)
เป็ นปลาทูที่มีอยู่ในบริ เวณนี ้แต่เป็ นกลุ่มที่มีน้อย หรื อเป็ นไปได้ ทงั ้ 3 ข้ อ และมีวงจรชีวิตอย่างไร เมื่อได้ ข้อมูล ที่
ชัดเจนจะนาไปสู่การประเมินสภาวะทรั พยากรปลาทูบริ เวณอ่าวไทยตอนล่าง และจะนาไปสู่ การบริ หารจัดการ
ทรัพยากรปลาทูบริ เวณอ่าวไทยตอนล่างให้ มีความยัง่ ยืนต่อไป

สรุป

1. อัตราการจับ และการแพร่ กระจายขนาดความยาวของปลาทู จากอวนลอย
1.1 อัตราการจับปลาทู มีอตั ราการจับตลอดปี เฉลี่ย 1.029 กิโลกรัม/ความยาวอวน 100 เมตร คิดเป็ นร้ อยละ
36.38 ของนา้ หนักสัตว์น ้าทัง้ หมด โดยจับได้ สูงสุดในเดือน มิ.ย. 2554 เท่ากับ 2.341 กิโลกรั ม/ความยาวอวน 100
เมตร และต่าสุดในเดือน ธ.ค. 2554 เท่ากับ 0.366 กิโลกรัม/ความยาวอวน 100 เมตร
1.2 การแพร่ กระจายขนาดความยาวของปลาทู มีความยาวตลอดตัว (TL) 10.0-20.5 (16.59+1.25)
เซนติเมตร โดยมีความยาวเฉลี่ยสูงสุดในเดือน ต.ค. 2554 เท่ากับ 13.5-20.5 (17.60+0.90) เซนติเมตร และ
ต่าสุดอยู่ในเดือน ธ.ค. 2554 เท่ากับ 11.5-19.0 (14.74+1.44) เซนติเมตร
2. ชีววิทยาของปลาทู
2.1 ความสัมพันธ์ ระหว่ างความยาวตลอดตัว (TL) กับนา้ หนั กตัว (W) ของปลาทูไม่แยกเพศ เพศผู้
และเพศเมีย ดังนี ้ W=0.0120TL2.9968 W=0.0182TL2.8428 และ W=0.105TL3.0441
2.2 อัตราส่ วนเพศผู้ต่อเพศเมีย มีคา่ เท่ากับ 1:2.2
2.3 ขนาดแรกเริ่ มสืบพันธุ์ ปลาทูเพศเมียมีขนาดความยาวแรกเริ่ มสืบพันธุ์ที่ร้อยละ 50 เท่ากับ 16.83
เซนติเมตร
2.4 ฤดูวางไข่ ปลาทูเพศเมียวางไข่ได้ ตลอดปี เนื่องจากมีขนการเจริ
ั้
ญของรังไข่อยู่ในระยะเจริ ญพันธุ์
ทุกเดือน โดยมีคา่ สูงในเดือน ก.พ. มิ.ย. ก.ค. ก.ย. และ ต.ค.
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ความหลากหลายแฮพโพลไทป์ของม้ านา้ หนามในน่ านนา้ ไทย
Haplotype Diversity of Hedgehog Seahorse (Hippocampus spinosissimus) in Thai waters
ชลินทร วิลัยศร1* วิวฒ
ั นันท์ บุญยัง2 และอัครพงษ์ สวัสดิพงษ์ 1
Chalintorn Wilaisorn1*, Wiwattanan Boonyong2 and Akarapong Swatdipong1

บทคัดย่ อ
ม้ าน ้าเป็ นสัตว์ทะเลที่มีมลู ค่าทางเศรษฐกิจสูง โดยประเทศไทยเป็ นประเทศผู้ส่งออกม้ าน ้ารายใหญ่ของ
โลกจนกระทั่งระงับ การส่งออกในปี พ.ศ. 2559 ซึ่งม้ าน า้ หนาม (Hippocampus spinosissimus) เป็ นหนึ่งใน
ม้ าน ้าที่เคยถูกส่งออกในปริ มาณมาก และการอนุรักษ์ ประชากรม้ าน ้าในธรรมชาติเป็ นสิ่งที่หลายประเทศให้ ความ
สนใจ การศึกษาครั ง้ นี เ้ ป็ นการวิเคราะห์ ข้อมูลล าดับ นิ วคลี โอไทด์ ของยี น Cytochrome c oxidase subunit I
(COX1) ในไมโทคอนเดรี ยของม้ านา้ หนาม จากทัง้ ฝั่ งอ่าวไทยและอันดามัน โดยพบว่าม้ านา้ หนามจากฝั่ งอ่าว
ไทยและอันดามันมีความแตกต่างกันทางพันธุกรรมอย่างมีนยั สาคัญ และความผันแปรทางพันธุกรรมส่วนใหญ่
ของม้ านา้ ชนิ ดนี อ้ ยู่ภายในระดับ ประชากร อีกทัง้ พบการจัดแฮพโพลไทป์ของยีน COX1 ออกเป็ นสามกลุ่มซึ่ง
สัมพันธ์ กับพืน้ ที่ อาศัยของม้ านา้ หนาม ข้ อมูลเหล่านีส้ ามารถนาไปใช้ ประโยชน์ ในการจัดการทรั พยากรม้ านา้
หนามในธรรมชาติเพื่อการอนุรักษ์ ความหลากหลาย และนาไปสูก่ ารฟื น้ ฟูประชากรม้ าน ้าหนามในประเทศไทย

ABSTRACT
Seahorse is a group of marine fishes which has high economic value. Thailand used to be the
world-class seahorse exporter until the export has been suspended since 2016. The hedgehog
seahorse (Hippocampus spinosissimus) is one among most traded species and the conservation of
wild seahorse populations is the great international concern. In this study, the nucleotide sequence of
mitochondrial Cytochrome c oxidase subunit I gene (COX1) of hedgehog seahorse from both The
Gulf of Thailand (GoT) and Andaman Sea was analyzed. It was found that the hedgehog seahorse
from the GoT and Andaman Sea was significantly genetically different. The major genetic variation of
this seahorse is in population level. The COX1 haplotypes were clustered to three clades
corresponding to habitats. This information can be used for the management of wild seahorse aiming
to conserve the genetic variation and to restore the seahorse populations in Thailand.
Keywords: Hedgehog seahorse, Population differentiation, COX1, The Andaman Sea, The Gulf of Thailand
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คานา
ม้ าน ้าเป็ นกลุม่ ปลาทะเลกระดูกแข็งในสกุล Hippocampus ซึง่ มีมลู ค่าทางเศรษฐกิจสูง และจัดเป็ นสัตว์
น ้าพลอยจับ (bycatch) ซึง่ มักจะติดอวน หรื อเครื่ องมือทาประมงชนิดอื่นขึน้ มาด้ วยความไม่ตงใจ
ั ้ แต่เนื่องจาก
ความเชื่อเรื่ องสรรพคุณทางยาของประชาชนในบางพืน้ ที่ ซึ่งเชื่อว่าการบริ โภคม้ านา้ จะเพิ่มพลังหยิน และช่วย
ปรับสมดุลสุขภาพตามแนวคิดของหยินหยาง (Fung and Luk, 2012) อีกทังยั
้ งมีบันทึกถึง การใช้ ม้านา้ ในตารา
แพทย์แผนจีน จึงเป็ นเหตุให้ สตั ว์นา้ พลอยจับอย่างม้ านา้ ที่เคยถูกปล่อยคืนลงทะเล ถูกรวบรวมมาใช้ ประโยชน์
เพื่ อเป็ นส่วนผสมของยาจีน นอกจากนีม้ ้ านา้ ยังถูกบุกรุ กถิ่ นอาศัยเนื่ องจากอวนที่ ใช้ ในการทาประมงแบบผิ ด
กฎหมาย ซึ่งส่งผลให้ แหล่งอาศัยของม้ านา้ ถูกทาลายไปด้ วย จากผลกระทบเหล่านี ส้ ่งผลให้ ประชากรม้ านา้ ใน
ธรรมชาติ มี จ านวนลดลง (Zhang et al., 2017) ในปี พ.ศ. 2545 อนุ สัญ ญาว่า ด้ วยการค้ าระหว่างประเทศ
(CITES) จึงได้ จดั ให้ ม้าน ้าทุกชนิดอยู่ภายใต้ การคุ้มครองในบัญชีที่ 2 (Lourie et al., 2004) เพื่อควบคุมปริ มาณ
การค้ าม้ าน ้า และป้องกันผลกระทบต่อประชากรม้ าน ้าในธรรมชาติ ซึง่ ที่ผ่านมานันม้
้ าน ้าตากแห้ งจะถูกบริ โภคใน
ประเทศจีน ฮ่องกง และไต้ หวันเป็ นส่วนใหญ่ (Vincent et al., 2011) โดยกว่าร้ อยละ 88 มีต้นทางส่งออกมาจาก
ประเทศไทย (Loh et al., 2016) และตังแต่
้ ปี พ.ศ. 2547 จนถึงปี พ.ศ. 2558 ประเทศไทยได้ มีการส่งออกม้ านา้
ตากแห้ งกว่า 142 เมตตริ กตัน (CITES, 2017) และในปี พ.ศ. 2559 ประเทศไทยได้ ระงับการส่งออกม้ านา้ เพื่ อ
เป็ นการอนุรักษ์ ม้าน ้าในประเทศ
ในประเทศไทยมี ร ายงานการพบม้ า น า้ ทั ง้ หมด 7 ชนิ ด (Lourie et al., 2004) คื อ ม้ า น า้ หนาม (H.
spinosissimus), ม้ านา้ ดา (H. kuda), ม้ านา้ ยักษ์ (H. kelloggi), ม้ านา้ สามจุด (H. trimaculatus), ม้ านา้ แคระ
(H. mohnikei), ม้ านา้ ลายหางเสือ (H. comes) และม้ านา้ หนามขอ (H. histrix) โดย 4 ชนิดแรกเป็ นชนิดที่ พบ
มากในการค้ าในหลายประเทศ และมีสดั ส่วนมากกว่าร้ อยละ 80 ของปริ มาณการส่งออกม้ าน ้าทังหมด
้
(Foster,
2016) ในประเทศไทยพบว่าม้ าน ้าทัง้ 4 ชนิดนี ้มีการกระจายตัวเป็ นบริ เวณกว้ าง โดยพบทังในฝั
้ ่ งอันดามัน และฝั่ ง
อ่ า วไทย ส่ ว นม้ าน า้ 3 ชนิ ด หลัง พบได้ น้ อยในธรรมชาติ โดยม้ า น า้ เหล่ า นี ถ้ ู ก จั ด อยู่ ใ นสถานะถู ก คุ ก คาม
(vulnerable) ในบัญชีของสหภาพนานาชาติเพื่อการอนุรักษ์ (IUCN, 2017) ยกเว้ นม้ านา้ แคระซึ่งยังไม่มีข้อมูล
การศึกษา ปั จจุบันการอนุรักษ์ ประชากรม้ านา้ ในธรรมชาติเป็ นสิ่งที่หลายประเทศให้ ความสนใจ อย่างไรก็ตาม
ข้ อ มูล การศึก ษาความหลากหลายทางพัน ธุ ก รรมซึ่งเป็ นข้ อมูล พื น้ ฐานที่ ส าคัญ ในกระบวนการอนุรัก ษ์ ข อง
ประชากรม้ าน ้าในประเทศไทยนันยั
้ งมีอยู่น้อย โดยมีการศึกษาเพียงชนิดเดียวคือม้ าน ้าดาในอ่าวไทย ซึง่ พบว่ามี
จานวน 7 แฮพโพลไทป์ จากบริ เวณ control region บนไมโทคอนเดรี ย (Panithanarak et al., 2010)
การศึกษาครั ง้ นีม้ ีขึน้ เพื่ อสารวจการแพร่ กระจาย และตรวจสอบความหลากหลายทางพันธุกรรมของ
ม้ าน ้าหนาม (H. spinosissimus) ซึ่งพบแพร่ กระจายในน่านนา้ ไทย ทังฝั
้ ่ งอันดามัน และอ่าวไทย โดยการศึกษา
ความหลากหลายแฮพโพลไทป์ ซึง่ จะแสดงให้ เห็นถึงความเหมือนและความแตกต่างกันระหว่างม้ าน ้าหนามในแต่
ละแหล่ง ซึง่ ข้ อมูลนี ้สามารถนาไปใช้ ในด้ านการจัดการทรัพยากรม้ าน ้าหนามในธรรมชาติเพื่อการอนุรักษ์

อุปกรณ์ และวิธีการ
การเก็บตัวอย่ าง และการสกัดดีเอ็นเอ
รวบรวมตัวอย่างม้ าน ้าหนาม ทัง้ ที่เป็ นตัวอย่างแห้ ง และตัวอย่างสด (เก็บรักษาตัวอย่างในแอลกอฮอล์
95%) จากทะเลฝั่ งอ่าวไทย และทะเลอันดามัน จานวน 9 จังหวัด รวมเป็ นม้ าน ้าทังหมด
้
65 ตัวอย่าง ตังแต่
้ เดือน
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สิ ง หาคม พ.ศ. 2556 ถึ งเดื อ นตุล าคม พ.ศ. 2558 (Table 1) น าเนื อ้ เยื่ อ ส่ว นหางของม้ าน า้ ที่ ตัดเป็ นชิ น้ เล็ ก
น ้าหนักประมาณ 25 มิลลิกรัม มาสกัดดีเอ็นเอด้ วยชุดน ้ายาสกัดดีเอ็นเอสาเร็ จรู ปสาหรับเนื ้อเยื่อสัตว์ (Favorgen
Biotech Corp., Taiwan) จากนัน้ ตรวจสอบคุณภาพและปริ มาณของดีเอ็นเอที่ได้ ด้วยการทา 1% agarose gel
electrophoresis ในบัฟเฟอร์ ชนิด TAE วัดความเข้ มข้ นของดีเอ็นเอด้ วยเครื่ อง nanodrop spectrophotometer
(Thermo Fisher Scientific Inc., US)
Table 1 Sampling locations.
Number of individual
Geographic Coordinates
Sampling locations
Ranong

5

9°40' N 98°27' E

Phuket

6

7°52' N 98°30' E

Krabi

1

7°44' N 98°54' E

Trat

6

11°40' N 102°37' E

Rayong

6

12°34' N 101°24' E

Chonburi

18

12°50' N 100°50' E

Phetchaburi

8

13°12' N 100°05' E

Prachuap Khiri Khan

13

12°01' N 100°04' E

Nakhon Si Thammarat

2

9°23' N 100°28' E

การออกแบบไพรเมอร์ ในปฏิกริ ิยาลูกโซ่ พอลิเมอเรส และการหาลาดับนิวคลีโอไทด์ ของยีน COX1
นาข้ อมูลลาดับ นิ วคลี โอไทด์ ของไมโทคอนเดรี ย ในม้ าน า้ หลายชนิ ดจากฐานข้ อมูล GenBank มาท า
alignment แล้ ว ออกแบบ forward และ reverse primer ที่ ต าแหน่ ง ก่ อ นจุ ด เริ่ ม ต้ น ของยี น COX1 และหลัง
จุด สิ น้ สุด ของยี น ประมาณ 200 นิ ว คลี โอไทด์ และเนื่ องจากยี น นี ม้ ี ค วามยาวถึ ง 1,554 นิ ว คลี โอไทด์ จึง ได้
ออกแบบไพรเมอร์ บริ เวณส่วนกลางของยีนเพื่อช่วยในการหาลาดับนิวคลีโอไทด์ที่สมบูรณ์ (Table 2)
Table 2 COX1 primers used in this study
Gene Primer Name Primer Sequence
COX1 HipCOX1_F
5’-CTT-AAG-ATT-TGC-AAT-CTT-ATR-TG-3’
HipCOX1_intF* 5’-CAA-TAY-CAA-ACA-CCA-YTA-TTT-G-3’
HipCOX1_R
5’-GAC-AAA-GCA-GTA-TAA-TAT-TTT-AC-3’
* Internal primer used only for sequencing
นาไพรเมอร์ (forward และ reverse primer) มาใช้ เพิ่มปริ มาณชิ ้นยีน COX1 ในตัวอย่างม้ านา้ ทัง้ หมด
โดยอาศั ย ปฏิ กิ ริ ย าลู ก โซ่ พ อลิ เมอเรส (Polymerase Chain Reaction; PCR) ซึ่ง ในปฏิ กิ ริ ย าปริ ม าตร 50 µl
ประกอบด้ ว ย 50 ng DNA template, 0.625 µM ของ HipCOX1_F และ HipCOX1_R primer, 5 mM MgCl2,
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1.25 U Taq DNA polymerase (Thermo Scientific Inc., US), 1x PCR Buffer และ 0.5 mM dNTP mixture
โดยขันตอนการเพิ
้
่มปริ มาณชิ ้นส่วนดีเอ็นเอประกอบด้ วย predenaturation ที่ 94 oC นาน 3 นาที จากนันท
้ าซ ้า
39 รอบดังนี ้ ในขันตอน
้
denaturation ที่ 94 oC นาน 30 วินาที, ขันตอน
้
annealing ที่ 55oC นาน 40 วินาที และ
ขันตอน
้
extension ที่ 72 oC นาน 2 นาที จากนันท
้ าขันตอน
้
final extension ที่ 72 oC นาน 5 นาที
ผลผลิต PCR ที่ ได้ จะถูก ตรวจสอบด้ วย 1% agarose gel electrophoresis ใน TAE buffer เที ย บกับ
1Kb DNA ladder จากนันท
้ าความสะอาดชิ ้นดีเอ็นเอที่ได้ ด้ วยการใช้ ชุดน ้ายาเคมีสาเร็ จรู ป (Favorgen Biotech
Corp., Taiwan) แล้ วตรวจอีก ครั ง้ ด้ วย1% agarose gel electrophoresis ใน TAE buffer เที ย บกับ 1Kb DNA
ladder จากนัน้ นาไปหาลาดับ นิ วคลีโอไทด์ ด้วยเครื่ องอ่านลาดับนิ วคลีโอไทด์ อัตโนมัติ Applied Biosystems
3730xl DNA Analyzer (Macrogen Inc., Korea)
การสร้ างลาดับนิวคลีโอไทด์ ท่ สี มบูรณ์ ของยีน COX1 และการวิเคราะห์ ความหลากหลายทางพันธุกรรม
นาข้ อมูลลาดับนิวคลีโอไทด์ที่ได้ จากการใช้ ไพรเมอร์ ทงั ้ 3 แบบ มาตรวจสอบความถูกต้ องของการอ่าน
ลาดับนิวคลีโอไทด์โดยพิจารณาจากคุณภาพของ electrophoregram ที่แสดงให้ เห็นในโปรแกรม BioEdit 7.2.5
(Hall, 1999) จากนันน
้ าลาดับนิวคลีโอไทด์มาต่อกันเป็ นเส้ นยาว แล้ วตัดส่วนต้ นและท้ ายของลาดับนิวคลีโอไทด์
ออกให้ เหลื อ แต่ ส่ ว นของยี น COX1 เพื่ อ น ามาวิ เคราะห์ ค วามหลากหลายของยี น ดัง กล่ า วด้ วยโปรแกรม
DnaSP5.10.01 (Librado and Rozas, 2009) วิ เคราะห์ โครงสร้ างประชากรด้ วยโปรแกรม Arlequin 3.5.1.2
(Excoffier et al., 2005) และวิเคราะห์ เครื อข่ ายแฮพโพลไทป์ โดยวิ ธี Maximum Parsimony median-joining
haplotype network (Bandelt et al., 1999) ด้ วยโปรแกรม PopART1.7.2 (Leigh and Bryant, 2015)

ผลและวิจารณ์ ผลการทดลอง
ความหลากหลายของยีน COX1 และโครงสร้ างประชากรม้ านา้ หนาม
การวิเคราะห์ความแตกต่างทางพันธุกรรมของยีน COX1 ความยาว 1,554 นิวคลีโอไทด์ ในม้ าน ้าหนาม
จากทะเลฝั่ งอ่าวไทย และทะเลอันดามัน พบการมีโครงสร้ างประชากรของม้ านา้ หนามในน่านนา้ ไทย โดยพบ
ความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญระหว่างกลุม่ ม้ าน ้าในอ่าวไทยและอันดามัน (CT = 0.0445; P<0.05) และพบว่า
ความผันแปรทางพันธุกรรมส่วนใหญ่ ของม้ านา้ ชนิ ดนี อ้ ยู่ภายในประชากร (ความผันแปรร้ อยละ 93.42) และ
รองลงมาอยู่ระหว่างกลุ่มม้ านา้ ในอ่ าวไทยและอันดามัน (ความผันแปรร้ อยละ 4.45; Table 3) อีกทัง้ ยังพบข้ อ
สันนิษฐานว่ากลุ่มม้ านา้ หนามในทะเลฝั่ งอ่าวไทยมีความหลากหลายทางพันธุกรรมมากกว่าฝั่ งอันดามัน โดย
พิจารณาจากความหลากหลายของแฮพโพลไทป์ในทะเลฝั่ งอ่าวไทย ซึ่งมีค่า 0.97 และฝั่ งอันดามันมีค่า 0.92
รวมทัง้ ค่าความหลากหลายของลาดับนิวคลีโอไทด์ในฝั่ งอ่าวไทย ซึง่ มีค่า 0.0085 และฝั่ งอันดามัน มีค่า 0.0018
(Table 4) สาเหตุของความหลากหลายที่ มีค่าต่าในฝั่ งอันดามันนี อ้ าจเนื่ องมาจากประชากรในฝั่ งอันดามัน มี
ขนาดเล็ก อย่างไรก็ตามเพื่อยืนยัน ข้ อสันนิษฐานนี ้ การเพิ่มจานวนตัวอย่างม้ านา้ หนามจากฝั่ งอันดามันในการ
วิเคราะห์ข้อมูลเป็ นสิ่งที่จาเป็ น
ความแตกต่างทางพันธุกรรมระหว่างม้ าน ้าหนามจากฝั่ งอันดามันและฝั่ งอ่าวไทยนันอาจมี
้
สาเหตุมาจาก
สิ่งขวางกันทางภู
้
มิศาสตร์ โดยคาบสมุทรมลายูอาจมีอิทธิพลให้ ลกั ษณะทางพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิตในมหาสมุทร
อินเดีย (อันดามัน) และทะเลจีนใต้ (อ่าวไทย) มีความแตกต่างกัน เช่นเดียวกับที่พบในการศึกษาความแตกต่าง
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ระหว่างประชากรโปรงแดง (Ceriops tagal) ในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Liao et al., 2007) และการศึกษา
การศึกษาพันธุศาสตร์ ประชากรม้ าน ้าดา (H. kuda) ในประเทศไทย (Panithanarak et al., 2010)
Table 3 Analysis of molecular variance (AMOVA) among seahorse samples based on complete
sequence of COX1
Source of variation
d.f. % of variation Fixation indices P-value
Among groups
1
4.45
CT = 0.0445 0.0313*
(GoT vs Andaman)
Among populations
7
2.13
SC = 0.0223 0.0665
within groups
Within population

56

93.42

ST = 0.0445

0.0009**

*

Significant (P<0.05), **highly significant (P<0.01)

Table 4 Sampling sites and COX1 polymorphism of H. spinosissimus
Sampling
Sample Number of Haplotype diversity Nucleotide
Number of
Sites
size haplotypes
(SD)
diversity polymorphic sites
Gulf of Thailand
53
39
0.970 (0.014)
0.0085
92
Andaman Sea
12
8
0.924 (0.057)
0.0018
13
Total
65
47
0.978 (0.010)
0.0089
102
ความหลากหลายของแฮพโพลไทป์
การวิ เคราะห์ ค วามหลากหลายของล าดับ นิ วคลี โอไทด์ ข องยี น COX1 จากม้ าน า้ หนามจ านวน 65
ตัวอย่าง พบแฮพโพลไทป์ทัง้ หมด 47 แฮพโพลไทป์ (Table 4) และการวิเคราะห์ เครื อข่ายแฮพโพลไทป์พบว่า
สามารถแบ่งแฮพโพลไทป์ออกเป็ น 3 กลุ่ม (clade) คือ กลุ่ม I, กลุ่ม II และ กลุ่ม III (Figure 1) พบว่าแฮพโพล
ไทป์กลุ่ม I มีความถี่สงู ในม้ าน ้าจากทะเลฝั่ งอันดามัน โดยตัวอย่างม้ าน ้าหนามจากฝั่ งอันดามันทังหมดมี
้
แฮพโพล
ไทป์อยู่ในกลุม่ นี ้ และในขณะเดียวกัน แฮพโพลไทป์กลุม่ II และ III พบเฉพาะในม้ าน ้าจากทะเลฝั่ งอ่าวไทยเท่านัน้
โดยแฮพโพลไทป์กลุ่ม III มีความถี่สงู กว่าแฮพโพลไทป์กลุม่ II ส่วนแฮพโพลไทป์กลุ่ม I มีความถี่ต่ามากในม้ าน ้า
จากฝั่ งอ่าวไทย (Figure 2)
ทังนี
้ ้เนื่องจากตัวอย่างม้ าน ้าหนามที่รวบรวมได้ จากทะเลฝั่ งอันดามันมีจานวนน้ อยเมื่อเทียบกับตัวอย่าง
ฝั่ งอ่าวไทย (อันดามัน: n=12; อ่าวไทย: n=53) จึงไม่สามารถยืนยันได้ ว่าจะไม่พบลักษณะแฮพโพลไทป์ในกลุ่ม
อื่นนอกเหนือจากกลุม่ I ในม้ าน ้าหนามจากฝั่ งทะเลอันดามัน ดังนันการเพิ
้
่มจานวนตัวอย่างในการวิเคราะห์ม้าน ้า
หนามฝั่ งอันดามันจึงเป็ นสิ่งที่ควรดาเนินการ และถึงแม้ ว่าแฮพโพลไทป์ของม้ านา้ หนามจากฝั่ งอ่าวไทยจะแยก
ออกเป็ น 2 กลุม่ (กลุม่ II และ III) ดังแสดงในการวิเคราะห์เครื อข่ายแฮพโพลไทป์ (Figure 1) แต่เมื่อพิจารณาจาก
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แผนที่แหล่งเก็บตัวอย่างกลับไม่พบว่ามีการแยกของแฮพโพลไทป์ 2 กลุม่ ออกจากกันตามภูมิประเทศ (Figure 2)
ซึง่ แสดงให้ เห็นถึงโอกาสในการแลกเปลี่ยนพันธุกรรมระหว่างกลุม่ แฮพโพลไทป์ในทะเลฝั่ งอ่าวไทย

Figure 1 Maximum Parsimony median-joining haplotype network of H. spinosissiumus. Different
colors refer to distinct haplotype clades (blue: clade I; red: clade II; green: clade III). The number of
samples sharing the same haplotype is proportional to the circle size. The marks on the segments
connecting different haplotypes refer to the mutated positions among the sequences.

Figure 2 Sampling locations and pie chart representing the ratio of distinct haplotype clades (blue:
clade I; red: clade II; green: clade III) in hedgehog seahorse populations.
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สรุป
ม้ าน ้าหนามในประเทศไทยสามารถพบได้ ทงในฝั
ั ้ ่ งอ่าวไทยและอันดามัน จากการศึกษาลาดับนิวคลีโอ
ไทด์ ข องยี น COX1 ในไมโทคอนเดรี ย พบว่าม้ าน า้ หนามในอ่ าวไทยและอัน ดามัน มี ค วามแตกต่ างกัน ทาง
พันธุกรรมอย่างมีนยั สาคัญ และพบว่าความผันแปรทางพันธุกรรมเกือบทังหมด
้
(ร้ อยละ 93.42) ของม้ าน ้าชนิดนี ้
พบอยู่ภายในระดับประชากร และเนื่องจากตัวอย่างม้ าน ้าหนามที่รวบรวมได้ จากทะเลฝั่ งอันดามันมีจานวนน้ อย
เมื่อเทียบกับตัวอย่างฝั่ งอ่าวไทย จึงไม่สามารถยืนยันได้ ถงึ ระดับความหลากหลายทางพันธุกรรมของม้ าน ้าหนาม
ในฝั่ งอันดามัน ซึง่ อาจได้ ผลการวิเคราะห์ที่ต่างออกไปถ้ าหากเพิ่มจานวนตัวอย่างในการวิเคราะห์ จากการศึกษา
รู ปแบบแฮพโพลไทป์ของยีน COX1 พบว่าสามารถจัดกลุ่มแฮพโพลไทป์ออกเป็ นสามกลุ่ม โดยม้ านา้ หนามจาก
ทะเลอันดามันทังหมดจะมี
้
แฮพโพลไทป์อยู่ในกลุ่ม I และแฮพโพลไทป์กลุ่ม I นีพ้ บน้ อยมากในม้ านา้ หนามจาก
ทะเลฝั่ งอ่าวไทย ในขณะเดียวกันแฮพโพลไทป์กลุ่ม II และ III จะพบเฉพาะในม้ าน ้าหนามจากทะเลฝั่ งอ่าวไทย
เท่านัน้ ผลการศึกษาครัง้ นี ้สนับสนุนให้ แยกการจัดการม้ าน ้าหนามในประเทศไทยออกเป็ นอย่างน้ อย 2 กลุม่ คือ
กลุ่มอ่าวไทย และกลุ่มอันดามัน ข้ อมูลเหล่านี ส้ ามารถนาไปใช้ ประโยชน์ ในการจัดการเพื่ อการอนุรักษ์ ความ
หลากหลายของประชากรม้ าน ้าหนามในธรรมชาติ
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ชนิดปลาทีพบในลุ่มนําห้ วยขาแข้ ง เขตรักษาพันธุ์สัตว์ ป่าห้ วยขาแข้ ง จังหวัดอุทัยธานี
Fishes Species Found in Huai Kha Khaeng Basin, Huai Kha Khaeng Wildlife
Sanctuary, Uthai Thani Province
นภัทร์ โสภณ1* สมหมาย เจนกิจการ1 และ สืบสิน สนธิรัตน1
Napart Sopon1*, Sommai Janekitkarn1 and Suebsin Sontirat1

บทคัดย่ อ

การศึกษาชุดตัวอย่างปลาจากลุ่มนําห้ วยขาแข้ ง เขตรักษาพันธุ์ สัตว์ป่าห้ วยขาแข้ ง จังหวัดอุทยั ธานี ที
เก็บรักษา ณ พิพิธภัณฑ์ ธรรมชาติวิท ยาประมง คณะประมงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีวตั ถุประสงค์เพื อ
ทบทวนสอบผลรายงานทีได้ รายงานไว้ ในปี 2542 ในครังนีได้ ศกึ ษาจากตัวอย่างปลาทังสิ น 2,269 ตัวอย่าง จาก
94 สถานี พบชนิดปลารวม 78 ชนิด จาก 7 อันดับ 18 วงศ์ 46 สกุล โดยพบปลาวงศ์ Cyprinidae มีจํานวนชนิด
มากทีสุดถึง 31 ชนิด รองลงมา คือ วงศ์ Balitoridae 15 ชนิด และวงศ์ Cobitidae 7 ชนิด พบว่าปลานําหมึกแม่
กลอง Barilius signicaudus เป็ นปลาทีมีการแพร่กระจายมากทีสุด (พบใน 38 สถานี) รองลงมาคือปลาซิวควาย
Rasbora sumatrana (พบใน 35 สถานี ) นอกจากนี ยัง พบชนิ ดปลาที สถานภาพมี แ นวโน้ มใกล้ สู ญพัน ธุ์
(Vulnerable) จํานวน 1 ชนิด คือ ปลาดุกด้ าน Clarias batrachus และพบปลาทียังไม่เคยมีรายงานในลุ่มนําแม่
กลองมาก่อน จํานวน 4 ชนิด ได้ แก่ ปลาค้ อลายดวง Schistura spilota ปลาค้ อเกล็ ดใหญ่ Tuberoschistura
baenzigeri ปลามอน Scaphiodonichthys acanthopterus และปลาตะเพียนจุด Puntius spilopterus ผล
การศึกษาทําให้ บง่ ชีได้ วา่ ระบบลุ่มนําห้ วยขาแข้ งมีความสํ าคัญในการเป็ นแหล่งอนุรักษ์ ความหลากหลายทาง
ชีวภาพของปลานําจืดในภาคตะวันตกของไทย
ABSTRACT
The study of fish collections from the Huai Kha Khaeng basin, Huai Kha Khaeng Wildlife
Sanctuary, Uthai Thani province that deposit at Kasetsart University Museum of Fisheries has aimed to
revise fish species diversity reported on 1989. In this study, total of 2,269 fish specimens from 94
sampling stations were examined, and belonging to 78 species from 7 orders 18 families and 46
genera. The most common families in this areas were Cyprinidae (31 species), Balitoridae (15 species)
and Cobitidae (7 species). Basing on station concurrent number, the two most dominant species was
Barilius signicaudus (38 stations) and Rasbora sumatrana (35 stations). Additionally, one species was
subjected to vulnerable (Clarias meladerma). And four species were first reported from the Maeklong
basin, which were Schistura spilota, Tuberoschistura baenzigeri, Scaphiodonichthys acanthopterus
and Puntius spilopterus. Results had confirmed that the Huai Kha Khaeng basin was important as fish
biodiversity conservation area in the western part of Thailand.
Keywords: Fish, Huai Kha Khaeng Wildlife Sanctuary, Diversity, Freshwater fishes, Threatened status, Uthai Thani Province
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คํานํา
เขตรักษาพันธุ์สตั ว์ป่าห้ วยขาแข้ งเป็ นผืนป่ าทีสําคัญทางภาคตะวันตกของประเทศไทย มีเนือทีประมาณ
2,780 ตารางกิโลเมตร ถูกประกาศให้ เป็ นเขตรักษาพันธุ์ สัตว์ป่า เมือวันที 16 สิ งหาคม พ.ศ. 2515 ต่อมาได้ รับ
การขึนทะเบียนจากองค์การสหประชาชาติให้ เป็ นมรดกทางธรรมชาติของโลก เมือวันที 14 ธันวาคม พ.ศ. 2535
เขตรักษาพันธุ์สตั ว์ป่าห้ วยขาแข้ งเป็ นแหล่งรวมพืชพันธุ์ ทีหายากและใกล้ สูญพันธุ์ และยังมีความอุดมสมบูรณ์
ทางธรรมชาติสูง (คณะวนศาสตร์ , 2532) อีกทังยังเป็ นป่ าต้ นนําทีสําคัญของประเทศไทย คือ แม่นําแม่กลอง และ
เจ้ าพระยา พืนทีประกอบด้ วย 2 ลุ่มนําย่อย คือ ลุ่มนําห้ วยขาแข้ ง ซึงไหลผ่านใจกลางของเขตรักษาพันธุ์สตั ว์ป่าฯ
จากเหนือจรดใต้ ลงสู่แม่นําแม่กลอง และลุ่มนําห้ วยทับเสลาซึงตังอยูท่ างฝั งตะวันออก ไหลลงสู่แม่นําเจ้ าพระยา
การศึกษาครังนีได้ คดั เลือกศึกษาเฉพาะในส่วนพืนทีลุ่มนําห้ วยขาแข้ ง เนืองจากมีพืนทีครอบคลุมเขตรักษาพันธุ์
สัตว์ป่าห้ วยขาแข้ งเกือบทังหมด ซึงประกอบด้ วยลําธารน้ อยใหญ่ทีไหลลงสู่ลําห้ วยขาแข้ งจากจุดเหนือสุดบริ เวณ
ห้ ว ยไผ่ แ ดง ผ่ า นลงมายัง ใต้ สุ ด คื อ ลํ า ห้ ว ยขาแข้ ง และแม่นํ าแม่ กลอง ตลอดลํ า นํ าหลัก และลํ า นํ าย่อ ย
ประกอบด้ วยแหล่งอาศัยของสัตว์นําทีหลากหลาย อาทิ ลําห้ วยนําไหลแรงจนถึงไหลช้ า แก่งหิน นําตก บึงขนาด
เล็ก อ่างเก็บนํา เป็ นต้ น อีกทังยังเป็ นพืนทีทียังไม่ได้ ถกู รบกวนจากมนุษย์มากนัก
สําหรับการสํารวจพันธุ์ปลาในลุ่มนําแม่กลองมีการศึกษาทีค่อนข้ างมากเมือเทียบกับเขตรักษาพันธุ์สตั ว์
ป่ าห้ วยขาแข้ งจากอดีตจนถึงปั จจุบนั ชวลิต และคณะ (2540) ได้ สํารวจและรวบรวมข้ อมูลปลานําจืดจากคณะ
สํารวจต่าง ๆ ซึงพบปลามากกว่า 207 ชนิด ในจํานวนนีเป็ นปลาเฉพาะถินอย่างน้ อย 20 ชนิด แต่สําหรับการ
สํ ารวจพันธุ์ ปลาในเขตรักษาพันธุ์ สัตว์ป่าห้ วยขาแข้ ง ก่อนหน้ านี ได้ แก่ นริ ศ (2528) และ Steward-Cox et al.
(1991) เนืองจากข้ อจํากัดเกียวกับระเบียบในการเข้ าพืนทีสํารวจในเขตรักษาพันธุ์สตั ว์ป่า รวมถึงเป็ นพืนทีขนาด
ใหญ่มาก และบางพืนทีมีความทุรกัน ดารเข้ าถึงได้ ยาก ทําให้ ขาดความต่อเนืองและไม่ครอบคลุมในทุกพืนที
สํารวจ
ทังนี สืบสิน (2542) ได้ ทําการสํ ารวจเขตรักษาพันธุ์ สัตว์ป่าห้ วยขาแข้ ง และรายงาน ชนิดปลาทังสิ น 156
ชนิด จาก 11 อันดับ 28 วงศ์ โดยแบ่งเป็ นชุดสํารวจในลุ่มนําห้ วยขาแข้ ง จํานวน 124 ชนิด และลุ่มนําห้ วยทับเสลา
จํานวน 94 ชนิด แต่ผลการศึกษาเป็ นเพียงการรายงานบัญชีรายชือ โดยไม่มีการบรรยายลักษณะทางอนุกรมวิธาน
และจัดจําแนกชนิดอย่างละเอียดพอซึงใช้ คู่มือจําแนกชนิดทีจัดในระบบอนุกรมวิธานฉบับเก่า ทีปั จจุบนั พบว่ามี
หลายชนิดเป็ นชือพ้ อง หรื อมีรายงานการตังชือวิทยาศาสตร์ ของปลาชนิดใหม่ ทําให้ จําเป็ นต้ องมีการศึกษาในครังนี
โดยมีวตั ถุประสงค์เพือทบทวนสอบผลรายงานสืบสิน (2542) ซึงจะทําให้ ข้อมูลมีความละเอียด ถูกต้ อง และทันสมัย
มากขึน เพือสามารถสร้ างบัญชีรายชือของปลาทีพบในลุ่มนําห้ วยขาแข้ ง เขตรักษาพันธุ์สตั ว์ป่าห้ วยขาแข้ งทีทันสมัย
มากขึน โดยการศึกษาครังนียังได้ รายงานสถานภาพของปลาทีเป็ นจริ งในปั จจุบนั และมีความสมบูรณ์ของการศึกษา
เพิมมากขึน อันจะนําไปสู่โครงสร้ างข้ อมูลพืนฐานทีสําคัญต่อการอนุรักษ์ และจัดการทรัพยากรปลาทีมีอยู่ในลุ่มนํา
และผืนป่ าแห่งนีเพือให้ เกิดการใช้ ประโยชน์จากทรัพยากรอย่างยังยืนต่อไป

อุปกรณ์ และวิธีการ

1. ตัวอย่ างทีใช้ ศึกษา
ตัวอย่างปลาทีใช้ ศึกษาครังนี เป็ นตัวอย่างทีเก็บรักษาไว้ ณ พิพิธภัณฑ์ ธรรมชาติวิทยาประมง คณะ
ประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (KUMF) จากสืบสิน (2542) ได้ ดําเนินการสํารวจตังแต่วนั ที 8 กันยายน พ.ศ.
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2539 ถึงวันที 26 เมษายน พ.ศ. 2542 ภายใต้ โครงการวิจยั เรื อง “การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของ
สิงมีชีวิตในนําทีพบอยูใ่ นเขตรักษาพันธุ์สตั ว์ป่าห้ วยขาแข้ ง จังหวัดอุทยั ธานี” ซึงครอบคลุมพืนที ลุ่มนําห้ วยขา
แข้ ง และลุ่มนําห้ วยทับเสลา โดยการศึกษาครังนีจะเลือกเฉพาะตัวอย่างทีสถานีทีอยูใ่ นลุ่มนําห้ วยขาแข้ ง จํานวน
94 สถานี รวมตัวอย่างปลาทีศึกษาทังสิน 2,269 ตัวอย่าง ทังนีสถานีสํารวจได้ แสดงไว้ ดงั Figure 1.

1 : 900000

ลุ่มนําห้ วยขาแข้ ง

ลุ่มนําห้ วยทับเสลา

Figure 1 Sampling stations for collecting fishes in Huai Kha Khaeng Basin, Huai Kha Khaeng Wildlife

Sanctuary, Uthai Thani Province.

2. การจําแนกชนิด
จัดจําแนกชนิดปลาโดยได้ ใช้ คมู่ ือจําแนกชนิดรวม ประกอบด้ วย คณะประมง (2542), Kottelat (1990,
2001), Rainboth (1996), Smith (1945) และอืนๆ นอกจากนีในกลุ่มปลาทีมีความซับซ้ อนทางอนุกรมวิธาน จะ
ใช้ คมู่ ือจําแนกเฉพาะกลุ่ม ได้ แก่ ปลาค้ อ ในวงศ์ Balitoridae ใช้ Kottelat (1990), Plongsesthee et al. (2011)
กลุ่มปลานําหมึกบางชนิดในสกุล Barilius ใช้ Tejavej (2012) เป็ นต้ น และเปรี ยบเทียบสถานภาพของชนิดปลาที
พบกับถูกคุกคามตาม Vidthayanon (2005) โดยจัดเรี ยงลําดับทางอนุกรมวิธานตาม Nelson (2006) เป็ นหลัก
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ผลและวิจารณ์ ผลการศึกษา
จากการศึกษาตัวอย่างปลาทังสิน 2,269 ตัวอย่าง จาก 94 สถานี พบปลาทังสิน 78 ชนิด จาก 7 อันดับ
18 วงศ์ และ 46 สกุล (Table 1) โดยพบปลา วงศ์ปลาสร้ อย - ตะเพียน (Cyprinidae) มีจํานวนชนิดมากทีสุด คือ 31
ชนิด (ร้ อยละ 39.74) รองลงมา คือ วงศ์ปลาวงศ์ปลาค้ อ - ผีเสือ (Balitoridae) 15 ชนิด (ร้ อยละ 19.23) และวงศ์ปลา
หมู (Cobitidae) 7 ชนิ ด (ร้ อยละ 8.97) ส่ วนที เหลื อพบวงศ์ Bagridae 4 ชนิ ด, วงศ์ Sisoridae 4 ชนิ ด, วงศ์
Osphronemidae 3 ชนิด, วงศ์ Clariidae 2 ชนิด, วงศ์ Mastacembelidae 2 ชนิด, วงศ์ Channidae 2 ชนิด ส่วนวงศ์
Notopteridae, Sundasalangidae, Amblycipitidae, Belonidae, Ambassidae, Pristolepididae, Eleotridae,
Gobiidae และ Tetraodontidae วงศ์ละ 1 ชนิด ตามลําดับ (Figure 2) ในจํานวนชนิดปลาทังหมดนี พบปลานําหมึก
แม่กลอง Barilius signicaudus เป็ นปลาชนิดเด่นทีพบมีการแพร่กระจายมากทีสุด 38 สถานี รองลงมา คือ ปลาซิว
ควาย Rasbora sumatrana (35 สถานี) ปลาหนามหลัง Mystacoleucus marginatus (33 สถานี) (Table 1) และพบ
ปลาทียังไม่เคยมีรายงานพบในลุ่มนําแม่กลองมาก่อนจํานวน 4 ชนิด ได้ แก่ ปลาค้ อลายดวง Schistura spilota ปลา
ค้ อเกล็ ดใหญ่ Tuberoschistura baenzigeri ปลามอน Scaphiodonichthys acanthopterus และปลาตะเพียนจุด
Puntius spilopterus ซึงปลาทัง 4 ชนิดนี มีรายงานเฉพาะบริ เวณลุ่มนําเจ้ าพระยา และลุ่มนําโขงตอนบนในภาคเหนือ
ของประเทศไทยเท่านัน (ชวลิ ต และคณะ 2540; ชวลิ ต, 2547; Smith, 1945; Kottelat,1990) สํ าหรับสถานภาพของ
ปลาตาม Vidthayanon (2005) มีดงั นี ทีสถานภาพมีแนวโน้ มใกล้ สูญพันธุ์ (Vulnerable; VU) จํานวน 1 ชนิด คือ ปลา
ดุกด้ าน Clarias batrachus และเมือเทียบกับรายงาน สํานักวิจยั และพัฒนาประมงนําจืด (2553) จะพบว่าปลาเวียน
Tor tambroides อยูใ่ นสถานภาพมีแนวโน้ มใกล้ สูญพันธุ์เช่นเดียวกัน พบปลาประจําถิน (Endemic species; En)
จํานวน 3 ชนิด ได้ แก่ ปลาค้ อลายดวง Schistura spilota ปลารากกล้ วยเทียมเมธ Acanthopsis thiemmedhi และปลา
แขยงภูเขา Mystus tigrinus ทังนีอาจรวมปลานําหมึกแม่กลอง Barilius signicaudus และปลาค้ อทองผาภู มิ
Schistura aurantiaca เป็ นปลาประจําถินของลุ่มนําแม่กลอง (Tejavej, 2012; Plongsesthee et al., 2011) ทังนียัง
ต้ องการข้ อมูลการสํารวจเพิมเติมเพือยืนยันความถูกต้ องของการแพร่กระจายของปลาทังสองชนิดนี
35
30

Number of species

25
20
15
10
5
0

Figure 2 Number of species with in families of fishes from The Huai Kha Khaeng basin, Huai Kha

Khaeng Wildlife Sanctuary, Uthai Thani Province.
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เมือเปรี ยบเทียบกับการสํารวจของ สืบสิน (2542) ทีรายงานชนิดของปลาทีพบในลุ่มนําห้ วยขาแข้ ง คือ
124 ชนิด นัน ในการศึกษาครังนีพบจํานวนชนิดน้ อยกว่าเป็ นจํานวนถึง 46 ชนิด ซึงชนิดทีหายไปเนืองจาก มีการ
ควบรวมชนิดของปลาบางชนิดซึงพบว่าเกิดจากการเป็ นชือพ้ อง และความผิ ดพลาดในการจัดจําแนกชนิด คือ
ปลาค้ อ ในสกุล Nemacheilus จํ า นวน 8 ชนิ ด ได้ แ ก่ Nemacheilus breviceps, N. fowlerianus, N.
magnifluvis, N. nicholsi, N. schultzi, N. sexcauda, N. waltoni, N. Pseudobrunneana และ N. n.sp. จาก
การศึกษาพบว่าทังหมดเป็ นชนิด Schistura reidi ทีมีความแปรปรวนของลวดลายบนลํ าตัวในแต่ละช่วงวัย
(Kottelat, 1990) และสามารถระบุชนิดทีเดิมไม่สามารถจําแนกได้ จํานวน 4 ชนิด ได้ แก่ Nemacheilus sp.1, N.
sp.2, N. sp.4, และ N. sp.5 ได้ เป็ น Schistura aurantiaca (Plongsesthee et al. , 2011) ได้ ควบรวมปลาใน
สกุล Homaloptera จํานวน 4 ชนิด ซึงเดิมแยกเป็ น Homaloptera septemmaculata, H. zollingeri, H. sp.1
และ H. sp.2 ในการศึกษาครั งนี พบว่าทังหมดเป็ นชนิด Homaloptera leonardi (Rainboth, 1996) และ
เนืองจากมีการเคลือนย้ ายสถานทีเก็บรักษาตัวอย่างจากตึกคณะประมงเก่ามายังพืนทีเก็บรักษาตัวอย่างหลาย
ครัง ทําให้ ขวดบรรจุตวั อย่างเกิดการการสูญหาย หรื อเสียหาย จึงทําให้ ตวั อย่างส่วนหนึงหายไปจากชุดตัวอย่าง
จาก โครงการการศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของสิงมีชีวิตในนําทีพบอยูใ่ นเขตรักษาพันธุ์สตั ว์ป่าห้ วยขา
แข้ ง จังหวัดอุทยั ธานี และสถานทีเก็บตัวอย่างอยู่ในทีห่างไกลในการดูแลรักษาของเจ้ าหน้ าที ทําให้ มีตวั อย่าง
บางส่วนแห้ ง หรื อเสียหายจนไม่สามารถจําแนกชนิดได้ ซึงการศึกษาครังนีจะรายงานชนิดเฉพาะจากตัวอย่างทีมี
อยูจ่ ริ ง จึงทําให้ มีชนิดรวมของปลาลดลง อย่างไรก็ตามการศึกษาครังนียังได้ รายงานชนิดปลาเพิมขึนจํานวน 6
ชนิด คือ ปลานําหมึกแม่กลอง (Barilius signicaudus), ปลาค้ อทองผาภูมิ (Schistura aurantiaca), ปลามอน
(Scaphiodonichthys acanthopterus), ปลาแขยงภูเขา (Mystus tigrinus), ปลาแค้ ติดหิน (Glyptothorax
platypogon) และปลาตะพาก (Puntius lagleri) เนืองจากเป็ นรายงานการศึกษาชนิดปลาทีละเอียดมากขึน ทํา
ให้ การศึกษานีมีความถูกต้ อง และทันสมัยมากขึนกว่าในอดีต โดยเฉพาะปลาวงศ์ Cyprinidae ซึงเป็ นวงศ์ปลา
นําจืดทีมีจํานวนชนิดมากทีสุดของประเทศไทย จากรายงานของ Smith (1945) ซึงพบมากถึง 218 ชนิด โดยปลา
ทีมีความโดดเด่น คือ ปลานําหมึกแม่กลอง Barilius signicaudus ปลาซิวควาย Rasbora sumatrana และปลา
หนามหลัง Mystacoleucus marginatus โดยเฉพาะปลานําหมึกนัน เป็ นปลาทีแสดงให้ เห็นถึงคุณภาพนําทีดี
และอาศัยอยูใ่ นแหล่งนําไหลเชียว และสะอาด สอดคล้ องคุณภาพนําทีดีของลุ่มนําห้ วยขาแข้ ง ส่วนปลาซิวควาย
ทีพบได้ ทวไปทั
ั งสถานีทีมีกระแสนําไหลเชียวจนถึงช้ า นําตก และแก่งนํานิง ซึงเป็ นระบบนิเวศน์ส่วนใหญ่ของต้ น
นําห้ วยขาแข้ ง แสดงให้ เห็นถึงการปรับตัวได้ ดีในการอาศัยอยูใ่ นระบบนิเวศน์ทีหลากหลายของปลาชนิดนี และ
วงศ์ทีพบรองลงมา คือวงศ์ Balitoridae พบ15 ชนิด (ร้ อยละ 19.23) ชนิดทีมีความโดดเด่นคือ ปลาค้ อ Schistura
reidi ปลาค้ อทองผาภูมิ Schistura aurantiaca ปลาค้ อนํานิง Acanthocobitis zonalternans และปลาผีเสือติด
หิ น ลายเสื อ Homaloptera leonardi ซึ งเป็ นปลาที อาศัยอยู่ตามพื นท้ อ งนํ าแม่นํ าลํ า ธารบริ เ วณต้ น นํ าที มี
กระแสนําไหลเชียว พืนท้ องนําเป็ นหินกรวดหรื อทราย (Rainboth, 1996; Kottelat, 1990) สอดคล้ องกับลักษณะ
ทางกายภาพของลําห้ วยขาแข้ งทีส่วนใหญ่เป็ นลําธารนําไหลแรงจนถึงช้ า ระดับไม่ลึก พืนท้ องนําเป็ น หินกรวด
ทราย และหินปนทราย ซึงใช้ บง่ ชีถึงคุณภาพนําทีอยูใ่ นเกณฑ์ดี
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Table 1 List of fish species found from each sampling station in Huai Kha Khaeng Basin of Huai Kha

Khaeng Wildlife Sanctuary, Uthai Thani Province

Taxa
Order Osteoglossidae
Family Notopteridae
1. Notopterus notopterus (Pallas, 1769)
Order Clupeiformes
Family Sundasalangidae
2. Sundasalanx praecox (Roberts, 1981)
Order Cypriniformes
Family Cyprinidae
3. Acrossocheilus deauratus (Valenciennes, 1842)
4. Barilius guttatus (Day, 1869)
5. Barilius koratensis (Smith, 1931)
6. Barilius signicaudus (Tejavej, 2012)
7. Cyclocheilichthys armatus (Valenciennes, 1842)
8. Cyclocheilichthys repasson (Bleeker, 1853)
9. Hampala macrolepidota (Kuhl & van Hasselt , 1823)
10. Labeo prosemion (Fowler, 1934)
11. Labiobarbus lineatus (Sauvage, 1878)
12. Lobocheilus melanotaenia (Fowler, 1935)
13. Lobocheilus quadrilineatus (Fowler, 1935)
14. Mystacoleucus marginatus (Valenciennes, 1842)
15. Osteochilus hasselti (Valenciennes, 1842)
16. Puntius binotatus (Valenciennes, 1842)
17. Puntius daruphani (Smith, 1934)
18. Puntius gonionotus (Bleeker, 1850)
19. Puntius lagleri (Rainboth, 1996)
20. Puntius spilopterus (Fowler, 1934)
21. Puntioplites proctozysron (Bleeker, 1865)
22. Scaphiodonichthys acanthopterus (Fowler, 1934)
23. Scaphiodonichthys burmanicus (Vinciguerra, 1890)
24. Tor soro (Valenciennes, 1842)
25. Tor tambroides (Bleeker, 1854)
26. Epalzeorhynchos frenatum (Fowler, 1934)
Table
1 Continuereticulatus (Fowler, 1935)
27. Crossocheilus
28. Crossocheilus siamensis (Smith, 1931)

Station (Number of station)
67, 72 (2)

94 (1)

1,3,5,8,10,12,13,14,15,23,24,25,27,29,44 (15)
35,40,41,44,49,50,51,52,54,55,56,57,59,61,66,67,70,72,73,75,77,79,81,87(24)
46,50,51,58,61,63,67,68,69,70,71,72,73,77,79,86 (16)
2,4,6,8,10,11,13,14,23,24,25,26,27,28,30,36,37,39,41,44,46,47,49,51,52,55,
56,57,58,59,61,62,63,64,68,70,71,75 (38)
15,39,69,73 (4)
94 (1)
39,41,51,54,57,61,63,64,66,71,72,74,77,83,84,87,89,91,92 (19)
45,61,72,73,79 (5)
34,39,46,57,58,60,66,69,70,74,75,79,83 (13)
15,40,42,44,45,47,54,56,57,62,64,66,67,69,70,71,72,73,74,75,79,83,84 (23)
13,43,46,57,58,61,63,74 (8)
10,11,12,13,24,27,28,31,40,42,44,47,49,51,52,54,55,56,57,58,59,61,66,70,71,
75,77,80,83,86,87,89,94 (33)
50,54,59,62,63,67,69,71,73,74,75,77,83,88,94 (15)
1,5,8,9,11,12,13,15,23,25,30,39,44,50,51,54,55,59,61,83,85,86,87,88 (24)
39,50,58,61,63,67,68,69,72,74,79 (11)
89,93,94 (3)
39 (1)
72 (1)
49,93,94 (3)
1,2,4,6,8,10,13,15,23,25,28,29,3,49,73 (15)
1,2,4,6,8,10,13,23,25,26,28,29,30,49 (14)
1,5,9,12,13,17,19,23,24,26,27,31,32,38,44,49,54,55,56,61,63,83,85 (23)
13,39,40,44 (4)
62,63,66,74,75 (5)
39,40,41,45,73,74 (6)
25,46,52,56,58,70,73,74,75,83 (10)
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Taxa

สาขาประมง

Station (Number of station)

29. Garra cambodgiensis (Tirant, 1883)

44,49,51 (3)

30. Garra fuliginosa (Fowler, 1934)

5,10,11,14,15,25,28,43,44,50,56,57,66,67,73,78,79 (17)

31. Devario regina (Fowler, 1934)

1,2,3,4,8,9,11,12,17,20,22,23,24,25,29,31 (16)

32. Rasbora borapetensis (Smith, 1934)
33. Rasbora sumatrana (Bleeker, 1852)

92 (1)
1,2,4,8,10,11,12,13,14,23,24,25,30,31,38,39,40,41,44,54,55,58,59,61,63,68,
69,71,72,83,84,87,88,89,93 (35)

Family Balitoridae
34. Homaloptera leonardi (Hora, 1941)

1,2,3,4,6,10,13,14,15,23,24,25,26,27,38,54,55,56,85,87 (20)

35. Homaloptera sexmaculata (Fowler, 1934)

56 (1)

36. Homaloptera smithi (Hora, 1932)

41,47,49,51,56,63,66,67,70,72,73,81 (12)

37. Acanthocobitis zonalternans (Blyth, 1860)

1,3,4,5,6,9,10,11,12,13,23,24,25,28,29,31,32,66,67,79 (20)

38. Nemacheilus binotatus (Smith, 1933)

7,26,30,51,52,57,62,63,66,67,70,71,72,73,74,77,79,81 (18)

39. Nemacheilus masyae (Smith, 1933)

41,51,53,55,61,81 (6)

40. Nemacheilus palidus (Smith, 1933)

57,67,72,73,74,75 (6)

41. Schistura aurantiaca (Plongsesthee et al., 2011)

4,5,6,8,9,10,11,12,15,22,23,26,28,29,30,38,54,66,67,73,78,79 (22)

42. Schistura mahnerti (Kottelat, 1989)

23,24,26 (3)

43. Schistura poculi (Smith, 1945)

1,4,28 (3)

44. Schistura reidi (Smith, 1945)

4,5,6,8,9,11,13,14,15,23,24,27,28,31,32,38,44,47,54,63,70,71,72,77,87 (25)

45. Schistura spilota (Fowler, 1934) En

1,4,28 (3)

46. Schistura sp1

23,28,54,63,66,67,73,74,81 (9)

47. Schistura sp.2

1,11 (2)

48. Tuberoschistura baenzigeri (Kottelat, 1983)

41,68,70,71,79,87 (6)

Family Cobitidae
49. Botia beauforti (Smith, 1931)

15,25,29,51,75,78,80,83,85,90 (10)

50. Lepidocephalichthys berdmorei (Blyth, 1860)

5,31,40,57,63 (5)

51. Acantopsis choirorhynchos (Bleeker, 1854)

54,57,63,66,67,69,70,71,72 (9)

52. Acantopsis thiemmedhi (Sontirat, 1999) En

11 (1)

53. Acantopsoides gracilentus (Smith, 1945)

64,67,72,74,75,80 (6)

54. Cobitophis anguillaris (Vaillant, 1902)

63,67,75,87,93 (5)

Table 1 List of fish species found from each sampling station in Huai Kha Khaeng Basin of Huai Kha
Order Siluriformes
Family Bagridae

Table
1 Continue
55. Mystus albolineatus (Roberts, 1994)

72 (1)

56. Mystus nemurus (Valenciennes, 1840)

66,67,70,72,73,77,81,87,88 (9)

57. Mystus tigrinus (Ng & Kottelat, 2001) En

6,9,10,12,25,28,30,32,36,42 (10)

58. Leiocassis siamensis (Regan, 1913)

50,51,57,59,61,62,63,64,66,67,70,72,73,75,77,81,87,88 (18)
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Table 1 (Continue)

Taxa
Family Sisoridae
59. Glyptothorax fuscus (Fowler, 1934)
60. Glyptothorax major (Boulenger, 1894)
61. Glyptothorax platypogon (Valenciennes, 1840)
62. Glyptothorax trilineatus (Blyth, 1860)
Family Amblycipitidae
63. Amblyceps mangois (Hamilton, 1822)
Family Clariidae
64. Clarius batrachus (Linnaeus, 1758) VU
65. Clarias meladerma (Bleeker, 1846)
Order Beloniformes
Family Belonidae
66. Xenentodon cancila (Hamilton, 1822)
Order Synbranchiformes
Family Mastacembelidae
67. Mastacembelus armatus (Lecépède, 1800)
68. Mastacembelus favus (Hora, 1923)
Order Perciformes
Family Ambassidae
69. Ambassis siamensis (Fowler, 1937)
Family Pristolepididae
70. Pristolepis fasciata (Bleeker, 1856)
Family Eleotridae
71. Oxyeleotris marmorata (Bleeker, 1852)
Family Gobiidae
72. Pseudogobiopsis siamensis (Fowler, 1954)
Family Osphronemidae
73. Osphronemus goramy (Lacepède, 1801)
74. Trichopsis vittata (Cuvier, 1831)
75. Trichogaster trichopterus (Pallas, 1770)
Family Channidae
76. Channa gachua (Hamilton, 1822)
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Station (Number of station)
73 (1)
54 (1)
73 (1)
1,2,4,13,15,57,63 (7)
1,9,15 (3)
11,23,87 (3)
24,62,88 (3)

7,39,41,42,45,49,51,55,57,58,61,63,64,66,70,72,75,77,79,86,87,88 (22)

40,49,59,64,66,67,70,72,73,75 (10)
39,40,51,54,55,57,60,62,63,64,65,66,67,70,71,72,73,74,75,77,78,81,84 (23)

51,55,59,61,71,92,93 (7)
39,62,71,77,83,87,88,93 (8)
93 (1)
4,5,23,24,27,28,31,44,80 (9)
91,93,94 (3)
89,92 (2)
50,66,67,72,93 (5)
1,9,16,17,22,38,39,40,41,50,52,56,57,59,61,62,63,64,67,72,75,78,83,84,
85,86,87 (27)
89, 93 (2)

77. Channa striata (Bloch, 1793)
Family Tetraodontidae
78. Tetraodon leiurus (Bleeker, 1852)
75 (1)
Remark * En = Endemic species; VU = Vulnerable * Threatened status (Vidthayanon, 2005)
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จากตัวอย่างทีพบภายใต้ การสํารวจในอดีตนัน ได้ มีการรายงานการพบปลาชนิดใหม่ คือ ปลารากกล้ วย
เทียมเมธ ซึงได้ ตีพิมพ์ไว้ โดย สืบสิน (2542) ภายใต้ ชือ Acanthopsis thiemmedhi Sontirat, 1999 และหลังจาก
นันได้ มีการรายงานการพบปลาชนิดใหม่ในลุ่มนําแม่กลองเพิมเติมอีก 4 ชนิด ได้ แก่ ปลาค้ อทองผาภูมิ Schistura
aurantiaca โดย Plongsesthee et al. (2011) ปลานําหมึกแม่กลอง Barilius signicaudus โดย Tejavej (2012)
ปลาค้ อ Schistura tenebrosa Kangrang et al. (2012) และปลามูด Garra fluviatilis โดย Kangrang et al.
(2016) สําหรับปลาสองชนิดแรกนันเป็ นปลาทีพบในลุ่มนําห้ วยขาแข้ งจากตัวอย่างทีใช้ ศกึ ษาในครังนี
เมือเปรี ยบเทียบการพบชนิดปลาถึง 78 ชนิด ในพืนทีเพียง 2,780 ตารางกิโลเมตรของลุ่มนําห้ วยขาแข้ ง
กับลุ่มนําแม่กลองทังระบบซึงครอบคลุมพืนที 30,837 ตารางกิโลเมตร ซึงได้ รายงานว่าพบปลา 207 ชนิด โดย
ชวลิต และคณะ (2540) คิดเป็ น 37.68% ของชนิดปลาทีพบในลุ่มนําแม่กลองทังหมด จะเห็นว่าลุ่มนําห้ วยขาแข้ ง
เขตรักษาพันธุ์สตั ว์ป่าห้ วยขาแข้ ง จ. อุทยั ธานี นันเป็ นพืนทีทีมีความหลากหลายทางชีวภาพของปลาสูงแห่งหนึง
ในภาคตะวันตกของไทย และการเป็ นพืนทีอนุรักษ์ ยงั ช่วยให้ สามารถเก็บรักษากลุ่มพ่อแม่พนั ธุ์ ของปลาทําให้
สามารถผลิตลูกพันธุ์ปลาให้ กบั ระบบลุ่มนําแม่กลอง โดยเฉพาะในลํานําทีอยูด่ ้ านล่างของเขตรักษาพันธุ์สตั ว์ป่าฯ

สรุป
ลุ่มนําห้ วยขาแข้ ง เขตรักษาพันธุ์สตั ว์ป่าห้ วยขาแข้ ง จังหวัดอุทยั ธานี เป็ นพืนทีทีมีความหลากหลายทาง
ชีวภาพสูง จากการสํารวจในพืนทีแห่งนีพบปลาทังสิน 78 ชนิด จาก 7 อันดับ 18 วงศ์ และ 46 สกุล โดยพบปลา
วงศ์ Cyprinidae หลากหลายมากทีสุดถึง 31 ชนิด โดยพบปลานําหมึกแม่กลอง Barilius signicaudus ปลาซิว
ควาย Rasbora sumatrana และปลาหนามหลัง Mystacoleucus marginatus เป็ นปลาชนิดเด่น และพบชนิด
ปลาประจําถินของไทย 3 ชนิด ได้ แก่ Schistura spilota ปลารากกล้ วยเทียมเมธ Acanthopsis thiemmedhi
ปลาแขยงภูเขา Mystus tigrinus พบปลาทีสถานภาพมีแนวโน้ มใกล้ สูญพันธุ์ จํานวน 1 ชนิด คือ ปลาดุกด้ าน
Clarias batrachus และพบชนิดปลาทียังไม่เคยมีรายงานพบการแพร่กระจายในลุ่มนําแม่กลองมาก่อนจํานวน 4
ชนิด เช่น ปลาค้ อลายดวง Schistura spilota ปลาค้ อ เกล็ ดใหญ่ Tuberoschistura baenzigeri ปลามอน
Scaphiodonichthys acanthopterus และปลาตะเพียนจุด Puntius spilopterus ซึงการรายงานนีจะเป็ นข้ อมูล
ทีใช้ ในการอนุรักษ์ และจัดการทรัพยากรปลาทีมีอยูใ่ นลุ่มนํา และผืนป่ าแห่งนีอย่างยังยืนต่อไป
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การปนเปอนโลหะหนักในดินตะกอน บริเวณปากแมน้ําเจาพระยาและปากแมน้ําทาจีน
Contamination of Heavy Metals in Sediment of Chao Phraya and Tha Chin River Mouths
ณัฐวร ขันธิกุล1 เชษฐพงษ เมฆสัมพันธ1* ณิศรา ถาวรโสตร1 อรอิงค เวชสิทธิ1์ พฤหัส จันทรนวล1 และศราวุธ ศรีทองอุทัย2
Nattaworn Kantikul1, Shettapong Meksumpun1*, Nissara Thawonsode1, Oning Veschasit1,
Pharuhas Chanuan1 and Sarawut Srithongouthai2

บทคัดยอ
การศึกษาการปนเปอน และการแพรกระจายของแคดเมียม ตะกั่ว ทองแดง และสังกะสีในดินตะกอน (01 เซนติเมตร) บริเวณปากแมน้ําเจาพระยา และปากแมน้ําทาจีน โดยทําการศึกษาตัวอยางดินตะกอน ปากแมน้ํา
ละ 9 สถานี จํานวนทั้งสิ้น 18 สถานี ในชวงเดือนเมษายน พ.ศ. 2560 พบวา ปริมาณตะกั่ว ทองแดง และสังกะสี
ในดินตะกอนบริเวณปากแมน้ําเจาพระยา มีคาอยูในชวง 32.2-43.2 31.7-43.8 และ 101.7-164.4 ppm
ตามลําดับ สวนปากแมน้ําทาจีนพบปริมาณตะกั่ว ทองแดง และสังกะสีในดินตะกอน มีคาอยูในชวง 21.3-45.2
32.2-44.1 และ 74.8-164.8 ppm ตามลําดับ สวนแคดเมียมมีคาต่ํากวาระดับที่สามารถตรวจวัดได ทั้งนี้ปริมาณ
ทองแดงและสังกะสีบริเวณปากแมน้ําเจาพระยา และปากแมน้ําทาจีนมีคาเกินคารางมาตรฐานตะกอนดินชายฝง
ทะเล และมีแนวโนมที่สูงขึ้นเมื่อเทียบกับระดับที่พบในอดีต

ABSTRACT
Study on contamination and distribution of cadmium (Cd) lead (Pb) copper (Cu) and zinc (Zn)
in sediment (0-1 centimeter) of the Chao Phraya and Tha Chin river mouths. Sediment samples were
collected at 9 stations in each river mouths during April 2017. The result showed contamination of Pb,
Cu and Zn in sediment of the Chao Phraya river mouth ranged between 32.2-43.2 31.7-43.8 and
101.7- 164.4, respectively. At the Tha Chin river mouth the concentration of Pb Cu and Zn in sediment
ranged between 21.3-45.2 32.2-44.1 and 74.8-164.8 ppm, respectively. The Cadmium concentration
in sediment was non-detectable. The concentration of Cu and Zn were higher than the draft standard
level of coastal sediment and trended to be increased compared to those levels in the past.

Key Words: heavy metal, sediment, Chao Phraya River, Tha Chin River
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แมน้ําเจาพระยา เกิดจากการรวมกันของแมน้ําปงวัง ยม นาน และสะแกกรัง ซึ่งไหลมาบรรจบกันที่
จังหวัดนครสวรรค และแมน้ําปาสักซึ่งมาบรรจบเขากับแมน้ําเจาพระยาที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไหลลงสูอาว
ไทยที่จังหวัดสมุทรปราการ มีความยาวรวมประมาณ 379 กิโลเมตร และแมน้ําทาจีน เดิมเปนแมน้ําที่แยกจาก
แมน้ําเจาพระยาบริเวณตําบลมะขามเฒา อําเภอวัดสิงห จังหวัดชัยนาท แตปจจุบันมีการขุดคลองเชื่อมเขามา
ใหม ที่ มี ข นาดใหญ ขึ้ น ไหลผ า นจั ง หวั ด สุ พ รรณบุ รี จั ง หวั ด นครปฐม และไหลออกสู อ า วไทยบริ เ วณจั ง หวั ด
สมุทรสาคร มีความยาวทั้งสิ้นประมาณ 325 กิโลเมตร ทั้งสองแมน้ําจึงเปนแมน้ําสายหลักในเขตที่ราบลุมภาค
กลางของประเทศไทย ที่ถูกใชเพื่อเปนแหลง อุปโภคบริโภค ทําใหบริเวณปากแมน้ําเปนแหลงสะสมของสาร
มลพิษตาง ๆ ที่ไหลมาตามลําน้ํา กรมควบคุมมลพิษ (2548) รายงานวา บริเวณปากแมน้ําเจาพระยา และปากแม
น้ําทาจีนเปนจุดวิกฤตเกี่ยวกับคุณภาพสิ่งแวดลอมเพราะโดยตลอดเสนทางน้ําจะมีกิจกรรมตาง ๆ ตลอดสองฝง
น้ํา หากมีการทิ้งของเสียและสารพิษลงสูแมน้ําก็จะสงผลใหเกิดมลพิษตอน้ําทะเลและดินตะกอนบริเวณปาก
แมน้ําดวย โดยเฉพาะอยางยิ่งการปนเปอนของโลหะหนักที่มีการนําโลหะหนักมาใชประโยชนในดานตาง ๆ
มากมาย ทั้งดานอุตสาหกรรม เกษตรกรรม รวมถึงน้ําเสียจากชุมชน และฝุนละอองที่ถูกปลดปลอยออกสู
สิ่งแวดลอม (สาโรจน และคณะ, 2550)
โลหะหนั ก สามารถก อ ให เ กิ ด ป ญ หามลพิ ษ ต อ สิ่ ง แวดล อ มในแหล ง น้ํ า ด ว ยคุ ณ สมบั ติ ที่ ไ ม ส ามารถ
สลายตัวไดโดยกระบวนการทางธรรมชาติ สวนหนึ่งจะยังคงละลายอยูในน้ําและอีกสวนหนึ่งจะสะสมอยูในชั้น
บาง ๆ ที่ผิวหนาน้ํา หรือถูกดูดซับไวกับสารแขวนลอยกอนการตกตะกอนออกจากชั้นน้ําลงสูเบื้องลาง ดังนั้น
ตะกอนจึงทําหนาที่เปนเสมือนบัฟเฟอรและสะสมโลหะหนักไว (ชินชาต, 2543) โดยสวนหนึ่งสามารถถูกถายทอด
ไปตามหวงโซอาหารไปยังผูบริโภคตามลําดับขั้น จนถึงผูบริโภคอันดับสุดทาย คือ มนุษย ที่มีการนําสัตวน้ําไป
บริโภคจนไดรับผลกระทบตอรางกายอีกดวย (Thongra-ar et al., 2008; Al-Rousan et al., 2016) จากการศึกษา
ที่ผานมาพบคาเฉลี่ยของปริมาณ แคดเมียม ตะกั่ว ทองแดง และสังกะสีในดินตะกอนบริเวณแมน้ําเจาพระยามี
คา 0.16 50.75 102.25 และ 214.0 ppm ตามลําดับ ในสวนของแมน้ําทาจีนพบมีคาเฉลี่ย 0.17 39.25 43.25
และ 152.8 ppm ตามลําดับ (Shuqing et al., 2015) รวมทั้ง พรศรี และคณะ (2559) ไดทําการศึกษาปริมาณ
แคดเมียม ตะกั่ว ทองแดง และสังกะสีบริเวณปากแมน้ําเจาพระยาพบวา แคดเมียมไมสามารถตรวจวัดได
ในขณะที่ปริมาณ ตะกั่ว ทองแดง และสังกะสีมีคา 41.6 21.7 และ 90.5 ppm ตามลําดับ สวนปากแมน้ําทาจีน
พบวา แคดเมียมไมสามารถตรวจวัดได ในขณะที่ ตะกั่ว ทองแดง และสังกะสี มีคา 48.3 8.7 และ 53.4 ppm
ตามลําดับ จะเห็นไดวาปริมาณโลหะหนักในปจจุบันมีคาสูงมากในแมน้ําและบางชนิดเกินคามาตรฐานซึ่งสงผล
ไปสูบริเวณปากแมน้ําที่เปนจุดเชื่อมตอระหวางแมน้ํากับทะเล
เนื่ อ งจากบริ เ วณปากแม น้ํ า เจ า พระยาและปากแม น้ํ า ท า จี น มี ก ารใช ป ระโยชน อ ย า งหลากหลาย
โดยเฉพาะการทําประมง ทําใหมีโอกาสที่สารมลพิษโลหะหนักจะเขาสูหวงโซอาหาร ดังนั้น การศึกษานี้จึงมุงเนน
การตรวจสอบรูปแบบการปนเปอนของโลหะหนักในดินตะกอน และนํามาเปรียบเทียบกับหลักเกณฑคุณภาพ
ตะกอนดินชายฝงทะเล ตามประกาศของกรมควบคุมมลพิษ (2558) เพื่อบงบอกถึงสถานการณของมลพิษโลหะ
หนักในพื้นที่ นอกจากนี้เปนการตรวจสอบความปลอดภัย และการใชทรัพยากรบริเวณดังกลาวไดอยางยั่งยื่น
ตอไป
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สาขาประมง

อุปกรณและะวิธีการ
พื้นที่ทําการศึกษา
ษ
ทําการศึกษาการปนเป
ก
ปอนของปริมาาณโลหะหนัก (แคดเมียม ตะกั่ว ทองแดง และสังกะสี) ในดินตะกอนน
(0-1 เซนติเมตร) บริเวณปากแแมน้ําเจาพระยยา จังหวัดสมุทรปราการ
ท
จํานวน
า 9 สถานีนี (CP1-CP9) และปากแม
ส ทรสาคร จํานวน 9 สถานี (TC1-TC9) โดยเก็
โ บตัวอยางในช
า วงเดือน เมษายน พ.ศศ. 2560
น้ําทาจีน จังหวัดสมุ

Chao Phraya river mouth

Thha Chin river mmouth

Figure 1 Sampling location at thee Chao Phrayya and Tha Chin
C river mouuths (April 20017).
วิธีการเก็บตัวอยยาง
เก็บตัวอยยางดินตะกอนนที่ชั้นผิวหนา (0-1 เซนติเมตร)
ม ดวยเครืองมื
่อ อเก็บดินตตะกอน (Sediment corer)
ขนาดเสนผานศูนยยกลาง 5 เซนนติเมตร นําตัว อยางดินตะกอนใสถุง Polyyethylene ปดดปากถุงใหสนิท ระบุสถานีน
า าไปทํากการวิเคราะหตอไป

เก็บตตัวอยาง และเเก็บรักษาตัวอยางที่อุณหภูมมิิ -20 องศาเซลเซียส จนกวาจะนํ
การวิวิเคราะหตัวอย
อ าง
นําตัวอยางดินตะกอนมาทําใหแหงดดวยเครื่อง Freeeze Dryer จากนั้นนําดินนตะกอนที่ไดมาทํ
ม าการสกัด
หาปปริิมาณโลหะหหนัก ดวยวิธีทดัี่ดดแปลงมาจาาก (Hungsppreug and Yuangthongg, 1983) โดดยทําการยอย
ตัวอยางดวยเครื่อง Microwavee digestion รุน QLAB Pro และนําตัตวอยางที่ไดจ ากการสกัดมาวิเคราะหหา
ปริมาณโลหะหนักด
ก วยเครื่อง Attomic Absorpption Spectroophotometerr แบบ Flamee รวมทั้งนําดินแห
น งที่ไดจาก
กระบบวนการ Freeeze dried มาาวิเคราะหปริมมาณสารอินทรียี รวมในดินตะกอน
ต
(Tota l Organic Matter:
M
TOM)
โดยวิวิธี Ignition looss (Verardo et al., 1990)
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ผลและวิจารณผลการศึกษา
แคดเมียม (Cadmium; Cd)
ปริมาณแคดเมียมในดินตะกอน พบวา มีคาต่ํากวาระดับที่สามารถตรวจวัดได (Detection limit = 0.001
ppm) เชนเดียวกับการศึกษาในอดีตของ พรศรี และคณะ (2559) ที่ไมสามารถตรวจพบแคดเมียมในบริเวณปาก
แมน้ําเจาพระยาและปากแมน้ําทาจีน เชนเดียวกัน
ตะกั่ว (Lead; Pb)
ในบริเวณปากแมน้ําเจาพระยา พบวา ตะกั่วมีคาอยูในชวง 32.2-43.2 ppm (Figure 2) มีคาเฉลี่ย
37.7±3.2 ppm ซึ่งพบวามีคาไมเกินคารางมาตรฐานตะกอนดินชายฝงทะเล (52 ppm) และมีคาใกลเคียงกับ
การศึกษาในอดีตของ พรศรี และคณะ (2559) (41.6 ppm) เมื่อพิจารณาตามพื้นที่ พบวา ปริมาณตะกั่วมีคาสูง
ในสถานี CP1 (43.2 ppm) และ CP4 (40.4 ppm) และมีแนวโนมลดลงเมื่อออกหางจากฝง โดยพบคาต่ําสุดที่
สถานี CP9 (32.2 ppm) และเมื่อนําคามาเปรียบเทียบกับสารอินทรียรวมในดินตะกอนที่ไดทําการศึกษาควบคู
กัน พบคาสูงที่สถานี CP1 (10.1%) และ CP4 (10.3%) (Table 1) เนื่องจากสารอินทรียนั้นสามารถรวมกับธาตุที่
มีประจุบวก โดยตรึงโลหะใหสะสมอยูกับตะกอน ดังนั้นสารอินทรียจึงเปนองคประกอบสําคัญที่มีผลตอการ
เคลื่อนยาย ทับถม และเก็บกักโลหะหนักในดินตะกอน (Loring and Rantala, 1995) ในขณะที่ CP9 พบปริมาณ
สารอินทรียสูงถึง 11.4% (Table 1) แตกลับพบคาตะกั่วต่ํา (32.2 ppm) เนื่องจากสารอินทรียในบริเวณดังกลาว
เกิดจากการตกตะกอนของแพลงกตอนพืชที่เกิดการสะพรั่งขึ้นในชวงเวลาที่ทําการเก็บตัวอยาง
สวนในบริเวณปากแมน้ําทาจีน พบตะกั่วมีคาอยูในชวง 32.2-44.1
39.8±3.8

ppm (Figure 2) มีคาเฉลี่ย

ppm ซึ่งมีคาไมเกินคารางมาตรฐานเชนเดียวกับปากแมน้ําเจาพระยา นอกจากนี้ยังมีคาต่ํากวา

การศึกษาของพรศรี และคณะ (2559) (48.3 ppm) เมื่อพิจารณาตามพื้นที่ พบการปนเปอนของตะกั่วสูงที่สุดใน
สถานี TC4 (44.1 ppm) ซึ่งสารอินทรียรวมในดินตะกอนสูงถึง 10.9% โดยตะกั่วบริเวณปากแมน้ําทาจีนนั้นจะ
พบคาสูงเกือบทุกสถานี ยกเวนในสถานี TC1 (32.2 ppm) ที่พบคาตะกั่วต่ําที่สุดซึ่งสอดคลองกับปริมาณ
สารอินทรียรวมที่พบคาเพียง 5.3% (Table 1)
เมื่อเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของตะกั่วบริเวณปากแมน้ําเจาพระยา (37.7±3.2 ppm) และปากแมน้ําทาจีน
(39.8± 3.8ppm) พบวา มีคาใกลเคียงกัน และเมื่อทําการวิเคราะหผลทางสถิติเพื่อศึกษาความแตกตางของ
ปริมาณตะกั่วของทั้งสองปากแมน้ํา พบวา มีความแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับความเชื่อมั่น
95%

712

การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 56

(b)

Chao Phraya river mouth

60.0

Concentration of Pb (ppm)

Concentration of Pb (ppm)

(a)

สาขาประมง

Standarrd Level

50.0
40.0
30.0
20.0
10.0
0.0
CP1 CP
P2 CP3 CP4 CP
P5 CP6 CP7 CPP8 CP9

Sttation

Tha Chi n river mouthh
Staandard Level

Station

60.0
50.0
40.0
30.0
20.0
10.0
0.0
TC1 TTC2 TC3 TC4 TC
C5 TC6 TC7 TC88 TC9

Figuure 2 The conncentration of
o lead (Pb) in Chao Phraaya river (a) and
a Tha Chinn river mouths (b) in April
20177.
ทองแดงง (Copper; Cu)
ในบริเวณ
ณปากแมน้ําเจจาพระยา พบววาทองแดงมีคคาอยูระหวาง 31.7-43.8 pppm (Figure 3) มีคาเฉลี่ย
36.77±1.3 ppm ซึ่งเกินคารางมาตรฐานตะ
ง
ะกอนดินชายฝฝงทะเล (25 ppm) ในทุก ๆ สถานี แลละมีคาสูงกวา
การศึศึกษาของพรศศรี และคณะ (2559)
(
(21.1 ppm) ถึง 1.77 เทา โดยพบททองแดงมีคาสู งที่สุดในสถานี CP1 (43.8
ppm
m) และมีคาสูงในสถานี
ง
CP44 (40.3 ppm
m) และ CP8 (39.8
( ppm) อีกทั้งมีแนวโนมมลดลงตามระะยะทางที่หาง
ฝงอออกไปในสถานีนี CP3 (32.8 ppm) และพบบคาต่ําสุดที่สถานี
ถ CP9 (31.7 ppm) ซึ่งเปปนไปในทิศทาางเดียวกันกับ
ตะกั่ัว โดยทองแดดงเปนโลหะที่มีความจําเป นตอสิ่งมีชีวิตในความเข
ต
มขนระดับหนึ่ง แตถามีความเขมขนมาก
เกินไไปจะเปนพิษ (Clark, 1992) ซึ่งในบริเวณ
ณปากแมน้ําเจาพระยาพบทองแดงเกินคาามาตรฐานทุกสถานี จึงเปน
พื้นที่ที่ควรไดรับกาารแกไขอยางเรงดวน
สวนในบริิเวณปากแมน้ําทาจีน พบววา ทองแดงมีคาอยูในชวง 21.3-45.2 pppm (Figure 3) มีคาเฉลี่ย
35.44±2.6 ppm โดดยพบคาของททองแดงเกินคาารางมาตรฐานนเกือบทุกสถาานี ยกเวนสถาานี TC1 (21.33 ppm) และมี
แนวโโนมสูงขึ้นถึง 4 เทาจากกาารศึกษาของพพรศรี และคณ
ณะ (2559) (88.7 ppm) เมื่อพิจารณาาตามพื้นที่พบ
ทองแดงสูงที่สุดในนสถานี TC6 (45.2
(
ppm) อี กทั้งมีคาสูงในสถานี
ใ
TC4 (44.1 ppm) และ TC9 (41.9 ppm) ซึ่ง
สอดดคลองกับปริมาณสารอิ
ม
นทรีียรวมในดิน ตะกอนของทัั้งสามสถานีทีท่มี ีคาสูงอีกดววย (13.6%
17.55% ตามลําดับ)
บ (Table 1)
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เมื่อเปรียบเทียบคาเฉลียของทองแดง
่
งบริเวณปากแมมน้ําเจาพระยา (36.7±1.3 ppm) และปาากแมน้ําทาจีน
(35.44±2.6 ppm) พบวามีคาใกลลเคียงกัน และะเมื่อทําการวิเคราะหผลทางสถิติเพื่อศึกษา
ษาความแตกตางของปริ
า
มาณ
ณ
ทองแแดงของทั้งสองงปากแมน้ําพบบวา มีความแตตกตางกันอยางไม
ง มีนัยสําคัญทางสถิ
ญ
ติ ที่ระะดับความเชื่อมั่น 95%
Sttandard Level

Tha Chiin river mouthh

Chao Phraya river mouth

(b)

Concentration of Cu (ppm)

Concentration of Cu (ppm)
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Figure 3 The conccentration of copper
c
(Cu) inn Chao Phrayaa river (a) and Tha Chin riverr mouths (b) inn April 2017.
สังกะสี (Zinc;
(
Zn)
สังกะสีในดิ
น นตะกอนบริเิ วณปากแมนน้ําเจาพระยา พบวา มีคาอยูในชวง 101..7-164.4 ppm (Figure 4)
มีคาเฉลี่ย 137.3±±24.3 ppm แลละมีแนวโนมสู งขึ้นจากการศึกึ ษาของพรศศรี และคณะ (2559) (90.55 ppm) โดย
พบคคาสังกะสีเกินคคารางมาตรฐาานตะกอนดินนชายฝงทะเล (102
( ppm) เกือบทุกสถานีนี ยกเวนสถานีนี CP3 (101.7
ppm
m) ในขณะที่คาสั
า งกะสีสูงทีสุ่สดุ พบที่สถานี CP4 (164.4 ppm) อีกทั้งพบมี
พ คาสูงในสสถานี CP1 (161.6 ppm)
และ CP8 (161.6 ppm) และมีมีแนวโนมลดลลงตามระยะททางที่หางฝงอออกไปในสถานีนี CP5 (152.9 ppm) และ
CP99 (117.9 ppm
m) ซึ่งเปนไปในนทิศทางเดียวกักันกับตะกั่ว แลละทองแดง
สังกะสี ในดิ
น น ตะกอนบบริเ วณปากแแมน้ํ าทาจี น พบว
พ า มี คาอยูยู ในชว ง 74.8--160.8 ppm (Figure 4) มี
คาเฉฉลี่ย 125.6±29.8 ppm ซึงพบปริ
่ง
มาณสัสังกะสีสูงเกินคคารางมาตรฐาานเกือบทุกสถถานีเชนเดียวกกับปากแมน้ํา
เจาพพระยา และมีคคาสูงขึ้นจากกการศึกษาของพพรศรี และคณ
ณะ (2559) (533.4 ppm) ถึง 2.3 เทา เมื่อพิพจารณาตาม
พื้นที่พบคาสังกะสีสีสูงที่สุดในสถถานี TC6 (1660.8 ppm) และพบมีคาสูงในสถานี TC44 (157.0 pppm) และ TC8
(1500.3 ppm) และะพบคาสังกะสีสีต่ําในสถานี TTC1 (93.8 pppm)
เมื่อเปรียบเที
ย ยบคาเฉลีลี่ยสังกะสีของงปากแมน้ําเจจาพระยา (137.3±24.3 pppm) และปากกแมน้ําทาจีน
(1255.6±29.8 pppm) พบวา มีคคาใกลเคียงกัน และเมื่อทําการวิ
ก เคราะหผลทางสถิ
ผ
ติเพื่ อศึกษาความมแตกตางของ
ปริมาณสังกะสีของทั้งสองปากแแมน้ํา พบวา มีความแตกตางกั
า นอยางไมมีมนี ัยสําคัญทาางสถิติ ที่ความมเชื่อมั่น 95%
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Figure 4 The conccentration of zinc
z (Zn) in CChao Phraya river (a) and Thha Chin river mmouths (b) in April 2017.
Tablle 1 Total orgganic matter (TOM) and cconcentration of heavy metals
m
(Cd, P b, Cu and Znn) in Chao
Phraaya river andd Tha Chin rivver mouths inn April 2017.
Region
Chaaoy Phraya Riverr
(n=9)

TTha Chin River
(n=9)

TOM (%)
Cd (ppm)
Pb (ppm)
Cu (ppm)
Zn (ppm)
TOM (%)
Cd (ppm)
Pb (ppm)
Cu (ppm)
Zn (ppm)

1
10.1
nd
43.2
43.8
161.6
5.3
nd
32.2
21.3
93.8

2
9..6
ndd
377.3
322.9
1077.1
11 .4
ndd
377.7
344.0
1244.1

3
9.6
nd
35.6
32.8
101.7
8.9
nd
38.0
31.3
138.6

4
10.3
nd
40.4
40.3
164.4
10.9
nd
44.1
44.1
157.0

5
7.2
nd
399.2
355.9
152.9
100.2
nd
399.1
299.4
744.8

6
9.7
nd
35.4
35.8
134.4
13.6
nd
41.8
45.2
160.8

7
7.3
nd
38.6
37.5
134.5
10.0
nd
43.4
32.8
103.5

8
6.4
6
nd
n
377.0
399.8
1661.6
9.7
9
nd
n
388.8
388.8
1550.3

9
11.4
nd
32.2
31.7
117.9
17.5
nd
43.1
41.9
127.6

จากผลการศึกษาแสดดงใหเห็นวา บ ริิ เวณที่มีการสะสมของโลหหะหนักสูง มักกจะพบปริมาณ
ณสารอินทรีย
รวมใในดินตะกอนสสูง (สถานี CPP1 CP4 CP88 TC6 TC4 และ
แ TC9) เนื่องจากตะกอนมมีบทบาทสําคัญในการเปน
แหลงกักเก็บมลสาารในแหลงน้ํา (Acevedo-FFigueroa et al.,
a 2006) อีกทั
ก ้งยังสามารถถยึดเกาะหรือดูดซับมลสารร
ซึ่งรววมถึงโลหะหนันักไวกับอนุภาคของตะกอน (Maanan et al., 2004) แลละนําพามลสาารเหลานี้ไปปลดปลอยยังที่
ตาง ๆ ที่ตะกอนไปปตกลง (Solomon and Förstner, 19984) ในบางบริริเวณที่พบปริมมาณสารอินทรี
ท ยรวมในดิน
ตะกอนสูง แตปริมาณโลหะหนั
ม
กต่
ก ํา เชนสถาานี CP9 ซึ่งเปปนสถานีที่อยูไกลฝ
ไ ง สามารรถอธิบายไดวา สารอินทรีย
ณนั้นถูกพัดพามมาจากแหลงที่มีโลหะหนักต่ตํํา ยกตัวอยางเช
ง น เกิดจากกการตายของสิสิ่งมีชีวิตทั้งพืช
บางสสวนในบริเวณ
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และสัตวที่อาศัยในทะเล หรือขณะเจริญเติบโตจะเหลือโครงสรางที่ไมยอยสลายจมตัวลง กลายเปนสวนหนึ่งของ
ตะกอนดินที่พบไดนอกฝง (จารุมาศ, 2548) สวนในสถานี TC1 ถึงแมเปนสถานีที่พบโลหะหนักต่ํากวาบริเวณอื่น
แตเมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณสารอินทรียรวมในดินตะกอนแลวกลับพบวา มีสัดสวนของโลหะหนักที่สูง ซึ่งสถานี
นี้มีปริมาณสารอินทรียรวมในดินตะกอนต่ําเพียง 5.3% เทานั้น แสดงใหเห็นวาในบริเวณดังกลาวมีแหลงกําเนิด
(source) ของโลหะหนักที่มาก แตเนื่องดวยคุณสมบัติบางประการของดินตะกอนทําใหเกิดการสะสมตัวในดิน
ตะกอนของปริมาณโลหะหนักไมสูงมากนัก

สรุป
ปริมาณและการแพรกระจายของแคดเมียม ตะกั่ว ทองแดง และสังกะสีในดินตะกอนบริเวณปากแมน้ํา
เจาพระยา และปากแมน้ําทาจีน พบวา ปริมาณของทองแดง และสังกะสีมีคาสูงเกินกวาคารางมาตรฐานตะกอน
ดินชายฝงทะเลที่กําหนดไว และมีแนวโนมสูงขึ้นจากการศึกษาในอดีตของพรศรี และคณะ (2559) ในบริเวณปาก
แมน้ําเจาพระยาจะพบปริมาณโลหะหนักมีแนวโนมลดลงเมื่อออกจากฝง แสดงใหเห็นวา โลหะหนักจะไดรับ
อิทธิพลมาจากแผนดิน สวนในบริเวณปากแมน้ําทาจีนพบวา มีการแพรกระจายของโลหะหนักสูงตลอดทั้งพื้นที่
แสดงใหเห็นวา มีโอกาสในการไดรับโลหะหนักมาจากแหลงอื่นนอกจากแผนดินอีกดวย ทองแดงและสังกะสีใน
บริเวณแมน้ําเจาพระยาและแมน้ําทาจีน ควรไดรับการติดตาม เฝาระวัง และคนหาที่มาเพื่อหาทางปองกันสาร
มลพิษโลหะหนักที่ปนเปอนลงสูปากแมน้ํา เพื่อความปลอดภัยตอทรัพยากรธรรมชาติและผูใชประโยชนบริเวณ
ปากแมน้ําเจาพระยา และปากแมน้ําทาจีนรวมถึงอาวไทยตอนในตอไป
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คุณภาพดินตะกอนและสัตว์ พนื ้ ท้ องนา้ บริเวณปากแม่ นา้ ท่ าจีนและเจ้ าพระยา
Sediment Quality and Benthic Fauna Distribution in Tha Chin and Chao Phraya Estuaries
กชภพ สุขผล1* เชษฐพงษ์ เมฆสัมพันธ์ 1 อรอิงค์ เวชสิทธิ์1 ทรงเผ่า สมัชชานนท์1 และนภาขวัญ แหวนเพชร1
Kochaphop Sukphol1*, Shettapong Meksumpun1, Oning Veschasit1,
Songpao Samuchchanon1 and Napakhwan Whanpetch1

บทคัดย่ อ
การศึก ษาคุณ ภาพดิน ตะกอนและการแพร่ กระจายของสัตว์ พื น้ ท้ องนา้ บริ เวณปากแม่นา้ ท่ าจี นและ
เจ้ าพระยา โดยทาการวิเคราะห์ ตวั อย่างสัตว์พื ้นท้ องน ้าและคุณภาพดินตะกอนปากแม่น ้าละ 6 สถานี รวมทังสิ
้ ้น
12 สถานี ในช่วงเดือนเมษายน พ.ศ. 2560 จากผลการศึกษา พบว่า สัตว์พืน้ ท้ องนา้ ในพืน้ ที่ ปากแม่นา้ ท่าจีน มี
ทั ง้ สิ น้ 3 ไฟลั ม ได้ แก่ Phylum Annelida (2 ครอบครั ว ), Mollusca (3 ครอบครั ว ) และ Arthropoda (1
ครอบครั ว) ส่วนบริ เวณปากแม่น า้ เจ้ าพระยา พบสัตว์ พื น้ ท้ องน า้ ทัง้ สิน้ 2 ไฟลัม ได้ แ ก่ Phylum Annelida (5
ครอบครั ว) และ Mollusca (6 ครอบครั ว) ส่วนดิน ตะกอนบริ เวณปากแม่ น า้ ท่ าจี น และแม่น า้ เจ้ าพระยานัน้
ปริ มาณซัล ไฟด์ รวมมีค่าอยู่ ระหว่าง 0.009-0.095 และ nd-0.015 มิล ลิก รั มต่อกรั ม น า้ หนัก แห้ ง และปริ มาณ
สารอินทรี ย์รวมในดินตะกอนมีค่าอยู่ระหว่างร้ อยละ 8.92-17.49 และ 6.42-11.36 ตามลาดับ ผลการศึกษาใน
ภาพรวม พบว่า พื น้ ที่ ป ากแม่ น า้ เจ้ าพระยามี ค วามหนาแน่ น กับ จ านวนของสัต ว์ พื น้ ท้ อ งน า้ และดัช นี ค วาม
หลากหลายสูงกว่าปากแม่นา้ ท่าจีน ซึ่งสอดคล้ องกับ คุณ ภาพดินตะกอนที่ พบว่า ปากแม่นา้ ท่าจีนมีภาวะทาง
มลพิษจาก AVS สูงกว่าปากแม่น ้าเจ้ าพระยา

ABSTRACT
Studied on sediment qualities and benthic fauna distribution was carried out by analysing of
sediment samples for sediment qualities and benthic fauna distribution. The sediment samples from
total of 12 sampling stations were collected in April 2017. This result showed that benthic fauna in the
Tha chin estuary has totally 3 phylum as following; Annelida ( 3 Family), Mollusca (3 Family) and
Arthropoda (1 Family) while the Chao Phraya estuaries was found 2 phylum of benthic fauna as
following; Annelida (5 Family) and Mollusca (5 Family). In general, acid volatile sulfides in the Tha
Chin and Chao Phraya estuaries ranged between 0.009-0.095 and nd-0.015 mg/g dw, respectively.
The total organic matter ranged between 8.92-17.49% and 6.42-11.36%, respectively. Overall results
indicated that the Chao Phraya estuary has density, diversity and biodiversity index of benthic fauna
higher than that of the Tha Chin estuary. This occurrence due to the sediment quality of the Chao
Phraya estuaries is better than that of the Tha chin estuary.
Key Words: benthic fauna, environmental factor, distribution, estuary
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คานา
แม่น ้าท่าจีนและแม่น ้าเจ้ าพระยาจัดได้ ว่าเป็ นสองในสี่แม่น ้าสายหลักในเขตพื ้นที่อ่ าวไทยตอนใน มีการ
ไหลลงสูท่ ะเลที่จงั หวัดสมุทรสาคร และจังหวัดสมุทรปราการ มีพื ้นที่ลมุ่ น ้าประมาณ 13,477.16 ตารางกิโลเมตร
และ 20,523.42 ตารางกิโลเมตร ตามลาดับ (ทิพย์นนั ท์, 2542; กาญจนา, 2558) จึงจัดได้ วา่ เป็ นแม่น ้าสายหลักที่
มีความสาคัญ ทังทางด้
้
านเศรษฐกิจและด้ านสังคมต่อประชากรในเขตพื ้นที่ทางภาคกลาง ทังนี
้ ้ ในสภาพปั จจุบนั
แม่น ้าท่าจีนและแม่น ้าเจ้ าพระยาได้ มีการเปลี่ยนแปลงจากอดีตเป็ นอย่างมาก เนื่องจากมีการขยายตัวของชุมชน
กิจกรรมด้ านการเกษตร และโรงงานอุตสาหกรรมจานวนมากในเขตแม่นา้ ทัง้ สองแห่ง ซึง่ ปั ญหาดังกล่าวนัน้ จะ
ส่งผลต่อคุณ ภาพนา้ และดินตะกอนให้ เสื่อมโทรมลง เช่น การปล่อยนา้ เสียลงสู่แหล่งนา้ และการเพิ่ มขึน้ ของ
ปริ มาณอินทรี ย์ จนส่งผลให้ ความหลากหลายและความชุกชุมของสัตว์พื ้นท้ องน ้าลดลงอย่างต่อเนื่อง
สัตว์ พื น้ ท้ องน า้ จะมีความสาคัญ ต่อระบบนิ เวศทางน า้ เช่ น เป็ นตัวย่ อยสลายอิน ทรี ย สาร และเป็ น
ตัวชี ้วัดคุณภาพและความอุดมสมบูรณ์ ของแหล่งน ้าได้ ได้ แก่ ไส้ เดือนทะเลชนิด Nepthys capensis จะบ่งชี ้ถึง
สภาพของแหล่งน ้าที่มีปริ มาณออกซิเจนที่ละลายในน ้าต่า (จุมพล และณิฎฐารัตน์, 2525)
ดังนัน้ ในการศึกษาครั ง้ นี จ้ ึงมีวัตถุประสงค์ เพื่ อที่ จะศึกษาถึงคุณ ภาพดินตะกอนและสัตว์ พืน้ ท้ องน า้
บริ เวณปากแม่น ้าท่าจีนและเจ้ าพระยา เพื่อทราบถึงการแพร่ กระจายของสัตว์หน้ าดินและคุณภาพดินตะกอนใน
บริ เวณปากแม่น ้าท่าจีนและแม่น ้าเจ้ าพระยา เพื่อที่จะใช้ เป็ นข้ อมูลพื ้นฐานจัดการใช้ ประโยชน์ด้านทรัพยากรใน
พื ้นที่ทางทะเลในอนาคตต่อไปได้

อุปกรณ์ และวิธีการศึกษา
การเก็บตัวอย่ าง และการวิเคราะห์ คุณภาพดินตะกอน
สารวจเก็บตัวอย่างดินตะกอนบริ เวณปากแม่น ้าท่าจีน จังหวัดสมุทรสาคร จานวน 6 สถานี แบ่งออกเป็ น
ฝั่ งตะวันตกและตะวันออกของปากแม่น ้าฝั่ งละ 3 สถานี และบริ เวณปากแม่น ้าเจ้ าพระยา จังหวัดสมุทรปราการ
จานวน 6 สถานี แบ่งออกเป็ นฝั่ งตะวันตกและตะวันออกของปากแม่น ้าฝั่ งละ 3 สถานี รวมทังสิ
้ ้น 12 สถานี
(Figure 1) ในช่วงเดือนเมษายน พ.ศ. 2560 โดยทาการเก็บตัวอย่างดินตะกอนที่ระดับความลึก 0-1 เซนติเมตร
โดยใช้ Gravity core sampler แล้ วทาการตัดดินโดยใช้ แผ่น cut plate นามาบรรจุใส่ถงุ ซิป เก็บรักษาที่อณ
ุ หภูมิ
ประมาณ -20 องศาเซลเซียส เพื่อป้องกันการเกิดปฏิกิริยาภายในดินตะกอน และนาตัวอย่างกลับมาวิเคราะห์
ในห้ องปฏิบตั ิการ โดยปั จจัยที่ทาการศึกษาประกอบด้ วย (ปริ มาณซัลไฟด์รวมในดินตะกอน โดยหาในรู ปของ
Acid Volatile Sulfides ซึง่ ตรวจวัดด้ วย Sulfides Reactive column (จารุ มาศ, 2548) ปริ มาณน ้าในดินตะกอน
(Water Content) โดยวิธีของจารุ มาศ (2548) และปริ มาณสารอินทรี ย์รวมในดินตะกอน (Total Organic Matter)
โดยวิธี Ignition loss (Verardo et al., 1990))
การเก็บตัวอย่ างสัตว์ พนื ้ ท้ องนา้
ทาการเก็บตัวอย่างสัตว์พื ้นท้ องน ้าโดยใช้ Ekman grab ขนาด 15×15 เซนติเมตร จากนันน
้ าตัวอย่างมา
ร่ อนผ่านตะแกรงมาตรฐานขนาด 325 ไมโครเมตร เก็บรักษาตัวอย่างในฟอร์ มาลีนเข้ มข้ น 10 เปอร์ เซ็นต์ นามา
วิเคราะห์ ท างชนิ ด และจ านวนภายใต้ กล้ องจุลทรรศน์ กาลังขยายต่าในห้ องปฏิ บัติก าร โดยจาแนกสัตว์ กลุ่ม
719

สาขาประมง

การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 56

ไส้ เดือนทะเลตามวิธีการของ Day (1967) และกลุ่มหอยและครัสตาเชียนตามวิธีการของ Carpenter and Niem
(1998)

Chao Phraya Estuary

Tha Chin Estuary

Figure 1. Location of sampling stations in Tha Chin and Chao Phraya estuaries during April
2017.
ผลการศึกษา
คุณภาพดินตะกอน
ปากแม่ นา้ ท่ าจีน
ปริ มาณนา้ ในดิน ตะกอนบริ เวณปากแม่นา้ ท่าจีน มีค่าอยู่ในช่วงร้ อยละ 54.3-79.8 ปริ มาณต่าสุดพบ
บริ เวณสถานี TC4 (สถานี ริมฝั่ งตะวันออก) ส่วนค่าสูงสุดอยู่ที่สถานี TC6 (สถานีนอกสุดตะวันออก) (Figure.
2A) ซึง่ พบว่ามีความสอดคล้ องการศึกษาของกาญจนา (2558) ที่ได้ ทาการศึกษาในแหล่งหอยพิม บริ เวณปาก
แม่นา้ ท่าจีนโดยพบว่ามีปริ มาณน ้าในดินมีค่าอยู่ในช่วงร้ อยละ 36.6-79.7 โดยพิจารณาลึกลงไปพบว่า ปริ มาณ
น ้าในดินในสถานี TC1 TC4 และ TC5 ซึ่งอยู่ริมฝั่ งทัง้ สองด้ านของปากแม่นา้ มีค่าร้ อยละ 62.9, 54.3 และ 57.8
ตามลาดับ ดินตะกอนในบริ เวณนี ้จะมีลกั ษณะเป็ นดินเนื ้อละเอียด มีเปลือกหอยปนอยู่ในชันดิ
้ นเป็ นจานวนมาก
จึงทาให้ บริ เวณดังกล่าวมีปริ มาณนา้ ในดินต่ากว่าในสถานี TC2 TC3 และ TC6 (ร้ อยละ 71.8, 69.3 และ 79.8
ตามลาดับ) ซึง่ ในสถานีดงั กล่าวดินมีลกั ษณะเป็ นดินเนื ้อละเอียดและเหนียว
ปริ มาณสารอินทรี ย์รวมในดินตะกอน บริ เวณปากแม่นา้ ท่าจีน มีค่าอยู่ในช่วงร้ อยละ 8.92-17.49 โดย
ภาพรวม พบว่า ปริ มาณสารอินทรี ย์รวมในบริ เวณดังกล่าวมีค่าอยู่ในระดับที่ค่อนข้ างสูง และมีค่าสอดคล้ องกับ
การศึกษาของภัทราวุธ (2552) ที่พบว่า ปริ มาณสารอินทรี ย์รวมในพื ้นที่แม่น ้าท่าจีน มีค่าร้ อยละ 7.24-13.14 จาก
การศึกษาในครัง้ นี ้ พบค่าต่าสุดที่สถานี TC1 (สถานีริมฝั่ งตะวันตก) และค่าสูงสุดที่สถานี TC6 (สถานีแนวนอกฝั่ ง
ตะวันออก) (Figure. 2B) โดยปริ มาณสารอินทรี ย์รวมในสถานี TC1 TC2 TC3 TC4 และ TC5 มีปริ มาณร้ อยละ
8.92, 10.92, 10.19, 9.99 และ 9.65 ตามลาดับ ในขณะที่ปริ มาณสารอินทรี ย์รวมในสถานี TC6 มีค่าสูงถึงร้ อย
ละ 17.49 ซึง่ แสดงให้ เห็นถึงระดับที่มีความอุดมสมบูรณ์ สงู นอกจากนี ้ยัง พบว่า ปริ มาณสารอินทรี ย์รวมที่พบใน
บริ เวณปากแม่น ้าท่าจีนมีคา่ สอดคล้ องกับปริ มาณน ้าในดินตะกอน ซึง่ ตามหลักการแล้ วพารามิเตอร์ ทงสองนี
ั้
้จะมี
ค่าเป็ นไปในทิศทางเดียวกัน
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ส่วนปริ มาณซัลไฟด์รวมในดินตะกอน มีคา่ อยู่ในช่วง 0.009-0.095 มิลลิกรัมต่อกรัมน ้าหนักแห้ ง เมื่อจัด
ค่าระดับความเป็ นพิษของซัลไฟด์ในดินตะกอนตามการศึกษาของจารุ มาศและเชษฐพงษ์ (2552) ดินตะกอนใน
บริ เวณดังกล่าวจะอยู่ในช่วงระดับการสะสมมลพิษต่าจนถึงระดับการสะสมมลพิษปานกลาง โดยพบค่าต่าสุดที่
สถานี TC1 (สถานีริมฝั่ งตะวันตก) และสูงสุดที่สถานี TC6 (สถานีแนวนอกสุดฝั่ งตะวันออก) มีค่าสอดคล้ องกับ
ปริ มาณน ้าในดินตะกอนและปริ มาณสารอินทรี ย์รวมในดินตะกอนที่พบค่าสูงสุดในสถานีนี ้เช่นเดียวกัน (Figure.
2C) ซึง่ สอดคล้ องกับการศึกษาของอรอิงค์ (2551) ที่ศกึ ษาบริ เวณปากแม่น ้าท่าจีนพบว่าปริ มาณซัลไฟด์รวมใน
ดินตะกอนมีความสัมพันธ์กบั ปริ มาณน ้าในดินตะกอนและปริ มาณสารอินทรี ย์รวมในดินตะกอน

A

B

C
Figure 2. Water Content (A), Total Organic Matter (B), Acid Volatile Sulfides (C) of sediments from
sampling stations at Tha Chin estuary during April 2017.
ปากแม่ นา้ เจ้ าพระยา
ปริ มาณนา้ ในดิน ตะกอนบริ เวณปากแม่นา้ เจ้ าพระยา มีค่าอยู่ในช่วงร้ อยละ 51.2-65.6 พบค่าต่าสุดที่
สถานี CP3 (สถานี แ นวนอกฝั่ งตะวัน ตก) และค่ า สู ง สุ ด อยู่ ที่ ส ถานี CP6 (สถานี แ นวนอกฝั่ งตะวัน ออก)
(Figure.3A) ปริ มาณน า้ ในดิน ตะกอนในสถานี CP1 CP2 CP3 และ CP4 มีป ริ มาณร้ อยละ 51.2, 57.8, 51.2
และ 58.20 ตามลาดับ ลักษณะดินในบริ เวณดังกล่าว เป็ นดินเนื ้อละเอียดบริ เวณผิวหน้ าพบการปะปนของทราย
ละเอียด หรื อตะกอนเบาสี น ้าตาลเหลือง ส่วนในสถานี CP5 และ CP6 ปริ มาณนา้ ในดินมีปริ มาณร้ อยละ 63.3
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และ 65.6 ซึง่ เป็ นบริ เวณที่มีปริ มาณนา้ ในดินค่อนข้ างสูง จะพบว่าลักษณะดินในบริ เวณดังกล่าวจะเป็ นดิน เนือ้
ละเอียด เป็ นโคลนนุ่มมือ และจับตัวเป็ นก้ อนสีเทาปนเขียว ซึง่ มักจะมีเนื ้อเดียวกันตลอดความลึก
ปริ มาณสารอินทรี ย์รวมในดินตะกอน มีคา่ อยู่ในช่วงร้ อยละ 6.42-11.36 พบค่าต่าสุดที่สถานี CP5 และ
ค่าสูงสุดที่สถานี CP6 (สถานีแนวนอกฝั่ งตะวันออก) ซึง่ สอดคล้ องกับปริ มาณน ้าในดินตะกอน (Figure. 3B) โดย
ภาพรวมพบว่า ปริ มาณสารอินทรี ย์ รวมในดินตะกอนในบริ เวณดังกล่าว มีปริ มาณอยู่ในช่วงระดับที่มีความอุดม
สมบูรณ์ และมีปริ มาณสอดคล้ องกับการศึกษาของทิพย์นนั ท์ (2542) ที่พบค่าปริ มาณสารอินทรี ย์รวมในดินของ
แม่น ้าเจ้ าพระยาที่มีคา่ ร้ อยละ 10.17
ส่วนปริ มาณซัลไฟด์รวม มีค่าอยู่ในช่วง nd-0.015 มิลลิกรั มต่อกรั มนา้ หนักแห้ ง เมื่อจัดค่าระดับความ
เป็ นพิษของซัลไฟด์ในดินตะกอน ตามการศึกษาของจารุ มาศและเชษฐพงษ์ (2552) ดินตะกอนในบริ เวณดังกล่าว
จะอยู่ในช่วงระดับไม่มีการสะสมมลพิษจนถึงระดับการสะสมมลพิษต่า จะพบค่าต่าสุดที่สถานี CP2 และสูงสุดที่
สถานี CP 4 (สถานีริมฝั่ งฝั่ งตะวันออก) (Figure. 3C)

A

B

C
Figure 3. Water Content (A), Total Organic Matter (B), Acid Volatile Sulfides (C) sediments from
sampling stations at Chao Phraya estuary during April 2017.
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องค์ ประกอบทางชนิดและความหนาแน่ นของสัตว์ พนื ้ ท้ องนา้
ปากแม่ นา้ ท่ าจีน
องค์ประกอบทางชนิด และความหนาแน่นของสัตว์พื ้นท้ องน ้า (Benthic Fauna) ในบริ เวณพื ้นที่ปากแม่
นา้ ท่าจีน พบสัตว์ พืน้ ท้ องนา้ ทัง้ หมด 3 ไฟลัม 6 ครอบครั ว (Table 1) ความหนาแน่นของสัตว์พื น้ ท้ องนา้ ใน
บริ เวณพืน้ ที่ศึกษามีค่าอยู่ในช่วง 44 - 267 ตัวต่อตารางเมตร โดยสัตว์พืน้ ท้ องนา้ กลุ่มเด่นที่พบในพืน้ ที่ปากแม่
น ้าท่าจีน ได้ แก่ หอยสองฝากลุ่ม Veneridae รองลงมาจะเป็ นไส้ เดือนทะเลกลุ่ม Spionidae และหอยฝาเดียว
กลุม่ Potamididae ตามลาดับ (Figure 4.)
Table 1 . A list of benthic fauna at Tha Chin (TC) and Chao Phraya (CP) estuaies, Thailand
Phylum
Annelida

Class
Polychaeta

Order
Phyllodocida
Scolecida

Arthropoda

Crustacea

Mollusca

Gastropoda

Bivalve

Calnalipalpata
Terebellida
Decapoda
Mesogastropoda
Neogastropoda
Cephalaspidea
Veneroida

Scaphopoda Dentaliida

Family
Pilargidae
Syllidae
Cossuridae
Capitellidae
Spionidae
Sternaspidae
Unidentifed
Crustacea
Potamididae
Nassariidae

TC
+
++
+

CP
+
+
+
+++
+
-

Bullidae

+
+
-

+
+
+

Veneridae
Mactridae
Dentaliidae

++
-

+
+
+

Remark (-) non-detected, (+)<100individual/m2, (++)100-500 individual/m2, (+++) >500 individual/m2

(A)
(B)
(C)
Figure 4. Benthic fauna of the found in Tha Chin estuary; Veneridae (A), Spionidae (B) and
Potamididae (C)
โดยสถานีที่มีความหนาแน่นของสัตว์พื ้นท้ องน ้าสูงสุด ได้ แก่ TC3 (ซึง่ อยู่ช่วงปลายดอนของปากแม่น ้าฝั่ ง
ตะวัน ออก) รองลงได้ แ ก่ ส ถานี TC1 TC6 TC2 TC4 และ TC5 (267, 222, 178 และ 44 ตัวต่อ ตารางเมตร)
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(Figure 5A.) ส่วนค่าดัชนีความหลากหลายทางชีวภาพ (H’) จะพบค่าสูงสุดที่สถานี TC3 (Table 2.) ซึง่ มีจานวน
4 ชนิด (ค่าความหลากหลายเท่ากับ 1.40) ขณะที่สถานี TC1 เป็ นสถานีที่มีจานวนชนิดน้ อยที่สดุ คือ 3 (ค่าความ
หลากหลายเท่ากับ 1.33) ทังนี
้ ้เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของปริ มาณอินทรี ย์สารซึง่ เป็ นแหล่งอาหารที่สาคัญของ
สัตว์พื ้นท้ องน ้า ซึง่ จะมีผลต่อความหนาแน่นของสัตว์พื ้นท้ องน ้าในบริ เวณนันด้
้ วย (กาญจนา, 2558)
Table 2 . The Species Diversity Index (H’) of Tha Chin (TC) and Chao Phraya (CP) estuaries, Thailand
Station Species Diversity Station
Species Diversity
Index (H’)
Index (H’)
TC 1
1.33
CP 1
0.74
TC 2
0.00
CP 2
1.58
TC 3
1.40
CP 3
1.29
TC 4
0.00
CP 4
1.10
TC 5
0.00
CP 5
0.00
TC 6
0.00
CP 6
0.00

A
B
Figure 5. Benthic fauna density in the sediments of Tha Chin estuary (A) and Chao Phraya Estuary
(B)
ปากแม่ นา้ เจ้ าพระยา
องค์ประกอบทางชนิดและความหนาแน่นของสัตว์พืน้ ท้ องนา้ (Benthic Fauna) ในบริ เวณปากแม่นา้
เจ้ าพระยา พบสัตว์พืน้ ท้ องนา้ ทัง้ หมด 2 ไฟลัม 11 ครอบครั ว (Table 1) ความหนาแน่นของสัตว์พืน้ ท้ องนา้ ใน
บริ เวณพื ้นที่ศกึ ษาจะมีคา่ อยู่ในช่วง 44 – 1,867 ตัวต่อตารางเมตร โดยสัตว์พื ้นท้ องน ้ากลุม่ เด่นที่พบในพื ้นที่ปาก
แม่นา้ เจ้ าพระยาได้ แก่ ไส้ เดือนทะเลกลุ่ม Spionidae รองลงจะเป็ นหอยสองฝากลุ่ม Mactridae และไส้ เดือน
ทะเลกลุม่ Capitellidae ตามลาดับ (Figure 6.)
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(C)
(A)
(B)
Figure 6. Benthic fauna of the in Chao Phraya estuary; Spionidae (A), Mactridae (B) and Capitellidae
(C)
โดยสถานี ที่ มี ความหนาแน่ น ของสัตว์ พื น้ ท้ องน า้ สูง ได้ แก่ CP1 ซึ่งอยู่ในช่วงพื น้ ที่ ดอน รองมาได้ แ ก่
สถานี CP3 CP2 CP4 CP5 และ CP6 (1,867, 533, 400, 133 และ 44 ตัวต่อตารางเมตร) (Figure 5B.) ส่วนค่า
ดัชนีความหลากหลายทางชีวภาพ (H’) จะพบค่าสูงสุดที่สถานี CP2 ซึ่งมีจานวน 3 ชนิด (ค่าความหลากหลาย
เท่ากับ 1.58) ขณะที่สถานี CP1 เป็ นสถานีที่พบค่าต่าสุดที่จานวน 5 ชนิด โดยมีค่าความหลากหลายเท่ากับ 0.7
(Table 2.) เนื่องจากสถานี ที่พบสัตว์พืน้ ท้ องนา้ มีระดับของปริ มาณซัลไฟด์ อยู่ที่ช่วง 0.004-0.010 มิลลิกรั มต่อ
กรัมน ้าหนักแห้ ง จะทาให้ ปริ มาณของสัต ว์พื ้นท้ องน ้าบริ เวณนันลดน้
้
อยลงเช่นกัน (จารุ มาศ, 2548) ส่วนสถานีที่
พบมากจะอยู่ในบริ เวณสันดอนปากแม่น ้า ซึง่ มีปริ มาณสารอินทรี ย์สงู จึงเป็ นแหล่งดึงดูดให้ สตั ว์พื ้นท้ องน ้าเข้ ามา
อยู่อาศัยได้ มาก (ทิพย์นนั ท์, 2542)
วิจารณ์ ผลการศึกษา
ปากแม่ นา้ ท่ าจีน
จากการศึกษาสัตว์พื ้นท้ องน ้าในพื ้นที่ปากแม่น ้าท่าจีนจะพบหอยสองฝากลุม่ Veneridae เป็ นกลุม่ เด่น
โดยเป็ นกลุม่ หอยเศรษฐกิจ เช่น หอยลาย และหอยตลับ ซึง่ พบลูกหอยและหอยตัวเต็มวัยเป็ นส่วนใหญ่โดย
สอดคล้ องกับการศึกษาของนิตยา (2554) ที่พบหอยทะเลสองฝาที่เป็ นกลุม่ หอยเศรษฐกิจเช่น หอยลาย โดยพบ
พื ้นที่ ๆ มีปริ มาณสารอินทรี ย์ในดินประมาณร้ อยละ 10 ซึง่ เป็ นช่วงที่เหมาะสมต่อการอยู่อาศัยของหอยลาย
้
เดือนทะเลกลุม่ Spionidae ซึง่ เป็ นกลุม่ ที่กินอาหารบริ เวณผิวหน้ าดิน
(มาลาและจิตนา, 2548) รวมทังพบไส้
(deposit and suspension feeder) ในพื ้นที่ปากแม่น ้าท่าจีน โดยสัตว์กลุม่ นี ้พบในพื ้นที่ ๆ มีปริ มาณสารอินทรี ย์
สูง (ร้ อยละ 9.09±5.96) และปริ มาณซัลไฟด์รวม (0.50±0.53 มิลลิกรัมต่อกรัมน ้าหนักแห้ ง) (กาญจนา, 2558)
ขณะที่คา่ ดัชนีความหลากหลายทางชนิด (H’) พบว่ามีคา่ ในช่วง 0–1.40 เมื่อเทียบกับค่ามาตรฐานความอุดม
สมบูรณ์สิ่งมีชีวิตของ Labrune et al. (2006) พบว่าอยู่ในค่าต่า ซึง่ สอดคล้ องกับการศึกษาของนิตยา (2554) ที่
พบค่าในช่วง 0–2.075 ดังนันในบริ
้
เวณที่ศกึ ษาจึงมีความเหมาะสมต่อการอยู่อาศัยของสัตว์พื ้นท้ องน ้าหลากชนิด
และแต่ละชนิดมีความใกล้ เคียงกัน (นิตยา, 2554)
ปากแม่ นา้ เจ้ าพระยา
การศึกษาพื ้นที่ปากแม่น ้าเจ้ าพระยาพบไส้ เดือนทะเลกลุม่ spionidae เป็ นกลุม่ เด่น (วฤชา, 2549) โดย
พบในช่วงปริ มาณสารอินทรี ย์ร้อยละ 6.42–10.30 และปริ มาณซัลไฟด์รวมอยู่ในช่วง nd-0.015 มิลลิกรัมต่อกรัม
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น ้าหนักแห้ ง สอดคล้ องกับจารุ มาศ (2548) ที่รายงานไว้ วา่ Spionids และ Captellids พบเพิ่มมากขึ ้นเมื่ออยู่ใน
สภาพไร้ ออกซิเจนในดินและปริ มาณซัลไฟด์เพิ่มมากขึ ้น ซึง่ สัตว์พื ้นท้ องน ้ากลุม่ นี ้จัดเป็ นดัชนีชี ้แสดงมลภาวะทาง
อินทรี ย์สาร (Pollution indicator species) ในดินตะกอนได้ นอกจากนี ้ยังพบหอยกลุม่ Mollusca ทังกลุ
้ ม่ หอย
สองฝา หอยฝาเดียว และหอยงาช้ าง ซึง่ จะมีการกระจายตัวตามสถานีที่พบ ซึง่ อาจมีปัจจัยบางประการที่มี
อิทธิพลต่อการเพิ่มหรื อลดลงของประชากรกลุม่ Mollusca เช่น ฤดูกาลสืบพันธุ์ การเปลี่ยนแปลงคุณภาพน ้าหรื อ
ปริ มาณอินทรี ย์สารในดินตะกอนตามสถานีศกึ ษา เป็ นต้ น (ทิพย์นนั ท์, 2544) เมื่อเทียบกับค่าดัชนีความ
หลากหลายทางชนิด (H’) สามารถบอกได้ วา่ ในสถานี CP1 อยู่ในพื ้นที่ดอนทางฝั่ งตะวันออกมีคา่ ความ
หลากหลายเท่ากับ 0.74 ซึง่ มีคา่ มากกว่าการศึกษาของทิพย์นนั ท์ (2542) ที่สารวจบริ เวณปากแม่น ้าเจ้ าพระยา
อยู่ที่ 0.65 ขณะที่สถานี CP2–CP4 มีคา่ อยู่ในช่วง 1.58-1.10 เมื่อเทียบค่ามาตรฐานความอุดมสมบูรณ์สิ่งมีชีวิต
ของ Labrune et al. (2006) พบว่า อยู่ในระดับต่า ทังนี
้ ้เนื่องจากจานวนความหนาแน่นในสถานี CP 1 มีความ
แตกต่างกันในตัวอย่างทังหมด
้
จึงมีคา่ ความสม่าเสมอสูงกว่าในสถานีอื่น ๆ ซึง่ จากค่าที่ต่าจะสามารถกล่าวได้ วา่
ในสภาพแวดล้ อมนันมี
้ ปริ มาณของสัตว์พื ้นท้ องน ้าที่มีความแตกต่างกันมากหรื ออาจมีชนิดเด่นที่สามารถทนทาน
ต่อสิ่งแวดล้ อมได้ (นิตยา, 2554)
สรุ ป
พื ้นที่ปากแม่น ้าเจ้ าพระยาจะมีความอุดมสมบูรณ์ของสัตว์พื ้นท้ องน ้าสูงกว่าปากแม่น ้าท่าจีน
เมื่อ
พิจารณาจากค่าดัชนีความหลากหลาย รวมทังคุ
้ ณภาพดินตะกอนพบว่าปากแม่น ้าท่าจีนมีภาวะมลพิษจาก AVS
สูงกว่าปากแม่น ้าเจ้ าพระยา ดังนันจึ
้ งควรมีการเฝ้าระวังการเปลี่ยนแปลงด้ านสิ่งแวดล้ อมในพื ้นที่ทงสองต่
ั้
อไป
กิตติกรรมประกาศ
งานวิจยั นี ้ได้ รับการสนับสนุนการศึกษาค้ นคว้ าวิจยั จากมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จ
พระปกเกล้ าเจ้ าอยู่หวั และสมเด็จพระนางเจ้ าราไพพรรณี ทังนี
้ ้ขอขอบคุณทีมห้ องปฎิบตั ิการวิจยั สิ่งแวดล้ อมทาง
ทะเล ภาควิชาวิทยาศาสตร์ ทางทะเล และห้ องปฎิบตั ิการสิง่ แวดล้ อมทางน ้าและดินตะกอน ภาควิชาชีววิทยา
ประมง คณะประมง ที่คอยช่วยเหลือและให้ กาลังใจเสมอมา
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ความหลากชนิดและความชุกชุมของปูจากอวนจมปู จ.ตราด
Species Richness and Abundance of Crabs from Bottom Gill Net in Trat Province
พันธุ์ทิพย์ วิเศษพงษ์ พันธ์ 1* ฐิ ติกร บุญทองใหม่1 และวชิระ ใจงาม2
Puntip Wisespongpand1*, Thitikorn Boontongmai1 and Wachirah Jaingam2

บทคัดย่ อ

ศึกษาความหลากชนิดและความชุกชุมของปูที่ได้ จากอวนจมปู จ.ตราด จานวน 6 สถานีเก็บตัวอย่าง
จากชายฝั่ ง จ. ตราดจนถึงเกาะกูด พบว่ามีความหลากชนิดของปูทงสิ
ั ้ ้น 65 ชนิด 43 สกุล และ 17 วงศ์ วงศ์ที่มี
ความหลากชนิดที่สดุ คือ Portunidae ซึง่ พบปูถงึ 16 ชนิด ปูที่เป็ นชนิดเด่นแพร่ กระจายเป็ นบริ เวณกว้ าง คือ ปูม้า
(Portunus pelagicus) และปูก้ามหัก (Macropthalmus latreillei) ปูที่เป็ นชนิดหายากและแพร่ กระจายจากัด
เฉพาะบางสถานีมคี วามหลากชนิดมากที่สดุ และมีปทู ี่น่าสนใจ ได้ แก่ จักจัน่ ทะเล (Albunea symnysta) ปูฤาษี
ตุม่ (Calappa capellonis) ปูกระดุมหนาม (Arcania erinaceus) ปูก้ามยาวยักษ์ (Daldorfia horrida) และปูหวั
ลูกศร (Gonatonotus pentagonus) สถานีเก็บตัวอย่างที่พบปูหลากชนิดที่สดุ คือแหลมสนและอ่าวสลัด โดยพบปู
44 และ 36 ชนิด ทังนี
้ ้ยังพบว่าความหลากชนิดของปูกลุม่ ที่เหลือทิ ้งและไม่ได้ นาไปใช้ ประโยชน์มีมากที่สดุ ถึงร้ อย
ละ 81.26 ของจานวนชนิดปูทงหมด
ั้
และปูที่พบชุกชุมมากและเป็ นปูเหลือทิ ้งคือปูก้ามหัก (M. latreillei) และปูเป้
เล็ก (Dorippoides facchino) และยังพบสัตว์น ้าอื่นๆ ติดมากับอวนจมปูอีกกว่า 42 ชนิด โดยชนิดที่พบใน
ปริ มาณมาก คือ หอยหนามเล็ก (Murex trapa) และเม่นหนามดินสอ (Prionocidaris sp.) ซึง่ แสดงให้ เห็นว่าอวน
จมปูมีแนวโน้ มที่จะคุกคามความหลากหลายทางชีวภาพของสัตว์ทะเล ดังนันจึ
้ งควรทาการศึกษาพัฒนานาปู
อื่น ๆ ที่เหลือทิ ้งไปใช้ ประโยชน์ให้ มากขึ ้น รวมทังเสริ
้ มสร้ างความตระหนักในการคุ้มครองและอนุรักษ์ ความ
หลากหลายทางชีวภาพของปูและสัตว์ทะเลอื่น ๆ ที่ติดมากับอวนจมปู

ABSTRACT

The species richness and abundance of crabs collected from bottom gill net in Trat province
were studied. The specimens were collected from 6 stations along Trat’s coast through Koh Kood.
The species richness were totally 65 species, 43 genera and 17 families. Family Portunidae showed
the maximum species richness at 16 species. The dominant species and widely distributed were only
Portunus pelagicus and Macropthalmus latreillei. The rare species and found only in limited stations
had the highest species richness, and the most interesting species were Albunea symnysta, Calappa
capellonis, Arcania erinaceus, Daldorfia horrida and Gonatonotus pentagonus. The station which
had high species richness were belonged to Laem son and Ao Salad with the numbers of 44 and 36
species, respectively. The waste crabs had the highest species richness at 81.26% of total numbers
of species. The most abundant waste crabs were M. latreillei and Dorippoides facchino. The species
composition caught by these bottom gill net were almost 42 species and the most abundant were
stout-spine murex (Murex trapa) and pencil-spine sea urchin (Prionocidaris sp.), indicated that the
bottom gill net activity had posed as a threat to the diversity of marine organisms. The wasts crabs
should be promoted for usage. Criteria for protection and conservation the diversity of crabs and
others animals caught by bottom gill net should be concerned.
Key Words : Crab, Bottom gill net, Trat
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คานา
ปูเป็ นสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังในทะเลที่มีความหลากหลายทางชีวภาพสูงกลุม่ หนึง่ มนุษย์ได้ นาปูมาใช้
ประโยชน์หลากหลายด้ าน เช่น อาหาร ประมง เพาะเลี ้ยง อุตสาหกรรมแช่แข็งและกระป๋ อง อุตสาหกรรมผลิตไค
โตซาน และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ (Ng, 1998) ความหลากหลายทางชีวภาพของปูยงั มีบทบาทที่สาคัญต่อระบบ
นิเวศทางทะเล ทาให้ เกิดห่วงโซ่อาหารและความสัมพันธ์ของการอาศัยอยู่ร่วมกันที่ซบั ซ้ อน ทาให้ เกิดการ
หมุนเวียนของธาตุอาหารและการไหลของพลังงานในระบบนิเวศ เพิ่มปริ มาณออกซิเจนในดิน เพิ่มอัตราการย่อย
สลายในดิน รวมทังท
้ าให้ ผืนน ้าใสสะอาด (Warner, 1977)
รายงานความหลากหลายทางชีวภาพของปูในประเทศไทยน่าจะมีไม่น้อยกว่า 715 ชนิด โดยส่วนใหญ่
เป็ นปูที่อาศัยในทะเลถึง 613 ชนิด (Naiyanetr, 2007) สาเหตุสาคัญที่ทาให้ ปูเป็ นสัตว์ที่มีความหลากหลายทาง
ชีวภาพสูง เนื่องมาจากความสามารถของปูในการอาศัยในที่อยู่อาศัยที่หลากหลายตังแต่
้ ระบบนิเวศชายฝั่ งไป
จนถึงทะเลลึก โดยปูที่อาศัยอยู่บริ เวณพื น้ ทะเลนอกชายฝั่ งเป็ นปู ที่พบมากที่ สุด (Naiyanetr, 2007) การเก็บ
ตัวอย่ า งปู ก ลุ่มนี ส้ ามารถเก็ บ จากเครื่ อ งมื ออวนจมปู อวนลาก และอวนรุ น โดยอวนจมปู เป็ นเครื่ อ งมื อ ที่ มี
ประสิทธิภาพในการเก็บตัวอย่างปูเพื่อใช้ ในการศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพ สามารถเก็บตัวอย่างที่อยู่ใน
สภาพสมบูรณ์ ครบถ้ วน และการเก็บหนึง่ ครัง้ จะได้ ปหู ลากชนิดและบางชนิดมีปริ มาณมาก (พันธุ์ทิพย์ และ คณะ,
2556; 2559) อวนจมปูเป็ นเครื่ องมือประมงประเภทอวนติด โดยการวางผืนอวนให้ อยู่กับที่บริ เวณหน้ าดินและ
ปล่อยอวนทิง้ ไว้ ในน ้าเพื่อให้ ปูว่ายมาชนและติดตาอวน (สมพร, 2532) จึงทาให้ มีสตั ว์นา้ อีกหลากหลายชนิดที่
ติ ด มากั บ อวนจมปู ด้ ว ย โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ งในกลุ่ ม ปู ด้ ว ยกั น เอง มี ก ารศึ ก ษาพบว่า นอกจากปู ม้ า ที่ เป็ นปู
กลุ่มเป้าหมายที่ชาวประมงต้ องการ ยังพบว่ามีปูชนิดอื่น ๆ ติดมากับอวนจมปูกว่า 100 ชนิด (เรื องฤทธิ์, 2547;
วชิระ และ คณะ, 2550; พันธุ์ทิพย์ และ คณะ, 2556; 2559) ซึง่ ปูอื่น ๆ ที่ติดมากับอวนจมปูเหล่านี ้มักจะเป็ นปูที่
ไม่มีความสาคัญทางเศรษฐกิจ ส่วนใหญ่จะเป็ นปูที่ชาวประมงปลดทิ ้งและไม่มีการนาไปใช้ ประโยชน์แต่อย่างใด
และยังพบสัตว์น า้ อื่น ๆ ซึ่งอาจมีป ริ มาณสูงถึง 35% ของปริ มาณสัตว์ นา้ ที่ จับ ได้ ทัง้ หมด (วุฒิ ชัย และ คณะ,
2550)
ชายฝั่ งจังหวัดตราดมีเกาะหลากหลายเกาะที่สาคัญ ได้ แก่ หมูเ่ กาะช้ างและหมูเ่ กาะกูด ซึง่ บริ เวณพื ้น
ทะเลใกล้ ชายฝั่ งรวมทังซอกหิ
้
นซอกปะการังเป็ นที่อยู่ที่สาคัญของปู ตราดยังเป็ นจังหวัดหนึง่ ที่มีการจับปูได้ ใน
ปริ มาณสูงที่สดุ ในเขตอ่าวไทยฝั่ งตะวันออก โดยในปี 2558 มีปริ มาณปูที่จบั ได้ 135 ตัน และเครื่ องมือหลักที่ใช้ ใน
การจับปูในจังหวัดตราดก็คืออวนจมปู (กองนโยบายและยุทธศาสตร์ พฒ
ั นาการประมง, 2560) การศึกษานี ้
เป็ นการศึกษาต่อยอดจากการศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของปูจากอวนจมปูใน จ. ระยองและ จ. ชลบุรี
(พันธุ์ทิพย์ และ คณะ, 2556; 2559) ซึง่ เมื่อรวมการศึกษานี ้จะทาให้ ได้ องค์ความรู้ ความหลากหลายทางชีวภาพ
ของปูที่ครอบคลุมพื ้นที่ชายฝั่ งภาคตะวันออกของอ่าวไทยด้ วย การศึกษานี ้ยังได้ ทาการประเมินการใช้ ประโยชน์
และการศึกษาองค์ประกอบสัตว์น ้าอื่น ๆ ที่ติดมากับอวนจมปูเพื่อประเมินภาวการณ์คกุ คามความหลากหลาย
ทางชีวภาพของสัตว์น ้าบริ เวณชายฝั่ ง จ.ตราดด้ วย

อุปกรณ์ และวิธีการ
การเก็บตัวอย่ างปู
เก็บตัวอย่างปูจากอวนจมปูตงแต่
ั ้ ชายฝั่ ง จ.ตราด ไปจนถึงเกาะกูด เป็ นสถานีที่อยู่บริ เวณชายฝั่ ง จ.ตราด
4 สถานี คือ แหลมงอบ แหลมสน อ่าวใหญ่ และแหลมทองหลาง และบริ เวณเกาะกูด 2 สถานี คือ อ่าวสลัดและ
อ่าวคลองมาด ซึง่ ชาวประมงจะวางอวนครอบคลุมบริ เวณหน้ าหมู่เกาะช้ างและหน้ าหมู่เกาะกูด โดยบริ เวณหน้ า
อ่าวแต่ละอ่าวส่วนใหญ่เป็ นพื ้นทะเลที่เป็ นทราย ส่วนบริ เวณรอบเกาะมักอยู่ใกล้ โขดหินและแนวปะการัง ซึง่ เป็ นที่
อยู่อาศัยที่สาคัญของปู เก็บตัวอย่างในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2557- มีนาคม 2559 รวม 5 ครัง้
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ทาการเก็บตัวอย่างโดยใช้ อปุ กรณ์ ตะขอเกี่ยวและมือในการแกะปูจากอวนจมปู โดยจะต้ องเก็บตัวอย่าง
ให้ อยู่ในสภาพสมบูรณ์ ให้ มีรยางค์ตา่ ง ๆ ครบถ้ วน และเก็บให้ ได้ ตวั ผู้และตัวเมียอย่างน้ อย 1 คู่ ถ่ายรู ปตัวอย่างปู
ที่ยงั คงสีสนั เดิมพร้ อมสเกลทังด้
้ านกระดอง ด้ านท้ อง ด้ านหน้ าและด้ านหลังของตัวปู จากนันเก็
้ บรักษาตัวอย่างใน
เอทธิลแอลกอฮอล์ 70% เพื่อใช้ ในการจาแนกชนิดทางอนุกรมวิธานต่อไป
การจัดจาแนกชนิดทางอนุกรมวิธาน
การจัดลาดับชัน้ ทางอนุกรมวิธานของปูจัดตาม Naiyanetr (2007) และจาแนกชนิดทางอนุกรมวิธาน
ตามคู่มื อ และหนังสื อ เช่ น ศุภ ลัก ษณ์ (2532), ธนาคม (2544), เรื องฤทธิ์ (2558), Alcock (1895), Rathbun
(1910), Serene (1965), Griffin (1974), Dai and Yang (1991), Ng (1998), Osawa (2007) เป็ นต้ น
การศึกษาความชุกชุมของปูและสถานภาพปู
นับจานวนปูที่พบในแต่ละสถานี โดยกาหนดเป็ นระดับความชุกชุม คือ น้ อย (+) ปานกลาง (++) และ
มาก (+++) ซึง่ แต่ละระดับจะมีจานวนปูคือ 1-3, 4-10 และ >10 ตัว ต่อการสารวจในอวน 1 ปั น้ ซึง่ มีผืนอวนยาว
ประมาณ 100 เมตร สุม่ นับจานวน 3 ปั น้ ต่อสถานี จากนันก
้ าหนดเกณฑ์สถานภาพของปูเป็ น 3 ระดับ คือ
1. ปูที่เป็ นชนิดเด่น (dominance species) หมายถึง ปูที่มีความชุกชุมในแต่ละสถานีสารวจปานกลาง
ถึงมากและจานวนสถานีที่พบอย่างน้ อย 70% ของจานวนสถานีทงหมด
ั้
2. ปูที่พบทัว่ ไป (common species) หมายถึง ปูที่มีความชุกชุมในแต่ละสถานีสารวจน้ อยถึงมาก และ
จานวนสถานีที่พบมากกว่า 50 % ของจานวนสถานีสารวจทังหมด
้
3. ปูที่พบน้ อยมาก (rare species) หมายถึง ปูที่มีความชุกชุมในแต่ละสถานีสารวจน้ อยหรื อปานกลาง
และจานวนสถานีที่พบน้ อยกว่า 50 % ของจานวนสถานีสารวจทังหมด
้
การศึกษาองค์ ประกอบสัตว์ นา้ อื่นๆ
ในระหว่างที่เก็บตัวอย่างปูเพื่อศึกษาความหลากชนิด จะเก็บตัวอย่างและนับจานวนสัตว์นา้ อื่นๆ ที่ติด
มากับอวนปู เพื่อนาข้ อมูลไปประเมินการคุกคามความหลากหลายทางชีวภาพของปูที่จบั ได้ จากอวนจมปู

ผลการทดลองและวิจารณ์
ความหลากชนิด ความชุกชุม และการแพร่ กระจายของปูท่ ไี ด้ จากอวนจมปู จ.ตราด
ความหลากชนิดของปูจากอวนจมปู จ.ตราด พบปูทงสิ
ั ้ ้น 65 ชนิด 43 สกุล และ 17 วงศ์ (Table 1) เป็ น
ปูไม่แท้ จริ ง (anomura) 13 ชนิด และปูแท้ จริ ง (Brachyura) 52 ชนิด โดยวงศ์ที่มีความหลากชนิดที่สดุ คือ
Portunidae ซึง่ พบปู 16 ชนิด ในขณะที่กลุม่ ปูไม่แท้ จริ งพบปูในวงศ์ Porcellanidae หลากชนิดที่สดุ โดยเฉพาะ
กลุม่ ปูตวั แบนที่อาศัยอยู่ในฟองน ้า ซึง่ จะพบว่าที่สถานีอา่ วสลัดบนเกาะกูดซึง่ ยังคงมีแนวปะการังอยู่ จึงมีฟองน ้า
หลายชนิดที่มีปอู าศัยอยู่ติดมากับอวนจมปูด้วย สาหรับสกุลที่พบปูหลากชนิดที่สดุ คือ Charybdis ที่พบปู 7 ชนิด
นอกจากนันยั
้ งพบว่าปูมีการแพร่ กระจายแตกต่างกันไป
โดยสถานีที่พบปูหลากชนิดที่สดุ คือแหลมสนซึง่ เป็ น
สถานีที่อยู่ชายฝั่ ง จ.ตราด พบปู 43 ชนิด ส่วนสถานีอา่ วสลัด พบปูรองลงมาคือ 36 ชนิด ซึง่ สถานีอา่ วสลัดเป็ น
บริ เวณที่ชาวประมงทาประมงรอบๆ เกาะกูดและเกาะไม้ ซี ้ ซึง่ มีแนวปะการังและกองหิน ทาให้ พบปูหลากชนิด
ส่วนสถานีแหลมสนมีการวางอวนเป็ นบริ เวณกว้ างและเรื อบางลาวางอวนมาถึงบริ เวณเกาะกูดด้ วย จึงทาให้ มี
ความหลากชนิดคล้ ายคลึงกับสถานีอา่ วสลัดบนเกาะกูด ส่วนสถานีอื่น ๆ พบปูระหว่าง 8-16 ชนิดเท่านัน้ ทังนี
้ ้
สถานีที่อยู่บริ เวณชายฝั่ งตะวันออกของตราด ถึงแม้ จะมีหมูเ่ กาะช้ างซึง่ น่าจะมีซอกหินซอกปะการังที่เป็ นที่อยู่ของ
ปู แต่เนื่องจากหมูเ่ กาะช้ างเป็ นส่วนหนึง่ ของอุทยานแห่งชาติ ซึง่ ไม่อนุญาตให้ ทาการประมงในเขตเกาะช้ างได้ จึง
ทาให้ การทาประมงอวนจมปูอยู่บริ เวณพื ้นทะเลใกล้ ๆ กับฝั่ งเท่านัน้
เมื่อเปรี ยบเทียบกับรายชื่อปูที่พบใน จ.ตราด เกาะกูด เกาะหมาก ที่รวบรวมโดย Naiyanetr (2007) พบ
ปูถงึ 186 ชนิด ทังนี
้ ้เป็ นเพราะว่ามีการศึกษามาตังแต่
้ ช่วงปี ค.ศ. 1910 โดย Rathbun ภายใต้ โครงการ The
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Danish Expedition to Siam ซึง่ น่าจะเป็ นช่วงเวลาที่ทะเลยังมีความอุดมสมบูรณ์อยู่ และมีการเก็บตัวอย่างด้ วย
อวนลากด้ วย ทังนี
้ ้ความหลากชนิดของปูที่ได้ จากอวนจมปู จ.ตราดมีความใกล้ เคียงกับ จ.ชลบุรีที่พบปู 68 ชนิด
(พันธุ์ทิพย์ และ คณะ, 2559) แต่น้อยกว่าบริ เวณ จ.ระยอง ที่พบปูจากอวนจมปู 83 ชนิด (พันธุ์ทิพย์ และ คณะ,
2556) ซึง่ ลักษณะพื ้นท้ องทะเลที่แตกต่างกันน่าจะเป็ นปั จจัยสาคัญที่ทาให้ ความหลากหลายของปูบริ เวณชายฝั่ ง
อ่าวไทยภาคตะวันออกนี ้แตกต่างกันไป
ปูที่พบเป็ นปูชนิดเด่นพบชุกชุมมากและพบแพร่ กระจายทุกสถานีมีเพียงปูม้า (P. pelagicus) ซึง่ เป็ นปู
เป้าหมายและเป็ นปูเศรษฐกิจที่สาคัญที่สดุ และมีปอู ีกหนึง่ ชนิดคือ ปูก้ามหัก (M. latrellei) ที่เป็ นปูชนิดเด่นโดย
ส่วนใหญ่พบบริ เวณชายฝั่ งตราดไม่พบบริ เวณเกาะกูด ปูชนิดนี ้พบมากแต่เป็ นปูที่เหลือทิ ้งไม่ได้ ใช้ ประโยชน์ใด ๆ
เลย ส่วนปูที่มีสถานภาพพบทัว่ ไปมี 10 ชนิด (Table 1) ดังนันปู
้ สว่ นใหญ่ที่ได้ จากอวนจมปู จ.ตราด จึงเป็ นกลุม่ ปู
หายาก โดยมีปทู ี่มีความน่าสนใจเนื่องจากเป็ นปูหายากที่ไม่คอ่ ยพบในพื ้นที่การศึกษาอื่นๆ ได้ แก่ จักจัน่ ทะเล (A.
symnysta) ปูกระดุมหนาม (A. erinaceus) ปูฤาษี ตมุ่ (C. capellonis) ปูก้ามยาวยักษ์ (D. horrida) และปูหวั
ลูกศร (G. pentagonus) ปูที่พบน้ อยมากเหล่านี ้เป็ นปูที่ควรให้ ความสนใจ เนื่องจากมีโอกาสที่จะสูญพันธ์ได้
โดยเฉพาะปูก้ามยาวยักษ์ และปูฤาษี ตมุ่ เป็ นปูที่ไม่พบในบริ เวณพื ้นที่ใกล้ เคียงกันคือหมูเ่ กาะล้ านและหมูเ่ กาะมัน
เลย และจาก Checklist รายงานพบปูชนิดนี ้บริ เวณเกาะสมุยและภูเก็ต (Naiyanetr, 2007)
การใช้ ประโยชน์ จากความหลากหลายทางชีวภาพของปูจากอวนจมปู
เมื่อจาแนกปูเป็ น 3 กลุม่ ตามการใช้ ประโยชน์โดยแบ่งเป็ น ปูกลุม่ เป้าหมายเป็ นปูที่มีความสาคัญทาง
เศรษฐกิจและเป็ นที่นิยมในการนามาบริ โภค ปูกลุม่ ผลพลอยได้ เป็ นปูที่ไม่นิยมบริ โภคทังตั
้ ว แต่จะนามาแกะเอา
เนื ้อของปูไปใช้ ประโยชน์ และปูกลุม่ เหลือทิ ้งที่ไม่ได้ นาไปใช้ ประโยชน์ ซึง่ จะพบว่าอวนจมปู จ.ตราดมีปแู ต่ละกลุม่
คิดเป็ นร้ อยละ 4.68, 14.06 และ 81.26 ตามลาดับ โดยเป็ นกลุม่ ปูเป้าหมายที่เป็ นปูเศรษฐกิจเพียงไม่กี่ชนิด เช่น
ปูม้า (P. pelagicus) ปูกางเขน (C. feriatus) และปูทะเล (S. olivacea) เช่นเดียวกับบริ เวณ จ.ระยองและ จ.
ชลบุรี สาหรับปูกลุม่ ที่สว่ นใหญ่จะแกะเอาเนื ้อขาย ส่วนใหญ่เป็ นปูขนาดเล็กในวงศ์ Portunidae ซึง่ อยู่ในกลุม่
เดียวกับปูม้า โดยปูที่สาคัญคือปูก้านตายาว (P. vigil) ซึง่ มีปริ มาณสูงมากในช่วงเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม กลุม่
ปูกะตอยที่อยู่ในสกุล Charybdis ซึง่ เป็ นสกุลที่พบปูหลากชนิดที่สดุ ถึง 8 ชนิด รวมทังที
้ ่หมูบ่ ้ านชาวประมงบน
เกาะกูดมีการหักเฉพาะส่วนของก้ ามของปูบางชนิดมาขายมากขึ ้น เช่น ปูฤาษี จดุ (C. philargius)
ปูสว่ นใหญ่ที่ถกู จับจากอวนจมปูเป็ นปูกลุม่ เหลือทิ ้งไม่ได้ ใช้ ประโยชน์ใด ๆ หลากชนิดที่สดุ และใน
บางครัง้ มีปริ มาณมากกว่ากลุม่ ปูเป้าหมายอีก ซึง่ สอดคล้ องกับการศึกษาอื่น ๆ โดยเมื่อแบ่งกลุม่ ปูเป็ น
กลุม่ เป้าหมายเป็ นปูที่มีความสาคัญทางเศรษฐกิจ ปูกลุม่ ผลพลอยได้ ที่มกั จะแกะเนื ้อขาย และปูที่เหลือทิ ้งไม่ได้
ใช้ ประโยชน์ใด ๆ จะพบว่าในการศึกษาอวนจมปูบริ เวณอ่าวไทยและอันดามัน พบปูแต่ละกลุม่ คิดเป็ นร้ อยละ 9,
22 และ 69 ของจานวนชนิดทังหมดของปู
้
ตามลาดับ (วชิระ และ คณะ, 2550) ในการศึกษาปูจากอวนจมปู จ.
ระยอง แบ่งปู 3 กลุม่ เป็ นร้ อยละ 10.84, 7.23 และ 81.93 ของจานวนชนิดทังหมด
้
ตามลาดับ (พันธุ์ทิพย์ และ
คณะ, 2556) และในการศึกษาปูจากอวนจมปู จ.ชลบุรี แบ่งปู 3 กลุม่ เป็ นร้ อยละ 4.41, 8.82 และ 86.77 ของ
จานวนชนิดทังหมด
้
(พันธุ์ทิพย์ และ คณะ, 2559) ดังนันควรมี
้
การศึกษาวิจยั เพื่อที่จะนาปูเหล่านี ้โดยเฉพาะชนิด
ที่มีปริ มาณมากไปใช้ ประโยชน์เพิ่มขึ ้น เช่น การใช้ เป็ นแหล่งไคโตซาน การทาปูป่นผสมอาหารสัตว์ การทาปุ๋ ย
ชีวภาพ การใช้ เป็ นตัวดูดซับทางชีวภาพ ซึง่ เป็ นการใช้ เทคโนโลยีชีวภาพที่จะผลิตสารที่เป็ นมิตรต่อสิ่งแวดล้ อม ซึง่
จะพบว่าบริ เวณแหลมสนจะมีร้านที่รับซื ้อปูและแกะเป็ นเนื ้อขาย และจะมีเก็บเปลือกปูหลังการแกะแล้ วส่งโรงงาน
ทาไคโตซาน นอกจากนันจะเห็
้
นว่าการใช้ ประโยชน์สว่ นใหญ่มงุ่ เน้ นไปทางการใช้ เป็ นอาหาร โดยในปั จจุบนั นี ้ก็ยงั
มีปเู พียงไม่กี่ชนิดที่ใช้ เป็ นอาหาร ดังนันการพั
้
ฒนาปูชนิดอื่น ๆ ให้ เป็ นแหล่งอาหารทางเลือก โดยการศึกษาคุณค่า
ทางอาหาร กรดไขมัน สารต้ านอนุมลู อิสระ ให้ มีข้อมูลในการตัดสินใจให้ กบั ผู้บริ โภคเพื่อเลือกรับประทานปูอื่น ๆ
นอกจากปูม้าที่เป็ นปูหลักที่คนส่วนใหญ่กินเป็ นอาหาร การนาปูที่เหลือทิ ้งมาพัฒนาเป็ นผลิตภัณฑ์มลู ค่าเพิ่ม จะ
เป็ นการใช้ ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพให้ ได้ ประโยชน์อย่างสูงสุดและยัง่ ยืน
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Table 1 Species richness, abundance and distributuin of crabs collected from bottom gill net at Trat province
Thai name

Scientific name

1. Family Diogenidae (3 genera 5 species)
ปูเสฉวนขาส้ ม
Clibanarius infraspinatus Hilgendorf, 1869
ปูลาย
เสฉวน
Dardanus hessii (Forskal, 1775)
ปูเสฉวนยักษ์
Dardanus megistos (Herbst, 1804)
ปูเสฉวน
Diogenes mixtus Lanchester, 1902
ปูเสฉวน
Diogenes sp.
2. Family Porcellanidae (5 genera 7 species)
ปูตวั แบนขน
Aliaporcellana suluensis (Dana,1852)
ปูตวั แบนกลม
Aliaporcellana sp.
ปูตวั แบนขาลาย Petrolisthes perdecorus (Dana, 1852)
ปูตวั แบนดาขาว Pachycheles sculptus (H. Milne Edwards, 1837)
ปูตวั แบนก้ ามบิด Polyonyx biunguiculatus (Dana, 1852)
ปูตวั แบน
Polyonyx sp.
ปูปากกาทะเล
Porcellanella picta Stimpson, 1858
3. Family Albuneidae (1 genus 1 species)
จักจัน่ ทะเล
Albunea symnysta Chace & Kensley, 1992
4. Family Dromiidae (2 genera 2 species)
ปูฟองน ้าขน
Cryptodromiopsis unidentata (Ruppell, 1830)
ปูฟองน ้าจุดดา
Lauridromia indica (Gray, 1831)
5. Family Dorippidae (2 genera 2 species)
ปูเป้ตุ่ม
Dorippe quadridens Fabricius,1793
ปูเป้เล็ก
Dorippoides facchino (Herbst,1782)
6. Family Calappidae (1 genus 3 species)
ปูฤาษีต่มุ
Calappa capellonis Laurie, 1906
ปูฤาษีมว่ ง
Calappa clypeata Borradaile, 1903
**ปูฤาษี ฟันเลื่อย Calappa philargius (Linnaeus, 1758)
7. Family Matutidae (2 genera 2 species)
ปูหนุมาน 6 ตุ่ม
Asthoret lunaris (Forskal, 1775)
ปูหนุมานจุด
Matuta victor (Fabricius, 1781)
8. Family Leucosidae (2 genera 3 species)
ปูกระดุมเทา
Soleucia pulchra (Shen & Chen, 1978)
ปูกระดุมลาย
Soleucia vittata (Stimpson, 1858)
ปูหนามทุเรี ยน
Arcania erinacea (Fabricius, 1787)
9. Family Majidae (3 genera 7 species)
ปูแมงมุมแต่งตัว Camposcia retusa Latreille, 1803
ปูบึ ้ง
Doclea canalifera Stimpson, 1857
ปูแมงมุม
Doclea canaliformis Ow-Yang in Lovett, 1981
ปูแมงมุม
Doclea rissoni Leach, 1815
ปูแมงมุมเหลี่ยม Doclea armata De Haan,1839
ปูแมงมุมหน้ าหัก Micippa philyra (Herbst, 1803)
ปูแมงมุมหน้ าหัก Micippa thalia (Herbst, 1803)
10. Family Parthenopidae (5 genera 5 species)
ปูจาน
Cryptopodia fornicata (Fabricius, 1781)
ปูก้ามยาวยักษ์
Daldorfia horrida (Linnaeus, 1758)
ปูหวั ลูกศร
Gonatonotus pentagonus White, 1847
ปูก้ามยาวขาว
Parthenope longimanus (Linnaeus, 1764)
ปูก้ามยาวดา
Rhinolambrus longispinis (Mier, 1879)
11.
Family Portunidae (5 genera 16 species)
หนาม
ปูกะตอยเขียว
Charybdis affinis Dana, 1852
ปูกะตอย
Charybdis anisodon (De Haan, 1850)
ปูกางเขน
Charybdis feriatus (Linnaeus, 1758)
ปูกะตอย
Charybdis hellerii (A.Milne Edwards, 1861)
ปูกะตอยก้ ามส้ ม Charybdis lucifera (Fabricius, 1798)
ปูกะตอยหิน
Charybdis natator (Herbst, 1789)
ปูกะตอยก้ ามสัน Charybdis truncata (Fabricius, 1798)
ปูก้านตายาว
Podophthalmus vigil (Fabricius, 1798)
ปูม้าลาย
Portunus gladiator (Fabricius, 1798)
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Thai name

Scientific name

ปูม้า
Portunus pelagicus (Linnaeus, 1758)
ปูดาว
Portunus sanguinolentus (Herbst, 1783)
ปูม้า
Portunus tenuipes (De Haan, 1835)
ปูทะเล
Scylla olivacea (Forsskål, 1775)
ปูหิน
Thalamita admete (Herbst, 1803)
ปูหินฟ้ า
Thalamita crenata (Latreille, 1829)
ปูหิน
Thalamita sima H.Milne Edwards, 1834
12. Family Goneplaciidae (2 genera 2 species)
ปูใบ้ ก้ามขน
Eucrate tripunctata Campbell, 1969
ปูก้ามขาว
Scalopidia spinosipes Stimpson, 1858
13. Family Eriphiidae (1 genus 1 species)
ปูใบ้ ก้ามโต
Myomenippe hardwickii (Gray, 1831)
14. Family Pilumnidae (3 genera 3 species)
ปูขนตุ่ม
Actumnus dorsipes (Stimpson, 1858)
ปูขนมะระ
Halimede ochtodes (Herbst, 1783)
ปูขนฟองน ้า
Pilumnus minutus De Haan, 1835
15. Family Xanthidae (4 genera 4 species)
ปูใบ้ หลังเต่า
Atergatis integerrimus (Lamarck,1801)
ปูใบ้ มะระ
Demania scaberrima (Walker, 1887)
ปูใบ้ ลายตาข่าย Lophozozymus pictor (Fabricius, 1798)
ปูใบ้
Galene bispinosa (Herbst, 1783)
16. Family Grapsidae (1 genus 1 species)
ปูแป้น
Varuna yui Hwang & Takeda, 1986
17. Family Ocypodidae (1 genus 1 species)
ปูก้ามหัก
Macrophthalmus latreillei (Desmarest, 1822)
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Abundance (individuals per pack of bottom gill net with 100 m. in length ) : +++ > 10 , ++ = 4-10, + = 1-3 ; - = not found

องค์ ประกอบสัตว์ นา้ อื่นๆ ที่ตดิ มากับอวนจมปู จ.ตราด
อวนจมปูเป็ นเป็ นเครื่ องมือประมงประเภทอวนติดที่อยู่กบั ที่โดยสัตว์น ้าจะว่ายมาติดอวนเองหรื อถูก
กระแสน ้าพัดพามา ทาให้ มีสตั ว์น ้าชนิดอื่น ๆ ติดมากับอวนจมปูโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุม่ ปูด้วยกันเอง และอวน
จมปูเป็ นเครื่ องมือประมงที่วางทิ ้งไว้ แล้ วมาเก็บกู้ทีหลัง จึงทาให้ สตั ว์ที่ติดก่อนมักจะตายไปแล้ ว พบว่านอกจากปู
ม้ าที่เป็ นปูกลุม่ เป้าหมายที่ชาวประมงต้ องการ ยังพบว่ามีปแู ละสัตว์น ้าชนิดอื่น ๆ ติดมากับอวนจมปูซงึ่ อาจมี
ปริ มาณสูงถึง 35% ของปริ มาณสัตว์น ้าที่จบั ได้ ทงหมด
ั้
(วุฒิชยั และ คณะ, 2550) ซึง่ ปูที่ติดมากับอวนจมปู
เหล่านี ้มักจะเป็ นปูที่ไม่มีความสาคัญทางเศรษฐกิจ ไม่เป็ นที่นิยมนาไปบริ โภค ส่วนใหญ่จะเป็ นปูที่ชาวประมง
ปลดทิ ้งและไม่มีการนาไปใช้ ประโยชน์แต่อย่างใด นอกจากปูด้วยกันเองแล้ วยังมีมีสตั ว์น ้าอื่น ๆ ที่เข้ ามาติดอวน
ได้ ทาให้ ในการเก็บกู้อวนครัง้ หนึง่ อาจสัตว์น ้าอื่น ๆ ในปริ มาณที่ไม่ต้องการมากกว่ากลุม่ สิ่งมีชีวิตเป้าหมาย และ
กลุม่ ที่ไม่ต้องการชาวประมงจะคัดเพื่อทิ ้งโดยไม่นามาใช้ ประโยชน์ใดๆ
ทาให้ เกิดความสูญเสียทางทรัพยากร
สิ่งมีชีวิตเป็ นอย่างมาก
ในการเก็บตัวอย่างจากอวนจมปู จ.ตราด พบว่าสัตว์น ้าที่ถกู คุกคามโดยอวนจมปูที่ถกู จับติดมาใน
ปริ มาณมากที่สดุ ซึง่ อาจถึง 30 กก. ในกลุม่ ปู คือ ปูก้ามหัก (M. latrellei) และปูเป้เล็ก (Dorippoides facchino)
ส่วนสัตว์น ้าอื่น ๆ ที่ติดมากับอวนจมปู พบสัตว์ทงหมด
ั้
7 ไฟลัม 42 ชนิด โดยสัตว์ที่พบมีความหลากหลาย ได้ แก่
ฟองน ้า ปากกาทะเล หนอนท่อ หอยทะเล หมึก เม่นทะเล ดาวทะเล ปลิงทะเล แมงดาทะเล กุ้ง กัง้ และปลาหลาก
ชนิด โดยสัตว์ทะเลที่พบมากที่สดุ ของอวนจมปูคือ หอยหนาม (Murex trapa) และเม่นดินสอ (Prionocidaris
sp.) โดยเฉพาะบริ เวณสถานีอา่ วสลัดบนเกาะกูด มีเม่นดินสอติดมามากกว่า 300 กก. ในการสารวจหนึง่ ครัง้
ดังนันอวนจมปู
้
จงึ เป็ นเครื่ องมือประมงที่คกุ คามต่อความหลากหลายทางชนิดของปูและสัตว์น ้าอื่น ๆ ในธรรมชาติ
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ดังนันอวนจมปู
้
ควรถูกจัดให้ อยูใ่ นเครื่ องมือประมงที่ควรถูกควบคุมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องและผู้ใช้ เครื่ องมือ
ควรปฏิบตั ิให้ อยู่บนพื ้นฐานความรับผิดชอบต่อทรัพยากรธรรมชาติ
เพื่อให้ ทรัพยากรธรรมชาติและความ
หลากหลายทางชีวภาพของปูคงอยู่อย่างยัง่ ยืน
แต่ทงนี
ั ้ ้เครื่ องมือประมงอวนจมปูยงั เป็ นเครื่ องมือประมงที่
สามารถจับตัวอย่างสัตว์ได้ หลากหลายทาให้ เราทราบถึงความหลากชนิดของสิ่งมีชีวิตในบริ เวณนัน้ ๆ ได้ ด้วย
และยังแสดงให้ เห็นว่าพื ้นที่ทางทะเลของจังหวัดตราดยังคงความสมบูรณ์ของปูและสัตว์ทะเลอยู่มากเช่นกัน
ดังนันควรมี
้
มาตรการในการทาการประมงอวนจมปู เช่น การพัฒนารู ปแบบอวนให้ มีความจาเพาะเจาะจงกับชนิด
ปูที่ต้องการ ขนาดตาอวนที่เหมาะสมกับปูขนาดใหญ่ เป็ นต้ น การประชาสัมพันธ์ให้ ชาวประมงได้ ตระหนักถึง
ความสาคัญของความหลากหลายทางชีวภาพของปูที่ไม่ได้ มีเฉพาะประโยชน์ตอ่ มนุษย์แต่ความสาคัญของปูที่มี
ต่อระบบนิเวศทางทะเลเป็ นอีกแนวทางหนึง่ ที่อาจช่วยในการอนุรักษ์ ความหลากหลายทางชีวภาพของปู
โดย
ภาครัฐอาจมีการจัดทากิจกรรมคืนปูและสัตว์น ้าสูท่ ้ องทะเล หรื อการมอบเกียรติบตั รให้ กบั ชาวประมงที่ปล่อยสัตว์
เหล่านี ้กลับคืนสูท่ ะเล

สรุปผลการศึกษา

ความหลากหลายทางชีวภาพของปูที่ได้ จากการทาประมงด้ วยอวนจมปูในจ.ตราด มีความหลากชนิด 65
ชนิด แสดงให้ เห็นว่าพื ้นที่ทางทะเลของจังหวัดตราดยังคงความสมบูรณ์ ของปูอยู่มาก ปูส่วนใหญ่มีสถานภาพหา
ยาก (rare species) มี ปูที่ น่ าสนใจซึ่งเป็ นปู ห ายากพบเฉพาะพื น้ ที่ ห ลายชนิ ด การน าความหลากหลายทาง
ชีวภาพของปูจากอวนจมปูไปใช้ ประโยชน์ยงั มีน้อยมาก ดังนันควรมี
้
การทาการศึกษาวิจยั พัฒนาปูเหลือทิ ้งไปเป็ น
ผลิตภัณฑ์มลู ค่าเพิ่มและใช้ ประโยชน์มากขึ ้น เช่น ไคโตซาน ปูป่น ปุ๋ ยชีวภาพ และตัวดูดซับทางชีวภาพ อวนจมปู
ยังจับสัตว์น ้าชนิดอื่น ๆ จานวนมากติดมาด้ วย โดยเฉพาะเม่นดินสอ ดังนันอวนจมปู
้
ควรถูกจัดให้ อยู่ในเครื่ องมือ
ประมงที่ ควรถูก ควบคุมจากหน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้ อง และผู้ท าการประมงอวนจมปูควรทาการประมงให้ อยู่บ น
พื ้นฐานความรับผิดชอบต่อทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อให้ ทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพของ
ปูและสัตว์ทะเลยังคงอยู่อย่างยัง่ ยืน

กิตติกรรมประกาศ
งานวิจยั นี ้เป็ นส่วนหนึง่ ของโครงการวิจยั เรื่ องความหลากหลายทางชีวภาพของปูบริ เวณหมูเ่ กาะกูด
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การใช้ ปูป่นเป็ นวัตถุดบิ เพื่อเลีย้ งกุ้งเครย์ ฟิช (Procambarus clarkii)
Use of Crabmeal as Material for Feeding Crayfish (Procambarus clarkii)
พันธุ์ทิพย์ วิเศษพงษ์ พันธ์ 1* ดวงเดือน วารี วะนิช2 และภานุวฒ
ั น์ พูลคล้ าย1
Puntip Wisespongpand1*, Daungdoen Vareevanich2 and Phanuwat Phoolklay1

บทคัดย่ อ
ปูเป้เล็ก (Dorippoides facchino) เป็ นปูที่เหลือทิ ้งจานวนมากที่ไม่ได้ ใช้ ประโยชน์ใด ๆ ที่ได้ จากอวนจม
ปู ต.เขาตะเกียบ จ.ประจวบคีรีขนั ธ์ ในการศึกษานี ้นาปูเป้เล็กมาผลิตเป็ นปูป่น ซึง่ มีปริ มาณของโปรตีน ไขมัน
ความชื ้น และ เถ้ า 27.51±0.28, 0.86±0.53, 4.60±0.01 และ 53.69±0.31 % ตามลาดับ นาปูป่นที่ได้ ไปเตรี ยม
เป็ นอาหารเม็ดแบบจมน ้าเพื่อใช้ ในการเลี ้ยงกุ้งเครย์ฟิช (Procambarus clarkii) โดยใช้ ร่วมกับปลาป่ น 5 สูตร คือ
0, 12.5, 25, 37.5 และ 50 % ของน ้าหนักอาหารรวม ทาการทดลองเลี ้ยงกุ้งเครย์ฟิชเป็ นเวลา 35 วัน พบว่า
อาหารสูตรที่ใช้ ปปู ่ น 12.5 % มีน ้าหนักที่เพิ่มขึ ้นต่อวัน อัตราการเจริ ญเติบโตจาเพาะ อัตราการแลกเนื ้อ และอัตรา
การรอดตายดีที่สดุ โดยมีคา่ เท่ากับ 0.07±0.02 กรัมต่อวัน, 2.16± 0.65 % ต่อวัน, 2.74 และ 100±0 %
ตามลาดับ และแตกต่างอย่างไม่มีนยั สาคัญทางสถิติกบั อาหารสูตรอื่น ๆ (p<0.05) ผลการทดลองชี ้ให้ เห็น
ศักยภาพในการใช้ ปปู ่ นเป็ นวัตถุดิบทดแทนปลาป่ นบางส่วน ซึง่ จะเป็ นการช่วยลดปริ มาณการใช้ ปลาป่ น และเป็ น
การใช้ ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพของปูในส่วนของปูเหลือทิ ้งจากอวนจมปู
เพื่อพัฒนาเป็ น
ผลิตภัณฑ์ที่มีมลู ค่าเพิ่มที่เป็ นประโยชน์ตอ่ การเลี ้ยงสัตว์น ้า

ABSTRACT
The bottom gill net at Kao Takeab, Prachuabkirikhan province caught in a large amount of waste
crab, Dorippoides facchino. This crab was prepared for crabmeal and the composition of protein, lipid,
moisture and ash were 27.51±0.28, 0.86±0.53, 4.60±0.01 and 53.69±0.31 %, respectively. The diet from
crabmeal were prepared by mixing with fishmeal for feeding crayfish (Procambarus clarkii) in 5 formulas
at 0, 12.5, 25, 37.5 and 50 % of total weight of diet and feeding experiments for 35 days. The results
showed that the formula with crabmeal 12.5 % was the efficiency diet as the weight gain per day,
specific growth rate, feed conversion rate and survival rate at 0.07±0.02 g/day, 2.16± 0.65 %/day, 2.74
and 100±0 %, respectively and non-significantly different with other formulas (p<0.5). This result
indicated the potential for usage crabmeal as one of diet’s material replace of fishmeal for decreasing
the usage of fishmeal. This study promoted the usage of waste crab from bottom gill net as valuedadded products for aquaculture.

Key Words: Crab meal, Dorippoides facchino, Crayfish, Procambarus clarkii
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คานา
อวนจมปูเป็ นเครื่ องมือประมงที่วางอวนไว้ ที่ผิวหน้ าท้ องทะเลและปล่อยทิ ้งไว้ ให้ สตั ว์น ้ามาติด (สมพร,
2532) โดยมีวตั ถุประสงค์หลักเพื่อจับปูม้า แต่พบว่ามีปอู ีกมากมายหลากหลายชนิดที่ติดมากับอวนจมปู ส่วน
ใหญ่จะเป็ นปูที่ไม่เป็ นที่นิยมนาไปบริ โภค เป็ นปูที่ชาวประมงปลดทิ ้งและไม่มีการนาไปใช้ ประโยชน์แต่อย่างใด ซึง่
ปริ มาณปูกลุม่ ที่เหลือทิ ้งอาจมีความหลากชนิดถึงร้ อยละ 81.93 ของจานวนชนิดปูทงหมดที
ั้
่ได้ จากอวนจมปู
(พันธุ์ทิพย์ และ คณะ, 2556) และยังมีปริ มาณสูงถึง 35% ของปริ มาณสัตว์น ้าที่จบั ได้ ทงหมด
ั้
(วุฒิชยั และ
คณะ, 2550) ดังนันจึ
้ งควรมีการศึกษาเพื่อพัฒนานาปูเหลือทิ ้งมาเพิ่มมูลค่าโดยการพัฒนาไปใช้ ประโยชน์ในรู ป
อื่น ๆ
เปลือกปูเป็ นแหล่งที่สาคัญในการผลิตเป็ นปูป่น (crab meal) บริ ษัท St. Laurent Gulf Products Ltd.
ในแคนาดาได้ นาเศษเปลือกปู Conchoecetes opilio มาผลิตเป็ นปูป่นที่มีคณ
ุ ค่าทางอาหารสูง โดยพบว่ามี
ปริ มาณโปรตีน ไขมัน เกลือ เถ้ า และความชื ้นเท่ากับ 55, 10, 3-4, 16 และ 8 % มีกรดอมิโนที่สาคัญจานวนมาก
โดยมี Arginine, Leucine และ Lysine สูง ส่วนกรดไขมันมีทงกรดไขมั
ั้
นที่อิ่มตัวและไม่อิ่มตัวโดยเฉพาะกลุม่
โอเมก้ า-3 EHA และ DPA และแร่ ธาตุไม่วา่ จะเป็ นแคลเซียม โซเดียม ฟอสฟอรัส เหล็ก สังกะสี เป็ นต้ น
(St. Laurent Gulf Products Ltd., 2017) จึงเหมาะที่จะใช้ เป็ นส่วนประกอบของอาหารสัตว์เช่นเดียวกับปลาป่ น
และองค์ประกอบที่สาคัญที่ปปู ่ นแตกต่างจากปลาป่ นอย่างชัดเจนคือการมีไคตินเป็ นองค์ประกอบ ซึง่ มีรายงาน
การศึกษาว่าปลาที่เลี ้ยงด้ วยอาหารที่มีสว่ นผสมของครัสเตเชียมีผลผลิตของ chitinase สูง เนื่องมาจากการได้ รับ
ไคตินที่เป็ นเปลือกของครัสเตเชีย
และปูป่นยังเป็ นแหล่งที่สาคัญของแคลเซียมที่ใช้ ในการสร้ างกระดูกด้ วย
(Tibbetts et al., 2006)
มีรายงานการศึกษาที่ชี ้ให้ เห็นว่าอาหารที่มีสว่ นผสมของปูป่น ทาให้ ปลาและกุ้งมีอตั ราการเจริ ญเติบโต
สูง (Tibbetts et al., 2006; Toppe et al., 2006; Goytortúa-Bores et al., 2006; Garcia et al., 2010; Garcia
et al., 2014) มีการทดลองนาปูป่นที่เตรี ยมจากกุ้งเครย์ฟิชน ้าจืดและปูทะเล (Chaceon affinis) พบว่าอาหารที่
ผสมปูป่นจากปูในอัตราส่วน 10 % ทาให้ อตั ราการกินอาหาร น ้าหนักที่เพิ่มขึ ้น และการเติบโตของปลากระพงแดง
(Pagrus pagrus) ดีที่สดุ และยังทาให้ มีพฒ
ั นาการของสีหนังที่ดี (Garcia et al., 2010) และต่อมาคณะนักวิจยั นี ้
ยังพบว่าการใช้ ปปู ่ นผสมในอาหารเลี ้ยงปลากระพงแดง ทาให้ ปลาได้ รับอาหารเสริ มจากสัตว์เปลือกแข็งส่งผลให้
ปลามีความอยากอาหารมากขึ ้น มีอตั ราการเจริ ญเติบโตที่ดีขึ ้น และสามารถกระตุ้นความอยากอาหารของปลา
และยังมีรายงานว่าอาหารที่มีปปู ่ นสามารถเพิ่มการนาอาหารเข้ าสูร่ ่ างกาย เพิ่มน ้าหนัก ลดการปล่อยแอมโมเนีย
ทาให้ เกิดการเสริ มสร้ างกล้ ามเนื ้อ เร่ งสีแดง และลดปฏิกิริยา lipid oxidation ในเนื ้อปลา (Garcia et al., 2014)
นอกจากนี ้ยังมีการศึกษาที่เตรี ยมปูป่นจากปูแดง (Pleuroncodes planipes) ในการเลี ้ยงลูกกุ้งขาว
(Litopenaeus vannamei) พบว่าลูกกุ้งมีอตั ราการรอดและมีอตั ราการเจริ ญเติบโตเพิ่มขึ ้น อัตราการแลกเนื ้อ
และอัตราส่วนประสิทธิภาพของโปรตีนดีขึ ้น (Goytortúa-Bores et al., 2006) และยังพบว่าอาหารที่ผสมปูป่นไม่
มีผลต่อความสามารถในการย่อยโปรตีนและไขมัน ประสิทธิภาพการกินอาหาร ประสิทธิภาพการสร้ างโปรตีนของ
ปลาคอด (Gadus morhua) (Toppe et al., 2006)
การศึกษานี ้เป็ นการศึกษาศักยภาพการใช้ ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพของปูที่ได้ จากอวน
จมปูบริ เวณ จ.ประจวบคีรีขนั ธ์ โดยการสร้ างมูลค่าเพิ่มให้ กบั ปูที่เหลือทิ ้งไม่ได้ ใช้ ประโยชน์ในรู ปของปูป่น โดยนา
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ปูป่นไปเป็ นวัตถุดิบในการเตรี ยมอาหารเม็ดแบบจมโดยใช้ สตู รต่าง ๆ ร่ วมกับปลาป่ น โดยทาการทดลองเลี ้ยงกุ้ง
เครย์ฟิช (Procambarus clarkii) ซึง่ เป็ นสัตว์น ้าสวยงามที่กาลังมีความสาคัญทางเศรษฐกิจ ซึง่ เป็ นการพัฒนาการ
ใช้ ประโยชน์จากเศษปูที่เหลือทิ ้งและถูกจับมาโดยไม่ได้ ใช้ ประโยชน์ให้ เป็ นผลิตภัณฑ์มลู ค่าเพิ่มในรูปของปูป่น เพื่อเป็ น
แนวทางในการพัฒนาอาหารเลี ้ยงสัตว์น ้าต่อไป

อุปกรณ์ และวิธีการ
1. การเตรี ยมอาหารเม็ดแบบจมโดยใช้ ปูป่น
1.1 การเก็บรวบรวมปู : เก็บรวบรวมปูเป้เล็ก (Dorippoide facchino) จากอวนจมปูที่เขาตะเกียบ
อาเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ -มีนาคม 2560 ซึง่ เป็ นช่วงเวลาที่มีปเู ป้เล็กถูกจับติด
มากับอวนจมปูเป็ นปริ มาณสูงกว่าปูชนิดอื่นๆ อย่างชัดเจน ประมาณ 60-150 กก.ต่อวัน โดยขนาดปูเป้ที่ใช้ มี
ความกว้ างเฉลี่ย 32.18 มิลลิเมตร ความยาวเฉลี่ย 31.93 มิลลิเมตร น ้าหนักเฉลี่ย 12.97 กรัม เก็บตัวอย่างปูเป้
เล็กมารวม 8 กิโลกรัม
1.2 การเตรี ยมปูป่น : นาปูเป้เล็กมาต้ มให้ สกุ จากนันน
้ าไปตากแดดให้ แห้ ง แล้ วบดหยาบ ๆ และนาไป
อบในตู้อบที่อณ
ุ หภูมิ 105 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 4 ชัว่ โมง บดปูที่แห้ งสนิทแล้ วด้ วยเครื่ องบดอาหารจนละเอียด
เป็ นผง
1.3 การเตรี ยมอาหารเม็ดแบบจมโดยใช้ปปู ่ นร่ วมกับปลาป่ น : นาปูป่นมาเตรี ยมเป็ นอาหาร 5 สูตร โดย
ผสมลงไปในอาหาร 5 ระดับ คือ 0, 12.5, 25, 37.5 และ 50 % ของน ้าหนักรวมของอาหาร โดยมีวตั ถุดิบทังหมด
้
ที่ใช้ ในการเตรี ยมอาหารสูตรต่าง ๆ ดังแสดงใน Table 1
นาวัตถุดิบมาคลุกเคล้ ารวมกันแล้ วนาไปให้ ความ
ร้ อนโดยการนึง่ ให้ เหนียว จากนันน
้ าเข้ าเครื่ องอัดอาหารเม็ดชนิดจม หักอาหารให้ เป็ นท่อนเล็กประมาณ 5
มิลลิเมตร แล้ วนาไปผึง่ จนแห้ ง เก็บในกล่องป้องกันความชื ้น
Table 1 The ingredients of partial replacement fishmeal with crabmeal in 5 formulas of diets
Ingredient (%)
Crab meal
Fish meal
Soybean meal
Soybean oil
Tapioca flour
Binder
Calcium
Vitamin mix
Total

0
0
50
34.3
2.6
10.55
1.45
1.05
0.05
100

% of crab meal in 5 formulas of diets
12.5
25
37.5
12.5
25
37.5
37.5
25
12.5
34.3
34.3
34.3
2.7
2.8
2.9
10.45
10.35
10.25
1.45
1.45
1.45
1.05
1.05
1.05
0.05
0.05
0.05
100
100
100

50
50
0
34.3
3.0
10.15
1.45
1.05
0.05
100

2. การทดลองเลีย้ งกุ้งเครย์ ฟิชด้ วยอาหารที่เตรี ยมจากปูป่น
2.1 เตรี ยมตูท้ ดลองเลี ย้ งกุง้ เครย์ ฟิช : ใช้ ต้ ทู ดลองอคิลิคขนาด 40x20x5 นิ ้ว แยกเป็ น 50 ช่อง แต่ละช่อง
มีขนาด 4x4x5 นิ ้ว ใส่น ้าลงไปช่องละ 200 มิลลิลิตร น ้าที่ใช้ เลี ้ยงมีคา่ ความเค็มอยู่ที่ 0 - 0.5 %o อุณหภูมิ 28-29
องศาเซลเซียส และ pH 7.4 โดยใช้ ระบบน ้าที่มีระบบกรอง มีการหมุนเวียนน ้าตลอดเวลาเพื่อเพิ่มออกซิเจน และ
มีการเปลี่ยนน ้า 50 % ทุก ๆ 7 วัน
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2.2 การเตรี ยมกุง้ เครย์ ฟิช (Procambarus clarkii) : ใช้ ก้ งุ เครย์ฟิชพันธุ์โกสมิกซ์ที่ได้ จากเกษตรกร อ.
เมือง จ. พิจิตร โดยอาหารแต่ละสูตรใช้ ก้ งุ ทดลอง 10 ตัว ชัง่ และวัดขนาดน ้าหนักกุ้งแต่ละตัว โดยกุ้งที่ใช้ ในการ
ทดลองมีน ้าหนักเฉลี่ย 2.41 กรัม ความยาวเฉลี่ย 45.89 มิลลิเมตร นากุ้ง 1 ตัวใส่ในแต่ละช่องของตู้
2.3 การทดลองเลี ย้ งกุง้ ด้วยอาหารเม็ด : นาอาหารทดลองที่เตรี ยมไว้ ในข้ อ 1.3 มาทาการทดลองเลี ้ยงกุ้ง
เครย์ฟิชเป็ นเวลา 35 วัน โดยให้ อาหารวันละ 2 ครัง้ คือ 9.00 น. และ 17.00 น. ให้ อาหารครัง้ ละ 5 % ของน ้าหนัก
ตัว
2.4 บันทึกข้ อมูลการเจริ ญเติบโต โดยชัง่ น ้าหนักและวัดความยาวทุก ๆ 7 วัน โดยวัดความยาวด้ วย
เวอร์ เนีย และชัง่ น ้าหนักด้ วยเครื่ องชัง่ 4 ตาแหน่ง

A

B

C

D

E

F

G
H
Figure 1 The step for preparing crabmeal and feeding test
A = waste of Dorippoides facchino; B = dry crab will be grinded to powder; C =crab meal;
D = material for diet preparation; E = diet prepared in pellet form; F = 5 formulations of test pellet;
G = Procambarus clarkii in feeding tank; H = Procambarus clarkii after feeding for 35 days
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3. การวิเคราะห์ คุณค่ าทางโภชนาการของปูป่น
นาวัตถุดิบหลักที่เป็ นแหล่งโปรตีน ได้ แก่ ปูป่น ปลาป่ น กากถัว่ เหลือง และอาหารเม็ดที่เตรี ยมจากปูป่น
ทดแทนปลาป่ น 5 สูตร มาทาการวิเคราะห์โปรตีน ไขมัน เถ้ า และความชื ้น ตามวิธีการวิเคราะห์ของ Miwa and Ji
(1992)
4 . การวิเคราะห์ ข้อมูล
นาข้ อมูลน ้าหนักและความยาวที่วดั ได้ ในแต่ละสัปดาห์ มาคานวณหาน ้าหนักที่เพิ่มขึ ้นต่อวัน อัตราการ
เจริ ญเติบโตจาเพาะ อัตราการรอดตาย และอัตราการแลกเนื ้อ วิเคราะห์ความแปรปรวนของการเจริ ญเติบโตของ
กุ้งเครย์ฟิชที่เลี ้ยงด้ วยอาหารที่ใช้ ปปู ่ นสูตรต่าง ๆ 5 สูตร เพื่อศึกษาว่าสูตรอาหารที่ใช้ ปปู ่ นปริ มาณแตกต่างกันมี
ผลต่อการเจริ ญเติบโตของกุ้งเครย์ฟิชแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติหรื อไม่โดยวิธีวิเคราะห์ ANOVA

ผลและวิจารณ์ ผลการทดลอง
ในการทาประมงอวนจมปูมีปจู านวนมากที่ถกู ทิ ้งโดยไม่ได้ ใช้ ประโยชน์ใด ๆ และยังมีปริ มาณที่มากกว่า
กลุม่ ปูเป้าหมายดังเช่นปูม้าเสียอีก ซึง่ ปูเป้เล็ก (D. facchino) เป็ นปูเหลือทิ ้งที่มีปริ มาณมากที่สดุ ที่บริ เวณท่า
เทียบเรื อเขาตะเกียบ (Figure 1) จึงได้ นามาพัฒนาใช้ ประโยชน์ในรู ปของปูป่น (crab meal) ซึง่ การทาปูป่น
สามารถทาได้ ง่าย และสามารถนาไปพัฒนาเป็ นอาชีพเสริ มให้ ชาวประมงอวนปูได้ ด้วย
จากการนาปูป่นจากปูเป้เล็กมาเตรี ยมเป็ นอาหารเม็ดสาหรับเลี ้ยงกุ้งเครย์ฟิช 5 สูตร โดยการใช้ ปปู ่ น
ร่ วมกับปลาป่ น 5 ระดับ คือ 0, 12.5, 25, 37.5 และ 50 % ของน ้าหนักอาหารรวม ผลการศึกษาพบว่าอาหาร
ทดลองสูตรที่ 2 (ปูป่น 12.5 %) มีการเพิ่มขึ ้นของน ้าหนักต่อวันดีที่สดุ คือ 0.073±0.02 กรัมต่อวัน และมีอตั ราการ
เจริ ญเติบโตจาเพาะสูงสุดคือ 2.159±0.65 % ต่อวัน รองลงมาคืออาหารทดลองสูตรที่ 3 (ปูป่น 25 %) มีการ
เพิ่มขึ ้นของน ้าหนักต่อวันเท่ากับ 0.071±0.018 กรัมต่อวัน และอัตราการเจริ ญเติบโตจาเพาะ 2.060±0.42 % ต่อ
วัน ซึง่ เมื่อเปรี ยบเทียบกับอาหารชุดควบคุมคืออาหารสูตรที่ 1 ที่ไม่มีปปู ่ น (ปูป่น 0 %) ซึง่ มีการเพิ่มขึ ้นของ
น ้าหนักต่อวันเท่ากับ 0.054±0.02 กรัมต่อวัน และอัตราการเจริ ญเติบโตจาเพาะ 1.604±0.61 % ต่อวัน (Table 3)
แสดงให้ เห็นว่าการใช้ ปปู ่ นทดแทนปลาป่ นที่ระดับ 12.5 % และ 25 % ของน ้าหนักอาหารรวม ช่วยทาให้ ก้ งุ เครย์
ฟิ ชเจริ ญเติบโตได้ ดี ซึง่ จากการศึกษาพบว่าระดับโปรตีนและไขมันที่ให้ พลังงานในอาหารสูตรต่าง ๆ ที่มีปปู ่ นใน
ระดับต่าง ๆ มีความแตกต่างกัน (Table 2) ซึง่ น่าจะมีสว่ นทาให้ อาหารแต่ละสูตรมีผลต่อการเจริ ญเติบโตที่
แตกต่างกัน และคุณค่าทางอาหารที่สาคัญที่น่าจะมีผลต่อการเจริ ญเติบโต คือ เถ้ า ซึง่ มีผลต่อการย่อยอาหาร
(Tibbetts et al., 2006) ซึง่ ไม่ควรมีปริ มาณสูงเกินไป จึงอาจทาให้ อาหารสูตรที่ 4 และ 5 ซึง่ มีปริ มาณเถ้ าสูงกว่า
มีอตั ราการเจริ ญเติบโตที่น้อยกว่าสูตรที่ 2 และ 3
อาหารกุ้งเครย์ฟิชสูตรที่ 2 ที่ใช้ ปปู ่ นทดแทนปลาป่ น 12.5 % ยังให้ อตั ราแลกเนื ้อต่าที่สดุ คือ 2.744 ส่วน
อาหารทดลองที่มีอตั ราการแลกเนื ้อสูงที่สดุ คือ อาหารทดลองสูตรที่ 1 ซึง่ ไม่มีปปู ่ นเป็ นส่วนผสม มีอตั ราแลกเนื ้อ
เท่ากับ 3.698 (Table 3) ซึง่ มีรายงานการศึกษาพบว่าอาหารที่ผสมปูป่นจะสามารถดึงดูดและส่งเสริ มการกิน
อาหารของปลาได้ ดี (Garcia et al., 2010) ส่วนอัตราการรอดตายของกุ้งเครย์ฟิชที่เลี ้ยงด้ วยอาหารทดลองทัง้ 5
สูตรไม่แตกต่างกัน มีอตั ราการรอดตายสูงมากเท่ากับ 90-100 % โดยอัตราการรอดตายของกุ้งเครย์ฟิชที่เลี ้ยง
ด้ วยอาหารทดลองสูตรที่ 5 (ปูป่น 50 %) มีอตั ราการรอดตายต่าที่สดุ คือ 90 % (Table 3) ทังนี
้ ้จะพบว่าอาหาร
ทัง้ 5 สูตรมีการเพิ่มขึ ้นของน ้าหนัก อัตราการเจริ ญเติบโตจาเพาะ อัตราการแลกเนื ้อ และอัตราการรอดตายที่
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แตกต่างกันอย่างไม่มีนยั สาคัญทางสถิติ (p<0.05) ทังนี
้ ้น่าจะเป็ นเพราะว่าระยะเวลาที่ใช้ ในการเลี ้ยงน่าจะน้ อย
เกินไป ดังนันจึ
้ งควรทาการทดสอบในระยะเวลาประมาณ 3 เดือน
ในรายงานการศึกษาที่ผ่านมาซึง่ เป็ นการศึกษาที่ใช้ ปปู ่ นทดแทนปลาป่ น เช่น การศึกษาเลี ้ยงลูกกุ้งขาว
(L. vannamei) โดยใช้ ปปู ่ นที่เตรี ยมจากปูแดง (P. planipes) ทดแทนปลาป่ น 15 % โดยมีปริ มาณโปรตีน 38 %
สามารถทาให้ อตั ราการเจริ ญเติบโตเพิ่มขึ ้น อัตราการแลกเนื ้อ และประสิทธิภาพในการย่อยสลายโปรตีนและ
ไขมันดีกว่าชุดควบคุมการทดสอบที่ใช้ ปลาป่ นเพียงอย่างเดียว (Goytortúa-Bores et al., 2006) และใน
การศึกษาเลี ้ยงปลากระพงแดง (P. pagrus) โดยใช้ ปปู ่ น 10 % ทดแทนปลาป่ น พบว่าปลามีอตั ราการ
เจริ ญเติบโตที่ดีขึ ้น เพิ่มการกินอาหาร เพิ่มน ้าหนัก และลดการปล่อยแอมโมเนีย (Garcia et al., 2014)
นอกจากนันมี
้ รายงานว่าระดับปูป่นที่ใช้ แทนปลาป่ นอาจมีการเปลี่ยนแปลงในแต่ละช่วงเวลาของการเลี ้ยง ดัง
ตัวอย่างการใช้ หอยเชอรี่ ทดแทนปลาป่ นในอาหารกุ้งก้ ามกราม ซึง่ มีการใช้ หอยเชอรี่ ทดแทนปลาป่ น 0, 25, 50,
75 และ 100 % ของโปรตีนจากปลาป่ น ได้ สรุ ปว่าสามารถใช้ หอยเชอรี่ ทดแทนปลาป่ นได้ 100 % ในช่วงสอง
เดือน และเพื่อให้ การเติบโตดีเมื่อใช้ ตอ่ เนื่องเป็ นเวลามากกว่า 3 เดือน ควรใช้ หอยเชอรี่ ทดแทนปลาป่ นไม่เกิน
25 % (อรพินท์ และ คณะ, 2547)
Table 2 Nutritional value of crabmeal, fishmeal, soybean meal and 5 formula of diets
Sample
Crab meal
Fish meal
Soy bean meal
Diet 1 (crab meal 0 %)
Diet 2 (crab meal 12.5 %)
Diet 3 (crab meal 25 %)
Diet 4 (crab meal 37.5 %)
Diet 5 (crab meal 50 %)

Protein (%)
27.51±0.28
47.32±0.24
45.97±0.38
38.06±0.06
36.70±0.08
34.67±0.66
31.88±0.11
29.68±0.15

Lipid (%)
0.86±0.53
13.90±0.34
0.87±0.13
7.79±0.09
6.49±0.05
5.01±0.34
3.19±0.17
2.17±0.07

Moisture (%)
4.60±0.01
7.06±0.06
9.83±0.06
9.92±0.01
9.94±0.02
9.76±0.01
10.08±0.02
10.31±0.03

Ash (%)
53.69±0.31
27.61±0.08
6.72±0.04
17.56±0.05
18.99±0.07
21.12±0.16
24.04±0.24
26.75±0.09

Table 3 Daily weight gain, specific growth rate, feed conversion ratio and survival rate of
Procambarus clarkii fed with partial replacement fishmeal with crabmeal in 5 formula of diets
Diet (% crabmeal)
Diet 1 (0 %) Diet 2 (12.5 %) Diet 3 (25 %) Diet 4 (37.5 %)
%)Z(11211(0+1
Daily weight gain (g/day)
0.054± 0.02
0.073± 0.02
0.071± 0.02
0.058± 0.02
00) (0+0%)
Specific growth rate (%/day) 1.604±
0.61
2.159± 0.65
2.060± 0.42
1.750± 0.66
Survival rate (%)
Feed conversion ratio

100±0
3.698

100±0
2.744
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100±0
2.838

100±0
3.470

Diet 5 (50 %)
0.050± 0.03
1.571± 0.84
90±0
3.664
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การศึกษาคุณค่าทางอาหารของปูป่นที่ได้ จากปูเป้เล็ก (Table 2) พบว่าปูป่นจากปูเป้เล็กมีโปรตีน
27.51±0.28 % ซึง่ เมื่อเปรี ยบเทียบกับโปรตีนที่ได้ จากปูป่นที่มาจากปู C. opilio ซึง่ มีโปรตีนสูงถึง 55 %
(St. Laurent Gulf Products Ltd., 2017) แสดงว่าปูแต่ละชนิดน่าจะมีโปรตีนแตกต่างกัน และมีการศึกษาพบว่า
คุณค่าทางอาหารในปูป่นมีความผันแปรตามฤดูกาล วิธีการเตรี ยมปูป่น และแหล่งของวัตถุดิบด้ วย (Garcia
et al., 2014) สาหรับคุณค่าทางอาหารที่น่าจะมีผลต่อการกินอาหารและการเจริ ญเติบโตของกุ้งเครย์ฟิชน่าจะ
เป็ นเถ้ า โดยพบว่าปูเป้เล็กที่นามาเตรี ยมเป็ นปูป่นมีปริ มาณเถ้ าสูงถึง 53.69±0.31 % เนื่องจากปูป่นมีสว่ นของ
เปลือกปูที่มีแคลเซียมสูงกว่าปลา ซึง่ มีรายงานว่าถึงแม้ วา่ ปูป่นจะมีไคตินและเถ้ าสูง ซึง่ อาจมีผลต่อกระบวนการ
ย่อยอาหารของปลา แต่ก็มีรายงานว่าไม่มีผลต่อการเลี ้ยงปลาบางชนิด เช่น ปลาคอด (Gadus morhua) และ
ปลาฮาลิบทั (Hippoglossus hippoglossus) ที่มีอตั ราการย่อยสูงถึง 89 และ 88 % (Tibbetts et al., 2006)
และยังมีรายงานที่ชี ้ให้ เห็นว่าเมื่อนาปูป่นที่เป็ นเศษเหลือจากปูผสมลงไปในอาหารเลี ้ยงปลาคอด พบว่ามีความ
สัมพันธ์ระหว่างอาหารที่ผสมปูป่นที่มีปริ มาณเถ้ าเพิ่มขึ ้นกับการกินอาหาร โดยทาให้ ปลามีน ้าหนักที่เพิ่มขึ ้น และ
การเจริ ญเติบโตจาเพาะเพิ่มขึ ้นด้ วย โดยพบว่าการเจริ ญเติบโตเพิ่มขึ ้น 10 % เมื่อระดับเถ้ าในอาหารสูงขึ ้น 84180 กรัมต่อกิโลกรัม (Toppe et al., 2006) แต่อย่างไรก็ตามองค์ประกอบที่สาคัญที่ปปู ่ นแตกต่างจากปลาป่ น
อย่างชัดเจนคือการมีไคตินเป็ นองค์ประกอบ
ซึง่ มีรายงานการศึกษาว่าปลาที่เลี ้ยงด้ วยอาหารที่มีสว่ นผสม
ของครัสเตเชียมีผลผลิตของ chitinase สูง เนื่องมาจากการได้ รับไคตินที่เป็ นเปลือกของครัสเตเชีย และปูป่นยัง
เป็ นแหล่งที่สาคัญของ Ca ที่ใช้ ในการสร้ างกระดูกด้ วย (Tibbetts et al., 2006) และยังพบว่าอาหารที่ผสมปูป่น
จะสามารถดึงดูดและส่งเสริ มการกินอาหารของปลาได้ ดีด้วย (Garcia et al., 2010)
ในการศึกษาครัง้ นี ้เป็ นการศึกษาเบื ้องต้ นเพื่อพัฒนาศักยภาพการใช้ ประโยชน์จากปูป่น ควรมีการศึกษา
ต่อยอดในการปรับสูตรการเตรี ยมอาหารโดยใช้ ปปู ่ นทดแทนปลาป่ นให้ แต่ละสูตรมีคณ
ุ ค่าทางอาหารเหมือนกัน
เพื่อศึกษาว่าตัววัตถุดิบคือปูป่นที่นามาใช้ ทดแทนปลาป่ นจะมีประสิทธิภาพต่อการเจริ ญเติบโตอย่างไร และควร
เพิ่มระยะเวลาในการทดลองเลี ้ยงให้ มากขึ ้น และที่สาคัญควรมีการศึกษาปริ มาณไคตินในปูป่น เพื่อดูวา่ ไคตินมี
ผลต่อการเจริ ญเติบโตหรื อไม่ รวมทังการศึ
้
กษาว่าปูป่นมีผลต่อสีสนั ของกุ้งเครย์ฟิชหรื อไม่ เนื่องจากสีสนั เป็ นสิ่ง
สาคัญในการซื ้อขายกุ้งเครย์ฟิชซึง่ เป็ นสัตว์น ้าสวยงามและราคาขึ ้นอยู่กบั สีสนั นอกจากนันควรมี
้
งานวิจยั ทดลอง
ใช้ ปปู ่ นในการเลี ้ยงสัตว์น ้าเศรษฐกิจอื่น ๆ ต่อไป

สรุป
การใช้ ปปู ่ นเป็ นวัตถุดิบเพื่อเตรี ยมเป็ นอาหารเลี ้ยงกุ้งเครย์ฟิช พบว่าการใช้ ปปู ่ นผสมกับปลาป่ น 12.5 %
ของน ้าหนักอาหารรวม มีประสิทธิภาพในการทาให้ ก้ งุ เครย์ฟิชเจริ ญเติบโตและมีอตั ราการแลกเนื ้อที่ดี ซึง่
การศึกษานี ้จะเป็ นการพัฒนาเพื่อใช้ ปปู ่ นเป็ นแหล่งโปรตีนร่ วมกับปลาป่ น เพื่อลดการใช้ ปลาป่ นซึง่ ส่วนใหญ่ผลิต
มาจากลูกปลาขนาดเล็กซึง่ เป็ นการคุกคามปลาทะเลและยังต้ องมีการนาเข้ าจากต่างประเทศด้ วย การศึกษานี ้
เป็ นการพัฒนาการใช้ ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพของปูในส่วนของปูที่ถกู จับมากับอวนจมปูโดย
ไม่ได้ นาไปใช้ ประโยชน์ใด ๆ เป็ นเศษเหลือทิ ้ง ให้ มีคณ
ุ ค่ามากขึ ้นในรูปของปูป่นที่เป็ นผลิตภัณฑ์ที่มีมลู ค่าเพิ่มเพื่อ
ใช้ ในการเลี ้ยงสัตว์น ้า
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คาดการณ์ รูปแบบการไหลของนา้ ที่เกิดจากลมด้ วยแบบจาลองเชิงตัวเลข
กรณีศึกษาหนองหารหลวง จังหวัดสกลนคร ประเทศไทย
Estimated Wind Driven Water Flow Pattern by Numerical Model: Case Study in Nong Han
Luang, Sakon Nakhon Province, Thailand
มณฑล อนงค์ พรยศกุล1* ภูวดล โดยดี2 และนายปณิธาน แก้ วจันทวี1
Monton Anongponyoskun1*, Puvadol Doydee2 and Panitan Kaewjantawee1

บทคัดย่ อ
หนองหารหลวง เป็ นแหล่งน ้าจืดธรรมชาติขนาดใหญ่ที่สดุ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย มีความลึกเฉลีย่
2 ม. แบบจาลองรูปแบบการไหลของน ้าทีเ่ กิดจากลมครอบคลุมพื ้นที่ศกึ ษาหนองหารหลวงละติจดู 17.12°‒17.26°N
และลองจิจดู 104.11°‒104.27°E กริ ดคานวณเป็ นแบบ Finite different ทุกๆ 0.01° สมการสมดุลโมเมนตัมและสมการ
สมดุลมวลเป็ นสมการพื ้นฐานของแบบจาลอง กาหนดเงื่อนไขทิศทางลม 4 แบบ คือ ลมพัดมาจากทิศเหนือ จากทิศใต้
จากทิศตะวันออก และจากทิศตะวันตก โดยอัตราเร็ วลมคงที่ประมาณ 3–6 ม/วินาที พัดต่อเนื่องตลอดการคานวณ
กาหนดให้ ไม่มีน ้าไหลเข้ าและออก พื ้นท้ องน ้าเรียบเสมอกันไม่มีสาหร่ายและพืชน ้า ผลการศึกษาพบว่าเมื่อลมพัดต่อเนื่อง
น ้าจะถูกกวนให้ เคลือ่ นที่ไปพร้ อมกับลมอย่างเชื่องช้ า ทิศทางหลักของการไหลของน ้าสัมพันธ์โดยตรงกับทิศทางลม ขณะ
น ้าไหล แรง Coriolis ทาให้ เกิดน ้าวน (Eddy) ขึ ้น น ้าวนเป็ นปรากฏการณ์ที่น ้าไหลมาทดแทนน ้าที่ไหลไปเพื่อรักษาสมดุล
ในระบบ พบน ้าวนในทุกเงื่อนไขทิศทางลม ทิศน ้าวนจะไหลตามเข็มนาฬิกา (Clockwise) บ้ าง และทวนเข็มนาฬิกา
(Anticlockwise) บ้ าง บริ เวณที่เกิดน ้าวนนี ้มักเกิดการสะสมหรื อการแพร่ของตะกอนแขวนลอย พืชน ้า และสารประกอบ
เคมีตา่ งๆ

ABSTRACT
Nong Han Luang is the largest natural freshwater lake in the Northeastern of Thailand. The averaged
depth is 2 m. The model of wind driven water flow covered the study area was ranged latitude 17.12°‒17.26°N
and longitude 104.11°‒104.27°E, respectively. The finite difference grid every 0.01° was performed. The basic
equations of the model were momentum conservation and mass conservation. The wind driven condition of the
model was defined as 4 cases: North wind; South wind; East wind and West wind; respectively with continually
wind speed 3–6 m/s associated with close system and plain substrate. The results showed that when the wind
blew, the water was disturbed and very slowly induced by propagation wind. The main wind driven water flow
direction strongly related to the wind direction. During the water flow, Coriolis force induced the small eddies.
The eddy balances the water mass and water level in the system. The eddy was induced and apparent every
conditions. The direction of eddies had both clockwise direction and anticlockwise direction. The area of eddy
could be the cumulative or disperse area of suspended particle, aquatic plant and chemical compound.
Key Words: Numerical Model, Nong Han Lake, Sakon Nakhon, wind driven water flow
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คานา
หนองหารหลวง จังหวัดสกลนครเป็ นแหล่งน ้าจืดธรรมชาติขนาดใหญ่ที่สดุ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มี
ความยาวเฉลี่ย 12 กม. ความกว้ างเฉลี่ย 6 กม.ความยาวมากที่สดุ 15 กม.ความกว้ างมากที่สดุ 8 กม.มีความลึก
เฉลี่ย 2 ม. สามารถเก็บกักน ้าได้ ประมาณ 260 x106 กม.3 พื ้นที่ผิวน ้า 120 กม.2 ที่ระดับน ้า 156.5 ม. (รทก)
ปริ มาณน ้าในหนองหารหลวงระดับต่าคือมีประมาณน้ อยกว่า 130 x106 กม.3 พื ้นที่ผิวน ้าลดลงเหลือน้ อยกว่า 95
กม.2 กรมประมงควบคุมระดับน ้าหนองหารหลวงโดยใช้ ประตูระบายน ้าสุรัสวดีให้ มีระดับน ้าที่เหมาะสม (ธีรพล
และลือชัย, 2541)
หนองหารหลวงเป็ นพื ้นที่ลมุ่ ต่าที่ลาน ้าต่างๆ ไหลมารวมกัน มีแหล่งน ้าต้ นน ้าเป็ นลาห้ วยไหลลงสูห่ นอง
หารหลวงมากกว่า 10 สาย โดยมีลมุ่ น ้าพุงซึง่ เกิดจากเทือกเขาภูพานทางด้ านทิศตะวันตกเฉียงใต้ ของจังหวัด
สกลนครเป็ นแหล่งต้ นน ้าที่สาคัญที่สดุ
ประตูระบายน ้าสุรัสวดีสามารถระบายน ้าออกจากหนองหารหลวงออก
ทางด้ านตะวันออกตามแนวลาน ้าก่าลงสูแ่ ม่น ้าโขง ทางระบายน ้านี ้มีบนั ไดปลาโจนเพื่อให้ ปลาจากแม่น ้าโขงที่
ว่ายผ่านลาน ้าก่าได้ ข้ามมาวางไข่ในหนองหารหลวง
การใช้ ประโยชน์ของหนองหารหลวงได้ แก่ เป็ นแหล่งน ้าดิบเพื่อการประปา เป็ นแหล่งทาประมงพื ้นบ้ าน
เป็ นแหล่งน ้าเพื่อการอนุรักษ์ และเพาะพันธุ์สตั ว์น ้า เป็ นพื ้นที่ด้านการสันทนาการ เป็ นแหล่งน ้าชลประทาน เป็ น
แหล่งระบายน ้าทิ ้งจากเกษตรกรรม อุตสาหกรรม ชุมชน สถานที่กาจัดขยะมูลฝอย และอื่นๆ
หนองหารหลวงมีลกั ษณะเป็ นแหล่งน ้าที่ไวต่อการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ เนื่องจากมีอตั ราส่วนของ
พื ้นที่ลมุ่ น ้าต่อพื ้นที่ผิวน ้าค่อนข้ างสูง(14:1-17:1) ดังนันถ้
้ าขาดการจัดการพื ้นที่ลมุ่ น ้าอย่างเหมาะสม อาจส่งผล
ให้ เกิดอัตราเร่ งต่อการการเปลี่ยนแปลงสภาพตามธรรมชาติเป็ นแผ่นดินได้ ในที่สดุ (ธีรพลและลือชัย, 2541)
การศึกษานี ้เน้ นศึกษาผลการคาดการณ์รูปแบบการไหลของน ้าที่เกิดจากลมด้ วยแบบจาลองในพื ้นที่หนองหาร
หลวงเพื่อเป็ นข้ อมูลพื ้นฐานพิจารณาการบริ หาร การจัดการ การใช้ ประโยชน์ เพื่ออนุรักษ์ หนองหารหลวงให้ เป็ น

แหล่งน ้าที่เป็ นประโยชน์ตอ่ ประชาชนตลอดไป

อุปกรณ์ และวิธีการ
แบบจาลอง
แบบจาลอง Princeton Ocean Model (POM) ซึง่ พัฒนาโดย Blumberg เพื่อศึกษาการเคลื่อนที่ของ
กระแสน ้า มณฑล (2550) ประยุกต์แบบจาลองนี ้เพื่อศึกษากระแสน ้าบริ เวณอ่าวศรี ราชา มณฑล (2551)
ประยุกต์แบบจาลองนี ้เพื่อศึกษาการเคลื่อนที่ของน ้าปากแม่น ้าเจ้ าพระยา จังหวัดสมุทรปราการ สุนทรี และ
มณฑล (2553) ประยุกต์แบบจาลองนี ้เพื่อศึกษากระแสน ้าบริ เวณอ่าวศรี ราชา และมณฑลและอุดม (2560)
ประยุกต์แบบจาลองนี ้เพื่อศึกษากระแสน ้าบริ เวณช่องเกาะช้ างและอ่าวตราด จังหวัดตราด แบบจาลองที่ใช้ นี ้เป็ น
แบบจาลองเชิงตัวเลขที่ใช้ ศกึ ษารู ปแบบการไหลของน ้าที่เกิดจากผลของลมในบริ เวณหนองหารหลวง
จังหวัด
สกลนคร มีสมการพื ้นฐานได้ แก่ สมการสมดุลโมเมนตัมและสมการสมดุลมวล สามารถแสดงดังสมการ 1) และ
2) ตามลาดับ (มณฑล, 2550)
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มีระบบพิกดั ของแบบจาลองเป็ นดังสมการ 3) (มณฑล, 2550)
x *  x , y *  y , t *  t และ  

z
H 

(3)

เงื่อนไขของแบบจาลอง
พื ้นที่ศกึ ษาครอบคลุมพื ้นที่โดยรอบหนองหารหลวง ละติจดู 17.12°‒17.26°N และลองจิจดู 104.11°‒
104.27°E กาหนดกริ ดคานวณทุก 0.01° หรื อทุกๆ 1.1 กม. ตามแบบ Finite different ดังนันจ
้ านวนช่องกริ ดใน
แนวตะวันออกตะวันตกเป็ น 16 ช่อง และจานวนช่องกริ ดในแนวเหนือใต้ เป็ น 14 ช่อง ดัง Figure 1 คิดเป็ นพื ้นที่
รวมทังหมดประมาณ
้
270 กม.2 กาหนดให้ ทกุ จุดที่เป็ นพื ้นน ้ามีคา่ ความลึกน ้า 2 ม. พื ้นท้ องน ้าเรี ยบเสมอกัน ไม่มี
สาหร่ ายและพืชน ้า ไม่มีน ้าไหลเข้ าและออก ค่าเริ่ มต้ นความเร็ วน ้าทุกจุดมีคา่ เป็ น 0 ม./วินาที กาหนดเงื่อนไข
ทิศทางลม 4 แบบ คือ ลมพัดมาจากทิศเหนือ จากทิศใต้ จากทิศตะวันออก และจากทิศตะวันตก โดยอัตราเร็ วลม
คงที่ประมาณ 3–6 ม./วินาที พัดต่อเนื่องตลอดการคานวณ ปั จจัยนาเข้ าของแบบจาลองแสดงดัง Table 1
Table 1 Used parameters in Princeton Ocean Model
Parameter
Size of the model
Size of grid
Horizontal kinematic viscosity
Density

Unit
km
m2/s
Kg/m3
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Symbol
im,jm
dx,dy
A


Value
17,15
1.1
1
1000
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Figure 1 The study site showing the grid size and the area of Nong Han lake in the model (dash lines)

ผลและวิจารณ์ ผลการทดลอง
ผลจากแบบจาลองเชิงตัวเลขที่คานวณได้ เมื่อนามาสร้ างภาพรู ปแบบการไหลของน ้าที่เกิดจากลมเหนือ
ลมใต้ ลมตะวันออก และลมตะวันตกแสดงดัง Figure 2 a) b) c) และ d) ตามลาดับ โดยทิศทางของลูกศรแทน
ทิศการไหลของน ้า ณ ตาแหน่งนัน้ และขนาดของลูกศรแทนอัตราเร็ วของน ้า พบน ้าวน (Eddy) ในหลายบริ เวณ
และบริ เวณศูนย์กลางการไหลวนนัน้ อาจเกิดการสะสมหรื อการแพร่ ของตะกอนแขวนลอยได้ สามารถจาแนก
ตาแหน่งเกิดน ้าวนจากเงื่อนไขของลมตามบริ เวณใกล้ เคียงกับดอนต่างๆได้ ดงั Table 2
Table 2 Wind driven condition and area of eddy phenomenon around Don Sang, Don Sawan, Don
Sakram and Don Say Pho in Nong Han Luang, Sakon Nakhon province, Thailand
Don
Sang
C
A
C
A

Wind driven condition
East wind
West wind
North wind
South wind
C –clockwise eddy; A–anticlockwise eddy
748

Don
Sawan
A
C
A
C

Don Sa
Kram
A
C
A

Don Say
Pho
C
C
A
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Figure 2 Patterns of estimated wind driven water flow in Nong Han Luang, Sakon Nakhon province,
Thailand: a) North wind b) South wind; c) East wind; and d) West wind, respectively.
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แบบจาลองนี ้พัฒนาโดยพิจารณาจากความเร็ วลมเป็ นสาเหตุหลักที่ทาให้ เกิดการไหลของน ้า ดังนัน้
ระยะทางที่ลมพัดผ่านผืนน ้าอย่างต่อเนื่องและมีระยะทางลมพัดที่ไกลพอจะส่งผลให้ น ้าไหลและมีความเร็ วน ้า
เพิ่มขึ ้น และทิศทางหลักของน ้าจะไหลไปทิศทางเดียวกับลมดัง Figure 2 จากเงื่อนไขแบบจาลองที่กาหนดให้ ทกุ
พื ้นที่น ้าของหนองหารหลวงมีความลึกน ้า 2 ม. พื ้นท้ องน ้าเรี ยบเสมอกันไม่มีสาหร่ ายและพืชน ้าจะเป็ นปั จจัย
สาคัญต่ออัตราการไหลน ้าให้ น ้าไหลได้ เร็ วขึ ้น ลมที่พดั ต่อเนื่องผ่านผืนน ้าที่ตื ้น จะเหนี่ยวนาให้ น ้าไหลไปพร้ อมกับ
ลมได้ ง่าย และยิ่งพื ้นท้ องน ้าไม่มีสาหร่ ายและพืชน ้าซึง่ เป็ นตัวกีดขวางการไหลของน ้าจะยิ่งทาให้ อตั ราการไหล
ของน ้ายิ่งเพิ่มมากขึ ้น ในทางกลับกันถ้ าสร้ างเงื่อนไขให้ น ้ามีความลึกมากขึ ้น และพื ้นท้ องน ้ามีสาหร่ ายและพืชน ้า
ชนิดต่างๆ จะส่งผลให้ ความเร็ วน ้าช้ าลง เนื่องจากความลึกน ้าที่มากขึ ้นและแรงเสียดทานจากสิ่งกีดขวางการไหล
เมื่อลมพัดต่อเนื่องน ้าจะถูกกวนให้ เคลื่อนที่ไปพร้ อมกับลมอย่างเชื่องช้ า ทิศทางหลักการไหลของน ้า
สัมพันธ์โดยตรงกับทิศทางลม ขณะน ้าไหล แรง Coriolis ทาให้ เกิดน ้าวนขึ ้นในหลายบริ เวณตามบริ เวณใกล้ เคียง
กับดอนต่างๆ เช่น บริ เวณดอนแซง (Don Sang), ดอนสวรรค์ (Don Sawan), ดอนสะคาม (Don Sa Kram) และ
ดอนทรายพอ (Don Say Pho) ดัง Figure 2 น ้าวนเป็ นปรากฎการณ์ที่น ้าไหลมาทดแทนน ้าที่ไหลไปเพื่อทาให้ เกิด
ความสมดุลของระบบ พบน ้าวนในทุกเงื่อนไขทิศทางลม ทิศน ้าวนจะไหลตามเข็มนาฬิกา (Clockwise) บ้ าง และ
ทวนเข็มนาฬิกา (Anticlockwise) บ้ าง บริ เวณที่เกิดน ้าวนนี ้มักเกิดการสะสมหรื อการแพร่ ของตะกอนแขวนลอย
พืชน ้า และสารประกอบต่างๆ
ทิศทางหลักการไหลของน ้าในหนองหารหลวงจะสัมพันธ์โดยตรงกับความเร็ วลม ลมเหนือจะเหนี่ยวนาให้
ทิศทางหลักการไหลของน ้าให้ ไหลจากเหนือลงใต้ ลมใต้ จะเหนี่ยวนาให้ ทิศทางหลักการไหลของน ้าให้ ไหลจากใต้
ขึ ้นเหนือ ขณะที่ลมตะวันออกจะเหนี่ยวนาให้ ทิศทางหลักการไหลของน ้าให้ ไหลจากตะวันออกไปตะวันตก และ
ลมตะวันตกจะเหนี่ยวนาให้ ทิศทางหลักการไหลของน ้าให้ ไหลจากตะวันตกไปตะวันออก
หนองหารหลวงเป็ นแหล่งรองรับน ้าจากลาน ้าทังสายสั
้
นและสายยาว
้
ทางระบายน ้าออกมีทางเดียวคือ

ผ่านประตูน ้าสุรัสวดีซงึ่ มีกรมประมงคอยกากับปริ มาณน ้าในหนองหารหลวง นอกจากนี ้ปริ มาณน ้าในหนองหาร
หลวงบางส่วนถูกนาไปใช้ เป็ นน ้าดิบเพื่อทาประปา ดังนันน
้ ้าในหนองหารหลวงจึงจัดเป็ นแหล่งน ้ากึง่ ปิ ดที่มีการ

จัดการด้ านปริ มาณน ้า กรณีถ้าเกิดการเปลี่ยนแปลงการใช้ ประโยชน์จากแหล่งน ้า เช่น การเพิ่มปริ มาณการใช้ น ้า
ทังอุ
้ ปโภค บริ โภค และเกษตรกรรม พร้ อมกับขาดการดูแลและเอาใจใส่จดั การด้ านคุณภาพน ้าทิ ้งทังต
้ าแหน่งและ
ช่วงเวลา จะเกิดปั จจัยเร่ งทาให้ หนองหารหลวงมีสภาพเสื่อมโทรม เกิดการสะสมของสาหร่ าย พืชน ้า การตื ้นเขิน
ในหลายพื ้นที่ ซึง่ จะมีผลกระทบโดยตรงให้ เกิดน ้าไหลช้ าลง มีการถ่ายเทน ้าไม่ทวั่ ถึง อาจเกิดภาวะน ้านิ่ง เกิดการ
สะสมของมลพิษที่มากับน ้าทังในสิ
้ ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต รวมถึงในที่สดุ หนองน ้าอาจกลายสภาพเป็ นผืนแผ่นดิน
ได้ (ธีรพลและลือชัย, 2541)
การทราบรู ปแบบการไหลของน ้าในหนองหารหลวงอาจใช้ เป็ นเครื่ องมือหนึง่ ในการวางแผนการบริ หาร
จัดการการใช้ ประโยชน์พื ้นที่หนองหารหลวง เพื่ออนุรักษ์ ทรัพยากรและสิ่งแวดล้ อมพื ้นที่โดยรอบ และการให้
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ความสาคัญอย่างจริ งจังต่อความยัง่ ยืนและขจัดความเสื่อมโทรมของหนองหารหลวงรวมถึงการสร้ างสานึกการมี
ส่วนร่ วมของชุมชนและผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสียในพื ้นที่ให้ ร้ ูรับผิดชอบและใส่ใจสิ่งแวดล้ อมจาเป็ นอย่างยิ่ง ตลอดจน
สร้ างเครื อข่ายเฝ้าระวังและติดตามปรากฏการณ์ตา่ งๆ และผลกระทบอันอาจเกิดกับหนองหารหลวงเพื่อการอยู่
ร่ วมกันของชุมชนและสิ่งแวดล้ อมอย่างยัง่ ยืน โดยคาดหวังให้ หนองหารหลวงเป็ นแหล่งน ้าธรรมชาติที่มีคณ
ุ ภาพดี
สามารถใช้ ประโยชน์สืบต่อถึงชัว่ ลูกหลาน

สรุป
คาดการณ์รูปแบบการไหลของน ้าในหนองหารหลวง จังหวัดสกลนคร จากแบบจาลองที่พิจารณาจาก
ความเร็ วลม เมื่อลมพัดต่อเนื่องผืนน ้าจะถูกกวนให้ เคลื่อนที่ไปพร้ อมกับลมอย่างเชื่องช้ า ทิศทางหลักการไหลของ
น ้าสัมพันธ์โดยตรงกับทิศทางลม ขณะน ้าไหล แรง Coriolis ทาให้ เกิดน ้าวนหลายบริ เวณ เช่น บริ เวณดอนแซง
ดอนสวรรค์ ดอนสะคาม และดอนทรายพอ น ้าวนเป็ นปรากฎการณ์ที่น ้าไหลมาทดแทนน ้าที่ไหลไปเพื่อรักษา
สมดุลของระบบ พบน ้าวนในทุกเงื่อนไขทิศทางลม ทิศน ้าวนจะไหลตามเข็มนาฬิกาบ้ าง และทวนเข็มนาฬิกาบ้ าง
บริ เวณที่เกิดน ้าวนนี ้มักเกิดการสะสมหรื อการแพร่ ของตะกอนแขวนลอย พืชน ้า และสารประกอบต่างๆ
เอกสารอ้ างอิง
คณะทางานจัดทาแผนแม่บทเพื่อการพัฒนาหนองหาร จังหวัดสกลนคร. 2559. แผนแม่ บทการอนุ รักษ์ ฟื ้ นฟู
และพัฒนาหนองหารจังหวัดสกลนคร พ.ศ. 2560‒2564. กระทรวงมหาดไทย. น. 123.
ธีรพล คังคะเกตุ และลือชัย ครุธน้ อย. 2541. ผลการจัดการการใช้ ท่ ดี นิ ที่มีต่อคุณภาพนา้ ในแหล่ งนา้ :
กรณีศึกษาหนองหาร จังหวัดสกลนคร. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, กรุ งเทพฯ. น. 102.
มณฑล อนงค์พรยศกุล. 2550. แบบจาลองกระแสน ้าขึ ้นน ้าลงโดยใช้ POM ในอ่าวศรี ราชา จังหวัดชลบุรี. น.
634-640. ใน รายงานการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั ง้ ที่ 45: (สาขา
ประมง). มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , กรุ งเทพฯ.
2551. แบบจาลองการเคลื่อนที่ของน ้าหนุนใกล้ ปากแม่น ้าเจ้ าพระยา จังหวัดสมุทรปราการ. น. 119125. ใน การประชุมวิชาการการสร้ างแบบจาลองและการจาลองสถานการณ์ ประจาปี พศ. 2551
“แบบจาลองสถานการณ์ เพื่อการตัดสินใจที่ดีกว่ า”. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , กรุ งเทพฯ.
มณฑล อนงค์พรยศกุล และอุดม เครื อเนียม. 2560. กระแสน ้าขึ ้นน ้าลงบริ เวณช่องเกาะช้ างและอ่าวตราด จังหวัด
ตราดปี 2559. น. 745-752. ใน รายงานการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ครั ง้ ที่ 48: (สาขาประมง). มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , กรุ งเทพฯ.
สุนทรี ทารพันธ์ และมณฑล อนงค์พรยศกุล. 2553. การประยุกต์ใช้ แบบจาลองเชิงตัวเลขคานวณกระแสน ้าขึ ้นน ้า
ลง โดยปรับเปลี่ยนแอมปลิจดู ขององค์ประกอบน ้าขึ ้นน ้าลง ในอ่าวศรี ราชา จังหวัดชลบุรี. น. 203-209.
ใน รายงานการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั ง้ ที่ 48: (สาขาประมง).
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , กรุ งเทพฯ.
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ระบบชุดสำรวจกำรแพร่ กระจำยปลำกลำงนำ้ อย่ ำงง่ ำย (PFDS I)
Simple System of Pelagic Fish Distribution Survey Set (PFDS I)
มณฑล อนงค์ พรยศกุล1* รัตนพงศ์ กุญชรบุญ1 ยุทธนา เทพอรุณรัตน์2 Miyamoto Yoshinori3 Uchida Keiichi3
Minlee Yap3 Sasakura Toyoki4 และ กฤษฎา ธงศิลา5
Monton Anongponyoskun1*, Rutpong Koonchornboon1, Yuttana Theparoonrat2, Miyamoto Yoshinori3,
Uchida Keiichi3, Minlee Yap3, Sasakura Toyoki4 and Kritsada Thongsila5

บทคัดย่ อ
ระบบชุดสารวจการแพร่ กระจายปลากลางน ้าอย่างง่าย (PFDS I) ในการศึกษานี ้ประกอบด้ วยเครื่ องหยัง่
ั ญาณเสียงที่ใช้ ของเครื่ อง
ความลึกน ้า (FURUNO GP1670F) และระบบบันทึกข้ อมูล (AQFI-1301) ความถี่สญ
หยัง่ ความลึกน ้าคือ 50 kHz ปล่อยและรับสัญญาณเป็ นจังหวะทุก 1.2 msec สัญญาณสะท้ อนถูกนามาขยาย
และแปลความหมายเป็ นตัวเลขด้ วยระบบบันทึกข้ อมูล ผู้พฒ
ั นาระบบนีเ้ ป็ นนักวิจยั จาก Tokyo University of
Marine Science and Technology และ Fusion Incorporation ประเทศญี่ปนุ่ ภายใต้ โครงการ Coastal Area
Capability Enhancement in Southeast Asia ของ Research Institute for Humanity and Nature (RIHN)
มหาวิท ยาลัย เกี ย วโต ประเทศญี่ ปุ่น การทดสอบระบบชุด สารวจฯ ในภาคสนามเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2557
บริ เวณอ่าวระยอง ครอบคลุมพื ้นที่ 12.57857°‒12.59173°N และ 101.35575°‒12.59173°E ความลึกนา้
เฉลี่ย 11‒15 m พบข้ อจากัดของระบบชุดสารวจฯ ได้ แก่ พื ้นที่สารวจเป็ นบริ เวณชายฝั่ งน ้าตื ้น เสียงเครื่ องยนต์มี
ผลกระทบต่อปลากลางน ้าโดยรอบ ทาให้ โอกาสพบปลากลางน ้าน้ อยลง แม้ จะชดเชยด้ วยสัญญาณเสียงความถี่
ต่าที่สามารถครอบคลุมพื ้นที่ได้ กว้ าง แต่มีข้อจากัดด้ านความละเอียดของสัญญาณน้ อยและพบสัญญาณรบกวน
จากสิ่งแวดล้ อมจานวนมาก นอกจากนันยั
้ งพบข้ อมูลผิดพลาดจากระบบบันทึกข้ อมูลที่ทาให้ Base signal ของ
เครื่ องมือที่ไม่ถกู ต้ อง และพบสัญญาณรบกวนจากระบบเชื่อมต่อภายในทาให้ มีข้อมูลที่ไม่พงึ ประสงค์จานวนมาก

ABSTRACT
Simple system of pelagic fish distribution survey set (PFDS I) composed of echo sounder
(FURUNO GP1670F) and data collection system (AQFI-1301). The used signal frequency of the echo
sounder was 50 kHz with pulse duration 1.2 msec. The echo signal was amplified and interpreted to
be digital data by the data collection system. The researcher team of Tokyo University of Marine
Science and Technology and Fusion Incorporation, Japan developed this system by supported fund
of Research Institute for Humanity and Nature (RIHN), Kyoto University, Japan (Coastal Area
Capability Enhancement in Southeast Asia project). The hardware and software of the system were
tested in the field on 9 December 2014 in Rayong bay which covered latitude 12.57857°‒
12.59173°N and longitude 101.35575°‒12.59173°E, average depth 11‒15 m. It found that the
system was limited by shallow depth, engine noise and a lot of natural noise in the field. At the same
time, it found the system error on the base signal and inner noise of the system which induced a lot of
the unsatisfied data.
Key Words: Echo Sounder, Pelagic Fish Distribution Survey
*Corresponding author; e-mail address: ffismta@ku.ac.th
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คำนำ
เครื่ องมือสารวจการแพร่ กระจายปลากลางน ้าเชิงวิทยาศาสตร์ ที่ติดตังประจ
้
าในเรื อสารวจขนาดใหญ่มี
ราคาแพงเป็ นหลายล้ านบาท เป็ นเครื่ องมือที่สามารถประเมินความชุกชุมปลากลางน ้าได้ สะดวก รวดเร็ ว และ
เป็ นระบบ อย่างไรก็ตามเรื อสารวจเหล่านี ้มักเป็ นเรื อที่มีขนาดใหญ่ สามารถใช้ สารวจได้ เฉพาะในบริ เวณที่ลกึ ซึง่
อ่าวไทยจัดเป็ นทะเลน ้าตื ้น มีความลึกเฉลี่ย 40 m ดังนันการมี
้
เครื่ องมือสารวจการแพร่ กระจายปลากลางน ้าเชิง
วิทยาศาตร์ ติดตังประจ
้
าเรื อสารวจ อาจไม่ค้ มุ ค่ากับเงินที่ต้องเสียไป
โครงการ Coastal Area Capability Enhancement in Southeast Asia ของ Research Institute for
Humanity and Nature (RIHN) มหาวิทยาลัยเกียวโต ประเทศญี่ปนุ่ ได้ พฒ
ั นาระบบชุดสารวจการแพร่ กระจาย
ปลากลางน ้าอย่างง่าย (PFDS I) โดยนักวิจยั จาก Tokyo University of Marine Science and Technology และ
Fusion Incorporation ประเทศญี่ปนุ่ ระบบชุดสารวจฯ ดังกล่าวประกอบด้ วยเครื่ องหยัง่ ความลึกน ้า (FURUNO
GP1670F) และระบบบันทึกข้ อมูล (AQFI-1301) ระบบชุดสารวจฯ นี ้มีราคาประหยัดกว่าเครื่ องมือสารวจการ
แพร่ กระจายปลากลางน ้าเชิงวิทยาศาสตร์ อีกทังสะดวกเพราะสามารถน
้
าไปติดตังกั
้ บเรื อขนาดเล็กทัว่ ไปได้
การศึกษานี ้นักวิจยั พยายามให้ รายละเอียดระบบชุดสารวจการแพร่ กระจายปลากลางน ้าอย่างง่ายและ
และข้ อจากัดของระบบชุดสารวจฯ โดยคาดหวังว่าระบบชุดสารวจฯ ดังกล่าวจะเป็ นต้ นแบบและเป็ นแนวทาง
สร้ างนวัตกรรมเครื่ องมือสารวจและการประเมินความชุกชุมของปลากลางน ้าในพื ้นที่ชายฝั่ งทะเลของไทยทดแทน
เครื่ องมือสารวจการแพร่ กระจายปลากลางน ้าเชิงวิทยาศาสตร์ ที่มีราคาแพงมากได้

อุปกรณ์ และวิธีกำร
ระบบชุดสารวจการแพร่ กระจายปลากลางน ้าอย่างง่าย (PFDS I) ในการศึกษานี ้ประกอบด้ วยเครื่ องหยัง่
ความลึกน ้า (FURUNO GP1670F) และระบบบันทึกข้ อมูล (AQFI-1301) มีสว่ นประกอบดัง Figure 1

Figure 1 Echo sounder and data collection system block diagram
เครื่ องหยัง่ ความลึกน ้า (FURUNO GP1670F) ส่ง-รับสัญญาณเสียงความถี่ได้ 2 ช่วง คือ 50 kHz และ
200 kHz สัญญาณสะท้ อนกลับจะให้ รายละเอียดต่างๆ ตามที่สญ
ั ญาณสะท้ อนไปตกกระทบหรื อเดินทางผ่านมา
เครื่ องหยัง่ ความลึกน ้ามีสว่ นประกอบที่สาคัญดังต่อไปนี ้ (Johannesson and Mitson, 1983): 1) ส่วนบอกเวลา
(Time base), 2) ส่วนสร้ างสัญญาณเสียง (Transmitter), 3) ส่วน ส่ง/รับ สัญญาณเสียง (Transducer), 4) ส่วน
รับและส่วนขยายสัญญาณเสียงสะท้ อน (Receiver/Amplifier) และ 5) ส่วนแสดงผล (Display) หน้ าจอเครื่ อง
หยัง่ ความลึกน ้าและหน่วยติดตังของเครื
้
่ องหยัง่ ความลึกน ้าที่ใช้ งานแสดงดัง Figure 2 และ Figure 3 ตามลาดับ
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Figure 2 FURUNO GP-1670F
display and control panel.
(From: FURUNO electric co., ltd.,
2015)

Figure 3 Connection socket of GP 1670F
(From: FURUNO electric co., ltd., 2015)

Figure 4 Circuit diagram of
Survey Echo Sounder Data
Collection System (AQFI-1301)
(From: Miyamoto et al., 2017)
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วงจรระบบบันทึกข้ อมูลจากเครื่ องหยัง่ ความลึกน ้าเป็ นดัง Figure 4 วงจรกรองสัญญาณ 50 kHz แยกออกจาก
200 kHz แสดงดัง Figure 5 และวงจรขยายสัญญาณ 50 kHz แสดงดัง Figure 6

Figure 5 Frequency filters circuit at 50 kHz (From: Miyamoto et al., 2017)
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Figure 6 Pre-Amplifier circuit at 50 kHz (From: Miyamoto et al., 2017)
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ผลและวิจำรณ์ ผลกำรทดลอง
การทดสอบระบบชุดสารวจการแพร่ กระจายปลากลางน ้าอย่างง่ายในภาคสนามเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม
2557 ระหว่างเวลา 9:00‒15:00 น บริ เวณอ่าวระยอง ครอบคลุมพื ้นที่ 12.57857°‒12.59173°N และ
101.35575°‒12.59173°E ห่างฝั่ งหาดแม่ราพึง จังหวัดระยองประมาณ 3 km การทดสอบเลือกเส้ นทางการ
สารวจเป็ นแนวขนานกัน 13 แนว แต่ละแนวมีระยะทางประมาณ 2.5 km ระยะห่างระหว่างแนวประมาณ 0.5 km
ใช้ เรื อประมง 14 ของศูนย์วิจยั และพัฒนาประมงทะเลอ่าวไทยฝั่ งตะวันออก กรมประมง เป็ นเรื อสารวจ แล่นด้ วย
ความเร็ วประมาณ 4‒4.5 knot หรื อ 2 m/s ชุดสารวจการแพร่ กระจายปลากลางน ้าติดตังกั
้ บเรื อโดย
Transducer ติดตังใต้
้ ผิวหน้ าน ้าที่ความลึก 1.5 เมตรตังฉากกั
้
บตัวเรื อ สัญญาณเสียงความถี่ 50 kHz และ 200
kHz จะถูกส่งและรับสัญญาณเป็ นจังหวะ 1.2 msec
สัญญาณสะท้ อนจะถูกนามาขยายและแปลความหมายเป็ นตัวเลข โดยสมบัติการสะท้ อนเสียงของ
สสารในทะเลและพื ้นท้ องทะเลจะต่างกันตามคุณสมบัติของสสารนัน้ สิ่งมีชีวิตโดยเฉพาะปลานัน้ ส่วนที่สามารถ
สะท้ อนเสียงและให้ ผลการสะท้ อนที่มีนยั เด่นชัดและสามารถแสดงแทนตัวปลาคือถุงลมของปลา เพราะอากาศใน
ถุงลมเมื่อสัญญาณเสียงผ่านจะถูกเหนี่ยวนาให้ เกิดการสัน่ ไหวตามความถี่นนั ้ และสะท้ อนกลับมายังเครื่ องรับ
สัญญาณ ซึง่ สัญญาณเหล่านี ้จะสามารถแปลความหมายและบันทึกพร้ อมทังแสดงผลในระบบบั
้
นทึกข้ อมูล
ความเข้ มของสัญญาณสะท้ อนกลับจะขึ ้นอยู่กบั สถานะของวัตถุที่ตกกระทบ เช่น สัญญาณผ่านน ้า
ทะเลกระทบกับพื ้นท้ องทะเลซึง่ เป็ นของแข็ง สัญญาณสะท้ อนจะเข้ มเพราะของแข็งสามารถสะท้ อนเสียงได้ ดีกว่า
ส่วนการส่งผ่านของเสียงผ่านของเหลวที่มีความหนาแน่นไม่เท่ากันนัน้ สัญญาณสะท้ อนจะน้ อยแต่จะเกิดการหัก
เหแทน แต่การส่งผ่านของสัญญาณผ่านของเหลวโดยมีอากาศหรื อก๊ าซแทรกอยู่ พบว่าสัญญาณสะท้ อนจะ
เด่นชัดขึ ้น เพราะอากาศถูกเหนี่ยวนาให้ เกิดการสัน่ และสะท้ อนสัญญาณเสียงกลับมาที่สว่ นรับสัญญาณสะท้ อน
(Receiver) ดังนันการส
้
ารวจการแพร่ กระจายปลากลางน ้าพิจาณาจากค่าการสะท้ อนของสัญญาณจากการสัน่
ไหวของอากาศในถุงลมสัตว์น ้า โดยขึ ้นอยู่กบั ขนาดถุงลม สัตว์น ้าที่มีถงุ ลมใหญ่จะสะท้ อนสัญญาณเสียงได้ ดีกว่า
ถุงลมขนาดเล็ก สัตว์น ้าแต่ละประเภทจะมีถงุ ลมขนาดและรูปร่ างต่างกัน
การทดสอบใช้ ระบบชุดสารวจการแพร่ กระจายปลากลางน ้าอย่างง่ายในวันที่ 9 ธันวาคม 2557 ภาพ
echogram จากชุดเครื่ องหยัง่ ความลึกน ้าเทียบกับสัญญาณที่บนั ทึกได้ จากระบบบันทึกข้ อมูลสามารถแสดงได้
ดัง Figure 7 แสดงผลเทียบข้ อมูลแยกออกได้ เป็ น 3 ส่วน ได้ แก่ (A) บริ เวณผิวหน้ าน ้าทะเล (B) กลางน ้า (C) พื ้น
ท้ องทะเล จะพบว่า (A) บริ เวณผิวน ้าถึงความลึก 3 m พบสัญญาณรบกวนจากเครื่ องยนต์ และสัญญาณรบกวน
จากสิ่งแวดล้ อมบริ เวณผิวน ้าเป็ นจานวนมาก (B) บริ เวณกลางน ้าตังแต่
้ 310 m ความลึกที่สามารถให้ ข้อมูล
การแพร่ กระจายปลากลางน ้า (C) เป็ นส่วนพื ้นท้ องทะเลที่เป็ นของแข็ง สัญญาณสะท้ อนจะมีความเข้ มสูงมาก
(มณฑล และคณะ, 2557)
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3-10 m

(C)

>10 m

Figure 7 Comparison among depth levels of echogram from the echo sounder (FURUNO GP1670F)
with digital number from data collection system (AQFI-1301) (A) Sea surface (B) mid-water (C) base
bottom
บริ เวณผิวน ้า (A) มักพบสิ่งสร้ างสัญญาณรบกวนในรู ปสารแขวนลอยในน ้าทะเลต่างๆ เช่น แพลงค์ตอน
พืช แพลงค์ตอนสัตว์ ฟองอากาศขณะเรื อวิ่ง เป็ นต้ น รวมถึงเสียงจากตัวเครื่ องยนต์เรื อเป็ นเป็ นแหล่งสร้ าง
สัญญาณรบกวนโดยในงานวิจยั พยายามลดการรบกวนด้ วยการลดความเร็ วเรื อเหลือประมาณ 4‒4.5 knot และ
ติดตัง้ Transducer ให้ ลกึ ใต้ ผิวน ้า 1.5 เมตร โดยลดความเร็ วเรื อเพื่อลดฟองอากาศที่เกิดจากการกระแทกของตัว
เรื อกับผิวน ้าและลดเสียงรบกวนจากเครื่ องยนต์ขณะเร่ งเครื่ อง ติดตัง้ Transducer ให้ ลกึ เพื่อลดชันความหนาของ
้
สารแขวนลอยบริ เวณผิวน ้า และลดฟองอากาศบริ เวณผิวหน้ า Transducer อย่างไรก็ตามพบข้ อจากัดคือ
บริ เวณชายฝั่ งซึง่ เป็ นที่ตื ้น
ทาให้ ช่วงความลึกที่สญ
ั ญาณสามารถตรวจการแพร่ กระจายปลากลางน ้าแคบลง
ถึงแม้ การใช้ สญ
ั ญาณเสียงความถี่ต่าที่มีข้อดีคือได้ แถบสัญญาณเสียงเป็ นบริ เวณกว้ างแต่จะพบข้ อเสียคือความ
ละเอียดของข้ อมูลต่าและมีสญ
ั ญาณรบกวนมาก
เพราะสัญญาณรบกวนจากสิ่งแวดล้ อมส่วนใหญ่มกั เป็ น
สัญญาณเสียงความถี่ต่า ทาให้ ไม่สามารถจาแนกรายละเอียดปลากลางน ้าที่อยู่รวมกันเป็ นกลุม่ กับสัญญาณ
รบกวนจากภายนอกได้ ในขณะเดียวกันความเร็ วเรื อที่ต่ามากทาให้ ต้องใช้ ระยะเวลาสารวจนาน เป็ นเหตุให้ ปลา
กลางน ้าสามารถเคลื่อนที่ไปมาได้ ปลากลางน ้าอาจเคลื่อนที่ผ่านเรื อซ ้าขณะเรื อแล่นผ่าน หรื อในทางตรงกันข้ าม
ปลากลางน ้าอาจเคลื่อนที่หนีเรื อเนื่องจากปลากลางน ้าตกใจจากเสียงดังของเครื่ องยนต์เรื อ เหตุผลเหล่านี ้จะมี
ผลกระทบกับข้ อมูลทังสิ
้ ้น
สัญญาณเสียงจากชุดหาฝูงปลามีช่วงสัญญาณ 1.2 msec ดังนันทุ
้ กวินาทีจะมีข้อมูลที่ถกู บันทึกใน
ระบบบันทึกข้ อมูลเป็ นจานวนมาก ข้ อมูลที่บนั ทึกนี ้จะบันทึกข้ อมูลสัญญาณเสียงสะท้ อนที่ ปรากฏขึ ้นจริ ง ไม่วา่
เรื อจะอยู่ในแนวระนาบใด โคลงเคลงเช่นใด มุมตกกระทบของสัญญาณกับวัตถุเป็ นเช่นไร และคุณสมบัติน ้าทะเล
เป็ นเช่นไร ข้ อมูลจะถูกบันทึกทังหมด
้
การคัดแยก ตรวจเลือก และคัดกรองข้ อมูลที่ถกู ต้ องและเหมาะสมสาหรับ
นามาวิเคราะห์เป็ นเรื่ องสาคัญมากเพื่อให้ ได้ คา่ ข้ อมูลที่ถกู ต้ องเพื่อนาไปประมวลการกระจายปลากลางน ้าใน
บริ เวณพื ้นที่ศกึ ษา นอกจากนันยั
้ งพบข้ อมูลผิดพลาดจากระบบบันทึกข้ อมูลทาให้ Base signal ของเครื่ องมือที่
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ไม่ถกู ต้ อง และพบสัญญาณรบกวนจากระบบเชื่อมต่อภายในทาให้ มีข้อมูลที่ไม่พงึ ประสงค์เป็ นจานวนมาก อีกทัง้
ประสิทธิภาพของตัวประมวลผลควรสามารถประมวลข้ อมูลจานวนมากอย่างรวดเร็ วและถูกต้ อง

สรุป
ระบบชุดสารวจการแพร่ กระจายปลากลางน ้าอย่างง่าย (PFDS I) ในการศึกษานี ้ประกอบด้ วยเครื่ องหยัง่
ความลึกน ้า (FURUNO GP1670F) และระบบบันทึกข้ อมูล (AQFI-1301) สัญญาณเสียงของเครื่ องหยัง่ ความลึก
น ้าที่ใช้ คือความถี่ 50 kHz ส่งและรับสัญญาณเป็ นจังหวะทุก 1.2 msec สัญญาณสะท้ อนถูกนามาขยายและ
แปลความหมายเป็ นตัวเลขด้ วยระบบบันทึกข้ อมูล การทดสอบชุดสารวจฯ ในภาคสนามเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม
2557 บริ เวณอ่าวระยอง ครอบคลุมพื ้นที่ 12.57857°‒12.59173°N และ 101.35575°‒12.59173°E ความลึก
น ้าเฉลี่ย 11‒15 m พบข้ อจากัดของระบบชุดสารวจฯ คือพื ้นที่ทดสอบระบบชุดสารวจฯ บริ เวณอ่าวระยองเป็ น
ชายฝั่ งน ้าตื ้น ช่วงความลึกที่สญ
ั ญาณสามารถตรวจพบการแพร่ กระจายปลากลางน ้าแคบ ทาให้ ได้ ข้อมูลน้ อย
แม้ ใช้ สญ
ั ญาณเสียงความถี่ต่าที่สามารถครอบคลุมพื ้นที่ได้ กว้ าง แต่ความละเอียดของสัญญาณสะท้ อนต่าและมี
สัญญาณรบกวนจากสิ่งแวดล้ อมจานวนมาก นอกจากนันยั
้ งพบข้ อมูลผิดพลาดของและระบบบันทึกข้ อมูลที่ทา
ให้ Base signal ของเครื่ องมือที่ไม่ถกู ต้ อง และพบสัญญาณรบกวนจากระบบเชื่อมต่อภายในทาให้ มีข้อมูลที่ไม่
พึงประสงค์จานวนมาก
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ผลของอินูลินที่มีต่อคุณลักษณะทางเคมี กายภาพ และประสาทสัมผัสของไส้ กรอกปลา
Effect of Inulin on Physico-Chemical Properties and Sensory Evaluation of Fish Sausage
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บทคัดย่ อ
การทดลองครั ง้ นีศ้ ึกษาผลของแป้งอินูลินที่สกัดจากแก่นตะวัน สายพันธุ์ JA1 และผงอินูลินทางการค้ า
ชนิด HP ที่มีตอ่ คุณลักษณะทางเคมี กายภาพ และประสาทสัมผัสของไส้ กรอกปลาอิมลั ชัน โดยเติมแป้งอินลู ิน ที่ร้อย
ละ 1.0 ผงอินลู ินทางการค้ า ร้ อยละ 1.0 และ 3.0 โดยน ้าหนัก โดยใช้ ไส้ กรอกที่ไม่ใส่อินลู ินเป็ นตัวอย่างควบคุม จาก
การศึกษาพบว่าแป้งอินูลินที่สกัดได้ โดยการสกัดแบบเปี ยกด้ วยน ้าร้ อนและเอทานอล ได้ ผลผลิตร้ อยละ 16.27 มี
ความชื น้ ร้ อยละ 1.85 ± 1.33 ของน า้ หนั ก ฐานเปี ยก มี ค่ า ดัช นี ก ารละลายน า้ และการดู ด ซับ น า้ ร้ อยละ
56.81±0.92 และ 2.19 ± 0.65 กรัม/กรัม ตามลาดับ ส่วนปริ มาณ dietary fiber เท่ากับ 38.82 กรัม/100 กรัม การ
เติมแป้งอินูลินหรื อผงอินูลินทางการค้ าลงไปในไส้ กรอกปลาอิมลั ชัน ส่งผลให้ มีค่าความเหนียวและความแข็ง
เพิ่มขึ ้น แป้งอินูลินที่เติมลงไปในไส้ กรอก-ปลาอิมลั ชันมีผลทาให้ ค่าร้ อยละของน ้าหนักที่สญ
ู เสียหลังการให้ ความ
ร้ อนลดลง และค่าความสามารถในการอุ้มน ้าเพิ่มขึ ้น การเติมแป้งอินูลิน และผงอินลู ินทางการค้ า ร้ อยละ 1.0 ใน
ไส้ กรอกปลาได้ รับคะแนนความชอบเฉลี่ยรวมในระดับปานกลางจากผู้ทดสอบ ส่วนการเติมผงอินลู ินทางการค้ าที่
ร้ อยละ 3.0 ได้ รับคะแนนความชอบเฉลี่ยรวมในระดับน้ อยจากผู้ทดสอบ

ABSTRACT
The effect of crude inulin extracted from Jerusalem artichoke (JA1) and commercial inulin (HP type)
on physical, chemical properties and sensory evaluation of fish sausage were investigated. The crude inulin
was added at 1.0 % (w/w), commercial inulin was added at 1.0 and 3.0 % (w/w). While inulin was not added
in control sample. The results showed that yield of crude inulin extracted by hot water and ethanol was 16.27
% with 1.85 ± 1.33 % (wb) moisture content. The solubility index and water adsorption index of crude
inulin were 56.81±0.92 and 2.19 ± 0.65 g/g, respectively. The dietary fiber of extracted inulin was 38.82
g/100 g. Addition of crude inulin or commercial inulin could enhance higher gel strength and hardness
in fish sausage. Percentage of cooking loss in fish sausage with extracted and commercial inulin was
decreased, but the water holding capacity was increased. Fish sausage with crude inulin and
commercial inulin at 1.0 %(w/w) got moderately preference in overall acceptance from panelists, but
fish sausage with commercial inulin at 3.0 %(w/w) got slightly preference in overall acceptance from
panelists.
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คานา
อินลู ินประกอบด้ วยโมเลกุลของน ้าตาลฟรุ กโตสต่อกันยาวประมาณ 3-60 โมเลกุลและมีกลูโคสอยู่ตรง
ปลาย สามารถละลายน ้าได้ มีลกั ษณะคล้ ายเจล ปั จจุบนั ได้ มีการนาอินลู นิ มาใช้ ในผลิตภัณฑ์อาหารหลาย
ประเภท ไม่วา่ ในผลิตภัณฑ์นม เช่น โยเกิร์ต ไอศกรี ม และเนยแข็ง หรื อในขนมอบ เช่น เค้ ก รวมทังในผลิ
้
ตภัณฑ์
เนื ้อสัตว์ (วิจิตรา, 2553) มีรายงานว่าการเติมอินลู ินในผลิตภัณฑ์ไขมันต่าสามารถช่วยปรับปรุ งเนื ้อสัมผัสและการ
ยอมรับของผู้บริ โภคได้ เช่น การเติมอินลู ินในไส้ กรอกหมักแห้ ง (Menegas et al., 2013) ในปั จจุบนั พบว่าสามารถ
สกัดอินลู ินได้ จากแก่นตะวัน ซึง่ เป็ นพืชที่สะสมอินลู นิ ได้ ในปริ มาณสูง เจริ ญเติบโตและให้ ผลผลิตได้ ดีในสภาพ
อากาศในประเทศไทย (อัครชัย, 2555) ในแก่นตะวันมีคาร์ โบไฮเดรตร้ อยละ 15-20 ซึง่ อยูใ่ นรู ปสารพอลิเมอร์ ของ
น ้าตาลฟรุ กโตสโดยมีปลายส่วนหนึง่ เป็ นกลูโคส และเมื่อถูกย่อยจะกลายเป็ นฟรุ กโตโอลิโกแซคคาไรด์ อินลู นิ ยังมี
คุณสมบัติทางด้ านเคมีกายภาพ และคุณค่าทางโภชนาการที่ดี (วิจิตรา, 2553) อินลู ินสามารถจับกับโมเลกุลน ้า
และเกิดโครงสร้ างเจล (gel – like network) จึงช่วยปรับปรุ งคุณสมบัติการไหล (rheology) และปรับปรุ งเนื ้อสัมผัส
(texture) ของผลิตภัณฑ์ได้ อินลู ินและอินโู ลโอลิโกแซ็กคาไรด์เป็ นพรี ไบโอติก(prebiotic) คือส่วนประกอบของอาหารที่ไม่สามารถย่อยและดูดซึมในระบบทางเดิน
อาหาร และสามารถเพิ่มปริ มาณแบคทีเรี ยชนิดเฉพาะเจาะจงที่มีอยู่ในลาไส้ ใหญ่ เช่น บิฟิโดแบคทีเรี ย และแลกโท
บาซิลไล (Lactobacilli) ซึง่ ส่งผลดีตอ่ สุขภาพ (Roberfroid and Gibson, 1993) อย่างไรก็ตามการศึกษาเกี่ยวกับ
การนาอินลู ินไปใช้ ในผลิตภัณฑ์เนื ้อปลาบดและไส้ กรอกปลายังมีไม่มากนัก ดังนันงานวิ
้
จยั นี ้จึงมีวตั ถุประสงค์เพื่อ
ศึกษาผลของการใช้ อินลู ินทางการค้ าและแป้งอินลู ินที่สกัดได้ จากแก่นตะวันที่มีตอ่ คุณภาพทางเคมีและกายภาพ
ของไส้ กรอกปลา เพื่อเป็ นแนวทางให้ ผ้ ทู ี่สนใจเกี่ยวกับอาหารเพื่อสุขภาพนาไปต่อยอดในการพัฒนาต่อไป

อุปกรณ์ และวิธีการ
การสกัดแป้งอินูลิน และวิเคราะห์ คุณลักษณะทางกายภาพของแป้งอินูลิน
นาแก่นตะวันสายพันธุ์ JA1 มาล้ างทาความสะอาด นามาสกัดเป็ นแป้งอินูลินเพื่อ เป็ นส่วนผสมในไส้
กรอก-ปลา โดยใช้ วิธีการสกัดแบบเปี ยกด้ วยเอทานอล อ้ างอิงกระบวนการและวิธีการสกัดของอัครชัย (2555)
นาหัวแก่น-ตะวัน 1 กิโลกรัม ล้ างให้ สะอาดห่อด้ วยผ้ าขาวบางแล้ วให้ ความร้ อนชื ้นที่อุณหภูมิ 100 ºC เป็ นเวลา
15 นาที บดด้ วยเครื่ องปั่ น เติมน ้ากลัน่ ให้ ความร้ อนที่อณ
ุ หภูมิ 85 ºC พร้ อมทังกวนผสมด้
้
วยเครื่ องผสมเป็ นเวลา
15 นาที นามาลดอุณหภูมิให้ เท่ากับ 30 ºC กรองกากออกด้ วยผ้ าขาวบาง ตกตะกอนด้ วยการเติมเอทานอล
เข้ มข้ นร้ อยละ 95 ให้ มีความเข้ มข้ นสุดท้ ายเท่ากับร้ อยละ70 ที่ อุณหภูมิ 4 ºC เป็ นเวลา 24 ชัว่ โมง นาส่วนตะกอน
มาเหวี่ยงแยกที่ 12,000 x g เป็ นเวลา 20 นาที อบแห้ งโดยใช้ ต้ อู บลมร้ อนที่ 55 ºC นาน 48 ชัว่ โมง และนามาบด
ให้ เป็ นผงละเอียด วิเคราะห์ดชั นีการละลายน ้าและดัชนีการดูดซับนา้ ตามวิธีของ Anderson et al.(1969) โดย
ชัง่ น ้าหนักแป้งอินลู ิน 3 กรัม เติมน ้ากลัน่ 30 มิลลิลิตร ให้ ความร้ อนในอ่างควบคุมอุณหภูมิ ที่ 90 ºC เป็ นเวลา 5
ชั่วโมง ทิง้ ให้ เย็นที่อุณหภูมิห้อง นาไปหมุนเหวี่ยงโดยใช้ ความเร็ ว 5000 x g เป็ นเวลา 10 นาที แยกส่วนใสและ
ส่วนตะกอน ส่วนใสที่ได้ นาไปอบในตู้อบลมร้ อนเป็ นเวลา 12 ชัว่ โมง เพื่อหาน ้าหนักส่วนที่ละลายน ้า ชัง่ ตะกอน
พร้ อมหลอด แล้ วชัง่ เฉพาะหลอด คานวณหาดัชนีค่าการละลาย และการดูดซับน ้า ทาการวัด 3 ซ ้า คานวณ ดัง
สูตรที่ (1) และ (2)
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ดัชนีการละลายน ้า = (น ้าหนักตัวอย่างส่วนที่ละลายน ้า / น ้าหนักตัวอย่างเริ่ มต้ น) x 100
(1)
ดัชนีการดูดซับน ้า = (น ้าหนักหลอดหมุนเหวี่ยงพร้ อมตะกอน – น ้าหนักหลอดหมุนเหวี่ยง)
(2)
น ้าหนักตัวอย่างเริ่ มต้ น
การศึกษาผลของแป้งอินูลิน ผงอินูลินทางการค้ า ชนิด HP และปริมาณที่เหมาะสมในไส้ กรอกปลา
นาแป้งอินลู ินไปเติมเป็ นส่วนผสมในการผลิตไส้ กรอกปลา โดยเติมที่ร้อยละ 1.0 ส่วนผงอินลู นิ ทาง
การค้ า ชนิด HP (จากบริ ษัท ดีพีโอ อินเตอร์ เนชันแนล จากัด) เป็ นอินลู ินสายยาว มีอินลู ินมากกว่าหรื อเท่ากับ
99.5 กรัม ต่อ 100 กรัม เติมที่ร้อยละ 1.0 และ 3.0 ของน ้าหนักผลิตภัณฑ์ทงหมด
ั้
(เนื่องจากมีการศึกษาเบื ้องต้ น
ในการหาร้ อยละของการเติมแป้งอินลู ิน ที่ร้อยละ 0.0, 0.5, 1.0 และ 3.0 และผงอินลู ินทางการค้ า ที่ร้อยละ 0.0,
1.0, 3.0 และ 6.0 พบว่า การเติมแป้งอินลู ิน ที่ร้อยละ 1.0 และผงอินลู ินทางการค้ า ชนิด HP ร้ อยละ 1.0 และ 3.0
ผู้ทดสอบให้ คะแนนเฉลี่ยความชอบรวมสูงที่สดุ จึงคัดเลือกที่ร้อยละดังกล่าวมาศึกษา) สูตรและสัดส่วนที่ใช้ ใน
การศึกษาแสดงดัง Table 1 สูตรควบคุม คือ สูตรที่ไม่ได้ ใส่อนิ ลู ิน กาหนดให้ ทกุ สูตรมีน ้าหนักเริ่ มต้ นเท่ากัน โดย
ปรับปริ มาณน ้าแข็งที่ใส่ในสูตร กรรมวิธีการผลิตไส้ กรอกดัดแปลงจากวรรณชยา (2556) โดยหัน่ ซูริมิ ให้ มีขนาด
ประมาณ 1 เซนติเมตร สับผสมนาน 1 นาที เติมเกลือ และน ้าแข็งปริ มาณร้ อยละ 50 ของปริ มาณทังหมดในสู
้
ตร
ลงไป สับผสมต่ออีก 2 นาที เติมพริ กไทยขาวป่ น น ้ามันพรี อิมลั ซิฟายด์จากถัว่ เหลือง และผงอินลู ิน สับผสมต่ออีก
1 นาที เติมน ้าแข็งส่วนที่เหลือ สับผสมต่ออีกประมาณ 1 นาที เติมไข่ขาวสด แป้งมันสาปะหลัง สับผสมต่ออีก 2
นาที บรรจุสว่ นผสมที่ได้ ลงในไส้ คอลลาเจนและมัดเป็ นท่อน นามาแช่ในน ้าร้ อนที่อณ
ุ หภูมิ 40 ± 2 ºC นาน 20
นาที แล้ วต้ มในน ้าที่อณ
ุ หภูมิ 75 ± 2 ºC นาน 20 นาที นาไส้ กรอกที่ได้ แช่ในน ้าเย็นอุณหภูมปิ ระมาณ 10±5 ºC
ุ หภูมิ 4 ºC วางแผนการทดลองแบบ
นาน 10 นาที พักให้ สะเด็ดน ้า บรรจุถงุ พอลิเอทิลีน เก็บรักษาที่อณ
Completely Randomized Design โดยวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยโปรแกรมสาเร็ จรู ปทางสถิติ วิเคราะห์
ความแปรปรวนทางสถิติด้วยวิธี ANOVA (analysis of variance) ที่ระดับนัยสาคัญ 0.05 และวิเคราะห์ความ
แตกต่างของค่าเฉลี่ยด้ วยวิธี Duncan’s new multiple range test
Table 1 Ingredients and quantity (g) for fish sausage preparation
Ingredient / Sample
surimi
commercial inulin
crude inulin extract
pre-emulsified soybean
tapioca starch
salt
albumen
pepper powder
ice

1(Control)
56.5
10.0
5.6
1.7
1.7
0.6
23.9
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2
56.5
1.0
10.0
5.6
1.7
1.7
0.6
22.9

Quantity (g)
3
56.5
3.0
10.0
5.6
1.7
1.7
0.6
20.9

4
56.5
1.0
10.0
5.6
1.7
1.7
0.6
22.9
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การวิเคราะห์ คุณลักษณะทางเคมี กายภาพ และการทดสอบทางประสาทสัมผัสของไส้ กรอกปลา
การวิเคราะห์ปริ มาณความชื ้น ตามวิธีการของ AOAC (1995) ปริ มาณ Dietary fiber ส่งวิเคราะห์ที่
ห้ องปฏิบตั ิการกลาง (ประเทศไทย) จากัด วิเคราะห์โดยวิธี In-house method TE-CH-076
การวิเคราะห์คา่ ร้ อยละของการสูญเสียน ้าหนักหลังการให้ ความร้ อน (Cooking loss) ตามวิธีของ รจ
ริ นทร์ (2553) โดยนาไส้ กรอกปลาที่เก็บไว้ ที่อณ
ุ หภูมิ 4 ºC มาชัง่ น ้าหนักเริ่ มต้ น (W0) แล้ วนาไปให้ ความร้ อนบน
กระทะที่ปราศจากน ้ามัน นาน 7-10 นาที จนกระทัง่ อุณหภูมภิ ายในไส้ กรอกมากกว่าหรื อเท่ากับ 75 ºC ชัง่
น ้าหนักไส้ กรอกปลาหลังจากการให้ ความร้ อน (Wf) ทาการวัด 3 ซ ้า คานวณหา cooking loss เท่ากับ (W0- Wf)
×100 / W0
การวิเคราะห์คา่ ความสามารถในการอุ้มน ้า (water holding capacity) โดยดัดแปลงตามวิธีของ
Motohiro (1981) โดยตัดตัวอย่างไส้ กรอกปลาอิมลั ชันให้ มีขนาดกว้ าง ยาว และ หนา 15×15×5 มิลลิเมตร ชัง่
น ้าหนักเริ่ มต้ น (W0) นาไปวางระหว่างกระดาษกรอง 2 แผ่น กดด้ วยแรงคงที่ 10 กิโลกรัมต่อตารางเมตร นาน 2
นาที โดยกดด้ วยเครื่ องวัดลักษณะเนื ้อสัมผัส (Texture Analyser) ยี่ห้อ Stable Micro System รุ่ น TA-HD ชัง่
น ้าหนักตัวอย่างหลังการกด (W1) ค่าความสามารถในการอุ้มน ้าเท่ากับ (W0 × ปริ มาณความชื ้นของไส้ กรอก) –
(W0 - W1)/(W0 × ปริ มาณความชื ้นของไส้ กรอก)
การวัดค่าแรงที่ใช้ ในการเจาะ (Breaking force) ดัดแปลงจากวิธีการของ MFRD (1987) โดยใช้ หวั วัด
ทรงกลม เส้ นผ่านศูนย์กลาง 5 มิลลิเมตร และวัด texture profile analysis โดยใช้ หวั วัดอะลูมิเนียมทรงกระบอก
ขนาดเส้ นผ่านศูนย์กลาง 50 มิลลิเมตร ซึง่ ดัดแปลงจากวิธีการของ Bourne (1978) ด้ วยเครื่ องวัดลักษณะเนื ้อ
สัมผัส (texture analyzer) ยี่ห้อ Stable Micro System รุ่ น TA-HD ทาการวิเคราะห์ 10 ซ ้าต่อตัวอย่าง
การประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสของไส้ กรอกปลาอิมลั ชันโดยใช้ แบบทดสอบความชอบ 9 point
Hedonic scale (เพ็ญขวัญ, 2550) โดยใช้ ผ้ ทู ดสอบที่ไม่ผ่านการฝึ กฝนจานวน 30 คน ประเมินในด้ านสี กลิ่น
กลิ่นรส รสชาติ เนื ้อสัมผัส และความชอบรวม วางแผนการทดลองแบบ Randomized Complete Block Design

ผลและวิจารณ์ ผลการทดลอง
คุณลักษณะทางเคมี และกายภาพของแป้งอินูลินที่สกัดได้ จากแก่ นตะวัน
ปริ มาณร้ อยละผลผลิตของแป้งอินลู ินที่ได้ จากการสกัดแก่นตะวันสายพันธุ์ JA1 โดยใช้ กรรมวิธีการสกัด
แบบใช้ น ้าร้ อนร่ วมกับเอทานอล พบว่าสามารถสกัดผลผลิต (Yield) ได้ ร้อยละ 16.27 ความชื ้นของแป้งอินลู ินที่
สกัดได้ คือ ร้ อยละ 1.85 น ้าหนักฐานเปี ยก ส่วนปริ มาณ Dietary Fiber มีคา่ เท่ากับ 38.82 กรัม ต่อ 100 กรัม
ตัวอย่าง ค่าดัชนีการละลายน ้าและดัชนีการดูดซับน ้าของตัวอย่างแป้งอินลู ิน เท่ากับ ร้ อยละ 56.81 ± 1.92 และ
2.19 ± 0.65 ตามลาดับ ผงอินลู ินทางการค้ าชนิด HP มีคา่ dietary fiber เท่ากับ 97 กรัม ต่อ 100 กรัมตัวอย่าง มี
ค่าดัชนีการละลายน ้าและดัชนีการดูดซับน ้า เท่ากับ 73.84 ± 0.44 และ 0.90 ± 0.15 ตามลาดับ ผงอินลู ินทาง
การค้ ามีคณ
ุ สมบัติที่ดีกว่าแป้งอินลู ิน เนื่องจากผ่านกระบวนการเตรี ยมที่แตกต่างกัน วิธีการสกัด การทาแห้ งที่
แตกต่างกัน มีผลต่อค่าดัชนีการละลายน ้า และดัชนีการดูดซับน ้า (วิภาวี, 2551)
ผลของแป้งอินูลิน และผงอินูลินทางการค้ า ชนิด HP ที่มีต่อคุณภาพทางเคมี กายภาพ ของไส้ กรอก
ปลา
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เมื่อพิจารณาค่าความชื ้นของไส้ กรอกปลาอิมลั ชันที่เติมแป้งอินลู ิน ร้ อยละ 1.0 และไส้ กรอกปลาอิมลั ชัน
ที่เติมผงอินลู ินทางการค้ า ร้ อยละ 1.0 พบว่าไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (p > 0.05) กับไส้ กรอกปลา
ตัวอย่างควบคุม แต่ไส้ กรอกปลาอิมลั ชันที่เติมผงอินลู ินทางการค้ า ร้ อยละ 3.0 มีค่าความชื ้นแตกต่างกับไส้ กรอก
ปลาชุดควบคุมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิ ติ (p ≤ 0.05) ดังแสดงใน Table 2 ทัง้ นี อ้ าจเป็ นผลมาจากผงอินูลิ น
สามารถละลายได้ สมบูรณ์ที่อณ
ุ หภูมิ 85 องศาเซลเซียส จากการให้ ความร้ อนในกระบวนการผลิตไส้ กรอก อาจจะ
ท าให้ โ ครงสร้ างของไส้ ก รอกเปลี่ ย นแปลงไปโดยโครงสร้ างจั ด เรี ย งตัว อย่ า งไม่ เ ป็ นระเบี ย บ ( disordered
conformation) มากขึ ้น (Doublier และ Cuvelier, 1996) และในสูตรการผลิตไส้ กรอกปลากาหนดให้ น ้าหนักรวม
ของผลิตภัณฑ์ สุดท้ ายเท่ากัน หากมีปริ มาณร้ อยละของผงอินูลินเพิ่มขึน้ มีการปรั บปริ มาณนา้ แข็งให้ ลดลง จึง
อาจส่งผลให้ ปริ มาณความชื ้นของไส้ กรอกปลาที่ใส่ผงอินูลินทางการค้ า ร้ อยละ 3.0 มีค่าน้ อยกว่าไส้ กรอกปลา
สูตรอื่น ๆ ที่ทาการทดลอง การกาหนดให้ น ้าหนักรวมของส่วนผสมที่ผลิตไส้ กรอกปลาเท่ากัน เพื่อควบคุมให้ แต่ละ
สูตรมีนา้ หนักเริ่ มต้ นเท่ากัน จึงส่งผลให้ ค่าความชืน้ ที่ได้ ในไส้ กรอกแต่ละสูตรแตกต่างกัน เมื่อพิจารณาร้ อยละ
ของน ้าหนักที่สญ
ู เสียหลังการให้ ความร้ อน (Cooking loss) ของไส้ กรอกปลาทัง้ 4 สูตร พบว่าไส้ กรอกปลาที่เติม
ผงอินลู ินทางการค้ าร้ อยละ 1.0 และ
ไส้ กรอกปลาที่เติมแป้งอินูลินร้ อยละ 1.0 มีค่าเปอร์ เซ็นต์ Cooking loss น้ อยกว่าสูตรควบคุมอย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติ (p ≤ 0.05) ซึง่ สอดคล้ องกับค่าความสามารถในการอุ้มน ้า (%WHC) ของไส้ กรอก ดังแสดงผลใน Table
2 ซึ่งอาจกล่าวได้ ว่าไส้ กรอกปลาที่ เติมผงอินูลินทางการค้ าหรื อแป้งอินูลิน อาจสามารถช่วยให้ ไส้ กรอกปลา
อิมลั ชันมีความคงตัวมากขึ ้นและลดการสูญเสีย yield ในระหว่างการทาให้ สกุ ด้ วยความร้ อน ผลที่ได้ สอดคล้ อง
กับผลการศึกษา
ร้ อยละของน ้าหนักที่สญ
ู เสียหลังการให้ ความร้ อนในไส้ กรอกหมู (Keenan et al., 2014)
Table 2 Moisture content, cooking loss (%) and water holding capacity (%WHC) of fish sausage
Sample
Moisture content (%wb)
Cooking loss (%)
WHC (%)
a
a
Control
76.37±0.02
12.16 ± 1.38
71.70±0.85b
Commercial inulin 1%
76.24±0.20 a
9.63 ± 1.08b
73.59±0.68a
Commercial inulin 3%
73.97±1.96 b
6.57 ± 1.10d
61.02±0.97c
Crude inulin 1%
75.06±0.10 ab
7.18 ± 0.63c
73.88±0.83a
a, b, c ; mean (±standard deviation) within a column followed by different letters are significantly different (p ≤ 0.05)

ผลของแป้งอินูลิน และผงอินูลินทางการค้ า ชนิด HP ที่มีต่อลักษณะเนือ้ สัมผัสของไส้ กรอกปลา
ไส้ กรอกปลาอิมลั ชันที่ผ่านกระบวนการผลิตโดยการเติม ผงอินูลินทางการค้ า ชนิด HP ร้ อยละ 1.0 และ
3.0 นา้ หนักต่อนา้ หนัก และแป้งอินูลิน ที่ ร้ อยละ 1.0 นา้ หนักต่อนา้ หนัก นามาวิเคราะห์ ค่าความเหนี ยวและ
คุณภาพด้ านเนื ้อสัมผัส จากการศึกษาพบว่า ไส้ กรอกปลาอิมลั ชันที่เติมแป้งอินูลินร้ อยละ 1.0 มีค่าความเหนียว
ไม่แ ตกต่างอย่ างมีนัย ส าคัญ ทางสถิ ติ (p > 0.05) กับ ตัวอย่ างควบคุม และมีค่าความเหนี ย วสูงกว่าอย่ า งมี
นัยสาคัญทางสถิติ (p ≤ 0.05) เมื่อเปรี ยบเทียบกับตัวอย่างไส้ กรอกปลาอิมลั ชันที่เติมผงอินูลิน ทางการค้ า ชนิด
765

สาขาประมง

การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 56

HP ร้ อยละ 1.0 และ 3.0 เมื่อพิ จารณาค่าความแข็งของไส้ กรอกปลาอิมัลชันพบว่าไส้ กรอกปลาอิมัลชันที่เติม
แป้งอินูลิน ร้ อยละ 1.0 มีค่าความแข็งไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p > 0.05) เมื่อเปรี ยบเทียบกับ
ตัวอย่างไส้ กรอกปลาอิมลั ชันที่เติมผงอินลู ินทางการค้ า ร้ อยละ 3.0 ดังแสดงใน Table 3 ทังนี
้ ้อาจเนื่องมาจากเมื่อ
เติมแป้งอินูลินหรื อผงอินูลินทางการค้ าในปริ มาณที่เหมาะสม อินูลินจะสามารถแทรกเข้ าไปอยู่ในโครงสร้ างของ
เนื ้อปลาบดและส่วนผสมอื่น ๆ จึงส่งผลให้ ผลิตภัณฑ์สดุ ท้ ายมีความแข็งเพิ่มขึ ้น สอดคล้ องกับการรายงานผลการ
เติมอินูลินในผลิตภัณฑ์ ไส้ กรอกหมู (Keenan et al., 2014) และผลิตภัณฑ์ เนื อ้ บด (Rodriguez Furlan et al.,
2014) ส่วนค่า Cohesiveness พบว่าในตัวอย่าง
ไส้ กรอกปลาอิมลั ชันที่เติมแป้งอินูลิน ร้ อยละ 1.0 มีค่าที่ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ(p > 0.05) กับ
ตัวอย่างไส้ กรอกปลาอิมลั ชันที่เติมอินลู ินทางการค้ า ร้ อยละ 3.0 ส่วนค่า Fracturability และ Springiness ของ
ไส้ กรอกปลาอิมลั ชันทัง้ 4 สูตร มีค่าที่ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (p > 0.05) ดังนันอาจกล่
้
าวได้ วา่
การเติมแป้งอินูลินร้ อยละ 1.0 และ ผงอินูลินทางการค้ า ร้ อยละ 3.0 ของน ้าหนักผลิตภัณฑ์ทงหมด
ั้
ในไส้ กรอก
ปลาอิมลั ชัน ให้ เนื ้อสัมผัสทีมีคา่ ความแข็งใกล้ เคียงกัน
Table 3 Gel strength and texture profile analysis in fish sausage samples
Sample
Control
Commercial inulin
1%
Commercial inulin
3%
Crude inulin 1%

Gel strength
(g-cm)
250.51±13.416a
219.56±16.17b

Hardness (g)

Fracturabilityns

Springinessns

Cohesiveness

2370.57±97.81b
2023.15±166.71c

12.28±4.86
11.40±2.06

0.98±0.03

0.83±0.01a

0.99±0.01

0.81±0.01b

172.89±22.67c

2445.30±104.48ab

11.83±2.72

0.97±0.02

0.81±0.01b

242.99±14.15a

2517.73±177.54a

13.28±2.85

0.99±0.01

0.82±0.01b

a, b, c ; mean (±standard deviation) within a column followed by different letters are significantly different (p ≤ 0.05)
non - significant difference

ns

คุณภาพทางประสาทสัมผัสของไส้ กรอกปลาอิมัลชันสูตรควบคุม สูตรเติมผงอินูลินทางการค้ า ชนิด HP
ร้ อยละ 1.0, 3.0 และแป้งอินูลินจากแก่ นตะวันร้ อยละ 1.0 ของนา้ หนักผลิตภัณฑ์ ทงั ้ หมด
ผลการทดสอบทางประสาทสัมผัสของไส้ กรอกปลาอิมลั ชันทัง้ 4 ตัวอย่าง ประกอบด้ วย ตัวอย่างควบคุม
ตัวอย่างที่ เติมผงอินูลินทางการค้ า ชนิ ด HP ร้ อยละ 1.0 3.0 และ ตัวอย่างที่ เติมแป้งอินูลิน ร้ อยละ 1.0 ของ
น ้าหนักผลิตภัณฑ์ทงหมด
ั้
พบว่า คะแนนเฉลี่ยด้ าน สี กลิ่น กลิ่นรส และรสชาติ ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิติ
(p > 0.05) ในทุก ตัวอย่ าง ดังแสดงใน Table 4 อาจเนื่ องมาจากมีก ารควบคุมขัน้ ตอนการผลิตให้ เหมือนกัน
นอกจากนี ้สีของผงอินลู ินทางการค้ ามีสีขาว แป้งอินลู ินมีลกั ษณะสีขาวออกเหลืองเล็กน้ อย เมื่อผสมลงในไส้ กรอก
อาจทาให้ ไม่สามารถแยกความแตกต่างได้ เมื่อประเมินทางสายตา ผงอินูลินทางการค้ าและแป้งอินูลินไม่มีกลิ่น
เมื่อเติมลงใน
ไส้ กรอกปลาอาจทาให้ ผลิตภัณฑ์ไส้ กรอกปลาอิมลั ชันที่ได้ มีกลิ่นที่ไม่แตกต่างกัน ส่วนในด้ านลักษณะเนื ้อสัมผัส
พบว่าตัวอย่างไส้ กรอกปลาอิมลั ชันที่เติมแป้งอินูลินร้ อยละ 1.0 มีคะแนนเฉลี่ยด้ านลักษณะเนือ้ สัมผัสที่สูงกว่า
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ตัวอย่างไส้ กรอกปลาในตัวอย่างควบคุมอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (p < 0.05) สอดคล้ องกับผลของ ค่าความแข็ง
(Hardness) ที่วิเคราะห์ ได้ ใน Table 3 คะแนนเฉลี่ยความชอบรวมของไส้ กรอกปลาอิมลั ชันที่เติมแป้งอินูลินร้ อย
ละ 1.0 มีค่าใกล้ เคียงกับผลิตภัณฑ์ ไส้ กรอกปลาอิมลั ชันในตัวอย่างควบคุม และไส้ กรอกปลาอิมลั ชันที่เติมผงอิ
นูลินทางการค้ า ชนิด HP ร้ อยละ 1.0 ซึง่ อยู่ในระดับความชอบเฉลี่ยปานกลาง อย่างไรก็ตามไส้ กรอกปลาอิมลั ชัน
ที่เติมแป้งหรื อผงอินูลินทางการค้ า ชนิด HP ยังคงมีรสเฝื่ อน ซึง่ อาจเกิดจากสารบางกลุ่มในโครงสร้ างของแป้งอิ
นูลิน เช่น β-D-mannose ที่ พบได้ ในอินูลิน จึงได้ สอบถามการยอมรั บจากผู้ท ดสอบ พบว่าผู้ทดสอบให้ ก าร
ยอมรับไส้ กรอกปลาอิมลั ชันที่เติมแป้งอินลู ินร้ อยละ 1.0 คิดเป็ นร้ อยละ 91.42
Table 4 Average sensory evaluation score in fish sausage samples
Sample
Control
Commercial inulin 1%
Commercial inulin 3%
Crude inulin 1%

Colorns
7.08±0.81
7.05±0.72
6.91±0.88
7.14±0.73

Odorns
6.31±1.20
6.34±1.08
6.45±1.31
6.40±1.11

Flavorns
6.31±1.15
6.40±0.84
6.22±1.35
6.28±0.98

Tastens
6.34±1.10
6.31±0.99
6.17±1.44
6.28±1.10

Texture
6.08±1.64b
6.77±0.94a
6.05±1.39b
6.74±1.01a

Overall liking
6.37±1.16ab
6.71±0.75a
6.05±1.32b
6.54±1.03ab

a, b, c ; mean (±standard deviation) within a column followed by different letters are significantly different (p ≤ 0.05)
non - significant difference

ns

สรุ ป
ไส้ กรอกปลาอิมลั ชันที่เติมผงอินลู ินทางการค้ า ชนิด HP และแป้งอินลู ินจากแก่นตะวันมีคา่
ความสามารถในการอุ้มน ้าเพิ่มขึ ้น โดยค่าร้ อยละของน ้าหนักที่สญ
ู เสียหลังการให้ ความร้ อนน้ อยกว่าไส้ กรอกปลา
ที่ไม่ได้ เติมแป้งอินลู ิน หรื อผงอินลู ินทางการค้ า แป้งอินลู ินที่เติมลงไปในไส้ กรอกปลาทาให้ ไส้ กรอกปลามีความ
เหนียวและความแข็งเพิ่มขึ ้น แต่หากเติมมากเกินไปจะทาให้ ไส้ กรอกปลาที่ได้ มีความแข็งแต่เปราะ อย่างไรก็ตาม
ไส้ กรอกปลาอิมลั ชันที่เติมแป้ง
อินลู ินยังคงมีรสเฝื่ อนอยู่ ควรทาการทาการศึกษาวิธีการที่ทาให้ รสชาติเฝื่ อนลดลง เพื่อที่จะสามารถนาแป้งอินลู ิน
ไปประยุกต์ใช้ ได้ หลากหลายมากขึ ้น
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การศึกษาความหลากชนิดและความชุกชุมของปูแสมในพืน้ ที่ป่าชายเลนคลองบางบ่ อ จังหวัด
สมุทรสงคราม
Species richness and Abundance of Mangrove Crab in Bang Boo Mangrove,
Samutsongkhram Province
นฤชล ภัทราปั ญญาวงศ์ 1* และวีรกิจ จรเกตุ1
Naruechon Pattarapanyavong1* and Weerakit Joerakate1

บทคัดย่ อ
การศึกษานี ้มีวตั ถุประสงค์ เพื่อศึกษาความหลากชนิด และความชุกชุมของปูแสม และปั จจัยสิ่งแวดล้ อมใน
บริ เวณป่ าชายเลนคลองบางบ่อ โดยสารวจและเก็บตัวอย่าง ทุก 2 เดือน ระหว่างเดือนมีนาคม 2559 ถึงมกราคม
2560 แบ่งพื ้นที่ศกึ ษา ออกเป็ น 3 บริ เวณ ผลการศึกษาพบปูแสม ในวงศ์ Sesarmidae 4 ชนิด และวงศ์ Varunidae
1 ชนิ ด .ปู แ สมชนิ ด Perisesarma eumolpe และ Episesarma mederi เป็ นชนิ ดเด่ น ความชุ กชุ มของปู แ สมมี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด เท่ากับ 79.47±48.36 ตัว/100 ตารางเมตร และมีต่าสุด 58.70±66.90 ตัว/100 ตารางเมตร ความ
ชุกชุมของปูแสมมีความสัมพันธ์ กบั ความเค็มของดิน ค่าความเป็ นกรด-ด่างของน ้าในตะกอนดิน และลักษณะเนื ้อ
ดิน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (P<0.05) ลักษณะเนื อ้ ดินเป็ นชนิดดินร่ วนเหนียวปนทราย (sandy clay loam) และ
ดินร่ วนปนทราย (sandy loam)
ABSTRACT
This study aimed to investigate species richness and abundance of mangrove crab and
environmental factors in Bang Boo mangrove. The field sampling were taken every 2 month during
March 2016 to January 2017 within 3 areas. The crabs collected were classified into 2 family:
Sesarmidae found 4 species and Varunidae found 1 species. Perisesarma eumolpe and Episesarma
mederi were dominant species. The average maximum and minimum abundance of 79.47± 48.36
individuals/100 m2 แ ล ะ 58.70± 66.90 individuals/100 m2. Abundance of Mangrove carbs had
correlation with the level of salinity, pH and soil texture significant difference (P<0.05). The
characteristics of soil in this study site is sandy clay loam and sandy loam.

Key Words: Mangrove crab, environmental factors, Samutsongkhram
* Corresponding author; e-mail address: ffisncp@ku.ac.th
1
Samutsongkhram Fisheries Research Station, Faculty of Fisheries, Kasetsart University, Samutsongkhram 75000
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คานา
จังหวัดสมุทรสงคราม มีเนื ้อที่ประมาณ 416.7 ตารางกิโลเมตร (260,441.80 ไร่ ) พืน้ ที่ส่วนใหญ่ เป็ นที่ราบ
ลุ่มเกิดจากการทับถมของดินปากแม่นา้ มีแม่นา้ แม่กลองไหลผ่านกลาง แบ่งพืน้ ที่ ออกเป็ น 2 ส่วน ส่วนหนึ่งอยู่ฝั่ง
ซ้ ายของแม่น ้า(ทิศตะวันออก) คือตาบลบางแก้ ว และตาบลบางจะเกร็ ง อาเภอเมืองสมุทรสงคราม และอีกส่วนหนึ่ง
คือตาบลแหลมใหญ่ ตาบลคลองโคน อาเภอเมืองสมุทรสงครามและตาบลยี่สาร อาเภออัมพวา พื ้นที่ทางตอนใต้ ของ
จังหวัดเป็ นพืน้ ที่ติดชายทะเล มีป่าชายเลนทอดไปตามแนวฝั่ งทะเล ซึง่ มีความยาวประมาณ 23.3 กิโลเมตร ถัดจาก
ป่ าชายเลนเป็ นหาดโคลนทอดขนานแนวชายฝั่ ง มีดอนหอยหลอด ซึง่ เป็ นสันดอนที่เกิดจากการตกตะกอนของดินปน
ทราย (ทรายขี ้เป็ ด) ตังอยู
้ ่บริ เวณปากแม่น ้าด้ านตะวันออก
พื น้ ที่ ป่าชายเลนคลองบางบ่อ อยู่ในเขตการปกครองตาบลบางแก้ ว อาเภอเมืองสมุทรสงคราม ทางทิ ศ
ตะวันออกของปากแม่น ้าแม่กลอง มีพื ้นที่ป่าชายเลนทังในที
้ ่ดินสาธารณะและที่ดินกรรมสิทธิ์ ประมาณ 1,242.27 ไร่
มีคลองบางบ่อ ไหลตัดผ่านพื ้นที่ป่าชายเลนลงสู่ทะเล และเชื่อมถึงคลองแม่กลองทางทิศเหนือที่แยกมาจากแม่น ้าแม่
กลอง บริ เวณปากคลองบางบ่อมีสภาพเป็ นสันดอน เชื่อมต่อเป็ นผืนเดียวกับสันดอนปากแม่นา้ แม่กลอง หรื อดอน
หอยหลอด ป่ าชายเลนคลองบางบ่อจึงได้ รับอิทธิน ้าเค็มจากทะเลเป็ นส่วนมาก ส่วนน ้าจืดนันได้
้ รับอิทธพลจากคลอง
แม่กลอง ซึง่ จะมีอิทธิพลมากในฤดูน ้าหลาก เนื่องจากเป็ นพื ้นที่ปากอ่าวมีการสะสมของตะกอน และธาตุอาหารสูง
บริ เวณป่ าชายเลนคลองบางบ่อ จึงมักได้ รับผลกระทบจากปั ญหาคุณภาพน ้าเสื่อมโทรม การกัดเซาะชายฝั่ ง และขยะ
ที่ถกู พัดพามาสะสมตามรากไม้ ป่าชายเลน
ปู แ สม เป็ นสั ต ว์ ห น้ าดิ น ที่ มี มู ล ค่ า ทางเศรษฐกิ จ ได้ รั บ ความนิ ย มบริ โภคอย่ างแพร่ ห ลาย ตลาด
ภายในประเทศมีความต้ องการปูแสมสูงกว่าปี ละ 1,500 ตัน ร้ อยละ 90 ของปูแสมในตลาดนัน้ เป็ นปูแสมที่ นาเข้ า
จากประเทศเพื่ อนบ้ านอย่ างกัมพู ชา และพม่ า ข้ อมูล สถิ ติ การน าเข้ าปู แสมทางด่ านตรวจสัตว์ น า้ ซึ่งได้ ความ
อนุเคราะห์ข้อมูลจากส่วนควบคุมการค้ าสัตว์น ้าและปั จจัยการผลิต กรมประมง พบว่าปริ มาณปูแสมนาเข้ าผ่านด่าน
ตรวจสัตว์น ้าจังหวัดตราด, จังหวัดตาก, จังหวัดสตูล และจังหวัดระนอง ระหว่างปี พ.ศ. 2555-2558 เท่ากับ 486 ตัน,
1,538 ตัน, 3,911 ตัน และ 6,740 ตัน รวมมูลค่า 54.6, 296.5, 1,243 และ 2,149 ล้ านบาท ตามลาดับ นอกจากนี ้ ปู
แสมยังมีอิทธิพลต่อความอุดมสมบูรณ์ ของป่ าชายเลน เพราะเป็ นตัวช่วยเร่ งกระบวนการย่อยสลายอินทรี ยสาร และ
มีบทบาทในการเพิ่ มออกซิ เจนในดิน การขุดรู ของปูแสมช่วยระบายนา้ ขังในดิน ช่วยให้ ดินได้ รับก๊ าซออกซิเจน
เพิ่มขึ ้น เพิ่มความสามารถในการย่อยสลายอินทรี ยสารในตะกอนด้ วย ปูแสมกินซากอินทรี ยสารและใบไม้ ที่ร่วง
หล่น เป็ นทังผู
้ ้ บริ โภคและผู้ย่อยสลายอินทรี ยสารในห่วงโซ่อาหารทาให้ การส่งผ่านพลังงานของสารภายในระบบ
นิเวศป่ าชายเลนมีความอุดมสมบูรณ์ ยิ่งขึน้ (ศิริพร และอนันต์ , 2557) ปูแสมจึงมีบทบาทต่อการเปลี่ยนแปลง
โครงสร้ างของตะกอนดิน อันจะส่งผลต่อความอุดมสมบูรณ์ ในบริ เวณป่ าชายเลน ช่วยชักนาสัตว์หน้ าดิน และ
สัตว์น ้าอื่นๆ ให้ เข้ ามาในพื ้นที่ป่าชายเลนได้ อย่างรวดเร็ วยิ่งขึ ้น
ปั จจุบนั ทรัพยากรปูแสมลดจานวนลงอย่างมากจากปั ญหาทรัพยากรเสื่อมโทรม และการจับเกินศักย์การ
ผลิตตามธรรมชาติ (overfishing) การขยายตัวของเมืองและชุมชน ทาให้ สภาพสิ่ งแวดล้ อมมีมลภาวะเพิ่ มขึน้ ไม่
เอื ้ออานวยต่อการดารงชีวิตของปูแสม การศึกษานี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาความชุกชุมของปูแสม และปั จจัยทาง
สิ่งแวดล้ อมในพื ้นที่ป่าชายเลนคลองบางบ่อ เป็ นการประเมินความอุดมสมบูรณ์ ของระบบนิเวศป่ าชายเลน ทาให้
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ทราบต้ นทุนทางทรัพยากรในพื ้นที่ เป็ นฐานข้ อมูลใช้ วดั การเปลี่ยนแปลงคุณภาพสิ่งแวดล้ อมในอนาคต อันจะเป็ น
ประโยชน์ตอ่ การวางแผนจัดการอนุรักษ์ การเพิ่มประชากรปูแสม และการใช้ ทรัพยากรธรรมชาติในท้ องถิ่น

อุปกรณ์ และวิธีการ
พืน้ ที่ศึกษา
สถานที่ดาเนินการศึกษา คือ พืน้ ที่ป่าชายเลนบริ เวณคลองบางบ่อ ตาบลบางแก้ ว อาเภอเมือง จังหวัด
สมุท รสงคราม (ละติ จูดที่ 13°23' - 13°24' เหนื อ และ ลองติ จู ด ที่ 100°01' - 100°02' ตะวัน ออก) แบ่ งพื น้ ที่
การศึกษาออกเป็ น 3 บริ เวณ คือ บริ เวณที่ 1 ป่ าชายเลนปากคลองบางบ่อ (สถานีที่ 1) อยู่ด้านหน้ าทะเลติดกับ
ชายฝั่ งทะเล เป็ นแนวป่ าอนุรักษ์ ของชุมชน พรรณไม้ ชนิดเด่น คือ แสมขาว (Avicennia alba) และโกงกางใบเล็ก
(Rhizophora apiculata) ได้ รับอิทธิพลการจากการขึ ้นลงของน ้าทะเล บริ เวณที่ 2 ป่ าชายเลนซึง่ อยู่ถดั เข้ าไปใน
แผ่นดิน บริ เวณจุดบรรจบคลองสาขา (สถานีที่ 2) ได้ รับอิทธิพลการท่วมถึงของน ้าทะเลในช่วงน ้าขึ ้น มีพรรณไม้
หลากหลายชนิด แต่ไม่หนาแน่น และบริ เวณที่ 3 ป่ าชายเลนในเขตชุมชน (สถานีที่ 3) ได้ รับอิทธิการท่วมถึงของ
น ้าทะเลเฉพาะช่วงน ้าเกิดเท่านัน้ ลักษณะดินค่อนข้ างแข็งและแห้ ง พรรณไม้ ชนิดเด่น คือ แสมทะเล (Avicennia
marina) การรวบรวมข้ อมูลจะดาเนินการทุก 2 เดือน ตังแต่
้ เดือนตุลาคม พ.ศ. 2559 ถึงเดือนมกราคม พ.ศ. 2560
(Figure 1)

Figure 1 sampling sites in Bang Boo mangrove, Samutsonkram province.
การเก็บตัวอย่ างปูแสม
สุ่มเก็บตัวอย่างปูแสมในพื ้นที่ศกึ ษาทัง้ 3 บริ เวณ โดยกาหนดแปลงถาวร ขนาด 10 ตารางเมตร จานวน 3
แปลง แต่ละแปลงสุ่มเก็บตัวอย่างปูแสมด้ วยตารางสี่เหลี่ยมนับตัวอย่าง (Quadrat sampling) ขนาด 50 ตาราง
เซนติเมตร จานวน 3 ซ ้า โดยเก็บตัวอย่างปูแสมบริ เวณผิวหน้ าดิน และปูแสมที่หลบอาศัยอยู่ในรู ใต้ ดิน แล้ วนาไป
วิเคราะห์ ชนิดในห้ องปฏิบัติการ โดยจาแนกชนิดตามหนังสือของ Ai-Yun and Si-Liang (1991), Boon, P.Y. et
al., (2009), และ Carpenter, K.E. and Niem, V.H. (1998) ท าการบัน ทึก จ านวน แยกเพศ วัด ขนาด และชั่ง
นา้ หนัก คานวณหาความหนาแน่น ต่อพื น้ ที่ ดัชนี ความหลากหลายทางชนิ ด (diversity index) ตามสูต รของ
Shanon- Wieners Index ค่ า ดั ช นี ค วามมากชนิ ด (species richness หรื อ richness index) ตามสู ต รของ
margalef index และค่ าดัช นี ค วามเท่ าเที ย มตามวิ ธี ข อง Pielou,s evenness index (Ludwig and Reynolds,
1986)
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การศึกษาปั จจัยสิ่งแวดล้ อม
เก็ บ ตัวอย่ างดิน ภายในตารางสี่ เหลี่ ย มนับ ตัวอย่ าง (Quadrat sampling) ในจุดเดีย วกับ การสุ่ม เก็ บ
ตัวอย่างปูแสม ด้ วยกระบอกเก็บตัวอย่างดิน (soil core) เก็บรักษาสภาพตัวอย่างดินที่อณ
ุ หภูมิต่า เพื่อนากลับไป
วิเคราะห์ ที่ ห้ องปฏิ บัติก าร โดยท าการศึก ษาความเค็ มในดิน ความเป็ นกรด-เบส (pH) ในดิน (John, 1930)
ลัก ษณะตะกอนดิ น (soil texture) โดยวิ ธี Hydrometer method (Bouyoucos, 1962) และสารอิน ทรี ย์ ในดิ น
(organic matter) โดยวิ ธี Walkley Black modified acid-dichromate (Walkley and Black, 1947) วิ เคราะห์
ความสัม พั น ธ์ ข องปั จ จัย ทางสิ่ ง แวดล้ อมกับ ความหนาแน่ น ปู แ สมในแต่ ล ะพื น้ ที่ ศึก ษาด้ วยค่ าสัม ประสิ ท ธิ์
สหสัมพันธ์ (r) ด้ วยโปรแกรม R (R Core Team, 2017)

ผลการศึกษาและวิจารณ์
ความหลากชนิด และความชุกชุมของประชากรปูแสม ในบริเวณป่ าชายเลนคลองบางบ่ อ
จากการศึกษาความหลากชนิดของปูแสมในป่ าชายเลนคลองบางบ่อ จังหวัดสมุทรสงครามทัง้ 3 บริ เวณ พบ
ปูแสม 5 ชนิด ในวงศ์ Sesarmidae 4 ชนิด ได้ แก่ Perisesarma eumolpe, Episesarma mederi, Episesarma
versicolor และNeosarmatium smithi และวงศ์ Varunidae 1 ชนิ ด คือ Metaplax dentipes (Figure 2) โดยปู
แสมชนิ ด Perisesarma eumolpe แพร่ กระจายอยู่ทุกพื น้ ที่ ศึกษา และมีความชุกชุมมากที่ สุด คิดเป็ นร้ อยละ
52.10±19.52 ของปูแสมที่พบทังหมด
้
รองลงมาคือปูแสมชนิด Episesarma mederi ซึง่ เป็ นชนิดที่นิยมบริ โภค
คิดเป็ นร้ อยละ 25.72±21.89 พบแพร่ กระจายสูงสุดในบริ เวณป่ าชายเลนบริ เวณจุดตัดคลองสาขา (สถานีที่ 2) ปู
แสมชนิด Metaplax dentipes คิดเป็ นร้ อยละ 16.00±12.67 ส่วนปูแสมชนิด Episesarma versicolor ซึ่งเป็ นปู
แสมอีกชนิดที่นิยมนาไปบริ โภค คิดเป็ นร้ อยละ 4.09±6.61 เท่านัน้ ปูแสมชนิด Neosarmatium smithi พบเห็นได้
น้ อย คิดเป็ นร้ อยละ 2.09±2.62 ของปูแสมที่พบทังหมด
้
(Figure 3)
ความชุกชุมของปูแสมในพื ้นที่ป่าชายเลนคลองบางบ่อ จังหวัดสมุทรสงคราม ทัง้ 3 บริ เวณ พบว่าบริ เวณป่ า
ชายเลนบริ เวณจุดบรรจบคลองสาขา (สถานีที่ 2) มีความชุกชุมปูแสมสูงสุด เฉลี่ย 79.47±48.36 ตัว/100 ตาราง
เมตร รองลงมา คือป่ าชายเลนในเขตชุมชน (สถานีที่ 3) และป่ าชายเลนติดชายฝั่ งทะเล (สถานีที่ 1) มีความชุกชุม
เฉลี่ย 60.00±66.19 ตัว/100 ตารางเมตร และ 58.70±66.90 ตัว/100 ตารางเมตร ตามลาดับ บริ เวณป่ าชายเลน
บริ เวณจุดบรรจบคลองสาขา (สถานีที่ 2) มีปูแสมชนิด Episesarma mederi เป็ นชนิดเด่น ขณะที่บริ เวณป่ าชาย
เลนติดชายฝั่ งทะเล (สถานีที่ 1) และบริ เวณป่ าชายเลนในเขตชุมชน (สถานีที่ 3) พบปูแสมชนิด Perisesarma
eumolpe เป็ นชนิดเด่น
ปูแสมชนิ ด Perisesarma eumolpe เป็ นกลุ่มปูแสมที่ ห ลบอาศัยอยู่ตามรากของต้ นไม้ ในป่ าชายเลน พบ
แพร่ กระจายอยู่ทุกพื ้นที่ศกึ ษา และมีความชุกชุมมากที่สดุ รองลงมาคือปูแสมกลุ่มที่สร้ างรู อยู่ใต้ ดิน โดยมักขุดรู
อยู่ในบริ เวณที่น ้าขึ ้นน ้าลงท่วมถึง ดินโคลนปนทราย Episesarma mederi และMetaplax dentipes ตามลาดับ
สอดคล้ องกับรายงานผลการศึกษาชนิดและการแพร่ กระจายของปูในป่ าชายเลนบริ เวณปากแม่น ้าท่าจีน ของวุฒิ
พงษ์ และคณะ (2551) ปูแสมชนิด Perisesarma eumolpe มีการแพร่ กระจายกว้ าง และชุกชุมมากที่สดุ (ร้ อยละ
27.88)
1.
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การศึกษาปูแสมของจาลอง และคณะ (2548) พบว่า ปูแสมชนิด Episesarma versicolor เป็ นชนิดที่พบการ
แพร่ กระจาย และชุกชุมต่า (ร้ อยละ 0.15) ซึง่ อาจมีสาเหตุจากปูชนิดนี ้มีพฤติกรรมขุดรู อาศัยลึกประมาณ 50-165
เซนติเมตร และมีจานวนน้ อยมาก
เมื่อพิ จารณากลุ่มประชากรปูแสมชนิ ด Episesarma mederi และEpisesarma versicolor พบว่ามีค วาม
กว้ างของกระดองเฉลี่ย 3.05±0.52 เซนติเมตร เป็ นปูแสมเพศเมีย ร้ อยละ 63 เพศผู้ ร้ อยละ 36 และปูกระเทย
ร้ อยละ 1 และพบปูไข่นอกกระดองในช่วงเดือนกันยายน ถึงเดือนพฤศจิกายน

Perisesarma eumolpe

Episesarma
mederi

Episesarma
versicolor

Neosarmatium smithi
Metaplax dentipes
Figure 2 five species of Mangrove crab collected from Bang Boo Mangrove.

Figure 3 percentage of density of Mangrove crabs in study site
การวิเคราะห์ ดัช นี ความหลากหลายทางชนิ ด (diversity index) ของปูแสมในพื น้ ที่ ศึกษาทัง้ 3 บริ เวณ
พบว่า ดัชนี ความหลากหลายทางชนิ ดของปูแสมบริ เวณป่ าชายเลนในเขตชุมชน (สถานี ที่ 3) และป่ าชายเลน
บริ เวณจุด ตัด คลองสาขา (สถานี ที่ 2) แตกต่ างกัน อย่ างไม่ มี นั ย ส าคัญ ทางสถิ ติ (P>0.05) มี ค่ าเฉลี่ ย สูง สุด
0.99±0.17 และ 1.00±0.12 ตามลาดับ (Table 1) ส่วนบริ เวณป่ าชายเลนติดชายฝั่ งทะเล (สถานีที่ 1) มีค่าดัชนี
ความหลากหลายทางชนิ ดเฉลี่ย 0.88±0.14 มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ ทางสถิติ (P<0.05) กับดัชนี
ความหลากหลายทางชนิ ดของปูแสมที่พบบริ เวณสถานีที่ 2 และสถานีที่ 3 ส่วนดัชนีความมากชนิด (species
richness) มีค่าต่าสุดบริ เวณป่ าชายเลนสถานีที่ 2 ดัชนีความสม่าเสมอ (species evenness) มีค่าต่าสุดบริ เวณ
ป่ าชายเลนสถานีที่ 1 แต่พื ้นที่ป่าชายเลนทัง้ 3 สถานี มีดชั นีความมากชนิด และดัชนีความสม่าเสมอ แตกต่างกัน
อย่างไม่มีนยั สาคัญทางสถิติ (P>0.05) ทังนี
้ ้ บริ เวณป่ าชายเลนสถานีศึกษาที่ 1 มีค่าดัชนีความหลากหลายทาง
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ชนิดของปูแสมต่ากว่าบริ เวณอื่น เนื่องจากเป็ นพื ้นที่ชายฝั่ งทะเล ได้ รับอิทธิพลการท่วมถึงของน ้าทะเลในรอบวัน
สัตว์น ้าที่อาศัยอยู่ในพื ้นที่ต้องทนทานต่อการเปลี่ยนแปลงระดับความเค็มของน ้าทะเลสูง ทาให้ พบปูแสมมีความ
หลากหลายทางชนิดต่า อิทธิพลการขึ ้นลงของน ้าทะเล ระดับความเค็มของน ้า และอุณหภูมิในตะกอนดิน มีผล
ทาให้ โครงสร้ างของปูแสมในแต่ละบริ เวณมีความแตกต่างกัน (ศิริพร และ อรัญญา, 2557)
species diversity index, species evenness and species richness of Mangrove crab in
Bang Boo mangrove
station 1
station 2
station 3
Diversity Index
0.88±0.14
0.99±0.17
1.00±0.12
Species Evenness
0.63±0.10
0.71±0.13
0.72±0.09
Species Richness
0.99±0.12
0.94±0.06
0.96±0.11
Teble 1

2. ปั จจัยทางสิ่งแวดล้ อม
ความเค็มของน ้าในดินป่ าชายเลนคลองบางบ่อทัง้ 3 บริ เวณ มีค่าอยู่ระหว่าง 17-43 psu โดยบริ เวณป่ า
ชายเลนติดชายฝั่ งทะเล (สถานีที่ 1) ป่ าชายเลนบริ เวณจุดตัดคลองสาขา (สถานี ที่ 2) และ ป่ าชายเลนในเขต
ชุมชน (สถานีที่ 3) มีคา่ เท่ากับ 31.25±2.84 psu 28.54±6.85 psu และ 23.50±5.53 psu ตามลาดับ โดยความ
เค็มของน ้าในดินสูงสุดในช่วงฤดูร้อน (เริ่ มตังแต่
้ ช่วงกลางเดือนกุมภาพันธ์ ถึงพฤษภาคม ) และจะลดต่าลงในช่วง
ฤดูฝน (เริ่ มตังแต่
้ เดือนมิถุนายนถึงตุลาคม) ความเป็ นกรด-เบสของน ้าในตะกอนดิน อยู่ในช่วง 6.18-7.95 โดยมี
ค่าสูงสุดบริ เวณป่ าชายเลนสถานีที่ 3 รองลงมา คือบริ เวณป่ าชายเลน สถานีที่ 2 และป่ าชายเลนบริ เวณสถานีที่ 1
มีค่า 7.17±0.43, 6.95±0.37 และ 6.82±0.43 ตามลาดับ ปริ มาณอิน ทรี ยสารในดิน (Organic matter) มีค่า
ระหว่างร้ อยละ 6.82-9.79 (เฉลี่ ย ร้ อยละ 8.29±0.88) ปริ มาณอิน ทรี ย สารในดิน มีค่า สูงสุดบริ เวณสถานี ที่ 1
เท่ ากับ ร้ อยละ 8.87±0.66 รองลงมาคือ สถานี ที่ 3 เท่ ากับ ร้ อยละ 8.18±0.73 และสถานี ที่ 2 เท่ ากับ ร้ อยละ
7.83±0.71 ตามลาดับ ปริ มาณอินทรี ยสารในดินมีแนวโน้ มลดต่าลงตามระดับความลึกของดิน การเปลี่ยนแปลง
ปริ มาณสารอินทรี ย์ในดินบริ เวณสถานีที่ 1 และสถานีที่ 2 มีปริ มาณสูงขึน้ ในช่วงฤดูฝนและฤดูหนาว โดยอาจ
ได้ รับอิทธิ พลจากธาตุอาหารและตะกอนดินจากบริ เวณหาดโคลนและสันดอนทรายปากแม่นา้ แม่กลองซึง่ จะมี
ปริ มาณสะสมสูงเนื่ องจากการชะล้ างจากแผ่นดินโดยนา้ ท่า ถูกกระแสนา้ พัดพาเข้ าไปสะสมในคลองบางบ่ อ
(Figure 4)

Figure 4

Percentage of organic matter of soil in Bang Boo mangrove
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การศึกษาองค์ประกอบของอนุภาคตะกอนดิน พบว่าดินในบริ เวณป่ าชายเลนคลองบางบ่อทัง้ 3 บริ เวณ
แตกต่างกัน อย่ างไม่มีนัยส าคัญ ทางสถิ ติ (P>0.05) มีท รายเป็ นองค์ ป ระกอบร้ อยละ 54-86 (เฉลี่ ย 62±4.85)
ลักษณะเนื ้อดิน (soil texture) บริ เวณป่ าชายเลน สถานีที่ 1 และบริ เวณป่ าชายเลนสถานีที่ 3 มีลกั ษณะเป็ นดิน
ร่ วนเหนี ย วปนทราย (sandy clay loam) บริ เวณป่ าชายเลนสถานี ที่ 2 เนื อ้ ดินมีลักษณะเป็ นดิน ร่ วนปนทราย
(sandy loam) (Figure 5)

Figure 5

Soil texture of 3 study site

3. ความสัมพันธ์ ระหว่ างความชุกชุมปูแสมกับสภาพแวดล้ อม
ผลการวิเคราะห์ค่าสหสัมพันธ์ (Correlation coefficient ; r) ระหว่างความชุกชุมปูแสมที่พบในพืน้ ที่ศึกษา
กับปั จจัยสิ่งแวดล้ อมต่าง ๆ ในบริ เวณป่ าชายเลนคลองบางบ่อ พบว่า ป่ าชายเลนสถานีที่ 1 พบความชุกชุมของปู
แสมมีความสัมพันธ์ ในทิศทางแปรผันตามค่าความเป็ นกรด-ด่างของนา้ ในตะกอนดิน อนุภาคดินเหนี ยว (clay)
และอนุภาคทราย (sand) อย่างมีนัยสาคัญ ทางสถิติ (P>0.05) ป่ าชายเลนสถานีที่ 2 ความชุกชุมของปูแสมมี
ความสัมพันธ์ แปรผันตรงกับความเค็ม และความเป็ นกรด-ด่างของนา้ ในตะกอนดิน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
(P>0.05) และป่ าชายเลนสถานีที่ 3 ความชุกชุมของปูแสมมีความสัมพันธ์ แปรผันตรงกับความเป็ นกรด-ด่างของ
น ้าในตะกอนดิน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (P>0.01) (Table 2)
Tabel 2 Correlation coefficient (r) between environmental factors and abundance of Mangrove crabs
in Bang Boo mangrove
station 1
station 2
station 3
Salinity
-0.74
0.85*
0.67
pH
0.88*
0.83*
0.94**
Organic Matter
-0.53
-0.79
-0.20
Clay
0.87*
0.72
0.53
Sand
0.86*
-0.07
-0.22
Silt
-0.08
-0.26
-0.50
* Correlation is significant (P< 0.05)
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สรุ ป
จากการศึกษาความหลากชนิด และความชุกชุมของปูแสมในป่ าชายเลนคลองบางบ่อ จังหวัดสมุทรสงคราม
ทั ง้ 3 บริ เวณ พบปู แ สม 5 ชนิ ด ในวงศ์ Sesarmidae 4 ชนิ ด ได้ แก่ Perisesarma eumolpe, Episesarma
mederi, Episesarma versicolor แล ะNeosarmatium smithi แล ะวงศ์ Varunidae 1 ช นิ ด คื อ Metaplax
dentipes โดยปูแสมชนิด Perisesarma eumolpe มีความชุกชุมมากที่สดุ รองลงมาคือปูแสมชนิด Episesarma
mederi และ Metaplax dentipes คิดเป็ นร้ อยละ 52.10±19.52, 25.72±21.89 และ 16.00±12.67 ของปูแสมที่
พบทังหมด
้
ตามลาดับ
บริ เวณป่ าชายเลนติดชายฝั่ งทะเล (สถานีที่ 1) พบความชุกชุมของปูแสมมีความสัมพันธ์ ในทิศทางแปรผัน
ตามค่าความเป็ นกรด-ด่างของนา้ ในตะกอนดิน อนุภ าคดิน เหนี ยว (clay) และอนุภาคทราย (sand ) อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติ (P>0.05) มีความเค็มของน ้าในดินและปริ มาณอินทรี ยสารในดินสูงกว่าสถานีอื่น ลักษณะเนื ้อ
ดินเป็ นดินร่ วนเหนียวปนทราย (sandy clay loam) ดัชนีความหลากหลายทางชนิ ด(diversity index) และดัชนี
ความสม่าเสมอมีคา่ ต่า ปูแสมชนิด Perisesarma eumolpe เป็ นชนิดเด่น
บริ เวณป่ าชายเลนบริ เวณจุ ด บรรจบคลองสาขา (สถานี ที่ 2) มี ค วามชุก ชุ ม ปู แ สมสูงสุด มี ปู แ สมชนิ ด
Episesarma mederi เป็ นชนิดเด่น มีค่าดัชนีความหลากหลายทางชนิด(diversity index) สูงสุด แต่ดชั นีความ
มากชนิด (species richness) มีค่าต่าสุด เนื ้อดินมีลกั ษณะเป็ นดินร่ วนปนทราย (sandy loam) ความชุกชุมของ
ปูแสมแปรผันตรงกับความเค็ม และความเป็ นกรด-ด่างของน ้าในตะกอนดิน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (P>0.05)
ป่ าชายเลนในเขตชุ ม ชน (สถานี ที่ 3) พบปู แ สมชนิ ด Perisesarma eumolpe เป็ นชนิ ด เด่ น ดัช นี ค วาม
หลากหลายทางชนิด (diversity index) ใกล้ เคียงกับบริ เวณสถานีที่ 2 ความชุกชุมของปูแสมมีความสัมพันธ์ แปร
ผันตรงกับความเป็ นกรด-ด่างของน ้าในตะกอนดิน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (P>0.01)
กิตติกรรมประกาศ
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ผลของการเสริมไคโตซานในอาหารกุง ตอการเจริญเติบโต อัตราการรอดตาย และการลอกคราบ
ของกุงขาวแวนนาไม (Litopenaeus vannamei) ที่ความเค็มน้าํ 3 ระดับ
Effect of Dietary Chitosan Supplementation on Growth, Survival Rate and Molting of Pacific White
Shrimp (Litopenaeus vannamei) at 3 Salinity Levels
กมลรัตน ยงเจริญ1* และบุญรัตน ประทุมชาติ1
Kamonrat Youngjareon1* and Boonyarath Pratoomchat1

บทคัดยอ
ศึกษาผลการเสริมไคโตซานในอาหารเลี้ยงกุง 3 ระดับความเค็มตอการเจริญเติบโต อัตรารอดตาย อัตราแลก
เนื้อ และการลอกคราบ ของกุงขาวแวนนาไม (Litopenaeus vannamei) วางแผนการทดลอง 2x3 factorial in CRD
ดวยไคโตซานในอาหาร 2 ระดับ (0 และ 0.2%) และความเค็ม 3 ระดับ (10 , 23 และ 36 ppt) เลี้ยงกุงน้ําหนักเริ่มตน 3
กรัม ในถังไฟเบอร 300 ลิตร ความหนาแนน 30 ตัว/ถัง แตละถังตอเขากับน้ําระบบหมุนเวียนกึ่งปด ใหอาหารสูตรละ 4
ซ้ํา อัตรา 5% ของน้ําหนักตัว วันละ 4 ครั้ง เปนเวลา 60 วัน ผลการเสริมไคโตซาน 0.2% ในอาหาร พบวากุงมีคา
เปอรเซ็นตน้ําหนักเพิ่มขึ้นสูงกวา และอัตราแลกเนื้อต่ํากวากุงที่เลี้ยงดวยอาหารควบคุม (p<0.05) ขณะที่คาอัตราการ
เจริญเติบโตจําเพาะดานน้ําหนัก , ความแปรปรวนของน้ําหนัก, อัตรารอดตาย, น้ําหนักเพิ่มขึ้นตอวัน และการลอก
คราบ ไมแตกตางกัน (p>0.05)
ผลความเค็มพบวา ความเค็ม 36 ppt ทําใหกุงมีคาเปอรเซ็นตน้ําหนักเพิ่มขึ้น, น้ําหนักเพิ่มขึ้นตอวัน และ
อัตราการเจริญเติบโตจําเพาะดานน้ําหนักสูงกวากุงที่เลี้ยงความเค็ม 23 ppt และ 10 ppt (p<0.05) กุงเลี้ยงที่ความ
เค็ม 36 และ 23 ppt มีคาอัตรารอดตายสูงกวาและอัตราแลกเนื้อต่ํากวากุงที่เลี้ยงในน้ําความเค็ม 10 ppt (p<0.05)
ขณะที่กุงเลี้ยงในความเค็มทั้ง 3 ระดับ มีคาความแปรปรวนของน้ําหนัก และการลอกคราบ ไมแตกตางกัน (p>0.05)
และไมพบอิทธิพลรวมของการเสริมไคโตซานและความเค็มในการเลี้ยงกุงตอคาตางๆ (p>0.05)

ABSTRACT
Effect of dietary chitosan supplementation for reared white shrimp in various 3 levels of salinity on
growth, survival, feed conversion ratio and molting of Pacific white shrimp (Litopenaeus vannamei) was
studied. The 2x3 factorial in CRD experiment was carried out to determine dietary chitosan supplementation,
2 levels (0 and 0.2%) and water salinity at 3 levels (10, 23 and 36 ppt). Shrimp, an initial weight of 3 g, was
stocked in 300 L- fiberglass tank with density of 30 shrimp/tank. Each tank was connected to semi-close
water reciculation system. Four shrimp groups were feed each diet by 5% of body weight divided into 4
meals for 60 days.
The results showed that shrimp fed 0.2% chitosan supplemented diet was significantly higher
weight gain (%WG) and lower feed conversion ratio (FCR) than shrimp fed non chitosan supplemented diet
(p<0.05). Meanwhile, non-significant difference of specific growth rate on weight (SGRw), standard variance
on weight (SVW), survival rate (SR), average diary growth (ADG) and molting frequency (MF) were observed
(p>0.05). Study on effect of water salinity showed that shrimp reared in 36 ppt showed higher weight gain
(%WG), specific growth rate on weight (SGRw) and average diary growth (ADG) than shrimp reared in 23 ppt
and 10 ppt (p<0.05). Shrimp reared in 36 and 23 ppt was significantly higher survival rate (SR) and feed
conversion ratio (FCR) than shrimp reared in 10 ppt (p<0.05). Meanwhile, non-significant difference of
standard variance on weight (SVW) and molting frequency (MF) were observed among treatment (p>0.05).
There was no interaction of dietary chitosan supplementation and water salinity on the measured parameters
(p>0.05).
Key Words: white shrimp, Litopenaeus vannamei, chitosan
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คํานํา
ผลผลิตกุงในประเทศไทยของเกษตรกรทั้งประเทศ หลังจากมีการแปรรูปเพื่อการสงออกมักจะมีเศษทิ้ง
ของหัวและเปลือกเปนจํานวนมากจึงกลายเปนผลพลอยไดจากอุตสาหกรรมสงออก ที่มีการศึกษานํามาใช
ประโยชนในดานตางๆ อยางกวางขวาง (สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2559) ในสวนของอุตสาหกรรมเกษตร
นํามาใชประโยชนในการปรับสภาพดิน รักษาคุณภาพและอายุผลผลิตทางการเกษตรเพื่อการสงออก ใชบําบัด
คุณภาพน้ํา และดานการเจริญเติบโตในอาหารสัตวบกและสัตวน้ํา ดวยคุณสมบัติของไคโตซาน เปนสารจาก
ธรรมชาติสัตวน้ําสามารถนํามาใชไดทันทีจากขบวนการผลิตในการกําจัดโปรตีนและแรธาตุ โดยไมตองเสีย
พลังงานในการเปลี่ยนจากไคตินเปนไคโตซาน มีความปลอดภัยและเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม ทางดานการประมง
ไดนําสารไคโตซานมาใชในแงของสารเคลือบอาหารและผสมในอาหารสัตวน้ํา โดยเฉพาะกุงขาวที่สงออกมาก
ที่สุดรอยละ 96 ระหวางป 2555-2559 (สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2559) ดวยลักษณะเดนของสายพันธุ
เจริญเติบโตเร็ว เลี้ยงงาย อัตรารอดตายสูงใชระยะเวลาในการเลี้ยงเร็วกวากุงชนิดอื่นๆ มีความทนสูงตอสภาวะ
แวดลอมโดยเฉพาะความเค็มที่เปลี่ ยนแปลง มีผลตอการลดตนทุนการเลี้ยงและการแพรระบาดของโรคกุ ง
เกษตรกรในพื้นที่ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต จึงหันมาเลี้ยงกุงที่ความเค็มต่ํา (สํานักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร, 2560) ความเค็มที่เหมาะสมตอการดํารงชีวิตของกุงชนิดนี้ประมาณ 23 ppt (บุญรัตน และกระสินธุ,
2554) การนํามาเลี้ยงในความเค็มที่ต่ํากวาทําใหกุงประสบปญหาการลอกคราบไมออก โตชา และอัตราแลกเนื้อ
สูง เนื่องจากกุงตองเสียพลังงานเพื่อรักษาสมดุลเกลือแรในรางกายใหเหมาะสมกับสภาพแวดลอม จนเหลือ
พลังงานไมเพียงพอในการลอกคราบเพื่อการเจริญเติบโต ในการเลี้ยงกุงที่ความเค็ม 10 ppt กุงตองใชพลังงาน
จากแหลงโปรตีน เพื่อปรับสมดุลในรางกายเปนอันดับแรกกอน ใชเพื่อการลอกคราบและการเจริญเติบโต (บุญ
รัตน และกระสินธุ, 2554) และเมื่ออยูในความเค็มสูงกวา 23 ppt ตองใชพลังงานเพื่อขับเกลือแรที่มากเกินความ
ตองการออกจากรางกายกอนเชนกัน จากลักษณะการเจริญเติบโตเร็วในขางตนกระบวนการสะสมสารอาหารและ
แรธาตุตองพรอมในการสรางเปลือกและลอกคราบใหสมดุลกัน ซึ่งความเค็มมีผลตอการเปลี่ยนแปลงปริมาณ
สารอินทรียและอนินทรียในรางกายครัสเตเชียน (บุญรัตน และคณะ, 2547)
จากปญหาดังกลาวจึงมีการเสริมไคโตซานใชในอาหารกุงโดยใชเปนทั้งสารเคลือบและวัตถุดิบผสม
อาหาร ซึ่งสารนี้มีคุณสมบัติเชนเดียวกับโครงสรางของเปลือกกุง ประกอบดวยไคติน (Chitin) และโปรตีน
(Pratoomchat et al., 2002) สามารถนําไคโตซานที่เปนอนุพันธของไคตินเปนสารตั้งตนที่กุงนําไปใชในการสราง
เนื้อเยื่อ เปลือกและการลอกคราบ หากไดรับไคโตซานในปริมาณที่เหมาะสม การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ
ทราบผลของการเสริมไคโตซานในอาหารตอการเจริญเติบโต อัตราการรอดตาย การลอกคราบ และการแข็งตัว
ของเลือดกุงขาวแวนนาไม (L. vannamei) วัยรุนที่เลี้ยงความเค็ม 3 ระดับ

อุปกรณและวิธีการ
แผนการทดลอง
วางแผนการทดลอง 2x3 factorial in CRD ประกอบดวยไคโตซานในอาหาร 2 ระดับ (0 และ 0.2%) และ
ความเค็ม 3 ระดับ (10 , 23 และ 36 ppt) เลี้ยงกุงน้ําหนักเริ่มตน 3 กรัม ในถังไฟเบอร 300 ลิตร ความหนาแนน 30 ตัว/
ถัง แตละถังตอเขากับน้ําระบบหมุนเวียนกึ่งปด ใหอาหารสูตรละ 4 ซ้ํา อัตรา 5% ของน้ําหนักตัว วันละ 4 ครั้ง เปน
เวลา 60 วัน
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การเตรียมระบบเลี้ยง
เตรียมระบบน้ําหมุนเวียนกึ่งปด (semi-close recirculation system) ทั้งหมด 3 ชุด แตละชุดแยกกัน
ประกอบดวย ถังตกตะกอน ถังบําบัดชีวภาพ โดยแตละถังมีน้ําไหลผานตลอดเวลาและมีอัตราการไหลของน้ํา 1
ลิตรตอนาที ซึ่งจะเติมน้ําเพิ่มหากน้ําหายไปจากระบบ เลี้ยงกุงในถังไฟเบอร ขนาด 300 ลิตร ปริมาตรน้ํา 200
ลิตร ถังคลุมดวยสแลนสีดํา เพื่อลดแสงลดสิ่งรบกวนจากภายนอกและปองกันกุงกระโดดออกนอกถังอุณหภูมิ
ระหวางการเลี้ยงอยูระหวาง 28-31 องศาเซลเซียส ปริมาณออกซิเจนละลายน้ํามากกวา 6.0 มิลลิกรัมตอลิตร
และแอมโมเนียนอยกวา 0.5 มิลลิกรัมตอลิตร
การเตรียมกุงทดลองและการปรับสภาพกุงทดลอง
รวบรวมกุงทดลองระยะ PL 15 จากฟารมเอกชนปลอดโรค แข็งแรงสมบูรณ ประมาณ 5,000 ตัว
ปรับสภาพแวดลอมในบอพักและอนุบาลดวยอาหารสําเร็จรูป จนกุงมีนา้ํ หนักประมาณ 3 กรัม ปรับความเค็มน้ํา
ที่ใชในการเลี้ยงทั้ง 3 ระดับ 10, 23 และ 36 ppt จะคอยๆปรับความเค็มน้ําจากความเค็ม 23 ppt ขึ้นและลงใหได
ความเค็มที่ตองการครั้งละ 2 ppt/ ชั่วโมง คัดกุง ทดลองที่แข็งแรงมีขนาดใกลเคียงกันลงเลี้ยงในถังไฟเบอร ขนาด 300 ลิตร
จํานวน 30 ตัวตอถัง (0.8 ตัวตอลูกบาศกเมตร) จํานวน 24 ถัง
การเตรียมอาหารทดลอง
อาหารทั้ง 2 สูตร มีสวนประกอบของวัตถุดิบเหมือนกัน ยกเวนระดับของไคโตซานที่ 0 % , 0.2 %
ตามลําดับ กําหนดใหมีสารอาหารในระดับที่ใกลเคียงกันคือ โปรตีนไมต่ํากวา 35 % ไขมันไมต่ํากวา 5 %
ความชื้นไมมากกวา 11 % กากไมมากกวา 3 % มีปลาปนและกากถัว่ เหลืองสกัดน้ํามันเปนแหลงโปรตีนหลัก
และวิเคราะหองคประกอบทางเคมีอยางหยาบของอาหารที่ใชทดลองตามวิธีของ AOAC (2005) (Table 1)
การใหอาหารทดลอง
ใหอาหาร 5% ของน้ําหนักกุงวันละ 4 ครั้ง ในเวลา 06.00 น. 10.00 น. 14.00 น. และ18.00 น.
บันทึกขอมูลการใหอาหาร เพื่อนําไปคํานวณหาอัตราแลกเนื้อ
การเก็บขอมูล
สุมกุง 25% ของจํานวนทั้งหมด 30 ตัว ในแตละซ้ํา ชั่งน้ําหนักและวัดขนาดความยาว ทุกๆ 15 วัน เปน
เวลา 60 วัน เพื่อศึกษาการเจริญเติบโต ไดแก น้ําหนักที่เพิ่มขึ้น (Weight gain; %WG), น้ําหนักเพิ่มตอวัน
(Average diary growth ; ADG), อัตราการเจริญเติบโตจําเพาะดานน้ําหนัก (Specific growth rate on weight;
SGRW), ความแปรปรวนของน้ําหนัก (Standard variance on weight; SVW), อัตราการรอดตาย (Survival rate;
SR), อัตราแลกเนื้อ (Feed conversion ratio; FCR) และการลอกคราบ (Molting frequency; MF)
การศึกษาคุณภาพน้ํา
ตรวจสอบคุณภาพน้ําในถังเลี้ยงกอนเริ่มและระหวางทดลองเก็บน้ําจากถังทดลองเพื่อวิเคราะหคุณภาพ
น้ําทุกสัปดาห โดยวิเคราะห พีเอช (Meter Toledo 320 model) ออกซิเจนที่ละลายน้ําและอุณหภูมิของน้าํ (YSI
model 52) ความเค็ม (Salino- refractometer) แอมโมเนียรวม วิธี Phenol hypochlorite (Grasshoff, 1976)
ไนไตรท (Grasshoff, 1976) และความเปนดางรวม วิธี Tritration (APHA AWWA and WPCF, 1980)
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การวิเคราะหขอมูล
วิเคราะหความแปรปรวนของขอมูลแบบ Two-way Anova และทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยดวยวิธี
Tukey’ s HSD test ที่ระดับความเชือ่ มั่น 95 เปอรเซ็นต โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป
Table 1 Composition of the experimental diets (% dry matter)
Ingredient
Thai tuna fish Meal
Soybean meal
squid meal
Wheat gluten
wheat flour
α-Starch
Tuna oil
Choline chloride 50%
Vitamin premix1
Mineral premix2
Monocalcium phasphate
BHT
Lecithin 60%
Vitamin E 50%
Vitamin C 35%3
Cholesterol
Chitosan
Calcium propionate
Polymethyl carbomide (binder)
Proximate analysis (% as fed)
Moisture
Crude protein
Crude Lipid
Ash
Fiber
NFE

0.2% chitosan
37.00
12.00
3.00
4.00
16.00
17.80
5.61
0.60
1.00
1.00
0.20
0.02
1.00
0.02
0.10
0.20
0.20
0.20
0.05

0% chitosan
37.00
12.00
3.00
4.00
16.00
18.00
5.61
0.60
1.00
1.00
0.20
0.02
1.00
0.02
0.10
0.20
0.00
0.20
0.05

11.13
36.93
8.18
11.72
0.97
31.07

10.90
36.95
8.44
10.00
0.78
32.93

1

Vitamin premix g kg-1: Thiamine – HCI 60, Riboflavin 25 , Pyridoxin – HCI 50, Nicotinic acid 40, Ca – d – Pantothenate 75, Biotin 2 % 1, Folic HF 85 %
10, Inositol 400, Vitamin B12 0.05, Vitamin E50 100, Vitamin K3 50 % 35, Vitamin A 5, Vitamin D3 1.00
2
Mineral premix g kg-1: Ca (H2 PO4)2 H2O 2.5, NaH2 PO4 2H2O 3.75, KH2PO4 2.5, KCl 1.25 3VitaminC : Ca – PO4
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ผลการทดลอง
ผลของการเสริมไคโตซานในอาหารเพื่อเลี้ยงกุงขาวที่ 3 ระดับความเค็มตอการเจริญเติบโต อัตรารอด
ตาย อัตราแลกเนื้อ และการลอกคราบของกุงขาว
1. ผลของการเสริมไคโตซานในอาหาร
กุงที่เลี้ยงดวยอาหารชุดควบคุม (0%) และเสริมไคโตซาน 0.2% มีคา %WG ของกุงที่เลี้ยงดวยอาหาร
ผสมไคโตซาน มีคาสูงกวากุงที่เลี้ยงดวยอาหารควบคุม (p<0.05) และ FCR กุงที่เลี้ยงดวยอาหารผสมไคโตซานมี
คาต่ํากวากุงที่เลี้ยงดวยอาหารควบคุม (p<0.05) โดยไมมีผลความแตกตางในคา ADG, SGRW, SVW, SR และ
MF (p>0.05)
2. ผลของความเค็ม
กุงที่เลี้ยงความเค็ม 36 ppt พบวามีคา %WG, ADG และ SGRW สูงกวากุงที่เลี้ยงความเค็ม 23 ppt และ 10
ppt (p<0.05) กุงเลี้ยงที่ความเค็ม 36 และ 23 ppt มีคา SR สูงกวาและ FCR ต่ํากวากุงที่เลี้ยงในน้ําความเค็ม 10 ppt
(p<0.05) ขณะที่กุงเลี้ยงในความเค็มทั้ง 3 ระดับ มีคา SVWและ MF ไมแตกตางกัน (p>0.05)
3. อิทธิพลรวมของการเสริมไคโตซานและระดับความเค็ม
ผลการศึกษาไมพบอิทธิพลรวมของการเสริมไคโตซานและระดับความเค็มตอคา %WG , ADG, SGRW,
SVW, SR, FCR และ MF (p>0.05)
Table 2 Effects of dietary chitosan supplementation in feed and salinity on growth, survival rate and molting
of L. vannamei

Chitosan

0%

SR
ADGw
MF
SVW
FCR
SGRW
WG
(%)
(% / day)
(%)
(%)
(g/day)
(%/day)
b
a
199.20±18.81 1.86±0.09 10.63±2.25 71.67±18.66 0.1±0.00 1.88±0.62 1.63±0.48

0.2%

210.14±12.38a 1.86±0.08 10.74±3.41 71.94±20.07 0.10±0.00 1.67±0.51b 1.65±0.44

10 ppt 196.33±13.46b
Salinity 23 ppt 203.36±14.37b
36 ppt 214.31±18.00a
Chitosan S 10 ppt 188.54±11.94
0% S 23 ppt 193.44±9.96
S 36 ppt 223.75±22.37
Chitosan S 10 ppt 204.12±10.88
0.2% S 23 ppt 213.26±11.00
S36 ppt 213.02±15.83
P value two-way ANOVA
Chitosan
0.078
0.065
Salinity
SalinityxChitosan
0.277

1.81±0.07b
1.84±0.05b
1.94±0.07a
1.81±0.06
1.83±0.05
1.95±0.09
1.81±0.09
1.85±0.06
1.92±0.06

11.03±3.41
9.61±2.24
11.41±2.76
11.06±2.66
10.17± 2.70
10.67±1.93
11.02± 4.49
9.07± 1.90
12.16±3.55

47.92±6.40b
87.5±7.50a
80.00±8.54a
48.33±8.39b
83.33±8.61a
83.33±6.67a
47.5±5.00b
91.67±3.34a
76.67±9.81a

0.10±0.00b
0.10±0.00b
0.11±0.00a
0.10± 0.01
0.11± 0.00
0.12± 0.01
0.10± 0.01
0.11± 0.01
0.12± 0.01

2.50±0.28a
1.38±0.25b
1.45±0.13b
2.65±0.24a
1.54±0.27b
1.42±0.18b
2.31±0.23a
1.21±0.04b
1.47±0.01b

1.84±0.48
1.53±0.50
1.56±0.35
1.95± 0.52
1.43± 0.46
1.54±0.41
1.74± 0.50
1.64± 0.59
1.60 ±0.35

0.972
0.007
0.789

0.928
0.469
0.695

0.927
0.000
0.147

0.581
0.005
0.924

0.015
0.000
0.082

0.916
0.382
0.685

Note: Value in the same column followed by different letters were significantly different (P<0.05)
WG (%)= Weight gain, ADG (g/day)= Average diary growth, SGRW (%/day)= Specific growth rate on weight, SVW (%)= Standard
variance on weight, SR (%)= Survival rate, FCR= Feed conversion ratio and MF (%/day)= Molting frequency
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Table 3 Comparison of water quality parameters in reared tanks

Water quality

Salinity
10 ppt

23 ppt

36 ppt

4.11-4.45

4.65-5.24

4.58-5.16

Alkalinity (mg/l)

85-117

107-130

120-136

Total ammonia (mg/l)

0.5-0.8

0.5-0.6

0.5-0.6

Nitrite (mg/l)

0.02-0.8

0.02-0.3

0.02-0.5

pH

7.5-7.61

7.69-8.23

8.47-8.81

28-31

28-31

28-31

Dissolved Oxygen (mg/l)

๐

Temperature ( C)

4. ผลคุณภาพน้ํา
เนื่องจากกุงที่เลี้ยงเปนระยะกอนวัยรุนตองใชอาหารโปรตีนสูง และเลี้ยงในระบบน้ํากึ่งหมุนเวียน ทําให
การขับถายของเสียมีปริมาณแอมโมเนียมาก เปลี่ยนเปนแอมโมเนียที่มีพิษตอกุงเกิดการสะสมในเลือดและ
เนื้อเยื่อ ประกอบกับเลี้ยงที่ความเค็มนอยก็จะมีปริมาณคลอไรดในน้ํานอย สงผลตอเนื่องถึงความเปนพิษของไน
ไตรทคอนขางสูง ทําใหกุงเลี้ยงที่ความเค็ม 10 ppt มีการเจริญเติบโตและอัตราแลกเนื้อไมดีเทากับที่ความเค็ม 23
และ 36 ppt เนื่องจากปริมาณอัลคาไลนนิตี้ในน้ําเลี้ยงกุงที่ความเค็ม 10 ppt ต่ํากวากุง ที่เลี้ยงความเค็มที่สูงกวา
ตองแกไขดวยการเปลี่ยนถายน้ําบางสวนและลดปริมาณอาหารลง

วิจารณผลการทดลอง
ผลการทดลองพบวาความเค็ม 23 ppt เหมาะสมสําหรับการเลี้ยงกุงขาวที่สุด ในแงการเจริญเติบโต
อัตรารอดตายและอัตราแลกเนื้อ ทั้งนี้อาจตอเนื่องจากความเค็ม 23 ppt เปนความเค็มที่รางกายกุงขาวมีความ
สมดุลของน้ําและแรธาตุระหวางรางกายกับสิ่งแวดลอมหรือเรียกวา Iso-osmotic point (IOP) (บุญรัตน และกระ
สินธุ, 2554) ขณะที่ความเค็มที่สูงหรือต่ํากวา 23 ppt ทําใหกุงตองสูญเสียพลังงานและสารอาหารในการรักษา
สมดุลของและแรธาตุ ซึ่งสงผลใหมีอัตราการเจริญเติบโตและอัตรารอดตายต่ําลงและมีอัตราแลกเนื้อสูงขึ้น โดย
การเลี้ยงกุงในน้ําที่มีความเค็มต่ํากวาจุด IOP นาจะมีผลกระทบตอการเจริญเติบโต อัตรารอดตายและอัตราแลก
เนื้อมากกวาการเลี้ยงความเค็มสูงกวาจุด IOP ซึ่งการทดลองนี้พบวาการเลี้ยงกุงความเค็ม 10 ppt ทําใหกุงขาว
มีอัตราเจริญเติบโตและอัตรารอดตายต่ํากวาและมีอัตราแลกเนื้อสูงกวากุงที่เลี้ยงความเค็ม 36 ppt โดย
สอดคลองกับการศึกษาของ Maicá et al. (2014) พบวากุงขาวระยะวัยรุนที่เลี้ยงความเค็ม 16 และ 4 ppt มี
อัตราการเจริญเติบโตและอัตรารอดตายต่ํากวาและมีอัตราแลกเนื้อสูงกวากุงที่เลี้ยงในน้ําที่มีความเค็ม 32 ppt
รวมทั้งการเลี้ยงกุงขาวระยะวัยรุนที่ความเค็ม 9, 18 และ 36 ppt (Decamp et al., 2003)
อัตรารอดตายต่ําของกุงที่เลี้ยงความเค็มต่ําอาจเกิดจากภาวะความเค็มต่ําไปกระตุนการสรางฮอรโมน
ลอกคราบทําใหเกิดการลอกคราบเร็วขึ้น แมยังไมมีการศึกษาความสัมพันธระหวางความเค็มกับฮอรโมนลอก
คราบ แตการศึกษาที่ผานมาพบวาความเค็มที่ลดต่ําลงทําใหกุงมีความถี่การลอกคราบมากขึ้น เชน ในกุงคุรุมา
(Chen and Bian, 1994) กุงขาวจีนระยะวัยรุน (L. chinensis) (Mu et al., 2005) และกุงขาวระยะวัยรุน (Su et
al., 2010) ซึ่งใหผลในแนวทางเดียวกันคือกุงขาวที่เลี้ยงความเค็ม 10 ppt ของการทดลองนี้ที่ลอกคราบสูงกวากุง
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ที่เลี้ยงความเค็ม 23 และ 36 ppt ซึ่งความถี่ในการลอกคราบที่มากขึ้นทําใหโอกาสที่กุงหลังการลอกคราบและ
เปลือกยังไมแข็งตัวถูกกินโดยกุงที่ไมลอกคราบสงผลใหอัตรารอดตายลดต่ําลง
แมวาการเสริมไคโตซาน 0.2% ในอาหารกุงขาวระยะวัยรุนไมมีผลตอการเจริญเติบโต อัตราการรอดตาย
และความถี่การลอกคราบ แตทําใหกุงมีอัตราแลกเนื้อดีขึ้น การทดลองนี้พบวาการไมเสริมไคโตซานในอาหารมี
ผลใหกุงมีอัตราการเจริญเติบโต และความถี่การลอกคราบไมแตกตางจากกุงที่เลี้ยงดวยอาหารที่เสริมไคโตซาน
0.2% แสดงใหเห็นวากุงขาวระยะวัยรุนสามารถยอยไคโตซานจากวัตถุดิบอื่นๆเพียงพอตอการเจริญเติบโต แต
การเสริมไคโตซาน 0.2% ทําใหกุงมีอัตราแลกเนื้อดีกวาเปนไปไดวาการเสริมไคโตซานอาจทําใหอาหารมีความคง
ตัวมากขึ้นกุงจึงสามารถกินและใชประโยชนอาหารไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้นเมื่อเทียบกับอาหารที่ไมเสริมไค
โตซานที่ละลายน้ําไดเร็วกวา ขณะที่การเลี้ยงกุงขาวระยะโพสลาวาในบอดินเปนระยะเวลา 100 วัน พบวาการ
เสริมไคโตซาน 0.02 และ 0.04% ทําใหกุงมีอัตราการเจริญเติบโต อัตราแลกเนื้อและตนทุนการผลิตกุงดีกวาการ
ไมเสริม (วัชระอําพล , 2556) ผลการทดลองดังกลาวนี้เกี่ยวของกับกระบวนการสังเคราะหไคโตซานของกุงเพื่อ
นํ า ไปใช ป ระโยชน ต อ การเจริ ญ เติ บ โตได อ ย างรวดเร็ ว จากการเปลี่ ยนแปลงความถี่ ใ นการลอกคราบ, เพิ่ ม
ประสิทธิภาพการยอยและการดูดซึมสารอาหารจากการเสริมระดับไคโตซานที่เหมาะสม (Attasart et al., 2005;
Wang & Chen 2005; Niu et al., 2011) เชนเดียวกับการทดลองของ ปยะบุตร และคณะ (2544) ที่พบวากุง
กุลาดําที่เลี้ยงในบอดินและใหอาหารที่เสริมไคโตซาน 0.04% มีอัตราการเจริญเติบโต อัตราแลกเนื้อและตนทุน
การผลิตกุงดีกวากุงที่เลี้ยงดวยอาหารที่ไมเสริมไคโตซาน
สรุป
การเสริมไคโตซาน 0.2 % ในอาหารกุงขาวระยะวัยรุน มีผลตอ %WG และ FCR ที่ดีกวากุงที่เลี้ยงดวย
อาหารควบคุม แตไมมีผลตอคา ADG, SGRw , SVW, SR และ MF ขณะที่ผลของความเค็ม ที่ความเค็ม 36 ppt ทํา
ใหกุงมีคา %WG, ADG และ SGRw สูงกวาความเค็ม 23 ppt และ 10 ppt โดยที่ความเค็ม 36 และ 23 ppt มี SR ที่
สูงกวาความเค็ม 10 ppt และ FCR ที่ต่ํากวาความเค็ม 10 ppt แตทั้ง 2 ระดับมีคาดังกลาวไมตางกัน และไมพบ
อิทธิพลรวมของการเสริมไคโตซานและความเค็มในการเลี้ยงกุงครั้งนี้
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ความสาเร็จของการรวมกลุ่มและการสร้ างเครือข่ ายของศูนย์ เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการ
ผลิตสินค้ าเกษตร ตาบลหินมูล อาเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม
Achievement of Group Formation and Cluster Building of Agricultural Learning Center,
Hinmoon Subdistrict, Bang len District, Nakhon Pathom Province
นิลุบล สุขภาพ1*
Nilubon Sukapap1*

บทคัดย่ อ
วัตถุประสงค์ในการวิจัยครั ง้ นีเ้ พื่อศึกษาความสาเร็ จของการรวมกลุ่มและการสร้ างเครื อข่ายของศูนย์
เรี ยนรู้ การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้ าเกษตร ตาบลหินมูล อาเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม การศึกษาครัง้ นี ้
เป็ นการศึกษาเชิงคุณภาพ ผลการศึกษา พบว่าปั จจัยที่ทาให้ ศนู ย์การเรี ยนรู้ การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้ า
เกษตร ตาบลหินมูล อาเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม ประสบความสาเร็ จมี 4 ด้ าน ได้ แก่ 1) ด้ านผู้นา เป็ นผู้ที่มี
ประสบการณ์ ในการบริ หารจัดการกลุ่ม มีองค์ความรู้ และเป็ นผู้ที่ประสบความสาเร็ จในการทาการเกษตร เป็ นที่
ยอมรับนับถือของคนในชุมชน เป็ นผู้ที่เสียสละการทางานส่วนตัวมาทางานส่วนรวม มีการทางานร่ วมกันเป็ นทีม
ทางานโปร่ งใสตรวจสอบได้ 2) ด้ านบริ หารจัดการ มีการวิเคราะห์ ถึงปั ญหาและศักยภาพของชุมชน และจัดทา
แนวทางการพัฒนาให้ สอดคล้ องกับปั ญหาที่เกิดขึ ้น มีการกาหนดให้ ประชุมร่ วมกับสมาชิกอย่างน้ อยเดือนละ 1
ครัง้ มีการกาหนดโครงสร้ างองค์กรที่ประกอบไปด้ วยผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ มีการกาหนดบทบาทและหน้ าที่
อย่างชัดเจน สมาชิกมีส่วนร่ วมในการบริ หารจัดการ และให้ ความร่ วมมือ ในการทางานเป็ นอย่างดี 3) ด้ านองค์
ความรู้ มีฐานการเรี ยนรู้ และแปลงสาธิตซึง่ เป็ นแหล่งองค์ความรู้ ที่เกิดจากการวิเคราะห์ศกั ยภาพของชุมชน และ
สอดคล้ องกับบริ บทของชุมชน 4) ด้ านความร่ วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ได้ รับความร่ วมมือจากหน่วยงานต่างๆ
ให้ การสนับสนุนทังในเรื
้ ่ องของงบประมาณ การบริ หารจัดการ ด้ านวิชาการ และงานวิจยั

ABSTRACT
The objectives of this research were to study achievement of group formation and cluster
building of Agricultural Learning Center, Hinmoon Subdistrict, Bang len District, Nakhon Pathom
Province. The result revealed that there were 4 aspects for success: 1) Experiences and knowledge of
the leader for management: success in agriculture, recognized by the people in the community,
sacrifice for communal and work transparency. 2) Management: analysis of the problems and potential
of the community and develop a consistent approach to the problems, meetings with members at least
once a month, design the organization structure consisting of people with knowledge and ability,
participated in management and cooperated to work of members. 3) Knowledge: there were learning
base and a demonstration plot, which is the source of knowledge generated by analyzing the potential
and context of the community. 4) Cooperation agencies: to support in terms of budget, management,
academic and research.
Key Words: achievement, group formation, cluster building, Agricultural Learning Center, ALC
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คานา
ศูนย์ เรี ยนรู้ การเพิ่ มประสิทธิ ภาพการผลิตสินค้ าเกษตร (ศพก.) จัดตังขึ
้ น้ ตามนโยบายของคณะรั กษา
ความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่ต้องการให้ มีศูนย์ เรี ยนรู้ ด้านการเกษตรในระดับชุมชนที่ทาหน้ าที่ช่วยแก้ ไขปั ญหา
ให้ กับ ชุ ม ชน สร้ างความรู้ ความเข้ าใจกับ เกษตรกรในพื น้ ที่ ให้ ไ ด้ เ รี ย นรู้ จากผู้ร่ ว มอาชี พ เดีย วกัน ที่ ป ระสบ
ความส าเร็ จ ช่วยเหลื อ และเรี ยนรู้ ร่ วมกัน เพื่ อสร้ างความเข้ มแข็ งให้ กับเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร และชุมชน
ดาเนินการในพืน้ ที่ อาเภอละ 1 ศูนย์ รวม 882 ศูนย์ ทัว้ ประเทศ โดยมอบให้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็ น
ผู้ดาเนินการขับเคลื่อนศูนย์เรี ยนรู้ การเพิ่มป ระสิทธิภาพการผลิตสินค้ าเกษตร และกาหนดเป็ นนโยบายที่สาคัญ
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ ใ ห้ ทุ ก หน่ ว ยงานเข้ ามาร่ ว มบู ร ณาการการท างาน โดยมี ก ารแต่ ง ตั ง้
คณะกรรมการ/คณะทางานในระดับกระทรวงและคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ แบบเบ็ดเสร็ จ (Single Command) เพื่อเป็ นกลไกในการขับเคลื่อนและบูรณาการในระดับพื ้นที่
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมส่งเสริ มการเกษตรทาหน้ าที่ขบั เคลื่อนนโยบาย ในการจัดตังศู
้ นย์
เรี ยนรู้ การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้ าเกษตร (ศพก.) ขึ ้น เพื่อให้ เป็ นแหล่งเรี ยนรู้ ด้านการเกษตรของชุมชน
ที่เกิดจากปั ญหาของชุมชนและสามารถตอบสนองความต้ องการด้ านการเกษตรของชุมชนได้ และเป็ นเครื่ องมือ
ในการส่งเสริ มการเกษตร โดยเน้ นการเรี ยนรู้ จากเกษตรกรต้ นแบบที่ประสบความสาเร็ จในการเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตสินค้ าเกษตรในประเด็นการเพิ่มผลผลิตการลดต้ นทุนการผลิต การพัฒนาคุณภาพ และการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมการผลิต ตลอดจนยึดหลักปรั ชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยใช้ กระบวนการเรี ยนรู้ แบบมีส่วนร่ วม
อย่างต่อเนื่องตลอดฤดูกาลผลิต เกษตรกรมีการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ กบั เกษตรกรต้ นแบบ ในลักษณะของเกษตรกร
สอนเกษตรกร เพื่อให้ เกษตรกรที่มาเรี ยนรู้ เกิดความรู้ ความเข้ าใจ และเกิดจิตสานึกในการเพิ่มประสิทธิภาพการ
ผลิตสินค้ าเกษตร ที่มีการใช้ ปัจจัยการผลิตได้ อย่างเหมาะสมและนาองค์ความรู้ ที่ได้ รับจาก ศพก. ไปประยุกต์ใช้
เพื่อลดต้ นทุนการผลิต เพิ่มปริ มาณ และคุณภาพของผลผลิตผลิตสิ นค้ าที่คานึงถึงสภาพแวดล้ อม และมีระบบ
การผลิตที่พึ่งพาตนเองได้ อย่างยัง่ ยืน รวมทังยั
้ งเป็ นจุดที่ให้ บริ การข้ อมูลข่าวสารและบริ การด้ านการเกษตรต่างๆ
กับเกษตรกร อีกทังยั
้ งใช้ เป็ นจุดนัดพบในการพบปะพูดคุยของเจ้ าหน้ าที่กบั เกษตรกร และเกษตรกรกับเกษตรกร
ด้ วยกันเอง (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2559)
ศูนย์ เรี ยนรู้ การเพิ่มประสิทธิ ภาพการผลิตสินค้ าเกษตร ตาบลหินมูล อาเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม
จัดตังขึ
้ ้นเมื่อปี พ.ศ. 2557 โดยกรมส่งเสริ มการเกษตร ภายใต้ การดาเนินงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่มี
นโยบายจัดตังศู
้ นย์ เรี ยนรู้ การเพิ่มประสิทธิ ภาพการผลิตสินค้ าเกษตร (ศพก.) ขึน้ เพื่อใช้ เป็ นแหล่งเรี ยนรู้ ด้ าน
การเกษตรของชุมชน และพิจารณาแล้ วว่าพื ้นที่นีม้ ีความเข้ มแข็งจึงคัดเลือกเป็ น ศพก. เริ่ มต้ นมีสมาชิก จานวน
30 ราย มีพืน้ ที่การปลูกข้ าวจานวน 2,000 ไร่ โดยสมาชิกได้ ดาเนินการวิเคราะห์ คน พืน้ ที่ สินค้ า เพื่ อวางแผน
พัฒนาการเกษตรของเกษตรกรในพื ้นที่ ซงึ่ เป็ นพื ้นที่ที่เหมาะสมกับการปลูกข้ าว เพื่อจาหน่ายเมล็ดพันธุ์ และเพื่อ
การบริ โภค พบว่าปั ญหาการผลิตข้ าวของเกษตรกรในพื ้นที่นี ้ คือ ต้ นทุนการผลิตสูง จึงวางแนวทางการพัฒนาเพื่อ
ลดต้ นทุนการผลิตข้ าว ดังนัน้ ศูนย์การเรี ยนรู้ การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้ าเกษตร ตาบลหินมูล อาเภอบาง
เลน จังหวัดนครปฐม จึงมีการจัดทาแปลงเรี ยนรู้ จัดฝึ กอบรมหลักสูตรการเรี ยนรู้ และฐานการเรี ยนรู้ เพื่อให้
สมาชิกและผู้ที่สนใจเข้ ามาเรี ยนรู้ เพื่อแก้ ไขปั ญหาที่ได้ วิเคราะห์ไปข้ างต้ นแล้ วนัน้ (กรมส่งเสริ มการเกษตร, 2560)
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งานวิจัยนีจ้ ึงมุ่งศึกษาความสาเร็ จของการรวมกลุ่มและการสร้ างเครื อข่ายของศูนย์ การเรี ยนรู้ การเพิ่ม
ประสิท ธิ ภ าพการผลิ ตสิ นค้ าเกษตร ตาบลหิ น มูล อาเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม ซึ่งเป็ น ศพก. ที่ ส ามารถ
ดาเนินงานได้ บรรลุวตั ถุประสงค์ และเป้าหมายในการจัดตัง้ ซึ่งผลของการวิจยั ครั ง้ นีจ้ ะเป็ นข้ อมูลสาหรับ ศพก.
แห่งอื่นๆ หรื อศูนย์เครื อข่าย ให้ สามารถนาผลการศึกษาความสาเร็ จของการดาเนินงานมาประยุกต์ใช้ ในศูนย์ของ
ตนเองให้ เกิดการพัฒนาที่ยงั่ ยืนได้ ตอ่ ไป

วิธีการดาเนินงานวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากรและกลุ่ม ตัว อย่ า งที่ จ ะท าการศึก ษาประกอบด้ ว ย คณะกรรมการ จ านวน 5 คน ที ม ชุ ด
ปฏิบตั ิการตรวจวิเคราะห์และให้ คาแนะนา จานวน 4 คน และสมาชิกศูนย์เรี ยนรู้ การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
สินค้ าเกษตร ตาบลหินมูล อาเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม จานวน 20 คน รวมทังเจ้
้ าหน้ าที่ที่เกี่ยวข้ อง จานวน 1
คน โดยใช้ วิธีสมุ่ แบบเฉพาะเจาะจง รวมจานวน 30 คน
เครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้ อมูล
การวิจัยครั ง้ นี เ้ ป็ นการวิจัยเชิงคุณภาพที่ใช้ การวิจัยแบบมีส่วนร่ วม (Participatory Action Research)
โดยใช้ เทคนิคการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) และการสัมภาษณ์ เชิงลึก (In-depth interview) ใน
การรวบรวมข้ อมูลประเด็นต่างๆ โดยบันทึกในแบบบันทึกสนทนากลุม่ และแบบสัมภาษณ์เชิงลึก เพื่อบันทึกข้ อมูล
เกี่ยวกับความสาเร็ จของรวมกลุ่มและการสร้ างเครื อข่ายของศูนย์ เรี ยนรู้ การเพิ่มประสิทธิ ภาพการผลิตสินค้ า
เกษตร ตาบลหินมูล อาเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
กาวิจยั ครัง้ นี ้ใช้ ระยะเวลาในการศึกษา ระหว่างเดือนมกราคม – เมษายน 2560 ซึง่ มีรายละเอียดในการ
เก็บรวบรวมข้ อมูล ดังนี ้
1. การศึกษาข้ อมูลทุติยภูมิ โดยผู้วิจยั ได้ ศึกษาเอกสารเกี่ยวกับ นโยบายการจัดตังศู
้ นย์ เรี ยนรู้ การเพิ่ม
ประสิทธิ ภาพการผลิตสินค้ าเกษตร คู่มือการดาเนินงานของศูนย์ เรี ยนรู้ การเพิ่มประสิทธิ ภาพการผลิตสินค้ า
เกษตร และการดาเนินงานของศูนย์เรี ยนรู้ การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้ าเกษตร จากแหล่งข้ อมูลต่างๆ เพื่อ
นามาเป็ นข้ อมูลเบื ้องต้ นในการวิจยั
2. การศึกษาภาคสนาม
2.1 ทบทวนข้ อมูลทุติยภูมิที่ได้ ศึกษามาแล้ วเบือ้ งต้ น และรวบรวมข้ อมูล ของศูนย์ ฯ เพิ่ มเติม
ได้ แก่ กระบวนการดาเนินงาน ผลที่เกิดขึน้ จากการเป็ น ศพก. ความสาเร็ จของรวมกลุ่มและการสร้ างเครื อข่าย
ปั ญหาและอุปสรรคในการดาเนินงาน ร่ วมกับคณะกรรมการ จานวน 5 คน ทีมชุดปฏิบตั ิการตรวจวิเคราะห์และ
ให้ คาแนะนา จานวน 4 คน และสมาชิ ก ศูนย์ เรี ยนรู้ การเพิ่มประสิทธิ ภาพการผลิตสินค้ าเกษตร ตาบลหิ นมูล
อาเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม ด้ วยเทคนิคการสนทนากลุม่ (Focus Group Discussion) จานวน 20 คน
2.2 การสัมภาษณ์ เชิงลึก (In-depth interview) ประธาน และคณะกรรมการของศูนย์ เรี ยนรู้
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้ าเกษตร ตาบลหินมูล อาเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม ในประเด็นต่างๆ ได้ แก่
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ประวัติความเป็ นมาของศูนย์ฯ การบริ หารจัดการศูนย์ฯ ผลที่เกิดขึ ้นจากการเป็ น ศพก. การสร้ างเครื อข่ายความ
ร่ วมมือ การดาเนินงานในอนาคตของ ศพก. และความสาเร็ จของการรวมกลุม่ และสร้ างเครื อข่าย
การวิเคราะห์ ข้อมูล
ใช้ ก ารวิ เคราะห์ ข้ อ มูล เชิ งคุณ ภาพ (Qualitative Analysis) โดยวิ เคราะห์ เนื อ้ หา สรุ ป ประเด็ น และ
นาเสนอแบบบรรยายความ เพื่อให้ เห็นถึงความสาเร็ จของรวมกลุม่ และการสร้ างเครื อข่ายของศูนย์เรี ยนรู้ การเพิ่ม
ประสิทธิ ภาพการผลิตสินค้ าเกษตร ตาบลหินมูล อาเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม ว่ามีปัจจัยใดบ้ างที่ ส่งผลให้
ศูนย์ เรี ยนรู้ การเพิ่มประสิทธิ ภาพการผลิตสินค้ าเกษตร ตาบลหินมูล อาเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม ประสบ
ความสาเร็ จในการดาเนินงาน

ผลการวิจัยและการอภิปรายผล
ประวัตคิ วามเป็ นมาของศูนย์ ฯ
แต่เดิม นายไพรัช เส็งเจริ ญ ได้ ดารงตาแหน่งเป็ นประธานศูนย์ ข้าวชุมชนบ้ านบัวล้ มช้ าง ตาบลหินมูล
อาเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม ซึง่ เป็ นแหล่งที่ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว และเป็ นแหล่งเรี ยนรู้ ในเรื่ องของการลดต้ นทุน
การผลิต ต่อมาเจ้ าหน้ าที่จากสานักงานเกษตรอาเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม ได้ เห็นว่าทางศูนย์ข้าวชุมชนบ้ าน
บัวล้ มช้ าง ดาเนินงานมีประสิทธิภาพ และเห็นผลการดาเนินงานที่ชัดเจนเป็ นที่ประจักษ์ ในปี พ.ศ. 2557 จึงได้
จัดตังศู
้ นย์เรี ยนรู้ การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้ าเกษตร ตาบลหินมูล อาเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม ตาม
นโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีกรมส่งเสริ มการเกษตรเป็ นผู้ดาเนินการขับเคลื่อน โดยแต่งตังให้
้ นาย
ไพรัช เส็งเจริ ญ ซึง่ เป็ นเกษตรกรต้ นแบบที่ เป็ นผู้ประสบความสาเจ็จในการทาการเกษตร มีความรู้ และทักษะการ
ถ่ายทอด ดารงตาแหน่ง เป็ นประธานศูนย์ ฯ เริ่ มต้ นมีสมาชิ ก จานวน 30 ราย ปั จจุบัน มีสมาชิ ก 50 ราย ซึ่ง มี
วัตถุประสงค์ ในการจัดตัง้ เพื่ อเป็ นแหล่งเรี ยนรู้ ในกับสมาชิ กและเกษตรกรในชุมชนที่ สนใจมาเรี ยนรู้ เป็ นจุด
ประสานงานระหว่างสมาชิกหรื อเกษตรกรในชุมชนกับหน่วยงานภาครัฐสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการ
แก้ ไขปั ญหาที่เกี่ยวข้ องและให้ ความรู้ ทางด้ านวิชาการ
ศูนย์ เรี ยนรู้ การเพิ่มประสิทธิ ภาพการผลิตสินค้ าเกษตร ตาบลหินมูล อาเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม
เน้ นการให้ ความรู้ ในเรื่ องของการลดต้ นทุนการผลิต โดยแบ่งฐานการเรี ยนรู้ ออกเป็ น 5 ฐาน ได้ แก่ 1) การวิเคราะห์
ดิน 2) การผลิตปุ๋ ยหมักและน ้าหมัก 3) การกาจัดโรคและแมลง 4) เศรษฐกิจพอเพียง และ 5) การเพิ่มมูลค่าสินค้ า
เกษตร ปั จจุบนั มีสมาชิก จานวน 50 ราย และยังมีการถ่ายทอดความรู้ อย่างต่อเนื่อง
การบริหารจัดการของศูนย์ ฯ มีรายละเอียดดังนี ้
1. เมื่อมีการจัดตังศู
้ นย์ฯ แล้ วได้ มีการคัดเลือกคณะกรรมการบริ หารที่เหมาะสมกับความสามารถแต่ละ
บุคคล เป็ นผู้มีประสบการณ์ ในการบริ หารกลุ่มมาก่อน รวมทังมี
้ การกาหนดโครงสร้ างองค์กรและบทบาทหน้ าที่
ของคณะกรรมการแต่ละตาแหน่งที่ชัดเจน นอกจากนีย้ ังมีการกาหนดกฎระเบียบของการดาเนินงานที่ชัดเจน
และชี ้แจงให้ สมาชิกรับทราบ อย่างสม่าเสมอ
2. ในการดาเนิ น งานของศูน ย์ ฯ จะมีก ารนัดหมายการประชุม อย่ างน้ อยเดือนละ 1 ครั ง้ เพื่ อชี แ้ จง
รายละเอียดกิจกรรมต่างๆ ของศูนย์ ฯ หากสมาชิกมีปัญหาจาเป็ นเร่ งด่วนก็สามารถนัดหมายประชุมเพิ่มเติม ได้
ตามวาระเร่ งด่วน โดยใช้ วิธีการจัดทาหนังสือเชิญประชุมอย่างเป็ นทางการ การประชาสัมพันธ์ ผ่านหอกระจาย
ข่าว และการบอกต่อกันระหว่างสมาชิกในชุมชน
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3. คณะกรรมการ ที มชุดปฏิ บัติก ารตรวจวิ เคราะห์ แ ละให้ คาแนะน า และสมาชิ ก ศูน ย์ ฯ จะร่ วมกัน
วิเคราะห์ ศกั ยภาพของพืน้ ที่ ซึ่งพบว่าในพืน้ ที่ประสบปั ญหาต้ นทุนการผลิตทางการเกษตรสูง เช่น เมื่อโรคและ
แมลงศัตรู พืชระบาดทาให้ ต้องใช้ สารเคมีกาจัดศัตรู พืชเป็ นจานวนมาก ปุ๋ ยเคมีมีราคาสูง ค่าแรงงานสูง เป็ นต้ น
จากปั ญหาดังกล่าวจึงได้ ร่วมกันกาหนดแนวทางการพัฒ นา ได้ แก่ การลดต้ นทุนการผลิตข้ าว การผลิ ตข้ าว
คุณภาพ การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว และการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ข้าว
4. สร้ างแหล่งเรี ยนรู้ โดยนายไพรัช เส็งเจริ ญ ประธานศูนย์ ได้ แบ่งพื ้นที่ของตนเองจัดตังฐานการเรี
้
ยนรู้
เพื่อแก้ ปัญหาจากการวิเคราะห์พื ้นที่ และถ่ายทอดองค์ความรู้ ให้ แก่สมาชิกและเกษตรกรที่สนใจเข้ ามาเรี ยนรู้ โดย
การจัดทาฐานเรี ยนรู้ จานวน 5 ฐาน ได้ แก่ 1) การวิเคราะห์ดิน 2) การผลิตปุ๋ ยหมักและน ้าหมัก 3) การกาจัดโรค
และแมลง 4) เศรษฐกิจพอเพียง และ 5) การเพิ่มมูลค่าสินค้ าเกษตร นอกจากนี ้ยังได้ กาหนดหลักสูตรการเรี ยนรู้ ที่
สอดคล้ องกับองค์ความรู้ ที่ศนู ย์ฯ เชี่ยวชาญ เช่น หลักสูตรการวิเคราะห์ดิน หลักสูตรเศรษฐกิจพอเพียง เป็ นต้ น
5. คณะกรรมการศูนย์ ฯ มีก ารท างานร่ วมกับ หนาวยงานต่างๆ โดยเฉพาะกรมต่างๆ ภายใต้ สัง กัด
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เช่น กรมส่งเสริ มการเกษตร กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมประมง กรมปศุสตั ว์ กรม
ชลประทาน เป็ นต้ น นอกจากนี ้ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร ยังเข้ ามามีร่วมร่ วมในการเป็ น
แหล่งเงินกู้ดอกเบี ้ยต่าอีกด้ วย
6. การดาเนินงานของศูนย์ฯ ซึง่ เป็ นศูนย์ต้นแบบ ได้ มีการสร้ างศูนย์เครื อข่ายเพื่อขยายองค์ความรู้ และ
สร้ างเครื อข่ายให้ มีความเข้ มแข็ง ปั จจุบนั มีศนู ย์เครื อข่าย จานวน 10 ศูนย์ ซึง่ เป็ นศูนย์เครื อข่ายที่ตงอยู
ั ้ ่ในชุมชนที่
ประสบปั ญหาและมีบริ บทของพื ้นที่คล้ ายคลึงกับศูนย์ต้นแบบ
ผลที่เกิดขึน้ จากการเป็ น ศพก.
- จากการที่คณะกรรมการศูนย์ฯ เข้ าไปติดตามการนาความรู้ ไปใช้ ประโยชน์ พบว่า สมาชิกและเกษตกร
ในชุมชนมีความรู้ เพิ่มมากขึ ้นหลังจากที่เข้ าไปเรี ยนรู้ ในศูนย์ฯ ตามฐานการเรี ยนรู้ และหลักสูตรที่กาหนดไว้
- เมื่อ สมาชิ กและเกษตรกรในชุมชนประสบปั ญ หาทางด้ านการเกษตรจะได้ รั บการช่ว ยเหลื ออย่าง
ทันท่วงที และแก้ ไขได้ ตรงตามปั ญหาที่เกิดขึ ้น เช่น ปั ญหาโรคและแมลงศัตรู พืชระบาด
- เกิดการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ ประสบการณ์ การทาการเกษตรร่ วมกันระหว่างเกษตรกรด้ วยกัน และระหว่าง
เกษตรกรกับวิทยากร เช่น การกาจัดโรคและแมลงศัตรู พืช การลดต้ นทุนการผลิต
- เป็ นแหล่งเรี ยนรู้ ทางวิชาการซึง่ เกษตรกรและผู้ที่สนใจสามารถเข้ ามาเรี ยนรู้ ได้ ตลอดเวลา
- มีหน่วยงานหลากหลายหน่วยงานให้ ความสนใจในการดาเนินกิจกรรมต่างๆ ร่ วมกับศูนย์ ฯ เช่น การ
ส่งเสริ มกิจกรรมทางการเกษตร การวิจยั เป็ นต้ น
- เป็ นศูนย์ กลางในการประสานงานระหว่างเกษตรกรกับหน่วยงานภาครั ฐ ในการดาเนิ นกิ จกรรมที่
เกี่ยวข้ องทางการเกษตร
- ทาให้ เกิดการมีสว่ นร่ วมของคนในชุมชนในการทากิจกรรมต่างๆ ของศูนย์ฯ ส่งผลให้ เกิดความสามัคคี
- ผลผลิตที่ได้ จากการทากิจกรรมต่างๆ ของศูนย์ ฯ เมื่อเหลือจากการแจกจ่ายให้ สมาชิกแล้ ว ยังนาไป
จาหน่ายได้ อีกด้ วย
- การรวมกลุม่ ทาให้ เกิดอานาจต่อรองในจัดซื ้อวัตถุดิบเพื่อใช้ ในการทาการเกษตร เช่น ปุ๋ ยเคมี สารเคมี เป็ นต้ น
- เกิดการทางานบูรณาการกับหน่วยงานภาครัฐและชุมชนมากยิ่งขึ ้น
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การดาเนินงานในอนาคตของ ศพก.
ในอนาคตจะมีการปรับปรุ งองค์ความรู้ และฐานเรี ยนรู้ ให้ มีความชัดเจนขึน้ และมีการปรั บเปลี่ยนองค์
ความรู้ ให้ ทันต่อสถานการณ์ ที่เกิดขึน้ รวมทัง้ ต้ องการให้ เป็ นศูนย์ ฯ ที่ผ้ ู ที่สนใจสามารถเข้ ามาเรี ยนรู้ ได้ โดยไม่
จาเป็ นต้ องมาฝึ กอบรมเท่านัน้ สามารถมาเรี ยนรู้ และนาไปปฏิบตั ิไ ด้ เลย และในขณะนีท้ างกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ ได้ จดั สรรงบประมาณมาให้ กับศูนย์ ฯ จานวน 100,000 บาท เพื่อปรั บฐานการเรี ยนรู้ ให้ ชัดเจนสามารถ
แก้ ไขปั ญหาบางด้ านของการเกษตรได้ อย่างแท้ จริ ง
ปั ญหาและอุปสรรคในการดาเนินงาน
- ศูนย์ ฯ มีภารกิจค่อนข้ างมาก เนื่ องจากต้ องทางานร่ วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในโครงการ
ต่างๆ อาทิ โครงการส่งเสริ มการเกษตรแบบนาแปลงใหญ่ โครงการ 9101 ตามรอยเท้ าพ่อ ภายใต้ ร่มพระบารมี
เพื่อพัฒนาการเกษตรที่ยงั่ ยืน
- มีหน่วยงานเข้ ามาทากิจกรรมด้ านวิชาการกับศูนย์ฯ หลากหลายหน่วยงาน ทาให้ ต้องมีการนัดหมายการ
ประชุมบ่อยครั ง้ สมาชิ กจึงเกิ ดความเบื่ อหน่าย เพราะต้ องแบ่งเวลาในการทาการเกษตรมาประชุม ศูนย์ ฯ จึงได้
กาหนดวันให้ หน่วยงานเข้ ามาดาเนินกิจกรรมเฉพาะวันพฤหัสบดี หากมีวาระเร่ งด่วนก็สามารถนัดหมายในวันอื่นได้
- เกษตรกรในชุมชนบางรายได้ เข้ ามาเรี ยนรู้ แต่ยงั ไม่นาความรู้ ไปปฏิบตั ิใช้ เพราะเกษตรกรบางรายเห็น
ว่าสิ่งที่ทาอยู่นนดี
ั ้ อยู่แล้ ว และต้ องการให้ เห็นผลที่เป็ นรู ปธรรมก่อนจึงจะลงมือปฏิบตั ิตาม
การสร้ างเครื อข่ ายความร่ วมมือ
ในปี พ.ศ. 2560 ศูน ย์ เรี ย นรู้ การเพิ่ มประสิ ท ธิ ภ าพการผลิตสิ น ค้ าเกษตร ตาบลหิ น มูล อาเภอบาง
เลน จังหวัดนครปฐม ซึง่ เรี ยกได้ ว่าเป็ นศูนย์ต้นแบบที่ ได้ วางเป้าหมายในการสร้ างศูนย์เครื อข่าย จานวน 10 ศูนย์
โดยมีศนู ย์ฯ ทาหน้ าที่เป็ นต้ นแบบในการดาเนินงานทังด้
้ านบริ หารจัดการ และด้ านวิชาการในการจัดตังฐานการ
้
เรี ยนรู้ ซึง่ ศูนย์เครื อข่ายที่เข้ าไปขยายผลนันต้
้ องเป็ นชุมชนที่มีปัญหาและมีบริ บทของชุมชนที่คล้ ายคลึงกับศูนย์
ต้ นแบบ เมื่อศูนย์เครื อข่ายเข้ ามาเรี ยนรู้ ที่ศนู ย์ฯ แล้ วสามารถนาความรู้ ไปแก้ ไขปั ญหาของตนเองได้ ตรงตามความ
ต้ องการ ในอนาคตจะพัฒนาศูนย์ เครื อข่ายทัง้ 10 ศูนย์ ให้ เป็ นศูนย์ ที่มีการสร้ างองค์ความรู้ และฐานการเรี ยนรู้
ของตนเองตามบริ บทของพื ้นที่ เพื่อให้ คนในชุมชนเข้ ามาเรี ยนรู้ และเกิดประโยชน์สงู สุด โดยมีศนู ย์ต้นแบบและ
เจ้ าหน้ าที่ที่เกี่ยวข้ องเข้ ามาเป็ นพี่เลี ้ยง ติดตามการดาเนินงานหลังจากนาความรู้ ไปใช้ ให้ คาปรึกษาทังในเรื
้ ่ องของ
การบริ หารจัดการ และวิชาการ
ความสาเร็จของรวมกลุ่มและการสร้ างเครื อข่ ายของศูนย์
1. ด้ านผู้นา พบว่า ประธานศูนย์ฯ เป็ นผู้ที่มีประสบการณ์ ในการในการบริ หารจัดการกลุม่ เป็ นเกษตรกร
ต้ นแบบที่มีองค์ความรู้ และประสบความสาเร็ จในการทาการเกษตรด้ านการลดต้ นทุนการผลิต เป็ นที่ยอมรับนับ
ถือของคนในชุมชนเนื่องจากดารงตาแหน่งเป็ นผู้ใหญ่บ้าน เป็ นผู้ที่เสียสละที่ดินในการจัดตังอาคารที
้
่ทาการศูนย์ฯ
และจัดทาฐานเรี ยนรู้ ต่างๆ เป็ นผู้ที่มีใจรักและเสียสละเวลาจากการทางานส่วนตัวมาทางานให้ กบั ส่วนรวม ดังที่
พรพรรณ คามัน่ (2550) ได้ ศกึ ษาปั จจัยที่มีผลต่อความสาเร็ จของกลุ่มทอผ้ าพื ้นเมือง กรณี ศึกษา กลุ่มแม่บ้าน
เกษตรกรน ้าใสใต้ ตาบลชัยจุมพล อาเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ พบว่า ปั จจัยที่มีผลต่อความสาเร็ จของกลุ่มทอ
ผ้ าพื น้ เมือ งด้ านผู้ น า คื อ ประธานกลุ่ม มีภ าวะผู้น าสูง เป็ นผู้ที่ ผ ลัก ดัน ให้ ก ลุ่มมี ก ารพัฒ นาที่ ต่ อเนื่ อ ง มีจิ ต
สาธารณะ พร้ อมที่จะอุทิศเวลาให้ กบั กลุ่ม นอกจากนีค้ ณะกรรมการศูนย์ฯ ยังเป็ นผู้ที่มีประสบการณ์ และความรู้
ความสามารถในการทาการเกษตร มีการทางานร่ วมกันเป็ นทีม และทางานโปร่ งใสตรวจสอบได้ ซึง่ สอดคล้ องกับ
ผลการศึกษาของวันชัย พละไกร (2550) ที่ ศึกษาปั จจัยที่ ส่งผลให้ หมู่บ้านตาแย ตาบลม่วงสามสิบ อาเภอม่วง
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สามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี ในส่วนของปั จจัยผู้นาด้ านชุมชน พบว่าผู้นาในชุมชนมีภาวะความเป็ นผู้นาสูง มีความ
โปร่ งใส ความคิดริ เริ่ มสร้ างสรรค์ ความรอบคอบและรอบรู้ มีความสามารถในการประสานงาน และมีคุณธรรม
จริ ยธรรม
2. ด้ า นบริ ห ารจั ด การ พบว่า ตัง้ แต่เริ่ มต้ น คณะกรรมการศูน ย์ ฯ ได้ มีก ารชี แ้ จงวัตถุป ระสงค์ แ ละ
กิจกรรมต่างๆ ให้ สมาชิกทุกคนทราบ และทาข้ อตกลงด้ วยกัน มี การวิเคราะห์ ถึงปั ญหาและศักยภาพของชุมชน
และจัดทาแนวทางการพัฒนาให้ สอดคล้ องกับปั ญหาที่เกิดขึ ้น มีการกาหนดให้ ประชุมร่ วมกับสมาชิกอย่างน้ อย
เดือนละ 1 ครั ง้ เพื่อสอบถามถึงปั ญาหาและอุปสรรคในการทาการเกษตร และปั ญหาการเข้ า มาการเรี ยนรู้ ใน
ศูนย์ฯ มีการบันทึกการประชุมทุกครัง้ มีการกาหนดโครงสร้ างองค์กรที่ประกอบไปด้ วยผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ
แบ่ ง หน้ าที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบ การก าหนดบทบาทและหน้ า ที่ ข องคณะกรรมการศูน ย์ ฯ และสมาชิ ก ที่ ชัด เจน
นอกจากนี ้สมาชิกในศูนย์ ฯ ยังมีส่วนร่ วมในการบริ หารจัดการ เช่น การวิเคราะห์ ปัญหาและศักยภาพของชุมชน
และจัดทาแนวทางการพัฒนาศูนย์ฯ ร่ วมกับคณะกรรมการ ซึง่ เป็ นการให้ ความร่ วมมือกับการทางานของศูนย์ ฯ
เป็ นอย่ างดี เนื่ องจากให้ ก ารยอบรั บ ในความรู้ ความสามารถของคณะกรรมการศูน ย์ ฯ ซึ่ง ผลการศึก ษายัง
สอดคล้ องกับผลการศึกษาของ นฤมล เศรษฐมาตย์ (2554) ที่ได้ ศึกษาปั จจัยที่ก่อให้ เกิดความสาเร็ จของกลุ่ม
อาชีพเย็บผ้ าห่มพรมเช็ดเท้ าบ้ านหนองขุ่น หมู่ที่ 11 ตาบลยางโยภาพ อาเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี
พบว่า ปั จจัยที่ส่งผลให้ การดาเนินงานประสบผลสาเร็ จ ได้ แก่ คณะกรรมการบริ หารงานอย่างมีความรับผิดชอบ
ตามบทบาทที่ ได้ รับมอบหมาย มีความไว้ วางใจซึ่งกันและกัน สมาชิ กปฏิ บัติตามระเบี ยบข้ อบังคับกลุ่มอย่าง
เคร่ งครัดและมีสว่ นร่ วมในกิจกรรมกลุม่
3. ด้ านองค์ ความรู้ พบว่า ฐานการเรี ยนรู้ และแปลงสาธิตซึง่ เป็ นแหล่งองค์ความรู้ ที่ดาเนินกิจกรรมอยู่
นัน้ เกิดจากการวิเคราะห์ ศกั ยภาพของชุมชน และสอดคล้ องกับบริ บทของชุมชน ซึ่งเป็ นองค์ความรู้ ที่สามารถ
แก้ ปัญหาของสมาชิกหรื อเกษตรกรได้ จริ ง นอกจากนี ป้ ระธานศูนย์ ฯ และคณะกรรมการศูนย์ฯ ยังเป็ นผู้ที่มีองค์
ความรู้ และประสบความสาเร็ จในการทาการเกษตรอยู่แล้ ว ซึง่ ผลการศึกษายังสอดคล้ องกับผลการศึกษาของกรม
ส่งเสริ มการเกษตร (0652) ได้ ดาเนินการถอดบทเรี ยนการดาเนินงานศูนย์ การเรี ยนรู้ การเพิ่มประสิทธิ ภาพการ
ผลิตสินค้ าเกษตร ตาบลหินมูล อาเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม พบว่า ศพก. มีข้อมูลฐานเรี ยนรู้ และองค์ความรู้
ที่ตรงกับสภาพพื ้นที่และความต้ องการของเกษตรกร มีหลักสูตรการเรี ยนรู้ ที่ชดั เจนและถูกต้ อง เกษตรกรสามารถ
นาไปปฏิบตั ิได้ จริ ง ทาให้ เกษตรกรเปิ ดใจยอมรับให้ ศพก. เป็ นแหล่งเรี ยนรู้ ที่สามารถนาไปปฏิบตั ิได้
4. ด้ านความร่ วมมือกับหน่ วยงานต่ างๆ พบว่า ศูนย์ฯ ได้ รับความร่ วมมือจากหน่วยงานต่างๆ เข้ ามา
สนับสนุนในการจัดตังศู
้ นย์ฯ โดยเฉพาะกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่เข้ ามาสนั บสนุนงบประมาณมาณในการ
ก่อสร้ างอาคารและฐานการเรี ยนรู้ และยังได้ การสนับสนุนในเรื่ องวิชาการจากหน่วยงานต่างๆ ภายใต้ สงั กัด
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อาทิ กรมส่งเสริ มการเกษตรจะเข้ ามาเป็ นที่ปรึกษาในการดาเนินงานของศูนย์ฯ กรม
พัฒนาที่ดินเข้ ามาเป็ นวิทยากรในเรื่ องการวิเคราะห์ดินและการทาปุ๋ ยหมัก กรมการข้ าวเข้ ามาสนับสนุนเรื่ องการ
ผลิตเมล็ดพันธุ์ กรมประมงเข้ ามาสนับสนุนความรู้ ในการเลี ้ยงปลา กรมปศุสตั ว์เข้ ามาสนับสนุนความรู้ ในการ
เลี ้ยงไก่ นอกจากยังมีสถาบันการศึกษาที่เข้ ามาทาการศึกษา เช่นมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึง่ ผลการศึกษายัง
สอดคล้ องกับผลการศึกษาของ ลักษมี เสือแป้น (2555) ที่ได้ ศึกษาความสาเร็ จของการพัฒนากลุ่มอาชีพและ
ความเชื่ อมโยงกับการส่งเสริ มเศรษฐกิ จชุมชน พบว่า การสนับสนุนจากหน่วยงานที่ เกี่ ยวข้ องทัง้ ในเรื่ องของ
งบประมาณ ด้ านความรู้ ในการบริ หารจัดการ ทาให้ กลุม่ มีการพัฒนาที่ดี
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สรุป
ในการจัดตังศู
้ นย์เรี ยนรู้ การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้ าเกษตร ตาบลหินมูล อาเภอบางเลน จังหวัด
นครปฐม ถึงจะเกิดจากนโยบายของภาครัฐ แต่ ยงั คงดาเนินงานได้ อย่างมีประสิทธิภาพเนื่องจากความสามารถ
ประสบการณ์ และองค์ความรู้ ของประธานศูนย์ และคณะกรรมการศูนย์ฯ รวมทังได้
้ รับความร่ วมมือจากสมาชิก
และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้ อง เป็ นอย่างดียิ่ง ซึง่ ความสาเร็ จของรวมกลุม่ และการสร้ างเครื อข่ายของศูนย์เรี ยนรู้
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้ าเกษตร ตาบลหินมูล อาเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม สรุ ปได้ 4 ด้ าน คือ ด้ าน
ผู้นา ด้ านบริ หารจัดการ ด้ านการมีสว่ นร่ วมของสมาชิก และด้ านการสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง
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ผลของเวลาการต้ มและการนึ่งกล้ วยนา้ ว้ าห่ ามต่ อสมบัตทิ างเคมีกายภาพและสมบัตเิ ชิงหน้ าที่
Effect of Boiling and Steaming Time of Unripen Banana on their Physicochemical and
Functional Properties
ธนัชชา กุญแจทอง1 อาภัสรา แสงนาค2 และ น้ องนุช ศิริวงศ์1*
Thanatcha Kunjaetong1, Arpathsra Sangnark2 and Nongnuch Siriwong1*

บทคัดย่ อ
งานวิจยั นี ้ศึกษาผลของเวลาของการต้ มและการนึง่ กล้ วยต่อสมบัติทางเคมีกายภาพและสมบัติเชิงหน้ าที่
ด้ านการเป็ นแป้งที่ทนต่อการย่อยและความสามารถในการต้ านอนุมลู อิสระ โดยใช้ กล้ วยน ้าว้ าห่ามที่มีอายุ 110
วัน (นับตังแต่
้ วนั ที่เริ่ มแทงปลี ) เป็ นวัตถุดิบ โดยต้ มและนึ่งกล้ วยที่ระยะเวลา 15, 30 และ 45 นาที ตามลาดับ
พบว่า การเพิ่ มระยะเวลาในการต้ มและนึ่งกล้ วยนา้ ว้ าห่ามส่งผลให้ แป้งกล้ วยนา้ ว้ าที่ ได้ มี ปริ มาณโปรตีน และ
ไขมันจะลดลง (P<0.05) ส่วนของเนื ้อกล้ วยจะมีค่าความสว่าง (L*) ค่าความเป็ นสีเหลือง (b*) ลดลง และมีค่า
ความแข็งลดลงอย่างชัดเจนจาก 40 N เป็ น 23 N (P<0.05) กล้ วยน ้าว้ าห่ามมีแป้งที่ทนต่อการย่อยปริ มาณสูงถึง
40% อย่ างไรก็ตามการให้ ความร้ อนทัง้ สองวิธีส่งผลให้ ประมาณแป้ งที่ ท นต่อการย่อยลดลงเหลือเพี ยง 10%
ในขณะที่ปริ มาณสารประกอบฟี นอลิกทังหมดและค่
้
าความสามารถในการต้ านอนุมลู อิสระ (The ferric reducing
antioxidant power, FRAP) ของแป้งกล้ วยที่ผ่านการต้ มและนึ่งมีคา่ เพิ่มขึ ้นจาก 0.73 เป็ น 2.5 mg GAE/ g (db)
และจาก 4.9 เป็ น 22 mmol FeSO4/g (db) ตามลาดับ

ABSTRACT
This research investigated the effect of boiling and steaming times of Kluai Namwa Luang on
their physicochemical and functional properties including resistance starch, and antioxidant ability.
The 110-day-old banana (starting from the date of tapping) was used as a raw material. Boiling and
steaming times were varied into 15, 30 and 45 minutes, respectively. It was found that the increasing
of boiling and steaming times, caused the reducing of protein and fat contents of banana flour. The
increasing of heating time caused the decreasing of brightness (L *), a yellowness (b *) of banana
pulp, and a significant decrease in hardness from 40 N to 23 N (p<0.05). Substrate bananas had a
high resistance starch of 40%. However, the both of heating treatments could reduce resistance
starch to 10%. Total phenolic compound (TPC) and antioxidant capacity (The ferric reducing
antioxidant power, FRAP) banana flour from boiling and steaming process increased from 0.73 to 2.5
mg GAE / g (db) and 4.9 to 22 mmol FeSO4 / g (db), respectively.
Keywords: Boiling, Steaming, Banana, physicochemical properties
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คานา
กล้ วยมีองค์ประกอบทางเคมีหลายชนิ ดที่มีประโยชน์ ต่อสุขภาพเช่น โปรตีน วิตามิน และแร่ ธาตุต่างๆ
นอกจากนีเ้ นือ้ กล้ วยยังมีองค์ประกอบที่ของสารที่ มีสมบัติเชิงหน้ าที่หลายประเภทเช่น (1) แป้งที่ทนต่อการย่อย
ด้ วยเอนไซม์ (Resistant starch) ลิกนิน และแทนนิน ซึง่ มีสมบัติเป็ นเส้ นใยอาหาร และ (2) สารประกอบฟี นอลิก
(Phenolic compounds) เช่น คาเทซิน (Catechin) อี-พิคาเทชิน (Epicatechin) เป็ นต้ น รวมถึง วิตามินซี วิตามิน
อี และเบต้ า-แคโรทีน ซึ่งมีสมบัติเป็ นสารต้ านอนุมูลอิสระ (Sulaiman et al., 2011) ผลกล้ วยรั บประทานได้ ทัง้
แบบสด และยังสามารถนาไปแปรรู ปได้ อีกหลายรู ปแบบ ซึ่งการแปรรู ปสามารถใช้ กล้ วยได้ ทุกระยะของการสุก
เช่น ระยะห่าม จะนามาต้ ม ปิ ง้ เชื่อม และระยะสุกงอม จะนามาทากล้ วยกวน ขนมกล้ วย หรื อขนมอบชนิดต่างๆ
เป็ นต้ น การแปรรู ปด้ วยกล้ วยงวงช้ าง (Plantain) โดยใช้ วิธีการให้ ความร้ อนที่แตกต่างกันเช่น การตากแดด การปิ ง้
การต้ ม และการให้ ความร้ อนในตู้อบลมร้ อน จะส่งผลต่อสมบัติทางเคมีกายภาพและสมบัติเชิงหน้ าที่บางประการ
เช่น ความสามารถในการอุ้มนา้ การละลาย และการพองตัว ของแป้งกล้ วยที่ได้ แตกต่างกัน (Adegunwa et al.,
2012) อย่างไรก็ตามยังไม่พบการศึกษาที่ เน้ นในเรื่ องผลของกระบวนการวิธีให้ ความร้ อนด้ วยวิธีการต้ มและการ
นึง่ ของกล้ วยน ้าว้ าห่ามต่อสมบัติทางเคมีกายภาพ และสมบัติเชิงหน้ าที่ของแป้งกล้ วยที่ได้ ดังนันการรั
้
บประทาน
กล้ วยห่ามก็จะต้ องนามาผ่านกระบวนการให้ ความร้ อนก่อนนาไปประกอบอาหารหรื อรับประทาน งานวิจยั นี ้จึงมี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของการต้ มและการนึ่งของกล้ วยนา้ ว้ าห่ามต่อสมบัติทางเคมีกายภาพและสมบัติเชิง
หน้ าที่บางประการของแป้งกล้ วยที่ได้

อุปกรณ์ และวิธีการ
1. การเตรี ยมวัตถุดบิ
วัตถุดิบที่ใช้ ในการทดลองนี ้คือกล้ วยน ้าว้ าไส้ เหลือง (Musa X paradisiaca) จากสวนคลองหก อ. หนอง
เสือ จ.ปทุมธานี โดยใช้ กล้ วยห่ามที่มีอายุการเก็บเกี่ยวเฉลี่ยที่ 110 วัน นับตังแต่
้ วนั ที่เริ่ มแทงปลี ซึง่ กล้ วยน ้าว้ าที่
ใช้ มีนา้ หนักประมาณ 90 กรั มต่อผล มีลักษณะผลสีเขียวนวลอ่อน และมีผลกลมอวบไม่มีเหลี่ยม จากนัน้ นา
กล้ วยมาล้ างทาความสะอาด หัน่ แยกกล้ วยออกจากหวีเป็ นผล และนามาให้ ความร้ อน 2 วิธี คือ การต้ ม และการ
นึง่ ที่ระยะเวลาต่างๆ
2. ศึกษาผลของการให้ ความร้ อนด้ วยวิธีการต้ มและการนึ่ง
ศึกษาผลของระยะเวลาการให้ ความร้ อนด้ วยวิธีการต้ มและการนึ่ง (1) การต้ ม ทาโดยนาตัวอย่างกล้ วย
นา้ ว้ าห่ามจานวนครั ง้ ละ 22 ผล ใส่ลงในนา้ ต้ มเดือด ปริ มาตร 3,000 มิลลิลิตร เป็ นระยะเวลา 15, 30 และ 45
นาที ตามลาดับ จากนัน้ น ากล้ วยน า้ ว้ าที่ ต้ม แล้ ว ใส่ถุงร้ อนและน าไปแช่ในในถังน า้ เย็ นที่ อุณ หภูมิที่ 0 องศา
เซลเซียส เป็ นเวลา 30 นาที ต่อมาแบ่งกล้ วยเป็ นสองส่วน ซึ่งส่วนที่ หนึ่งนาไปวัดสมบัติทางกายภาพโดยทันที
ในขณะที่สว่ นที่สองนาไปปอกเปลือกกล้ วยออก ขูดเนื ้อกล้ วยด้ วยอุปกรณ์สาหรับขูดชีสซึง่ มีสี่ด้าน ทาให้ เนื ้อกล้ วย
มีลกั ษณะเป็ นเป็ นชิน้ เล็กๆ จากนันน
้ าไปแบ่ง บรรจุใส่ถุงฟอยด์ และนาไปแช่แข็งที่อุณหภูมิ -20 องศาเซลเซียส
เพื่อรอการนาไปวิเคราะห์สมบัติทางเคมีและสมบัติเชิงหน้ าที่ตอ่ ไป และ (2) การนึ่ง ทาโดยนาตัวอย่างกล้ วยน ้าว้ า
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ห่ามจานวนครัง้ ละ 22 ผล มาเรี ยงในรังถึง โดยให้ กล้ วยแต่ละผลมีระยะห่างเท่าๆ กัน จากนันน
้ าไปนึ่งด้ วยไอนา้
จากน ้าเดือด โดยนึ่งเป็ นระยะเวลา 15, 30 และ 45 นาที ตามลาดับ นาไปใส่ถุงร้ อน แช่เย็น แบ่งกล้ วยออกเป็ น
สองส่วน เพื่อวิเคระห์สมบัติทางกายภาพ และเตรี ยมกล้ วยเพื่อเก็บรักษากล้ วย สาหรับวิเคราะห์สมบัติทางเคมี
และสมบัติเชิงหน้ าที่เช่นเดียวกับกล้ วยที่ผ่านการต้ ม
3. การวิเคราะห์ สมบัตทิ างเคมีกายภาพ และสมบัตเิ ชิงหน้ าที่
3.1 วิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีกายภาพ
- ปริ มาณความชื ้น เถ้ า โปรตีน และไขมัน ตามวิธี AOAC (2000)
- วิเคราะห์ สมบัติทางกายภาพ โดยนาตัวอย่างกล้ วยส่วนที่ หนึ่งจากข้ อ 2 มาทาการปอกเปลือก และ
นามาวัดสมบัติท างกายภาพได้ แก่ (1) วัดค่าความแข็ง (Hardness) ด้ วยเครื่ องวัด ลักษณะเนื อ้ สัมผัส (TA.XT
Plus texture analyser, Stable Micro Systems LTD., UK) ใช้ หัววัด สแตนเลสรู ป ทรงกระบอกขนาดเส้ น ผ่ าน
ศูนย์ กลาง 6 มิลลิเมตร (P/6) ตังค่
้ าความเร็ วของหัววัดก่อนการทดลอง (Pre-test speed) ขณะทดลอง (Test
speed) และหลังทดลอง (Post-test speed) เท่ากับ 5, 2 และ 5 มิลลิเมตรต่อวินาที ตามลาดับ ส่วนระยะที่หวั วัด
กดลงบนตัวอย่าง (Distance) เป็ น 50 เปอร์ เซ็นต์ของความสูงของตัวอย่าง (2) วัดค่าสี ด้ วยเครื่ องวัดสี Hunter
Lab Digital Colorimeter รุ่ น Color Flex 4510 (Hunter Association Laboratory, USA)
3.2 การวิเคราะห์สมบัติเชิงหน้ าที่ของกล้ วย
- วิ เคราะห์ ป ริ ม าณแป้ งที่ ท นต่ อการย่ อยด้ วยเอนไซม์ โดยใช้ ชุ ด วิ เคราะห์ Resistant starch Assay
Procedure K-RSTAR 10/15 (Megazyme international, Ireland) ตามวิ ธี AOAC (2000) วิ ธี ที่ 2202.02 และ
AACC (2002) วิธี ที่ 32-40.01 ท าโดยน าตัวอย่ างกล้ วย 100 มิ ล ลิ ก รั ม สกัดด้ วยเอนไซม์ อะไมโลกลูโคซิ เดส
(Amyloglucosidase, AMG) และอัล ฟา-อะไมเลส (α-amylase) ที่ อุณ หภูมิ 37 องศาเซลเซี ย ส เป็ นเวลา 16
ชัว่ โมง จากนันเติ
้ มเอทานอล (Ethanol) 99% (v/v) 4 มิลลิลิตร นาไปปั่ นเหวี่ยงที่ 1,500 g นาน 10 นาที แยกส่วน
ใสทิ ง้ ไป จากนัน้ น าส่ วนตะกอนมาเติ ม เอทานอล 50% (v/v) 2 มิ ล ลิ ลิ ต ร และ industrial methylated spirits
(IMS) 50% (v/v) 6 มิลลิลิตร และปั่ นเหวี่ยง (ทาซ ้า 2 ครั ง้ ) นาตะกอนมาเติมสารละลายโพรแทสเซียมไฮดรอก
ไซด์ (KOH) 2 มิลลิลิตร กวนผสมด้ วยแท่งกวนสารบนอ่างน ้าแข็งเป็ นเวลา 20 นาที เติมโซเดียมอะซิเตทบัพเฟอร์
8 มิลลิลิ ตร เขย่าให้ เข้ ากัน เติมสารละลาย AMG 0.1 มิล ลิลิตร บ่ม 50 องศาเซลเซียส 30 นาที ปรั บ ปริ ม าตร
ตัวอย่างให้ ได้ 100 มิลลิลิตร ด้ วยน ้ากลัน่ นาไปปั่ นเหวี่ยง ที่ 1,500 g นาน 10 นาที ปิ เปตตัวอย่างสารละลายมา
0.1 มิลลิลิตร เติม Glucose determination reagent 3 มิลลิลิตร บ่ม 50 องศาเซลเซียส 30 นาที นาไปแล้ ววัดค่า
การดูดกลืนแสงด้ วยเครื่ องวัดค่าการดูดกลืนแสง (UV-visible spectrophotometer) ความยาวคลื่น 510 นาโน
เมตร โดยใช้ D-Glucose เป็ นสารเที ยบมาตรฐาน จะได้ ค่าปริ มาณแป้งที่ ท นต่อการย่อยด้ วยเอนไซม์ (กรั มต่อ
100 กรัมตัวอย่างแห้ ง)
- วิเคราะห์ความสามารถในการต้ านอนุมลู อิสระ (Antioxidant activity) ดัดแปลงวิธีการเตรี ยมตัวอย่าง
จากภานุมาศ และคณะ (2555) โดยนาตัวอย่างกล้ วย 2 กรัม มาสกัดด้ วยตัวทาละลายเอทานอล 80% (v/v) 50
มิลลิลิตร นาเข้ าเครื่ อง Ultrasonic Bath นาน 1 ชัว่ โมง จากนันแยกสารสกั
้
ดส่วนใสเก็บในขวดสีชาที่อุณหภูมิ 4
องศาเซลเซียส เพื่อวิเคราะห์ดงั นี ค้ ือ (1) วิเคราะห์ความสามารถในการต้ านอนุมลู อิสระ โดยวิธี 2,2-Diphenyl-1799
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picrylhydrazyl radical scavenging capacity assay (DPPH) ซึ่ ง ดั ด แปลงตามวิ ธี ก ารของ Fatemeh et al.
(2012) รายงานผลเป็ น mg Ascorbic acid equivalent/g sample (2) วิ เคราะห์ ค วามสามารถในการต้ าน
ออกซิ เดชั น โดยวิ ธี Ferric reducing antioxidant power (FRAP) ซึ่ ง ดั ด แปลงตามวิ ธี ก ารของ Benzie and
Strain (1996) รายงานผลเป็ น mmol FeSO4 equivalent/g sample และ (3) วิเคราะห์ ป ริ มาณสารประกอบฟี
นอลิ ก ทั ง้ หมด (Total Phenolic Compound) โดยวิ ธี Folin-Ciocalteu procedure power ซึ่ ง ดั ด แปลงตาม
วิธีการของ Velioglu et al. (1998) รายงานผลเป็ น mg Gallic acid equivalent/g sample
การทดลองที่ศกึ ษาผลของเวลาในการต้ มและการนึง่ กล้ วยวางแผนการทดลองแบบ Completely
Randomized Design (CRD) เปรี ยบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยโดยใช้ Duncan’s New Multiple Range
Test (DMRT) ที่ระดับความเชื่อมัน่ 95%

ผลการทดลองและวิจารณ์
1. การให้ ความร้ อนด้ วยวิธีการต้ มต่ อสมบัตทิ างเคมีกายภาพของกล้ วยนา้ ว้ าห่ าม
ผลของการต้ มกล้ วยน ้าว้ าไส้ เหลืองที่เวลา 15 30 และ 45 นาที มีผลต่อค่าความสว่าง (L*) ลดลงอย่างมี
นัย ส าคัญ ทางสถิ ติ (P<0.05, Table 1) เนื่ อ งจากเนื อ้ กล้ วย มี ส ารประกอบฟี นอลและเอนไซม์ Polyphenol
oxidases เช่น Cresolase Catechlase และ O-diphenol oxidases เป็ นต้ น เมื่อกล้ วยสัมผัสกับอากาศจะส่งผล
ให้ เกิ ดสารประกอบ Quinone ซึ่งต่อมาเกิ ดปฏิ กิริยา Polymerization ให้ ผลิตภัณ ฑ์ ที่โมเลกุลใหญ่ ขึน้ โดยอาจ
รวมตัวกับ อะมิ โน หรื อ Sulfhydryl group ของโปรตี น ให้ ส ารสี น า้ ตาล (สุดาทิ พ ย์ , 2545) เช่ น เดี ย วกับ นิ ธิย า
(2553) กล่าวว่า ปฏิกิริยาเกิดสีน ้าตาลในเนื ้อกล้ วย เกิดจากเนื ้อกล้ วยสัมผัสกับอากาศ จึงเกิดปฏิกิริยาที่เกี่ยวข้ อง
กับเอนไซม์ และในแป้งกล้ วยนา้ ว้ ายังมีโปรตีน และนา้ ตาล ซึ่งสามารถเกิดปฏิกิริยาสีนา้ ตาลที่ ไม่เกี่ยวข้ องกับ
เอนไซม์ (Maillard reaction) ค่าความเป็ นสีแดง (a*) และค่าความเป็ นสีเหลือง (b*) เพิ่ มขึน้ อย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิ ติ (P<0.05) ในเนื อ้ กล้ ว ยมี ค วามเป็ นกรด เมื่ อ น ากล้ วยน า้ ว้ า ไปให้ ความร้ อน สารประกอบกลุ่ ม
Condensed tannins จะทาให้ เกิดสารประกอบ Tannin red ทาให้ เกิดสีแดงในกล้ วยน ้าว้ า (นิธิยา, 2553) ต่อมา
แสงแข และคณะ (2555) ได้ ศึกษาการทดแทนแป้งกล้ วยนา้ ว้ าในทาร์ ต พบว่าเมื่อทดแทนแป้งกล้ วยนา้ ว้ าใน
ปริ มาณที่สงู ขึ ้นค่าความสว่างจะต่าลงตามปริ มาณการทดแทนแป้งกล้ วยที่สงู ขึ ้น เช่นเดียวกับจิรนาถ และคณะ
(2557) พบว่าค่าความสว่างในผลิตภัณ ฑ์ พาสต้ าจะลดลงเมื่อเพิ่ มปริ มาณแป้งกล้ วยหอมทองดิบมากขึน้ และ
วนัสนันท์ (2555) ที่พบว่าระดับการทดแทนแป้งข้ าวเจ้ าด้ วยแป้งกล้ วยนา้ ว้ าดิบที่มากขึน้ มีผลต่อค่าความสว่าง
ลดลง ส่วนปริ มาณความชื ้นของการต้ มกล้ วยน ้าว้ าจะสัมพันธ์กบั ค่าความแข็ง (Hardness ) โดยเมื่อเวลาการต้ ม
ที่ เพิ่ มมากขึน้ ส่งผลให้ แป้ งกล้ วยปริ มาณความชื น้ มีค่าเพิ่ มขึน้ ในขณะที่ กล้ วยมี ค่าความแข็งมีค่าลดลง โดย
ปริ มาณความชื ้นที่เพิ่มขึ ้นของแป้งกล้ วยมากที่สดุ อยู่ที่ ระยะเวลาของการต้ มที่ 45 นาที ซึง่ มีค่าประมาณ 69.2%
และมีค่าความแข็ง ของกล้ วยประมาณ 24 N ทัง้ นี อ้ าจเนื่ องมาจากการต้ มกล้ วยที่ ระยะเวลานานขึน้ ส่งผลให้
โครงสร้ างของโปรโตเพกทินซึง่ มีความแข็งแรงถูกย่อยสลายเป็ นเพกทิน จึงทาให้ น ้าที่ใช้ ในการต้ มกล้ วยแทรกซึม
เข้ าไปในเนื อ้ กล้ วยได้ มากขึน้ ส่งผลให้ แป้งกล้ วยที่ได้ มีปริ มาณความชืน้ สูงขึน้ ด้ วย นอกจากนี ก้ ารต้ มกล้ วยยัง
ส่งผลให้ ปริ มาณโปรตีนและไขมันของแป้งกล้ วยลดลงจาก 9.4 เป็ น 8.1และจาก 1.4 เป็ น 0.5% (db) ตามลาดับ
800
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(P<0.05) ทัง้ นี อ้ าจเนื่ องมาจากการต้ มอาจทาให้ สารประกอบในเนื อ้ กล้ วยเกิ ดการละลายออกมา (กมลทิ พย์ ,
2553)
การต้ มกล้ วยนา้ ว้ าไส้ เหลืองส่งผลทาให้ ป ริ มาณแป้ งที่ ทนต่อการย่อยของแป้ งกล้ วยน า้ ว้ าที่ ได้ ลดลง
(P<0.05) เช่น กล้ วยน ้าว้ าดิบมีปริ มาณแป้งที่ทนต่อการย่อย 39.5% (db) ส่วนแป้งกล้ วยน ้าว้ าที่ได้ จากกล้ วยที่
ผ่านการต้ มเป็ นเวลา 15 นาที มีปริ มาณแป้งที่ทนต่อการย่อยเพียง 9.1% (db) เท่านัน้ ทังนี
้ ้อาจเนื่องมาจากการ
ให้ ความร้ อนด้ วยการต้ มส่งผลให้ แป้งที่ทนต่อการย่อยด้ วยเอนไซม์มีโครงสร้ างที่มีความแข็งแรงลดลง จึงสามารถ
ถูก ย่อยด้ วยเอนไซม์ ได้ จึงท าให้ แ ป้ งกล้ วยที่ ได้ จ ากกล้ วยที่ ผ่ านการต้ มมีป ริ มาณแป้ งที่ ท นต่อการย่อยลดลง
นอกจากนีก้ ารต้ มกล้ วยน ้าว้ ายังส่งผลต่อคุณสมบัติเชิงหน้ าที่ในด้ าน TPC DPPH และ FRAP (P<0.05) โดยการ
ต้ มกล้ วยนา้ ว้ าส่งผลให้ ปริ มาณ TPC ของแป้งกล้ วยที่ได้ มีปริ มาณเพิ่มขึ ้น ซึง่ แป้งกล้ วยที่ได้ จากกล้ วยที่ผ่านการ
ต้ ม เป็ นระยะเวลา 15 นาที มี ป ริ ม าณ TPC มากที่ สุด (2.3mg GAE/ g db) และมี ค วามสามารถในการต้ าน
ออกซิเดชันซึง่ แสดงโดยค่า FRAP มากที่สดุ ด้ วยเท่ากับ 26.3 mmol FeSO4/g (db) แต่การต้ มกล้ วยน ้าว้ าที่สง่ ผล
ให้ แป้งกล้ วยที่ ได้ มีค่า DPPH ลดลงจาก 4.2 เป็ น 0.7 mg VCEAC/g (db) ซึ่งจากการรายงานว่า TPC ที่ พบใน
กล้ วย ได้ แก่ คาเทชิน (catechin) อีพิคาเทชิน (epicatechin) ลิกนิน (lignin) และแทนนิน (tannins) นอกจากนี ้ยัง
มีสารกลุ่มอื่นที่มีฤทธิ์ในการต้ านอนุมูลอิสระ เช่น วิตามินซี วิตามินอี และเบต้ า-แคโรทีน เป็ นต้ น (Sulaiman et
al., 2011) ซึง่ การต้ มกล้ วยอาจส่งผลให้ สารประกอบต่างๆ ดังกล่าวมาแล้ วมีความสามารถในการละลายมากขึ ้น
จึงทาให้ TPC และ FRAP มีค่ามากขึ ้นด้ วยการใช้ น ้า อย่างไรก็ตามการต้ มกล้ วยน ้าว้ าที่ส่งผลให้ ของแป้งกล้ วยที่
ได้ มีค่า DPPH ลดลงจาก 4.2 เป็ น 0.7 mg VCEAC/g (db) ทัง้ นี อ้ าจเนื่ องมาจาก DPPH เป็ นอนุมูลอิสระของ
ไนโตรเจนอินทรี ย์ซงึ่ มีลกั ษณะของการเกิดปฏิกิริยาที่แตกต่างไปจากอนุมลู อิสระเปอร์ ออกซิล (peroxyl radicals)
ดังนัน้ สารต้ านอนุมูล อิสระที่ ท าปฏิ กิริย าได้ อย่ างว่องไวกับ อนุมูลอิส ระเปอร์ ออกซิลจึงอาจไม่ทาปฏิ กิ ริยากับ
DPPH หรื ออาจทาปฏิกิริยาที่ช้ามาก รวมถึงอัตราของการเกิดปฏิกิริยาไม่ได้ แปรผันเป็ นเส้ นตรงตามความเข้ มข้ น
ของสารต้ านอนุมูลอิสระที่มี จึงทาให้ การรายงานผลค่า DPPH ผิดพลาดไปจากความเป็ นจริ งได้ (Huang et al.,
2005)
2. การให้ ความร้ อนด้ วยวิธีการนึ่งต่ อสมบัตทิ างเคมีกายภาพของกล้ วยนา้ ว้ าห่ าม
ปริ มาณความชืน้ ของแป้งกล้ วยนา้ ว้ าที่ ผ่านการนึ่งสัมพันธ์ กับค่าความแข็ง เช่นเดียวกับการต้ มกล้ วย
น ้าว้ า โดยเมื่อเวลาการนึ่งเพิ่มมากขึน้ ส่งผลให้ แป้งกล้ วยน ้าว้ าที่ได้ มี ปริ มาณความชืน้ เพิ่มขึ ้นส่งผลให้ ค่าความ
แข็งของกล้ วยน ้าว้ ามีคา่ ลดลง (P<0.05, Table 2) ซึง่ ที่ระยะเวลาการนึ่งที่ 45 นาทีทาให้ แป้งกล้ วยที่ได้ มีปริ มาณ
ความชื ้นมากที่สดุ ประมาณ 69% และกล้ วยที่ได้ มีคา่ ความแข็งต่าสุดประมาณ 23.8 N นอกจากนี ้การนึง่ กล้ วยยัง
ส่งผลให้ แป้งกล้ วยที่ได้ มีปริ มาณเถ้ า ปริ มาณโปรตีน และไขมัน ลดลง (P<0.05) เช่นเดียวการต้ ม อย่างไรก็ตาม
การให้ ความร้ อนโดยวิธีการต้ มกล้ วยส่งผลให้ แป้งกล้ วยที่ได้ มีปริ มาณโปรตีนลดลง 1.3% ในขณะที่การนึ่งกล้ วย
ส่งผลให้ แป้งกล้ วยที่ได้ มีปริ มาณโปรตีนลดลงเพียง 0.4% เท่านัน้ ทังนี
้ ้เนื่องจากการต้ มกล้ วยแช่อยู่ในน ้าโดยตรง
จึงอาจส่งผลให้ สญ
ุ เสียสารอินทรี ย์ที่สามารถละลายน ้าได้
การนึ่งส่งผลให้ แป้งกล้ วยที่ได้ มีปริ มาณแป้งที่ทนต่อการย่อยลดลงประมาณ 29% (P<0.05) อย่างไรก็
ตามการเพิ่มระยะเวลาในการนึ่งกล้ วยจาก 15 เป็ น 45 นาที ไม่ส่งผลต่อการลดลงของปริ มาณแป้งที่ทนต่อการ
801
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ย่อย (P≥0.05) ทัง้ นีอ้ าจเนื่องมาจากการนึ่งใช้ วิธีส่งผ่านความร้ อนโดยใช้ ไอน ้า ที่ความดันบรรยากาศปกติ ซึ่ง
อาจไม่ส่งผลต่อการสูญเสียสมบัติของการเป็ นแป้งที่ทนต่อการย่อย ผลของการนึ่งกล้ วยน ้าว้ า นอกจากนีก้ ารนึ่ง
กล้ วยนา้ ว้ ายังส่งผลต่อคุณ สมบัติเชิ งหน้ าที่ ในด้ าน TPC DPPH และ FRAP (P<0.05) โดยการนึ่งกล้ วยนา้ ว้ า
ส่งผลให้ ปริ มาณ TPC ของแป้งกล้ วยที่ได้ มีปริ มาณเพิ่มขึ ้นจาก 0.7 เป็ น 2.9 mg GAE/ g (db) อย่างไรก็ตามการ
เพิ่มระยะเวลาการนึ่งจาก 15 นาที เป็ น 45 นาที ไม่ส่งผลให้ แป้งกล้ วยที่ได้ มีปริ มาณ TPC เพิ่มขึ ้น ส่วนการเพิ่ม
เวลาในการนึ่งจาก 15 เป็ น 30 นาที ส่งผลให้ แป้งกล้ วยที่ได้ มีความสามารถในการต้ านอนุมลู อิสระซึง่ แสดงโดย
ค่า FRAP เพิ่มขึ ้นจาก 17.3 เป็ น 21.2 mmol FeSO4/g (db) แต่การนึ่งกล้ วยน ้าว้ าที่ ส่งผลให้ แป้งกล้ วยที่ ได้ มีค่า
DPPH ลดลงจาก 4.2 เป็ น 0.5 mg VCEAC/g (db) เช่นเดียวกับการต้ มกล้ วย
Table 1 Chemical physical and functional properties of boiling of unripe banana
Time (minutes)
Properties
0
15
30
Moisture
67.27c±0.39
67.82b±0.34
68.84a±0.18
Ash (% db)
9.19b±0.19
9.85a±0.24
8.34c±0.04
Protein (% db)
9.40a±0.06
8.26c±0.17
9.09b±0.07
Fat (% db)
1.39a±0.72
0.46b±0.10
0.53b±0.06
Color L*
85.92a±0.57
69.60bc±2.27
71.00b±0.66
a*
0.71bc±0.20
0.38c±0.43
1.29b±0.05
b*
16.93a±0.36
13.20b ±0.29
12.80b±0.59
Hardness (N)
40.04a±1.05
28.13b±1.04
24.62c±0.95
RS (g/100 db)
39.45a±2.87
9.07c ±0.95
11.34bc±0.75
TPC (mg GAE/ g db)
0.73b±0.07
2.33a±0.47
1.78a±0.30
DPPH (mg VCEAC/g db)
4.15a±0.44
0.65b±0.32
0.58b±0.23
FRAP mmol FeSO4/g db)
4.93d±0.56
26.33a±0.05
14.85c±1.33
ab

45
69.19a±0.03
9.89a±0.03
8.14c±0.01
0.61b±0.17
67.35c±1.03
2.57a±0.72
12.56b±0.56
23.84c±0.93
12.65b±1.22
2.22a±0.38
0.60b±0.18
22.33b±2.93

mean within a row with different letters are different (P<0.05)

Table 2 Chemical physical and functional properties of steaming of unripe banana
Time (minutes)
Properties
0
15
30
Moisture
67.27c±0.39
66.83c±0.20
67.89b±0.15
Ash (% db)
9.19a±0.19
8.14c±0.09
8.10c±0.17
Protein (% db)
9.40a±0.06
7.21c±0.77
8.34b±0.09
Fat (% db)
1.39a±0.72
0.47b±0.09
0.37b±0.01
Color L*
85.92a±0.57
71.07b±2.66
69.63b±1.24
802

45
68.96a±0.17
8.86b±0.10
8.97ab±0.18
0.19b±0.04
67.81b±3.09
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a*
b*
Hardness (N)
RS (g/100 db)
TPC (mg GAE/ g db)
DPPH (mg VCEAC/g db)
FRAP (mmol FeSO4/g db)
ab
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0.71b±0.20
16.93a±0.36
40.04a±1.05
39.45a±2.87
0.73 b±0.07
4.15a±0.44
4.93c±0.56

0.36b±0.35
13.65b±1.03
32.59b±0.47
10.31b±0.33
2.86 a±0.14
0.52b±0.38
17.26b±0.91

1.51ab±0.21
12.36c±0.54
25.02c±0.37
10.56b±0.29
2.32 a±0.76
0.56b±0.20
21.24a±0.01

2.53a±1.13
12.95bc±0.33
23.77d±0.22
10.85b±0.11
2.49 a±0.86
0.47b±0.08
22.55a±1.52

mean within a row with different letters are different (P<0.05)

สรุปผลการทดลอง
การให้ ความร้ อนด้ วยการต้ มและนึง่ กล้ วยน ้าว้ าพันธุ์ไส้ เหลืองส่งผลต่อสมบัติทางกายภาพของผลกล้ วยที่
ได้ และส่งผลต่อสมบัติทางเคมีและสมบัติเชิงหน้ าที่ ของแป้งด้ วยที่ได้ เช่นกัน โดยผลกล้ วยที่ได้ จากการให้ ความ
ร้ อนทัง้ สองวิธีมีค่าความแข็งลดลงและมีสีเข้ มข้ น ส่วนแป้งกล้ วยที่ ได้ จาการต้ มและการนึ่ง กล้ วยนา้ ว้ าดิบจะมี
ปริ มาณ ปริ มาณเถ้ า ปริ มาณโปรตีน และปริ มาณไขมัน ลดลง และมีปริ มาณแป้งที่ทนต่อการย่อยลดลงอย่าง
ชัดเจน อย่างไรก็ตามการต้ มและนึง่ กล้ วยส่งผลให้ แป้งกล้ วยที่ได้ มีสารประกอบฟี นอลิกทังหมดเพิ
้
่มขึ ้น ส่งผลให้ มี
ความสามารถในการต้ านออกซิเดชัน (FRAP) เพิ่มขึ ้นด้ วย
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แนวทางการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนผักปลอดสาร บานอางเตย ตําบลทาตะเกียบ
อําเภอทาตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา
Guidelines to Develop of Pesticide-Free Vegetable Crop
Ban Ang Toei, Tha Takiap Sub-District, Tha Takiap District, Chachoengsao
ปรัชญา ชาตานันท1* และพีรชัย กุลชัย1
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บทคัดยอ
งานวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาพัฒนาการและสถานการณ บทเรียนการดําเนินงานและศึกษา
แนวทางการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนผักปลอดสาร บานอางเตย โดยใชระเบียบวิธีวิจัยแบบผสม พบวากลุมมี
สมาชิกเพิ่มขึ้นจาก 10 ราย เปน 12 ราย สวนใหญเปนเพศหญิง อายุเฉลี่ย 54.25 ป มีพื้นที่ทําการเกษตรเฉลี่ย
1.93 ไรตอราย มีบทเรียนการดําเนินงานที่ประสบปญหา 3 ดาน 1)การจัดการกลุมไมมีการแบงหนาที่ชัดเจน 2)
การผลิตที่ไมตอบสนองความตองการของตลาด 3)การตลาดที่ยังไมมีบรรจุภัณฑและตราสินคาของตนเอง จึงมี
แนวทางในการพัฒนา 3 ดาน 1)การจัดการกลุม ควรเลือกตั้งคณะกรรมการกลุมและแบงหนาที่การทํางานตาม
ความถนัดของแตละคน โดยผานความเห็นชอบของสมาชิก 2)การผลิต ควรมีการวางแผนการผลิตโดยยึดความ
ตองการของตลาด จัดสรรปริมาณใหสมาชิกผลิตตามความสามารถ 3)การตลาด ควรมีการจัดทําบรรจุภัณฑและ
ตราสินคาที่เปนของกลุมเอง

ABSTRACT
The research aimed to study development and situation, experience of operation and
guidelines to develop group with mixed method. The study found that the member of group increased
from 10 to 12 is mostly women with average age of 54.25 years old. The member has agriculture area
with average 1.93 rai person. The experience of operation has trouble 3 side. 1) Management of
group doesn’t have clear role. 2) Production doesn’t meet the needs of the market. 3) Marketing of
group doesn’t have package and brand. Guidelines to develop is 1) Management of group should
have election and clear role with each person 2) Production group should have plan of production to
meet the needs of marketing by allocating to members according to ability 3) Marketing of group
should have package and brand.

Key Words : Guidelines, Develop, Pesticide-free Vegetable
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คํานํา
บานอางเตย หมูที่ 9 ตําบลทาตะเกียบ อําเภอทาตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา แยกมาจากบานหนองปรือ
กันยาง หมูที่ 5 ตําบลทาตะเกียบ กิ่งอําเภอสนามชัยเขต เมื่อป พ.ศ.2536 และเนื่องจากพื้นที่ของหมูบานนี้มี
ลักษณะเปนอาง เมื่อนํามารวมกับความอุดมสมบูรณไปดวยเตยปาที่ขึ้นอยูในลําหวยที่ไหลผานหมูบาน ชาวบาน
จึงพากันเรียกพื้นที่แหงนี้วา “บานอางเตย” มาจนถึงปจจุบัน มีพื้นที่ประมาณ 24,000 ไร เปนพื้นที่ทําไร เชน มัน
สําปะหลัง ยางพารา ยูคาลิปตัส สัปปะรด ประมาณ 9,000 ไร และพื้นที่ทํานา ประมาณ 3,000 ไร ประชากรสวน
ใหญอพยพมาจากภาคอีสานตอนลาง ปจจุบันมีจํานวนครัวเรือนทั้งสิ้น 320 ครัวเรือน จํานวนประชากร 1,464
คน เปนชาย 731 คน เปนหญิง 733 คน สวนใหญประกอบอาชีพทําไร ทํานา สวนผลไม ปลูกผัก ปลูกหมอน
เลี้ยงไหม การเกษตรในพื้นที่สวนใหญมีการใชสารเคมีอยางเขมขน จึงมีเกษตรกรกลุมหนึ่งสนใจที่จะลดการใช
สารเคมีจึงเกิดการรวมกลุมกันเปนวิสาหกิจชุมชนผักปลอดสารขึ้น (สุรเดช วรรณศิริ, 2555)
วิสาหกิจชุมชนผักปลอดสาร บานอางเตย ตําบลทาตะเกียบ อําเภอทาตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา เริ่มกอตั้ง
เมื่อป พ.ศ. 2558 มีสมาชิกจํานวน 12 ราย เปนการรวมตัวกันของเกษตรกรผูปลูกผักจากเดิมที่ใชสารเคมีและ
ปลูกในพื้นที่โลง ประสบปญหาในเรื่องโรคและแมลงในฤดูฝน ทําใหผลผลิตไมดีเทาที่ควร จึงมีการรวมตัวกันของ
สมาชิกจัดตั้งเปนวิสาหกิจชุมชนและขอรับการสนับสนุนมุงในการทําโรงเรือนปลูกผักจากสํานักงานเกษตรอําเภอ
ทาตะเกียบ ใหสามารถปลูกผักไดทุกฤดูกาลและลดปญหาโรคแมลงของผัก ปจจุบันมีการตั้งโรงเรือนสําเร็จแลว 4
ราย ปลูกผักตามความถนัดของตนเอง ไดรับมาตรฐานเกษตรปลอดภัยสูง (เบอร 8) ของจังหวัดฉะเชิงเทรา ไมมี
การกําหนดอยางชัดเจนวาใครจะปลูกผักชนิดใดบาง การตลาดของกลุมคือการขายผักปลอดสารในหมูบานอาง
เตยและศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทราและมีแนวโนมการขยายตลาดไปยังบริษัทเลมอนฟารม โรงพยาบาลทา
ตะเกียบ โรงพยาบาลสนามชัยเขต และตลาดนัดชุมชนทาตะเกียบ แตกลุมยังประสบปญหา 1) กลุมยังไมมี
เปาหมายรวมกันที่ชัดเจนในการบริหารจัดการกลุม 2) กลุมยังไมสามารถผลิตผักไดตามความตองการของตลาด
3) กลุมยังขาดระบบการจัดการในการจัดการการปลูกและการรวบรวมผลผลิตผักสูตลาด ผูทําวิจัยจึงมีความ
สนใจที่จะศึกษาสภาพปญหาและคนหาแนวทางแกไขปญหา โดยการทําวิจัย เรื่อง แนวทางการพัฒนาวิสาหกิจ
ชุมชนผักปลอดสาร บานอางเตย ตําบลทาตะเกียบ อําเภอทาตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา
วัตถุประสงคของงานวิจัย
1. เพื่อศึกษาพัฒนาการและสถานการณวิสาหกิจชุมชนผักปลอดสาร บานอางเตย ตําบลทาตะเกียบ
อําเภอทาตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา
2. เพื่อศึกษาบทเรียนการดําเนินงานของวิสาหกิจชุมชนผักปลอดสาร บานอางเตย ตําบลทาตะเกียบ
อําเภอทาตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา
3. เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนผักปลอดสาร บานอางเตย ตําบลทาตะเกียบ อําเภอทา
ตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา
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วิธีการศึกษา
การศึกษาเรื่องแนวทางการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนผักปลอดสาร บานอางเตย ตําบลทาตะเกียบ อําเภอ
ทาตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา เปนงานวิจัยแบบผสม (Mixed Method) โดยใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ
(Quantitative Research) รวมกับระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)
ประชากรในการศึกษา คือ สมาชิกกลุมวิสาหกิจชุมชนผักปลอดสาร บานอางเตย จํานวน 12 ราย
เครื่องมือที่ใชในการศึกษา แบบสัมภาษณ (เชิงปริมาณ) และ ไทมไลน (Timeline) ปฏิทินการเกษตร และ SWOT
Analysis ในการประชุมกลุมยอย (เชิงคุณภาพ)
ขั้นตอนในการศึกษา
ขั้นที่ 1 ศึกษาขอมูลพื้นฐานของสมาชิก ขอมูลฟารม และประสบการณในการปลูกผักของวิสาหกิจชุมชน
ผักปลอดสาร บานอางเตย โดยใชแบบสัมภาษณสมาชิกกลุม จํานวน 12 ราย การวิเคราะหขอมูล ใชสถิติรอยละ
และคาเฉลี่ย
ขั้นที่ 2 จัดประชุมกลุมยอย (Focus Group) ครั้งที่ 1 เพื่อรวบรวมขอมูลพัฒนาการ สถานการณ ระบบ
การสนับสนุนจากหนวยงานภายนอก และบทเรียนการดําเนินงานดานการจัดการการผลิต การบริหารจัดการกลุม
การตลาด และ ดวยเครื่องมือ ไทมไลน (Timeline) และ ปฏิทินการเกษตร
ขั้นที่ 3 จัดประชุมกลุมยอย (Focus Group) ครั้งที่ 2 คืนขอมูลการสัมภาษณใหกับสมาชิกกลุมเพื่อหา
แนวทางในการพัฒนาของวิสาหกิจชุมชนผักปลอดสารบานอางเตย ดวยเครื่องมือ SWOT Analysis
ผูวิจัยทําการศึกษากับกลุมเกษตรกรระหวางเดือนสิงหาคม 2560 ถึง ตุลาคม 2560

ผลและอภิปรายผล
ขอมูลพื้นฐาน
สมาชิ ก วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชนผั ก ปลอดสาร บ า นอ า งเตย ตํ า บลท า ตะเกี ย บ อํ า เภอท า ตะเกี ย บ จั ง หวั ด
ฉะเชิงเทรา จํานวน 12 ราย เปนเพศหญิง รอยละ 75 เพศชาย รอยละ 25 อายุเฉลี่ย 54.25 ป จบการศึกษา
ระดับชั้นปถมศึกษา รอยละ 83.33 ระดับชั้นมัธยมศึกษา รอยละ 16.61 มีจํานวนสมาชิกในครอบครัวเฉลี่ย 3.5
คน และมีจํานวนแรงงานในภาคเกษตรในครอบครัวเฉลี่ย 1.75 คน ประกอบอาชีพหลักปลูกพืชสวน รอยละ
83.34 คาขายและรับจาง รอยละ 8.33 สําหรับอาชีพเสริมของสมาชิกวิสาหกิจชุมชน คือ การรับจางและทําไม
กวาด รอยละ 25 ปลูกพืชชนิดอื่น รอยละ 16.67 เลี้ยงกบเลี้ยงปลาและรับราชการทองถิ่น รอยละ 8.33 และมีผูไม
ประกอบอาชีพเสริมรอยละ 16.67 สมาชิกมีรายไดเฉลี่ย 10,726.67 บาทตอเดือน ไมมีหนี้สินจํานวน 5 ราย และ
มีหนี้สินจํานวน 7 ราย เฉลี่ย 243,285.71 บาทตอป จากนายทุนนอกระบบ 2 ราย กองทุนหมูบาน 2 ราย บริษัท
สินเชื่อ 1 ราย ธนาคารออมสิน 1 ราย กลุมวิสาหกิจชุมชนผักปลอดสาร บานอางเตย 1 ราย และเงินออมของ
สมาชิกเฉลี่ย 16,191.67 บาทตอป
ขอมูลฟารม
สมาชิ ก วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชนผั ก ปลอดสาร บ า นอ า งเตย ตํ า บลท า ตะเกี ย บ อํ า เภอท า ตะเกี ย บ จั ง หวั ด
ฉะเชิงเทรา จํานวน 12 ราย มีประสบการณในการปลูกผักเฉลี่ย 13.58 ป มีพื้นที่ในการปลูกผักเฉลี่ย 1.93 ไรตอ
ราย เปนพื้นที่เอกสารสิทธิ์ ภทบ.5 รอยละ 91.67 และ สปก. รอยละ 8.33 ปจจุบันมีสมาชิกที่ปลูกผักในโรงเรือน
รอยละ 33.33 และภายนอกโรงเรือน รอยละ 66.67 แบงเปนผักใบ ไดแก คะนา กวางตุง ผักกาดขาว ผักชีไทย
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หอมแบง โหระพา สลัด กะเพรา บล็อกโคลี่ รอยละ 41.67 ผักลูก ไดแก ถั่วฝกยาว บวบ มะเขือยาว พริกหยวก
แตงกวา ถั่วพู มะนาว ขาวโพดขาวเหนียว หัวไชเทา กระเจี๊ยบแดง รอยละ 58.33
พัฒนาการและสถานการณ
สมาชิ ก วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชนผั ก ปลอดสาร บ า นอ า งเตย ตํ า บลท า ตะเกี ย บ อํ า เภอท า ตะเกี ย บ จั ง หวั ด
ฉะเชิงเทรา เริ่มทําการปลูกผักที่เปนความตองการของตลาด เชน พริก มะเขือ หอมแบง ผักชี กะเพรา โหระพา
เมื่อป พ.ศ. 2547 โดยการขายกับพอคาคนกลาง ตางคนตางทําในพื้นที่ของตนเอง ใชสารเคมีในการปลูกผัก
เพราะจะทําใหผักมีความสวยงามตามที่ผูบริโภคตองการ งายตอการดูแลรักษา และไดราคาสูง แตเมื่อใชสารเคมี
ตอเนื่องเปนเวลานานทําใหแมลงศัตรูพืชทนทานตอการใชสารเคมี ทําใหตองใชสารเคมีมากขึ้น จนตัวเกษตรกร
เองไดรับผลกระทบทางดานสุขภาพจากการสัมผัสสารเคมีและบริโภคผักที่มีสารเคมีตกคาง ทําใหเริ่มมีการลด
ปริมาณการใชสารเคมีลง จนกระทั่งป พ.ศ. 2557 มีหนวยงานของ สปก. เขามาสงเสริมการปลูกผักแบบอินทรีย
มีการอบรมทําปุยอินทรียและน้ําหมักชีวภาพเพื่อใชแทนเคมีภัณฑ ลดตนทุนในการผลิต และเจาหนาที่เกษตร
ตําบลเขามาสงเสริมการรวมกลุมเกษตรกรเพื่อที่จะไดขอรับการสนับสนุนจากภาครัฐในการทํากิจกรรมทางการ
เกษตรแบงปนปจจัยการผลิตรวมกันและสามารถตอรองกับพอคาคนกลางได ป พ.ศ.2558 จึงมีการจัดตั้งกลุม
วิสาหกิจชุมชนผักปลอดสาร บานอางเตยขึ้น จากการรวมตัวกันของสมาชิกที่ตองการปลูกผักที่ปลอดภัยจาก
สารเคมี มีสมาชิก จํานวน 10 คน เปนเครือญาติกันโดยสวนใหญและเปนคนบานใกลเรือนเคียงกัน ไดขอรับการ
สนับสนุนมุงเพื่อที่จะไดปลูกผักไดตลอดทั้งปและสามารถลดปญหาโรคแมลงทางการเกษตร และไดทําการสราง
โรงเรือนจากมุงที่ไดรับการสนับสนุนมาในชวงปลายป จนถึงตนป พ.ศ. 2559 สามารถตั้งโรงเรือนได 3 ราย ปลูก
ผักใบตามความถนัดของสมาชิกแตละราย มีการตรวจรับรองมาตรฐานเกษตรปลอดภัยสูง (เบอร 8) ซึ่งเปน
มาตรฐานที่รับรองจากสํานักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา ที่ผูวาราชการจังหวัดมีความตองการใหเกิดขึ้นเพื่อ
ตอบรับนโยบายรัฐบาลในการผลิตอาหารที่มีคุณภาพ ปลอดภัย และสรางรายไดใหกับเกษตรกร เมื่อผานการ
ตรวจมาตรฐานแลวทําใหบริษัทเลมอนฟารมมีความสนใจในผลผลิตของกลุมวิสาหกิจ จึงมีการตกลงสงผลผลิต
คือ โหระพา ถั่วฝกยาว แตงกวา คะนา และกวางตุง ใหกับทางบริษัท แตเมื่อบริษัทมีความตองการผลผลิตมากขึ้น
ทางวิสาหกิจจึงไมสามารถตอบสนองความตองการไดเนื่องดวยพื้นที่ที่จํากัด ทําใหเกิดการยกเลิกการสงผลผลิต
ใหกับทางบริษัทเลมอนฟารมในชวงกลางป จึงทําใหการจําหนายผลผลิตของสมาชิกจัดจําหนวยที่ตลาดผัก
ปลอดภัยที่ศาลากลางจังหวัดที่จัดขึ้นทุกสัปดาห และจําหนายภายในพื้นที่บานอางเตยโดยการใชรถมอเตอรไซด
พวงขางขับไปรอบ ๆหมูบาน ปจจุบัน พ.ศ.2560 วิสาหกิจชุมชนผักปลอดสาร บานอางเตย มีจํานวนสมาชิก 12
ราย และสามารถสรางโรงเรือนสําเร็จแลว 4 ราย และยังคงไดรับมาตรฐานเกษตรปลอดภัยสูง (เบอร 8) เชนเดิม
แตไดรับความสนใจจากหนวยงานภายนอกมากยิ่งขึ้น เนื่องจากคุณภาพของผลผลิตที่ผูบริโภคไดบอกเลากันปาก
ตอปาก ทําใหกลุมมีโอกาสตอนรับคณะศึกษาดูงานใหความรูดานการปลูกผักในโรงเรือนแบบอินทรีย และยังมี
หน ว ยงานทั้ ง ภาครั ฐ และเอกชนติ ด ต อ เพื่ อ ซื้ อ ผลผลิ ต ได แ ก บริ ษั ท เลม อ นฟาร ม โรงพยาบาลสนามชั ย เขต
โรงพยาบาลทาตะเกียบ ตลาดนัดชุมชนทาตะเกียบ งานประชุมเกษตรอินทรียจังหวัด งานจังหวัดเคลื่อนที่ เปน
ตน แตทางกลุมก็สามารถรับไดแคบางงานเทานั้น เพราะผลผลิตไมเพียงพอตอโอกาสที่เขามา (Figure 1)

808

การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 56

สาขาส่งเสริมการเกษตรและคหกรรมศาสตร์

Figure 1 Timeline of group development
ในปจจุบัน วิสาหกิจชุ มชนผักปลอดสาร บ านอางเตย มีการปลูกผัก 19 ชนิด ได แก คะนา กวางตุ ง
ผักกาดขาว ถั่วฝกยาว ผักชีไทย บวบ มะเขือยาว หอมแบง พริกหยวก แตงกวา ถั่วพู มะนาว ขาวโพดขาวเหนียว
หัวไชเทา สลัด กะเพรา กระเจี๊ยบแดง และบล็อกโคลี่ โดยสมาชิกที่มีโรงเรือนจะปลูกผักที่เปนชนิดทานใบ และ
สมาชิกที่สมาชิกที่ยังไมมีโรงเรือนจะปลูกผักชนิดทานผลเนื่องจากการดูแลจะงายกวาชนิดทานใบ สําหรับพืชที่
ไดรับความนิยมในการบริโภคไดยกตัวอยางมา 9 ชนิด และมีฤดูการผลิตดังภาพ (Figure 2)

Figure 2 Timeline the production of vegetable
บทเรียนการดําเนินงาน
วิสาหกิจชุมชนผักปลอดสาร บานอางเตย ตําบลทาตะเกียบ อําเภอทาตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา มี
เปาหมายในการรวมกลุมเพื่อขอการสนับสนุนมุงทําโรงเรือนในการปลูกผัก และเมื่อบรรลุเปาหมายในการขอมุง
แลวกลุมยังไมมีการกําหนดเปาหมายรวมกันใหมอีกครั้งอยางชัดเจน
“ตอนแรกที่รวมกลุมกันเพราะวาอยากไดมุงมาปลูกผักและหนวยงานจะสนับสนุนถารวมกลุม”
(สมควร พรมจันทร, สัมภาษณ, 19 ตุลาคม 2560)
ดานการบริหารจัดการ กลุมมีคณะกรรมการ 10 คน แตอํานาจบริหารจัดการจะรวมอยูที่หัวหนากลุม
ไมวาจะเปนเรื่องบัญชีกลุม การติดตอประสานงาน การแจงขอมูลขาวสารที่เกี่ยวของกับการประกอบอาชีพ การ
ตอนรับคณะศึกษาดูงาน และการเปนวิทยากร ยังไมมีการวางแผนงานแบงหนาที่กันอยางชัดเจน แตกลุมมีการ
จัดประชุมประจําเดือนทุกวันที่ 10 ของเดือน เพื่อเปนการออมเงินของสมาชิกกลุม เงินออมนี้จะเปนเงินสะสมไว
ใหสมาชิกกูยืมเพื่อนําไปลงทุนในการปลูกผัก เชน การทําโรงเรือน นอกจากนั้นแลวการประชุมประจําเดือนยังเปน
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เวทีในการแจงขาวสารตาง ๆ ใหกับสมาชิกไดรับทราบและแลกเปลี่ยนสถานการณในการดําเนินงานของสมาชิก
แตละราย
“ถาอยากรูอะไรก็ถามหัวหนากลุมเลยแกเปนคนทําทุกอยาง” (อึ่ง แกวมาก, สัมภาษณ, 19 ตุลาคม 2560)
ดานการผลิต สมาชิกจะปลูกผักตามความถนัดของตนเอง จัดหาเมล็ดพันธุดวยตนเอง
“เราจะหาพันธกันเองเพราะวารอบการปลูกของเราไมเหมือนกัน ถาหาซื้อเองจะสะดวกกวา”
(จินตนาภรณ แกวไพศาล, สัมภาษณ, 7 กันยายน 2560)
สําหรับผูที่มีโรงเรือนจะเนนในการปลูกผักชนิดรับประทานใบเพราะสามารถดูแลใหไดผลดีตามความตองการได
งาย และผูที่ยังไมมีโรงเรือนจะเนนการปลูกผักชนิดรับประทานผลเพราะดูแลงายกวาชนิดรับประทานใบ แตการ
ปลูกนี้ถึงแมจะมีความถนัดในผักชนิดเดียวกันสมาชิกจะพยายามไมปลูกในชวงเวลาเดียวกันเพื่อที่จะไดมีผลผลิต
ของผักชนิดนั้นหมุนเวียนตลอดทั้งป แตก็ทําใหมีผลผลิตมากพอตามความตองการของตลาดที่ติดตอเขามาซื้อ
ผลผลิต ในการวางแผนการผลิตเชนนี้ทําใหกลุมมีศักยภาพในการผลิตเพียงพอตอการขายในหมูบาน ตลาดผัก
ปลอดภัยสูงที่ศาลากลางจังหวัด และงานจังหวัดเคลื่อนที่เทานั้น ในดานตนทุนการผลิต เชน ปุย และฮอรโมนพืช
สมาชิกกลุมจะชวยกันทําตามสูตรที่เคยไดรับการอบรมจากเจาหนาที่ สปก. โดยจะนัดกันในวันที่สะดวกเดือนละ
หนึ่งครั้ง เพื่อใหมีปุยและฮอรโมนเพียงพอตอการแจกจายใหกับสมาชิกเพื่อเปนการลดตนทุนการผลิต และสามาร
จําหนายไดเมื่อเกินความตองการของสมาชิก ทําใหมีเงินเขามาหมุนเวียนภายในกลุมอีกดวย
ดานการตลาด กลุมไมมีการประชาสัมพันธโดยตัวกลุมเอง อาศัยการประชาสัมพันธของผูบริโภคแบบ
ปากตอปาก ปายประชาสัมพันธของสํานักงานเกษตรอําเภอ และการที่ถูกเชิญไปออกงานตามที่จังหวัดรองขอ ซึ่ง
กลุมมองเห็นวาเพียงพอแลวตอการประชาสัมพันธใหกลุมเปนที่รูจักโดยประเมินจากความตองการผลผลิตที่กลุม
ไมสามารถตอบรับไดเพราะมีจํานวนมากจนเกิดไป
“เราไมตองโฆษณาอะไรเลย คนกินเคาเห็นวาดีเคาก็พูดกันปากตอปาก ถือวาเปนการโฆษณาใหเราแลว”
(สมควร พรมจันทร, สัมภาษณ, 19 ตุลาคม 2560)
แตอีกสิ่งหนึ่งที่กลุมยังขาดคือบรรจุภัณฑและตราสินคาที่เปนของกลุม เพื่อที่จะทําใหผูบริโภคจดจําและดูมีความ
นาเชื่อถือมากขึ้นกวาการใชถุงพลาสติกอยางในปจจุบัน
แนวทางการพัฒนา
จากการประชุมกลุมยอยโดยใชเครื่องมือ SWOT Analysis ไดผลการศึกษาดังนี้ จุดแข็ง คือ ความรูใน
การปลูกผัก เชน การทําปุยและน้ําหมักชีวภาพ ความตองการของพืชแตละชวงอายุ และกลุมมีความนาเชื่อถือ
จากการไดรับมาตรฐานและการเปนแหลงเรียนรู จุดออน คือ มีพื้นโรงเรือนจํากัด แรงงานนอย ไมมีการวางแผน
งาน และไมมีรูแบบบรรจุภัณฑ โอกาส คือ มีตลาดมากมาย เชน บริษัทเลมอนฟารม โรงพยาบาลทาตะเกียบและ
สนามชัยเขต ตลาดนัดชุมชนทาตะเกียบ งานออกบูธตาง ๆ และไดรับการสนับสนุนความรูจาก สปก. และเกษตร
ตําบล อุปสรรค คือ ฤดูกาล และโรคแมลงสําหรับผูที่ทํานอกโรงเรือน จึงมีแนวทางในการพัฒนา ดังนี้
ดานการบริหารจัดการ กลุมควรมีการจัดองคกรใหม คือ มีการเลือกตั้งคณะกรรมการ แบงหนาที่การ
ทํางานของคณะกรรมการกลุมแตละคนอยางชัดเจนตามความถนัด ความเหมาะสม และผานความเห็นชอบจาก
เสียงสวนใหญ วางกฎระเบียบรวมกันเพื่อใหการทํางานเปนไปอยางมีระบบระเบียบมากขึ้น ทําใหสามารถ
ตรวจสอบและหาเหตุแหงความผิดพลาดในการดําเนินงานไดงาย ทําใหทุกคนมีความรูสึกเปนเจาของรวมกัน
กลุมจะไดดําเนินงานอยางมีประสิทธิภาพ
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ดานการผลิต กลุมควรขยายพื้นที่การผลิตโดยการสรางโรงเรือนของสมาชิกใหครบทุกรายเพื่อจะได
เพิ่มกําลังการผลิตมากขึ้น ควรมีการจางแรงงานเพื่อสรางโรงเรือนเพราะมีอุปสรรคเรื่องฤดูกาลหากอยูในชวงฤดู
ฝนจะไมสามารถทําการสรางโรงเรือนได นอกจากนั้นกลุมควรมีการวางผังกระบวนการผลิตใหสอดคลองกับความ
ตองการของตลาด โดยการจัดกลุมของสมาชิกแตละรายตามความถนัดและแบงหนาที่กันปลูกตามปริมาณความ
ตองการของตลาด
ด า นการตลาด จะเห็ น ได ว า โอกาสด า นการตลาดของกลุ ม นั้ น มี ม าก เช น บริ ษั ท เลม อ นฟาร ม
โรงพยาบาลสนามชัยเขต โรงพยาบาลทาตะเกียบ ตลาดนัดชุมชนทาตะเกียบ และงานออกบูธตาง ๆ ซึ่งทุกที่
มั่นใจในคุณภาพของผลผลิตของกลุม แตกลุมสามารถพัฒนาทางดานรูปแบบบรรจุภัณฑและตราสินคาใหมี
ความนาเชื่อถือมากขึ้น เปนการสรางภาพลักษณที่ดีใหกับกลุมและสรางความประทับใจใหกับผูบริโภค ใหมี
ความตองการผลผลิตของกลุม อยางตอเนื่อง อีกทั้งยังเปนการสรางเอกลักษณใหกับผลิตภัณฑของกลุมให
ผูบริโภคจดจําไดงาย
อภิปรายผลการศึกษา
วิสาหกิจชุมชนผักปลอดสาร บานอางเตย ตําบลทาตะเกียบ อําเภอทาตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา มี
สมาชิกสวนใหญเปนผูหญิงถึงรอยละ 75 และมีอายุเฉลี่ย 54.25 ป ซึ่งแสดงใหเห็นวาเปนการรวมกลุมกันของ
เหลาแมบานวัยกลางคนที่ยังสามารถทํางานไดดวยความถนัดที่เหมือนกันนั่นคือการปลูกผัก เพื่อเปนการแบงเบา
ภาระคาใชจายและสรางรายไดใหกับครอบครัว โดยสมาชิกมีพื้นที่ทําการเกษตรเฉลี่ย 1.93 ไรตอราย ทําให
สามารถบริหารจัดการไดโดยทั่วถึง แตปจจุบันกลุมยังปญหาในดานการบริหารจัดการกลุมที่ยังไมเปนระบบ
ระเบียบที่แนชัด ทําใหสามารถเกิดขอผิดพลาดในการดําเนินงานไดงาย ดานการผลิตที่กลุมยังไมมีการวาง
แผนการผลิตใหตอบสนองตอความตองการของตลาด ตางคนตางปลูกในสิ่งที่ตนเองถนัด ดานการตลาดกลุมยัง
ขาดรูปแบบบรรจุภัณฑและตราสินคาที่เปนของตนเอง จึงมีการรวมกันคิดหาแนวทางในการพัฒนากลุมผาน
เครื่องมือ SWOT โดยเนนการแกปญหาจุดออนของกลุมและมุงตอบสนองความตองการของโอกาสที่เขามา ได
แนวทางในการพัฒนาดังนี้ ดานการบริหารจัดการกลุมควรมีการกําหนดหนาที่กันอยางชัดเจนและผานความ
เห็นชอบจากสมาชิก สอดคลองกับทฤษฎีการจัดการของ ธงชัย สันติวงษ (2536) ในเรื่องการจัดองคการ
(Organizing) ซึ่งจะทําใหสมาชิกมีความรูสึกเปนเจาของรวมกันและกลาที่จะแสดงความคิดเห็นมากขึ้นเพราะ
สมาชิกยังไมคอยกลาที่จะแสดงความคิดเห็น ดานการผลิตกลุมควรมีการวางผังการผลิตและขยายกําลังการผลิต
โดยสร า งโรงเรื อ นให ส มาชิ ก สํ า เร็ จ ทุ ก รายเพื่ อ ที่ จ ะมี ป ริ ม าณผลผลิ ต ที่ เ พี ย งพอต อ ความต อ งการของตลาด
สอดคลองกับแนวคิดเกี่ยวกับการผลิตของ พรทิพย ถิตยบุญครอง (2551) ดานการตลาดกลุมควรระดมความคิด
ในการออกแบบบรรจุภัณฑและตราสินคาที่เปนเอกลักษณของกลุมดังแนวคิดดานการตลาดของ ชวนะ ภว
นานันท (2546) ที่กลาวถึงการการสรางภาพลักษณเพื่อของสินคาหรือผลิตภัณฑใหเปนรูปราง อาจจะเริ่มมองหา
แรงบันดาลใจจากทรัพยากรที่มีในทองถิ่นและสิ่งที่สมาชิกเห็นพองตองกันวาเปนเอกลักษณและสัญลักษณของ
กลุม

สรุปผลการศึกษา
กลุมมีพัฒนาการในดานการเพิ่มจํานวนสมาชิกจาก 10 ราย เปน 12 ราย การสรางโรงเรือนสามารถ
สรางไดสําเร็จเพิ่มขึ้นจาก 3 ราย เปน 4 ราย มีการปลูกผักทั้งหมด 19 ชนิด ตามความถนัดของสมาชิกแตละราย
ปจจุบันกลุมประสบปญหาในดานการบริหารจัดการกลุมที่ยังไมมีการแบงหนาที่กันอยางชัดเจน ดานการผลิตที่
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ยังไมมีการวางผังการผลิตใหสามารถตอบสนองความตองการของตลาด ดานการตลาดยังขาดรูปแบบบรรจุ
ภัณฑและตราสินคาที่เปนของกลุมเอง จึงมีแนวทางในการพัฒนา ดังนี้ ดานการบริหารจัดการควรมีการแบง
หนาที่ของคณะกรรมการอยางชัดเจนตามความสามารถและความเหมาะสมของแตละบุคคล โดยผานความ
เห็นชอบของเสียงสวนใหญ มีการกําหนดกฎระเบียบของกลุมเพื่อเปนแนวทางในการปฏิบัติและความเรียบรอย
และมีการเลือกตั้งคณะกรรมการในการบริหารจัดการกลุมเพื่อใหทุกคนรูสึกเปนเจาของรวมกัน ดานการผลิตควร
ขยายกําลังการผลิตโดยการสรางโรงเรือนของสมาชิกใหเสร็จครบทุกราย และควรวางผังการผลิตของกลุมโดยยึด
ความตองการของตลาดจัดสรรใหสมาชิกผลิตตามความสามารถและความเหมาะสม ดานการตลาดควรมีการ
สรางรูปแบบบรรจุภัณฑและตราผลิตภัณฑเปนของตนเองเพื่อสรางภาพลักษณและเอกลักษณใหกับ สินคา
รวมทั้งยังเพิ่มความนาเชื่อถือและงายตอการจดจําของผูบริโภคอีกดวย
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รู ปแบบการปรั บตัวของเกษตรกรที่ได้ รับผลกระทบจากช้ างในพืน้ ที่ หมู่7 บ้ านอ่ างเสือดา ตาบล
ท่ าตะเกียบ อาเภอท่ าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา
Pattern Of Farmer in Elephant Affected Area, Village No.7, Ban Aang Sue
Dam ,Tha Takiap Sub-District,Tha Takiap District,Chachoengsao
ดาริน ลัดกรูด1* และพีรชัย กุลชัย1
Darin Ladkood1* and Peerachai Kullachai1

บทคัดย่ อ
งานวิจยั เรื่ องนีม้ ีวตั ถุประสงค์ เพื่อศึกษาสถานการณ์ การเข้ าทาลายผลผลิตทางการเกษตรจากช้ างและ
รู ป แบบการปรั บตัวของเกษตรกร โดยใช้ วิธีวิจัย แบบผสมโดยการสุ่ม แบบเฉพาะเจาะจงกับ เกษตรกรที่ ได้ รับ
ผลกระทบจากช้ างจานวน 17 ราย พบว่าช้ างที่ เข้ ามาทาลายผลผลิตของ เกษตรกรปลูกมันสาปะหลัง 9 ราย
ได้ รับ ความเสี ย หายร้ อยละ 35.38 เกษตรกรปลูก ข้ าว 8ราย ได้ รั บ ความเสี ย หายร้ อยละ 84 เกษตรกรปลูก
ยางพารา 4 ราย ได้ รับความเสียหายร้ อยละ 66.25 เกษตรกรปลูกปาล์ม 3 ราย ได้ รับความเสียหายร้ อยละ 50
เกษตรกรปลูกยูคาลิปตัส 2 ราย ได้ รับความเสียหายร้ อยละ 55 เกษตรกรปลูกมะละกอและขนุนอย่างละ 1ราย
ได้ รั บ ความเสี ย หายร้ อยละ 100 และ35 โดยการปรั บ ตัวของเกษตรกรที่ แ บ่ งเป็ น 3 กลุ่ ม 1)กลุ่ ม เกษตรกร
ปรับเปลี่ยนกิจกรรมทางการเกษตร 11 รายโดยปรับเปลี่ยนพันธุ์พืชหรื อการเปลี่ยนชนิดพืชที่จะแต่การปรับเปลี่ยน
นี ้ไม่สามารถทดแทนการทาการเกษตรแบบเดิม ได้ 2)กลุ่มเกษตรกรที่ ไม่ได้ มีการปรับเปลี่ยนการทาการเกษตร 4
ราย เนื่องจากไม่ทราบว่าจะทาอะไรต่อ 3)กลุ่มเกษตรกรที่มีการปรับเปลี่ยนอาชีพ 2 รายโดยมีความเป็ นอยู่ที่ดีขึ ้น
และสามารถแทนการเกษตรแบบเดิมได้

ABSTRACT
The research aimed to study situation of agricultural product destruction by elephant and pattern
of farmer with mixed method and purposive sampling farmer in elephant affected area 17 people. There are
9 farmer crop cassava 35.38% damage, 8 farmer crop rice 84% damage, 4 farmer crop hevea 66.25%
damage ,3 farmer crop palm 50%,2 farmer crop eucalyptus 55%, 1 farmer crop papaya 100%, 1 farmer
crop jackfruit 35%. Farmer is adaptation is divided into 3 groups.1) Farmer modify agricultural activities 11
people modify plant variety or plant type but cannot replace traditional farming. 1) Farmer do not modify
agricultural activities 4 people because do not know what to do. 3) Farmers with career change 2 people
farmer have a better life and can replace traditional agriculture.
Key Words : Elephant affected , Pattern
* Corresponding author ; e-mail address: darinladkood@gmail.com
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คานา
ในประเทศไทยมีช้างป่ าจานวน 3,000-3,500 ตัว กระจายในป่ าอนุรักษ์ ทั่วประเทศและแนวโน้ มช้ างป่ ามี
จานวนสูงขึ ้น โดยเฉพาะป่ ารอยต่อ 5 จังหวัดภาคตะวันออกที่มีช้างเพิ่มขึน้ ร้ อยละ 10 ต่อปี มีมากกว่า 200 ตัว
(อดิศร นุชดารงค์, 2559) ปั จจุบนั ป่ านันเสื
้ ่อมโทรมมีการบุกรุ กป่ าเพื่อสร้ างที่อยู่อาศัยการขยายตัวของชุมชนและ
ทาการเกษตรเพิ่มขึ ้นการก่อสร้ างสาธารณูปโภคพื น้ ฐานทาให้ แหล่งที่อยู่อาศัยหากินของช้ างลดน้ อยลงจนเกิด
ปั ญหารุ นแรงขึ ้นและมีแนวโน้ มที่จะทวีความรุ นแรงขึ ้น ประเด็นของการเกิดข้ อขัดแย้ งส่วนมากเป็ นปั ญหาการแย่ง
ใช้ พื ้นที่ราบริ มแหล่งนา้ แหล่งอาหารและแหล่งหลบภัยที่สาคัญของช้ าง ในฤดูฝนในป่ ายังมีอาหารสมบูรณ์ ช้าง
สามารถดารงชีวิตอยู่ได้ แต่เมื่อถึงฤดูแล้ งอาหารและน ้าขาดแคลน ช้ างจึงต้ องเข้ ามาหากินผลผลิตทางการเกษตร
ในพื ้นที่เกษตรกรรมของเกษตรกร ตาบลท่าตะเกียบ อาเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทราเป็ นอีกพื ้นที่หนึง่ ที่ได้ รับ
ผลกระทบนี ้
ปั จจุบันตาบลท่าตะเกียบ อาเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิ งเทรา มีทัง้ หมด 22 หมู่บ้านประชากรทัง้ สิน้
19,135คนแยกเป็ น ชาย9,780คน หญิง9,355คน มีทงสิ
ั ้ ้น5,620 ครัวเรื อนมีความหนาแน่นเฉลี่ย 43.19คน/ตาราง
กิโลเมตร (องค์การบริ หารส่วนตาบลท่าตะเกียบข้ อมูล , 2560) โดยประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรมทานา
,ทาสวน, ทาไร่ หรื อรับจ้ างทัว่ ไป โดยพื ้นที่ดงั กล่าวนัน้ มีบริ เวณเชื่อมต่อกับผืนป่ าภาคตะวันออกซึง่ มีสตั ว์ป่าอุดม
สมบูรณ์ โดยเฉพาะช้ างแต่เนื่องจากสถานการณ์ ดงั กล่าวนันท
้ าให้ พื ้นที่ช้างลดลงตังแต่
้ ปี 2553 มีช้างลงมาหากิน
ผลผลิตของเกษตรกรเฉพาะหน้ าแล้ งโดยจานวนครัง้ ที่ช้างออก2-3ครัง้ ต่อเดือน จนปี 2556 – 2560 นันช้
้ างลงมา
กินผลผลิตของชาวบ้ านมากยิ่งขึ ้นและมีความถี่มากยิ่งขึ ้นโดยเฉพาะ หมู่ 7 บ้ านอ่างเสือดา เป็ นพื ้นที่ที่ได้ รับความ
เสียหายจากการที่ช้างป่ าเข้ าทาลายพืชผลทางการเกษตรมากที่สุดเนื่องจากพื ้นที่หมูบ่ ้ านติดกับแนวป่ ามากที่สดุ
โดยปี 2559 หมู่ 7 บ้ านอ่างเสือดามีผ้ ปู ระสบภัยพิบตั ิช้างป่ าทาลายพืชผลทางการเกษตรพืชที่เสียหายมากที่สดุ คือ
ข้ าวเสียหายทัง้ สิ ้น 16ไร่ รองลงมาคือ พืชสวน 10ไร่ พืชไร่ 2ไร่ ตามลาดับแต่เมื่อ มกราคาคม-มิถุนายนปี 2560
เกษตรกรได้ รับผลกระทบนี ้มากยิ่งขึ ้นโดยพืชที่เสียหายมากที่สุดคือข้ าวเสียหายทัง้ สิ ้น13.3ไร่ รองลงมาคือ พืชไร่
12.5ไร่ พืชสวน12ไร่ (องค์การบริ หารส่วนตาบลท่าตะเกียบ, 2560) จนทาให้ เกษตรกรต่างเดือดร้ อนอย่างมาก
เนื่องจากช้ างเข้ ามาทาลายผลผลิตทางการเกษตร ได้ รับความเสียหายทาให้ เกิดการปรับตัวของเกษตรกรใน
หลายรู ปแบบ เพื่อลดผลกระทบที่เกิดขึ ้น ดังนันผู
้ ้ วิจยั จึงสนใจศึกษาโดยมีคาถามวิจยั คือ รู ปแบบการปรับตัวของ
เกษตรกรที่ได้ รับผลกระทบจากช้ างในพืน้ ที่ หมู่7 บ้ านอ่างเสือดา ตาบลท่าตะเกียบ อาเภอท่าตะเกียบ จังหวัด
ฉะเชิงเทรา เป็ นอย่างไร
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1.เพื่ อศึกษาสถานการณ์ การเข้ าทาลายผลผลิตทางการเกษตรจากช้ างในพื น้ ที่ หมู่ 7 บ้ านอ่างเสือด า
ตาบลท่าตะเกียบ อาเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา
2.เพื่ อศึกษารู ปแบบการปรั บ ตัวของเกษตรกรที่ ได้ รับผลกระทบจากช้ างในพื น้ ที่ หมู่ 7 บ้ านอ่างเสื อด า
ตาบลท่าตะเกียบ อาเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา

วิธีการศึกษา
การศึกษาผู้วิจยั ได้ ใช้ วิธีการวิจยั แบบผสม(Mixed Method) ระหว่างการวิจยั เชิงปริ มาณ (Quantitative
research) ร่ วมกับการวิจยั เชิงคุณภาพ (Qualitative Research)ในการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล
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ประชากร คือเกษตรกรที่รายงานความเสียหายจากช้ างในพื ้นที่ตาบลท่าตะเกียบจานวน 44 ราย
กลุ่ มตัวอย่ าง คือ เกษตรกรที่ รายงานความเสียหายจากช้ างจานวน 17 รายในพื น้ ที่ บ้านอ่างเสือดา
โดยการสุม่ แบบเฉพาะเจาะจงจากบ้ านอ่างเสือดาซึง่ เป็ นพื ้นที่ที่ประสบปั ญหามากที่สดุ ในตาบลท่าตะเกียบ
ขัน้ ตอนในการศึกษา
1. ทบทวนวรรณกรรมและรวบรวมข้ อมูลทุติยภูมิที่เกี่ยวข้ อง
2. ออกแบบเครื่ องมือในการสัมภาษณ์เชิงลึกและออกแบบสัมภาษณ์เกษตรกรที่ได้ รับผลกระทบ
3. ตรวจสอบเครื่ องมือในการสัมภาษณ์โดยอาจารย์ที่ปรึกษาและเจ้ าหน้ าที่เกษตรตาบลท่าตะเกียบ
4. เก็บรวบรวมข้ อมูลโดยแบบสัมภาษณ์ เกษตรกรในพื ้นที่บ้านอ่างเสือดาที่ได้ รับผลกระทบจากช้ าง 17
ราย
5. เก็บรวบรวมข้ อมูลเกษตรกรที่มีการปรับตัวที่ได้ รับผลกระทบจากช้ างในพื ้นที่บ้านอ่างเสือดาโดยการ
สัมภาษณ์
6. นาข้ อมูลที่ได้ จากการสัมภาษณ์และแบบสัมภาษณ์มาทาการวิเคราะห์
7.สรุ ปผลการศึกษาและจัดทารายงานการวิจยั
การวิเคราะห์ ข้อมูล
1. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริ มาณโดยใช้ สถิติร้อยละและค่าเฉลี่ย
2. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพผู้วิจยั จะใช้ ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ เชิงลึก จดบันทึก และถ่ายภาพ
โดยจัดแบ่งหมวดหมูใ่ นรู ปแบบการพรรณนา
ระยะเวลาวิจัย ดาเนินการวิจยั ระหว่างเดือนสิงหาคม 2560 ถึงพฤศจิกายน 2560

ผลการศึกษา
ข้ อมูลพืน้ ฐานของเกษตรกร
เกษตรกรที่ ได้ รั บ ผลกระทบเป็ นเพศชายร้ อยละ 52.94 เพศหญิ ง ร้ อยละ 47.06 โดยเกษตรกรจบ
การศึกษาในระดับ ประถมศึกษาปี ที่ 1- มัธยมศึกษาปี ที่ 6 ส่วนใหญ่มีสถานะสมรส13 คนและหย่าร้ าง2 คนโดยมี
สมาชิ กในครอบครั ว 3-6 คน สมาชิ กในครอบครั วจบการศึกษาในระดับประถมศึกษาปี ที่ 4- ปริ ญ ญาตรี โดย
เกษตรกรทังหมดนั
้
บถือศาสนาพุทธ อาชีพหลักส่วนใหญ่ของเกษตรกรที่ได้ รับผลกรทบคือเกษตรกรรมจานวน 15
คนและรั บราชการและรับจ้ าง2ราย อาชีพรองส่วนใหญ่ คือรับจ้ างจานวน 10คนและไม่มีอาชีพรองเนื่องจากทา
การเกษตรเพียงอย่างเดียว 5คน และทาการเกษตรเป็ นอาชีพรอง 2คนโดยเกษตรกรปลูกมันสาปะหลังจานวน 10
รายโดยเกษตรกรส่วนใหญ่ จะปลูก พันธุ์ห้านาที พันธุ์ระยอง 2 เกษตรศาสตร์ 50 มีเกษตรกรผู้ปลูกยางพารา
จานวน 10ราย โดยเกษตรกรส่วนใหญ่จะปลูกพันธุ์251และพันธุ์600เกษตรกรผู้ปลูกข้ าว 9ราย โดยจะปลูกข้ าว
หอมมะลิ ซึ่งเกษตรกรจะปลูกเพื่ อน ามารั บ ประทานในครั วเรื อนเมื่อเหลื อจึงน าออกไปขาย เกษตรกรผู้ ป ลูก
ยูคาลิปตัส 4 รายโดยเกษตรกรส่วนใหญ่ จะปลูกพันธุ์ K7 เกษตรกรผู้ปลูกข้ าวโพด 2 รายเกษตรกรโดยจะปลูก
พันธุ์แปซิฟิค 999 และ888 เกษตรกรผู้ปลูกปาล์ม 2ราย และเกษตรกรผู้ปลูกผักสวนครัว(พริ ก,มะเขือ),มะละกอ
,ถัว่ เหลือง,ขนุน,อ้ อย 1รายโดยเกษตรกรจะนาผลผลิตไปขายที่ตลาดรับซื ้อผลผลิตโดยผ่านพ่อค้ าคนกลาง เป็ น
ส่วนมากโดยประสบการณ์ ในการทาการเกษตรของเกษตรกร 7-40ปี โดนส่วนมากนัน้ เกษตรกรจะทาเกษตรมา
ตังแต่
้ แรกเริ มจากรุ่ น สู่ร้ ุ นสืบต่อกันมา พืน้ ที่ ในการทาการเกษตรของเกษตรกรนัน้ มี พืน้ ที่ประมาณ 20 ไร่ ขึน้ ไป
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พื ้นที่ส่วนมากจะเป็ นเอกสารสิทธิ ส.ป.ก.(เป็ นที่ดินที่ทางภาครัฐยกให้ แก่เกษตรกรเพื่อสาหรับเป็ นที่ดินในการทา
อาชีพด้ านการเกษตร) และเป็ นพื ้นที่ ภบท.5รองลงมา
สถานการณ์ ช้างที่เข้ ามาทาลายผลผลิตของเกษตรกร
ช้ างที่เข้ ามาทาลายผลผลิตของเกษตรกรโดยเข้ ามาเหยียบผลผลิต เดินชนต้ นผลผลิตหัก กินผลผลิตของ
ชาวบ้ านผลผลิตของเกษตรกรที่ได้ รับความเสียหายมากที่สดุ จากเกษตรกรผู้ปลูกข้ าว 8 ราย ได้ รับความเสียหาย
ร้ อยละ 84 ช้ างจะเข้ ามากินเฉพาะตอนที่ข้าวนันออกรวงก่
้
อนเกษตรกรเก็บเกี่ยวผลผลิต 1-2 เดือนโดยช้ างจะกิน
แต่ส่วนรวงข้ าว ต้ นข้ าวนัน้ ก็จะยืนต้ นตาย รองลงมาคือมันสาปะหลังจากเกษตรกร 8 ราย ได้ รับความเสียหาย
ร้ อยละ 35.38
“มัน สํ า ปะหลังส่ ว นมากที ่ ช้ า งชอบกิ น คื อ พัน ธ์ พ ัน ธุ์ ห้ า นาที และ พัน ธุ์ ร ะยอง 2 มากกว่ า พัน ธ์
เกษตรศาสตร์ 50 ช้างไม่ค่อยกิ นเพราะพันธ์ พนั ธุ์ห้านาที และ พันธุ์ระยอง 2 อาจจะมี ไซยาไนด์มากกว่าช้างเลยไม่
กิ นส่วนมากช้างก็จะถอนออกมาเล่นมากกว่าในช่วง 2 ปี เราไม่สามารถบอกได้ว่าช้างเข้ามากี ่ครั้งเพราะช้างเขา
มาอยู่เรื ่อยๆโดยทุกปี จะเริ่ มเดือนตุลาคม-มกราคมที ผ่ ่านมานี”้ (ดวงพร วรรณคา, สัมภาษณ์, 17 กันยายน 2560)
เกษตรกรผู้ปลูกยางพารา 4 ราย ได้ รับความเสียหายร้ อยละ 66.25เกษตรกรโดยช้ างได้ ไปทาลายต้ นไม้
หักโค้ น และกิ น ยอดอ่อน และกิ ผ้ ูป ลูกยูคาลิ ป ตัส 4 รายร้ อยละ 55 เกษตรกรผู้ป ลูก ปาล์ ม 3ราย ได้ รับ ความ
เสี ย หายร้ อยละ 50 และเกษตรกรผู้ ปลูก มะละกอและขนุ น 1ราย ได้ รั บ ความเสี ย หายร้ อยละ 100และ35
ตามลาดับ โดยการเข้ ามาของช้ างจะเข้ ามาในช่วงเดือนมกราคม 1-2ครัง้ และจะเข้ าอีกครัง้ ในช่วงเดือนเมษายน12ครั ง้ และช้ างจะเข้ าอีก ครั ง้ เดื อนกรกฎาคมและจะหายไป2-3เดื อนและมาครั ง้ ใหญ่ ในเดือนตุล าคมจนถึ ง
ธันวาคม ซึ่งช่วงเวลานีเ้ ป็ นช่วงที่ข้าวออกรวงและเกษตรกรกาลังจะเก็บ เกี่ยวผลผลิตทาให้ ได้ รับผลกระทบเป็ น
อย่างมาก โดยพื ชที่ เกษตรกรปลูกนัน้ ส่วนมากเป็ นพื ชที่ ไม่สามารถฟื ้นฟูได้ โดยความคิดเห็ น ของเกษตรกรถึง
สาเหตุที่ช้างเข้ ามาคือ อาหาร แหล่งน ้าในป่ าไม่เพียงพอทาให้ ช้างต้ องลงมาหาอาหารนอกพื ้นที่ป่าโดยเกษตรกร
แสดงความคิด เห็ น ว่า การแก้ ไขควรปลูก อาหารช้ างไว้ ในป่ าค่าชดเชยที่ เกษตรกรได้ โดยเฉลี่ ย พื ชสวนจะได้
ค่าชดเชย 1600 บาท ต่อ1ไร่ โดยพืชไร่ และข้ าวจะได้ ค่าชดเชย 1100 บาท ต่อ 1ไร่ โดยต้ นทุนที่เกษตรกรลงทุนใน
การทาการเกษตรเฉลี่ย 5000-10000 บาทต่อ 1ไร่ ซึง่ ไม่สามารถทดแทนกันได้ (Table1)
“ถ้าถามถึงเรื ่องความพึงพอใจต่อค่าชดเชยนัน้ ไม่มีเกษตรกรคนไหนที จ่ ะพึงพอใจเพราะเกษตรกรนัน้ ทัง้
ต้องลงทุน ลงแรงและเวลาในการทํ าการเกษตรแต่การให้ ค่าชดเชยนัน้ เป็ นเหมื อนการเยี ยวยามากกว่า ดี กว่า
ได้รับความเสียหายแล้วไม่ได้อะไรเลย” (สมบูรณ์ แซ่โก, สัมภาษณ์, 17 กันยายน 2560)
เกษตรกรไม่ เพี ย งจะเสี ย หายด้ านผลผลิ ต เพี ย งอย่ างเดีย วเท่ านัน้ เกษตรกรยังได้ รับ ความเสี ย หาย
ทางด้ าน อุปกรณ์ การเกษตร เช่น ท่อนา้ อุปกรณ์ ให้ นา้ หรื อแม้ กระทัง่ การยกร่ อง ต่างๆซึ่ง ค่าใช้ จ่ายในบางส่วน
ค่อนข้ างสูงในการซ่อมแซมหรื อทาใหม่ และอื่นๆอีกมากมาย ซึง่ ค่าใช้ จ่ายส่วนนี ้ก็ไม่สามารถนาไปประเมินมูลค่า
ความเสียหายได้
การปรั บตัวของเกษตรกร
จากการศึกษาเกษตรกรที่ได้ รับผลกระทบจากช้ างจานวน 17 ราย พบว่าสามารถแบ่งได้ เป็ น 3 กลุ่ม
ได้ แก่ กลุ่มเกษตรกรที่ มีการปรั บตัวโดยการปรับกิจกรรมทางการเกษตรจานวน 11 ราย กลุ่มเกษตรกรที่มีการ
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ปรั บตัวโดยการเปลี่ยนอาชี พจากการเกษตรไปรั บจ้ างจานวน 2 ราย และกลุ่มเกษตรกรที่ ไม่มีการปรั บเปลี่ยน
ยังคงทากิจกรรมการเกษตรเหมือนเดิมจานวน 4 ราย
Table1 Situation of elephant in area
Order
Name
1
2
3

crop
damage
rice
rice
rice
cassava
rice
cassava
rice
cassava
rice
vegetable

Damage
(%)
100%
100%
100%
8%
25%
6%
50%
21%
100%
50%

4

Mr. Prasert Sukhkylek
Mrs. Usa Arjharn
Mrs. Nida Ngamlert
jariyakul
Mrs. Villay Nanam

5

Mr. Somboon Saego

6

Mr. Somsiang Yuamai

7

Mr. Chotiwat Ratanawan

vegetable

66%

8

Mr. comepong
Thiasaengchan

rice
cassava
hevea

60%
100%
26%

rice
cassava
hevea
eucalyptus

9

10

Mrs. Pannee Phodam

Regeneration
Can
Can not
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Compensation
(Baht /Rai)
4400/4
2200/2
30000/3
1100/1
5000/5
1600/1
3200/2

X
X

11000/10
4000/4
-

100%
100%
100%
100%

X
X
X
X

-

cassava
hevea
cassava

50%
10%
16%

X
X
X

cassava
hevea
eucalyptus

100%
5%
10%

X

3300/3
1600/1
1600/1
3300/3ไร่

11

Mr. Singkan
Sakulsanticharoen
Mrs. Wan Sukhvijit

11

Mr. Somchai Tharwon

12

Mrs. Duangpon Vankham

cassava
jackfruit

60%
35%

X
X

6000/6
11000/7

13

Mrs. Tongbi Khwathai

oil palm

20%

X

14000/9

14

Mr. Yuttasak
Trumrattanananth

oil palm

40%

X

33000/10

817

X
X
X

1600/1
-
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15

Mr. Phusit Saetae

oil palm

90%

X

16000/10

16

Mrs. Sope Pimpikuxchai

papaya

100%

X

20000/12

กลุม่ เกษตรกรที่ไม่ได้ มีการปรับเปลี่ยนการทาการเกษตร 4 ราย เนื่องจากไม่ทราบว่าจะทาอะไรต่อดีที่
เหมาะสมกับพื ้นที่ที่มีอยู่และมีรายได้ ที่เหมาะสมโดยในอนาคตเกษตรกรอาจจะดูตลาดว่าต้ องการผลผลิตอะไร
แล้ วเหมาะกับพื ้นที่ตนหรื อไม่ โดยยังคงทากิจกรรมทางการเกษตรเหมือนเดิมได้ แก่ การปลูกยูคาลิปตัส ยางพารา
มันสัมปะหลัง (Figure 1)

Figure 1 Interview farmer in elephant affected area
“ตอนนีช้ ้างเข้ามาจนแทบไม่เหลื อผลผลิ ตอะไรแล้ว แต่ก็ไม่รู้ว่าจะทําอะไรต่อเราทํ าเกษตรแบบนีม้ าตัง้ แต่พ่อ
แม่เรารอให้ชา้ งเขาเข้ามาน้อยลงแล้วค่อยทําใหม่อีกรอบ” (ดวงพร วรรณคา, สัมภาษณ์, 16 กันยายน 2560)
กลุ่มเกษตรกรที่มีการปรับเปลี่ยนอาชีพ 2 รายที่เดิมปลูก ข้ าว มันสัมปะหลัง ไปเป็ นการไปรับจ้ างต่างๆ
เช่น รับเหมาก่อสร้ างและเป็ นช่างโดยมีความเป็ นอยู่ที่ดีขึ ้น เกษตรกรสามารถแทนการเกษตรแบบเดิมได้ สาเหตุ
การปรับเปลี่ยนนันเนื
้ ่องจากไม่ค้ มุ กับการลงทุนและไม่พอต่อค่าใช้ จ่ายในปั จจุบนั แต่ในอนาคตเกษตรกรคิดว่าจะ
ทาอาชีพอื่นและทาการเกษตรควบคู่กันไปเพราะการทาเกษตรครอบครัวทามาตังแต่
้ ต้นแต่อาจจะไปปลูกพืชที่
ช้ างไม่กิน
“ในเมื อ่ ช้างเขายังต้องกิ นต้องหาอาหารเราก็เหมื อนกันก็ตอ้ งหาเงิ นใช้จ่ายจะให้เกษตรแบบเดิ มเดี ยวเขา
ก็เขามาอีกเราจะไปหาทุนที ไ่ หนมาทําต่อโชคดีทีท่ ําบ้านซ่อมบ้านเป็ นเลยหันมารับเหมาแทน”
(สิงคาน สกุลสันติเจริ ญ, สัมภาษณ์, 17 กันยายน 2560)
กลุ่มเกษตรกรที่ มีก ารปรั บ เปลี่ ย นกิ จกรรมทางการเกษตรจ านวน 11 รายโดยเกษตรกรปรั บ เปลี่ ย น
กิจกรรมทางการเกษตรมากที่สดุ โดยการเปลี่ย นชนิดของพืชที่ช้างกินเป็ นพืชชนิดอื่น จานวน 6 ราย เช่น เปลี่ยน
จากการปลูกข้ าวเป็ นปลูกยางพาราและปลูกยูคาลิปตัส เป็ นต้ นซึง่ สาเหตุที่ปรับเปลี่ยนนันเนื
้ ่องจากไม่ค้ มุ กับการ
ลงทุน เมื่อช้ างเข้ ามาได้ รับความเสียหายน้ อยกว่าแต่ช้างก็ยงั เข้ ามาทาลายผลผลิตเช่นเดิม ส่วนเกษตรกร 5 ราย
จากการปลูกข้ าว ปาล์ม มันสัมปะหลัง ยางพาราหันไปปลูกพืชผสมผสาน เช่น หันไปปลูกยูคาลิปตัส ยางพารา
และปลูกผักสวนครัว จาพวก พริ ก มะเขือ กระเพรา แซมรอบๆพืน้ ที่ เนื่องจากผักสวนครัวนันโตง่
้ ายและเร็ วและ
สามารถใช้ ในครัวเรื อนได้ แต่ผลเมื่อเกษตรกรปรับเปลี่ยนแล้ วมีรายได้ เพิ่มขึ ้นกว่าการทาเกษตรแบบเดิมแต่ ไม่
สามารถทดแทนรายได้ จากการทาเกษตรได้ โดยในอนาคตเกษตรกรคิดว่าจะหาอาชีพเสริ มนอกเหนือกิจกรรมทาง
การเกษตร
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“เราเปลี ย่ นไปปลูกยางพาราหรื ออะไรแม้เขาจะกิ นไม่ได้แต่พืน้ ที ่ทีข่ องเราเป็ นทางที เ่ ขาเดิ นอยู่ตลอดยังไง
เขาก็เขามาเหยี ยบ ไม่ก็หกั ล้มลงบ้าง ยิ่ งเขาตกใจเขาก็จะเดิ นแตกแถวของเขายิ่ งเสียหายเพิ่ มขึ้นอีก”
(คาพอง เทียมแสงจันทร์ , สัมภาษณ์, 17 กันยายน 2560)

วิจารณ์ ผลการศึกษา
โดยการวิจยั ครัง้ นี ้พบว่าเกษตรกรได้ รับความเสียหายจากการเข้ ามาทาลายผลผลิตจากช้ างอย่างมาก
ถึงแม้ ท างรั ฐบาลจะมี เงิ นกองทุนช่วยเหลืออาหารช้ างป่ า แก่เกษตรที่ ได้ รับ ความเสีย หายแต่ นัน้ ก็ไม่สามารถ
ทดแทนกับผลผลิตที่เสียหายไปได้ เมื่อเกษตรกรหาทางรับมือกับปั ญหาด้ วยตัวเองโดยการปรับตัวของเกษตรกร
การสร้ างความหลากหลายผลผลิตทางการทาการเกษตร (วิทยา เต่าสา, 2552)และการเปลี่ยนแปลงของพื ช
เพื่อให้ เหมาะสมกับสภาพพื ้นที่ (วาริ นทร์ วงษ์ วรรณ, 2546) คือกลุม่ เกษตรกรที่มีการปรับเปลี่ยนกิจกรรมทางการ
เกษตร แต่ยงั ไม่สามารถทดแทนการทาเกษตรแบบเดิมได้ แต่การหารายได้ ทากิจกรรมนอกจากภาคการเกษตรไป
อีกงานหนึ่ง (มณี มัย ทองอยู่ , 2546) คือกลุ่มเกษตรกรที่ มีการปรั บ เปลี่ย นอาชี พ นัน้ สามารถทดแทนการท า
การเกษตรแบบเดิมได้ แต่เกษตรกรหลายๆคนไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอาชีพได้ เพราะต่างก็มีพื ้นที่ของตนเองเดิม
อยู่ไม่อยากปล่อยให้ ที่นัน้ ทิ ง้ ร้ างอีกทัง้ แต่การปรั บเปลี่ยนอาชี พของเกษตรกรต้ องอาศัยความรู้ ความสามารถ
เฉพาะทางในการทางาน ทาให้ เกษตรกรบางรายไม่สามารถปรับเปลี่ยนอาชีพได้

สรุปผลการศึษา
จากการศึกษาสรุ ปได้ ดงั นี ข้ อง เกษตรกรผูป้ ลูกมันสําปะหลัง 9 ราย ได้รับความเสี ยหายร้อยละ 35.38
เกษตรกรผูป้ ลูกข้าว 8 ราย ได้รับความเสี ยหายร้อยละ 84เกษตรกรผูป้ ลูกยางพารา 4ราย ได้รับความเสี ยหายร้อยละ
66.25 เกษตรกรผูป้ ลูกปาล์ม 3 ราย ได้รับความเสี ยหายร้อยละ 50 เกษตรกรผูป้ ลูกยูคาลิปตัส 2 ราย ได้ รับความ
เสียหายร้ อยละ 55 เกษตรกรผูป้ ลูกมะละกอและขนุ น 1 ราย ได้รับความเสี ยหายร้อยละ 100และ35 ตามลาดับ
สาเหตุที่ช้างเข้ ามาทาลายผลผลิตของเกษตรกรเนื่องจากอาหารในป่ านันไม่
้ เพียงพอ เกษตรกรนันต่
้ างได้ รับความ
เดือดร้ อนถึงแม้ ว่าทางเกษตรอาเภอจะมีการให้ ค่าชดเชยแก่เกษตรกรแต่ค่าชดเชยนัน้ ไม่ค้ มุ ค่าต่อราคาผลผลิต
และค่าชดเชยนัน้ ได้ น้อยไม่สามารถไปทาเกษตรกรรมในรอบต่อไปได้ โดยเกษตรกรจึงต้ องหาทางในการเพิ่ ม
รายได้ เพื่อนดารงค์ชีวิตต่อไปได้
โดยการปรับตัวของเกษตรกรนันส่
้ วนใหญ่คือกลุม่ เกษตรกรปรับเปลี่ยนกิจกรรมทางการเกษตรมากที่สดุ
จานวน 11 ราย โดยเฉพาะ การปรับเปลี่ยนพันธุ์พืชหรื อการเปลี่ยนชนิดพืชที่จะปลูก เช่นการปลูกมันสาปะหลัง
พันธุ์ ระยอง 2 เป็ นพันธุ์เกษตรศาสตร์ 50 ,การปลูกข้ าว ปาล์ม ขนุน และอื่นๆที่ช้างชอบกินเป็ นยูคาลิปตัส หรื อ
ยางพาราแทนปลูกพืชผสมผสาน เช่น หันไปปลูกยูคาลิปตัส ยางพารา และปลูกผักสวนครัวแซมรอบๆพื ้นที่ เดิม
แต่การปรับเปลี่ยนนี ้ก็ยงั ไม่สามารถทดแทนการทาการเกษตรแบบเดิมได้ โดยในอนาคตเกษตรกรนันคิ
้ ดว่าจะหา
อาชีพเสริ มนอกเหนือกิจกรรมทางการเกษตร รองลงมาของการปรับตัวคือกลุ่มเกษตรกรที่ไม่ได้ มีการปรับเปลี่ยน
การทาการเกษตรจานวน 4 ราย เนื่ องจากไม่ทราบว่าจะทาอะไรต่อ โดยในอนาคตเกษตรกรอาจจะดูตลาดว่า
ต้ องการผลผลิตอะไรแล้ วเหมาะกับพื ้นที่ตน และกลุม่ เกษตรกรที่มีการปรับเปลี่ยนอาชีพจานวน 2 ราย โดยการไป
รับจ้ างต่างๆ เช่น รับเหมาก่อสร้ างและเป็ นช่าง แต่จะต้ องอาศัยประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถเฉพาะทาง
โดยมีความเป็ นอยู่ที่ดีขึ ้นและสามารถแทนการเกษตรแบบเดิมได้
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ข้ อเสนอแนะจากการศึกษา
1. ควรมีการจัดโครงการฝึ กอบรมเพื่อเสริ มสร้ างทักษะและการพัฒนาด้ านอาชีพให้ กบั เกษตรกรโดยเน้ น
การนาความรู้ ความชานาญและทรัพยากรที่มีอยู่ให้ เกิดประโยชน์ที่สดุ เช่น การทาปศุสตั ว์
2. ควรมีการประชุมจัดเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความคิดเห็นในการปรับตัวของเกษตรกรเพื่อน
เป็ นข้ อมูลและทางให้ กบั เกษตรกรรายอื่นๆและเพื่อเป็ นแนวทางในการต่อยอดต่อไป
3. เกษตรกรควรมีการทาเกษตรกรรมที่หลากหลายมากยิ่งขึ ้นโดยอาจจะลองหันมาเลี ้ยงสัตว์ เช่น ไก่ หมู
เป็ นต้ นหรื อหันมาปลูกพืชที่สามารถฟื น้ ฟูได้ หลังจากได้ รับความเสียหายจากการเข้ าทาลายของช้ าง เช่นมะนาว
ตะไคร้ กระเพราเป็ นต้ น
4. ควรมีการฟื น้ ฟูป่าให้ อดุ มสมบูรณ์ และควรปลูกอาหารช้ างไว้ ในป่ าเพื่อลดปั ญหาช้ างเข้ ามา
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Perception of and Preference for Agricultural Extension Services in Cambodia:
The Case Study of Rice Farmers in Kampong Thom Province
Heng Chou Long1*, Penporn Janekarnkij1 and Prapinwadee Sirisupluxana1

ABSTRACT
This study was conducted to determine the perception of rice farmers in Kampong Thom
province on the benefits and appropriateness of agricultural extension services (AES). It further
evaluated their preference regarding the services. A multi-stage sampling was adopted to
purposively select the most abundant rice production area with at least two years of extension
services, namely Kampong Svay district. The simple random sampling was used to select rice
farmers, making a sample size of 197 households, 99 from Ta Ream village, Tbaeng commune and
98 from Team Chas village, Kampong Svay commune. The results revealed that among the different
extension delivery mechanisms, farmers experienced the use of training/workshop/meeting the most,
followed by TV/radio/videos, and publication. About 82% of farmers had no experience on the use of
website, 67% had never visited to the AE office, and 64% had never made a phone call to an agent.
For the evaluation of perceived benefits from AES, yield increasing ranked highest, followed by
irrigation improvement, and soil quality improvement. When the appropriateness of extension
package was evaluated, the highest scores were given to “AES agent is knowledgeable”, followed by
“information is relevant”, and “information delivery is timely”. When asked about the overall preference
for AES received during the past two years, 81% of farmers preferred the services. This may imply
that they evaluated AES as significant and useful for their rice production.

Key words: agricultural extension service, perceived benefit, appropriateness, preference, delivery mechanism
* Corresponding author; e-mail address: hchoulong@gmail.com
1
Department of Agriculture and Resource Economics, Faculty of Economics, Kasetsart University, Bangkok, 10900
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INTRODUCTION
In 2010, the Royal Government of Cambodia set out an agricultural policy for “Promotion of
Rice Production and Export” by issuing significant policy measures on paddy-rice production,
collection and processing, logistics, and marketing. To achieve the policy goal, the Ministry of
Agriculture, Forestry and Fisheries (MAFF) prepared the operational plans to improve public
agricultural extension services (AES), which is responsible by Department of Agricultural Extension
(DAE) in order to transfer appropriate information, invented technologies, and applicable techniques
to farmers. In 2015, MAFF successfully formulated the “Policy on Agricultural Extension” as an
effective direction in response to the national agricultural policy, aimed at enhancing farmers’ wellbeing, international competition, and agricultural sustainability of Cambodia (MAFF, 2015).
The policy strategies for the national agricultural extension system have been geared towards
demand-driven concept. Being demand-driven of AES, appropriated contents/information and delivery
channel are designed to meet and satisfy the needs of farmers (consumer) rather than the needs of
organization (producer) (WorldBank, 2008). Public AES is recognized as an important indicator to help
farmers solving problem of and improving agricultural productivity by developing the extension
programs and activities to bump into the needs and priorities of farmers (MAFF, 2015).
Israel and Wilson (2006) suggested that it is a prerequisite for efficient AES to develop an
understanding of extension sources and channels used by farmers. Therefore, the study examines
the uses of AES by rice farmers, their perception of the AE system provided in the study area.
Specifically, the study identifies how rice farmers perceive the benefits and appropriateness of AES. It
also investigated the preference for each delivery mechanism and overall. It is noted that the study is
scoped to the AES provided by DAE, MAFF (hereafter called public AES).

MATERIALS AND METHODS
Data used in this study were from rice-based farm household survey. The study area was
selected based on two criteria, being the major rice production area, and being the service area of AES
for at least two years. Two villages in Kampong Svay district were purposively selected namely, Ta
Ream village in Tbaeng commune, and Team Chas village in Kampong Svay commune. The survey was
conducted in September 2017 on 197 rice farmers. Map of the study area is shown in Figure 1.
In the survey, data on farm demographic characteristics and the use of AES were collected.
The types of information and delivery mechanisms channeled to farmers during the past two years were
also reported. Farmers were interviewed on their perceived benefits from AES and appropriateness of
extension package, given the scores ranking from least (1) to most (10). The study determined the
farmers’ preference on each delivery mechanism they used, followed by the overall preference for AES
using Likert-scale ranked from 1 (least preferred) to 5 (most preferred).
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Figure 1 Map of the study area, located in Kampong Svay district, Kampong Thom province.

RESULTS AND DISCUSSION
1. Demographic characteristics of farmers
Of the total sampled rice farmers interviewed, 55% were male with the average age of 42
years old. About 80% of farmers were 30-60 years old. Only 61% of the farmers were reportedly
literate, which was below the national literacy level (78%) (MOP, 2015). About 53% of the farmers
were experienced in producing rice over ten years.
The average holding of rice production area is 1.92 ha similarly to country average (USAID,
2014). The minimum and maximum of rice production area are 0.2 ha, and 7 ha respectively. Only
18% of farmers have rice production area greater than 3 ha. The average annual rice yield of 2.89
ton/ha is noticeably lower than that of the national level (3.09 ton/ha) (MAFF, 2015). About 86% of
farmers could produce rice at 2-4 ton/ha and only 18% obtain the average rice yield greater than 4
ton/ha. The majority of farmers (82%) produce rice for both home consumption and sale.
As the irrigation system is available in some part of the study area, about 47% of farmers
have accessibility to the irrigation canals. About 34% of farmers use rain as source of water for rice
production. About 77% have bicycle and 67% have moto-bicycle as owned source of transportation.
None of them have four-wheel vehicle. Almost every respondent (99%) have mobile phone but only
47% have smart phone. About 84% of them have TV and 43% have radio. None of them obtain
computer (Table 1). There is only one AE office in the study area located in the district center. The
average distance of the AE office to the farmers’ residence is about 11 km.
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Table 1 Demographic characteristic of farmers

(n=197)

Item
Gender (male)
Age in year per head (average= 42.43; min= 24; max = 65)
15-29
30-45
46-60
> 60
Literacy rate (literate)
Farming experience (year)
<5
6-10
>10
Rice production area (average=1.94ha; min=0.2ha; max=7ha)
<1
1-3
>3
Annual rice yield (average=2.89 ton/ha; min=1 ton/ha; max=6 ton/ha)
<2
2-4
>4
Production purpose
Consumption only
Consumption and sale
Accessibility of irrigation*
None (rain only)
Natural pond and lake
Irrigation canal
River
Availability of transportation*
None
Bicycle
Moto-bicycle
Availability of media device*
TV
Radio
Mobile phone
Smartphone
Computer
Distance from home to AE office (average 10.89 km, S.D.=9.34)
* Question is answered with more than one choice.
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Frequency
109

Percentage
55.33

27
91
65
14
120

13.71
46.19
32.99
7.11
60.91

55
38
104

27.92
19.29
52.79

46
115
36

23.35
58.38
18.27

10
170
17

5.08
86.29
8.63

36
161

18.27
81.73

67
49
93
21

34.01
24.87
47.21
10.66

10
151
131

5.08
76.65
66.50

165
84
195
93
0

83.76
42.64
98.98
47.21
0
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2. Accessibility and use of AES
All farmers admitted that they have used public AES. Farmers also used AES from different
sources such as non-government organizations (40%), private firms (39%), and farmer based
organization and cooperative (28%) (Table 2).
Table 2 Percentage distribution of AES source accessed by farmers
AES Source*

(n=197)
Percentage
100
38.58
40.10
27.92

Frequency
197
76
79
55

Public sector (DAE, MAFF)
Private firms
NGOs

Farmer based organizations and cooperatives
* Question is answered with more than one choice.

Of the total seven categories of AES delivery mechanisms provided in the study area, the
farmers were asked about how frequently they have used the various mechanisms during the past two
years (Figure 2). To obtain the agricultural information, of the total farmers, the most popular AES
mechanism was training/workshop/meeting (90%), followed by TV/radio/videos (75%), and publication
such as booklet, leaflet, or newspaper (71%). The farmers who reported that they always used these top
three popular mechanisms were at 27%, 16%, and 10%, respectively.
About 82% of the farmers revealed no experience (never) of using website, although almost
50% of them obtain smart phone. This might be owing to the limited knowledge of the information and
communication technologies (ICTs) and low literacy. The farmers rarely visited the AE office and 67% of
them have never experienced the office visit. This might be due to the far distance (average of 10km)
from AE office to farmers’ residence and the limited availability of transportation. The rarely use to never
use of phone call (71%) could be due to lack of AES facilities such as contact person or point where
farmers could reach the source of information, Yet, about 68% of the farmers admitted that they used to
receive the AES services provided by agents in their farm during the past two years. About 80% of
farmers admitted that they experienced the use of publication. Special designed materials for farmers
with low literacy to be easily understood is challenging.
Website
Publication
TV/Radio/Videos
Training/ workshop / meeting
Phone Call
Visit of extension agent to farm
Visit of farmer to office

6.09 5.08 5.08 2.03

81.73
20.30

7.11

23.86
10.15

18.78

11.17

27.41

35.53
24.87

16.24

7.11

31.98

27.92

20

30

24.87

12.18

16.24

40

50

60

Figure 2 Use of AES delivery mechanisms in the past two year
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With regards to content/information of rice production provided by AES, most of farmers
(85%) received the information on soil and fertilizer, followed by the information on seed (75%) and
irrigation (74%). About 30% of farmers received information on market (Table 3).
Table 3 Content/information of rice production obtained from AES.
Content/information*

Frequency
168
148
169
145
109
123
60

Soil
Seed
Fertilizer
Irrigation
Pesticide and herbicide
Harvesting and post-harvesting
Market and marketing
* Question is answered with more than one choice.

(n=197)
Percentage
85.28
75.13
85.79
73.60
55.33
62.44
30.46

4. Perception of the farmers on AES
4.1 Perceived benefits from AES
Farmers were asked to value the perceived benefits from AES by scoring. The benefits on
yield increasing was the highest mean score (7.31), followed by irrigation improving (7.08). The score
below five was given to damage control improving which perceived the least (4.26) (Figure 3).
4.2 Perceived appropriateness of extension package
Likewise, with 10-scaled bases, farmers valued the appropriateness of extension package by
giving the highest score (7.40) on relevancy of information, followed by being timely of delivery (6.78),
and reliability of information (6.45). On the issue of personnel, the mean score for being
knowledgeable and adequate were given at 7.57 and 6.32, respectively (Figure 4).
10
8
6
4
2
-

7.31

6.69
4.26

5.38

7.08

10
8
6
4
2
-

5.55

7.40

6.78

7.57
6.45

6.32

Figure 3 Farmers’ perception on benefits from AES Figure 4 Farmers’ perception on appropriateness
of extension package
5. Farmers’ preference for and expectation on AES
5.1 Preference for AES
Farmers were asked to rate their preference for each category of AES delivery mechanism
they have used during the past two years. The strong to most preference were given to
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training/workshop/meeting (79%), followed by visit of agent to farm (49%), publication (49%), and
TV/radio/video (42%). Using the same evaluation criteria, the website ranked last (10%), followed by
visit of farmer to office (15%) and phone call (25%).
When asked about the overall preference for AES received during the past two years, about
81% of farmers preferred the services. This may imply that farmers evaluated AES as significant and
useful for their rice production (Table 4).
Table 4 Farmers’ preference for different AES delivery mechanisms
AES delivery mechanism
Visit of farmer to office
Visit of extension agent to farm
Phone call
Training/ workshop / meeting
TV/Radio/Videos
Publication
Website
Overall preference
#farmers
Percentage

Least
prefer
3.55
0
0
0
8.12
1.52
3.55

Somewhat
prefer
14.21
2.03
5.08
1.02
8.63
5.58
1.02

Moderately
prefer
4.06
13.20
8.12
10.15
15.23
14.21
2.54

Strongly
prefer
5.08
24.37
11.68
31.98
27.92
31.98
7.11

Most
prefer
9.64
24.87
13.20
47.21
14.72
17.26
2.54

Total
users (%)
36.55
64.47
38.07
90.36
74.62
70.56
16.75

1
0.51

9
4.57

28
14.21

51
25.89

108
54.82

197
100.00

5.2 Expectation on AES
The question on farmers’ expectation on content/information to be received from AES was
given in the open-ended form. The top three issues expressed by farmers were soil management
(85%), fertilizer application (70%), and pest control (63%) (Table 5). This indicates the needs of
farmers for AES supports.
Table 5 Percentage distribution of content/information needed by farmers
Content/information*
Frequency
Soil management
167
Fertilizer application (e.g., type, amount, and how to)
137
Pest control (e.g., how to control, use of pesticide)
124
Seed management (e.g., selection, storing)
110
Irrigation management (e.g., water use in field)
98
Harvesting and post-harvesting technologies
83
Market and marketing (e.g., where and when to sell, price information)
68

(n=197)
Percentage
84.77
69.54
62.94
55.84
49.75
42.13
34.52

* Question is answered with more than one choice.

Given the choices of AES delivery mechanism available in the study area, farmers were asked
which one (s) they expect to use for obtaining agricultural information. The training/workshop/meeting was
the priority they preferred mostly (94%), followed by visiting of an agent to farm (53%). Website was
preferred the least to receive the agricultural information (4%) (Table 6).
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Table 6 Percentage distribution of each AES delivery mechanism needed by farmers
Delivery mechanism of AES*
Frequency
Training/ workshop / meeting
185
Visit of extension agent to farm
104
Publication
60
Visit of farmer to office
42
Phone call
35
TV/Radio/Videos
34
Website
8
* Question is answered with more than one choice.

Percentage
93.91
52.79
30.46
21.32
17.77
17.26
4.06

(n=197)
Rank
1
2
3
4
5
6
7

CONCLUSION
Results showed that the existing AES is important to rice farmers in study area. The low literacy
of farmers could make the AES more challenged. Effectiveness of AES requires not only the agents’
technical knowledge but also the knowledge and skill that enhance the delivery effectively. Almost every
household obtained mobile phone but the phone call was not a popular mechanism available. It is
suggested that regular phone call or short message from AE agents can be another alternative for
information delivery. With this less costly option, the AES office should have contact number or hotline
available to increase responsiveness of farmers’ needs. Further, the national agricultural extension policy
has promoted the use of information and communication technologies (ICTs) as an innovative approach
for delivering AES (MAFF, 2015). To the extent that not many farmers in the study area have smart
phones and none of them have computer, this may limit the use of ICTs as the practical communication
tool for AES, despite the availability of internet in the area.
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สมบัตทิ างกายภาพของกลุ่มเส้ นใยจากเปลือกข้ าวโพดเลีย้ งสัตว์ และเปลือกข้ าวโพดหวาน
Physical Properties of Corn Husk Fiber Bundles from Animal Feed Corn Husks
and Sweet Corn Husks
ธัญชนิต ทับสวัสดิ์1* ปวีณา ขาสงค์1 ศรัณย์พร จุลเจิมศักดิ์1 วัลภา แต้ มทอง1 และ สุธีลกั ษณ์ ไกรสุวรรณ1
Thanchanit Tubsawat1*, Paweena Khamsong, Sarunporn Juljermsak,
Walapa Tamthong1 and Suteeluk Kraisuwan1

บทคัดย่ อ
งานวิจยั นี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาสมบัติทางกายภาพของกลุม่ เส้ นใยจากเปลือกข้ าวโพดเลี ้ยงสัตว์
และเปลือกข้ าวโพดหวาน โดยใช้ เปลือกข้ าวโพด 2 ชนิด คือ เปลือกข้ าวโพดเลี ้ยงสัตว์พนั ธุ์ซีพี 888 นิว และเปลือก
ข้ าวโพดหวานพันธุ์อินทรี 2 และชันเปลื
้ อกข้ าวโพด 2 ชัน้ คือ เปลือกชันนอกและเปลื
้
อกชันใน
้ ตามแผนการทดลอง
แบบ 2 × 2 แฝคทอเรี ยล ในแผนการทดลองแบบสุม่ สมบูรณ์ (CRD) ผลการวิจยั พบว่าเส้ นใยมีลกั ษณะเป็ น
กลุม่ เส้ นใย ปริ มาณกลุม่ เส้ นใยที่ได้ อยู่ระหว่างร้ อยละ 60.25-83.00 ของปริ มาณเปลือกข้ าวโพด เปลือกข้ าวโพด
เลี ้ยงสัตว์ให้ ปริ มาณกลุม่ เส้ นใยสูงกว่าเปลือกข้ าวโพดหวาน (p  .01) และปฏิสมั พันธ์ระหว่างชนิดและชันเปลื
้ อก
ข้ าวโพดมีผลต่อปริ มาณกลุม่ เส้ นใย (p  .01) ความยาวของกลุม่ เส้ นใยอยู่ระหว่าง 105.36-137.87 มิลลิเมตร
เปลือกข้ าวโพดหวานมีความยาวกลุม่ เส้ นใยมากกว่าเปลือกข้ าวโพดเลี ้ยงสัตว์ (p  .01) ขนาดของกลุม่ เส้ นใย
อยู่ระหว่าง 9.17-15.31 เท็กซ์ เปลือกข้ าวโพดหวานมีขนาดกลุ่มเส้ นใยเล็กกว่าเปลือกข้ าวโพดเลี ้ยงสัตว์ (p  .01)

ABSTRACT
The objective of this research was to study the physical properties of corn husk fiber bundles
from animal feed corn husks and sweet corn husks by using two varieties of corn husk: animal feed
corn husks, CP 888 New and sweet corn husks, Insee 2 and two layers of corn husk: outer and inner
corn husks. The experimental design used was 2 × 2 factorial experiment in completely randomized
design. The results showed that the characteristic of fiber was fiber bundles. The quantities of fiber
bundles obtained were between 60.25-83.00 percent of the corn husk. Animal feed corn husks
yielded higher quantity of fiber bundles than sweet corn husks (p  .01) and interaction between
varieties and layer of corn husk yielded higher quantity of fiber bundles (p  .01). The fiber bundles
lengths were between 105.36-137.87 millimeter. Sweet corn husks yielded higher length of fiber
bundles than animal feed corn husks (p  .01). The fiber bundles fineness were between 9.17-15.31
texs. Sweet corn husks yielded higher fineness of fiber bundles than animal feed corn husks (p  .01).
Key Words: animal feed corn husk, sweet corn husk, physical properties
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คานา
ข้ าวโพดเป็ นพืชไร่ ที่ปลูกง่าย มีความทนทานในสภาพดินฟ้าอากาศของประเทศไทย ให้ ผลผลิตสูงและ
สามารถปลูกได้ ตลอดทังปี
้ ข้ าวโพดเป็ นพืชเศรษฐกิจที่สาคัญของประเทศไทย โดยมีผลผลิตรวม 5,056,867 ตัน
ในปี 2559 โดยแบ่งเป็ นข้ าวโพดเลี ้ยงสัตว์ 4,569,710 ตัน (ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมส่งเสริ ม
การเกษตร, 2559) และข้ าวโพดฝั กสด 487,157 ตัน (ศูนย์ เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร กรมส่งเสริ ม
การเกษตร, 2560) นิยมปลูกในจังหวัดเพชรบูรณ์ นครสวรรค์ ตาก เลย และสงขลา ข้ าวโพดเลีย้ งสัตว์ เป็ นพื ช
เศรษฐกิจที่มีความสาคัญต่ออุตสาหกรรมอาหารสัตว์ ผลผลิตข้ าวโพดร้ อยละ 94 จะใช้ ในอุตสาหกรรมอาหาร
สัตว์ของประเทศ และมีความต้ องการเพิ่มขึ ้นทุกปี (นิรนาม, 2551) การเก็บเกี่ยวข้ าวโพดเลี ้ยงสัตว์จะเก็บเกี่ยวได้
เมื่อข้ าวโพดแห้ งในแปลงโดยเปลือกหุ้มฝั กจะมีสีเหลืองหรื อสีฟาง เมื่อหักฝั กที่แห้ งแล้ วจากต้ นแกะเปลื อกหุ้มฝั ก
ออกหรื อจะแกะเปลือกออกทีหลังก็ได้ สาหรับข้ าวโพดฝั กสด หมายถึงข้ าวโพดที่ใช้ เป็ นอาหารก่อนที่เมล็ดข้ าวโพด
จะแก่ มีหลายชนิดได้ แก่ ข้ าวโพดข้ าวเหนียว ข้ าวโพดเทียน ข้ าวโพดฝั กอ่อน ข้ าวโพดแป้ง และข้ าวโพดหวาน โดย
ข้ าวโพดหวานจะนิยมนามารั บประทานมากที่ สุดเนื่องจากให้ ความหวานสูง ไขมันต่า สามารถนาไปประกอบ
อาหารคาวหวานได้ หลายรู ปแบบ รวมถึงการนิยมรับประทานเป็ นอาหารโดยการนาไปต้ มหรื อนาไปแปรรู ปเพื่อ
สร้ างมูลค่าเพิ่ม เช่น การทาซุปข้ าวโพด ข้ าวโพดอบเนย น ้านมข้ าวโพด ตะโก้ ข้าวโพด การเก็บเกี่ยวข้ าวโพดฝั กสด
จะเก็บเกี่ยวฝั กเมื่อฝั กยังสดโดยสังเกตจากสีของไหมจะเปลี่ยนเป็ นสีนา้ ตาลเข้ ม และเก็บเกี่ยวโดยการใช้ มือหัก
ฝั กสดให้ ถงึ บริ เวณก้ านฝั กที่ติดลาต้ น
จากการใช้ ข้าวโพดเลี ้ยงสัตว์และการบริ โภคข้ าวโพดฝั กสด ทาให้ มีเปลือกข้ าวโพดเหลือทิ ้งจานวนมาก
ซึง่ ถือเป็ นวัสดุเหลือทิ ้งทางการเกษตร ที่สามารถนามาใช้ ประโยชน์ ได้ เช่น การทาปุ๋ ย การใช้ เปลือกข้ าวโพดฝั ก
อ่อนผสมกับหญ้ าสดในอุตสาหกรรมเลี ้ยงสัตว์ หรื อการนาไปเพาะเห็ด เป็ นต้ น จากการศึกษาของภัทรานันท์ และ
คณะ (2560) ที่ แยกเส้ น ใยจากเปลื อกข้ าวโพดหวานโดยใช้ ก ระบวนการก าจัดลิ กนิ นในสภาวะที่ แตกต่างกัน
พบว่า เส้ นใยเปลือกข้ าวโพดที่ได้ เป็ นเส้ นใยสันมี
้ ความละเอียดและความยาวแตกต่างกัน โดยนาเส้ นใยเปลือก
ข้ าวโพดผลิตเป็ นแผ่นเส้ นใย ดังนันการศึ
้
กษาวิธีการแช่หมักเปลือกข้ าวโพดเพื่อให้ ได้ กลุ่มเส้ นใยก่อนนาไปกาจัด
ลิกนินเพื่อแยกเส้ นใยด้ วยวิธีการต่าง ๆ จะทาให้ ได้ ข้อมูลเบือ้ งต้ นถึงความเป็ นไปได้ ในการนาเส้ นใยจากเปลือก
ข้ าวโพดมาใช้ ประโยชน์ ในผลิตภัณฑ์ สิ่งทอ และเป็ นแนวทางสาหรั บการต่อยอดและพัฒนาเส้ นใยจากเปลือก
ข้ าวโพดให้ มีคุณสมบัติเหมาะสมกับประโยชน์ ใช้ สอยต่อไป การวิจัยนี จ้ ึงมีวตั ถุประสงค์ เฉพาะเพื่ อศึกษาและ
เปรี ยบเทียบสมบัติทางกายภาพ ได้ แก่ น ้าหนัก ปริ มาณ ความยาวและขนาดของกลุม่ เส้ นใยจากเปลือกข้ าวโพด
เลี ้ยงสัตว์และข้ าวโพดหวาน

อุปกรณ์ และวิธีการ
อุปกรณ์
วัสดุที่ ใช้ คือ เปลือกข้ าวโพดเลี ย้ งสัตว์ พัน ธุ์ ซีพี 888 นิ ว จากอาเภอน า้ หนาว จังหวัดเพชรบูรณ์ และ
เปลือกข้ าวโพดหวานพัน ธุ์อิน ทรี 2 จากศูน ย์ วิจัย ข้ าวโพดและข้ าวฟ่ างแห่ งชาติ (ไร่ สุวรรณ) อาเภอปากช่ อง
จังหวัดนครราชสีมา
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อุปกรณ์ และเครื่ องมือสาหรั บแยกกลุ่มเส้ นใยคือ เครื่ องชั่งนา้ หนักดิจิตอล ยี่ห้อ Cuizimate รุ่ น EK 12
น า้ หนัก สูงสุด 5 กิ โลกรั ม ความละเอีย ด 1 กรั ม เครื่ องชั่งน า้ หนัก ดิจิ ตอลทศนิ ย ม 3 ต าแหน่ ง ยี่ ห้ อ Denver
Instrument รุ่ น SI-234 น ้าหนักสูงสุด 230 กรัม ความละเอียด 0.1 มิลลิกรัม และถาดพลาสติกสี่เหลี่ยมก้ นลึก
วิธีการ
การวิจยั นี ้ใช้ การทดลองแบบ 2  2 แฝคทอเรี ยล ในแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ (2  2 factorial
experiment in completely randomized design) โดยมี 2 ปั จจัย คือ ชนิดเปลือกข้ าวโพด 2 ชนิด ได้ แก่ เปลือก
ข้ าวโพดเลี ้ยงสัตว์และเปลือกข้ าวโพดหวาน และชันเปลื
้ อกข้ าวโพด 2 ชัน้ ได้ แก่ เปลือกชันนอกและเปลื
้
อกชันใน
้
รวมทังสิ
้ ้น 4 สิ่งทดลอง ทาการทดลอง 4 ซ ้า ดาเนินการทดลองตามขันตอนดั
้
งนี ้
1. การเตรี ยมเปลือกข้ าวโพด
1.1 ลอกเปลือกข้ าวโพดเลี ้ยงสัตว์และเปลือกข้ าวโพดหวานออกจากฝั กทีละชัน้ คัดเปลือกที่อยู่ด้าน
ในสุดเป็ นชันที
้ ่ 1 และ 2 ออก แบ่งเปลือกข้ าวโพดชันที
้ ่ 3 – 5 เป็ นเปลือกชันใน
้ และชันที
้ ่ 6 – 8 เป็ นเปลือกชันนอก
้
เปลือกข้ าวโพดด้ านนอกที่เหลือคัดออก
1.2 นาเปลือกข้ าวโพดทังหมด
้
ตากแห้ งในสภาพแวดล้ อมปกติเป็ นเวลา 6 วัน (144 ชัว่ โมง) ซึง่
น ้าหนักของเปลือกข้ าวโพดไม่เปลี่ยนแปลง ตัดส่วนล่าง (ส่วนที่ติดกับก้ านฝั ก) และส่วนบนของเปลือกข้ าวโพดแต่
ละใบออกข้ างละ 1 นิ ้ว เตรี ยมเปลือกข้ าวโพดน ้าหนักชุดละ 100 กรัม
2. การแยกกลุ่มเส้ นใยเปลือกข้ าวโพด
แช่เปลือกข้ าวโพดในน ้าที่อณ
ุ หภูมิห้อง โดยใช้ อตั ราส่วนเปลือกข้ าวโพดต่อน ้าเท่ากับ 1 : 50 ใช้ ก้อน
หินทับเปลือกข้ าวโพดให้ จมน ้า เปลี่ยนน ้าทุก 7 วัน เป็ นเวลา 30 วัน นาเปลือกข้ าวโพดขึ ้นจากน ้า แยกส่วนเส้ นใย
หนาและเส้ นใยบางออกจากกันโดยใช้ มือแยกกลุม่ เส้ นใยออกจากเยื่อที่เปื่ อยยุ่ย เอาเฉพาะส่วนเส้ นใยหนาไว้ ล้ าง
กลุม่ เส้ นใยด้ วยน ้าประปา และตากแห้ งในสภาพแวดล้ อมปกติ จนน ้าหนักกลุม่ เส้ นใยไม่เปลีย่ นแปลง
3. การทดสอบกลุ่มเส้ นใย
ทดสอบโดยการหาน ้าหนักและปริ มาณกลุม่ เส้ นใย โดยใช้ เครื่ องชัง่ น ้าหนักดิจิตอลทศนิยม 3
ตาแหน่ง ทดสอบความยาวกลุ่มเส้ นใยตามมาตรฐาน ASTM designation: D 5103-01 standard test method
for length and length distribution of manufactured staple fibers (single-fiber test) ทดสอบขนาดกลุม่ เส้ น
ใยตามมาตรฐาน ASTM designation: D 1577-01 standard test methods for linear density of textile fibers
4. การวิเคราะห์ ข้อมูล
วิเคราะห์ข้อมูลน ้าหนัก ปริ มาณ ความยาว และขนาดกลุม่ เส้ นใย โดยใช้ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน เปรี ยบเทียบค่าเฉลีย่ ด้ วยการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบจาแนกสองทาง (two-way ANOVA) และ
เปรี ยบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยเป็ นรายคูโ่ ดยใช้ Least Significant Difference (LSD)

ผลการทดลองและวิจารณ์
ปริมาณกลุ่มเส้ นใย
ผลการทดสอบปริ มาณกลุม่ เส้ นใย ได้ ผลดังตารางที่ 1
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Table 1 Means of quantity of fiber bundles from animal feed corn husks and sweet corn husks using
different layers
corn varieties
and layers of corn husk
animal feed corn husk-outer layer
animal feed corn husk-inner layer
sweet corn husk-outer layer
sweet corn husk-inner layer

weight of dried
corn husks
(gram)
100
100
100
100

quantity of dried
fiber bundles (gram)
(X )
73.25
83.00
71.00
60.25

percentage of
fiber bundles
(X )
(S.D.)
73.25 12.02
83.00
1.83
71.00
6.06
60.25
2.62

จากตารางที่ 1 แสดงค่าเฉลี่ยปริ มาณกลุ่มเส้ นใยจากเปลือกข้ าวโพดเลี ้ยงสัตว์และข้ าวโพดหวาน พบว่า
เปลือกข้ าวโพดแห้ ง 100 กรั ม ให้ เปอร์ เซ็นต์กลุ่มเส้ นใยเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 60.25 ถึง 83.00 เปลือกข้ าวโพดเลี ้ยง
สัตว์ชนในให้
ั้
เปอร์ เซ็นต์กลุ่มเส้ นใยมากที่สดุ (83.00%) และเปลือกข้ าวโพดหวานชันในให้
้
เปอร์ เซ็นต์กลุ่มเส้ นใย
น้ อยที่สดุ (60.25%) เปลือกข้ าวโพดเลี ้ยงสัตว์ให้ เปอร์ เซ็นต์กลุม่ เส้ นใยมากกว่าเปลือกข้ าวโพดหวาน (78.13 และ
65.63 ตามลาดับ) เมื่อพิจารณาชัน้ ของเปลือกข้ าวโพด พบว่า เปลือกข้ าวโพดชัน้ นอกให้ เปอร์ เซ็นต์กลุ่มเส้ นใย
มากกว่าเปลือกข้ าวโพดชันในเล็
้
กน้ อย (72.13 และ 71.63 ตามลาดับ)
ผลการวิเคราะห์ ความแปรปรวน พบว่า ชนิดเปลือกข้ าวโพดมีผลต่อปริ มาณกลุ่มเส้ นใย (p  .01) ชัน้
เปลื อกข้ าวโพดไม่มีผ ลต่อปริ มาณของกลุ่มเส้ น ใย (p  .05) ซึ่งสอดคล้ องกับ Yilmaz et al. (2016) ที่ ศึกษา
สมบัติทางกายภาพและเคมีของเส้ นใยเปลือกข้ าวโพดที่ แยกเส้ นใยด้ วยวิธีการแช่หมักในนา้ พบว่าชัน้ เปลือก
ข้ าวโพดไม่มีผลต่อปริ มาณของกลุม่ เส้ นใย และปฏิสมั พันธ์ระหว่างชนิดเปลือกข้ าวโพดกับชันเปลื
้ อกข้ าวโพดมีผล
ต่อปริ มาณกลุม่ เส้ นใย (p  .01)

80.00
(percentage)

quantity of fiber bundles

100.00
78.13
65.63

60.00
40.00
20.00
0.00

corn varieties
animal feed corn husk

sweet corn husk

Chart 1 Means of quantity of fiber bundles from animal feed corn husks and sweet corn husks
ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวน พบว่า ชนิดเปลือกข้ าวโพดมีผลต่อปริ มาณกลุม่ เส้ นใย จากแผนภูมิที่ 1
แสดงค่าเฉลี่ ย ปริ มาณกลุ่มเส้ น ใยจากเปลื อกข้ าวโพดเลี ย้ งสัตว์ และเปลือกข้ าวโพดหวาน จะเห็ น ว่า เปลื อก
ข้ าวโพดเลี ้ยงสัตว์มีค่าเฉลี่ยปริ มาณกลุ่มเส้ นใยเปลือกข้ าวโพดหวานอย่างเห็นได้ ชัด ทังนี
้ เ้ พราะกลุ่มเส้ นใยจาก
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quantity of fiber bundles (percentage)

เปลือกข้ าวโพดเลี ้ยงสัตว์มีแผ่นเส้ นใยบาง ๆ เกาะติดที่กลุ่มเส้ นใยหนาค่อนข้ างมาก ไม่สามารถแยกออกได้ ด้วย
การใช้ มือ ส่งผลให้ น ้าหนักและปริ มาณของกลุม่ เส้ นใยจากเปลือกข้ าวโพดเลี ้ยงสัตว์มากกว่าเปลือกข้ าวโพดหวาน
100.00
80.00

83.00
73.25

71.00
60.25

60.00

outer layers

40.00

inner layers

20.00
0.00

corn varieties
animal-feeding corn husks

sweet corn husks

Chart 2 Means of quantity of fiber bundles from animal feed corn husks and sweet corn husks using
different layers
ผลการวิเคราะห์ ความแปรปรวน พบว่า ปฏิสมั พันธ์ ระหว่างชนิดและชันเปลื
้ อกข้ าวโพดมีผลต่อปริ มาณ
กลุ่มเส้ นใย แผนภูมิที่ 2 แสดงค่าเฉลี่ยปริ มาณกลุ่มเส้ นใยจากเปลือกข้ าวโพดเลี ้ยงสัตว์และข้ าวโพดหวานที่มีชนั ้
เปลือกข้ าวโพดต่างกัน พบว่า เปลือกข้ าวโพดเลีย้ งสัตว์ชนั ้ นอกให้ ปริ มาณกลุ่มเส้ นใยน้ อยกว่าเปลื อกข้ าวโพด
เลี ้ยงสัตว์ชนใน
ั ้ (p  .05) ในขณะที่เปลือกข้ าวโพดหวานชันนอกให้
้
ปริ มาณกลุ่มเส้ นใยมากกว่าเปลือกข้ าวโพด
หวานชันใน
้ จากการศึกษา พบว่า เปลือกข้ าวโพดเลี ้ยงสัตว์ จะมีผิวของเปลือกค่อนข้ างหยาบกว่าเปลือกข้ าวโพด
หวานและเห็ น เส้ น ใยหนาได้ อ ย่ างชัด เจนโดยเฉพาะเปลื อ กชัน้ นอกสุด และจะค่ อ ย ๆ มี ค วามละเอี ย ดขึ น้
ตามลาดับชันของเปลื
้
อกข้ าวโพดเข้ าไปด้ านใน เมื่อนามาแยกกลุ่มเส้ นใย เปลือกข้ าวโพดเลี ้ยงสัตว์ชนนอกจึ
ั้
งได้
เฉพาะเส้ นใยหนา ในขณะที่เปลือกข้ าวโพดเลีย้ งสัตว์ชนั ้ ในมีเส้ นใยละเอียดจึงแยกกลุ่มเส้ นใยได้ ในปริ มาณที่
มากกว่าเปลือกข้ าวโพดเลีย้ งสัตว์ชัน้ นอก นอกจากนี เ้ ปลื อกข้ าวโพดเลีย้ งสัตว์ ชัน้ ในยังมีป ริ มาณกลุ่มเส้ นใย
มากกว่าเปลือกข้ าวโพดหวานชันใน
้ (p  .01)
ความยาวกลุ่มเส้ นใย
ผลการทดสอบความยาวกลุม่ เส้ นใย ได้ ผลดังตารางที่ 2
Table 2 Means of fiber bundle lengths from animal feed corn husks and sweet corn husks using
different layers
length (millimeter)
corn varieties and layers of corn husk
(X )
(S.D.)
animal feed corn husk-outer layer
105.36
30.32
animal feed corn husk-inner layer
109.98
30.21
sweet corn husk-outer layer
136.25
25.98
sweet corn husk-inner layer
137.87
24.16
833
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จากตารางที่ 2 แสดงค่าเฉลี่ยความยาวกลุ่มเส้ นใยจากเปลือกข้ าวโพดเลี ้ยงสัตว์และข้ าวโพดหวานที่มี
ชันเปลื
้ อกข้ าวโพดต่างกัน พบว่า กลุ่มเส้ นใยเปลือกข้ าวโพดมีค่าเฉลี่ยความยาวอยู่ระหว่ าง 105.36 ถึง 137.87
มิลลิเมตร จัดเป็ นเส้ นใยสันแบบยาว
้
(long staple fibers) ซึง่ มีความยาวตังแต่
้ 50 มิลลิเมตร (2 นิ ้ว) ขึ ้นไป ตาม
เกณฑ์ การแบ่ งประเภทเส้ น ใยสัน้ ของ Goswami et al. (2004) กลุ่มเส้ น ใยจากเปลือกข้ าวโพดหวานชัน้ ในมี
ค่าเฉลี่ยความยาวมากที่สุด (137.87 มิลลิเมตร) และกลุ่มเส้ นใยจากเปลือกข้ าวโพดเลี ้ยงสัตว์ชนนอกมี
ั้
ค่าเฉลี่ย
ความยาวน้ อยที่ สุด (105.36 มิลลิ เมตร) เปลือกข้ าวโพดหวานให้ ค่าเฉลี่ยความยาวของกลุ่มเส้ น ใยมากกว่า
เปลือกข้ าวโพดเลี ้ยงสัตว์ (137.06 มิลลิเมตร และ 107.67 มิลลิเมตร ตามลาดับ) เมื่อพิจารณาชันเปลื
้ อกข้ าวโพด
พบว่า เปลื อกข้ าวโพดชัน้ ในให้ ค่ าเฉลี่ ย ความยาวของกลุ่มเส้ น ใยมากกว่าเปลื อกข้ าวโพดชัน้ นอก ( 123.92
มิลลิเมตร และ 120.80 มิลลิเมตร ตามลาดับ)
ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวน พบว่า ชนิดเปลือกข้ าวโพดมีผลต่อความยาวกลุม่ เส้ นใย (p  .01) ชัน้
เปลือกข้ าวโพด และปฏิสมั พันธ์ระหว่างชนิดเปลือกข้ าวโพดกับชันเปลื
้ อกข้ าวโพดไม่มีผลต่อความยาวของกลุม่
เส้ นใย (p  .05)

fiber bundles length (millimeter)

150.00
120.00

137.06
107.67

90.00
60.00
30.00
0.00

corn varieties
animal feed corn husks

sweet corn husk

Chart 3 Means of fiber bundles length from animal feed corn husks and sweet corn husks
ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวน พบว่า ชนิดเปลือกข้ าวโพดมีผลต่อความยาวกลุม่ เส้ นใย แผนภูมิที่ 3
แสดงค่าเฉลี่ยความยาวกลุม่ เส้ นใยจากเปลือกข้ าวโพดเลี ้ยงสัตว์และเปลือกข้ าวโพดหวาน จะเห็นว่า เปลือก
ข้ าวโพดหวานมีค่าเฉลี่ยความยาว 137.06 มิลลิเมตร ในขณะที่เปลือกข้ าวโพดเลี ้ยงสัตว์มีค่าเฉลี่ยความยาว
107.67 มิลลิเมตร ทังนี
้ ้ จากการวัดความยาวฝั กข้ าวโพดก่อนนามาแยกกลุม่ เส้ นใย พบว่า ความยาวเฉลี่ยของฝั ก
ข้ าวโพดเลี ้ยงสัตว์เท่ากับ 207.00 มิลลิเมตร และความยาวเฉลี่ยของฝั กข้ าวโพดหวานเท่ากับ 278.20 มิลลิเมตร
จึงส่งผลต่อความยาวของกลุม่ เส้ นใย ทังนี
้ ้ความยาวของเส้ นใยมีผลต่อการปั่ นและสมบัติของเส้ นด้ าย ได้ แก่
ความเหนียว ความมันเงา และความเรี ยบสม่าเสมอ (เข็มชัย, 2553) ดังนัน้ หากต้ องการนากลุม่ เส้ นใยเปลือก
ข้ าวโพดไปแยกเส้ นใยสาหรับปั่ นเป็ นเส้ นด้ าย ควรใช้ เปลือกข้ าวโพดหวาน
ขนาดกลุ่มเส้ นใย
ผลการทดสอบขนาดกลุม่ เส้ นใย ได้ ผลดังตารางที่ 3
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Table 3 Means of fiber bundle fineness from animal feed corn husks and sweet corn husks using
different layers
fineness (tex)
corn varieties and layers of corn husk
(X )
(S.D.)
animal feed corn husk-outer layer
15.31
2.82
animal feed corn husk-inner layer
14.88
1.93
sweet corn husk-outer layer
10.83
1.55
sweet corn husk-inner layer
9.17
0.29
จากตารางที่ 3 แสดงค่าเฉลี่ยขนาดกลุ่มเส้ นใยจากเปลือกข้ าวโพดเลี ้ยงสัตว์และข้ าวโพดหวานที่ มีชนั ้
เปลือกข้ าวโพดต่างกัน พบว่า กลุ่มเส้ นใยเปลือกข้ าวโพดที่ได้ มี ขนาดเฉลี่ยระหว่าง 9.17 ถึง 15.31 เท็กซ์ จัดเป็ น
เส้ นใยหยาบมาก ตามเกณฑ์ การจาแนกขนาดของเส้ นใยฝ้ายซึ่งเป็ นเส้ นใยเซลลูโลสที่ ได้ จากเมล็ดของ Cook
(2001) ที่กาหนดว่าเส้ นใยหยาบจะมีขนาด 1.5 ถึง 2.9 เท็กซ์ กลุ่มเส้ นใยจากเปลือกข้ าวโพดเลี ้ยงสัตว์ชนนอกมี
ั้
ค่าเฉลี่ยขนาดกลุ่มเส้ นใยใหญ่ ที่สุด (15.31 เท็กซ์) และเปลือกข้ าวโพดหวานชันในมี
้
ขนาดกลุ่มเส้ นใยเล็กที่ สุด
(9.17 เท็กซ์) โดยเปลือกข้ าวโพดเลี ้ยงสัตว์มีขนาดกลุ่มเส้ นใยใหญ่ กว่าเปลือกข้ าวโพดหวาน (15.10 เท็กซ์ และ
10.00 เท็กซ์ ตามลาดับ) เมื่อพิจารณาชันเปลื
้ อกข้ าวโพด พบว่า เปลือกข้ าวโพดชัน้ นอกมีขนาดของกลุ่มเส้ นใย
ใหญ่ กว่าเปลือกข้ าวโพดชัน้ ในเล็กน้ อย (13.07 เท็กซ์ และ 12.02 เท็ กซ์ ตามลาดับ ) ซึ่ง Yilmaz et al. (2016)
กล่าวว่า เปลือกข้ าวโพดชันนอกมี
้
ความแก่และหยาบกว่าเปลือกข้ าวโพดชันใน
้ จึงส่งผลให้ มีขนาดใหญ่
ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวน พบว่า ชนิดเปลือกข้ าวโพดมีผลต่อขนาดของกลุม่ เส้ นใย (p  .01) ชัน้
เปลือกข้ าวโพด และปฏิสมั พันธ์ระหว่างชนิดเปลือกข้ าวโพดกับชันเปลื
้ อกข้ าวโพดไม่มีผลต่อขนาดของกลุม่ เส้ นใย
(p  .05) ซึ่งแตกต่างกับการศึกษาของ Yilmaz et al. (2016) พบว่าเส้ นใยจากเปลือกข้ าวโพดชัน้ นอกมีขนาด
ใหญ่กว่าเปลือกข้ าวโพดชันใน
้ และเส้ นใยจากเปลือกข้ าวโพดส่วนล่างมีขนาดใหญ่กว่าเส้ นใยจากเปลือกข้ าวโพด
ส่วนบน
fiber bundles fineness (tex)

20.00
15.00

15.10
10.00

10.00
5.00
0.00

corn varieties
animal feed corn husk

sweet corn husk

Chart 4 Means of fiber bundles fineness from animal feed corn husks and sweet corn husks
ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวน พบว่า ชนิดเปลือกข้ าวโพดมี ผลต่อขนาดของกลุ่มเส้ นใย แผนภูมิที่ 4
แสดงค่าเฉลี่ยขนาดกลุ่มเส้ นใยจากเปลือกข้ าวโพดเลี ้ยงสัตว์และข้ าวโพดหวาน จะเห็นว่า เปลือกข้ าวโพดเลี ้ยง
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สัตว์มีค่าเฉลี่ยขนาดกลุ่มเส้ นใยสูงกว่าเปลือกข้ าวโพดหวาน หรื อมีขนาดใหญ่ กว่า ทัง้ นี อ้ าจเป็ นเพราะเปลือก
ข้ าวโพดเลี ย้ งสัตว์ จ ะเก็บ ผลผลิตขณะที่ ฝัก ข้ าวโพดแห้ ง เปลื อกข้ าวโพดแก่เป็ น สีเหลื องและหนากว่าเปลื อก
ข้ าวโพดหวาน ที่เก็บเกี่ยวขณะที่เปลือกยังเขียวสดอยู่ กลุม่ เส้ นใยจึงมีขนาดใหญ่กว่าเปลือกข้ าวโพดหวาน

สรุป
ผลการศึกษาสมบัติทางกายภาพของกลุ่มเส้ นใยจากเปลือกข้ าวโพดเลี ้ยงสัตว์และเปลือกข้ าวโพดหวาน
พบว่า 1) ด้ านปริ มาณกลุ่มเส้ นใย เปลือกข้ าวโพดเลีย้ งสัตว์ชนั ้ ในให้ ปริ มาณกลุ่มเส้ นใยมากที่ สุด และเปลือก
ข้ าวโพดหวานชัน้ ในให้ ปริ มาณกลุ่มเส้ นใยน้ อยที่ สุด ชนิ ดเปลือกข้ าวโพด และปฏิสัมพันธ์ ระหว่างชนิดเปลือก
ข้ าวโพดกับชันเปลื
้ อกข้ าวโพด มีผลต่อ ปริ มาณกลุ่มเส้ นใย 2) ด้ านความยาวกลุ่มเส้ นใย พบว่า เปลือกข้ าวโพด
หวานชันในให้
้
ความยาวกลุ่มเส้ นใยมากที่สดุ และเปลือกข้ าวโพดเลี ้ยงสัตว์ชนนอกให้
ั้
ความยาวกลุ่มเส้ นใยน้ อย
ที่สุด ชนิ ดเปลือกข้ าวโพดมีผลต่อความยาวกลุ่มเส้ นใย และ 3) ด้ านขนาดกลุ่มเส้ นใย พบว่า เปลือกข้ าวโพด
เลี ้ยงสัตว์ชนนอกให้
ั้
ขนาดกลุม่ เส้ นใยใหญ่ที่สดุ และเปลือกข้ าวโพดหวานชันในให้
้
ขนาดกลุม่ เส้ นใยเล็กที่สดุ ชนิด
เปลือกข้ าวโพดมีผลต่อขนาดกลุ่มเส้ นใย ผลการศึกษาชีแ้ นะว่า เปลือกข้ าวโพดที่ เหมาะสมสาหรั บการนาไป
ศึกษาวิธีการแยกเส้ นใยต่อไปคือเปลือกข้ าวโพดหวาน จะเป็ นเปลือกชันนอกหรื
้
อชันในก็
้ ได้ เนื่องจากมีความยาว
ของกลุม่ เส้ นใยมากกว่าเปลือกข้ าวโพดเลี ้ยงสัตว์และมีขนาดกลุ่มเส้ นใยเล็กกว่าเปลือกข้ าวโพดเลี ้ยงสัตว์ ซึง่ เป็ น
สมบัติที่จาเป็ นสาหรับการใช้ ประโยชน์ด้านสิ่งทอ
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การตกแต่ งผ้ าเรยอนด้ วยชันสนเพื่อต้ านนา้ และสิ่งสกปรก
Rayon Finishing with Rosin for Water and Soils Resistance
มินตรา มูลทรัพย์ 1 และ ศศิประภา รัตนดิลก ณ ภูเก็ต1*
Mintra Mullsap1 and Saisprapha Rattanadilok na Phuket1*

บทคัดย่ อ
การศึกษานี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อ ศึกษาผลของความเข้ มข้ นชันสนต่อน ้าหนักผ้ าเรยอน และการต้ านน ้า
และการต้ านสิ่งสกปรกของผ้ าเรยอนที่ตกแต่งด้ วยสารละลายสารส้ มและชันสน โดยแช่ผ้าเรยอนในสารละลาย
สารส้ มความเข้ มข้ นร้ อยละ 4.0 และแช่ในสารละลายชันสนความเข้ มข้ นร้ อยละ 1.0 2.0 และ 3.0 ที่อณ
ุ หภูมิห้อง
เป็ นเวลา 45 นาที แล้ วนาเข้ าเครื่ องบีบอัดสารเคมี และอบทาให้ แห้ งที่อณ
ุ หภูมิ 90 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 10
นาที ผลการศึกษา พบว่า น ้าหนักเฉลี่ยของผ้ าเรยอนลดลง เมือ่ ความเข้ มข้ นของสารละลายชันสนเพิ่มขึ ้น
ผ้ าเรยอนหลังการตกแต่งมีคา่ เฉลี่ยการต้ านการเปี ยกน ้าของผิวผ้ าอยู่ที่ระดับ 2 และมีความต้ านน ้ากาแฟสูงกว่า
ผ้ าเรยอนก่อนการตกแต่ง
ผ้ าเรยอนหลังการตกแต่งมีความต้ านน ้ากาแฟปรุ งสาเร็ จสูงกว่าน ้ากาแฟสาเร็ จรู ป
100% ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวน พบว่า ความเข้ มข้ นของสารละลายชันสนมีผลต่อเวลาเฉลี่ยและขนาด
เส้ นผ่านศูนย์กลางเฉลี่ยของคราบน ้ากาแฟสาเร็ จรู ป 100% อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และมีผลต่อ
เวลาเฉลี่ยและขนาดเส้ นผ่านศูนย์กลางเฉลี่ยของคราบน ้ากาแฟปรุ งสาเร็ จ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

ABSTRACT
The objectives of this study were to study on effect of rosin concentrations on weight, and
water and soils resistances of the rayon fabric finished with potassium aluminum sulfate
dodecahydrate (KAl(SO4)2·12H2O) and rosin solutions by soaking the rayon fabric in KAl(SO4)2·12H2O
solution 4.0% and soaking in rosin solution 1.0 2.0 and 3.0% at room temperature for 45 min. and then
padding and drying at 90C for 10 min. The study results found that the weight of rayon fabric after
finishing decreased when the rosin concentration increased. The rayon fabric after finishing had an
average standard spray test rating scale at the level of 2 and had the coffee resistance higher than
the rayon fabric before finishing. The rayon fabric after finishing had a 3-in-1 coffee resistance higher
than an instant coffee resistance. Analysis of variance results found that the rosin concentration
significantly affected on average time and diameter of an instant coffee stain at .01 level, and
significantly affected on average time and diameter of a 3-in-1 coffee stain at .05 level.
Key Words: rayon, finishing, dammar, water resistance, soils resistance
* Corresponding author; e-mail address: agrsspp@ku.ac.th
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คานา
เรยอน (rayon) เป็ นเส้ นใยเซลลูโลสประดิษฐ์ ที่มนุษย์ผลิตขึ ้นโดยการเปลี่ยนเซลลูโลสซึง่ เป็ นพอลิเมอร์ ที่
มีอยู่มากในธรรมชาติและเป็ นองค์ประกอบหลักในพืชชนิดต่าง ๆ ให้ เป็ นโซเดียมเซลลูโลสแซนเทต (sodium
cellulose xanthate) ซึง่ สามารถละลายในสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ได้ แล้ วนาไปปั่ นเป็ นเส้ นใยด้ วยวิธีการ
ปั่ นแบบเปี ยก (wet spinning) เส้ นใยเรยอนชนิดธรรมดา (regular rayon) ดูดซึมความชื ้นได้ ดีกว่าเส้ นใย
เซลลูโลสธรรมชาติ ไม่เกิดปั ญหาไฟฟ้าสถิต จึงทาให้ สวมใส่สบาย ผ้ าเรยอนมีหลายชนิดมีตงแต่
ั ้ ความเหนียว
และความแข็งแรงปานกลางจนถึงความเหนียวและความแข็งแรงสูงมาก จึงสามารถนาไปประยุกต์ใช้ ในงานด้ าน
ต่าง ๆ ได้ อย่างหลากหลาย เช่น ใช้ ผลิตเสื ้อผ้ าเครื่ องนุ่งห่ม และเคหะสิ่งทอ เป็ นต้ น อย่างไรก็ตามการปรับปรุ งให้
ผ้ าเรยอนมีสมบัติพิเศษ เช่น ต้ านน ้าและสิ่งสกปรก จะทาให้ สามารถนาผ้ าเรยอนไปประยุกต์ใช้ ให้ เกิดประโยชน์
ได้ มากขึ ้น เช่น นาไปใช้ ในการผลิตผ้ าคลุมศีรษะของผู้หญิงมุสลิม (ฮิญาบ) ซึง่ จาเป็ นต้ องสวมใส่อยู่ตลอดเวลา
เมื่อออกนอกบริ เวณบ้ านหรื อพบเจอกับเพศตรงข้ าม การใส่ฮิญาบเป็ นเวลานานอาจทาให้ ร้ ูสกึ อับชื ้นและสกปรก
ง่าย เนื่องจากโดยทัว่ ไปนิยมใช้ เส้ นใยพอลิเอสเตอร์ ที่มสี มบัติไม่ชอบน ้าในการผลิตฮิญาบ ส่งผลให้ การระบาย
อากาศไม่ดี สวมใส่ไม่สบาย เรยอนที่มีสมบัติต้านน ้าและสิ่งสกปรกจึงเป็ นอีกทางเลือกหนึง่ ในการผลิตฮิญาบ
เพื่อให้ มีสมบัติดดู ซึมน ้าและความชื ้นได้ ดี ระบายอากาศได้ ดี ทาให้ สวมใส่สบาย และสามารถต้ านน ้าและสิ่ง
สกปรกได้ ทาให้ เปี ยกน ้าน้ อยลงเมื่อฝนตก และสกปรกน้ อยลงเมื่อเปื อ้ นสิ่งสกปรก และทาให้ ทาความสะอาดได้
ง่ายขึ ้น การตกแต่งผ้ าเพื่อให้ มีสมบัติต้านน ้าสามารถทาได้ หลายวิธี เช่น การเคลือบผิวเส้ นใยด้ วยสารเคมี
ประเภท พาราฟิ นแวกซ์ (paraffin wax) ซิลิโคน (silicone) และฟลูออร์ โรคาร์ บอน เป็ นต้ น ซึง่ สารเคมีดงั กล่าวมี
สารตังต้
้ นมาจากปิ โตรเลียมซึง่ เป็ นทรัพยากรที่ใช้ แล้ วหมดไปไม่สามารถทดแทนได้ ปั จจุบนั จึงมีการศึกษาค้ นคว้ า
เพื่อนาวัตถุดิบธรรมชาติมาประยุกต์ใช้ แทนสารเคมีที่กล่าวมาข้ างต้ น เช่น มาโนช และวิมล (2553) ศึกษาการ
ตกแต่งผ้ าฝ้ายกันน ้าโดยใช้ สารละลายชันสนและสารส้ ม วิภาวี (2559) ศึกษาการตกแต่งผ้ าลินินเพื่อต้ านน ้าและ
น ้ากาแฟโดยใช้ สารละลายชันสนและสารส้ ม และณัฐพร (2559) ศึกษาการตกแต่งผ้ าป่ านมัสลินเพื่อต้ านน ้าและ
น ้ากาแฟโดยใช้ สารละลายชันสนและสารส้ ม ชันสนเป็ นสารสกัดจากธรรมชาติได้ จากการกลัน่ น ้ามันสนออกจาก
ยางด้ วยไอน ้า ชันสนมีลกั ษณะเป็ นน ้ามันและเมื่อน ้ามันระเหยออกไป สารที่เหลือจะมีสมบัติในการกันน ้า ชันสน
จึงสามารถนาไปประยุกต์ใช้ ในงานด้ านต่าง ๆ เช่น อุตสาหกรรมกระดาษ อุตสาหกรรมเครื่ องดนตรี อุตสาหกรรม
การแพทย์ และอุตสาหกรรมประมง
การศึกษานี ้จึงสนใจศึกษาวิธีการตกแต่งผ้ าเรยอนให้ มีสมบัติต้านน ้าและสิ่งสกปรกด้ วยสารละลาย
สารส้ มและชันสน โดยศึกษาผลของความเข้ มข้ นชันสนต่อน ้าหนักผ้ าเรยอน และศึกษาผลของความเข้ มข้ นชันสน
ต่อการต้ านน ้าและการต้ านสิ่งสกปรกของผ้ าเรยอน ซึง่ ผ้ าเรยอนที่เตรี ยมได้ อาจนาไปประยุกต์ใช้ ในการทาฮิญาบ
ที่สามารถต้ านน ้าและสิ่งสกปรกได้
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อุปกรณ์ และวิธีการ
การตกแต่ งผ้ าเรยอนด้ วยสารละลายสารส้ มและชันสน
ทาความสะอาดผ้ าเรยอน ด้ วยสารละลายผสมของ wetting agent (ร้ อยละ 0.01) และโซเดียม
คาร์ บอเนต (Na2CO3) (ร้ อยละ 0.01) โดยมวลต่อปริ มาตร ใช้ อตั ราส่วนสารละลายผสมต่อผ้ าเรยอน 30:1 ที่
อุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 45 นาที ล้ างผ้ าด้ วยน ้าสะอาดและผึง่ ให้ แห้ ง แช่ผ้าเรยอนในสารละลาย
สารส้ ม (alum or potassium aluminum sulfate dodecahydrate, KAl(SO4)2·12H2O) ความเข้ มข้ นร้ อยละ 4.0
ที่อณ
ุ หภูมิห้อง เป็ นเวลา 45 นาที โดยใช้ อตั ราส่วนน ้าหนักผ้ าต่อปริ มาตรสารละลายสารส้ ม 1:20 แล้ วนาเข้ า
เครื่ องบีบอัดสารเคมีโดยใช้ wet pick up ร้ อยละ 93.30 แช่ผ้าในสารละลายชันสน (rosin) ความเข้ มข้ นร้ อยละ
1.0 2.0 และ 3.0 ที่อณ
ุ หภูมิห้อง เป็ นเวลา 45 นาที โดยใช้ อตั ราส่วนน ้าหนักผ้ าก่อนการตกแต่งต่อปริ มาตร
สารละลายชันสน 1:20 แล้ วนาเข้ าเครื่ องบีบอัดสารเคมีโดยใช้ wet pick up ร้ อยละ 80.57 อบด้ วยตู้อบลมร้ อนที่
อุณหภูมิ 90 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 10 นาที ชัง่ น ้าหนักผ้ าหลังการตกแต่ง
การวิเคราะห์ นา้ หนักผ้ าเรยอน
วิเคราะห์น ้าหนักของผ้ าก่อนและหลังตกแต่ง โดยดัดแปลงจากมาตรฐาน ASTM Designation: D3776 85 (reapproved 1990) Standard Test Methods for Mass Per Unit Area (weight) of Woven Fabric ซึง่ มี
วิธีการดังนี ้ ตัดผ้ าทดสอบจานวน 9 ชิ ้น จากส่วนต่าง ๆ ของผืนผ้ า ซึง่ ประกอบด้ วยด้ ายยืน และด้ ายพุ่งต่างชุด ชัง่
น ้าหนักผ้ าแต่ละชิ ้นด้ วยเครื่ องชัง่ ดิจิตอลทศนิยม 4 ตาแหน่ง บันทึกผล คานวณหาน ้าหนักของผืนผ้ าจากสมการ
น ้าหนักต่อพื ้นที่ (mass per unit area) (g/m2 ) = 106 G/LsW โดย G คือ น ้าหนักผ้ าเรยอน (กรัม) Ls คือ ความ
ยาวผ้ าเรยอน (มิลลิเมตร) และ W คือ ความกว้ างผ้ าเรยอน (มิลลิเมตร)
การทดสอบการต้ านนา้ ของผ้ าเรยอน
การทดสอบการสะท้ อนน ้าของผ้ าเรยอนหลังการตกแต่ง ดัดแปลงจากมาตรฐานผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรม
(มอก.) เล่มที่ 22 วิธีทดสอบความสามารถสะท้ อนน ้าของผืนผ้ าที่ผ่านหรื อไม่ผ่านการตกแต่งสาเร็ จมาก่อนให้
ต้ านทานต่อการเปี ยกน ้าหรื อความสะท้ อนน ้า โดยการทดสอบแบบพ่น (spray test) ซึง่ มีวิธีการดังนี ้
ตัดผ้ าทดสอบให้ มีขนาด 180 มิลลิเมตร x 180 มิลลิเมตร โดยตัดผ้ าทดสอบจากตาแหน่งต่าง ๆ ของผ้ า
ห้ ามใช้ ชิ ้นทดสอบจากตาแหน่งที่มีรอยยับหรื อรอยพับ ขึงผ้ าทดสอบให้ ตงึ ด้ วยสะดึง แล้ ววางบนที่รองรับโดยให้
ผิวผ้ าด้ านใช้ งานอยู่ด้านบน จัดผ้ าทดสอบให้ ทิศทางของด้ ายยืนขนานกับทิศทางการไหลของน ้าที่ตกลงบนผ้ า
ทดสอบ เทน ้ากลัน่ ปริ มาตร 250 ลูกบาศก์เซนติเมตร ลงในกรวยอย่างรวดเร็ วและสม่าเสมอให้ หมดภายในเวลา
25 ถึง 30 วินาที เพื่อให้ น ้าพ่นออกมาต่อเนื่องกัน ทันทีที่การพ่นน ้าหยุดลง ให้ นาสะดึงออกจากเครื่ องทดสอบ
กลับให้ ผิวผ้ าด้ านการใช้ งานอยู่ด้านล่างและขนานกับแนวราบ แล้ วเคาะขอบสะดึงเบา ๆ กับของแข็งด้ านตรงข้ าม
ที่มือจับ1 ครัง้ หมุนสะดึงไป 180 องศา และเคาะอีก 1 ครัง้ ให้ ประเมินค่าการต้ านการเปี ยกน ้าของผิวผ้ าทดสอบ
Figure 1 โดย ระดับที่ 1 คือ พื ้นผิวด้ านที่ถกู น ้าพ่น เปี ยกทังหมด
้
ระดับที่ 2 คือ พื ้นผิวด้ านที่ถกู น ้าพ่น เปี ยก
ครึ่งหนึง่ ซึง่ เกิดจากพื ้นผิวส่วนที่เปี ยกเป็ นหย่อม ๆ เล็ก ๆ ซึมมารวมกัน ระดับที่ 3 คือ พื ้นผิวด้ านที่ถกู น ้าพ่น เปี ยก
เป็ นหย่อม
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เล็ก ๆ ระดับที่ 4 คือ พื ้นผิวด้ านที่ถกู น ้าพ่น ไม่มีรอยเปี ยก แต่มีหยดน ้าเล็ก ๆ เกาะอยู่ และระดับที่ 5 คือ พื ้นผิว
ด้ านที่ถกู น ้าพ่น ไม่มีรอยเปี ยก และไม่มีหยดน ้าเล็ก ๆ เกาะอยู่

Figure 1 Standard spray test rating
การทดสอบการต้ านสิ่งสกปรกของผ้ าเรยอน
ในการศึกษาครัง้ นี ้เลือกน ้ากาแฟสาเร็ จรู ป 100% และน ้ากาแฟปรุ งสาเร็ จเป็ นตัวแทนของสิ่งสกปรกใน
การทดสอบสมบัติการต้ านสิ่งสกปรกของผ้ าเรยอน โดยละลายกาแฟสาเร็ จรู ป 100% และกาแฟปรุ งสาเร็ จชนิด
ผงในน ้ากลัน่ อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส อัตราส่วน 1:5 กรัมต่อมิลลิลิตร ตัดผ้ าทดสอบขนาด 5 x 10 เซนติเมตร
วางผ้ าทดสอบบนแผ่นโฟม และตรึงผ้ าให้ เรี ยบ โดยใช้ เข็มหมุด หยดน ้ากาแฟสาเร็ จรู ป 100% และน ้ากาแฟปรุ ง
สาเร็ จลงบนผ้ าทดสอบ 3 ตาแหน่งที่แตกต่างกัน ตาแหน่งละ 10 ไมโครลิตร จับเวลา และหาค่าเฉลี่ยเวลาที่
น ้ากาแฟซึมลงบนผ้ าเรอน และวัดขนาดเส้ นผ่านศูนย์กลางหลังจากน ้ากาแฟซึมหมด

ผลและวิจารณ์ ผลการทดลอง
ผลของความเข้ มข้ นของสารละลายชันสนต่ อนา้ หนักผ้ าเรยอนที่เปลี่ยนแปลงไปหลังการตกแต่ ง
Table 1 Average weight of rayon fabric before and after finishing with alum and rosin solution

Samples

Concentration
of alum
(%)

Concentration
of rosin
(%)

1RA4
2RA4
3RA4

4.0
4.0
4.0

1.0
2.0
3.0

1/

average weight (g/m2) ± SD
Before
After
W1/
finishing
finishing
(%)
(W1)
(W2)
285.66±4.91 291.64±5.26
2.09±0.11
280.50±3.71 281.88±2.23
0.49±2.06
284.65±6.32 285.87±5.98
0.43±0.26

W (%) = [(W2 – W1) / W1] x 100

จาก Table 1 ซึง่ แสดงค่าน ้าหนักเฉลี่ย และค่าเฉลี่ยผลต่างของน ้าหนักผ้ าเรยอนก่อนและหลังการ
ตกแต่งด้ วยสารละลายสารส้ มและชันสน พบว่า การใช้ สารละลายชันสนความเข้ มข้ นร้ อยละ 1 ทาให้ ผ้าเรยอน
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หลังการตกแต่งมีน ้าหนักเฉลี่ยเพิ่มขึ ้นมากที่สดุ (ร้ อยละ 2.09) และการใช้ สารละลายชันสนความเข้ มข้ นร้ อยละ 3
ทาให้ ผ้าเรยอนหลังการตกแต่งมีน ้าหนักเฉลี่ยเพิ่มขึ ้นน้ อยที่สดุ (ร้ อยละ 0.43)
ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนด้ วย One-way Anova พบว่า ความเข้ มข้ นของสารละลายชันสนไม่มีผล
ต่อค่าเฉลี่ยผลต่างของน ้าหนักผ้ าเรยอน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ผลของความเข้ มข้ นของสารละลายชันสนต่ อการต้ านนา้
Table 2 Average Spray test rating scale of rayon fabric after finishing
Concentration
Concentration
Average spray test
Samples
of alum
of rosin
rating ± SD
(%)
(%)
1RA4
4.0
1.0
2±0.00
2RA4
4.0
2.0
2±0.00
3RA4
4.0
3.0
2±0.00
จาก Table 2 ซึง่ แสดงค่าเฉลี่ยระดับการต้ านการเปี ยกน ้าของผิวผ้ าเรยอนหลังการตกแต่ง พบว่า
ผ้ าเรยอนที่ตกแต่งด้ วยสารละลายชันสนทุกความเข้ มข้ น มีคา่ เฉลี่ยการต้ านการเปี ยกน ้าของผิวผ้ าอยู่ที่ระดับ 2
กล่าวคือ ผิวผ้ าด้ านหน้ ารอบบริ เวณที่ถกู น ้าพ่นเปี ยกบางส่วน ซึง่ มีคา่ มากกว่าผ้ าเรยอนก่อนการตกแต่ง ที่มี
ค่าเฉลี่ยการต้ านการเปี ยกน ้าของผิวผ้ าอยู่ที่ระดับ 0 และจากการสังเกตด้ วยตาเปล่า พบว่า ผ้ าเรยอนที่ผ่านการ
ทดสอบการต้ านน ้าจะเปี ยกเฉพาะด้ านที่สมั ผัสน ้าเท่านัน้ ทัง้ นี ้จึงอาจกล่าวได้ วา่ ผ้ าเรยอนหลังการตกแต่งมี
สมบัติต้านน ้าดีกว่าผ้ าเรยอนก่อนการตกแต่ง
ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนด้ วย One-way Anova พบว่า ความเข้ มข้ นของสารละลายชันสนไม่มีผล
ต่อค่าเฉลี่ยระดับการต้ านการเปี ยกน ้าของผิวผ้ า อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ผลของความเข้ มข้ นของสารละลายชันสนต่ อการต้ านสิ่งสกปรก
Table 3 Average time and diameter of coffee penetrated into rayon fabric after finishing
Instant Coffee
Samples

1RA4
2RA4
3RA4

Concentration Concentration
of alum
of rosin
Average time
(%)
(%)
(min) ± SD
4.0
4.0
4.0

1.0
2.0
3.0

3 in 1 Coffee

Average
Average time
diameter
(min) ± SD
(cm) ± SD
40.80±25.32 1.71±0.08 113.69±13.80
114.27±10.75 1.67±0.01 227.92±0.56
166.92±0.30 1.63±0.02 223.69±0.01
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จาก Table 3 ซึง่ แสดงเวลาเฉลี่ยและขนาดเส้ นผ่านศูนย์กลางเฉลี่ยของน ้ากาแฟสาเร็ จรู ป 100% และน ้า
กาแฟปรุ งสาเร็ จที่ซมึ ลงบนผ้ าเรยอนหลังการตกแต่ง พบว่า ผ้ าเรยอนที่ตกแต่งด้ วยสารละลายชันสนร้ อยละ 3 มี
เวลาเฉลี่ยที่น ้ากาแฟสาเร็ จรู ป 100% ซึมลงบนผ้ ามากที่สดุ (166.92 นาที) และผ้ าเรยอนที่ตกแต่งด้ วยสารละลาย
ชันสนร้ อยละ 1 มีเวลาเฉลี่ยที่น ้ากาแฟสาเร็ จรู ป 100% ซึมลงบนผ้ าน้ อยที่สดุ (40.80 นาที) ผ้ าเรยอนที่ตกแต่ง
ด้ วยสารละลายชันสนร้ อยละ 1 มีขนาดเส้ นผ่านศูนย์กลางเฉลี่ยของคราบน ้ากาแฟสาเร็ จรู ป 100% ที่ซมึ ลงบนผ้ า
มากที่สดุ (1.71 เซนติเมตร) และผ้ าเรยอนที่ตกแต่งด้ วยสารละลายชันสนร้ อยละ 3 มีขนาดเส้ นผ่านศูนย์กลาง
เฉลี่ยของคราบน ้ากาแฟสาเร็ จรู ป 100% ที่ซมึ ลงบนผ้ าน้ อยที่สดุ (1.63 เซนติเมตร) จึงอาจกล่าวได้ วา่ ระยะเวลา
ที่น ้ากาแฟสาเร็ จรู ป 100% ซึมลงบนผ้ าเพิ่มขึ ้น และขนาดเส้ นผ่านศูนย์กลางเฉลี่ยของคราบน ้ากาแฟสาเร็ จรู ป
100% ที่ซมึ ลงบนผ้ าลดลง เมื่อความเข้ มข้ นของสารละลายชันสนเพิ่มขึ ้น ทังนี
้ ้อาจเนื่องมาจาก เมื่อใช้ สารละลาย
ชันสนที่มีความเข้ มข้ นเพิ่มขึ ้น ชันสนจะสามารถเคลือบหรื อซึมเข้ าสูเ่ ส้ นใยเรยอนได้ ดีขึ ้น ทาให้ ผ้าเรยอนหลังการ
ตกแต่งมีความไม่ชอบน ้าเพิ่มขึ ้นส่งผลให้ ความสามารถในการต้ านน ้ากาแฟสาเร็ จรู ป 100% เพิ่มขึ ้น จึงต้ องใช้
เวลาเพิ่มขึ ้นกว่าน ้ากาแฟสาเร็ จรู ป 100% จะซึมลงบนผ้ าเรยอน และน ้ากาแฟสาเร็ จรูป 100% มีขนาดเส้ นผ่าน
ศูนย์กลางเล็กลงเมื่อความเข้ มข้ นของสารละลายชันสนเพิ่มขึ ้น เนื่องจากชันสนที่เคลือบเส้ นใยเรยอนมีความไม่
ชอบน ้าในขณะที่น ้ากาแฟสาเร็ จรู ป 100% มีความชอบน ้า จึงทาให้ น ้ากาแฟสาเร็ จรู ป 100% รวมตัวเป็ นหยด
ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนด้ วย One-way Anova พบว่า ความเข้ มข้ นของสารละลายชันสนมีผล
ต่อเวลาเฉลี่ยและขนาดเส้ นผ่านศูนย์กลางเฉลี่ยของคราบน ้ากาแฟสาเร็ จรู ป 100% ที่ซมึ ลงบนผ้ าเรยอน อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ผลการวิเคราะห์ LSD (Least Significant Difference) เพื่อหาความแตกต่างของ
เวลาเฉลี่ยและขนาดเส้ นผ่านศูนย์กลางเฉลี่ยของคราบน ้ากาแฟสาเร็ จรู ป 100% พบว่า การใช้ สารละลายชันสน
ร้ อยละ 1.0 ให้ คา่ เวลาเฉลี่ยที่น ้ากาแฟสาเร็ จรู ป 100% ซึมลงบนผ้ าเรยอนต่ากว่าการใช้ สารละลายชันสนร้ อยละ
2.0 และ 3.0 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และการใช้ สารละลายชันสนร้ อยละ 2.0 ให้ คา่ เวลาเฉลี่ยที่น ้า
กาแฟสาเร็ จรู ป 100% ซึมลงบนผ้ าเรยอนต่ากว่าการใช้ สารละลายชันสนร้ อยละ 3.0 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 การใช้ สารละลายชันสนร้ อยละ 1.0 ให้ ขนาดเส้ นผ่านศูนย์กลางเฉลี่ยของคราบน ้ากาแฟสาเร็ จรู ป
100% มากกว่าการใช้ สารละลายชันสนร้ อยละ 2.0 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 การใช้ สารละลายชัน
สนร้ อยละ 1.0 ให้ ขนาดเส้ นผ่านศูนย์กลางเฉลี่ยของคราบน ้ากาแฟสาเร็ จรู ป 100% มากกว่าการใช้ สารละลายชัน
สนร้ อยละ 3.0 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และการใช้ สารละลายชันสนร้ อยละ 2.0 ให้ ขนาดเส้ นผ่าน
ศูนย์กลางเฉลี่ยของคราบน ้ากาแฟสาเร็ จรู ป 100% มากกว่าการใช้ สารละลายชันสนร้ อยละ 3.0 อย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01
ผ้ าเรยอนที่ตกแต่งด้ วยสารละลายชันสนร้ อยละ 2 มีเวลาเฉลี่ยที่น ้ากาแฟปรุ งสาเร็ จซึมลงบนผ้ ามากที่สดุ
(227.92 นาที) และผ้ าเรยอนที่ตกแต่งด้ วยสารละลายชันสนร้ อยละ 1 มีเวลาเฉลี่ยที่น ้ากาแฟปรุ งสาเร็ จซึมลงบน
ผ้ าน้ อยที่สดุ (113.69 นาที) ผ้ าเรยอนที่ตกแต่งด้ วยสารละลายชันสนร้ อยละ 2 มีขนาดเส้ นผ่านศูนย์กลางเฉลี่ย
ของคราบน ้ากาแฟปรุ งสาเร็ จที่ซมึ ลงบนผ้ ามากที่สดุ (1.73 เซนติเมตร) และผ้ าเรยอนที่ตกแต่งด้ วยสารละลาย
ชันสนร้ อยละ 1 มีขนาดเส้ นผ่านศูนย์กลางเฉลี่ยของคราบน ้ากาแฟปรุ งสาเร็ จที่ซมึ ลงบนผ้ าน้ อยที่สดุ (1.66
เซนติเมตร)
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ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนด้ วย One-way Anova พบว่า ความเข้ มข้ นของสารละลายชันสนมีผล
ต่อเวลาเฉลี่ยและขนาดเส้ นผ่านศูนย์กลางเฉลี่ยของคราบน ้ากาแฟปรุ งสาเร็ จที่ซมึ ลงบนผ้ าเรยอน
อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ผลการวิเคราะห์ LSD เพื่อหาความแตกต่างของเวลาเฉลี่ยและขนาดเส้ นผ่าน
ศูนย์กลางเฉลี่ยของคราบน ้ากาแฟปรุ งสาเร็ จ พบว่า การใช้ สารละลายชันสนร้ อยละ 1.0 ให้ เวลาเฉลี่ยที่น ้ากาแฟ
ปรุ งสาเร็ จซึมลงบนผ้ าเรยอนน้ อยกว่าการใช้ สารละลายชันสนร้ อยละ 2.0 และ 3.0 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 การใช้ สารละลายชันสนร้ อยละ 2.0 ให้ เวลาเฉลี่ยที่น ้ากาแฟปรุ งสาเร็ จซึมลงบนผ้ าเรยอนไม่แตกต่าง
จากการใช้ สารละลายชันสนร้ อยละ 3.0 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 การใช้ สารละลายชันสนร้ อยละ
1.0 ให้ ขนาดเส้ นผ่านศูนย์กลางเฉลี่ยของคราบน ้ากาแฟปรุ งสาเร็ จ น้ อยกว่าการใช้ สารละลายชันสนร้ อยละ 2.0
และ 3.0 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 การใช้ สารละลายชันสนร้ อยละ 2.0 ให้ ขนาดเส้ นผ่านศูนย์กลาง
เฉลี่ยของคราบน ้ากาแฟปรุ งสาเร็ จไม่แตกต่างจากการใช้ สารละลายชันสนร้ อยละ 3.0 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05
ที่สภาวะการตกแต่งเดียวกัน พบว่า เวลาเฉลี่ยที่น ้ากาแฟปรุงสาเร็ จซึมลงบนผ้ า มีคา่ มากกว่าเวลาเฉลี่ย
ที่น ้ากาแฟสาเร็ จรู ป 100% ซึมลงบนผ้ า และขนาดเส้ นผ่านศูนย์กลางเฉลี่ยของคราบน ้ากาแฟปรุ งสาเร็ จ มี
แนวโน้ มมากกว่าเส้ นผ่านศูนย์กลางเฉลี่ยของคราบน ้ากาแฟสาเร็ จรู ป 100% ทังนี
้ ้อาจเนื่องมาจาก น ้ากาแฟปรุ ง
สาเร็ จมีครี มเทียมเป็ นส่วนผสม ซึง่ เป็ นโมเลกุลที่มีขนาดใหญ่กว่าอนุภาคของน ้ากาแฟสาเร็ จรู ป 100% จึงทาให้
ระยะเวลาเฉลี่ยที่น ้ากาแฟปรุ งสาเร็ จซึมลงบนผ้ าช้ ากว่าน ้ากาแฟสาเร็ จรู ป 100% และเนื่องจากส่วนผสมของน ้า
กาแฟปรุ งสาเร็ จเป็ นโมเลกุลที่ไม่มีขวเหมื
ั ้ อนชันสน จึงแพร่ ได้ ดีเมื่อหยดลงบนผ้ าเรยอนที่ตกแต่งด้ วยชันสน ทาให้
เส้ นผ่านศูนย์กลางเฉลี่ยของคราบน ้ากาแฟปรุ งสาเร็ จมีขนาดใหญ่กว่าเส้ นผ่านศูนย์กลางเฉลีย่ ของคราบน ้ากาแฟ
สาเร็ จรู ป 100% สภาวะที่เหมาะสมในการตกแต่งผ้ าเรยอนในการศึกษาครัง้ นี ้ คือ ใช้ สารละลายสารส้ มความ
เข้ มข้ นร้ อยละ 4.0 และใช้ สารละลายชันสนความเข้ มข้ นร้ อยละ 3.0 เนื่องจากสามารถต้ านการซึมของน ้ากาแฟได้
นานที่สดุ ทาให้ มีเวลามากในการเช็ดน ้ากาแฟออกจากผ้ าเรยอน และมีขนาดเส้ นผ่านศูนย์กลางของคราบน ้า
กาแฟสาเร็ จรู ป 100% น้ อยที่สดุ

สรุป
ผ้ าเรยอนหลังการตกแต่งมีผลต่างน ้าหนักเฉลี่ยลดลง เมื่อความเข้ มข้ นของสารละลายชันสนเพิ่มขึ ้น
ผ้ าเรยอนที่ตกแต่งด้ วยสารละลายชันสนทุกความเข้ มข้ น มีคา่ เฉลี่ยการต้ านการเปี ยกน ้าของผิวผ้ าอยู่ที่ระดับ 2
(ผิวผ้ าด้ านหน้ า รอบบริ เวณที่ถกู น ้าพ่น เปี ยกบางส่วน) ซึง่ มีคา่ มากกว่าผ้ าเรยอนก่อนการตกแต่งที่มีคา่ เฉลี่ยการ
ต้ านการเปี ยกน ้าของผิวผ้ าอยู่ที่ระดับที่ 0 ผ้ าเรยอนหลังการตกแต่งสามารถต้ านสิ่งสกปรก (น ้ากาแฟ) ดีกว่า
ผ้ าเรยอนก่อนการตกแต่ง ผ้ าเรยอนที่ตกแต่งด้ วยสารละลายชันสนที่ความเข้ มข้ นระดับเดียวกันสามารถต้ านการ
ซึมของน ้ากาแฟปรุ งสาเร็ จได้ ดีกว่าน ้ากาแฟสาเร็ จรู ป 100% ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนด้ วย One-way
Anova พบว่า ความเข้ มข้ นของสารละลายชันสนไม่มีผลต่อค่าเฉลี่ยผลต่างของน ้าหนักผ้ าเรยอนและค่าเฉลี่ย
ระดับการต้ านการเปี ยกน ้าของผิวผ้ าอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ความเข้ มข้ นของสารละลายชันสนมี
ผลต่อเวลาเฉลี่ยและขนาดเส้ นผ่านศูนย์กลางเฉลี่ยของคราบน ้ากาแฟสาเร็ จรู ป 100% อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .01 และความเข้ มข้ นของสารละลายชันสนมีผลต่อเวลาเฉลี่ยและขนาดเส้ นผ่านศูนย์กลางเฉลี่ยของคราบ
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น ้ากาแฟปรุ งสาเร็ จ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
สภาวะที่เหมาะสมในการตกแต่งผ้ าเรยอนใน
การศึกษาครัง้ นี ้ คือ ใช้ สารละลายสารส้ มความเข้ มข้ นร้ อยละ 4.0 และใช้ สารละลายชันสนความเข้ มข้ นร้ อยละ
3.0

กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณภาควิชาวิทยาการสิ่งทอ คณะอุตสาหกรรมเกษตร ที่ให้ ความอนุเคราะห์เครื่ องทดสอบแบบ
พ่น (spray test) และขอขอบคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทร์ ทิพย์ เศรษฐยานนท์ ที่ให้ คาแนะนาในการใช้
เครื่ องบีบอัดสารเคมี และตู้อบลมร้ อน และ อาจารย์ ดร. พรทิพย์ แซ่แบ๊ ที่ให้ คาแนะนาในการใช้ เครื่ องทดสอบ
แบบพ่น (spray test)
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การจัดการวัชพืชในไร่ อ้อยของเกษตรกรกรณีศึกษาตาบลวังไผ่ อาเภอห้ วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี
Weed Management in Sugarcane Fields by Farmers: A Case Study in Wang Phai Sub-District,
HuaiKrachao District, Kanchanaburi Province
กฤตเมธ แตงวงษ์ 1 กฤษณา รุ่งโรจน์วณิชย์ 1และ ธารงเจต พัฒมุข1*
Krittamed Tangwong1, Krisana Rungrojwanich1and Thamrongjet Puttamuk1*

บทคัดย่ อ
การศึกษาการจัดการวัชพืชในไร่อ้อยของเกษตรกรตาบลวังไผ่ อาเภอห้ วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี เครื่ องมือที่ใช้ คือ
แบบสอบถามแบบมีโครงสร้ าง (questionnaire) ทาการศึกษาจากประชากร 211 ราย พบว่า เกษตรกรมีอายุเฉลี่ ย 53.4 ปี มี
ประสบการณ์ในการปลูกอ้ อยเฉลี่ย23.84 ปี มีผลผลิตจากอ้ อยปลูกใหม่และอ้ อยไว้ ตอเฉลี่ย 10.39 และ 5.91 ตันต่อไร่ มีรายได้
จากการปลูกอ้ อยปลูกใหม่และอ้ อยไว้ ตอเฉลี่ย 8,379 และ 4,695.44 บาทต่อไร่ เกษตรกรมีความรู้ในการจัดการวัชพืชในไร่อ้อย
และทราบชนิดของวัชพืช โดยวัชพืชที่เกษตรกรพบมากที่สุดในพื ้นที่ปลูกอ้ อยคือ ผักเบี ้ยหิน หญ้ าตีนนก หญ้ าแพรก แห้ วหมู
และผักโขม เกษตรกรมีการจัดการวัชพืชตังแต่
้ การเตรี ยมแปลงก่อนปลูก โดยการใช้ เครื่ องจักรกลด้ วยวิธีการไถดะ การไถแปร
และการตากดิน การจัดการวัชพืชหลังปลูกโดยการใช้ สารเคมีกาจัดวัชพืช การใช้ เครื่ องจักรไถพรวนระหว่างร่อง และการใช้
แรงงานคนด้ วยวิธี ถาก ตัด หรื อขุด และการจัดการวัชพืชหลังการเก็บผลผลิตโดยการใช้ มีสารเคมีกาจัดวัชพืชการใช้ เครื่องจักร
ไถพรวนระหว่างร่อง ในกรณี วชั พืชมีปริ มาณไม่มาก จะใช้ แรงงานคนในการจัดการวัชพืช เกษตรกรส่วนใหญ่พบปั ญหาและ
อุปสรรคเกี่ยวกับการส่งเสริ มความรู้จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องในเรื่ องการปลูกอ้ อยให้ กบั เกษตรกรไม่ทวั่ ถึง การใช้ แรงงานคนใน
การกาจัดวัชพืชทาได้ ล่าช้ า และควรมีการวางแผนในการจัดการวัชพืชให้ ถกู ช่วงเวลา
ABSTRACT
The study on Weed Management in Sugarcane Fields by Farmers in Wang Phai Sub-District, HuaiKrachao District,
Kanchanaburi Province was conducted. From the population of 211 sugarcane farmers, the research findings are: The average
age of farmers was 53.4 years old. The farmers had been growing sugarcane for 23.84 years. The yields of plant crop and ratoon
crop were approximately 10.39 and 5.91 ton per rai (1 rai = 1600 m2). The farmers earn money from newly grown and existing
sugarcane trees about 8,379 and 4,695.44 baht per rai. The farmers were knowledgeable about weed management in sugarcane
fields and knew the weed types. The most common weeds in the sugarcane fields were House purslane, Finger grass, Bermuda
grass, Nut grass, and Amaranth. Farmers had been managing weeds since the field preparation steps by using the machine
sedimentation, shifting, and soil drying. Besides, farmers had also managed weeds in the field pre-planting steps by chemicals,
tilage machines, and workforce for weeding by cutting or digging. In addition, farmers had managed weeds since the field postharvest steps by chemicals, tilage machines, and in the case of weeds is not much to use workers to manage weeds. Most
farmers complained about the improper knowledge transfer related to the use of chemicals from the government agencies. Hand
weeding was time-consuming and slow, and the weed management plan should be timely executed.
Key Words: Weed management, Sugarcane farmer, HuaiKrachao District, Kanchanaburi Province
* Corresponding author; e-mail address: Thamrongjet.Put@stou.ac.th
1
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คานา
อ้ อยเป็ นพืชเศรษฐกิจที่สาคัญชนิดหนึง่ ของประเทศไทย ใช้ เป็ นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมการผลิตน ้าตาลและ
พลังงานทดแทน การสารวจพื ้นที่ปลูกอ้ อยในปี การผลิต 2558/2559 มีพื ้นที่ปลูกอ้ อยทัว่ ประเทศ จานวน 11,012,839
ไร่ ปริ มาณอ้ อยทังหมด
้ 100,784,554 ตัน ผลผลิตเฉลี่ย 9.15 ตันต่อไร่ (สานักงานคณะกรรมการอ้ อยและน ้าตาลทราย,
2559) โดยจังหวัดกาญจนบุรีมีพืชเศรษฐกิจที่สาคัญพืชและมีจานวนไร่ตอ่ การเพาะปลูกมากได้ แก่ อ้ อย มันสาปะหลัง
และ ข้ าวนาปี (สานักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี, 2556) ซึง่ ในปี การผลิต 2558/2559 จังหวัดกาญจนบุรีมีพื ้นที่การ
เพาะปลูกอ้ อยมากเป็ นอันดับต้ นๆ ในประเทศไทยจานวน 730,863 ไร่ ปริ มาณอ้ อยทังหมด
้
6,628,927 ตัน ผลผลิ ต
เฉลี่ย 9.07 ตันต่อไร่ (สานักงานคณะกรรมการอ้ อยและน ้าตาลทราย, 2559) ในการปลูกอ้ อยนัน้ วัชพืชนับว่าเป็ นศัตรู
สาคัญของอ้ อย หากไม่มีการจัดการวัชพืชตลอดฤดูปลูกในเขตชลประทานจะสูญเสียผลผลิตร้ อยละ 84.6 และในเขต
น ้าฝนจะสูญเสียผลผลิตร้ อยละ 87.7 นอกจากนี ้ยังมีรายงานว่าวัชพืชทาให้ ผลผลิตอ้ อยทัว่ โลกลดลงร้ อยละ 15 คิด
เป็ นมูลค่า 1,500 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ และมีปริ มาณน ้าตาลลดลงมากกว่าร้ อยละ 60 (รังสิต, 2553) สาหรับในประเทศ
ไทยความเสียหายที่เกิดจากวัชพืชจะส่งผลเสียผลผลิตร้ อยละ 25 - 80 ซึง่ ขึ ้นอยูก่ บั ความหนาแน่นและการเบียดเบียน
ของวัชพืชในไร่อ้อย (กรมวิชาการเกษตร, 2559) วัชพืชเป็ นปั ญหาอย่างหนึง่ ที่เกิดขึ ้นในการปลูกอ้ อยตังแต่
้ การเตรี ยม
พื ้นที่ จนถึงหลังการเก็บผลผลิต ถ้ าเกษตรกรมีการจัดการที่ไม่ดีอาจส่งผลให้ ผลผลิตหรื อปริ มาณของอ้ อยลดต่าลง
และอาจส่งผลต่อการเจริ ญเติบโตของอ้ อย รวมถึงต้ นทุนในการจัดการการปลูกอ้ อยที่เพิ่มสูงขึ ้น เนื่องจากการกาจัด
วัชพืชไม่ทนั เวลา โดยความเสี ยหายอาจจะมากหรื อน้ อยขึน้ อยู่กบั ความหนาแน่นของวัชพืชและอายุของอ้ อยใน
ช่วงเวลานัน้ วัชพืชที่พบในไร่อ้อยมีหลากหลายชนิด ทังวั
้ ชพืชใบเลี ้ยงคู่ เช่น หญ้ าสาบแร้ งสาบกา ผักเป็ ด ผักโขม ผัก
ปราบ ตดหมูตดหมา โคกกระสุน เป็ นต้ น และวัชพืชใบเลี ้ยงเดี่ยว เช่น หญ้ ารังนก หญ้ าปากควาย หญ้ าตีนนก หญ้ า
ดอกขาว แห้ วหมู เป็ นต้ น สาหรับอ้ อยตอนันปั
้ ญหาเรื่ องวัชพืชอาจน้ อยลงเนือ่ งจากมีใบอ้ อยปกคลุมผิวดินอยู่ ทังนี
้ ้การ
ที่จะผลิตอ้ อยให้ ได้ ผลดีนนั ้ จาเป็ นต้ องมีการบริหารจัดการวัชพืชให้ มีประสิทธิ ภาพ ความสาเร็ จของการบริ หารจัดการ
วัชพืชนันก็
้ ขึ ้นอยูก่ บั วิธีการปลูกอ้ อย ช่วงเวลาหรื อฤดูกาลของการปลูกอ้ อย และสภาพพื ้นที่ปลูกอ้ อยด้ วย ควรมีการ
กาจัดวัชพืชตังแต่
้ ยงั มีขนาดเล็กอยู่ เพราะยิ่งวัชพืชอายุมากขึ ้น ต้ นทุนในการกาจัดก็เพิ่มสูงขึ ้น โดยผลผลิตของอ้ อยที่
ได้ ก็จะลดลง การกาจัดวัชพืชมีหลายวิธี เช่น การใช้ แรงงานคนและสัตว์ การใช้ เครื่ องจักรกล การใช้ สารกาจัดวัชพืช
และการกาจัดวัชพืชแบบผสมผสาน (ธวัช, 2543)
อย่างไรก็ตามวัชพืชจึงเป็ นปั ญหาที่สาคัญของการปลูกอ้ อย และมีวิธีการจัดการกับวัชพืชที่หลากหลาย หรื อ
อาจนาแต่ละวิธี มาใช้ ควบคู่กนั อย่างไรก็ ตามเกษตรกรนิยมใช้ สารกาจัดวัชพืช ซึ่งการใช้ สารกาจัดวัชพื ชนัน้ มี ข้อดี
ข้ อเสี ยหลายด้ านต่อตัวเกษตรกรเองและสภาพแวดล้ อม ดังนันผู
้ ้ วิจยั จึงสนใจในเรื่ องการจัดการวัชพืชในไร่ อ้อยของ
เกษตรกรตาบลวังไผ่ อาเภอห้ วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี เนื่องจากในตาบลวังไผ่ มีพื ้นที่ปลูกอ้ อยเป็ นจานวนมาก อีก
ทังอ้
้ อยยังเป็ นพืชเศรษฐกิ จของเกษตรกรในตาบลวังไผ่และจังหวัดกาญจนบุรี โดยมี วตั ถุประสงค์ เพื่อศึกษา ข้ อมูล
พื ้นฐานทางเศรษฐกิจและสังคม ความรู้ เกี่ยวกับวัชพืชในไร่ อ้อยและการป้องกันกาจัดวัชพืช วิธีการจัดการวัชพืชในไร่
อ้ อย และปั ญหาอุปสรรคในการจัดการวัชพืชในไร่ อ้อยของเกษตรกรตาบลวังไผ่ อาเภอห้ วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี
การศึ กษาในครั ง้ นี เ้ พื่ อเป็ นแนวทางในการพัฒ นาองค์ ความรู้ ในการจัดการวัชพื ชในไร่ อ้ อย และพัฒ นาต่ อยอด
กระบวนการจัดการวัชพืชในไร่อ้อย ให้ มีประสิทธิ ภาพและได้ ผลตอบแทนที่ค้ มุ ค่ามากที่สุด
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อุปกรณ์ และวิธีการ
การวิ จยั เรื่ อง “การจัดการวัชพืชในไร่ อ้อยของเกษตรกร กรณี ศึกษาตาบลวังไผ่ อาเภอห้ วยกระเจา จังหวัด
กาญจนบุรี” ผู้วิจยั ได้ ดาเนินการวิจยั ตามรายละเอียด ดังนี ้
ประชากรในการวิจัย
ศึกษาจากประชากรทังหมด
้
ที่ผ้ ปู ลูกอ้ อยในฤดูการผลิ ต 2559/2560 ในตาบลวังไผ่ อาเภอห้ วยกระเจา จังหวัด
กาญจนบุรี จานวน 211 ราย ที่ขึ ้นทะเบียนกับสานักงานเกษตรอาเภอห้ วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี
เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัย
การวิจัยครัง้ นี ใ้ ช้ แบบสอบถามแบบมีโครงสร้ าง (questionnaire) ประกอบด้ วยคาถามปลายปิ ดและคาถาม
ปลายเปิ ด ซึง่ เป็ นเครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้ อมูล โดยแบ่งแบบสอบถามออกเป็ น 4 ตอน ดังนี ้
ตอนที่ 1 ข้ อมูลพื ้นฐานทางเศรษฐกิจและสังคมของเกษตรกรผู้ปลูกอ้ อย ประกอบด้ วยข้ อมูลเกี่ยวกับ เพศ อายุ
ประสบการณ์การปลูกอ้ อยของเกษตรกร การเป็ นสมาชิกกับสถาบันการเกษตร ภาระหนี ้สิ น แหล่งเงินกู้ เขตพื ้นที่ในการ
ปลู กอ้ อยจ านวนพื น้ ที่ ที่ ใช้ ปลู กอ้ อย ประเภทอ้ อยที่ ปลู ก พันธุ์ อ้ อยที่ ปลู ก จ านวนแรงงานที่ ใช้ ในการปลู กอ้ อย
แหล่งข้ อมูลข่าวสารที่เกษตรกรได้ รับ การเก็บผลผลิตอ้ อยของเกษตรกร ผลผลิตอ้ อย และรายได้ จากการผลิตอ้ อย
ตอนที่ 2 ความรู้เกี่ยวกับวัชพืชในไร่อ้อยและการป้องกันกาจัดของเกษตรกร ประกอบด้ วยคาถาม 20 ข้ อ โดย
ให้ เกษตรกรผู้ ปลูกอ้ อยพิจารณาจากรู ปภาพตัวอย่างวัชพืชที่พบในไร่ อ้ อย แล้ วตอบคาถามโดยการระบุชื่อเรี ยกของ
วัชพืช ให้ ระบุพบหรื อไม่พบในไร่ อ้อย และเมื่ อพบเกษตรกรมีวิธีการจัดการอย่างไร และคาถามแบบปลายปิ ด (Close
ended question) จานวน 20 ข้ อ ให้ เลือกตอบเพื่อใช้ ทดสอบความรู้ของเกษตรกรเกี่ยวกับการป้องกันกาจัดวัชพืช
ตอนที่ 3 วิธีการจัดการวัชพืชในไร่อ้อยของเกษตรกร ประกอบด้ วยคาถามปลายปิ ด ได้ แก่ วิธีการจัดการวัชพืชใน
ขันตอนการเตรี
้
ยมแปลง วิธีการจัดการวัชพืชหลังปลูก และวิธีการจัดการวัชพืชหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิตในไร่อ้อย โดยใน
แต่ละประเด็นก็จะมีคาถามย่อยให้ เกษตรกรได้ ตอบในแต่ละข้ อคาถาม และมี คาถามปลายเปิ ด เกี่ยวกับอัตราการใช้
สารเคมีปอ้ งกันกาจัดวัชพืชของเกษตรกรผู้ปลูกอ้ อย โดยแยกออกเป็ น 4 ข้ อ ได้ แก่ การจัดการวัชพืชในขันตอนการเตรี
้
ยม
แปลง การจัดการวัชพืชหลังปลูก การจัดการวัชพืชหลังการเก็บเกี่ยวอ้ อยโดยการไว้ ตออ้ อย และการจัดการวัชพืชหลังการ
เก็บเกี่ยวอ้ อยโดยการปลูกใหม่ โดยในแต่ละข้ อ ต้ องระบุสารเคมีที่ใช้ อัตราที่ใช้ ตอ่ ไร่ และวิธีใช้ สารเคมี
ตอนที่ 4 ความเห็นของเกษตรกรเกี่ยวกับระดับของปั ญหาอุปสรรคและข้ อเสนอแนะในการจัดการวัชพืชในไร่
อ้ อย ปั ญหาอุปสรรคประกอบด้ วยคาถามปลายปิ ดให้ เลื อกตอบ จานวน 14 ข้ อ โดยเกษตรกรจะเลื อกจากระดับ
ความสาคัญของปั ญหาว่ามีความสาคัญมากน้ อยเพียงใด และในส่วนข้ อเสนอแนะในการจัดการวัชพืชของเกษตรกร ซึ่ง
เป็ นคาถามปลายเปิ ดที่เกษตรกรผู้ปลูกอ้ อยสามารถแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการวัชพืชในไร่อ้อยในทุกๆ ด้ าน
การตรวจสอบแก้ ไขและปรั บปรุ งเครื่ องมือ
ผู้วิจยั สร้ างแบบสอบถามโดยการศึกษาจากเอกสารทางวิชาการ และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง โดยตรวจสอบความ
ถูกต้ องของเนื ้อหาและปรับปรุ งแก้ ไข เพื่อให้ แบบสอบถามมีความถูกต้ องสมบูรณ์ เที่ยงตรงตามเนื ้อหา และสอดคล้ อง
กับวัตถุประสงค์ จากนันท
้ าการทดสอบแบบสอบถาม โดยสอบถามเกษตรกรผู้ปลูกอ้ อยที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจานวน 30
คน แล้ วน าผลที่ ได้ มาหาค่ าความเชื่ อ มั่น (reliability) โดยใช้ วิ ธี ของ (Cronbach’s alpha) ได้ ค่ าความเชื่ อมั่ นของ
แบบสอบถามเท่ากับ 0.847 และปรับปรุ งแก้ ไขในเรื่ องสานวนและภาษา ก่อนจัดทาแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ แล้ ว
นาไปเก็บข้ อมูลต่อไป
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การเก็บรวมรวมข้ อมูล
ติดต่อประสานงานกับเจ้ าหน้ าที่สานักงานเกษตรอาเภอห้ วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี เพื่ออนุเคราะห์ข้อมูล
ของเกษตรกรผู้ปลูกอ้ อยในตาบลวังไผ่ อาเภอห้ วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี และติดต่อไปยังผู้นาทัง้ 11 หมู่บ้านของ
ตาบลวังไผ่ เพื่อประสานงานกับกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกอ้ อย จากนันด
้ าเนินการเก็บรวบรวมข้ อมูลภาคสนาม รวบรวมข้ อมูล
จากเกษตรกรผู้ปลูกอ้ อยในตาบลวังไผ่ อาเภอห้ วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี ระหว่างวันที่ 18 เมษายน ถึง 15 มิถุนายน
พ.ศ. 2560 จนครบ 211 ราย แล้ วนาข้ อมูลที่ได้ มาวิเคราะห์ และจัดทารายงานผลการวิจยั
การวิเคราะห์ ข้อมูล
ผู้วิจยั นาแบบสอบถามที่เก็บรวบรวมได้ ทงหมด
ั้
มาทาการตรวจสอบความครบถ้ วน แล้ วให้ คะแนนตามเกณ์์ที่
กาหนดไว้ จากนันน
้ าไปวิเคราะห์และประมวลผลโดยใช้ สถิติเชิงพรรณนาคือ ค่าต่าสุด ค่าสูงสุด ความถี่ ร้ อยละ ค่าเฉลี่ย
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลของแบบสอบถามในแต่ละตอน

ผลและวิจารณ์ ผลการศึกษา
ผลการศึกษาข้ อมูลพืน้ ฐานทางเศรษฐกิจและสังคมของเกษตรกรผู้ปลูกอ้ อย
เกษตรกรผู้ ปลูกอ้ อยมีอายุเฉลี่ ย 53.4 ปี โดยส่วนใหญ่เป็ นกลุ่มอายุ 51 – 60 ปี จะเห็นได้ ว่าเกษตรกรผู้ปลู ก
อ้ อยในตาบลวังไผ่ มี ช่วงอายุ ที่สู ง เนื่องจากสมาชิ กในครอบครัว เช่ น บุ ตร หลาน ไปประกอบอาชี พอื่ นๆ ต่ างถิ่ น
เกษตรกรผู้ปลูกอ้ อยส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับประถมศึกษา เกษตรกรทุกรายมีอาชีพอื่นนอกจากการปลูกอ้ อย เช่น
การปลูกมันสาปะหลัง และรับจ้ าง ส่วนใหญ่ก้ เู งินจาก ธกส. และกองทุนหมูบ่ ้ าน เกษตรกรส่วนใหญ่มีประสบการณ์ปลูก
อ้ อยเฉลี่ ย 23.84 ปี มี พืน้ ที่ปลู กอ้ อยเฉลี่ ย 20.32 ไร่ โดยเกษตรกรมี พืน้ ที่ของตนเอง และเช่าพื น้ ที่ปลู กอ้ อยเพิ่ม ซึ่ง
เกษตรกรผู้ปลูกอ้ อยต้ องการมีรายได้ เพิ่ม จึงต้ องเช่าพื ้นที่ปลูกอ้ อยเพิ่มเติมจึงส่งผลให้ ต้นทุนในการผลิ ตอ้ อยเพิ่มขึน้
ตามไปด้ วย อีกทังพื
้ ้นที่ปลูกอ้ อยในบางจุดไม่มีแหล่งน ้าเมื่อเกิดฝนแล้ งก็ยิ่งทาให้ เกษตรกรขาดทุนเพิ่มมากขึน้ เกษตรกร
ส่วนใหญ่ ปลูกอ้ อยในพื ้นที่เขตน ้าฝน เกษตรกรผู้ปลู กอ้ อยมีแรงงานในครัวเรื อน คือ เจ้ าของไร่ เอง คู่สามี ภรรยา บุตร
หลาน และพี่น้อง แต่แรงงานอาจไม่เพียงพอจึงต้ องจ้ างแรงงานเพิ่มเติมมาช่วยในกระบวนการผลิ ตอ้ อย ทังแรงงานคน
้
เครื่ องจักรกล และการใช้ สารป้องกันกาจัดวัชพืช เกษตรกรมีผลผลิ ตอ้ อยปลูกใหม่เฉลี่ ย 10.39 ตันต่อไร่ และมีผลผลิ ต
อ้ อยไว้ ตอเฉลี่ ย 5.91 ตันต่อไร่ เกษตรกรมีรายได้ จากอ้ อยปลูกใหม่เฉลี่ ย 8,379 บาทต่อไร่ และมีรายได้ จากอ้ อยไว้ ต่อ
เฉลี่ ย 4,695.44 บาทต่อไร่ เกษตรกรส่วนใหญ่ได้ รับข่าวสารเกี่ยวกับการจัดการวัชพืชในไร่ อ้อยจากเพื่อนบ้ านหรื อญาติ
พี่น้อง โปสเตอร์ โฆษณาสารเคมี และวิทยุชมุ ชนท้ องถิ่นทางด้ านการเกษตร สอดคล้ องกับงานวิจยั ของ อรพรรณ (2556)
ที่พบว่า เกษตรกรผู้ปลู กอ้ อยในจังหวัดกาญจนบุรี ส่ วนใหญ่ มี อายุมากกว่า 45 ปี ขึ น้ ไป เกษตรกรส่ วนมากมีระดับ
การศึกษาต่ากว่ามัธยมศึกษาตอนต้ น ส่วนมากมีอาชีพเสริ มนอกเหนือจากการปลูกอ้ อย เช่น รับจ้ าง ปลูกมันสาปะหลัง
ทานา เลี ้ยงสัตว์ และค้ าขาย ส่วนใหญ่มีประสบการณ์ปลูกอ้ อยมากกว่า 15 ปี ลักษณะการถือครองที่ดิน เกษตรกรส่วน
ใหญ่มีที่ดินเป็ นของตนเอง และเช่าที่ปลูกเพิ่มเติม ส่วนใหญ่มีแหล่งเงิ นทุนที่ก้ ยู ืมจาก ธกส. เกษตรกรส่วนมากมีแรงงาน
ในครัวเรื อนที่ชว่ ยในการปลูกอ้ อย และมีการจ้ างแรงงานเพิ่มเติม
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ผลการศึกษาความรู้ เกี่ยวกับวัชพืชในไร่ อ้อยและการป้ องกันกาจัดของเกษตรกร
จากการสารวจระดับความรู้ ของเกษตรกรผู้ ปลูกอ้ อ ยในการจัดการวัชพืชในไร่ อ้อ ย พบว่าเกษตรกร
ส่วนมาก มีความรู้ ในการจัดการวัชพืชในไร่อ้อยระดับมากที่สุด เป็ นเพราะเกษตรกรได้ รับความรู้จากแหล่งต่างๆ
และการถ่ายทอดจากรุ่นสูร่ ุ่นของเกษตรกรเอง วัชพืชทีเ่ กษตรกรผู้ปลูกอ้ อยพบมากที่สดุ ในพื ้นที่ปลูกอ้ อย คือ ผักเบี ้ย
หิน (Trianthema portulacastrum L.) หญ้ าตีนนก (Digitatia adscendense (H.B.K.) Henr.) หญ้ าแพรก (Cynodon
dactylon (L.) Pers.) แห้ ว หมู (Cyperus rotundus Linn.) ผั กโขม (Amaranthus viridis L.) หญ้ ารั ง นก (Chloris
barbata Sw.) หญ้ าป ากควาย (Dactyloctenium aegyptium (L.)P.Beauv.)หญ้ าดอกขาว(Leptochloa
chinensis (L.) Nees.) ผักเป็ ดขาว (Alternanthera sessilis (L) DC.) น า้ นมราชสี ห์ (Euphorbia hirta L.) ผัก
ยาง (Euphorbia heterophylla L.) หญ้ าตี น กา (Eleusine indica (L.) Gaertn) กระทกรกป่ า (Passiflora
foetida L.) ขี ก้ าแดง (Gymnopetalum integrifolim (Roxb.)) สาบแร้ งสาบกา (Ageratum conyzoides L.)
โคกกระสุ น (Tribulus terrestris L.) ครอบจักรวาล (Abutilon indicum (L.) Sweet) ตดหมูตดหมา (Paederia
foetida L.) ผักปลาบ (Commelina diffusa Burm.f.) และ โทงเทง (Physalis minima L.) สอดคล้ องกับงานวิจยั
ของ ธวัช (2559) ที่พบว่า วัชพืชที่เกิดขึ ้นในไร่อ้อยมีทงวั
ั ้ ชพืชใบแคบ เช่น หญ้ ารังนก หญ้ าปากควาย และวัชพืช
ใบกว้ าง เช่น ผักโขม น ้านมราชสีห์ เป็ นต้ น

Figure 1 Percentage of weeds found in Sugarcane Fields by Farmers in Wang Phai Sub-District,
Huai Krachao District, Kanchanaburi Province.
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ผลการศึกษาวิธีการจัดการวัชพืชในไร่ อ้อยของเกษตรกร
จากการสารวจการจัดการวัชพืชของเกษตรกร พบว่า เกษตรกรมีการจัดการวัชพืชในทุกขัน้ ตอนของการปลูก
อ้ อย โดยมี วิธีการจัดการวัชพืชด้ วยสารเคมี การใช้ เครื่ องจักรกล การใช้ แรงงานคน และวิธีผสมผสาน ในขัน้ ตอนการ
เตรี ยมแปลงก่อนปลูก เกษตรกรใช้ เครื่ องจักรกล โดยการไถดะ และไถแปร เมื่อไถแปรแล้ วเกษตรกรปลูกอ้ อยทันทีเพื่อลด
การแข่งขันกับวัชพืช เมื่อปลูกอ้ อยแล้ วเกษตรกรใช้ แรงงานคน และเครื่ องจักรกลร่ วมกับการใช้ สารเคมีในการควบคุม
และกาจัดวัชพืช โดยเกษตรกรใช้ สารเคมีควบคุมและกาจัดวัชพืชพร้ อมกัน สารเคมีที่ใช้ คือ อาทราซีน อามีทรี น พา
ราควอต และ 2,4-D ผสมน า้ ฉี ดพ่ น และการจัดการวัชพื ชหลังการเก็ บเกี่ ยวผลผลิ ตอ้ อยโดยการไว้ ตอ เกษตรกรใช้
เครื่ องจักรกลร่วมกับการใช้ สารเคมีในการควบคุมและกาจัดวัชพืช ฉีดพ่นหลังแต่งตอหรื อหลังปลูก ก่อนวัชพืชงอกหรื อ
หลังวัชพืชงอก เช่นเดียวกับอ้ อยปลูกใหม่ โดยมี การผสมผสานวิธี การกาจัดวัชพืชในแต่ละวิธีเข้ าด้ วยกันตามความ
เหมาะสมในแต่ละช่วงเวลา และการจัดการวัชพืชหลังการเก็บเกี่ยวอ้ อยโดยการปลูกใหม่ พบว่า เกษตรกรทังหมดไม่
้
ใช้
สารเคมี ใช้ การเผาเศษใบอ้ อย จากนันท
้ าการไถดะ ไถแปร และตากดิน แล้ วทาการปลูกใหม่
โดยเกษตรกรทัง้ หมดมีการเลื อกใช้ สารป้องกันกาจัดวัชพืชให้ เหมาะสมกับชนิดของวัชพืช และปฏิ บัติตาม
หลักการใช้ สารเคมี ในกรณี วชั พืชมีปริ มาณไม่มากจะใช้ แรงงานคน เช่น ถอน ถาก ตัด หรื อไม่ปฏิบตั ิเลย และเกษตรกร
ไม่มีการคลุมดินโดยใช้ เศษใบอ้ อย เนื่องจากเกษตรกรใช้ การเผาเศษใบอ้ อยในการเก็บเกี่ยว และการจัดการวัชพืชหลัง
การเก็บเกี่ยวอ้ อยโดยการปลูกใหม่ พบว่า เกษตรกรทังหมดไม่
้
ใช้ สารเคมี ใช้ การเผาเศษใบอ้ อย หรื อปล่อยสัตว์เข้ ากิน
เศษซากอ้ อย จากนันท
้ าการไถดะ ไถแปร และตากดิน แล้ วทาการปลูกใหม่ สอดคล้ องกับงานวิจยั ของ รังสิ ต (2553) และ
ธวัช (2543) ที่พบว่า พืน้ ที่ปลูกควรมี การไถเตรี ยมดิน ควรได้ รับการไถพลิ ก คราด ให้ วชั พืชหลุดจากดิน จากนันจึ
้ งไถ
พรวนเพื่อทาให้ วชั พืชที่ เกิดขึ น้ ใหม่ถูกทาลาย เป็ นการไถเตรี ยมดิ นและกาจัดวัชพืชไปพร้ อมกัน และการผสมผสาน
วิ ธี การก าจัดวัชพื ช คื อการใช้ สารเคมี ร่ วมกับการจัดการวัชพื ชด้ วยวิ ธี อื่ น จะท าให้ การจัดการวัชพื ชในไร่ อ้ อยมี
ประสิทธิ ภาพมากยิ่งขึ ้น และ ศักริ นทร์ (2554) ที่พบว่า เกษตรกรส่วนมากนิยมใช้ วิธีการเผาอ้ อยในการเก็บเกี่ยวผลผลิต

ผลการศึกษาความเห็นของเกษตรกรเกี่ยวกับระดับของปั ญหาอุปสรรคและข้ อเสนอแนะในการจัดการ
วัชพืชในไร่ อ้อย
ปั ญหาและอุปสรรค จากการสารวจเกษตรกรมีความเห็นเกี่ยวกับระดับของปั ญหาและอุปสรรคในการจัดการ
วัชพืชในไร่อ้อยระดับมาก เฉลี่ย 3.84 คะแนน ประเด็นที่เกษตรกรมีปัญหาและอุปสรรคอยูใ่ นระดับมากที่สุด ได้ แก่ การ
ส่งเสริ มสนับสนุนการให้ ความรู้ เกี่ยวกับการใช้ สารเคมี ในการจัดการวัชพืชจากหน่วยงานต่างๆ ให้ กบั เกษตรกรผู้ปลูก
อ้ อยไม่ทวั่ ถึง การใช้ แรงงานคนในการกาจัดวัชพืชทาได้ ล่าช้ าไม่ทนั เวลา และไม่เหมาะกับพื ้นที่ที่มีจานวนมาก เกษตรกร
ไม่มีวสั ดุคลุมดินเนื่องจากใช้ วิธีการเผาในการเก็บเกี่ยว และเกษตรกรไม่ได้ ปลูกพืชที่หลากหลาย การปลูกพืชหมุนเวียน
การปลูกพืชร่ วม เพื่อลดการระบาดของวัชพืช รองลงมาเป็ นประเด็นที่เกษตรกรมีปัญหาและอุปสรรคอยู่ในระดับมาก
ได้ แก่ ข้ อมูลบนฉลากของสารเคมีไม่ชดั เจน ทาความเข้ าใจได้ ยาก ราคาของสารเคมีที่แพงขึน้ ค่าจ้ างแรงงานที่มีราคาสูง
สารเคมีกาจัดวัชพืชที่ใช้ ทาให้ พืชปลูกหรื อพืชที่ปลูกใกล้ เคียงเป็ นพิษ ไม่เจริ ญเติบโตหรื อแห้ งตาย และสารเคมีกาจัด
วัชพืชที่ซื ้อไปใช้ ไม่ได้ ผลในการกาจัดวัชพืชตามที่โฆษณา สอดคล้ องกับงานวิจยั ของ เสาวนุช (2555) ที่พบว่า ปั ญหา
และอุปสรรคของเกษตรกรผู้ปลูกอ้ อย คือการส่งเสริ มให้ ความรู้ เกี่ยวกับการป้องกันกาจัดโรคและศัตรู ของอ้ อย การเลือก
พื ้นที่ในการปลูกอ้ อย การคัดเลือกพันธุ์ และการเตรี ยมท่อนพันธุ์ และเกษตรกรผู้ปลูกอ้ อยมีต้นทุนการผลิ ตที่มีแนวโน้ ม
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สูงขึ น้ ทุกๆ ปี เนื่องจากการปรับราคาขึน้ ของ น ้ามัน ปุ๋ ย สารเคมีกาจัดศัตรู พืช และค่าแรงงาน รวมทังการแข่
้
งขันทาง
การค้ าในกลุ่มสมาชิกในอาเซียน
ข้ อเสนอแนะ เกษตรกรมีข้อเสนอแนะ คือ ในส่วนของเกษตรกรผู้ปลูกอ้ อย เกษตรกรไม่ควรเว้ นพื ้นที่ปลูกให้ วา่ ง
เพราะจะทาให้ วชั พืชเจริ ญเติบโตแล้ วลุกลาม ไม่ควรให้ วชั พืชเกิดขึ ้นจนควบคุมไม่ได้ เกษตรกรควรเอาใจใส่ในการดูแล
อ้ อยให้ ทวั่ ถึง ไม่ควรให้ วชั พืชขึ น้ ปกคลุมอ้ อย เพราะจะทาให้ กาจัดยากขึน้ และได้ ผลผลิ ตน้ อยลง เกษตรกรควรมี การ
วางแผนในการจัดการกับวัชพืช ให้ ถูกช่วง ถูกเวลา และควรศึกษาเทคโนโลยีหรื อนวัตกรรมใหม่ๆ อย่างสม่าเสมอ และใน
ส่วนของภาครัฐหรื อหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง ควรควบคุมราคาสารเคมี มีการจัดตังกองทุ
้
นประจาชุมชน มีมาตรการกับ
เกษตรกรในเรื่ องการเผาอ้ อย มีระบบชลประทานในการทาการเกษตร และควรมีการให้ ความรู้หรื อจัดอบรมแลกเปลี่ ยน
ความรู้ ในการผลิ ตอ้ อยและการจัดการวัชพืชในไร่ อ้ อย เพื่อพัฒนาการปลูกอ้ อยให้ ได้ ผลผลิ ตที่สูงขึ น้ สอดคล้ องกับ
งานวิจยั ของ วิรมณ (2556) และ อนุสร (2558) ที่พบว่า เกษตรกรต้ องการให้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้ องเข้ ามาส่งเสริ มและ
สนับสนุนการปลูกอ้ อยให้ ได้ ผลผลิ ตที่ดี การให้ ความรู้ กบั เกษตรกรเพื่อพัฒนาการผลิ ตอ้ อย มีการให้ แหล่งเงิ นทุนที่
ดอกเบี ้ยต่ า มี การจาหน่ายอุปกรณ์ ที่เกี่ยวข้ องในการผลิ ตอ้ อยที่ราคาถูก การจัดคิ วอ้ อยและการจ่ายเงิ นของโรงงาน
น ้าตาลควรรวดเร็ วขึ ้น พัฒนาหาแหล่งน ้า และการช่วยเหลือในเรื่ องราคาอ้ อยจากรัฐบาล

สรุป
การจัดการวัชพืชในไร่อ้อยของเกษตรกรตาบลวังไผ่ อาเภอห้ วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี พบว่าเกษตรกรส่วน
ใหญ่มีอายุ 53.4 ปี มีผลผลิตอ้ อยปลูกใหม่เฉลี่ย 10.39 ตันต่อไร่ และมีผลผลิตอ้ อยไว้ ตอเฉลี่ย 5.91 ตันต่อไร่ เกษตรกรมี
ความรู้ และทราบถึงวิธีการป้องกันกาจัดวัชพืชที่เกิดขึ ้นในกระบวนการปลูกอ้ อย เกษตรกรมีการจัดการวัชพืชตังแต่
้
การเตรี ยมแปลงก่อนปลูก โดยการใช้ เครื่ องจักรกลด้ วยวิธีการไถดะ การไถแปร และการตากดิน การจัดการวัชพืชหลัง
ปลูกโดยการใช้ สารเคมีกาจัดวัชพืช การใช้ เครื่ องจักรไถพรวนระหว่างร่ อง และการใช้ แรงงานคนในการกาจัดวัชพืชด้ วย
วิธี ถาก ตัด หรื อขุด และการจัดการวัชพืชหลังการเก็บผลผลิต โดยการใช้ มีสารเคมีกาจัดวัชพืช การใช้ เครื่ องจักรไถพรวน
ระหว่างร่อง ในกรณี วชั พืชมีปริ มาณไม่มาก จะใช้ แรงงานคนในการจัดการวัชพืช เกษตรกรมีความเห็นเกี่ยวกับระดับของ
ปั ญหาและอุปสรรคในการจัดการวัชพืชในไร่ อ้อยระดับมาก เช่น การเข้ าถึงของหน่วยงานที่เกี่ ยวข้ องไม่ทั่วถึง การใช้
แรงงานคนในการกาจัดวัชพื ชทาได้ ล่ าช้ าไม่ทันเวลา และไม่เหมาะกับพื น้ ที่ ที่มีจานวนมาก การไม่มีว ัสดุคลุ มดิ น
เนื่องจากใช้ วิธีการเผาในการเก็บเกี่ยว ข้ อมูลบนฉลากของสารเคมีไม่ชดั เจน ทาความเข้ าใจได้ ยาก ราคาของสารเคมี ท่ี
แพงขึน้ ค่าจ้ างแรงงานที่มีราคาสูง เกษตรกรมีข้ อเสนอแนะเกี่ยวกับการปฏิ บตั ิ ของตัวเกษตรกรเอง และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้ องเข้ ามาช่วยเหลือเมื่อประสบปั ญหาในการผลผลิตอ้ อย

กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบพระคุณคณาจารย์ และเจ้ าหน้ าที่สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ และสหกรณ์ แขนงวิชาการจัดการการเกษตร
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิ ราช ทุกท่าน ที่ได้ ให้ ความรู้ และความช่วยเหลื อในการทาวิทยานิพนธ์ อีกทัง้ เจ้ าหน้ าที่
เกษตรอาเภอห้ วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี ที่ช่วยเหลื ออนุเคราะห์ข้อมูลในการวิจยั และขอขอบคุณเกษตรกรผู้ปลูก
อ้ อยในตาบลวังไผ่ อาเภอห้ วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี ทุกท่านที่ให้ ความร่วมมือในการวิจยั ครัง้ นี ้
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การผลิตยากล้ วยกรอบนา้ พริกเผาพร้ อมบริโภค
Production of Ready-to-Eat Spicy Banana Chips Salad with Chili Paste
วัลลภา โพธาสินธ์ 1* อำพร แจ่มผล1 ทิพำกร ม่วงถึก1 สุวรรณำ เผ่ำกุม1 และ วัจนี ชีวพันธ์1
Wanlapa Potasin1*, Amporn Jamphon1, Tipakorn Maungteuk1, Suwanna Phaokum1 and Watjanee Cheewapun1

บทคัดย่ อ
งำนวิจัย นี ม้ ี วัตถุ ป ระสงค์ เพื่ อศึก ษำกำรผลิ ต กล้ วยไข่ ท อดกรอบ กำรเก็ บ รั ก ษำ และกำรผลิ ตน ำ้ ย ำ
พริ กเผำสำหรั บ ผลิตภัณ ฑ์ ยำกล้ วยกรอบพริ ก เผำ ผลกำรศึก ษำกำรผลิ ตกล้ วยไข่ท อดกรอบ พบว่ำ สภำวะที่
เหมำะสมในกำรทอด คือ ทอดในน ้ำมันปำล์มที่อณ
ุ หภูมิ 160±5 องศำเซลเซียส นำน 10 นำที และอบไล่ควำมชื ้น
ที่ อุณ หภู มิ 60 องศำเซลเซี ย ส นำน 10 นำที กล้ ว ยไข่ ท อดที่ เก็ บ รั ก ษำนำน 2 เดื อ น พบว่ ำ มี ค่ ำสี (L*a*b*)
เปลี่ยนแปลงเล็กน้ อย เนื อ้ สัมผัสมีควำมกรอบลดลง ปริ มำณร้ อยละไขมัน ปริ มำณ peroxide value ปริ มำณ
ร้ อยละควำมชื ้น และปริ มำณน ้ำอิสระ (Aw) มีคำ่ เพิ่มขึ ้นอย่ำงมีนยั สำคัญทำงสถิติ (p≤0.05) กำรทดสอบคุณภำพ
ทำงประสำทสัมผัสของน ้ำยำพริ กเผำที่มีปริ มำณหอมแดง และปริ มำณน ้ำมะขำมเปี ยกแตกต่ำงกัน พบว่ำ น ้ำยำ
พริ ก เผำที่ ผ ลิ ต จำกพริ ก เผำ 120 กรั ม น ำ้ ปลำ 54 กรั ม น ำ้ ตำลปี๊ บ 120 กรั ม และน ำ้ มะขำมเปี ยก 90 กรั ม
เป็ นตำรับที่ผ้ ทู ดสอบให้ คะแนนด้ ำนรสชำติ ควำมข้ นหนืด และควำมชอบโดยรวมมำกที่สดุ
ABSTRACT
The objective of this research was to study the processing for crispy fried banana chips,
storage time and processing chili paste for spicy banana chips salad with chili paste. The appropriate
frying and drying condition was then studied. It was found that frying at 160±5˚C for 10 min and
drying at 60˚C for 10 min. From this study after 2 months storage of banana chips, it was shown that
the color (L*a*b*) slightly changed, banana crisps tended to decrease whereas fat content, peroxide
value, moisture content and water activity (Aw) were increased (p≤0.05). Sensory evaluation score of
chili paste salad were varieties with the ratio of shallots and tamarind juice. It was found that chili
paste salad produced from 120 g chili paste, 54 g fish sauce, 120 g coconut palm sugar and 90 g
tamarind juice was the best formula of the product accepted by panelists, as in the highest sensory
score of flavor, viscosity and overall acceptance.
Key Words: banana chips, frying, chili paste, ready-to-eat,
*Corresponding author; e-mail address: fagrwpp@ku.ac.th
1

ภำควิชำคหกรรมศำสตร์ คณะเกษตร มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ กรุงเทพฯ 10900
Department of Home Economics, Faculty of Agriculture, Kasetsart University, Bangkok 10900

1

855

สาขาส่งเสริมการเกษตรและคหกรรมศาสตร์

การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 56

คานา
กล้ วยไข่ (Pisang Mas) เป็ นผลไม้ ชนิดหนึง่ ในตระกูลกล้ วย เป็ นพืชเขตร้ อน สำมำรถปลูกได้ ทกุ ภำคของ
ไทยพบได้ มำกสุดที่ จังหวัดกำแพงเพชร กล้ วยไข่เป็ นผลไม้ และพื ชสมุน ไพรจำพวกต้ น กล้ วยไข่เป็ นผลไม้ ที่ มี
ประโยชน์ ทุกส่วน ได้ แก่ ผลดิบ ให้ รสฝำด ใช้ ชงกับนำ้ ร้ อนหรื อบดเป็ นผงรับประทำน ช่วยรักษำแผลในกระเพำะ
อำหำร แก้ ท้ องเสี ย เรื อ้ รั งที่ ท ำให้ อำหำรไม่ ย่ อย ผลกล้ วยดิบ ทัง้ เปลื อกใช้ โรยรั ก ษำแผลเรื อ้ รั ง แผลเน่ ำเปื่ อย
แผลติดเชื ้อต่ำงๆ ผลสุกให้ รสหวำน ช่วยบำรุ งกำลัง เป็ นยำระบำย และรักษำแผลในกระเพำะอำหำร หัวปลีให้
รสฝำด ช่วยลดระดับน ้ำตำลในเลือดแก้ โรคกระเพำะอำหำร ลำไส้ และโรคโลหิตจำง เป็ นต้ น
โภชนำกำรของกล้ วยไข่ มีมำกมำย พบว่ำ กล้ วยไข่ 100 กรั ม ให้ พ ลังงำน 140 kcal โปรตีน 1.5 กรั ม
ไขมัน 0.2 กรั ม คำร์ โบไฮเดรต 32.9 กรั ม และเส้ นใย 0.4 กรั ม นอกจำกนี ย้ ังมีวิตำมินและเกลือแร่ ต่ำงๆ ได้ แก่
แคลเซียม ฟอสฟอรั ส เหล็ก วิตำมิน บี 1 วิตำมินบี 2 วิตำมิน ซี ไนอะซีน (มนตรี , 2557) กล้ วยมีโซเดียมเพี ย ง
เล็กน้ อยแต่มีโพแทสเซียมสูง กำรมีโพแทสเซี ยมสูงนันจะช่
้ วยลดควำมดันโลหิตลงได้ กล้ วยยังเป็ นผลไม้ ที่เหมำะ
สำหรั บผู้ที่เป็ นโรคเกี่ ยวกับทำงเดินอำหำรและท้ องเสียบ่อย เพรำะสำมำรถช่วยลดแก๊ สในกระเพำะอำหำรได้
(มะลิวลั ย์, 2554)
จำกกำรที่กล้ วยมีคณ
ุ ค่ำทำงโภชนำกำรสูง จึงมีกำรนำกล้ วยไปแปรรู ปเป็ นผลิตภัณฑ์ หลำกหลำยชนิด
เพื่อให้ เก็บรักษำได้ นำนขึ ้น อีกทัง้ ยังเป็ นกำรเพิ่มมูลค่ำให้ กบั กล้ วย กำรแปรรู ปจำกกล้ วยแบ่งได้ 2 ประเภท คือ
กำรแปรรู ปจำกกล้ วยดิบ ได้ แก่ กำรทำกล้ วยอบเนย กล้ วยฉำบหรื อกล้ วยกรอบแก้ ว แป้งกล้ วย และกำรแปรรู ปอีก
ประเภท คือ กำรแปรรู ปจำกกล้ วยสุก ได้ แก่ น ้ำผลไม้ เครื่ องดื่มที่มีแอลกฮอล์ กล้ วยตำก กล้ วยกวน ทอฟฟี่ กล้ วย
และข้ ำวเกรี ยบกล้ วย เป็ นต้ น
กำรแปรรู ปกล้ วยด้ วยวิธีกำรทอดเป็ นทำงเลือกหนึง่ ในวิธีกำรถนอมอำหำร ซึง่ วิธีกำรนี ้จะทำให้ ผลิตภัณฑ์
มีอำยุกำรเก็บรั กษำได้ นำนขึน้ เนื่ องจำกควำมร้ อนจำกกระบวนกำรจะทำให้ ปริ มำณควำมชืน้ และปริ มำณนำ้
อิสระในอำหำรมีปริ มำณลดลง ยับยัง้ กำรทำเสื่อมเสียที่ มีสำเหตุมำจำกจุลินทรี ย์ อีกทัง้ ยังสำมำรถยับยัง้ กำร
เกิดปฏิกิริยำทำงเคมีตำ่ งๆในอำหำร (Ricardo et al., 2016)
งำนวิจยั นีจ้ ึงมีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษำกระบวนกำรแปรรู ปกล้ วยไข่ดิบ ทอดกรอบและระยะเวลำกำรเก็บ
รักษำต่อคุณภำพทำงกำยภำพ คุณภำพทำงเคมี และกำรทดสอบกำรยอมรับของผู้บริ โภค พร้ อมทัง้ ศึกษำกำร
ผลิตน ้ำยำพริ กเผำที่เหมำะสมสำหรับผลิตภัณฑ์ยำกล้ วยกรอบน ้ำพริ กเผำพร้ อมบริ โภค

อุปกรณ์ และวิธีการ
การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมกับการผลิตกล้ วยไข่ ทอดกรอบและการเก็บรั กษา
กำรผลิตกล้ วยไข่ทอดกรอบโดยดัดแปลงวิธีกำรจำกวรพรรณและคณะ (2552) โดยคัดเลือกกล้ วยไข่ดิบที่
มีขนำดเท่ำๆ กัน ล้ ำงทำควำมสะอำดจำกนันน
้ ำไปสไลด์เป็ นแว่นทังเปลื
้ อกให้ มีควำมหนำ 0.40 ± 0.02 มิลลิเมตร
จำกนันน
้ ำไปทอดในน ้ำมันปำล์ม อัตรำส่วนระหว่ำงน ้ำมันปำล์มที่ใช้ ทอดต่อกล้ วยไข่ดิบ คือ น ้ำมันปำล์ม 2 ลิตร
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ต่อกล้ วยไข่ดิบสไลด์ 500 กรัม ทำกำรทอดที่อุณหภูมิ 160±5 องศำเซลเซียส เป็ นเวลำ 10 นำที จำกนันน
้ ำกล้ วย
ไข่ดิบที่ผ่ำนกำรทอดเสร็ จแล้ ว เข้ ำอบในตู้อบลมร้ อน (Tray Dry) ที่อณ
ุ หภูมิ 60 องศำเซลเซียส เป็ นเวลำ 10 นำที
ทิ ้งไว้ ให้ เย็น นำไปประเมินคุณภำพทำงกำยภำพ และคุณภำพทำงเคมี
นำกล้ วยไข่ทอดกรอบไปบรรจุในถุงอลูมิเนียมฟลอยด์ ขนำด 6x9 นิ ้ว ถุงละ 100 กรั ม จำกนันเติ
้ ม ก๊ ำซ
ไนโตรเจน และซิลิกำเจล ถุงละ 2 ซอง เก็บรักษำที่อณ
ุ หภูมิห้อง (30 ± 2 องศำเซลเซียส) เป็ นเวลำ 2 เดือน ทำกำร
ประเมินคุณ ภำพทำงกำยภำพทุก 1 สัป ดำห์ ประเมิน คุณ ภำพทำงเคมีทุก 1 เดือน และประเมินคุณ ภำพทำง
ประสำทสัมผัสทุก 2 เดือน
การศึกษาการผลิตนา้ ยาพริ กเผาที่เหมาะสมสาหรั บผลิตภัณฑ์ ยากล้ วยกรอบนา้ พริกเผาพร้ อมบริโภค
นำสูตรต้ นแบบของนำ้ พริ กเผำตำมตำรั บนำ้ พริ กของจำลองลักษณ์ (2553) และครั วบ้ ำนพิ ม (2553)
โดยมีส่วนประกอบดังนี ้ พริ กชี ้ฟ้ำแห้ ง 10 กรัม พริ กขี ้หนูแห้ ง 3 กรัม หอมแดง 90 กรัม กระเทียม 75 กรัม น ้ำปลำ
54 กรัม น ้ำตำลปี๊ บ 120 กรัม และน ้ำมะขำมเปี ยก 90 กรัม ไปศึกษำอัตรำส่วนของหอมแดง : กระเทียม 2 ระดับ
คือ 90 : 75 กรัม และ 75 : 75 กรัม และศึกษำปริ มำณน ้ำมะขำมเปี ยกที่เหมำะสม 3 ระดับ คือ 75, 90 และ 105
กรัม นำตำรับนำ้ ยำพริ กเผำจำนวน 6 สูตร ที่ได้ ไปทำกำรประเมินคุณ ภำพทำงประสำทสัมผัสโดยกำรชิมร่ วมกับ
กล้ วยไข่ทอด
การวิเคราะห์ คุณภาพทางกายภาพ
วิเครำะห์ ค่ำสี (L*a*b*) ด้ วยเครื่ องวัดสี Hunter Lab (ColorFlex) และวิเครำะห์ เนื อ้ สัมผัสด้ วยเครื่ อง
Texture Analyzer (TAXT Plus) ด้ วยหัววัด Ball probe stainless P/0.25S
การวิเคราะห์ คุณภาพทางเคมี
วิเครำะห์ปริ มำณควำมชื ้น ปริ มำณไขมัน และปริ มำณเส้ นใยหยำบ ตำมวิธีของ AOAC (2000) วิเครำะห์
ปริ มำณน ้ำอิสระ (Aw) ด้ วยเครื่ อง Aqualab (4TE) และวิเครำะห์คำ่ Peroxide value ตำมวิธี AOCS (1997)
การทดสอบคุณภาพทางประสาทสัมผัส
ท ำกำรประเมิน คุณ ภำพทำงประสำทสัมผัส ด้ ำนลัก ษณะปรำกฏ (appearance) สี (color) รสชำติ
(flavor) กลิ่ น รส (order) เนื อ้ สัม ผั ส (texture) และกำรยอมรั บ รวม (overall liking) โดยวิ ธี 9-Point hedonic
scale โดยที่คะแนน 9 หมำยถึง ชอบมำกที่สดุ และคะแนน 1 หมำยถึง ไม่ชอบมำกที่สุด ใช้ ผ้ ทู ดสอบชิมจำนวน
50 คน
การวิเคราะห์ ทางสถิติ
กำรวิเครำะห์ คุณ ภำพทำงกำยภำพ และทำงเคมีวำงแผนกำรทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ (Completely
Randomized Design ; CRD) กำรทดสอบคุ ณ ภำพทำงประสำทสัม ผัส วำงแผนกำรทดลองแบบบล็ อ กสุ่ ม
สมบู ร ณ์ (Randomized Complete Block Design ; RCBD) ท ำกำรวิ เครำะห์ ค วำมแปรปรวน (Analysis of
Variance) และควำมแตกต่ำงทำงสถิติ Duncan’s multiple range test ด้ วยโปรแกรม SPSS
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ผลและวิจารณ์ ผลการทดลอง
ผลการศึกษาสภาวะที่เหมาะสมกับการผลิตกล้ วยไข่ ทอดกรอบและการเก็บรั กษา
กำรศึกษำคุณภำพทำงเคมีของผลิตภัณฑ์กล้ วยไข่ทอดกรอบหลังกำรทอดพบว่ำ มีปริ มำณเส้ นใยหยำบ
ร้ อยละ 2.23 ± 0.08 ปริ มำณไขมันร้ อยละ 31.08 ± 0.82 ปริ มำณ Peroxide value 6.083 Meq/kg fat extracted
ปริ มำณควำมชื ้นร้ อยละ 5.07 ± 0.34 และปริ มำณน ้ำอิสระ (Aw) 0.32 ± 0.01 ซึง่ ผลิตภัณฑ์กล้ วยไข่ทอดกรอบที่
ผลิตมีคณ
ุ ภำพตรงตำมมำตรฐำนผลิตภัณฑ์ชุมชน มผช. 111/2546 มำตรฐำนผลิตภัณฑ์ชุมชนกล้ วยทอดกรอบ
ที่ระบุให้ มีปริ มำณควำมชื ้นไม่เกินร้ อยละ 6 และปริ มำณ Peroxide value ไม่เกิน 30 มิลลิกรัมสมมูล
กำรวิเครำะห์คณ
ุ ภำพทำงกำยภำพของกล้ วยไข่ทอดกรอบหลังกำรทอดและเก็บรักษำเป็ นระยะเวลำ 8
สัปดำห์ (Table 1) พบว่ำ ค่ำควำมสว่ำง (L*) มีค่ำอยู่ในช่วง 39.16 – 44.76 และเมื่อระยะเวลำกำรเก็บ รั กษำ
เพิ่มขึ ้น ค่ำควำมสว่ำงของกล้ วยไข่ทอดกรอบไม่มีแนวโน้ มไปในทิศทำงเดียวกัน เนื่องจำกระยะควำมสุกของผล
กล้ วยดิบแต่ละหวีไม่สม่ำเสมอกันทุกหวี และกำรทอดที่ใช้ น ้ำมันทอดซ ้ำ โดยกำรทอดครัง้ แรกจะให้ ค่ำควำมสว่ำง
มำกที่สดุ และมีคำ่ ลดลงตำมลำดับ เนื่องจำกน ้ำมันเมื่อได้ รับควำมร้ อนสูงเป็ นเวลำนำน จะทำให้ น ้ำมันเกิดสีคล ้ำ
ซึง่ ส่งผลต่อลักษณะปรำกฏด้ ำนสีของผลิตภัณฑ์ได้ (เบ็ญจรัก, 2550) ส่วนค่ำสีแดง (a*) และค่ำสีเหลือง (b*) มี
ค่ำแตกต่ำงกันเพี ยงเล็กน้ อย ดังนั้นการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์กล้วยไข่ทอดกรอบในถุงอลูมิเนียมฟลอยด์เป็นเวลา 8
สัปดาห์ ไม่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงค่าสี (L*, a*, b*) ของผลิตภัณฑ์
Table 1 Physical properties of banana chips.
Color
Storage time
L*
a*
(week)

b*

Hardness (g)

0
43.47 ± 3.64ab
9.55 ± 2.09ab 27.92 ± 2.94abc
404.56 ± 13.24e
1
41.72 ± 4.92abc 9.90 ± 1.40ab 28.25 ± 4.14ab
577.02 ± 32.23cd
2
39.16 ± 3.88c
8.98 ± 0.95bc 26.33 ± 3.41abc
638.17 ± 35.66ab
3
39.58 ± 2.73bc
9.31 ± 1.41b 26.67 ± 2.50abc
555.14 ± 39.65d
4
43.00 ± 4.44abc 9.96 ± 1.87ab 29.38 ± 2.27a
601.97 ± 145.14abcd
5
40.91 ± 3.59abc
7.77 ± 1.08c 25.48 ± 3.52bc
656.45 ± 23.62a
6
44.76 ± 2.95a
9.19 ± 1.81bc 28.60 ± 2.81ab
611.63 ± 38.43abcd
8
40.07 ± 6.37bc
8.87 ± 1.70bc 24.75 ± 4.71c
622.98 ± 46.55abc
a–d
Values with different letters in the same column are significant (p≤0.05)
ผลกำรศึกษำควำมกรอบของผลิตภัณฑ์โดยพิจำรณำจำกค่ำ Hardness พบว่ำ ระยะเวลำกำรเก็บรักษำ
มีผลต่อกำรเปลี่ยนแปลงของค่ำควำมกรอบของผลิตภัณฑ์อย่ำงมีนยั สำคัญทำงสถิติ (p≤0.05) (Table 1) เมื่อนำ
ผลิตภัณฑ์กล้ วยไข่ทอดกรอบหลังกำรทอดไปวัดเนื ้อสัมผัส พบว่ำ มีค่ำควำมกรอบมำกที่สดุ (Hardness เท่ำกับ
404.56 ± 13.24 g) นอกจำกนี ย้ ังพบว่ำ ค่ำควำมกรอบของผลิตภัณ ฑ์ กล้ วยไข่ทอดกรอบมีแนวโน้ มลดลงเมื่อ
ระยะเวลำในกำรเก็บรักษำเพิ่มขึ ้น เนื่องมำจำกกล้ วยไข่ทอดกรอบที่เก็บรักษำมีปริ มำณน ้ำหรื อควำมควำมชื ้นใน
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ตัวผลิตภัณ ฑ์ เพิ่ มขึน้ ส่งผลให้ ค่ำควำมกรอบ (Hardness) ที่ วดั ได้ มีค่ำเพิ่ มขึน้ (Nuttapong and Thatchapol,
2015)
กำรประเมินคุณภำพทำงเคมีของผลิตภัณฑ์ กล้ วยไข่ทอดกรอบทุกเดือนเป็ นระยะเวลำ 2 เดือน พบว่ำ
เมื่อระยะเวลำในกำรเก็บรักษำเพิ่มขึ ้น ปริ มำณควำมชื ้น และปริ มำณน ้ำอิสระ (Aw) มีคำ่ เพิ่มขึ ้นอย่ำงมีนยั สำคัญ
ทำงสถิ ติ (p≤0.05) (Table 2) โดยผลิตภัณ ฑ์ กล้ วยไข่ทอดกรอบ เมื่อเก็บรั กษำครบ 2 เดือน มีปริ มำณร้ อยละ
ควำมชื ้น และปริ มำณนำ้ อิสระ (Aw) มำกที่สดุ โดยมีค่ำเท่ำกับ 6.20 ± 0.38 และ 0.41 ± 0.01 ตำมลำดับ ทังนี
้ ้
เป็ นเพรำะว่ำกำรทอดกล้ วยไข่ทำให้ น ้ำมันซึมผ่ำนเข้ ำไปแทนที่น ้ำในเซลล์ได้ มำกขึ ้นจึงมีผลทำให้ ปริ มำณนำ้ ใน
เซลล์ ล ดลง ส่ งผลให้ ป ริ ม ำณร้ อยละควำมชื น้ และปริ ม ำณน ำ้ อิ ส ระ (Aw) มี ค่ ำ ลดลง (วิ ไล, 2547) แต่ เมื่ อ
ระยะเวลำในกำรเก็บรักษำเพิ่มขึ ้น ทำให้ ผลิตภัณฑ์กล้ วยไข่ทอดกรอบดูดควำมชื ้นกลับเข้ ำไปในตัวของผลิตภัณฑ์
เมื่อนำไปวิเครำะห์คณ
ุ ภำพทำงเคมี ทำให้ มีปริ มำณร้ อยละควำมชื ้นและปริ มำณน ้ำอิสระ (Aw) เพิ่มขึ ้น
ปริ มำณร้ อยละไขมันที่เพิ่มขึ ้นในระหว่ำงกำรเก็บรักษำ เนื่องมำจำกคุณภำพและองค์ประกอบของน ้ำมัน
เปลี่ยนไปตำมระยะเวลำของกำรทอด กำรเสื่อมของน ้ำมันจำกกำรใช้ น ้ำมันทอดซ ้ำเป็ นระยะเวลำนำนทำให้ น ้ำมัน
เกิดกำรออกซิเดชัน และเกิดสำรระเหยประเภทคำร์ บอนิล กรดไฮดรอกซี กรดคีโต และกรดอีพอกซี โมเลกุลของ
น ้ำมันเกิดปฏิกิริยำโพลิเมอไรเซซันในสภำพไม่มีออกซิเจน และให้ โพลิเมอร์ ที่มีโมเลกุลสูง หรื อให้ สำรประกอบไซ
คลิกทำให้ นำ้ มันมีควำมหนืดสูงซึ่งมีผลไปลดค่ำสัมประสิทธิ์ กำรถ่ำยเทควำมร้ อนที่ผิวระหว่ำงกำรทอด (นิธิยำ,
2545) ส่งผลให้ กล้ วยไข่ทอดที่ผ่ำนกำรใช้ น ้ำมันทอดซ ้ำมีกำรดูดซับน ้ำมันมำกขึ ้น และเกิดจำกควำมไม่สม่ำเสมอ
ในกำรเก็บตัวอย่ำงกล้ วยไข่ทอดไปศึกษำอำยุกำรเก็บรักษำ และควำมไม่สม่ำเสมอของระยะแก่อ่อนของวัตถุดิบ
ส่วนค่ำ Peroxide value ที่ลดลงในเดือนที่ 1 และเพิ่มขึ ้นในเดือนที่ 2 มีควำมสัมพันธ์ กบั ปริ มำณร้ อยละควำมชื ้น
และปริ มำณน ้ำอิสระ (Aw)

Table 2 Chemical properties of banana chips.
Storage time Fat content
Peroxide value
Moisture content
(month)
(%)
(Meq/kg Fat extracted)
(%)
0
31.08 ± 0.82c
6.083 ± 0.31b
5.07 ± 0.34b
1
34.83 ± 0.52b
1.077 ± 0.03c
4.77 ± 0.09b
2
36.39 ± 1.18a
8.693 ± 0.33a
6.20 ± 0.38a
a–c
Values with different letters in the same column are significant (p≤0.05)

Water activity
(Aw)
0.32 ± 0.01b
0.31 ± 0.01b
0.41 ± 0.01a

กำรทดสอบคุณ ภำพทำงประสำทสัม ผัส ด้ ำนลัก ษณะปรำกฏ สี กลิ่ น หื น รสชำติ ควำมกรอบ และ
ควำมชอบโดยรวม ของกล้ วยไข่ ท อดกรอบใหม่ กับ กล้ วยไข่ ท อดกรอบที่ เก็ บ รั ก ษำเป็ นเวลำ 2 เดื อน พบว่ำ
ด้ ำนลักษณะปรำกฏ และสี มีควำมแตกต่ำงกันอย่ำงมีนยั สำคัญทำงสถิติ (p≤0.05) (Table 3) โดยกล้ วยไข่ทอด
กรอบใหม่มีคะแนนควำมชอบด้ ำนลักษณะปรำกฏ และสีมำกกว่ำกล้ วยไข่ทอดกรอบที่ เก็บรั กษำไว้ ส่วนด้ ำน
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กลิ่ น หื น รสชำติ ควำมกรอบ และควำมชอบโดยรวมนัน้ ไม่ มี ค วำมแตกต่ ำงกัน อย่ ำงมี นัย ส ำคัญ ทำงสถิ ติ
(p>0.05) และกล้ วยไข่ทอดกรอบใหม่มีคะแนนควำมชอบในด้ ำนกลิ่นหืน และควำมชอบโดยรวมมำกกว่ำกล้ วย
ไข่ทอดกรอบที่เก็บรักษำเป็ นเวลำ 2 เดือน เนื่องจำกอำหำรที่มีกำรทอดจะมีน ้ำมันสะสมในอำหำร เมื่อมีกำรเก็บ
รักษำเป็ นเวลำนำนนำ้ มันที่สะสมในอำหำรเกิดปฏิกิริยำออกซิเดชัน ทำให้ เกิดกลิ่นหืนขึน้ (Ram et al., 20111)
มีผลให้ กล้ วยไข่ทอดกรอบใหม่มีคะแนนควำมชอบโดยรวมมำกกว่ำ

Table 3 Sensory scores of banana chips after fried and banana chips storage for 2 month.
Sensory evaluation

Banana chips after fried

Appearance
6.76 ± 1.51a
Color
6.86 ± 1.43a
Rancidns
6.06 ± 1.58
Tastens
6.14 ± 1.60
Crispnessns
6.90 ± 1.53
ns
Overall liking
6.86 ± 1.26
a–b
Values with different letters in the same row are significant (p≤0.05)
ns

Banana chips storage
for 2 month
5.80 ± 1.77b
5.70 ± 1.90b
5.94 ± 2.06
6.64 ± 1.71
7.24 ± 1.32
6.66 ± 1.53

Values in the same row are not significant (p>0.05)

ผลการศึกษาการผลิตนา้ ยาพริกเผาที่เหมาะสมสาหรั บผลิตภัณฑ์ ยากล้ วยกรอบนา้ พริกเผาพร้ อม
บริโภค
กำรพัฒนำตำรับน ้ำยำพริ กเผำโดยศึกษำอัตรำส่วนของปริ มำณหอมแดง 2 ระดับ คือ 90 กรัม และ 75
กรัม และปริ มำณน ้ำมะขำมเปี ยก (เตรี ยมจำกมะขำมเปี ยก : น ้ำ เท่ำกับ 1:1.5) 3 ระดับ คือ 75, 90 และ 105 กรัม
ทำให้ ได้ น ้ำยำ 6 ตำรับ (Table 4)
Table 4 Recipes of chili paste varieties ratio of shallots and tamarind juice.
Recipes
A1
A2
A3
B1
B2
B3

Shallots (g)
90
90
90
75
75
75

Tamarind juice (g)
75
90
105
75
90
105
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จำกนันน
้ ำน ้ำยำพริ กเผำทัง้ 6 ตำรับไปทดสอบคุณ ภำพทำงประสำทสัมผัสจำกผู้ทดสอบชิมจำนวน 50
คน พบว่ำ คุณ ภำพด้ ำนลักษณะปรำกฏ สี รสชำติ ควำมข้ นหนืด และควำมชอบโดยรวมของทัง้ 6 ตำรั บ ไม่มี
ควำมแตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยสำคัญ ทำงสถิติ (p>0.05) (Table 5) โดยด้ ำนลักษณะปรำกฏ พบว่ำ ตำรั บ B3 มี
คะแนนสูงที่สุด (7.38 ± 1.28) ด้ ำนสี ตำรับ A1 มีคะแนนสูงที่สุด (7.68 ± 1.13) ส่วนตำรั บ B2 มีคะแนนด้ ำน
รสชำติ ควำมข้ นหนืด และควำมชอบโดยรวมสูงที่สดุ (7.28 ± 1.37, 7.34 ±1.36 และ 7.34 ± 1.33 ตำมลำดับ)
ดังนัน้ ตำรับ B2 จึงเป็ นตำรับที่ผ้ ทู ดสอบชิมให้ กำรยอมรับมำกที่สุด จึงเหมำะสำหรับกำรนำไปทำผลิตภัณฑ์ยำ
กล้ วยกรอบน ้ำพริ กเผำพร้ อมบริ โภคต่อไป
Table 5 Sensory scores of spicy banana chips salad with chili paste.
Sensory
Evaluation
Appearancens
Colorns
Flavorns
Viscosityns
Overall likingns
ns

Chili paste
A1
7.36 ± 1.05
7.68 ± 1.13
7.14 ± 1.36
6.98 ± 1.41
7.30 ± 1.34

A2
7.36 ± 1.17
7.48 ± 1.20
6.98 ± 1.42
6.96 ± 1.37
7.08 ± 1.32

A3
7.26 ± 1.23
7.54 ± 1.23
6.86 ± 1.67
7.12 ± 1.35
6.96 ± 1.43

B1
7.24 ± 1.19
7.46 ± 1.21
7.12 ± 1.44
7.18 ± 1.27
7.22 ± 1.45

B2
7.22 ± 1.11
7.54 ± 1.30
7.28 ± 1.37
7.34 ± 1.36
7.34 ± 1.33

B3
7.38 ± 1.28
7.34 ± 1.21
6.98 ± 1.44
7.12 ± 1.17
7.08 ± 1.23

Values in the same row are not significant (p>0.05)

สรุป
กำรผลิตกล้ วยไข่ทอดกรอบและเก็บรักษำเป็ นระยะเวลำ 2 เดือน พบว่ำผลิตภัณฑ์กล้ วยไข่ทอดกรอบที่
เก็บรักษำ มีค่ำควำมสว่ำง (L*) ค่ำควำมเป็ นสีแดง (a*) และค่ำควำมเป็ นสีเหลือง (b*) ไม่แตกต่ำงกัน ค่ำควำม
กรอบซึง่ พิจำรณำจำกค่ำ Hardness มีแนวโน้ มลดลงเมื่อทำกำรเก็บรักษำนำนขึ ้น ปริ มำณควำมชื ้น ปริ มำณนำ้
อิสระ (Aw) ปริ มำณไขมัน และปริ มำณ Peroxide value มีค่ำเพิ่มขึ ้นเมื่อเก็บรักษำในระยะเวลำที่นำนขึ ้นอย่ำงมี
นัยสำคัญทำงสถิติ (p≤0.05) กำรพัฒนำตำรับน ้ำยำพริ กเผำจำกตำรับต้ นแบบโดยกำรศึกษำปริ มำณหอมแดง 2
ระดับ และปริ มำณน ้ำมะขำมเปี ยก 3 ระดับ และนำไปทดสอบคุณ ภำพทำงประสำทสัมผัส พบว่ำ ตำรับ B2 ที่มี
อัตรำส่วนปริ มำณหอมแดง 75 กรัม และนำ้ มะขำมเปี ยก 90 กรัม เป็ นตำรับที่ผ้ ทู ดสอบชิมให้ คะแนนควำมชอบ
ด้ ำนรสชำติ ควำมข้ นหนืด และควำมชอบโดยรวมสูงที่สดุ (7.28±1.37, 7.34 ±1.36 และ 7.34±1.33 ตำมลำดับ)
ดังนัน้ ตำรับ B2 จึงเป็ นตำรับที่เหมำะสมสำหรับผลิตภัณฑ์ยำกล้ วยกรอบน ้ำพริ กเผำพร้ อมบริ โภคต่อไป
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ผลของชนิดและปริมาณของแป้ งข้ าวเหนียวลืมผัวต่ อคุณภาพของขนมเทียน
Effect of Type and Quantity of Luem Pua Glutinous Rice Flour on Qualities of Khanom Thien
วชิรพงศ์ เยาว์ฤทธิกร1 ปาริสุทธิ์ เฉลิมชัยวัฒน์ 1* และ อบเชย วงศ์ทอง1
Vachirapong Yaoridthikorn1, Parisut Chalermchaiwat1* and Obcheuy Wongtong1

บทคัดย่ อ

งานวิจยั นี ้เริ่ มจากคัดเลือกสูตรมาตรฐานขนมเทียนที่ได้ รับการยอมรับจากผู้บริ โภค ทาการศึกษาชนิด
และปริ มาณของแป้งข้ าวเหนียวลืมผัว ต่อคุณภาพทางกายภาพ เคมี และประสาทสัมผัสของขนมเทียน จัดสิ่ง
ทดลองแบบ 2x3 Factorial in CRD ศึกษาแป้งข้ าวเหนียวลืมผัว 2 ชนิด (แป้งข้ าวเหนียวลืมผัวงอก และ แป้งข้ าว
เหนียวลืมผัวที่ไม่ผ่านการเพาะงอก) และปริ มาณแป้งข้ าวเหนียวลืมผัว 3 ระดับ (ร้ อยละ 10, 30 และ 50) ผล
การศึกษาพบว่า ขนมเทียนสูตรพืน้ ฐานที่ได้ รับคะแนนความชอบสูงสุด ประกอบด้ วยแป้งข้ าวเหนียว : กะทิ :
น ้าตาลมะพร้ าว เท่ากับ 1:0.96:0.5 ชนิดและปริ มาณของแป้งข้ าวเหนียวลืมผัวที่แตกต่างกันมีผลต่อคุณภาพของ
ขนมเทียน โดยเมื่อปริ มาณแป้งข้ าวเหนียวลืมผัวงอก และไม่ผ่านการเพาะงอกเพิ่มขึ ้น ส่งผลให้ ผลิตภัณฑ์มีค่า
ความสว่าง (L*) และค่าความเป็ นสีเหลือง (b*) ลดลง แต่ค่าความเป็ นสีแดง (a*) เพิ่มขึ ้น ผลการทดลองแสดงให้
เห็นว่าปริ มาณแป้งข้ าวเหนียวลืมผัวงอกเพิ่มขึ ้น ส่งผลให้ ค่าความแข็งลดลง และค่าการเกาะติดผิวเพิ่มขึ ้น ซึง่ ค่า
การเกาะติดผิวของขนมเทียนจากแป้งข้ าวเหนียวลืมผัวงอกนันมี
้ มากกว่าการใช้ แป้งข้ าวเหนียวลืมผัวที่ไม่ผ่านการ
เพาะงอก ผลการประเมินทางประสาทสัมผัสของขนมเทียน พบว่า ขนมเทียนจากแป้งข้ าวเหนียวลืมผัวที่ไม่ผ่าน
การเพาะงอกมีคะแนนความชอบสูงกว่าขนมเทียนจากแป้งข้ าวเหนียวลืมผัว งอก โดยขนมเทียนที่ผลิตด้ วยแป้ง
ข้ าวเหนียวลืมผัวงอก และไม่ผ่านการเพาะงอก ปริ มาณร้ อยละ 10 ได้ รับคะแนนความชอบสูงสุด ขนมเทียนจาก
แป้งข้ าวเหนียวลืมผัวงอกที่พฒ
ั นาได้ มีปริ มาณสารกาบ้ า และสารประกอบฟี นอลิกทังหมดสู
้
งสุด ซึง่ มากกว่าขนม
เทียนสูตรพื ้นฐาน 1.38 เท่า และ 8.73 เท่า ตามลาดับ ในขณะที่ขนมเทียนจากแป้งข้ าวเหนียวลืมผัวที่ไม่ผ่านการ
เพาะงอกนันมี
้ ปริ มาณแอนโทไซยานินสูงสุด ดังนันผลิ
้ ตภัณฑ์ขนมเทียนจากแป้งข้ าวเหนียวลืมผัวที่พฒ
ั นาได้ นี ้จึง
เป็ นทางเลือกที่เหมาะสมสาหรับผู้บริ โภคที่ใส่ใจในสุขภาพ

ABSTRACT

This research started with the selection of Khanom Thien standard recipe to be accepted by
consumers. The type and quantity of Luem Pua glutinous rice flour (LPF) were investigated on
physical chemical and sensory qualities of Khanom Thien. A 2x3 factorial in CRD with 2 types of LPF
(Germinated Luem Pua glutinous rice flour; GLPF and Non-Germinated Luem Pua glutinous rice flour;
NGLPF) and 3 levels of LPF (10%, 30% and 50%) were used. The result showed that Khanom Thien
standard recipe which got the highest liking scores, was consisted of glutinous rice flour: coconut
milk: coconut sugar as 1:0.96:0.5. The different type and quantity of LPF had effect on qualities of
Khanom Thien. Increasing the quantity of GLPF and NGLPF decreased of lightness (L*) and
yellowness (b*), but an increase in redness (a*) of product. The result showed that increasing of
GLPF content decreased the hardness and increased the adhesiveness of product. The
adhesiveness of Khanom Thien from GLPF higher than that of NGLPF. The result of sensory
evaluation showed that Khanom Thien from NGLPF had higher liking score than that of GLPF.
Khanom Thien made from 10% of GLPF and NGLPF had the highest liking score. The developed
Khanom Thien from GLPF contained the highest GABA and total phenolic content, which was higher
than standard recipe about 1.38 fold and 8.73 fold, respectively. While, Khanom Thien from NGLPF
gave the highest anthocyanin content. Therefore, the developed Khanom Thien from LPF was suitable
choice for consumers who are concern about health.
Key Words: Khanom Thien, Luem Pua glutinous rice, Germinated, GABA, Texture
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คํานํา
ขนมเที ยน หรื อขนมนมสาว เป็ นขนมไทยที่ ใช้ แป้งข้ าวเหนียวเป็ นวัตถุดิบหลักในการผลิต นิยมใช้ ใน
เทศกาลหรื องานประเพณีท้องถิ่น เช่น ภาคเหนือ นิยมทาในช่วงเทศกาลสงกรานต์ (มณี, 2548) อีกทังคนไทยเชื
้
้อ
สายจีนนิยมใช้ ในการไหว้ บรรพบุรุษในวันสาคัญ (อรัญญา, 2552) ขนมเทียน จึงเป็ นขนมที่ผ้ บู ริ โภคให้ ความนิยม
และสามารถผลิตจาหน่ายได้ ตลอดทังปี
้ แต่ขนมเทียนที่มีการจาหน่ายในท้ องตลาดยังไม่มีความหลากหลายมาก
นัก อีกทัง้ งานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ขนมเทียนยังคงมี อยู่น้อย เช่น การศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อ
ความเหนียวนุ่มของแป้งขนมเทียน (มยุรี, 2537) การพัฒนาแป้งขนมเที ยนผสมชิวคักกึ่งสาเร็ จรู ป (อรั ญญา,
2552) เป็ นต้ น การผลิตขนมเทียนมีการใช้ วตั ถุดิบหลักคือแป้งข้ าวเหนียว น ้าตาล และไขมัน ซึง่ เป็ นสารอาหาร
กลุ่มคาร์ โบไฮเดรตและไขมัน อาจตอบสนองกับ ความต้ องการของผู้บ ริ โภคได้ น้ อยลง เนื่ องจากในปั จจุบัน
ผู้บริ โภคให้ ความสาคัญกับการใช้ วตั ถุดิบที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงและมีส่วนสัมพันธ์ กบั สุขภาพมากขึ ้น การ
นาข้ าวเหนียวลืมผัวมาประยุกต์ใช้ ในการผลิตขนมเทียนจึงมีความน่าสนใจ เนื่องจากเป็ นข้ าวที่มีสารอาหารที่เป็ น
ประโยชน์ต่อสุขภาพสูง โดยเฉพาะแอนโทไซยานิน และพบว่าเมื่อนาไปผ่านการเพาะงอกเป็ นข้ าวเหนียวลืมผัว
งอกจะมีสารอาหารเพิ่มขึ ้น ได้ แก่ สารแกมมาแอมิโนบิวทิริก หรื อสารกาบ้ า สารประกอบฟี นอลิกทังหมด
้
และฤทธิ์
ต้ านอนุมูลอิสระ (วชิรพงศ์ และคณะ, 2559) แต่อย่างไรก็ตามกระบวนการเพาะงอกก็มีผลต่อคุณสมบัติทาง
กายภาพของแป้งด้ วย เนื่องแป้งข้ าวกล้ องงอกจะมีค่าความหนืด และค่าการคืนตัวลดลง (จักรพงษ์ และคณะ,
2554) จึงส่งผลต่อคุณภาพและการยอมรับผลิตภัณฑ์ของผู้บริ โภคได้ ดังนันการเลื
้
อกใช้ ปริ มาณแป้งข้ าวเหนียว
ลืมผัวให้ เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ จึงมีความจาเป็ น งานวิจัยนี เ้ ป็ นการนาแป้งข้ าวเหนียวลืมผัวมาประยุกต์ใช้ ใน
การผลิตขนมเทียน เพื่อเป็ นการใช้ ประโยชน์และเพิ่มมูลค่าให้ กบั ข้ าวเหนียวลืมผัว และให้ ได้ ผลิตภัณฑ์ขนมเทียน
ที่มีคณ
ุ ภาพซึง่ เป็ นที่ยอมรับของผู้บริ โภคที่รักสุขภาพ โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาชนิดและปริ มาณของแป้งข้ าว
เหนียวลืมผัวต่อคุณภาพของขนมเทียน

อุปกรณ์ และวิธีการ
1. การคัดเลือกสูตรพืน้ ฐานขนมเทียนที่เหมาะสม
คัดเลือกสูตรพื น้ ฐานขนมเทียนไส้ เค็ม 3 สูตร ซึ่งเป็ นสูตรขนมเที ยนที่ ได้ รับการตีพิมพ์ ในหนังสือที่ มี
จาหน่ายในร้ านหนังสือชัน้ นา และเป็ นสูตรขนมเทียนที่มีการใช้ วตั ถุดิบ และปริ มาณในการผลิตแป้งและไส้ ขนม
เทียนที่แตกต่างกัน แสดงดัง Table 1 และ Table 2 ดังนี ้ สูตรที่ 1 (ทัศนา, 2550) สูตรที่ 2 (พุดน ้าบุตย์ , 2552)
และสูตรที่ 3 (รัมภา, 2552) โดยนาส่วนแป้งขนมเทียน ไส้ ขนมเทียน และแป้งขนมเทียนที่มีการบรรจุไส้ ทงั ้ 3 สูตร
มาประเมินคุณภาพทางด้ านประสาทสัมผัสด้ วยวิธี 9- point hedonic scaling กับผู้ทดสอบที่ไม่ผ่านการฝึ กฝน
จานวน 50 คน ในคุณลักษณะด้ าน สี กลิ่น รสชาติ เนื ้อสัมผัส และความชอบโดยรวม
Table 1 Standard recipe ingredient of Khanom Thien dough
Ingredient (g)
Recipe 1
Glutinous rice flour
500
Coconut milk
500
Coconut sugar
Sucrose
500
864

Recipe 2
500
750
320
-

Recipe 3
500
480
250
-
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Table 2 Standard recipe ingredient of Khanom Thien filling
Ingredient (g)
Recipe 1
Steamed Split yellow mung beans
500
Garlic
100
Shallots
100
Soybean oil
150
Coconut sugar
Sucrose
23
Salt
4
White Pepper Powder
4

Recipe 2
500
100
100
38
30
185
4
4

Recipe 3
500
70
100
175
5
7.50

2. การศึกษาปริมาณการทดแทนแป้ งข้ าวเหนียวขาวด้ วยแป้ งข้ าวเหนียวลืมผัวงอกและไม่ ผ่านการเพาะ
งอกในขนมเทียน
นาขนมเทียนสูตรพืน้ ฐานที่ได้ รับคะแนนความชอบสูงสุดในข้ อที่ 1 มาศึกษาปริ มาณการทดแทนแป้ง
ข้ าวเหนียวขาวด้ วยแป้งข้ าวเหนียวลืมผัวในการผลิตขนมเทียน จัดสิ่งทดลองแบบ 2x3 factorial in CRD โดยมี 2
ปั จจัยที่ศกึ ษา ปั จจัยที่ 1 คือ ชนิดของแป้งข้ าวเหนียวลืมผัว คือ แป้งข้ าวเหนียวลืมผัวงอก และไม่ผ่านการเพาะ
งอก โดยมีวิธีการเตรี ยมดังนี ้ แป้งข้ าวเหนียวลืมผัวงอก เตรี ยมโดยนาข้ าวเปลือกข้ าวเหนียวลืมผัว จากจังหวัดเลย
ที่เก็บรักษาในตู้เย็น (8oC) เป็ นระยะเวลา 5 เดือน มาสีให้ เป็ นข้ าวกล้ อง และคัดเลือกเฉพาะเมล็ดข้ าวที่มีความ
สมบูรณ์ ล้ างทาความสะอาดและทาการฆ่าเชื ้อ ตามวิธีการของ Donkor et al. (2012) และนามาเพาะงอกบน
ผ้ าขาวบางเปี ยกนา้ เป็ นเวลา 40 ชั่วโมง และนาไปอบแห้ งด้ วยตู้อบลมร้ อนแบบถาด ที่ อุณหภูมิ 55 องศา
เซลเซียส เป็ นเวลา 4 ชัว่ โมง 30 นาที (วชิรพงศ์ และคณะ, 2559) และบดด้ วยเครื่ องบด Pin mill ให้ มีขนาดแป้ง
149 ไมครอน ในขณะที่การเตรี ยมแป้งข้ าวเหนียวลืมผัวที่ ไม่ผ่านการเพาะงอกก็ใช้ วิธีการเตรี ยมเช่นเดียวกัน
เพียงแต่หลังจากนามาสีให้ เป็ นข้ าวกล้ องแล้ วจะไม่นาไปผ่านการเพาะงอก
ปั จจัยที่ 2 คือ ปริ มาณการทดแทนด้ วยแป้งข้ าวเหนียวลืมผัวในการผลิตขนมเทียน 3 ระดับ ได้ แก่ ร้ อยละ
10, 30 และ 50 โดยได้ ขนมเทียนทังหมด
้
6 สิ่งทดลอง ดังนี ้
T1 = ขนมเทียนที่ทดแทนด้ วยแป้งข้ าวเหนียวลืมผัวงอก ร้ อยละ 10
T2 = ขนมเทียนที่ทดแทนด้ วยแป้งข้ าวเหนียวลืมผัวงอก ร้ อยละ 30
T3 = ขนมเทียนที่ทดแทนด้ วยแป้งข้ าวเหนียวลืมผัวงอก ร้ อยละ 50
T4 = ขนมเทียนที่ทดแทนด้ วยแป้งข้ าวเหนียวลืมผัวที่ไม่ผ่านการเพาะงอก ร้ อยละ 10
T5 = ขนมเทียนที่ทดแทนด้ วยแป้งข้ าวเหนียวลืมผัวที่ไม่ผ่านการเพาะงอก ร้ อยละ 30
T6 = ขนมเทียนที่ทดแทนด้ วยแป้งข้ าวเหนียวลืมผัวที่ไม่ผ่านการเพาะงอก ร้ อยละ 50
จากนัน้ นาขนมเที ย นทัง้ 6 สิ่ งทดลอง มาวิ เคราะห์ คุณภาพทางกายภาพ และประเมิน คุณภาพทาง
ประสาทสัมผัสภายใน 8 ชัว่ โมงหลังจากการผลิต ทาการวิเคราะห์คณ
ุ ภาพต่างๆดังนี ้
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2.1 คุณภาพทางกายภาพ
วัดค่าสี โดยใช้ เครื่ อง Hunter Lab แสดงค่าความสว่าง (L*) ค่าความเป็ นสีแดง (a*) และค่าความ
เป็ นสีเหลือง (b*) จานวน 10 ซ ้า และวัดค่าเนื ้อสัมผัสด้ วย Texture analyzer แบบ Texture profile analysis
(TPA) ใช้ หวั กดเส้ นผ่านศูนย์กลางขนาด 5 เซนติเมตร (P50) เคลื่อนที่ด้วยความเร็ ว 1 มิลลิเมตร ต่อ วินาทีโดยมี
ระยะทางที่ ทาให้ ผลิตภัณฑ์ เสียรู ปร้ อยละ 75 ตัวอย่างแป้งที่จะทาการวัดค่าเนือ้ สัมผัสจะไม่มีการบรรจุไส้ มี
เฉพาะส่วนแป้งเท่านัน้ โดยปั น้ แป้งขนมเทียนเป็ นทรงกลมน ้าหนัก 20 กรัม ต่อชิ ้น และวัดค่าตัวอย่างภายใน 24
ชัว่ โมง รายงานค่าความแข็ง หน่วยเป็ น นิวตัน (N) และค่าการเกาะติดผิว หน่วยเป็ น จูล (J) ดัดแปลงตามวิธีการ
ของ ชนิษฏา (2553) จานวน 10 ซ ้า
2.2 คุณภาพทางประสาทสัมผัส
ขนมเทียนที่ใช้ ในการทดสอบ 1 ชิน้ ประกอบด้ วยส่วนของแป้ง 20 กรั ม และส่วนของไส้ 10 กรั ม
ประเมินคุณภาพทางด้ านประสาทสัมผัสด้ วยวิธี 9 - point hedonic scaling กับผู้ทดสอบที่ไม่ผ่านการฝึ กฝน
จานวน 50 คน ในคุณลักษณะด้ าน สี กลิ่น รสชาติ เนื ้อสัมผัส และความชอบโดยรวม
3. การศึกษาคุณภาพทางเคมีของผลิตภัณฑ์ ขนมเทียนที่พัฒนาได้
นาผลิตภัณฑ์ ขนมเที ยนที่ ทดแทนด้ วยแป้งข้ าวเหนียวลืมผัวงอก และไม่ผ่านการเพาะงอกที่ ผ่านการ
คัดเลือกจากข้ อ 2 มาวิเคราะห์คณ
ุ ภาพทางเคมี ได้ แก่ วัดค่า aw ด้ วยเครื่ องวัดวอเตอร์ แอกติวิตี ้ วิเคราะห์ ปริ มาณ
สารแกมมาแอมิโนบิวทิริก หรื อ สารกาบ้ า ตามวิธีการของ Varanyanond et al. (2005) ปริ มาณสารประกอบ
ฟี นอลิกทังหมด
้
โดยดัดแปลงตามวิธีการของ Chalermchaiwat et al. (2015) และปริ มาณแอนโทไซยานิน ตาม
วิธีการของ Lee et al. (2005) โดยวัดค่าจานวน 3 ซ ้า รายงานในฐานน ้าหนักแห้ ง (Dry basis)
4. การวิเคราะห์ ผลทางสถิติ
วางแผนการทดลองแบบสุ่มในบล็อกสมบูรณ์ (RCBD) สาหรับการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส
เพื่อคัดเลือกขนมเทียนสูตรพื ้นฐาน แล้ วจัดสิ่งทดลองแบบ 2x3 factorial in CRD สาหรับการศึกษาชนิดและ
ปริ มาณการทดแทนด้ วยแป้งข้ าวเหนียวลืมผัว และวางแผนการทดลองแบบสุ่มอย่างสมบูรณ์ (CRD) สาหรั บ
การศึกษาคุณภาพทางเคมีของผลิตภัณฑ์ ขนมเทียนที่พัฒนาได้ นาข้ อมูลที่ได้ จากการทดลองมาวิเคราะห์ ด้วย
โปรแกรมสาเร็ จรู ปทางสถิติ หาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์ หาความแปรปรวน (Analysis of
variance : ANOVA) โดยหาความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของข้ อมูลด้ วยวิธี Duncan’s New Multiple Range Test
(DMRT) ที่ระดับความเชื่อมัน่ ร้ อยละ 95 (p≤0.05)

ผลและวิจารณ์ ผลการทดลอง
1. ผลการคัดเลือกสูตรพืน้ ฐานขนมเทียน
จากการนาสูตรพื ้นฐานขนมเทียนที่แตกต่างกัน 3 สูตร มาทาการทดสอบคุณภาพทางประสาทสัมผัส
แสดงดัง Table 3 พบว่า แป้งขนมเที ยน และไส้ ขนมเที ยนสูตรที่ 3 ได้ รับคะแนนความชอบสูงที่ สุดในทุก
คุณลักษณะ ซึง่ เป็ นผลมาจากสูตรของวัตถุดิบที่ใช้ ในการผลิตแป้งและไส้ ขนมเทียน โดยเมื่อพิจารณาวัตถุดิบที่ใช้
พบว่า อัตราส่วนของแป้ง กะทิและน ้าตาลมีผลต่อคะแนนความชอบของแป้งขนมเทียน โดยสูตรที่ 3 มีอตั ราส่วน
ของแป้ง กะทิ และนา้ ตาล เท่ากับ 1:0.96:0.5 ในขณะที่ สูตรที่ 1 และสูตรที่ 2 มีอัตราส่วนของแป้ง กะทิ และ
866
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น ้าตาล เท่ากับ 1:1:1 และ 1:1.5:0.64 ตามลาดับ ส่วนของไส้ ขนมเทียน พบว่า สูตรที่ 3 ไม่มีส่วนประกอบของ
กระเทียม และนา้ ตาลมะพร้ าว แต่มีการใช้ ปริ มาณพริ กไทยป่ นสูงสุด ซึ่งชนิดและปริ มาณของวัตถุดิบที่ใช้ ล้วน
ส่งผลให้ กลิ่น และรสชาติของขนมเทียนทัง้ 3 สูตรให้ มีความแตกต่างกัน และทาให้ แป้งขนมเทียน และไส้ ขนม
เทียนสูตรที่ 3 ได้ รับคะแนนความชอบสูงที่สุด ซึ่งสอดคล้ องกับผลการทดสอบคุณภาพทางประสาทสัมผัสเมื่อ
ทดสอบชิมแป้งและไส้ ของขนมเทียนพร้ อมกัน พบว่า คะแนนความชอบโดยรวมของขนมเทียนสูตรที่ 3 มีคะแนน
ความชอบสูงสุด และอยู่ในระดับชอบมาก ดังนัน้ จึงเลือกสูตรพืน้ ฐานของขนมเทียน สูตรที่ 3 มาศึกษาปริ มาณ
การทดแทนแป้งข้ าวเหนียวขาวด้ วยแป้งข้ าวเหนียวลืมผัวต่อไป
Table 3 Sensory attributes of Khanom Thien from difference recipe
Sensory attributes
Khanom Thien Dough
Recipe 1
Recipe 2
Color
6.54±1.20b
7.44±1.09a
Texture
6.06±1.43c
7.72±0.57b
Taste
6.22±1.35c
7.52±0.99b
Overall liking
6.34±1.23c
7.54±091b
Sensory attributes
Khanom Thien Filling
Colorns
7.00±1.20
6.94±1.54
Odor
6.18±1.22b
6.28±1.21b
Texture
5.86±1.31b
6.12±1.45b
Taste
5.86±1.31c
6.80±1.25b
Overall liking
6.38±1.32c
7.06±1.38b
Sensory attributes
Khanom Thien
Overall liking
6.16±1.39c
6.94±1.28b

Recipe 3
7.06±1.45a
8.16±0.91a
8.10±0.91a
8.42±0.73a
6.93±1.38
8.38±0.73a
7.50±1.07a
8.54±0.58a
8.48±0.74a
8.32±0.82a

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).

2. ผลการศึกษาปริมาณการทดแทนแป้ งข้ าวเหนียวขาวด้ วยแป้ งข้ าวเหนียวลืมผัวงอกและไม่ ผ่านการ
เพาะงอกในขนมเทียน
จากการศึกษาในเบื ้องต้ นด้ วยการใช้ แป้งข้ าวเหนียวลืมผัวงอกร้ อยละ 100 เป็ นส่วนผสมโดยไม่ใส่แป้ง
ข้ าวเหนี ยวขาวในการผลิตส่วนแป้งผลิตภัณฑ์ พบว่า เมื่อนาแป้งข้ าวเหนี ยวลืมผัวไปนวดกับส่วนผสมที่ เป็ น
ของเหลว แป้งมีความเหลวและไม่สามารถปั น้ ขึน้ รู ปขนมเทียนได้ ดังนันจึ
้ งเพิ่มปริ มาณแป้งข้ าวเหนียวขาวเพื่อ
ช่วยให้ แป้งสามารถคงรู ปได้ โดยปริ มาณแป้งข้ าวเหนียวขาวที่สามารถช่วยให้ ส่วนแป้งผลิตภัณฑ์สามารถขึ ้นรู ป
ได้ คือ ตังแต่
้ ร้อยละ 50 ขึ ้นไป ซึง่ ผลการศึกษาในเบื ้องต้ นครัง้ นี ้ สอดคล้ องกับงานวิจัยของ ชนิษฏา (2553) ที่
รายงานว่าปริ มาณแป้งข้ าวเหนียวกล้ องงอกมี ผลต่อลักษณะของแป้งผลิตภัณฑ์ ซึง่ การใช้ แป้งข้ าวเหนียวกล้ อง
งอกเป็ นส่วนผสมโดยไม่ใส่แป้งมันสาปะหลังในขนมไดฟูกุ ส่งผลให้ แป้งของผลิตภัณฑ์ไม่สามารถคงรู ปได้ ดังนัน้
งานวิจยั นี ้จึงกาหนดปริ มาณการทดแทนแป้งข้ าวเหนียวด้ วยแป้งข้ าวเหนียวลืมผัวงอก และไม่ผ่านการเพาะงอกที่
ร้ อยละ 10, 30 และ 50 และนาไปทดสอบคุณภาพทางกายภาพ และประสาทสัมผัสได้ ผลดังนี ้
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2.1 คุณภาพทางกายภาพ
ผลการทดลองแสดงให้ เห็นว่า ชนิดและปริ มาณของแป้งข้ าวเหนียวลืมผัว มีผลต่อคุณภาพด้ านสี
และเนื ้อสัมผัสของขนมเทียน แสดงดัง Table 4 เมื่อปริ มาณการทดแทนด้ วยแป้งข้ าวเหนียวลืมผัวงอก และไม่
ผ่านการเพาะงอกในการผลิตแป้งขนมเทียนเพิ่มขึ ้น คุณภาพด้ านสี มีความแตกต่างกันทางสถิติ (p≤0.05) โดยค่า
ความสว่าง (L*) และค่าความเป็ นสีเหลือง (b*) มีค่าลดลง ส่วนค่าความเป็ นสีแดง (a*) มีค่าเพิ่มขึ ้น เนื่องจากสี
ของแป้งข้ าวเหนียวลืมผัวงอกและไม่ผ่านการเพาะงอกที่ใช้ เป็ นวัตถุดิบมีสีม่วงเข้ ม เมื่อใส่ในปริ มาณมากจึงส่งผล
ให้ ผลิตภัณฑ์มีสีเข้ มขึ ้น ส่งผลให้ คา่ ความสว่างลดลง การใช้ แป้งข้ าวเหนียวลืมผัวงอกเพิ่มขึ ้น ยังส่งผลให้ ค่าความ
แข็งมีค่าลดลง และค่าการเกาะติดผิวมีค่าเพิ่มขึน้ โดยพบว่าค่าการเกาะติดผิว เพิ่มขึน้ มากกว่าการใช้ แป้งข้ าว
เหนียวลืมผัวที่ไม่ผ่านการเพาะงอก อย่างมี นยั สาคัญทางสถิติ (p≤0.05) เนื่องจากความหนื ดของแป้งข้ าวที่ผ่าน
การเพาะงอกมีความหนืดลดลง เป็ นผลมาจากการทางานของเอมไซม์อะมิเลส ซึง่ เกิดขึ ้นภายในกระบวนการงอก
ของเมล็ดข้ าว เป็ นเอนไซม์สาคัญในการย่อยคาร์ โบไฮเดรตให้ มีโมเลกุลเล็กลง ซึง่ ส่งผลให้ ค่าความหนืดของแป้ง
ลดลงด้ วย (ศุรัฐนันท์ และคณะ, 2554) และส่งผลให้ ลกั ษณะของขนมเทียนมีเนื ้อสัมผัสที่นิ่ม และเหนียวเป็ นกาว
ยาง ในขณะที่การทดแทนด้ วยแป้งข้ าวเหนียวลืมผั วที่ไม่ผ่านการเพาะงอกเพิ่มขึน้ ส่งผลให้ ค่าความแข็งเพิ่มขึน้
ซึ่งเป็ นผลมาจากปริ มาณโปรตีนของแป้งข้ าวเหนียวลืมผัวที่ ไม่ผ่านการเพาะงอก เนื่ องจากข้ าวเหนี ยวลืมผัวที่
นามาใช้ ในการทดลองครั ง้ นีเ้ ป็ นมีปริ มาณโปรตีนสูง เมื่อเปรี ยบเทียบกับข้ าวเหนียวดาสายพันธุ์อื่น และอาจมี
ปริ มาณโปรตีน สูงกว่าข้ าวเหนี ยวขาวที่ น ามาใช้ ผลิตแป้งข้ าวเหนี ยวทางการค้ าที่ มีจาหน่ายในตลาด ซึ่งจาก
การศึกษาของ พรรณทิพา (2555) รายงานว่าแป้งข้ าวเหนียวทางการค้ า มีปริ มาณโปรตีน ร้ อยละ 7.48 ซึง่ มี
ปริ มาณโปรตีนน้ อยว่าแป้งข้ าวเหนี ยวลื มผัวที่ทาการศึกษาในครั ง้ นี ท้ ี่ มีปริ มาณโปรตีนถึงร้ อยละ 14.66 โดย
โปรตีนสามารถขัดขวางการซึมผ่านของน ้าเข้ าไปในเซลล์แป้ง และหากโปรตีนมีปริ มาณสูงจะส่งผลให้ การดู ดซึม
นา้ ของเซลล์ แป้งลดลง และต้ องใช้ พลังงานให้ เกิ ดการเจลาติไนเซชัน มากขึน้ ส่งผลให้ ผลิตภัณฑ์ มีความแข็ง
เพิ่มขึ ้น (ศศิธร, 2555)
Table 4 Physical qualities of dough Khanom Thien from Luem Pua glutinous rice flour
Color
Texture
Treatments
Lightness
Redness Yellowness
Hardness
Adhesiveness
(L*)
(a*)
(b*)
(N)
(J)
Control
49.75±0.07 2.65±0.11 18.86±0.10 69.53±24.97
-878.45±291.60
a
b
a
d
T1
25.13±0.06 3.44±0.13 2.16±0.53
132.17±7.83 -7,089.52±517.05c
T2
16.39±0.06c 5.09±0.17a -0.49±0.15c 99.64±13.01e -8,981.01±876.02b
T3
10.23±0.04e 5.16±0.92a -1.49±0.15d 72.09±5.03f -13,627.51±472.14a
T4
24.62±0.14b 3.55±0.16b 1.55±0.23b 238.18±16.28c -1,809.04±737.11f
T5
15.69±0.16d 5.10±0.18a -0.51±0.13c 250.08±23.68b -3,052.36±974.66e
T6
9.74±0.17f 5.15±0.93a -0.48±0.16c 273.86±26.86a -3,245.21±947.64d
a-f

Means within the same column with different letters are significant difference (p≤0.05), control = Khanom Thien from
glutinous rice flour.
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2.2 คุณภาพทางประสาทสัมผัส
จากผลการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส แสดงดัง Table 5 พบว่า ปริ มาณการทดแทน
ด้ วยแป้งข้ าวเหนี ยวลืมผัวงอก มีผลต่อคุณภาพทางประสาทสัมผัส โดยเมื่อปริ มาณการทดแทนด้ วยแป้งข้ าว
เหนียวลืมผัวงอกเพิ่มขึ ้น คะแนนความชอบในด้ านสี กลิ่น รสชาติ เนื ้อสัมผัส และความชอบโดยรวม มีค่าลดลง
เนื่องจากขนมเทียน มีกลิ่น หมักจากข้ าวกล้ องงอกเพิ่มขึน้ โดยกลิ่นหมัก เกิดขึน้ จากกิจกรรมของจุลินทรี ย์ที่อยู่
บริ เวณผิวหน้ าของเมล็ดข้ าวในระหว่างการเพาะงอก (Kim et al., 2004) ขนมเทียนมีรสชาติที่หวานมากขึน้
เนื่องจากในระหว่างการงอกจะเกิดการย่อยสลายสารอาหารในเมล็ดข้ าว โดยคาร์ โบไฮเดรตจะถูกย่อยสลาย
เอนไซม์เป็ นน ้าตาลโมเลกุลเดี่ยว จึงทาให้ ข้าวที่ผ่านการเพาะงอกมีรสหวาน (นงนุช , 2555) และมีเนื ้อสัมผัสที่นิ่ม
และเหนียวติดเพดานปากมากขึน้ เนื่องจากคุณภาพด้ านความหนืดของแป้งข้ าวที่ผ่านการเพาะงอก จะมีค่าต่า
กว่าแป้งข้ าวที่ไม่ผ่านการเพาะงอก (ชนิษฏา, 2553) จึงส่งผลให้ ขนมเทียนที่ทดแทนด้ วยแป้งข้ าวเหนียวลืมผัวงอก
ในปริ มาณที่เพิ่มขึ ้น ลักษณะเนื ้อสัมผัสจึงมีความนิ่มขึ ้น และเหนียวติดเพดานปากมากขึ ้นด้ วย ซึง่ สอดคล้ องกับ
การวิเคราะห์คณ
ุ ภาพทางกายภาพด้ านเนื ้อสัมผัสใน Table 4
Table 5 Sensory attributes of Khanom Thien from Luem Pua glutinous rice flour
Treatments
Sensory attributes
Color
Odor
Taste
Texture
Control
7.38±1.58a 7.56±1.78a 8.02±1.28a 8.04±1.60a
T1
7.24±1.82ab 7.40±1.70a 7.40±1.65b 6.64±1.80b
T2
6.76±1.82b 6.62±1.87b 5.76±1.99c 5.70±1.75c
T3
6.78±1.85ab 6.34±1.97b 5.80±2.20c 5.58±1.62c
T4
7.62±1.29ab 7.50±1.60a 7.74±1.32a 7.98±1.28a
T5
7.38±2.10ab 7.42±1.48a 7.60±1.64a 7.06±1.80b
T6
7.08±2.24ab 7.00±1.97ab 7.48±1.60b 7.22±1.77b

overall liking
7.98±1.20a
6.96±1.61ab
5.94±1.69c
5.32±1.73c
7.90±1.14a
7.36±1.65ab
7.44±1.48ab

a-c

Means within the same column with different letters are significant difference (p≤0.05), control = Khanom Thien from
glutinous rice flour.

เมื่อพิจารณาคุณภาพทางประสาทสัมผัสของขนมเทียนที่ทดแทนด้ วยแป้งข้ าวเหนียวลืมผัวที่ไม่
ผ่านการเพาะงอก พบว่า เมื่อปริ มาณการทดแทนด้ วยแป้งข้ าวเหนียวลืมผัวที่ไม่ผ่านการเพาะงอกเพิ่มขึ ้น คะแนน
ความชอบในคุณลักษณะด้ านสี กลิ่น และความชอบโดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (p>0.05)
โดยอยู่ในระดับชอบมาก ในขณะที่คะแนนความชอบคุณลักษณะด้ านรสชาติ และเนื ้อสัมผัส มีค่าลดลง แต่ยงั คง
อยู่ในระดับชอบปานกลาง ซึง่ แสดงให้ เห็นว่าปริ มาณการทดแทนด้ วยแป้งข้ าวเหนียวลืมผัวที่ไม่ผ่านการเพาะงอก
ในการผลิตขนมเทียนเพิ่มขึน้ ผู้ทดสอบยังคงให้ การยอมรั บผลิตภัณฑ์ อยู่ในคะแนนความชอบระดับชอบปาน
กลางถึงชอบมาก ซึ่งสูงกว่าการใช้ แป้ งข้ าวเหนี ยวลื มผัวที่ ผ่ านการเพาะงอก และยังคงมีคะแนนความชอบ
ใกล้ เคียงกับขนมเที ยนสูตรพื น้ ฐานด้ วย ดังนัน้ การผลิตขนมเที ยนที่ ทดแทนด้ วยแป้งข้ าวเหนี ยวลืมผัวจึงเป็ น
ทางเลือกหนึง่ ที่ผ้ บู ริ โภคสามารถนาไปใช้ ได้
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3. ผลการศึกษาคุณภาพทางเคมีของขนมเทียนที่พัฒนาได้
จากการตรวจสอบคุณภาพทางเคมีของผลิตภัณฑ์ขนมเทียนจากแป้งข้ าวเหนียวลืมผัว ที่พัฒนาได้ และ
เปรี ยบเทียบกับสูตรพื ้นฐาน แสดงดัง Table 5 พบว่า ค่า aw ของแป้งขนมเทียนจากแป้งข้ าวเหนียวลืมผัวงอก
(T1) เท่ ากับ 0.93 และไม่ผ่ านการเพาะงอก (T4) เท่ า กับ 0.95 จัด อยู่ใ นกลุ่มของอาหารที่ เสื่ อ มเสี ย ได้ ง่ า ย
เนื่องจากมีค่า aw ในระดับที่เหมาะสมกับการเจริ ญของเชื ้อจุลินทรี ย์ คือ 0.86-0.97 (รังสินี, 2553) เมื่อพิจารณา
ปริ มาณสารกาบ้ า สารประกอบฟี นอลิกทังหมด
้
และแอนโทไซยานิน พบว่า แป้งขนมเทียนจากแป้งข้ าวเหนียวลืม
ผัวงอกมีปริ มาณสารกาบ้ า สูงที่สุด เนื่องจากกระบวนการงอกจะส่งผลให้ ข้าวสามารถสังเคราะห์สารกาบ้ า การ
เพิ่มขึ ้นของสารกาบ้ าเกิดจากกระบวนการดีคาร์ บอกซิเลชันในระหว่างการงอกของข้ าว โดยอาศัยเอนไซม์กลูตา
เมทดีคาร์ บอกซิเลส สังเคราะห์กรดกลูตามิคเป็ นสารกาบ้ า ขนมเทียนจากแป้งข้ าวเหนียวลืมผัวงอกที่พฒ
ั นาได้ มี
ปริ มาณสารกาบ้ า เท่ากับ 35.10 มิลลิกรั ม ต่อ แป้ง 100 กรั ม ซึง่ มากกว่าขนมเทียนสูตรพืน้ ฐาน 1.55 เท่า โดย
ขนมเที ยนจากแป้งข้ าวเหนียวลืมผัวงอกที่ พัฒนาได้ 1 ชิ น้ ประกอบด้ วยแป้ง 20 กรั ม จะมีปริ มาณสารกาบ้ า
เท่ากับ 7.02 มิลลิกรั ม ซึ่งปริ มาณการได้ รับสารกาบ้ าที่สามารถออกฤทธิ์ ในระบบประสาท ช่วยให้ เกิดการผ่อน
คลาย คือ 20-30 มิลลิกรัม (Nakamura et al., 2009) ดังนัน้ หากบริ โภคขนมเทียนจากแป้งข้ าวเหนียวลืมผัวงอก
จานวน 3 ชิ ้น ก็จะได้ รับปริ มาณสารกาบ้ าที่เพียงพอต่อความต้ องการของร่ างกาย ส่วนสารประกอบฟี นอลิ กที่
เพิ่มขึ ้นนัน้ เกิดจากเอมไซม์กลูโคซิเดสที่สร้ างขึ ้นจากกระบวนการงอกของข้ าวทาหน้ าที่เป็ นสารคะตะไลซ์ ในการ
สร้ างสารประกอบฟี นอลิก (วรัมพร และคณะ, 2555) ในขณะที่ปริ มาณแอนโทไซยานินนัน้ พบว่าแป้งข้ าวเหนียว
ลืมผัวงอกที่ ใช้ เป็ นวัตถุดิบ นี ้ มีปริ มาณแอนโทไซยานิน (2.45 มิลลิกรั ม ต่อ แป้ง 100 กรั ม) น้ อยกว่าแป้งข้ าว
เหนียวลืมผัวที่ไม่ผ่านการเพาะงอกถึง 5.42 เท่า (13.28 มิลลิกรัม ต่อ แป้ง 100 กรัม) เนื่องจากแอนโทไซยานิน
สามารถละลายได้ ดีในน ้า (พัชราภรณ์ และคณะ, 2556) จึงมีการสูญเสียไปกับน ้าในระหว่างการเพาะงอกและใน
ระหว่างการแปรรู ปด้ วยการนึง่ ขนมเทียนก็สง่ ผลให้ แอนโทไซยานินลดลงด้ วย อีกทังปริ
้ มาณแป้งข้ าวเหนียวลืมผัว
งอกที่ใส่ลงในขนมเทียนมีปริ มาณน้ อยเพียงร้ อยละ 10 จึงเป็ นผลให้ ไม่พบแอนโทไซยานินในแป้งขนมเทียนที่
ทดแทนด้ วยแป้งข้ าวเหนียวลืมผัวงอก
Table 5 Quality of developed Khanom Thien from Luem Pua glutinous rice flour
Quality
Khanom Thien dough (100 g)
GLPF (T1)
NGLPF (T4)
Control
c
b
aw
0.93±0.00
0.95±0.00
0.96±0.00a
GABA (mg/100g sample dry basis)
35.10±1.02a 26.46±0.43b 22.58±0.33c
Anthocyanin (mg/100g sample dry basis)
nd
1.32±0.19
nd
a
b
Total phenolic (mg GAE/100g sample dry basis) 59.74±0.74 43.22±-3.09
6.84±0.38c
a-c

Means within the same row with different letters are significant difference (p ≤0.05), nd = Not detected (Less than 0.05
mg/100g sample dry basis), GLPF = Germinated Luem Pua glutinous rice flour, NGLPF = Non Germinated Luem Pua glutinous
rice flour, Control = Glutinous rice flour, GAE = Gallic acid equivalent.
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สรุป
ชนิดและปริ มาณของแป้งข้ าวเหนียวลืมผัว มีผลต่อคุณภาพทางกายภาพ เคมี และประสาทสัมผัสของ
ขนมเทียน โดยเมื่อปริ มาณแป้งข้ าวเหนียวลืมผัวงอกเพิ่มขึ ้น ค่าความแข็ง และคะแนนความชอบทุกคุณลักษณะ
ของผลิตภัณฑ์ มีค่าลดลง ในขณะที่ปริ มาณการทดแทนด้ วยแป้งข้ าวเหนียวลืมผัวที่ไม่ผ่านการเพาะงอกเพิ่มขึน้
ค่าความแข็งของผลิตภัณฑ์ มีค่าเพิ่มขึน้ โดยขนมเทียนที่ทดแทนด้ วยแป้งข้ าวเหนียวลืมผัวงอก และไม่ผ่านการ
เพาะงอก ร้ อยละ 10 ได้ รับคะแนนความชอบสูงสุด ขนมเทียนจากแป้งข้ าวเหนียวลืมผัวงอกที่พฒ
ั นาได้ มีปริ มาณ
สารกาบ้ า และสารประกอบฟี นอลิกทังหมดสู
้
งสุด ในขณะที่แอนโทไซยานิน พบเฉพาะในขนมเทียนจากแป้งข้ าว
เหนียวลืมผัวที่ไม่ผ่านการเพาะงอกเพียงอย่างเดียว ดังนัน้ งานวิจยั นีจ้ ึงแสดงให้ เห็นถึงความสามารถในการนา
แป้งข้ าวเหนียวลืมผัวงอก และไม่ผ่านการเพาะงอกมาใช้ ประโยชน์ในการผลิตขนมเทียนที่มีคณ
ุ ค่าทางโภชนาการ
โดยเฉพาะสารกาบ้ า แอนโทไซยานิน และสารประกอบฟี นอลิกทัง้ หมด เพิ่มความหลากหลายให้ กบั ผลิตภัณฑ์
ขนมเทียน และเป็ นทางเลือกสาหรับผู้บริ โภคที่ใส่ใจในสุขภาพ และเพื่อเป็ นประโยชน์ต่อการนาไปใช้ ในการผลิต
ขนมชนิดอื่นจากแป้งข้ าวเหนียวลืมผัวต่อไป
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การใช้ อินนูลินเพื่อเป็ นสารทดแทนไขมันในนํา้ สลัด
The Use of Inulin as Fat Replacer in Salad Dressing
พนิตตา ภาคภูม1ิ ปาริ สทุ ธิ์ เฉลิมชัยวัฒน์2 และ ศรชัย สินสุวรรณ3*
Panitta Parkpoom1 Parisut Chalermchaiwat2 and Sornchai Sinsuwan3*

บทคัดย่ อ

อินนูลินเป็ นสารโพลีแซคคาไรด์ประเภทหนึง่ ที่ร่างกายมนุษย์ไม่สามารถย่อยได้ ซึง่ มีประโยชน์ตอ่ สุขภาพ
และมีคณ
ุ สมบัติเชิงหน้ าที่ในการเกิดเจลและให้ ความข้ นหนืด การศึกษานี ้ได้ เตรี ยมตัวอย่างนํ ้าสลัดลดไขมัน
(RFS) ที่เติมอินนูลิน ณ ระดับความเข้ มข้ นต่างๆ (ร้ อยละ 10,12.5,15,17.5 และ 20) โดยลดไขมันในสูตรลงร้ อย
ละ 50 โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติกายภาพ-เคมี ค่าเนื ้อสัมผัส และคุณลักษณะทางประสาท
สัมผัส จากการ ศึกษาพบว่า เมื่อความเข้ มข้ นของอินนูลินเพิ่มขึ ้นจะทําให้ คา่ ความสว่าง ( L*) ลดลง และค่าความ
เป็ นสีแดง (a*) และค่าความเป็ นสีเหลือง ( b*) เพิ่มขึ ้นอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ ( p<0.05) ค่าความหนืด และ
ด้ านเนื ้อสัมผัส (ความแน่นเนื ้อ ค่าความคงตัว และค่าพลังงานยึดเกาะของอาหาร) ของตัวอย่างนํ ้าสลัดสูตรลด
ไขมัน มีคา่ เพิ่มขึ ้นตามความเข้ มข้ นของอินนูลินที่เพิ่มขึ ้นอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ ( p<0.05) การประเมิน
คุณภาพทางประสาทสัมผัส พบว่า ตัวอย่างสูตรที่เติมอินนูลินร้ อยละ 17.5 ได้ รับการยอมรับ โดยมีคะแนน
ความชอบในด้ านสี รสชาติ และความชอบโดยรวมมากที่สดุ เมื่อเปรี ยบเทียบตัวอย่างสูตรที่เติมอินนูลินร้ อยละ
17.5 กับสูตรควบคุม พบว่าสามารถลดพลังงานได้ ถงึ ร้ อยละ 30 งานวิจยั ครัง้ นี ้แสดงให้ เห็นว่าอินนูลินมีศกั ยภาพ
ในการนํามาใช้ เป็ นสารทดแทนไขมันในนํ ้าสลัดได้

ABSTRACT

Inulin is a nondigestible polysaccharide with useful effects on human health and also has the
functional properties in gelling and thickening. The physicochemical, textural properties and sensory
characteristics of reduced-fat salad dressing (RFS) in the presence of inulin at various concentrations
(10, 12.5, 15, 17.5, and 20%) and 50% of oil reduction in the formulas were investigated. A decrease
in brightness (L*) and increases in redness (a*) and yellowness (b*) with increasing inulin
concentrations (p<0.05) were observed. Viscosity and textural properties (firmness, consistency, and
cohesiveness) of RFS were significantly increased when an addition of inulin increased (p<0.05).
Sensory evaluation exhibited that RFS substituted with 17.5% inulin was accepted with the highest
score of color, taste, and overall liking. The energy value of RTS containing 17.5% inulin reduced by
30%, compared to that of full-fat salad dressing. This study showed potential for inulin to be used as a
fat replacer in salad dressings.
Key Words: inulin, fat replacer, salad dressing
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คํานํา
สลัดเป็ นอาหารสุขภาพประเภทหนึง่ ที่นิยมบริ โภคกันอย่างแพร่ หลาย เนื่องจากส่วนประกอบส่วนใหญ่
คือ ผักผลไม้ และธัญพืชซึง่ มีวิตามินไฟเบอร์ สงู และให้ พลังงานตํ่า แต่นํ ้าสลัดที่นิยมนํามาบริ โภคคูก่ นั โดยเฉพาะ
ประเภทนํ ้าสลัดครี ม จะมีสว่ นประกอบของไขมันในปริ มาณสูงซึง่ จากการสํารวจนํ ้าสลัดครี มสูตรการค้ า พบว่า ใน
1 ช้ อนโต๊ ะ (15 กรัม) มีปริ มาณไขมันร้ อยละ 53 - 55 และให้ พลังงานสูงถึง 85 - 90 กิโลแคลอรี่ (มีพลังงานจาก
ไขมัน 70 - 75 กิโลแคลอรี่ ) (ปั จจยา และคณะ, 2557) หากรับประทานเป็ นประจําอาจทําให้ ร่างกายได้ รับไขมันใน
ปริ มาณที่มากเกินความเหมาะสม ก่อให้ เกิดความเสี่ยงต่อโรคต่างๆ เช่น โรคอ้ วน โรคหัวใจและหลอดเลือด โรค
ความดันโลหิตสูงเป็ นต้ น ด้ วยสาเหตุนี ้จึงมีการศึกษาวิจยั การนําสารทดแทนไขมันมาใช้ ในอุตสาหกรรมอาหาร
เพื่อพัฒนาให้ ผลิตภัณฑ์อาหารต่างๆมีปริ มาณไขมันลดลงเป็ นทางเลือกของผู้ที่รักสุขภาพและผู้ที่มีความเสี่ยงต่อ
โรคเรื อ้ รังต่างๆด้ วย
อินนูลิน เป็ นคาร์ โบไฮเดรตเชิงซ้ อนที่มีลกั ษณะโมเลกุลของฟรุ กโตสเชื่อมยาวต่อกันคล้ ายกับ โอลิโกฟรุ ก
โตส (Oligofuctose) แต่โอลิโกฟรุ กโตสมีคา่ โพลีเมอร์ (Degree of polymerization: DP) เท่ากับ 2 - 10 ในขณะที่
อินนูลิน มีคา่ โพลีเมอร์ เท่ากับ 2 - 60 เป็ นใยอาหารประเภทละลายในนํ ้าได้ และให้ พลังงานตํ่าเพียง 1.5 กิโลแคลอ
รี่ ตอ่ กรัม และเนื่องจากคุณสมบัติของอินนูลินที่ไม่ถกู ย่อยในระบบทางเดินอาหารของมนุษย์ จึงทําให้ สามารถ
ผ่านไปจนถึงลําไส้ ใหญ่เพื่อเป็ นสารอาหารให้ กบั โพรไบโอติก (Probiotics) และทําให้ โพรไบโอติกซึง่ เป็ นจุลินทรี ย์
ที่มีประโยชน์ มีจํานวนเพิ่มมากขึ ้นและลดแบคทีเรี ยที่เป็ นพิษให้ ลดลง สามารถป้องกันโรคมะเร็ งลําไส้ ช่วยใน
การดูดซึมแร่ ธาตุ ช่วยย่อยและสังเคราะห์วิตามิน เสริ มสร้ างภูมิค้ มุ กันให้ กบั ร่ างกาย (รัชนี, 2560) ปั จจุบนั ได้ มี
การนําอินนูลินมาใช้ ในอุตสาหกรรมอาหาร เพื่อใช้ เป็ นสารเสริ มเพื่อประโยชน์ตอ่ ร่ างกาย เป็ นสารทดแทนไขมันใน
ผลิตภัณฑ์อาหารต่างๆ เช่น ไอศกรี ม (Devereux, 2003) ไส้ กรอก (วิจิตรา, 2553) และ โยเกิร์ต (Guggisberg et
al., 2009) เป็ นต้ น แต่ยงั ไม่มีการศึกษาถึงการนํามาใช้ ในผลิตภัณฑ์นํ ้าสลัดครี ม การพัฒนานํ ้าสลัดครี มโดยใช้
สารอินนูลินเพื่อเป็ นสารทดแทนไขมันนอกจากจะลดไขมันในสูตรลงยังเสริ มสร้ างประโยชน์และการทํางานของ
ร่ างกายในด้ านอื่นๆอีก จึงน่าจะเป็ นผลิตภัณฑ์ที่เป็ นทางเลือกและเป็ นที่ยอมรับแก่ผ้ บู ริ โภคที่ใส่ใจสุขภาพต่อไป

อุปกรณ์ และวิธีการ
การเตรี ยมตัวอย่ างนํา้ ลัดสูตรควบคุมและสูตรลดไขมัน
เตรี ยมนํ ้าสลัดสูตรควบคุมซึง่ เป็ นสูตรไขมันเต็ม ดัดแปลงวิธีการจาก Ma and Boye. ( 2013) มีสว่ น
ประกอบ ดัง Table 1 ได้ แก่ นํ ้าส้ มสายชูกลัน่ 5% ร้ อยละ 14 นํ ้าตาลทราย ร้ อยละ 18 เกลือป่ น ร้ อยละ 2 ไข่แดง
ของไข่ไก่ ร้ อยละ 12 นํ ้ามันถัว่ เหลือง ร้ อยละ 54 การเตรี ยม เริ่ มจากการนําส่วนผสมแห้ งได้ แก่ นํ ้าตาลทรายและ
เกลือ ผสมให้ เข้ ากันก่อน จึงเติมส่วนผสมของเหลวคือ นํ ้าส้ มสายชูและนํ ้า จากนันนํ
้ าส่วนผสมทังหมดยกเว้
้
น
นํ ้ามันถัว่ เหลือง ปั่ นผสมให้ เข้ ากัน ( HR 2117, Philips,Thailand) โดยใช้ ความเร็ ว 4,500 รอบต่อนาที เป็ นเวลา
45 วินาที จากนันค่
้ อยๆเทนํ ้ามันถัว่ เหลืองใส่จนหมด ภายในเวลา 15 วินาที จึงเพิ่มความเร็ วเป็ น 5,300 รอบต่อ
นาที เป็ นเวลา 1 นาที
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การเตรี ยมตัวอย่างนํ ้าสลัดสูตรลดไขมันมีวิธีการเช่นเดียวกับตัวอย่างสูตรควบคุม ยกเว้ นการเติมอินนูลิน
เพิ่มเข้ าไปในส่วนผสมของแห้ ง โดยใช้ อินนูลินมาทดแทนไขมันในสูตรที่ความเข้ มข้ นร้ อยละ 10, 12.5 , 15 , 17.5
และ 20 ตามลําดับ จากนันเก็
้ บรักษาในภาชนะพลาสติกปิ ดสนิท ที่อณ
ุ หภูมิ 4 องศาเซลเซียส
Table 1 Percentage recipes of salad dressing samples
Ingredient
Vinegar
Sugar
Salt
Egg yolk
Soybean Oil
Water
Inulin

1

1

Control
14
18
2
12
54
-

12.5%
14
18
2
12
27
14.5
12.5

10%
14
18
2
12
27
17
10

Inulin
15%
14
18
2
12
27
12
15

17.5%
14
18
2
12
27
9.5
17.5

20%
14
18
2
12
27
7
20

Full-fat salad dressing

การตรวจสอบคุณสมบัตดิ ้ านกายภาพ ประสาทสัมผัส เคมีและจุลินทรี ย์
ตรวจสอบคุณสมบัติด้านกายภาพตามวิธีการของ Bortnowska et al. (2014) ได้ แก่ ค่าความหนืด
(Visco Basic Plus, Switzerland) ค่าสี (ColorFlex, USA) ค่า pH (Seven compact, USA) ค่าวอเตอร์ แอกทิวิตี ้
(Water activity: aw) (Dew Point, Aqua Lab, USA) และค่าเนื ้อสัมผัส (Texture analyze, TA XT plus, UK)
ตรวจสอบคุณภาพด้ านประสาทสัมผัส โดยใช้ 9 Point Hedonic Scale (9=ชอบมากที่สดุ , 1=ไม่ชอบ
มากที่สดุ ) เพื่อให้ คะแนนความชอบในด้ าน ลักษณะปรากฏ สี ความหนืด ความเนียนนุ่ม กลิ่น รสชาติ และ
ความชอบโดยรวม จากผู้ทดสอบชิมที่ไม่ผ่านการฝึ กฝนจํานวน 50 คน จากนันนํ
้ าข้ อมูลที่ได้ มาวิเคราะห์ ความ
แปรปรวน (Analysis of variance: ANOVA) ที่ระดับความเชื่อมัน่ ร้ อยละ 95 และวิเคราะห์ความแตกต่างของ
ค่าเฉลี่ยของตัวแปรในการทดลองโดยใช้ Duncan’s new multiple range test (DMRT) ด้ วยโปรแกรมทางสถิติ
SPSS version 22
การวิเคราะห์องค์ประกอบด้ านเคมี โดยนําผลการทดลองที่ได้ ตวั อย่างนํ ้าสลัดที่ดีที่สดุ และตัวอย่างสูตร
ควบคุมมาวิเคราะห์คา่ เคมี ได้ แก่คา่ พลังงาน โดยวิธี In-house method TE-CH- 169 based on Compendium
of Methods for Food Analysis (2003) และ ค่าความเป็ นกรดโดยวิธี In-house method based on AOAC
(2016) 942.15
การวิเคราะห์ด้านจุลินทรี ย์ ได้ แก่ การตรวจนับแบคทีเรี ยที่มีชีวิตทังหมด
้
โดยวิธี AOAC (2016) 2015.13
และ ยีสต์และรา โดยวิธี AOAC (2016) 997.02
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ผลและวิจารณ์ ผลการทดลอง
การวิเคราะห์ ค่าทางกายภาพ
จากผลการวิเคราะห์คา่ สี ค่าความหนืด ค่าpH ค่าaw และค่าเนื ้อสัมผัสของตัวอย่างนํ ้าสลัดสูตรควบคุม
(ไขมันเต็ม) และสูตรลดไขมันลงที่ระดับความเข้ มข้ นต่างๆ พบว่า ค่าสี (L*, a*, b*) ได้ แก่ ค่าความสว่าง (L*) เมื่อ
เปรี ยบเทียบตัวอย่างนํ ้าสลัดสูตรควบคุม กับตัวอย่างนํ ้าสลัดสูตรลดไขมันที่เติมอินนูลินร้ อยละ 10 พบว่าอินนูลิน
มีผลต่อความสว่าง โดยสูตรที่เติมอินนูลินร้ อยละ 10 จะมีคา่ ความสว่าง (L*) มากกว่า แต่เมื่อเพิ่มปริ มาณอินนูลิน
ในระดับความเข้ มข้ นที่สงู ขึ ้นจนถึงระดับร้ อยละ 20 จะทําให้ คา่ ความสว่างลดลงตามลําดับ ส่วนค่าความเป็ นสี
แดง (a*) และค่าความเป็ นสีเหลือง (b*) มีคา่ เพิ่มขึ ้นตามลําดับความเข้ มข้ นของอินนูลิน ซึง่ ตัวอย่างนํ ้าสลัดสูตร
เติมอินนูลินร้ อยละ 17.5 มีคา่ ใกล้ เคียงกับตัวอย่างนํ ้าสลัดสูตรควบคุมที่สดุ (p > 0.05) (Table 2) ซึง่ แสดงให้ เห็น
ว่าการเพิ่มปริ มาณอินนูลินในนํ ้าสลัด มีผลต่อการลดลงของค่าความสว่าง แต่เพิ่มค่าความเป็ นสีแดงและสีเหลือง
แตกต่างจากการใช้ Guar gum ซึง่ เป็ นสารทดแทนไขมันที่นิยมใช้ ในมายองเนสและนํ ้าสลัด พบว่า มีแนวโน้ มเพิ่ม
ค่าความสว่างและลดค่าความเป็ นสีแดงและสีเหลือง (Golchoobi et al., 2016)
Table 2 Color values (L*, a*, and b*) of full-fat and reduced-fat salad dressings containing 10-20%
inulin as a fat replacer at 50% fat replacement
Samples
Color Value
a*
b*
L*
Control
85.1±0.76c
8.8±0.89bc
31.8±2.73b
Inulin 10%
88.0±0.57a
7.8±1.10c
27.4±1.34c
Inulin 12.5%
87.5±0.59a
8.0±1.09bc
28.7±1.29c
Inulin 15%
86.4±0.49b
8.3±1.03bc
31.8±2.17b
Inulin 17.5%
84.7±0.47c
9.5±1.30ab
34.2±2.01b
Inulin 20%
82.2±0.68d
10.7±0.09a
37.4±3.14a
Different superscripted values in a column indicate significant differences (p < 0.05).

เมื่อเปรี ยบเทียบตัวอย่างนํ ้าสลัดสูตรลดไขมันที่เติมอินนูลินร้ อยละ 10 - 12.5 กับ ตัวอย่างนํ ้าสลัด สูตร
ควบคุม พบว่าค่าความหนืดตํ่ากว่าอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ ( p < 0.05) แต่เมื่อเพิ่มความเข้ มข้ นของอินนูลิน
พบว่าค่าความหนืดของนํ ้าสลัดจะเพิ่มขึ ้นตามปริ มาณอินนูลิน ( Table3) ซึง่ ค่าความหนืดที่ใกล้ เคียงกับตัวอย่าง
สูตรควบคุมที่สดุ คือตัวอย่างสูตรเติมอินนูลินร้ อยละ 15 (p>0.05) สําหรับค่า aw พบว่า ตัวอย่างสูตรควบคุม มีคา่
น้ อยกว่าสูตรลดไขมันที่เติมอินนูลิน ( p <0.05) และการเพิ่มปริ มาณอินนูลินมีผลทําให้ คา่ aw เพิ่มขึ ้นอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ ( p <0.05) (Table3) ทังนี
้ ้เนื่องจากในส่วนผสมต้ องใช้ นํ ้าในการทําละลายอินนูลิน ซึง่ ลดลง
ตามปริ มาณอินนูลินที่เพิ่มขึ ้น ส่วนค่า pH ตัวอย่างสูตรลดไขมันลงทุกสูตรมีคา่ น้ อยกว่าตัวอย่างสูตรควบคุมอย่าง
มีนยั สําคัญทางสถิติ ( p< 0.05) (Table3) ซึง่ ทุกตัวอย่างมีคา่ pH ไม่เกิน 4.1 เป็ นไปตามข้ อกําหนดที่ระบุใน
มาตรฐานอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์มายองเนสและสลัดครี ม (สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรม, 2540)
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Table 3 Viscosity, water activity, and pH of full-fat and reduced-fat salad dressings containing 1020% inulin as a fat replacer at 50% fat replacement
Samples
Viscosity (cPs)
aw
pH
3
(× 10 )
Control
742 ± 90c
0.88 ± 0.00e
3.84 ± 0.05a
Inulin 10%
210 ± 25e
0.93 ± 0.01a
3.74 ± 0.02c
Inulin 12.5%
342 ± 57de
0.92 ± 0.00a
3.75 ± 0.02c
Inulin 15%
554 ± 106cd
0.91 ± 0.00b
3.75 ± 0.03bc
1120 ± 147b
0.90 ± 0.00c
3.76 ± 0.02bc
Inulin 17.5%
Inulin 20%
1440 ± 286a
0.89 ± 0.00d
3.80 ± 0.10ab
Different superscripted values in a column indicate significant differences (p < 0.05).

การวิเคราะห์เนื ้อสัมผัสดัง (Table4) พบว่า เมื่อเติมอินนูลินในตัวอย่างนํ ้าสลัดสูตรลดไขมันในระดับ
ความเข้ มข้ นที่สงู ขึ ้น จะส่งผลให้ ค่าความแน่นเนื ้อ (Firmness) ค่าความคงตัว (Consistency) และค่าพลังงาน
ยึดเกาะของอาหาร (Cohesiveness) เพิ่มมากขึ ้นตามลําดับ ซึง่ ค่าความคงตัวของตัวอย่างสูตรควบคุม มีคา่
ใกล้ เคียงกับตัวอย่างสูตรเติมอินนูลินที่ ร้ อยละ15 และ 17.5 และ ค่าพลังงานยึดเกาะของอาหารตัวอย่างสูตร
ร้ อยละ 15 มีคา่ ใกล้ เคียงที่สดุ กับตัวอย่างสูตรควบคุม (p > 0.05) เนื่องจากอินนูลิน มีความคุณสมบัติในการอุ้ม
นํ ้า ดังนันเมื
้ ่อเติมปริ มาณอินนูลินในระดับความเข้ มข้ นที่สงู ขึ ้น จึงทําให้ อิมลั ชันมีความคงตัวที่ดีมากขึ ้น (สิรินดา
และ คณะ, 2556)
Table 4 Texture analysis of full-fat and reduced-fat salad dressings containing 10-20% inulin as a fat
replacer at 50% fat replacement
Samples
Firmness (g)
Consistency (g sec)
Cohesiveness (g)
d
b
563.2 ± 50
Control
24706.5 ± 1956
-366.0 ± 25c
Inulin 10%
167.2 ± 6f
7570.87 ± 394d
-250.3 ± 7e
Inulin 12.5%
340.9 ± 57e
15363.0 ± 2275c
-318.8 ± 36d
Inulin 15%
674.4 ± 77c
28017.8 ± 2358b
-406.4 ± 59bc
Inulin 17.5%
819.0 ± 130b
27870.0 ± 9064b
-478.0 ± 33a
Inulin 20%
1323.8 ± 97a
52845.7 ± 4607a
-417.3 ± 49b
Different superscripted values in a column indicate significant differences (p < 0.05).

ผลการวิเคราะห์ คุณภาพทางประสาทสัมผัส
ผลจากการทดสอบคุณภาพทางประสาทสัมผัสและการยอมรับจากผู้บริ โภคพบว่าผู้ชิมให้ คะแนน
ความชอบในทุกคุณลักษณะของนํ ้าสลัดลดไขมันสูตรที่เติมอินนูลินร้ อยละ 10 น้ อยที่สดุ และการเพิ่มปริ มาณ
อินนูลินมีแนวโน้ มเพิ่มคะแนนความชอบของผู้ชิม แต่การเติมอินนูลินที่ปริ มาณร้ อยละ 20 มีแนวโน้ มมีคา่ คะแนน
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ความชอบลดลง ( Figure1) โดยตัวอย่างนํ ้าสลัดลดไขมันสูตรที่เติมอินนูลิน ร้ อยละ 17.5 มีคะแนนความชอบ
โดยรวมสูงที่สดุ ที่คะแนน 7.31 ซึง่ อยู่ในระดับชอบปานกลาง และตัวอย่างนํ ้าสลัดสูตรลดไขมันที่เติมอินนูลินร้ อย
ละ 10 มีคะแนนความชอบในทุกด้ านน้ อยที่สดุ ( Figure1) สอดคล้ องกับงานวิจยั ของ Rueangwatcharin and
Wichienchot (2014) ซึง่ ได้ ศกึ ษาการเติมอินนูลินลงในปลาทูน่ากระป๋ องในนํ ้าสลัดครี ม พบว่า ระดับความ
เข้ มข้ นของอินนูลิน มีผลทําให้ คะแนนความชอบด้ าน สี รส ความหวาน และความชอบโดยรวม มีความแตกต่าง
กันอย่างมีนยั สําคัญสถิติ (p > 0.05)
apperance
8
C
7

overall liking

color

I 10%
I 12.5%

6

I 15%
I 17.5%

5

I 20%

taste

thickness

aroma

smoothness

Figure 1 Sensory evaluation of salad dressing samples
ค่ าพลังงาน ค่ ากรด และจุลินทรี ย์ของตัวอย่ างสูตรควบคุมและสูตรลดไขมัน
จากผลการทดสอบทางประสาทสัมผัส ได้ เลือกตัวอย่างนํ ้าสลัดสูตรลดไขมันที่เติมอินนูลินร้ อยละ 17.5
เนื่องจากมีคะแนนจากผลการวิเคราะห์คา่ ทางกายภาพที่ใกล้ เคียงกับสูตรควบคุมที่สดุ และมีคะแนนความชอบ
จากการทดสอบทางประสาทสัมผัสสูงที่สดุ เพื่อวิเคราะห์คา่ พลังงาน ค่ากรด และปริ มาณจุลินทรี ย์ พบว่าตัวอย่าง
นํ ้าสลัดสูตรควบคุมและที่เติมอินนูลินมีคา่ ความเป็ นกรดใกล้ เคียงกัน แต่คา่ พลังงานของตัวอย่างนํ ้าสลัดสูตรลด
ไขมันที่เติมอินนูลินร้ อยละ 17.5 คิดเป็ นร้ อยละ 71 ของตัวอย่างนํ ้าสลัดสูตรควบคุม ปริ มาณจุลินทรี ย์ทงหมดและ
ั้
ยีสต์และรา ของนํ ้าสลัดสูตรควบคุมและที่เติมอินนูลินมีคา่ อยู่ในเกณฑ์ที่มาตรฐานกําหนดที่ระบุให้ มีคา่ ไม่เกิน
1,000 cfu/g และ 10 cfu/g ตามลําดับ (สํานักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม, 2540) (Table 5)
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Table 5 Chemical and microbiological analyses of full-fat and reduced-fat salad dressings containing
17.5% inulin
Characteristics
Control
Inulin 17.5
605.93 Kcal/100g
430.49 Kcal/100g
Calories
Total acidity
0.69 g/100g
0.71 g/100g
Total viable plate count
n.d.
n.d.
Yeast and mold
6.30 cfu/g
4.50 cfu/g
n.d. means not detected

สรุ ป
การเติมอินนูลินในผลิตภัณฑ์นํ ้าสลัด พบว่ามีผลลดค่าความสว่างและเพิ่มค่าความเป็ นสีแดงและสี
เหลือง ส่วนค่าความหนืด ค่า Firmness Consistency และ Cohesiveness มีคา่ เพิ่มขึ ้นตามปริ มาณอินนูลิน
ตัวอย่างนํ ้าสลัดลดไขมันสูตรที่เติมอินนูลินร้ อยละ 17.5 มีคะแนนการทดสอบทางประสาทสัมผัส และการยอมรับ
จากผู้บริ โภคในเกณฑ์ดีที่สดุ เมื่อวิเคราะห์คา่ พลังงาน พบว่า ตัวอย่างนํ ้าสลัดสูตรที่เติมอินนูลินร้ อยละ 17.5
สามารถลดค่าพลังงานลงประมาณร้ อยละ 30 เมื่อเปรี ยบเทียบกับตัวอย่างควบคุม (สูตรไขมันเต็ม) ทังนี
้ ้ค่า pH
ปริ มาณจุลินทรี ย์ทงหมด
ั้
ยีสต์และราเป็ นไปตามที่มาตรฐานอาหารกําหนด แสดงให้ เห็นว่า อินนูลินสามารถ
นํามาใช้ เพื่อเป็ นสารทดแทนไขมันในนํ ้าสลัดได้

กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณ ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สําหรับการอนุเคราะห์ห้องปฏิบตั ิการ
และเครื่ องมือในการดําเนินการวิจยั และคุณวัลลภา โพธาสินธ์ นักวิทยาศาสตร์ ประจําภาควิชาคหกรรมศาสตร์
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แก่ผ้ วู ิจยั
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คุณภาพของผลิตภัณฑ์ แหนมภายหลังการปรับปรุงคุณภาพสีแดงจากนา้ ครั่ง
The Quality of ‘Nham’ Product after Improvement of Red Color with Lac Dye
ทิพย์ มนต์ ใยเกษ1* วิรัตน์ สุมน1 และณัฏยาพร สุมน 1
Tipmon Yaigate1*, Wirat Sumon1 and Natayapon Sumon1

บทคัดย่ อ

การศึกษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์แหนมจากเนื ้อสุกรภายหลังการปรับปรุ งคุณภาพสีแดงของแหนมจากน ้า
ครัง้ โดยมีกลุ่มทดลองดังนี ้ กลุ่มทดลองที่ 1 สูตรควบคุม (ไม่เติมโซเดียมไนไตร์ ทและน ้าครั่ง) กลุ่มทดลองที่ 2 ใส่
โซเดียมไนไตร์ ท 0.2 %ของเนื ้อ กลุ่มทดลองที่ 3 ใส่น ้าครั่ง 1.5 % ของเนื ้อ กลุ่มทดลองที่ 4 ใส่น ้าครั่ง 2.0 % ของ
เนื ้อ ผลการทดลองพบว่า ความเป็ นกรด-ด่าง (pH) ของแหนมโดยเฉลี่ยตังแต่
้ วนั ที่ 1 ถึง 10 ในกลุม่ ที่ 1 2 3 และ 4
มีค่า 5.65 5.79 5.61 5.64 ตามลาดับ ลักษณะสีภายนอกของผลิตภัณฑ์แหนมกลุ่มที่ 4 มีแนวโน้ มสีแดงมากกว่า
กลุ่มควบคุมอย่างมีนยั สาคัญแต่ไม่แตกต่างจากกลุ่ม 2 และ3 (P<0.1) ลักษณะสีภายในของผลิตภัณฑ์ กลุ่มที่ 3
มีสีแดงกว่า กลุ่มที่ 1 และ 2 อย่างมีนัยสาคัญ (P<0.05) การตรวจหา Yeast & Mold (cfu/g) และ Escherichia
coli (cfu/g) ภายหลังการผลิตวันที่ 3 และวันที่ 7 พบในทัง้ 4 กลุม่ ส่วน Clostridium perfringens /0.1g ตรวจพบ
ในแหนมกลุ่มที่ 1, 3 และ 4 หลังการผลิต 7 วัน การประเมินความพึงพอใจของผู้บริ โภค พบว่า กลุ่มที่ 3 มีระดับ
คะแนนของกลิ่นดีที่สดุ (P<0.05) มีระดับคะแนนของความเปรี ย้ วมากที่สดุ (P<0.01) ความพอใจโดยรวม พบว่า
แหนมกลุม่ ทดลองที่ 3 มีคา่ สูงกว่ากลุม่ ทดลองอื่น อย่างมีนยั สาคัญยิ่งทางสถิติ (P<0.01)
คาสาคัญ: แหนม โซเดียมไนไตรท์ (ผงเพรก) น ้าครั่ง

ABSTRACT
The qualities of ‘Nham’ product were investigated after improvement of red color with Lac dye.
There were four groups of the experiment; 1 = Control (without sodium nitrite and Lac dye), 2 = sodium
nitrite 0.2 % of meat, 3 = Lac dye 1.5 % of meat, 4 = Lac dye 2.0 % of meat. The results showed that
pH of Nham form day 1 to 10 of group 1, 2, 3 and 4 were 5.65, 5.79, 5.61, and 5.64, respectively. The
outside red color of product group 4 was red more than control but there was not different form group
2 and 3 (P<0.1). The inner red color of group 3 was red more than control and group 2, significantly
(P<0.05). Yeast & Mold (cfu/g) and Escherichia coli (cfu/g) were found in all groups. Clostridium
perfringens was found in group 1, 3, and 4. The sensory evaluation showed that group 3 had the
highest score in flavor (P<0.05), sourness (P<0.01) and overall satisfaction (P0.01).
Key words: Nham, sodium-nitrite, lac dye
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คานา
ประมาณ 2,000 - 3,000 ปี ที่แล้ วชาวจีนและชาวอินเดียได้ ร้ ูจกั นาครั่งมาใช้ ประโยชน์ ครัง้ แรกที่
มนุษย์ร้ ูจกั ใช้ ประโยชน์จากครั่งนัน้
เข้ าใจว่าสีแดงในตัวครั่งที่มีลกั ษณะคล้ ายโลหิตมนุษย์นนเป็
ั ้ นยา
บ ารุ งโลหิ ตได้ ดี จึง เป็ นสมุน ไพรชนิ ด หนึ่งในสมัยโบราณ ในประเทศไทยได้ มี การเพาะเลี ย้ งครั่ง แล้ ว
นามาใช้ ประโยชน์หลายประการ ครั่ง(Coccus laccae) เป็ นแมลงคล้ ายไร มีชื่อทัว่ ไป คือ ครั่งตุ้น ครั่ง
ดิ บ อยู่ ใ นวงศ์ Lacciferidea อั น ดั บ Wemiplear มี ชื่ อ ทางวิ ท ยาศาสตร์ ว่ า Laccifer Lacca Kerr
(พิสมัย,2535) ผลผลิตที่ได้ เรี ยกว่า ครั่งดิบ(Stick Lac) มี 2 ลักษณะ(อาทร, 2506) คือ ครั่งสด เป็ นครั่ง
ดิบเมื่อกะเทาะดูจะพบน ้าเมือกสีแดงหรื อที่เรี ยกว่า เลือ ดครั่ง (Blood Lac) ซึ่งประกอบด้ วยตัวครั่งและไข่ที่
ยังไม่ฟักตัว และครั่งแห้ ง เป็ นครั่งดิบที่ได้ ผา่ นการตากหรื อเก็บรักษาจนน ้าเมือกสีแดงแห้ งแล้ ว
การ
ใช้ สีแดงจากครั่ง นัน้ เพื่ อเป็ นการลดปริ มาณการใช้ วัตถุเจือปนอาหาร(Food Additive) โดยเฉพาะการใช้
ส่วนผสมโซเดียมไนไตรท์ ทาให้ แหนมมีความปลอดภัยในการรับประทานอาหารมากยิ่งขึ ้น การศึกษา
การใช้ นา้ ครั่งในผลิตภัณ ฑ์ เนื อ้ สัตว์นนั ้ วิรัตน์และคณะ (2550) ได้ ศึกษาการใช้ สีจากนา้ ครั่งปริ มาณ 60
มิลลิลิตรทดแทนส่วนผสมโซเดียมไนไตรท์ (Sodium nitrite mixture) ปริ มาณ 5 กรัมในสูตรกุนเชียง ตลอด
ระยะเวลา 60 วั น พบว่ า ไม่ พ บเชื อ้ จุ ลิ น ทรี ย์ Staphylococcus aureus, Clostridium perfringens,
Salmonella และ Bacillus aureus และYeast and Mold ไม่เกินมาตรฐานกาหนด แต่กุนเชียงที่ ผสมนา้
ครั่ง พบว่า มีค่าจุลินทรี ย์ทงั ้ หมด (Total plate count; cfu/g) เกินกว่ามาตรฐานกาหนดตังแต่
้ วันแรกของ
การผลิต ส่วนการประเมินทางประสาทสัมผัส พบว่า ความพอใจโดยรวมกุนเชียงที่ใช้ ส่วนผสมโซเดียมไน
ไตรท์สงู กว่ากุนเชียงที่ผสมน ้าครั่ง การศึกษาดังกล่าว เป็ นการเริ่ มต้ นใช้ สารสกัดจากครั่งดิบในผลิตภัณฑ์
เนื ้อสุกร เพื่อที่จะใช้ เป็ นแนวทางการประยุกต์ใช้ ในเชิงพาณิชย์ตอ่ ไป
วัตถุประสงค์ การวิจัย
1. ศึกษาทางด้ านกายภาพ เชื ้อจุลินทรี ย์ คุณค่าทางโภชนาการ ของผลิตภัณฑ์แหนมที่ปรับปรุ งคุณภาพสี
แดงจากน ้าครั่ง
2. ศึกษาความพึงพอใจของผู้บริ โภคต่อลักษณะที่ปรากฏ (Appearance) ลักษณะเนือ้ สัมผัส (Body and
Texture) กลิ่นและรสเปรี ย้ ว (Flavor) ความฉ่าน ้า (Juiciness) และความพอใจโดยรวม (Overall Satisfaction)

นา้ ครั่ ง

วิธีวิจัย

บดครั่ งดิบให้ ละเอียด กรองด้ วยตะแกรง 2 มิลลิเมตร จานวน 50 กรัม ต้ มในนา้ ปริ มาณ 600 มิลลิลิตร
อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส นาน 10 นาที ได้ น ้าครั่งที่ปริ มาณ 250 มิลลิลิตร กรองน ้าครั่งด้ วยผ้ าขาวบาง เก็บ ไว้
ในตู้เย็นอุณหภูมิไม่เกิน 10 องศาเซลเซียส
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สูตรทดลองและวิธีการแปรรู ปแหนม
วิรัตน์ และณัฏยาพร (2550) เนือ้ สะโพก ร้ อยละ 59.77 หนังหมู ร้ อยละ 29.89 กระเทียม ร้ อยละ 4.78
ข้ าวเหนียวสุก ร้ อยละ 2.99 เกลือป่ น ร้ อยละ 1.79 นา้ ตาลทราย ร้ อยละ 0.60 และฟอสเฟต ร้ อยละ 0.18 วิธีการ
แปรรู ปแหนม นาเนื อ้ สะโพกแช่ในที่อุณหภูมิไม่เกิน 4 องศาเซลเซียส นาน 4 ชั่วโมง บดด้ วยเครื่ องขนาดรังผึง้ 6
มิลลิเมตร จานวน 1 ครั ง้ กรองนา้ ในเนื อ้ หมูบ ดประมาณ 2 ชั่วโมง หนังหมูหั่น เป็ นชิ น้ บางๆ ผึ่งลมประมาณ 2
ชัว่ โมง ผสมเนื ้อหมูกบั ส่วนผสมใช้ เวลา 5 นาที บรรจุในถุงพลาสติกถุงละ 70 กรัม เก็บไว้ ที่อณ
ุ หภูมิห้องปกติ หมัก
นาน 24 ชัว่ โมง แบ่งออกเป็ น 4 กลุม่ การทดลอง ดังนี ้
กลุม่ ที่ 1 กลุม่ ควบคุม ไม่เติมโซเดียมไนไตรท์ และน ้าครั่ง
กลุม่ ที่ 2 เติมโซเดียมไนไตรท์ 0.2 % ของน ้าหนักเนื ้อแดง
กลุม่ ที่ 3 เติมน ้าครั่ง 1.5 % ของน ้าหนักเนื ้อแดง
กลุม่ ที่ 4 เติมน ้าครั่ง 2.0 % ของน ้าหนักเนื ้อแดง
แผนการทดลอง
วางแผนการทดลองแบบ CRD วิเคราะห์ความแปรปรวน (analysis of variance) เปรี ยบเทียบความ
แตกต่างระหว่างกลุม่ ทดลองโดยใช้ คา่ สถิติ Duncan’s Multiple Range Test
การวิเคราะห์ คุณภาพแหนม
ด้ านเคมี ได้ แก่ ความเป็ นกรด-ด่าง (pH) ของแหนม ระยะเวลา 10 วัน
ด้ านกายภาพ ได้ แก่ ค่าสีภายนอกและภายในของแหนม วันที่ 3 ภายหลังการผลิต โดยวิธี Colorimeter
(Minolta Colorimeter CR 300, Japan)
จุลินทรี ย์ ภายหลังการผลิตวันที่ 3 และวันที่ 7 ได้ แก่ Yeast and Mold, cfu/g Salmonella Escherichia
coli, cfu/g Staphylococcus aureus, MPN/g Clostridium perfringens /0.1g และ Total Plate Count, cfu/g
องค์ ประกอบทางโภชนาการ วิเคราะห์ฉลากโภชนาการ โดยวิธีการ Thai Compendium of methods
for food analysis, 1st ed. 2003: Acc = ISO/IEC 11025 Accredited
ตรวจหาพยาธิ ภายหลังการผลิตวันที่ 3 ได้ แก่ พยาธิทริ คิเนลลา สไปราลิส (Trichinella spiralis) ตัวอ่อน
พยาธิตืดหมู (Cysticercus cellulosae) และพยาธิตวั ตืด (Gnathostoma spinigerum)
การตรวจชิม ภายหลังการผลิต วัน ที่ 3 ประเมิน ลัก ษณะเนื อ้ สัมผัส (Body & Texture) กลิ่น และรส
เปรี ย้ ว (Flavor) ลัก ษณะที่ ป รากฏ (Appearance) ความชุ่ม ฉ่ า (Juiciness) และความพอใจโดยรวม (Overall
satisfaction) คะแนนแบ่งออกเป็ น 5 ระดับ คือ ดีมาก = 5 ดี = 4 เฉยๆ = 3 ค่อนข้ างไม่ดี = 2 และไม่ดี = 1

ผลและวิจารณ์ ผลการทดลอง

1. ผลการวิเคราะห์ ลักษณะทางเคมี
1.1 ความเป็ นกรด-ด่าง (pH) ของแหนม
เก็บแหนมไว้ ที่อุณหภูมิห้อง เพื่อหาความเป็ นกรด-ด่าง (pH) ของแหนม พบว่า ภายหลังการเก็บ แหนม
ระยะ 10 วัน ค่าเฉลี่ย pH ของกลุม่ ควบคุมและกลุม่ น ้าครั่งมีคา่ เฉลี่ยที่ใกล้ เคียงกัน คือ 5.79 – 5.65 (ตารางที่ 1)
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ค่า pH แหนมของทุกกลุ่มทดลอง มีค่าความเป็ นกรด - ด่างไม่ได้ ตามมาตรฐาน มผช.145-2546 ที่ ค่า
ความเป็ นกรด - ด่าง 4.6 ปรมากรณ์ และคณะ (2553) ได้ กล่าวว่า การเติมกล้ าเชื อ้ Lactobacillus lactis ssp.
Lactis P2 และ Sb2 หรื อกล้ าเชื ้อทางการค้ า เช่น Pacovis RCI – 47 เพื่อเพิ่มจานวนแบคทีเรี ยกรดแลคติก ทาให้
แหนมมีรสเปรี ย้ วมากขึ ้นและมีความปลอดภัย
Table 1 The pH of Nham product average from day 1 to 10.
Treatments
Day 1
Control
6.14
0.2% Sodium Nitrite 6.36
1.5% Lac dye
6.10
2% Lac dye
6.12

2
5.90
6.18
5.88
5.72

3
5.65
5.75
5.57
5.60

4
5.50
5.53
5.79
5.68

5
5.50
5.70
5.58
5.64

pH
6
5.57
5.74
5.40
5.54

7
5.59
5.81
5.53
5.54

8
5.57
5.59
5.49
5.64

9
5.49
5.51
5.36
5.52

10
5.66
5.75
5.49
5.44

2. ผลการวิเคราะห์ ลักษณะทางกายภาพ
2.1 ค่าสีภายนอกของแหนม
การวิเคราะห์สี พบว่า ค่าสีในรู ปค่า L* ที่ปรากฏอยู่ภายนอกของเนื ้อผลิตภัณฑ์แหนมมีความแตกต่างกัน
อย่างมีนัยสาคัญยิ่งทางสถิติ (P<0.01) โดยกลุ่มที่ 4 มีค่าสีในรู ปค่า L* ที่ปรากฏอยู่ภายนอกของเนือ้ ผลิตภัณ ฑ์
แหนมมากที่ สุดเท่ ากับ 54.40 ส่วนค่าสีในรู ป ค่า a* ที่ ป รากฏอยู่ ภ ายนอกของเนื อ้ ผลิ ตภัณ ฑ์ แ หนมมีแนวโน้ ม
แตกต่างกัน โดยแหนมกลุ่มที่ 4 มีแนวโน้ มสีแดงมากกว่ากลุ่มควบคุม และค่าสีในรู ปค่า b* ที่ปรากฏอยู่ภายนอก
ของเนื ้อผลิตภัณฑ์ แหนมของกลุ่มที่ 3 และ 4 (4.25 และ 4.33 ตามลาดับ) มีค่าสูงกว่ากลุ่มที่ 1 และ 2 (2.66 และ
2.07 ตามลาดับ) อย่างมีนยั สาคัญยิ่งทางสถิติ (P<0.01) ดังแสดงในตารางที่ 2
Table 2 The surface color of Nham product after red color was improved with Lac dye.
Treatment

Color
Characteristics

Control

L*

48.88±2.45c

49.80±4.02bc

52.84±1.85ab

54.40±2.13a

0.0075

a*

6.73±1.68b

7.42±1.56ab

7.92±1.68ab

8.86 ±0.57a

0.1111

b*

2.66±0.99b

2.07±1.64b

4.25±0.84a

4.33 ±0.53a

0.0027

0.2% Sodium Nitrite 1.5% Lac dye

2% Lac dye

Pr>F

L* = lightness; L* = 0 is dark, L* = 100 is light
a* = redness; a* positive value is red, a* negative value is green
b* = yellowness; b* positive value is yellow, b* negative value is blue

2.2 ค่าสีภายในของแหนม
ค่าสี ในรู ปค่า L* ที่ปรากฏอยู่ภายในของเนื ้อผลิตภัณฑ์แหนมมีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญยิ่งทาง
สถิติ (P<0.01) โดยกลุม่ ที่ 3 มีคา่ สีในรู ปค่า L* ที่ปรากฏอยู่ภายในของเนื ้อผลิตภัณฑ์แหนมมากที่สดุ เท่ากับ 53.39
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ส่วนค่าสีในรู ปค่า a* ที่ปรากฏอยู่ภายในของเนื ้อผลิตภัณฑ์แหนมมีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญยิ่งทางสถิติ
(P<0.01) โดยกลุม่ ที่ 3 มีค่าสีในรู ปค่า a* ที่ปรากฏอยู่ภายในของเนื ้อผลิตภัณฑ์แหนมมากที่สดุ เท่ากับ 10.92 และ
ค่ าสี ใ นรู ป ค่ า b* ที่ ป รากฏอยู่ ภ ายในเนื อ้ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ หนมมี ค วามแตกต่ างกั น อย่ างมี นัย ส าคัญ ยิ่ งทางสถิ ติ
(P<0.01) โดยกลุ่มที่ 3 มีค่าสีในรู ปค่า b* ที่ ปรากฏอยู่ภายในของเนือ้ ผลิตภัณฑ์ แหนมมากที่สุดเท่ากับ 3.86 ดัง
แสดงในตารางที่ 3
Table 3 The inner color of Nham product after red color was improved with Lac dye.
Treatment

Color
Characteristics

Control

0.2% Sodium Nitrite

1.5% Lac dye

2% Lac dye

L*

49.86±0.51c

50.82 ±2.04bc

53.39±1.35a

52.92 ±2.63ab

0.0084

a*

8.41±0.65c

9.23 ±0.96bc

10.92 ±1.16a

10.04 ±1.20ab

0.0025

b*

1.77±0.80c

2.75 ±0.79bc

3.86 ±0.88a

3.59 ±0.83ab

0.0012

Pr>F

L* = lightness; L* = 0 is dark, L* = 100 is light
a* = redness; a* positive value is red, a* negative value is green
b* = yellowness; b* positive value is yellow, b* negative value is blue

3. ผลการวิเคราะห์ จุลินทรี ย์
3.1 ผลการวิเคราะห์จลุ นิ ทรี ย์ ตามข้ อกาหนดของมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชมุ ชน แหนม: มผช.145 – 2546
3.1.1 ผลการวิเคราะห์เชื ้อ Total Plate Count, cfu/g Yeast & Mold, cfu/g และEscherichia coli, cfu/g
ในแหนม ภายหลังการผลิตวันที่ 3 และวันที่ 7 พบว่า มีจานวนเชื ้อเกินกว่าเกณฑ์ มาตรฐาน
3.1.2 ผลการวิเคราะห์เชื ้อ Clostridium perfringens /0.1g ในแหนม ภายหลังการผลิต วันที่ 7 พบว่า มี
ปริ มาณเชื ้อเกินกว่าเกณฑ์มาตรฐาน
3.1.3 ผลการวิเคราะห์ เชือ้ Salmonella spp. และStaphylococcus aureusในแหนม ภายหลังการผลิต
วันที่ 3 และวันที่ 7 พบว่า ทุกกลุม่ การทดลองไม่พบเชื ้อ ซึง่ เป็ นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
4. ผลการวิเคราะห์ คุณค่ าทางโภชนาการ
ผลการวิ เคราะห์ คุ ณ ค่ า ทางโภชนาการของแหนม จากตั ว อย่ า ง 100 กรั ม ตามประกาศกระทรวง
สาธารณสุข (ฉบับ ที่ 182) พ.ศ. 2541 เรื่ อง ฉลากโภชนาการ (สานัก งานคณะกรรมการอาหารและยา, 2541)
พบว่า มีไขมันทังหมด
้
1.75 กรัม ไขมันอิ่มตัว 0.66 กรัม และโคเลสเตอร์ รอล 35.46 มิลลิกรัม สารอาหาร 3 ชนิดนัน้
มีปริ มาณไม่เกินตามข้ อมูลโภชนาการ (ศูนย์บริ การประกันคุณภาพอาหาร, 2553)
5. ผลการตรวจหาพยาธิ
ผลการวิเคราะห์ในตัวอย่าง 100 กรัม ไม่พบพยาธิทริ คิเนลลา สไปราลิส (Trichinella spiralis) ไม่พบตัว
อ่อนพยาธิตืดหมู (Cysticercus cellulosae) และไม่พบพยาธิตวั ตืด (Gnathostoma spinigerum) ทุกกลุม่ ทดลอง

885

สาขาส่งเสริมการเกษตรและคหกรรมศาสตร์

การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 56

6. ผลศึกษาความพึงพอใจของผู้บริโภค
1. ลักษณะที่ปรากฏ (Appearance) สีเนื ้อภายนอกที่ผ้ ูตรวจชิมมองเห็นภายใต้ แสงปกติ พบว่า คะแนนสีของ
ผลิตภัณฑ์แหนมทัง้ 4 กลุม่ ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ
2. ลักษณะเนื อ้ สัมผัส (Body and Texture) พบว่า คะแนนลักษณะของเนื อ้ สัมผัสผลิตภัณ ฑ์ แหนม ทุกกลุ่ม
ทดลองไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ
3. กลิ่นและรสเปรี ย้ ว (Flavor) แบ่งออกเป็ น
3.1 กลิ่น พบว่า คะแนนกลิ่นมีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (P<0.05) โดยกลุ่มทดลองที่ 3
มีระดับคะแนนของกลิ่นดีที่สดุ เท่ากับ 3.71 กลุม่ ทดลองที่ 1 มีระดับคะแนนของกลิ่นต่าที่สดุ เท่ากับ 3.09
3.2 รสเปรี ย้ ว พบว่า คะแนนรสเปรี ย้ วมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ ยิ่ งทางสถิ ติ (P<0.01) กลุ่ม
ทดลองที่ 3 มีคะแนนของความเปรี ย้ วมากที่สุดเท่ากับ 3.06 กลุ่มทดลองที่ 1 มีคะแนนของความเปรี ย้ วต่าที่ สุด
เท่ากับ 2.40
4. ความฉ่าน ้า (Juiciness) พบว่า คะแนนความฉ่ านา้ มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (P<0.05)
โดยกลุ่มทดลองที่ 4 มีระดับคะแนนของความฉ่าน ้าสูงที่สดุ เท่ากับ 2.97 กลุ่มทดลองที่ 1 มีระดับคะแนนของความ
ฉ่าน ้าต่าที่สดุ เท่ากับ 2.38
5. ความพอใจโดยรวม (Overall Satisfaction) พบว่า คะแนนความพอใจโดยรวมของผลิตภัณ ฑ์ แหนมกลุ่ม
ทดลองที่ 3 (ระดับคะแนนเฉลี่ย 3.15) มีค่าสูงกว่ากลุ่มทดลองที่ 1, 2 และ 4 (ระดับคะแนนเฉลี่ย 2.41, 2.59 และ
2.74 ตามลาดับ) อย่างมีนยั สาคัญยิ่งทางสถิติ (P<0.01) (ตารางที่ 4)
Table 4 Sensory analysis of Nham product after red color was improved with Lac dye.
N=60
Sensory
Characteristics

Treatment
Control

0.2% Sodium Nitrite 1.5% Lac dye 2% Lac dye

Pr>F

1. Surface Appearance
1.1 color

2.48±1.04a

2.61±0.96a

2.41±0.93a

2.45±1.03a 0.7189

1.2 Texture

2.79±1.15a

2.88±1.02a

2.95±1.13a

2.36±1.08b 0.0176

2. Body texture

2.85±1.08a

2.92±1.10a

2.95±1.13a

2.60±1.11a 0.2811

3.1 Flavor

3.09±1.20b

3.35±1.18ab

3.71±0.96a

3.30±1.14ab 0.0272

3.2 Sourness

2.40±0.93c

2.55±1.16bc

3.06±1.05a

2.81±1.02ab 0.0032

4. Juiciness

2.38±1.06b

2.70±1.07ab

2.74±0.98ab

2.97±1.02a 0.0213

5. Overall Satisfaction

2.41±0.99b

2.59±1.06b

3.15±1.07a

2.74±1.17b 0.0019

3. Flavor and Sourness
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สรุปและข้ อเสนอแนะ
สรุ ปผลการวิจยั แหนมมีความเป็ นกรด-ด่าง ไม่เกิน 4.6 อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชมุ ชน ผลการ
วิเคราะห์เชื ้อจุลินทรี ย์ ภายหลังการผลิตวันที่ 3 และวันที่ 7 ไม่พบเชื ้อ Salmonella spp. และStaphylococcus
aureus คุณค่าทางโภชนาการของแหนม มีไขมันทังหมด
้
ไขมันอิ่มตัว และโคเลสเตอร์ รอล ไม่เกินตามข้ อมูล
โภชนาการ และไม่พบพยาธิทริ คิเนลลา สไปราลิส (Trichinella spiralis) ไม่พบตัวอ่อนพยาธิตืดหมู (Cysticercus
cellulosae) และไม่พบพยาธิตวั ตืด (Gnathostoma spinigerum) ผู้บริ โภคมีความพึงพอใจแหนม ลักษณะเนื ้อ
สัมผัสภายนอกที่มีลกั ษณะการเกาะตัวแน่น ในกลุม่ ทดลองที่ 1, 2 และ 3 และชอบกลิ่นและรสเปรี ย้ วของแหนม
กลุม่ ทดลองที่ 3 ที่ให้ กลิน่ และรสเปรี ย้ วดีที่สดุ สรุปความพอใจโดยรวม พบว่า แหนมกลุม่ ทดลองที่ 3 ได้ รับความพึง
พอใจจากผู้บริ โภคสูงกว่ากลุม่ อื่นๆ
ข้ อเสนอแนะ ถึงแม้ สามารถใช้ สารสกัดสีแดงจากน ้าครั่งซึง่ เป็ นผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติในการเสริ มสีแดง
ในแหนมเพื่อเพิ่มลักษณะความน่ากินของผลิตภัณฑ์แหนมได้ แต่ยงั พบปริ มาณจุลนิ ทรี ย์ที่ไม่พงึ ประสงค์บางชนิด
ในผลิตภัณฑ์แหนมได้ หากนาไปใช้ จงึ ควรมีวิธีลดปริ มาณเชื ้อจุลินทรี ย์โดยไม่ใช้ โซเดียมไนไตร์ ท เพื่อการผลิต
อาหารที่ปลอดภัยแก่ผ้ บู ริ โภค
ดังนันควรมี
้
การศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณสมบัติของน ้าครั่งก่อนที่จะนามาใช้
ประโยชน์จริ ง
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การศึกษาค่ าสีและความคงทนของสีต่อการซักของผ้ าฝ้ ายที่ย้อมด้ วยสีย้อมธรรมชาติ
จากเปลือกนนทรี
Study on Color Values and Colorfastness of Cotton Fabric Dyed with Natural Dye
from Yellow Poinciana Bark
จุฑารัตน์ รังษีวุฒศิ ักดิ์1 และ ศศิประภา รัตนดิลก ณ ภูเก็ต1*
Jutarat Rangsiwuttisak1 and Sasiprapha Rattanadilok na Phuket1*

บทคัดย่ อ
การศึกษานี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อ ศึกษาค่าสีและความคงทนของสีตอ่ การซักของผ้ าฝ้ายที่ย้อมด้ วยสีย้อม
ธรรมชาติจากนนทรี โดยใช้ นมถัว่ เหลืองและสารส้ มเป็ นสารช่วยย้ อม ผลการศึกษา พบว่า ผ้ าฝ้ายที่ย้อมด้ วย
สีย้อมธรรมชาติจากเปลือกนนทรี มีคา่ เฉลี่ย L* อยู่ระหว่าง 46.84 – 67.90 ค่าเฉลี่ย a* อยู่ระหว่าง 14.73 –
28.25 ค่าเฉลี่ย b* อยู่ระหว่าง 30.79 – 56.09 ค่าเฉลี่ย C* อยู่ระหว่าง 34.14 – 62.09 และค่าเฉลี่ย h* อยู่
ระหว่าง 61.39 – 64.55 ค่า L* มีแนวโน้ มสูงขึ ้นเมื่อแช่ผ้าฝ้ายในสารละลายสารส้ มก่อนการย้ อมสีและไม่ใช้
นมถัว่ เหลือง ค่า a* b* และ C* มีแนวโน้ มสูงขึ ้นเมื่อแช่ผ้าฝ้ายในนมถัว่ เหลืองและแช่สารละลายสารส้ มหลังการ
ย้ อมสี ค่า h* มีแนวโน้ มสูงขึ ้นเมื่อแช่ผ้าฝ้ายในสารละลายสารส้ มก่อนการย้ อมสี ผ้ าฝ้ายที่ย้อมด้ วยสีย้อม
ธรรมชาติจากเปลือกนนทรี มีความคงทนของสีตอ่ การซักด้ านการเปลี่ยนสีอยู่ที่ระดับ 1 ถึง 1 – 2 และด้ านการ
เปื อ้ นสีอยู่ที่ระดับ 4 – 5

ABSTRACT
The objective of this study were to study color values and colorfastness to laundering of
cotton fabric dyed with natural dye from Yellow Poinciana bark by using soymilk and alum as
mordants. The study results found that the cotton fabric dyed with natural dye from Yellow Poinciana
bark had an average L* values between 46.84 – 67.90, a* values between 14.73 – 28.25, b* values
between 30.79 – 56.09, C* values between 34.14 – 62.09, and h* values between 61.39 – 64.55.
The L* value trended to increase when cotton fabric was soaked in an alum solution before dyeing
without using soymilk. The a*, b*, and C* values trended to increase when cotton fabric was soaked
in soymilk and alum solution after dyeing. The h* value trended to increase when cotton fabric was
soaked in an alum solution before dyeing. The cotton fabric dyed with natural dye from Yellow
Poinciana bark had the colorfastness to laundering in terms of color change in the level 1 to 1 – 2 and
in terms of color staining in the level 4 – 5.
Key Words: cotton, natural dye, colorfastness, yellow poinciana
* Corresponding author; e-mail address: agrsspp@ku.ac.th
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คานา
ฝ้ายเป็ นเส้ นใยธรรมชาติจากพืชที่ได้ รับความนิยมมากที่สดุ ในการนามาผลิตเป็ นสิ่งทอและเครื่ องนุ่งห่ม
เนื่องจากฝ้ายมีสมบัติที่โดดเด่นหลายประการ เช่น มีความแข็งแรง ทนทาน สามารถดูดซึมความชื ้นและระบาย
ความร้ อนได้ ดี เส้ นใยสามารถนามาปั่ นเป็ นเส้ นด้ ายได้ แทบทุกระดับของความละเอียด และทอเป็ นผืนผ้ าได้ ทกุ
โครงสร้ าง แต่ฝา้ ยมีสีธรรมชาติเป็ นสีขาวหรื อสีน ้าตาล จึงจาเป็ นต้ องย้ อมสีเพื่อให้ สีตรงตามความต้ องการของ
ผู้บริ โภค ซึง่ การย้ อมสีผ้าฝ้ายส่วนใหญ่ นิยมย้ อมด้ วยสีสงั เคราะห์ที่ให้ เฉดสีตามต้ องการ และมีความคงทน
แต่เนื่องจากการย้ อมสีสงั เคราะห์มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้ อม และอาจส่งผลต่อสภาวะโลกร้ อน ปั จจุบนั ผู้บริ โภค
จึงนิยมใช้ ผ้าฝ้ายย้ อมด้ วยสีธรรมชาติเพิ่มมากขึ ้น สีย้อมธรรมชาติเป็ นสีที่ได้ จากวัตถุดิบในธรรมชาติ เช่น
จากแร่ ธาตุ จากสัตว์ และจากส่วนต่าง ๆ ของพืช เช่น ราก เปลือก ลาต้ น เนื ้อไม้ ใบ ดอก ผล หัว และเมล็ด
เป็ นต้ น ซึง่ สีย้อมธรรมชาติมีกระบวนการย้ อมที่เป็ นมิตรต่อสิง่ แวดล้ อม ไม่เกิดน ้าเสียในขันตอนการผลิ
้
ตและ
การย้ อม และไม่เป็ นอันตรายต่อผู้สวมใส่ อย่างไรก็ตามสีย้อมธรรมชาติมีข้อจากัดด้ านความคงทนของสีตอ่ การ
ซักและแสง จึงนิยมใช้ สารช่วยย้ อมในกระบวนการย้ อมสี เพื่อให้ เส้ นใยติดสีดีขึ ้น สารช่วยย้ อมแบ่งเป็ น 2 ประเภท
หลัก ได้ แก่ 1) สารช่วยย้ อมอินทรี ย์ เช่น แทนนิน โปรตีนจากนมถัว่ เหลือง กรดออกซาลิก และพืชที่มีรสเปรี ย้ ว
เป็ นต้ น และ 2) สารช่วยย้ อมอนินทรี ย์ เช่น สารส้ ม จุนสี เกลือของเหล็กหรื อสนิมเหล็ก น ้าโคลน และน ้าปูนใส
เป็ นต้ น (อินทราภรณ์, ม.ป.ป.) การใช้ สารช่วยย้ อมในการย้ อมสีแบ่งเป็ น 3 วิธี คือ 1) การย้ อมสารช่วยย้ อมก่อน
การย้ อมสี 2) การย้ อมสารช่วยย้ อมระหว่างการย้ อมสี และ 3) การย้ อมสารช่วยย้ อมหลังการย้ อมสี
ต้ นนนทรี เป็ นไม้ ยืนต้ น สูงประมาณ 8 – 15 เมตร เป็ นต้ นไม้ ประจาจังหวัดนนทบุรี และเป็ นต้ นไม้ ประจา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (นิรนาม, 2560) ในช่วงฤดูฝนของทุกปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จะมีการตัดแต่งกิ่ง
และลาต้ นนนทรี เพื่อป้องกันกิ่งหักและต้ นโค่นล้ มเมื่อมีลมพายุ ทาให้ ส่วนที่ถกู ตัดกลายเป็ นวัสดุเหลือทิ ้งใน
ธรรมชาติ
การศึกษาครัง้ นี ้จึงสนใจการเพิ่มมูลค่าเพิ่มให้ กบั เปลือกต้ นนนทรี ที่ถกู ตัดทิ ้ง โดยการนามาสกัดน ้าสีเพื่อ
ย้ อมผ้ าฝ้าย และศึกษาค่าสีและความคงทนของสีของผ้ าฝ้ายที่ย้อมด้ วยสีย้อมธรรมชาติจากเปลือกต้ นนนทรี
โดยใช้ นมถัว่ เหลืองและสารส้ มเป็ นสารช่วยย้ อม เนื่องจากมีความปลอดภัยสูง หาได้ ง่าย ไม่มีสี ไม่มีกลิ่น
และไม่เป็ นพิษต่อสิ่งแวดล้ อม (กรรณิการ์ , 2547)

อุปกรณ์ และวิธีการ
การสกัดนา้ สีจากเปลือกนนทรี
ล้ างทาความสะอาดเปลือกนนทรี ให้ สะอาดหัน่ เปลือกนนทรี ให้ เป็ นชิ ้นเล็ก ๆ แช่เปลือกนนทรี ที่หนั่ ในน ้า
กลัน่ ที่อณ
ุ หภูมิห้องเป็ นเวลา 30 นาที โดยใช้ อตั ราส่วนน ้าต่อเปลือกนนทรี 1:60 แล้ วต้ มที่อณ
ุ ภูมิ 100 องศา
เซลเซียส เป็ นเวลา 1 ชัว่ โมง กรองด้ วยผ้ าขาวบางและเก็บส่วนที่เป็ นน ้าสีไว้ ใช้
การเตรี ยมนมถั่วเหลือง
แช่ถวั่ เหลืองในน ้ากลัน่ ที่อณ
ุ หภูมิห้องเป็ นเวลา 24 ชัว่ โมง โดยใช้ อตั ราส่วนถัว่ เหลือง 25 กรัมต่อน ้า
1 ลิตร ปั่ นถัว่ เหลืองด้ วยเครื่ องปั่ นจนละเอียด กรองด้ วยผ้ าขาวบางและเก็บส่วนที่เป็ นน ้าไว้ ใช้
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การย้ อมผ้ าฝ้ ายโดยใช้ สารส้ มเป็ นสารช่ วยย้ อมก่ อนการย้ อมสี
แช่ผ้าฝ้ายในสารละลายสารส้ มความเข้ มข้ นร้ อยละ 5 ที่อณ
ุ หภูมิห้อง เป็ นเวลา 30 นาที โดยใช้
อัตราส่วนผ้ าฝ้ายต่อสารละลายสารส้ ม 1:30 บีบพอหมาดแล้ วนาไปย้ อมในน ้าสี ที่อณ
ุ หภูมิ 80 องศาเซลเซียส
เป็ นเวลา 60 นาที โดยใช้ อตั ราส่วนผ้ าฝ้ายต่อน ้าสี 1:30 ล้ างผ้ าตัวอย่างด้ วยสารละลาย wetting agent
ความเข้ มข้ นร้ อยละ 0.1 โดยมวลต่อปริ มาตร ที่อณ
ุ หภูมิ 80 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 15 นาที โดยใช้ อตั ราส่วน
ผ้ าฝ้ายต่อสารละลาย wetting agent 1:30 ล้ างผ้ าตัวอย่างด้ วยน ้ากลัน่ โดยใช้ อตั ราส่วนผ้ าฝ้ายต่อน ้ากลัน่ 1:30
จานวน 3 ครัง้ บีบพอหมาดและผึง่ ให้ แห้ งในที่ร่ม
การย้ อมผ้ าฝ้ ายโดยใช้ สารส้ มเป็ นสารช่ วยย้ อมหลังการย้ อมสี
ย้ อมผ้ าฝ้ายในน ้าสี ที่อณ
ุ หภูมิ 80 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 60 นาที โดยใช้ อตั ราส่วนผ้ าฝ้ายต่อน ้าสี
1:30 แช่ผ้าฝ้ายในสารละลายสารส้ มความเข้ มข้ นร้ อยละ 5 ที่อณ
ุ หภูมิห้อง เป็ นเวลา 30 นาที โดยใช้ อตั ราส่วน
ผ้ าฝ้ายต่อสารละลายสารส้ ม 1:30 บีบให้ หมาด ล้ างผ้ าตัวอย่างด้ วยสารละลาย wetting agent ความเข้ มข้ น
ร้ อยละ 0.1 โดยมวลต่อปริ มาตร ที่อณ
ุ หภูมิ 80 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 15 นาที โดยใช้ อตั ราส่วนผ้ าฝ้ายต่อ
สารละลาย wetting agent 1:30 ล้ างผ้ าตัวอย่างด้ วยน ้ากลัน่ โดยใช้ อตั ราส่วนผ้ าฝ้ายต่อน ้ากลัน่ 1:30 จานวน
3 ครัง้ บีบพอหมาดและผึง่ ให้ แห้ งในที่ร่ม
การย้ อมผ้ าฝ้ ายโดยใช้ นมถั่วเหลืองและสารส้ มเป็ นสารช่ วยย้ อมก่ อนการย้ อมสี
แช่ผ้าฝ้ายที่ผ่านการทาความสะอาดแล้ วในนมถัว่ เหลือง ที่อณ
ุ หภูมิห้องเป็ นเวลา 24 ชัว่ โมง โดยใช้
อัตราส่วนผ้ าฝ้ายต่อนมถัว่ เหลือง 1:30 นาเข้ าเครื่ องอัดสารเคมี (padding machine) แช่ผ้าฝ้ายในสารละลาย
สารส้ มความเข้ มข้ นร้ อยละ 5 ที่อณ
ุ หภูมิห้อง เป็ นเวลา 30 นาที โดยใช้ อตั ราส่วนผ้ าฝ้ายต่อสารละลายสารส้ ม
1:30 บีบพอหมาดแล้ วนาไปย้ อมในน ้าสี ที่อณ
ุ หภูมิ 80 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 60 นาที โดยใช้ อตั ราส่วนผ้ าฝ้าย
ต่อน ้าสี 1:30 ล้ างผ้ าตัวอย่างด้ วยสารละลาย wetting agent ความเข้ มข้ นร้ อยละ 0.1 โดยมวลต่อปริ มาตร
ที่อณ
ุ หภูมิ 80 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 15 นาที โดยใช้ อตั ราส่วนผ้ าฝ้ายต่อสารละลาย wetting agent 1:30
ล้ างผ้ าตัวอย่างด้ วยน ้ากลัน่ โดยใช้ อตั ราส่วนผ้ าฝ้ายต่อน ้ากลัน่ 1:30 จานวน 3 ครัง้ บีบพอหมาดและผึง่ ให้ แห้ งใน
ที่ร่ม
การย้ อมผ้ าฝ้ ายโดยใช้ นมถั่วเหลืองและสารส้ มเป็ นสารช่ วยย้ อมหลังการย้ อมสี
แช่ผ้าฝ้ายที่ผ่านการทาความสะอาดแล้ วในนมถัว่ เหลือง ที่อณ
ุ หภูมิห้องเป็ นเวลา 24 ชัว่ โมง โดยใช้
อัตราส่วนผ้ าฝ้ายต่อนมถัว่ เหลือง 1:30 นาเข้ าเครื่ องอัดสารเคมี (padding machine) ย้ อมผ้ าฝ้ายในน ้าสี
ที่อณ
ุ หภูมิ 80 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 60 นาที โดยใช้ อตั ราส่วนผ้ าฝ้ายต่อน ้าสี 1:30 แช่ผ้าฝ้ายในสารละลาย
สารส้ มความเข้ มข้ นร้ อยละ 5 ที่อณ
ุ หภูมิห้อง เป็ นเวลา 30 นาที โดยใช้ อตั ราส่วนผ้ าฝ้ายต่อสารละลายสารส้ ม
1:30 บีบให้ หมาด ล้ างผ้ าตัวอย่างด้ วยสารละลาย wetting agent ความเข้ มข้ นร้ อยละ 0.1 โดยมวลต่อปริ มาตร
ที่อณ
ุ หภูมิ 80 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 15 นาที โดยใช้ อตั ราส่วนผ้ าฝ้ายต่อสารละลาย wetting agent 1:30
ล้ างผ้ าตัวอย่างด้ วยน ้ากลัน่ โดยใช้ อตั ราส่วนผ้ าฝ้ายต่อน ้ากลัน่ 1:30 จานวน 3 ครัง้ บีบพอหมาดและผึง่ ให้ แห้ งใน
ที่ร่ม
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การวิเคราะห์ ค่าสีและค่ าความแตกต่ างของสีโดยรวม (dE*)
วัดค่าสี ได้ แก่ ค่าความสว่าง (L*) ค่าความเป็ นสีแดง – เขียว (a*) ค่าความเป็ นสีเหลือง – น ้าเงิน (b*)
ค่าความสดใส (C*) และตาแหน่งของสี (h*) และค่าความแตกต่างของสีโดยรวม (dE*) ด้ วยเครื่ องวัดค่าสีและ
ค่าความแตกต่างของค่าสีโดยรวม (dE*) (spectrophotometer) รุ่ น datacolor 550 ยี่ห้อ Datacolor
การทดสอบความคงทนของสีต่อการซัก
ทดสอบความคงทนของสีตอ่ การซักตามมาตรฐาน AATCC test method 61-2003 Color fastness to
Laundering, Home and Commercial: Accelerated Test No.1 และวิเคราะห์ความคงทนของสีตอ่ การซักด้ วย
ค่าเฉลี่ยความแตกต่างของสีโดยรวม (dE*)

ผลและวิจารณ์
การศึกษาค่ าสีของผ้ าฝ้ ายที่ย้อมด้ วยสีย้อมธรรมชาติจากเปลือกนนทรี
Table 1 Average color values of silk dyed with natural dye from Yellow Poinciana bark
Sample
Average color values ± SD
L*
a*
b*
C*
Cotton fabric+ alum before dyeing
67.90 ±
14.73 ±
30.79 ±
34.14 ±
4.33
2.64
3.58
4.37
Cotton fabric + alum after dyeing
56.29 ±
24.34 ±
44.82 ±
51.26 ±
2.83
2.56
8.00
8.66
Cotton fabric + soybean + alum
56.76 ±
20.64 ±
41.25 ±
45.95 ±
before dyeing
3.56
2.12
4.76
5.34
Cotton fabric+ soybean + alum
46.84 ±
28.25 ±
56.09 ±
62.90 ±
after dyeing
2.27
3.03
16.18
15.83

h*
64.55 ±
1.33
61.43 ±
1.93
63.29 ±
0.58
62.63 ±
3.94

จากการวิเคราะห์คา่ เฉลี่ยค่าสีของผ้ าฝ้ายที่ย้อมด้ วยสีย้อมธรรมชาติจากเปลือกนนทรี โดยไม่ใช้
สารช่วยย้ อม พบว่า มีคา่ เฉลี่ย L*(ค่าความสว่าง) 57.39 ค่าเฉลี่ย a*(ค่าความเป็ นสีเขียว – แดง) 23.92
ซึง่ แสดงค่าความเป็ นสีแดง ค่าเฉลี่ย b*(ค่าความเป็ นสีเหลือง – น ้าเงิน) 43.84 ซึง่ แสดงค่าความเป็ นสีเหลือง
ค่าเฉลี่ย C*(ค่าความสดใส) 49.94 และค่าเฉลี่ย h* (ตาแหน่งของสี) 61.39 ซึง่ อยู่ในช่วงความเป็ นสีแดง
จาก Table 1 ซึง่ แสดงค่าเฉลี่ยค่าสีของผ้ าฝ้ายที่ย้อมด้ วยสีย้อมธรรมชาติจากเปลือกนนทรี โดยใช้
สารช่วยย้ อม พบว่า ผ้ าฝ้ายที่ไม่แช่นมถัว่ เหลืองและแช่สารละลายสารส้ มก่อนการย้ อมสีมีคา่ เฉลี่ย L* สูงสุด
(67.90) และผ้ าฝ้ายที่แช่นมถัว่ เหลืองและแช่สารละลายสารส้ มหลังการย้ อมสีมีคา่ เฉลี่ย L* ต่าสุด (46.84 )
ผ้ าฝ้ายที่แช่สารละลายสารส้ มก่อนการย้ อมสีมีคา่ เฉลี่ย L* สูงกว่า ผ้ าฝ้ายที่แช่สารละลายสารส้ มหลังการย้ อมสี
และผ้ าฝ้ายที่ไม่แช่นมถัว่ เหลืองมีคา่ เฉลี่ย L* สูงกว่าผ้ าฝ้ายที่แช่นมถัว่ เหลืองเมื่อย้ อมสีที่สภาวะเดียวกัน
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จึงอาจกล่าวได้ วา่ การแช่สารละลายสารส้ มก่อนการย้ อมสี และการไม่แช่นมถัว่ เหลือง ทาให้ คา่ เฉลี่ย L* ของผ้ า
ฝ้ายมีแนวโน้ มเพิ่มขึ ้น
ค่าเฉลี่ย a* เป็ นบวก แสดงค่าความเป็ นสีแดง ผ้ าฝ้ายที่แช่นมถัว่ เหลืองและแช่สารละลายสารส้ มหลัง
การย้ อมสีมีคา่ เฉลี่ย a* สูงสุด (28.25) ผ้ าฝ้ายที่ไม่แช่นมถัว่ เหลืองและแช่สารละลายสารส้ มก่อนการย้ อมสีมี
ค่าเฉลี่ย a* ต่าสุด (14.73) ผ้ าฝ้ายที่แช่สารละลายสารส้ มหลังการย้ อมสีมีคา่ เฉลี่ย a* สูงกว่า ผ้ าฝ้ายที่แช่
สารละลายสารส้ มก่อนการย้ อมสี ผ้ าฝ้ายที่แช่นมถัว่ เหลืองมีคา่ เฉลี่ย a* สูงกว่าผ้ าฝ้ายที่ไม่แช่นมถัว่ เหลืองเมื่อ
ย้ อมสีที่สภาวะเดียวกัน จึงอาจกล่าวได้ วา่ การแช่สารละลายสารส้ มหลังการย้ อมสี และการแช่นมถัว่ เหลือง
ทาให้ คา่ เฉลี่ย a* ของผ้ าฝ้ายมีแนวโน้ มเพิ่มขึ ้น
ค่าเฉลี่ย b* เป็ นบวก แสดงค่าความเป็ นสีเหลือง ผ้ าฝ้ายที่แช่นมถัว่ เหลืองและแช่สารละลายสารส้ มหลัง
การย้ อมสีมีคา่ สูงสุด (56.09) ผ้ าฝ้ายที่ไม่แช่นมถัว่ เหลืองและแช่สารละลายสารส้ มก่อนการมีคา่ เฉลี่ย b* ต่าสุด
(30.79) ผ้ าฝ้ายที่แช่สารละลายสารส้ มหลังการย้ อมสีมีคา่ เฉลี่ย b* สูงกว่า ผ้ าฝ้ายที่แช่สารละลายสารส้ มก่อน
การย้ อมสี ผ้ าฝ้ายที่แช่นมถัว่ เหลืองมีคา่ เฉลี่ย b* สูงกว่าผ้ าฝ้ายที่ไม่แช่นมถัว่ เหลืองเมื่อย้ อมสีที่สภาวะเดียวกัน
จึงอาจกล่าวได้ วา่ การแช่สารละลายสารส้ มหลังการย้ อมสี และการแช่นมถัว่ เหลือง ทาให้ คา่ เฉลี่ย b* ของผ้ าฝ้าย
มีแนวโน้ มเพิ่มขึ ้น
ค่าเฉลี่ย C* เป็ นบวก แสดงค่าความสดใสมากกว่ามาตรฐาน ค่าเฉลี่ย C* ของผ้ าฝ้ายที่แช่นมถัว่ เหลือง
และแช่สารละลายสารส้ มหลังการย้ อมสีมีคา่ เฉลี่ย C* สูงสุด (62.90) และผ้ าฝ้ายที่ไม่แช่นมถัว่ เหลืองและ
แช่สารละลายสารส้ มก่อนการย้ อมสีมีคา่ เฉลี่ย C* ต่าสุด (34.14) ผ้ าฝ้ายที่แช่สารละลายสารส้ มหลังการย้ อมสีมี
ค่าเฉลี่ย C* สูงกว่า ผ้ าฝ้ายที่แช่สารละลายสารส้ มก่อนการย้ อมสี ผ้ าฝ้ายที่แช่นมถัว่ เหลืองมีคา่ เฉลี่ย C* สูงกว่า
ผ้ าฝ้ายที่ไม่แช่นมถัว่ เหลืองเมื่อย้ อมสีที่สภาวะเดียวกัน จึงอาจกล่าวได้ วา่ การแช่สารละลายสารส้ มหลังการ
ย้ อมสี และการแช่นมถัว่ เหลือง ทาให้ คา่ เฉลี่ย C* ของผ้ าฝ้ายมีแนวโน้ มเพิ่มขึ ้น
ค่าเฉลี่ย h* อยู่ระหว่าง 61.43 – 64.55 องศา แสดงว่าสีของผ้ าฝ้ายอยู่ในช่วงความเป็ นสีแดง ผ้ าฝ้ายที่
ไม่แช่นมถัว่ เหลืองและแช่สารละลายสารส้ มก่อนการย้ อมสีมีคา่ เฉลี่ย h* สูงสุด (64.55) และผ้ าฝ้ายที่ไม่แช่
นมถัว่ เหลืองและแช่สารละลายสารส้ มหลังการย้ อมสี มีคา่ เฉลี่ย h* ต่าสุด (61.43) ผ้ าฝ้ายที่แช่สารละลายสารส้ ม
ก่อนการย้ อมสีมีคา่ เฉลี่ย h* สูงกว่า ผ้ าฝ้ายที่แช่สารละลายสารส้ มหลังการย้ อมสี จึงอาจกล่าวได้ วา่ การแช่
สารละลายสารส้ มก่อนการย้ อมสี ทาให้ คา่ เฉลี่ย h* ของผ้ าฝ้ายมีแนวโน้ มเพิ่มขึ ้น
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การศึกษาความคงทนของสีต่อการซักของผ้ าฝ้ ายที่ย้อมด้ วยสีย้อมธรรมชาติจากเปลือกนนทรี
Table 2 Average total color difference (dE*) and colorfastness to laundering of silk dyed with natural
dye from Yellow Poinciana bark
Sample
Color change
Color staining
dE*
Colorfastness เ
dE*
Colorfastness
level
Cotton fabric+ alum before
16.19
1
1.70
4–5
dyeing
Cotton fabric + alum after
10.96
1–2
1.40
4–5
dyeing
Cotton fabric + soybean +
20.13
1
1.68
4–5
alum before dyeing
Cotton fabric+ soybean +
17.81
1
1.38
4–5
alum after dyeing
จาก Table 2 ซึง่ แสดงค่าเฉลี่ยความแตกต่างของสีโดยรวม (dE*) ของผ้ าฝ้ายที่ย้อมด้ วยเปลือกนนทรี
พบว่า ผ้ าฝ้ายที่ไม่แช่นมถัว่ เหลืองและแช่สารละลายสารส้ มหลังการย้ อมสีมีความคงทนของสีอยู่ในระดับ 1 – 2
(แย่) ซึง่ เหมือนกับผ้ าฝ้ายที่ไม่แช่นมถัว่ เหลืองและไม่แช่สารละลายสารส้ ม ส่วนผ้ าฝ้ายที่ไม่แช่นมถัว่ เหลืองและ
แช่สารละลายสารส้ มก่อนการย้ อมสี และผ้ าฝ้ายที่แช่นมถัว่ เหลืองและแช่สารละลายสารส้ มก่อนและหลังการ
ย้ อมสี มีความคงทนของสีอยู่ที่ระดับ 1 (แย่มาก) และเมื่อพิจารณาความคงทนของสีตอ่ การซักด้ านการเปื อ้ นสี
ของผ้ าฝ้าย พบว่า ผ้ าฝ้ายที่ไม่แช่นมถัว่ เหลืองและแช่สารละลายสารส้ มก่อนและหลังการย้ อมสี และผ้ าฝ้ายที่แช่
นมถัว่ เหลืองก่อนการย้ อมและแช่สารละลายสารส้ มก่อนและหลังการย้ อมสี มีความคงทนของสีตอ่ การซักด้ าน
การเปื อ้ นสีอยู่ที่ระดับ 4-5 (ดีเลิศ) ซึง่ เหมือนกับผ้ าฝ้ายที่ไม่แช่นมถัว่ เหลืองและไม่แช่สารละลายสารส้ ม
จึงอาจกล่าวได้ วา่ นมถัว่ เหลืองและสารส้ มไม่มีผลต่อความคงทนของสีตอ่ การซักด้ านการเปื อ้ นสี

สรุป
ผ้ าฝ้ายที่ย้อมด้ วยสีย้อมธรรมชาติจากเปลือกนนทรี มีคา่ เฉลี่ย L* อยู่ระหว่าง 46.84 – 67.90 ค่าเฉลี่ย
a* อยู่ระหว่าง 14.73 – 28.25 ซึง่ แสดงค่าความเป็ นสีแดง ค่าเฉลี่ย b* อยู่ระหว่าง 30.79 – 56.09 ซึง่ แสดงค่า
ความเป็ นสีเหลือง ค่าเฉลี่ย C* อยู่ระหว่าง 34.14 – 62.09 และค่าเฉลี่ย h* อยู่ระหว่าง 61.39 – 64.55 ซึง่ อยู่
ในช่วงความเป็ นสีแดง ผ้ าฝ้ายที่แช่นมถัว่ เหลืองและแช่สารละลายสารส้ มหลังการย้ อมสี มีคา่ เฉลี่ย a* b* และ C*
สูงสุด ผ้ าฝ้ายที่ไม่แช่นมถัว่ เหลืองและแช่สารละลายสารส้ มก่อนการย้ อมสีมีคา่ เฉลี่ย L* และ h* สูงสุด ค่าเฉลี่ย
L* ของผ้ าฝ้ายมีแนวโน้ มสูงขึ ้นเมื่อแช่ผ้าฝ้ายในสารละลายสารส้ มก่อนการย้ อมสีและไม่ใช้ นมถัว่ เหลือง ค่าเฉลี่ย
a* b* และ C* ของผ้ าฝ้ายมีแนวโน้ มสูงขึ ้นเมื่อแช่ผ้าฝ้ายในนมถัว่ เหลืองและแช่สารละลายสารส้ มหลังการย้ อมสี
ค่าเฉลี่ย h* ของผ้ าฝ้ายมีแนวโน้ มสูงขึ ้นเมื่อแช่ผ้าฝ้ายในสารละลายสารส้ มก่อนการย้ อมสี ผ้ าฝ้ายที่ไม่แช่
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นมถัว่ เหลืองและแช่สารละลายสารส้ มหลังการย้ อมสีมีความคงทนของสีตอ่ การซักด้ านการเปลี่ยนสีสงู สุด อยู่ที่
ระดับ 1 - 2 (แย่) เมื่อเปรี ยบเทียบกับผ้ าฝ้ายที่ย้อมสีที่สภาวะอื่น ผ้ าฝ้ายที่ไม่แช่นมถัว่ เหลืองและแช่สารละลาย
สารส้ มก่อนและหลังการย้ อมสี และผ้ าฝ้ายที่แช่นมถัว่ เหลืองและแช่สารละลายสารส้ มก่อนและหลังการย้ อมสี
มีความคงทนของสีตอ่ การซักด้ านการเปื อ้ นสีอยู่ที่ระดับ 4 – 5 (ดีเลิศ)
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การศึกษาค่ าสีและความคงทนของสีของไหมที่ย้อมด้ วยสีย้อมธรรมชาติ
จากเปลือกต้ นนนทรี
Study on Color Values and Colorfastness of Silk Dyed with Natural Dye from
Yellow Poinciana Bark
ปภาพินท์ พานโฮม1 และ ศศิประภา รัตนดิลก ณ ภูเก็ต1*
Papapin Phanhome1 and Sasiprapha Rattanadilok na Phuket1*

บทคัดย่ อ
การศึกษาครัง้ นี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อ ศึกษาผลของวิธีการย้ อมสารช่วยติดสีตอ่ ค่าสีและความคงทนของสี
ต่อการซักของไหมที่ย้อมด้ วยสีย้อมธรรมชาติจากเปลือกต้ นนนทรี โดยใช้ สารส้ มเป็ นสารช่วยติดสี ผลการศึกษา
พบว่า ไหมที่ย้อมด้ วยสีย้อมธรรมชาติจากเปลือกต้ นนนทรี มีคา่ เฉลี่ย L* อยู่ระหว่าง 49.22 – 54.77 ค่าเฉลี่ย a*
อยู่ระหว่าง 18.14 – 24.76 ค่าเฉลี่ย b* อยู่ระหว่าง 53.67 – 68.71 ค่าเฉลี่ย C* อยู่ระหว่าง 56.66 – 73.05 และ
ค่าเฉลี่ย h* อยู่ระหว่าง 69.04 – 71.40 การย้ อมสารช่วยติดสีก่อนการย้ อมสีให้ คา่ L* สูงสุด การย้ อมสารช่วยติดสี
ระหว่างการย้ อมสีให้ คา่ h* สูงสุด การย้ อมสารช่วยติดสีหลังการย้ อมสีให้ คา่ a* b* และ C* สูงสุด วิธีการย้ อมสาร
ช่วยติดสีมีผลต่อค่า a* ของไหมอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ไหมที่ย้อมด้ วยสีย้อมธรรมชาติจากเปลือก
ต้ นนนทรี มีความคงทนของสีตอ่ การซักด้ านการเปลี่ยนสีอยู่ที่ระดับ 1 และมีความคงทนของสีด้านการเปื อ้ นสี
สูงสุดอยู่ที่ระดับ 3 – 4

ABSTRACT
The objective of this study were to study an effect of mordanting method on color values and
colorfastness to laundering of silk dyed with natural dye from Yellow Poinciana bark by using an alum
as mordant. The study results found that the silk dyed with natural dye from Yellow Poinciana bark
had an average L* values between 49.22 – 54.77, a* values between 18.14 – 24.76, b* values
between 53.67 – 68.71, C* values between 56.66 – 73.05, and h* values between 70.03 – 71.40.
Pre-mordanting shown the highest L* value, simultaneous mordanting shown the highest h* value,
and post-mordanting shown the highest a*, b*, and C* values. Mordanting method significantly
affects on the a* value at .05 level. The silk dyed with natural dye from Yellow Poinciana bark had the
colorfastness to laundering in terms of color change in the level 1 and had the highest colorfastness
in terms of color staining in the level 3 – 4.
Key Words: silk, natural dye, colorfastness, yellow poinciana
* Corresponding author; e-mail address: agrsspp@ku.ac.th
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คานา
ไหมเป็ นเส้ นใยธรรมชาติจากสัตว์ที่ได้ รับความนิยมในการนามาผลิตเป็ นสิ่งทอและเครื่ องนุ่งห่ม
เนื่องจากมีความสวยงาม มันวาว แข็งแรง ระบายอากาศได้ ดี และย้ อมติดสีง่าย อย่างไรก็ตามผู้ผลิตส่วนใหญ่
นิยมนาไหมมาย้ อมสีหรื อพิมพ์สี เพื่อให้ มีสีสนั ที่หลากหลายตรงตามความต้ องการของผู้บริ โภค สีย้อมที่นิยม
นามาย้ อมสีไหมส่วนใหญ่เป็ นสีสงั เคราะห์ เนื่องจากให้ สีสดใสสวยงาม สีติดทนนาน และมีขนตอนการย้
ั้
อมสีที่ไม่
ยุ่งยาก ซึง่ ในกระบวนการย้ อมสีไหมด้ วยสีย้อมสังเคราะห์จะมีน ้าย้ อมสีเป็ นของเหลือทิ ้งซึง่ ก่อให้ เกิดมลพิษต่อ
สิ่งแวดล้ อม และเกิดการตกค้ างของสารเคมีและโลหะหนัก ปั จจุบนั ผู้ผลิตและผู้บริ โภคจึงให้ ความสาคัญกับการ
ผลิตและบริ โภคผลิตภัณฑ์จากไหมที่ย้อมด้ วยสีย้อมธรรมชาติมากขึ ้น สีย้อมธรรมชาติเป็ นสีที่ได้ จากวัตถุดิบใน
ธรรมชาติ เช่น จากแร่ธาตุ จากสัตว์ และจากส่วนต่าง ๆ ของพืช เช่น ราก เปลือก ลาต้ น เนื ้อไม้ ใบ ดอก ผล หัว
และเมล็ด เป็ นต้ น ซึง่ สีย้อมธรรมชาติมีกระบวนการย้ อมที่เป็ นมิตรต่อสิ่งแวดล้ อม ไม่เกิดน ้าเสียในขันตอนการ
้
ผลิตและการย้ อม และไม่เป็ นอันตรายต่อผู้สวมใส่ อย่างไรก็ตามสีย้อมธรรมชาติมีข้อจากัดด้ านความคงทนของสี
ต่อการซักและแสง จึงนิยมใช้ สารช่วยติดสีในกระบวนการย้ อม เพื่อให้ เส้ นใยติดสีดีขึ ้น สารช่วยติดสีแบ่งเป็ น
2 ประเภทหลัก ได้ แก่ 1) สารช่วยติดสีอินทรี ย์ เช่น แทนนิน น ้านมถัว่ เหลือง กรดออกซาลิก และพืชที่มีรสเปรี ย้ ว
เป็ นต้ น และ 2) สารช่วยติดสีอนินทรี ย์ เช่น สารส้ ม จุนสี เกลือของเหล็กหรื อสนิมเหล็ก น ้าโคลน และน ้าปูนใส
เป็ นต้ น (อินทราภรณ์, ม.ป.ป.) การใช้ สารช่วยติดสีในการย้ อมแบ่งเป็ น 3 วิธี คือ 1) การย้ อมสารช่วยติดสีก่อน
การย้ อมสี 2) การย้ อมสารช่วยติดสีระหว่างการย้ อมสี และ 3) การย้ อมสารช่วยติดสีหลังการย้ อมสี
ต้ นนนทรี เป็ นไม้ ยืนต้ น สูงประมาณ 8 – 15 เมตร เป็ นต้ นไม้ ประจาจังหวัดนนทบุรี และ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (นิรนาม, 2560) ในช่วงฤดูฝนของทุกปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จะมีการตัดแต่งกิ่ง
และลาต้ นนนทรี เพื่อป้องกันกิ่งหักและต้ นโค่นล้ มเมื่อมีลมพายุ ทาให้ สว่ นที่ถกู ตัดกลายเป็ นวัสดุเหลือทิ ้งใน
ธรรมชาติ
การศึกษาครัง้ นี ้จึงสนใจการเพิ่มมูลค่าเพิ่มให้ กบั เปลือกต้ นนนทรี ที่ถกู ตัดทิ ้ง โดยการนามาสกัดน ้าสีเพื่อ
ย้ อมไหม และศึกษาผลของวิธีการย้ อมสารช่วยติดสีตอ่ ค่าสีและความคงทนของสีของไหมที่ย้อมด้ วยสีย้อม
ธรรมชาติจากเปลือกต้ นนนทรี โดยใช้ สารส้ มเป็ นสารช่วยติดสี เนื่องจากมีความปลอดภัยสูง หาได้ ง่าย ไม่มีสี
ไม่มีกลิ่น และไม่เป็ นพิษต่อสิ่งแวดล้ อม (กรรณิการ์ , 2547)

อุปกรณ์ และวิธีการ
การสกัดนา้ สี
นาเปลือกต้ นนนทรี แช่ในน ้าสะอาดเป็ นเวลา 45 นาที แล้ วจึงนามาต้ มที่อณ
ุ หภูมิ 80 องศาเซลเซียส
เป็ นเวลา 1 ชัว่ โมง โดยใช้ อตั ราส่วนเปลือกต้ นนนทรี ตอ่ น ้า 1:6 และปิ ดฝาขณะต้ ม กรองน ้าสีด้วยผ้ าขาวบาง
การย้ อมสารช่ วยติดสีก่อนการย้ อมสี
แช่ไหมที่ผ่านการลอกกาวไหมแล้ วในสารละลายสารส้ มความเข้ มข้ นร้ อยละ 7 ที่อณ
ุ หภูมิห้อง เป็ นเวลา
30 นาที โดยใช้ อตั ราส่วนน ้าหนักไหมต่อปริ มาตรสารละลายสารส้ ม 1:30 บีบให้ หมาดแล้ วนาไปย้ อมในน ้าสีที่
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อุณหภูมิ 90 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 1 ชัว่ โมง โดยใช้ อตั ราส่วนน ้าหนักไหมต่อปริ มาตรน ้าสี 1:30 ล้ างสีสว่ นเกิน
ออกด้ วยน ้าสะอาด และผึง่ ไหมให้ แห้ ง
การย้ อมสารช่ วยติดสีระหว่ างการย้ อมสี
ละลายสารส้ มในน ้าสีที่สกัดแล้ วที่ความเข้ มข้ นร้ อยละ 7 โดยใช้ อตั ราส่วนน ้าหนักไหมต่อปริ มาตรน ้าสี
1:30 ย้ อมไหมที่ผ่านการลอกกาวไหมแล้ วในน ้าสีผสมสารส้ ม ที่อณ
ุ หภูมิ 90 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 1 ชัว่ โมง
โดยใช้ อตั ราส่วนน ้าหนักไหมต่อปริ มาตรน ้าสี 1:30 ล้ างสีสว่ นเกินออกด้ วยน ้าสะอาด และผึง่ ไหมให้ แห้ ง
การย้ อมสารช่ วยติดสีหลังการย้ อมสี
ย้ อมไหมที่ผ่านการลอกกาวไหมแล้ วในน ้าสี ที่อณ
ุ หภูมิ 90 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 1 ชัว่ โมง โดยใช้
อัตราส่วนน ้าหนักไหมต่อปริ มาตรน ้าสี 1:30 แช่ไหมที่ผ่านการย้ อมแล้ วลงในสารละลายสารส้ มความเข้ มข้ นร้ อย
ละ 7 ที่อณ
ุ หภูมิห้อง เป็ นเวลา 30 นาที โดยใช้ อตั ราส่วนน ้าหนักไหมต่อปริ มาตรสารละลายสารส้ ม 1:30 ล้ างสี
ส่วนเกินออกด้ วยน ้าสะอาด และผึง่ ไหมให้ แห้ ง
การวิเคราะห์ ค่าสีและค่ าความแตกต่ างของสีโดยรวม (dE*)
วัดค่าสี ได้ แก่ ค่าความสว่าง (L*) ค่าความเป็ นสีแดง – เขียว (a*) ค่าความเป็ นสีเหลือง – น ้าเงิน (b*)
ค่าความสดใส (C*) และตาแหน่งของสี (h*) และค่าความแตกต่างของสีโดยรวม (dE*) ด้ วยเครื่ องวัดค่าสีและ
ค่าความแตกต่างของค่าสีโดยรวม (dE*) (spectrophotometer) รุ่ น datacolor 550 ยี่ห้อ Datacolor
การทดสอบความคงทนของสีต่อการซัก
ทดสอบความคงทนของสีตอ่ การซักตามมาตรฐาน AATCC test method 61-2003 Color fastness to
Laundering, Home and Commercial: Accelerated Test No.1 และวิเคราะห์ความคงทนของสีตอ่ การซักด้ วย
ค่าเฉลี่ยความแตกต่างของสีโดยรวม (dE*)
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ผลและวิจารณ์ ผลการทดลอง
ผลของวิธีการย้ อมสารช่ วยติดสีต่อค่ าสีของไหมที่ย้อมด้ วยสีย้อมธรรมชาติจากเปลือกต้ นนนทรี
Table 1 Average color values of silk dyed with natural dye from Yellow Poinciana bark
Sample
Average color values ± SD
Silk dyed with mordant before dyeing with
natural dye
Silk dyed with mordant during dyeing with
natural dye
Silk dyed with mordant after dyeing with
natural dye

L*
54.77 ±
4.28
54.75 ±
2.94
49.22 ±
6.35

a*
20.11 ±
5.38
18.14 ±
3.22
24.76 ±
4.39

b*
55.21 ±
13.25
53.67 ±
6.98
68.71 ±
14.75

C*
58.77 ±
14.23
56.66 ±
7.62
73.05 ±
15.23

h*
70.08 ±
1.35
71.40 ±
1.07
70.03 ±
1.67

จากการวิเคราะห์คา่ เฉลี่ยค่าสีของไหมที่ย้อมด้ วยสีย้อมธรรมชาติจากเปลือกต้ นนนทรี โดยไม่ใช้
สารช่วยติด พบว่า มีคา่ เฉลี่ย L* 51.86 ค่าเฉลี่ย a* 22.63 ซึง่ แสดงค่าความเป็ นสีแดง 22.63 ค่าเฉลี่ย b* 59.38
ซึง่ แสดงค่าความเป็ นสีเหลือง ค่าเฉลี่ย C* 63.59 และค่าเฉลี่ย h* 69.04 ซึง่ อยู่ในช่วงความเป็ นสีแดง
จาก Table 1 ซึง่ แสดงค่าเฉลีย่ ค่าสีของไหมที่ย้อมด้ วยสีย้อมธรรมชาติจากเปลือกต้ นนนทรี โดยใช้
สารส้ มเป็ นสารช่วยติดสี (mordant) พบว่า ไหมที่ย้อมด้ วยสารส้ มก่อนการย้ อมสีมีคา่ เฉลี่ย L* สูงสุด (54.77)
และไหมที่ย้อมด้ วยสารส้ มหลังการย้ อมสีมีคา่ เฉลี่ย L* ต่าสุด (49.22) ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของ
ค่าเฉลี่ย L* พบว่า วิธีการย้ อมสารช่วยติดสีไม่มีผลต่อค่าเฉลีย่ L* อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ไหมที่ย้อมด้ วยสารส้ มหลังการย้ อมสีมีคา่ เฉลี่ย a* สูงสุด (24.76) และไหมที่ย้อมด้ วยสารส้ มระหว่างการ
ย้ อมสีมีคา่ เฉลี่ย a* ต่าสุด (18.14) ผลการวิเคราะห์แปรปรวนของค่าเฉลี่ย a* พบว่า วิธีการย้ อมสารช่วยติดสีมี
ผลต่อค่าเฉลี่ย a* อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ผลการวิเคราะห์ LSD (Least Significant Difference)
เพื่อหาความแตกต่างของค่าเฉลี่ย a* พบว่า วิธีการย้ อมสารช่วยติดสีก่อนการย้ อมสีให้ คา่ เฉลี่ย a* ไม่แตกต่าง
จากวิธีการย้ อมสารช่วยติดสีระหว่างการย้ อมสี และวิธีการย้ อมสารช่วยติดสีหลังการย้ อมสี อย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 วิธีการย้ อมสารช่วยติดสีระหว่างการย้ อมสีให้ คา่ เฉลี่ย a* ต่ากว่าวิธีการย้ อมสารช่วยติดสีหลัง
การย้ อมสี อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ไหมที่ย้อมด้ วยสารส้ มหลังการย้ อมสีมีคา่ เฉลี่ย b* สูงสุด (68.71) และไหมที่ย้อมด้ วยสารส้ มระหว่างการ
ย้ อมสีมีคา่ เฉลี่ย b* ต่าสุด (53.67) ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของค่าเฉลี่ย b* พบว่า วิธีการย้ อมสารช่วย
ติดสีไม่มีผลต่อค่าเฉลี่ย b* อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ไหมที่ย้อมด้ วยสารส้ มหลังการย้ อมสีมีคา่ เฉลี่ย C* สูงสุด (73.05) และไหมที่ย้อมด้ วยสารส้ มระหว่าง
การย้ อมสีมีคา่ เฉลี่ย C* ต่าสุด (56.66) ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของค่าเฉลี่ย C* พบว่า วิธีการย้ อมสาร
ช่วยติดสีไม่มีผลต่อค่าเฉลี่ย C* อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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ไหมที่ย้อมด้ วยสารส้ มระหว่างการย้ อมสีมีคา่ เฉลี่ย h* สูงสุด (71.40) และไหมที่ย้อมด้ วยสารส้ มหลังการ
ย้ อมสีมีคา่ เฉลี่ย h* ต่าสุด (70.03) ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของค่าเฉลี่ย h* พบว่า วิธีการย้ อมสารช่วย
ติดสีไม่มีผลต่อค่าเฉลี่ย h* อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ผลของวิธีการย้ อมสารช่ วยติดสีต่อความคงทนของสีต่อการซัก
Table 2 Average total color difference (dE*) and colorfastness to laundering of silk dyed with natural
dye from Yellow Poinciana bark
Sample
Color change
Color staining
dE*
Colorfastness level
dE* Colorfastness level
Silk dyed with mordant before
17.51
1
6.83
3–4
dyeing with natural dye
Silk dyed with mordant during
16.32
1
6.91
3–4
dyeing with natural dye
Silk dyed with mordant after
22.57
1
13.44
2–3
dyeing with natural dye
จาก Table 2 ซึง่ แสดงค่าเฉลีย่ ความแตกต่างของสีโดยรวม (dE*) และระดับความคงทนของสีตอ่
การซักของไหมที่ย้อมด้ วยสีธรรมชาติจากเปลือกต้ นนนทรี โดยใช้ สารส้ มเป็ นสารช่วยติดสี พบว่า ไหมที่ย้อมด้ วย
สารส้ มก่อนการย้ อมสี ระหว่างการย้ อมสี และหลังการย้ อมสี มีความคงทนของสีตอ่ การซักด้ านการเปลี่ยนสีอยู่ที่
ระดับ 1 (แย่มาก) เหมือนกับไหมที่ย้อมด้ วยสีย้อมธรรมชาติจากเปลือกต้ นนนทรี โดยไม่ใช่สารช่วยติดสี ผลการ
วิเคราะห์ความแปรปรวนของค่าเฉลี่ย dE* ด้ านการเปลี่ยนสี พบว่า วิธีการย้ อมสารช่วยติดสีไม่มีผลต่อค่าเฉลี่ย
dE* ด้ านการเปลี่ยนสี อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณาความคงทนของสีตอ่ การซักด้ านการ
เปื อ้ นสี พบว่า ไหมที่ย้อมด้ วยสารส้ มก่อนการย้ อมสี และระหว่างการย้ อมสี มีความคงทนของสีตอ่ การซักด้ านการ
เปื อ้ นสีอยู่ที่ระดับ 3 – 4 (ดี) ซึง่ มากกว่าไหมที่ย้อมสีโดยไม่ใช่สารช่วยติด (ระดับ 3, เกือบดี) และไหมที่ย้อมด้ วย
สารส้ มหลังการย้ อมสี (ระดับ 2 – 3, ดีพอใช้ )

สรุป
ไหมที่ย้อมด้ วยสีย้อมธรรมชาติจากเปลือกต้ นนนทรี โดยใช้ สารส้ มเป็ นสารช่วยติดสี มีคา่ เฉลี่ย L*
อยู่ระหว่าง 49.22 – 54.77 ค่าเฉลี่ย a* อยู่ระหว่าง 18.14 – 24.76 ค่าเฉลี่ย b* อยู่ระหว่าง 53.67 – 68.71
ค่าเฉลี่ย C* อยู่ระหว่าง 56.66 – 73.05 ค่าเฉลี่ย h* อยู่ระหว่าง 70.03 – 71.40 วิธีการย้ อมสารส้ มก่อนการย้ อม
สีให้ คา่ เฉลี่ย L* สูงสุด วิธีการย้ อมสารส้ มระหว่างการย้ อมสีให้ คา่ เฉลี่ย h* สูงสุด วิธีการย้ อมสารส้ มหลังการย้ อม
สีให้ คา่ เฉลี่ย a* b* และ C* สูงสุด วิธีการย้ อมสารช่วยติดสีมีผลต่อค่าเฉลี่ย a* ของไหมอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
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ที่ระดับ .05 ไหมที่ย้อมด้ วยสีย้อมธรรมชาติจากเปลือกต้ นนนทรี มีความคงทนของสีตอ่ การซักด้ านการเปลี่ยนสีอยู่
ที่ระดับ 1 (แย่มาก) ไหมที่ย้อมด้ วยสารส้ มก่อนการย้ อมสี และระหว่างการย้ อมสี มีความคงทนของสีตอ่ การซัก
ด้ านการเปื อ้ นสีสงู สุด (ระดับ 3 – 4, ดี)
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Physicochemical and Antioxidant Properties of Different Tamarind-water Ratios and Its
Application in Mousse
Wanwipa Aungkuldee 1, Siriporn Riebroy Kim1*, Benya Manochai1, Ruangsak Komkhuntod1 and Atikorn Panya2

ABSTRACT
The physicochemical and antioxidant properties of tamarind-water at ratio of 1:1, 1:2, 1:3, 1:4,
and 1:5 (w:w) were investigated. As levels of water increased, total solid and total soluble solid
decreased (p<0.05). However, a different water level was negligible effect on pH of tamarind juice while
the decrease in total acidity was found as water level increased (p<0.05). Decreases in L*, a* and b* of
tamarind juice were observed when water level increased (p<0.05). Total phenolic content and
antioxidant of tamarind-water were also studied. It was found that the total phenolic content of tamarind
juice decreased as water level increased (p<0.05). Tamarind-water at 1:1 showed the highest activities
of ABTS radical scavenging and FRAP (p<0.05). The physical and sensorial properties of mousse
produced with different tamarind-water ratio were assessed. For textural properties, higher water level in
tamarind-water affected on textural properties of mousse, particularly firmness and adhesiveness. In
contrast, mousse with 1:1 tamarind-water had the lowest springiness (p<0.05). Additionally, mousse
with 1:1 tamarind-water exhibited the lowest L* compared with other samples (p<0.05). This was might
be resulted from the color of tamarind-water used. For sensorial property of mousse, it was found that
different ratio of tamarind-water contributed to appearance likeness score of mousse. Mousse with 1:2
tamarind-water had the highest likeness scores for odor, taste, flavor (p<0.05). When considering the
overall likeness, the highest score was found in mousse with 1:2 and 1:5 tamarind-water ratios (p<0.05).
From the results, the different tamarind-water ratios effect on characteristics of mousse. As the results of
antioxidant and sensorial properties, the tamarind-water at ratio of 1:2 would be possible ingredient for
tamarind mousse production with improvement of texture and taste.

Key words: tamarind, antioxidant property, physical property, mousse
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INTRODUCTION
Generally, the paste of tamarind (Tamarindus indica L.) is used as a spice in Asian cuisine.
Tamarind paste functions are normally use as a seasoning and flavoring or food component such as
curries and sauces as well as a main component in juices and certain beverages. Tamarind paste is
made into juice, infusion or brine (El-Siddig et al., 1999; El-Siddig et al., 2006), and can also be
processed into jam and sweets. The most outstanding characteristic of tamarind paste is acidic taste
because of its tartaric acid content. The tamarind fruit contains mainly tartaric acid, reducing sugars,
pectin, tannin, fiber and cellulose (Saideswara Rao et al., 2012). In addition, tamarind paste is good
sources of potassium, calcium and phosphorus and contains other minerals like sodium, zinc and iron
(Feungchan et al., 1996; Soong and Barlow, 2004). A review on traditional uses, phytochemistry and
pharmacology of tamarind has been published by Caluwé et al. (2009). Tamarind fruit was regarded as
a digestive, carminative, laxative, expectorant and blood tonic (Komutarin et al., 2004). Tamarind paste
is extracted by soaking in water and squeezing out the extract by hand before culinary preparations.
Pre-mixed, ready-to-use tamarind water in containers is available from most Southeast Asian markets
(Lee et al., 2009).
Nowadays, the nutritious food as a medicine is the growing trend because of health awareness.
Desserts with some bioactive compounds or functional ingredients have been paid more attention. The
natural antioxidants are believed to be very important for human diet, especially in relation to oxidative
stress prevention. It has been recognized an inverse association between the consumption of fruits and
vegetables and mortality from senescence-related disorder, which could be partly attributed to the
presence of antioxidant compounds, mainly with phenolic structure (Blokhina et al., 2003). Although
bioactive compounds and antioxidant activity of tamarind paste was reported, the information of
tamarind paste applications for food products have not been studied. However, the studies on the
physicochemical and antioxidant properties of tamarind-water prepared with different ratio are
important information for food ingredient. Therefore, the objectives of the present study were to
investigate the effect of varying ratio of tamarind-water and its effects on physical and sensory
properties of mousse.

MATERIALS AND METHODS
1. Physicochemical and antioxidant properties of tamarind-water
1.1 Preparation of tamarind-water
The commercial tamarind was obtained from local market in Bangkok, Thailand. The pod and
seed of tamarind fruit were manually removed. Tamarind fruit pulps were collected in a vacuum plastic
bag (200 g/bag). The tamarind-water was prepared as described by Trila et al. (2014) with a slight
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modification. Tamarind fruit pulps were solubilized with distilled water at ratio of 1:1, 1: 2, 1:3, 1:4 and
1:5 (w : w). The dispersions were agitated by an overhead stirrer with 10M/M-D15 probe (RW20 Digital,
TKA, Germany) for 10 min at 45C before analyses.
1.2 Analyses
Samples were determined total solid contents (TS) by oven heating at 105C and the dry matter
remained after water removal was referred as TS (AOAC, 2000). The total soluble solid content (TSS)
was measured by refractometer (Master-M, Atago, Japan) and reported as % (w/v). The measurement
of pH was directly taken using a pH meter (S220 SevenCompactTM, Mettler Teledo, Switzerland). The
titratable acidity in samples was measured by the method of AOAC (2000) and reported as % tartaric
acid (MW = 150.086 g/mole). The color of sample was measured in the L* a* b* mode of CIE (angle
10, illuminant D65) using a HunterLab (ColorFlex, Hunter, Associates Laboratory, USA). The total
phenolic content was determined as described by Chan et al. (2010) and expressed as mg gallic acid
equivalent (GAE)/100 ml. The antioxidant activities of samples were determined by 2,2-Azino-bis (3ethylbenzthiazoline-6-sulphonic acid) (ABTS) radical scavenging method (Re et al., 1999) and ferric
reducing antioxidant power (FRAP) (Gardner et al., 2000).
2. Physical and sensorial properties of mousse produced with tamarind-water
2.1 Preparation of mousse
Mousse was prepared by the method of Riebroy et al. (2014) with a slight modification. For
mixture I, non-fat pasteurized milk (130 g) was heated until 85C then mixed with tamarin-water (170 g)
and mixed well. The mixture I was allowed to stand at room temperature. The mixture II was prepared
by mixing wiped cream (238 g) and refined sugar (34 g) by hand mixer (HM-009, OTTO, Taiwan) at
speed no. 3 for 10 min (4-10C). The mixture I and II was combined and mixed well then kept moussemixture at 4C for 2 h before analyses and sensory evaluation.
2.2 Analyses
Mousse with different tamarind-water ratio was analyses as followings; textural properties by
texture profile analysis (TPA) (Cadarelli et al. 2008), pH by a pH meter, color (L*,a* and b*).
2.3 Sensory evaluation
Mousse samples were evaluated for sensorial properties by untrained 50-member panel. The
panelists were familiar with mousse and mousse products and ranging age was from 20 to 40 years. A
nine-point hedonic scale, in which a score of 1 represented extreme dislike, 5 represented neither like
nor dislike and 9 represented like extremely, was used for evaluation. The panelists evaluated each
sample for appearance, color, odor, texture, taste, flavor, and overall likenesses.
3. Statistical analysis
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The data was subjected to One-way Analysis of Variance (ANOVA) and mean comparison were
performed by Duncan’s Multiple Range Test (DMRT) using a statistical program.

RESULTS AND DISCUSSION
1. Physicochemical and antioxidant properties of tamarind-water
1.1 Total solid and total soluble solid contents
Total solid and total soluble solid contents of different ratios of tamarind-water are shown in Figure
1. At ratio of 1:1 tamarind-water had 33.59% total solid content. As increase in water level, total solid of
tamarind-water decreased (p<0.05). Considering total soluble solid content, tamarind-water at 1:1 had
the highest total soluble solid content. Tamarind-water at 1:2 had 35% lower total soluble solid content
when compared with that at ratio of 1:1. Higher water in tamarind-water contributed to lower total
soluble solid.
The pH of tamarind-water slightly increased when increasing dilution (Figure 1C). Generally, pH of
tamarind is slightly acidic pH (Tril et al., 2014). As water level increased, decrease in total acidity was
observed (p< 0.05).

Figure 1. Total solid content (A), total soluble solid content (B), pH (C), and total acidity (D) of tamarindwater at different ratios
1.2 Color
Figure 2 exhibited L*, a*, and b* of different ratio of tamarind-water. L* of all samples was slightly
different. Tamarind-water at ratio of 1:1 showed the highest a* and b* compared with other samples
(p<0.05). Generally, the original color of tamarind paste is brownish red color. Color of food ingredient
is an important for final product color.
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1.3 Total phenolic content and antioxidant activities
Figure 3 A shows total phenolic content in different ratio of tamarind-water. Total phenolic content
of tamarind-water was expressed as gallic acid equivalent, ranged from 0.32 – 0.59 mg GAE/100 g of
tamarind-water. Higher dilution, lower total phenolic content were observed (p<0.05). No difference in
total phenolic content of tamarind-water at 1:2 and 1:3 (p>0.05). At ratio of 1:5 tamarind-water, total
phenolic content was about 50% lower than those at 1:1. Phenolic content is correlated greatly with
antioxidant activity of plants. These constituent is very important from human health point of view mainly
because of it free-radical scavenging and protection against oxidative stress (Xu and Chang, 2007).
ABTS radical scavenging and FRAP have been used to evaluate the antioxidant activities of
tamarind-water samples. ABTS radical scavenging decreased when increased dilutions (p<0.05)
(Figure 3B). This result correlated with total phenolic content. For FRAP, the highest dilution of tamarindwater showed the lowest FRAP. However, FRAP of tamarind-water at 1:2, 1:3 and 1:4 were not
significant difference (p>0.05). From the result, the dilution of tamarind-water affected on total phenolic
content and antioxidant activities.
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2. Physical and sensorial properties of mousse produced with different ratios of tamarind-water
2.1 Textural properties
Figure 4 shows firmness, adhesiveness, cohesiveness, and springiness of mousse produced with
different ratio of tamarind-water. Generally, foaming is encountered with mousse and mousse products.
Milk foams are colloidal systems in which air bubbles are stabilized by a matrix composed of milk
components. The surface-active agents in milk are mainly proteins (Borcherding et al., 2008). Lorenzen
(2000) suggested that foaming depends on the type of protein used, pre-treatment, manufacturing
process and environmental factors including mineral composition, ionic strength, degree of
denaturation and pH value.

Figure 4. Textural properties of mousse produced with tamarind-water at ratio of 1:1 (M-1:1), 1:2 (M1:2), 1:3 (M-1:3), 1:4 (M-1:4) and 1:5 (M-1:5). Bars represent standard deviation.
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2.2 Color
L*, a* and b* of mousse produced with different ratios of tamarind-water are shown in Figure 5.
L* of all samples was slightly different. Decrease in a* values was found in mousse produced with
tamarind-water with higher level of water (p<0.05).

Figure 5. L*, a* and b* of mousse produced with tamarind-water at ratio of 1:1 (M-1:1), 1:2 (M1:2), 1:3 (M-1:3), 1:4 (M-1:4) and 1:5 (M-1:5). Bars represent standard deviation.
2.3 Sensory evaluation
Table 1 shows the sensory evaluation of mousse produced with different ratios of tamarind-water.
Mousse produced with 1:1 tamarind-water had the highest appearance likeness score. This might be
resulted from the highest total solid content of tamarind-water used (Figure 1A). No difference in color
likeness score of mousse produced with tamarind-water at 1:1, 1:2, 1:3 and 1:4 (p>0.05).
Table 1 Likeness scores of mousse produced with tamarind-water at ratio of 1:1 (M-1:1), 1:2 (M1:2), 1:3 (M-1:3), 1:4 (M-1:4) and 1:5 (M-1:5)
Attributes
Appearance
Color
Odor
Taste
Flavor
Texture
Overall

M-1:1
8.00 ± 0.20*a**
7.10 ± 0.85a
6.20 ± 0.87b
4.33 ± 0.88d
6.86 ± 0.50b
7.24 ± 0.83b
5.96 ± 0.87d

Samples
M-1:3
6.00 ± 0.96c
6.96 ± 0.93a
6.35 ± 0.97b
6.39 ± 0.93c
6.49 ± 0.92c
6.55 ± 0.89c
6.51 ± 0.51b

M-1:2
7.18 ± 0.75b
7.00 ± 094a
7.22 ± 0.55a
7.02 ± 0.52b
7.98 ± 0.63a
7.00 ± 0.96b
7.08 ± 0.79a
907

M-1:4
6.08 ± 0.91c
6.82 ± 0.99a
5.59 ± 0.81c
6.53 ± 0.96c
5.57 ± 0.94d
6.14 ± 0.86d
6.12 ± 0.63c

M-1:5
5.71 ± 0.74d
6.08 ± 0.81b
6.29 ± 0.94b
7.76 ± 0.43a
7.10 ± 0.94b
8.00 ± 0.63a
7.00 ± 0.89a
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CONCLUSION
The decreases in total solid content, total soluble solid content and total acidity as the water
increased were observed in tamarind-water ratio. Decreases in antioxidant activities, ABTS radical
scavenging and FRAP, in tamarind-water correlated with total phenolic content. When tamarind-water
was used as an ingredient for mousse production, it was found that tamarind-water with higher water
level contributed to textural properties and color. However, mousse produced with 1:2 tamarind-water
had the highest scores of flavor and overall while the likeness scores of texture was lower than that
produced with 1:5 tamarind-water. From the results, tamarind-water at ratio of 1:2 could be used for
mousse production with high total phenolic content and antioxidant activities. Thus, the improvement of
textural properties of mousse produced with 1:2 tamarind-water should be studied.
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รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ
สาขาสัตว์ : ผู้ทรงคุณวุฒภิ ายใน
1.
2.
3.
4.

ผศ.น.สพ.ดร.ชัยวัฒน์ บุญแก้ ววรรณ
ผศ.ดร.อัจฉรา ขยัน
ผศ.น.สพ.ดร.วิน สุรเชษฐพงษ์
อ.น.สพ.ดร.ศิรินทร์ ธีระวัฒนศิริกลุ

ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร
ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร
ภาควิชาจุลชีววิทยาและวิทยาภูมิค้ มุ กัน คณะสัตวแพทยศาสตร์
ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์

สาขาสัตว์ : ผู้ทรงคุณวุฒภิ ายนอก
1. รศ.น.สพ.ดร.สนธยา เตียวศิริทรัพย์
2. น.สพ. ดร. กิตติชยั อุน่ จิต
3. ดร.ถิรนันท์ ศรีกญ
ั ชัย
4. อ.ดร.พิลาสลักษณ์ ปานประเสริฐ

หน่วยปรสิตวิทยา ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หน่วยปรสิตวิทยา สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ กรมปศุสตั ว์
คณะอุตสาหกรรมเกษตร สถาบันการจัดการปั ญญาภิวฒ
ั น์
สาขาสัตวศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร

Editorial Board
Subject : Animals (internal)
1. Asst.Prof.Dr.Chaiwat Boonkaewwan
3. Asst.Prof.Dr.Win Surachetpong

2. Asst.Prof.Dr.Autchara Kayan
4. Dr.Sirin Theerawatanasirikul

Subject : Animals (external)
1. Assoc.Prof.Dr.Sonthaya Tiawsirisup
3. Dr.Tiranun Srikanchai

2. Dr.Kittichai Unjit
4. Dr.Pilasrak Panprasert

รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ
สาขาสัตวแพทยศาสตร์ : ผู้ทรงคุณวุฒภิ ายใน
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

อาจารย์ ดร.สุนนั ท์ พินิตเกียรติสกุล
ผศ.ดร.อุคเดช บุญประกอบ
ศ.ดร.สถาพร จิตตปาลพงศ์
อาจารย์ ดร.เทวินทร์ อินปั๋ นแก้ ว
ผศ.ดร.ปรีดา เลิศวัชระสาระกุล
ผศ.ดร.เฉลิมพล เล็กเจริญสุข
รศ.ดร.จตุพร รัตนศรีสมพร
ผศ.ดร.วราภรณ์ อ่วมอ่าม
อาจารย์ ดร.สถิตภัค นันทสันติ
อาจารย์ เสลภูมิ ไพเราะ
รศ.ดร.เกษกนก ศิรินฤมิตร
ผศ.ดร.จันทร์จิรา ภวภูตานนท์
ผศ.ดร.ทัศนีย์ เจริญทรง
ผศ.ดร.กัญจน์ แก้ วมงคล
ผศ.ดร.ชัยเทพ พูลเขตต์
อาจารย์ ดร.ชลาลัย เรืองหิรญ
ั
ผศ.อดิศร ยะวงศา
รศ.ดร.ธีระ รักความสุข
ผศ.ดร.พรชัย สัญฐิ ตเิ สรี
รศ.ดร.อนุชยั ภิญโญภูมิมินทร์

ภาควิชาจุลชีววิทยาและวิทยาภูมิค้ มุ กัน
ภาควิชาสรีรวิทยา
ภาควิชาปรสิตวิทยา
ภาควิชาปรสิตวิทยา
ภาควิชาพยาธิวิทยา
ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกสัตว์เลี ้ยง
ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกสัตว์เลี ้ยง
ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกสัตว์เลี ้ยง
ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกสัตว์เลี ้ยง
ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกสัตว์เลี ้ยง
ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกสัตว์เลี ้ยง
ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกสัตว์เลี ้ยง
ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกสัตว์เลี ้ยง
ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกสัตว์เลี ้ยง
ภาควิชาสัตวแพทยสาธารณสุขศาสตร์
ภาควิชาสัตวแพทยสาธารณสุขศาสตร์
ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกสัตว์ใหญ่และสัตว์ป่า
ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกสัตว์ใหญ่และสัตว์ป่า
ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกสัตว์ใหญ่และสัตว์ป่า
ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกสัตว์ใหญ่และสัตว์ป่า

สาขาสัตวแพทยศาสตร์ : ผู้ทรงคุณวุฒภิ ายนอก
1. อาจารย์ ดร.ศิษฎ์ เปรมัษเฐียร
2. อาจารย์ ดร.นรสุทธิ์ บางภูมิ
3. รองศาสตราจารย์ ดร.จิตรกมล ธนศักดิ์
4.
5.
6.
7.

อาจารย์ ดร.สหัสชัย ตังตรงทรั
้
พย์
อาจารย์ ดร.เฉลิมชาติ สมเกิด
อาจารย์ ดร.รักธรรม เมฆไตรรัตน์
ผศ.ดร.วรพร สุขมุ าวาสี

8. รศ.ดร.ฟ้าน่าน

สุขสวัสดิ์

กรมปุสตั ว์
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกและการสาธารณสุข
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Editorial Board

Subject: Veterinary Medicine (internal)
1.
3.
5.
7.
9.
11.
13.
15.
17.
19.

Teacher Sunan Pinitkiatisakul
Prof.Dr.Sathaporn Jittapalapong
Asst.Prof.Dr.Preeda Lertwatcharasarakul
Assoc.Prof.Dr.Jatuporn Rattanasrisomporn
Teacher Sathidpak Nantasanti
Assoc.Prof.Dr.Kaitkanoke Sirinarumitr
Asst.Prof.Dr.Tassanee Jaroensong
Asst.Prof.Dr.Chaithep Poolkhet
Asst.Prof.Adisorn Yawongsa
Asst.Prof.Dr.Pornchai Sanyathitiseree

2.
4.
6.
8.
10.
12.
14.
16.
18.
20.

Asst.Prof.Dr.Ukadej Boonyaprakob
Teacher Tawin Inpankaew
Asst.Prof.Dr.Chalermpol Lekcharoensul
Asst.Prof.Dr.Waraporn Aumarm
Teacher Salapoom Pairor
Asst.Prof.Dr.Janjira Phavaphutanon
Asst.Prof.Dr.Kanja Kaewmongkol
Teacher Chalalai Rounghirun
Assoc.Prof.Dr.Theera Rukkwamsuk
Assoc.Prof.Dr.Anuchai Pinyopummintr

1.
3.
5.
7.

Subject: Veterinary Medicine (external)
Teacher Sith Premasthien
Assoc.Prof.Dr.Jitkamol Thanasak
Teacher Chaleamchat Somgird
Asst.Prof.Dr.Woraporn Sukhumavasi

2.
4.
6.
8.

Teacher Norasuthi Bangphoomi
Teacher Sahatchai Tangtrongsup
Teacher Raktham Maktrirat
Assoc.Prof.Dr.Fanan Suksawat.

รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ
สาขาประมง: ผู้ทรงคุณวุฒภิ ายใน
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

ผศ.ดร.เมธี แก้ วเนิน
ดร.วรัณทัต ดุลยพฤกษ์
รศ.จิราภัษ อัจจิมางกูร
ดร.ศันสนีย์ หวังวรลักษณ์
ผศ.ดร.จิราภรณ์ ไตรศักดิ์
รศ.ดร.อนงค์ จีรภัทร์
รศ.ดร.นิติ ชูเชิด
ผศ.สมหมาย เจนกิจการ
ดร.ไพลิน จิตรชุ่ม
ดร.จันทนา ไพรบูรณ์
รศ.ดร.อรพินท์ จินตสถาพร
ผศ.ดร.เรืองวิชญ์ ยุ้นพันธ์
รศ.ดร.วราห์ เทพาหุดี
ผศ.ดร.อรพร หมื่นพล
อ.สรณัฏฐ์ ศิริสวย
ผศ.ดร.พงศ์เชฏฐ์ พิชิตกุล
ดร.สุชาติ อิงธรรมจิตร์
ดร.พัฒนพล ขยันสารวจ
ผศ.พันธุ์ทิพย์ วิเศษพงษ์ พนั ธ์
ผศ.ดร.สุชาย วรชนะนันท์
ผศ.ดร.วิกรม รังสินธุ์
ผศ.ดร.ภาสิณี วรชนะนันท์
รศ.ดร.ปรารถนา ปรารถนาดี
ผศ.ดร.สิริชยั ส่งเสริมพงษ์

25.
26.
27.
28.

ผศ.ดร.เทพกัญญา หาญศีลวัต
ผศ.ดร.ธนารดี คายา
ผศ.ดร.อรนัดดา ชิณศรี
ผศ.ดร.ยอดชาย เตียเปิ น้

ภาควิชาการจัดการประมง คณะประมง
ภาควิชาการจัดการประมง คณะประมง
ภาควิชาการจัดการประมง คณะประมง
ภาควิชาการจัดการประมง คณะประมง
ภาควิชาการจัดการประมง คณะประมง
ภาควิชาชีววิทยาประมง คณะประมง
ภาควิชาชีววิทยาประมง คณะประมง
ภาควิชาชีววิทยาประมง คณะประมง
ภาควิชาชีววิทยาประมง คณะประมง
ภาควิชาชีววิทยาประมง คณะประมง
ภาควิชาเพาะเลี ้ยงสัตว์น ้า คณะประมง
ภาควิชาเพาะเลี ้ยงสัตว์น ้า คณะประมง
ภาควิชาเพาะเลี ้ยงสัตว์น ้า คณะประมง
ภาควิชาเพาะเลี ้ยงสัตว์น ้า คณะประมง
ภาควิชาเพาะเลี ้ยงสัตว์น ้า คณะประมง
ภาควิชาเพาะเลี ้ยงสัตว์น ้า คณะประมง
ภาควิชาเพาะเลี ้ยงสัตว์น ้า คณะประมง
ภาควิชาเพาะเลี ้ยงสัตว์น ้า คณะประมง
ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะประมง
ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะประมง
ภาควิชาสัตววิทยา คณะวิทยาศาสตร์
ภาควิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้ อม คณะสิ่งแวดล้ อม
ภาควิชาเทคโนโลยีอตุ สาหกรรมเกษตร คณะอุตสาหกรรมเกษตร
ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์
ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์
ภาควิชาวิศวกรรมทางทะเล คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ

สาขาประมง: ผู้ทรงคุณวุฒภิ ายนอก
1. รศ.ดร.เจริญ นิติธรรมยง
2. ศ.ดร.เผดิมศักดิ์ จารยะพันธุ์
3. รศ.ดร.ปราโมทย์ โศจิศภุ ร
4. รศ.ดร.ไทยถาวร เลิศวิทยาประสิทธิ
5. น.สพ.ดร.ประพฤติดี ปิ ยะวิริยะกุล
6. รศ.สพ.ญ.ดร.เจนนุช ว่องธวัชชัย
7. ผศ.น.สพ.ดร.ชาญณรงค์ รอดคา
8. ผศ.ดร.ชาลีดา บรมพิชยั ชาติกลุ
9. ดร.สรวิศ เผ่าทองศุข

10. ศ.ดร.ทวนทอง จุฑาเกตุ
11. รศ.ดร.นงนุช ตังเกริ
้ กโอฬาร
12. นายสุเมตต์ ปุจฉาการ
13. ผศ.ดร.เบ็ญจมาศ ไพบูลย์กิจกุล
14. ผศ.ดร.สถาพร ดิเรกบุษราคม
15. ผศ.ดร.โสรยา เกิดพิบลู ย์

ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะวิทยาศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะวิทยาศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะวิทยาศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะวิทยาศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ภาควิชาสรีรวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ภาควิชาสรีรวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สาขากรรมวิธีผลิตอาหารและวิศวกรรมอาหาร
คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้ านเทคโนโลยีชีวภาพทางทะเล
ศูนย์พนั ธุวิศวกรรมและเทคโนโลยี ชีวภาพแห่งชาติ
คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สาขาประมง คณะเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ภาควิชาวาริชศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา
สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา
คณะเทคโนโลยีทางทะเล
มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี
สานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตน ้า มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าเจ้ าคุณทหารลาดกระบัง

16. ผศ. ดร.นพรัตน์ มะเห
17. ผศ.ดร.ไตรเทพ วิชย์โกวิทเทน

18. ผศ.ดร.ประสงค์ ศิริวงศ์วิไลชาติ

19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

รศ.ดร.นงนุช รักสกุลไทย
ดร.จารุวฒ
ั น์ นภีตะภัฏ
นายทวีป บุญวานิช
ดร.มาลา สุพงษ์ พนั ธ์
นายวีระ โภคาพันธ์
นายพงศ์พฒ
ั น์ บุญชูวงศ์
นางสาวอรวรรณ คงพันธ์
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